
 

O’nu Uzaklarda Arama! 

ŞEYTAN-I RACİM 13 EYLÜL’DE SİNEMALARDA! 

 

 



İDDİA EDİYORUZ! 
 

ŞEYTAN-I RACİM BUGÜNE KADAR İZLEDİĞİNİZ EN KORKUNÇ FİLM OLACAK… 
 

13 Eylül'den sonra rahat uyuyamayacaksınız… 

ŞEYTAN SİZE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA YAKIN... 

O'NU ÇOK UZAKLARDA ARAMAYIN 

 

Allah katından kibri nedeniyle kovulan Şeytan, kendine kıyamet gününe kadar uğraşacağı bir hedef 

seçti; İNSAN. 

Yaşanmış bir hikâyeden yola çıkarılarak birebir olayların aktarıldığı “ŞEYTAN-I RACİM” çarpıcı ve bir o 
kadar gerçekçi sahneleriyle Türk korku film türünde bir ilk olmaya hazırlanıyor.  
 

Gerçek Cin ve İfrit çağırma seansları ve inanılmaz ritüel sahnelerini bir araya getiren 
“ŞEYTANI-I RACİM” tüm Türkiye’de 13 Eylül’de izleyicilerle buluşacak. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
FİLMİN KONUSU 

 
 

 
İstanbul’da Üniversitede okuyan iki ev arkadaşı Emrah ve Salih’in hayatları Salih’in Havas ilmine 
duyduğu merakla sonsuza kadar değişir. 
 
Cin’ler âleminin ürkütücü varlıklarını kendi emri altına alarak isteklerini gerçekleştirmeleri için 
kullanmak isteyen Salih ve hiçbir şeyin farkında olmayan ev arkadaşı Emrah kendini bir anda bu korkunç 
döngünün içinde bulurlar.  Emrah’ın hiç huzuru kalmamıştır. Her gece şiddetini daha da artıran kâbuslar 
ve ürkütücü olaylar zinciri başlar.   
 
 

Salih öteki âlemin kapılarını açmış ve her şey kontrolden 

çıkmıştır. Kurtulmak istedikçe daha da derine 

batmaktadırlar. Emrah, okulunu bırakır ve ailesinin yanına 

İzmit’e döner. Babası ve ailesi her geçen gün daha da batağa 

saplanan Emrah’a yardım etmeye çalışırlar. Ancak neyle 

karşı karşıya olduklarını kimse bilmemektedir.  

Yardım için son çare Bakırcı Mehmet diye bilinen bu 

konularda ilim sahibi olan yaşlı bakırcı ustasıdır. Bakırcı 

Mehmet, Emrah ve Salih’i içine düştükleri bu kara dünyadan 

kurtarmak için tüm ilmini kullanacaktır. Ancak her şeyin bir 

sınırı vardır. Karşılarındaki güç kimsenin bir gün karşı karşıya 

gelebileceğini düşünmediği bir varlıktır.  

Hak katından kovulmuş olan Şeytan-ı Racim yani İblis ’in 

intikam almak için eline bir fırsat geçmiştir. Önce bir oyun 

gibi başlayan bir cin çağırma seansı daha sonra iki gencin 

hayatını kâbusa çevirecek bir karabasana dönüyor.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 ŞEYTAN-I RACİM’de;   

Gerçek cin çağırma duaları ve ritüelleri uygulandı.  

600 yıllık Cin çağırma bilgileri içeren tarihi Havas ilmi kitabı 

kullanıldı. 

Gerçek cin çağırma ve korunma muskaları, mühürleri ve şifa 

tasları filmde önemli yer teşkil ediyor. 

Çarpılma ve cin çağırma sahnelerinin gerçekçiliği nedeniyle set 

ekibinden rahatsızlananlar etkilenerek seti bırakanlar oldu.  

Murat Bardakçı'nın arşivinden gerçek cin çağırma Vefk'i filmde 

en önemli sahnede kullanıldı. 

VİZYON TARİHİ                                   : 13.09.2013 

YÖNETMEN   : ARKIN AKTAÇ 
 
SENARYO   : MURAT TOKTAMIŞOĞLU 
 
OYUNCULAR   : ALTAN GÖRDÜM  
 
                                                                UĞUR GÜNEŞ 
 
                                    ERTUNÇ UYGUN 
 
                     UFUK AŞAR  
 
      AYŞE TUNABOYLU 
 
                    KÜBRA BALKAN 
 
FRAGMANI İZLEMEK İÇİN                 : http://bit.ly/1cuKR1o 
 
FRAGMANI İNDİRMEK İÇİN              : http://we.tl/pXBF9YoPjW 
 
GÖRSELLERİ İNDİRMEK İÇİN             : http://we.tl/Lkc2Th2PN0 
 
MÜZİK    : REŞİT GÖZDAMLA 
 
GÖRSEL EFEKTLER  : DESART / MELİH MOLLAOĞLU 
 
SÜRE                                                     : 97 dk. 
 
YAPIM ŞİRKETİ   : TİGLON 
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