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           İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şahâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
                                           Mehmet Âkif ERSOY
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU

“Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür.”
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ÖNSÖZ

Bir ilim ve irfan merkezi olan Darende, Hitit, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve son ola-
rak da Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yap-
mıştır. Darende ilçemizle ilgili olarak Büyük Seyyah ve Düşünür Evliya Çelebi Seyahat-
name’sinde; “Kırk-elli dirhem ağırlıkta abdar, zerdali olurdu ki Arap ve Aceme hediye 
götürülürdü,  meraları sonsuz olup, koyun, keçi, sığır, hayvanat-ı ehliyesi vardı.” sözle-
riyle Fırat Nehri’nin can damarı, Tohma suyunun bereketlendirdiği verimli tarım arazileri 
ve altın değerinde kayısısıyla, Darende’nin günümüzde olduğu gibi tarihte de önemli bir 
tarım ve ticaret merkezi olduğunu belgelemiştir.

Tarım, ticaret ve hayvancılığın ana geçim kaynağı olduğu Darende; Hitit, Bizans, Sel-
çuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait tarihî eserleriyle, Aşudu (Günpınar) 
Şelâlesi, Tohma Kanyonu gibi doğal ve turistik güzellikleriyle eşsiz bir bölgedir. Tarihi 
İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu’yu Batı’ya bağlayan D-300 karayolu ilçe merkezin-
den geçmektedir. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, Uluslararası Somuncu 
Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumları/Kültür Etkinlikleri, Tohma ve Ozan Kanyonu’nda 
rafting turnuvaları, Ayvalı Alabalık Kültür ve Sanat Şenlikleri, Yıkılhan Yayla Şenlikleri 
gibi sosyal ve kültürel birçok etkinliğe evsahipliği yapan ilçe, aynı zamanda dinamik bir 
sivil toplum yapısına sahiptir. Her köşesinde gizli bir kültür hazinesi saklı olan ve sayısız 
güzelliğe sahip bulunan bu kültür merkezinin daha da gelişmesi hiç kuşkusuz kültürel ve 
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tarihsel açıdan bilinmesiyle mümkündür. Darende’nin zenginlik ve güzelliklerini hem 
korumak hem de daha fazla bilinir kılmak hepimizin görevidir.    

Binlerce yıllık uygarlık tarihi olan Anadolu coğrafyasında, insanın doğrudan veya 
doğa ile birlikte yaptığı ve “kültürel ve doğal miras” diye adlandırdığımız değerlerin ko-
runması hususu bugün insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilmekte ve üzerinde önemle 
durulmaktadır. Bu bağlamda, Darende’nin tarihini, arkeolojisini, sivil mimari örnekleri 
ile doğal ve kültürel dokusunu kayıt altına alan bu eserle ilçenin kültürel varlıklarının 
haritasının çıkarılmış olmasını önemsiyorum. Kültürel mirasımızın neler olduğunun bi-
linmesi için kayıt altına alınmak suretiyle bu bilginin paylaşılması, gelecek nesillerimizin 
bizler üzerindeki hakkı, bizlerinde onlara karşı olan sorumluluğumuzdur. Darende Halk 
Kültür Envanteri çalışması, bilimsel çalışmalara kaynaklık yaparken, bu kültürün korun-
masına da katkı sağlayacaktır.

Amacı bu ilçemize dair merak uyandırmak olan bu çalışmanın; ilgililerine faydalı ol-
masını diliyor, zengin bir tarihe, kültürel ve doğal güzelliklere sahip olan ilçenin ve do-
layısıyla ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak bu eserin hazırlanmasında emeği geçenleri 
kutluyorum.

           Vasip ŞAHİN

                   Malatya Valisi
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GİRİŞ

7000 yıllık mirasa sahip Otuz Yapraklı Gül Şehri Darende geçmişte 
Timelkia,Tiranda,Tiryandafil ve Derindere isimleriyle anılmıştır. İlçemiz tarihi ipek 
yolu üzerinde kurulduğundan pek çok medeniyete tanıklık etmiştir..Coğrafi konumun-
dan kaynaklanan bu zenginlik ve derinlik sayesinde Hititlerden- Perslere,Romalılardan-
Selçuklulara ve Osmanlılar devir ve dönemlerine dair çok sayıda tarihi eseri halen bün-
yesinde barındırmaktadır.

Tarihten tevarüs ettiği değerli yapıtların yanında şelale ve kanyon gibi eşsiz doğal gü-
zelliklere de sahip olan ilçemiz bunun yanı sıra Anadolu’nun ışık kaynaklarından, gönül 
erenlerinden Somuncu Baba namıyla maruf Şeyh Hamid-i Veli’de adına yaptırılan külliye 
haziresinde metfun olup, aynı silsileden gelen ve ilçemizin eğitim,sağlık,sosyal yardım 
ve kültür alanında müstesna bir konuma ulaşmasına büyük katkıları olan ve aynı zaman-
da güçlü kalemi ve derin gönlüyle insanların gönüllerinde iz bırakan ünlü mutasavvıf ve 
divan şairi Osman Hulusi Ateş bu toprakları kıymetlendirmiştir.

İlim,tarih,kültürel değerleri ve doğal güzellikleri yanında yüksek beşeri sermayesi-
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ni teşkil eden yetiştirdiği devlet adamları,ticari zekasıyla Hazeynce’yi türeten ülkemizin 
her köşesindeki ticaret erbabı ve mesajları çağları aşan ve her yıl yüz binlerin akın ettiği 
gönül erenleri ile Darende müstesna konumunu pekiştirmektedir.Bu özellikleri dönemin 
Sadrazamı Koca Ragıp Paşa’nın da dikkatini çekmiş ve bizzat kendi kalemiyle Darende, 
Gürün, Divriği ,Eğin, Arapkir olmak üzere beş beldede de okuyan öğrencilerin başarı-
sı, medrese ve kütüphanelerin çokluğundan övgüyle bahsederek ,bu bölgelere ‘belde-i 
hamse-i mutahhara’ unvanını vererek, yöremizi ilim ve irfan merkezi olarak tanıtmıştır.
Günümüzde de yaygın olarak dillendirilen bu sözler  Koca Ragıp Paşa divanında şu şe-
kilde yer alır;’

“Divriği’ den, Eğin’den, Arapkir’den, Darende’den, Gürün’den olmayasın (olamaz-
sın) bu beş beldenin birinden’’ 

 17. yüzyılda Darende’ye gelen ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatnamesinde dönemin 
Darende’sini şöyle tarif eder; ’Kalesi harap olduğundan dizdarı ve neferleri yoktur,Şehir 
nehir kenarında kerpiç ve taşla yapılmış bin kadar haneli, bağlı ve bahçeli, yalnız mina-
releri ve camileri, hanı, hamamı, çarşısı, pazarı olan şirin bir kasabadır’

Günümüzde ise Otuz  yapraklı gül şehri, doğunun batıya batının doğuya açılan kapısı 
Darende; köklü geçmişi, örf, adetlerine bağlı sosyal hayatı, benliğini koruma tutkusu, eği-
time düşkünlüğü, ilme önem veren ve kütüphane kurma özellikleriyle zengin bir kültür 
merkezi konumunu devam ettirmektedir.

Kapadokya’yı Nemrut Dağı’na bağlayan turistik bir güzergâh ve köprü özelliği taşıyan  
ilçemiz ticari, sosyal ve ilmi açıdan sürekli bir canlılık gösterir. Bu özellik, ister istemez 
insanımızın ticari ve ilmi zekâsını kullanmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Darende, Selçuklu ve Osmanlı kültürüyle harmanlanan medrese, kütüphane, bedes-
tenleri bir fakülte görevi görüp geçmişin kadı, muallim, din alimi ve görevlilerini yetiş-
tirmiştir. Geçmişin alimlerini ve devlet adamlarını  yetiştiren bu toprakların şimdilerde 
üst düzey devlet ricali ile müteşebbis iş adamları ve ticaret erbabını  yetiştirmesi artık bir 
gelenek haline gelmiştir.

Turizm; tarihi, kültürel ve doğal değerlere  sahip olan ilçemizin önemli bir gelir kay-
nağıdır. Yöre özellikle doğa ve inanç turizmi açısından zengin bir potansiyele sahiptir. 
Bu potansiyelin  değerlendirilmesi için turizm değerlerine yönelik yatırımların yanında, 
tanıtım, ulaşım, konaklama gibi turistik destek hizmetlerinin sayısında ve niteliğinde sü-
rekli artış yaşanmaktadır.

  Darende, doğası tarihi ve kültürel değerleri ile eko turizm konseptine uygun pro-
je alanı olarak önümüzde durmaktadır. Bu konuda öncelikle Kaymakamlık olarak inanç 
turizmi konusundaki deneyimleri nedeniyle Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ile 
birlikte işbirliği içinde çalışmaktayız.

Darende, Tacettin Veli, Somuncu Baba ve Abdurrahman Erzincanî gibi maneviyat 
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erenlerini bağrında taşıyan ilim ve irfan merkezi Darende’nin halk kültürünü anlatan bu 
eserin hazırlanmasında bizleri cesaretlendirip destekleriyle onurlandıran İlimiz Valisi Sa-
yın Vasip ŞAHİN’ e ve dönemin Valisi ve Kamu güveni ve Düzeni Müsteşarımız Sayın 
M. Ulvi SARAN’ a şükranlarımı sunuyorum.

Çalışmanın başlangıcından itibaren büyük bir özveri ve gayret gösteren Kaymakamlı-
ğımız Turizm Tanıtım ve Proje Bürosunda görevli mesai arkadaşlarıma,Es-Seyyid Osman 
Hulusi Efendi Vakfı’na, Fırat Kalkınma Ajansına,bilhassa kültür envanteri editörü,görsel 
yayın yönetmeni,yayın kuruluna ve her daim bilgi ve destek sağlayan isimsiz kahraman-
lar ile kurum-kuruluşlara ve daima yanımda olan eşime gönülden teşekkür ediyorum.
Darende Kültür Envanteri umarım  önemli bir boşluğu doldurur ve bu manada ilçemizin 
somut ve somut olmayan  zenginliklerinin  sadece kayıt altına alınmasından ziyade, gele-
cek nesillere aktarımına, tanınmasına,hafızalarda ve gönüllerde yer tutmasına vesile olur.   

        Mehmet AKTAŞ

               Darende Kaymakamı
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SUNUŞ

Suyun açtığı yoldan akan kültür
Doğanın, çeşitliliğini ve gücünü insanoğluna cömertçe sunduğu ender coğrafyalardan 

birinde yer alan Malatya ve çevresindeki yerleşmeler, her şeyin suyla başladığının en 
güzel tanıklarıdır. Gerçekten de bir su kenti olan Malatya ve yanı başındaki Darende, ül-
kenin en önemli şelalesi ve olağanüstü kanyonuyla, akan suyun farklı rengi ve bu doğayla 
şekillenmiş dokusuyla özel bir coğrafyadır. Suyun çekim gücü ve onun açtığı yol doğ-
rultusunda gelişen yaşam burada özgün bir kültür yoluna dönüşür. Bu toprak parçasında 
gelişen geleneksel doku doğayla buluşup, ona saygıyla yaklaşmanın en güzel örneklerini 
verir. Gürün’den Darende’ye, oradan Balaban ve Malatya’ya uzanan suyolunun yarattığı 
kültür ve doğanın plastik zenginliği, bu verileri hayatla buluşturan insan eli, az rastlanır 
bir deneyim şölenidir. İnanç turizminin de merkezi olan bölge, kerpiç mimarînin ender 
örnekleri ve bu yapıların içinde süren yaşam bilgeliği ile köylere kadar uzanan bir bütün-
lükte dikkatle korunmalıdır. 

Şimdi Darende’nin, en küçük endemik bitki türünden, şelalesinin gücünü koruyan su-
yunun doğru kullanımına, somut ve somut olmayan kültür mirasına kadar tüm verilerini 
titiz bir çalışmayla derleyip saptadığı, değerlendirip belgelediği bir envanter çalışmasını 
gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu değerli çalışmaya baş koyan, kalıcı ve yol gösterici bir ça-
bayı, büyük bir dayanışma örneği vererek ortaya çıkaran, her kesimden insanı gönülden 
kutluyorum. 

          Prof. Dr. Metin Sözen

       ÇEKÜL Vakfı Başkanı   
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I. COĞRAFYA, TARİH, ÇEVRE VE NÜFUS
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan Darende; kuzeybatıda 

Tahtalı Dağı’nın (2700 m) batı yamaçlarından kaynağını alan Tohma Çayı ile bu çayın bir 
kolu olan ve kaynağını kuzeyde Kulmaç Dağı’nın (1936 m) güney yamaçlarından alan 
Ayvalı Tohma Çayı tarafından drene edilmektedir.

Darende ilçesinin yönetim bölgesi alanı, 1524 km2 kadardır. Bu alanı kuzeyden Kulun-
cak (Malatya), doğudan Hekimhan ve Akçadağ (Malatya), güneybatıdan Elbistan (Kahra-
manmaraş) ve kuzeybatıdan Gürün (Sivas) ilçe yönetim bölgeleri çevrelemektedir.

İlçe, batıdan Hezanlı Dağı (2283 m), kuzeydoğudan Akbabaçalı Dağı (2064 m), gü-
neyden Kepez Dağı (2149 m), güneybatıdan Samur Dağı (1922 m), kuzeybatıda Cuma 
Dağı’nın uzantısı (1811 m) ve kuzeyden ise Kızılyüce Dağı’nın uzantısı olan (1815 m) 
yüksek tepeler tarafından sınırlanmaktadır.  Dolayısıyla sahanın kuzey, kuzeybatı, ku-
zeydoğu, güneydoğu ve güney sınırlarının doğal üniteler dikkate alınarak belirlendiği ve 
bu alanlarda idari sınırlarla doğal sınırların uyum içerisinde olduğu söylenebilir. Ancak, 
sahanın doğu sınırının belirlenmesinde idarî sınırlar göz önünde tutulmuştur. 

Kanyon 1909
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Hezanlı Dağı’nın Devlethöyüğü Tepesi, 2283 m. yükseltisi ile sahanın en yüksek zir-
vesini oluşturur. Güneybatı ve kuzeydoğu yönünde dağlık alanlar ile sınırlandırılmış olan 
sahanın hâkim reliefini; genel olarak, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanış göste-
ren Tohma Çayı vadi tabanı düzlükleri ile çevresindeki yükseltisi 1600-1900 m. arasında 
değişen platolar oluşturur. Hezanlı Dağı ile Cuma Dağı arasında kalan kuzeybatı-güney-
doğu doğrultusunda uzanan depresyon, eşiklere çok küçük düzlüklerle ayrıldığından te-
pelik alan görünümündedir.

İçerisinden geçen Tohma Çayı’nın doğrultusuna uygun olarak kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan Balaban Ovası, inceleme alanının en geniş ve en verimli düzlüğü duru-
mundadır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1000 m. olan bu depresyonun tabanın-
dan çevreye doğru gidildikçe, kademeli olarak yükselti artmakta ve vadiler derinleşmek-
tedir. Nitekim ovanın çevresinde yer alan aşınım yüzeylerinin, vadilerle parçalanması 
nedeniyle tepelik bir görünüm kazanmış kesimlerde bağıl yükselti 300 metreyi aşmazken, 
yükseltinin çoğu yerde 1900 metrenin üzerine çıktığı çevresel dağlık alanlarda bağıl yük-
selti 1000 metreyi bulmakta ve bunun sonucunda eğim değerleri yükselmektedir. 
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Plâneter faktörlere ve oroğrafik şartlara bağlı olarak, sahada ana hatlarıyla karasal ni-
telikli Doğu Anadolu iklim koşulları etkilidir. Ancak, Darende ilçesinin batıda İç Anadolu 
Bölgesi’ne komşu ve güneyde ise Akdeniz Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle kendisine 
özgü iklim özellikleri de dikkat çekicidir. Gerçekten kışları ılık, yazları ise sıcak ve ku-
rak geçen iklimi nedeniyle başta kayısı olmak üzere, bazı tarım ürünlerinin üretilmesine 
imkân vermektedir. 

Yörede sıcaklık ve yağış koşullarına bağlı olarak step ve yer yer de kuru ormanlar 
gelişmiş olup ormanın doğal sınırları içinde kalmasına rağmen, asırlardan beri süregelen 
tahripler ve aşırı otlatmaya bağlı olarak yöredeki ormanların büyük bir bölümü ortadan 
kalkmıştır. Orman kalıntılarına, az da olsa dağlık alanların yüksek kesimlerinde, bazı vadi 
kenarlarında ve ulaşılması güç yamaçlarda rastlanır. 

Darende ilçesinde ana yer şekillerinin beşeri ortama etkisi yükselti ve iklim aracı-
lığıyla; bir yandan nüfusun ve yerleşmenin sıklığını diğer yandan ekonomik faaliyetin 
türünü kısa mesafede değiştirecek kadar belirgindir. Nitekim Darende ilçesinde verimli 
tarım alanları niteliğindeki alanları ile çevresindeki platolar ve aşınım yüzeyleri, nüfus ve 
yerleşme yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerdir. Ekip biçmeye uygun tarım alanlarının 
sınırlı olduğu, tepelik ve dağlık alanlar ise nüfus ve yerleşme yoğunluğunun azaldığı, 
temel geçim kaynaklarının hayvancılığa dayandığı konumlar olarak dikkati çekmektedir. 

Geçim kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle, yeterli bir nüfus birikiminin sağlanama-
dığı Darende ilçesinde, 1997 yılı itibariyle bir şehir, 49 köy yerleşmesi, 10 mahalle, 25 
mezra ve 29 yayla yerleşmesi olmak üzere toplam 113 devamlı ve periyodik kullanılan 
yerleşme bulunuyordu. Bu yerleşme birimlerinde, 1997 yılı genel nüfus sayımı sonuçları-
na göre, toplam 42 635 nüfus yaşamaktaydı. Toplam nüfusun %24,9’u (10 416) Darende 
şehrinde, %75,1’i (32 219) ise kırsal yerleşmelerde olup, aynı yıl sahanın aritmetik nüfus 
yoğunluğu 28,0 kişi/km2 idi. 

Darende şehri, belli büyüklükteki bir nüfus kitlesini toplamış olmakla birlikte, Malat-
ya ilindeki şehirsel yerleşmelerle nüfus büyüklüğü bakımından karşılaştırılamaz. Çünkü 
nüfus büyüklüğü bakımından, Malatya ili sınırları içerisinde kalan Arapkir (11315), Bat-
talgazi (14803), Doğanşehir (15978), Hekimhan (12538) ve Yeşilyurt (10952) şehirlerin-
den sonra beşinci şehirsel yerleşme durumundadır. Buna karşılık, ilçe nüfusu bakımından 
değerlendirildiğinde ise, 54 259 nüfuslu Doğanşehir ilçesinden sonra ikinci sırada yer alır. 

Sahanın akarsular tarafından derin bir şekilde parçalanmış olması, ulaşım yollarının 
akarsu vadileri boyunca gelişmesini zorunlu hale getirmiştir. İlkçağdan beri yerleşim ala-
nı olarak kullanılan Darende ve çevresi, doğal koşulların da etkisiyle, tarihî yolların geç-
tiği bir güzergâh haline gelmiş ve ulaşım fonksiyonu günümüze dek önemini koruyarak 
devam etmiştir. 
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1.1. DOĞAL ÇEVRE

1.2. Dağlar 

Darende’yi batıda 
Hezanlı Dağı, kuzey-
doğuda Akbabaçalı 
Dağı, güneyde Kepez 
Dağı, güneybatıda Sa-
mur Dağı, kuzeybatıda 
Cuma Dağı’nın uzantısı, 
kuzeyden Kızıl Dağ’ın 
uzantısı olan yüksek te-
peler sınırlar. Dağlar il-
çenin idari sınırlarıyla 
da uyum sağlar.  İlçenin 
etrafında yükselen He-
yik Dağı, Ali Dede Dağı, 
Karaöz Dağlarını da say-
mak gerekir.
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1.3. Ovalar 

Balaban Ovası ilçenin en geniş ve en verimli düzlüğünü oluşturur. İklim olarak Doğu 
Anadolu iklim şartları etkilidir. İç Anadolu Bölgesi’ne ve güneyde Akdeniz Bölgesi’ne 
yakın olması itibariyle kendine özgü iklim özellikleri görülmektedir. Kışlar ılık, yazlar 
sıcak ve kurak geçmektedir. Yer altı ve yer üstü su potansiyeli oldukça yüksektir. Ancak 
gereğince faydalanılmamaktadır. Kazanın coğrafî şartları sosyal ve ekonomik sorunlara 
kaynaklık etmektedir. Darende ilçesinin günümüzde yüz ölçümü 1524 km²’dir.

İlçede sulanabilir arazi olarak Tohma Çayı boyundaki araziler ile Gökpınar Sulama 
Projesinin hayat verdiği Yazıköy, Karaoğuz, Yavuzlar, Yenice, Balaban Ovası ve Aşa-
ğıulupınar arazilerini sayabiliriz. Genelde Yeniköy, Balaban, Ağılyazı ovalarında tarım 
yapılmaktadır. İlçenin tahıl ambarı olarak Yeniköy ve Başdirek Ovası bulunmaktadır. İl-
çenin en büyük gelir kaynağı kayısıcılıktır. Halkın büyük bölümü gurbette çalışmakta 
veya ticaretle uğraşmaktadır, ilçe sürekli büyük şehirlere göç vermektedir.
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1.4. Günpınar Şelalesi 

Günpınar Şelalesi, Aşudu diye de bilinen, Günpınar Köyü sınırları içerisinde; Toh-
ma Çayı yatağında yer alan, 40-50 metre yüksekliğinde kayaların arasından suyun aktığı 
bir şelaledir. Turizme açık sit alanıdır. Ülkemizin birkaç doğal şelalesinden birisi olan 
Günpınar Şelalesi, Darende ilçe merkezine 8 km, Malatya-Kayseri D-300 karayoluna 5 
km mesafededir. Metre-
lerce yükseklikten 3 par-
ça halinde doğal kaynak 
suyu dökülür. Günpınar 
Şelalesi’nde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı deste-
ğiyle Darende Kayma-
kamlığı tarafından çevre 
düzenlemesi çalışmaları 
yapılmış hizmete sunul-
muştur. 

Şelale

Şelale
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1.5. Tohma Kanyonu 

Tohma, yatağı jeolo-
jik dönemlerde meydana 
gelen, ayrılma ve kırılma-
larla oluşmuş bir ırmaktır. 
Malatya’nın doğa sınırını 
oluşturan Fırat Nehri’nden 
sonra ilin ikinci büyük akar-
suyu Tohma’dır. İki koldan 
oluşmaktadır. En uzun kolu 
Ayvalı; Uzunyayla’dan, 
diğer kolu olan Hacılar 
Tohma’sı ise Tahtalı dağla-
rından doğar. Bu iki kolun 
Malatya il sınırına girerek, 
Mığdı üzerinde birleşip, dar 
ve uzun Şuğul Boğazı’ndan 
kurtulduğu yerde Medik 
Barajı kurulmuştur. Tohma 
suyu Malatya Ovası’ndan 
akarken kuzeyde Halavun 
Çayı ile Epreme Çayı, gü-
neyde Dipsiz Çayı, Sultan-
suyu, Beylerderesi, Horata 
Çayı ile Orduzu Çayı’nı 
alarak Fırat Nehri’ne dökül-
mektedir. Bu sular Sultan-
suyu, Doğanşehir ve Malatya ovalarının sulanmasında önemli yer tutmaktadır. 

Tohma, Gürün’de havzanın bitip Uzunyayla’nın başladığı yerden doğar, küçük dere-
lerden beslenerek yine Gürün’ün Suçatı denilen kasabasında Kökpınar ve Sazcağız kay-
naklarının sularını alarak Darende sınırına girer. Burada Günpınar Suyu ile birleşir. Daha 
sonra Gedikağzı, Yenice ve Balaban Çayları ile beslenerek Suçatı’ya kavuşur. Bu kolun 
uzunluğu tahminen 60 km kadardır. 

Tohma Havzası’nın kuzey tarafı, Divriği, Kangal ve Gürün arasında kalan kısım-
lar bir çizgi ile ayrılmış gibidir. Bu çizgi batıya doğru Gürün’ün Ziyaret Tepe’sinden, 
Uzunyayla’yı ayırır. Güneye doğru Hezanlı Dağları’ndan (Kurudere ve Kapaklı sırtla-
rından), Yenice Köyü’nün arka tarafından devam ederek, güneydeki Saksağan Boğazı 
sırtlarına kadar âdeta özel olarak çekilmiş bir çizgi gibi uzanır. Tam bu “Tepe” noktasına 

Köprügözü



Darende Kültür Envanteri

8

düşen yağmur ve kar suları aynı noktadan ikiye ayrılır. Kuzey tarafında, sırttan kuzeye 
geçen sular derelerde toplanarak Karadeniz’e ulaşırlar. Batıdan ayrılan sular Zamantı ve 
Ceyhan akarsularında toplanarak Akdeniz’e ulaşırlar. Daha sonra hem Karadeniz hem de 
Akdeniz Atlas Okyanusu’na karışırlar. 

Tohma Havzası’nda güneye ve doğuya doğru ayrılan bu su damlacıkları yine dere-
lerde toplanarak Tohma ve kolları ile birleşerek Fırat’a kavuşurlar ve oradan da Hint 
Okyanusu’na karışırlar. Tohma Havzası bu iki okyanusun sularının taksim edildiği nok-
tadadır. 

Batıdan Fırat Nehri’ne ulaşan en büyük akarsu Tohma Suyu’dur. Dolayısıyla en bü-
yük vadi ve havza da Tohma Havzası’dır. Rafting (nehir sporu); Tohma’da yapılan doğa 
sporlarının başında gelir.

1.6. Göller 

Malatya’da önemli bir tabii göl yoktur. Yalnızca dağlık kesimlerden akan suların kay-
nak alanlarında ve düşük yükselti plato basamaklarında yüzeye çıkan suların oluşturduğu 
küçük göller vardır. Bunların dışında sulama amaçlı 5 gölet vardır. Bunlardan; Ordu-
zu Sulama Göleti, Orduzu Zorbalı Sulama Göleti ve Hançay 2. Sulama Gölet’i; Ma-
latya merkezde, İsaköy Sulama Gölet’i Arguvan ilçesinde, sulama göletlerinden biri de 
Darende’de bulunmaktadır. 

1.7. Vadiler 

1.8. Tohma Çayı Vadisi 

Somuncu Baba Camisi, doğal akvaryum ve balıklı gölü içine alarak taş köprüye kadar 
uzanan, dik kayalık yamaçlardan oluşan vadinin, taş köprüye yakın bölgesinde doğal bir 
hamam bulunur. Bölgede buraya Gevher veya Gevr Hamamı denmektedir. 

1.9. Günpınar Vadisi 

Darende ilçesi, Günpınar Köyü’nde bulunan Günpınar Vadisi; Günpınar Şelalesi’nin 
kaynağı ile şelale arasında 
yer alır. 2 km uzunluğunda-
ki vadide birçok mini şela-
le, mini gölet ve mağaralar 
ile 100 metre uzunluğunda 
bir kanyon yer alır. Günü-
müzün gözde aktivitelerin-
den olan “trekking” (doğa 
yürüyüşü) için son derece 
uygun, orta zorlukta bir par-
kurdur. 

Şelale
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1.10. Doğal Akvaryum 

Somuncu Baba mevki-
inde, Tohma Çayı Vadisi 
içerisinde yer alan kayalar 
içerisindeki balıklı gölün 
kaynağı durumundadır. Ba-
lıklar buraya yumurtalarını 
bırakıp, çoğalmaktadırlar. 
Aynı kaynaktan uzun bir 
arkla su, caminin avlusunda 
bulunan havuza akmaktadır.

İlçedeki balıklı göl ve 
Somuncu Baba Camisi ile başlayıp taş köprüye varan dik kayalardan meydana gelen, 
Tohma Çayı’nın ortadan aktığı doğal bir boğazdır. 

(Zaviye bahçeleri akvaryum, balıkgözü diye tabir edilen kuyulardan sulanırdı. Mer-
hum Kel Bekir uzun yıllar (60 yıl) bunun takibini yapmıştır.)

II. İKLİM 
Yeryüzünde herhangi bir 

sahanın iklim özelliklerin-
den söz edilince, o yerin uzun 
yıllar boyunca değişmeyen 
ortalama hava koşulları akla 
gelmektedir. Bu nedenle bir 
yörenin iklim özelliklerini 
en iyi şekilde izah edebilmek 
için, o sahanın uzun süreden 
beri aralıksız ve sağlıklı göz- Darende’de Ortalama Sıcaklık Dağılımı

Balıklı Kuyular

Balıklı Kuyular Balıklı Kuyular
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lemler yapan meteoroloji istasyonlarının bulunması gerekmektedir. Darende ilçesinin 
iklimi ile ilgili veri sağlayan sadece iki meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. Bu istas-
yonlardan biri, Darende merkezinde olup 1050 metrede yer almakta; diğeri ise daha gü-
neydeki Balaban’da 1100 metre yükseltisinde bulunmaktadır. 

Darende, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat’da batıya doğru uzanan en uç kıs-
mında bulunmaktadır. Bu coğrafî konumu nedeniyle, bulunduğu bölgenin karasal iklim 
özelliklerini kısmen yansıtmakta bir taraftan da batıda İç Anadolu Bölgesi’ne komşu, 
güneyden ise Akdeniz Bölgesi’ne yakın olmasına bağlı olarak, geçiş alanlarına has iklim 
özellikleri göstermektedir.

2.1. YER ALTI SULARI

Yeraltı sularının büyük ölçüde yörenin jeolojik formasyonları ile çok yakından ilgili 
olduğu söylenebilir. Araştırma sahasında yer alan Üst Jura-Alt Kretase yaşlı formasyonlar 
genellikle kalkerlerden oluşmaktadır. Kalkerler, erime boşluklarının yanında, tektoniz-
maya bağlı olarak kırıklı ve çatlaklı bir yapı kazanmışlardır. Bundan dolayı formasyon 
yer altı suyu bakımından oldukça zengindir.

Araştırma sahasındaki polye ve uvalaların tabanında bulunan kolluviyal malzeme de, 
yer altı suyu içermektedir. Fakat bu çukurlukların tabanındaki malzemelerin bileşiminde 
kil miktarının fazla olması suyun hareketini azaltmaktadır. Bunun için bu alanda açılan 
kuyuların verimi de düşüktür. Başdirek polyesi tabanında kalkerlere geçilmekte ve böy-
lece yeraltı suyunun aşağı doğru kaçması hızlanmakta olup, buralarda açılan kuyulardan 
su alınamamaktadır. Yeraltı suyu bakımından zengin formasyonlar, yüksek kesimlerde 
bulunmaktadır. Ova tabanının ise yeraltı suyu bakımından fakir olması ve sondajlarla çı-
kartılan yeraltı suyunun da kullanıma elverişsiz oluşu, litolojik yapının bir sonucu olarak 
ortaya çıkar.

2.2. KAYNAKLAR

İlçe, yeraltı suyu bakımından oldukça zengindir. Yeraltı suyunun, doğal yollarla yü-
zeye çıkması ile oluşan kaynaklara, sahada çokça rastlanılmakta ve akarsuların akım 
düzenini belli ölçülerde kaynak-
lar belirlemektedir. Büyük ölçekli 
topografya haritaları üzerinde ya-
pılan incelemeye göre Darende il-
çesinin sınırları içinde 110 kaynak 
bulunmaktadır. İlçe merkezinin 12 
yerinde içme kaynak suları vardı. 
Sel afetiyle kullanılmaz hale gel-
miş ise de kaynakların halen yer-
leri bellidir. Sel Felaketi
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Darende’de bu kaynaklar Tohma Çayı ve 
onun yan kollarının oluşmasını sağlamıştır. Bu 
kaynakların büyük çoğunluğu yüksek platolar 
ile dağlık alanlar arasındaki sınırdan çıkmakta-
dır. Bu kaynakların bir kısmının debileri olduk-
ça fazladır ve sürekli akarsuları oluşturmaktadır. 
Darende ilçesinde yer alan kaynakları oluşumla-
rına göre, tabaka kaynakları, yamaç kaynakları, 
fay kaynakları ve karstik ve vadi kaynakları ola-
rak sınıflandırabiliriz.

Bu kaynakların yoğun olarak görüldüğü ve de-
bilerinin yüksek olduğu alan, ilçenin güneyinde 
bulunan Kepez Dağı’nın kuzey yamaçlarıdır. Bu 
alanlarda bazaltlar kalın bir örtü oluşturmaktadır. 
Yeraltı suyu yönünden akifer konumunda olan 
bazatlar ile bunların altında bulunan geçirim-
siz formasyonların kontak noktalarında yamaç 
boyunca kaynaklar belirmekte ve kaynaklardan 
toplanan sular Ulupınar Deresi’ni oluşturmakta-
dır. Ayrıca bu kesimdeki kaynaklar, yer yer akar-
su yatağında veya vadinin tabanından çıktıkları için bunları vadi kaynağı olarak ayırmak 
mümkündür. 

Darende ve çevresinde çok sayıda kırık hattı 
bulunmaktadır. Bu hatlara bağlı olarak da kay-
naklar oraya çıkmıştır. Araştırma sahasında ku-
zeybatı-güneydoğu yönünde uzanan fay hattı ve 
bu faya dik olarak gelişen diğer kırık hatlar bo-
yunca kaynakların debileri düşüktür. Araştırma 
sahasının batısında Şuğul Köyü yakınlarında ku-
zey-güney yönünde uzanan ve Üst Jura-Alt Kre-
tase ile Üst Miyosen yaşlı formasyonlar arasın-
daki kontak noktasından geçen fay hattı boyunca 
da birkaç fay kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca, 
Yenice Köyünün güneyinden geçen kırık hattına 
yerleşmiş birçok kaynak vardır. Örneğin Günpı-
nar Şelalesi’ni oluşturan Günpınar kaynaklarının 
debisi diğer kaynaklardan oldukça yüksektir.

İlçenin yüksek kesimlerini oluşturan sahaların 

Kudret Havuzu

Kanyon
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büyük bir kısmı kalker arazilerden oluşmaktadır. Bu nedenle araştırma sahasında bir-
çok karstik kaynak görülmektedir. Bu kaynakların akım değerleri araştırma sahasında yer 
alan diğer kaynaklardan fazladır. 

Darende’deki karstik kaynakların en güzel örneğini, Darende şehrinin batısında yer 
alan ve Gürpınar Çağlayanı’nı besleyen Gürpınar kaynakları oluşturmaktadır. Bu kay-
naklar, Başdirek polyesi ve çevresinde bulunan karstik alanların sularının yer altı suyol-
larıyla toplanması ve söz konusu polyesinin kuzeyinde, yaklaşık 2,5 km. uzunluğunda 
ve 50 m derinliğinde olan bir kanyonun tabanında küçük çıkışlar halinde boşalması ile 
oluşmuştur. Genellikle vadi tabanının üst yamacından çıkan bu kaynaklar kanyonun orta 
kesiminde birleşerek bir akarsu oluştururlar. Kanyonun bitişinde veya Günpınar Köyü 
dolaylarında akarsu yatağında görülen eğim kırıklığı ile Gürpınar Çağlayanı oluşmuştur. 
Yüksekliği yaklaşık 30 m’yi bulan çağlayan birbirine yakın iki basamak halinde belir-
miştir. Bu nedenle, göstermiş olduğu 1 m3/sn’lik akımıyla gür bir kaynak olarak dikkati 
çekmektedir. Suları oldukça temiz ve berrak olan bu kaynak suları, Darende şehrinin 
içme suyunu karşılamaktadır. 

2.3. Akarsular 

Yaklaşık 1500 km2 yüzölçümünde olan araştırma sahası, hidrografik bakımdan Fı-
rat Havzasına dâhil olup, bu havzanın yukarı bölümünde yer alır. Yörenin suları Fırat 
Nehri’nin kolu olan Tohma Çayı tarafından drene edilmektedir. Balaban Ovası’nda Toh-

Günpınar Vadisi Bacalı Mağarası
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ma Çayı’na kavuşan Ayvalıtohma Çayı‘nın su toplama havzası ise çok geniş olup, araştır-
ma sahasının dışındaki Tecer Dağı’nın güney yamaçlarına kadar uzanmaktadır. Darende 
ilçesinin suları Tohma Çayı vasıtasıyla Fırat Nehrine oradan da Basra Körfezine dökül-
mektedir.  

 Sahanın en büyük akarsuyu olan Tohma’nın iki kolu Tohma Çayı ve Ayvalıtohma 
Çayı’dır. Bunlardan Ayvalıtohma, kuzey-güney yönünde akış göstermekte, inceleme ala-
nına kuzeydoğudan girmekte ve Balaban Ovası tabanında (Suçatı Mahallesi yakınların-
da), batı-doğu yönünden akan Tohma Çayı ile birleştikten sonra akışına batı-doğu doğ-
rultusunda devam eder ve araştırma sahasının doğusunda, Malatya Ovası’nda yer alan 
Karakaya Baraj gölüne dökülür. 

 İlçe sınırları içerisinde Tohma Çayı’na karışan akarsular; Kerkit, Almaho, Acıpınar, 
Ayvalı, İtderesi, Suludere, Günpınar, Büyük, Bulduk, Odamağara dereleridir. Kuşkusuz 
Tohma Çayı’nın su toplama havzası çok daha geniştir.

Uzunyayla’nın doğu kesiminden kaynakların birleşmesi sonucu oluşan Tohma Çayı, 
araştırma sahasına Yazıköy civarındaki dar ve derin bir boğazda Darende’ye kadar gömük 
menderesler yaparak akmakta-
dır. Vadi tabanı yer yer genişle-
mekte ise de bu genişleme çok 
az bir alandadır. 

Tohma Çayı, kuzeybatı-gü-
neydoğu doğrultusunda akışına 
devam ederken Darende yakın-
larında dar bir boğazla ovaya 
açıldığı kesimde batıdan gelen 
Günpınar Deresi de katılır. Bu 
dere Gürpınar Çağlayanı’nın 
oluşmasını sağlayan kaynaklar 
tarafından beslenmektedir. Ova 
içerisinde menderesler yaparak 
yoluna devam eden akarsu, Gü-
dül Köyü dolaylarında bir dir-
sek yaparak batı-doğu yönün-
de akışını sürdürür. Kaynağını 
yüksek kesimlerden alan ve Ba-
laban Ovası’nı derin bir şekilde 
parçalayan birçok akarsu Toh-
ma Çayı’na Balaban Ovası’nda 
birleşir. 

Gülduruk
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III. TARİH
Darende Adının Menşei

Darende eski bir 
yerleşim merkezi ve yol 
güzergâhı olması hase-
biyle Hititlerden günü-
müze gelinceye kadar 
tarih sahnesinde gö-
rülür. Tarihi dönemler 
içerisinde farklı isimler 
almıştır. Darende’nin 
ilk adının Anadolu tari-
hinin ilk yazılı tabletle-
rinde Timelkia olduğu 
birçok araştırmada ifa-
de edilmektedir. Bazı 
tarihçiler tarafından ile-
ri sürülen görüşe göre, 
Mitanni idaresi devrinde Darende adı, Hititler tarafından “Turmitta” Mitanniler tarafın-
dan “Durhumit” şeklinde yazılmakta idi. Bu görüş kesinlik ifade etmemekle beraber doğ-
ruluğu kabul edilir ise “Turhumit” ya da “Durhumit” gibi adlarla yazılmakta olan Daren-
de şehrinin bu çağlarda Kapadokya’nın önemli site (şehir)lerinden biri olduğunu kabul 
etmek mümkündür. Darende şehri için, Hititler zamanında Taranta adı da kullanılmıştır.

Ramsay “Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası” adlı eserinde Romalılar zamanında 
Darende’ye Ladana, Dalanda denildiğini belirtiyor. Kipert haritasında burayı Delendis 
olarak da vermiştir. Osmanlı Şehirleri adlı eserde Darende’nin eski isimleri olarak Tıryan-
dafil (otuz yapraklı gül), Tıranda, Derende geçmektedir. Tıryandafil ismine kaynaklarda 

rastlanılmamakla beraber Bizans 
hanedan mensuplarından birinin 
adı Osmanlı vakayinamelerinde 
Terendefil olarak geçmektedir. Tır-
yandafil ile Terendefil arasında bir 
benzerlik görülmektedir. E. Ho-
nigmann Bizans Devleti’nin Doğu 
Sınırı adlı eserinde Darende’nin 
Bizans devrinde Taranda, Taranta, 
Tarandon olarak bilindiğini belirt-
mektedir.



Darende Kültür Envanteri

15

Darende’nin ilk adı Anadolu tarihinin ilk yazılı tabletlerinde Timilkia’dır. Darende 
için Hititler Tilmikia, Asurlar, Taronidite/Taranto, Romalılar Tomisa, Müslümanlar Ta-
ranto, Rumlar Tıryandafil (otuz yapraklı gül) adını vermişlerdir. Tarende, Derende, Da-
rende ismi de kullanılmıştır. İlk yazılı tabletlerde Darende’nin adı Timilkia’dır. Tilimra, 
Tahantariye, Taronidite, Tomisa, Turhumit, Turmitta gibi isimler de almıştır.  

İslâmi dönemlerde Darende adı muhtelif isimler altında zikredilmiştir. Belâzurî, 
Fütuhu’l-Büldan adlı eserinde Hicri 83 yılı hadiselerini anlatırken Darende’den ‘Turan-
da’, şeklinde bahsedilmektedir. İbnü’l-Esîr veEbu’l-Ferec  yine aynı isimle, Kalkaşandî, 
Subhu’l-A’şâ adlı eserinde ‘Derende’ olarak bahsetmektedir. Bazı kaynaklarda, Taranton,  
Toronda  geçmektedir. 

Osmanlı kaynaklarında çoğunlukla Derende yazılıdır. Katip Çelebi “Cihannumâ”da, 
Âlî “Künhü’l-Ahbar”da Müneccimbaşı “Sahâifu’l-ahbar”da, Hadidî “Tevârih-i Âl-i 
Osman”da, bazı anonim “Tevarih-i Âl-i Osman”larda, Evliya Çelebi “Seyahatname”de 
Darende’yi “Derende” olarak zikretmiştir.  16. yüzyıl Tapu Tahrir Defterleri’nin tamamın-
da yazılış “Derende” tarzındadır. Halkın günlük konuşmalarında günümüzde bile “Deren-
de” şeklinde telaffuz edilmektedir. 19. yüzyıla gelinceye kadar Darende ismi Osmanlı 
vesikalarında istisnasız olarak hep “Derende” şeklinde yazılmıştır. “Darende” tarzında 
yazılış 19. yüzyıldan itibaren başlamıştır ve bütün vesikalarda bu tarzda kullanılmıştır.

3.1. İslâm Öncesi Dönem

3.1.1. İlk Çağ

Bu bölgenin bilinen ilk sahipleri Hurriler, Hattiler gibi Hitit kavimleri idi. Daha son-
ra bölge, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar gibi kavim 
ve devletlerin idaresine girdi. Bizanslılar devrinde Melitene (Malatya) şehri ve civarı, 
Sasaniler’in saldırılarına karşı Bizans’ın direnme sınırında bulunmakta idi. Darende çev-
resinde de ilk çağlardan beri insanlarla meskûn idi . Darende bölgenin ilk çağlarda önemli 
iskân merkezlerinden biri olduğunu gösteren başka önemli kalıntılar da vardır. Bunlar as-
lantaşlar, Hitit, Urartu, Asur kitabeleri, dini motifli kalıntılar dikkati çekmektedir. Mesela 
Hitit kültürünün burada mevcudiyetini gösteren bir kanıt, İspekçor (Yeşiltaş) Köyündeki 
Samah (Samua) adı verilen Hitit tapınağıdır.

3.1.2. Hititler Devri

Suriye, Karkamış, Malatya ve Darende çevresinde Hitit asıllı kavimlerin hâkimiyeti 
M.Ö. VIII. yüzyıla kadar devam etti. Hititler zamanında Sivas ve Kayseri’nin merkezi rol 
oynadığı Darende ve çevresi, Kashai adı verilen bölge dâhilinde idi. Burası Sivas, Gürün 
(Tilgarimmu) ve Göksun (Kokösus) geçitleri ve Darende ile birlikte askeri ehemmiyeti 
haiz bir bölge idi. Darende şehri, Hititler zamanında Malatya (Melidu) Akçadağ (Arga), 
Darende (Taranta), Gürün (Gauraena) ve Pınarbaşı, Kayseri yolu ile Diyarbakır, Malatya 
Sivas’ı birbirine bağlayan yollarla ulaşımını sağlıyordu.  Bu yollar AkadlıSargon zama-
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nından beri işliyordu. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ulaşım bu yollar vasıtası ile 
yapılmakta idi. KralLabarna Darende çevresi Hitit Devleti’ne katıldı.

3.1.3. Mitanniler Devri

Mitanni idaresi devrinde Darende adı, Hititler tarafından “Turmitta” Mitanniler tara-
fından “Durhumit” şeklinde yazılmakta idi. Bu görüş kesinlik ifade etmemekle beraber 
doğruluğu kabul edilir ise “Turhumit” ya da “Durhumit” gibi adlarla yazılmakta olan 
Darende şehrinin bu çağlarda Kapadokya’nın önemli site (şehir)’lerinden biri olduğunu 
kabul etmek mümkündür.

3.1.4. Geç Hititler Devri

Yukarı Suriye, Kargamış, Malatya ve Darende çevresinde kurulan Hitit asıllı beylikle-
rin hâkimiyeti M.Ö. VIII. yüzyıla kadar devam etti. Beylikler devrinde Darende çevresi, 
Malatya merkez olmak üzere Hitit hanedanına mensup bir şahsın kurmuş olduğu Meli-
tene krallığına bağlandı. Bu devrede Malatya kralı, halen kendisini Büyük Hatti (Hitit) 
kralı sayıyordu. Melitene Krallığı’nın batı tarafı da yine bir geç Hitit krallığı olan “Tabal” 
krallığı ile sınırlı idi. Tabal krallığının sınırı, Tilgarimmu (Gürün)’ya kadar uzanıyordu. 
Melitene Krallığı’nın sınırı da buradan başlamakta idi. Dolayısıyla Darende şehri de Me-
litene krallığına dâhildi. Ancak bu sınırlar zaman zaman değişmekte idi.

Malatya ve Darende çevresine ait kalıntılarda, Hititler’e ait tanrıça Kubaba’nın adı 
geçmektedir. Bu tanrıça, Hititler’deArinna şehrinin Güneş ilahesi olarak kabul edilmek-
teydi. Geç Hitit devrine ait Darende stelinde Hepatu denilen tanrıçaya, Kargamış ve Ma-
latya kabartmaları üzerinde, Kubaba adı verilmiştir. Asurlular’ın gelişinden bir süre sonra 
Malatya, Darende ve Gürün çevresi, Kargamış krallığına tabi oldu. Daha sonra, Asurlular 
yeniden bu bölgeyi zapt ettiler. Asur Kralı III. Salmanassar, M.Ö. 853, 844 ve 835’de 
Milidya (Malatya) bölgesinin tek hâkimi olan Lalli (Lala)’nın üzerine yürüyerek vergiye 
bağladı. Lalli de itaatini arz etti. Asur kralı, burada nüfuzunu kuvvetlendirdikten sonra 
geri döndü.

3.1.5. Asur ve Melitene Krallığı Devri

Asur Kralı III. Tiglat Pal Asar (M.Ö. 745-727) zamanına ait Malatya, Darende, İspek-
çor, Gürün, Kötükale, Izgın, Karahöyük, Boybeypınarı, Ağancık, Şırzı’da bulunan geç 
Hitit devrine ait kitabeli stellere göre, halen Malatya (Melitene) krallığı devam etmekle 
beraber, Asur Devleti’ne bağlı idi. Bu kralın Asur tahtına çıkışından itibaren Asur Devleti, 
cihangir devlet ve Asurlaştırma siyaseti izleyen büyük bir devlet olmaya başladı.

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere Darende şehrinin Anadolu’nun merke-
zi bir noktasında bulunması nedeni ile çeşitli yönlerden yapılan saldırılara çokça hedef 
olmakta idi. Bu saldırıları kolaylaştıran önemli etkenlerden biri tarihte adı duyulan en 
meşhur yolların kesişme noktasında bulunmasından kaynaklanmakta idi. Tarihte “Kral 
Yolu” tabiri ile bilinen yol da buradan geçmekte idi. Kral yolu tabiri önce Asur kay-
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naklarında geçmektedir. Asurlular’ın Kayseri yakınlarındaki meşhur Kaniş (Kültepe)’e  
ulaşmak için kullandıkları yollardan biri Sarız-Gürün-Darende-Malatya Harput-Ergani 
istikametini izliyordu. Bu yolun bir kolu da Tohma suyunu izleyerek Fırat’a ulaşıyordu. 
Anlaşıldığı kadarı ile bu devirde Kaniş’e ulaşmak için farklı yollar da bulunmakta idi. Bu 
tabirle ün yapmış olan yollardan biri de daha sona bölgeyi ele geçirmiş olan Persler’in 
“Susa” şehrinden başlayarak Anadolu’daki Lidyalılar’ın merkezi, Sardis’e kadar uzanan 
iyi bakımlı bir yoldu. 5000 km.lik yol, Malatya, Mazaka (Kayseri), Ankara ve Gordion 
şehirlerinden geçerek batıdaki Sardis’e ulaşıyordu. Doğal olarak bu yol Darende’den de 
geçmekte idi.

3.1.6. Persler Devri

Darende’nin de dahil olduğu 
Kapadokya bölgesi, II. Kuraş 
(Keyhüsrev)’dan itibaren uzun 
süre Pers krallarının elinde kal-
dı. İmparatorluğun bel kemiği 
olduğundan, bu önemli bölgede 
Pers asilzâdelerine malikâneler 
verildi. Kapadokya’da Pers 
kültürünün ve dininin yerleşti-
rilmesine, bölgenin Persleştiril-
mesine önem verildi. Milattan 
önce dördüncü yüzyıl sonlarına 
kadar bu geniş alan yalnız Ka-
padokya adı ile tanındı.

3.1.7. Romalılar Devri

Roma Devleti, Anadolu’daki küçük devletlerin ortadan kaldırılması siyasetini izle-
mekteydi. Tiberius, Kapadokya Kralı Arkileos hakkındaki şikâyetlere binaen onu hapset-
tirdi. Arkileos’un ölümü ile M.Ö. 17’de Kapadokya krallığı, Roma’nın bir eyaleti oldu. 
Tiberius, Kapadokya ve Pön kıtalarını birleştirdi. Bu vilayete “birleşik vilayet” anlamına 
gelen “Armenyak” adını verdi. Anadolu’ya gönderdiği kardeşi Germanikos’u bu vilaye-
tin valiliğine tayin etti. Armenyak vilayeti, şimdiki Erzurum, Sivas, Trabzon bölgesi ile 
Ankara ve Konya vilayetlerinin bir kısmını içine almaktaydı.

Malatya ve Darende şehri, Armenyak vilayetine dâhil olduğu gibi, Malatya şehri bu 
tarihlerden itibaren I-VII. yüzyıl arasında Roma’nın Sasaniler’e karşı bir sınır şehri ol-
maya başladı ve birçok saldırılara uğradı. Darende Kalesi ise sınıra yakın olan Roma 
şehirlerinden biri idi 

Zengibar Kalesi
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3.1.8. Ortaçağ

3.1.9. Bizanslılar’ın İlk Devri

Roma İmparatorluğu’nun M.Ö.395’de Batı Roma ve Doğu Roma (Bizans) adı altında 
ikiye bölünmesinden sonra Darende şehri, bu devletin doğu kolunu teşkil eden Bizans 
İmparatorluğu’nun idari sınırları içersinde kalmasına karşılık, Tarihi kayıtlara göre İran 
Sasani İmparatoru Hüsrev Perviz, maiyetindeki büyük bir kuvvetle Diyarbakır üzerinden 
Roma topraklarına girdi. Darende’nin de dâhil olduğu bölgeyi ele geçirerek İstanbul’a 
kadar ilerledi. Herakliyos, İran tahtına geçen Hüsrev’in oğlu ile 678’de yaptığı bir barış 
ile Sasaniler’in elinde bulunan Armenia, Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve Roma Me-
zopotamya Bizans’a iade edildi. Kazandığı zaferler ile siyasi itibarı artan Herakliyos’un, 
başarıları uzun süre devam edemedi. İran zaferinden birkaç yıl sonra, Müslümanların ilk 
akınlarına hedef oldu. İranlılara karşı kazandığı başarıları İslâm ordusuna karşı devam 
ettiremedi. Sonuçta İranlılardan aldığı yerler bu defa da Müslümanların eline geçmeye 
başladı. İslâm akınları karşısında gayet zor durumda kalarak ilk önce Suriye’den geri 
çekildi ve daha sonra bu gerileme devam etti.

3.2. İslâmiyet Sonrası Dönem 

3.2.1. Emeviler Devri

Darende’nin Hazret-i Ömer zamanında Halid bin Velid tarafından fethedilmiş olduğu 
görüşü kesin delillere dayalı bir görüş olarak ileri sürülemez. Buna karşılık Anadolu’ya 
doğru ilk İslâm akınlarının başlamasından sonra, Mesleme bin Abdulmelik bin Mervan’ın 
Darende çevresini fetheden ilk Müslüman komutan olduğu kesin gibidir.

Tarihi kayıtlara göre 691’de Bizans imparatoru olan Leonitus, Müslüman-Araplar’ın 
Anadolu’da devamlı başarılar kazanmaları nedeniyle 694’de tahttan indirildi. Onun ye-
rine Anadolu komutanı Absimar, “III. Tiberius” unvanı ile imparator oldu. Ancak İslâm 
mücahitlerinin Anadolu’daki askeri harekatını durduramadı. Bu yıllarda Emevi hilafe-
tinde Abdulmelik bulunmakta idi. Şam ve Anadolu’daki İslâm mücahitlerinin komu-
tanı oğulları Muhammed ve Mesleme idi. Bizans tarafından yapılan saldırılar Anadolu 
ve Şam’a tarafında Muhammed ve Mesleme tarafından püskürtüldü. Bu komutanlardan 
Mesleme daha hususi olarak Anadolu tarafını muhafaza ile görevliydi. Abdulmelik’den 
sonra da Mesleme görevine devam etti. Mesleme, Rum İmparatorluğu’nun karışıklık ya-
şadığı bu devirde galibiyetle Kapadokya ve Pön kıtasına girdi. Bu arada başka komu-
tanlar da Anadolu’ya seferler yapmaktaydı. Mesela 698’de Velid bin Abdulmelik Malat-
ya taraflarına bir sefer yaparak ganimetlerle babasına geri döndü. Daha sonra Mesleme 
702’de Malatya ve Kayseri bölgelerini fethetti. Bu sırada Pön bölgesi dâhilinde bulu-
nan Darende şehrine de girerek burayı askeri hareket üssü olarak kullanmaya başladı. 
Cezire’nin Müslüman halkından yeteri kadar askeri buraya getirterek iskân etti ve geri 
döndü. Darende’nin Müslümanlar’ın eline geçmesinden dolayı Pön bölgesinin idare mer-
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kezi olan Amasya’nın durumu önem kazandı.

Ebu el-Hasan el-Belâzurî ve Yâkût bin Abdullah el Hamevî’nin, el-Vâkıdî’den naklet-
tikleri rivayete göre Müslümanlar, ilk defa 702’de Abdullah bin Abdulmelik’in Anadolu 
içlerine yaptığı sefer esnasında Darende’ye girdiler ve burada evler yaptılar. Yukarıdaki 
bilgiler ile Vâkıdî’nin rivayeti birlikte değerlendirilecek olur ise esas olarak bölgenin 
genel komutanı olan Mesleme’nin emrinde bulunan kardeşi Abdullah’ın Anadolu genel 
komutanı Mesleme’nin adına Darende’yi fethetmiş olduğu kabul edilebilir. “Darende 
Malatya yakınlarında bilad-ı Rum içinde idi. Abdullah ibn-i Abdulmelik 702 senesin-
deki seferinden sonra burada Müslümanlar’ı iskân etmişti. Darende’de kalmak üzere 
Cezire’den askerler gelir, kar yağınca şehirlerine geri dönerlerdi. Belâzurî, Darende’nin 
Ömer bin Abdulaziz tarafından yeniden Rumlar’a bırakılması ile ilgili kaydında, “Halife 
Abdulaziz, Darende (Taranda) halkı istemediği halde, onları düşmandan korumak için 
hiçbir şeylerini bırakmadan bütün eşyaları ile birlikte Malatya’ya nakletti. Darende’yi de 
yıktırdı. Malatya valiliğine de Beni Amir bin Sa’sa’a kabilesinden Cu’une bin el-Hâris’i 
tayin etti” der.

Yâkûtî, bu olayla ilgili olarak başka bir sebep zikretmeksizin, “Bu sırada Malatya 
harap bir durumda idi. Ömer bin Abdulaziz Darende halkına şefkatine binaen onları 
Malatya’ya nakletti. Malatya gibi o da Darende’yi tahrip etti”der. Muaviye bin Hişam 
bin Abülmelik, maiyetine aldığı büyük bir ordu ile ikinci defa 729’da Anadolu üzerine 
yürüdü. Beraberinde Battal Gazi unvanı ile tanınmış olan devrin meşhur mücahitleri de 
bulunmaktaydı. Anadolu’ya giren ordu Pön bölgesinden geçerek Amasya’ya geldi ve şeh-
ri büyük bir mücadele sonrasında zapt etti. Savaştan sonra Pön bölgesinin bir bölümünü 
oluşturan Sivas bölgesinin idaresini meşhur Gazi Abdulvehhab bin Buht’a veren Muavi-
ye, savaştan sonra geri döndü. Abdulvehhab Gazi ise yine ünlü bir mücahit olan Battal 
Gazi ile birlikte Sivas’a geldi.

Emeviler’in son dönemine doğru, Bizans Anadolusu’na yapılan akınların destan kah-
ramanı Battal Gazi ve Abdulvehhab Gazi Darende çevresinde de gazalarda bulundular. 
Onların savaşları hakkında kaynaklarda küçük çaplı bilgiler bulunmakla beraber, kahra-
manlıkları halen dilden dile dolaşmaktadır. Hanifi Hoca’ya göre, Battal Gazi’nin babası 
Hüseyin Gazi ve amcası Hasan Gazi, ordu komutanı sıfatıyla bu tarafa gönderilmiş ve 
savaş esnasında şehit düşmüşlerdir. Hüseyin Gazi Divriği Kalesinde, Hasan Gazi Daren-
de Kalesinin güneydoğusunda medfundur. Emevi Devleti yıkılmaya başlaması ile birlikte 
İslâm akınları yavaşladı. Pön bölgesini yeniden ele geçiren Bizanslılar, 730’dan beri şid-
detlenerek artan İslâm akınlarına karşı koyabilmek için bu defa köklü tedbirlere başvur-
dular. Bölgeyi tekrar kaybetmemek ve İslâm ordularına karşı koyabilmek için en akıllıca 
çare olarak Tohma ve Ceyhan bölgesine Bulgar Türklerini yerleştirdiler. Bu arada İslâm 
ordularının yaz seferleri de devam etmekteydi. Bu seferlerden birinde Mesleme ibn-i Ha-
life Hişam bin Abdulmelik Malatya’ya kadar geldi ve ganimetlerle geri döndü. Bu sefer 
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739’da yapılmıştı. Mesleme bu tarihten birkaç ay sonra vefat etti.

3.2.2. Abbasiler Devri

Bu devirde “Avasım” bölgesindeki şehirler, İslâm’ın gaza ve cihat emri uyarınca hiz-
met için gelen gönüllüler ve halifelerin planlı olarak gönderdikleri birliklerle nüfus arttı, 
ilmi, dini ve sosyal amaçlı müesseseler kuruldu. Bu maksat için mal sahibi malıyla, ilim 
ehli ilmiyle, diğerleri de kendi özelliklerine göre hizmet ederlerdi. Darende şehri, bu mü-
cadele ve mücahedeler sırasında genellikle İslâm sınırı içinde idi ve Anadolu gazalarının 
ağırlık noktalarından birisi, yani gaza şehri idi.

Abdulvehhab idaresindeki Abbasi ordusu, 757’de önce Malatya’yı, akabinde Kayseri 
ve Elbistan beldelerini fethetti. Abdulvehhab, Cafer bin Hanzale’yi Kayseri emaretine 
tayin ettikten sonra, Hasan bin Kahtabe’yi de Darende ve Amasya taraflarına gönderdi. 
Hasan bin Kahtabe, önce Darende’yi, sonra da Amasya (Hareşne kalesi)’yı zapt etti. Bu 
sırada Hasan bin Kahtabe bir tane sınır üzerinde bir tane de Tohma suyu üzerinde olmak 
üzere iki kale inşa etti. Tohma Suyu üzerinde kurulan kale, Darende Kalesi de olabilir. 
Hezimete uğrayan Bizans’ın Amasya valisi Yuannis de kaçtı. Hasan bin Kahtabe, buraya 
vali tayin ettikten sonra Emir Abdulvehhab’dan aldığı emre binaen onun yanına döndü. 
Ancak Bizans ordusu, 760’da tekrar harekete geçerek bölgedeki bazı şehirleri tekrar geri 
aldı.

Halife, yarısı gönüllü askerlerden müteşekkil olmak üzere yüz altmış bin kişilik bir 
orduyu meşhur komutan Hasan bin Kahtabe’nin emrine vererek Rumlar’ın üzerine gön-
derdi. Hasan bin Kahtabe, 779’da maiyetiyle birlikte Bağdat’dan hareket edip Malatya 
üzerinden Bizans topraklarına girdi. Birçok çarpışmalar sonucunda Elbistan, Sivas ve 
Darende taraflarını ele geçirerek Amasya önlerine geldi. General Manoil, hezimete uğra-
mış olarak Karadeniz sahiline doğru kaçtı. 780’de İmparator Leon öldü. Küçük oğlu V. 
Kostantin, annesi İren’in vesayeti altında imparator oldu. İren İslâm ordusunun baskısın-
dan kurtulabilmek için anlaşma yapmaya mecbur kaldı. Anlaşma sonrasında Yezid bin 
Esid es-Sülemi de yeniden Amasya valisi olarak tayin edildi. Bu sıralarda Darende Ka-
lesi bölgede önem kazanan kalelerden biri olmaya başlamıştı. Abbasi hilafetinde Ahmed 
el-Mutezid’in; Bizans İmparatorluğunda Leon’un bulunduğu devirde Abbasi sınırındaki 
İslâm şehirlerine yapılan saldırılar durmayınca, Bizans sınırı (Avasım)’nın meşhur muha-
fız komutanı Ebu Cafer Ahmed bin İnac et-Türkî, muhtemelen 893’de maiyetindeki or-
dusu ile Tarsus, Elbistan ve Darende üzerinden Amasya’ya giderek şehre girdi. Trabzon’a 
kadar Karadeniz sahillerini istila ve yağma ederek Rumlar’ı barış yapmaya mecbur etti. 
Rum saldırılarının durmaması ve halkın bu duruma karşı feryad etmesi üzerine harekete 
geçen Seyfüddevle, birkaç defa Rumlar’ın üzerine yürüdü. Bu seferlerden 947’de ger-
çekleşen birincisinde Rumlar’ın Kilikya Komutanı Zimiskes ile savaştı. 336, 338, 339 ve 
340’da gerçekleşen diğer üç seferinde Darende taraflarını da geçerek Amasya’ya kadar 
ilerledi. Bu savaşlarda hem Kilikya Valisi Zimiskes ile hem de Kapadokya ve Pön valisi 
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Bardas Fokas ile savaştı. Rumlar’ın yaptıklarına karşılık olarak Rum ülkesini tahrip etti. 
İlk üç seferinde Rumlar’ı çok ağır bir şekilde yenmesine karşılık 951’de gerçekleşen son 
savaşında Bizans’ın Anadolu valisi Nikefor Fokas karşısında büyük bir yenilgiye uğra-
yarak geri çekildi.

3.2.3. Selçuklular Devri

Darende ve çevresi ile birlikte bütün Suğûr bölgesi, Selçuklular’ınhâkim olduğu tarih-
lere kadar yaklaşık olarak bir asır boyunca Bizans valilerinin idaresinde kaldı.

XI. yüzyıl sonlarına doğru, Anadolu tarihinde Türkler yeni bir dönem başlattılar. Eme-
viler ve Abbasiler döneminde üç yüzyıl devam eden gazalarda fethedilemeyen Anadolu, 
bu devirde Malazgirt Zaferini takip eden yıllar içerisinde Türk vatanı haline geldi. Özel-
likle Türkiye Selçukluları Devleti’nin kurulmasından sonra Anadolu’nun fethinde önemli 
rol oynamış olan Türkmen beylikleri ile Selçuklu sultanları arasında uzun bir mücadele 
dönemi başladı. Türkiye Selçuklu sultanları Anadolu birliğine giden yolda engel gördük-
leri bu beylikleri ortadan kaldırmaya çalışırken onlar da varlıklarını devam ettirme müca-
delesi verdiler. Bu bakımdan Darende bölgesini de elinde tutan Danişmendli Beyliği ile 
Anadolu Selçuklu idaresinin mücadelelerinin kayda değer olduğu muhakkaktır.

Sivas ve Darende bölgesine yapılan ilk Selçuklu akını Tuğrul Bey’in kardeşi İbrahim 
Yınal tarafından 1047’de gerçekleştirildi. Bu tarihte Sivas’a kadar ilerleyen İbrahim Yınal, 
1048’de daha büyük bir kuvvetle gelerek Bizans’ın Pön bölgesi valisi İsakKomnenos’u 
yenerek Sivas vilayeti ve Trabzon çevresini tamamen ele geçirdi. İstanbul üzerine hareket 
eden İbrahim Yınal ancak külliyetli bir para karşılında anlaşma yapmaya razı oldu.  Bu 
esnada Darende’yi de alıp almadığına dair bir kayda rastlanmıyor. Ancak Sivas’a yakın 
olan bu bölgeyi de almış olması muhtemel ise de gelişen olaylara bakılır ise sonradan geri 
çekildi.

Uzun ve sürekli akın ve savaşlar neticesinde Selçuklular, 1057’de Malatya, 1059’da 
Sivas ve Kayseri’yi ele geçirdiler. Darende şehri de bu devrede yeniden fethedildi. Bu ta-
rihlerde Bizans, Anadolu’ya hakim ve egemen durumdaydı. Selçuklular Malazgirt Zaferi-
ne kadar devam eden bu yayılış ve fetihlere rağmen Anadolu henüz Türkler için emniyet-
le oturacak bir ülke haline gelmiş değildi. Zira bölgede birçok müstahkem kaleye sahip 
olan Bizans ordusu zaman zaman Türkmenler’e saldırıyor, Türkmenler de zor durumda 
kalınca Azerbaycan ve İran’a çekiliyorlardı.

Bu esnada Sivas sınırı üzerinde İltekin ve Karatekin gibi Selçuklu komutanları 
Rumlar’ı baskı altında tutmakla meşhur olmuşlardı. Bu şahıslardan İltekin Gazi Sivas 
çevresinde çok meşhurdu. Afşin, Gümüştekin, DanişmendAhmed Gazi, bu tarihlerde 
bölgedeki birçok şehirleri fethettiler. Bizans ordusu da bu Türk komutanları tarafından 
bozguna uğratıldı. Selçuklular, 1067’de Malatya civarında Bizans ordusunu mağlup ede-
rek Afşin, Tohma vadisini takip ederek Kayseri’ye geldi. Yolu üzerinde bulunan şehirleri 
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zaptederek ilerledi. Bu esnada Darende’yi de almış olması kuvvetle muhtemeldir. Afşin, 
diğer arkadaşları ile birlikte Anadolu’da fetihler yaptıktan sonra Haleb’e yöneldi. Bizans 
İmparatoru, komutanlar ve Anadolu halkı, Türk akınlarına  karşı koyamadılar ve 1067’de 
Orta Anadolu’nun tümü Selçuklular hakimiyetine girdi. Telaşa düşen Bizanslılar, bu fe-
tihleri durdurabileceğinden ümitlendikleri Romanos Diogenes’i 1067’de tahta çıkardılar.

Baş Komutan Manuel’in hezimeti, imparator Romanos’u kızdırmış olduğundan bü-
yük bir ordu toplayarak özellikle Afşin Bey’in birliklerine karşı gitmek üzere 1068’de 
Anadolu’ya geldi. Kayseri ve Sivas üzerinden Divriği’ye ulaştı. Burada yapılan savaşta 
Türkler’i geri çekilmeye mecbur etti. Daha sonra Göksun yolu ile Maraş’a indi. Burada 
kuvvetlerini ikiye ayırarak bir kısmını Fırat kıyılarındaki Türk komutanlarından Emir-i 
Has Aynal’ın üzerine gönderdi. Ancak bu kuvvetlerin yenilmesi üzerine, bizzat kendisi 
Fırat kıyılarına doğru gelerek Aynal’ı geri çekilmeye mecbur etti.

Anadolu’da karşılıklı mücadelenin kesin bir sonuca varması her iki tarafı da sabırsız-
landırıyordu. Nihayet her iki devlet birbirine karşı resmen savaş açtı. Alparslan 1071’de 
ordusu ile Anadolu’ya girdi. Bizans İmparatoru da Selçuklu ordusu ile karşılaşmak üze-
re Sivas üzerinden Malazgirt’e gitti. 26 Ağustos 1071’de gerçekleşen savaşta Alparslan 
büyük bir zafer kazandı. Daha önce barış istemiş olan Alparslan’ın az sayıdaki ordusu 
Bizans ordusunu dağıttı. Malazgirt Zaferi daha sonra Türkler’e Anadolu kapısını açan 
önemi bir kapı oldu.

3.2.4. Danişmendli Beyliği Devri

Darende tarihi söz konusu olunca ilk akla gelen Türk beyliklerinden birisi de 
Danişmendliler’dir. Anadolu’nun fethinde kendisinden, sık sık bahsedilen Danişmend 
Ahmet Gazi bu beyliğin banisi olarak bilinmektedir. Nasıl Emevi-Abbasi-Bizans müca-
delelerinin destan kahramanı Battal Gazi bu bölgede gazalarda bulunmuş ise, Türk Bizans 
ve Haçlı mücadelesi sırasında ismi ve mücadelesi destanlaşan, halk muhayyilesinde Bat-
tal Gazi ile bütünleştirilen kahraman da Danişmend Gazi idi. Danişmend Gazi’nin Battal 
Gazi’nin soyundan olduğuna dair bir vakfiye kaydının mevcut olduğu yukarıda kaydedil-
mişti. Danişmend Gazi, coğrafi konumu itibariyle Danişmendliler’in ağırlık merkezi olan 
Malatya, Sivas, Kayseri üçgeni içinde Darende şehrini de idaresi altında tuttu.

3.2.5. Anadolu Selçuklu ve İlhanlılar Devri

Darende çevresinde bulunan bir Türkmen grubunun da 1261’de Moğollar tarafından 
şiddetli bir saldırıya maruz kalmıştır. Muhtemelen Baybars’ın dönüşünden sonra yapılan 
bu saldırı esnasında isyancı Türkmenler’e karşı 120.000 kişilik bir Moğol ordusu gön-
derildi. Bu ordu, Darende bölgesini otlak yapan Şemseddin Muhammed Türkmanî’ye 
bağlı Suriye Türkmenleri’ni kılıçtan geçirdiler. Bu Türkmen gurubuna bağlı bir grup da 
Anadolu’nun daha batısına kaçarak Moğol ve Selçuklu Devleti’nin yıkılışından sonra 
İnançoğulları adı ile tanınan bir beylik kurdular.
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Anadolu’nun idaresi, Moğollar ya da İlhanlıların idaresi altına girmekle beraber, Ana-
dolu Türkleri ve bilhassa Türkmenler, Moğol idaresinden kurtulmanın yollarını aramak-
ta idi. Bu nedenle Moğollar’a karşı 1261’de zafer kazanan Mısır Memluk Sultanı Bay-
bars, Selçuklu devlet adamlarının daveti üzerine, 1277’de Anadolu’ya geldi. Elbistan’da 
Moğollar’ı ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra Kayseri’ye doğru ilerledi. Yolu üzerin-
de uğradığı Develi ve Darende’nin mülki amirleri bağlılıklarını arz ettiler. Baybars, 
Kayseri’de Selçuklu usûllerine göre Anadolu tahtına oturdu. Ancak kendisini davet eden 
Selçuklu devlet adamlarının Moğol korkusu ile kendisine yardım etmekten çekinmeleri 
nedeni ile geri döndü. Bu devirden sonra Moğol hâkimiyeti ve zulmü Anadolu’da oldukça 
arttı.

Bu arada uç bölgelerinde bulunan halk, isyan hareketlerinden sonra, III. Gıyaseddin 
Keshüsrev’in şiddetli cezalandırma faaliyetlerine hedef olmuş ve Sultan’dan nefret et-
miş durumdaydı. Bu nedenle halk, 1280’de Kastamonu’ya gelmiş olan II Gıyaseddin 
Keykâvus’un oğlu Gıyaseddin Mesud’u meşru sultan olarak ilan etti. Bu şehzâde daha 
önce Bizans’a sığınarak oradan Kırım’a gitmişti. Anadolu’da çıkan karışıklıktan yararla-
narak bu tarafa geçmiş ve babasının mirasçısı sıfatıyla Anadolu Selçuklu tahtının kendi 
hakkı olduğunu iddia etmeye başlamıştı. Bu gelişme, Anadolu’yu bölmek isteyen Moğol-
lar için de iyi bir fırsat oldu. Anadolu’yu ikiye bölerek Amasya başşehir olmak üzere eski 
Danişmendli vilayetini II. Mesud unvanını alan bu yeni sultana verdiler.

Yahşi Bey’in Darende kuşatması esnasında, Ali Padişah tarafından daha önce Anado-
lu imareti vekili olarak tayin edilen İnanc Noyan, Sivas’a gelerek Timurtaş’ı yakalayıp 
öldürmek istemişti. Bu konuda, Timurtaş’ın vekili olarak Sivas da kalan ve İlhanlı idare-
sinin de güvenini kazanan Eretna’nın da yardımını talep etmişti. Eretna Bey ise bu isteğe 
taraftar olmayarak Sivas’ı boş bırakamayacağını ileri sürmüştü. Bu konuda Eretna ile 
arası açılan İnanc, Ali Padişah adına Sivas vilayetini işgal etmeye başladı. Eretna, İnanc’ı 
tanımadı ve şehre girmesine engel oldu. Buna karşılık Ebu Said Bahadır Han adına şehri 
ele geçirdi. Bu esnada Karamanoğlu Yahşi Bey de Darende’ye girdi. Bu arada Ebu Said 
Bahadır Han, Timurtaş Bey’in geri verilmesi karşılığında arazi ve hediyeler vereceğini 
vaadetmekteydi.

3.2.6. Memluklar, Eretna ve Dulkadirliler

Darende tarih içerisinde sık sık el değiştirdi ve bu yüzden imar veya tahrip edildi. 
Bunlar arasında Darende ile en fazla ilişkisi olan devlet, Memluklular, Eratnaoğulları ve 
Dulkadiroğulları ve nihayet Osmanlı Devleti oldu. Darende’nin siyasi tarihi, bu devletle-
rarasındaki ilişkiler zikredilmeden ortaya konamaz. Özellikle çağdaş Arap kaynakları bu 
özelliğinden dolayı Darende’ye yer vermişlerdir.

Sultan Eretna’nın ilk zamanlarında Darende şehri de halen Karamanoğlu Yahşi Bey’in 
elinde idi. Memluklar ise İlhanlılar’dan sonra bölgenin kontrolünü elinde tutabilecek en 
büyük siyasi güçtü. Ebu Said Bahadır Han’ın vefatından sonra, bölgedeki Memluk nü-
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fuzunun önemli ölçüde artacağı görülmekteydi. Nitekim öyle de oldu. Ebu Said Bahadır 
Han’ın ölümünün ardından Memluklar’ın Besni Valisi İzzeddin Özdemir el-Nurî, yanın-
da bulunan bazı Türkmen beyleri ile birlikte Darende’yi ele geçirmek üzere Temmuz 
1336’da harekete geçti. Darende halkı bu orduya karşı koymayarak Eylül 1336’da şehri 
Memluklu ordusuna teslim etti. Mevcut durumu tehlikeli gören Eretna, Memluklu Hü-
kümdarı Kalavun (Nasır)’a itaatini arz ederek, ondan kendisini tanıdığına dair 1337’de 
menşur aldı. Muhtemelen Darende şehri de yeni tesis edilen bağlılık ve dostluk karşılığın-
da kendisine verildi. Böylece Sivas ve çevresinde kendi adı ile bilinen beyliğe Memluklar 
gibi büyük bir koruyucu bulmayı başardı. Sultan Eretna, belli bir güce ulaşınca, Tokat, 
Kayseri ve Samsun valilerini kendisine bağlayarak mevkiini kuvvetlendirdi. Memluklu 
Hükümdarı Kalavun’a karşı tabiiyetini unutunca araları bozuldu. Kalavun’un emri üze-
rine, Dulkadir oğlu Zeynüddin Karaca Bey, sınır şehirlerini yağma ve tahrip etti. Tabii-
yet menşurunu aldığı esnada tekrar Eretna’ya verilmiş olan Darende şehrini de Ağustos 
1338’de işgal etti.

Şehrin Karaca Bey tarafından zapt edilişi ile ilgili kayıtlara göre, Eretna Bey, Darende 
Kalesinin muhafızlığına Hadim Mercan’ı tayin etmişti. Mercan, şehrin işgalinden önce 
önemli bir iş için Eretna Bey’in yanına gitmişti. Bunu haber alan Elbistan Beyi Zeynüd-
din Karaca Bey, Türkmen beylerinden Gergerlioğlu Ali, Gündüloğlu İbrahim ve Bunadaş 
(İlbeyi) oğlu Halil’i kırk kişi ile birlikte Darende üzerine gönderdi. Bu beyler Darende 
Kalesi içinden bir adamı elde ettiler. Bu şahıs, gelen beyleri ve beraberindekileri kale 
bedeninden iplerle çekerek içeri aldı. Bunlar da Eretna’nın adamlarını öldürüp kaleyi 
Memluklu sultanı adına zapt ederek Dulkadiroğlu Karaca’ya teslim ettiler. Dulkadiroğlu 
durumu Mısır Sultanı’na bildirdi. Sultan Nasır da Darende valiliğine Emir Tengiz’igön-
derdi. Darende’nin alınması, Karaca Bey ile Eretna arasında kanlı bir muharebenin baş-
lamasına sebep oldu. Bu devirde Eretna beylerinin zaafiyetinden yararlanan Memluklar, 
1362’de Darende’yi ülkelerine kattılar.

3.2.7. Memluklar, Osmanlılar ve Dulkadirliler

Osmanlılar’ın Sivas ve çevresinde nüfuzlarını hissettirdikleri esnada Sivas’da Kadı 
Burhaneddin’in hükümdarlığı devam etmekte idi. Kadı Burhaneddin, Akkoyunlu, Os-
manlı ve Memluk tehlikesine ilave olarak son zamanda bir de Timur ordusunun tehdidi 
ile karşı karşıya kaldı. Aynı tehlike Osmanlı Devleti için de geçerli idi. Bu nedenle her iki 
devlet Timur tehlikesine karşı ittifak yolunu tercih etti. Memluk Sultanı da aynı nedenle 
Kadı Burhaneddin ile dostluk kurdu. Ancak 1394’de Anadolu’ya yaklaşan Timur’un Me-
cengird, Erciş ve Abnik kalelerini alması üzerine Malatya şehri boşaltıldı. Memluklar’a 
ait olan Divriği ve Darende naibleri kaçtılar. Fakat Timur bu ilk teşebbüsünde daha ileri 
gitmedi. Gürcistan tarafına yöneldi. Timur’un Anadolu içlerine girmeden geri dönmesi, 
ona karşı Anadolu’da kurulmuş olan ittifakı gevşetti. Buna karşılık Yıldırım Bayezid, 
daha önce Memluklar ile Kadı Burhaneddin aleyhine gizlice yapmış olduğu anlaşmayı 
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uygulamaya koymak için fırsatlar kollamaya başladı.

Yıldırım Bayezid, bölgedeki nüfuzunu kuvvetlendirmek için, Sivas’ın alınmasından 
sonra, Ağustos 1399’da Elbistan üzerine yürüdü. Burada bulunan Memluklu taraftarı 
Dulkadiroğlu Sadaka’yı kaçmaya mecbur etti. O sırada Osmanlı dostluğunu kazanmış 
olan Dulkadiroğlu Nasırüddin Mehmet Bey’in Dukadir Beyliği’ne geçmesini temin etti. 
Daha sonra, Elbistan’dan hareket eden Osmanlı ordusu Darende’yi kuşatırken, Yıldırım 
Bayezid ise Malatya’yı kuşattı. Hücuma dayanamayan Malatya halkı, Eylül ayı içinde 
şehri teslim etti. Darende bir süre daha direndi. Bölgedeki şehirlerde karışıklık ve sıkıntı-
lar görülmeye başladı. Elbistan ve Malatya’daki gelişmeleri haber alan Mısır Sultanı, du-
rumu tahkik etti ve karşılık vermek istediyse de başarılı olamadı. Bu sırada Darende şehri 
de teslim oldu. Böylece Memluk Devleti’nin elinde bulunan Darende ve Malatya tarafları 
da Osmanlı idaresi altına girdi. Bundan sonra Divriği, Kahta ve Behisni gibi Memluklu 
kaleleri de Osmanlılar’ın eline geçti. Sivas vilayetinin sınırları Erzincan’a kadar genişle-
di. F. Giese neşri Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman ile Aşıkpaşazâde ve Hadîdî’ninTevârîh-i 
Âl-i Osman’ında Yıldırım Han’ın Sivas’ı aldıktan sonra Erzincan’ı ondan sonra da 
Darende’yi aldığı ve bu zaferlerin 1396’da kazanıldığı bildirilmektedir. İbn-i Hacer gibi 
Arap tarihçileri ile bazı son devir Türk Tarihi araştırmacıları bu fethin 1398 ve 1399’da 
vuku bulduğunu kaydetmektedirler. Ancak Sivas’ın 1398’de Darende’nin 1399’da fethi 
daha kabul edilebilir gözükmektedir. Çünkü 1396’da Niğbolu Zaferini kazanan Yıldırım 
Bayezid, 1397-1398’de İstanbul kuşatması ile meşgul oldu. Bu esnada Orta Anadolu’da 
bazı meseleler çıkması ve Kadı Burhaneddin’in öldürülmesi üzerine Sivas üzerine yürü-
dü. Burayı ele geçirdikten sonra yukarıdaki minval üzere Memluklar’a ait olan Darende 
ve çevresini ele geçirdi Darende ise, Sivas’dan sonra Malatya ile aynı anda ve Divriği ve 
Behisni’den önce alındı. Erzincan bölgesi daha sonra alındı. 

Darende’nin alınmasından kısa bir süre sonra Timur gailesine karşı Osmanlı Devleti 
ile Memluk Devleti ittifak ettiklerinden Behisni ve muhtemelen Darende şehri ve çev-
redeki diğer şehirler de tekrar Memluklar’ın eline geçti. Timur’un Anadolu’ya girmesi 
ile bölgede yeni tesis edilmiş olan huzur ve sükunet havası yeniden bozuldu. Bu esnada 
Darende tarafları da onun etkisi altında kaldı. Timur’un ordusunda bulunan Nizamüddin 
Şâmi, Elbistan, Malatya ve Kâhta kaleleri ile Malatya hududundan bu kalelerin bulundu-
ğu yere kadar birçok kalenin zapt ve yağma edildiğini bildirir. Aynî ise, Timur’un bazı 
şehirleri tamamen tahrip ettiğini, bazı şehirlerde ise halkın eşyaları alınarak bin türlü 
sıkıntı çektirildiğini kaydeder ki Darende şehri de bu ikinci grup arasındadır. Bu kayıtlar, 
Darende’nin Timur’un saldırısından nasıl etkilendiğini göstermesi bakımından önemlidir. 
Anlaşıldığına göre Timur’un çekilmesinden sonra şehir, tekrar Memluklar’akalmıştır.

Bir rivayete göre şehri zorla ele geçiren Şahsüvar Bey, Memluklu Valisi Balabanoğlu’nu 
öldürmüştü.  Tapu kayıtlarında da Dulkadirli Şahsüvar Bey’in Memluklar’a ait olan 
Darende’ye girdiği esnada şehri tahrip ettiği ve belli başlı eserleri yakıp yıktığı kayıtlıdır. 
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Bu nedenle şehir yeniden tamir edilirken çarşı ve dükkânlar da başka yerde yapılmıştı. 
Darende’yi ele geçiren Şahsüvar Bey, Kahire’ye bir elçi göndererek barış teklif etti ise 
de Kayıtbay bu teklifi kabul etmedi. Kayıtbay, Şahsüvar Bey gailesini ortadan kaldırmak 
için Emir Özbek komutasındaki bir orduyu onun üzerine gönderdi. Ancak Şahsüvar Bey, 
bu orduyu perişan etti. Memluk temsilcisi, Şahsüvar Bey’in Kozan ve Darende şehirlerini 
terk etmesini istedi. Ancak bu istek Şahsüvar Bey tarafından kabul edilmediğinden barış 
yapılamadı.

Kazandığı zaferler nedeniyle kendine güveni artan Şahsüvar Bey, bu arada Fatih’i 
gücendirmiş, Memluk Devleti’nin de büyük bir gailesi haline gelmişti. Türkmenler’in 
kendisini terk etmesi ile büyük bir tehlike içine düştüğünü gören Şahsüvar Bey, daha 
önce vermeye yanaşmadığı Darende’yi kendiliğinden Memluklar’a terk edeceğini bil-
dirmek zorunda kaldı. Zamantı kalesine çekilen Şahsüvar Bey ve adamları, yakalanarak 
Kahire’ye götürüldü. Bir süre sonra da idam edildi. Dulkadirli tehlikesinin giderilmesi ile 
Darende şehri yeniden Memluk Devleti’nin eline geçti.

3.2.8. Osmanlılar’ın Fethi

Darende şehri ve çevresi Memluk Devleti’ne bağlı idi. 1516 yılında Mısır üzerine açılan 
sefer esnasında Elbistan’dan hareket eden Osmanlı ordusu, 27 Temmuz 1516’da Darende 
yakınlarından geçip Osmanlı-Memluk-Zülkadirli sınırını aştı ve Malatya’ya doğru gitti. Ya-
vuz Sultan Selim 28 Temmuz’da Malatya yakınlarına gelerek, 30 Temmuz’da Malatya’nın 
az kuzeyinde bulunan Tohma Suyunun güney kıyısında harp divanını topladı. Bu sefer es-
nasında daha sonra kazanılmış olan Mercidabık Zaferinden önce sefer güzergâhı üzerinde 
bulunan Memluk Devleti’ne ait şehirlerden Malatya, Divriği, Darende, Minşar, Gömü, Ger-
ger, Behisni, Kâhta, Rumkale ve Ayıntab kaleleri Osmanlı idaresine dâhil edildi.

Mısır seferinden sonra, Memluklular’a ait topraklar üzerinde teşkil edilen ve “Vilayet-i 
Arab” adı ile bilinen bir beylerbeylik kuruldu. Bu sırada Darende, Divriği Sancağına bağ-
lı bir kaza merkezi idi. Her ikisi de adı geçen eyalete bağlandılar. 

IV. DARENDE’NİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Darende’nin nüfus yapısı durağan bir özellik arz eder. Klasik dönem boyunca bu özel-
liğini koruyan şehrimiz, on dokuzuncu yüzyılda da her hangi bir gelişme kaydedemeden 
20. yüzyıla yetersiz nüfus ile girmiştir. Cumhuriyet döneminde ise, şehrin kıt iktisadi 
imkanları dolayısıyla çevre il, kaza ve metropol şehirlere daimi bir göç vermiştir. 

Osmanlı idaresi altında bulunduğu dönem içerisinde Darende’de ciddi bir nüfus farklı-
lığı görülmemiştir Mevcut kaynaklardan elde edilen bilgiler bu gerçeği doğrulamaktadır. 
Ancak kaynakların nüfus konusunda kısıtlı kullanım özelliği taşıması nüfusun nitelik ve 
niceliği hususunda kesin bir ifade kullanmayı engelliyor.

Nüfus ile ilgili ilk elden kaynaklar, klasik dönem için; tahrir, avarız ve cizye defterleri, 
son yüzyıl için cizye, nüfus, temettuat defterleri ve salnamelerdir. Tahrir, avarız, cizye ve 
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temettuat defterleri genel bir ifade ile faal erkek nüfusu vermekte ve temel amacı da vergi 
yükümlülerini ve bu kişilerden tahsil edilecek vergi yükünü belirlemektir. 

Darende Şehir Merkezi gerek coğrafi şartların getirdiği olumsuz yapıdan, gerekse kü-
çük bir kaza merkezi oluşundan kaynaklanan nüfus yetersizliğine sahiptir. 19. yüzyılın 
sonların ait hazırlanan bir raporda Darende’de her yıl altı bin kadar nüfusun ticaret mak-
sadıyla “Garba” gittikleri belirtiliyordu.

16. yüzyıl nüfus rakamlarına ulaşmak için izlediğimiz metot mücerred dışındaki nü-
fus kütlesini vergiden muaf olup olmamasına bakmaksızın hane reisi saymak suretiyle 5 
rakamı ile çarparak elde edilen sayıya mücerredleri ekleyerek toplam nüfusa ulaşmaktır. 
Aile büyüklüğü günümüzde yaklaşık rakamlara sahip olup, Darende genelinde 5, şehir 
merkezinde 4.6, kırsal kesimde 6’dır.

Darende’nin 1530 tarihinde yapılan sayımda şehrin nüfusu nahiyeleriyle birlikte veril-
miştir. Toplam nüfus 2601’dir. Şehrin yine 11 mahallesi bulunmaktadır. Bu sayımda kale 
erleri sayısı yükselmiştir. 

1548 tarihli diğer bir tahrir sonuçlarına göre Darende’nin yerleşim birimlerine bu ta-
rihte iki mahalle daha eklenmiştir. Önceki sayımlara göre nüfusda kısmî artış olmakla 
birlikte diğer Anadolu kentlerindeki artış nispetine ulaşamamıştır. Bu sayım sonuçlarına 
göre şehirde 2969 kişi yaşamaktadır. On altıncı asrın ikinci yarısında bütün Osmanlı ül-
kesi için geçerli nüfus artışı Darende için kısmen söz konusudur. Genel olarak Osmanlı 
ülkesi için % 40 gibi bir artıştan bahsedilirken Darende merkezi % 25’lik artışla bu oranın 
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Mahalle Vergi 
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Mescid-i Beğ 50 7 1  262 
Mescid-i Hac Ali 15 7 1 1 92 
Şeyh Cuma 67 12 1  352 
Mescid-i Hac Seydi 34 6 2  186 
Mescid-i Ali Fakih 55 9 1 1 294 
Mescid-i Çağlu 68 9 1  354 
Cami-i Kebir 19 1 1  101 
Mescid-i Minare 37 6 1 3 211 
Mescid-i Halife 53 14 1  284 
İlyas Fakih 23 1 1  121 
Mescid-i Zeyni 35 4 1 1 189 
Ermeni mahallesi 46 6   236 
TOPLAM 556 94 13 6 2969 
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altında kalması şehrin nüfus çekme kabiliyetinin yetersizliği ile açıklanabilir. 

16. yüzyılın ikinci yarısında şehrin nüfusu artış trendini sürdürmüştür. 1569 tarihli 
deftere göre toplam nüfus 3618’dir. Ancak yapılan bir çalışmada 16. yüzyılda Daren-
de şehir nüfusu ile ilgili olarak tahrirlerden hareketle yapılan bazı tahminlere bakılırsa 
şehrin 1530 yılında nüfusu 2618, 1548’de 3041, 1569’da ise 3830’dur. Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde Darende’de Türkmenlerden ve Ermenilerden oluşan 1000 hanenin 
meskûn olduğu belirtilmektedir. Her hanede 5 kişinin yaşadığı varsayımıyla hesapladığı-
mızda 17. yüzyılda Darende nüfusunun 5000 kişi olduğu ortaya çıkar. 

Hanifi Hoca “Eski kasaba kalıntıları beş bin hane, altı büyük cami, yedi minare, on iki 
mescit, sekiz medrese, beş cesim kabristan, on altı mahalle ve altı hamamdan ibarettir” 
der.

Darende’nin 19. yüzyılda nüfus yapısı ile alakalı önemli veriler bulunmaktadır. 1831 
tarihli nüfus sayımı sonuçlarına göre Darende şehir ve köylerinde 4215 Müslüman erkek 
nüfus tespit edilmiştir. Bu rakama kadınları da eklediğimizde yaklaşık olarak 8430 Müs-
lüman nüfusun yaşadığını tahmin edebiliriz. Gayrimüslimler bu sayımda gözükmemek-
tedir. Yaklaşık % 10-15 oranında gayrimüslim nüfusu da eklediğimizde 1830’lu yıllarda 
Darende merkez ve köylerinde 10.000 civarında nüfusun varlığı belirlenmiş olur. Sivas 
ve çevresinin sayımı Velipaşazâde Selim Sırrı Bey tarafından yapılmıştır.

1831 sayımında yetişkin, çocuk ve ihtiyar erkek nüfusun ayrımına da gidilmiştir. Çün-
kü bu sayımın hedefi askeri idi. Tespitlere göre 1060 yetişkin, 1231 çocuk (12 yaşına 
kadar), 1924 ihtiyar Müslüman erkek nüfus bulunmaktadır. Yetişkin erkek nüfusun oranı 

1530 Ylnda Şehir Nüfusu 

 
Mahalle 

İm
am

 

V
er

gi
 H

an
es

i 

M
üc

er
 re

d 

G
ai

b 

Pi
rif

an
i 

Si
pa

hi
 z

âd
eg

ân
 

M
uh

as
 s

l 

Fe
rr

aş
- 

m
es

ci
d 

M
ua

f 

M
er

da
n-
 K

al
a 

D
iz

da
r 

To
pl

am
 

Medrese / Ali Fakih 1 75 2 2  10   4   462 
Mescid-i Minare 1 45 12   10      287 
Mescid-i Zeyni 1 22 6  4  1     141 
Ahmed Fakih/ Musa Beğ 1 25 7  2 5  1    172 
Mescid-i Çağlu 1 49 11 5        281 
Mescid-i İlyas Fakih 1 12 7  3  1     87 
Mescid-i Hac Ali 1 7 4 1  5      69 
Mescid-i Eyne ? Beğ 1 41 12   5      242 
Mescid-i Şeyh Cuma Hac 1 50 12 3  8      317 
Mescid-i Halife 1 33 12 2  3 1     207 
Ermeni mahallesi  45 1         226 
          22 1 115 
TOPLAM 10 404 86 13 9 46 3 1 4 22 1 2601 

 
 

1548 Ylnda Nüfus 
 

Mahalle Vergi 
Hanesi 

Mücerred İmam Pirifani Toplam 

Mescid-i Ahmed Fakih/Musa Beğ 54 12 1  287 
Mescid-i Beğ 50 7 1  262 
Mescid-i Hac Ali 15 7 1 1 92 
Şeyh Cuma 67 12 1  352 
Mescid-i Hac Seydi 34 6 2  186 
Mescid-i Ali Fakih 55 9 1 1 294 
Mescid-i Çağlu 68 9 1  354 
Cami-i Kebir 19 1 1  101 
Mescid-i Minare 37 6 1 3 211 
Mescid-i Halife 53 14 1  284 
İlyas Fakih 23 1 1  121 
Mescid-i Zeyni 35 4 1 1 189 
Ermeni mahallesi 46 6   236 
TOPLAM 556 94 13 6 2969 

 



Darende Kültür Envanteri

29

% 25’dir. 

1840 yıllara ait Temettuat defterlerindeki verilere göre şehrin toplam nüfusu 7475’dir. 
Şehir merkezinde 1 gayrimüslim olmak üzere 21 mahallesi vardır. Fakat Darende’de 
müstakil bir Ermeni mahallesi olmadığına son yüzyılda Darende kilisesinin bulunduğu 
yere Kilise Mahallesi adı verildiğini Darende ile alakalı hatıratlar işaret etmektedir. So-
muncu Baba ahfadı Hızırlık Mahallesinde meskûndurlar. Şehrin en fazla nüfus barındıran 
mahallesi ise Hacı Müşrif, Cedid, Hızırlık ve Ermeni mahalleleridir. Şehir 16. yüzyıla 
kıyasla önemli bir genişleme ve nüfus artışı yaşamıştır. Mahalle sayısı iki katına çıkmış, 
nüfusta ise iki katından daha fazla bir artış gerçekleşmiştir. Bu genişleme ve artış nüfusun 
tabii seyri içindeki artışla açıklanabileceği gibi, şehrin kısmî cazibesiyle de alakalıdır. 
Darende’nin XVI-XX. yüzyıllar arasında nüfusunu genel bir değerlendirmeye tâbi tut-
tuğumuzda düşük nüfusun uzun dönemler devam ettiği anlaşılır. Şehirde 19. yüzyılda 
önemli sayılacak nüfus artışı görülmüştür. Bu artış, nüfusun tabi yükselişine ek olarak 
çevre köylerden ve kazalardan göç ile alakalıdır. Zira 1840’lı yılların Temettuat sayım-
larında Elbistanlı, Gerimterli gibi geldikleri köy veya şehirlerin isimleri belirtilen pek 
çok vergi mükellefinden söz edilmesi bu tarihlerde dışardan göç olduğuna işaret eder. 
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle kaybedilen nüfustan Darende de na-
sibini almış, Türk nüfusun savaşlar sırasında kaybedilmesi ve gayrimüslim nüfusun göçe 
zorlanması dolayısıyla 1935’lere gelindiğinde şehrin nüfusu 6663’e gerilemiştir. 1997 
yılında ulaştığı rakam ise 10416’dır. Bu rakam yaklaşık bir asır önceki nüfusa yakındır. 
(9206)

Cumhuriyet dönemi nüfus rakamları, kısmi artış olsa da şehrin demografik açıdan du-
rağan özelliğine işaret etmektedir. Darende dışarıya verdiği göçler sebebiyle nüfusta ge-
nel bir durağanlık görülmektedir. Dolayısıyla şehir nüfusunda dönemler itibariyle ancak 
kısmi artışlardan söz edilebilir. 1935-1997 yılları arasındaki 62 yıllık sürede şehir nüfusu 
ancak % 64 artabilmiştir.

4.1. Darende İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu – 2011

   İlçe merkezi              Belde/Köy                      Toplam 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

9.530 4.766 4.764 21.623 10.754 10.869 31.153 15.520 15.633

4.2. 2011 Yılında Yapılan İşlemler

 Doğum: 517

 Evlenme: 300

 Ölüm: 233

 Kayıt Düzeltme: 22

 Diğer Olaylar: 552
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4.3. 2012 (1/2) Yılında Yapılan İşlemler

 Doğum: 196

 Evlenme: 81

 Ölüm: 68

 Kayıt Düzeltme: 7

 Diğer Olaylar: 409

 Toplam Erkek Kadın
Darende Şehir Merkezi 9.530 4.766 4.764
Ağılyazı 202 101 101
Akbaba 61 28 33
Akova 324 157 167
(B) Ayvalı 3.229 1.607 1.622
Başdirek 137 68 69
Çukurkaya 156 80 76
Gaziköy 128 64 64
Göllüce 70 32 38
Güdül 64 32 32
Günerli 220 104 116
Günpınar 296 147 149
Hacılar 33 14 19
Iramaklı 703 345 358
Karabacak 304 152 152
Karaoğuz 216 102 114
Kavak 37 17 20
Kölükler 167 88 79
Kurudere 85 48 37
Kuzpınar 28 13 15
Nurkuyusu 254 116 138
Sakarya 151 75 76
Şuğul 312 158 154
Yarımca 21 11 10
Yavuzlar 644 324 320
Yazıköy 369 187 182
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(B) Yenice 1.619 811 808
Yeniköy 504 248 256
Bucak Toplamı: 10.334 5.129 5.205
(B) Ağılbaşı 1.253 628 625
Akçatoprak 170 88 82
(B) A. Ulupınar 2.019 1.042 977
(B) Balaban 2.244 1.116 1.128
Barındır 219 104 115
Başkaya 276 139 137
Çaybaşı 95 47 48
Çınar 306 151 155
Gökçeören 155 76 79
Hisarcık 234 115 119
Hisarkale 183 88 95
(B) Ilıca 1.151 576 575
Karabayır 642 325 317
Kaynak 106 50 56
Kerimli 37 15 22
Medişeyh 128 61 67
Mollauşağı 58 30 28
Ozan 194 107 87
Şendere 127 55 72
Uzunhasan 53 26 27
Üçpınar 160 71 89
Yenipınar 364 169 195
Yeşiltaş 538 264 274
Y. Ulupınar 577 282 295
Bucak toplamı 11.289 5.625 5.664
İlçe toplamı 31.153 15.520 15.633

V. TANZİMAT’TAN SONRA DARENDE’DE YÖNETİM
Tanzimat sonrasında Darende’nin idari durumu ile ilgili belgelere rastlanmakla beraber, 

bu dönem ile ilgili en önemli ve kayda değer bilgiler, 19. yüzyılın sonları ve daha sonra-
sına ait Sivas Salnameleri’nde bulunmaktadır. Aşağıda Tanzimat sonrasında Darende’de 
teşekkül eden müesseseler ve idare heyeti hakkında bilgiler verilmiştir. 
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5.1. Kaymakam

1864 vilayet nizamnamesi ile kaza müdürlüğü uygulaması son buldu. Kaza yöneti-
mi, doğrudan merkez tarafından atanan kaymakamlara verilmeye başlandı. Darende şehri 
de kaymakamların eliyle idare edilmeye başlandı. Kaymakamın başkanlığında toplanan 
kaza idare meclisi, idarede etkinliğini hissettirmeye başladı.

Sivas vilayeti salnamelerine göre, 1870’de Said Bey, 1871’de Hüseyin Bey, 1872’de 
Ahmed Rif’at Bey, 1881’de Halil Rahmi Bey, 1883-1884’de Hasan Lütfi Bey, 1887’de 
İsmail Hakkı Bey, 1889’da Hasan Bey, 1890’da Mustafa Atıf Efendi, 1893’de Kayma-
kam Atıf Bey, Akçadağ Kaymakamı Mehmet Rüşdü ile yer değiştirmiştir. Aynı şekil-
de 1895’de vekâleten Necmi Efendi Darende kazasında kaymakamlık yapmakta idiler. 
1902’de Darende kaymakamlığı yapmakta olan Sadık Bey’in, Bünyan-ı Hamid Kayma-
kamı Fevzi Efendi ile görev yerleri değiştirmiştir.1907’de Hacı Raşid Efendi, 6 Kasım 
1908’den itibaren 6 ay kadar vekâleten Hacı Abdurrauf Efendi, 1911’den bir süre önce 
Cemal Bey, aynı yıl içinde Ziya Bey, 1912’de Karamürsel eski kaymakamı Yani, onun 
göreve başlamaması nedeni ile yerine aynı yıl içinde Remzi Efendi getirildi. 1913’de 
Darende kaymakamlığını yapmakta olan Remzi Efendi’nin ahali ile yüz göz olması ve 
liyakatsizliği nedeni ile becayiş yapılarak Bafra Kaymakamı Ahmed Hamdi Efendi, aynı 
yıl içinde Darende kaymakamlığına tayin edilmiştir. Daha sonra 1914’de Kangal eski 
Kaymakamı Receb, 1915’de Koyulhisar eski Kaymakamı Süleyman Darende kayma-
kamlığına tayin edilmişlerdir.

Darende Hükümet Konağı
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5.2. Kaza İdare Meclisi
Kaza idare meclisine önceleri kaza müdürleri başkanlık etmekte idi. Darende kazası 

idare meclisinin 1271/1855 tarihli bir yazısına göre, kaza müdürlüğüne vekalet etmekte 
olan Mehmet Hasbi’nin riyasetinde toplanan idare meclisinde nâib, müftü, müderris gibi 
tabii üyelerin yanında, biri gayrimüslim olmak üzere seçimle meclise katılan toplam dört 
aza bulunmakta idi . Kaza idare meclisinin 1277/1860 tarihli bir yazısına göre idare mec-
lisinde, müderrisin yerine ziraat vekili katılmıştı. Bu değişiklikler, görüşülecek konuların 
farklılığı nedeni zorunlu olarak ilgili kişilerin meclise katılması gereğinden kaynaklanmış 
da olabilir. Bu tarihte Darende Kazası Müdürlüğü Es-Seyyid Mehmet’in idaresinde idi.

1864 Vilayet Nizamnamesi’nden sonra kaza müdürlüğü uygulaması son buldu. Kaza 
yönetimi, merkezden atanan kaymakamlara verildi. Bu devirde kaza idare meclisleri, 
kaza naibi (hâkim), müftü, mal müdürü ve tahrirat katibi, bu meclislerin tabii üyesi idiler. 
Kazanın Müslüman ve Müslüman olmayan ahalisinin seçerek gönderdikleri temsilcile-
rinden oluşan dört kişi de kaza idare meclisi azalığına seçilmekte idi. İdari davalar, gelir 
ve giderlerin belirlenmesi, kamuya ait gayrimenkullerin korunması, belediye işlerinin 
yürütülmesi, yönetim, maliye, eğitim-öğretim, bayındırlık, tarım ve ticarete dair işler ile 
idari anlaşmazlıkları karara bağlamakla görevli idi. Kaza merkezlerinde meclislerin yö-
neticilerle birlikte etkin olmaları, yönetimi ve yargıyı ilgilendiren konularda doğrudan 
karar verebilir olmaları, Tanzimat döneminde yapılan önemli idari düzenlemelerden biri 
idi. İdare meclislerinin, yönetimde etkin olmaya başlaması ile 18. yüzyılda yaygınlaşan 
derebeyleşme eğiliminin önüne kısmen geçilmiş oldu. Maliye, nüfus, tahrirat, idari ve 
şer’î davalar ile ilgili işler için ayrı ayrı birimler kuruldu ve kaymakamların bu işlere 
karışması önlendi.

5.3. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin batı ile temaslarının boyutları genişledikçe Osmanlı 

şehir düzeni sorgulanmaya başlandı. Beledi hizmetleri tek elden yürütecek olan teşkilat-
lara ihtiyaç arttı. Dolayısıyla bu konuda yeni düzenlemelere gidilmesi zorunlu hale geldi. 
Nihayet İstanbul’da bulunan yabancıların da baskı ve tenkitleri ile 16 Ağustos 1854’de 
İhtisap Nezareti lağvedilerek yerine İstanbul Şehremaneti teşkilatı kuruldu. Bu gelişmeyi 
takiben öncelikle bazı liman şehirleri ve ulaşım merkezleri üzerinde bulunan şehirlerde 
de bu teşkilat kurulmaya başlandı. Buna karşılık daha küçük şehirlerin halkı belediye 
idaresinin kurulması yönünde pek istekli davranmadılar. Zira zengin olmayan küçük yer-
leşim birimlerinin halkı için belediye, yeni vergiler demekti.

Darende’de Tanzimat hükümleri 1260/1844’de uygulamaya konuldu. Fakat Belediye 
teşkilatı biraz gecikmeyle 1868 yılında kuruldu. 1870, 1871 senelerine ait salnamelere 
göre o tarihlerde belediye riyasetinde Mehmet Emin Efendi bulunmakta idi. Ömer Şem’i 
adındaki bir kâtipten başka Darende belediyesinin reis muavini ve meclis üyesi azaları 
bulunmamakta idi.

1872 senesinden itibaren, Darende kazası belediye meclisinin biri Müslüman biri gay-
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rimüslim olmak üzere iki azası ve iki kâtibi var idi. 1881’de belediye meclisinin reisi Hacı 
Efendi idi. Meclisin biri Gayrimüslim olmak üzere üç azası ve bir kâtibi var idi. 1883’de 
belediye reisi değişmiş yerine Abdullah Bey tayin edilmiş idi.

1325/1907 tarihli salnamelere göre biri Gayrimüslim üçü Müslüman olmak üzere 
meclisin dört azası vardı.

Darende ileri gelenlerinden tüccar Hacı Mehmet, tüccar Mustafa, tüccar Bekir, eşraf-
dan Tevfik, ulemadan Ali Osman, belediye görevlisi Toros, esnafdan Simon’un Dâhiliye 
Nezareti’ne çektikleri 4 Eylül 1325/17.09.1909 tarihli bir telgrafla Darende’nin yeni yer-
leşim alanında yaptırmış oldukları 200 dükkânın açılışına izin verilmesini ve hazırlamış 
oldukları Belediye Dairesi’ne belediye heyetinin taşınmasını istemeleri bu tarihlerde be-
lediye teşkilatının şekillendiğini, ancak bu tarihe kadar kendisine ait bir binasının bulun-
madığını göstermektedir.

Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri
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VI. TARİHÎ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ

Anadolu’da kurulan çeşitli medeniyetlerin beşiği olan Darende, zengin tarihî arkeo-
lojik ve kültürel mirası olan, dört mevsimin dolu dolu yaşandığı doğal zenginlikleri ile 
Türkiye turizminde söz sahibi yerler içinde yer almaktadır. Zengin potansiyeli, sürekli 
gelişen turizmi, geçmişine ve doğal güzelliklerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

6.1. DARENDE’DE TESCİLLİ YERLER

6.2. Dini ve Kültürel Yapılar

SIRA ADI YERİ                     TESCİLTAR./KARAR NO

1 Som.Baba Camii Minaresi Darende-Merkez 12.03.1983/A–4198

2 Kavlak (Uzunok) Köprüsü Darende-Merkez 20.01.1989/194

3 Taş Köprü (Köprügözü) Darende-Merkez 20.01.1989/194

4 Nadir Köprüsü Darende-Merkez 12.03.1983/A–4198

5 Mehmet Paşa Kütüphanesi Darende-Merkez 20.01.1983/A–4047

6 Ulu Camii ve Minaresi Darende-Merkez 20.01.1983/A–4047

Ozan Anıt Mezarı
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7 Çarşı Minaresi     Darende-Merkez      20.01.1983/A–4047

8 Danabey Camii Minaresi Darende-Merkez 20.01.1983/A–4047

9 Hacı Müsrif Minaresi Darende-Merkez 20.01.1983/A–4047

10 Yusuf Ziya Paşa Bedesteni Darende-Merkez 20.01.1983/A–4047

11 H. Hüseyin Paşa Hamam Darende-Merkez 20.01.1983/A–4047

12 İki Osmanlı Mezarlığı Darende-Merkez 11.10.1991/989

13 Roma Mezar Anıtı Ozan Köyü 09.09.1994/1881

14 Roma Hamamı (Gusülhane) Nadir Köprüsü Yanı 22.10.1996/2626

15 Somuncu Baba Türbesi Darende-Merkez 20.01.1983/4047

16 Mehmet Paşa Cami Minaresi Eski Darende 20.01.1983/4047

17 Hasan Rıza Paşa Türbesi    Eski Darende     20.01.1983/4047

18 Hüseyin Paşa Camii                 İbrahimpaşa Mah.         01.11.2006/217

19 Hacı Derviş Camii Hacı Derviş Mah 28.11.2007/655

20 Hacılar Köprüsü Hacılar Sıragöz Mah. 27.04.2012/287

6.3. İdari Yapılar

SIRA ADI YERİ                    TESCİL TAR./KARAR NO

1 Cumhuriyet İlkokulu Hacı Derviş Mahallesi 15.07.2008/916

6.4. Sivil Mimarî Yapılar

SIRA ADI  YERİ                                TESCİL TAR./KARAR NO

1 Hasan Sönmezler Evi  Heyiketeği Mh. Yuvalı Sok.  16.03.2006/10

2 Osman Sönmezler Evi Heyiketeği Mh. Yuvalı Sok.      16.03.2006/7

3 Kurtaran Evi Heyiketeği Mh. Yuvalı Sok.       16.03.2006/9

4 Paksoylar Evi Nadir Mh. Ş.Hoca Cad. 16.03.2006/8

5 Balaban Evi Balaban Beld. Davutlu Mh.  28.11.2007/656

6 Yemliha Göncü Evi Balaban Beld. Ağalı Mh. 28.11.2007/657

7 Mehmet Çiftçi Evi Balaban Beld. Ağalı Mh. 28.11.2007/658

8 Kemal Ağca Evi Zaviye Mh. 131 Ada 11 Parsel 7.04.2012/284

9 Hacı Derviş Mah. Bir Ev Hacı Derviş Mh. 865 Ada- 7 Parsel 27.04.2012/285
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6.5. Arkeolojik Sit Alanlar

SIRA ADI YERİ                        TESCİL TAR./KARAR NO

1 Maşattepe Tümülüsü Yenice Beldesi 09.09.1994/1880

2 Korucutepe Tümülüsü Yenice Beldesi 09.09.1994/1880

3 Maltepe-I Tümülüsü  Yenice Beldesi 09.09.1994/1880

4 Maltepe-II Tümülüsü Yenice Beldesi 09.09.1994/1880

5 İkitepe Tümülüsü Yenice Beldesi 09.09.1994/1880

6 Aslantaşlar  ve Çevresi Yeni Köy 01.10.2004/158

7 Duvar Kalıntısı Yenice Beldesi,  18.08.2009/1362

  Sekicek Mevkii

8 Maltepe-III Tümülüsü Yenice Beldesi 23.03.2011/2249

9 Hamamönü Mağarası  Ayvalı Beldesi-  13.10.2011/39

 Kaya Tapınağı Hamamönü Mevkii

10 Cıngıllıkale Anıtsal  Ayvalı Beldesi-  13.10.2011/38

 Yapı kalıntısı(Saray) Cumhuriyet Mah. Ada:153 Parsel:7

11 Cıngıllıkale Ark. Yerleşimi Ayvalı Beldesi-  13.10.2011/37

  Cumhuriyet Mah.

12 Küçükattepe Tümülüsü Gaziköy/Küçükattepe Mevkii 02.06.2012/345

13 Dabanoğlu (Gala) Ark.  Gaziköy/Gala Mevkii 02.06.2012/347

 Yerleşimi

14 Bozhöyük Ark. Yerleşimi Gazi Köy/Bozhöyük Mevkii 02.06.2012/344

15 Hantoros Kalesi Irmaklı Köyü 02.06.2012/343

 Ark.Yerleşimi

16 Kavalak Ark. Yerleşimi Yeni Köy 02.06.2012/347

6.6. Askeri Yapılar

SIRA ADI YERİ                    TESCİL TAR./KARAR NO

1 Zengibar Kalesi ve Kapısı Darende-Merkez 12.03.1983/A–4198
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6.7. Doğal Sit Alanlar

SIRA ADI YERİ                        TESCİL TAR./KARAR NO

1 Doğal Akvaryum Darende-Merkez 12.03.1983/A–4198

2 Somuncu Baba Boğazı Darende-Merkez 12.03.1983/A–4198

3 Günpınar (Aşudu) Şelalesi Günpınar Köyü 14.03.1986/ 2112

4 Ozan Kanyonu Ozan (Fışkırık- 21.4.2010/1732

  Karakayaarası)        Düzeltme: 17.6.2010/1857

5 Tohma Çayı- Ayvalı Kanyonu (Ayvalı-Peteklik arası) 21.4.2010/1731 

                                                                                                       Düzeltme: 17.6.2010/1856

6 Kudret (Gevher) Hamamı  Darende-Merkez  12.03.1983/A–4198

Bedesten
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6.8. DARENDE’DE SON TESPİTLER

(Tümülüs Yüzey Çalışması 2012)

Seyirtepesi Tümülüsü

Malatya-Kayseri karayolunun 80. km’sinde bulunan Yukarıulupınar Beldesinin güne-
yindedir. Karahöyük Tümülüsünün kuzeyinde Malatya-Darende karayoluna kuş uçuşu 
uzaklığı 800 m’dir.  Yaklaşık 30 m. güneyinde gsm vericisi yer almaktadır. 12 m. çapında 
1-1,5 m. yüksekliğindedir. Ortasında 50 cm. derinliğinde eski kaçak kazı çukuru mevcut-
tur. Geç Roma Dönemine tarihlenebilir.

Karahöyük Tümülüsü

Malatya-Kayseri karayolunun 80. km’sinde bulunan Yukarıulupınar Beldesinin güne-
yindedir. Karahöyük Tümülüsünün kuzeyinde Malatya vardır.

Hanönü (Hantepe) Tümülüsü

Darende-Ayvalı yolunun yaklaşık 23. km’sindeki Hasanağa Çeşmesinden sola dönen 
toprak yolla ulaşılır. Çeşme ve yolun kuş uçuşu 250 m. kuzeyindeki Höyüktepesi üzerin-
deki kayalık alanda kuzey-güney uzantılı kırma moloz taşlarla oluşturulmuştur. Özellikle 
batı tarafı iş makinesiyle kazılmış, çevresindeki kayalıktan makineyle taş çıkartılmıştır. 
Yüzeyde çok az seramik buluntusuna rastlanılan tümülüs çevreye etkin bir yükseklikte 
olup, Geç Roma Dönemine tarihlenebilir.

Taşpınar Arkeolojik Yerleşimi

Ayvalı’dan Gürlek’e giden Ayvalı-Darende yolunun 7. km’sinden sağa dönen Taşpı-
nar-Şeref Mahallesi yolunun Taşpınar Mevkiinde bulunur. Yolun hemen 150 m. güneyin-
deki batı yanı kayalık, diğer yanları ise toprak tepeliğin üzerindedir. Yüzeyde yoğun mo-
loz taşlar, eski kaçak kazı çukurları vardır. Yerleşim tabakası 1-3 m. arasındadır. Demir 
cürufu, bantlı-renkli seramik ve İlk-Orta Tunç ile Demir Çağı çanak çömlekleri toplanan 
alanda kısa süreli yerleşimler yaşanmıştır.

Darende karayoluna kuş uçuşu uzaklığı 1000 m’dir. Sola dönen stabilize yoldan gidilen 
tümülüs tepelik alan üzerindeki düzlüktedir. Yaklaşık 25 m çapında 3,5-4 m yüksekliğinde 
çevreden sağlanan toprak ve bazalt moloz taşlarla örtülüdür. Ortasında büyük oranda kaçak 
kazı çukuru mevcuttur ve büyük oranda tahrip edilmiştir.  Geç Roma dönemine aittir.

Karaziyaret Tümülüsü 

Malatya-Kayseri karayolunun 80. km. bulunan Yukarıulupınar Beldesinin güneyinde-
dir. Karahöyük Tümülüsünün kuş uçuşu 1300 m. güneydoğusunda tepe üzerinde düzlük-
tedir. Yaklaşık 35x40 m çapında 3-3,5 m yüksekliğinde toprak dolgu iki farklı moloz taş 
yığınlarıyla örtülmüştür. Tümülüsün iki farklı noktasında 3 m. derinliğinde yoğun eski 
kaçak kazı çukuru mevcuttur
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Bozyumru Sırtı Tümülüsü

Malatya-Kayseri karayolunun 80. km. bulunan Yukarıulupınar Beldesinin güneyin-
dedir. Karaziyret Tümülüsünün 800-900 m. kadar kuzey doğusunda, Malatya-Darende 
karayoluna kuş uçuşu uzaklığı 1000 m.dir. Yaklaşık 25-30 m. çapında 2-4,5 m. yüksek-
liğindedir. Moloz taşlarla örtülü olup, üzerinde eski kaçak kazı çukurları mevcuttur. Geç 
Roma dönemine tarihlenebilir.

6.9. 2010-2011 YILINDA TESCİL ÖNERİSİ YAPILAN ÇALIŞMA

Sıra İlçesi-Köyü Adı Ada/Pafta Enlem/Boylam
1 Darende-Hisarkale  Ali Pınarı Basamaklı Kaya Barınağı L39-A2 38° 28’ 31”
     37° 41’ 34”
2 Darende-Ağılbaşı Dımdım Kaya Mezar Odası K39-C4 38° 32’ 48”
      37° 50’ 47”
3 Darende-Ağılbaşı Ağılbaşı Sarnıcı- I K39-C4 38° 32’ 58”
     37° 50’ 42”
4 Darende-Ağılbaşı Ağılbaşı Sarnıcı- II  K39-C4 38° 32’ 58”
     37° 50’ 40”
5 Darende-Ağılbaşı Çatalkaya Gözetleme Yeri K39-C4 38° 33’ 01”
     37° 50’ 32”
6 Darende-Ağılbaşı Kale Höyük K39-C4 38° 32’ 52”
      37° 50’ 60”
7 Darende-Ağılbaşı Asmina Kayası Kaya Resimleri K39-C4 38° 33’ 26”
     37° 48’ 55”
8 Darende-Ağılbaşı Asmina Taş Örgülü Mağara YerleşimiK39-C4 38° 33’ 18”
     37° 49’ 00”
9 Darende-Ağılbaşı Ergi Ören Kaya Mezar Odası-I K39-C4 38° 34’ 18”
      37° 48’ 53”
10 Darende-Ağılbaşı Ergi Ören Kaya Mezar Odası-II K39-C4 38° 34’ 16”
     37° 49’ 12”
11 Darende-Ağılbaşı Ergi Ören Yazılı Kaya Mezar Odası-IIIK39-C4 38° 34’ 24”
     37° 49’ 02”
12 Darende-Ağılbaşı Ergi Ören Ark. Yerleşimi K39-C4 38° 34’ 15”
     37° 49’ 06”
13 Darende Şekeroğlu Köprüsü K38-C3 38° 22’ 28”
     37° 29’ 42”
14 Darende-Balaban Maltepesi Antik Mez. Alanı K39-D4 38° 30’ 11”
      37° 36’ 00”
15 Darende-Balaban Maltepesi Sırtı Antik Mez. Alanı L39-A1 38° 29’ 34”
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     37° 36’ 00”
16 Darende-Balaban Çemiş Sırtı Ark. Yer. Alanı L39-A1 38° 30’ 20”
     37° 36’ 07”
17 Darende-Ayvalı- Höyük Tepe K39-D1 38° 44’ 40”
 Şeref Mah   37° 32’ 47”
18 Darende-Ayvalı- Cıngıllıtepe Tümüsleri I-II-III K39-D1 38° 44’ 26” /  
 Şeref Mah.   37° 32’ 36”
     38° 44’ 20”
     37° 32’ 40”
     38° 44’ 39”
     37° 32’ 16”
19 Darende-Yeniköy Dumdum Kaya Mez. Odası –I- L38-B1 38° 29’ 38”
     37° 17’ 48”
20 Darende-Yeniköy Şuğul Dumdum Kaya  L38-B1 38° 29’ 38”
  Mez. Odası –II-   37° 17’ 35”
21 Darende-  Hantoros Roma Hamamı Kalıntısı K39-D4 38° 34’ 03”
 Irmaklı Köyü   37° 37’ 21”

22 Darende-  Sarıboyun Tümülüsü K39-D4 38° 34’ 02”
 Irmaklı Köyü   37° 37’ 34”
23 Darende-  Hantoros-Karaavrat Mevki K39-D4 38° 34’ 01” 
 Irmaklı Köyü Antik Mez. Alanı (Osmanlı)  37° 37’ 07”

Not: Enlem ve boylamlar 25.000’lik (6 Derecelik) sisteme göre alınmıştır.
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6.10. GÜNPINAR ŞELALESİ

Ülkemizin birkaç tabii şela-
lesinden birisi olan Günpınar 
Şelalesi, İlçemize bağlı Günpı-
nar Köyündedir. Darende’ye 8 
km. uzaklıkta bulunan Şelale, 
Malatya’nın en güzel mesire 
yerlerindendir. Kaynağından 
3 kademe halinde, yaklaşık 30 
metre yükseklikten dökülür. 
Gelen binlerce ziyaretçiye din-
lenme, eğlenme, spor yapma 
imkânı sunan doğa harikası 
bu mekânda isteyenler suyun 
kaynağına doğru 1,5 km’lik 
parkurda trekking yapabilmek-
tedir. 
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6.11. ZENGİBAR KALESİ (Sengbar Kalesi)

Darende’nin kuzey yamaçlarında 
bulunan ve Sengbar ismi ile anılan 
Zengibar Kalesi’nin kitabesi bu-
lunmamaktadır. Seng-bâr, Farsçada 
Taşkale anlamına gelen bir sözcük-
tür. Kalenin yekpare bir kaya parça-
sı üzerine kurulduğu düşünülürse, 
daha önce kaleyi ele geçirmiş olan 
Perslerin Kale’ye bu ismi verdiği sa-
nılmaktadır. İki sahabe mezarının da 
bulunduğu rivayet edilen kale; giriş 
kapısı, burçları, kral köşkleri ve su 
kanallarının kalıntıları ile yüzyıllar 
öncesindeki medeniyetlerin bugün-
lere taşınan izlerini bünyesinde sak-
lamaktadır. Kale kapısı 2010 yılında 
restore edilmiştir.
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6.12. SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ

Asıl adı Hamid Hamidüddin olan ve “Somuncu Baba” adı ile bilinen, Osmanlı padi-
şahlarından Yıldırım Bayezid zamanında yaşamış, Şeyh Hamid-i Velî’nin kabrinin bulun-
duğu cami 14. yy eseridir. Anadolu’ya manevi fetih için gelen Somuncu Baba’nın (1412) 
son ve ebedî ikametgâhı olmuştur. Tür-
besi cami içerisinde yer almaktadır.

Bursa’da bulunan Ulu Camii’nin 
açılış hutbesinde Fatiha Suresi’ni yedi 
farklı şekilde yorumlamıştır. Halkın 
ilgisinin artması üzerine manevi kişili-
ği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh 
Hamid-i Velî Hazretleri şöhretten çe-
kindiği için buradan ayrılmıştır. Şeyh 
Hamid-i Velî’nin Yusuf Hakiki ve Ha-
lil Taybi adında iki oğlunun varlığı bi-
linmektedir. Yusuf Hakiki Aksaray’da 
kalarak orada vefat etmiştir. Diğer oğlu 
Halil Taybi ise, hacdan döndükten son-
ra babası ile birlikte Darende’ye gele-
rek yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. 
Kabr-i şerifleri Şeyh Hamid-i Velî Haz-
retlerinin yanındadır.
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6.13. TOHMA KANYONU

İlçemiz yerleşiminin fiziksel yapısını vurgulayan en belirgin yüzey şekli Tohma Çayı 
ve kanyonudur. Tohma Kanyonu dik ve dike yakın yüksek yamaçlardan oluşan bir gö-
rünüme sahiptir. Bu özelliği ile kanyon yamaçları tırmanış sporcularına adrenalin dolu 
bir macera sunmaktadır. Kanyon içerisinden akan Tohma, üzerinde rafting severlere he-
yecanlı saatler yaşatırken, Tohma kıyısındaki dar ve patika yolların yanı sıra mükemmel 
manzara, âdeta doğa yürüyüşünü (trekking ) tercih edenlere eğlenceli saatler geçirmeleri 
için tasarlanmıştır. Foto safari için de oldukça uygundur.
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6.14. HASAN GAZİ TÜRBESİ VE ŞEHİTLİK ANITI

Seyyid Hasan Gazi, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in torunlarından, Hüseyin 
Gazi’nin kardeşi, Seyyid Battal Gazi’nin amcası ve kayınpederidir. Abbasiler döneminde 
Zengibar Kalesi’nin kuşatmasında şehit olmuştur. (M. 830)

İlçemiz Darende’de, Şehitlik Tepesi olarak anılan yerde “Fahr’ül Ulema Seyyid’üş-
Şüheda” Seyyid Hasan Gazi’nin Türbesi bulunmaktadır. Aynı yerde ayrıca; I. Dün-
ya Savaşı’nda, İstiklâl Savaşı’nda, Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Kore’de, iç isyanlarda, 
Trablusgarb’ta ve terörle mücadelede şehit olan ve ismi tespit edilen Darendeli 92 şehidin 
isimleri birer mermer levhaya yazdırılarak,  Şehitlik Anıtı içerisine konulmuştur. 
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6.15. KUDRET HAVUZU (Gevr Hamamı)

Tohma Kanyonu içerisinde, kayaların arasından akan ve suyu yaz-kış 22 °C sıcaklıkta 
olan 3 adet havuzdan oluşmaktadır. Kudret Havuzu özellikle yaz aylarında ilçemize ge-
len ziyaretçiler için bir eğlence, yüzme, serinleme ihtiyacı hissedenlerin isteklerini mak-
simum düzeyde karşılayan mükemmel bir mekândır. Havuzu dolduran su dakikada 11 
metreküp debi ile akmaktadır.
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6.16. ABDURRAHMAN-I ERZİNCANÎ CAMİİ VE KÜLLİYESİ 

Abdurrahman-ı Erzincanî, Yıldırım Bayezid devri meşayıhlarındandır. Şeyh Safiyyüd-
din Erdebilî’nin halifelerindendir. Şeyh Hamid-i Velî’nin kayınpederidir. İlçemiz Balaban 
Kasabasında ikamet etmiş ve burada yaklaşık 1432 (h.835) tarihinde vefat etmiştir.

İslâm’ın beş temel şartını esas alan beşgen camii planı ve Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sancağını temsil eden minaresi, mimarî estetik açıdan ilgi çekici ve başarılı bir 
uygulamadır. Türkiye’de cami mimarîsi açısından özel bir konuma sahiptir. Türbe kısmı 
ise eskiden olduğu gibi piramit taş yapı ile kaplıdır. Tamamen kesme taştan yapılmış olan 
külliyenin etrafında yatılı Kur’an Kursu ve müştemilatı mevcuttur

6.17. TOHMA’DA RAFTİNG

Yukarı Fırat Havzasında yer alan Tohma Çayı’nın ana kayayı aşındırması sonucu vadi 
içerisinde birçok kanyon oluşmuştur. İlçemizin doğal güzelliğine canlılık katan bu kan-
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yonlarda çeşitli su sporları yapılmaktadır. Rafting ve kano bu sporların önde gelenleridir. 
Malatya Valiliği tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Rafting Turnuvası geleneksel hale 
gelmiştir ve her yılın Mayıs ayı içerisinde yurdumuzun çeşitli bölgelerinden çok sayıda 
takımın iştiraki ile gerçekleşmektedir.

(4000 Yıl Öncesinden Ge-
len Kükreme Sesleri )

6.18. ASLANTAŞLAR

Aslan figürü bu topraklar-
da hüküm sürmüş bütün me-
deniyetler tarafından güç ve 
iktidarın sembolü olmuştur. 
Mezarlara, anıtlara, kaya yü-
zeylerine ve paralara işlenen 
aslan figürünün en güzel ör-
neklerinden biri de ilçemiz-
dedir.

İlçemizin 20 km. güney-
batısında kalan Yeniköy’ün 
hemen yakınında göz alabil-
diğince uzanan bir ovanın 
ortasında bulunan aslan hey-
kelleri güney-kuzey yönün-
de ayakta durur vaziyettedir. 
Hitit dönemine ait olan ve 
yaklaşık M.Ö. 2000 (Prof. Dr. 
Ahmet Akgündüz) yıllarından 
kalma heykellerin baş yüksek-
liği 2 metre, gövde uzunluğu 
2,5 metredir. Bacak ve ayak 
aralıkları yontulmadan bıra-
kılan heykellerin ne amaçla 
dikildiği bilinmemektedir. 
Yapılan araştırmalarda yakın 
çevrede yüzeyde herhangi bir 
yerleşim yeri veya heykeltı-
raşlık merkezi olduğuna dair 
bir bulgu tespit edilmemiştir. 
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6.19. YALNIZ MİNARELER

Darende’nin tarihî yapılarından olan, yal-
nız minareler kesme taştan inşa edilmiştir. 
İlçe merkezinin çeşitli dönemlerde yer de-
ğiştirmesiyle mahallelerin harap olması, ca-
milerinin yıkılması nedeniyle yalnız kalan 
minareler hakkında şöyle bir hikâye rivayet 
edilmektedir:

“Zamanın birinde Darende’de biri kayala-
rın tepesinde, diğeri düzlükte iki kardeşe ait 
iki köy varmış. Bu iki kardeş hiç anlaşamaz, 
devamlı kavga ederlermiş. Olacak bu ya yu-
karı köyden bir delikanlı âşağı köyün en gü-
zel kızına âşık olmuş, tabii iki köy halkı da 
bu işe tavır koymuş. 

Bunun üzerine delikanlı kızı kaçırınca hu-
sumet başlamış. Aşağı köy, kızı geri isteyip, 
yukarı köy vermedikçe, iki kardeşte olduğu 
gibi köy halklarının da arası iyice açılmış. 
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Yukarı köy bakmışlar olacak gibi 
değil “Alın ikisini de!” diyerek 
bahtsız kızı sevdiği eşine, ikisini de 
bir ata bağlayıp kayalardan aşağı 
salıvermişler.

Bu manzara karşısında donup 
kalan aşağı köyün ahalisi “Artık bu 
diyar bizlere haram.” diyerek neleri 
var, neleri yok toplamışlar, camileri 
dahi yerlerinden sökmüşler, terk-i 
diyar etmişler. Yanlarına alamadık-
ları sadece minareler olmuş.  Bu 
minareler, o gün bu gündür yalnız minareler olarak anılmaktadır.”

6.20. YUSUF PAŞA BEDESTENİ        

Darendeli Yusuf Paşa; Osmanlı padişahlarından Sultan Üçüncü Mustafa (1757–1774) 
döneminde yaşamıştır. Urfa valisi iken Urfa’da bir medrese ve hayrat tesis etmiştir. Bazı 
kaynaklar, Yusuf Paşa’nın 1761’de vefat etmiş olduğunu kaydeder.

Bedesten dikdörtgen planlı olup, Osmanlı döneminde yapılmış, kapalı çarşı planını 
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yansıtmaktadır. Yusuf Paşa 
Bedesteni iki bölümden iba-
rettir. Güneydeki bölümün 
batı duvarı iki metre kadar 
dışarı taşmış vaziyettedir. Bu 
nedenle kuzey bölümden iki 
metre geniştir. Yapının dış 
duvarları muntazaman kesme 
taş¸ iç duvarları ve tonoz örtü-
sü moloz taştandır. Eskişehir 
mevkiinde bulunan bedesten, 
aynı zamanda Darende’nin 
en eski çarşı merkezlerinden 
olup, içerisinde 36 adet dükkân bulunmaktadır. Kaymakamlık ve Hulusi Efendi Vakfının 
hazırlamış olduğu ortak proje ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu ya-
pılmıştır.

6.21. MEDİŞEYH TÜRBESİ 

Seyyid Abdurrahman Gazi Hazretleri, Tabiîn-i Kiramdan olup, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sahabesi ile görüşen çok bahtiyar zatlardan biridir. Medine asıllı olan Şeyh, kı-
saca “Medişeyh” olarak anılır. Abdurrahman Gazi Hazretlerinin Medine-i Münevvere’den 
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gelen İslâm ordularının Anadolu’ya 
yaptıkları seferlere katıldığı ve bu-
rada şehit düştüğü bilinmektedir. 
Medine’den gelmiş olması ve Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.)’in te-
miz neslini temsil etmesi açısından 
ayrı bir hürmet gösterilmektedir. 
Tabiînden olan Seyyid Abdurrah-
man Gazi Hazretlerinin birçok ke-
rametleri vardır. Doğum ve vefat ta-
rihleri kesin olarak bilinmemektedir. Türbesi, ilçemiz Darende’de asırlardır ziyaret edilen 
mekânlardandır.

Türbesi ve külliyesi D-300 karayolu üzerinde, Darende’ye 9 km. mesafededir. Eski adı 
Medişeyh, yeni adı Karşıyaka Köyünde medfundur. Külliye; türbe ve cami olmak üzere 
iki ayrı bölümden oluşmaktadır.

6.22. DARENDE’DE KERPİÇ MİMARÎ

‘Darende ve Balaban Evleri’ olarak bilinen evler tarihî değer taşıyan yapılardır. Bu ev-
lerin özelliği coğrafî ortama uyum sağlamaları, yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel özel-
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liklerini yansıtmalarıdır. Bu tarihî 
evler iki katlı olup, avlunun kuze-
yinde kış odaları, buğday ambarı, 
alt kat sofası ve bunların önünde 
eyvan bulunur. Avlunun doğusunda 
diğer odalarla bağlantıyı sağlayan 
daban odası, üst katta misafir odası, 
harem odası bulunmaktadır. Evler 
bazen de cumbalar şeklinde çıkma-
lar şeklinde inşa edilmiştir.

Kerpiç mimarî tarzının ilçemiz-
deki önemli yapılarından olan Yu-
valı Sokaktaki “Sönmezler Konağı” 
ile Balaban’daki yapılardan bazıları kültürel mirasın korunması amacıyla Malatya Valili-
ği (KUDEB) tarafından 2011 yılında restore edilmiştir.

6.23. OZAN ANIT MEZARI

Darende’ye 50 km. mesafedeki Ozan Köyü yakınlarında 8. yüzyıldan kalma taş yapı, 
küçük bir kilise olarak kullanılmıştır. Battal Gazi tarafından mescide çevrilmiş olduğun-
dan Ozan Mescidi olarak da bilinmektedir. Ozan Anıt Mezar 6x6x7 ölçülerine sahiptir.
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6.24. MESİRE YERLERİ

Doğu Anadolu Bölgesinin batıya açılan kapısı konumundaki ilçemiz, içerisinden geçen 
D-300 karayolu ile 14 ilin batı ile bağlantı noktasında bulunmaktadır. Coğrafî yapısının 

Adrenalin tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekleyen “Ozan Kanyonu”
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vermiş olduğu imkânların bölge halkına en güzel şekilde sunulduğu mesire alanlarıyla 
başta Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinden gelen günübirlik ziyaretçilerin 
önemli uğrak noktasıdır.

6.25. HÜSEYİN PAŞA HAMAMI

Hüseyin Paşa Hamamı, 1743 yılında Hüseyin Paşa tarafından Darende’nin Eski Şehir 
denilen mevkiinde, Yusuf Paşa Bedesteni’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Doğu-ba-
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tı doğrultusunda dikdörtgen 
bir sahaya oturan hamam; 
soyunmalık, aralık, ılıklık 
(soğukluk), dört eyvanlı şe-
maya sahip sıcaklık ve külhan 
bölümlerinden oluşmaktadır. 
Türk hamamlarının genel 
kompozisyonu olan, tüm ya-
pıya hâkim, fenerli soyunma-
lık kubbesi ve sade görünüşlü 
dış yapı özellikleri Hüseyin 
Paşa Hamamı’nda da görül-
mektedir.

Bazı kaynaklarda hama-
mın, Hasan Paşa tarafından 
şehre sıcak suyun getirilmesi 
üzerine 1837 yılında, çifte ha-
mam olarak yaptırdığı kayıtlıdır. Oysa Hüseyin Paşa’nın Darende’de kayaları yardırarak 
getirdiği suyun üzerine yaptırdığı hamam değil, bir gusülhanedir. 

6.26. MAŞATTEPE TÜMÜLÜSÜ

İlçemiz Darende’ye bağlı Yenice Beldesinde bulunan tarihî Maşattepe Anıt Mezarı 
1989 yılında yapılan kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılmıştır. Mezar içten düzeltilmiş 
dıştan moloz, taş ve toprakla dolgulandırılmış çift dramos (mekân) yapıda; boşlukta ah-
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şap sanduka (tabut) içerisinde bir adet kadın cesedi bulunmuştur. Mekân içerisinde M.Ö. 
1. yüzyıla ait taşınır nitelikte küçük ve maddî değerine paha biçilemeyen tarihî eserler 
ilimiz Malatya Müzesi’nde teşhire sunulmuştur. İlçe turizmine canlılık getiren bu eser 
tarihten günümüze uzanan ve yıllarca toprak altında saklanmış önemli bir hazinemizdir.

6.27. TARİHÎ KÖPRÜLERİMİZ

Fırat Nehrinin önemli kollarından olan Tohma Suyu üzerinde çeşitli uygarlıklara ait 
irili ufaklı onlarca köprü bulunmaktadır. Bunlardan Uzunok ve Nadir köprüleri Kayma-
kamlık ve Hulusi Efendi Vakfının hazırlamış olduğu ortak proje ile Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. Kanyon çıkışında bulunan Köprügüzü, Hacı-
lar Mahallesindeki Abidin Paşa Köprüsü, Hacılar Kısık Köprüsü, Kavlak Köprüsü, Nadir 
Mahallesindeki Şekeroğlu Köprüleri, Kaldırm Mahallesindeki Cennet Köprüsü, Elbistan 
yolu üzerindeki Taşköprü, Çarşı Camii Köprüsü bilinen köprülerden birkaçıdır.  

Rivayet olunur ki; Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken Darende’ye uğrar. Na-
dir Mahallesi civarındaki köprüden geçerken ordu, şimdiki Uluveren mevkiinde konak-
lar. Padişahın emir komutasındaki 36 paşa da bu esnada bir araya gelmiştir.  Bu durum 
çok nadir bir hadisedir. Bu nedenle üzerenden geçilen köprüye “Nadir Köprüsü” ve bu-
lunduğu mahalleye Nadir Mahallesi adı verilir.  O günden sonra köprü ve mahalle bu adla 
anılmaya başlanır.

Nadir Köprüsü
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Hacılar Abidin Paşa Köprüsü

Köselerin Köprüsü
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Şekeroğlu Köprüsü

Uzunok Köprüsü
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Sayfiye Mahallesi Değirmen Köprüsü

Elbistan Yolu Taş Köprü
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VII. FESTİVALLERİMİZ

7.1. ZENGİBAR KARAKUCAK GÜREŞ VE KÜLTÜR FESTİVALİ

Darende güreş sporunun köklü geçmişinin bulunduğu bir ilçedir. Yapılan güreş müsa-
bakaları pek çok pehlivanın yetişmesini sağlamıştır.  58 yıldan beri Zengibar Karakucak 
Güreşleri adı altında yapıla gelen ata sporumuz güreşin Darende’de başlangıç tarihinin 
bin sekiz yüz yıllarının ilk çeyreğine dayandığı, büyüklerimizin yaşamı ve anlatımıyla 
kesinlik kazanarak günümüze kadar aralıksız gelmiştir.

Ata sporu olarak kabul edilen güreş müsabakası beldemizde kuvvet, beceri yetenek ve 
üstünlük kabiliyetinin simgesi olarak kabul ve rağbet görmüştür.

Aile bireylerinin erkekleri arasında değişik tarihlerde ve ananevî günlerde yapılan gü-
reşler geçen süre içinde, düğünlere, cemiyetlere ve şenliklere taşınarak birlik ve taraf 
oluşturmuştur.

Oluşan taraf ve birlikler güreşe değer kazandırmış yiğitlikler ve galibiyetler lisanlara 
ve gönüllere yerleşerek, şahıs ve aile kimliklerini ön plana çıkartıp kayıtlara geçirmiştir.

Pehlivanlık unvanını yenilemek ve gücünü ispat etmek gayesi ile tertip edilen güreş 
müsabakaları güreş sporunun Darende geleneğinde yer almasını sağlanmıştır.

 1890 yılları içinde Darendeli Bekir Pehlivanın kendisinden yaşlı olan İhsan Pehlivan-
la er meydanına güreşe çıktığını görgü tanıkları günümüze bilgi ve anı olarak kayıt ver-
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dikleri gibi, aile büyüklerinden dinleyip derledikleri geriye dönük anlatımları ise Darende 
Zengibar Güreşlerinin başlangıç tarihini ispata yetiyor.

Türk sporu olarak kabul edilen güreşin, Cumhuriyetin ilanından sonra merkezlere alı-
narak yaygınlaştırmasına ve millî benlik kazanmasına gösterilen eğilim ile Darende çarşı 
merkezine alınan güreş müsabakasının ilk resmî sahası şimdiki Cumhuriyet Alanı olmuş-
tur.

Cumhuriyet Alanındaki güreş sahasında müsabakaya katılan yaşayan çınarımız, Da-
rende Belediye muhasebe müdürlüğü görevinden emekli Kadir Eren bulunmaktadır.

Güreş müsabakaları Darende’de konum ve duruma göre çeşitli sahalarda yapılırdı. 
Bu sahalar sırasıyla 1- Çarşı merkezi Cumhuriyet Alanı 2- Çayır Tarla 3- Ada 4- Uzunok 
5- Sunguroğlunun Tarlası 6- Sunguroglu Panayır Alanı 7- Kum Tarla 8- Köprü Gözü 
Çayırlığı 9- Karpuz Tarlası ve halen müsabakaların yapıldığı stadyum güreş alanı olarak 
kullanılmıştır. 

Türkiye’de ilk panayır Darende’de kurulmuştur. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı-
nın kabul ve ilanı ile güreş müsabaka tarihi 19 Mayıs’a alınarak uzun yıllar On Dokuz 
Mayıs Karakucak Güreşi ismiyle anılıp yapılmıştır. Bayram törenlerinden sonra devam 
ettirilen güreşler, okulların bayrama iştiraki ve programlarının uzun sürmesi nedeniyle 
yaşanan zaman darlığı dikkate alınarak, Karakucak Güreşi programı sınırlı olan 30 Ağus-



Darende Kültür Envanteri

64

tos Zafer Bayramı sonuna alınmış ve uzun süre de Darende 30 Ağustos Güreşleri ismiyle 
anılıp yapılmıştır.

1952 yılından beri, 30 Ağustos Zaferi anısına, Darende’de düzenlenmeye başlanmıştır. 
Bu gelenek günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmektedir.

Zengibar Karakucak Güreşleri’nde, “Baş Pehlivan” olma şansını yakalayan birçok 
pehlivan, bu başarısından sonra, tüm Türkiye’ye adını duyuracak başarılar sergilemişler-
dir. Daha önceki yıllarda ve yakın tarihte “Millî Güreşçi” sıfatını taşıyan bazı pehlivanlar, 
ilk başarılarını burada ispat etme imkânı bulmuşlardır. Tüm bu sebeplerden Zengibar Ka-
rakucak Çayır Güreşleri sporcuların yetişmesinde ve millî sporumuzun gelişmesinde kat-
kılar sağlamaktadır. Edirne’den Kars’a yurdun her köşesinden bu güreşlere katılan pehli-
vanların masrafları, Güreş Organize Komitesi tarafından karşılanmaktadır. 1990 yılında 
halkın ve devletin işbirliği ile Darende’ye kazandırılan güreş sahası ve bu organizasyona 
maddî katkılarını esirgemeyen “güreş ağaları” vasıtasıyla, daha iyiye gidilmektedir.

Hacı Hasan Kurdoğlu, Burhan Kurdoğlu, Kadir Eren, Bekçibaşı Ömer Osman 
Özpürçüklü’nün denetimlerinde 30 Ağustos güreşleri belli bir seviyeye gelmiştir.

Darende Gençlik ve Spor Kulübünün futbol, voleybol ve güreş faaliyetleri birçok hem-
şehrimizin emek ve gayretleri ile gelişerek bu günlere gelmiştir. Darende Spor Kulübü 
Türkiye’nin ilk dernekleri arasında yer alıp Halkevi’de aynı seri içerisindedir.

Darende Zengibar Kalesinin isminden esinlenerek Zengibar Karakucak Güreşleri ola-
rak tescil görmüştür. 2000 yılından itibaren bu etkinliğin ismi, Zengibar Karakucak Güreş 
ve Kültür Festivali olarak değiştirilmiştir.

2010 Güreş Ağası Nazım Turgut
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Darende Zengibar Güreşlerini üstlendikleri görevler ile sevdirenler arasında Merhum 
Burhan Kurdoğlu, Hacı Hasan Kurdoğlu, Muammer Uğur, Bekçibaşı Ömer Osman Öz-
pürçüklü, Emekli banka müdürleri Mehmet Oğuz, Emekli Komiser Hatem Kocamemik 
ve merhum eğitimci Kaya Zontul bulunmaktadır.

Belediye başkanlarını güreş faaliyetlerine almak için verilen uğraşılardan sonra, Ab-
dullah Karakurt ve merhum Sıtkı Özinal’ın verdikleri destek ve elde ettikleri netice ile 
takdir görenler arasındadır.

Darende karakucak güreşlerinin oluşumu tamamıyla halkın irade ve merakının eseri-
dir. Gelişip günümüze taşınması ise dönemler içinde hizmet veren özellikle, Eczacı Bekir 
Sıtkı Erdem, Emin Tatlıcı, Şemi Eren, Abdullah Karakurt ve merhum Sıtkı Özinal’dır.

Diğer taraftan pehlivanlıkları ile Bekir Pehlivan, Resul Pehlivan, Bekir Ilıcak Peh-
livan, Mehmet Yücel Pehlivan, Tahir Kalkan Pehlivan, Hatem Kocamemik Pehlivan, 
Mehmet İpek Pehlivan, Hafız Yıldırım Pehlivan, Etem Tartar ve Etem İpek Pehlivan öne 
çıkmaktadır.

Güreş ağaları yanında halka ve pehlivanlara öncü olan aileler arasında ise merhum Ga-
lıpcıoğlu Mehmet Ali Çavuş, Ilıcaklı Hacı Emin Ağa, Kasapbaşlar ailesinden Muammer 
Uğur, Sandıkkayadan İpekler Hacıpiroğulları, Oruçlar, Kumtepeler, Kurdoğulları, Kih-
tıroğulları, Çomoğulları Sunguroğlları ve Hacıpbekirler, Nazım Turgut yer almışlardır.

Festivalde Türkiye’nin meşhur âşıkları toplanmakta, ilçenin tanıtımına büyük katkısı 
olmaktadır. 2001 yılı etkinliklerine meşhur âşıklardan, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, 
Âşık Feymanî katılmışlardır. 

Festival, toplum içerisindeki birlik ve beraberliği pekiştirmekte, yakında ve uzakta bu-
lunan hemşerileri buluşturmakta, topluma coşku ve heyecan vermektedir. Festival prog-
ramı içerisinde dünyaca ünlü sünnet uzmanımız Kemal Özkan ve ekibinin katılımıyla 
düzenlenen Sünnet Şöleni’nde çocuklarımız erkekliğe ilk adımlarını atmaktadır.    

Festival gecelerinde ünlü sanatçılar, katılımcılara unutulmaz saatler yaşatırken, devlet 
yöneticilerimizden önemli isimlerin de katıldığı son günde; cesaret, güç, mertlik, dürüst-
lük, çeviklik, beceri gibi özellikleri bünyesinde barındıran ve Türk karakterine çok uygun 
bir spor dalı olması nedeniyle; atalarımızdan günümüze kadar tüm Türk toplumlarında 
sevilmiş ve önemsenmiş olan güreş müsabakaları yapılmaktadır.

Festival oganizasyonu içinde cirit, trap ve diğer çeşitli yarışma etkinlikleri de yapıl-
maktadır.

İlçemizde düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali yılların biriki-
miyle geleceğe daha güzel ve başarılı etkinliklerle taşınacaktır. 

         (H. KEYHIDIR)
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7.2. SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

İlçemizde, insanları aydınlığa ulaştıran maneviyat erenleri arasında yer alan 14. yüz-
yılın önderlerinden Hacı Bayram-ı Velî’nin hocası, Somuncu Baba Hazretleri ile onun 
pâk neslinden gelerek, ömrünü, insanlığa hizmete adayan, yüzyılımızda yetişen muta-
savvıf ve Dîvân şairi Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendiyi tanımak ve anlamak, onun 
tasavvufî ve edebî yönünü kavramak amacıyla, Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sem-
pozyumları düzenlenmektedir. 2001 yılından itibaren, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efen-
di Vakfı tarafından düzenlenen ve her yıl tertiplenen “Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi 
Kültür Etkinlikleri”  edebî ve ebedî şahsiyetleri tanımak ve tanıtmak açısından önemli 
kültürel etkinliklerimizdendir. Her yıl Haziran ayı içerisinde tertip edilmektedir. 

Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu

7 farklı ülkeden gelen bilim adamlarının tebliğler sunduğu, ilki 2 Haziran’da İstanbul’da 
ikincisi 9Haziran’da Bursa’da düzenlenen ‘Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi 
Sempozyumu’nun finali 23 Haziran 2012 günü Darende’de kapsamlı birtörenle gerçek-
leştirildi. Es-Seyyid OsmanHulûsi EfendiVakfı tarafından organizeedilen ‘Gül ve Gönül 
Medeniyeti’ temasıyla gerçekleştirilen sempozyum ile Somuncu Baba ve HulûsiEfendi’yi 
anma etkinliklerine değişik ülkelerden ve Türkiye’nin dört biryanından onbinlerce kişi 
katıldı.  Siyaset, bürokrasi, edebiyat, ilim ve sanat dünyasının önemli isimlerininyanı 
sıra çok sayıda işadamının da katıldığı programda sempozyum, anma törenleri, konser 
ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasını etkileyenve 
talebeler yetiştiren Somuncu Baba ile yüzyılımızınmutasavvıf ve Divan şairlerinden Es-
Seyyid OsmanHulûsi Efendi farklı ülkelerden gelen bilim adamlarınca anlatıldı. Yurdun 
değişik yerlerinde gerçekleştirilen sempozyumlar ile ilim adamları tebliğlerini sundular.
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7.3. YIKILHAN YAYLA ŞENLİKLERİ 

İlçemizin Günerli Köyüne bağlı Soğuksu mevkiinde düzenlenmekte olan Yıkılhan 
Yayla Şenliği, Malatya İli Darende İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından organize edilmektedir. Çok sayıdaki köyün katılımıyla, 1800 rakımlı 
mevkide gerçekleştirilen şenliklerde vatandaşlar gönüllerince eğlenmekte ve gurbette bu-
lunan hemşerileriyle hasret gidermektedir. Şenlik köylüler ve gurbet ellerde bulunanlar 
için tanışma, kaynaşma ve dayanışma adına önemli bir etkinliktir.



Darende Kültür Envanteri

68

7.4. IRMAKLI KÖYÜ KAVUN ŞENLİKLERİ

İlçemize bağlı Irmaklı Köyünde 3 yıldan 
beri gelenekselleşen kavun şenlikleri ya-
pılmaktadır. Şenlikler çerçevesinde yurdun 
çeşitli yerlerinde bulunan hemşerilerimiz 
festival dolayısıyla bir araya gelmektedir. 
Festival çerçevesinde en iyi kavun yarışma-
sı da düzenlenmektedir.

7.5. 470 GÜNPINAR ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ

Vatan toprağı için şehit düşen Günpınar  ve Başdirek 
köylüleri anısına yaptırılan 470 Günpınar Şehitleri Anı-
tında heryıl Ağustos ayının son haftasında şehitleri anma 
etkinlikleri düzenlenmektedir. 

Şehitlerimiz hakkında bilgilerin derlenmesinde bilgisi 
ile bizlere destek veren ve Derviş çavuşun anılarını  ak-
taran, Derviş çavuşun gelini Hacı Fatma Ananın bilgileri:

Kayın babama, 20 sene baktım ve anılarını bana an-
latırdı:



Darende Kültür Envanteri

69

Köyümüzde kuyu kazarken, seferberlik 
ilan edildi. Suyun durulmasını bekledim, 1 tas 
su içip evimden ayrıldım. Gardaşım İnce hacı 
evini eşini bıraktı gitti çopraşıkla vedalaştı  
son kez, çopraşığa  bakıp çopraşık, kal, diye-
rek göz yaşları sel oldu  ve ayrıldı gitti. Köyde 
çakılda toplandık gardaşım ve amcalarımla 5 
kişi gittik  toplanma yerine. Toplam sayımız 
515  kişi idik  bir ucumuz çakılda bir ucumuz 
yokuşun başında idik, Zeliha anam büyük 
yola kadar arkamızdan ağladı ve geri döndü 
yedi sene cephede kaldım, 2 sene Rusya’da 
esir kaldım, Rus cephesinde vuruldum. Kar-
deşimi ve emmilerimi 1 sefer gördüm ve daha 
sonra da görmedim. Geriye dönen 15 kişi ci-
varında idik. Geriye dönen gazilerden 8 kişi-
nin isimlerini sayardı  ne acıdır ki bazıları da 
geldiklerinde evlerinde çocukları ölmüş, ana 
baba ölmüş, hanım aç kalmamak için başkasına gocaya gitmiş. 7 kişi de bu şekilde köye 
gelip köyü terk ettiler. Bunların isimleri sır olarak kaldı. Bunların isimlerini söylemezdi. 

Ayrıcada Kazim Karabekir Paşanın cephesinde çok kalmış oğullarına ve torunlarına 
paşalarının isimlerini koymuştu. Kazım, İsmet, Kemal, 
Celal, Faruk  gibi isimleri çok severdi.

Gardaşı İnce Hacı şehit emminin 1 kızı ve hanımı 
da hastalanmış ölmüş ve çocuğu da olmayınca  nesil de 
ismini yaşatacak yavrusu da kalmamış. Kayın babamın 
anılarını Rahmetli herifim Hafız Ağa ile çok dinledik. 
Beyim büyüklerden kalan mirasa sonuna kadar sahip 
çıktı ve yavrularıma bıraktı. Onlar da sonuna kadar sa-
hip çıkarlar. inşallah bu isimlere ve ecdadının toprakla-
rına gölge düşürmezler. Allah milletimize, devletimize 
böyle bir acı daha yaşatmasın.

Birliğimizi dirliğimizi bozmasın (Şehit anaları adına 
Fatma Yıldırım)

Günpınarlı İşadamı Hasan Yıldırım

Günpınar Şehitler Anıtı
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VIII. HALK KÜLTÜRÜ DERLEMELERİ (SOHBETLER)
8.1. A. Vahap Sönmezler ile Sohbet

İlçemiz Darende’nin yaşayan 
çınarlarından, büyüklerimizden 
olan A. Vahap Sönmezler’i ziya-
ret ettik.

A. Vahap Sönmezler 
Darende’nin Hacep Bekirler eş-
rafından 1929 doğumlu Heyi-
keteği Mahallesi sakinlerinden 
olup, 8 çocuk babasıdır. 1941 
yılında Darende Cumhuriyet 
İlkokulunu birincilikle bitirir. 
Darende’de ortaokul ve lise eği-
timi olmadığından okumak iste-
ğiyle, İstanbul’a gitmeye karar 
vererek yollara düşer. 

Tahta bir valiz, bir sepet hoca-
mız armudu ve çift gözlü heybe-
sini alarak 52 saatlik tren yolcu-
luğu ile İstanbul’a varır. Yolculuğunda en çok azığın önemini anlar ve

“Azığın evinden arkadaşın köyünden olsun” Darende deyişinin önemini o günkü can-
lılıkta anlatır.

Kadıköy Ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesini dereceyle bitirir. Askerliğini subay olarak 
yapar. Ceyhan Yapı Kredi Bankasında görevlendirilir. A. Vahap Sönmezler aile büyük-
lerinin sözünden çıkamayarak, onlara hizmet için Darende’ye döner. Malatya Valiliği, 
Darende Kaymakamlığına personel alımı için yapılan sınavı birincilikle kazanır. Maliye 
memurluğu ve 1982 ihtilal yıllarında çalışkanlığı ve güvenirliği sebebiyle Belediye Baş-
kanı olarak görevlendirilir.

“Darendelinin başarılı olmasında en önemli etkenler, dürüst ve çalışkan olması ile 
inançlı yaşaması, örf ve âdetlerine bağlılığıdır. Vefakârdır Darendeli... Kadına hürmet 
eder. Yemez yedirir, giymez giydirir” diyen Sönmezler, bir de Darendeli Allah’tan sonra 
büyüklerinden korkar sözünü duygulanarak anlatır.  

“Çocukluğumda;  Darende’de birçok anılarım var. 1940’lı yıllarda bir çift yeni ayak-
kabı aldığımızda bir ay yastığımızın altında saklar, sevinçten uyuyamazdık. Yokluk vardı. 
Karne ile alışveriş yapılırdı. Darende’nin örf ve âdetlerinin zenginliğinden, kış hazırlıkla-
rı olarak yapılan un, yarma ve kurutmalıklar gibi yöresel zenginliklerimizi yaşamamızdan 
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dolayı fazla mağdur olmadık. Ayrıca her evde büyük ve küçükbaş hayvanlar olurdu. Sa-
dece Heyiketeği Mahallemizde 250-300 baş hayvan olurdu. Bereket vardı. Yırtık elbise 
ile gezmek ayıp karşılanırken, yamalıklı gezmek takdir edilirdi. 

Görücü usulü ile evlenen gençlerin düğünlerinde güreşler yapılır, iddialı oyunlar oy-
nanırdı. Komşuluk, akrabalıktan öteydi. Özellikle izim evde Nakşî ve Kadirî tarikatının 
gönül verenleri toplanır, dinî sohbetler yapardı. Kasideler söylenir, çay kahve ikram edi-
lirdi. Semaver hep kaynardı. Hey gidi günler hey…” sözlerini gözyaşlarıyla anlattı bizle 
Vahap Sönmezler.

Yine Darende merkezli geçen D300 karayolunun Darende’nin gelişimine katkı sağ-
ladığını, Darendelinin de yol yapımına parasal ve bedensel olarak yardımcı olduğunu 
övünerek anlattı. 

Çocukluğunun en unutulmaz anılarından biri de arkadaşları Doktor Ahmet Söylemez, 
İsmail Özkan, Abdurrahman Başer, Hasan Başer, Ali Oruç (Ilıcak) ve Hacı Söylemez’le 
yöresel aşığ oyununu oynamak olduğunu tebessüm ederek anlattı.

Sözlerinin sonunda Darende’nin en büyük zenginliğinin Şeyh Hamid-i Velî (Somuncu 
Baba)’nın olduğunu, onun ilçemiz tarihine, kültürel yapısına çok büyük katkı sağladığını 
belirterek teşekkür etti.

A.Vahap Sönmezler’e uzun ömürler ve sıhhatli yarınlar temenni ediyoruz. 

8.2. Hacı Ahmet Söylemez’in hatıratından…

Darende Hacılar Şeyhli Mahallesi nüfusundan 1931 doğumlu Hacı Ahmet Söylemez’in 
hatıratından…

Geçmişimin yadigârı, 

Geleceğimin hazinesi

Gönlümün neşesi, 

Asırlık çınarım, kara sevdam;  
Darende’m…  

Kelimelerin bittiği yerde başlar 
Darende sevdası. Sevgimi, hasre-
timi,  ona olan tutkumu kalemimle 
kâğıtlara döksem de yine de gön-
lümdeki yerini anlatacak kelime 
bulamam. Çünkü Darende sevdası-
nı anlatmaya sözler yetmez. Evliya 
Çelebi Seyahatname’sinde Daren-
de’mizin güzelliklerden bahseder-
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ken şirin bir kasabadır, deyişi geçmişten günümüze Darende’nin değerini anlatmaktadır,  
diyerek söze başlıyoruz. 

“Darende’miz zengin bir kültüre sahiptir. Ticarette başarılıyız. Çalışmayı severiz. Ba-
şarılı olmamızı birlikteliğe, birbirimize olan güvenimize ve dayanışmaya borçluyuz. Bu 
birliktelik ve dayanışmanın sağlanmasında; örf, âdet, gelenek, görenek gibi ahlâkî ve 
kültürel değerlerimiz en büyük sermayemizdir.

Babam 1. Dünya Savaşına katılmış, Erzurum-İran ve Tahran’da görev almıştır. Yük, 
erzak ve mühimmat taşıma görevlerinde bulunmuştur. 6 yıl askerlik yapmıştır. Dedemiz 
ise Yemen’de bir Osmanlı neferi olarak görev yapmıştır. Böyle bir ailenin ferdi olmaktan 
gurur duyuyorum. Darendeli vatanını ve milletini her şeyden kutsal görür, canını siper 
eder. Kurtuluş Savaşında yüzlerce şehit veren bu toprakların kahramanlığı dillere destan-
dır. 

Darende’miz örf ve âdetlerine bağlı, değer yargılarının ön planda olduğu, müstesna bir 
yerdir. Görücü usulü evlilik vardı. 1949 yılında askere gitmeden evlendim. Büyüklerin 
sözünün üstüne söz yoktu. Mahalle ağaları vardı. Mahallede ki anlaşmazlıkları onlar gi-
derirlerdi. Hacı Esat Hoca unutulmaz anılarımız olan mahallemizin ağasıydı.   

Tohma suyu tertemiz akardı. Sular oradan kullanılır ve içilirdi. Erken kalkar su taşır-
dık. Tohma’ya kirli su dökmek, çöp atmak günah olarak bilinirdi. Evlerimiz kerpiçtendi.  
Evimizin önündeki hayat avlusu, oturmaktan huzur bulduğumuz avlu sekisi, tahta mer-
divenimiz, çaşe kokan odalar, evimizin süllümü,  yazın en güzel vakit geçirdiğimiz dam 
ve kış aylarının vazgeçilmezi olan kürsü geleneği unutulmasını hiç istemediğim değerle-
rimizdendi. 

Ermeni komşularımız vardı, çok iyi anlaşır ve geçinirdik. Sanatkâr insanlardı.  Zaviye, 
Hacı Derviş ve İbrahim Paşa mahalleleri Sünnî mahallelerdi. Diğer mahallelerde Ermeni 
komşuluklar vardı. Keçecilik önemli bir meslekti. Urfa’dan usta getirilirdi. Halıcılık da 
Darende’nin örf ve âdetlerini yansıtan meslek guruplarındandı. Yenice Beldemizde kök-
boyasıyla boyama işi yapılırdı. Kilimler duvarlarımızı süslerdi. Darende’de semercilik 
mesleği de geçim kaynağıydı. Ona yakın kalaycı vardı. Kalaycılık zanaatının köşe taşları 
Ermeni Artin Usta,  Ermeni Kirgar Usta, Ömer Ağa, İsmail Kaynak gibi kalaycılar vardı. 
Değirmencilik bütün bölgeyi Darende’ye taşıyan zenginliğimizdi. Semai, Kirkor, Vartan, 
Toris gibi Ermeni değirmenciler vardı. Demircilikte Ermeni Astur Usta, Hacı Ulukaya, ev 
yapımında Ermeni Igıye ile Ambarson Ustalar ile Mehmet Usta vardı. 7 tane kunduracı, 
40’a yakın köşker vardı. Tarihî İpek Yolu üzerinde kurulu olan Darende’mizde o yıllar-
da 7 tane büyük han vardı. İsmail Ağa Hanı, Küpeli Mehmet Ağa Hanı, Aşıroğlu Hanı, 
Korkmaz Hafızları Hanı, Arif Ağa Hanı, Zaloğlu Hanı önemli hanlardı. 35 tane manifatu-
racı, 30’dan fazla bakkaliye, 4 tane helvacı ile Darende bölgede önemli bir pazardı. 1937 
yılında çalışkan bir kaymakam Darende’de üzüm yetiştiriciliğini başlattı. 1973 yılına ka-
dar Afyon ekimi önemli gelir kaynağı olurken yasaklandı. Bu yıldan sonra kayısıcılık 
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Darende’de ön plana çıktı.

Bayramlarımız neşe dolu geçerdi. Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustosta ve 19 Mayıs’ta 
güreşler olurdu. Akçatoprak’ta Bekir Pehlivan, Nuri Deniz, Hamit Çetin, Yenice’de Ab-
durrahman Çelik, Mevlüt Kaynar, Darende merkezden Osman Kömürcü, Kadir Eren, 
Osman Bekir Sarı, İsmail Yılgıç önemli pehlivanlarımızdı.

İlim ve irfan merkezi olan Darende’miz inanç yönünden de zengin bir yapıya sahiptir. 
Somuncu Baba,  Şeyh Abdurrahman Erzincanî,  Hasan Gazi, Medişeyh gibi Allah dostu 
insanları bağrında barındırmaktadır. Hacı Hulusi Efendi ile Darende’ye çimento fabrikası 
kurulması için Almanya’ya kadar gittik. Mübarek zatın hiçbir sınır kapısında üzerini ve 
eşyasını aramadılar, ben buna şahit oldum. Ayrıca Darende’mizde Hacı Hasan Akyol, 
Taha Buyurgan, Emin Poyraz, Hasan Işık, Ahmet Türkan, Esat Ahmet Bey, Hacı Mahmut 
Efendi, H. Piroğlu Efendi gibi din âlimlerinin Darende’de önemli hizmetleri vardır.

Darendeliler dünyanın her yerindedir. Günümüzde “AVM” alışveriş merkezlerin teme-
lini oluşturan girişimin mucidi hiç şüphesiz Darendeliler olarak bilinir. İçerisinde onlarca 
ihtiyaç malzemesinin bulunduğu Çerçi Sandığı ile diyar diyar dolaşıp ticaret yaparak ba-
şarılı olan büyüklerimizle kıvanç duyuyoruz. Darendeli çalışkan ve dürüstlüğü sayesinde 
her zaman kazanmaya devam edecektir inşallah.”

Darende’nin geleceğine yön veren birçok sivil toplum kuruluşunun başkanlıklarını 
yapmış, Darende’ye yapılacak hizmetlerde öncülük etmiş ve hâlâ çarşı esnafının Mağa-
zacı Hacısı olarak tanınan Hacı Ahmet Söylemez’e uzun ömürler dileyerek söyleşimize 
son veriyoruz. 

8.3. Şeyh Abdurrahman Erdoğan İle Geçmişe Bir Yolculuk… 

Doğumla başlayıp çocukluk, sünnet, askerlik ve evlilikle devam ederek ölümle nokta-
lanan insan yaşamı süresince geride 
bıraktığı anılar ile kültürel açıdan 
yaşanmışlıkları kayıt altına alarak 
gelecek kuşaklara aktarma adına 
yola çıktık. Vereceğiniz, bilgiler 
paylaşacağınız anılar yarınlar için 
bir ışık olacaktır.

“Doğumda hanımlar konu kom-
şu, hısım akraba gözaydına gelir-
lerdi. İlk geldikleri zaman hastanın 
iştahını çekecek yemek getirirler 
-yemek deyince sütlü ve havıza ben-
zeri yumuşak şeyler- gözaydın eder-
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lerdi. Sonra hediyelerle gelirlerdi. Daha yakın akrabalar takı falan takarlardı. Para geti-
rirler, buna da ‘doğudacı’ derlerdi. Yakınlık çoktu, birlik beraberlik çoktu. Hısım akraba 
gözetmek çoktu. Şimdi bunlar kalmadı. Millet birbirinden koptu. Artık kimse kimseyi 
tanımıyor.

Ben elli beş elli altı sene oldu hanıma bin dört yüz lira başlık verdim. Allah şahit ben 
onu görmedim o da beni görmedi yani kapalıydık. O zamanki kadınlar kapalıydı. Gelinler 
ancak kaynanasıyla düğüne giderdi. Siyah çarşaf giyilirdi, peçe örterlerdi, çadır giyilirdi. 
Bunlar Halep’ten gelirdi. Metre işi alınır, dikilirdi. 

Sonra kirvelik… Bu aşiretlerde kirvelik çok meşhurdu. Şimdi -af edersin- kirve çocu-
ğu kucağına alıyor sünnetçi de sünnet yapıyor. Normalde insan gardaşından, anasından, 
babasından ileri kirvesini gözetirdi. Af edersin, bir kız kaçardı. Olur ya bir kavga olurdu, 
bir haksızlık olurdu. Bu durumlarda kirveler hep en önemli rolü oynarlardı. Babam bu 
dere tarafının kirvesiydi. Onu da anlatayım. Barışmak istemeyenlerin yanına kirve geldiği 
zaman o adamı, o barışmayan adamı hiç konuşturmazdı. Konuşamazdı zaten, kirvesinin 
yanında hata yaparım diye.

Bu, Gökderen Mezrası var… Buradaki dört evin de: Eşeliler, Bayram Aliler… Burada 
bir Kör Mustafa varmış tanımam, bir de bizim Hacılar’ın… Dedemin babasının burada 
çiftçileri varmış, Develi tarafından gelmişler, Sakalıuzunlardan. Burada iki gardaş kavga 
yapmışlar, amcalarına küsüp gelmişler. Burda rençberlik yapan adamın yanı sıra orda 
Battal Efendi varmış, o da Sakalıuzunlardan. Babama haber göndermiş ki: “Bu gelenler 
çalışmak için gelmiyor. Araları açıldı. Bunları bahara kadar idare edin, bahçenizde çiftli-
ğinizde” diye.  Bahar mevsimi sünnet için geliyorlar.  Babam da yeni yetme gençmiş. Ba-
bamı da götürüp bunları barıştırıyorlar. Babamı kirve yapıyorlar. Şimdi bu yol aşağıdan 
giderdi, Kötükale’den, bu yol buradan giderdi, biz bunları unuttuk…   

Ben arımı sağmaya giderdim. 20-25 gün 1 ay falan kalırdım. Onlar gelirlerdi. Sonra 
orda kavga olur, dediğim gibi kız kaçardı, araları açılırdı falan…  Barışamazlardı, en 
zengin, ileri gelen adam, Akçadağlılar derlerdi ki, İnce Hacı var, Balabanlı... Kirveleri 
babamı götürürlerdi. Yani kırmazlar böyle saygı vardı yani... Demek istediğim şimdilerde 
tanınmıyor hiç; kirve kim, akraba kim? Paran varsa sensin, paran yoksa hiçsin!

Sünnet töreninde, güreş de olurdu, yemek de dökerlerdi. Sonra, yakınları para yardı-
mında bulunurlardı. Bir akrabası falan varsa köylerden de gelirlerdi. Sünnet gezmesi de 
olurdu. Çocuk binerdi, af edersin semeri yok, palanı yok hayvana, kimi düşerdi…

Haşhaş ekilip dikilirdi evvel. Haşhaş zamanının devri bundan iyiydi. 300 liraydı hok-
kası, iyi paraydı, çok paraydı bizim burayı bilmem ama Tohma, Gökderen,  Esenbey isim 
yaptılar yahu! Yağı alınıyordu. Sonraları yasaklandı, “Ekmeyin, biz size gübre verelim, 
tarlanıza saçın, buğday ekin.” Denildi. Bir iki sene parasız gübre dağıttılar. Ekin, arpa 
buğdaydı. Pancar yolduk… Dut o kadar yoktu, ama acı erik vardı. Yani kayısıdan evvel, 
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kayısı eriğinden evvel. Hudayi erik derler. Çekirdeği hem acı hem de tatlı olanı vardı ve 
damda kuruturlardı. Çok fazla yoktu. O zamanlar kilosu on kuruşa, on iki kuruşa, dokuz 
kuruşaydı. Acı çekirdeği hiç alan olmazdı. 

Benim bir dayım vardı Malatya’da, Kalaycı Hacı… Birkaç kere gittim yanına. 
Darende’de onlara Akoğulları diyorlardı. Dayım Kalaycı Hacı acı eriği çok sevdiği için 
ebemin yani babaannemin bahçesinden on, on iki çuval kadar ona götürürdüm.

Burasının kökü rençberdi. Efendim, en aşağı 30-40 teneke buğday ekerlerdi. Ölçüm 
birimine kürek deriz, kürek ekerlerdi. Bu buğdayı kaldırdıkları zaman bunun sulamasın-
da, dermesinde falan işçi, amale çalışırdı. Hazır buğday yoktu,  bu kadar sebze bolluğu 
da yoktu, rençber çalışırdı. En aşağı 30-40-50-60 kilo un yapılırdı. Suda, çayda unluklar 
yıkanır çulların üstünde kurutulur ve çuvallara doldururlardı. Yeşiltaş’ta üç tane değirmen 
vardı, su ile çalışan, su değirmeni. Oraya giderdik, biz gittiğimiz gibi çevre köylerden de 
gelirlerdi. Değirmenciden, aynı mahkeme günü gibi gün alırdık -sen filanca gün gel- böy-
le sıra olurdu. Değirmene ekseri para verirdik. Oysa adam para da almazdı. Para yoktu ki 
o zamanlar. Buğday da vermezlerdi buğday alan kimdi?

Mesela, ben köşgerlik de yaptım. 175 kuruşa arpanın tenekesini satamadım. Burada 
dağ taş davardı, ekindi. Aha burada Sarıçiçek var, Sarıçiçeğe altı yedi pare kök, yaylaya 
gelirlerdi. Biz Gökderen dedik ya Gökderen ya da bu Karabey…  Efendim, bu Karabey 
Köyüne gittikleri zaman değnekle giderlerdi. Niye? Derler ki yavrum, sözüm ona her 
tarafta çoban köpekleri var, korkuyoruz derlerdi. Bu dağı bölüşemezlerdi. Şimdi mesela, 
geçen Kozluca’ya gittim. Bu taraftan öbür tarafa git 6-7 saat, 3-4 saat... Bir Allah’ın kulu 
kimseyi bulamazsın, davar da yok.

Haa! Burada iki tane cami vardı. Halen hizmete devam ediyor elhamdülillah. Bura-
da aşağı mahalle, yukarı mahalle kavgaları olurmuş. Güreş olduğunda aşağı mahalle bir 
taraf yukarı mahalle bir taraf olurmuş. Namaz için aşağı mahalle aşağı camiye, yukarı 
mahalle yukarı camiye gidermiş. Benim zamanımda da olurdu bunlar. Gurbete gitme-
yenler devamlı beş vakit namazını camide kılardı. Camide namaz vakitleri dışında güzel 
sohbetler olurdu. Anılardan olsun bilenler ayet hadis olsun güzel anlatmlar olurdu. Şimdi 
böyle şeyler yok. Gençler ayrı, emsalim yok, camiye gidiyorum namazdan sonra eve 
geliyorum. Ya hanımla dövüşüyoruz ya işi var. Yalnızım, mecburen kahveye gidiyorum. 
Kahvede bir çay içiyorum yalnız, gariban gibi… Mehmet Efendinin yanına otursam, bak 
Hacı oyunu seyrediyor, der diye korkuyorum.

Ben burada reislik de yaptım. -Özür dilerim- 30 sene bakkallık da yaptım, gurbete 
gittim. Babam cezaevindeydi, o zamanlar çok sıkıntı çektik. Sen nasıl vakit geçirirdin? 
Bu memleketin durumu nasıldı? Biz kimlerdendik? Bizim aslımıza kim derler, diye yok 
ablacım, soran yok. Büyük küçük diye bir şey kalmadı. Emsallerim kalmadı. Bir iki tane 
emsalim var; biri o kahveye gidiyor, öbürü öbür kahveye.
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O camide eski tarihî kitaplar olurdu. Behlül Ağa vardı. Behlül Özer… Cenk kitapları 
okurdu. Onun kitap okuması çok meşhurdu. Çok güzel, eski yazı kitap özellikle cenk 
kitabı okurdu. Bütün millet dinlerdi. Nuri Hoca vardı. -Allah gani gani rahmet eylesin- 
Gençlere güzel şeyler anlatırdı. Eski yazı bilmeyenlere, yavrum şu şöyle olur, şuradan 
şu olur; ayetten, hadisten, ahiret ile ilgili bilgiler verirdi. Eski köy sohbetleri, eski cami 
halkının birlik beraberliği bambaşkaydı.

Kör Yusuf’u tanırım başına toplanırlardı. Gözü kördü, biri taş atsa, taşı sayardı, ondan 
ona döndürürdü.  

İhtiyar adamlar kendisi de işi görülürse, kendisi boştu, sohbet ederlerdi, otururlardı… 
Şimdi işi olan da kahvede; işi olmayan da kahvede oyun oynuyor başka bir şey yok. O 
odalarda böyle kesme olurdu; bastık, çil, dut getirilerdi. Kavurga meşhurdu; ama dökü-
lürdü ona heves etmezlerdi. Süpüren, temizleyen yoktu. Kendirlik de vardı çekirdek de 
olurdu.

Nuh Bey Elbistanlıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel bir öğretmendi. İn-
sanın şöyle, beynini kaldırır, konuştuklarını doldurur bir güzel kapağı kapatırdı. Gölgeli, 
çok disiplinliydi gardaşım! Bilmediğin zaman nerene rasgelse vururdu, hiç dinlemezdi. 
Vurdu mu yıkardı. Eline ne geçse adamın üzerine vururdu. Eve gelirdik, hani yüreğimiz, 
içerimiz kaynardı. Evde anamıza babamıza söylesek, bilemedin dövmüş öğretmenin, iyi 
yapmış derlerdi. Bir de ana babamızdan dayak yemeyelim diye söyleyemezdik, korku-
muzdan. Ama talebe yetiştirirdi. 5. sınıftan çıkanlar Elbistan’dan gelen ortaokul talebele-
rinden daha fazla bilgililerdi. Cumartesi günü öğleye kadar okul vardı, öğleden sonra ve 
Pazar günü tatildi. Bir tane talebe çarşıya inemezdi. Azarsız gibi, boş gibi çarşıya pazara 
inip gezemezlerdi

Hükümetin zayıf zamanında doktorların azlığında Osmanlı Hükümeti’nin Cumhuriyet’e 
dönüş tarihlerinde buraya bir adam gelmiş doktor diye… Göz açmış, insanın gözlerinde 
katarakt falan oluyor ya onun ameliyatını yapıyor. Balabanlı’nın birisi -uyanık bir çocuk- 
onlara gitmiş hizmet etmiş. Üç sene hizmetten sonra o sanatı elde etmiş. Sonra gurbete 
gitmiş; göz açmış, yaraya bereye bakmış. Efendim! Bunlara Gallanguç uşağı ismi veril-
miş. On yirmi kişi de hep bu sanatı öğrenmiş. Bunlar belirli yerlere, şehirlere, köylere 
giderlermiş. Çokları hakikaten göz açarmış. Açılanı açar, açılmayana bir yere kıpırdama, 
der merhem verirlermiş. Buradan 60-70 sene evvel kimi Erzurum’a gitmiş, gurbete Gal-
languç uşağı diye göz açmaya… Bu halkın hoşuna gitmiş bereketli toprağı var, kazancı 
iyi, bolluk memleketi. Ben burada 3 ay kazanacağıma 6 ay bu memlekette yiyeceğime 
demiş, gitmiş Erzurum’a yerleşmiş. Kimi çocuklarını okutmuş. Okuyan çocuklardan kimi 
Samsun’a gitmiş, kimi Zonguldak’a. Hani kömür ocakları vardı ya kömür ocaklarının pa-
rası boldu. Sonra kimi asker olup asteğmen, teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, generalliğe 
kadar yükselmiş. Daha zenginler en son olarak İstanbul’a yerleştiler. Balabanlılar fabri-
kalarını yaptılar. Atölyesini yaptılar. Toptancılık derken… Şimdi biraz zayıfladı ortam 
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değişti. Balabanlı’nın buradan kopmasının ilk sebebi Gallanguç uşağı gurbete gidip para 
kazanıyor, getiriyor diye gurbetçilik yaygınlaşmış bu memlekette… Balaba’nın halkı 
esnaflık yapmış. Çocuk okutmuş, bura daha önceden 700 haneymiş. Şimdi 100 haneye 
düştü, üçte ikisi dışarıdan gelen aşiret… Aşiret neden geliyor? Adamcağız tarla satıyor 
gardaşım. Tarlayı al diyor. Benim param yok demiyor da benim tarlam var, napayım 
diyor. Ya! Falanca adam bin kâğıt verdi sana yedi yüz kâğıt diyor. Benim gardaşım da 
İstanbul’da, birisi emniyet müdürü oldu. Birisi efendim tekel daire müdürü, yarbay, birisi 
bankada memur… Geçen sene sattı bir tarlasını aldık. Geçen gün haber etti, abi sataca-
ğım dedi. Ne yapayım bakan yoktu. Dışarıdan alan o sebepten alıyor, çok yerleşen var 
buraya, buradakiler de ancak gurbete gidiyor. Çevre köydekiler de buraya geliyor, yani 
aşiret çoğaldı.

Eskiden arşın vardı evet, 30 cm. galiba. Çok geçerli değildi, ama ismini duyardık. 
Tahıl ölçümünde Uruplara vardı. Yarısına timinna derlerdi. Dörtte birine çanak derlerdi.  
Dört çanak bir külekti. İki çanak bir teminnaydı.  Harar da vardı, çuval da vardı. Harar 
çuvalın büyüğüydü. Harar koyun, keçi yününden yapılırdı. Eskiden torba yoktu. Sonra 
teliz çıktı. Şimdi naylon torbalar var. Eskiden yünden bez dokurlar ona da, çul derlerdi. 

Burada fazla sanat bilmeyenler gurbete giderdi.  Bir evde üç kişi varsa ikisi gurbete 
giderdi. Her evde en aşağı 15 davar vardı. İki sürü aşağı mahallede iki sürü yukarı mahal-
leden çıkardı. Bunların yününden çuval, kilim yapıp satarlardı. Mesela baba oğul gurbete 
gider, öteki oğlan da mala bakardı. Motorun, çapanın yerinde at, eşek, katır muhakkak 
olurdu ki tarlada bahçede işler görülsün. Allah’ın verdiğiyle az buçuk kanaat ediyorum 
diyenler, bağıma bahçeme bakıyorum diyenler gurbete gitmezdi; fakat gurbete gidenler 
de para kazanıp rahat ederlerdi. 

Şimdi babamla gittik. Rahmetli babam mahkûmdu;  iyi hatırlıyorum. Kaçmıştı. Gur-
betçilerle Tosyatağı’na gitmiştik, Kastamonu’ya. Babama dediler ki, Hacıağa gardaşım, 
siz geliyorsunuz da bu çocukları neye getirdiniz bu karda kışta. Babam da, bizim mem-
lekette usûl oldu, dört sene gurbete gitmeyince kız vermiyorlar, ben ne yapayım. Bunu 
getirdim. Üç dört sene burada 
eğleyeceğim, yoksa kız vermez-
ler. İster zengin ol ister fakir ol. 
Niye, yol öğrensin, alış veriş öğ-
rensin, topluma karışsın diye.

Öğretmen Nuh Bey’de vardı 
radyo. Karakolda, nahiye mü-
dürlüklerinde ve zengin bir iki 
kişide vardı. Ne ismini duyar-
dık ne de şeklini görürdük. Ben 
okulu 46-47 yıllarında bitirdim. 
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O zaman köy odası vardı burada, Belediye olmadan evvel. Radyo köy odasında vardı, 
muhtarlıkta herkes oraya toplanırdı.

İftihar ettim Allah razı olsun, sağ olun.” 

Bize verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ediyor size ve teyzemize sağlıklı uzun 
ömürler diliyoruz.  

8.4. Hikmet Uğur ile Sohbet

Kasapbaşılar Sülalesinden 
Hüseyin Ağa’nın oğlu 1933 do-
ğumlu Hikmet Uğur’u ziyaret 
ettik.

Babam Hüseyin Ağa, 
Darende’nin ilk esnaflarından-
dır. Darende’de 30 yıl süreyle bir 
misafir geldiği zaman o dönemki 
mülki amir, Hüseyin Ağa bir ko-
yun kessinde göndersin ricasında 
bulunurmuş. Hüseyin Ağa, evin-
de beslediği koyunlardan keserek 
konuklara ikram etmesinden Ka-
sapbaşı namı verilmiş. 

Darende Cumhuriyet İlko-
kulunu bitirdim. Darende Orta-
okulunun ilk mezunları olarak 
öğrenim gördüm. Okumayı çok 
seviyorum. 1000’in üzerinde ki-
tabım var. Kitap ve gazete okuma 
arzum beni iş sahibi yaptı. Genç-
liğimizde, Ulus Gazetesi çıkardı. Bir gün Ulus Gazetesini okurken sağlık memuru yetiş-
tirmek için öğrenci alınacağına dair bir haber okudum. Türkiye’de ilk ve tek olan Ankara 
Sağlık Memurluğu okuluna;  Darende Postanesinden telgrafla kayıt oldum. Siirt, Adı-
yaman ve Darende’de sağlık hizmetlerinde bulundum. Ayağımı basmadığım köyümüz 
kalmadı. Darende’ye hizmet arzusu ile çalıştım.

Mesleğimin yanı sıra gazetecilik benim için bir tutkuydu. Ankara Yenigün Gazetesin-
de yazarlık ve muhabirlik yaptım. Hürriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansında uzun yıllar 
hizmet verdim. Darende’nin ilk gazetecisi olmaktan gurur duyuyorum.

23 Eylül 1961’de İsmet İnönü Paşa Darende’yi ziyarete geldi. Ülkedeki seçim startına 
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Darende Cumhuriyet Meydanındaki konuşmasıyla başlaması önemliydi. Sayfiyeli Musa 
Ağa, İsmet Paşa’yı misafir etti.  23 Eylül, İsmet Paşa’nın doğum günüydü. Aynı zaman-
da bu gün benim de bir oğlum oldu. Adını İsmet koydum. İsmet Paşa da bundan dolayı 
teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Darende ziyaretinde bayram günü misali sevindik. 
Davul zurnalarla Reisicumhuru karşıladık. 1957’de Demokrat Partinin İçişleri Bakanı 
Namık Gedik Darende’ye gönül verenlerdendi. 

Darende birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, komşuluğun doyasıya yaşandığı örnek bir 
ilçedir. İnsanları çok çalışkan ve azimlidir. Doğal güzelliklerimiz önemli zenginlikleri-
mizdir.

Çocuklukta Darende’de bahar ayları bir başka güzeldi. Yağmur topraklarımızı doyura-
sıya yağardı. Söğüt ağaçları yeşerince, çocukların yaptığı sipsi sesleri baharı simgelerdi. 
Peylerde yetişen ıspanakla, gazel ateşinde yapılan ıspanaklı ekmeğin tadına doyum ol-
mazdı. Kayısı çiçekleri altında, çayır üstünde çiğ çiğ yemek, bereketli yağmurlarla coşan 
Tohma’yı seyretmek, yoncaları tırpanla biçmek, dut ağaçlarının silkelenip bastık, pekmez 
yapılışı hayli güzeldi.

Özellikle Arasta sokaktaki esnaflarla, hâlâ tadı damağımdan gitmeyen tava yaptırırdık. 
Ekmek yağlar, gurbetçi arkadaşlarımızla yerdik. Ekmekçi Durmuş Ağa’nın çakır ekmeği 
unutulmaz bir lezzetti.

Darende’de güz geldiğini;  Göğyar lahanası ile Aştı bağının kabarcık üzümünün gel-
mesiyle anlardık. Lahanadan bir kat koparır, kabarcık üzümü arasına koyup yıkar ve Toh-
ma kenarında afiyetle yerdik. Mezgidiğin kavunu ise pide ekmek eşliğinde vazgeçilmez 
ikramlarımızdandı. Darende kebabını ise anlatmaya bile gerek yok, ünü almış başını git-
miş.  Televizyonunun olmadığı 1960’lı yıllarda Necati Bey sineması önemli bir sosyal 
zenginlikti.

Kavurmalıklar kesilirdi. Sarı Bursa buğdayımızı eşeksırtında, Ağ değirmen, Hanefi 
Baba değirmeni, Hacılar değirmeni veya Aştı değirmenine götürüp,  sıra bekler öğütür-
dük. Kadınlar imeceyle tandır ekmeği pişirir, turşular yapardı. Bu aylarda Arasta sokakta 
da çekiç sesleri çoğalırdı. El emeği göz nuru sobalar imal edilirdi. Kışın bu sobalarda 
fırında patates pişirmek, Darende kömbesi yapmak doyumsuz zevklerdi. Adana’dan ge-
lenler ziyaretlerinde portakal getirirlerdi. Portakallar hasta ziyaretlerinde hediye edilirdi. 
Bir portakalın 15-20 ev gezdiği olurdu. 

Sevgi, saygı, yardımlaşma kültürümüz unutulmaya yüz tutuyor. Eskiyi özlüyor ve arı-
yoruz diyerek Hikmet Uğur sözlerine son verdi.

Hikmet Uğur’a sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.
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8.5. Münevver-Behiye Ulu Kardeşlerin Sohbeti

Somuncu Baba Camii, Zengibar Kalesi, hamam, bedesten, Yalnız Minarelerin bulun-
duğu ulvi mekânın gölgesinde büyüyen Seydiler eşrafından (Ulular) 1934 doğumlu Mü-
nevver Ulu ve kardeşi Behiye Ulu’yu ziyaret ettik.

Münevver Ulu’nun babası Halil Yalım 1900’lü yılların başında dönemin rüştiye me-
zunu olarak bilgili, saygı gören bir beyefendi idi. Münevver Ulu’nun eşi ise uzun yıllar 
muhtarlık yapmış misafir ağırlamayı çok seven Hanifi Ulu idi.        

Çocukluğumuzda Darende’de kızları okula gönderme âdeti yoktu. Kendi çabalarımla 
okuma yazma öğrendim. 5 çocuk büyüttüm. Kıtlık vardı. Bir kat elbise dikilirse çok mut-
lu olurduk. Erkek çocuk kıymetliydi ama şimdi anlıyorum ki, cahillik işte. Şimdi anlıyo-
rum ki “Kız çocuk öz çocuk” deyimiyle pişmanlık duygularını ifade etti. 

Çocuklar sarılık olmasın diye sarı yazma ve sarı iple inci takma âdetti. Sünnet düğün-
leri olurdu. Kına gecesi yapılırdı. Düğünlerimizde Darende kebabıyla beraber karpuz, 
üzüm, ayran ikram edilirdi. Özenle tandır ocağı yapardık. Ocağın çamuru iyi tutsun diye 
çamuruna keçi kılı katardık. Tandırın sacını tutan 3 merkez kesme taşla dengelenirdi. 
Sonbaharda mutfağımız, zahralığımız yöresel hazırlıklarımızla dolar taşardı. Hiç unut-
mam çocukluğumuzda koyunumuz üçüz doğurmuştu. Bereketli bir yıl geçirdik, o yıl bol 
kavurma yaptık. Köşker Mehmet Ulu hayvan alışverişi yaparken sattığı hayvanın yularını 
vermezdi. Yular verilirse hayvanla gelen bereketin kaybolacağına inanırdık. 

Temizlik malzemelerinin yaygın olmadığı o yıllarda Tohma suyu tertemiz akardı. To-
kaçla ırmak kenarında kül kullanarak pılı pırtı (çamaşır, yün vb.) yıkardık. Tertemiz olur-
du. Tohma suyu her şeyimizdi. Çayımızdan tutun da, temizliğe, yemek yapmaya varana 
kadar umudumuzdu. 

Eskiden kışlar sert geçerdi. Kardan sokaklarımız görünmez olurdu. Selvi ağacı baştan 
sararırsa kış sert olur, ortadan sararırsa kar çok yağacak inanışı vardı.

On gün karakış, kırk gün zemheri, kırk gün zahmeti, toplamında doksan gün kış olur-
du. Sayılı kışlar vardı Mart dokuzu, Abrıl beşi, koca karı fırtınası, siddeyi sevr her anı bir 
devir ve koz kavuran sonrası cemreler düşer yaz gelirdi. 

Soğuk kış gecelerinde Darende Zaviye Mahallesinde Bahattin Karaağaç, Ahmet Öz-
kan (Arabların Ahmet Ağa), Abdurrahman Ulu gelenek haline gelen sohbet ortamlarına 
ev sahipliği yapardı. Ali Ateş (Ataş Ali), Mustafa Bayraktar sanat ruhlu olup, sohbetle-
rin vazgeçilmezleri olarak bilinirdi. Sohbete gelmediklerinde ortamın tadı pek olmaz-
mış. Hatice Kocamemik ise çocuklar ve kadınların bulunduğu ortamda maniler ve halk 
hikâyeleri okur, zevkli anlar yaşardık.

Hatip Hasan Efendi (Hulûsi Efendi nin babası) , H. Mustafa Karaağaç mahallemizin 
yaşlılarıydı. Kadınlardan Emine Ulu, Emine Kocamemik (Çigerlinin Emine) mahallemi-
zin yaşlı kadınlarıydı. Ayrıca ünlü sünnetçi Kemal Özkan mahallemizin çocuğuydu.
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Asker ve hacı gönderme merasimleri birlik beraberlik içerisinde yapılırdı. Mevlitler 
okunurdu. Hacca gidecek hane halkının ev kapısı yeşile boyanırdı. Somuncu Baba Cami-
inde okunan mevlitlerden sonra şeker dağıtılırdı, şeker alabilmek için koşardık camiye.

Kız görücü usulü istenirdi. Gelin gelirken erkek evine kayınbaba eşliğinde gelirdi. 
İnanış gereği gelin eve gelene kadar ayağı yere bastırılmazdı. Yere basarsa kaynananın 
öleceğine inanılırdı. Damat gerdek gecesine kadar gelini göremezdi. Gelin kaynanaya, 
büyük kayına, kayınbabaya gelinlik yapardı. Saygıdan konuşmaz yemez ve içmezdi. 

Hastane ve doktor yoktu. Sultan Tütüncü (Sultan Aba) ortopedi uzmanı gibi kırık çıkık 
(sınıkçı)  işlerine bakardı. İtdirseği, dolama, türü rahatsızlıklara yumurta akı sürülürdü. 
Sıtma tutunca kaplumbağa kabuğuyla banyo yaptırılırdı (çimdirilirdi). Hasta olanlar Hacı 
Müşrif Camii minaresi yanındaki su kuyusuna sallandırılırdı. 

Ramazan Bayramında öğlen namazı sonrası, Kurban Bayramında ikindi namazı son-
rası Somuncu Baba Camii avlusunda toplanan mahalle halkı mahalleyi topluca bayramcı 
gezerdi, bu esnada çeşitli latifeler yapılır, küs olanlar varsa barıştırılırdı. 

Hey gidi günler hey…Sözlerinden sonra bizleri “Toprak diye avuçladığınız altın ola 
evlatlar”  diyerek kapıya kadar uğurladı. 

8.6. Fotoğrafçı Mevlüt Zontul  ile Sohbet

Hicri 1332, Miladi 1914 Doğumlu Darende nüfusundan Setireklioğlu, namı diğer Zon-
tullar eşrafından Mevlüt Zontul  

Darendeli yaşlı insanlarımızla söyleşi yaparak gelenek, görenek ve ananelerimizi der-
leyip gelecek nesillerimize aktarmak, Malatya’mızın süregelen kadim kültür ve gelene-
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ğini yaşatmak, elde edilen verileri 
arşivlemek ve araştırmak amacıyla 
büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. 

Mevlüt Amcayla selamün aley-
küm, diyerek söze başlıyoruz. Na-
sılsınız?

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 
Allah’ım esirgesin sizleri. 

“Hicri 1332, Miladi 1914 do-
ğumlu Darende nüfusundan Setirek-
lioğlu, namı diğer Zontullar eşrafın-
dan Mevlüt Zontul derler. Babam 
beni; ezilmesin, askere olgun gitsin 
diye 4 yaş küçük yazdırmış, eskiden 
böyleydi evlat. 

Oğlum, hiç unutamıyorum Da-
rende’deki kerpiç evimizi. Yazın serin olurdu, ferahlık verirdi. Kışın da sıcacık olurdu. 
Evimizin güzel sal taş döşeli avlusu vardı. Avlunun kenarında tandır dediğimiz ocakta 
anacığım hıtap yapardı.  Bazı pişirir, tere yağla yağlar bize yedirirdi. Çay nerdeydi oğlum. 
Taze yayık ayranının tadı hâlâ damağımda, hey gidi günler hey…

 Misafir velinimetti. En güzel ikramlar yapılırdı. Darende’nin eski evlerinde; kış mevsi-
minde kullanılan, âdeta soba görevi yapan, özel olarak düzenlenmiş kürsüler vardı. Kürsü 
etrafında ısınmak, sohbet etmek, eğlenmek amacıyla bir araya gelinmesine “kürsü başı” 
denilirdi. Kürsü başı günümüzde uygulanmasa da Darende’nin tüm köy ve kasabalarında 
yaşanılmış kültürel bir zenginliktir. Yine Darende’nin bütün köy ve mahallelerinde  “oda” 
geleneği vardı. Zenginlerin konaklarında selamlık daireleri, orta halli ailelerin evlerinde 
ise selamlık odaları bulunurdu. Akşamla yatsı arasında buralarda toplanılırdı. Selamlık 
odalarında, sesleri güzel kimseler tarafından ilâhîler okunur, hikâyeler, masallar, savaş 
anıları anlatılırdı.  Bu odalar âdeta bir ilim yuvasıydı.  İnsanlar bilgi sahibi olurlardı. 

Evladım, yokluk vardı, ama bereket de vardı. Geçim kaynaklarının çeşitliğinin az ol-
duğu, yiyeceklerin saklanmasında buzdolabı gibi araçların kullanılmadığı dönemlerde, 
Darendeli çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde, eldeki imkânlarıyla yaptığı kış hazırlığı 
(kurutmalıkları, unu, bulguru vb.) altı çizilmesi gereken bir zenginliktir. Kış evlerinde 
zahralık (kiler) kuzey yönlü ferah mekânlardır. Tavan kısmında aydınlatmada kullanılan 
takalar vardır. Zahralıklar mutfakla genelde yan yana veya alt kattadır. Kilerin bir tarafın-
da aşlık, diğer tarafında kurutmalıklar, bulgur ve çeşitleri; duvarda, kullanılmayan büyük 
kaplar (teşt, kazan, leğen, elek, kalbur vb.) yer alır.  Darende’nin geleneksel mutfağında 
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kalaylı bakır eşya ve tel dolaplardan vazgeçilmezdi. Tel dolapların üzerinde ekmekler kor 
halinde (kış ekmeği yufka)  bulunurdu.

Kavurmalıklar, yerden yarım metre yükseklikteki kerevetlerde;  kurutmalıklar, bez 
torbalarda terek ve raflarda;  turşular bidon ve küplerde; bulgur, buğday, yarma, un, dü-
ğürcek ve baklagiller telis veya çuvallarda; bal, reçel, pekmezler ağzı özenle kapatılmış 
küpeciklerde; tereyağları ağaç küleklerde; peynir tuzlu suların konulduğu bidonlarda; 
konserve türleri cam kavanozlarda; kışlık meyve kuruları ise kalbur veya bez torbalarda 
saklanırdı.

Kız olsun, erkek olsun gençlerin evlenmeleri aileler için büyük bir sorumluluktur. 
Çevresine göre evlenmesi gecikenler için, bahtı açılsın diye Cuma namazından çıkan ilk 
kişiye daha önce kilitlenmiş bir asma kilit açtırılırdı (Köcek Açma). Ayrıca yine Cuma 
günü öğlen ezanı okunurken, çevrede saygınlığı ile tanınan yaşlıca bir hanım tarafından 
yönü kıbleye dönülerek 7 kere terazi sallanırdı. 

Evlenecek oğlu olan ailelerin, oğullarına kız beğenmeleri için uygulanan gelenekler 
vardır. Kız bulmaya aracı olan kişiler her zaman, her yerde görülmüştür. Bu aracılar, dü-
ğünler, hamamlar ve nişanlarda ailelere büyük ölçüde yardımcı olurlar. Bir de bu kişilerin 
sayesinde önceden peylenen (behlenen) evlere, oğlanın annesi, kız kardeşi, teyzesi gibi 
yakın akrabalar dünür (görücü) giderler. Evin girişinden oturulacak odaya kadar, inceden 
inceye tetkik edilir. Bu gelişlerin sebebi kız evi tarafından genelde bilinir. Hal hatır sorul-
duktan sonra kız el öpmek için odaya gelir. El öpme sırasında görücülerden biri tarafından 
kızın başındaki tülbent (başörtüsü) sıyrılıp alınır, (gelinlik kız) kucaklanıp öpülür. Bunun 
sebebi; örtü nedeniyle görülmeyen yerlerindeki bir eksikliğin, beden ve ağız kokusunun 
bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. Bu hareket bir şaka çerçevesinde yapılarak kar-
şı tarafın kırılmamasına özen gösterilir. Bundan sonra görülmeye gelinen kız, konuklara 
kahve ikram eder. Kahveler içilirken kız, tepsi elinde, ayakta, fincanların boşalmasını 
bekler. Kahveler içilince, kız fincanları toplar ve dışarı çıkar. Kız, görücülerin hoşuna 
gitmiş ise evi tanıma bakımından çeşitli usullere başvurulur. Fincan ve tabağın temizliği, 
evin derli toplu oluşu ve odanın düzeni ev sahiplerine sezdirilmeden incelenir. Müstakbel 
kayınvalide genellikle namaz kılma bahanesiyle başka bir odaya geçer ve orayı da inceler. 
Kız el öperken ellerine dikkat edilir. Her şey olumlu gitmiş ise dışarı çıkarken uygun bir 
dille durum kızın annesine açılarak erkek tarafının niyeti kız tarafına bildirilir. Aileler 
genelde uzaktan da olsa birbirlerini tanırlar. Kız tarafı kızını evlendirmeyi düşünmüyorsa 
kesin bir dille reddeder. Eğer erkek tarafı beğenilmiş ise:

“Vallahi, ben bir şey diyemem. Babası, gardaşları, emmileri var. Sorulsun da öyle ce-
vap verilsin” diye anne umut verici bir ifadede bulunur.

Kız beğenilince güngörmüş kadınlar da tamam derlerse, kız tarafı için ön araştırma 
yaparlar ve (çıtlatma tabir edilen) haber salınır. Öncelikle iki üç gün beklenilir, bir haber 
çıkmayınca bu defa erkekler toplanır ve kız tarafına haber verilip erkeklerle gidilir. Bu 
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erkekler ise genellikle baba, ağabey yanında çevrede saygınlığı ile tanınan kişilerden olu-
şur. Gidilirken de yanlarına ne olur ne olmaz diye tatlı alınır. Erkeklerin en sözü geçeni 
konuyu açıp “Allah’ın emri, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kavli” diyerek söze başlayıp 
kızı ister. Oğlan tarafı ısrarlı, kız tarafı tereddütlü ise bu mizansen üç dört defa tekrarlanır. 
Kız tarafı halen kararsızsa konuya hatırı sayılır kişiler dâhil edilir. Sonuç olumlu biterse 
“Şirinlik” tatlısı yenilir, bu bir bakıma söz kesmedir. 

Kız ailesinin büyüğü, ne yapalım kısmetse olur, ben bir de anasına sorayım diyerek 
müsaade ister. Bu sözle amaç, annesinin ve kızın görüşünü almaktır aslında. İçeriden de 
uygun cevap gelince,  Şirinlik paketi açılarak tatlı yenilip, Allah hayırlı etsin temennile-
riyle bu görev de tamamlanmış olur. Bu arada oğlan düğüne kadar kız evine asla gideme-
yeceği gibi kız evinin sokağına bile yaklaşamaz.

Ancak oğlan kızı istemez fakat ailesi ısrarla kızı almak isterse bu konuda çeşitli yön-
temlere başvurulur. Örneğin; nefesi keskin hocalara “Şirinlik Muskası” yazdırılıp suyu 
içirilir. Oğlana eşek dili yedirildiği de olur. Bu sebeple oğlanın dilinin bağlanılacağına ve 
ailesinin ısrarına karşı çıkamayacağına inanılır.

Nişanlılık süresi uzamışsa bayramlık ve kışlık hediyeler karşılıklı olarak hazırlanır. 
Arada Kurban Bayramı varsa gelinin kurbanını erkek tarafı gönderir. Bu kurbanlıklar 
ailelerin ekonomik ve sosyal yönüne göre farklılık gösterir. Koyun ve koç güzelce boya-
narak, kına yakılarak süslenir. Boynuna renkli bir kumaş ve altın bağlanarak, en geç Arefe 
günü gelin evine gönderilir.

Her iki aile de bu gidip ve gelmelerle ve hediyeleşmelerle samimiyeti artırmaya özel 
bir çaba gösterirler. (Bazı yörelerimizde, iki bayram arasında düğün yapmak uğursuzluk 
sayıldığından bu süre içerisinde düğün yapılmadığı da olur.) Taraflarca düğün gününün 
kararlaştırılması halinde düğün gününden en az 8-10 gün evvel, yol alma diye tanımlanan 
her hangi bir günde gelinin başlık konusu konuşulurdu. Halk arasında buna başlık, galın, 
raht denirdi. Düğünde hem dinî nikâh hem de resmî nikâh yapılırdı. Dinimizce kızın 
hakkı olan mihir de belirlenirdi.  Başlık alınan yerlerde başlık tutarı 50 altın liradan 500 
altın liraya kadar olabileceği gibi, bu miktar ailelerin ekonomik ve sosyal yapısına göre 
değişirdi. Geçmişte düğünler, maddî gücü iyi olmayan aileler için büyük bir sorun teşkil 
ederdi.

Oğlan evi düğünden önce, yufka veya tandır ekmeği yapar. Yufka yapılan yerlerde 
(yağlı-ballı) yufka denen bal ve tereyağı eritilip 40-50 yufkaya sürülerek, tepsi hazırlana-
rak kız evine gönderilir. Asıl eğlence ise kına günü sabahı başlar. Yöremizin vazgeçilmez 
eğlence araçları davulla zurnadır. Def ve darbuka da kadın eğlencelerinde yer alır. Düğün-
de birden fazla davulun bulunması düğün sahibi için övünç kaynağıdır. Örneğin; falanın 
düğününde çifte davullar yarıldı gibi sözler söylenir. Bilindiği gibi eskiden hafta tatilleri, 
Cuma günü olduğundan genellikle düğünler Perşembe günü yapılırdı. Hafta tatilinin Pa-
zar günü olarak kabulünden sonra bu gelenek epeyce bir zaman devam etmiştir. Darende 
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düğünlerinde kadın ve erkekler ayrı ayrı yerlerde eğlenirler. Kadınlar arasında tek olarak 
oynanan oyunlar olduğu gibi, çift olarak oynanan oyunlar da vardır. Bunun yanında erkek 
kılığına girmiş kadınlarca sergilenen hançerli, kalburlu gibi oyunlar da oynanır. Erkekler-
de ise; halayların yanında, tura ve sinsin oyunları oynanır, güreş ve cirit gibi karşılaşmalar 
düğünün en önemli eğlence tarafını oluşturur. Düğün günü damat eğlenceleri izlerken 
sağdıcı onu korumaya alır. Sağdıca güvey bekçisi denildiği gibi, yiğitbaşı olarak da anılır. 
Damadı kaçırıp saklayarak bahşiş almak güzel bir gelenek olduğundan, buna meydan 
vermeyecek kişi güveyi bekçisidir, yani sağdıçtır. Damadın kaçırılması halinde ise bunun 
cezasını sağdıç çeker. Bu cezalar parasal olduğu gibi, suya atılmak şeklinde de olur.

Kına günü sabahı kadınlar, kız evine gitmek üzere yola çıkarlar. Bir gün önce oğlan 
evinden birkaç hanım, kız evine giderek gelinin başına akşamdan kına yakarlar. Gelin-
lik kız, eline kına yakılacağı zaman avucunu açmaz, erkek tarafından birisi (genelde bu 
kaynana olur) gelin kızın avucuna bir altın koyunca elini açar. Gidilecek kız evi yakın ise 
yayan, uzak ise atlarla gider kınacılar. Kınacılara yapılacak ikram daha önceden oğlan 
evince gönderilir kız evine. Kınacılar eğlenceyi devam ettirirler, çalan-oynayan onlardır. 
Bunun için kınacılardan bu işlerde becerikli olan hanımlar seçilir. Bu arada gelinin başına 
bir örtü örtülerek, gelin bir yere oturtulur. Kadınlar, gelinin etrafında halka şeklinde top-
lanarak, baba evinden ayrılışını, başka bir eve bağlanışını konu edinen şiirlerle türküler 
söyleyip dönerler. Buna gelin övme denir. Örneğin; 

Atladı geçti eşiği, 

Sofrada kaldı kaşığı,

Büyük evin yakışığı,

Kızım kınan kutlu olsun.

Vardığın yerde dilin tatlı olsun.

Bu dokunaklı türküler üzerine gelinin ağlamaktan gözü kızarırsa, ertesi gün, yani dü-
ğün günü, gelin çirkin görünmesin diye güngörmüş bir kadın; “Anam yeter çağanın (ço-
cuğun) gözüne kan oturdu” diyerek gelini teselli ederdi. 

Damat ve kaynana gelin almaya gitmezler. Düğün günü seymenler yola çıkar ve buna 
Darende’de “dünürşü” denilir. Erkekler önden, kadınlar arkadan yola koyulurlar. Erkek-
ler genellikle ata binerler. Kadınlardan da ata binenler olur. At bulamayanlar veya ata 
binmekten korkanlar da yaya olarak giderler. Yolda erkekler tarafından cirit oynanır ve 
yarışlar düzenlenir. 

Kız evinde gelin süslendikten sonra başı bağlanır. Baş bağlamasını genellikle boşan-
mamış, mutlu bir evliliği olan genç bir kadın yapar. Amaç gelinin de kadın gibi mutlu ol-
masıdır. Sonra kızın erkek kardeşlerinden büyük olanı gelinin kemerini takar ve kuşağını 
bağlar. Gelin bir odada otururken gelinciler gelini almak isteyince erkek kardeş, “yol” 
(bahşiş) almadan gelini vermez. Yollara engeller konularak sağdıçtan (Düğün Ağası, Yi-
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ğit Başı) bahşiş alınır, buna yol almak denilir.

Gelin eve girerken kaynana, arasına dibek konulmuş minderin, postun üzerine oturtu-
lurdu. Bu âdet, kaynana “zambırlanmasın” (yüreği kalkmasın, oğlunu kıskanmasın) diye 
yapılırdı. Kaynana da, gelin yanına gelip elini öpünceye kadar ayağa kalkmazdı.

Darende insanının sıcakkanlılığına, misafirperverliğine, örf ve âdetlerine bağlılığına 
hiçbir yerde rastlamadım. Bunlar bizim zenginliklerimiz…  Memleketimin, tandır ekme-
ğini, erişte çorbasını, arkadaşlıklarımı, kısacası memleketimin taşını toprağını çok sevi-
yorum ve özlüyorum diyerek anılarını bizlerle paylaştı. 

Darende Cumhuriyet okulunun çalışkan öğrencilerindendim. İlkokul 5. sınıfta okur-
ken Sivas Valisinin Darende’ye ziyarete gelmesi münasebetiyle karşılama hazırlığı yapıl-
dı. Dönemin Belediye Başkanı Nami Ocakcıoğlu, kendine özgüveni ve konuşma becerisi 
olan bir öğrenci talebine layık görüldüm.  Valinin Darende ziyaretinde karşılama yapar-
ken şu dizeleri söyledim:

Felaket bağını gezdim serseri

Feryad ü zarımı duyan kalmamış

Aradım o şahin yiğit erleri

Yattıkları yerden nişan kalmamış

Kapılar kapanmış bacalar tütmez
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Kimsecik o çölde bir koyun gütmez

Ağaçlar kurumuş bülbüller ötmez

Baykuşlarda bile figan kalmamış

Şiiri okuduktan sonrası Vali, “Aferim oğlum” diyerek beni alnımdan öptü. Belediye 
Başkanımız Nami Ocakcıoğlu ise “Oğlum yüzümüzü ak ettin.” diyerek teşekkür etmesi 
benim unutamadığım anılarımdandır.

Darende’ye ilk fotoğraf makinesini getirdim,  elektrik Darende’ye gelmeden önce, su 
gücü ile evimizi aydınlatmayı başardım. Darende’ye ilk bisikleti getirmenin heyecanını 
yaşadım. Motosiklet kullanmak en büyük merakımdı. Darende’ye ilk motosikleti getir-
dim, hâlâ 1934 model Alman motorum antika olarak duruyor. Doktor Hasan Karaağaç’ı 
motosikletimle köylere götürür, sağlık hizmetlerinde bulunurduk. Arif oğlu Musta-
fa, Hamza Önal, Hafız Ali Ulu ve Şoför Mustafa, candan arkadaşlarımdı. İsmet İnönü 
Paşa’nın Darende ziyareti ve jip üstünde konuşma yapması unutamadığım anlardandır.  

1930-1960’lı yıllar arasında Darende’de sadece 3 adet radyo bulunuyordu. Bunlar 
Zalloğlu ailesinde, Halkevinde ve bizim evdeki lambalı radyolardı. Başı gedikliler (as-
keri erkân) , memurlar ve esnaf arkadaşlar bizim eve gelerek, radyo dinlerlerdi. Alman 
Harbinin (2. Dünya Savaşı) yaşandığı yıllarda, savaşı, radyo dinleyerek takip etmenin 
heyecanını hâlâ yaşıyorum.

Darende çarşısı Şerefiye Sokakta dükkânım vardı. Gözlükçülük, radyo tamircili-
ği, fotoğrafçılık, motor ve elektrik malzemelerinin tamiratını yapıyordum. Elektriğin 
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Darende’ye yeni geldiği yıllardı. (1953’te gelmiştir.) Köyden gelen müşteri ısrarla işini 
yaptırmak istiyordu. Ben de, elektrik yok, daha sonra gel, dedim. Israrla, işimi yapacak-
sın, deyince “Şu tenekeyi al 2 kilo elektrik al gel yapayım.” deyince köylü, “Allah razı 
olsun hemen alır gelirim.” diyerek uzaklaştı. Bütün çarşı esnafını dolaşan köylünün bu 
davranışının o dönemlerde espri kaynağı olması unutamadığım diğer bir anımdır.

Mevsimlerimiz; Bahar, yaz, güz, kıştır.

Kışın önemli soğukları, Aprıl beşi, Mihrican, Zemheri, Mart Dokuzu, Kocakarı soğuk-
ları, Öküz Boğan, Sittei Sevir…

Rüzgârlar, kaba yel, samyeli, boyraz, dere yeli…

Samyeli ile sıcaklık, kaba yel ile yağış, boyraz ile serinlik ve soğuklar gelir.

Gece ayın etrafında küçük yıldızlar görülürse, ertesi gün yağmur yağacağına inanılır. 
Kızılcık ve ayva bol olursa, alıçlar sık tutarsa o kışın sert geçeceği ve uzun süreceğine 
inanılır. Kavak ağaçlarının uç kısımları sararınca kış mevsiminin yükseklerde; alt dalla-
rında sararma başlayınca enginlerde ve ovalarda sert geçeceğine işaret sayılırdı. Dizlerde-
ki ağrıların artması ertesi gün havanın yağışlı olacağının işareti sayılırdı.

Darende’nin gizli dili Hazeyince;  çeşitli dillerden çoğunlukla Arapça, Farsça ve 
bunların dışında Rusça’dan bazı kelimelerin alınması ve bu kelimelerin Türkçe cümle 
yapısına uydurulmasıyla oluşturulmuş bir lehçe şeklidir. Hazeyince, bilhassa Darendeli 
gezgin satıcıların aralarındaki dayanışma ve ticarî menfaati gözeterek yabancıya karşı 
meslekî sırların saklanması, hemşerilik duygusunun güçlenmesi konularından doğmuş-
tur. Bu konu da takdire şayandır. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemi savaşlarında;  
esir düşenlerin, kurtulmak için Hazeyinceyi aralarında bir şifre gibi kullanarak esaretten 
kurtuldukları tarihî kahramanlık hikâyelerinde anlatılır.

Kaçakçılık yıllarında zaptiye, jandarma, polis, belediye zabıtası gibi kanun temsilci-
lerinin baskınlarında uygunsuz yakalanmamak için birbirlerini uyardıkları ve ticaretle 
uğraşan çerçilerin, Hazeyince konuşarak kendi aralarında, (malın kalitesi, fiyatların ayar-
lanması mevzularında) anlaştıkları bilinir. Bunu yaparken de yanlarındaki misafir ya da 
müşteriye hiç bir şey sezdirmemek gerekir. Sınırlı kelime dağarcığına rağmen Hazeyince 
ile bu iş oldukça pratik ve etkili bir biçimde gerçekleşmektedir. 

Bu dil Darendeliler arasında âdeta parola durumunda,  hemşerilik duygularının da te-
minatı konumundadır. Bilhassa gurbetteki Darendeli için Hazeyince’nin rolü daha da öne 
çıkmaktadır.

• Arif ol hazeyin saltatlar geliyo es!   Darendeli seyyar satıcı, arkadaşına bu zor anda 
bir mesaj veriyor: “Asker veya polis geliyor, arkadaş arif ol haberin olsun es, hemen 
uzaklaş tehlikedesin ”demek istiyor.

• Cinik müllah arif oldun mu? Evlenme çağına gelen gencin annesi Darende dışından 
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kız ister. Kadınlar bilmediği ortamda kız evini yorumlamak için birbiriyle konuşur kızı 
“beğendiklerini”  ifade ederler.

• Hazeyin, cort cort nareleme tille arif olur. Darendelinin işyerine gelen yabancı erkek-
le kadın için olumsuz düşünce çırağa aktarılıyor.

Mevlüt Zontul’dan Bir Fıkra

Erik-Merik

Darendeli’nin birisi Sivas’a erik satmaya gider. Ya Allah, ya nasip der tezgâhını kurar 
ve erik satışına başlar. Oradan geçen o dönemin Belediye Başkanı eriği görünce satıcının 
yanına yaklaşır. Eriğin Darende’de yetiştiğini bilen Başkan, satıcıya: 

- Nerelisin? 

- Darendeliyim. 

- Ne yapıyorsun burada?

- Erik merik satıyorum. 

- O halde bana bir kilo erik bir kilo merik verir misin?

Darendeli durumu anlar, biraz düşündükten sonra poşeti eline alır, eriklerin tazelerin-
den bir kilo tartar. Daha sonra eziklerden bir kilo tartarak ikinci poşete koyar ve başkana 
poşetleri verir.

- Efendim, bu erik 10 lira, bu da merik 5 lira; borcunuz 15 lira deyince

Başkan garip garip bakar ve Darendeli ile başa çıkılmaz diyerek, erikleri alıp parayı 
öder ve oradan ayrılır.

