
TÜRK DİLİ’NDE BATIL İNANIŞLARIN YANSIMALARI 

 

GİRİŞ 

 

 

İnsanoğlu var olduğundan bu yana iletişim süreci vardır. İletişim süreçlerini 

gerçekleştirmek adına farklı insan toplulukları farklı kodlar yani dilleri 

oluşturmuşlardır. Bu kodlar kültürden kültüre, toplumdan topluma farklılıklar 

göstermektedir. Bu kodlar ve simgeler iletişim yoluyla öğrenilmektedir. Kültür 

dediğimiz bu toplumsal kodlar, bireylere birbirlerinin davranışlarını önceden tahmin 

edebilme yetisi vermektedir. Topluma ait bireyler, zaman geçtikçe yeni kodlar 

oluşturmakta ve bu toplumsal değişimler sürekli yaşanmaktadır.1 Bu bağlamda 

yaklaşıldığında ilkçağ medeniyetleri, Musevi, Hıristiyan ve İslam medeniyetleri 

arasında görülen farklar, kültür farklarıyla açıklanabilmektedir.2 Barthes’a göre dil, hem 

toplumsal bir kurum hem de bir değerler dizgesidir. Toplumsal kurum olarak, hiçbir 

biçimde bir edim değildir, her türlü önceden tasarlamanın dışında kalır; dil yetisinin 

toplumsal bölümüdür. Birey onu tek başına ne yaratabilir, ne de değiştirebilir.3 

 

Kültürlerin ve dillerin oluşumu özellikle toplumun bulunduğu coğrafi konumdan 

etkilenerek şekillenmektedir. Çünkü bir toplumun bulunduğu coğrafi konum; arazi 

koşulları (hayvancılık ya da tarımla uğraşmak), yetiştirilebilen ekinler (iklim 

özelliklerine göre) gibi koşullara bağlı olarak birçok değişkene bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Yaşam koşullarına göre de kültür, gelenek ve görenek gibi toplumu 

oluşturan birçok değişken özellik de farklılaşmaktadır. Yaşam koşulları toplumun 

önceliklerini belirlemekte, dolayısıyla kültürel kodlar bu düzlemde oluşmaktadır. 

 

Anadolu, birçok medeniyet ve kültürün iç içe geçtiği bir tarihsel süreç geçirmiştir. Antik 

çağlarda Friglerden Hititlere, Urartulardan Yunan’a; Ortaçağ’da Bizans’tan Türk 

Beyliklerine, Selçuklulardan Osmanlılara varan geniş bir medeniyet yelpazesi 

barındırmıştır. Bu medeniyetler, kendi kültürlerinden birçok izi kendilerinden sonra 

gelen uygarlığa bırakmıştır. Antikçağlarda var olan çoktanrılı dinler yerini zamanla tek 

tanrılı dinlere bırakırken kültürel olarak birbirlerini etkilemişlerdir. Anadolu kültürü, 7. 

yüzyıldan itibaren geçmiş kültürlerin izleriyle adeta İslamlaşarak bu kültürel mirasın 

etkilerini devam ettirmiştir.4  

 

Kültür, sembolik bir olgudur; her kültür, dilin ortaya koyma ve aktarma işlevine sahip 

olduğu özgül bir yapının içine dahil olmuş simgeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Simgelerin bu kendine özgü bütünlükleri dahilinde her toplum kendini tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla her topluma ait bireylerin bilinçlerine yerleşmiş olan bu simgelerle birey, 

davranışlarını yönlendirmektedir.5 

 

Dil birçok dilbilimci, sosyolog, bilim adamı ve düşünürün üzerinde çalıştığı bir olgudur. 

Dil ile düşünce, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak düşünülmektedir. Önce dilin mi 
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yoksa düşüncenin mi varlığının söz konusu olduğu tartışması halen çözüme 

kavuşmamıştır. Dilin tanımını kısaca, düşüncelerin semboller yoluyla somutlanması 

olarak aldığımızda, sembollerin insan yaşamındaki öneminin altı daha da fazla 

çizilmektedir.6 Dinler dahi dil konusunu bir biçimde ele almıştır. İncil “Önce söz vardı” 

ifadesi ile başlarken, Kur’an’da peygamber Muhammed’e gelen ilk vahiy “Oku” 

emridir.  

