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G‹R‹fi
Darende ad›n›n nereden geldi¤i

hakk›nda de¤iflik görüfller vard›r. Ancak
baz› kaynaklarda “otuz yaprakl› gül” an-
lam›na geldi¤i ifade edilen Darende keli-
mesi, birçok de¤ifliklikten sonra bu hale
dönüflmüfl olup, günümüzde ayn› biçim-
de söylenmektedir. 

Bizans hakimiyetinden sonra Da-
rende’ye hakim olanlar Derinde (Ram-
say 1960: 302), Dârende (Torondo) (Tu-
ran 1993: 203), Tarente, Derende, ve ni-
hayet bu günkü kullan›ld›¤› flekliyle Da-
rende(Yaz›c›o¤lu 1994: 20) olarak isim-
lendirmifllerdir.

Darende, Do¤u Anadolu Bölgesinin
bat› ucunda Malatya iline ba¤l›, Malat-
ya’n›n bat›s›nda kuzeyden güneye do¤ru
uzan›r. Do¤usunda Hekimhan, kuzeyin-
de Kangal, bat›s›nda Gürün ve Elbistan,

güneyinde Akçada¤ ilçeleri ile çevrilidir.
Denizden yüksekli¤i 958 ile 2150 m ara-
s›nda de¤iflmektedir. Arazi geniflli¤i
1564 Km2 olup, 1998 nüfus say›m›na gö-
re 11440 nüfusludur. Darende, yerleflim
merkezi olarak MÖ 7000 y›llar›na kadar
ulaflan bir tarihe sahip olmas›na ra¤-
men, bugün elimizde önemli bulgulara
dayanan bilgiler olmamas› nedeniyle
Darende tarihi kesin olarak ayd›nlat›la-
mamaktat›r. 

Darende, Antik ça¤da Anadolu’ya
hakim olan güçler, özellikle Hitit, Asur
ve Roma ‹mparatorlu¤u dönemlerinde
bu devletlerin idari s›n›rlar› içerisinde
yer alm›flt›r. Ancak, Darende çevresinde
bulunan höyüklerde arkeolojik kaz›lar
yap›lmadan ortaya ç›kacak bilgiler tah-
minlerden öteye gidememektedir. 

Roma ‹mparatorlu¤unun ikiye bö-
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lünmesi ile birlikte Darende, s›ras›yla
Bizans, Emevî, Anadolu Selçuklular›,
Daniflmentliler, ‹lhanl›lar gibi devletle-
rin hakimiyetinde kalm›fl ve daha sonra
Memluklular›n eline geçmifltir. 1071 Ma-
lazgirt zaferinden sonra Bizans’›n Türk-
ler karfl›s›nda mukavemeti kalmad›¤›
için Türkmenlerin Anadolu’ya ak›n› bir
sel halini alm›fl, ‹slam ülkelerinde yurt
bulamayan Türkler, Anadolu’ya yerlefl-
meye bafllam›fllard›r (Köprülü 1959: 40;
Eröz 1991: 15). Anadolu’nun Selçuklu
Türkleri taraf›ndan Türklefltirilmesi ile
birlikte bütün Anadolu gibi, Darende de
Bizans hakimiyetinden kurtulmufltur. 

Yavuz Sultan Selim’in M›s›r seferi-
ne ç›kt›¤› 1516’da Sadrazam Sinan Pafla
taraf›ndan Darende Elbistan ile birlikte
Osmanl› topraklar›na kat›lm›fl ve Si-
vas’a ba¤lanarak, Osmanl› idarî taksi-
mat›nda mutasarr›fl›k ve sancakl›kla
idare edilmifltir. 1934 y›l›na kadar Si-
vas’a ba¤l› olarak kalan Darende, Tarih,
iklim ve Malatya’ya yak›nl›¤› sebebiyle 1
Haziran 1934 y›l›nda Sivas’tan ayr›larak
Malatya’ya ba¤lanm›flt›r (Gülseren-Cen-
giz 1996: 8). 

Görüldü¤ü gibi zengin bir kültür ta-
rihine sahip olan Darende, tarih içinde
çeflitli kültürlere befliklik etmifl ve niha-
yet Türk kültürünün en önemli merkez-
lerinden biri olmufltur. Bu zengin kültür
miras›na sahip olan Darende, halk
inançlar› aç›s›ndan incelenmeye de¤er
bir ilçedir.

Bir milletin dil, edebiyat, sanat, fen
ve sosyal teflkilat gibi elde etmifl oldu¤u
çeflitli müesseseler kadar o milletin ha-
yat felsefesi, inançlar› ananeleri gibi ru-
hunun akislerini bulabilece¤imiz tutum
ve davran›fllar, o milletin kültürünü
meydana getirdi¤ine göre, “manevî halk
inançlar›” da kültürün kayna¤›na inme-
de önemli unsurlar içermekte ve bu un-
surlar kuflaktan kufla¤a aktar›lmakta-
d›r. 

Darende ve Darende’ye ba¤l› köy-

lerde yaflayan insanlar›n büyük bir k›s-
m›n›n bu kültürel de¤erleri yaflatt›¤›,
hatta zaman zaman kendilerini bu
inançlara teslim ettiklerini görmekteyiz.
Bu çal›flma Darende ve çevresindeki
“manevî halk inançlar›n›” ortaya ç›kar-
mak ve Dinler Tarihi aç›s›ndan bir de-
¤erlendirmesini yapmak amac›yla yap›l-
m›flt›r. Özellikle yafll› insanlar›n özen
gösterdikleri halk inançlar›, bizzat Da-
rende çevresinde tarama ve mülakat
yöntemleri ile gerçeklefltirilmifltir.

1-Evlenme ile ilgili gelenekler
ve inançlar:

1)- Yüzük merasiminde çantalara
kurdele koyma:

Darende’nin merkez ve Yaz›köy,
Günp›nar, Bafldirek, Irmakl›, Gedika¤z›
Yefliltafl köylerinde niflan ve evlenme ile
ilgili ilginç inançlar mevcuttur. K›z evin-
de söz kesildikten sonra her iki taraf›n
müflterek kararlaflt›rd›¤› bir günde ni-
flan merasimi yap›l›r ve yüzükler tak›l›r.
Tak›lan bu yüzükler aras›na k›rm›z›
kurdele ba¤lan›r, hay›rl› olsun dilek ve
temennisiyle kurdele küçük parçalar ha-
linde kesilir ve genç k›zlar›n baht› aç›l-
s›n diye onlar›n çantalar›na b›rak›l›r.

2)- Gelinin çorab›na para konulma-
s›:

Gelin olacak k›z gelinli¤ini giyip yo-
la ç›kmadan önce aya¤›na giydi¤i çora-
b›n içine bir miktar para konulur. Gelin,
gelin geldi¤i eve geldikten hemen sonra
bu paray› damat al›r ve para kesesine
koyar, ihtiyac› olsa bile gelinin çorab›n›n
içinden ç›kan paran›n bereketli olaca¤›-
na ve yeni evlenmifl olan çiftin r›zklar›-
n›n bol olaca¤›na inan›lmas› nedeniyle
hiçbir zaman bu para harcanmaz. 