Darende köklü geçmişi, örf-âdet ve ananeleri, öz benliğini koruma tutkusu, kitap ve 
kütüphane kurma, okuma ve okutma özellikleriyle zengin bir kültür merkezidir. Tacet-
tin Velî, Somuncu Baba ve Abdurrahman Erzincanî gibi maneviyat erenlerini bağrında 
taşıyan ilim ve irfan merkezi Darende kültürünü anlatan bu eseri hazırlamanın bir so-
rumluluk olduğunu, eserin geçmişle gelecek arasında bir köprü olacağını ümit ediyor 
kolaylıklar diliyorum.

Bilgi dağarcığını bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyor sağlıklı uzun ömür-
ler diliyoruz.

8.7. Miyesse Çiftçi’nin Hatıratından

(1935 Balaban Doğumlu)

Ben dokuz doğum yaptım ve hiç ebe görmedim. Evde doğum yaptım, ahırlarda bile 
doğum yaptım. Göbek bağını kendim kestim. Ebemiz yoktu son kızda hastalandım. 
Rahmetlik Doktor Abdullah Bey 150 tane iğne yaptı. 50 tablet hap yuttum. Bilemedim, 
sonra rahmetlik beni Malatya’ya götürdü. Doktor, 9 ay beklesin dedi, çocuğu almadılar. 
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Ameliyat da etmediler. 8 ay bu kız 
ne seğerdi ne de kıpırdadı üzerimde. 
9. ayda artık doğum yaklaştı. Hafif 
sancı geldi. Dediler ki doğum yapa-
caksın. Sevim Ebe vardı, onu bele-
diyeden aldı geldiler; son olarak bir 
onu ebe olarak gördüm. Ebe dedi 
ki, bunu çocuk olarak almıyorum, 
talihine kalmış. Af edersiniz doğum 
yaklaştı, bayılmışım; sonra simsi-
yah, çocuk olduğu belirsiz bir do-
ğum yaptım. Bir kova su getirdiler 
suya ilaç atıp soktular kıçına kıçına 
vurdular. Çocuk beee dedi. Zıkım 
dedi, anneni de öldürecektin dedi. 
Kundak bohçasına sardılar, yanıma 
koydular. Simsiyah bir küsle gibi, 
odun yanar da külse olur ya onun gibi. Ondan sonra bana da bir bardak suyun içine toz 
attılar. Kül rengi gibi, onu içirdiler. Aklım başıma geldi. Gene de, ciher zahar, ayı mı kurt 
mu, baktım ki simsiyah bir çocuk… Akşamüstü oldu; bi açıldı, bi açıldı dünyalar güzeli 
oldu. Bembeyaz, gar gibi bir çocuk oldu.

Hamzo Kadın vardı bütün köyün doğumunu o yaptırırdı. Adı Eşatmaydı, Ayşe 
Fatma’ydı. Benim Ebem eltimdi.

İlk kızım doğdu. Eltim de oğlan doğurdu. Doğurunca eltim kayınbabamın ismini vur-
du. Bizim rahmetlik de dedi ki, seninki de olursa ben de babamın adını vururum dedi. 
Hadi, benimki de kız oldu. Önem vermediler. Rahmetlik ablam, Ankara’dan, buraya gez-
meye geldiler. Eskiden yumurta pişirirek loğusa görmeye gelirlermiş. Ananem de bir ta-
bak yumurta pişirmiş. Götür de bak hem de sancısı varsa bu keser demiş. Getirdi ablam 
bana verdi. Çocuk nerde dedi, abla burada dedim. (Duygulanıp ağlamaya başladı.) Çok 
içerledim, rahmetlik (kocam) de oturuyor öyle. Bu neymiş, köylü çocuğu gibi dedi. Evvel 
ekin ekerlerdi, der bohçası gibi sardılar yanıma koydular çocuğu. Ablam, böyle şey olmaz 
dedi, el bize güler gidip çamaşır alıp geleyim çocuğu beleyip de yatırak dedi. Eniştesine 
de sen Miyesse’nin yanında dur da ben çocuğa çamaşır alım gelim dedi. O rahmetlik de, 
ite ne olur, it gibi yatsın dedi. Oğlan olursa at gibi, kız olursa it gibi yatarımış. Kızımış 
benimki, kız olduğundan bana öyle dedi. Haydi, ablamdan evel o gitti. Bacım, uyuma 
ben çamaşır alım gelim, dedi. Af edersin dışarı çıkmak istedim, çıktım. Dönerken om-
zumda simsiyah birisi geliyor. Doğum yapalı 24 saat olmadı, korktum, kimse yok, tek 
başımayım. Hemen yatağın oraya atladım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. O karartı 
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getti merdivenin başına oturdu. O anda ablam geldi. Karartı merdiveni kedi gibi tırmanıp 
çıktı gitti; o neyse öyle bir hayalet gözüme gözüktü. 

Ekşi tatlı aşermesi var. Ekşi yersen kız, tatlı yersen oğlan olurmuş. Bir de şu Fey-
zi oğlum üzerimdeymiş. Bilmedim, bi et canım istiyo bi et canım istiyo, Köpeğin etini 
getirseler yiyeceğim. Rahmetlik kaynanama dedim ki, kocama diyemedim, anne dedim 
oğluna söyle de 1 kilo et alsın, ne var ki dedim. Kaynanam da, Haceli şu geberesiceye bir 
kilo et al da yesin, dedi. Etin kilosu 5 liraydı,  almadılar.  O anda halanın bir keçisi vardı 
ahırda, o hasta olmuş. Çoban kesti getirdi. Gaynanam gel geberesice bu senin nefsin dedi, 
pişirdiler, yediler. Et isdemem de bu oldu. Bi daha da et istemedim.

Diş hediği, diş bulguru derler, komşuları çağırırız hediye getirirler, çalar oynarız. Ço-
cuğun ilk saçının kesiminde bakkala götürürüz, tartarlar saçını; onun ağırlığınca hediye 
verirlerdi. Kırkında 40 buğday, 40 arpa, 40 kaşık su, 40 kulhüvallahu okurlar; bunu bir 
tasa korlar. Kadın büyük bir leğende yıkanır, kalburla o suyu başından aşağı akdarırlar. 
Kırkı geçsin diye 40, 50, 60 şüpe kalmamış gitmiş dağlara taşlara ulu ulu ağaçlara derler, 
yollarlar gider.

Gelin istenir, takıntı takılır. O gece gün kesilir, gün kesildikten sonra şu gün bayrak 
dikilecek düğüne buyurun, denilir. Bayrak dikilir, silahlar sıkılır, davullar çalınır, halaylar 
çekilir. Evel Çarşamba günü kına yanar, Perşembe gelin çıkardı. Yüz açık günü yaparlar 
bir de Cuma günü… 

Kına yakmaya kız evine giderler, maniler söylerler:
Atladı geçti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Büyük evin yakışığı
İşte goydum gidiyorum 
Sılayı terk ediyorum

Şimdi gerek buna ana
Ağlaşalım yana yana
İki gözüm canım ana 
İşte goydum gidiyorum 
Sılayı terk ediyorum

Çağırın benim anamı 
Altın tasta ezsin kınamı
Kesmesin Tanrı selamı
Ben yolcuyum gidiyorum
Sılayı terk ediyorum
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Ana kızın yok muyudu
Bir kız sana çok muyudu
Kör olası benim amcam 
Heç bir oğlun yok muyudu

Daşlan beni daşlarınan 
Uçam gidem guşlarınan
Guşlar sılaya dönünce 
Gözüm dolar yaşlarınan

Değirmene döktüm tuzu 
Dizlerime indi sızı 
Büyük evin bir tek kızı
Ben yolcuyum gidiyorum 
Anamı terk ediyorum
Dur şimdi ben şimdi size beyimle olanı anlatıyım. Beyim 28 Ekim’de askere gitti. 

Birkaç gün sonra da Mustafa dünyaya geldi, 8 günlük askerdi babası. Büyük kaynım gel-
di sobamı, kurdu, kışıdı. Allah razı olsun, nur içinde yatsın. O bana çok yardımcı, oldu, 
beyim askerdeyken kaynım öldü.

Rahmetlik beyim Malatya’ya gelmiş ordan bura geldi. Kilis Gülduman’da ediyor as-
kerliğini, kardeşinin öldüğünü bilmiyordu. Sonra bildi gardaşının öldüğünü, çok ağladı. 
Geçti gitti, 5 ay mektup salmadı. Bütün konu komşu demiş ki, heralde Hacıeli de öldü. İki 
bayram ölüsünü bir edecekler. Beyim de ora varır. Orada bir bayanın beyi mayına düşer 
ölür. O bayanı buna davulla zurnayla verirler. Kimsen var mı derler, yok bir annem var 
der. Ne beni der ne çocuklarını der. Bir ben varım üç de çocuğu var, bunları söylemez. 
Gelinin ismi Kadriye’ymiş. Gafasız! Garın var, çocukların var, anan var. 18 ay bununla 
beraber kalıyolar. 

Bir gün gece saat birde kalktım. Bir defter kalem aldım elime, bir mektup yazdım, ama 
Köroğlu Gazetesi, 36 mısra türkü yazdım:

Sabahtan kalktım da ezan okunur
Ezan sesi bana yiğin dokunur
Yâri asker olan gül mü takınır 
Takınmam sevdiğim sen gelenece 

Altın yüsüğüm mühür
Bu ne çektiğim kahır
Sen orada ben burda 
İçtiğim sular zehir
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Irgandının buğdayı da cillenir
Mustafa da baba diye dillenir 
İzin olan sılasına yollanır 
İzin ver binbaşı benim babama 

Sabah erken uyandım 
Uyandıkça ben yandım 
Taş olaydım erirdim 
Toprağıdım dayandım 

Su gelir meldir meldir
Su değil benim derdim
Sular mürekkep olsa 
Yazılmaz benim derdim

Alageyik ne boynuzun sallarsın
Kement atmış yollarımı bağlarsın
Bana derler niçin durmaz ağlarsın
Felek gül dememiş nasıl güleyim 

Yüksek minarede okunur öğle
Gurbet ellerinde hul oldum böyle 
İçerim sarardı dışarım soldu
Gitmen kuşlar gayri yârime doğru

Yüce dağ başına ektim suvanı
Hasretlik de verem eder insanı
Kadir Mevla’m sen kavuştur yârime 
Kırmızı gül mor menekşe zamanı

Bu mektubu götürürler verirler. Kendi tebligata gider, mektubu götürür, kadına verir-
ler. Kadının hiç bi şeyden haberi yok. Kadın mektubu okur ki ne okusun beyninden vurul-
muşa döner. O anda gelir, rahmetlik Haceli. Kadın der ki,  ne yapam artık senin de yazın 
kaderin, benim de kaderim, Miyesse senin neyin. Miyesse yiğenim der. Ben üvey dayıma 
geldim, anamın gardaşlığına vardım. Peki der Şehnaz Yaşar Mustafa, neyin der. O zaman 
orda bir küfür eder bana rahmetlik… Mektubu okur ki ne okusun. Bana bir karşılık yazar; 
seninle evlendik, 7 sene bir yastığa baş koyduk. Benim evleneceğimi bilmiyor muydun da 
bana bu mektubu yazıyorsun. Ben daha böyle mektup istemiyorum senden der. Teskere 
zamanı gelir. Kadın, ille beni de götüreceksin diyor. O da Adana’da bacısı varmış götü-
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rüyor Adana’ya koyuyor geliyor. Haceli geldi dediler. Neyse bir ay sonra lafı bana açtı. 
Getir dedim, üç kez yemin edip tekrarladım. Sabahnan hazırlandı Adana’ya gidip üzerime 
kuma getirecek, her gadın ister mi bunu? Akşamleyin bir asker arkadaşı geldi, Darendeli 
Memet. Çaylarını içerlerken dedi ki, ölüm haber vermesi iyi olmaz ama başın sağ olsun, 
Kadriye ölmüş dedi. Vallaha o anda elinden bardak düşmüş, bir hafta yasını çekti, çok se-
verimiş. Evine yıldırım düşmüş kadının, kadın ölmüş. Hep senin yüzünden dedi. Vallaha 
getireydin iki kadını beslemeye aklın yetiyoduysa getireydin. Beni de besleyecektin onu 
da besleyecektin. Vallaha beddua etmedim, hiç etmedim hiç, getir Ku’ran’a el basayım, 
getir dedim, ben alışkınım. Şimdi olsa gene getir derim. İşte böyle günlerle karşılaştım 60 
senelik mektubu saklıyorum, işte böyle bacım…

Gelin Manilerinden Örnekler

Ben gelinlerin hiç canını acıtmadım, benim çektiğim yoksulluğu ne kızlarım görsün ne 
de gelinlerim görsün, ben çok çektim.

Atlara yellendin anam

Geldi kapıya gız ceyizi

Toplan anam doldur terkiye

Şimdi kızlar başlar anam yanıg türküye 

Doldur doldur anam ben gider oldum

Anamı babamı ben köyümü terk eder oldum 

Anam yogurdun anam ayran eylersin 

Çıksın yücelere seyran edersin

Ananın kızı var anam beni neylesin

Doldur pınar doldur anam ben gider oldum

Anamı babamı terk eder oldum 

Kayalar giymiş anam al yeşil dağlar 

Kızın babası yok anam elbette ağlar

Kasabamızda sesi güzel olan kişiler gelin alırken bu maniyi söylerlermiş.

Gelin eve geldiğinde eline gına goyarlar. Palavar deriz, kapının üzerine sürerler. On-
dan sonra da bi bardak goyarlar, ayağının altına bardağı da gırar. Zahar bu eve yapışsın 
diye, şeker korlar bir mendile kapının yan tarafına 3 kere vurur. Akşam o şekeri damatla 
gelinin şerbetine koyarlar, şerbet gibi birbirlerine tatlı olsun diye, onu içirirler. Gelin gel-
meden bir tabağa buğday şeker leblebi gorlar, bozuk para gorlar. Gelin gelip de eşiklikten 
altlayınca kafasından saçarlar. Kına günü kınaya gitmeden evvel okundu dağıtılır evlere. 
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Yağlı ballı yuka yapılır dağıtılır bütün evlere, yarın kınaya buyrun diye… Şimdi bunlar 
kalktı, şimdi operlo çıktı,  liste çıktı. 

Eskiden bir gün evvel büyük bahçeye çeyizi nesi varsa açarlardı. Şimdi açmıyolar 
sandığa basıyolar. Gelin ilk eve geldiğinde kucağına erkek çocuk konur, gelin de çıkarır 
hediye verir. Gelinin çorabının içine para koyarlar ki damat alsın diye. 

Mani Örnekleri
Kaynanam kara mesti 
Oğluna beni kesti 
Kesti kesti neyledi 
Aldı bağrına bastı

Çarşıda havuç kaynana
Ayağında papuç kaynana
Oğlun çarşıdan gelince
Ahıra da savuş kaynana

Kaynanalar nolacadı 
Dış kapının mandalı

Kaynanayı nitmeli
Kaynar kazana atmalı
Yandım gelin dedikçe 
Altına odun atmalı

Dostuma yazık 
Düşmanımı evlat eline koymasın.

Ata binen efendi 
Elbisesi gaf rengi
Karşıdan sallanarak gelenin
Adı Memed Efendi
Karşıdan gelen atlı
Altında kilim katlı 
Anam babam sağ olsun 
Hepisinden yar tatlı
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Ellenmedik elli altın 
Kalın gelsin kızıma
Kırpılmadık kırk geçin
Kalın gelsin kızıma 
Gün görmedik hanımlar
Dünür gelsin kızıma 
Gün görmedik efendiler 
Dünür gelsin kızıma 
Beyler başı babası 
Ne diyor ise desin 
Hanım oturuşlu anası
Kızım küçük desene 
Dambul dumbul babannesi
Verin gitsin desene 
Ölümle ilgili ağıt örnekleri:
Yüce dağ başında armut ağacı 
Dökülmüş yaprağı yoktur ağacı
Ölüm dediğin her şeyden acı 
Kader böyleymiş kime ne diyim

Azrail geldi başucuma dayandı 
Konu komşu hep başıma dolandı 
Annem yok ki gele hatrımı sora
Ayrıldım yârimden göremem garı
Ölüye çörekotu konur, gül yağı saçılır, kuru kırmızı gülkurusu konur, yüzüne yeşil örtü 

örtülür, zemzem suyu saçılır. Ben hazırladım her şeyimi.

Kilisin altından akan Fırat’tır
Yârimin bindiği vallah kırattır  
Silaya gelmesi büyük murattır 
Tez gel yârim tez gel eğlenmeyesin
Elde güzel çoktur evlenmeyesin

Ölüye üçüncü gün helvası pişirilir, 40 gün dua okunur. Setrekliler can aşını yiyem 
derler. Bir de pakla kavurmanı yiyem derler. Bizim burada da kinlendiğin kişiye tarp ölü-
müne gidesin (aniden ölesin) derler.

Dört oğlumu ve eşimi askere gönderdim hiç ağlamadım. İki kızım öldü. Biri beş aylık 
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öldü, diğeri bir yaşında öldü.  Vardım kız ölüyor, abdest aldım, Yasin okudum. Baktım kız 
öldü, çenesini çektim, ayaklarını bağladım. Gomşulara dedim, gelin, Ayşe öldü. Ne’ydim, 
Allah benimle alışveriş yapıyor, ne mutlu bana dedim, niye ağlayım, o yana da lazım 
dedim. 

Ne, Neye İyi Gelir?

Dolamaya soğanı pişirirler sıcak sıcak bağlarlar, sabaha ne varsa meydana çıkar. İtdir-
seğine de sarımsak sürerler, ne gadar saçmalık değil mi? Demra yazmayı biliyorum onun 
Kur’an’da duası var, kurşun dökmeyi iyi bilirim. Kurşunun içine iğne, para, mavi boncuk 
korsun. Halburun içine de bıçak, ayakkabı teki, makas, ayna onu da onun içine koyarsın. 
Başına bir örtü örtesin, duasını yaparsın, kurşun şekiller alır. Kapılara geven, üzerlik tak-
ma nazara karşı yapılır.

Sayışmacalara Örnek:
Elim elim öpelek 
Elden çıkan topalak 
Topalagın gızını 
Gırdım yedim gözünü

Ali oduna gitmiş 
Eline gamga batmış
Gamgası da gümüştür
On barmağı gamıştır 

İğne getir 
İplik getir 
Çek şunu
Çıkart bunu gıııyyy 

Giyim Kuşam Üstüne

Çarık giyerlerdi, patik giyerlerdi, kadınlar naylon ayakkabı giyerlerdi, galöle giyerler-
di, yemeni vardı… Benim ayakkabım yırtıldığında rahmetliye, “Haceli bana bir naylon 
ayakkabı al.” derdim. Çok af edersiniz, “Eşek ölmüş, emmime diyem de gitsin ondan 
bir çarık diksin.” derdi. “Başına çalınsın emmin!” derdim. Eşeğin derisinden ayakkabı 
dikerlermiş.

Teyzem verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık…

Sizler de sağ olun.
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8.8. Setirekli Turan Bak (Sürmeli) Sohbeti

Darende’nin şirin kasabası Aşağıulupınar halkından 1930 doğumlu Turan Bak (Sür-
meli) amca 6 çocuk babası. Mahmutlar kabilesinden olup akrabası Nafiye Bak ile evli. 
Aşağıulupınar Kasabamızın eski adı Setirek’tir. 

Eskiden beri:
Darende’de inek olasın
Yenice de at olasın
Balaban’da gelin olasın
Setirekte silah olasın 
deyişinden anlaşılacağı gibi, kasabamız silaha meraklıdır. Gençleri yiğittir. Ülkesini, 

vatanını çok severler, sözleriyle sohbetimiz başladı. 

Kasabamız, Sarıçiçek Yaylasının eteklerinde kuruludur. Kıymetli arazilerimiz, temiz 
kaynak sularımız ve Tohma Çayının can damarı olan çayımız doğal güzelliklerimizdir. 
Sarıçiçek Yaylasında “hayat otu” vardır. Bu otun doğallığından keçi ve koyunların dişleri 
altın gibi parlar, sütleri kar beyaz renkte mis gibi ve etleri de çok lezzetli olurdu.

Yedi yaşında gurbete giderdik. Ülkemizin birçok yerinde esansçılık ve kitap satıcılığı 
yaptım. Ankara’ya sayısız yayan gittim. Ulupınar diliyle; “Siz neyize lazım, biz çok çi-
leler çektik” sözleriyle kışa beş harar tezek, on beş urupla buğday, iki kilo şeker, iki kilo 
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çay alan yaşardı ve zengin sayılırdı. Abim (Meçco) Mehmet vardı. Çok korkardık, gar-
daşımın korkusundan bi şey diyemeden evlendirildim. Ulupınar Kasabası örf ve âdetine 
çok bağlıdır. Eskiden kasabamızda kan davaları olurdu; “Yılda 2 ölü olursa o yıl selamet 
geçti.” derdik. Birçok kabile arasındaki kan davasından gönül insanı Hulûsi Efendinin 
gayretleriyle kurtulduk.

Aşağıulupınar’da düğünlerde güreşler yapılırdı. Birinciye bir gıdık ve oğlağı hediye 
verilirdi. Akçatoprak Köyünden Bekir Pehlivan, Darende’nin gelmiş geçmiş en yiğit peh-
livanıydı. Hiç yenilmedi. Yapalaklı güreşçi Küçük Ali’yi yendiği destanlaştı. 

Turan Bak’ın eşi Nafiye Bak ise hayat arkadaşı Turan Bak’a “Elini kulağına atar dü-
ğünleri savardı” sözüyle Turan Amcanın sosyal yönünün zenginliğini bizlerle paylaştı. 

Düğünlerde müsamereler tertip ederdik. Arkadaşım Ahmet Erdoğan’la can dosttuk, 
diyen Turan Amca, hayatta unutamadığı iki anısını bizlerle paylaştı:

25 yaşındaydım. Hulûsi Efendi  Hacı Hasan Akyol ile köyümüzde Hacı Tunç’lara 
misafir geldi. Köy hocamız Nisan Osman’ın sesi güzeldi ama o gün yoktu. Sesi iyi birini 
ararken beni çağırdılar. H. Hasan Akyol, utanma evlat söyle, dedi, ben de:

Gül yüzlü efendim neye gücenirsin

Araya söz katar eldir efendim

derlemesini söyledim ve ağladılar. O gece uyuyamadım, aklıma Somuncu Baba ve 
dergâhı geldi. Ertesi gün Darende’ye koştum Hulûsi Efendiyi ziyaret ettim. Sonra Sivas’ta 
İhramıczade İsmail Hakkı Efendiyi ziyaret ettim. İsmail Hakkı Efendi uzun uzun gözle-
rime bakarak, sırma bıyıklı, sürmeli gardaş hoş geldin, dedi ve lakabım o gün bu gün 
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‘Sürmeli’ oldu. 

Ankara’ya gittim Hacı Bayram-ı Velî Camiini ziyaret ettim. Bir kurmay albay beni 
uzun uzun süzdü ve “Ben senin yüzünde İhramcızade İsmail Hakkı Efendinin işaretini 
görüyorum.” dedi. “Onun mensubunu on milyon insan arasında tanırım.” deyince; Hulûsi 
Efendi ’nin üstadı İhramcızade’ye gönül bağının ve bu yolun kerametini anladım.

Son olarak da kasabamızla özdeşleşen “Dal Emine”nin hayat hikâyesini anlatmak isti-
yorum diyerek heyecanla sözlerine başladı.  

Pehlivan Rıza Çakmak’ın torunu Dal Emine, Cumhuriyet dönemi millî direnişçiler-
den. 15-20 kişilik arkadaşıyla zulümlere karşı gelirdi. O yıllarda Sivas Gürün hapishane-
sinde baskın çıkar ve Ermeniler ayaklanır. Jandarma sorunu çözemez. Dal Emine dışa-
rıdan tünel kazarak hapishaneye girmeyi başarır. İsyan bastırılır. Dal Emine suçlulardan 
inançlı yaşayanları affeder, diğerlerini cezalandırır. Setirek’e gelen Dal Emine eşinden 
azar işitir. O nam salan kahraman, eşine olan saygısından sesini bile çıkarmaz. Hikâyesi 
kasabamızda örf ve âdetlere bağlılığın eski bir örneğidir.

Aşağıulupınar Kasabasının tüm misafirperverliğini bizlerle paylaşan (Sürmeli) Turan 
Bak ve Nafiye Bak’a sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.                                                  
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8.9. Ağılbaşı’ndan Hüseyin Karaca-İmam Kılıç Sohbeti

Ağılbaşı Kasabası Darende’ye 55 km mesafede, tarihî İpek Yolu güzergâhında, Tohma 
Irmağı’nın eşiz güzelliğini izleyerek ulaşılan şirin bir kasaba…

Kasabanın yaşlılarından (Karacalar Mamolar eşrafından),  Hüseyin Karaca ve Krolar 
eşrafından 1939 doğumlu İsmail oğlu İmam Kılıç’ı ziyaret ettik. İmam Kılıç kasabanın 
tarihini anlatarak sözlerine başladı. 

Ağılbaşı 1500 yıllık tarihiyle Türk ve Bektaşî Kültürünün harmanlandığı örnek bir 
kasabadır. Tarih boyunca bizim topluluğumuza ayrılık hiç girmedi, giremez de, diyerek 
eğitimin önemli olduğunu söyledi. Ağılbaşı Kasabası olarak varımız yoğumuz gençleri 
okutmaktır dedi. 

Malatya’nın ilk Felsefe Profösörü hemşerimiz Takyettin Mengüçoğlu’dur. Bunun gibi 
devlet kadrolarında birçok okuyanımızın olması gurur kaynağımızdır. Benim beş çocu-
ğum var, çocuklarımın ise ikiden fazla çocukları yok. Nüfus düşüyor, buna çok üzülü-
yorum, diyerek gözyaşlarını tutamadı. Atalarımız Elazığ Pertek Bölgesinden bu bölgeye 
göç etmiş. Ağılbaşı’nın eski adı Cokraş, Engizek olarak adlarıdır. Anlamı ise Kara Güzel 
Elbise anlamına gelen yöresel kıyafetimizdir.

Kurak, susuz topraklarımızda buğday, arpa, nohut tarımı ve hayvancılık ana geçim 
kaynağımız. Halıcılık kasabamıza özgü önemli bir simgedir. Eskiden her evde halı do-
kuma makinelerimiz olurdu. Kadınlarımız halı dokur, Darende ve Malatya pazarlarında 
ürünlerimizi satar geçim sağlardı. 

İnanışımız gereği “Güneş ağarıncaya kadar rızık dağıtılır fikri ile güne erken başla-
rız.” Çarık, lastik Antep cizlevatı, kıl şalvar, kıl çorap ve kasket yöresel kıyafetlerimizdir. 
Büyük tandırlarda (ocaklarda) saç arasında Ağılbaşı kömbemiz çok güzel olur. Ayrıca 
süt süzmesi ve yarmadan yapılan Engizek tarhanası uzun ve sağlıklı yaşama kaynağıdır. 
Soku taşlarıyla buğday öğütürdük, Ermeni Agos Usta’nın yaptığı düvenlerde düven sü-



Darende Kültür Envanteri

102

rerdik. 1930’lu yıllarda Hekimhanlı Muallim Mustafa Mutlu bizlere çok emekler verdi, 
okuma yazma öğretti, nur içinde yatsın!

Askerlerimizi gönderirken toplanır, dua ederdik. Ben askerliğimi sıhhiye olarak yap-
tım. 1950-1970 yıllarında Muasif A. Seyit Kılıç ile birlikte bu bölgede sağlık hizmetleri 
verdik. Doktor olarak bilinirdik. Sayısız hastaya şifa götürdüm. Çıban, dolama gibi yara-
lara;  köyümüzde çok olan kırk damar otu şifalı gelir.

Bayramlarda büyükleri ziyaret, mezarlık ziyareti ve en önemlisi de o bayrama ka-
vuşamayan cenaze evlerine taziyeye gitmek önemli bir âdettir. Misafirlerimize kömbe, 
baklava ve sütlaç ikram ederiz. Hızır orucu, Muharrem orucu, Aşure, Hıdırellez etkinlik-
leri gibi zenginliklerimiz vardır. Bu özel günlerde lokmalar döker, komşulara dağıtırız. 
Özellikle Hızır ve Muharrem orucunda kömbe yaparız. İçine altın koyarız. Herkes dua 
eder altın bana çıksın diye. Altın kime çıkarsa onun rızkının çoğalacağı ve bereketli bir 
yıl geçireceğine inanılır. Ayrıca Hızır yardımından nasiplenmek için oruç tuttuğumuzda 
baca temizleme, ocak yakma, ocak külüyle oruç açma âdettir. 

Cenazelere saygı sonsuzdur. Cenazelerimizi tabutla gömeriz. Ölü evi bir hafta yalnız 
bırakılmaz, ölü evinin mensubu kabile, imeceyle yemek yapar, taziyecilere ikram eder.

Utanma, saygı gibi kavramlardan, büyüklere olan hürmetten, rıza alınması çerçevesin-
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de kız kaçırma âdeti vardı. Geline bahçe veya koyun, inek gibi kıymetli hayvanlar “kalın” 
olarak verilir. Okuntu gönderme âdeti vardır. Yemek verme gelenektir.

Eskiden köy odalarımız vardı, her mahallede bir oda olurdu. Kitap okunur, hikâyeler 
anlatılırdı. Aziz Baba çok güzel seslendirmeler yapardı. Kış yarısı eğlencelerimiz ise renk 
katardı kasabamıza. Gençler; ihtiyar kadın ve erkek rolüne girer, evleri dolaşır ve harçlık 
alırdı. Kıro eşrafından Hasan Emmi ve Şeyholardan Abdurrahman Emmi usta tiyatrocular 
gibi rol yapardı. 

*Kenefe benzer “göngül” bitkisini kapılarımıza asar ve nazar değmeyeceğine inanırız. 

*Dolu yağması gibi afetlerde evin küçük çocuğuna dolu ezdirilirse afet biter inanışı 
vardı.

*90 kuşu inancına da inanırız. Kuyruksallayan serçe cinsi bir kuş Sonbahardan yuvası-
na 90 adet taş toplar. Soğukların başlamasıyla her gün bir taş yuvasından bırakır. Yuvada-
ki taşlar bittiğinde kış bitti, yaz geldi diyerek işine baktığını biliriz. Zamanının kıymetini 
bilmeyen, tembellere bu örnek verilir. 

Ağılbaşı Kasabamızda “yatır” ziyaret yerleri vardır

Dilsiz Baba Ziyareti, Akbaba Ziyareti, Avuçhan Ziyaret yerleri bizler için önemli 
mekânlardır. Bayramlarda buralarda kurban keser ve adaklar adanır.

Dilsiz Baba Ziyareti Hikâyesi  

Rivayete göre, Dilsiz Dede konuşma özürlüdür, ama davranışlarıyla örnektir. O yıl-
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larda art niyetli inanış önderlerinin hatalarını, fark edemeyen köylüleri; konuşma özürlü 
olmasına rağmen konuşarak uyarır ve kaybolur. Köylüler toplanır Dilsiz Dede’ye hürmet 
için arar bulamazlar. Bugünkü ziyaret diye bilinen yerde Dilsiz Dede’nin abdest aldığı 
ibriği bulunur ve 1000 yıldır bu alan ziyaret mekânı olur. Yine bu bölgede dualar edilir. 
Rivayete göre boynunda yara çıkan ve önemli bir hastalığı olan bir köylü Dilsiz Dede’yi 
ziyaret eder. Dua eder, hastalığımın iyileşmesine vesile ol diye. Ve bir yılan gelir köylü-
nün yarası olan bölgeyi yalayarak iyileştirir. Bu hikâye bu şekilde dilden dile dolaşır.

Türk halkı kopmayan bağlarla birbirine bağlıdır. Kasabamızda bu birlikteliğe örnek 
olacak Dilsiz Dede Türbesi, Sünnî ziyaretçilerin uğrak yeridir. Alevî Bektaşî kültürünü 
yaşayan bizler ise Hekimhan İlçemizin İriağaç Köyündeki Ali Seydi Türbesini ziyaret 
ederiz. Ziyaretlerimizde örnek olacak birliktelikler yaşarız.

Köyümüzde variyetli olan Kakko kabilesinin kayısısını indiriyorduk. Kıbrıs harbi çıktı 
dendi. Askere gidilecek denildi.   Şu dörtlükle o günkü duygularımızı ifade ettik.

Kakkoların kayısı sırığıyla

Kasaların kırığıyla 

Ver elini askere!

deyişi ile bu vatan bizim, bugün olsa kayısı sırığını alır yine koşarım diyerek sohbeti-
mizi noktaladık. 

Sohbetimize katılanlara;  sağlık ve huzur dolu yarınlar temenni ediyoruz.

8.10. Bedriye AKKAYA  (29 Ekim Gününde Doğan Darendeli)

Cumhuriyet, atalarımızın bize emanet ettiği, bizim de çocuklarımıza emanet edeceği-
miz önemli bir mirastır. En yalın ifadeyle ulus egemenliğidir. Demokrasidir. Barış ve kar-
deşlik tohumudur. Özgürlük ve bağımsızlığın dile geldiği onurlu bir yönetim anlayışıdır. 

Cumhuriyet İlkokulu
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Eğitimde, iş hayatında, siyasette, her platformda eşitliğin egemen olduğu Cumhuriyeti 
korumak ve savunmak yurttaşlık görevimizdir.

İlçemiz Darende’de kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Van depreminin et-
kisiyle meydanlarda kutlanmasa da, kalbimizde bu günün önemi bir kez daha doruklarda 
yaşandı.

Darende Kaymakamımız Mehmet Aktaş 29 Ekim Cumhuriyet bayramı münasebetiy-
le; Darende Cumhuriyet İlkokulu’nun ilk kız öğrencilerinden olan aynı zamanda Cumhu-
riyetin ilan edildiği gün dünyaya gelen Bedriye Akkaya’yı evinde ziyaret etti. Duygulu 
anların yaşandığı ziyarette Bedriye Akkaya: “O zamanlar başka okul yoktu. Okulun tek 
kız örgencisiydim, zor şartlar altında okudum” dedi.“İmkânım olsa da okusaydım olma-
dı ama çocuklarımı okutmayı başardım bunla gurur duyuyorum”dedi ve gözyaşlarınıtu-
tamadı. Ayrıca Bedriye Akkaya; hatırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
teşekkür etti. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Münasebetiyle Kaymakam Mehmet Aktaş, 
Bedriye teyzeye bir plaket ve hediye takdim etti.
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8.11 Ayvalı’dan Ömer Kayış,  Mikdat Özdemir, İbrahim Karataş ve

Hasan Ali Karateke Sohbeti

1937 doğumlu Ömer Kayış, 1939 doğumlu Mikdat Özdemir, 1934 doğumlu İbrahim 
Karataş ve 1946 doğumlu Hasan Ali Karateke’yi kasabalarında ziyaret ettik.

Ayvalı 1400’lü yıllarda kurulmuştur. Antep Barak aşiretinin Bu bölgeye göç etmesiyle 
kurulduğu bilinir. 15 sülaleden kurulu köy istilalardan korunmak için Akbaba ve Selimli 
köylerinin Ayvalı merkezi Koruması için kurulduğu söylenir. 1915’e kadar nahiye mer-
kezi konumundadır. Ayvalı isminin aslı Havyalı’dır. Anlamı toplanan, koşan, tez canlı 
demektir. Cumhuriyet döneminde kasabada yetiştirilen Ayva meyvesinin güzelliğinden 
Ayvalı adını almıştır.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda Ayvalı’dan giden gönüllüler kahramanca mücadele 
etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda çorabından ununa kadar vatan için yardımlar yapılmıştır. 
93 Harbinde hemen hemen her ev şehit vermiştir. Rusya’da 7 hemşerimiz esir düşmüş, 7 
yıl sonra üçü geri dönmüş, diğerlerinden haber alınamamıştır. Geri dönenler Kadir Şahin, 
Mustafa Kayış, Ömer Budak’tır. Kıbrıs harbinde 200 kişilik köylü imza toplayarak Rum-
larla savaşa gitmek istemiştir. Bu davranış TBMM’ce tebrik edilmiştir.

Saray Tapınağı kalıntıları, Hamanönü Açıkhava Tapınağı, Şeref yolu üzerindeki Tü-
mülüsler ve Doğal mağaralar tarihî ve doğal güzelliklerimizdir. Hayvancılık, tarım ve 
kayısıcılık ana geçim kaynağıdır. Devlet destekli yem bitkileri ekilmektedir. Küçükbaş 
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hayvancılık yaygındır. Ayvalı peyniri, tereyağı, kömbesi meşhurdur. Yöresel el dokuması 
halıcılık, semercilik ve kalaycılık eski el sanatlarıdır. Son yıllarda Ayvalı’nın doğal kay-
nak sularında alabalık yetiştiriciliği önem kazanmıştır. 

Sohbetlerimize anlatımları ve söyleyişiyle renk katan Hasan Ali Karateke şöyle devam 
etti: 

Dokuz çocuk babasıyım. Geçim sıkıntısı ve yokluktan okuma şansım olmadı. Zalım 
gurbet veran etmiş köyümü… Çocuklar koydu gitti yaban ellere, hanımla kaldık baş başa 
dedi ve gözleri doldu. Ayvalı Kasabamızın en önemli zenginliği yayla kültürüdür. 

Yayladan yukarı gider yolumuz

Yaz baharda açıyor gülümüz

Hani yayla, hani aşiretimiz

Eli göçmüş ıssız kalmış yaylalar 

derlemesiyle bu kültürün azaldığını dile getirdi.  Nisan ayı geldiğinde 15-20 çadır ku-
rulur yaylaya. Koyunlar, hayvanlar otlatılır. Temiz hava ve su insanın ömrüne ömür katar. 
Üç ay kalırız yaylada. Koyunlarımız kuzulayınca çörek yapar dağıtırız. Halı tezgâhları 
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kurar koyunyününden, şalvar, boz aba, yerlere sermek için palaz, dokurduk. Araç yoktu. 
Katırlarla ulaşım sağlanırdı. Ben katırcılık yapardım. Muallimleri Darende’ye götürür ge-
çim sağlardım. Sabun, tuz, gazyağı, önemli ihtiyaçlardı. Güzün yolumuz kardan kapanır, 
bahara kadar da açılmazdı.

Kavak üstten sararırsa ve alıç fazla olursa kış sert geçer, koyun dişini gıcırdatırsa kar 
çok yağar inanışı vardı.

Asker gönderirken davet verir, yemek ikram ederiz. Kur’an okunur. Askere harçlık 
verme âdetimizdir. Asker gönderirken kına yakarız. Vatana kurban olsun diye. Geline de 
kına yakarız damada kurban olsun diye.

Çok güzel düğünlerimiz olur. Gelin atla, çeyizi katırla gelir. Eskiden evliliklerde baş-
lık parası âdetti. Kız Allah’ın emri ile istenirdi. Damlarda oturup üzüm ve leblebi ikramı 
yapılırdı. Kız verilirse, damda oturan büyükler başlık parasını belirlerdi. Yedi gün düğün 
olurdu, şimdi ise 3 gün. Davetiye yerine elma gönderilirdi, şimdi çorap davetiye niyetiyle 
gönderilmektedir. Düğünlerimizde her gün yemek ikram ederiz. Düğünlerde sağdıçlık 
önemlidir. Sağdıç küçükse sağdıç babası, düğün kâhyası sayılır. Düğün seymeni gelini 
getirince meydanda toplanır, kilim serilir, sağdıcın damada aldığı elbiseler teşt içerisinde 
getirilip sağdıç eliyle damada giydirilir. Gençler etrafta halay çeker, salâvat getirir. Teştte 
kalan leblebi ve şeker misafirlere ikram edilir. Boş kalan teşte damat ve geline yardım 
amaçlı para toplanması gelenektir. Misafirlere Ayvalı kebabı ikram edilir. 

Kışın odalarda sohbetler yapılırdı. Odalar itinayla süslenip, iki bölümden oluşurdu. 
Gençler ve yaşlılar ayrı ayrı otururdu. Kavurga, pestil, kahve ikram edilirdi. Osman Ağa 
(Poyraz), Ömer Osman Karakuş, Keliklilerin Yıldırım Ağa ve Hacı Özdemir’in odaları 
vardı. Gaffar Uşağı Kara Memmet, Kâtip Ali Osman, Muhacir Hoca çok güzel hikâyeler 
okurdu. Hikâyelerde konu Hz. Ali ve Battal Gazi olurdu.

Bayramlarımız birlik ve beraberliğe vesiledir. Mezarlık ziyareti ve bayramlaşma 
önemlidir. Bayram sabahı kahvaltıda iri köfte yenmesi âdettir.

Doktor ve hekimin olmadığı yıllarda İğneci Ahmet Şahin, Efe Mevlit Karagülle doktor 
misali hizmet verirdi. Resul Karataş, Küçük Osman Karakuş, Fadime Özdemir kırık çıkık 
tedavisi yapardı. Zade Garı isimli kadın ebelik yaparak bizleri dünyaya getirmiştir. 

Dünyaya bir daha gelsem yine Ayvalı’da yaşamak isterdim sözleriyle Hasan Ali Kara-
teke, Ayvalı Kasabasıyla özdeşleşen bir hikâyeyi anlatarak sözlerime son vermek isterim, 
dedi. 

Ulu Mezarlık Hikâyesi

Ayvalı’nın Göynük yolu üzerinde Ulu Mezarlık mevkii vardır. Yıllar önce bu bölgede 
bir kıza iftira atılır. Töreler gereği kızın öldürülmesi kararı alınır. Kararı gerçekleştirmek 
için kızın abisi seçilir. 
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Abisi,  suçsuz olan genç kızı Ulu Mezarlık mevkiine getirir. Kız yalvarır, ağabey suç-
suzum Allah şahit diye… Öleceğini anlayan kız ağabeyinden istekte bulunur, elindeki 
iğde sopasını beni öldürdükten sonra mezarıma dik diye.  Ağaç dalı yeşerirse bilesin ki 
ben suçsuzum diye vasiyet eder. Kızın ölümünden bir hafta sonra iğde dalı yeşerir ve ağaç 
olur. Herkes yanlış karar aldıklarını anlar ve pişman olurlar. Binlerce yıldır bu hikâye 
anlatılır ve hâlâ iğde ağacı yerinde durmaktadır. 

8.12. Bekir Oruç

1933 Darende’de doğdum. 
2 erkek, 2 kız kardeşiz. Anne 
babamla aynı evde oturduk.
Babam askerde sıhhiyeydi. 
Babam Kafkas Cephesinde 
savaşmış. Benim 4kız 3 erkek 
olmak üzere 7 çocuğum var.
Biz kayısı tüccarıyız. Ama 
dericilik, halıcılık, bakırcılık, 
kuyumculuk işleri de yaptım.
Bizim sülaleye Hacıaliler de-
nirdi, şimdi Sarılar denir.

Eskiden kız göstermezler-
di. Bizler görmeden (görücü 
usulü ile) evlendik.Ablam ve teyzem gitti, iyi dediler,evlendik.Görmemek iyi değil.Gö-
rerekevlenmekdaha iyi.Düğünlerde Darende kebabı ile pilav verilir.Başlık parası bizlerde 
olmadı.Bizde kına yakma olmadı, askerden geldikten sonrada da evlendim zaten.Düğün-
lerde halay çekerler, cirit oynarlardı. Ceritoğulları vardı, ciridi çok iyi oynadıkları için 
onlara Ceritoğulları denirdi. 

1935’de askere gittim, orada çok rahat ettim.Orda bir teğmen çağırdı ve şu adamı 
yıkarsan sana izin vereceğim dedi.Bende güreştim ve yendim, izini alarak memleketi 
ziyarete geldim.

Darende Türk’tür. Bizler eskiden beri Kürtlerle hep iyi geçinirdik ama.Babam sefer-
berlik anılarını anlatırdı. 3 ay karın altında kaldık derdi.Postacı yemek getirirmiş, 8 sene 
askerlik yapmış.Babam askerden geldikten sonra hastalı oldu.Sıhhıye olduğu için has-
talara iğne yapardı.Daha çok Neoselvarsan adlı bir ilacı kullanırdı. İlaç aslında iltihap 
içindi ama cüzzamada iyi gelirdi.Ben geçen yıllarda Ayvalı bir arkadaşa önerdim, adam 
şimdi çok iyi olmuş.Almanya’da eczacı şaşırmış, bunu kim önerdi diye.

Dünyanın her yerinde Darendeliler vardır. Mesela, Belçika’da, Almanya’da, 
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Amerika’da bile çok Darendeli var.

Kumar öğrenirim korkusuyla kahveye gitmedim.Aklımı kullandım, tacir oldum.

Küçükken aşık çelik çomak oynardık.Ablam 13 yaşında evlendi, onlar çocukken ne 
oynadıklarını ben bilmiyorum. Ilıcak mahallesinde oturduk evler topraktandı. Ben de ev-
lendikten sonra 200 gramsa verip toprak bina almıştım. Hükümet binası 1956’da yandı, 
bütün herşey yandı, kayıtlar falan. Eskiden bayramlarda kebaplar yapılırdı.

Benim hayatta üzüldüğüm tek nokta vardır o da siyasete katılmam. Ama Adnan Men-
deresi suçsuz yere astılar. Bu hususta şiir yazdım.Darende’ye bu yolu yaptıran Adnan 
Menderes’tir Konya Vali muavinin annesi Darendeliydi. Annesini Darende’ye getirmek 
istermiş fakat yol olmadığı için getiremezmiş.Vali muavini halkı toplamış istimlak parası 
almayın, bu yolu buradan geçirin demiş.O zaman bu yol buradan geçti.

 Eskiden iyi olan heryere kayısılardikilirdi. Kayısının acı çekirdeği ile sıtma ilacı yapı-
lırdı. Bunu kimse bilmezdi Çin alırdı. Acı çekirdek daha pahalıdır bu yüzden.

Büyük zatlar olarak Darende’de Somuncu Baba, Hulûsi Efendi ve Hacı Hasan Efendi 
vardı. Türkiye’de bu zatların emsali yoktur. Hulûsi Efendinin kerametlerini çok gördüm.

Hacca giden herkesle helalleşir. Allah kabul etsin ben 2 sefer gittim. 

Darende de cenazeye çok kıymet verirler.Vasiyetnameye bağlı kalınır, dağıtımı yapıla-
caklar ona göre dağıtılır, fakire fukarayı yedirilir içirilir. 

Ben şiirde yazarım. Çok sayıda şiirlerim var.

Darende Meyveleri
Kayısıların ondur cinsi
Hacı Halil Oğlu kimde varsa işte onun şansı 
Avrupa’ya gidenlerin en iyisi 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Dillere destan kaba aşısı 
Ondan alır ağası paşası 
Bunu yiyenler diyor başkadır neşesi
Her meyvesi güzeldir Darende’nin 

Hasan Beyi de geriye atmayın
Tokat aşısını, çöl oğlunu buna katmayın 
Beyaz aşıyı da unutmayın 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin
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Soğan aşısını çoktur bilmeyen 
Sakın sözüme gülmeyin 
Yaşamak isterseniz yiyin ölmeyin 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Unutmuşum hoş meyve zerdali 
Yemeyle doyulmaz vücuda faydalı 
Tozlu erik, bal eriği, şeker balı 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Hüvenk eriğinin hamı kekre 
Hemen Hacı Ahmet eriği gelir akla 
Bu iki meyveyi bahara sakla 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin 

Üzüm eriğinin uzundur boyu
Meyvesi kahverengi kırmızı koyu
Ondan yiyin hem doyun 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin 

İtalyan eriği yeni geldi Darende eline
Büyüklüğü tadı herkesin dilinde 
Bulamadık ağacını hep zengin elinde 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Nadir Sayfiye can eriği vatanı 
Tez yetişir meyvesi rahatsız eder yatanı
Meyvesini yiyin çekirdeğini atın 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Darende dutunun ayrıdır lezzeti 
Ondan yaparlar pestili pekmezi 
Dikip yetiştirene Hakk’ın rahmeti 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Pestilin madeni nişasta 
Öyle yapılır gider dosta 
Bunu yiyen hiç olmaz hasta 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

İsmi unutulmuş sahan kesmesi 
Sakın kabından düşmesin 
Bunu yemeyen bize küsmesin 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin 

Ebilalin kepek olmasın 
Ondan yersen ölmezsin 
Nasıl yediğini bilmezsin
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Kemal oğlunun sert olur kabuğu 
Beş tanesi doldurur tabağı 
Bunu yiyen zor bulur sabahı 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Misket elmasını yiğitler ırgalar 
Geride kalanı yer kargalar 
Ağzı beraber dolar torbalar 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin

Çok güzel meyvedir golden 
Methini ederler düşmez dilden 
Müşterisi gelir başka yerden 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin 

Hilmi Bey sitem etti hani diyor yer elması 
Onunda vücuda varmış faydası 
Tarladan sökün toprakta kalmasın 
Her meyvesi güzeldir Darende’nin 

Turgut Özal İçin
Yine Yıkıldı Ankara’nın Kalesi 
Buna acı ölüm derler yoktur çaresi 
Kendini bilmezin eline geçecek devlet idaresi
Nasıl kıydın felek bu başkana 
Kim oturacak onun köşküne 
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Nasıl methedeyim Turgut Özal’ı 
Levh-i kalem yazmış yazısını ezeli
Nasıl kıydın felek bu başkana 
Kim oturacak onun köşküne 

Elveda eyledi Türk milletine artık 
Cennette köşk versin Cenab-ı Hak 
Bilmediler kıymetini galip olanlar ahmak 
Nasıl kıydın felek bu başkana 
Kim oturacak onun köşküne 

Cankurtaran geldi sürmedi saniye 
Alıp götürdüler hastaneye 
Ölmüş adama doktor neyleye
Nasıl kıydın felek bu başkana
Kim oturacak onun köşküne

Dünya ile dost oldu hiç kalmadı düşman 
Bütün millet kan ağladı herkes yaptığına pişman 
Bende bir âşığım doğruluktan şaşmam 
Nasıl kıydın felek bu başkana 
Kim oturacak onun köşküne.

Muhsin Yazıcıoğlu Anısına
Açılmadan soldu gülü Sivas’ın 
Helikopter yıktı altı kişinin yuvasın
Bu dünyaya kalmadı hevesim 
Doyamadılar dünyaya neyleyim

Ölenleri şehit diye yazalım 
Böyle kurulmuş dünya pazarı
Gözü yaşlı olarak gezerim
Doyamadılar dünyaya neyleyim

Nasıl dayanılır bu şehitlerin acısına
Sabır Allah’ım dostlarına, annesine, bacısına 
Sevenlerin hepsine 
Doymadılar dünyaya neyleyim

Asaleti belliydi konuştuğu sözden 
Kurtulamadı zalim gözlerden
Mekânı cennet olsun duası bizden 
Doymadılar dünyaya neyleyim

Bekir Oruç diyor ki, 
Sivas’ta yazılı babamın nüfusu
Ağlayarak yazdım bunu hususi
Beni affeylesin vardır kusurum
Doymadılar dünyaya neyleyim

(Derleme bölümlerinin yazıya dökülme-
si M. Önder tarafından yapılmıştır.)
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IX. KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ
9.1. Töre ve Töre Düzeni

Töre; bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşam biçimlerinin, kuralla-
rın, gelenek ve göreneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların ve tutulan yolların bütünüdür. 

Türkiye Türkçesine töre sözcüğü iki farklı dilden geçmiştir. Birincisi, İbraniceden ge-
çen “töre, tora” sözcüğüdür. Anlamı, yazılmasına bile gerek olmayan kesin kural, kanun-
dur. İkincisi, Moğolcadan geçen “tör” sözcüğüdür. Anlamı, devlet ve devletin kanunları 
gibi geçerli olandır. 

Töre kavramı ve yapısı kültürün içerisine o kadar yerleşmiştir ki bu alana ait “töre 
bilimi” ifadesi bile gelişmiştir. 

Töre bilimi; yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası 
geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi 
davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilimdir. 
Diğer isimleri ise şöyledir; ahlâk bilimi, ilmî ahlâk, ahlâkiyat ve etik. 

Törenin olumsuz bir getirisi olarak, “İnsanlıkla bağdaşmayan ancak bazı bölgelerde 
geleneksel anlayışlara uymama sebebiyle genellikle genç kız veya kadınların ailesinin 
kararıyla yine aileden biri tarafından öldürülmesi.” şeklinde tanımlanan “töre cinayetleri” 
kavramı da dilimize yerleşmiştir. Malatya’nın Darende ilçesinde yapılan araştırmalara 
göre, kız kaçırma ve kan gütme gibi olaylar şimdiye kadar yaşanmamıştır.

9.2. İmece / Yardımlaşma 

Darende’de komşular arası 
yardımlaşma geleneği devam et-
mektedir. Yaza veya kışa yemek 
hazırlama esnasında imece usu-
lünden yararlanılmaktadır. Da-
rendeli bayanlar erişte keserken, 
yufka ekmeği açarken, salça, 
turşu, yoğurt ve peynir yaparken 
imece usulünden yararlanmakta-
dırlar.

İlçemize bağlı Irmaklı Kö-
yünde vatandaşlar, bahçelerini 
sulamak amacıyla kullandıkları 
kanalı yıllardır imece usulü ile 
temizlemeye devam etmekte-
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dir. İlkbahar ve Sonbahar’da eli kürek tutan bütün köylüler kanalın temizliğini yaparak, 
suyun sağlıklı bir şekilde tarla ve bahçelerine ulaşmasını sağlamaktadır. Irmaklı Köyü, 
Darende’nin meyve ve sebze ambarı niteliğindedir. Köyün üst tarafındaki Hantaros mev-
kiinden başlayan 5 kilometrelik kanal, bütün halkın katılımıyla yılda 2 defa otlardan, ağaç 
köklerinden temizlenmektedir. Yıllardan beri imece usulü ile yapılan çalışmaya herkes 
katılmaktadır. Herkes peş peşe belli mesafeleri temizleyerek köye kadar kanalın bakımını 
yapmaktadır. Kanaldan köye ulaşan su ile her türlü meyve ve sebze yetiştirilmektedir. 
İmecenin bitirilmesinin ardından köyde toplu bir yemek ziyafeti verilmekte ve kanaldan 
gelen sudan herkes yararlanmaktadır.

9.3. Konuk Ağırlama 

İlçe merkezi ve köylerde zengin ve hali vakti yerinde olan insanların açtıkları odalar, 
halkı birbirine kaynaştıran bir fonksiyona sahiptir. Bir tür yaren geleneğinin sürdürül-
düğü bu odalar, o yörenin ileri gelen, sözü dinlenen insanlarının toplandığı, küskünlerin 
barıştırıldığı, dargınlıkların ortadan kaldırıldığı yerlerdir. Bu odalar genellikle geniş, halı 
ve kilim döşeli, yastıkların içi kamış otundan doldurulmuş, üzerine halı geçirilmiş, çok 
önceleri eski idare lambasının, daha sonra petrol lambasının aydınlattığı yerlerdir. 

Bu köy odaları köyün veya mahallenin hem her türlü problemlerinin konuşulduğu hem 
de sohbetlerin edildiği, bazen de çevrede olan dedikoduların yapıldığı yerlerdir. Darende 
merkezinde, Ayvalı, Balaban kasabalarında yapılan oda toplantılarında mangalda pişen 
kahve, gençlerin büyüklere karşı yapacağı hizmetler, okunan Kur’an-ı Kerim ve cenk 
kitapları odaların önemini ve devamlılığını artırmaktadır. Uzun kış gecelerinde komşu zi-
yaretleri yapılmakta, bu ziyaretler insanların birbirlerine olan muhabbetlerini artırmakta 
ve dostluklar gelişmektedir.

9.4. Kürsü ve Oda Geleneği

Darende’nin eski evlerinde; kış mevsiminde kullanılan, âdeta soba görevi yapan, özel 
olarak düzenlenmiş kürsüler vardı. Kürsü etrafında ısınmak, sohbet etmek, eğlenmek 
amacıyla bir araya gelinmesine “kürsü başı” denilirdi. Kürsü başı günümüzde uygulan-
masa da Darende’nin tüm köy ve kasabalarında yaşanılmış bir zenginliktir.

Kürsü; 50-60 cm yüksekliğinde, en küçüğünün bir yanı 60 cm’den başlamak üzere 
1,5 metreye kadar genişleyen, dört ayaklı ve dört köşeli tahtadan yapılmış kare bir masa 
şeklindedir. Bazılarının ise altı da üstü de kapalı, yalnız alt döşemenin ortasında 30-60 
cm kutrunda dairemsi oyulmuş boş bir yer vardır ki buraya mangal koyulur. Kürsüle-
rin büyüklük ve küçüklüğüne göre hususi surette, saman ve çamurdan yapılmış olan bu 
mangallar kürsü ayaklarının tam ortasına konulur, etrafında ise abdest sularının ısınması 
için bakır ibrikler bulunurdu. Açık havada ve ekseriyetle yemek ocaklarında yakılan ağaç 
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kömürü ateşi, saksı ve maşalarla alınarak mangallara konulur ve uzun süre dayanması 
için de üzeri külle kapatılırdı. Bu ateş soğuğun şiddetine göre 10-12 saate kadar kürsüyü 
ve kürsü başlarını âdeta hamam gibi ısıtır ve sıcak tutardı. Kürsülerin üzerine özel yapıl-
mış, büyük yorganlar örtülür, kürsünün iki tarafı sedir, diğer iki tarafı da büyük minderler 
konularak sedirle aynı seviyeye çıkarılırdı. Bunların üzerine tekrar yumuşak döşek veya 
oturaklar konulur ve üzerine tertemiz örtüler çekilirdi. Duvarlara gelen taraflarda sırayla 
köy hasır yastıkları konulur, yumuşak minderlerin üzerine yastıklara dayanılarak oturu-
lurdu. Ayaklar, bacak ve kollar bu yorgan altına sokulur, kürsü yorganı göğüslere kadar 
çekilirdi. İşte bu surette kürsünün dört bir tarafında oturanlar ısınarak, soğuktan korun-
muş olurlardı. 

Kürsünün kendisinden ziyade; ‘Kürsü Başı’ diye bilinen ve bu isimle anılan toplantı-
ların, halk hikâyeleri gibi kültür hayatımızda önemli yeri olan konuların işlenmesi ve bu 
hikâyelerin kürsü başlarında anlatılması, günümüze kadar gelmesi bakımından önemlidir.

Kürsü başları geleneksel kültürel değerlerimizin günümüze ulaşmasında önemli bir 
fonksiyonu oluşturur. Radyo ve televizyonun olmadığı uzun kış gecelerinde, -ülkemizin 
genelinde olduğu gibi - Darende’nin de neredeyse tek eğlencesi olan kürsü başlarında, 
yaş guruplarına göre toplantılar olurdu. Kürsü başlarında, önceden karar verilerek sırasıy-
la her gece bir evde toplanılırdı. Her mahallede akran olanlar bir topluluk oluştururlardı. 
Kürsü başları, gündüzleri ev halkını etrafında toplar, geceleri de olursa misafire tahsis 
edilirdi. Toplanılmasına karar verilen eve tedarik edilen malzemeler önceden gönderi-
lirdi. Evdeki kadın ve çocuklar akşam olmadan başka bir komşuya giderler ve evi mi-
safirlere bırakırlardı. Kürsü başlarında efsaneler, bilmeceler, masallar anlatılır; latifeler 
yapılırdı. Gece yarılarına kadar süren sohbetler yapılarak, gece mutlu bir sonla biterdi.

Darende’nin bütün köy ve mahallelerinde “oda” geleneği vardı. Zenginlerin konakla-
rında selamlık daireleri, orta halli ailelerin evlerinde ise selamlık odaları bulunurdu. Ak-
şamla yatsı arasında buralarda toplanılırdı. Selamlık odalarında, sesleri güzel kimseler ta-
rafından ilâhîler okunur, hikâyeler, masallar, savaş anıları anlatılırdı.  Bu odalar âdeta bir 
ilim yuvasıydı.  İnsanlar bilgi sahibi olurlardı. Bu odalarda Battal Gazi cenkleri, Siret-i 
Nebi, Kara Davut, Ahmediye, Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Sürmeli Bey gibi kitaplar oku-
nurdu. Balabanlı Kör Yusuf bu cenk geleneğine katkıda bulunan kişilerdendir. Yazdığı ve 
okuduğu Tımın ile Teso adlı cengini gittiği toplantılarda, sohbet odalarında okurdu. 

Kadınlar içerisinde de cenk okuyanlara rastlanıyordu. Es-Seyyid Osman Hulûsi 
Efendi’nin sır katibi olarak bilinen merhum Muhittin Tütüncü’nün hanımı Sultan Hanım 
cenk okuyan kadınlardan biridir. Darende Zaviye Mahallesi’nde Bahattin Karaağaç, Ab-
durrahman Ulu içten ve sıcak sohbet ortamlarına ev sahipliği yaparlardı. Ali Ateş (Ataş 
Ali), Mustafa Bayraktar sanat ruhlu olup, sohbetlerin vazgeçilmezleri olarak bilinirdi. 
Sohbete gelmediklerinde ortamın tadı pek olmazdı. Hatice Kocamemik ise çocuklar ve 
kadınların bulunduğu ortamda maniler ve halk hikâyeleri okurdu, bu ortamlarda zevkli 
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anlar yaşanırdı. Balabanlı Kör Yusuf, Ayvalılı Gaffar Uşağı Kara Memmet, Ağılbaşılı 
Aziz Baba hikâye okumada usta yetenekler olarak bilinir. Kursü ve oda ağırlamalarını 
Zaviye’de önemli aileler de yaparladı.

9.5. İnanç Yapısı 

Halk İnanışları

İnanmak, umut bağlayıp mutlu olmak insanlar için kaçınılmaz, içgüdüsel bir ihtiyaç-
tır. Yetiştiği ailenin ve bulunduğu çevrenin de etkisiyle insanların umut bağladığı bazı 
inanışlar,  kültürümüzle de yakından ilgilidir. Bir kısmı denenmiş belki yaşanmış olsa da, 
genellikle kulaktan kulağa aktarılan, doğruluğu belli olmayan inanışlardır. 

    Bu tür inanışlara kadınlarımızda daha sık rastlanır. Halkımızın batıl inanışları, 
Darende’nin beldelerine, köylerine göre değiştiği gibi, aileden aileye bile farklılıklar gös-
termektedir. Bazen bir ailenin fertleri arasında dahi görülen bu farklılıklar biraz da kişile-
rin iradeleriyle ve mizaçlarıyla ilgilidir

Iduklar (Mukaddesler) 

Gök (Güneş, ay ve yıldızlar)

1) Dolu yağarsa annesinin ilk çocuğu doluyu bıçakla keser. Böylece dolunun duraca-
ğına inanılır. 

2) Yağmur yağdırmak için atın kafa kemiği yazılır, iple bağlanarak bir akarsuya sar-
kıtılır. 

3) Yağmur yağdırmak için cenaze taşınan salaca tahtası ırmağa değecek şekilde sar-
kıtılır. 

4) Yağmur yağdırmak için yılan yakılır. 

5) Darende’nin Yeniköy Sokulu mevkiinde mezara benzeyen ancak mezar görünü-
münde olmayan taş yığıntıları vardır. Darende ve Yeniköy’e yakın köylüler bu taş yığın-
larının olduğu yere gelerek yağmur yağması için kurban keserler ve dua ederler. 

6) Yağmur duasına çıkılacağı zaman Aşdı Suyunun çıktığı yer olan Günpınar 
Köyü’ne gidilir ve suyun çıktığı yerde dua edilir. 

7) Yağmur yağması için “modu” adı verilen bir kukla yapılır. Bu moduyu çocuklar 
ev ev gezdirerek: “Modu modu neden oldu, bir kaşık yağ ile bir kaşık bulgurdan oldu, 
verenin bir oğlu olsun, vermeyenin bir kızı olsun, onu da Allah elinden alsın” diyerek 
toplanan yağ ve bulgur evlerden uzak bir yerde pişirilerek, yenir. 
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8) Ay ve güneş tutulduğu zaman ezan okunur, silah sıkılır veya teneke çalınır. 

9) Nisan yağmurunun bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 

10) Dolu yağarken, dolunun durması için dışarıya sacayağı atılır. 

11) Ağustos yağmurunun afet getireceğine inanılır.

12) Akşam gökyüzünde kayan yıldızla dilek dilemenin kabul olabileceği düşünülür.

13) Gökkuşağının altından geçilirse; dileklerin kabul olacağına inanılır.

14) Güneş ve ay tutulmasının kıtlık getireceğine inanılır.

15) Eleğimsağma, ebemkuşağı (Gökkuşağı) görülürse o yılın ucuzluk yılı olacağı dü-
şünülür.

16) Gökte Ay’ın etrafında haleler görülürse, o yılın bereketli geçeceğine inanılır.

17) Çoban Yıldızı’nın tam doğu yönünde göründüğünde kışın erken geleceğine, kar-
galar çok öterse fazla kar yağacağına inanılır.

Yer (Yer, bitki, dağ, kaya)

1) Darende’nin Heyiketeği Mahallesi’nde yaşlı bir çınar ağacı vardır. Halk arasında 
bu ağacın kutsallığına inanılır. Bu nedenle, çeşitli rahatsızlıkları olanlar buraya gelerek, 
ağacı ziyaret ederler ve dilekte bulunurlar. Yaşlı çınar ağacının dalı kesilmemesi ve ağaca 
zarar verilmemesi gerekir. Eğer ağaca herhangi birisi zarar verecek olursa, onun başına 
bir bela geleceğine inanılır. 

2) Ayvalı Beldesi Göynük Köyü’ne giden yol güzergâhında üzerine çaput bez bağ-
lanan bir çalı vardır. Halk arasında bu çalı ile ilgili bir takım inançlar vardır. Herhangi bir 
dilekte bulunmak için çalıya çaput bağlandığı gibi, cilt hastalıklarını iyileştirdiğine ina-
nılması sebebiyle elinde siğil bulunanlar, Nurkuyusu Köyünden siğil kesici olarak bilinen 
kişiyi alarak, çalının bulunduğu yere gelirler. Çalıdan küçük bir dal kesilerek kurumaya 
terk edilir. Kırılan ağaç dalı kurdukça eldeki siğilin de geçeceğine inanılır. Ayrıca çalı 
nedeniyle bu mevkie “Çaputlu Çalı” adı verilmiş ve bu yer resmî kayıtlara da “Çaputlu 
Çalı” adıyla geçmiştir. 

3) Darende’nin Gökyar Mahallesi Mağaraönü mevkiinde “Karamık” adı verilen bir 
çalıya çaput bağlanır. Ayrıca bu çalının yakınlarında mezarı belli olmayan bir yatırın ol-
duğuna inanılması sebebiyle, mezar ziyaret edilir ve çalıya da çaput bağlanarak dilekte 
bulunulur. 

4) Öksürük Köprüsü olarak bilinen Darende’nin Mercan Tepesi önündeki bir taşın 
altında bulunan delikten geçmek suretiyle, halk arasında boğmaca öksürüğü olarak bi-
linen hastalığın geçeceğine inanılırdı. Anlatılanlara göre bu taş uzunca bir süreden beri 
kullanılmamaktadır.



Darende Kültür Envanteri

118

5) Çok önceleri “Uyuz Pınarı” olarak bilinen Balaban içmecelerine bir takım cilt 
hastalıkları olanlar gelir, bu suda yıkanarak şifa bulunacağna inanır. Ayrıca bu suyun ça-
murundan da vücutlara sürülürse yine şifa bulunacağna inanılır. 

6) Irmak ve dere kaynaklarına taş atılırsa, o taşların ahirette, atan kişiye kirpiğiyle 
çıkarttırılacağına inanılır.

7) Mevsimsiz açan çiçek, zamansız ürüyen köpek, vakitsiz öten horoz pek hayra 
yorulmaz.

8) Üzerlik otunun nazara iyi geleceğine inanılır.

9) Kenef ve göngül otu ev girişine asılırsa nazardan korunacağına inanılır.

10) Kuş ve karınca yuvası bozan kimsenin de yuvasının bozulacağına inanılır.

11) Meyve vermeyen ağacın ciddi şekilde budanarak, ağacın bundan korkacağı ve 
tekrar meyve vereceğine inanılır.

12) Papatya türü çiçeklerin yaprakları veya akasya ağacından alınan daldaki yaprağın 
sırayla (mesela seviyor-sevmiyor şeklinde) koparılıp, son kalan yaprağa göre dileğin ger-
çekleşip gerçekleşmeyeceğine inanılır.

13) Ayvalı bölgesinde Ulu Mezarlık mevkiindeki iğde ağacı dalından, iğde düşmeye-
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cek şekilde kırılıp, arkaya bakmadan gidilirse elde çıkan siğilin (yara, kabarcık) geçece-
ğine inanılır.

14) At nalının işyerine asılarak nazara iyi geleceğine inanılır.

15) Kuraklığın arttığı zamanlarda; bir çobanın elindeki değneğin suya atılmasının, 
ocak veya tandırdan yıkılmış bir parçanın suya bırakılmasının, bir kaplumbağanın ters 
çevrilmesinin, bir insan kafatasının akarsuya bırakılmasının, kullanılmış eski bir ev sü-
pürgesinin suda ıslatılmasının, öldürülen bir akrebin serpeneye (Üzüm kütüğünün bağ-
landığı ağaç) bağlanmasının yağmur getireceğine inanılır.

Ev-Ocak-Ateş 

1) Çam ağacından yapılan karasakız evin dış kapısının üzerine asılır. 

2) Kapı eşiğine oturulursa cin çarpacağına inanılır.

3) Kapı iki elle karşılıklı olarak gerilmez. 

4) Evin genel temizliği Perşembe günleri yapılır. 

5) Anne çocuğu eşikte emzirmez. 

6) Ateşe su dökülmez. 

7) Küçük çocuklar ateşe baktırılmaz.

8) Soğan ve sarımsak kabuğunun yakılması, ortalığa atılması iyi sayılmaz. Soğan ve 
sarımsak kabuğunun cinlerin parası olduğu söylenir.

9) Ocak başında uyunmaz. 

10) Ocağın sönsün denilirse aileye beddua, ocağın tütsün denilirse aileye dua edilmiş 
olunur. 

11) Cenaze mezara defnedildikten sonra mezar üzerinde ateş yakılır. 

12) Yufka pişirilen sacın ateşe bakan tarafına tebeşirle çarpı işareti yapılır. 

13) Kaynar su dökülürse, şeytanlar musallat olacağı düşünüldüğünden, bu esnada kış 
kış denir.

14) Sofra başında esnendiğinde sofranın bereketinin kaçacağına inanılır.

15) Yeni doğan çocuğa al basacağı inanışından dolayı, bebeğe kırmızı tülbent örtülür.

16) İkindi namazı ile akşam namazı vakti arası uyuyanın deli olacağı söylenir.

17) Ekmeğin yanık yerini yiyince para bulunacağına inanılır.

18) Ortamda yenenlerden, orada bulunup gören kimseye verilmez ise, o kişi umsunuk 
olur denir. 

19) Bahçe girişleri ve köy evlerine koçbaşı asılırsa, bunun bereket getireceğine inanı-
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lır.

20) Evlenen gelinin ayakkabısının altına bekâr kızların adının yazılarak kızların bah-
tının açılacağına ve ayakkabıdan ismi silinen kızın, içlerinden ilk gelin gideceğine inanı-
lır.

21) Bekâr kızların bahtı açılsın diye Cuma günü öğlen ezanı okunurken, çevrede say-
gınlığı ile bilinen yaşlıca bir hanım tarafından yönü kıbleye dönülerek 7 kere terazi salla-
nır.

22) Gelin ve damadın düğünlerde eline kına yakılırken bahtının açılması istenilen kız-
ların eline de kına yakılır, erkelerin ise serçe parmağına kına yakılır.

23) Bekâr kızların bahtı açılsın diye, kıbleye bakan bir kapı kapatılıp kız arkasında 
dururken Cuma namazı ezanı okunduğu sırada kapı üç defa açılıp kapatılır, sonra da açık 
bırakılır.  

24) Bekâr kızların bahtı açılsın diye belli bölgelerde bulunan ocaklar, türbeler ziyaret 
edilir. Muskalar yazdırılır. Gençlere hissettirilmeden tılsımlı sular içirilir. 

25) Köpek bulunan evde namaz kılınmayacağı, bereket olmayacağına inanılır. 

26) İnek-koyun satıldığında yular ile birlikte verilirse, evin bereketinin de gideceği 
inanışı vardır.

27) Bebeğin ensesinden öpmenin iyi olmadığına, çocuk büyüyünce alıngan ve küskün 
kimse olacağına inanılır.

28) Saçları dik çıkan bebeğin aksi olacağına inanılır.

29) Eve gelen misafirin bereketiyle geleceği bilinir.

30) Çay içerken içinde çayın sapı varsa misafir gelecek inanışı vardır.

31) Bir kişinin avucu kaşınırsa, bir yerden nasip (belki para) geleceğine inanılır.

32) Sol kulak çınlamasının, kişiden kötü söz edildiğine; sağ kulak çınlamasının, kişi 
hakkında iyilikten bahsedildiğine inanılır.

33) Korkan çocuğa Kur’an-ı Kerim okunurken, sayfaların sertçe kapatılmasıyla çıkan 
sesin korkuyu gidereceğine inanılır. 

34) İnanış gereği gelin eve gelene kadar ayağı yere bastırılmazdı. Yere basarsa kayna-
nasının öleceğine inanılır.

35) Gelin eve gelince, kucağına erkek çocuk konulmasıyla, ilk çocuğun erkek olacağı 
inanışı vardır.

36) Gelin geldiğinde torba içindeki şekeri kapının üstüne vurarak ezer ve kırılan par-
çalardan yerse, gelin ve damadın ömür boyu ağızlarının tatlı olacağına inanılır.

37) Gelin, damat evinin kapısına mıh (çivi) çakarsa o eve mıh gibi bağlı olur inanışı 
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vardır

38) Gelin arabasının arkasından atılan taşın yuvarlanmadan sabit kalması durumunda, 
kızın gittiği yerde ağırlığının olacağına inanılır.

39) Yolcu arkasından dökülen suyun, giden yolcuyu çabuk getireceğine inanılır.

40) Boş beşiğin sallanmasının iyi olmayacağı kabul edilir.

41) Bir erkeğin, iki kadının arasından geçmesinin onun ömrünü kısaltacağına inanılır. 

42) Taze gelin eve getirildiğinde doğruca kilere götürülmesinin o eve bolluk getirece-
ğine inanılır

43) Çemre (uğur) böceği tekerleme eşlinde parmaklardan uçurulup dilek dilenirse ka-
bul olunacağına inanılır.

44) Ayak tabanının kaşınmasının, yakın bir gelecekte, uzun bir yolculuğa çıkılacağı-
nın işareti kabul edilir.

45) Evin küçük çocuğu ev süpürmeye kalkışırsa ve baş aşağı, bacaklarının arasından 
bakarsa o gün eve misafir geleceğine inanılır.

46) Evin yakınında saksağan öterse, gurbette bulunan aile fertlerinden birisinden ha-
ber alınacağına inanılır.

47) Küçük bir çocuğun elindeki bıçakla kapı, pencere veya dolabın çerçeve tahtalarını 
kesmek istemesinin eve alacaklıların geleceğine işaret ettiği kabul edilir.

48) Pilav tavasının sonunu yiyen kimsenin (yemek kazanının dibindekini yiyenin, sı-
yıranın) düğününde kar-yağmur yağacağına inanılır.

49) Kadının başındaki örtüsü çalıya takılırsa, o kadının iftiraya uğrayacağına inanılır.

50) Bir kimsenin sürekli hıçkırması bir yakını tarafından anıldığına işaret sayılır.

51) Hamile bir kadının, tandırı ve ocağı yakması hoş karşılanmaz. Eğer ocak veya 
tandır yapmışsa, bunların yıkılması hayra yorulur.

52) Hamile bir kadının; örgülü saçı çözülürse, başının üzerinde bir tam ekmek par-
çalanarak köpeklere yedirilirse, alnında Besmele-i Şerif yazılı bir yumurta kırılırsa ve 
başında ezan okunup sala verilirse, kadının hayırlı bir doğum yapacağına inanılır.

53) Hamile bir kadın hamileliğinden sonra eskisinden fazla güzelleşiyorsa ve daha 
çok sağ tarafına yatma arzusu duyuyorsa doğacak çocuğun erkek olacağına; fakat giderek 
güzelliği değişiyor ve daha çok sola yatmayı arzuluyorsa doğacak çocuğun kız olacağına 
inanılır.

54) İneğin huysuzluk göstermesi, evin nazara uğradığına işaret sayılır.

55) Gece aynaya bakılmasının uğursuzluk getireceği inancı yaygındır. Hatta bunun 
vapur batmasına işaret olduğuna inancı da vardır.
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56) Çocuğun sırtına mavi boncuk, küçük salyangoz kabuğu, aşık kemiği, idris ağacı 
parçası dikilmesiyle nazarın önleneceğine inanılır.

57) Köpeklerin başlarını havaya dikerek ulumalarının, tavukların horoz gibi ötmeye 
çalışmalarının, çalı ve ağaç diplerine bevletmenin, el ve ayak tırnaklarının birlikte kesil-
mesinin uğursuzluk getireceğine inanılır.

58) Pişirilmiş köftelere kaynar suyun dökülmesi, ayakta iken su içilmesi, cuma akşa-
mı soğan ve sarımsak yenmesi uğursuzluk sayılır.

59) Bir kimsenin düğmesinin elbisesi üzerinde iken dikilmesinin, pantolonu ayakta 
iken giymenin, eşiklerden besmelesiz geçmenin ve eşiklerde oturmanın uğursuzluk oldu-
ğuna inanılır. 

9.6. Halk Takvimi

Takvim; zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayıran araçtır. Takvimler, dünya-
daki önemli olayları başlangıç kabul ederek değişik tarihlerde başlatılarak farklılık gös-
terse de genelde aynı şeyleri ifade ederler. Devletin yaptırdığı bilimsel takvim yanında 
bölge ve beldelerin de halk dilinde kendi deneyimleri sonucu yaptığı takvimlere rastlanır.

Darende ve yöresinde halk takvimindeki mevsim adları: Bahar, Yaz, Güz, Kıştır.

Kışın Önemli Soğukları: Arbılbeşi, Mihrican, Zemheri, Mart Dokuzu, Kocakarı So-
ğukları, Öküz Boğan, Sittei Sevir…

Rüzgârlar: Kaba yel, Samyeli, Boyraz, Dere yeli…

 Samyeli ile sıcaklık, Kaba yel ile yağış, Boyraz ile serinlik ve soğuklar gelir.

• Gece ayın etrafında küçük yıldızlar görülürse, ertesi gün yağmur yağacağına inanılır.

• Kızılcık ve ayva bol olursa, alıçlar sık tutarsa o kışın sert geçeceği ve uzun sürece-
ğine inanılır.

• Kavak ağaçlarının uç kısımları sararınca kış mevsiminin yükseklerde; alt dallarında 
sararma başlayınca enginlerde ve ovalarda sert geçeceğine işaret sayılırdı.

• Dizlerdeki ağrıların artması ertesi gün havanın yağışlı olacağının işareti sayılırdı.

9.7. Darende Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi

Somuncu Baba Külliyesi içerisinde kurulan Darende Somuncu Baba Tanıtım Merkezi 
Müzesinde Darende’mizin kültüründe insanların hayatında var olan ancak zamanla kay-
bolmaya yüz tutan hayatın izleri, büyüklerimizden bir hatıra olmak üzere el aletleri, mut-
fak malzemeleri, silahlar, müze tekniğine uygun bir şeklide hazırlanarak sergilenmekte-
dir. Ayrıca, halı ve kilim dokumacılığından örnekler, tarihî eşyalar, paralar, kayısı ürünleri 
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ve değişik malzemeler modern bir sunumla sergilenmektedir. Gerek yerli gerekse yabancı 

ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken keyifle gezilen bir mekân olmuştur. Yeni lisanla bir 

nostalji yaşatılmaktadır.
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X. ATA-ULU KİŞİLER / YATIRLAR VE ZİYARET YERLERİ 
Halk arasında Somuncu Baba Camisi ve Türbesi olarak bilinen zaviye, Darende’nin 

Zaviye Mahallesi’nde olup, ziyaret edilen mekânların başında gelir. Buraya ziyaret için 
gelenlerin bir kısmı adakları olan kurbanlarını burada keserler. 

Darende ilçe sınırları içinde toplumun genel kabulüne mazhar olmuş nice gönül eren-
leri vardır. Bu insanlar aldıkları manevî terbiye ve intisap ile hal ve hareketlerinde, konuş-
malarında, karşılıklı insanî münasebetlerinde, davranışlarında hep ilâhî çizgiyi gözetmiş-
ler, hakkın rızasını kazanmaya çalışmışlardır.

10.1.1. MUTASAVVIF, MÜTEFEKKİR VE ÂLİMLER

10.1.2. SEYYİD HASAN GAZİ ( ? – 830)

Anadolu topraklarında, Darende’de kendi adıyla anılan bir tepenin başında bir şehit 
ve seyyid mezarı vardır. Bu mübarek kabir; Battal Gazi’nin amcası ve kayınpederi olan 
“Seyyid Hasan Gazi” Hazretlerinindir. Darende’nin Zengibar kalesinin güneydoğusunda 
Hasan Gazi” tepesinde şehit düştüğü yerde metfundur. Yine1888 (h.1306) tarihli “Sivas 
Vilayet Salnamesinde; “Ğazzat-ı Kiramdan Hasan Gazi” cümlesiyle başlayan ibarede 
kabrinin Darende’de olduğu belirtilmektedir. Kabir taşında “Fahr’il-Ulema Eş-Şehid Ha-
san Gazi” ayak taşında ise “Tarih Sene 830 Rahmetullahi Aleyh” yazılıdır. Ancak bu taşın 
ve yazıların daha sonraki dönemlerde eklendiği tahmin edilmektedir. Battal Gazi’nin hicri 
122 yılında vefat ettiği birçok kaynakta zikredilmektedir. (Bu tarih miladi 740 senesidir.)
Aynı yerde ayrıca; I. Dünya Savaşı’nda, İstiklâl Savaşı’nda, Osmanlı-Rus Savaşı’nda, 
Kore’de, iç isyanlarda, Trablusgarp’ta ve terörle mücadelede şehit olan ve ismi tespit 
edilen Darendeli 92 şehidin isimleri birer mermer levhaya yazdırılarak,  Şehitlik Anıtı 
içerisine konulmuştur. 

 Darende çok büyük manevi 
değerlere sahiptir. Bu manevi 
şahsiyetler asırlardır bu belde-
ye huzur, bereket ve feyiz saç-
mışlardır. Memleketin sahibi 
olan büyük şahsiyetler, mane-
vi değerlere hürmeten hizmet 
etmeyi görev telakki ederek, 
“Hasan Gazi Tepesi’nin” imarı 
ve ihyası için harekete geçtiler. 
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efen-
di Vakfı Mütevelli Heyet Baş-
kanı Hamit Hamidettin Ateş 
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Efendi, çok büyük kadirşinaslık göstererek büyük bir projeyi hayata geçirmiştir. Burası 
günümüzde tüm insanların ziyaretgahı haline gelmiş olup yoğun ilgi görmektedir.

10.1.3. İBRAHİM TACEDDİN-İ  VELÎ ( ? – 1252)

1252’de Darende’de ve-
fat etmiştir. Kabri, zaviyesinin 
adına binaen, Osmanlı Devlet 
zamanında Zaviye mahallesi 
adını alan yerdedir. Burası, ah-
fadından Osman Hulûsi Efen-
di(k.s)’nin Zengibar kalesi 
dibinde bulunan evinin bahçe-
sindedir. Oğlu Şeyh Ali’nin kab-
ri de kendisinin yanında bulun-
maktadır. Bu mevki adı geçen 
Şeyh Ali’nin Zaviye Mescidine 
vakfettiği hanelerin yeridir. İl-
gili kısımlarda açıklandığı üze-
re bu haneler daha sonra Şeyh 
Hamid-i Veli Tekyesi’nin hiz-
metine verilmişti. Hanelerde 
Halveti sofileri kalmaktaydı. 
Adı geçen Zaviye Mescidi İb-
rahim Taceddin Veli’nin aynı 
mahalde bulunan zaviyesine ait 
mescittir. Oğlu Şeyh Ali’nin bu 
mescide ait vakfiyesi günümü-
ze kadar ulaşmıştır. 

İbrahim Taceddin Veli’nin 13. yüzyılın ortalarında Diyarbakır Kadılığında bulunduğu 
ve orada bir cami ile bir kütüphane yaptırmış olduğu söylenmektedir . Gerçekten de vakıf 
kayıtları arasında Diyarbakır’daki Taceddin Mescidi Vakfı adına kayıtlar bulunmaktadır. 

Zaviye mahallesi adı ile bilinen mahallede onun adına bir zaviye kurulmuştur. Bu 
zaviyenin Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın bulunduğu yerde kurulduğu bilin-
mektedir. Bu alan yüzyıllardan beri Zaviye önü ya da Zaviye mahallesi adı ile tanınmış-
tır. İbrahim Taceddin Veli’nin oğlu Ali’nin vakfiyesi ve 16. yüzyıl kayıtlarında sadece 
zaviyenin mescidinden söz edilmektedir. İbrahim Taceddin Veli’nin oğlu Ali Efendi’nin 
Zaviye Mescidine vakfetmiş olduğu müstagallat ve müsakkafata ait vakfiye, Darende 
Şeyhzâdeoğlu özel kitaplığında, bulunmaktadır. Vakfiyeden anlaşıldığına göre Şeyh Ta-
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ceddin oğlu Ali Efendi, Zaviye önü mahallesinde bulunan kendisine ait bir bağı, evleri, 
su değirmeni ve bunların müştemilatında bulunan ağaç, arsa, bahçe vesaireyi bütün hak-
larıyla evlâdına ve evlâdının inkırazı halinde Zaviye Mescidine vakfetmiştir. 

1530 tarihli kayıtlara göre, Şeyh İbrahim Mescidi adı ile bilinen eser, Darende’nin Hı-
dırlık semtinin Bekir mevkiindeydi .Şeyh İbrahim Taceddin Veli’ye ait zaviyenin mesci-
di, oğlu Alinin vakfiyesinde Zaviye Mescidi adı ile kaydedilmiştir. Şeyh Ali’nin mescide 
yapmış olduğu vakıfların durumu göz önüne alındığında bu vakfın yarı ailevi bir vakıf 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Şeyh Ali’nin 1329 tarihli vakfiyesinde zaviye mescidi vakfına ait üç önemli müsak-
kafat ve müstagıllatın adı geçmektedir. Bunlardan biri; çevresi, “kıble tarafı umumi yol, 
doğusu vadi, kuzeyi dağ, batısı büyük bir vadi “ ile tarif edilen bağdı. Zaviye Mescidinin 
diğer vakıfları ise bir değirmen ve evlerden müteşekkildi. Bunlar da Darende’de Zaviye 
önü mahallesinde bulunmaktaydı. Vakıf edilen değirmen ve evlerin “kıble tarafı kaleye 
giden yol; doğusu hane; kuzeyi nehir ve büyük bir ev; batı tarafı umumi yoldu”. Evin 
çevresinde bulunan ve evin mütemmimi olan diğer kısımlar ile faydalanılacak ağaçlar 
da vakıf edilmişlerdir. Vakfiyesine göre, Ali Efendi’nin vakıf gelirlerinden Taceddin Veli 
Hazretleri’nin erkek evlâdı ve onların evlâdının “neslen ba’de neslin” istifade edecekleri, 
belirlenen tertib üzere kız evlâdının da yararlanacakları, ancak erkek ve kız evlâdının 
nesli sona ermesi halinde, gelirlerin zaviye mescidine tahsis edileceği, mescidin yıkılması 
halinde, vakfın gelirleri halinde Darende fakirlerine tahsis edileceği şart belli kaidelere 
bağlanmıştır. Vakıf sahih ve şer’i vakıftır.

Geçen zaman içerisinde zaviye ve mescidine ait akarların bir kısmı Zaviye önü ma-
hallesindeki ahalice değerlendirilmiş bir kısmı da Darende’deki fakir fukaraya tahsis 
edilmiştir. Şeyh Hamid-i Veli ve İbrahim Taceddin Veli evladının akrabalık kurmaları 
nedeni ile zaviye vakıflarının bir kısmının zamanla önem kazanmış olan Şeyh Hamid-i 
Veli Zaviyesine tahsis edilmiş olması muhtemeldir. Zira Ali Efendi’nin Zaviye Mescidine 
vakfetmiş olduğu bağ ve evler hakkında sonraki dönemlerde bir bilgi bulunamaz iken, 
Şeyh Hamid-i Veli Zaviyesinin vakıf gelirleri arasında bir bağ ve Halveti sofilerine tah-
sis edilen haneler bulunmaktaydı. Söz konusu bağ yeri, halen Es-Seyyid Osman Hulûsi 
Efendi Vakfı tarafından ağaçlandırılmış olan kale önündeki yerdir. Evler ise muhtemelen 
Şeyh İbrahim Taceddin ve oğlunun metfun bulunduğu alan ya da daha batı tarafta özel 
okulun alanında idi. Zaviye Mescidinin yerinde 1990 yılında tamamlanan yeni mescit ve 
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’nın idare binası yaptırılmıştır .

İbrahim Taceddin Veli adına başka mahallerde de vakıflar kurulmuş olması muhtemel-
dir. Mesela Malatya’ya ait kayıtlarda ahilerden Taceddin İbrahim bin Sinan adına bir za-
viye kurulmuştur. Bu zaviye, Darende’de zaviyesi bulunan İbrahim Taceddin-i Veli adına 
yaptırılmış olabilir. Nitekim kayıtlarda verilen zaman da birbirine uymaktadır. Bu tahmin 
doğru kabul edilir ise İbrahim Taceddin-i Veli’nin  ahilerden olduğu ortaya çıkmaktadır .
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10.1.4. ŞEYH HAMİD-İ VELÎ (SOMUNCU BABA) (1331-1412)

1331 (H.731) senesinde 
Kayseri’de doğdu. Anadolu’ya 
manevî fetih için gelen Horasan 
erenlerinden Şemseddin Musa 
Kayseri’nin oğludur. Soyu 
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e 
ulaşır. Peygamber efendimizin 
yirmi dördüncü kuşaktan toru-
nu olmaktadır. İlk tahsilini ba-
bası Şemseddin Musa hazret-
lerinden aldı. Böylece babası 
vasıtasıyla Ebheriye tarikatına 
intisap ederek onun terbiye-
sinde önemli makamlara erişti. 
Zahir tahsilini Kayseri uleması 
yanında sürdüren Şeyh Hamid-i Velî kendi devrinde meşhur olan müderrislerden okuya-
rak tahsilini tamamladı.  Fakat o kendisini yeterli görmüyordu, Onun bu halini ve sonraki 
devresini son devrin ilim adamlarından Mehmet Ali Ayni (v. 1945) özetle şöyle naklet-
mektedir:

“Hamidendin-i Veli ilim öğrenmeye pek hevesli idi. Zamanın en meşhur müderrisle-
rinde okumuş din ve fen ilimlerini tahsil etmişti. Fakat aradığı kalp huzurunu bir türlü 
elde edemedi. Bunun üzerine babası Şemseddin Musa hazretlerinin de vefatından sonra 
Şam’a gidip Bayezidiyye dergâhına yerleşti. Burada tarikat pirleriyle sohbetlerde bulun-
du. Bir kısım meşayıhla görüştü. Tasavvuf ve tarikatta önemli yol aldı. Nakşibendiye 
tarikatı şeyhlerinden Şadi-i Rumi’nin derslerine katıldı ve tesirinde kaldı”.  

Hamidettin Efendi Bayezidiyye dergâhında bir taraftan pek çok velinin sohbetlerine ka-
tılıp istifade ederken bir taraftan da Üveysî  olarak, manevi yol ile Bayezid-i Bistâmî’den 
ve Hızır aleyhisselamdan feyz aldı. Bu makamlar Makam-ı Hızır, Makam-ı Üveys ve 
Makam-ı mehdiyettir. Somuncu Baba’nın hayatı ve yaşayışı onun Bayezid-i Bistami 
meşrebinden olduğunu desteklemektedir. Üveysilerin makamı; Makam-ı mahbubiyettir. 
Onun için Allahu Teâlâ’ya naz ve niyazları geçer. Cenab-ı Allah onların dualarını reddet-
mez kabul eder. Onlar her an Allah ve Rasulullah’ın huzurunda bulunurlar.  Sevgiliyle bir 
olmanın neşesini yaşarlar. Çevrelerindeki insanlar da Allah ve Rasulullah’ın huzurunda 
bulunan bu büyük insanlarla bir olmanın neşesini huzurunu yakalar ve yaşarlar.  

Böylece Şam’da bir müddet ilim tahsîlinde bulunduktan sonra, Tebrîz yakınlarında 
Hoy kasabasında bulunan Hâce Alâeddîn-i Erdebîlî hazretlerinin huzûruna gitti. Hoca 
Alaaddin hazretleri ile buluşan Şeyh Hamid-i Veli burada aradığını bulmuştu. Birbirleriy-
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le epeyce sohbet ettikten sonra Hace Alaaddin müridanını topladı. Sohbet halkası kurul-
du. Üç gün sohbet oldu. Bu hususta Seyyid Abdulbaki Efendi eserinde şunları yazar: “Üç 
gün boyunca sohbet oldu. Tüm âşıklar mest ve medhuş oldular. Bu halden tüm gökyüzü 
memnun oldu. Tüm insanlar ve hayvanlar hayran kaldılar. Hatta aşıkan-ı meczubanın ‘hu 
hu’ nidaları her tarafa yayıldı, yer gökle birleşti. Bu an ise kıyamet gününden bir nişan 
oldu. Bu hale tüm gökyüzü ve melekler hayretle baktılar hayran oldular.”  

“Tüm müridan çekilip gitti. Şeyh’in kimse kalmadı mı sorusu üzerine çevre arandı ve 
bir köşede kendinden geçmiş olarak Şeyh Hamid-i Veli bulundu. Burada irşadı tamam-
landı. Hace Alaaddin, Somuncu Baba Hazretlerine kendisinin Diyar-ı Rum’a (Anado-
lu) gitmesi gerektiğini, orada irşad vazifesinin devam edeceğini söyledi. Somuncu Baba 
Anadolu’ya doğru yola çıktı. Fakat arkasından buradaki sırları Anadolu’ya taşıyor diye 
dedikodu yaptılar. Bunun üzerine Hace Alaaddin müridlerine, ‘Şeyh Hamid-i Veli gözden 
kayboluncaya kadar arkasından bakın; eğer arkasına dönüp bakarsa bizim ve onun için 
korkulacak bir şey yoktur’ dedi. Somuncu Baba Hazretleri yolda giderken iki kez arkasını 
dönerek baktı.”  Nazar etti, büyüklerin rahmeti geniş olduğu için dedikodulara rağmen 
şehir halkının kurtuluşuna vesile oldu. Delalete düşmediler. Kısa bir zaman sonra Hace 
Alaaddin vefat etti. Somuncu Baba Hazretleri ise Anadolu’ya erişmiştir.

Hamîdüddîn hazretleri, dönüşünde Kayseri’de insanlara Allahü teâlânın emir ve ya-
saklarını öğretmeye başladı. Talebeleri, ondan feyz almağa, hasta kalblerine şifâ olan 
nasîhatleriyle, sohbetleriyle şereflenmeğe başladılar. Hamîdüddîn-i Veli bir gün çok sev-
diği talebelerinden Şücâ-i Karamânî’yi huzûruna çağırarak: “Ankara’da Nûmân isminde 
bir müderris vardır. Onu bulup buraya dâvet ediniz!” buyurdu. Şücâ-i Karamânî de ho-
casının emrini yerine getirmek için Ankara’ya gidip, durumu bildirdi. Müderris Nûmân; 
“Bu dâvete icâbet lâzımdır.” diyerek, berâberce Kayseri’ye geldiler. Kurban bayramı günü 
buluştukları için, hocası ona “Bayram” lakabını verdi. Müderris Nûmân, Hamîdüddîn 
hazretlerini görüp sohbetlerini dinleyince, onun büyük bir âlim ve velî olduğunu anladı. 
Kısa zamanda pek çok kerametlerini de görünce, daha çok bağlandı. Onun teveccühleri 
altında yetişmeye başladı. Hocasından zâhirî ve bâtınî ilimleri öğrenerek kısa zamanda 
büyük mesâfeler aldı. Bir gün hocası: “Hâcı Bayram! Zâhirî ilimleri ve bu ilimlerde ye-
tişmiş âlimleri ve derecelerini gördün. Bâtınî ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velîleri 
ve derecelerini de gördün. Hangisini murâd edersen onu seç!” buyurdu. Hâcı Bayram 
da, velîlerin yüksek hâllerini görerek, kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yüksek 
derecelere kavuşmak için çalıştı. Zamânının büyük velîlerinden oldu.

Hamîdüddîn-i Veli hazretleri, mânevî bir emir üzerine Tebrîz’e gitti. Bir müddet ora-
da insanları irşad ettikten sonra dönüşünde Anadolu’ya gelip, Bursa’ya yerleşti. Hâcı 
Bayram-ı Velî, sık sık Bursa’ya gelip hocasını ziyâret ederdi. Hamîdüddîn-i Veli hazretle-
ri, Bursa’da bir ümmî gibi hareket edip, ilminin varlığını kimseye söylemedi. Bursa’da bir 
fırın yaptırdı. Fırınına merkebiyle dağdan odun getirir, onunla ekmekleri pişirirdi. Ekmek 
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küfesini sırtına alarak; “Somun! Müminler somun!” diye söyler, geçimini bu yolla sağlar-
dı. Halk, bu fırıncıya “Somuncu Baba” der ve pişirdiği ekmeğin lezzetine doyamazlardı. 
Somuncu Baba ekmek satmaya başlayınca, herkes peşinden koşar, ekmeğini kapışırlardı. 
Somuncu Baba’nın fırını, Molla Fenârî Mahallesinde, Ali Paşa Çınarı civârında olup, iki 
gözlü idi. Fırının bitişiğinde de, ibâdet ettiği bir odası vardı. Odanın kıble cihetinde de, 
nefsini terbiye etmek için kullandığı bir Çilehanesi mevcûd idi. Hamîdüddîn hazretleri 
durumunu Bursa’da kimseye bildirmedi. Hep, halk içinde Hak ile olmağa gayret etti. Bu 
sırada devrin Osmanlı Padişahı Yıldırım Bâyezîd Hân, Niğbolu zaferinden sonra Allah’a 
şükür nişânesi olarak Bursa’da Ulu Câmiyi yaptırmaya başlamıştı. Câminin inşâsı sıra-
sında, çalışan işçilerin ekmek ihtiyâcını Somuncu Baba temin etti. Câminin yapılması 
bittikten sonra, bir Cumâ günü açılış merâsimi yapılacağı ilân edildi. O gün başta Pâdişâh 
Yıldırım Bâyezîd Hân, dâmâdı büyük âlim ve velî Seyyid Emîr Sultan, Molla Fenârî haz-
retleri, ulemâdan pekçok kimse ve Bursalılar Ulu Câmiyi doldurdular. 

Yıldırım Bâyezîd Hân, câminin açılış hutbesini okumak üzere Emîr Sultan’a vazîfe 
verdiğinde, Emîr Sultan: 

“Sultânım! Zamânın büyük âlimi burada iken, bizim hutbe okumamız uygun değil-
dir. Bu câmi-i şerîfin açılış hutbesini okumaya lâyık zât şu kimsedir.” diyerek, Somuncu 
Baba’yı gösterdi. 

“Şöhret âfettir.” hadîs-i şerîfini uyarak yıllarca kendini gizleyen Somuncu Baba, 
Pâdişâhın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emîr Sultan’ın yanına gelince: 

“Ey Emîr’im, niçin böyle yapıp beni ele verdiniz?” dedi. O da: 

“Senden ileride bir kimse göremediğim için öyle yaptım.” cevâbını verdi. Cemâat hay-
ret ederek bu konuşmaları dinliyor, Somuncu Baba’nın hutbesini merakla bekliyordu. 
Minbere çıkan Somuncu Baba, öyle bir hutbe irâd etti ki, o zamâna kadar Bursalılar öyle 
bir hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Bursalılar, bundan sonra Somuncu Baba’nın büyüklüğünü 
anladılar.

Somuncu Baba, hutbede; “Bâzı âlimlerin, Fâtiha-i şerîfenin tefsîrinde müşkilâtı, an-
layamadığı kısımlar vardır. Onun için bu sûrenin tefsîrini yapalım.” buyurarak, Fâtiha 
sûresinin, yirmi ana ilim üzerine yedi türlü tefsîrini yaptı. Nice hikmetli sözler beyân 
eyledi. Herkes hayretinden şaşırıp kaldı. Büyük âlim Molla Fenârî hazretleri; “Somuncu 
Baba, önce bizim Fâtiha sûresinin tefsîrindeki müşkilimizi kerâmet göstererek halletti. 
Onun büyüklüğüne, bu yedi çeşit tefsîr, âdil bir şâhiddir. Fâtiha’nın ilk tefsîrini cemâatin 
hepsi anladı. İkinci tefsîrini bir kısmı anladı, üçüncü tefsîri anlayanlar çok az idi. Dördün-
cü ve sonrakileri anlayanlar içimizde yok idi.” demekten kendini alamadı. 

Cumâ namazından sonra bütün cemâat, Somuncu Baba’nın elini öpmek, duâsını al-
mak istedi. Cemâatin bu arzusunu kıramayan Somuncu Baba hazretleri, kapıda durdu. 
Ulu Caminin üç kapısından çıkan herkes; “Ben Somuncu Baba’nın elini öpmekle şeref-
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lendim.” diyordu. Somuncu Baba, yine kerâmet göstererek, Allahü teâlânın izniyle her 
üç kapıda da aynı ânda bulunarak cemâate elini öptürmüştü.

Namazdan sonra evine giden Hâmid-i Velî’ye, Molla Fenârî; “Efendim! Bu günlerde 
Fâtiha sûresinin tefsîrini yapmak istiyordum. Fakat bâzı anlayamadığım yerler vardı. Bu 
hutbenizle, bilemediğimiz yerleri îzâh etmiş oldunuz. Medresede hizmetimiz karşılığında 
kazandığımız beş bin akçe paramız vardır. Şüphesiz helâldir. Kabûl buyurursanız bunları 
size hediye etmek istiyorum.” dedi. O, kabûl etmedi. Bunun üzerine Molla Fenârî, So-
muncu Baba’ya; “Talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum.” deyince, Somuncu Baba 
ona teveccüh ederek dualarda bulundu. Molla Fenârî’nin, Somuncu Baba’dan aldığı feyz 
ile yazdığı tefsîrini bütün âlimler çok beğenmiş, asırlarca muteber bir tefsir olduğunu 
söylemişlerdir.  

Somuncu Baba, Ulu Camideki hutbesinden sonra durumunun ortaya çıkması üzerine; 
“Sırrımız fâş olup, herkes tarafından anlaşıldı.” diyerek, Bursa’dan gitmek istedi. Bir 
sabah erkenden, Gavas Paşa Medresesinden birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. So-
muncu Baba’nın Bursa’yı terk etmekte olduğunu işiten Molla Fenârî, koşarak bir çınarın 
yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa’da kalması için çok yalvardı, ricalarda bu-
lundu. Fakat kabul ettiremedi. Sonunda, Bursalılara dua etmesini istedi. Somuncu Baba, 
bu çınarın yanında Bursa’ya yönünü dönerek, feyizli, bereketli bir şehir olması ve yeşil 
olarak kalması için duâ etti ve vedalaşarak ayrıldılar. Bursa’da bu çınarın bulunduğu böl-
geye “Dua çınarı” denildi.

Bursa’dan ayrılan Somuncu Baba, Aksaray’a geldi. Burada hac farizasına kadar olan 
dönemde İslâmiyeti yaymak, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek 
için büyük çaba ve gayret sarf etti. Hem zâhirî, hem de bâtınî ilmi ile Aksaraylıların gönül-
lerinde erişilmesi güç olan seçkin bir mevkiye erişti. Daha sonra talebesi Hâcı Bayram’ı 
Velî ile birlikte hacca gittiler. Dönüşlerinde, Hâcı Bayram-ı Veli’yi kendisine halîfe, vekîl 
tâyin etti ve insanları irşâd etmekle vazifelendirdi. Kendisi ise, oğlu Halil Taybi ile bir-
likte bu gün Malatya’nın Darende ilçesinde Hıdırlık (Zâviye) olarak bilinen yerde ikamet 
etti ve irşat faaliyetlerini ömrünün sonuna kadar burada sürdürdü. Diğer oğlu Yusuf-ı 
Hakiki ise Aksaray’da kaldı. Dolayısıyla Somuncu Baba olarak bilinen Hâmid-i Velî 
Hazretleri’nin bir kolu Aksaray’da diğer kolu ise Darende’de bulunmaktadır.

Şeyh Hâmid-i Veli Hazretleri, 1412 (H.815) yılında, bir gün dostları ve talebeleriyle 
helâlleşti ve iki rekât namaz kıldıktan sonra, uzun uzun duâ etti. Sonra Kelime-i şehâdet 
getirerek vefat etti. Cenaze namazını Hâcı Bayram-ı Veli kıldırdı. Mezâr-ı şerifleri bu 
gün kendi ismiyle bilinen Darende’de Şeyh Hâmid-i Veli Câmiinde oğlu Halil Taybi ile 
birlikte bulunmaktadır.

Somuncu Baba Hazretlerinin günümüze kadar gelen uzantıları ve yansımaları o kadar 
mükemmel ki, Anadolu’nun her köşesinde bir parçasını bulmak ve yüreklerde hissetmek 
mümkündür. Âlim ve tasavvuf ehli kimseler üzerinde emeği ve etkisi bulunan Somuncu 
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Baba Hazretleri, kültürümüzün temel taşlarından biridir. XIII-XVI. Yüzyılın ilk çeyre-
ğinde Anadolu’daki manevi atmosfer ne ise, bugün de bu manevi güzellikler ve hizmetler 
aynı şekilde gül kokulu neseb-i âlisi tarafından Darende’de sürdürülmektedir. Somuncu 
Baba Hazretlerinin nesebi Darende de Şeyhli, Zaimli, İbilli, Paşalı kollarında devam et-
mektedir. 

Somuncu Baba, zâhirî ve bâtınî ilimlerdeki derin bilgisine rağmen, çok az eser vermiş 
veya çok az eseri bize ulaşmış bir âlim kişidir. Eserleri Şerh-i Hadis-i Erba‘în, Zikir Risa-
lesi, Silâh’u-l Mürîdîn ve Kâşif’u-l-Estar an Vechi-l Esrar’dır. 

Arkadaşlarıma ve Yolumuzdan Gidenlere Tavsiyelerim diyerek buyurduğu ön mühim 
nasihatlerinden bazıları şu şekildedir:

Gizli ve aşikâr her yerde Allah’tan korksunlar.

Az yesinler, az konuşsunlar, az uyusunlar.

Avamın arasına az karışsınlar.

Tüm masiyet ve kötülüklerden uzak dursunlar.

Daima şehvetlerden kaçınsınlar.

İnsanların elindekilerden ümitlerini kessinler.

Tüm zemmedilmiş sıfatları terk etsinler.

Övülen sıfatlarla süslensinler.

10.1.5. ABDURRAHMAN ERZİNCANÎ ( ? – 1432)

Şeyh Abdurrahman Erzincanî’nin soyu, Orta Asya’dan gelerek Erzincan’a yerleşmiş-
tir. Evlâd-ı Resul’den (s.a.v.)  ve Yıldırım Bayezid devri meşayihindendir. Zamanının 
gerekli ilimlerini memleketi olan Erzincan’da tahsil ettikten sonra, Şeyh Safiyüddin 
Erdebilî (öl.1335)’nin ya da onun torunu Alaaddin Ali’nin yanına gitmiş ve onun müri-
di ve halifesi sıfatıyla aldığı irşad görevi ile Anadolu’ya geri dönmüştür. Kızı Necmiye 
Sultan Darende’de medfun Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ile evlidir. Aynı şekilde, Şeyh 
Abdurrahman Erzincanî hazretlerinin, Balaban Bey’in kızı ile evlidir .

Abdurrahman Erzincanî’nin kerametleri hakkında bazı rivayetler kaydedildiği gibi 
onun yüksek seviyede ikna gücü olan bilgili bir alim olduğu, güneydoğuda manevi bir 
mihverin merkezi olarak önemli hizmetler yapmış olduğu gibi bu hizmetlerini Bizans’ iç-
lerine kadar ulaştırdığı dikkati çekmektedir. Nitekim kaynaklarda onun Bizans Devleti’nin 
izni ile İstanbul’a geldiği ve Ayasofya’da Hristiyan ruhanileri ile tevhid hakkında yaptığı 
bir münazara sonrasında 40 kadar Hristiyan ruhanisinin Müslüman olduğu ve kendisinin 
daha sonra Taşköprü’den geçerek Amasya’ya döndüğü bildirilmektedir. Tabii ki bu du-
rum Fatih’in İstanbul’u fethinden önce İslam düşüncesinin kalpleri fethetmiş olduğunu 
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da göstermektedir. Bu konu-
da Mecdî Mehmet Efendi’nin 
Hadâiku’ş-şakâik adlı eserinde 
sadeleştirilmiş haliyle şu bilgi-
ler bulunmaktadır:

“Müellif-i Şakâ’ik merhûm 
Hatîb Kâsım oğlu demek-
le meşhûr olan Mevlânâ 
Muhyiddin’den onlar dahi 
Şeyh Abdurrahîm Merzifonî 
halifelerinden Ali namındaki 
bir sofiden hikaye eyledi ki, 
uzaktan bir karartı halinde Os-
manlı ülkesinden görülen İs-
tanbul şehrinin fethinden önce, 
Şeyh Abdurrahman Erzincanî 
Hazretleri ile ikimiz (yani Sofi 
Ali ile Abdurrahman Erzincanî 
Hazretleri), Bizans tarafından 
izin alarak İstanbul’a geldik. 
Eskiden beri zamanın şaşıla-
cak bir mabedi olarak bilinen 
Ayasofya’da Hristiyan ruha-
nileri ile Şeyh Abdurrahman 
Erzincanî Hazretleri tevhid ile 
alakalı karşılıklı konuşmalar yapıp Hristiyan ruhanileri ilzam ve ifham eyledi. Bu sonuca 
binaen 40 kadar Hristiyan ruhanisi Müslüman olup, Abdurrahman Erzincanî Hazretleri 
Hazretleri, şahid-i fetih ve zaferin İstanbul’a ayak basmak mukadder ve müyesser oldu-
ğunu müjdeledi. Lakin Bizanslılar, cevr ü cefaya tutarlar diye ihtida edenlerin korkuya 
kapılmalarına binaen onların ihtidalarını açığa çıkarmadı. Onlar da imanlarını göğüslerin-
de gizlediler. Eskiden olduğu gibi libaslarını giyerek görevlerine devam ettiler. İstanbul 
feth olduğu zaman daha önce Müslüman olan ruhbanlardan altısı halen hayatta bulun-
maktaydılar .

