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Böylece melekler imtihan× kazanm×ü, fakat ûeytan kaybetmiüti. Al-

Hani, Rabbin meleklere üöyle demiüti: “Muhakkak ben çamurdan
bir insan yaratacaù×m.” “Onu üekillendirip içine ruhumdan üflediùim
zaman onun için sayg× ile eùilin.” Derken bütün melekler topluca sayg× ile eùildiler. Ancak iblis eùilmedi O büyüklük taslad× ve kâfirlerden
oldu. Allah, Ey iblis! “Ellerimle yaratt×ù×ma sayg× ile eùilmekten seni
ne al×koydu? Büyüklük mü taslad×n, yoksa üstünlerden mi oldun?”
dedi. úblis, “Ben ondan daha hay×rl×y×m. Beni ateüten yaratt×n, onu ise
çamurdan yaratt×n'' dedi. Allah üöyle dedi.” Öyle ise ç×k oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun.” “ûüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.” (Sâd, 38/71-78).

Bu üç ayr× varl×k türünün birbirleriyle iliükili serüveni, Allah’×n meleklere:

Melek ve ûeytan; birisi iyiliùin ve itaatin sembolü (Tahrîm, 66/6), diùeri de kötülüùün ve isyan×n temsilcisidir (Kehf, 18/50; Tâhâ, 20/116).
únsan ise, potansiyel olarak “iyi”ye de “kötü”ye de meyilli olarak yarat×lan; iyi davran×ülar×n× ön plana ç×kard×ù×nda melekleümeye, hatta meleklerden daha üstün bir mevkiye ç×kma istidad×nda olan, kötü özelliklerini geliütirdiùinde de üeytanlaümaya (En’âm, 6/112), hatta hayvanlardan bile daha aüaù× bir konuma düümeye (A’râf, 7/179) müsait bir varl×kt×r. Melek’le ûeytan’×n ortak kaderi ise, insanla imtihana tâbi tutulmuü
olmalar×d×r.

ÖNSÖZ
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Dikkat edilirse ûeytan, Allah’×n Âdem’e secde etme emrini yerine
getirdiùi halde Allah’× da inkâr etmemiü, hatta O’ndan k×yamete kadar
mühlet istemiü ve istediùi de verilmiütir. Ayn× zamanda, herhangi bir

Görüldüùü gibi ûeytan, insanla imtihana tâbi tutulmuü; kendi özgür
iradesi doùrultusunda Âdem’e secde etmeyi kabul etmediùi için imtihan× kaybetmiütir. Daha sonra s×ra insan×n ûeytan’la imtihan edilmesine
gelmiütir.Bu noktada ûeytan’×n ilk hedefi, kendisiyle imtihana tâbi tutulduùu Âdem(a.s.) olmuütur. Bunun üzerine Allah, eüi ile birlikte cennette yerleüip diledikleri yerden bol bol yemeleri, fakat Allah’×n yasaklad×ù× aùaca yaklaümamalar× ve bu konuda ûeytan’a uymamalar× hususunda Âdem’i uyarm×üt×r (A’râf, 7/19; Tâhâ, 20/117). ûeytan buna raùmen yapacaù×n× yapm×ü ve Âdem’in akl×n× kar×üt×rarak : “Ey Âdem! Sana ebedilik aùac×n× ve yok olmayan bir saltanat× göstereyim mi?” (Tâhâ, 20/120) diyerek, onun gönlüne “ebediyet” duygusunu aü×lam×üt×r.
Ancak netice öyle olmam×ü; aksine ûeytan’×n bu iùvas× Âdem’le Havva’n×n cennetten ç×kar×lmalar×na sebep olmuütur. Cennetten ç×kar×lma da
beraberinde dünya hayat×n×, ölümü ve fâniliùi getirmiütir. Böylece ûeytan, Âdem’e “ebediyet” duygusunu aü×lar gibi görünerek onu ve dolay×s×yla insanoùlunu cennette “ebedi” kalmaktan mahrum etmiütir. Âdem
ve Havva’n×n cennetten ç×kar×lmalar×n× saùlad×kdan sonra s×ra diùer insanlara gelmiü; o andan itibaren, art×k insanoùluna yönelmiü ve as×l
“üeytanl×k” görevine o zaman baülam×üt×r (A’râf, 7/16-17).

lah’la ûeytan aras×nda geçen bu söyleüide ûeytan’×n: Büyüklük taslama,
gurur, küfür, isyan, baükald×r×, görüü ve düüüncelerinde ×srar ve inatç×l×k,
insanlar× doùru yoldan sapt×rmak(iùva), Allah’×n emrine muhalefet etmek suretiyle karü× tarafta yer almak ve böylece “muhalif” olma,
Âdem’e sayg× göstermeme neticesinde insanlara “düüman” olmak gibi
özellikleri ön plana ç×km×üt×r. Ayn× zamanda ûeytan, hemen hemen bütün dinler taraf×ndan da kötülük ve isyan×n baü temsilcisi; Allah’×n ve insan×n “en büyük düüman×” olarak kabul edilmiütir.
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úüte, baüta Almanya, úngiltere, Fransa gibi ülkeler olmak üzere, bat×
dünyas×nda ve özellikle Amerika’da 1950’li y×llardan beri “alternatif bir
din” haline getirilmeye çal×ü×lan ve ortaya ç×k×ü tarihi ortaçaù büyü inanc×na dayand×r×lan ; asl×nda Hr×stiyanl×ùa bir tepki olarak ortaya ç×kan ve
k×saca, “ûeytan’a tanr× diye tap×nmak” anlam×na gelen “Satanizm”in ve
Satanistler’in varl×ù× ülkemiz gündemine, 22 Haziran 1998’de ústanbul
Ataköy’de 9. K×s×m B-8.blok’ta, Alman Lisesi öùrencisi 14 yaü×ndaki
Alp Cenan Y. ve 17 yaü×ndaki k×z arkadaü× Asl× Y.’nin 14. kattan el ele tutuüarak kendilerini aüaù×ya atmak suretiyle intihar etmeleri üzerine gelmiüti. Daha sonra 14-15 Ekim 1998’de bir tv. kanal×n×n 19.00 ana haber
bülteninde baz× Satanist âyinleri görüntülendi ve âyine kat×lanlardan bir
k×sm× konuüturuldu. Muhabirin baz× sorular×na verdikleri cevaplardan,
genelde isyanc× bir ruha sahip olduklar× gözlenen gençler, çoùunlukla
parçalanm×ü ve problemli ailelerin çocuklar× olduklar×n×, bu âyinlere kat×lmak suretiyle huzur arad×klar×n× söylediler. Âyin, k×zl×-erkekli olarak ve
müzik eüliùinde yap×l×yordu. Ayr×ca bu âyinde bir kedinin iükence yap×larak kurban edildiùi, kan×n×n bir kapta biriktirilerek üç gün sonra içilir hale gelince içildiùi ifade edildi. Yine âyine kat×lan bayanlar×n, isteyen her
erkekle cinsel iliükiye girmek zorunda olduùu, bu konuda bayanlar×n seçme haklar×n×n dahi bulunmad×ù×, bir bayan taraf×ndan itiraf edildi. Ayr×ca
âyin yapt×klar× binan×n duvarlar×na kedi kan×yla çeüitli yaz×lar×n yaz×ld×ù×,
acaip üekiller -resimler yapt×klar×, genellikle siyah renkli elbiseler giydikleri görüntülendi. Bu gençlerin ayn× zamanda içki ve uyuüturucu müptelas× olduklar× da belirtildi. Âyin için genellikle izbe yerleri, eski, tarihi ve
terkedilmiü binalar× tercih ettikleri söylendi.

üekilde “tanr×l×k” iddas×nda bulunmam×ü; daha önce insanlar×n kendisini
Allah’a ortak koümalar×n× da reddetmiütir (úbrâhîm, 14/22). Fakat ne gariptir ki, hiç bir zaman “tanr×l×k” gibi bir iddiada bulunmayan ûeytan,
zaman içerisinde baz× insanlar taraf×ndan âdeta tanr×laüt×r×lm×ü ve kendisine“tanr×” diye tap×n×lmaya baülanm×üt×r.
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Çok geçmeden diùer bir üzücü öldürme olay× da, Eylül 1999’da
bas×n ve yay×n arac×l×ù×yla tekrar Türkiye gündemine yans×d×. Olay×n
geçtiùi yer yine ústanbul’du. Edindiùimiz bilgilere göre Satanistler’ce
uùursuz say×ld×ù× söylenen 13 Eylül 1999 günü, “ûeytan’dan mesaj
geldiùi ve ûeytan’a kurban verilmesi gerektiùi” bahanesiyle, biri bayan, üç Satanist’in, ûehriban Coükunf×rat’× b×çak, çekiç ve yumruk darbeleriyle öldürdükleri ve sonra da cesedine tecavüz ettikleri ortaya ç×kt× (Nihat Uludaù-Birol Çall×oùlu, Star Gazetesi, 21 Eylül 1999, s. 2-3).
Bir sonraki gün duyulan diùer üzücü haberde de; okullar×n aç×ld×ù× gün
intihar edecekleri notunu b×rakarak ortadan kaybolan liseli iki genç k×z×n cesetlerinin, úçel’in Erdemli úlçesi K×zkalesi Beldesi’nde bir inüaat×n asansör boüluùunda bulunduùu; 16 yaü×ndaki P×nar B. ile ayn× yaütaki arkadaü× Gülce K.’in yak×nlar×n×n, “Çocuklar×m×z×n beyinleri y×kanm×ü, Satanist düüünceler ü×r×nga edilmiü olabilir” üeklindeki söz-

Üzücü bir intihar haberi de, 9 May×s 1999 “Anneler Günü”nün akabinde gazete manüetlerine yans×m×üt×. Bu defa “Satanizm”in veya “Satanistler”in kurban×, 15 yaü×ndaki Elif E.idi. 11 May×s 1999 tarihli Star
Gazetesi’nden edindiùimiz bilgilere göre Elif, Anneler Günü’nün sabah×nda kendisini pencereden atarak, geride hiçbir anne-baban×n yüreùinin duymak istemeyeceùi bir “evlat ac×s×” b×rakm×üt×. Verilen bilgilere göre Elif, ailenin tek çocuùuydu.

Benzer bir haber, 25 Ocak 1999 Pazartesi günü Güneü Gazetesi’nde,
“ûeytan úntihar×!” baül×ù× alt×nda verilmiüti. Bu olay da Antalya’da meydana gelmiüti. Ad× geçen gazetede verilen habere göre, Burcu G. adl× 22
yaü×ndaki genç k×z, üçüncü kattaki dairenin balkonundan kendini boüluùa b×rakm×ü; aù×r yaral× olarak kald×r×ld×ù× hastanede tedavi alt×na al×nm×üt×. Bu arada Burcu’nun günlüùünü inceleyen polisin, “Ruhumu ûeytan’a
satt×m” üeklindeki bir yaz×yla karü×laüt×ù× belirtilmiü ve bir süre önce ústanbul’daki ailesini terkederek Antalya’ya giden genç k×z×n, ûeytan’a tapan bir grubun pençesine düümüü olabileceùi yorumu yap×lm×üt×.
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Yap×lan araüt×rmalar sonucunda, ülkemizde Satanizm’e meyleden;
üimdiye kadar bu uùurda intihar eden veya intihar teüebbüsünde bulunan gençlerin genellikle varl×kl× aile çocuklar× olduklar×; Türkiye üartlar×na göre oldukça iyi eùitim ald×klar×; pek çoùunun özel yabanc×
okullarda okuduklar×; hiçbir maddi s×k×nt×lar×n×n bulunmad×ù× ve kültür
seviyesi yüksek bir ortamda yetiütikleri; hatta bunlardan bir k×sm×n×n
ailenin tek çocuùu veya iki çocuùundan birisi olduùu vs. tespit edilmiütir. Asl×nda hiçbir sorumluluk taü×mayan ve hiçbir maddi s×k×nt×lar×
bulunmayan; yaüama arzusu ve hayata baùlanma tutkusu içerisinde olmalar× gereken p×r×l p×r×l ülke gençlerinin bu üekilde gençliklerinin bahar×nda, Yunus Emre’nin deyimiyle “gök ekin” gibi birer birer “ûeytan” uùruna ölüp gitmeleri son derece üzüntü vericidir. Çünkü inanc×,
yaüay×ü×, dünya görüüü ve hayat felsefesi ne olursa olsun insan her
üeyden önce insand×r ve insan Allah’×n yaratm×ü olduùu en deùerli varl×kt×r. 13, 15 veya 18 yaü×ndaki bir gencin, apartman×n 3., 5. veya 15.
kat×ndan kendisini ûeytan uùruna boüluùa b×rakmas× çok trajik bir
olayd×r. Dolay×s×yla bu konuya ilgisiz kalmamak her üeyden önce insânî bir görevdir. Meselenin bir de inanç boyutu vard×r. Çünkü gençlerimiz ûeytan diye bir varl×ùa inanmakta ve bu uùurda intihar etmektedirler. Dolay×s×yla bu konuda, baüta biz ilâhiyatç×lar ve din görevlisi
kardeülerimiz olmak üzere, anne-babalara, eùitimcilerimize, sorumlu-

lerinden de hareketle, iki liselinin intihar× olay×nda da Satanist üüphesi üzerinde durulduùu kaydedilmiütir (Neüet Karadaù, Milliyet Gazetesi, 22 Eylül 1999, s. 7). Bir ara durulmuü gibi görünen intihar olaylar×, yine bir Alman Lisesi öùrencisi Ceylan K.n×n 16 Eylül 2000’de
okulun 4. kat×ndan; 16 Aral×k 2001’de, Özel Alman Koleji öùrencisi
olan Lara F.nin de Boùaz Köprüsü’nden atlayarak intiharlar× ile yeniden gündeme geldi. 27 mart 2002’de, Antalya’da, Polis taraf×ndan son
anda engellenen üçü k×z, sekiz gencin intihar teüebbüsleri, bu tür intihar olaylar×n×n devam edeceùi izlenimini vermektedir.
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úüte bu ve benzeri haberlerle Türkiye gündemine gelen Satanizm’in
mahiyetini, arka plan×n×, tarihi seyrini ve günümüzdeki durumunu araüt×r×p ilgilenenlere bilgi sunmak ve bu tür intihar olaylar×n×n arkas×nda yatan gerçek veya gerçekleri ortaya koymak amac×yla ve ülkemiz insan×na
karü× sorumluluk taü×yan birisi ve bir araüt×rmac× gözüyle Satanizm konusunu bütün teferruat×yla; olabildiùince objektif bir bak×ü aç×s×yla ve tamamen kendi kaynaklar×na, kendi görüü ve düüüncelerine dayanarak incelemeyi düüündük. Maksad×m×z, Satanizm’in “iç yüzünü” ortaya koyarak, ülkemiz gençlerinin bir daha böyle bir tuzaùa düümemelerine, hatta düümüü olanlara da yard×mc× olmakt×r. Eùer bir gencimizin dahi böyle bir tuzaùa düümemesi konusunda yard×mc× olabilirsek, bu araüt×rma
amac×na ulaüm×ü say×lacakt×r. Çünkü, Kur’an-× Kerim’de : “...Kim, bir
insan×, bir can karü×l×ù× veya yeryüzünde bir bozgunculuk ç×karmak
karü×l×ù× olmaks×z×n öldürürse, o sanki bütün insanlar× öldürmüütür.
Her kim de birini (hayat×n× kurtararak) yaüat×rsa, sanki bütün insanlar× yaüatm×üt×r.” (Mâide, 5/32). Hz. Muhammed de: “Allah’×n sizin vas×tan×zla bir kimseyi hidayete ulaüt×rmas×, sizin için k×rm×z× develere sahip olmaktan daha hay×rl×d×r” buyurmuütur. (Buhari, Megazî,38)

Doùrusunu söylemek gerekirse, ûeytan’a tap×nma hadisesi son y×llara kadar gerek ülkemizde gerekse úslamî coùrafyada -Yezidilik örneùi
d×ü×nda- pek al×ü×k olunmayan ve duyulmayan bir vak×a idi. Ancak yukar×da kaydedilen haberlerden sonra, konuya ilgi duyanlar taraf×ndan nas×l oldu da birden bire bu hadise ülkemizin de gündemini iügal etmeye
baülad×? Satanizm ülkemizde nas×l yay×lmaya çal×ü×l×yor? Gençlerimiz
niçin Satanist oluyor veya nas×l Satanist yap×l×yorlar? Niçin ûeytan uùruna intihar ediyorlar? Gençlerimizin Satanizmin tuzaù×na düümemeleri
için neler yap×lmal×d×r? gibi sorular sorulmaya ve cevaplar aranmaya
baülad×.

luk mevkiinde bulunan ve ülkemiz insan×na karü× sorumluluk duyan
herkese görev düümektedir.
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Bu çal×üman×n yegâne amac× konuya ilgi duyanlara ve özellikle ülkemiz gençlerine faydal× olabilmektir. Dolay×s×yla çal×ümada hiçbir üah×s veya grup doùrudan hedef al×nmam×ü; sald×rgan ve suçlay×c× bir üslûp
kullanmaktan özellikle sak×n×lm×ü ve konu mümkün olduùu kadar objektif bir üekilde ve hiçbir tasarrufta bulunmadan tamamen bilimsel yöntemlere uygun olarak ortaya konulmaya çal×ü×lm×üt×r. Çal×ümada esas al×nan baül×ca kaynaklar, Modern Satanizm’in kurucusu olarak bilinen An-

Bu duygu ve düüüncelerle yap×lan çal×üma, Giriü ve Üç Bölüm halinde ele al×nm×üt×r. Giriü’te; “ûeytan” kelimesinin etimolojisine k×saca
deùinildikten sonra, Azazil, úblis ve ûeytan isimleri hakk×nda k×sa k×sa
aç×klamalar yap×lm×ü ve baüta Yahudilik ve Hristiyanl×k olmak üzere, baz× dinlerdeki ûeytan anlay×ü×na yer verilmiütir. Birinci Bölüm’de, Satanizm’in Tan×m× ve Tarihçesi konusunda olabildiùince detayl× bilgi verilmeye çal×ü×lm×üt×r. úkinci Bölüm’de de, Belli Baül× Satanist gruplardan
Geleneksel Satanizm ve Modern Satanizm hakk×nda bilgi verilmiütir.
Üçüncü Bölüm’de ise, Satanistler’in çeüitli konulardaki görüü, düüünce ve anlay×ülar×, özellikle kendi kaynaklar×na dayanarak ve tamamen
objektif bir üekilde incelenmiütir. Ayr×ca çal×üman×n Üçüncü bölümünde, “Satanizmin Türkiye Boyutu” ana baül×ù× alt×nda, Satanizmin Türkiye’de nas×l yay×ld×ù×, Satanizme daha çok hangi gençlerin meylettiùi,
gençlerin niçin intihar ettiùi, gençleri Satanizm tuzaù×na iten sebeplerin
neler olabileceùi ve gençleri böyle bir tuzaktan korumak için neler yap×lmas× gerektiùi gibi konular ele al×nm×üt×r. “ûeytan únsan×n
En Büyük Düüman×d×r” ana baül×ù× alt×nda da, ûeytan’×n yarat×l×ü×, yarat×l×ü hikmeti, görevi, ûeytan’a uymama konusunda Yüce Allah ve Peygamber Efendimiz taraf×ndan yap×lan uyar×lar âyet ve hadislerin ×ü×ù×nda
iülenmiütir. Konuyla bir üekilde iliükisi bulunduùu için “Yezidilik’te ûeytan únanc×” na da yer verilmiütir. Bir deùerlendirme ile çal×ümaya son
verilmiütir.
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Temel görevi toplumumuzu din konusunda ayd×nlatmak olan Diyanet úüleri Baükanl×ù×m×z, bu çal×üman×n bas×m×n× gerçekleütirmekle, toplumumuza ve özellikle de gençlerimize dinî konularda yard×mc× olma
hususunda ne kadar duyarl× olduùunu bir kere daha göstermiü bulunmaktad×r. Bu kadirüinasl×klar×ndan dolay×, baüta Diyanet úüleri Baükan×m×z olmak üzere, Dini Yay×nlar Dairesi Baükan× Say×n Harun Özdemirci Bey’e ve yay×nda emeùi geçen herkese teüekkür etmeyi insanî bir görev telakki ediyorum.

Diùer taraftan, Satanistler’in yer yer dayand×ù× veya karü× ç×kt×ù× dinî unsurlar Yahudilik ve özellikle de Hristiyanl×k gibi dinlerden al×nm×ü
olduùundan, kaç×n×lmaz olarak ve konunun yap×s× gereùi çal×ümada pek
çok dinî unsur veya kavrama yer verilmiü; konunun her seviyedeki okuyucu taraf×ndan anlaü×lmas×na yard×mc× olabilmek düüüncesiyle, çal×ümada geçen dinî unsur veya kavramlar×n hangi dinde ne anlama geldikleri dipnotlarda aç×klanmaya çal×ü×lm×üt×r.

adl× web sayfalar×ndan elde ettiùimiz yüzlerce sayfal×k döküman büyük
bir titizlikle taranm×ü ve únternet’ten al×nan bilgilere yer yer dipnotlarda
ayr×ca da iüaret edilmiütir.

http://www.satannet.com/

http://www.coscentral.net/,

http://www.ping.be/abbath/,

http://www.in.net/~satan/index.htm,

http://www.satanism.net,

ton Szandor LaVey’e ait olup bizzat taraf×m×zdan ABD’den getirtilmiütir. Bunun yan×nda, únternet arac×l×ù×yla
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CHAD
DCR
DR
DRE
EBT
ER
ERE
ERR
HPD
úA
LDCE
NBD
NCE
ûúA
TDVúA
TNEB

The New Encyclopedia Britannica

Türkiye Diyanet Vakf× úslam Ansiklopedisi

ûamil úslam Ansiklopedisi

New Catholic Encyclopedia

The New Bible Dictioanary

Longman Dictionary of Contemporary English

úslam Ansiklopedisi

Harper’s Bible Dictionary

Encyclopedia of Religion and Religions

Encyclopedia of Religion and Ethics

Encyclopedia of Religions

Encyclopedia of Biblical Theology

A Dictionary of Religion and Ethics

Dictionary of Religions

A Dictionary of Comparative Religion

Catholicisme Hier Aujourd’hui Demain

ANSúKLOPEDú VE SÖZLÜK KISALTMALARI
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1 Pike, E. Royston, Encyclopedia of Religion and Religions (ERR), London, 1951, s. 338.
2 Brandon, S. G. F., A Dictionary of Comparative Religion (DCR), London, 1971, s. 558.
3 Kitab-× Mukaddes (Eski ve Yeni Ahid), ústanbul, 1981, Matta, 6/13, 13/19; Pavlus’un Efesoslulara Mektubu, 6/16; Yuhanna’n×n Birinci Mektubu, 2/13, 5/18, 19.
4 Matta, 4/1, 13/39, 25/41; Yuhanna, 8/44; Efesoslulara Mektup, 4/27.
5 Vahiy, 12/9.
6 Harper’s Bible Dictionary (HBD), ed. Madeleine S. Miller-J. Jane Miller, U.S.A, 1973, s. 647.
7 Davidson, Gustave, A Dictionary of Angels, U.S.A, 1968, s. 135.
8 Davidson, age, s. 101.

ûeytan, Arapça “üetane” kökünden; “rahmetten uzaklaüt×, haktan
uzak oldu”; “üâtâ” kökünden ise; “öfkeden tutuütu, helak olacak hale

úblis ise, kelime olarak “ümitsizlik, cesaretsizlik” gibi anlamlara
gelmektedir. úslamî literatüre göre, cinlerin baü× ve Allah’×n huzurundan
kovulan meleklerin lideridir7. Diùer bir ad× da Hâris’tir. Hâris de Arapça’da “bekçi” anlam×na gelmektedir. Farsça ve Arapça’da geçen úblis’in, H×ristiyanl×k’taki ûeytan’la eüanlaml× olduùu belirtilmiütir8.

ûeytan, “Satan” veya “úblis” kelimelerinin Türkçe karü×l×ù×d×r. Satan; Kötü Ruh’un, ûeytan’×n, Baütan Ç×karan’×n, Karanl×ù×n Prensi’nin,
Tanr×’n×n ve Tanr×’y× seven ve O’na kulluk edecek olan herkesin Büyük
Düüman×’n×n üah×sland×r×lm×ü üekli veya sembolü diye tan×mlanm×üt×r1
Eski Ahid’de “ûeytan” kelimesi esas olarak “düüman (úbranicesi adversary)” anlam×na gelir2. Ayn× üekilde o; kötülüùün kaynaù×, devam ettiricisi ve elebaü× olarak tan×t×lm×üt×r. Genel anlamda ûeytan, kutsal metinlerde, “Tanr×’n×n karü×s×nda yer alan fakat sonunda daima O’nun iradesine baùl× kalacak olan kötü güce verilen isimdir”. Diùer isimleri ise; “kötü birisi”3, “úblis”4, “eski y×lan”5 vs. dir6.

GúRúû
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9 Bkz. Kehf, 18/50.
10 Firûzâbâdi, Kâmus Tercemesi, ústanbul, 1305, IV, 665; ez-Zebîdi, Seyyid Muhammed Murtaza, Tâcü’l-Arûs, Beyrut, ts., IX, 353; el-Cevheri, úsmail b. Hammad, es-S×hah, Beyrut,
1399/1979, V, 2144; Râg×b el-Isbahani, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, M×s×r, ts. s. 383; es-Seyyid Sâb×k, el-Akâidü’l-úslâmiyye, Beyrut, ts. s. 139; Ateü, Süleyman, únsan ve únsanüstü, ústanbul, 1979, s. 36 vd.; úüler, Mehmet Hulusi, Nefis ve ûeytan, ústanbul, 1984, s. 106.
11 Davidson, age, s. 63.

Jung’un, “Fallen Angelles in Jewish, Christian and Mohammedan
Literatüre (Yahudi, H×ristiyan ve Muhammedi Literatür’de Allah’×n Huzurundan Kovulmuü Melekler)” isimli eserinde úbn Abbas’tan nakline

1-Azazil (veya Azazel): ûeytan’×n, Âdem’e secde etme emrinin veriliüinden önceki ismidir. Arapça karü×l×ù× Hâris’tir. úslâm kaynaklar×nda
anlat×ld×ù×na göre Allah, meleklere, Âdem’e secde etmelerini emrettiùinde Azazil, “Ateüten yarat×lan birisi (yani ölümsüz bir varl×k), çamurdan
yarat×lan birine (yani ölümlü birine) niçin secde edecekmiü?” gibi bir
itiraz ileri sürerek, bu secde emrini yerine getirmedi. Bunun üzerine Allah, Azazil’i cennetten kovdu ve ismini de úblis’e çevirdi11.

ûeytan’×n, yarat×l×ütan itibaren Âdem’e secde etmeyiüi ve Allah’×n
huzurundan kovuluüu maceras×n×; diùer bir ifadeyle, ona Azazil, úblis ve
ûeytan isimlerinin veriliüini kavramsal çerçevede üç aüamada ele almak
mümkündür:

geldi” gibi manalara gelmekte olup bu özelliùinden dolay× cinlerden ve
hayvanlardan isyan eden ve zarar veren her üeyin ad× olmuütur. Bu anlamda bir canavar veya y×lana da “ûeytan” denilmiütir. Ayn× üekilde hased, öfke gibi insana mahsus olan her kötü huy ve davran×ü da “ûeytani” olarak nitelendirilmiütir. ûeriat örfünde ise ûeytan; Yüce Allah’×n
Âdem’e secde emrine karü× gelip isyan ettiùi için iâhî huzurdan kovulan
ve insanlar×n amans×z düüman× olan, cin taifesinin inkârc× kesiminden9
gizli bir varl×kt×r. Diùer isimleri ise; Garûr, Vesvâs, Hannâs, Kâfir, Saùîr,
Mârid, Tâif, Fâtin, Mel’ûn, Mezmûm, Medhûr, Mekzûf, Kefûr, Hazûl,
Adüvv, Mudill ve Merîd’dir10.
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12 Davidson, age, s. 101.
13 Davidson, age, s. 63.
14 Bkz. el-Maârif, Beyrut, 1390/1970, s. 8; ayr×ca bkz. úbn Manzur, Lisanü’l-Arab, Beyrut, ts. VI,
29.
15 Hallac-× Mansur, Kitâbü’t-Tavâsin (terc. Y. Nuri Öztürk), ústanbul, 1976, s. 109 vd.
16 Tümer, Günay, “Azazil”, ûamil úslam Ansiklopedisi, ústanbul, 1990, I, 185.

úbrani dilinde Azazel, “Tanr× taraf×ndan desteklenmiü” anlam×na ge-

Yahudi geleneùinde Azazel’den, ilk insan olan Âdem, Tanr×’ya ve
cennetteki diùer varl×klara arzedildiùinde, Tanr×’n×n emriyle Âdem’e
secde etmeyi kabul etmeyen bir melek diye söz edilmiütir.13 Yahudi ve
H×ristiyan kaynaklar×nda Azazel, Azael, Hazazel üeklinde geçen bu kelimeye Kur’ân’da ve sahih hadis kitaplar×nda rastlanmaz. úbn Kuteybe,
Azazil’i úblis’in isimlerinden birisi olarak aç×klam×üt×r.14 Hallac-× Mansur’a göre de Azazil, Âdem’e secde etmediùi için lanetlenmiü ve azledilmiütir. Önceleri gökte meleklere iyi, güzel üeylerden bahsederken
sonra bu isyankâr tutumu yüzünden itibar×n× kaybetmiü olduùu için kendisine bu isim verilmiütir. úblis ile Azazil isimleri aras×nda bir türeme
iliükisi vard×r.15 Diùer müslüman yazarlara göre de Azazil; úblis ve ûeytan kelimeleriyle belirtilen varl×ù×n bir ad×d×r.16

“Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin demiütik; úblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. úblis, cinlerdendi; o yüzden Rabbinin emrinden d×üar× ç×kt×...”.

göre o, iyi mevkide bir melek olarak, bir zamanlar cennetin hazinedar×
idi. (Belki de bu görevinden dolay× kendisine ayn× zamanda Hâris deniliyordu. Yukar×da da ifade edildiùi gibi Hâris, Arapça’da “bekçi” anlam×na geliyordu). Keza Beckford, doùuya ait macera roman× Vathek’te
úblis’i üöyle tan×tm×üt×r: “Tanr×’n×n huzurundan kovulmadan önce ona
(úblis’e) Azazel deniliyordu. Âdem yarat×ld×ù×nda Tanr× tüm meleklere,
Âdem’e secde etmelerini emretti. Fakat úblis bunu reddetti”.12 Bu ifadeler, Kehf, 18/50’de yer alan üu Kur’ânî anlat×mla benzerlik arzetmektedir:
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17 Yom Kipur; Yahudiler’in y×ll×k oruç günü olan Kefaret (Atonement) Günü’nün úbranice ismidir. Bu günün, Yahudi takvimine göre yedinci ay olan Tiüri’nin onuncu gününe denk düütüùü
kabul edilir. Bu da genellikle Ekim Ay×’na tekabül eder. Yahudi hukukunda emredilen tek oruç
olmas×, tüm Yahudiler’in Yom Kipur’a azami özen göstermelerini saùlam×üt×r. Bu gün; dua, ibadet ve Tanr×’yla olan baùlar×n yeniden kurulmas× çabalar×yla kutlanmaya çal×ü×l×r. Bkz. Gündüz,
ûinasi, Din ve únanç Sözlüùü, Ankara, 1998, s. 399.
18 Geniü bilgi için bkz. Tümer, “Azazil”, ûúA, I, 185-186.
19 Levililer, 16/8-10.
20 Davidson, age, s. 63
21 Bkz. Bakara, 2/34; A’raf, 7/11; H×cr, 15/31-32; úsra, 17/61; Kehf, 18/50; Tâhâ, 20/116; ûuara,
26/95; Sebe, 34/20; Sâd, 38/74/75.

2-úblis: Yukar×da verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi Azazil,
Âdem’e secde etmeyi kabul etmediùi andan itibaren, “hay×rdan umudunu kesmiü, piümanl×k ve üzüntü duyan” anlam×nda “úblis” ad×n× alm×üt×r.
Kur’ân-× Kerim’de Âdem’e secde söz konusu olan bütün âyetlerde özellikle “úblis” kelimesinin kullan×lm×ü olmas×, bunun böyle olduùunu göstermektedir.21

Azazel, Hanok’un (údris) Kitab×’nda, Allah’×n rahmetinden kovulan
200 kadar meleùin elebaü×lar×ndan biri olarak zikredilmiütir. O, erkeklere k×l×ç ve kalkan yapmay×; kad×nlara ise süslü giyinmeyi ve göz kapaklar×n× güzelleütirme sanat×n× öùretmiütir.20

“Ve Harun bir kura Rab için ve o bir kura Azazel için olmak üzere
iki ergeç üzerine kura çekecek. Ve Harun Rab için üzerine kura düüen
ergeci takdim edecek ve onu suç takdimesi olarak arzedecektir. Fakat
Azazel için üzerine kura düüen ergeci, onun için keffaret etmek, onu
Azazel için çöle sal×vermek üzere, canl× olarak Rabbin önünde durduracakt×r”.19

lir. Azazel, Keffaret Günü’nde (Yom Kippur)17 mabeddeki hizmette yer
alan iki keçiden, halk×n günah×n× yüklenen birinin gönderildiùi yer veya
meleùin ad×d×r. Ancak, kelimenin anlam× ve etimolojisi konusunda farkl× görüüler ortaya ç×km×üt×r.18 Tevrat’×n Levililer Kitab×’nda Azazel ile ilgili üu anlat×m yer almaktad×r:

22
23
24
25

23

Bkz. A’râf, 7/12; Sâd, 38/76.
Davidson, age, s. 101.
Age, s. 63, 261.
Kur’ân’da “ûeytan” isminin geçtiùi âyetler için bkz. Abdülbaki, M. Fuad, el-Mu’cemü’l-Müfehres li-Elfâz×’l-Kur’âni’l-Kerim, ústanbul, ts., s. 382-383.

Yahudilik’te “ûeytan” anlay×ü×n× “Sürgün Öncesi” ve “Sürgün Sonras×” üeklinde iki aüamal× olarak ele almak mümkündür. Yahudilik’te

ûeytan’a; Azazil, úblis ve ûeytan isimlerinin veriliüi kavramsal çerçevede ifade edildikten sonra, üimdi de, özellikle Yahudilik ve H×ristiyanl×k’ta zaman içerisinde oluüan ûeytan anlay×ü×n× -Eski ve Yeni
Ahid’deki geliüme göz önünde bulundurularak- ele almak uygun olacakt×r.

Görüldüùü gibi “úblis” ve “ûeytan” isimleri, davran×ü×na paralel olarak, ona sonradan verilmiütir. Binaenaleyh, Kur’ân-× Kerim’de, Allah’×n
huzurundan kovuluüundan itibaren bütün âyetlerde ×srarla “ûeytan” isminin kullan×lm×ü olmas×,25 ûeytan’×n ayn× zamanda kötülüùün de müüahhas sembolü haline geldiùini göstermektedir.

3-ûeytan: úblis, Âdem’e secde etmeyiüine gerekçe olarak; “beni dumans×z ateüten, onu ise çamurdan yaratt×n”22 diyerek, hükümsüz bir
bahane ve kendisine göre geçerli bir gerekçe gösterdiùi ve Âdem’i cennetten ç×karmaya çal×üt×ù× andan itibaren de “ûeytan” ad×n× alm×üt×r. Ginzberg de, “The Legends of the Jews, I, 63” te ûeytan’×n aùz×ndan üu benzer bilgileri vermiütir: “Sen beni dumans×z ateüten yaratt×n ve ben topraktan yarat×lm×ü birine mi secde edeceùim?”. Bunun üzerine Tanr× úblis’i bir “ûeytan’a (devil)” dönüütürdü ve böylece o, üeytanlar×n da babas× oldu23. G. Davidson’un belirttiùine göre, ûeytan’×n, Âdem’e secde
etmeyi kabul etmeyiüi ve “kendisinin dumans×z ateüten, Âdem’in de çamurdan yarat×lm×ü olma” bahanesindeki as×l vurgulamak istediùi üey;
ateüten yarat×lan×n ölümsüz, çamurdan yarat×lan×n ise ölümlü olacaù× düüüncesidir.24

24

26 Düalizm; iyilik ve kötülüùün ya da ×ü×k ve karanl×ù×n birbirinden ayr× ve birbirine eüit derecede olan iki ezeli ve ebedi güçten kaynakland×ù× görüüünü savunan bir metafizik sistem; ikicilik
ya da iki tanr×c×l×k demektir. (Gündüz, age, s. 103). Düalizmin en basit tan×m× üöyledir: úki prensibin z×tl×ù×. Bu bir deùer yarg×s×n× (iyi/kötü) ve kozmolojik, antropolojik, etik vs. bütün düzeylerde realitenin hiyerarüik bir kutuplaümas×n× ihtiva eder. (Bkz. Eliade, Mircea-Couliano, Ioan
P., Dinler Tarihi Sözlüùü, çev. Ali Erbaü), ústanbul, 1997, s. 83). Düalizm terimi, Thomas Hyde
taraf×ndan 1700’lerde kullan×lmaya baülam×üt×r. Genellikle düalist sistemlerde düalizmin iki
kutbunu oluüturan tanr×sal güçler aras×nda bitmek tükenmek bilmeyen bir çekiüme ve mücadelenin varl×ù× kabul edilir. Mecusilik ve Hinduizm baüta olmak üzere, bütün gnostik dinlerde düalizme rastlan×r. Bkz. Gündüz, age, s. 103.
27 Bkz. úüaya, 45/7.
28 Bkz. Zekeriyya, 3/1-2; Eyüb, 1/6-12.
29 Pike, ERR, 124.

Görüldüùü gibi ûeytan’×n “iftirac× birisi” olarak Eyüb’ün Kitab×’nda
kazanm×ü olduùu “kötü” özellik, beraberinde “Devil” kavram×n× getirmiü ve bu kavram da, dünyan×n tanr×sal yarat×l×üa dayan×larak aç×klanmas× ve kötülüùün kaynaù× problemini ortaya ç×karan ilâhi takdir veya Tanr× inayeti anlay×ü×na sebebiyet vermiütir. Böylece “kötülüùün kaynaù×”

Milton’un “Yitik Cennet’inde (Paradise Lost) ise “Devil”; Lusifer
veya ûeytan’×n önderliùinde Tanr×’ya isyan eden ve neticede cennetten
cehenneme sürülen meleklerden birisi olarak tan×mlanm×üt×r.29

ûeytan fikri Sürgün Sonras×’na rastlar. Bu da muhtemelen úran düalizminin26 etkisiyle gerçekleümiütir. Çünkü Sürgün Öncesi dönemde Yahve,
iyiliùin de kötülüùün de mutlak kaynaù× olarak biliniyordu.27 Diùer taraftan, Eski Ahid’de kötü ruhlar hakk×nda daha önceden bilgi verilmiü
olmas×na raùmen, “ûeytan” ilk defa Zekeriyya (m.ö 519) ve Eyüb’ün
(m.ö 460) Kitaplar×’nda yer alm×üt×r.28 M.Ö. 538’den sonra ûeytan, Zekeriyya, 3/1-2’de, “düüman (úbranice adversary)” olarak tan×t×lm×üt×r.
Eyüb, 1/6 vd. ise o, Eyüb’e iftira eden ve ona zarar veren biridir. Binaenaleyh, burada da ûeytan, “iftirac×” olarak takdim edilmiütir. “úftirac×”
kelimesinin karü×l×ù× da “Devil”dir. Yunanca “diabolos”tan türeyen ve
“iftira eden (slanderer)” anlam×na gelen “Devil” kelimesi, “kötünün (günahkâr)” müüahhas hale getiriliüini (personification) gösterir.
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30 Brandon, DCR, 234.
31 Düalizmin çeüitleri ve düalist dinler hakk×nda geniü bilgi için bkz. Eliade-Couliano, age, s. 8389.

Düalizmin birinci ü×kk×na uygun düüecek üekilde, eski M×s×r’da yeni
baülayan bir ûeytan anlay×ü×, Oziris’in kâtili Set’te ve geceleri güneü
tanr×s×n× tehdit eden ejderha Apophis’te ifadesini bulmuütur.35 Fenomenolojik bak×ü aç×s×yla da ûeytan’×n, dünyan×n karars×z ve kar×ü×k tecrübesine karü× insan×n reaksiyonunu temsil ettiùine inan×lm×üt×r. Zerdüütilik’te, Yahudilik ve H×ristiyanl×k’ta olduùu gibi, biraz deùiütirilmiü bir
ûeytan anlay×ü×yla, úyi’nin sonunda zafere ulaüacaù× umudu yans×t×lmak
istenmiütir.36

ûeytan’×n Eyüb’ün Kitab×’nda üstlenmiü olduùu “kötü” rolle ortaya
ç×kan ve özellikle Zerdüütilik vb. dinlerde geliütirilen düalist anlay×ü
çerçevesinde geliüen düalizm teriminin üu iki anlamda kullan×labileceùi
belirtilmiütir: 1-Dünya’n×n, “iyi” ve “kötü” prensiplerin mücadele yeri
olarak yorumlanmas×. Buna dünya görüüü de denilmektedir. Bu, “hakikatin” iki çeüitten ibaret olduùuna veya dünyay× kontrol eden iki asli gücün etkisi alt×nda bulunduùuna inançt×r. Buna metafiziki düalizm de denilmektedir. Monizm’in karü×t× olan metafiziki düalizm maddeyi ruhun
karü×s×na koyar. Düalistik dinî anlay×ü da, ebedi olarak birbiriyle mücadele eden iki prensibe inanc× ihtiva eder. Biraz deùiütirilmiü düalist anlay×ü× benimseyenler ise, Tanr×’n×n; iyi ve kötü niyetler taü×yan karars×z
bir tabiata sahip olduùunu iddia eder. 2-únsan tabiat×n×n “Ruh” ve “Madde”ye kesin olarak ayr×l×ü×. Buna da insan görüüü denilmektedir. Bu görüüe göre insan; et veya beden gibi fizikî ve ak×l, ruh, can gibi aklî veya
ruhî iki esastan müteüekkildir.31
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32 Bkz. úüaya, 45/7.
33 Brandon, DCR, 250; Hinnells, John R., The Penguin Dictionary of Religions (DR), London,
1988, s. 112.
34 Yeni Ahid’de konu ile ilgili olarak üöyle denilmiütir: “Günah iüleyen úblis’tendir, çünkü úblis
baülang×çtan beri günah iüliyor. Bunun için Allah’×n Oùlu, úblis’in iülerini çözsün diye izhar
olundu” (bkz. Yuhanna’n×n Birinci Mektubu, 3/8).
35 Plutark’×n, “Oziris Miti”nde Set, kötülüùün müüahhas üekli olarak, Oziris’i öldürmüütür. Bkz.
Hinnelles, DR, 291.
36 Zerdüütilik’te düalist anlay×ü hakk×nda geniü bilgi için bkz. Elade-Couliano, age, s. 304-308;
Gündüz, age, s. 252-253.

Düalizm’in ikinci türü ilk defa, Hinduizm’in kutsal metinleri aras×n-

Birinci ü×kk×n klasik örneùi Zerdüütilik’tir. Fakat Zerdüüt, eski bir
Hint-úran tanr×s× düüüncesini -karmaü×k bir tabiata sahip olduùu için- birbiriyle çarp×üan iki prensibe ay×rm×üt×r. Mesela Varuna-Mitra, ZurvanVayu gibi. Ayn× üekilde Hinduizm’de ûiva ve Viünu, kar×ü×k duygular
beslerler. Bu özelliklerinden dolay× da hem yarat×c× hem de yok edicidirler. úüte Yahve de esas itibariyle kar×ü×k hisler besleyen bir özelliùe sahipti.32 Dolay×s×yla Yahudilik, muhtemelen úran tesiriyle, ancak Sürgün’den sonra, ûeytan düüüncesi vas×tas×yla iyilik prensibine sahip olabilmiüti. Ancak bu ûeytan anlay×ü×, Zerdüütiler’de olduùu gibi, sonunda
úyi Kötü’ye veya Tanr× ûeytan’a galip geleceùine inan×ld×ù×ndan, mant×kl× olarak birbirini tutan bir ûeytan anlay×ü× deùildi.33 Diùer taraftan H×ristiyanl×k, ûeytan’× úsa’n×n geliüine kadar34 aktif kabul ederek, Yahudilik’teki bu ûeytan anlay×ü×n× biraz deùiütirilmiü üekliyle benimsemiütir.

problemi gündeme gelmiütir. Daha önceden, iyiliùin de kötülüùün de
kaynaù×n×n Tanr× olduùuna inan×l×yordu. Dolay×s×yla bu konu ile ilgili
olarak Dinler Tarihi’nde iki farkl× izah getirilmiütir: 1-úyiliùin de kötülüùün de kaynaù× ve ayn× zamanda hem yarat×c× hem de yok edici olan
ve dolay×s×yla kar×ü×k bir tabiata sahip bulunan en büyük tanr× anlay×ü×.
Eski Hint ve úran dinlerindeki ûiva, Viünu, Zurvan gibi tanr×lar buna örnek gösterilmektedir. 2-Hâkimiyet için devaml× mücadele eden birbirine
z×t “iyi” ve “kötü” güçlerin âlemi olan dünya anlay×ü×. Zerdüütilik, bu tür
düalizmin klasik örneùini teükil eder. Bu düalist anlay×üa göre kötü
prensip “Ehrimen” bir “Devil” ile etki içerisindedir. Eski M×s×r dininde
Set, Budizm’de de Mara böyle bir rol üstlenmiülerdir. Dolay×s×yla Ehrimen ve Devil kötülük taraf×n× tercih etmiülerdir. úyi Prensip Hürmüz de
kötülüùün karü×s×nda yer alm×üt×r.30
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37 Samsara; Hint düüüncesinde, Karma doktrinine tâbi olarak ruhun sürekli bir ruh göçü k×s×r
döngüsünde olmas× durumudur. (Bkz. Gündüz, age, s. 331). Doùumlar silsilesi diye de nitelendirilen bu telakkiye göre her insan, karmas×na göre tekrar tekrar dünyaya gelecektir. Bkz.
Schimmel, age, s. 247.
* Orfizm m.ö. 6 veya 7. Yüzy×lda ortaya ç×km×üt×r. Esas olarak ruhun (psyché) kaderi ile ilgilenmiütir. Homerik bak×ü aç×s×n×n aksine, Orfizm’de ruh, dahili asli bir öz ve tabiat× gereùi ölümsüz olarak kabul edilmiütir. únsan tabiat×n×n ikili yap×s× Dionysos-Zagreus (Zeus’un oùlu) mitinde aç×klanm×üt×r. Tanr×sal çocuùu (Zeus’un oùlunu) öldüren ve yiyen kötü Titanlar (Titan, Yunan mitolojisinde muazzam kuvvet ve kabiliyeti olan kimse demektir) Zeus taraf×ndan öldürülmüüler ve onlar×n küllerinden insanl×k; tanr×sal Dionisian elementle (ruh) Titanik maddi elementten (beden) oluüturulmuü ikili bir tabiata sahip olarak yarat×lm×üt×r. Böylece Plato’ya göre
Orfikler bedene (soma) ruhun mezar× (sema) ad×n× vermiülerdir. Soma Sema; Yunanca, “beden
hapishanedir” anlam×na gelmektedir. Yani, nur dünyas×na ait olan ruh, karanl×k dünyas×na ait
olan maddi vücutta mahpus kalm×ü olup ancak ölüm vas×tas×yla kurtulabilir. Orfizm’de ilk defa bu kelimelerle ifade edilen bu düüünce, hemen hemen bütün mistik dinlerde önemli bir yer
iügal etmektedir. Orfizm’in Fisagorcuulk’la ve muhtemelen Gnostisizm’le de baz× ortak yönleri vard×r. Bkz. Brandon, DCR, 482; Schimmel, age, s. 249.
38 Diaspora (Sürgün, daù×lma); Yahudiler’in genellikle tutsakl×k, sürgün ve bazan da seyahat ve
benzeri sebeplerle Filistin bölgesinden ayr×larak baüka bölgelerde yaüamaya baülamalar× demektir. Diaspora, m.ö. 721’de úsrail krall×ù×n×n ve Samarya’n×n Asurlular’ca yerle bir edilmesiyle baülam×üsa da, as×l Diaspora m.ö. 586’da Babil Kral× II. Nabukadnezzar’×n Yahuda’y× ve
Kudüs’ü yak×p y×kmas×yla meydana gelmiütir. Bkz. Gündüz, age, s. 95.
** Maniheizm; Mani (m.s. 215-275) taraf×ndan kurulmuü, esas olarak düalistik bir yap×ya sahip
bir dindir. Mani’nin sistemi genelde uzlaüt×rmac× idi. Fakat esas olarak Zerdüütiliùin, Ayd×nl×k’la Karanl×k aras×ndaki kozmik mücadeleden oluüan düalist anlay×ü×ndan ç×kar×lm×üt×r. Bu düalist anlay×ü Gnostisizim türü insan doktrininde yans×t×lm×üt×r. Bu doktrin, baülang×çta Iü×k zerreciklerinin maddi bedenlerde hapsedilmesi sebebiyle insan×n maruz kald×ù× ×zd×rap verici durumu aç×klam×üt×r. Bkz. Brandon, DCR, 425.

da yer alan Upaniüadlar’da, Samsara37 düüüncesinde ortaya ç×km×üt×r.
Bat×da ise Plato taraf×ndan geliütirilmiü olup ilk defa alt×nc× as×rda Fisagorculuk ve Orfizm’de göze çarpar. Bu düalizm türü Orfik tabirle k×saca: “soma (beden)”, “sema (bir mezar)” anlam×nda ifade edilmiütir.* Bu
düüünce Diaspora38 Yahudileri’ni, özellikle de Philo’yu etkilemiü ve Paulinian öùretide ve Gnostisizm’de yans×t×lm×üt×r. H×ristiyanl×ù×n insan
doktrini, Yahudiliùin psiko-fizik bir organizma olarak insan geleneùi ile
Orpheo-Platonik görüü aç×s×ndaki uzlaümay× temsil eder. Düalizm’in
ikinci ü×kk×n×n en aü×r× ve son üekli Maniheizm’de görülür.** Düalizm’in
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39 Brandon, DCR, 250.
40 Pike, ERR, 131-132, 262.
41 Nirvana (Nibbana); Budizm’e göre ayd×nlanm×ü ruhun tekrar tekrar vücut bulan (dünyaya gelme) k×s×r döngüsünden kurtulmas×, buna son vermesi demektir. Nirvana, Hinayana mezhebine
göre yokluk anlam×na gelir. Mahayana ekolü ise onu, ruhun kavuütuùu metafizik bir mutluluk
olarak alg×lar. Bkz. Gündüz, age, s. 286.
42 Karma; Hinduizm’in temel öùretilerinden birisi olan Karma doktrini, ac×mas×zca iüleyen bir

Kitab-× Mukaddes’e de yans×yan ûeytan telakkisinin sebebiyet verdiùi düalist anlay×ü, zaman içerisinde “kötülük problemi” diye bir baüka
anlay×ü×n geliütirilmesine yol açm×üt×r. O da “Evil” terimiyle karü×lanm×üt×r. Evil, “iyiliùin karü×t×” demektir. Fakat Eyüb, Tanr×’n×n yaratm×ü
olduùu dünyada kötülüùün varl×ù×ndan yak×nan ilk kiüi de deùildir. H×ristiyan teologlar genellikle Tanr×’n×n “iyiliùi”ni, O’nun “her üeye gücünün yetmesi” ile uzlaüt×rmaya özen göstermiüler ve daima bu problemin
insan akl× ile çözülebileceùini itiraf ederek bu konudaki çabalar×na son
vermiülerdir. úslam’da da, kötülük ve iyiliùin Allah’×n iradesinin sonucu
olduùu kabul edilmiütir. Budizm’de ise, tüm varl×ù×n kötü olduùu ve nihai mutluluùun hayat tekerleùinden kurtulup Nirvana’ya41 ulaümakla elde edilebileceùi iddia edilmiütir. Hindular da, Budistler’le paylaüm×ü olduklar× Karma42 doktrinine göre bir kimsenin üimdiki hayatta biçtiùi üe-

ûu halde düalizm; en güçlü olarak Zerdüütiler ve Maniheistler’de olmak üzere, diùer pek çok dindar kimseler taraf×ndan ortaya at×lm×ü bir
doktrindir. Bu doktrine göre birbirinin z×dd× olan ve devaml× birbiriyle
mücadele eden iki prensip veya güç vard×r. Bunlar: úyi-kötü, Tanr×-dünya, madde-mana, ruh ve beden’dir. Metafizik düalizmin karü×t× da Monizm’dir. Monizm ise, yaln×z bir varl×ù×n mevcudiyetini savunan felsefi
doktrindir. Bu anlamda údealizm, Panteizm ve Materyalizm’in hepsi
Monist’tir. Diùer taraftan düalizmde madde, mana veya akl×n z×dd×d×r.40

bu üekli bedeni her zaman kötü veya ruhu kirletici olarak görmüütür. Bu
düüünce genellikle ruhun bir vücuttan diùerine geçiüi inanc×n×n da temelini teükil etmiütir.39
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ahlak kural× olarak deùerlendirilmektedir. Karma, k×saca “ne yaparsan karü×l×ù×n× görürsün” anlay×ü×na yönelik evrensel bir sistemdir. Kast sistemini ve ruh göçüne inanc× esas alan Hinduizm’e göre bütün varl×klar sürdürdükleri hayatta ortaya koyduklar× performansla bir sonraki yaüam biçimlerini tayin ederler. Geniü bilgi için bkz. Gündüz, age, s. 213; Schimmel, age, s. 235236. Hint kökenli dinlerde Karma-Tenasuh inanc× hakk×nda geniü bilgi için bkz. Yitik, Ali úhsan, Hint Kökenli Dinlerde Karma únanc×n×n Tenasuh únanc×yla úliükisi, ústanbul, 1996.
43 Pike, ERR, 148.
44 Brandon, DCR, 234.

Benzer bir anlat×m da Kur’ân-× Kerim’de üu üekilde yer almaktad×r:

“Ve Rab Allah’×n yapt×ù× bütün k×r hayvanlar×n×n en hilekar× olan y×land×. Ve kad×na dedi: Gerçek, Allah: Bahçenin hiçbir aùac×ndan yemeyeceksiniz dedi mi? Ve kad×n y×lana dedi: Bahçenin aùaçlar×n×n meyvas×ndan yiyebiliriz; fakat bahçenin ortas×nda olan aùac×n meyvas× hakk×nda Allah: Ondan yemeyin ve ona dokunmay×n ki, ölmiyesiniz dedi. Ve
y×lan kad×na dedi: Kat’iyyen ölmezsiniz; çünkü Allah bilir ki, ondan yediùiniz gün, o vakit gözleriniz aç×lacak ve iyi ve kötüyü bilerek Allah
gibi olacaks×n×z. Ve kad×n gördü ki, aùaç yemek için iyi ve gözlere hoü
ve anlay×ül× k×lmak için arzu olunur bir aùaçt× ve onun meyvas×ndan ald×
ve yedi ve kendisiyle beraber kocas×na da verdi, o da yedi. úkisinin de
gözleri aç×ld× ve kendilerinin ç×plak olduùunu bildiler ve incir yapraklar×n× dikip kendilerine önlük yapt×lar...”.

M.Ö.1.yüzy×lda úblis, Yahudilik’te, Baütan Ç×karma hikayesinde geçen y×lan’la özdeüleütirilmiü ve dünyaya ölümü getirmekle suçlanm×üt×r.44 Hikaye Tekvin, 3/1-7’de üöyle anlat×lm×üt×r:

yin, daha önceki hayatta ekmiü olduùunun sonucu olduùunu ileri sürmüülerdir. Zerdüütilik ve Maniheizm gibi düalist anlay×ü× benimseyen
dinler, iki tanr× veya iki prensibin; daha doùrusu biri iyilikten diùeri de
kötülükten olmak üzere, her üeyden sorumlu olduùu ve sonunda iyinin
kötüye galip geleceùi doktrini ile bu iyilik ve kötülük problemini çözmüülerdir. Evrim teorisi taraftarlar× da, insanl×ù×n as×rlar içerisinde ortaya ç×kt×ù× üartlar× düüünerek, “kötülük problemi” diye bir üeyin olmad×ù×n× söylemiülerdir.43
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45 A’râf, 7/19-22.
46 Apokrif; Yunanca’da “gizlenmiü” anlam×na gelen bir terim olup genel manada dinî literatür
içerisinde sahih ve otantik olarak kabul edilmeyen metinleri ifade eder. Bkz. Gündüz, age, s.
38.
47 II. údris, 18/3, 29/14 vd.
48 Hikmet, 2/24.
49 Gordon, “Satan”, DRE, 398; Davidson, age, s. 261-262.

Kötülükte insanüstü bir arac×ya yap×lan bu tür imalar, k×smen úran
(Zerdüütilik) etkisiyle, Apokrif46 literatürde dikkate deùer bir geliüme
kaydetmiütir. ûeytan; Satan, Sotona, Satanail, Satomail, Beliar ve Mastema gibi farkl× isimler alt×nda, “Iü×k Tanr×s×’n× reddeden” ve böylece
cennetten at×lan,47 ayn× zamanda üeytanlar da denilen isyanc× meleklerin
baü×, kötülük âleminin kral×,48 Havva’y× baütan ç×karan, ölümün ve tüm
diùer hastal×klar×n sebebi olarak tasvir edilmiütir.49

Görüldüùü gibi Tevrat’ta ve Kur’ân’da anlat×lanlar birbiriyle çok
benzeümektedir. Ancak, Tekvin’deki anlat×mda ûeytan’×n y×lan k×l×ù×nda
kamufle edilmesi veya y×lanla özdeüleütirilmesi, belki de Tekvin’in ilk
bölümlerinde yer alan ve Kur’ânî anlat×ma da çok yak×n olan bu husus,
çok geç dönemlerde farkedilmiü gibi gösterilmektedir. Her ne kadar y×lan k×l×ù×nda veya y×lanla özdeüleütirilerek verilmiü de olsa, Âdem’le
Havva’n×n cennetten ç×kar×lmas×na sebebiyet verenin ûeytan olduùunda
Tevrat ve Kur’ân’×n ittifak× görülmektedir.

“(Allah buyurdu ki): Ey Âdem! Sen ve eüin cennette yerleüin, dilediùiniz yerden (bol bol) yeyin. Ancak üu aùaca yaklaümay×n, sonra zalimlerden olursunuz. Derken ûeytan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz, s×rf melek olursunuz veya
ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi bu aùaçtan menetti, baüka bir sebepten deùil dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öùüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onlar× hile ile aldatt×. Aùac×n meyvesini tadd×klar×nda çirkin yerleri (avret mahalleri) kendilerine göründü. Ve cennet
yapraklar×ndan üst üste yamay×p üzerlerine örtmeye baülad×lar...”45.
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50 Bkz. Eyüb, 1/12; Douglas, NBD, 1145-1147; Encyclopedia Britannica (EB), “Satan”, U.S.A,
1970, XIX, 1084.
51 Bkz. Ç×k×ü, 23/22.
52 Bkz. Say×lar, 22/22.
53 Bkz. I. Krallar, 5/4, 11/14, 23, 25.

ûu halde Eyüb’ün Kitab×’nda ûeytan, “düüman (adversary)” demektir ve “ûeytan” diye isimlendirilmelidir. Çünkü ûeytan’×n Eyüb’e karü×
tav×rlar× hep düümanca olmuütur. “Düüman” kelimesinin úbranice karü×l×ù× olan ve genellikle “ûeytan” için kullan×lan “adversary” veya “adversaries” terimleri Eski Ahid’in önceki kitaplar×nda s×kça geçer. Fakat genel manada “düüman” anlam×n× ifade eder.51 Balam hikayesinde de melek, “bir düüman” diye isimlendirilmiütir. úbranice kelime burada “bir
ûeytan” olmaktad×r. Ancak anlam Eyüb’dekinin ayn×s× deùildir.52 I. Krallar’da “düüman (adversary)” kelimesi dört defa geçmekte olup53 her birinde úbraniler “bir üeytan” ifadesini kullanm×ülard×r. Fakat her defas×nda böyle bir kullan×mla “bir insan düüman”a iüaret etmek istemiülerdir.
Zekeriyya, 3/1 vd. ise “düüman”, Eyüb’deki “düüman”la ayn× rolü oy-

Eski ve Yeni Ahidler aras× literatürde ûeytan düüüncesinde belirgin
bir geliüme meydana gelmiü ve Ahidler aras×nda geçen devrede kötünün
üah×sland×r×lmas× gerçekleütirilmiütir. Daha önce de ifade edildiùi gibi,
bunun da genellikle úran etkisiyle mümkün olduùu söylenmiütir. Çünkü
úranl×lar, o dönemlerde geliümiü bir melek ve ûeytan düüüncesine sahiplerdi. Dolay×s×yla bunlar×n pek çoùunun sonraki Yahudi düüüncesine
geçmiü olduùu düüünülmüütür. Söylendiùine göre, Eski Ahid tek baü×na
bu düüüncelerden yoksundu. Bununla birlikte o, insanlara, tanr×sal bir
“düüman (adversary)” fikrini sunmuütur. Yukar×da da iüaret edildiùi gibi bu düüünce Eyüb’ün Kitab×’n×n ilk iki bölümünde mevcuttur. úlk iki
bölümde ûeytan, “Tanr×’n×n oùullar×ndan (tanr×sal temsilcilerden) biri”
olarak tan×mlanm×üt×r. Onun; iyi insanlar×n doùruluklar×n× test etmek üzere, onlara felaketler getirme gibi, kendisine Tanr× taraf×ndan verilmiü
özel bir görevi de vard×.50
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54
55
56
57
58
59
60

Bkz. I.Tarihler, 21/1; karü. II. Samuel, 24/1.
HBD, 647.
Yuhanna’n×n I. Mektubu, 3/8.
Douglas, NBD, 1146.
Matta, 10/25, 12/24, 27.
Yuhanna, 14/30.
Efesoslulara Mektup, 2/2.

ûeytan hakk×nda Eski Ahid’e nazaran Yeni Ahid’de daha çok bilgi
verilmiütir. Yeni Ahid’de, fevkalade günahkar varl×ktan, ara s×ra kullan×lan Beelzebub (veya Beelzeboul ya da Beezeboul) ile birlikte “ûeytan”
veya “úblis (ho diabolos)” üeklinde ayr× ayr× söz edilmiütir. Beelzebul
ise, “üeytanlar×n baü×” anlam×nda kullan×lm×üt×r.58 Ayn× zamanda “bu dünyan×n prensi”59 veya “hava kuvvetlerinin reisi”60 gibi ifadeler de yer al×r.
Yeni Ahid’de ûeytan daima Tanr×’n×n düüman× ve Tanr×’n×n planlar×n×
bozmaya çal×üan biri olarak tan×t×lm×üt×r. Matta ve Luka’da anlat×ld×ù×na
göre, úsa, görevine ilk baülad×ù× s×rada ûeytan taraf×ndan ciddi bir s×nava

nar; sanki o, bir davay× bitirmeye çal×üan bir vekil gibi hareket eder ve
baü rahip Yoüu’ya karü× bir suçlama getirir. Fakat I. Tarihler, 21/1’de bu
rolde farkl×l×k göze çarpar. Orada “düüman”×n rolü “insanlar× günaha teüvik etmektir”. Ayn× zamanda Tarihler onu, Davud’un yapt×ù× yanl×ütan
Yahve’yi sorumlu tuttuùundan, sak×n×lmas× gereken birisi olarak takdim
eder.54 Burada úbraniler “adversary” kelimesinin baü×ndan “the” tak×s×n×
kald×rm×ülard×r. Bu durumda bu ifadenin ya “bir düüman” veya büyük bir
ihtimalle uygun bir isim olarak “ûeytan” diye tercüme edilmesi gerekir.
úüte sadece bu noktada ve Eski Ahid’in son kitaplar×ndan birinde bu özel
nüansla kullan×lm×üt×r. Bu andan itibaren ûeytan veya diùer üeytani figürler Yahudi düüüncesinde göze çarpmaya baülam×üt×r. ûeytan art×k sadece insanlar×n deùil, Tanr×’n×n da “düüman×” say×lmaya ve günah ve kötülükten sorumlu tutulmaya baülam×üt×r.55 Asl×nda Yuhanna, “ûeytan’×n
baülang×çtan beri günahkar olduùunu” söylemiütir.56 ûeytan hakk×nda
Eski Ahid’de yer alan referanslarda da bu düüünce tekrarlanm×üt×r.57
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Efesoslulara Mektup, 6/11.
Timoteosa I. Mektup, 3/7; Timoteosa II. Mektup, 2/26.
Bkz. Luka, 22/31 vd.
Yuhanna, 8/44.
Luka, 22/3; Yuhanna, 13/27.
Yuhanna, 13/2.
Yuhanna, 14/30.
I. Korintoslulara Mektup, 7/5.

Ayr×ca Pavlus, Efesoslular’a, “Tanr×’n×n tüm z×rh×n× bürünün ki, ûeytan’×n hilelerine karü× durabilesiniz” diye öùüt vermiütir.68 Yine Pavlus’un mektuplar×nda, “ûeytan’×n tuzaklar×na dair” referanslar vard×r.69
Bu tür pasajlar×n anlam×, H×ristiyanlar’×n, merhametsizce ve kurnazca
hareket edilen bir mücadele ile meügul olduklar×n× vurgulamakt×r. Onlar;
mücadeleden çekilme pozisyonunda olmad×klar× gibi, basitçe “kötü daima kötü olacakt×r” gibi bir varsay×mda bulunacaklar da deùildir. Zira
cesur olmak kadar, aleyhte davranma tecrübesini yaüamaya da ihtiyaç
vard×r. Fakat kararl× muhalefet daima baüar×l× olacakt×r.
ûeytan, muhalefetini sadece úsa ile s×n×rl× tutmam×ü; úsa’n×n görev süresi boyunca sürekli olarak úncil’e de muhalefet etmiütir. ûeytan, Petrus
haç düüüncesine karü× ç×kt×ù×nda ve úsa taraf×ndan, “Sen benim arkama
geç ûeytan” üeklindeki bir azarlama ile karü×laüt×ù×nda, bunu úsa’n×n
mensuplar× vas×tas×yla baüarm×üt×. ûeytan’×n Petrus hakk×nda baüka planlar× da vard×, fakat úsa onun için dua etmiüti.70 ûeytan ayn× zamanda
úsa’n×n düümanlar× aras×nda da dolaüm×üt×. Çünkü úsa, kendisine muhalefet edenlerden “Sizin baban×z ûeytan” diye söz ederdi.71 Bunlar×n hepsi,
úsa’n×n çarm×ha geriliüi esnas×nda çektiùi ×zd×rapta bir doruk noktas×na
varm×üt×r. Mesela Yahuda úskariyot’un úsa’y× ele verme iüi, kötü birisinin
faaliyetine hamledilmiütir. ûeytan, Yahuda’n×n “içine girdi”.72 O, Simon’un oùlu Yahuda úskariyot’un kalbine, úsa’ya ihanet etme fikrini
yerleütirdi.73 Sonunda úsa, ümitle beklenen haç’la “bu dünyan×n reisi geliyor” diyecektir.74
ûeytan, insanlar× da baütan ç×karmaya devam etmiütir.75 “ûeytan se-

61 Bkz. Luka, 4/5-6.
62 Matta, 4/1 vd.; Luka, 4/1 vd. Ayr×ca bkz. Markos, 1/13.
63 Kur’ân-× Kerim’de belirtildiùine göre annesi Hz. Meryem’i dünyaya getirdiùinde Allah’a:
“...Ya Rabbi! K×z doùurdum. Erkek, k×z gibi deùildir, ben ona ‘Meryem’ ad×n× verdim, ben
onu da soyunu da, kovulmuü ûeytan’dan senin himayene b×rak×yorum” (Âl-i úmrân, 3/36) niyaz×nda bulunmuü ve böylece Hz. Meryem de úsa (a.s) da ûeytan’×n kötülüùüne karü× Allah’×n
himayesine havale edilmiülerdi. Hz. Peygamber de, bir hadisinde; “...Hz. Meryem ve oùluna
ûeytan dokunmam×üt×r” (Buhari, Enbiya, 44) buyurmak suretiyle bu ilahi koruman×n gerçekleütiùine iüaret etmiütir.
64 úbranilere Mektup, 4/15.
65 Yuhanna’n×n I. Mektubu, 3/8.
66 Petrusun I. Mektubu, 5/8.
67 Pavlusun II. Korintoslulara Mektubu, 11/14.

Bu mücadelenin sert ve üiddetli oluüunda hiç üüphe yoktur. Petrus,
ûeytan, “úsa’y× yok etmek için onu aramak üzere kükreyen bir arslan gibi yürüdü”66 diyerek, onun vahüice düümanl×ù×n× vurgulam×üt×r. Pavlus
ise, aksine, ûeytan’×n “kötü birisi” taraf×ndan kullan×lm×ü olabileceùini
düüünmüütür. Pavlus’a göre, eùer onun buyruùu alt×ndakiler salah hizmetçileri suretine girerlerse, bunda üaü×lacak bir üey yoktur. Çünkü
“ûeytan’×n kendisi de bir ×ü×k meleùine (Lusifer) dönüütürülmüütür”.67

tâbi tutulmuütu. úsa’n×n günaha teüvik edildiùi s×rada ûeytan, “dünyan×n
idarecisi” olarak gösterilmiütir.61 O zaman ûeytan úsa’y×, misyonuna
yanl×ü ruhta devam etmeye teüvik etmiüti.62 Fakat ûeytan bunu baüaramam×ü ve úsa’ya zarar verememiüti.63 Bu ciddi s×nama süreci tamamland×ù×nda ûeytan, úsa’y× “bir süre” terketmiüti. Ancak bu “bir süre” sözü,
ûeytan’×n úsa ile olan mücadelesinin daha sonra tekrar baülayacaù× anlam×na geliyordu. Bunun böyle olacaù×, úsa “t×pk× bizde olduùu gibi her hususta imtihan olunmuütu”64 cümlesinden de aç×kça anlaü×lmaktad×r. Ancak, úsa ile ûeytan aras×nda geçen bu mücadele tesadüfi deùildi. úsa’n×n
bu dünyaya geliüinin esas amac×, “onun, ûeytan’×n kötülüklerini ortadan
kald×rmas×” idi.65 Yeni Ahid’in her yerinde Tanr×sal güçler ve “iyi” ile,
ûeytan taraf×ndan sevk ve idare edilen “kötü” aras×nda büyük bir mücadele göze çarpmaktad×r.
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Resüllerin úüleri, 5/3.
Resüllerin úüleri, 13/10.
Yuhanna’n×n I. Mektubu, 3/10.
Vahiy, 2/9, 3/9.
Vahiy, 2/13.
I. Selaniklilere, 2/18.
Markos, 4/15.
Matta, 13/38.
Luka, 13/16.
Luka, 4/6.
Eyüb, 1/12, 2/6; I.Korintoslular, 10/13; Vahiy, 20/2, 7.
I.Korintoslular, 5/5; karü. II. Korintoslular, 12/7.
Burada söz konusu olan yetmiü kiüi, úsa’n×n tayin ettiùi ve gitmek üzere olduùu her üehre önceden ikiüer ikiüer gönderdiùi kimselerdir. Bkz. Luka, 10/1-20.
89 Luka, 10/18.

Fakat Yeni Ahid’de, onun s×n×rlanm×ü olduùundan ve maùlup edileceùinden kesin bir dille bahsedilmiütir. Onun gücü türemiütir.85 O, faaliyetini sadece Tanr×’n×n koymuü olduùu s×n×rlar içerisinde icra edebilir.86
Hatta o, doùruya sebebiyet verme amac×yla öne sürülerek de kullan×lm×üt×r.87 úsa, yetmiü kiüi88 ile ilgili misyonunda haz×rlay×c× (ön) bir zafer
görmüütür.89 Yine úsa, “daimi ateüi”, “ûeytan ve melekleri için haz×rlan-

nin gönlünü niçin doldurdu...?”76 sözünden onun, sözde bir dindar olan
Anainas’×n; “Sen ûeytan’×n çocuùu”77 sözünden de, H×ristiyan yolunun
aç×k bir muhalifi olduùu söylenen Elymas’×n içine girerek iü yapt×ù× göze çarpmaktad×r. ûeytan’la ilgili genel prensip, Yuhanna’n×n I. Mektubu,
3/8’de: “Günah iüleyen ûeytan’dand×r” üeklinde verilmiütir. Böylece
kendilerini ûeytan’a teslim eden insanlar, etki yönünden ona aittirler.
Onlar ûeytan’×n “çocuklar×” olurlar.78 Yeni Ahid’de; “ûeytan’×n Sinagogu”79 ve insanlar×n ikamet ettiùi o “yer ûeytan’×n da yeridir”80 gibi ifadelere de rastlanmaktad×r. ûeytan, misyonerlerin çal×ümalar×n× da engellemeye çal×üm×üt×r.81 Onun bir özelliùi de, insanlar×n kalplerine ekilen iyi
tohumlar× al×p götürmektir.82 ûeytan, “kötü kimselerin çocuklar×n×” bu
dünya üzerinde yayar.83 O bir k×s×m faaliyetlerle fiziki etkiler de meydana getirebilir.84 O daima becerikli ve aktif olarak tan×t×lm×üt×r.
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Matta, 25/41.
Vahiy, 20/10.
Yuhanna, 12/31.
Yuhanna, 16/11.
Resüllerin úüleri, 26/18.
Romal×lara Mektup, 16/20.
Douglas, NBD, 1146-1147; EB, “Satan”, XIX, 1084-1085.
Hades; H×ristiyanl×k’ta, úsa Mesih’in haça gerilme sonras×nda ziyaret ettiùine inan×lan yer; yarg×lanma öncesinde ruhlar×n bekletildiùi mekan; bie çeüit cehennmedir. Bkz. Gündüz, age, s.
152.
98 Bkz. Matta, 12/29; Brandon, DCR, 234.

90
91
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Binlerce y×l boyunca ve H×ristiyanl×ù×n Roma dünyas×nda yerleümesinden sonra ûeytan’×n, Âdem’in Adn Cenneti’ndeki günah× yüzünden

O halde Yeni Ahid’in “ûeytan” diye bir varl×k hakk×ndaki üehadeti
aç×kt×r. Zarar vermek ve kötülük yapmak isteyen ve daima Tanr×’ya ve
O’nun halk×na düüman olan ûeytan bir realitedir. Fakat o; úsa’n×n hayat×, ölümü ve yeniden diriliüinde daha önce hükmen maùlup edilmiütir ve
bu maùlubiyet úsa’n×n tekrar geliüinde aç×kça görülecek ve tamamlanacakt×r.96 úlk H×ristiyan Soteriolojisi (Hz. úsa’ya itikat ederek kurtulma
doktrini) úsa’n×n ölümünü, insanl×ù× ûeytan’dan kurtarmak için Tanr× taraf×ndan planlanm×ü bir vas×ta veya insanl×ù× kurtarmak için ûeytan’a
ödenen fidye olarak yorumlam×üt×r. úsa’n×n Hades’e97 iniüi de, ûeytan’×n
kendi evinde maùlup edilmesi olarak aç×klanm×üt×r.98

Buraya kadar iüaret edilmiü olduùu gibi, ûeytan’la mücadele úsa’n×n
çarm×ha geriliüinde dönüm noktas×na varm×üt×r. Orada úsa ondan, “maùlup edilmiü”92 ve “mahkum edilmiü”93 diye söz etmiütir. Zafer ise, úbranilere Mektup, 2/14 ve Yuhanna’n×n I. Mektubu, 3/8’de aç×kça söylenmiütir. Vaizlerin görevi de insanlar× “ûeytan’×n gücünden Tanr×’ya döndürmektir”.94 Pavlus, emin bir üekilde, “Bar×ü Tanr×s× yak×nda ûeytan’× sizin ayaklar×n×z×n alt×nda ezecektir” demiütir.95

m×ü” olarak düüünmüü90 ve Yuhanna, bunun meydana geleceùini görmüütür.91
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Vahiy, 12/7; HBD, 648.
Pike, ERR, 339.
Davidson, age, s. 261; Pike, ERR, 339.
Brandon, DCR, 234.

Reformasyon, üeytani güce inançta baz× küçük deùiüiklikler yapm×üt×r. Mesela Luther, Tanr×’ya inand×ù× gibi ûeytan’a da kesin olarak inanm×üt×r. Ancak, 18. yy’da rasyonalist bir yumuüaman×n doùuüu ile, ûeytan’a inanç nüfuzunu kaybetmeye baülam×üt×r. Fakat Roma Katolik Kili106
107
108
109

ûeytan, sanat ve edebiyatta da bazan acayip bir hayvan, bazan siyah
bir erkek, bazan çabuk etki alt×nda kalabilen erkekleri günaha sevketmek üzere cazibelerini gösteren bir kad×n olarak tasvir edilmiütir. Halk
tasavvurunda ise ûeytan’×n boynuzlar×, t×rnaklar× ve kuyruùu vard×r. Dolay×s×yla ûeytan’×n resimleri deùiüik deùiüik olmuütur. Genellikle o, siyah renklere bürünmüü insan üeklinde düüünülmüütür. (Satanistler’in
genelde siyah renkli giyecekleri ve pek çok konuda siyah rengi tercih etmelerinde ûeytan’×n bu üekilde tasvir ediliüinin etkisi olabilir). Dante’ye
göre onun üç baü× vard×r. ûeytan’a benzeyen ve boynuzlar×, kuyruùu ve
çatal t×rnaklar× olan figür, muhtemelen, ormanlar×n, otlaklar×n, sürülerin
ve çobanlar×n tanr×s× olan Yunan tanr×s× Pan ve yar×s× insan yar×s× keçi üeklinde üehvetli bir yar× tanr× olan Satirler’den ç×kar×lm×üt×r. Bunun, Keltler’in boynuzlu tanr×s× Cerunnos’u hat×rlatma ihtimalinden de söz edilmiütir.109 Yine halk telakkisine göre ûeytan, yiyip yutabileceùi kimseyi
aramak üzere dünyay× devaml× dolaü×r.

H×ristiyan teologlar zaman içerisinde ûeytan’×n dinden dönmüü bir
melek olduùu teorisini geliütirmiülerdir. Nitekim Hanok’un Kitab×’nda
“üeytanlar”×n, meleklerin ve kad×nlar×n çocuklar× olduklar× varsay×lm×üt×r.102 Apokaliptik eserlerde103 Asmodeus,104 ûeytan ve Sammael’in, üeytanlar×n “idarecileri” olduklar×na dair s×k s×k iüaretlere rastlanm×üt×r. Belki de bunlar, Vahiy, 9/11’deki Apollyon ve Vahiy, 12/9’daki “eski y×lan”la özdeüleütirilmiülerdir. Bu düüünce ve rivayetler de, Milton’un
“Yitik Cennet”i sayesinde ortaya ç×km×üt×r. Orada biraz da dramatik bir
üslupla anlat×ld×ù×na göre ûeytan, önceleri cennette bir melekti. Tanr×’ya
karü× bir baükald×r×ya öncülük etti ve suçlar× sebebiyle, kendisine tâbi
olanlarla birlikte cennetten uzaklaüt×r×ld×lar.105 Baü Melek Mikail onun

99 Pike, ERR, 338 vd.
100 Romal×lara Mektup, 16/20; I. Korintoslulara, 15/24 vd.
101 Luka, 10/18; Yuhanna, 12/31; bkz. Gordon, “Satan”, DRE, 398.
102 Karü. Tekvin, 6/1-4.
103 Apokalips (Apocalypse) “vahiy” ya da “gizli olan× ifüa etme, açma” anlamlar×na gelir. Dolay×s×yla Apokaliptik metinler, normalde gizli olan üeyleri aç×klama veya gelecekle ilgili birtak×m bilgiler verme muhtevas×nda olan metinlerdir. Yahudi Apokaliptik metinleri, yaklaü×k olarak m.ö. 200-m.s.100 tarihleri aras×na aittir. Bunlar aras×nda Daniel’in Kitab×, Enoch’un S×rlar× Kitab×, úbrahim’in Vahyi, Âdem’in Vahyi ve Baruch’un Vahyi gibi metinler bulunur. Diùer
taraftan Pavlus’un Vahyi ve Peter’in (Petrus) Vahyi gibi metinler ise, H×ristiyan Apokaliptik
metinleri aras×nda yer al×r. Bkz. Gündüz, age, s. 37.
104 Asmodeus veya Asmodi, Eski Ahid’in Tobit Kitab×, 3/17’de ve Talmud’da geçen kötü üeytand×r. Muhtemelen o, úranl×lar’×n öfke üeytan× Aeshma Daeva’dan türetilmiütir. Bkz. Brandon,
DCR, 107; Gündüz, age, s. 44.
105 Karü. úüaya, 14/12-15.

baül×ca düüman×yd×.106 Milton’un tasvir ettiùi ûeytan heybetli bir figürdür, büyük günahkard×r. Faust’un hikâyesinde geçen Mefisto’nun (cennetten kovulduùu farzedilen yedi üeytandan ikincisi, kötü adam) ona
baüvurmadan yapamayacaù× söylenmiütir.107 Tertullian, ûeytan’a, “Tanr×’n×n taklitçisi” ad×n× vermiütir. Ayr×ca ûeytan, kibirlenmesi ve Tanr×’n×n
iyi iülerini k×skanmas× sebebiyle, O’nun huzurundan kovulmuü olan
güçlü bir melek olarak da düüünülmüütür.108

insanlar×n ruhlar×na sahip olma gibi bir hakk× elde ettiùi ve bu insanlar×n
ancak úsa’n×n çarm×ha gerildiùi yerde dökülen kan×n×n fidyesi ile kurtulabilecekleri düüünülmüütür.99 Dolay×s×yla úsa, ûeytan’× ve onun tüm fiillerini yok etmek için gelmiütir. Bu yok etme, Son Yarg×’ya kadar tamamlanamayacak olmas×na raùmen,100 prensip olarak úsa taraf×ndan baüar×lm×ü olduùu onun üu sözlerinden anlaü×lmaktad×r: “...Ve úsa onlara
dedi: ûeytan’×n gökten üimüek gibi düütüùünü gördüm”.101
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110 Pike, ERR, 339.
111 Brandon, DCR, 234. H×ristiyanl×k’ta ve Bat×’da ûeytan anlay×ü× hakk×nda bilgi için bkz. Scognamillo, Giovanni-Arslan, Arif, Doùu ve Bat× Kaynaklar×na Göre ûeytan, ústanbul, 1999, s.
19-56.
112 Brandon, DCR, 234.
113 Pike, ERR, 339.
114 Hinnells, DR, 286.
115 Hartland, E. Sidney, “Satanism”, Encyclopedia of Religion and Ethics (ERE), ed. James Hastings, New York, 1980, XI, 203.

H×ristiyanl×k’taki ûeytan anlay×ü×n×n Satanizm’le (ûeytan’a tap×nma)
irtibatland×r×l×ü× da bu yaül× kad×n hadisesine dayand×r×lmaktad×r. Özellikle H×ristiyanl×k’taki ûeytan anlay×ü× hususunda gelinen bu nokta, H×ristiyanl×k’taki ûeytan anlay×ü×ndan Satanizm’e geçiüte bir köprü görevi
yapt×ù×ndan, konumuz aç×s×ndan da önem arzetmektedir. Çünkü, “ûeytan’a tanr× diye tap×nma”113 anlam×na gelen ya da “ûeytan’a veya H×ristiyan Demonolojisi’nden diùer üahsiyetlere tap×nma”114 diye de tan×mlanan Satanizm’in, 1880’li y×llarda Avrupa ve Amerika’n×n deùiüik ülkelerinde devam ettirilmiü olduùu söylenmiütir.115 Görüldüùü gibi Sata-

Takriben iki yüz y×l veya daha fazla süre boyunca üahsi bir üeytan×n
varl×ù× ancak sorgulanabilmiü ve çok yaül× bir kad×n, kötü ruhla (ûeytan)
bir iliükisinin bulunduùunu itiraf ettiùi için kaz×ùa baùlan×p yak×lm×ü ve
iùrenç bir üekilde öldürülmüütür. Asl×nda bu kad×n×n ûeytan’la iliükisinin daha ziyade ona tap×nma üeklinde olduùu düüünülmüü ve o yüzden
öldürülmüütür. Yine ortaçaùlar boyunca ûeytan, kendisine büyücü kad×nlar taraf×ndan tap×n×ld×ù× düüünülerek, büyü ile yak×ndan irtibatland×r×lm×üt×r. Tabii olarak o, Satanizm’in ve bir Satanist Âyini olan Black
Mass’×n da odak noktas× haline getirilmiütir.112

sesi ve pek çok Protestan f×rkas×nda bu inanç günümüze kadar devam edegelmiütir. Son y×llarda bu inanç, kötülük probleminin ancak üahsi bir üeytan faraziyesine dayanarak anlaü×labileceùi sonucunu ç×karan yazarlar taraf×ndan yeniden canland×r×lm×üt×r.110 ûeytan’a inanç genel olarak modern
H×ristiyanlar taraf×ndan terkedilmiü ya da yeniden yorumlanm×üt×r.111
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únsan itidal konusunda az üey yapabildiùi için, yeni ve ihtilalci konular×n seçici kabulü mevcut deùildir. Netice itibariyle her üey kaos ha-

Fakat durun. Bizler tarihte, kötü adam×n sürekli olarak kahramanlaüt×ù× yegane dönemlerden birini yaü×yoruz. Kahraman karü×tl×ù× kültü,
baükald×ran (âsi) ve kötülük edeni yüceltmiütir.

“ûeytan ve onun iüleri uzun bir zaman dilimi içinde pek çok üekil alm×üt×r. Son zamanlara kadar Katolikler’e göre Protestanlar; Protestanlar’a göre de Katolikler ûeytan’d×. Her ikisine göre de Yahudiler ûeytan’d×. Keza Doùulu’ya göre Bat×l× bir ûeytan’d×. Eski Bat×’n×n Amerikan
yerleüimcilerine göre de K×rm×z× Adam bir ûeytan’d×. únsan×n, baükalar×n× kötüleyerek kendisini yüceltme üeklindeki kötü al×ükanl×ù× uygunsuz
bir fenomen olmakla birlikte, yine de onun duygusal mutluluùu için
aç×kça gereklidir. Bu davran×ü usulleri gücünü kaybetmiü olmas×na raùmen, hakikatte herkese göre bir grup, kötünün somut örneùini temsil
eder. Ancak, bir kimse, baüka birisinin kendisini hatal×, kötü veya dünya iülerinde bir amaç için kullan×labilir olarak kabul ettiùini düüünse bile, böyle bir düüünce çabucak zihinden ç×kar×l×p at×l×r. ‘Kötü adam’ damgas×n× taü×may× çok az kimse ister.

Buraya kadar ûeytan’×n varl×ù× ve onun etraf×nda oluüan inanç ve telakkiler, özellikle Yahudilik, H×ristiyanl×k ve k×smen úslam aç×s×ndan,
kendi kaynaklar×na dayan×larak verilmeye çal×ü×ld×. ûimdi ise, ûeytan’×n
ve ûeytan’a tap×nma (Satanizm) noktas×na geliüin tarihi serüveni bir baüka bak×ü aç×s×yla, daha doùrusu günümüzde “Modern Satanizm”in kurucusu olarak bilinen ve mensuplar× taraf×ndan “Kara Papa” lakab×yla an×lan Anton Szandor LaVey’in kendi ifadelerine dayan×larak verilecektir:

nizm, baüta Avrupa ve Amerika olmak üzere, asl×nda H×ristiyanl×ù×n yayg×n olduùu çevrelerde; öncelikle H×ristiyanl×ù×n ûeytan konusundaki telakkisi olmak üzere, genel olarak H×ristiyanl×ùa bir tepki olarak ortaya
ç×km×ü “alternatif bir din” hüviyetine büründürülmüütür.
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Satanizm’in H×ristiyan Kilisesi’nin tam bir icad× olduùunu reddetmek çok kolayd×r. Satanizm’in prensiplerinin, ûeytan’× icat eden mezhepçi propagandadan önce mevcut olmad×ù× söylenmiütir. Tarihi olarak

Geçmiüin soùuk ve açl×ù×, topraù× iüleyecek ve fabrikalar× çal×üt×racak
sonuçlar meydana getirmiütir. Onlar×n soùukluùu duracak ve açl×klar× sona erecektir, fakat onlar daha az çocuk meydana getireceklerdir. Çünkü
büyücünün yeryüzünde doùmuü olan dondurulmuü tohumunun yan ürünü geçmiüin insan×n×n dölünün görevlerini icra edecektir. ûimdi, geleceùin çocuklar×n× meydana getirmek üstün insan×n görevidir. ûimdi kalite
say×dan daha önemlidir. ‘Yarat×c×’ olan üstün tutulmuü bir çocuk, ‘üretebilen’ on çocuktan veya ‘inanan!’ elli çocuktan daha önemli olacakt×r.
únsan-tanr×’n×n mevcudiyeti, yarat×c×l×ù×n×n mucizelerini görecek olan en
s×radan kimseye dahi apaç×k görünecektir. Yüce bir varl×ù×n insan× yaratt×ù× üeklindeki eski inanç ve insan’×n düüünen beyni mant×ks×z bir yalan
olarak kabul edilecektir.

...Savaülar×n tozu giderildiùinde gerçekten ihtiyaç duyulan deùiüiklik gerçekleümiü olacakt×r. Uzun menzilli geliümenin devam edebilmesi
ve istikrar×n geri gelebilmesi için, insan ve baüka kurbanlar sunulmuü
olacakt×r. Yirminci yüzy×l×n heyecanl× sergüzeüti iüte bunun gibidir. únsan geliüiminin h×zland×r×lmas× destan×ms× bir deùiüim noktas×na ulaüm×üt×r. Yak×n geçmiüin baütan savmac× teolojileri, taki onun büyüsel çocuùunun donmuü spermi yeryüzünde doùuncaya kadar üstün insan rüyalar×n×
gerçekleütirirken ve planlar×n× uygulamaya koyarken, insan ×rk×n×n devam ettirilmesi zorunlu idi. Çocuk, ûeytan (yani muhalif) üeklinde ortaya ç×km×üt×r.

lindedir ve mant×ks×z giden herhangi bir üeye karü× tedbir al×n×r. Sebeplerin düzinesi bir parad×r. úsyanc×n×n hat×r× için ayaklanma çoùukere gerçek deùiüiklik ihtiyac×n×n üzerinde örnek teükil eder. Muhalif arzu edilir
hale gelir ve böylece bu da ‘ûeytan’×n Asr×’ olur.
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116 LaVey, The Satanic Rituals, U.S.A, 1972, s. 11-12.
117 LaVey, The Satanic Bible, U.S.A, 1969, s. 61.

Madem ki “ûeytan” H×ristiyanl×ù×n ve dolay×s×yla H×ristiyan Din
Adamlar×’n×n bir uydurmas×d×r! O halde Satanistler’e göre “ûeytan” nedir? sorusuna, Satanistler’in kendi bak×ü aç×lar×yla üöyle cevap vermek
mümkündür:

LaVey’e göre peygamberler de insan’a, ûeytan’dan korkmay× öùretmiülerdi. Fakat, “Allah korkusu” gibi ifadeler ne oluyor? sorusunu soran LaVey, üu görüüleri ileri sürmüütür: “Eùer Allah o kadar merhametli ise, insanlar niçin O’ndan korkmak zorunda kals×nlar? Korkudan kurtulup gideceùimiz hiçbir yerin olmad×ù×na inanmak zorunda m×y×z? Eùer
siz Tanr×’dan korkmak zorunda kal×rsan×z, niçin ‘ûeytan korkutucu’ olmas×n ve en az×ndan sizi Tanr× korkusundan uzaklaüt×rmas×n. Bu tür kapsaml× korku olmaks×z×n din adamlar×; mensuplar× üzerinde kendisiyle tahakkümde bulunabilecek hiçbir üeye sahip olamayacaklard×r”.117

Verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi Modern Satanizm’in kurucusu olan LaVey’e göre ûeytan, H×ristiyan Kilisesi’nin bir uydurmas×d×r.
Yine LaVey’e göre Satanist olmak için ruhun ûeytan’a sat×lmas× veya
ûeytan’la bir anlaüma yap×lmas× gerekli deùildir. Çünkü böyle bir tehdit,
cemaatten ayr×lmas×nlar diye halk× korkutmak için H×ristiyanl×k taraf×ndan tasarlanm×üt×r. H×ristiyan din adamlar×, azarlayan parmak ve titreyen
seslerle mensuplar×na, eùer onlar ûeytan’×n tahriklerine kap×l×rlar ve hayatlar×n× kendi tabii tercihlerine göre yaüarlarsa, günah dolu zevkleri
karü×l×ù×nda ruhlar×n× ûeytan’a vermek ve ebediyyen cehennemde ac×
çekmek zorunda kalacaklar×n× öùretmiülerdir. Halk, saf bir ruhun ebedi
hayat için bir giriü vesilesi (passport) olduùuna inand×r×lm×üt×r.

