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ÖZET 

 

Dünya sinemasında oldukça popüler bir tür olan korku, Türk Sineması’nda 2000’li yıllara değin yer 

edinememiştir. Ancak 2004 yılından itibaren Türk korku filmlerinde bir ivme olduğu gözlemlenebilmektedir. 

Türk Sineması’nda bu türe ait ilk denemeler, Hıristiyanlık dinine bağlı olarak ortaya çıkan korku unsurlarının 

ödünç alınmasıyla kurgulanmış, günümüzde ise İslam dininde var olan korku unsurlarına geçiş yapılmıştır. İslam 

dini içerisinde yer alan korkuların cehennem, kıyamet ve cin adı verilen olgulara ait oldukları saptanmıştır.  

 

Anadolu inançlarında yaygın olarak kullanılan nazar boncuğu, nazarlık gibi bireyleri kötülüklerden ve cinlerden 

koruyacağına inanılan nesneler, modern ya da kırsal her mekanda karşımıza çıkabilmektedir. Modern ve 

geleneksel insanı buluşturan bir köprü vazifesi gören muska ve nazarlıkların, filmlerde ve dizilerde, dekor 

nesnesi olarak arka fonlara sıklıkla serpiştirildiği gözlemlenmiştir. 

 

Bu çalışmada 2000’li yıllar sonrası çekilen “Asmalı Konak” (2002-2003), “Sıla” (2006-2008), “Fatmagülün 

Suçu Ne?” (2011-2012), “Hayat Devam Ediyor” (2012), “Sultan” (2012) gibi diziler ile“Büyü” (2004), 

“Semum” (2007), “Musallat” (2007), “Üç Harfliler: Marid” (2010), “Dabbe: Bir Cin Vakası” (2012) gibi 

korku filmlerinde nazarlık ve muskaların dekor nesnesi olarak kullanımı ve cin unsuru ile bağlantılarının İslam 

dininden beslenerek nasıl oluşturulduğu eleştirel kuram ve göstergebilimsel metodoloji kullanılarak 

incelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Kuram, Göstergebilim, Korku, İnanç, Nazar 

 

 

USAGE OF ANATOLIAN BELIEF MOTIFS  

AS A SETTING IN TURKISH TV SERIES AND MOVIES 

 

ABSTRACT 

 

The horror film type, which is a rather popular genre in the world cinema, could not occupy a place in Turkish 

Cinema until 2000s. However, it is possible to observe a momentum in Turkish horror films as of 2004. The first 

trials on this type in Turkish Cinema were fictionalized based on the horror elements that have come out of 

Christianity, whereas a transition is obvious today to the horror elements of the Islamic religion. It was 

determined that the horror elements in the Islamic religion were related to hell, Armageddon, and Jinns.  

 

It is possible to come across any objects such as amulets and lucky charms, which are widespread among 

Anatolian beliefs and believed to protect the individuals against evils and jinns, both in modern and rural 

settings. Charms and amulets are frequently observed to be placed at the background setting in movies and TV 

series, which serve as a bridge that connects the modern people with the traditional people. 

 

This study reviews the usage of amulets and charms as a setting object in TV series taken after 2000s, such as 

“Asmalı Konak” (2002-2003), “Sıla” (2006-2008), “Fatmagül’ün Suçu Ne?” (2011-2012), “Hayat Devam 

Ediyor” (Life Goes On) (2012), and “Sultan” (2012), and horror films such as “Büyü” (2004), “Semum” 

(2007), “Musallat”  (2007), “Üç Harfliler: Marid” (2010), and “Dabbe: Bir Cin Vakası” (2012), and how their 

relation to the jinn factor was created out of the Islamic religion, using the critical theory and semiological 

methodology.  
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GİRİŞ  

 

Sanat insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmede kullandıkları bir araçtır. İnsanlar bunları ifade 

ederken diğer bütün duygular gibi korkularını ve inançlarını da sanata yansıtmışlardır. Resim, müzik, 

dans, heykel, mimarlık ile edebiyattan sonra yedinci ve son sanat dalı olan sinemada da günlük yaşam 

ya da hayaller perdeye yansıtılırken, korku ve inanç gibi konular da burada kendilerine yer bulmuştur. 

 

Korkunun ortaya çıkışı bilinmezlikler üzerinedir. İlkel insanlar nedenleri hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları için yağmurdan, depremden, ateşten vs. korkarak onları kişileştirmişlerdir. Bu 

kişileştirme, zamanla bir tanrılaştırmaya dönüşmüş ve bunun sonucunda dinler ortaya çıkmıştır. 