Seyyid Abdurrahman Erzincanî evlâdının Darende’nin Beğ Mescidi adı verilen ve 
daha sonra Beğ mahallesi olarak tanınan mahallede yaşadıkları tapu kayıtlarında açıkça 
görülmektedir . Onun Darende’de meskun olan evlâdından bir kısmı da Darende’ye bağlı 
eski adı Gerimter yeni adı Balaban adı ile bilinen beldede ikamet etmişlerdir. Abdurrah-
man Erzincanî’nin Darende’de ikamet etmekte olan oğlu Şeyh Muhammed, Uluviran 
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köyü ve Kızıl Kapı mezrasını satın alarak babasının mezarına vakfetmiştir . Konu ile ilgili 
olarak 1525 tarihli Darende vakıf defterinde;

“Vakf-ı mezâr-ı Şeyh Abdurrahman Erzincanî” başlığı altında, Karye-i mezbûranın 
Kızıl Kapı nâm mezra‘sıyla tamam mâlikâneleri, merhûm mağfûrun-leh Şeyh 
Abdurrahmanü’l- Erzincanî Hazretleri’nin mezâr-ı şerîfine vakıfdır. Merhûm Şeyhin oğlu 
Şeyh Muhammed satun alub vakfetmişdir.”kaydı düşülmüştür . Hanifi Hoca’ya göre, 
Balaban Bey ailesinden Ebubekir bin Hasan bin Abdurrahim, 1592’de Abdurrahman 
Erzincanî hazretlerinin Balaban’da olduğu ileri sürülen kabri üzerine mükemmel bir ve 
cami yaptırmıştır. Aynı aileden Mehmet bin Ali bin Bekir bin Halil bin Osman bin Hasan 
bin Ebubekir bin Abdurrahim 1866’da camiyi genişlettirmiştir. O sırada camiin yanın-
da bir mükemmel medrese bulunmasına karşılık, halk tarafından bu medresenin yanına 
“Hayriye” adında ikinci bir medrese daha inşa edilmiştir . 1309 tarihli bir vakfiyeye göre, 
Canım Ağaoğlu ailesinden Ahmed Ağa oğlu el-Hac İbrahim Ağa Balaban’da bulunan bir 
bahçesinin gelirini ve beş yüz guruşu vakfederek bu gelirin cami görevlilerine ve camiin 
tamirine harcanmasını şart koşmuştur .

Balaban’da Abdurrahman Erzincanî’nin kendi adıyla anılan camii içinde kesme taş-
tan yapılmış olan piramit şeklindeki kubbenin altındaki türbede bulunan sandukanın 
onun mezarıdır. Abdurrahman Erzincanî ailesinden bir çoğu Osmanlı Devleti zamanında 
önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Mesela bu zatlardan Nakşibendi Şeyhi Seyyid Hasan 
Efendi, yaptırmış olduğu mektepte 139 kişiyi aşan öğrenciyi okutmasına karşılık genel 
ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle Malatya mukataası gelirinden 1793’de tahsisat ay-
rılmıştır . Bunlardan Darende’de yaşamış olan çoğunluğunu alimlerin teşkil ettiği bir kaçı 
da aşağıda gösterilmiştir: 

- Tarikat-ı Muhammediye adlı meşhur eseri 1721’de istinsah ederek çoğaltmış 
olan Abdurrahman-ı Erzincânî soyundan Seyyid Abdüsselâm, aile şeceresini “Sey-
yid Abdüsselâm bin Kasım bin Seyyid Abdüsselâm bin Seyyid İsmâil bin Seyyid Hâcı 
Abdulkâdir min evlâd-ı Şeyh Abdurrahmân Erzincânî” ibareleri ile göstermiştir .

- 1842’de Şeyh Şemseddin Sivasî’nin “Menâkıb-ı Cihâr Yâr-i Güzîn” adlı kitabını ter-
cüme etmiş olan Abdurrahman Erzincanî soyundan Hasan Efendi ise, künyesini “Hasan 
bin Ahmed bin Hasan an evlâd-ı Şeyh Abdurrahmân Erzincânî” şeklinde göstermiştir .

- Musul, Kastamonu ve Adana valiliklerinde bulunan Darendeli Mustafa Faik Paşa. Bu 
zatın bir çok eseri vardır. Hicri 1315 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

- Darende kolundan Mustafa Efendi ile Dikişçi Muhammed efendiler de Abdurrahman 
Erzincanî’nin torunlarından olup, Sultan Mustafa zamanında her ikisi de kadılık görevi 
yapmışlardır.

- Yine Darende kolundan diğer bir torunu ise Yemen, Şam, Ardos, Harput, Sivas, An-
kara, Medine, Halep kadılıklarında bulunan ve Halep kadısı iken 1897-1898’de vefat 
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eden Hasan Sıtkı Efendi’dir .

- Hasan Sıdkı Efendi’nin oğulları, 1883 yılında Darende’de doğmuş olan Abdurrah-
man Zahid Efendi , onun büyük kardeşi 1874 doğumlu Mehmet Kâzım Efendi  ve en 
büyük kardeşleri, Osmanlı müelliflerinden Musıla-i Süleymaniye ve Bursa Müderrisliği 
payesini haiz, 1870-71 doğumlu Mehmet Haşim Efendi de Abdurrahman Erzincanî so-
yundandır . 

10.1.6. FETHULLAH MEVSILÎ / MUSULÎ ( ? – 1800)

Fethullah Mevsılî, İbrahim bin Haydar ve Ahmed bin Haydar adlı hocalarından da dini 
ve akli ilimlerle alakalı ve evahir-i Zilkade 1138/31 Temmuz 1726 tarihli bir icazetname 
almıştır. Tahsilini de Bağdad ve Musul’da tamamlamıştır. Musul vilayet salnamesinin 
konu ile ilgili kayıtlarında Fethullah-ı Mevsılî’den sitayişle bahsedilmektedir. Hakkında 
menfi bir görüş ya da uygulamanın yapıldığı kaydedilmemiştir. 1308 tarihli Musul vilayet 
salnamesinde kaydedildiğine göre, Hüseyin Paşa’nın birinci defa Musul valisi olduğu 
1728 senesinde tayin olduğu Musul valiliği esnasında Fethullah Mevsılî ile tanışarak dost 
olmuş, üç yıl sonra 1731’de dönüşü esnasında onu Darende’ye gelmeye ikna etmiştir. 
Mevsılî’nin Darende’ye gelişi ve Hüseyin Paşa’nın Musul valiliği ile ilgili olarak Musul 
Salnamesi’nde Darende’ye gelişi ile ilgili bilgiler mevcuttur .

Hanifi Hoca’ya göre, Musul ulemasından ve sadattan Fethullah Mevsılî Hicaz’a git-
mek isteyince bu zatın ilim ve fazlına tutkun olan Musul valisi Darendeli Hacı Hüse-
yin Paşa, onu hac dönüşü esnasında Darende’ye uğramaya ikna etmiş; orada kalmasını 
sağlamak için de oğlu Yusuf Paşa’ya mektup yazmıştır. Yusuf Paşa da onu Darende’de 
kalmaya razı ederek evlendirmiştir . Hüseyin Paşa’nın 1727 senesinde birinci defa Musul 
valiliği yapmakta olduğu zamanda, “fezâil-i ber güzide, ve te’lifat-ı adîde ve ahlâk ve 
şemâil-i hamîde ashabından Fethullah Mevsılî” ile tanışmış genellikle onunla beraber 
olduğu gibi, Musul’dan ayrılır iken onu da Darende’ye gelmeye ikna etmiştir. Darende’de 
onu müftülüğe tayin ettirmiş, onun rahatını sağlayacak diğer imkanları temin etmiştir. 
Fethullah Mevsılî, burada evlâd u iyal sahibi ve devlet ricali arasında da makam ve mevki 
kazanmış, itibar sahibi olmuştur .

Fethullah Mevsılî’nin evlâdından Nazmi Özalp’a göre, eski Darende’nin tahminen 
Kaledibi mevkiinde ikamet eden Fethullah Mevsılî ailesi, eski şehrin boşalması ile şim-
diki Kılıçbağı ve Beybağı mahallelerine yerleşmişlerdir. Ailenin toplu olarak son ika-
met yeri Kılıçbağı mahallesidir. Şimdi burada da aileden ikamet eden yoktur. Kılıçbağı 
mahallesinden Ocakçı ailesi ile akrabalık kurmuşlardır.Yine soyundan gelenlerin verdiği 
göre, Fethullah Mevsılî’nin evliliğinden Muhammed ve Osman adında iki erkek ve ismi 
tespit edilemeyen bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Osman’ın pehlivan ve delişmenliğine 
binaen bir süre bu aile Deliosmanoğlu lakabı ile tanınmıştır. Daha sonra ailenin bir kısmı 
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yeniden Fethullahoğlu lakabı ile tanınmaya başlamıştır. Cumhuriyet devrinde de Özalp 
ve Fethullahoğlu soyadlarını almışlardır.

1844 senesi temettuat sayımı kayıtlarında Nazmi Özalp’in kaydettiği üzere eski adı 
Beğ mahallesi olan Beybağı mahallesinde Deli Osman şeklinde kaydedilmiş bir aile 
bulunmamaktadır. Ancak Veli Osman şeklinde okunabilecek bir aileye rastlanmaktadır. 
Kayıtlara göre Veli Osman’ın oğulları olan Yusuf, Halil, Fethullah ve Mehmet (Muham-
med), sırasıyla mahallenin 6., 8., 9. ve 27. hanelerinde oturmakta idiler. Bu şahıslar orta 
halli geliri olan kimseler idi. Ancak bu ailenin Fethullah Mevsılî’nin evlâdından olup 
olmadığı hakkında kesin bir şey söylenemez .

Darende Tarihi yazarı Hanifi Hoca, Fethullah Mevsılî’nin dört oğlu olduğunu söyler 
ve bunları şöyle tanıtır: “Bunların en meşhuru Ahmet (Mehmed) Efendi’dir. Diğer mah-
dumları İmam Ali Efendi ile Rahim Efendi’dir. Darendeli Sadrazam Mehmed Paşa, ho-
cası dolayısıyla kızını Ahmet (Mehmed)  Efendi’ye nikah etmiştir. Fethullah Mevsılî’nin 
torunlarından olan Mehmed Emin Bey, Şair Nâfi’ Efendi, Ahmet Efendi, Rüfai Şeyhi 
Lütfi Efendi meşhur ulemadandır. Diğer torunu Mehmed Namık Efendi, Darende’de 47 
sene müftülük etmiştir.” Bu sayılan isimlerin çoğu tabii ki onun 19. yüz yılın sonu ile 20. 
yüz yılın başlarında yaşayan torunlarıdır . Hanifi Hoca, Fethullah Mevsılî’nin oğlu Mu-
hammed ve Osman hakkında bir bilgi vermememekle yanılmış olmaktadır. Çünkü hem 
kaynaklar hem de Musulî ailesi, onun Muhammed ve Osman adında iki oğlu olduğunda 
müttefiktir.

Fethullah Mevsılî, yıllarca Maraş ve Darende’de müftü ve müderrislik yapmıştır.  
Kendi kayıtlarından öğrenildiğine göre 1150-1159/1737-1746 yılları arasında, ilk yıllarda 
sadece müftü, daha sonra Darende müftüsü ve Hatuniye Medresesi müderrisi idi . Yusuf 
Paşa, babası Hüseyin Paşa’nın Medresesi’ne vakfetmiş olduğu bir kitabın vekaletini med-
resede görevli müderrislerden Fethullah Mevsılî’ye vermiştir . Fethullah Mevsılî ve oğlu 
Muhammed Efendi, Darende’de bulundukları sürede genellikle Hüseyin Paşa’nın med-
reselerinde ders vermişlerdir. Bir başka belgede ise Fethullah Mevsılî’nin Aşudı Deresi 
denilen mevkide Şeyh Mescidi adı ile bilinen bir mescitte hatiplik yapmakta olduğu bildi-
rilmektedir. Fethullah Mevsılî’nin Darende’de bazı problemler yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Ona atfedilen bir kayda göre Fethullah Mevsılî “Darende’ye geldiğime hem memnunum 
hem memnun değilim. Memnunum. Çünkü Darende’ye geldiğimde beni sevdiler, bana 
yaşama imkanları verdiler, evlendirdiler. Memnun değilim. Çünkü Darende’nin ortasın-
dan Tohma Çayı geçiyor ve şehri ikiye bölüyor. Ayrıca burada keçi eti yiyorlar. Onun için 
burada fitne ve fesat eksik olmuyor” şeklinde ifadeler kullanmıştır .

Fethullah Mevsılî gibi “şer’î ilimlerdeki üslûbu ile ayrı bir mertebe sahibi, fevkalade 
zeki, çalışkan ve Allah vergisi bir ilim ve maarif sahibi”  olduğu anlaşılan büyük bir 
alimin Darende gibi küçük bir şehirde 200’ün üzerinde eser yazmış olması, eserlerine 
verdiği adlardan anlaşıldığına göre, zekası, çalışkanlığı ile kendine karşı güven duygusu 
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içinde olması, senelerce müftülük ve müderrislik yaparak adeta Darende’nin ilmi ve dini 
hayatına mührünü vurmuş olması önemlidir. 

Fethullah Mevsılî, Arabiyyü’l-ibare yaklaşık 200 ciltten fazla eser telif etmiştir. 35 ka-
dar el yazması eseri halen Darende Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi ve Şeyh Hamid-i Veli 
Kütüphanesi’nde mevcuttur. Bunların hepsi Arapça ve indekssizdir. Ayrıca Kayseri ve 
Bursa Kütüphaneleri’nde de 11 tane eseri kayıtlı bulunmaktadır. Hacı Hüseyin Paşa’nın 
ricası üzerine, ilm-i havasla ilgili Siyadiyet adlı kitabı şerh ettiği söylenmektedir . Yaz-
mış olduğu Şihâbü’l-Lâmi’ fî Beyâni’s-Salâti ale’l-Habîbi’ş-Şâfi’ adlı eserinin üzerine 
düştüğü kayıtlara göre, bu kitabını da Hüseyin Paşa’nın emri ile ve onun için yazmış, 3 
Rebiülahir 1137/20 Aralık 1724’te tamamlamıştır .

10.1.7. SALİH NİHANÎ (1805 – 1888)

Şeyh Hamid-i Vel-i Hazretleri’nin ahfadındandır. Babasının babası meşhur Büyük Ha-
san Efendi, Sadrazam Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa’nın hocasıdır. İzzet Paşanın 
işlerine ziyadesiyle müdahale ettiği, defalarca yanından ayrılmak istediği, ancak İzzet 
Paşa’nın onu yanından ayırmadığı söylenmektedir.  Bu zat Şeyh Hamid-i Veli Haziresi’nde 
medfundur. Şeyh Büyük İzzet Hasan Efendi, 1858’de vefat etmiştir. Haziredeki vefat tari-
hi yanlışlıkla 1279 şeklinde kaydedilmiştir. 

Şeyh Salih Efendi, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) soyundan olup “Şeyhli” ka-
bilesindendir. Hicri 
1805’de Darende’de 
doğmuştur. Babası 
Mustafa Feryadi’dir. 
Bütün ömrünü 
Darende’de geçirdiği 
söylenmektedir. So-
muncu Baba Camisi 
üst yanında bulunan 
“Balıklı Kuyular”ın 
doğusunda, Tohma’nın 
daralıp, dar kayalar 
arasından geçtiği yerde 
“Örtme Kaya” denilen 
mahalde bir çile hane 
yaptırmıştır. Zaman 
zaman buraya çekilir, 
ilim ve ibadetle meş-
gul olurmuş. Burası 
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halen ziyaretgah olan mahallerdendir. 1888’de vefat etmiştir .

Darende’nin Hacılar mahallesinin “eski tahtalı köprü” diye bilinen yeri geçince sağ-
daki dereye varmadan ilk ev Salih Nihanî’nin yaşadığı ev olarak bilinir. Soyu, kız evlâdı 
tarafından günümüze kadar gelmektedir. Hacılardaki Şeyhli Mescidi (Medrese)’nin avlu-
sunda medfun bulunmaktadır. Yanındaki kabirlerden biri, akrabalık derecesi bilinmeyen 
Şeyh Mustafa Efendi’ye, diğeri de Salih Nihanî’nin oğullarından birine aittir. Yanındaki 
kabirde yatan oğlunun Talip olması muhtemeldir. 

Matbaa-i Amire’de basılan Şeyh Salih Nihanî’ye ait Mevlid-i Şerîf’e ait şerhde; 
“Tarikat-ı Aliye-i Halvetiye ve Bayramiye meşayihlerinden olup Darende kazasının Hı-
zırlık mahallesinde defin-i hak-i ıtırnak olan Kutbu’l-arifin ve Gavsü’l-vasılin es-Seyyid 
es-Şeyh el-Hac Hamid-i Veli Kuddise Sırrehü el Celi hazretlerinin sülale-i tahiresinden 
ve Veli-yi müşarün ileyh hazretlerinin el yevm dergah-ı ‘alisinde postnişin-i irşadi olup 
zümre-i ‘urefa ve şu’ara’dan ve hurufi heca üzre müretteb ve mükemmel divan ve resail-i 
turuk ashabından reşadetlü es-Seyyid eş-Şeyh Sâlih Nihanî Efendi Hazretlerinin lügati 
havi ve Rumuzat-ı Hakikiye’yi muhtevi cem ve telif buyurdukları bir kıta mevlid-i şerîf-i 
Nebevi ve naat-ı Mustafaileri’dir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Mu-
hammedin ve ala alihim ve evlâdihim ve ehli beytihim ecmain. sene 1308” kaydı bulun-
maktadır .

10.1.8. HACI MAHMUD EFENDİ ( 1826 – 1901)

Hacı Mahmud Efendi, Sofuzâde ve Ayvalızâde lakabı ile tanınan Mehmet Ağa’nın 
oğludur. 1241 yılı ortalarında 1 Ocak 1826’da Darende’de Hacı Müşrif mahallesinde 
doğmuştur. Belli bir öğrenim yaşına gelince, Darende’ de medfun Şeyh Hamid-i Veli 
Hazretleri (k.s.)’nin Cami-i Şerîfi yakınında bulunan Sibyan mektebinde (ilkokul) tahsil 
hayatına başladı. Buradan mezun olduktan sonra Uşak’da bulunan Ayintabizâde Hacı Ah-
med Efendi’nin ders verdiği medresede derslere devam etti. Sonra Sivas’a gitti. Kendisi-
ne verilen nüfus tezkiresinin bir suretine göre, Sivas’a gelen Hacı Mahmud Efendi, Gök 
medrese’ de müderrislik yapmakta olan Darendeli Hacı Salih Efendi’nin derslerine devam 
etti. Hocasının da iznini alarak Kayseri’ye gitti. Burada Kurşunlu Medresesi’ne devam 
ederek Ağcakoyun Müftüsü Hacı Arif Efendi’den dersler aldı. Daha sonra İstanbul’a gitti. 
Edirnekapı yolu üzerinde bulunan Nişancı Mehmet Paşa Medresesi’nde ikamet etmeye 
başladı. Aynı zamanda bu medresede görev yapmakta olan Kavalalı Yusuf Efendi’den 
Şerh-i Akaid ve diğer bazı dersleri aldı. Hocasının ölümü üzerine Fatih (camii) Medresesi 
Müderrisi Kara Halil Efendi’den Kadı Miri ve Celali derslerini aldı. Aynı hocadan 14 
Kasım 1861 tarihli bir icazetname (diploma) alarak medrese tahsilini tamamladı. 1266 
yılında ruus-u hümayun (resmi göreve tayin) imtihanına girmiş, bu imtihanı kazandığı-
na dair kendisine şahadetname verilmişti. Ancak göreve tayin edilmeden Çorum’a gitti. 
Şeyh Eyüb mahallesi olarak bilinen mahallenin 96/1 numaralı hanesinde ikamet etmeye 
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başladı ve kısa bir süre sonra da ev-
lendi. Arapça ve Farsça’ya vukufi-
yeti vardı. 

Tahsilini tamamlamış olan Hacı 
Mahmud Efendi, Çorum’da mü-
derrislik yapmaya başladı. Tahsili 
esnasında Arapça ve Farsçayı da 
öğrenmiş olduğundan bu dersleri 
de vermekteydi. Burada yaklaşık 
yirmi beş yıl kaldıktan sonra, zi-
yaret maksadıyla Darende’ye gel-
di. Kendi ifadesine göre bu sırada 
halk, yeni kurulmuş olan mahalle-
lerde bulunan bahçeli yazlık evler-
de oturmaktaydı. Darende’nin eski 
mahallelerindeki evler, camiler ve 
diğer eserlerin bir çoğu yıkılmıştı. 
Camilerden sadece Şeyh Hamid-i 
Veli (k.s.) Hazretleri Cami-i Şerîfi 
yıkılmamıştı. Bu duruma üzülen 
Hacı Mahmud Efendi, bu caminin yıkılmaması için hemen onun etrafına 8-10 odalı bir 
medrese ve bir tekke yaptırdı ve burada ders vermeye başladı. Bu medrese Şeyh Hamid-i 
Veli Medresesi olarak tanındı. Hacı Mahmud Efendi’nin ifadesine göre, bu sıralar Daren-
de’deki kışlık evler dağılmış; yazlıkların bulunduğu bölgede şehrin yeniden teşekkülü 
üzerine, halk eski şehrin bulunduğu bölgeyi terk etmişti. Hacı Mahmud Efendi, eski şeh-
rin bulunduğu mahaldeki bu medreseyi yeniden ihya edince halk da kısmen bu bölgede 
kalmaya başladı. 

Hacı Mahmud Efendi, tahminen üç dört yıl kadar Şeyh Hamid-i Veli Medresesi’nde 
mü-derrislik yaptıktan sonra, halkın isteği üzerine 65 yaşında iken Darende Müftülüğü’ne 
tayin edildi. Bu tayini Şeyhülislamın 7 Ocak 1891 tarihli menşuru ile kabul edildi. Bazı 
kayıtlara bakılırsa, bir kaç yıl müftülük yaptıktan sonra eski görevi olan müderrisliğe 
geri dönmüş olduğu neticesi çıkmaktadır. Ancak Haziran 1896 tarihlerinde halen Darende 
Müftülünde bulunduğu görülmektedir .

Sofuzâde Hacı Mahmud Efendi, Şeyh Hamid-i Veli Camii ve Medresesi’nde önemli 
hizmetleri yerine getirmekle beraber Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi’ne kitap vakfet-
miş olduğu da anlaşılmaktadır. Darende Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi’nde bulunan 
Fıkıhla ilgili bir eserin üzerinde “İşbu kitap, müfti-i merhûm el-Hâc Mahmûd Efendi’nin 
Darende’de Şeyh Hamid-i Veli Kütüp-hanesi’ne vakfıdır” kaydı bulunması bu konuda 
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önemli bir delildir .

Hacı Mahmud Efendi, Darende’ de bulunan Şeyh Hamid-i Veli Camii Haziresi’nde 
medfundur. Mezar kitabesinde “Ulema-i Kiramdan Eş-Şeyh Müftü Hacı Mahmud Efen-
di, 1901” kaydı bulunmaktadır. 1901’de vefat etmiş olan Hacı Mahmud Efendi’nin ce-
nazesi kendisinin Şeyhli ailesinden olmadığı ileri sürülerek Şeyh Hamid-i Veli Camii 
Haziresi’ne defnedilmek istenmemiştir. Bu nedenle cenaze üç gün bekletilmiştir. Yine 
Şeyhli ailesinin ileri gelenlerinden, yani Şeyh Hamid-i Veli (k.s.) Hazretleri’nin ahfadın-
dan Şeyh Süleyman Efendi’nin aracılığı ile mesele halledilerek adı geçen yere defnedil-
miştir .

Hacı Mahmud Efendi, Şeyh Hamid-i Veli Medresesi’nde müderrislik yaptığı yıllarda 
240 öğrenci okutmuş, on beş hocaya icazet vermiştir. Sonraları adlarını çokça duyurmuş 
olan Darendeli alimlerin yetişmesine öncülük etmiştir. Oğlu Hacı Mehmet Emin Efen-
di Gürün müftülüğü yapmış olan Göbünlü Niyazi Efendi, Elbistan kadısı Seyyid Efen-
di, Mehmet Paşa Medresesi Müderrisi Çorumlu Kasım Efendi, Kangal’ın Karacaviran 
köyünden Hacı Bekir Efendi, Gerimterli Ömer Efendi, Bayram Efendilerden oğlu Hacı 
Mehmet Efendi, Müftüzâdelerden Darende kadılığı yapmış olan Mustafa Esad Efendi ve 
bunların dışında yaklaşık on kadar hocaya icazet vermiştir . Gürünlü Mehmet Efendi’nin 
oğlu Ali Rıza Efendi de ondan ders görmüştür . Halid-i Yekta ve Ahmed Nuri efendiler de 
onun talebelerindendir.

10.1.9. ŞEYHZÂDE OĞLU SÜLEYMAN EFENDİ(1855-1922)

1855 tarihinde Darende’de dünyaya gelen Süleyman Efendi Somuncu Baba’nın to-
runlarından Halil Efendi’nin oğludur. Annesi Zeynep Hanım’dır. Doğma büyüme Zavi-
ye mahallesinden olan Süleyman Efendi, zahiri ve batıni ilimlerde kendini yetiştirmiştir. 
“Zülcenaheyn” diye nitelendirilen alim ve fazıl zatlardandır. Zahiri ilmini Osmanlı döne-
minde Mısır ulemasından Mısır’da tahsil eden Süleyman Efendi; ilm-i Kimya, İlmi Sim-
ya ve Arabi ilimlerin cümlesine şamildir. Mısır’da 20 yıl ikamet eden Süleyman Efendi 
orada Feride Hanımla evlenmiş olup, Leyla adında bir de kızları dünyaya gelmiştir. Vata-
nına döndükten sonra Darende’de Hatice Hanımla evlenen Süleyman Efendi’nin Hasan 
Rıza, Hüseyin Hüsnü ve Mehmet isminde üç erkek evlâdı olmuştur.

Yaşadığı devirde Şeyhli sülalesinin ileri gelenlerinden olan Süleyman Efendi’nin dev-
letten maaş aldığı bilinmektedir. Ayrıca Şeyh Hamid-i Veli Vakfı mütevellisi olan Süley-
man Efendi aynı zamanda Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri gibi Halveti tarikatına mensup-
tur. Henüz çocukluk çağlarında iken iki arkadaşıyla beraber bulundukları bir anda, İzzet 
Paşa’ da mezarlıkta yaşayan Baloğlu diye bilinen zatla karşılaşır. Baloğlu bu gençlere kim 
olduklarını sorar. Bu gençlerden biri de Süleyman Efendi’dir Baloğlu’nun kimlerdensin 
sualine; Şeyhli’den Halil Ağa’nın oğluyum. Somuncu Baba’nın nesebindenim demesi 



Darende Kültür Envanteri

142

üzerine, -Filan filanı, filan filanı irşad 
etti. Ecdadın Şeyh Hamid-i Veli’ (So-
muncu Baba) yi Ali Erdebilî irşad etti, 
tutun bırakmayın çocuğu demesi üze-
rine, korkup oradan uzaklaşırlar. De-
mek ki nasip başka bir manevi kapıda 
imiş. Ama tevafuk olsa gerek ki yine 
ecdadının mensup olduğu Halveti tari-
katına intisab etmiştir. Somuncu Baba 
hazretlerinden süregelen evlatların son 
Halveti mensubudur. Cezayirli Meh-
met Ali Baba’ya bağlı olan Süleyman 
Efendi, uzun saçlarıyla, örgülü zülüfle-
riyle “Saçlı Şeyh” diye anılmıştır. Bir 
gün taş kırarken kırdığı taşın içinden 
bir kurbağa çıkar. Bunu gören Saçlı 
Şeyh taşın içindeki canlının rızkını ve-
ren Allah (c.c.) benimde rızkımı verir 
diyerek, köşesine çekilip tasavvufi yol-
da kendini Hakka vermiştir. Dünyayla 
meşgul olmamıştır.

Etrafında sözü dinlenen Süleyman 
Efendi, Şeyh Hamid-i Veli Vakfı’nın 
mütevelli azası olduğu için, Hacı Mustafa Efendi’nin vefatından sonra bir başkasının 
camiinin imam-hatipliğini yapmasına gönlü razı olmamış, Hatip Hasan Efendi’nin Şeyh 
Hamid-i Veli Camii İmam-hatibi olmasına yardımcı olmuşlardır. O esnada Şeyh Hamid-i 
Veli Camii’nden çalınarak Çarşı Camiine götürülen Kur’ân-ı Kerim ve Lihye-i Saadeti 
çalanları buldurtup, emanetleri tekrar Şeyh Hamid-i Veli Camii’ne iadesini sağlamışlar-
dır.

Halveti tarikatının son halkalarından olan Süleyman Efendi, “şeyhlik” makamına 
ulaşmıştır. Şeyhli sülalesinin âdeti vechile yeşil sarık sardığı, cüppe ve şalvar giydiği 
evlatlarınca bildirilmiştir. “Saçlı şeyh” uzun ve bereketli ömrünü dervişane yaşantısıy-
la geçirmiştir. Ömrünün son günlerinde vefatını haber veren Süleyman Efendi bir yere 
gidecek olan Hatip Efendi’yi seferden alıkoymuş, gitmemesini (Allahu âlem) salı günü 
vefat edeceğini söylemiştir. Sonra dostlarını yanına toplayarak o cemaatin yanında Ha-
tip Efendi’ye; cenazemi yıka, defnet, yerime yerleştir, öyle nereye gidersen git demiştir. 
Hatta mevcut bulunan 100 mecidiyesini Hatip Efendi’ye emanet ederek; 50 mecidiye ev-
latlarıma 50 mecidiye de cenazeme iştirak eden fakirlere dağıt diye vasiyyet etmişlerdir. 
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İşaret buyurdukları salı günü kapısının önünde akan su arkından abdest alıp öğle namazı-
nı ifa etmiş olup, ikindi vaktinde vefat etmişlerdir. İkindi namazından çıkan Hatip Efendi 
duyunca hemen üzerine düşen vazifeleri ifa ederek cenazeyi kaldırıp Şeyh Hamid-i Veli 
haziresine defnetmişlerdir. Vefatından sonra evde bulunan kitaplardan Delâil-i Hayrât ve 
Evrâd-ı Bahâiyye adlı kitapları Hatip Efendi teberrüken almışlardır. Şeyh Hamid-i Veli 
Camii haziresinde son cemaat mahallinden makberelere uzanan koridorun ilk başında 
(köşede ) 20 no’lu kabirde medfundur.

10.1.10. ÖMER OSMAN HULÛSİ EFENDİ (1877-1909)

Şeyh Hamid-i Veli Camii Postnişini ve Hamid-i Veli evlâdından Ahmet Hilmi 
Efendi’nin oğlu olan es-Seyyid Ömer Osman Hulûsi Efendi, Şeyhzâde Hatip Hasan Fey-
zi Efendi’nin kardeşidir. Resmi kayıtlarda Ömer Osman Hulûsi Efendi olarak zikredil-
mektedir. Şeyh Hamid-i Veli Medresesi müderrislerinden Muhammed (Emin) bin Mah-
mud Darendevî’den icazet almıştır. Âlim ve kurra bir zat’dır. Ma’kul-Menkul ve Feraiz 
ilimleri dalında icazetnameleri mevcud olan bu yüce insan 1294-1327(1877-1909) yılları 
arasında yaşamıştır. İcazet aldıktan 4 sene sonra 33 yaşında vefat etmiştir. Kabri Hacı-
lar-Şeyhli mahallesindedir. Osmanlı döneminde müderrislik diploması sayılan icazetna-
mesinin Arapça olarak h.1323/1905 yılında kaleme alınan orijinal nüshası Darende’de 
Şeyhzâdeoğlu Özel Kütüphanesi’nde saklanmaktadır. İcazetnamenin birinci bölümü bu-
günkü harflerle yayınlanmıştır. Giriş bölümünün bir kısmında şu ibareler kayıtlıdır: Şeyh 
Hamid-i Veli’nin evlâdından Ahmet Hilmi’nin oğlu Osman Hulusi Darendevî (Allah dün-
yada ve ahirette ne muradı varsa versin) beni istedi Bana menkul ve ma’kulü okuduğu 
zaman onu gerçektende güçlü ve icazetime layık gördüm. Ona bir şartla icazet verdim. 
İnsanlara dersin akabinde hadis, ayet nakletmesi ve öğüt, nasihat vermesi şartıyla ve ona 
ıslahı, takvayı ve tedbiri tavsiye ettim... 

10.1.11. MÜSLİM PENÂHİ ( 1847 – 1942)  

1847’ de dünyaya gelen Penahi soyca şair olan bir aileden gelmektedir. Dedesi Ferya-
di, babası Salih Nihanî’dir. Yazma bir divanı, tabedilmiş bir mevlidi ve çok sayıda şiiri 
bulunmaktadır. Tasavvuf ve şiir eğitimini babası Salih Nihanî’den almıştır . Asıl Adı, 
Mustafa Müslim’dir. Soyadı kanununun çıkmasından sonra “Ocak” soyadını almıştır. Şi-
irlerinde “Penahî” mahlasını kullanmıştır.  Hayatının son döneminde İstanbul’a yerleş-
miştir. Doksan beş yıllık uzun bir hayattan sonra 1942’de vefat etmiştir .

Penahi, hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde çok sade söyleyişleri bulunmakla birlikte, 
aynı şiirlerinde, halk şiirlerinde rastlanmayan bir şekilde Arapça ve Farsça tamlamalara 
da yer vermiştir. Penahi yörenin rahat söyleyişleri olan usta aşıklarındandır .
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10.1.12. HACI HASAN AKYOL ( 1313 – 1984)

1313 yılında Hacı Derviş ma-
hallesinde doğdu. Müftü Hüseyin 
Efendi’nin torunlarından Mehmet 
Sabit Bey’in oğludur. Amcası kızı 
Münevver Hanımla evlendi. Dört 
oğlu, bir kızı olmak üzere 5 çocu-
ğu vardır. İlk ve Rüşdiye tahsilini 
Darende’de yapmıştır. 

Askerliğini İstanbul’da Se-
limiye kışlasında yaptığı sırada 
komutanı (Tokat mebusu) hulefa-
yıNakşibendiye’den Seyyid Mus-
tafa Haki Efendi Hazretleri’ne in-
tisap etmiştir. Burada hem vatani 
görevini hem de ilmi ve dini çalış-
malarını beraber yürütmüştür. Şey-
hin vefatından sonra Sivas Mebusu 
Hacı Mustafa Taki Efendi’den sü-
lukunu ikmal etmiştir. 1340 Hicri 
senesinde Taki Efendi’nin vefa-
tıyla Hacı İsmail Hakkı İhrami 
Hazretleri’nin sohbetlerine devam etmiştir. 

Hacı Hasan Akyol, Darende’nin Kurtbağı mahallesine kendi ismiyle 1957 yılında ya-
pılan camiide dokuz yıl fahri imamlık yapmıştır. Daha sonra Sivas’a taşınmıştır. Üç defter 
dolusu sohbet ve nasihatları daha sonra İslam ve Ahlak adıyla yayınlanmıştır. 

31 Temmuz 1984 tarihinde Sivas’ta vefat etmiştir. Kabri Sivas şehir kabristanında 
Mustafa Taki Efendi’nin ve Abdulvahhab Gazi Efendi’nin kabri civarındadır. Merhum 
Es Seyyid Osman Hulûsi Efendi, Hacı Hasan Efendi’nin kabri başında şu dörtlüğü söy-
lemişti;

Ol halkihasen, hulkihasen, ismi Hasan’dı

Allah idi arzusu, ne sendi, ne de bendi

Üç mürşide hizmet eyledi, feyz-i nazar aldı

Ahlak-ı pesendîdesi hep hulkihasendi



Darende Kültür Envanteri

145

10.1.13. HASAN FEYZİ (EFENDİ) ( 1873 – 1945)

Şeyh Hamid-i Velî Hazretlerinin torunu Hulusi Efendi’nin babası Hasan Feyzi Efendi, 
Darende’nin Hacılar Şeyhli mahallesinde 1873 yılında (h. 1290) dünyaya gelmiştir. Şeyh 
Hamid-i Veli Zaviyesi postnişini Ahmet Hilmi Efendi’nin (v. 29 Şevval 1314/ 2 Nisan 
1897)  üç oğlundan biridir. Hayatının büyük bir kısmını Şeyh Hamid-i Veli Camii imam-
hatipliğinde geçirdiğinden daha çok “Hatip Hasan Efendi” diye anılmıştır . Âlim olan di-
ğer kardeşi Ömer Osman Hulusi Efendi 1909 (h.1327) yılında genç yaşında vefat etmiştir. 

Şeyh Hamid-i Veli Medresesi’nde tahsil gören Hasan Feyzi Efendi, müftü ve müderris 
Hacı Mahmud Efendi’den icazet almıştır. Mustafa Efendi’nin vefatından sonra camii mü-
tevellisince Şeyh Hamid-i Veli Camii imam hatipliğine getirilmiştir. Hasan Feyzi Efendi, 
kendi el yazısı ile 1335’de kaydetmiş olduğu bir defterin baş tarafında künyesini “Hasan 
Feyzi ibn-i Şeyh Ahmed Hilmi el Ma’rûf bi- ibni’ş-Şeyhi’s-Seyyidi’l-Hâcı Hamid-i Veli 
Kuddise Sırruhu’l-Celî Darendevî”, şeklinde göstermiştir.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ilan edilen seferberlik hizmetine Hasan Fey-
zi Efendi’in gerek hatiplik görevi, gerek gençleri cihada teşvik etmek ve gerekse ge-
ride kalan küçük çocukları eğitmek gibi hizmetleri nedeniyle askerliği tecil edildi. Bu 
hal aynı numaralı kayıtta bulunan askerlik durumunu gösterir belgede şu ifadelerle 
kayıtlıdır:“Şehzâdeoğullarından Hacılar Şeyhli mahallesine kayıtlı olan Hasan Feyzi 
Efendi, birinci Dünya savaşı nedeniyle ilan edilmiş olan seferberlik esnasında yayınlan-
mış olan muvakkat kanunun hükümlerine binaen, Şeyh Hamid-i Veli Camii İmamı (Ha-
tibi) olması nedeniyle rumi 15 Eylül 1335 (15. 09. 1919)’de askerliği tecil edilmiştir” 
.Darende’de Hulûsi Ateş Şehzâdeoğlu Özel Kütüphanesi’ndeki bir şecerede Hasan Feyzi 
Efendi ile babası Ahmed Hilmi Efendi’nin Halvetiye tarikatına mensup oldukları ifade 
edilmektedir.

Osman Hulûsi Efendi’nin ise silsile-i nesebiyelerinde:

Babam Seyyid Hasan Feyzi Efendi

Ki nesli pâk-i Ahmed Nakş-bendî beyitiyle beyan eylediği gibi, Hasan Feyzi Efendi 
“Nakşibendî” tarikatına müntesiptir. Bu durum onun hem Halvetiye ve hem de Nakşiben-
diye meşayıhından ilim öğrendiğini ortaya koymaktadır.

Hasan Feyzi Efendi’nin tasavvufta mürşidi İhramcızâde Sivaslı İsmail Hakkı Toprak 
Efendi’dir. İsmail Hakkı Efendi’nin daha sonraları Hatip Hasan Efendi’yi anarken “Hatip 
Hasan Efendi Kaddesallahü’l-Sırrehü’l-Baki kardeşimiz” diye çokça yadettikleri duyul-
muştur.

Hasan Feyzi Efendi imamlığının yanı sıra Somuncu Baba vakfının mütevellisi olarak 
vakfiyenin gelirleri ve dağıtımı ile meşgul oldu. Bu nedenle şehrin sosyal hayatında çok 
önemli bir rol oynadı. İnsana ayrı bir önem verirdi. Köy köy gezer ihtiyaçlıların ihtiyacını 
tespit eder, vakfiye şartlarına göre Somuncu Baba gelirlerini ihtiyaçlılara dağıtırdı. Bir 
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defasında aileden birileri buğday 
istediklerinde: “Ücretini verirsiniz 
buğdayı sizlere veririz aksi takdir-
de nereye sarf edilmesi gerekiyorsa 
oralara dağıtılacaktır.” Bu durum 
onun evkafa ne kadar kıymet ver-
diğini göstermektedir. Köylerden 
atlarla gelen bu insanlar için hay-
vanlarına bakım maksadıyla ahır 
bulunur gelen insanların hizmetleri-
ni aileden insanlar görürlerdi. 

Özellikle bayram günleri bir 
farklıydı. Civar yerlerden çok sa-
yıda insan ziyarete gelirdi. Bay-
ram namazı ayrı bir huşu ve hu-
zur içerisinde kılınır Peygamber 
Efendimiz’in Sakal-ı Şerifi salâvatı 
şerife merasimiyle çıkarılır misa-
firlerin ziyaretine açılırdı. Burada 
ayrı bir manevi hava ayrı bir neşe 
yaşanırdı. Bayram namazından son-
ra yemekler pişirilir gelen misafirlere ikram edilirdi. Pişirilen yemekler her bayramda 
aynıydı. Bu gelenek belkide yüzyıllarca devam etmekteydi. Pirinç pilavı, kuru fasulye, 
sütlaç ikramında bulunulurdu. Şu anda da aynı şekliyle devam etmektedir. Gelen misafir-
lerin sayısı çok artmış, mekânlar genişletilmişti ama hizmetler aynıydı, düşünce aynıydı. 
Ecdadın geleneği aslı bozulmadan yaşatılıyordu. Teravih namazları ise bir başka güzelliği 
yansıtıyordu. İnsanları bir arada topluyor, ihtiyaçlıları tespit ediyor, çocukları ise ayrı bir 
muhtariyet tanınıyordu. Çocuklara kesinlikle cami içerisinde ve dışarısında kızılmıyor 
onların camiye alıştırılmaları sağlanıyor manevi duygu ve düşünceler yükleniyordu. 

Hatip Hasan Efendi kendi çocuk ve torunlarına Kurân-ı Kerim eğitimini kendisi yapı-
yordu. Çocuk ve torunlarını bir araya toplar onlara Kurân dersi verirken manevi anlamda 
da eğitirdi. Yapılan işlerin bizzat başında durur bağ bahçeye giderken ailesiyle birlikte 
gider onları muhafaza ederdi. Mahallenin tüm ihtiyaçlarını elektrik, su ve bunlar gibi kar-
şılar fakirleri mutlaka gözetirdi. Kendisi ciddi ve otoriter birisi olması sebebiyle çevresi 
üzerinde vukufiyeti mevcuttu. Sohbetlere çok büyük önem verirdi. Sohbetlerde daha çok 
oğlu Osman Hulusi Efendi’nin yazdığı ilahiler ile ve Niyazi Mısrî divanından okuturdu. 

Caminin iki anahtarı vardı. Biri kendisinde diğeri müezzinde bulunurdu. İki anahtar 
aynı anda çevrilmedikçe kapı açılmazdı. Bunun içinde Somuncu Baba Cami’nin imam-
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hatip ve müezzini aynı anda gelmeliydi. Kendisi görevine çok sadık olması sebebiyle 
tüm zamanını cami iş ve hizmetlerinde geçirir, müezzininde hazır olması isterdi. Aslında 
bu bize şunu hatırlatır. Müezzine Allah’ın resulünün torunları huzurunda hizmet yaptırır 
ki ebedi âlemde bir zarar görmesin. Sosyal hayatta ise herhangi bir eleştiriye ve fitneye 
meydan vermesin.

Somuncu Baba Cami imam ve hatipliğini yapan Hasan Feyzi Efendi cami görevi için 
Hacılar Şeyhli mahallesinden atıyla geliş gidiş yaparken Hulusi Efendi’nin Hacı Vali-
de ile evlenmesi neticesinde hanelerini 1938’de Zaviye Mahallesi’ne taşımışlardır.Hatip 
Hasan Efendi Somuncu Cami ile ilgili tüm evrakları muntazaman tutar kayıtları tek tek 
yazardı. En küçük belgeyi dahi atmaz ve saklardı. Gelir ve giderleri kaleme aldığı gibi 
caminin tefrişatıyla alakalı tutanak hazırlar camide bulunan tüm eşyaları tek tek yazardı. 
Şu anda bu belgeler Şeyhzadeoğlu Özel Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Seyyid Hatip Hasan Efendi, 1945 yılında Darende’deki tifo salgınında vefatına kadar 
Somuncu Baba Camii İmam Hatipliği’ni devam ettirdi. Eşi Fatıma Hanımla ile bir gün 
arayla vefat ettiği bu tifo salgınındaki gelişmeler şöyle yaşandı. 

10.1.14. ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ ATEŞ (1914 -1990)

Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi 12 Ağustos 1914’te Pazartesi sabahı Darende’de doğ-
du. Babası Şeyhzâde sülalesinden es-Seyyid Hasan Feyzi Efendidir . Osman Hulûsî Efen-
dinin soyu Somuncu Baba lakabıyla tanınan Hamid Hamideddin-i Velî’ye  dayandığından 
dolayı şeyhzâde olarak bilinmektedir. Osman Hulûsî Efendinin dedesi es-Seyyid Ahmed 
Hilmi Efendi (ö.1314/1897) uzun süre Şeyh Hamid-i Velî Camii imam hatipliği görevin-
de bulunmuştur. Ahmed Hilmi Efendi aynı zamanda Hamid-i Velî Zaviyesi mürşididir. 
Ondan sonra bu görevi Osman Hulûsî Efendinin babası Hasan Feyzi Efendi üstlenmiştir. 
Daha önce Halvetiyye’ye müntesip olan  Hasan Feyzi Efendinin İhramcı-zâde İsmail 
Hakkı Efendinin müridi ve yakın dostudur. Osman Hulûsî Efendinin annesi Fatma Ha-
nım  büyük mutasavvıflardan biri olan Taceddin-i Velî soyundandır. Osman Hulûsî Efen-
dinin soy şeceresi hem baba hem de anne tarafından Hz. Peygamber(sav)’in torunu Hz. 
Hüseyin(ra)’e kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla o, 36. kuşaktan seyyiddir.  Osman Hulûsî 
Efendi babasından Kur’an öğrenerek başladığı eğitimine Hacılar Şeyhli Mahallesi Camii 
Medresesi’nde devam etmiş, Buradan Dutluk Sıbyan Mektebi’ne geçmiş, Daha sonra yeni 
alfabeyle öğretim yapan Cumhuriyet İlkokulu’na kaydolarak 1929’da buradan mezun ol-
muştur. Resmî eğitimini bu safhada noktalayan Osman Hulûsî Efendinin ilim öğrenme 
merakı her zaman tezahür etti. Bunun bir göstergesi olarak Arapça ve Farsça’yı öğrendi. 
O bir şiirinde gençlik dönemindeki eğitimini şöyle anlatır: Osman Hulûsî Efendinin ki-
taplara ve ilme merakı yaşadığı bölgeye göre oldukça büyük sayılabilecek bir kütüpha-
neye sahip olmasını sağladı. Kütüphanesinde eski-yeni basma ve yazma 10.000 civarın-
da eser mevcuttur. Bazı eserlerin ünik/nadir nüshaları sadece bu kütüphanededir. Onun 
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kitaplara bu ilgisini şu ifadele-
rinde çok açık bir şekilde tespit 
etmek mümkündür: “Okumanın 
hududu yoktur. İnsan okudukça 
öğreniyor, öğrendikçe cemi-ye-
te faydalı oluyor. Çok sevdiğim 
okuma yüzünden kazandığım 
bütün pa-rayı kitaba yatırdım. 
Bütün günümü bunları okumak-
la geçiriyorum.”    

Osman Hulûsî Efendi, ilim 
adamlarına saygısını her fırsatta 
dile getirmiştir. Özellikle ilmin-
den faydalandığı hocalarını ve 
çeşitli bölge-lerdeki bazı yazar-
ları ziyaret etmekteydi. O, bu tu-
tumunun hüsn-i edebin bir yansı-
ması olarak görülmesini isterdi.  
Oğlu Mahmud Kemâl’e yazdığı 
mektubunda büyüklere saygı 
göstermesini isteyerek şöyle der: 
“Kişinin hüsn-i nesebi, hüsn-i 
edebidir. Daima büyüklere karşı 
hürmet ve küçüklere karşı şefkat et. Tâ ki, hürmet ve şefkat gibi iki haslet-i cemileye sa-
hip olmuş olasın… Her zaman iyilere mukarin ol, kötülerden ictinab et. Kişinin mi’yarı 
mukarın olduğu kimsedir…”  

Osman Hulûsî Efendi gençlik yıllarında babasının teşvikiyle bazı zanaat ve sanatları 
öğrendi. Bu yıllarda ticaretle meşgul oldu. Ancak ticaretin kendisini çok meşgul ettiğini, 
ibadet ve ilimden alıkoyduğunu belirterek bu işi bıraktı. Çünkü ona göre hiçbir iş ibadet-
ten önemli değildi.  

Osman Hulûsî Efendi 19.02.1938’de Naciye Hanımla evlendi. Yenicelioğullarından 
Mehmed Ali Efendi ve Zeynep Hanımın kızı olan Naciye Hanım 1919’da Darende’de 
doğdu. Hulûsî Efendiyle evliliği 52 yıl sürdü. Hulûsî Efendinin 1990’da vefatından sonra 
15 yıl daha yaşayan Naciye Hanım 22 Nisan 2005’te vefat etti. Naciye Hanım fedakâr, 
cömert ve merhametli kişiliğiyle pek çok insanın sevgisini kazandı. Evlerine gelen misa-
firleri hep güler yüzle karşılayıp onlara imkânlarını zorlayarak ikramda bulundu. Ziya-
retlerine gelenler kendilerinden memnun ve mesrur olarak ayrılmaktaydı. Naciye Hanım 
yukarıda arz edilen fedakârlığı ve misafirperverliğiyle Osman Hulûsî Efendinin dostları 
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arasında Hacı Anne / Hacı Valide lakabıyla anılmaktaydı.  

Osman Hulûsî Efendi 1940 yılında vatanî görevini ifa etmek üzere askere gitti. Bu 
görevini Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta yaptı. Askerliğini yaptığı birimlerde pek çok 
manevî zuhurâta mazhar oldu. Özellikle askerliğinin bir kısmında uhdesinde bulunan 
depo görevi esnasında aldığı tasavvufî terbiyeye uygun olarak emanetleri muhafazadaki 
hassasiyetiyle üstlerinin takdirlerini kazandı. Bir defasında hemşehrisi olan bir asker on-
dan kendisine depodan ayakkabı bağı vermesini istedi. O, depodakilerin kendisine teslim 
edilen emanetler olduğunu ifade ederek bu teklifi kabul etmedi. Ancak arkadaşının gön-
lünün kırılmasını da istemiyordu. Bu sebeple Osman Hulûsî Efendi arkadaşına 25 kuruş 
verip ayakkabı bağlarını çarşıdan almasını söyledi. Böylece o, hem kendisine teslim edi-
len emanetleri muhafaza etmiş oldu hem de arkadaşının gönlünü aldı.

Osman Hulûsî Efendinin hayatını hayır işlerine vakfettiğini söylemek abartı olmasa 
gerektir. Çünkü Darende’de hayır olarak değerlendirilebilecek her adımda ya onun bizzat 
kendisi veya teşvikini görmek mümkündür. Onun hayır işleri sadece Darende ile sınırlı 
kalmamıştır. Cami, köprü, okul, sağlık kuruluşları, kütüphane vs. pek çok müessesenin 
yapımında hem maddî hem de mânevî gücüyle destekçi oldu. Tasavvufî anlayışın teme-
linde yer alan insanı yüceltme amacına hizmet etmek üzere etrafında oluşan halkaya zâhir 
ve bâtın ilminden imkânlar sunmak için çok gayret sarfetti.  

Osman Hulûsi Efendi, XII. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevî ile başlayıp daha sonra Yunus 
Emre, Eşref oğlu Rumî, Niyazi Mısrî, Aziz Mahmud Hüdaî, Ahmet Kuddusî gibi isimler-
le devam eden Tasavvuf Türk şiirinin XX. yüzyıldaki önemli bir temsilcisidir. Hakikate 
giden yolda vecd, şevk ve şuhud halinde yaşadıklarını ve gördüklerini bir tarafıyla klasik 
geleneğe, diğer taraftan irşad edici tarz ile ön planda tutan bir disiplin içinde şiir düzle-
mine çıkarmıştır. 

Tasavvufî Türk Edebiyatı çerçevesinde ilahi aşk ile yazdığı şiirlerini “Dîvân-ı Hulûsî-i 
Dârendevî” adı altında bir arada toplamıştır. Osman Hulûsi Efendi Divân’da daha çok 
aruz veznini kullanmış, hece vezniyle de şiirlerini yazmıştır. Bu şekilde hem Fuzûli ölçü-
tüyle Divân hem de Yunus Emre ölçütüyle herkesin anlayacağı bir şekilde şiirler kaleme 
almıştır. Şiirlerindeki esas gayesi insanları irşad etmektir. Şiirlerini tasavvufî derinlik, 
manevî neşve, insanları hayra ve doğruya yöneltme amacıyla her türlü sanat kaygısından  
uzak olarak yazmıştır. 

Osman Hulûsi Efendinin diğer bir eseri “Mektûbat-ı Hulûsî-i Dârendevî” dir. Çeşit-
li şahıslara yazdığı mektuplardan oluşan içerisinde şiirlerinde yer aldığı Osmanlıca bir 
eserdir. Nasihatnâme özelliği taşıyan bu mektuplarda insan-ı kâmil olma unsuru işlenir-
ken muhtelif konulara tasavvufî açıdan bakılmak suretiyle sosyal hayattaki davranışlar 
hususunda öğütler verilmiştir. Mektuplarında zaman  zaman ayet ve hadislerle telmih-
lerde bulunmuş, veya tercümelerini almış; Sâdî, Molla Câmi ve Mevlâna gibi büyüklerin 
sözlerine yer vermiştir. Böylelikle onun nazım da didaktik bir üslup kullandığı görülür. 
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Osman Hulûsi Efendi mektupla-
rının bir kısmını mensur bazıla-
rını manzum, birçoğunu da man-
zum-mensur karışımı şeklinde 
yazmıştır. Onun mektuplarında-
ki neşveye baktığımızda sanki 
bir Osmanlı dönemi hitabı ile 
karşılaşıyoruz. Mektuplarındaki 
manzumelere baktığımızda ga-
yet sâde bir dilde yazılmış, çoğu 
kez konuşma lisanıyla kaleme 
almış mesnevileri görüyoruz. 
Ancak her iki halde de hikmetli 
sözlerin, nasihat dolu cümlelerin 
muhatabına önemli mesajlar ver-
diğini görüyoruz. Osman Hulûsî 
Efendi Dîvan ve Mektûbatın’da 
Hulûsi mahlasını kullanmıştır.  

İrşad vazifesinin yanı sıra 
sosyal faaliyetleri ve yaptırdığı 
eserlerle tanınan Osman Hulûsi 
Efendi Şeyh Hamid-i Velî Cami 
imam ve hatipliği sırasında ya-
zarak irad etmiş olduğu hutbeleri 
“Şeyh Hamid-i Velî Minberinden 
Hutbeler” ismiyle neşredilmiştir. 
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış 
olan bu hutbelerde Hulûsi Efendi 
kendine mahsus rik’a el yazısını 
kullanmıştır. Hutbeler akıcı bir 
üslupla yazılmış konu zenginliği ve muhteva genişliğine sahiptir. Hulûsi Efendi kağıda 
ve kaleme o kadar önem vermiş ki yazmış olduğu hiçbir kağıdı çöpe atmamış bir yenisini 
yazdığı halde bir öncesini saklamıştır. Hutbeleri muhteva olarak; sosyal hayat, ahlak, 
ibadet, dünya, dünya gündemi, yardımlaşma, kötü hallerden uzak durma, ilim, çevre, 
mübarek günler, insan, İslâm, İslâm büyüklerinin tavsiye ve görüşleri, vatan, millet, birlik 
ve beraberlik, anne- baba hakkı, çocuk ve sevgi içeriklidir. Bu ise çok yönlülüğü ve geniş 
bakış açısını ispatlarken sosyal hayat ve insana ne kadar çok önem verdiğini bizlere ka-
nıtlamaktadır. Hutbelerini davudi bir ses tonu ile okuyan Osman Hulûsi Efendi, insanların 
gönüllerine hitap ettiği için tüm cemaatin dikkatini kendisine yoğunlaştırırdı. 
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Osman Hulûsi Efendinin hoşgörüsü, insanlara karşı yaklaşımı, âli cenaplığı, ahlakı, 
mütevazılık gibi güzel hasletleri insanları hayranlık içerisinde bırakmış bir manevî kuv-
vet ile insanları kendi etrafında toplamıştır. Hulûsi Efendi insanları doğru yola sevk et-
mek için elinden geleni yapmış, tüm insanlara faydalı olmuştur. İnsanlarla çok güzel ile-
tişim ve diyalog kurmasını başaran Osman Hulûsi Efendi insanların dertlerini dinleyerek, 
problemlerin çözümünde yardımcı olmuştur. Öyle ki, Darende ve çevresinde meydana 
gelen tartışma, husumet, kin ve kan davaları gibi problemlere Hulûsi Efendi usulüne göre 
çözümler bulmuştur. 

Osman Hulûsi Efendi yaratılana karşı sevgi ve şefkat beslerdi. Cami içerisinde bulu-
nan yengeç ve akrepleri bile öldürmez onlara merhametle muamelede bulunur, çevresin-
dekilere de dokunmamalarını, zarar vermemelerini söylerdi. Bu olay şu kıssayı hatırlatır. 
Bayezid-i Bistamî(k.s.) teheccüt namazına kalktığında bir akrep yanına gelir ve bekler 
(seyreder)  bu olay bir kaç kez tekrarlanır. Hizmetlilerinden birisi bu akrebi görür ve zarar 
vermesin diye öldürür. Bayezid-i Bistami Hazretleri “Oğul o her gece bizimle beraber-
di” demek suretiyle yaratılmışlara şefkatini dile getirir. İşte Bayezid-i Bistami ve Osman 
Hulûsi Efendinin hal, yaşayış ve düşünceleri bir lambadan çıkan alev gibi aynıdır. Her 
ikisi de “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” düsturunu ilke edinmiş, bunu hayatlarında 
uygulamışlardır. 

Osman Hulûsi Efendi ahlakı, insan sevgisi, mütevazılıği, zekâsı, ilmi, yaşayışı, cö-
mertliği ile insanlara örnek olmuştur. Hayatının her safhası Kur’an’dan bir gezinti, sün-
netten bir tablo olmuştur. 

Dîvânında geçen nasihat isimli gazeli şöyledir:

NASİHAT
Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma 
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol 

Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma 
Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol 

Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya 
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol 

Allâh için herkese hürmet et de sev sevil 
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol 

İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem 
Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol 

Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi 
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol 

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu 
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol 

Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya 
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol 

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin 
Sözünü gerçek söyle Hulûsî’nin dili ol
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10.2. DEVLET RİCALİ (ADAMLARI)

Muhtelif devirlerde Darende’den bir çok devlet adamı yetişmiştir. Osmanlılar’dan 
önce Balaban Bey burada görev yapmıştır. Bu ad, günümüze kadar unutulmadan gel-
miştir. Osmanlılar döneminde 2 sadrazam, 4 vezir, 30 paşa (vali) devlet hizmetinde bu-
lunmuştur. Bunlardan bir kısmı yurt çapında, bir kısmı da hem yurt çapında, hem de 
Darende’de bir çok eser yaptır-mışlardır. Bu şahsiyetlerden bir kaçı; Zeynelabidin Paşa, 
Sadrazam Mehmet Paşa, Hacı Hüseyin Paşa, Yusuf Paşa, İbrahim Paşa, Sadrazam Topal 
İzzet Mehmet Paşa vb. gibi şahsiyetlerdir. Aşağıda bir kısmı hakkında biyografik değer-
lendirmeler yapılacaktır.

10.2.1. ABDİ (ABİDİN, ZEYNELABİDİN) PAŞA ( ? – 1687)

Şeyh Hamid-i Veli Hazetleri’nin soyundan olan Abidin Paşa, Şeyhzâde Zeynela-
bidin Paşa (ö. 1687) adı ile de tanınmıştır. Abidin Paşa Dersaadet’te gümrükçü olup 
1096/1685’de Rumeli Beylerbeyi payesiyle Erzurum valisi, aynı sene içinde Sayda ve 
Müteakiben Trablusşam valisi olarak 1687 da vefat etmiştir . Darende’ye önemli miktar-
da eserler yaptıran devlet adamlarından biridir. Oğlu Abidin Paşazâde Ali Paşa, Maraş ve 
Mısır’da görev yapmış ve orada vefat etmiştir . Abidin Paşa külliyetli vakıflar yaptırmıştır 

Abidin Paşa’nın kızı Emine Ha-
tun, Hüseyin Paşa’nın kardeşi ve bir 
süre Tokat voyvodalığı yapmış olan 
Hasan Ağa ile evlenmişti. Emine Ha-
tun ve kızı Abide Hatun Darende’de 
ayrı ayrı iki medrese yaptırmışlar ve 
bunlara vakıf gelirleri tahsis etmişler-
di.

1687’de vefat etmiş olan Abdi 
Paşa’dan sonra, Darende’de aynı adı 
taşıyan iki paşa daha bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi Ağa Abdi Paşa ile 
torunu Koca Abdi Paşa’dır. Bu zatlar 
da aynı zamanda Abidin Paşa adları 
ile de tanınmaktadır. Ayrıca Zeynela-
bidin Paşa’nın oğlu Ali Paşa ile tanın-
dığı gibi Ağa Abdi paşa’nın oğlu Ali 
Paşa da Gülüç Ali Paşa adı ile tanın-
mıştır. Bu ailenin Zaimzâdeler ve So-
muncu Baba ile münasebeti vardır .
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10.2.2. CEBECİZÂDE / SADRAZAM MEHMET PAŞA ( ? – 1784)

Darende’nin çıkardığı paşalarla tanınmış olan Cebecizâdeler ailesindendir. Babasının 
adı Mahmud’dur. Cebecizâdeler ailesi, yedi sekiz paşa çıkarmıştır. Bu paşaların en meş-
huru, Eski Sadrazam Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa’dır. Cebecizâde Mehmet Paşa, 
Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa’nın yeğeni olduğundan kendisine kapıcıbaşılık veril-
miştir. Darende Müftüsü Fetullah Musulî’nin öğrencisi ve dostlarındandır. 1747’de elçilik 
ile Nadir-şah’a gönderilmiş olan Kesriyeli Ahmed Paşa’ya kethüdalık etmiş ve daha son-
ra hükümetin bazı mühim işlerinde bulunarak muvaffak olmuş ve 21 Mart 1768’de birinci 
imrahor tayin edilmiştir .Darendeli Mehmet Efendi, bir süre sonra Burgaz Hisarı muha-
fızlığında bulunmuş, vazifesini muvaffakiyetle başarmasından dolayı I. Abdulhamid’in 
makbul silahtarı Seyyid Mehmet Efendi ( Karavezir Seyyid Mehmet Paşa) tarafından bu 
hizmeti padişaha arz edilmesi üzerine 20 Aralık 1776’da sadaret kethüdası olmuştur . 

Bu tarihlerde I. Abdülhamid tayin edeceği sadrazamları silahtarı Seyyid Mehmet 
Efendi’nin tesir ve tavsiyesiyle yapmakta olduğundan, silahtar kendisiyle işbirliği edecek 
olan Darendeli Mehmet Efendi’yi sadarete tayin için kethüdalığa getirtmiş ve tayininden 
on altı gün sonra, 5 Ocak 1777’de Derviş Mehmet Paşa’nın yerine veziriazam yaptırtmış-
tır .Darendeli Hanifi Hoca, Mehmet Paşa’nın sadarete geçişini ilginç bir hikayeye bağlar. 
Tebdili kıyafetle İstanbul Süleymaniye Medresesi’ne gelen Padişah, orada yüksek tahsil 
yapmakta olan Mehmet Efendi’nin odasına da uğramıştı. Bu esnada Mehmet Efendi’ye 
sorduğu bir soruya aldığı cevaptan hoşlanan Padişah, “Darendeli Mehmed Efendiyi kor-
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kutmadan saraya getirin” diye irade buyurmuştur. Hoca huzuru şahaneye geldiğinde 
“Hukuk-ı şer’iyenin cevabından memnun oldum. Seni sadrazam kethüdası tayin ettim” 
diye ferman buyurmuştur .

I. Abdülhamid sadarete tayin ettiği zatlara tam istiklal vermekte ise de perde arkasından 
Silahtar Seyyid Mehmet Efendi’nin etkisi eksik olmamakta idi. Bundan dolayı gerçekten 
vazifeşinas ve liyakatli olan Darendeli Cebeci zade Mehmet Paşa’nın sadarette muvaffak 
olamayacağı tecrübeli devlet adamları tarafından söylenmiş ve dedikleri gibi çıkmıştır. 
Darendeli Mehmet Paşa, 1 yıl 8 ay 5 gün sadarette kalmış, işine müdahale eden Silahtar 
Seyyid Mehmet Efendi ile nihayet araları açılmıştır. Sonuç olarak I. Abdülhamid, ken-
disine ulaşan yanlış bilgiler sonucu veziriazamın, tamahkarlık, tembellik içinde olduğu, 
mühim devlet işlerini geciktirdiği, hazinedarı ve akrabalarının devlet işlerine karıştıkları 
ve rüşvet düşüncesine kapılarak 1 Eylül 1778’de Darendeli Mehmet Paşa’yı sadaretten 
azlederek vezaret rütbesini de kaldırmak suretiyle Bozcaada’da ikamete memur etmiş, 
yerine yeniçeri ağası Kalafat Mehmet Ağa veziriazam olmuştur .

Tarihler, Cebeci zade Mehmet Paşa’nın cidden muktedir ve sadaret makamının ehli, 
değerli bir vezir olduğunu, fakat padişahın mutemedi Silahtar Seyyid Mehmet Paşa’nın 
mizacına göre hareket edemediğinden kendinden öncekileri gibi sadaretten azledilmiş ol-
duğunu kaydetmektedirler. Bu arada Sadrazam Darendeli Cebeci zade Mehmet Paşa’nın 
sadaretten azlinden sonra, emval ve eşyasının müsadere edildiği anlaşılmaktadır. Bu konu 
ile ilgili 2 ve 4 Eylül 1778 tarihli iki ferman kaydına göre, söz konusu olan tarihte Cebeci 
zade Mehmet Paşa’nın mallarının devlet adına müsaderesi emredilmiş, onun mevcut mal-
larının borçlarına karşılık tutulacağı, bu nedenle Darende’deki mallarının da müsaderesi 
gerektiği bildirilmiştir. Bu iş için de Derende kadısı ile birlikte Maraş eski mutasarrıfı, 
Darende’de zorunlu ikamete memur Mirimiran İbrahim Paşa görevlendirilmiştir .
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Mehmet Paşa, iki ay kadar Bozcaada’da kalmış, 11 Kasım 1178’de vezirliği ibka 
edilerek İnebahtı muhafızlığına ve oradan 16 Haziran 1779’da İçel sancağına naklolun-
muştur. Kısa bir süre sonra 28 Ekim 1779 da tekaüd olarak Darende’de ikamet etmeye 
başlamıştır. Bu arada vefat eden Mısır valisi İbrahim Paşa’nın yerine tayin edilmek isten-
miş, ancak Mısır işlerinin zorluğu ve kendisinin yaşlılığına binaen Mısır valiliğine tayin 
edilmemiş; muhtemelen 21 Ağustos-Eylül 1779 tarihli aynı Hatt-ı Hümayun ile Cidde 
valiliğine tayin olunmuştur. Fakat 10-15 Kasım 1779 tarihli başka bir fermanla emeklilik 
isteği kabul edilmiş ve görevden affedilerek memleketine gitmiştir .

Darendeli Mehmet Paşa’nın 8 Şubat 1784’de vezirliği iade edilerek o sırada Rusya’nın 
Kırım’ı ilhakı nedeniyle Osmanlı Devleti harp hazırlığı olmak üzere sınırların ve kale-
lerin muhafazası ve takviyesi göreviyle Erzurum valiliği ve ordu kumandanlığına tayin 
edilmiştir . O sırada görev yerine gitmekte ağır davranması ve başlamak için kabul edi-
lemeyecek miktarda para istemesi Padişah ve sadrazam tarafından hoş karşılanmayarak 
özel bir ulak ile hemen göreve başlaması emri gönderilmiştir . Hanifi Hoca’ya göre, ula-
ğın getirdiği ferman, Tahtalı köyünde vefat etmiş olan Mehmet Paşa’nın cenazesinin yı-
kanması esnasında ulaşmış, beldenin ileri gelenleri ve alimlerin ısrarı üzerine “Ferman-ı 
Hümayun yerini bulsun” denilerek kefeni içerisine konulmuştur .

Mehmet Paşa, fiilen görevine başlayamadan, resmen 8 Şubat 1784-18 Nisan 1784 
tarihleri arasında 69 gün valilik yaptıktan sonra vefat etmiş, ölüm tarihinden geçerli ol-
mak üzere Erzurum valiliği Hacı Ali Paşa’ya verilmiştir . Yetmiş yaşında iken vefat eden 
Mehmet Paşa , Darende’de kendisinin yaptırmış olduğu külliyenin bir bölümünü oluştu-
ran Camii’nin minaresinin güney tarafına, eski kütüphanesinin batısında bulunan alana 
defnedilmiştir. Kabri buradadır .

Mehmet Paşa’nın, 11 Mayıs 1778 tarihine ait bir vakfiyesi bulunmaktadır. Bu vakfiye-
si ile İstanbul, Gelibolu, Adapazarı, Sapanca, İzmit, Urfa, Elbistan, Maraş ve Darende’de 
çok zengin vakıflar ve vakıf eserler tesis etmiştir. Darende kasabasında halktan alına-
cak avarız vergisinin vakıf gelirlerinden karşılamasını şart koşmuştur. Bu uygulaması ise 
hemşehrileri için çok önemli bir insanlık ve kadir bilirlik örneğidir. Mehmet Paşa’nın Da-
rende’deki vakıflarının gelirinden bir kısmını Haremeyn’e yani Mekke-Medine’ye tahsis 
etmesi ise onun ince duygularını gösteren ayrı bir örnektir. Nakşibendi tarikatına ilgisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Darende’nin Heyiketeği mahallindeki Camii’ni, Medresesi’ni 
ve kütüphanesini, 1800 akçe mukataa-ı zemin ile tasarrufunda olan akrabası Sarı Ab-
durrahman Paşa’nın vakıf arazisi üzerine yaptırmıştır. Kızı Halime Hanımı vakıflarının 
mütevelliliğine; Hazinedârı ve Damadı, Ser bevvâbîn-i Dergâh-ı Âlî Mehmet Said Beyi, 
vakfın nazırı ve mütevelli vekilliğine tayin etmiştir . Mehmet Paşa vakfiyesini tescil et-
tirmiş olduğu 1193 senesinde kendisinin kütüphanesine vakıf kitaplar da tahsis etmiştir. 
Bu kitapların üzerinde Cebecizâde Mehmet Paşa’nın vakfı olduklarına dair mühür bulun-
maktadır. Mühürün yaptırılmış olduğu tarih ise vakfiyesini tescil ettirdiği aittir. Vakıf ki-
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taplara ait mührün üzerinde “Vakf-ı haza Sadru’l-a’zam Muhammed Paşa ed-Darendevî” 
kaydı bulunmaktadır .

10.2.3. HASAN BAKAİ ( ? -1785)

Darendeli Hayret Efendi ve Süleyman Penahi’nin büyük kardeşidir. Soyu Şeyh 
Hamid-i Veli Hazretlerine kadar uzanan 
Darende’nin Kılıçbağı mahallesinin Zaimo-
ğulları ailesindendir. Zaim Mustafa Ağa’nın 
oğludur. Memleketinde Katipzâde şöhretiy-
le tanınmıştır. 1785 yıllarında memleketinde 
vefat etmiştir. Mevlid-i Nebi manzumesi ol-
duğu gibi Seyyid Battal Gazi Gazavâtı’nı ve 
Hadikatu’s-Sua’dâ’yı nazma çevirmiştir. Ker-
bela adlı bir eseri de bulunmaktadır . Bakai’ye 
ait olduğu belirtilen iki eserinden daha haber-
dar olmaktayız Birisi Hikaye-i Şirvan Şah, 
diğeri de Harunü’r-Reşid hikayesi’dir. Büyük 
Abdi Paşa’nın dostlarındandır.

Bakai’nin Şeyh Hamid-i Veli’den kendisine 
kadar olan nesebi şöyledir: Şeyh Hamid-i Veli, 
Halil Taybi, Seyyid Ahmed, Vali Muhyiddin 
Paşa, Alaaddin Paşa, Derviş Paşa, Zaimzâde 
Hasan Paşa, Dergahı Ali Ser-Bevvabini Meh-
met Paşa, ve babası Zaim Mustafa Ağa’dır .

Bakai de kardeşi Hayret Efendi gibi, 
Darende”de “Katipzâde” şöhretiyle tanınmak-
tadır Katip olarak çalışmıştır. İslam tarihi-
ne vakıf, ilim fazilet sahibi olan Bakai, meşayıhtandır. Kendisi züemadan olan Bakai, 
kumandasındaki kuvvetler ile orduya katılarak din ve vatan uğrunda birçok savaşlarda 
bulunmuş ve bu uğurda Rumeli’de şehit olmuştur. Kendisi şehit düştüğü yere defnedil-
miş, şahadeti ve harpteki celadet ve şecaati karşılığında medfun olduğu yere zamanının 
padişahı olan Birinci Abdülhamid tarafından türbe yaptırılmıştır . onun Mora’da İmroz 
kalesinde medfun olduğu söylenmektedir . Memleketinden çok ötede 1785’de şehit oldu-
ğu bilinmektedir. Evlâdı olmamıştır. Annesi Ekabir Hanım’ın, ailesi Urfa eşrafındandır. 
Ekabir Hanım, hayır, hasenat, ve daima ibadetle meşgul olmuş, Darende’nin eski mevkii 
civarında kendi adına bir cami yaptırmıştır. Eserlerinde sade bir dille hadiseleri canlandı-
ran, kuvvetli bir kalem sahibi olan Bakai’nin şiirleri orta seviyededir. Aruzu iyi kullandı-
ğını söyleyebiliriz. Ömrünün son demlerini sürdüğü İmroz kalesinde bir tekke açarak bu 
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manada da hizmetlerini sürdürmüştür .

Ancak Hasan Bakai’nin edebiyatımızdaki asıl hizmeti ve şöhreti ilk manzum Battal-
name şairi olmasından dolayıdır. Battal Gazi Destanı’nın nazmedilerek edebiyatımıza 
kazandırılması Darendeli Şair Bakai’ye nasip olmuştur .

10.2.4. SÜLEYMAN PENAHİ (1789 - ?)

Mora’da ve Mirdos Kalesi’nde tekyesi bulunan Süleyman Penahi, Darendeli 
Cebecizâde Mehmet Paşa’nın torunudur. Şeyh Hamid-i Veli soyundandır .

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgiye rastlamadığımız Süleyman Penahi’nin 
1789’da doğmuştur. Mehmet Paşa’nın torunu ve Zaim Mustafa Ağa’nın oğludur. Hasan 
Bakai ile Hayret Mehmet Efendi’nin küçük kardeşleridir . Bir vakıf kaydından anlaşıldığı 
kadarı ile Süleyman Penahi’nin de Yusuf Agâh adında bir oğlu vardı Bu zat adı tespit edi-
lemeyen bir fetva kitabını yine adı tespit edilemeyen bir yere vakfetmiştir.

 Süleyman Penahi, bir süre Cebecizâde Mehmet Paşa’nın kapı kethüdalığını yapmıştır. 
Cebeci zade Mehmet Paşa’nın Cidde ve Sayda valiliğine tayin edilmesine ilişkin hatt-ı 
hümayunun sadrazam arzına göre, Cebecizâde Mehmet Paşa’nın Mısır valiliği yerine 
Cidde ve Sayda valiliğine tayin edilmesi üzerine, Kapu kethüdası ve torunu olan Sü-
leyman Penahi, Mehmet Paşa’nın Mısır 
valiliği görevini almasından çekinerek 
1779’da kapı kethüdalığından istifa et-
mek istemiştir. Süleyman Kaşif’in daha 
sonra bir süre için Matbah-ı Amire, yani 
saray mutfağı emini olduğu görülmekte-
dir. Bu arada Halep cizye mukataası ken-
disine tahsis edilmiştir. 

Süleyman Penahi, ilim ve fazile-
ti şahsında birleştirmiş bir alimdir. Bir 
çok eserleri olduğu ifade edilmekteyse 
de elde bilinen yegane eseri M.1805-
1806’da telif olunan Nasihatnamesi’dir. 
Giriş kısmının başında Haza kitap-ı Na-
sihatname ve Nazm-ı Süleyman Penahi 
Rahmetullah ibaresi ve Besmele’den 
sonra giriş kısmı başlamaktadır. Bilin-
diği gibi Nasihatnameler, öğüt verici 
özellikte yazılmış olan didaktik eserler-
dir. Mesnevi şeklinde olduğu gibi küçük 
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manzumeler halinde de yazılabilir .

10.2.5. HAYRETİ / HAYRET MEHMET EFENDİ ( ? - 1826)

Asıl adı Seyyid Mehmet olan divan şairi Hayret Mehmet Efendi, kimi kaynaklarda kı-
saca Hayret Efendi ya da Hayreti olarak da geçmektedir. Darende’de doğmuştur. Soy kü-
tüğü Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerine kadar uzanmaktadır. Darende’nin Kılıçbağı mahal-
lesinin Zaimoğulları ailesindendir. Zaim Mustafa Ağa’nın oğludur. Tahsilini İstanbul’da 
tamamlamıştır. Hasan Bakai ve Süleyman Penahi ile kardeştir. Üçü de şiir ve ilimde ma-
hir devlet adamlarıdır.

Divan-ı Hümayun kaleminden yetişmiştir. Hacegan rütbesi ile Sadrazam Yusuf Ziya 
Paşa, Celal Paşa, Mehmet Galip Paşa, Ahmed Şakir Paşa’nın “Divan”katipliklerinde bu-
lunmuştur. Daha sonra Mısır’a giderek Mehmet Ali Paşa’nın (1769-1848) divan katipli-
ğini yapmıştır .

Hayret Mehmet Efendi, “Tuhfe-i Zîbâ” adlı eserinde bir şiir halinde Mısır’a gidişini 
anlatmaktadır. Selman Özsoy, Hayret Efendi’nin Mısır’daki katipliği hususunu rivayetle-
re dayandırarak anlatmaktadır. Onun verdiği bilgilere göre Hayret Efendi mabeynde katip 
iken Mehmet Ali Paşa, Osmanlı’ya harp açmış. Mehmet Ali Paşa galip gelmiş. Nihayet 
sulha karar vermişler. Ali Paşa kendisine yazılan sulhnameyi okuyunca; Bu sulhnameyi 
yazanı bana gönderirseniz sulhu kabul ederim yoksa sulh olmuyorum demiş. Nihayet 
Hayret Efendi Mısır’a gitmiş... Hayret Efendi’nin fazilet mertebesini, Ali Paşa’nın hazi-
nedarı Süleyman Kaşif Bey’e yazdığı mektupta, Darendeliler paşaları ile iftihar etmesin-
ler, Hayret Efendi gibi bir alimle iftihar etsinler demiştir .

Hayret Efendi, devlet hizmetindeki mevkii, ilim ve irfan yolundaki şöhreti yanında 
şair ve edebiyatçılığı ile de tanınmaktadır. Divan şairi Ayıntablı Ayni’nin (1766-1837) 
şiirlerinde Darendeli Hayreti’nin tesiri vardır. Refik Halit Karay tarafından kaleme alınan 
Bu Bizim Hayatımız (1950) adlı roman, Şair Hayret Efendi’nin torunu ve Müşir Ahmet 
Selami Paşa’nın oğlu Mazlum Sami Bey’in hayatı hakkındadır. Sami Bey (d.1888)’in, 
babası Müşir Ahmet Selami Paşa’nın debdebeli devri, ecdadı Hayret Efendi’nin muaz-
zam servetinin varisi olarak Mısır’a gidişi, 1944-1945 yıllarında İstanbul’a gelişi; yine 
büyük babası Hayret Efendi’nin köşkündeki hayatı, maceraları konu edilmiştir .

Hülasa Mısır’da Ali Paşa maiyetinde divan katipliği yapan Hayret Mehmet Efendi, 
Mısır’da vefat etmiştir. Ölüm tarihi Arif Hikmet’te 1823, Fatin’de 1824-25’tir. Bursalı 
Mehmet Tahir ve Agah Sırrı Levend de onun ölüm tarihini 1827 olarak gösterir .

Mehmet Hayret Efendi, inşasının güzelliği ile de takdir toplamıştır. Eski tarz üzerinde 
yazılmış “Riyazü’l-Kütebâ ve Hıyâzü’l-Üdebâ adında mufassal bir münşeat mecmuası, 
onun vefatından sonra Mehmet Ali Paşa’nın talebiyle 1826’da Mısır-Bulak’da bastırıl-
mıştır. Bu eserdede, padişaha, Darüssaade ağalarıyla, Enderun büyüklerine, sadrazamla-
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ra, şeyhülislamlara, vezirlere, Dergah-ı Ali kapıcıbaşılarıyla voyvodalara yazılar bulun-
maktadır.

Mehmet Hayret Efendi’nin Tuhfe-i Zîbâ adlı eseri de Riyazü’l-Kütebâ ile aynı yıl için-
de bastırılmıştır. Küçük çaplı bir eserdir. Kütüphanelerde “Tuhfe-i Hayret” adı ile de ka-
yıtlıdır. Bu adlandırma, bazen iki ayrı kitap gibi algılanmaya da neden olmaktadır. Tuhfe-i 
Zîbâ’da, Farsça kelimelerin manzum olarak Türkçe karşılıkları verilmektedir. Bu haliyle 
bir lügat niteliğindedir . İbn-i Melek’in, sarf ve nahivle ilgili “Elfiye” adındaki Arapça 
eseri, Hayret Efendi tarafından Mısır’a gitmeden önce Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Kü-
çük çaplı bir eserdir ve manzumdur. Muhtelif yazmaları bulunmaktadır .

10.2.6. İZZET MEHMED PAŞA (1793 -1855)

Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid devrinde iki defa sadrazam olan İzzet Meh-
met Paşa, Darende eşrafından İbrahim Bey’in oğludur. 1793 yılında Darende’de doğ-
muştur. Bazı valiliklerde bulunan amcası Ali Paşa’nın dairesinde yetiştirilmiştir. Ali 
Paşa’nın/1809’da Konya valiliğine tayin edilmesiyle onun mühürdarı olmuştur. Daha 
sonra kapıcıbaşılık ve mirahorluk payesi ile mütesellimlik ve voyvodalık yapmıştır .Kay-
dedilen görevlerden sonra devlet hizmetlerinde deneyimli hale gelen İzzet Mehmet Paşa, 
İspartalı İbrahim Paşa’nın kethüdalığını yapmış, İbrahim Paşa’nın Bursa mutasarrıflığı 
ve Boğaz muhafızlığı zamanında, memuriyeti ile ilgili işlerin idaresini kendisi yürütmeye 
başlamış, idaresi ve bazı maharetleri dikkati çektiğinden, bir süre sonra, dimağına halel 
gelmesi nedeniyle azledilen İbrahim Paşa’nın tavsiyesi üzerine, 31 Ağustos 1821’de ken-
disine mirimiran rütbesi verilerek Karadeniz Boğazı’nın Anadolu sahili muhafızlığına 
getirilmiştir. 20 Kasım 1822’de Karadeniz Boğazı’nın Anadolu sahilini muhafaza etmek 
şartıyla eski görevine ilaveten Karahisar-ı Sahib mutasarrıfı olmuş, Üsküdar, Beylerbeyi, 
Beykoz taraflarının muhafazası ile görevlendirilmiştir.

Miri miran İzzet Mehmet Paşa, 20 Kasım 1822’de Anadolu sahili muhafızlığı şartıy-
la Karahisar-ı Sahip(Afyon) mutasarrıflığına tayin olunmuştur. Altı ay sonra 14 Hazi-
ran 1823’de Karahisar-ı Sahib mutasarrıflığı Miri miran Memiş Paşa’ya verilerek, onun 
yerine yine Boğaz muhafızlığı uhdesinde kalmak üzere Menteşe sancağı tasarrufuna 
verilmiştir. Aynı görevine devam ederken 19 Temmuz 1825’de vezirlik tevcih edilmiş, 
Kütahya, Ankara ve Afyon Karahisar sancaklarının bağlı olduğu Anadolu valiliği de 
kendisine verilmiştir .Boğaz Muhafızlığı görevini yürütmekle beraber, II. Mahmud’un, 
İzzet Mehmet Paşa’yı Yeniçeri ve Rum isyanlarına karşı güvenilir bir idareci ve hazır 
bir kuvvet olarak gördüğü anlaşılmaktadır. O sırada Etnik-i Eterya’nın Rumlar arasında-
ki çalışmaları artmış Mora’da ihtilal başlamış, Yeniçeriler isyan etmiş, Ruslarla ilişkiler 
yeniden bozulmuştu. İzzet Mehmet Paşa, Boğaz muhafızlığı ile Ruslar’a karşı tedbirler 
almış, Yeniçeriler’in isyanı esnasında Saray’a davet edilince maiyetini toplayarak diğer 
devlet erkanının da yardımı ile Sancağı-ı Şerif’i çıkartmış, onun ve diğer devlet adamla-
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rının yardımı ile isyanı bastırmış ve suçlular 
cezalandırılmıştır. Yeniçeriler ’in isyanını 
muvaffakiyetle bastırarak devleti bu mese-
leden kurtarmıştır. Bu fitnenin söndürülme-
sinde maiyetinde bulunan kardeşi Halil Bey  
ve Karadeniz Boğazı’nın Rumeli sahilleri 
muhafızı Ağa Hüseyin Paşa’nın da önemli 
yardımları olmuştur. Ağa Hüseyin Paşa ile 
birlikte Et Meydanı’ndaki yeniçeri kışlaları-
nı kuşatarak âsileri idam ettirmiştir .

Şemseddin Sâmî, İzzet Mehmet Paşa’nın 
1826’da zuhur eden Yeniçeriliğin kaldırılı-
şı esnası (Vak’a-i Hayriye)’nda fevkalade 
gayret ve hizmeti nedeniyle padişah katında 
değeri yükseldiğinden, Üsküdar’da ikamet 
etmek üzere, Anadolu sahilleri muhafaza-
sının kendisine verildiğini kaydeder. Ancak 
yapılan tespitlere göre İzzet Mehmet Paşa, 
Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra Kaptan-
deryalık ile taltif edilmiştir . 1828-1829 
Osmanlı-Rus savaşının başlaması üzerine 
Varna muhafızlığına tayin edilmiştir .

İzzet Mehmet İzzet Mehmet Paşa, Müt-
tefik devletler tarafından Navarin’de yakı-
lan Osmanlı donanmasının yerine düşmana 
karşı çıkacak bir donanmanın bulunmama-
sı nedeni ile maiyeti ve bahriye askerinden 
toplam üç bin kişilik bir kuvvetle kara ta-
rafından Varna tarafına gönderilmiştir. Rus 
saldırısına karşı dört ay kadar direnmiş, 
10.000’i aşkın askeriyle Varna’yı kuşa-
tan Rusları 14 Temmuz 1828’de yenmiştir. 
Ruslar’ın denizden ve karadan 24 savaş ge-
misi ve 18.000 askerle şehri yeniden kuşatmalarına karşılık, bütün gücüyle savunmaya 
devam etmiştir. Bu arada Varna kuşatmasını haber alan hükümet Serezli İsmail Bey’in 
oğlu Yusuf Muhlis Paşa’yı Varna muhafızlığına tayin etmiş, Sadrazam Selim Mehmet 
Paşa da 4000 kişilik bir süvari birliğini yardıma göndermişti. Kendisi ise yeni hazırla-
nan bir ordu ile 24 Ağustos 1828’de İstanbul’dan yola çıkmıştı .Sadrazamın doğrudan 
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Varna’ya ilerlememesi, Yusuf Muhlis Paşa’nın Ruslarla teslim şartlarını görüşmesi, bu 
konuda halkın da desteğini alması, istediği yardımın gelmemesi, düşman baskısının art-
ması, halkın kan dökülmemesini istemesi, müftünün de bu yöndeki fetvası üzerine dört 
ay kadar savunduğu kaleden 12 Ekim 1828’de çıkarak kaleyi teslim etmiş ve Aydos tara-
fında bekleyen sadrazamın yanına gelmiştir. Ancak kaleyi teslim etmesi nedeniyle seras-
ker ve sadrazam tarafından sorguya çekilmiştir. Sorgulanan İzzet Mehmet Paşa, Varna’yı 
nasıl savunduğunu, Yusuf Paşa’nın Varna’ya gelmesinden sonra işlerin karıştığını, halkı 
kışkırtmaması konusunda defalarca kendisine yazı yazdığı halde bunun dikkate alınmadı-
ğını, sadrazamın kendisinin  20.000’den fazla askerle Varna’ya dört saat mesafede bekle-
diği halde yardıma gelmediğini, bu nedenle Varna’nın tesliminde mesuliyetin sadrazamda 
olduğunu söylemiştir. Bu arada yazılı bir raporla birlikte Varna savunmasıyla ilgili belge-
leri İstanbul’a göndermiş, bu raporun bir suretini de sadrazama vermiştir .

Varna’nın teslimi nedeni ile sorgulanmasından itibaren bir süre korku ve ümitsizlik-
le bekleyen İzzet Mehmet Paşa, Padişah’ın işin hakikatını öğrenmesinden sonra, gö-
rev yaptığı Kaptan-ı Deryalık’dan alınarak suçlu görülen Selim Mehmet Paşa yerine 
24.10.1828’de Sadarete tayin edilmiş, tayin ile ilgili hatt-ı hümayun Padişah’ın birinci 
mirahoru Mehmed Ağa eliyle 29 Ekim 1829’da kendisine ulaşmıştı. Söz konusu hatt-ı 
hümayunda eski sadrazamın beceriksizliği ve yeni sadrazamın gayret ve cesareti kayde-
dilmişti .

İzzet Mehmet Paşa, cephede bulunduğu esnada Sadarete geçince Varna’yı geri almak 
için hazırlıklar yapmış, orduyu Aydos’dan Şumnu’ya nakletmiş, İlkbahar harekatı için 
asker ve zahire tedariki ile meşgul olmuştur. Varna’yı geri almak niyetiyle Rus kuvvetle-
rini dağıtmak için Aliş Paşa ile İbrahim Paşa’yı görevlendirmiştir. Ancak bir süre sonra, 
Ruslar’a karşı başarılı olunamayacağına inanarak sulh yapılması gereğini İstanbul’a his-
settirince padişahın kızgınlığına neden olmuş ve yine cephede iken üç ay 5 gün bu ma-
kamda kaldıktan sonra, sadrazam ve serdar-ı ekrem (ordu komutanı) olarak Şumnu’da bu-
lunduğu sırada 24 Ocak’ta azledilmiş; 28 Ocak 1829’da vezareti kaldırılarak, Tekirdağ’da 
ikamete memur olunup Mühr-i Hümayun elinden alınmıştır. Tekirdağ’da bulunduğu sıra-
da Edirne’yi işgal eden Ruslar’ın Tekirdağ’a yaklaşmaları üzerine halkı teşkilatlandırdı 
ve savunma tertibatı aldırmıştır.

İzzet Mehmet Paşa’nın Mısır meselesi hakkında kayıtlar bulunmaktadır. Darende Ta-
rihi yazarı Hanifi Hoca, İzzet Mehmet Paşa’nın bu seferden önce de Mısır ordusu üzeri-
ne tayin edildiğini anlatarak, “Mısır Hidivi Mehmed Ali Paşa ile harb edildiğinden Ni-
zip seferinde İzzet Paşa, ordusu ile Darende’ye gelmiş. Darende’nin Uluviran ve Ayvalı 
Deresi’nde (ordusunu) kışlatmış. Sultan II. Mahmud’un vefatı duyulunca ordu kâmilen 
dağılmış” der. İzzet Mehmet Paşa Suriye’de gayret ve şecaatıyla Rekfaye muharebesini 
kazanmış ise de eğerinin kuburunda bulunan tabancasının kazaen boşanmasıyla sol ayağı 
sakatlanmıştır. Bu sebepten Beriyyetü’ş-Şam seraskerliğinden alınarak Edirne valiliğine 
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tayin edilmiş, ancak Gelibolu’ya geldiğinde halen yarası kapanmamış olduğundan yeni 
görevine başlamadan affını isteyerek Haziran 1841’de İstanbul’a gelmesine müsaade 
edilmiştir.

Yukarıda adı geçen savaşta ayağının sakatlanmasına binaen Topal lakabı ile de tanın-
mış olan Darendeli Topal İzzet Mehmet Paşa, 7 Mart 1855 yılında altmış sekiz yaşın-
da iken İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Eyüb’de, Bostan İskelesi’nin karşısında, eski 
Mihrişah Valide Sultan mektebi bahçesindeki dershanenin penceresi önünde bulunan sed 
üzerinde, Eba Eyyübi’l-Ensari(r.a.)’nin kabrinin doğu tarafındaki mezarlığın kapısı ağ-
zındadır .

10.2.7. Şeyh Abdurrahman Gündoğan 

1331 yılında Balaban’da doğdu. 1976 yılında vefat etti. Mezarı başında köpeği günler-
ce inlemiş, ayrılmamıştır. 

10.2.8. Ali Baba 

Aşağıulupınar’ın güneyinde bir derenin yamacında toprak damlı bir türbedir. Ali 
Baba’nın ermişlerden biri olduğuna inanılır. 

10.2.9. Derviş Ali 

Kuluncak’ın Bicir Köyü’nde siyah taşla çevrili mezarın köylüler Derviş Ali’ye ait ol-
duğunu belirtmektedir. Derviş Ali’nin 1874 yılında Hekimhan taraflarından gelerek köy-
de çobanlık ettiği söylenir. Ermiş kişi olduğuna inanılır. 

10.2.10.  Aydın Baba 

Aşağıulupınar merkezinde mahalle arasında bir türbedir. Aydın Baba’nın kim olduğu 
ve nereden geldiği bilinmez. Aydın Baba hürmetle yâd edilir, çoğu kişilerin rüyasına girer. 

10.2.11. Siyahî Baba 

Kuluncak merkez kabristanında, etrafı çevrili ve yeşile boyanmış türbedir. Adına Meh-
met Halife veya Arpacı Koca denir. Yöre halkı tarafından saygı ile ziyaret edilmektedir. 
Siyahî Baba denilmesinin sebebi ise teninin renginden dolayıdır. Kerametleri olduğuna 
inanılır. 

10.2.12. Şeyh Tacettin

Kabri Darende Karadiğin Köyü mezarlığındadır. Söylenenlere göre Şeyh Tacettin’in 
doğudan bir grup arkadaşıyla gelerek bölgeyi İslâmlaştırmak için savaştıkları, çoğu Erme-
ni olan halkın Müslüman olmalarını sağladıkları bilinmektedir. Şeyh Tacettin’in mücahit-
liği yanında bir tarikat ehli, bir gönül dostu olarak çevrede saygı ve hürmetle yâd edilir. 
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10.2.13. Tahir Koçer 

Balaban’da 1334 yılında doğdu. Ailesi âlim ve takva sahibidir. Balaban’da dürüstlüğü 
ile bilinen, Şeyh Abdurrahman Gündoğan’ın yeğenidir. Çevrede büyük güven ve sabır 
telkin eden bir kişiliği vardır.

Ayrıca Müftü Taha Buyurgan, Emin Poyraz, Ahmet Türkan ve H. Hamza Çokyaşar 
gibi Darende’nin yetişirdiği önemli isimler vardır.
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XI. GELENEK VE GÖRENEKLER
11.1. Doğum

Düğünden sonra aile büyükleri artık torun beklemektedir. Genç çiftin evliliklerinin 
birinci yılı dolmadan ailede bebek telaşı başlar. Bir yıl içinde gelinde bir işaret görülmez-
se öncelikle gelinin kısırlığı akla gelir. Çeşitli yöntemlere başvurulur. Bu yöntemlerden 
doktora başvurmak, en son akla gelendir. 

İlçemizde eskiden kocakarı ilaçları diye tabir edilip uygulanan yöntemler de olurdu. 
Bunlardan bazıları şunlardır:

- Gelinin ocak olarak kabul edilen yerlere götürülmesi

- Gelinin boynuna bir ip bağlanarak incir ağacına bağlama,

- Ayaklarından tavana asma,

- Haşlanmış kabak üzerine oturtma

Geline işkenceye varacak düzeyde yöntemler uygulanırken, erkekte de kusur olabile-
ceği hiç kimsenin aklına gelmez,  aksine bunda bir suç varmış gibi eksiklik hep kadında 
aranırdı.

Kızı kız iken görme.

Kızı gelin iken gör.

Gelini gelin iken görme

Gelini beşik arkasında gör 

deyişi bile bu konuda sorumluluğun tümünün kadına bırakıldığına güzel bir örnektir. 

Gelinin hamile olduğunun anlaşılması ise yöremizde ailenin sevincine vesile olurdu. 
Eskiden, gelin hamileliğini anlasa bile bunu utancından kimseye söyleyemezdi, genç 
baba da bu duygu içerisinde olurdu ancak evin tecrübeli, güngörmüş hanımları gelinin 
“Yerikyerime’sinden”  (Aşermesinden) durumu anlarlar ve bir memnuniyet ifadesi ile 
çevrelerine en kısa zamanda yaymaya özen gösterirlerdi. Çocuğun cinsiyeti ilgili tahmin 
yürütülürken annenin tükettiği besinler bu konuda belirleyiciydi. Anne tatlıyı çok tüketir-
se bebeğin erkek; ekşiyi çok tüketirse kız olacağına inanılırdı. Bu arada çocuğun güzel, 
yakışıklı olması için anne adayı güzel gördüğü, güzel olan, hoşa giden şeylere bakar; çir-
kin olan, hoşa gitmeyen hiç bir şeye bakmaz. Abdest alıp bebeğinin hayırlı evlat olması 
için dualar ederdi. 

Gebelik ilerleyip de gelinin karnı fark edilir hale gelince, kız anası yoğun bir hazırlığa 
girişerek beşik donatırdı. 

Beşik donatmada ise; bebek için yatak, yorgan, yastık, beşikörtüsü, bebek elbiseler gibi 
el emeği göz nuru olan işlemelerden hazırlanırdı. Bu işlemeler, yöremiz el sanatlarının 
en güzel örnekleri, mahir ustalarımız tarafından yapılan, cevizden oymalı, parmaklıklı, 
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üzeri desen desen çiçeklerle bezenmiş bir beşik hazırlanarak içine konur ve anne adayının 
evine gönderilirdi. Bu hazırlıklar, ailenin ekonomik ve sosyal yapısına göre şekil alarak; 
kumaşların ipekten, beşiğin ise ceviz ağacından yapılmasına özen gösterilirdi. Eskiden 
kullanılan beşikler günümüzde o inceliğini kaybederek bugün zevksiz, kaba şekillere dö-
nüşmüştür. Ahşap beşikler ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuştur. 

Doğumları ise ebeler (ebe analar) yaptırırdı. Darende’de Sellah Mustafa’nın kızı Zey-
nep Ana lakaplı Zeynep Kurtaran,  Darende’nin Balaban Kasabası’nda Hamzo Eşetma 
kadın olarak bilinen ebe ana geçmiş yıllardaki doğum uzmanlarımızdır. Hükümet ebesi 
diye anılan diplomaları ebelere halk arasında pek güvenilmezdi.

Doğumdan sonra çocuğun sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın hemen cinsiyetine 
bakılırdı. Bebek, kız olunca biraz üzüntü duyulurdu. Bebek erkek ise bahşiş koparmak 
için, her tarafa müjdeciler koşturulurdu.

Doğumdan sonra üç gün, gece gündüz gelin yalnız bırakılmayarak beklenir, “Albas-
ması” (Loğusa Humması)’ndan korkulurdu. Anne yalnız bırakılmayıp yanında bekleye-
rek bunun önleneceğine inanılırdı.

Genç anne, “yedi kırkı” çıkıncaya kadar yataktan çıkmazdı. Eğer bebek kız ise yedinci 
günde, erkek ise dokuzuncu günde anne ile beraber yıkanarak “Kırk çıkarılması” için bir 
nevi tören yapılır ve anne ile bebeğin “kırkı” beraber çıkarılırdı.

Doğumun üçüncü günü veya ilk cuma günü çocuğa ad konulur. Erkek çocuğa genel-
likle dedelerden birinin, kızlara da ninelerden birinin adı konulur. 

Erkek evlada önem verilmesinde:

- Soyumuz devam etsin,

- Ticaretle uğraşan ailenin işlerini babadan oğula devretme istekleri,

- Toprak ve arazilerin bölünmemesi,

- Hayvancılığın yapıldığı yıllarda sürüleri ayrı ayrı otlatmak,

- Vatan savunmasındaki asker ihtiyacının önemi gibi nedenler ön plandadır. 

Buna karşın kız çocukları için: “Yiğidin ilki kız gerek. O da yerde gerek”diyerek kız 
evlat sahibi olmanın duyguları dile getirilirdi.

 Çocuğa adını koyacak kişi, abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra sağ kula-
ğına ezan okur sol kulağına gamet getirirdi. Ardından yönünü kıbleye dönerek kucağına 
aldığı bebeğin kulağına 3 kere ismini söyler ve adıyla büyüsün diyerek dua ederdi. Erkek 
çocuklarının göbek adı genelde Muhammed’dir. 

Ad verme töreni sırasında, çocuk kime benzesin isteniyorsa, o kişi çocuğun kulağına 
üfler. Çocuğun ilerde kulağına üfleyen kişiye benzeyeceğine inanılır.

Hısım-akraba ve komşular, anne ile bebeği görmeye “Doğduya Gitme” ziyareti akra-



Darende Kültür Envanteri

166

ba ve yakınlar için yaygın bir âdettir. Doğduya gidilirken her ne kadar yoğurt, süt, sütlü 
(sütlaç), palıza (paluje), lepe (lapa) ve un helvası giden hediyelerin en yaygın olanları ise 
de özellikle ekonomik ve sosyal durumu iyi aileler hediyelerinin gösterişli olmaları için 
âdeta yarışılırdı.  

Gelin, doğumdan sonra kırk gün kocasından ayrı yatar ve bu süre içerisinde evden 
dışarı çıkmazdı. Bunun nedeni ise; kırkı çıkmadan dışarı çıkan annenin mezarının açık 
olacağı inancından ileri gelirdi. Kırk günden sonra kırk arpa ile kırk buğday, bir kaba 
konularak ıslatılır, gelin ile bebek yıkandıktan sonra son dökünme suyuna bu su katılarak 
anne ve bebeğin üzerine dökülerek “kırklanır” yani kırkı çıkarılırdı. Bu arada sözü edi-
len bu kırk gün içerisinde anne ile bebeğin bulunduğu eve; kötü olaylara tanık olanlar, 
sevilmeyen kişiler, taziyesi (yası) olanların alınmamasına dikkat edilir, bu durumda karşı 
tarafın da kırılmamasına özen gösterilirdi. Bu zaman zarfında eve alınmayan kişilerle 
ilgili olarak;

- Anam, o gelince,  çocuğa kırk basar, denerek al basması akla getirilir. 

- Bu avrat da (kadın) nereden çıktı, sakın eve sokmayın, o uğursuzdur!

- O kadının gözü pek değer anam, aman sakının!

- Hınamotu hınam, hemen değer anam, gibi ifadeler kullanılırdı.

 Nazar konusu akıldan çıkarılmazdı. Bebeği nazardan korumak için bol bol dua 
edilir, bebeğin beşiğine Kur’an-ı Kerim konulur, çörek otu serpilirdi.

Bebek ve beşiği için yapılan hazırlıkları şöyle sıralayabiliriz:

• Çenesinin altından geçirilip başına bağlanan “sakandırık” (Bebeğin başının sağ-
lıklı gelişimi için)

• Başa giydirilen, işlemelerle süslenmiş “siper”, 

• Temiz topraklardan elenerek hazırlanan “Öllük” 

• Öllük konularak bebeğin sarıldığı “Kundak bohçası”

• Beşiğin üzerinden geçirilerek çocuğu beşiğe bağlamaya yarayan, kuşağa benzer  
“yörekbağı” ilk akla gelenlerdir. 

Bebeğin beşiğe “belenmesi” ayrı bir ustalık ister. Yazın da kışın da ısıtılan öllük (elen-
miş toprak), alt bezinin üzerine yeteri kadar serilerek bebek üzerine yatırılıp üstü kapatılı 
bu kundağa sarılır. Kundak yapılırken bebeğin elleri kundağın içerisine sokulup, boh-
çanın iki ucu omuzlardan geçirilerek, omuzlar dik kalsın diye sıkıca bağlanır. Bununla, 
çocuğun kemiklerinin düzgün olması, boyunun uzun olması ve sağlıklı olması amaçlanır. 
Bebek beşiğe yatırılıp üzerine yorgan örtüldükten sonra yörekbağı ile iyice bağlanır ki 
buna yöremizde “beşik beleme” denir. Bebeğin beşiğine mutlaka bir Kur’an-ı Kerim ko-
nulur.
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Çocukların, çok ağlayanına çeşitli anlamlar verilir. Darende’de nazar değdiği düşünü-
lerek “nefesi keskin” birilerine okutturulur. Sancısı var diye nane kaynatılıp içirilir. Hava-
le geçirenlere “oynadı” deyimi kullanılarak o çocuğa “Misaf korkuluğu” (Mushaf-ı Şerif) 
verilir. Korktuğu kabul edilen çocuğa, Kur’an-ı Kerim aniden kapatılarak bu sesten çocuk 
korkutulur, bu suretle çocuğun korkusunun geçeceğine inanılır. Özellikle dua okuma sı-
rasında okuyanın çok esnemesi çocuğa nazar değdiğine işarettir. Okuyan kişi bunu şöyle 
açıklar: “Anam çağaya nazar değmiş, okurken esnemekten ağzım ayrıldı, çenelerim çık-
tı.” der. Ayrıca burun deliklerine az miktarda afyon sürülerek bebeğin uyuması sağlanır. 

O dönemlerde yapay emzik bulunmadığından ince bir tülbendin içerisine lokum veya 
dut kurusu ıslatılıp sarılarak çocuğun ağzına “somruk” verilirdi. Bu somruklar yapılırken 
dikkat edilmediğinde, bebeğin boğazına kaçarak ölümüne sebep olduğu da görülürdü. 

Erkek çocuklara iki buçuk yaşına kadar, kız çocuklarına da bir buçuk yaşına kadar 
anne sütü verilerek iyi beslenmeleri sağlanırdı. İyi beslenmeyen çocuklar “hıralık” olur-
du. Doktorun nadir bulunduğu devirlerde çok değişik iyileştirme yöntemleri uygulanırdı: 

• Hıra olan çocuklar, dörtyol ağzında okunmuş su ile yıkanırdı.

• Hakirge’den (üzeri kapalı su kanalı) geçirilir. 

• Tezekle tartılır.

• Mezarlıkta çimdirilir (yıkanır).

• Tepesi (bıngıldağı) düşmüş diye başın en yüksek yeri ustura ile kazınarak yakı 
yapıştırılır.

• Sık sık üst damağı çekilip, kaldırılır.  

• Bebeğin emzirildiği dönemde anne tekrar hamile kalırsa kusur süte bulunarak 
“süt dokundu” denirdi.

 Bu tür uygulamalar sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı azımsanmayacak düzey-
dedir.

Sözü edilen bu olaylar sonucu sık sık meydana gelen ölümlerden ötürü bazı ailelerin 
adı “çocukları durmuyor”a çıkar, bunun için de bazı çarelere başvurulduğu görülürdü. 

Örneğin;

• O evin çocuğu, çocuk ölümlerinin az olduğu başka bir eve “sözde” satılır.

• Yedi yaşına kadar çimdirilmez (yıkanmaz).

• Aynı yaşa gelinceye kadar adlarının içinde Muhammed bulunan yedi evden parça 
alınarak elbise yaptırılıp giydirilir.

• Yedi yaşına gelinceye kadar her doğum günü kurban kesilerek çocuğun yaşaması 
için dua edilirdi.
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Bebeğin ilk tırnağı kesilmeden önce babasının cüzdanı bebeğin önüne konulur ve 
avuçladığı kadar para fakirlere dağıtılırdı. 

Ayrıca, bebeğin ilk dişi çıktığında, bunu ilk gören hediye alır evde de bir neşe içerisin-
de “diş hediği ” pişirilir. Diş hediği; buğday, nohut, fasulye ile pişirilerek, üzerine ceviz 
ve fındık konularak yenir.

11.2. İsimlerimiz

Yöremiz insanlarının konuşmalarındaki kısaltma alışkanlığı, hece ve harf düşmesi, ses 
uyumu uygulaması, isimlerin seslendirilmesinde de kendini gösterir. Aynı zamanda isim 
konulurken bazı özelliklere dikkat edilir. Örneğin; arka arkaya kızı olanlar, son olana 
Yeter, Kafiye, Döne, Döndü gibi adlar verirdi. Bunun yanında çocukları küçük yaşlarda 
ölen aileler ise Durmuş, Durdu, Duran, Yaşar gibi adlar koyarak durumun değişeceğine 
inanırdı. Ayrıca Darende’deki velîlerin, hayır sahiplerinin isimleri de halk arasında çok 
sık kullanılır. Şeyh Hamid, Hamid, Hulûsi, Osman, Ayşe Sıdıka, Harun en sık kullanılan 
isimlerdendir.

11.3. Lakaplar

Toplumumuzda, aile adları ve lakaplar farklı özellikler taşır. Aileye veya şahıslara ve-
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rilen tanımlayıcı lakaplar kimi zaman toplumda var olan statüyü kimi zaman şahsın mes-
leği ve görevini kimi zaman da şahsın fizikî özelliğini anlatan yakıştırmalardır.

Mesela “Zaimzade” bir sülaleye verilen lakaptır.