‘ûeytan’ kelimesi H×ristiyanl×k’tan önce çok kötü bir anlama sahip olmam×üt×”.116
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118 Antropomorfizm; Yunanca antropos (insan) ve morphe (üekil) terimlerinden türetilmiü olup
tanr×lar×n insana benzer üekilde tan×mlanmas×n× ifade eder. Baüta politeist dinler olmak üzere,
birçok dinî gelenekte uluhiyetin bu üekilde tan×mland×ù× görülmektedir. Mesela Eski Ahid’de
Tanr×, insan görünümüne sahip bir kral üeklinde tasvir edilmiütir. Buna göre Tanr× Yahve, deùiüik zamanlarda insan üeklinde gözüken bir tanr×sal varl×kt×r. Bkz. Gündüz, age, s. 36.
119 LaVey, Satanic Bible, s. 62.

ûeytan; bir tanr×, yar× tanr×, üahsi kurtar×c× veya ona ne derseniz deyin, yeryüzündeki her dinin kurucular× taraf×ndan sadece bir amaç için;
insan’×n yeryüzündeki güya kötü fiil ve davran×ülar×na nezaret etme
amac× için icad edilmiütir”.119

“Pek çok Satanist, ûeytan’×; çatal t×rnaklar×, dikenli bir kuyruùu ve
boynuzlar× olan antropomorfik118 bir varl×k olarak kabul etmez. O sadece bir tabiat gücünü; hiçbir din bu güçleri karanl×ktan ç×karamad×ù× için
o üekilde isimlendirilmiü olan karanl×k güçleri temsil eder. Bu güç için
teknik terminoloji kullanmaya bilimin gücü yetmemiütir. O, baùlant× kurulamam×ü bir haznedir ki, baülang×çta iülemez halde duran ve onu iületecek tüm tarifelere sahip olmaks×z×n bir aleti kullanma yeteneùinden
mahrum olduklar× için, onu çok az kimse kullanabilmiütir. Bilinmeyeni
ortaya ç×karacak çok yönlü anahtar×n avantaj×ndan yararlanmaktan pek
çok kimseyi engelleyen iüte bu devaml× analiz etme ihtiyac×d×r. Satanistler bu bilinmeyene ‘ûeytan’ demeyi tercih etmiülerdir.
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SATANúZM’úN TANIMI
ve
TARúHÇESú

BúRúNCú BÖLÜM
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120 The New Encyclopedia Britannica (TNEB), “Satanism”, X, 465.
121 Pike, ERR, 339.
122 Demonoloji; derece itibariyle tanr×lardan daha aüaù× konumda olan ve özellikle insanlarla ve
onlar×n iüleriyle -iyilik veya kötülük amac×yla- uùraüan tabiatüstü varl×klarla ilgilenen bir din
bilimi dal×d×r. Bkz. Pike, ERR, 122.
123 Hinnells, DR, 286.

“Satanizm; esasen H×ristiyanl×ùa karü× bir reaksiyon olarak ortaya ç×kan; ûeytan’a veya H×ristiyan Demonolojisi’nden122 diùer merkezi figürlere tap×nmakt×r”.123

“Satanizm; Katolik H×ristiyanl×ù×na karü× aü×r× isyankar gruplar taraf×ndan deùiüik zamanlarda uygulanm×ü olduùu söylenen, ûeytan’a tanr×
diye tap×nma faaliyetidir”.121

“Satanizm; ûeytan’a, diùer bir ifadeyle Yahudi-H×ristiyan geleneùi
taraf×ndan Tanr×’n×n tam karü×s×nda mutlak kötülük veya mutlak kötülüùün temsilcisi olarak tecessüm ettirilen üahsiyet veya prensibe ibadet etmek demektir. Ayn× zamanda bu ibadet, Yahudi-H×ristiyan dinî tahakkümüne karü× bir baükald×r× hareketi olarak da tan×mlanmaktad×r”.120

Tespit edebildiùimiz kadar×yla kaynaklarda Satanizm’in üu aüaù×daki tan×mlar× yap×lm×üt×r:

A- Satanizm’in Tan×m×

I- SATANúZM VE SATANúSTLER

Bu bölümde Satanizm’in tan×m× ve tarihçesi mümkün olduùu kadar
ayr×nt×l× bir üekilde verilecektir.

SATANúZM’úN TANIMI VE TARúHÇESú
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124 New Vebster’s Dictionary of English Language, U.S.A, 1985, s. 852.
125 Griffin, “Satanism”, NCE, XII, 1094.
126 J. Vernette, “Satanisme”, Catholicisme Hier Aujourd’hui Demain, ed. G. Mathon-G. H. Baudry, Paris,?, XIII, 845.

Daha önce de ifade edildiùi gibi Satanizm, baülang×c× itibariyle ortaçaù büyücülerine ve H×r×sitiyanl×k’tan uzaklaüan ayr×l×kç× gruplara (he-

B- Satanistler

Satanizm’in tan×m×ndan sonra, Satanist gruplar×n k×sa bir tasnifini
yapmak uygun olacakt×r.

Yap×lan tan×mlardan da anlaü×lacaù× gibi Satanizm; ûeytan’a tanr× diye tap×nma faaliyeti ad× alt×nda Yahudi-H×ristiyan geleneùine, YahudiH×ristiyan dinî tahakkümüne ve özellikle de H×ristiyanl×ùa karü× baülat×lan bir reaksiyonun ad× olmuütur. Buna “Modern Protesto Hareketi” demek de mümkündür. Bu hareket, baüta H×ristiyanl×k olmak üzere, bütün
dinlere ve dinlerin ortaya koymuü olduùu kutsal deùerlere karü× bir baükald×r×y× temsil etmektedir. Dolay×s×yla Satanizm; ûeytan’×n en önemli
özelliùi olan muhalefet ve baükald×r×y× esas alarak, dinin ve dînî olan her
üeyin karü×s×nda; fakat Tanr×’n×n karü×s×nda olan×n, yani ûeytan’×n ve
onun temsil ettiùi üeyin yan×nda yer alma hareketidir.

“Satanizm; netice itibariyle insan× özgürleütirmek; onun hayat, zevk
ve mutlak özgürlük Arzu’sunu tatmin etmek amac×yla Kâdir ve iùdiü
edici bir Tanr×’ya baükald×rma cesaretine sahip Melek olarak Lusifer’e
tap×n×lm×ü olan, H×ristiyanl×k içindeki bir sapk×nl×kt×r”.126

“Satanizm; H×ristiyan âyinlerinin alayl× ve gülünç taklidi üeklindeki
yar× dinî törenler ve ûeytan’×n yeryüzündeki hakimiyet davas×n× yüceltmeye yönelik diùer fiillerin icras× ile ûeytan’a sayg× gösterme kültünün
icras×d×r”.125

“Satanizm; ûeytanî tasarruf veya uygulama; ûeytan’a ibadet ve özellikle H×ristiyan âyininin alayl× bir tarzda kutlan×ü×d×r”.124
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127 Bkz. Brandon, DCR, 558.
128 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
129 Bkz. Huysmans, J. K., J. Bois’in “Le Satanisme et la magic”, Paris, 1895, p. XVI’dan naklen
Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.

Üzerinde durulmas× gereken diùer grup ise, Lusiferciler veya Paladistler gibi farkl× isimler alt×nda bilinen ikinci gruptur.

Satanistler, Satanizm’in veya Satanist isminin kendilerine tam anlam×yla tatbik edildiùi bir gruptur. Bu grup; ûeytan’×n kötü bir varl×k, Tanr×’ya karü× gelen bir isyânkar, O’nun huzurundan kovulmuü bir baü melek ve Tanr×’n×n ve H×ristiyanl×ù×n düüman× olduùunu bile bile ona ibadet
etmiülerdir.ûeytan’a tapan bu kimselerin ondan yard×m dilemiü olduklar× söylenmektedir. Çünkü onlar, Tanr×’n×n insan ×rk×n× yanl×ü yola sapt×rd×ù×n× iddia etmiülerdir. Dolay×s×yla bu grup, Tanr×’n×n düüman× olan ûeytan’la bilinçli olarak ittifaka girmiüler ve ona, gerçek Tanr×’ya karü× bir
muhalefet anlam×na gelen âyinlerle tap×nm×ülard×r. Asl×nda bunun bir
ümitsizlik tedbiri olduùu ve bu ç×lg×n kültün baùl×lar×n×n daù×n×k birlikler
veya toplumdan soyutlanm×ü üah×slardan, yaln×z veya birkaç kahinin
yard×m× ve yol göstermesiyle hareket edenlerden ibaret olduklar× ve üahsi bir amac× elde etmeye çal×üt×klar× söylenmiütir. Gerçekte bunlar×n, yaln×zl×ùa itilmiü münzeviler olup baüka ve daha önemli gruplarla hiçbir
iliükilerinin bulunmad×ù× da ifade edilmiütir.129

1- Satanistler

retiklere) kadar dayand×r×lm×ü bulunan127 ve 19. asr×n sonlar×nda Amerika
ve Avrupa’n×n çeüitli ülkelerinde ortaya ç×kan ve günümüze kadar düzensiz olarak da olsa devam ettirilmiü olan bir inanç ve uygulamad×r.
Böyle bir uygulamay× benimsemiü bulunan Satanistler, çeüitli isimler alt×nda ele al×n×p incelenmiülerdir. Bunlar: Satanistler, Lusiferciler veya
Paladistlerdir.128 Son zamanlarda, kendilerine Metadinistler ad× verilen
bir gruptan da söz edilmektedir.
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130 Eski Ahid’de Tanr× ismi olarak kullan×lm×üt×r. On Emir’de, “Allah’×n ismini boü yere aùz×na almayacaks×n” denildiùinden (Ç×k×ü, 20/1-17; Tesniye, 5/6-21), Yahudiler, Yahve yerine Adonay
ismini söylerler. Bkz. Brandon, DCR, 29.
131 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
132 HBD, 402; bkz. Pike, ERR, 236.
133 Kitab-× Mukaddes’in, Papa Damasus’un emriyle, St. Jerome taraf×ndan 4. Yüzy×lda yap×lan Latince tercümesinin ad×d×r. Bkz. Brandon, DCR, 645.
134 Davidson, age, s. 176.
135 St. Jerome, Strido’da doùmuü olup takriben 342-420 y×llar× aras×nda yaüam×üt×r. Seçkin bir H×ristiyan bilim adam× olduùu kadar, úbranice’yi ve Yunanca’y× çok iyi bilmesi onun, Kitab-× Mukaddes’in Latince tercümesini yapmas×n× saùlad×. Vulgate, Bat× Kilisesi’nin Vulgate ad×yla bilinen resmi çevirisi haline geldi. Bkz. Brandon, DCR, 371.

ûu halde, St. Jerome135 ve diùer Kilise Babalar×, úüaya, 14/12-14’te
geçen bu s×fat× Luka, 10/18 ile irtibatland×rarak, Lusifer ismini ûeytan
karü×l×ù×nda kullanm×ülar ve burada yap×lan yanl×ü yorum sebebiyle ûey-

Lusiferciler’in, Adonay130 veya Yahve’nin karü×t× ve düüman× olan
Lusifer’e tap×nd×klar× söylenmektedir.131 Latince “×ü×k-taü×y×c×s×” veya
“×ü×k-getirici” gibi manalara gelen Lusifer, sabah y×ld×z× olarak bilindiùi
s×ralarda Venus gezegenine verilmiü olan bir isimdir. Genellikle ûeytan
olarak kabul edilmiütir. Çünkü M.S. 3. as×rda, úsa’n×n Luka, 10/18’de
geçen: “ûeytan’× gökten üimüek düüer gibi düüerken gördüm” üeklindeki sözü, yanl×ül×kla úüaya, 14/12’ye bir at×f olarak farzedilmiü olduùundan, Lusifer’in, ûeytan’×n Tanr×’n×n huzurundan kovulmadan önceki ismi olduùu varsay×lm×üt×r.132 Halbuki Vulgate,133 úüaya, 14/12-14’de geçen
üu ifadelerde bu s×fat× Babil Kral× Nabukadnezar’a atfeder: “Ey parlak
y×ld×z, seherin oùlu, göklerden nas×l düütün! Sen ki, milletleri devirirdin,
nas×l yere y×k×ld×n! Ve kendi yüreùinde derdin: Göklere ç×kacaù×m, taht×m× Allah’×n y×ld×zlar× üzerine yükselteceùim ve üimalin sonlar×nda, cemaat daù×nda oturacaù×m: Bulutlar×n yüksek yerleri üzerine ç×kacaù×m,
kendimi Yüce Allah gibi edeceùim...”.134

a- Lusiferciler

2- Lusiferciler veya Paladistler

136
137
138
139

Brandon, DCR, 413; Davidson, age, s. 176.
Davidson, age, s. 176.
Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüùü, ústanbul, 1972, s. 250.
Bois, age, p. XVI; Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
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“Eski Romal×lar’×n tanr×s× Lusifer; ×ü×ù×n taü×y×c×s×, havan×n ruhu ve
ayd×nl×ù×n simgesi idi. H×ristiyan mitolojisinde o, varl×ù× tamamen belirsiz tan×mlamalar ve sahte deùerlerle devam ettirilen bir dinden beklenmekte olan kötü ile eüanlaml× hale getirilmiütir. Kayd× doùru koyman×n
zaman×d×r. Sahte ahlâk öùretileri ve okkült (s×r, gizem) yanl×ül×klar× düzeltilmelidir. ûeytan ibadeti konusundaki pek çok eùlence ve oyunun,
olabildiùince eùlenmek için sahnelenmiü mutlak saçmal×klar olduùu kabul edilmelidir. Hakikat×n insanlar× özgür yapacaù× söylenmiütir. Hakikat, herhangi bir kimseyi tek baü×na asla özgür yapmaz. Zihinsel özgürlüùü saùlayacak olan sadece ‘üüphe’dir. ûüphenin hârikülade ögesi olmadan, kendisi vas×tas×yla hakikate geçilecek olan kap× aral×ù× binlerce
Lusifer’in son derece yorucu sesinden etkilenmeyecek üekilde s×ms×k×
kapanacakt×r.

Modern Satanizm’in kurucusu olan Anton Szandor LaVey, “The Satanic Bible” isimli eserinin, “The Book of Lucifer (Lusifer’in Kitab×)”
bölümünde Lusifer hakk×nda biraz bilgi verdikten sonra üu yorumu yapm×üt×r:

Lusifer’e tap×nanlara göre o; Ayd×nl×ù×n Tanr×s×, iyi prensip; Adonay
da Karanl×ù×n Tanr×s×, kötü prensipti. Bu ibadet düalistik bir felsefe üzerine kurulmuü olup H×ristiyanl×ù×n karmakar×ü×k bir çeüidi veya altüst
edilmiü üekli olarak ifade edilmiütir.139

tan, Lusifer’le özdeüleütirilmiütir. Lusifer ayn× zamanda, Arianizm karü×t× Cagliari Piskoposu’nun (öl. 370 veya 371) da ad× idi.136 Milton, “Yitik Cennet”te Lusifer’i, günahkar kibirli üeytan×n ismi olarak kullanm×üt×r.137 Ayr×ca Lusifer, sabah y×ld×z× Phosphoros’un Latince ad× ve H×ristiyan edebiyat×nda ûeytan’×n bir ad× diye de tan×mlanm×üt×r.138
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140 LaVey, The Satanic Bible, s. 39.
141 “Halk, iü vb.” anlamlara gelen Yunanca “demos”tan türetilmiü olan Demiurg; “halk için çal×üan, zanaatkar” manas×na gelmektedir. Eflatun (Plato) zaman×ndan beri âlemin yarat×c×s× için
kullan×lm×ü olan bir terim; Gnostisizme dayal× dinsel geleneklerde maddi âlemin ve insan×n bedeninin yarat×c×l×ù× fonksiyonunu üstlenen yarat×c× güce verilen isimdir. Gnostik ak×mlarda kendisine Saklas, Yaltabaoth ve Ptahil gibi isimler verilen Demiurg, yüce ×ü×k tanr×s×ndan uzaklaümas× ve karanl×k âlemiyle iliüki kurmas× sebebiyle yüce tanr×n×n gözünden düüerek ×ü×k âleminden at×lan düümüü bir varl×k olarak görülür. Bu özelliùi yüzünden Demiurg’a “aptal”, “cahil”
veya “kör” gibi lakaplar verilmiütir. Sâbiilik gibi gnostik geleneklerde k×yamet sonras×, düümüü bir ×ü×k ruhu olan Demiurg’un da günahlar×ndan ar×nd×r×larak affolunacaù×na ve as×l mekan× olan ×ü×k âlemine tekrar yükseleceùine inan×l×r. Öte yandan çeüitli H×ristiyan gnostik ak×mlar, Eski Ahid Tanr×s×’n×n ac×mas×z ve despot karakterli yarat×c× tanr× (Demiurg) olduùunu kabul ederler. Bkz. Gündüz, age, s. 93.
142 Maniheist; Mani dinine mensup kimse demektir. M.S. 3. yüzy×lda Mani taraf×ndan kurulmuü
olan gnostik dinin ad× da Maniheizm’dir. Maniheizm, ×ü×kla karanl×k aras×ndaki mutlak bir düalizm esas×na dayand×r×lm×üt×r. Dinin temel hedefi, insan×n yarat×l×ü× öncesi mitolojik dönemde
karanl×k güçlerin mütecaviz ataklar× sonucu ×ü×k ve karanl×k aras×nda meydana gelen savaüta,
karanl×ù×n eline tutsak düüen ve üu an canl× cans×z her varl×kta az ya da çok mevcut olan ×ü×k
ruhlar×n× kurtarmak ve bir temizleme operasyonundan sonra onlar× kendi as×l vatanlar× olan ×ü×k
âlemine geri götürmektir. Geniü bilgi için bkz. Gündüz, age, s. 245-246.
143 Gnostisizm; Tanr×, âlem, insan ve bunlar×n birbirleriyle olan iliükilerini kendine has kutsal
esoterik (gizli) bilgi doktrini temeline dayal× olarak aç×klamay× ilke edinen dinî felsefî gelene-

Baz×lar× da, ûeytan’a tapanlar× Satanistler; Demiurg’a141 tapan maniheistleri142 ve gnostikleri143 Lusiferciler üeklinde nitelendirmek suretiyle

Kutsal Kitab’×n, kötü bir hükümdara ‘yalanlar×n babas×’ olarak iüaret
etmiü olduùu nas×l anlaü×labilir? Bu, karakter deùiütirmenin fevkalade
güzel bir örneùidir. Eùer bir kimse, ûeytan’×n yanl×ü× temsil ettiùi üeklindeki bu teolojik suçlamaya inanacak olursa, o zaman -Tanr×’n×n deùil deo kimsenin tüm ruhani dinleri ihdas etmiü ve Kutsal Kitaplar’×n tamam×n× yazm×ü olduùu fikri rahatl×kla ortaya at×labilir. Bir üüphe bir baükas×
taraf×ndan da benimsendiùinde balon, yanl×ü inan×ülarla uzun süre doldurularak daha da geniüler ve patlamakla tehdit eder hale gelir. Varsay×ma dayal× hakikatlerden hali haz×rda üüphe edenler için bu kitap (LaVey’in söz konusu kitab×) bir aç×klay×c× mesabesindedir. O zaman Lusifer yeniden doùmuü olacakt×r. ûimdi üüphe etmenin tam zaman×d×r. Yanl×ü×n balonu patl×yor ve onun sesi dünyan×n gürlemesidir”.140
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ùin ad×d×r. Temel inanç esaslar× ve ibadet üekillerinde gnostisizmin hakim olduùu Sâbiilik, Maniheizm, Hermetisizm vb. gelenekler gnostik dinler olarak adland×r×lm×üt×r. Ancak, gnostisizmin baül× baü×na bir din say×l×p say×lmayacaù× tart×ü×lmaktad×r. Ayr×ca, gnostisizmin menüei konusunda da farkl× görüüler ileri sürülmüütür. Iü×k ve karanl×k ya da iyilik ve kötülük aras×ndaki düalizm, maddi âlemin (ve bedenin) kötülüùü, demiurg düüüncesi, ruhun ilâhî âleme ait
olup süfli yeryüzünde beden içerisinde hapisane hayat× sürdüùü, kurtuluü için dünyevî olan
her üeyden uzaklaümak ve bunun neticesinde gnosise (bilgi, hikmet, marifet) ulaümak gerektiùi gibi hususlar gnostisizmin temel öùretileri aras×ndad×r. Bkz. Gündüz, age, s. 143.
144 Vernette, “Satanisme”, CHAD, XIII, 846.
145 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.

Paladistler ismi ise; Paladium’dan, yani Pallas Athena’n×n Troy’un
(Truva) güvenliùini saùlayan heykelinden türetilmiütir.145 Pallas Athena’n×n sihirli nitelikler taü×yan bu heykeline Palladion da denilmektedir.
Palladion, daha sonraki dönemlerde ve özellikle Roma’n×n kuruluü efsanelerinde de rol oynam×üt×r. Sonraki efsanelere göre Palladion; Troya

b- Paladistler

Satanistler’le Lusiferciler’i birbirinden ay×rm×ülard×r. Bu tasnifi yapanlara göre Lusiferian “iman”, çarp×t×lm×ü bir H×ristiyan ahlak×d×r. Bu iman:
Özgür, zevkine düükün ve kendi kaderinin mutlak hâkimi insan-tanr×ya
imand×r. Bu, bizzat kendiliùinden olan ve ûeytan’×n, ona inananlar×n hizmetine sunacaù× karanl×k güçlerin iktidar×na olan imand×r.
Lusifer’e iman ikrar×n×n -Bat×’n×n Satanik dini büyücülüùe intisap
eden aday×n giriü âyinine atfen- üöyle belirlenmiütir:
“Lusifer, Tanr×m ve Efendim, seni Tanr×m olarak, en yüce Varl×k olarak tan×yorum. Yaüad×ù×m sürece sana itaat ve hizmet etmeye söz veriyorum. Diùer bütün tanr×lardan; úsa Mesih’ten, onun aziz ve azizelerinden ve vaftizden vazgeçiyorum”.
ûu halde Lusiferci dinlerin âyini, genel olarak Katolik Âyini’nin
çarp×t×lm×ü üekli olup bu âyin; tersine çevrilmiü haç, siyah masa örtüleri
ve mumlar, tersine okunan Latince formüller ve dualar, teke baü× üeklinde veya teke kuklas× biçimli ayna ve toplant×n×n sonunda cinsel birleümeden ibarettir.144
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146 Erhat, age, s. 298.
147 ûehrin en yüksek noktas×nda bulunan iç kale veya hisar, Akropol.
148 Pike, ERR, 36; Brandon, DCR, 113; Gündüz, age, s. 47-48; Erhat, age, s. 81-82.

Athena daha sonra, savaüç× bir görünüm de kazand× ve zafer tanr×ças× olarak ona Nike denilmeye baüland×. Athena Nike’in küçük güzel
ma’bedinin hâlâ Akropolis’te147 durduùu söylenmektedir. Belirtildiùi gibi Athena, bakire bir tanr×ça olup Akdeniz’in doùu sahilinde bulunan
memleketlerdeki Afrodit, Aütarte, úütar gibi diùer pek çok tanr×ça ile birlikte savaüla yak×ndan irtibatland×r×lm×üt×r. Mitolojiye göre onun doùumu, Zeus’un, bir balta ile ikiye ayr×lan baü×ndan tamamen silahl× olarak
f×rlamas×ndan üekillenmiüti.148

Paladizm’in ne olduùunu veya Paladistler’in kim olduklar×n× daha
iyi anlayabilmek için, Palas Athena hakk×nda biraz bilgi vermek uygun
olacakt×r. Hemen ifade etmek gerekir ki, burada söz konusu olan asl×nda Athena’d×r. Palas, Athena’n×n baü×na getirilmiü bir ön ektir. Athena
ise, Atina ûehri’nin koruyucu tanr×ças×d×r. Eski Yunan’×n savaü tanr×ças×
olarak da bilinir. Ayn× zamanda o, Yunanl×lar’×n hikmet ve entellektüel
güç tanr×ças×d×r. ûah×slaüt×r×lm×ü hikmet olarak da kabul edilmiütir. Romal×lar taraf×ndan Minerva ile özdeüleütirilmiütir. Minerva da, Eski Romal×lar’×n ak×l ve hikmet tanr×ças×d×r. Athena, Zeus ve Metis’in k×zkardeüi olarak biliniyordu. Yunanl×lar taraf×ndan kabul edilmesi üzerine o, üehirlerin ve üehir hayat×n×n, üehre ait sanat ve el sanatlar×n×n, özellikle
yün, ip vb. ni eùirme ve dokuman×n koruyucusu olarak kabul edilmeye
baülam×üt×r. Bu özelliklerinden dolay× o; mimarlar, heykeltraülar, at, s×ù×r ve zeytinlik sahiplerinin de tanr×ças× say×lm×üt×r. Onun Atina’daki
ma’bedi meühur Partenon’du. Bir bâkire olarak kald×ù× için ma’bede bu
isim verilmiüti (Yunanca Parthenos’tan). Ayn× zamanda ona Yunanistan’×n baüka yerlerinde de ibadet edilirdi.

üehrini koruyan, var olduùu sürece üehrin düümesini, düüman eline geçmesini önleyen bir tabudur.146
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Gündüz, age, s. 47-48.
Erhat, age, s. 299.
Pike, ERR, 36; Brandon, DCR, 113.
Yunan mitolojisinde Titan; muazzam kuvvet veya kabiliyeti olan kimse; Satürn gezegeninin
en büyük uydusu gibi anlamlara gelmektedir.
153 Diomedes; ülkesine gelen yabanc×lar× atlar×na yem olarak verdiùi söylenen bir Trakya kral×d×r.
Tydeus’la Deipyle’nin oùlu olarak da bilinmektedir. Bkz. Erhat, age, s. 114.

149
150
151
152

Fakat bir baüka anlat×ma göre Paladium, Eski Yunan ve Roma’da
Pallas’×n bir putudur. O, Titanlar’dan152 veya devlerden biri ve Atinal×lar’×n bir kahraman× gibi düüünülmüütür. Yunanl×lar Pallas’× Athena, Romal×lar da Minerva ile özdeüleütirmiülerdir. Bu heykelin, Troy’un kurucusu Ilus taraf×ndan yap×lan bir duaya cevaben gökten inmiü olduùu farzedilmiütir. Heykel, Diomedes153 taraf×ndan çal×n×p da Troy’dan götürülünceye kadar Troy, Yunanl×lar taraf×ndan ele geçirilememiütir. Sonunda

Athena’ya verilen ve isminin baü×na getirilen “Pallas” s×fat×n×n menüei konusunda kesin bir üey söylenememiü, farkl× yorumlar yap×lm×üt×r.150 Bu s×fat×n, “Virago (ûirret kad×n)” anlam×na dahi gelebileceùi ifade
edilmiütir.151

Athena’n×n baül×ca lakab× olan glaukopis (baykuü yüzlü), baülang×ç
itibariyle onun bir totem hayvan×ndan; hakikatte kendisi ile iliükilendirilen baykuü’tan geldiùi üeklindeki doùrulanmam×ü bir teoriye de sebebiyet vermiütir.

Bir baüka mitolojik anlat×ma göre ilk kar×s× Metis’ten, kendisinden
daha bilge bir çocuùu olacaù×n× öùrenen büyük tanr× Zeus, kar×s× hamile
kald×ù×nda onu yutar. Ancak, dayan×lmaz bir baü aùr×s×yla yüz yüze kal×r.
Sonunda Hephaestus, aùr×y× önlemek için Zeus’un kafas×n× yarar ve içinden Athena ç×kar. Daha sonra Athena, babas× Zeus’un çok sevdiùi birisi
olur. Athena Trojan savaü×nda Yunanl×lar’×n taraf×n× tutar ve Odysseus ve
Herkül gibi kahramanlara yard×m eder. Athena’n×n savaü kadar sanatta
da maharetli olduùuna inan×lm×üt×r.149
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154 Vesta; Eski Roma’da kalp, evde kullan×lan ateü (ocak) ve kutsal ateü tanr×ças×d×r. Bir devlet
tanr×ças× olan Vesta’ya her evde tap×n×l×rd×. Onun tap×naù×na sadece Vestaller, yani Vesta rahibeleri girebilirdi. Vestaller, bekâr olarak yaüarlard× ve onlar×n iffetlerini bozan herhangi bir
kimse diri diri gömülürdü. Vestaller’e Roma’da büyük sayg× gösterilirdi. Bkz. Gündüz, age, s.
384; Erhat, age, s. 373.
155 Pike, ERR, 287-288.
156 On ikinci as×rda Kudüs’te kurulan ûövalyeler Birliùi.
157 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204; ayr×ca bkz. Hinnells, DR, 183-184; Mathews, ShailerSmith, Gerald Birney, A Dictionary of Religion and Ethics (DRE), U S A. 1921, s. 439.

Paladistler’in iüte bu heykele, diùer bir ad×yla Baphomet’e ya da
acayip puta sayg× gösterdikleri ifade edilmiütir. (ûeytan’× temsil ettiùi
söylenen ve Satanik keçi suretinde gösterilen bu puta daha sonraki y×llarda Satanistler taraf×ndan sayg× gösterilmiü ve ayn× zamanda Baphomet’in amuleti ûeytan’×n bir t×ls×m× olarak kabul edilmiütir. Baphomet
hakk×nda ileriki bölümlerde ayr×ca bilgi verilecektir). Ayn× zamanda bu
puta ibadet, 14. as×rda Templier ûövalyeleri’ne (Knights Templar)156 karü× yap×lan suçlama konular×ndan biriydi, yani Templier ûövalyeleri de bu
puta ibadet etmekle suçlanm×ülard×.157 Söylendiùine göre Baphomet, bu
ûövalyeler Teükilat×’n×n bast×r×lmas×ndan sonra yaklaü×k beü as×r boyunca gizlice korunmuü ve sonunda, 1801’de Templier ûövalyeleri’nin son
Büyük Üstad×, Jacques de Molay’×n kafatas× ile birlikte úsaac Long adl×
kiüi taraf×ndan, Paris’ten ABD’nin Charleston üehrine taü×nm×üt×r. Bu
bakiyelerin orada, Masonluùun bir önceki üekli olan bir topluluùun kutsal objeleri haline geldiùi iddia edilmiütir. Bu topluluùun reisi Albert Pike idi. Pike’×n etkisi alt×nda topluluk bütün medeni dünyada yay×lm×üt×r.
Pike’×n yaüad×ù× s×rada hali haz×rda iü baü×nda olan, fakat onun taraf×ndan
bir dereceye kadar kontrol alt×nda tutulan bu eùilimler, Pike’×n ölümüyle s×n×rlay×c× baùlardan kurtar×l×p kendi hallerine b×rak×lm×üt×r. Pike’×n halefi olan Adriano Lemmi, bu topluluùun en yüksek derecedeki idare
merkezini Charleston’dan Roma’ya taü×m×üt×r. Büyü uygulamas× bu top-

onun Roma’ya ulaüt×ù× ve Vesta154 mabedinde sakland×ù× kabul edilmiütir.155
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158 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204; ayr×ca bkz. Brandon, DCR, 605; Pike, ERR, 371; Hinnells, DR, 183-184; Mathews-Smith, DRE, 439.

Templier ûövalyeleri, Haçl×lar taraf×ndan 1099’da zaptedilen Kudüs’ü ve H×ristiyan hac×lar×n× Müslüman Araplar’×n sald×r×lar×na karü× korumak üzere 1118 veya 1119’da Frans×z ûövalyeler taraf×ndan oluüturulan bir H×ristiyan ûövalyelik teükilat×d×r. Dinî-askerî bir teükilatt×r. úlk
karargahlar×n× Süleyman Ma’bedi’ne yak×n bir yerde, Kudüs’teki Kutsal
Mezar Kilisesi’nin bitiüiùinde kurmuülard×r. úsimlerini de Ma’bed’e

Konuda yer yer kendilerinden söz edilmesi sebebiyle ve konunun biraz daha ayd×nl×ùa kavuümas× için, bu noktada Templier ûövalyeleri hakk×nda daha teferruatl× bilgi vermek gerekecektir.

Bu teükilat×n, Kudüs d×ü×nda -úngiltere dahil- H×ristiyan ülkelerin pek
çoùunda ikinci derecede kurumlar× vard×. Mesela Londra’daki Ma’bed
Kilisesi (Temple Church), onlar×n idare merkeziydi. Teükilat×n silahlar×
esasen Kilise’nin hizmetinde kullan×lmaya tahsis edilmiüti. Teükilata
kabul edilecek üyeler etkili bir üyeliùe kabul töreninden geçirilirlerdi.
Teükilat, üu dört rütbe halinde organize edilmiüti: ûövalyeler (Silahüörler), Papaz veya Vaizler, Çavuülar ve Zanaatkarlar (Esnaflar). Geniü ve
güçlü bir hiyerarüinin baü×nda bir Büyük Üstad bulunurdu. Bunlar devaml× savaüa haz×r vaziyette yaüarlard×. Bir as×r boyu kendilerini genellikle savaü alan×nda temayüz ettirmiülerdi.

Bu suçlamalardan bir k×sm×, 1307 y×l×nda Templier ûövalyeleri’ne isnad edilenler aras×nda vard×. Ayn× derecede bu suçlamalar, büyü uygulamalar× devam ettiùi sürece büyü ile suçlanan kimselere karü× da yap×lmaya devam etti. Büyücülere reva görülen uygulamalarla iliükili olarak iükence hemen hemen daima yap×lageldiùi için, büyücülere iükence yapan
kimseler kendi arzu ettikleri alanda itiraflar× umumiyetle elde edebilmiülerdir. Bu vas×talarla onlar, mahkum etmek veya suçlamak istedikleri kimselere karü× kendilerinin delil olarak nitelendirdikleri malzemeyi
büyük ölçüde temin etmeyi hep baüarm×ülar, yani onlara karü× ellerinin
alt×nda bol miktarda malzeme bulundurmuülard×r. Onlar×n delil olarak
gördüùü bu üeylere günümüzde akl× baü×nda hiçbir insan taraf×ndan itibar edilmediùi ifade edilmektedir.158
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159 Manast×r; H×ristiyanl×k ve Budizm gibi baz× dinî geleneklerde keüiülerin, s×k× bir disiplin içinde topluca yaüad×klar× mekân×n ad×d×r. Bkz. Gündüz, age, s. 244.
160 Engizisyon; Katolik Kilisesi taraf×ndan dinden uzaklaüan ak×mlar× ve her türlü kilise d×ü× ya

Nihayet, Filistin’deki son H×ristiyan kalesi durumunda olan Acre’×n
1291’de müslümanlar×n eline geçmesi üzerine, hayatta kalan üövalyeler
K×br×s’a gitmiülerdir. Böylece onlar×n trajedileri de baülam×üt×r. Bunlar×n
Avrupa’da geniü çapta mal mülk sahibi olmalar×, ayn× zamanda onlara
pek çok kimsenin düümanl×ù×n× celbetmiütir. Bir anlamda servetleri sonlar×n× haz×rlam×üt×r. Nitekim 1306’da Büyük Üstadlar× Jacques de Molay,
Kral Philip IV taraf×ndan Paris’e davet edilmiütir. Ayr×ca, 1312’de Haçl×lar’×n askeri önemini yitirmesi üzerine Fransa Kral× Philip IV, teükilat×n mal varl×ù×n× ve gücünü k×skand×ù×ndan, Papa Klement V’i, onlar× sindirmeye ikna etmiütir. Büyük Üstad Jacques de Molay ve diùerleri, engizisyon160 mahkemesinden önce -belki de haks×z yere- úsa’y× inkar et-

olan bu fizikî yak×nl×klar×ndan alm×ülard×r. Bunlar yaüay×ülar×n× manast×r159 hayat× kaideleri üzere düzenlemiülerdi. Fakat faaliyetleri esas olarak askerî ve idarî idi. Kutsal Topraklar’da Latin Krall×klar×n× sürdürdüklerinden önem arzediyorlard×. Ayn× zamanda Avrupa’da mal mülk
sahibi olmuülar; dahili iülerini s×k× bir gizlilik içerisinde sürdürdüklerinden, uluslararas× bankerler gibi hareket etmiülerdi.

luluùun localar×nda geliümiütir. Ayr×ca büyü uygulamas×na, úsa’dan ve
onun dininden resmi yeminle uzaklaüma ile son bulan, sadece abuk subuk deùil ayn× zamanda iùrenç, gaddarca ve müstehcen âyinler, bu inanca kendini adam×ü kimselere ûeytan’×n üah×s üeklindeki hayaletinin gösterilmesi ve bu kimselerin, ûeytan’a, organize edilmiü bir üekilde ve belirli zamanlarda yap×lan ibadetleri de ilave edilmiütir.
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da karü×t× düüünce, tav×r ve davran×ü× yarg×lay×p cezaland×rmak amac×yla kurulan mahkemenin
ad×d×r. Ortaçaù’da oldukça etkili olan bu mahkemeler, uzun süre bat× dünyas×nda yürürlükte
kalm×ü ve aralar×nda düüünürler ve bilim adamlar×n×n da bulunduùu pek çok kimse bu mahkemelerde Engizatörler taraf×ndan yarg×lanarak çeüitli cezalara çarpt×r×lm×ülard×r. úüte bu mahkemelerde yarg×lananlar aras×nda büyücüler de vard×. Bkz. Gündüz, age, s. 115-116.
161 Günümüz Satanizmi’nin daha iyi anlaü×labilmesi için, “Occult” ve “Occultizm” kavramlar×
hakk×nda bilgi vermek gerekecektir. Bu kavramlardan Occult; kelime anlam× itibariyle “gizlemek” veya “gizlenmek” demek olup genelde tabiatüstü olarak farzedilen veya tabiatüstü ile
iliükisi bulunan, fakat büyük dinlerin, özellikle H×ristiyanl×ù×n sahas× içerisinde aç×kça kabul
edilmeyen herhangi bir üeye; cevher veya öz’e tatbik edilmiütir. Çoùukere bu tür konular×n
bilgisinin, sadece bir üeyin s×rlar×n× öùreten az kiüi taraf×ndan bilinebileceùi veya elde edilebileceùine iüaret edilmiütir. “Okkültist” olarak bilinenler genellikle Bat× Büyü Geleneùi’nin veya Teosofik Topluluùun öùretilerinin öùrencileridir. Çoùunlukla “Okkült (esrarl×, bilinmez)”
olarak kabul edilen konular Kehanet, Sihir, Fizik Güçler, Satanizm ve Büyü’dür. Bkz. Hinnells, DR, 240. Okkültizm ise; sihir, s×r-dinleri, üifa kültleri, ölülerle haberleüme yoluyla fala
bakma, ruhçuluk ve büyü gibi olaùanüstü üeyin geniü alan×n× tan×mlamak üzere, her zaman olmamakla beraber, kullan×lan modern bir terimdir. Bkz. Brandon, DCR, 478.
162 Bkz. Brandon, DCR, 605; Pike, ERR, 371; Hinnells, DR, 183-184; Mathews-Smith, DRE,
439.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; Paladistler’le Templier ûövalyeleri aras×ndaki ortak noktalardan birisinin, her iki grubun da ayn×
puta tapmalar× veya puta tap×c×l×kla itham edilmiü olmalar×d×r. Dikkat

ûüphesiz bu teükilata mensup üövalyelerin inanç ve uygulamalar×n×
saran anlaü×lmazl×k (gizem) ve onlar×n göze batan dolambaçl× kiliseleri
pek çok spekülasyona ve hepsinden önemlisi de, Templier ûövalyeleri’nin, çok say×da modern Okkült161ve Masonik gruplar taraf×ndan kendi
atalar× olarak iddia edilmelerine sebebiyet vermiütir.162

mek, haç üstünde bulunan úsa resmine tükürmek, mukaddes üeylere hürmetsizlik (küfür), dinden dönmek, homoseksüellik, putperestlik, özellikle “Baphomet”in putuna ibadet ve türlü türlü ahlaks×zl×klarla suçlanm×ülar ve 1314’te Fransa’da idam edilmiülerdir. Üstelik bunlara, kendilerini savunmaya ve isnad edilen suçlamalara cevap vermelerine dahi
izin verilmemiütir. Teükilat×n mülküne de Kral Philip taraf×ndan önemli
ölçüde el konulmuütur.
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163 Bkz. Zorlu, Evet, Ben Selanikliyim –Türkiye Sabetayc×l×ù×-, ústanbul, 1998, s. 99.
164 Baz× benzerlikler için bkz. Cevizoùlu, Hulki, Masonlukla ilgili kitap, s. 9 vd.

Sözünü ettiùimiz dergide belirtildiùine göre Metadinistler, Satanistler’e karü× teüekkül etmiü bir gruptur. úfade edildiùine göre bunlar×n Satanistler gibi ç×lg×n, vahüi halleri ve olaylar× yoktur. Türkiye’de üç-dört
y×ll×k bir mazileri vard×r. Allah’a inand×klar× için kendilerini “Metadi-

Son zamanlarda Satanistler’e karü× oluülar×yla tan×nan ve “Metadinistler” diye nitelendirilen ve 1970’lerin ortas×na doùru çoùunluùunu
Amerika’da çal×üan iüçi âilelerinin çocuklar×n×n oluüturduùu bir grubun
varl×ù×ndan da söz edilmeye baülanm×üt×r. Böyle bir grubun ülkemizdeki
varl×ù× Aksiyon Dergisi’nde gündeme getirildi. Dolay×s×yla bu baül×k alt×nda, Aksiyon Dergisi’nde söz konusu edilen bu gruptan bahsedilecektir. Ancak, Metadinistler hakk×nda bilgi vermeye geçmeden önce “Metadinist”in ne anlama geldiùini aç×klamak gerekecektir.

3- Metadinistler

edilmesi gereken diùer bir husus da; baz× Mason gruplar×n×n Templier
ûövalyeleri’ni kendi atalar× olarak kabul etmiü bulunmalar×d×r. Günümüz araüt×rmac×lar×ndan Ilgaz Zorlu da, Masonluùun, Templier ûövalyeleri’nin en mütekamil uzant×s× olduùunu belirtmiütir.163 Bu nokta iyi kavrand×ù×nda Satanistler, Paladistler, Templier ûövalyeleri ve Masonluk
aras×ndaki iliüki anlaü×lm×ü olacakt×r. Çünkü Satanistler, Paladistler ve
Templier ûövalyeleri’ne isnad edilen suçlar aras×nda bir benzerlik görülmektedir. Ayr×ca, baz× Masonik gruplar×n Templier ûövalyeleri’ni kendi
atalar× olarak kabul etmeleri, Masonluùu veya baz× Masonlar’× bu gruplarla bir üekilde irtibatland×rmaktad×r. Bu husus, konunun ileriki bölümlerinin daha iyi anlaü×lmas×n× saùlayacak ve Masonluùun Satanizm’le ne
gibi bir iliükisi olabilir? üeklindeki muhtemel bir soruya da cevap teükil
edecektir. Mesela, “Temple” kelimesinin bir anlam×n×n da “Masonlar’×n
âyinlerine mahsus kilise” olmas× bile baz× sorular× ve üüpheleri akla getirmektedir.164
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“Öncelikle toplum, kafas×ndaki Metalci tan×m×n× deùiütirmelidir. Bak×ü aç×lar×n× bilerek, görerek ayarlamal×lar. Ben 18 yaü×ndayken Satanistler aras×nda bulunuyordum. Satanist deùildim ama onlar×n aras×nda olup
biten her üeyden haberim oluyordu. Bu bana göre bir yol deùildi. Onun
için Metadinist düüünce, yani dindar Metalci görüü bana daha çekici
geldi. Ben bugün orucumu tutuyorum, elimden geldiùince ibadet ad×na
birüeyler yapmaya çal×ü×yorum. Ama istediùim müziùi dinleyip, istediùim k×yafeti giyiyorum. Metalciyim. ûeytan’a tapm×yorum. ûeytani harekete karü×y×m. Toplum tüm Metalcileri serkeü olarak görüp bir kal×ba
koymamal×. Bir de üunu söylemek istiyorum; Türkiye’de gerçek anlamda Satanist yok! Onlar, birüeyler kan×tlamak isteyen, çoùu gerçek anlamda Satanizm’in ne olduùunu bilmeyen gençler. Onlara ac×yorum ve
doùruyu seçmelerini tavsiye ediyorum. Dindar, Metalci olabilir. Bu ters
bir üey deùil”.

“Metadinist”in ne anlama geldiùini aç×klayan bu bilgilerden sonra,
dergide ad× geçen Levent Kaya isimli Metalci-Metadinist birisinin konu
ile ilgili aç×klamalar×, “Metalcileri Toplum D×ülamamal×” baül×ù× alt×nda
üu üekilde verilmiütir:

Öte yandan, Metadinistler’in büyük çoùunluùunun müslümanl×ù×n
gerektirdiùi buyruk ve ibadetleri yerine getirmedikleri; ancak, aralar×nda ibadetlerini yapanlar×n da mevcut olduùu ve Türkiye’deki Metadinistler’in sadece metal müzik deùil, k×smen Rock da dinledikleri kaydedilmiütir.

nist” olarak tan×mlad×klar× söylenmektedir. Metadinist kelimesinin baü×nda yer alan “Meta”, Metal müziùin k×salt×lm×ü× olup inançlar×n× ifade
etmek üzere “dinist” ekini ald×ktan sonra, ikisini birleütirip “Metadinist”
ismini meydana getirmiülerdir. Bunlar, Bat×’daki dindar Metalciler’den
de etkilenmiülerdir. Türkiye’deki Metadinistler’in Allah’a inanan, müslüman kimliùine sahip milliyetçi kiüilerden meydana geldiùi belirtilmektedir.
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Müziùin gücü: Metalciler’den, “ûeytan” temas×n× kusursuz bir biçimde iüleyenler ûeytan konular×n× çok tarafs×z anlat×rlar. Bugün de çal×ümalar×n× sürdüren, 1970’lerin efsanesi úngiliz Venom topluluùu zaman×nda, birileri onlar×n albümlerini tersinden çalarak ûeytani mesajlar bile aram×üt×. Onlardan sonra “Satanizm” Metal müzik içinde iyiden iyiye
kullan×lmaya baüland×. Çünkü müzik güçlüydü ve dinleyicisi dünyan×n
en ac×mas×z kitlesiydi. Kiüiler düzene uygun yer alt× faaliyetleri sürdüreceklerine, dürüstçe ortaya ç×k×p kimliklerini ifade etsinler daha iyi olur

1970’lerin ortas×na doùru Amerika’da çal×üan iüçi ailelerinin çocuklar×, aküamlar× biraraya geldiùinde al×ü×lm×ü×n d×ü×nda yeni sesi olan bir
müzik çal×yor ve diùer gençler de onlar× dinliyordu. Bu müzik okyanusun öteki taraf×nda, kendine özgü gitar tarz×yla ortal×ù× sarsan Jimi Hendrix’in müziùinden de etkilenmiüti. úüte mahalli bazdaki bu müzik her
geçen gün geliüerek, bugün heavy, thrash, speed, black, doom, death, atmospheric gibi adlarla an×lan türleriyle Metal müziùini oluüturdu.

Satanistleri ve Metadinistleri anlamak için Metal müziùin önderlerini ve geliüimlerini incelemek gerekiyor. Çünkü iki grubun da ç×k×ü noktas× “Metalik” müzik. Türkiye’de bu anlamda müzik yapanlar daha yeni yeni oluümaya baülad×ù×ndan konuyu ancak Bat×’daki geliümelerden
takip etmek mümkün.

“Türkiye, Asl× ve Alp isimli iki gencin Ataköy’deki esrarengiz intihar× ile birlikte “Satanistler” yani “ûeytan’a tapanlar”la tan×üt×. ûeytan’a
tapanlar genelde 18-25 yaü grubu gençlerden oluüuyordu. Geliümeler
dikkatleri Satanistler üzerinde yoùunlaüt×r×rken gözden kaçan bir nokta
vard×, o da Satanistler’e karü× oluüan yeni bir grubun varl×ù×: Yani Metadinistler.

Metadinist, Metalci vs. gibi, konu ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden sonra, yine Aksiyon’da, Haüim Söylemez taraf×ndan, “ûeytanc×lara
Karü× Metadinistler” baül×ù× alt×nda üu bilgilere yer verilmiütir:
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165 Burada Samuel hakk×nda biraz daha bilgi vermek gerekecektir. Samuel; Bir Eski Ahid Peygamberi’dir (m.ö. 11. yy). Peygamber-rahip Samuel, Saul’u (Tâlut) kral olarak takdis etmiü ve
bu olayla birlikte úsrailoùullar× tarihinde hâkimler döneminden krallar dönemine girilmiütir.
Eski Ahid’in Samuel Kitab× (Samuel I ve Samuel II), Peygamber Samuel’in hayat hikayesini
anlatt×ktan sonra, Saul (Tâlut) dönemini (takr. m.ö. 1025-1010) ve Davud dönemini (takr. m.ö.
1010-970) konu edinir. Bkz. Gündüz, age, 331-332.

Satanizm’in en önemli temsilcisi say×lan ve ûeytan imgesini en iyi
üekilde kullanan Samuel grubudur. Kendilerine Samuel demelerinin de
önemli bir sebebi var. Samuel, Hz. úbrahim’in soyundan ve Yahudi soyunun türediùi kiüidir.165 Mason Cetic önderliùinde olan bu grup, tam
anlam×yla Satanizm’i yaü×yor ve müziklerinde kullan×yor. Bunun d×ü×n-

Non Serviam dergisinin 5. say×s×nda Yelda Kalyoncu’nun da aç×klad×ù× gibi, asl×nda dinsel anlamda baükald×r×ü×n simgesinden çok düüünsel
anlamda bir baükald×r×ü×n simgesi olan bir ûeytan’d× bu.

Bunun birkaç nedeni vard×. Onlara göre ûeytan imaj× güçlüydü,
renkliydi ve bu ûeytan; Tanr×’ya deùil, yap×lan her türlü pisliùi din z×rh×
ard×nda meürulaüt×rmaya çal×üan düzene baükald×r×yordu. Özellikle Bat×
aç×s×ndan bakarsak, úncil’e dayand×r×lmaya çal×ü×lan yeni dünya düzeni
iflas etmiüti. Bu yüzden ûeytan’×n varl×ù×n× bile kabul etmeyen, yeni
dünya düzenini savunanlar×n düümanlar×n× tan×mlamak için kulland×ù×
bir simge olduùuna inanan insanlar da ûeytan temas×n× iüliyorlard×. Rotin Christ (Çürüyen Mesih) adl× grubun gitar-vokalisti Sakis, “Bence úsa
Mesih kötü bir insan deùildi” sözüne karü×l×k; “Hay×r, úsa Mesih iyi bir
insand×. Ama bizim Çürüyen Mesih, úsa’n×n kendisi deùil; insanlar×n beyinlerinde oluüturduklar× ve hatta sapt×rd×klar× Mesih’tir” diyordu.Ancak
yine de ûeytan temas×n× iüliyorlard×.

görüüünü savunuyorlard×. Ortak amaç, yeni dünya düzenine boyun eùmemekti. úsveç’te “Deathlike Silence Productions” firmas× çevresinde
toplanan gruplar âdeta yeni bir kilise oluüturmuülard×. Hatta bu yeni oluüum, ûeytan Kilisesi’nin kara papaz× Anton LaVey’i bile tan×mayacak
kadar fanatikti.
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– Satanizm ad× alt×nda yapt×klar×m×z bende art×k doruk noktas×na gelmiüti. Bu iüten kurtulmak istiyordum. Bir gece gördüùüm bir rüya beni

– Satanizmden sonra Metadinistliùe nas×l geçiü yapt×n?

– Evet tan×yorum. Ancak onlar çok yeniydi. Böyle bir olaya biraz da
kendilerini ispatlamak için kalk×üt×lar. Amaçlar× büyüklerin gözüne girmekti. Yoksa onlar gerçek anlamda Satanist deùildi. úkisine de çok üzüldüm.

– Ataköy’de intihar eden Asl× ve Alp’i tan×yor musunuz?

– Çok iùrenç bir durum. Hiç üeytana tap×l×r m×? ûimdi olay× farkedince kendimden ve yapt×klar×mdan nefret ediyorum, hâlâ midem bulan×yor.

“– Satanizm’i biraz anlat×r m×s×n×z?

Ayn× derginin onuncu sayfas×nda, daha önce Satanist iken piüman
olup Metadinistliùi seçen H. M., kendisi ile yap×lan mini ropörtajda,
“Metadinistlik, Satanistler úçin Kurtuluü” baül×ù× alt×nda üu bilgileri vermektedir:

Ülke d×ü×ndaki bu Metal müzik ak×mlar×, Türkiye’yi de direkt olarak
etkilemekte. Bununla birlikte Türkiye’de, Satanist Metalciler olduùu gibi dindar Metalciler, yani Metadinist gruplar da oluümuü. Türkiye’deki
Metadinistler üu anda küçük gruplar halinde. Ancak taraftar× her geçen
gün artmakta. Metal müzik alan×nda Bat×’daki geliümeler ve oluüumlar
ülkemizde de büyük oranda etkili oluyor.

da çok farkl× konulardan söz eden ve çoùunluùu oluüturan, ama nedense insanlar için gözard× edilen Metal topluluklar× var. Bunlar×n içinde
ûeytan olgusunu hiç umursamayan, hatta dindar say×labilecek topluluklar da var. Mesela Chris Impelliteri albümlerinin kitapç×ù×ndaki teüekkür
bölümüne, “Kutar×c×m, önderim, efendim Mesih úsa’ya” ibaresini girmiüler. Bunlar× Metal camias×nda ûeytan kliùine karü× bir hareket biçiminde de deùerlendirmek mümkün.
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166 Söylemez, Haüim, “ûeytanc×lara Karü× Metadinistler”, Aksiyon, 10-16 Nisan 1999, s. 8-10;
ayr×ca bkz. Yusuf, Selahattin, “Satanistlere Karü× Dindar Metalciler”, Yeni ûafak, 19 Nisan
1999.

- Evet var. úsmini söylemek istemiyorum. O bizim büyüùümüz, âbimiz. Bizim fikir kaynaù×m×z. Organize iülerini yap×yor”.166

- Sizi organize eden kimse var m×?

– Metadinistleri say× olarak vermek çok yanl×ü olur. Çünkü bu, rakamla ifade edilen bir durum deùil. Ama tahminime göre yüzlerce kiüi
var. Baütan dediùim gibi bunlar bir fikir hareketi. Kurumlu, teüekküllü
bir olay deùil. Yoùun olarak topland×ù×m×z yer ise Ortaköy’deki cafe’ler.
Metadinistlik, Satanistler için bir ç×k×ü noktas×. Çünkü Satanizmden dönen insanlar toplumda yaln×z kal×yorlar.

– Metadinistler nerede, ne kadarlar?

- Ben üimdi Allah’a inan×yorum. Zaten inanmasayd×m Metadinist diye bir oluüumun içinde olmazd×m.

– Allah inanc×n×z nas×l?

– Bizim grup genelde Satanizmi bilen veya k×smen yaüayan piüman
olmuü insanlardan oluüuyor. Biraz da milliyetçilik var. Biz normal bir
arkadaü grubu üeklinde bazen üç-beü kiüi bir araya gelip konuüuyoruz,
tart×ü×yoruz. Biz fikir olarak Satanizme karü×y×z. Bizim düütüùümüz hatalara genç arkadaülar×n düümesini istemiyoruz. Bu, toplumun bunal×ma
sürüklendiùinin göstergesidir.

– Metadinist olarak neler yap×yorsunuz?

çok etkiledi ve kurtulmay× baüard×m. Asl×nda tüm arkadaülar Satanist
yaüamdan kurtulmak istiyor, ancak bir vesile olmas× laz×m.
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Satanizm’in, teükilatl× bir faaliyet olarak, 17. yy’dan çok daha önceleri mevcut olduùuna dair güvenilir bilgiye rastlanmamaktad×r. Bununla
birlikte, 17.yy. gibi erken bir dönemde Katolik Kilisesi, papazlardan bir
k×sm×n×, Ekmek-ûarap Âyini’nin büyüsel gücünü kötü maksatlarla bozmakla itham etmiütir. Bütün bunlar×n yan×nda, büyü ile ilgili bir metin

Satanizm’in; tarih boyunca, zannedilebileceùi kadar çok da yayg×n
olmad×ù× söylenmektedir. Bununla beraber, ortaçaùda Engizisyon Mahkemesi üyeleri ve önceki as×rlar×n büyücü avc×lar×, halk×, ûeytan’a tapanlar×n her yerde bulunduùuna ve onlar×n mutluluùu için ciddi bir tehlike
gibi göründüklerine inand×rmaya çal×üm×ülard×r. 15. yy’×n ortalar×ndan
18. yy’×n baülar×na kadar, büyü avc×lar×n×n zirvede olduùu yaklaü×k 250
y×ll×k dönem boyunca bu tart×ümalar devam edegelmiütir. Muhtemeldir
ki bir k×s×m ûeytan’a tap×nma hâdiseleri, H×ristiyan Kilisesi’nin otoritesine karü× baükald×ranlar aras×nda bir meydan okuma üeklinde, o dönemlerde gerçek olarak vuku bulmuütur.

Satanizm’in tarihini ele al×rken geçmiüteki ve günümüzdeki durumunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Genellikle “Geleneksel” ve “Modern Satanizm” gibi iki temel baül×k alt×nda ele al×n×p incelenen Satanizm’in tarihi ortaçaùlara kadar götürülmekte ve ortaçaù büyü uygulamas× ve büyücüleri ile irtibatland×r×lmaktad×r. Rönesans dönemi boyunca, diùer bir ifadeyle 14 ila 16. yüzy×llar aras×nda büyücüler,
dinden dönenlerle birlikte, ûeytan’a tap×nmakla suçlanm×ülard×r. O dönemde büyücülerin pek çoùu, muhtemelen iükence yoluyla bask× alt×nda tutularak, ûeytan’a tapt×klar×n× itiraf etmek zorunda b×rak×lm×ülard×r.
Diùer taraftan, halk aras×nda, büyücülerin ûeytan’a tapt×klar×na dair bir
inanç ve bilginin hâlâ dolaüt×ù× da söylenmektedir. Çoùunlukla, günümüz neo-paganizminde ve büyücülüùünde ûeytan’a inanc×n da, ibadetin
de mevcut olmad×ù× ifade edilmektedir.

II- SATANúZM’úN TARúHÇESú
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167 Tabiatta bir tak×m gizli güçlerin varl×ù×na inanan ve onlar× etki alt×na almaya çal×üan veya etki
alt×na alma yollar×n× araüt×ran kimse demektir.

Ondokuzuncu as×rda Satanik gruplar×n ve Satanik faaliyetlerin yeni-

Her nedense 18. yy’da Satanik faaliyetlerin varl×ù×na dair güvenilir
hiçbir delile rastlanmam×üt×r. Bununla beraber, úngiltere’de, Sir Fancis
Dashwood (1708-1781) taraf×ndan kurulmuü bir topluluk olan Hellfire
Kulüp, çoùunlukla Satanist olarak vas×fland×r×lm×üt×r. Fakat gerçekte bu
topluluk; bir kulüpten ziyade, içkiye, “râhibeler” ad× verilen kad×nlarla
seksüel iliükilere ve edebe ayk×r× davran×ülara düükün gençler için düzenlenmiü bir organizasyon idi. Hellfire Kulüp veya kendi isimlendirmelerine göre “Medmenham Keüiüleri”, 1750-1762 y×llar× aras×nda
Dashwood’un, ayn× zamanda “Medmenham Manast×r×” ad× da verilen
evinde, yani Medmenham Manast×r×’nda düzenli olarak biraraya gelmiülerdir. Bu üyelerin, ûeytan’a tap×nma âyinlerini icra ettikleri söylenmiütir. Fakat onlar×n yapm×ü olduùu bu faaliyetlerin gerçekten birer Satanik
faaliyet olup olmad×ù× konusu pek de ayd×nl×ùa kavuüturulamam×üt×r. O
dönemde benzer gruplar olarak “cadaloz kad×n çocuklar×”ndan ve “mavi spor ceketliler”den söz edilmiütir.

kitab× olan ve ilk defa 17. yy’da, belki de daha önce bas×lan “Grimoire
of Honorious”ta, büyü yoluyla üeytanlar× çaù×rmak amac×yla âyinler düzenleme talimatlar× verilmiütir. Öte yandan, 17. yy’da Satanik faaliyetler, papaz rütbesi ellerinden al×nm×ü kimselerin veya ahlaks×z papazlar×n
nezaret ettiùi, ûeytan’a tap×nma âyininin (black mass) büyüsel/seksüel
merasimlerine düükünlük gösteren H×ristiyanlar taraf×ndan yönetilmiütir. Bu tür âyinlerin en çirkini ve en çok konuüulan×, Louis XIV döneminde Fransa’da meydana gelmiütir. Bu âyin, kral×n metresi Madam de
Montespan taraf×ndan yönetilmiü ve La Voisin ad×nda bir okkültist167 ve
Abbé Guiborg isimli, 67 yaü×ndaki ahlaks×z bir papaz da âyine rehberlik
etmiülerdir.
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168 Cin ve üeytanlar arac×l×ù×yla yap×lan büyü demektir.
169 Mikail (Michael); Kur’ân’da Cebrail ile birlikte ad× geçen bir melek’tir (bkz. Bakara, 2/98).
Dört büyük melekten birisi olduùuna inan×lmaktad×r. Eski Ahid’e göre ise Mikail, seçilmiü
halk olan úsrailoùullar×n×n yard×mc×s× olan melektir (bkz. Daniel, 10/13 vd.). H×ristiyanl×k’ta
Mikail’in, düümanlar×na karü× H×ristiyanlar’×n yard×mc×s× ve ûeytan’a karü× onlar×n koruyucusu
olduùu düüünülür. 29 Eylül’de kutlanan Michaelmas Günü, onun ad×na düzenlenen bir bayram günüdür. Bkz. Gündüz, age, s. 262.
170 Kur’ân’da Cebrail (a.s) için kullan×lan bir isim olarak geçmektedir (bkz. Bakara, 2/87, 253;
Mâide, 5/110; Nahl, 16/102). H×ristiyanl×k’ta ise; Baba, Oùul ve Kutsal Ruh üeklinde, teslis
inanc×n×n üçüncü unsuru olarak geçer. Ancak, Kur’ân’da geçen Ruhu’l-Kuds ile teslisin üçüncü unsuru olan Kutsal Ruh, birbirinden farkl× telakki edilmektedir. H×ristiyanl×k’taki bu Kutsal
Ruh anlay×ü×n×n, Matta, 28/19’da: “ úmdi, siz gidip bütün milletleri üakirt edin, onlar× Baba ve
Oùul ve Ruhu’l-Kuds ismiyle vaftiz eyleyin” üeklinde geçen ifadeye dayand×r×ld×ù× belirtilmektedir. Bkz. Gündüz, age, s. 367.

Vintras, bu haberleri duyurmak ve -papazlar da dahil- etraf×nda kendisini takip edecek bir grup oluüturmak üzere k×rsal kesime gitmiütir.
Bir taraftan da, Evharistiya’da kan damlalar× ile doldurulan boü kadeh
kuruntular×n× da ihtiva eden âyinleri kutlamaya devam edildiùi belirtilmiütir. Nitekim 1848’de Karmel Kilisesi, bilinen bir hareket olarak, Papa taraf×ndan k×nanm×üt×r. 1851’de ise Vintras, daha önceki bir taraftar×
taraf×ndan, ûeytan’a tap×nma âyinlerini ç×plak olarak idare etmekle, ho-

den canland×r×ld×ù× göze çarpmaktad×r. úüte bu dönemin en meühur Satanist’i olarak, Fransa’l× Abbé Boullan’dan bahsedilmektedir. Boullan,
“Karmel Kilisesi”nin bir dal×n×n baü× olmuü ve söylendiùine göre kara
büyü168 ve çocuk kurban×n× tatbik etmiütir. Karmel Kilisesi, Tillysur-Seulles’teki bir karton kutu fabrikas×n×n ustabaü× olan, Eugene Vintras taraf×ndan oluüturulmuütur. Vintras, 1839’da büyük melek Mikail’den;169
bu büyük meleùin, Rûhu’l-Kuds’ün,170 Hz. Yusuf’un ve Bâkire Meryem’in vizyonlar×n×n sonucu olan bir mektup ald×ù×n× söylemiütir. Ayr×ca
kendisine, úlyas Peygamber’in bedenine girmiü olduùu (enkarnasyon
inanc×!) ve onun yeni bir dinî teükilat kuracaù× ve Rûhu’l-Kuds’ün asr×n×n geliüini ilan edeceùi haberi verilmiütir. Yine ona, Fransa’n×n gerçek
kral×n×n, Charles Naundorf ad×nda birisi olduùu bildirilmiütir.
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171 H×ristiyan Geleneùi’nde Hz. Yahya’ya (St. John the Baptist) verilen isimdir. Yaklaü×k olarak
m.s. 28/29’larda vefat ettiùi tahmin edilmektedir. Hz. úsa ile çaùdaü olan bir Peygamber’dir.
Zekeriyya (a.s)’×n oùludur. Hz. Yahya, Yahudi toplumu içerisindeki yayg×n din anlay×ü×na karü× ç×karak Kudüs d×ü×nda bir cemaat oluüturmuütu. únciller’de belirtildiùine göre úsa da gençliùinde onun vaazlar×n× dinlemeye gidiyordu. Hatta bir defas×nda úsa, onun öùretilerine tâbi olduùunun bir göstergesi olarak, onun eliyle gusül alm×üt×. Belki de buna dayanarak, Hz. Yahya,
H×ristiyan geleneùinde Hz. úsa’y× vaftiz eden kiüi olarak bilinmekte ve bundan dolay× kendisine “Vaftizci Yahya” denilmektedir. Bkz. Gündüz, age, s. 379, 392.
172 “úlk Günah” olarak da bilinmektedir. H×ristiyan teolojisine göre tüm insanl×ù×n tutsak olduùu
günahkârl×ù×n prototipi; insan’×n ilâhî âlemden düüüüüne sebep olan üey diye de nitelendirilmektedir. H×ristiyanl×ù×n teorisyeni Pavlus’un; “Bir kiüi (Âdem) vas×tas×yla günah dünyaya girdi” ve “Birisinin günah×yla birçoklar× öldü” (Romal×lara, 5/12-21) sözlerinde tam ifadesini bulan aslî günah tasavvuruna göre Âdem’in cennette kendisine konan yasaù× çiùnemesi ve bu se-

Boullan, Vintras’la karü×laüt×ù× s×rada, Vaftizci Yahya’n×n171 bedenine
girmiü olduùunu iddia etmiütir. Yine o, kendisine tâbi olanlara seksüel
teknikleri öùretmiü ve Âdem ve Havva’n×n sebebiyet vermiü olduùu Asli Günah’tan172, geceleyin erkeklerin rüyas×na kad×n üeklinde girip onlar-

Boullan’×n, Adele Chevalier ad×ndaki bir râhibeyi metres olarak ald×ù× yaü olan 29 yaü×ndan itibaren Satanizm’in ve kötülüùün pençesine
düümüü olduùu tahmin edilmektedir. Chevalier ise, eski eüini terketmiü; nikahs×z doùan iki çocuùunu üzerine alm×ü ve Boullan’la birlikte
“The Society for the Reparation of Souls (Ruhlar× Onarma Topluluùu)”u
kurmuütur. Bu arada Boullan’×n, al×ü×k olunmayan yöntemlerle üeytanlar× çaù×rma konusunda ihtisas sahibi olduùu belirtilmiütir. Ayn× zamanda Satanist âyinlerin icras×na da devam etmiütir. Rivayete göre o, 8
Ocak 1860’da, Chevalier’e, çocuklar×ndan birini kurban ettikleri bir Satanist âyinini (black mass) idare ettirmiütir.

moseksüellikle ve altar’da dua ederken masturbasyon yapmakla suçlanm×üt×r. 1875’te ölen Vintras, ölümünden k×sa süre önce, onun ölümü üzerine Karmel Kilisesi’nin hizipçi bir grubunu oluüturan Boullan’a dostça
davranm×üt×r. Boullan, bu grubu 18 y×l boyunca, d×ütan dindarl×k perdesi
alt×nda sürdürülen uygulamalarla fakat gizli gizli Satanist âyinlerini de
idare ederek, ölümüne kadar yönetmiütir.
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beple cennetten ç×kar×lmas×yla insanl×k günah ve ölüm çark×na tâbi olan bu yeryüzü yaüant×s×na mahkum olmuütur. H×ristiyanlar’×n inanc×na göre dünyaya gelen her kiüi
Âdem’in bu günah×n× miras olarak taü×makta ve dolay×s×yla günahkâr olarak doùmaktad×r
(bkz. Gündüz, age, s. 43-44). H×ristiyanlar’a mahsus olan bu anlay×ü úslâm inanc×yla baùdaümamaktad×r. Çünkü Kur’ân’×n deùiüik âyetlerinde konu ile ilgili olarak üöyle denilmektedir: “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliùi için seçmiü olur; kim
de doùruluktan saparsa, kendi zarar×na sapm×ü olur. Hiçbir günahkâr, baükas×n×n günah
yükünü üslenmez...” (úsrâ, 17/15); “Hiçbir günahkâr baükas×n×n günah×n× çekmez. Eùer
yükü (günah×) aù×r gelen kimse onu taü×mak için (baükas×n×) çaù×rsa, bu çaù×rd×ù× akrabas× da olsa, bir üey (al×p) taü×nmaz...” (Fât×r, 35/18; ayr×ca bkz. En’âm, 6/164; Zümer, 39/7;
Necm, 53/38). Görüldüùü gibi böyle bir anlay×ü×n hiçbir dinî temeli yoktur. Bu anlay×ü tamamen, H×ristiyanl×ùa sonradan girmiü bulunan Pavlus’un yorumlar×na dayanmaktad×r.
Kald× ki Âdem (a.s.) cennette yasak meyveyi yediùinden dolay× oradan ç×kar×ld×ktan sonra, Kur’ân-× Kerim’in ifadesiyle “Rabbinden birtak×m ilhamlar ald× ve derhal tevbe etti.
Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol oland×r” (Bakara, 2/37). Bu âyetten de anlaü×l×yor ki, Allah, Âdem’i iülemiü olduùu hatadan dolay× zaten baù×ülam×üt×r. Bu durumda Allah, bizzat iüleyenini baù×ülam×ü olduùu bir hatadan dolay× baükalar×n× niçin sorumlu tutsun? Böyle bir üeyi düüünmek, Yüce Allah’×n üan×na karü× bir sayg×s×zl×k say×l×r.
173 “úncubi” ve “Succubi” kavramlar× sözlüklerde “úncubus” ve “Succubus” üeklinde de geçmektedir. Buna göre úncubus; uyuyan bir kad×nla rüyas×nda cinsel iliükiye girdiùi farzedilen
erkek bir üeytand×r. Succubus ise; uyuyan bir erkekle rüyas×nda cinsel iliükiye girdiùi farzedilen diüi bir üeytand×r. Bkz. Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE), ed. Paul
Procter, Great Britain, 1985, s. 567, 1112.
174 Bilgi için bkz. Pike, ERR, 330; Hinnells, DR, 276.

Boullan’×n grubu içerisine, “The Temple of Satan (ûeytan’×n Mabedi)” ad×ndaki, gizli kusurlar× ortaya ç×karan bir kitab×n yazarlar× olan Oswald Wirth ve Stanislasde Guaita isimli iki Rosicrucian174 gizlice girmiülerdir. Boullan ve de Guaita, güya büyüsel savaü ile meügul olmuülard×r. Yine Boullan ve roman yazar× olarak bilinen arkadaü× J. K. Huysmans, üeytanlar taraf×ndan sald×r×ya uùrad×klar×n× iddia etmiülerdir. Boullan, 3 Ocak 1893’te bir kalp krizi sonucunda düüüp öldüùünde, Huysmans, bunun de Guaita taraf×ndan tasarlanan bir kötü büyü sebebiyle ol-

la cinsi münasebette bulunan diüi üeytanla (incubi ve succubi)173 cinsel
temas yoluyla kurtulman×n mümkün olabileceùini söylemiütir. Ayn× zamanda Boullan ve ona tâbi olanlar×n, Büyük Antony dahil, ölülerin ruhlar×yla cinsi münasebette bulunduklar× üeklinde söylentiler yay×lm×üt×r.
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175 Geniü bilgi için bkz. Huysmans, J. K., La-Bas (Down There), trans. by Keene Wallace, New
York, 1972, s. 55 vd.
176 Pike, ERR, 339.
177 Canon; bir bölgedeki baü (büyük) kilise ile iliükili özel görevleri olan bir H×rsitiyan Papaz×’na
verilen isimdir. Bkz. LDCE, 148.

Özellikle 19. yy. ve sonlar× için söylemek gerekirse, Satanistler’in
veya Paladistler’in varl×klar×n×n delili tamamen Paris’teki bir grup insan×n eserlerinden ibarettir. Bunlardan ilkinin ve en eskisinin J. K. Huysmans’×n “La-Bas” (Paris, 1891) isimli roman× olduùu ileri sürülmüütür.
Satanizm’in ilk klasiùi diye de nitelendirilen bu romanda Satanizm konu edinilmiütir.176 Esasen Huysmans, önceleri materyalizmi savunmuü
ve daha sonra da onu terketmiü, edebi yönü de olan biraz ünlü birisidir.
Roman×n önemli üahsiyetlerinden biri, bilinen bir Canon177 Dogre; portresi o s×rada Belçika’da yaüayan gerçek bir üah×stan yap×lan dininden
dönmüü bir papazd×r. Bu kiüi Satanistler’in lideri gibi hareket etmiü ve
üüphesiz iùrenç ve Roma Katolik Âyini’nin edebe ayk×r× ve yak×ü×ks×z
taklidi olan Black Mass’× icra etmiütir. Asl×nda Black Mass, çok eskilere dayan×r. Ortaçaùlardan beri inkârc×lar ve büyücüler de genellikle
Black Mass’dan dolay× suçlanm×ülard×r. Huysmans da, ad× geçen romanda Black Mass’× bütün teferruat×yla anlatm×üt×r.

Huysmans, Paris’teki Satanik bir grubu incelemesi sonucunda, kendi müüahedelerine dayanarak yazd×ù×n× söylemiü olduùu roman× LaBas’a, 19. yy’×n sonlar×nda yürürlükte olan bir Satanist âyini olan Black
Mass’× da dahil etmiütir. O, La-Bas’ta, bu âyinde okunanlar×n tersine
doùru okunduùunu, üstünde úsa’n×n resmi bulunan haç’×n ters çevrildiùini, Evharistiya’n×n kirletildiùini ve âyinin bir seksüel sefahatla sona
erdiùini ifade etmiütir.175

duùuna inanm×ü ve bu kanaatini bir dergide de yazm×üt×r. Bu iddia üzerine de Guaita, Huysmans’× bir düelloya davet etmiü, fakat Huysmans
bunu kabul etmemiü ve özür dilemek zorunda kalm×üt×r.
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178 Loyola’l× úgnatius taraf×ndan 1534 senesinde, müslümanlar aras×nda misyonerlik yapmak maksad×yla kurulmuü olan bir tarikat. Bkz. Schimmel, Annemarie, Dinler Taihine Giriü, Ankara,
1955, s. 200.
179 Bohem; Toplum kurallar×n× dikkate almadan yaüayan sanatç× ruhlu kimse demektir.

Bu aç×klamalar esas olarak, 1854’te Marsilya’da doùan Gabriel Jogand
isimli genç bir kiüi, bir Provansl× (Fransa’n×n Provans eyaletine mensup
kimse) taraf×ndan üstlenilmiüti. Jogand, bir Cizvit kolejinde178 eùitim görmüütü. Fakat, tarikattan h×zl× bir üekilde iliükisini keserek bir Bohem179 hayat× yaüad× ve Roma Katolik Kilisesi’ne ve onunla irtibatl× herkese ve her
üeye sert, küfürvari sald×r×lara dayal× bir geçim sürdürmeye baülad×. Dine
karü× sald×r×lar× ve üah×slar hakk×ndaki onur k×r×c× yaz×lar× ile, zaman zaman
çeüitli Frans×z mahkemeleri taraf×ndan para ve hapis cezalar×na çarpt×r×ld×.
1881’de de Mason oldu. Fakat bir kavga sonucu ayn× y×l içinde teükilat× terketti. Tabii olarak teükilat×n s×rlar× içerisinde daha fazla ilerleyemedi ve dolay×s×yla teükilatta önemli bir mevkiye de gelemedi. Hat×r× say×l×r bir müracaat kaynaù×, hiç rahat durmayan ve biraz da kendini beùenmiü birisi olarak o, kendisini daima gündemde tutmak ve bu yolla para kazanmak için
sürekli yeni bir üeyler tasarl×yordu. Nitekim Nisan 1885’te Jogand, âniden
“ihtida” ettiùini itiraf etti. Ayr×ca, eski fikirlerini ve eski arkadaülar×n× da
reddetti. Daha önceki görüü ve düüüncelerinden derin piümanl×k duyduùunu aç×klad×. Neticede Jogand, St. Merri’de, bir papaz×n idaresindeki bir kilisede günah ç×karmay× bizzat kendisi teklif etti. Küçük bir üüphe ve gecikme döneminden sonra Kilise’ye kabul edildi ve Kilise ile bar×üt×r×ld×. úki y×l
sonra Roma’ya gitti. Orada Papa Leo XIII. taraf×ndan merasimle kabul
edildi; Masonlar’a karü× çal×ümalar× tasvip gördü ve kutsand×.

Huysmans’×n “La-Bas”ta anlatt×klar× ve J. Bois’in yukar×da zikredilen
kitab×na daha sonra yazd×ù× önsöz d×ü×nda, Satanistler’in ve ibadetlerinin
daha elle tutulur ve gerçek delilleri üüphesiz daha sonraki dönemlerde
ortaya konulmuütur. Her ne olursa olsun, Satanistler’le ilgili iddialar, bu
grubun Paladistlerle ilgili daha az korkunç ifüaatlar×n arkaplan×n× oluüturduklar×n× öne sürmekten biraz daha fazlas×n× söylemektedir.
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180 Jogand, Leo Taxil müstear ismi alt×nda, 1885-1897 y×llar× aras×nda, Amerika ve Avrupa’daki
Masonlar’×n Satanistik uygulamalar olarak görülen tatbikatlar×n× anlatan bir çok kitap yay×nlam×üt×r. Bkz. Pike, ERR, 339.
181 Kabbala; Yahudi mistisizminin en önemli eseridir. En büyük k×sm× 13. as×rda úspanya ve Almanya’da derlenmiütir. Özellikle Zohar (Parlama) adl× k×sm×n×n, Tevrat’×n bir üerhi olduùu iddia edilmekle beraber, çok yönlü bir eserdir. Bkz. Schimmel, age, s. 210.
182 Hartland, “Satanizm”, ERE, XI, 204.

Diùer bir yard×mc× veya daha doùrusu müttefik, aslen bir Alman olan
C. Hacks idi. Hacks da, Bataille müstear ismi alt×nda yazd×.182 Bir diùeri
ise, Domeniko Margiotta idi. Margiotta, 1858’de útalya’da, Palmi’de
doùduùunu ve teükilatta çok yüksek derecede bir Mason olduùunu iddia
etti. Kendi ifadelerine göre o, “ihtida etmiüti” ve daha önce bulunduùu

Jogand, ihtida öncesi y×llar×nda müstear isim olarak Leo Taxil’i benimsemiü ve bu imza alt×nda yaz×lar×n× yazmaya devam etmiüti.180 Onun
pek çok yard×mc×s× ve kiliseye ve kilise örgütüne ait destekçisi vard×. Kilise mensuplar× aras×nda önde gelenler Grenoble Piskoposu Fava ve Mauritius Adas×’n×n baükenti olan Port Louis Baüpiskoposu Meurin idi.
Bunlar Masonluk karü×t× yaz×lar×yla tan×nm×ülard×. Meurin, 1892’de, “La
Franc-Maçonnerie, Synagogue de Satan (Fran-Masonluk, ûeytan×n Sinagogu)” baül×kl× bir kitap yay×nlad×. Bu kitapta Meurin, Paladizm’i Yahudi Kabbala’s×181 ile irtibatland×rd× ve say×lar×n mistik deùerini düüman×n üeytani amaçlar×na delil olacak üekilde ele ald×, yorumlad×.

Jogand, ihtidas×ndan hemen sonra, “Révélations Complétes sur la
Franc-Maçonnerie (Fran-Masonluk Üzerine Tamamlanm×ü Aç×klamalar,
Paris, 1886)” baül×kl× dört bölümlük bir eserin neürine baülad×. 1886’dan
1897’ye kadar, onun ve beraber çal×üt×ù× kimselerin kaleminden bir kitap ve peüpeüe dergiler yay×nland×. Bu kitap ve dergilerden her biri, öncekilerden daha korkunç “aç×klamalar” ihtiva ediyordu. Bu eserler kilise yetkilileri ve dinî bas×n taraf×ndan geniü çapta reklam× yap×larak daù×t×ld× ve Fransa, Almanya ve útalya’da dindar halk taraf×ndan yoùun bir ilgiyle sat×n al×nd×.

74

Maharet, cesaret ve alayc×l×ù×nda kabiliyetli biri olan Taxil, yazar olarak bilindiùi bu isim alt×nda yaz×lar×n× h×zla ve pervas×zca yazmaya devam
etti. Ayn× isim alt×nda yazmaktan usand×ù×nda veya yeni bir sansasyon
meydana getirmek istediùinde, rahat bir üekilde baüka isimler uyduruyordu. Bu müstear isimler, maceralar× bazan gizemli bir üekilde, bazan
da uzun uzad×ya verilen gerçek üah×slar×n gerçek isimleri olarak sunuldu.
Böyle birisi, ûili’de dört y×l boyunca göçmen olarak yerleümiü olduùunu
iddia eden A. M. Ricoux idi. Bu isim alt×nda Taxil, kad×n Masonlar’×n da
bulunduùu üeklindeki kendi iddias×n× savunmak üzere, yaz× yazd×. Ricoux müstear ismi alt×nda Taxil, 1891’de Charleston’da bas×lm×ü olduùu
söylenen, en yüksek konsillere ve büyük localara yönelik bir gizli talimatlar düsturu ele geçirdiùini söylemiütir. Bu gizli talimatlar düsturundan hareketle o, Evrensel Masonluùun en yüksek idare merkezinin; Napoli, Kalküta, Vaüington, ve Monte Video’daki ikinci derecedeki idare
merkezleri, Roma’daki Siyasi Faaliyet Reisliùi, Charleston’daki Kutsal

Margiotta bu eserde, Adriano’nun, tüm dünya Masonlar×’n×n en büyük reisi olacaù×n× iddia etmiüti. Hatta Margiotta’dan daha önce, yine bir
baüka Alman, aslen Berlin’den olup daha sonra Paris’e yerleüen Paul
Rosen, “L’Ennemie Sociale (Toplumsal Düüman, Brussels, 1890)” baül×ù× alt×nda, Masonlar’× hedef alan Frans×zca bir kitap yay×nlam×üt×. Fakat,
Paul Rosen’e kendinden öncekiler taraf×ndan saùlanan yard×m k×ymetli
olmakla birlikte (ki bu yard×m× yapanlar×n ismi yukar×da tam olarak verilmemiütir), Leo Taxil, Rosen’in eserine hiçbir üekilde dayanmam×üt×r.

derecenin de saùlad×ù× bilgilerle; Masonluùa ait uygulama ve inançlarla
ilgili çok önemli aç×klamalar yapmay× baüarabilmiüti. Margiotta’n×n baül×ca eseri 1894’te Paris’te bas×lm×üt×. Eser, Adriano Lemmi hakk×nda yaz×lm×üt×. Hat×rlanacaù× gibi Lemmi, ABD’deki Charleston’da bulunan ve
Masonluùun bir önceki üekli olduùu söylenen bir topluluùun reisi olan
Albert Pike’×n halefi idi. Ancak, topluluùun merkezini Charleston’dan
Roma’ya taü×m×üt×.
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183 Son dönem yahudi geleneùinde bir kötü deha (üstün yetenek) dir. Bazan ûeytan’la özdeüleütirilmiütir. Yahudilerin kutsal metinlerinden Tobit, 3/17’de o, kötü bir ûeytan olarak geçmektedir. Yine Tobit’te o, Sara’n×n yedi kocas×n× gerdek gecelerinde birbiri arkas×ndan öldüren üehvet düükünü birisidir. Onun, evliliùe ait mutsuzluk ve k×skançl×ù×n ruhu olarak tan×mlanmas×
da buradan gelmektedir. Ayn× zamanda o, Zerdüüt mitolojisinde özelliùi olan birisidir. Muhtemelen o, eski úran’a ait öfke üeytan× Aeshma Daeva’dan türetilmiütir. Bkz. Pike, ERR, 33;
Brandon, DCR, 107.

Bataille’in bu “aç×klamalara” baül×ca -fakat yaln×z ona ait olmayankatk×s×, seri halinde bölüm bölüm ç×kan, “Le Diable au xix siécle (Ondokuzuncu Yüzy×lda ûeytan, Paris, 1893-94)” baül×kl× bir eserdi. Bataille bu
eserde, Hindistan ve Kuzey ve Güney Amerika dahil, dünyan×n deùiüik
kesimlerindeki seyahat ve maceralar×n× anlatm×ü ve seyahatlar× s×ras×nda
güvenilir bir Bayan Diana Vaughan ile karü×laüt×ù×n× söylemiütir. Vaughan’×n refakatinde o, Kentucky’deki Mammoth Maùaras×’n× ziyaret etmiü
ve Asmodeus183 ile bir toplant×da üahsen haz×r bulunmuütur. K×sa bir süre
sonra bu bayan, “Paladium régénéré et libré (Yeniden Diriltilmiü ve Özgür Paladium)”un, yani kendisi ile Paladist organizasyonun yüksek mevkideki yetkilileri aras×nda ç×kan bir tart×üman×n sonucu olarak tan×t×lan bir
mecmuan×n editörü olarak, Masonluk karü×t× halk×n aras×na daha doùrudan sokulmuütu. Bununla birlikte, sadece üç say× ç×kar×labildi. Sözde, reforme edilmiü bir Paladizm’i savunmaya yönelik bu çaba, aç×kças× sadece daha ileri bir geliüme yolunda at×lm×ü bir ad×md×. Bu durum, Paladist
topluluùun gerçek objektif varl×ù×na dünyay× inand×rma teüebbüsü amac×na ulaüt×ù×nda, Bayan Diana Vaughan’×n Roma Katolik Kilisesi’ne ihtidas× duyurulmuütu. Ondan sonra bir ay içinde, Temmuz 1895’te, Vaughan, “Mémoires d’une Ex-Paladiste (Bir Eks-Paladistin Hat×ralar×)” baül×ù× alt×nda, kendi otobiyoùrafisinin yay×n×na baülad×. Bu, son derece ilgi
çekici idi ve aylarca süren seri yay×n boyunca dindarlar için bir ilaç gibi

Gelenekleri Koruma Merkezi ve Masonluùun Yüce Piskoposluùu (o zamanlar× Albert Pike taraf×ndan yürütülen bir görevdi) ile birlikte Berlin’i
merkez edindiùini öùrendiùini iddia etmiüti.
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184 Rosicrocian: Doùaüstü felsefesini insanî iliükilerine uygulama yolunda kurulan milletleraras× bir derneùin üyesi, demektir.

Diana Vaughan’×n bütün bu anlatt×klar×n×n tamamen saçma olduùu
ifade edilmiütir. Çünkü karü× iddiaya göre, Thomas Vaughan’×n Amerika’da bulunduùuna dair güvenilir hiçbir kaynakta herhangi bir bilgiye
rastalanmam×üt×r. Ayr×ca, Diana’n×n kendi doùumu ve önceki hayat× hakk×nda vermiü olduùu üu bilgiler de ayn× özellikleri taü×maktad×r: D. Vaughan, önce Paladizm’e girdiùini, orada dereceden dereceye yükseldiùini,
sonunda Lusifer’in kad×n rahibi (tap×nakta dini töreni yöneten kad×n) olarak tayin edildiùini ve Asmodeus taraf×ndan, en az×ndan önemli bir üah×sla evlilikte birleümesinin istendiùini aç×klam×üt×r. D. Vaughan’×n bu yükseliüi çok aü×r× duygusal tarzda anlat×lm×üt×r. ûüphesiz bu anlat×m; Lusifer’le bizzat görüümesini, müstakbel eüi Asmodeus ile sevgi parçalar×
al×ü-veriüini, Lusifer’in ordular× ile Adonay’×nkiler aras×nda geçen kor-

geldi. Vaughan, otobiyoùrafisini anlat×rken, kendisinin, Simyac× Henry
Vaughan’×n ikiz kardeüi Thomas Vaughan’×n torunu olduùunu iddia etti.
Oysa Thomas Vaughan, daima mistik hayat süren birisiydi. Hayat×n×n bir
döneminde kendini Simya’ya adam×üt×. Fakat, daha sonra onu terkettiùi
anlaü×lmaktad×r. Ayr×ca Diana Vaughan, ona Rosicrucianizm’i184 isnad etti. Ancak, T. Vaughan bunu kesinlikle reddetti. Yine D. Vaughan, Baüpiskopos Laud’un idam hükmünü tatbik edenin de bizzat T. Vaughan olduùunu ve onun, keten bir elbiseyi “öldürülen” Laud’un kan×na bat×rd×ù×n×
ve o elbiseyi ûeytan’a sunulan bir kurban yoluyla yakt×ù×n×; bunun üzerine ûeytan’×n T. Vaughan’a göründüùünü ve onunla bir antlaümaya girdiùini anlatt×. Yine bu otobiyoùrafide D. Vaughan, “atas×n×” daha sonra
Amerika’ya gönderdi. T. Vaughan Amerika’da Venus-Astarte ile evlendi. Bu evliliùi gerçekleütirmek üzere V. Astarte gökten aüaù× gelmiü ve T.
Vaughan’la birlikte on bir gün kalm×üt×. V. Astarte yeniden göùe yükseldiùinde, beraberliklerinin bir meyvesi olarak T. Vaughan’×n yan×nda bir
de çocuk b×rakm×üt×.