İnsanların var olabilmeleri ve yaşayabilmeleri için inanca gereksinimleri vardır ve bu inanç sistemleri 

de dinlerdir. 

 

Yedinci ve son sanat dalı olan sinema, kültür üzerinden inançları ve duyguları seyircilere yansıtan bir 

araç konumundadır. İzleyiciler, yönetmenin inançları, bakış açısı ve duyguları doğrultusunda bir kesit 

izlemektedir. Her film, izleyicilerin kültürel kodlar okuyarak tamamladıkları bir bütünün parçalarından 

oluşmaktadır. Son yıllarda bu kültürel kodlardan en çok kullanılanı ise inançtır.  

 

Bu çalışmada Anadolu kültüründe yer alan nazarlık, muska gibi inanç motiflerinin Türk dizilerinde ve 

Türk korku filmlerinde nasıl kullanıldığı göstergebilimsel açıdan incelenmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

“Asmalı Konak” (2002-2003), “Sıla” (2006-2008), “Fatmagülün Suçu Ne?” (2011-2012), “Hayat 

Devam Ediyor” (2012), “Sultan” (2012) gibi 2000 sonrası Türk dizilerinde dekorasyon olarak 

Anadolu halk motiflerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu dizilerden seçmeci bir yöntem 

benimsenerek gösterge olarak kullanılan nazarlıkların sahnelerinden karelerin çözümlemeleri 

yapılacaktır. Nazarlıkların gösteren olarak kullanılması ve bu gösterenlerin gelenekselliği, gösterilen 

olarak konumlandırması irdelenecektir. Aynı şekilde nesnelerin “Büyü” (2004), “Semum” (2007), 

“Musallat” (2007), “Üç Harfliler: Marid” (2010), “Musallat 2: Lanet” (2011) gibi 2000 sonrası Türk 

korku filmlerinde kullanım şekilleri ile karşılaştırması yapılarak, izleyicilerin dizileri izlemeleri 

esnasında bilinçaltlarında oluşan kodlamaların tartışması yapılacaktır. 

 

 

BULGULAR 

 

“Asmalı Konak” (2002-2003), “Sıla” (2006-2008), “Fatmagülün Suçu Ne?” (2011-2012), “Hayat 

Devam Ediyor” (2012), “Sultan” (2012) gibi 2000 sonrası Türk dizilerinin Anadolu’da geçmekte 

olduğu, Anadolu’da başlayıp İstanbul’da devam ettiği ya da Anadolu ile İstanbul’un arasında ikili 

geçişlerle çekilmiş olduğu görülmüştür. Bu bağlamda gelenekselliğin altını çizmek ve Anadolu’nun 

geleneksel yapısını izleyici zihninde oluşturmak adına, Anadolu’da kullanılan nazarlık, nazar 

boncuğu, üzerlik, şahmeran tabloları gibi nesneler kullanılmaktadır. 

 

Nazarlık ve muska gibi nesneler gelenekselliği simgelerken, modernizmin zıtlığı bu objelerin 

kullanımı ile verilmektedir. Nazarlık bu filmlerde karakterlerin gelenekselliğe yakınlığını vurgularken, 

modernliğe uzaklığının da altını çizmek adına kullanılmaktadır. Anadolu’dan büyük kente geçişte de 

bu karakterlerin nazarlıkları yani inanç ve gelenekleri, büyük kente göç ettikleri evlerin 

dekorasyonunda kullanılan nazarlıklar üzerinden güçlendirilmiştir. 

 

Muska birçok film ya da dizide karakterlerin boyunlarında da gösterilmektedir. Amaç, o karakterin 

dini inancının kuvvetli olduğu, Müslüman olduğu gibi göstergeleri izleyicilere kodlamaktır. Yine 



karakterlerin giyim kuşamından, kullandığı aksesuarlara değin bütün dış görünüşü, modern ile 

geleneksel olduklarının ilk görüntü ile kodlanmasını sağlamak amacıyla özel olarak seçilmektedir. 