Toplumda statüleri anlatan lakaplar da vardır: Sadullah Bey, Hacı Derviş Ağa, Osman 
Hulûsi Efendi, Tacettinzade Salih Efendi gibi.

Ailelerin görevlerine göre lakap verilmesine sık rastlanır: Bekçi Süleyman, Çavuşoğlu 
Abdulkadir, Dizdaroğlu Durdu, Osmankadıoğlu Mehmet Emin, Müezzinoğlu Muham-
met, Ormancıoğlu Orhan gibi.

Şahsı tanımlayacak bir lakap da baba adıyla anlatımdır: Ataş Ali oğlu Alaattin,  Halil 
oğlu Mehmet, Mustafa oğlu Yusuf gibi.

Şahsı tanımlayacak bir lakap da anne adıyla anlatımdır: Ümmü Gülsüm oğlu Bekir, 
Hatime’nin oğlu Ali, Miyese oğlu Hasan, Gülbahar’ın oğlu Refik gibi

Şahsın etnik özelliklerine göre de lakap takıldığı görülür: Acem oğlu Musa, Arap uşağı 
Hasan, Arap Celal, Dönme Hasan, Kürt Yusuf, Kürt Ömer gibi

Şahsın veya ailenin memleketlerine göre de lakaplar kullanılır: Gerimterli Refik, Am-
barcıklı Hasan, Yapalaklı Ali, Karadiğinli Sülüman, İsbekçirli Aşır gibi.

Şahsın fizikî özelliklerine göre de lakap takılır: Altıparmak Yusuf, Kör Yusuf, Topal 
İsmet, Kel Yemliha, Şişko Hamit, Köse Durdu gibi.

Benzetme örnekleriyle de lakaplar kullanılır: Çakal Yusuf, Horozoğlu Tarık, Tilki Nu-
rettin, Kırkayak Abdurrahman gibi.

Şahsın huyu ahlâkı gibi karakter özelliklerine göre de lakap verilir: Tiryakioğlu Bekir, 
Tülekoğlu Necati, Mışmışoğlu Halil, Derviş oğlu Hacı, Mülayim Memmet gibi.

Şahıslara dinî bilgilerinden dolayı da lakaplar verilir. Somuncu Baba ailesi Şeyh veya 
Şeyhler olarak bilinir. Pir Mahammet oğlu Çakır, Şeyh Abdurrahman, İmam Ali, Molla 
Abdullah gibi…

Bayan İsimleri:

• Ayşe = Eşe, Anşa, Eşo, Aşo, Aşey

• Cemile = Cemne, Cemle, Cemey, Cemo

• Emine = Emiş, Emoş, Emo,  Emne,

• Fatma = Fato, Fatış, Fatoş, Fadime, Fedime, Fadik,

• Döndü = Döne, Dönüş, Döney

• Halime = Helme, Helime, Helo, Hölo

• Hatice = Hatça, Haçça, Hatçe, Hacçe, Haço, Hatıç, 

• Güllü=  Gülüş, Güllo, Gülo
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• Habibe = Habbe, Habba, Hapa,

• Huri = Hürü, Huriye

• Rabia = İrabe, İrebiş, Rabiş,

• Rahime = Irahma, Rahma, 

• Rukiye = Uruhiya, Rökiye 

• Zahide = Zade, Zaide

• Zehra = Zöhre, Zörhe

• Zeynep  = Zöbo, Zebiş, Zebey, Zeyno,

   Erkek İsimleri

• Ahmet = Ahmo, Ehmet, Hemet

• Abdullah = Abdılla, Aboş, Abdulla, Apo

• Abdurrahman = Abdıraman, Abo

• Ali = Alo, Alliş, Aliş,

• Abidin = Abdo, Abdi

• Cuma = Cüma, Cümali

• Derviş = Dörüş

• Hacı = Haco, Hacco

• Hüseyin = Üsün, Hüso, Hüsük, Hüsüün, Üseyin

• İbrahim = İbrehim, İrbehim, İbiş, İbo, İrbehem,

• Mustafa = Musto, Mıstafa, Mıstık, Mısta, Mıtço

• Mehmet = Mahammet, Maammet, Maamet, Memet, Memmet, Memiş, Memili, 
Mamoş, Mamo

• Recep = İrecep, Reco, İreco

• Ömer =  Omar,

• Rıza = Irza, Irıza, 

• Raşit = İreşit, Reşit

• Ramazan = Iremazan, Iramazan, Remezan, Ramo,

• Şaban = Şaben,

• Şevki = Şöygu, Şöykü

• Sadık = Sadıh, Sıddıh, Sado
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Birleşik İsimler

• Ayşe Fatma = Eşatma, Eşaatma

• Ali Osman = Alosman

• Ali Seydi = Seydo 

• Ali Rıza = Alirza

• Ebubekir = Abbekir, Abı

• Ahmet Ali = Ahmedali, Ahmedeli

• Halil İbrahim = Halbehim, Halirbehim, Halirbehem

• Adıgüzel =Adözel

• Hasan Hüseyin = Hasanüsün, Hasanüsüün

• Hacı Hüseyin = Hacüsün, Hacüso

• Hüseyin Veli = Üsünveli

• Hacı Osman = Hacosman

• Hacı Ali Osman = Hacelosman, Haceliosman

• Hacı Ahmet = Hacahmat, Hacehmet

• Hacı Veli = Hacveli

• Hacı Ali = Hacali, Haceli

• Hacı Hasan = Hacasan

• Hacı Asım = Hacasım

• Hacı Ebubekir = Hacabbekir, Hacebbekir

• Hacı Hamza = Hacamıza

• Mehmet Ali = Memedali, Mamedeli, Memmedali

11.4. Sünnet Töreni

Erkek çocukları belli bir yaşa geldikten sonra dinî görev gereğince sünnet edilir. Erkek 
çocukların sünneti için tören düzenlenir. Sünnet düğününden bir gün önce çocuğa kına 
yakılır. Kına töreni de düğünü gibi eğlenceli olur. Sünnet günü, kirvenin eşi sünnetlik 
çocuğu yıkayıp, giydirir. Daha sonra düğün başlar. Düğün genellikle yemekli olur. Yemek 
olarak pide ve ayran tercih edilir. Sünnetçi çocuğu sünnet eder. Sünnetçinin ücretini kirve 
karşılar. Kirve, en yakın tanıdıklar arasından seçilir ve sosyal statü olarak üst mevkidedir. 
Sünnet olan çocuğun ilk hediyesini, kirvesi verir. 

Sünnet odası, çocuğu sevindirecek şekilde, çeşitli süslemeler olur. Düğüne gelen da-
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vetliler, çocuğa geçmiş olsun diyerek, çeşitli hediyeler verirler. Daha sonra yemeklerini 
yiyen davetliler, tekrar hayırlı olsun diyerek, düğün yerinden ayrılırlar.

Çocuk gündüz sünnet edilir. Gece de davullu zurnalı, yemeli içmeli eğlenceler olur. 
Maddî durumu iyi olan aileler, kendi çocuklarıyla birlikte, durumu iyi olmayan ailelerin 
çocuklarını da sünnet ettirir. Sünnetten önce çocuk, ziyaret yerlerine götürülür ve gez-
dirilir. Sünnet düğününde çocuğu kucağında tutan ve aile çevresinde birinci derecede 
akraba yerine geçen kirvenin, düğün evine gelişi sırasında, ayağına koç kurban kesilir. 
Kesilen koçun döş eti piştikten sonra, aşçı tarafından bir tepsiye koyularak, kirveye ge-

tirilir. Kirve yemekten yer ve aşçıya bahşiş verir. 
Sünnet düğününden bir hafta sonra çocuğu tekrar 
görmeye gelinir. Bu ziyaret sırasında da bir tepsi 
tatlı getirilir.

11.5. Darendeli Sünnet Uzmanı Kemal Özkan

Günümüzde yapılan sünnet törenleri ise; fes-
tival programı içerisinde dünyaca ünlü sünnet 
uzmanımız Kemal Özkan ve ekibinin katılımıyla 
düzenlenen Sünnet Şöleni’nde çocuklarımız er-
kekliğe ilk adımlarını atmaktadır. Burada hem-
şehrimiz Kemal Özkan’ı kısa da olsa anlatmakta 
fayda var.

1934 yılında Malatya’nın Darende ilçesinde 
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dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Darende Cumhuriyet Okulu’nda tamamladı. 1950 yılında 
Kuleli Askeri Lisesi’nin sınavlarını kazandı ancak kura ile kaybetti. Takiben Ankara Sağ-
lık Koleji’ne kaydoldu. Daha sonra İstanbul Sağlık Koleji’ne geçti ve 1953 yılında bura-
dan mezun oldu. Sırasıyla Diyadin, Ankara Yedek Subay Okulu, Çamlıca Askeri Sanator-
yumu ve Cizre Trahom Savaş Merkezi’nde sağlık memurluğu yaptı. 26 Aralık 1956’da 
Levent’te hâlen mevcut olan sağlık evini açtı.15 Haziran 1960’tan 15 Nisan 1964’e kadar 
deniz nakliyat şileplerinde sağlık zabitliği yaptı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa liman şehirlerinin hemen hemen hepsini görme fırsatı oldu.

30 Mayıs 1964 tarihinde ilk kez hastane dışında lokal anesteziyle sünnet yapmaya 
başladı. 27 Haziran 1976’da Sünnet Sarayı’nı kurdu.

1972 yılında Hatice Nuran Alkaya ile evlendi. Murat ve Levend adında iki oğlu, Sü-
heyla ve Berna adında iki gelini ve her iki oğlundan ikişer torunu var (Selin, Kaya Emre, 
Kemal Sarp ve Murat Alp Özkan). Murat Özkan henüz 7 yaşındayken babasıyla birlikte 
5,5 yaşındaki kardeşini sünnet ederek baba mesleğine erken yaşta adım attı. Levend Öz-
kan 2004 yılında üroloji uzmanı olarak kariyerini böbrek nakli ve çocuk ürolojisi üzerine 
devam ettirdi.

29 Ekim 1967’de Darende’de ilk toplu sünnetini 47 çocukla gerçekleştirdi. Türkiye’de 
Adana, Adapazarı, Ağrı, Antalya, Araklı, Batman, Bingöl, Bursa, Çorum, Eleşkirt, Edir-
ne, Elazığ, İzmir, Kağızman, Kiğı, Kocaeli, Malatya, Malazgirt, Samsun; yurtdışında 
Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kosova ve Libya’da toplu 
sünnetlerde binlerce ihtiyaç sahibi çocuğu ücretsiz olarak sünnet etti. Ayrıca Amerika, 
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Avustralya, Danimarka, Fransa ve İngiltere’de yüzlerce aileye hizmet verdi.

1976 yılında Alman Sağlık Bakanlığı’ndan Almanya’da sünnet yapmak için süresiz 
oturma ve çalışma yetkisi aldı. Türk ailelerin ülkeye gelmekte zorlandıkları yıllarda, ül-
keyi baştanbaşa dolaşarak yurt dışında yaşayan çocukların sünnetlerinin sağlıklı ve gele-
neksel biçimde yapılabilmesini sağladı.

Halen İstanbul’da yaşayan Kemal Özkan Türkiye’de sünnetin modernleşmesini ve 
önemsenmesini sağlayan bir sağlıkçı olarak gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum 
kuruluşları tarafından verilen sayısız onur ve teşekkür ödülüne sahiptir.

11.6. Asker Uğurlama

Darende’de askere gidecek genç, iki hafta önceden arkadaşlarıyla bir araya gelerek 
keyifli vakitler geçirmeye 
başlar. Akraba, arkadaş ve 
komşular tarafından askere 
gidecek genç yemeklere da-
vet edilir. Tavuk, horoz, kuzu 
gibi hayvanlar kesilerek ik-
ram edilir. Ayrıca askere gi-
decek gencin ailesine de “as-
ker uğurlama” ziyaretinde 
bulunulur. Ziyarete giderken 
çeşitli eşyalar hediye olarak 
götürülür. 

Yola çıkmadan bir gün 
evvel, camide akşam nama-
zında önce veya evde toplu-
ca dua edilir. Duadan sonra 
asker herkesle helalleşir. 
İmamın duası, gencin,  va-
tana, millete hayırlı, uğurlu 
olması ve sağ salim dönmesi 
şeklindedir. Bazı kasaba ve 
köylerimizde duadan sonra 
eğlence düzenlenir. Davul 
zurna eşliğinde halay çeki-
lir. Askere harçlık toplanır. 
Darende’de asker vatana 
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kurban olsun diye eline kına yakılır, bu davranış, vatan sevgisinin her şeyden üstün tutul-
masına bir işarettir.

Askerin gideceği günün sabahı, yakınlar toplanır, topluca otobüs gönderme alanına 
gidilir. Askerle vedalaşırken, askerin cebine harçlık konması âdettir. Davul ve zurna çalar, 
kimileri konvoy yaparak moral olmaya çalışır. Asker yakınları otobüsün arkasından bir 
tas su döker, günleri su gibi aksın, gelsin diye. Asker gittikten sonra asker göndermeye 
gelenler aileye Allah kavuştursun der. 

Darende’de terhis olan asker memlekete gelince, asker ailesine haber getiren kişiye 
hediye vermek âdettir. Akraba ve asker arkadaşları Türk bayraklarıyla asker karşılamak 
üzere konvoy yapar. Askerin dönmesinden sonra bir hafta içinde mevlit okutulur. Eko-
nomik güç nispetinde komşu-
lara, köy veya kasaba geneline 
yemek ikram edilmesi güzel 
bir gelenektir. Askerden dönen 
aileye,  akraba ve komşular he-
diyeli olarak ziyarete gelmesi de 
âdettendir.

11.7. Hacı Gönderme ve 
Karşılama Töreni

Hacca gidecek olan kimse, 
evine bütün yakınlarını davet 
eder, onlarla helalleşir. Hacca 
gidecek kişinin evinin kapısı ye-
şile boyanır. Daha sonra misafir-
lere yemek ikram edilir. Hac dö-
nüşü ise mevlit okutulur. Dualar 
okunduktan sonra, yemek fas-
lına geçilir. Yemek olarak, kıy-
malı pide veya Darende Kebabı 
tercih edilir. Misafirlere hurma 
ve zemzem suyu ikram edilir. 
Hacdan gelen kişi, oradan aldı-
ğı hediyeleri ziyarete gelenlere 
verir. Bu hediyeler genellikle, 
zemzem, şal, başörtüsü, sürme, 
esans, misvak, tespih ve secca-
dedir. 
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11.8. Düğünlerimiz

Darende’de evlilik çağına gelen genç kız ve erkeklerle ilgili evlilik işaretleri çok-
tur. Örneğin; delikanlı evlenmeyi aklına koyunca sebepsiz olarak evden kaçmalar, ben 
Adana’ya gideceğim tehditleri, eve geç gelmeler, aile için birer işaret kabul edilir. Haşarı 
delikanlılar eve bağlansın diye erkenden baş göz edilirler. Evlenme çağına gelen genç, 
utangaçlıktan derdini açamaz, yemeklere katılmaz ve hanenin büyükleri; ‘Anası bak hele 
oğlanın derdi neymiş.’ derler. 

Yine, evde pişen bulgur pilavına evin delikanlısı kaşığı diker. Bu aile büyüklerine bir 
mesajdır. Ayrıca evin delikanlısı, çorabını ters giyerek, evin toprak damını belleyerek aile 
büyüklerine evlilik çağının geldiğini bildirir. 

Konuyla ilgili bir de eşek hikâyesi vardır:

Anne ile baba oturmuş yemek yemektedirler. Evin yetişkin oğlu da avludadır. 

Anne der ki: 

- Bey artık oğlanın evlilik çağı geldi, 

Baba da: 

- Haklısın hanım ama ne yapalım, ahırdaki eşekten gayrı nemiz var ki, der.

Tam bu esnada delikanlı içeri girer, tabii hemen mevzu değiştirilir, oğlan bir bekler, iki 
bekler ama eşek meselesini açan olmaz. Dayanamaz sonunda:

- Eee hadi eşek meselesini konuşsanıza, deyiverir.

Kızlar için ise durum başkadır. Kızın direkt bir söz söylemeye hak ve cesareti olma-
dığından evlilik mesajı veren kızın “Allah canımı almadı ki bu evden kurtulayım.” sözü 
yabana atılmaz. 

Buna karşılık aile büyüklerinin “Daha yaşı ne, başı ne? Ne acelesi var, sözüne karşılık 
kızın diretmesine:

- Bacım kız şapkayı firenkten giyiyor,

- Yirmi yaşadım yirmi daha mı yaşayacağım, diyor, diye niyet açığa vurulur.

Hele kızın yaşı ilerleyip de isteyen olmayınca; “Yaşı şuna geldi, bir it bile kuyruğunu 
sallamadı.” “Kız yükü, tuz yükü saklamaya gelmez, zamanında vermeli.” diye üzüntüler 
belli edilir.

İsteyenin çok olması halinde ise; “Anam hele durun bir yol, boyu bacadan mı çıktı?” 
diye isteyenin çokluğu bir memnuniyet ifadesi ile belli edilir ve bunun da çevrede duyul-
masına ayrı bir önem verilir.

Askerliğini tamamlamış olan gençlerin bir yuva kurmaları, arkadaşları tarafından, 
anne ve babasına ima edilir. Evliliği gecikenler için, üç cuma üst üste cami önüne gidilir, 
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dua okunur. Çevrede bulunanlara şeker ve lokum dağıtılır. Gelin adayı genelde yakın 
çevreden seçilir. Ailede istenilecek kız kararlaştırılınca, kadınlar kız tarafına teftişe gider. 
Kızın fizikî yapısı, evdeki tertip ve düzeni, hamaratlığı ve terbiyesi gözlemlenir. Görü-
cüler beğendikleri kızın evine gider ve kızın annesine konuyu açarlar. Kız beğenilince 
güngörmüş kadınlar da tamam derlerse, kız tarafı için ön araştırma yaparlar ve (çıtlatma 
tabir edilen) haber salınır.

Öncelikle iki üç gün beklenilir, bir haber çıkmayınca bu defa erkekler toplanır ve kız 
tarafına haber verilip erkeklerle gidilir. Bu erkekler ise genellikle baba, ağabey yanında 
çevrede saygınlığı ile tanınan kişilerden oluşur. Gidilirken de yanlarına ne olur ne olmaz 
diye tatlı alınır. Erkeklerden en sözü geçeni konuyu açıp “Allah’ın emri, Peygamber Efen-
dimizin (s.a.v.) kavli” söze ile başlayıp kızı ister. Oğlan tarafı ısrarlı, kız tarafı tereddütlü 
ise bu mizansen üç dört defa tekrarlanır. Ancak oğlan kızı istemez fakat ailesi ısrarla kızı 
almak isterse bu konuda çeşitli yöntemlere başvurulur. Örneğin; Nefesi keskin hocalara 
“Şirinlik Muskası” yazdırılıp suyu içirilir. Oğlana eşek dili yedirildiği de olur. Bu sebeple 
oğlanın dilinin bağlanılacağına ve ailesinin ısrarına karşı çıkamayacağına inanılır.

Aksine; oğlan kızı ister de aile istemez ise, yine çeşitli büyüler yaptırılır. Oğlanın gö-
züne, kız domuz görünsün diye domuz dişi batırılmış su içirilir. Soğan suyu ile yazılmış 
olanları bu çeşit muskaların en keskini kabul edilir. Hele, kapı eşiğine gömülüp delikanlı 
da bilmeyerek üzerinden geçerse muskanın “Tıpkısı Sıçradı” denilir. Bir kalıp sabun üs-
tüne tılsımlı yazılar yazdırılıp sabun nemli bir yere gömülür. Sabun orada eridikçe karşı 
tarafında eriyeceğine inanılır. Bu yollarda çok paralar harcandığı olur. 

Kız tarafı halen kararsızsa konuya hatırı sayılır kişiler dâhil edilir. Sonuç olumlu bi-
terse “Şirinlik” tatlısı yenilir, bu bir bakıma söz kesmedir. Kız, kahve pişirerek, gelenle-
re ikram eder. Damadın kah-
vesine tuz atılır. Eğer damat 
kahveyi içerse, kızı gönülden 
istiyor demektir. Daha sonra 
isteğe göre, takı takılır. Allah 
hayırlı etsin temennileriyle bu 
görev de tamamlanmış olur. 
Bu arada oğlan düğüne kadar 
kız evine asla gidemeyeceği 
gibi kız evinin sokağına bile 
yaklaşamaz.

Erkek tarafı kızın nişan 
elbiseleri için gerekli kumaş, 
çamaşır gibi malzemeyi alır 
gönderir. Damat adayı ise, kız 
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evinin göstereceği bir terziye davet edilerek elbiseleri diktirilir. Nişandan bir gün önce 
kız evine, misafirler için gerekli et, pirinç, yağ ve meyve erkek evinden gönderilir. Erkek 
tarafının yakın komşularından birkaçı ailece toplanıp nişana giderler. Bugün unutulmuş 
olan bu törenlerde erkek ve kadınlar ayrı ayrı olarak otururlar haremlik ve selamlık katı 
şekilde uygulanırdı. Kız evi aynı gün bir tepsi baklava ile damadın elbisesini oğlan evine 
yollar. Damat bunları getiren kişiye yüklüce bir bahşiş verir. Aksi halde, sonradan bunun 
dedikodusu uzunca bir süre devam eder.

Gelinlik kız, nişan için erkek evinden gelenlerce giydirilir ve kız gelen konukların 
ellerini öper. Bu arada konuk hanımlar tarafından getirilen içi hediye ve çerezlerle dolu 
çıkınlar sahiplerine verilir. Ortaya bir yaygı yayılıp orta çıkını bu yaygının üzerine boşal-
tılarak bir kişi tarafından konuklara dağıtılır. Dağıtılan bu çerezler oğlan evi tarafından 
orta çıkını olarak getirilen çerezlerdir. Eskiden yöremizde alyans (nişan yüzüğü) takma 
geleneği olmadığından damadın takacağı takıyı, anne takardı. Nişana gelen herkes gücü 
oranında; Lira (altın), mahmudiye, gazi, beşibirlik (beşibiryerde), gramse (gramusa), zin-
cir, küpe, taşlı yüzük (yüksük), bilezik (özellikle burma) takar, bütün bunları kimin getir-
diğini, güngörmüş birisi usulünce konuklara duyurur. Bu tören sırasında aileler birbirini 
iyice tanıma fırsatı bulur. Nişandan sonra bazı dedikodular da eksik olmaz. Genellikle 
farkına varılmayan eksiklikler karşılıklı olarak büyütülür. Arabozucu kişiler de bu arada 
boş durmazlar. Ama sonradan her sorun halledilir ve sonuç tatlıya bağlanır. Nişandan 
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yani şerbetten sonra oğlan evi kızı “gelinliğimiz” diye anar. Bu arada damat adayı düğü-
ne kadar kız evine gidemediğinden, gençler birbirlerini görmek için çeşitli yollar ararlar. 
Bunun için ablalar, komşular,  yakınlar aracı yapılır. Böylece düğün günü beklenir.

Darende’de eskiden başlık parası yani kalın istenirdi. Günümüzde bu uygulama yerine, 
kız tarafı, oğlan tarafına çeyiz listesi verir. Böylece oğlan tarafından da, çeyize katkıları 
olması istenir. Bazı aileler ana sütü veya süt hakkı adı altında, damadın ailesinden maddî 
talepte bulunur. Kızın babası, bu parayı isterse kendisi alır, isterse de çeyiz masraflarını 
karşılar. Mehir ise, iki aile arasında karşılıklı anlaşma ile yerine getirilir. İki ailenin uygun 
gördüğü bir düğün tarihi kararlaştırılır. Düğün gününe bir hafta kala, oğlan evinde düğün 
ekmeği yapılır. Düğün ekmeği, yörede yapılan yufka ekmeğidir. Düğün ekmeğini pişiren 
kişiye, bahşiş verilir. Kız evine gönderilen ekmeğe, yağ ve bal sürülür. Ailelerin maddî 
imkânlarına göre düğün yapılır. Masraflı olan düğünlerde, oğlan babası, komşularına “da-
nışık yemeği” adı altında bir davet verir. Gelen misafirlere, düğün hakkında bilgiler veri-
lir. Düğüne gelecek davetlilerin listesi hazırlanır ve herkese haber edilir. Dışarıdan gelen 
misafirler için düğün evi belli olsun diye düğün başlayınca, erkek evinin çatısına bayrak 
dikimi yapılır. İki bayrak dikilir ve uçlarına iki tane elma takılır. Gençler av tüfeği ile 
bayrağın üzerindeki elmaları, tek seferde vurmaya çalışır. Bu âdetten sonra da etli yemek 
verilir. Darende ve çevresinde düğünler üç gün sürer. Balaban ve çevresinde, düğünün 
birinci gününde yöre halkı için davul ve zurna çalınır. Gelen davetliler, davul ve zurna ile 
karşılanır. Ev sahipliği yapacak kişiler, misafirlerini ağırlarlar. Misafirler akşam yapılan 
eğlencelere katılırlar ve ertesi gün düğün yerine giderler. 

Gelin kızın çeyizi bohçalarda ve sandıklarda olur. Kınadan önce kız tarafı, evlenecek 
çiftin oturacağı eve giderek, çeyizi serer. Çiftin akrabaları gelerek, çeyize bakarlar. Ge-
len kişiler kendi aralarında sessizce çeyizi değerlendirir ve hediyeler verirler. Misafirlere 
ağız tatlılığı olsun diye şeker, çikolata veya lokum ikram edilir. Çeyiz toplanırken, kızın 
annesi tarafından “dürü” yani erkek tarafına hediye bohçalanır, çeyizler sandığa konur ve 
oğlan evine gitmek üzere hazırlanır. Dürü, güzel bir bohça içine yerleştirilir ve oğlanın 
kendisine, babasına, annesine olmak üzere üç bohça yollanır. Damadın bohçasının içine, 
pijama takımı, terlik, takke, çorap ve iç çamaşırı konulur. Damadın babasının bohçasına, 
gömlek, çorap ve takke konulur. Damadın annesinin bohçasına da, pijama takımı, yemeni 
ve çorap konulur.

Darende’de kına, gündüz yapılır. Kına günü, oğlan evi tarafından düğüne gelen davet-
lilere kız evinde yemek verilir. Kına gecesi genelde düğünden bir gün önce yapılır. Yatsı 
vaktinden sonra oğlan evindeki kadınlar, kınacı olarak kız evine gider. Giderlerken ka-
dınlardan birinin elinde fener bulunur. Şarkılar, türküler söylenir ve kadınlar, genç kızlar 
karşılıklı oynarlar. 

Sağdıcın eşinin hazırladığı kına tepsisiyle gelin dışarı çıkartılır. Kına tepsileri isteğe 
göre sade veya çok süslü olabilir. Süslü kına tepsilerinde, ortada bakır bir kap bulunur ve 
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bu kabın içerisinde kına yer alır. Kınanın üzerine mum ve maytap dikilir. Kına kabının et-
rafında da mumlar yer alır. Tepsi güllerle, tüllerle ve değişik çiçeklerle süslenebilir. Gelin 
bir sandalyeye oturtulur ve başı kırmızı bir örtü ile örtülür. Daha sonra gelinin etrafında 
kına türküleri söylenerek, dönülür. Buradaki amaç, kızı ağlatmaktır. Gelinin etrafında 
dönen kişilerin ellerinde de mum veya maytap bulunur. Gelin ağlayana kadar türkü söy-
lemeye devam edilir. Kadınlar, gelinin etrafında halka şeklinde toplanarak, baba evinden 
ayrılışını, başka bir eve bağlanışını konu edinen şiirlerle türküler söyleyip dönerler. Buna 
gelin övme denir. Örneğin; 

Atladı geçti eşiği, 

Sofrada kaldı kaşığı,

Büyük evin yakışığı,

Kızım kınan kutlu olsun.

Vardığın yerde dilin tatlı olsun.

Bu dokunaklı türküler üzerine gelinin ağlamaktan gözü kızarırsa, ertesi gün, yani dü-
ğün günü, gelin çirkin görünmesin diye güngörmüş bir kadın; “Anam yeter çağanın (ço-
cuğun) gözüne kan oturdu.” diyerek gelini teselli ederdi. 

Daha sonra gelin kız kına yakılacak elini sıkıca kapatır ve kayınvalidesinden bahşiş is-
ter. Bu bahşiş genelde altın şeklinde olur. Kayınvalide altını getirir, kızın eline kına yakılır 
ve üzerine altın koyulur. Kızın başına örtülen kırmızı örtü, bekâr bir kız tarafından, uğur 
getireceğine ve bahtının açılacağına inanılarak, alınır. Kına yakma işlemi bittikten sonra, 
müzik eşliğinde oynanır. Kuru yemiş ve meşrubat gibi ikramlarda bulunulur. Damadın 
kınası da ya erkek tarafının evinde sağdıç tarafından ya da kız tarafının evinde, gelinle 
birlikte yakılır. Damada da kayınvalidesi tarafından altın takılır. Gelinlik kızla arkadaşla-
rı, kına yakıldığı gece gelinle beraber kalırlar. Arkadaşları gelinin elbiselerini, pijamala-
rını yatağa diker, sabah kalkınca gelin döşekle beraber kalksın diye. Geceleyin kimsenin 
haberi olmadan herkes birbirinin yüzüne kara (kazan ya da kömür karası) sürerdi. Sabah 
kalkınca kendi yüzünden haberi olmayan kızlar birbirlerine bakarak gülerdi ama aslında 
herkes karşısındakine gülmektedir.

 Kına gecesi bittikten sonra, eğlenceye devam etmek isteyenler, erkek tarafının evine 
gider ve eğlenmeye burada devam ederler. Eskiden düğün gününün sabahı, davul ve zur-
na ile name çalınarak, yöre halkı gelin getirmeye davet edilirdi. Günümüzde bazı köy-
lerde bu gelenek devam etmekle birlikte, ilçe merkezinde arabalarla yapılan konvoyla, 
gelin alınmaktadır. Darende düğünlerinde kadın ve erkekler ayrı ayrı yerlerde eğlenirler. 
Kadınlar arasında tek olarak oynanan oyunlar olduğu gibi, çift olarak oynanan oyunlar da 
vardır. Bunun yanında erkek kılığına girmiş kadınlarca sergilenen hançerli, kalburlu gibi 
oyunlar da oynanır. Erkeklerde ise; halayların yanında, tura ve sinsin oyunları oynanır. 
Ayrıca güreş ve cirit gibi karşılaşmalar düğünün en önemli eğlencesidir.  
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Damat ve kaynana hariç bütün erkek tarafı, kız evine gelin almaya gider. Gelin atı en 
güzel şekilde süslenir. Her tarafı gümüş kaplı at, Çerkez eyeri başlık ve Çerkez döşlüğü 
ile donatılır, sağ şakağı ipek ve kıymetli çevre ile bağlanır. Gelinin atına sağdıç biner 
seymenlerle beraber yola çıkılır ve buna Darende’de “dünürşü” denilir. Çocuklar eşek-
lerle önden giderler. Eşeklere binen çocuklar, ilk haberi vermek için yarışırlar. İlk haberi 
veren kişi, müjde alır. Ardından erkekler önden, kadınlar arkadan yola koyulurlar. Er-
kekler genellikle ata binerler. Kadınlardan da ata binenler olur. At bulamayanlar veya ata 
binmekten korkanlar da yaya olarak giderler. Yolda erkekler tarafından cirit oynanır ve 
yarışlar düzenlenir. Yolda sık sık durularak davul zurna eşliğinde halaylar çekilir, naralar 
atılır. Örneğin; 

- Atalım atalım. 

- Kimi?

- Falancayı.

- Nereye?

- Sevdiğinin kucağına.

- Allah Allah hey...  gibi.

Gelin, törenin üçüncü günü, baba evinden ayrılacağı zaman abdest alır ve gelinliği giy-
dirilir. Gelinin başı, oyalı yazma, yeşil sargı, siyah peçe ile kapatılır. Giydirilirken yenge 
tarafından dualar edilir. Erkek kardeşi veya babası tarafından beline kırmızı kuşak bağ-
lanır. Babası kızının duvağını örter. Bu duvak gerdek gecesinde damadın “yüz görümlü-
lüğü” takması ile açılır. Kız evine gelini almaya giden sağdıçtan, kapı açma parası alınır. 
Verilen para uygun görülürse, kapı açılır. İlk olarak çeyiz çıkar. Sandık çıkmadan önce, 
üzerine biri oturur ve bahşiş ister. Gelin, annesinin ve babasının elini öperek, vedalaşır. 
Gelin, babası veya amcası tarafından dışarı çıkarılır ve süslenmiş ata sağdıcın yardımıyla 
biner. Sağdıçtaki “harvana” gelinin üzerine örtülür. Kız evi tarafından atlara bağlanması 
için, havlu ve yağlık verilir.

Gelin, hoca tarafından ilâhîler söylenerek, oğlan evinin kapısına getirilir. Gelin erkek 
evine geldiği zaman, önünde bir testi kırılır. Bu testinin içinde, kuruyemiş, para ve şeker 
bulunur. Gelinin üzerine, bolluk ve bereket getirsin diye, çerez, bozuk para veya buğday 
saçılır. Gelin inerken, damat yardım eder. Onlar içeri girerken, sağdıç gelinin indiği ata 
binerek, hızla uzaklaşmaya çalışır. Bunu çabuklaştırmak için önceden yollar açılır. Baba 
evinde gelinin sağ ayağının çorabının içine, küçük altın ve bir miktar para bırakılır. Gelin, 
damat evine geldiğinde bu parayı damat alarak, aileye bereket getireceği düşüncesiyle 
saklar. Gelin artık o evin kızı olmuştur. Gelin odaya damatla girer. 

Bir bardak şerbet içer, sonra dışarı çıkar. Sağdıç, damadın koluna girerek, donanması 
için odaya götürür. Odada damat giydirilir. Sağdıçla birlikte oradakiler ile tokalaşır, bü-
yüklerin elleri öpülerek duaları alınır. Damat yatsı namazından sonra hoca ve cemaatin 
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bir kısmı ile mezarlığa giderek, dualar okur. Burada akıbetin sonu ölüm olacağı, ev halkı-
na adaletli davranılması, kazancın helal olması dilekleri ile ev kapısında yapılan duadan 
sonra, sandıktan çıkan tatlı yenir. Damat, anne ve babasının ellerini öperek, odaya girer. 
Sabahleyin yine anne ve babanın elleri öpülür. 

Darende’de gerdeğin ertesi gününe “Yüzü Açık Günü” denilir. Komşu kadınlar bu 
gün gelin görmeye gelirler. Gelin; kayınbaba, büyük kayınbirader ve diğer aile büyükle-
rine gelinlik eder. Yani onlarla kesinlikle konuşmaz bu bir saygı ifadesidir. Ayrıca evde, 
kendisinden büyük olsun, küçük olsun, evin erkeklerine ağa, bayanlara ise aba demeye 
mecburdur. Gelin zamanla kayın validesi ile konuşsa bile, kayınbabası ile hiç konuşmaz. 
Bu şekilde hayatları sona eren nice gelin ve kayınbaba vardır.

   Düğünden bir hafta sonra oğlan evi gelini baba evine el öpmeye götürür. Buna ge-
nellikle ‘haftası’ denilir. Güveyi kız evine ilk defa gittiğinden, kız tarafının büyükleri 
de, damada el öpme hediyesi verirler. Bu hediyeler genellikle; at, tabanca, saat ve yüzük 
şeklinde olurdu. Verilen hediyeler, ailelerin ekonomik ve sosyal yapısına göre ayarlanırdı. 
Düğünlerimizin bu güzel ve zarif tarafları bugün neredeyse tamamen kaybolmuş, hatta 
bazıları unutulmuş durumdadır. Ne yazık ki günümüzde ekonomik ve sosyal şartlara göre 
günübirlik ve sade düğünler yapılmaktadır.

Gelinlik Etme 

Biz Darende’de eskiden yapıldığını biliyoruz, ama belki de bir Türk geleneği olup 
yurdun çoğu yerlerinde yapılıyordur. Bir evliliğe atılan ilk adım olan nişan merasiminde 
başlar. Bu gelenek sözü kesilen veya nişanı yapılan kız o andan itibaren kayınbaba, kay-
nana ve evdeki büyük kayınlara gelinlik eder; yani bunlarla sesli konuşmaz sesini onlara 
duyurmaz. Düğünü olur eve gelin gelir o evin bir ferdi olur, ama kayınbabaya, kaynanaya 
ve ev içindeki büyük kayınlara sesini duyurmaz sorulan sorulara kafa işaretiyle cevap 
verir. Bir şey sorması gerekirse evdeki küçük çocuklara söyler, çocuklar büyüklerine an-
latır. Aynı siniye (sofraya) oturup yemek yemez, ya ayrı yer ya da onlar yedikten sonra; 
başka odada veya mutfakta yer. Bu gelinlik geleneği bazen öyle uzun sürer ki gelinin 
kızı evlenecek oğlu askere gidecek çağa gelir, bazen de olur ki kayınbaba gelinin sesini 
duymadan ömrü sona erer. Bazı kayınbabalar gelinin gelinliği bozmasını ister çok uzun 
sürmeden gelinliği bozdurur bazıları uzun sürdürür; yıllar sonra ‘kızım, boyunca oğlun-
kızın oldu artık bırak şu gelinliği.’ diye zorla söyletir, ama geline de bir hediye alır veya 
durumuna göre altın bile takar. Kaynanalar biraz daha esnektir geline. Gelin kaynanalara 
gelinliği daha erken bitirir. Şimdi çok nadiren de olsa bu geleneğimiz Darende’mizde ve 
çevre köylerimizde yaşamaktadır… 

11.9. Darende’de Ölümle İlgili Örf Ve Âdetler

Ağır hasta olup ölümünün yakın olduğu düşünülen kişinin başına Kur’an-ı Kerim oku-
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yacak biri çağrılır. Gelen kişi yatalak olanın başında Kur’an-ı Kerim okur. Böylelikle 
kişinin can verirken acısının hafifleyeceğine inanılır. Bu şekildeki hastaya, ‘yiğinledi’, 
denerek konu komşu hastadan helallik almaya gelir. 

Ölüm anı yaklaşan hastanın susuzluktan boğazı kurur ve hasta hırıltılı bir ses çıkar-
maya başlar. Hastaya pamukla veya çay kaşığıyla su verilir, sağ tarafına çevrilir. Dualar 
edilir. Hasta son nefesini verince çenesi bir tülbentle, ayak başparmakları da bir bez par-
çasıyla bağlanır. Naaş, yere serilen temiz bir yatağın üzerine yatırılır, elleri göğüs hiza-
sında bağlanır. Ölen kişinin gözleri avuç içiyle kapatılır. Eğer gözleri açık ise üzüntü ile 
karşılanır ve bunun için “Bu dünyaya gözük açık gitti ” “Görecek günü vardı” şeklinde 
yorumlar yapılır. Ölümden sonraki namaz vakti defin için en uygun zamandır. Akşam 
vaktinden sonra öldü ise defin işlemi bir sonraki güne bırakılır. Sala verilir, sala sonra-
sında cenazenin kime ait olduğu, hangi vakitte cenaze namazının kılınacağı ve cenazenin 
nerede defnedileceği ilan edilir. Mezar eşme işiyle uğraşanlara belli bir ücret verilerek 
mezar hazırlatılır. Cenaze gasilhanelerde, yakınları ve görevlilerce yıkanıp, kefenlenir 
daha sonra, tabut içerisine konulur. Musalla taşına konulan cenaze önünde cenaze namazı 
kılınır ve haklar helal edilir.  Musalla taşından cenaze omuzlara alınır. Mezarlığa kadar 
dualar eşliğinde götürülür ve mezarlığa defnedilir. 

 Genelde defin işlemlerini aile yakınları yapar. Cenazenin sevabına nail olmaya çalışan 
herkes birer kürek toprak atmak için yarışır. Defin işleminden sonra imam mezarın başın-
da telkin verir. Toplanan cemaat mezarlığın çevresinde okunan Kur’an-ı Kerim’i dinler. 
Daha sonra cenaze sahipleri taziyeleri kabul eder. Cenazeye katılanlar sırayla taziye verir. 
Üç gün boyunca cenaze evinde yemek pişmez. Misafirlere, cenaze sahiplerinin komşu ve 
akrabaları yemek verirler.

Cenaze sahipleri teskin edilmeye çalışılır, “Ölüm Allah’ın emri, başınız sağ olsun, Al-
lah kalanlara uzun ömürler versin… ” gibi sözlerle teselli edilir. Cenaze gününden sonra 
üç gün boyunca taziye ziyaretlerinde bulunulur. Taziyeye gelenler tarafından Kur’an-ı 
Kerim okunup dua edilir. Cenaze evi ve yakın komşularda üç gün boyunca radyo ve tele-
vizyon gibi sesli cihazlar çalıştırılmaz. Kişinin ölümünün 40. günü Yasin-i şerif, 52. günü 
hatm-i şerif okunur ve ölenin ruhu için dua niyetiyle yemek verilir. Bu durum yakın uzak 
herkesi bir araya getirir.

Ölümden sonraki ilk Kurban Bayramında, ölen kişinin ruhuna kurban kesilerek fakir-
lere dağıtılır. Bu bayrama ‘yas ölü bayramı’ denir.

İlçemizde, ölen kişinin elbisesine “soyha (soyka)” denir. Elbiseler toparlanıp ihtiyaç 
sahibi kişilere verilir. Rahmetlinin mirası konusunda çocukları bir araya gelerek mal pay-
laşımı yaparlar. Geçmişte kız çocuğunun mirastan pay almasına hoş bakılmasa da, son 
yıllarda eşitlik uygulanmaktadır. 

Darende’de çok eski mezarlıklar vardır. Okunamayan mezar taşları bulunmaktadır. 
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Şimdilerde ise genelde mermer ve yörede çıkan kesme taşlarla güzel mezarlar yapılmak-
tatır. Mezar taşlarında bazen ilginç şiir ve yazılara rastlanır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Ey yolcu! Dur!

Ben senin gibi idim,

Sen de benim gibi olacaksın

Okuduğun Fatiha’yı

Bu toprakta bulacaksın.

                    Ruhuna Fatiha…

Şu yalan dünyayı, dostum sanmadı

Zaten istemezdi hiç de onmadı.

Dikenli dağlara asla konmadı

 Hak yolunu seçti bu Ataş Ali

         Ruhuna Fatiha…

11.10. Darende’de Dinî Bayramlar

Darende’mizde mübarek üç ayların başlamasıyla, oruç tutulmaya başlanır. Tamamını 
tutamayanlar Pazartesi ve Perşembe günleri nafile oruç tutarlar. Ramazan ayına hazırlık-
lar başlar. Kandil gecelerinde hıtap, helva yapılarak komşulara dağıtılır. Mevlitler okunur, 
ilahiler söylenir. Tevbe istiğfar yapılır, geç saatlere kadar namaz kılınır. Özellikle üç ay-
larda fakirler, düşkünler gözetilir, onlara yardım eli uzatılır.

Darende’de Ramazan ayı bolluk ve bereket ayı olarak bilinir. Komşuluğun, yardımlaş-
manın, misafir ağırlamanın doyasıya yaşanacağı Ramazan ayına, hazırlıklar üç aylarda 
başlar. Ramazan ayı başlamasıyla, oruç tutulmaya başlanır. 

İlk teravih namazından, son teravih namazına kadar camilerde ilahiler söylenir.  
Ramaza’nın on beşine kadar “Hoş Geldin, Merhaba”  şeklinde söylenen ilahiler ‘Rama-
zan karşılama’,  Ramaza’nın on beşinden sonra da “Evlada” şeklinde söylenen ilahilere 
de ‘uğurlama ilahisi’ denilmektedir. Bu ilahiler teravih namazının 2-4-8’er rekât durakla-
rında cemaatçe okunur,Ramazan’ın hikmeti ve güzelliği konu alınır. 
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Teravih namazına geçmek için söylenen 
ilâhi:

Habibimiz Muhammed’e

Salât ile selam olsun

Ona izzet ü ikramlar 

Teravihe gıyam olsun

Teravih sonrası, hısım, akraba, dost zi-
yaretleri yapılır. Ramazan ayının bereketi 
ikramlara da yansır. Sahur vakti gelince 
davulcular mani söyleyerek vatandaşla-
rı uyandırır. Ramazan’ın sonlarına doğru 
bahşiş toplanır. Darende’nin köylerinde ise 
bulgur, nohut, pirinç, şeker vb. gibi gıdalar 
hediye olarak verilir. 

Ramazan manileri: 

On bir ayın sultanı,
Kıymetlidir her ânı,
Süslersin şu cihanı,
Hoş geldin ya Ramazan!

Günahın olsa yığın,
Yine de O’na sığın.
Gazabından fazladır,
Rahmeti Allah’ımın.

İşte geldim iki büklüm 
Üstümdedir davul yüküm 
A benim ağalarım 
Selâmun aleyküm

Hoşafın suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmış,
Ne olur erken kaldır.

Rabbimizin nimeti,
Ölçülür mü kıymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti.

Geldi mübarek Ramazan
Sahurda iftarda ezan
Oruçları kabul eyle
Yüce Mevlam yevmi mizan

Darende’de coşar yürek
Teravihe koşar yürek
Hatimle teravihe tek
Şeyh Hamide gitmek gerek

Zaviyede güller kokar
Kayadan ılık su çıkar
Mübarek Oruç ayında
Tohma bile başka akar

Heyik dağı heyik dağı
Sende saklı tarih çağı
Darende de sahur vakti
Davulcu vurur tokmağı

Hafızlar bülbüldür şakır
Zekâtla sevinir fakir
Gece sohbetinde dedem
Hasan Gazi cengi okur

Battal Gazi’nin amcası
Pehlivanların en hası
Darende’de şehit düşmüş
Battal’ın kayın babası

Balaban da Erzincanî
Rahmet olsun gani gani
Sini sini baklavalar
Dizilir iftar zamanı
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Ulupınar ulupınar
Kandilleri parlak yanar
Dört minareli camisi
Yapılması büyük hüner

Günpınar’dan gelen yolcu
Dar zamana kalan yolcu
Çıkınında elma mı var
Tebessümle gülen yolcu

Palanga’dan Yeniköy’e
Misafir oldum bir beye
Kısmetime razıyım ben
Acep ne gelir sofraya

Darende’nin herisesi
Lezzetlerin en üstesi
Turşusuz sofra eksiktir
Ne güzel şalgam içmesi

Elvan elvan gülümüz var
Tatlı tatlı dilimiz var
Darende’de gönle sultan
Şeyh Hamid-i Veli’miz var

Daim zikreyle Allah’ı
Hem gece hemi sabahı
Ol Dîvân-ı Hulûsi’den
Gazelhan oku ilahi

Ne güzeldir bülbül sesi
Gül neslinin gül nefesi
Ellerimiz duadadır
Mübarek Kadir gecesi

Yüzümüz her zaman gülsün
Gönlümüz hep mutlu olsun
Darende’den selam sevgi
Bayramınız kutlu olsun

(Şair Musa Tektaş’tan derlenmiştir.)
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Darende’de kadınlar camilerde veya evlerde öğleden önce toplanır, (Mukabele) Kur’an 
okunur.  Erkekler de belirli camilerde “Hatimli Teravih” namazları kılar. Ramazan bo-
yunca hali vakti yerinde olanlar yurtlarda kalan öğrencilere, fakirlere gıda başta olmak 
üzere çeşitli ihtiyaç maddelerini zekât olarak dağıtırlar. Hayır, olarak verilen yemeklerde 
Darende’nin yöresel lezzetleri ikram edilir. İkramların en başında, içli köfte, su böreği, 
etli fasulye ve nohut, bulgur pilavı, erişte çorbası, ekşili köfte, tutmaç çorbası, tarhana 
çorbası, boranı, tatlı olarak; lokma, sütlaç, un helvası ikram edilir. Ayrıca iftarda yakın 
komşular birbirine yemek gönderirler. Bu geleneğe de pay gönderme denilir.

Darendeli misafir ağırlamayı sever. Arife gününden bayram ikramları hazırlanır. İçli 
köfte yapılır, baklava, tel kadayıf, sütlaç başta olmak üzere çeşitli hazırlıklar yapılır. Ço-
cuklara bayramlık elbise ve ayakkabılar alınır. Ayrıca misafir gelecek çocuklar içinde 
hediyeler alınır. Arife günü mezarlıklar ziyaret edilir, mezarlar düzeltilir. 

Bayram sabahı erkenden kalkıp, camiye gidilir, topluca bayramlaşılır, mezarlık ziya-
ret edilir. Eve gelindiğinde büyüklerin elleri öpülür. Büyükler de çeşitli hediyeler verir. 
Zengin bir kahvaltı sofrası hazırlanır. Ayvalı Kasabamızda içli köfte ile kahvaltı yapmak 
gelenektir. Bayramcı gelen çocuklara, para, şeker, leblebi ve üzüm, mendil gibi hediyeler 
verilir.

 Ramazan Bayramında öğlen namazı sonrası, Kurban Bayramında ikindi namazı son-
rası Somuncu Baba Camii avlusunda ve diğer mahallelerimizde toplanan mahalle halkı 
topluca bayramcı gezerdi, bu esnada çeşitli latifeler yapılır, küs olanlar varsa barıştırılırdı.

11.11. Kurban Bayramı

Darende’nin hayvan pazarına çevre ilçe ve köylerden kurbanlıklar getirilir. Bayram-
dan yaklaşık bir hafta önceden kurbanlar alınır. Kurban olacak hayvanın itinayla kurban-
lığa uygunluğu kontrol edilir. El sıkışan esnaf ve müşteri ellerini sallayarak sıkı bir pazar-
lığa girişir. Aldım ha, sattım ha, derken kurbanlık belirlenir. Bayram namazı ile birlikte 
bayramlaşma başlar. Mezarlık ziyareti yapılır ve hane halkıyla bayramlaşılır.  Komşuluk, 
dostluk gibi bağlarla şekillenen hisse ortaklıklarıyla tekbirler eşliğinde kurban kesilir. 
Küçükbaş kurban kesenler de çoktur. Kurban üç eşit parçaya ayrılır. Biri fakirler, biri 
misafirlere ikram, biri de ev halkının yemesi içindir. Maddî durumu iyi olan nişanlı erkek-
lerin, kız evine kurbanlık koç ve bayramlık hediye götürmesi âdettendir.

11.12. Bereket Törenleri

Adak, Kurban ve Saçı 

Bir işin hayırlı olması, iyi neticelenmesi, beklentilerin gerçekleşmesi halinde adaklar 
adanır. Bu adak kurbanı kesme, pilav veya kömbe dağıtma biçiminde gerçekleştirilir. “Bir 
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işe girersem, bir ev yaptırırsam, oğlum askerden sağ salim dönerse, istediğimle evlenir-
sem, falan ziyarete adağımdır, bir kurban kesip dağıtacağım” şeklinde adakta bulunulur. 
Ziyaret ve yatırlarda dilenen dilekler gerçekleştiğinde, adaklar hemen yerine getirilir. 
Adaklar yalnızca koç kurban etme şeklinde olmayıp kömbe, yağlı ekmek dağıtmak ya da 
horoz kesmek biçiminde de uygulanmaktadır. 

Düğün törenlerinde, yeni evlenen gelinin üzerine, bolluk ve bereket getirsin diye, çe-
rez, bozuk para veya buğday saçılır.

11.13. Yağmur Duası 

Yağmur duası törenleri; yörede tarıma bağlı bir ekonomik hayat tarzı bulunduğundan 
dolayı, yağmurun az yağdığı ya da uzun süre yağmadığı zamanlarda yapılan bir törendir. 
Yağmur yağması için gerekli geleneksel işlemler yapıldıktan sonra, kesilen hayvanların 
etiyle pişirilen bulgur pilavı, törene katılanlar tarafından yenir. Çocukların yağmur yağ-
dırmak için yaptıkları yağmur duası töreninde ise “cici meme” adı verilen, tahtaya çaput 
bez sarılarak yapılan bebekle, ev ev dolaşılır ve yağ, bulgur, yumurta toplanır. Çocuklar 
evin kapısına geldiklerinde; 

“Cici meme ne ister? Kaşık kaşık yağ ister. Cici meme ne ister? Allah’tan yağmur ister. 
Ver Allah’ım ver sicim gibi yağmur…” diye tekerleme söylerler. Toplanan yiyecekler, 
köyden bir kadın tarafından bulgur pilavı ve yumurta haşlaması yapılarak, çocuklara pay 
edilir.

Bazı köylerde de yağmur yağmadığı zaman çaprazlama bağlanan sopaya eski elbiseler 
giydirilir, iki kişi kollarından tutar. Birkaç kişi arkada koro şeklinde; 

“Modu modu neden oldu?  Bir 
kaşık yağdan, bir kaşık bulgurdan 
oldu…” diyerek modunun üzerine bir 
tas su dökülür.

Mahalle aralarında dolaşılarak, 
bulgur ve yağ toplanır. Su kaynakla-
rının başına gidilerek kurban kesilir 
ve yemekler hazırlanır. Coşku içinde, 
yağmur yağması için dua edilir. Ha-
zırlanan yiyeceklerin bir kısmı, fakir-
lere dağıtılır. Bunu adına “Modu Gez-
dirme” denir.
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11.14. Koç Katımı 

Hayvancılıkla uğra-
şan köylerde, genellik-
le Ekim ayı içerisinde, 
koçlar koyunlara bıra-
kılır. Koçun boynuna 
elmadan gerdanlık ya-
pılır, boyanarak süsle-
nir. Malatya’da ekim 
ayında yapılan koç 
katma törenlerinde, 
Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi “hedik, kavurga, meyve” alınır, kömbe yapı-
lır. Koçlar koyunlara bırakıldıktan sonra, kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde, 
yemeklerini yerler.

Ekim ayı sonunda ya da Kasım ayında bazı köylerde, sürülere katılan koçlar kınalanır 
ve süslenir. Köyün geniş yerinde ya da köye yakın geniş bir merada toplanılır ve sürüler 
burada bekletilir. Çobanlar yanlarına koçlarını alarak gelirler. Sürü sahipleri tarafından 
çeşitli hediyeler çobanlara verilir. Koçların görkemli oluşları çobanları çok gururlandırır. 
Silahların patlamasıyla, koçlar bırakılır. Bol kuzu ve bol süt dileğiyle, dualar edilir. Ka-
dınların hazırladıkları yiyecekler yenilir. Türküler söylenir ve halaylar çekilir. Koç katımı 
töreni, sürülerin otlağa, köylülerin de köylerine dönmesiyle son bulur. İlk doğan kuzuyu 
getiren çobana, bahşiş verilir.

11.15. Hıdrellez 

Darende’de, Hıdrellez’de iki rekât namaz kılıp, dileğini bir kâğıda yazıp, gül ağacının 
dibine gömüldüğü tak-
dirde, dileğinin kabul 
olacağına inanılır. Hıd-
rellezde, “Hıdrellez ha-
şılı (Hıdrellez harcı)” 
adlı yemeği yapmak 
âdettendir. Kuru tarha-
na akşamdan ıslatılır. 
Sabahleyin bir tence-
reye konularak pişiri-
lir. Sonra üzerine ince 
bulgurdan bir miktar 
atılır ve yeniden kay-
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natılır. Kaynadıktan sonra bunun üzerine biraz un dökülür ve kaşıkla karıştırılır. Biraz 
daha kaynadıktan sonra ateşten indirilir. Üzerine yağ eritilerek dökülür. Bu yemek Hızır 
ayı içerisinde yapılır ve komşulara dağıtılır. Özellikle Hızır ve Muharrem orucunda köm-
be yapılarak içine altın konur. Herkes altının kendisine çıkması için dua eder. Altın kime 
çıkarsa onun rızkının çoğalacağı ve bereketli bir yıl geçireceğine inanılır. 

 

11.16. Yayla Şenlikleri 

Köylerde ekin biçimi sonunda ve harman sonunda “kurtuncalık töreni” ve “harmanca-
lık töreni” yapılır. Kurtuncalık töreninde, ekinler biçilip bitirilmeden önce, birkaç destelik 
yer kalınca bazı deyişler söylenir. Bu iş, deste başı denilen hon biçilirken başta duran kişi 
tarafından yapılır. 

Ekenler biçer 
Konanlar göçer 
Cennetin kapısın 
Comartlar açar 
Verelim Muhammed’e selavat
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Sıra sıra söğütler 
Birbirini öğütler 
Tarlada hon deren
Yiğit babayiğitler 
Verelim Muhammed’e selavat

Karakazanın kaynamasına
Gücük çömçe oynamasına
Kara koyunun döşüne
Yuh onun on beşine 
Verelim Muhammed’e selavat 

Ağamızın devletiyle
Tarlamızın bereketiyle
Koca gızın mürvetiyle
Verelim Muhammed’e selavat 

Gökten inen kıratlar
Nalı çatır çatlar 
Kurtarıyı koç yiğitler
Verelim Muhammed’e selavat 

Karakazan kulpuyla 
Sarı çömçe sapıyla 
Tarlamızın bereketiyle
Verelim Muhammed’e selavat 
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Salâvatlardan sonra, Fatiha Suresi okunur. Bunun ardından elde kalan son buğday des-
tesinin sapı havada savrulur, yani kurt ve kuşun yemesi için tarlaya serpilir. Buna “kurdun 
ve kuşun payı” denilir. Bazı köylerde ise “Hızır’ın atının payı” denilmektedir. Bu törenin 
ardından, evden getirilmiş olan kömbe, içli köfte ve yağlı ekmek yenilir. Orakçı başı, yani 
honun başı orağını ekin sahibinin önüne koyarak, bahşiş alır. Bu bahşiş, diğer honcular 
arasında pay edilir. 

Harmancalık adı verilen âdet iki biçimde yapılmaktadır. İlki harmanda ya da tarlada 
hasat yaparken muhtaç kişilere hayır için yapılan arpa-buğday yardımıdır. İkincisi ise 
bir çeşit eğlence olup, harman yerinde döven sürerken veya savurma işlemi yapılırken, 
kalburla elenen buğdaydan üstünde kalan iri buğdayın, harman yerine gelen ve genellikle 
üzüm, vişne, kiraz gibi meyveler satan çerçilere verilerek alınan meyvelerin topluca eğ-
lenti içerisinde yenilmesidir.

Bağ bozumu, bağ ve meyve bahçelerinde, son üzüm ve elmaların toplanmasıdır. Kom-
şular birlikte, neşe içinde bağ bozumunu yaparlar.

11.17. Muharrem Ayı Etkinlikleri

İlçede her yıl yapılan aşure günü etkinliği birlik ve kardeşliğin, yardımlaşmanın en 
güzel örneğini simgelemektedir. Toplu ya da bireysel yapılan aşurelerin hep birlikte ve 
huzur içinde geleneğin yaşatılmasına çalışılmaktadır.

İlçemize bağlı Yeniköy Muhtarlığınca her yıl muharrem ayı dolayısı ile köylülerin 
tamamından toplanan malzemelerle yine köy meydanında kurulan kazanlarda pişirilmek-
tedir. Hep birlikte yapılan aşureyle,  köy halkı ve çevre köy ve ilçelerden misafirler ağır-
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lanmakta, yüzyıllardır Alevi ve Sünni yurttaşların kardeşçe birlik ve beraberlik içinde 
kutlamaları günü anlamlı kılmaktadır.

11.18. Milli Bayramlar

Milli bayramlar büyük coşku içinde geçer. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Zengibar 
Karakucak Güreşleri yapılır.1952 yılından beri yapılmakta olan Zengibar Karakucak Gü-
reşleri her yıl Ağustos ayında yapılan önemli bir güreş faaliyetidir. Türkiye’nin meşhur 
âşıkları toplanmakta, ilçenin tanıtımında büyük katkısı olmaktadır. 2000 yılından itibaren 
bu etkinliğin ismi, Zengibar Karakucak Güreşve Kültür Festivali olarak değiştirilmiştir. 
2001 yılı etkinliklerine meşhur âşıklardan, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Âşık Fey-
mani katılmışlardır.

Darende güreş sporunun köklü geçmişinin bulunduğu bir ilçedir. Yapılan güreş müsa-
bakaları pek çok pehlivanın yetişmesini sağlamıştır. Eskiden düğün gibi eğlenceler ara-
cılığıyla düzenlenen güreşler, 1952 yılından beri, 30 Ağustos Zaferi anısına, Darende’de 
düzenlenmeye başlanmıştır. Bu gelenek günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmek-
tedir.

Zengibar Karakucak Güreşleri’nde, “Baş Pehlivan” olma şansını yakalayan birçok 
pehlivan, bu başarısından sonra, tüm Türkiye’ye adını duyuracak başarılar sergilemişler-
dir. Daha önceki yıllarda ve yakın tarihte “Milli Güreşçi” sıfatını taşıyan bazı pehlivanlar, 
ilk başarılarını burada ispat etme imkânı bulmuşlardır. Tüm bu sebeplerden Zengibar

Karakucak Çayır Güreşleri sporcuların yetişmesinde ve milli sporumuzun gelişmesin-
de katkılar sağlamaktadır. Edirne’den Kars’a yurdun her köşesinden bu güreşlere katılan 
pehlivanların masrafları, Güreş Organize Komitesi tarafından karşılanmaktadır. 1990 yı-
lında halkın ve devletin işbirliği ile Darende’ye kazandırılan güreş sahası ve bu organizas-
yona maddi katkılarını esirgemeyen “güreş ağaları” vasıtasıyla, daha iyiye gidilmektedi
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XII. DARENDE’DE HALK EDEBİYATI
12.1. Darendelilerin Gizli Dili “Hazeyince”

Anadolu ağızları içerisinde birçok gizli dilin olduğunu biliyoruz. Darende yöresinde 
konuşulan gizli dilin de, diğer gizli dillerde olduğu gibi ifade edilmek istenenlerin yaban-
cı kimselerin anlayamayacağı şekilde söylenmesinden ortaya çıktığını düşünüyoruz.

Darende’nin gizli dili Hazeyince;  çeşitli dillerden çoğunlukla Arapça, Farsça ve 
bunların dışında Rusça’dan bazı kelimelerin alınması ve bu kelimelerin Türkçe cümle 
yapısına uydurulmasıyla oluşturulmuş bir lehçe şeklidir. Hazeyince, bilhassa Darendeli 
gezgin satıcıların aralarındaki dayanışma ve ticarî menfaati gözeterek yabancıya karşı 
mesleki sırların saklanması, hemşerilik duygusunun güçlenmesi konularından doğmuş-
tur. Bu konu da takdire şayandır. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemi savaşlarında;  
esir düşenlerin, kurtulmak için Hazeyince’yi aralarında bir şifre gibi kullanarak esaretten 
kurtuldukları tarihî kahramanlık hikâyelerinde anlatılır.

Kaçakçılık yıllarında zaptiye, jandarma, polis, belediye zabıtası gibi kanun temsilci-
lerinin baskınlarında uygunsuz yakalanmamak için birbirlerini uyardıkları ve ticaretle 
uğraşan çerçilerin, Hazeyince konuşarak kendi aralarında (malın kalitesi, fiyatların ayar-
lanması mevzularında) anlaştıkları bilinir. Bunu yaparken de yanlarındaki misafir ya da 
müşteriye hiç bir şey sezdirmemek gerekir. Sınırlı kelime dağarcığına rağmen Hazeyince 
ile bu iş oldukça pratik ve etkili bir biçimde gerçekleşmektedir. 

Bu dil Darendeliler arasında âdeta parola durumunda,  hemşerilik duygularının da 
teminatı konumundadır. Bilhassa gurbetteki Darendeli için Hazeyince’nin rolü daha da 
öne çıkmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN ,  “Hazeyince, ticaretle uğraşan, göz 
hekimleri ve el sanatlarıyla uğraşanlar arasında geliştirilen bir iletişim dilidir” ifadesini 
kullanmaktadır.

Hazeyince’ye Örnekler

• Arif ol hazeyin saltatlar geliyo es!                                                                                                                                       

Darendeli seyyar satıcı, arkadaşına zor anda bir mesaj veriyor: “Asker veya polis geli-
yor, arkadaş arif ol haberin olsun es, hemen uzaklaş tehlikedesin.” demek istiyor.

• Cinik müllah arif oldun mu? 

Evlenme çağına gelen gencin annesi Darende dışından kız ister. Kadınlar bilmediği 
ortamda kız evini yorumlamak için birbiriyle konuşur kızı beğendiklerini ifade ederler.

• Hazeyin, cort cort nareleme tille arif olur. 

Darendelinin işyerine gelen yabancı erkekle kadın için olumsuz düşünce çırağa akta-
rılıyor.
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• Hazeyin talır kesat, talır estir.

Darende’deki işyerine, Kayseri’den mal almaya giden esnaf pazarlık eder ve parası 
malı almaya yetmez ve bunu arkadaşına anlatır, borç ister. 

• Hazeyn talırsız, cortlarından estir. 

Esnaf alışverişe gelen müşterinin yeterli parası olmadığının farkına varır, çırağına 
tezgâhtan ucuz malları tezgâha çıkarmasını ister.

• Hazeyn aynlar cortlaştı. Kesneleşiyor da. Borancıkları arif olursa, özümüzü kepi-
tirler. Çaaşı çez de gişolak. 

Darende’nin Balaban Kasabasında askerliğini sıhhiye olarak yapmış olan usta ve çı-
rağı gurbete gider. “Ameliyat ettiğimiz adamın gözleri kör oluyor, adam kötüye gidiyor, 
çocuklar anlamadan eşeği hazırla da kaçalım, yoksa bizi öldürürler.” der.

• Borancık, cibelme. Hataplarım ha! Zıbarda dımış.

Darendeli anne ve baba misafirliğe gider çocuk yaramazlık yapar ve anne çocuğa kı-
zar, ev sahipleri anlamasın diye Hazeyince söyler: “Evladım, yaramazlık, şımarıklık yap-
ma, gelirsem döverim seni. Çabuk yat da uyu” der.

 Darende’ye özgü pekiştirme içerikli sözcükler de kullanılır:

12.2. Pekiştirme Sözleri

• Gürpüdene: Bir nesnenin yüksekten aşağıya düşmesi için kullanılır.

Örnek: Kürünen karın aşağıya atılırken çıkardığı ses.

• Tarpıdana: Aniden olan şeyler için kullanılır

Örnek: Bir kişinin aniden ölmesi. “Filan kişi tarpıdana gitti…”

• Cırpıdana: Sivri bir nesnenin yumuşak bir kesime batırılması için kullanılır.

Örnek: Çuvaldızı torbaya cırpıdana batırdı.

• Şarpıdana: Islak bir zemine yüz üstü düşmek

Örnek: Çocukcağız şarpıdana düştü

• Zarpıdana: Kalın bir nesnenin dar bir yere zorla sokulması

Örnek: Torbayı kilere zarpıdana sıkıştırdı.

• Horpıdana: Bir yeri geniş malzemeyle kapamaya çalışmak.

Örnek: Avluya serilen çadır da horpıdana işe yaradı.

• Lörpüdene (löpür löpür): Yemek yerken büyük lokmayı ağza sokmak

Örnek: Yemeği iştahla löpür löpür yedi.
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Hazeynce’yi şiirinde işleyen şairimiz şöyle anlatıyor:

Hazeyince’den Esintiler 

Yöresel şiveyle kayıp olana,                                                      
“Yitik” der Hazeyinler Darende’mizde,
Edepden hayâdan noksan kalana,
“Yırtık” der Hazeyinler Darende’mizde… 

‘Hazeyin’ adam demek, er kişi demek.
“Herise” burada en meşhur yemek.
Yâr olmazsa bir kişiye o felek;
“Bitik” der Hazeyinler Darende’mizde… 

Hiç kaşık çaldın mı sıcak “helle”ye,
Tokat, şamar derler eski “sille” ye,
Tandır alevinde yanan kelleye,
“Ütük” der Hazeyinler Darende’mizde… 

Ey hazeyin “nârele” biraz bağır da,
“Çağa”ları etrafına çağır da,
Kerpiç gibi mayalanmış yoğurda,
“Katık” der Hazeyinler Darende’mizde… 

“Mülevves” denmez mi pislik edene?
“Hıyanet” de denir “hinlik” güdene, 
Ticarî sahada iflas edene,
“Batık” der Hazeyinler Darende’mizde… 

“Colar ârif olur” gözler iyiyse,
“Semini cort olur o câde moysa”,
Hazeynin boyu da “accık” kısaysa,
“Potuk” der Hazeyinler Darende’mizde… 

Güzele “milih” der över der “hâza”,
Irmaklı’da kan kırmızı karpuza,
Ergenlik çağına gelmiş bir kıza,
“Yetik” der Hazeyinler Darende’mizde…
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Otlu ekmek ile “boranı” nice,
“Darende kebabı” hepsinden yüce, 
Olursa adamın boynu kalınca,
“Kütük” der Hazeyinler Darende’mizde… 

Paraya “talır” der, silaha “menge”,
“Saltatlar” azmile girerler cenge,
“Teres”, “tahta eksik” bozuksa denge, 
“Zottik” der Hazeyinler Darende’mizde… 

Hazeyin tekellimi şifre kestirme.
Sigara “dohan”dır aman estirme. 
Yıllarca beklemiş mala meyl verme. 
“Yatık” der Hazeyinler Darende’mizde…

Anana atana bir selam yolla.
Pazarda “manpır” var kendini kolla.
Bir işte var ise zor ile hile,
“Çıtık” der Hazeyinler Darende’mizde… 

Sayamadım daha ben doya doya,
Aslan Tektaş der ki düş müdür rüya,
İlçenin geçimi altın kaysıya,
“Patik” der Hazeyinler Darende’mizde…      
                                                          (A. TEKTAŞ Darende Haber Gazetesi)

12.3. Darende’nin Özel Dili “Hazeyince” Sözlüğü

- A -

Abır  : Yemek.
Abırcı  : Yiyici, yemeye düşkün olan.
Abır atmak        : Yemek yemek
Abır eklet   : Yemek ye.
Abırsız  : Aç
Abır cubur  : Yemek iyi değil.
Açar  : Anahtar.
Amüklü  : Bitli.
Arif ol  : Dikkatli bakmak, ilgilenmek, farkına varmak.
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Asel  : Bal.
Aşkana  : Yemek pişen yer.
Aşırmak  : Çalmak.
Ayn   : Göz.
Ayn cort  : Göz (ü) kör.
Avam hazeyn : Halktan biri.
Âzına ökün  : Karsısındakinin taklidini yapmak.

- B -

Bab   : Kapı.
Bahor  : Öküz.
Bange ~ benge : Büyük abdest.
Bangeleme  : Yellenme.
Becerme  : Büyük abdest yapmak.
Bello  : Zabıta, zaptiye, polis.
Bettik ~ bıttık   : Kavun.
Beyit  : Ev.
Bider  : Tohum.
Bizez               : Gaz lambası camı
Bodın  : Ecnebi.
Borancık  : Çocuk.

- C -

Cağas ~ caaş : Eşek. 
Car   : Şeker.
Cırcır  : Fermuar.
Cırtlamak  : Kilitlemek.
Cıvıtmak  : Caymak, dönmek.
Cibelik   : Şımarık.
Cinik  : Kız.
Cof   : Göz. “Coflar arif olmuyo, cortalmıs.”
Coğ ~ co  : Göz.
Coğlan ~ colan : 1- Dilencilik etmek, 2- Gurbetçilik.
Corcor  : Çorba.
Cort   : Bozuk, kötü. “Hazeyn bu mal cortmuş.”
Cortlaşma  : Bozuntuya verme, açık verme.
Cubur  : Kötü.
Cubur hazeyn  : Kötü adam.
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- Ç -

Çan   : Kaç.
Çan talır?  : Kaç para?
Çandır  : Karışık, melez.
Çangal  : Güreşte bir ayak oyunu, çelme takmak.
Çekirdek  : Mermi.
Çini   : Porselen.
Çec   : Buğday yığını.
Çiynem-çiğnem : Bir parça, bir lokma.
Çöğdürmek  : İşemek.

- D -

Darb  : Yol.
Dazgir  : Hırsız.
Den   : Diş.
Dest  : El.
Dımış  : Uyumak.
Dığrak ~ dıvrak : 1- Ölçülü, sistemli, 2- Yaslı olduğu halde dinç olan, yakışıklı.
Dinidi  : Söndü.
Dipiz  : Cezaevi, hapis.
Diple  : Kilitlemek.
Dirgen  : Harmanda sapları yaymaya yarayan demir ya da tahtadan yapıl-

mış ucu çatallı tarım aleti.
Dobur  : Çok iyi.
Dobur tille  : Güzel kadın.
Dohan  : Sigara, tütün.
Dohan sutla  : Sigara içmek.

- E -

Ehrak  : Ateş, çakmak.
Eklet  : Yemek yemek.
Emci  : İlaç yapan.
Es   : Gelmek.( yerine göre, gitmek anlamı da olur)
Estir  : 1- Kaldırmak, götürmek 2- Almak.

- F -

Faraş ~ fıras  : Yatak.
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Fehm   : Ağız.
Fem    : Dudak.
Fırfırı   : 1- Döneklik, 2- Çocuk oyuncağı.
Firos   : 1- Elbise, 2- Yatak.
Fis    : Balık.
Fürühle    : Satmak.

- G -

Gaçron   : Saman.
Galil   : Az.
Galiz   : Pis.
Galize   : 1- Pislemek 2- Büyük abdest.
Gam   : Çingene.
Gamga   : Yonga.
Ganır   : Geriye bükmek.
Ganne   : Lamba camı.
Garim   : Küçük su kanalı, derin ark, harıh.
Gariye ~ kariye  : Köy, “Hangi gariyedesin?”
Gaytarmak       : İşten kaçmak.
Gelez   : Alevi.
Gendime   : Yarma, iri buğday.
Gensiz   : Dinsiz.
Gığır   : Rum.
Gıtmır   : Köpek.
Gilik   : Halka ekmek.
Gille   : Cinsel ilişki, birleşmek. “Gilleyemezse nolacak.”
Gilor   : Kumar.
Giş    : 1- Kaçış 2- Kayıp.(Giş olmak)
Giş etmek   : Kaçmak, götürmek.
Giş olmak   : Kaybolmak, kimseye görünmemek, uzaklaşmak. 
      “Hazeyinler giş olacak kademlerini düzelt.”
Gişkin   : Kaçak.
Gişkinci   : Kaçakçı, hırsız.
Göğünmek ~ göyürmek : Kızarmak, yanar gibi olmak.
Göyüş   : Kertenkele.
Gufil   : Aptal, delice.
Gülle   : Polis.
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- H -

Hacer  : Diş.
Hakıp  : Cep, heybe.
Hapek  : Pencere, dama açılan kapı.
Hareketlemek : Yatmak. “Ben hareketliyecem.”
Harık                   : Küçük su kanalı.
Hasbi  : At.
Hat   : Para, ücret, geçerli para birimi. “Hazeyin üç hat veriyo.”
Hatap  :  Değnek, sopa. “Caas moydan gelene kadar hatabı yersin.”
Hataplamak : Döğmek. “Hazeyin bunu hataplayım mı?”
Hatıl  : Kalın mertek.
Hayat  : Evin önündeki açık alan.
Hazeyin   : 1- Erkek (adam), yetişkin kimse 2- Ula, 3- Darendeli olan (kimse)
Hızmık    : Buğday posası.
Hindik  : 1- Küçük, az, ufak, 2-Ucuz, düşük.
Hinte  : Buğday.
Hotlamak  : Okumak.
Hörün  : Çubuk.
Hubus  : Ekmek, yemek. “Hazeyin hubusu estir.”

- I -

Irıh   : Büyük abdest.
Irıhlamak  : Büyük abdest yapmak.
Irza   : Kapı çengeli.
Işkın - eskin : 1- Kenger dikeninin tazesi, 2- Filiz, sürgün.
İncaz  : Tozlu erik cinsinin kurutulmuşu.
İnzalamak  : Ağlamak.

- K -

Kadem  : Ayak, ayakkabı.
Kasurun  : Saman.
Kebir  : Büyük.
Kebir hazeyn : 1- Ağırbaşlı, yaşlı kimse, 2- Baba, kayınbaba.
Kelepir  : Ucuz.
Kep   : Ölmek.
Kepitmek  : Öldürmek. “Hazeyin ben bunu kepidiyim mi?”
Kepkin  : Ölmüş
Kesne  : Kötü.
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Kesper  : Topal.
Kilab  : Köpek. 
Kisifle  : Gözetlemek, takip etmek.
Kitir  : 1- Çok, bol, 2- Pahalı. “Şekerleri kitir at, çayı estir.”
Kullep  : Kapı menteşesi.
Külbe  : Besleme.
Kütüp  : Kitap.

- L -

Labek  : Tava.
Lehem  : Et. “Hazeyinin abırında lehem yes degál.”
Legir  : Doktor.
Legümle  : Uyumak.
Lotak  : Oda.
löök ~ löğük : Delikanlı, erişkin erkek çocuk, oğlan.

- M -

Mahşere-Mesere : Dutun ezilip, suyunun süzüldüğü tas, tek parça oluklu yer.
Mampur  : Hırsız.
Mampurlamak : Çalmak.
Mastafa         : Birbirinden ayrı, yüksek ekili bostan yeri.
Maşara  : Ekili bostan yeri.
Menge  : Silah, tabanca. “Hazeyin mengenin çekirdeğini estir.”
Merik  : Hoca, yaşlı.
Mısmıl  : İyi, güzel.
Mihman  : Misafir.
Milah ~ milih : Düzgün, yakışıklı, güzel. “Hazeyin bu cort, bende milihi var.”
Mim  : Müslüman.
Moy  : 1- Su, 2- Kalitesiz, kötü esans.
Moylamak  : Su dökmek, 2- istemek.
Moylanmak : Yıkanmak.
Moyhane  : 1- Hamam, 2-Abdesthâne.

- N -

Narele  : Söylemek, haber vermek.
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- Ö -

Öz   : Ben.
Özüme  : Bana.

- P -

Parsumlamak : Dilenmek.
Pelez  : Küçük altın.
Pulla – Pullo  : Polis.

- R -

Rafata-Rapat : Tandıra ekmek vurulan içi dolu bez.
Reketle  : 1- Oturmak, 2-Namaza durmak.
Ruh ruh  : Geri gel.
Rumra  : Üzüm posası.

-S –

Salah-selah     : Namaz
Salat sıh  : Namaz kılmak.
Saltat-soldat : Jandarma, polis.
Kebir saltat  : Komutan.
Sedef  : Düğme.
Sekmen  : 1- Sedir, 2- Evlerin önüne yazın oturmak için taş ve 
     çamurdan yapılan yarım metre yüksekliğinde yer.
Selefur  : İç donu, iç çamaşırı.
Semin  : 1- Yağ, yiyecek, 2-Koku yağı, esans. “Seminin milihini estir.”
Sıkkın  : Bıçak.
Sındı  : Makas.
Sim   : Gümüş.
Sin                        : Mezar
Sini daşlı  : Mezarı daşlı.
Sipi   : Bit.
Süllüm  : Merdiven.
Süzek  : Süzgeç.

- Ş-

Şarşar  : Bir iki metre yüksekten düşen su, mastafadan akan su.
Şelek  : Sırtta taşınan yük.



Darende Kültür Envanteri

205

Sot   : Tandırın ilk ekmeği.
Şürt   : Tandırın iç duvarı.
Şüplemek  : İçmek (sigara, tütün, çay) “Çayı estir şüplüyek.”

- T -

Taka  : Raf, Küçük pencere.
Talır  : Para.
Teğginci  : Kaçakçı, dolandırıcı.
Temir  : Bıyık.
Testo   : Bekçi.
Tığcı  : 1- Üfürükçü, 2- Uyanık,3- Pazarlamacı.
Tığlamak  : Dolandırmak.
Tırsımak     : Korkmak.
Tille  : Kadın, gelin. 
Tipiz  : Pekmez.
Tomo  : Motorlu taşıt.
Tosbağa  : Kaplumbağa.
Töko  : Kötü yolda olan [kadın ya da erkek]

- U -

Uçurmak  : Kılmak. “Selatımızı uçurah.”
Uğrun  : Gizli.

- Ü -

Üğüt  : Yemek.

- V -

Vakıf  : At arabası.
Velehu  : Aman dikkatli ol, pot kırma.

- Y -

Yabana git  : 1- Geçim için uzağa, başka yere gitmek, 2- Boşa gitmek.
Yeslemek  : 1- Vermek, 2- Koymak (kötü söz)
Yorah  : Yamalık.
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- Z -

Zahm  : Arka.
Zengili  : Hemşeri (Darendeli olan)
Zer   : Altın.
Zıbarmak  : 1- Ölmek, 2- Uyuyakalmak.
Zığlandırmak : Vermek.
Zığlı  : Zengin.
Zifir  : 1- Kokulu kir, is, yağ lekesi, 2- Yemekteki yağ.

12.4. Darende Mahallî Ağzı

1. Darende Mahallî ağzında Orta Anadolu ağzının etkisi görülmektedir. 

“A” Sesi: Orta hecedeki “-a” sesinin vurgusuz olduğu zaman, çoğunlukla düştüğü gö-
rülmektedir.

burada> burda, orada > orda

Bazen “a” sesi “ı” sesine dönüşmektedir.

satmaya> satmıya yazmaya > yazmıya,  şuraya > şurıya

Bazen de “a” sesi “o” sesine dönüşmektedir. 

tavşan> doşan, avucuna > ocuna veya ovucuna

 “B” Sesi: Bazı kelimelerin başındaki “b-”ler “p-,m-,h-” olmuştur. 

Bazı kelimelerde ise “-b”lerin düştüğü görülmektedir.

muşamba> muşamma, baklava > pahlava  

“C” Sesi: Bazı kelimeler içindeki “c” sesi “ç” ve “d” olarak değişmektedir. 

Ayrıca katlanması da olmaktadır.

dilenci> dilenci, kurcalamak> kurdalamak

“Ç” Sesi: Bazen “ç” sesi gerek kelime içinde, gerekse kelimenin başında 

veya sonunda yumuşayıp “c” ve “ş” sesiyle ifade edilmektedir.

çizmek> çizmek, çingene > cingene, gençlik > genşlik

“E” Sesi: Kelimelerde ses uyumu gerektiğinde “-e-” sesi “-a-”ya dönüşmektedir.

elma> alma, bahçe > bahça, ateş > ataş, beraber >barabar, kıymetli > gıymatlı

Bazen de “e”ler kelime içinde “-i-” ve “-ü-”ye dönüşmektedir.

 Derviş > dörüş,  Hüseyin > Hüsüyün, böcek > böcük, emanet > amanat

“F” Sesi: Bazı kelimelerdeki “f” sesinin düştüğü olduğu gibi, “h” ve “p” seslerine de 
dönüşmektedir.
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yufka yuka veya yuha                  

“G” Sesi: Bazen hece içindeki “g” sesi “h”ye dönüşmektedir.

gırtlak> hırtlak

“Ğ” Sesi: Bazen hece içindeki “ğ” sesi düşmektedir.

öğlen> ölen

oğlan> olan, mağara > mara, sağlam > salam

“H” Sesi: Kelime içindeki “h” sesi kendinden önceki seslinin uzun söylenmesinden 
dolayı düşmektedir.

ahbap> aabap, kabahat > gabaat, kahve > gaave, Abdullah>Abdulla

“I” Sesi: Bazı kelimelerdeki “-i-” sesi “-a-”ya dönüşmekte ve düşmektedir.

kıkırdak> kakırdah, satılık > satlıh

“İ” Sesi: Kelimelerde hece içerisinde yer alan “i” sesi “-e, -i, -ü”ye dönüşmektedir. 

ikiz> ekiz, zincir> zencir, indim > endim, bileyim > büleyim, hangi > hangı, hizmet > 
hızmet, gitti >getti, giyerler > geyeller, çift > çüft veya çüt

“J” Sesi: Bazen “j” sesi “c”ye dönüşmektedir.

jandarma>candarma, şarjör >carcör

“K” Sesi: Kelimenin başındaki “k” sesi kalın sesli bir harfle beraberse yumuşayıp 
“g”ye dönüşmektedir.

kaba> gaba, kalın > galın, kan > gan, koyu > goyu

Kelimenin son hecesindeki “k” sesi sert sessizden sonra geldiğinde “g” sesiyle ifade 
edilmektedir.

baskı> basgı, çalışkan > çalışgan

Bazen kelimenin içinde düştüğü görülmektedir. Böylece kendisinden önce gelen sesli 
sesini uzatmış olmaktadır. Bazen de h sesine dönüşür.

eksik> esik, akşam > ahşam, yüksek> yüsek, bakayım > bahıym

Dilek-şart kiplerinde, birinci çoğul şahısların sonlarındaki “k”lar “z” olmuştur.

gelseniz> gelseez, okusanız > okusaaz, gitseniz > getseez, yazsanız > yazsaaz

Gelecek zaman kipinin sonunda bulunan “k” veya “ğ” sesi düşer. 

gideceğim> gideceem, yazacağım > yazacaam, bileceksin > bileceeng

“L” Sesi: İlk sesi “l-” olan kelimelerde “l-”den evvel bazen “i” sesi ilave olunmaktadır.

leğen> ileğen, limon > ilimon, lâzım > ilâzım, lahana > ilahana

 Bazen “l” sesi “n”ye dönüşmektedir.  
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izinli> izinni, karanlık > garannıh, bunlar > bunnar, Ahmet’le > Ahmedinen, sabahle-
yin > sabânan

koyunlar> goyunnar, zorla > zornan veya zorunan

“M” Sesi: Bazı kelimelerdeki “m” sesi “n” ve “k” seslerine dönüşmektedir. Gelecek ve 
şimdiki zaman kipinin şahıs ekleri değişime uğramaktadır.

domuz> donuz, şimdi > şindi, pembe > penbe, tulum > tuluh

“N” Sesi: Eski Anadolu Türkçesinde XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar kullanılan 
nazal “ñ”(ng) yörede halen korunmaktadır. Fiillerin ikinci tekil ve çoğul şahıslarındaki 
“n”ler ve ikinci şahıs zamirlerinin sonlarında bulunan “n”ler nazal “ñ”(ng) olarak söylen-
mektedir.

beniz> bengiz, sana > sanga, deniz > dengiz, varacaksın > varacang, ona > onga, bo-
zacaksın > bozacang, geldin > gelding,

Bazen hece başındaki ve sonundaki “n”ler “k” ve “l” sesine dönüşmektedir.

görünmek> görükmek, nöbet > löbet

“O” Sesi: “O” sesi kelime içinde bazen “-u-”ya dönüşmektedir.

horoz> horuz, doktor > dohtur, sofra > sufra,

“Ö” Sesi: Bazı kelimelerdeki “ö” sesi “ü” şeklinde değişmektedir.

öğütmek> üğütmek

Bazen “ö” sesi “e” sesine dönüşmektedir. 

öyle> eyle, böyle > beyle

“P” Sesi: Kelime başındaki “p”ler bazen yumuşayıp “b” ve “m” olarak söylenmekte-
dir.

parmak> barmah, pazar > bazar, pekmez > bekmez, pişmek > bişmek

“R” Sesi: Başta olan “r”lerden evvel bazen bir sesli harf gelmektedir.

rehin> irehin, ramazan > ıramazan, rende > irende, raf > iraf

Bazen birinci hecenin son sesi olan “r”, ikinci hecenin ilk sesiyle yer değiştirmektedir.

kirpik> kiprik, pehriz > perhiz, kibrit > kirpit, derviş > devriş

 Ayrıca çokluk eklerinin ve bazı kelimelerin sonundaki “r”ler de çoğunlukla düşmek-
tedir.

bir milyon > bi milyon, sonra > sôna

Hece içindeki “-r-” sesi “-l-”ye dönüştüğü zamanlar da olmaktadır.

güreş> güleş, merhem > melhem, birader > bilader, rençber > leşber

Şimdiki zaman ekinin (-yor) sonunda bulunan “r” sesi ve “o” sesi çoğunlukla düşmek-
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tedir. 

geliyor> geliy veya geliyi, gidiyorum > gidiym, yazıyor > yazıy veya yazıyı

“S” Sesi: Bazı kelimelerin başında ve sonunda yer alan “s” sesi “z”ye dönüşmektedir.

herkes> herkez, nergis > nergiz,

“S” ile başlayan bazı kelimelerin başına sesli bir ses gelebilmektedir.

sıcak> ısıcak

“Ş” Sesi: Bazı kelimelerdeki “ş” sesi katlanarak söylenmektedir.  

aşağı> aşşa

“T” Sesi: Kelimelerin başındaki “t” sesi yumuşayıp “d”ye dönüşmüştür. Kelime orta-
sındaki “t”lerde bazen “d” olmaktadır.

taş> daş, tatlı > datlı, tilki > dilki, tuz > duz

“U” Sesi: Kelimelerde küçük ses uyumu gerektiği zaman “u” sesi “i”ye dönüşmekte-
dir.

karpuz> garpız, Mustafa > Mısdafa, çabuk > çabıh, armut> armıt, kavun> gavın

Bazen hecelerdeki “u”lar “o”ya dönüşmüştür.

yukarı> yoharı, usanmak > osanmah

“Ü” Sesi: Bazı kelime ortasındaki dar sesli olan “ü” sesi, genişleyerek “ö”ye dönüş-
müştür.

güzel> gözel, büyük > böyük, üvey > övey, yürümek > yörümeh

“V” Sesi: Bazı hece içerisindeki “v” sesi “b” ve “ğ” sesine dönüşmektedir.

esvap> esbap, oklava>oklağa

Bazen de “v” sesi “m” ye dönüşür. 

vefat> mefat, vakıf > makıf

“Y” Sesi: Kelime içinde bazen düştüğü olmakla birlikte “z” sesine de dönüşmektedir. 
“Y” sesi düştüğünde kendinden evvel gelen sesli sesini uzatmıştır.

teyze> deze, söylemek > sölemek

“Z” Sesi: Kelime içindeki “z” sesi bazen “r” ve “y” seslerine dönüşmektedir.

gözükmek> görükmek, uzlaşmak > uylaşmak

2. Çoğunlukla iki heceli kelimelerde, ilk hece sessizle biter, ikinci hece de “r, l” sessiz-
le başlarsa, araya öbür seslilere uygun bir ses eklendiği görülmektedir.

katran> gatıran, inle > inile, müjde > mücüde
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3. Darende mahallî ağzında sessizlerin yer değiştirmeleri çokça rastlanmaktadır.

tenha> tehna, kibrit > kirpit, derviş > devriş, memleket > melmeket, toprak > torpah, 
karyola > gayrola, gübre > gürbe 

 4. Fiil kiplerine çokluk anlamı veren “–ız/ -iz/ -uz/ -üz/” eki yerine çoğunlukla “-ık/ 
-ik/ -uk/ -ük/”  kullanılır.  

geliyoruz> geliyik, gideceğiz > gidecek, biliyoruz > biliyik, görüyoruz > görüyük

 5. Hikâye birleşik zaman eki (idi) kelimelere getirilirken çoğunlukla “ı”,“i” “u”, “ü”  
eklenerek söylenir. 

Vardı > varıdı, hocaydı > hocayıdı

6. Bazı heceler düşerek birtakım ünsüzlerin çift söylenmesine sebep olurlar. 

Vururum > vurrum, dakika > dakka, doğururum > doğurrum

7. Bazen hece kaynaşması görülmektedir. 

ne eyleyeyim > n’eyliym, ne edelim > n’edek veya n’idek, ne edeyim > n’idiym 

Ayşe Fatma > eşatma, Hacı Hafız > Haceviz, Emine > Emne  

Darende Mahallî ağzından bir hikâye: 

Ali Emmi 

Ali Emmi’nin üç oğlu vardır. Birisi askerliğini yapmaktadır. Bunlardan ikisi evlidir 
ama hep birlikte kalırlar ve gül gibi geçinip giderlermiş. Geçimlerini kayısı yetiştiricili-
ğiyle sağlarlarmış. Kayısı hasadı ettikleri bir gün Ali Emmi: 

- Amanın şu temusun sıcağı da ne fena, beynimizi gaynattı. Oğlum şu on ağaç kayısıyı 
da ırgalan da geçek öyümüze gedek, der.

Vakit akşam, artık eve dönme zamanı gelmiştir. Ali Emmi:

- Gaç gasa oldu oğlum.

- 50 gasa gadar oldu baba.

- İyi epeyce olmuş Allah’ın verdiğine bin şükür.

Traktöre yüklenen kayısı dolu kasalar, evin önündeki islimin önüne indirilir. Ali Emmi;

- Oğlum gayısıları ahşamdan islime yerleştirin, sabah işiniz golaylaşır. Oğlu;

- Tamam, baba sen heç merah etme biz yaparıh sen get dinlen.

Bu arada evin anası boş durmaz, gelinlerine emirlerini yağdırmaya başlar.

- Gelinler! Bana bahın, toohları içeriye sohtunuz mu? Gece sansar geziymiş ona göre, 
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heriflerinizden azar eşitmen. Ötekoon inek söplenmişdi bahmadınız, komşuların yonca 
maşarasını bir birine gatmış. Beni gomşularımınan kötü etmen. Acıh elinizi çabuh dutun. 
Herifleriniz islim işini bitirmişler, aha şimdi gelirler. Gızım sen piloyu pöl, dolapta accıh 
yoğurt vardı sen de cacıh yap. Ahşama gadar calıştı çağalarım.

Gün boyu çalışmanın mükâfatı ancak iyi bir karın doyurmakla olur herhalde. Öyle de 
olur. Ev ahalisi Allah ne verdiyse yemeklerini yer. Ali Emmi;

- Gızım getirin şu cayımızı da içek de yatah artık. Kaynana;

- Tandırlıhta ocah yanıyı orda demlen de getirin. Ali Emmi;

- N’oldu ki tüplü ocak bozuk mu? Kaynana;

- Essahden onu diyacaadim, yarına tüpcüye talafon edin de öye bir tüp gelsin. Ama-
nın gadanızı alıyım üç günden belli öy tüpsüz. Gelinler beni iyi dinlen. Gaynıız yarına 
askerden izine geliyi. Sütlaç yapardınız amma inek de sütü çekti. Neyse olmazsa baadaki 
maşarada accıh pancar var, onu biçin de pancarlı ekmek yapah bari. Gadasını alsın anası 
pancarlı ekmaa çoh söyer bülüysünüz..

Herkes iyice yorulmuş tam yatma zamanı evin kapısı çalınır. Bu komşunun çocuğun-
dan başkası değildir. Nefes nefese kalmıştır. İçeri girer girmez;

- Alemmi, Alemmi!  Nerdesiniz ya! Sizin mastafa yola yıhılmış. Ellaham çoh su koy-
vermişsiniz maşaralara. Babam, mahallenin yolu gapanmış Alemmingile söyle ne yapa-
cahlarsa yapsınlar, dedi.

Ali Emmi’nin canı gerçekten çok sıkılmıştır.

- Tamam, oğlum sen get biz bir çaresine baharıh, babana da selamımı söyle.

Evdeki o sıcak ortam birden bire buz kesmiştir. Herkesin morali bozulmuştur. Masta-
fayı yaptırmak kolay mı? En az 10 traktör taş lazım, usta parası derken epeyce bir masraf. 
Kayısı da 3-4 yıldır para etmiyor.  Elde avuçta bir şey yok. Ne yapsın şimdi Ali Emmi. Bir 
müddet sessizlik olur. Evin küçük oğlu babası Ali Emmi’ye dönerek:

- Ya baba nedir bu kayısıdan alıp veremediğimiz? Çoh olduğu zaman para etmiyi. 
Soğuk vurunca zaten olmuyu. Olmuyu da olmuyu. Başka çeşit meyveleri diksek. Val-
la boşu boşuna çalışıp duruyuh. Geçenlerde kasabanın birisinde üzümcülük yapılmıya 
başlanacaamış. Bir köyde de cevizcilik uygulanacaamış. Biz ne duruyuh. Bu sene yeni 
terasladıımız yere elma, kiraz gibi başka çitiller dikek n’olur baba.

Oğlunun fikirlerinden olumlu etkilenen Ali Emmi, yeni terasladıkları yere elma fidanı 
dikmeye karar verir. Herkes yatmak üzere odadan ayrılır. Bu hikâye de burada bitmez.

Hiç şüphesiz Malatya kayısısının varlığı tartışılamaz. Kayısı yetiştiriciliğini tamamen 
bırakalım demiyorum ama az olan her zaman kıymetlidir. Kayısının pazarı 100 bin tonsa 
bunu 500 bin tonda üretsek gene aynı. O nedenle 3 -4 parça bahçesi olan yetiştiricileri-
miz kimi bahçeye kayısı, kimi bahçeye kiraz, bir başka bahçeye ise elma dikerse, birinin 



Darende Kültür Envanteri

212

vermediği yıllarda diğeri verir. Böylece ekonomik anlamda sıkıntı olmaz. Ünü dünyaca 
bilinen kayısımız da, yeterli miktarda üretileceğinden layık olduğu sıralarda yerini alır.

Bu yazıda geçen kişiler tamamen bir hayal ürünü olup gerçek kişiler ile bir ilgisi yok-
tur. 

         (İ. A. ATEŞ)

12.5. Efsaneler ve Destansı Anlatımlar

Yalnız Minareler Efsanesi

Darende’nin tarihî yapıları arasında en önemlilerinden biri de Yalnız Minareler’dir. Bu 
minareler kesme taşlarla inşa edilmiştir.

Rivayete göre; zamanın birinde Darende’de biri Zengibar Kalesi’nin bulunduğu tepe-
de, diğeri düzlükte iki kardeşe ait iki köy varmış. Bu iki kardeş hiç anlaşamaz, devamlı 
kavga ederlermiş. Olacak bu ya; yukarı köyden bir delikanlı aşağı köyün en güzel kızına 
âşık olmuş. Tabii ki aralarında çekişme olan köy halkı bu olaya tavır koymuş. 

Bunun üzerine delikanlı kızı 
kaçırmış. Aşağı köy, kızı geri is-
temiş. Yukarı köy ısrarla kızı geri 
vermemiş. Bu sebepten köy halkı 
birbirine düşman olmuş. Yuka-
rı köy bakmış olacak gibi değil 
“Alın ikisini de!”  diyerek iki âşığı 
ata bağlayarak kayalıktan aşağı 
yuvarlamış. Âşıklar orada ölmüş. 

Bu manzara karşısında donup 
kalan aşağı köy ahalisi “Artık bu 
diyar bizlere haram” diyerek ne-
leri var, neleri yoksa toplamış, 
camileri dahi yerlerinden sökerek 
taşımışlar. Yanlarına sadece cami-
lerin minarelerini alamamışlar. Bu 
minareler o gün bu gündür yalnız 
minareler olarak anılmaktadır.                                                                                                  

Seyyid Abdurrahman 
Erzincanî Hazretleri

Yıldırım Beyazıt Han dönemi 
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meşayıhlarından olan Abdurrahman Erzincanî Balaban’ın kurucusu olan Balaban Bey’in 
kızı Cemile Hanım ile evlenir. Bu evlilikden olan kızlarından Necmiye Sultan, Şeyh 
Hamid-i Velî (Somuncu Baba) ile evlenir. Osman Hulûsi Efendi nin anlatımına göre; 
Abdurrahman Erzincanî Hazretlerinin Sarıçiçek Yaylası’ndaki çadırına bir grup Moğol 
askeri gelir. İçlerinden biri de Cengiz Han’ın komutanıdır. Erzincanî’nin ikram edecek 
hiçbir şeyi bulunmaz. 

Hanımı:

- Efendi, yedirecek bir şeyimiz yoktur, der.                                                                

 Erzincanî: 

- Allah Kerimdir hatun, diyerek konuklarının yanına çekilir.  

Bu sırada uzaktan geçmekte olan geyik sürüsünden yaşlıca bir geyik çadırdan içeriye 
girer. “Beni kesip konuklarına ikram edesin” der gibi Erzincanî’nin yanına gelerek elini 
yüzünü koklamaya başlar. Oradakiler yabanî geyiğin halini hayretle izler. Birisi geyiği 
keser ve etinden askerler yer, doyar. Bu kerameti gören Moğol askerlerinin 800 tanesi 
şeyhin elini öperek Müslüman olur.   

Alpaslan’ın Ünlü Komutanı Balaban Bey

Anadolu’yu himayesinde bulunduran Bizans İmparatorluğu’nun 1000 yıllarında en 
önemli ticarî (İpek yolu) geçiş yolu Gerimter idi. Ayrıca dinî inanışlar yönünden “Nem-
rut” tapınağına giderken yol üzeri uğrak bir mekândı Gerimter. 

Selçuklular 1048 yılında Pasinler Savaşı ile Anadolu kapılarına dayanmışlardı. Ünlü 
komutan Alparslan Anadolu’yu fethederek Türk yurdu yapmak istiyordu. Alparslan başa-
rılarıyla ünlenmiş komutanlarını Anadolu’yu fethetmek için görevlendirdi. 1071 Malaz-
girt Savaşı’yla Türkler Anadolu’yu kuşattılar. Bizans için ticarî ekonomik ve dinî açıdan 
önemli rol oynayan Gerimter’i fethetmek için Alparslan’ın en değerli komutanlarından 
Balaban Bey’i görevlendirdi.

Alparslan komutanlarını görevlendirirken kuşatılan yerlerdeki kralları sağ olarak ya-
kalamayı emretti. Balaban Bey kahramanca mücadele ederek Gerimter’i kuşattı. Bizans 
yönetimindeki Ermeni asıllı Kral Saar, Gevur Kalesi eteklerine kaçtı ve kale arkası uçu-
rumdan atlacağını, atlamaması için ise 3 şartınınolacağını Balaban Bey’e söyledi. 

Balaban Bey:

- Tamam, isteklerini söyle Kral Saar, dedi.

Kral:

1- Hayatta değer verdiğim 2 oğlum var. Büyük oğlum Gerimter’e zarar verilmeyecek 
ve bu bölgeye Gerimter’in adı verilecek.
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2- Canımdan çok sevdiğim diğer oğlum Setirek’e sahip çıkılıp adı su kaynakları bol 
yaylaya verilecek.

3- Ve adımın unutulmaması için Bizans Kalesi’nin olduğu bu alana (Gevur Kalesi) 
eteklerine adım verilecek.(Günümüzde Kran Sarı olarak kullanılmaktadır.) Kral bu şart-
larla teslim oldu.

Balaban Bey’e başarılarından dolayı bölge hediye edildi. Bölge 1000 yıldan beri Ge-
rimter Balaban Bey ve nesillerine ev sahipliği yapmaktadır. O gün bu gündür hiçbir esaret 
ve düşman istilasına uğramadan yaşayan nadide kahraman bir kuşaktır Balaban.  

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Millî Eğitim Bakanı Darendeli hemşerimiz Mustafa Necati 
Bey dönemin Bakanlar Kurulu’na Gerimter adının Balaban olarak değiştirilmesini teklif 
etmiş ve bu teklifi kabul edilmiştir. 1924 yılından itibaren Balaban adı kullanılmaktadır.

Aşağıulupınar Kasabasıyla İlgili Gerçek Ve Destansı Anlatım “Dal Emine”

“Dal Emine”  Pehlivan Rıza Çakmak’ın torunu, Cumhuriyet dönemi millî direnişçi-
lerdendir. 15-20 kişilik bir grupla zulümlere karşı gelirdi. O yıllarda Sivas Gürün hapis-
hanesinde baskın çıkar ve Ermeniler ayaklanır. Jandarma sorunu çözemez. Dal Emine 
olay yerine gelir. Dışarıdan tünel kazarak hapishaneye girmeyi başarır. İsyan bastırılır. 
Dal Emine suçlulardan inançlıları affeder, diğerlerini cezalandırır. Sarıçiçek Yaylası ve 
Elbistan’da nam salmış bir kahramandır. 

Ağılbaşı Kasabasıyla İlgili Gerçek Ve Destansı Anlatım “Dilsiz Dede.”

Tohma Havzası’nın Ozan Vadisi eteklerinde, Ağılbaşı Kasabası sınırlarında bulunan 
Dilsiz Dede adlı bir ziyaret yeri vardır. Rivayete göre; Dilsiz Dede konuşma özürlüdür, 
ama davranışlarıyla örnektir. O yıllarda, art niyetli inanış sahiplerinin hatalarını fark ede-
meyen köylüleri, konuşma özürlü olmasına rağmen konuşarak uyarır ve ortadan kaybo-
lur. Köylüler toplanır, Dilsiz Dede’yi arar bulamazlar. Bugünkü ziyaret diye bilinen yerde 
Dilsiz Dede’nin abdest aldığı ibriği bulunur ve burası 1000 yıldır ziyaret mekânı olur. Bu 
bölgede dualar edilir. Rivayete göre; boynunda yara çıkan, önemli bir hastalığı olan bir 
köylü Dilsiz Dede’yi ziyaret eder. Dua eder “Hastalığımın iyileşmesine vesile ol” diye. 
Ve bir yılan gelir köylünün yarasının olduğu bölgeyi yalayarak iyileştirir. Bu hikâye o 
günden beri dilden dile dolaşır.

Ayvalı Kasabasıyla İlgili Yaşanmış Hikâye Ulu Mezarlık Hikâyesi

Ayvalı’nın Göynük yolu üzerinde Ulu Mezarlık mevkii vardır. Yıllar önce bu bölgede 
bir kıza iftira atılır. Töreler gereği kızın öldürülmesi kararı alınır. Kararı gerçekleştirmek 
için kızın abisi seçilir. 
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Abisi,  suçsuz olan genç kızı Ulu Mezarlık mevkiine getirir. Kız yalvarır, “Ağabey 
suçsuzum. Allah şahit!” diye. Öleceğini anlayan kız abisinden istekte bulunur. “Ağabey 
elindeki iğde sopasını beni öldürdükten sonra mezarıma dik. Ağaç dalı yeşerirse bilesin 
ki ben suçsuzum.” diye vasiyet eder. Kızın ölümünden bir hafta sonra iğde dalı yeşerir ve 
ağaç olur. Herkes yanlış karar aldıklarını anlar ve pişman olur. Binlerce yıldır bu hikâye 
anlatılır ve iğde ağacı hâlâ yerinde durmaktadır. 

Darende Yöresi Fatmacık Kayası Efsanesi

Efsanemiz bundan üç asır önce yani XVII. yüzyılda yaşamış Sadrazam Mehmet 
Paşa’dan adını almış bulunan, Darende’nin Mehmet Paşa Mahallesi’nde geçer. Bu efsa-
nede adı geçen Fatmacık Kayası ilçemizin, Mehmet Paşa Mahallesi’nin karşısında yer 
alan Suvacık Tepesi yakınlarındadır.              

Efsaneye göre; Mehmet Paşa Mahallesi’nde orta halli bir aile yaşarmış. Ancak evin 
beyi öldüğü için geçimini bazen evin ihtiyar kadını bazen de gelini sağlarmış. Mahallenin 
hemen karşı tarafında bulunan ve etekleri mahallenin bahçelerine kadar uzanan, Suvacık 
Tepesi diye anılan dağa koyunları yaymaya götürürlermiş.  

Bir gün evin ihtiyar kadını hasta olduğu için gelinine “Koyunları bugün sen götür yay, 
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ben hastayım.” demiş. Adı Fatma olan geline mahallede dili tatlı, yüzü güleç olduğu için 
“Fatmacık” derlermiş. İşte Fatmacık gelin, küçük çocuğunu da beşiğiyle birlikte alarak 
Suvacık Tepesi’ne koyunları yaymaya gitmiş. Kendisi çocuğu uyutmak için beşiği ninni 
çağıra çağıra sallarken aç olan koyunlar Fatmacığın yanından yayıla yayıla uzaklaşıp 
gitmişler.

Fatmacık biraz sonra etrafına bakınca koyunları görememiş ve sağa sola bakarak ara-
mış, taramış; koyunları bulamayınca “Acaba geri eve mi kaçıp gittiler” diye düşünmüş 
ve çocuğu da uyuduğu için eve götürmeye kıyamamış, orada bırakmış. Hemen “Eve gi-
dip bakayım koyunlar gitmişler mi?” diye söylenerek Suvacık Tepesi’nden hızlı hızlı 
inmeye başlamış. Koşa koşa eve varmış hasta yatağında yatan kaynanasına “Ben tepede 
koyunları yitirdim, acaba eve geldiler mi diye bakmaya geldim.” demiş. Aslında titiz mi 
titiz, cimri mi cimri olan kaynanası: “Gelin, koyunları ister evde ister dağda bul ama bul-
madan gelme yoksa seni akşama oğlana der, bir iyice kötek attırırım.” demiş. “Fatmacık 
koyunları evde bulamayınca aceleyle Suvacık Tepesi’ne gitmiş bakmış ki çocuk halen 
uyuyor başlamış koyunları aramaya ve aramış aramış bulamayınca naçar kalıp beşiği de 
iki eliyle kucaklayıp ağlaya ağlaya Suvacık Tepesi’nden inmeye başlamış. Tepeden iner-
ken uzaktan evlerini görmüş ve o an kaynanasının sözlerini hatırlamış “Ben şimdi eve 
nasıl gideyim?” diye korkmuş. Beşiği kucağından indirip yere koymuş. Bu arada çocuk 
da uyanmış. Çocuğun ağlaması, kendisinin korkudan ağlaması ile kaynanasının sözleri 
birbirine karışınca Fatmacık iyice yüreklenmiş ve efsaneye göre “Allah’ım! Koyunları 
bulamadım, kaynanam bana akşama kötek attırır konu komşuya rezil eder; dayak yiyip 
konu, komşuya rezil olmaktansa ya beni taş et ya da kuş et” diye yalvarmış. İşte o an hava 
birden kararmış bir uğultu gelmiş ve Fatmacık gelin çocuğuyla birlikte taş olmuş. O gün, 
bu gündür bu taş Mehmet Paşa Mahallesi’nin karşı yamacında Suvacık Tepesi’nin biraz 
aşağı kısmında durmaktadır. Taşın yüksekliği yaklaşık üç, dört metre çevresi bir buçuk 
iki metredir.

Fatmacık Kayası’nın baş kısmı yuvarlakça olup bu kısım boyuna doğru hafif incelir 
vaziyettedir. Ayrıca taşın yanında koca sığa benzer bir de taş bulunmaktadır ki işte bunun 
da Fatmacık gelininin beşiği ile birlikte çocuğu olduğu tahmin edilmektedir. Şimdiye ka-
dar dimdik ayakta duran bu Fatmacık Kayası diye anılan taş daha nice yıllar bu efsanenin 
cansız bir abidesi olarak karşımızda duracaktır.