185 Hartland, “Satanizm”, ERE, XI, 205.
186 Presbiteryen; úskoçya Protestan Kilisesi’ne ait, demektir.
187 ûapel; okul, iüyeri, saray vb. yerlerde bulunan küçük kilise, demektir.
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Bunlar×n ve baüka yazarlar×n -baz×lar× gerçek, baz×lar× uydurma- yard×mlar×yla bir “aç×klamalar” tufan× yaklaü×k on iki y×l boyunca yaùmur
gibi yaùm×üt×. Sadece Paladizm’in doùuüu veya dahas× onun, Albert Pike’×n yönetimi alt×nda Masonluùun Charleston’daki idare merkezi ve
dünya üzerindeki ona baùl× kollar× ile en yüksek derecelerinden geliümesi nakledilmedi; fakat ayn× zamanda bu kurumun; birisi Diana Vaughan,
diùeri de Adriano Lemmi taraf×ndan yönetilen, birbirine karü×l×kl× düüman iki güce ayr×lmas× anlat×ld×. Diana Vaughan’×n kiüisel ve aile tarihi
“Mémoires”in önemli bir k×sm×n× kapsar. Vaughan onunla dünyay× ayd×nlatm×üt×r. Ayr×ca, esrarengiz detaylar hikayede yer al×r ve onu tamamlar.
Fakat bu hikayelerde Bataille’in olaùanüstü seyahatlerine ifrat derecesinde yer verilir. Orada anlat×ld×ù×na göre Bataille, Doùu hizmetinde bir
gemi doktoru olarak yola ç×km×üt×r. Ne derece güvenilir olduùu konusunda biraz tereddüt bulunan Bataille, anlat×lanlara göre, Masonluùa Napoli’de sokulmuü ve rüüvetle en yüksek dereceyi elde etmeyi baüarm×üt×r.
Bu özellikle donat×lm×ü olarak o, teükilat×n Doùu ve Bat×’daki en gizli
hücrelerine kadar girmiütir. Bu hücrelerden birini o, Singapur’daki bir
Presbiteryen186 ûapel’i187 olarak tasvir etmiütir. Orada Bataille, bir Han×m
Templar’×n, Paladist âyinine göre, tiksindirici müstehcenlik içerisinde
üyeliùe kabulüne tan×kl×k etmiütir. Yine o, Kalküta’da, Lusifer’in bizzat
haz×r bulunduùu, bir nutuk verdiùi ve bir insan kurban× kabul ettiùi bir
Mason Locas×’nda haz×r bulunmuütur. Ayr×ca Bataille, Cebelitar×k’ta büyük kayada büyük maùaralar keüfettiùini; bu maùaralarda, ceza olarak

kunç bir dövüüün tasvirini ihtiva eder. Anlatt×ù×na göre Diana’ya bu mücadeleye tan×kl×k etme ve sonra da savaü muhabiri tarz×nda onu anlatma
ve Lusifer’in kollar×nda taü×narak, evrenin, Lusifer’in hâkim olduùu bir
bölgesini ziyaret etme imtiyaz× verilmiütir.185
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188 Büyü; kara ve ak büyü diye iki k×sma ayr×lm×üt×r. Uygulama bak×m×ndan kara büyü insan hayat×na, saùl×ù×na, mal×na mülküne, evine, hayvanlar×na vb. zarar vermeye yönelen büyü çeüididir. Birbirini sevenleri ay×rmak, cinsel kudreti felce uùratmak, birinin hastal×ù×n× ve ölümünü saùlamak vb. bu büyünün uùraü× alan×na girer. Kara büyü, dinî obje ve kudretlerden olumsuz yönde yararlanmaya çal×ü×r. Uygulama tekniùi, taklit ve temas ilkesine dayan×r. Ak büyü
ise; uygulama bak×m×ndan insan×n ve toplumun iyiliùine yönelen büyüdür. Bkz. Örnek, Sedat
Veyis, Etnoloji Sözlüùü, Ankara, 1971, s. 15, 131.

Leo Taxil ve iübirlikçileri, bu tür vas×talarla, Avrupa K×tas×’nda kilise mensuplar×ndan ve dindar halktan geniü çapta bir kitlenin zaaf×ndan
yararlanmay× ve onlar× kand×rmay× baüarm×ülard×. ûüphesiz bu “aç×klamalar” Masonlar taraf×ndan reddedilmiü ve yalan olarak ifüa edilmiüti.
Böyle birinin varl×ù×ndan ve kimliùinden emin olma düüüncesiyle Bayan
Diana Vaughan’×n ortaya ç×kar×lmas× yolundaki talepler, onun, hayat×n×n
k×zd×r×lan Masonlar’×n ve Paladistler’in sald×r×lar×ndan korunmas× için,
gizli kalmaya mecbur b×rak×lm×ü olduùu bahanesiyle bertaraf edilmiüti.
Daha sonra ortaya ç×kar×ld×ù× kadar×yla, Leo Taxil’in bayan sekreteri taraf×ndan D. Vaughan ad×na yaz×lan Mektuplar ve baz× durumlarda onun
eserlerinin hediyelik nüshalar×yla birlikte ortaya ç×kan aç×klamalar, Kilise’nin ve Katolik Kilisesi’ne ait mahkemenin yüksek mevki sahibi kimseleri taraf×ndan kabul edilmiü ve en yaltaklan×c× tarzda cevapland×r×lm×üt×. Eùer Leo Taxil’in söylediklerine güvenilebilirse, bizzat Papa ona kendi papal×k takdisini göndermiüti. Öte yandan Grenoble Piskoposu, D.
Vaughan’×n varl×ù×na ve onun ihtidas×nda samimi olduùuna çocukça
inanc×n× defalarca doùrulam×üt×r. Bu Piskopos, Vaughan’×, Arc’l× Joan ile
mukayese etmiü ve Vaughan’× dua etmeye, çal×ümaya, mücadele etmeye

verilen iü mahkumiyetine çarpt×r×lan úngiliz suçlular×n kald×ù×n× söylemiütir. Bu suçlular Baphometler’i ve diùer putlar× ve ölümü istenen herhangi birini yoketmek için kullan×lacak korkunç zehirler dahil, Kara Büyü’nün188 çeüitli vas×talar×n× yapmakla meügullerdi. Bu seyahatler bir üekil içinde tasarlanm×ü ve ortaçaù büyü hikayelerinde yeri olmayacak
tarzda hem acayip, hem de korkunç özelliklerle süslenmiüti.
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189 Trente Konsili veya Konsilleri; 1545-1563 y×llar× aras×nda Katolik Kilisesi taraf×ndan Trente’te tertip edilmiütir. 19. Ökümenik konsil olarak kabul edilen bu konsilde görüüülen temel
konular; gittikçe yay×lan protestanl×k ak×m× karü×s×nda öngörülen karü× reform düüünceleriyle
çeüitli konulardaki kilise disiplin kurallar×n×n belirlenmesi ve teyidini ihtiva ediyordu. 1537’de
Papa III. Paul taraf×ndan çaùr×lan bu konsil, ancak 1545’te toplanabilmiüti. Geniü bilgi için
bkz. Ayd×n, Mehmet, H×ristiyan Genel Konsilleri ve II. Vatikan Konsili, Konya, 1991, s. 4750; Gündüz, age, s. 372.

Her üeye inanan saf halk aras×nda meydana getirilen bu heyecan,
1896’da Trente’de düzenlenecek olan Antimasonik Kongre’de özel ilgi
meydana getirdi. 16. yy’da büyük Konsil’in düzenlendiùi189 yer olan ayn× kasabada düzenlenecek bu Antimasonik Kongre’nin, Masonluùa ve
Protestanl×ùa son darbeyi vurmas× ümit edilmiüti. Papa Leo XIII. taraf×ndan Masonluùa karü× baülat×lm×ü olan bu kampanya, Leo Taxil ve müttefiklerinin “aç×klamalar×yla” daha da ilgi çekici hale gelmiüti. Diùer taraftan, bu “aç×klamalar”a dair üüpheler çeüitli bölgelerde aç×klanm×ü ve
böylece gizli bir üüphecilik cereyan× baülam×üt×. Leo Taxil bu durumu
kendine has cesaret ve küstahl×ù×yla karü×lam×üt×. Sonunda Trente’ye gitti. Kongre üyeleriyle buluütu ve orada ateüli ve uzun bir konuüma yapt×. Diana Vaughan’×n varl×ù×na, tarihine ve ihtidas×na dair bir bilgi vermesi hususundaki taleplere cevap olarak o, Vaughan’×n varl×ù×n× ciddi olarak teyid etti. Ayr×ca, Vaughan’× kendi gözleriyle gördüùünü, fakat onun,
her saat Masonlar’×n hançerleri ile öldürülmekle tehdit edilmiü olduùundan, gizlendiùi yerden ç×kmaya cesaret edemediùini aç×klad×. Ancak güvenilir bir komisyona delillerini verebileceùini belirtti. Sonuç, Taxil ad×na tam bir baüar× idi. ûüpheciler suskundu. Taxil âdeta zafer kazanm×üt×.
O ân×n kahraman× olan Taxil, hararetli ve uzun süre devam eden alk×ülarla mükafatland×r×lm×ü ve piskoposlar saray×na davet edilmiüti. Orada o,

ve eùer gerekirse daraùac×nda dahi ölmeye teüvik etmiü; bazan zafer için
bu bedel talep edilir, demiütir. Bu tür kuru laflar, fesatç×lar taraf×ndan, bu
“aç×klamalar×” kabul edenlerin inanc×n× art×rmak için tabii olarak yay×nlan×rd×.
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190 Piskopos (Bishop), Kilise’de üst düzey görevliye verilen isimdir. Bkz. Gündüz, age, s. 308.

Taxil taraf×ndan aldat×lm×ü bulunan kurbanlar×n×n üiddetli öfkesi s×n×rs×z, fakat güçsüzdü. úlk önce onlar Taxil’in itiraf×na inanacak gibi oldular; Diana Vaughan’×n varl×ù×na dair inançlar×ndan da tamamen vazgeçemediler. Fakat Taxil’in önceki ve sonraki “aç×klamalar×n×” birbirinden
ayr× tuttular; “en az×ndan öncekilerin temelini teükil eden önemli gerçekler olmal×” diye düüündüler. ûüphesiz bir k×sm×, öteden beri hakikatten

Fakat sahtekarl×ù×n art×k sonu yaklaü×yordu. Eylül sonunda Taxil
Kongre’de zafer kazanm×üt×. Bunun üzerinden ancak iki haftal×k bir süre
geçmiüti ki Bataille (Hacks) maskeyi kald×rd×. O, Roma Katolik dinine
karü× bütün hürmetsizliùini aç×klayarak, “Kölnische Volkszeitung” adl×
gazeteye yazd× ve biraz sonra, 2 Ekim’de, Paris’teki Univers’e, “Le Diable au xix Siecle (Ondokuzuncu Yüzy×lda ûeytan)” ve Diana Vaughan’×n Marchen (asl× esas× olmayan masallar) ve tam bir doland×rma olduùunu aç×klad×. Taxil, birkaç ay boyunca bu iüi piükinliùe vurdu. Sonunda o, 19 Nisan 1897’de, Paris, Boulevard St. Germain’de, Coùrafyac×lar Topluluùu salonlar×nda bir miting düzenleyeceùini ilan etti. Güya
bu mitingde Diana Vaughan kendisini halka gösterecekti. Ancak Taxil,
mitingde kürsüye tek baü×na ç×kt×. Kalabal×k bir topluluùa, Paladizm ve
Diana Vaughan’×n onun kendi uydurmalar× ve y×llarca devam eden yay×nlar×nda oldukça abart×l× bir üekilde ortaya at×lm×ü olan aç×klamalar×n büyük bir sahtekarl×k veya Taxil’in kendi düzmecesi (euphemism), bir mistifikasyon (bir üeyi esrarl× gibi gösterme) olduùunu itiraf etti Taxil, “ben
baz× üeyleri esrarl× gibi göstermeyi daima sevdim” diye bir aç×klamada
bulundu ve yüzsüz bir üekilde Katolik bas×na ve kendisine, hepsinin en
güzeli ve kariyerini taçland×racak ve tamamlayacak olan mistifikasyonu
organize etmede yapm×ü olduklar× fevkalade yard×mdan dolay× piskoposlara teüekkürlerini bildirmeye gitti.

Piskopos190 taraf×ndan kabul edilmiü ve en seçkin kilise temsilcileri ve
çeüitli Roma Katolik devletlerinden soylular aras×na kat×lm×üt×.

191 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 206.
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Toprak ekime haz×rlanm×üt× fakat Taxil taraf×ndan saç×lan tohum kök
salamayacakt×. Ortaçaùlar×n uzun alacakaranl×ù× boyunca ve daha sonras×nda, kötü ruhlar taraf×ndan cismani veya yar×-cismani biçimdeki iùvalar ve fertler taraf×ndan araya sokulan ûeytan’×n kendisiyle yapt×klar× ittifaklar× dahil, ruhi dünyan×n insanl×kla münasebetleri ile ilgili çok say×da hikaye birikmiütir. Fakat ne hikmetse bu hikayeler Roma Kilisesi taraf×ndan asla reddedilmemiüti. Dahas×, onlar×n manast×r kay×tlar×nda ve
en meühur aziz ve muallimlerin hayat ve yaz×lar×nda biraraya getirilmiü
olduklar×n× düüünerek, otorite taraf×ndan kabul edilmiü ve yerleütirilmiütir. Yine onlar, büyücü kad×n takibatlar× kurbanlar×ndan al×nan itiraflarla
teyid edilmiü, kilise mahkemeleri ve sivil mahkemeler taraf×ndan, kendilerine dayan×larak binlerce erkek ve kad×n×n en ac×mas×z ölümlere
mahkum edilmiü olduùu deliller olarak ciddiyetle kaydedilmiü ve yine
onlar, hiçbir üüphe duymaks×z×n Engizisyon Mahkemesi üyesi Sprenger,
Cizvit Delrio ve büyü ve sihir konusundaki diùer eser sahipleri taraf×ndan öùretilmiülerdi.191 úlk çaùlardan itibaren büyücülük, en çirkin tarzda
seksüel ahlaks×zl×k ve rakip ve müstehcen bir dine ait olan nefret verici
âyinler, kabul edilmiü doktrinlere karü× olan kimselere ve inanmayanlara isnad edilmiütir.

üüphelendiklerini iddia ettiler ve onlar×n çabalar×, Papa ve diùer yüksek
dereceli kilise yetkililerinin bu doland×r×c×l×ùa inanmaya kendilerini hasretmediklerini göstermeye yöneltildi. Fakat, tabii olarak kendisi üzerine
yoùunlaüan aç×klamalar×n üiddeti Leo Taxil’i rahats×z etmedi. ûüphesiz
o, bu arada para ve üöhret kazanm×ü; hayretten aùz× aç×k kalm×ü müritleri üzerinde tatbik etmiü olduùu en masum metotlarla mübalaùal× yalanlar silsilesini kabul ettirmiüti. Balon patlad×ù×nda, er veya geç o, Katolik
dünyay× nas×l kand×rd×ù×n×n hikayesini yazmak üzere kaç×n×lmaz olarak
bir köüeye çekilecekti.
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Böylece Taxil, mezhep ac×l×ù× ve yalanla itham edilen bir topraùa tohumunu kurnazca ekti. Büyücülüùün ve Black Mass’×n görevleri önceki bir buçuk as×r boyunca düzensiz olarak yerine getirilmiüti. Böylece
onlar, Roma Kilisesi’nin geleneksel tutumunu güçlendirmiü ve yetersiz
bile olsa, Papa’n×n ifüa ve itham davran×ü×na yeni yeni temeller saùlam×üt×. Taxil ve müttefiklerinin “aç×klamalar×”, mutaass×p kimseler taraf×ndan üiddetli arzuyla kavranm×ü ve Avrupa K×tas×’n×n her yerinde h×zla
yay×lm×üt×. Onlar hiçbir üekilde tenkit de edilmemiülerdi. Masonlar’×n,
onun aç×klamalar×na yönelik inkarlar×na da önemsemeye deùmez muamelesi yap×lm×üt×. Masonlar’a ve Paladistler’e atfedilen organizasyon,
hakikatte cizvitlerin gerçek organizasyonunun beceriksizce bir taklidi
idi. Eùer ikisi aras×ndaki uygunluùa dikkat edilirse, cizvit organizasyonun bilinen varl×ù× sadece inananlar×n zihinlerine, muhaliflerinin neden

Kilise, uzun süre Masonluùa kesin olarak karü× koymuütu. Muhtemelen bu, her üeyden önce, Masonluùun ketumluùunu k×skanmaktan ve
ikinci olarak, Masonluùun çok iyi bilinen serbest fikirliliùinden (liberalizm) kaynaklanan bir karü× koyma idi. Son zamanlarda Pius IX., Masonlar’×, “ûeytan’×n Sinagogu” olarak aç×klam×ü ve bu düüüncesini tasdik etmiüti. Ayr×ca, onlar×n kökünü kaz×mak için, papan×n mutlak yetkisi olmas×na taraftar bir grubun etkisi alt×nda kurulan, bir Frans×z kardeülik cemiyetini de teüvik ve himaye etmiüti. 1884’te, yani Leo Taxil’in
“ihtidas×”ndan önceki y×l, Leo XIII., katolik piskoposlara gönderdiùi genelgesiyle birlikte; cürümde gem vurulmam×ü, nizama aü×r× riayetsizlik
suçuyla, aile baù×na sayg×s×zl×kla, hukukun ve ahlak×n temellerini tahribe giriümekle ve amac× insanl×ù×n y×k×l×ü×n× haz×rlamak olan bir f×rka olarak Masonlar’a ç×k×üt×. Ayn× zamanda inananlara, Masonlar’×n maskesini kald×rma ve onlara karü× koyma çaùr×s×nda bulundu. Böylece Leo
XIII., pratik olarak yeni bir haçl× seferi baülatm×ü oldu. Daha sonra o,
aç×klamalar×na, Mason cemaatinin cehalet ve baùnazl×klar×n× da ilave
ederek daha da ileri gitti.

83

192 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 207.
193 Notre-Dame, Paris’te bulunan ünlü bir katedraldir (büyük kilise). Gotik tarzda inüa edilen ve
1163’te yap×m×na baülanan bu bina 1182’de tamamlanm×üt×r. Ancak ön cephesi 13. yy’da ilave edilmiütir. Bkz. Gündüz, age, s. 287.
194 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 207.

Hat×rlanacaù× gibi Paladistler ismi Paladium’dan, yani Palas Athe-

A- Paladistlerle Templier ûövalyeleri Aras×ndaki úliüki

Taxil’in maceraperestliklerinin incelenmesi, bu maceralar×n Engizisyon Mahkemesi üyelerinin ve diùer yazarlar×n büyücüler hakk×ndaki eski eserlerinden ç×kar×lm×ü olduklar×n×, A. L. Constant’×n Eliphas Lévi
müstear ismi alt×nda yaz×lan “Dogme et rituel de la haute magie (Büyük
Büyünün Dogma ve Ritüeli, Paris, 1861)” isimli eserinden ve Frans×z
Mason Ragon’un araüt×rmalar×ndan üstü kapal× sözlerle tamamland×ù×n×
gösterir.192 Hacks’×n daha olaùanüstü hikayeleri Baüpiskopos Meurin’in
karmakar×ü×k eserinden esinlenerek düzenlenmiüti. Diana Vaughan’×n itiraflar× da Taxil ve Hacks’×nkiler üzerine bina edilmiüti. Eùer herhangi bir
hakikat prensibi, “mistifikasyonun” ilave kat×n×n temelini teükil ediyorsa, bunun Fransa ve baüka yerdeki deùiüik kiliselerden takdis edilmiü
ekmeùin hiçbir aç×k delili olmaks×z×n, h×rs×zlar×n iddalar×yla saùland×ù×na
geniü çapta inan×lm×üt×r. Bu iddialar nereye kadar doùru olursa olsun;
“cürümden dolay× herhangi bir kimseye karü× gerçekleütirilmiü olan hiçbir takibat yoktur” demek mümkün deùildir. Hakikatte, ç×kan üiddetli
gürültüden sonra Trente Kongresi komitesi üyeleri taraf×ndan, Taxil’den,
böyle bir h×rs×zl×ù×, kalemine sansasyonel malzeme saùlamak için Paris’te Notre-Dame’dan193 tasarlad×ù× yolunda üüphelenilmiüti. Fakat bu
görev muhtemelen sadece bir dedi kodudan ve boü laftan ibaretti. Böyle tuhaf bir hile, kazara, ara s×ra yap×lm×üt×r ve bu hile, cehalet ve taassubun daha az olduùu bir çevrede baüar×l× olamam×üt×r.194

dolay× suçlanm×ü olduklar×na ikna olmay× saùlamaya hizmet etmiü olacakt×r.
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195 Pike, ERR, 288.
196 Bkz. Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.

Az önce de ifade edildiùi gibi, “Büyük Üstad” gibi unvan veya “kafatas×” gibi semboller, ister istemez Masonluùu akla getirmektedir. Çün-

B- Templier ûövalyelerinin Masonlukla úliükisi

Templier ûövalyeleri ise; 12. yy’da Kudüs’te kurulmuü olan bir
Frans×z ûövalyeler Birliùi idi. Bu ûövalyeler Birliùi’ne 14. yy’da Fransa’da yap×lan suçlamalar aras×nda, daha önce Paladistler taraf×ndan sayg× gösterilen puta (Baphomet) ibadet de vard×. Dolay×s×yla Paladistler’le
Templier ûövalyeleri aras×ndaki ortak noktalardan birisi, ayn× puta ibadet etmiü olmalar× veya ibadet etmekle suçlanm×ü bulunmalar×d×r. Diùer
taraftan, Templier ûövalyeleri’nin bast×r×lmas×ndan sonra ayn× putun beü
as×r boyunca gizlice korunduùu ve sonunda, 1801’de bu ûövalyeler Birliùi’nin Büyük Üstad× Jacques de Molay’×n kafatas× ile birlikte úsaac
Long adl× birisi taraf×ndan Paris’ten, ABD.’nin Charleston kentine götürüldüùü söylenmiütir.196 Ayr×ca, bu ûövalyeler’in Kudüs’teki etkinlikleri
sona erdikten sonra K×br×s’a gitmeleri; oradan da Fransa’ya geçmiü olmalar×, Atina’da ortaya ç×km×ü olan Paladium inanc×ndan bir üekilde haberdar olmuü ve böylece etkilenmiü veya bu inanc× Fransa’ya taü×m×ü
olabilecekleri düüüncesini de hat×ra getirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da, bu ûövalyeler Birliùi’nin liderleri Jacques de
Molay’a “Büyük Üstad” ünvan×n×n verilmiü olmas× ve kafatas×n×n
ABD.’ye götürülmüü bulunmas×d×r. Bu durum da, Templier ûövalyeleri’nin Masonluk’la iliükisinin bulunup bulunmad×ù× sorusunu akla getirmektedir.

na’n×n Troy’un güvenliùini saùlad×ù×na inan×lan heykelinden türetilmiütir. Bu heykel veya putun ad× Baphomet olup Paladistler’in bu puta sayg× gösterdikleri ifade edilmiüti. Nihayet bu putun, Roma’ya götürüldüùü
ve orada Vesta mabedinde sakland×ù×n×n kabul edildiùi belirtilmiüti.195

197 Bkz. Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
198 Bkz. Hinnells, DR, 183-184.
199 Zorlu, age, s. 99.
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“Ortaçaùda, Masonluùun d×ü×nda, fakat sonra ona yard×mc× olacak ve
geliütirecek bir tak×m gizli cemiyetlerin kurulmas×nda Haçl× Seferleri’nin büyük rolü olmuütur. Haçl× Seferleri, Doùu düüünce sisteminin ve
dinî görüülerinin Bat×’ya geçmesine büyük ölçüde yard×m etmiütir. Haçl×lar, gittikleri Kudüs’te de, diùer dinlerin tesirinden kurtulmak ve korunmak için çeüitli teüekküller ve gizli cemiyetler kurmuülard×r. Bir tak×m gizli iüaretler, remizler ve kendilerini tan×tmak için semboller koy-

Bu suçlamalardan bir k×sm×, 1307 y×l×nda Templier ûövalyeleri’ne isnad edilenler aras×nda da yer al×yordu.197 Ayr×ca bir baüka benzerlik de,
baz× Mason gruplar×n×n, bu ûövalyeler’i kendi atalar× olarak kabul etmiü
bulunmalar×d×r. Böyle bir benzerlik ve iliükinin kurulmas×na sebep olarak da; bu ûövalyeler’in inanç ve uygulamalar×n× saran gizem ve onlar×n dikkat çeken dolambaçl× kiliseleri gösterilmektedir.198 Hepsinden
önemlisi de, Ilgaz Zorlu gibi baz× günümüz araüt×rmac×lar×n×n da, Masonluùun, Templier ûövalyeleri’nin en geliümiü uzant×s× olduùunu ifade
etmiü olmas×,199 bu iliükiyi teyid eder mahiyettedir. Yine “Masonluk ve
Masonlar” adl× bir kitapta, “Haçl× Seferleri ve Doùu Tefekkürünün Bat×ya Tesiri” baül×ù× alt×nda üu bilgiler verilmiütir:

kü Masonluk’ta en çok kullan×lan ünvanlardan birisi de “Üstad” veya
“Büyük Üstad”d×r. Yine Masonlar’a isnad edilenler aras×nda “kafatas×”
veya “kuru kafa” gibi semboller vard×r. Öte yandan, yukar×da ad× geçen
put (Baphomet) ve Molay’×n kafatas×n×n, ABD’nin Charleston kentinde,
Masonlun bir önceki safhas× olduùu söylenen bir topluluùun kutsal objeleri haline geldiùi iddia edilmiüti. Ayn× zamanda, bu topluluùa yap×lan
suçlamalar aras×nda; bu inanca kendini adam×ü kimselere ûeytan’×n üah×s üeklindeki suretinin gösterilmesi ve bu kimselerin, ûeytan’a organizeli ve düzensiz ibadetleri de vard×.
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200 Gün, úzzet Nuri-Çeliker, Yalç×n, Masonluk ve Masonlar, ústanbul, 1978, s. 17-18.

muülard×r. Sen Baptist ûövalyeleri, Sen Jan Localar×, Evanjelist teüekkülleri hep Kudüs’te bu maksatlarla kurulup daha sonra Avrupa’ya geçen ve yay×lan gizli cemiyetlerdir. Halbuki o s×ralarda Avrupa’da da buna benzer pek çok gizli cemiyet vard×. Kilise’nin bask×s×, Krallar’×n çok
merkeziyetçi ve despot idaresi, derebeyliùin verdiùi siyasi ve iktisadi
keümekeü her yerde gizli teüekküllerin doùmas×na yol açm×üt×. Bunlardan da en nüfuzlular× askerî-dinî bir teüekkül olan Templier ûövalyeleri
denilen tarikatt×. Bunun kökleri 1118 tarihine kadar uzan×yordu. Ayr×ca
Rose Croix cemiyeti, úlumine, Ördre Tetonik gibi tarikatlar da vard×.
Kudüs’ten gelenler de bunlara kat×l×nca Avrupa, gizli cemiyetlerle, fikirde ve siyasi yaüay×üta hürriyet isteyen teüekküllerin kaynaüt×ù× bir yer
haline geldi. Bunlar×n içinde en avantajl× durumda olanlar Masonlar’d×.
Çünkü hem Krall×k ve Kilise taraf×ndan korunuyorlar, hem de siyasi bir
güç olarak görünmedikleri ve üimdilik böyle bir niyet taü×mad×klar× için
göze batm×yorlard×. Fakat diùerleri öyle deùildi. Onlara karü×, dinî bak×mdan Kilise, siyasî ve askerî hâkimiyet noktay× nazar×ndan da Krall×klar cephe alm×ülard×. Kilise-Monarüi ikilisi bunlara karü× mücadeleye
geçti. Templier’in son üstad× Jak dö Molay, 1314 y×l×nda Fransa Kral×
Güzel Filip taraf×ndan idam edildi. Bunu diùer tedhiü ve bask×lar takip
etti. Selameti, cemiyeti daù×tmakta bulan ûövalyeler kapaù× Mason localar×na att×lar. Hem kendilerini emniyete alm×ü, hem de faaliyetlerine
daha saùlam bir teüekkülde devam etmek f×rsat× bulmuü oluyorlard×. Bu
katliamlar y×llarca devam edecek ve hepsi de gizliliùi baü vas×f kabul
eden bu cemiyet mensuplar× eski Mason localar×n×n da çehresini deùiütirecektir”.200 Templier ûövalyeleri ile Masonluk aras×ndaki iliükiyi çok
net bir üekilde ortaya koyan bu bilgilerden sonra, Satanizm’le Büyü ve
Büyücülük aras×ndaki iliükiye geçmek mümkün olacakt×r.

201 Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
202 Brandon, DCR, 558; Hinnells, DR, 286.
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Diùer taraftan, ister iyi niyetle ister kötü niyetle yap×lm×ü olsun, Avrupa’ya ait büyü 14. yy’×n ortalar×ndan önce sihirden ayr× tutulmam×üt×.
14. yy’×n ortalar×ndan itibaren Kilise, büyücü kad×nlar×n ûeytan’la ittifak
sözünü içeren bir “anlaüma” yapt×klar× düüüncesini vurgulam×üt×. Bu anlaüma gereùi ûeytan da, karü×l×k olarak, onlara büyüsel etki gücü verecekti. Böylece büyücülük “sahte bir din” haline geldi ve 1484’te büyücülüùe karü×, diùer sap×k gruplara karü× düzenlenene benzeyen ve papal×k bildirisiyle tasdik edilen bir kampanya baülat×ld×. Büyücülüùe ve büyücülere karü× baülat×lan bu amans×z mücadeleye devam edildi ve bu geçici büyü modas× úngiltere adalar×nda (Britanya) tutmas×na ve 1692’de
Salem, Massachusetts’te bir patlama olmas×na raùmen, 1700’den önce

Yukar×da da belirtildiùi gibi, bir anlamda Paladizm’in devam× mahiyetinde ortaya ç×kan ve Paladistler’le Templier ûövalyeleri’nin ortaklaüa sayg× göstermiü olduklar× putu (Baphomet) ve Templier ûövalyeleri’nin Büyük Üstad× Molay’×n kafatas×n× kutsal objeleri haline getiren;
belki de Paladistler-Templier ûövalyeleri-Masonluk aras×ndaki iliükiyi
saùlayan topluluk, baülang×çta Charleston’da bulunan idare merkezlerini daha sonra Roma’ya taü×m×ülard×. Bu topluluùun bir özelliùi de, büyü
uygulamas×n×n onlar×n localar×nda geliümiü olmas×yd×. Ayn× zamanda bu
topluluk; büyü uygulamas× d×ü×nda, úsa ve onun dininden uzaklaüma, iùrenç ve müstehcen âyinler yapma ve belirli zamanlarda ûeytan’a tap×nma vb. ile suçlanm×ülard×. úüte bu durum, büyücüler veya büyücülükle
Satanizm aras×ndaki iliükiyi hat×ra getirmektedir. Çünkü, bu suçlamalardan bir k×sm×, büyü uygulamas× devam ettiùi sürece, büyü ile ilgilenen
kimselere karü× da yap×lm×üt×.201 Daha aç×k bir ifadeyle, ortaçaùlarda ve
daha sonraki dönemlerde büyücü kad×nlar (witches) ve inkarc×lar (heretikler) genellikle ûeytan’a tap×nmakla suçlanm×ülard×r.202

C- Satanizm úle Büyü ve Büyücülük Aras×ndaki úliüki
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203 Hinnells, DR, 352.
204 Engizisyon kurumu, Kilise’nin gücünü kaybetmesine paralel olarak Ayd×nlanma döneminde
gerilemeye baülam×üt×r. 20. yy’×n baülar×ndan itibaren ise, Engizisyon terimi Katolik Kilisesi
literatüründen ç×kar×lm×ü ve onun yerine, “únanc× korumakla yükümlü olan kutsal makam” ifadesi kullan×lmaya baülanm×üt×r. 1965’te al×nan bir kararla bu kavram yeniden gözden geçirilerek, “únanç öùretisi kutsal kurulu” üeklinde kullan×lagelmiütir. Bkz. Gündüz, age, s. 116.

Bir baüka anlat×ma göre, 15. yy’da, ûeytan’la ittifak halinde olduklar× söylenen yeni bir mezhepten söz edilmiü ve bir Sebt (Cumartesi) günü kad×nlar×n ûeytan’a uçup gittiklerinden bahsedilmiütir. Bunun üzerine Papa únnocent VIII, 1484’te bir bildiri yay×nlam×ü ve “son günlerde
her cinsten pek çok kiüinin kendilerini üeytanlara adad×klar× ve henüz
ana rahmindeki çocuklar× öldürdükleri kulaklar×m×za geldi” demiütir.
Engizisyon Mahkemesi o s×rada hali haz×rda iü baü×nda idi204; 1459’da
Arras’taki duruümalarda suçlu bulunan büyücüler, “Vaudois” veya
“Waldensias” ad× alt×nda yak×lm×ülard×. Frans×z Parlamentosu daha sonra
bu hükümleri feshetmiü olmas×na raùmen, biri d×ü×nda, suçlananlar×n tamam× idam edilmiüti. únnocent’in Bildirisi Engizisyon üyelerine yeniden güç verdi ve onlar×n Almanya’daki liderleri Kramer ve Sprenger,
“Malleus Maleficarum (Büyücülerin Tokmaù×)” ad× verilen, davaya bakma usulünün ad× kötüye ç×km×ü bir el kitab×n× ortaya koydular. útiraflar

Büyücülük; modern bir Bat× dini olarak, esasen Avrupa büyücülüùünü H×ristiyanl×k öncesi merhametli verimlilik dininin bir devam× gibi gören antropolog Margaret Murray’×n (1863-1963) teorilerinden esinlenmiüti. Baz× yerlerde o ayn× zamanda halk büyücülüùünden arta kalan gelenekleri de içine alm×üt×.203

en az×ndan ikiyüz bin kiüi, aù×rl×kl× olarak k×ta Avrupas×’nda idam edilmiüti. Öte yandan, geliütirilmiü bir inanç sistemi de olgunlaüt×r×lm×üt×:
Vücutlar×nda bir “büyücü niüan×” taü×yan büyücü kad×nlar, Cumartesi geceleri ûeytan’a tap×nma âlemleri düzenlediler; geceye hayvan veya sinek
suretine bürünerek iütirak ettiler ve gece boyunca hayvan k×l×ù×na bürünmüü müüahhas ûeytan suretinde kald×lar.

205 Brandon, DCR, 650.
206 Brandon, DCR, 651.
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Öyle anlaü×l×yor ki ortaçaùlarda baz× sap×k düüünceli veya Kilise karü×t× kimseler ya da üu veya bu sebepten dolay× cezaland×r×lmak istenenler; genellikle büyücülükle, ûeytan’a tap×nmakla veya dinsizlikle vs.
suçlanarak Engizisyon Mahkemeleri’nde yarg×lanm×ü ve diri diri yak×lmak suretiyle iükenceyle öldürülmüülerdir. Asl×nda konumuz doùrudan
büyücülük olmamas×na raùmen, büyü ve büyücülük hakk×nda biraz fazla bilgi veriüimizin sebebi, büyücülükle Satanizm aras×ndaki iliükiyi daha anlaü×l×r bir üekilde ortaya koymakt×r. Burada belki; büyücüler niçin

Büyü’ye inanç, Avrupa’da, eùitimli s×n×flar aras×nda zaman içinde
azalm×üt×r. Ancak günümüzde küçük gruplar×n bazan Büyü’yü tatbik ettikleri iddia edilmektedir. Özellikle “ak büyüler”in iyilik düüüncesiyle
veya özel seremonilerde iyi niyet gösterisiyle icra edildiùi belirtilmektedir. Fakat bunlar×n ortaçaù büyü inanc×yla hiçbir iliükileri yoktur. Çünkü ortaçaù büyü inanc×, Black Mass veya ûeytan’a tap×nma kültleriyle
iyinin z×dd×n× yapan kötü kimselerin düüüncelerine dayand×r×lm×üt×r. Fakat bunlar×n yap×ld×ù×na dair özel delilin bulunamad×ù×; çünkü konu ile
ilgili kay×tlar×n tamamen büyücülere kendi kuruntular×n× isnad eden ön
yarg×l× Engizisyoncular’dan geldiùi söylenmiütir. Hatta özgürce verilen
veya iükence ile al×nan itiraflar×n, asl×nda Engizisyoncular taraf×ndan yaz×lm×ü olduùu da ifade edilmiütir.206

ortaya koyma amac×yla yap×lan bu iükence usulü; çocuklara anne babalar×n× ihbar etme, savunma avukatlar×na müvekkillerine ihanet etme vs.
cesareti verdi. Kilise mahkemeleri taraf×ndan mahkum edilen büyücüler,
diri diri yak×lmak üzere dünyevi güçlere (sivil otoriteye) teslim edildiler.
Bu yolla ne kadar insan×n öldürüldüùü kesin olarak bilinmemekle beraber, Bamberg Piskoposu’nun tek baü×na 600 büyücüyü yakm×ü olduùunun iddia edilmiü olmas×205 bu konuda bir fikir veriyor gibi görünmektedir.
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207 Brandon, DCR, 418.
208 Sharpe, Eric J., 50 Key Words: Comparative Religion, Great Britain, 1971, s. 35.
209 J. Vernette, “Satanisme”, CHAD, XIII, 846.

Büyücünün bizzat kendisi, Lusifer gibi Tanr× ile özdeüleüme konusunda belirli bir arzu duymaktan uzak deùildir. Büyücü bunu gerçekleütirmek için karü× Tanr× (anti-Dieu) durumundaki ûeytan’a s×kça çaùr×da
bulunur. Bunu da, Karanl×klar Meleùi gibi, Tanr×’n×n gücüyle yar×ümak
için yapar”.209

“Satanizm büyünün (magic) yak×n akrabas×d×r. Ayn× üekilde büyücülük de, ‘din’ olarak Satanizm’in akrabas× olmaktad×r. Burada gizli olana
(mystery) temas etme, görünmeyen dünya ile iliükiye girme duygusu
söz konusudur. Bu ise, dinî duygunun eski (arkaik) formlar×ndan biridir;
fakat esas itibariyle korku ona egemen olmuütur.

Bir Katolik Ansiklopedisi’nde de,Satanizm’le büyü aras×ndaki iliüki,
bir yak×n akrabal×k iliükisi çerçecesinde deùerlendirilmiü ve üu aç×klama
yap×lm×üt×r:

ûeytan’a veya üeytanî güçlere tap×nm×ülard×r? gibi bir soru akla gelebilir. Kaynaklardan edindiùimiz bilgiler ×ü×ù×nda bu soruyu üöyle cevapland×rmak mümkün olur gibi görünmektedir: úfade edildiùine göre pek
çok büyü uygulamas× ûeytan’a tap×nma ile irtibatland×r×lm×üt×r. Böyle bir
uygulamadaki hâkim düüünce ise; belirli bir grup taraf×ndan anlaü×labilen ezoterik (gizli, gizemli) bilgi yoluyla üeytanlar×n ikna edilebileceùi
ya da büyücünün emirlerini yerine getirmeye mecbur b×rak×lacaù× üeklindedir.207 Asl×nda burada yap×lmak istenen, büyü vas×tas×yla ûeytan’la
veya üeytanî güçlerle temas kurarak, bir nevi onlar×n gücünden yararlanmak veya onlar× kendi emelleri doùrultusunda kullanmakt×r. Çünkü büyünün; “ tabiatüstü güçleri kotrol alt×nda tutma veya yönlendirme yoluyla olaylar×n rotas×n× istenilen yönde deùiütirme amac×yla yap×lan bir
üah×s veya grup teüebbüsü” üeklinde de tan×mlanabileceùi belirtilmiütir.208

210 Sharpe, age, s. 78-79; Brandon, DCR, 649-651.
211 Pike, ERR, 339.
212 Hinnells, DR, 286.
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ûüphesiz herhangi bir din veya dinî kurumla, daima dinlerin karü×s×nda ve en uç noktada yer alan ûeytan veya ûeytan’a tap×nma (Satanizm) aras×nda iliüki kurmaya çal×ümak veya iliüki olup olmad×ù×n× araüt×rmak, ilk bak×üta insana biraz garip gelebilir. Ancak, böyle bir baül×k
alt×nda bu iliükiyi araüt×rmak, konunun kendi ak×ü× içerisinde ortaya ç×km×ü bir durumdur. Çünkü ûeytan’a tap×nman×n, Katolik H×ristiyanl×ù×’na
karü×, deùiüik zamanlarda aü×r× isyankarlar ve müfrit gruplar taraf×ndan
gerçekleütirilmiü olduùu söylenmiütir.211 Diùer bir ifadeyle Satanizm’in,
her ne kadar tarihi olarak geçmiüte nadiren vuku bulmuü olduùu söylenmiü olsa da, asl×nda H×ristiyanl×ùa karü× bir reaksiyon olarak ortaya ç×kt×ù× da bir gerçektir.212

D- Roma Katolik Kilisesi úle Satanizm Aras×ndaki úliüki

úüte bu ve benzeri düüüncelerden dolay×, büyü uygulamas× büyücülük (witchcraft) mesleùini ortaya ç×karm×üt×r. Böylece büyücülüùün din
karü×s×ndaki statüsüne, belirli bir zaman ve yerin hâkim dinî akidesi taraf×ndan karar verilmiütir. Daha aüaù× derecedeki rûhi güçleri gerçek veya potansiyel olarak kötü kabul eden herhangi bir dinî gelenek, ayn× zamanda onlarla herhangi bir üekilde iliüki kurmay× da kötü görmüütür.
Büyücülüùün, özellikle doùru akidenin güçlü olduùu dönemlerde, bir
“üeytan-ibadeti” olarak tekrar tekrar tan×mlanmas× buradan gelmektedir.
Satanizm’le Büyücülük aras×ndaki iliüki de iüte bu noktada kendini göstermektedir. Gerçekte, kötü olarak bilinen bir güce bile bile ibadet etmek demek olan Satanizm, din tarihinde ayr× ve baül× baü×na bir fenomendir. Ancak, belirtmek gerekir ki, büyünün veya büyücülüùün her çeüidini Satanizm’le irtibatland×rmak doùru deùildir. Çünkü ûeytan’a tap×nma ile irtibatland×r×lan büyü, “kara büyü (black magic)” ad× verilen ve
kötü maksatlarla yap×lan büyüdür.210
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213 Pike, ERR, 339.

Roma Katolik Kilisesi ile Satanistler aras×ndaki iliükiyi gösteren
benzer bir örnek de, Marsilya’l× Gabriel Jogand’d×r. Hat×rlanacaù× gibi
Jogand, önceleri bir cizvit kolejinde eùitim görmüü ve daha sonra tarikatten iliükisini keserek bir Bohem hayat× sürdürmeye baülam×üt×. Bununla da kalmay×p Roma Katolik Kilisesi’ne ve onunla iliükili her üeye
ve herkese sald×rmaya baülam×üt×. Hatta dine karü× sald×r×lar× ve üah×slar
hakk×ndaki onur k×r×c× yaz×lar× yüzünden, zaman zaman Frans×z Mahkemeleri taraf×ndan çeüitli cezalara dahi çarpt×r×lm×üt×. Fakat konumuz aç×-

Ayr×ca bu iliükinin en çarp×c× örneklerinden bir diùeri de, J. K. Huysmans’×n “La-Bas” isimli roman×n×n önemli üahsiyetlerinden biri olan, dininden dönmüü bir papazd×r. Yukar×da da belirtildiùi gibi bu üah×s, H×ristiyal×k’tan ayr×ld×ktan sonra Satanistler’in lideri gibi hareket etmiü ve
Roma Katolik Âyini’nin edebe ayk×r×, yak×ü×ks×z ve iùrenç taklidi olan
Black Mass’× icra etmiütir. Belki de ortaçaùlardan beri inkarc×lar×n ve büyücülerin icra etmekle suçland×ù× Black Mass’×n ayn× zamanda Satanistler taraf×ndan da yerine getirilmiü olmas×nda bu papaz×n etkisi olmuü olabilir. Böyle bir iliüki Satanistler’in Black Mass’× tatbik etmelerinin nereden icab ettiùini de k×smen aç×klayacakt×r.

Bu iliükinin en aç×k delillerinden birisi de, Satanistler’in, Katolik Kilisesi’nde düzenlenen Ekmek-ûarap Âyini’ni inkarc× bir tutum içerisinde, hafife alarak, alayc× bir tav×rla ve beceriksizce taklit etmiü olmalar×d×r. Satanistler’in bu âyinine, kutsal ekmeùi de içine alan Black Mass
(ûeytan’a tap×nma âyini) ad× verilmektedir. Fakat bu âyinde -H×ristiyanl×k’ta uygun bir üekilde takdis edilmiü- kutsal ekmek bulundurulmas×,
kutsal ekmeùi hafife alma amac× taü×maktad×r.213 Yine bu âyinde, H×ristiyanl×ùa ait dinî unsurlardan; takdis edilmiü ekmeùi (Eucharist) istihzal×
ve inkarc× bir tutum içerisinde bulundurmay× sembolize eden siyah
mumlar ve ters çevrilmiü úsa’l× haç vb. de göze çarpmaktad×r.

214 Bkz. Zorlu, age, s. 124.
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Baz×lar× da Mason atalar×n×n Kelt rahipleri veya Kelt büyücülerinin
olduùunu (geçmiüte baz× Masonlar’×n büyücülükle suçlanmalar× belki bu
iddia ile baùlant×l× olarak deùerlendirilebilir!), baz×lar× da Yahudi münzeviler olabileceùini iddia etmiülerdir. Hatta Rosicrucianizm, Gnostisizm,
Kabbala, Hinduizm ve bir sürü dinî, felsefî eski kültlerden kalma âdet ve

Stephen Knight’×n eserinde belirtildiùine göre, Masonluùun doùuüunu milattan 4000 y×l önceki bir zamana dayand×rmak âdet haline gelmiütir. Dolay×s×yla Masonlar’×n üyelik belgelerinde mesela 1983 tarihi, A.S.
5983 olarak gösterilir. Bundan maksat da, Masonluùun Hz. Âdem’le yaü×t olduùunu veya Masonluùun insanl×k kadar eski bir geçmiüe sahip bulunduùunu anlatmaya çal×ümakt×r. Hemen belirtmek gerekir ki, böyle bir
tarihlendirme uygulamas× Yahudiler’de de görülmektedir.214

ûüphesiz konumuz Masonluk olmad×ù× gibi, amac×m×z da Masonluùun Satanizm’le iliükisini sorgulamak deùildir. Fakat konunun tabii seyri ve geçmiüte böyle bir iliükinin vaki olduùunun belirtilmiü olmas× ve
günümüzde de hâlâ böyle bir iliükiden yer yer söz edilmesi, konunun
objektif bir bak×ü aç×s×yla ve yeni bir baül×k alt×nda ele al×n×p incelenmesi zaruretini ortaya ç×karm×üt×r. Ancak, Masonluk’la Satanizm aras×ndaki
iliükiye geçmeden önce, Masonluùun kökeni, iliükili bulunduùu dinî veya felsefî sistemler ve yar× gerçek yar× efsanevi anlat×mlara yer vermenin, konudaki baz× kapal×l×klar× gidermesi aç×s×ndan faydal× olacaù× kanaatindeyiz.

E- Masonlukla Satanizm Aras×ndaki úliüki

s×ndan en ilginç olan× ise, Jogand’×n, daha sonra 1881 y×l×nda Mason olmas×d×r. Jogand’×n bu tutumu, Masonluk’la Satanizm aras×nda herhangi
bir iliükinin olup olmad×ù× hususunu hat×ra getirmektedir. Dolay×s×yla yeni bir baül×k alt×nda, Masonluk’la Satanizm aras×nda üu veya bu üekilde
bir iliükinin olup olmad×ù×n× araüt×rmam×z gerekecektir.
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215 Knight, age, s. 21.
216 Masonluùun; daha sonralar× da Ç×rakl×k, Kalfal×k ve Ustal×k üeklinde üç dereceli bir örgüt olarak çal×üt×ù× bilinmektedir. Bkz. Knight, age, s. 10; Hinnells, DR, 127-128.

Anlat×ld×ù×na göre Hiram; maiyetindeki iüçileri ç×rak, kalfa ve usta
diye üçe ay×rm×ü216 ve hepsine mimarl×k bilgilerinin bir k×sm×n× öùretmiüti. Ç×raklar usta ve kalfalar×n, kalfalar da ustalar×n bildiùi s×rlar× bilmezlerdi. Ç×raklar ücretlerini B, kalfalar J sütunundan, ustalar ise orta hücreden al×rlard×. únüaat×n sona ermesine doùru usta olmay× bekleyen üç
kalfa gerekli ehliyeti gösteremedikleri için usta yap×lmam×ülard×. Fakat
bunlar mutlaka usta olmak istiyorlard×. Bunun için ustal×k s×rlar×n× zorla
öùrenmeye karar verdiler. Hiram, bir öùle üzeri mabedi gezmek ve inüaat× kontrol etmek üzere geldiùi zaman pusuda bekleyen üç kalfadan birincisi Hiram’×n yolunu Güney Kap×s×’nda kesti ve ustal×k s×rlar×n× kendisinden sordu. Hiram, “bu s×rlar×n ancak çal×üma ile elde edilebileceùini”
söyledi. Bu cevap üzerine kalfa bir cetvel ile Hiram’×n sol omuzuna vurdu. Tehlikeyi gören Hiram Mabed’in Bat× Kap×s×’ndan d×üar× ç×kmak istedi. úkinci kalfa da oradayd× ve o da Hiram’a ustal×k s×rlar×n× sordu. Hiram onun isteùini de reddetti. Bunun üzerine ikinci kalfa Hiram’×n saù

Masonluùun kökenini Hz. Âdem’e kadar götürmeyip Hiram Efsanesi’ne dayand×ranlar da vard×r. Efsane’ye göre Kral Davut, Kudüs’te
“Beyt-i Makdis”i inüa etmek ister. Fakat o, bu inüaat×n, o güne kadar bilinen geometrik prensiplerle yap×lmas× arzusundad×r. Memleketin her yan×ndan 40 bin amele toplat×l×r. Bunlara “Mason”, yani “duvarc×” ismi verilmiütir. Bu iüçilerden üç bin tanesi usta olarak ayr×l×r ve diùerlerine nezaretle görevlendirilir. únüaat×n baülamas× s×ras×nda Davut (a.s) ölür ve
inüaat× oùlu Süleyman devam ettirir. Sonradan “Süleyman Mabedi” diye
de an×lan bu yap×da çal×üan ustalardan biri de Adon Hiram Abif’tir. Dul
bir kad×n×n oùludur.

geleneklerin azar azar da olsa Masonluk’ta yerinin olduùu da ifade edilmiütir.215
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Daha sonra Hiram’×n diùer katilleri de yakaland× ve Süleyman onlar× cezaland×rd×. Bunlardan sonra Mabed çal×ümalar× yeniden baülad×. Süleyman, yeni bir “Büyük Mimar Üstat” tayin etti. Ondan sonra, kaybolan kelimenin bulunmas× için çal×ü×ld×. Nihayet bir mabed harabesinde
“Mikap bir taü” üzerinde kaybolan kelime bulundu. Bu kelime, “Kainat×n Ulu Yarat×c×s×”n×n ismi idi. Yani JEHOVA, úbranice Allah!

Hz. Süleyman, Hiram’×n katillerinin bulunmas×n× emretmiüti. Bunun
için bütün Masonlar (duvar iüçileri) seferber oldular. Bunlardan Joapert
isimlisi bir maùaraya girip oradaki p×nardan susuzluùunu giderirken, Hiram’×n, oraya saklanm×ü olan katili Abiram onu gördü. Joapert’in üzerine hançerle sald×rd×. O da kendini korumak için Abiram’× öldürdü. Öldürürken de “Nekah” diye baù×rd×. Katilin diri olarak yakalanmas×n× isteyen
Süleyman, bu iüe çok k×zd×. Fakat, Joapert’in kendini müdafaa için onu
öldürdüùünü öùrenince müsterih oldu.

Hiram’×n ölümü bütün çal×ümalar× durdurdu. Her taraf× matem kaplad×. Hz. Süleyman da Hiram’×n ölmeden önce ustal×k s×rlar×n× tehdit alt×nda aç×klam×ü olmas×ndan endiüelenmiüti. Zaten Hiram’×n cesedi bulunmad×kça öldürüldüùüne de inanmak mümkün deùildi. Bunun için Süleyman, Hiram’×n cesedinin aranmas×n× ve ceset bulununca söylenecek ilk
kelimelerin ustal×ù×n yeni kelimesi, mukaddes sözü olmas×n× emretti. Yap×lan uzun bir araüt×rmadan sonra, Akasya dallar×n×n da yard×m×yla Hiram’×n gömüldüùü yer keüfedildi ve bu s×rada “Mac Benah” ve “Moabon” kelimeleri söylendi. Bunlar o andan itibaren ustal×ù×n mukaddes
kelimeleri oldu.

omuzuna gönye ile vurdu. Hiram bu defa Doùu Kap×s×’na yürüdü. Orada da üçüncü kalfa kendisini bekliyordu. Hiram onun da isteùini reddedince, kalfa elindeki çekiçle Hiram’×n baü×na vurarak onu öldürdü. Bu üç
katil, Hiram’×, önce Mabed’in önündeki bir yere gömdüler. Gece olunca
da cesedi daùa götürdüler. Orada gömüp mezar×n×n üzerine Akasya dallar× diktiler.
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217 Knight da, bu hususla ilgili olarak üöyle demiütir: “...Localardaki törenler genellikle Masonluk tarihinin efsaneleümiü hikâyeleri üzerine kurulmuütu. Nuh’un Gemisi ve Babil Kulesi, Eski Ahitler’den al×nm×ü lejandlard×. Ne var ki, Hz. Süleyman’×n Mabedi hikâyesi ile ilgili ritüeller -ki bugünkü törenlerin esas×n× teükil ediyor- sonradan uydurulmuütu. Fakat Eski Ahitler’de bu Süleyman hikâyesine ait bir lejand olmad×ù× halde neden bunu seçmiülerdi? Hiç kimse buna tatminkar bir cevap bulamam×üt×r”. Age, s. 28.
218 Bu direkler hakk×nda I. Krallar, 7/21’de üu bilgiler verilmektedir: “...Ve direkleri mabedin eyvan×nda dikti; ve saù direùi dikti ve onun ad×n× Yakin (Pekiütirecek) koydu; ve sol direùi dikti
ve ad×n× Boaz (Kuvvet bunda) koydu”. Ayr×ca bkz. II. Tarihler, 3/17.

Masonlar×n klasik yard×m üekilleri de bu Efsane’den al×nm×üt×r. Zor
durumda kalan Mason, “Dul kad×n×n çocuklar×, bana imdat edin” der.
Masonlar’a göre bunun sebebi üudur. “Muhterem üstad×m×z Hiram ölünce Masonlar onun anas×na riayet ettiler ve Hiram kendilerini kardeü telakki ettiùi için, onlar da Hiram’×n anas×n× sayd×lar”.

Hiram Efsanesi’nde sözü geçen iüaretler, isimler ve kelimeler Masonluk sembolizminde önemli bir rol oynamaktad×r. úüte Masonluùun
merasim safahat×n×n, k×yafetlerinin, sembollerinin, derecelerinin ve hiyerarüinin temelleri bu Hiram Efsanesi’nden geldiùi söylenmekte veya
ona izafe edilmektedir. Modern Masonluùun bu Efsane ile ilgisi sadece
bunlardad×r.217 Bütün semboller Süleyman Mabedi’nin inüas×ndan al×nm×üt×r. Mesela üçüncü derecenin mukaddes kelimesi “Mac Benah” ve
“Moabon”dur. Akasya dal× ayn× derecenin tan×üma niüan×d×r. Üçüncü derecedeki üstatlar×n çal×üt×ù× yere, Hiram Efsanesi’nde olduùu gibi, Orta
hücre denilmektedir. úlk üç derecenin çal×üt×ù× salon da Süleyman Mabedi’ne göre tanzim edilmiütir. úki taü sütundan saùdakinin ismi Yakin
(Jachin), soldakinin ismi Boaz’d×r.218 Bu sütunlar üzerindeki yar×lm×ü nar
üekli Süleyman Mabedi’nin sütunlar×nda da vard×. Bütün bu malumat×
bize Yahudiler’in mukaddes kitab× olan Tevrat vermektedir. Dokuzuncu
derecede de reis, “pek muktedir üstat” ismini taü×r. Bu tabir, Efsane’deki Süleyman’× temsil eder. Bu derecenin mukaddes kelimeleri de, Efsane’de bahsedilen Joapert ve Abiram kelimeleridir. Yine bu derecede yürüyüü tarz×, “elinde hançer olduùu halde birkaç hücum ad×m×” ile yürümektir.
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223 Knight, Biraderlik: Masonlar×n Gizli Dünyas× (terc. Kemal Çiftçi), ústanbul, 1990, s. 208.
224 Knight, age, s. 213.
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Bkz. Gün-Çeliker, age, s. 11-15.
Bkz. Gün-Çeliker, age, s. 11.
Bkz. Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
Zorlu, age, s. 99.

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, geçmiüte Masonlar’×n ûeytan’a
tap×nmakla suçlanm×ü bulunmalar× veya bir grup Mason’un ayn× zamanda ûeytan’a da tap×nm×ü olmas×, günümüz Masonlar×’n×n da ûeytan’a tap×yor olduklar× anlam×na gelmez. Diùer taraftan, geçmiüte yap×lm×ü olan
bu iddia ve suçlamalar tamamen Masonlar’× kötülemek ve onlar× y×pratmak amac×na yönelik de olabilir. Çünkü 18. yy’da Masonluk, Avrupa ve
Kuzey Amerika’da geniü çapta yay×lm×ü ve o zamandan beri çeüitli gruplara ayr×lm×üt×. Mesela Masonluk, Avrupa’da radikalleri ve deistleri cezbetmiü ve hem komünist partiler hem de Roma Katolikliùi taraf×ndan ge-

Yine, Masonluk hakk×nda iddial× ve seviyeli bir araüt×rma yapm×ü bulunan Stephen Knight, konu ile ilgili kitab×nda, “Maskeli ûeytan m×?”
baül×ù× alt×nda bu konuyu ele almakta ve giriü paraùraf×nda üunlar× söylemektedir: “250 y×ldan daha uzun bir süredir, Masonluùun karü×s×nda
olanlar, onlar×n yapt×ù× ibadetleri ûeytan’a tap×nma üeklinde deùerlendiriyorlar. Amaçlar×mdan biri, bu ithamlar×n doùru olup olmad×ù×n× bulmakt×...”223. Ayr×ca Knight, eserinin bir yerinde “JAH-BUL-ON” kavram×ndan hareketle, Masonluk’la Satanizm aras×ndaki iliükiye bir anlamda
kavramsal olarak üöyle dikkat çekmektedir: “...Yükselme töreninde, Kainat×n Ulu Mimar×’n×n ad× ‘Jah-Bul-On’ olarak verilir...Jah-Yehova, úbraniler’in tanr×s×; Bul-Baal, eski Samiler’in doùurganl×k tanr×s× olup erotik
sihir törenleri ile ilgilidir; On-Osiris, eski M×s×rl×lar’×n yer alt× tanr×s×”. 16.
yy. demonologlar×ndan John Weir de, Baal’×n ûeytan olduùunu; kötülüùü temsil eden bu nesnenin örümcek üeklinde olup biri insan, biri kurbaùa, biri de kedi kafas× olan üç tane kafas× bulunduùunu söylemiütir.224

birisi de, bu gruplar×n hepsinin de ayn× zamanda ûeytan’a tap×nmakla
suçlanm×ü olmalar×yd×.

Yukar×da da ifade edildiùi gibi, bizi böyle bir ilüikiyi araüt×rmaya
sevkeden en önemli sebep, aslen H×ristiyan olan ve bir cizvit kolejinde
eùitim görmüü bulunan Gabriel Jogand’×n Satanistler’le ilgili çeüitli
aç×klamalar yapt×ktan sonra Mason oluüudur.221 Üstelik Masonluk’la Satanizm aras×ndaki iliükiyi gösteren husus sadece Jogand örneùinden ibaret de deùildir. Çünkü hat×rlanacaù× gibi, Satanizm’in tarihçesi verilirken
Paladistler-Templier ûövalyeleri ve Satanistler aras×ndaki iliükiden söz
edilmiü ve Masonluùun da, Templier ûövalyeleri’nin en mütekamil üekli olduùunun belirtildiùi222 kaydedilmiüti. Bunlar×n ortak noktalar×ndan

Bu Efsane’nin bütün teferruat×yla anlat×ld×ù× eserde; Masonlar’×n kendi tarihlerinin bu noktadan baülad×ù×n× ileri sürmekten zevk ald×klar×, bunun onlara, mensup olduklar× cemiyetin ayr× bir dine benzeyen havas×n×
teyit etmesi bak×m×ndan gizli bir gurur verdiùini; ayn× zamanda mesleklerinin eskiliùini ispat etmiü olduklar×n× zannettirmekte olduùu ifade
edilmiütir. Ayr×ca, bu iddialar×n kayd× ihtiyatla karü×lanmas× gerektiùi, Efsane’de iddia edilen durumlarla bugünkü Masonluùun en ufak bir ilgisinin bile kalmad×ù× da vurgulanm×üt×r.220 Her ne kadar Efsane de olsa, Masonluk hakk×ndaki bu ayr×nt×y× verdikten sonra, Masonluk’la Satanizm
aras×ndaki iliükiyi ele almak uygun olacakt×r.

Hiram Efsanesi, çeüitli derecelerin ünvanlar×n× ve çal×üma tarz×n× da
geniü üekilde tesir alt×na alm×üt×r. Masonik çal×ümalar Hiram Efsanesi’ne
uygun sözlerle aç×l×p kapan×r. Masonik derecelerdeki terfiler dahi, Efsane’nin bir manada canland×r×l×ü×d×r. Mesela, 2. dereceden 3. dereceye terfi s×ras×nda, Hiram’×n öldürülüüü ve cesedinin bulunuüu temsil edilir. 3.
dereceden 4. dereceye geçiü ve 9. dereceye terfi s×ras×nda yine Hiram’×n
katlinin ve Abiram’×n Joapert taraf×ndan öldürülüüünün mizanseni yap×l×r ve bundan baz× felsefi sonuçlar ç×kar×lmak istenir...219.

225 Hinnells, DR, 128.
226 Knight, age, s. 223 vd.
227 Knihgt, age, s. 220.

99

Bütün bu aç×klamara raùmen, bu noktada ön yarg×l× olmamak, konuya daha objektif bir tarzda yaklaümak bilimselliùin bir gereùi olduùu gibi, bizi daha saùl×kl× bilgiler edinmeye de sevkedebilir. Fakat her üeye
raùmen bu iddia ve suçlamalar×n günümüze kadar gelmiü olmas× ve günümüz yay×nlar×nda da bu tür iddialara yer verilmiü bulunmas×, konuyu
üzerinde durmaya ve bu iddialar×n doùru olup olmad×ù×n× araüt×rmaya
deùer k×lmaktad×r. Konuyu bu aç×dan gündeme getiren ve günümüzle irtibatland×ran en son örneklerden birisi de, Hulki Cevizoùlu’nun, “Ceviz

“Tecrübeli Masonlar’×n anlatt×klar×ndan ve sadece baz× Masonlar’×n
anlayabileceùi türdeki çok gizli metinlerden anlad×ù×m×za göre, kendi
aralar×nda bile bu ûeytan’a tap×nma olay×ndan aç×k aç×k bahsetmezler.
Asl×nda böyle bir üeye de gerek yoktur. Çünkü Masonluk sistemi içinde
geçen uzun süreli eùitim, zaten kiüinin bu konuyu anlamas×n× saùlamaktad×r...”227.

Masonlar’×n bu iddia ve suçlamalar× kabul etmemelerini bir anlamda tabii gören Knight, üu aç×klamay× yapmaktad×r:

nel olarak üüphe ile yaklaü×lm×üt×.225 úüte böyle bir yaklaü×m tarz× onlar×n
ûeytan’a tap×nmak vs. ile suçlanm×ü olmalar×na sebebiyet vermiü de olabilir. Nitekim Masonlar da, kendilerinin as×ls×z iddialar yüzünden suçland×klar×n× ve bu suçlamalar×n çok aù×r sonuçlar doùurduùunu, Satanizm’in revaçta olduùu ve Masonlar’×n ûeytan’a tap×nmakla suçland×klar× 1880’li y×llarda söylemiülerdir. Masonlar’×n bu iddias× üzerine zaman×n papas× Leo XIII., Vatikan’a baùl× kiliselere yollanmak üzere “Humanus Genuü” adl× bir yaz× haz×rlam×üt×. Masonluùu, ûeytan’×n krall×ù×na
baùl× gizli bir örgüt olarak nitelendiren Leo XIII’ten yar×m yüzy×l sonra
da Yunan Ortodoks Kilisesi, Masonluùun 18. yy. öncesine ait çok tanr×l×
inanç biçimini geri getirmeyi amaçlad×ù×n× söylemiütir.226
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228 Bkz. Cevizoùlu, age, s. 9 vd.

Yukar×da da dikkat çekmiü olduùumuz gibi, konumuzun en önemli
isimlerinden biri haline gelen Gabriel Jogand, H×ristiyanl×k’tan ayr×ld×ktan sonra Satanist olduùunu söylemiü ve Satanistler’le ilgili çeüitli aç×klamalarda bulunmuü ve daha sonra da, 1881’de Mason olduùunu ilan etmiüti. Fakat Jogand’×n Masonluùu uzun sürmemiü ve Masonlar’la kendisi aras×nda ç×kan bir kavga sonucu ayn× y×l teükilat× terketmiüti. Nihayet Nisan 1885’te de, âniden “ihtida” ettiùini itiraf etmiü ve eski fikirlerini ve arkadaülar×n× da reddetmiüti. Çok geçmeden de, St. Merri’deki bir
kilisede kendi isteùi üzere günah ç×karm×ü; küçük bir üüphe ve gecikme

F- H×ristiyanl×kla Masonluk Aras×ndaki úliüki

Asl×nda Masonluk’la Satanizm aras×ndaki iliüki konusu veya baüka
bir ifadeyle, Masonlar’×n ûeytan’a tap×nmakla suçlanm×ü olmalar× ve konu ile ilgili kaynaklardan edinmiü olduùumuz bilgi ve intibalar, Masonluk’la H×ristiyanl×k veya Masonluk’la Kilise aras×ndaki iliükiyi hat×ra getirmektedir. Çünkü 19. yy’×n sonlar×nda vuku bulan baz× olaylar; özellikle dinden dönen baz× H×ristiyan din adamlar×n×n önce Satanist olmas×,
sonra da Mason teükilat×na girmiü bulunmas×, H×ristiyanl×k-SatanizmMasonluk aras×nda iliüki kurmam×z× gerektirmektedir. H×ristiyanl×k’la
Satanizm aras×ndaki iliüki daha önce ele al×nd×ù×ndan, üimdi de H×ristiyanl×k’la Masonluk aras×ndaki iliükinin ele al×nmas×, Satanizm konusunun ayd×nlat×lmas× yolunda bir düùümü daha çözecek gibi görünmektedir.

Kabuùu” isimli proùram×na ç×karm×ü olduùu bir Mason konuùuna hemen hemen ayn× sorular× sormuü bulunmas×d×r. Her ne kadar Cevizoùlu’nun konuùu, söz konusu bu iddialar× kabul etmemiü veya dolayl× cevaplar vermiü olsa dahi,228 hâlâ bir k×s×m insanlar×n kafalar×nda bu tür istifhamlar×n bulunmas×, yeni yeni istifhamlara sebebiyet verebilecek gibi
görünmektedir.

229 Bkz. Hartland, “Satanism”, ERE, XI, 204.
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útiraf etmek gerekir ki, bu sorulara tek ve net bir cevap vermek pek
de kolay görünmüyor. Ancak, konunun tarihi seyri ve Jogand’×n yazm×ü

6- Jogand, ihtida öncesi y×llar×nda neden genellikle “Leo Taxil” müstear ismi alt×nda yaz×lar×n× yazm×ü ve gerçek ismini niçin gizlemiüti?

5- Yoksa Jogand, Kilise ile Masonluk aras×ndaki bu gidiü-geliülerinde Kilise’yi kullan×p bu yoldan para kazanmay× ve geçimini sürdürmeyi
mi planlam×üt×?

4- Mason olduktan sonra neden k×sa sürede teükilattan ayr×lm×ü ve
tekrar Kilise’ye dönmüütü?

3- Satanist olduktan sonra Masonluùa giriüi bilinçli bir tercih miydi,
yoksa baz× H×ristiyan din adamlar× ve Kilise taraf×ndan, Masonluùun s×rlar×n× öùrenmek ve daha sonra da onlar× ifüa etmek için, kullan×lm×ü m×yd×?

2- Satanist olduùu konusunda samimi mi idi, yoksa H×ristiyanl×ùa bir
tepki olsun diye mi Satanist olmuütu?

1- Jogand, gerçekten iyi bir H×ristiyan m×yd×?

úüte Jogand’×n bu gidiü-geliüleri Kilise ile Masonluk aras×ndaki iliükiyi akla getirmektedir. Ancak bizim amac×m×z, detaya inmeden önce,
konuyu Satanizm eksenli olarak incelemeyi sürdürmek ve Jogand’×n
yapt×klar×ndan hareketle, ne yapmak istediùini anlamaya ve anlaü×l×r k×lmaya çal×ümakt×r. Daha aç×k bir ifadeyle belirtmek gerekirse biz, üu sorulara cevap aramaya çal×üacaù×z:

döneminden sonra Jogand tekrar Kilise’ye kabul edilmiü ve Kilise ile
bar×üt×r×lm×üt×. úki y×l sonra da Roma’ya gitmiü ve orada Papa Leo XIII.
taraf×ndan kabul edilmiü; ayr×ca Masonlar’a karü× yapm×ü olduùu çal×ümalar× tasvip görmüü ve kutsanm×üt×.229
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230 Bkz. Hinnells, DR, 127-128; Knihgt, age, s. 208-241.
231 Bkz. Knight, age, s. 208.
232 Knight, age, s. 22.

“Eldeki s×n×rl× ve yetersiz belgelere raùmen, Masonluùun kuruluü
safhas× yine de olaùanüstü bir hâdisedir. Bu, asl×nda birkaç inüaat iüçisinden kurulu Katolik iüçi loncalar×n×n üretimle ilgisi olmayan, nisbeten
soylu meslek sahipleri ve aristokratlar taraf×ndan nas×l elde edildiùinin,
komünist dünyan×n d×ü×nda milyonlarca taraftarlar×yla, dal budak salm×ü
Biraderlik Cemiyetleri hâlinde nas×l H×ristiyanl×k d×ü× gizli bir teükilata
dönüütüùünün hikayesidir...”232. Ancak, ifade etmek gerekir ki, ortaçaùlardaki H×ristiyan Duvarc× Loncalar×’n×n yar× dinî yar× dünyevî bir orga-

ûüphesiz konu ile ilgili kaynaklardan öùrendiùimiz kadar×yla230 H×ristiyanl×k’la Masonluk aras×ndaki iliüki Jogand’×n H×ristiyanl×k’la Masonluk aras×ndaki gidiü-geliülerinden ibaret de deùildir. Özellikle bu konunun anlaü×lmas× ve ayd×nlat×lmas×nda eserine s×k s×k baüvurduùumuz
ve amaçlar×ndan birinin de “Masonluùun H×ristiyanl×k’la baùdaü×p baùdaümad×ù×n× aç×klamaya çal×ümak” olduùunu söyleyen Stephen
Knight,231 söz konusu eserinde, Masonluùun kuruluü safhas× hakk×nda
bilgi verirken üöyle demiütir:

olduùu eserler ve yapm×ü olduùu ilginç “aç×klamalar”, onun asl×nda istismarc× birisi olduùu; Hristiyanl×ù× ve Masonluùu istismar ettiùi, Kilise’nin de zaman zaman onu istismar ettiùi intiba×n× vermektedir. Çünkü,
öyle anlaü×l×yor ki Jogand, o dönemde Kilise’nin Masonluùa karü× olan
tutumunu çok iyi kavram×ü ve bunu iyi kullanarak kendisine bu yolla ç×kar saùlam×üt×. Yani onun amac× ç×kar saùlamakt×. Peki Kilise’nin amac×
neydi? Muhtemelen Kilise’nin amac× da; Jogand gibileri kullanarak,
hem Masonlar’×n gizli hallerini araüt×rmak hem de bunlar× aç×klatmak suretiyle Masonlar× ve dolay×s×yle Masonluùu dindar halk nazar×nda kötülemek ve Masonluùa girmelerini önlemekti.

233 Knight, age, s. 23.
234 Knight, age, s. 209.
235 Knight, age, s. 25-26.
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Buraya kadar verilen bilgiler H×ristiyanl×k’la Masonluk aras×ndaki
iliükiyi daha ziyade inanç nokta-i nazar×ndan ele almaktad×r. Ancak, belirtmek gerekir ki bu al×nt×lar, H×ristiyanlar’×n Masonluùa girmediùi anlam×na gelmez. Çünkü bütün karü× koymalara ve Leo XIII. gibi baz× H×ristiyan din adamlar×n×n Masonluk aleyhindeki beyanatlar×na ve baülatm×ü olduklar× karalama kampanyalar×na raùmen, özellikle Avrupa’daki
Mason localar×n×n üyeleri aras×nda çok say×da H×ristiyan ve önde gelen

Asl×nda iüçi sendikas× niteliùinde olan bir teükilat böylece kendi gayesinden kopuyor ve Katolik inançlar reform hareketlerinin gölgesinde
kal×yordu. Nihayet bilimlerin geliümesiyle H×ristiyanl×k da geri planda
kalm×ü ve bütün geliümelerden sonra 17. yy’dan geriye yaln×z d×üa kapal×, gizli bir cemiyet çat×s× kalm×üt×r.235

Yine Knight’×n belirttiùine göre, bugünkü Masonlar’×n, duvarc× iüçisi seleflerinden devrald×klar× yedi temel prensipten yedincisi üöyledir:
“Tam bir H×ristiyan kuruluüu. O kadar ki, asl×nda ‘Eski Ahitler’ dahi,
Ortaçaù Roma Katolik doktrinlerinden s×zm×ü aç×klamalard×...”

“H×ristiyanl×k’la Masonluùun baùdaüabilmesi için ayn× Tanr×’ya ibadet etmeleri gerektiùini anlayabilmek için bir ilahiyatç× olma mecburiyeti olmad×ù× gibi, Mason veya H×ristiyan olmaya da gerek yok. O halde geriye üu basit soru kal×yor: Bu ikisi baùdaü×yor mu? Her ne kadar
kendileri aksini söyleseler de, Masonluùun baüka bir Tanr×’y× kabul ettiùi ve sahte bir din olduùu ispat edilebilirse, tabii ki ikisinin baùdaüamayacaù× ortaya ç×kar...”234.

Knight, eserinin bir baüka yerinde de üöyle demektedir:

nizasyona dönüütürülebileceùi fikrinin ilk olarak kimler taraf×ndan ortaya at×ld×ù×n× Mason tarihçiler de bilmemektedir...233.

Knight, age, s. 30-36.
Knight, age, s. 217.
Knight, age, s. 216-217.
Brandon, DCR, 558; Hinnells, DR, 286.
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236
237
238
239

ûimdi bu noktadan itibaren, Satanizm’in, yirminci asr×n baülar×ndan

Buraya kadar verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× ve daha önce de iüaret edildiùi gibi, ortaçaùlardan itibaren ve daha sonraki dönemlerde büyücü kad×nlar (witches) ve inkarc×lar (heretikler) genellikle büyücülük
yapmak (witchcraft) ve ûeytan’a tapmakla suçlanm×ülard×.239 Fakat bu büyücü ve inkarc×lar×n gerçekten ûeytan’a tap×p tapmad×klar×na dair güvenilir delile hemen hemen hiç rastlanmad×ù× veya bu konuda çok az delil bulunduùu ifade edilmiüti. Daha sonra da, baülang×c× ortaçaùlara kadar dayand×r×lan ve 19. asr×n sonlar×nda Amerika ve Avrupa’n×n çeüitli ülkelerinde ortaya ç×kan Satanist anlay×ü×n tarihçesi; iliükili bulunduùu üah×s, kurum, felsefi doktrin, inanç sistemi olabildiùince detayl× bir üekilde ele
al×nm×ü ve bir anlamda söz yirminci asr×n baülar×na getirilmiüti.

Bütün bu aç×klamalardan, Masonluk ile H×ristiyanl×ù×n ayr× üeyler olduùunu; ancak bunun, Masonluk’la H×ristiyanl×k aras×nda iliüki olmam×üt×r anlam×na gelemeyeceùi sonucunu ç×karmak mümkündür. Her üeye raùmen, Masonluk’la Masonlar’× da birbirine kar×üt×rmamak gerektiùini de ifade etmemiz icap etmektedir.

Kilise mensuplar× da yer alm×üt×r.236 Hatta Masonluùun önemli merkezlerinden biri durumunda olan úngiltere’de Anglikan Kilisesi, iki yüz y×ldan daha uzun bir süre Masonlar’×n kalesi haline gelmiütir...237. Masonluk özellikle 18. yy’dan itibaren H×ristiyanl×k’tan çok say×da üye almakla kalmam×ü; ayn× zamanda bir tak×m isim ve s×fatlar× da alm×üt×r. Mesela, konumuzda da s×kça geçen Templier ûövalyeleri, Eski ve Makbul
Rit, Rosicruciana Cemiyeti, Malta ûövalyeleri gibi s×fatlar×n tamamen
H×ristiyanl×ùa ait olduùu halde Masonluk’ta da kullan×ld×ù× söylenmektedir.238
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241 Çoùunlukla sirklerde kullan×lan ve buharla çal×nan org.

240 Geniü bilgi için bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 9.
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A.S. LaVey, yüksek tahsilini tamamlayamadan okuldan ayr×lm×ü ve
Clyde Beatty Sirki’ne bir “kafes oùlan×” göreviyle kat×lm×üt×r. Büyük kedilerle meügul olduùu için bir de hediye alm×ü ve yard×mc× antrenör olmuütur. Daha sonra söylediùine göre o, bu sirkte aslanlarla ilgilenirken
gizli güç ve büyüyü öùrenmiütir. Bundan böyle, esrarl× (gizemli) üeylerle de ilgilenmeye baülam×üt×r. Ayr×ca LaVey, tekin olmayan (perili ve
hortlaklar×n gezindiùi) evleri de incelemiütir. 18 yaü×nda da sirkten ayr×lm×ü, bir karnavala büyücü yard×mc×s× ve bir kalliope241 çal×c×s× olarak
kat×lm×üt×r.
LaVey 1948’de Marilyn Monroe ile tan×üm×ü ve onun akompanisti
(pianoda eülik eden kimse) olarak piano çalmaya baülam×üt×r. LaVey’in
çald×ù× müziùi iüitenlerin halihaz×rda, onun “okkült (esrarl×)” müziùi orkestraya uyarlama, düzenleme ve icradaki büyüsel/müzikal maharetlerine âüina olduklar× söylenmektedir. LaVey’in; problem yaratan durumunun üç buutlu bir yans×mas× olarak, ruhi anormalliklere sahip ve pek
çok yönden korkunç derecede aldat×c× bir kimse olduùu belirtilmiütir.
Ayn× zamanda fevkalade bencil birisi olarak o, pek çok kimsenin bir araya getirilemez gördüùü baz× özellikleri kendisinde toplam×üt×r.

bir aslan terbiyecisi, polis fotoùrafç×s×, suç bilimci, artist ve bilimsel hipnotist olarak çal×üm×üt×r. Müzik hayat× beü yaü×nda baülam×ü ve bu y×llar
boyunca keman, davul (veya trampet), trombon, obua, piano, org çalm×ü
ve çoùunlukla sirklerde kullan×lan ve buhar ile çal×nan bir çeüit org çalmay× da öùrenmiütir. Diùer bir ifadeyle o, 10 yaü×nda piano çalmay× öùrenmiü; 15-16 yaülar×nda da San Fransisko Balesi Senfoni Orkestras×’nda obua çalmaya baülam×ü ve daha sonra da üehrin resmi görevli
orgçusu haline gelmiütir. Ayr×ca LaVey, hayat×n×n önemli bir k×sm×nda
bando, tiyatro ve kaval orgu çalm×ü ve sonra da, modern terkipçi teknolojisinin becerikliliùine sahip olmuütur. Sahip olduùu bu özellik de
onun, her çeüit aküstik enstrüman×n benzerini yapmas×n× saùlam×üt×r.

günümüze kadar geçirmiü olduùu safhalar× da kaydederek, Satanizm’in
tarihçesini tamamlamam×z gerekmektedir. Ancak, hemen belirtelim ki,
tarihçenin bu k×sm×nda vereceùimiz bilgiler, ayn× zamanda “Modern Satanizm” ad× da verilen Satanist anlay×ü×n hem tarihçesini hem de önemli ölçüde Satanizm’in içyüzünü ortaya koyacakt×r.
Yirminci asr×n baülar×nda, “kara papa” olarak da bilinen Aleister
Crowly Satanizm’le irtibatland×r×lm×üt×r. Crowly, kendisini “hayvan” diye isimlendirmesine raùmen ûeytan’× tan×mlamak için “hayat”, “sevgi”
ve “×ü×k” kelimelerini kullanm×ü; bir ara vaftiz olmuü ve bir kara kurbaùay× úsa niyetine çarm×ha germiütir. Bütün bunlara raùmen onun bir Satanist olmad×ù×, aksine bir büyücü ve ökkültist olduùu da belirtilmiütir.240
Son dönem veya günümüz Satanist anlay×ü×n× önemli ölçüde yans×tan Modern Satanizm’in en büyük hareketi 1960’larda ABD’de baülam×üt×r. Bu hareketin öncülüùünü, karizmatik üahsiyeti ve heybetli bir görünüüü yan×nda, kurnaz ve ayn× zamanda kabiliyetli bir kiüi olan Anton
Szandor LaVey yapm×üt×r. LaVey, 1966’da, San Fransisko’da “ûeytan’×n
Kilisesi’ni (The Church of Satan)” kurmuü ve onun baürahibi olmuütur.
Onun ve Kilise’nin göstermiü olduùu faaliyetler de medyan×n büyük
çapta ilgi odaù× haline gelmiütir.
11 Nisan 1930’da ûikago’da dünyaya gelen LaVey, Alsas’l× bir soydan geldiùini; Gürcü ve Romen kan× taü×d×ù×n× ve büyükannesinin de,
Transilvanya’l× bir çingene olduùunu söylemiütir. Yani LaVey, anne taraf×ndan bir çingene kökenine sahip olduùunu belirtmiütir. Onun sahip
olduùu bu arka plan×n, onu ileride üstleneceùi role haz×rlad×ù× belirtilmiütir. Çünkü onun çingene olan anneannesi, ona Transilvanya’da vampirlerin ve büyücü kad×nlar×n efsanelerini aktarm×üt×r. Diùer taraftan LaVey, beü yaü gibi oldukça küçük say×lacak dönemlerden itibaren “Esrarl× Hikayeler (Weird-Tales)” ve Mary Shelley’in “Frankenstein”i ve
Bram Stoker’in “Dracula”s× gibi kitaplar× okumaya baülam×üt×r. LaVey;
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LaVey, 30 Nisan 1966’da, büyü ve büyücülük ilminde en önemli
festival olarak bilinen Walpurgisnacht’ta, büyücülerin geleneùine uygun
olarak baü×n× traü ettirmiü ve ûeytan’×n Kilisesi’ni kurduùunu ilan etmiü-

LaVey, 1960’da, ilk eüi Carole’u boüam×ü ve kendisinin Cuma gecesi okkült toplant×lar×nda bir teürifatç× olarak çal×üan, 17 yaü×ndaki Dianne ile evlenmiütir. Bu evlilikten de, Zeena ad×nda bir k×zlar× dünyaya
gelmiütir. LaVey, 1960’tan 1966’ya kadar, kendi seçkin Satanist düüüncesini geliütirmiütir. O, ûeytan’×, yeryüzünün iülerini idare eden, tabiatta gizlenmiü karanl×k bir güç olarak görmüütür. Yine o, insan×n gerçek
tabiat×n×n bir üehvet düükünlüùü, gurur, hedonizm ve inatç×l×k gibi, medeniyetin geliümesine imkan veren özelliklerden ibaret olduùunu ileri
sürmüütür. Ona göre beüer tabiat× (beden) inkar edilmemeli, kutsanmal×d×r. Bir kimsenin ihtiyaç duyduùu baüar×n×n elde edilmesi yolunda ayak
direyenler lanetlenmelidir.

LaVey, ilk eüi Carole ile 1951’de evlenmiütir. Bu evlilik sonucunda
onlar×n, Karla ad×nda bir k×z çocuklar× olmuütur. LaVey, San Fransisko
ûehir Koleji’nde kriminoloji incelemiü ve San Fransisko Polis ûubesi
ile birlikte bir suç fotoùrafç×s× olarak üç y×l çal×üm×üt×r. Görmüü olduùu
üiddetten nefret ederek o görevden ayr×lm×ü ve tekrar gece kulüplerinde
ve tiyatrolarda org çalmaya baülam×üt×r. Ayr×ca, esrarl× (okkült) konularda baz× gruplar×n oluümas×na da önayak olmuütur. Bu s×n×flar aras×ndan
bir büyü halkas× ç×karm×üt×r. Bu büyü halkas×, LaVey’in tasarlam×ü olduùu veya Templier ûövalyeleri, Hellfire Kulüp, The Hermetic Order of
the Golden Dawn ve Aleister Crowley hakk×nda bilgi veren tarihi kaynaklardan yararlanarak yeniden ihya ettiùi âyinleri icra etmek üzere biraraya gelmiülerdir. LaVey, âyinlerin dramatik etki yapma sanat×n× öùrenmiü, bundan aç×kça zevk alm×ü; al renkli çizgileri olan bir pelerin giyinmiü ve kafataslar×n× ve diùer acayip objeleri biraraya toplam×üt×r. Büyü halkas× mensuplar×, aralar×na kad×n oyuncu Jayne Mansfield ve film
yap×mc×s× Kenneth Anger’i de alm×ülard×r.
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242 údris’in dili, Satanik âyinde kullan×lan büyüsel dildir. Bu dilin, dilbilgisi kaidelerine uygun bir
ses ve söz dizimi kurallar×na ait bir temelle Sanskritçe’den daha eski olduùu söylenmektedir.
údris’in dilinin baz× sesler yönünden Arapça’ya ve diùer baz×lar× yönünden de úbranice ve Latince’ye benzediùi kaydedilmektedir. Bu dilin ilk defa 1659’da, meühur 16. yy. kahini ve Saray astroloùu John Dee’nin biyoùrafisinde bas×l× olarak ortaya ç×kt×ù× ifade edilmektedir. Bkz.
LaVey, Satanic Bible, s. 156.

ûeytan’×n Kilisesi sun’i yer alt× odalar×nda organize edilmiütir. “Baphomet” ad× verilen bir keçi kafas×n× ihtiva eden ve t×ls×m olarak kullan×lan ters çevrilmiü beü köüeli y×ld×z, ayn× zamanda birer sembol olarak seçilmiütir. LaVey, âyinler için büyüsel dil olarak Enoch’un (údris) dilini242

A.S.LaVey, kendi mensuplar×na, kurum karü×tl×ù×n×, kendi isteklerine
düükünlüùü ve intikam alman×n kiüiye vereceùi bütün haz çeüitlerini
tavsiye etmiütir. Ona göre düümanlardan nefret edilmeli ve onlar mahvedilmelidir. Seks yüceltilmiütir. O, hayat yükünden kaç×p kafas×n× dinlemek isteyen kimselerin kulland×ù×n× ve tabii yükseliüleri baüarmak için
zorunlu olmad×ù×n× söyleyerek, uyuüturucu madde kullan×m×na karü× ç×km×üt×r. Ayn× zamanda LaVey, kriminal faaliyetlerde kara büyü’nün kullan×m×na da taraftar olmam×üt×r. O, Black Mass’×, modas× geçmiü olduùuna
inand×ù× için, âyinlerinin içine dahil etmemiütir.

tir. O, ûeytan’a ibadet karü×l×ù×nda “kilise” terimini kullanman×n etkileyici deùerini anlam×ü ve insanlar×n âyin, merasim ve depdebeli törenlere karü× tabii olarak meyilli olduklar×n× kurnazca kabul ve itiraf etmiütir.
Yine o, hepsi geniü medya takibine maruz kalan Satanik vaftizleri, evlenme merasimlerini ve cenaze törenlerini icra etmiütir. Fakat bütün
bunlar× ûeytan ad×na yapm×üt×r. LaVey, Satanist âyinlerinde, k×smen bir
leopar derisiyle örtülü, ç×plak bir kad×n× bir sunak (altar) olarak kullanm×üt×r. Eüi Dianne, kilise’nin baürahibesi olmuütur. LaVey, Dianne’den
doùan k×z× Zeena’y× vaftiz etmiütir. Dolay×s×yla Zeena, Satanizm’de vaftiz edilen ilk kiüidir. úlk eüinden doùan Karla da, Satanizm hakk×nda üniversite ve kolejlerde konferanslar vermeye baülam×üt×r.
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Film yönetmeni Romen Polanski, LaVey’i, úra Levin’in 1968’de terkedilen, ûeytan’a tapanlar, “Rosemarys baby” ad×ndaki film çevirisi için
kiralam×üt×. LaVey, ûeytan’× tasvir etmiü ve Polanski’ye Satanik âyinin
detaylar× hakk×nda bilgi vermiütir.

LaVey, rivayete göre Haziran 1967’de, Brody’nin bir baüka araba
kazas× yapacaù× ve eùer Jayne de onunla beraber olursa, onun da zarar
görebileceùi önsezisine sahip olduùunu söylemiütir. Jayne bu uyar×ya ald×r×ü etmemiütir. Nitekim Brody 29 Haziran’da bir kamyonla çarp×üt×ù×nda Mansfield da onunla beraberdi. Hem Mansfield hem de Brody öldürülmüülerdi. Üstelik Mansfield, boynu vurularak öldürülmüütü.

Mansfield’in LaVey ile iliükisi, Mansfield’in avukat× ve dostu olan
Sam Brody’yi ciddi üekilde rahats×z etmiüti. Asl×nda Brody, bas×na dedi
kodu yans×yacaù×ndan ve Mansfield’in bundan olumsuz yönde etkileneceùinden korkmuütu. Brody 1967’de, LaVey’i, hakk×nda, kendisini bir
sahtekar olarak yaftalayacak hikayeler yay×nlamakla tehdit ederek korkutmaya teüebbüs etmiüti. LaVey, k×sa süre sonra küçük bir araba kazas×na maruz kalan avukat hakk×nda yapm×ü olduùu bir beddua ile ona cevap vermiü ve ayn× zamanda Brody ile iliükisini sertleütirmesi için
Mansfield’i de uyarm×üt×.

ûeytan’×n Kilisesi, uluslararas× bir taraftar topluluùunu cezbetmiütir.
Taraftarlar×n pek çoùu orta s×n×ftan olmakla beraber, onlar×n aras×na ökkültistler, heyecan arayanlar, merakl×lar, ×rkç×lar ve politik yoldan hak
arayanlar vb.leri de dahil edilmiütir. Kilise’nin zirvesinde yaklaü×k
25.000 üyenin bulunduùu söylenmiütir. Ancak, y×llar sonra, önceki üyeler bu rakamlar×n abart×lm×ü olduùunu belirtmiülerdir. Taraftarlar aras×nda, ayn× zamanda aktif bir üye olan Jayne Mansfield gibi ünlüler de vard×.

kullanm×ü ve Crowly taraf×ndan kullan×lm×ü olan Enoch’a ait anahtarlar×
benimsemiütir.

110

243 LaVey’in hayat× hakk×nda geniü bilgi için bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 9-18.

ûeytan’×n Kilisesi’nin bir devam× veya bir kolu üeklinde ortaya ç×kan
Temple of Set de San Fransisko’da kurulmuü ve 1980’lerin ortalar×na
doùru yüzlerce üyesi olmuütur. Baül×ca kurucular× aras×nda Micheal A.
Aquino, Lilith Sinclair (Aquino’nun eüi) ve ABD Baükanlar×ndan Gerold Ford’un eüi Betty Ford (ancak ilk first leydi deùil) da vard×.Temple of Set, M×s×r Tanr×s× Set’e (ayn× zamanda Seth olarak da bilinir) baùl×
baülang×ç türünden, kendilerini tan×tmak isteyen bir topluluktu. Bu topluluùun üyeleri Set’i kötü olarak deùil, fakat sadece ûeytan’×n prototipi
olarak kabul ediyorlard×. Temple topluluùuna göre Set, tekamülün (evrim) bir sonraki seviyesi için üstün zekal× insanlar yaratmak üzere bin
y×ldan fazla bir zamandan beri insan genetiùini deùiütirmiütir. K×saca
belirtmek gerekirse, yirminci yüzy×lda üç büyük safha vuku bulmuütur:Birincisi 1904’te, ki o zaman Crowley, “kanun kitab×”n× alm×üt×r.
úkincisi 1966’da gerçekleümiütir. O zaman da ûeytan’×n Kilisesi kurulmuütur. Üçüncüsü de 1975’te meydana gelmiütir. O tarihte de Temple of
Set oluüturulmuütur.