 

Modern X Geleneksel 

 

     
                                                                          Resim 1: Asmalı Konak 

 
Üzerlik, Anadolu’da bereket getirmesi ve gerektiğinde bu otun yakılmasıyla nazarın önlenmesi 

inancıyla, çoğunlukla mutfaklara ya da evin çeşitli bölümlerine asılmaktadır (Çıkman, 1977). “Asmalı 

Konak” dizisi modern bir kadının, Anadolu görenekleriyle yetişmiş bir adam ile tanışması ve onunla 

evlenerek Anadolu’ya yerleşmesi üzerine kurulmuştur. Modern kadının geleneksel erkekle çatışması 

üzerine yazılmış olan senaryo, Anadolu’da yaşadıkları evin geleneksel Anadolu kültürüyle dekore 

edilmesi ile güçlendirilmiştir. “Hayat Devam Ediyor” adlı dizide de aynı şekilde üzerlik kullanımları 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu kullanılan üzerliklerde mutlaka nazar boncuğu olduğu da göze 

çarpmaktadır. Nazar–göz değmesi Anadolu’da yaygın bir inançtır. Kötülüklerin etkilerini azaltmak 

üzere kullanılan nazar boncuğu, günümüzde ziynet eşyalarından anahtarlıklara değin birçok üründe 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

     
Resim 2: Hayat Devam Ediyor 

 
Yeni başlayan “Sultan” dizisi de aynı şekilde Anadolu’da geçmektedir. Modern ile gelenekselin 

çatışması üzerine kurgulanmış bu dizide de, mekanlarda sıklıkla nazar boncuğu, üzerlik ve 

nazarlıkların kullanıldığı görülmektedir. Anadolu’daki geleneksel bakışa direnen kadın karakterini 

simgeleyen Sultan’ın evinde bu tür dekor nesnelerine rastlanmazken, Anadolu kültürünü yansıtan 

geleneksel evlerden çarşıya değin tüm mekanlarda bu nesnelerin sıkça etrafa serpiştirildiği 

gözlemlenmektedir. Geleneksel Türk erkeğini temsil eden Şeyhmuz karakterinin arka fonunda sıkça 

rastlanan bu nesneler aynı zamanda Şeyhmuz’un geleneksel bir karaktere sahip olduğunu güçlendirme 

işlevi de görmektedir. Bu bağlamda Resim 1 ve Resim 2’ye tekrar bakıldığında diğer dizilerde de 

geleneksel karakterlerin arka fonunda bu karakterleri güçlendirme işlevi üstlendikleri görülmektedir. 

 



     
Resim 3: Sultan 

 
“Sıla” dizisinde muska ve şahmeran kullanıldığı göze çarpmaktadır. Anadolu’da bebek ve yeni gelini 

doğaüstü varlıklardan koruma inancı bulunmaktadır. Bu inanç doğrultusunda genç kızların ve yeni 

gelinin yatağının başına, oda kapısının üzerine ya da odasına Şahmeran tablosu asılmaktadır (Yıldıran, 

2001). Yine yeni gelinin lohusalığı sırasında Alkarası, Alkarısı ya da Albastı olarak bilinen doğaüstü 

varlıktan korumak amacıyla bebeğin yatağına ya da yastığının altına muska iliştirilmesi gibi birçok 

yöntem uygulanmaktadır. Kadınların lohusalık dönemlerinde meydana gelen doğaüstü olaylar 

Anadolu’da bu varlıkla ilişkilendirilmektedir (Çobanoğlu, 2003). Bu doğaüstü varlıkların karanlığı 

sevip ışıktan korktukları düşünüldüğü için onları özellikle loğusa kadınlardan, yeni doğan 

bebeklerden, yeni evlenen gelin ve damattan uzak tutmak amacıyla, bulunulan yerde bir kandil ya da 

mum yakmak gerektiğine de inanılmaktadır. (Westermarck, 1938). 

 

     

Resim 4: Sıla 

 
“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde Fatmagül’ün boynunda onu korumasını beklediği bir nazar 

boncuğu bulunmaktadır ancak Fatmagül tecavüze uğramakta hatta nişanlısı tarafından da terk 

edilmektedir. Özellikle tecavüz ve tecavüz sonrası yakın ve detay çekimlerde karakterin boynunda 

bulunan nazar boncuğu dikkat çekmektedir. 

 

    
Resim 5: Fatmagül’ün Suçu Ne? 

 

Bu nesnelerin “Büyü” (2004), “Semum” (2007), “Musallat” (2007), “Üç Harfliler: Marid” (2010), 

“Musallat 2: Lanet” (2011) gibi 2000 sonrası Türk korku filmlerinde kullanıldığı da gözlemlenmiştir. 

Bu filmlerdeki kullanım amacı yine modern ile geleneksel ayrımı yapılması üzerine olduğu gibi bu 

filmlerde adı geçen nesnelere ikincil bir anlam daha yüklenmiştir. Bu ikincil anlam ise inançtır. 

