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SUNUŞ
Özellikle uyuşturucu, aykırılık, kuralsızlık, ahlâksızlık, intihar, cinayet ve benzeri 

şekillerde toplumsal değerlere başkaldırıyı ifade eden satanizm, Türkiye’de ilk defa, 21 
Haziran 1998 tarihinde İstanbul Ataköy’de iki gencin intiharı olayıyla gündeme gelmiştir.

Satanizm, günümüzde cinayetlerin bile normal karşılandığı, bütün çirkinliklerin ve 
kötülüklerin merkezi haline gelmiştir. Bu anlamda, korku psikozunu, insanlara karşı sosyo-
psikolojik bir koz olarak kullanmaktadır.

Gençlerin toplum ve aile kültürüne yabancılaşması yanında, aile ve toplumun çocuklara 
ve gençlere yönelik ilgisizliği de, bu sapık akımı endişe verici boyutlara taşımıştır. 

Kazanılmış toplumsal değerlerin tahribini hedefleyen ve temel insani değerlerden bir 
sapma hareketi olan satanizm felsefesi, toplum, aile ve özellikle gençliği ciddi anlamda tehdit 
etmektedir.

Ciddi bir iç güvenlik tehdidi olarak algılanan satanizmin en önemli özelliklerinden biri 
olan gizlilik, bu hareketin boyutları konusunda endişeyi daha da arttırmaktadır.

Bu çalışma, satanizmin içeriği, tehdit ve hukuki boyutunun yanında, bu sapık akımla 
mücadelede aileye, topluma, medyaya ve devlete düşen görevlere yer verilmesi bakımından 
ayrı bir değer ifade etmektedir.

Bu çalışma bir yönüyle, önleyici güvenlik hizmeti temel ilkesinden hareketle, özellikle 
geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi satanizm veya satanizm benzeri sapık akımlardan 
korunması ve bu yönde toplumsal bilinç oluşturulması amacını taşımaktadır.

Bakanlığımız Strateji Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan bu çalışmada emeği 
geçenlere teşekkür eder, kitabın yararlı olmasını dilerim.

Abdülkadir AKSU
İçişleri Bakanı



ÖNSÖZ

Hukuksal ve toplumsal kuralları hiçe sayan satanizm ve satanizm benzeri akımlar, 
toplum düzenini, ahlaki değerleri ve insan yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.

Satanizm, özellikle gençleri hedeflemektedir. Bu sebeple, gençler bu sapık düşüncenin 
tehdidi altındadır. 

Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başında yer alan Türkiye için bu durum 
önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır.

Türkiye’de ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören gençlerin sayısı orta büyüklükteki 
bir Avrupa ülkesinin nüfusuna eşittir. Bu sebeple, ülkenin geleceği adına gençleri iyi eğitmek, 
ailesine, kültürüne, toplumuna ve Devletine bağlı birer birey olarak yetiştirmek 
gerekmektedir.

Ayrıca, düşünen, tartışan, sorgulayan, ülke sorunlarına sahip çıkan ve birlikte çözümler 
arayan bir gençliğin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ülkenin geleceğe yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, ülke kaynaklarının verimli 
kullanılması, kültür ve ahlaki değerlerin korunması, toplumun, özellikle genç insanların, 
motivasyonunun ve kendine güveninin sağlanması esastır.

Bu çalışmada, gençlerin satanizm ve benzeri akımlara yönelmelerinin arkasındaki ailevî, 
sosyal, psikolojik, kültürel ve toplumsal birçok sebep üzerinde durulmaktadır.

Bu amaçla, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkmak, gençleri sapık akım ve fikirlerden 
uzak tutmak için, özellikle aile içi eğitime ve bilinçlenmeye katkıda bulunmak toplumun her 
kesiminin görevidir.

Bu çalışmanın her aşamasında mesai ve fikirleriyle katkıda bulunan Strateji Merkezi 
Başkanlığı çalışanlarına, bilhassa Davut ERDOĞAN, Murat YILDIRIM, Kadir KOÇ, Birhan 
GÜMÜŞ ve Fatma GÖRÜR’e teşekkür ediyoruz.
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GİRİŞ

Ülkemizde, zaman zaman gündeme gelen satanizm, özellikle gençliğimize yönelik bir 
tehdit unsuru oluşturmaktadır. 1998 yılına kadar ülkemizde bilinmeyen satanizm, 21 Haziran 
1998 tarihinde İstanbul Ataköy’de iki gencin intiharıyla ülke gündemine girmiştir.

Bu tarihten sonra, ardı ardına ölüm ve intihar olayları kamuoyunu bu konuya 
odaklamıştır. 27 Mart 2002 tarihinde, Antalya’da polis tarafından son anda engellenen üçü kız 
olmak üzere, sekiz gencin intihar teşebbüsleri ise, bu intihar olaylarının ortaya koyduğu 
tehdidin ciddiyetini ortaya koyması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Satanizmin gizlilik boyutu ciddî endişeye yol açmaktadır. Ayrıca, grup üyelerinin aile 
ve yakın çevrelerinden bile satanist olduklarını gizlemeleri ve herhangi bir açıklamada 
bulunmaları halinde, şeytanın lanetine uğrayarak başlarına kötü olayların geleceğine 
inanmaları tehlikeyi daha geniş boyutlara taşımaktadır.

Şiddeti ve vahşeti dinsel bir özellik olarak sunan satanizm, felsefesi ve bugün geldiği 
noktada toplum, aile ve özellikle gençlik kesimini ciddî anlamda tehdit etmektedir.

Kendilerine şeytanı ilâh edindiklerini söyleyen satanistler, insanlıkdışı eylemleri ve 
kanlı cinayetleri adeta birer ibadet düşüncesiyle yerine getirmekte ve korkuyu, insanlara ve 
insan psikolojisine karşı bir koz olarak kullanmaktadırlar.

Satanizm insanları saldırgan olmaya, cinayet işlemeye ve hatta katliamlar yapmaya 
yöneltmektedir. Ayrıca, kuralsız yaşamak anarşist ve teröristlerin de beklentileri arasındadır.

Özellikle, Kuzey Amerika'da akademisyenler ulusal terörün temellerinden birinin de 
satanizm vb. sapık akımlar olabileceği tespitinde bulunmuşlardır. Bunlara göre, satanik 
ideoloji, ulusal terörün temellerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Dünyada yayılmaya ve özellikle gençleri örgütlemeye çalışan bu gruplar, Türkiye’de
yoğun olarak büyük şehirlerde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Satanist gruplar, İnternet
siteleri, web sayfaları ve sohbet sitelerini yoğun ve organize bir şekilde kullanmaktadırlar. 
Düşüncelerini mektup, dergi, kitap ve İnternet vasıtasıyla bütün dünyaya yaymakta ve bu 
yönde ciddi bir yayılmacı tavır sergilemektedirler.

Ayrıca, İnternet, kitap, dergi, CD, broşür ve benzeri teknik araçların dışında; kadın, 
alkol, uyuşturucu maddeler, müzikli toplantılar, arkadaş grupları ve eğlence partileri de 
yayılma stratejisi açısından önemli faktörlerdendir. 

Son dönemde, intihar olaylarıyla birlikte basında uzun süre yer alan satanizmle ilgili 
haberlerde, bu akımların İnternet yoluyla yayıldığı ve bu sebeple gençlerin tehdit altında 
olduğu da vurgulanmıştır.

Özellikle yabancı dil bilen, kişilik ve kimlik arayışı içerisinde olan kimi liseli ve 
üniversiteli gençler, İnternet üzerinden yapılan propagandalardan etkilenerek, yine İnternet
üzerinden bu kişi ve gruplarla iletişim kurmaktadırlar.

Maddî yönden hangi olanaklara sahip olursa olsun, sevgi, ilgi ve manevî tatminden 
yoksun insan, bu eksikliğini gidermek için çeşitli arayışlar a yönelmektedir. Bu anlamda asıl 
görev, ailelere, topluma, medyaya ve devlete düşmektedir.

Son zamanlarda, özellikle gençlere yönelik organize ve ideolojik bir yayılma stratejisi 
yürüten bu gruplara karşı, acil, hızlı ve etkin bir mücadele stratejisi geliştirmek zorunlu hale 
gelmiştir.



Satanizmle mücadelede birinci adım, bu sapık akımı ideolojik olarak besleyen 
kaynakların kurutulmasıdır. Bu anlamda, eğitimle toplumsal bilincin oluşturulması önem arz 
etmektedir. Diğer bir husus ise, bu yönde tedbirler alınırken gençlerin temel hak ve 
özgürlüklerini sınırlamadan, özgür kişilikli bireyler yetiştirilmesinin hedeflenmesidir.

Mevcut kaynaklar taranarak hazırlanan çalışma, bu mücadeleye katkıda bulunmayı 
amaçlamıştır. Burada şunu ifade etmek gerekir ki, bu alanda yapılan çalışmaların sayısı 
oldukça azdır. Bu durum da, satanizmle mücadelede karşımıza çıkan en ciddi sınırlılıktır. 

Bu çalışmada, satanizmin bütün yönleriyle neleri içerdiği ortaya konduktan sonra, 
özellikle aile, toplum, medya ve devlet’e düşen görevlerin neler olabileceğine yer verilmiştir.

Bu çerçevede yapılan çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de 
“Satanizmin Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”; İkinci Bölüm’de “Satanizmin Felsefesi”; 
Üçüncü Bölüm’de “Satanizmin Yayılma Stratejisi” ve Dördüncü Bölüm’de “Satanizmle 
Mücadele Stratejisi”ne yer verilmiştir.



BİRİNCİ BÖLÜM

SATANİZMİN TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
I - SATANİZMİN TANIMI 

Satanizm, genel olarak, şeytana tapma anlamına gelmektedir. Satanizm, içerik olarak; 
Hıristiyanlığın kurallarının değiştirilmesi ve yeni kurallar eklenmesiyle oluşturulan, ayrıca 
satanist düşünceyi benimseyen kişiler tarafından istedikleri şekilde dizayn edilebilen felsefî 
bir anlayıştır.

Satan ise, Türkçe karşılığı “şeytan” olan Fransızca bir kelimedir. Satan; kötü ruhun, 
şeytanın, baştan çıkaranın, karanlığın prensinin, Tanrı'nın ve Tanrı'yı seven ve O'na kulluk 
edecek olan herkesin büyük düşmanı olan varlığın kişiselleştirilmiş şekli veya sembolü olarak 
tanımlanmıştır1.

Kutsal bilinen metinlerde şeytan, Tanrının karşısında yer alan, fakat sonunda daima 
O'nun iradesine bağlı kalacak olan kötü güce verilen isimdir2. Şeytan, İblis ve Haris olarak da 
adlandırılmıştır.

İblis, kelime olarak “ümitsizlik, cesaretsizlik” gibi anlamlara gelmektedir. İslâmî 
literatüre göre, cinlerin başı ve Allâh'ın huzurundan kovulan meleklerin lideridir. Farsça ve 
Arapça'da İblis, Hıristiyanlık'taki şeytan'la eşanlamlı olarak kullanılmaktadır3.

Hâris4, Arapça'da “bekçi” anlamına gelmektedir. 

Genel olarak Satanizm, felsefede ve edebiyatta şeytana, kötülüğe bağlılık ve onu 
yüceltme demektir5.

Bir görüşe göre satanizm, şeytana, yani, Yahudilik veya Hıristiyanlık inancında, 
Tanrı'nın tam karşısında mutlak kötülük veya mutlak kötülüğün temsilcisi olarak tecessüm 
ettirilen kişilik veya prensibe ibadet etmek demektir. Diğer bir ifadeyle, esasen Hıristiyanlığa 
karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkan satanizm, şeytana veya Hıristiyan demonolojisinin6
dışında diğer merkezî figürlere tapınmaktır7.

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere satanizm, şeytana tanrı diye tapınma faaliyeti adı 
altında Yahudilik veya Hıristiyanlık inancına, Yahudilik veya Hıristiyanlık dini tahakkümüne 
ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir başkaldırının adı olmuştur8.

Satanizmin, okkültizm9 olarak da ifade edilen düşünce sistemiyle ilgili kimi yayınlarda, 
anlam ve içerik olarak kaynağını Tevrat’tan aldığı ve karşı çıkan anlamı taşıdığı 
görülmektedir.

1 PIKE, E. Roston, Encyclopaedia of Religions, London, 1951, s. 338.
2 GÜÇ, Ahmet, Satanizm, Şeytana Tapınmanın Yeni Adı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yayın No. 554, Ankara, 
2002, s. 19.
3 DAVIDSON, Gustave, A Dictionary of Angels, www.semjaaza.com/sevenangels, U.S.A., 1968, s. 135.
4 Haris, istekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı anlamlarına gelmektedir.
5 Meydan Larousse, C. 17, s. 347.
6 Demonoloji, derece itibarıyla tanrılardan daha aşağı konumda olan ve özellikle insanlarla ve onların işleriyle, 
iyilik veya kötülük amacıyla uğraşan tabiatüstü varlıklarla ilgilenen bir din bilimi dalıdır (Geniş bilgi için bkz. 
PIKE, age, s. 122).
7 HİNNELS, John. R, The Penguin Dictionary of Religions, London, 1988, s. 286.
8 İnternet, http://dunyadinleri.com/satanizm.html, 23.06.2003.
9 Okkültizm, gizlicilik, gizemli, anlamına gelmektedir.



Buna Modern Protesto Hareketi demek de mümkündür. Bu hareket, başta Hıristiyanlık 
olmak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir 
başkaldırıyı temsil etmektedir10.

Dolayısyla satanizm, şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas 
alarak, dinin ve dînî olan her şeyin, Tanrı'nın karşısında olanın; yani şeytanın ve onun temsil 
ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir11.

Satanizm, öncelikle toplumun genel kabulleriyle bir sürtüşme ve savaş içerisindedir. Bu 
husus, özellikle ahlâkî kurallar içinde söz konusu olup, gerek uyuşturucu, gerekse cinsellik 
konusundaki serbestlik anlayışları, ahlâk anlayışına karşı bir protesto niteliği taşımaktadır.

Bir kuralsızlıklar bütünü olan satanizm, özelde Hıristiyanlığa, genelde bütün dinlere 
karşı alternatif din olarak da sunulmak istenmektedir.

Satanizm anlayışında, toplum tarafından kabul gören temel ahlâk kuralları kesin olarak 
reddedilmektedir. Bu anlamda, ahlâk anlayışı, mutlak olmaktan ziyade, izafî bir anlayışa 
sahiptir. Dolayısıyla, bir sataniste göre ahlâk, kendine uygun gelen herşeyi  yapmaktır.

Satanizme göre insan hiçbir şeye karşı sorumlu değildir. Tek sorumluluğu nefsinin 
kendisine emrettiklerini yerine getirmesidir. Bu durumda, eğer nefsi insana öfkelenmeyi, kin 
tutmayı, intikam almayı, yalan söylemeyi, hırsızlık yapmayı, zarar vermeyi, öldürmeyi 
emrediyorsa bunun yapılmasında bir sakınca yoktur.

Satanizm, bunu savunurken, kötülüğün engellenmesinin bir tür samimiyetsizlik olduğu 
mantığından hareket etmektedir. Yani bu sapık inanca göre, nefsi insana karşısındaki kişiyi 
öldürmesini söylüyorsa ve eğer insan bunu yerine getirmemişse dürüst davranmamış 
olmaktadır.

Şeytana tapma olarak nitelenen bu düşünce sisteminde, şeytana tanrı gibi tapanların 
yanında, şeytanı negatif bir kötülük olarak görenler de mevcuttur. Bu yönüyle, içeriğinde 
birçok özelliği ve çelişkiyi barındıran bu sapık akım, bünyesinde dinsel özellikler taşımasına 
rağmen, esasta dinsizliği vurgulayan bir harekettir.

Bu anlamda, sadece kendi gördüklerine inandıklarını, ispatı mümkün olmayan hususlara 
inançlarının olmadığını ifade eden satanistlerin, aslında ateist bir düşünce yapısına sahip 
oldukları da söylenebilir.

Satanist düşünceyi benimseyen ve sempati duyan kişiler, canlı ve cansız alemde yegane 
gücün şeytanda olduğuna, bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa, şeytana o kadar yakın 
olacağına ve şeytanın nazarında derecesinin de o oranda büyük olacağına; şeytana yakın 
olanların ise öbür alemde, cehennemde, fazla cefa çekmeyeceğine ve şeytanın hizmetlerinde 
olacaklarından dolayı rahat bir ortamda yaşayacaklarına inanmaktadırlar.

Satanistler, şeytanın Tanrı tarafından yaratıldığını, vaktiyle Tanrı’nın hizmetinde 
olduğunu kabul etmekle birlikte, sonradan şeytanın yeteneklerinin ve aklının kendi çabasıyla 
geliştiğine ve en güçlü varlık hâline geldiğine inanmaktadırlar.

Kısaca satanizm, Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyon sonucu ortaya çıkmış 
olmasına karşın, bugün bütün dinlere ve dinlerin öngördüğü kutsal değerlere karşı bir 
başkaldırıyı temsil etmektedir.

10 İnternet, http://dunyadinleri.com/satanizm.html, 23.06.2003.
11 GÜÇ, age, s. 47.



II - SATANİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
A) TARİHSEL GELİŞİMİ VE GELENEKSEL SATANİZM

Satanizm, başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere kimi Avrupa ülkelerinde ve 
özellikle de Amerika’da ortaya çıkmış ve diğer ülkelere yayılmıştır12.

Satanizm, dinsel bir düşünce olarak, ileri sürüldüğü ilk dönemlerden bu yana pek çok 
değişikliğe uğramıştır. Geçmiş dönemlerde, doğaüstü güçlerle ilişki kurma ve büyüyü 
kullanma özelliği önplâna çıkan satanizmin, günümüzde fiziksel, ahlâksal ve ruhsal bütün 
günahların temsil edildiği felsefe sistemine dönüştüğü görülmektedir. Bu sapık akım, son 
zamanlarda uyuşturucu, seks, aykırılık, kuralsızlık, ahlâksızlık, intihar, cinayet ve benzeri 
şekillerde dinlerdeki günah anlayışına başkaldırma şeklinde gündeme gelmektedir13.

Satanizmin tarihi Ortaçağ'a kadar götürülmekte ve Ortaçağ büyücüleri ve büyü 
uygulamasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu dönemde, büyücüler ile dinden dönenler Şeytan'a 
tapmakla suçlanmış ve büyücülerin büyük çoğunluğu baskı altında tutularak, şeytana 
taptıklarını itiraf etmek zorunda bırakılmışlardır14.

Rönesans’la birlikte, Ortaçağ Hıristiyanlığı kurallarının ciddî biçimde sorgulanmaya 
başlandığı bu dönemde, binlerce kişi (kimi kaynaklara göre 50 bin kişi) öldürülmüştür. 
Katolik Kilisesi de, papazlardan bir kısmını, Ekmek-Şarap ayininin büyüsel gücünü kötü 
maksatlarla bozmakla itham etmiştir15.

17. yüzyılda satanik faaliyetlere, papaz rütbeleri ellerinden alınmış kimseler veya 
ahlâksız diye nitelendirilen papazlar tarafından nezaret edilmiştir. Şeytana tapınma ayinleri ise 
büyüsel veya seksüel törene düşkün olan Hıristiyanlar tarafından yönetilmiştir. Bu tür 
ayinlerin en ünlüsü XIV. Louis döneminde Fransa'da yapılmış olup, bu ayin kralın metresi 
olduğu iddia edilen Madam de Montespan tarafından yönetilmiştir16.

Yine bu dönemde, büyü ile ilgili bir metin kitabı olan ve büyü yoluyla şeytanları 
çağırmaya yönelik ayin düzenleme bilgileri yer alan “Grimore of Honorius”17 adlı bir kitap 
basılmıştır.

Yüzyıllar boyunca temkinli olunan bu harekete karşı, gerektiğinde sert tedbirlere
başvurulmuş ve bu anlamda en sert tedbir de yine Ortaçağ Avrupasında alınmıştır.