LaVey’in kurmuü olduùu ûeytan’×n Kilisesi 1975’te, yeni bir Satanik
organizasyon olan “Temple of Set (Set Mabedi)”i oluüturmak üzere ayr×lanlar taraf×ndan, ciddi bir üye kayb×na maruz b×rak×lm×üt×r. Ondan önce, ûeytan’×n Kilisesi 1970’lerin ortas×nda, gizli bir topluluk olarak yeniden organize edilmiü ve sun’i yer alt× odalar×na daù×t×lm×ülard×r. Merkez San Fransisko’da kalm×üt×r. Bundan sonra LaVey, uzun süre aktif
olamam×üt×r.243

LaVey, organize faaliyetlerinin çoùunu kilise mensuplar× d×ü×ndakiler üzerine çevirmiü ve kitaplar yazmaya baülam×üt×r. úüte bu tür faaliyetlerin bir sonucu olarak “The Satanic Bible (ûeytan’×n Kutsal Kitab×)”
1969’da yay×nlanm×ü, onu 1972’de “The Satanic Rituals (Satanist Âyinler)” takip etmiütir. Üçüncü kitab× “The Compleat Witch” ise Avrupa’da
bas×lm×üt×r.
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Yirminci yüzy×l×n ikinci yar×s×nda ortaya ç×kan ve Satanizm’in tarihçesi ve baz× Satanik gruplar×n iç yüzünü yans×tmas× bak×m×ndan kayda
deùer bir husus da, Michelle Smith ve Lawrence Pazder taraf×ndan
“Michelle Remembers (1980)” ad× alt×nda anlat×lanlard×r. Özellikle bu
anlat×lanlar×n baü kahraman× durumunda olan Michelle Smith, 195455’lerde beü yaü×nda bir çocukken, Victoria, British Columbia’da Satanik âyinlerde yaüam×ü olduùu dehüeti nakletmiütir. Bayan Smith’i annesi, Satanistler’e teslim etmiü; onlar da onu, âyinlerde canl× bir iüaret
deùneùi (gösterge) olarak kullanm×ülard×r. Smith, hayvanlar×n ve küçük
çocuklar×n âyin esnas×nda öldürülüüüne üahit olmuü, mezarlara konan

ûüphesiz yirminci yüzy×lda ortaya ç×kan ve özellikle 1970’lerde
oluüturulan çok say×da Satanik grup 1980’lerde feshedilmiütir. Bununla
beraber, Satanik faaliyetler Atlantiùin her iki taraf×nda da yayg×n olarak
kalm×üt×r. Baz× uzmanlar, 1980’lerden itibaren yeniden canlanmakta olduklar×n× belirtmiülerdir. Pek çok organizasyonlar×n×n büyük bir gizlilik
içerisinde sürdürülmüü olmas×ndan dolay× Satanizm’in, nerelere ve ne
kadar yay×lm×ü olduùunu tahmin etmenin mümkün olmad×ù× söylenmektedir. Bunun yan×nda, Satanizm’in, bir nesilden diùerine geçerek geldiùine dair küçük “âile gelenekleri” delil olarak gösterilmiütir. Baz× Satanistler Neo-Nazi organizasyonlar× veya seks büyü teükilatlar× ile irtibatland×r×lm×ülard×r. Yine baz× Satanik gruplar×n da uyuüturucu maddeye, fuhuüa, pornoùrafi ticaretine bulaüm×ü olduklar× ve taü×nmaz mal holdinglerine sahip bulunduklar× ileri sürülmüütür. Ayr×ca üyeleri aras×nda beyaz-yakal× profesyonellerin bulunduùu da söylenmiütir.

Temple of Set’in kurucular×ndan olan Aquino, yaz×lar×nda, yaln×z
“seçilmiüler”in veya Temple of Set’in hayatta kalabileceùini bildiren bir
vahiy kehanetinde bulunmuütur. ABD Ordusu’nda ihtiyaten sakland×ù×
söylenen ve bir yarbay olan Aquino, II. Dünya Savaü× esnas×nda Nazi
putperest âyinleri uygulamalar×na ilgi duymuü, fakat Nazi politikas×na
sempati duymad×ù×n× ifade etmiütir.
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tabutlara kapat×lm×ü ve o tabutlar×n içine hayvanlar at×lm×üt×r. Smith, ayn× zamanda kült üyelerinin, boynuzlar× olan bir beyaz erkek heykeline
güya can verme teüebbüslerini seyretmiütir. Yine o, kendisine hile ile
haç üzerinde def-i hâcet yapt×rd×klar×n× ve H×ristiyan Tanr×s×’n× inkar etmesini istediklerini söylemiütir. Smith, âyinler esnas×nda ûeytan’× bir
ateüten ç×karken gördüùünü; ayr×ca kamç×s×, yani y×lana benzer kuyruùu
ile onun boynuna çarpan ve can×n× ac×tan bir insan-hayvan’× seyrettiùi örnekleri tasvir etmiütir. Bu insan-hayvan’×n parmak uçlar×ndan ç×kan ateü
o insan-hayvan’×n aùz×n× doldurmuütur. Yine Smith’in anlatt×klar×na göre onun pençeye benzer elleri, buhar ç×karan burun delikleri ve acayip
ayak t×rnaklar× vard×. Ayr×ca üekli sürekli deùiüiyordu ve o, Smith’e,
ateüten farkl× olarak görünmüütü. Smith bu hât×ralar×ndan, psikiyatrik tedavi ile ancak 28 yaü×nda kurtulabildiùini söylemiütir.
Bu son dönem Satanik gruplar× aras×nda ve belki de hepsinin en tehlikelisi say×labilecek küçük Satanik gruplardan da söz edilmiütir. Kendilerine Satanistler ad×n× veren bu küçük Satanik grup üyelerinin âyinsel
öldürmeyi ve hayvan kötürüm etmeyi tatbik ettikleri bildirilmiütir. Yine
bu tür gruplar×n çocuklar× ve evsiz kimseleri zorla kaç×rd×klar× ve onlar×
kurban olarak kulland×klar× söylenmiütir. Önceki Satanik grup üyelerinden baz×lar× da, yine bu çerçevede, canl× kurbanlar×n yüreklerinin ç×kar×ld×ù× korkunç âyinleri kaydetmiülerdir. Diùerleri de, kurbanlar×n, öldürülmeden önce cinsi tecavüze uùrat×ld×klar×n×; sonra kanlar×n×n içildiùini ve
etlerinin de yenildiùini yazm×ülard×r. Hatta baz× dönemlerde baz× kad×nlardan, “en büyük” ve “ideal” insan kurban× için s×k s×k çocuk doùurmalar× istenmiü ve bu bilfiil tatbik edilmiütir. Nitekim daha önce bu maksatla kendisine çocuk doùurtturulanlardan baz×s×, çocuklar×n×n derilerinin kendi gözleri önünde canl× canl× yüzüldüùünü, etlerinin yenildiùini,
yak×ld×klar×n×, betondan yap×lm×ü bir yere at×ld×klar×n× ve parça parça edildiklerini ve sonra da Okyanus’a at×ld×klar×n× seyretmek zorunda b×rak×ld×klar×n× anlatm×ülard×r. Hatta âyinde kullan×lan baz× âletlerin de o çocuklar×n kemiklerinden yap×lm×ü olduùu belirtilmiütir.
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Yazar Maury Terry, “Ultimate Evil (En Büyük Kötü, 1987)” isimli
eserinde, 1970’lerin sonlar×nda New York civar×nda terör estiren ve
“Sam’×n Oùlu”nu öldürmekle suçlanan David Berkowitz’in, Westchester Country’de etkisini gösteren ve “Son of Sam” cinayetlerini planlayan Satanik bir grubun üyesi olduùunu iddia etmiütir. Terry, bu grubun,

1987 y×l×nda Alberta Royal taraf×ndan, Kanada’l× Atl× Polis’in, çözüme kavuüturulamam×ü çocuk kaç×rma olaylar×yla Satanizm’in iliükilendirilmesi gerektiùini iddia ettiùi yolunda bir rapor yay×nlanm×üt×r. Ayn×
zamanda Satanistler’in, baz× mezarl×k tecavüzleri ve soygunlardan sorumlu olduklar×na da hükmedilmiütir. Yine Satanizm, baz× s×k×c× hevi
metal rok gruplar×yla ve 13-19 yaülar aras× intihar ve öldürme olaylar×yla da irtibatland×r×lm×üt×r. Ayr×ca 13-19 yaülar× aras×ndaki baz× problemli
gençlerin; kendilerini güçsüz veya âileleri, dünya ve H×ristiyan Tanr×s×
taraf×ndan tamamen terkedilmiü olarak hissettiklerinde aç×kça Satanizm’e yöneldikleri tespit edilmiütir. Onlar×n, ûeytan’a sadakatlar×n× kan×tlamak üzere, kendilerini üiddet fiillerini icra etmeye teüvik eden veya onlardan bunu isteyen gruplara kat×ld×klar× tespit edilmiütir. Bu tür
gençler aras×nda uyuüturucu kulan×m× da yayg×nd×r. Âyinsel üiddetin güya kendilerine bir güç duygusu verdiùini belirtmiülerdir.

Baz× Satanist gruplar taraf×ndan gerçekleütirilen benzer ve tüyler ürpertici bir hâdise de, bu olaylar× bizzat yaüayan bir çocuk taraf×ndan anlat×lm×üt×r. 1985’te, Bakersfield, Kaliforniya’da, on yaü×nda bir erkek çocuk, kendisinin ve diùer 24 çocuùun, yaklaü×k 40 civar×nda yetiükin taraf×ndan kötü bir kilise’ye götürüldüklerini ve o yetiükin kimselerin,
ûeytan’a dua okurken çocuklar×n elbiselerini ç×kard×klar×n× söylemiütir.
Ayr×ca bu çocuklar, yaüayan bir bebeùe çeüitli yerlerinden b×çak saplamaya zorlanm×ülar; neticede çocuk öldürülmüü ve parçalanm×üt×r. Sonra
da, o bebeùin kan×n× içmeye mecbur b×rak×lm×ülard×r. Daha sonra, o on
yaü×ndaki çocuk, yetiükinlerin diùer çocuklara tecavüz ettiklerini söylemiütir. Benzer durumlar Kaliforniya’n×n her taraf×nda anlat×lagelmiütir.
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244 Satanizm’in tarihçesi hakk×nda vermiü olduùumuz bu bilgilerin önemli bir k×sm× únternet, http:
//www. Satanism. Net / den al×nm×üt×r.

Söz bu noktaya gelmiüken hemen belirtelim ki son dönem veya günümüz Satanist anlay×ülar× ortaçaù veya 19. as×r Satanist anlay×ü×ndan oldukça farkl× hale getirilmiütir. Dolay×s×yla bizim buraya kadar vermiü olduùumuz bilgiler sadece bir tarihçe, bir arka plan niteliùinde olup 20.
as×r ve günümüz Satanist anlay×ülar×, belli baül× Satanist gruplar, onlar×n
temel düüünceleri, inançlar×, takip ettikleri yol veya yollar, ibadet ve
âyinleri, kiliseleri, cemaatleri, kutsal metinleri, söylemleri, kurallar×,
kendilerine isnad edilen cinayet ve suçlar, sahip olduklar× dünya görüüleri vs. bundan sonraki bölümlerde bütün teferruat×yla ve olabildiùince
doùru bir üekilde ele al×n×p incelenecektir.

Her üeye raùmen Satanik gruplar×n tamam×n× ayn× kategoride deùerlendirmemek gerektiùini; mesela, ûeytan’×n Kilisesi ve Temple of Set
gibi Satanik dinî organizasyonlar×n, kendi gruplar×n×n üiddete dayal×
kanl× kurbanlar×na göz yummad×klar×, dolay×s×yla onlar×n hiçbir üekilde
bu tür suçlarla irtibatland×r×lmamalar× gerektiùi belirtilmiütir. Yine bu
meyanda, Aquino’ya göre Temple of Set, “makul kiüisel ç×kar×” ve bir
kimsenin kendi aklî ve ahlakî kararlar×na karü× sorumluluk taü×mas×n×
vurgulam×üt×r.244

Neo-pagan Büyücüler’in ve neo-paganlar×n, yanl×ü olarak Satanik
faaliyetlerden sorumlu tutulmuü olduklar× söylenmektedir. Pek çok organizasyon, medyadaki eùitim proùramlar× ve baz× polis teükilat× mensuplar× bu tür suçlar× önlemek için halkla iliükilerini sürdürmek durumunda kalm×ülard×r.

ülkenin her taraf×na yay×lm×ü bir üebekeye baùl× olduùunu, ana merkezinin Los Angeles yak×n×nda bulunduùunu ve Charles Manson’un bu
grupla ilgilenmiü olabileceùini ifade etmiütir. Rivayete göre bu grup, úngiltere’deki Satanik bir grubun uzant×s× veya koludur.

245 Hinnells, DR, 286.
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Ancak, yukar×daki ifadelerden, son dönem veya günümüz Satanizm
anlay×ü×n×n 19. as×r Satanist anlay×ü× ile hiçbir iliükisinin bulunmad×ù× gibi bir anlam da ç×kar×lmamal×d×r. Asl×nda günümüz Satanizm’inin, 19.
as×r “Okkült Uyan×ü×”ndan kalma olduùu söylenmektedir. Daha doùrusu
günümüz Satanizm’inin; Okkültizm’in yeniden canland×r×lmas×, önceki
as×rlarda büyücü kad×nlara ve sihirbazlara atfedilen uygulamalar×n bir
taklidi ile Satanizm’in yapay (terkibi) bir “canland×r×l×ü×n×” içerdiùi ifade edilmektedir.245 ûu halde günümüz Satanizm’i; Geleneksel Satanizm,
LaVeyan Satanizm veya Modern Satanizm, Left Hand Path, Sinister
Path, Order of Nine Angels (ONA), Temple of Set vb. gruplara ayr×lm×üt×r. Günümüz Satanist gruplar×n×n ve düüüncelerinin daha iyi anlaü×labilmesi için bu gruplar×, görüü ve düüüncelerini teker teker ele al×p incelemek gerekmektedir. Bu anlamda önce Geleneksel Satanizm’den baülamak uygun olacakt×r.
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H×ristiyanl×k’ta ûeytan anlay×ü×n× ortaya koyabilmek için öncelikle,
H×ristiyanl×ù×n kutsal metinlerinin baü×nda gelen Yeni Ahid’e, yani úncil-

Geleneksel Satanizm’le ilgili olarak vereceùimiz bilgileri únternet,
http: // www. Satanism. net / adresinden temin etmiü bulunuyoruz. Bu
bilgiler, Geleneksel Satanizm’in önde gelen bir mensubuna aittir. Taraf×m×zdan hiçbir ekleme veya ç×karma yap×lmaks×z×n aynen verilecektir.
Ayr×ca elimizde konu ile ilgili baüka dökümanlar da bulunmaktad×r. Dolay×s×yla bu bilgiler, baüka kaynaklarla da karü×laüt×r×larak, en doùru bir
biçimde verilmeye çal×ü×lm×üt×r. Bu noktada üu hususun bilinmesi, bu
konunun daha iyi anlaü×lmas×na yard×mc× olacakt×r: Her üeyden önce Geleneksel Satanizm; H×ristiyanl×ù×n ûeytan anlay×ü×n×, H×ristiyan ahlak ve
felsefesini, H×ristiyanl×ù×n hayat ve dünya görüüünü baz alan ve fakat tamamen H×ristiyanl×k karü×t× bir görüü ve düüünceye sahip bulunan bir
grubun temsil ettiùi Satanist anlay×üt×r. Yani Geleneksel Satanizm, H×ristiyanl×ù×n ûeytan anlay×ü×n×, inanç esaslar×n×, baz× ibadet ve âyinlerini
esas alarak onlar×n üzerine bina edilen, fakat tamamen H×ristiyanl×ù×n
karü×s×nda yer alan bir anlay×ü× temsil etmektedir. Dolay×s×yla, Geleneksel Satanizm’in daha iyi anlaü×labilmesi için, H×ristiyanl×ù×n ûeytan’a
bak×ü×na burada yer vermek gerekecektir.

I- GELENEKSEL SATANúZM

Her ne kadar yukar×da pek çok Satanist grubun ad×ndan söz edilmiüse de, bu bölümde iki önemli Satanist ekol olan “Geleneksel Satanizm”
ve “Modern Satanizm” üzerinde durulacakt×r.

BELLú BAûLI SATANúST GRUPLAR

Bkz. Gordon, “Satan”, DRE, 398.
The New Encyclopedia Britannica (TNEB), “Satan”, X, 465.
TNEB, “Satan”, X, 465.
Barnett, W. F., “Satan”, New Catholic Encyclopedia (NCE), XII, 1094.
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Kitab-× Mukaddes’in Yunanca çevirilerinde ûeytan karü×l×ù×nda kullan×lan kelimelerden birisi de Yunanca “diabolos”tur. Diabolos, “iftirac×
bir suçlay×c×” anlam×na gelmektedir. Yine Yeni Ahid’de, belki de ûeytan’dan daha fazla kullan×lan diùer bir kelime de “úblis”in karü×l×ù× olan
“devil” dir. Ayr×ca “devil” de “diabolos” tan gelmektedir. Bu kelime ile
de, ûeytan’×n “iftirac×l×k” veya “suç isnad edicilik” vasf× ortaya ç×kmaktad×r. Bu durumda ûeytan’×n bir özelliùi de, insanlara iftira yapmak veya suç isnad etmektir.249 Çünkü, Kitab-× Mukaddes’teki genel anlat×ma
göre ûeytan’×n görevi, insan fiillerini veya üah×slar×, görevli bir me’mur
gibi âmire veya krala, düümanca bir tutum içerisinde rapor edebilmek
için insanlar×n kusurlar×n× aray×p bulmak üzere yeryüzünde dolaümakt×r.
Böylece ûeytan’×n fonksiyonu, iyi olan herüeyi desteklemek üzere yer-

Yeni Ahid’de, ûeytan’× ifade etmek üzere, Yunanca karü×l×k olarak
“Satanas” kelimesi kullan×lm×üt×r. Ancak Satanas, úngilizce çevirilerde
genellikle “Satan (ûeytan)” üeklinde göze çarpmaktad×r.247 úlk dönem
H×ristiyan yazarlar× genellikle Satan kelimesini Yunanca’ya muayyen bir
tak×, yani “the” tak×s× ile çevirmiülerdir. Böyle yapmakla da ûeytan’×n,
Tanr×’n×n düüman× (adversary) olduùunu çok özel bir anlamda belirtmek
istemiülerdir. Yani ûeytan’×n, “Tanr×’n×n düüman×” olduùunu vurgulamak için hemen daima “the adversary (düüman)” ifadesini kullanm×ü ve
bununla da, Tanr×’n×n düüman× deyince ûeytan’×n akla gelmesini saùlam×ülard×r. ûu halde, böyle bir kullan×mla, ûeytan’×n en önemli özelliùi
olan “Tanr× düümanl×ù×” veya “Tanr×’ya muhalefeti, baükald×r×s×” ön plana ç×kar×lm×üt×r.248

ler’e ve diùer kutsal metinlere göz atmak gerekecektir. Asl×nda Yeni
Ahid’in, Yahudiler’in kutsal kitab× olan Eski Ahid’de ortaya konan ûeytan anlay×ü×n× genel hatlar×yla benimsemiü olduùu söylenmektedir.246
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TNEB, “Satan”, X, 465; EB, XIX, 1084-1085.
Matta, 5/37.
II. Korintoslular, 6/15.
Matta, 5/37.
Yuhanna’n×n Vahyi, 12/10.
I. Petrus, 5/8.
Matta, 13/39.
Yuhanna, 8/44.
Matta, 12/29.
Yuhanna, 12/31; 14/30; 16/11.
Yuhanna, 13/2, 27.
Barnett, “Satan”, NCE, XII, 1094.
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Yeni Ahid’de genellikle ûeytan’dan; kötü ruhlar×n prensi, Tanr×’n×n
ve úsa’n×n -bir ×ü×k meleùi üeklini alan ve- zamanla kökleümiü düüman×
diye de bahsedilmiütir. Onun, bir insan×n bedenine girerek, o beden va-

Dünyevi özellikler aç×s×ndan ûeytan; Tanr×’n×n Krall×ù×’na muhalif
bir krall×ù×n üahsi reisi,263 “bu dünyan×n prensi”,264 insanl×ù×n baü tahrikçisi ve hastal×ù×n, özellikle üeytanlara, cinlere ait tasallut ve tasarrufun
ve ölümün baül×ca sebebidir.265 Ancak, Yeni Ahid’deki anlay×üa göre
ûeytan, Tanr×’ya muhalefet etmiü olmas×na raùmen, yine de O’nun hükmü alt×ndad×r. Hatta baz× durumlarda Tanr×’n×n kurtuluü amac×na yard×mc× bile olur.266 Ayn× üekilde ûeytan’×n gücü de zamanla s×n×rl×d×r.267

Yukar×da belirtilen kelimelerin d×ü×nda ûeytan’a veya úblis’e, Yeni
Ahid’de, Beelzebub;251 Beliar veya Belial252 da denilmiütir. ûeytan’×n
kendine özgü diùer isim veya ünvanlar× ise; “kötü birisi (üerir)”,253 “ithamc×”,254 “has×m”255 ve “düüman”256 idi. Luka, 10/17’de o; úsa’ya ve
onun talebelerine boyun eùdirilen cinlerin (üeytanlar×n) lideri olarak
tavsif edilmiütir. Luka, 10/18’de de; úsa’n×n, ûeytan’×, gökten y×ld×r×m
düüer gibi düüerken gördüùü belirtilmiütir. Ayn× zamanda o; úsa’y× günaha teüvik eden (iùvac×), kâtil, yalanc×; kâtil ve yalanc×lar×n babas× say×l×yordu.257 Ayr×ca o, úsa’n×n kendisini yendiùi güçlü üahsiyet,258 úsa’n×n
Haç üzerinde kurban edilmesi ile bertaraf edilmesi gereken dünya prensi259 ve Yahuda úskariyot’u, úsa’y× ele vermek üzere, k×ük×rtan birisi260 olarak da biliniyordu.261

Bkz. II. Korintoslular, 11/14; TNEB, “Satan”, X, 465.
Matta, 12/24-26.
Yuhanna, 14/30.
Luka, 13/16; Yuhanna, 8/44.
I. Korintoslular, 5/15; II. Korintoslular, 12/7.
Gordon, “Satan”, DRE, 398.
TNEB, “Satan”, X, 465.
II. Selaniklilere, 2/1-12.
Matta, 25/41.
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270

Vahiy kitab×ndaki anlat×mlara göre, yeniden dirilen úsa gökten, hükmetmek üzere yeryüzüne döndüùü s×rada ûeytan, bin y×ll×ù×na bir zincire baùlanm×ü olacakt×r. Daha sonra serbest b×rak×lacak, fakat hemen akabinde de son yenilgi ile yüzyüze gelecek ve ebedi cezaya çarpt×r×lacakt×r.268 Daha doùrusu ûeytan’×n, halihaz×rda gökte kararlaüt×r×lm×ü bulunan
son yenilgisi, úsa’n×n gökteki makam×ndan yeryüzüne dönüüü ile birlikte gerçekleüecektir.269 Ancak, cezaya çarpt×r×lacak olan sadece ûeytan
deùil, ayn× zamanda onun kötü ruhlar×, yani ona tâbi olan diùer üeytanlar da ebedi ateüe mahkum edileceklerdir.270 Bu sebeple kötülüùün üahsi, insanüstü bir güç taraf×ndan temsili fikri, Yeni Ahid düüüncesinin da-

s×tas×yla, insan gibi hareket edebileceùi veya insan×n hareketlerini yönlendirebileceùi de kaydedilmiütir. Hatta buradan hareketle baz× kimselere, fiil ve davran×ülar×ndan dolay× “ûeytan” dahi denilebilmiütir. Yine
Yeni Ahid’de belirtildiùine göre ûeytan, kendisine tâbi olan ikinci derecede üeytanlarla birlikte insanlar×n bedenlerini -onlara ac× vererek veya
onlar× hasta yaparak- etki alt×na alabilir.262

yüzünü kontrol eden “Tanr× bak×ülar×n×n (nazar)” aksini yapmakt×r. Ayn×
zamanda ûeytan, insanlar×n mutlak iyiliùi konusunda alayc× bir tutum
sergilemekte, yani insanlar×n mutlak manada iyi olduklar×na inanmamaktad×r. Bundan dolay×, güya ona, Tanr×’n×n yetki ve kontrolü dahilinde ve Tanr×’n×n koymuü olduùu s×n×rlar içerisinde insanlar× ve fiillerini
kontrol etme izni verilmiütir.250

271
272
273
274

Say×lar, 22/22.
Pike, ERR, 338 vd.
Romal×lara, 16/20; I. Korintoslular, 15/24 vd.
Luka, 10/18; Yuhanna, 12/31; Gordon, “Satan”, DRE, 398.
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Yine ilk ve ortaçaùlara ait kilise yazarlar×; mutlak kudret sahibi, tam
tedbirli ve sevgi dolu bir Tanr× taraf×ndan yarat×lan ve desteklenen bir
dünyada ûeytan gibi rûhî bir varl×ù×n mevcudiyetine inançla ortaya ç×kar×lan problemleri uzun uzad×ya tart×üm×ülard×r. Tabiatüstü bir varl×ùa
inanca karü× 18. yy. isyan×n×n etkisi alt×nda liberal H×ristiyan teolojisi,
Kitab-× Mukaddes’in ûeytan hakk×ndaki üslubunu lafzi olarak ele alman×n bir “düüünme tablosu”, insan×n d×ü×nda ve ondan ayr× olan, fakat insan sahas×n× derin bir üekilde etkileyen kötülüùün bu dünyadaki hakikat

úlk H×ristiyan yazarlar× aras×nda ûeytan’×n üahsiyeti; kötülüùün mahiyeti, kurtuluüun anlam× ve úsa’n×n, insanl×ù× ezeli günah×ndan kurtarmak için kendini Haç üzerinde keffaret olarak verme fiilinin amac× ve
faydas× tart×ümalar×nda daha geniü bir rol oynam×üt×r. Bu tür inanç ve tart×ümalar×n arkas×nda; binlerce y×l boyunca ve H×ristiyanl×ù×n Roma dünyas×nda yerleümesinden sonra ûeytan’×n, Âdem’in Adn Cenneti’ndeki
günah× yüzünden insanlar×n ruhlar×na sahip olma gibi bir hakk× elde ettiùi ve bu insanlar×n ancak úsa’n×n, Çarm×h’a gerildiùi yerde dökülen kan×n×n fidyesi ile kurtulabilecekleri düüüncesi vard×r.272 Dolay×s×yla bu anlay×üa göre úsa, ûeytan’× ve onun tüm kötülüklerini ortadan kald×rmak
için gelmiütir. Her ne kadar ûeytan’×n kötü fiilleri son yarg×ya kadar devam edecek olsa da,273 ûeytan’×n kötülüklerini yoketme yetkisi ve gücü
prensip olarak úsa’ya verilmiütir.274

imi ve tam bir parças× haline gelmiütir. Mesela úsa’n×n, “ûeytan” terimini, Tanr×’n×n, úsa’n×n Haç üzerinde ölümü ile gerçekleütirmeyi planlad×ù× üeye karü× gelen Petrus için kullan×ü×, bir engel veya mânia olarak daha eski bir üeytan anlay×ü×na bir at×fta bulunma olarak deùerlendirilmiütir.271
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275 TNEB, “Satan”, X, 465.
276 Gordon, “Satan”, DRE, 398.
277 Pike, ERR, 339.

ûeytan, yaklaü×k 6. as×r civar×nda H×ristiyan sanat×nda, minyatür ve
renkli duvar resimlerinde (fresklerde) genellikle meleùe benzer bir figür
üeklinde gösterilmeye çal×ü×lm×üt×r. Bununla beraber, ortaçaù sanat×nda
ûeytan çirkin ve dehüet verici bir canavar olarak tasvir edilmiütir. Ayr×ca, ahlak oyunlar×nda o, genellikle insanlar× aldatan birisi ve úsa’n×n düüman× olarak takdim edilmiütir. Yine o, kendisini gizlemesine, yani belli
etmemesine raùmen, gökten düüüüünün bir sonucu olarak, kendisini tasvir edenler taraf×ndan daima topal veya topall×yor olarak tan×t×lm×üt×r.
Halk aras×ndaki “topal üeytan” kullan×m× belki de buradan geliyor olabi-

ûeytan’a H×ristiyan gelenek ve sanat×nda da geniü yer verilmiütir.
Dolay×s×yla Kilise Babalar×, ûeytan’a düüman, iftirac× ve kötü birisi gibi
s×fatlar× isnad etmek suretiyle Yeni Ahid’deki anlat×mlar× ve ûeytan anlay×ü×n× aynen benimsemiü veya tekrarlam×ülard×r. Mesela vaftiz olmak
isteyen kimse, geleneksel vaftiz âyininde ûeytan’× reddetmek zorundad×r. Yine H×ristiyanl×k’ta kutlanan Ekmek-ûarap Âyini ile ûeytan’×n gücünün k×r×ld×ù×na inan×lm×üt×r. Çünkü, H×ristiyan teolojisinde úsa, tam bir
fidye ödemek suretiyle, insanlar× ûeytan’×n güç ve tasallutundan kurtarm×üt×r.

H×ristiyan teologlar, zaman içerisinde, ûeytan’×n dinden dönmüü bir
melek olduùu teorisini de geliütirmiülerdir. Bu düüünce, Milton’un “Yitik Cennet”i sayesinde daha iyi bilinir hale gelmiütir.276 Tertullian da
ûeytan’a, “Tanr×’n×n taklitçisi” ad×n× vermiütir. Yine ûeytan, kibirlenmesi ve Tanr×’n×n iyi iülerini k×skanmas× yüzünden, Tanr×’n×n huzurundan
kovulmuü olan güçlü bir melek veya baü melek olarak da düüünülmüütür.277

ve miktar×n× ifade etmek üzere giriüilen mitolojik bir teüebbüs olarak kabul etmeye meyletmiütir.275
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278 Barnett, “Satan”, NCE, XII, 1094.
279 Pan; daùl×k Arkadia’da küçükbaü hayvanlar×n, çobanlar×n tanr×s×d×r. Keçi ayakl× Pan, Hermes’in oùludur. Tanr×lar×n çoùunlukla insan k×l×ù×nda deùil de hayvan k×l×ù×nda düüünüldüùü ilk
zamanlarda Pan da keçi kafal×yd×; sonradan bu keçi kafas×ndan sadece boynuzlar ve sakal al×narak, yüzü insan yüzü olmuütur. Geniü bilgi için bkz. Necatigil, Behçet, 100 Soruda Mitologya, ústanbul, 1978, s. 47; Erhat, age, s. 299-300.
280 Pike, ERR, 339.

Ancak, bütün bu anlat×lanlara raùmen, 18. yy’da rasyonalistik bir
yumuüaman×n doùuüu ile, ûeytan’a inanç nüfuzunu kaybetmeye baülam×üt×r. Fakat Roma Katolik Kilisesi’nde ve pek çok Protestan f×rkalar×nda bu inanç günümüze kadar devam edegelmiütir. Son y×llarda bu inanç,
kötülük probleminin ancak üahsi bir ûeytan faraziyesine dayanarak anlaü×labileceùi sonucunu ç×karan yazarlar taraf×ndan yeniden canland×r×lm×üt×r.280

Reformasyon, üeytani güce inançta baz× küçük deùiüiklikler yapm×üt×r. Mesela Luther, Tanr×’ya inand×ù× gibi ûeytan’×n varl×ù×na da kesin olarak inanm×üt×r. H×ristiyanl×k tarihi içerisinde yaklaü×k iki yüzy×l veya daha fazla süre boyunca üahsi bir üeytan×n varl×ù× s×k× s×k×ya sorgulanm×ü ve
mesela çok yaül× bir kad×n, kötü ruhla (üeytan) bir iliükisinin bulunduùunu itiraf ettiùi için kaz×ùa baùlan×p yak×lm×ü ve çok iùrenç bir üekilde
öldürülmüütür. Milton’un “Yitik Cennet”inde bahsettiùi ûeytan heybetli bir figürdür, büyük günahkard×r. Öyle ki, Faust’un hikayesindeki Mefisto (cennetten kovulduùu farzedilen yedi üeytandan ikincisi, kötü insan) ona baüvurmadan yapamaz.

lir.278 Yine ûeytan, sanat ve edebiyatta bazan acayip bir hayvan, bazan
siyah bir erkek, bazan da çabuk etki alt×nda kalabilen erkekleri günaha
sevketmek üzere câzibelerini açan bir kad×n olarak da tasvir edilmiütir.
Halk tasavvurunda ise ûeytan’×n boynuzlar×, t×rnaklar× ve kuyruùu vard×r.
Böyle bir düüüncenin de, Yunan tanr×s× Pan’dan279 ç×kar×ld×ù× tahmin edilmektedir. Keza halk telakkisine göre ûeytan, yiyip yutabileceùi kimseyi aramak üzere dünyay× devaml× dolaü×r.
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281 Pike, ERR, 338 vd.

Geleneksel Satanistler’e göre insan× gerçek bilgiye ve “Esrarl× (Occült)” türden olan üeyin iç yüzünü kavramaya götüren hiçbir kolay yol

Esasen Geleneksel Satanist gruplarla, “Left Hand Path” veya “Sinister Path”a mensup olduklar×n× söyleyen ya da genel olarak Satanist olduklar×n× iddia edenler aras×ndaki fark üudur: Geleneksel gruplar kendi
üyelerine, kendi kendini geliütirmenin zor ve tehlikeli yolu boyunca
gerçeùe uygun olarak rehberlik yapabilmenin yolunu araüt×r×rlar. Bu
kendi kendini geliütirmedeki amaç, tamamen “yeni bir birey” meydana
getirmektir. Bu yol esas olarak, kendi “seçkinliùini (üstünlük)” ve “hikmeti” araüt×rma maceras×d×r.

A- Geleneksel Satanistlerle Diùer Gruplar Aras×ndaki Farklar

H×ristiyanl×k’la Geleneksel Satanizm aras×ndaki iliükiyi ortaya koyabilmek için buraya kadar verilen aç×klay×c× bilgilerden sonra, gerçek bir
Satanist’in ifadelerine göre Gelenkesel Satanizm’i ve onunla diùer Satanist gruplar aras×ndaki farklar× üu üekilde belirtmek mümkündür:

O halde, özel olarak H×ristiyanl×ù×n ûeytan anlay×ü×na, genelde ise
H×ristiyanl×ùa; onun hayata bak×ü×na, felsefesine ve onun tebliùcisi ve
temsilcisi durumunda olan úsa’ya karü× tav×r alan ve dolay×s×yla H×ristiyanl×ù× toptan reddeden Satanist anlay×üa Geleneksel Satanizm ad× verilmiütir. úüte bu noktada Geleneksel Satanizm’e geçmek uygun olacakt×r.

ûu halde, Eski ve Yeni Ahid dönemleri aras×nda geçen devrede kötünün ve kötülüùün temsilcisinin üah×sland×r×lmas× üekillenmiütir. Yeni
Ahid’de ise, úsa ve havarilerinin ve gerçekte tüm yahudi ve h×ristiyan
dünyas×nda, bu dünyan×n prensi, hava gücünün prensi, Beelzebub, Belial, günahkar biri, baütan ç×karan vs. olarak tan×mlanm×ü olan bir varl×ùa,
yani ûeytan’a (Satan) veya Düüman’a (adversary) daha kesin olarak
inan×ld×ù×na dair çok say×da delil olduùu ve tüm bu geliümelerde úran etkisinin sezilebileceùi söylenmiütir.281
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Geleneksel Satanistler’e göre Satanizm; gerçek üahsi tehlikeyi göze
almay× gerektiren bir macerad×r. Üyeliùe yeni kabul edilen bireyler bu
macerada kendilerini psiüik, “akli” ve rûhi yönden, kapasitelerinin son
s×n×r×na ve hatta ötesine götürecek gerçek “meydan okuma”lar× kabul
ederler. úlk baülarda bu macera, bireylerin “gizli” veya “karanl×k (bilinmeyen)” yanlar×n× keüfetmelerini ve ayr×ca, “esrarl×” ve büyü ile ilgili tören ve âyinlere aç×ktan kat×lmalar×n× gerektirir. Yeni Aday’×n “Black
Mass” gibi Satanist âyinlere önce kat×ld×ù× ve daha sonra ona önderlik
ettiùi bu baülang×ç, bireylerin bilinmeyen yanlar×n× keüfetmelerine, onu
yavaü yavaü anlamalar×na, bu karanl×k yan×n daha fazla bilincinde olmalar×na ve böylece onu kontrol etmelerine imkan verir. Bu bilinçli yapman×n bir tezahürü, “yedi say×s× ile ilgili sistem” gibi, bir sembolizmdir. Bu
sistemde, deùiüik esrarl×/büyüsel enerjiler, bir uygunluk veya benzerlik
yolu ile muayyen üekillerde sembolize edilirler. Bu sembolizm, bahsedilen enerjileri nesnelleütirmelerini ve böylece üuurlu olarak anlaü×lmalar×n× saùlar. Bu, kendi içinde “karanl×k” yan×n tamamlanmas×n× mümkün

B- Geleneksel Satanizmde Yedi Basamakl× Sistem

yoktur. Dolay×s×yla birey, bu zor ve tehlikeli yolda yürümeli ve bir k×s×m
üeyleri kendi kendine baüarmas×n× öùrenmelidir. Bunun d×ü×nda bireye
gerçek “hikmeti” saùlayabilecek hiçbir “dini merasim”, hiçbir “büyüsel
âyin” ve hatta herhangi bir teknik dahi yoktur. Gerçek hikmet ancak ve
daima bireyin y×llar boyu sürecek olan üahsi çabas×yla elde edilebilir. Bu
bir sentezin; bilinmeyen (karanl×k) yan×n bir geliüimi ve bireyin varl×ù×n×n bu yönünün tamamlanmas× ve böylece komple ve daha geliümiü bir
birey meydana getirmenin sonucudur. Dahas×, bu marifeti elde etme vas×talar× esas olarak pratiktir. Yani bu vas×talar, bireyin; baz× sahte-mistik,
sahte-entellektüel “büyüsel âyin”den veya baz× riyakar “üstatlar×n”
ayaklar×n×n dibine oturmaktan ziyade, üekil verebilen, karakter geliütiren tecrübeleri “gerçek dünyada” üstlenmesini gerektirir.
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282 Sinister, sözlüklerde uùursuz, meymenetsiz, meü’um, kötü, fesat, tehdit edici gibi anlamlara
gelmektedir.
283 Adept; usta, erbap, üstat, uzman, mâhir, mütehass×s gibi anlamlara gelmektedir.

Bununla beraber, bu birey sadece süreci baülatm×üt×r. Yani bu üekilde tan×mlanan ve bu ilk tecrübelerden doùan karakter, Geleneksel Satanistler’in henüz “Adept”283 ad×n× verebilecekleri bir karakter deùildir: Bu
karakter, “Kötü Yol”un veya “Pratik Simya” n×n yedi safhas×ndan sadece ilk iki safhas×n× gösterir, ki bu ilk iki safha veya yol, törenler ve bir
Satanik grup oluüturma ve o grubu idare etme gibi üeyler yolu ile “Esrarl×” olanla pratik baùl×l×ktan ibarettir. Yani Geleneksel Satanizm’de yedi basamakl× yoldan ilk ikisini, Satanist törenlere kat×lma ve bir Satanik
grup meydana getirme ve onu idare etme teükil etmektedir. Bu bir baü-

Bireyin pratik tecrübe, yani meydan okuma türleri sayesinde üstlendiùi veya sahip olduùu ve bu üekilde oluüturulan karakter, geleneksel
bak×ü aç×s×yla “Satanik (ûeytani)”dir. Bu ûeytani karakterde yasaklara
ve s×n×rlay×c× kurallara karü× bir meydan okuma, bir gururluluk ve sonra
da Nâs×ral× úsa’n×n dininin (H×ristiyanl×k) hoü görmediùi üeylerin bir tecrübesi ve anlaü×lmas× vard×r. Nietzsche’ye ait terimlerle söylemek gerekirse, bir “master-morality (üst ahlak)”×n pratik bir yaüan×ü× vard×r. Bu
tecrübeler yoluyla oluüturulan üahsiyet, uyuüuk (miskin, kayg×s×z) çoùunluk içerisinde belirli bir terör/korku meydana getirme ve H×ristiyan
ahlak×n×n yumuüakl×ù× ile oluüturulmuü bu çoùunluktan uzaklaüt×rma türüdür.

k×lar. Böylece dinamik, bilinçli ve birey taraf×ndan daha ileriye götürülebilecek bir sentez: bir üahsiyet tekamülü meydana gelir. Bu durumda,
bir üeyin iç yüzünü kavrama melekesi kazan×lm×ü olur. Psikolojik terimlerle söylemek gerekirse, “bireyselleüme (individuation)”nin baülat×lmas× gerçekleüir. Bu bireyselleüme, “sinister”i282 pratik olarak tecrübe
etmeye yol açar. Bu da, daha fazla geliüim, daha fazla karakter inüas×
demektir.
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Böylece Satanizm litist’tir, o uzlaümaz. Ayr×ca Satanizm çoùunluùa

Geleneksel Satanistler’e göre Satanizm; her üeyden önce gururlu,
güçlü, karakterli, anlay×ül× (vukuf sahibi) bireyler oluüturmakt×r. Öyle
bireyler ki, onlar çoùunluùun ötesine geçer ve böylece daha yüksek bir
s×n×f× teükil ederler. Gerçek Satanik gruplar boyun eùen, itaat eden, çökmüü, zay×f iradeli müntesipler istemez ve öylelerinin peüine düümezler.
Onlar gerçek, seçkin ve hemen hemen tamamen yeni bir yarat×klar ×rk×
oluüturman×n yollar×n× araüt×r×rlar. ûüphesiz bu kolay deùildir, gerçekten
zordur. Çoùukere de Yeni Adaylar, bu zorluktan dolay× ya da baüarmaya karü× temel istek ve arzular×n×n olmamas× sebebiyle baüar×l× olamazlar. Fakat bütün zorluklara katlanma ve baüarmada istekli olma durumu,
güçlü gâlibiyet meydan okuyuülar×n×n ve geliümenin nas×l saùland×ù×n×
gösterir. Bunu baüaramayanlar ise, olduklar× yerde sayar, kendilerini küçük düüürür veya yok olup giderler.

Böylece, bu yolun her bir safhas× bireylerin kendi zamanlar×nda kendi kendilerine üstlenmeleri gereken belirli görevlerle, belirli tecrübelerle irtibatland×r×lm×üt×r. úüte iç vukufu, üstünlüùü, anlay×ü ve mahareti saùlayan sadece ve sadece bunlard×r; hepsi de “esrarl×” ve üahsidir. Her bir
safhada ve her bir üye için, Geleneksel Satanist bir grubun yapt×klar×n×n
bütünü, tecrübeye dayal× tavsiye sunmakt×r. Yani, üyelerine rehberlik yapan grup, kendisi ile gerçek hikmetin elde edilebileceùi pratik bir sistem
sunar. Bireye düüen görev ise amaca ulaümakt×r.

lang×ç olup birkaç y×l al×r ve bu baülang×ç bireylerden kendi çabalar×yla,
kendi irade ve azimleriyle baüar×l× olmalar×n× ister. Geleneksel Satanistler’e göre -tüm diùer sözde Satanist gruplarda olduùu gibi- para veya
dalkavukluk karü×l×ù×nda verilen hiçbir “büyüsel derece” ya da ünvan
yoktur. Bireyler, “büyüsel derecelere” dayanarak ne baüarm×ülarsa; onlar bunu kendi çal×ümalar×, takip edilen yolun muayyen bir safhas×na uygun düüecek karakter türünü meydana getiren tecrübeleri edinmeleri sayesinde baüarm×ülard×r.
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Âyinler, büyüsel gruplar ve belirli sinister (kötü, karanl×k) görevleri
üstlenme yolu ile kötülüùün doùrudan tecrübelerini gerektiren bu yolun
ilk safhalar×ndan sonra birey daha da ilerler. Bu tür ilk görevlerden birini söylemek gerekirse, bu, insan kurban×n× veya ûeytan’a kurban sunmay× gerektirir. úüte bu durumda zorluùu ve tehlikeyi takdir etmek mümkün olur. Yani Satanist ç×raklar, daha fazla tecrübelerle kendilerini ve
dünyay× daha iyi anlamay× baüar×rlar. Onlar gerçek birer fert olmaya, bilinçli/bilinçsizin, ayd×nl×ù×n ve karanl×ù×n (kötülüùün) bir sentezine doùru ilerlerler. Bunun bir k×sm×, onlar×n birkaç ayl×ù×na özel bir görevi üstlenmelerini gerektirir. únüa edilmiü olan yolun önceki, ilk safhalar×n×n
temelleri üzerine bina edilmiü olan bu görevdir ki gerçek bir Adept (Uzman, Üstat) meydana getirir. Bu görev aday×n üstatl×k veya uzmanl×k
için üç ay boyunca -genellikle 21 Mart’tan Yaz Gündönümü’ne kadartecrit edilmiü bir alanda tek baü×na yaüamas×n×, kimseyle birlikte yürümemesini, tutumlu olarak yaüamas×n×, modern rahatl×ktan hiç istifade etmemesini, radyo-telefon-telsiz vb. kullanmamas×n×, gündelik hayat×n gerektirdiùi modern “dalg×nl×klar, dikkatsizlikler” yapmamas×n×, kendilerinin inüa etmiü olduùu bir s×ù×nakta yaüamas×n× gerektirir. (Bununla beraber, son y×llarda bu kurallar biraz yumuüat×lm×ü ve bir çad×ra izin verilmiütir). Satanistler’e göre bunun amac× kendi kendilerini ve Tabiat’×,
zihni herhangi bir tarafa çevirmeksizin, tan×malar×n× saùlamakt×r. Bir diùer amaç da, kendi kendilerini ve var olan tabii enerjileri -kitaplar×n,
“öùreticilerin” veya teorilerin tarif ettikleri üekilde deùil de- bu enerjilerin kendi var olduklar× üekliyle bilmektir. ûüphesiz bu çok zordur ve
gerçek azim ve kararl×l×ù× gerektirir. Ayn× zamanda bu, bireylerin kendi

göre de deùildir. Gerçek Satanizm’in testleri, dayan×kl×l×k denemeleri ve
metotlar× zor ve serttir. Çünkü, ancak bu tür üeyler üahsiyetin doùru üeklini ortaya ç×karacakt×r. Bu üeyler daha kolay yap×lamaz; daha az zor, daha az tehlikeli de deùildir: iüin kolay×na kaçmak Satanizm’in kendi özünü tahrip etmek demektir.
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284 Aeon (Aion veya Eon); Yunanca, “çaù, devir, zaman” gibi anlamlara gelmektedir. Gnostisizm’de ilâhî âlemleri ifade etmede kullan×lan bir terimdir. Yeni Ahid’e göre dünyan×n geçir-

Buraya kadar, onlar×n tecrübelerinin/öùrenimlerinin çoùu doùrudan
üahsi ve kiüisel geliüimleriyle ilgili olmuütur. Art×k, aeonic (ölçülemeyecek kadar çok uzun bir zaman dilimi)284 bak×ü aç×s× kazan×lm×üt×r. Ve bu

Geleneksel Satanistler’in yedi basamakl× kötü yollar×n×n üçüncü safhas×n×n sonunu Uzman (Üstat) kendisi belirler. Bu safhaya ulaümak, genellikle üyeliùe kabulden itibaren 3 ila 6 y×l al×r. Bu görev veya Uzman’a
uzmanl×k verilmesini saùlayan “Derece Âyini”, ayn× zamanda uzmanlar×n kendi biricik üahsi Kaderleri’nin fark×na varmalar×n× saùlar. Dördüncü safha ise, her üeyden önce Uzman’×n bu kaderi gerçekleütirmenin
yollar×n× araüt×rmas×ndan ibarettir. Bu, “dünyaya bir dönüüü”, daha fazla tecrübe kazanmay×; yeni anlay×ülar, yeni maharetler meydana getirmeyi gerektirir. Bu durum kendi içinde birkaç y×l al×r. Böylece Uzman’×n
karakteri geliüir ve derinleüir. Bu ayn× zamanda hikmetin baülang×c×n×n
baüar×lmas× demektir.

kendileriyle ve tüm korkular×yla yüzyüze gelmelerini icap ettirir. Nihayet bu, karakterin ve bireylerin üeytanca karar vermelerinin zor bir testidir. Bu korkuya kap×lan pek çok birey -geçmiü birkaç son onlu y×llarda- bir müddet sonra grubu terketmiülerdir. Satanist gruplardan ayr×lanlar ise bahaneyi veya kurtuluüu, dünyaya ve onun rahatlar×na dönmekte
bulmuülard×r. Klasik bahaneleri ise, üstatl×ù× veya uzmanl×ù× birkaç gün
içinde veya belki de tecrit haftalar×nda gerçek olarak “elde etmiü” olduklar× kuruntusudur. Bu, tamamen bir kuruntudan ibarettir. Çünkü ancak böyle zor, tecrid edilmiü bir üekilde yaüayarak, en az×ndan üç ayda
gerçek bir uzmanl×k kazan×labilir. Tabii olarak Geleneksel Satanistler’e
göre, diùer sözde Satanist veya Left Hand Path gruplar, üyelerine/mensuplar×na sahte bir “Üstatl×k” veya “Uzmanl×k” verebilirler. Ya da onlar×n üye veya müntesipleri bu uzmanl×ù× genellikle baz× s×k×c×, süslü, tamamen anlams×z bir törenden sonra kendi kendilerine verirler.
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diùi devirler demektir. Gnostik geleneklerde Iü×k âlemini oluüturan bu ilâhî mekânlar×n (Aeonlar×n) say×s× 7, 9, 365 gibi çeüitli rakamlarla ifade edilmekle birlikte, baz× metinlerde bunun
sonsuz say×da olduùu da belirtilmiütir. Iü×k âlemleri diye adland×r×lan bu mekânlarda say×s×z ilâhî varl×k, ×ü×k varl×klar× yaüar. Iü×k âleminin merkezinde yer alan yüce tanr×y× çevreleyen bütün
bu varl×klar, yani Aeonlar ve buralarda ikamet eden ×ü×k varl×klar×n×n bir bak×ma yüce tanr×n×n
tezahürlerinden ibaret olduùu söylenmiütir. Bkz. Gündüz, age, s. 18.

Görüldüùü gibi, Geleneksel Satanistler’in yolu hem zordur ve hem
de uzun bir zaman al×r. Üyeliùe yeni kabul edilen kiüinin Uzmanl×ùa
(Adeptship) ve ötesine doùru seyahati, onun için gerekli hiçbir s×rra (gizem) sahip deùildir. Bu yolculuk gerçekten sadedir. Azmi ve sebat× olan
pek çok kimse bu yolculuùu göze alabilir. Fakat çoùunluk ya çok tembel veya çok zay×ft×r. Ayn× üey, Satanik gruplara kat×lmak için baüvuran
veya Satanizm’le ilgilenen ekseriyete tatbik edilir. Onlar kolay olan× tercih ederler; kendi kendilerini geliütirmeye haz×r deùillerdir. Bunu kendileri ad×na yapacak birini tercih ederler. Dahas×, onlar esas olarak kendi
kapasitelerinin ötesine geçmeye, sinister’i (karanl×k gücü) pratik bir yolda gerçekten tecrübe etmeye haz×r deùillerdir. Onlar, sade bir üekilde
tehlikesiz, emin, sahte Satanik oyunlar× isterler. Böylece onlar, Geleneksel Satanistler’in sahte Satanik gruplar ad×n× verdikleri, gösteriüçi gruplar taraf×ndan cezbedilirler. Onlar, Satanizm’le irtibatland×r×lan sihir’i seven, fakat esas olarak dahilde ve hariçte onun gerçekliùini tecrübe et-

Buradan itibaren, daha ileri üahsi geliüme gerçekleüir. Onlar; komple, maharetlere ve çok az kimsenin sahip olduùu bir anlay×üa sahip olan
oldukça geliümiü bireyler haline gelirler. Kendilerinde gizli olarak var
olan üstün yetenek gücüne nail olurlar. Böylece onlar, hakiki Bay veya
Bayan Üstatlar/Han×mlar olmaya doùru ad×m atarlar. Fakat bu beüinci
safhaya ulaümak en az×ndan on y×l al×r. Çoùunlukla da on beü ila yirmi
y×ld×r. Bunun ötesinde ise bir baüka safha vard×r.

bak×ü aç×s×, onlar×n bir parças× haline gelir. Yani, onlar daha da geliüir. Bu
defa karanl×k gücün (accausal) kendisinin doùrudan tecrübe edilmesi
yoluyla yeniden geliüir.
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285 Dogma; dinlerde vahiy, ilham vb. yollarla ya da kurumlar, konsiller, dinî lider ve önderler gibi üah×slar vas×tas×yla belirlenen dinsel gerçek ve öùretilere dogma ad× verilmektedir. H×ristiyanl×k’ta kilise taraf×ndan belirlenen ve inananlar×n kabul etmek zorunda olduklar× öùretilere
dogma denilmektedir. Mesela teslis inanc× ve úsa’da insanî ve ilahî tabiat×n varl×ù× konular× birer dogma olarak kabul edilir. Katolik Kilisesi’nda dogma dinî bir hakikatt×r ve tanr× taraf×ndan vahyedilmiü olduùuna inan×lmaktad×r. Bkz. Gündüz, age, s. 99.

Geleneksel Satanistler, gerçekte Satanizm’i, tamamen yeni bir tür
oluüturmak amac×yla kendini mükemmelleütirmek için bireysel macera

Geleneksel Satanistler’in, insan kurban× gibi üeyleri tasdik ediüleri,
diùer sözde Satanik gruplarca hoü karü×lanmaz. Onlara göre diùer sözde
Satanik gruplar, Geleneksel Satanistler’in, kendilerini Satanik gruplarm×ü gibi iddia ettikleri üeklindeki deùerlendirmelerini kesin olarak doùrularlar. Esas×nda, bu tür gruplar Satanizm’i ya çok az anlam×ülar veya
gerçek üekliyle hiç anlayamam×ülard×r. Geleneksel Satanistler’e göre
dogma,285 dalkavukluk ve kendi kendini tayin etmiü bir otoriteye birey
taraf×ndan baùl×l×ù× (itaat) ihtiva eden Bat×’ya ait tutum ve mantalite Satanizm’in anti tezidir.

mekten korkanlard×r. Böylece bu gruplar Satanizm’in, “insan kurban×”
gibi üeylere göz yummayacaù×n× sürekli olarak tasdik ettiklerini gösteren ahlakî prensipler yay×nlar ve buna kendileri de inan×rlar. Aksine, Geleneksel Satanistler karanl×k ve gerçekten sinister olduklar×n× ve insan
kurban×n× tavsiye ettiklerini söylerler. Yani Geleneksel Satanistler, hem
bir karakter inüa eden tecrübe olarak insan kurban× sunan birey ve genel
olarak kendi cinsleri için yararl× olduùuna inand×klar×ndan, insan kurban×na destek olurlar. Çünkü, Geleneksel Satanistler’e göre insan kurban×,
tabiat× gereùi deùersizleri yok eder ve böylece nesli geliütirir. Tabii olarak, kurban edilecek kimseyi seçmenin uygun yollar× vard×r. Seçilen her
bir kurban, kendilerini kurban edilmeye uygun olarak gösterdikleri için
seçilmiü demektir. Onlar “suçsuz, masum” olmad×klar×ndan, asla rastgele seçilmezler.
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Geleneksel Satanistler’e göre Satanizm, bireysel bir macerad×r. Çünkü o biricik, güçlü, gruplar×n, dogma’n×n, ahlaklar×n, bir dinin, bir “üstad×n” baz× gösteriü dolu âyinlerinin desteùine ihtiyaç duymayan bireyleri meydana getirmeyi amaçlar. Böylece Geleneksel Satanist gruplar
öùüt vermek ve rehberlik yapmak, yol göstermek için vard×r. Bireyler bu

(araüt×rma) olarak anlamaktad×rlar. Bu macera pratik tecrübeyi gerektirir. Çünkü, onlara göre sadece gerçek tecrübe karakteri ortaya ç×kar×r.
Satanizm’in bireyi kendisine doùru sevkettiùi “Öz”, yaln×z gerçek tecrübe ile ortaya ç×kar×labilir. Bu “Öz”; kitaplarla, baüka birisinin “öùretileriyle” veya kelimelerle asla ortaya ç×kar×lamaz. Hatta kelimelerin kendileri bu “Öz”ü asla gerçek olarak tan×mlayamaz. Kelimeler sadece yola iüaret eder, onu ima eder ve genellikle sadece onu belirsiz yapmaya
hizmet ederler. Ayn× yolda, törenler ve yaln×z birer vas×ta durumunda
olan âyinler gibi üekiller vard×r. Onlar birer tecrübe vas×talar×d×r; eüyalar× sembolize etmek ve böylece üimdiye kadar “gizlenmiü” veya üuursuz
ya da içgüdüsel olan üeyleri anlamak, kavramak ve vesayet alt×na almak
içindir. Dahas×, bu Satanizm maceras× bireyseldir ve onlara göre bireysel olmal×d×r. Bu, ihtiyaç duyulan karakterin gücünü tecrübe etme ve bazan yap×lan hatalardan ders ç×karma yolu ile bireyin geliütiùi anlam×na
gelir. Ancak, baz× bireyler bu yolda baüar×l× olamazlar. Çünkü genellikle
onlar×n bilgi ve hünerlerinin gerçek seviyeleri, kendi içgörülerinin gerçek seviyesi, kendi kendilerini kontrollerinin ve hâkimiyetlerinin seviyesi hakk×nda kendilerini kand×rmalar× sebebiyle baüar×l× olamazlar.
Amaç; kendini kontrol, kendi kendine hâkim olmak, kendini anlamak
ve sonra, bu yeni “kiüiliùin” de ötesine doùru ilerlemektir, çöküü içinde
yuvarlan×p gitmek deùildir. Yine amaç; içten geleni, sinister (kötü, karanl×k, netameli) istekleri/zevkleri kendi içlerinde bir son olarak teüvik
etmek de deùildir. Bu tür üeyler kullan×labilecek, öùrenilebilecek birer
vas×tad×r ve daha sonra hâkimiyet yolu ile kiüinin özünü aümas×n×n bir
baülang×c×d×r.
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286 Geniü bilgi için bkz. Ayd×n, Hüseyin, Metafizikçi Olarak Nietzsche, Bursa, 1984, s. 72-73.

maceraya baülamal× ve onlar, sadece onlar bu maceraya devam etmelidirler.
Geleneksel Satanistler, kendilerine çok az kimsenin tâbi oluüunu
yollar×n×n oldukça zor olmas×na baùlamaktad×rlar. Hatta baz×lar× da bu
yola girdikten sonra baüar×s×z olurlar. Asl×nda onlara göre bu maceral×
yol, kendisini takip eden kimseye gerçek Üstatl×ùa ve ötesine doùru ilerleme üans×n× sunar. Bu yol, pek çok bireyin sahip olduùu gücü, içinde
var olan yeteneùi gerçek yapar veya gerçek yapabilir. Böylece de, küçük say×lan muayyen insanî tabiatlar× anlaü×labilir.
Otuz veya daha fazla y×ld×r geleneksel gruplar×n yapt×ù× üey; gerçek
Uzmanlar× ve Bay veya Bayan Üstatlar× meydana getirebilmek için çal×üan sade pratik bir sistem oluüturmakt×r. Bir Geleneksel Satanist’in ifadesine göre, onlar bu özü; herhangi bir kimsenin kullanabileceùi bir iksiri, bir “dâhili simyay×” ortaya ç×kararak, binlerce y×l×n bilinçli anlay×ü×ndan dam×tt×klar×n× düüünürler.
Geleneksel Satanistler bu sistemi; tabiat× gereùi ûeytâni, Sinister
(netameli, kötülük saçan) olarak tan×mlamaktad×rlar. Bu sistem, Hz.
úsa’n×n getirmiü olduùu din olan H×ristiyanl×ù× ve felsefesini bütünüyle
bir reddetmedir. Hz. úsa’n×n felsefesi ve dini, mesela Nietzsche’nin anlad×ù× gibi, hayat ve tekamül karü×t×d×r.286 Geleneksel Satanistler’e göre
ûeytan bir ilk örnek (arketip) veya onlar×n meydan okuyuülar×n×n bir
sembolü ve gerçek olan bir üeyin; onlar×n “the accausal (karanl×k güçler)” diye tan×mlad×klar× üeyin yeniden sunuluüudur. Yani, Geleneksel
Satanistler “karanl×k güçleri” -pek çok sözde Satanik gruplar×n yapt×ù×
gibi- sadece kendi ak×llar×n×n (veya ruhlar×n×n) bir parças× olarak deùil,
fakat ayn× zamanda onlar×n d×ü×nda var olan bireysel ak×l (ruh) olarak anlamaktad×rlar. Bu karanl×k güçler veya “the accausal”, bireyler olarak
onlar×n d×ü×ndad×rlar. O karanl×k güçler -Geleneksel Satanistler onlar×n
bir parças× oluncaya kadar- onlar×n bilinçli kontrollerinin ve hatta gerçek
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287 Fetiü; sihir ve büyü nesnesi, t×ls×m veya muska demektir. 16. yy’da Bat× Afrika’ya giden Portekizli tacirler orada gördükleri suretleri, sihir-büyü t×ls×mlar×n× kendi dillerindeki “feitiço” terimiyle adland×rm×ülard×r. Latince “factitius”tan gelen bu terim, “sanatla yap×lan bir üey” anlam×na gelmekte olup Portekizliler’in kendilerince taü×nan t×ls×mlar için kullan×lmaktayd×. Sonraki
yazarlar bu terimi bütün Afrika dini için kullanmaya baülam×ülard×r. Fakat bu terim, Afrikal×lar’×n dinî yap×lar×n× tan×mlamakta yetersiz kal×yordu. Geniü bilgi için bkz. Gündüz, age, s. 129.

úkincisi; bu gruplar ve onlar×n üyeleri, Sinister’i (Karanl×k Güç) gerçek olarak anlayamazlar. Onlar, karanl×k güçlerin esas, esrarl×, kiüilik
ötesi gücünün ve bu gücün bireyleri nas×l yok edebileceùinin gerçek tecrübesine hiç sahip olamam×ülard×r. Gerçekte, onlar “karanl×k güç”ün
kendisi ile, yani hakiki sinister’le gerçekten “baùlant×” kuramam×ülard×r.
Onlar ûeytan’la da gerçek olarak karü×laümam×ülard×r. Yine onlar ûeytan

Diùer “Satanik” gruplar, eùer onlar düüünce ve kanaatlerinde ciddi
ve Büyüleri sadece kendi zay×f zevkleri için kullanm×yorlarsa, karanl×k
güçlerin sadece insan akl×n×n, bilinçsizliùin veya her ikisinin bir tezahürü olduùunu iddia ederler. Onlar bunu iki sebepten dolay× yaparlar: Birincisi, emniyet içerisinde olmay× istediklerinden; kendi sahte Satanik,
sahte entellektüel oyunlar×n× çoùunlukla üehir emniyet ve âsayiüinin olduùu yerlerde oynayabilmeyi isterler. Çünkü bu tür gruplar×n üyeleri gururlu, karakterli, kendilerinin fark×nda olan bireyler deùillerdir. Onlar;
bir grubun, bir “liderin”, ahlakî k×lavuzlar×n tesellisine ve ûeytan’×n, baz× anlams×z fetiü,287 sihirbaz, put vs. ile kontrol alt×nda tutulabileceùi üeklindeki duygu rahatl×ù×na ihtiyaç duyarlar. Gerçekte bu gruplar×n üyeleri ve liderleri zay×f kimselerdir. Onlar kendi kendilerini disipline etmekten ve hatta kendi kendilerinin efendisi olma isteùinden mahrumdurlar.
Onlar; üiüirilmiü benliklerini (ego) oküayarak, kendi zay×fl×klar×n× manen veya fikren yükseltmeye devam etmeye raz×d×rlar.

idraklerinin d×ü×ndad×rlar. Bu, o güçlere bir itaat anlam×na gelmez. Fakat
daha ziyade, o güçleri hesaba katmak için bireysel bilinçliliùin geniületilmesi, ferdi bilincin geliütirilmesi anlam×na gelir. Bu geniüleme, gerçek Satanist Bay veya Bayan Üstad× gösteren ve belirleyen üeydir.
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Hakikatte, gerçek Satanist gerçek hayata kat×lmak suretiyle amaçlar×, üstünlük ölçülerini, baükalar×n×n çoùukere geçmeye can att×ù× mevkii
meydana getirir. Hakiki bir Satanist, gerçek hayatta, bir “canavar (y×rt×c× hayvan)” gibi olmal×d×r. Onlar gerçek hayatta “kâtiller”, “savaüç×lar”
ve “kânun kaçakç×lar×” gibi olmal×d×rlar ve zaman zaman da olmuülard×r.
Sahte Satanistler ise -genellikle baz× saçma “âyin” vas×tas×yla- bu tür
üeyleri yapar gibi görünmüülerdir. Satanist, gerçek hayatta netameli (sinister) ve çapraü×kt×r ve bundan dolay× onlar yeni tecrübeler edinmeye,

Geleneksel Satanistler’e göre diùer gruplar, kendisi ile gerçek Satanik karakterin oluüturulduùu hakiki tecrübeleri al×p götürmek için, Satanizm’i “aklileütirmeye” (bilimsel bir üekilde düüünmeye ve ifade etmeye) çal×üm×ülard×r. Yine onlar, anlayamad×klar× ve kontrol gücüne sahip
olamad×klar× çekiciliklere düükün kimselerin zaafiyetleri içerisinde yuvarlan×p dururlar. Onlar Satanizm’i -baüka bir “din” gibi- sayg×n ve güvenilir yapmaya çal×üm×ülar ve çal×ümaya da devam etmektedirler. Onlar hayal kuruyor ve oyun oynuyorlar. Onlar basitçe Satanizm’i bir yeni ve oldukça geliümiü bireyler meydana getirme vas×tas× olarak anlayamazlar.

gibi olmaya, onunla bir olmaya; “karanl×k gücün (accausal)” kendisi ile
kaynaümaya; sinister enerjiler için, accausal’a bir “nexion” olmaya gerçek olarak uùraümam×ülard×r. Bu bir-oluü, Uzman’× (Adept) meydana
getiren bir münzevi gibi tek baü×na yaüayarak, gerçek bir Satanist Bay
veya Bayan Üstat yapan, meydana getiren üeydir. Yani, bu bir-oluü gerçek Üstad× ortaya ç×kar×r. Tabii olarak bu tehlikelidir. Fakat, bireyselliùin (individüation) baüar×labileceùi sentezin d×ü×ndaki bir senteze ancak
onun vas×tas×yla ulaü×labilir. úüte bu “iyi” ve “kötü”nün; “ayd×nl×k” ve
“karanl×ù×n” ötesine gerçek bir geçiü demektir. Bu baüar×, Esrarl× (Occult) bir türün tüm gerçek baüar×lar×nda olduùu gibi, pratik tecrübeden,
gerçek bir üahsi bilgiden ç×kar. Bunun d×ü×ndaki baüka bir üey sadece
taklit ve yapmac×kt×r.
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288 Burton H. Wolfe; “The Hippies, Hitler and the Nazis”; “Teh Devil and Dr. Noxin”; “Pileup on
Death Row” ve “The Devil’s Avenger (A.S. LaVey’in bir biyografisi)” gibi eserlerin yazar×d×r.
Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 9.

LaVey’i böyle organize bir topluluk meydana getirmeye sevkeden
pek çok sebebin olabileceùini onun hayat hikayesinden ve kiüiliùinden
anlamak mümkün gibi görünmektedir. Bununla beraber, onu böyle bir
teüebbüse sevkeden ve konumuz aç×s×ndan da önem arzeden en aç×klay×c× gerekçeyi, LaVey’in “The Satanic Bible” isimli eserine bir takdim
yaz×s× yazm×ü bulunan Burton H. Wolfe288 ortaya koymuütur. Wolfe, takdim yaz×s×n×n bir yerinde bu gerekçeyi üu üekilde aç×klam×üt×r:

A- Modern Satanizmin Ortaya Ç×k×ü×

Modern Satanizm, Satanizm’in tarihçesi konusu iülenirken hayat× ve
kiüiliùi hakk×nda geniü bilgi verilen Anton Szandor LaVey taraf×ndan
kurulan ve organize bir teükilat haline getirilen Satanist grubun ad×d×r.
Diùer bir ad× da “LaVeyan Satanizm”dir.

II- MODERN SATANúZM

Geleneksel Satanizm hakk×nda verilen bu bilgilerden sonra, günümüz Satanist gruplar× içerisinde en etkilisi ve en önde geleni diyebileceùimiz “Modern Satanizm” veya kurucusuna izafeten “LaVeyan Satanizm” de denilen Satanist anlay×ü× incelemek gerekecektir.

hatta sonunda gerçek hikmeti veya yok edilinceye kadar, anlaman×n daha yüksek seviyelerini elde edinceye kadar devam ederler. Onlar, “Üstünlük” uùruna bu ikisinden birini gerçek olarak yaüayacaklard×r. Yani,
bir üeyi kendi hayatlar×yla gerçek olarak baüaracaklard×r. Ayr×ca, baükalar×n× da etkileyeceklerdir. Böylece Satanistler kendi yaüay×ülar× ile bir
üekilde, yeryüzündeki karanl×k güçlerle “beraber” olacaklard×r. Eùer hayatta kal×rlarsa, mükafatlar× kendi baüar×lar× ve elde etmiü olduklar× hikmettir. ûayet hayatta kalamazlarsa, en az×ndan kendi hayatlar× ile bir üey
yapm×ü olacaklard×r.

289 LaVey, Satanic Bible, s. 12.
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“Bununla beraber LaVey, H×ristiyanl×ù×n ve onun Yahudilik’ten devrald×ù× miras×n×n anti tezi olarak hizmet edecek bir din oluüturma yolunda olduùunu o zaman farkedememiüti. LaVey’in oluüturmaya teüebbüs
ettiùi bu din, asl×nda H×ristiyanl×k veya Yahudilik’ten daha eski bir dindi. Fakat böyle bir din asla resmileütirilmemiü, bir düüünce ve âyin bü-

LaVey’in iüte böyle bir gerekçeyle yeni bir hareketin öncülüùünü
yapt×ù×na iüaret eden Wolfe, daha sonra da üu yorumu yapm×üt×r:

Gerekçesinin ne kadar makul olup olmad×ù×n×n tart×ü×lmas× bir yana,
LaVey burada önemli bir noktaya temas etmiütir. O da, Kilise’nin veya
H×ristiyanl×ù×n insanlar× ne kadar tatmin edip etmediùidir. Binaenaleyh,
Geleneksel Satanizm konusu incelenirken de deùinildiùi gibi, Modern
Satanizm’in ortaya ç×k×ü×nda da H×ristiyan dünyas×nda Kilise’ye ve dolay×s×yla Din’e karü× bir tav×r al×ü göze çarpmaktad×r. Kanaatimizce bu tespit, çal×ümam×z×n sonunda daha saùl×kl× bir deùerlendirme yapabilmemize katk×da bulunacakt×r.

“LaVey, bizim uzun konuümalar×m×zdan birinde bir üeyi hat×rlad× ve
üunlar× söyledi:’Ben, Cumartesi gecesi âlem yaparken yar×-ç×plak vaziyette danseden k×zlar×n arkas×ndan üehvet düükünlüùü gösteren baz×
kimseleri, Pazar sabah× âileleri ve çocuklar× ile birlikte kilise mahfillerinde oturmuü Tanr×’n×n kendilerini baù×ülamas×n× ve onlar× üehevi arzulardan temizlemesini isterken görüyordum. Ve yine bir sonraki Cumartesi gecesi âlemde veya diùer baz× sefahat yerlerinde tekrar eski hallerine döndüklerini gördüm. úüte o zaman H×ristiyan kilisesinin insanlar×
ikiyüzlülüùe sevkettiùini ve insan×n üehevi yap×s×n×n ortaya ç×kabileceùini ve bu noktada, insan ne kadar temizlenirse temizlensin veya insana
doùru yolu gösteren ve insan×n kurtuluüunu esas alan herhangi bir din
taraf×ndan ne kadar kamç×lan×rsa kamç×lans×n, hiç önemli olmad×ù×n× anlad×m”.289
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290 LaVey, Satanic Bible, s. 12.
291 LaVey, Satanic Bible, s. 15.
292 LaVey, Satanic Bible, s. 13.

Kendi topluluùuna hitaben yapm×ü olduùu bir konuümas×nda da üu
ilginç aç×klamalarda bulunmuütur:

Yine LaVey’e göre ûeytan; dünyevi iülerin iüleyiüinden sorumlu
olan, fakat bilimin ve dinin herhangi bir izah×n× yapamad×ù×, tabiatta gizli karanl×k bir güçten baüka bir üey deùildir. LaVey’in ûeytan’×; “úlerleme ruhu, medeniyetin geliümesine ve insanl×ù×n ilerlemesine katk×da bulunan tüm büyük hareketlerin telkin edicisidir. O, özgürlüùe götüren isyan×n ruhu, özgürlüùe kavuüturan bütün sap×kl×klar×n somut örneùidir”.292

“Bana ve bana tâbi olanlara göre ûeytan; k×rm×z× bir k×yafete bürünmüü, boynuzlar× ve kuyruùu olan, kendi gerçek sevki tabiilerine uyan
günahkar insanlar× t×rm×klamak (dürtmek) üzere elinde saman t×rm×ù× tutan kliüeleümiü (stereotip) bir yarat×k olmay×p insanlar×n içyüzünü kavramaya henüz yeni baülad×klar× karanl×k güçlerdir”.291

ûüphesiz LaVey, bu konuda kendisine kulak verecek kimselere üöyle seslenmiütir:

B- LaVey’in ûeytan Hakk×ndaki Görüü ve Düüünceleri

LaVeyan Satanizm’in ortaya ç×k×ü× ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden sonra, A.S. LaVey’in ûeytan hakk×ndaki görüü ve düüüncelerine
deùinmek, onun ûeytan’× nas×l anlad×ù×n× bilmek aç×s×ndan faydal× olacakt×r.

Wolfe’un bu sözlerinden de anlaü×lmaktad×r ki, Modern veya LaVeyan Satanizm, özel olarak H×ristiyanl×ùa fakat genelde bütün dinlere karü× “alternatif bir din” olarak sunulmak istenmektedir.

tünlüùü içerisinde düzenlenmemiüti. Ki, yirminci yüzy×l medeniyeti içerisinde bunun gerçekleütirilmesinde LaVey’in rolü olacakt×”.290

293 Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 13-14.
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Anton Szandor LaVey, 29 Ekim 1997’de ölmüütür. Fakat onun çal×ümas× ve bilgisi - kendi mensuplar×na göre- onu ölümsüz yapm×üt×r. Tespit edebildiùimiz kadar×yla, geride b×rakm×ü olduùu eserler aras×nda:
“The Satanic Bible (Satanizm’in Kutsal Kitab×)”, “The Church of Satan

Anton Szandor LaVey, hayat× boyunca “Esrarl× (Okkült)” türden konularla ilgili çok üey araüt×rm×ü, fakat onlar×n pek çoùunu tamamen saçma ve anlams×z bulmuütur. Esrarl× üeylerle uùraümay× sevenlerin çoùu
da, sözde Büyücüler’le kar×üt×r×lm×üt×r. LaVey, Büyü konusunda kendisi
ile ayn× ilgileri paylaüan kimselerle birlikte, 1950’lerde “Büyü Meclisi”ni kurduùunda, o ve beraberindekiler; Büyü Sanatlar×’n×n (Black
Arts), karanl×k (bilinmeyen) yan×n geliütirilmesinde, üahsi geliümenin
ortaya ç×kar×lmas× ve kazan×lmas×nda en etkili yol olduùunu keüfetmiülerdir. LaVey’in, Okkült ve Satanik Büyü konusunda s×radan Büyücüler’in pek çoùundan daha fazla üey bildiùini söylemenin mübalaùa olmayacaù× ifade edilmiütir. O, tüm hayat×n× “Left Hand Path”a vermiü ve
Satanizm’in neden ibaret olduùunu veya ne olduùunu modern tarihte
aç×klayan ilk kiüi olmuütur. Anton S. LaVey, 1966’da (Birinci Y×l), verimli ve yarat×c× Satanistler için bir seçkinler s×n×f×n×, yani ûeytan’×n Kilisesi’ni (The Church of Satan) ortaya ç×karm×üt×r.293

Buraya kadar verilen bilgilerden LaVey’in, gerek ûeytan gerekse
Tanr× konusundaki telakkilerini çok net bir üekilde anlamak mümkündür.

“Her üeyden önce dürüst olal×m! Tanr× diye bir üey yoktur. únsan×n
kaderi konusunda hüküm verecek veya lanet okuyacak hiçbir ilah da
yoktur. Bu ‘Yeryüzü’ d×ü×nda Cennet veya Cehennem de yoktur. Yaln×z
bir kurtar×c× vard×r. O da:Sizin kendi akl×n×z, bedeniniz ve ruhunuzdur.
ûeytani As×r üzerimize gelip çatm×üt×r. Bunu kabul edin, onun avantaj×ndan yararlan×n ve ‘Yaüay×n!’, ki kötü olan geçmiüte kalm×üt×r”.
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294 LaVey hakk×ndaki bu bilgiler, únternet, The Anton LaVey page-Dr-LaVey ht’den al×nm×üt×r.
Ayr×ca bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 11-18.

Sembolizm, Modern Satanizm’in önemli bir k×sm×n× teükil eder. Zaten bu dine verilen “Modern Satanizm” ismine bir göz at×ld×ù×nda, bu
isimden hareketle, pek çok kimsenin H×ristiyan kutsal kitab×nda anlat×lan ûeytan’a tapm×ü olduùunu düüünmenin tabii olacaù× söylenmektedir.

1- Sembolizm

Modern Satanizm’in dayand×ù× belli baül× unsurlar× üu üekilde s×ralamak mümkündür:

D- Modern Satanizm’in Dayand×ù× Unsurlar

Diùer bir ad× da LeVeyan Satanizm olan Modern Satanizm, yukar×da
da ifade edildiùi gibi, Anton Szandor LaVey’in görüü ve düüüncelerine
dayanan ve bizzat LaVey taraf×ndan 1966 y×l×nda kurulmuü bulunan Satanist düüüncenin ad×d×r. Modern Satanizm hakk×ndaki bu bilgileri veren
Dave Szandor Manson’a göre Modern Satanizm; mesela Geleneksel Satanizm’e nazaran çok daha mant×kl×, çok daha tabii ve mevcut hayat× yaüama üzerine dayand×r×lm×ü bir düüünce biçimidir. Yani bir nevi, “bir hayat felsefesi”dir. Dolay×s×yla Modern Satanizm; tabiatüstü unsurlara veya bir tanr×ya inanç ya da ûeytan’a ibadet esas×na dayanmayan bir düüünce sistemidir.Bu sistemin dayand×r×lm×ü olduùu unsurlar ve sahip olduùu özellikler aüaù×daki üekildedir.

C- Modern Satanizm’in úlke ve Prensipleri

LaVey hakk×nda verilen bu bilgilerden sonra, Modern Satanizm’in
ilke ve prensiplerine geçmek uygun olacakt×r.

(ûeytan’×n Kilisesi)”, “Satanic Rituals (Satanist Âyinler)”, “The Satanic
Witch (Satanik Büyü)” ve “The Devil’s Notebook (ûeytan’×n Not Defteri)” zikredilmektedir.294

195 LaVey, Satanic Bible, s. 14-24.

143

Modern Satanizm’in diùer bir unsuru da modernizmdir. Modern Satanist bilgi üzerinde çaba sarfeder; yeni üeyler ve yeni teknoloji ortaya
ç×karmak için zekay× geliütirmeye çal×ü×r. Geleneksel üeyler geçmiüte
kalm×üt×r ve art×k onlara son verilmiütir. Modern Satanistler’e göre, insan toplumunun tekamülünü gerçekleütirmek ve toplumu daha da ileriye götürmek için harekete geçilmelidir. Onlar, tayin ve tespit edilmiü tek
bir deùere baùl× kalmayan ve farkl× deùerlere sahip bulunan daha güçlü

2- Modernizm

Diùer bir ifadeyle, Modern Satanizm, H×ristiyan kutsal kitab×nda anlat×lan ûeytan’a dair unsurlardan çok üey taü×mamaktad×r. Öte yandan, Modern Satanistler’e göre ûeytan, Geleneksel Satanizm’in bir unsurudur.295
Fakat Modern Satanizm’de ayn× derecede yer alan bir unsur deùildir. úüte buras×, Modern Satanizm aç×s×ndan sembolizmin devreye girdiùi yerdir. Dolay×s×yla bir Modern veya LaVeyan Satanist’e göre ûeytan; kendisine tap×n×labilecek, gerçek olarak yaüayan bir yarat×k deùildir. Daha
ziyade kendi arzular× doùrultusunda yaüayan, olaylar×n ak×ü×na tâbi olmayan ve kendi fikirlerini kendisi kontrol eden bir kimsenin sembolüdür. Daha aç×k bir ifadeyle belirtmek gerekirse ûeytan, kendisine tap×n×lacak bir varl×k olmay×p, tamamen bir semboldür. Yine, ûeytan eski úbranice’de “karü× koyan” anlam×na geldiùinden, o; Modern Satanist olarak bir kimsenin, toplumsal yaüam tarz×na muhalefet etmesini, kendi
standartlar×na göre yaüamas×n× ve mesela Amerika’da görevini tam olarak yerine getirememiü gibi görünen H×ristiyanl×ùa karü× gelmesini sembolize eder. Bir Modern Satanist’in ifadesiyle, hükümetlerin -insanlar×n
uymas× gereken- kanunlar× vard×r. Fakat Satanist kanunlar, yaüamak için
kiüiye tek bir yol belirlemez. Bu sebeple Satanistler, kendi hayat tarzlar×n× seçmekte serbesttirler. Onlara göre herkesin yapmas× gereken üey de
budur.
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“Kendini ve kendi düüüncelerini göster ve b×rak senin zihin meüguliyetiyle dolu geçen hayat×ndan gerçek sen doùsun!”.

Modern Satanizm’e göre bireycilik, kiüinin kendi düüünceleriyle
göze çarpmas×, tan×nmas× demektir. Bu, bir üeyi kendi kendine yapmak
için hayatta önemli bir anahtard×r. Bir Modern Satanist bunu üöyle ifade etmiütir:

Bireycilik, her Modern Satanist’in hayat×nda mevcuttur. Modern Satanizm, her pratisyen ferde deùiüik gelecek üekilde kurulmuütur. Bu sistemde, birisinin kendisine göre yaüayacaù× veya baükalar×n×n ac× duyacaù× net ahlak kurallar×; düsturlar, doùrular yoktur. Bununla birlikte,
Modern Satanizm’de “Yeryüzü Kurallar×” ve “Satanik Günahlar” vard×r.
Fakat o kurallar, kiüinin kendi belirlenmiü düsturlar×na, doùrular×na ve
düüüncelerine yer verecek sadece birkaç s×n×rlamadan ibarettir. Modern
Satanizm’de dinsel tören (âyin) bir tercihtir. Pek çok Satanist uygulay×c× da onu bir zihinsel haz×rl×k vs. olarak tatbik eder. Diùer baz×lar× da Modern Satanizm’in dünya görüüüne ve hayat felsefesine hayranl×k duyduklar×n× ve hayatlar×n×n pek çok üeyini o felsefe üzerine bina ettiklerini
belirtmiülerdir.

3- Bireycilik

Modernistler olmaks×z×n teknolojik alanda hiçbir yere varmak mümkün olmayacakt×r. Dolay×s×yla Modern Satanistler, her üeyi geliütirmeye
devam etmelerinin kendilerinden istendiùini düüünmektedirler. Onlara
göre bu konuda kay×ts×z veya ihmalkar davranan kimseler; tecrübelerinin ötesinde bilgi yaùmuruna tutulacaklar× ve bast×r×lacaklar×ndan, yapt×klar×n×n bedelini ödeyeceklerdir.

bir topluluk meydana getirme gayreti içerisinde olduklar×n× ifade etmektedirler. Onlara göre, kiüilerin hayat tarzlar× için çok daha fazla hürriyete izin verebilecek, yani göz yumabilecek hiçbir totaliteryan din yoktur.
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296 “Tanr× tan×mazl×k” veya “Dehriye” kavramlar×yla da karü×lanan ateizm; Allah’×n varl×ù×n×, yani
âlemde derunî, hâricî ve üstün bir sebebi inkâr eden felsefî mesleùe verilen add×r. Ateizm’in
bir sistem olmad×ù×, fakat pozitif bir tak×m prensiplerin doùrudan neticesi olarak, bir inkâr olduùu ifade edilmiütir. Yine ateizm; Allah’×, ruhu, hayat× inkâr ederken, âlemin tesadüfün bir tak×m kombinezonlar× ile meydana geldiùini kabul ve iddia eder. Tabiat olaylar×n×n izah×nda hiçbir sebep tan×maz. Ateizm’in mücadelesi dine, dindara, yüksek inançlara karü×d×r. Felsefî temeli ontolojik materyalizmdir. Bkz. Bolay, Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler Sözlüùü, ústanbul 1981, s. 39-40.
297 Teizm; üahsî, zâtî ve âlemin sebebi olan ve âlemden ayr× olan bir Allah’×n varl×ù×na, O’nun insanlar üzerindeki mutlak nüfuz ve kudretine inanan meslektir. Teizm, vahyi inkâr ederek, herkesin kendi akl×na tâbi olmas×n× ileri süren deizmin, Allah ile âlemi bir sayan panteizmin, Allah’× ve dini inkâr eden ateizmin, çok tanr×c×l×ù× kabul eden politeizmin karü×s×ndad×r. Bkz. Bolay, age, s. 283.
298 “Bilinemezcilik” diye de ifade edilen Agnostisizm, Yunanca “Bilinmez” manas×na gelen
“Agonustos” kelimesinden al×nm×ü bir tabirdir. Sonsuz, ilk sebepler, cevher, eüya ve olaylar×n
son gayesi gibi metafizik hakikatlar× insan zihninin asla bilemeyeceùini ileri süren ve böylece
metafiziùe bilinemez diyen sistemlerin ad×d×r. Buna göre insan zihninin veya akl×n reel deùeri
yoktur. Bu anlay×ü, görünüüler âleminin ilk ve son sebeplerinin ak×l için daima meçhul kalacaù×n× iddia eder. Böyle olunca da agnostisizm, objektif bir bilginin ve metafiziùin imkâns×zl×ù×n× kabul etmiü olur. Bkz. Bolay, age, s.15-16.

Modern Satanist, herhangi bir tanr×ya inanmak için bir sebep görmez. Çünkü, ona göre kan×tlanamayan üey hakk×ndaki bilgi, esas olarak
yanl×ü bilgidir. Eùer tanr× diye bir üey var olsayd×, o, kendi varl×ù×n× in-

Modern Satanizm hakk×nda bilinmesi gereken çok önemli bir üey de,
onun ateist bir din oluüudur. Modern Satanist ayn× zamanda bir ateisttir.
Modern Satanistler’e göre, baz× kimseler ateizmi dinsizlik olarak düüünürler. Fakat onlar ateizmi, “inançs×zl×k” veya “bir tanr× ya da tanr×lar×n
varl×ù×na inanmamak” üeklinde tan×mlamaktad×rlar.296 Bu sebeple ateizm,
Modern Satanizm gibi bir ak×m× bile içine alabilecek bir kavramd×r. Teizm297 ise, yine Satanizm gibi bir ak×m×n, içine düüebileceùi diùer bir üst
kategoridir. Böylece -onlara göre- bir din ya ateistik veya teistiktir. Ayn×
zamanda, bir dini inanca sahip olabilecek Agnostikler298 de vard×r. Fakat
onlar tanr× veya tanr×lar konusunda daha fazla karars×zd×rlar. Dolay×s×yla
Agnostisizm, ateizmle teizm aras×nda bir konuma sahiptir.

4- Ateizm
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299 Bu düüünce tamamen Dehrilerin mant×ù×na uygundur. Dehrilerin hayat hakk×ndaki telakkileri
Kur’ân-× Kerim’de üöyle anlat×lmaktad×r: “Hevas×n× (kötü duygular×n×) tanr× edinen ve Allah’×n
bir bilgiye göre sapt×rd×ù×, kulaù×n× ve kalbini mühürlediùi, gözünün üstüne de perde çektiùi
kimseyi gördün mü? ûimdi onu Allah’tan baüka kim doùru yola eriütirebilir? Hâlâ ibret almayacak m×s×n×z? Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaüad×ù×m×zd×r. (Kimimiz) ölürüz, (kimimiz) yaüar×z. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onlar×n hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar
sadece zannediyorlar” (Câsiye, 45/23-24).
300 Asl×nda Naturalizm, yani Tabiatç×l×k; tabiattan baüka hiçbir realite ve deùer kabul etmeyenlerin savunduùu doktrinin ad×d×r. Felsefe tarihinde müstakil bir meslek ve doktrin halinde pek
görülmeyen Naturalizm, daha çok materyalizm ile beraber bulunur veya bazan materyalizm
yerine kullan×l×r. Çünkü, daha çok varl×klar×n sebepleriyle uùraüan ve tabiattan baüka bir sebep
(illet) ve müessir kabul etmeyen Naturalizm, varl×klar×n esas×yla meügul olarak ruhî ve manevî müstakil bir cevherin varl×ù×n× inkâr eden Materyalizm ile esasta mutab×kt×r. úkisi de tabi-

Modern Satanizm’in diùer birkaç unsuru aras×nda Hedonizm, Naturalizm ve Hümanizm yer almaktad×r. Hedonizm, kiüinin hayatta yapm×ü
olduùu üeyleri kendisi için yapm×ü olmas×d×r. Bu manada kiüinin kendi
öz mutluluùu, yani yapt×klar×ndan haz duymas× baüta gelen bir önceliktir. Naturalizm, esasen tüm varl×klar×n tabii olarak yarat×lm×ü olduklar×na
inanmak demektir.300 Bu, modern bilime de uygunluk arzeder. Dolay×s×y-

5- Hedonizm, Naturalizm ve Hümanizm

sanlara bir üekilde ×spatlard×. O zaman insanlar da ona kesin olarak inan×rlard×. Modern Satanistler’e göre, herhangi bir tanr×n×n varl×ù×n× gösteren bir delil olmad×ù×na ve dolay×s×yla tanr× diye bir varl×ù×n mevcudiyeti imkans×z olduùuna göre, bu durumda bir tanr×n×n varl×ù×na körü körüne inanmak ve bir tak×m kurallara tâbi olmak anlams×zd×r! Binaenaleyh,
bir Modern Satanist’in kendi kurallar×na göre hareket etmesi, ölümden
sonraki bir hayat ve bir tanr× için deùil de, hayat ve kendisi için yaüamas× onu daha fazla memnun ve tatmin edecektir. Modern Satanistler’e göre hayat bu hayatt×r.299 Onu yaüaman×n zaman× tam üimdidir. Ölümden
sonraki bir hayat ×spatlanmam×üt×r. Tekrar söylemek gerekirse, varl×ù× ve
doùruluùu kan×tlanmad×ù× sürece, onunla ilgili olarak verilen bilgiler de
yanl×ü demektir.
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atüstü ve eüyay× izahta tecrübe d×ü× (transcendant) hiçbir prensip kabul etmezler ve bütün manevi varl×klar× ve deùerleri tabiata irca ederler. Bkz. Bolay, age, s. 197-198.
301 Dave Szandor Manson’a ait olan bu bilgiler, únternet, LaVeyan Satanizm, html’den al×nm×üt×r.
302 Burada, Hz. úsa’n×n, Matta, 5/39’da geçen üu sözüne at×fta bulunulmaktad×r: “Fakat ben size
derim: Kötüye karü× koma ve senin saù yanaù×na kim vurursa, ona ötekini de çevir”.