3)- Gelinin bafl›n›n üzerinden bu¤-
day, arpa, ekmek parças› ve bozuk para
dökmek:

Evlenen çiftin r›zklar›n›n bol olma-
s› amac›yla gelin, o¤lan evinin kap›s›n-
dan içeri girerken bafl›n›n üzerinden da-
ha önceden haz›rlanarak bir kap›n içeri-
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sine konmufl, bu¤day, arpa, küçük ek-
mek parçalar› ve para saç›l›r. Saç›lan bu
kar›fl›mdan birer tane toplanarak geli-
nin cebine konuldu¤u gibi, toplayanlar
da bu paralar› alarak kendi ceplerine ko-
yarlar; böylece bu paradan alanlar›n k›s-
metlerinin aç›laca¤›na inan›l›r.

4)- Ayakkab› alt›na isim yaz›lmas›:
Gelinin, gelin gidece¤i gün giyece¤i

ayakkab›n›n alt›na bekar k›zlar›n isim-
leri yaz›l›r. Gelin, baba evinden ayr›l›r-
ken ayakkab›s›n› yerde sürüyerek ç›kar
ve gelin vard›¤› evde ayakkab›s›n›n alt›-
na bak›l›r; hangi k›z›n ismi silinmiflse o
k›za yak›n bir zamanda “dünür” geline-
ce¤ine inan›l›r.

5)-Tafl koyma ve mendil atma: 
Gelin, gelin gitti¤i evde tafl gibi a¤›r

olsun, hafif, basit insan olmas›n ve hane-
sinde sayg›l› olsun diye, gelin baba evin-
den ç›kt›ktan sonra anas›, bir büyük tafl
al›r ve bir kenara b›rak›r. Yine gelin, ge-
lin arabas›na bindikten sonra a¤lay›p
gözlerini sildi¤i mendili gelin gidece¤i
eve götürmeyerek yere atar. fiayet unu-
tur da mendilini yan›nda götürürse gelin
geldi¤i evde göz yafl›n›n dinmeyece¤ine
ve geçimsizlik olaca¤›na inan›l›r. Bu ne-
denle göz yafl› ile ›slanm›fl mendil baba
evinden ç›kt›ktan sonra yola at›l›r ve er-
kek evine götürülmez. 

6)- Gelinin baba evinden birer tane
tabak, ekmek, kafl›k ve çivi almas›:

Gelin, baba evinden çeyizden ayr›
olarak, bir tabak, bir tüm ekmek, bir ka-
fl›k ve bir de kullan›lmam›fl çivi alarak
o¤lan evine getirir. Gelin, gitti¤i eve çivi
gibi çak›l›p kals›n ve bir daha baba evine
geri dönmesin dile¤i ile amac›yla getirdi-
¤i çivi evin her hangi bir odas›n›n k›ble
taraf›ndaki duvara çak›l›r. Ekmek, ta-
bak ve kafl›k ise, art›k gelinin baba evin-
de r›zk›n›n kalmad›¤›n›, bundan böyle
r›zk›n›n kocas›n›n evinde oldu¤unu ifade
etmektedir.

7)- Gelinin kuca¤›na çocuk verme:
Gelin, damat evine gelip, gelinlik

duva¤› aç›lmadan, gelinin kuca¤›na kü-
çük bir çocuk verilir. E¤er gelinin kuca-
¤›na verilen çocuk, erkek ise gelinin ilk
çocu¤unun erkek, k›z ise ilk çocu¤unun
k›z olaca¤›na inan›l›r.

8)- Yeni evlenen çiftlerin dilek tut-
mas›:

Günp›nar köyünden Palanga köyü-
ne giden yol üzerinde ve flelaleye yüz
metre mesafede kayaya oyulmufl eski
manast›r vard›r. Manast›r›n çok yak›-
n›ndan ç›kan akar su, yeni evlenen çift-
ler için dilek tutma yeri olarak ziyaret
edilmektedir. Anlat›ld›¤›na göre bu p›-
nar “erkek-k›z” p›nar› olarak isimlendi-
rilmifltir. Yeni evli çiftler manast›r p›na-
r›na gelerek suyun içinden tafl al›rlar, al-
d›klar› tafl siyah olursa do¤acak çocu¤un
erkek, beyaz veya beyaza yak›n bir tafl
olursa k›z olaca¤›na ›nan›l›r. Kendisiyle
konufltu¤umuz M.G. (59) adl› köylü, bu
inan›fl›n Hiristiyanl›ktan kal›p kalmad›-
¤›n› bilmedi¤ini, son zamanlarda bu tür
dilek tutma ziyaretlerinin yöre halk› ta-
raf›ndan yap›lmad›¤›n›, ancak senede
bir defa H›ristiyanlar›n bu manast›r› zi-
yaret maksad›yla gelerek p›nar›n suyun-
da da kutsand›klar›n› ifade etti. 

2- Do¤um ve Çocuklarla ‹lgili
‹nançlar:

1- K›rklar› birbirine kar›flmamas›
için, k›rk› ç›kmayan bir kad›n yeni do-
¤um yapm›fl bir kad›n›n yan›na gelmez.
fiayet gelecek olursa bir daha çocu¤unun
olmayaca¤›na ve olan çocu¤un da sakat
kalaca¤›na inan›l›r.

2- Hamile bir kad›n, un konulan bir
kab›n ve oklavan›n üzerinden atlamaz.
Atlarsa do¤um yapamayaca¤›na inan›l›r

3- Do¤um sanc›s› çeken bir kad›n›n
yan›nda bulunan bir di¤er kad›n, evine
tekrar geri dönerken, do¤um hastas›n›n
çekmifl oldu¤u sanc› benimle birlikte ge-
lip bana geçmesin diye tülbent, mendil
veya çorab›n› hastan›n yan›nda b›rak›r. 

4- Do¤um yapm›fl lo¤usa bir kad›na
veya çocu¤a al basmas›n› önlemek ama-
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c›yla, kad›n›n ve çocu¤un üzerine k›rm›-
z› örtü örterler.

5- Al basmas›n› önlemek için çocu-
¤un kunda¤›n›n içine nazarl›k, (mavi
boncuk), tavu¤un çatal kemi¤i, deniz
midyesi kabu¤u, çatal i¤ne ve k›rm›z›
bez parças› konulur ve 40 gün süreyle
bekletilir.

6- Do¤um yapan bir kad›n›n yedi
k›rk› ç›kana kadar bir kad›n veya erkek
taraf›ndan beklenir.

7- Yeni do¤an çocu¤un kunda¤›na
ekmek parças› koyarlar. Böylece çocu-
¤un r›zk›n›n bol olaca¤›na inan›l›r.

8- “salya kestirme”. Çocu¤un salya
olarak tabir edilen a¤›z suyu ak›yorsa,
niflanl› olan bir k›za çocu¤un salyas› ma-
kasla kestirilir, e¤er salyay› kesen niflan-
l› k›z arkas›na dönüp bakmadan evine
geri dönerse çocu¤un salyas›n›n akma-
yaca¤›na inan›l›r.