Geleneksel ile inanç birbirine yakın anlamları içeriyor gibi kullanılmasının yanında inanç, bu filmlerde 

yine modernlikten uzaklığı simgelemeye başlamaktadır. Bu bağlamda inancın modernliğin içerisinde 



yerinin olmadığı anlamı verilirken, filmlerin sonuç kısımlarına bakıldığında inanca yani geleneksele 

sarılınması gerekliliği de ortaya konmaktadır. 

 

Modern X Geleneksel 

Bilim  X İnanç 

 

Yönetmen Hasan Karacadağ, “Semum” ve “Dabbe: Bir Cin Vakası” adlı her iki filminde de 

karşısındakine zarar verme amaçlı olarak yapılan bir büyü üzerine öyküleri kurgulamıştır. Bu her iki 

filmde de yapılan büyü, yeni ev hediyesi olarak getirilen nazar boncuklu bir nesne üzerinden 

yapılmıştır. Anadolu kültüründe kötülükleri uzak tuttuğuna inanılan nazar boncuğu, bu filmlerde 

kötülüğün temeli olarak kullanılmıştır. Hasan Karacadağ’ın filmin senaryo metinlerinde de kullandığı 

“nazar boncuğunun şeytanın simgesi olması” konusu da filmin gösterime girdiği tarihlerde gündem 

konusu oluşturmuştur. Karacadağ’ın açıklamalarına göre nazar boncuğu takmak, asmak ya da taşımak 

Allah’a şirk koşmak sayılacağından onu kötülüklerden korumak amacıyla takan ya da taşıyanın da 

şeytanla anlaşma yapması söz konusu olmaktadır. (http://www.haberturk.com/polemik/haber/771279-nazar-

boncugu-seytan-isi-mi, (e.t. 09.10.2012) 

 

 

    

                                   Resim 6: Semum                                      Resim 7: Dabbe: Bir Cin Vakası 
 

Muska ise yine korku filmlerinde sıklıkla kullanılan bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu 

kültüründe cinlerden, doğaüstü kötü güçlerden korunmak için dua ve ayetlerden faydalanılmaktadır. 

Yine bu bağlamda muskaların yazdırılarak bu tür etkilerden korkup korunmak isteyen kişilere takıldığı 

bilinmektedir. (Gökbel, 1998). Türk korku filmlerinin 2000’li yıllarda İslamlaşma eğilimine geçerek, 

İslami inanç ve korkular üzerinden filmler üretmeye başlamasıyla birlikte, cinler korku sinemasının 

vazgeçilmez öğesi konumuna gelmiştir.  

 

 

   

              Resim 8: Büyü                                Resim 9: Musallat                        Resim 10: Üç Harfliler: Marid 

 
İslam dinine göre tanrı cinleri, Adem’den bin yıl önce ateşten yaratmıştır (Hançerlioğlu, 1975). 
Anadolu inancında cinlerden korunmanın en bilindik yöntemi olan muska, cevşen, kurşun dökme gibi 

uygulamalar bu filmlerde sıklıkla gösterilmeye başlanmıştır. Muskalar incelenen filmlerde “Sıla” 

dizisinde olduğu gibi koruma amaçlı kullanılan bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır. 

http://www.haberturk.com/polemik/haber/771279-nazar-boncugu-seytan-isi-mi
http://www.haberturk.com/polemik/haber/771279-nazar-boncugu-seytan-isi-mi


 

                                                  

Resim 11: Asmalı Konak 

 
“Asmalı Konak” (2002) adlı dizinin birkaç bölümünde çifti ayırmak amacıyla yastık altına konulan 

muska biçiminde bir Anadolu büyüsü göze çarpmaktadır. Bu bağlamda muska ilk kez “kötülük” 

amaçlı olarak bir dizide kullanılmıştır. Ancak 2000 sonrası korku filmlerinde muska şeklinde yapılmış 

başka kötü bir büyü uygulaması kullanımı bulunmamaktadır.  

 

 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Tablo 1’de görüleceği gibi 2000 sonrasında Anadolu’da geçen Türk dizilerinin hepsinde nazar 

boncuğu kullanılmıştır. Yine birçoğunda üzerlik ve nazarlık kullanımının olduğu görülebilmektedir. 

Muskanın kullanıldığı tek dizi “Asmalı Konak” iken Şahmeran’ın üç dizide birden kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. 