Darende Yöresi Gıdı Kuşu Efsanesi

Efsaneye göre o zamanki adı Derindere olan Darende’nin Kılıçbağı Mahallesi’nde öz 
anaları ölmüş, babaları da bir başka kadınla evlenmiş, biri sekiz diğeri on yaşında, küçüğü 
kız, büyüğü erkek iki çocuk varmış. Üvey anaları bu çocukları çok döver hiç bakmazmış. 
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Üstelik babaları da üvey analarının sözüne kanar çocukları bir de kendisi dövermiş. Efsa-
neye göre babaları evlerine bir keçi almış. Bu keçinin de iki tane gıdığı (yavrusu) olmuş. 
Bir gün üvey anaları bu gıdıkları (keçileri) yaymak için çocukların önüne katmış. Ço-
cuklar da kendi bahçelerinde gıdıkları yayarlarken aralarında oyuna dalmışlar. Çocuklar 
oynarken gıdıklar de birbirlerini toslayarak bahçeden çıkıp gitmişler. Aradan epey zaman 
geçtikten sonra bir bakmışlar ki gıdıklar bahçede yok. Aramışlar, aramışlar bulamamışlar 
ve gelip üvey analarına söylemişler. Üvey anaları da çocukları iyice dövmüş ve “Gidin 
gıdıkları bulup getirin” demiş. Çocuklar da tekrar gıdıkları aramaya başlayınca zaman 
geçmiş akşam olmuş. Hava kararmış. Bu defa çocuklar büsbütün korkmuşlar. Bu arada 
da evin yolunu şaşırmışlar. İkisi de korkudan titreyip dururlarken çocukların büyüğü olan 
erkek, bacısına “Gıdıkları bulamadık, yolumuzu da yitirdik eve gidemiyoruz. O zaman 
biz de Allah’a yalvaralım da bizi burada bir kuş etsin de üvey anamızın ve öz babamızın 
dayağından kurtulalım.” demiş. Hemen ikisi birden ellerini kaldırıp Allah’a yalvarmışlar: 
“Allah’ım n’olursun bizim ikimizi de kuş et” demişler ve orada kuş olmuşlar, uçup git-
mişler. Aradan günler geçmiş. Bir gün kendi evlerinin damına gelip konmuşlar “Gıdı-Gıdı 
buldun mu, Gıdı-Gıdı buldun mu” diye bir hayli ötüşmüşler. O günden sonra da bilhassa 
akşam karanlığında uçar ve geceleri de “Gıdı-Gıdı buldun mu?” diye öter dururlarmış. 
Bir gün bir avcı hava kararmak üzereyken avdan dönüyormuş. Bahçeler arasında ağaçta 
garip bir şekilde öten bu kuşlardan birini görmüş. Kuşun uçmasına fırsat vermeden avcı 
silahıyla kuşu vurmuş, öldürmüş. Günümüzde de bu kuşun yaşadığı sanılıyor. Bu yörede 
bilhassa güneş batıp da hava kararmaya başlayınca bu efsaneye konu kuşun sesinin gel-
diği söylenir. Bu nedenle kuşun adı Gıdı Gıdı kuşudur.

12.6. Darende’de Fıkra

Fıkra; bir ders alma veya güldürme amacı taşıyan hikâyelerdir. Fıkralar geçip giden 
zamana inat, güncelliğini kaybetmeyen deyişlerdir. Darende’nin akıllı insanları fıkrayı 
genelde karşıya bir cevap verme amacıyla kullanır. Yaşanan olayları fıkralaştırarak aktar-
mak istiyoruz. 

Yemin Etmiş Bir Kere

Hikâye bu ya, adamın birisi ünlü bir tüccarmış ve hemen, hemen dünyanın her tarafını 
dolaşmış. Nereye gitse mutlaka bir Darendeli ile karşılaşırmış. “Ama bir gün mutlaka 
Darendelinin olmadığı bir yer bulacağım” diye yemin etmiş. Yemin etmiş etmesine ama 
maalesef Darendelinin olmadığı yere rastlayamamış. 

Gün gelmiş Ay’a uzay mekiği seferleri başlamış. Zengin insanlar parayı bastırıp Ay’a 
yolculuk etmeye başlamışlar. Bizimkinin de durumu iyi ya almış bir bilet hem merakını 
giderecek, hem de etmiş olduğu yemine karşılık Darendelinin olmadığı yere gidecek. 
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Neyse binmiş uzay aracına ve araç Ay’a yumuşak bir iniş yapmış, diğer yolcularla bir-
likte bizimki de inmiş ve “Çok şükür Rabbim yeminim yerine geldi, Darendelinin bulun-
madığı bir yere geldim.” demiş. Ama o da ne! Oradan birisi “Esanslarım var, kitaplarım 
var, iyi esanslar güzel kitaplar burada!” diye bağırıp satış yapıyormuş. Tabii bizimki onun 
Darendeli olduğunu anlamış. “Ya, buraya da mı geldiniz?”  deyince bizim Darendeli; 
“Aslında Mars’ta oturuyorum da Ay’a satış yapmaya geldim.” demiş.

         (İ. A. ATEŞ)

12.7. Tekerlemelerimiz

• Bir berber, bir berbere, gel berber, beraber, berberistanda bir berber dükkânı açalım 
demiş.

• Bayırdan bir küp yuvarlandı, parmağın deliğine, deliği parmağıma.

• Eller marhalandı da biz marhalanamadık.

• Koca ceviz kocadıkça, ışkın verir budadıkça.

• Kalemi baştan söyle,      
Maniyi baştan söyle,     
Karnımın açlığı var,
Ekmekten aştan söyle…

• Kapı ardında yârim olsun,
Çomça tutan benim olsun…

• İkramım var emmiminen dayıma,
Gıran girsin sinsileme, soyuma…

• Bağda bulunur, Bağdat’ta bulunur
Atımı topal eden, Nalbant’ta bulunur.

• Hey hey densiz, mah yüzü bensiz
Sen olursan bensiz, ben olurum sensiz.

• Dur, dur Durmuş’a var,
Kocası ölmüşe var, askerden dönmüşe var.

• Dutu çul sersek de mi ırgalasak,
Yoksa çulu sermesek de mi ırgalasak? 
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• Sar, sar, sar, makarayı
Çöz, çöz, çöz, makarayı
Şöyle de böyle de şak, şak, şak
Şöyle de böyle de şak, şak, şak

• Süpsü süpsü suya var; 
Sudan alda köye var; 
Köyde kötek yemişsin; 
Evde börek yemişsin; 
Anan baban kuzlamış, 
Sen niye kuzlamıysın.

12.8. Sayışmacalar
• Oo piti, piti
Karamela sepeti
Terazi lastik cimlastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama geldik temizlendik.
Dik, dik, matematik.

• Portakalı soydum,
Başucuma koydum,
Ben bir yalan uydurdum.
Duma duma dum,
Kırmızı mum,
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik,cik,cik,cik
Fatmacık cık, cık, cık,
Sen bu oyundan çık.
• Çık çıkalım çardağa
Yem verelim ördeğe
Ördek yemini yemeden
Ciyak mıyak demeden
Akkıdı mıkkıdı çıktım çıkardım.

• Matal matal mek atar
İki sıçan bir yatar
Bindim bozun boynuna
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Gittim Halep yoluna
Halep yolu arıdır
Arı beni korkuttu
Korkutmadan zırkıttı
Engele mengele
…………oğlu cengele.

• Elim elim epelek
Elden çıkan topalak
Topalağın yarısı
Bit pirenin garısı
Yere düştü yarısı
İğne getir, iplik getir
Çık çıkrığına otur…

12.9. Darende‘ye Özgü Atasözü ve Deyimler 

Köklü bir kültür birikimine sahip olan Darende’mizde somut olan kültürel değerleri-
mize paralel olarak atasözleri ve özlü deyişler konusu gelişmiştir. Günlük konuşmalarda 
dahi hiç zorlanmadan sözün başını ve sonunu mutlaka bir atasözü ile pekiştirme geleneği 
günümüzde bile hâlâ devam etmektedir. Burada önemli olan karşıyı incitmeden nasihat 
vermek, yaptığı yanlıştan geri dönmesini sağlamak veya takdir ederek yaptığı işleri des-
teklemektir.

 Yüzlerce olan bu söz ve deyişlere örnekler: 

• Aç koyma hırsız edersin, çok dövme arsız edersin.
• Ağzımda ayran durmaz oldu.
• Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.
• Ahı gitmiş, vahı kalmış
• Ahmak çabalar ama iş oluruna varır.
• Aklı yetmeyenin yüzünü görme, koyununu gütme.
• Al kişiyi, sat kişiyi, teraziye koy kişiyi.
• Aldık gidiyoruz kızınızı, it yalasın yüzünüzü.
• Alet yapar, el öğünür.
• Allah açtığı boğazı aç koymaz.
• Allah dert verip dermansız bırakmaz.
• Altına bir söyle, gümüşe hiç söyleme.
• Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz.
• Analar çaputa sarmamış.
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• Anam öldü dayım yok, orada benim payım yok.
• Anır eşeğim anır, adın deftere geçti.
• Arife tarif olur mu?
• Armudu soy da ye, elmayı al da ye.
• Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır.
• Aş tuzu ile tuz da kararı ile.
• Aşın önünde ben pişmezsem, yemek de pişmez.
• Aşk ağlatır, dert söyletir.
• At devlet, koyun berekettir.
• Ateş olsan düştüğün yeri yakarsın.
• Atta durduk da; değnek atmamız mı kaldı?
• Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.
• Avcı avcının gözünden anlar.
• Az ağrıyı aş, çok ağrıyı iş bastırır.
• Azan karınca, başını yer.
• Babam verdi kabala, çabala babam çabala.
• Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
• Bağdat Bağdat olalı şimdi buldu valisini.
• Bahşiş atın yüzüne vurulmaz.
• Balık ağzını ne kadar çok açarsa, ömrü o kadar kısa olur.
• Balın kıymetini arı bilir.
• Ben senin cemaziyelevvelini bilirim.
• Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
• Bereket, harman bereketidir.
• Besle kargayı, oysun gözünü.
• Bir ağacın altında yüz koyun barınır.
• Bir düzen bozulur, bir düzen kurulur.
• Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var.
• Bir tutam ot, deveyi yardan atar.
• Bitli bakkalın kör alıcısı olur.
• Bizi, bilen kurt yesin.
• Borç bini aşınca çiğ tavuk eti yenir.
• Borç vermeyle, dert ölmeyle biter.
• Borçlunun duacısı alacaklısıdır.
• Boylu ekinin, tanesi iyi olur.
• Boynuz kulağı geçti.
• Boyu iyi ama dökümü ne ola?
• Burnundan soluyor.
• Büyük başın büyük derdi olur.
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• Caminiz varken mescit haram.
• Can çıkmayınca huy çıkmaz.
• Çağırılan yere erinme, çağrılmayan yerde görünme.
• Çam ağacından ağıl, eloğlundan oğul olmaz.
• Çiftçi eve dönünce palazı serili, sofrası kurulu olmalı
• Çocuğun hamı tatlıdır.
• Çok sözden yalan, çok maldan haram eksik olmaz.
• Çöpü çöpe ulayıp ta dert etme.
• Çüt ile koyun, gerisi oyun.
• Darende’nin arkası Gürün;  bu sene de burada sürün.
• Deh demeden giden at, buyurmadan yapan evlat, huyluysa evdeki avrat, düğünde 

işin ne; düğün senin evinde, gir oyna; çık oyna. Deh desen de gitmezse at, buyursan da 
yapmazsa evlat, huysuzsa bir de evdeki avrat, ölü evinde işin ne, gir ağla; çık ağla.

• Deli deliyi sever, fakir ise salâcıyı sever.
• Deli tavuğun akıllı civcivi olmaz.
• Delik kap, lehim tutmaz.
• Demir tavında gerek
• Derdim seni, derdim seni, bilen olsa derdim seni.
• Dert saklayanda kalır.
• Dışarı kar, içeri dar.
• Doğmamış çocuğa ad takılmaz.
• Doğru bilmeyince eğri bilinmez.
• Dolu vurgununa döndük.
• Donu yok poyraza karşı gidiyor.
• Dosttan mal, düşmandan can esirgenmez.
• Dostun sofrasına oturmam deme, elin varsın gelsin yemezsen yeme.
• Düğüne gider zurna beğenmez, hamama gider kurna beğenmez.
• Dünya Sultan Süleyman’a bile kalmadı.
• Eğilen alır, dikilen kalır.
• Ehli keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği yoldan çıkarır sıpanın oynaması.
• Ekmedim bostan, biçmedim kabak.
• Ektim bitmedi, züğürtlük baştan gitmedi.
• El deli yüzüne hasret, biz akıllı yüzüne hasretiz.
• El deliği, deve deliğidir.
• El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
• El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu değirmen taşı sanırmış.
• Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında gelmez.
• Eli el yur, elde yüzü yur.
• Eli işte, gözü oynaşta.
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• Eli pis olanın karnında yağ olur.
• Emanetin bağrı yuha olur.
• Eme yaramaz.
• En akıllısı değirmene yoğurt öğütmeye götürür.
• En kolay şey elin parasını harcamak.
• Er meydanı ehlisinindir.
• Erim evde yok, keyfim kimsede yok.
• Erkeğin iyisi vatan diye, kadının iyisi keten diye ağlar.
• Erkeğin kıllısı Ali’den, kadının kıllısı ayıdan.
• Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır.
• Eski harmanı savurma.
• Eşeği yonca tarlasına bağlamışlar da nerde o küllükte debelendiğim demiş.
• Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek.
• Eşek su içer ama ıslıkta gönül yaylası.
• Ev danası öküz olmaz, komşu kızı evecen olmaz.
• Evlat istersen ocaktan, Devlet istersen bucaktan.
• Evlenirsin bir bela, evlenmezsin bir bela, ondan olur bir bela, çabala ha çabala.
• Evli olan, ev halinden anlamalı.
• Firez, firez bıldır da aldım kiraz, daha ne istersin teres.
• Gam yeme de ne yersen ye.
• Garibanın düşkünü, yazlık giyer kış günü.
• Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını çalar.
• Gelin bindi deveye, gör kısmeti nereye.
• Gençlik taş taşı, yaşlılıkta ye aşı.
• Gâvura kızıp, oruç yemek.
• Gödelek tavuk, firik olmaz.
• Gönül kârda gezer, biri aksak biri topal.
• Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbap ister, kahve bahane.
• Gönül umduğuna küser.
• Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.
• Görmeyenin bir oğlu olmuş çekmiş pipisini koparmış.
• Gözü açıkları jandarma yazıyorlar.
• Kuma üzüm çuvalı ise de yanına koyma.
• Habbeyi kubbe yapmak.
• Hal hale, halim halden anlayan lazım.
• Halil Emmi’ye söyledikten sonra, tellala ne gerek.
• Hanımların haftada bir gün örümceğini silkmeli.
• Hareket ola ki bereket ola.
• Hasan gidiyor, tezen gidiyor.
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• Hasedi olmayan, mal sahibi olamaz.
• Her işi işledi, illallah başladı.
• Her kütüğün başına karınca toplanmaz.
• Herkes çiğner sakızı, Kürt kızı getirir tadını.
• Herkes sevdiği döşeğe oturur.
• Her şeyin azı karar çoğu zarar.
• Ho gitsin ho gitsin olmadı kov gitsin.
• Hoca hocayı camide, sarhoş sarhoşu meyhanede bulur.
• Ismarlama ile Hac kabul olmaz.
• İhtiyarın yediği zarar, çalıştığı kar.
• İki çuval bir harar, herkes menfaatini arar.
• İlim cehaleti alır ama eşeklik baki kalır.
• İlk bahtım, ilk tahtım.
• İnsan konuşa konuşa, koyun meleşe meleşe anlaşır.
• İnsanlar, sırtlarına almışlar olamaz bir yayık, sallayıp duruyorlar.
• İpin ucunu suya verdik.
• İt ayağı yemiş gibi gezer.
• İt ite buyurur, it de kuyruğuna buyurur.
• İte, sahibinin hatırından dokunulmaz.
• Kaba yel, insana kar gibi; kara kor gibi değer.
• Kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim, derim.
• Kandile yağ damlasın.
• Kar yağarsa ava, gün doğarsa çifte.
• Kardeş kardeşin ne olduğunu, ne öldüğünü ister.
• Karga ile ucan pisliğe, bülbül ile uçan güle konarmış.
• Karlı yıl varlı yıl.
• Karnını iki ekmeğe, sırtını iki elbiseye alıştırma.
• Kasap oğlu sallarım satırı, reçber oğlu yüklerim katırı.
• Kaşıkla verir, sapıyla göz çıkarır.
• Keçinin uyuzu pınarın gözünden içer.
• Keçinin çıktığı yere oğlağı da çıkar.
• Kekik biten yerde, keklik öten yerde can olur mal olmaz
• Kendi gözündeki hezanı görmez, el gözündeki merteği görür.
• Kılı kılına tam oldu.
• Kırıldı nacak, oldu olacak.
• Kırk kapıya kırk değnek çalar.
• Kız çocuğunun tahtı yapılır da bahtı yapılmaz.
• Kız yükü tuz yükü.
• Kiminin parası, kiminin duası.
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• Kirpi yavrularına, kadife tüylüm dermiş.
• Koca kızın, sonu gelin olur, ihtiyarın sonu ölüm olur.
• Kokmuş ete tuz neylesin, arsız adama söz neylesin.
• Komşu varlığını, el oğlu sağlığını sever.
• Koyun osuruklu.
• Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar.
• Kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur.
• Kör, Allah’a nasıl bakarsa, Allah da ona öyle bakar.
• Körün bir değneği…
• Kötü komşu, hacet sahibi yaparmış.
• Köy köy üstüne olmuş da, ev ev üstüne olmamış.
• Köylü, yoğurdu bol olunca eline yüzüne sürermiş.
• Köylüyü söylet, şahidi yanında.
• Kursak, kavurgasını ister.
• Kurt bildiği deliğe koşar.
• Kurt gitti yazıya, meydan kaldı tazıya.
• Kuru ağaçtan yaş çıkmaz.
• Küle düşen kül, güle düşen gül olur.
• Laf ebesi
• Laf olsun, küp dolsun diye konuşma.
• Malı ile malamat olmak
• Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
• Martta açılan kaba girmez, abrulda açılan kaba sığmaz.(Kayısı çiçeği hakkında.)
• Martta kalkıp, abrulda basıyor.
• Nasip ise gelir Şamdan, Yemen’den; nasip değilse ne gelir elden.
• Ne oldum delisi olmak.
• Nisan yağar, mayıs öğünür.
• O tarakta gözü yok.
• Oğlan babadan beller gezmeyi, kız anadan beller sofra düzmeyi.
• Oğlan yetir kız yetir, yine yükü sen götür.
• Oha var öküz durdurur, oha var sapan kırdırır.
• Otu çek köküne bak.
• Oynamadan maksat, ütmektir.
• Öküzüm büyük olsun da çüte (çifte) gitmesin.
• Öküzün altında buzağı arıyor.
• Ölmüş de, ağlayanı yok.
• Ölmüş eşek, kurttan korkmaz.
• Ölü bizim, Allah rahmet eylesin.
• Ölüm hak, miras helal.



Darende Kültür Envanteri

226

• Örtülü kapıyı açma, açık kapıyı örtme.
• Övez öz olmaz, keten bez olmaz.
• Pilava dökülen yağ araya gitmez.
• Sabırla koruk, helva olur.
• Sağ olsun, var olsun da kimseye ateş vermez komşu olsun.
• Sağlam baş yastık istemez.
• Saman, somun, odun; gerisi oyun.
• Sanat sahibi kuşluğa kadar aç kalır.
• Sanat sahibi tık eder, hak eder.
• Saz biten yerde, kaz öten yerde mal olur can olmaz.
• Sel önünden kütük kaçırmak
• Sen bana bir adım gelirsen, ben sana iki adım gelirim.
• Sen vermezsen mangır, şeytan götürür tangır tungur.
• Seninki can da benimki patlıcan mı?
• Seri yere vermek.
• Sermayesi çanak çömlek, tüccarlıktan dem vurur.
• Sıkıldı Vehbi’nin canı, gönül arzu eyledi o anı, boş itin menzili olmaz, dolaşır 

gelir Van’ı.
• Sıpalı eşek, yığın dağıtır.
• Sıpanın yellisi, eşeği baştan çıkarır.
• Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz.
• Sigaranın önü merak, sonu pişmanlık.
• Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostunun dostuna.
• Su akıyor göz bakıyor.
• Su çukurunu bulur.
• Çayın ortasında at değiştirilmez.
• Şaşkın avcı, geyik durunca tavşana bakar.
• Şebi ezmeyle olur mu şeker, cinsi bozuk cinsine çeker.
• Şehirli hüner belliyor, köylü düzen belliyor.
• Şeyhi şeyh eden mürididir.
• Şoförün yolu, doktorun hastası bitmez.
• Taklitler aslını yaşatır.
• Tarlanın taşlısı, kızın kardeşlisi, öküzün yaşlısı.
• Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
• Tilki deliğe girmemiş arkasına çalı bağlamış.
• Tuzsuz koyun, tuzlu koyunu yalaya bitirir.
• Ustanın her bir keseri bir kuruştur.
• Yavuz itin yarası eksik olmaz.
• Üzümü ye de bağını sorma.
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• Ver elindekini ellere, sonra vur başını yerlere.
• Ya herk(nadas) eyle, ya terk eyle.
• Yağlı deve, zayıf deveye sürtünür ki fayda olsun diye.
• Yahşi kişi yareninden belli olur.
• Yarasız ağaç, dertsiz baş olmaz.
• Yaşım vardı elliye, başım vardı ölmeye.
• Yaşımız geldi elliye ne’miz kaldı ölmeye.
• Yattığın ahır sekisi, söylediğin İstanbul türküsü.
• Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.
• Yaz fakirliği kolay, kış fakirliği zor.
• Yemiş çuvalından umulur ama gümüş çuvalından umulmaz.
• Yetişemediğin köyün bu tarafında kalacaksın.
• Yılan bile toprağı yalayarak yer.
• Yiyici, yiyiciyi; ev sahibi de hiçbirini istemez.
• Yolcunun atı tavlanmaz.
• Yorulduğun yere han yapılmaz.
• Yüz kocar, gönül kocamaz.
• Zengin fakirin meyve ağacını sallar da yer.
• Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
• Zurnanın peşrevi ne ola.

12.10. Dua ve Övgü İçerikli Sözler

Allah birini bin etsin.
Allah iman bolluğu versin.
Allah ne muradın varsa versin.
Allah ömrümden alsın, ömrüne koysun.
Allah, sana gara gaşlı, gara gözlü bir nişanlı versin.
Allah, sana sütü temizleri nasip eylesin.
Allah’ına kurban!                                   
Atana rahmet.
Babana rahmet.
Başa kadar gidesin.
Bir yastıkta kocayasın.
Çocuklarının gününü göresin.
Dünya durdukça durasın.
Gadalarını alayım.
Göğsünde ağ tüyler bite.
Gözünün yağını yerim!                              
Gurbanların olayın.
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Helâlın var!                                             
İlâhî, binler yaşayasın.
İşin rasgele.
Ölmüşlerinin canına değsin.
Toprağınca yaşayasın
Toprak diye avuçladığın altın ola.
Yattığın yer cennet olsun.
Yürüyerek geldin, sırtüstü gidesin.(Yeni geline duadır.)
Yüzün ağ olsun. 

12.11. Beddualar

Darende’mizin özelliklerinden biri de, kendine özgü söyleyiş biçimidir. Bu özellik 
başka yörelerimizde de görülür, Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu gibi. Darendeliler birle-
şik isimlerin söylenişi sırasında ortada bulunan bir iki harfi ya söylemezler ya da bir harfi 
diğer harfe ekleme yaparlar.  Örneğin  ‘Afetlere gidesi’ diye bilinen bir bedduaya  “Afat-
laraedesin”  şeklinde, Mehmet Ali olarak bilinen bir birleşik ismi de “Mamedeli”olarak 
seslendirilir.   

-Kökünüze gırangiresiceler: Hepiniz ölün!
-Boyuna boz ip ölçüle: Ölenlere mezar ölçüsünde kullanılan ip.
-Afatlaraedesin: Afetlere gidesin!
-Ağzın yumula!
-Ağzına yuyucu parmağı girsin: Susasın, ölesin!
-Allah bir gülek küncü vere sayısınca sancı vere: Bir teneke susam sayısınca dert vere!
-Allah iki didarını kör etsin: Kör olasın!
-Altıyın üstüyün derdine düşesin: Genellikle uygunsuz yere büyük abdestine yapanla-

ra ve toplulukta gizlice yellenenlere söylenir.
-Babalaraedesin: Vebadan ölesin!
-Bizden ırağolup cehenneme direolasın: Bizden uzak olup cehenneme direk olasın!
-Boyu budanasıca!
-Boyu döörülesice: Boyu devrilesice!
-Burnubudanasıca: Sümüklü kişilere söylenir.
-Burnun budana: Sümüklü kişilere söylenir.
-Can derdine düşesin: Onulmaz hastalığa yakalanasın!
-Çatında kalasıcalar: Çevreyi kirletenlere.
-Çenen çekile: Çok konuşup herkesi rahatsız edenlere (Ölünce çene çekilir.)
-Çenene hırsız taşı değsin: Çok konuşanlara sevgi ile karışık söylenir.
-Çürüm çürüm çürüyesin!
-Delik delolasın: Delik delik olasın!
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-Diki diki doğranasın: Parçalanarak ölesin!
-Dizin dizin gidesin: Kötürüm olasın!
-Dizin dizin gidesin: Yürüyemeyesin!
-Domuz eniği
-Domuz sıpası
-Duvar dibinde kalasın: Kötürüm olasın!
-Düşmana ooç açasın: Avuç açasın!
-Ekmek at ola, sen it olasın; diyar diyar gezesin!
-Ekmek atlı sen yaya olasın!
-Erim erim eriyesin!
-Gadagurşunlara gidesin: Kaza kurşunlarına gidesin!
-Gafılım gadalaraedesin: Gafilyakalanasın ölüme!
-Ganlar kusasın!
-Garaapılara bitesin: Kara kapılara gelin olasın!
-Gençliğine doymayasın!
-Gıcır gıcır döyrülesin: Devrilesin!
-Gıldığın namaz canına garim olsun: Kıldığınnamaz sana mezar olsun!
-Gözlerine patlama düşsün: Gözün kör olsun!
-Gözü çıkasıca!
-Gözün çıka!
-Gözün göğe dikile!
-Günyüzügörmeyesi: Yüzün gülmesin!
-İtin südünü emen, Eşşan südünü emen, itin dourduğu, itin eniği, eşşaansupası, hınzır 

eniği…
-Kanın içine aka, ölümleridesin: Aniden ölesin!
-Kurşun değesice!
-Küp gibi şişesin!
-Nan’a muhtaç kalasın: Ekmeğe muhtaç olasın!
-Onmıyasıca: Güngörmeyesin!
-Ölüsüpüresiceler: Cenazelerle uğraşasıcalar!
-Pölük bölüloasın: Bölük bölük bölünesin!
-Sarat süzek olasın: Parçalanarak ölesin!
-Sesin kara yerden gele: Mezardan gele!
-Sürüm sürüm sürünesin!
-Şafa gidesice: Kör olasıca!
-Şafağa çıkmayasıca: Sabaha çıkmayasıca!
-Şafakların alilola: Kör olasıca!
-Şişaalasın: Şişerek ölesin!
-Tarp ölümüne gidesin: Aniden ölesin!
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-Tarpıdana gidesi: Ani ölümle ölesin!
-Tuttuğun oruç goörün olsun: Gâvurun olsun!
-Yağlı iplere gidesin: Asılasın!
-Yağlı kurşunlaraelesin: Yağlı kurşunlara gelesin!
-Yaşamıyasıca: Genellikle çocuklara.
-Yaşı kesilesice!
-Yiğidiken yıkılasın: Yiğitken yıkılasın!
-Yiğit yanın yerale: Yere gele!
-Yüranda hokka taşı gibi çıka: Kalbinde bir okkalık ur oluşa!

12.12. Ninniler

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Anabilim Dalı Baş-
kanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının 
işbirliği ile düzenlenen “Türkiye Ninnilerini Derleme Yarışması”nda Darende ninnileri 
mansiyon ödülüne layık görüldü. Malatya İl Kültür Müdürlüğü ayniyat saymanı hemşe-
rimiz Araştırmacı Servet Ertaş tarafından derlenerek yarışmaya gönderilen ninnilerden 
bazılarını aktarıyoruz:

Gülün Yaprağı
Hopu yavrum hopudu
Bıldır bundan topudu
Anası kırmızı gülün yaprağı
Babası halis yerin toprağı
Ninni yavrum ninni ninni

Anan Gurban
Eben gurban, deden gurban,
Gurban canım ninni ninni
Anan gurban, baban gurban,
Haydi uyu ninni ninni

Ben severim torunları,
Bitmek bilmez sorunları,
Doyurunca karınları,
Söylüyorum ninni ninni.

Beşik salla sağa sola,
Bu torunlar benzer bala,
Eben sana gurban ola,
Uyu gayrı ninni ninni.
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Beşik sallar Fatma nine,
Başucunda döne döne,
Dün salladık bugün yine
Uyu yavrum ninni ninni

Öksüz Yavrum
Koydum tahta beşiğine,
Uyu yavrum ninni ninni,
Ben odanın eşiğine,
Uyu kuzum ninni ninni.

Büyü yavrum olan asker,
Mevla’m o günleri göster,
Vatan senden hizmet ister,
Öksüz yavrum ninni ninni.

Uyan da emzirem seni,,
Alıp da gezdirem seni,
Seni öksüz kuzum seni,
Gayri uyu ninni ninni.

Toprak oldu canım elim,
Genç yaşta kırıldı belim,
Ninni ninni uyu gülüm,
Üzme beni ninni ninni.

Bebek ağlar durmak bilmez
Ağladıkça yüzüm gülmez,
Bir çaresi elden gelmez,
Ninni kuzum ninni ninni

Hem babayım hem de ana,
Bundan gayrı yavrum sana,
Tek teselli sensin bana,
Uyu yavrum ninni ninni

Gızım
Gızım gızım gız gişi
Gızımı ister yüz kişi
Doksandokuzu dursun
Gızımı alacak bir gişi

Ninni de gızım ninni ninni
Gızım bir tane
Güller konmuş dikene
Gızın ölsün diyenin
Özü ömrü tükene
Ninni de gızım ninni ninni.

Ninni
Haynini oğlum haynini
Sıçan yemiş burnunu
Burnunun birisini
Tudunun derisini

Dandili, dandili, dastana;
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

İki tarla, bir yazı
Ne hoş oynar şu tazı…
İki tarla bir öbek
Ne hoş oynar şu şebek.

Ninni
Huu hu hu Allah 
Sen uykular ver Allah
Yavrum uyur inşallah
Uyusun da büyüsün maşallah.
E eee e….
Hu hu hu’su var
Yavrumun uykusu var
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış, tıpış yürüsün neni
E eee e….

Ninni de bebek ninni
Uyku bürüsün gözlerini
Annen ninni söyledikçe
Allah büyütsün seni ninni
E eee e….
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12.13. Maniler

Maniler anonim halk şiirinin en yaygın ürünleridir. Genellikle dört mısradan oluşur, 
kafiye uygulaması ön plandadır. Daha çok atışmalar, sevgi, gurbet, üzüntü, özlem gibi 
konuları işler. İlim ve kültür merkezi olan Darende’de mani türü şiirlerde zengin bir kay-
nağa sahiptir. 

Kaynana-gelin anlaşmazlığına dair ilk veriler 4000 yıl önceye dayanıyor. Bundan 
4000 yıl önce yaşayan genç bir kadın, kocasına gönderdiği çivi yazılı mektupta: “Annen-
den çok çekiyorum, biran önce gel ve beni bu kadından kurtar.” diye sesleniyor. Gelin ve 
kaynana arasındaki bu tatlı rekabetin 4000 yıllık bir geçmişi olduğu belgelerle ispatlandı. 
Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı bu tabletler Kayseri-Malatya karayolun-
daki Kültepe Kaniş Höyüğü’nde bulundu. Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün başkanlığında gün 
ışığına çıkarılan tabletler Darende bölgesine yakın olduğundan dikkatimizi çekti ve siz-
lerle paylaştık. Darende’de;  yaşlılara saygı ve hürmet örnek gösterilecek düzeydedir. 
Bunun yanında eli kalem kâğıt tutanlar gelin-kaynana konusunu işlemişlerdir. Özellikle 
soğuk kış aylarında köy odalarında toplanarak bu derlemeler söylenirmiş. Balaban nüfu-
sundan Miyese Çiftçi’den “Gelin Kaynana ve Kız Oğlan” manilerine örnekler:

Gelin Kaynana Manileri

Gelin:
Sağlık, afiyet, sıhhat
Gaynanayı galdır at
Gaynanasız gelinler
Aman anam ne rahat…
Kaynana:
Gız gelin dırdır etme
Fazla ileri gitme
Vakitsiz horuz gibi
Gece yarısı ötme
Gelin:
Çarşıda et kaynana
Başında bit kaynana
Oğlun bekler mutfakta
Dışarı git ganyana
Kaynana:
Sokakta geziyon
Oğlumu üzüyon
Güzel desem değilsin
Maymuna benziyon
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Gelin:
Çiçek gibi her yanım
Sen hizmetçi ben hanım
Evden kovardım seni
Şayet isterse canım
Kaynana:
Başı saçaklı gelin
İpten kuşaklı gelin
Dün geldin adam oldun
Leylek bacaklı gelin
Gelin:
Sinilerde şekerim
Üstüne bal dökerim
Biber gibi sözünü
Oğlun için çekerim
Kaynana:
Havuzun ortasında
Kına kardım tasında
Oğlum bana dönecek
Şu ayın haftasında
Gelin:
Gazanda hedik gaynana
Dişleri gedik gaynana
Oğlun çerez getirdi
Sensiz yedik gaynana
Kaynana:
Köprü altında durdum
Mânine mâni vurdum
Senin gibi dilliyi
Gaz kümesinde gördüm
Gelin:
Leğende su durur
Yâr elini yudurur
Gelin keyif çattıkça
Gaynanalar gudurur
Kaynana:
Oğluma çatacağım
Seni boşatacağım
Beline tekme vurup
Sokağa atacağım

Gelin:
Yüzüm beyaz ay gibi
Bak kaşlarım yay gibi
Oğlun bana ev aldı
Koskoca saray gibi
Kaynana:
Saraylar sıcak değil
Güller domurcak değil
Bir yastıkta kocayın
Sevda oyuncak değil

Darende Manileri
Suya gider.
Geline bak, geline.
Gara bekmez.
Bulaştımı eline.

Gurban olam.
Senin datlı diline.
Gel yanıma.
Yanıma gel yanıma.
Güzeller içinde.
Bir Darendelim.
İçli köfte.
Bişirdinmi elinde.
Senin güzelliğin.
Âlem dilinde.
Bir koku var.
Tiryandafil gülünde.
Gel yanıma.
Yanıma gel yanıma.
Güzeller içinde.
Bir Darendelim.
Damlara çıkarda.
Bastık sererim.
Zokuya goyarda.
Hedik döverim.

Gız ben seni
Canımdan çok severim.
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Gel yanıma.
Yanıma gel yanıma.
Yiğitler içinde.
Soy Darendelim.

Al yazma başında.
Çağla oyası.
Gurban olam, bana gelsin gadası.
Nazlı gelin gibi, durur edası.
Gel yanıma.
Yanıma gel yanıma.
Beylerin içinde.
Bey Darendelim.
Çerçilik mesleğiyle uğraşan Balabanlı 

Ömer Hulusi Baylar ürünlerini satışını yaz-
dığı manileri ve okuyarak yaparmış:

Çerçi Manisi
Alıp sattığımı sorarsan eğer
Çakı, çakmak, fitil “gav” da bulunur
Zannetmeyin sattığım bir kıymete değer
İplik, iğne, yüzük; tığ da bulunur.

Geçip gider şu gurbetin çağları
Çayır, çimen bahçeleri bağları
Çatlak azaltan şu gül yağları
Güzelce kokan yağ da bulunur.
Bir kilidim var bulunmaz eşi
Sigara ağızlığı, bileği taşı
Kemik tarak, şu yüzük kaşı
Kara ve kırmızı ağ da bulunur.
Bir iki keserim var dülgere yarar
Boğaz boncukları camekân kırar
Alıp sattığımdan ederim zarar
Çorap örecek cağ da bulunur.

Penes küpeler de güneşte soldu
Çinko, tas tabaklar da satılmaz oldu
Düğme, sedef, boncuk döküldü kaldı
Kokulu sabunlar, çay da bulunur.

Çocuklar! Mızıka düdük var güzel ötüyor
Genç kızlar! Yumak, çorap göz boyuyor
Demir kaşıklarım pas tutmuyor
Tentele yapılan tığ da bulunur.

Darendeli Ozan 
Vahdet Başar’a ait mani:
Yâre giden yol olsam
Yâri saran kol olsam 
Bir demet çiçek olup 
Yârin kolunda solsam

Yâr da ağlar mı bilmem
Bağrın dağlar mı bilmem
Tohma gibi firkatli 
Yanık çağlar mı bilmem

Gözümde bulut olsam 
Elinde bir ud olsam 
O çalsa ben dinlesem
Ağlasam mutlu olsam
Darende merkezli geçen Tohma Çayı 

1940’lı yıllarda taşarak çevreye zarar ver-
miştir. Darende’de sağlık hizmetleri veren 
Doktor Abdullah Ertem’in babası Dişçi 
Ahmet Ertem Tohma’ya hitaben şu maniyi 
yazmıştır.

Tohma
Tohma suyun akar gider Fırat’a
Fırat’a gelince erer murada
Benim de muradım kaldı burada
Ne olur Tohma, ne olur yolundan çıkma
Kenarını coşarak yıkma.
Darende varlığını borçludur sana
Bağları suyundan gelirken cana
Sana doyamadım ben kana kana
Ne olur Tohma ne olur yolundan çıkma
Kenarını coşarak yıkma.
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Seninle öğünür her yaz çağları,
Yeşil Darende’nin zümrüt bağları
Bir kavuşursam aşıp dağları
Ne olur Tohma, ne olur yolundan çıkma
Kenarını coşarak yıkma.

Mani
Gürün’ün ardı dağlar
Selam salarım, yâr ağlar.
Selam yürek soğutmaz,
Bergüzar gönül eğler.
Kaleden indim eniş
Yağlığım dolu yemiş
Yâre saldım yememiş
Kendisi gelsin demiş.

Kayısı Manileri
Kayısı bizim özümüz
Hem yazımız hem güzümüz
Gururlanmak hakkımızdır
Ondan güler hep yüzümüz

Karakucak güreşimiz
Gururumuz hep neşemiz
Biz herkesi davet ettik
Herkes bizim kardeşimiz

Darende’de allı ballı
Yetişiyor, kayısı bizim
Gönlümüzü açtık size
Gelirseniz güler yüzüm

Meşhur olan kayısı ile
Darende’miz şirin diyar
Gelin görün güzelliği
Boşa gezmen diyar diyar

Bahar gelip canlanırken bahçeler
Bembeyaz çiçeği siz dalda görün
Arılar çiçekte dolaşıyorken
Kayısının tadını siz balda görün

İslim olur kurutulur, satılır
Hoşaf ya da aşureye katılır
Malatya’da her yıl yarış yapılır
En güzel kayısıyı siz elde görün

Mani
Yağdı karın kabası
Yandı yârin sobası
Şimdi beni düşünür
Onun cahil kafası

Mani
Darende’de Tohma çayı.
Çağıl çağıl çağlar mısın?
Benim anam dertli anam.
Yollarımı bağlar mısın?

Malatya’da kara tren.
Yollar uzak ben gelemem.
Derdime çare bulmam.
Gözüm yaşı döker misin?

Darende’nin yolu uzun.
Kırık durur benim sazım.
Ben ağlarım hep yaş gözüm.
Bu acımı çeker misin?

Darende’de sütlü kenger.
Gönül hasta yürek yanar.
Akar gider tatlı pınar.
Sular gibi çağlar mısın?
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Malatya’da sarı kayısı.
Dallarını eğer misin.
İstanbul’da ocak beyi.
İçin için ağlar mısın? 

Mani
Oğlan oğlan ot oğlan
Kumaş getir sat oğlan
Nişanlın halı dokumuş
Gel üstüne yat oğlan

Ay doğar yüce gider
Kervancı gece gider
Ergen kızın koynunda
Doğru yol hacca gider

Kayadan indim iniş
Mendilim dolu yemiş
Yara saldım yememiş
Kendi gelsin demiş
Simidim teze teze
Yoruldum geze geze
Bir gelin getirdim ki
Diyi kaynanam geveze
Çayda çınar ağacı
Çift gezer iki bacı
Büyüğü hala ola
Küçüğü cahil kala
İstanbul’dan gelen tatar
Kamçısını atar tutar
Garip oğlan handa yatar
Öldür beni allı gelin

Emmi emmi gelem mi
Demir kapıyı delem mi
Sen yorganda içerde yatan
Ben dışarda soğuktan ölem mi?

Suya geldin haldır huldur
Kız güzel bakracını doldur
Ben tudun dibinde dinelim
Acık beni güldür

Dut ağacı dut eğer
Yaprağını kıt eğer
Dut ağacı değilim
Eğil eğil öpeyim 
Ben yabancı değilim

Karanfil koydum tasa
Doldurdum basa basa
Her yerini beğendim
Azıcık boyu kısa

Ramazan Manisi
İlçemiz Darende’de Ramazan ayında 

davulcular davul çalarak, mani seslendire-
rek ahaliyi sahura kaldırırdı.

Arnavut musun Tatar mısın?
Ekşili çorba yapar mısın?
Sana davul çalıyorum amma 
Acaba sen oruç tutar mısın?

Akşam ezanı dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus şeydir
Sahurda mani söylemek

Bak geldi etli dolma,
Çok yiyip göbek salma.
Üstüne bir kahve iç,
Terâvihe geç kalma!

Eski cami direk ister 
Söylemeye yürek ister 
Benim karnım tok ama 
Arkadaşımın canı börek ister.
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Günâhın olsa yığın,
Yine de O’na sığın.
Gazabından fazladır,
Rahmeti Allah’ımın.

Halayıklar halayıklar 
Ocak başında uyuklar 
Davulumun sesini duyunca 
Pirincin daşını ayıklar.

Hoşafın suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmış,
Ne olur erken kaldır.

İşte geldim iki büklüm 
Üstümdedir davul yüküm 
A benim ağalarım 
Selamun aleyküm

On bir ayın sultanı,
Kıymetlidir her ânı,
Süslersin şu cihânı,
Hoşgeldin yâ Ramazan!

Rabbimizin nîmeti,
Ölçülür mü kıymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti.

Secdeye varan başla,
Gözlerden akan yaşla,
Müslüman arkadaşla,
Ne güzeldir Ramazan.

Şükür bu aya girdik.
Akşam hilâli gördük,
Sevinçlere gark olup,
Yüzü secdeye sürdük 

Yaram derindir eşme.
Aman derdimi deşme,
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeşme. 

Bak bülbül sedâsına,
Şükreder Hudâ’sına...
Âşıklar boyun eğmiş,
Yalvarır Mevlâ’sına.

Sahur oldu ışıyor,
Bülbüller ötüşüyor,
İftara çay deyince,
Yüreğim tutuşuyor.

Karşıma fener geldi,
Aklıma neler geldi,
Börek bekledim ama
Sofraya döner geldi

Su içtim serinledim,
Derde düşdüm inledim,
Takvimi okuyunca,
Büyük sözü dinledim.

Yükseklere aşmayın,
Kötüye yanaşmayın,
Eller ne derse desin,
İyilikten şaşmayın.

Pilavın kokusu var,
Mâninin arkası var,
Bahşişimi yollayın.
Gözümün uykusu var.

Sâlih olan seçilir,
Gök kapısı açılır.
Oruçlunun üstüne,
Ne rahmetler saçılır.
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Sokak yolu dar mıdır?
Minaresi var mıdır?
İftara kal diyorlar,
Acep aslı var mıdır?

Çatal kaşık elimde,
Besmele var dilimde,
Fazla kaşık salladım,
Bir sızı var kolumda.

Var hânene selâm et!
Hâlin olsun selâmet.
Son günler yaklaştıkça,
Çoğalır oldu dâvet.

Ay çıktı lüle lüle,
Misâfir güle güle,
Abdest almış geliyor,
Terini sile sile.

Hava sıcak terlerim,
Birçok mâni derlerim.
Davet verdim bu akşam,
Sizleri de beklerim.

Misafirim nazlandı,
Börek diye sızlandı,
Bir sini börek yedi,
Biraz olsun uslandı.

İmansız ölmeyesin,
Dert belâ görmeyesin,
Dilerim cennete
Sen sualsiz giresin

Rabbimizin nîmeti,
Ölçülür mü kıymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti.

Cebimin ağzı dardır.
İçinde şeker vardır.
Sabreyle aman gönül,
İftara neler vardır?

Günler bir bir geçiyor,
Ninem pirinç seçiyor,
Davet duydukça insan,
Kendisinden geçiyor.

Yemekler boldur gayet,
Beni de edin davet,
Birlikte yer içeriz,
Şöyle ederiz sohbet.

Mâni yazdım olmadı,
Hâlim kimse bilmedi,
Damadı davet ettim,
Utancından gelmedi.

Nerden geldi aklıma,
Kadayıfla baklava,
Aç gözlü olma diye,
Annem vurdu oklava.

Herkes sabırla bekler,
Zayi olmaz emekler.
İftara geliyoruz.
Hazırlansın yemekler.

Sofrada fakir olsun,
Tabağı çukur olsun.
Karnı doyduktan sonra,
Duâyı okur olsun.

Tepsiler dizi dizi,
Dâvete bekle bizi,
Adresi iyi yaz ki,
Kolayca bulam sizi.
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İşte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ayın sultanı,
Bize vedâ ediyor.

Kız Oğlan Atışmalı Maniler
Erkek: 
Bahçelerde pırasa
Yaprağına kar yağsa
Kızlar kocasız kalsa
Erkeklere yalvarsa
Kız: 
Bahçelerde maydanoz
Deste deste koydunuz
Ey akılsız erkekler
Şimdi mi adam oldunuz?
Erkek: 
Turuncumun sarısı
Oldu gece yarısı.
Sarılıp da yatmazsam,
Geçmez gönlüm ağrısı.
Kız: 
Turuncumun sarısı
Olsun gece yarısı.
Ne sararım ne yatarım,
Sürsün gönlün ağrısı.
Erkek: 
Tavşan girmiş ekine
Kulakları dikine
Kızlar kulak kesilmiş
Erkeklerin sesine.
Kız: 
Karpuz kestim yiyen yok,
Niye kestin diyen yok,
Yeni yeni bir yâr sevdim,
Gözün aydın diyen yok.
Erkek: 
Bir ufacık su başı

Karadır yârin kaşı.
Gel sarılıp yatalım,
Dosta düşmana karşı.
Kız: 
Ak bıçak, kara bıçak
Babam dükkân açacak.
Evlenmesin bekârlar,
Naylon kızlar çıkacak.
Erkek:  
Karpuz kestim kan çıktı
İçinden yılan çıktı
Kız diye birin aldım
Üç çocuklu dul çıktı.
Kız: 
Dut ağacı boyunca
Yar sevmedim doyunca 
Ağzım dilim lâl oldu
Yar sesini duyunca.
Erkek:  
Bahçelerde pıtırak
Gel sevdiğim oturak
Oturak da ne yapak 
Evlenek de kurtulak.

12.14. Ağıtlar

Ağıt; dayanılması zor acıların ve elem-
lerin yürekten gelen duyguların dile yan-
sımasıdır. Darende’nin kültürel yapısı 
içerisinde ağıtların önemli bir yeri vardır. 
Ana-baba, evlat ve topluma mâl olmuş ki-
şileri kaybetmenin üzüntüsüyle, gözyaşla-
rıyla ağıtlar yakılmıştır. Şöyle ki; ağıt yal-
nız ölüm üzerine söylenmez; yangın, savaş, 
göç, kuraklık, kaza, hastalık ve doğal afet 
gibi derin üzüntülerde de ağıtlar yakılır. 
Zamanla zenginleşen bu ağıtlar, halkımı-
zın hislerini yansıtmış ve nesilden nesile 
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aktarılmıştır. Ağıtlar zengin kültür hazinelerimizdendir. Darende’de bu konuda sayısız 
örnekler mevcuttur. Ağıtlarımızda dörtlük sayısı 10’dan az olur, bu bir gelenektir. Bazı 
yörelerimizde ağıda türkü denildiği de olur. Yas türküsü ve acılı türkü olarak söylenilen 
yörelerimiz vardır. Ağıt, ağıtçı kadınlar tarafından söylense de bu gelenek günümüzde 
kaybolmaya yüz tutmuştur.

Doktor Abdullah Ertem’in Ayrılık Ağıdı Derlemesi

Gurbet

Eridi dağların karı eridi,
Çizmemin koncu çürüdü.
Geneci oğlun bir idi.
Emmi; gelsene gelsene.

Seher vaktinde yeller
Yere eğilmiş sümbüller
Amber gibi kokar güller
Öter bülbül öter bülbül
Cana değdi yeter bülbül.
 
Doksan kuşu, kışı sayar,
Zağcalar kuzu yayar,
Kar üstünde keklik kayar,
Bahçemizi şenlendirir.

Bir bülbülüm gül dalında öterim,
Ağlama sevdiğim senden beterim.
Eğer içinizde dertli yok ise
Ben dertliyim hepinize yeterim.
Anam oy…oy…

Yüce dağlardan bir yol iner
Gelir dolanı-dolanı
Bizim elin coşkun çayı
Akar bulanı–bulanı
Anam oy…oy…

Yüce dağlardan aşan bilir
Aşıpta dolaşan bilir
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Ayrılığın acısını
Gurbette düşen bilir
Anam oy…oy…

Doktor Abdullah Ertem’in Cephedeki Askere Ağıt Derlemesi
Bir gelin uzakta ağlıyor gibi
Bu akşam her taraf kara mı Mehmet?
İçimi kor edip yakıyor gibi,
Gözünde tutuşan çıra mı Mehmet?

Kıvrak bas, adımlar süzülür gibi
Halayda bir sıra düzülür gibi
Toprağa kan düşmüş yazılır gibi
Alnın tomur tomur yara mı Mehmet?

Bir yıldız düşüyor yaralandın mı?
Şehitler bezminde sıralandın mı?
Bu gün bayramındır kınalandın mı?
Sorarım bu sıra sana mı Mehmet?

Kükreyen o sesler ne diye dindi,
Duyduğum naralar elbet senindi,
Yüce dağlar gibi yatıyon şimdi
Aldığın son tepe bura mı Mehmet?

Çalışmak için gurbete giden ve oradaki olumsuzluklar nedeniyle hastalığa yakalanan 
Kılıçbağı Mahallesinden İsmail Ağa’nın uyuz hastalığı için yazdığı ağıttır.       

Hacıların üstü kar
De dedim de küstü yar
İkimizin arasından, 
Bir ürüzgâr (rüzgâr) esti yar.

Uyuz dertlerin başı,
Unuttuk ekmeği aşı,
Eğlenceyi iyi bulduk,
İşin yoksa durma kaşı.
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Can dayanmaz yarasına,
Çok çalıştım çaresine,
Orduları mekân kurdu,
İki bacak arasına.
Urfalı bir aile Darende’ye yerleşir. Darendeli bir kızla evlenir. Bir süre sonra eşini 

küçük oğluyla bırakarak 1. Dünya Savaşına katılmak üzere Doğu Cephesi’ne sevk edilir. 
Enver Paşa’nın ünlü Allahuekber Dağı harekâtına katılan Mustafa’dan bir daha haber alı-
namaz. Çok sevdiği eşini, evliliğinden kısa bir süre sonra yitiren genç kadın, üzüntüsünü 
ve isyanını dile getiren ağıtıdır:

Bir melulluk çökmüş büyük bağına,
Muhacirler konmuş yârin evine,
Bir haber yollasan büyük dayına,
Arar yiğidimi bulur inşallah.
 
İşte böyle Mustafa’nın yazısı, 
Ne hoş kokar gonca gülün tazesi,
Urfa ellerinde çifte teyzesi,
Arar yiğidimi bulur inşallah.

Yüke dürüp koydum büyük döşeği,
Belini de kesmiş Mardin tüfeği,
Urfa ellerinde teyze uşağı,
Arar yiğidimi bulur inşallah.

Bazen süslü bacım gelir buraya,
Beni koymaz meclise sıraya,
Tecellim ters şu kaderim kuruya,
Arayanlar onu bulur inşallah.

Senelerdir eksilmedi kederim,
Değişmedi, kuruyası kaderim,
Urfa ellerine selam ederim,
Arar yiğidimi bulur inşallah.”
Âşık Ali Demir: Yörede Âşık Ali olarak bilinir. 1927 yılında Ayvalı’da doğdu. Fakir 

bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Ayvalı’da okudu. Ali Demir 20 yaşında iken rüyasında 
Sultan isminde bir kızı görür. Buna âşık olmuştur. Ama kızın kim olduğunu, nereli oldu-
ğunu bilmemektedir. Sultan’ı 3 defa rüyasında görür. Konuyu çok sonraları annesine açar, 
sorup soruştururlar kızın izine rastlayamazlar. Rüyasında gördüğü bu kız Ali Demir’in 
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âşıklık serüvenini başlatır. Âşık Ali sevgi üzerine, âşık tarzı ile yazdığı çok sayıda şiirleri 
vardır. Bunları el yazısı ile bir defterde toplamıştır. Şiirleri halk arasında söylenmektedir. 
Son zamanlarda tasavvufî şiirler, gazel ve kaside denemeleri yapmıştır. Şiirleri henüz 
kitaplaşmamıştır. Sevdaya yakalandığı zamanlardaki bir şiiri:

Ağaçlar hu çekti ahu zarımdan, 
El ayrılsa ben ayrılmam yârimden,
Darende’den Hacılar’dan Gürün’den,
Acep gitsem nazlı yârim varm’ola.

Güzellerde olur her zaman paklik, 
Sevdiğim kafeste gınalı keklik, 
Selimli, Mığdığın, Yukarıçiftlik, 
Acep gitsem nazlı yârim varm’ola.

Ayvalı Bölgesinden Bir Ağıt
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ayvalı’nın Yaylalar bölgesinde Bacey ile Hasan isminde bir 

aile yaşarmış. Bu aile Cumhuriyet’e karşı gelir ve isyan ederler. Jandarma ile çatışırlar. 
Bacey ve Hasan yaralı olarak yakalanır. Darende’ye hekime getirilir. Bacey yaşananlara 
ağıt yakar:

Kaya sipersizlikten boynun eğiyor,
Bastığım kundura daşdan kayıyor,
Oy beni beni.
Bu sene bekler yaylalar beni.

Darende engindir dumanı kalkmaz,
Doktor kahreyledi yaraya bakmaz,
Bu yara ateş olsa adamı yakmaz,
Bu sene bekleme yaylalar beni.

Darendeli Ozan Mecruhi’nin derlemesi:
Hak beni kuşlara sultan eylese,
Gör ben ne türlü işler icat ederim.
Her kim birbirine ziyan ederse,
Elbette ben anı berbat ederim.
Anka Sultan tahta çıkıp otursun,
İbibik Çavuş da hizmette dursun,
Her kimi emretsem gidip getirsin,
Ben de onun ile sohbet ederim.
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Karakuş, Miralay, Seyfi, Serasker
Bunlar da bizden bir at ister,
Hinyaha Kuşu(çaylak) pek ala kişner,
Onu da onlara hep at ederdim.

Balıkçıl beyle karabatağı,
Elinden zar ağlar suyun eteği,
Bunlara atayım biraz köteği,
Birkaç gün hapsedip azat ederdim.

Oldukça yoksul olup tek göz dam evde 
oturan ve Köse lakabıyla tanınan kişinin ilk 
eşinden çocuğunun olmadığını ileri sürerek 
ikinci defa evlenmesinden dolayı ilk hanı-
mının yaktığı ağıt:

Çocuğu olmayan elbet evlenir,
Destan olur el dilinde söylenir.
Beş yüz değirmenin suyu bağlanır,
Düşmana kalmasın varsın evlensin.
 
Okunuyor padişahın fermanı,
Kesildi kalmadı dizim dermanı,
Beş yüz batman gelir çeltik harmanı,
Düşmana kalmasın varsın evlensin.

Amanın dostlar bu nasıl işler,
Yüreğimde durmaz bir yara işler,
Beş yüz kıratı tavlada kişner,
Düşmana kalmasın varsın evlensin.

Iğış ığış eder selvinin dalı,
Yüreğim içinden anlamaz hali,
Beş yüz okka gelir kovanın balı,
Düşmana kalmasın evlensin.
Köse de olur oğlanın babası,
Evini arasan yoktur gıdası,
Padişah sarayı vezir odası,
Düşmana kalmasın varsın evlensin.

Elekçi kızı da çingen karısı,
Beni kınayana olsun darısı,
Beş yüz okka bal veriyor arısı,
Düşmana kalmasın varsın evlensin.

Yürü yalan dünya durmadan yürü,
Biri yanım ölü de bir yanı diri,
Beş yüz dönüm gelir bağlardan biri,
Düşmana kalmasın varsın evlensin

Amcası oğluna gönlünü kaptıran ancak 
amcaoğlunun bundan haberdar olmadığını 
gören bir genç kızın yakınmasıdır.

“Ammim”(amcam) oğlu al beni,  
 

Al sinene sar beni.
Eğer beni almazsan, 
Hamaylin (Küçük ebatlı Kur’an-ı Ke-

rim) tutsun seni.

Ölüm Ağıdı
O sabah semavi bir bülbül gibi,
Başucunda senin durdum ağladım.
Mezar otlarını bir sümbül gibi,
Gözlerime sürdüm, sürdüm ağladım.
(Emekli Yargıç Şükrü Erdoğan Ulu’nun 

yitirdiği kardeşine yazdığı ağıttır.)

Ağıt
Gece gündüz ciğerimde sızı var,
Malatya dağlarında bir çift kuzum var.
Eğil dağlar yavrularım görünsün,
Onları görmeye benim arzum var.
Gurbete gönderdim bir çift balımı,
Ben de gitsem bilmiyorum yolumu, 
Bu hasretlik ciğerimi yakıyor,
Kimseler de anlamıyor halimi.
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Meğer bu imiş mahşer ateşi,
Yerleri suluyor çeşmenin başı, 
Altı evladım var ama benim,
İbrahim, Şemi de hepsinin başı.

Yol bilsem Malatya’ya giderim,
Yavrularım gül cemalin görürüm,
Akıbeti ölüm fani dünyanın,
Hasret kalmayayım belki ölürüm.”
(Aşudu (Günpınar) Köyünden Arife 

Sözen’in çocukları için yazdığı ağıttır.)

Anaya Ağıt

Doğdum ağlamışsın, ölsem ağlardın,
Canından can verdin, eriyip soldun.
Oğlum, kızım dedin ömür bitirdin.
Seni memnun ettim diyemem anam…

Sözlerin duaydı çevirmez Rabbim,
Hak biliriz hadisini Habib’in,
Demiş cennet, ana rızasındandır,
Rızasız cennete giremem anam…
Elleri açıldı rahmet gölünden,
Gözlerin feyiz ile dolmuş sevgiden,
Gelirmiş Hak sırrı ana gönlünden,
Duasız bu sırra eremem anam…

Her acımda anar, oy anam derim,
Her duamda senden himmet dilerim,
Anasız kalmışım bilmem neylerim,
Bir başka anayı sevmem anam…

Göçtün bu dünyadan boş kaldı yerin,
Bıraktığın acı derindir derin,
Dileriz Mevla’dan cennettir yerin,
Başka yere layık göremem anam…

(Mehmet Gülseren‘in 11.Mart 1993’te 
kaybettiği annesi H. Hacer Gülseren için 
yazdığı ağıttır.)

Amcaya Ağıt
Meğer böyleymiş alın yazısı,
Düştü içimize ölüm sızısı,
Kimi güler, yaş akıtır bazısı,
Gitti Mehmet Ali vakitsiz gitti.

Gül, dalında kurur, susuz kalınca,
Yaprağı dökülür güneş vurunca,
Dur dersen durur mu, ömür dolunca
Gitti Mehmet Ali vakitsiz gitti.

O bir armağandı ailemizden,
Tutarak getirdi hep elimizden,
Bir vücut, bir aza ayrıldı bizden,
Gitti Mehmet Ali vakitsiz gitti.

Gün gelir, ay gelir ve yıllar geçer.
Azrail tırpanı ekinler biçer.
Bir şerbettir onu her insan içer.
Gitti Mehmet Ali vakitsiz gitti.
(Erdal Oğuz bu ağıdı amcası Mehmet 

Ali Oğuz’un ölümü üzerine yazmıştır.)

Anaya Ağıt

Anadan öksüzüm, babadan yetim,
Kalmışım kimsesiz, buymuş kısmetim,
Acıyla baş başa kalmak, niyetim,
Ağlarım yürekten acım dinmiyor…
Anam çok saygındı, âlimdi babam,
“Makamları cennet olmalı” umam,
Ana-baba diye kimi arayam,
Çok çağırdım ikisi de dönmüyor.
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Hayırlı bir evlat olmak muradım,
Anamı, babamı andım ağladım.
Bilmem duyulur mu benim feryadım.
Onlarsız mutluluk içe sinmiyor.

Hilmi der,hem yetim, hem de öksüzüm,
Sis çöktü dünyama görmüyor gözüm,
Küller arasında sanki bir közüm,
Su serptim, su serptim ateş sönmüyor…

(Hilmi Keyhıdır annesi Fatma Hanım ile babası Hüseyin Kıhtır’ın ölümleri üzerine 
yazmıştır.)

12.15. Taşlama
Ramazan aylarında imam bulunmayan köy ve kasaba camileri yanında, bir de yö-

renin ileri gelenleri biraz da gösteriş için olsa gerek kendi şahıslarına ait imam tutarak 
teravih namazlarını kendi evlerinde kılınmasını sağlamaya çalışırlardı Daha önce varlıklı 
olup zamanla yoksullaşan Delice’nin oğlu o günde geleneğe uyarak imam tutar. Ancak 
Delice’nin artık eskisi gibi varlıklı olmadığını bilen komşuları daha güçlü olanı seçerek 
namaza gelmezler. Bu arada ağa evinin yemek kalitesinin de bozulduğunu gören hoca 
efendi bu sıkıntısını bir sabah ezanı sırasında böyle tamamlar.

Delice’ye imam olduk,
Yalnızlığı şimdi bulduk,
Cemaatten geri kaldık,
Şefaat Ya Rasûlallah.

Şu karşıdan gelen kişi, 
İbadettir anın(onun) işi,
Sabah akşam kabak aşı,
Yenir mi Ya Rasûlallah.

Bir mahalleden bir mahalleye gelin giden ancak, gelinden ve gelin evinin ağırlamasın-
dan hoşnut kalmayan, bir ozanımızın taşlaması.

Dik idi pilo(pilav)nun tenesi,(tanesi)
Kim idi bu aşın nenesi,
Bir hoş geldin bile etmedi,
Pirçekli kazığının(geline yakıştırılan sıfat) anası.
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Yaptığı evlilikten mutlu olmayan, üstelik eşinin kaba hareketlerinden bıkkınlık getiren 
kör İmmihan’ın eşine taşlaması.

Ben seni adam sandım,
Aldım sineme sardım.
Adam değil eşekmişsin,
Dağa oduna saldım. 

Darendeli Ozan Hasan Turan’ın Halk Türküleri repertuarına giren şiirinden bir dörtlük:

Bir giyimlik şal mı verdi?
Bir tutacak dal mı verdi?
Tükenmeyen mal mı verdi?
Nem alacak felek benim.

Aslen Balabanlı olan Ömer Torunoğlu adlı şair geçim sıkıntısı sebebiyle erken yaşlar-
da gurbete gitmiştir. Sıkıntılarını ağıt yazarak dile getirmiştir.

316’da yazdım bir destan,
Okuyan ahbaplar figan eyledi.
Çare yok bu derde, gelse de lokman,
Vadem yetmiş, Huda’m ferman eyledi.

Yürü felek benim yayımı yastın,
Geldiler yanıma ahbabım, dostum,
Çare yok bu dertten ümidim kestim,
Çarkı felek aksi tesir eyledi.

Hasta düştüm dünya bana dar geldi,
Ben derman istedim, ah u zar geldi,
Genç yaşımda ölüm gayet zor geldi,
Doğrultmadın belim, keman eyledi.

Ağlasın validem, gözyaşın döksün.
Issız hanelerde boynunu büksün.
Ah edip hemşerim yasımı çeksin.
Felek böyle ahdi aman eyledi.
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Felek bir ok vurdu, sinemden geçti.
Deldi yüreğimden, yareler açtı.
Gayri bu dünya benden de geçti.
Şu kara toprağı vatan eyledi.

Balaban’dan 1877 doğumlu Ömer Hulûsi Baylar güzel şiirler yazan şairdir. Gurbete 
çıkmış, çocuklarını çok özlemiş ve düşüncelerine ağıda dökmüş:

 Evlat dediğin gönülde cila,
Dünyayı verseler almam bir pula,
Yolları gözlerim bir mektup gele,
Vallahi çektiğim azap yavrular.

Gönül havalandı, gökte kuş gibi,
Yanan vücudumda kor ateş gibi,
Viranede kalmış bir baykuş gibi,
Muradımız mektup talep yavrular.

Ahbaplar, çok vakitler kan ağlar gözüm,
Bütün gün derdimden gülmüyor yüzüm,
Çok cehdettim size geçmiyor sözüm,
Vallahi çektiğim azap yavrular.

 
12.16. Bilmecelerimiz
Örgün eğitimin dışında günlük yaşantımızda genel kültür dediğimiz bilgiler bizleri 

daha pratik düşünmeye, hazır cevap olmaya sevk eder. Tüm toplumlarda olduğu gibi 
Darende’mizde de halkın eğlenmek, hoş vakit geçirmek, fikir yürütebilmek ve konuşma 
yetisini artırmak amacıyla zengin bir bilmece kültürü oluşmuştur.

Geçmiş yıllarda, halkın boş zamanlarını değerlendirerek, yeni nesle kültür aktarımını 
sağlayan bilmecelerimiz, ilk bakışta her ne kadar insanı eğlendirmek, hoşça vakit ge-
çirmek amacı taşıdığı düşünülse de, asıl amacın pratik düşünme ve ince zekâ gelişimini 
sağlamak olduğu bir gerçektir.

Darende’de Bilinen Bilmecelerden Bazı Örnekler
• Açıldı sandık, döküldü fındık? (Keçi dışkısı)
• Arşın ayaklı, burma bıyıklı? (Tavşan)
• Bağlarım gider, çözerim durur? (Çarık)
• Başı tarak, kuyruğu orak? (Horoz)
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• Başında var tablası, bir küçücük adamcık? (Çivi)
• Ben giderim, o gider, peşimde tıntın eder? (Gölge)
• Beş gardaş var çalışkan, her bir işe alışkan,
• Bir hamam var kahverengi, odalarda çalar cengi,
• Bir kırmızı çömleğim var, dağdan yuvarlanır kırılmaz, iki taş arasında kırılır. 

(Dağdağan)
• Bir küçücük mil taşı, içinde beyler aşı,
• Bir sini nar, haddin varsa bir tane al? (Ateş)
• Bizim evde deli var
• Buruşuk buruşuk yüzleri var, beyler içinde sözleri var? (Sütlaç)
• Civcivli kuşlar, camiyi taşlar, kendi yapar ele bağışlar? (Arı)
• Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, tadına doyulmaz? (Uyku)
• Çınçınlı hamam, kubbesi tamam, 
• Çıt çıtın ağacı, çıtabudun ağacı, kımızı lale kılabudun ağacı? (Kibrit)
• Dağda takılar (Balta)
• Dağdan gelir Âdemile içi dolu badem ile
• Dağdan gelir dağ gibi, kolları budak gibi, 
• Dağdan gelir taştan gelir, bir yularsız aslan gelir (Sel)
• Dam ardında kara gölge? (Hırsız)
• Dam başında dan dan oynar, döner döner gene oynar? (Çortandan akan yağmur 

suyu)
• Damdan atladı, pantolonu patladı? (Karpuz)
• Deli deve, girmez eve, kes başını, girsin eve? (Çadır)
• Deveden doğan hoşek, bunu bilmeyen eşek? (Hoşek:Devenin yavrusudur.)
• Dört ayaklı fil, ortası dil? (Gergef)
• Elde durmaz, dalda durur. (Kuş)
• Gece kalkar, gündüz sarkar?(Irza-Kilit-Zırza)
• Git leylim, gel leylim, ayaküstü dur leylim? (Kapı)
• Hanım uyandı, cama dayandı, cam kırıldı, kana boyandı? (Nar)
• Hey huutlar huutlar, Yusuf’u yiyen kurtlar, tırnağından su içer, tepesinden yu-

murtlar. (Tarladaki ekin)
• İki marek, bir direk? (Burun)
• İzbeye girdim, izi belirsiz, samur kürk giymiş yüzü belirsiz? (Fare)
• Kaleden atsan kırılmaz, tükürüğe dayanmaz (Cuara kaadı, Sigara kâğıdı)
• Kara öküz gider gelmez, sarı öküz yatar kalkmaz? (Ateş ile duman)
• Karanlık evde kadı oturur? (Yağ tulumu)
• Kat kat döşek, bunu bilmeyen eşek? (Lahana)
• Kat katıdır, kat katı, bu Allah’ın hikmeti,
• Keser sapı, yonga kabı, beş budağı, beş parmağı? (El-Kol)
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• Kışın donar taş olur akmaz, yazın gelir yatağına sığmaz? (Irmak, tohma)

• O yanı mermer, bu yanı mermer, içinde bir hanım terler? (Dil)

• Özü bohçada, sesi bahçede? (Çocuk)

• Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. (Yumurta)

• Sarıdır safran gibi, okunur Mushaf gibi? (Altın)

• Soğan sarımsak acıdır, Kâbe’ye giden hacıdır, 

• Şıp şıp gelir, şıp şıp gider (Terlik)

• Taştandır, demirdendir, yediği hamurdandır? (Değirmen)

• Tuz idik, iki kız idik, bir takaya dizildik (Dişler)

• Uzun kuyu, dumur suyu, batır bala, otur yala? (Ceviz sucuğu)

• Uzun uzun uzanır, haftada bir bezenir? (Çamaşır ipi)

• Uzundur iğnesi, aldır düğmesi? (Kiraz)

• Üçü vurur dağıtır, üçü cennet bağıdır, üçü vurur döşürür, üçü uçan dağıdır.

• Üstü çimen biçilir, altı çeşme içilir? (Koyun)

• Varma güzel yanıma, on parmağın bal olur,

• Yapan, satar. Alan kullanmaz, kullanan görmez? (Mezar taşı)

• Arşın ayaklı    (Tazı)

• Bıkmazlar, usanmazlar beraber çalışmaktan? (Beşparmak)

• Bir gelin aldım, babası imam? (Saat)

• Burma bıyıklı (Tavşan)

• Eğilir su içmeye, bağırır oğlak gibi? (Kağnı)

• Ne eli var ne ayağı, konuşur Âdem ile? (Mektup)

• Öpüş alır, hanım dengi? (Pire)

• Pişince aş, pişmeyince kuş olur? (Yumurta)

• Suda çipiler    (Balık)

• Tepesinde gülü var. (Horoz)

• Tutar isen yavaş tut, iki elin kan olur? (Karadut)

• Ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin? (Lahana)

• Yılda bir filiz verir, o neyin ağacıdır? (Keçiboynuzu)
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XIII. YEMEK KÜLTÜRÜ
Eskiden beri her türlü kültürel değerlerin yoğun bir şekilde yaşandığı, örnek ilçemizdir. 

Misafire ikramı seven, tarihinde sürekli hareketliliğe sahne olmuş, İpek yolu üzerindeki 
eski bir geçmişe sahip olmasından, mutfak kültürü de o derece gelişmiş ve genişlemiştir. 
Yemek yapımında kullanılan malzemeler özenle seçilmiş, en leziz gıdalar emek harcana-
rak sofralara konulmuştur.

Darende ve yöresinde beslenmenin temel maddelerini; tahıl süt ve süt ürünleri ile ya-
pılmış yemekler ve verimli topraklarımızda yetişen sebzeler teşkil eder. Buğday, nohut, 
mercimek yetiştirilip tüketilen başlıca, tahıl ürünleridir. Bulgur oldukça ünlüdür. Baş bul-
gur, orta bulgur, simit bulgur çeşit olarak hazırlanır. Özellikle köylerimizde tereyağlı etli 
bulgur pilavları davetlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Yemeklerimizin lezzetli olması-
nın dört temel nedeni vardır.

• Yemeği pişiren Darendelinin yemeğe gönlünü katarak pişirmesi

• Helalle kazanılmış iyi malzeme seçilmesi

• Maharetli ellerde, özen gösterilmesi ve emek sarf edilmesi. 

• Yemeklerin odun ateşinde, bakır kalaylı kaplarda pişirilmesi yemeklerimize lez-
zet katar.

Darende merkezi ve köylerinde 20’den fazla lezzetli köfte çeşitleri vardır. Bahar ayın-
dan yaz sonuna kadar birçok meyve ağacı ve bitki yapraklarından (dut, kiraz, ayva, fa-
sulye, üzüm tiyegi, sığırdili, pancar yaprağı vb.)  sarma dolma ve köfteler yapılmaktadır.

Tarihte; geçim kaynaklarının çeşitlilik arz etmediği, yiyeceklerin saklanmasında buz-
dolabı gibi gereçlerin olmadığı dönemlerde, birçok millet hayatta kalma mücadelesini 
kaybetmiştir. Darende’nin çalışkanlık ve üretkenliğiyle kültürel zenginliğe dönüştürdüğü 
eldeki imkânlarıyla kışa zahra (zahire) temin etmesi altı çizilmesi gereken bir zenginliktir. 
Kış evlerinde zahralık (kiler) kuzey yönlü ferah mekânlardır. Tavan kısmında aydınlatma 
içerikli takalar vardır. Mutfakla genelde yan yana veya alt kattadır. Kilerin bir tarafın-
da aşlık, diğer tarafında kurutmalıklar, bulgur ve çeşitleri, duvarda kullanılmayan büyük 
kaplar (teşt, kazan, leğen, elek, kalbur vb.) yer alır.  Darende’nin geleneksel mutfağında 
kalaylı bakır eşyalar ve tel dolaplardan vazgeçilmezdi. Tel dolapların üzerinde ekmekler 
kor halinde (kış ekmeği yufka)  bulunurdu.

Kavurmalar yerden yarım metre yükseklikteki kerevetlere; kurutmalıklar bez tor-
balarda terek ve raflarda, turşular, bidon ve küplerde,bulgur, buğday, yarma, un, dü-
ğürcek ve baklagiller telis veya çuvallarda,bal, reçel, pekmezler ağzı özenle kapa-
tılmış küpeciklerde,tereyağları ağaç küleklerde, peynir ise tuzlu suların konulduğu 
bidonlarda,konserve türleri cam kavanozlarda,kışlık meyve kuruları ise kalbur veya bez 
torbalarda saklanırdı.
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13.1. Kurutmalıklar

Kış, için 100’e yakın çeşit hazır-
lanır. Bunlardan kurutmalıklar en 
önde gelir. Yazın bereketli ve lezzet-
li domates, biber, patlıcan, fasulye, 
bamya, kabak, nane, reyhan türü yi-
yecekler, ipe dizilerek veya bez üze-
rine serilerek güneşte kurutulur. Etli 
kemikler tuzlanarak poyraz yönlü 
rüzgâr alan iplere asılır ve kurutulur. 
Kışın çorbalara ve yemeklere do-
yumsuz tat kattığı büyüklerimizce 
ballandırılarak anlatılır.
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13.2. Değirmenlikler

Yöreye özgü; tarhana, erişte, tutmaç, yarma, dövme, bulgur,düğürcek türü ürünler ha-
zırlanıp bez torbalarda zahralıklarda saklanır. 
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13.3. Kış Ekmeği 

Kış ekmeği pişirilir. Ölçüsü sitil olarak ifade edilir. Özenerek açılan yufkalardan bazı, 
ekmek, tandır ekmeği yapılır, gor denen şekilde destelenir. Kışın günlük 3-5 tane sulana-
rak yenir. Bu çalışmaların hepsi imece ile yapılır.
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13.4. Turşular

Turşu kültürü kış hazırlıklarının vazgeçilmezidir.30’a yakın turşu çeşidi hazırlanır. Fa-
sulye, lahana, pezik, biber, domates, havuç, başta gelen örneklerdir. 

13.5. Pekmez , Çerez Hazırlıkları

Dut, kayısı ve erik öz sularından pek-
mez, kaynatma, çiğ süzme,  pelverde, reçel 
çeşitleri yapılır.

Dut; kayısı ve erik öz sularının kayna-
tılıp kurutulmasından sucuk, kayısı atomu, 
sahan kesmesi, nişe bastığı, kesme bastığı, 
çalma bastık, tarhana bastığı, karamadan, 
yapılır. 

13.6. Meyve Kuruları (Gag) 

Dut kurusu, elma ve armut gagı, üzüm 
kurusu, incaz, üzüm eriği çiri, mişmiş çiri 
(kabuk), çekirdekli çir, hoot (goot, kuru dut 
ezmesi),  ve buğdayın kızgın ekmek sacında 
kavrulması ve içine kayısı çekirdeği, kendir-
lik katılmasıyla yapılan kavurga Darende’yi 
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diğer bölgelerden farklı kılan zenginliklerdir.

Darende mutfak kültürü zenginliği yanında sadece yemeğin yapılmasına ilişkin maddî 
kültürden ibaret değildir. Yemek yemeğe ilişkin birçok manevî değerler, tutum ve dav-
ranışlarda zengin mutfak kültürümüzde görülmektedir. Mutfak kültürümüz insanımızın 
damak zevkine hitap etmekte, geçip giden zamana inat ayakta durmaktadır. Yemek kül-
türümüzün tanıtımı yöremizin gelenek ve göreneğini de yansıtır. Yöremizin örf,âdet ve 
ananelerini yemekleri anlatır. Örneğin, yaşlı aile büyüklerinden önce sofraya oturulmaz, 
onlardan önce de kalkılmaz. Özellikle misafir ağırlarken misafirden önce sofradan kalk-
mak ayıp karşılanır. Nimete saygıdan ve bereket kaçmasın diye sofra bezi çok önemlidir. 
Özenle sofra bezleri serilir. Kasnağın üzerine konulan sinilerde yemekler ikram edilir.

Ana menü yemekleri haricinde sofralarda değişmeyen lezzetler vardır. Bunlar yufka 
ekmek ve tandır ekmeği, sıcak çorba, yoğurt, cacık, ayran, sütlaç ve hoşaf her zaman 
vardır.  Köylerimizde kalabalık aile yemekleri, nişan, düğün, davet gibi ortamlarda yaşlı, 
genç, çocuk ve kadınlara ayrı, ayrı sofralar açılır.
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13.7. Mutfağın Yeri 

Darende’de mutfak ve kiler var-
dır. Her ikisi de mutfak kültürüyle 
iç içedir. Malatya’da gerek köyler-
de gerekse şehirde tek katlı olan 
evlerde mutfak evin yanında ge-
nellikle kuzeyinde yer alır. Kuzeye 
yapılmasının sebebi ise serin olma-
sıdır. Mutfakta sadece yemek ya-
pılır. Dolayısıyla yemek yapımıyla 
ilgili malzemeler yani ocak ve kap 
kacağın bulunduğu kaplık (terek) 
vardır. Kiler ise mutfağa bitişiktir. 
Kilerde yiyecek malzemeleriyle 
birlikte odun, fazla eşya ve yatak-
ların konduğu yüklük bulunur. 

Darende’de evler tek ve iki kat-
lıdır. İki katlı evlerde mutfağın yeri 
genellikle alt kattır. 

Fakat ikinci katta bulunduğu 
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da görülmektedir. Önceki zamanlara göre mutfak ve kullanılan eşyalarda değişiklikler 
olmuştur. Önceleri her mutfakta bulunan ocak, yerini tüplü ya da elektrikli aletlere dev-
retmiştir. Önceleri kullanılan kap kacaklar bakır ya da ağaçtan yapılmaktaydı. Şimdi bu 
bakır kapların yerini alüminyum, çelik, porselen ya da başka madenlerden yapılma eşya-
lar almıştır. 

Ocak 

Ocak ev damında, yani mutfağın bulunduğu yerde, genellikle kuzey tarafındaki duvar-
da bulunur. Köşeye kurulan ocaklar da vardır. Bunların adı davlumbazdır. Ocağın başka 
adı yoktur. Daha çok taştan yapılır. İki yanındaki taşlara “kol taşı”, üstte bulunanlara da 
“baca taşı” denir. Baca taşı genellikle süslü motiflerle yapılır. Bacanın bulunduğu duvar, 
kerpiç veya taştan olur. Taş olanında kesme taş makbuldür. Bunlar köşeli, kemerli ve üç-
gen biçiminde olur.

13.8.  Yiyecek Saklama Yöntemleri 

Yiyecekler çeşitlerine göre korunur. Kışlık, zahire cinsinden olanlar kilerde, hılalarda 
ve küplerde korunur. Turşu, reçel gibi yiyecekler, naylon bidonlarda saklanır. Kavurma 
ise tenekelerde korunur. Hıla, bidon, küp ve tenekeler ise kaplık ya da makat denilen 
yerlere sıralanır. Sebzeler ise cinsine göre muhafaza edilir. Ham domates de samana gö-
mülerek saklanır. 

Mutfakta; buzdolabından, önce yiyeceklerin korunmasında tel dolaplarından istifade 
edilirdi. Malatya’da bir de avlu içinde yer alan bir çeşit buzdolabı vardır. Buna da dolap 
adı verilir. Avludan akan su bir yatak içinde üstü tahta kapalı havuzun içinden geçer. Akan 
su dört beş parmak kalınlığındadır. Bu dolapta tencere içerisinde konulan yemek ya da 
ayran, şerbet vs. yiyecek içecek bozulmadan günlerce saklanabilir. 
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13.9. Mutfakta Kullanılan Araç ve Gereçler 

Darende mutfağında kullanılan araç ve gereçler şunlardır: Aktaraç, bakır tencere, bü-
yük teşt, cıngırlı kazan, çay kaşığı, çıkın, çömçe, davar sitili, delikli tabak, divan sinisi, 
dam kazanı, döndürecek, düz tepsi, egiş, el leğeni, ekmek sacı, ekmek selesi, ekmek tah-
tası, hamur eğişi, hıla, kablık, kara kazan, kemis, kepçe, kevgir, köseği, kulplu kazan, 
kulplu tava, kuşgana, küçük kazan, leğen, maşa, merdane, oklava, orta sini, öğün kazanı, 
rende, saç ayağı, sehen, sele, silepçe, süt kazanı, tabak, tas, tatlı kaşığı, tava, tel dolap, 
tepsi, teşt, toplama tahtası, unevi, yağ tavası, yayık, yedek sini, yemek kaşığı, yemek 
kazanı ve yüklük. 
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13.10. Yemek Öğünleri 

Darende ve çevresinde yemek öğünleri olarak şu isimleri görmekteyiz: 

Tütün altı: İşe erkenden gidenler, ekmeğe kaymak sürüp götürürler. 

Sabahlık: Tütün altından 1-2 saat sonra reçel, peynir, lor, kaymak, patates kızartması, 
çökelek, pekmez, akşamdan kalmış yemek, çorba, çay gibi yiyecek ve içeceklerin bu-
lundurulduğu bir öğündür. Eskiden Arapkir’de sabah kahvaltısı yerine çorba yapılırmış. 
Çorbayla birlikte üzüm reçeli ve pekmez de konulurmuş. 

Öğlenlik: Pilav, ayran, yoğurt, cacık, sebzeli yemekler, sarmalar, köfteler vb. yemek-
lerin yenildiği öğündür. 

İkindilik: Öğlenlik ile akşamlık arasında çay, peynir vb. ile yenilen öğüne denilmek-
tedir. 

Akşamlık: Pilav, iri köfte, yoğurt, ayran, salata, sebzeli yemeklerin yenildiği öğündür. 

Yatsılık (yatsınlık): Genellikle kışın, gece acıkıldığında “yatsılık” denen bir adet var-
dır. Yatsılıkla; kavurma, ayranlı çorba, peynir veya çökelek dürümü yenir. 

Çerez: Darende’nin bazı bölgelerinde her yatsıda üzüm, elma, pestil, ceviz bir tepside 
getirilir ve yenir.

13.11. Özel Yemekler ve Tarifleri 

Herise (Herse)

Malzemeler:

1 kg dövme

1 tane tavuk

3-4 kaşık tereyağı

Hazırlanışı: Tavuk gü-
zelce haşlanır. Haşlanan ta-
vuk suyundan çıkarılır. Sü-
zülen tavuk suyu, yıkanan 
dövmenin üzerine dökülür. 
Normal su ilave edilir, pi-
şirmeye bırakılır. Dövme-
ler acılınca bir taraftan ke-
miklerinden ayrılan tavuk didilir. Acılan dövmelerin üzerine dökülür. Dövme ve tavuk 
etleri kıvama gelinceye kadar pişirilir. Ateşten indirilip, tahta bir kepçe ile çırpılır. Servis 
yapıp üzerine tereyağı dökülür. Arzuya göre tereyağının üzerine kırmızıbiber ilave edilir. 
Not: Çırpma işlemini beylerinize yaptırınız. Afiyet olsun.
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İçli Köfte

Malzemeler: (6 kişilik)

1 kg ince bulgur

0.5 kg kıyma

İç malzemesi için;

0,5 kg kıyma

4 baş iri kuru soğan

1 su bardağı çekilmiş 
ceviz

1 kaşık tereyağı

1 demet maydanoz

Pul biber ve tuz.

Hazırlanışı: Tuz, bulgur 
ve kıyma yarım saat yoğrulur. Yoğrulan köfteden ceviz büyüklüğünde bir parça avuç or-
tasında yuvarlanıp, parmakla bastırılır. Kenarları çatlamıyorsa olmuştur. Kıymasız olan 
içli köftede ise; 1 kg ince bulgur bir saat önceden üstünü basacak kadar soğuk su ile ıs-
latılır. Islanan bulgura 1 yumurta ve bir kâse un karıştırılıp yarım saat yoğrulur. Hamur 
katı olursa biraz su koyulur. Su bir çay bardağı olabilir. Hamurun çok yumuşak olması 
tavsiye edilir.

İç malzemenin hazırlanışı için soğanlar küçük küçük doğranır. Bir kaşık tereyağı ve 
kıyma ile karıştırılarak soğanlar sararıncaya kadar kavrulur. Soğanlar sarardıktan sonra 
ince doğranmış maydanoz, ceviz, pul biber ve tuz iyice karıştırılır. Köftelerin yapılışına 
geçilir. Önceden yoğrulan köfteden avuç ortasında yuvarlanarak küçük yumaklar yapılır. 
Yapılan yumaklar iki elin parmakları ile beraber oyuk bir şekilde açılır. İçine hazırlanan 
içten yarım yemek kaşığı konup yine avuç ortasında çevrilerek kapatılır. (Bu işlemi ya-
parken elinizi suya batırmayı unutmayın.)

Hazırlanan köfteler haşlanmadan önce dinlendirilirse daha iyi olur. Köftelerin haşlan-
masına geçilir. Derin bir tencereye 2,5 litre su konur. Su kaynadıktan sonra dağılmaması 
için 2-3 damla limon suyu damlatılır. Tuzu atıldıktan sonra hazırlanan köfteler kayna-
makta olan suya atılır. Köfteler elle kontrol edilerek yumuşayıncaya kadar 10-12 dakika 
pişirilir. Eritilmiş tereyağında her tarafı iyice yağlandıktan sonra geniş bir servis tabağına 
üst üste gelmeyecek şekilde dizilir.

(Darende’nin bazı köylerinde içli köftenin hamuruna et koymazlar. İri köftenin içine 
arzuya göre ceviz yerine haşlanmış patates, et sevmeyenler patates soğan ve ceviz içiyle 
içini hazırlayabilirler.)  Afiyet Olsun.
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Darende Kebabı

Malzemeler:

1 kg kemiksiz kuzu eti

150 gr kuyruk yağı veya yağlı et

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı pul biber, karabi-
ber ve tuz.

Yapılışı: 

Etin sinirleri temizlenir. Et ve 
yağ küçük küçük doğranır. Geniş tabanlı bir tencerenin içerisine önce yağlar alınıp yağ-
larını salana kadar orta ateşte karıştırılır. Üzerine siyah et ilave edilip tuzu da atıldıktan 
sonra kapalı olarak kaynatılır. Kaynayınca çıkan köpükler (kefler) atılır. Tereyağı salça 
ve biber ilave edilip kendi suyunda yavaş yavaş pişirilir. Eğer et suyunu çok çekerse göz 
kararı su eklenir. Kebabın suyunu ayarlamak için baktığımızda su gözükecek ama üzerine 
çıkmayacak şekilde olmalıdır. Sıcak servis yapılarak üzerine karabiber serpilir.

Darende yöresinde düğünlerde pişirilir. Pirinç pilavı ve yoğurtlu çorba ile servis yapı-
lır.

Afiyet Olsun. 
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Boranı

Malzemeler (6 kişilik)

1 kg ıspanak veya pancar

1 su bardağı bulgur

5 kg yoğurt 

5 diş sarımsak ve tuz

Hazırlanışı: 

Ispanaklar ayıklandıktan 
sonra, ince ince doğranır. Sap-
ları çok kalın olmamalıdır. Eğer 
pancarla hazırlanacak ise pan-
carın sadece yeşil yaprakları 
doğranır.(Darende yöresinde 
pazıya pancar denir) 

Tencereye 4 su bardağı su konur. Kaynadıktan sonra bulgur ve yeterince tuz ilave 
edilir, bulgur 7-8 dakika piştikten sonra ıspanaklar ilave edilir. Ispanaklar piştikten sonra 
süzgeçten süzülür. Bir tepsiye alındıktan sonra soğumaya bırakılır.

Genişçe bir tencerede koyu bir ayran yapılır. Dövülmüş sarımsaklar ve tuz ilave edil-
dikten sonra soğumaya bırakılan ıspanaklı iç bu ayrana karıştırılır. Soğuk olarak servis 
yapılır.

 Not: Boranı yemeklerin yanında cacık veya komposto yerine ikram edilir. Ayrıca ha-
nımların kabul günlerinde ve yaz aylarında çaydan önce kahve yerine de ikram edilebilir.

 Afiyet Olsun.

Un Helvası 

Malzemeler:

250gr.tuzsuz tereyağı

3 su bardağı un

2.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

Hazırlanışı:

Tereyağı geniş bir tavanın 
içersin de eritilir. Üzerine ele-
nen un ilave edilir tahta bir 
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kaşıkla sürekli karıştırılarak pembeleşmesi sağlanır. Şekerli suyunu ilave etmeden tah-
ta kaşığın arkasında kaynaması görülür. Rengi pembeleşen un helvasına bir kâse içer 
karıştırılan şeker ilave edilir ve karıştırılarak şerbeti çekmesi sağlanır. Kapağı kapatılıp 
dinlendirilir.

13.12. Hamur İşleri 

Ekşili Ekmek 

(Mayalı Ekmek, Ekşileme) 

Akşamdan un elekle teştte 
elenir. Elenen una maya (bu, bir 
önceki ekmek hamurundan ay-
rılan bir topak ekşimiş hamur-
dur.) katılır. Su, tuz eklenir ve 
yoğrulur. Cıvıkça, bir kıvamda 
hamur haline getirilir, saba-
ha kadar dinlenmeye bırakılır. 
Sabahleyin hamur kabarmış 
(mayalanmış) olur. Daha sonra 
ekmek damındaki ocak yakılır. 
Ekmek sacının altı kül ile sıvanır ve ocağa yerleştirilir. Ekmek tahtası, oklava, merdane, 
aktaraç ocağın yanına hazırlanır. Hamurdan bir topak “hamur eğişi” ile kesilip alınır. 
Ekmek tahtasının üzerinde önce merdane ile hafifçe düzlenir, oklava ile 20 cm. çapında 
açılır ve elenir. Ekmek tahtasının üzerinde önce merdane ile hafifçe düzlenir, oklava ile 
20 cm. çapında açılır ve ele alınarak kollara çarpa çarpa ekmek haline getirilir ve sacın 
üzerine atılır. Aktaraçla döndürülerek pişirilir. 

Otlu Ekmek 

Pancar yaprağı doğranır. 
İnce ince kıyılır. Yağ ve kıy-
mayla birlikte kavrulur. Diğer 
tarafta hamur küçük küçük 
lahmacun büyüklüğünde açılır. 
Kavrulan iç, hamurun yarısına 
konulur ve yayılır. Hamurun 
diğer kısmı, iç koyulan tara-
fın üzerine kapatılır. Kenarları 
bastırılır. Saç üzerinde pişirilip 
yenilir. İstenirse üzerine yağ sü-
rülüp de yenilebilir. 
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Küllük 

Ekşili (mayalı) yapılırken işin çokluğundan dolayı ekmek yapımından erken kalkmak 
istenildiğinde, artan hamurun içine tereyağı ya da margarin ve kıkırdak katılarak yoğ-
rulur. Yoğrulan hamura tepsi biçiminde el ile şekil verilir. Daha sonra bir tepsinin içine 
konur. Bunlar tamamlandıktan sonra ocağın içindeki taşın külleri temizlenip, hazırlanan 
tepsi içindeki hamur o taşın üzerine konur. Üzerine de ekmek sacı kapatılır ve hepsinin 
üzerine tezek ateşi yakılır. Hamur için için pişer ve sonra çıkartılıp çayla birlikte kahval-
tılarda yenilir. 

Ekmek Tiriti 

Bir kuşganada yağ yakılır, üzerine su eklenir. Kaynamaya başladığında yufka ekmek-
ler doğranarak üzerine aktarılır. Bir taşım (dalım) da böyle kaynadıktan sonra tuzu da 
eklenerek ocaktan indirilir. Buna Darende köylerinde “ekmek kavurması” da denilir.

Unlu Aşlar 

Kuymak 

Kuşgana içerisine az miktarda su koyulur. Üzerine un katılır ve ağaç kaşıkla iyice 
çırpılarak, cıvık kıvama getirilir. Bu işlem yapılırken hamurun içinde pütür kalmamasına 
dikkat edilir. Bu işlemden sonra, kuşgana ocağa bırakılarak hamur pişirilir. Ayrıca tabağa 
alınan kuymağın üzerinde kaşığın altıyla 5-6 tane çukur izi yapılır. Tavada aşyağı ve pek-
mez beraberce eritilir, tabağın üzerindeki çukurlara gezdirilir. Sıcak sıcak yenilmelidir. 
Doğum yapan kadınlara özellikle kuymak yedirilir. 

Herle 

Un yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine su ilave edilip kavrulur, içine kuru 
biber, baharat atılarak pişirilir. 

Nişastalı Haside 

Nişasta kaba konur, üzerine şekeri eklenir. Yeteri kadar da su konur, biraz karıştırılır. 
Bir tarafta bekletilir. Biraz bekletildikten sonra tekrar karıştırılır. Yağ tavaya koyulur. Yağ 
yandıktan sonra hallenmiş nişasta karışımına dökülür ve pişirilir. Hasideye pekmez de 
katılabilir. 

Tirit 

Fasulye (taze fasulye doğranır yoksa kuru fasulye aynı kazanda haşlanır) ve nohut 
haşlanır. Patlıcan doğranır. Bunlar hep birlikte bir kazanda pişirilir. Ayrıca bir tavada yağ 
salçayla birlikte eritilir ve doğranmış soğan bunun içinde yakılır. Diğer kazandaki patlı-
can, nohut, fasulye karışımının üzerine aktarılır. Suyu, tuzu eklenerek pişmeye bırakılır
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Çorbalar 

Yüksük Çorbası 

Tutmaç Çorbası 

Analı Kızlı Çorba 

Mercimekli Pirinç Çorbası 

Patatesli Bulgur Çorbası 

İnce Erişte Çorbası 

Soğuk Yoğurtlu Çorba 

Sulu Köfte Çorbası

Köfteli Şehriye Çorbası 

İşkembe Çorbası 

Pirinç Çorbası 

Kırmızı Mercimek Çorbası 

Şehriye Çorbası (Terbiyeli) 

Ilılı Çorba 

Domates Çorbası 

Sebze Çorbası 

Yoğurtlu Dövme Çorbası 

Sütlü Yarma Çorbası 

Bulgur Çorbası

Ana Yemekler 

Ekşili Nohutlu Kabak 

Kabak Yemeği 

Pancar Mıhlama 

Kabak Kavurması 

Patlıcan Kebabı

Patates Mıhlaması 

Yoğurtlu Ispanak 

Soğan Yemeği 

Yumurtalı Ispanak Mıhlaması 
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Yoğurtlu Köfte 

Haşlanmış Et 

Patlıcan Türlüsü 

Omaç

Kuymak  

Kibar Sarması (Kürt Sarması)

Kaburga Dolması (Döş Dolması) 

Pestil Kavurması

Fırında Patatesli Tavuk Budu

Patlıcan Oturtma 

Biber ve Kabak Kızartması 

Zeytinyağlı Fasulye 

Güveç 

Mantı 

Karnıyarık 

Kabak ve Patlıcan Dolması (Bulgurlu)

Fırında Hindi

Ekşili Musakka 

Sac Kebabı 

Kuşbaşı Şiş Kebabı 

Zeytinyağlı Pırasa

Et Köftesi 

Kavurma

Zeytinyağlı Dolma 

Patlıcanlı Nohut 

Kıymalı Pırasa 

Sarımsaklı Köfte 

Pirinçli Köfte (Kadınbudu Köfte) 

Kıymalı Makarna 

Sahanda Yumurta
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Köfteli Bezelye 

Kıymalı Yumurta 

Bekâr Yemeği 

Peynirli Omlet 

Cılbır 

Sıhlil Mahşil

Fasulye Kavurması

Bademli Hindi Dolması

Yalancı Kebap 

Kıymalı Arap Kebabı 

Kırma Fasulye 

Dilme Fasulye 

Zeytinyağlı Sarma 

Paşa Köftesi

Tava 

Mercimekli Köfte

Kayısılı Yahni

Ekmek Aşı

Ayva Aşı 

Çirli Aş (Kayısılı Yemek) 

Izgarada Alabalık 

Ekşili Lahana Sarması 

Etli Karışık Dolma 

Keklik Pilavı 

Keklikli İçli Köfte

Keklik Kömbesi

Tavşanlı Pilav
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Pilavlar

Ispanaklı Pilav 

Etli Pirinç Pilavı

Bulgur Pilavı 

Baklalı Pilav 

Dövme Pilavı 

Mercimekli Bulgur Pilavı 

Erişte (Şehriye) Pilavı 

Pirinç Pilavı 

Salatalar ve 

Turşular

Kavurmalı Patates Salatası 

Yumurta Salatası 

Yoğurtlu Havuç Salatası

Nar Ekşili Salata

Mevsim Salatası 

Makarna Salatası

Közlenmiş Patlıcan Salatası 

Kısır

Çiğ Çiğ

Karışık Turşu

Pezik Turşusu 

Patlıcan Turşusu

Fasulye Turşusu 

İlahana Turşusu
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Tatlılar

Baklava 

Kuru Kayısı Tatlısı 

Hurma Tatlısı (Kalbura Bastı) 

Kayısı Kavurma 

Balkabağı Tatlısı 

Kaymaklı Kayısı Tatlısı 

Sütlaç

Aşure

Kadayıf 

Peynir Helvası

Un Helvası

Dilberdudağı

Şekerpare 

Sütlü Kabak

Güllaç 

Çilekli Pasta  

Balkabaklı Rulo Pasta 

Hurma Kavurma 

Kayısı Kompostosu 

Kayısı Reçeli

Ayva Reçeli 

Dut Pestili

Darende’nin yemek kültürü elbette ki yukarıda saydığımız çeşitlerle sınırlı değildir. 
Burada hepsine yer veremediğimiz için en çok bilinenlerin isim ve tariflerini verebildik.

13.13. İçecek Kültürü 

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kültür birikimleriyle yaşamış atalarımızın en büyük mi-
rası örf ve âdetlerimizdir. Güzel ilçemiz Darende, kasaba ve köylerinde sosyal hayatın 
zenginliklerinden biride misafire verilen önemdir. Misafir velinimet olarak kabul edi-
lip; evin en güzel köşesinde yün minder üzerinde oturtulur ve ikramlarda bulunulurdu. 
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Bunlardan,yöresel, şifalımı şifalı zengin içecek kültürümüz ikramlarda önemli yer tutar.

Eski geleneklerimiz arasında şerbet ikram etmenin önemli yeri vardı. O zamanlar kah-
ve ve çay yaygın olmadığı için olsa gerek konuklara çoğu zaman şerbet ikram edilirdi. 
Çeşitli meyve sularından yapılan bu şerbetlerin içine tarçın, nane, zencefil gibi hoş koku-
lu baharatlarda katılırdı. Bakır taslar ve vitrinleri süsleyen işlemeli çam bardaklarla ikram 
edilen şerbet ayrı bir değer kazanırdı. Şekerin kıt olduğu o dönemlerde tatlı gereksinimi 
bal ya da pekmezle karşılanırdı. Şerbet ya doğrudan meyvenin suyundan veya kaynatıl-
mış meyvelerden elde edilen şuruptan yapılırdı.

İkramların başında Vişne Şerbeti gelirdi. Meraklısına mis gibi kokan gül yapraklarının 
şişelere doldurulup güneşte pişirilerek Gül Şurubu ikram edilir.Bu şerbet ilaç niyetiyle de 
kullanılırdı. Acı kayısının tam olmuş halinden elde edilen Kayısı Şerbeti atalarımızın en 
kıymetli içeceklerindenmiş.  Karadut Şerbeti ise en nefis limonatalardan bile güzel olur-
ken, ağzı yara olan çocuk ve yetişkinlerin tedavisinde kullanılırmış. Üzüm Şerbeti ise güz 
aylarında sık bulunan bir lezzetti. 

Daha hatırımıza gelmeyen birçok şerbet örneği var. O güzelim şerbet, şıra, şuruplarını 
artık içemiyoruz. Ayran bile içemiyoruz. Ülkemizin en güzel meyvelerinin yetiştiği Da-
rende’mizde yaşayıp da bu nimetlerden yararlanamıyoruz. Katkısız saf, sağlıklı, tertemiz 
meyve sularının yerini içinde bozulmayı geciktirici, bir sürü kimyasallar içeren hazır içe-
cekler aldı. Babaanne ve annelerimizin incecik zarif şerbet bardakları ise epey zamandır 
vitrinlerin gerisinde, bir kenara kaldırılmış olmanın üzüntüsü içerisindeler. Unutulmaya 
yüz tutan örf ve âdetlerimizi yaşayabilmek ümidi ile. 

13.14. Darende’de Meyvecilik

Beş bin yıllık tarihe sahip olan Darende, önemli bir ticaret ve kültür merkezidir. Da-
rende halkı, özellikle Tohma 
Irmağı boyunca mahalleler kur-
muş, mahalle aralarına dikilen 
ağaçlar ve işlenen bahçelerde 
meyvecilikle uğraşmışlardır. 
Meyveciliğin tarihî seyri zaman 
zaman değişmiştir. Darende’nin 
son 100 yılını ele aldığımızda; 
1960’lı yıllarda kadar dut, ce-
viz, elma, zerdali, erik ve bağ-
cılığın ekonomik bakımdan ön 
planda yer aldığını görmekte-
yiz. İnsanımızın, bahçesinde 
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her türlü meyveyi yetiştirme arzusundan dolayı, ilçemizde meyve çeşitliliği fazladır. Elde 
edilen bu ürünlerle aile, kendi ihtiyaçlarını karşılamış olur, ihtiyaçtan geriye kalanlar da 
satılarak aile geçimini sağlardı.

1960’lı yıllarda kayısının devreye girmesiyle görünüm değişmiştir. Meyve ağaçlarının 
çoğu kesilerek, bu bahçeler yerini kayısı bahçelerine bırakmıştır ve halkın büyük çoğun-
luğu geçimini kayısı bahçelerinden temin eder hale gelmiştir. Darende kayısısının kalitesi 
ve üretim kapasitesiyle bu konuda önemli bir merkezdir. Bu arada, komşusu Gürün’den 
gelen Gökpınar Sulama Suyu Projesiyle Darende, 60.000 dekar verimli tarım arazisini 
sulamaya başlamıştır. Bu su, âdeta çiftçilere umut olmuştur.

       (Yrd. Doç. Dr. Ö. BEYHAN)

13.15. Kayısı (Zerdali)

Özellikle son elli yılda üreti-
mi yaygınlaşan kayısı, Darende 
halkının ekonomik ve kültürel 
hayatında zirvededir ve bölge 
insanımızın en önemli geçim 
kaynağıdır. Darende kayısısı 
(zerdali)  tarih boyunca, böl-
genin simgesi olmuştur. Evliya 
Çelebi, Seyahatnamesinde Da-
rende kayısısını konu almış ve 
şu ifadeleri kullanmıştır.

“Kırk-elli dirhem ağırlıkta 
abdar, zerdali olurdu ki Arap ve 
Aceme hediye götürülürdü.”

Uzun yıllar aşısız (çekirdeği acı) zerdali olarak yetiştirilen kayısı; artık aşılı (çekirdeği 
tatlı) çeşidiyle daha yaygınlaşmıştır. Kayısı, çitil (ince ağaç, filiz, fidan) şeklinde diki-
lerek yetiştirilmeye başlanır. Bu çitiller, acı kayısı çekirdeği ekilerek, 2 yılda meydana 
gelir. Çitiller dikildikten sonra ağaç meyve verecek seviyeye gelince, aşılı (çekirdeği tatlı) 
olması istenirse, kayısının diğer cinslerinden dallar alınarak bu ağaca aşılama yapılır ve o 
cinsten meyve vermesi beklenir. 

Kayısının önemli çeşitleri; Ziraat, Soğanoğlu, Yağlı Aşı, Hacıhaliloğlu (Hacıhallo), 
Hacıkızı, Gevur Aşı, Tokat Aşısıdır. Darende’ye özgü olan, şeker oranı diğer cinslerinden 
daha yüksek Kaba Aşı cinsi ise, en çok tercih edilen kayısı türüdür.    

Sarı Patik kayısının,  islim denilen odalara alınıp, burada kükürt yakılarak, kükürt du-
manıyla harmanlanan kayısı güneşte kurutulup, çekirdeği çıkarılmasıyla oluşan önemli 
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bir üründür.

Olgunlaşan kayısının, kü-
kürtlenmeden, direk olarak gü-
neşte kurutulup, çekirdeğinin 
çıkarılmasıyla oluşan Gün Ku-
rusu (Siyah Patik) en çok tercih 
edilen üründür. Her geçen gün 
bu ürüne ilgi daha da artmakta-
dır. Çiftçilerimizin % 70’i orga-
nik olan Gün Kurusunun üreti-
mini yapmaktadır.

Kayısının aşısız acı cinsin-
den, Yarma Çir yapılmaktadır. 
Şam Aşısı cinsi ve çok olmuş kayısıların ikiye yarılarak kurutulmasından oluşan üründür. 
Hoşaf ve reçel yapımında kullanılır.

Çitçilerin temel ihtiyaçlarından tutunda, evlenmeye, barınmaya, eğitim giderlerini kar-
şılamaya kadar bütün gereksinimlerinde umut kayısıdır. Kayısıcılıkta mahsul sonu doku-
zuncu aydır. Tüm alışveriş ve ödemeler bu aya ertelenir. Köylü diliyle  “Yaz, dokuzuncu 
aya” tabiri her zaman canlılığını korur.

Kayısının Faydaları

• Beynin düzenli çalışmasını sağlar.
• Karaciğerin tahrip olan kısmını tamir eder. 
• Kemiklerin düzgün ve sağlam gelişimini sağlar.
• Dişlerin sağlam ve kuvvetli olmasını sağlar
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• Kan yapımını artırır, kansızlığı önler.
• Mide ve oniki parmak bağırsağı kanserini önler.
• Böbreklerde taş oluşumunu önler.
• Cinsel gücü artırır.
• Kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.
• Kalp kaslarını güçlendirir.
• Taşıdığı vitamin ve minarelerle besin kaynağıdır.
• Dolaşım ve boşaltım sistemlerini çalıştırır.
• Kabızlığa iyi gelir.
• Stresi önler.

13.16. Dut

Kayısıcılığın önemli geçim 
kaynağı olmasından önce, he-
men hemen her ailede 3-5 dut 
ağacı bulunurdu. Elde ettikleri 
ürünler hem ailenin ihtiyacını 
karşılar hem de geçime büyük 
katkı sağlardı. Haziran 15 de-
nince dut ağaçları sulanır, ça-
yırlık olan dipleri temizlenir. 
Düşecek meyvenin kolay top-
lanması için özenle hazırlıklar 
yapılır. Beyaz bezler hazırlanır. 
Dut, mevsimin ilk meyvesidir. 
Birde en bereketli meyvedir. 10 gün aralıklarla ortalama 7-8 defa mahsul alınır. İlk mey-
vesi iri ama şeker oranı az olduğundan pekmez yapılır. Olmamış duta houz, dut sallamaya 
ırgalama veya silkeleme denir. Yere dökülen dutlar sabahın erken saatlerinde toplanıp, 
evlerin damlarına çıkarılır, temiz bezlere serilip kurutularak kış kuruyemişi olur. Bahçesi 
uzak olanlar taşıma için eşek hayvanı besler, dutları taşıma için özel mahra yapılırdı. Bir 
mahra 4 sitil alırdı.

Dut meyvesinden;  çiğ pekmez, pekmez, bastık, kesme, pestil, kuru dut, sucuk, gibi 
ürünler hazırlanırdı. Elde edilen bu ürünler sandık veya tenekelere konur, üzerleri özel 
çamurla sıvanır serin yerlerde muhafaza edilirdi.

Darende’de Yaygın Olarak Yetişen Dutun Faydaları:

• Kansızlık için faydalıdır.
• Bol miktarda vitamin kaynağıdır.
• Kan dolaşımını artırır, damarları yumuşatır.
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• Vücutta oluşması muhtemel felçleri önler.
• Bağırsak iltihabına iyi gelir.
• Kanser tedavisinde etkilidir.
• Aç karnına yenen beyaz dut, bağırsak solucanlarını düşürür.
• El ve ayaklardaki egzamalara iyi gelir.
• İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
• Boğmaca ve bademcik rahatsızlıklarına iyi gelir.
• Karaciğeri kuvvetlendirir
• Mide ve bağırsakları iyi çalıştırır.
• İştah acıcı özelliği vardır.
• Ödem çözücü özelliğe sahiptir.