9- Zay›f olan çocuklar›n daha gür-
büz olmalar› için her hangi bir suyun
ç›kt›¤› kayna¤›nda çocu¤a banyo yapt›r›-
l›r. 

10- Çocu¤u do¤up da hiç biri hayat-
ta kalmayan anneden son do¤an çocu-
¤un hayatta kalmas› için, çocuk öz anne-
sinden bir baflka kad›n taraf›ndan sat›n
al›n›r ve böylece son do¤an çocu¤un ya-
flayaca¤›na inan›l›r. 

11- Çocu¤un ilk diflinin ç›kt›¤›n› gö-
rene çocuk sahibi taraf›ndan hediye veri-
lir. Ayr›ca çocu¤un difllerinin daha kolay
ç›kmas›n› sa¤lamak amac›yla yörede
“hedik” (difl bulguru) olarak tabir edilen
m›s›r, bu¤day kar›fl›m› oluflan bulgur
kaynat›l›r ve komflulara da¤›t›l›r.

12- Henüz yeni do¤an çocuklar na-
zardan korunmak için evden d›flar› ç›-
kart›lmazlar.

13- Kad›n Gebe iken bir fleye imre-
nir ve o fleyden tatmak imkan› bulamaz-
sa do¤acak çocuk sakat do¤ar.

14- Çocuk anas›n›n karn›nda hare-
ket etti¤i zaman gebe kad›n güzel birisi-
ne bakarsa çocukta güzel olur

(Darende, Günp›nar, Akçatoprak,
Karfl›yaka, Yenice, Balaban ve Afla¤›
Ulup›nar.)

3- Nazarla ilgili inançlar:
1-Üzerlik otu olarak bilinen ot top-

lan›r, bir demet halinde evin içine veya
avlusunda görülebilecek bir yere as›l›r. 

2- Üzerlik otunun tohumlar› topla-
narak tesbih dizesi gibi aralar›na renkli
bez parçalar› da konularak kolye flekline
getirilir ve evin içine as›l›r.

3- Kurumufl i¤de a¤ac›n›n dallar›n-
dan kesilen bir parçan›n ortas› delinerek
içerisine flap denilen antiseptik bir mad-
de konulur ve parça a¤ac›n her iki tara-
f›na mavi boncuklar takmak suretiyle
evcil hayvanlar›n kafas›na as›l›r.

4- Bostanl›k olarak tabir edilen eki-
li tarlalara i¤de çal›s› dikilir.

5- Yine nazardan korunmak için,
ekili tarlalara ve bahçelere at ve it kafa-
tas› kemi¤i tak›l›r.

6- Kar›n keveni olarak tabir edilen
keven, kökü ile birlikte ç›kart›larak kö-
künden evin tavan›na as›l›r.

7- Her çiçekten birer tane toplana-
rak bir demet yap›l›r ve evin odas›na as›-
l›r.

8- Hasta olanlara kurflun dökülür.
9- Kurt’un afl›k kemi¤i eve as›ld›¤›

gibi, hem çocuklar›n befliklerinin içine
konulur, hem de insanlar taraf›ndan ta-
fl›n›r.

10- Mavi gözlü insanlar›n nazar
de¤mesinde etkili oldu¤una inan›l›r. Bu
inan›flla ilgili olarak da bir mâni söyle-
nir:

Saç› sar› gözü gök kul azg›n›
Hava ayaz kekik kuru y›l azg›n›
11- Nazar için çocuklar›n omuzlar›-

na sar›msak as›l›r.
(Darende, Yefliltafl, A¤›lyaz›, Akça-

toprak ve Ayval›)
4- Gök Olaylar›:
1-Dolu ya¤arsa annesinin ilk çocu-

¤u doluyu b›çakla keser. Böylece dolu-
nun duraca¤›na inan›l›r.
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2- Ya¤mur ya¤d›rmak için at›n kafa
kemi¤i yaz›l›r iple ba¤lanarak bir akar-
suya sark›t›l›r.

3- Yine ya¤mur ya¤d›rmak için ce-
naze tafl›nan salaca (sal) tahtas› ›rma¤a
(suya) de¤ecek flekilde sark›t›l›r.

4- Ya¤mur ya¤d›rmak için y›lan ya-
k›l›r.

5- Darende’nin Yeniköy Sokulu
mevkiinde mezara benzeyen ancak me-
zar görünümünde olmayan tafl y›¤›nt›la-
r› vard›r. Darende ve Yeniköy’e yak›n
köylüler bu tafl y›¤›nt›lar›n›n oldu¤u ye-
re gelerek ya¤mur ya¤mas› için kurban
keserler ve dua ederler.

6- Ya¤mur duas›na ç›k›laca¤› za-
man Afld› suyunun ç›kt›¤› yer olan Gün-
p›nar köyüne gidilir ve suyun ç›kt›¤› yer-
de dua edilir.

7- Ya¤mur ya¤mas› için modu ad›
verilen bir kukla yap›l›r. Bu moduyu ço-
cuklar ev ev gezdirerek: Modu modu ne-
den oldu; bir kafl›k ya¤ ile bir kafl›k bul-
gurdan oldu; verenin bir o¤lu olsun, ver-
meyenin bir k›z› olsun, onu da Allah
elinden als›n diyerek toplanan ya¤ ve
bulgur evlerden uzak bir yerde piflirile-
rek yenir.

8- Ay ve günefl tutuldu¤u zaman
Ezan okunur, silah s›k›l›r ve teneke çal›-
n›r.

9- Nisan ya¤murunun bereket ve
bolluk getirece¤ine inan›l›r.

10-Dolu ya¤arken d›flar›ya dolunun
durmas› için saç aya¤› at›l›r.

(Darende, Günp›nar, Karfl›yaka,
Mengelis ve Yeniköy)

5- Zamanla ‹lgili ‹nançlar:
1- Perflembe günü yola ç›kmak

u¤urludur
2- Perflembe günü çamafl›r y›kan-

maz
3- Ev yapt›ran bir kifli pazar günü

ifle bafllarsa u¤urlu say›l›r.
4- Cuma günü çal›flmak u¤urlu sa-

y›lmaz.
5- Cuma günü ev süpürülmez

6- Cumartesi yola ç›kmak u¤ursuz-
luk getirir

7- Gece t›rnak kesilmez.
8- Perflembe akflamlar› ata ruhlar›-

n›n aileyi ziyaret etti¤ine inan›lmas› ne-
deniyle, perflembe akflam› ata ruhlar›
için yemek daveti verilir.

(Darende, Yefliltafl, A¤›lyaz›, Akp›-
nar)

6- U¤ur ve U¤ursuzluk:
1- Baykufl ötmesi u¤ursuzluk geti-

rir.
2- Saksa¤an öterse yeni bir haberin

gelece¤ine inan›l›r.
3- Karga eve veya tarlaya konarsa

u¤ursuzluk getirir.
4-Yolculuk halinde tavflan›n yoldan

geçmesi u¤ur, tilki geçmesi ise u¤ursuz-
luk getirir. 