Alınan sert tedbirlerden dolayı, 18. yüzyılda yoğun satanik faaliyetler görülmemektedir. 
Ancak, İngiltere'de Sir Fancis Dashwood (1708-1781) tarafından, içkiye, “rahibeler” adı 
verilen kadınlarla seksüel ilişkilere ve edebe aykırı davranışlara düşkün gençler için 
“Medmenham Keşişleri” adı verilen bir topluluk veya organizasyon kurulduğu, üyelerinin 
şeytana tapınma ayinleri icra ettikleri iddia edilmektedir18.

Bu akımlar, 19. yüzyılda özellikle Fransa’da yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
yüzyılda Eugene Vintras tarafından 1839 yılında Karmel Kilisesi kurulmuştur. Bu kilise 1848 
yılında Papa tarafından kınanmıştır. Daha sonra yine bu dönemin en meşhur satanistlerinden 

12 İnternet, http://dunyadinleri.com/satanizm.html, 23.06.2003.
13 TARHAN, Nevzat, “Satanizmin mahiyeti, yayılma sebepleri ve önlenme yolları”, İnternet, 
www.yeniumit.com.tr. 23.06.2003.
14 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 29, Sy. 4, Nisan 2003, s. 594.
15 AKIN, Haydar, www.ntvmsnbc.com, “Cadı avına 50 bin kurban”, Araştırma, 26.06.2003.
16 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 29, Sy. 4, Nisan 2003, s. 594.
17 İnternet, www.occultworldledger.com/Raising, 23.06.2003.
18 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 29, Sy. 4, Nisan 2003, s. 594.



olan Fransc Abbe Boullan, Karmel Kilisesinin bir dalının başı olarak gizlice satanist 
ayinlerinin icrasını sürdürmüştür. İddia edildiğine göre, büyü ve 1869 yılında da çocuk kurban 
edilen bir satanist ayinini (black mass) Boullan gerçekleştirmiştir 19.

Boullan'ın arkadaşı ve bir satanist olan J. K. Huysmans, kendi gözlemlerine dayanarak 
yazdığını belirttiği ve Satanizmin ilk klasiği diye nitelendirilen La-Bas (Paris-1891) isimli 
romanına bir Satanist ayini olan Black Mass'ı da eklemiştir. Bu ayinde okunması gerekenlerin 
tersinden okunduğu, üstünde İsa'nın resmi bulunan haçın ters çevrildiği ifade edilen bu 
romanda, “evharistiya”20nın kirletildiği ve ayinin bir seksüel safahatla sona erdiği 
belirtilmiştir. Bu romanda satanist özellikler ayrıntılarıyla tasvir edilmiştir21.

Okkültizmin yeniden canlandırılması bağlamında, önceki asırlarda büyücü kadınlara ve 
sihirbazlara atfedilen uygulamaların  taklidi ile yapay bir oluşum içerdiği söylenen günümüz 
Satanizmi; Geleneksel Satanizm, LaVeyan Satanizm veya Modern Satanizm, Left Hand Path, 
Sinister Path, Order of Nine Angels (ONA), Temple of Set vb. gruplara ayrılmıştır22.

B) ANTON SZANDOR LAVEY VE MODERN SATANİZM

Satanist faaliyetlerin geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte, bugünkü dünyamızı 
tehdit eden şekliyle satanizm, Anton Szandor LaVey tarafından, 1966 yılında Amerika’da 
kurulan Satanik Kilisesi’yle etkin hâle gelmiştir.

LaVey, 1960'larda ABD'de başlayan modern satanizm hareketinin öncülüğünü 
yapmıştır. LaVey, 30 Nisan 1966'da büyü ve büyücülük ilminde en büyük festival olarak 
bilinen Walpurgisnacht'ta, büyücülerin geleneğine uygun olarak başını traş ettirerek 
“Şeytan'ın Kilisesi” (The Church of Satan) kurmuş ve onun başrahibi olmuştur.

LaVey, 1969 yılında “The Satanic Bible” (Şeytan'ın Kutsal Kitabı)’ı yayınlamış, onu 
1972'de “The Satanic Rituals (Satanik Ayinler)” izlemiştir. Üçüncü kitabı “The Compleat 
Witch” ise Avrupa'da basılmıştır. Ayrıca, “The Devil's Notebook” (Şeytan'ın Not Defteri), 
“The Church of Satan” (Şeytan Kilisesi) ve “The Satanic Witch” (Satanik Büyü) gibi kitapları 
da bulunmaktadır23.

1970'lerin ortasında gizli bir topluluk olarak yeniden örgütlenen bu faaliyetlerin 
merkezi, San Francisco'da bulunmaktadır.

Sirkte aslanlarla ilgilendiğini, gençlik dönemlerinde gizli güç ve büyüyü öğrendiğini 
söyleyen LaVey, sonraki yıllarda esrarlı (okkült) konularda kimi grupların da oluşmasına 
yardımcı olarak bir büyü halkası oluşturmuştur.

LaVey, ayinlerin dramatik etki yapma sanatını öğrenmiş, bundan açıkça zevk almış, al 
renkli çizgileri olan bir pelerin giymiş, kafataslarını ve diğer acayip objeleri bir araya 
toplamıştır.

LaVey’e göre şeytan, dünyevi işlerin işleyişinden sorumlu, fakat bilimin ve dinin 
herhangi bir izahını yapamadığı, tabiatta gizli, karanlık bir güçten başka bir şey değildir24. 

19 İnternet, www.satanic-kindred.org/history.htm, 23.06.2003.
20 Evharistiya, Katolikler ve Protestanlarda ekmek ve şarap ayini.
21 İnternet, www.anathemabooks.com/satan.shtml, 23.06.2003.
22 GÜÇ, Ahmet, age, s. 115.
23 İnternet, http://turksatanist.kolayweb.com/kaynaklar.html, 24.06.2003.
24 LAVEY, Anton Szandory The Satanic Bibley Avon Books, U.S.A., 
1969, s. 13.



Diğer bir ifadeyle, LaVey, şeytanı yeryüzünün işlerini idare eden, doğadaki gizlenmiş 
karanlık bir güç olarak görmüştür.

Pek çok satanist, şeytanı; çatal tırnakları, dikenli bir kuyruğu ve boynuzları olan 
antropomorfik25 bir varlık olarak kabul etmez. Onlara göre şeytan, dinlerin aydınlatamadığı, 
tabiattaki karanlık güçleri temsil eder26.

Yine LaVey, insanın gerçek doğasının, şehvet düşkünlüğü, gurur, hedonizm27 ve 
inatçılık gibi uygarlığın gelişmesine imkan veren özelliklerden ibaret olduğunu ileri 
sürmüştür. Ona göre insan doğası (beden) inkâr edilmemeli, kutsanmalıdır.

Bu anlamda, LaVey, şeytana ibadet karşılığında “kilise” terimini kullanmanın etkileyici 
değerini anlamış ve insanların ayin, merasim, debdebeli törenlere karşı doğal eğilimleri 
bulunduğunu kabul etmiştir. Satanik vaftizleri, evlenme ve cenaze törenleri icra etmiş, bütün 
bunları şeytan adına yapmıştır. Satanist ayinlerinde, kısmen leopar derisiyle örtülü, çıplak bir 
kadını sunak (altar)28 olarak kullanmıştır.

LaVey, kendi mensuplarına, kurum karşıtlığını, kendi isteklerine düşkünlüğü ve intikam
almanın kişiye vereceği bütün haz çeşitlerini tavsiye etmiş, seksi yüceltmiştir. Ona göre 
düşmanlardan nefret edilmeli ve onlar mahvedilmelidir.

Şeytan Kilisesi yapay yeraltı odalarında organize edilmiştir. “Baphomet” adı verilen bir 
keçi kafasını içeren ve tılsım olarak kullanılan ters çevrilmiş beş köşeli yıldız, aynı zamanda 
bir sembol olarak seçilmiştir. LaVey, ayinlerde de büyüsel dil olarak Enoch'un (İdris)29 dilini 
kullanmış ve Crovvly tarafından kullanılmış olan Enoch'a ait anahtarları benimsemiştir. 
Şeytan Kilisesi pek çoğu orta sınıftan olanlar arasında okkültistler, heyecan arayanlar, 
meraklılar, ırkçılar ve politik yoldan hak arayanlar dahil uluslararası bir taraftar topluluğunun 
ilgisini çekmiştir.

LaVey'in kurduğu Şeytan Kilisesi’nden ayrılanlar ise, 1975 
yılında San Francisko'da yeni bir organizasyon olan “Temple of Set”
(Set Mabedi)’i oluşturmuşlardır. 1980'lerin ortasına doğru yüzlerce 
üyeye ulaşan bu topluluk, Mısır Tanrısı “set”i30 şeytanın prototipi
olarak kabul etmiştir. Set’in evrimin bir sonraki seviyesi için üstün 
yetenekli insanlar yaratmak üzere bin yıldan fazla bir zamandan bu 
yana insan genetiğini değiştirdiğini savunmuşlardır. Ayrıca, yalnız 
“seçilmişler”in yani “Temple of Set”in hayatta kalabileceklerine dair 
vahiyle geldiği söylenen bir inanışa sahiptirler.

20. yüzyılda ortaya çıkan ve özellikle 1970'lerden sonra sayıları artan satanik gruplar, 
Atlantik’in her iki yakasında faaliyetlerini yaygınlaştırmışlardır.

25Antropomorfizm, Yunanca, insan ve morphe (şekil) terimlerinden türetilmiş olup tanrıların insana benzer 
şekilde tanımlanmasını ifade eder.
26 GÜÇ, Ahmet, age, 2002, s. 43.
27 Hedonizm, Yunanca hazcılık; Hedonist, hazcılığı benimseyen veya savunan kimse.
28 Sunak (Altar), çeşitli dinlerde üzerine kutsal objeler konan taş, ağaç ya da metalden yapılmış olan masa 
benzeri nesneler; kurban ya da sunak yerinin adıdır.
29 Enoch, İslâmda, Kur’an’da adı anılan İdris Peygamber ile aynı kişi olarak varsayılır. Yahudilikte  ise Enoch 
(Ehnuh)’un Hermes olduğuna inanılmaktadır.
30 Set, eski dönemlerde aşağı Mısır’ın koruyucu tanrısı olan set, çölün şiddetli fırtınalarını sembolize eder. Set, 
yukarı Mısır’ın hanedanlık tanrısı Horus’un şeytanî düşmanı olarak bilinmeye başlanmıştır.

Şekil 1: Set Mabedi



Pek çok organizasyonun gizlilik içinde sürdürülmesinden dolayı, yayılmanın boyutlarını 
tahmin etmek mümkün görülmemektedir.

Bir kısım satanistler, Neo-Nazi organizasyonları veya seks büyü örgütleriyle 
ilişkilendirilmekte; kimi satanik grupların ise  uyuşturucuya, pornografi ticaretine bulaştıkları 
belirtilmektedir.

Modern satanizmin kurucusu olan LaVey, 29 Ekim 1997 yılında ölmüştür31.

C) SATANİZMİN TÜRKİYE’DE  ORTAYA ÇIKIŞI ve GELİŞİMİ

Batıda, özellikle Amerika'da yayınlanan satanik kitaplar, dergiler, WEB siteleri ve 
kişisel ilişkilerle yayılan satanizmin, 1980'li yıllarda Amerika'lı bir ressam tarafından 
ülkemize getirildiği belirtilmektedir32.

Satanizm, 21 Haziran 1998 tarihinde İstanbul Ataköy’de 16 yaşındaki A. Y. İle 14 
yaşındaki A. C.'nin intihar etmesiyle ülkemiz gündemine girmiştir. Atladıkları pencere 
kenarındaki duvara mor kalemle “We don’t belong here” (Biz buraya ait değiliz) yazan 
gençler, bu hareketleriyle ortaya çıkmaya başlayan yeni tehlikenin işareti olmuşlardır.

Görgü tanıklarına göre bu gençler, tarihsel ancak metruk İspirtohane binasına takılan, 
aykırı tipler olarak tanımlanmıştır. Bu gençlerin arkadaşlarıyla birlikte bu metruk binanın 
duvarlarına şeytanı övücü İngilizce sözler yazdıkları, binada ayin havasında içki içtikleri ve 
kedi kestikleri ileri sürülmüştür. Dinledikleri müzik, siyah ve mor renk ağırlıklı kıyafetleriyle 
satanist özellikler taşıyan gençlerin intihar sebebi, medyada “satanist” olduklarından  
kaynaklandığı şeklinde yer almıştır.

Ayrıca, 24-25 Ekim 1998 tarihlerinde özel bir televizyon kanalında kimi satanist 
ayinleri görüntülenmiş; ayine katılanlardan bir kısmı konuşturulmuştur. Çoğunlukla 
parçalanmış ve problemli ailelerin çocukları olan bu gençlerin, bu ayinlere katılarak huzur 
aradıkları ifade edilmiştir.

Bu programda, müzik eşliğinde yapılan ayinlerde bir kedinin kurban edildiği, kanının 
bir kapta biriktirilerek üç gün sonra -içilir hale geldiğinde- içildiği, ayine katılan bayanların 
isteyen her erkekle seksüel ilişkiye girmek zorunda olduğu, seçme haklarının dahi 
bulunmadığı bir başka bayan tarafından açıklanmıştır. Ayin yapılan binanın duvarlarına kedi 
kanıyla çeşitli yazılar yazıldığı, şekiller ve resimler çizildiği görüntülenmiş ve ayin için 
genellikle eski, tarihi ve terkedilmiş binaların tercih edildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, bu gençlerin içki ve uyuşturucu müptelası oldukları da belirtilmiştir33.

Diğer taraftan,

� 24 Ocak 1999 tarihinde Antalya'da 22 yaşındaki B. G. adlı genç kızın intihara 
kalkışması,

� 9 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da 15 yaşındaki E. E. adlı bir başka genç kızın 
intiharı, 

� Yine İstanbul’da Satanistlerce uğursuz sayıldığı söylenen 13 Eylül 1999 tarihinde, 
şeytandan mesaj geldiği ve şeytana kurban verilmesi gerektiği düşüncesiyle biri 

31 İnternet, www.angelfire.com/ak3/kumadam/LaVey.html, 26.03.2003.
32 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 29, Sy. 4, Nisan 2003, s. 594.
33 GÜÇ, age, s. 11.



bayan 3 satanistin, Ş. C. F.’yi, bıçak, çekiç ve yumruk darbeleri ile öldürmeleri ve 
sonrada cesedine tecavüz etmeleri34, 

� Bu olaydan bir gün sonra, intihar edecekleri notunu bırakarak ortadan kaybolan 16 
yaşındaki P. B. ile aynı yaştaki arkadaşı G. K. cesetlerinin, İçel ili Erdemli ilçesi Kız 
Kalesi Beldesi’nde bir inşaatın asansör boşluğunda bulunması ve liseli bu iki genç 
kızın yakınlarının, “çocuklarımızın beyinleri yıkanmış, satanist düşünceler şırınga 
edilmiş olabilir” şeklindeki sözlerinden de hareketle, bu intihar olayında da satanist 
şüphesi üzerinde durulması35, 

� 16 Eylül 2000 tarihinde Alman lisesi öğrencisi C. K. nin okulun 4. katından 
atlayarak intiharı, 

� 16 Aralık 2001 tarihinde Alman koleji öğrencisi L. F. nin  Boğaziçi Köprüsü’nden 
atlayarak intiharı,

satanizmi ülke gündemine taşımıştır.

27 Mart 2002 tarihinde, Antalya’da polis tarafından son anda engellenen üçü kız olmak 
üzere, sekiz gencin intihar teşebbüsleri ise, bu intihar olaylarının ortaya koyduğu tehdidin 
ciddiyetini ortaya koyması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu yönde yapılan araştırmalar; ülkemizde satanizme yönelen, bu uğurda intihar eden 
veya intihar teşebbüsünde bulunan gençlerin, genellikle varlıklı aile çocukları olduklarını, 
Türkiye şartlarına göre oldukça iyi eğitim aldıklarını, pek çoğunun özel yabancı okullarda 
okuduklarını, hiçbir maddi sıkıntılarının bulunmadığını ve kültür seviyesi yüksek bir ortamda 
yetiştiklerini, hatta bir kısmının ailenin tek çocuğu veya iki çocuğundan birisi olduğunu ortaya 
koymaktadır36.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesinde Türkiye'deki satanizmle ilgili olarak 
yayınlanan raporda, 

� Satanizmin, öncelikle internet kanalıyla tanındığı,

� Sonraları kimi satanist “Heavy Metal” grupları ve masum arkadaşlık ilişkileri 
aracılığıyla gençler arasında yayıldığı,

� Şeytan'a tapanların çoğunluğunun yüksek gelirli ailelerin çocukları olduğu,

� Satanist grupların Türkiye'de el altından çıkartılan ve fotokopi yoluyla çoğaltılan 
çeşitli dergilerinin bulunduğu,

� Satanistlerin genellikle siyah ve kırmızı renk giysileri tercih ettikleri,

� Deri pantolon, abartılı takılar, başlıklı tişörtler, yaz-kış postal giydikleri,

� Çoğunluğunun ters haç taktığı ve giysilerinde Satanik sembollerin bulunduğu,

� Geceleri metruk yerlerde ve mezarlıklarda toplanıp ayin yaptıkları,

� Kedi kanı37 içerek ölümsüzlüğe ulaşacaklarını düşündükleri, 

34 ULUDAĞ, Nihat ve ÇALLIOĞLU, Birol,  Star Gazetesi, 21 Eylül 1999, s. 2-3.
35 KARADAĞ, Neşet, Milliyet Gazetesi, 22 Eylül 1999, s. 7.
36 GÜÇ, age, s. 12-13.
37 Satanistlerin genellikle kediyi tercih etmeleri farklı sebeplere bağlanmıştır. Bunlar, kedinin nankör bir hayvan 
olması ve şeytana benzetilmesi, kolay ele geçirilebilmesi, kedinin evcil bir hayvan olması, insanlar tarafından 
sevilmesi ve insanlar tarafından sevilen şeylere zarar verme isteği, ayrıca, Müslümanlar tarafından etinin 



� Kimi ayinlerin sonunda toplu seks yaptıkları,

� 7, 13, 666 sayıları ile ekmek, keçi ve şarabı kutsal saydıkları,

� Bütün dinlere ve kutsal kitaplara karşı saldırgan bir tutum içinde oldukları,

bilgilerine yer verilmiştir38.

Satanistlerin Türkiye’deki yayınları;

Non Serviam, Şebek (Köprüaltı), Ölüm ve Cenaze, Mahşer, Aşk ve Şarap, Shamain, 
Kadavra Zine, Piramit Zine, Mazine, Sombre, Toprak, Rockline, Mat gibi kitap ve 
dergilerdir39. Ayrıca, “probabilite”40 adlı bir dergi de fotokopi yoluyla çoğaltılarak 
dağıtılmaktadır.

Satanistlerin müzik grupları ise;

Satanic Werses, Ehrimen, Witctrap, Pagan, Shamain, Asceraus, Sarkofokos, Sagu, 
Hezzihill, Mopheus, Death Out gibi Heavy Metal gruplardır41.

Tarihsel süreçte, Satanistler42, Lusiferciler43 veya paladistler44 gibi çeşitli isimler altında 
faaliyetlerini yürüten satanist felsefede, son zamanlarda, kendilerine Metadinistler adı veren 
bir gruptan da söz edilmektedir45. “Meta”, metal müziğin kısaltılmışı olup inançlarını ifade 
etmek üzere “dinist” ekini aldıktan sonra ikisini birleştirmişlerdir.

Satanistlere karşı duruşlarıyla tanınan ve 1970’li yılların ortasına doğru çoğunluğunu 
Amerika’da işçi ailelerinin çocuklarının oluşturduğu metadinist grubun, Türkiye’de 3-4 yıllık 
bir geçmişi vardır. Türkiye’de ki faaliyetlerin şu an için küçük bir grup olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak, taraftarlarının her geçen gün arttığı söylenen metadinistlerin 
yayılmasında, metal müzik alanında batıdaki gelişmeler ve oluşumlar ülkemizde de büyük 
oranda etkili olmaktadır.