 

KÜLTÜRÜN KODLANMASI: İNANÇ 

 

Antik dönem dinleri doğaüstüne duyulan korku ve bilinmezlik üzerine oluşmuştur. 

Doğaüstü yaratımların ortaya çıkmasıyla çoktanrıcı inançların yaratılması birbirini 

izlemektedir. İnsan önce inanmaya başlamakta, sonra ise inandıklarını belli bir biçime 

sokarak karşısına almaktadır.7 Ortaya çıkan dinlerde de bilinmezliğe duyulan korku ve 

endişe, genellikle doğaüstü ile ilgilidir. Görünmeyen güç karşısında savunmasız kalan 

insanoğlu, bu güçleri tanrılaştırmış zamanla bu güçlerden korunmaya yönelik 

mekanizmalar geliştirmiştir.  

 

Tüm kültürlerde farklı isimlerle var olan ortak inançlar bulunmaktadır. Bunlardan biri 

de “cin” kavramıdır. İnanç alanının başlıca ortak tasarımlarından biri olan cinler, göze 

görünmeyen varlıklara verilen ortak bir addır.8 Cinler, genellikle canavar şeklinde çirkin 

ve korkunç kılıklı olarak düşünülen, iyi ve kötü huylu olabileceklerine inanılan 

doğaüstü varlıklardır.9 Cin kavramı yalnızca İslam dininde karşımıza çıkan bir unsur 

değildir. Hıristiyanlıktan Budizme, Şamanizm’den Eski Yunan’a dek tüm dinlerde farklı 

adlar alarak inanç sistemlerine yerleşmiştir. Yunanca’da Daemon, Eski Roma’da 

Larves, Etrüsklerde Lemures gibi isimlerle geçmektedir. İngilizlerin Goblin, Almanların 

Kobolt, Slavların Rusalkas, Germenlerin Incubus ve Succubus olarak efsanelerinde ve 

masallarında söz ettikleri cinler, kilise tarafından daha sonra Satan ismiyle anılmaya 

başlanmışlardır. Dolayısıyla Hıristiyan dininde yer alan şeytan çıkarma yani exorcism 

ayinleri aslında birer cin çıkarma ayinleridir.10 

 

Tüm kültürlerde var olan bir başka kavram ise Şeytan inancıdır. Şeytan, adları ve 

sıfatları değişse de her ilkel inanışta ve her dinde kötülükleriyle, aldatmacalarıyla 

karşımıza çıkmaktadır. Batı’nın şeytanı ve şeytancıkları Hıristiyanlık ve daha öncesinde 

Yahudilik ile tarihte yer edinse de, benzerlerini antik Roma ve antik Yunan mitolojik 

kalıntılarında bulmuş ve gerek şekilsel gerekse anlamsal olarak bunlarla beslenmiştir. 

Diğer dinlerde korkutucu bir unsur olmasına rağmen İslam inancında Allah’a şirk 

koşmak olarak görüldüğünden Şeytan’a duyulması gereken korku bertaraf edilmiştir. 

İslam inancında Allah “her şeye gücü yeten” olduğundan, şeytan yalnızca kulağa 

kötülük fısıldayan ancak insanı sadece bu fısıltı ile yoldan çıkarmaya çalışan bir ses 

olarak kalmıştır. Fiziksel bir müdahalesi olabileceği inancı Müslümanlar arasında 

gelişmediğinden, bir korku nesnesine dönüşmemiştir. Ancak cin unsurundan Kuran’da 

korunulması, sakınılması gereken bir şey olarak bahsedildiği ve onlardan korunmak için 
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belirli dualar işaret edildiği için cin, İslam inancına sahip insanlar tarafından korku 

duyulan bir nesneye dönüşmüştür. 

 

Türk toplumunda var olan Nazar, cin ve şeytan kavramları İslamiyet inancı içerisinde 

de yer almakta ancak cin ve nazar kavramlarının kaynağı Orta Asya Şamanizm inancına 

dayanmaktadır. Nazar değmesi inanışına göre, insanın taşıdığı olumsuz düşünceler, 

fikrin dışarıya açılmış biçimi olan gözlerden dışarı çıkmaktadır. Bu da, bakışlar yoluyla 

gerçekleşmektedir11. Bakışların kötü gücünü önlemenin ve onlardan korunmanın yolu 

ise, Eski Mısırlılardan Sümerlere değin “göze gözle karşı gelmek” şeklinde olmuştur.12 

Antik Mısır’dan Yunan’a, Şamanizm’den İslamiyet’e değin tüm kültürlerde “göz” bu 

inanç nedeniyle önemli bir organ olagelmiştir.   