5- fiahin, kartal ve alaca karga
(saksa¤an) u¤urlu say›l›r.

6- Y›lan görmek u¤ursuzluk say›l›r.
7- Gurbete giden birinin arkas›n-

dan su serpilir.
8- Köpe¤in akflam vakti ulumas›,

sahibine u¤ursuzluk getirir.
9- At›n aniden kiflnemesi u¤ursuz-

luk say›l›r.
10- Makas, a¤z› aç›k olarak bir yere

as›lmaz. fiayet as›l›rsa evden birinin öle-
ce¤ine inan›l›r.

11- Yaya olarak yol boyu yürüyen
bir erke¤in önünden bir bayan yolunu
keserek geçerse, yolu kesilen erke¤in ifl-
lerinin iyi gitmeyece¤ine ve u¤ursuzluk
olaca¤›na inan›l›r. 

12- ‹nsanlar›n üzerinde iken giymifl
olduklar› elbiselere ilik ve dü¤me dikil-
mez.

13- ‹nsan›n üzerine süpürge sürül-
mez.

(Darende, A¤›lyaz›, Akp›nar ve Ay-
val›)

7- Evle ilgili inançlar:
1- Çam a¤ac›ndan yap›lan kara sa-

k›z evin d›fl kap›s›n›n üzerine as›l›r.
2- Evin d›fl cephesinin görülebilecek

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61

94 http://www.millifolklor.com



bir yerine at nal› asarlar. Böylece evin
nazardan korunaca¤›na inan›l›r.

3- Evin efli¤ine oturulmaz.
4- Kap›ya iki el karfl›l›kl› olarak ge-

rilmez.
5- Evin genel temizli¤i Perflembe

günleri yap›l›r.
6- Anne çocu¤u eflikte emzirmez.
(Darende, Yefliltafl, Göllüce, Hac›lar

ve Hacolar)
8-Atefl ve Ocak:
1- Atefle su dökülmez.
2- Küçük çocuklar atefle bakt›r›l-

mazlar.
3- Ateflte so¤an, sar›msak ve yu-

murta kabu¤u yak›lmaz.
4- Ocak bafl›nda uyunmaz.
5- Oca¤›n sönsün denilirse aileye

beddua, oca¤›n tütsün denilirse aileye
dua edilmifl olur.

6- Cenaze mezara defnedildikten
sonra mezar üzerinde atefl yak›l›r.

7- Yufka piflirilen sac›n atefle bakan
taraf›na tebeflirle çarp› iflareti yap›l›r

(Darende, Yefliltafl, Gedika¤z›, Afla-
¤› Ulup›nar)

9- Rüya:
1-Bir kifli rüyas›nda kendi evinde

dü¤ün görürse, aileden birinin ölece¤ine
inan›r.

2- Rüyada difl çektirmek, aileden bi-
rinin ölece¤i fleklinde yorumlan›r.

3- Rüyada bulan›k su görmek ha-
ram kazanc›, temiz ve berrak su görmek
ise helâl kazanc› iflaret eder.

4- Rüyada ölü görülmesi, rüyay› gö-
ren kiflinin uzaktaki bir yak›n› ile görü-
flece¤i fleklinde yorumlan›r.

5- Rüyada Kâbe görmek iyidir.
6- Rüyas›nda bal›k tutan birinin eli-

ne para geçece¤ine inan›l›r.
7- Ölen bir kifli rüyada nas›l görü-

lürse, yani iyi bir durumda görülürse
hayra, kötü bir vaziyette görülürse kötü-
lü¤eyorumlan›r.

8- Rüyada koyun görmek berekettir.
9- Rüyas›nda kendi ölümünü gören

bir kimsenin çok yaflanaca¤›na inan›l›r.
(Darende, Yaz› köy, Irmakl›, Bafldi-

rek, Ayval› ve Akp›nar.)
10-A¤aç, Yer ve Sularla ‹lgili

‹nançlar:
1- Darende’nin Heyikete¤i mahalle-

sinde yafll› bir ç›nar a¤ac› vard›r. Halk
aras›nda bu a¤ac›n kutsall›¤›na inan›l›r
Bu nedenle, çeflitli rahats›zl›klar› olan-
lar buraya gelerek, a¤ac› ziyaret ederler
ve dilekte bulunurlar. Yafll› ç›nar a¤ac›-
n›n dal› kesilmemesi ve a¤aca zarar ve-
rilmemesi gerekir. fiayet a¤aca her han-
gi birisi zarar verecek olursa, onun bafl›-
na bir musîbet gelece¤ine inan›l›r.

2- Ayval› beldesi Göynük köyüne gi-
den yol güzergah›nda üzerine çaput bez
ba¤lanan bir çal› vard›r. Halk aras›nda
bu çal› ile ilgili bir tak›m inançlar mev-
cuttur. Her hangi bir dilekte bulunmak
için çal›ya çaput ba¤land›¤› gibi, cilt has-
tal›klar›n› iyilefltirdi¤ine inan›lmas› se-
bebiyle elinde si¤il bulunanlar Nurkuyu-
su köyünden si¤il kesici olarak bilinen
kifliyi alarak çal›n›n bulundu¤u yere ge-
lirler. Çal›dan küçük bir dal kesilerek
kurumaya terk edilir. K›r›lan a¤aç dal›
kurudukça eldeki si¤ilin de geçece¤ine
inan›l›r. Ayr›ca çal› nedeniyle bu mevki-
ye çaputlu çal› ad› verilmifl ve bu yer res-
mî kay›tlara da çaputlu çal› ad›yla geç-
mifltir.

3- Darende’nin Gökyar mahallesi
ma¤ara önü mevkiinde “karam›k” ad›
verilen bir çal›ya da çaput ba¤lan›r. Ayr›-
ca bu çal›n›n yak›nlar›nda mezar› belli
olmayan bir yat›r›n oldu¤una inan›lmas›
sebebiyle, mezar ziyaret edilir ve çal›ya
da çaput ba¤lanarak dilekte bulunulur.

4- Öksürük köprüsü olarak bilinen
Darende’nin Mercan tepesi önündeki bir
tafl›n alt›nda bulunan delikten geçmek
suretiyle halk aras›nda bo¤maca öksürü-
¤ü olarak bilinen hastal›¤›n geçece¤ine
inan›l›rd›. Anlat›lanlara göre bu tafl
uzunca bir süreden beri kullan›lmamak-
tad›r. 
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5- Halk aras›nda Somuncu Baba ca-
misi ve türbesi olarak bilinen zaviye, Da-
rende’nin Zaviye mahallesinde olup, ge-
nelde Darende d›fl›nda yaflayanlar›n zi-
yaret ettikleri yerlerin bafl›nda gelir. Bu-
raya ziyaret için gelenlerin bir k›sm›
adaklar› olan kurbanlar›n› burada kes-
mektedirler. Ayr›ca bu ziyaretçiler, ba-
l›kl› havuz ile bal›kl› kuyu aras›nda bu-
lunan yabani incir a¤ac›na da çaput ba¤-
lamakta ve dilekte bulunmaktad›rlar.
Bal›kl› kuyudan ç›kan su ve bu suyun
içinde yaflayan bal›klar›n kutsall›¤›na
inan›lmaktad›r.