Satanistlere karşı örgütlenmiş bir grup olan metadinistlerin, satanistler gibi çılgın, vahşi 
hâlleri ve olayları bulunmamakla beraber, bu grup da potansiyel olarak gençliğimizi tehdit 
etmektedir.

yenilmesi dinen helâl sayılan hayvanların kurban edilmesi inancına muhalif olarak, satanistlerin eti yenilmeyen 
hayvanları tercih etmeleridir.
38 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr,  “Satanizm”, 28.05.2003.
39 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr , “Satanizm”, 28.05.2003.
40 İnternet, www.angelfire.com/ak3/kumadam/LaVey.html, “LaVey Hakkında”, 23.06.2003.
41 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr, “Satanizm”, 28.05.2003.
42 Bu satanist grup, şeytanın kötü bir varlık, tanrıya karşı gelen bir isyankâr, onun huzurundan kovulmuş bir baş 
melek ve tanrının ve hristiyanlığın düşmanı olduğunu bile bile ona ibadet etmişlerdir.
43 Latince “ışık taşıyıcısı veya ışık getirici” gibi manalara gelen lusifer, “sabah yıldızı” veya “Venüs” gezegenine 
verilmiş bir addır. Genellikle şeytan olarak kabul edilmiştir. Lusifer’in, şeytanın tanrının huzurunda kovulmadan 
önceki ismi olduğu varsayılmıştır.
44 Paladistler, Paladiumdan, yani Palas Athena’nın, Truva’nın güvenliğini sağlayan heykelinden türetilmiştir. 
Paladistlerin bu heykele, diğer bir adıyla Baphomete saygı gösterdikleri ifade edilmiştir. Şeytanı temsil ettiği 
söylenen ve satanik keçi suretinde gösterilen bu puta daha sonraki yıllarda satanistler tarafından saygı 
gösterilmiştir.
45 HARTLAND, E. Sidney, “Satanism”, Encyclopedia of Religion and Ethics, New York, 1980, s. 204.



İKİNCİ BÖLÜM

SATANİZMİN FELSEFESİ
I - SATANİST DÜŞÜNCE
A) ŞEYTANA TAPINMA (BLACK MASS)

Şeytana Tapınma (Black Mass), esas itibarıyla, Roma Katolik Kilisesi'nde ölülerin 
hatırasına düzenlenen ayine verilen isimdir. Ayinde siyah elbiseler giyildiği için ona bu isim 
verilmiştir. Roma Katolik Ayini olan Mass'ın Satanistler tarafından inkârcı bir tutum 
içerisinde ve alaycı bir tarzda taklidine “Black Mass” adı verilmiştir46.

Ancak, ayinde icra edilen Mass Kurbanı, Tanrı yerine şeytana sunulmaktadır. Black 
Mass adı verilen ayin beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüme İntroit47 adı verilmiş olup, ayini 
idare eden kimse ile yardımcısı arasında geçen hazırlık niteliğindeki bir diyalogdan ibarettir. 
Bu bölümde, Hıristiyanların Ekmek-Şarap Ayini'ni icra şekli yakından takip ve taklit 
edilmekle beraber, ayindeki takdis merasimi, Yahudiler'in Tanrısı Yahve48 veya İsa'nın 
Tanrısı yerine konan Şeytan'ın adıyla yapılmaktadır.

B) BÜYÜ YAPMAK VE İNSAN KURBAN ETMEK

İnsan kurban etmek, bütün satanist gruplar için geçerli olan bir uygulama değildir. 
Bunun uygulandığı satanist guruplarda, bu mesele genel olarak büyü ve büyücülükle 
ilişkilendirilir. Bu yüzden, büyü ve büyücülüğün satanizmde önemli bir yeri vardır.

Satanizmde büyü, teori ve pratik olmak üzere iki gruba ayırılmıştır. Satanistlere göre 
“Ak” ve “Kara” büyü çeşitleri de vardır.

Haksız yere bir sataniste karşı yanlış yapan herhangi bir kimse ile kendi gerçek 
davranışıyla beddua okunmayı veya lanetlenmeyi isteyen bir kişi, iyi ve elverişli bir kurban 
olmayı hak etmiş, kurban edilmeye elverişli hâle gelmiş bulunmaktadır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse, geleneksel satanizm düşünce ve anlayışı, 
Hıristiyanlığın şeytan anlayışını, Hıristiyanlık ahlâk ve felsefesini, hayat ve dünya görüşünü 
esas alır. Fakat bu tamamen Hıristiyanlık karşıtı bir görüş ve düşünceye sahip bulunan bir 
grubun temsil ettiği anlayıştır49.

Geleneksel Satanizm'de yedi basamaklı bir sistem söz konusudur. İlk basamak kişinin 
önce “Black Mass” gibi Satanist törenlere katılması ve daha sonra Satanist bir grup meydana 
getirmesi şeklindedir.

Ayinlerle, büyüsel gruplar ve belirli sinistler50 görevleri üstlenmek suretiyle kötülüğün 
doğrudan tecrübeleri kazanılarak seviye kazanıldığına inanılmaktadır. Bu tür ilk görevlerden 
birisi insan kurban etmeyi veya Şeytan'a kurban sunmayı gerektirmektedir. Daha sonraki 

46 PİKE, age, s. 57.
47 İntroit, dini ayinin başlangıcında sesle okunan ilâhidir.
48 Yahve, Yahudilerde Tanrı için konulmuş özel isimdir. Musevilik'te Yahve ve Elohim adında iki Tanrı'nın 
varlığından söz edilmekle birlikte ağırlık Yahve'dedir. Ayrıca Yahve, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi 
engin ve sadık Tanrı anlamına da gelmektedir.
49 İnternet, www.satanism.net, 03.06.2003.
50 Sinist, uğursuz, meymenetsiz, meş’um, kötü, fesat, tehdit edici anlamlarına gelmektedir.



safhalarda ise kişi, uzun yıllar süren birtakım denemelerden geçirilmekte ve yedi basamaklı 
bu denemeler sonunda gerçek bir adept51 olmaya hak kazanmaktadır52.

Satanik düşüncede, tüm tatil günlerinin en büyüğü bir kimsenin doğum günüdür. 
Bundan sonraki iki büyük satanik tatil günü ise; Alman folklorunda büyücü kadınların 
toplandıkları gece olan 30 Nisan gecesinde (Walpurgisnacht)53 tüm şeytanların, hortlakların, 
ifritlerin ve hayali perilerin ortaya çıkacağı ve ilkbahar noktasının gerçekleşmesini sembolize 
eden çılgın eğlencelerini devam ettirecekleri gece olarak anılır. Hortlak gecesi olarak bilinen 
31 Ekim veya 1 Kasım gecesinde de ayinler ve kutlamalar yapılmaktadır (Holloween).

Geçmişte kimi din mensupları tarafından çeşitli düşüncelerle uygulanmış olan insan 
kurban etmeye geleneksel satanistlerde ve kimi satanist gruplarda da rastlanmaktadır.

Geleneksel satanistlere göre insan kurban etmek, doğası gereği değersizleri yok eder, 
böylece nesli geliştirir. Doğal olarak, kurban edilecek kimseyi seçmenin uygun yolları vardır. 
Seçilen her bir kurban, kendilerini kurban edilmeye uygun olarak gösterildikleri için seçilmiş 
demektir. Onlar, “suçsuz, masum” olmadıklarından, asla rastgele seçilmezler.

İnsan kurban etmekten maksat, diri diri boğazlanan kurbanın kanıyla elde edilen enerjiyi 
büyüsel mekanizma atmosferine atmak ve bu yolla büyücünün başarı şansını artırmaktarı. 
Örneğin, “Ak Büyücü”ye göre kan hayat gücünü temsil ettiğinden, ilâhları veya şeytanları 
yatıştırmak için, onlara uygun tarzda kurban sunmaktan daha iyi bir yol yoktur. Buradaki 
mantık, ölen bir canlının kimyasal özleri ve hayat kimyasıyla ilgili diğer enerjileri bol 
miktarda yaymasıdır. Öte yandan bunlar, güçlü ve yenilmez özelliğe sahip bir bileşim 
meydana getirecektir. Bu enerjilere sahip kimseler de aynı özellikleri elde etmiş 
olacaklardır54.

Bir katolik ansiklopedisinde, satanizmle büyü arasındaki ilişki, bir yakın akrabalık 
ilişkisi çerçevesinde şöyle değerlendirilmektedir;

“Satanizm büyünün yakın akrabasıdır. Aynı şekilde büyücülük de, din olarak satanizmin 
akrabası olmaktadır. Burada gizli olana temas etme, görünmeyen dünyayla ilişkiye girme 
duygusu söz konusudur. Bu ise, dini duygunun eski formlarından biridir. Fakat, esas itibarıyla 
korku ona egemen olmuştur. Büyücünün bizzat kendisi Lusifer gibi tanrıyla özdeşleşme 
konusunda belirli bir arzu duymaktan uzak değildir. Büyücü bunu gerçekleştirmek için tanrı 
durumundaki şeytana sıkça çağrıda bulunur. Bunu da karanlıklar meleği gibi tanrının gücüyle 
yarışmak için yapar”.

C) SATANİZMDE CİNSELLİK 

Satanizm, bütünüyle cinsel özgürlüğü savunmaktadır. Black Mass gibi ayinlerde ve 
daha birçok uygulamada kadın ve cinsellik faktörü yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Yukarıda da işaret edildiği şekilde, bir “protesto hareketi” hüviyetinde olan Satanizm, 
öncelikle toplumun genel kabulleriyle bir sürtüşme ve savaş içerisindedir. Bu husus, özellikle 
ahlâki kurallar için söz konusu olup, kendilerinin de ifade ettiği şekilde gerek uyuşturucu, 
gerekse cinsellik konusundaki serbestlik anlayışları, ahlâk anlayışına karşı bir protesto niteliği 
taşımaktadır.

51 Adept, usta, erbap, üstad, mahir, mütehassıs anlamlarına gelmektedir.
52 GÜÇ, age, s. 127-138.
53 İnternet, www.angelfire.com/ak3/kumadam/LaVey.html, 23.06.2003.
54 LAVEY, age, s. 87-90.



Satanizm’de kişi cinsel arzularını istediği cinsel faaliyet yoluyla tatmin edebilir. Buna 
göre Satanizm, kişinin seçimine bağlı olarak heteroseksüel, homoseksüel, biseksüel ya da 
aseksüel, hiçbir ilişki türüne karşı çıkmamaktadır.

D) SATANİZMDE AHLÂK ANLAYIŞI

Satanizmde, diğer inançlara benzer bir şekilde, gerek “Satanic Bible”da gerekse diğer 
kaynaklarda, belirli bir sisteme bağlanmış bir “yapılması ve yapılmaması gereken şeyler” 
listesi mevcuttur. Ancak bu hususlar, ebedî ceza görme gibi hiçbir yaptırım içermez.

Genel olarak ifade etmek gerekirse satanizmin, ahlâk anlayışı mutlak olmaktan ziyade, 
izafî bir anlayışa sahiptir. Dolayısıyla bir sataniste göre ahlâk, “kendine uygun olanı yapmak” 
anlamına gelmektedir. Ayrıca, toplum tarafından kabul gören temel ahlâk kuralları satanistler 
tarafından reddedilmektedir55.

II - SATANİST KURALLAR VE ÖĞRETİLER
A) SATANİST KURALLAR56

Satanik kilise tarafından belirlenen, gerçek bir satanistin yaşam portresi olarak nitelenen 
ve taraftarlarından uyulması istenen temel kurallar aşağıda verildiği şekilde özetlenebilir.

� Sorulmadıkça fikrini söyleme ve tavsiyede bulunma,

� Başkalarının duymak istediğinden emin olmadığın sürece insanlara kendi dertlerini 
anlatma,

� Başka birinin yerindeyken, ona saygı duy veya oraya hiç gitme,

� Senin yerinde birisi seni rahatsız ederse, ona hiçbir hoşgörü göstermeden insafsızca 
davran,

� Karşı cinsten işaret almıyorsan, cinsel tavırlarda bulunma,

� Başkalarına ait bir şeyi, eğer o kişi onun sorumluluğundan rahatsız olmuyor ve 
taşımaktan hoşnutluk duyuyorsa alma,

� Arzularına ulaşmak için kullandığın sihrin gücüne inan,

� Sana bağımlı olan hiçbir şeyden şikayet etme,

� Küçük çocuklara zarar verme,

� Yiyecek olarak kullanmayacaksan veya sana saldırmamışsa, insan olmayan 
hayvanlara zarar verme,

� Açık bir alanda yürüyorsan, kimseyi takma. Eğer birisi sana takılıyorsa, ona 
durmasını söyle, eğer durmuyorsa ona zarar ver.

B) SATANİST ÖĞRETİ

Şeytan Kilisesi’nin kurucusu LaVey tarafından kaleme alınan “The Satanic Bible”da yer 
alan temel öğreti;

� Sonsuz kişisel tatmin için çalış.

55 İnternet, www.diyanet.gov.tr/Duyurular/duyuruarsiv/satanizm.htm, 26.06.2003.
56 İnternet, http://dunyadinleri.com/satanizm.html , 22.06.2003.



� Hayatı canlı yaşa.

� Düşmanından nefret et, sana vuranı yok et.

� Basit bir hayat yaşa, hayvan gibi ol.

� Şeytan, günah adı verilen düşünsel ve duygusal yücelikleri savunur.

� Şeytan bir öcü gibi kullanıldığı takdirde, tüm dinlerin en iyi dostudur.

� İstenmedikçe kimseye akıl verme.

� Kendini sakın kandırma, şefkat gibi duygulara sakın kapılma.

C) SATANİZMİN DOKUZ BİLDİRİSİ57

LaVey tarafından “The Satanic Bible”da belirlenmiştir. Bunlar;

� Satanizm sana kendini sakınmayı değil, istediğini yapma özgürlüğünü sunar.

� Satanizm sana ruhsal boş umutlar, hayaller yerine hayatı, varoluşu sunar.

� Satanizm sana, iki yüzlü bir şekilde kendini aldatmak yerine, lekesiz, tertemiz aklı 
sunar.

� Satanizm sana, nankör kişiler için boşuna harcanan sevgi yerine, hak edenlere 
incelik göstermeni sağlayacak kişiliği sunar. 

� Satanizm, sana vurana öbür yanağını dönmektense, intikam alacak gücü sunar. 

� Satanizm sana, vampir olmak icin vakit harcamak yerine, uğraşman gereken daha 
gerçek sorumlulukların olduğunu hatırlatır. 

� Satanizm sana der ki: insan diğer dört ayak üstünde yürüyen hayvanlardan, kimi 
zaman daha iyi, sık sık daha kötüdür. Zeka gelişimi ve ayırt edebilme yeteneğinden 
dolayı, insanoğlu bütün hayvanlardan daha vahşi olabilir.

� Satanizm sana, günah diye ifade edilen her şeyin aslında fiziksel, duygusal ve 
zekasal birer zevkten ibaret olduğunu söyler.

� Şeytan kilisenin en iyi dostudur.

D) SATANİZM’DE DOKUZ BÜYÜK GÜNAH58

� Satanist günahların ilki aptallık (Stupidity)’tır. Çünkü, insanlar olur olmaz söylenen 
herşeye inanmaktadırlar. Bu sebeple, satanist, kendisine kurulan tuzakları bilmeli ve 
aptallık yapmamak için elinden geleni yapmalıdır. 

� Preteniousness (olmadığın gibi gözükmek), boş böbürlenmeler her zaman rahatsız 
edicidir.

� Solipsizm (tek bencilik), bir başkası üzerinde tepkilerini, mantığını ve 
sorumluluklarını dengelemek gerekmektedir. Kaldı ki, kişi senin yaptıklarına 
karşılık veremeyebilir. Herkesi kendin gibi değerlendirmek büyük hatadır. Herkes 
ve her kesimden senin doğal olarak gösterdiğin saygıyı, inceliği ve anlayışı 
beklemek de hatadır. Bunun için satanizm, kişi sana nasıl davranıyorsa senin de ona 

57 İnternet, http://turksatanist.kolayweb.com/9_bildiri.html, 26.06.2003.
58 İnternet, http://dunyadinleri.com/satanizm.html, 21.06.2003.



öyle davranmanı öğütlemektedir. Ancak, kolaylıkla yanılgı içerisine düşeceğini 
düşünerek, her zaman tetikte olmalıdır.

� Self–deciet (kendini kandırmak), en büyük Kardinal günahlardan birisi de kendini 
kandırmaktır. Ancak, eğlenirken ya da kendinde olmadığın zamanlarda kendini 
kandırmaya eğilimli olabilir. Ancak, daha sonra bunu asla yapmamalıdır.

� Herd conformity (sürüye uymak), bir kişinin, diğer bir kişinin isteklerini yerine 
getirmesi, ona tam olarak fayda getiriyorsa kabul edilebilir. Ancak, sadece aptalların 
sürüyü takip ettiği unutulmamalıdır. Bu sizin kişiselliğinizi kaybedip emirlere 
uymanız demektir. Esas olan, birçok kişinin isteklerine uyup köle olmaktansa, akıllı 
bir efendi seçmektir.

� Lack of perspective (perspektif eksikliği), bir satanisti bütün acılara götürebilir. 
Varlığınızla kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı unutmamalısınız. Hergün tarih 
yapıyoruz. Bu sebeple, her zaman geniş tarihsel ve sosyal görünüm aklınızda 
olmalıdır. Bu hem Lesser’in hem de Büyük Büyü (Greater Magic)`nün anahtarı için 
önemlidir. Bir bulmacanın parçalarını bulmaktan ziyade, o parçaları yerli yerine 
oturtmak ve onu görmek daha önemlidir. Özgürlüğünüzü kısıtlayacak sürüden 
etkilenmemeli, sadece dünyanın geri kalanından farklı bir derece, durum için 
çalıştığı bilinmelidir.

� Forget fulness ortodoksies (ortodoksları unutmamak), gerçekte, önceden ya da bir 
zamanlar kabul edilmiş şey, şimdi yeni paketlerde sunulduğundan, sadece farklı ve 
yeni olduğu için bunu kabul etmek, beyni yıkanmış insanlar içindir. Bunun her 
zaman farkında ol. Çünkü, bunun farkında olmak bir anahtardır. Bizden yaratıcıyı 
övmemizi ve orjinaliteyi unutmamızı beklerler. Bu, kullanılıp bir kenara atılmak 
istenen bir toplum içindir.

� Counterproductive pride, ilk kelime çok önemlidir. Satanizmin kuralı “eğer sizin 
için faydası varsa, yapın”dır. Fakat sizin aleyhinize ise ve köşeye sıkıştığınızda tek 
çıkış “Üzgünüm bir hata yaptım, keşke anlaşabilsek” demek ise bunu da yapın. 
Fakat, sonra tekrar denenmelidir.

� Lack of aesthetics (estetik eksikliği), bu fiziksel yapınızın denge faktörüne uyması 
için bir bildiridir. Bu Lesser Magic için önemlidir. Bu sevimli veya hoş olmanız için 
istenebilen birşey değildir. Ne olduğunuzu göstermek içindir. Estetik, oldukça 
kişisel bir şeydir. Ve kişinin kendi doğasını yansıtır. Evrensel bir estetiğin ve 
görünümün olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Fakat, yine de kişi, evrenselliği bir 
kenara bırakarak hissettiği gibi görünme özgürlüğüne sahip olabilmelidir59.

E) SATANİSTLERE GÖRE ŞEYTANIN ÖZELLİKLERİ

� Şeytan, yasaklayıcılığı değil, affediciliği temsil eder.

� Şeytan, boş hayallerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir.

� Şeytan, iki yüzlü hilekarlığı değil, bilgeliği temsil eder.

59 ROBURY, Conrad, “The Dark Book of Satan”, İnternet, http://turksatanist.kolayweb.com/21nokta.html, 
11.06.2003.



� Şeytan, nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen 
şefkati temsil eder.