 

Dizi Film Muska Nazarlık Üzerlik Şahmeran Nazar Boncuğu 

Asmalı Konak  X  X X X 

Sıla   X  X X 

Fatmagül’ün Suçu Ne?      X 

Hayat Devam Ediyor   X X X X 

Sultan   X X  X 

 Büyü X     

 Semum     X 

 Musallat X     

 Üç Harfliler: Marid X     

 Dabbe: Bir Cin Vakası     X 

Tablo 1: 2000 sonrası Türk dizi ve filmlerinde inanç motiflerinin kullanımı 

 
Çalışmada ele alınan tüm dizi ve filmlerde modern ile gelenekselin çatışmasının alt metin olarak 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Gelenekselin izleyici karşısındaki kodlanmasının ise araştırma konusu 

olan nazarlıklar üzerinden kurgulanmış olduğu görülmüştür. Ancak incelenen filmlerde bahsedilen bu 

çatışmada gelenekselin de post-modern toplumlarda artık geçerli olmadığı alt metin olarak yine bu 

inanç motiflerinin işlevsizleşmesi üzerinden verilmiştir. 

 
Dekorasyonunda nazar boncuğu gibi Anadolu kültüründe korunma ya da koruma işleviyle kullanılan 

nesnelerin bulunduğu mekanlar ya da nesneyi üzerinde taşıyan kişi ya da karakterlerin bir şekilde zarar 

gördüğü gözlemlenmektedir. Bu Anadolu kültüründe koruma işlevli olarak bilinen nesneler hiçbir 

şekilde koruma sağlamadığı gibi kötülüğün gelmesinin tetikleyicisi olarak da ortaya konulmaktadır.  

 



 
Resim 12: Hayat Devam Ediyor 

 

2000 sonrası dizilere baktığımızda, nazar boncuğu gibi koruma amaçlı nesnelerin asılı olduğu tüm 

mekanlarda yangın, ölüm, entrika gibi olayların gerçekleştiği ve bu olaylar doğrultusunda kötülüklerin 

o mekana geldiği göze çarpmıştır. “Hayat Devam Ediyor” dizisinde evin tüm dış duvarları nazarlık ve 

üzerliklerle dolu olarak gösterilmektedir. Keza Anadolu çekimlerinde yer alan tüm mekanlar da aynı 

konumdadır. Ancak bu mekanlarda sürekli sorunlar oluşmakta, ölümler meydana gelmektedir. Yine 

“Asmalı Konak” dizisinin geçtiği mekan çoğunlukla Asmalı Konak olarak bilinen mekandır ve tüm 

sorunlar ve olaylar bu evin etrafında geçmektedir. Resim 1’de de görüleceği gibi evde birçok nazarlık 

ve üzerlik göze çarpmaktadır. 

 

“Semum” filminde ve “Dabbe: Bir Cin Vakası” filmlerinde de kötülüğün nazar boncuğu ile geldiği 

düşünüldüğünde, bu yapımların hepsinde alt metin olarak nazarlığın koruma işlevi görmediği 

düşüncesinin telkin edildiğini söylemek mümkündür. 

 

İncelenen televizyon dizilerinde yangın, ölüm gibi birbiri ardına gelen vakalar, dizi izleyicilerinin 

zihninde bu vakaları yaşayan karakterlerin üzerinde kötü ve karanlık bulutların yani doğaüstünün 

bulunduğu imgesini kodlamaktadır. Resim 11’de görülen yangının çıkışı sırasında benzin dökenlerin 

insan olduğu görülüyor olsa da izleyicinin zihninde cin=ateş bağlantısı rahatlıkla kurulabilmektedir. 

Aynı şekilde “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki tecavüz sahnesi, kötü bir alışkanlık olarak bilinen 

ve dinen haram sayılan içkinin yarattığı sarhoşluk sonucu bir çeşit “cinlenme” yani “delirme” sonucu 

oluşan bir vaka gibi gösterilmiştir. Normal şartlarda iyi insanlar olarak gösterilen karakterler tecavüz 

sırasında bambaşka, kötülük dolu karakterlere dönüşmüş olarak yansıtılmıştır. 

 

Dizilerde üstü kapalı olarak verilen, cin ile ilgisi yokmuş gibi görülen bu vakalar, bilinçaltı 

kodlamalarla izleyiciler üzerinde doğaüstü varlık imgesini canlı tutmaktadır. İncelenen filmlerde ise 

vakalar direkt olarak izleyiciye doğaüstü ya da cin kavramıyla birlikte verilmektedir. 
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