 

BATIL İNANÇLARIN DİLE YANSIMALARI 

 

Kültürün bir kodlaması olan inanç, her toplumun kendi diline de yansımaktadır. 

Düşüncelerin iletimi için kullanılan dil, inançların ve korkuların dışavurumu için de 

bireyler tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla çoğunluğun İslam inancına sahip 

olduğu Türkiye’de de her toplumda olduğu gibi inancın dile yansımaları olduğu göze 

çarpmaktadır.  

 

“Şeytanlık yapmak”, “Şeytana pabucunu ters giydirmek”, “şeytan gibi”, “şeytana 

parmak ısırtmak”, “şeytanın yattığı yeri bilmek” gibi kurnazlık anlamı yüklendiği 

deyimler kullanılmaktadır. Kötü huylu kimselerle iş yapılmaz anlamında kullanıldığı 

atasözleri; “şeytanla ortak buğday eken samanını alır”, “şeytanla çelik çomak 

oynanmaz”, “Şeytana uyan şeytan, insana uyan insan olur”, “şeytana uyup yolundan 

kalma, her yüze güleni dost olur sanma”, “Şeytanın dostluğu darağacına kadardır”, 

“şeytanla ceviz oynanmaz”, “şeytanla yemek yiyenin kaşığı uzun olmalı”, “şeytanla 

kabak ekenin kabak başına patlar”dır.13 Ayrıca sevilmeyen, görmek istenmeyen biri 

hakkında “şeytan görsün yüzünü” ya da “yüzünü şeytan görmek” deyimi bir ilenme 

sözü niteliğinde kullanılmaktadır. 

 

İstenmeyen bir olay ya da kadere yönelik şikayet niteliği taşıyan “kör şeytandan 

bulmak” ve “aksi şeytan” deyimleri gündelik hayatta sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Kör talihi ya da olumsuzları yenmek anlamında ise “şeytanın bacağını kırmak” deyimi 

kullanılmaktadır. “Şeytan kandırmak”, “şeytan aldatmak” sözleri kişinin iradeli 

davranmaması konumunda söylenen deyimler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

“Şeytan dürtmek”, “şeytana uymak”, “şeytan diyor ki…” kötü bir şey yapma isteğine 

kapılmak anlamında gündelik yaşamda sıklıkla karşımıza çıkan deyimlerdir. Acele 

yapılan bir işten iyi sonuç alınmayacağına ilişkin “acele işe şeytan karışır”;  uygunsuz 

bir iş yapacak ya da düşünecek durumu olmayan yaşlılar için “şeytan elini çekmiş”; 

uygunsuz arkadaşın insanı kötülüğe sürükleyeceğine dair “insan insanın şeytanıdır”; 

gücünün yetmediği işe kalkışılmaması, kalkışılırsa da başkalarından medet umulmaması 

gerektiğine ilişkin “ne şeytanı gör, ne salavat getir”; başkalarının göremediği, farkına 

varamadığı detaylar ve gerçekler için “şeytanın gör dediği”; aksama ihtimali bulunan 
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durum veya işler düzenli gittiğinde “şeytan kulağına kurşun” sözleri kullanılmaktadır. 

“şeytan kulağına kurşun” sözü aynı zamanda nazar inancını da içerisinde 

barındırmaktadır. 

 

“Şeytan tüyü olmak” ve “şeytanın arka bacağı” deyimleri şeytan kavramı olumsuz 

olmasına karşın olumlu nitelik yüklenerek “kendini herkese kolay sevdirme özelliği 

bulunma” ve “çok akıllı ve yaramaz çocuk” anlamlarında kullanılagelmektedir.  

 

Delirmek anlamında kullanılan atasözü ve deyimler ise “cin” kelimesi içererek 

oluşturulmuştur; örneğin “cinnet geçirmek”, “cinnet getirmek”, “cin tutmak”, “cin 

çarpmak” “cin çarpmışa dönmek”.14  Cin kelimesi ayrıca “cin gibi” deyiminde 

kullanıldığı gibi zeki anlamında ve “in cin top oynamak”, “in cin yok” gibi ıssızlık 

anlamları içeren deyimlerde de kullanılmıştır.  