� Şeytan, kötülüklere karşı susmak yerine, intikamı simgeler.

� Şeytan, sapık vampirler için duyulan kaygı yerine, sorumluya sorumluluğu temsil 
eder.

� Şeytan, kimi zaman insanı, kimi zaman da hayvanı temsil eder. 

� Şeytan, günah diye nitelendirilen, fiziksel, akli ve duygusal zevklere sebep olan tüm 
zevklerin simgesidir.

� Şeytan, kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.

F) 21 SATANİK NOKTA60

� Gücünü kaybetmemek için, zayıf ve aciz (karektersiz, kişiliksiz) olanlara saygı 
gösterme.

� İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına.

� Mutluluğu, barışta değil zaferde ara.

� Uzun dinlenceler yerine kısa dinlenceleri tercih et.

� Yeni bir şey yaratacaksan, eskiyi tamamen yok et.

� Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.

� Kumun üzerine değil, kayanın üzerine inşa et. Çünkü, yapı sadece bugün ya da dün 
için değil her zaman içindir.

� Her zaman, yapılmamışı keşfetmek için, daha fazla çalış.

� Boyun eğmektense, öl.

� Demircilik, ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. 
Çünkü ölüm getiren kılıç, bir sanat şaheseridir.

� Herşeyin üstünde başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık (kendini aşmayı 
öğren).

� Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.

� Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi, daha uzakları görebilir.

� Sevgiyi bir kenara atma. Fakat onu herzaman tehtid et; çünkü o bir sahtekardır.

� Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.

� En önde olmaktan çok, en üstte olmaya çalış. Çünkü büyüklük orda yatar.

� Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.

� Bırak sevgi hayatında bir amaç olsun. Ama en büyük hedefin büyüklük olsun.

� Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir. Ama, bütün herşeyden güzel olan kadındır.

� Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet61.

60 İnternet, http://dunyadinleri.com/satanizm.html, 20.06.2003.



III - SATANİST SEMBOL VE ÖZELLİKLER

A) SEMBOLLER

İnanış olarak sert, acımasız, ve itici bir 
görüntüsü bulunan Satanizm’de, Lucifer, Beelzebub, 
İblis, Karanlıklar Prensi, Buka, Slayr, Şeytan ve 
Kumpır gibi isimlerle tanımlanan şeytanın çeşitli 
sembolleri vardır.

Bu sembollerin en önemlisi Pentagram’dır 
(Şekil 1). Pentagram 5 köşelidir. Her köşesine 
İbranice bir harf konulmuştur. Ayrıca, yıldızın her 
köşesi, “satan”ın bir harfi haricinde toprak, su, ateş, 
hava ve insan ruhu gibi anlamlara da gelmektedir. Bu yıldız bir çok satanist ayinlerde ve 
büyülerde kullanılmaktadır. Amaç büyücünün ve yardımcılarının meditasyonunda 
konsantrasyonu sağlamaktır.

Uçları kıvrık ters haç (gamalı haç) diğer 
önemli işaret ve sembollerdendir. Satanizm’de, 
Hıristiyanlıkta sembol olan haç, ters şekilde 
kullanılarak Hıristiyanlığın yıkılışını simgeler ve 
uçları kıvrılarak gamalı haç olarak benimsenir.

Baphomet (Şekil 3), keçinin üretken 
verimliliğiyle birleştirilen karanlık güçleri temsil 
eder. Onun “saf” şekli içerisinde ters çevrilmiş beş 
köşeli yıldız, yıldızın beş ucunda bir insan figürünü 
kuşatıyor olarak gösterilmiştir. Yukarıdan üç ve 
aşağıdan da iki uç, insanlığın ruhi yapısını 
sembolize etmektedir.

Diğer kimi semboller aşağıda verilmiştir62.

61 ROBURY, “The Dark Book Of Satan”, İnternet, http://turksatanist.kolayweb.com/21nokta.html, 11.06.2003.
62 Internet, www.dpjs.co.uk/symbols.html, 25.06.2003.

Şekil 1. Pentagram

Şekil 2: Ters Haç ve Gamalı Haç

Şekil 3: Baphomet



B) ÖZELLİKLER

Satanizm’de kimi sayıların özel bir anlamı ve önemi vardır. 13 sayısının kutsallığına 
inanılır ve 666 sayısına özel önem verilir. Bu sayının kutsal kitaplarda (Tevrat, Zebur, İncil) 
geçen şeytanla ilgili ayet sayısına denk olduğuna inanılmaktadır.

Siyah tişört, siyah pantolon, siyah ayakkabı, uzun saç, kulağa küpe takma ve keçi sakal 
olarak bilinen sakal bırakma ve banyo yapmama satanizmin en belirgin özelliklerindendir.

Ayrıca, siyah renk ve Çarşamba günü özel öneme sahiptir.

Ayinler ise;

� Kabul ayini (yeni katılanlar için),

� Şeytan çağırma ayini,

� Büyü ayini (zarar vermek, gücünü artırmak ve ibadet için) olmak üzere kendi içinde 
değişik gruplara ayrılmaktadır.

Ayinlerde şamdan, mızrak, ok, siyah pelerin, zincir, bıçak ve değnek gibi malzemeler 
kullanılmaktadır. 

Kedi, dünyada şeytan’a en yakın hayvan olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple 
âyinlerde kedi kurban edilerek, ruhsal anlamda şeytanla birleşmenin gerçekleştiğine 
inanılmaktadır. Ayrıca, kedinin kutsal bir hayvan olarak kabul edildiği satanist ayinlerde, 
güçlü olmak ve şeytana daha iyi hizmet etmek amacıyla kedi kanı içilmesi en belirgin 
özelliktir.

Bu felsefenin gizlenmiş diğer bir özelliği ise, özellikle Amerika’da ve kimi ülkelerde 
düzenlenen ayinlerde, kedi kanı içmek yerine, kurban olarak seçilen ve kurban edilen bir 
insanın kanını içmektir. Ancak, insan kurban etmek, bütün satanist gruplar için geçerli olan 

Şekil 4: Şeytan Eli Şekil 6: Satanic 
Testimonies

Şekil 7: Swasticross

Şekil 5: Kara Büyü

Şekil 8: Şeytan Yıldızı Şekil 9: Sonsuzluk 
İşareti



bir uygulama değildir. Bununla beraber, bunun uygulaması satanist gruplarda, genel olarak 
büyü ve büyücülükle ilişkilendirilmektedir. 

Büyünün ve büyücülüğün Satanizm’de çok önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda, insan 
kurban ederek, öldürülen kurbanın kanıyla elde edilen enerjiyi büyüsel mekanizma 
atmosferine atmak ve bu yolla büyücünün başarı şansını artırmak amaçlanmaktadır. 

Her satanistin en büyük dileği, şeytanın oğlu yani vampir olabilmektir. Bayanlar için 
ise, cadı olabilmek en büyük istek ve hedeftir. Bu amaçlara ulaşmada en önemli şart, 
hiyerarşik yapıdan kaynaklanan talimatlara uyulması ve gerçek bir satanist gibi yaşam 
sürülmesidir.

Satanistlerin sembol ve özelliklerini özetlemek gerekirse;

� Kedi-köpek katletmek, 

� İbadetlerle alay etmek, 

� Kutsal nesneleri aşağılamak, 

� Kurban seçilen insanlara işkence ve tecavüz etmek, grup seksi yapmak ve 
uyuşturucu kullanmak, 

� Karabüyü ve büyü ayinleri yapmak,

� Siyah giymek, saç uzatmak, temizliğe önem vermemek, karanlık ortamlarda 
bulunup sert müzik dinlemek,

� Satanist ayinlerinde, kimi işaretlerin etrafında mumları yakarak baltaları elde 
tutmak,

� Ters haç işareti çizmek, şeytana dua etmek, şeytana kurban olarak kedileri kesip 
kanını içmek, bununla ölümsüzlüğe ulaştıklarını iddia etmek,

� Bakire olan bir kızı şeytana kurban etmek,

� Giyimlerinde siyah ve kırmızı renkleri tercih etmek,

� Deri pantolon, başlıklı tişörtler, abartılı gümüş takılar, yaz kış bot postal ve çizme 
giymek,

� Kıyafetlerinde satanist amblemleri taşımak, 

� Özellikle geceleri ıssız yerlerde ve mezarlıklarda toplanıp ayin yapmak,

� Lider olarak kabul edilen Anton Szandor LaVey'in kitaplarını okumak,

� Metal Müzik satan kasetçilere ve kafelere takılmak,

� Heavy Metal müzik, özellikle Black Sabbath ve Ledo Zeppelin müziklerini 
dinlemek,

� 7, 13, 666 sayıları, keçi, şarap ve ekmeğin kutsal olduğuna inanmak,

� Bütün dinler ve bütün kutsal kitaplara karşı aşırı bir saldırganlık içerisinde olmak,

� Gruba dahil her üyeye bir mitolojik isim vermektir (Özellikle Yunan tanrı ve 
tanrıçalarının isimleri ile mitolojik kahramanların isimleri verilmektedir).

Ayrıca, Satanik Mass’de (Şeytana tapınma ayini) sürekli olarak elden ele dolaştırılan 
araç ve gereçler;



� Takdis edilmiş bir ekmek,

� Şarap tedariki ve bir şarap kadehi,

� Bir buhuran ve buhur tabağı 63, 

� Bir şeytan sureti,

� Çan, mumlar ve mum taşıyıcılar,

� Küçük bir kazan, kutsal su serpici, 

� Altar (sunak), 

� Baphometin64 sembolü, 

� İksir65 ve kılıç, 

� Erkek tenasül uzvu sembolü ve parşomen66’den oluşmaktadır.

IV - MODERN SATANİZMİN DAYANDIĞI UNSURLAR67

A) SEMBOLİZM

Modern satanistlere göre şeytan, kendine tapınılacak bir varlık olmayıp tamamen bir 
semboldür. Çeşitli dinlerde üzerine kutsal objeler konan taş, ağaç ya da metalden yapılmış 
olan masa benzeri nesneler; kurban ya da sunak yerinin adıdır. Yine şeytan eski İbranice de, 
karşı koyan anlamına geldiğinden, modern satanist olarak bir kimsenin toplumsal yaşam 
tarzına muhalefet etmesini kendi standartlarına göre yaşamasını ve Hıristiyanlığa karşı 
gelmesini sembolize eder.

B) MODERNİZM

Modern satanistler, sözde, bilgi üzerinde çaba sarf eder. Yeni teknolojiyi ortaya 
çıkartmak için zekayı geliştirmeye çalışır. Geleneksel şeyler geçmişte kalmıştır ve artık onlara 
son verilmiştir. Modern satanistlere göre, insan toplumunun tekamülünü gerçekleştirmek ve 
toplumu daha da ileriye götürmek için harekete geçmelidir.

C) BİREYCİLİK

Modern satanizmde, birisinin kendisine göre yaşayacağı veya başkalarının acı duyacağı 
net ahlâk kuralları, düsturlar veya doğrular yoktur. Bununla birlikte, modern satanizmde 
“yeryüzü kuralları” ve “satanik günahlar” vardır. Modern satanizme göre bireycilik, kişinin 
kendi düşünceleriyle göze çarpması tanınması demektir. Bu bir şeyi kendi kendine yapmak 
için önemli bir anahtardır.

63 Buhur, dini törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü. Buhurluk, içinde tütsü için kullanılan 
maddeler yakılan kap.
64 Baphomet, keçinin üretken verimliliğiyle birleştirilen karanlık güçleri temsil eder. Onun “saf” şekli içerisinde 
ters çevrilmiş beş köşeli yıldız, yıldızın beş ucunda bir insan figürünü kuşatıyor olarak gösterilmiştir.
65 İksir, eskiden hayatı ölümsüzleştirmek, madenleri altına çevirmek gibi olağanüstü etkileri olduğuna inanılan 
sıvı.
66 Fransızca Parchemin; Yunanca pergamene (bergama derisi); yazı yazmak, resim yapmak için özel hazırlanmış 
deri, tirşe.
67 GÜÇ, Ahmet, age, s. 142-145.



D) ATEİZM

Modern satanist aynı zamanda bir ateisttir. Modern satanistlere göre ateizm68 dinsizlik 
olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, satanistler ateizmi, “inançsızlık” veya “bir tanrı
ya da tanrıların varlığına inanmamak” şeklinde tanımlamaktadırlar.

E) HEDONİZM, NATURALİZM VE HÜMANİZM69

Hedonizm, kişinin hayatta yaptığı herşeyi kendisi için yapmasıdır. Bu anlamda kişinin 
öz mutluluğu, yani yaptıklarından haz duyması birincil önceliktir. 

Naturalizm, esasen tüm varlıkların tabii olarak yaratılmış olduklarına inanmaktır70.

Hümanizmde esas olarak insan oğlunun engin bilgisi ve diğer varlıklar üzerindeki 
gücünden dolayı insanlığın hayatın en üst şeklini yaşadığı ve her bireyin kendi hayatları için 
doğaüstü varlıklara dayanmayan hedefleri takip ettiği şeklindeki bir hayat felsefesidir. 

Sonuç olarak, modern satanistlere göre Naturalist anlayış ve Hümanist anlayış ta 
ateizme uygun düşmektedir71.

V - SATANİZMİN DİĞER İDEOLOJİ ve ANLAYIŞLARLA BENZERLİKLERİ
A) ATEİZM VE MATERYALİZMLE BENZERLİKLERİ

Satanist yayınlara bakıldığında, satanizmin ateizm ve materyalizmden etkilendiği açıkca 
görülebilir.

Şeytan Kilisesi tarafından yayınlanan “A Description of Satanism” (Satanizmin Bir 
Tanımı)’de, şu görüşlere yer verilmektedir:

“Satanizm aynı Budizm gibi ateist bir dindir. Eylemlerimiz nedeniyle kendisine hesap 
vereceğimiz bir merci yoktur. Satanistler, kutsal kitabın kutsallığına, meleklere, cennet ve 
cehenneme, kutsal kitapta anlatılan şeytana, kötü ruhların, iyi ruhların ve cinlerin varlığına 
inanmazlar. Materyalizm ve realizm, satanistin başta gelen emirleridir. Satanizm ateisttir. Biz 
aslında otodeistiz72, yani kendimize tapıyoruz. Satanizm dinin zıttıdır, yani dinsizliktir”.  

Yine Şeytan Kilisesi yayınlarından “Feared Religion” (Korkulan Din)’da şöyle 
denilmektedir:

“Satanistler doğaüstüne inanmazlar; Tanrı’nın da şeytanın da varlığına iman etmezler. 
Satanist için, insan kendisinin asıl tanrısıdır. Şeytan kendi hayvansal ve kibirli doğasına göre 
yaşayan insanın sembolüdür. Şeytan kendisine tapınılacak bilinçli bir varlık değil, daha ziyade 
her insanın içinde bulunan ve tek bir dokunuşla harekete geçecek olan potansiyel güçtür”. 

The Washington Post gazetesinde satanistlerle ilgili verilen bir haberde satanizm 
anlatılırken, LaVey grubunun şeytanın varlığına inanmadıkları, şeytanın kendisine 

68 “Tanrı tanımazlık” veya “Dehriye” (dinsiz) kavramlarıyla da belirtilen ateizmin bir sistem olmadığı, fakat 
pozitif birtakım prensiplerin doğrudan neticesi olarak, bir inkâr olduğu ifade edilmektedir.
69 GÜÇ, Ahmet, age, s. 146.
70 Naturalizm, yani tabiatçılık, tabiattan başka hiçbir realite ve değer kabul etmeyenlerin savunduğu doktrindir. 
Naturalizm, daha çok materyalizmle beraber bulunur. Kimi zaman da materyalizm yerine kullanılır.
71MANSON, Dave Szandor, “Is LaVeyan Satanism For You?”, İnternet, 
www.geocities.com/athens/atlantis/bibliasat.html, 15.06.2003.
72 Otodeistiz, Yunanca, kendi kendine.



tapmadıkları vurgulanmaktadır. LaVey'e göre şeytan, “insanın şehvetli, açgözlü, intikam alıcı 
doğasının diğer bir ifadeyle tüm egosunun bir sembolüdür”73.

B) DİĞER KİMİ İDEOLOJİLERLE BENZERLİKLERİ

Faşizm ve satanizm arasındaki benzerliklerden birisi, 19. yüzyılın ateist 
felsefecilerinden Nietzsche'ye olan hayranlıklarıdır.

Nietzsche, tüm İlahi dinlere karşı olduğu yolunda yazılar yazmış, kendisini “deccal”74
olarak tanımlamıştır. Naziler, Nietzsche'nin fikirlerini benimseyenlerin başında 
gelmektedirler. Günümüzde de Neo-Nazi grupları Nietzsche’in fikirlerini savunmaktadırlar.

Şeytan Kilisesi tarafından yayınlanan “A Description of Satanism” (Satanizmin Bir 
Tanımı)’de şöyle denilmektedir;

“Nietzsche genelde satanist bir düşünür olarak anılır. LaVey'in Nietzsche'den 
etkilenmiş olduğu ise kuşkusuzdur; LaVey ondan pek çok alıntı yapmıştır”.  

LaVey ve satanizmin önde gelen bir diğer ismi Blanche Barton, satanizm ile faşizm 
arasındaki ilişkiye dair sorulara şöyle cevap vermişlerdir.

LaVey, “Bu kutsal olmayan bir ittifak. O tür 
insanların (faşistlerin) çoğu şimdiye kadar bizimle 
bağlantı kurdular. Gerçekten de nasyonal sosyalist 
Almanya'daki (Nazi Almanyası'ndaki) anti-
Hıristiyan güç satanistler için oldukça cezbecidir. 
Drama, ışıklandırma ve koreografiyle milyonlarca 
insanı (din aleyhinde) harekete geçirmişlerdir”. 

Barton ise, “Satanizmle faşizm arasında ortak 
zemin oluşturan en önemli unsur estetiktir. 
Nasyonel sosyalizm (Nazizm) ve satanizmin estetik 
anlayışları büyük paralellik gösterir” demektedir.75

Satanistler, Hitler Faşizmini benimsediklerini, birlik ve beraberliğini savunduklarını, 
Türkiye’yi yabancı ırklardan temizlemeyi istedikleri belirtilmektedir76.

Satanizmin etkilendiği bir başka akımın da, komünist ideoloji olduğu iddia 
edilmektedir. Komünizmin kurucusu Karl Marx'ın yaşamı bu konuda önemli ayrıntılar 
içermektedir. Vatikan Üniversitesi'nden ünlü tarihçi Malachi Martin, Karl Marx’la ilgili 
olarak şu görüşlere yer vermektedir:

“Gençlik dönemlerinde Berlin Üniversitesi'nde okuyan Karl Heinrich Marx, kin 
duygusunu depreştiren çok tehlikeli törensel bir tür satanizme ilgi gösterdi. O günden sonra 
yazdığı şiirleri 'Oulanem'e adadı. 'Oulanem', şeytan için kullanılan mistik bir isimdi”. 

Komünizm tarihinde önemli bir yere sahip olan Michael Bakunin’in de satanist 
düşüncelere sahip olduğu iddia edilmektedir. Devleti, dini, aileyi ve hertürlü toplumsal değeri 
yok etmeyi amaçlayan anarşist ideolojiyi savunan Bakunin, ilhamını satanizmden almış ve 
bunu açıkça ifade etmiştir. Şeytan’ın Allah'a olan isyanını, komünistlerin dine, devlete ve 

73 The Washington Post Magazine, 8 Şubat 1986.
74 Deccal, dini inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaratılışlı kimse.
75 İnternet, www.dpjs.co.uk/modern.html, 26.06.2003.
76 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr, 28.05.2003.

Şekil 10: Satanizm ve Hitler Faşizmi İlişkisi



topluma olan isyanına benzeten Bakunin, “İblis, tüm devrimcilerin öncüsü ve yol 
göstericisidir” diye yazmıştır. 

Bugün, satanistlerin internet sitelerinde ve yayınlarında Bakunin'in sözleri övülerek 
aktarılmakta ve Bakunin tarafından oluşturulan anarşist-komünist ideolojinin propagandası 
yapılmaktadır.