6- Çok önceleri uyuz p›nar› olarak
bilinen Balaban içmecelerine bir tak›m
cilt hastal›klar› olanlar gelir, bu suda y›-
kan›rlar ve flifa bulacaklar› inanc› ile bu
suyun çamurundan da vücudlar›na sü-
rerler. 

(Darende, Balaban, Göllüce, Akp›-
nar ve A¤›lyaz›)

De¤erlendirme ve Sonuç:
Hayat›m›z ve yaflay›fl›m›z üzerinde

tarih boyunca halk inançlar› ve bunlara
ba¤l› uygulamalar etkili olmufl ve halen
de olmaktad›r. Bilindi¤i gibi halk inanç-
lar›n›n insan hayat› üzerindeki etkisinin
tarihî bir boyutu olmakla birlikte bütün
toplumlar için de söz konusudur. 

Her topluluk, Mutlaka üzerinde ya-
flad›¤› fizîkî muhit: “d›fl çevre” özelli¤i ile
örflerden, adetlerden ve müesseselerden
ibaret olan ve tamamen sosyal bir ka-
rakter tafl›yan “iç çevre “ özelli¤ine sa-
hiptir (Bilgiseven 1982: 110). Toplumlar
genel olarak iç ve d›fl çevre özellikleriyle
birlikte incelendi¤i zaman, toplumun or-
tak de¤erlerinin bir ifadesi demek olan
halk inançlar›n›n kayna¤›, net bir flekil-
de olmasa da genel boyutlar›yla ortaya
ç›kacakt›r.

Hayat›n en önemli safhalar›ndan
biri olan evlenme, hem k›z, hem de erkek
yönünden yeni bir hayata geçifltir. Taraf-
lar aras›nda yeni bir h›s›ml›k kurulmas›
ile birlikte akrabal›k ba¤lar›n›n güçlen-

mesi, bafllang›c›ndan itibaren her safha-
s› tören ve adetlerle süslenen evlenme
merasimlerini iyi de¤erlendirmek gere-
kir. Bilindi¤i gibi, bir k›z›n evlenebilme-
si için k›smetinin aç›lmas› gerekir. Halk
inanc›na göre, k›smeti aç›lmayan bir k›-
z›n evlenmesi imkans›zd›r. K›smet kendi
kendine aç›ld›¤› gibi, k›smetin aç›lmas›-
na yard›mc› olacak hatta onu zorlayacak
birtak›m pratikler vard›r. Ayakkab›n›n
alt›na isim yaz›lmas› bunlardan biridir.
Ayr›ca gelinin yeni evin düzenine uyma-
s›, vard›¤› yere uyum sa¤lamas›, baz›
köklü al›flkanl›klar›n› terk etmesi, u¤ur
ve bereket getirmesi için baz› pratikler
yap›lmaktad›r. Araflt›rmam›z›n bafl›nda
evlilik törenleri ile ilgili bahsetti¤imiz
uygulamalar dinî nitelikli olmasa da k›s-
met, u¤ur, bereket ve hayat› ifade etme-
si bak›m›ndan dinî inanca dayanmakta-
d›r.

Bu tür uygulamalar›n, ait oldu¤u
cemiyetin örf ve adetleriyle yo¤ruldu¤u,
hatta kendi öz kültürünün izlerini tafl›-
d›¤› gibi, zamanla de¤iflik kültürlerle de
etkileflimi olmufltur. Kur’an’da, ‹slâm
öncesi âdetler bir hayli yer tutmakla be-
raber (Çelik 1995: 5), Müslümanl›k Arap
›rk›n›n d›fl›nda geliflmeye bafllad›¤› za-
man Türk, ‹ran, Yahudi örf ve adetleriy-
le de genifl ölçüde kar›flm›flt›r. ‹slam di-
ninin reddetti¤i birçok adetler dinî bir
kisveye bürünerek ‹slâmiyet’in çerçeve-
sinde toplanm›flt›r. O kadar ki bu âdetle-
rin zamanla kökleri kaybolmufl ve onlar
bir nevî dinî âdetler meyan›na girmifltir
(Tanyol 1960: 2077). 

Müslüman toplumlar›n âdetlerin-
den bir k›sm› H›ristiyanl›¤a mensup top-
lumlara geçti¤i gibi, H›ristiyan toplum-
lar›n›n adetlerinden baz›lar› da ‹slâmi
bir renk alm›flt›r. Örnek olarak Anado-
lu’da yayg›n olarak tatbik edilen, Daren-
de ve çevresinde de uygulanan yeni yap›-
lan evlere nazar için at nal› asma gelene-
¤inin, A. ‹nan, ‹talyanlardan geçme bir
inanç oldu¤unu ifade etmektedir (‹nan 1
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1961: 2531). Yine Darende’nin Sand›k-
kaya mahallesinde yufka ekme¤i pifliri-
len sac›n atefle gelen taraf›na tebeflire
benzer bir taflla çarp› iflareti çizildikten
sonra, sac›n duvara as›ld›¤›n› anlatt›lar.
Bunun sebebini sordu¤umuz zaman, bu
iflaretin bir nevî u¤ur ve bereket alâmeti
oldu¤unu söylediler. Bu adet belki de Ca-
hit Tanyol’un belirtti¤i gibi H›ristiyan
haç’›n›n çarp› flekline dönüfltürülmüfl bir
motifidir (Tanyol 1960: 127). Fakat Ana-
dolu Türk kad›nlar› bunu kendi öz
inançlar›n›n bir parças› olarak görmek-
tedirler. Ancak, her halk inanc›n›n kay-
na¤›n› de¤iflik din ve kültürlerde ara-
mak da yanl›flt›r. Fuat Köprülü, ‹slâmi-
yet’i kabul eden ‹lk Türk topluluklar›n›n
san›ld›¤› kadar her türlü sosyal hatta
hukukî müesseseleri aynen baflka bir
yerden kopya ettikleri, bu mevzuda hiç-
bir hassasiyet göstermedikleri düflünce-
sini, yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar› ile
y›km›fl; yeni bir din ve medeniyete giren
her toplum gibi, Türklerin de ‹slâm dini
ve medeniyetine girdikten sonra eski dü-
flünüfl ve inan›fllar›ndan, kültür ve ana-
nelerinden birçok unsurlar› birlikte geti-
rip muhafaza ettikleri ve bunun neticesi
olarak da ‹slâmiyet anlay›fllar›nda ve ye-
ni bir toplum meydana getirmelerinde
bir özellik arzettikleri görüfl ve kanaat›-
na varm›flt›r (Turan 1953: XVI).