 

Türk edebiyatına göz attığımızda eski efsanelerde ve masallarda cinlere sıkça rastlarız.15 

Birçok masalda geçen “İn misin, cin misin?” sorusu da bu inançların köklerine 

değinmektedir. Arapça insan anlamına gelen “in”16, masallarda insan mısın, yoksa cin 

misin ayrımını belirtmek amacıyla kullanılan bir kalıba dönüşmüştür ve kimsin 

sorusuyla örtüşmektedir. Efsane ve masallarda “in misin cin misin” karşılaştırmalarına 

sıklıkla karşılaşılmaktadır. Deyimlerde ıssızlığın anlatımı için kullanılan bu ikilem, 

masallarda “kimsin” anlamında kullanılmaktadır.  

 

“Cin” kelimesinin bir başka kullanımı ise öfkelenmek anlamına gelmektedir. Burada 

kullanılan “cin” kelimesi öfkeden delirmek anlamını ifade etmektedir; örneğin “cin 

damarına basmak”, “cin-ifrit kesilmek”, “cini tutmak”, “cinine gitmek”, “cinleri 

ayağa kalkmak”, “cinleri başına toplanmak”, “cinleri tepesine çıkmak”17 kullanılırken 

öfkenin yatıştırılması anlamında “cin tutana bir muska yeter” atasözü kullanılmaktadır.  

 

Kötü fikirleri kolayca akla sokmak anlamında “cini toplamak kolay, dağıtmak zordur” 

atasözü kullanılmaktadır.“Cin olmadan adam (şeytan) çarpmak” deyimi ise gücünün 

üzerindeki işleri başarmaya çalışmak anlamında kullanılmaktadır. Bu deyim örneğinde 

de görüldüğü gibi “cin” “şeytan”dan üstün, çarpmasından korkulan bir unsur olarak 

kullanılmıştır. “Dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor” atasözü ise bir kişinin işinde 

ustalaşmadan hile yollarına başvurması anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla cin unsuru bu 

örnekte, şeytan unsuru gibi kurnazlık ve hile anlamını yüklenmektedir. “Cin başka 

şeytan başka” deyimi ise, kimse kimseye benzemez, anlamında kullanılmaktadır.  

 

“Cin yavrusu”, “Cin gibi”, “Cin göz” deyimleri olumlu anlamda kullanılmakla beraber 

şeytan kavramının olumlu anlamlarına benzer şekilde açıkgöz, kurnaz, akıllı anlamlarını 

yüklendikleri görülmektedir. 

 

Bu atasözü ve deyimlerin oluşum süreçlerinin, “cin” ve “şeytan” kavramlarının dinsel 

inanışlarda var olan yansımalarının etkisiyle oluştuğu gözlemlenmektedir. İslam dininde 
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“şeytan” insanları yoldan çıkaran bir karakter olduğundan, atasözü ve deyimlerde bu 

bağlamda kurnazlık ya da kötü şans etkileri olan bir unsur olarak yer almıştır.  

 

Bu çalışmada incelenen bazı atasözü ve deyimlerin Türk Sineması’nda görselleştirilerek 

komedi unsuru olarak kullanıldığı da gözlemlenmiştir. 1988 yılında çekilen, 

yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği “Arkadaşım Şeytan” adlı filmde Ali 

Poyrazoğlu’nun canlandırdığı Şeytan karakteri bulunmaktadır.  Ruhunu şeytana satan 

gazinocular atasözleri ve deyimleri kullanmak suretiyle şeytana savaş açarlar. “Şeytan 

kulağına kurşun”, “şeytana pabucunu ters giydirmek” gibi sözlerle şeytanın 

ayakkabılarının ters giyilmiş gösterilmesi, şeytanın kulağına dökülen kurşunla kulağının 

çınlamasının ve tıkanmasının gösterilmesi yoluyla bu atasözü ve deyimler 

görselleştirilmiştir.  