Bu çerçevede, “Satanik Kızıllar” (Satanic Reds) adlı internet sitesinde, “satanizm-
komünizm” ideolojisi açıkça şöyle 
savunulmaktadır:

“Neden Kızıllar? Bu korkunç isim! Kızıl her 
zaman için ‘radikallikle’ eşanlamlı olmuştur. 
Gerçek bir komünist ülke olan Sovyetler Birliği, 
Satanik İncil'in devlet yüksek görevlileri tarafından 
okunduğu ve dahası müzeye yerleştirildiği tek 
ülkedir”77.

Söz konusu “Satanik Kızıllar” grubunun amblemi, satanist yıldız içinde orak-çekiç 
sembolüdür. Grup, “Genel Sekreter, Komiser ve Proletarya” şeklinde örgütlenmiştir. Bu yapı 
“Satanik Kızıllar” (Satanic Reds) adlı sitede açıklanmaktadır.

77 İnternet, www.satanicreds.org, 11.06.2006.

Şekil 11: Satanik Kızıllar



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SATANİZMİN YAYILMA STRATEJİSİ
I – TARAFTAR KAZANMA FAALİYETLERİ

Günümüzde satanistler, ister ABD, ister Fransa, isterse Türkiye’de olsun, ortak bazı 
özellikler göstermektedirler. Giyim kuşam, saç şekli, ibadet biçimleri, intihara yürürken 
geride bıraktıkları mesajların aynı olması gibi özellikler Satanizmin ideolojik temellerinin 
olduğunu göstermektedir.

Satanist gruplar, internet siteleri, web sayfaları ve sohbet sitelerini yoğun ve organize 
bir şekilde kullanmaktadırlar. Düşüncelerini mektup, dergi, kitap ve internet vasıtasıyla bütün 
dünyaya yaymakta ve bu yönde ciddi bir yayılmacı tavır sergilemektedirler.

Ayrıca, internet, kitap, dergi, CD, broşür ve benzeri teknik araçların dışında; kadın, 
alkol, uyuşturucu maddeler, müzikli toplantılar, arkadaş grupları ve eğlence partileri de 
yayılma stratejisi açısından önemli faktörlerdendir. 

Örnek olarak; modern satanizmin kurucusu LaVey, düşüncelerini yayarken, müziğin 
gücünden ve etkisinden istifade etmiştir. Müzikli eğlenceler tertipleyerek etrafında 
oluşturduğu büyük kalabalıklara müzik vasıtasıyla şeytani düşüncelerini empoze etmiştir.

Dünyada, taraftar kazanma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren ve özellikle gençleri 
örgütlemeye çalışan bu gruplar, ülkemizde yoğun olarak büyük şehirlerde faaliyetlerini 
sürdürmektedirler.

Günümüz bilgi çağının en önemli ve vazgeçilmez bir iletişim ve bilgi aracı olan 
internet, Satanizmin yayılma stratejisinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, internet 
üzerinde satanizmle ilgili yüzlerce siteyle karşılaşmak mümkündür. Satanistler, hazırladıkları 
ve içinde Satanizmi anlatan ve özendiren yayınlar bulunan bu sitelerini, çok rahatlıkla bütün 
dünyaya yayma fırsatı bulmaktadırlar.

İnternette yapılan bu tür yayınların, gençler üzerinde büyük etkisinin olduğu, 
ülkemizde, Satanizm sempatizanı gençlerin de, aynı şekilde internetteki satanist sitelerden ve 
bu doğrultudaki yayınlardan etkilendikleri çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir.

Örneğin, Roman Polanski’nin, “Rosemarys Baby” (Rosemary’nin Bebeği) adlı film çok 
önemli kabul edilir. 1968'de Polanski'nin, korku klasiği “Rosemary'nin Bebeği”ni çekerken 
kapısını çaldığı ilk “uzman” LaVey oldu. LaVey’e ayrıca Şeytan rolü uygun görülmüştü. 
Yıllar sonra bir röportajda, Polanski'ye olan hayranlığından söz ederken “Bir ulusun doğuşu, 
ku klux klan78 için ne kadar önemliyse Rosemary'nin Bebeği de Satanizm açısından aynı 
öneme sahiptir, engizisyondan sonra bizim için en büyük reklam oldu”. Bu film sayesinde 
Satanizm Amerika'da beklenmedik bir popülerliğe ulaşmıştır79.

Özellikle ergenlik çağında ki gençlerin;

� Özgürce yaşama,

� Kurallara karşı koyma ve tanımama,

78 Amerika’da, siyahlardan oy hakkının geri alınmasıyla ve yoksul beyazların duygularını kanalize etmek üzere
ve zencilere karşı kurulmuş olan örgütler.
79 İnternet, www.angelfire.com/ak3/kumadam/LaVey.html, “LaVey hakkında”, 23.06.2003.



� Tek başına ayakta durabilme,

� Sınırsız yaşama,

� Genel ahlâk ve toplum kurallarına uymama,

� İsyankâr bir ruh taşıma gibi özelliklere sahip olmak istemesi, bu yöne kaymalarını 
kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca, anne ve babanın çalıştığı ve çocukların genellikle kreş veya bakıcılara 
bırakıldığı, anne-baba tarafından çocuğa yeterli zamanın ayrılmadığı veya ayrılamadığı bir 
aile ortamı, çocuk açısından birçok olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda, sevgiden, ilgiden ve manevî tatminden uzak kalan çocuklar veya gençler 
tüm maddî ihtiyaçları karşılanmış olmasına ve kimi zaman çok varlıklı bir ortamda yaşam 
sürmelerine rağmen kendilerini boşlukta hissetmekte ve hayatlarını anlamlı kılacak değişik 
arayışlara girmektedirler.

Yeterli ahlâki bilgi ve eğitim verilmeyen, manevî ihtiyacını doğru bir şekilde 
giderememiş kişiler, özellikle çocuklar veya gençler, sapık fikirli insanlar veya zararlı akımlar 
tarafından bir av olarak değerlendirilmektedir. Satanizm gibi, hiçbir akli temele oturtulması 
mümkün olmayan akımlar bile, bu gençler arasında ilgi odağı olabilmektedir.

Özellikle yabancı dil bilen, kişilik ve kimlik arayışı içerisinde olan kimi liseli ve 
üniversiteli gençler, internet üzerinden yapılan propagandalardan etkilenerek, yine internet 
üzerinden bu kişi ve gruplarla iletişim kurmaktadırlar.

Gençler, internet ortamında, kendisiyle aynı duygu ve düşünceyi taşıyan insanlarla 
biraraya gelerek, akıllarının sınır tanımadığı sapık fantazilerini bu ortamda 
geliştirebilmektedirler. Birebir etkileşimin olmadığı bu ortamda, zihinde yer eden sapık 
düşünceler ve fikirler, denemekten zevk alınabilecek birer ideal hâline gelmektedir.

Yayılma stratejisinde, çeşitli arkadaşlık ve grup oluşturma yöntemlerini de kullanan 
satanizm ve diğer sapık akımlar, chat (internet ortamında sohbet) programlarında odalar 
oluşturmak suretiyle, özellikle gençlerle irtibat kurmaya çalışmaktadırlar.

Heavy Metal tarzı müziklerle gençlerin ilgisini çekmeye çalışan bu gruplar, bir sonraki 
aşamada bu gençleri masum görünümlü arkadaş grupları içerisine çekerek, satanist inancı 
yavaş yavaş hedef kitlelere empoze etmektedirler. 

Bu süreçte, sempatizan düzeyine getirdikleri gençlerle, haftanın özellikle Çarşamba ve 
Pazar günleri kendi inanışları doğrultusunda ayinler düzenlemektedirler. Bu ayinleri, 
insanlardan uzak, gizli, eski tarihi binalarda, ıssız alanlarda ve özellikle de mezarlıklarda 
yapmaya özen göstermektedirler.

Satanizmde eleman kazanma sürecinin aşamaları ve kimi felsefi dereceleri mevcuttur. 
Bunlar80;

Sempatizanlık; Bu tür faaliyetlere meraklı kişiler birer satanist adayıdır. Bunlar belirli 
bir kişinin etrafında toplanmaya başlarlar. Onun gibi giyinme, onun gibi konuşma, benzeri 
hareket ve tavırlara yönelirler.

Adaylık; Satanist gruba giren kişi, onlarla birlikte hareket etmeye başladıktan sonra, bu 
grup içinde bulunan ve grubu gözaltında bulunduran lider tarafından takip edilir. Belirli 

80 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr, “Satanizm”, 28.05.2003.



kıvama gelen kişiler seçilir ve onlarla ilgilenilir. Kendisiyle ilgilenildiğini anlayan kişi 
kendisini daha fazla önemsemeye başlar. Eğitimci olarak adlandırılan ve grupla ilgilenen 
birey, ilgilendiği kişilerin sosyo-ekonomik durumları ve becerilerinin derecesini tespite 
çalışır. Bu bir sınama ve eğitim dönemidir.

Kölelik; Grup içerisinde lider konumunda bulunan şahıs, kişiyi etkisi altına almaya 
başlamıştır. Liderin her dediği yapılır ve o örnek alınır. Köle, maddî ve manevî yönden 
hocasını beslemeye başlar.

Eğitim; Satanist olmaya başlandığı dönemdir. Fakat bu durum adaya hiç bir zaman 
söylenmez. Eğitimci, talebesini fiziki yapısına göre savaşçı, düşünce yapısına göre filozof, her 
iki özellik bir arada varsa yayılımcı kadroya dahil eder. Büyü ve ayin işlerine meraklı bir 
kişiliği olduğu sezilirse, aday büyücü veya ayinci olarak yetiştirilir. Zeka ve yetenek dikkate 
alınarak, tüm faaliyetlere katılıp, eğitimci konuma gelinir.

Eğitim sürecinin tamamlanması; Bu duruma vampirlik de denilmektedir. Artık 
bireyler güneş ışığından sıkılmaya, güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye 
başlamıştır. Bundan böyle bireyler kötülük yaparak derecesini yükseltmeye başlar. 16 ve 17. 
kademeye kadar bu eğitim ve kendini geliştirme çabaları bu şekilde devam eder. 32. derecede 
artık bir cadı81 veya bir vampir82 derecesine gelmiş birey, gelebileceği en üst makamda 
bulunmaktadır. 33. derece olan Şeytanın Oğlu olabilmesi ise en nihaî derecedir.

II - SATANİZM VE İNTİHAR 

Satanistler, dünya hayatının cehennem, ölümün ise gerçek hayata geçiş olduğuna 
inanırlar. Bu inançtan dolayı kolayca intihar edebilir veya sevdiklerini kurban edebilirler.

Satanistlere göre şeytan uğruna ölmek veya gerektiğinde ölümü göze almak en kutsal 
ölümlerdendir. Aynı zamanda, şeytan uğruna ölmek yada intihar etmek, şeytana bağlılığın ve 
ona olan sadakatin önemli bir göstergesi kabul edilmektedir.

Özellikle, 21 Haziran 1998 tarihinde İstanbul Ataköy’de 16 yaşındaki A. Y. ile 14 
yaşındaki A. C.'nin intihar etmesiyle başlayan intihar olayları genel olarak satanist inançtan 
kaynaklanmaktadır.

Bu olay Satanizmin ilk defa Türkiye gündemine girmesi açısından da önemlidir.

Ayrıca, Satanizmde intihar olgusunun kutsallığı, bütün semavi dinlerin, kişilerin kendi 
hayatlarına son vermesini kesin bir şekilde yasaklamasından kaynaklanmaktadır.

Her türlü dini değeri reddeden ve şeytanı kendisine ilâh edinen Satanizm, Cehennemi 
bir tür kurtuluş yolu olarak göstermektedir. Bu hedef, en kısa zamanda Cehenneme giderek 
şeytana hizmet etme arzusuna yönelik motivasyonla desteklenmektedir. Bu anlamda, intiharı 
teşvik etmek, kimi telkinlerle zorlamak, hatta taraftarlarında intiharı bir ideal haline getirmek 
satanizmin ana felsefesidir.

Satanistler;

� Hayatın cehennem, ölümün ise gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar.

� Bu nedenle kolayca intihara kalkışır veya sevdiklerini kurban ederler.

� Kendilerini üst düzey varlık, diğer insanları aptal birer mahluk olarak görmektedir.

81 Cadı, geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak. Huysuz, çirkin, ihtiyar kadın.
82 Vampir, Fransızca vampire. İnsanların kanını emdiğine inanılan hortlak.



� Hırsızlığa, yalana, şiddete, ahlâksızlığa, intihara, uyuşturucu kullanmaya kılıf 
uydurur, sevimli ve doğru olduğunu göstermeye çalışırlar.

İntiharı bu bağlamda bir felsefe hâline getiren Satanizm, bugün ayrı ve değişik bir 
sosyal felaketin işaretleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her geçen gün daha da tehlikeli boyutlara ulaşan satanizm, sorunu bir bütün olarak ele 
alıp, tahlil etmeye ve intiharların önüne geçmeye yönelik tedbirler almayı zorunlu 
kılmaktadır. 

Toplumda yaşanan intihar olaylarını, sadece maddi sebeplere dayandırmak veya 
Satanizm gibi “sapık” bir düşüncenin etkisine bağlamak da yeterli değildir.

Kaldı ki, intiharlara, fakir toplumlarda değil, bilakis zengin, müreffeh, eğitimli kesimler 
arasında daha sık rastlanması, eğitim başta olmak üzere kimi temel sorunlarımızın varlığına 
işaret etmektedir.

Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi L. F.’nin Boğaz Köprüsünden atlayarak intihar 
etmesiyle ilgili haberinde, gerek ailesinin gerekse doktorların çarpıcı açıklamalarına yer 
verilmiştir83:

“Falay ailesi, Lara’nın ölümünden bir gün önce korku dolu saatler geçirdi” başlığı 
altında sunulan haberde;

“Her şey chat’le değişti.
Lara’yı intihara sürükleyen süreç Eylül ayında başladı. Lara’nın içine kapandığını farkeden ailesi, 
uzman yardımı istedi, ancak Lara buna sıcak bakmadı. Lara bir dönem düzelir gibi oldu. Ama bu hali 
kalıcı olmadı. Özellikle saatler süren chatleşmelerin ardından olumsuzluk daha da belirginleşti. Lara, 
intiharından bir gün önce saatlerce ders çalıştı. Ve saat 20.00’de banyoya girdi.

Kızım lütfen yapma!
Banyodan uzun süre ses gelmeyince annesi Verda Falay içeri girmeye çalıştı ama kapı kilitliydi. Anneyle 
kızı arasında 4 saat boyunca, her 10 dakikada bir şu diyalog yaşandı:

Lara kızım, ne yapıyorsun?
Offff, gidin başımdan!

Lara, yeter diyorum, lütfen yapma!
Gidin başımdan, benimle uğraşmayın!

Banyoda istifra etti
Lara, saat 24.00’te kapıyı açıp hızla odasına koştu, yatağa girip yorganını başına çekti. Verda Falay, 
yorganı kaldırdığında şaşkına döndü. Lara kendini jiletle kesmişti. Vücudunda kesikler vardı. Yüzü, 
özellikle de gözlerinin altı siyaha boyanmıştı. Hemen kızının yüzünü silen Verda Falay, banyoya dönünce 
kusmukları farketti ve Lara’ya hasta olup olmadığını sordu. Ancak hiçbir şey yemeyen kızının yanıtı 
ilginçti: “Çok yedirdiniz, ondandır”. Baba Yasef Falay o gece kızının odasında yattı.

Esrarengiz mesaj.
Sabah kalktıklarında Lara bir şey olmamış gibi formasını giydi ve okula gitmek istediğini söyledi. Lara 
işte o gün arkasında sırlarla bu dünyadan ayrıldı. Yapılan araştırmalarda bilgisayarında ölüm emri gibi 
bir chat kaydı çıktı. Mesajda “banyoda intihar eden kadın” fotoğrafı vardı. Lara, bu mesajın ardından 
banyoya kapanmıştı... Tıpkı iki yıl önce intihar eden Ceylan Konuk’un bilgisayarında kendini asan sporcu 
kadın figürü çıkması gibi”. 

83 AKTAŞ, Pınar, www.milliyet.com.tr/1999/09/22/haber/hab02.html, “Banyoda ölüm provası yapmış”, Milliyet 
Gazetesi, 2.2.2002.



Bunu yapan çocuk okula gönderilmez.
Prof. Dr. Özcan KÖKNEL:
“İntihar edenler, intihar etmeden önce bu mesajı açık ve net olarak veriyor. Ölümü düşünen kişilerde 
günlerce süren bir sürü belirti görülür. Davranış, düşünce ve duygularıyla bazen de sözlü olarak ‘hayat 
yaşamaya değmez’ mesajları verir. Bu uyarılara kulak vermek lazım. Hele ki bir akşam banyoya kapanıp 
vücudunu doğrayan bir çocuk ertesi gün okula gönderilir mi? Nezle olduğu zaman dahi çocukları okula 
göndermemeye çalışıyoruz”. 

Keşke Lara tek başına kalmasaydı.
Yrd. Doç. Dr. Özkan PEKTAŞ: 
“Çocuk aileye ‘Ben iyi değilim’ mesajı vermiş. İçsel kişilik yapısı ile ilgili de ciddi bir takım sorunları 
var. Böyle bir durumda tabii ki okula gönderilmemeliydi. En azından eşlik edilebilirdi. Psikiyatriste 
götürülse bile, böyle bir vaka kliniğe yatırılır. Yatırılmadığında da aileden imza alınır. Ve aile ‘sakın ola 
ki üç hafta boyunca bu çocuğu yalnız bırakma’ diye de uyarılır. Keşke onlar da bırakmasaydı”. 

Durup dururken kimse bunu yapmaz.
Doç. Dr. Bengi SEMERCİ:
Bir gece içinde hiçbir genç durup dururken böyle birşey yapmaz. Bunun mutlaka geçmiş bir öyküsü 
vardır. Ailenin ve çevrenin fark etmediği, kendine zarar verici benzer girişimleri vardır. Mutlaka bunu 
yaptıran daha önceden bir gelişmiş ruhsal rahatsızlığı bulunur. Her şeyi bir geceye bağlamamalı. 
Öncesini çok iyi değerlendirmeli. Çocuk doğduğu andan itibaren yakından izlenmeli”.

III - SATANİK OLAYLAR VE ANLATIMLAR

Aktüel dergisinin, 16 yaşındaki Aslı Y. ve 14 yaşındaki A. Cenan Y. adlı iki gencin, 
İstanbul-Ataköy'deki bir apartmanın 14. katından boşluğa atlayarak intihar etmelerinin 
ardından, bir zamanlar Satanist olan, Satanistler'i izleyen ve tanıklık edenlerle yaptığı 
ropörtaj:

“Kedi kanını içemedim

İlk Satanist ayine sırf merak yüzünden katıldım”. 

18 yaşındaki Ataköy’lü Sevda, aynı yaştaki Ebruyla tanıştıktan sonra bir süre satanist 
gruba dahil olmuş.

“O da benim gibi ekonomik düzeyi iyi olan bir aileden geliyordu. Hayatta hiçbir şey için üzülmüyordu, 
üstelik benim insanları sevmemi, onlardan nefret etmememi komik buluyordu”. 

Sevda, Ebru'yla önceleri uyuşturucu ve serbest aşk dolu günler ve geceler yaşamaya 
başlamış. İşte o günlerde, Ataköy 9. Kısım'da bulunan Baruthane'de, gözleri oyulmuş, asılı 
halde bir kedi ölüsü bulunduğunu duymuşlar.

“Ebru 'Ölmesi gerekiyormuş öldürmüşler, ne var bunda. Gerekirse ben de pekala bir canlıyı 
öldürebilirim' deyince çok şaşırdım. Üstelik o benim bu şaşkınlığımla dalga geçiyordu. İlerleyen 
günlerde, bana doğaüstü güçlere inandığını anlattı. Sözünü ettiği Allah değildi. Anlattığına göre, kendisi 
gibi düşünen arkadaşlarıyla biraraya geliyor ve güvenlerini pekiştiriyorlarmış. Doğrusu ilgimi çekti, 
aralarına katılmak istedim”. 