6- ûeytan; ruhsal vampirlere ilgi yerine, sorumluya karü× sorumluluùu temsil eder.

5- ûeytan; öbür yanaù×n× çevirme302 yerine intikam almay× temsil
eder.

4- ûeytan; nankör kimselere boü yere gösterilen sevgi yerine, onu
hakedenlere karü× üefkat ve sevecenliùi temsil eder.

3- ûeytan; iki yüzlü bir üekilde kendini aldatma yerine saf hikmeti
temsil eder.

2- ûeytan; dinsel hayaller ve boü umutlar yerine canl× varl×ù× temsil
eder.

1- ûeytan; yasak yerine müsamahay× temsil eder.

Anton Szandor LaVey taraf×ndan oluüturulan ve “The Satanic Bible”
isimli kitab×nda yer alm×ü bulunan 9 Satanik úlke aüaù×daki üekildedir:
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303 Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 25.

Sevgi, insan taraf×ndan hissedilen en üiddetli duygulardan birisidir;
sevginin karü×t× ise nefrettir. Kendinizi rastgele sevgi duymaya zorlamak
hiç tabii deùildir. Eùer siz herkesi sevmeye çal×ü×rsan×z, siz sadece sizin
sevginize lay×k olan kimselere karü× duygular×n×z× azaltm×ü olursunuz.
Bast×r×lm×ü nefret duygusu pek çok fizikî ve duygusal rahats×zl×ùa sebebiyet verebilir. Kin ve nefretinizi onu hakedenlere karü× serbest b×rakmay× öùrenerek siz, kendinizi bu kötücül duygulardan temizler ve hapsedil-

Herkesi sevmek mümkün deùildir; bunu yapabileceùini düüünmek
de saçmad×r. Eùer siz herkesi ve her üeyi severseniz, o takdirde tabii seçim güçlerinizi kaybeder ve iyi bir karakter ve kaliteye hükmetme yoksulu olup gidersiniz. Eùer herhangi bir üey çok özgürce kullan×l×rsa, o
gerçek anlam×n× yitirir. Bu sebeple Satanist, sizin sevginizi hakeden
kimseleri güçlü bir üekilde ve tam olarak seveceùinize, fakat düüman×n×za öbür yanaù×n×z× asla çevirmeyeceùinize inan×r.

Modern Satanizm’de “Dokuz úlke” aras×nda yer alan; “Satanizm,
nankörlere karü× boü yere heder edilen sevgi yerine, onu hakedenlere
karü× üefkatli olmay× temsil eder” sözlerinden hareketle Modern Satanizm’de sevgi ve nefret anlay×ü× üöyle aç×klanm×üt×r:

F- Modern Satanizmde Sevgi ve Nefret Anlay×ü×

9- ûeytan; tüm bu y×llar boyunca onu iülerlikte tuttuùu için, kilisenin
(ûeytan’a uyanlar cemaatinin) en iyi arkadaü× olmuütur.303

Modern Satanizm’in dayand×ù× unsurlar× bu üekilde belirttikten sonra burada, Modern Satanizm’de 9 ilkeye yer vermek gerekecektir.

E- Modern Satanizmde Dokuz úlke

8- ûeytan; hepsi de fizikî, zihnî veya heyecan uyand×ran zevke götürdüùünden, tüm sözde günahlar× temsil eder.

7- ûeytan; insan×, tamamen baüka bir hayvan gibi -bazan daha iyi,
çoùukere de dört ayak üzerinde yürüyenlerden daha kötü olarak- temsil
eder. Çünkü insan, “tanr× taraf×ndan kendisine bahüedilen rûhî ve aklî
geliüme ile” tüm hayvanlar×n en kötüsü olmuütur.

la teizmi ×spatlamaya çal×ümak yanl×üt×r. Hümanizm de, esas olarak, insanoùlunun engin bilgisi ve diùer varl×klar üzerindeki gücünden dolay×,
insanl×ù×n hayat×n en üst üeklini yaüad×ù× ve her bireyin kendi hayatlar×
için tabiatüstü varl×klara dayanmayan hedefleri takip ettiùi üeklindeki
bir hayat felsefesidir. ûu halde Modern Satanistler’e göre Naturalist anlay×ü da, Hümanist anlay×ü da ateizme uygun düümektedir.301

304 LaVey, Satanic Bible, s. 64-65.
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Yine Satanistler’in, önceden bilmeleri ve günlük hayatta tatbik et-

G- Yeryüzünün On Bir Satanik Kural×

Satanizm, gaddarl×k ve vahüilikle eüanlaml× olarak düüünülmüütür.
Bu, s×rf insanlar hakikatle yüzyüze gelmekten korktuklar× için böyledir
ve hakikat, insanlar×n tamamen iyi kalpli veya bütünüyle sevgi dolu olmad×klar× üeklindedir. Satanist, s×rf sevmeye de nefret etmeye de gücü
yeter olduùunu kabul ettiùi için, nefret dolu olarak kabul edilmiütir. Tam
aksine Satanist, âyinsel ifade vas×tas×yla kinini aç×ùa vurabildiùi için o,
sevgiye, sevginin en derin üekline çok daha fazla muktedirdir.Duymuü
olduùu nefret ve sevgiyi dürüst bir üekilde kabul ve itiraf etmede, bir
duyguyu diùeriyle kar×üt×rmak yoktur. Siz bu duygulardan birini tecrübe
etmeksizin, bütünüyle diùerini tecrübe edemezsiniz.304

Her iki yüzlü dindar, düümanlar×n× sevdiùini iddia eder. Hatta yanl×ü
yapt×klar× zaman bile o, “Tanr×’n×n onlar× cezaland×racaù×n× düüünerek,
kendi kendisini teselli eder. Kendi kendilerine, düümanlar×ndan nefret
etmeye ve onlara hakettikleri üekilde davranmaya muktedir olduklar×n×
kabul etmek yerine, onlar üöyle derler: “O hususta, s×rf Tanr×’n×n inayeti için ben gideceùim” ve onlar için “dua edeceùim”. Böyle doùru olmayan benzerlikler göstererek niçin kendimizi rezil edelim ve küçük düüürelim?

1- Size sorulmad×ù× sürece fikir beyan etmeyin veya tavsiyede bulunmay×n.

Dünya tarihinde hiçbir büyük “sevgi” hareketi olmam×üt×r ki say×s×z
derecede insan×n ölümünü kuüatm×ü olmas×n. Biz onlar×n o insanlar×, ne
kadar çok sevdiklerini farzetmeliyiz! ûimdiye kadar yeryüzünü dolaüan
her iki yüzlü kimse sevgi ile bel veren maddi imkanlara sahip olmuülard×r!
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Görüldüùü gibi Satanizm’de günlük hayatta uyulmas× gereken baz×
davran×ü kurallar× önceden belirlenmiü olduùu gibi; yap×lmamas× gere-

11- Aç×k alanda yürürken kimseyi rahats×z etmeyin. Eùer birisi sizi
rahats×z ederse, ondan buna son vermesini isteyin. Eùer son vermezse, o
kimseyi öldürün!

10- Size sald×rmad×klar× veya yiyecek temin etmede ihtiyaç duymad×ù×n×z sürece, diùer hayvanlar× öldürmeyin.

9- Küçük çocuklara zarar vermeyin.

8- Kendinize konu edinmediùiniz veya sizi ilgilendirmeyen bir üey
hakk×nda üikayette bulunmay×n.

7- Eùer arzular×n×za ulaümak için onu baüar×l× bir üekilde kulland×ysan×z, o zaman büyünün gücünü kabul edin; eùer büyüyü baüar× ile tatbik ettikten sonra onun gücünü inkar ederseniz, elde ettiùiniz her üeyi
kaybedersiniz.

6- Bir baükas×na yük olmad×ù× ve o kiüi yard×m çaùr×s×nda bulunmad×ù× sürece, size ait olmayan üeyi almay×n.

5- Size, beraber olma sinyali verilmediùi sürece, kimseye seksüel
teklifte bulunmay×n.

4- Eùer bir misafir sizin evinizde sizi k×zd×r×rsa, ona insafs×zca ve ac×mas×zca davran×n.

3- Baükas×n×n evinde veya yatacak yerinde bulunduùunuzda, ya ona
sayg× gösterin ya da bir daha oraya gitmeyin.

2- S×k×nt×lar×n×z× baükalar×na -onlar×n sizin s×k×nt×lar×n×z× dinlemeyi istediklerinden emin olmad×kça- anlatmay×n.

meleri gereken birtak×m esaslar, “Yeryüzünün Onbir Satanik Kural×” ad×
alt×nda ve maddeler halinde üöyle s×ralanm×üt×r:

miü nefretinizi sevdiùiniz kimseler üzerinden çekip almaya ihtiyaç duymazs×n×z.

151

3- Tekbencilik: Tekbencilik Satanistler için çok tehlikeli olabilir. O,
reaksiyonlar×n×z×, tepkilerinizi ve hassasiyetlerinizi muhtemelen sizden
daha az uyum saùlayan biri üzerinde yans×tmakt×r. Tekbencilik, sizin
kendilerine tabii olarak göstermiü olduùunuz nezaket ve sayg×y× ayn× üekilde insanlar×n da size göstermesini bekleme yanl×ü×d×r. Zira onlar bunu
yapamayacaklard×r. Onun yerine Satanistler, “Baükalar× sana nas×l davran×yorsa sen de onlara öyle davran” darb-× meselini tatbik etmeye çal×ümal×d×rlar. Bu, pek çoùumuz için bir görevdir ve herkesin sizin gibi olduùu üeklindeki rahat bir kuruntuya girmemeniz için devaml× uyan×k olmay× gerektirir. Söylenmiü olduùu gibi, belirli ütopyalar bir... filozoflar

2- Gösteriüçilik: Boü poz son derece sinirlendirici olabilir ve bu,
Küçük Büyü’nün belli baül× kurallar×na uygun deùildir. úçinde bulunduùumuz günlerde paray× tedavülde tutmak ahmakl×ùa denk bir durumdur.
Nimetlere ister nail olsun ister olmas×n, her insan kendisini büyük bir
tablo gibi hissedecek üekilde tasarlanm×üt×r.

1- Ahmakl×k: Ahmakl×k, Satanik Günahlar Listesi’nin baü×nda gelir.
O, Satanizm’in baül×ca günah×d×r. Ayr×ca, ahmakl×ù×n üzüntü verici bir
üey olmamas× da çok kötüdür. Cehalet bir üeydir, fakat Satanist topluluk
ahmakl×k konusunda günden güne baüar×l× olmaktad×r. Ahmakl×k, insanlar onlara ne söylerlerse onlar× aynen kabul etmeye ve raz× olmaya baùl× bir üeydir. Medya, sadece kabul edilebilir olmakla kalmay×p ayn× zamanda beùenilen bir hal olarak, ince bir ahmakl×ù× art×r×r. Dolay×s×yla Satanistler, çeüitli hile ve ustal×klar yoluyla baz× üeyleri görmeyi öùrenmeli ve aptal olmak iülerine gelmemelidir.

Modern Satanizm’de, Dokuz Satanik úlke ve Yeryüzünün Onbir Kural×’na ilaveten, üu dokuz davran×ü veya özellik de günah say×lmaktad×r:

H- Modern Satanizm’de Dokuz Satanik Günah

ken baz× davran×ülar da “Satanik Günahlar” olarak üu üekilde ifade edilmiütir:
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7- Geçmiü Gelenekleri Unutmak: Fark×nda ol ki bu, insanlar×n bir
üeyi “yeni” ve “farkl×” olarak kabul etmeleri konusunda beyin y×kama
anahtarlar×ndan birisidir. Yani, hakikatte bir zamanlar o, geniü çapta kabul görmüü fakat üimdi yeni bir ambalaj içerisinde sunulmuü olabilir.
Bizden, “bir üey icad edenin” dehas×ndan hayran hayran söz etmemiz ve

6- Görüü Noksanl×ù×: Yine bu da bir Satanist için pek çok üzüntüye sevkedebilecek bir üeydir. Siz, kim ve ne olduùunuzu asla unutmamal×s×n×z ve sizin gerçek varl×ù×n×z×n, sizin için ne gibi tehlikelere sebebiyet verebileceùini göz önünde bulundurmal×s×n×z. Bizler, tarihi tam
üimdi her gün yaü×yoruz. En geniü tarihi ve sosyal tabloyu daima hat×rda tutunuz. Ki bu, hem Küçük ve hem de Büyük Büyü için önemli bir
anahtard×r. Örneklere bak ve eüyalar×, parçalar× koymak istediùin yere
göre birlikte yerleütir. Avam bask×lar×yla etki alt×nda kalma. Bil ki sen,
dünyan×n geri kalanlar×ndan tamamen baüka bir seviyede çal×ü×yorsun.

5- Avama Benzeyiü: Bu apaç×k bir Satanik tutumdur. Eùer size tamamen fayda saùlayacaksa, bir kimsenin isteklerine tâbi olmak uygundur. Fakat, somut olmayan bir varl×ù× size zorla kabul ettirmeyi isteyen
ayak tak×m×na sadece aptallar tâbi olur. Bunun anahtar×, pek çok kimsenin saçma arzular× ile köle haline getirilmek yerine, bir efendiyi ak×ll×ca
seçmektir.

4- Kendi Kendini Aldatma: Bu, “Dokuz Satanik úlke” içerisinde
yer al×r. Fakat burada tekrar edilmeye deùer. Kendi kendini aldatma,
baüka bir önemli günaht×r. Biz, bizden oynamam×z beklenen roller de
dahil, bize takdim edilen kutsal ineklerden hiç birine sadakat ve tazim
göstermemeliyiz. úçine girilmesi gereken tek kendini kand×rma zaman×,
onun üaka olduùu ve fark×nda bulunduùu zamand×r. Fakat o zamanda bu,
kendi kendini kand×rma deùildir.

ulusunda ideal olacakt×r, fakat maalesef (veya belki de Makyevalist bak×ü aç×s×yla iyi ki) biz Satanistler o noktadan uzaù×z.
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Modern Satanizm ve kurucusu Anton Szandor LaVey hakk×nda bilinmesi gerekenler anahatlar×yla bunlard×r. Bu noktada, “Order of Nine
Angels’a (ONA)” ait olduùu belirtilen, Satanizm’in 21 Hedefi’ni, Modern Satanizm’deki baz× kurallara benzerlik arzettiùinden, burada maddeler halinde vermek, konu bütünlüùü aç×s×ndan, yerinde olacakt×r.

9- Estetik Noksanl×ù×: Bu, denge faktörünün fiziki tatbikidir. Estetik, Küçük Büyü’de önemlidir ve geliütirilmelidir. Âüikard×r ki hiç kimse klasik güzellik ölçüleri sebebiyle para koleksiyonu yapamaz ve zaman×n çoùunu bu paralar× tüketici bir toplumda harcamaktan al×koyacak
üekilde düzenleyemez. Fakat güzellik ve denge için “ göz” temel bir Satanik vas×tad×r ve bu göz de en büyük büyüsel tesiri elde etmek için kullan×lmal×d×r. Göz, hoü olduùu farzedilen üey deùil, bizzat hoü olan üeydir. Dolay×s×yla estetik üahsi bir üeydir, bir kimsenin kendi tabiat×n×n
yans×t×c×s×d×r. Fakat inkar× mümkün olmayan, evrensel olarak herkes taraf×ndan kabul edilen hoü ve âhenkli görünüüler vard×r.

8- Amaca Zarar× Dokunan Gurur: Modern Satanizm’e göre gurur
önemli bir kelimedir. Gurur, sizin, bebeùi banyo suyu ile kap× d×üar× etmeye (sokaùa atmaya) baülad×ù×n×z noktaya kadar önemlidir. Satanizm’in bu konudaki kural× üudur: Eùer gurur sizin için yararl× olursa,
büyüktür. Fakat o, sizin için yararl× olmaktan ç×kt×ù×nda ve siz bir köüede kendi kendinize ac× duymaya baülad×ù×n×zda ve takip edilecek yegane yol, “üzgünüm, ben bir hata yapt×m, keüke bir yolunu bulup da biz
uzlaüsayd×k (ödün verseydik)” sözünü söylemek olduùunda, o zaman
gururlu davran×n.

orijinal (özgün) olan× unutmam×z beklenir. Bu, elden ç×kar×lmas× mümkün olan bir topluluùun ortaya ç×kmas×na sebep olur.

9- Ve boyun eùmek, teslim olmaktansa ölümü göze al (öl).

8- Daha fazlas× için çal×ü, çünkü fetih hiçbir zaman tamamlanmam×ü-
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15- Büyük olan her üey ac× (keder) üzerine bina edilmiütir.

14- Sevgiyi bertaraf etme, bilakis onu bir sahtekar gibi ele al, fakat
daima doùru ol.

13- Kafataslar×n×n en yüksek piramidi üstünde duran kimse daha öteleri görebilir.

12-Yaüayanlar×n kan×, yeni yetiüenlerin tohumu için iyi gübre olur.

11- Kendini, yine kendinin üzerine yükseltmeyi öùren, böylece sen
her üeyin üstesinden gelirsin.

10- Sanat eserlerini deùil fakat ölüm k×l×çlar×n× taklit et, çünkü büyük
sanat onda yatar.

t×r.

7- Kum üzerine deùil, bilakis kaya üzerine bina inüa et ve bugün veya yar×n için deùil, fakat daha uzun süre için plan yap.

6- Hiçbir üeyi ölümüne dayanamayacaù×n kadar sevme.

5- únsanlara bir orakç× gibi yaklaü, çünkü bu üekilde sen tohum ekeceksin.

4- K×sa süreli bir dinlenmeden yararlanmak, uzun süreli olandan daha iyidir.

3- Mutluluùu gâlibiyette ara, fakat asla bar×üta arama.

2- Daima kendi gücünü test et, çünkü baüar× gücün içinde yatar.

1- Ac×nacak üeye veya güçsüzlüùe sayg× duyma, çünkü onlar güçlüyü hasta yapan bir hastal×kt×r.

Conrad Robury’nin “The Black Book of Satan” isimli kitab×nda yer
ald×ù× belirtilen 21 Satanik Hedef aüaù×daki üekilde tespit edilmiütir:

III- SATANúZM’DE 21 HEDEF
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Böylece úkinci Bölüm’ün sonuna gelmiü bulunmaktay×z. Satanistler’in çeüitli konulardaki görüü, düüünce ve anlay×ülar× ayr× bir bölüm
halinde ele al×nacakt×r.

Verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi, “LaVeyan Satanizm” olarak
da tan×mlanan Modern Satanizm ve onun kurucusu olan Anton Szandor
LaVey, ûeytan’× sadece bir sembol olarak kabul eden; bunun yan×nda,
herhangi bir tanr×n×n varl×ù×n×, ölümden sonraki bir hayat× ve dolay×s×yla
cennet ve cehennem’i inkar eden tamamen dinsiz bir anlay×ü× benimsemektedir. Her ne kadar onlar kendi düüünce ve prensiplerini bir din kisvesi alt×nda ortaya koymuü olsalar da, hiçbir yarat×c× güç veya “kutsal”
inanc×na sahip bulunmayan bir sistemi din olarak kabul etmek mümkün
deùildir.

21- Öldürmeyen kimse daha güçlü yapar.

20- Tüm kuruntu ve yalanlar× bir tarafa b×rak, çünkü onlar gücü engeller.

19- únsanoùlu d×ü×nda hiçbir üey güzel deùildir: Fakat hepsinin en
güzeli kad×nd×r.

18- B×rak hayat sevgisi bir amaç olsun, fakat senin en büyük amac×n
büyüklük olsun.

17- K×r×p bozan ve ayn× zamanda yeniden meydana getiren taze güçlü bir f×rt×na gibi ol.

16- Sadece ileriye deùil, fakat yukar×ya doùru da çal×ü, çünkü büyüklük en yücede yatar.
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GÖRÜû, DÜûÜNCE ve ANLAYIûLARI

SATANúSTLERúN ÇEûúTLú
KONULARDAKú

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Tanr× düüüncesi, insan taraf×ndan yorumland×ù× üekliyle, as×rlar boyunca o kadar deùiümiütir ki, Satanist, kendisine en uygun gelen tan×m×
basitçe kabul eder. únsan, kendi tanr×lar×n×n onu yaratmas× yerine, daima
o kendi tanr×lar×n× yaratm×üt×r. Tanr× baz×lar×na göre iyi kalpli, diùerlerine
göre de korkunçtur. Satanist’e göre “Tanr×”, hangi adla hitap edilirse
edilsin veya tamamen isimsiz olarak çaùr×ls×n, tabiatta dengeleyici faktör olarak görülür ve ac× çekme ile ilgileniyor olarak görülmez. Bu, evrene nüfuz eden ve dengeleyen etkili güç, bizim yaüad×ù×m×z toprak küresi üzerindeki et ve kandan oluüan yarat×klar×n mutluluk veya ×zd×rab×
konusunda dikkat edemeyecek kadar kiüisel olmaktan çok uzakt×r.

“Satanist’in tanr×ya inanmad×ù× revaçta olan yanl×ü bir kavramd×r”.
Modern Satanizm’in kurucusu olan Anton Szandor Lavey, tanr× konusundaki görüülerini aç×klarken sözlerine bu cümle ile baülam×ü ve daha
sonra konu ile ilgili görüülerini üu üekilde izah etmiütir:

I– SATANúZM’DE TANRI ANLAYIûI

úkinci Bölüm’de verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi, gerek Geleneksel Satanizm’de gerekse Modern Satanizm’de tanr× anlay×ü× konusunda farkl× telakkiler göze çarpmaktad×r. Özellikle Modern Satanizm’in dayand×ù× unsurlar aras×nda ateizm’e yer verilmiü olmas×, onlar×n tanr× tan×maz bir grup olduklar×n× göstermektedir. Ancak, Satanistler’in herhangi
bir tanr×ya inanmad×klar×n× bilmek kadar, tanr× konusunda ne düüündüklerini bilmek de önem arzetmektedir. úüte bunu, “Satanizm’de Tanr× Anlay×ü×” baül×ù× alt×nda ayr×ca ele al×p incelemek gerekecektir.

SATANúSTLERúN ÇEûúTLú KONULARDAKú
GÖRÜû, DÜûÜNCE VE ANLAYIûLARI
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305 Mezmur veya Mezmurlar; Eski Ahid içerisinde yer alan ve toplam 150 ilâhîden oluüan meühur bir metnin ad×d×r. Beü bölüme ayr×lan bu metnin bir dinî âyin kitab× olduùu ve “úkinci tap×naù×n ilâhî kitab×” olarak adland×r×ld×ù× söylenmektedir. Bu ilâhilerin yazar×n×n Davud (a.s) olduùu konusundaki geleneksel düüüncenin, günümüzdeki modern araüt×r×c×lar×n pek çoùu taraf×ndan tenkit edildiùi söylenmektedir. úslamî çevrelerde Mezmurlar’×n, Kur’ân’da Davud’a verildiùi belirtilen (bkz. Nisâ, 4/163; úsrâ, 17/55-57) Zebur olduùu kanaati yayg×nd×r. Ancak, diùer Eski Ahid kitaplar× gibi Mezmurlar’×n da -içerisinde her ne kadar baz× eski malzemeyi bulundursa da- yaz×l×ü ve derleniü tarihi sonraki dönemlere aittir. Dolay×s×yla bu metnin, her ne
kadar Davud’a ait baz× ifadeleri içeriyor olmas× ihtimal dahilinde olsa da, Davud’a vahyolunan Zebur olduùunu düüünmenin yanl×ü olacaù× belirtilmektedir. Bkz. Gündüz, age, s. 261;
Schimmel, age, s. 211.

Satanist, insan×n ve kaianattaki etki ve tepkinin, herüeyden sorumlu
olduùunu ve kendisini bunlar× birinin görüp gözettiùini düüünme yanl×ü×na götürmeyeceùinin fark×ndad×r. Biz daha fazla arkam×z üzere oturup,
hakk×nda herhangi bir üey yapmadan; t×pk× üu ve üu Bölümler’de, üu ve
üu Mezmur’da305 söylendiùi gibi bu iü böyle diyerek “kader”i kabul etmeyeceùiz. Satanist bilir ki gerçekte dua etmek mutlak olarak iyi deùildir. Dua, hakikatte baüar× üans×n× azalt×r. Çünkü imanla dindar çoùu kere halinden memnun bir üekilde arkas× üzere oturur ve bir konu hakk×n-

ûeytan’× kötü olarak düüünen herhangi bir kimse, “Tanr×’n×n iradesi”
o doùrultuda olduùu için ölmüü olan tüm erkekleri, kad×nlar×, çocuklar×
ve hayvanlar× göz önünde bulunduracakt×r. Elbette sevilen birinin zamans×z kayb×na yas tutan kimseler, sevdikleri kiüinin tanr×n×n ellerinde
olmas×ndan ziyade kendileriyle birlikte olmas×n× isteyeceklerdir. Aksine
onlar, “Bu Tanr×’n×n iradesidir, dostum” veya “Benim oùlum üimdi o
Tanr×’n×n ellerindedir” diyen rahipleri taraf×ndan tatl× dille teselli edilirler. Bu tür ifadeler, Tanr×’n×n merhametsizliùine göz yumma veya hak
vermede dindarlar için uygun bir yol olmuütur. Fakat eùer Tanr× tam
kontrol alt×nda ise ve farzedildiùi kadar iyi kalpli ise, niçin o bu üeylerin vuku bulmas×na müsade ediyor? Dindarlar bunu kan×tlamak veya kan×tlamamak; hakl× ç×karmak, mahkum etmek veya yorumlamak üzere
çok uzun süre kendi kutsal kitaplar×na veya hüküm kitaplar×na baüvurmuülard×r.
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Kelimenin al×ü×lm×ü anlam×nda Tanr×’n×n pek çok farkl× yorumlar× olduùu kadar, çok say×da farkl× insan türleri de vard×r. Tanr× tasavvurlar×,
“evrensel kozmik düüünce”nin biraz müphem bir çeüidi olan bir tanr×ya
inançtan baülay×p insan×n bütün fiillerini dikkatle izleyen uzun beyaz sa-

Bir Satanist herhangi bir yanl×ü yapt×ù×nda, o bilir ki yanl×ü yapmak
tabiidir. Eùer o, yapm×ü olduùu üey hakk×nda samimi olarak üzüntü duyarsa, bundan bir ders ç×karacak ve ayn× üeyi tekrar yapmamaya dikkat
edecektir. Eùer yapm×ü olduùu üey hakk×nda içten gelerek üzüntü duymuyorsa ve ayn× üeyi tekrar tekrar yapacaù×n× bilirse, onun ilk planda suçunu itiraf etme ve baù×ülanmay× dileme ile iüi yoktur. Fakat bu gerçek
olarak vuku bulan üeydir. únsanlar vicdanlar×n× temizleyebilmeleri ve gidip tekrar günah iülemek, genellikle de ayn× günah× iülemek için kendilerini özgür hissederler.
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Tüm “saf inan×ül×” dindarlar, öldükleri zaman kendilerine aç×lacak
olan “úncilerle Süslenmiü Kap×lar”a sahip olabilmeleri için Tanr×’y×
memnun etmekle meügul olmuülard×r. Bununla birlikte, eùer bir kimse
hayat×n× kendi inanc×n×n kurallar×na göre yaüam×üsa, o, son dakikada günahlar×n×n son defa aff× için ölüm döüeùine bir rahibi çaù×racakt×r. O za-

Eùer Tanr×’ya ibadet için elveriüli yol konusunda bu kadar çok kesin
farkl×l×k olmuüsa, Tanr×’n×n kaç tane farkl× yorumu olabilir ve hangisi
doùrudur?

Tüm bu dinlerde tanr× esasta ayn× olmas×na raùmen, her birisi baükalar× taraf×ndan seçilen yolu kötülenmeye müstahak kabul eder ve bütünüyle onun üstesinden gelmek için dindarlar birbirlerine dua ederler!
Onlar kendi saù-el yol (right-hand path) kardeülerine tepeden bakm×ülard×r. Çünkü, onlar×n dinleri farkl× isim (etiket) taü×r ve bir üekilde bu
düümanl×k terkedilmelidir.

Hatta bilinen bir dinin s×n×rlar× içinde bile Tanr×’n×n üahsi yorumlar×
büyük çapta farkl×l×k arzeder. Ayr×nt×l× doktrinleri ve dindarl×k etkileri hemen hemen ayn× olmas×na raùmen, baz× dinler, kendisi d×ü×ndaki dinî bir
mezhebe mensup olan herhangi bir kimseye bir heretik (dinden dönmüü,
sap×k) yaftas×n× yap×üt×racak kadar gerçekten ileri gitmiülerdir. Mesela
Katolikler, s×rf Katolik Kilisesi’ne mensup olmamalar× sebebiyle Protestanlar’×n cehenneme mahkum edilmiü olduklar×na inan×rlar. Ayn× üekilde
H×ristiyan iman×n× evangelist veya revivalist (halk× dinî uyan×üa teüvik
eden kimse) kiliseleri gibi pek çok ayr×l×kç× grubu, Katolikler’in oyma
suretlere tap×nan putperest kimseler olduklar×na inan×rlar. (úsa, en psikolojik tarzda kendisine ibadet eden kimsenin suretinde tasvir edilmiütir ve
bundan dolay× H×ristiyanlar “putperestleri” oyma putlara tapt×klar× için
tenkit ederler). Yahudiler’e de daima úblis’in ismi verilmiütir.

Satanist, “umut” ve “dua” gibi terimlerden, kuruntu ifade eden terimler olarak sak×n×r. Eùer biz bir üeyin olmas× için umutlu olur ve dua
edersek, biz onu mümkün k×lacak olumlu bir tarzda davranm×ü olmayacaù×z. Satanist, elde ettiùi herhangi bir üeyin onun kendi fiili ile olduùunun fark×nda olarak, bir üeyin meydana gelmesi için Tanr×’ya dua etme
yerine, durumun gerektirdiùi tedbiri al×r. Pozitif düüünce ve pozitif faaliyet kendisini sonuçlarda belli eder.

Ayn× üekilde Satanist, yard×m için Tanr×’ya dua etmediùi gibi, yanl×ü
fiillerinden dolay× baù×ülanmak üzere de dua etmez. Baüka dinlerde, bir
kimse yanl×ü yapt×ù× zaman, baù×ülanmas× için Tanr×’ya dua eder veya bir
arac×ya itirafta bulunur ve ondan, günahlar×ndan dolay× baù×ülamas× için
onun ad×na Tanr×’ya dua etmesini ister. Satanist bilir ki eùer dua etmek
iyi deùilse, kendisi gibi bir baüka insana itirafta bulunmak, beraberinde
daha az üey getirir ve dahas× onur k×r×c×d×r.

kal× ve sandallar× olan antropomorfik bir tanr× anlay×ü×na kadar uzanm×üt×r.

da, eùer kendi paylar×na o hususta bir üey yapabileceklerse, onun daha
çabuk gerçekleümesini saùlamak için dua ederler!

306 LaVey, Satanic Bible, s. 40-43.
307 Bkz. Davidson, age, s. 189, 286; Brandon, DCR, 656.
308 Pike, ERR, 399.
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Yezidiler’de ûeytan’×n hususi ad× da diyebileceùimiz Taus-Melek
veya Melek-Tavus’a; Yezidiler taraf×ndan üeytan-tanr× ve insanl×ù×n veli
nimeti olarak ibadet edildiùi söylenmektedir. Ayn× zamanda Taus-Meleùin, úblis’in (ûeytan) Budistler’e mahsus bir izah× olduùu da ifade edilmektedir. Yukar× Mezopotamya (Irak) daùlar×nda ve özellikle Musul civar×nda oturan müslüman kürt bir mezhep olan Yezidiler’e göre TausMelek, “Tanr×’n×n huzurundan kovulmuü olan bir baü melektir. Fakat
onlar×n inanc×na göre daha sonra Tanr× onu affetmiü ve yeryüzünün idaresini ve ruh göçünün yönetimini ona vermiütir. Ayr×ca Taus-Melek,
Havva’y× Âdem’in bedeninden yaratan bir melek veya demiurg olarak
da kabul edilmiütir.307 Güya Yezidiler, böyle bir inançla da baùlant× kurarak, Yüce Tanr×’n×n yarat×c× temsilcisi olarak ûeytan’a sayg× gösterdiklerinden, genellikle ûeytan’a tapanlar diye tan×mlanm×ülard×r.308

Söz bu noktaya gelmiüken Yezidiler’in ûeytan veya diùer bir ifadeyle “Melek-Taus” inanc× konusunda biraz bilgi vermek gerekecektir.

man rahip veya papaz, Tanr× ile “her üeyi yoluna koymak” ve O’na o kiüinin Tanr×sal Alan’a geçiüinin uygun olduùunu göstermek için koüar
ad×m gelecektir. (ûeytan’a tapan Yezidiler bu konuda farkl× bir bak×ü aç×s×na sahiptirler. Onlar Tanr×’n×n herüeye gücünün yeteceùine, fakat ayn×
zamanda herkesi affetme güç ve yetkisine sahip olduùuna inan×r ve buna uygun olarak da, kendilerinin memnun etmeleri gerekenin ûeytan olduùunu düüünürler. Çünkü ûeytan, onlar×n yeryüzündeki hayatlar×n× idare etmektedir. Yezidiler, kendilerine verilmiü olan son âyinlerini veya
dinî görevlerini bir defa yapt×klar×nda Tanr×’n×n onlar×n bütün günahlar×n× affedeceùine güçlü bir üekilde inan×rlar. Bu yüzden onlar, hayatta olduklar× sürece kendilerini koruyabilecek Tanr× düüüncesiyle kendilerini
meügul etmeye ihtiyaç duymazlar).306
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309 Brandon, DCR, 656; Pike, ERR, 399.
310 Bkz. Gündüz, age, s. 397; Baübuù, Hayri, Yezidilik únanc×, ústanbul, 1987, s. 88-98.

“Sizi kurtaracak Tanr× siz kendiniz olabilirsiniz!” sözünün de sahibi
olan LaVey’e göre bütün ruhi karakterli dinler insan uydurmas×d×r. únsan, maddi dimaù×ndan daha fazla bir üey olmayan tam bir tanr×lar sis-

H×ristiyan kutsal metinlerindeki tüm çeliükilerle birlikte, genellikle
pek çok kimse mant×kl× olarak H×ristiyanl×ù× geçmiüte uygulanm×ü bir yol
olarak kabul etmez. Çok say×da insan, kelimenin H×ristiyanl×k’taki yerleüik anlam×yla, Tanr×’n×n varl×ù×ndan üüphe etmeye baülam×üt×r. Bu yüzden onlar, kendilerine “H×ristiyan Ateistler” ad×n×n verilmesini kabul etmiülerdir. Doùrusu, H×ristiyan Kutsal Kitab× bir çeliükiler y×ù×n×d×r; fakat
“H×ristiyan Ateist” teriminden daha çeliükili ne olabilir?

Görüldüùü gibi Yezidiler’in inançlar×nda bir Yüce Tanr× ve O’nun
huzurundan kovulmuü (düümüü) melek (Melek-Taus) tasavvuru dikkat
çekmektedir. Onlara göre Melek-Taus da Tanr×’n×n yaratt×ù× yüce bir varl×kt×r. Fakat, iülediùi bir günah yüzünden Tanr× taraf×ndan cezaland×r×lm×üt×r. Ancak, Melek-Taus yedibin y×l ceza çekmiü ve bu süre içerisinde
dökmüü olduùu gözyaülar× sebebiyle cehennem sönmüütür. Sonunda
Tanr× taraf×ndan affedilen Melek-Taus, âlemin yöneticisi olmuütur.310 úüte bu özelliùinden dolay× Melek-Taus’a sayg× gösterilmeye ve onunla iyi
iliükiler içerisinde olma gereùine inan×lm×üt×r. Anlaü×ld×ù× kadar×yla LaVey de buna iüaret etmek istemiütir. ûimdi tekrar önceki konuya dönebiliriz).

Fakat Yezidiler, kendilerinin Tanr×’ya tapan kimseler olduklar×n× söylemektedirler. Asl×nda Yezidilik; inanç ve uygulamalar×nda Zerdüütilik,
Maniheizm, Yahudilik, H×ristiyanl×k ve úslam gibi dinlerden bir k×s×m
unsurlar taü×yan senkretik bir dindir. Yezidiler yan×nda Tanr×’n×n ayr× bir
yeri vard×r. O, yegane yarat×c×d×r. Fakat onlar×n inanc×na göre Melek-Taus, Tanr×’n×n varl×ù×n×n aktif tezahürü ve O’nun iradesinin uygulay×c×s×d×r.309

165

Eùer insan kendisinden nefret ederse, daha güçlü ve daha aç×ùa vu-

únsan âyin ve dogma’ya ihtiyaç duyar. Fakat bir tanr×n×n ad×na icra
edilen âyin ve merasimle meügul olmak için aç×ùa vurulmuü bir tanr×dan
söz eden hiçbir kanun yoktur! únsan kendisi ile “Tanr×s×” aras×ndaki boüluùu kapatt×ù×nda, aù×r aù×r öne doùru ilerleyen azamet ve gurur ûeytan×’n×, yani onun içinde beliren Lusifer’in gerçek tecessümünü görmesi
mümkün müdür? O kendisini, bedenî ve ruhî diye, iki parça halinde daha fazla göremez; onlar× “bir” olarak birleümiü görür ve sonra sonsuz
dehüetine karü×, onlar×n sadece maddi olduùunu ve daima var olduùunu
keüfeder! Sonra insan, öleceùinden dolay× günden güne ya kendisinden
nefret eder veya ne ise o olduùundan dolay× sevinir!

Eùer insan gerçek özünü bir “Tanr×” üeklinde aç×ùa vurmada ×srar
ederse, o zaman “Tanr×”dan korkma ad× alt×nda niçin gerçek özünden
korkar? “Tanr×”y× övme ad× alt×nda niçin gerçek özünü över? O’nun ad×na düzenlenmiü âyin ve dinî merasimle meügul olmak için niçin “Tanr×”y× aç×ùa vurmaya devam eder?

Tanr×, insanlar× öldürmek gibi, insan×n yapmas× yasaklanan üeylerin
tamam×n× yapabilir; iradesini tatmin etmek için mucizeler gösterir, herhangi bir gözle görülür sorumluluk olmaks×z×n herüeyi kontrol eder vs.
Eùer insan böyle bir tanr×ya ihtiyaç duyar ve o tanr×y× kabul ederse, o zaman o kiüi bir insan×n uydurduùu bir varl×ùa ibadet edecektir. Bu sebeple o, Tanr×’y× icad eden insana vekaleten ibadet ediyor demektir. Bu durumda, insan×n kendi duygular×na göre kendisinin icad ettiùi bir tanr×ya
ibadet etmek yerine, ilk planda bir tanr× icad edebilecek bilgi gücüne sahip olan gerçek dünyevî ve fizikî bir varl×ù× temsil eden birine ibadet etmek daha makul deùil midir?

temi meydana getirmiütir. O, s×rf “ego”ya sahip olmas× ve onu kabullenememesi sebebiyle, ego’yu, “Tanr×” ad×n× verdiùi büyük bir manevi buluü halinde aç×ùa vurmak zorunda kalm×üt×r.
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311 LaVey, Satanic Bible, s. 43-45.

Modern Satanizm’in kurucusu olan LaVey; bir anlamda Satanik görüüü de temsilen, cennet ve cehennem hakk×ndaki görüü ve düüüncele-

II– SATANúSTLER’úN CENNET-CEHENNEM KONUSUNDAKú GÖRÜûLERú

Satanistler’in tanr× konusundaki görüü ve düüüncelerinden sonra,
onlar×n, tanr× inanc×yla doùrudan iliükisi bulunan öteki dünya inanc× ve
dolay×s×yla cennet-cehennem hakk×ndaki telakkilerine de yer vermek gerekecektir.

Tamamen yalan üeklindeki dinî inanc×n bitmeye yüz tuttuùu an, insan×n kendisine daha yak×n; “Tanr×”dan daha uzak ve “ûeytan”a daha yak×n olduùu and×r. Eùer insan hayat×n× bu ûeytan’×n temsil ettiùi üeye ve
ûeytan’×n küçük mabedlerine göre yaüarsa, ûeytan’×n onun bedenini hareket ettiren kas güçleriyle (güç kaynaù×) birlikte, o kiüi ya dindar×n gürültülü konuümalar× ve kusur bulmalar×ndan kaçar veya onun yeryüzünün gizli yerlerinde gururlu bir üekilde durup ve öne ç×k×p: “Ben bir Satanistim! Selamla eùiliyorum! Çünkü ben insan hayat×n×n en yüksek tecessümüyüm!” üeklinde ihtiüamla aç×klama yapacaù× güne kadar, kendi
Satanik gücü vas×tas×yla ahmaklar×n istilas×na uùram×ü kalabal×klar× ustal×kla idare eder.311

rulmuü tanr×lar× araüt×rmas×nda zay×f, zavall× kabuùunu kamç×lamak için
tekrar kendisini ikiye bölme umuduyla “ayd×nlanman×n” yeni ve daha
kompleks yollar×n× araüt×r×r. Eùer insan kendisini kabul eder, fakat âyin
ve törenin, onun bir yalan üeklindeki inanc×n× desteklemek için onun uydurulmuü dininin yararland×ù× önemli buluülar olduùunu benimserse, o
zaman onun gerçek inanc×n× destekleyecek ayn× âyin üeklini, yani onun
kendi büyük varl×ù×n×n ilave edilmiü özünün fark×nda oluüunu verecek
olan ilkel gösteriüi kabul eder?
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312 ûeol; Eski Ahid’de, ölen her kiüinin gideceùi belirtilen karanl×k âlem; gölgesel yer alt× âlemi,
bir çeüit cehenneme verilen isimdir. Yahudi tarihinin belirli dönemlerinde, bir umutsuzluk ve
yok oluü yeri olarak görülen bu âlemden bir ç×k×ü×n olmad×ù×na inan×lm×üt×r. Ayn× zamanda buras× bir mükâfat veya ceza yeri olmay×p, bir yok oluü âlemi olarak da düüünülmüütür. Bkz.
Gündüz, age, s. 352-353.

Yine LaVey’in belirttiùine göre, tüm ebedi mahkumiyet ve ruhun

Protestan ve Katolikler’in cehennem’i ebedi ceza yeridir. Bununla
beraber, Katolikler ayn× zamanda ruhlar×n geçici bir süre için gideceùi
bir “A’raf (geçici olarak günah cezas× çekilen yer)” ve vaftiz edilmeden
ölen kimselerin ruhlar×n×n gideceùi bir “Limbo (vaftiz edilmeden önce
ölen çocuklarla, úsa’dan önce yaüam×ü olanlar×n ruhlar×n×n bulunduùu
yer)”nun varl×ù×na da inan×rlar. Budist Cehennem’i sekiz bölüme ayr×lm×üt×r. Onlardan ilk yedisi suçun, cezas×n× çekerek baù×üland×ù× yerdir.
Cehennemin dini tan×m×; “korkunç bir ateü ve iükence yeri” olduùu üeklindedir. Dante’nin cehenneminde (inferno) ve kuzey ülkelerinde cehennem; buzlu soùuk bir bölge, muazzam bir soùutucu veya buzdolab× olarak düüünülmüütür.

Germenler’in Ölüler Tanr×ças× ve Loki’nin k×z×na “Hel” deniliyordu.
Ayn× zamanda Hel, bir putperest iükence ve ceza tanr×s×yd×. Eski Ahid kitaplar×n×n düzenlendiùi s×rada “Hel”e diùer bir “L” ilave edilmiüti. Kitab-× Mukaddes’i yazan peygamberler “Hell” kelimesini bilmiyorlard×.
Onun yerine onlar úbranice “ûeol (Sheol)”u312 ve Yunanca mezar anlam×na gelen “Hades”i; ayn× zamanda Tanr×’n×n huzurundan kovulan meleklerin ikamet yeri ve yer alt× dünyas× (veya yeryüzünün iç taraf×) anlam×na gelen Yunanca “Tartaros” ve Kudüs’ün yak×n×nda Moloch’un (Ammoniler ve Fenikeliler’in çocuk kurban ettikleri tanr×) hüküm sürdüùü
ve çöplerin at×l×p yak×ld×ù× bir vadinin de ismi olan “Gehenna” kelimelerini kullan×yorlard×. H×ristiyan Kilisesi de cehennem’de “ateü ve kükürt”
düüüncesini buradan geliütirmiülerdir.

rini, baz× dinlerde cennet veya cehennem karü×l×ù×nda kullan×lm×ü olan
bir k×s×m isimden hareketle kavramsal çerçevede üöyle aç×klam×üt×r:
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313 LaVey, Satanic Bible, s. 61-62.

ûeytan’×n semantik anlam× “düüman”, “muhalefet eden” veya “suç

ûeytan, tüm bu y×llar boyunca onunla ilgilendiùi için, Satanik kilisenin üimdiye kadar sahip olduùu en iyi arkadaü× olmuütur. Yanl×ü cehennem ve ûeytan doktrini Protestan ve Katolik Kiliseleri’nin çok uzun süre geliümesine izin vermiütir. Parmakla gösterebilecekleri bir ûeytan olmaks×z×n, saù-el yolu’nun (right-hand path) mutaass×p kimseleri, mensuplar×n× korkutacak hiçbir üeye sahip olamayacaklard×. Onlar mensuplar×n×; “ûeytan sizi günaha teüvik eder”; “ûeytan kötülük prensidir”;
“Eùer siz ûeytan’×n iùvalar×na teslim olursan×z, muhakkak ki ebedi lanete maruz kalacak ve cehennem’de yak×lacaks×n×z” diye uyar×rlar.

III– SATANúSTLER’úN ûEYTAN HAKKINDAKú GÖRÜû VE
DÜûÜNCELERú

Satanistler’in tanr×, cennet-cehennem vb. konulardaki görüü ve düüüncelerinden sonra, onlar×n, âdeta tanr×n×n bir alternatifi gibi sunmaya
çal×üt×klar× ûeytan hakk×ndaki inanç ve talakkilerine deùinmek, konu bütünlüùünü saùlama ve onlar×n inanç ve felsefelerinin temelini kavrama
aç×s×ndan yararl× olacakt×r.

K×saca ifade etmek gerekirse, LaVey’e ve dolay×s×yla Satanistler’e
göre cennet veya cehennem diye bir üey yoktur; onlar tamamen dinlerin
ve mensuplar×n×n uydurmas×d×r.

ateüte yak×lacaù× tehditlerine raùmen H×ristiyan misyonerler, kendilerinin saçma sapan sözlerini kabul etmekte o kadar da acele etmeyen baz×
kimselere rastlam×ülard×r. Zevk ve ac×, t×pk× güzellik gibi, bakan×n bak×ü×na göre deùiüir. Böylece, misyonerler Alaska’ya gidip Eskimolar’× cehennemin dehüetinden ve günahkarlar× bekleyen alevli ateü çukurundan
korkutmaya çal×üt×klar×nda, Eskimolar arzulu bir üekilde: “Biz oraya nas×l gidebiliriz?” diye sormuülard×r.313
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314 Dionysus; eski bir Yunan verimlilik tanr×s×d×r. Zeus ve Semele ya da Demeter’in oùlu olarak
bilinirdi. Roma’da Bacchus olarak adland×r×lan bu tanr×, özellikle üarap ve neüe tanr×s× olarak
görülürdü. Bkz. Gündüz, age, s. 97.
315 Pan; Eski Yunan’da sürülerin ve erkek cinsellik tanr×s× olup Hermes’in oùlu olarak bilinirdi.
Tan×nm×ü bir tanr× olan Pan; keçi bacakl×, boynuzlu ve sakall× bir adam üeklinde tasvir edilirdi. O, insanlar×n ve hayvanlar×n verimliliùinden sorumlu tutulur ve özellikle ar×c×lar, bal×kç×lar,
avc×lar ve çobanlar taraf×ndan kendisine tap×n×l×rd×. Bkz. Gündüz, age, s. 299.

Her ne zaman bir ulus yeni bir idare üeklinin alt×na girerse, geçmiüin kahramanlar× üimdinin hainleri olur. Din’in etkisiyle de ayn× üey gerçekleümiütir. úlk H×ristiyanlar Putperest tanr×lar×n×n kötü varl×klar olduklar×na ve onlar× kullanmak için “kara büyü”nün yap×lmas× gerektiùine
inan×yorlard×. Onlar, göùe ait hârikülade olaylara “beyaz büyü” ismini
vermiülerdi; bu, ikisi aras×ndaki yegane ayr×md×. Eski tanr×lar ölmez, onlar cehennem’e iner ve üeytani varl×klar olurlard×. Çocuklar× korkutmak
için kullan×lan Gulyabani (bogey), Cin (goblin) veya Umac× (bugaboo)

Bat× Dünyas×’n×n baül×ca kötü prensibi olan ûeytan, baülang×çta, görevi insanlar×n hatalar×n× Tanr×’ya rapor etmek olan bir melek’ti. Ondördüncü as×rdan itibaren o, keçiye benzer boynuzlar× ve t×rnaklar× ile birlikte, k×smen insan k×smen hayvan olan kötü bir tanr× olarak tan×mlanmaya
baülad×. H×ristiyanl×k ona ûeytan, Lusifer vs. gibi isimler vermeden önce, insan tabiat×n×n üehevi yan×, o zaman Yunanl×lar taraf×ndan yar×s× insan yar×s× keçi üeklinde üehvetli bir yar× tanr× veya yar×s× keçi yar×s× insan
olduùuna inan×lan ilah olarak tan×mlanan Dionysus314 veya Pan315 ad× verilen tanr× taraf×ndan idare ediliyordu. Pan menüei itibariyle “iyi adam”
diye biliniyor ve verimlilik ve doùurganl×ù× temsil ediyordu.

isnad eden”dir. Konu ile ilgili hususi kelime olan “devil”, Hintçe “tanr×” anlam×na gelen “devi”den gelir. ûeytan, hayal k×r×kl×ù×na uùramaya
hizmet eden ve tabii içgüdülerinden dolay× insan× mahkum eden bütün
dinlere muhalefeti temsil eder. ûeytan’a basitçe, hayat×n üehevi, yeryüzüne ait ve olaùan yönlerini temsil etmesi sebebiyle kötü bir rol verilmiütir.
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316 Bilgi için bkz. Levililer, 16/8-10.

Saù-el yol “büyücüler” topluluùunun bir aç×klamas×, emrini yerine
getirmesi için belirli bir üeytan×, güya as×l üeytan×n buyruùu alt×ndaki birini çaù×rma uygulamas×d×r. Faraziye üudur: Bu belirli üeytan×n, as×l üey-

Güya üeytanlar, insanlar×n bozulmas×na sebep olan özellikleri veya
dokunduklar× olaylar yönünden kötü niyetli ruhlarm×ü. Grekçe “demon”
kelimesi, koruyucu bir ruh veya ilham kaynaù× anlam×na gelirdi ve tabii
olarak daha sonraki teologlar, hepsi günahkar olan bu ilham taü×y×c×lar
kalabal×ù× üzerine yeni kalabal×klar uydurdular, yani bu tür ilham taü×y×c×lar×n×n say×s×n× art×rd×lar.

únsanl×ù×n üeytanlar× pek çoktur ve onlar×n kökenleri deùiüik hallere
sokulmuütur. Satanik âyinin icras× üeytanlar×n ortaya ç×kmas×na sebep olmay× kapsamaz; bu uygulama sadece büyü yoluyla çaù×rm×ü olduklar×
gerçek güçlerden korkan kimseler taraf×ndan takip edilmiütir.

Keçi’nin ûeytan’la arkadaül×ù×na H×ristiyan Kutsal Kitab×’nda rastlan×r. Kitab-× Mukaddes’te, senenin en kutsal günü olan Keffaret Günü, birisi Tanr×’ya ve birisi de Azazel’e kurban edilmek üzere “kusursuz” iki
keçi için kura atmak suretiyle kutlan×rd×. Halk×n günahlar×n× taü×yan keçi
çöle gönderilir ve bir “günah keçisi” olurdu.316 Bugün Mason localar×nda hâlâ kullan×lan keçinin asl× budur. Bu ayn× zamanda M×s×r’da da tatbik edilmiüti, ki orada keçi y×lda bir defa tanr×ya kurban edilirdi.

H×ristiyanl×ù×n geliüinden önce sayg× duyulan pek çok zevk, yeni din
taraf×ndan lanetlenmiüti. Pan’×n boynuzlar×n× ve çatal t×rnaklar×n× en inand×r×c× bir ûeytan’a dönüütürme konusunda küçük bir deùiüiklik gerekti.
Pan’×n özellikleri tamamen cezay× gerektiren günahlara dönüütürülmesi
icab etmiü ve böylece üekil deùiüimi tamamlanm×üt×.

sözleri, Hintçe Bhaga’da olduùu gibi, “tanr×” anlam×na gelen úslavca
“Bog”dan türetilmiütir.
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317 LaVey’in belirttiùine göre, 16. as×rda, Reformasyon Dönemi’nde, simyager Dr. Johann Faustus, cehennemden bir ûeytan, Mefisto (cennetten kovulduùu farzedilen yedi üeytandan ikincisi, kötü adam) çaù×rma ve onunla bir anlaüma yapma metodunu keüfetmiüti. Anlaümaya göre Faustus, gençlik duygusuna karü×l×k olarak kendi ruhunu Mefisto’ya teslim etmek üzere
kanda bir sözleüme imzalam×ü ve derhal genç olmuütu. Faustus’un ölüm zaman× geldiùinde o,
odas×na çekilmiü ve sanki laboratuvar× infilak etmiü gibi infilak edip parçalara ayr×lm×üt×. Asl×nda bu hikâye, 16. asr×n bilim, kimya ve büyü anlay×ü×na karü× bir protestodur. Bkz. LaVey,
Satanic Bible, s. 61.
318 LaVey, Satanic Bible, s. 55-57.

K×saca ifade etmek gerekirse, Satanistler’e göre ûeytan; çatal t×rnaklar×, dikenli kuyruùu ve boynuzlar× olan antropomorfik bir varl×k deùildir. O sadece bir tabiat gücünü ve tabiatta var olan karanl×k güçleri temsil eder. O, baùlant× kurulamam×ü bir haznedir. Satanistler, tabiatta var

4– Leviathan; (úbranice) derinliklerin y×lan×, deniz, Bat×.318

3– Belial; (úbranice) efendisi olmayan, yeryüzünün alçakl×ù×, baù×ms×zl×k, Kuzey.

2– Lusifer; (Romal×lar’a ait) ×ü×ù×n taü×y×c×s×, ayd×nl×k, hava, sabah
y×ld×z×, Doùu.

1– ûeytan; (úbranice) düüman, muhalif, suç isnad eden, ateü tanr×s×,
Cehennem, Güney.

LaVey’e göre teologlar, beklendiùi gibi, kendi listelerindeki ûeytan
isimlerinden baz×lar×n×n s×ralamas×n× yapm×ülard×r. Fakat aüaù×da gelecek
olan isim listesi, Satanik âyinde en etkili üekilde kullan×lan isimleri ihtiva eder. Bunlar; Cehennem’in Muhteüem Saray×’n× iügal eden, kendilerinden yard×m istenen Tanr× ve Tanr×çalar’×n isimleri ve kökenleridir.
Bunlar×n say×s× dört olup isimleri ve özellikleri aüaù×daki üekildedir:

Cehennem’in Dört Büyük Prensi:

tan×n bir hizmetçisi olarak, kontrol alt×nda tutulmas× daha kolayd×r.317
Okkült bilimine göre sedece en korkulacak üekilde “korunmuü olan”
kimse veya delicesine cesur büyücüler ûeytan’×n kendisini ortaya ç×karmaya çal×üacaklard×r.

172

319 Lavey, Satanic Bible, s. 62.

2– Ey zihinlerini küf baùlam×ü insanlar! Gözlerinizi aç×n ki görebilesiniz ve siz ey üaük×n milyonlar bana kulak verin!

1– Çelik ve taü×n bu kuru vahüiliùi içerisinde ben, siz iüitebilesiniz
diye sözümü yükseltiyorum. Doùu’ya ve Bat×’ya bu elimle iüaret ediyorum. Kuzey’e ve Güney’e; güçsüzlere ölüm ve güçlülere zenginlik (bolluk) ilan eden bir iüaret göstereceùim!

Birinci K×s×m:

1966 y×l×nda “ûeytan’×n Kilisesi”ni kuran Anton Szandor LaVey,
1969’da da “The Satanic Bible (ûeytan’×n Kutsal Kitab×)”× yazm×üt×r.
Söz konusu kitab×n içerisinde Satanizm’in temel esaslar× yer ald×ù× gibi,
“ûeytan’×n Kitab×” baül×ù× alt×nda da, ûeytan’a ait olduùu ileri sürülen
baz× sözlere yer verilmiütir. Satanistler’in ûeytan hakk×ndaki düüüncelerini ve Yahudilik, H×ristiyanl×k gibi dinlerin inanç esaslar×na karü× tav×r
al×ülar×n× daha aç×k bir üekilde ortaya koyacaù× düüüncesiyle, ûeytan’×n
Kitab×’nda yer alan ve beü k×s×mdan oluüan bu sözlerin maddeler halinde aynen verilmesi uygun görülmüütür.

IV– ûEYTAN’IN KúTABINDAN ALINTILAR

Burada, konu bütünlüùünü saùlamak ve konunun daha iyi anlaü×lmas×na katk×da bulunmak bak×m×ndan, ûeytan’×n Kitab×’ndan ve onun içinde yer alan ve ûeytan’a ait olduùu söylenen ûeytani söylemlerden bahsetmek gerekecektir.

Diùer taraftan ûeytan; bir tanr×, yar× tanr×, üahsi kurtar×c× veya ona ne
denilirse denilsin, yeryüzündeki din kurucular× taraf×ndan sadece bir
amaç için; insan’×n yeryüzündeki güya kötü fiil ve davran×ülar×na nezaret etme amac× için icad edilmiü bir varl×kt×r.319

olan ve pek çok din mensubu taraf×ndan gerçek mahiyetiyle kavranamam×ü olan bu bilinmeyene “ûeytan” ad×n× vermeyi tercih etmiülerdir.
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320 On Emir (Asarat Ha-Divarim): Hz. Musa’ya Sina Daù×’nda vahyedilen, iki taü tablet üzerine
yaz×l× durumda olan ve Yahudiler’in temel prensiplerini içeren ilâhî emirlerdir. Tevrat’×n iki
ayr× bölümünde geçen On Emir üöyle s×ralanm×üt×r: “1-Seni M×s×r diyar×ndan, esirlik evinden
ç×karan Allah benim. 2-Benden baüka tanr×n olmayacak. Boülukta, yerin üstünde veya alt×nda,
denizlerin derinliklerinde mevcut olan varl×klar×n resimlerini yapmayacak, onlara hiçbir surette tapmayacaks×n. 3-Allah’×n ismini boü yere aùz×na almayacaks×n. 4-Cumartesi (Sebt) Günü’nü daima hat×rlay×p onu kutsal k×lacaks×n. Haftan×n alt× gününde çal×üacak, yedincisinde istirahat edeceksin. Cumartesi Günü, Allah’×na tahsis edilmiü umumi dinlenme günüdür. O gün
ne sen, ne oùlun, ne k×z×n, ne uüaù×n, ne de hayvan×n, k×saca hiçbiriniz çal×ümayacakt×r. 5-Anne ve babana hürmet edeceksin. 6-Öldürmeyeceksin. 7-Zina yapmayacaks×n. 8-Çalmayacaks×n. 9- Yalan üehadette bulunmayacaks×n. 10-Hiç kimsenin evine, bark×na, kar×s×na, hizmetçisine, öküzüne, eüeùine velhas×l sana ait olmayan bir üeye göz dikmeyeceksin”. Bkz. Ç×k×ü,
20/1-17; Tesniye, 5/6-21; Tümer, Günay-Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ankara, 1997,
s. 217-218; Gündüz, age, s. 292.
321 Yahovah, Jahovah ve Yahve gibi ismlerle de telaffuz edilir. Yehova veya Yahve; Yahudilik’te
úsrailoùullar×’n×n koruyucusu, yöneticisi ve yönlendiricisi olan yüce varl×kt×r. Onun gerçek ve
kutsal ismi olan Yahve, kutsallar×n en kutsal× olan bir zamanda, sadece y×lda bir defa baürahip

10– Ben, sizin korkunç Yehova’n×z×n321 cam gibi gözlerinin içine ba-

9– Sert ve üiddetli istilada güç standard×n× yükselteceùim!

8– Ben, beni yeryüzüne ait baüar× ve mutluluùuma götürmeyen tüm
toplant× ve sözleümelerden kaç×yorum!

7– As×rl×k yalan bana göre bir hakikat olamayacak; bast×r×lm×ü dogma benim kalemime engel olamayacakt×r!

6– Ben, sizin güçsüz ç×lg×n kurtar×c×n×z×n sulu kan×na iüaret parmaù×m× dald×racaù×m ve onun dikenle y×rt×lm×ü aln× üzerine: Kötülüùün gerçek prensi, kölelerin kral×! ibarelerini yazacaù×m!
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taraf×ndan an×labilir. Bunun d×ü×nda Yahve ismi kesinlikle kullan×lmaz ve yaz×lmaz; yüce tanr×y× ifade etmek için onun yerine Elohim veya Adonay gibi isimler tercih edilir. Bkz. Gündüz,
age, s. 391.

7– Herhangi bir üeye ve herüeye inanmada acele etmeyen kimse büyük anlay×ü sahibidir. Çünkü bir yanl×ü (sahte) prensibe inanmak, tüm
hikmetsizliùin baülang×c× demektir!

6– Bir “tanr×sal” tabiat×n otoritesi üzerine kabul edilebilecek hiçbir
inanç yoktur. Dinler sorgulanmal×d×r. Doùru kabul edilebilecek hiçbir
ahlakî dogma yoktur. Tanr×laüt×rman×n standart bir ölçüsü de yoktur. Ahlak kurallar× hakk×nda doùal olarak kutsal olan hiçbir üey yoktur. Çok
eskilerin aùaçtan yap×lma putlar× gibi, onlar insan ellerinin ürünüdür ve
insan×n yapm×ü olduùu üeyi yine insan bozabilir!

5– Çok uzun süre doùru ve yanl×ü, iyi ve kötü sahte peygamberler!
taraf×ndan tersine çevrilmiütir!

4– Çok uzun süre ölü elin, yaüayan düüünceyi k×s×rlaüt×rmas×na izin
verilmiütir!

3– Ey ölüme meydan okuyan kimse yan×ma yaklaü ve yeryüzünün
kendisi, sahip olmak ve korumak için, senin olacakt×r!

2– Her üeyi sorguluyorum. Sizin tepeden bakan maùrur ahlak dogmalar×n×z×n cerahatlenen ve vernikli yüzlerinin önünde durduùum gibi,
onun üzerine parlak küçümseme harfleriyle: úüte! Karü×na ne ç×ksa beùenirsin; bunun hepsi sahtekarl×k! diye yazacaù×m!

1– úüte úsa’l× haç; o neyi sembolize eder? Bir aùaç üzerine as×l× soluk
beceriksizliùi!

úkinci K×s×m:

11– Kalenderane beyazlat×lm×ü mezarlar×n korkunç muhtevalar×n× havaya uçuracaù×m ve üeytanca öfke ile güleceùim!

4– Ben, sizin alt×n kural×n×z×n sebeplerini istiyor ve on emrinizin320
niçin ve ne sebepten olduùunu soruyorum!

5– Sizin bas×lm×ü putlar×n×z×n hiç birinin önünde teslimiyetle eùilmeyeceùim ve bana “sen eùileceksin” diyen kimse benim ölümlü düüman×md×r!

kacaù×m ve onu sakal×ndan tutup çekeceùim; geniü yüzlü bir baltay× kald×racaù×m ve onun kurt yemiü kafatas×n× ikiye böleceùim!

3– Çünkü ben, dünyan×n hikmetine meydan okumak; insan’×n ve
Tanr×’n×n kanunlar×n× sorgulamak için ortaya ç×k×yorum!
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15– Yayg×n olan ve halka malolmuü bulunan yalanlar, üimdiye kadar
üahsi hürriyetin en güçlü düümanlar× olmuülard×r. Onlarla baüetmenin
sadece bir yolu vard×r: Onlar×, kanser gibi tam göbeùinden kesip atmak-

14– Yalan olarak bilinen bir yalan×n kökü yar× yar×ya kaz×nm×ü demektir. Fakat ak×ll× insanlar×n dahi gerçek olarak kabul ettiùi yalan; küçük bir çocuùa anas×n×n dizindeyken telkin edilen yalan, kendisine karü× mücadele edilmesi zor olan ve sessizce ilerleyen veba’dan daha tehlikelidir!

13– Tahta oturtulan tüm yalanlar×n en tehlikelisi kutsal, kutsall×k atfedilen, herkesin bir model hakikat olarak inanacaù× imtiyazl× yaland×r!
O, tüm diùer meühur yanl×ü ve vehimlerin verimli anas×d×r. O, bin köklü çok baül× insafs×z bir aùaçt×r. O, sosyal bir kanserdir!

12– úleri sürülen hiçbir “hakikat” olabilecek sonuçlarla ×spatlanmam×ü, bilakis boü bir hayal olmuütur. B×rak o harici karanl×ùa, ölmüü tanr×lar×n, ölmüü imparatorlar×n, ölmüü felsefelerin ve diùer faydas×z eski
püskü üeylerin ve döküntülerin aras×na damdan düüer gibi at×ls×n!

11– B×rak yerleümiü safsatalar tahttan indirilsin; kökünden sökülsün,
yak×l×p yok edilsin. Çünkü onlar tüm gerçek düüünce faaliyet yüceliùine karü× duran bir tehdittir!

10– Her ne zaman, her ne sebeple bir yalan üzerine taht kurulmuüsa, b×rak o ac×mas×zca ve üzüntü duymadan eleütirilsin. Çünkü rahats×z
edici bir sahteliùin hâkimiyeti alt×nda hiç kimse baüar×l× olamaz!

9– Çevre deùiütiùi gibi, insan ideali de üüphesiz ayn× kalmaz!

8– Her yeni asr×n baül×ca görevi, o asr×n özgürlüùüne karar verecek;
saùl×kl× büyümeyi daima engelleyen pasl× asma kilitleri koparmak ve ölü
âdet zincirlerini k×rmak için, onu maddi baüar×lara doùru götürecek yeni insanlar× ortaya ç×karmakt×r. Bizim atalar×m×z için hayat, umut ve özgürlük anlam×na gelmiü olan teori ve düüünceler üimdi bize göre yok olma, kölelik ve yüz karas× demektir!
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9– Üzerine cömertçe ilave edilmiü mürekkep alaka ile birlikte sald×r×ya sald×r×, küçük görmeye küçük görme, ölüme ölümle karü×l×k ver!
Göze karü× göz, diüe karü× diü, daima dört kat, yüz kat! Kendini, düüman×na karü× dehüet saçan bir kimse yap ve o yoluna devam ederken, üzerinde düüünmeye dalacaù× için, çok fazla hikmet sahibi olacakt×r. Böy-

8– Öbür yanaù×n× çeviren kimse korkak bir köpektir!

7– Düümanlar×ndan bütün kalbinle nefret et ve eùer bir kimse senin
bir yanaù×na vurursa, öbür yanaù×na daha üiddetli vur!; onun kalça ve
uyluklar×na da vur. Çünkü kendini korumak en yüce kanundur!

6– Düümanlar×n× sev ve onlara iyilik yap ki senden nefret etsin ve seni kullans×n. Bu, tekme at×ld×ù× zaman arkas×n× dönen yaltakç× kimsenin
deùersiz düüüncesi deùil midir?

5– ”ûehvet ve üehevi arzu”, neslin devam×na tatbik edildiùinde “sevgiyi” tan×mlayacak daha gerçeklik dolu bir terim deùil midir?

4– úçgüdüsel olarak biz hepimiz y×rt×c× hayvanlar deùil miyiz? Eùer
insanlar birbirlerini avlamay× tamamen b×rak×rlarsa, onlar var olmaya
devam edebilecekler mi?

3– Çok h×rpalanm×ü ve kanl× kurban, kendisini tamamen parçalam×ü
ve etrafa kan s×çratm×ü aù×zlar× “sevebilir mi?”

2– Düümanlar×n birbirlerine iyilik yapmas× tabiidir ve fakat “iyi” nedir?

1– “Birbirinizi seviniz” sözünün en yüce kanun olduùu söylenmiütir. Fakat o kanunu hangi güç öyle yapm×üt×r? úncil’in sevgisi hangi makul otoriteye dayan×r? Düümanlar×mdan niçin nefret etmeyecek miüim?
Eùer ben onlar× “seversem” bu beni onlar×n insaf×na terketmez mi?

Üçüncü K×s×m:

t×r. Onlar×n kökünü ve dallar×n× kaz×makt×r. Onlar× yok edin veya onlar bizi yok edeceklerdir!
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Dördüncü K×s×m:
1– Hayat büyük müsamaha; ölüm büyük perhizdir (yiyecek, zevk
vb. üeylerden kendini geri tutma). Bu sebeple, hayat×n en büyük gününü bu dünyada ve üimdi meydana getir!
2– Mutluluk verici cennet de yoktur, günahkarlar×n yak×lacaù× cehennem de yoktur. Bizim iükence ve azap etme günümüz bu dünyada ve
üimdidir! Bizim neüe ve sevinç günümüz bu dünyada ve üimdidir! Bizim elveriüli zaman×m×z üimdi ve bu dünyadad×r! Siz bu günü, bu saati
tercih ediniz! Çünkü yaüayan hiçbir kurtar×c× yoktur!
3– Sen kendi kalbine, “benim kendi kurtar×c×m yine benim” de!
4– Sana iükence yapacak olan kimselerin yolunu kes ve onlar× engelle. B×rak seni mahvetmeyi tasarlayan kimseler üaük×nl×k ve rezalete tekrar h×zl×ca at×ls×nlar. B×rak onlar kas×rgan×n önündeki saman çöpü gibi olsunlar ve sonra onlar, senin kendi kurtar×ü×nda memnunluùa kavuüsunlar!
5– Sonra senin tüm kemiklerin gururlu bir üekilde, “Bana kim benzeyebilir?”. Düümanlar×ma karü× çok güçlü olmad×m m×? Kendi akl×m ve
bedenimle kendimi bizzat ben kurtarmad×m m×? diyecektir!
Beüinci K×s×m:
1– Güçlülere ne mutlu! Çünkü onlar yeryüzüne sahip olacaklard×r.
Zay×flara lanet olsun! Çünkü onlar esarete vâris olacakt×r!
2– Kuvvetlilere ne mutlu! Çünkü onlara insanlar aras×nda sayg× gösterilecektir. Zay×flara lanet olsun! Çünkü onlar yok edileceklerdir!
3– Cesurlara ne mutlu! Çünkü onlar yeryüzünün efendileri olacaklard×r! Doùrulukla mütevazi olanlara lanet olsun! Çünkü onlar çatal t×rnaklar alt×nda çiùneneceklerdir!

lece sen kendini hayat×n bütün yollar×nda sayg×n yapacaks×n ve senin
ölümsüz ruhun, fiziksel varl×ù× olmayan bir cennette deùil, bilakis sayg×lar×n× kazand×ù×n kimselerin dimaù ve kaslar×nda yaüayacakt×r!

178

322 Mesih; úbranice yaùlanm×ü, meshedilmiü ve kutsanm×ü anlamlar×na gelen Mesih terimi Eski
Ahid’de herhangi bir göreve gelen kiüi için kullan×lm×üt×r. (Bkz. Levililer, 4/3). H×ristiyan geleneùinde Mesih terimi özellikle úsa için kullan×lm×üt×r. H×ristiyanlar Mesih’in, insanl×ù× kurtarmak için yeryüzüne gelerek bedenleümiü ve insanl×ù× ilk günah kirinden temizlemek için kendi kan×n× ak×tm×ü tanr×sal bir varl×k olduùuna inan×rlar. Buna göre, çarm×ha gerilip gömüldükten sonra tekrar dirilerek ilâhî âleme yükselen ve orada halihaz×rda semavi krall×ù×n× kurmuü
olan úsa Mesih, âhir zamanda tekrar kurtar×c× olarak yeryüzüne gelecek ve âdeta insanl×ù×n yar×m kalan kurtar×lma iüini tamamlayacakt×r. úüte burada kasdedilen Mesih, H×ristiyanlar’×n anlad×ù× Mesih’tir. Bkz. Gündüz, age, s. 258.

10– Düümanlar×n bir serpintisine sahip olan kimseye ne mutlu! Çünkü onlar onu bir kahraman yapacakt×r. Karü×l×k olarak kendisini küçümseyen baükalar×na iyilik yapana lanet olsun! Çünkü onlar hakir görüleceklerdir!

9– Kendileri için en iyi olana inananlara ne mutlu! Çünkü onlar zihinlerini asla y×ld×rmayacaklard×r. “Tanr×’n×n kuzular×”na lanet olsun!
Çünkü onlar×n kan× kardan daha beyaz akacakt×r!

8– Yiùitlere ne mutlu! Çünkü onlar büyük hazineyi ele geçireceklerdir. úyiye ve kötüye inananlara lanet olsun! Çünkü onlar karanl×klarla
dehüete düüürüleceklerdir!

7– Sahte umudu yok edenlere ne mutlu! Çünkü onlar gerçek Mesih’lerdir.322 Tanr×’ya tapanlara lanet olsun! Çünkü onlar koyun gibi k×rk×lacaklard×r!

6– Ölüme meydan okuyanlara ne mutlu! Çünkü onlar×n günleri karada uzun olacakt×r. Mezar×n ötesinde daha zengin bir hayata gözünü dikenlere lanet olsun! Çünkü onlar bolluk içerisinde mahvolacaklard×r!

5– Demir bileklilere ne mutlu! Çünkü uyumsuzlar onlar×n önünden
kaçacaklard×r. Ruhta zay×f olanlara lanet olsun! Çünkü onlara sille vurulacakt×r!

4– Gâliplere ne mutlu! Çünkü zafer hakk×n temelidir. Maùlup edilenlere lanet olsun! Çünkü onlar ebediyyen köle olacaklard×r!

– Ne mutlu yasl× olanlara; çünkü onlar teselli edilecekler.

323 LaVey, Satanic Bible, s. 30-35.
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– Benim uùruma insanlar size sitem edecekleri, eza eyliyecekleri ve
size karü× yalan yere her türlü fenal×ù× söyliyecekleri zaman, size ne mut-

– Ne mutlu salah uùrunda eza çekmiü olanlara; çünkü göklerin melekutu onlar×nd×r.

– Ne mutlu sulh edicilere; çünkü onlar Allah oùullar× (diye) çaùr×lacaklar.

– Ne mutlu yüreùi temiz olanlara; çünkü onlar Allah’× görecekler.

– Ne mutlu merhametli olanlara; çünkü onlara merhamet edilecek.

– Ne mutlu salaha ac×k×p susayanlara; çünkü onlar doyurulacaklar.

– Ne mutlu halim (yumuüak huylu) olanlara; çünkü onlar yeri miras
alacaklar.

d×r.

“– Ne mutlu ruhta fakir olanlara; çünkü göklerin melekutu onlar×n-

Bu son k×s×mda yer alan sözlerden önemli bir k×sm×, Hz. úsa’n×n taraftarlar×na ve kalabal×k bir dinleyici kitlesine Zeytin Daù×’nda verdiùi
ve “Daù Vaaz×” olarak bilinen üu sözlerden yararlan×larak düzenlenmiütir:

13– Kendi kendini kand×rma meleùi “dindarlar”×n ruhlar×nda kamp
kurmuütur! Güc’ün neüe vas×tas×yla saùlanan daimi alevi Satanistler’in
bedenlerinde ikamet edecektir!323

12– Güvenilmezlikleri kendilerini deùersiz yapan zay×flara üç defa
lanet olsun! Çünkü onlar hizmet edecek ve ac× çekeceklerdir!

11– Güçlü görüülü olanlara ne mutlu! Çünkü onlar kas×rgalara bineceklerdir. Hakikat yerine yalanlar× ve yalanlar×n yerine hakikat× öùretenlere lanet olsun! Çünkü onlar birer iùrenç kimselerdir!
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324 Matta, 5/3-12.

Biz, rica ederek kimsenin üye olmas×n× istemeyiz: Bununla beraber,

Kendilerini üyeler olarak tan×tan kartlar×m×z× gururla taü×yanlar, ûeytan’×n âletlerini tamamlama; karma kar×ü×k bir hale sokan ve üaü×rtan hayal gücüne, bizim toplumumuzda Görünmeyen’i tan×ma hikmetine ve
klasik Romantik bir ruhun kuvvetli his gücüne sahip olurlar.

“Biz 1966 y×l×nda, Baü Rahibimiz Anton Szandor LaVey taraf×ndan
kurulduk. LaVey, 1966’da Birinci Y×l’× ilan etti. Böylece, geçen 2000 y×l
boyunca hüküm sürmüü olan iki yüzlülük ve mant×ks×zl×ù× k×r×p parçalamak üzere planlanan bir dönemin kap×lar× aç×lm×ü oldu. 1966’dan beri
biz, ruhaniliùin s×cak ismi içerisinde yerleümiü olanlara karü× en korkunç tehlike olarak ayakta durduk. Bizler bilimin, insan motivasyonu ve
gizemin iz sürerek geriye giden yollar× üzerindeki kâüifleriyiz; ki bunlar×n hepsi tamamen gizemlidir.

Modern Satanizm’in kurucusu olan Anton Szandor LaVey, 1966 y×l×nda kurmuü olduùu organizasyona “ûeytan’×n Kilisesi” ad×n× vermiütir.
Burada kilise, fizikî bir yap×ya sahip bir bina veya mabed olarak deùil
de, “ûeytan’a inananlar topluluùu” olarak anlaü×lmal×d×r. Kurmuü olduùu sistemi bir din kisvesine büründürmeye çal×üan LaVey, dinî unsurlar× da genellikle H×ristiyanl×k’tan seçmiütir. Satanistler, “ûeytan’×n Kilisesi’ne Üyelik Bildirgesi”nde, ûeytan’×n Kilisesi ve bu Kilise’ye üye olma
konusunda üöyle demiülerdir:

V– ûEYTAN’IN KúLúSESú

“ûeytan’×n Kitab×”ndan al×nan bu üeytanca sözlerden sonra, biraz da
“ûeytan’×n Kilisesi”nden söz etmek gerekecektir.

lu! Sevinin ve meserretle coüun; çünkü göklerde karü×l×ù×n×z büyüktür.
Çünkü sizden önceki peygamberlere de böyle eza ettiler...”324
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Eùer halihaz×rda “Satanic Bible”daki direktifleri yerine getirmemiü-

Bilin ki, eùer siz ûeytan’×n Kilisesi’ni bir kimlik olarak kullanmak
suretiyle grup faaliyetlerini takip etmek isterseniz, sizden yasal olarak
ûeytan’×n Kilisesi’nin Kay×tl× Bir Üyesi olman×z istenecektir. Eùer siz
kendinizi Kilise ile yak×n iliüki içerisinde olarak takdim eder veya bizim
sözcümüz gibi davran×rsan×z, sizden bize bir üye olarak kaydolman×z yasal olarak istenir. Daha fazla iliüki için baüvuru formunuzu doldurduùunuzda, anlar×z ki siz, medya temsilciliùi veya grup faaliyetleri için kendi bölgenizde kaliteli bir temas noktas× olarak kabul edileceksiniz.

Eùer siz faaliyetler bekliyorsan×z, biz size “Satanic Bible”daki direktiflere uyman×z× ve kendi sun’i yer alt× odan×z× veya grubunuzu oluüturarak amaca yard×m etmenizi teklif ediyoruz. Eùer halihaz×rda bunu gerçekleütirmiüseniz, ilgileneceùiniz insan tiplerini ve grubunuzun odak
noktas×n×n yap×s×n×, listesini ve eùer sizinle temas kurulmas×n× isterseniz
faaliyet alan×n×z× gösteren detaylar için ûeytan’×n Kilisesi ile temas kurun.

Sizin, bizim organizasyonumuz içerisindeki daha ciddi ilginizi gösterecek olan anket formunu doldurun. Onu tamamlay×p geri göndermekle siz, bizim Bülten Listemiz’e dahil edilmiü olacaks×n×z. Böylece siz,
yak×n iliükinizle ilgili tebliùatlar× alabileceksiniz. Ayn× zamanda sizin
dosyan×z, daha fazla baùl×l×k için yeniden gözden geçirilecektir. Biz, Satanik kaderimizin tamamlanmas×na karü× pek çok cephede çal×üan ve
herkesi ikna eden yak×n iliüki ve özel ilgi gruplar×na sahibiz.

eùer siz destek ve takdirinizi göstermek üzere bize kat×lmak isterseniz,
Kay×tl× Bir Üye olabilirsiniz. Bir sürelik kay×t ücreti olan yüz dolar karü×l×ù×nda siz, etkileyici bir üekilde süslenmiü, sizi ûeytan’×n Kilisesi’nin
bir üyesi olarak gösteren koyu k×rm×z× bir kart alacaks×n×z. Sizden, ödemeniz gereken daha fazla bir üey istenmeyecektir. Ayn× zamanda bir de
anket formu alacaks×n×z.
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K×saca, “H×ristiyanl×k’ta bir kimsenin kiliseye kabulünü saùlayan
sakrament” diye de tan×mlanabilecek olan vaftiz; Grekçe “baptisma” ve-

Pek çok dinî unsurda olduùu gibi vaftiz de H×ristiyanl×k’tan al×nm×ü
bir unsurdur. Dolay×s×yla, Satanistler’in vaftiz anlay×ü×na geçmeden önce burada, H×ristiyanl×k’taki vaftiz anlay×ü×na deùinmek gerekecektir.

Anton Szandor LaVey taraf×ndan “ûeytan’×n Kilisesi”nin kuruluüundan itibaren, Satanik prensiplere baùl×l×klar×n× kabul ediülerini resmi üekilde teyid etmeyi ve kutlamay× isteyen pek çok kimse, dinî örfün yerleümiü bir üeklinden birbiriyle uyuüan daha fazla inançtan yararlanabilmeleri için, bir “vaftiz” töreninin yap×lmas×n× istemiülerdir. Böyle bir talebin sonucu olarak; birisi çocuklar için, diùeri de yasal muvafakat (r×za) yaü×na ulaüan yetiükinler için olmak üzere, iki farkl× tören yap×lmaya baülanm×üt×r.

VI– SATANúZM’DE VAFTúZ ANLAYIûI

ûimdi Modern Satanizm’in önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilebilecek bir konuya; Modern Satanizm’de Vaftiz konusuna yer vermek gerekecektir.

seniz, biz size “Satanic Bible”× sat×n alman×z× ve onu incelemenizi üiddetle teklif ediyoruz. O, üeytanca bir kitap olup bizim felsefemiz için
esast×r. Satanizm herkese göre deùildir. Fakat size uyarsa, biz sizi memnuniyetle karü×lar×z. Biz bir hayvan kulübü, bir mektup arkadaü× topluluùu veya terkedilmiü yaln×z kalpler topluluùu deùiliz. Aü×r× Yer alt× ü×kk×; yabanc× özellikleri olan seçkinler olarak ortaya ç×kan bir dinamik
fertler grubuyuz. Biz neye sahip olduùumuzun, ne olduùumuzun ve ne
olacaù×m×z×n fark×nday×z. Bizim faaliyet alan×m×z s×n×rs×zd×r ve sizin kuüatman×z×n kapsam alan× sizin kendi potansiyelinize dayand×r×lm×üt×r.
Tüm isim ve adresler s×k× güvenlik içerisinde tutulur ve siz, daha ilerideki sayg×nl×ù×n×z için, kendiniz göndermeyi tercih etmediùiniz sürece,
Kay×tl× Üye olma mecburiyetinde deùilsiniz”.
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Bkz. Markos, 7/4; Luka, 11/38.
Rom. Mektup, 6/3-5; Kol. Mektup, 2/12.
Kor. I. Mektup, 6/11.
Yuhanna, 3/5.
Efes. Mek., 5/14.
Gal. Mek., 3/27.
Titus, 3/5.
Kor. I. Mek., 1/14-17.
Gal. Mek., 3/27-28; Kor. I. Mek., 12/13.
H×ristiyanl×k’ta sakramentler ve vaftiz konusunda geniü bilgi için bkz. Erbaü, Ali, H×ristiyan
Âyinleri (Sakramentler), ústanbul, 1988, s. 69-102 vd.
335 Bkz. Gündüz, age, s. 379.
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328
329
330
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332
333
334

Vaftiz; yeni bir inanca girmek, iman tazelemek, bir günahtan ar×nmak, herhangi bir dinsel davran×üa ya da âyine haz×rlanmak vb. sebeplerle ya tamam×yla suya dalmak veya vücudun sadece belirli k×s×mlar×n×
y×kamak suretiyle yap×lan âyinin ad×d×r.335 H×ristiyan teolojisine ve H×ristiyanl×ù×n teorisyeni Pavlus’a göre Âdem, cennette kendisine konan yasaù× çiùnemek suretiyle günah iülemiü ve günah da beraberinde ölümü
getirmiütir. H×ristiyan inanc×na göre dünyaya gelen herkes Âdem’in bu
günah×n× miras olarak taü×makta ve dolay×s×yla günahkar olarak doùmaktad×r. Pavlus’un yorumlar×na göre Hz. úsa çarm×ha gerilmeyi kabul et-

ya “baptismos” kelimelerinden gelmektedir. Kök itibariyle “suya dald×rmak” manas×na gelen “bapto”dan türetilmiütir. Buradan “baptizo” üeklini alm×üt×r. Yeni Ahid’de daha çok bu haliyle kullan×lmaktad×r. Ancak
Yeni Ahid’de “suya dald×rma”dan ziyade, “y×kama, ar×t×p temizleme”
anlam×n× taü×maktad×r.325 H×ristiyan ilahiyatç×lar×na göre vaftizin: 1– Mesih’in ölümü ve diriliüine iütirak326; 2– Günahtan temizlenme327; 3– Yeniden doùuü328; 4– Mesih taraf×ndan ayd×nlanma329; 5– Mesih’te elbisenin deùiütirilmesi330; 6– Ruh yoluyla yenilenme331; 7– Kölelikten ç×k×ü332;
8– Cinsler, ×rklar ve sosyal gruplar aras×ndaki engelleri aüm×ü yeni bir
insanl×k noktai nazar×ndan özgürlük333gibi anlamlara geldiùi ifade edilmektedir.334
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336 Bkz. Rom. Mek., 5/12-21; Gündüz, age, s. 43-44.
337 Geniü bilgi için bkz. Schimmel, age, s. 254.
338 Asli Günah veya úlk Günah; H×ristiyan teolojisine göre bütün insanl×ù×n tutsak olduùu günah-

Satanistler’in, sürekli heyecanl× haberler veren gazetecilere ve tolk
üov kalabal×klar×na karü×, gerçek Satanizm’in ne olduùunu savunma zamanlar× gelmiüti. Benim vaftizim gerçekte bir H×ristiyan vaftizinin ters
çevrilmiü üekliydi. “Asli günah”tan338 temizlenebilmek için tuhaf ve cin-

“Bir Satanik Büyücü olarak benim kariyerim üç yaü×mda baülad×.
ûeytan’×n Kilisesi’nin kuruluüundan bir y×l sonra, 23 May×s 1967’de, tarihte ilk yasal ve umuma aç×k Satanik Vaftiz’in tarihi belirlenmiütir. O
tarihten itibaren ben, diùer mant×ks×z ve as×ls×z suçlamalar aras×nda, Satanistler’in çocuklar× altar üzerinde kurban ettiklerine, hayvanlar× sakatlad×klar×na ve öldürdüklerine, kendi k×zlar×n× “hâmile kad×nlara” ve fâhiüelere dönüütürdüklerine inand×r×lm×ü olan halka karü× bu âyini savunmak üzere say×s×z tolk üov’da göründüm. Bu durum beni, halk×n Satanizm’le daha çok ilgilenmeye maruz b×rak×ld×ù×n× düüünmeye sevketti.

Modern Satanizm’in tarihinde ilk yasal vaftiz de, LaVey’in k×z× Zeena ile uygulamaya konmuütur. Zeena, vaftiz konusundaki görüü ve düüüncelerini, LaVey’in “The Satanic Witch” isimli kitab×na yazm×ü olduùu Giriü’te üöyle dile getirmiütir:

mek suretiyle insanl×ù× bu ezeli günahtan kurtarm×üt×r. úsa’dan sonra
dünyaya gelenler de ancak vaftiz edilmek suretiyle bu asli günahtan
kurtulabileceklerdir.336 Vaftizin bir anlam× da “ölüm” demekti. Bu anlamda suya batan veya bat×r×lan insana, “geçen hayat×ndan öldü ve yeni
bir hayata baülad×” denilirdi. Ayr×ca, Vaftizci Yahya’n×n vaftizi eskatolojik bir mahiyet de taü×yordu. Bu anlay×üa göre insan; vaftiz edilmek suretiyle gelecek k×yamet ve ilahi muhakemeden baüar×yla geçmeye lay×k
bir hale gelmiütir. Baz× ilahiyatç×lara göre úsa’n×n gerçek tanr×sal hayat×,
Yahya taraf×ndan vaftiz ediliüinden sonra baülam×üt×r.337 úüte H×ristiyanl×k’taki vaftiz anlay×ü× k×saca böyledir.
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kârl×ù×n prototipidir. únsanl×ù×n ilâhî âlemden düüüüüne sebep olan üeydir. Bkz. Gündüz, age,
s. 43.

– Çok ayakl× yayalar sana güç verecek; sivri uzun diü ve hayvan pençesindeki eùri t×rnak gücünü! Tüm ç×lg×nca danseden üeytanlar eskilerin
kaybolan bilgileriyle seni dolduracak. Küçük sihirbazlar, en tabii ve
gerçek büyücüler, senin ufac×k ellerin yaüayan gökleri aüaù×ya çekme ve
onun k×r×lan parçalar×ndan senin kendi tatl× müsamahana bir âbide inüa
etme gücüne sahiptir...Ve bu diùerleriyle birlikte ûeytan’×n karanl×k yolunda, sen böylece erkeklerin baülar×n× makaraya saracak ve f×r×l f×r×l
döndüreceksin, onlar× arzu ile dolduracaks×n. Ve böylece biz senin haya-
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339 LaVey, The Satanic Witch, U.S.A 1989, s. 1-2.

Yukar×da sözü edilen “yasal muvafakat yaü×” yetiükinlerin vaftiz töreninde esas al×nm×üt×r. Böyle bir kavram geliütirme ve bir s×n×rlama getirmenin iki türlü sebebi vard×r: Her üeyden önce, çevre ile ilgili yasama
-hakl× veya haks×z olarak- bir üah×s belirli bir kronolojik yaüa geldiùinde, onun, kendi iülerine yön verebileceùi ve kendi kararlar×n× kendisi verebileceùini ileri sürer. Bu tür kararlardan herhangi birinin o üahs×n zihinsel ve duygusal geliüiminin yan ürünü, hem irsiyetin (soya çekim)

Çocuklar için yap×lmas× uygun görülen “vaftiz” töreni, dört yaü×n alt×ndakiler için düüünülmüütür. O yaü×n ötesinde, Satanik geliümeye yabanc× düüünceler, yaül×lar×n resmi öùretileri ve çoùunlukla makul olmayan insanlar×n etkisiyle çocuùun zihninin kurcalanacaù× belirtilmiütir.
Bir defa süreç baülad×ù×nda, ondan sonra ferdin yapacaù× tek üey, kendisi için bir inanç sistemini doùru olarak seçmek ve onu üekillendirmektir. Yetiükinler için bir Satanik “vaftiz” ihtiyac×n×n duyulmuü olmas× da
bu sebeptendir.

ûüphesiz bir çocuk için icra edilen herhangi bir tören, gerçekte çocuk için deùil, bilakis anne-baba için icra edilmiü demektir. Zihindeki
bu düüünce ile, geleneksel anlamda bir vaftiz, Satanik standartlara göre
hiçbir kazançl× amaca hizmet etmeyecektir. Bu sebeple, Satanik prensiplere göre bir çocuk “vaftizi”, bir dinî temizlikten ziyade, bir kutlama
mahiyetinde olmal×d×r. Bu anlamda bir Satanik vaftiz, çocuklar için, bir
H×ristiyan vaftizinin ifade ettiùi anlam× taü×maz. Satanist anlay×üa göre
çocuùu “asli günah”tan temizleme ve onu mevcut bir inanca körü körüne baùl× k×lan bir hayata haz×rlama yerine, Satanik “vaftiz”, çocuùun
mucizevi yarat×l×ü×na, onun engellenemeyen geliüme kapasitesine ve iki
yüzlülükten kurtuluüuna sayg× gösterir.