Türk topluluklar›n›n halk inançla-
r›nda masal ve destâni hikayelerinde es-
ki ruh inançlar›na ait birçok inanc›n bu
güne kadar yaflad›¤›n› görüyoruz.(Kala-
fat 1990: 35 vd) Yakut, Altay ve Yenisey
Türklerinin inan›fllar›ndan baflka, bin
seneden beri ‹slâm dininde bulunan
Türklerde bile eski ananelerin izlerine
rastl›yor, bazen de bu ananelerin pek
canl› bir flekilde yaflad›¤›na flahit oluyo-
ruz. 

Hem kam kültünde (Uslu 1997:
178), hem de Müslüman Türklerin halk
inançlar›nda bu güne kadar yaflayan ve
önemli rol oynayan ruh inançlar›ndan

biri de Al ve ya Albast› ruhudur. Karak-
ter ve seciye itibariyle Türk lehçelerinde
Albast›, Al kar›s›, Alb›z,ve Abas› fleklin-
de telaffuz edilen bu ruh, lohusa hastala-
ra musallat olup, onlar› rahats›z eden
hatta inan›fla göre hastan›n ci¤erini sö-
küp yedi¤i (Hançerlio¤lu I 1993: 32) ifa-
de edilen eski bir Türk inanc›d›r. Bilindi-
¤i gibi bu inanç ve ondan korunmak üze-
re bafl vurulan çareler aras›nda tatbik
edilen pratikler hemen bütün Türk dün-
yas›nda yayg›nd›r (Günay-Güngör 1997:
68). De¤iflik yöntemlerle bu ruhtan has-
tay› kurtarma yöntemleri tatbik edil-
mekle birlikte, genel olarak k›rm›z›
renkli bir iplik veya bez parças› hastan›n
yata¤›n›n üzerine konulmak suretiyle bu
ruhtan korunmaya çal›fl›lmaktad›r.

Eski Türk inançlar›n›n en yayg›n
geleneklerinden biri de ya¤mur ya¤d›r-
mad›r(Boyle 1974: ss.6941-6950; Yaltka-
ya 1943: ss.690-698; Radlof 1994: 220;
Ac›payaml› 1963: ss.1-39). Bilindi¤i gibi
‹slâm öncesi Türklerin atalar›ndan mi-
ras kald›¤›na inand›klar› yad, yada ve-
ya cada adl› bir taflla Türkler, ya¤mur
ve dolu ya¤d›r›rlard›. Hatta bu taflla f›r-
t›na ç›kard›klar›, bu iflle u¤raflanlara da
yadac› ad› verildi¤i ifade edilmektedir
(‹nan II 1987: 472). Bugün Anadolu’nun
birçok yörelerinde gök olaylar› ile ilgili
yap›lan uygulamalar motif olarak büyük
oranda ‹slam öncesi Orta Asya’da tatbik
edilen ya¤mur ya¤d›rma merasimlerini
ça¤r›fl›m yapt›rmaktad›r. Örnek olarak
Darende’de halk›n kurak geçen yaz ayla-
r›nda ya¤mur duas›na ç›kmalar›, at ka-
fas›na birtak›m dualar yazarak onu akar
suya sark›tmalar›, cenaze tafl›nan sal
tahtas›n›n ucunu bir iple herhangi bir
yere ba¤layarak Tohma ›rma¤›n›n suyu-
na de¤ecek flekilde b›rakmalar›, y›lan
yak›lmas›, genellikle çocuklar›n “mo-
du”ad› verilen bir gelenekle ya¤mur ya¤-
mas› için ev ev dolaflarak ya¤ ve bulgur
istemeleri Anadolu’nun hemen her tara-
f›nda ya¤mur ya¤d›rmak için uygulanan
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ve büyük oranda birbirine benzeyen pra-
tiklerdir. Bunun da sebebi, J.P.Roux’nun
da dedi¤i gibi, bu inanc›n tamamen Türk
kökenli olmas›ndan kaynaklanmaktad›r
(Roux 1994: 78).

Denilebilir ki, tarihi seyir içinde in-
sanlar, yeryüzünden daha çok gökyüzü
ile ilgilenmifllerdir. Gerek ilkel dinler,
gerek ilahî dinler eskatolojilerinde, dün-
yan›n yarat›l›fl›n› anlatan mitolojilerin-
de gökyüzüne büyük önem vermifllerdir.
‹nsanlar gökyüzünü yüce varl›klar›n,
kutsal ruhlar›n, ço¤u kez kötü kuvvetle-
rin bar›nd›klar› bir yer olarak tasavvur
edip, nedenini aç›klayamad›klar› göksel
olaylar karfl›s›nda, ço¤u zaman korku ve
flaflk›nl›¤a düflmüfllerdir. Onlara korku
veren gök olaylar›ndan biri de ay ve gü-
nefl tutulmas›d›r. Ay ve günefl tutulmas›
daima u¤ursuzluk getirece¤i inanc›ndan
dolay›, bu durumdan kurtulmak için ça-
reler aranm›flt›r (Örnek 1966: 93). Tür-
kiye’nin birçok yerinde oldu¤u gibi Da-
rende’de de ay ve günefl tutulmas› ile il-
gili pratikler ayn› inanç do¤rultusunda
yap›lmaktad›r.

Darende ve çevresinde önemli bir
yer tutan, ev, eflik, ocak-atefl, tekke, tür-
be, a¤aç, ve su ile ilgili inan›fllar yine
üzerinde durulmas› gereken bir konu-
dur. Türkler, ‹slam dinini kabul ettikten
sonra eski inançlar›n›n bir ço¤unu ‹slâm
dini içerisinde yaflatmaya devam etmifl-
lerdir. Türk topluluklar› genifl bir co¤raf-
yaya da¤›lm›fl olmas›na ra¤men, ortak
diyebilece¤imiz bir çok inanç unsurlar›n›
bütün Türk topluluklar›nda rahatl›kla
görebiliriz. 

Ev, insanlar›n sadece d›fl etkenler-
den korunmas›na yarayan bir bar›nak
olmay›p, ayn› zamanda onlar›n tehlikeli
kabul ettikleri birtak›m gizli güçlerden
korunmalar› için de bir s›¤›nakt›r (Ör-
nek 1966: 113). Özellikle evin kap›s›, efli-
¤i, ve oca¤› gibi k›s›mlar›, halk inançla-
r›nda önemli yer tutmaktad›r. 