Sırf merak yüzünden gittiği ilk ayinde tanık olduklarını ise şöyle anlatıyor;
“Yer Baruthane'ydi. Kalabalık bir grup vardı. Bir kabın içinde tütsü yaktılar, bir köşede de mumlar 
yanıyordu. Biraz geç kalmıştık, gittiğimizde hepsi sarhoş gibiydi. Ortaya çizilen şekillerin etrafında 
dönmeye başladılar. Ama bu şekil, gazetelerde çıkan yıldız değildi. Dikdörtgeni andıran çizgilerin içine 
bir kitap kondu; sonradan bunun Satanist İncil olduğunu öğrendim ve anlam veremediğim şeyler 
söylemeye başladılar. Arkadaşım da onlar gibi davranıyordu”. 



O gece olanları sadece izleyen Sevda, biraz korkar ama merak hâlâ daha ağır 
basmaktadır. Bu arada, kimi toplantılarda Şeytan'a bağlılıklarını göstermek için bir kurban 
adadıklarını, bu kurbanın oğlak burcundan olduğunu, yeni bilgileri arasına katar.

“Sonradan öğrendim ki, kedi de Şeytan gibi oğlak burcu kabul edildiği için, genellikle kedi kurban 
ediyorlarmış”. 

Bu arada Ebru, Sevda'yı bilgilendirmeye devam eder. Yapılan ayinler birer büyü 
ayinidir.

“İstesem, Şeytan'ın verdiği güç sayesinde ben de herşeyi kontrol altına alabilecektim”. 

Bu şevkle bir kez daha ayine katılmaya karar verir Sevda. Bu kez mekân Baruthane 
değil bir evdir.

“Ama onlar gibi transa geçemiyordum. Zaten yaptığım büyü de tutmadı”. 

Bu arada Sevda, grubun Taksim'de bir dernekleri olduğunu ve gerçek üye kabul edilmek 
için kedi kanı içmek gerektiğini öğrenir.

“Korkmadım da, kedi kanı içme fikri kötü geldi bana...”

Sevda'nın da bir ayine katıldığını söylediği Ataköy'deki tarihi Baruthane binası çifte 
intiharla yeniden gündeme geldi. Oysa, bu harap binada satanist ayinler yapıldığı iddiası 
bundan bir sene önce ortaya atılmıştı.

Ataköy'de yaşayan Zeynep Kerem, kedisini Baruthane içinde gözleri oyulmuş, vücudu 
paramparça edilmiş halde bulunca “katil”in peşine düşer. Bu amaçla Bakırköy'deki bir yerel 
gazetenin genel yayın yönetmeni olan Nurettin Eren'den yardım ister. Bunu yapanın ancak bir 
sapık olduğunu düşünürken beklemedikleri bir sonuçla karşılaşırlar; Ataköy'de Şeytan'a 
taptıkları iddia edilen Satanist gençler vardır. Kedi, uyuşturucu da kullanan bu gençlerin 
kurbanıdır. 

Ayinlerle ilgili olarak çevrede bir çok gencin adı geçmektedir. Zeynep Kerem bu 
çocuklar için Bakırköy Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Hiç ses çıkmayınca, kendi 
imkânlarıyla Satanist gençlere ulaşmayı başarır: 

“Bu gençlerin çoğunun ailesi eğitimli, ekonomik düzeyi yüksek insanlar. Çocuklar uyuşturucu 
kullanıyorlar aynı zamanda. Ayinler düzenleyip Şeytan'a inandıklarını söylüyorlar”.  

Gazeteci Eren, araştırmaları sırasında Aslı Y. ile de karşılaşmış. 
“Bana ayinlere katıldığını ama artık, gruptan ayrıldığını söyledi. Demek ki uyuşturucu kullanmıyordu, 
yoksa kopamazdı. Daha sonra da merhabamız sürdü, son derece akıllı ve neşeliydi; öyle zeki bir kızın 
intihar ettiğine hâlâ inanamıyorum”84.

Aksiyon dergisinin daha önce satanist olan K. Ş. ile yaptığı görüşme:

Nasıl satanist oldun?
“Ailemden kopmuş, sevgi bağım kalmamıştı. Maddî açıdan durumum ailem sayesinde oldukça iyiydi, 
zengin aile çocuğuydum kısacası. Değişik arayışlar içindeydim, macera arıyordum. Beyoğlu'nda 
takılıyorduk. Satanist bir grupla tanıştım ve Ataköy'de oturduğumu öğrenince benimle yakından 
ilgilendiler. Bana okumam için satanizmle ilgili kitaplar verdiler. Okuduğum zaman oldukça ilgimi çekti. 
İşte aradığım şey dedim hemen. Mistik şeyler vardı kitapta, kıyamet gününden bahsediyordu, 
ölümsüzlükten falan bahsediyordu.

84 İnternet, www.angelfire.com/ak3/kumadam/haber1.html, “Haberlerden Seçmeler”, 16.06.2003.



Daha sonra beni Ataköy'de oturan gruptan olan diğer kişilerle tanıştırdılar. İlk başta benim oyun olarak 
baktığım ayinler yapıyorduk. Kendimi tutamayıp gülüyordum ama onlar çok ciddiydiler, sanki 
uçuyorlardı. İlk başlarda korktum gerçekten, ama sonra ben de onlardan biri oldum. Heavy Metal türü 
müzikler dinlerdik. Bu müzikleri yapanlara tapardık. Aklıma hep Müslüm Gürses gelirdi. Acaba derdim, 
onlar da bir tarikattan mı diye? Kedi kanına bayılırdık”. 

Neler yapardınız?
“Kedi öldürmeye, kanlarını akıtıp kurban etmeye bayılırdık. Hepimiz tam bir kedi düşmanıydık. Akla 
hayale gelmeyen sapık zevklere sahiptik. Aklıma geldikçe kendimden utanıyorum. Kedi kanını içip (Bunu 
söylerken silkiniyor) ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışanlar bile vardı içimizde. Ben de buna inanmıştım. Kanı 
içmek için içimden büyük bir istek geliyordu. Fakat midemin bulanması bunu engelliyordu. Kandırdıkları 
gençlere ölümsüzlüğü, dünyayı ele geçirmeyi vadediyorlardı. Bir oyun oynuyorduk sanki. Şeytana tapar 
gözükecektik fakat asıl amacımız şeytanı yok edip dünyayı ele geçirmekti.

Şimdi tüm bunlara gülüyorum. Hava, su, toprak, ateş diye 4 kuleden bahsediyorlardı. Dünyayı bu dört 
kuleden yöneteceklermiş falan. Türkiye'ye bundan 3-4 sene önce Mısır'dan bir adam gelmişti. Sol ayağı 
topal, kısa boylu, kumral saçlı zayıf bu adam Türkiye'deki satanistlerin liderlerinden bir tanesiydi. 
Etiler'de bürosu vardı”. 

İntihar eden kişileri tanıyor musun?
“Aynı çocuk mu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle değildir çünkü o en az 18 yaşındaydı içimizde 
Serdar isimli satanist arkadaşımız vardı ve Alp isminde bir çocuktan bahseder ona yaptığı işkenceleri 
anlatır, kasete kaydettiği çığlıklarını bize dinlettirirdi. Satanist olmadan öte psikolojik olarak oldukça çok 
sorunları vardı. Bilgisayardan çok iyi anlardı. Sürekli Pentagram'ı dinlerdi. Gizli güçlerle bağlantısı 
olduğunu iddia ederdi, evine gittiğimizde bazen aklını kaçırmış gibi delilikten öte hareketlerde bulunurdu. 
Kur'an yapraklarının üstüne oldukça sapık eylemlerde bulunduğuna bizzat şahit oldum. 

Hepimiz tam bir din düşmanıydık, özellikle İslamiyet'in. Kur'an-ı Kerim yapraklarına, cami duvarlarına 
ve cami bahçesindeki musalla taşlarına akla gelmedik sapıkça eylemlerde bulunur ve kendimizi tatmin 
ederdik. Böyle yaparak şeytana hizmet edeceğimiz şeklinde beynimiz yıkanmıştı. “Eminim şeytan bizi 
seyrederken kıskanıyordur” diye onunla alay ederdik. İnternetten şeytanla sohbet ederdik. En çok onu 
yaparken heyecanlanırdık”. 

Ataköy'de çok satanist var mı?
“Benim zamanımda o kadar yoktu, sadece biz vardık. Ama Ataköy ve çevresi benim görüşüme göre 
satanist tarikatının ruh çalması için (ruh çalmak diyorum çünkü insanın benliğini elinden alıyorlar) 
oldukça ideal. Çünkü gençlik yapısına bakıldığında maddî durumu oldukça iyi olan ailelerin para 
kazanma hırsından çocuklarının ne yaptığından haberleri olmuyor. Onlar da ailelerinden doğan boşluğu 
başka şeylerle dolduruyor. En azından benim düştüğüm boşluk böyleydi. Bu hepsi için geçerli değil tabii 
ki, çok iyi gençler de var. Ama bizim arkadaş çevremiz içe kapanık bir toplum gibiydi, arkadaşlarımız hep 
kendi aramızda olurdu”. 

Nasıl kurtuldun?
“Artık iyice bunalıma girmiştim. Derdimi anlatabileceğim insanlar yoktu etrafımda. Hayatla olan bütün 
bağlarım tek tek kopuyordu. Yaşama bilincimi yitirmiştim. İçimi inanılmaz bir ölüm korkusu sarmıştı ve 
bazen aşırı bir cesaret gelir, intihar etmek isterdim. Hatta bir defasında ilaçları ağzıma doldurmuş ve 
hemen tükürmem bir olmuştu. Bulunduğum sapık çevreden artık kurtulma vakti geldiği kararına vardım. 
Aklıma Hollanda'daki amcam geldi ve kurtuluşumu orada gördüm. Yaklaşık 1,5 yıl sonra döndüm. 
Gerçekten de döndüğümde her türlü sapıklıktan arınmıştım ve kendimi sosyal olgulara yöneltip 
yaşadıklarımı hiç düşünmemeye çalıştım. Kısa bir süre sonra oturduğumuz yerden taşındık. Bu tabii en 
çok benim baskımla oldu”. 

Şimdi ailenle aran nasıl?
“Annem babam ayrı yaşıyorlar. Ben annemle kalıyorum ve ona artık sevgiyle bakıyorum ve yaşadığım 
her şeyi biliyor. Bazen büyük bir suçluluk duygusu içinde birbirimize sarılıp ağlıyoruz ve oldukça 



rahatlıyoruz. Babama karşı az da olsa bir kırgınlığım var. Ama yine de görüşüyoruz. Beni hayata 
bağlayan güzel ve zevkli bir işim var. Çok sevdiğim ve evlenmeyi düşündüğüm bir de kız arkadaşım”85.

22 yaşındaki Özgür’ün anlattıkları:
“Galleria'da bir fast food'çuda birlikte çalıştığım bir arkadaşım vardı. Bir gün kırmızı kaplı, üzerinde 
kuru kafa resmi olan, Grekçe ya da Sanskritçe86 gibi farklı harflerle yazılmış bir kitap getirdi. Söylediğine 
göre bu kitapta birçok büyü vardı. Benim inanmadığımı görünce, ispat etmeye kalktı. Kitapta yazılanlar 
doğrultusunda, herşeyi kontrolü altına alabileceğini iddia ediyordu. Ama bunun için büyüyü yapandan 
kan akması lazımdı. Bir seferinde, bir kızı elde etmek istiyordu. Kitabı açtı, anlamadığım bir şeyler 
söyledi, bıçakla da kolunu kesmişti. Ertesi gece o kızla birlikte oldu”. 

“Çok kalabalıktı, içinde sürekli 'Satan' kelimelerinin tekrarlandığı bir müzik çalıyordu. Yattakiler bu 
müzik eşliğinde halka halinde dönmeye başladılar. Kendilerinden geçmiş gibiydiler, öyle ki 
karşısındakine bıçak sallayanlar bile vardı. Sonra kapının üzerindeki, çarmıha gerilmiş kedi resmini 
gördüm. Tam o sırada, derinden gelen bir kedi iniltisi duydum sanki. Denizin ortasında ne kedisi, her 
halde sarhoş oldum, diye düşünüp üzerinde durmadım. 

Gece yarısından sonra herkes birbiriyle sevişmeye başladı. Eşini bıçakla çizenler ve kanlarını emenler 
vardı. Burçların kendileri için çok önemli olduğu gerekçesiyle bana burcumu sordular. Boğa burcundan 
olduğumu söyledim ve otuz yaşlarında bir kadın Boğa ve Oğlak burçlarının aynı tabiatlı olduğunu 
söyleyip, benimle birlikte olmak istedi. Uyandığımda saat sabahın beşiydi ve yatakta üç çıplak kadın daha 
vardı. Apar topar yukarı çıktığımda, insanlar sereserpe yatıyordu. Vücutları ve duvarlar kan lekeriyle 
doluydu. Kendi kanlarıyla duvarlara tuhaf şekiller çizmişlerdi. Koşarak ayrıldım oradan”. 

Milliyet gazetesinin, satanizm.glowingeyes.net adresli web sitesini hazırlayan ve 
kendisini “Ankara’da satanist kitlenin çok saygı duyduğu ve örnek aldığı şahıs” olarak tanıtan 
bilgisayar mühendisliği öğrencisi Requiem Aeterna rumuzlu kişiyle yaptığı röportajda87:

Genç satanistler büyüklerin kuklası. 
“Kendini itibarlı satanist diye tanımlayan Ankaralı üniversite öğrencisi, karanlık dünyanın acımasız 
kuralını şöyle anlatıyor: “Satanizm 14-18 yaş arasında yaygın. Büyükler de var, ama onlar göstermelik 
satanist. Amaçları gençleri kullanmak!”

Satanizm nasıl öğreniliyor, yayılıyor?
“Satanizm hep “bilenler” den öğreniliyor. Kendi klanının amaçlarını istediği şekilde belirleyen 
“bilenler”, diğerlerine kurallarını belirlediği satanizmi öğretiyor. Okul bahçelerinde, metal müzik 
konserlerinde, yoğunlukla internette. Yapacak hiçbir işi olmayan hiperaktif ve zengin gençler maddi 
desteği, her şeyini kaybetmiş gibi hisseden derbeder kişiler de manevi desteği sunuyorlar ve ortaya garip 
bir birliktelik çıkıyor”. 

Satanizmle ilginiz nedir?
“Türkiye’de satanizm propagandası yapan grupların kurulmasında önemli rol oynadım. Satanizmin 
yükselişe geçtiği yıllarda bu akımın ilk etkilediği Ankaralı satanist grubun üyesiydim. Garip gelebilir ama 
satanizmin ilk tohumları Ankara’da atılmıştır”. 

Satanizm nedir?
“Bir din. Ama Türkiye’deki satanizmi kaçış olarak görmelisiniz. Anthony LaVey’in açtığı satanist kilisesi 
ve bu konu üstüne yazdığı Satanic Bible en ciddi çalışmalardır. Satanizm hırçınlığı, korkusuzluğu, saygıyı 
ve onuru içerir”. 

Kimler arasında yaygın?

85 ARAS, Yasin, "Şeytana Tapanlar", Aksiyon, 27 Haziran-3 Temmuz l998.
86 Sanskritçe, Hint-Avrupa dilleri grubundan olan Sanskrit dili.
87 KORAP, Elif, “Satanizmi Bir Bilene Sorduk”, Milliyet Gazetesi, 2.2.2002.



“Satanizm 14 - 18 yaş arasında yaygın. Daha büyükler de var elbette ama onlar maddi kaygıları su 
yüzüne çıktığı için gençlerden yararlanabilmek amacıyla satanizme devam eder görünüyorlar”. 

Satanizm insana zarar verir mi?
“Satanizmin herhangi bir düşünceden daha zararlı gibi görünmesi satanizmi seçen kitleyle ilgilidir”. 

Yargıtay Kararları dergisinin Nisan 2003 sayısında, 13 Eylül 1999 yılında İstanbul’da 
meydana gelen ve Şehriban C. isimli genç kıza tecavüz edip öldüren ve kendilerini satanist 
olarak kabul eden şahısların ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler:

Sanık Zinnur Gülşah'ın;
“Engin, bugün 13. gün uğursuz bir gündür, ayrıca bugün deprem oldu, biz de bunu şeytana kurban 
olarak vermek istiyoruz, gece 24.00'ten sonra onu öldüreceğiz dedi” (20.9.1999 günlü kolluk),

“Ömer, ayın 13'ü olması nedeniyle kızın ırzına geçip şeytana kurban edecekti, bunu saat 24.00 
sıralarında yapacaktı” (24.9.1999 günlü C. Savcılığı),

“Satanizm adına kurbana mani olamadım” (24.9.1999 günlü Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusu),

“Sanık Engin Şeytan'dan emir aldığını, maktuleyi bu nedenle öldüreceğini söyledi” (26.1.2000 günlü 
duruşma).

Sanık Engin'in; 
“Sanık Ömer; ben bu kıza tecavüz edeceğim, öldüreceğim, satanizmde olduğu gibi güç kazanmak için 
onu şeytana kurban edeceğim dedi” (20.9.1999 günlü kolluk),

“Bu arada bana şeytandan mesaj geldi. Bir senedir kendisinden mesaj alıyorum, kulağıma sesler geliyor, 
ne derse onu yapmak zorundayım, konuşmalarında bendeki canın kendisine ait olduğunu söylüyordu. 
Benim elçim olacaksın diyordu. Aramızdaki anlaşmaya göre ben de bunu kabul ettim. Bunalıma 
giriyordum. Benim ruhum devamlı şeytanda idi, iyi tahsil yapmam, iki dil bilmeme rağmen hayatta 
yaşamanın anlamsız olduğunu düşünüyordum. Şeytan bana senin sınavların var, bunları başarırsan senin 
canını alırım demişti. Mesajları genellikle geceleri alıyordum, sanıklar daha önce benim şeytandan 
mesajlar aldığımı biliyorlardı... sanıklar da satanistti.... Şeytandan mesaj aldım... öldürdük” (19.12.1999 
günlü duruşma).

Sanık Ömer'in;
“Gülşah bana biz satanistiz, belli başlı insanlar var, örgüt kuracağız bize katıl, belli başlı insanların 
canlarının alınması lazım... Bize şeytandan mesaj geliyor dedi. Bunu Engin'de doğruladı... devamla belli 
başlı günlerimiz, o günlerde ayinlerimiz törenlerimiz olacak sen de bizimle ol dediler... Olay günü olay 
yerine hazırlanıp gittik, 19.00 sıralarında Gülşah dizleri üzerinde ileri geri sallanıp kendi kendine 
konuşuyordu. Engin'e sordum, mesajlar aldıklarını, bugün ayın 13'ü olup uğursuz olduğunu, ayrıca o gün 
deprem olduğunu, 24.00'te Şehriban'ı şeytana kurbân edeceklerini söyledi” diyerek o gece bu amaçla 
maktuleyi kurban ettiklerini kendisinin daha önce kedi parçalayıp resim çektirdiğini, etini pişirip yediğini 
(20.9.1999 günlü kolluk), 

“Black Metal müzik Satanizmle ilgilidir. Satanizmi öğrenmeye çalıştım... Ben de şeytanla ilgili 
düşüncelerimden dolayı Şehriban'ın ağzını burnunu kapattım, öldürdük” (24.9.1.999 günlü C. Savcılığı) 
ve aynı günlü Sulh Hakimliği’nde aynı doğrultudaki sorgu beyanları ile “Engin, bize Şeytandan mesaj 
geldi, öldürmem gerekiyor dedi.... ben de öldürme fiiline katıldım” (9.12.1999 günlü duruşma)88.