Vaftiz edileceùim sabah, annemin yapt×ù× k×rm×z× elbiseyi giyerken
boynumda as×l× olan Baphomet amuletini dalg×n dalg×n oynad×m. (Bu Satanik keçi sureti, ûeytan’×n Kilisesi’nin bir kurucu üyesi olan ve kurucu
üyelerden hayatta kalanlar×n baü×nda gelen Kurt Saxon taraf×ndan benim
için yap×lm×ü bir el hüneriydi). Siyah örtülü kat×l×mc×lar denizine otoriter
bir üekilde göz gezdirdim. Onlardan bir k×sm×n×n benden, altar üzerinde
yatan ç×plak kad×ndan etkilendiklerinden daha fazla etkilenmiü olduklar×n×n fark×na varmam birkaç y×l×m× ald×.

Baü Rahip olan babam, âyinde kullan×lan k×l×c× kutsama duas× ile yukar× kald×rd×. Ben, o anda büyük bir s×cakl×k ve sayg× duygusu hissettim.
Hayatlar×n×n herhangi bir an×nda bu duyguya sahip olduùunu dürüstçe
kaç kiüi söyleyebilir? Satanizm’in müsamahal× felsefesine uygun olarak, “Ben, onlar×n sahip olmad×ù× bir üeye sahip oldum” diye gururla düüündüm. O geceden itibaren bir Satanik Büyücü, kad×nl×ùa ait hilelerin
tamam×n× kullanabilen bir kad×n olman×n ne manaya geldiùini anlad×m.
Vaftizim s×ras×nda söylenen üu aüaù×daki sözlere hayat×m boyunca mukabelede bulunacaù×m:

t×n× sevgiye, üiddetli aüka, müsamahaya ve ûeytan’a ve onun karanl×k
yoluna ad×yoruz. Selam Zeena! Selam ûeytan!”339

sel cazibesi olmayan bir erkek taraf×ndan soùuk bir suya dald×r×lma yerine biz, insan ve tabiat× gerçekte var olduklar× üekliyle yüceltiyoruz.
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Burada, yaülar× iki vaftiz yaü× aras×na isabet eden gençlerin Sata-

Ahlakla ilgili doùuütan gelen hiçbir üey yoktur: Gerçekte kontrollü,
makul ve zarars×z ahlaks×zl×kla birlikte gelen üey, büyük eùlence için gereklidir. Buna raùmen itiraz edilebilecek üey, modas× geçmiü ve tükenmiü prensiplere dayand×r×lan bir ahlak anlay×ü×d×r. Çocuklar×n burada ortaya konulan “vaftiz”inin amac×, çocuùun bu tür devrini tamamlam×ü
prensiplerden kurtar×l×p gerçek hürriyetine kavuümaktan zevk almas×n×
saùlamak olmal×d×r. Yetiükinlerin vaftizi ise, ferdin o modas× geçmiü
buyruklar× kabul etmeyiüinin ve onun Satanik ahlaka baùl×l×ù×n×n kutlanmas× demektir.

Tüm Satanistler, dindarlar taraf×ndan, “yanl×ü yola sapt×ranlar” olarak kabul edildikleri sürece, elma yanakl× oùlanlar× ve k×zlar× “kutsal olmayan âyin ve aùza al×nmaz (iùrenç) cinsel üenliklere” cezbetmek suretiyle, kendi dindarl×klar×n× kendileri söyleyen kimselerin duygular×n× daha fazla rencide etme arzusunda deùiliz. Hakikatte, yerleümiü H×ristiyan
dogmas×ndan sapt×r×lm×ü olan her baüar×s×z (genellikle baüar×s×zl×ù× hakeden) çaùdaü mezhep veya kült, sözü edilen kültün yasal yaü×n alt×ndaki
üah×slar taraf×ndan devam ettiriliüi ve dindar çoùunluùun hiçe say×lmas×
sebebiyle baüar×s×zl×ùa uùram×üt×r. Kabul etmek gerekir ki, bu kültlerin
pek çoùu, beyaz görünümlü ruhaniliùe bürünmüü itimat oyunlar×ndan
veya seksüel ç×k×ü yerlerinden biraz daha fazla bir üeydir. Biz, doùru karar verme için yaü×n delil olamayacaù× noktas×ndaki görüüümüzde ×srarl× olmakla beraber, toplumun yasal çat×s× alt×nda çal×üman×n önemini de
kabul ediyoruz.

hem de çevrenin sonucu olduùu varsay×lm×üt×r. Davran×üla ilgili karma
ayn× zamanda, konuüan kimseye baùl× olarak, “uygun rehber” veya “uygun olmayan rehber” gibi, konuüan kimseye baùl× olan imalardan da etkilenmiütir. Yasal yaüa ulaümak kiüinin “yanl×ü yola sapmas×na” da imkan verir; öyle uygun gördüùü için, k×nanmay× göze almaya veya kendi
fiillerine inanmaya da sevkedebilir.
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340 Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 134-140.

Törende haz×r bulundurulacak araç ve gereçler, Satanic Bible’da tarif edildiùi gibi340, Satanik Âyin’de standart olanlar×n tamam×na ilaveten,
içinde yeryüzünün herhangi bir yerinden al×nm×ü toprak bulunan bir kap
ve bir de içinde deniz suyu bulunan kap, bir mangal, mangal kömürü ve
buhur’dan ibarettir. Törene kat×lanlar, âdet olduùu üzere siyah tören elbiseleri ve papaz hariç, uzun ve vücudun her taraf×n× örten uzun elbiseler ve Baphomet’in sembolünü taü×yan muskalarla ortaya ç×karlar. Tö-

Yetiükinlerin vaftiz törenine kat×lacak kimseler üunlard×r: Papaz veya papaz ad×na bu görevi yapacak kimse, üyeliùe kabul edilecek veya
vaftiz edilecek kiüi ya da kiüiler, papaz taraf×ndan ihtiyaç duyulabilecek
herhangi bir yard×mc× ve aday×n daveti üzere orada haz×r bulunacak olan
seçilmiü üahitler. Fakat bu törenin icras× için davetlilerin kat×lmas× gibi
bir mecburiyet yoktur.

A– Yetiükinlerin Vaftiz Töreni

Giriü mahiyetindeki bu uzun aç×klamadan sonra, yetiükinlerin vaftiz
töreni öncelikle ele al×nacakt×r.

nizm’e girebilmeleri için ne yapmalar× gerekir? gibi bir soru akla gelebilir. Buna verilecek cevap üudur: úster hakl× ister haks×z olsun, kendilerine para ödenmediùi sürece, sizin inançlar×n×z sizin d×ü×n×zdakiler taraf×ndan geçerli say×lmayacakt×r. Sizin, Satanizm’in prensiplerine inanc×n×z tamsa, onlar, sizin inanc×n×z üzerinden gelir temin etmenin yollar×n×
bulacaklard×r. O zaman, onu realize etmeksizin, onlar, bir zamanlar kötü diye çekinilen üeyi popüler yapmak suretiyle Lusifer’in doùuüuna
katk×da bulunmuü olacaklard×r. Sizin Satanizm’e inanc×n×z, onun büyüsel etkisini meydana getirmek için vaftiz ile resmileütirmeye ihtiyaç
duymaz. Sizin inanc×n×z sadece fazlaca dile getirilmeye ihtiyaç duyar.
Sizin yapabileceùiniz üey de budur.
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341 Senelerce gizli tutulmuü olduklar× söylenen “údris’in Anahtarlar× veya Çaùr×lar×” Satanik iman×n övgü sözleri olarak kabul edilmiütir. LaVey, údris’e ait gerçek çaùr×lar× bilinmeyen bir elden edindiùini söylemiütir. (Bkz. Satanic Bible, s. 156). údris’e ait olduùu söylenen bu Anahtar veya Çaùr×lar’×n say×s× ondokuzdur. (Bkz. Satanic Bible, s. 159-272). Yukar×da bahsi geçen
Birinci Anahtar veya Çaùr× üöyledir: “Yeryüzü’nün Tanr×s×; yukar×da ve aüaù×da yüceltilen güçle, ben size hükümdarl×k edeceùim, diyor. Onun ellerinde güneü, parlayan bir k×l×ç ve ay, onun
taraf×ndan isrediùi üekilde yönlendirilen bir ateütir. O ateü, sizin elbiselerinizi benim örtülerim
aras×nda ölçer ve sizi benim ellerimin ayalar× olarak yukar× kald×r×r (destekler) ve üeytani ateüle sizin elbiselerinizi parlat×r.
Kutsallara hükmetmek üzere ben size bir kanun haz×rlad×m ve size en yüce hikmet yolunu verdim. Sizin sesleriniz yüceltildi ve yeryüzünün zafer kazanm×ü bir üekilde yaüayan Tanr×s×’yla
ittifak yemini ettirildiniz. Onun baülang×c× yoktur, sonu da olmayacakt×r. O, sizin saraylar×n×-

Papaz veya onun ad×na görev yapacak kimse, odaya girer girmez altar×n önündeki yerini al×r. Vaftiz edilecek aday ve diùer kat×l×mc×lar altar×n her iki taraf×nda dururlar. Papaz×n yard×mc×lar× da, kendi sorumluluklar×n×n gerektirdiùi yerde yer al×rlar. Âyinin baülang×ç niteliùindeki fonksiyonlar× al×ü×lm×ü s×raya göre icra edilir. O s×rada aday ön tarafa davet
edilir ve papaz×n önünde diz çöker, ki bu esnada papaz, “Satanic Bible”dan, “údris’in úlk Anahtar×”n×341 okur ve adaya hitap etmek üzere ilerler ve daha sonra üunlar× söyler:

– Beyaz yalan elbiselerini ç×kart ve Prensin’le karü× karü×ya gel, bir
zamanlar hayata baülad×ù×n gibi örtüsüz bir üekilde ve utanmadan ortaya ç×k. Senin nefesin, ki ilk defa teneffüs ettiùin gibi yeniden, Belial’in343
uzak bölgelerinden gelen gece rüzgarlar× gibi tazelensin.

Vaftiz töreninin yap×lacaù× odaya resmen girmeden önce, törene kat×lacak olanlar uygun tören elbiselerini giyer, gerekli malzeme ve âletleri münasip üekilde düzenlerler. Bu malzeme ve âletler; mangal, aday×n
oturacaù× sandalye veya tabure ve içinde toprak ve deniz suyu bulunan
bir kap olup altar×n yak×n×na konulurlar. Altar mumlar× yak×l×r ve tören
(Siyah Alev) esnas×nda papaz taraf×ndan kullan×lmak üzere bir mum daha yak×l×r, mangal kömürü tutuüturulur ve tüm diùer haz×rl×klar tamamlan×r. Sonra uygun müzik baülar.
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z×n ortas×nda bir alev gibi parlayacak ve sizin aran×zda hayat dengesi olarak hükmedecektir!
Bu sebeple harekete geçin ve ortaya ç×k×n! Yarat×l×ü s×rlar×n×z× aç×ùa vurun! Cehennem’in en
yüksek ve anlat×lamaz Kral×’n×n gerçek tap×n×c×lar× bana karü× dostça davran×n, çünkü ben ayn×
üeyim! (LaVey, Satanic Bible, s. 162).
342 Eski Yunanistan’da sade ve mesut bir ×rk×n oturduùu söylenen daùl×k bir ülkeye ait sakin, sade ve âsude bir yer.
343 úbranice bir kelime olduùu söylenen Belial, LaVey’in kitab×nda: “Bir efendisi olmayan, yeryüzünün alçakl×ù×, baù×ms×zl×k ve Kuzey” üeklinde nitelendirilmiütir. Bkz. Satanic Bible, s. 57.

– Ey Güçlü Lusifer, biz, Senin Bahçen’e, orada bol olan güzel kokular× getiriyoruz. Senin, seçilmiü topluluùunla paylaüt×ù×n milyonlarca

Papaz mangala buhur koyarken, Ayd×nlatma Havas×’n×n tan×t×m×nda
el kol hareketi yapar. Bu arada o, belirli bir ses verir. Sonra üunlar× söyler:

– ûeytan’×n bu Siyah Alev’i sayesinde sen Cehennem’de yürüdün.
Senin duygular×n, yeniden doùuü sevincine uyand×r×ld×. Kap×lar sonuna
kadar aç×ld× ve senin geçiüin ûeytan’×n koruyucu hayvanlar×n×n ölümsüz
baù×r×ülar×yla müjdelenmiütir. ûeytan’×n daùlay×c× damgas× senin üuurunu
ebediyyen süsleyecektir; onun k×zg×n manas× seni özgür yapacakt×r.

Bunun üzerine aday ayaùa kalkar, elbiselerini ç×kar×r, kendisine tahsis edilen sandalyeye oturur ve ayaklar×n× da ayak taburesine koyar. Âyini idare eden kimse, mum alevini aday×n ayak tabanlar×n×n alt×ndan dört
defa geçirir. Bunu yaparken de üu sözleri söyler:

– Kirletilmemiü hikmetin görkemli ×ü×ù×nda uyan ve Arcadian Koruluùu’na342 gir. Oran×n içinde senin tüm büyük hatalar×n, gövdesinden soyulmuü kurumuü kabuk gibi olacaklard×r. Yine orada senin, bilinen ve
bilinmeyen, beyhude iki yüzlülüklerin seni zihnen ve bedenen daha fazla kuüatamayacakt×r.

ren, vaftiz edilecek aday×n ç×plak ayakl×, beyaz giyinmiü ve hiç iç çamaü×r× giymemiü olarak haz×r hale getiriliüi ile baülar. Daha sonra aday için
törende ilave bir siyah elbise ve Baphomet muskas×na ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple onlar törenden önce haz×r bulundurulmal× ve yak×n bir yere konulmal×d×r.
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– Sen; kurak boüluklardan, beyaz kemiklerden ve yokluktan aram×za geldin. Kavrulan ve kabaran dudaklarla, hakikat sözcüklerine susa-

Papaz, aday× deniz suyu ile yaùlar ve üunlar× söyler:

– Daha önce, hepimizin Anas×, as×rlar×n saf pagan alüvyonunu bizim
yolumuza serdiùi gibi, üimdi o kendisini yeniden takdim eder. Senin
gerçek yeryüzü-çocuùu rolün ortaya ç×k×p senin varl×ù×n× kaplad×ù× gibi,
üimdi ve daima ad×mlar×n× o toprak Ana’n×n baùr×na döndür. Kalp ocaù×ndan ç×kan ateüin parlakl×ù×nda eùlen ve o toprak Ana’n×n, pençeleri
Belial’in yolunu araüt×ran ve öùrenen tüm çocuklar× ile sadakat antlaüman× yap. Çabala ve neüeli ol, çünkü sonsuzluk sadece kendisini gerçekleütirenlere; bilen, iüiten ve kanuna kulak verenlere konuüur.

Papaz, orada bulunan kaptan bir miktar toprak al×r ve bir taraftan
topraù× aday×n tabanlar×na ve avuçlar×na sürterken, üunlar× söyler:

– Bizim aram×zda dolaü×p da hile ve yalanla ilgisi olanlar: Onlar gerçekten gaflet içerisinde can vereceklerdir. Arkan× kötüye çevir ve onlar×
önemseme: Siyah Alev’i, zihin ve bedendeki sonsuz güzelliùe tâbi k×l.

– Önceki istikametinin çaresizlik ve ×zd×rab×ndan, senin yeni yolun
bu gece Lusifer’in ×ü×ù×n×n tüm parlakl×ù×nda bildirilmiütir. ûimdi onun
meltemleri, bilginin getireceùi en büyük güce doùru senin ad×mlar×na
rehberlik edecektir. Yanl×ü yapanlar×n kan×, ölümün pençelerinde ebediyyen parlayacak ve gece taz×lar×, talihsiz avlar×n× ac×mas×zca kovalayacaklard×r.

– Ey gece kardeüleri, ûeytan’×n soluùunu teneffüs edin ve özlem dimaù×n×z×n geliümesine yard×m edin. ûimdi de adaya hitaben üunlar× söyler:

buhur, bu oday× senin huzurunda doldurmak için üimdi yeniden tutuüturulmuütur. Biz çan’× senin ad×na çal×yor ve bu suretle, Senin úmparatorluùun’un tüm bölgelerinden f×s×lt× üeklindeki hârika seslerini topluyoruz.
Bu arada papaz, topluluùa hitaben üöyle der:
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344 Levyetan veya Leviathan üeklinde telaffuz edilen Levitan; Eski Ahid’deki (bkz. Mezmurlar,
74/13-14) yarat×l×ü k×ssas×na göre, tanr×n×n öldürdüùü deniz canavar×n×n ad×d×r. Tanr×, onu öldürdükten sonra insanlara yiyecek yapm×üt×r. Diùer taraftan Levitan ismi, mitolojik anlat×mda
ûeytan’la iliükili olarak da kullan×lmaktad×r. Ayr×ca, Eski Ahid’de geçen Levitan ile, Ugarit mitolojisinde geçen yüce tanr× Baal’×n öldürdüùü Lotan aras×nda çarp×c× bir benzerliùin olduùundan bahsedilmektedir. Bkz. Gündüz, age, s. 234.
345 Dagon veya Dagan; Yar× bal×k yar× insan olarak temsil edilen Aüdod’un tanr×s×; bat× Samileri’nde, Mezopotamya, Anadolu ve Filistin’de sayg× gösterilen bir tanr×sal varl×kt×r. Ugarit metinlerine göre o, tanr× Baal’×n babas× say×lm×üt×r. Dagon, sonralar× Apollo kültüyle iliükilendirilmiütir. Bkz. Gündüz, age, s. 88.

yan kulaklarla, senin araüt×rman seni Levitan’×n344 gizli ve sisli yer alt×
maùaralar×na götürdü.
Tüm hayat bu tuzlu sudan meydana gelmiütir. Tuzlu denizlerin art×klar× senin içinde akar, senin krall×ù×n× derinliklerin sakinleriyle; sonsuz
gelgitler üzerinde doùan Dagon’un345 isimsiz yarat×klar×, çok uzun geçmiülerde erkek kardeülerin ikamet ettiùi bölgelerini desteklediùi gibi seni de destekleyeceklerdir. Tuzlu (ac×) miras×nda rahatl×ù× seç.
ûimdi ayaùa kalk ve kendini karanl×k örtüsüne sarmala, ki tüm s×rlar
onun içinde durur.
Aday ayaùa kalkar ve siyah elbiseyi giyer. Sonra papaz, aday×n boynuna muska (nazarl×k) baùlar ve bu s×rada da üunlar× söyler:
– Baphomet’in amuletini senin üzerine koyuyorum ve bununla, senin ûeytan’la, senin seçilmiü sahan×n sahibi ile ebedi sözleümeni ve senin, ûeytan’×n hârikülade yaratma nizam×na sars×lmaz baùl×l×ù×n× mühürlüyorum.
Saù elini, boynuzlar×n duruü vaziyetinde kald×r ve sana ait olan üu
and× kavra:
– Tanr×sal ak×ls×zl×ù× terketmiü olan sen, kendi varl×ù×n×n heybetini evrenin hârikalar× aras×nda ilan et. Nefsin unutmas×n× reddet ve biricik varl×ù×n zevk ve ac×s×n× kabul et. Sen ölümden hayata döndün ve ûeytan olarak yüceltilen, Iü×ù×n Tanr×s× Lusifer ile arkadaül×ù×n× aç×klad×n. Sen, Baphomet’in mührünü ald×n ve ayd×nl×ù× besleyen Siyah Alev’i kucaklad×n.
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Satanik Âyin’de standart olarak bulunmas× gereken giyecek ve teçhizata ilaveten toprak ve deniz suyu ve her birisi için uygun bir kaba ihtiyaç duyulur. úüaret etmek gerekir ki, bu âyinde buhur kullan×lmaz.
Çünkü, buhur kullan×m× seküler dini prosedüre o kadar kesin bir üekilde
sokulmuütur ki -bir hayat tezahürü henüz çocuk taraf×ndan bilinmedi-

Çocuklar×n vaftiz törenine kat×lacaklar; papaz, bir yard×mc×, vaftiz
edilecek çocuk ve onun anne-babas×ndan ibarettir. Diùer kat×l×mc×lar, çocuùun anne-babas×n×n daveti üzere törende haz×r bulunabilirler. Çocuùun
d×ü×ndaki tüm kat×l×mc×lar törende siyah elbise giyerler. Çocuk ise, tek
dilim baül×kla birlikte parlak bir uzun ve k×rm×z× tören elbisesi giyer.
ûeytan’×n t×ls×m× (Baphomet’in amuleti), bir zincir veya kurdele ile, k×rm×z× elbisenin d×ü×ndan boyun etraf×na tak×l×r. Çocuk, altar platformunun
üzerine, ûeytan’×n odan×n bat× duvar× üzerinde çizilen portresi önüne
oturtulur veya üayet çocuk küçükse yat×r×l×r.

B– Çocuklar×n Vaftiz Töreni

Daha sonra papaz çan× çalar. Sonra o, Siyah Alev’i söndürür, bir ses
verir ve bu iü bu kadar der. Böylece, yetiükinlerin âyinine son verilmiü
olur.

– Selam ûeytan! der.

– Selam ûeytan! der. Arkas×ndan da aday:

Papaz, adaya döner ve elindeki bir k×l×c×n ucuyla, büyüsel bir iüaret
olarak kullan×lan beü uçlu ters bir y×ld×z× tarif eder. O y×ld×z, doùrudan
aday×n göùsü ve henüz yeni takdis edilmiü olan muskan×n önünde havada çizilir. Papaz ve aday altara doùru döner ve elleriyle boynuz duruüunu gösterirler. Sonra papaz:

Sen, hiçbir engelle karü×laümadan, kendi iradenle ûeytani sözleümeyi;
bask× olmaks×z×n ve kendi arzunla ve senin iradene göre yap×lan bu akdi
kabul ettin.
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– ûeytan’×n, Lusifer’in, Belial’in, Levitan’×n ve isimli isimsiz tüm
üeytanlar×n ad×yla yumuüak karanl×kta yürü, bize kulak ver, belirsiz ve
gölgeli üeyleri, hayalete benzeyenleri, üaü×rtan, yar×-görülen yarat×klar×
üaük×nl×kla karü×la; zaman×n ve fezas×z gecenin sisli perdesinin ötesine
bak. Yaklaü, bu ilk egemenlik gecesinde aram×za kat×l. Aram×za hoü geldin yeni ve deùerli k×z/erkek kardeü, (burada çocuùun ismi söylenerek
kendisine hitap edilir), vecd halinin (kendinden geçmenin), büyünün
çocuùu. Bizim sevinçli karü×lay×ü×m×z içinde aram×za kat×l. Bize üöyle
de: “Ben, neüenin çocuùu, tatl× aük×n k×z×/oùlu, karanl×ù×n ürünü ve geceyi dolduran misk kokusu, vecd halinin sevinci aran×za hoü buldum. Aran×za hoü buldum büyücü kad×nlar/büyücü erkekler, en tabii ve hakiki büyücüler”.
– Senin minicik ellerin, sahte cennetlerin çöken çat× kemerlerini sürüklemek (çekmek) için güçlü olsun ve o çat× kemerlerinin k×r×k çömlek
parçalar×ndan senin tatl× müsamahanla bir âbide dik. Senin dürüstlüùün,

Sonra, papaz tam altar×n önünde durur; yard×mc×lar× onun solunda ve
çocuùun anne ve babas× da saù taraf×nda yer al×rlar. Törene standart tarzda baülan×r. Papaz, Satanic Bible’dan údris’in Birinci Anahtar×’n× okur.
Sonra üu övgü sözlerini söyleyerek ilerler:

Küçük çocuklar müzik tonu seçiminde zevklerine düükün olduklar×ndan, arka plan müziùi dikkatlice seçilmelidir. Çocuùun vaftiz edildiùi yaü göz önünde bulundurularak, onun anlayacaù× dilin kullan×m×na da
özen gösterilmelidir.

ùinden- Satanik Âyin’de böyle bir özdeüleütirmeyi çocuùun zihnine
yerleütirmek büyüsel deùildir. Yetiükinler ona ihtiyaç duyuyor gibi görünseler de, çocuklar ihtiyaç duymaz. Odan×n içerisinde güzel birüeylerin bulunmas× gerekecekse, onlar; çikolata, s×cak süt veya diùer sevilen
yiyecekler, evde beslenen bir hayvan vs. gibi, çocuùun uygun veya sevinçle karü×l×k gösterebileceùi üeyler olmal×d×r.
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dehüet içinde ve korkudan çökmüü insanlarla dolu bir dünya üzerinde
hakedilmiü bir hakimiyet yetkisi verir.
Yard×mc× kimse, papaza, yanan bir siyah mum verir; papaz da mum
alevini çocuùun ayaklar× alt×ndan dört defa geçirir ve üunlar× söyler:
– ûeytan’×n ad×yla biz senin ad×mlar×na Left-Hand Path (Sol-El Yolu)
üzerinde yön verdik. Alevin üzerinden dört defa geçtin, kalbindeki üehvet ve aük× tutuüturmak için, ki Schamballah’×n? alevi seni ×s×tabilsin ve
senin büyünün arzu ettiùin gibi iüleyebilmesi için senin duygu ve hislerin parlak ve hararetli bir üekilde ×ü×k saçabilsin. (Burada çocuùa ismiyle hitap edilir ve üöyle denilir): Ey filan, senin ismin alevin içinde ileriye doùru ×ü×k saçt×ù× gibi, seni davet ediyoruz.
Papaz, yard×mc×ya mumu geri verir, sonra yard×mc×, papaza çan× uzat×r. Papaz, çan× çocuùun üzerinde hafifçe çalar, bir ses vererek üöyle der:
– Lusifer’in ad×yla biz, havay× ç×nlayan hikmet sesleriyle neüelendirerek (canland×rarak), senin üzerinde çan çal×yoruz. Gözlerin ayd×nl×ù×
alg×lad×ù× gibi, ayn× üekilde kulaklar×n da hakikati alg×las×n ve hayat×n örnekleri aras×nda bulun, ki senin yerin orada bulunabilecektir. Biz senin
ismini geceye duyuruyoruz: Ey gece tatl× (filan×n) büyülü ismini iüit.
Çan, yard×mc×ya tekrar geri verilir, bu s×rada papaza toprak kavanozu uzat×l×r. Papaz, az bir miktar toprak al×r ve onu çocuùun avuç içlerine
ve ayak tabanlar×na hafifçe sürter ve üunlar× söyler:
– Belial’in ad×yla; karanl×ù×n, nemli planetin -senin kendisinden ç×kt×ù×n çukurun- resmen icra etmek ve haf×zada iz b×rakmak için onun iüaretini senin üzerine koyuyoruz, Ana Yeryüzü’nü verimli k×lan insanl×ù×n
f×ük×ran ak×nt×s×n× icra etmek için?.. (Burada çocuùa ismen hitap edilerek
üöyle denilir): Biz seni davet ediyoruz ki, senin gücün de sonsuza dek
devam edebilsin, daima insan ve toprak olarak güçlü ol, çünkü onlar seninle birdir.
Papaz, toprak kab×n× geri vererek, içinde deniz suyu bulunan kab× eline al×r ve aüaù×dakileri söyleyerek, çocuùun el ve ayaklar×n× yaùlar:
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346 LaVey, The Satanic Rituals, s. 208-218.

Böylece tören, al×ü×lm×ü tarzda sona erer.346

– Diùerleri: Selam, ûeytan!

– Papaz: Selam, ûeytan!

– Diùerleri: Selam! (yine çocuùun ismini söylerler).

– Papaz: Selam! (burada çocuùun ismini söyler).

Papaz, k×l×c× çocuùun aln×ndan kald×r×r ve ayn× hareketin bir parças×
olarak onun ucunu çocuùun üstünden ve arkas×ndan Baphomet’in Mührü’ne doùru yükseltir. Bu s×rada, tüm diùer kat×l×mc×lar yüzlerini altara
doùru çevirir ve saù kollar×n× boynuz duruüu vaziyetinde havaya kald×r×rlar.

– Çocukluk hayaliyle ortaya konan tüm suretlerle, gece perisinin kanad× vas×tas×yla sürüklenen ve kar×üt×r×lan tüm üeylerle, rüzgar×n üzerindeki tüm nazik h×ü×rt×lar ve karanl×ktaki tüm kurbaùa veya karga sesine
benzer seslerle, ey kurbaùalar ve kara kurbaùalar, fareler ve kargalar,
kediler, köpekler, yarasalar ve balinalar ve bu önünüzde duran çocuk gibi tüm siz kedi ve küçük benzerler: Bu çocuùu takdis edin, onu destekleyin, çünkü o temizlenmeye ihtiyaç duymayanlardand×r, çünkü o, tüm
sizler gibi, zât×nda mükemmeldir (kusursuzdur) ve bu kafan×n içindeki
akla sizin tanr×n×z, ûeytan’×n Mutlak Gücü’nün Tezahürü taraf×ndan yön
verilecektir.

Papaz, elindeki kab× yard×mc×ya verir ve k×l×c× al×r, onun ucunu çocuùun aln× üzerine koyar ve üunlar× söyler:

– Levitan’×n ad×yla ve büyük tuz deniziyle biz senin varl×ù×n× yarat×l×ü özü (maddesi) içerisinde söylüyoruz. Sulu cehennemin tüm sakinleri sana tebessüm etsin, (burada çocuùun ismi zikredilir) ve senin üzerinde sevgi ile girdap gibi dönsün. Ey tuzlu miras×n küçük yavrusu! Okyanuslar senin aük×na bir üükran ve sevinç ilahisi tanzim etsin.

347 Pike, ERR, 57; Brandon, DCR, 142.
348 Brandon, DCR, 142.
349 Hinnells, DR, 206.
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Esasen Roma Katolikliùi’nde kullan×lan bir terim olan349; ayn× zamanda úsa’n×n haç üzerinde kurban ediliüinin kutlan×l×ü× olarak da kabul

K×saca “ûeytan’a Tap×nma Âyini” diye de tan×mlanabilecek olan
Black Mass, Roma Katolikleri’nde “Ekmek-ûarap Âyini” olarak bilinen
“Mass”a bir alternatif olarak ortaya konan ve düzenlenen bir âyindir.
Âyinde kullan×lan unsurlar ve dini kavramlar tamamen H×ristiyanl×k’taki Mass’tan al×nm×ü, fakat asl×ndan ve kutlan×ü amac×ndan sapt×r×larak inkarc× ve hakaretvari bir tutumla uygulamaya konulmuütur. Dolay×s×yla,
bir kavram×n veya dini unsurun asl×n× ve doùrusunu bilmeden tahrif edilmiü üeklini anlamak daha da zorlaüacaù×ndan, burada Mass hakk×nda biraz bilgi vermek gerekecektir.

Black Mass, asl× itibariyle, Roma Katolik Kilisesi’nde ölülerin hat×ras×na düzenlenen âyine verilen isimdir. Âyinde siyah elbiseler giyildiùi için ona bu isim verilmiütir. Roma Katolik Âyini olan Mass’×n “Satanistler” taraf×ndan inkarc× bir tutum içerisinde ve alayc× bir tarzda taklidine de ayn× zamanda Black Mass ad× verilmiütir.347 Genellikle Büyücülük’le irtibatland×r×lm×üt×r. Bu âyinde tüm semboller ve dinî merasim tersine çevrilmiütir. Âyinde icra edilen Mass Kurban×, Tanr× yerine ûeytan’a sunulmaktad×r. Black Mass hakk×ndaki bilgiler, Satanizm ve büyücülüùün tüm üekilleriyle ilgili olduùundan, genellikle kapal× kalm×ü ve
çoùukere de üüphe ile karü×lanm×üt×r.348

VII– ûEYTAN’A TAPINMA ÂYúNú: BLACK MASS

Modern Satanizm, Modern Satanizm’de Vaftiz ve Satanizm’de 21
hedef hakk×nda verilen bu bilgilerden sonra, bütün Satanist gruplarda üu
veya üekilde yayg×n olarak tatbik edilen ve “ûeytan’a Tap×nma Âyini”
anlam×na gelen “Black Mass” konusuna da yer vermek gerekecektir.

Parrinder, Living Religions, s. 167.
Brandon, DCR, 432; Hinnells, DR, 206; Gündüz, age, s. 122.
Ringgren-Ström, age, s. 149; Schimmel, age, s. 240.
Bkz. Gündüz, age, s. 122-123; Erbaü, H×ristiyan Âyinleri, s. 167-177.
Bkz. LaVey, Satanic Rituals, s. 16 (dipnot).
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351
352
353
354

úüte Satanistler’in düzenlemiü olduùu Black Mass Âyini, H×ristiyanl×k’taki Ekmek-ûarap Âyini’nin inkarc× bir tutum içerisindeki taklidi ve
yukar×da zikredilen dua formülünün asl×ndan uzaklaüt×r×larak okunuüundan ibarettir. Black Mass’ta tatbik edilen unsurlar Ekmek-ûarap Âyini’nden al×nm×ü, fakat pek çoùu tahrif edilmiütir. Özellikle úsa ve Tanr×’n×n isminin geçtiùi yerlerde, bu isimler ç×kar×larak onlar×n yerine ûey-

“úmdi siz üöyle dua edin: Ey göklerde olan Babam×z, ismin mukaddes olsun; melekûtun gelsin; gökte olduùu gibi yerde de senin iraden olsun; gündelik ekmeùimizi bize bugün ver; ve bize borçlu olanlara baù×ülad×ù×m×z gibi, bizim borçlar×m×z× bize baù×üla; ve bizi iùvaya götürme,
fakat bizi üerirden (ûeytan) kurtar; çünkü melekût ve kudret ve izzet
ebedlere kadar senindir. Âmin”.

Hz. úsa’n×n havarileriyle yediùi son aküam yemeùine izafeten düzenlenen bu âyin, çok erken dönemlerden itibaren H×ristiyanlar taraf×ndan
düzenli olarak kutlanan bir sakrament haline gelmiütir. Bu âyin, bir H×ristiyan için, úsa Mesih’in eti ve kan×yla bütünleümek anlam×n× taü×r.353
Black Mass’×n, Matta, 6/9 vd.da yer alan üu ifadelerin karma kar×ü×k bir
üekilde okunuüundan oluüturulduùu söylenmektedir:354

edilen350 Mass, Roma Katolikleri’nin baül×ca ibadetidir. Menüei itibariyla “dini bir ibadet” anlam×na gelen Mass, asl×nda Roma Katolikleri’nin
Evharistiya (Ekmek-ûarap) Âyini’ni ifade etmek için kullan×lm×üt×r.351
Latince “Missa”dan türetilmiütir. Missa da, H×ristiyan ibadetinin Katolikler’deki ismi olup, papaz×n, “gidin, üimdi gitme zaman×d×r (Ite missa
est)” sözlerinden al×nm×üt×r.352
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Satanik âyinin ve Satanizm’in kendisinin özü, eùer ümitsizlikten ziyade mant×ki olarak ele al×nacak olursa, subjektif bir duruma objektif
olarak girmektir. Bununla birlikte farkedilmelidir ki insan davran×ü× hemen tamam×yla bir itici güçle motive edilir. Bu sebeple, bir defa duygular tercihlerini ortaya koymuüsa objektif olmaya çal×ümak zordur. únsan,
kendine yalan konuüabilen ve sonra da ona inanan yegane hayvan olduùundan, o, kendisinin fark×nda olmaya bir dereceye kadar bilinçli olarak
çaba sarfetmelidir. Âyinsel büyü, baüar× için duygusal yoùunluk üzerine

Herhangi bir dinî muhtevada subjektif ak×l için hayal gücü (kuruntu), g×das×n×n kalitesi hakk×nda, ince farklar× beùenisinden daha az ay×rdedicidir. Satanizm’in dini âyinleri, âyinleri tatbik edenleri kontrol etmekle görevlendirilmeyen o hayal gücü konusunda diùer inançlardan
ayr×l×r. Satanik âyinin içerisinde yer alanlar, âyine kat×lanlar× köle yapmak için deùil, daha ziyade onun amaçlar×na hizmet etmek için tasarlanm×üt×r. Böylece hayal gücü (kuruntu, muhayyile), sistemden ziyade, fert
taraf×ndan bir büyüsel silah olarak kullan×lm×üt×r. Bu, fark×nda olmadan
hariçten tahrif etmeye devam edilirken, bir kimlik olarak Satanizm’e
kendini adad×ù×n× iddia edecek kimselerin olmad×ù×na ve olmayacaù×na
da iüaret etmek anlam×na gelmez.
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355 Bkz. s. 110-113.
356 Lord’s Prayer; Hz. úsa’n×n havarilerine öùretmiü olduùu, yukar×da metnini vermiü olduùumuz
duad×r. Bkz. Matta, 6/9-13; Luka, 11/2-4.

Satanik Âyin bu tür deùiüikliùi çok s×k kulland×ù× için, hem odan×n
içinde ve hem de bir netice olarak d×ü dünyada, ters çevrilmiü haç ve genellikle Black Mass ile irtibatland×r×lan tersine doùru okunan Lord’s Prayer356 ayn× zamanda Satanizm’le eüanlaml×d×r. Satanizm gerçekte karü×
görüüü temsil ettiùi ve deùiüiklik için bir katalizatör görevi yapt×ù× için,
bu genelleütirme teoride doùrudur. Gerçek üu ki; tarih boyunca “doùru”
veya “hakl×” olanlar×n neüvünema bulabilmesi için bir “kötü isme” ihtiyaç duyulmuütur. úlk Black Mass’×n (Messes Noirs) mevcut litürjinin
z×tlar×n× ortaya koymas× ve böylece heretik düüüncenin orijinal küfrünü
(mukaddes üeylere hürmetsizlik) güçlendirmesi beklenmiütir.

Görülecektir ki âyinler süresince cereyan eden mant×ùa ayk×r× düüen
yayg×n bir unsur bu kitab×n içinde yer alm×üt×r. Dolay×s×yla; yukar× aüaù×,
sevinç ac×, karanl×k ayd×nl×k, kölelik hürriyet, ç×lg×nl×k akl× baü×nda olma
vs. dir. “ûeytan (Satan)” kelimesinin gerçek semantik ve etimolojik anlamlar×n× göz önünde bulundurarak, mevkiler (konum), duygular ve deùerler çoùunlukla baü aüaù× edilmiü ve tersine çevrilmiütir. Bu, s×rf mukaddes deùerlere sayg×s×zl×ùa hizmet etmesi niyetiyle deùil; aksine, varl×klar×n daima görüldükleri gibi olmad×klar×n× ve tanr×laüt×rman×n da bir
ölçüsü olmad×ù×n×; çünkü uygun üartlar alt×nda herhangi bir ölçünün deùiüebileceùini aç×kça göstermek için kullan×lm×üt×r.

Bir büyü uygulamas×nda temel bileüimler arzu, zamanlama, tasvirler, yön ve denge olarak kategorize edilebilir. Bunlar×n her biri “The Satanic Bible” isimli eserde aç×klanm×üt×r.355 Bu bölümde yer alan materyal, geçmiüte yarat×c× veya tahrip edici sonuçlar için kullan×lm×ü olan Satanik Âyin türünü temsil eder.

Black Mass konusuna ve icra ediliü üekline geçmeden önce, Anton
Szandor LaVey’in, “The Satanic Rituals” isimli kitab×n×n giriüinde âyinle ilgili olarak yapm×ü olduùu üu aç×klamay× vermek, konunun daha iyi
anlaü×lmas×na katk×da bulunacakt×r:

“Bu kitab×n içinde yer alan âyinler genellikle bir büyü proùram×nda
bulunmayan bir aç×k kalplilik derecesini temsil eder. Âyinlerin hepsinin
ortak bir yönü vard×r: Tamamen “öbür yan×” temsil eden unsurlara sadakat...

dayand×ù×ndan, çareler üreten tüm duygu tarzlar× âyinin icras×nda kullan×lmal×d×r.

tan’×n ismi konulmuütur. ûu halde Black Mass’×n dayand×r×lm×ü olduùu
esas ve unsurlar bunlard×r.

357 LaVey, The Satanic Rituals, s. 16-17.
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Black Mass; sadece onu icra etme ihtiyac× hisseden kimseler için geçerli olduùu söylenen bir Satanik merasimdir. Tarihi olarak, Black
Mass’×n d×ü×nda, Satanizm’le daha yak×ndan irtibatland×r×lan hiçbir dinî
merasim yoktur. Black Mass, say×s×z defalar icra edilmiü bir âyin olmas×na raùmen, baz× zamanlarda ve baz× durumlarda, bu âyine kat×lanlardan
bir k×sm×n×n Satanist olmad×ù× ve s×rf “Tanr×’ya muhalif olan bir üey ûeytan’a âit olmal×” düüüncesinden hareketle bu tür âyinlere kat×ld×klar× da
ifade edilmiütir. Engizisyon Mahkemeleri’nin yürürlükte olduùu dönemlerde, Bat×’da, Tanr×’n×n ve úsa’n×n hükümranl×ù×ndan üüphelenen
herhangi bir kimse hemencecik ûeytan’×n bir hizmetçisi olarak kabul

Mesela geleneksel Black Mass; yanl×ül×kla bir tören, mukaddes üeylere hürmetsizliùin (küfür) parlak bir gösterisi olarak kabul edilebilecektir. Gerçekte Black Mass; H×ristiyan dogmas× taraf×ndan empoze edilen yasak üeylerden genellikle kendisini ar×nd×rmak için üahsi bir ihtiyaç
içerisine dahil edilmiütir. Bu durumda bu bir âyindir. Eùer bir Black
Mass, merakl×lar taraf×ndan veya “eùlence için” icra edilirse, o bir grup
toplant×s× olur”.357

Âyinde ve âyin odas×nda ortaya konanlar iki kesin kategoriye ayr×l×r:
Âyini icra edenin arzu ettiùi bir sonuca yönelik olarak yap×lan âyinler
(rituals) ve parlak sadakat gösterileri veya bir oday×, hayat×n bir tezahürünü, hayranl×k duyulan bir üahs× ya da inanç aç×klamas×n× kutlayan törenler (ceremonies). Genellikle, bir tören desteklemeye hizmet ederken,
bir âyin kazanmak için icra edilmiütir.

Modern Satanizm, insan’×n bir “öteki yan”a ihtiyaç duyduùunun fark×ndad×r ve en az×ndan bir âyin odas×n×n s×n×rlar×, kutupluluùu gerçekçi
olarak kabul etmiütir. Böyle bir Satanik oda, süslemenin derecesine ve
içinde yap×lan fiillerin boyutuna dayanarak, konuüulamayan düüüncelerin gösterisi için bir meditasyon (tefekkür) odas× veya inatç×l×ù×n gerçek
bir saray× olarak hizmet görebilir.
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358 Galile (1564-1642), ünlü útalyan astronom ve matematikçisidir. Çal×ümalar×nda dedüktif metottan ziyade emprizmi kullanan Galile, bir çok önemli buluü yapm×üt×r. Güneü sistemiyle ilgili Kopernik teorisinde ×srar eden Galile, bu yüzden kilise taraf×ndan yarg×lanm×üt×r. Bkz.
Gündüz, age, s. 135-136.
359 LaVey, The Satanic Rituals, U.S.A 1972, s. 31, 32.

Özetle söylemek gerekirse Black Mass; üç yönlü bir amaca sahip
bulunan, merasime dayal× bir âyindir. Birincisi, o; Nâs×ral× úsa’ya baùl×
kilisede yap×lan Ekmek-ûarap Âyini’nin pozitif bir ters çevriliüi ve bu
anlamda bir Kara Büyü Âyini’dir. úkincisi, Black Mass; Nâs×ral× úsa’n×n
telkin etmiü olduùu dogmalar zincirinden üahsi bir kurtuluü ve böylece
onlar× bir inkar vas×tas×d×r: Yani, fark×nda olunmayan duygular× serbest
b×rakma âyinidir. Üçüncüsü, Black Mass kendi içinde bir büyüsel âyin;
âyini yöneten kimsenin yönlendirebileceùi büyüsel enerjiyi meydana
getirecek gerçek performanst×r.

Her nedense, Black Mass haberlerinin “inkarc×” mezhep ve tarikatlara karü× yöneltildiùi dönemlerde, bir büyücüyü bir Satanist’ten ay×ran
hassas noktalara çok az kimse dikkat ederdi. Engizisyoncular’×n gözünde büyücü ile Satanist aras×nda bir fark yoktu. Buna raùmen, büyücü
yaftas×n× taü×yan çoùunluùa benzemeksizin, kendi kendilerine “Satanik
bir tutum içerisinde” hareket edenlerin çoùukere kendi rezaletlerini kendileri kazand×ù× da kolayca söylenebilmiütir. Ancak bunun, Engizisyoncular’×n, bu tür serbest düüünenlere ve isyanc×lara karü× yapt×klar×n× affetmek demek olmad×ù×, fakat o tür kiüilerin kilise babalar× için gerçek
birer tehlike olduklar×n× itiraf etmek anlam×na geldiùi belirtilmiütir. Mesela Galileo358 ve Leonardo da Vinci gibi ûeytan’la birlikte hareket etmekle suçlanan kimseler, statükoyu y×kmaya yönelik düüünce ve teorileri aç×klamalar× anlam×nda, kilise yöneticilerine göre, çok aç×k bir üekilde Satanik bir tav×r sergilemiülerdi.359

edilir ve bundan dolay× da cezaya çarpt×r×l×rd×. Yine, herhangi bir düümana ihtiyaç duyan Engizisyoncular, o kiüiyi ûeytan’×n kontrolüne girmiü
farzederek büyücü k×l×ù×nda düüünürlerdi.
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360 Altar; çeüitli dinlerde üzerine kutsal objeler konan taü, aùaç ya da metalden yap×lm×ü olan ma-

Baülang×ç úlahisi’nin ilk kelimeleri, daha sonra nelerin yap×lacaù×n×n
bir iüareti say×lm×üt×r. Fakat takip edilecek olan bu üeyler hiçbir dinî kitaptan al×nm×ü olmay×p, sadece âyini yöneten kimsenin kendi gerçek
davran×ülar×na baùl× bir uygulama olduùu san×lmaktad×r. Âyinde altar
(sunak)360 görevi yapacak olan bayana, âyin s×ras×nda alacaù× yer göste-

Black Mass beü bölüme ayr×lm×üt×r. Anlaü×lmas×n× saùlamak için, her
bölümün baü×nda ayr× ayr× birer k×sa aç×klama yap×lm×üt×r. úlk bölüme Introit (dinî âyinin baülang×c×nda sesle okunan ilahi) ad× verilmiü olup âyini idare eden kimse ile yard×mc×s× aras×nda geçen haz×rl×k niteliùindeki
bir diyalogtan ibarettir. Bu bölümde, Hiristiyanlar’×n Ekmek-ûarap Âyini’ni icra üekli yak×ndan takip ve taklit edilir. Ancak âyinde takdis merasimi, Yahudiler’in Tanr×s× Yahve veya úsa’n×n yerine konan ûeytan’×n
ad×yla yap×l×r. Black Mass’×n bu k×sm× k×sa ve özeldir. Papazlar×n veya
yard×mc×lar×n âyin esnas×ndaki davran×ülar×n× tarif edecek hiçbir dua veya bölüm baül×ù× olmad×ù× gibi, âyine kat×lmak üzere toplanan inan×rlara,
baülang×ç ilahisinin icras×na herhangi bir üekilde katk×da bulunmak üzere hiçbir davette de bulunulmaz.

Blac Mass konusunda giriü niteliùinde verilen bu bilgilerden sonra,
bölümleri ve icra ediliü üekli hakk×nda aç×klay×c× bilgiler vermek gerekmektedir. Ancak, iüaret etmek gerekir ki, H×ristiyan mezhepleri aras×nda
Ekmek-ûarap Âyini’nin icras×nda nas×l ufak tefek farkl×l×klar veya ayr×nt×lar varsa, Satanist gruplar aras×nda da Black Mass’×n icras×nda baz×
farkl×l×klar vard×r. Fakat biz, bu âyinler içerisinde en yayg×n olanlardan
birini vermeyi uygun gördük. Böyle yapmadaki amac×m×z da, “ûeytan’a
Tap×nma Âyini (Black Mass)” ad× alt×nda ve güya H×ristiyanl×ù×n Ekmekûarap Âyini’ne karü× alayl× ve inkarc× bir tutum sergileme bahanesiyle
neler yap×ld×ù×n× okuyucunun bilgisine ve ibret nazarlar×na sunmakt×r. Bu
aç×klay×c× bilgilerden sonra Black Mass’×n bölümlerine ve icra ediliü
üekline geçebiliriz.
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sa benzeri nesneler; kurban yada sunak yerinin ad×d×r. H×ristiyanl×k’ta Ekmek-ûarap Âyini’nde
kullan×lan masa için de bu terim kullan×lmaktad×r. Bkz. Gündüz, age, s. 27.

2– Bir ûarap Tedariki: Geleneksel olarak úsa’n×n kan× ile benzerliùi en iyi üekilde devam ettiren k×rm×z× üarap, hem ûeytan’a Tap×nma

1– Takdis Edilmiü Bir Ekmek: Bu ekmek, ya dininden dönmüü ve
geleneksel olarak ûeytan’a Tap×nma Âyini’ni icra eden bir papaz taraf×ndan kutsanm×ü veya bir kilisenin kutsal yerinden çal×nm×ü olabilir. Bu
ekmeùi elde etmenin baüka yollar× da vard×r.

Satanik Mass’ta sürekli olarak elden ele dolaüt×r×lan araç ve gereçler
aüaù×daki üekildedir:

Altar-çocuk, Katoliklik’te çok kullan×lan bir deyimdir. Bu yüzden,
bir Satanik Mass’ta hizmetçi olarak hem erkek hem k×z çocuùu kullan×m× en uygun olan×d×r. Daha sonra görüleceùi gibi, âyinde k×z çocuùu en
aktif rolü üstlenir. Ki, o k×z×n orada bulunuüuna baùlanan aç×k bir üekilde hiçbir seksüel kullan×m×n olmamas×, baüka herhangi bir üeyden dolay× deùil, belki de daha ziyade 19. yy. Satanik âyininden kaç×nmak içindir. Daha sonra gelecek olan cinsel yaklaüma ve onunla ilgili baül×k göz
önünde bulundurularak, yard×mc× k×z×n âyindeki rolü bilinçalt×na itilmiü
yasak güdüleri toplumca kabul edilir üekle dönüütürmek üeklinde düüünülürse, tamamen yan×lm×ü olunmayacaù× ifade edilmiütir.

rilir. Yard×mc× kimseler buhurluklar× ve mumlar× yakar ve icra edilmek
üzere olan úsa Mesih’i inkar âyini için herüeyi haz×r hale getirir. Âyini
yönetecek olan kimse ve ona yard×m edecek olanlar; ki bunlar bir erkek
veya k×z çocuk olmalar× halinde, geleneksel olarak makul düüünebilme
çaù× olarak kabul edilen yedi yaü×n× geçmiü olmal×d×rlar, tap×naùa (kutsal
yere) yaklaü×rlar. Eùer kendisine bu isim verilebilirse, papaz; burada verilen formülle öne sürüldüùü gibi, bu noktada altara k×sa bir giriü yapabilir. Baülang×ç úlahisi’nin geri kalan k×sm×, bu kutsall×ù× bozulmuü takdis merasimi için düzenlenen araç gereçlerin âyinsel teftiüi esnas×nda
söylenebilir.
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4– Bir Buhurdan ve Buhur Tabaù×: Bu arada, mangal kömürü ve
metile edilmiü özler gibi, bir miktar yanabilir s×v×, buhuru tutuüturmak
ve duman×n yay×lmas×n× saùlamak için gerekebilir. Ayr×ca buhur, en güzel kilise buhurundan da olabilir. Her ne kadar oranlar× tam ve uygun
olarak verilmemiüse de, kar×ü×m×ndaki maddelerden her biri Huysmans
taraf×ndan verilen buhur üu üekildedir: a– Caddelerden toplanan asfalt,
b– Banotu yapraklar×, tatula ve kurutulmuü it üzümü, c– Lavanta yap×m×nda kullan×lan kokulu bir çeüit sar× sak×z (mür). Huysmans, her ne kadar baül×ca kar×ü×mlar listesine onu dahil etmiü olmasa da, sak×z nevinden bir kokuyu da zikretmiütir ki büyük bir ihtimalle bunun haühaü (kenevirden ç×kar×lan esrar) olabileceùi tahmin edilmektedir. Bu listenin,
Üç Kral’×n çocuk-úsa’ya vermiü olduùu hediyelerden biri olan ve geleneksel olarak daha ac× ve kabul edilemez diye nitelenen Mür’ü ve büyücülük literatüründe çok iyi bilinen üç zehirli otu ihtiva etmesi ilginçtir.
Bunlar, teker teker ve detayl× bir üekilde üöyle incelenmiütir:

3– ûarap Kadehi: Âdete göre bu kadeh bir gümüü veya herhangi
bir metal ya da madde olabilir. Fakat Satanizm’de kullan×lan tüm altar
(sunak) eüyalar×nda olduùu gibi, alt×n bir ihtiyaç veya gerekli deùildir.
LaVey’in hakl× olarak iüaret ettiùi gibi alt×n, H×ristiyanl×ù×n ve diùer muteber dinlerin tercih edilen metali idi ve böylece alt×n kullanmama yoluyla da H×ristiyan dinine küfretme sürdürülmüütür. Kadehi süsleyen
dekorasyonlar, onlar×n kendi sembolizmine göre aç×kça H×ristiyanl×ùa ait
unsurlar olmaktan ziyade pagan veya Satanik unsurlar taü×maktad×r. Bunun yan×nda kadeh bir perde veya tül ile örtülür.

Âyini’nde hem de Katolik âyinlerinde kullan×lm×üt×r. Doùu úspanya’daki Tarragona’n×n en güçlü k×rm×z× üarab×, hem vino (ucuz ve s×radan bir
içki türü) sacro ve hem de vinum sabbati’nin bileüiùini meydana getiren
seçkinlerden biridir. Buna raùmen, Black Mass’larda kullan×lan üarab×n,
hem s×hhate zarar veren hem de sanr×ya kap×lmaya sebep olan esrar vb.
gibi üeylerin bir kar×ü×m× olduùu da bilinmektedir.
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aa– Banotu: Müsekkin olarak kullan×lan bir ilaç olup Dioskorides
günlerinden beri zehirli olarak kabul edilmiütir. Hem tohumu hem de
kabuklar× diü aùr×s×n× hafifletmek için tütsü olarak kullan×lm×üt×r. Ayr×ca
onun zehirli ilaçlar×ndan her birinin hem kurutmaya hem de kaynatmaya elveriüli oluüu, onu herhangi bir buhur için ideal bir unsur haline getirmiütir. Banotu’nun, kendisini yiyen insan veya hayvanlar× öldürebileceùi belirtilmiütir.
ab– Al×ç Elmas×: Bitki biliminde Datura Stramonium olarak bilinmekte olup kurutma ve depolama yönünden Banotu ile oldukça benzer
özelliklere sahiptir. Al×ç Elmas×, çok yönlü bir zehirdir ve Banotu gibi
anormal üuur durumlar× meydana getiren; tehlikeli ve saùl×ùa zararl× bir
üey olarak kabul edilmiütir.
ac– Öldürücü út Üzümü: Güzel avrat otundan ç×kar×lan ve hekimlikte kullan×lan zehirli bir madde olduùu söylenmektedir. Atropa belladonna olarak da bilinir. Yunan mitolojisinde Atropos üçüncü kader olup
Atropos’un makas×n× kullanan kimsenin, insan×n hayat damarlar×n× keseceùine inan×lm×üt×r. Onun zehirli ve morfin gibi kuvvetli ve tehlikeli bir
grup ilac×ndan her biri, Banotu ve Al×ç Elmas× gibi, kaynatmaya ve kurutmaya dayan×kl× olup Banotu ve Al×ç Elmas× gibi, büyücülerin heyecan
ve ç×lg×nl×k meydana getiren uçan merhemi ve duygular× zenginleütiren
geleneksel bir kar×ü×m× idi.
5– Bir ûeytan Sureti: Satanik Mass’ta kullan×lan eüyalardan beüincisi bir ûeytan suretidir. Aç×kças× böyle bir suretin mahiyet ve üeklinin,
Satanistler’in herhangi bir âyinine kat×lan veya icra eden kimsenin yorumu ile iç içe girmiü olabileceùi ifade edilmiütir. Anlat×ld×ù×na göre, 19.
as×r Lusiferciler’i, Lusifer’i, Venüs’ün erkek bir üekli olarak sabah ve
aküam y×ld×zlar× ile denk tutarak, belki de yak×ü×kl× bir gencin suretine
imada bulunmuülard×r. ûeytan’×n daha aç×k bir üekilde puta benzeyen ve
seksüel suretinin, Eliphas Levi taraf×ndan tasvir edilmiü olan Sabbat Keçisi olabileceùi kaydedilmiü olup muhtemelen bunun ayn× zamanda bir
alternatif olarak kullan×lm×ü olabileceùi söylenmiütir.
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Âyine kat×lan erkekler siyah elbise giyerler. Elbiseler baül×kl× ve kukuleteli olabilir ve eùer istenirse yüz de örtülebilir. Yüzü örtmedeki
amaç, âyine kat×lan kimsenin endiüe duymaks×z×n yüzündeki coükuyu

a– Elbise

Bir Satanik âyinde kullan×lan âletler, kullan×l×ü amaçlar× ve bunlardan
bir k×sm×n×n ifade ettiùi sembolik anlamlar LaVey taraf×ndan, yukar×da
anlat×lanlardan genelde biraz daha farkl× olarak üu üekilde belirtilmiütir:

9– Bir Aspergilus (Kutsal Su Serpici): LaVey, bunun üekil olarak
erkeklik uzvuna benzemesi gerektiùinde ×srar etmiütir. Böyle bir ×srar,
en az×ndan Satanik âyinin ruhuna uygun bulunmuütur. Geleneùe göre
sadece altar, Black Mass’×n kutlan×ü×n×n baülang×c×nda örtüsüzdür. Âyini
idare eden kimse, yard×mc×lar ve cemaat, en az×ndan belirgin bir elbise
giyer. Hakikatte, tarih boyunca, alternatif papazlar taraf×ndan giyilen elbiselerin özenle haz×rlan×ü× ve tam tan×m× çok deùiüik kaynaklar taraf×ndan verilmiütir. Bunlar sade gömlekten ç×km×ü, meüe palamudundan ve
koç, keçi ve diùer Satanik hayvanlara ait erkeklik uzvu ile süslenerek,
tüm Satanik k×yafetlere dönüütürülmüütür. Mevcut dinî âyin kitab×nda
da görüleceùi gibi, âyine kat×lanlar×n, nazik zamanlarda kolayca ç×karabilecekleri elbiseleri giymeleri uygun görülmüütür.

8– Küçük Bir Kazan

7– Mumlar ve Mum Taü×y×c×lar: Huysmans taraf×ndan tavsiye edilen veya kullan×lan mumlar×n -gelenek taraf×ndan öyle istendiùinden- siyah olduùu ve renkleri için kömür katran× ve zift ihtiva ettiùi bildirilmiütir. Günümüzde, aküam-partisi eùlenceleri için, her üeyi satan büyük
maùazalardan temin edilebilen siyah mumlar ile, daha az dramatik renk
kullan×lmaktad×r. Sabbat ×ü×ù×n×n deùiümez bir kar×ü×m× olarak kullan×lan
bebek yaù×n×n yerini de Stearin alm×üt×r. Kollu üamdan×n say×s× ve dizayn×, dinî âyin kitab×na baùl× kalarak tespit edilmemiütir...

6– Çan
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361 Adrenalin olarak da telaffuz edilmekte olup öfke, korku, endiüe veya üiddetli arzu vs. zamanlar×nda vücut taraf×ndan meydana getirilen ve çabuk ve üiddetli faaliyete sebebiyet veren kimyasal bir kar×ü×md×r.

Satanizm, ruhtan ziyade bir “beden dini”dir; bu sebeple, Satanik törenlerde bir beden altar× (canl× altar) kullan×lm×üt×r. Bir altar×n amac×, bir
tören boyunca tüm dikkatlerin kendisine yoùunlaüt×r×ld×ù× bir odak noktas× olarak hizmet etmesidir. Satanik âyinlerde ç×plak bir kad×n kullan×lm×üt×r. Çünkü kad×n tabii edilgen al×c×d×r ve toprak anay× temsil eder.

LaVey’e göre insan’×n ilk altarlar× canl× bedenler ve kan idi ve insan×n tabii içgüdüleri ve eùilimleri, onun dininin dayand×r×ld×ù× temellerdi.
Daha sonraki dinler, insan’×n tabii eùilimlerini günah sayarak, onun yaüayan altarlar×n× taü sütunlara ve metal y×ù×nlar×na dönüütürdü.

b– Altar (Sunak)

Siyah renk, âyin odas×ndaki elbise için seçilmiütir. Çünkü siyah, Karanl×k Güçler’in sembolüdür. Kad×nlar; âyine kat×lan erkeklerin duygular×n× tahrik etmek amac×yla, seksüel yönden çekici elbiseler giyerler. Bu
suretle, daha güçlü bir iü görmeyi garanti edecek olan adrenal361 veya
bio-elektrik enerjinin daha yoùun olarak boüalt×lmas×n×n saùlan×lm×ü olacaù×na da inan×lm×üt×r.

Âyin odas×na girmeden önce erkekler uzun elbiseleri (cübbe) giyerler ve âyin boyunca da ç×karmazlar. Erkekler, siyah cübbeler yerine tamamen siyah elbiseler de giyebilirler.

özgürce aç×ùa vurmas×na izin vermektir. Ayn× zamanda yüzün örtülmesi,
bir kat×l×mc×n×n bir baükas×na karü× eùlence veya üaük×nl×ù×n× azalt×r. Kad×n kat×l×mc×lar seksüel yönden tahrik edici elbiseler giyerler. Siyah elbiseler daha çok yaül× kad×nlar içindir.Bütün kat×l×mc×lar Baphomet’in
mührünü taü×yan amuletlerini veya ûeytan’×n geleneksel beü köüeli y×ld×z×n× takarlar.
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Baphomet, keçinin üretken verimliliùi ile birleütirilen Karanl×k Güçler’i temsil eder. Onun “saf” üekli içerisinde ters çevrilmiü beü köüeli
y×ld×z, y×ld×z×n beü ucunda bir insan figürünü kuüat×yor olarak gösterilmiütir. Yukar×dan üç ve aüaù×dan da iki uç, insan×n ruhi yap×s×n× sembolize etmektedir. Satanizm’de beü köüeli y×ld×z ayr×ca da kullan×lm×üt×r.
Fakat Satanizm, insan×n içgüdülerini veya ruhi tabiat×n×n aksini temsil
ettiùinden, beü köüeli y×ld×z, keçinin kafas×na kusursuz bir üekilde uydurmak için ters çevrilmiütir. Keçinin düaliteyi temsil eden boynuzlar×
savunmada yukar× doùru dürter (kakar); y×ld×z×n diùer üç ucu da ters çevrilmiü ya da inkar edilen teslisi temsil eder. Sembolün en d×ü çemberin-

Baphomet’in sembolü ilk defa, ûeytan’× temsil etmek üzere Templier ûövalyeleri taraf×ndan kullan×lm×üt×. Bu sembol as×rlar boyunca çok
farkl× isimlerle an×lm×üt×r. Bunlar aras×nda: Mendes’in Keçisi, Bin
Genc’in Keçisi, Siyah Keçi, Judas’×n Keçisi ve belki de en uygunu olarak da Günah Keçisi vard×.

c– Baphomet’in Sembolü

Baz× âyinlerde altar hizmeti gören kad×nlar için ç×plakl×k pratik olmayabilir. Bu sebeple o, elbise giyinmiü veya k×smen örtülü olabilir. Eùer
bir kad×n âyini tek baü×na icra ediyorsa, o âyinde kad×n×n altar olarak kullan×lmas×na ihtiyaç duyulmaz. Bir âyinde altar niyetiyle kad×n kullan×lmam×üsa, kad×n×n üzerine yatmas× için kullan×lan yükseltilmiü zemin,
âyin için gerekli diùer âletleri üzerine koymak üzere kullan×labilir. Daha büyük grup âyinleri için, iki kenar× paralel olan diùer ikisi olmayan
dört kenarl×, yaklaü×k 3-4 feet yüksekliùinde ve 5.5-6 feet uzunluùunda
bir altar, kad×n×n üzerine yatmas× için özel olarak kurulabilir. Bunun kullan×ül× olmamas× halinde veya özel törenlerde herhangi bir yüksek zemin
kullan×labilir. Eùer bir kad×n âyinde altar görevi yapmak üzere kullan×lm×üsa, diùer âletler, papaz×n kolayca uzanabileceùi bir yerdeki masan×n
üzerine konulabilir.
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Çan’×n y×k×c× etkisi, âyinin baülang×ç ve sonunu belirlemek için kullan×lm×üt×r. Papaz, saùdan sola doùru çevirerek ve çan sesini pusulan×n
dört ana ucuna doùru döndürerek, çan’× dokuz defa çalar. Bu, havay×
tüm harici seslerden ar×nd×rmak ve saflaüt×rmak için bir defa âyinin baü×nda ve çal×ümay× art×rmak ve âyinin son bulduùunu bildirme alameti
olarak, âyinin sonunda bir defa daha çal×n×r. Kullan×lan çan’×n ses kalitesi, yumuüak ve ç×nlamaktan ziyade yüksek ve etkileyici olmal×d×r.

e– Çan

Siyah mumlar güç ve âyine kat×lanlar×n baüar×s× için kullan×l×r. Yine
siyah mumlar, âyine kat×lm×ü olanlar taraf×ndan yaz×lm×ü olan ve onlar
taraf×ndan istenen nimetlerin üzerine yaz×lm×ü olduùu parüömenleri yok
etmek üzere kullan×l×rlar. Beyaz mum da düümanlar×n yokedilmesi için
kullan×l×r. Üzerlerinde bedduâlar×n yaz×l× bulunduùu parüömenler de beyaz mumun alevinde yak×l×rlar.

Satanik âyinde kullan×lan mumlar; ×ü×ù×n taü×y×c×s×, ayd×nl×k, yaüayan
alev ve Cehennem’in Alevleri Lusifer’in ×ü×ù×n× temsil eder. Satanik
âyinde yaln×z beyaz ve siyah mumlar kullan×lmal×d×r. Beyaz mumdan da
sadece bir tane kullan×l×r. Fakat, âyin odas×n× ayd×nlatmak üzere ihtiyaç
duyulduùu kadar çok siyah mum kullan×labilir. En az×ndan, Karanl×k
Güçler’i ve sol-el yolunu temsil eden bir siyah mum altar×n soluna konulmal×d×r. Diùer siyah mumlar, ayd×nlatma için ihtiyaç duyulan yerlere
konulur. Beyaz ×ü×k “büyücüleri”ni ve saù-el yolunun takipçilerinin iki
yüzlülüùünü temsil eden bir beyaz mum altar×n saù×na konulur. Bunun
yan×nda, diùer ×ü×k kaynaklar× kullan×lmaz.

d– Mumlar

deki, Kabbala’n×n büyüsel öùretilerinden ç×kar×lan úbraniler’e ait figürler, sulu çukurun y×lan× ve ûeytan’la özdeüleütirilen “Levitan”× aç×klar.
Bu figürler, ters çevrilmiü y×ld×z×n beü ucuna tekabül eder.
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362 Satanist Âyini Black Mass’ta da geçen “ûeytan’a Yakar×ü” veya “ûeytan’× Duâ úle Yard×ma Çaù×rma” üu üekilde yap×lmaktad×r: “Yeryüzünün údarecisi, dünyan×n Kral× ûeytan’×n ad×yla Karanl×k Güçler’e, üeytani güçlerini bana vermelerini emrediyorum: Cehennem’in kap×lar×n× arkas×na kadar aç ve beni senin erkek/k×z kardeüin ve arkadaü×n! olarak selamlamak üzere boüluktan gel. Sözünü ettiùim müsamahalar× bana bahüet! Ben, senin ismini kendimin bir parças× olarak kabul ettim! Ben, bedene ait hayatta neüe duyarak, k×r hayvanlar× gibi yaü×yorum!
Ben, doùrunun taraf×n× tutar ve kötüye beddua ederim! Cehennemî tanr×lar×n tümüyle birlikte,
sözünü ettiùim bu üeylerin vuku bulmas×n× emrediyorum! Öne ç×k ve benim isteklerimi ortaya
koyarak isimlerinin etkisini göster!”. Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 144.

Putperestler taraf×ndan kullan×lan canland×r×c× s×v× veya Hayat úksiri,
H×ristiyan inanc× taraf×ndan âyinsel üaraba dönüütürülmüütür. Esas olarak, putperest âyinlerinde kullan×lan içki, törene kat×lanlar× rahatlatmak
ve coükular×n× art×rmak için içilmiütir. Satanizm, diùer dinlerin yapt×ù×
gibi, tanr×s×n× kurban etmez. Satanist, bu tür sembolik yamyaml×k üeklini asla uygulamaz ve H×ristiyanlar taraf×ndan kullan×lan âyinsel üarab×,
Satanik âyin için gerekli duygular× yoùunlaüt×rmak olan as×l amac×na
döndürür. ûarab×n bizzat kullan×lmas×na ihtiyaç yoktur. Hangi içecek daha canland×r×c× ve damaùa zevk verici ise ona öncelik tan×nmal×d×r. Hayat úksiri, ûeytan’a Yakar×ü’×n362 hemen akabinde, yukar×da aç×kland×ù×
gibi, Vecd Kâsesi’nden içilmiü olmal×d×r.

g– úksir

Satanik âyinde kullan×lan kâse veya kadeh Vecd (Coükunluk) Kâsesi’ni temsil eder. údeal olarak kâse gümüüten yap×lm×ü olmal×d×r. Eùer
gümüü bir kâse bulunamam×üsa; baüka bir metalden yap×lm×ü bir üey,
bardak veya çanak çömlek ve alt×n’×n d×ü×nda herhangi bir üey kullan×labilir. Alt×n daima diùer dinlerde ve cennet’e ait Dünya ile irtibatland×r×lm×üt×r. Kâsedeki içki önce papaz, sonra da bir yard×mc× taraf×ndan içilmelidir. Özel âyinlerde, kâsedeki içkiyi töreni idare eden kimse içer.

f– Kadeh
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363 LaVey’in belirttiùine göre Cehennem’in dört prensi; ûeytan, Lusifer, Belial ve Leviatan’d×r.
Bkz. Satanic Bible, s. 57.

Erkeklik tenasül uzvu sembolü, papaz×n yard×mc×lar×ndan biri taraf×ndan her iki elle tutulur ve eve hay×r getirmesi dileùiyle, pusulan×n her
bir ana noktas×na doùru metodolojik olarak iki defa sallan×r.

Erkek tenasül uzvu sembolü; zürriyet meydana getirme, erkeklik ve
sald×rganl×ù× temsil eden bir putperest verimlilik sembolüdür. Bu da H×ristiyanl×ù×n suç yüklenen törenlerine uydurmak için kafirce bir tutum
içerisinde tersine çevrilmiü diùer bir âlettir. Erkek tenasül uzvu sembolü, Katoliklik’te kullan×lan “kutsal su serpici”nin (aspergilus veya aspergilim) müraice olmayan versiyonu, müüterek penis’in tam bir üekil deùiüimidir!

×– Erkek Tenasül Uzvu Sembolü

Eùer özel âyinler için bir k×l×ç bulunamazsa, uzun bir b×çak, baston
veya benzer bir deùnek kullan×labilir.

K×l×ç papaz taraf×ndan tutulur ve ûeytan’a yakar×ü esnas×nda Baphomet’in sembolüne iüaret etmek için kullan×l×r. O ayn× zamanda, Âyin’in
Basamaklar×’nda aç×kland×ù× gibi, cehennem’in dört prensinin363 ortaya
ç×kmas× saùlan×rken de kullan×l×r. Papaz, seslice okunduktan sonra, mesaj veya talebi ihtiva eden parüömen vas×tas×yla k×l×c×n ucunu süngü gibi
dürter. O zaman k×l×ç, parüömen mum alevinin içine sokulurken parüömeni tutmak üzere kullan×l×r. Diùer kat×l×mc×lar×n taleplerini (rica, niyaz)
dinlerken ve ayn× üeyi tekrar ederken, papaz, geleneksel “üövalyelik”
tarz×nda, k×l×c× onlar×n baülar×n×n üzerine koyar.

Güç K×l×c×, sald×rgan gücün sembolüdür ve papaz×n kendisiyle el kol
hareketi yapt×ù× ve iüaret ettiùi kolu uzat×c× ve güçlendirici olarak da iü
görür. K×l×c×n bir benzeri, büyüsel âyinin diùer üekillerinde kullan×lan
uzun çubuk ve ateüte k×zart×lm×ü deùnektir.

h– K×l×ç

364 LaVey, Satanic Bible, s. 134-140.
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Parüömen, üzerine yaz×lm×ü olan mesaj veya talebin mum aleviyle
yak×l×p yok edilme ve gök yüzüne gönderme vas×tas×d×r. Parüömen veya
kaù×t üzerine yaz×lm×ü olan talep papaz taraf×ndan yüksek sesle okunur
ve sonra siyah veya beyaz mumdan biriyle yak×l×r; özel talep için hangisi uygunsa o tercih edilir. Âyin baülamadan önce beddualar papaz×n saù×na ve t×ls×mlar veya hay×r dualar da sol taraf×na konulur.364

Parüömen, organik özelliklerinin tabiattaki unsurlarla uygun olmas×
sebebiyle kullan×lm×üt×r. Kurban konusundaki Satanik görüüleri muhafaza ederek, kullan×lan parüömen ihtiyaca binaen ve yiyecek amac×yla öldürülmüü olan bir koyunun derisinden yap×lm×ü olmal×d×r. Bir hayvan,
bir Satanik âyinde tamamen veya k×smen kullan×lma amac×yla asla öldürülmez. Eùer, halihaz×rda öldürülmüü olan bir koyunun derisinden yap×lm×ü bir ticari parüömen elde edilemezse, onun yerine sade bir kaù×t kullan×lmal×d×r.

j– Parüömen

Gong, Karanl×k Güçler’i çaù×rmak amac×yla kullan×lm×üt×r. O, âyine
kat×lanlar papaz×n “Selam ûeytan” sözünü tekrar ettikten sonra bir defa
vurulur. Bir gong, yaln×z organize grup âyinlerinde gereklidir. En iyi ses
kalitesi için bir konser gongu tercih edilir. Fakat, eùer böyle bir gong
bulunamazsa, o zaman tam zengin sese sahip herhangi bir gong kullan×labilir.

i– Gong

Âyinde herhangi bir erkeklik uzvu sembolü bulundurulabilir. ûayet
hiçbir tane bulunamazsa o takdirde alç×, aùaç, kil, balmumu vs. den yap×lm×ü bir sembol de kullan×labilir.Bu sembol sadece organize grup âyinlerinde gereklidir.
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– Övgü (hamd) Tanr×’ya, ûeytan Tanr×’yad×r. Yeryüzü’ndeki hayatta
insan× güçlendir. Biz seni överiz, seni takdis ederiz, sana tap×n×r×z, seni
methederiz, senin büyük gücünden dolay× sana üükranlar×m×z× sunar×z;
Efendi ûeytan, ûeytan Kral, her üeye gücü yeten úmparator. Bundan
sonra Black Mass’×n bölümlerine geçilir. Black Mass da -Giriü d×ü×ndaüu dört bölümden ibarettir:

– Ve tekrar sizinle beraber olsun.

– ûeytan Tanr× sizinle beraber olsun.

– Ve izin ver de feryat ederek sana geleyim.

– Efendim ûeytan, beni iüit.

– Ve cömertliùini bize ihsan et.

– Efendim ûeytan, bize gücünü göster.

– Ve senin cemaatin sende sevinecektir.

– Efendim ûeytan, sen tekrar döneceksin ve bizi sevindireceksin.

– Ve beni adaletsiz insanlardan koru.

– Efendim ûeytan, beni kötülerin ellerinden kurtar.

– Efendimiz ûeytan, Yeryüzü senindir. Yeryüzü’nü sen kurdun, kemal ve olgunluk o sebeptendir. Adalet ve lüks, senin Taht’×n×n haz×rl×ù×d×r. Prensler oturdu ve bana karü× konuütu, kötüler bana iükence yapt×.
Bana yard×mc× ol, Efendim ûeytan.

– Ki o, Yeryüzü’nde hüküm sürer.

– Bizim yard×mc×m×z ûeytan Tanr×’n×n úsmi’dir.

– Ona, bana haz verene.

– Büyük Tanr× ûeytan’×n ad×yla ben ûeytan Tanr×’n×n altar×na doùru
ilerliyeceùim.

Âyin için gerekli olacak bu malzemeler haz×rland×ktan sonra, üu aüaù×daki sözler söylenerek âyine baülan×r:
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– Tanr× ûeytan, biz, bedene ait üehvet kadehini sana sunuyoruz, ki o
senin heybetinin müüahedesi alt×nda bizim kullan×m×m×z, yüceliüimiz
için yükselsin ve sana memnuniyet verici olsun. Âmin.

Âyini idare eden papaz daha sonra, tepsiyi ve ekmeùi yerine koyar,
ayn× tarzda kadehi kald×r×r ve üunlar× söyler:

– Efendi ûeytan, senin deùerli hizmetçin bendeniz taraf×ndan sana
sunulan bu ekmeùi kabul et, benim Gerçek ve Yaüayan Tanr×m, tüm burada haz×r bulunanlar için, ayn× zamanda senin tüm inançl× hizmetçilerin
için kabul et, ki o benim kendim ve onlar×n bu hayattaki sevinci için faydal× olabilsin. Âmin.

Âyinin bu k×sm×nda kadeh ve üzerinde mayas×z ekmeùin bulunduùu
tepsinin örtüsü âyini yöneten kimse taraf×ndan kald×r×l×r. Âyini yöneten,
tepsiyi iki eline al×r, onu bir takdime davran×ü× içerisinde göùüs hizas×na
kadar kald×r×r, sonra üu sözleri söyler:

1– Offertory: Black Mass’×n hem âyini yöneten kimseyi hem de cemaati kapsayacak olan ilk bölümüne Offertory (kilisede para toplama)
denilmektedir. Bu bölümde, kara âyinle ilgili olarak uyulmas× gereken
üeyler arzedilir ve bunlar cemaat taraf×ndan z×mnen kabul edilir. Bu s×rada kara papaz, üarab× ve ekmeùi cemaate gösterir. Bu ekmek, geleneksel olarak bir kilisede takdis edilmiü fakat Satanistler taraf×ndan o kiliseden çal×nm×ü veya sahte bir H×ristiyan’×n iki yüzlü bir tav×r içerisinde
kat×lm×ü olduùu Ekmek-ûarap Âyini esnas×nda saklay×p Satanistler’e getirdiùi ekmektir. Papaz, sonra altar× ve altar×n kendisine dayand×ù× masan×n üzerindeki tüm eüyay× tütsüler. Ayr×ca, âyinde okunan bir seri parça
ve onlara yap×lan mukabeleler s×ras×nda papaz, cemaatin aras×na dalar.
Böylece onlar×n, onun ûeytan Efendis’ne baùl×l×klar×ndan ve takip edilecek âyine kat×lmaya lay×k olup olmad×klar×ndan kendi kendine emin olmaya çal×ü×r. Offertory, bekleneceùi gibi, yükseklere deùil de enginlere
sunulan bir hamd (üükür) ile sona erer.
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– Bu bir samimiyet buluümas×d×r, her zaman yapmam×z gerektiùi gibi. Her yerde üükranlar×n× Tanr×’ya, ûeytan Kral’a, Yeryüzü’nün úmparatoru’na sun. Tüm üeytanlar baüar× sevinci ile seni övsün. Onlarla biz,
kendi seslerimizi üöyle diyerek birleütiririz:

Âyini yöneten kimse tekrar ellerini kald×r×r, avuç içlerini aüaù×ya
doùru çevirir ve üöyle devam eder:

– ûimdi biraraya gelme zaman×d×r, biraraya gelin.

– Gelin ûeytan Tanr×’ya, bizim Tanr×m×z’a üükranlar×m×z× sunal×m.

– Biz onlar× ûeytan Tanr×’ya yükselttik.

– Kalplerinizi (gönüllerinizi) yüceltin.

– Ve tekrar sizinle beraber olsun.

– ûeytan Tanr× sizinle beraber olsun.

Papaz sonra buhurluùu al×r, altar× ve hediyeleri tütsüler. O, ilk önce,
üç defa soldan saùa dönerek ve baü×n× eùmek suretiyle cemaati selamlayarak kadehi ve mayas×z ekmeùi tütsüler. Sonra, buhurluùu ûeytan’×n
Sureti’ne doùru üç defa kald×r×r, sonra yine baü×n× eùerek selam verir.
Son olarak papaz altar×n üstünü ve yanlar×n× üç defa tütsüler, eùer mabed
görevi uygunsa, bunu altar×n etraf×nda dönerek yapar. Daha sonra da,
âyine kat×lanlara hitaben üunlar× söyler:

– Bu buhur senin önünde yükselsin, ûeytan Tanr×, senin inayetin
üzerimize insin.

Bu defa da buhurdan ve buhur tabaù× ileri sürülür, sonra âyini yöneten kimse, yanan kömürler üzerine üç defa buhur serper ve üunlar× söyler:

– Gel ûeytan, Dünya’n×n úmparatoru, ki senin kullar×n×n ve hizmetçi
k×zlar×n×n ruhlar× bu kurbandan istifade edebilsin.

Bu s×rada papaz kadehi altar×n üzerine b×rak×r, sonra ellerini uzat×r,
avuç içleri aüaù×ya dönük vaziyette üöyle der:
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Âyini yöneten kimsenin, idrar×n× etrafa serpmesi, Black Mass’ta, bilinmeyen bir tarihe ve büyücülerin uzun as×rlar boyu tatbik etmiü olduklar× kötü maksatl× Sabbat uygulamalar×na kadar dayanan bir âdettir.
Âyinde yard×mc×n×n kad×n olmas×, daha önce ad× geçen anonim Frans×z
yazara (Huysmans) göre deùerlidir. Ki o yazar, Sabbat’×n iùrenç âyinlerini k×smen, onun erkek zulmediciler üzerindeki intikam×n× almak olarak
kabul etmiütir. Sonra, âyinin bu k×sm×nda üöyle denilir:

Seksi olmayan ve -kad×n×n rolünü papaz×n d×ü×ndaki erkek kat×l×mc×n×n rolü seviyesine havale ediüinde- H×ristiyanl×ù×n erkek üstünlüùüne
dayal× tabiat×na iüaret edilir ve âyini yöneten kimsenin sözleriyle ve cemaatin davran×ülar×yla, “b×rakal×m da yasakl×lar×n âh× (iç çekmesi) gelip
senin önünde söylensin” üeklinde ifadeler kullanarak, H×ristiyanl×k’taki
baz× anlay×ü ve uygulamalara aç×kça meydan okuma sergilenir. Böylece
herkes takip edebilsin diye müzik sesi ayarlan×r ve bu esnada âyine kat×lanlar da kendilerinden ne yapmalar× istenirse onu üstlenmeye haz×rlan×rlar. Papaz×n, altar görevi yapan kad×n×n tenasül organ×na dokunuüu,
yukar×da deùinilen fiili hem yayg×nlaüt×rmak ve hem de tasdik içindir.

2– Kanun: Giriü’le birlikte Black Mass’×n mevcut metnini ihtiva
eden beü bölümün üçüncüsü Kanun’dur. Bu noktaya kadar âyin, dil, giyecek ve teçhizat yönünden inkarc× bir tutum içerisinde vuku bulmuütur. Fakat âyine kat×lanlar taraf×ndan herhangi bir anormal veya toplum
düzenine ayk×r× davran×ütan sak×n×lm×üt×r. Bununla beraber Kanun’da, sadece âyini yöneten kimsenin deùil, ayn× zamanda âyine kat×lan cemaatin
âyine kendini kapt×rmas× da deùerlendirilir.

– Tanr× ûeytan, Kuvvet Tanr×s×. Yeryüzü ve yeralt× dünyas× senin üan×nla doludur. Enginler dolusu hamd sanad×r.

Bu noktada çan üç defa çalar. Daha sonra üöyle denilir:

Bu esnada, âyini yöneten kimse tekrar baü×n× öne eùerek selam verir
ve üunlar× söyler: Selam, Selam, Selam.
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365 Lilith; úbranice diüi üeytan anlam×na gelmekte olup Âdem’e ipleri (halat) öùreten ilk eüi olduùu söylenmiütir. (Bkz. LaVey, The Satanic Bible, s. 59). Ayn× zamanda Lilith; Asur ve Babil
mitolojisindeki bir üeytand×r. Erkek ya da diüi olabilen Lilith’ten Kitab-× Mukaddes’te de bahsedilmiütir (bkz. úüaya, 34/14). Talmud’a göre Lilith, baü diüi üeytand× ve t×pk× Roma’n×n Succubus’u gibi, uyuyan erkeklere musallat olan uzun saçl× bir canavard×. Bkz. Gündüz, age, s.
235-236. Ayr×ca bkz. Davidson, age, s. 174-175.

– Tanr× ûeytan; bu sebeple biz, seni yat×üt×rmak için sana yalvar×yoruz; bizim, zorunlu bir görev olarak her zaman yerine getiremediùimiz
bu takdimeyi ayn× zamanda senin ev halk×n ad×na da kabul et. Günleri-

Bu s×rada, âyini yöneten kimse ellerini, avuç içleri aüaù×ya dönük vaziyette, Altar’×n üzerindeki takdimelerin üstüne doùru uzat×r. O esnada
çan çal×n×r. Âyini yöneten kimse üöyle devam eder:

– ûeytan Tanr×, bize merhamet et. Mütevazi bir ruhla, piüman bir
kalple senin taraf×ndan kabul edilelim, Tanr× ûeytan; bizim kurban×m×z
seni memnun edecek üekilde senin gözünün önünde sunulsun. Cehennemin kap×s×ndan gel; beni kurtar, bana merhamet et. Gel, Mabed’in Tanr×s×. Gel, Dünya’n×n Tanr×s×. Yeryüzü senin üan×n×n görkemiyle doludur.

Bu noktada, âyini idare eden kiüi, kad×n altar×n cinsel organ×n×n üzerini öper. Sonra üöyle seslenir:

– Ben, benim gençliùime neüe veren ûeytan’a inan×r×m. Biz seni
methederiz.

Bu esnada âyini yöneten kimse ve cemaat, ûeytan’×n sureti önünde,
Âdem’in Lilith’in365 önünde duruüu gibi, ç×plak olarak ayakta durarak
kendi cinsel organlar×n× meydana ç×kar×rlar. Sonra âyini yöneten kimse
üöyle der:

– Tanr× ûeytan, kendi üiddetlerine güvenen H×ristiyanlar senin sol
elinin gücü ile ezilsinler. Onlar× bir tekerlek, rüzgar×n önündeki bir an×zl×k gibi yap. Kendi gücünü harekete geçir, Tanr× ûeytan, gel. Senin hizmetçilerinin dökülen kanlar×n×n intikam×n× al; tutsaklar×n âh×n×n senin huzuruna gelmesine izin ver.
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366 Bat× kiliselerinde Pazar âyininde üzerinde Ekmek-ûarap Âyini’ne ait objeleri bulunan masan×n
ve âyine kat×lanlar×n üzerine kutsanm×ü suyun serpilmesi seremonisine Asperges denilmektedir. (Bkz. Gündüz, age, s. 44). Aspergilus ise, bu kutsanm×ü suyun serpildiùi kaba verilen
isimdir. Satanistler, s×rf H×ristiyanl×k’taki bu uygulamaya hakaret niyetiyle, o kutsanm×ü su
yerine, âyine kat×lanlar×n üzerine yard×mc× k×z×n idrar×n× serpmektedirler.

Âyini yöneten kimse, üunlar× söyleyerek, yard×mc× k×z×n idrar×n× cemmatin üzerine serper:

– Susayana müsaade edin, izin verin ki susayan gelsin, isteyene müsaade edin, müsaade edin ki hayat suyunu als×n.

Âyini yöneten kimse leùeni tekrar yard×mc× k×za uzat×r, o da leùeni,
Aspergillus’u366, onun idrar×n×n içine dald×rs×n diye, âyini yöneten kimseye doùru uzat×r. Sonra üöyle denilir:

– Kalplerimiz, Tanr×m×z ûeytan’×n yaùmur suyu ile temizlensin; onlar×, inayet çiy’inin serpintisi ile semereli k×l.

– Tanr× ûeytan, onlar senin sevinç yaùmurunun suyunu içecekler.
Çünkü hayat kaynaù× seninle beraberdir. Senin ×ü×ù×nda biz ayd×nl×ù× göreceùiz.

Yard×mc× k×z idrar yapmas×n× tamamlar ve leùen, âyini yöneten kimseye uzat×l×r. O da onu yukar×ya, ûeytan’×n altar×n üstünde duran suretine doùru yükseltir. Sonra üöyle seslenilir:

– úüte ûeytan’×n gelini! ûeytan Tanr× onun içindedir. Nehrin ak×nt×s×
yaüayanlar× da ölüleri de neüelendirir.

Bu s×rada yard×mc× k×z kendisini takdim eder ve cinsel organlar×n×
göstermek üzere elbisesini ç×kar×r. Daha sonra yard×mc× oùlan, yard×mc×
k×z idrar×n× yaparken onun alt×na küçük bir leùen tutar. Bu esnada üöyle
denilir:

– Selam ûeytan.

mizi neüe içinde tanzim et, bizi senin seçkin cemaatin aras×nda say.
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Âyini yöneten kimse bu s×rada o ekmeùi yukar× kald×r×r, sonra onu al-

– úsa Mesih’in bedeni iüte buradad×r!

Daha sonra, âyini idare eden kimse takdis edilmiü ekmeùi ellerine
al×r, onun üzerine eùilerek selam verir ve üöyle der:

Bu bölümde, yani Black Mass’×n sondan bir önceki bölümünde, altar görevi yapan yard×mc× kad×n×n cinsel organ× ve Satanistler’in Tanr×s×
ûeytan’×n bedeni ile ilk defa temasa getirilir. ûimdi kaç×n×lmaz bir sonuç
ve takibi dahi son derece iùrenç olan ve hem âyini yöneten kimsenin
hem de âyin öncesinde ve âyin esnas×nda al×nan sarhoü edici ve uyar×c×lar×n tahriki ile yükselen heyecan, yaklaüma âyininin en yüksek derecesinde her bir kimsenin ve her bir kat×l×mc×n×n pay×na düüen geliüme kaydedilir.

Merasimin bu k×sm×nda mayas×z ekmek, yani yak×n bir kilisenin kutsal yerinden çal×nm×ü bulunan takdis edilmiü ekmek burada, herhangi
bir H×ristiyan’×n dehüetler içinde baù×rmas×na sebep olacak üekilde ve
utanç verici bir tarzda rezilliùe maruz b×rak×l×r. Âyinde bir sunak (altar)
hizmeti gören ç×plak kad×n bulundurman×n amac×, papaz×n takdis esnas×ndaki davran×ülar×yla tamamen ortaya konulmuü olur. Cemaat, âyini
yöneten papazla birlikte Tanr×’n×n Duâs×’n× gülünç bir tarzda okur, ki
onun muhtevas× içerisinde Satanik âyinin hem duas× ve hem de inanc×
yer almaktad×r.

3– Takdis ve Takdis Merasimi: Black Mass’×n dördüncü bölümü
olan takdis merasiminde, kutsal üeylere sayg×s×zl×ù×n tam yerine gelmiü
bulunuyoruz. Maamafih, H×ristiyanlar’×n takdis merasiminin kirletilmesinin uygun olacaù× konusunda hüküm verilmiü olsa da, daha önce geçenlerin hepsi, burada yap×lacak fiillere nazaran bir baülang×ç mesabesindedir.