13.17. Darende Eriği

Darende’de erik yetiştiricili-
ği kayısı gibi planlı bir şekilde 
yapılmasa da nerdeyse her bah-
çede bulunan bir meyvedir. Baş-
lıca erik çeşitlerimiz ise şunlar-
dır:

İncaz (Tozlu) Erik, Hüvenk 
Erik, Üzüm Erik, Bal Erik, Hı-
zan Erik, Gelin Boğan Erik, 
Al Erik, Dut Düştü Erik, Adafi 
Erik, Ak Erik, Ayıcı Erik, Poy-
raz Erik.

Erik hem sofralık hem de ku-
rutmalık olarak tüketilmektedir. 
Özellikle kurutmalık olarak İn-
caz, Üzüm Eriği ve Hızan erik 
kullanılırken, sofralık tüketim-
de Hüvenk Eriği tercih edilir. 
Yazın pazarlarda Hüvenk Eriği 
satılır.Bu işten gelir elde eden 
üreticiler vardır. 

Darende’de en çok yetiştiri-
len İncaz yani Tozlu eriktir. Bu erik kabukları soyularak, çekirdekli olarak kurutulur. Kış 
kuruyemişi olarak ve hoşaf yapımında kullanılır. İncaz eriği bu konuda tanınmıştır. İncaz 
eriğinin sindirim sitemi, mide ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir.
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13.18. Üzüm

Darende’nin belirli mahal-
le ve köylerinde bağcılık yay-
gındır, üzümler gerek sofralık 
gerek kurutmalık olarak uzun 
yıllardır yetiştirilmektedir. Bağ-
cılık yapılırken özellikle güney 
yamaçlar tercih edilmektedir. 
En çok yetiştirilen üzüm çeşit-
leri ise: Azezi, Malatya Beyazı, 
Kabarcık,  Şabik Karası, Aşudu 
Beyazı, Gelin Parmağı, Kara 
üzüm ve Keçi Memesi’dir.

Darende’nin genelinde müstakil evlerde kamelya denilen gölgelik oturma alanlarında 
Azezi cinsi kullanılır. Kara üzüm ve Keçimemesi kurutmalık çeşitlerdir. Sofralık üzümler 
ilçe içerisinde tüketilmektedir. Şabik cinsi üzüm Yenice, Balaban bölgelerinde yetiştiri-
lir.  Üzümün kaysıya alternatif olarak yetiştirilebileceği yetkililerce dile getirilmektedir.  
Üzümünden pekmez, pestil ve sirke yapılmaktadır.

Hemen, hemen her türlü meyve çeşidinin üretildiği Darende’mizde elma, armut, ceviz, 
ayva, kızılcık, şeftali, kiraz ve vişne gibi meyveler de yer almaktadır.

Meyveleri anlatılmayacak kadar lezzetli olan Darende’de çocuk olmak bir ayrıcalıktı. 
Çoğu zaman bahçe sahibinden izin bile alınmadan doya doya meyve yemek zevkli ve eğ-
lencelidir. Heyik Eteği Mahallesinde Ekmekçilerin Ahmet Oruç’un elma bahçesi meşhur-
du. Hacep Bekirlerin Hocamız armudu, Sarı Memetler’in Yaz armudu, Mehmet Ali Ölçer 
ve İsraillerin Kemal Ağanın kışlık armudu, Salahların Ahmet Yiğit ve Hacep Bekirlerden 
Şakir Ağanın dut ağaçları uğrak yerleri idi.  Zaviye Mahallesinden Abbas Ağa ve Ya Şeyh 
Hacı Muhittin Tütünçü’nün karadut ağacı, Şoför İsmail Önal’ın meyve ağaçları, Ali Galip 
Karaağaç’ın kirazları tadı damaklardan gitmeyen lezzetlerdi.

Yiyecek ve İçeçeklerle İlgili İnanmalar

-Ağız sütü dağıtan komşuya tuz verilir. Ağız sütü dağıtan da mutlaka tuz alır. Almazsa 
sütün kesileceğine ve yavrunun öleceğine inanılır. 

-Artan yemekler, kırıntılar dışarıya, duvar kenarlarına “kurt kuş payı” olsun diye sil-
kelenir. 

-Bebek kırk gününü doldurmuşsa eve et getirildiğinde et bebeğe gösterilir. 



Darende Kültür Envanteri

281

-Bulgur kaynatılırken kazanın içine bir miktar çörek otu atılırsa şeytanın uzaklaşaca-
ğına ve bulgurun bereketinin çok olacağına inanırlar. 

-Bulgur ya da yağın başına gidildiğinde “Bismillah” denilerek alınırsa şeytanın uzak-
laşacağına ve bereketin artacağına inanılır. 

-Çocuğu olmayan kadınların alıç kökünü kaynatıp içince, çocuk sahibi olacaklarına 
inanılır. 

-Damızlık isteyene damızlık ekşimesin diye bir bardak da tuz verilir. 

-Damızlık yoğurt mayası her evden alınmaz. Koyunların yavrulama döneminde yoğurt 
mayası verilirse hayvanların sütünün azalacağına ya da hayvanın öleceğine inanılır. 

-Davarların döl mevsimi soğan, biber, sarımsak, tuz ve turşu gibi acılı yiyecekler 
ödünç verilmez ve istenmez. Döl mevsimi dışında ödünç alınıp verilir. 

-Ekmeğin sofradan alınıp da dizin üstünde yenmesi günahtır. (Günahkâr insanlara ek-
meği dizinin üzerinde denir). 

-Ekmek pişirirken ilkin küçük bir parça pişirilip hayvanlara yedirilir. 

-Ekmek yapılan ya da yemek pişirilen ocağın külü sıcak sıcak alınıp dökülmez. Dökü-
lürse uğursuzluk ve kıtlık olacağına inanılır. 

-Elma ve üzüm cennet meyvesi sayıldığından bolca yenmesi sevaptır. 

-Elmanın kabuğunu koparmadan elmayı soyanların kısmeti iyi olur.

-Emzikli kadınların sütü bebeği beslemeye yetmediğinde, anne sabahleyin köyün ço-
banına “sütünün çoğalması” niyetini tutarak bir ekmek verir. Kırlarda çobanın azık torba-
sı içinde dolaştırılan ekmek akşamleyin çobandan geri alınarak yenilir. Bu uygulamaya, 
“Sütü yaylıma (otlatmaya) çıkarma” denir. 

-Gelin eve indirilirken kaynanası tarafından gelinin başı üzerine, çerez ve buğday ka-
rışımı evin bereketinin artması için serpilir. 

-Gelin kapıdan içeri girdikten sonra doğruca evin kilerine götürülüp bulgur küpü ve 
yağ küleğine dokundurulursa evde bolluk ve bereket olacağına inanılır. 

-Gün aştığı zaman yoğurt damızlığı verilmez “Kırklı davara göz değer” derler. 

-Gün aştıktan sonra evden tuz, süt, yoğurt ve ateş verilmez. Verilirse evin düzeninin 
bozulacağına inanılır. 

-Gündüz birinin yanında bir şey yenilir de yanındakine verilmezse o kişinin nefsinin 
yılan kılığında yiyenin rüyasına gireceğine inanılır. 

-Hamile kadına “karamıh” denilen böğürtlen yedirilmez. Yedirildiği takdirde böğürt-
len yiyen kadın elini vücudunun neresine değdirirse çocuğunda da orasında böğürtlen 
izinin olacağına inanılır. 
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-Hamile kadına doğacak çocuğun balık gibi oynak olmasını engellemek için balık ye-
dirilmez. 

-Hamur mayası bir komşuya verilirken ekmeğe sarılarak verilir. “Maya kefensiz alın-
maz, kefensiz verilmez” denir. 

-Hamur pişerken sıçrarsa misafir geleceğine inanılır. 

-Hızır Haftası’nda evde bulunan un çuvalının içindeki unun üzerine el ile bastırılır. 
Eğer Hızır uğrarsa el izini siler denilerek bereketin tükenmeyeceğine inanılır. 

-Hızır Haftası’nda evin un çuvalının üzerine bir parça kömbe konulur. Eğer Hızır uğ-
rarsa kömbeyi alır ve elini una basarmış diye inanılır. Böyle olduğu takdirde evin bereke-
tinin tükenmeyeceği düşünülür. 

-Hızır kömbesi yapılırken, dilimin birinin içerisine mavi boncuk veya kömür parçası 
konulur. O dilim kime rastlarsa onun o yıl şanslı olacağına inanılır. 

-İlk pişen ekmeği yiyenin eşinin öleceğine inanılır. Bu inanç sebebiyle ilk pişen ekmek 
o anda isteyene verilmez. 

-Kazandibini sıyırıp yiyenin nişanlısının güzel olacağına inanılır. 

-Kesilen tırnağın yemek pişirilen ocağa atılması günahtır. 

-Komşulara tuz vermek, evin tadını vermektedir. 

-Koyunların döl mevsiminde eve et getirilirse hayvanların döl tutmayacağına inanılır. 

-Köylerde ekmek yapılırken, tesadüfen oraya gelenlere “Ocaktan geçenlerin payı ve 
yedirenin bitirenin hayrına” diyerek “Fatma ana ısıcağı” verme âdeti görülür. Yörede, 
ekmeğin piştiği sıradaki adı Fatma ana ısıcağıdır. 

-Küçük bebeklere kekeç olur, konuşamaz diye yumurta yedirilmez. Bu inanç şimdi 
önemini tamamen yitirmiştir. 

-Misafir mutlaka sofranın baş tarafına oturtulur. 

-Ocağın içine un serpilmez. 

-Ocağın kutsallığına inanılarak her zaman temiz tutulmaya çalışılır. 

-Ocağın üstüne “Bismillah” denmeden yemek konulmaz. 

-Ödünç ekmek verilirken ekmeği veren saymadan verir. Alan sayarak alır, sayarak 
teslim eder. Ödünç veren verirken de, geri alırken de saymaz. Sayarsa gözü ekmeğinde 
kalmış olacağından, günah işlediğine inanılır. 

-Ölü evinde yemek pişirilecekse sadece bulgur pilavı yapılır. Başka yemek yapılırsa 
tez zamanda aynı evden bir ölünün daha çıkacağına inanılır. 

-Perşembe günleri ateşe çiğ yağ atılarak “ocaktan geçmişlerin payı olsun” denilir. 

-Rüyada o evden ölmüş bir kişinin yemek istediği görülürse hemen yemek yapılıp evin 
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dışındakilere dağıtılır, ev halkı bu yemekten yemez. 

-Rüyada üzüm görmenin gözyaşı döküleceğine, şeker görmenin tatlılık meydana geti-
receğine inanılır. 

-Saçta ekmek pişiren kadınlar su içtiklerinde biraz da saca dökerler. Bu hareket ruhu-
nun olmasıyla ilgili bir inanmadır. 

-Sofra bezine ayak basılmaz. Sofra bezi toplandıktan sonra yukarılarda bir yere katla-
nıp konulur. 

-Sofra bezini ayakaltına silkeleyenin gözlerinin kör olacağına inanırlar. Sofra bezi kuş-
ların ya da tavukların uğrayabileceği yere silkelenir. 

-Sofra duasından sonra “Kaygusuz Lokması” adı ile bir lokma daha yemenin sevap 
olduğuna inanılır. 

-Sofra yerde bekletilmez. Yemek yendikten hemen sonra kaldırılır. Kaldırılmazsa, 
“Muhtara çağırın ki sofrayı kaldıra” denilerek tarizde bulunulur. 

-Sofrada baba büyük oğlunu sağ tarafına oturtur. 

-Sofrada bir misafir varsa kalkarken, “Allah ziyade etsin, yerini doldursun” der. 

-Sofrada yemek yerken ağzı yanana “Niye gözlerinden yaş dökülüyor?” diye sorulur. 
O da “Gurbetteki kardeşim aklıma geldi de ondan” der. 

-Sofranın üzerinden atlanılmaz. Atlandığı zaman sofra bereketinin gideceğine inanılır. 

-Sofraya kaşık çarpılmaz. Sofraya kaşık çarpılırsa meleklerin kaçacağına inanılır. Ye-
nen yemeğin bereketi olmaz. 

-Soğan kabuğunu ateşe atmak, cinleri çağırmak demektir. 

-Su ilkin küçüğe verilir. “Su küçüğün, sofra büyüğündür” denir. 

-Suyu kana kana içmenin iyilik getirmeyeceğine inanılır. 

-Tuzun ateşe atılması iyi sayılmaz. 

-Un kokusu kuşlara gitsin diye ateşe silkelenir. 

-Yanık ekmek yiyen kişi bekârsa evleneceği kimsenin karakaşlı ve kara gözlü olaca-
ğına inanılır. 

-Yanık ekmek yiyenin cesur olacağına inanıldığından, kurttan korkmaması için çoban-
lara yanık ekmek yedirilir. 

-Yaşlı kadının pişirdiği yemekten yiyenin başı ve dişinin ağrımayacağına inanılır. 

-Yemek esnasında sinide pilav varsa, pilavın tepesi dağıtılmadan yenilmesine dikkat 
edilir. “Pilavın tepesini dağıtanın başı bozulur” denir. 

-Yemek pişirilen ocağa pislik dökülmesi günahtır. 
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-Yemek pişirilen ocakta yanan ocağa su serpilirse kuraklık ve kıtlık olacağına, ölülerin 
bile yıkanmasına su bulunamayacağına inanılır. 

-Yemek yendikten sonra sağ el sofranın kenarına değdirilip “Allah bin bereket versin, 
sofra dolu olsun” denir. 

-Yeni gelinler evin büyükleri ile birlikte sofraya oturmaz. 

-Yiyeceklerin üzerine basılmaz ve oturulmaz. Bilerek bir yiyeceğin üzerine basılır ya 
da oturulursa uğursuzluk olacağına inanılır. 

Alkışlar (Dualar) 

-Allah daim etsin, kazancını bol etsin. 
-Boğaz ola. 
-Bu sofra nur olsun, kaza bela dur olsun, diyene şifa yedirene Beytullah nasip olsun. 
-Darlık görmeyesin. 
-Kaza-belâ savanın lokması olsun. 
-Kazanan sağ olsun, yiyen çok olsun. 
-Kurtların kuşların payı olsun. 
-Ölülerin canına değsin. 
-Sofranıza Halil İbrahim bereketi düşsün. 
-Sofraya bereket, kazanana sıhhat ve afiyet. 
-Taşsın dökülmesin, artsın eksilmesin. Bu haneden hayırlı misafir eksilmesin. 
-Yene eksilmeye, taşa dökülmeye 

Kargışlar (Beddualar) 

-Aç aç ile yatmış bir çıplak çıkmış. 
-Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 
-Aç gezip tok sallanmak. 
-Aç mezarı olmaz. 
-Açı işletme, toku depretme. 
-Aş deliye kaldı. 
-Ağzı açık ayran delisi. 
-Ağzının suyu akmak. 
-Akşam yemeğine yetişemeyesin. 
-Allah deldiği boğazı aç koymaz. 
-An beni bir kozla (elmayla) o da çürük çıksın. 
-Anan sarımsak, baban soğan, nerden çıktın sen oğlan. 
-Asil azmaz, bal kokmaz. 
-Aştan artmaz, dişten artar. 
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-Avratın kötüsü kelle paçaya bulgur salar. 
-Ayının birkaç türküsü vardır o da elma ile armut üstüne. 
-Ayran yaydım yayık gibi, yağı çıktı oluk gibi. 
-Ayrana gidiyor, küleği ardına tutuyor. 
-Ayranım ekşi olsun sineği Bağdat’tan gelir. 
-Az çok deme evinde unun bulunsun, yaş kuru deme evinde odunun bulunsun, kara 

kuru deme evinde karın bulunsun. 
-Bacasız kalasın. 
-Bal bal demekle ağız tatlanmaz. 
-Balı olan bal yemez mi? 
-Benim kapımda bulduğunu bulmayasın. 
-Beş ekmek verdim, hani ya biri? 
-Boğazdan düşmek. 
-Buğdayı firik der, arpayı kurut der. 
-Can aşın ola. 
-Canı çekmek. 
-Çökelek tartar, boğazımı yırtar. 
-Çökelik, yemesek dökerik. 
-Dumanın (tütünün) kesile. 
-Dut demiş ki beni yiyen köküme dönsün. 
-Ekmediğin bostan, yemediğin karpuz. 
-Ekmeği bulup, ayranı bulamayasın. 
-Ekmek at ola, sen it olasın, koşa koşa yetişemeyesin. 
-Ekmek delisi. 
-Ekmek elden, su gölden, ye yavrum ye. 
-Ekmek tavşan ola, sen tazı olasın, kopasın kopasın yetişemeyesin. 
-El kazanı ile aş kaynatılmaz. 
-Elde yiyen yolda acıkır. 
-Elin ekmeğe varmasın, karnın doymasın. 
-Gözü doymamak. 
-İnsan insanı yeme ile sevmez. 
-İte taş atan da bir, ekmek atan da. 
-Kadın tuz der, erkek cız der. 
-Karı ekmeği hamam tokmağı. 
-Karnı zil çalmak. 
-Karnın katıklı aşa doymaya. 
-Kazan taşarsa çömçenin hesabı olmaz. 
-Kebabı kızartan közdür. 
-Kışın soba kovanın yazın katığı su olur. 
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-Kız anadan beller sofra dizmeyi. 
-Kız yükü tuz yükü. 
-Kiraz demiş ki beni yiyen çöpüme dönsün. 
-Kurdun kuşun payı. 
-Kursağın düğümlene. 
-Kursak kavurgasını ister. 
-Kusamayasın. 
-Löp löp yemek. 
-Ocağın bata. 
-Ocağın kör ola. 
-Ocağın söne. 
-Ocağın tütmeye. 
-Ocağına baykuşlar tüneye. 
-Ocağına incir ağacı dikile. 
-Ocağını tüttürmek. 
-Oğlan babadan beller oba gezmeyi. 
-Pisik sirke içmez. 
-Pişmiş aşa su katmak. 
-Sarımsağı gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış. 
-Sarımsak içli dışlı, soğan yalnız başlı. 
-Sofrada elini, sohbette dilini kısa tut. 
-Soğanı yiyen bilmez, doğrayan bilir. 
-Soğanın yalnızlığına bakma, sarımsakla içli dışlıdır. 
-Son yediğin ola. 
-Tavanın dibini sıyıranın düğününde kar yağar. 
-Tok ağırlaması zordur. 
-Tuzu kuru. 
-Ver ki yiye, ört ki yata. 
-Yarımı yemez, bütünü bölmez. 
-Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. 
-Yediği önünde yemediği ardında olmak. 
-Yediğin leylek eti ola. 
-Yedir yetime ki başını gagalaya. 
-Yiyip yiyip de aşıramayasın.
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 Bilmeceler 

-Açılır kabak gibi,uzanır kavak gibi (Ayçiçeği) 
-Adım atmaz, yere batmaz,yeminlidir yayan gitmez (Yağ Küleği) 
-Ağaç başında sarı kedi (Kayısı) 
-Ağdır apası, yeşil küpesi, bunu bilmeyen, eşek sıpası (Biber) 
-Ağzı açık alamet içi kızıl kıyamet (Fırın) 
-Akça çıkı içinde sarı altın (Yumurta) 
-Alaca bulaca,sardım yamaca (Fasulye) 
-Alçacık dağdan kar yağar (Elek) 
-Alçacık dallı,yemiş ballı (Çilek) 
-Alçacık tepe,cıngıllı küpe (Kızılcık) 
- Alçacık tepe,şıngıldaklı küpe (Nohut) 
- Allah yapar yapısını,demir açar kapısını (Karpuz) 
-Allah’ını işi, karnında dişi (Kabak) 
-Altı duvar üstü duvar,içinde bembeyaz su var (Yayık) 
-Altı oduncu,ortası uncu (İğde) 
-Altı tahta üstü tahta,içinde sarı bir bohça (Badem) 
- Arabadan atladı, pantolonu patladı (Karpuz) 
-Arşın ayaklı, tavşanbıyıklı (Buğday)
-Aşağı iner güle güle,yukarı çıkar ağlaya ağlaya (KovA) 
-Aşağıdan gelir pat pat,kaftanı var kat kat (Lahana) 
- Babam işler, anam dişler (Aş) 
-Babası büklüm koca,anası yayla hatunu,kızı dünya güzeli (Asma Ağacı) 
-Bacadan sarkıttım, hocayı korkuttum (Armut) 
-Başı bize yarar,ortasını at yer,kökü toprağı emer (Buğday) 
-Ben ne idim, yeşil donlu bey idim,felek beni şaşırttı,at tersine düşürttü (Arpa) 
-Benim bir oğlum var adı Aşır,bulduğunu bana taşır (Kaşık) 
-Bir bacım var,yüzü kırmızı (Soğan) 
-Bir belalı başım,tuzsuz pişer aşım (Süt) 
- Bir çocuğum var,gelen öper giden öper (Bardak) 
-Bir çuval unum var, değirmen görmemiş bir direğim var, çivi değmemiş (İğde) 
-Bir dam kırmızı buzağı (Ekmek) 
- Bir direkli,kırk kürekli (Lahana)
-Bir fırınım var ağar,içine dört ekmek sığar (Ceviz) 
- Bir kara kuzgun, kuyruğu kendinden uzun (Tava) 
-Bir karış boylu, kadife soylu (Patlıcan) 
-Bir kundakta dört bebek (Ceviz) 
-Bir küçücük al yastık içine biz un bastık (İğde) 
-Bir küçücük başı var,dam dolusu leşi var (Soğan) 
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-Bir öküzüm var boynuzundan işer (İbrik) 
- Bir sapı var, bin topu var (Üzüm) 
-Bir vururum bin dökülür (Elek) 
-Bit gibi burnu var,kocaman bir karnı var (Nohut)
-Buruşuk buruşuk yüz var,beyler içinde sözü var (Sütlaç) 
-Bükümsüz iplik,deliksiz iplik,Allah diziyor,kullar bozuyor (Üzüm) 
-Çektim ip gibi,geldi küp gibi (Kabak) 
-Çimer çimer kazzığa biner (Bulaşık Bezi) 
-Dal üstünde al yanak inanmazsan ye de bak (Elma) 
-Dal üstünde Çinli Fatma (Badem) 
-Dal üstünde sarı tayin (Ayva) 
-Dam ardında teke bağlı, kuyruğu köke bağlı (Kabak) 
-Dam üstünde kar yağar (Elek) 
-Demet başı bağladım,döne döne ağladım (El Değirmeni) 
-Deve hamama girmiş kuyruğu dışarda kalmış (Kaşık) 
-Dışarısı deri gibi içerisi darı gibi (Kabak) 
-Dil atar damak tutar (Kaşık) 
-Dilim dilim nar,incecik beli var (Buğday) 
-Dört ayaklı,bir kulaklı (Ekmek Tahtası) 
-Ebem gelir hat hatınan,gömlekleri kat katınan (Lahana) 
-Ekmeden biter,dünyaya yeter (Tuz) 
-Elimde kat kat, ateşte pat pat (Mısır) 
-Fıstı fırık, burnu yırık (Mısır Koçanı)
-Gözemek gözemek yüzleri var,beyler içinde sözleri var (Bal Peteği) 
-Gümüş gibidir gömleği,sevindirir çömleği (Soğan) 
-Hanım uyandı,cama dayandı,cam kırıldı,kana boyandı (Karadut) 
-Hocanın kızı fistanı kırmızı (İğde) 
-İki yanı çam ağacı ortası hey hey (Elek) 
-İnce yemeni incitme beni,çık çıkalım indirme beni (Yufka) 
-İncecik beli,elimin eli (Çatal)
-İnsan yapar yapısını kemik açar kapısını (İçli Köfte) 
-İttim açıldı, inci saçıldı (Nar) 
-Kara tavuk karnı yarık (Kahve) 
-Kara tavuk, karnı yarık (Baca) 
-Karanlık odada kadı oturur (Yağ Tulumu) 
-Kat kat döşek,bunu bilmeyen eşek (Lahana) 
-Kat katıdır kat kat katı kırmızıdır üst katı (Soğan) 
-Kat katıdır kat katı, nedir bunun hikmeti? (Lahana) 
-Kendi ara aradır, teni pare paredir (Dut) 
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-Kırmızı ektim, yeşil çıktı (Soğan) 
-Kol kol döşek, bunu bilmeyen eşek (Börek) 
-Köy içinde çıngıllı çavuş(Bakraç) 
-Kuyruklu kumbara, ekmek taşır ambara (Kaşık) 
-Küçük kazanın aşı tatlı olur (Ceviz) 
-Lezzet verir damağa kına yakar parmağa (Karadut) 
-Min min minare,çin çin çinare,ortası delik,biz onu yerik (Bumbar) 
-Ortadan yanar,kanadından kan damlar (Çaydanlık) 
-Önü taş arkası taş, ortasında sarı baş (Yumurta) 
-Rengi kızıl şarap değil,kışın fena ahbap değil (Çay) 
-Saksağan yuvada,kuyruğu havada (Cezve) 
-Sarı öküz yatar kuyruğu yere batar (Havuç) 
 -Sekiz köşe baş değil,başı çaydan hoş değil (Şeker) 
-Serilir hasır gibi,sürünür esir gibi (Dut) 
-Sürdüm kabardı,çektim geberdi (Kahve) 
-Tarlada yiğitçik, belinde divitçik (Mısır) 
-Tepeye koy yel alır,dereye koy sel alır (Un) 
-Torbası var, dikişi yok,unu var, değirmeni yok (İğde) 
-Tuzsuz pişen aş, köpük veren taş (Helva-Sabun) 
-Uyuşur uyuşur, ağalarla konuşur (Sütlaç)
-Uzun uzun uzalar,ot içinde buzalar (Salatalık) 
-Yaradanın işleri,sırtındadır dişleri (Mısır) 
-Yemişi tatlı,güneş suratlı (Kayısı) 
-Yer altında boyalı değnek (Havuç) 
-Yer altında kara çömlek (Turp) 
-Yer altında kırmızı minare (Havuç) 
-Yer altında sarı yumurta (Patates) 
-Yer doymaz, oturur kalkmaz, gider gelmez (Ocak) 
-Yer doymaz,oturur kalkmaz (Ateş) 
-Yeşil dalda kırmızı boncuk (Kiraz) 
-Yeşil ile başladım, al ile işledim (Kiraz) 
-Yeşil sandığı açtım,siyah boncuğu saçtım (Karpuz) 
-Yeşil sapı,mide hapı, Allah’ın yaptığı yapı (Kiraz) 
-Yılan değil yaprak, yattığı yer toprak (Acur) 
-Yiyecek dolu yapısı, unutulmuş kapısı (Yumurta)
-Yiyeceklerin başı,fakirin tatlı aşı (Soğan)
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 Maniler

Armut ağacı çatal
Altında garip yatar
Çok söz söylemeyin
Yüreği yufkadır batar

Armut dalda dal yerde
Bülbül ötmez her yerde
Ezelden bilmez idim
Yeni düştüm bu derde 

Armudu taşlayalım
Altında kışlayalım 
Kâğıt kalem alalım
Maniye başlayalım

Bahçelerde nanedir
Bunlar hep bahanedir
Bu kadar cefa çektim 
Sormadın hâlin nedir 

Boztepe’den su çıkar
Çınarın altı pınar 
Yâr kayısı yıkıyor
Ben sevdim onu pınar 

Ceviz içi çedene 
Uyku geldi bahane
Kör olası kaynana
Koymaz gidem adama

Elmayı ata ata
Şeftali sata sata
Yanım belim çürüdü
Yalınız yata yata 

Gittim arpa biçmeye
Ordan vardım çeşmeye
Dediler yar geliyi
Kanatlandım uçmaya
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EFSANELER

Nefsi İçinde Kalmak 

Adamın birisi yemek yermiş, yemeğini yerken kedisi de karşısında oturur, miyavlayıp 
dururmuş. Adam hiç oralı olmamış, yemeğe devam etmiş. Kedi de miyavlamasına devam 
etmiş. 

Adam, biraz sonra karşısında bir küp altın görmüş, pırıldayıp duruyor. Demiş ki: 

- Yemeğimi bitireyim de sonra alırım. Kedi hâlâ miyavlıyormuş. Adam, bir lokma bile 
vermemiş kediye. Yemeğini bitirince bir de bakmış ki küp yerinde yok. Kedinin nefsi 
adama o küpü nasip etmemiş. 

Halil İbrahim Bereketi 

Nemrut, Hz. İbrahim’in peygamberliğini kabul etmediği gibi, erzak da verdirmez. O 
da kervanını alır, erzak aramak için başka bir diyara gider. Orada da eline erzak geçmez. 
“Eli boş döndü” demesinler diye, yolda gelirken çuvalları kumla doldurur, getirir. 

Karısı Sara: 

- Bey, açız, buğday çekelim de yiyelim der. 

Hz. İbrahim: 

- Boş döndüm, çuvallardaki kumu boşaltalım, der. 

Karısı çuvalları açıp kumu boşaltmak ister. Her çuvalı açtığında içinde çeşitli yiyecek-
lerle karşılaşır. İşte “Halil İbrahim bereketi” deyimi buradan gelir. 
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XIV. DARENDE’DE EKONOMİ
Tarihi ipek yolunda önemli bir kavşak noktası olan Darende coğrafi konumunun avan-

tajı gereği önemli bir ticaret merkezi özelliğini devam ettirmektedir. İlçe ekonomisini 
oluşturan meslek gruplarına bakıldığında nüfusun %60’ı çiftçilikle geçim sağlayan ke-
simden hemen sonra %37 civarında esnaf ve serbest meslek erbabı göze çarpmaktadır. 
Günümüzde ticaretin yanında tarım sektörü ilçe ekonomisinde gelir sağlayan en önemli 
faaliyet alanıdır. Ekonomik hayatın temelini tarım, tarım içersinde de kayısı temel geçim 
kaynağıdır. İlçede 1.5 milyona yakın kayısı ağacı vardır. Tohma Vadisi boyunca vadiye 
bakan akarsu güzergahında, dağ eteklerindeki geniş düzlük ve ovalar tarım alanı olarak 
değerlendirilmektedir.

Doğu Anadolu Bölgesinde, mikro klima özelliği taşıyan Darende’de meyvecilik kül-
türü çok eski...

Şemseddin Sâmî “Kamusul A’lam” adlı eserinde Darende; “Toprağı oldukça mümbit 
olup buğday, arpa, vesair hububat ile afyon, tütün, dut, incaz tabir olunan hoşaflık erik, 
meyve ve sebzelerin çeşitleri hâsıl olur.” diye ifade edilmektedir. 

Turunçgiller dışında, hemen her meyve türünün yetişebildiği havzada; elma, armut, 
erik, ceviz, dut, kiraz ve bağ yetiştiriciliği de yapılmakta.

 İlçe merkezine 5 km. uzaklıkta, Darende-Malatya karayolu üzerinde kurulu Tekstil 
Fabrikası yörenin nabzını tutan en önemli sanayi işletmesi olarak göze çarpmakta.

Darende nin geçmişte yetiştirdiği ilim ve devlet adamlarının yerini günümüzde ticari 
ve sinai sahada yetiştirdiği tacir ve iş adamları almıştır. Devamında Darendeli tacirler 
ticari zekasını ve girişimciliğini kendi aralarında anlaşma dili olarak kullandığı Hazeynce 
ile taçlandıracak kadar bu işte mahirdirler. Bu teşebbüs ruhu ile ülkemizin dörtbir tarafına 
dağılan Darendeli tacir ve müteşebbisler hemen her ilimizde göze çarpmaktadır. Özellikle 
Malatya, Sivas ile Çukurova yöresinde hem iş hem de meslek örgütlerinde çok sayıda 
temsilci girişimciliğin en güzel örneklerini sergilemektedir. 

Darendeli cesur, dürüst ve çalışkan tacirliğin ve müteşebbisliğin önderleri olarak kar-
şımıza çıkmaktadırlar. Bunlardan öne çıkan ve sivil toplum örgütlerinde görev yapan 
işadamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Sadi Sürenkök: Adana Sanayi Odası Başkanı.

Muammer Çalışkan: Adana Ticaret Borsası Başkanı.

Mustafa Sarılar: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı.

Yunus Akdaş: İstanbul-Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı.

Erman Ilıcak: Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. (Dünyanın en büyük 81. 
inşaat firması)[Engineering News Record (ENR) kayıtlarına göre]

Hasan Yıldırım: İstanbul-Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu 
Üyesi.
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Ömer Çokyaşar: İstanbul-Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu 
Üyesi.

Mehmet Gültekin: Petrol Ofisi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü eski Genel Müdürü.

M. Sami Erdem: 1981-1987  Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü, Yaşar Holding 
A. Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan vekilliği gibi pek 
çok üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Mulla Şahbaz: Eskişehirspor Kulübü İkinci Başkanı.

Nazım Turgut: Darendeliler Sağlık Eğitim Vakfı (DASEV) Başkanı.

Nuri Sabuncu: Finlandiya fahri Konsolosu. 

Sadullah Ilıcak: Malatya T.S.O. Meclis Başkanlığı yapmıştır.

Arif Karakaya (merhum): Adana Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Müteşebbis Heye-
ti üyesi, Ticaret Odası eski Başkan Vekili.

Ali İlbeyli, Süleyman Çalışkan, Zeki Kıvanç, Mehmet Oğuz ve Nuri Çomu’ya 
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından plaket verilen işadamlarımızdandır.

XV. DARENDE’NİN EL SANATLARI VE ZANAATLARI

El sanatları, insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmış-
tır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini 
vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, orta-
ya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini, kültürel özelliklerini ve motiflerini 
yansıtır hale gelerek “geleneksel” vasıf kazanmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Prof. Dr. İlbeyi Özer’in Tanzimat Dönemi’nde ‘Bir Ana-
dolu Şehri’ adlı bilimsel çalışmalarında, 19. yüzyılda Darende’de 210 sanatkâr olduğu 
ve her 6 evden birinin ticaretle uğraştıklarını belgelerle açıklamaktadırlar. Darende’nin 
geleneksel el sanatları, geçmişte oldukça gelişmiş olmasına karşın, günümüzde birçoğu 
unutulma noktasına gelmiştir. 

Darende’de, esnafımız yarım asır önce günümüzde olduğu gibi, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi gibi örgütler olmadığı için belli bir 
yere bağlı değildi. Ahilik geleneği yaşatılamamış, 19. yüzyılda ahiliğin yerini alan lonca 
teşkilatı da yaygınlaşamamıştı.

İlçemiz esnaflarından merhum Turan Gültekin’in mensubu olduğu aileye Ahioğulları 
denilmesi Darende’de ahiliğin varlığının bir göstergesidir. 

Ancak bazı köklü gelenekler, kurallar kuşaktan kuşağa süregelmiştir. Her zanaatın bir 
piri olduğuna inanıldığından dürüstlük esnafın şiarı olmuştur. Esnaf, aralarında birbirleri-
ne sürekli yardımcı olmuş, iyi günlerinde kederli günlerinde beraber olmaya ve her türlü 
dayanışmaya gayret göstermişlerdir.

Bankaların emekleme dönemlerinde Malatya esnafı bir tür banka görevi yapmıştır. 
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Mevcut parasını çalıştıramayanlar, bunları saklamak veya işletilmek üzere tanıdık bir es-
nafın yanına (Senetsiz, yazısız ve şahitsiz) sadece güvene dayanarak bırakırlar, gerekti-
ğinde derhal geri alabilirlerdi.

Her esnaf grubu sabahleyin bir araya toplanır, içlerinden birisi o günün kazançlı ve 
uğurlu olması için dua eder, hep birlikte “âmin” dedikten sonra herkes dükkânına gider 
ve müşteri beklemeye başlardı. Sabahleyin ilk gelen müşteriden alınan paranın berekete 
vesile olacağına inanılır ve “Siftah senden, bereket Allah’tan.” denilirdi.

15.1. Terzilik

İnsanımız genelde giyimine özen gösterir, temiz ve güzel giyinir. Cuma günleri en 
güzel elbiseler giyilip camiye gidilir. Yırtık elbiseyle gezmek ayıp karşılanır. Özellikle 
ticaretle uğraşıldığı için dış görünüşe önem verilir, bu yüzden terzilik gelişmiştir. 

Darende’de giyim eşyası üreten iş kolu, mevcut hane reislerinin % 4,2’sine tekabül 
etmektedir.

Giyim eşyası üreten ve satan esnaf en çok Hacıderviş Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
Ancak hazır giyimin yaygınlaşmasıyla müstakil çalışan terzi sayısı son derece azalmış 
ve iş hacimleri de küçülmüştür. Terzilik günümüzde geçerliliğini korumaya devam eden 
mesleklerdendir.  Darende’de bu mesleğin devamı için 1934’ten itibaren senede bir ay 
süreyle devletin düzenlediği ve hocalarının il dışından geldiği “Nakış ve Dikiş Kursları” 
açılmıştır. Akşam Sanat Okulu bu sahada faaliyet göstermiştir. Günümüzde Akşam Sanat 
Okulu’nun görevini, Halk Eğitim Merkezleri üstlenmektedir.  Cumhuriyet Dönemi’nde 
Darende’de bilinen terziler şunlardır: Hacı Hasan Dikici, Mustafa Buyurgan, Kıllı Mus-
tafa, Bekir Kaya, Mehmet Ocakçı, Osman Yüksel, Cafer Mert, Hamza Karakurt, Burhan 
Delibaş, Nafiz Durkan, Hacı Ahmet Doğru, Abdullah Karakurt, Bahattin Kocamemik, 
Dursun Karakaya, Ali Ga-
lip Karaağaç, Mehmet Sarı, 
Ali Beyhan, Mustafa Yuva-
lı ve Kadir Sönmezler. 

Halen Darende’de ter-
zilik yapan kişiler ise şun-
lardır; Ali Köroğlu, Hasan 
Dikici, Fikri Sarı, Çetin De-
libaş, Gazi Ağaca, Orhan 
Yalçın, Bekir Çalık, Ruhi 
Çalık, Durmuş Gönen ve 
Mustafa Karday.

Belli başlı manifatura-
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cılar; Mehmet Bakır, Mahmut Tatlıcı, Bekir Tatlıcı, Mehmet Ali Çam, Mehmet Kihtır, 
Ahmet Kihtır, Ömer Kihtır, Ömer Sivaslıoğlu, Hacı Söylemez, Pulcu Hüseyin Meydan, 
Sunguroğulları, Salim Tabanıbüyük ve Musa Özer’dir. 

Hacı Ahmet Zelloğlu, Hacı Osmanlar ve Kalıpçı Mehmet Ali Yüksel, Cumhuriyet 
Dönemi’nin ilk yıllarından itibaren bilinen mağaza sahipleridir.

Terziler tarafından dikilen yöresel kıyafetlerin başında şalvar gelir. Ortalama 1,5 metre 
kumaştan yapılan geniş alt giysisidir. “Adana” biçiminde, ağ kısmı yere yakın olur. “Zıv-
ga Sivas” biçiminde, ağ kısmı kısa ve topludur. “Darende” biçimi ve “Kadı” biçiminde 
ise, kemerli, önden ve arkadan düğmeli olur. Özellikle Darende’nin Yenice Kasabası’nda 
el tezgâhlarında dokunan “culha kumaştan”, “kıl şalvar” ve yanları çıkıntılı, dizden aşağı-
sı düğmeli “kilot pontol” dikilir 
ve giyilirdi. Gençler ve külhan-
beyleri bu tip kıyafetleri tercih 
ederlerdi. 

Takım elbise: Ceket, yelek 
ve pantolondan oluşan giysidir. 
Maddî durumu iyi olanlar ile 
memurlar takım elbise giyerdi. 

Palto: Kalın kışlık kumaş-
tan yapılan üst giysisidir. Ge-
nellikle kesmekari diye bilinen 
kumaştan yapılırdı. O yıllarda 
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dikiş makinesinin en meşhur markası “Singer” idi.

15.2. Köşgerlik

Köşgerlik, deri işlemeciliğinin genel adıdır. Eskiden Darende ve kasabalarında olduk-
ça yaygın olan meslek grubunda yer alır. Köşgerlik, plastik ürünlerin çoğalması yüzünden 
zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir meslek dalıdır. Köşgerler, günümüzde sadece ayak-
kabı tamiri alanında hizmet vermektedir. Çarık, cüzdan, çanta gibi el işçiliğiyle yapılan 
eşyalar unutulmuştur. 

Darende’de bu mesleğe gönül veren birçok zanaatkâr vardır. Köşgerlik, genelde ba-
badan oğula geçen bir meslektir. Bir zamanlar Darende’de sayıları ellilerle ifade edilen 
meslek erbabı köşger bulunduğu bilinmektedir. Fabrikaların olmadığı yıllarda deri ve 
köseleden ayakkabı yaparak geçinen meslek sahiplerinin ürettiği yemeniler, yakın il ve 
ilçelerde satılarak gelir 
elde edilirdi. 

Darende’de “Köşger-
lik” olarak tabir edilen 
yemenicilik ile ilgili te-
rimler şunlardır:

Sahtiyan: Koyun deri-
sinden imal edilir. Dikil-
miş haline derz veya yüz 
denir. 

Meşin: Keçi veya ko-
yun derisinden üretilir. 

Sızılık: Yüz malze-
mesinin kenarlarına çe-
kilen malzemenin adıdır. 

Gön: Büyükbaş hayvanlardan sığır, manda gibilerin kalın derisinden elde edilir. 

Çiriş: Tutkal malzemesi yapmak üzere kullanılan ot, dövülerek toz haline getirilir ve 
su ile yoğrularak yapıştırıcı olarak kullanılır. 

Biz: Dikiş yapılacak yere dikiş yeri açmak için kullanılan sivri uçlu, ağaç saplı bir 
demirdir. 

İğne: Ham demirden kırılmaması için imal edilen iğnelerin ucu batmayacak şekildedir. 
Buna “pot uçlu iğne” denir. 

İp: Pamuktan fabrikasyon imal edilmiş olarak alınan pamuk dikiş ipliği, bal mumu ile 
kaplanır ve öyle kullanılırdı. 
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Kalıp: Ceviz ağacından el 
ile yapılmış olan yemeni kalıp-
larıdır. Dikimi tamamlanan ye-
meniler kalıba vurularak ayak 
şekli verilir. Giyenlerin ayağını 
vurmaması için böyle bir işlem 
yapılır. 

İlk önce sahtiyan yüz yapıl-
mak için deri endazeye göre 
kesilir, kış aylarından itibaren 
istif edilirdi. Her esnafın iki-üç 
bin adet “derz” diye tabir edilen 
yüz malzemesi olarak hazırla-
nırdı. Sahtiyanın iç yüzüne çiriş 
ile meşin yapıştırılarak, daya-
nıklı olması sağlanırdı. Şimdi-
lerde kösele olarak anılan ancak 
o zaman köşgerler arasında ve 
halk arasında gön olarak ad-
landırılan ayakkabı tabanında 
kullanılan malzemeye önceden 
hazırlanan yüz dikilirdi. 1950’li 
yıllardan sonra lastik tekerlekli 
traktörlerin kullanılmış tekerle-
rinden yapılan malzeme, daha 
dayanıklı ve daha ucuz olduğu 
için kösele yerine taban malze-
mesi olarak kullanılmıştır. 

Üretilen yemeniler öncelikle dükkânlarda olmak üzere, köy ve kasabalarda seyyar 
satıcılık yapan esnaflara verilir ve böylece pazarlanırdı. Kuluncak, Hekimhan, Kangal, 
Gürün ve Elbistan köylerinin ihtiyacının büyük bir kısmı Darende’den karşılanırdı.  Köş-
gerler Çarşısı’ndaki esnaflar haricinde, evlerinde imalat yapan çok sayıda Darendeli üret-
tikleri bu yemenileri seyyar olarak civar kaza ve köylerde buğday, yağ, yün gibi malze-
melerle takas ederlerdi. 

Darende Temettuat Defterleri adlı kitapta “Deri” başlıklı konuda ayakkabıcılık hak-
kında şöyle denilmiştir: 

Darende’de ayakkabıcılar 4 kişi olup, 1300 kuruş gelir elde etmekteydi. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında Darende’de kunduracı esnafından iki kişinin ismi öne çıkıyor; Kuş Kazım 
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ve İhsan Usta. Daha sonra Mehmet Ataş, Osman Ağalar eşrafından Hasan Yelbay, Karaa-
ğaç sülalesinden Ali Rıza Karaağaç, Hacı Piroğlu, H. Abdurrahman Soylu, Ahmet Bozok, 
Mehmet Ulu, Yiğit Dayı lakaplı Mehmet Apan ve Balabanlı Ali usta köşgerlikle uğraşan 
zanaatkârlardan bazılarıdır.

15.3. Dericilik

Osmanlı Dönemi’nde, Darende’de dericilik sektöründe çalışanların toplam sayısı 
19’dur. Deri ürünleri üzerinde şehirde en fazla faaliyet gösteren alt meslek grubu se-
mercilerdir. Semerciler toplam 9 kişidir. Ayakkabıcılar 4 kişidir. Aynı grupta, çizmeci ve 
çizmeci kalfası 4 kişidir. Diğer meslek mensupları ise palancı ve köşgerlerdir.

Darende’de bu tarihlerde dabbağa rastlanmamaktadır. Oysaki Hacıhasan Mahallesi’nde 
Mehmet Sait Bey’e ait bir vakıf dabbağhanesi bulunmaktadır. 16. yüzyılda da Darende’de 
bir adet dabbağhane olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde, Daren-
de için “Dabbağhanesi meşhurdur.” denilmektedir.

15.4. At Arabacılığı

Zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Teknoloji gelişiyor. Bu hıza ayak uydurama-
yan bazı değerlerimiz ise kayboluyor. İşte kaybolan bu değerlerimize bir örnekte ‘At 
Arabacılığı’dır.  Orta yaşlı insanlar bilirler; Darende’de çarşıya yakın bir bölgede, mahal-
lelere yük çeken at arabalarının sıralandığı yılları… At arabalarının sayısı 10 civarınday-
dı. At arabacılığı birçok ailenin de geçim kaynağı idi. Maalesef bu meslek de teknolojiye 
yenik düştü. Kamyonetler aldı onların yerini. Darende sokaklarında artık ne kamçı sesleri, 
ne nal sesleri, ne de  “Deeeeeeeeh” sesleri duyuluyor artık. O yıllara dair hafızalarda kalan 
ayrıntılardan birisi de, atların kafasına takılan küçük zillerdir. Atların o nazlı nazlı kafa 
sallamaları yok mu? İşte o esna-
daki zillerin nasıl güzel bir me-
lodi oluşturduğunu tahmin bile 
edemezsiniz.

Eskiden belediye, çöpleri at 
arabasıyla toplar ve şehir dışına 
götürürmüş. Darende çarşısının 
en sıkıntılı yeri olan ve postane 
bayırı denilen bölge at arabacıları 
için şanssız noktalardan birisiy-
miş. At, yüklü olarak yukarı çı-
karken atın zorlandığını görenler 
hemen arkadan yardım edermiş. 



Darende Kültür Envanteri

299

Aynı yerden yüklü olarak inerken ise tekerleğin birisine takılan demir kızağın cızırtılı 
sesi insanın içini bir hoş edermiş.

Önceleri ağaç tekerlekli olan at arabaları daha sonra lastik tekerlekli hale getirilmiş. 
Ta ki 1990’lı yılların başına kadar… Bu dönemde değirmenlere buğday, evlere yakacak 
odun, inşaatlara çimento veya mahallelerden pazara elma getirip götürmüşler. Ama tek-
nolojideki hızlı değişim nedeniyle maalesef günümüzde bir tane bile at arabası göremiyo-
ruz. Gün gelmiş arabacılar atlarını nallatmaya nalbant bulamadıklarından bu işi kendileri 
yapmaya başlamışlardır. 

At arabacısı denilince Tahir Karaçalı Ağa, Bayram Pekdemir,  Mehmet Yozgatlı, Ali 
Tekin, Gazi Delibaş, Halil Tekin, Yusuf Pişkin, Kasım Özkan, Fatih Orhan, Arabacı Ya-
şar, At arabacı Beşir akla gelenlerden sadece bir kaçı... 

15.5. Yularcılık

Hayvan kültürünün önemli bir elemanı olan koşum takımlarından yular, en eski el 
zanaatlarındandır. Özellikle atların kayış şeklindeki, boncuklarla süslü kalın deri ve ken-
dirden yapılan takımları, göz alıcı bir güzelliğe sahiptir. At, eşek ve katırın kullanımları 
tükenmekte olduğundan, bu zanaat da kaybolmaya yüz tutmuştur.

15.6. Semercilik/Palancılık

Semer, hayvanın sırtına yük sarabilmek için kullanılan ve insanın oturmasına da ya-
rayan bir alettir. İlk defa Türkler tarafından kullanıldığı, daha sonra Araplar ve İranlılar 
tarafından kullanıldığı bilinir. Fakat onlardan önce yaşayan Mısır, Mezopotamya ve Ana-
dolu milletlerinin hayvanlarla yük taşımayı bildikleri, bu yüzden hayvanın sırtına yük ta-
şımaya yarayan bir araç yerleştirdikleri, kazılarda çıkan buluntularda ve duvar kabartma-
larında görülür. Semer; at, katır, eşek, deve gibi yük taşıyan hayvanların sırtına konulur. 
Semer, genellikle ağaç, çuval, deri ve sazdan yapılır.Üçgen çatılıdır ve hayvanın sırtından 
karnının iki yanına doğru açılan bir biçimdedir. Üzerinde urgan denen kalın, sağlam ipin 
bağlanacağı yerler vardır. Palan denen deri bir kayışla hayvanın karnına alttan bağlanır. 
Yük dengeli bir şekilde iki tarafına urganla sarılır. Semerin, hayvanın sırt tarafına gelen 
alt tarafı, yara yapmasın diye keçeden yapılır. Üst tarafı ise deri ve ağaçtandır. Ağaç ola-
rak çınar kerestesi kullanılır. Semercinin dükkânında 3-5 veya 5-10 tane küçüklü büyüklü 
hazır semer bulunur. Hayvanın büyüklüğüne göre beygirler için ayrı, eşekler için ayrı 
semerler vardır. Uygun ebattaki semer seçilir ve pazarlık yapılarak alınır. 

Palan; binek ve yük hayvanlarına vurulan geniş ve süslü bir cins eyer veya kaşsız, enli 
ve yumuşak bir çeşit eyerdir. ‘Palan’ veya ‘semer’ olarak adlandırılan, yük hayvanlarının 
sırtına vurulan ot, palaz ve keçeden yapılan bu eyerleri yapan kişilere; “semerci” veya 
“palancı” denilir.  Bir semer ustasının semer/palan yapımında kullandığı araç ve gereç-
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ler; palanca makası, ot bastonu, 
çuvaldız, biz, kaş çivisi, tokmak, 
kef, yağ boynuzu, ot bıçağı ve kıl 
iptir. 

Semer/palan yapımında, usta-
ların en yoğun çalıştıkları dönem, 
Nisan ayında başlar,Ağustos 
ayından itibaren ise azalır. 

Teknik gelişmeler karşısında 
önemini hemen hemen kaybet-
mekte olan bu el sanatları, motor-
lu taşıtların bulunmadığı veya az 
olduğu yıllarda önemli bir geçim 
kaynağı durumundaydı. Günü-
müzde oldukça azalan semercilik, ekonomik ömrünü tamamlamıştır, ancak bugün yine 
kırsal alanlarda ulaşım ve yük taşımakta kullanılan hayvanlar için semer yapılmaktadır. 
Kaşları kolanları hayvanın kuyruğu altından geçen ve inişlerde semerin omuzlara düşme-
sine önleyen padımı ve üzerine atılan çulu bazen işlemeli kakmalı olur. Çoğunlukla siyah 
beyaz ve kiremit renginde yapılmaktadır. Araç olarak yapılmasına karşılık yine insanımı-
zın sanatkâr ruhunu bu semerlere yansıttığını görmekteyiz. Günümüzde evlerde ve bazı 
işyerlerinde minyatür semerler süs ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır, do-
layısıyla bu el sanatımız az da olsa bu şekilde varlığın sürdürmeye çalışmaktadır. 

Artık köylerimizde bile eşeğe az rastlanır oldu. Günümüzde traktöre verilen kıymet 
gibi, geçmişte eşek de o derece değerliydi. Bu yüzden, semercilik de önemli bir meslekti. 
Divriğili Mustafa Ağa, semerciliği Cumhuriyet İlkokulu civarında uzun yıllar icra etmiş-
tir.  Günümüzde halkımız ihtiyacını civar il ve ilçelerden karşılamaktadır.

15.7. Nalbantlık

Nalbant, atların ayaklarını arazi koşullarına karşı korumak amacıyla, nal takan veya 
yıpranan nalı değiştiren kişidir. Nalbant, öncelikle hayvanın tırnaklarını özel bir bıçakla 
keser, hayvanın tırnağına göre hazırlanmış “nal” adı verilen demiri hayvanın ayak taba-
nına yerleştirir, “mıh” denen köşeli, iri kafalı özel çivileri, nalın deliklerinden, hayvanın 
etine değmeyecek ve ucu tırnağın yanlarından çıkacak şekilde çakar. Ardından; Bu uçları 
kerpetenle keser ve üstüne çekiçle vurarak perçinler. Tırnağın çevresini törpü ile düzeltir. 
Atın ayaklarını düzenli olarak gözden geçirerek hareket bozukluklarını çeşitli tekniklerle 
düzeltir. 

Kaybolmaya yüz tutan bu meslek, geçmişin en değerli zanaatlarındandı. Savaşların 
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at üstünde kazanıldığını, yük taşımada 
at, eşek, katır gibi hayvanların kullanıl-
dığını hatırlamak bile bu mesleği anlat-
mak için yeterlidir. Darende merkezde 
3 tane büyük han vardı. Köylerden ge-
lenler burada konaklardı. Nalbantlıkla 
uğraşanlar hanlarda bulunurdu.  Daren-
de’mizde geçmişte nalbantlığı meslek 
edinen ustalarımız vardır. Sungur Ma-
hallesi sakinlerinden Hacı Ahmet Pek-
demir, Balabanlı Nalbant Ahmet Erbaş; 
“Atı, yiğit yapan nalıdır.” sözünü doğrular şekilde hizmet etmişlerdir.

Günümüzde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu 
bünyesinde açılan At İşletmeciliği ve Nalbantlık Bölümü bu mesleğin unutulmaması ve 
profesyonel ellerde devam edebilmesi için kurulmuş önemli bir eğitim kurumudur ve 
Türkiye genelinde bu mesleğin gelişmesi için çalışmaktadır.

15.8.  Saraçlık

Nakliyede kullanılan; at, eşek, katır ve öküz gibi hayvanların, genellikle deriden ya-
pılan yular ve diğer koşum takımlarına ihtiyaç vardır. Saraç, bunları deriden imal eden 
zanaatkârdır. Bunlar nadiren mutaflarca keçi kılından da yapılır. Ancak deriden yapılanlar 
daha sağlam olur. Eskiden şehir yollarının uygun olmamasından dolayı, at arabası yoktu. 
Sonradan görülen at arabalarının koşum takımları farklıdır.

15.9. Darende’de Kökboyası

Dokumacılıkta hammadde olan yün, tiftik, pamuk ve ipeğe renk verilmesine yarayan 
kökboyaları ile boyama Darende’nin bilinen en eski el sanatları mesleğidir. 5000 yıllık 
tarihiyle kazanılan bu sanat birikimi maalesef yok olmuştur. Geçmişten günümüze doğal 
boya yapımında kullanılan çivit, safran, kökboya, kır papatyası, soğan, sumak, gelincik, 
ayva, badem, ceviz, kına, kestane, uzayıp giden doğal renklendiriciler listesindekilerden 
bazılarıdır. 

Darendeli bu zanaat erbapları, Kahramanmaraş ili başta olmak üzere birçok bölgede 
kökboyacılığı yapmak için gurbete çıkmıştır. Hiçbir doğal boya maddesi ilk denemede 
tam olarak istenilen rengi vermez. Renk, denenerek bulunur. Aynı tonu ikinci bir kez elde 
etmek imkânsızdır.

Darende’de kökboyası sanatını yapan Hacıderviş Mahallesi sakinlerinden Mehmet 
Kurtbağı iyi bir kök boya ustasıydı. Osmanlı Devleti’nde Orta ve Batı Anadolu’da, bu-
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günkü tütün ziraatı gibi tarlalara “boya otu” ekilirdi. Kırmızı renk veren bu bitki kumaş 
ve halı ipi boyamasında kullanılmış ve yıllarca yurt dışına da ihraç edilmiştir. Sentetik 
boyaların çıkmasıyla bu tarım bırakılmıştır

Dokumada kullanılan ipliklerin renklendirilmesi ve kumaşların boyanması amacı ile 
Osmanlı Devleti’nde boyahaneler kurulmuştur. Darende’de boyahanelerden elde edilen 
gelirlerin fazla bir yekûn teşkil ettiği söylenemez. 

Darende Temettuat Defterleri’ne göre, boyacı olarak sadece 2 kişi kaydedilmiştir. Ha-
cıhasan Mahallesi’nde 5 adet boyahanenin bulunması sebebiyle, bu meslek dalında daha 
fazla kişinin istihdam edildiği tahmin edilebilir. Darende’de daha erken tarihlerde bo-
yahanelerin faaliyetlerini sürdürdükleri bilinmektedir. 16.yüzyılda Darende’de dokuma 
mamullerini boyamaya yarayan vakıf boyahaneler bulunuyordu.

Doğal Boyama Maddeleri 

• Nar kabuğundan koyu kahverengi ve kanarya sarısı, 
• Sütleğenden külrengi ve koyu yeşil, 
• Kekik yapraklarından bej ve gri, 
• Papatya çiçeklerinden kanarya sarısı ve kahverengi, 
• Cevizin kök, kabuk ve yapraklarından kahverengi, 
• Soğan kabuklarından krem ve açık kahverengi, 
• Ayva yapraklarından pembe ve bej tonları, 
• Şeftali yapraklarından fıstık yeşili, 
• Çivit dal ve yapraklarından mavi, 
• Fındık yapraklarından kırmızı,
• Naneden sarı, gri, siyah,
• Asma yapraklarından yeşil renk elde edilirdi.

15.10. Dokumacılık 
(Halı-Kilim Dokumacılığı ve Diğer Dokumalar)

1844 yılı itibariyle Darende’de dokumacılık ve dokumacılığa ait yan dallar ile bir-
likte 5 tür meslek ve bu mesleklerde çalışan 32 hane reisi görülmektedir. Bu iş kolunda 
çalışanlar, tüm hane reislerinin % 24’ünü teşkil etmektedir. Bu iş kolunda faaliyet göste-
ren zanaatkârların genel olarak Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunduğu görülecektir. Bu 
grupta en çok çulcu esnafına rastlanmaktadır. Bunu sırasıyla bezzaz (dokuma yapan es-
naf), basmacı, boyacı ve muytab (kıldan örme ve dokuma yapan) izlemektedir. Hacıhasan 
Mahallesi’nde 6 adet boyahanenin bulunması, birçok çalışanın olduğunu göstermektedir. 
Bunlardan ayrı olarak Tapu Tahrir Defterlerinde ise, dokunan giyecek, halı, kilim gibi 
eşyaları boyamaya yarayan boyahanelerin mevcut olduğu ve bir kısım boyahanelerin ise 
Coşak Dede Zaviyesinin vakfı olduğu kayıtlıdır. Bu boyahanelerde kullanılan boyaların 
“meyam” denilen bir bitkinin kökünden elde edildiği bilinmektedir. 
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Darende’nin köylerinde de halı dokunduğu görülmektedir. Bu halı ve kilimler solmaz 
renk, güzel desen ve sağlamlıkları ile tanınır. Bu işlerin gelenek halini almış olması geç-
mişinin çok gerilerde olduğunu göstermektedir.

Darende ve civarındaki el dokuması halılara yörede “kürt halısı ”denir. Özellikle çift 
olarak kullanılması tercih edilir. Dokunan halıların 1cm2’sinde 36 düğüm bulunmaktadır. 
Bu şekilde yapılan halılara “60’lık kalitede halı” denilmektedir. Bu halılar tamamıyla el 
emeği olup, ekonomik değeri yanında turistik değere de sahiptir. Halılarda; kiremit ren-
gi, lacivert, saman sarısı, portakal rengi, mavi ve tonları renkler hâkimdir. Eskiden boya 
renkleri de çeşitli bitkilerden elde edilirdi. Anadolu kızlarının dokuduğu bu halılarda eski 
Türk motifleri ve özellikle Selçuklu Dönemi’ne ait motifler görülmekte, yeni motifler de 
desinatörler tarafından çizilmektedir. Halıcılık diğer el sanatlarının aksine, günümüzde de 
önemini koruyarak yaşamaktadır.Dokumacılıkta; Darende, Yeniköy, Ağılbaşı ve Ayvalı 
kasabaları önde gelir. Bu beldeler halılarıyla ünlüdür. 

Yenice Kasabası’nda dokumacılık bir zamanlar önemli bir geçim kaynağıydı. Günü-
müzde halen “çaput, yolluk” dokuyarak geçimini sağlayan aileler bulunmaktadır. Daren-
de kilimlerinde dikdörtgen tarz dikkat çekicidir. Kilimlerin orta bölümlerinde altıgen ve 
sekizgen motifler sıkça görülür; kuş ve deveboynu, akrep ayağı, koçboynuzu gibi şekil-
lere rastlanır; al yanında kara, kahverengi, bej, lacivert, ak sık kullanılan renklerdendir.

“Cicim dokumaları” yapılan Darende’de dokuma işi yatay tezgâhlarda yapılır. Cicim 
dokumasında; sergi, çuval, heybe, torba, çobançantası yapılmaktadır.
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Darende, halı ve kilimleriyle de tanınan bir ilçedir. Günümüzde unutulmaya yüz tutan 
bu kültürü, Halk Eğitim Merkezi’nin köylerimizde açacağı kurslarla devam ettirmek ge-
rekir. Halının; yan halısı, taban halısı, divan halısı, seccade, halı yastığı, çanta, heybe gibi 
zengin çeşitleriyle bir kullanım sahası vardır. Düğünlerimizde çeyiz hazırlanırken halı 
başköşededir. Halıların bazılarının saçakları düz, bazıları ise örgülüdür. Kullanılan yün 
geçmiş yıllarda tamamen kök boyalarla yapılırken, günümüzde bu boyama şekli azalmış-
tır, kökboyaların yerini hazır boyalar almıştır. İlçemiz Sungur Mahallesi’nde ikamet eden, 
Osman Ağalar eşrafından merhum Firdevs Yelbay anılarını aktarırken geçim kaynakları-
nın dokumacılık olduğunu beyan etmiştir.

Teknik gelişmeler karşısında yok olmaya başlayan kilimcilik eski önemini kaybetmiş 
durumdadır. Özellikle motiflerinin ve renk uyumunun dikkat çektiği kilimler, artık yerini 
makine üretimine terk etmiştir. Özellikle evlerdeki el tezgâhlarında çulha dokumacılığı 
da yapılan Darende’de şimdilerde birkaç el tezgâhının kaldığını, onların da pek çalışma-
dığını söylemek mümkündür.

15.11. Keçecilik

Darende’de, geçerliliği kalmayan mesleklerden birisi de keçeciliktir. Keçecilik, Türk 
toplumunda önemli mesleklerden biridir ve köklü bir geçmişi vardır. 1930’lu yıllarda 
Darende, Ayvalı, Ağılbaşı ve Balaban’da toplam 4 tane keçeci vardı. Keçeciler Urfa’dan 
gelirdi. Keçenin ham maddesi tamamen yün ve yapağıdır. Keçecinin yanında muhakkak 
bir çırak olması lâzımdır. Çünkü keçe iki kişinin emeğiyle ortaya çıkar.

Keçe dükkânında sadece, özel yapılmış sağlam ve büyükçe bir hasır bulunurdu. Keçe-
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ci aynı zamanda hallaçlık da yapabilirdi. Ama daha çok, çırpılan yünü, hallaçlardan hazır 
olarak alır ve keçeyi bununla yaparlardı. Keçecinin imal ettiği malların başında evlerde 
kilim ve halı niyetine kullanılan yaygı ve sergiler gelirdi. Yaklaşık bir parmak kalınlığın-
da ve muhtelif büyüklüklerdeki bu yaygılar, evlerin tabanlarına serilirdi. 

Keçenin yapılışı şöyledir: Önce hasır yere serilir, çırpılan yün bunun üzerine eşit mik-
tar ve kalınlıkta yayılır, kabartılan yün bazen bir, bazen iki karış kalınlığında olurdu. Bir 
ucundan kıvrılmaya başlanan hasır sonra yünle birlikte sıkıca yuvarlanarak sarılırdı. Bir 
hayli kalın hale gelen rulonun iki ucu sıkıca bağlanır. Silindir şekline getirilen hasırın 
başına usta ile çırak geçer ve sol ayakları yerdeolacak şekilde hasırı hem tekmelemeye, 
hem de yavaş yavaş yuvarlamaya başlarlar. İki ya da üç kişinin aynı anda tekmelemesi 
için usta, “hıh, hıh, hıh” diye tempo tutar. Akşama kadar hasırı tekmeler ve yuvarlarlar. 
İnceldikçe bağlarını sıkarlar. Usta, yünün keçe haline geldiğini kalınlığına bakarak anlar. 
Bağları çözüp açtıkları zaman ortaya kocaman bir keçe çıkar. Usta, beyaz ham yünü ser-
meden önce; yere kırmızı, mavi ve yeşile boyanmış yünleri yerleştirerek keçenin deseni-
ni, süsünü hazırlar. Desen, bazen yeşil selvidir, bazen bir çiçektir. Keçenin yapımı bitip 
hasırın ipleri açıldığında desenleri, süsleri artık hazır haldedir. 

Keçecinin imal ettiği bir diğer eser de Çoban abasıdır. Aba bir çoban giysisidir. Kolu 
yoktur ve omuzlara gelen kısım kapalı ön tarafı açıktır.Uzun bir keçe çuval şeklinde ta-
savvur edilebilir. Arkasında yine keçeden bir külah vardır. Bu da özel bir keçeden çobanın 
başına uygun olarak yapılır. Her çobanın mutlaka bir abası vardır, bu aba hem yatak, hem 
de yorgan vazifesi görür. Kar ve yağmur içindekini etkilemez ve çoban içinde rahatlıkla 
yatar ve uyur. 

Keçecilerin yaptığı diğer bir eşya da Keçe külahtır. Bu bir nevi başlıktır. Darende’nin 
mor koyunlarının yününden yapılır. Osmanlı Devleti zamanında fes giymeye başlanma-
dan önce Darende’de külah giyme geleneği vardı.

15.12. Yorgancılık ve Hallaçlık

Yorgancılık, Darende ile özdeşleşen mesleklerden biridir. Geleneksel Darende yorgan-
cılığı, makineleşmeyle gelen seri üretim karşısında yok olmaya yüz tutmuştur. Düğün-
lerde yatak hazırlığı en önemli ihtiyaç olarak görülür, itina ile hazırlanırdı. Bu düşünce 
yorgancılık mesleğinin gelişmesine vesile olmuştur. En değerli kumaş ve yün kullanıla-
rak hazırlanan yorgan misafire verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edilir. Özellikle 
Günpınar Köyü, yorgancılık mesleğinin merkezidir.

Yorgancılık Darendeli sanatkârlarca gurbete taşınmıştır. Yorgancı Ahmet Kızmaz, Ha-
nifi Tutan Darende’de yakın tarihimizde bu mesleğe emek vermiş şahıslardandır

Hallaçlık yün ve pamuk gibi maddeleri kabartmak, yumuşatmak için kullanılan yay 
şeklindeki bir aletle icra edilen iştir. Evlerde kullanılan yün yatak, minder, yastık ve yor-
ganın zaman zaman yumuşatılması,   kabartılması gerektiğinde kullanılmıştır. 
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Hallacın atıcılık sporunda kullanılan yay gibi, ancak daha büyük bir yayı vardır. Bu-
nun iki ucu arasına “kiriş” adı verilen hayvan bağırsağından yapılan çok sağlam bir ip ge-
rilir. Çok gergin olan ip bitmiş, topaklanmış haldeki yün ya da kırpıntı yüne değdirilirken, 
diğer yandan tahta bir tokmakla kirişe vurulur. Titreşen kiriş topaklanmış yün parçalarını 
gevşetir ve eski haline getirir. Buna “hallaçlama” denir. Ayrıca keçecilerin kullandığı yün 
de önce hallaçlardan geçerek gelir. Bazen keçecilerin bu işi bizzat yaptıkları da olur. 

Darende civarında özellikle Yavuzlar ve Günpınar Köyü sakinleri bu işle uğraşır-
dı. Darende Temettuat Defteri’nde “Tekstil ve İş Kolu” başlıklı konuya göre, Darende 
şehir merkezinde hallaçlık mesleği revaçtaydı. Toplam 64 kişinin faaliyet gösterdiği 
hallaçlık mesleği, sahiplerine, 1 yılda 8897,5 kuruş gelir getirirdi. Günümüzde Yenice 
Kasabası’ndan H.Hasan Erden bu mesleğin son temsilcilerindendir.

15.13. İğne Oyası, Mekik

El sanatlarının en zarifi olarak nitelendirilebileceğimiz oyalar kimi zaman bir genç kı-
zın yaşam sevinci, kimi zaman söyleyemediği en derin duygularının ifadesi, kimi zaman 
gurbete giden yârine emanetidir. Memleketimizin her köşesinde farklı el işlerinin olduğu 
gibi, ilçemizde de iğne oyaları çeşitli tekniklerle yıllardır yapılagelir.

İğne oyalarının sanat eserine dönüşmesini, başörtüsü ve yazma kenarlarında, oda ta-
kımlarında, çeyizlerde, kullanım eşyalarının kenarlarında görürüz. Oyalar, yapılan mal-



Darende Kültür Envanteri

307

zemelerin isimlerine 
göre iğne oyası, tığ 
oyası, firkete oyası, 
mekik oyası olarak ad-
landırılır. Ayrıca kulla-
nılan malzemeye göre 
de boncuk oyası, iplik 
oyası gibi isimler de 
verilir.

Bir zamanlar iğne 
oyaları paradan daha 
değerli olan, para ke-
selerinde bile kullanı-
lırdı.   Para, saat, tütün, 
mühür keseleri oyalarla 
bezenir, kenarlıklar ya-
pılırdı.

İğne oyası; boş va-
kitlerde, uzun kış gece-
lerinde, emek verilerek 
yapılan uğraşlar arasın-
dadır. Gençkızlar, ge-
linler iğne oyası yapar, mekik dokur, tığ oyaları işlerdi. İğne oyasıyla beraber, boncuk 
oyalarını da unutmamak gerekir. Eskinin özel hazırlanmış ipliklerinin yerini, artık naylon 
iplikler alsa da, vazgeçilmez güzelliktedir iğne oyaları. Darende iğne oyalarının isimleri 
de en az kendisi kadar güzel ve zariftir; Kayısı, papatya, güldalı, küpe, küpeli, cıngıllı, 
kiraz, mor oya, issot, mekik, şeftali çiçeği, güllü, komşu çatlatan, gıdık, başaklı, yıldız, 
karanfil, tavşan topuğu, gelin topuğu, ekinbaşı gibi el emeği göz nuru motifler çok değerli 
el becerileriydi.

15.14. Kalaycılık

Darende Temettuat Defterleri’ne göre, Baytar Mahallesi’nde 4, Zaviye Mahallesi’nde 
de 6 kalaycı bulunmaktaydı. Kalaycılık mesleğinde yoğunlaşmanın sebebi bu dönemde 
evde kullanılan bir kısım mutfak ve ev eşyalarının bakırdan olmasıdır. Yakın zamanlara 
kadar Anadolu’da bakır kullanımı oldukça yaygındı. Bakır kullanımıyla, kalaycılık mes-
leği de gelişmiştir. 
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Eskiden Bakır-
cılar Çarşısı’ndaki 
dükkânlardan çıkan 
çekiç ve tokmak sesleri 
şehrin birçok yerinden 
duyulurdu. Bakırcılık 
öyle bir sanattı ki, o 
dönemlerde bakırcıya 
kız vermek, bakırcıdan 
kız almak çok zor işti. 
Bakırcının yanında çı-
rak olarak çalışabilmek 
için araya adam konu-
lur, aracılık edilirdi. 
Bakırcılık mesleği o kadar itibar görürdü ki, on evden altısında mutlaka bakırcı ustasının 
yanında çalışan bir çırak bulunurdu. Kromun gelmesiyle birlikte bakırcılık işi aksamaya 
başladı. Bakırcılık sanatına da saygı pek kalmadı. 

Değişen dünyadaki yaşam şartları, kullanılan mutfak aletlerinde de kendini göster-
miştir. Asırlar boyu kullanılagelen bakırdan imal edilen mutfak eşyaları, maalesef yerini 
krom ve plastik malzemelere bırakmıştır. Bu nedenle bakırcılık ve kalaycılık mesleği de 
ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuştur. Darende’de bu işi yapan tek esnaf kalmıştır. Arasta 
Sokak’ta bulunan Duran Kubat (Galaycı Duran), yıllara meydan okurcasına bu mesleği 
devam ettirmektedir. 

Eskiden; bakır kaplar, kazan, teşt, leğen (ellağni), hamam leğeni, maşrafa (saplı), sü-
zek, tencere, kuşgana (aşgana, guşgana), aşurelik, kirtişli sahan, ayran tası ve sitil gibi 

kap çeşitleri temel ihti-
yaç malzemeleri olarak 
kullanılmaktaydı. Bu 
bakır kapların üzerine 
yapılan el işçiliği de 
ayrı bir güzellik oluş-
turmaktaydı.   Eskiden 
bakırın hamı Maraş’tan 
gelir, Darende’de iş-
lenirdi. Fakat günü-
müzde işlenmişi de, 
yapılmışı da Maraş’tan 
gelmektedir. Çünkü 
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Darende’de bakırı iş-
leyecek usta sayısı ol-
dukça azalmıştır. Bakır 
ev eşyaları günümüzde 
kullanmak için değil, 
şark köşelerini süsle-
mek için alınmaktadır

Uzun süre kullan-
madan dolayı aşınan 
bakır üzerindeki kalay 
kaplamanın, kullanıma 
bağlı olarak yeniden 
kalaylanması gerekliydi. Bu yüzden kalaycılık geçerli bir meslek olarak Darende’deki 
ticarî alanda yerini almıştır. Ustalık şeklinde icra edilen bu meslek çoğu zaman köylere 
gidilerek, seyyar olarak da yapılırdı. Yakın tarihe kadar kalaycılık yapanlardan; Ermeni 
asıllı Artin Jenkoç, ve Kirkor Usta, Hüseyin Sadak, İbrahim Aktunç, Mehmet Tütüncü, 
Necmi Kaynak, Derviş Ulukaya, Osman Kubat ve Hacıderviş Mahallesi sakinlerinden 
Süleyman Ağa ile kardeşi bakır-kalay ustalarının önde gelenlerindendi. 

15.15. Demircilik
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Darende’de demircilik en eski mesleklerden biridir.  Deriden yapılmış bir körük ile 
ateşe hava basılarak ateş, canlı ve kuvvetli tutulur. Bu ateşte kor haline getirilen demir örs 
üzerinde çekiçle dövülerek şekillendirilir. Yakıt olarak odun kömürü kullanılırdı. Bura-
da çapa, kazma, nacak, balta, tırpan, satır, saban demiri imal edilirdi. Usta, bir çırağı ile 
tempolu bir şekilde demiri döverken, bir diğer çırak da ateşi körüklerdi. Çekiçle örs üze-
rinde şekil verilen alet sıcak haldeyken suya batırılır, buna “demire su verme” denirdi. Bu 
demirin suda kalma süresini usta tayin eder ki; bu bir usta sırrıdır. Bu süreye göre demir 
çelikleşirdi. Demirci Hacı Ulukaya, Ahmet Solak, Aziz Güneş, Mehmet Ulukaya bilinen 
demircilerden bazılarıdır.

15.16. Marangozluk

Tahta parçalarını belirli bir amaçla biçimlendirme ve birbirine ekleme sanatıdır. Yapı-
larda ahşap iskeletin, döşeme, çatı, kapı, pencere ve süpürgelik gibi ahşap bölümlerin ya-
pılarak yerlerine yerleştirilmesinin yanı sıra, beton kalıplarının yapılması da marangozluk 
alanına girer. Darende’de kerpiç evlerin çokluğu ve kerpiç evlerde ağaç işçiliğinin faz-
la olmasına bağlı olarak marangozluk mesleği gelişmiştir. Ayrıca Tohma Çayı etrafında 
kavak ağacı yetiştiriciliği yaygındır.  Ceviz ağaçlarının fazlalığı ve kerestesinin değerli 
oluşu bu mesleğin önemini artırmıştır.

 Marangozluk mesleğiyle orantılı olarak hızarcılık mesleği de yaygınlaşmıştır. 
Darende’den birçok bölgeye kavak kerestesi satışı yapılmaktadır. Günümüz yapılarında 
ahşap merdiven, kapı, pencere ve dolap gibi bölümler genellikle fabrikalarda yapılmak-
tadır. Marangozlar da bunları yerlerine monte ettikten sonra kilit ve kollarını takmak gibi 
işlerle uğraşmaktadır. Son yıllarda marangozlarımız tecrübelerini, piknik alanlarına yap-
tıkları kamelyalarla göstermektedirler. 

Ağacı kesip şekil vermeden önce, elde edilmek istenen biçim odunun, üzerine tam ola-
rak işaretlenir. Bu işaretlemede, birbirine dik ya da paralel doğruların çizimi için gönye, 
ölçümler için mastar kullanılır. Çekiç, tornavida ve testere çok bilinen marangoz gereçle-
ridir. Çeşitli testere türleri vardır bunlar kullanılacak testerenin eni, kerestenin derinliğine 
göre değişir. Delik açmak ve çeşitli kesimler yapmak için çok ince testereler kullanılır. 
Rendeler, odunun yontulması ve yüzeyinin düzgünleştirilmesi için kullanılan çok önemli 
aletlerdir. Planya ve perdah rendesi düzgün yüzeyler oluşturmak için kullanılır. Odunun 
yüzeyinde oluklar açmak için kullanılan dişli rendeler de vardır.

Elektrikli matkaplar delik açma işini çok kolaylaştırmıştır; ama el matkabı, biz ve bur-
gu da delik açmakta hâlâ kullanılan yararlı gereçlerdendir. Keski ve oluklu kalem, testere 
ile yapılamayan kesme işlerinde kullanılır. Çeşitli boyut ve biçimlerde keski türleri vardır. 
Keser de çeşitli amaçlarla kullanılabilen bir marangoz âletidir. 

Bir marangozun ilk öğreneceği bilgiler arasında odun parçalarını birleştirmek için kul-
lanılan çeşitli ekleme yöntemleri gelir. Çivi ve vidalarla yapılan eklemeler genellikle tek 
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başlarına yeterince sağlam olmaz. Ahşap eşya yapılırken özellikle köşelerde parçaların 
birbirinin içine geçecek şekilde yapılması gerekir. Doğru olarak biçimlendirilen parçala-
rın tutkallanarak sıkıca birbirine geçirilmesiyle yapılan eklemeler, tahtanın kendisi kırıl-
madan ayrılmayacak kadar sağlam olabilir. 

El emeğiyle yapılan tabureler, ekmek tahtaları, oklavalar, merdaneler, ahtaraçlar, çeyiz 
sandıkları, camekânlar, vitrinler hâlâ evlerimizin vazgeçilmezidir. Darende’de geçmişte 
marangozluk sanatıyla uğraşanların başında; Darendeli Mahir Usta gelir. 1940’lı yıllarda 
tadilatına başlanan Somuncu Baba türbe ve sandukasını Mahir Usta onarmaya başlamış, 
ancak tamamlamaya ömrü vefa etmemiştir. Sandukanın kalan kısmını oğlu Nadir usta 
(Nadir Başaran) tamamlamıştır. Mahir Usta, Darende’yi ziyarete gelen İsmet İnönü’ye 
üçayaklı masa yaparak hediye etmiştir. Bu meslek babadan oğula geçerek sürdürülmek-
tedir, Darende’de 1900’lü yıllarda esnaflık yapan Gürünlü Rahmi Başaran’ın iyi bir ma-
rangoz olduğu hâlâ söylenir. Balaban nüfusundan olup Ankara’da ikamet ederek bu sanatı 
ilerleten Osman Önder ve kardeşi Turgut Önder Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisine 
silah kabzası ve üniversitelere müzik aletleri yaparak meslekte ilerlemişlerdir.

15.17. Taş Pide Fırını

Taş pide fırınları Darende ile özdeşleşen bir değerdir. Tarih boyunca fırıncı yetiştiren 
Darende’de bu meslek halen devam etmektedir. Fırıncılıkta taş fırınların önemli bir yeri 
vardır. Fırınların yapımında kullanılan malzemeler özenle seçilir, tuz ve cam gibi mad-
deler kullanılarak ısının korunması hedeflenir. Fırında yanan ateşin alevli olması, baca 
uzantısının iyi olması, fırında ocağın hava almaması gibi püf noktalar vardır.

Maya, un, tuz ve suyun karışımıyla usta ellerde yoğrulan hamur dinlendirilip bezelere 
ayrılır, el ile açılan yumağa, parmak uçlarıyla şekil verilir. İsteğe göre susam veya haşhaş 
da eklenir. Ramazan ayı ile birlikte fırınlarda uzun kuyruklar oluşur. Fırından çıkan ek-
meğin kokusu buram, buram tüter.

Darende’de lahmacun, düğün-ni-
şan, cenaze gibi toplu yemeklerde ik-
ram edilen bir lezzettir. Sabah kahval-
tılarında ekmek yağlamasının yeri bir 
başkadır. Peynirli, sebzeli pide çeşitleri 
Darende’yle bütünleşen lezzetlerden-
dir. Darende’de fırıncı ekmek ustala-
rından Rıfat Durukan, Durmuş ve Hacı 
Koyutürk kardeşler, Mustafa Doğru, 
Hüseyin Maviş, Müslim Aldemir ilk 
akla gelenlerdir. 



Darende Kültür Envanteri

312

Darende’de 1 simit fırını olmak üzere 8 fırın bulunmakta, bu iş yerlerinde 35 kişi 
çalışmaktadır. Günlük ekmek üretim kapasitesi 8000 civarındadır. Yaklaşık 10.000 olan 
nüfusa göre tüketimin az olduğu görülmektedir. Bunun sebebi geleneksel yöntemlerle 
ekmek üretiminin yapılmasıdır. Darende’de pide fırınlarında “çağıl ekmeği” denilen özel 
bir ekmek yapılır.

15.18. Leblebicilik

1920’li yıllarda Darende’de 3-4 tane leblebici vardı. Tabii ki bunun sebebi leblebi 
talebinin fazla olmasıydı. Darende pazarına gelen köylüler köye dönerken çocuklarına 
leblebi götürürlerdi. 

Leblebi imalathanesi, etrafı taş ve çamurdan yapılmış bir duvarla çevrili yapının orta-
sında 80-100 cm çapında, altında ateş yanan, üzerinde korkulukları bulunan bakır tavadan 
müteşekkil bir sistem idi. Nohudu elemek ıslatmak için kalbur denen elekler vardı.

Leblebi nohuttan elde edilir. Ancak her nohuttan da leblebi olmaz, nohudun özel bir 
türü kullanılırdı. Leblebici bu nohudu tarlada görse bile tanırdı. Yeniköy, Yazıköy, Kara-
oğuz (Şabik), Mengelis ve Tohma boyu köylerinde kaliteli nohut yetişirdi. Nohut önce 
ıslatılır, ardından bakır tavada hafif kavrulur ki bu esnada kabukları pul pul ayrılır, kav-
rulan nohutlar elekten geçirilerek savrulur böylece kabuklarından ayıklanırdı. Ardından 
nohutlar kabartılarak işlem tamamlanır.

Bilindiği üzere leblebi nohuda göre daha iridir. Leblebinin normal, çifte kavrulmuş, 
tuzlu türleri vardır, bunun yanında leblebi unu da üretilir. Leblebi çok sevilir ve her evde 
kapaklı sahan ve çömlek içinde bulundurulur. Kuru üzümle, özellikle kara üzüm kurusuy-
la yemesi çok güzel olur. Darende’de Durmuş, Mehmet, Musa Özkul, Sabri Karaman ve 
Ali Bedir leblebicilik sanatını ustaca uygulayanlardır.

15.19. Değirmencilik

Birbiri üzerinde dönen taş ya da çelik gibi sert cisimlerden yapılmış, türlü maddeleri 
ezen, parçalayan, ufalayan irili ufaklı mekanizmalardan kurulu düzeneğe değirmen de-
nir. Değirmenlerde işleyiş, ters yönde dönebilen iki yüzey ile bu yüzeyleri döndürebilen 
kuvvet şeklindedir. Bu iki yüzeyin arasına, buğday gibi un haline gelebilecek küçük ta-
necikler konur; bu düzeneğin devamlı döndürülmesi ile taneciklerden un meydana gelir. 

Değirmenler, kendilerini oluşturan düzenekler bakımından gruplara ayrılır:

•  El Değirmenleri: Darende’de birçok evde, bir kişi tarafından elle kolayca çevrilebi-
len küçük değirmenler vardır. Bu değirmenler; kahve, şeker, karabiber gibi maddeleri toz 
haline getirmede kullanılır. 

• Hayvan Değirmenleri: Düzeneğe koşulan tek ya da çift hayvanla çalışır. Tarihte 
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Darende’de ‘düven sürmek’ önemli bir uğraştı. Günümüzde, o dönemde kullanılan taş 
çakılı düven tahtaları, nostalji amaçlı sergilenmektedir.

• Su Değirmenleri: Akarsu kuvvetinden faydalanmak suretiyle meydana gelen değir-
menlerdir. Su, dolapların üzerine dökülerek değirmeni çevirir. Suyun çevirebildiği taş 
sayısına göre “bir taşlı, üçtaşlı değirmen” adları ile anılırlar. Bu değirmenler genellikle 
hububat öğüten değirmenlerimizdir. Darende’nin kasaba ve köylerinde bu tip değirmen-
ler kullanılmıştır. Darende’deki akarsular sayesinde su değirmenlerinden yararlanılmıştır.  
Günpınar Köyü’ndeki Aşudu Değirmeni, İbrahimpaşa’daki Ağ Değirmen, Beybağı Ma-
hallesi’ndeki Hanifi Baba Değirmeni ile Çavuşoğlu Değirmeni, Nadir Mahallesi’ndeki 
Nadir Değirmeni, Hacılar Mahallesi’ndeki Hacılar Değirmeni,  Ayvalı Kasabası’ndaki 
Ayvalı Değirmeni, Balaban ve Ulupınar Kasabalarındaki değirmenler, Feng Değirmeni, 
Heyiketeği Mahallesindeki değirmen (Zaloğlu yaptırdı, selden yıkıldı), Mığdı’da Karaba-
yır Değirmeni,  Ozan ve Karadiğin köylerindeki değirmenler en bilinenleridir.

• Motorlu Değirmenler: Bu değirmenlerin hareket ettirici kuvvetleri, elektrikli motor-
lardır. Buğday, arpa, mısır gibi tahıllar öğütülür. Buğdayın taşları, kepeği eleklerle ayrılır. 
1970’li yıllardan sonra Darende’de motorlu değirmenler kullanılmaya başlanmıştır. Ayrı-
ca ülkemizde pek kullanılmayan yel değirmenleri kalıntılarına, Güdül Köyü çevresindeki 
bir tepede rastlanmıştır.

Osmanlı Dönemi’nden beri değirmencilik mesleği gelenek olarak gayrimüslimler ta-
rafından icra edilmiştir. Yakın zamana kadar ilçemizde de Ermeni asıllı Astor, Setrek, 
Misrop Değirmenci ve çocukları değirmencilik mesleğiyle tanınmışlardır. Sonraki yıllar-
da Müslümanlar da bu işi yapmaya başlamışlardır. Değirmenci Osman, Değirmenci İhsan 
Çalık, Değirmenci Süleyman Çavuşoğlu bilinen isimlerden bazılarıdır.

15.20. Esansçılık

Esansçılık, iki 
kapaklı dört tarafı 
cam bir kutu içine 
yerleştirilmiş küçük 
şişelerde esans sat-
ma işidir. Esansçılar; 
genellikle camii ön-
lerinde, köy, kasaba 
ve şehirlerin pazar 
yerlerinde, kahveha-
ne, lokanta gibi toplu 
mekânlarda dolaşır; 
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belli ücret karşılığında bir miktar esansı müşterilerin üzerine püskürtürlerdi. Esansçılığın 
sektöre dönüştüğü günümüzde, eski tip esanslara ve eski esansçılara çok az rastlanmak-
tadır.

İnce ve narin şişecikler tamamen birer sanat eseriydi. Özellikle Ramazan ayı geldiğin-
de bu işi yapanlar gurbete giderlerdi. En kaliteli parfümlerin bile vermediği kokular üre-
tilirdi. Saf yağ çeşitleri kullanılarak kokular elde edilirdi. Bu kokulardan; Misk-i Amber, 
Zehret’ül Haliç, Cuma Rüzgârı, Arafat, Altın Damla, Şehrazat, Beyaz ve Siyah Musk, 
Kâbe Esintisi, Medine Rüzgârı, Şipir, Nar Çiçeği, Şebboy, İğde Çiçeği, Çoban, Harem, 
Defne, Fesleğen, Gül, Karanfil, Kekik,  Karakedi olmak üzere 200’e yakın esans çeşidi 
mevcuttur.

15.21. Şoförlük

Motorlu kara taşıtlarının yaygınlaşmaya başladığı 1950’li yıllardan itibaren şoförlük 
de önemli meslekler arasına girmiştir. Bununla beraber bu mesleği icra edenler de saygın 
kişiler arasında yerini almaya başlamıştır. Bu mesleği icra eden birisinden söz açılınca 
ayrıcalığını belirtmek için isminin önüne “Şoför” unvanı eklenmiştir. 

O yıllarda asfalt yollar yokken, Darende–Malatya arasının yaklaşık 8-9 saat, Darende–
Adana arasının yaklaşık 15 saat sürdüğü bilinirdi. Bu meşakkatli mesleğin erbabı olabil-
mek için, en az 5 yıl süren, bir nevi staj anlamında, muavinlik yapmak gerekliydi.

Darende’nin ilk şoförü ve traktörü ilk getiren kişi Mustafa Özer’dir. İlk otomobil sa-
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hipleri ise H. Rıfat Zaloğlu, H. 
Ali Kihtır’dır.

Bu dönemlerin ünlü simaları 
da; Hamza Önal, İsmail Önal, 
Mustafa Özer, Mehmet Terzi 
(Zengibar Memet), Abdullah 
Bey, H. Niyazi Efe (Hacı Niya-
zi), Büyük Yusuf, Memili Kum-
tepe (Gıdemli), Ömer Samur, 
Mehmet Soylu (Goreli Memet), 
Hasan Apan,  Hasan Kumte-
pe, Hüseyin Özkan, Mehmet 
Yozgatlı (Vabis Memet), Gazi 
Karaağaç, Ali Ateş (Ataş Ali), 
DursunBenli, Bayram Gücük 
(Topal Bayram) Mehmet Fırat 
(Piri Mamet), Mehmet Ulu (Bıyık Mamet) ilk akla gelen isimlerdendir. 

Daha isimlerini hatırlayamadığımız bütün şoförleri rahmet ve hürmetle yâd ediyoruz. 

15.22. Kenger Sakızı

Ülkemizin çeşitli yörelerinde 
yetişen dikenli bir bitkinin (Yü-
lüme) kök sütünden elde edi-
len doğal sakıza Kenger Sakızı 
adı verilir. Çocukların ticarete 
atılmalarının ilk adımı kenger 
sakızı satmalarıdır. Bu satış ya-
pılırken “Kenger,Kenger Sakı-
zı, Yayla Kenger Sakızı, Yayla 
Gülü” sözleri söylenir.

Darendelinin yaz aylarında 
dostuna vereceği en güzel he-
diyelerinden biri de kenger sa-
kızıdır.  Darende’nin Hacılar ve 
Baytarbağı Mahallesi, Yazıköy 
ve Çukurkaya Köylerinde ken-
ger sakızı önemli bir geçim kay-
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nağıdır. Geçimini kenger sakızıyla sağlayanlar yaz geldiği zaman çıkar dağlara. Yazın süt 
verir kengerlerimiz. Kengerciler karış karış dolaşır dağları. 

Kenger, 30-60 cm uzunluğunda, sütlü, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yaprakları tüylü 
veya çıplak, parçalı ve parçalarının uçları dikenlidir. Kenger sakızı elde etmek için, bitki-
nin üst kısmı tamamen kuruduktan sonra (Temmuz başlarında) kökünün etrafındaki top-
rak açılır, açığa çıkan kökün baş kısmı keskin bir bıçak ile çizilir. Meydana çıkan süt şek-
lindeki sıvı, bir gün içinde katılaşır. Toplanan sakızlar sıcak su ile yıkanarak temizlenir. 
Bu esnada yumuşamış olan parçalar (çeğnem) elden geçerek sakız şeklini alır. Mevsimi 
dışında da çiğnenmek istenen kenger, bir ipe dizilir veya kavanoz içinde muhafaza edilir. 
Genç sürgünler ilkbaharda toplanarak sebze olarak yenilir. Sürgünler ile yapılan yemeğe 
ise “Boranı” denilir. Ayrıca kengerden kahve de elde edilir.

 Hacı Cabbar Darende’nin meşhur sakızcısıydı. Niyazi Gölbaşı, Seydi Tutak, Osman 
Keliçi, Ali Beyhan, Ömer Çoban iyi sakız kesenlerdendi.

 Kenger sakızıyla ilgili akademik araştırmalar yapan üniversiteler kengerin mide ve diş 
hastalıklarında faydalı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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15.23. Çerçicilik 

Darendelilerin önemli vasıflarından 
biri de çerçicilik denilen seyyar satıcı-
lıkdır. Zamanla yerleşik düzene geçen 
bu çerçiler şehir şehir, köy köy dolaşa-
rak sırtlarında taşıdıkları camekânlar 
içinde bir eve lazım olan her çeşit ufak 
tefek ev eşyası, esans, attariye, tuhafi-
ye vb. eşyanın satılması veya bir başka 
eşya ile takas edilmesi suretiyle işlerini 
yürütürlerdi. 

Daha çok köylerde bulunan bu sey-
yar satıcılar gittikleri yerlerde dostluk-
lar kuruyorlar, espriler yapıyorlar, bu 
sebeple de yolları gözleniyordu. Da-
rendeli girişimciler çerçicilikten büyük 
esnaflığa adım atmalarıyla binbir çeşit 
mağazalarının ve bugünkü AVM’lerin 
oluşmasında çok önemli katkıları ol-
muş ve halen büyük şehirler başta ola-
mak üzere hemen hemen Türkiye’nin 
her yerinde saygın ticaretheneler işlet-
mektedirler.

15.24. Helvacılık

Darende’de “Helvacıoğulları” diye bilinen bir aile bulunmaktadır. Helvacılık ve tahin-
cilik mesleğini icra eden pek çok kişi bulunmaktadır. 

Helvanın yapılışı şöyledir: Şeker 150 derecede kaynatıldıktan sonra, çöğen kökü suyu 
katılımı ile çırpılmak suretiyle beyaz bir şeker ağdası elde edilir. Buna tahin katılır ve 
yoğrulur. İçerisine fındık, fıstık, ceviz veya kakao ilave edilir. Daha sonra kalıplara dökü-
lerek soğutulur. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez bir tatlısıdır. Oldukça besleyici ve do-
ğal bir lezzettir. Darende çarşısında meşhur helvacı dükkânları vardır. Öğle yemeklerinde 
ağır misafirlere esnaflar helva ile sıcak ekmek ikram ederlerdi. Helvacılar da fırıncılar 
gibi yarı lokanta görevini görürler. 

Ekin ekmeye başlandığı veya bitirildiği zaman işçiye moral vermek, onu ödüllendir-
mek amacıyla, tarla sahibi bir teneke köpük helva veya tahin helva getirir, işçilere dağıtır. 
Bu ikram, moral vermek ve emeğini helal ettirmek içindir.
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15.25. Fotoğrafçılık

Darende’de fotoğrafçı-
lık deyince akla gelen ilk 
isim: Mevlüt Zontul’dur. 
İlkokul tahsilinden sonra 
Setrekli seyyar fotoğrafçılık 
yapan, “Mehmet” isimli ki-
şiden bu mesleği öğrenmiş-
tir. 1935 yıllarından itibaren 
Darende’de fotoğrafçılık 
yapmıştır. Arşivindeki bütün 
fotoğrafları 2000 yılında Es-
Seyyid Osman Hulûsi Efendi 
Vakfı’na bağışlamıştır. 

Mevlüt Zontul’dan fo-
toğrafçılığı öğrenen ve uzun 
müddet bu işle uğraşan 
bir diğer isim ise: Osman 
Zontul’dur. İlçede teknik 
gelişmelerin getirdiği yeni 
sistemli fotoğrafçılık sana-
tının gelişimi ile bu mesleği 
bırakmak zorunda kalmıştır. 
Darende’de fotoğrafçılık yapan bir diğer önemli isim ise “Kavlaklar”dır. Ali Kavlak’ın 
yanında yetişen Eyüp Kavlak, 1982 yılına kadar siyah beyaz çekimler yaparken, 1982 
yılında renkli “arandizör” baskı makinesi alarak, bu tarihten itibaren Darende’de çekilen 
fotoğrafların renkli olmasını sağlamıştır. 1996 yılından itibaren “otomatik kompakt” bas-
kı sistemini kurmuştur.

 Darende’de yapılan tören, etkinlik, resmî programlar ve bunun gibi faaliyetlerin 
1960 yılından itibaren en önemli takipçisi ve şahsi fotoğraf makinesiyle bu hizmeti bir 
hobi olarak yapanlardan biri de Hikmet Uğur’dur. 1961 yılında Darende’ye gelen İsmet 
İnönü’nün fotoğraflarını çeken kişi Hikmet Uğur’dur. Oğlu İsmet Uğur da baba mesleğini 
devam ettirmektedir. 

Darende’de fotoğrafçılık bir nevi baba mesleği olarak gelişim göstermiştir. “Foto Or-
han” ticarî unvanıyla fotoğrafçılık yapan Orhan Zontul, Osman Zontul’un oğludur.
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XVI. DARENDE’DE GİYİM ÖZELLİKLERİ
Darende’de merkez ve köylerimizde giyim denilince bazı ayrıntılı özellikler göze çar-

par. Bugün merkezde, giyim şeklinin değiştiği hatta tamamen unutulduğu bir gerçektir. 
Yüzyıla yakın bir geçmişe sahip giysilerin, kumaşlarının renk ve estetik zenginliği bakı-
mından üstün olduklarını yaşlılardan duyup işitmek; müze ve koleksiyonerlerde görmek 
mümkündür.

Ülkemizde yanlış anlaşılıp yaygınlaşan batı taklitçiliği bölgemizi de etkilemiş İstanbul, 
Ankara gibi büyük şehirlerde batıya olan ilgi bölgesel zenginlikleri yok etmeye yetmiştir. 
Zamana göre olması gereken gelişim bir ulusal pota içinde eriyememiş, gerek desen ge-
rek model yönünden geleneksel bir temel üzerine oturtulamamıştır. Genç kuşak üzerinde 
konunun önemi işlenmediğinden ne kalanların kıymeti bilinmiş ne de bu özellikler bir 
tarafa kaydedilmiştir. Böylece her konuda olduğu gibi giyim konusunda da önemsenmez 
bir tutum sergilenmiş, nice desen ve örnekler unutulup gitmiştir. Köylerde ise durum daha 
farklıdır. Ulaşım zorluğundan dolayı Darende’nin şehirle ilişkisinin az olması insanları 
geleneklerine bağlı kıldığından şeklen de olsa geleneksel giyim özellikleri zamanımıza 
kadar gelebilmiştir. 

Şehir merkezinde, geleneksel giysilerimiz yok olmuş;  o günün özelliğini taşıyan sır-
malı kumaşlar yakılarak külçe gümüş elde etmede kullanılmıştır. Pahalı ve uzun ömürlü 
olan zengin desenli o eşsiz kumaş ve kadifeler bu nedenlerle antika eşya şeklini almıştır. 
Bugünün çağdaş dokuma tekniği ile oluşturulan kumaşlarla eski kumaşlar kıyaslanırsa 
zevk üstünlüğünün ve zenginlik farkının eskinin lehine olduğu görülmektedir. Doğal bo-
yalarla boyanmış doğal ipek, parlaklığını koruyabilmekte; renkler ise daha sade ve pastel 
olmaktadır. Renk uyumu ölçülü olup frapan renkler kullanılmadığından bu renkler, göz 
estetiğini bozmamaktadır. 

 

16.1. Erkek Giyimleri 

Eskiden erkeklerin bazıları kıl şalvar, içlik yani gömlek, belde kuşak yemeni, biraz 
yaşlıları; üç etek, altta beyaz renkte ve ayağı bağlamalı külot (tuğman) giyerlerdi. Köşe-
lerini beline sardıkları kuşağa sokup, yiğitlik alameti olarak kama veya toplu tabancayı 
göstererek yürürlerdi. Yeleklerinde takılı olan kösteklerin sesini çıkartması, o kişiye ayrı 
bir mutluluk verirdi. Gömleklerin üzerine giyilen aba ipten dokunur, yarım kol yelekten 
biraz uzunca olurdu. Bele silahlık takılırdı. 

 

16.2. Kadın Giyimleri 

Kadınlar; başlarında oyalı yazma, uzun ve belden büzgülü yakası ilikli fistan yani 
entari giyerdi. Ayakkabı olarak yüksek topuklu lastik veya iskarpin giyerlerdi. Bazı köy-
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lerde başa giyilen gümüşten fesin kenarına çeyrek altınlar takılarak alından görülmesi 
istenirdi. Örgülü saçların uç kısımlarına saç bağı ve koza bağlanırdı. Yürüdükçe kozalar 
gümüş kemere değerek ses çıkarırdı. Bazıları da dövme altınları iki taraflı şakaklarını 
kapatacak şekilde feslere takarlardı. Günümüzde köylerde büyük ölçüde bu tarz giyim 
kalkmış olmakla beraber, bazı köylerde bu giysi geleneğinin halen sürdürülmekte olduğu 
bilinmektedir. 

16.3. Delikanlı ve Genç Kız Giyim-Kuşam ve Süslemeleri

Genç kızlar güllü, renkli basmalardan dikilen fistan giyerlerdi. Ayakkabı olarak yüksek 
topuklu lastik giyerlerdi. Genç kızları gelinlerden ayırmak mümkündü. Kızlar taranmış 
örgülü saçlarını soldan sağa doğru bağlanmış halde serbest bırakırlardı. Baş bağlaması 
yapılırdı. Bu işlem, baş çevresine fazla yüksek olmayan bir kasnak üzeri siyah poşu ile 
sarılıp, apşa oturtularak çene altından bir bağ ile tutturulur, sonra siyah ipek ikinci poşu 
üçgen şeklinde katlanır, çene altından çaprazlandıktan sonra ense üzerinde genişçe bağla-
narak yapılırdı. Poşular; siyah, beyaz, koyu mor renkli olurdu. Poşuların çevresinde kalın 
bir çizgi halinde sırma olup, çepeçevre püsküllüydü. Poşunun alın üstüne gelen kısmı 
kaymasın diye iğne ile tutturulur, bazen poşunun sol ucu, sağ yanağın üzerinde tespit 
edilir ve sağ ucu sol tarafa iğne ile tutturulurdu.

16.4. Gelin ve Güvey Kuşamları

Düğünlerde de gelinler, süslenir ve beyaz gelinlik giyerler. Gelinlik giydirildikten son-
ra yenge tarafından dualar edilir. Beyaz gelinlik temizlik ve saflığı simgeler. O evde huzur 
bulasın, uzun ömür süresin anlamında “Gelinlikle gidiyorsun, kefenle çıkasın.” denir. Ge-
linin başı, oyalı yazma, yeşil sargı veya siyah peçe ile kapatılır. Kardeşi tarafından gelinin 
beline kırmızı kuşak bağlanır. 

Damadın giyinmesi de sağdıcın damadın koluna girerek donanması (elbise giymesi) 
için odaya girmeleriyle başlar. Orada ileri gelenlerden bir tanesi damadı giydirir. Bunun 
için gömleği üç defa başın üstünden döndürerek giyer. Bütün elbise giyilirken hayırlı 
olsun dilekleriyle bohçanın içinde gelen lokum, oradakilere dağıtılır. Damadın kıyafeti, 
takım elbise şeklindedir ve renk konusu da kişinin kendi tercihine bırakılır.

16.5. Süsleme Motifleri ve Adları, Süs Eşyaları 

Süsleme motifleri olarak, boncuk iğne, iğne oyası, tığ oyası, mekik oyası, çevre, mak-
rome ve peşkir yapılır. Köylerde ise, kuşak, terki bağı, çorap ve eldiven örgüleri yapılır. 
Her birinde ayrı bir sanat ve ayrı bir teknik kullanılır. Renkli floş ile geometrik şekiller 
verilerek ya da tek renk iğne oyası ile işlenir. Bazı el işlerinin üzerine nazar değmemesi 



Darende Kültür Envanteri

321

için, mavi gök rengi bez dikilir. Rengârenk lale, karanfil, armut çiçeği, gül ve sümbül 
motifleri işlenir. Yün işlerinde ve bayan çoraplarında sumak dalı, Halep küpesi ve kadı 
(kâtip) çiçeği desenleri işlenir. 

Süs eşyası olarak, saat, para ve tütün kesesi dikilir. Tütün kesesi, çuha ve kadifeden va-
zoya benzer şekilde dikilir. Çevre, makrome gibi eşyalar çiçek desenleriyle süslenir. Yap-
rak desenleri vazolarda, saksılarda kullanılır, camiler ve minareler de işlenir. İplik olarak 
floş, sarı, beyaz simlerden yararlanılır. Teknik olarak balıksırtı, filtre (mürver iğne), düz 
pesent, civan başı (vezir iğnesi), süzeni kasnak, tel kırma; kumaş olarak opel tire bezin-
den yararlanılır.

16.6. Giyim, Süsleme Eşyalarının Sınıflanması ve Her Parçanın Adı 

Başa Giyilenler, Adları ve Özellikleri 

Darende’de kadınların giyindikleri en önemli örtülerden biri, başörtüsüdür. Kadınlar 
başörtüsünün yanı sıra çeşitli süs eşyalarını da kullanmışlardır. Başına iki dizi altın takan 
kadın, ailesinin maddî durumunun iyi olduğunu ima eder. Nazardan korunmak için ba-
şörtüsünün üzerine; mavi boncuk, mercan veya muska takılır. Yeni evli kadınlar başına 
sim ya da simli örtü takar. Yaslı olanlar, siyah renkli kefiye bağlar. Genç hanımlar, beyaz 
renkli kefiye bağlar. Bekâr kızların ise, saçları taralı olur, tepelik ve hızma takarlar. 

1. Kala (Kalak, Küllük): Suriye veya Gaziantep’te, el tezgâhlarında, ipekli saten veya 
sırmalı ipliklerle dokunan kefiyelerle ve kasnakla yapılan, yüksekçe görünen baş bağla-
ma şeklidir. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, kare şeklinde ve etrafı saçaklı olur. Beyaz 
ve siyah renkleri vardır. Kala beş parça kefiyeden oluşur. Kefiyenin bir parçasını boynu-
nu örtecek şekilde başına bağladıktan sonra, alnının üzerine diğer bir parçası bağlanır. 
Üzerine fes, onun da üzerine ağaçtan yapılma kasnak konulur. Fes ve kasnağın üstü bir 
kefiyeyle bağlanır. Tekrar üzerine yuvarlak şekilde sargı bağlanarak, gösterişli görünmesi 
sağlanır. Fesi üzerindeki kasnaktan işlemeli ve örgülü bir ip ile çene altına bağlayarak, fe-
sin arkaya ve öne düşmesi engellenir. Kala, evli kadınlar tarafından kullanılır. Yeni evliler 
ve genç hanımlar, boynunu örten kefiyeyi beyaz bağlar, diğerlerini siyah renkle örterler. 
Yeni gelinler alın kısmına bir sıra altın dizer. Yasta olan insanlar, bütün kefiye parçalarını 
siyah renkte bağlar. 

2. Kefiye: İsmini takılan örtüden alan, iki parçadan oluşan baş bağlama şeklidir. Bekâr 
kızlar sadece baş kısmını kapatacak şeklide örter, saçın örükleri ve boyun kısımları açıkta 
kalır. Evli hanımlar boyun kısmını örten ve başının tamamını kaplayan bir kat kefiyenin 
üzerine, başın ön kısmını taç şeklinde yüksek bir görüntü vermesi için enli olarak sarar 
ve alnından sargı ile bağlar. Gençlerin alt kefiyesi beyaz olup, yaşlı ve yasta olanların alt 
kefiyeleri de üst kefiye parçası gibi siyah olur. 

3. Tepelik: Darende yöresinde “taç” olarak da adlandırılır. Bekâr kızlar başlarına ko-
yarlar. Fes üzerinde bulunan tepelikler, saçların üzerine konur. Ayrıca hızma da bağla-
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nır ki, yürürken ses yapsın. Bazı köylerde başa giyilen gümüşten fesin kenarına, çeyrek 
altınlar takılarak, alından görülmesi istenir. Örgülü saçların uç kısımlarına, saç bağı ve 
koza bağlanır. Yürüdükçe kozalar gümüş kemere değerek ses çıkarır. Bazıları da dövme 
altınları iki taraflı şakaklarını kapatacak şekilde, feslere takarlar. Genç kızlar başlarına 
taktıkları fesin üzerine gümüş veya bakırdan tepelik giyer. Tepeliğin halkalarına da pe-
nez, gümüş ya da altın para dikilir. Fesin alına gelen kısmına puru denilen ipekli küçük 
poşu bağlanır. Poşu üzerine arkadan bele sarkan poşu örtülür. Tepelik, kadın fesleri üze-
rine dikilen veya doğrudan doğruya saç üzerindeki tülbent üzerine yerleştirilen, çoğun-
lukla gümüşten bazen de altından yapılan baş süsüdür. Fesi tamamen veya kısmen örten 
tepelikler çoğunlukla düz, kubbeli ya da hamam tası şekillerinde olur.

Kala olarak adlandırılan baş bağlama şekline günümüzde bazı köylerdeki yaşlı hanım-
larda çok az sayıda rastlanabilir. Kefiye diye adlandırılan baş bağlama şekli; Türkmen 
köylerinde, Kölükler, Barındır, Yeniköy, Ağılbaşı, Ağılyazı ve Tohma Havzası’ndaki Ak-
çadağ köyleri ile Elbistan yöresinde hâlâ kullanılmaktadır. 