IV - KİTAP VE DİĞER KAYNAKLAR

Esasen satanist içerikli kitap ve kaynakların isimlerini vererek onların tanıtımını 
yapmak istemiyoruz. Ancak, günümüz iletişim ve bilgisayar teknolojisinde isim ve 
kaynaklara ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Gençlerimizin bu tür yayınlardan uzak tutulması 

88 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 29, Sy. 4, Nisan 2003, s. 603.



bunlara ulaşamayacakları anlamına gelmediği gibi ters bir etki ile merak uyandırıp daha da 
cazip hale getirebilmektedir.

Bu sebeple internetin hayatımızın her noktasına girdiği düşünüldüğünde saklamaktan 
öte bilmek ve anlatmak mantığından hareket etmek gerekmektedir.

Türkiye'deki Satanistlerin ciddi manada ve çok sayıda yayın organlarının olduğunu 
söylemek zordur. Çünkü Satanizm, Türkiye açısından oldukça yeni bir gelişmedir; Bununla 
beraber, İstanbul-Ortaköy'deki öldürme ve tecavüz olayından sonra, Satanistlerin yoğun 
olarak bir araya geldikleri yerlere yapılan polis operasyonlarında bazı dükkanlarda satılan 
dergi, kitapçık ve bazı kaset ve cd'lerin Satanistlerin yayın organları olduğu ve bunlara el 
konulduğu basına yansımıştır89.

Satanistlerce, Şeytan Kilisesi’nin kurucusu LaVey tarafından yazılan “The Satanic 
Bible” (Satanizmin Kutsal Kitabı) şeytanın kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir

Ayrıca;

The Satanic Rituals (Satanik Ayinler), Anton Szandor LaVey, Avon Books; The Satanic 
Witch (Satanik Büyü), Anton Szandor LaVey, Ferol House, The Devil’s Notebook (Şeytanın 
Not Defteri), Anton Szandor LaVey, Ferol House; The Secret Life of a Satanist, Blanche 
Barton (Bu kitapta LaVey’in otobiyografisi yer almaktadır); The Church of Satan (Şeytan 
kilisesi), Blanch Barton (Bu kitapta, Şe ytan kilisesi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Kilisenin 
tarihi, kiliseden resimlerin yanında kilisede çalınan müzikler ve satanik gruplardan söz 
edilmektedir); The Cloven Hoof, Blanche Barton, Hell’s Kitchen Production; Satan Want’s 
You (Şeytan sizi ister), Arthur Lyons tarafından yayınlanmıştır.

The Black Flame dergisi, Church of Satan (Şeytan Kilisesi) tarafından hazırlanmakta ve 
“Hell’s Kitchen Production” tarafından yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bunun yanında; “Not 
Like Most”, “The Raven”, “The Cloven Hoof”, “The Black Flame”, “Diabolica”, “Azazel”, 
“Canada’s Satanic Forum” gibi aylık ve yıllık olarak yayınlan dergiler de mevcuttur.

“It’s Magic”, “He’s a Devil in His Own Home Town”, “Satan Takes a Holiday”, “That 
Old Black”, “Satanic Belive Devil May Come”, “Black Moonlight”, Goodnight Irene, Blue 
Prelude”, “Gloomy Sunday”, “The Devil Went Down to Georgia”, “ Dance Macobre”, 
“Mephisto Waltz”, Faust Symphony”, “Dante Symphony”90 Şeytan Kilisesi’nin 
dinlenilmesini tavsiye ettiği müzik parçalarıdır. 

Ayrıca, LaVey tarafından yapılmış müzikleri içeren CD’ler ve satanist içerikli videolar 
da bulunmaktadır. Bu müzikler Amarillo Records tarafından kaydedilmiştir.

Bu CD’ler ve videolar;

Strange Music (10), Satan Takes a Holiday (CD), The Satanic Mass (CD) ve The Hymn 
of the Satanic Empire (CD)’dır91. Speak of the Devil by Nick Bougus, Satanis by Ray 
Laurent, The First Family of Satanism by Ray Laurent, Lucifer Rising Invocation of my 
Demon Brother by Kenneth Anger92 videolarıdır.

Diğer taraftan, internette yüzlerce satanik site mevcuttur. The Abyssus Luciferous, 
Akasha's Sanctuary, Ariadnespider's Satanism Links, Bloodfire, Church of Satan (Official), 

89 Güç, Ahmet, “Satanizm Girdabı”, Işık yayınları, Ankara, 2003.
90 GÜNAY, Nasuh, “Şeytana Tapmada Modern Yol Satanizm”, Arayışlar Dergisi, Sy. 2, Isparta, 1999.
91 İnternet, http://turksatanist.kolayweb.com/kaynaklar.html, 26.06.2003.
92 İnternet, www.satan2000.com/plaza/satanic-music.htm, 26.06.2003.



The Devil's Web, Do What You Will.com, Dr. Evil, The Fire Within, First Church of Satan, 
Salem, Foundation of the Demonic Arts, Hekal's Satanic Homepage, Hell's Army, The 
History of the Devil, by Paul Carus, Hymn to Satan by Carducci, Hymn to Satan by Aleister 
Crowley, Illuminates of Baphomet, The Joy of Satan, Lucifer's Play Place, Modern 
Satanism.com, The 9 Hells, The Ninth Covenant, Obsidian Enlightenment, Order of the 
Fallen Angels, The Order of Perdition, Rafa's Satanic Site, Reverend Ventrue's Personal 
Satan, The Satan-O-Phonic Corporation, Satan 2000.com, The Satanic Alliance, Satanic 
Kindred, Satanic Reds, Satanic Rituals.com, Satanic United Nations, Satanism FAQs at 
Faqs.org, The Satanic Witches Page, Satanism 101, Satanist.Net, Satan's Temple, Satanic 
Church of Lucifer's Circle, The Satanic Way, Satan's Lair, The 600 Club, Son of the Light 
Satanic Temple, Temple of Filosofem, The Temple of Ishtar, Temple of Lucifer, Temple of 
Satanic Hell, Tokus of the Church of Euthanasia, United Satanic Covenire, Yahoo's Satanism 
Page93, turksatanist.kolayweb.com, turksatanistler.birligi.com, Satannet.com ve 
metallicafa.8k.com, sadece tespit edebildiklerimizdir.

93 İnternet, www.darklinks.com, 05.06.2003.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SATANİZMLE MÜCADELE STRATEJİSİ
I - KONUNUN HUKUKİ VE TEHDİT BOYUTU

Satanizm, şiddeti ve vahşeti dini bir özellik hâline getiren sapık bir ideolojidir. 
Kendilerine şeytanı ilâh edindiklerini söyleyen satanistler, insanlıkdışı eylemleri ve kanlı 
cinayetleri adeta birer ibadet düşüncesiyle yerine getirmektedirler. 

Satanizme göre, insan, hiçbir şeye karşı sorumlu değildir. Tek sorumluluğu nefsinin 
kendisine emrettiklerini yerine getirmesidir.

Bu durumda nefis insana öfkelenmeyi, kin tutmayı, intikam almayı, yalan söylemeyi, 
hırsızlık yapmayı, zarar vermeyi, öldürmeyi emrediyorsa; bunun yapılmasında satanist 
düşünce açısından bir sakınca yoktur.

Satanizmin bunu savunurken öne sürdüğü temel mantık ise, kötülüğün engellenmesinin 
bir tür samimiyetsizlik olduğu iddiasıdır. Yani bu sapık inanca göre, nefsi insana karşısındaki 
kişiyi öldürmesini söylüyorsa ve eğer insan bunu yerine getirmemişse dürüst davranmamış 
olmaktadır.

Satanizmin temel öğreti kitabı olarak kabul edilen Satanic Bible'nin (Şeytani İncil) 
beşinci maddesinde İncil'de yer alan “bir yanağına tokat atana diğerini çevir” prensibine 
atıfla;

“Şeytan diğer yanağını çevirmek yerine, intikam almayı temsil eder” denilmektedir. Aynı kitapta;

“Düşmanlarınızdan tüm kalbinizle nefret edin, eğer bir adam sizin yanağınıza vurursa, siz de onun öbür 
yanağına vurun” ifadesi yer almaktadır94.

Satanizmin ortaya koyduğu toplum yapısı kanunsuzluk ve kural tanımazlıktır. Modern 
satanizmin kurucusu olarak kabul edilen LaVey, aynı kitabında satanizmin temel prensiplerini 
aktarırken, takipçilerine kötülüğü diledikleri gibi yaşamaları ve yaymaları için telkinde 
bulunmaktadır. Hatta kendisiyle yapılan bir röportajda LaVey, “Kanunların kesin olarak 
çiğnenmek için yapıldığını hissediyorum... Sokakta birini soymakta hiçbir yanlışlık 
görmüyorum95” demektedir.

Satanizmin kural tanımazlığı elbette bununla sınırlı değildir. Kişi sadece kendisine ve 
yakın çevresine zarar vermekle kalmaz, düşmanlığı ve öfkesi tüm insanlığa yöneliktir. Bu 
kural tanımazlık, şiddeti hayatın ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Açıkca görüldüğü gibi, satanizm insanları saldırgan olmaya, cinayet işlemeye ve hatta 
katliamlar yapmaya yöneltmektedir. Çünkü, kuralsız yaşamak anarşist ve teröristlerin de 
beklentileri arasındadır.

Özellikle, Amerika'da akademisyenler ulusal terörün temellerinden birinin de satanizm 
vb. sapık akımlar olabileceği tespitinde bulunmuşlardır. Bu akademisyenlerden birisi Denver 
Üniversitesi'nden Profesör Carl Roschke'dir. Roschke konunun önemini, “Satanik ideolojinin, 
ulusal terörün temeli olduğu konusunda ciddî çalışmalar yürütmekteyiz”, sözleriyle ifade 
etmektedir96.

94 İnternet, www.arastirma.org/index.php/article/view, 24.06.2003.
95 İnternet, www.arastirma.org/index.php/article/view, 26.06.2003.
96 İnternet, www.arastirma.org/index.php/article/view, 24.06.2003.



Bu bağlamda, satanizmin en önemli özelliklerinden biri olan gizlilik, bu hareketin 
boyutları konusunda ciddî endişeye sebep olmaktadır. Ayrıca, grup üyelerinin aile ve yakın 
çevrelerinden bile satanist olduklarını gizlemeleri ve herhangi bir açıklamada bulunmaları 
halinde, şeytan’ın lanetine uğrayarak başlarına kötü olayların geleceğine inanmaları tehlikeyi 
daha geniş boyutlara taşımaktadır.

İnsanları ürküten ve korkuya yol açan satanistler, korku psikozunu, insanlara ve insan 
psikolojisine karşı bir koz olarak kullanmaktadırlar.

Günümüzde, cinayetlerin bile normal karşılandığı, insanlığın ve toplumun 
benimsemediği bütün çirkinliklerin ve kötülüklerin merkezi hâline geldiği görülmektedir.

Bu anlamda, şiddeti ve vahşeti dinsel bir özellik haline getiren satanizm, felsefesi ve 
bugün geldiği noktada toplum, aile ve özellikle gençlik kesimini ciddî anlamda tehdit 
etmektedir.

Ayrıca, Satanistlerin ülkemizle ilgili olarak,

� Sultanahmet Camii'nin yıkılması,

� Taksimde Cami yapılmak istenen meydanın işgali,

� El yazması bir Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak klozete veya denize atılması,

� Kaşıkçı elmasının çalınması,

� Kendilerine muhalif olup zarar verebilecek insanların şeytana kurban edilmesi,

� Gücü ellerine geçirdikleri zaman, din ayırımı gözetmeksizin bütün ibadethaneleri 
tahrip edeceklerini, ayrıca Hitler Faşizmini benimseyerek Türkiye'yi yabancı 
ırklardan temizlemek gibi plânlarının olduğu ifade edilmektedir97.

Satanistlerin ülkemizdeki yoğun faaliyet alanlarının, İstanbul, Ankara, izmir, Adana, 
Bursa, Eskişehir ve Kayseri gibi büyük iller olduğu belirtilmektedir98.

Tüm bu olaylar ve anlatımlar çerçevesinde; satanizmin gizlilik temelinde faaliyet 
yürüten organize bir suç örgütü olduğunu ifade edebiliriz.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2001 yılında hazırlanan raporda; gençlerin 
anlaşılmamak, iletişim kuramamak ve dini bilgilerinin yetersizliği nedeniyle satanizme 
yöneldiklerini ve satanistlerin İstanbul’da 3 bin civarında olduğu belirtilerek, gençlerin, 
ergenlik dönemi problemleri, aile içinde yaşanan olumsuzluklar ve kurdukları arkadaşlıklar 
neticesinde satanizme yöneldiğinin altı çizilmiştir. Bu çercevede Türkiye’de uyuşturucu 
kullanma yaşının 13’e inmesi, öğrenciler için tehlike çemberinin ne kadar daraldığının açık 
bir göstergesidir. Ayrıca raporda, satanist örgütlenme, diğer suç örgütleriyle karşılaştırılırken, 
suç örgütü, yeraltı örgütü ve sempatizan kitle olarak 3 ayrı grupta değerlendirilmektedir99.

Dinsel motifli terör örgütlerinin, özellikle “Hizbullah Terör Örgütü”nün, dinsel kisveyle 
nasıl işkence yaptığı, vahşice ve acımasızca cana kıydığı bilinmektedir.

97 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr, “Satanizm”, 28.05.2003.
98 İnternet, www.izmirpolis.gov.tr, “Satanizm”, 28.05.2003.
99 GÜN, Ercan, “Satanizm, Dinî Eğitimsizlikten Kaynaklanıyor”, İnternet, 
www.zaman.com.tr/2002/01/23/haberler, 24.06.2003.  



Bu bağlamda, satanizmin çıkış noktasının din karşıtlığı olduğu iddia edilse de, yine 
kendileri tarafından satanizmin bir “din” olduğu kabulünden varsayımla, dinsel kisveyle 
işlenmiş bir çok cinayetleri ve “şeytana kurban” adı altında intihar olayları mevcuttur.

Bu konuda en önemli örnek, 13 Eylül 1999 tarihinde, “şeytandan mesaj geldiği ve 
şeytana kurban verilmesi gerektiği” iddiasıyla biri bayan 3 satanistin, Şehriban C. F. adlı genç 
kızı, bıçak, çekiç ve yumruk darbeleriyle öldürdükten sonra cesedine tecavüz etmeleri 
olayıdır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu olayla ilgili olarak 17.12.2002 tarihinde; sanıkların 
eylemlerinin “canavarca his sevki ile adam öldürme100“ fiilini oluşturduğuna dikkati çekmiş 
ve sanıkların ayrıca “naaşa tahkir” suçundan da cezalandırılmaları gerektiğini belirtmiştir. 

TCK'nın “kasten adam öldürme” filini düzenleyen 448. maddesi, 24 yıldan 30 yıla 
kadar ağır hapis, yine TCK’nın 450. maddesinin 3 ve 4. fıkraları, adam öldürme filinin 
“canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile ika edilirse” ve “taammüden icra 
olunursa” müebbet ağır hapis cezasının verileceğini hüküm altına almaktadır.

Ayrıca, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kararında; satanizm hakkında “tehlikeli ve vahşi” 
değerlendirmesinde bulunmuştur. Sanıkların savunmaları, tanık anlatımları ve otopsi 
bulgularıyla öldürmenin “şeytandan emir gelmesi” sebebiyle yapıldığının anlaşıldığı belirtilen 
kararda;

“Çağımızda insan hayatını her şeyin üstünde tutan evrensel ve toplumsal anlayışa ve 
ahlâka karşı çıkan bu yönüyle iğrençliği, ilkelliği ve tehlikeliliği vahim ve aşikâr olan 'insanı 
kurban etmek' gibi bir düşüncenin ister dinsel bir inanış olsun isterse bir fikri düşünce ya da 
olaydaki gibi şeytani bir amaçla işlenmiş bulunsun, toplumsal açıdan ne denli tehlikeli ve 
vahşi olduğu izah gerektirmez bir olaydır” denilmiştir101.

II – SATANİZMLE MÜCADELEDE AİLEYE, TOPLUMA, MEDYAYA ve 
DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER

Son zamanlarda özellikle gençlere yönelik ciddî tehdit hâline gelmeye başlayan 
satanizm, ülkemizde de organize ve ideolojik bir yayılma stratejisi yürütmektedir. Bu durum, 
bu sapık akıma karşı acil, hızlı ve etkin bir mücadele stratejisi geliştirmeyi zorunlu 

100 Yasada "canavarca bir his şevki" tanımı yapılmamış ise de; Yargıtay kararının
ışığında;

1- Bu sözcüklerin psikolojik bir olgu olduğu,
2- Bu olgunun her türlü bulgu ve kanıtla belirlenebileceği, bu bağlamda  özellikle failin davranışları, 

fiili işlemeye iten nedenlerle sonuç arasındaki  oransızlığın ölçüt oluşturabileceği, ancak hiçbir neden 
olmamasının her  zaman bu iç güdünün kanıtı olamayacağı,

3- Yasanın; kullanılan aracı değil iç güdüyü ağırlaştırıcı neden olarak  benimsemiş olduğu, kullanılan 
aracın kanıt olması mümkün ise de bunun  zorunlu olmadığı,

4- "Canavarca his sevki'nin toplumun ortak bilincinin, duygusunun ve vicdaninin hiçbir zaman 
onaylamayacağı,alçakça bir güdü/içtepi olacağının gözden uzak tutulmaması gerekeceği ve kaynak yasayla 
uyumlu olduğu kabul edilen yeni İtalyan Ceza Yasasının yukarıda açıklandığı üzere yararsızlık, değersizlik, 
gereksizlik güdüleriyle çakıştığına ilişkin görüşler doğrultusunda eylemin ağırlığı ile eyleme iten neden 
arasındaki oransızlık, failin tehlikeliliği ve kötülüğünü sergileyen ölçütlerle ortaya konulması gerekeceği.

Sonuç olarak; toplum bilinci ve ahlakinin geniş tepkisini çeken, amacı  itibari ile tehlikeli ve vahşi 
kötülük eğilimim sergileyen psikolojik bir güdüyü  ifade eden kavram olarak algılanması gerektiği sonucuna 
varılmalıdır (SELÇUK, Sami, İnternet, www.ada-aras.com/yargikararlari/yargitaykararlari/ cezahukuku/50.htm, 
26.06.2003). 
101 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 29, Sy. 4, Nisan 2003, s. 603.



kılmaktadır. Bu doğrultuda, gerekli girişimlere başlamak ve bu girişimleri öncelikle özeleştiri 
yaparak nerede hata yapıldığına yönelik tespitlerle desteklemek gerekmektedir.

Bu çerçevede, sorun bir bütün olarak ele alınmalı, tahlil edilmeli ve gelecek adına 
sosyal bir çöküntünün önüne geçilebilmesi için etkin tedbirler alınmalıdır.

Satanizmle mücadelede birinci adım, bu sapık akımı ideolojik olarak besleyen 
kaynakların kurutulmasıdır. Bu anlamda, eğitim büyük önem arz etmektedir.

Buradan;

� Zengin olduğu halde doygunluk bilmeyen,

� Eğitimli olduğu halde kişiliksiz olan,

� Kendine ait bir düşünsel altyapı oluşturamayan,

� Kendine güvenmeyen,

� Toplum ve aile kültüründen uzak,

� İdealleri ve inanç değerleri olmayan,

� Düşünme ve anlama gibi son derece insanî ve hayati hususları fantezi gören,

� Duyguları ve beyinleri sapık düşüncelere iten yayınları okuyan gençlerin, her türlü 
sapık düşünceye, hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceği unutulmamalıdır.