– Selam ûeytan.

– Ben sizi ûeytan’×n ad×na takdis ediyorum.

Sonra da üöyle denilir:
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“úmdi siz üöyle dua edin: Ey göklerde olan babam×z, ismin mukaddes olsun; melekûtun gelsin; gökte olduùu gibi yerde de senin iraden olsun; gündelik ekmeùimizi bize bugün ver; ve bize borçlu olanlara baù×ülad×ù×m×z gibi, bizim borçlar×m×z× bize baù×üla; ve bizi iùvaya götürme,
fakat bizi üerirden (ûeytan) kurtar; çünkü melekût ve kudret ve izzet
ebedlere kadar senindir. Âmin”).

(Daha önce de iüaret edildiùi gibi bu dua, Matta, 6/9-13’te geçen ve
Hz. úsa’n×n havarilerine öùretmiü olduùu dua olarak bilinen üu duadan
uyarlanarak haz×rlanm×üt×r:

– Yerin alt×nda olan Babam×z, senin ismini takdis ederiz; senin krall×ù×n gelsin; senin iraden, Yerin alt×nda olduùu gibi Yeryüzü’nde de gerçekleüsin; bugün bize günlük ×ü×ù×m×z× ver; ruhunu gönder, Yeryüzü’nü
yeniden canland×r; bizi lükste serbest b×rak; bizi, senin evinin bolluùuna
teslim et; izin ver de gündüzdeki gibi yürüyelim; yaùl× etler yiyelim, tatl× üaraplar içelim; müsaade et de zina yapal×m ve gönüllerimiz zinaya
haz×r hale gelsin; Tanr× ûeytan, aük ateüinle gönüllerimizi tutuütur.

Bu esnada, haydi ûeytan taraf×ndan öùretilen ve üöyle dememizin istendiùini varsayabileceùimiz örneùe göre dua edelim denilir ve üu üekilde dua edilir:

Sonra o, kadehi baü×n×n üstüne kald×r×r, onu âyine kat×lan topluluùa
gösterir. Çan yine çalar. Tepsiyi üç kere sallar, sonra kadeh yerine konulur.

– Bedene ait üehvetin kadehi iüte buradad×r.

Âyini yöneten kimse ekmeùi tekrar tepsinin üzerine koyar, üzerine
eùilerek üarap kadehini eline al×r ve üöyle der:

tar görevi yapan kad×n×n göùüsleri aras×na koyar, daha sonra ekmeùi altar görevi yapan kad×n×n cinsel organ×na dokundurur. Bu s×rada çan çalar.
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– Ben, parlak ve sabah y×ld×z× Lusifer’in köküyüm, kütüùüyüm. Tüm
sizler benim üzerime doùru gelin ki beni arzulay×n ve benim meyvelerimle doldurulmuü olun. Karanl×k benim üzerimi kaplas×n, gece zevk
içinde benim ayd×nl×ù×m olsun.
– Fakat karanl×k karanl×k olmas×n; gece, gün ×ü×ù× gibi olsun.
– Gelin ûeytan Tanr×’ya, bizim Tanr×m×z’a üükranlar×m×z× sunal×m.
– ûimdi toplanma zaman×d×r, toplan×n.
Bu esnada, âyini yöneten kimse ellerini kald×r×r, avuç içlerini aüaù×ya çevirir ve üöyle der:
– ûimdi gerçekten toplanma zaman×d×r ve ara s×ra yapmam×z gereken
toplanman×n tam zaman×d×r ve her yerde sizin Tanr×n×z’a, ûeytan Kral’a,
Dünya’n×n úmparatoru’na teüekkürler sunun. ûeytan Tanr×, tüm üeytanlar sevinçle seni över, bunlarla biz, kendi seslerimizi, üöyle demek için
birleütiririz (Âyini yöneten kimse baü×n× öne eùer ve üöyle der):
– Selam, Selam, Selam.
Çan üç defa çalar. Sonra üöyle denilir:
– Tanr× ûeytan, Kuvvet Tanr×s×, yeryüzü ve yer alt× senin ihtiüam×nla
doludur. Enginlerde ûükran!
4– Reddetme: Son bölüm olan bu reddetme bölümünde, daha önce
geçmiü olan tüm üeyler dehüet verici ve inan×lmaz derecede doruk noktas×na yaklaü×r ve var×r. Burada papaz×n entrikalar× ve cemaatin aksi tap×nmalar×, H×ristiyanlar’×n tasvip etmeyecekleri kadar ve anlat×lmas× zor
bir tarzda icra edilir. Art×k Black Mass’×n sonuna yaklaü×lm×üt×r. ûimdi en
büyük küfür ve âyine kat×lanlar×n arzu ettikleri üekilde eùlenmek üzere
daù×lma zaman×d×r. Reddetme hem son takdis ve hem de ûeytani baükald×r×n×n en son üeklidir.
Daha sonra, âyinin bu k×sm×nda, üunlar söylenir:
– úüte! úsa Mesih’in; mütevazilerin tanr×s× ve kötülerin kral×n×n bedeni.
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Bu noktada, âyini yöneten kimse takdis edilmiü ekmeùi ûeytan’×n
Sureti’ne doùru kald×r×r, sonra onu altar görevi yapan kad×n×n göùüslerine ve k×saca cinsel organ×na dokundurur ve üöyle der:
– Seni taü×yan rahim ve sana g×da veren memeler mübarek olsun.
Sonra o, ekmeùi tekrar havaya kald×rarak, Reddetme’ye devam eder
ve üunlar× söyler:
– úsa Mesih, mütevazilerin tanr×s× ve kötülerin kral×, seni bekleyenler kahrolsun! Onlar seni mabedlerden ç×karacaklar ve sen karanl×ù×n
dehüetiyle korkuya kap×lacaks×n. Sen uyuyamayacaks×n ve k×l×ç senin
omuzlar×ndan geçecek. Tanr× ûeytan, insanoùullar× güvenlerini senin himaye ve gözetimine baùlayacaklard×r.
– Tanr× ûeytan, sen hizmetçilerini koru.
Bu s×rada, âyini yöneten kimse ekmeùi penisinin üzerine koyar ve
üöyle der:
– Onu zehirli y×lanlara, kertenkelelere, aslanlara, ejderhaya, tüm günahlar, ans×z×n gelen ve engellenemeyen ölüm, y×ld×r×m ve f×rt×na, deprem felaketleri, veba, k×tl×k, savaü, çok uzun süren ölüm ve ûeytan’×n gazab×n× önlemek için vereceùim.
Sonra, âyini yöneten kimse, kendisine baùl× bulunan ekmekle birlikte penisini, altar görevi yapan kad×n×n cinsel organ×na sokar ve bunu yaparken de üöyle der:
– Tanr× ûeytan der ki: úçki âlemi ve sarhoüluk içerisinde tekrar yükseleceùim. Siz, bedenin arzular×n× yerine getireceksiniz. Bedenin fiilleri
âüikard×r, ki onlar; cinsel iliüki, aç×k saç×kl×k (iffetsizlik), lüks, büyücülük, sarhoüluk ve âlem yapmakt×r. Gerçekte benim bedenim ettir. Sonra
üöyle devam edilir:
– Hakikatte benim bedenim ettir.
– Biz sana tapar×z Tanr× ûeytan! Çünkü sen, kendi sperminle dünyay× kurtard×n.
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– Tanr× ûeytan, benim tap×nma yoluyla gösterdiùim sayg× seni memnun etsin ve lütfet ki, senin ihtiüam×n×n gözetiminde sunmuü olduùum
kurban senin taraf×ndan kabul görebilsin; baù×ülaman× bana ve bu kurban× adlar×na sunmuü olduùum herkese yönelt.

– Tanr× ûeytan iyilik verecek ve yeryüzü onun meyvalar×n× devüirecektir.

– Bizi, senin gizemlerine yard×m edenleri koru, Tanr× ûeytan.

– Bize siper ol, Tanr× ûeytan.

– Yeryüzü senin üan×n×n görkemiyle doludur.

Herkes kendi yudumunu ald×ktan sonra, âyini yöneten kimse kadehi
tepsi ile birlikte tekrar altara, perde ile kapal× yere götürür. Sonra ellerini uzat×r, avuç içlerini aüaù×ya çevirir ve üöyle der:

– úüte! Bizim hayat×m×za neüe veren bedenin cinsel istek uyand×ran
kadehi. Bedenin cinsel istek uyand×ran kadehini ûeytan Tanr×’n×n ad×yla
kabul edin.

Bu söylenenlerden sonra, önce âyini yöneten kimse üaraptan içer,
sonra âyine kat×lanlara s×ra ile sunar, gerektiùinde kadehi yeniden doldurur ve üöyle der:

– Bizim hayat×m×za neüe veren bedenin cinsel istek uyand×ran kadehini kabul edin. Bedenin cinsel istek uyand×ran kadehini ûeytan Tanr×’n×n ad×yla kabul edin.

– Bu s×rada, âyine kat×lanlar ay×r×m yapmadan; mahremiyete, cinsiyete veya akrabal×ùa itibar etmeksizin partnerleriyle cinsel iliükiye girerler. Onlar×n bu cinsel iliüki teüebbüsleri sona ererken, âyini yöneten
kimse kadehi eline al×r ve üöyle der:

– Bizim Tanr×m×z ûeytan’×n üân× için cinsel iliükiye girin.

– Tanr×’n×n görkemi aç×ùa ç×kar×ls×n ve beden, bizim Tanr×m×z ûeytan’×n kurtar×ü×n× görsün.
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367 Black Mass (Missa Niger) hakk×ndaki bu bilgiler únternet, http: //www. Satanism. net/ den
al×nm×üt×r.

Satanizm, kelimenin gerçek anlam×nda seksüel özgürlüùü savunur.
Satanik düüüncede bir erkekle bir kad×n×n nikahs×z olarak yaüamas× iki
üekilde olur: Ya bir kimseye baùl× kalarak veya belirli ihtiyaçlar× tatmin
etmek için gerekli görüldüùü kadar baükalar×yla seksüel arzular× yerine
getirmeye düükünlük göstererek.

“Serbest aük”, diùer bir ifadeyle “bir erkekle bir kad×n×n nikahs×z
olarak birlikte yaüamas×” konusundaki Satanik görüüler üzerinde pek
çok tart×üma ortaya ç×km×üt×r. Satanik telakkide çoùu kere seksüel faaliyetin Satanik dinin en önemli faktörü olduùu farzedilmiü ve “seks âlemlerine kat×lma konusundaki isteklilik, Satanist olmak için önceden gerekli olan bir üeydir” denilmiütir. Hiçbir üey hakikatin daha ötesinde
olamaz. Gerçekte, Satanizm konusunda sadece seksüel vecheden baüka
hiç yoùun ilgisi olmayan f×rsatç× kimseler duygusal yönden hayal k×r×kl×ù×na uùrat×l×rlar.

VIII– SATANúZM’DE SEKS ANLAYIûI

Satanizm’in ve Satanist tap×nman×n esas×n× teükil eden Black Mass
hakk×nda verilen bu bilgilerden sonra, yine Satanizm’de çok önemli bir
yeri olan ve Black Mass’la da yak×n iliükisi bulunan “Satanizm’de Sex
Anlay×ü×” hakk×nda bilgi vermek gerekecektir.

– Daù×l×n, daù×lman×za izin verilmiütir.367

– Selam ûeytan!

– Ben sizleri Büyük Tanr×m×z ûeytan’×n ismiyle takdis ediyorum.

– Bay ve bayan kardeüler, bizler bedene borçluyuz, bedene göre yaüamak için.

Âyini yöneten kimse baü×n× altara doùru eùer, sonra saù eli boynuz
üeklinde uzat×lm×ü olarak cemaate döner ve üöyle der:
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Gerçekte, yar× kapal× “özgürlük” olarak k×l×k deùiütiren fetiüistik olmayan özgürlük faaliyetinin en zoraki örnekleri ortak bir üekle sahiptir.
Seksüel âleme kat×lanlar×n her biri, birisi taraf×ndan ortaya konan örne-

Bir baüka yanl×ü kavram, grup seksüel faaliyeti içerisinde olma yeteneùinin seksüel özgürlüùün göstergesi olduùu düüüncesidir. Tüm çaùdaü serbest seks gruplar× müütereken bir üeye; fetiüistik veya toplum düzenine ayk×r× olarak hareket etme (cinsel sap×kl×k) cesaretinin k×r×lmas×na sahiptirler.

Seksüel suç duygusundan kurtuluülar×n× ×spatlama ile zihnini sürekli
meügul eden kimselerin pek çoùu, gerçekte kendilerini, seksüel faaliyeti basitçe hayat×n tabii bir parças× olarak kabul eden ve seksüel özgürlükleri üzerinde büyük bir gürültü meydana getirmeyen kimselerden daha
büyük bir seksüel esaret içerisinde tutarlar. Mesela, yerleümiü bir gerçektir ki, özellikle kad×nlardan, hastal×k üeklinde cinsel iliüki içerisinde
bulunma arzusunda olan kimse (nymphomaniac) seksüel olarak özgür
deùildir. Fakat gerçekte o tür kad×nlar, tam seksüel rahatlamay× elde etme konusunda çok engellendikleri için, cinsel bak×mdan soùukturlar ve
erkekten erkeùe dolaü×p dururlar.

Satanizm, kendilerine tabii gelmeyen kimselerin seksüel sefahatla
ilgili faaliyetlerini veya evlilik d×ü× iliükilere ait iülerini desteklemez. Seçilmiü eülerine sad×k kalmamak pek çok kimseye göre çok anormal ve
zararl×d×r. Baz×lar×na göre de, seksüel olarak sadece bir üahsa baùl× olmak
engelleyici olabilir. Her üah×s, seksüel faaliyetin hangi üeklinin kendi
ferdî ihtiyaçlar×na en uygun geleni olduùuna kendisi karar vermelidir.
Evli olunmad×ù× halde, s×rf seksüel suç duygusundan kendisini kurtard×ù×n× baükalar×na veya daha kötüsü kendisine gösterme uùruna bir kimsenin kendisini kand×r×rcas×na kendisini zina etmeye veya seks arkadaülar× edinmeye zorlamas×, Satanik ölçülere göre, kökleümiü suç duygular×
sebebiyle bir seksüel ihtiyac× yerine getirmeden b×rakmas× kadar yanl×üt×r.

368 LaVey, Satanic Bible, s. 66-67.
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Satanizm’de büyü, teori ve pratik olmak üzere, iki grupta mütalaa
edilmiütir. LaVey’in, “The Satanic Bible” isimli eserinde ele al×nd×ù×
üekliyle büyünün tan×m× üöyle yap×lm×üt×r: “Normal olarak kabul edilmiü
metotlar×n kullan×lmas× halinde deùiümeyecek olan durum veya olaylarda, bir kimsenin arzusu doùrultusunda deùiüikliùin meydana gelmesidir”. Muhakkak ki bu, üahsi yoruma aç×k geniü bir aland×r. Baz× kimseler bu bilgilerin veya yap×lan iülemlerin, ta ki onlar yaz×l× bir metinde “ilmi buluü taraf×ndan bilinmeyen bir temele dayand×r×lm×ü” üeklindeki bir
pasajla karü×laü×ncaya kadar, “büyüsel” terminoloji taraf×ndan isimlendirilmiü olan psikoloji veya ilmi gerçeùe tatbik edilmiü olandan baüka bir
üey olmad×ù×n× söylerler. Bu sebepten dolay×, bir tak×m terimler dizinine

IX– SATANúZM’DE BÜYÜ ANLAYIûI

ùe uyarak, tüm elbiselerini ç×kar×r ve -ayn× zamanda öncülük edene tâbi
olarak- elinde olmadan zina eder.
Eùer Satanist bir seksüel uzman olacaksa ve seksüel suç duygusundan gerçek olarak özgür kalacaksa, o, sözde seksüel devrimciler taraf×ndan, onun suç isnad eden toplumunun iffet taslamas× ile bast×r×ld×ù×ndan
daha fazla bast×r×lmamas× gerektiùinin fark×nda olur. Bu serbest seks kulüpleri seksüel özgürlüùün bütün noktas×n× kavrayamam×ülard×r. Seksüel
faaliyet ferdî bir temele dayan×larak gösterilmedikçe, bir seksüel özgürlük organizasyonuna ait olman×n mutlak manada bir amac× yoktur.
Satanizm, kiüinin ferdi arzular×n× uygun bir üekilde tatmin eden herhangi bir seksüel faaliyet türüne göz yumar. Bu, kiüinin seçimine baùl×
olarak ister heteroseksüel, homoseksüel, biseksüel ya da aseksüel olsun,
farketmez.
Satanizm, ilgilenilmeyi istemeyen hiçbir kimseyle ilgilenmemek
üart×yla, ayn× zamanda kiüinin seks hayat×n× art×r×c× herhangi bir fetiü veya sapmay× da tasvip eder.368

228

369 Yoga; Sanskritçe’de “birlik, baù” gibi anlamlara gelir. Hint dinî geleneklerinde bir meditasyon tekniùi ve evrensel ben’le birleütirip bütünleütirmek için kiüisel ben’i eùitmenin pratik
yoludur. Bkz. Gündüz, age, s. 398.

Satanist anlay×üa göre büyü; âyinsel veya törensel, âyinsel olmayan
veya istismara dayal× üeklinde iki kategoriye ayr×l×r. Âyinsel büyü; hiç
deùilse bu tür amaçlar için tahsis edilmiü bir alan×n s×n×rlar× içerisinde ve
özel bir zamanda vuku bulan resmi bir törenin yap×lmas×ndan ibarettir.
Onun temel fonksiyonu, baüka türlü sefih olan adrenal ve duygusal olarak harekete geçirilen diùer enerjiyi ay×rmak ve onu dinamik olarak nakledilebilir bir güce dönüütürmektir. Bu, akli olmaktan ziyade, tamamen
duygusal bir iütir. Herhangi ve tüm entellektüel faaliyet, tören esnas×nda deùil, törenden önce vuku bulmal×d×r. Büyünün bu türü bazan “Büyük Büyü” olarak bilinir.

Satanistler’e göre “Ak” ve “Kara” diye iki çeüit büyü vard×r. “Ak
Büyü” ile “Kara Büyü” aras×nda, kendini beùenmiü riyakarl×k, suç isnad
edici dindarl×k ve “Ak Büyücü”nün kendisini kand×rmas× d×ü×nda, hiçbir
fark yoktur. Klasik dinî gelenekte “Ak Büyü”; baükalar×n× düüünme, hay×rseverlik ve “iyi” niyetlerle icra edilmiütir. “Kara Büyü” de; kendini
yüceltmek, üahsi güç ve “kötü” maksatlarla kullan×lm×üt×r. Ego’yu tatmin etme ve üahsi güç gibi bir amaç olmaks×z×n, üimdiye kadar yeryüzünde hiç kimse okkült incelemeleri, metafiziki konular, yoga369 veya
herhangi baüka “ayd×nl×k yol” düüüncesinin peüine düümemiütir. Bu öyle bir üekilde gerçekleümiütir ki baz× insanlar yün (veya k×l) gömlek giymekten hoülan×r, baükalar× da kadife veya ipeùi tercih eder. Birine göre
haz veren bir üey, bir baükas× için ac× olur ve ayn× üey “iyi” ve “kötü”ye
de tatbik edilebilir. Büyücülüùü icra eden herkes, “doùru” üey yapt×ù×na
ikna edilmiütir.

göre ileri sürülen aç×klamalar× s×n×rland×rmak için hiçbir teüebbüs yap×lmam×üt×r. Büyü hiçbir zaman tamamen bilimsel olarak aç×klanamaz. Fakat bilim üu veya bu zaman büyüyü daima kabul etmiütir.
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Bak×üa etkili bir üekilde kumanda etmeyi öùrenmek, bir kad×n veya
erkek büyücünün eùitiminin ayr×lmaz bir parças×d×r. Siz, bir üahsa hile
yaparak, her üeyden önce onu cezbedebilmeli ve dikkatini çekebilmelisiniz. Bak×üa yön verebilecek üç metot; seks, duygu, hayranl×k veya
bunlar×n herhangi bir üekilde birleütirilmesidir. Bir büyücü, kendisinin
en tabii olarak hangi kategoriye girdiùine dürüstçe karar vermelidir. úlk
kategori, yani seks, meydandad×r. Eùer bir kad×n çekici veya seksüel
yönden câzibeli ise, o, kendisini mümkün olduùu kadar câzibeli yapa-

Büyü felaketi maùdurlar×n×n çoùu büyücü deùildir. Çoùunlukla büyü
kurbanlar×, ya ihtiyarlam×ü (bunak) veya topluma intibak edememiü acayip yaül× kad×nlard×. Diùer taraftan, istisnai olarak, erkeklerin baülar×n×
güçle döndüren ve onlar×n ilerlemesine duyarl× olmayan çekici kad×nlar
vard×. Gerçekte büyücüler, büyü sanat×nda maharetli olduklar×ndan ve
erkekleri büyüleyip kendi hayatlar×n× kurtarabildiklerinden, nadiren
idam edilir veya felakete uùrat×l×rlard×. Gerçek büyücülerin pek çoùu Engizisyoncular’la birlikte seks hayat× yaü×yorlard×. “Glamour (sihir, câzibe)” kelimesi köken olarak buradan gelir. Büyücülük, “sihir, câzibe” kelimesinin modas× geçmiü anlam×d×r. Modern büyücüye göre fayda temin
eden en önemli üey, büyücü kad×n×n çekici olma veya câzibeyi kullanma
yeteneùidir. “Fascination (büyüleme)” kelimesi benzer üeklide bir gizemli kökene sahiptir. Büyüleme, “kötü göze” tatbik edilmiü bir terimdi. Bir kimsenin baükalar×na gözünü hiç ay×rmadan dik dik bakmas×, diùer bir ifadeyle büyülemesi, onlara lanet okumas× anlam×na gelirdi. Bu
sebeple, eùer bir kad×n erkekleri büyüleme yeteneùine sahipse, o bir büyücü olarak kabul edilirdi.

Bazan “Küçük Büyü” ad× verilen, âyinsel olmayan ve istismara dayal× büyü; kullan×ld×ù× zaman “kiüinin iradesi doùrultusunda deùiüiklik”
meydana getirebilen, çeüitli hileler ve belirli bir tekniùe göre uydurulmuü durumlar vas×tas×yla elde edilen hile ve kurnazl×ktan ibarettir. Eski
zamanlarda buna “büyüleme”, “sihir” veya “kötü göz” ad× verilmiütir.
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370 LaVey, Satanic Bible, s. 110-112.

Satanist anlay×üa göre herhangi bir felsefe, gayet tabii olarak, mensuplar×n×n benimsemesi için en az×ndan bir manevi ahlak düsturu göstermelidir. Bir felsefe ve bir din olarak Satanizm de farkl× davranamaz. Bununla beraber o ahlak düsturunun mahiyeti, “iyi kötüye karü×d×r” üeklindeki dünya görüüünün modas× geçmiü bir inanc× üzere yetiütirilmiü olan
kimselere tamamen yabanc× görünecektir. H×ristiyanl×k, Yahudilik, úslam, Taoizm, Hinduizm ve Budizm gibi tüm büyük dünya dinleri ahlâ-

X– SATANúZM’DE AHLÂK ANLAYIûI

Pek çok kad×n bu kategorilerin birden fazlas×na uygun düüebilir. Mesela, taze bir görünüüe ve masumiyete sahip bulunan, fakat ayn× zamanda çok seksi olan genç bir k×z, seks ve duyguyu birleütirebilir. Veya,
seks câzibesini kötü ve etkileyici seslerle birleütiren ve gizemli câzibesi ile erkekleri tehlikeye sürükleyen kad×n da seks ve hayranl×ù× birlikte
kullanabilir.370

rak ve böylece seksi en güçlü âleti olarak kullanarak, kendi gücüyle her
üeyi yapabilir. Bir defa o, seks câzibesini kullanarak erkeùin dikkatini
elde ettikten sonra, onu kendi iradesine göre yönlendirmekte serbesttir.
úkinci kategori duygudur. Genellikle yaül× kad×nlar bu kategoriye girer.
Bu, küçük bir k×r evinde (kulübe) yaüayabilen ve insanlar taraf×ndan biraz d×ümerkezli olarak düüünülen, “çekici bayan” büyücü tipini ihtiva
eder. Çocuklar genellikle, bu tip büyücülerin kendilerine saùlayabileceùi hayal gücü ile büyülenirler (hayran kalma) ve genç yetiükinler de
onu, bilgevari tavsiyelerini almak için araüt×r×rlar. Çocuklar, saf ve masum olmalar× sebebiyle onun büyüsel gücünü kabul edebilirler. Üçüncü
kategori hayranl×k temas×d×r. Bu kategori, görünüüte acayip ve dehüet
verici olan kad×na tatbik edilir. O, acayip görünüüünü kullanarak, insanlar× basitçe, onun isteklerini yerine getirmemenin doùuracaù× sonuçlardan korkutmak suretiyle yönlendirir.
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371 Reinkarnasyon (Ruh Göçü); Baüta Hint dinleri olmak üzere çeüitli dinsel geleneklerde ölümsüz olan ruhun ya sürekli olarak ya da günahlar×ndan temizlenene kadar bir bedenden diùer
bedene geçerek tekrar tekrar doùmas× demektir. Bu düüünceye göre ölümlü olan sadece bedenlerdir. Dolay×s×yla beden öldüùünde ruh, bir baüka bedende tekrar dünyaya gelir ve böylelikle
hayat×n× devam ettirir. Ruhun bedenleümesi konusunda gelenekten geleneùe farkl× yorumlar
vard×r. Hinduizm’in Karma doktrininde olduùu gibi baz× geleneklerde ruhun iülemiü olduùu
iyilik ya da kötülük, onun bir sonraki bedenini belirler. Böylece yeniden doùuü sürecinde ruh;
daha iyi ya da daha kötü bir insan, hatta bir tanr× üeklinde doùabileceùi gibi bir hayvan ya da
bir bitki üeklinde de doùabilir. Hinduizm’de Karma sistemine tâbi olarak ruhun tekrar tekrar
vücut bulmas×n×n sonsuza kadar süreceùi düüünülür. Budizm ve Maniheizm gibi dinsel
geleneklerde ise ruh, ayd×nlanana ya da günahlar×ndan temizlenene kadar ruh göçü sistemine
tâbi olur. Budizm’de ayd×nlanana kiüi ruh göçü sürecinden ç×karak Nirvana’ya kavuüur. Bkz.
Gündüz, age, s. 320-321.

Din taraf×ndan sunulan tüm mükafat ve cezalar×n mitolojik olduùunu
anlamak manidard×r. Onlar×n varl×klar×n×n, onlar×n gerçek tabiat×na göre,
×spatlanmas× imkans×zd×r. Bununla beraber o mükafat ve cezalar, kalabal×klar×n kolay aldanma (safl×k) ve korkular×ndan faydalanmak için tasar-

Mesela H×ristiyanl×k, On Emir ve diùer Eski Ahid yasaklar×nda örnek
olarak gösterilen doùru ve yanl×ü× kabul eden ahlakî davran×ülar listesinde çok spesifik olup kendine özgü bir tutum içerisindedir ve ayn× derecede “doùru” davran×üa riayet etmede baüar×l× olamaman×n sonuçlar×n× ebedi ateü çukuruna at×lacaklard×r vs.- üeklinde deùerlendirmede de kendine has bir anlay×üa sahiptir. Diùer taraftan Budizm, hâlâ doùru ve yanl×ü olan bir seri davran×ü kabul eder. Fakat, ferde tam seçme özgürlüùünün verildiùini, buna raùmen doùru davran×ülar× seçmesinin beklendiùini söyler. Budizm’de, Yeryüzü’nde yeniden vücut bulman×n (Reinkarnasyon)371 d×ü×nda, yanl×ü davran×ülar× seçmeden dolay× karü×laü×lacak
hiçbir ceza yoktur.

ki mutlakiyet doktrininde (absolutizm) kökleümiülerdir. Yani, bir ferdin
uygulamas× için “doùru” ve “yanl×ü” olan belirli bir objektif davran×ülar
bütünü vard×r. Bu dinler aras×ndaki farkl×l×klar, aralar×nda bir seçim yapma hususunda ferde serbestlik tan×malar×na ilaveten, o davran×ülar×n gerçek mahiyeti tan×mland×ù×nda ön plana ç×kacakt×r.
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lanm×ülard×r ve bu yolla, asla gerçek olarak mevcut olamayacak bir üey,
gerçek ve gözlemlenebilir bir dünya üzerinde, dünya insanlar×n×n davran×ülar×n× deùiütirme vas×tas×yla, belirli bir etkiye sahiptir.
Satanizm de, “Satanic Bible” dahil, pek çok yerde, belirli bir sisteme baùlanm×ü bir “yap×lmas× ve yap×lmamas× gereken üeyler” listesi sunar. Bununla birlikte Satanizm, iyi davran×ütan dolay× ebedi mükafat
verme gibi belirsiz ve kapal× sözlerle veya kötü davran×ütan dolay× ebedi ceza görme gibi üstü kapal× tehditlerle mensuplar×n× kand×rma cihetine gitmez. Dahas× Satanist, her davran×ü× biricik ×ü×k alt×nda incelemeye
ve deùiüik muhtemel kararlar×n sonuçlar×n× düüünmeye teüvik edilir. Bu
anlamda Satanizm, mutlak olmaktan ziyade, çok izafi bir ahlak düsturu
sunar. Dolay×s×yla Satanist’e göre ahlak, “kendinize en uygun geleni
yapmak” anlam×na gelir.
úüaret etmek gerekir ki bu, baz×lar×n×n tan×mlamak isteyeceùi gibi, tamamen kendini düüünen, egoist ve uzaù× iyi göremeyen bir dünya görüüü deùildir. Bu düstura tâbi olarak Satanistler ç×k×p h×rs×zl×k yapmaya,
yalan söylemeye, hile yapmaya ve en küçük maddi ve duygusal menfaat için cinayet iülemeye teüvik edilmezler. Satanist, sadece belirli bir
davran×ü sonucunda mümkün olabilecek k×sa vadeli menfaatleri deùil,
fakat ayn× zamanda herhangi bir karar× takip edebilecek uzun vadeli sonuçlar× da hesaba katmal×d×r. Satanist, davran×ülar×na karar verirken tamamen mant×kl× hareket etmelidir; bunun d×ü×nda, karar vermede göz
önünde bulundurulabilecek baüka hiçbir faktör olamaz.
Bu davran×ü Satanist’in entellektüel özgürlüùe itibar×ndan ç×kar. Bir
baükas×n×n úradesi’ne körü körüne itaat etmek ve hatta kiüinin kendi
duygusal prensiplerine maùlup olmaktan ziyade, akl×n yoluna tâbi olarak Satanist; kendisine en uygun geleni yaparak, kendi kendine gerçek
bir ahlak yolu geliütirir. Bundan daha az herhangi bir üeyi yapmas× beklenebilecek hiçbir yarat×k yoktur.
Bu, fedakarl×ù×n bir üekilde asl× itibariyle asil olduùu revaçta olan ge-
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372 ABD’de 1930’larda, insanlara iü bulma ve sosyal ve iü durumlar×n× iyileütirme amac×yla birtak×m kanun ve usullerin geliütirilmiü olduùu bir sisteme New Deal ad× verilmiütir. Bkz.
LDCE, s. 734.
373 Kurtuluü Ordusu; uluslar aras× faaliyet gösteren bir H×ristiyan (Protestan) kuruluüudur. Misyonerlik ve sosyal yard×mlaüma faaliyetlerini ön plana ç×karan bu kuruluü, 1865’te W. Booth

Yeni Anlaüma’ya (New Deal)372 ve daha sonra Büyük Toplum’a sokulmadan veya girmeden önce, yard×mseverlik özel sektörün yetki alan×ndayd×. Eùer bir kimse; fakirlere paras×z yemek daù×tan bir mutfak, tek
baü×na dilenen biri veya her ne olursa olsun, belirli bir hay×r kurumuna
para vermeyi istemiüse, o zaman o üah×s bir düüünecek ve onu yapmak
için bilinçli bir karar verecektir. Kurtuluü Ordusu (The Salvation
Army)373 ve deùiüik dinî gruplarda olduùu gibi, tüm organizasyonlar bu

Fedakarl×ù×n kendi hesab×na faydal× bir davran×ü olduùunu ifade eden
bu siyasal ve sosyal eüitlikle ilgili davran×ü, son birkaç on senedir her
seviyedeki Bat× toplumunda ortak bir davran×ü haline gelmiütir. “Her
fert kendisinden sorumludur” düüüncesine dayand×r×lan bu ulus oluüturulduùunda; bu âr×zal× (pürüzlü) ferdiyetçilik ve kendine güven, üzerine
bizim ulusumuzun inüa edildiùi köüe taü× idi. Bununla beraber üimdi,
s×rf bir vatandaü olmas× sebebiyle bir kimseye; yiyecek, s×ù×nma ve hatta baz× lüks üeyler gibi, bir hayat tarz×n×n borçlu olunduùu düüüncesi ileri sürülmüütür. Bu, büyük metropolitan bölgelerde toplumsal olarak dilenmenin hüküm sürmesi üeklinde aç×klanm×üt×r. Politik olarak da o,
II.Dünya Savaü× öncesinden beri yürürlükte olan tam refah ve vergilendirme sisteminde ifade edilmiütir.

leneksel hikmete ters düüer. Fedakarl×ù×n, ister maddi ister fiziki olsun,
tutulabilecek en makul yol olduùuna dair örneklerin bulunduùu doùrudur. Fakat hiçbir üart alt×nda Satanist ve hatta baüka hiçbir ak×ll× varl×k,
elde edilebilecek menfaatler netice itibariyle yap×lan fedakarl×ù×n maliyetinden daha aù×r gelmediùi müddetçe bir fedakarl×ù× üstlenemez. Bu
tür durumlarda feda edilen üey, daha ziyade bir yat×r×m olarak düüünülebilir.
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taraf×ndan kurulmuü ve 1878’de günümüzdeki yap×s×na kavuümuütur. Kurtuluü Ordusu’nun,
askeri tarzda örgütlenmiü olan hiyerarüik iç yap×lanmas×yla dikkatleri çektiùi söylenmektedir.
Bkz. Gündüz, age, s. 227.

Bununla beraber, “Ak Büyücü”, bir insan×n ölümünü gerektirecek
sonuçlara dikkat eder. Dolay×s×yla büyü törenlerinde kuülar× veya daha
“deùersiz” yarat×klar× kullan×r. Öyle anlaü×l×yor ki, bazan kendilerine kutsiyet atfeden bu sefih kimseler, bir insana karü×l×k olarak, insan×n d×ü×ndaki bir can× almaktan da hiç rahats×zl×k duymazlar.

únsan kurban× törenini icra etmedeki varsay×lan amaç, diri diri boùazlanan kurban×n kan×yla elde edilen enerjiyi büyüsel mekanizma atmosferine atmak ve bu yolla büyücünün baüar× üans×n× art×rmakt×r. Mesela “Ak Büyücü”ye göre kan hayat gücünü temsil ettiùinden, ilahlar×
veya üeytanlar× yat×üt×rmak için, onlara uygun tarzda kurban sunmaktan
daha iyi bir yol yoktur. Buradaki mant×k üudur: Ölen bir canl× kimyasal
özleri ve hayat kimyas× ile ilgili diùer enerjileri bol miktarda yayacakt×r.
Öte yandan bunlar, güçlü ve yenilmez özelliùe sahip bir bileüim meydana getireceklerdir. Bu enerjilere sahip olan kimseler de ayn× özellikleri
elde etmiü olacaklard×r.

Geçmiüte baz× din mensuplar× taraf×ndan çeüitli telakkilerle tatbik
edilmiü olan insan kurban×na Satanist gruplardan baz×lar×nda da rastlanmaktad×r. Bu gruplar×n önde gelen temsilcilerinden bir k×sm×, insan kurban×n× ayn× zamanda büyücülükle ve dolay×s×yla büyücülerle de irtibatland×rarak, konu ile ilgili olarak üu bilgileri vermiülerdir.

XI– SATANúZM’DE úNSAN KURBANI MESELESú

Bugün, bu düüünce bozulmuütur. Yard×mseverliùi bir üahsi karar objesi yapma yerine Devlet, olanlardan al×p olmayanlara vermek üzere,
para toplama ve daù×tmay× idare etme iüini kendisi üstlenmiütir.

fedakarl×k dürtülerinden doùan mal veya para aktar×m×n× kolaylaüt×rmak
için kurulmuülard×r.
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Bu mistik korkaklar×n âyinsel olarak kendilerini serbest b×rakabilecekleri yegane yol, hayat meydana getiren güce göz yummadan ziyade,
(kendilerine vekaleten) bir baükas×n×n ölüm ac×s×n× tatmas× yoludur. Beyaz ×ü×k yolunun merdiven basamaklar× gerçekte yüzüstü b×rak×lanlar ve
ölülerdir. Kendileri d×ü×ndaki canl×lar×n ölümüne k×s k×s gülen bu “mistik

Vaktiyle “büyücüler” taraf×ndan uyguland×ù× gibi, bir âyinin en yüksek noktas×nda suçsuz bir canl×y× öldürme ihtiyac×ndaki yasaklay×c× ve
ahmakça anlams×zl×k, bir enerjinin sal×verilmesi gerektiùinde aç×kça onlar×n bu noktada yapabilecekleri “kötülüklerinin en küçüùüdür”. Kendilerine büyücü veya erkek büyücü ad×n× veren bu zay×f vicdanl× budalalar,
onun ölüm ac×s×n× iüe yarar hale getirme teüebbüsüyle, kendisini inkar
ettiklerini iddia ettikleri Yehova’n×n mutlak müüahedesinde masturbasyon yapma gibi “kâfirce” bir cesareti gösterme yerine, çok geçmeden
bir keçi veya tavuùun baü×n× kesip koparacaklard×r.

Tüm yerleümiü büyüsel teorilerin aksine, bu gücün serbest b×rak×lmas× hususunda, kan×n hakiki olarak ak×t×lmas×yla deùil, fakat yaüayan
canl×n×n ölüm sanc×lar×nda etkili olunabilir. Bio-elektrik enerjinin bu üekildeki boüalt×lmas×; seksüel boüalma, körü körüne öfke, öldürme ile sonuçlanan terör, bitirici keder vs. gibi hislerin herhangi bir engin yükseliüi esnas×nda vuku bulan fenomenin ayn×s×d×r. Bu hisler içerisinde, insan×n kendi iradesi dahiline en kolay üekilde girenleri ise seksüel orgazm
ve öfkedir. Bunlara yak×n bir üçüncüsü de kederdir. Bu üçten en kolay
üekilde elde edilebilecek ikisinin (seksüel orgazm ve öfke), dindarlar taraf×ndan insan×n bilinçalt×na “günah” olarak yerleütirilmiü olduùunu hat×rlayarak, tüm suç deùirmen taülar×n×n en büyüùünü aù×r aù×r çeviren
“Ak Büyücü” taraf×ndan uzak durulmas× üaü×lacak bir üeydir.

Meselenin asl× üudur: Eùer büyücü, ismine yaraü×r bir kimse ise, büyü veya herhangi bir amaç için gerekli olan gücü, istekli olmayan ve haketmeyen kurban yerine, kendi bedeninden yeteri kadar×n× salmas× konusunda ona kimse engel olamaz.
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Satanistler’in bu tür kurbanlar× niçin icra etmeyeceùine dair saùlam
ve mant×kl× sebepler vard×r. únsan, yani hayvan (Satanistler’e göre insan
da bir hayvand×r), Satanist’e göre bir ilah olma özelliùine sahiptir. Dünyevi varl×ù×n en saf üekli, hayvanlar×n ve kendi tabii arzular×n× kendi kendilerine inkar edecek kadar yeteri derecede büyümemiü insan çocuklar×n bedenlerinde yatar. Onlar, ortalama bir yetiükin insan×n asla ümit
edemeyeceùi üeyleri alg×layabilirler. Bu sebeple Satanist, dünyan×n bu

Bir Satanist hiçbir üart alt×nda herhangi bir hayvan veya bebeùi kurban etmemelidir! As×rlar boyunca, Right-Hand Path propagandistleri,
ûeytan’a tapanlar×n ellerinde küçük çocuklar×n ve eùlenceye düükün
genç k×zlar×n kurban edilmiü olduklar× hususunda boü yere çene çalm×ülard×r. Bu iùrenç haberleri okuyan ve duyan herhangi bir kimsenin, hikayelerin ön yarg×l× kaynaklar×n× göz önünde bulundurarak, derhal o haberlerin güvenilirliùini sorgulayacaù× düüünülecektir. Aksine, inceleme
yapmaks×z×n kabul edilen tüm “kutsal” yalanlarda olduùu gibi, Satanistler hakk×ndaki bu faraziyeler günümüze kadar süregelmiütir.

Bir Satanist’in insan kurban×n× icra edebileceùi yegane zaman, kurban×n, iki yönlü bir amaca hizmet etmesi halinde tatbik edileceùi zamand×r. Bu iki yönlü amaçtan maksat; beddua etmesi halinde bir büyücünün
öfkesinden kurtulma veya daha önemlisi, tamamen sevimsiz ve müstahak olan bir kimsenin kurban edilmeye istekli hale getirildiùi zamand×r.

Bir Satanik âyinde insan kurban×n×n tatbiki, kurban×n “ilahlar× yat×üt×rmak için” boùazland×ù× anlam×na gelmez. Sembolik olarak, kurban, bir
büyü (uùursuzluk) veya bedduan×n yürürlüùe konulmas× vas×tas×yla yok
edilir. Bu durum, “kurban×n”, büyücülere atfedilemeyecek yol ve vas×talarla, s×ra ile fizikî, zihnî veya duygusal olarak yok ediliüine götürür.

hikmet” sivilcelerinin, koruyucu halkalar içinde durmalar×na ve “kötü”
güçleri, kendilerini sald×r×dan “emin” tutmalar× için biraraya getirmelerine üaümamal×d×r.
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Eùer bir kimse, kendi k×nanacak davran×ü×yla, yok edilmek üzere
hayk×r×rsa, onlar×n isteùini yerine getirmek hakikaten sizin ahlakî bir sorumluluùunuzdur. Baükalar×n× “azarlamak” için her türlü üansa sahip bulunan bir üah×s, çoùukere yanl×ül×kla “sadist” diye adland×r×l×r. Gerçekte
bu üah×s, kendi helakine karü× çal×üan yanl×ü yönlendirilmiü bir mazoüisttir. Bir kimsenin size karü× ahlaks×zca yürümesinin sebebi, onlar×n
sizden veya sizin temsil ettiùiniz üeyden korkmuü olmas× veya onlar×n,
sizin mutluluùunuza karü× kin beslemeleridir. Onlar zay×f ve tehlikeli
kimseler olup bedduân×z× yönelttiùinizde son derece zay×f bir zemin üzerinde bulunurlar ve iüte onlar ideal insan kurbanlar× olurlar.

Bu takdirde üu soru ortaya ç×kar: “Öyleyse elveriüli ve uygun bir insan kurban× olarak kim göz önünde bulundurulabilecek ve bir kimse
böyle bir üah×s hakk×nda karar verme hakk×na nas×l sahip olacakt×r?”. Cevap gaddarca ve basittir. Kurban edilmeye elveriüli olan kimseler üunlard×r: Haks×z yere size karü× yanl×ü yapan herhangi bir kimse; size zarar
vermek için “kendi yolundan ç×km×ü bulunan” kimse; sizin için veya size göre deùerli olan birisi için kasten proplem veya s×k×nt×ya sebep olan
kimse. K×saca, kendi gerçek davran×ülar×yla beddua okunmay× veya lanetlenmeyi isteyen bir üah×s, iyi ve elveriüli bir kurban olmay× haketmiü
bulunmaktad×r.

Satanist, tanr×y× öldürme yolunun merdiven basamaù×n×n evrensel
âdetinin fark×ndad×r. Tanr×lar daima insan×n kendi tasavvuru içerisinde
yarat×ld×ù× için -ve ortalama bir insan kendi kendine gördüùünden nefret
duyacaù×ndan, kaç×n×lmaz olan vuku bulabilir: O da, kendini tanr×ya diye takdim edenin kurban× olmakt×r. Satanist, kendisinden nefret etmez;
seçebileceùi tanr×lardan da ve kendisini ya da kendisi için yaüad×ù× herhangi bir üeyi yok etme arzusuna sahip deùildir. Bu sebepten dolay×d×r
ki o, bir hayvan veya çocuùa asla zarar vermeyecektir.

tabii büyücülerinden pek çok üey öùrenebileceùini bilerek, bu varl×klara kutsal bir sayg×nl×k atfeder.
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374 LaVey, Satanic Bible, s. 87-90.

Bu sebeple, siz, sembolik olarak onlar× yok etmek için her türlü hakka sahipsiniz ve eùer sizin bedduân×z onlar×n gerçek imhas×n× saùlayacaksa, sevinin ki siz bir musibet (zararl× insan) dünyas×na ad×m atmakta
vas×ta olmuüsunuz demektir. Eùer sizin baüar× veya mutluluùunuz bir
kimseyi rahats×z ederse, siz ona hiçbir üey borçlu deùilsiniz! O, ayak alt×nda çiùnenmeyi haketmiütir! “Eùer insanlar kendi fiillerinin sonuçlar×na katlanmak zorunda b×rak×l×rlarsa, onlar iki defa düüüneceklerdir!”.374

Ç×lg×n köpekler yok edilirler ve onlar, makul olmayan davran×ü yolunda olduklar×nda, aùz×nda sürekli köpükler oluüan insandan daha fazla yard×ma muhtaçt×rlar. “Bu insanlar tehlikeli olmaya devam ettikleri
sürece, onlar benim can×m× ac×tamazlar” demek kolayd×r. Fakat bu, “onlara f×rsat verildiùi zaman onlar×n sizi yok edecekleri” gerçeùini ortadan
kald×rmaz.

“údeal kurban” duygusal olarak tehlikeli olabilir. Fakat bununla birlikte, güvensizliùinin entrikalar× içerisinde, sizin huzur veya hakl× üöhretinize üiddetli bir zarara da sebebiyet verebilir. Binaenaleyh; “zihinsel
hastal×k, sinirsel çöküü, çevreye uyum saùlayamay×ü, iç s×k×nt×s×na sebebiyet veren sinir hastal×ù×, bozulmuü âile yuvalar×, kehanete dayal× rekabet” vs. vs. ahlaks×z ve sorumsuz davran×ülar için en uzun süreli ve en
elveriüli sebeplerdir. Mutsuzluùu haketmeyenler için hayat× periüan
eden kimseleri “biz anlamaya çal×ümal×y×z” diyen herhangi bir kimse,
sosyal bir kansere (hastal×ùa) yard×m ve teüvik etmektedir. Bu azg×n insanlar ad×na özür dileyenler, onlar× mazur gösterme ad×na maruz kald×klar× yenilgi veya sald×r×y× hakederler.

Bir kimse “mutsuz” bir üahs×n gerçekte nas×l mutsuz olduùunu göz
önünde bulundurursa, o zaman sizin bedduân×z×n kurban×n×n gerçek kabahatini görmezden gelmek kolay olur. Bununla beraber, düümanlar×n×z×n size zarar veren ayak izlerini takip ederek kaynaùa gitmek ve o kimselerin yanl×ü yapt×ù× pratik durumlar× hakl× göstermek zordur.
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375 Abaddon, Apollyon’la birlikte Yeni Ahid’de üu üekilde geçmektedir: “Ve onlar×n üzerinde
kral olarak cehennemin meleùi vard×. Onun ad× úbranice Abaddon ve Yunanca Apollyon’dur
(her iki kelimenin anlam× da ‘helak edici’dir). Bkz. Vahiy, 9/11.

12– Baphomet; Templier ûövalyeleri taraf×ndan ûeytan’×n sembolü
olarak tap×n×lm×üt×r.

11– Balaam; úbranice h×rs ve tamah üeytan×.

10– Baalberith; Kenanl×lar’×n ahid tanr×s×, ki o daha sonra bir ûeytan olarak telakki edilmiütir.

9– Azazel; (úbranice) insana savaü silahlar×n× yapmay× öùreten, her
türlü güzelleütiriciyi ortaya ç×kar×p tan×tan.

8– Astaroth; Fenikeliler’in üehvet tanr×ças×, Babilliler’in úütar’×n×n
dengi.

7– Asmodeus; úbranice üehvet ve lüks üeytan×, menüe ititbariyle
“adaletin yarat×c×s×”.
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376 Bast, Bastet veya Ubasti; Eski M×s×r’da kedi baül× güneü tanr×ças×d×r. Kült yeri Bubastis olan
Bastet, kedi baül× bir kad×n veya bir kedi üeklinde temsil edilirdi. O, hem Mut, hem de aslan
baül× tanr×ça Sekmeth ile kar×üt×r×l×p özdeüleütirilmiütir. Oldukça popüler bir mutluluk tanr×ças×
olan Bastet’in tap×naù×nda kediler bulundurulur ve bunlar tanr×çan×n inkarnasyonu olarak
görülürdü. Bu kediler öldüklerinde de mumyalan×rlard×. Bkz. Gündüz, age, s. 60; Pike, ERR,
48.

29– Gorgo; Demogorgan’×n belirsiz üekli, ûeytan’×n Yunanca ismi.

28– Fenriz; Loki’nin oùlu, bir kurt olarak tan×mlanm×üt×r.

27– Euronymous; Yunanl×lar’da ölüm prensi.

26– Emma-o; Japonca Cehennem’in idarecisi demektir.

25– Dracula; ûeytan’×n Romal×lar’a ait ismi.

24– Diabolus; (Yunanca) “aüaù× doùru ak×c×” demektir.

23– Demogorgan; ûeytan’×n Yunanca ismidir, ölümlüler taraf×ndan
bilinemeyeceùi söylenmiütir.

22– Damballa; Zenciler’e ait y×lan tanr×.

21– Dagon; Eski Filistinliler’e ait deniz intikam üeytan×.

6– Apollyon; ûeytan’×n Yunanca eüanlaml×s×, baü üeytan.

20– Coyote; Amerika K×z×lderilileri’ne ait üeytan.

5– Amon; Eski M×s×rl×lar’×n koç baül× hayat ve üreme tanr×s×.

19– Cimeries; Siyah bir ata biner ve Afrika’y× yönetir.

18– Chemosh; Moabitler’in ulusal tanr×s×d×r, daha sonra bir ûeytan
olmuütur.

17– Bilé; Keltçe Cehennem tanr×s× demektir.

16– Beherit; ûeytan’×n Süryanice ismidir.

4– Ahriman; Zerdüütilik’te ûeytan.

3– Ahpuch; eskiden Orta Amerika yerlilerinin ileri uygarl×ùa sahip
bir aüireti olan Mayalar’da ûeytan.

2– Adramelech; Eski Filistin’de bir üehir halk× olan Sâmiriler’de
ûeytan.

1– Abaddon; (úbranice) helak edici demektir.375

15– Behemoth; ûeytan’×n, bir fil üeklinde úbranice üah×slaüt×r×lm×ü×-

14– Beelzebub; (úbranice) Sinekler’in Tanr×s×, Eski M×s×rl×lar’×n kutsal sayd×klar× bokböceùi (scarab) sembolizminden al×nm×üt×r.

Bu baül×k alt×nda, çeüitli dil veya milletlerde ûeytan karü×l×ù×nda kullan×lm×ü olan kelimeler ve ayr×ca ûeytan’la üu veya bu üekilde irtibatland×r×lan ya da kötülüùü temsil eden tanr× veya tanr×çalar hakk×nda k×sa k×sa bilgi verilecektir.
d×r.

13– Bast376; Eski M×s×rl×lar’×n, kedi taraf×ndan temsil edilen zevk tanr×ças×.

XII– ÇEûúTLú DúLLERDE ûEYTAN VEYA ûEYTANÎ ÖZELLúKLERE SAHúP TANRI úSúMLERú

62– Samnu; Orta Asyal×lar’da üeytan.
63– Sedit; Amerika K×z×lderilileri’nde üeytan.
64– Sekhmet; Eski M×s×rl×lar’da intikam tanr×ças×.

39– Marduk; Babilliler’in üehir tanr×s×.

40– Mastema; ûeytan’×n úbranice eüanlaml×s×.

41– Melek Taus; Yezidiler’de üeytan.

52– Nija; Polonyal×lar’da yer alt× dünyas× tanr×s×.

51– Nihasa; Amerika K×z×lderilileri’nde üeytan.

50– Nergal; Babilliler’de Hades tanr×s×.

49– Naamah; úbranice diüi baütan ç×karma üeytan×.

48– Mormo; (Yunanca) Cad×lar’×n Kral×, Hecate’×n eüi.

47– Moloch; Fenikeliler’de ve Kenanl×lar’da ûeytan.

46– Milcom; Ammoniler’de ûeytan.

45– Midgard; Loki’nin oùlu, bir y×lan olarak tasvir edilmiütir.

44– Mictian; Aztekler’de ölüm tanr×s×.

43– Metztli; Aztekler’de karanl×k (gece) tanr×ças×.
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377 Sabazios; Yunanl×larca zaman zaman Dionysus ile özdeüleütirilen bir Frigya ve Lidya tanr×s×d×r.
Sonraki dönemlerde bu tanr×sal varl×k, Kitab-× Mukaddes’teki Rab Sabaoth ile de bir tutulmuütur. Ayr×ca o, s×k s×k Zeus Sabazius olarak adland×r×lm×üt×r. Bkz. Gündüz, age, s. 325-326.

71– Tezcatlipoca; Aztekler’de Cehennem tanr×s×d×r.

70– Tehort; ûeytan karü×l×ù×nda kullan×lan Rusça isim olup “Siyah
tanr×” anlam×na gelir.

69– T’an-mo; Çinliler’de ûeytan’×n, aç gözlülüùün ve isteùin karü×l×ù×d×r.

68– Supay; únkalar’da yer alt× dünyas× tanr×s×.

67– Shiva; (Hindu) yok edici demektir.

66– Shaitan; ûeytan’×n Arapça ismidir.

65– Set; Eski M×s×rl×lar’da üeytan.

61– Sammael; (úbranice) “Tanr×’n×n Zehiri” demektir.

38– Mantus; Etrüksler’in Cehennem tanr×s×.

42– Mephistopheles; (Yunanca) ayd×nl×ktan sak×nan demektir. Bkz.
Faust.

60– Saitan; ûeytan’×n, údris’in dilindeki karü×l×ù×d×r.

59– Sabazios377; Frigya kökenli olup Dionysos ile özdeüleütirilmiütir, y×lan tap×n×m×d×r?

58– Rimmon; Eski Suriyeliler’e ait ûam’da tap×n×lan üeytan.

57– Pwcca; ûeytan’×n Galliler’e özgü ad×.

56– Proserpine; Yunanl×lar’da yer alt× dünyas× tanr×ças×.

55– Pluto; Yunanl×lar’da yer alt× dünyas× tanr×s×.

54– Pan; Yunanl×lar’da üehvet tanr×s×, daha sonra üeytana isim olarak verilmiütir.

53– O- Yama; ûeytan’×n Japonca ismi.

37– Mania; Etrüksler’in Cehennem tanr×ças×.

36– Mammon; Aram veya Eski Suriye’ye ait zenginlik ve kazanç
tanr×s×.

35– Loki; Felemenkliler’e ait üeytan.

34– Lilith; úbranice diüi üeytan demektir, Âdem’in, kendisine ipleri
öùreten ilk eüi olduùu söylenmektedir.

33– Kali; (Hindu) ûiva’n×n k×z×, Eük×yalar’×n baü râhibesi.

32– úshtar; Babilliler’e ait verimlilik tanr×ças×.

31– Hecate; Yunanl×lar’a ait yeralt× dünyas× ve büyücülük tanr×ças×.

30– Haborym; ûeytan’×n úbranice eüanlaml×s×.

378 Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 58-60.
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Mesela Domuz, Yahudiler ve M×s×rl×lar taraf×ndan hakir görülmüütür.
O; Frey, Oziris, Adonis, Persephone, Attis ve Demeter gibi tanr×lar× sembolize etmiü ve Oziris ve Ay’a kurban olarak sunulmuütu. Fakat zamanla Domuz, bir üeytan seviyesine düüürülmüütür. Yine Fenikeliler bir sinek tanr×s× olan Baal’a ibadet etmiülerdir. ûeytan da Beelzebub ve Ba-

Geçmiüin üeytanlar× tamamen olmasa bile -en az×ndan k×smen- hayvani özelliklere sahipti. Bu husus insan’×n, kendisinin de bir hayvan olduùunu inkar etmeye sürekli ihtiyaç duyuüunun delilidir. Çünkü insan,
kendisinin de bir hayvan olduùunu kabul etmesi halinde onun zay×flat×lm×ü ego’suna güçlü bir darbenin vurulmas×na hizmet etmiü olacakt×r.
Dolay×s×yla insan, üeytanlara baz× hayvani özellikler atfetmek veya baz×
hayvanlar× üeytanla özdeüleütirmek suretiyle, bir anlamda kendisinin
hayvan olmad×ù×n× vurgulamaya çal×üm×üt×r.

Yukar×daki isimlerde de görüleceùi gibi geçmiüte üeytanlarla baz×
hayvanlar aras×nda bir k×s×m özellikler sebebiyle, üu veya bu üekilde bir
iliüki kurulmaya çal×ü×lm×üt×r. Satanistler’in bak×ü aç×s×yla bu iliükileri üu
üekilde aç×klamak mümkündür:

XIII– ûEYTANLARLA BAZI HAYVANLAR ARASINDAKú
úLúûKú

77– Yen-lo-Wang; Çinliler’de Cehennem’in idarecisi demektir.378

76– Yaotzin; Aztekler’de Cehennem tanr×s×d×r.

75– Typhon; ûeytan’×n Yunanca üah×slaüt×r×lm×ü×d×r.

74– Tunrida; úskandinavyal×lar’da diüi üeytan demektir.

73– Thoth; Eski M×s×rl×lar’da büyü tanr×s×d×r.

72– Thamuz; Sümerler’in tanr×s×d×r, daha sonra üeytan seviyesine
indirilmiütir.
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379 LaVey, Satanic Bible, s. 60-61.

Dokuz tane 18 y×l úüleyen’i bir Çaù’a (Era), yani 162 y×la eüittir. Dokuz Çaù bir Asr’a (Age), yani 1458 y×la denktir, ki bu 1458 y×la yanl×ü-

Zaman×n gerçek as×rlar×, onun Kanunu ve tüm devri boyun eùmesi ile
Dokuz’un karanl×klar×nda yay×lm×üt×r. Dünyevi iülerle ilgili tüm meseleler Dokuz ve türevlerinin birebir çözümü ile deùerlendirilebilir. únsanl×ù×n kabilesel ihtiyaçlar× ile ilgili eylem ve tepkileri art arda gelen dokuzy×ll×k dönemler içerisinde muhafaza edilirler: Her on sekiz y×l×n toplam×
bir úüleyen veya úü Gören (Working) olarak isimlendirilir. Her bir úüleyen’in baülang×c× ve sonuna bir úüleyen y×l ad× verilir ve úüleyen y×llar
aras×ndaki her bir gün ortas× noktas×, sebep olunmuü bulunan úüleyen’in
gücünün bir doruk noktas×n× (zirve) gösterir.

Bir k×s×m insanlar×n belirli bir say×y× ûeytan’la özdeüleütirme teüebbüslerine raùmen, ûeytan’×n say×s×n×n “Dokuz” olduùu bilinmektedir.
Dokuz ayn× zamanda ego’nun (ben, benlik) say×s×d×r. Çünkü Dokuz daima kendisine dönüüebilir. Dokuz’un, diùer herhangi bir say× ile en karmaü×k çarp×mlar× sonucunda hangi rakam elde edilirse edilsin hiç önemli deùildir, son denklemde Dokuz yine tek baü×na öne ç×kacakt×r.

XIV– BúLúNMEYEN BúLúNúR: ûEYTÂNÎ ASIR!

al’dan gelmiütir. Baal ve Beelzebub, Eski M×s×rl×lar’×n kutsal sayd×klar×
ve daha çok, kendi küllerinden doùan mitik kuü anka gibi kendisini yeniden canland×rmak üzere ortaya ç×kan bok böceùi (scarab) ile ayn× idiler. Eski Yahudiler, úranl×lar’la temaslar× vas×tas×yla, dünyada iki büyük
gücün; ateü, ×ü×k, hayat ve iyilik tanr×s× Ahura-Mazda ve y×lan, karanl×k
tanr×s×, yok etme, ölüm ve kötü Ehrimen olduùuna inanm×ülard×r. Bunlar
ve diùer çok say×da örnek, insan’×n üeytanlar×n× hayvanlar gibi tasvir etmekle kalmay×p ayn× zamanda insan’×n, ilk hayvan tanr×lara kurban sunma ve onlar× kendi üeytanlar× seviyesine indirme ihtiyac×n× da gösterir.379
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Çocuk yürümeyi öùreniyor ve onun asr×n×n ilk úüleyen Y×l×’nda (18
y×ll×k süre), yani 1984 y×l×nda, o ad×mlar×n× sabit hale getirmiü olacak ve
bir sonraki úüleyen Y×l’da (18 y×ll×k süreçte, bir baüka ifadeyle 2002 y×-

Yirminci yüzy×l bizi geleceùe haz×rlam×üt×r ve Ateü Asr×’n×n geliüi,
Buz Asr×’n×n Son úüleyen Y×llar×’nda iyi müjdelenmiütir. Yeryüzü’nün
insanlar×na 1894, 1912, 1930 ve 1948’in nakil vas×talar× taraf×ndan ulaü×lm×ü ve haberleüme iyi iülenmiütir. Yeni Satanik As×r 1966’da baülam×ü
ve bu yüzden onun Kilisesi kurulmuütur.

Anlaml× ve olaùanüstü mesajlar her bir 18 y×lda gönderilir ve onlar
gelecek 18 y×lda etkilerini gösterirler ve her birinin sonunda yeni bir beyan göze çarpar. Kendisinden bizim en son ç×kt×ù×m×z Buz Asr×, M.S.
508 y×l×nda baülam×üt×r. Her úüleyen’in kendisini ilham ettiùi aük×n (tutku) zirvesi bu úüleyen y×llar×n tam ortas×nda meydana geldiùi gibi, böylece her bir Asr’×n taü×d×ù× mesaj×n en büyük yoùunluùu da bu Asr’×n tam
orta yerinde gerçekleüir. ûu halde, M.S. 1237 y×l×nda Buz Asr×’n×n temsil ettiùi insan×n aük ve üevki en üst noktas×na ulaüm×ü olmaktad×r. Bu
Buz Asr× sona ermiü ve yeni Ateü Asr× baülam×üt×r.

Her bir As×r, yani 1458 y×ll×k süre Ateü veya Buz diye s×ra ile deùiüir, her birisi Denetim’in (Control) kanununu sunduùu vas×talarda birbirinden ayr×l×r. Buz Asr× döneminde insana gururdan sak×nmas× ve kendini kontrol etmesi; o zaman onun iyi olabileceùi öùretilir. Bir Ateü Asr×
döneminde de insana kendisine müsamaha göstermesi ve kendisini (yüreùini) parçalamas× ve içe bakmas×; o takdirde onun iyi olabileceùi öùretilir. Bir Buz Asr× boyunca Tanr× yukar×dad×r. Bir Ateü Asr× boyunca da
aüaù×dad×r. Her bir As×r boyunca, Denetim’in Ateü ve Buz’un en büyük
devri içerisinde bir aksiyon ve reaksiyon devrini sürdürebilmesi için,
büyük üeyler her bir 18 y×ll×k sürelerde meydana gelir.

l×kla bin y×ll×k bir dönem (milennium) ad× verilmiütir. Dokuz As×r da bir
Devir’e (Epoch), yani 13.122 y×la tekabül eder.
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380 LaVey, Satanic Rituals, s. 219-220.

Bir kimsenin kendi doùum gününden sonra, iki büyük Satanik tatil
günü; Alman folkloründe büyücü kad×nlar×n topland×klar× gece olan 30
Nisan gecesi (Walpurgisnacht) ve çocuklar×n türlü k×yafetlere girerek

Bu gerçeùe raùmen baz×lar×m×z istenilmemiü veya özel olarak planlanmam×ü olabiliriz. Baüka hiç kimse öyle olmasa bile, biz memnunuz
ki bizler buraday×z! Siz kendi kendinizi tebrik etmelisiniz, ne arzu ederseniz kendi kendinize almal×s×n×z, kendinize kral (veya tanr×) gibi muamele edin. Çünkü kral veya tanr× sizsiniz ve genel olarak doùum gününüzü mümkün olduùu kadar büyük ihtiüam ve törenle kutlay×n×z.

Satanist: “Gerçekte niçin dürüst olmayal×m ve eùer siz hayalinizde
bir tanr× yaratacaksan×z, o tanr×y× kendiniz olarak niçin yaratmayas×n×z?”
diye düüünür. Kendisini “bir” olarak kabul etmeyi tercih etmesi halinde, her insan bir tanr×d×r. Böylece Satanist, senenin en önemli tatil günü
olarak kendi doùum gününü kutlar. Bununla beraber siz, üimdiye kadar
hiç karü×laümad×ù×n×z birinin doùumundan ziyade, kendi doùum gerçeùiniz hakk×nda daha mutlu olmaz m×s×n×z? Veya dinî tatillerden baüka, tüm
dünyalar×n en büyüùüne getirilmiü olduùumuz gün olan kendi doùum
günümüz yerine, bir baükan×n doùum gününe veya tarihteki bir güne niçin en yüksek takdiri bahüedelim?

Satanik dinde tüm tatil günlerinin en büyüùü bir kimsenin kendi doùum tarihidir. Bu, diùer dinlerin kutsal günlerinin en kutsal×n×n tam karü×s×nda yer al×r, ki o dinler; o münasebetle ego’nun gerçekten gömülmediùini göstermek için, onlar×n kendi imajlar×ndan antropomorfik bir tarzda yarat×lm×ü olan muayyen bir tanr×y× ilah derecesine ç×karm×üt×r.

XV– SATANúZM’DE DúNÎ TATúL GÜNLERú

l×nda) çocuk olgunluùa ulaüm×ü olacak ve onun devri hikmet, ak×l ve neüe ile doldurulmuü bulunacakt×r.380
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382 Laey, Satanic Bible, s. 96-98.

381 Benedict; Nursial× Aziz Benedict (480-547), H×ristiyanl×k’ta bat× keüiüliùinin babas× say×l×r.
Monte Cassino’nun ilk keüiüi ve Benediktin Tarikat×’n×n kurucusudur. Benedict taraf×ndan
belirlenen manast×r ve keüiülik kurallar×, sonraki dönemlerde birçok H×ristiyan tarikat×nda
geçerli kurallar olarak kabul edilmiütir. Bkz. Gündüz, age, s. 64.
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Çocuklar×n türlü k×yafetlere girerek eùlenceler tertip ettikleri ve ayn× zamanda hortlak gecesi olarak bilinen Halloween, 31 Ekim veya 1
Kas×m’a tekabül eder. Esas itibariyle All Hallows’ Eve, Britanya’n×n,
Druidler zaman×ndaki büyük ateü faaliyetlerinden biri idi. úskoçya’da o;
ölülerin ruhlar×n×n, üeytanlar×n, büyücü ve sihirbazlar×n nadiren aktif ve
lütufkar olduklar× zamanla irtibatland×r×lm×üt×r. Birbirine ayk×r× olarak,
All Hallows’ Eve ayn× zamanda genç kimselerin, gelecekte evlenebilecekleri eülerini kararlaüt×rmak üzere büyüsel âyinler düzenledikleri gece idi. Köylerdeki gençler büyük eùlence ve üehevi üenlikleri devam ettirirlerdi. Fakat yaül× kimseler evlerini, o gece istisnai bir güce sahip olduklar×na inan×lan kötü ruhlardan, büyücülerden ve üeytanlardan korumak için büyük çaba gösterirlerdi.
Gün dönümleri ve ekinokslar da, mevsimlerin ilk günlerinin habercileri olduklar× için tatil günleri olarak kutlan×rlard×. Bir gündönümü ile
bir ekinoks aras×ndaki fark; güneü, ay ve sabit y×ld×zlar aras×ndaki iliükiyi tan×mlayan semantik bir üeydir. Gün dönümü yaz ve k×üa taalluk eder;
ekinoks ise sonbahar ve ilkbahara iüaret eder. Yaz gündönümü Haziran’da ve k×ü gündönümü Aral×kta’d×r. Sonbahar ekinoksu Ekim’de ve
ilkbahar ekinoksu Mart’tad×r. Hem ekinokslar ve hem de gün dönümleri, zaman×n kamerî devrine göre, seneden seneye bir veya iki gün farkederler. Fakat çoùunlukla ay×n 21 veya 22’sine rastlarlar. Bu günlerden
beü veya alt× hafta sonra rivayet kabilinden Satanik eùlenceler kutlan×r.382

May×s’×n Arefesi’nde, yani 30 Nisan gecesinde; tüm üeytanlar×n,
hortlaklar×n, ifritlerin ve hayali perilerin ortaya ç×kacaù× ve ilkbahar noktas×n×n gerçekleümesini sembolize eden ç×lg×n eùlencelerini devam ettirecekleri gece olarak anma töreni düzenlenmiütir.

St. Walpurgis -veya Walpurga ya da Walburga-; kendisine bir kimsenin imada bulunduùu zaman ve çaùa dayanarak, Yedinci Asr×n sonunda ve Sekizinci Asr×n baü×nda Sussex’de doùmuü ve Winburn ve Dorset’te eùitilmiütir. Orada Walpurgis, maskeyi ald×ktan sonra, yirmi yedi
y×l kalm×üt×r. Sonra o, amcas× St. Boniface ve erkek kardeüi St. Wilibald’×n ×srar× üzerine, diùer baz× rahibelerle birlikte, Almanya’da dinî evler kurmaya koyulmuütur. Walpurgis’in ilk yerleüimi, Mainz piskoposluk bölgesinde Bischofsheim’de idi. úki y×l sonra (M.S. 754) o, kardeüi
Wilibald’×n Bevaria’daki Eichstadt piskoposluk bölgesi içerisinde, Heidenheim’de Benediktin381 rahibe teükilat×n×n baü rahibesi oldu, ki diùer
erkek kardeüi Winebald da ayn× zamanda orada bir manast×r×n baü×na getirilmiüti. Winebald’×n 760 y×l×nda ölümü üzerine Walpurgis, 25 Ocak
779’da ölümüne kadar her iki evin yönetimini sürdürerek, Winebald’×n
görevini de üstlenmiü oldu. Walpurgis’in mukaddes emanetleri (hat×ra
eüyalar×) Eichstadt’a nakledildi, ki orada o oyuk bir kayada (maùarada)
yat×yordu. Daha sonra onun cesedinin bulunduùu kayadan bir çeüit ziftli yaù ç×kmaya baülad×. Sonralar× Walpurgis yaù× olarak bilinegelen bu
yaù×n hastal×ùa karü× mucizevi bir etkiye sahip olduùu kabul edildi. Ayr×ca bu maùara bir ziyaret yeri haline geldi ve bu yerin üzerine büyük bir
kilise yap×ld×.Walpurgis deùiüik zamanlarda an×ld×. Fakat ekseriyetle,
onun daha önceki bir putperest festivalinin yerini alan günü olan 1 May×s’ta an×ld×. Kutlaman×n 1 May×s’a al×nmas×, daha önceleri, senenin en
önemli putperest festivali olarak kutlanan ilkbahar noktas×n×n büyük zirvesinin (21 Mart’a rastlayan ekinoks) devam×na basitçe göz yummak
olarak izah edilmiütir.

eùlenceler tertip ettikleri ve ayn× zamanda hortlak gecesi olarak bilinen
31 Ekim gecesi (Halloween)’dir.

383 Bkz. LaVey, Satanic Witch, úntr., s. 1.
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As×rlar boyunca çok farkl× isimlerle ifade edilen ve en uygunu ola-

Satanistler taraf×ndan kullan×lan sembollerin baü×nda Baphomet’in
sembolü gelmektedir. Hat×rlanacaù× gibi Baphomet’in sembolü ilk defa
Templier ûövalyeleri taraf×ndan -ûeytan’× temsil etmek üzere- kullan×lm×üt×. Diùer taraftan Baphomet, LaVey’in k×z× Zeena taraf×ndan, “Satanik keçi sureti” diye nitelendirilmiütir.383

XVI– SATANúZM’DE KULLANILAN BAZI SEMBOLLER
VE ANLAMLARI
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384 Bkz. LaVey, Satanic Bible, s. 136-137.
385 Bkz. LaVey, Satanic Rituals, s. 214-218.

Daha önce de deùinildiùi gibi, bu keçiden ilk defa Tevrat’×n Levililer Kitab×, 16/8-10’da üu üekilde söz edilmiütir:

Verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi, çok eski bir geçmiüe sahip
bulunan ve deùiüik zamanlarda farkl× gruplar taraf×ndan ûeytan’× temsil
etmek üzere kullan×lan ve “Satanik keçi sureti” diye nitelendirilen ve
genellikle bir keçi baü×yla temsil edilen Baphomet’e ayn× zamanda “Günah Keçisi” ad× verilmiütir. Ayr×ca bu keçi suretinin, Mason localar×nda
kullan×lan keçinin ayn×s× olduùu da söylenmiütir. Bu “Günah Keçisi” anlay×ü× veya kavram× da Tevrat’tan al×nm×üt×r. Bu durumda, bu “Günah
Keçisi”nin asl× ve dayand×ù× esas üzerinde biraz durmak gerekecektir.

rak da “Günah Keçisi” ad× verilen Baphomet’in; keçinin üretken verimliliùi ile birleütirilen “Karanl×k Güçler”i temsil ettiùi söylenmektedir.
Yukar×daki iki ve dördüncü resimlerde de görüleceùi gibi onun saf üekli, ters çevrilmiü beü köüeli y×ld×zla birlikte gösterilmektedir. Normalde
y×ld×z×n yukar×da olan üç ve aüaù×da bulunan iki ucunun, insan×n ruhi yap×s×n× sembolize ettiùi söylenmektedir. Fakat Satanizm, insan×n içgüdülerini veya ruhi tabiat×n×n aksini temsil ettiùinden, beü köüeli y×ld×z, keçinin kafas×na kusursuz bir üekilde uydurmak için ters çevrilmiütir. Böylece, y×ld×z×n yukar×ya çevrilen ve keçinin boynuzlar× ile örtüüen iki ucu
düaliteyi; y×ld×z×n aüaù×da kalan diùer üç ucu da inkar edilen veya ters
çevrilen teslisi temsil eder. Baphomet’in sembolünün d×ü çemberinde
yer alan ve Yahudi mistisizminin temel kitab× say×lan Kabbala’n×n büyüsel öùretilerinden ç×kar×ld×ù× söylenen úbraniler’e ait figürlerin de, “sulu
çukurun y×lan×” diye de nitelendirilen ve ûeytan’la özdeüleütirilen “Levitan”× sembolize ettiùi belirtilmektedir.384 Ayn× zamanda Satanistler taraf×ndan bir t×ls×m olarak kabul edilen ve keçi kafas× ile sembolize edilen Baphomet sembolü, özellikle vaftiz edilen kimseler ve baz× Satanistler taraf×ndan bir muska olarak da boyunlar×na tak×lmaktad×r.385
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386 Bkz. Levililer, 13/21, 17/7.
387 Bkz. Tuù, Salih, “Azâzil”, Türkiye Diyanet Vakf× úslam Ansiklopedisi (TDVúA), ústanbul,
1991, IV, 312.
388 Bkz. Judaica, Jerusalem, 1970, II, 1000.

Anlat×ld×ù×na göre Yahudiler’in, sürgünde kald×klar× Babil’de de hastal×ù× keçiye yükletip onu çöle sal×vererek orada öldürülmesi geleneùi

Bu noktada, Azazel’e gönderilen keçi konusu, Azazel’le ilgili meselenin diùer yan×n× oluüturmaktad×r. Anlaü×ld×ù× kadar×yla bu keçi, bir kurban deùildir. Söz konusu keçi, úsrail’in günah×n× çöle taü×mak, halk× günahlar×ndan temizlemek için gönderilmiütir.388 Bu keçinin öldürülüp öldürülmediùi kesin olarak bilinmemekteyse de, onun çöle ulaümas× ve
tekrar geri dönmemesi gerektiùinden ve günahla yüklü olduùuna inan×ld×ù×ndan, baü râhibin âyinlerle baülatt×ù× bu iü sonunda onun öldürülmüü
olabileceùi tahmin edilmektedir.

Görüldüùü gibi Tevrat’ta biri Rab, öteki Azazel’e sunulacak iki keçiden bahsedilmektedir. Bu keçilerden ilki bir kurban iken ikincisinin
Azazel’e, úsrailoùullar×’n×n günah×n× çöle taü×mas× ve hakl× günahlar×ndan
temizlemesi için gönderildiùi anlaü×lmaktad×r. Azazel’in burada tabiatüstü ruhani bir varl×k olarak kabul edildiùi görülmektedir. O devirde
çöl, cinlerin ve ruhani varl×klar×n meskeni olarak bilindiùinden,386 kötülükten, onu geldiùi yere iade ederek kurtulmak istenmektedir. Dolay×s×yla Azazel, Enoch’un kitab×nda bahsedildiùine göre yeryüzüne inen, yapt×klar×ndan dolay× lanetli olarak son güne kadar kalmaya mahkum edilen
çöl cini olmal×d×r.387

“Ve Harun bir kura Rab için ve obir kura Azazel için olmak üzere iki
ergeç üzerine kura çekecek. Ve Harun Rab için üzerine kura düüen ergeci takdim edecek ve onu suç takdimesi olarak arzedecektir. Fakat
Azazel için üzerine kura düüen ergeci, onun için keffaret etmek, onu
Azazel için çöle sal×vermek üzere, canl× olarak Rabbin önünde durduracakt×r”.
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389 Geniü bilgi için bkz. Tümer, ûúA, I, 185-186; Baykurt, A. Câmi, “Azâzil”, úslam Ansiklopedisi
(úA), ústanbul, 1970, II, 90.
390 Haç’×n ifade ettiùi manalar konusunda geniü bilgi için bkz. Schimmel, age, s. 230; Gündüz,
age, s. 151.

Haziran 1998 tarihinden bugüne kadar beü intihar ve bir de öldürme
olay× ile ülkemiz gündemini birden bire iügal etmeye baülayan “Satanizm” konusu ile birlikte Satanizm’in ne olduùu, nerede, ne zaman ve
nas×l ortaya ç×kt×ù×, Satanizm’in ve dolay×s×yla Satanistler’in amaçlar×n×n
ne olduùu, Türkiye’ye ve Türk gençleri aras×na kimler taraf×ndan nas×l
sokulduùu, ülkemiz gençlerinin nas×l ve niçin Satanist olduklar× veya
yap×ld×klar×, bunun arkas×ndaki gerçek sebebin neler olabileceùi vb. gibi

XVII– SATANúZM’úN TÜRKúYE BOYUTU

Satanist âyinlerinde giyilen elbise, yak×lan mumlar vb. eüyalarda
özellikle tercih edilen siyah rengin “Karanl×k Güçler”i temsil ettiùi belirtilmektedir. Bu sebeple siyah rengin Satanistler yan×nda ayr× bir yeri
vard×r.

Günah Keçisi hakk×nda verilen bu bilgilerden sonra tekrar baüa dönecek olursak, yukar×da görülen ters çevrilmiü Haç; H×ristiyanl×k’ta dinî
bir sembol olarak kullan×lan ve baüta úsa’n×n, insanlar× ezeli günahlar×ndan kurtarmak üzere kendisini feda etmesi olmak üzere, H×ristiyanlar’ca
pek çok anlam× olan Haç’×n ve dolay×s×yla onun etraf×nda oluüan inanç
ve telakkilerin reddediliüi veya ters çevriliüi anlam×na gelmektedir.390

vard×. Ayr×ca Yahudiler, bir yer veya ruhani güç anlam×nda Azazel’e keçiyi gönderip orada onu geri dönmemesi için uçuruma itiveriyorlard×.
Bu durumda Azazel’in tabiatüstü bir ruhani varl×k olduùu anlaü×lmaktad×r. Çünkü bir keçi Tanr×’ya, bir keçi de ona gönderilmektedir. Böylece
Azazel, bir anlamda Tanr×’ya denk tutulmuü olmaktad×r.389 úüte gerek Satanistler’in gerekse Masonlar’×n ve diùer baz× gruplar×n çeüitli telakkilerle bir sembol olarak kulland×klar× keçinin asl× ve dayanaù× budur.
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391 Pike, E. Royston, Encyclopedia of Religion and Religions (ERR), London, 1951, s. 339; Hinnells, John R., The Penguin Dictionary of Religions, London, 1988, s. 286.
392 Bkz. Haysmans, J.K.., J. Bois’in “Le Satanizme et lamagic”, paris, 1895, P. XVI’dan naklen
Hartland, “Satanizm”, ERE, XI, 204

Satanizm’i bir düüünce ve anlay×ü biçimi olarak benimseyen Satanistler, Satanizm’in veya Satanist isminin kendilerine tam anlam×yla tatbik edildiùi bir gruptur. Bu grubun; ûeytan×n kötü bir varl×k, Allah’a karü× gelen bir isyankar, onun huzurundan kovulmuü bir baümelek ve tanr×n×n ve H×ristiyanl×ù×n düüman× olduùunu bile bile üeytandan yard×m diledikleri söylenmektedir. Çünkü onlar, tanr×n×n insan ×rk×n× yanl×ü yola
sapt×rd×ù×n× iddia etmiülerdir. Dolays×yla bu grup, Tanr×’n×n düüman× olan
üeytanla bilinçli olarak ittifaka girmiü ve ona, gerçek tanr×ya karü× bir
muhalefet anlam×na gelen âyinlerle tap×nd×klar×n× göstermeye çal×üm×ülard×r.392 Bu ifadelerden de anlaü×lacaù× gibi, asl×nda Satanizm bilinçli
olarak düüünülüp karar verilerek yap×lan bir üeytana tap×nma fiili ol-

K×saca, “ûeytan’a tanr× diye tap×nmak”391üeklinde de tan×mlanan Satanizm; ûeytan’a tanr× diye tap×nma faaliyeti ad× alt×nda Yahudi-H×ristiyan geleneùine, Yahudi-H×ristiyan dînî tahakkümüne ve özellikle de H×ristiyanl×ùa karü× baülat×lan bir reaksiyonun ad× olmuütur. Buna “Modern
Protesto Hareketi” demek de mümkündür. Bu hareket, baüta H×ristiyanl×k olmak üzere, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuü olduùu kutsal
deùerlere karü× bir baükald×r×y× temsil etmektedir. Dolay×s×yla Satanizm;
ûeytan’×n en önemli özelliùi olan muhalefet ve baükald×r×y× esas alarak,
dinin ve dînî olan her üeyin karü×s×nda; fakat Tanr×’n×n karü×s×nda olan×n,
yani ûeytan’×n ve onun temsil ettiùi üeyin yan×nda yer alma hareketidir.
K×saca belirtmek gerekirse, Satanizm bir “tepki” hareketidir.

sorular sorulmaya ve en az×ndan bu konulara karü× duyarl× olan kimseler
taraf×ndan da cevaplar aranmaya baüland×. úüte bu çal×üman×n amac× da,
bu tür sorulara belgelere dayal× olarak, olabildiùince doùru ve saùl×kl×
cevaplar aramakt×r.
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Özellikle son dönem veya günümüz satanist anlay×ü×n× önemli ölçüde yans×tan modern Satanizm’in en büyük hareketi 1960’larda ABD’de
baülam×üt×r. Bu hareketin öncülüùünü, 11 Nisan 1930 da ûikago’da dünyaya gelen; Alsasl× bir soya mensup oplduùunu ve baba taraf×ndan Gürcü, annne taraf×ndan Romen, büyükannesinin de Transilvanyal× bir çingene olduùunu söyleyen Anton Szandor LaVeydir. LaVey, 1966’da San
Fransisko’da “ûeytan×n Kilisesi”ni kurmuü ve onun baü rahibi olmuütur.
Ayr×ca mensuplar× aras×nda “Kara Papa” olarak da bilindiùi söylenmektedir. 1997 y×l×nda Amerika’da ölen LaVey’in temsil ettiùi ve organize
bir sistem haline getirdiùi günümüz satanist anlay×ü× ile, son bir kaç y×ld×r ülkemizde duyulmaya ve tan×nmaya baülayan satanist anlay×ü aras×nda da baz× benzerlikler görülmektedir. úüte bu benzerlikler Satanizm’in
Türkiye boyutunu akla getirmektedir.

K×saca ifade etmek gerekirse, ortaya ç×k×ü tarihi orta çaù büyü inanc×na kadar dayand×r×lan Satanizm, özellikle H×ristiyan din adamlar×n×n ve
kilise yetkililerinin, ortaçaù zihniyetiyle ve tekelci bir anlay×üla din ad×na yapm×ü olduklar× bir k×s×m yanl×ü uygulamalar, baz× insanlar× kiliseye
ve onun temsil ettiùi din anlay×ü×na karü× tav×r almaya sevk etmiütir. Öte
yandan Satanizm’in önde gelenlerinin ifadelerine göre, H×r×stiyan din
adamlar×, özellikle günahkârlar× devaml× olarak üeytanla korkutmuülar ve
günah iülemeye devam etmeleri halinde üeytan×n onlara hâkim olacaù×
düüüncesini yaymaya çal×üm×ülard×r. Satanist öncülerin anlatt×klar×na göre, gûya H×r×stiyan din adamlar×n×n bu tür tutum ve davran×ülar× da insanlardan bir k×sm×n×n -s×rf bir tepki sonucu olarak- üeytan×n yan×nda daha
çok yer almas×na sebep olmuü ve böylece üeytan âdeta kahramanlaüt×r×lm×üt×r. Binaenaleyh modern Satanizm’in kurucusu olan ve mensuplar×
aras×nda “Kara Papa” olarak da bilinen Anton Szandor LaVey’e göre
üeytan, Kilise’nin ve dolay×s×yla H×r×stiyanl×ù×n bir uydurmas×d×r.

maktan ziyadde, bir “tepki” sonucu s×rf inat olsun diye üeytan×n yan×nda
yer alma hareketidir.
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Satanizm’in Türkiye’de yay×lmas×n× saùlayan veya yay×lmas×na yard×mc× olan unsurlar×n baü×nda üüphesiz ki bilgisayar ve únternet gelmektedir. Çünkü ülkemizde Satanist olduùunu söyleyen veya Satanizm’e ilgi duyan gençlerin çoùunluùunun özellikle üniversiteli ve baz× liseli
gençler olduùu göze çarpmaktad×r. Bunlar da, çoùunlukla yabanc× dil
bildiklerinden, bilgisayar ve únternet arac×l×ù×yla Satanizm konusunda
bilgi edinme imkan×na sahip olabiliyorlar. Ancak, bu konuda yapm×ü olduùumuz bilimsel çal×üma sonunda ulaüt×ù×m×z neticelere göre, ülkemiz
gençlerini Satanist olmaya bilinçli olarak teüvik eden baz× kimselerin olduùu da bir gerçek olarak karü×m×za ç×kmaktad×r. Böyle bir tespitte bulunmam×za yard×mc× olan diùer bir husus da, Satanizm’le ilgili olarak
yaz×lm×ü kitap ve belgelerde anlat×lan bilgilerle bugün uygulananlar×n
birbirini doùrulam×ü olmas×d×r. Kanaatimize göre Satanizm bizim ülkemizde -Satanist olmayanlar taraf×ndan da, Satanist olduklar×n× söyleyenler taraf×ndan da- tam olarak bilinmiyor. Satanizmin ne olduùunun herkes taraf×ndan bilinmemesi belki bir dereceye kadar normal karü×lanabilir, fakat bilinmeyen bir konuda körü körüne maceraya sürüklenmek de
kiüiyi baz× beklenmedik sonuçlara götürebilir. Nitekim bir üekilde intihara sürüklenen, cinsel tecavüze uùrayan veya öldürülen gençlerin âk×beti bunun en ac× göstergesidir. Bu noktada akla gelebilecek bir baüka
husus da, gençlerimizin niçin Satanist olduklar× sorusudur.

A– Satanizm Türkiye’de Nas×l Yay×l×yor?

Verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi Satanizm, özellikle 1880’li
y×llardan itibaren baüta Fransa, úngiltere, Almanya gibi ülkeler olmak
üzere, Avrupa ve Amerika’da, bilhassa H×ristiyanl×ùa karü× bir tepki olarak ortaya ç×km×üt×r. Ancak, bugün bizi zihnen meügul eden en önemli
sorulardan birisi, “Avrupa ve Amerika’da ortaya ç×kan Satanizm’in Türkiye’de bieden bire nas×l revaç bulduùu veya yay×lmaya çel×ü×ld×ù×” meselesidir.
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Eùer bugün ülke gençlerinin niçin Satanist olduklar×n× öùrenmek,
Satanizm’in tuzaù×na düümüü veya düüürülmüü gençlere sahip ç×k×lmak
ve onlara bu noktada yard×mc× olunmak isteniyorsa, bu gençlerin söylediklerine veya söylemek istediklerine kulak vermek gerekmektedir. Yukar×da verilen cevaplara dikkat edilecek olursa, her üeyden önce bütün
bunlar×n gerisinde bir bilgi, bir eùitim eksikliùinin olduùu göze çarpmaktad×r. úüte bu noktada, baüta anne-babalar olmak üzere, eùitimcilerimize ve sorumluluk mevkiinde olan ve ülkemiz insan×na karü× sorumluluk duyan herkese görev düümektedir. Eùer gençlerimize, insan× en deùerli ve en üerefli bir varl×k olarak yaratan ve bütün canl×lardan üstün k×lan Yüce Allah hakk×nda gerekli bilgi verilmezse, bir k×s×m gençlerin
ûeytan’la tan×üma ve onun yan×nda yer almalar×na imkan haz×rlanm×ü

Görüldüùü gibi baz× gençler fakir bir âilede yarat×lm×ü olmaktan dolay× Allah’a k×zmakta; baz×lar× niçin Satanist olduklar×n× dahi bilmemekte; baz×lar× evde âilede arad×ù× huzuru bulamad×klar×ndan dolay× öyle bir
grubun aras×nda huzur aramakta; baz×lar× bu dünya hayat×n×n anlams×z
olduùunu düüünmekte; baz×lar× da daha fazla baù×ms×z ve daha fazla özgür olmak istemekteler. Dolay×s×yla bu gençlerin bir üeylere ve bir yerlere baz× isyan ve tepkilerinin olduùu dikkat çekmektedir.

“Beni fakir bir âilede dünyaya getiren Tanr×’ya k×zd×ù×m için Satanist
oldum; Satanist olmak için Satanist oldum; Huzur arad×ù×m için gidip
satanistlerin aras×na kat×ld×m; bu dünyada daha fazla yaüaman×n anlams×z olduùunu anlad×ù×m için ruhumu ûeytan’a satt×m; Ben daha fazla özgürlük istiyorum vb.”.

ûüphesiz ki böyle bir soruya en doùru cevab× verecek olan, yine Satanist olduklar×n× söyleyen gençlerin kendileridir. Dolay×s×yla, Satanist
olduklar×n× söyleyen gençlerin bu soruya verdikleri cevaplar aras×nda
özellikle üunlar dikkat çekmektedir:

B– Gençlerimiz Niçin Satanist Oluyorlar?
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Yap×lan araüt×rma ve tespitlere göre gerek Bat×’da ve gerekse ülkemizde Satanizme meyleden gençler aras×nda daha çok parçalanm×ü aile
çocuklar×, evinde-yuvas×nda anne ve babas×ndan gerekli sevgi ve ilgiyi
göremeyenler, evinde-ailesinde arad×ù× huzuru bulamayan ve bunu baüka yerlerde arayanlar, okulda çevrede iyi arkadaülar edinemeyen ve dolay×s×yla arkadaülar× ve çevresi taraf×ndan d×ülanan ve yaln×zl×ùa itilenler,
toplum taraf×ndan gerekli ilgi ve desteùi göremeyenler, kimliùini kiüiliùini tam olarak gerçekleütiremeyen ve bu yüzden bunal×ma düüenler,
baz× rûhî ve psikolojik rahats×zl×klar× bulunanlar, ergenlik döneminin getirmiü olduùu baz× s×k×nt× ve problemleri kolay atlatamayan ve bu dönemlerde bunal×ma düüenler, farkl× gruplar içerisinde yer alarak ve diùer
insanlardan farkl× görünerek kendini ispatlamaya çal×üanlar, hakl× veya
haks×z olarak ailesine, çevresine veya okulda öùretmenine vs. tepkisi

C– Satanizme Daha Çok Kimler Meylediyor?