 

Gövdeye Giyilenler, Adları ve Özellikleri 
İç gömlekler, yuvarlak ve geniş yakalı olup patiskadan yapılır. Yanları yırtmaçlı olup, 

boyu diz kapağına yakın yere kadar iner, kol dirsek hizasında olur. Don ve şalvarın görül-
meyen kısmı rastgele kumaştan, görünen kısmı ise frapan kumaştan yapılır, bol şekilde 
topuk üzerine dökülür. Gülkurusu ve lacivert renkli çizgili kumaştan olur. Bunlar giyil-
dikten sonra yakalık bağlanır. Yakalık, açık renkli bir kumaştan yapılan dikdörtgen şek-
linde bir parçadır. İki ucundan bağcıkla enseden bağlanır. Üzeri boncuk veya teyellerle 
süslenir.

 

Belden Aşağısına Giyilen ve Bele Kuşanılanlar 
Üç etek denilen zıbın, kutnı kumaştan dikilir. Kumaşın dokunuş şekline göre taraklı, 

mecidiye diye adlandırılır. Dubleli dikilir. Duble olarak, parlak renkli kumaşlar seçilir. 
Zıbın önden ve boydan boya açık, yanlarda darca iki parça, arka kısmı daha geniş üç par-
çadan olur. Bel kısmı dar olur. Boydan peşlere, koyu renkli geometrik şekillerde teyeller 
çekilir. Zıbın giyildikten sonra sol ön etek sol tarafa, sağ ön etek sağ tarafa bükülerek 
uçlarındaki bağlarla arkadan bağlanır. Açık olan ön kısma ise, herhangi renkten bir ipek, 
keten veya saten kumaştan önlük bağlanır. Önlük zıbının arka peşine kavuşacak şekilde 
geniş olur ve yürürken yandan tuman görülür. Zıbın kollarının kirlenmemesi için siyah 
kumaştan yapılmış kolluklar takılır. 

Kuşağın yün, pamuk ve şal tipi bulunur. 20-25 cm genişlikte olur. Yerli dokuma ku-
maş (desenli kilim), geniş bağlanır. Bunun üzerine 3 veya 5 cm genişliğinde ve 3-4 metre 
uzunluğunda simli, güzel desenli, karışık örgülü ikinci kumaş bağlanır.
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16.7. Yün Çoraplarımız

Gençlerimiz hariç çoğumuz biliyoruz ve hatırlıyoruz; babaannelerimizin anneannele-
rimizin dokudukları gerçek koyunyününden uzun çorapları. Koyunun yünü iyice yıkanır, 
kurutulur, kurutulan yün yabancı maddelerden temizlenir ve yün çubukları ile çırpılır 
sonra yün tarağında uzun uğraşılarla taranır ve bembeyaz kabarmış yün meydana gelir, 
sonra eley denilen ağaçtan yapılan aletle o yün ip yapılmaya başlar çok ince iştir. Yapılan 
ipin kalınlığını aynı yapmak marifettir ip yapıldıkça eleye sarılır,eley dolduğu zaman ip 
eleyden sarılarak boşaltılır ip topağı haline getirilir. Babaanne gözüne gözlüğü takar sağ 
omzumun biraz altına bir filteke (çatal iğne)takar ipi içinden geçirir alır eline cağları (şiş-
leri)dolar ipi elinin başparmağına başlar ilmekleri atmaya dokur sobanın arkasında yavaş 
yavaş kış gecelerinde büyüklere, küçüklere ailenin hepsine isterse desenli isterse düz. Ök-
çesi geniş boyu uzun, kış aylarında ayağımızı sıcak tutan hakiki yün çoraplar yok artık o 
yün çorapları dokuyacak hanımda yok yaşlı annelerimizden belki bilen vardır.Ne kıymet-
li idi o çoraplar,gerçi hazır çoraplarda kıymetliydi veya yoktu.Delinen çorapları yamardı 
annelerimiz şimdi çorap yamayacak,becerecek hanımda yoktur herhalde.Varlık olduğu 
için onu giyecek kimsede yoktur. Çok şükür öylesi yokluktayok, aman olmasın da…Ço-
rabın tanesi kaç lira şimdi, hazırın da yünü var,kim bu kadar işle uğraşacak? Biz çocukla-
rımıza anlatınca, çorapda mı elde dokunur veya çorapda mı yamanır,inanmayacak.Belki 
de gülüp geçecek.Ama bunlar tatlı birer anı olarak hafızamızda kalacak…
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XVII. EĞLENCELER 

17.1. Büyüklere Mahsus Oyun ve Eğlenceler 

Kukla Oyunu: Ellere takılan kuklaları seslendirerek oynanan, neşe ve mizaçlı sözler-
le etraftakileri güldürme amacı taşıyan oyundur. 

Çoban ile Ağa Oyunu: Ağa, çobana sürüsünü teslim eder. Çoban günler sonra elinde 
bir postla geri döner. Ağa koyunların hesabını sorunca Çoban,  “20’si öldü, 30’unu şimşek 
çaktı, çatladı, 14’ünü kurtlar yedi, birini de ben kestim.” der. Deriyi ağanın önüne koyar. 
Yemek yiyen ağa, yoğurt dolu tası çobanın kafasına geçirir. Çoban, “Yüzümün ağıyla 
hesabımı verdim.” der. 

Kız kaçırma: Kâhya kadın elbisesi giymiş iki kişiyle çıkagelir. Etraftakiler bu “kız-
ları” kaçırmaya çalışır. Kâhyanın elinde uzunca bir sopa vardır. Bu sopa ile kızları kaçır-
maya çalışanlara hafiften vurur. 

Halaylar: Düğünlerin vazgeçilmez eğlencesidir. Oyunlar, çevre il ve ilçelerden gelen 
davul ve zurna eşliğinde olmaktadır. Bu yüzden o yörenin oyunları ağırlık kazanmıştır. 
Başlıca oyunlar;  Halay, Sallama, Ağırlama, Keçili, Delilo, Habuduyar, Kırıkhan, Nanay, 
Yanlara ve Malatya’dır. Benzer figürleri olan bu oyunlar gün geçtikçe önemlerini kaybet-
mektedir. 

Sinsin: Gece ve gündüz oynanabilen bir oyundur. Gece oynandığı zaman, ortada ateş 
yakılarak etraf aydınlatılır. Ateşin aydınlığında gençlerden bir tanesi yiğitlik, cömertlik 
edasıyla kendine özgü yürüyüş ve koşar adımlarla ateşin etrafında dönerek, rakibini de 
göz ucuyla takip eder. Toplulukta bulunan gençlerden bir tanesi rakip olarak, kendine 
mahsus kıvrak hareketlerle ilk çıkana elini vurmaya çalışır. İlk çıkan genç oyundan çıkar. 
Diğer rakipler birbirlerini takip ederler. 

Tura: Takriben bir veya bir buçuk metre civarında, kıldan yapılmış, kısa ve kalın bir 
iple oynanan oyundur. Bu oyunu herkes oynayamaz. Yöredeki gençlerin dayanıklılık, yi-
ğitlik, cesurluk gösterisi olarak bilinir. Gençler oyun için halka olurlar. Oynayacak olan-
lardan bacaklarına keçe bağlayanlar olabileceği gibi, sadece şalvarla çıkan da olur. Eline 
turasını alan genç, oyun alanına çıkar. İki eliyle başının üstünde tutarak, kendine has ha-
reketlerle etrafı turlar. İkinci kişi de elinde turasıyla meydana çıkar. Bir iki dönüşten sonra 
ikinci, birinci kişinin bacaklarına turayı vurmaya çalışır. Birinci kişi acıyı belirtmemeye 
çalışarak, oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. 

Berber Oyunu: Bu oyun için keven bitkisi, dehre (nacak), sabun ve kemer gerekir. Tı-
raş olacak kişi sandalyeye oturtularak, sabunlu keven yüzüne sürülür. Fazla acıtmamaya 
ve kanatmamaya özen gösterilir. Berber çeşitli komik hareketlerle dehreyi keskinleştir-
dikten sonra, kişiyi tıraş eder. Yapılan hareketlerle etraftakiler eğlendirilir. 

Kalaycı Oyunu: Yağlı tava ve bir metre civarında sopa ile oynanan bir oyundur. Uzun 
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sopa ceketin kollarına sokularak körük yapılmış olur. Körük çeken kişi, körük görevi ya-
pan adamın kaçmasına mani olur. Kalaycı, kapların zımparalama işini yaparken (kalayla-
ma yaparken), kirli elini (tavanın altına sürülen eli) körüğün yüzüne sürerek, etraftakileri 
neşelendirir. 

Güreş: Kına günü, gece güreşi olarak yapılır. Zamanımıza kadar bu gelenek devam 
etmiştir. Kategorileri; ayak, tozkoparan, orta, başaltı ve baş olmak üzere beş sıklette olur. 
Bir güreşçide “iki kişiyi yıkmak” şartı aranır. Ödüller, gelen sporcuların çokluğuna ve 
azlığına, ev sahibinin durumuna göre değişiklik gösterir.

Dikili Taş Oyunu: İki kişi ile yada iki grup halinde oynanır; grup ile oynanacaksa 
oyuncular eşlerini seçer, ikişer veya üçer kişi olabilir. Oyuncular veya gruplar yirmi-yirmi 
beş cm eninde kırk-kırk beş cm boyunda üçer tane sal taş bulurlar. Boş bir alanda ortaya 
bir çizgi çizilir, bu çizgide oyuncular veya grupla oynanıyorsa gruplardan birer kişi sırt 
sırta dönerler ikisi ters istikamette önceden anlaşılan adım kadar sayarak giderler, örne-
ğin; otuzadım. Adımın bittiği yere önceden hazırlanan birinci sal taş dikilir, sonra büyük 
bir adım atılır ikinci taş dikilir, sonra üçüncü taş da dikilir yalnız taşlar çok çabuk ayakta 
durmazlar altına sağına soluna ufak taşlar sokulur dik durması sağlanır. Bazı oyuncular 
dikili taşın arkasına taş korlar kolay yıkılmasın diye bu oyunun hilesidir ve oyuncular 
başlama çizgisine gelir oyuna ilk başlamak için ya sayı sayılır ya yazı tura atılır, oyuna 
ilk başlayabilmekavantajdır. Oyuna başlayacak kişi veya guruptan ilk oyuncu çizgide 
durarak karşı tarafın dikili taşlarının herhangi birini yıkabilmek için topladığı taşlardan 
bir tane atar.Eğer dikili taşların birini yıkarsa üç atış hakkı daha kazanır,  yıkamaz ise sıra 
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diğer oyuncuya veya guruptaki diğer oyuncuya geçer.Böylelikle atışlar yapılır. Hangi ta-
raf dikili üç taşı önce yıkmışsa üçüncü taş yıkılır yıkılmaz iki oyuncuda veya iki gurupta 
bulunan oyuncular koşarak o taşları dikmeye gider.Koşarken de karşı tarafın ayakta kalan 
dikili taşı varsa onları da eliyle ya da ayağı ile vurarak yıkar. Hangi taraf üç taşı daha ça-
buk dikerse bu kez oyuna o başlar.Böyle biten her oyun bir sayılır önceden anlaşılan sayı-
ya kim veya hangi gurup daha çabuk ulaşırsa oyunu kazanmış olur kazanan guruptakiler 
kaşı guruptan kendilerine birer eş seçerler ve çizgide seçtikleri kişilerin sırtlarına binerler 
ve dikili taşlara kadar sırtlarında giderler.

Gazel Kurt Oyunu: Gazel kurt oyunu çok kişi ile oynanır.Güz mevsimi ağaçlar 
yapraklarını döktüğü zaman her yer gazel doludur.Bahçede gazel toplanır veya çalgı ile 
süpürülür(çalgı genellikle kuşburnu dediğimiz ağaçtan yapılan süpürge).Koca bir yığın 
yapılır.Oyuncular gazel yığınının başında halka oluştururlar ve ebeyi belirlemek için bir 
kişi sayar.Önceden anlaşılan sayı kime denk gelirse o ebe olur. Gazel yığınının ortası 
açılır, iyice oyulur, ebe içine sokulur ve oyuncular tarafından zevkle üzeri gazelle örtü-
lür.Ebe gazel yığınının içinde görünmez haldedir. Oyuncular gazel yığınının etrafında 
“Gazel kurt gel beni yut- gazel kurt gel beni yut” diye bağırarak dönerler.Gazelin için-
deki ebede kurt sesi veya başka yabani hayvan sesi çıkararak, inleyerek cevap verir. Ebe 
(gazel kurdu) oyuncuların beklemediği bir anda gazelin içinden fırlar ve oyunculardan 
birini yakalamaya çalışır.Bu arada dışarıdaki oyuncuda ebeye yakalanmamaya çalışır.Ebe 
yakaladığı oyuncuyu kurt gibi hırpalar.Yakalanan oyuncu ebe olur ve o gazele gömülür, 
oyun böyle devam eder. 

Vur Patlasın Çal Oynasın: Bu oyun birkaç kişi ile ve pantolona takılan kemerle oy-
nanır. Bazı kimseler kuş-kuş bazı kimseler şap büyük oyunu da derler. Bir kişi ebe seçilir, 
ebe seçilince ya sayı sayılır, mesela altmış kime gelirse gibi veya iki avucun birine çok 
küçük bir şey saklanır ufacık bir taş, ufacık bir çöp olabilir. Bunu bulan ebe olur veya bu-
lan çıkar; en son kalan ebe olur. Ebe olan kişi sağlam bir kemeri eline alır yerden yüksek 
bir yere oturur. Elindeki kemerle uzunluğunu tutup göstererek gagası bu kadar kuyruğu 
var şu kadar kanadı var bu kadar ayakları var şu kadar vartlan vurtlan bu kadar, diye bir 
kuş tarif eder. Tarif ettiği uzunluğu elinden dışarı uzatır kemeri tutar. Oyuncular sırayla 
gelir ebenin elindeki kemerin ucundan tutar ve tahmin ettiği kuşun adını söyler.Mesela 
karga der, bilemediyse ebe,değil der.Oyuncu kenara çıkar, diğer oyuncu gelir, kemeri 
tutar tahmin ettiği kuşu söyler; bilemez ise bir başka oyuncu…Böyle devam eder. Ebenin 
tarif ettiği kuşun adını bilen oyuncuya ebe “Vur patlasın çal oynasın”der. Bilen oyuncu 
ebenin elinden kemeri alır, ikiye katlar.Öbür oyuncuları ebenin yanından uzaklaştırmaya 
çalışır, yaklaşana kemerle vurur ve kovalar.Elinde kemer olan oyuncu birini kovalayınca 
öbür oyuncular ebeye koşar.Ebeye vurmaya başlarlar,  kuş gibi kafasını elleriyle keker-
ler.Elinde kemer olan oyuncu ebeyi dövdürmemek için öbür oyuncuları devamlı ebeden 
uzaklaştırmaya çalışır. Oyuncuların bir kısmı uzaklaşınca bir kısmı ebenin başına birikip 
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ebenin kafasını devamlı kekmeye devam ederler. Ebe sıkışıp daralıp kekelenmeye da-
yanamayınca “Şap büyük-Şap büyük” veya “Kuş kuş-Kuş kuş” diye bağırır.Ebe böyle 
bağırınca ebeyi kekenler bırakır oyuncuları kovalayan kemeri alır,  gelir ebeye verir ve 
ebe oyuna yine başka bir kuş tarif ederek başlar. 

Ceviz Yuvalama Oyunu: En az iki kişi ile oynanır fazla kişide olabilir. Bu oyun ge-
nellikle cevizler soyulmaya başladıktan sonra oynanır çünkü cevizler olmuştur ve dibi-
ne dökülüyodur. Cevizlerin dibi arınır lobutlarla düşürülen cevizler şalvarların cebine 
doldurulur. Cepler dolduktan sonra hafif bayırımsı bir yer bulunur ve başlama çizgisi 
çizilir. Oyuna ilk başlayan çizgiden aşağı cezi bırakır ceviz kendi halinde nereye kadar 
yuvalanırsa beklenir.Ceviz durunca ikinci kişi aynı çizgiden cevizini bırakır.Eğer ceviz 
yuvarlanarak önceki oyuncunun cevizine değer ise o cevizide alır değmez ise bir diğer 
oyuncu cevizini bırakır. Değmeyen her ceviz durduğu yerde birikir  kimin cevizi ordaki 
herhangi bir cevize değerse  tüm cevizleri alır.Cevizi biten kişi oyun dışı kalır.Oyun böyle 
devam eder.

Gıdele Oyunu: Oyun iki kişi ile oynanır yetmiş beş seksen cm uzunluğunda bilek 
kalınlığında veya biraz daha ince olabilir karaağaçdan veya yesemeden bir sopa kesilir, 
buna lobut denir. Yine aynı ağaçlardan onbeş yirmi cm uzunluğunda oklava kalınlığında 
bir sopa daha kesilir.Bu sopanın bir ucunun üst kısmı diğer ucunun alt kısmı fülütün ağzı 
gibi inceltilir buna gıdele denir. Yerden onbeş yirmi cm yüksekliğinde iki taş bulunarak 
yan yana konur, burası kaledir. Oyuna başlayacak oyuncu kaleye geçer diğer oyuncu ka-
lenin karşısında dışarıdadır. Oyuna başlayacak oyuncu gıdeleyi yan yana duran iki taşın 
üzerine yani kaleye koyar.Önü karşı oyuncuya gelecek şekilde lobudu iki taşın arasına 
sokar ve gıdeleyi lobutla atabildiğince uzağa atar.Rakip oyuncu gelen gıdeleyi havada 
tutmaya çalışır, tutabilirse atan oyuncu ölür ve yer değişirler.Tutamaz ise atan oyuncu 
lobudu kale önüne uzatır.Rakip oyuncu gıdeleyi düştüğü yerden lobuda vurmak için atar.
Gıdele lobuda değerse yine o oyuncu ölür, değmez ise oyuncu kaleden başlayarak gı-
delenin düştüğü yere kadar lobutla sayar. (Bir lobut boyu 1 sayı) Gıdelin yanına gelir, 
gıdelenin uç kısmındaki inceltilen yere vurarak veya sürükleyerek lobudu altına sokmak 
suretiyle gıdeleyi havaya kaldırır ve tekar vurur.Yerden havaya kaldırıp vuramazda gıdele 
yere düşerse yine ölür, vurabilirse rakip oyuncu gıdeleyi yakalamaya çalışır.Ne zaman 
yakalarsa veya oyuncu gıdeleyi yerden kaldıramaz ya da kakdırırda havada vuramaz yere 
düşürürse oyun kendisine geçer ve kaleden oyuna başlar. Yoksa yine oyuncu gıdeleye 
ikinci vurduğu yerden gıdelenin düştüğü yere kadar lobutla sayar, önceden anlaşılan sayı-
ya kim önce ulaşırsa oyunu o kazanır. Kazanan oyuncu gıdeleyi kaleye koyar.Kaybeden 
oyuncu karşıdadır, lobutu iki taşın arasına sokar.Önü kaybeden oyuncuya doğru atabildi-
ğince uzağa atar, gıdelnin düştüğü yerden kalaye kadar kaybeden oyuncunun sırtına biner.
Eğer karşıdaki kaybeden oyuncu gıdeleyi havada yakalarsa iş tersine döner, yakaladığı 
yerden oyunu kazananın sırtına biner, kaleye kadar taşır. 
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Mozu Oyunu: Mozu oyunu birkaç kişi ile oynanır. Küçük yumurta büyüklüğünde 
yuvarlak bir taş bulunur, bunun adı mozudur. Oyuncuların her biri kendine iki el bü-
yüklüğünde yassı sal taş bulur, bunun adı enekedir. Mozu oyunu oynanacak yerde sabit 
gömülü, yerden bir iki parmak yüksek bir taş bulunur ve mozu bu taşın üzerine dikilir, 
yani o taşın üzerine koyulur. Oyun başlamadan önce oyunun kaçta biteceğinde anlaşılır.
Örnek, iki yüzde bitecek. Oyuncular dikili mozudan yirmi veya yirmi beş adım geriye 
sayarak uzaklaşır ve bir çizgi çizilir,burası başlama yeridir.Oyuncular bu çizgiye geçerek 
sıra ile mozuya en yakın düşmek için eldeki enekeler yani sal taşlar atılır,herkes kendi 
enekesini tanır, mozuya yakınlık sırasına göre oyuna başlanır.En yakın olan enekesini alır 
tüm oyuncuların enekelerine atarak sırasıyla vurmaya başlar.Her enekeye vurduğunda 
birer birer sayar, eğer enekelerden birine vuramaz ise oyun ondan sonra mozuya ikinci 
yakın düşene geçer. Oyuncu kendi enekesiyle diğer oyuncuların hepsinin enekesine te-
ker teker vurmak zorundadır. Enekelere vurunca sıra takip edilmez.Oyuncu enekesiyle 
enson oyuncunun enekesine vurduktansonra son vurduğu enekenin yanından kendi ene-
kesiyle dikili duran mozuya çok uzağa fırlatacak şekilde mozuya vurur.Mozunun gittiği 
yere kadar dikili durduğu yerden başlayarak önceki kazandığı sayının üzerine her ayak 
boyunu bir sayı olarak sayarak mozuya kadar sayar, mozuyu alır gelir ve yerine dikerek 
tekrar enekelere vurmayla oyuna devem eder.Ne zaman enekesini bir başka oyuncunun 
enekesine veya mozuya vuramaz ise yada mozuya vururda mozu bir ayak boyundan kısa 
düşerse oyun başkasına geçer.Böylelikle oyun devam eder.Anlaşılan sayıya kim önce ula-
şırsa oyunu o kazanır. Sonra mozu tekrar dikilir oyunu kazanan üç beş adım geriye çıkar 
anlaşmaya göre, enekesiyle mozuyu çok uzağa fırlatacak şekilde mozuya vurur mozunun 
gittiği yere kadar oyunu kaybedenlerin sırasıyla sırtına biner.Oyunu kaybedenler kazana-
nı mozunun yanına kadar sırtında taşırlar, oyun böylelikle tekrarlanır. 

Sayı Sarkıtmak: Darende’mizde eskiden sayı sarkıtılırdı.Büyükler doksan gün kış 
sayarlardı, onları da karakış zemheri veya zemheri, zahmeti, mart dokuzu, abrıl beşi ve 
kocakarı kışı vs adlandırırlardı.Kışın yarı olduğu gün mahallenin gençleri toplanır, iki 
kişinin boynuna heybetakılır, büyükler önde gençler arkada mahallenin bir ucundan baş-
lanırarak evler gezilir. Her evin kapısında hep birlikte ; ‘Sayı sayı sarkıttık Hacı Ahmet’i 
korkuttuk, teşt altıda köfte var ondan bize hisse var, verenin bir oğlu olsun, vermeyenin 
kel bir kızı olsun, onu da Allah elinden alsın.’ diye bağırarak kapının açılmasını beklerler.
Kapı açılıncaya kadar bu maniye bağırarak devam edilir. Ev sahibi evinde ne varsa(dut, 
bastık, ceviz vs.)bir tabak doldurup getirir,heybeye boşaltır.Böyle tüm mahalle dolaşılır, 
sonra sofası (odası) büyük olan bir eve gidilir, toplanan mallar ortaya koyulur, hep birlikte 
yenilir. Geç saatlere kadar oturulur sohbet edilir,  şakalaşalır, oyun oynanır ve dağılınırdı. 

Yirmi Yedi Taş Oyunu: Oyun iki kişi ile oynanır. Ev dışında bağda bahçede oynanır.
Oyuncular yirmi yedi şer tane bilyeden biraz büyük taş toplar ve karşı karşıya otururlar.
Herkes kendi önüne avuç içi büyüklüğünde yan yana üç kuytu eşer.Bu kuytulara dokuzar 
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tane taş paylaştırır. Ayrıcabir kuytu da yan tarafaeşilir.Bu kuytunun adı mağazadır, kaza-
nılan taşlar buraya konur. İmece usulü ile oyuna başlanır.Oyuna başlayan oyuncu kendi 
kuytusundan istediği kuytuyu seçip o kuytudaki taşları alır saat istikametinde her kuytuya 
birer tane dağıtır. Elindeki taş bitince karşı oyuncu başlar, oda kendi kuytusundan istedi-
ği kuytudaki taşları alarak birer birer her kuytuya dağıtır.Son taşın geldiği kuytuda eğer 
taşlar iki, dört yani çift taş olursa o kuytudaki taşları alır ya da elindeki son taşı koyduğu 
kuytuda koyduğu taşla beraber  üç taş  olursa o kuytuya  çüş veya   köy odası der.Artık 
o kuytuda kendinin olmuştur.Rakip oyuncu kuytu kendinin olmasına rağmen o kuytuyu 
elleyemez ve oraya biriken taşların tümü karşı tarafın olur. Oyun böyle devam eder, hangi 
oyuncunun taşı biterse oyunu kayıp etmiş olur. 

Mansar Eşliğinde Tasavvuf Musikisi Dinletileri

17.2. Çocuk Oyunları ve Eğlenceleri 

Darende ve çevresinde oynanan çocuk oyunları şunlardır; Çelik Çomak Oyunu (Çelik 
Mettik), Mozu, Beştaş,  AşıkOyunu, Saklambaç, Ayağım Nallı, Kazgıç, Birdirbir, Seke 
Seke Ben Geldim, Kuvvet Taşı Ve İp Atlama. 

Saklambaç: İki veya daha fazla oyun arkadaşı ile oynanan bir oyundur. Geceleri ay 
ışığında, mahalle sokaklarında oynanır. Oyunda bir kişi ebe olur, gözlerini kapar ve yüze 
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kadar sayar. O esnada diğer oyuncular saklanır. Ebe yanlış bir kişinin adını söylerse, 
“Çömlek patladı” diye bağırılarak, ebe tekrar saydırılır. Ebe tüm kişileri sobeleyene kadar 
oyun devam eder. Yeni bir ebe seçilirken birbirlerine ad takarlar. Hangi isim seçilirse o 
kişi ebe olur. Oyun geç vakitlere kadar devam eder. 

Ayağım Nallı Oyunu: Kalede bekleyenler, kale taşına ayağını vurarak diğer oyun-
cuları kovalar. Yakalananlar esir alınır. Esirleri kurtarmaya çalışanlar ile kaleyi ve esiri 
koruyanlar arasında mücadele sürer. Kale giderse oyuncular yer değişir. 

Çelik Çomak Oyunu: Dört veya daha fazla kişi tarafından, iki grup halinde oynanır. 
Bu oyunun iki türü olur. Birincisinde çelik oyuncularının durumuna göre, 5-10 cm boyun-
da, 2-3 cm kalınlığında değnek, 50-60 cm boyundaki çeliğe uygun olur. Oyuncular sırayla 
çeliği havaya atar ve sopa ile vurur. 

Çelik havada giderken öbür oyuncu tarafından engellenirse, içindeki oyuncu ölü sayı-
lır. Çelik havada tutulursa, tutan taraf çelik çalmaya hak kazanır ve yer değiştirirler. İkin-
cisinde ise, çelik yere açılan çukura veya iki taş üzerine konur. Sopa ile havalandırarak, 
sopa ile vurulur. Devamı, birinci oyundaki gibidir. “Ölen” yani oyunu kaybeden kişilerin 
tekrar oyuna katılması için, kendinden sonra oynayan kişi tarafından çeliğin, sopanın 
üzerinde 10’a kadar sayılması gerekir. Oyuncu kümesinde hepsi ölürse, diğer küme ile 
yer değiştirirler. 

Mettik Oyunu: Çeliğin iki ucu ayrı ayrı yönde yontulur. Oynayan kişinin birer mettiği 
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(çeliği) vardır. Oyuncunun sırasıyla dört defa vurma hakkı vardır. Mettiği en uzağa yolla-
yan oyuncu, oyunu kazanmış olur. Mettiğin ucuna sopa ile vurulduğunda çelik zıplar ve 
o anda sopa ile vurulması gerekir ki uzağa gitsin. Oyun oynarken şöyle denir: “Metik bir 
mart, ikilen bir şart, üçlen bir got, dörtte de, go da git.”

Kazgıç Oyunu: Birkaç kişi arasında, oluk altlarında ve biraz nemli toprakta, uçları 
sivri sopaları saplamaya çalışılarak oynanır. Bu işlem yapılırken saplanan kazgıçlar düşü-
rülmeye çalışılır ve düşen kazgıçlar artık düşürenin olur. Oyun, kazgıçların bitimine veya 
çocukların evden çağrılışına kadar devam eder. 

Birdirbir Oyunu: Üç veya dört oyuncu ile oynanan oyundur. Ebe seçilen kişi, elleri 
dizinde olarak eğilir, diğerleri onun üzerinden atlamaya çalışırlar. Oyun başı olan kişi ta-
rafından, oyun zorlaştırılarak atlama işi devam eder. Oyun kuralını bozan kişi üzerinden 
atlayanla değişerek ebe olur. 

Seke Seke Oyunu: Karşılıklı eşit sayıda belli mesafede oturan oyunculara, oyuncu 
başları tarafından ayrı isimler kulağa fısıldanır. Oyuncu başı, karşı taraftan ayrı isimler 
kulağına okunan oyunculardan birinin gözünü eliyle kapatır. Kendi oyuncularından birine 
seslenir, o gelir alnına dokunur ve gidip arkası dönük olarak otururlar. Dokunulan kişi 
dokunanı bulursa, kendi grubuna gider. Eğer bulamazsa o grupta kalır. Oyun bu şekilde 
devam eder. 
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Kuvvet Taşı Oyunu: Delikanlılar arasında kimin daha güçlü olduğunu göstermek 
için, seçilen taşı belli bir noktadan uzağa fırlatmadır. En uzağa atan kişi en kuvvetli olarak 
kabul edilir. Oyun, oyuncular yorulana kadar devam eder.

İp Atlama: Kızlar tarafından oynanan ve hemen her yerde bilinen bir oyundur.

Darende Üçayağı: Bölgede oynanan, zeybek havasında bir oyundur. Oyun halay çe-
kilerek oynanır. Halay çekilirken şu türkü söylenir:

Su gelir köpüğünden 
İçilmez köpüğünden 
İpek olsam sarılsam 
Şu yârin topuğundan 
Şu gızın gaşı, gözü 
Ahrazı, dillendirir 
Gelin, gelin hayranın olam 
Gızey çobanın olam 
Su gelir millendirir 
Çayırı çillendirir…

Kış Yarısı: İlçede ve çevrenin hemen hemen her yerinde, 15 Ocak gecesi, gençler ta-
rafından toplanılarak yapılan bir eğlencedir. Gençler mahalledeki evleri gezerek topluca 
yiyecek toplar ve bunları eğlenerek yerler. Daha sonra hep birlikte şu sözleri söylerler: 

Sayı sayı sarkıttım 
Hacı Ahmet’i korkuttum. 
Test altında küfte var, 
Ondan bana hisse var. 
Verenin bir oğlu olsun, 
Vermeyenin bir kızı olsun. 
Onu da Allah elinden alsın hey hey…

Landırnaç: Seçilen bazı taşların diğer taşlara nişan alınarak vurulmaya çalışıldığı bir 
oyundur.

Cıncık: Cam ve kemik boncuklarla oynanan oyundur. Bilye veya misket adıyla da 
bilinir.

Minavara:  Ebe seçilerek gruplar halinde oynanan, saklambaca benzer bir oyundur.

Zıldır zır zımba: Küçük taş parçaları ile sayı saymaca şeklinde oynanan bir oyundur.

Yumak: Halı örülen yerlerde, artan ip parçaları birleştirilir, sımsıkı sarılır, futbol topu-
nun olmadığı geçmiş yıllarda oynanan oyundur.

Hallaç: Grup halinde oynanır. Saklı olan nesneyi bulmak amaçlanır.

(Eğlenceler bölümü hazırlanırken M. Yel’in arşivinden faydalanılmıştır.)
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17.3. Darende’de Sinema

1964 yılında Darende’de Necati Bey Sinemasının olduğu bilinmektedir.
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XVIII. MİMARÎ
18.1. İlçedeki Tarihî ve Kültürel Yapıların Mimarîsi

Darende, tarihi ilk devir-
lere kadar inen tarihî, kültü-
rel ve turistik birçok esere 
sahiptir. Darende’de turistik 
mekânlar, ziyaret yerleri ve 
tarihî eserler arasında Şeyh 
Hamid-i Velî Camii ve Kül-
liyesi, Balaban’da Abdur-
rahman Erzincanî Camii, 
Günpınar Köyü’nde Şela-
le, Yeniköy’de Aslantaşlar, 
Ozan Köyünde Ozan Mesci-
di, Eski Darende mevkiinde-
Camisiz Minareler, Zengibar Kalesi, Kudret Hamamı (Gevr Hamamı), Bedesten ve tarihî 
Hüseyin Paşa Hamamı, İbrahim Paşa Camii, Karşıyaka’da Seyyid Abdurrahman Gazi 
Camii, Yenice Köyünde Maşattepe Tümülüs’ü, Hasan Gazi Türbesi bulunmaktadır. 

Ozan Anıtı; Ozan Köyü yakınlarında 8. yüzyıldan kalma taş yapı, küçük bir kilise ola-
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rak kullanılmış, Battal Gazi tarafın-
dan mescide çevrilmiştir. Ozan Mes-
cidi olarak bilinen bu mescit Tohma 
Çayı kenarında bahçelik alanlar içe-
risinde yer almaktadır. 

Zengibar Kalesi; Darende adıy-
la bütünleşen Zengibar Kalesi’nin 
de önemli bir değeri vardır. Kalenin 
günümüze sadece giriş kısmı sağlam 
olarak gelebilmiştir. İlçede bulunan 
bir diğer kale ise, Hisar Kale’dir. Hi-
sarkale Köyü sınırları içinde kalan 
bu kale Tohma Çayı kenarında yük-
sek bir kaya üzerindedir. 

Yenice’deki Maşattepe Tümü-
lüs’ünden 2800 yıllık olduğu sanılan 
bir kadın mumyası çıkartılmış olup, 
halen Malatya müzesinde yer almak-
tadır. 
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Bölgede hüküm süren 
Danişmendliler, Selçuklu-
lar, İlhanlılar, Eretnalılar, 
Memluklüler, Zülkadirliler 
ve Osmanlılar dönemin-
den kalma birçok yapı tipi 
bulunmaktadır. 17 cami, 4 
türbe, 1 bedesten, 4 köprü, 
1 hamam, 1 gusülhane, 2 
çeşme, 2 tarihî ev bilimsel 
incelemelere konu olmuş-
tur. Hakkında efsaneler an-
latılan Darende’nin camisiz 
minareleri 7 adettir. 5 tane-
si Kaymakamlık ve Hulusi 
Efendi Vakfının hazırlamış 
olduğu ortak proje ile Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü tara-
fından restorasyonu yapıl-
mıştır.. 

Zaviye Mahallesinde 
bulunan Yusuf Paşa Bedes-
teni ve Hüseyin Paşa Ha-
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mamı turistik değer taşıyan iki önemli yapıdır. Bedestenin kuzeybatısında Hüseyin Paşa 
Hamamı aslına uygun şekilde yeniden restoresi 1998 yılında tamamlanmıştır. 

Bir diğer önemli yer Kudret Hamamı’dır. Önceleri “Gevr Hamamı” olarak da bili-
niyordu. İlçemizin Zaviye Mahallesinde bulunan bu hamam Somuncu Baba Cami ile 
Köprügözü mevki arasında Tohma Çayı’nın kenarındadır. Yıl boyu suyu ılık olup 22 de-
recedir. Yaz kış yıkanılabilir. Önceleri değirmen çarklarına inen oluk gibi, kaya içinde do-
ğal taş borudan su Tohma düzeyindeki çakıllar üzerinde büyük hızla düşerdi. Es-Seyyid 
Osman Hulûsi Efendi Vakfının katkılarıyla modern bir havuz yaptırılmıştır. 

Şehrin Heyiketeği Mahallesi’nde bulunan Sadrazam Mehmet Paşa Külliyesi de önemli 
tarihî ve turistik bir eserdir. Külliyeden bu güne sadece kütüphane ve minaresi kalmış-
tır. Külliyenin yapım tarihi 1778’dir. Bu tarihî yapının tahrip olması sonucu, kütüphane 
başka yere taşınmış, 1980’de ise Zaviye Mahallesinde E-24 karayolunun doğu kenarında 
yapılan yeni binaya taşınmıştır. Tarihî kayıtlarda rastlanılan ancak günümüze intikal et-
meyen birçok yapının bulunması da tarihî, kültürel ve turistik değerler açısından ilçenin 
zengin bir mirasa sahip olduğunu göstermektedir.
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18.2. Yol ve Köprü Yapımı 

Darende ilçesindeki 6 kasabanın yolu asfalttır. Köy ve mezra yollarının uzunluğu 330 
km’dir. Asfalt yolu olan 
köyler; Ağılyazı, Akçatop-
rak, Başdirek, Çaybaşı, Çı-
nar, Çukurkaya, Yavuzlar, 
Gökçeören, Güdül, Gün-
pınar, Günerli, Hisarcık, 
Hisarkale, Irmaklı, Karadi-
ğin, Karabayır, Karabacak, 
Kaynak, Kölükler, Mul-
lauşağı ve Yenipazar’dır. 
Yolu stabilize olan köyler; 
Akbaba, Başkaya, Barındır, 
Gaziköy, Göllüce, Hacolar, 
Kavak, Kerimli, Kurudere, 

Yazıköy Köprüsü
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Kuzpınar, Uzunhasan, Üçpınar, Yarımca ve Sakarya’dır. Bu köy yolları asfalta hazır köy 
yolları olup, henüz asfaltı dökülmemiştir. Sadece Kurudere köyünün ilçe ile bağlantı yolu 
bulunmamaktadır.

İlçede bulunan bazı köprülerin tarihî ve turistik değerleri vardır. Uzunok Köprüsü, 
Tohma Çayı üzerinde kurulan ve ilçemizin Kaldırım ve İbrahim Paşa Mahallelerini bir-
birine bağlayan Uzunok mevkiinde kurulmuştur. Uzunluğu 22-30 metre ve genişliği 4.60 
metredir. Köprü, Hazinedarzade Kâşif Ağa’nın yardımı ile 1832’de tamamlanmıştır. 
Tohma Çayı üzerinde kurulan bir diğer köprü Köprügözü Köprüsü’dür. Uzunluğu 17, 
genişliği 3,5 metre olan bu köprü de Hazinedarzade Kâşif Ağa’nın yardımı ile 1832’de 
tamamlanmıştır. Şehrin Nadir ve Gökyar Mahallelerini birbirine bağlayan Nadir Köprüsü 
yine Tohma Çayı üzerinde kurulmuştur. Köprüyü Beşir Mehmet Paşa’nın yaptığı kabul 
edildiğine göre 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olmalıdır. 
Köprü sade bir görünüşe sahiptir. Uzunluğu 16,5, genişliği 3,4 metre olup, iki yuvarlak 
kemer üzerindedir. Tohma Çayı üzerinde ve Hacılar Mahallesi’nde bulunan Abidin Paşa 
Köprüsü de tarihîbir köprüdür. 1756 yılında Abidin Paşa yaptırmıştır. İki kemer üzerinde 
19,7 metre uzunluğu, 3,5 metre genişliği vardır.İlçede bulunan ve halen kullanılan taş 
köprülerden biri Kavlak Köprüsü’dür. Herhangi bir kitabe ve yazıt olmamakla birlikte 
son Osmanlı dönemi eseridir.

Elbistan Yolu Taş Köprü
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18.3. İbadethaneler 

Şeyh Hamid-i Velî Cami ve Külliyesi 

Şeyh Hamid-i Veli Cami olarak kullanılan kare planlı yapı, trompların teşkil ettiği 
yedigen bir kasnak ile kubbeyi taşır. Birer tane doğu ile batıya, iki de kıbleye açılan 
tavan pencerelerine ek olarak kubbe kasnağından yedi yüzeyde, şevli pencereler bulun-
maktadır. Kubbe üzeri yedigen piramit çatı ile örtülüdür. Somuncu Baba ve oğlu Halil 
Taybi’nin kabri şerifleri bu kubbenin altındadır. Müteakip asırlarda doğu ve kıble tarafa 
ilave edilen kemerli sahnlar, ahşap düz örtü ile son cemaat mahalli ise kıbleye meyyal 
çatı ile kapatılmıştır. Asıl mekâna girişte, kapı kemeri altında bulunan tamir kitabesinden 
camiin H. 1005 Muharrem ayı, Miladi 1596 Nisan-Mayıs ayında yapıldığı anlaşılmakta-
dır. Türbe arkasında çıkan memba kaya suyunun, cami içerisinde bulunan kayadan oyma 
kanalla kapı girişinin sağında doğal şadırvan lüleleri ile aktarıldığı ve abdest almak üze-
re hazırlanmış mekân, estetik açıdan dikkat çekici bir özelliktedir. Tarihi dokuya uygun 
olarak yapılan kanalın zarafeti ziyaretçileri etkilerken Su kanallarının üzerindeki kayanın 
aynı şekliyle durması, tarihi sanat ve estetiğe uygun olarak restorasyonu Camiye muhte-
şem bir görünüm katmaktadır.  Minberdeki Lihye-i Saâdet, Mehmet İzzet Paşa tarafından 
İstanbul’dan Darende’ye hediye edilen iki Sakal-ı Şerif’ten birisidir. Sakalı Şerifin bulun-
duğu minber ise 19. yy eseri olup ağaç işlemeciliğinin güzel bir örneğidir. Ayrıca Kıble 
yönündeki hazirede mevcut Somuncu Baba ahfadından olup Darende ye ve Külliye’ye 
hizmet eden zevatın kabri şeriflerinin tanzimi ve Türkçe tanıtım levhaları yaptırılmıştır. İç 
mekânda bulunan Cihar-i Yâri Güzin levhaları ve yekpare hazırlanmış Mihrabiye Ayeti, 
Osmanlı tarzındaki kandil ve avizeler ortamın güzelliğini derinleştiren estetik unsurlardır. 
Cami ana mekânının sağ tarafına birinci ilave cami tamamlanmış olup hemen yanında 
ikinci ilave caminin inşaası devam etmektedir. Şeyh Hamid-i Veli caminin ön kısmına 
kütüphane-araştırma merkezi yapılmıştır. Özel Darende Somuncu Baba Tanıtım Merkezi 
Müzesi külliye müştemilatı içerisinde bulunması hasebiyle kültürel dokuya uygun bir 
ziyaret mekânıdır. Yılda 400 bin kişinin ziyaret ettiği dini turizm merkezinde ihtiyaca bi-
naen yeni tesis edilen 5.000 cemaat kapasiteli ikinci ilave camii ve sosyal birimlerle cami 
müştemilatına dâhil edilmiştir. Yapılan yeşil alan düzenlemesi ile çevre tanzimi kültürel, 
manevi ve tarihi bütünlüğüne uygun olarak bir külliye konumundadır. Yapılan birinci ve 
ikinci ilave camilerin ana camiye uygun olarak kare planlı olması çatı yüksekliklerinin 
ise ana camiden tedricen aşağıda bulunması manevi değer, tarih sanat ve estetik açıdan 
çok önemli ve anlamlıdır.

Şeyh Abdurrahman Erzincanî Camii ve Külliyesi 

Abdurrahman Erzincanî Camii modern dinîmimarînin en güzel örneklerinden biridir. 
Çadır şeklindeki mescidi, mızrak ucu şeklindeki minaresi ve diğer yapılarıyla modern 
mimarî anlayışta inşa edilmiş bir eserdir. 

Medişeyh Camii ve Külliyesi 
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Dânâ Bey Minaresi 

Eski Darende’de kesme taştan inşa edilen ve şerefe korkulukları ile külahı yıkılmış 
olan minare, kayıtlara göre 1727 yılında Osmanlı paşalarından Hacı Hüseyin Paşa tara-
fından yapılmıştır. 

Hacı Müşrif Minaresi 

Eski Darende’de kesme taştan yapılan minare, onaltıgen gövdelidir. Kayıtlara göre 
1740 yılında Abidin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

18.4. Türbeler 

Hasan Gazi Türbe ve Şehitliği 

Hüseyin Paşa ve Ahmed Rifat Bey Türbeleri 

İlçede Eski Çarşı Mezarlığı içerisinde Hüseyin Paşa ve Ahmed Rifat Bey türbeleri tu-
ristik ve tarihî değerlere sahiptir. Türbeler yörenin pur taşı olarak bilinen taştan yapılmış 
ve restore edilmiştir. 

18.5. Mezarlar

İlçede çok sayıda tarihî mezarlık da tanıtımı ve envanteri çıkarılarak kamuoyuna, bi-
lim dünyasına sunulacak değerdedir. Nasıl Ahlat mezar taşları Ahlat’ın simgesi olması 
itibariyle turistik değeri varsa aynen Darende mezar taşları da yapılacak inceleme ve 
değerlendirmeler sonunda bu değeri hak edecektir.

Yenice Beldesi merke-
zinde yer alan Maşatepe 
mevkiindeki höyükte bu-
lunan Roma Mezarı, içten 
düzeltilmiş ve dıştan moloz 
ve toprakla dolgunlaştırıl-
mış taştan inşa edilmiştir. 
Çift mekânlı yapıda ahşap 
sanduka içinde kadın cese-
di bulunmuştur. Taşınır ni-
telikteki küçük buluntular 
Malatya Müzesi’nde teşhi-
re sunulmuştur. Tahminen 
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M.Ö. 1. yüzyıla aittir. Bölgede üç adet höyük daha bulunmaktadır. 

Eski Darende’deki Osmanlı dönemine ait iki mezar, yöre belediyesince çevrilip, koru-
ma altına alınmıştır.

Eski kitabelerden birkaç örnek şöyledir.

Korkmaz Hafız’ın Kabir Kitabesi

Hüvel Baki

Muhibbi hânedanı âli Ahmed

Korkmazzâde Hacı hâfız Muhammed

Fenânın koydu fâni lezzetini

Bekânın buldu baki izzetini

Ruhu için el-fatiha

1952

Müftü Abdurrahman Saip Efendinin Kabir Kitabesi

Hüvel Hallakul Baki

Fahrul ulema / Celilül menakıp

Müftiyyül enam / Abdurrahmanı Saip

Ruhu için el-fatiha

Emekli Hâkim Şair ve Yazar Şükrü Erdoğan Ulu’nun Kabir Kitabesi

Mahlasım Mustakim idi

Bende hep öyle yaşadım

Aşıkıydım ben erdemin

Onu asla bulamadım

Ey insanlar şu kabrime

Bir bakında ibret alın

Erdemi siz de arayın

Bari siz yakalayın

Emekli Hâkim Şair ve yazar

Mehmet oğlu Şükrü Erdoğan Ulu

D. 1.09.1920

Ö. 01.04.1997
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18.6. Hayrat ve Çeşmeler 

Darende’de yaptırılan çeşme-
ler arasında Ahmed Paşa, Hüseyin 
Paşa ve İbrahim Paşa’nın yaptır-
mış oldukları vakıf çeşmeler, şehrin 
su ihtiyacını karşılamakta önemli 
bir hizmet gerçekleştirmişlerdir. 
Balaban’da yaptırılan çeşmelerden 
en dikkati çekenleri ise Balaban 
Bey ve ailesinden Emir Ahmed Bey 
ile 18. yüzyılda yaşamış Darendeli 
devlet adamlarından Abdurrahman 
Paşa Çeşmeleri’dir. 

Şeyh Pınarı Çeşmesi Balaban’ın 
batısında Mametçe kapısına 300, 
Davutlu kapısına 400 metre uzak-
lıktadır. Çeşme, sulama, içme ve 
temizlik için kullanılmıştır. Halen 
hizmet vermeye devam etmektedir. 
Balaban Nahiyesi, Abdurrahman 
Paşa Çeşmesi Şeyhli Mahallesi, 
Hocalar Sokak’ta bulunmaktadır. 
Halen asli yapısını muhafaza etmektedir. İbrahim Paşa da büyük babası gibi Darende’nin 
su ihtiyacını karşılama yönünde çalışmaları olan şahıslardan biridir. 

Hanifi Hoca’ya göre, Darende’nin Mezgidan Köyünden meşhur âlim Ahmet Hilmi 
Efendi, Hacı Hüseyin Paşa Camisinin önünde bir hay-
rat kuyusu kazdırarak, caminin hizmetine sunmuştur. 
Kuyunun kazımı ve tamirine dair Arapça kitabe İb-
rahim Paşa Camii’sinde bulunmaktadır. Söz konusu 
kitabeye göre kuyu, Ahmet Hilmi Efendi tarafından 
kazdırılmıştır.

18.7. Hanlar

İlçemizde bilinen başlıca hanlar şunlardır: İsmai-
lağa Hanı, Küpeli Mehmetağa Hanı, Aşıroğlu Hanı, 
Korkmaz Hafızların Hanı, Arifağa Hanı, Zaloğlu 
Hanı.
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18.8. Sivil Mimarî ve Özellikleri

Evlerin Dış ve İç Düzeni 

Darende ve Balaban evleri olarak bilinen evler tarihî değer taşıyan yapılardır. Bu ev-
lerin özelliği coğrafî ortama uyum sağlamaları, yörenin sosyal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerini yansıtmalarıdır. Bu tarihî evler iki katlı olup, avlunun kuzeyinde kış odaları, 
buğday ambarı, alt kat sofası ve bunların önünde eyvan bulunur. Avlunun doğusunda di-
ğer odalarla bağlantıyı sağ-
layan daban odası, üst katta 
misafir odası, harem odası 
ve kısmen iki katı birbiri-
ne bağlayan hizmetçi oda-
sı bulunmaktadır. Avlunun 
güneyinde mutfak, bunun 
gerisinde doğu yöndeki ki-
ler, alt katta samanlık, ahır 
ve avlunun güney duvarı 
önünde avluya eyvan şek-
linde açılan tandır örtmesi 
bulunmaktadır. Evlerin gü-
neyinde kalan bölümlerde 
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hizmetçiler tarafından kul-
lanılan bir saha ve yabancı 
misafirlerin ağırlandığı bir 
oda yer almaktadır. Da-
rende-Balaban Evleri diye 
meşhur olan bu evlerin iç 
ve dış görünümlerinin es-
tetik yapısı ve iç mekânda 
yapılan bölümleme ve süs-
lemeler açısından oldukça 
ilginçtir. 

Evlerin üst kısmı düz 
toprak damlı olup, kade-
meli teraslar şeklinde bir-
birlerinden ayrılarak sık 
bir doku oluşturmaktadır. Evler birbirleriyle bağlantılı olarak bir bütün oluşturmaktadır. 
Öyle ki bir evin duvarının yıkılması ile öteki evler hasar görmekte ve yıkılmaktadır. Yapı 
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malzemesi genellikle kerpiçtir. Bazı yapılarda toprak mimarîsinin iç mekânlarda ahşap 
işçiliğiyle de zenginleştiği görülmektedir. Sık dokulu yerleşme merkezi olduğundan, ev-
ler sokak üstünü köprü şeklinde geçen mekânlarla alan kazanmıştır. Bu mekânlar, aynı 
zamanda kent dokusunun üçüncü boyutunu zenginleştirmiştir. Evler bazen de cumbalar 
şeklinde çıkmalar yapmaktadır. Platonun sınırlı olması ve iklim koşulları yerleşme düzeni 
içinde bahçe oluşmasını engellemiştir. Genellikle dışa kapalı iç avlular görülmektedir. 

Anadolu-Türk ev mimarîsinin alışılagelmiş geleneksel evlerine karşılık, kerpiç malze-
mesi, yöreye özgü inşa tekniği ve plan tipiyle Balaban evleri ilginç bir özelliğe sahiptir. 
Genellikle iki katlı yapılan evlerin dar ve düzensiz sokaklara bağlanışı, sokak üzerinden 
karşı eve geçişi sağlayan köprüler, evlerin altlarından geçen yollar (selamlık), yine se-
lamlık diye anılan tek giriş ve çıkışı bulunan çıkmaz sokaklar bu ilginçliği daha da artır-
maktadır.

18.9. Yapı Malzemeleri, İşlemeleri ve Yapı Tipleri 

Darende ve çevresinde, 
özellikle köy evlerinde, 
inşa malzemesi temelde 
taş, duvarlar ise kerpiç ve 
ahşaptır. Kerpiç malzeme 
yığma tekniğinde ya da ah-
şap çatkı aralarının kerpiçle 
doldurulması şeklinde kul-
lanılır. 

Balaban evlerinin hare-
ketliliği sayesinde kazandı-
ğı dış güzelliğine karşılık, 
iç tarafta hemen hiç süs-
leme yoktur. Odaların her 
köşesine yerleştirilen lam-
balıklar, köşk-balkon gibi düzenlenmiş cumba benzeri çıkmaları, ahşap tavan süslemeleri 
aslında bir süsleme zevkinin varlığına işaret etmektedir.

İlçemiz yukarı Fırat Havzası içerisinde yer alır. Karasal iklimin hüküm sürmesi sonu-
cu dağlık arazilerle kaplı Darende, çoğu zaman erozyona maruz kalmaktadır. Bu yüzden 
akarsular tarafından sürüklenen verimli toprakların altından, killi topraklar ortaya çık-
maktadır. Bundan dolayı kerpiç yapımı için en ideal killi topraklar Darende ve çevresinde 
bulunmaktadır. Kerpiç, ev yapımında en çok kullanılan yapı malzemesi olarak, geçmişten 
günümüze mimarîdeki yerini korumuştur. Özlü ve yapışkanlığı nedeniyle yüz yıllar bo-
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yunca duvar yapımında kullanılan kerpiç, insan-
ları hem soğuktan hem de sıcaktan korumuştur. 
Kerpiç yapımında killi toprak ve saman kulla-
nılır. Yığın halinde bulunan killi toprak içerisi-
ne saman katılmak suretiyle elde edilen karışım 
iyice özleşinceye kadar su ile karıştırılır. Bir gün 
öncesinden yapılan bu karışım, sabah erkenden 
tahtadan yapılmış kalıplara dökülmeye başlanır 
ve güneşte kuramaya bırakılır. Bu kalıplar bü-
yük ve küçük gözlerden oluşur; büyük tarafına 
ana, küçük tarafına kuzu denir. “Ana kerpiç, 
kuzu kerpiç.” Kerpicin kurutulması işlemi hava 
sıcaklığına paralel olarak 4 ile 6 gün sürer. Çok 
eski Darende evlerinde evin tavanı, direkleri için 
çoğunlukla ardıç ve çam türü ağaçlardan faydalanılmışsa da; yakın tarihte yapılan kerpiç 
evlerde artık kavak türü ağaçlardan faydalanıldığını görmekteyiz. Bu da bize Darende ve 
çevresinin bir zamanlar ormanla kaplı olduğu yönünde fikir vermektedir.

İlçe merkezi, Balaban ve Aşağıulupınar kasabalarımızdaki birçok kerpiç evin ustalıkla 
yapıldığını görmekteyiz. Eski ev ustalarından;  Igıye Usta, Amborsan Usta ve Mehmet 



Darende Kültür Envanteri

352

Usta ilk akla gelenlerden-
dir.   Köylerimizde kısmen, 
mahir eller tarafından ya-
pılan evlere rastlanılsa da, 
evlerin genellikle basit şe-
kilde yapıldıklarını görü-
rüz. Darende, Balaban ve 
Aşağıulupınar kasabamız-
daki kerpiç yapılarda ileri 
seviye mimarî özellikleri 
görülür. Genellikle iki katlı 
olarak inşa edilmiş olan ev-
lerin birinci katları yazlık, 
ikinci katları kışlık olarak 
kullanılır. Cümle kapısın-

dan girilen avlu sal (düz, sade) taşlarla kaplanmış, toprakla irtibat kesilerek evlerin temiz 
ve serin olması sağlanmıştır. Birçok evin avlusundan su arkı (harık) geçer ki, bu arkta bu-
laşık ve çamaşırlar yıkanır. Buğday yıkanılan Güver (Buğday Güveri), Soku ve Mahşere 
(mesere) taşları avluların vazgeçilmez unsurları olarak karşımızda çıkar.

Sıcak yaz ayları, kerpiç evlerde yaşayanlar için sorun olmaz, çünkü evler çok serin 
olur. Avlunun uygun bir yerine yapılan ahşap köşk ise akşamları keyifle çayların yudum-
lanıp, muhabbet edildiği müstesna mekânlardır. Semaver kültürünün en güzel yaşandığı 
Darende’de, akşamları bütün ev ahalisinin bir araya geldiği köşk sohbetleri hâlâ yaşayan 
geleneklerimizden birisidir.

Hayat damı, avlu ile asıl eve giriş arasında bir köprü vazifesi görür. Bir nevi geçiş 
mekânıdır. Yaz aylarında oturulmak üze-
re tanzim edilen bu mekânın üç tarafı 
kapalı, avludan tarafı açıktır. Sonbahar-
da yapılan kış hazırlıklarından olan tur-
şu kurma, buğdayın taşını ayıklama ve 
peynirin salamura yapılması burada ya-
pılır. Kış gelince de işlevselliğine devam 
eden bu mekânda, yağmurdan korunması 
gereken odun, gazel (kurumuş, dökülen 
yapraklar) ve hayvan yemleri burada 
muhafaza edilir.

Sofa, yaz aylarında serin olur. Sofa-
dan diğer odalara geçiş yapılır. Odaların 
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büyük bir kısmı oturma ve misafir odası 
olarak kullanılır. Mutfak, kiler (zahralık, 
zahirelik) birinci katta yer alır. İkinci 
kata tahta merdiven (süllüm) ile çıkılır. 
Genelde 10 basamak kadar olan bu mer-
divenin başında sındırma bulunur. İkin-
ci katta duvarların kalın olmaması göze 
çarpan en önemli özelliktir. Bölünmesi 
gereken yerlere taban ile tavan arasında 
dikey olarak monte edilen ağaçların ara-
sı kuzu (küçük) kerpiçlerle örülür ve her 
iki tarafı sıvanır. Bu duvarların kalındığı 
15 cm’yi geçmez. Hem binaya yük getir-
mez, hem de ince davarlarla mekân daha 
geniş tutulmuş olur. İkinci kattaki oturma 
odasının estetiği önemlidir. Bu odanın 
sokağa doğru olan kısmı dışa doğru inşa 
edilir (Cumba) dışa doğru, artırılmış olan 
kısma makat (Tahtadan, yerden yüksek, 
çekyat,kerevet) yapılarak halı yastığı ve 

minderler konularak, ferah bir oturma düzeni sağlanmış olur. Evlerin damı döşeme üze-
rine serilen 15-20 cm kalınlığındaki bişirik çamuru ile örtülür. Akmaması için loğ taşı 
damın üzerinde gezdirilerek, sürekli berkiştirilir (sertleştirilir). Damlara zaman zaman 
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tuz serpilir. Tuz hem damda ot bitmesi-
ni önler, hem de toprağı çoraklaştırarak 
damın sertleşmesini sağlar. İkinci kattan 
dama çıkmak için, ikinci bir merdiven 
(Süllüm) kullanılır. Buradan “Örtme” 
diye tabir edilen 3 tarafı kapalı 1 tarafı 
açık bir mekâna çıkılır. Serin ve havadar 
olması sebebiyle kışlık kurutmalıklar 
(Örneğin; taze fasulyenin kurutulmuşu, 
musakka, dolmalık patlıcan, biber vs.) 
burada muhafaza edilir. 

Damların üzerine yağan yağmur sula-
rını evin temelinden daha uzağa dökme-
ye yarayan, yarım boru şeklindeki ağaç 
oluklara “Çortan” denir. Akan yağmur ve 
kar sularının duvarları ıslatmasını önle-
mek için, damların kenarları tahtadan yapılmış “Savak” (Süvük, Sivik, Siik) ile çevrilir. 

Evlerin pencereleri genellikle küçük olurdu, evlerde duvarın dışından, duvarın içine 
doğru genişleyen, “taka” adı verilen küçük pencereler bulunurdu. Bu takalar genellikle, 
kap-kacak koymak için; büyük olanları da yatak-yastık koymak için kullanılırdı. Aydın-
latmanın yetersiz olduğu eski tarihlerde her evde tek gaz lambası bulunduğundan, her 
iki odanın da faydalanması için odaların arasında küçük takalar da olurdu. Cümle kapısı 
üstünde, zil de diyebileceğimiz “şakşaklar” bulunurdu. Gelen kişiler bu şakşağa vurarak 
geldiğini haber verirdi. Genellikle, iki kanatlı olan kapıların tek kanadı kullanılırdı. İkinci 
kanat ise eve alınan geniş malzemeler için açılırdı. Kapıların iç kısmında, kapıya destek 
olarak demir “Irza”(zırza) veya duvar ile kapıyı sabitleyecek şekilde yapılan ağaç “Kös” 
bulunurdu. Kötü niyetli kişilere karşı, ev sahibi yatmadan önce dış kapıyı ya köslerdi, ya 
da ırzalardı.

18.10. Darende Kerpiç Evlerinde Kullanılan Bazı Terimler

Avlu Taşı: Kalınlığı 5 cm kadar olan karo büyüklüğündeki doğal sal (düz, sade) taşlar.

Buharik: Kerpiç duvar içerisindeki ocak bacası.

Cerek: Damlara, evin tavanına döşenen ince ağaçlar.

Cümle kapısı:  Sokak kapısı.

Çağ : Eski evlerin oturak (makat) içerisinde yer alan basit banyo, suluk.
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Çamur Malası: Kerpiç evlerin, bahar aylarında yapılan sıva tamirinde kullanılan bir 
mala çeşidi.

Çarpı – Çaşe  : Evlerin iç duvarlarını ağartmada kullanılan killi topraktan yapılan ba-
dana.

Çortan: Damda biriken yağmur sularının temelden daha ileriye dökülmesini sağlayan 
ağaç oluk.

Eyvan: Evlerin ikinci katındaki, önü ağaç tırabzanla korunmuş balkon.

Gever: Avlularda buğday yıkanan, her iki tarafı dar ortası geniş ark, harık.

Hapek: Dam kapısı. Tavanda, yukarı çıkmak için üste açılan kapı.

Hezan: Evlerde kullanılan kiriş de denilen en kalın ağaç 

Irza–Kös-Zırza: Kapının arkasına konulan, demir veya ağaçtan yapılmış kapı desteği. 
Kanatlı kapılarda iki kanadı da ortadan kilitleyen kilit.

Köşk: Yaz aylarında avlulara yapılan ağaçtan oturmalık yer.

Kullep: Dövme demirden yapılan menteşeye verilen ad.

Loğ taşı: Toprak damları pekiştirmek için kullanılan yuvarlak taş, silindir.

Mahşere Taşı - Mesere: Pekmez yapımında kullanılan dut suyunun sıkılması için kul-
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lanılan ön tarafı oluklu taş.

Makat: Odalarda, tahtadan yapılmış, 
yerden yüksek oturmalık yerler. 

Mastafa: Eğimli araziden yararlan-
mak için yapılan parça düzlenmiş yer 
veya eğreti bahçe duvarı.

Mıh : Dövme demirden yapılmış bü-
yük çiviye verilen ad.

Sarat: Toprak elemede kullanılan iri 
gözlü elek, kalbur.

Seki : Avlularda ağaç köklerinin çev-
relendiği ve soğan sarımsak ekilen kü-
çük maşara (evlek).

Süllüm: Merdiven.

Süvük – Sivik: Yağmur ve kar sula-
rının duvarları ıslatmasını önlemek için 
damların kenarlarına yapılan tahta savak, 
oluk. Ayrıca avlu duvarına da aynı ad ve-
rilir.

Şakşak: Kapıların üzerindeki zil.
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Tersik: Damlara, tavana dizilen kalın ağaçlara verilen ad. 

Tandırlık: Evlerin yanında yer alan, ekmek pişirilen ve kış hazırlıklarının yapıldığı 
etrafı kapalı yer.

18.11. Mimarî ile İlgili Bazı Gelenekler

Him Kurbanı: Genellikle imece usulüne göre yapılan evlerin temeline kesilen kurbana, 
“Him Kurbanı” denir. Bu kurbanın eti evin temeli atılırken çalışan komşulara ikram edilir.

Bişirik Helvası: Evin duvarları bitirilip, artık evin çatısı kapatılma durumuna gelince, 
duvarların üzerine atılan 15 cm kalınlığındaki samanlı çamura bişirik denilir. Yine köy 
veya mahalledeki yardımlaşma, imece usulüne göre yapılan bu işte çalışanlara ve komşu-
lara ikram edilen bu helvaya  “Bişirik Helvası” denir.
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XIX. HAYVANCILIK
Darende’de toplam arazinin % 38,1’ini oluşturan çayır, otlak ve meralar hayvancılı-

ğın gelişmesini sağlayan en önemli bir etkenlerdir. Darende’de ailelerin geçim kaynak-
larından biri hayvancılıktır. Hayvancılık, kırsal kesimde tarımla birlikte sürdürülen bir 
faaliyettir. İhtiyaç fazlası hayvanlar ilçe merkezinde kurulan haftalık pazarda satışa çıka-
rılmaktadır. 

 İlçede ticarî amaçlı hayvancılık küçükbaş hayvanı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ko-
nudaki amaç süt üretimidir.

Beslenen koyunların ağırlıkları 45-55 kg’dır. Süt verimi günlük 2 kg’dır. Temmuz-
Ağustos aylarında 0,5 kg’a kadar düşmektedir. “Doğu Kırmızısı” denilen büyükbaş hay-
vanın ağırlığı 180-200 kg’dır. Günlük süt verimi ise; 2-4 kg’dır. İlçede mera hayvancılığı 
hâkim durumdadır. 

Ağılyazı, Akbaba, Ayvalı, Gedikağzı, Günerli, Irmaklı, Ağılbaşı gibi köylerde ahır 
hayvancılığı gelişmiştir. 

İlçede 1991-2000 yılları arasında toplam hayvan varlığının % 3,1’ini yük ve çeki hay-
vanı, % 77,4’ünü küçükbaş hayvan, % 19,5’ini ise büyükbaş hayvan meydana getirmek-
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tedir. İlçenin en fazla hayvan 
varlığına sahip köyü Kurudere, 
Hezanlı Dağı yamacında bulun-
maktadır. Kurudere Köyü 4060 
baş hayvana sahiptir. 

Süt üretimi son 10 yılda 
önemli miktarda gerilemiştir. 
1991 rakamlarına göre % 58 
oranında melez sığırlardan sağ-
lanan süt azalmıştır. Yerli sığır-
dan sağlanan süt ise % 53 ora-
nında aşağıya inmiştir. 

Kümes hayvanlarının % 
95,2’sini tavuk, % 3,9’unu hin-
di, geriye kalan % 0,9’unu kaz 
ve ördek oluşturmaktadır. 

İlçede az da olsa balıkçılık 
yapılmaktadır. Hezanlı Dağı’nın 
kuzey ve doğu yamaçlarındaki 
akarsular, Tohma Çayı, Ayvalı 
Deresi zengin balık yetiştirme 
potansiyeline sahiptir. 1998 yı-
lından itibaren Hacılar Mahalle-
sinde Tohma Çayı üzerinde bir, 
Tohma Çayı’nın bir kolu olan 
Ayvalı Deresi üzerine 4, Gün-
pınar Deresi üzerinde 3 olmak 
üzere 8 alabalık tesisi kurul-
muştur. Ayvalı Deresi, Günpınar 
Deresi ve Hacılar Mahallesinde 
Tohma Çayı üzerinde kurulan 
tesislerde üretim yıllık 90-100 
ton kadardır. 

Arıcılık, ilçenin daha çok 
köylerinde yapılmaktadır. 2000 
yılında Darende’nin 49 köyün-
den 44’ünde arıcılık yapılıyor-
du.
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İlçede hayvancılığın geleneksel usullerle devam ettirilmesi verim artışını engellemek-
tedir. Sürdürülen mera hayvancılığı için çayır ve otlakların verimsiz oluşu, yetersiz bes-
lenmeye sebep olmaktadır. Kuraklık etkisinin görüldüğü yıllarda kışlık ot üretimi sınırlı 
kalmaktadır. Dolayısıyla hayvancılıktan yeterli verim alınmamaktadır. 

Darende’de hayvancılık, daha çok bitkisel üretimin destekçisi olarak algılanmakta ve 
sadece hayvancılık yapan çiftçi sayısı sınırlı kalmaktadır.

Darende’de Halk Veterinerliği

Kırık  : Kırık olan yer; yumurta, yağ ve un ile hazırlanan yakı (cıbar) ile 
bağlanır. 

Dalak şişmesi : Hayvanın dördüncü kaburgasına iğne batırılır. 

Kelebeklenme : Hayvana tuz yedirilir. 

Çiçek-uyuz olma : Hayvanlar Tohma Suyu’na sokulur. “Delimanda otu” hayvanın 
pisliğine katılarak uyuz veya çiçek olan yere sürülür. Motor yağı sürülür. Sobanın isi 
gazyağıyla karıştırılarak hayvana sürülür. Tütün suda kaynatılır; hayvan tütünün suyuyla 
yıkanır. 

Bitlenmeye karşı : Hayvanda bit kışın olur, yazın olmaz. Bu yüzden bitlenen hayva-
na kar sürülür. Tandırın külü veya tezeğin külü bitlenen yere dökülür. 

Çıban  : Ebegümeci dövülür, sütle kaynatılıp lapa yapılarak hayvandaki 
çıbanlara karşı kullanılır. (Bu yöntemin insanlar için kullanıldığı da olur.) 

Şap hastalığı : İlkbaharda, kırlarda yetişen sarıçiçek ezilir, çiçeğin suyu hayva-
nın ayaklarına sürülür. Çökeleğe tuz katılarak, hayvanın dili ovulur. 

Yara  : Pancar, peliz otu tabakta iyice ezilir, yaraya bir hafta bağlanır. 

Gallanguç  : Genelde ineklerde olurdu. Hayvanlar titrer, yemek yemezler. Bu 
durumda hayvanın damağı yarılır kan akınca kötü kanı aktı denir ve hayvan düzelir.

Yılan sokması : Yılanın soktuğu yer iğneyle delinir, bu bölgeye yoğurt sürülür.

Karın şişmesi: Hayvana;limontuzu verilir.Kırmızı toprak yedirilir. Sabun suyu içirilir.
Ayran veya su içirilir.Maya yedirilir.Pekmez içirilir ayrıca sumak ıslatılarak suyu içirilir.  

Hayvan yoncaya düşerse (Hayvanın aşırı miktarda yonca yemesi): Yağ ile toprak, yoğ-
rulup yassı hale getirilerek hayvana verilir. 
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XX. DARENDE’DE HALK HEKİMLİĞİ
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde, ülkenin hemen hemen tümünde hastane, dispan-

ser, sağlık ocağı ve doktor olmadığı için halkın önemli ihtiyaçları olan tedavi, sünnet, 
doğum ve diğer sağlık hizmetleri karşılanamıyordu.

Askerliğini sıhhiye olarak yapan ve Eğitim Enstitüsü mezunu olanlar, orada öğrendik-
leri sağlık bilgileriyle toplum içerisinde bir doktor gibi hizmet vermeye ve aile geçimle-
rini sağlamaya çalışmışlardır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde; hastane, dispanser, sağlık ocağı, tıp fakülteleri ile sağlık 
okullarının artması ve Anadolu’nun her yerinde sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sıh-
hiye mesleği tarihe karıştı.

Eskiden beri sağlık alanına duyulan ilgiyle günümüzde bilimsel anlamda kendilerini 
yetiştirerek önemli makamlara gelen Darendeli profesör ve bilim adamları vardır.

Geçmişte, hangi rahatsızlığa nasıl tedavi uygulandığı ve bu tedaviyi uygulayan kişiler 
konusunda örnekler verecek olursak:

Darende Zaviye Mahallesi’nden Sultan Tütüncü (Sultan Aba),Darende Heyiketeği 
Mahallesi’nden Firdevs Aba(Özdemir) ve şimdilerde Meliha Hanım, Balaban’da Kırıkçı 
Mısto, Ayvalı Kasabası’ndaResul Karataş, Fadime Özdemir, Osman Karakuşbir ortopedi 
uzmanı gibi kırık çıkık (sınıkçı) işlerine bakmışlardır.

İlçemiz Kılıç Bağı Mahallesi’nden Sünnetçi Ali Saydam, Balabanlı Abdurrahman 
Aksu (Kangal Agası) ve Sünnetçi Darar Önder, Mengelis Köyü’nden(Yavuzlar) Sünnetçi 
Bilal, Darende, Gürün, Elbistan bölgesinde sünnetçilik hizmetlerinde bulunmuşlardır.

Balabanlı Ali Dedeler eşrafından Abdurrahman Yüksek’e, 1900’lü yılların başında 
Hacettepe Üniversitesince yetenekli kabul edilerek sertifika verilmiştir.  Deli Doktor 
Namı ile tanınmış halk hekimidir. Bitkisel ilaçlardan faydalanarak birçok hastayı tedavi 
etmiştir. Sivas’ta salgın hastalık çıktığında gönüllü olarak tedaviye gitmiş hastalık bulaş-
ması sonucu vefat etmiştir. 

1900’lü yılların başında Balaban’dan Göoğlum Hüseyin, Karahaliloğullarından Yusuf 
Osman, Gamaş Ali Bekir, Kodallardan Cerrah Ömer, İpo Ömer ve Şaşaman Mehmet, 
Gaffar Yahya, İpo Abdurrahman, Yükseklerden Doktor Mehmet,  Haceli İsmail, önemli 
sıhhiyecilerdendir.

Ağılbaşı Kasabası’nda Sıhhiye İmam Kılıç ve Muasif Aliseydi Kılıç, Ayvalı 
Kasabası’ndan İnneci Ahmet Şahin,  Efe Mevlüt Karagülle askerde edindikleri bilgiyle 
uzun yıllar köylerde sağlık hizmeti vermişlerdir.

Darende’de Dişçi Ahmet Ertem, Dişçi Berber Bekir Ocakcı, Yeniceli Dişçi Mehmet, 
Aşağıulupınar Kasabası’ndan Dişçi Ömer bulunduğu yörede sağlık hizmetleri vermişler-
dir. Birçok ilde pratik bilgileriyle dişçilik yapmışlardır.
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Darende’de Sellah Mustafa’nın kızı Zeynep Ana lakaplı Zeynep Kurtaran, Daren-
de Heyiketeği Mahallesi sakinlerinden Döndü Aba (Yuvalı) ve Cennet Aba, Hacıderviş 
Mahallesi’nden Ferize Abla,Balaban Kasabası’nda Hamzo Eşetma kadın olarak bilinen 
Ebe Ana, Ayvalı Kasabası’nda Zade Garı diye bilinen Ebe Ana 1900’lü yılların başında 
doğumları gerçekleştirmişlerdir.

 

Hastalıkların Tedavisinde Uygulanan Yöntemler

 Soğuk Algınlığı, Öksürük: Soğuk algınlığı, öksürük türü rahatsızlıklarda kayısının öz 
suyunu dışarıya vermesiyle oluşan “mis, piz”den yararlanılırdı. Bahar aylarında çok olan 
bu madde toplanır kavanozlara konur kışın kullanılırdı. Ayrıca toplanan bu misler şişe 
içerisinde sulandırılarak yapıştırıcı olarak kâğıt yapıştırma ve ciltlemede kullanılmıştır. 
Ayrıca tereyağı ile dut pekmezi karıştırılarak öksüren kişiye içirilir. Bunun dışında ceviz 
yakılır, pişmiş olan içi yedirilir.

Uyuz: Balaban içmecelerinin eski adı uyuz pınarıdır. Uyuz olanlar buranın çamuruyla 
şifa bulurlarmış. 

Baş Ağrısı: Baş ağrısı için, dilimlenmiş patates alına tülbent içerisinde sarılarak iyi-
leşme sağlanırdı. Ayrıca acı kayısı çekirdeği yemek en etkili tedavi şeklidir. (Acı kayısı 
çekirdeğininaşırı tüketimi zarar verir.)

İtdirseği, Dolama türü rahatsızlıklar: Hastalıklı bölgeye yumurta akı sürülür. Ağılbaşı 
Kasabası’nda ise “Kırkdamar otu” kullanılmıştır. 

Karın Ağrısı: Tuğla veya Darende’nin özel sal taşı ısıtılarak bir bezin içerisine sarılır 
hastanın karnının üzerine konulur.

Saç Kıran: Sarımsak ezilip, zeytinyağıyla karıştırılır merhem kıvamına gelince sorun-
lu bölgeye sürülerek tedavi yapılır.

İshal: İshal olanlara Darende’nin tüylü şeftalisi yedirilmesi, kuru çay-kahve ve limon 
tuzu karışımının yutturulması ve leblebi yedirilmesi gibi tedavi şekilleri uygulanır.

Sıtma: Sıtma tutunca kaplumbağa kabuğuyla banyo yaptırılır (çimdirilir). Hasta olan-
lar Hacı Müşrif Camii minaresi yanındaki su kuyusuna sallandırıldığı da olurmuş.

Çıban: Çıban vb. rahatsızlıkların tedavisinde; haşlanan soğan iyice ezilip çıbanın üze-
rine konulur üzeri temiz bir bez ile kapatılır. Ayrıca aynı yöntem lokumla da uygulanır.

Sırt Ağrısı: Sırtı ağrıyan kişinin sırtına şişe çekme denilen yöntem uygulanır. Bu uygu-
lamada ispirtolu pamuklar yakılıp, bardakların içinde gezdirilir. Bu bardaklar daha sonra 
sırtta ağrıyan yerlere tutturulup bir süre sonra çekilir.

Cilt Lekeleri: Cilt lekelerinin üzerine kayısı çekirdeğinden çıkarılan yağın, sürülmesi 
suretiyle lekelerin tedavisi yapılır.
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Küçük Kesik ve Kanama: Parmak veya buna benzer küçük kesilmeler veya kesikler-
de de akan kanın durdurulması için temiz bir bez parçası yakılarak küle basılır. Sorunlu 
bölgeye sarılır.

Darende’de Şifalı Olduğu Bilinen Bitkiler

Alıç: Darende’nin yüksek 
köylerinde rastlanan bir ağaçtır. 
Meyvesi C vitamini deposudur. 
Alıç çiçeği; kalp yetmezliği ve 
yüksek tansiyona faydalıdır.

Asma Dalı: Bahar ayında bu-
danan asmadan akan öz suyu mi-
deye çok faydalıdır. Böbrek taşı 
oluşumunu engeller.

Ayrık Otu: Darende’nin her 
yerinde vardır. Sebze ekimini 
olumsuz etkileyen bir ottur. A ve 
C vitamini ihtiva eder. Böbrek 
ve mesanedeki taşı eritir. Rahim 
tıkanıklarını açar, prostat büyü-
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mesini engeller.

Böğürtlen: Darende’de ara yol kenarları ve sınırlarda bulunan bir bitkidir. Burun kana-
maları, hemoroit kanamalarına iyi gelir. Kansızlığa faydalıdır. Romatizmalı hastalıklara 
iyi gelir.

Civan Perçemi: Mezarlık ve sırt denen mevkilerde olur.  Soğuk algınlığına faydalıdır.

Deve Dikeni: Yol kenarlarında yetişen bir bitkidir. Karaciğeri koruyan etken madde 
deposudur. Alkolden karaciğeri korur. Balgam çıkartmaya yardımcı olur.

Ebegümeci: Gastrit ve mide ülseri tedavisinde faydalıdır.

Gelincik Çiçeği: Yazın kırlarda ve nadasa bırakılan tarlalarda olur. Öksürük, bronşit, 
astım, solunum yolları rahatsızlığı, balgam söktürücü, kan tükürmeyi keser, uyku verici 
özellikleri vardır.

Isırgan Otu: Günpınar Aşudu bölgesi ve Yeşiltaş Köyü’nün su kenarlarında çoktur. 
Vücuttaki ödem ve iltihabı alır. Anne sütünü artırır. İdrar yollarını temizler.

İğde Çiçeği: Bağırsak bozukluğu tedavisinde etkilidir. Siyah gün kurusu kayısısının 
içine iğde çiçeği konup yenirse vücuda enerjiverir.

Sarı Çiçek (Karahindiba): Darende’nin çayırlıklarında ve ceviz ağaçlarının dibinde 
sıkça rastlanır. Vücut direncini artırır. Kanı temizler. Romatizmaya iyi gelir.

Kavak Sakızı: Kavak yaprakları çıkmadan, ağaç sarı bir sıvı salgılar. Bu sıvı cilt leke-
lerinin tedavisinde iyi geldiği bilinir.

Kaya Kekiği: Darende’nin yüksek tepelerinde olur. Bala lezzet veren kekik çiçeği özü-
dür. Vücuda enerji verir,zihinsel yorgunluğu azaltır. İştah acar, hazmı kolaylaştırır.
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Kenger: Mide rahatsızlıkları-
nın ve diş hastalıklarının tedavi-
sinde faydalıdır.

Kızılcık: İshali keser, ka-
bızlık yapar. Ateş düşürücüdür. 
Yaprakları, yara tedavisine iyi 
gelir.

Kiraz Sapı: Zayıflamaya yar-
dımcı olur.

Kuşburnu: Soğuk algınlığına 
iyi gelir. Sindirim sistemini ra-
hatlatır.

Kuzu Kulağı: Kaşıntıları gi-
derir. İdrar söktürücüdür.

Melek Otu: Astım ve mide 
rahatsızlıklarına iyi gelir

Mısır Püskülü: İdrar söktürü-
cü özelliği vardır.

Oğul Otu: Balaban İçmece-
leri civarında rastlanır. Kalp ra-
hatsızlıklarına iyi gelir.

Üzerlik: Kulunç ağrılarına iyi 
gelir. Balgam söktürücü özelliği 
vardır. Üzerlikten yapılan ve ev-
lere asılan motifli şekillerin na-
zara karşı iyi geldiğine inanılır.

Üzüm Çekirdeği: Kalp ve da-
marları korur, ishali keser.

Hindiba (Yemlik): Seki ke-
narlarında ve çayırlık alanlar da 
bulunur. Bağırsakları çalıştırır. 
Yemlik sütü burun kanamalarını 
kesmede etkilidir.

Yarpuz: Soğuk algınlığına iyi 
gelir.
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Sağlık İmkânlarımız

İlçemizde 200 yatak 
kapasiteli, 16 uzman, 7 
pratisyen hekim, 3 diş 
hekimi ve 193 yardımcı 
sağlık personeli bulunan, 
15400 m2’lik kapalı ala-
na sahip 5 kattan oluşan 
tam teşekküllü ‘Daren-
de Hulûsi Efendi Devlet 
Hastanesi’ 2006 yılında 
hizmete girmiştir. Has-
tanemiz her türlü teknik 
donanıma sahip olup, 
çevre il ve ilçelere de 
hizmet vermektedir. 

Hastanemiz, Darendeli işadamlarımızın vermiş olduğu desteklerle her geçen gün mo-
dern tıbbî cihazlara kavuşmakta ve böylece daha etkin sağlık hizmetleri vermektedir.

Ayrıca ilçemizde 8 aile hekimi, 8 yardımcı sağlık personeli, 2 çevre sağlık teknisyeni, 
20 sağlık evi ile sağlık hizmetleri sürdürülmektedir.
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XXI. DARENDE’DE EĞİTİM
Osmanlı İmparatorluğu döneminde bölgesinde ilim irfan merkezi konumunda olan 

Darende, Cumhuriyetin ilk Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati Beyi yetiştirmiştir. 

Necati Bey ( Mustafa Necati) 

Darende Mutasarrıfı Ha-
lil Bey’in oğludur. 1894 yılında 
İzmir’de doğdu. İlk ve orta tahsi-
lini İzmir’de, yükseköğrenimini 
İstanbul’da tamamladı. Avukatlık 
ve öğretmenlik görevlerinde bu-
lundu. 1919 yılında İzmir’in iş-
galinden sonra arkadaşlarıyla bir 
çete kurarak iç düşman “Anzavur” 
ve Karadeniz’de “Rum Pontusu” 
eşkıyalarına karşı savaştı. Kasta-
monu ve havalisi “İstiklal Mahke-
mesi” başkanlığı, 1920’de Saruhan 
(Manisa), 1923’de de ikinci kez 
İzmir Milletvekili olarak meclise 
girdi. 1923’de İmar İskân, 1924’de 
Adalet, 1925’de dört yıl Milli Eği-
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tim Bakanlığı yaptı. Milli Eğitim Teşkilatını yeni bir düzene koydu. Çalışkan ve pratik 
zekâya sahip olan Mustafa Necati Bey Milli Kültür hayatımızdaki yeniliğin örneği ve 
önderidir. 35 yaş gibi çok genç yaşta ölen Mustafa Necati Bey bu kısa ömrünü milletine 
hizmetle geçirmiştir. Cumhuriyetçiliği ve yenilikleri seven bir Darendeli eğitimci olarak 
daima anılacaktır.

Darende’de halen 7 farklı alanda hizmet veren; 3 tane Ana Okulu, 33 tane İlkokul, 13 
tane Ortaokul, 7 tane Lise vardır. Ayrıca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 
eğitim veren 4 tane özel okulumuz mevcuttur. Bu okullarda toplam 6595 öğrenci eğitim 
görmektedir.

İlçemizde resmî ve özel olmak üzere 6 erkek, 4 kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yurt-
larımız toplam 860 yatak kapasitelidir. 

Rönesans Eğitim Vakfınca yaptırılan İnönü Üniversitesine bağlı Bekir Ilıcak Meslek 
Yüksek Okulu 2011 yılında, Optisyenlik ve Gıda Teknolojisi olmak üzere 2 bölümle eği-
tim öğretime başlamıştır.

Darende’de hayırseverlerimizin katkılarıyla yaptırılan pek çok eğitim kurumu bulun-
maktadır. Hayırseverlerin katkılarıyla eğitim alanında hak ettiği yeri alan ilçemize yapı-
lan okullardan bazıları şunlardır:
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• Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu
• Darende Hulûsi Efendi İmam-Hatip Lisesi
• Ahmet Çokyaşar İlköğretim Okulu
• Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Öğretmen Lisesi
• Hacı Hasan Başer İlköğretim Okulu
• Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi
• Emine Emir Şahbaz İlköğretim Okulu
• Özel Birgül Eğitim Kurumları

Darendeli Eğitimciler

Mehmet Gülseren

Mehmet Gülseren, Malatya-Darende 1933 
doğumlu,1950’de Akçadağ Köy Enstitüsünü bitirerek 
öğretmen oldu, 1966’da müfettişlik kursuna,1968’de 
de Gazi Eğitim Enstitüsü Eğitim bölümünü bitirerek 
müfettişliği geçti.

Öğretmenlik, yöneticilik müfettişlik, eğitim uz-
manlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, 
Milli Eğitimin bütün dallarında görev yaptı. Son ola-
rak Malatya Mili Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve 
Araştırma Merkezini kurdu ve buranın bir yıl müdür-
lüğünü yapıp kendi isteği ile Eylül 1986’da emekli-
liğe ayrıldı.

Emekli olduktan sonra da, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürdü. 
Mehmet Gülseren’in yazar arkadaşlarıyla birlikte ve kişisel yazıp yayınladıkları birçok 
eseri vardır. 

Mehmet Ali Cengiz

İlçemizde 1928 yılında doğan Mehmet Ali Cen-
giz, ilköğrenimini Balaban’da, ortaöğretimini Akça-
dağ Köy Enstitüsünde tamamlayıp öğretmen oldu. 
Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
münü bitirdi.Emekli olduktan sonra Tohma Havzası 
başta olmak üzere birçok eser hazırlayıp yayınladı.

Darendeli olup eğitim ve kültür hayatına yön ve-
ren diğer öğretmenlerimizi de şükranla anıyoruz.
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XXII. DARENDELİ SANATÇILAR
Taner Şener (Türk Sanat Müziği Sanatçısı)

Darende’nin Balaban Kasabası’ndan Şeref Şener’in 
oğludur. 1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara 
Devlet Konservatuarı Şan Bölümünü bitirdikten sonra 
Ankara Radyosu’na girdi. Emel Sayın ve Eda Altun’la 
birlikte büyük bestekâr İsmail Baha Sürelsan’ın öğren-
cisi oldu. Bir taraftan radyo çalışmalarını sürdürürken 
bir taraftan da sahne hayatına atıldı ve kısa sürede büyük 
bir beğeni kazanarak “Assolist” unvanını aldı. Bu arada 
kendi yazdığı ve bestelediği eserlerle ülkenin gündemine 
oturdu. Çok genç yaşta, geçirdiği bir beyin kanamasıyla 
hayata veda eden bu değerli hemşehrimizin eserleri hâlâ 
toplumdaki önemini koruyor. Babasının ölümü üzerine 
bestelediği şu içli şarkısı ise hâlâ dillerde dolaşıyor:

Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı 
Bahar gibi yemyeşil gözlerin vardı 
Şimdi sen gidiyorsun, mevsim sonbahar 
İçimde buruk bir hazan mevsimi var

Ulviye Taşkent (Türk Halk Müziği Sanatçısı) 

Darende’nin Balaban Kasabası’ndan olan Ulviye Taşkent, yıllar boyu beğenilen bir 
sanatçı oldu. Sanatçılığı kadar hanımefendiliği ile de toplumun beğenisini kazanmış olan 
Ulviye Taşkent örnek bir aile yaşamına sahiptir. 

Suat Yıldırım (TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı)

Aslen Darende’nin Günpınar Köyü’ndendir. 1966 yılında Tarsus’ta dünyaya gel-
di. İlk ve orta öğrenimini Tarsus’ta tamamladı. 1983 yılında lise 2. sınıf öğrencisiyken, 
Japonya’da düzenlenen Uluslararası Resim Yarışmasında  “Dünya İkincisi” oldu. 1984 
yılında İ.T.Ü Türk Müziği Devlet Konservatuarı sınavını başarıyla kazandı. Konservatu-
arda öğrenimine devam ederken, çok değerli hocalardan Türk ve Batı Müziği solfeji, na-
zariyat, repertuar, şan, armoni, fon bilgisi, koro, müzik ve sanat tarihi, enstrüman bilgisi, 
keman vb. dersleri alarak müzik ufkunu genişletti. Bu süre içinde TRT İstanbul Radyosu 
Çok Sesli Gençlik Korosu’na tenor olarak devam etti.1986 yılında İstanbul’da düzenle-
nen Üniversitelerarası Hafif Müzik Beste Yarışması’nda Türk ve Batı Müziğinin sente-
zinden oluşturduğu iki bestesiyle gurubuna “İkincilik Ödülü”nü kazandırdı. 1987 yılında 
konservatuardan mezun oldu. Aynı yıl TRT Ankara Radyosu’nun yurt genelinde açtığı 
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“Yetişmiş Ses Sanatçısı Sınavı”nı kazanarak profesyonel müzik hayatına başladı. 1987 
den 2001 yılına kadar, bestekar, aranjör ve solist olarak devam ettiği meslek haytında, Eu-
rovision Şarkı Yarışması dâhil değişik müzik dallarında katıldığı yarışmalardan 10’a ya-
kın ödül aldı. Otuz kadarı TRT repertuarında olmak üzere, yüz dolayında bestesi bulunan 
sanatçı; gitar, flüt, keman, ut, bağlama ve piyano çalabilen Yıldırım müzik hayatına; ses 
sanatçısı, bestekar, aranjör, müzik yönetmeni ve şef olarak profesyonel anlamda devam 
etmektedir. Şef ve aranjörlüğünü yaptığı “Akşam Sefası” adlı müzik programı Radyo 
ve Televizyon Gazetecileri Cemiyeti’nin 2001 yılı en iyi Tv Müzik Programı Ödülü’nü 
almıştır. TRT Çocuk Korosu’nu da çalıştıran sanatçı eserlerinde ve yaşamında sanatsal 
çizgiye önem vermektedir. 

Necmettin Yıldırım (TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı) 

Darende’nin Günpınar Köyü’nden. 1957 doğumludur. Uzun yıllar TRT Ankara 
Radyosu’nda başarılı çalışmalar yaptıktan sonra İstanbul Radyosuna nakledildi. TRT’nin 
sevilen ve aranan sanatçıları arasındadır. 

Ali Rıza Değirmenci (Türk Sanat Müziği Sanatçısı) 

1946 Balaban doğumlu olan Değirmenci 1966 yılında Akçadağ İlk Öğretmen Okulu’nu 
ve 1984 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini bitirdi. Gö-
revini öğretmen olarak sürdürüyor. Yirmi yıldır Türk Sanat Müziği çalışmaları yapıyor. 
TRT Ankara Radyosu duayenlerinden değerli Cahit Ünyaylar’dan müzik dersleri aldı. 
Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyeleri ile Emekli Subaylar Derneğinde keman sa-
natçısı ve korist olarak sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. 

Beyhan ve Ali Hürol Kardeşler

Aslen Balabanlı olup Ankara’da yetişmişler ve öğrenimlerini Ankara’da tamamlamış-
lardır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda uzun yıllar başarılı çalışmalarda bulunmuşlar ve ülke 
çapında büyük ün kazanmışlardır. Bu değerli tiyatro sanatçıları başarılı çalışmalarına de-
vam etmektedirler.

Murat Göğebakan

Türk pop müziği sanatçısıdır. Darende’nin şimdi ilçe olan Kuluncak’a bağlı Göğeba-
kan Köyüne adını veren ünlü ailenin çocuğudur.
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Fikri Çalışkan

1947 doğumludur. İlçemizin Hacıdevriş Mahallesi’nde oturan emekli öğretmen Fikri 
Çalışkan, hobi olarak başladığı minyatür maket yapımından heykeltıraşlığa kadar yaptığı 
eser ve çeşitli tasarımlarla bu uğraşısına devam ediyor.
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XXIII. ÂŞIKLIK GELENEĞİ

Darendeli Bakâî      (?-1785)

Mesnevi şairi. Darende’de doğduğu rivayet edilir. Hayatı hakkında geniş bilgi yoktur. 
Abdi Paşa’nın iç ağalarından olduğu biliniyor. XI-XII’nci asırlarda, Anadolu’nun fethi 
sırasında yaratılmış olan dinî-destanî menkıbelerden olan ve Türkler tarafından meydana 
getirilen Battal Gazi Destanı, halkımız arasında sözlü olarak yüzyıllarca söylendikten 
sonra, Bakâî tarafından XVIII’inci asırda manzum olarak yazılmıştır. Bakâî’nin mensur 
eserleri de vardır.

Eserleri:
1- Battal-nâme (Mesnevî, 7000 beyit civarında)
2- Kitâb-ı Kerbelâ (Mesnevî, 2500 beyit)
3- Hikâye-i Şirvan Şah (Nazım, nesir karışık)
4- Hârünü’r-Reşîd Hikâyesi,

Mustafa Güleç

Darende’nin önemli âşıklardan biri de Mustafa Güleç’tir. Mustafa Güleç, 1914 yılında 
Darende’nin Irmaklı Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Kendi adı Mustafa olduğu gibi, ba-
basının adı da, Mustafa’dır. Çocukluk yıllarında köy hocasından Kur’an öğrenen Âşık 
Mustafa’nın resmi bir tahsili yoktur. Bütün hayatı, köyünde çiftçilik yaparak geçmiştir. 
Darende’nin yetiştirdiği âşıklardan, İbrahim Güleç’in (Âşık Beyani) babasıdır. Eserlerin-
den biri şu şekildedir: 

Ziyaretime geldi beni sevenler 
Başıma toplandı beni sevenler 
Bir bade içirdi bana erenler 
İçmişem badeyi şarabı gardaş 

Kameralar karşımızdan çekiyor 
Kimi arkamızdan bıyık büküyor 
Herkes tarlasına kavun karpuz ekiyor 
Buldum bereketli turabı gardaş

Ben de tarlaya eksem kavunu 
Gönül takip eder daim avını 
Çok severim Peygamber’in soyunu 
Sunarlar herkese can abı gardaş
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Tarlalara kavun karpuz ekerim
Satmak için Darende’ye çekerim
Hakkın huzurunda boyun bükerim 
İslâm’dan öğrendim adabı gardaş

Âşık Beyani

İbrahim Güleç, diğer adıyla Âşık Beyani, Darende’nin Irmaklı Köyünde doğmuştur. 
İlk şiir kitabı olan “Beyan Ettiklerim” Kültür Bakanlığı tarafından, 1990 yılında yayınlan-
mıştır. Çeşitli kurumlardan aldığı birincilikleri ve altın ödülleri vardır. 9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafından Çankaya’ya kabul edilmiş ve ödüllendirilmiştir. Mahlasını, 
Gürünlü Gülhani’den almıştır. Âşık Beyani’nin şiirlerinden biri şöyledir: 

Üç emekli dostu anlatamam burada 
Okursan sitemle, gül öğretmenim 
Eserin zihninde, dostların nerede 
24 Kasım’da bul öğretmenim. 

Biriniz arının petekte balı 
Biriniz ilimin solmayan gülü 
Biriniz meyvedir eğilmiş dalı 
Taşlanır meyveli dal öğretmenim. 

Eğitimci zorluklardan yılmaz 
Araştırıp yazar cahil anlamaz 
Eskimez ve hatta unutulmaz 
Geçse de aradan yıl öğretmenim. 

Emekli oldunuz azminiz arttı 
Nice talebeniz makamlar tuttu 
Darendeli sizi baş tacı etti 
Köşkünüz gönülde gel öğretmenim.

Hepinizde bu beldeye hizmette 
Allah için yarıştınız elbette
Çırpınıp yazdınız gazetelerde 
Kitapta dalgalar sel öğretmenim. 
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Biriniz göklere kafa yordunuz 
Biriniz karada maden buldunuz 
Biriniz gemide kaptan oldunuz 
Ummanlar sizlere göl öğretmenim. 

Birinizin ufku atladı çağı 
Biriniz ördünüz medeni bağı 
Biri demokrasi işte otağı 
Biri cumhuriyet bil öğretmenim

Benim anlatmakta gayem şu idi 
Millî eğitimde müdür bu idi 
Sıtkı Yazıcıoğlu kişinin adı 
Bir bayrak misali al öğretmenim. 

Biri çığır açtı bıraktı bir iz 
Müdürümüz idi takdir ettik biz 
Adı Mehmet Ali, soyadı Cengiz 
İsminiz ağzımda bal öğretmenim.

Biri ektiğini ne mutlu deren 
Sevgiyle, dostluğa çok gönül veren 
Emekli Müfettiş Mehmet Gülseren 
İlmin derinine dal öğretmenim.

Kitaplar yazdınız okuyanlara 
Tebeşir yuttunuz şifa canlara 
Ey aziz dostlarım nice yıllara
Sağlıkla yürüsün yol öğretmenim.

Bunca yıldır Darende’ye hizmeti 
Esirgemediniz kutsal himmeti 
Âşık Beyani’nin az gelir methi 
Doğruluk peşinde yel öğretmenim.

Âşık Ali Gürbüz, 

Darende’nin Akçatoprak Köyünde, 1924 yılında doğmuştur. Köy kökenli olup, sesini 
duyurabilen ender âşıklardandır. Şairliğe, 1939 Erzincan Depremi üzerine yazılan şiirleri 
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okuyarak başlamıştır. Uzun süre destan satarak para kazanmıştır. 1953 yılından itibaren 
deyişleri çeşitli tarihlerde yayınlamıştır. “Şiir ve Deyişler” 1950, “Gafletten Uyan Gönül” 
1955, “Kalbime Doğan Sabah Güneşi Gibi” 1958, “Bitsin Bu Çile” 1959 yıllarında ya-
yınlanmıştır. “Gönlümün İlhamları” ve “Ali Gürbüz’ün Yeni Deyişleri” isimli kitapların-
da, şiirlerini toplamıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu topladığı, “Eğriye Eğri Doğruya Doğru” 
adlı kitabını, 1999 yılında yayınlamıştır. Ankara’da matbaacılık yapmaktadır. Şiirlerinden 
biri şöyledir: 

Ayrana ekmeğe dikmiş gözünü 
Temmuzda sebzenin görür yüzünü 
Bir köşeye asıvermiş sazını 
Sabır kalesini yıkmayan köyüm 

Ozan olan düzen verir sazına 
Hak için çalmazsa piri kan ağlar 
Haykırmazsa çıkarcının yüzüne 
Yıkılır kalenin suru kan ağlar…

Darende’nin
Elvan, elvan çiçekleri
Gülü açar Darende’nin
On dört metre sağı solu
Yolu geçer Darende’nin 

Kimi keyifli neşesi var
Meyve dolu köşesi var
Otuz altı paşası var
Tarih açar Darende’nin

Cümleyi yaratan Allah
Sözlerim doğrudur vallah
Şeyh Hamid-i Veliyullah
Piri vardır Darende’nin

Güzel yanıyor ışığı
Arasam bulsam, maşuku
HULÛSİ gibi aşığı
Yâri vardır Darende’nin

(Darende Akçatoprak köyünden Âşık Ali GÜRBÜZ’ün şiirinden bir bölüm)



Darende Kültür Envanteri

379

Âşık Ali Demir, 

1927 yılında Ayvalı ‘da doğmuştur. Fakir bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Ayvalı ’da 
okumuştur. Ali Demir, 20 yaşındayken rüyasında, Sultan isminde bir kız görür. Bu kıza 
âşık olur. Ama kızın kim olduğunu, nereli olduğunu bilmez. Sultan’ı üç kere rüyasında 
görür. Konuyu annesine açar. Sorarlar, soruştururlar ama kızın kim olduğunu öğrene-
mezler. Rüyasında gördüğü bu kız, Ali Demir’in âşıklık serüvenini başlatır. Ali Demir’in 
sevgi üzerine, âşık tarzı ile yazdığı çok sayıda şiiri vardır. Bunları el yazısı ile bir defterde 
toplamıştır. Şiirleri halk arasında söylenmektedir. Tasavvufi şiirleri, gazel ve kaside de-
nemeleri de vardır. Şiirleri yayınlanmamıştır. Sevdaya yakalandığı zamanlardaki yazdığı 
şiirinden biri şöyledir: 

Ağaçlar hu çekti ahu zarımdan 
El ayrılsa ben ayrılmam yârimden 
Darende’den, Hacılar’dan, Gürün’den 
Acep getsem nazlı yârim varm’ola 

Güzellerde olur her zaman paklık 
Sevdiğim kafeste gınalı keklik 
Selimli, Mığdığ’ın, Yukarı Çiftlik 
Acep getsem nazlı yârim varm’ola…

Türküler 
Arpa Derdim Süt İken

Arpa derdim sütiken hey mavi donlum 
İçinde sarıdiken sarı mavi donlum 
Gel gezelim sevdiğim hey mavi donlum
Ben oğlan sen kıziken sarı mavi donlum 
Katırcılar gidiyor hey mavi donlum
Sokak güm güm ediyor sarı mavi donlum 
Alacaksan al beni hey mavi donlum
Eller bize ne diyor sarı mavi donlum 
                                        Ali Gürbüz

Değirmenin Postu Dar 
Değirmenin postu dar (allılar pullular) 
Gitti suyu kestiler (allılar pullular) 
Benim nazlı yârimi (allılar pullular) 
Ben görmeden kestiler (allılar pullular)
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Değirmeni döndüren (allılar pullular) 
Gözlerimin yaşından (allılar pullular) 
İpek kuşak olsaydım (allılar pullular) 
Sürünseydim peşinden (allılar pullular)

Değirmene giremem (allılar pullular) 
Ya da meyil veremem (allılar pullular) 
Söz verdim birisine (allılar pullular)
Artık geri dönemem (allılar pullular) 
    Ali Gürbüz

Çık Daldan Erik Devşir 

Çık daldan erik devşir (uy nenni) 
Dibinde kahve bişir (uy nenni) 
Her kahveyi içerken (uy nenni)
Beni aklına düşür (uy nenni)
(Erkekler) Nenni Hanım
(Kadınlar) Buyur canım 
(Hep beraber) Uy nenni 
Sen benimsin ben de senin uy nenni 
Erik dalı incedir (uy nenni)
Ne karanlık gecedir (uy nenni) 
Bana halim sormayın (uy nenni)
Yârin hali nicedir (uy nenni)
(Erkekler) Nenni Hanım 
(Kadınlar) Buyur canım
(Hep beraber) Uy nenni
Sen benimsin ben de senin uy nenni 
Eğdim erik dalını (uy nenni) 
Gel salını salını (uy nenni) 
Ölsem de unutamam (uy nenni) 
Yanağının alını (uy nenni) 
(Erkekler) Nenni Hanım
(Kadınlar) Buyur canım 
(Hep beraber) Uy nenni 
Sen benimsin ben de senin uy nenni 
   Nazmi Özalp 
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Su İçtim Yudum Yudum 

Su içtim yudum yudum
Gel benim nazlı Dudu’m
İki dünya bir olsa 
Sensin benim umudum

Su akar kütüğünden
Bulanır köpüğünden
İpek olsam dolaşsam
Dudu’mun topuğundan 

Su akar lüle lüle 
Yar gelir güle güle
Elinde sırmalı mendil 
Terini sile sile 
  Nazmi Özalp 

Sabahınan Sabahınan 

Sabahınan sabahınan
Kahvede gelir tabağınan 
Bacın sana kurban olsun da 
Kucağında bebeğile 

Di bacın öle öle öle bacın öle 
Ölmeye de ne gün göre 

Yoncalık siyeç ekili 
Kardaş kaymakam vekili 
Şöyle döndüm bakdımidi 
Kana boyanmış kâkülü

Di bacın öle öle öle bacın öle 
Ölmeye de ne gün göre…
   Turan Bak
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Darende

Görünce içimi bir ateş sardı 
Bulunmaz emsalin eşin Darende 
Somuncu Baba’nm mukaddes yurdu 
Gayet yücelerde başın Darende

Eskişehir mâ’mur olup buldu can 
Eserle donandı bilcümle her yan 
HULÛSİ Efendi etti gülistan 
Her karış toprağın taşın Darende

Tohma’nın haşmetli akışı vardır 
Zengibar’ın çetin yokuşu vardır 
Tâ Battal Gâzi’nin nakısı vardır 
Tarihe dayanır yaşın Darende

Muhabbet ocağı Zeyve’de tüter 
Ateşine yanan vuslata yeter 
Şehitler Gaziler Veliler yatar 
Mübarek makberdir döşün Darende

Güllerle donanmış bahçesi bağı 
Açılmış burada vahdetin çağı 
Misli cennet Veliyullah otağı 
Mahbûbusun sen Tektaş’m Darende

(Şair Musa TEKTAŞ’ın Darende şiirinin bir bölümüdür.)

Darende
Uzanan vadide yemyeşil cennet, 
Süsler bağlarını güller Darende, 
Salihler neslinden bize emanet, 

Her yanın tarihî yerler Darende.
Seyyidler soyundan Somuncu Baba, 
İslâm’ın uğruna göstermiş çaba, 
Gönül dostlarına olsun merhaba, 
Seni anlatıyor diller Darende.
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Kavakköy, Kölükler, şu Kurudere,
Yarımca, Sakızlı, Şuğul, gül yere,
Yazıköy, Ozan, gidem Sendere, 
Yeniköy, yanında göller Darende.

Karşıkaya, Yeşiltaş, Akçatoprak, 
Bayındır, Başkaya, suları berrak,
Çaybaşı, Çınarköy, verimli toprak, 
Meyve dolu sarkmış dallar Darende, 

Gökçeören, ile Karabayırlı, 
Hisarcık, Kerimli, yeşil çayırlı,
Yukarı Ulupınar hoş bayırlı, 
Uzunhasan, atmış kollar Darende. 

Aşağı Ulupınar, coşmuş Ilıca,
Ağılbaşı, Ayvalı, nazlı Yenice,
Ağılyazı, Akbabayla, Güllüce, 
Çukurkaya, yapmış ballar Darende.

Gedikağzı, Gaziköyle, Günerli, 
Güdül, serin Irmaklı, Kuzpınarlı,
Karabacak, Karadeğin, Günerli, 
Fidan dikmiş usta eller Darende.

İkiz Türbe, Velî Camisi canlar, 
Hasan Paşa yapmış hamamlar hanlar, 
Ulu Cami, Taş Köprü‘dür kalanlar,
Seni eskitemez yıllar Darende, 

Temelindir şu Zengibar Kalesi,
Yüze güler Gürpınar şelalesi, 
Balaban’da, Erzincanî, Türbesi, 
Hasan Gazi’yedir, yollar Darende. 

Nadir köprüsünden, erken geçelim,
Şifalı suyundan bir tas içelim,
Kış gelmeden yaylalardan göçelim, 
Serin serin eser yeller Darende. 

(Osman KAYA adlı şairin Darende şiirinin bir bölümüdür.)
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Halk şairi Hasan Turan

Darende’nin Aşudu Köyünde doğmuş, daha yaşını doldurmadan Ceyhan’ın Mustafa-
beyli Köyüne yerleşmiştir. Çocukluğu, gençliği bu köyde geçmiş, bu köyün ilkokulunu 
bitirdikten sonra Düziçi Köy Enstitüsünü bitirip öğretmen olarak yine köyüne dönmüştür. 
Uzun yıllar köy öğretmenliği yapmıştır.29 Eylül 2002 yılında vefat etmiştir.

Züğürt (Ne’m Alacak Felek Benim)

Bir giyimlik şal mı verdi
Bir tutacak dal mı verdi
Tükenmeyen mal mı verdi
Nem’alacak felek benim

Ne değirmen ne taşım var
Ne devletli bir başım var
Ne de bir tek kardaşım var
Nem’alacak felek benim

Dost yanında hatırım yok
Bir semersiz katırım yok
Dört direkli çadırım yok
Nem’alacak felek benim

Bir okkacık yağım mı var
Bir dönümcük bağım mı var
Bir derdime bin dert ular
Nem’alacak felek benim

Dedi boyun eğ hükmüme
Bela verdi küme küme
Ferman okudu köküme
Nem’alacak felek benim

Yandım yandım kar mı verdi
Ekşi tatlı nar mı verdi
Sarı saçlı yar mı verdi
Nem’alacak felek benim
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Senedim yok kalmak için
Dünyadan zevk almak için
Bir can verdi almak için
Nem’alacak felek benim

Hasan Turan boynum bükük
Yapraklarım dünden dökük
Felek vurdu bağrım sökük
Nem’alacak felek benim

Şen Ola Düğün
Davullar çift çift vurula
Avluda halay kurula
Düşler hayıra yorula
Şen ola düğün şen ola

Gelin giyinsin atlası
Kalaylansın bakır tası
Ağlamasın kız anası
Şen ola düğün şen ola

Zurnalar dil dil dillensin
Yazmalar yeşil pullansın
Gelinin başı güllensin
Şen ola düğün şen ola

Bir o yana bir bu yana
Kol kol seymenler dolana
Gözlerin aydın kaynana
Şen ola düğün şen ola

Çalınsın saz ötsün teller
Oyuna çıksın güzeller
Kıvrılsın incecik beller
Şen ola düğün şen ola

Çifte kurşun ata ata
Gelini bindirdik ata
Yolunuz yeni hayata
Şen ola düğün şen ola
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