Kap›, d›fl dünya ile ev aras›nda bir

s›n›r teflkil etmektedir. Bir tak›m gizli
güçlerin d›flar›dan eve s›zmalar›n› önle-
yecek flekilde kap› tahkim edilmelidir.
Bu da ancak tehlikeyi uzaklaflt›r›c› özel-
liklere sahip baz› nesnelerin kap›ya as›l-
mas› veya kap›ya sürülmesi ile müm-
kündür. Darende’de kap› üstlerine as›-
lan veya kap›n›n etraf›na sürülen “kara
sak›z” bu inan›fl›n bir gere¤i olarak ya-
p›lm›fl olsa gerekir. Ayr›ca kap›n›n bir
parças› olan eflikte, t›pk› kap› gibi zarar-
l› kabul edilen gizli güçlerin bar›nabile-
ce¤i yer olmas› bak›m›ndan önemlidir.
Kuzey Sibirya’dan Anadolu’ya kadar
uzanan sahada yaflayan Türk topluluk-
lar›nda yayg›n bir inan›fla göre kap› efli-
¤ine basmak ve üzerine oturmak u¤ur-
suzluk getirir. Kam inançlar›nda eflik,
“evi koruyan ruhun makam›d›r”. Ancak
A. Kadir ‹nan, efli¤e bas›lmama gelene-
¤inin Türklerin d›fl›nda di¤er topluluk-
larda da görüldü¤ünü ve bunu etnograf-
lar›n do¤rulad›¤›n› belirtmifltir (‹nan III
1962: 2619). Özellikle muskac›lar›n, so-
¤ukluk muskalar›n› genellikle eflik alt›-
na koydurduklar› düflünülürse, eflikle il-
gili duyulan korkunun sebebi daha iyi
anlafl›lm›fl olur. ‹nsanlar aras›nda “eflik
alt› bofl de¤ildir” (Örnek 1966: 114) sözü,
bu korkuyu çok güzel izah etmektedir.

Ocak ve ateflle ilgili inançlar Türki-
ye’nin hemen her yerinde mevcuttur.
Ocak sözü, ço¤u zaman evi ifade ederek
hayat› ve canl›l›¤› sembollefltirmektedir.
“Oca¤›n tütsün” hayat› ve canl›l›¤› ifade
etti¤i gibi, “oca¤›n sönsün” bedduas› da
evin y›k›ls›n anlamlar›na gelerek, oca¤›n
insan hayat›ndaki önemini belirtmekte-
dir. Esasen oca¤›n kutsall›¤› ateflten gel-
mektedir. Ateflin gücü, ateflin kötülükle-
ri giderici veya önleyici, kirlilikleri te-
mizleyici bir kuvvet oldu¤una inan›lma-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca ate-
flin büyüleyici yap›s›na inanma nedeniy-
le, atefl yanan yere cinlerin giremeyece-
¤i, atefl sönünce cinlerin ocak bafl›nda
toplanaca¤› gibi inançlara da rastlan›l-
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maktad›r. Bu bak›mdan muhtelif top-
lumlar, atefle sayg› duyduklar› gibi, oca-
¤› da, u¤uru ve bereketi getiren kutsal
bir yer olarak kabul etmifllerdir. Baz›
toplumlarda atefl tap›nma objesi oldu¤u
halde ‹slâm öncesi Türk inançlar›nda
ruhen kirlilikten temizlenme objesidir
(Gumilev 1994: 520-531). ‹slâm öncesi
Türklerde Ateflin temizleme objesi ola-
rak kabul edilmesi ve atefl-ocak münase-
beti nedeniyle Ahilerde, Bektaflilerde ve
Mevlevîlerde ocak kutsal olarak kabul
edilmifltir (Tanyu 1976: ss.283-304).

Anadolu’nun hemen her taraf›nda
Velîlerin ve kahramanlar›n türbeleri
(mezarlar›) vard›r. Onlara bir dilekle
adaklar adanarak, türbedeki yatan ulu
kiflilerden yard›m beklenir ve onlardan
kendilerini korumalar› istenir. U¤urlu
say›lan bu yerlerin karizmatik kudreti
zamanla türbenin civar›na da yay›larak,
etraf›nda bir tak›m inançlar oluflmufl,
böylece türbenin etraf›nda yetiflen a¤aç-
lar ve hayvanlar kutsal kabul edilmeye
bafllanm›flt›r. Kutsal mekan olarak ka-
bul edilen bu tür yerlerin tarihî geçmifli-
ne bakt›¤›m›z zaman, ‹slam öncesi Türk-
ler mukaddes olarak kabul ettikleri yer-
lerde ibadet etmifller, Tanr›ya ve ata
ruhlar›na kurban sunmufllard›r (Ögel I
1978: 421). Ayr›ca kutsal yer ve sularla
ilgili olarak Orhun Kitabelerinde yer-suv
(Kitabeler I do¤u cephesi 10,11) (yer-su)
tabiri geçmekte ve Orta Asya’da da yay-
g›n bir inanç olarak devam etmektedir
(Ülken 1971: 18). Esasen bu tür inanç-
larda maddi hayat flartlar›n›n ve sosyal
amillerin de rol oynad›¤› kabul edilmek-
le birlikte, esas inanc›n merkezinde bun-
lara atfedilen kutsall›k yer almaktad›r.
Darende’nin Günp›nar köyündeki Ma-
nast›r p›nar›na dilek tutan çiftlerin bu
inan›fllar›n›, H›ristiyanl›ktaki ayazma
gelene¤inin bir devam› olarak de¤il de,
eski Türk inan›fllar›nda ki su kültünün
bir devam› olarak nitelendirmenin daha
do¤ru olaca¤› kan›s›nday›m. Zira su kül-

tü ile ilgili inan›fllar Darende’de oldukça
geliflmifltir. Yine ayn› köyde süt p›nar›
ad› verilen bir p›nar daha vard›r. Bu p›-
nara çocu¤una süt verirken sütü çekilen
(kesilen) bayanlar gelerek p›nar›n su-
yunda bulgur kaynat›rlar. Kaynay›p pi-
flen bulgurdan yedikleri gibi, suyundan
da içerler. Böylece sütlerinin tekrar gele-
ce¤ine inan›rlar. Özellikle süt p›nar› su-
yunun seçilmesinin amac› bu suyun kut-
sall›¤›na inan›lmas›ndan kaynaklan-
maktad›r ki, bu da, Türklerdeki kutsal
su kültünün bir devam› olsa gerektir
(Tanyu II 1967: 244).

A¤aç, türbe, da¤, su ve bunlarla ilgi-
li oluflan inanca göre, kutsall›¤›na inan›-
lan nesnenin veya canl› varl›¤›n, kendi-
lerine de¤il, içinde bulundu¤una inan-
d›klar› gizli güçlere korku, minnettarl›k
ve sayg› kar›fl›m› bir inanç içerisinde ha-
reket edilmektedir ki, bu da insan psiko-
lojisiyle yak›ndan ilgilidir. 

Bununla birlikte A¤aç kültü Türk
boylar›n›n destan ve inançlar›nda çok
derin izler b›rakm›flt›r. Türklerin yafla-
d›klar› co¤rafyan›n her yerinde çaput
ba¤lanm›fl a¤açlar görmek mümkündür.
Esasen Türklerde a¤aç kültünün olufl-
mas›nda “kutlu a¤aç”la ilgili inançlar
önemli yer tutmaktad›r (Ögel II 1995:
472 vd). Türk düflüncesine göre a¤aç, bir
taraftan sürekli olarak yenilenmekte
olan evreni ve kozmik hayat›n tükenmez
kayna¤›n› temsil ederken, bir taraftan
da gezegenlere ait gökleri temsil etmek-
tedir. Ayn› zamanda mutlak gerçeklik ve
mutlak ölümsüzlük anlam›na da gelen
hayat a¤ac›, hayat›n kayna¤›n› semboli-
ze ederek, Altay ve Sibirya kam inançla-
r›nda yo¤un bir flekilde yer alm›flt›r (Eli-
ade 1964: 247). Böylece Türk kültüründe
kutsal a¤aç inanc›ndan kalk›p, halk he-
kimli¤ine kadar uzanan halk inançlar›
Anadolu’nun bir çok yörelerinde oldu¤u
gibi, Darende ve çevresinde de varl›¤›n›
sürdürmektedir. Heyikete¤i mahallesin-
deki yafll› ç›nar a¤ac›n›n kutsal kabul
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edilerek ziyaret edilmesi ve ona zarar
verilmemesi, çaputlu çal› mevkiindeki
çal›n›n flifal› oldu¤una inan›lmas›, So-
muncu Baba Camiinin yak›n›ndaki ya-
bani incir a¤ac›na bir dilekte bulunula-
rak çaput ba¤lanmas› gibi uygulamalar
bunun en tipik örne¤ini teflkil etmekte-
dir.