 

Bu deyim ve atasözlerinin görselleştirilmesi post-modernist toplumda şeytanın artık 

geçerli olmadığının kanıtı niteliğinde kullanılmıştır. İnsanlar şeytana zarar verebilmekte 

hatta şeytandan daha şeytan hale gelip daha kötücül özellikler taşıdıkları 

vurgulanmaktadır. Güldürü unsuru olarak kullanılan bu görselleştirmelerin altında 

toplumda kötülüğün artık sıradanlaşmasının altı çizilmektedir. Şeytanı adeta insandan 

güçsüz gösteren bu uygulamaları yapanlar ise gazinocular olarak gösterilmiştir. 

1980’lerde kırsal alandan İstanbul’a gelerek gayri meşru yollarla kazanç elde edip 

zengin olan kişileri temsil eden bu karakterlerin “ruhsuz” olduklarının da filmde birkaç 

kez altı çizilmiştir. 

 

Yine bu filmde görselleştirilen kurşun dökme, nazar olgusu doğrultusunda Anadolu’da 

yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Anadolu’da halk arasında “nazar” olgusu çok 

yaygın bir inançtır. Bazı insanların olağandışı özellikleri olduğuna ve bunların 

bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük yaptığına inanılır. 

Arapça bir kelime olan nazar, sözlükte bakış veya bakmak anlamına gelmektedir. Kişide 

kaza, hastalık, hatta ölüm gibi olumsuzluklara yol açtığına inanılan bakış ya da kem 

gözle yapılan kötülüklere denilmektedir.18 Birisi hastalanıp yatağa düşse insanların 

koyacağı ilk teşhis nazardır.19 Bu yüzden halk arasında “nazar değdi, göz değdi 20, 

nazara geldi, göze geldi” gibi aynı anlamı taşıyan ifadeler yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Nazar inancına hemen hemen dünyanın her tarafında rastlanmaktadır. 

Eskiden beri bu zararlı güce karşı konulmaya ve onun yıkıcı ve öldürücü gücünden 

korunmaya çalışılmaktadır. Eskiden günümüze kadar örf ve adetlerle gelen ve göz 

değmesini önlemek için kullanılan nesneler: Göz boncuğu 21, mavi boncuk, at nalı, 

delikli taş, geyik boynuzu, koç kafası v.b.dir. Dilimizde mavi boncuk gibi nazarı etkisiz 

hale getiren şeylere nazarlık denilmektedir.22 

 

Nazar olgusu da eski Türk inançlarındandır. Bu köklü inanç sözlü dile de geçmiştir. 

“Göz değmek” ya da “nazar değmek” ise uğursuzluk ya da kötülük gelmesi anlamında 

kullanılmaktadır. Nazarı değen kişiler, bazı özellikler kendilerinde bulunmadığı için 

kıskançlık duygusuna kapılırlar. Bu bakımdan halk arasında, değerli varlıklarını 

                                                 
18 Ana Britanica, “Nazar”, Cilt 16, Ankara: Ana Yayıncılık, 1987, s. 424. 
19 Eyüboğlu, İsmet Zeki. Anadolu İnançları. Derin Yayınları, İstanbul, 2007, s.88. 
20 Uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşürmek. (TDK) 
21 Nazar Boncuğu: nazar değmesin diye takılan mavi bocuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu. (TDK) 
22 http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA, (e.t. 

08.10.2012).  

http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA


ellerinden alacak tehlikeli kuvvetin, kötü niyetli kişilerin bakışlarından geleceği inancı 

oluşmuştur. Öte yandan nazar, kıskançlık gibi kötü duygulardan gelebileceği gibi 

kişinin yakınlarına duyduğu aşırı sevgiden de kaynaklanabilmektedir. Bu tür nazardan 

en çok çocukların etkilendiğine inanıldığı için, anne ve babaların çocuklarına karşı aşırı 

sevgi göstermeleri ya da düşkünlükleri pek hoş karşılanmaz. Bu inanış gereği halk 

arasında “İnsana sevdiğinin nazarı daha çok değer” sözü yaygın olarak 

kullanılmaktadır.23 

 

Halk arasında nazar değmemesi yani uğursuzluktan kaçınılması için “tahtaya 

vurulması” söylenmekte ve uygulanmaktadır. Tahtaya vurma geleneği ise Helen 

uygarlığına dayanmaktadır. Helen uygarlığında meşe ağaçlarına sıklıkla yıldırım 

düşmesinin yaşanması üzerine uğursuzluk sayılan yıldırım düşmesinin ağaca 

yönlendirilerek kendilerinden uzak tutulması esasına dayalı bir uygulama olarak 

yayılmaya başlandığı bilinmektedir.24 Zamanla Ege Bölgesi’nden tüm Anadolu 

bölgelerine yayılmış olan bu uygulama sözlü olarak da “şeytan kulağına kurşun” ya da 

“tahtaya vur” sözleriyle birlikte uygulanmaktadır. Bu gelenek aynı zamanda Şaman 

Türkleri’nde de görülen ve sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak da bilinmektedir. 

