TANDIRNAMELER
Dr. Doğan KAYA
Bugün «Batıl itikat» olarak m ütalâa
ettiğim iz «Tandırname»yi
Ziya G ökalp,
halk arasında tahsilsiz kadınların ve b il
gisiz kişilerin inandığı bayağı itikatlar ve
b unlara bağlı bulunan ve içine büyücülü
ğün de karıştığı dini ayinler olarak nitele
m ektedir. Tandırnam eye «Keçe K itap»da
denilm ektedir1. G ökalp’e göre tandırnam e
hüküm leri, Uzak Doğu medeniyetinde esas
olai} inançlarla tatbikatın devamından iba
rettir-.
B atıl inanış, Etnoloji Lexikon’da ise
şöyle tan ım lam ak ta d ır: «Bilimsel id rak le
re ya da m uteber dinsel görüşlere uym a
yan doğaüstü olaylara ve yaratıklara inan
mak ve inanm adan çıkan âdetlerdir3.»
B atıl inanç Sedat Veyis Ö rnek’e göre
de şö y le d ir: «Korku, çaresizlik, çağrışım
gibi psikolojik nedenlerle beliren, geleneği
bilm ek arzusu ile tesadüfi
benzerlikleri
iyilik ya da kötülüğün ön belirtileri olarak
değerlendiren, bilim in ve geçerli b ir dinin
reddettiği birtakım doğaüstü
kuvvetlere
inanan kuşaktan kuşağa geçen yanlış ve boş
inanm alardır4».
T oplum larm gelenek, dini ve manevî
kuram larında ayrılık ve zıtlıklar m evcut
ken, tandırnam elerin gerek ana şekillerin
de, gerekse temel düşüncelerinde pekçok
benzerlik bulunm aktadır.
Bu benzerliğin
çıkış noktasının insanlığın
ruhunda a ra 
mak lâzımdır.
Batıl inançların temelindeki sebepleri
ştı şekilde göstermemiz m üm kündür :
a) Psikolojik a n la r: R udolf Trebitseh’e göre şu şekilde m ütalâa edilmektedir:
O bjenin adı (Fadim e Ana Otu, M eryem
A na O tu gibi isimler bizi o cisimden isti
fade yoluna götürür) Sembolizm ve fikir
çağrışım ı, Telkin ve kendi kendine telkin,
b) Eşyanın mahiyetini ve tabiat k a 
nunlarım bilmem ek (Dizanterinin tedavisi
için kırm ızı m um kullanm ak gibi),
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c) Geleceği bilme arzusu,
d) Korku,
e) Cin, Peri ve dev inancı,
f) Batıl inançlarla ilgili yayınlar (G a
zete ve dergilerdeki el falı, yıldız falı, g e 
lecek ay ve 3'illara dair kehanetler)5.
Büyü ve büyücülük de tandırnam elerin
bir bölüm ünü oluşturm aktadır.
Büyünün
tem elini dinam ist (kuvvet, kudret) dünya
görüşü teşkil eder.
Bunun tabii sonucu
olarak da tabu (yasak) olan şeylerin z a ra 
rından korunm ak için birtakım tedbirlere
başvurm ak yolu da insanı büyü ile ilgili
pratiklere götürür. B unların yanında an i
mizin! (ruhlara inanma) görüşü de büyü
hazırlayan temel öğelerden biridir.
Büyü psikolojik sebepler sonucu da
ortaya ç ık a r:
a) Çaresizlik,
b) Arzu,
c) Evvelce bir rastlantı sonucu biı
araya gelmiş olan bazı olaylar ve benzer
likleri,
d) Çağrışımlar,
e) A nalojik sonuçlara varm a,
f) Doğayı ve doğa kanunlarım b il
memek,
g) Batıl inanm aların teorik durum la
rından pratik durum lara geçişi0.
Bilinen yollarla elde edilemeyen şey
lerin elde etm ek, birisine zarar vermek, ya
da tehlikeleri uzaklaştırm ak ve onlardan
korunm ak için birtakım gizli kuvvetleri k u l
lanarak tabiatı ve tabiat kanunlarını zorla
etkilem e işlemleri olarak ta rif edebilecek
büyü tekniğini doğru gözlemlere d ay an 
maz. Başarısızlıkları sonunda tekniğini de
ğiştirmeyi kabul etmeyip ya başarısızlık
sebebini başka şeylerde arar, ya da biçim
yönünden çeşitlemelere başvurur. Sihir,
tılsım, bağlam ak, bakıcılık,
üfürükçülük,
afsun gibi terim lerin hepsi büyü ile ilgili
dir.
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Bazı ö rn e k le r:
Pişmiş yum urta o rtadan ikiye bölü
nür. Şayet çukur olursa kız, dolgun olur
sa erkek doğar.
Doğumu kolaylaştırm ak için tek tek
kadının saçlarındaki örgüler açılır, düğme
leriyle kuşağı çözülür.
Çocuğun düşm esini önlemek için kadı
nın donuna kilit bağlanır.
Y aşam ayan çocuk için, içinde Mehmet
olan yedi evden güm üş toplanarak küpe
yaptırılıp çocuğun kulağına takılır.
Geç yürüyen çocuk, bir sepet içine
konulur ve yedi ev gezdirilir.
K ısm et açılması için, bahtı kapalı k ı
zın ismi, evlenen b ir kızın ayakkabısının
içine yazılır.
Güveğiyi bağlam ak için dinî nikâh kı
yıldığı sıra, bir kilit kilitlenir.
Ölü yıkandığında altındaki yıkama
tahtası oynadığında, başka biri daha ölür.
«Ölümün aydınlığı evde kalsın» diye,
ölü evden çıkarılıp m ezarlığa götürüldüğü
zam an, aynanın dış kısm ı ölüden yana p ar
lak kısmı evden yana tutulur.
H er insanın kendisine m ahsus bir pe
risi vardır. Periler sahiplerinin kırklı oldu
ğu zam anlarda azgınlaşarak tehlikeli olur
lar. İki kırklı kadın rastlaştığında öpüş
mezse, periler kavga eder ve kavga sonucu
birisi ölür. Bu sebepten kırklı kadınlar b ir
birine rastladığı zam an, iğne değişir.
Elinde siğil olan kimse elini kurba
ğanın kam ile yıkarsa siğilden kurtulur.
Birisi öldüğü zam an, üzerine makas
konur. Şayet makas konm az ve b u arada
ölünün üzerinden b ir kedi atlarsa, ölünün
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ruhu cadı olur veya ölü hortlar. Bazen
ölünün üzerine bıçak konulduğu da olur.
Sebebi, ölünün şişmesini engellemektir.
Kesilen saç yere atılırsa, sahibinin başı
ağrır.
M ahsulü kıt veren tarlaya at kafası
gömülür.
Bir adam sabahleyin güneş doğmadan
kır ata binerek bir dereden yedi defa ge
çerse, o adam a artık büyü tesir etm ez7.
İnsanların,
hayvanların ve eşyaların
perisi olduğu gibi evin de perisi vardır. Bu
peri, evin tem iz tutulm asını ister. O yüz
den ev kadım buna azam i dikkat gösterir.
Buna göre, batıl itikatlar içinde, faydalı
olanların da bulunduğu böylece ortaya çık
m aktadır.
Sonuç olarak; tandırnam eler doğum,
çocuk, evlenme, ölüm, gök olayları ile il
gili inanm alar, halk hekimliği, ev, vücu
dun uzuvları ve hayvanlarla ilgili nice ina
nışlar ihtiva eden hüküm ler toplam ıdır.
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