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Yavuzer, gençlerin kimliğini bulmaya çalıştığı ergenlik döneminde “önce bağımsızlık” 
ilkesini yaşam biçimi haline getirerek otoriteye ve kurala karşı gelmek duygularının baskın 
olduğuna dikkat çekmektedir. Yavuzer, bu dönemde aile kıstaslarının yerine arkadaş 
ölçütlerini merkeze aldığını bildirmekte ve gençlerin toplumun bazı değerlerini reddedip 
diğerlerini kabul ederek, gerçek kimliğini bulmaya çalıştığını ifade etmektedir. “Tipik olarak 
gençler, farklı olmaya çalışarak, ana–babalarının ve toplumun normlarına başkaldırarak eski 
kimliklerini, yeni oluşturdukları kimlikle değiştirerek kimlik arayışına girer.” Diyen Yavuzer, 
bu aşamada, altını çizdiği nokta ise, gençlerin ailelerine karşı geldiği dönemde en çok onlara 
ihtiyacının olması. Fakat, kuşak çatışmasının sonucunda, “anlaşılamamak” ve “sağlıklı bir 
iletişim kuramamanın” söz konusu olduğu, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesinin; 
anne ve babaların, ‘ben haklıyım’ diyerek, sorunları kendi gençlik yıllarıyla özdeşleştirmeden 
vazgeçerek genci anlaması ile sağlanacağını kaydetmektedir.

Yavuzer, “Aksi takdirde, kimlik arayışında başarısız olan genç, ters kimlik geliştirebilir. 
Başka bir deyişle, hiçbir şey olmaktansa, kötü ya da toplumun kabulüne aykırı bir seçeneği 
tercih edebilir. Bu da onu anlayan, değer veren, onda aidiyet duygusunu yaşatan bir çeteye 
girerek suç işlemek, satanist olmak, cinsel sapma göstermek veya madde bağımlısı olmak 
şeklinde marjinal bir biçimde ortaya çıkabilir.” şeklinde açıklamaları dikkat çekicidir102.

Özellikle gençlerin internet kullanımı konusunda çalışma ve araştırmaların yer aldığı 
“kurul.ubak.gov.tr” adlı internet sitesinde bu konuda çok çarpıcı hususlar yer almaktadır:

Son dönemde, intihar olaylarıyla birlikte basında uzun süre yer alan satanizmle ilgili 
haberlerde, bu akımların internet yoluyla yayıldığı ve bu sebeple gençlerin tehdit altında 
olduğu vurgulanmıştır.

102 İnternet, www.zaman.com.tr.hayatinicinden/h186.htm, 04.12.2003.



Ayrıca, internetin tanıtılmadığının altı çizilerek, “zararlı” sitelere ulaşmanın çok kolay 
olduğu; bunun yanında kullanım alanlarını gösterebilecek kaynak sitelerin ya da bu konuda 
gençlere yardımcı olacak kişilerin bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu yöndeki çözüm önerileri, genel olarak, toplumsal eğitimin artırılması yönündedir. 
Bu konuda okulların öğrencilere yardımcı olmaları, örneğin iyi siteleri bulup listelemeleri 
önerilmektedir.

Yasakların bu siteleri daha çekici hâle getirdiği ifade edilirken, “Bu siteye 18 yaşından 
küçüklerin girmesi sakıncalıdır” gibi uyarıların da bir şey ifade etmediği belirtilmektedir.

Bilgilendirici kaynakların eksikliğine, internet cafelerin kontrolsüzlüğünün de 
eklenmesiyle, internet kullanımı konusunda yanlış bilgilenmelerin kolaylaştığı ifade edilirken, 
denetim ve sitelerin tanıtımının iyi olmadığı da vurgulanmaktadır.

Satanistler için internet kafelerin çok önemli bir kaynak olduğuna da yer verilerek 
internetin zararlı odakların yayılmasını kolaylaştırdığı belirtilmektedir103.

Özellikle interneti yaygın olarak kullanan gençler, internetin yarattığı her türlü olumlu 
ve olumsuz sonuçların farkında olabilir. Bu gençler, doğru yönlendirmelerle interneti daha 
verimli kullanabilir. Bu bağlamda, ülkemizin kamu ve bilişim sektörü çalışanlarına, ailelere, 
okullara, öğretmenlere ve medyaya önemli görevler düşmektedir.

A) AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER

Sosyologlar, gençler üzerinde arkadaş grubunun büyük etkisi olduğunu, bu sebeple 
arkadaş grubunun seçiminde ailelere büyük görevler düştüğünü ifade etmektedirler.

Özellikle, ergenlik çağındaki çocukları kendi hallerine bırakan, sevgi ve disiplini ihmal 
eden, alkol ve uyuşturucuyu dikkate almayan, evlerinde huzur ortamı olmayan parçalanmış 
ailelerde yetişen gençlerin Satanizm gibi akımlara daha yatkın oldukları gözlenmektedir.

Ahmet Güç, satanizm üzerine yazdığı kitapta;

“Gerek yapılan araştırmalar ve gerekse yaşanan olaylar, bu tür zararlı akımlara kapılan 
gençlerin genelde 13-25 yaş arasındaki gençler olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bilindiği gibi bu yaşlar, gençlerin ergenlik dönemine girdiği yaşlar olup, bu dönemde 
gençlerde birtakım fizikî ve ruhî değişiklikler meydana gelmektedir.

Aynı zamanda bu dönem, pekçok gencin kimliğini, kişiliğini tam olarak oluşturamadığı, 
dolayısıyla kimlik ve kişilik problemlerinin en çok yaşandığı dönemdir.

Ayrıca bu dönem, gençlere ciddi bir şekilde sahip çıkılması gereken bir dönem olup, 
aileler olarak, çocuklarımız bazı uyarı ve tavsiyelerimize aksi yönde karşılık vermeye 
başlamadan önce onlara sahip çıkmamız gerekmektedir” uyarı ve tavsiyelerinde 
bulunmaktadır.

Pozitif Yeryüzü Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi psikologlarından 
Mehtap Kayaoğlu, şunları söylemektedir;

“Bu konuda en önemli görev anne babaya düşüyor. Eğer anne baba çocuğunu bazı 
hatalarla büyütüyorsa, çocuk içinden çıkamadığı birçok durumla nasıl baş edebileceğini 
bilemez. Benlik saygısında azalma, kendini değersiz hissetme ve tüm bunların beraberinde 

103 İnternet, “kurul.ubak.gov.tr”, 1.6.2003.



getireceği olumsuz duygular çocukların kendilerini kötü hissetmelerine neden olmaktadır. 
Çok azarlanan, dayak yiyen, her fırsatta susturulan, sevgi ve saygı gibi en temel ihtiyaçları 
karşılanmayan çocuklarda manevi boşluklar oluşur.

Öncelikle bazı gençleri bu sapık inanca iten sebepleri irdelemek amacıyla, bu sapık 
akımda yer alan ve intiharlarıyla gündeme gelen kimi gençlerin ortak özellikleri 
araştırıldığında;

� Ailesinin ilgisizliği.

� Maddi durumlarının yerinde olmasından dolayı, kendilerini tatmin edecek her yolu 
deneme imkanına sahip olmaları (uyuşturucu gibi).

� Kafa dengi sayılabilecek bu tip çocukların gece—gündüz sürekli biraraya gelmeleri 
ve kendilerince özgür şekilde istedikleri gibi hayatlarını yaşamaları olarak 
karşımıza çıkmaktadır”. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim 
görevlisi Osman Sezgin ise şöyle söylemektedir:

“Çocuğa sadece vitamin, protein vermek, aşılarını zamanında yaptırmak, ona yabancı lisan öğretmek 
veya birtakım meşhur okullara göndermek hem ana-babalık görevini yapmış ve hem de iyi bir eğitim 
vermiş anlamına gelmez.

Zira bir insanın doyurulması gereken üç yeri vardır. Bunlar midesi, kalbi ve kafasıdır. Günümüzde 
genellikle çocukların midelerini doyurma konusunda aileler hem görevlerini iyi yapıyorlar ve hem de bu 
konuda çocuklarını gayet güzel yönlendiriyorlar.

Ancak mesele kalp ve kafaya gelince maalesef yeterli gayreti göstermiyor/gösteremiyorlar. Alexis Carrel 
“Biz midesi aç olandan ziyade kafası ve kalbi aç olanlara acırız” diyor ve çok doğru söylüyor.

Maalesef ailelerin pek çoğunda anneler sosyal faaliyetleri, babalar ise işleri münasebetiyle çocuklarına 
yeterli zamanı ayıramıyor ve onları sevgi açısından tatmin edemiyorlar”. 

Yukarıda belirtilen tüm etkenler birleştirildiğinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Gençlerin, Satanizm veya diğer sapık düşüncelere itilme sebebi öncelikle eğitim eksikliği 
veya yanlışlığıdır. Bu eksikliğin giderileceği veya yanlışlığın düzeltileceği ilk yer ailedir.

Bu sebeplerle;

� Çocukların her isteğine evet demek veya her istediğini yerine getirmek, çocuk 
eğitimi açısından olağanüstü olumsuzluklar taşımaktadır.

� Bunun doğuracağı ilk olumsuzluk tatminsizlik, doyumsuzluk, maymun iştahlılık ve 
kendisine güvensizliktir.

� Zaman zaman çocukların isteklerine haklı ve meşru olarak “hayır” demek çocukla 
ebeveyn arasında daha sıcak ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır.

� Öte yandan her isteği hemen yapılan çocukta irade zayıflığı gözlenmektedir.

� Zira, hiçbir engelle karşılaşmayan çocuk, küçücük bir olumsuzlukla karşılaşınca 
ciddî bunalımlara düşmektedir. Bu durum çocukta, problemleri çözmekte kararsız 
ve engelleri aşmakta ümitsizliğe yol açmaktadır.

� Çocukların isteklerine zaman zaman hayır demenin yanı sıra, kimi zaman da 
taleplerini kendileri yapıp başarmaları konusunda, “bunu kendin yapabilirsin veya 
yapmalısın” şeklinde davranmak gerekmektedir.



� Bu, çocuklarımızda kendine güven duygularını geliştirdiği gibi başarının hazzını 
almaları sağlanacak ve böylece iradeleri kuvvetlenecektir.

Burada en büyük sorumluluk, anne ve babalara düşmektedir. Ailelerin çocuklarına bu 
yönde yardım edebilmeleri için, bu tehlikenin boyutları ve nasıl hareket edilmesi gerektiği 
konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Sonuçta her aile;

� Çocuklarının maddî ve manevî ihtiyaçlarını dikkate alıp, en iyi ve doğru şekilde 
karşılamaya çalışmalı,

� Çocuklara iyi yönde örnek olmalı,

� Onlara zaman ayırmalı ve onları dinlemeli,

� Onlara dostça, hoşgörüyle ve akıllıca yaklaşmalı,

� Gidip geldiği yerleri ve arkadaş çevresini yakından takip etmeli,

� Okul, öğretmen veya işyeri yetkilileriyle her zaman iletişim hâlinde olmalı,

� Emredici olmamalı ve onların da fikirlerine değer verildiğini gösteren tavır 
sergilemeli,

� Yaşanan olaylara sorun merkezli yaklaşmayıp, analiz yoluyla çözmeye çalışmalı,

� Suçlu aramak yerine sorumluluğu paylaşmalı ve çocuklardan önce kendilerini 
sorgulamalı,

� Çocuklarının okudukları kitapları takip etmeli ve yaşına göre kitap okumasını telkin 
etmeli,

� Çocuklarının hangi internet sitelerine girdiğini ve kimlerle sohbet ortamlarında 
bulunduğunu bilmeli, 

� Çocuklarını bir birey olarak kabul edip, onlarla konuşmalı,

� Çocuklarının bozulan arkadaşlık ilişkilerini tahlil etmeli,

� Çocuklarını uygunsuz arkadaş çevreleri konusunda uyarmalı, eğer varsa ikna ederek 
bu çevreden uzaklaştırmalı,

� Çocuklarının konuşmalarında kimi sapık akımların kullandığı değişik kelime ve 
cümleler kullanıp kullanmadığına dikkat etmeli,

� Çocuklarının, hurafeler ve metafizik konularla ilgilenip ilgilenmediğini anlamaya 
çalışmalı,

� Çocuklarının alkol, uyuşturucu hap, esrar, eroin, uçucu madde koklama gibi 
alışkanlıklar edinip edinmediğine dikkat etmeli,

� Çocuklarında isyankârlık ve hırçınlaşma varsa sebeplerini arayıp bulmaya çalışmalı 
veya bir psikologa danışmalı,

� Çocuklarını davranışlarından dolayı suçlamak yerine, tepki ve isyanlarını sabırla 
anlamaya çalışmalı, onlara kulak vermeli, 



� Eğitim kurumları başta olmak üzere bütün sorumlu kurum ve kuruluşlarla 
görüşerek, gençliğe yönelen her türlü zararlı akım ve tehlikelerle ilgili bilgi 
edinmeli, bu yönde çocuklarını uyarmalı, bilgilendirmelidir.

� Bu tür düşüncelere itilmiş gençlerimiz hiçbir zaman dışlanmamalı, onlara sapık bir 
hareketin mensubu tehlikeli kimseler gözüyle değil de, sahip çıkılması gereken 
kişiler olarak bakılmalıdır. Hatta bir şekilde mahkemeye intikal etmiş veya hapse 
düşmüş gençlere de sahip çıkılmalıdır. Çünkü, gençlerimizin çoğu Satanizm'in ne 
olduğunu veya nasıl tehlikeli ve maceralı bir yol olduğunu bilmemektedirler104.

Ancak, bütün bunları yaparken çocuklarımıza ve gençlerimize onların izlendiği ve 
onlara güvenilmediği intibaı verilmemelidir.

B) TOPLUMA, MEDYAYA VE DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER

İnsan, maddî ve manevî yönleri olan bir varlıktır. Bir insan, maddî yönden hangi 
olanaklara sahip olursa olsun, manevî yönden tatmin olamıyorsa, bu eksikliğini gidermek 
amacıyla çeşitli arayışlar içerisine girecektir. Bu anlamda asıl görev, ailelerle birlikte topluma, 
medyaya ve devlete düşmektedir.

Bu arayış sırasında gençlere, kim daha yakın olur ve sahip çıkarsa, o yöne doğru 
yönelmenin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda, tek tehlike satanizm olmayıp, 
alkol, uyuşturucu, tiner, terör, çetecilik gibi tehlikeler de söz konusudur. 

Eksik veya yanlış aksettirilen “inanç”, insana çok aykırı şeyler yaptırabilmektedir. Eğer 
inanç sisteminde ahlâkî normlar yoksa veya yanlış ahlâkî normlar taşıyorsa, insan da o 
doğrultuda hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğuna inanan kişi başkalarını da buna 
inandıracaktır.

Bir insanda veya toplumda inanç veya manevî boşluk yaşanıyorsa, o insanda veya 
toplumda bu boşlukları yanlış bilgilendirmelerle aykırı inançların doldurmaya çalışması 
kaçınılmazdır.

Bu bağlamda topluma, medyaya ve devlete düşen görevleri şöyle sıralayabiliriz;

� Satanizm ve satanist tanımı yapılmalı ve bu bağlamda, gençlerimize ve topluma 
yönelik tehdidin çerçevesi belirlenmelidir.

� Günümüzde satanist ve sempatizanlarının yaşanılan bölge, gelir grubu, eğitim 
seviyesi, yaş ve cinsiyet oranlarına göre istatistiği yapılmalıdır.

� Satanistler gibi giyinen gençlere, dinledikleri müziğe, saçlarının rengine veya 
kulaklarına taktıkları küpeye veya kullandıkları sembollere bakılarak gençler 
arasında ayırım yapılmamalı ve hemen “satanist” damgası vurulmamalıdır.

� Gençlerin kişisel tercihlerine kesinlikle karışılmamalı, ancak güvensizlik hissi 
vermeden izlenmeli ve sapık akımlara karşı eğitilmelidir.

� Gençlerimize yapılabilecek herhangi bir yanlış tutum ve davranış, satanizme 
yönelmelerine sebep olabilir. Çünkü satanizm, karşı çıkma ve tepki hareketidir.

� Bu gruplara, satanizme yönelik eğilimlerinin sebeplerini araştıran anketler 
uygulanmalı ve elde edilen veriler ışığında çözümler üretilmelidir.

104 Güç, Ahmet, “Satanizm Girdabı”, Işık yayınları, Ankara, 2003.



� Satanistlerin veya sapık düşüncelere yatkın gençlerin takıldığı bar, kafe vb. yerler 
sürekli olarak denetlenmeli ve sonuçları aileleriyle paylaşılmalıdır.

� Televizyonlarda, gençleri suça ve sapık fikirlere yönelten ve özendiren haber ve 
programlar yapılmamasına yönelik etik ve hassasiyet oluşturulmalıdır.

� Özellikle şiddet, cinsellik, içki, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıkları gençlerin 
ilgisine sunan filmlerin de gençler üzerinde oluşturduğu yıkıcı etki dikkatle 
izlenmelidir.

� Gençleri ulaşamayacakları noktalara iten ve kimlik çatışması yaşatan “televole” türü 
programlar daha dikkatli yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

� Eğitim kurumlarında satanizm ve diğer sapık fikirlerle ilgili bilgilendirme 
seminerleri düzenlenmelidir.

� Okula gönderilen her öğrenciye birer emanet gözüyle bakılmalı ve onların öncelikle 
iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmeleri için gayret gösterilmeli; öğrenciler 
satanizm vb. zararlı akımlar hakkında zaman zaman bilgilendirilmeli ancak 
satanizm'den kaçındırmaya çalışırken, konu onu câzip hale getirecek şekilde 
anlatılmamalı, bu konuda azamî dikkat gösterilmelidir. Aynı zamanda okul-aile 
işbirliğine önem verilmeli, karşılıklı diyalog içerisinde gençler hayata ve geleceğe 
hazırlanmalıdır105.

� Bu tür düşüncelere sahip olduğu tespit edilen gençlerin aileleriyle görüşülmeli ve 
gerekirse psikologlardan yardım alınmalıdır.

� Bu tür konularda eğitici ve bilgilendirici broşürler hazırlanmalıdır.

� İnternet kafeler ve internet siteleri denetlenmeli, bu tür fikirleri yayma stratejisi olan 
internet adreslerine yönelik olarak teknolojik ve yasal imkanlar çerçevesinde 
gerekenler yapılmalıdır.

� İnternet kafelerde zararlı içeriğe erişimi engelleyen programlar zorunlu tutulmalıdır.

� Evlerinde internet bulunan anne-babalara, çocuklarını zararlı internet içeriğinden 
nasıl koruyabileceklerine yönelik yeterli bilgiler ve broşürler verilmelidir.

� Satanizmin dini ve dinler tarihini ilgilendiren boyutu olduğu gibi, psikolojik, 
sosyolojik ve ekonomik boyutunun olduğu da unutulmamalıdır.

105 Güç, Ahmet, “Satanizm Girdabı”, Işık yayınları, Ankara, 2003.



SONUÇ

Sadece şeytana tapma olarak değil, tüm kurallara karşı çıkışın bir sembolü olarak ortaya 
çıkan satanizm, bugün itibarıyla dikkatlerden uzak tutulmaması gereken ciddî bir tehdittir.

Satanizmin temel özelliği, her türlü dini değeri reddetmesi ve şeytanı kendisine ilâh 
edindiğini söyleyerek, cehennemi bir tür kurtuluş olarak görmesidir. 

Satanistler dünya hayatının cehennem, ölümün ise gerçek hayata geçiş olduğuna 
inanmaktadırlar. Bu inanıştan dolayı kolayca intihar edebilmekte veya sevdiklerini bile
kurban edebilmektedirler. 

Bu tehditle ilgili olarak, gerek vatandaşların gerekse ilgili kuruluşların yeterli bilgiye 
sahip olduğu söylenemez.

Bugün, gizli ve organize bir örgüt yapısı biçiminde ortaya çıkan satanizme karşı 
hazırlıksız yakalanılmaması için, konuya gerekli duyarlılık gösterilerek mücadele altyapısı 
oluşturulmalıdır.

Satanizmin, ciddî bir tehdit olarak algılanarak, belli dönemlerde ülke gündeminden 
düşse dahi, tehdit özelliğini kaybetmeyeceği bilinmelidir.

Gençlerimizin, satanizm ve satanizm benzeri sapık düşünce ve organizasyonların ağına 
düşerek, alkol, uyuşturucu, kumar tutkunu ve kuralsız yaşayan bir kitle hâline dönüşmesini 
engellemek için toplumda her bireyin ve her kurum veya kuruluşun büyük görevleri
bulunduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir.
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