İstenmeyen bir olay olduğunda ya da olması düşünüldüğünde kötülüğü uzaklaştırmak 

için 3 kez tahtaya vurmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.25 Ayrıca yine nazar 

değmemesi için, yeni bir olay durum ya da nesneyi hayırlı etmek, kutlamak gerektiğine 

inanılmaktadır. Bu bağlamda “maşaallah”, “hayırlı olsun”, “güle güle kullan”, “Allah 

bağışlasın” gibi sözlerin söylenmesi geleneği bulunmaktadır.26 

 

SONUÇ NİTELİĞİNDE 

 

Toplumlarda duygu ve düşüncelerle birlikte inançların da nesilden nesile aktarıldığı 

bilinmekte, bu iletişimin ise özellikle sözlü dilde kalıcı hale geldiği görülmektedir. Çok 

kültürlü bir toplum olan Türklerde, Şamanizm’den İslamiyet’e değin farklı birçok 

inancın bir arada bireylerin bilinçaltına yerleşmiş olduğu hatta bu inançların birbirini 

etkileyerek güçlendiği görülmektedir. Deyimler ve atasözlerinin, daha önce sözlü ya da 

masallar ile gelen özel kodlamaları devam ettirdiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda ilkel 

dinlerden İslamiyet’e değin neredeyse tüm inançlarda var olan cin ve şeytan 

kavramlarına duyulan inanç, atasözleri ve deyimlerle varlığını ve inancını devam 

ettirmektedir. Gelenekler içerisinde yer alan uygulamalar, dil ile kuvvetlendirilmiş, 

nedeni unutulan, nereden geldiği artık hatırlanmayan ancak tüm nesillerce kullanılan 

uygulamalar, dille aktarılmaya devam etmiştir.  

 

Nazar inancı da aynı şekilde Türk toplumunun en çok korktuğu ve inandığı olgulardan 

biri konumundadır. Dini inancın bütünlüğü ne olursa olsun, yapılmazsa nazar değeceği 

düşünülerek gerçekleştirilen tahtaya vurmak gibi eylemlerin modern bireyler tarafından 

da yer yer sözlü ve uygulamalı olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Nazardan 

korunmak amacıyla kullanılan muska, nazarlık, mavi boncuk, nazar boncuğu gibi 

nesneler zaman içerisinde modernin, modanın ve geleneğin zıtlıklarının buluşmasını 

                                                 
23 Çıblak, Nilgün. “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar”. Türklük Bilimi 

Araştırmaları (TÜBAR), s.103-125, Sayı: 15, s. 107. 
24 Korugan, Tamer. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 1, Aykırı Yayınları, İstanbul, 2001, s.19. 
25 Kalafat, Yaşar. İslamiyet ve Türk Halk İnançları. Berikan Yayınevi, Ankara, 2009, s.118. 
26 Şahhüseyinoğlu, Nedim. Anadolu Halk Kültüründe İnanç Motifleri. Ayyıldız Yayınları, Ankara, 2000, s. 57. 



sağlayarak bu unsurları kendi bünyesinde birleştirmiştir. Bu birleşim ile korku 

unsurundan korunma araçları birer güzellik nesnesine dönüşerek birincil işlevini yitirip 

varlığını korumaya devam etmiştir. 

 

Dil, yalnızca sözlü bir araç değil kültürün, inancın taşındığı simgeler bütünü olarak 

sanat alanlarında da etkisini göstermektedir. Sinemanın görselleştirici etkisi ile dilin 

güçlendirilmesi, filmler ve diziler yoluyla sağlanabilmektedir. Görsel olarak temsilin 

canlandırılması, izleyiciler için güldürü unsuru haline gelerek bu batıl inançların saçma 

olduğunun altı çiziliyor olsa da, inançların köklü ve yerleşik oluşu nedeniyle bu 

gelenekler günümüze değin uygulanmaya devam etmektedir.  
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