Dikkat edilmesi gereken bir husus da, özellikle gençlerimiz günden
güne bir maneviyat boüluùu içerisine itilmekte ve bu yönde hiçbir ciddi
önlem de al×nmamaktad×r. Aç×kças× gençlerimiz bir aray×ü içerisine girmiü görünüyorlar. Huzur ar×yorlar. Bu huzuru âilede, okulda, çevrede,
toplumda ve k×sacas× her yerde ar×yorlar, manevi yönden de tatmin edilmek istiyorlar. Burada akla gelen hususlardan birisi de Satanizme daha
çok kimlerin meylettiùi sorusudur.

olur. Halbuki bu tür gençlere daha önce Allah hakk×nda doùru ve saùl×kl× bilgiler verilmiü olsayd×, o gençler Allah’a k×z×lmayacaù×n× öùrenmiü
olurlar ve üeytan×n yan×nda da yer almazlard×. Ayn× üekilde, eùer gençlere hayat×n bir gayesi olduùu, insan×n boü yere yarat×lmad×ù×, yarat×l×ü×n
bir gayesinin bulunduùu, bu dünyan×n ötesinde bir de âhiret ad× verilen
öteki dünya hayat×n×n olduùu vs. öùretilmezse, baz× gençlerin yapt×ù× gibi, bu dünyada daha fazla yaüaman×n bir anlam×n×n olmad×ù× gerekçesiyle intihar× dahi göze almalar×na zemin haz×rlanm×ü olur.
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Modern Satanizmin kurucusu say×lan ve önemli ölçüde günümüz
Satanist anlay×ü×n× temsil eden Anton Szandor LaVey de Satanist düüüncelerini yayarken müziùin gücünden ve etkisinden istifade etmiütir. Müzikli eùlenceler tertipleyerek etraf×nda oluüturduùu büyük kalabal×klara
müzik vas×tas×yla üeytanî düüüncelerini empoze etmiütir. Bu husus bilindiùi için bugün de özellikle metal ve rock müzik yoluyla baz× Satanist
düüünce ve fikirler gençlerin körpe beyinlerine iülenmeye çal×ü×lmaktad×r. Dolay×s×yla, günümüzde baz× gençler Satanismin tuzaù×na düüürülürüken doùrudan doùruya “Gel seni Satanist yapal×m” veya “Biz Satanistiz, gel sen de Satanist ol” vs. denilmiyor; aksine, “Biz bir grup arkadaü×z. Zaman zaman bir araya gelip eùleniyoruz. Eùlencemizde müzik de
var” veya “Gel sana gitar çalmay× öùretelim” vb. sözlerle baz× gençlerin

Satanizmin yay×lmas×nda Bilgisayar ve únternet; baz× kitap, dergi,
broüür, kaset, CD vb. teknik araçlar×n d×ü×nda, belli baül× baz× unsurlar da
kullan×lmaktad×r. Bunlar×n baü×nda da kad×n, alkol, baz× uyuüturucu maddeler, müzikli toplant×lar, baz× arkadaü gruplar×, eùlence partileri ve belli ölçüde para vs. gelmektedir.

D– Gençlerin Satanist Yap×lmas×nda Kullan×lan Baz× Unsurlar

bulunan baz× isyankar ruhlu kimseler, doùuütan sakatl×ù× bulunan veya
sosyal çevre itibariyle fakir bir ailede dünyaya gelen ve bundan dolay×
hâüâ Allah’a karü× isyankar tutum içerisinde bulunanlar, gerek ailede gerek çevrede ve gerekse okulda istenilen seviyede eùitim alamayanlar,
okulda veya iüinde baüar×s×z olan ve bundan dolay× kendisini mutsuz
hissedenler, maddeten veya manen tatmin edilmeyen ve dolay×s×yla tatmin aray×ü× içerisinde bulunanlar, hepsinden önemlisi de kendilerine
köklü bir dînî eùitim verilemeyenler göze çarpmaktad×r. Bunun yan×nda,
baz× gençler de fark×nda olmadan ve Satanizmin ne olduùunu bilmeden
bir üekilde Satanizmin tuzaù×na düüürülmekte ve k×z veya erkek arkadaülar×n×n kurban× olmaktad×rlar.
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Gençlerin Satanist yap×lmas× noktas×nda isteyenlere veya baù×ml×l×ù×
olanlara alkol ve uyuüturucu imkan× da saùlan×yor. Gençlerin bu tür toplant×lara kat×lmas× saùland×ktan ve aradan belirli bir süre de geçtikten
sonra gerçek kimliklerini aç×kl×yorlar ve “Biz Satanistiz, art×k sen de Satanist oldun” gibi sözler söylüyorlar. Baz× gençler iüin fark×na vard×klar×nda ve gruptan ayr×lmak istediklerinde ise, “Yok öyle üey! ûimdiye kadar aram×za kat×ld×n ve baz× üeylerden de yararland×n. ûimdi ise ayr×lmak
istiyorsun. Bu bize ve inanc×m×za ihanettir!” diyerek, gerçek yüzlerini
gösteriyorlar. úüte gençlerin pek çoùu bu üekilde Satanist bir grubun içe-

bu tür toplant×lara kat×lmas× saùlan×yor. Bu arada genç k×zlar devreye sokularak ve gençlerin istedikleri k×zlarla arkadaül×k kurmalar×na ve cinsel
iliükiye girmelerine zemin haz×rlanarak, bu tür toplant×lar daha da cazip
hale getiriliyor. Çünkü Satanizmde “serbest seks” anlay×ü× vard×r. Yani
isteyen her erkeùin istediùi genç k×zla cinsel iliükiye girme imkan× vard×r. Genç k×zlar da bunu böyle kabul etmek durumundad×r. Hatta onlar×n
bu konuda seçme haklar× dahi yoktur. Bu anlay×ü× ihdas eden ve Satanist
düüüncelerini yaymada kad×n unsuru birinci derecede kullanan ve bu
manada kad×n× veya genç k×zlar× istismar eden de yine LaVey’dir. Çünkü -daha önce de kaydedildiùi gibi- LaVey’in genç k×zlara hitaben söylediùi bir sözüne göre, “Satanist olmak demek isteyen her erkekle cinsel iliükiye girmeyi göze almak demektir”. úüte bundan dolay× her f×rsatta biz, “gençlerimizin çoùu Satanizmin ne olduùunu bilmiyorlar” derken, baz× gerçeklere de dikkat çekmek istiyoruz. Öyle inan×yoruz ki Satanist olmak isteyen bir genç k×z sadece Satanizmin seks anlay×ü×n× dahi
bilse kolay kolay Satanist olmak istemez. Maalesef baz× gençler bu konuda da tuzaùa düüürülüyorlar. Kimseyi rencide etmek ve bu konuda
görüü belirtmek veya yorum yapmak istemiyorum ama, bugüne kadar
ülkemizde intihar eden veya öldürülen gençlerin büyük çoùunluùunun
niçin genç k×zlar olduùu hususu üzerinde düüünülmesi gerektiùine inan×yorum.
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ûeytan’×n Kilisesi’nin dinlenmesini tavsiye ettiùi müzik parçalar×n-

Diùer taraftan, müzik CD ve kasetleri de Satanizmin propagandas×nda kullan×lmaktad×r. Özellikle satanik Black Metal orkestralar× taraf×ndan yap×lan müzik parçalar× gençleri Satanizme çekmede birer tuzak görevi yapmaktad×rlar. Suicide Song ve Iyric gibi müzik türleri ile de üeytana ve üeytânî güçlere dua edilmektedir.

ûüphesiz bugün Bat×’da Satanizmin yay×lmas×nda “ûeytan×n Kilisesi” vs. isimler alt×nda faaliyet gösteren Satanik gruplar ve únternet baüta gelmektedir. Bunun yan×nda, A. Szandor LaVey gibi Satanizmin önde gelen isimlerinin Satanizmin inanç ve felsefesini oluüturan kitaplar×n×n da Satanizmin yay×lmas×nda önemli ölçüde rolü vard×r. Ayr×ca baz×
Satanist gruplar×n “Not Like Most, The Raven, The Cloven Hoof, The
Black Flame, Diabolica, Azazel, Canada’s Satanic Forum” gibi ayl×k ve
y×ll×k olarak yay×nlad×klar× dergilerinin olduùu bilinmektedir.

E– Satanistlerin Yay×n Organlar×

Öyle anlaü×l×yor ki gençlerimizin büyük çoùunluùu Satanizmin ne
olduùunu araüt×r×p incelemeden, bu konu ile ilgili olarak yaz×l×p çizilenleri okumadan bir anda Satanist olduklar×n× söylüyorlar veya bir üekilde
bir Satanist grubun içerisinde yer al×yorlar. Asl×nda Satanist olmak ciddi bir tercih meselesidir; aküamdan sabaha hemen “Ben Satanist oldum”
denilerek Satanist olunacak kadar kolay bir hâdise deùildir. Dolay×s×yla
gençlerimizin kimlerle arkadaül×k kurduklar×na çok iyi dikkat etmeleri
gerekmektedir.

risinde yer alm×ü ve Satanizmin tuzaù×na düümüü bulunuyorlar. Satanizmin kurucusu say×lan LaVey, “Satanizm herkese göre deùildir. ústeyen
Satanist olur, istemeyen olmaz. Fakat bir defa Satanist olduktan sonra
art×k Satanizmden ç×kmak mümkün deùildir” üeklindeki tehditvari sözleriyle, asl×nda Satanizmin ç×kmaz bir yol olduùunu, elini kapt×ran×n kolunu kolay kolay kurtaramayacaù×n× üstü kapal× olarak ifade etmiütir.
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393 Barton, Blanche, The Church of Satan, USA 1990, s. 152-158; Günay, Nasuh, “ûeytana Tap×nmada Modern Yol Satanizm”, Aray×ülar, Isparta 1999, s. 125-126.
394 Günay, agm, s. 126.
395 Bkz. Milliyet, 22 Eylül 1999.

261

ûüphesiz gençlerin üeytan uùruna intihar ediülerini tek bir sebebe
baùlamak doùru deùildir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Bununla beraber, Satanistlere göre üeytan uùruna ölmek veya gerektiùinde ölümü göze almak en kutsal ölümlerden birisidir. Bunu üöyle ifade etmek de

Öncelikle üunu belirtmek gerekir ki, Satanistler sadece kedi deùil,
horoz, tavüan vb. hayvanlar× da kurban ediyorlar. Çünkü Satanist âyinin-

G– Gençler Niçin úntihar Ediyor veya Ettiriliyorlar?

Kedinin kurban edilme sebeplerinden birisi de üudur: Nas×l ki Müslümanlar, etinin yenilmesi dinen helâl say×lan koyun, keçi, s×ù×r gibi hayvanlar× kurban ediyorlarsa, Satanistler de eti yenilmesi helâl olmayan
hayvanlar× tercih etmektedirler. Çünkü Satanizmin en önemli özelliklerinden birisi de dâima muhalefeti temsil etmek, karü× tarafta yer almak
ve dinin yasak sayd×ù× bir üeyi özellikle yapmakt×r. Ayr×ca Satanizmde
helâl-haram, sevap-günah gibi kavramlara da yer yoktur.

de esas olan herhangi bir hayvan×n kurban edilmesidir. Fakat ülkemizdeki Satanistler genellikle kediyi tercih etmiülerdir. Bunu da üu farkl×
sebeplere baùlamaktad×rlar: Baz×lar×na göre kedi nankör bir hayvand×r.
Ondan dolay× onu tercih ettiklerini söyleyenler olduùu gibi, baz×lar× da
kediyi üeytana benzetmektedirler. Satanistlerin nihâî hedefi eninde sonunda üeytan× da ortadan kald×r×p dünya üzerinde mutlak gücü ve hâkimiyeti ele geçirmek olduùundan, kediyi kurban etmek suretiyle bunu
sembolik olarak gerçekleütirmiü oluyorlar. Kedinin kurban edilmesinin
sebeplerinden birisi de kolay ele geçirilebilmesidir. Ayn× zamanda kedi
baz× kimseler taraf×ndan sevildiùi ve evlerde beslendiùinden, insanlar×n
sevdiùi ve deùer verdiùi üeylere zarar vermek veya hakaret etmek Satanizmin prensipleri aras×nda yer almaktad×r. Dolay×s×yla, sebeplerden birisi de budur.

Satanizm, ülkemizde, Haziran 1998’de Asl× ve Alp ad×ndaki iki gencin intihar×yla gündeme gelmiü ve daha sonra baz× intihar olaylar× da
gerçekleümiüti. Bu durum karü×s×nda ister istemez, “Gençler niçin intihar ediyor veya ettiriliyorlar?” sorusu da sorulmaya baülanm×üt×r.

Satanizmin gündeme geldiùi günlerde baz× TV kanallar×nda bir k×s×m
Satanist âyinler de görüntülenmiüti. Bu arada baz× Satanistlerin âyinlerinde kedi kurban ettikleri ve etini kavurup yedikleri ve kan×n× içtikleri
ortaya ç×km×üt×. Bunun üzerine, tabiî olarak, “Satanistler niçin kedi kurban ediyorlar?” gibi sorular da sorulmaya baüland×.

F– Satanistler Niçin Kedi Kurban Ediyorlar?

Türkiye’deki Satanistlerin ciddi manada ve çok say×da yay×n organlar×n×n olduùu söylenemez. Çünkü Satanizm Türkiye aç×s×ndan oldukça
yeni bir geliümedir; Türkiye’deki Satanistler henüz tam organize olmuü
da deùillerdir. Ayr×ca, bilindiùi kadar×yla sürekli kitap, dergi vs. ç×karacak kadar bilgi birikimine ve maddi imkana da sahip deùillerdir. Bununla beraber, ústanbul-Ortaköy’deki öldürme ve tecavüz olay×ndan sonra,
Satanistlerin yoùun olarak bir araya geldikleri yerlere yap×lan polis bask×n×nda baz× dükkanlarda sat×lan “ûeytan”, “Ölüm ve Cenaze”, “Mahüer” gibi dergi, kitapç×k ve baz× kaset ve CD’lerin Satanistlerin yay×n organlar× olduùu ve bunlara el konulduùu bas×na yans×m×üt×r.395

dan baz×lar× ise üunlard×r: “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 vb.393. Ayr×ca Strange Music,
Satan Takes a Holiday, The Satanic Mass, The Hymn of The Satanic
Empire LaVey taraf×ndan bestelenmiü olan müzik parçalar×d×r.394
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Bir gazetede verilen habere göre, ústanbul Ortaköy’de ûehriban

H– ûeytandan únsana Mesaj Gelir mi?

Öyle anlaü×l×yor ki, internette çet yaparken baz× gençlerin kafalar× birileri taraf×ndan kar×üt×r×l×yor ve baz× sorularla gençler ç×kmaza ve çözümsüzlüùe itiliyorlar. Ç×kmaza sokulan ve zihinleri iyice buland×r×lan
gençlerden baz×s× son çare olarak intihar× tercih ediyor. Baz×lar× da kötü
niyetli kimseler taraf×ndan kurban olarak seçiliyor ve intihara teüvik ediliyorlar. Genç yaüta üeytan uùruna ölümü göze almak gerçekten ciddi
bir iütir. Dolay×s×yla, baüta anne-babalar olmak üzere, gençlerimize sahip ç×kmam×z gerekmektedir.

Diùer taraftan, intihar eden gençlerin geride b×rakm×ü olduklar× notlara bak×ld×ù×nda, “Ruhumuzu üeytana satt×k, ûeytandan bize mesaj geldi ve ölmemizi istedi, hayat×n boü olduùunu ve bu dünyada daha fazla
yaüaman×n bir anlam× olmad×ù×n× anlad×k” vb. gibi ifadelere rastlanmaktad×r. Bu ifadeler, bu tür gençlerin bir inanç boüluùu içerisinde bulunduklar×n× ve manevi tatmin aray×ü× içerisine girdiklerini göstermektedir.
Eùer onlara bu hayat×n boü olmad×ù×, hayat×n ve yarat×l×ü×n bir gayesinin
olduùu, üeytana satt×klar×n× söyledikleri ruhu insana Allah’×n üflediùi ve
bu can×n insana Allah taraf×ndan verilen en büyük emanet ve üeytan×n da
“únsan×n en büyük düüman×” olduùu vs. öùretilseydi, herhalde onlar
gençliklerinin bahar×nda böyle bir ölümü göze almaz ve hele hele üeytan uùruna ölmeyi hiç düüünmezlerdi.

mümkündür: Nas×l ki çeüitli dinlere göre din yolunda veya Allah için ölmek çok yüce bir ölüm say×l×yor ve bunun karü×l×ù×nda üehitlik mertebesi veriliyorsa, ayn× üekilde Satanistlere göre üeytan uùruna ölmek de o
derecede önemlidir. Ayn× zamanda üeytan uùruna ölmek veya intihar etmek, üeytana baùl×l×ù×n ve ona olan sadakatin de bir göstergesidir. Dolay×s×yla üeytan uùruna ölen genç, bu uùurdaki samimiyetini göstermiü ve
kendisini de ispatlam×ü demektir.
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396 Tirmizi, Edeb, 78.
397 Bkz. En’âm, 6/121.
398 Bkz. úbrâhîm, 14/22.

Görüldüùü gibi, bas×na yans×yan bu ifadede genç, dinî inanc×n×n olmad×ù×n×, üeytandan mesaj ve emir ald×ù×n×, onun elçisi olabilmesi için
kendisini ispatlamas×n× ve bunun için de genç bir k×z× kurban etmesini istediùini söylemiütir. Burada, “gerçekten insana üeytandan mesaj gelir
mi?” gibi bir soru akla gelebilir. Evet üeytandan insana zaman zaman
vesvese (evham) veya baz× telkinler gelebilir. ûeytandan insana kezâ
(evham) veya baz× telkinlerin gelmesi için mutlaka Satanist olmak da
gerekmez. Çünkü Peygamber Efendimiz: “Her insan×n bir üeytan× vard×r...”396 buyurmuütur. Ancak, Kur’ân-× Kerim’de belirtildiùine göre üeytanlar sadece kendi dostlar×na baz× vesvese üeklinde f×s×lt×larla telkinlerde bulunabilirler.397 Diùer taraftan, üeytan×n insanlar üzerinde hiç bir
yapt×r×m gücü yoktur. Onun görevi sadece insanlar× kötülüùe ve Hakk’×
inkâra teüvik etmektir.398 ûeytana uyup uymamak insan×n tamamen ken-

Coükunf×rat’× üeytana kurban etmek amac×yla öldürdükleri öne sürülen
üç san×ù×n, ústanbul 2. Aù×r Ceza Mahkemesi’ndeki duruümas×nda, san×klardan birisi üeytandan bir y×ld×r mesaj ald×ù×n× söylemiü ve bunu üöyle anlatm×üt×r: “ûeytanla benim aramda belli anlaümalar var. úlk zamanlar kulaù×ma sesler geliyordu. Uzun süre hayal olduùunu düüündüm.
Daha sonra üeytan benimle konuümaya baülad×. Bana talimatlar verdi.
Beni bir y×ld×r o yönlendiriyor.ûeytan, verdiùi emri yapmad×ù×m bir gün
beni cezaland×rd× ve kolumda üiülikler oluütu. Dinî inanc×m yoktur. ûeytan, onun elçisi olduùumu söyledi. Ben zaten bu dünyaya ait deùilim.
Bu hayattan b×kt×m. Beni yan×na al dedim. ûeytan bana ‘kendini ispatla,
ondan sonra olur’ dedi. Bir gün benden, genç bir k×z× kurban etmemi istedi. ûeytan×n elçisi olmak için kendimi kan×tlamak zorundayd×m. Benden istediùini yapt×m. Zinnur ve Ömer’le birlikte yapt×k. ûeytan daha
sonra beni tebrik etti. Büyük s×nav× baüarm×üt×m art×k”.
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Nitekim Satanizmin yoùun olarak gündeme geldiùi 1999 EylülEkim aylar×nda baz× TV kanallar×nda bu tür konular tart×ümaya aç×ld× ve
konu ile ilgili olarak: “únsanlar dinledikleri müziùe, giydikleri elbisenin
rengine, saçlar×n×n üekline veya kulaklar×na takt×klar× küpeye göre gruplara ayr×lmamal× veya onlara Satanist gözüyle bak×lmamal×” üeklinde baz× tepkiler dile getirildi ve bu konuda ortak bir kanaat ortaya ç×kt×. Evet
bu kanaatlere biz de kat×l×yoruz ve diyoruz ki: “Rock, metal veya heavy
metal müzik dinleyen herkes Satanist deùildir. ústeyen istediùi müziùi
dinleyebilir. Yine, siyah tiüört ve siyah kot giyen herkes Satanist deùildir. únsanlar giyecekleri elbisenin rengine kendileri karar vermelidirler.
Diùer taraftan, kulaù×na küpe takmak veya saç×n× istediùi üekilde uzat-

Ülkemizde Satanizm veya Satanistler söz konusu olduùunda çok
dikkatli olmak, ulu orta herkese Satanist damgas×n× vurmamak gerekir.
“Berâeti zimmet as×ld×r”, yani “aksi ispat edilmediùi sürece insanlar
hakk×nda iyi düüünmek esast×r” diye bir kaide vard×r. Buradan hareketle, kimse Satanist olduùunu söylemedikçe veya bir kimsenin Satanist
olduùu kesin delillerle ortaya konulmad×ù× sürece, insanlar× çeüitli isimler alt×nda gruplara ay×rmak veya baz× gençlere Satanist gözüyle bakmak
toplumda daha fazla huzursuzluk ve tepkiye sebep olabilir. Daha aç×k
söylemek gerekirse, ilgililer veya yetkililer taraf×ndan yap×labilecek herhangi bir yanl×ü tutum ve davran×ü, Satanist olmayanlar×n da Satanist olmas×na sebebiyet verebilir. Çünkü, daha önce de ifade edildiùi gibi, Satanizm zaten bir “tepki” hareketidir. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekmektedir.

I– Satanist Kime Denir veya Kimler Satanisttir?

di iradesi dahilindeki bir üeydir. ûeytana uyanlar da ancak zay×f iradeli
kimselerdir. Dolay×s×yla üeytandan sadece Satanistlere deùil, herkese
vesvese gelebilir. Önemli olan üeytan×n vesvese ve telkinlerine kulak asmamakt×r.
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Tekrar vurgulamak gerekir ki, bugüne kadar yaüanan ac× ve üzücü
tecrübeler bir tarafa, bugün “Satanizm’in Türkiye Boyutu” noktas×nda
yap×lmas× gerekenler; bir k×s×m gençleri Satanist olmakla suçlamak veya

ú– Gençlerin Satanizm’in Tuzaù×na Düümemeleri úçin Neler Yap×lmal×d×r?

Netice itibariyle söylemek gerekirse: Ülkemiz gençlerini dinledikleri müziùe, giydikleri elbisenin rengine, saçlar×n×n uzunluùuna veya kulaklar×ndaki küpelerine göre gruplara ay×rmayal×m. Ancak, Satanizm’i
de müzik dinlemek, siyah elbise giymek, saç uzatmak veya küpe takmaktan ibaret bir üeymiü gibi tamamen basite de indirgemeyelim. Diùer
taraftan, Haziran 1998’den bugüne kadar -en az×ndan bas×n-yay×n organlar× arac×l×ù×yla da duyulan- yaülar× 15’le 22 aras×nda deùiüen alt× gencimiz bu uùurda ölmüü veya öldürülmüütür. Öyle ise burada; eùer Satanizm denen hâdise sadece müzik dinlemek, siyah renkli elbise giymek
vs. den ibaretse, ölen veya öldürülen bu gençler niçin ve ne uùruna öldüler? sorusunu sormak ve bunu da gözard× etmemek gerekir. Önde gelen Satanistlerin de ifade ettiùi gibi, Satanizm sonu olmayan maceral×
bir yoldur. Ç×kmaz sokakt×r. Daha önce de ifade ettiùimiz gibi gençlerin
pek çoùu da Satanizm’in ne olduùunu bilmeden veya fark×nda olmadan
bu maceran×n içine sürükleniyor veya bir anda kendilerini böyle bir maceran×n içinde buluyorlar. Gelinen bu noktada yap×lmas× gereken üey,
gençleri üu veya bu isimler alt×nda suçlamak deùil, “Gençlerin Satanizmin tuzaù×na düümemeleri için neler yap×lmal×?” veya “Satanizmin tuzaù×na düümüü olan gençlere nas×l yard×mc× olunmal×d×r?” sorular×na cevap aramak, köklü ve kal×c× çözümler üretmektir.

mak da kiüisel bir tercihtir. Fakat Satanist olduùunu söyleyen gençlerin
de özellikle rock, metal vb. müzik dinledikleri, “siyah renk” karanl×k
güçleri temsil ettiùi için Satanistler’in siyah× özellikle tercih ettikleri de
gözard× edilmemelidir.
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4– Bugün gençlerin bir k×sm×n×n içine sürüklendiùi zararl× ak×mlar×n
sadece Satanizm’den ibaret olmad×ù×n× da hat×r×m×zdan ç×karmayal×m.
Evet Satanizm’in tuzaù×na düüürülmüü olan bu gençler, bu ülkenin

3– Bütün insanlar×n ortak ihtiyaç ve arzular×ndan birisi de huzur ve
güven içerisinde yaüamakt×r. únsan×n en huzurlu ve mutlu olacaù× yer de
kendi âilesinin yan× ve yuvas×d×r. Dolay×s×yla kendi evinde ve âilesinin
yan×nda arad×ù× huzuru bulamayanlar×n bunu baüka yerde bulmas× oldukça zordur. Öyle ise gençleri sokakta veya barlarda, kafelerde huzur ve
mutluluk aramak zorunda b×rakmayal×m.

2– únsan×n maddi ve manevi yönü olan iki kutuplu bir varl×k olduùunu ve bir kimse ne kadar maddi imkâna sahip bulunursa bulunsun, eùer
manevi yönden de tatmin edilmezse, bir süre sonra manevi tatmin aray×ü× içerisine gireceùini ve -Satanizm örneùinde olduùu gibi-bunun da
kiüiyi nerelere götüreceùini önceden kestirmenin zor olacaù×n× unutmayal×m.

1– Her üeyden önce anne-babalar olarak çocuklar×m×za sahip ç×kal×m. Onlar×n maddi ihtiyaçlar× kadar manevi ihtiyaçlar×n×n da olduùunu
unutmayal×m ve çocuklar×m×z× manen de tatmin etmenin yollar×n× araüt×ral×m.

“Satanizm” konusunda yapm×ü olduùumuz bilimsel çal×üma sonucunda elde ettiùimiz tespitler doùrultusunda tekliflerimizi üu üekilde s×ralamak istiyoruz:

üurada burada Satanist av×na ç×kmak ya da Satanist olduklar× tespit edilmiü olanlar× suçlamak yerine, gelinen bu noktada ne yapmal×y×z veya neler yap×lmal×d×r gibi sorulara cevap aramakt×r. úüte bu noktada, devaml×
gençleri suçlamak yerine, gençleri bu noktaya getiren sebepler üzerinde
durmak, gençlerin tepki ve isyanlar×na kulak vermek, hakl× olduklar× noktalarda onlara yard×mc× olmak, hakl× görülmedikleri hususlarda da niçin
hakl× olmad×klar×n× aç×klay×p onlar× ikna etmek gerekmektedir.
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6– Herhangi bir dînî inanca sahip olal×m veya olmayal×m, üunu kabul etmek durumunday×z ki Satanizmin inanc× ilgilendiren bir boyutu

5– Gerek yap×lan araüt×rmalar ve gerekse yaüanan olaylar, bu tür zararl× ak×mlara kap×lan gençlerin genelde 13-25 yaü aras×ndaki gençler olduùunu göstermiütir. Asl×nda üzerinde durulmas× gereken en ciddi meselelerden birisi de budur. Hatta bugün en çok sorulan sorulardan birisi
de; niçin özellikle bu yaü gruplar× aras×ndaki gençlerin intihara sürüklendiùi veya bu tür ak×mlara meylettikleri sorusudur. Bilindiùi gibi bu yaülar, gençlerin ergenlik dönemine girdiùi yaülard×r. Bu dönemde gençlerde bir k×s×m fizîkî ve ruhî deùiüiklikler de meydana gelmektedir. Ayn×
zamanda bu dönem, pek çok gencin kimliùini, kiüiliùini tam olarak
oluüturamad×ù×, dolay×s×yla kimlik ve kiüilik problemlerinin en çok yaüand×ù× dönemdir. O halde bu dönem, gençlere özellikle sahip ç×k×lmas×
gereken bir dönemdir. Daha doùrusu, pek çok gencimiz bu döneme haz×rl×ks×z yakalanmaktad×r. Yukar×daki tespitleri de dikkate alarak demek
istiyoruz ki; çocuklar×m×z henüz kendine gelip de yavaü yavaü bizim
kontrölümüzden ç×kmaya ve karü×m×zda konuüup baz× uyar× ve tavsiyelerimize aksi yönde karü×l×k vermeye baülamadan önce onlara sahip ç×kal×m. Bugün dünyan×n pek çok yerinde eùitim yaü×n×n yedi olduùunu ve
bu yaülar×n -din eùitimi de dahil- her türlü eùitim için elveriüli yaülar olduùunu unutmayal×m. Daha doùrusu, eùer bizler çocuklar×m×za onlar×n
kanlar×n×n kaynad×ù× ve en bunal×ml× olduklar× yaülarda dînî eùitim vermeye çal×ü×rsak, onlar ad×na yap×labilecek yanl×ülar×n en büyüklerinden
birisini yapm×ü oluruz.

gençleridir. Ancak; sokaklarda, köüe baülar×nda, sur diplerinde, istasyon
vb. yerlerde tiner çeken veya bally koklayan gençler de bu ülkenin
gençleridir. O halde ülke gençlerinin tamam×na sahip ç×kal×m ve gençlerimizi bütün zararl× ak×mlara karü× koruyal×m. Zira dün tinerci veya ballici deyip geçtiùimiz bir gencin bugün Satanist olmayacaù×n× kimse garanti edemez.

399 Bkz. úbrâhîm, 14/22.

269

Bir daha vurgulamak gerekirse Satanizm, Avrupa ve Amerika’da ortaya ç×kan, oradan diùer ülkelere yay×lan; baüta H×ristiyanl×k olmak üzere, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuü olduùu kutsal deùerlere karü× bir tav×r al×üt×r, dinlere karü× oluüturulmuü bir “tepki”nin sonucudur.
Modern bir protesto hareketidir. Satanistlere göre üeytan bir semboldür.
Baükald×r×y×, muhalefeti, isyan× ve karü× taraf× temsil eder. Asl×nda üeytan, tanr×l×k iddias×nda da bulunmam×ü ve “daha önce kendisinin Allah’a
ortak koüulmas×n× da reddetmiütir”.399 Bunu Satanist olduklar×n× söyleyenler de bilmekte ve itiraf etmektedirler. S×rf bir tepki olsun diye, ûeytan’×n yan×nda yer ald×klar×n× veya Satanist olduklar×n× söylemektedirler.
Satanizm’in en büyük çeliükisi ve tutars×zl×ù× da burada yatmaktad×r.
Tanr×l×k gibi bir iddiada bulunmayan bir varl×ù× tanr× konumuna getirme-

7– Satanizm’in dini ve dinler tarihini ilgilendiren boyutu olduùu gibi, psikolojik, sosyolojik, hatta ekonomik ve hepsinden önemlisi de
“Din Eùitimi”ni ilgilendiren boyutu da vard×r. Bütün bunlar× göz önünde bulundurarak, meseleye çok yönlü bakmak ve ona göre çareler aramak durumunday×z.

vard×r. Bize göre yanl×ü da olsa, intihar eden gençler bir inanç uùruna ölmektedirler. Dolay×s×yla gençler üeytanla veya diùer bir ifadeyle Satanizmle tan×ümadan önce onlara Allah inanc×n×n, devletin kontrolünde ve
yine devletin tayin ettiùi ehil kimseler taraf×ndan saùl×kl× bir üekilde öùretilmesi gerekmektedir. Ayr×ca gençlere dînî konularda bilgi verirken
çok dikkatli olunmal×d×r. Çünkü din ad×na yap×lan herhangi bir yanl×ü baz× kimselerin dine karü× tav×r almas×na, hatta dinin karü×s×nda yer almas×na sebebiyet vermektedir. Halbuki kimsenin din ad×na yanl×ü yapmaya
hakk× yoktur. Nitekim Bat×’da ortaya ç×kan Satanist anlay×üa H×ristiyan
din adamlar×n×n din ad×na yapm×ü olduklar× yanl×ülar×n sebebiyet verdiùi
iddia edilmektedir.
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400 Schimmel, age, s. 3.

Tan×nm×ü simalardan Annamarie Schimmel dini üöyle tan×mlam×üt×r:
“Din deyince, insanlar×n behemehal üah×s üeklinde olmas× laz×m gelmeyen insanüstü bir kudretle münasebetini anlamaktay×z. úlah ve tanr× mefhumunun olmas× gerekmez...”400. Nathan Söderblom (1886-1931) da:
“Hakiki din, belirli bir tanr× fikrine sahip olmadan da var olabilir, fakat
kutsal ve kutsal olmayan (profan) aras×nda ay×r×m yapmayan hiç bir hakiki din yoktur” demiü ve dindar insan× da üöyle tarif etmiütir: “Dindar,
kendisine göre olaùanüstü bir üeyin kutsal olduùu kiüidir”. ûu halde kutsall×k, dinde en büyük iüarettir. Hatta kutsall×k düüüncesi, tanr× düüüncesinden daha da köklü görülmüütür. Çünkü Budizm vb. gibi baz× dinler,
herhangi bir tanr× inanc×n× gerekli görmedikleri halde kutsal fikrine sa-

Bütün bu anlat×mlara raùmen Satanizmin bir din olup olmad×ù× sorusu akla gelecektir. ûüphesiz Satanizmin bizim anlad×ù×m×z manada bir
din olduùunu kabul etmek mümkün deùildir. Daha önce de ifade edildiùi gibi, Satanizm bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuü olduùu kutsal deùerlere karü× oluüturulmuü bir tepki hareketidir. Halbuki bilim
adamlar× herhangi bir üekilde kutsal fikri taü×mayan bir oluüumu din olarak kabul etmemektedirler.

XVIII– SATANúZM BúR DúN MúDúR?

yi ve ona tanr× diye tap×nmay× pek mant×kl× ve tutarl× bir davran×ü olarak
kabul etmek de mümkün deùildir. Ayn× zamanda böyle davranmak suretiyle üeytana da haks×zl×k yap×lm×ü olur. Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de üudur: Bilindiùi gibi üeytan Allah’× da inkar etmemiütir.
O sadece Âdem’e (a.s) secde etme emrini yerine getirmediùi için isyankâr olmuü ve bu sebeple ilâhi huzurdan kovulmuütur. Burada üunu ifade etmek gerekir ki, Satanizm ateizmden de öte bir üeydir. Fakat ateist
olan herkes de Satanist deùildir. Ayn× zamanda ateist olmak Satanist olmay× da gerektirmez.
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404 Yaz×r, Elmal×l× Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, ústanbul, ts., III, 2133; Solmaz, N.
Mehmet - Çakan, úsmail L., Kur’ân-× Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, ústanbul 1982, I, 19.
405 Yaz×r, age, III, 2129.

401 Brandon, DCR, 334-335.
402 Söderblom, Nathan, “Holiness”, The Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburg 19791980, VI, 731.
403 Bkz. The New Bible Dictionary, ed. J. D. Douglas, London 1962, s. 529.

Daha önce de deùinildiùi gibi, Âdem (a.s) yarat×lmadan önce üuur

A– ûeytan×n Yarat×l×ü× ve Âdem’e Secde Emrinden Önceki
Durumu

úlk insan olan Âdem (a.s)’×n yarat×l×ü× öncesinden beri varl×ù× bilinen
ûeytan’×n, hemen her f×rsatta insanla üu veya bu üekilde bir iliüki içerisinde olduùu bilinmesine raùmen, 23 Haziran 1998’de ústanbul Ataköy’de, iki gencin intihar× ve geride, “Ruhumuzu ûeytan’a satt×k, ûeytan uùruna ölümü tercih ettik” üeklindeki ifadelerin yer ald×ù× bir de
mektup b×rakmalar× ile ûeytan bir kere daha gündeme geldi. Bu noktada
ûeytan’×n ve ûeytan’a tap×nman×n ne olduùu yeniden sorgulanmaya baüland×. Asl×nda, en az×ndan insan kadar eski bir geçmiüi olan ûeytan farkl× bir fenomen, ûeytan’a tap×nma ise sonradan ortaya ç×kan bir hâdisedir.
Dolay×s×yla ûeytan’×n nas×l bir varl×k olduùu hususu ile, ûeytan’a tap×nma konusunun ayr× ayr× ele al×n×p incelenmesi gerekmektedir. úüte bu
noktada ûeytan’×n nas×l bir varl×k olduùu konusuna âyet ve hadislerin ×ü×ù×nda aç×kl×k getirilecektir.

XIX– ûEYTAN úNSANIN EN BÜYÜK DÜûMANIDIR

sahibi olarak “Melek” ve “Cin” ad×nda iki varl×k mevcuttu (Bakara,
2/31; Hicr, 15/26-29). ûeytan, Cin ad× verilen varl×k grubuna mensuptu
(Kehf, 18/50). Âdem’e secde emrine kadar hissiyat×na dokunan bir teklif yap×lmam×ü ve imtihan olunmam×üt×. Onun bu âna kadar, Allah’×n
emirlerine göre mi yoksa öz nefsinin isteklerine göre mi hareket ettiùi
bilinmiyordu. Âdem’e secde emri onun gururuna dokundu. Allah’×n emrini yerine getirmekten kaç×nd×. Gerekçe, kendisinin ateüten, Âdem’in
ise topraktan yarat×lm×ü olmas×yd×. Böylece o, suçunu itiraf edip özür dileyeceùi yerde itiraz× ve hatay× tercih etti. Ona göre ateüten yarat×lm×ü olmak bir üstünlük sebebiydi (Sad, 37/71-85). O, ateüin topraktan üstünlüùü gibi, iki madde aras×nda, asl×nda olmayan bir farkl×l×k görmüütü.
Her iki maddenin yarat×c×s×n×n da Allah olduùunu itiraf etmesine raùmen;
Allah’tan yeryüzünde Allah’×n halifesi olmas×, Allah’tan bir ruh taü×mas× gibi (Hicr, 15/28; Sad, 38/72) as×l üstünlüklerini bilmezden gelmiüti.
Âdem’de toprak, kendisinde ateüten baüka bir mahiyet görmemiü; ölüden diri, diriden ölü yaratan ve bütün meziyetleri bahüeden Allah’× maddeye mahkûm sanm×üt×.404 Bu anlay×ü ûeytan’a, Allah’×n huzurundan kovulma, rahmetinden umut kesme ve k×yamete kadar O’nun lânetini haketme d×ü×nda hiçbir üey kazand×rmad×. Çünkü o dar görüülüydü, maddenin ötesini görememiüti. Maddeyi tek ve gerçek ölçü sanmakla üeytanca bir yan×lg×ya düümüütü. His ve duygular×yla hareketi sonucu kendi nefsinden kaynaklanan yan×lg×s×n× Allah’×n emrine tercih etmekle insan×n üstünlüùü gerçeùini kabul etmemiüti. Çünkü bu secde emri yaln×z
Âdem’in üahs×na deùil, zürriyeti de dahil, insan nev’ine verilen bir üeref
ve imtiyazd×.405 Bu ayn× zamanda insan×n üstünlüùüne yap×lan ikinci itirazd×. Birinci itiraz da meleklerden gelmiüti (Bakara, 2/30). ûeytan’×n bu

hiptirler.401 Hatta Söderblom, kutsal düüüncesine sahip olmayan tanr× fikrini de din olarak kabul etmemektedir.402 Onunla benzer kanaatleri taü×yanlar da vard×r.403 Ancak hemen belirtmek gerekir ki Satanizm, Satanistlere göre bir dindir; bütün dinlere karü× oluüturulmaya çal×ü×lan “alternatif bir dindir”, “insanl×k dinidir”, “beden dinidir”. Bu anlay×üta hiç bir dînî veya dünyevî kural× tan×mamak esast×r. K×saca ifade etmek gerekirse
Satanizm, hiç bir dînî inanc× kabul etmemenin deùiüik bir üeklidir.
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4– ûeytan yarat×lmam×ü olsayd×, Allah’a ibadet ve itaattan söz etmek
mümkün olmazd×. Çünkü belli fiillerin ibadet, taat, hay×r ve hasen olu-

3– Eùer üeytan yarat×lmam×ü olsayd×, Allah’×n, h×fz, afv, maùfiret,
rahmet, günahlar× örtme ve baù×ülama gibi hususlar× ihtiva eden kemal
s×fatlar×n×n ve isimlerinin tecelli etmesi mümkün olmazd×. Peygamberimiz bunu veciz bir üekilde üöyle dile getirmiütir: “Eùer sizler günah iülemeseydiniz, Allah muhakkak ki sizleri giderirdi de, fertleri günah iüleyip maùfiret dileyecek ve Allah’×n kendilerine maùfiret edeceùi bir kavim getirirdi”.

2– ûeytan’×n yarat×lmas×ndaki bir baüka hikmet de, Allah’×n üstünlük
ifade eden Kahhâr, Müntakîm, Adl, ûedidü’l-úkâb, Serîu’l– Hisâb, Hâfid, Rafi’, Muizz, Müzill gibi isimlerinin tecellî edeceùi bir varl×ù×n gerekli olmas×d×r. Zira bu isimler taalluk edecekleri bir varl×ù× gerektiren
kemâl s×fatlar×d×r. ûayet, ins ve cin, melek tabiat×nda olsalard×, bu isimlerin eseri ve neticesi ortaya ç×kamazd×.

1– Allah Teâla eüyay× z×dlar×yla yaratm×üt×r ki, biri yekdiùerinden
ay×rdedilebilsin ve aralar×ndaki fark insanlar taraf×ndan anlaü×labilsin.
ûeytan da, yarat×klar×n en temiz ve en üereflilerinden biri olan, hak ve
hayr× tavsiye eden meleklerin varl×ù×na mukabil yarat×lm×üt×r.

ûeytan’×n yarat×lmas×nda birtak×m hikmetlerin bulunduùu üu üekilde
belirtilmiütir:

B– Yarat×l×ü Hikmeti

itiraz×, büyüklük taslamaya ve neticede kendisini inkâra götüren bir isyana dönüütü. Çünkü o, neticede sahibini alçaltacak olan bir büyüklük
anlay×ü×na sahipti. Nihayet Allah’tan üu hitap geldi: “ún oradan! Orada
büyüklenmek sana düümez, hemen ç×k!... Sen alçaù×n birisin! Hemen ç×k
oradan. Sen art×k kovulmuü birisin. Doùrusu hesap gününe kadar lânet
sanad×r” (A’râf, 7/13; Hicr, 15/34-35; Sâd, 37/77-78).
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406 Seyyid Sâb×k, el- Akâidü’l-úslâmiyye, Beyrut, ts., 155-156.
407 Müslim, Münaf×kûn, 11; Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 115.

Hz. Peygamber de bir soru üzerine: “Her insan×n yan×nda bir üeytan
vard×r” demiü, “Seninle de mi ey Allah’×n Elçisi” diye sorulduùunda,
“Evet, fakat Rabbim ona karü× bana yard×m etti de, o da bana teslim oldu” cevab×n× vermiütir.407

Yüce Allah insan× yol gösteren bir melekle desteklediùi gibi onun
yan×na, kendisine vesvese veren, kötülüùü süslü gösteren, kötülük yapmaya teüvik eden ve fitneye çaù×ran bir de ûeytan vermiütir. Bu konuda
peygamberlerle diùer insanlar aras×nda hiçbir ay×r×m da yap×lmam×üt×r.
ûöyle ki, “Böylece biz, her peygambere insan ve cin üeytanlar×n× düüman yapt×k. Bunlar aldatmak için birbirlerine yald×zl× (içi bozuk, d×ü×
süslü ve aldat×c×) sözler söylerler. Yani vahyeder gibi seri bir ima ve iüaretle öyle süslü, yald×zl× sözler telkin ederler ki, bunlar×n sadece d×ü×ndaki süsüne bakanlar aldan×r ve onlar×n üeytanl×klar×na meftûn olurlar
(En’âm, 6/112-113).

C– Her únsana Bir ûeytan Veriliüi

Böylece Âdem’e karü× büyüklük taslamas× ve secde emrine isyan×
neticesinde ilâhi rahmetten ebediyen kovuluüu, onun “úblis” ad×n× almas×na sebep oldu. Âdem’e secde emri karü×s×nda isyan eden ve böylece
hakikatle ilgili bütün baùlar× kopar×lan ve mekler aras×ndaki yerini de
kaybederek tamamen yaln×z kalan ûeytan bu defa intikam peüine düütü.
Bir baüka deyiüle üeytanca tutum içerisine girdi. Hedefi insand×. Çünkü
insan yüzünden ilâhi rahmetten uzaklaüt×r×lm×üt×. Amac×na ulaüabilmek
için de Allah’tan k×yamete kadar mühlet istemiüti.

üu ancak z×tlar×n×n varl×ù× ile bilinebilir ki, insanlara üer ve çirkin iülerde
yol gösteren ûeytan’d×r.406

408 Yaz×r, age, III, 2135.
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Kendisine belirli bir zamana kadar mühlet verilen ûeytan, hatas×n×
anlay×p tevbe ederek suçunu affettirme yoluna gitmedi. Bilakis daha da
azg×nlaüt×. Kendisine, k×yamete kadar meügul olabileceùi bir hedef seçti. Bu hedef, ilâhi rahmetten uzaklaüt×r×lmas×na vesile olan insand×. Gönlünü intikam duygular× bürümüütü. Cüretkâr bir eda ile bu duygular×n×
Yüce Allah’a üöyle aç×klad×: “Beni azd×rd×ù×n için yemin ederim ki, Senin doùru yolun üzerinde insanlara duracaù×m; çoùunu Sana üükreder

E– Görevi

Buradan da anlaü×lacaù× gibi, ûeytan asl×nda Allah’× ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmediùi gibi, Âdem’in nesli ve zürriyeti olacaù×n×,
dünyada bir müddet yaüay×p tekrar diriltileceklerini de biliyordu. ûu
halde onun küfrü Allah’× ve âhireti inkâr üeklinde deùil, teklif edilen
emrin gereùini yerine getirmeyi kabul etmeme ve itiraz üeklindedir.408

Âdem’e secde emri karü×s×nda büyüklük taslamas× sonucu ilâhi rahmetten ümidini kesen ve tamamen yaln×z kalan ûeytan, hayat×ndan da
endiüe etmeye baülam×ü ve “...únsanlar×n tekrar dirilecekleri güne kadar
bana mühlet ver” (A’râf, 7/14) diye Allah’a yalvarm×üt×. únsanlar×n tekrar dirilecekleri günden maksat ise Sûr’a ikinci defa üfürülüü zaman×d×r
(Zümer, 39/68; Mutaffifîn, 83/6). Bu üekilde mühlet istemekle, tekrar dirilmeden sonra art×k ölümün olmayacaù×n× biliyor ve böylece ölümden
kurtulacaù×n× san×yordu. Onun bu ölümsüzlük isteùi, “...Belirli bir zamana kadar” (Hicr, 15/38) kayd×yla, “Sen mühlet verilenlerdensin!...”
(A’râf, 7/15) üeklinde kabul edilmiüti. Belirli bir zamandan maksat ise,
Sûr’a birinci üfürülüü zaman×d×r (Neml, 27/87). Bununla o, zillet ve hakaret dolu bir hayat× ölüme tercih etmiüti. Asl×nda onun için esas düüüü
de bu olmuütu.

D– Kendisine K×yamete Kadar Mühlet Veriliüi
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409 Yaz×r, age., III, 2138.
410 Bkz. Abdülbaki, Muhammed Fuad, el-Mu’cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerim, ústanbul, ts., s.134, 382-383.
411 Bkz. Bakara, 2/168, 208; En’âm, 6/142; A’râf, 7/22; Yûsuf, 12/5; úsrâ, 17/53; Tâhâ, 20/117;
Kasas, 28/15; Fât×r, 35/6; Yâsîn, 36/60; Zuhruf, 43/62.

ûeytan’×n Âdem (a.s) ile baülay×p diùer insanlarla devam edegelen
serüveni anlat×l×rken Kur’an-× Kerim’de 88 âyette “ûeytan”, 11 âyette de
“úblis” ismi geçmektedir.410 Ayr×ca bir âyette “úblis’in Ordular×”ndan
(ûuarâ, 26/95) ve baz× âyetlerde “insan ve cin üeytanlardan” söz edilmektedir (En’âm, 6/112; Nâs, 114/6). Yine pek çok âyette ûeytan’×n, insan×n “apaç×k düüman×” olduùu belirtilmektedir.411 Ad×ndan ister “ûey-

F– ûeytan’a Uymama Noktas×nda únsanlara Yap×lan Uyar×lar

Görüldüùü gibi Yüce Allah, isyan×ndan dolay× ûeytan’× hemen huzurundan kovmam×ü, önce ona konuüma f×rsat× vermiü, hatas×n× anlay×p
tevbe etme imkân× tan×m×ü fakat o, inat ve küfründen dolay× ×srar edince,
bulunduùu makamdan onu indirmiü ve tasarlam×ü olduùu plânlar×n× üöylece s×n×rlay×vermiüti: “Kullar×m üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sap×klar bunun d×ü×ndad×r” (Hicr, 15/42); “Yerilmiü ve kovulmuü olarak defol. Yemin olsun ki, insanlardan sana kim uyarsa, sizin
hepinizi cehenneme dolduracaù×m” (A’râf, 7/18). ûu halde ûeytan’a
uyan ondan, onun tebas×ndan olup, onun âk×betine uùrayacakt×r. Bu âyet
meallerinden de anlaü×lacaù× gibi ûeytan’a, Allah’×n hâlis kullar× üzerinde etkili olabileceùi hiçbir güç verilmemiütir. Binaenaleyh düüüncesinde, yaüay×ü ve huyunda ûeytan’a karü× olan insan, “Allah’×n kulu” s×fat×n× koruyacakt×r. ûeytan’a ait bir vasf× taü×yan kimsede ise, ûeytan’dan
bir haslet var demektir.409

bulamayacaks×n!... Yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceùim.
Hâlis k×ld×ù×n kullar×n bir yana, onlar×n hepsini sapt×racaù×m” (Hicr,
15/39).
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tan” ister “úblis” diye bahsedilsin, âyetlerde ûeytan’×n insanla olan münasebetini:
a– Âdem’e (a.s) secde emri karü×s×ndaki tutumu ve
b– Diùer insanlara karü× tutum ve davran×ülar× üeklinde iki ana baül×k alt×nda toplamak mümkündür. Ayr×ca úslâm’×n tebliùcisi ve temsilcisi durumunda olan sevgili Peygamberimiz de, ûeytan’× en bâriz özellikleriyle ümmetine ve tüm inananlara tan×tmaya çal×üm×üt×r.
ûu halde âyet ve hâdiselerin ×ü×ù×nda, ûeytan’×n belli baül× özelliklerini ana hatlar×yla üu üekilde özetlemek uygun olacakt×r:
“ûeytan, ay×p yerlerini göstermek için onlara (Âdem ve Havva’ya)
f×s×ldad×: ‘Rabbinizin sizi bu aùaçtan men etmesi melek olman×z× veya
burada temelli kalman×z× önlemek içindir’ (dedi)” (A’râf, 7/20).
“Ey Ademoùullar×! ûeytan, ay×p yerlerini kendilerine göstermek için
elbiselerini soyarak anan×z×-baban×z× cennetten ç×kard×ù× gibi sizi de üaü×rtmas×n. Sizin onlar× görmediùiniz yerlerden o ve taraftarlar×, sizi görürler. Biz, üeytanlar×, inanmayanlara dost k×lar×z” (A’râf, 7/27).
“Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helâl üeylerden yiyin, üeytana
ayak uydurmay×n, zira o sizin için apaç×k bir düümand×r” (Bakara,
2/168; En’âm, 6/142).
“Ey insanlar! Hep birden bar×üa girin, ûeytan’a ayak uydurmay×n, o
sizin apaç×k düüman×n×zd×r” (Bakara, 2/208).
“ûeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliùi telkin eder. Allah ise
size kat×ndan bir maùfiret ve bir lütuf vâdeder...” (Bakara, 2/268).
“... ûeytan bir kimseye arkadaü olursa ne kötü arkadaüt×r o!” (Nisâ,
4/38).
“Allah’×n size lütuf ve rahmeti olmasayd×, pek az×n×z müstesna, üeytana uyup giderdiniz” (Nisâ, 4/83).
“Allah onu (üeytan×) lânetlemiü; o da: ‘Yemin ederim ki, kullar×ndan
belli bir pay edineceùim’ demiütir. ‘Onlar× mutlaka sapt×racaù×m, mu278

Görüldüùü gibi üeytan, Kur’ân-× Kerim’de bütün aç×kl×ù× ile tan×t×lm×üt×r. Öyleyse üeytan ve onun kötülüklerini tan×man×n yolu, her üeyden
önce Kur’ân’× okumak ve onu iyi anlamaya çal×ümakt×r. Âyetlerde de
belirtildiùi gibi, ayn× zamanda üeytan×n ordular× veya avaneleri de vard×r. Hatta bir k×s×m insan üeytanlar×ndan da söz edilmektedir.

“Saç×p savuranlar (müsrifler), üüphesiz üeytanlarla kardeü olmuü
olurlar; ûeytan ise Rabbine karü× pek nankördür” (úsrâ, 17/27).

“Kur’an’× okuyacaù×n zaman kovulmuü ûeytan’dan Allah’a s×ù×n.
Doùrusu üeytan×n, inananlar ve yaln×z Rablerine güvenenler üzerinde bir
nüfuzu yoktur. Onun nüfuzu sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak
koüanlar üzerindedir (Nahl, 16/98-100).

“Eùer üeytan×n fitlemesi seni dürterse hemen Allah’a s×ù×n. Çünkü O
iüitendir, bilendir. Takvâya erenler varya, onlara üeytan taraf×ndan bir
vesvese dokunduùunda (Allah’×n emir ve yasaklar×n×) hat×rlay×p hemen
gerçeùi görürler. (ûeytanlar×n) dostlar×na gelince, üeytanlar onlar× azg×nl×ùa sürüklerler. Sonra da yakalar×n× b×rakmazlar” (A’râf, 7/200-202).

“Ey iman edenler! ûarap, kumar, dikili taülar (putlar), fal ve üans oklar× birer üeytan iüi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluüa eresiniz.
ûeytan içki ve kumar yoluyla ancak aran×za düümanl×k ve kin sokmak;
sizi, Allah’× anmaktan ve namazdan al×koymak ister...” (Mâide, 5/9091).

hakkak onlar× boü kuruntulara boùacaù×m, kesinlikle onlara emredeceùim de hayvanlar×n kulaklar×n× yaracaklar (putlar için niüanlayacaklar),
üüphesiz onlara emredeceùim de Allah’×n yaratt×ù×n× deùiütirecekler’ dedi. Kim Allah’× b×rak×r da ûeytan’× dost edinirse elbette apaç×k bir ziyana düümüütür. (ûeytan) onlara söz verir ve onlar× ümitlendirir; halbuki
üeytan×n onlara söz vermesi aldatmacadan baüka bir üey deùildir. úüte
onlar×n yeri cehennemdir; ondan kaç×p kurtulacak bir yer de bulamayacaklard×r” (Nisâ, 4/118-121).

412
413
414
415
416
417
418
419
420

Buhari, Ahkâm, 21; Bed’ü’l-Halk, 11; Müslim, Selâm, 23, 25.
Tirmizi, Edeb, 78.
Ebu Davud, Salat, 93; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 260, 262.
Buhari, Tefsir-u Sure, 2, 35.
Tirmizi, Büyü, 4.
úbn Mâce, úkâme, 135.
Ahmed b. Hanbel, V, 178, 179, 265.
Müslim, úmâre, 52.
Tirmizi, Tefsir-ü Sure, 34, 2.
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“ûeytanlar×n da birbirlerinden üstün olanlar× vard×r”.420 Hz. Peygamber; “ûeytan’×n, tek baü×na kalan kimselerle daha çok beraber olacaù×na”

“únsanlardan üeytanlar vard×r”.418 Hatta baz× kimselerin kalplerinin
üeytan kalpleri gibi olduùu belirtilmiütir.419

“ûeytan, insanoùlu ile nefsi aras×na girer (de akl×na her türlü soruyu
getirir ve gönlüne de vesveseler verir)”.417

“ûeytan ve günah, al×ü-veriüte haz×r bulunurlar”.416

“únsanoùlunu bir ûeytan’×n bir de meleùin dürtmesi vard×r”.415 Dolay×s×yla, gönle gelen düüüncelerin Rahman’dan m×, ûeytan’dan m× olduùu hususunda matasavv×flar; “Eùer hat×ra gelen duygular insana iyi üeyleri yapmas×n× telkin ediyorsa, o Rahman’dand×r; kötü üeyleri öneriyorsa o da ûeytan’dand×r” aç×klamas×n× yapm×ülard×r.

“Her insan×n bir üeytan× vard×r ve kiüi, ancak Allah’× zikretmekle
ûeytan’dan kendisini kurtarabilir”.413 “ûeytan, namazda sizin saflar×n×z
aras×nda da dolaü×r”.414

“ûeytan, insanoùlunun vücudunda kan×n dolaüt×ù× gibi dolaü×r (yani
onun damar×ndaki kötü duygular× devaml× olarak harekete geçirir)”.412

ûeytan’×n ve onun insanlara yapacaù× kötü telkinlerinin fark×na varma konusunda, sahih hadis kitaplar×nda geçen baz× hadis meallerinden
de söz etmek gerekmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, ûeytan
ve onun baz× özellikleri hakk×nda üunlar× söylemiütir:
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421 Tirmizi, Fiten, 7; Ahmed b. Hanbel, I, 18, 26; III, 446.
422 Buhari, Enbiya, 10; Ebu Davud, Sünne, 20; Tirmizi, T×b, 18; úbn Mâce, T×b, 36.

Diùer bir k×yamet sahnesinde de ûeytan, kendisine uyanlar× k×nayacak ve üöyle diyecektir: “Doùrusu Allah size gerçeùi söz vermiüti. Ben
de size vaadde bulundum, ama sonra cayd×m. Esasen sizi zorlayacak bir
nüfuzum da yoktu; sadece çaù×rd×m, siz de geldiniz. O halde beni deùil
kendinizi k×nay×n. Art×k ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazs×-

Âdem’in yarat×l×ü× ile vâki olan bu imtihanda ûeytan’×n, nefsâni hislerine tâbi olarak melekler aras×ndaki makam-× saâdetinden dereke-i üekâvete düümesi ne kadar ac×kl× ise, hiç üüphe yok ki meleklerin mescûdu olmak üerefine mazhar olan Âdemoùlunun, apaç×k düüman× olan
ûeytan’×n izine ve huyuna uyarak o makam-× muallâdan düüüüü ve onun
âk×betine iütirak ediüi ondan daha ac×kl× olacakt×r. Ve Allah k×yamet günü, insanlar× doùru yoldan uzaklaüt×ran kötü gruba hitaben üöyle diyecektir: “Ey cin topluluùu! únsanlar×n çoùunu yoldan ç×kard×n×z... únsanlardan onlara uymuü olanlar; ‘Rabbimiz! Bir k×sm×m×z bir k×sm×m×zdan
faydaland×k ve bize tayin ettiùin sürenin sonuna ulaüt×k’ derler. Allah,
‘Cehennem, Allah’×n dilemesine baùl× olarak, temelli kalacaù×n×z duraù×n×zd×r’ der (En’âm, 6/128). únsanlara hitaben de: “... Ey insanoùullar×!
Ben size, ûeytan’a tapmay×n, o sizin için apaç×k bir düümand×r. Bana
kulluk edin, bu doùru yoldur, diye bildirmedim mi? Andolsun ki, o sizden nice nesilleri sapt×rm×üt×, akletmez miydiniz? úüte bu, size söz verilen cehennemdir. Bugün inkârc×l×ù×n×za karü×l×k olarak oraya girin” (Yâsîn, 36/59-64).

G– ûeytan’a Uyanlar×n Durumu ve Âhiret’te Gerçekleüecek
Olan Hesaplaüma

iüaret emiü421 ve kendisinin de her türlü ûeytan’dan Allah’a s×ù×nd×ù×n×
ifade etmiütir.422

423 úbrâhîm, 14/22.
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“Yezîdî” ismini Yezid b. Muaviye’den (64/683) ald×klar× ve menüeleri itibariyle ûeyh Adiy b. Musafir’e (öl. 555/1160) dayand×rd×klar× belirtilen Yezidilerin bugün úran’×n muhtelif yerlerinde, Rusya’da, Tiflis,
Baku, Batum ve Erivan’n×n köylerinde, Irak s×n×rlar× içinde û×ngal (Sincâr) daùlar×nda ve Musul civar×nda, Türkiye’de Mardin’in Midyat, Urfa’n×n Viranüehir, Siirt’in Kurtalan, Beüiri ilçeleri ve Batman’n×n köylerinde ve Hakkâri dolaylar×nda yaüad×klar× ve kesin olmamakla birlikte,
yeryüzündeki say×lar×n×n yaklaü×k 275 bin; Türkiye’de yaüayanlar×n da
on bin civar×nda olabileceùinin tahmin edildiùi söylenmektedir. Kitâ-

Satanizmin yoùun olarak gündeme geldiùi ve bas×n-yay×n organlar×nda tart×ü×ld×ù× 1999 Eylül-Ekim aylar×nda Satanizmden bahseden baz×
araüt×rmac×lar Satanismin yeni bir üey olmad×ù×ndan, Yezîdîleri örnek
göstererek, úslâm Tarihi’nde bu tür hâdiselere rastlanabileceùinden söz
ederek baz× yanl×ü anlamalara sebebiyet verebilecek yüzeysel aç×klamalarda bulunmuülard×r. Halbuki Bat×’da ortaya ç×kan Satanist anlay×üla Yezidilik’teki üeytan inanc× birbirinden çok farkl× olduùu gibi, günümüz
Satanist anlay×ü×n×n úslâm’la ve úslâm Tarihi ile de hiç bir iliükisi yoktur.

XX– YEZúDúLúK’TE ûEYTAN úNANCI

Verilen bilgilerden de anlaü×labileceùi gibi, her ne kadar ûeytan, Allah’×n Âdem’e (a.s) secde emrini yerine getirmediùi için ilâhi huzurdan
kovulmuüsa da, “tanr×l×k” gibi bir iddiada bulunmam×üt×r. Böyle bir iddiada bulunmayan bir varl×ù× tanr× konumuna getirmek ve ona tanr× diye
tap×nmak veya tap×nd×ù×n× söylemek, her üeyden önce bir tutars×zl×k ve
çeliükidir. úüte ûeytan’a tap×nman×n (Satanizm) tutars×zl×ù× da buradan
baülamaktad×r.

n×z. Beni Allah’a ortak koüman×z× daha önce kabul etmemiütim; doùrusu zalimlere can yakan bir azap vard×r”.423
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Baüka bir rivayete göre Allah, yer ve gök yarat×lmadan önce karanl×k bir feza halindeki buharlar üzerinde dolaü×rd×. Sonra bir papaùan yaratt× ve 40 y×l ona hükmetti. Sonunda k×zd× ve onu öldürdü. Tüylerinden

Sonra yedi kat göùü, yeri, güneüi ve ay× yaratt×. Daha sonra son yarat×lan Melek Fahreddîn, insan ve hayvanlar× yaratt× ve onlar× h×rkas×n×n
yakas×na koydu. O zaman meleklerle beraber inciden ç×kt× ve inciye öyle bir baù×rd× ki, inci derhal dört parçaya ayr×ld×. únciden akan sularla deniz meydana geldi. Dünyada deliksiz-deüiksiz yusyuvarlak oldu. Ve Allah Cerâil Seccâdeddîn’i bir kuü üeklinde yaratt× ve sal×verdi. O da incinin parçalar×ndan güneüi, ay× ve y×ld×zlar×, daùlar×, bitkileri, meyve aùaçlar×n× ve arü× yaratt×. Allah’×n kendisi de bir gemi yaratarak içinde otuz
bin y×l seyahat etti. Sonra gelip Lâleü’te oturdu.

Mushaf-× Reü’te ise, tezatlarla dolu, ama ilgi çekici yarat×l×ü nazariyeleri anlat×l×r. Baülang×çta Allah, beyaz bir inci yarat×p bunu, Enfer adl× kendi yaratt×ù× kuüun üstüne koydu. K×rkbin y×l onun üzerinde oturdu.
Sonra ilk olarak Pazar gününü yaratt×. Bu günde, sufi üeyhlerle bir tutulan yedi meleùin en büyüùü olan Azrâil’i yaratt×, ki bu Melek Tâvus’tur.
Pazartesi günü Melek Derdâil’i yaratt×, ki bu ûeyh Hasan’d×r. Sal× günü
Melek úsrâfil’i yaratt×, ki bu ûeyh ûems’tir. Çarüamba günü Melek Mîkâil’i yaratt×, ki bu Seccâdeddîn’dir. Cuma günü Melek Cebrâil’i yaratt×, ki bu Nâs×ruddîn’dir. Cumartesi günü Melek Nûrâil’i yaratt×, ki bu da
Fahreddîn’dir. Ve Melek Tâvus’u bunlar×n hepsinin üzerine reis yapt×.

Kitâbu’l-Cilve’ye göre, bütün yarat×lm×ülardan önce Melek Tavus
vard×. Onu, kendi seçilmiü milletini ayd×nlatmas× için Abtâvus (Abd Tâvus) yeryüzüne gönderdi. Abtâvus ezeli ve ebedidir.Yabanc×lar yan×nda,
aüaù×lanmaya hedef olmamak için ismi ve s×fatlar× söylenmez.

bu’l-Cilce ve Mushaf-× Reü ad× verilen iki kutsal kitaplar×n×n olduùu bilinmektedir. Melek Tavus ad×n× verdikleri üeytana ayr× bir önem atfetmektedirler.
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Günümüz Yezidiliùinde, zaman×n tesiri ve yaz×l× bilgilerin kayb× üzerine bir tak×m deùiümelerin müüahede edildiùi söylenmektedir. Nitekim
bugün Allah’×n varl×ù×na, O’nun yedi kat göùü ve yeri yaratt×ù×na, herüeye kâdir olduùuna ve âlemdeki iülerini yaratt×ù× melekler vas×tas×yla idare ettiùine inan×lmakla birlikte, O’nun en büyük üç meleùinin Melek Tâvus, ûeyh Hâdî (Adiy b. Musafir) ve Sultan Yezid (Yezid b. Muâviye)
olduùu söylenmektedir. Ayr×ca, ûeyh Hâdî’nin Allah’×n meleùi ve Yezidilerin mürüidi; Sultan Yezid’in Allah’×n meleùi, yerin nûru ve insanl×-

Ayr×ca Mushaf-× Reü’te baz× yasaklar×n yer ald×ù× da bildirilmektedir.
Yiyeceklerden marul, bakla, lahana, bal×k, geyik ve horoz eti yemek yasakt×r. Özellikle horoz kutsal say×l×r; çünkü Melek Tâvus’un Adiy b. Musafir taraf×ndan dört adet olarak tunçtan yap×lan heykeli horoz üeklinde
yap×lm×üt×r. Yine koyu mavi elbise giymek, helâya girmek ve hamamda
y×kanmak haramd×r. Yezidilere göre hamam ve helâlar, üeytanlar×n oturduklar× yerler olarak görülür. “ûeytan, kaytan (ip), satt (sel), üer (kötülük), mel’ûn (lânetli), lânet ve nal” kelimelerini söylemek de yasakt×r.

Ayn× zamanda, Yezidi geleneùinde Melek Tâvus’un Âdem’i yarat×ü×
ve cennette üzümden baüka bütün meyveleri yemesini emrediüi; daha
sonra üzümü yemeye ikna edip onu yeryüzüne at×ü× ve diùer efsaneler de
ön s×rada yer al×r.

daùlar ve kayalar; nefesinden hava; duman×ndan gök meydana geldi.
Gökyüzünü direksiz diktikten ve kendisi de oraya ç×kt×ktan sonra, kendi
nur ve cevherinden güneü, ay, fecr, üafak, sabah y×ld×z× ve diùer y×ld×zlar× yaratt×. Arkas×ndan yedi meleùi yaratt×. Bunlar×n birincisi olan ûeytan,
kibre düüünce cehenneme at×ld×. Orada yedi bin y×l kald×; ama yapt×ù× iüten piümanl×k duyarak öyle aùlad× ki, gözyaülar×ndan yedi büyük küp
doldu. Allah, onun bu piümanl×ù×n× görerek baù×ülad×. Diùer meleklere
üstün k×ld× ve ona Melek Tâvus ad×n× vererek onunla birleüti. Gözyaülar× ile dolu olan yedi küp, ûeyh Adiy’nin yeryüzünden dönüüüne kadar
cehennem ateüini söndürmek üzere orada sakl×d×r.
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424 Yezidilerin çeüitli konulardaki inanç ve görüüleri hakk×nda geniü bilgi için bkz. F×ùlal×, Ethem
Ruhi, Çaù×m×zda útikâdi úslam Mezhepleri, ústanbul 1995, s. 220-227; Baübuù, Hayri,
Yezidilik únanc×, ústanbul 1987, s. 58 vd., 88-98.
425 Davidson, age, s. 286.
426 Brandon, DCR, 656.

Özetle söylemek gerekirse, günümüzde yanl×ül×kla “ûeytana tapanlar mezhebi” olarak da adland×r×lan Yezidilik, 12. yüzy×lda yaüam×ü olan
ûeyh Adiy b. Musafir’in müritleri taraf×ndan kurulmuü olan senkretik
bir ak×md×r. Yukar×da verilen bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi, Yezidilerin
inançlar×nda bir Tanr× ve bir düümüü melek tasavvuru göze çarpmaktad×r. Onlar Melek Tâvus’un Tanr×’n×n yaratt×ù× yüce bir varl×k olduùuna,

Bu inançlardan dolay× Yezidilerin çoùunlukla üeytana tapt×klar× söylenir, fakat onlar kendilerinin Tanr×’ya tapt×klar×n× söylerler. Diùer taraftan Yezidilik Zerdüütî, Manihesit, Yahudi, H×ristiyanî ve úslâmî unsurlar× ihtiva eder. Ruh göçüne de inan×rlar. úbadetlerinde kendi dillerini kulland×klar× halde, kutsal kitaplar× Arapça yaz×lm×üt×r. Bu kitaplar belli bir
s×n×fa tahsis edilmiülerdir. Yezidilere göre Tanr× yegâne yarat×c×d×r, fakat
Tanr×’n×n varl×ù×n×n aktif tezahürü say×lan Melek Tâvus, O’nun iradesini
yerine getirir. Melek Tâvus’a doùrudan tap×n×lmaz, ancak duâda ondan
yard×m istenir.426

úüte bu inanç ve telakkilerle kendisine özel önem atfedilen Tâvus
Melek veya Melek Tâvus, Yezidiler taraf×ndan üeytan-tanr× ve insanl×ù×n
velinimeti olarak tap×n×lan melek olarak isimlendirilmektedir. Asl×nda
Tâvus Melek isminin Budistler taraf×ndan üeytan× ifade etmek üzere kullan×ld×ù× ifade edilmektedir. Özellikle Yukar× Mezopotamya (Irak) daùlar×nda oturan Yezidilere göre Tâvus Melek “Tanr×’n×n huzurundan kovulan bir baümelektir. Daha sonra Tanr× onu affetmiü ve ona dünyan×n idaresini ve ruhlar×n göçünün yönetimini vermiütir.425

ù×n sevinci; Melek Tâvus’un (ûeytan) Allah’×n meleùi ve elçisi olduùuna inanmak, Yezidiliùin iman esaslar×n× oluüturmaktad×r.424

427 Gündüz, age, s. 397.
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Öyle anlaü×l×yor ki, onlar×n inanc×na göre Tanr× dünyevi iülerle bizzat
ilgilenmeyip onlar×n sevk ve idaresini Melek Tâvus ad× verilen ûeytan’a
verdiùinden, ûeytan’la iyi iliükiler içerisinde olmay× ve ona karü× sayg×da kusur etmemeyi tercih etmiülerdir. Muhtemelen onlar×n bu anlay×ü×
üeytana tap×nma olarak deùerlendirilmiütir. Bu durumda Yezidileri Satanistlerle birlikte deùerlendirmek yanü×l olacaù× gibi, Tanr×’y× yegâne yarat×c× olarak kabul eden ve sadece ona tapt×klar×n× söyleyen bu grubun
üeytana tapt×klar×n× söylemek de doùru deùildir.

iülediùi bir günah yüzünden Tanr× taraf×ndan cezaland×r×ld×ù×na inanmaktad×rlar. Buna göre Melek Tâvus yedi y×l ceza çekmiü ve bu süre içerisinde onun dökmüü olduùu göz yaülar× sebebiyle cehennem sönmüütür.
Sonunda Tanr× taraf×ndan affedilen Melek Tâvus âlemin yöneticisi olmuütur.427
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ûeytan’×n, Allah’×n Âdem’e (a.s) secde emrine muhalefet etmek suretiyle ortaya ç×kan özellikleri “emre itaatsizlik, muhalefet, baükald×r×,
meydan okuma, isyan vb.” kelimelerle ifade edilmiütir. Baülang×çtan
beri onda mevcut olan bu isyanc× ruh günümüze kadar da taü×nm×üt×r.
Bütün bu özelliklerine ve olumsuz tutum ve davran×ülar×na raùmen ilginç olan ve dikkat edilmesi gereken husus, ûeytan’×n, bir tanr×l×k iddias×nda bulunmam×ü olmas×d×r. Yani ûeytan, Allah’×n emrini yerine getirmediùi için O’nun huzurundan kovulmuü, fakat tanr×l×k gibi bir iddia ile
ortaya ç×kmam×üt×r. úüte kesinlikle böyle bir iddiada bulunmayan ve Allah’×n ve insan×n “baü düüman×” diye nitelendirilen bir varl×ù×n -bütün bu
özelliklerini bile bile- bir k×s×m insanlar taraf×ndan “tanr× diye” tap×n×l×r
hale getirilmesi, tarihin kaydettiùi çok ilginç ve ilginç olduùu kadar da
ac× bir gerçektir. Çünkü, “apaç×k düüman” olarak bildirilen ve kendisinden Allah’a s×ù×n×lmas× ×srarla istenen bir yarat×ùa bir k×s×m insanlar taraf×ndan s×ù×n×lm×ü ve onun düümanl×ù×ndan medet umulur hale gelinmiü
olmas× son derece düüündürücüdür.

ûeytan en az insan kadar tarihi geçmiüe sahip bir varl×kt×r. Onun insanla olan münasebeti Hz. Âdem’e secde etme emrinin veriliüiyle baülam×üt×r. ûeytan’×n bu emri yerine getirmeyiüi Allah’a “isyan” ve insana
da “düümanl×k”la sonuçlanm×üt×r. ûeytan’×n; Allah’×n, O’nunla ilgili olan
her üeyin ve özellikle insan×n “baü düüman×” olduùu hususunda bütün
dinlerin ve kutsal kitaplar×n ittifak× vard×r. Dolay×s×yla o; bütün dinler
aç×s×ndan en uç noktada bulunan, kendisinden sak×n×lmas× gereken, dinin
ve insan×n karü×s×nda yer alan bir yarat×kt×r. Bu özellikleri onu kötünün
ve kötülüùün sembolü, temsilcisi ve tahrikçisi haline getirmiütir.

SONUÇ
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Gerek Geleneksel Satanizm’in gerekse Modern Satanizm’in ortaya
ç×k×ü×n×, H×ristiyanl×k ve H×ristiyanl×ùa karü× tav×r alanlar aç×s×ndan olmak
üzere, iki farkl× aç×dan deùerlendirmek gerekmektedir: Birincisi, Satanistler’in kendi ifadelerinden de anlaü×ld×ù× kadar×yla, özünden uzaklaüt×r×lm×ü ve tahrif edilmiü bir dinin ortaçaù zihniyetiyle ve kilise yetkililerinin tekelci tutum ve uygulamalar× sayesinde yanl×ü telkin ve tatbiki-

Satanizm’in ikinci ayaù×n× teükil eden Modern Satanizm veya diùer
ad×yla LaVeyan Satanizm, her ne kadar baülang×çta H×ristiyanl×ùa karü×
bir tepki olarak ortaya ç×km×üsa da, daha sonra bu hareket topyekün dinlere, dinlerin ortaya koymuü olduùu inanç, ibadet (âyin), ahlak esaslar×,
kutsal kitaplar ve dolay×s×yla dinlerin telkin ettiùi bütün kutsal deùerlere karü× bir tav×r al×üt×r. Bu özelliùinden dolay× Modern Satanizm’e “alternatif din” de denilmektedir. ûu halde Satanistler’e göre Modern Satanizm, baüta Yahudilik-H×ristiyanl×k olmak üzere, bütün dinlerin alternatifi olarak sunulmakta ve insanl×ù×n ortak dini haline getirilmek istenmektedir. Satanizm’in ülkemizi ilgilendiren boyutunu da bu çerçevede
deùerlendirmek mümkündür.

Asl×nda ûeytan yeni ortaya ç×kan bir fenomen olmad×ù× gibi, ûeytan’a tap×nma da (Satanizm) yeni bir hadise deùildir. Daha doùrusu Satanizm, ûeytan’a tap×nman×n yeni ad×d×r. ûeytan’a tap×nma olay×n×n, ortaçaù büyücülüùüne kadar uzanan ve daha sonra da özellikle H×ristiyanl×ùa ve onun inanç ve felsefesine karü× bir reaksiyon olarak ortaya ç×kan
tarihi bir ayaù× vard×r. Bu, Satanizm’in birinci ayaù×d×r. Buna “Geleneksel Satanizm” de denilmektedir. “Modern Satanizm” ad× verilen ve genellikle günümüz Satanist anlay×ü×n× temsil eden ve Satanizm’in ikinci
ayaù× diyebileceùimiz Satanist anlay×ü da 20. yy’l×n ikinci yar×s×ndan itibaren geliümeye baülam×üt×r. Modern Satanizm de Kitab-× Mukaddes’in
telkin ettiùi dinî anlay×üa ve özellikle de H×ristiyanl×ùa karü× bir tav×r al×ü
olarak ortaya ç×km×üt×r. Buna “Modern Protesto Hareketi” demek de
mümkündür.
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Burada bir hususa daha dikkat çekmek gerekmektedir. O da, insan×n
sadece maddeden ibaret bir canl× olmay×p ayn× zamanda ruhi ve manevi
yönü olan iki kutuplu bir varl×k oluüudur. únsan×n maddi varl×ù×n×n devam etmesi için nas×l ki yeme, içme vb. ihtiyaçlar×n×n karü×lanmas× gerekiyorsa, manevi yönünün tatmini için de ruhi ihtiyaçlar×n×n karü×lanmas× gerekmektedir. únsan×n manevi ihtiyaçlar×n× karü×layan yegane unsur
da “din”dir. Din; insanla baülayan, insanla devam edegelen ve insan var
olduùu sürece de devam edecek olan ilahi bir sistemdir. Dolay×s×yla dinin konusu da muhatab× da insand×r. únsan× manen tatmin eden ve onun
manevi yönüne hayatiyet ve dinamizm kazand×ran yegane unsur din olduùuna göre, dinin boü b×rakt×ù× veya daha doùrusu din taraf×ndan doldurulmayan boüluùu onun ad×na dolduracak hiçbir güç ya da sistem de

Meseleye H×ristiyanl×ùa karü× tav×r alanlar aç×s×ndan bak×ld×ù×nda da;
insanlar× manen ve ruhen tatmin etmeyen bir dinin ve din ad×na yap×lan
birtak×m yanl×ülar×n, topyekün dine ve dinî deùerlere karü× bir reaksiyona sebebiyet verdiùi görülmektedir. ûüphesiz din ad×na yap×lan baz× yanl×ü tutum ve davran×ülar dine karü× tav×r almay× gerektirmediùi gibi, tav×r
alanlar× da mazur göstermez. Fakat böyle düüünmek de bir vak×ay× görmezden gelmeyi gerektirmez. Çünkü ortada bir gerçek var. O da, H×ristiyanl×ùa ve dolay×s×yla dine karü× tepki sonucunda ortaya ç×kan ve H×ristiyanl×ù×n telkin ettiùi Tanr×’n×n yerine ûeytan’× koyan ve onun bütün
kutsal deùerlerini altüst etmeyi hedefleyen ciddi bir protesto hareketinin
varl×ù×d×r. Üstelik bu da, baülang×c×ndan günümüze kadar tarih içerisinde H×ristiyanl×ùa ve onun yanl×ü tatbikine karü× ortaya ç×km×ü bulunan
protesto hareketlerinden yaln×z günümüz versiyonudur.

nin doùuracaù× mahzurlu sonuçlar× önceden kestirmenin mümkün olmad×ù×d×r. Çünkü, Satanistler’in H×ristiyanl×ùa karü× tepkilerini de dile getiren suçlay×c× ifadelerinden böyle bir sonuç ç×kmaktad×r. Satanistler’e göre Satanizm, H×ristiyanl×ù×n ve dolay×s×yla Kilise’nin ortaya ç×kard×ù× bir
baükald×r× hareketidir.
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Modern Satanizm’in ve günümüz Satanist anlay×ü×n×n dayand×r×ld×ù×
en önemli unsurlardan birisi de ateizmdir. Gerek Avrupa’da gerek Amerika’da ve gerekse ülkemizde Satanist olduklar×n× söyleyen bir k×s×m insan×n ve özellikle de bir k×s×m lise ve üniversite gencinin ayn× zamanda
ateist olduklar×n× ifade ettiklerinin tespit edilmiü olmas× yukar×daki görüüü destekler mahiyettedir. Diùer taraftan, kendi ifadelerinden anlaü×ld×ù×
kadar×yla Satanistler, asl×nda ûeytan’× tabiatta mevcut olan Gizli veya
Karanl×k Güçler’in bir temsilcisi olarak kabul etmektedirler. Onlara göre ûeytan, baüta H×ristiyanl×k olmak üzere, bütün dinlerin ve mensupla-

Bu noktada, “Satanizm bir din midir?” gibi bir soru akla gelebilir.
Evet Satanizm -bizim anlad×ù×m×z manada bir din deùildir- fakat Satanistler’e göre bir dindir. Bir “alternatif din”dir; “beden dini”dir. Çünkü
Modern Satanizm’in kurucusu olan LaVey’e ve dolay×s×yla onun ortaya
koymuü olduùu Satanist anlay×ü× benimseyenlere göre tanr×, cennet-cehennem diye bir üey yoktur. Tanr×, insanlar×n kendi uydurmas×d×r. Ruh
veya ölümden sonraki bir hayat da söz konusu deùildir. Sadece bu dünya hayat× vard×r. Bu dünya hayat×n×n en önemli gerçeùi de insan×n kendi
varl×ù× ve bedenidir. Binaenaleyh beden kutsanmal×; onun bütün dünyevi ve üehevi istek ve arzular× yerine getirilmelidir. Bu da bir anlamda bedenin kutsanmas× ve yüceltilmesi demektir. Bunun ad× da “beden dini”dir. úüte Satanistler’e göre Satanizm böyle bir dindir.

yoktur. Bu sebeple, insan×n manevi ihtiyaçlar×n×n karü×lanmas×na, en az
maddi ihtiyaçlar×n×n karü×lanmas× kadar ihtiyaç vard×r. Çünkü insan inanma eùilimi içerisinde yarat×lm×ü olan bir varl×kt×r. únanma duygusu onun
f×trat×nda mevcuttur. Bu duyguyu onun yap×s×na koyan da Yüce Allah’t×r.
O’nun d×ü×nda o duyguyu söküp atacak hiçbir güç de yoktur. Bu durumda yap×lmas× gereken üey, insanlara dinini öùrenme konusunda yol göstermek ve yard×mc× olmakt×r. Aksi takdirde insanlardan bir k×sm× Tanr×
diye ûeytan’a bile tap×n×r hale gelebilir. úüte Satanistler bunun ac× bir örneùidir.
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Konuya Satanizm’in ülkemiz boyutu aç×s×ndan bak×ld×ù×nda çok ciddi ve üzücü bir durum karü×m×za ç×kmaktad×r. Yap×lan çal×üma boyunca
da ifade edilmeye çal×ü×ld×ù× ve yer yer de vurguland×ù× gibi Satanizm,
bir anlamda Bat×’n×n, mayas×nda H×ristiyanl×ù×n da katk×s× bulunan nesebi gayri sahih çocuùudur. Satanizm’in anavatan× da Avrupa ve Amerika’d×r. Fakat Türkiye gibi müslüman bir ülkede ve úslamî bir coùrafyada Satanizm’in yay×lmaya çal×ü×lmas× dikkat çekicidir. Öte yandan, Satanizm’in Türkiye uzant×s×n×n arkas×nda, özellikle ülkemiz gençlerini böy-

Bu noktada biraz da, özellikle son bir y×l× aük×n bir süredir ülkemizde de varl×ù×n× hissettiren ve baz× üzücü intihar olaylar×yla gündeme gelen Satanizm’in Türkiye boyutu üzerinde durmak gerekecektir. Bu çal×üman×n as×l amac× da zaten bu idi. Ancak, sözü günümüze ve bu noktaya getirebilmek için Satanizm’in ne olduùunu ve tarihi arka plan×n× vermek gerekiyordu. Öyle yap×lmam×ü olsayd× baz× konularda doùru ve saùl×kl× tespitler yapma imkan×m×z olmayabilirdi.

Satanistler ûeytan’×n kendisinden ziyade, onun “baü kald×rma, isyan
ve meydan okuma” gibi bir k×s×m özelliklerini benimsemiü ve bu özelliklerinden dolay× ûeytan’× kendilerine bir sembol olarak seçmiülerdir.
ûu halde ûeytan bir sembol ve ûeytan’a tap×nma da bir k×l×ft×r. Bu k×l×f
içerisinde dine ve dinler taraf×ndan ortaya konulmuü olan bütün kutsal
deùerlere karü× bir tav×r al×ü, bir meydan okuyuü sezilmektedir. ûeytan’a
tap×nma ad× alt×nda icra edilen ve unsurlar× büyük çapta H×ristiyanl×k’tan
al×nm×ü bulunan inanç, âyin ve uygulamalara karü× tak×n×lan hürmetsizlik de bunu göstermektedir. Bu anlamda Satanizm’in, ateizmin k×l×k deùiütirmiü bir üekli olduùunu söylemek veya daha aç×k bir ifadeyle Satanizm eüittir ateizm demek mümkündür. Çünkü Tanr×’n×n yerine ûeytan’×
koymak ve ona “tanr× diye tap×nmak” demek, diùer bir ifadesiyle tanr×
tan×mazl×k demektir.

r×n×n insanlar× bir k×s×m günahlardan uzaklaüt×rmak amac×yla uydurmuü
olduklar× sembolik bir varl×kt×r.
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Yap×lan bu araüt×rma neticesinde görülmüütür ki: Ülkemiz gençlerinin Satanizm vb. ak×mlar×n etkisinde kalmalar×n×n ve genç yaüta intihar×
dahi göze almalar×n×n arkas×nda, kendilerine yeteri kadar dinî eùitim verememenin b×rakm×ü olduùu maneviyat boüluùu yatmaktad×r. Bundan da
üöyle bir sonuç ç×kmaktad×r: Bir kimse ne kadar dünyevi imkana sahip

Asl×nda bu çal×üma ile yap×lmak istenen üey; ülkemiz gençlerini Satanizm’in aù×na sürükleyen Bat× menüeli grup veya ak×mlar×n varl×ù×na
dikkat çekmenin yan×nda, gençlerimiz niçin Satanist oluyor veya Satanist yap×l×yor? Satanist yap×ld×ktan sonra da genç yaülar×nda intihar× bile
göze alma noktas×na nas×l getiriliyorlar? Ülkemiz gençlerinin Satanizm’in tuzaù×na düümelerine engel olmak için anne-baba, eùitimciler
veya ülkemiz insan×na karü× sorumluluk taü×yan kimseler olarak ne yapabiliriz ya da neler yap×lmal×? gibi sorulara cevap aramakt×.

ûüphesiz ülkemizde yay×lmaya çal×ü×lan Satanist anlay×ü×n, d×üar×dan
destekli bir ithal ürünü olduùunu söylemek mümkün olmakla beraber,
bunu gerçekleütirenlerin kimler veya hangi gruplar vs. olduùunu söyleme imkan×n× da elde edebilmiü deùiliz. Çünkü bu konuda önyarg×l× olmad×ù×m×z× ve olmayacaù×m×z× da baülang×çta belirtmiütik. O sebeple, her
ne kadar baz× kesin olmayan tespitlerimiz olmuüsa da, varsay×ma dayal×
olarak hareket etmeyi de bilimsel anlay×üla baùdaüt×ramad×ù×m×z için,
üimdilik kesin bir üey söyleme imkan×m×z×n olmad×ù×n× aç×k yüreklilikle
ifade etmek gerekmektedir. Fakat Satanizm’i Türkiye’ye yaymay× planlayan bir k×s×m kötü emel sahibi kimselerin olduùu hususunda da hiç
üüphemiz yoktur.

le bir maceran×n içine sürükleyen ve yer yer de onlar× intihar teüebbüsleri noktas×na getiren d×üar×dan destekli bir k×s×m karanl×k güç veya gruplar×n olabileceùi akla gelmektedir. úüte bize göre üzerinde durulmas× gereken husus, ülkemiz gençleri “nas×l böyle bir hareketin varl×ù×ndan haberdar edildi ve k×sa sürede de Satanizm’in ülkemiz gençleri aras×nda
yay×lma imkan× bulundu?” sorusuna cevap aramakt×r.
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Burada, Satanizm’in tuzaù×na düüürülmüü veya düüürülme noktas×na getirilmiü gençlerimize seslenmek istiyoruz: Gelin, gençliùinizin bahar×nda kendinize yaz×k etmeyin. Bu çal×ümadan da anlaü×lacaù× gibi Satanizm, bizim d×ü×m×zdaki kötü niyetli ve karanl×k emel sahibi insanlar×n
siz gençlerimizi içine sürüklemek istedikleri bir macerad×r. Bunun bir
macera olduùunu bizzat Satanist olanlar da itiraf etmektedirler. Bu maceran×n sonu da yoktur. Bu maceran×n öncülüùünü yapanlar da, ûeytan
ve onun dostluùundan medet uman kimselerdir. Halbuki ûeytan, Allah’×n ve O’nun en üerefli varl×k olarak yaratt×ù× insan×n en büyük düüman×d×r. ûeytan’×n dostluùundan medet ummak ise hayatta yap×labilecek
yanl×ülar×n en büyüùü ve en tehlikelisidir.

bulunursa bulunsun, eùer o kimse manen de tatmin edilmezse, o takdirde kiüi bir manevi tatmin aray×ü× içerisine girecektir. Bu aray×ü×n da kiüiyi hangi noktalara götüreceùini önceden kestirmek her zaman mümkün olamamaktad×r. Çünkü; her türlü maddi imkana sahip olan, kendisine her türlü eùitim imkan× verilen ve hiçbir dünyevi problemi olmayan
15-16 yaülar×ndaki gençlerin kendilerini apartman×n 3. veya 5. kat×ndan
aüaù×ya atarak, geride, içinde “Ruhumu ûeytan’a satt×m” gibi ifadeler
bulunan bir mektup b×rakarak ûeytan uùruna ölüp gitmelerini, bu gençlere yeteri kadar dinî eùitimin verilmeyiüi d×ü×nda herhangi bir ciddi sebebe baùlaman×n oldukça zor olduùu görülmektedir.
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