Türk halk inançlar›nda bir çok can-
l› ve cans›z varl›k ve nesneler olumlu ve-
ya olumsuz yarg›larla de¤erlendirilmifl-
tir. Darende ve çevresinde de u¤ur ve
u¤ursuzlukla ilgili birtak›m inançlar
vard›r. Örnek olarak yolculuk halinde
tilkinin yoldan geçmesi, kargan›n eve
veya tarlaya konmas›, baykuflun ötmesi,
aniden “at kiflnemesi” ve her hangi bir
yerde y›lan görülmesi u¤ursuzluk olarak
nitelendirilirken; saksa¤an, flahin ve
kartal gibi kufllar da u¤urlu kabul edil-
mektedir. Baz› hayvanlar›n u¤urlu veya
u¤ursuz kabul edildi¤i gibi, baz› nesnele-
rin de u¤ur getirdi¤ine inan›lmakta, hat-
ta u¤urluklar birçok alanda süs eflyas›
haline getirilmektedir. 

Modern insan›n amuleti diyebilece-
¤imiz u¤urluk, çeflitli biçimlerde ve çe-
flitli yerlerde bulundurulmaktad›r. Son
model arabalarda, binalar›n kap›lar›n-
da, bürolarda, evlerde ve ev eflyas› ola-
rak kulland›¤›m›z birçok aletlere takt›¤›-
m›z yüzlerce çeflit u¤urluk gösteriyor ki,
ça¤›m›z›n insan› kendini, bilinçli ve ya
bilinçsiz olarak, çevresini saran u¤ur-
suzlu¤a karfl› hâlâ mücadele etmek zo-
runda hissetmektedir. 

U¤ursuzlu¤a karfl› mücadele ve kö-
tülü¤ü uzaklaflt›r›c› birtak›m inan›fllar
di¤er dinlerde de mevcuttur. Yahudiler,
kötülü¤ü uzaklaflt›r›c› ya da kifliyi her
türlü zararl› etkiden koruyucu olarak
kabul ettikleri “el”in resmini ister du-
varlar›na ve kap›lar›na yaps›nlar, ister-
se üstlerinde tafl›s›nlar, “Tanr›n›n eli” di-
ye nitelendirmektedirler. Ön Asya’da ya-
flayan H›ristiyanlar bu ele “Meryem
Ana’n›n eli”, Müslümanlar da bu ele “Fa-

dime Ana’n›n eli” demektedirler (Örnek
1966: 49,51). Genellikle ortas›nda göz
resmi bulunan el amuleti nazar de¤me-
sine karfl› Anadolu’nun birçok yerinde
evlere, ifl yerlerine as›lmakta ve araba-
larda tafl›nmaktad›r.

Esasen “bak›flla yap›lan kötülük”
(Hançerlio¤lu II 1994: 419) anlam›na ge-
len nazar, Türkçe’de göz de¤mesi, ve gö-
ze gelme deyimleri ile dile getirilmekte-
dir. ‹lkellerden en geliflmifl toplumlara
kadar yay›lm›fl bir inanç olan nazar’a
Araplar “isabet-i ayn”, Frans›zlar “ma-
uvais oeil”, Almanlar “böser blick”, ‹ngi-
lizler “evil eye” demektedirler. Psikolojik
temelinde haset ve k›skançl›k duygular›-
n›n yatt›¤› bu vurucu kuvvet, kimi göz-
lerde hasta edici ve öldürücü bir gücün
bulundu¤u inanc›na dayan›r (Bayr›
1955: ss.1107). ‹nsan, hayvan, mal eflya,
vb. her fley nazar konusu olabilir ve kötü
bak›fltan zarar görebilir. Bu nedenle in-
sanlar, nazara karfl› koymak ve onu
uzaklaflt›rmak için eski devirlerden beri
çeflitli nazarl›klar kullanm›fllard›r. Özel-
likle Anadolu’da üzerlik otu, i¤de çal›s›,
at kafas› veya köpek kafas› (Ögel II
1993: 561), keven, mavi (gök) boncuk,
kurtun afl›k kemi¤i gibi nesneler ve kur-
flun dökme gelene¤i nazara karfl› al›nan
önlemler aras›nda yer almaktad›r. Ana-
dolu’daki nazar inanc› ile ilgili yapt›¤›
genifl bir araflt›rmada O. Ac›payaml›
(Ac›payaml› II 1962: ss.15), Türkiye’yi
bir uçtan bir uca kateden nazarla ilgili
inanc›n “bir folklor müessesesi kimli¤in-
de” oldu¤unu belirterek bu inan›fl›n “psi-
ko-sosyal de¤erler sonunda” do¤du¤una
ve “halen bu esaslar dahilinde” iflledi¤ini
belirtmektedir. 

Netice olarak Anadolu’da oldu¤u gi-
bi Darende’de de, günlük hayat tarz›na
yans›yan baz› adetler ve gelenekler, halk
inançlar› olarak günümüze kadar ulafl-
m›flt›r. Halk inançlar›n›n duyarl›l›¤›n›
sa¤layan insandaki ümit ve korkular gi-
derek bu tür inanmalar›n yaflamas›n›
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sa¤lamaktad›r. Hatta insandaki hayat
korkusu, bilgi eksikli¤i ile güçlenerek,
psikolojik bir durum al›nca halk inançla-
r›na olan ra¤beti art›rmaktad›r.

Türkiye’de folklor araflt›rmalar›
ilerledikçe dinle ilgili olmad›¤› halde
dinden imifl gibi uygulanan âdet ve gele-
nekler meydana ç›kar›lmaktad›r. Bunla-
r›n aras›nda az da olsa Türklerin Anado-
lu’ya geliflinden önceki kültürlerin etkisi
oldu¤u gibi, bu inançlar›n ço¤unda Orta
Asya Türk kültüründen gelen unsurlar
hakim gözükmektedir. Bunlar›n bir k›s-
m› toplumun örf ve adetleri haline gele-
rek, dinî inançlarla ilgisini kaybetmifltir.
Bir k›sm› da ‹slâm dininin bir gere¤i gi-
bi kabul edilmekte ve hayatiyetini de-
vam ettirmektedir. 
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