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VE

Prof. Dr.

Melek ve birisi iyiligin ve itaatin sembolii, de

ve isyanrn temsilcisidir. ise, olarak iyiye de
kotuye de olarak iyi on

hatta ineleklerden daha bir
olan, de hatta

hayvanlardan bile bir

kaderi ise, tabi

da daha
ki bir geliginedir. secde emrine 

ortaya
isyan" vb. dir. beri onda 

bu ruhun birisi de

tanizm'dir.

tanist ve boyutu gibi
nular iizerinde 

diye

tanizm'in

ifadeyfe
i veya

olarak veya

.
kc. Encyclopedia of Religion and Religions (ERR). London, s.
39: John Dictionary of London,



ibadet Ayni zarnanda bu ibadet,

tahakkiimiine bir hareketi olarak da

"Satanizm, isyankar gruplar
zamanlarda

diye

"Satanizm, tasarruf veya uygulama; ibadet ve

bir tarzda

"Satanizm, ve taklidi

deki din? torenler 
icrasi gosterme

"Satanizin, ibadeti, yani kotii olarak bilinen bir guce

rek diye de

da gibi Satanizrn,
diye altinda Yahudi-Hiristiyan 

ve de
bir reaksiyonun Buna "Modern Protesto

keti" de Bugiin nokta itibariyle hareket,
iizere, dinlere ve

bir etmektedir.
en onemli olan ve

esas alarak, ve dini her
olanin, yani ve onun

yer alina hareketidir. gerekirse, Satanizm bir 
"tepki

Satanizin'i bir ve olarak benimseyen 
Satanistler, veya Satanist kendilerine tam 

tatbik bir kotu bir 
bir O'nun huzurundan bag

lek ve ve bile bile 
dilemektedirler.

The New Britannica, "Satanism", X, 465.

Pike, ERR, 339.
Dictionary Language, 1985, s. 852.

G I-itfin, M. New Catholic Encyclopedia (NCE), XII, 1094.
Eric 50 Key Words: Comparative Religion, Great 79



iddia olan olarak

ve ona, bir

kadar ve

ve ile

gore XIV ila XVI. arasrnda, do-

birlikte, ve

ve itiraf etmek 

engizisyon iiyeleri ve
her yerde 

ve bu ciddi olarak 
gibi

XV. kadar,
iki yuz bir

bu devam ederken; bir

ydan

ragmen, Satanizm'in bir faaliyet olarak 
VII. dair

ere beraber, XVII. gibi erken bir
papazlardan bir

'nin Yine

Satanik faaliyetler, papaz rutbesi 

veya
(black mass)

en

halde, din ve Kilise yetkililerinin, 

zihniyetiyle ve bir
ve

din sevk

J.K., P.

ERE, 204.
Encyclopedia Religion Ethics. cd.

New York 1980, 204



din

ve

din bu

ve sonucu

daha yer sebep ve
Modern

Satanizm'in ve "Kara Papa" olarak

Anton gore ve

la bir

GRUPLAR

Satanist Satanizm,

Hellfire Left Path, Sinister Path, Order of Nine Angels

NA), of Set yer Bunlar

ve bir

burada Geleneksel Modern iizerinde

gerekecektir.

A-Geleneksel Satanizm

Geleneksel Satanizm, 

yan ve ve

fakat bir ve

grubun Geleneksel

ve esas alarak bina HI-

yer bir

gore Satanizm, tehlikeyi

bis

bu
son ve hatta otesine

bu ve

ve ve biiyii



ve

lar ve
ve yepyeni bireylcr 

Geleneksel Satanist, hayata
malt

Hakiki

hayatta, gibi
hayatta ve gibi

ve da

veya
Modern en 1

e Bu

o'da diinyaya bir soya ve
anne de

bir soyleyen Anton Szandor 
ransisko'da

1997 ol-

boyle organize bir meydana sevk e-
pek sebebin ve

en beraber, boyle bir 

vk ve da eden en
"The Satanic Bible" bir

Burton H. Wolfe, bu

bir
ve 'Ben, gecesi



ve
isterken; ve yine bir 

ve sefahat yerlerinde eski
o

sevk ve ortaya
ve bu ne kadar veya

san, yolu gosteren ve onun esas
bir din ne kadar

daha sonra da yapinigtir:

beraber LaVey, ve onun Yahudilikten

anti tezi olarak edecek bir din
yolunda o fark edememigti. LaVey'in

ettigi bu din, veya daba eski
bir Fakat boyle bir din bir ve

Ki, yirminci

Modem veya Satanizm'in, olarak
"alternatif bir din" olarak

sunulmak bu sozlerinden de

ne kadar olup bir
yana, LaVey burada bir noktaya da,
veya insanlari ne kadar tatmin edip

Modern Satanizm'in
lise'ye ve Din'e bir goze

Modern Satanizm, Anton Szandor LaVey'in ve
rine ve 1966
nan Satanist olup Dave Szandor gore daha 

daha tabii ve mevcut
"bir Modern Satanizin, tabiatiistu

veya bir ya da ibadet

12.
LaVey, Bible, 12.



VE 69

Modernizm, Bireycilik, Hedonizin, Naturalizm ve
yer

2-Muderr2 9

LaVey ve bir anlamda 9
Satanik

yasak yerine eder.

dinsel ve yerine

iki bir kendini yerine saf 

nankor kimselere yerine, onu 
hak edenlere ve ternsil eder. 

qevirme yerine intikarn temsil

ilgi yerine, sorumluya 

bagka bir gibi daha
kere de ayak daha olarak-

eder. kendisine ve
en kotusii olmugtur.

de zihni veya zevke
tiim sozde temsil eder.

tiim bu onu
ceinaatinin) en iyi 

Order of Nine Angels'a (ONA) ait belirtilen, Satanizm'in 
2 Modern kurallara arz

burada maddeler halinde Satanist ve
daha iyi

Satanic Bible, 25.



2 HEDEF

Conrad "The Book of Satan"

yer 21 Hedef

tir:

veya duyma,

bir

2-Daima test et, iqinde yatar.

ara, fakat 

bir uzun olandan

iyidir.

bir gibi

geyi kadar sevme.

7-Kum uzerine bilakis kaya uzerine et ve

veya iqin daha uzun plan yap.

9-Ve boyun teslim olmaktansa (01).

10-Sanat eserlerini fakat et,

onda yatar.

yine boylece

kanr, yeni iqin gubre

lur.

13-Kafataslarinrn en duran kimse daha 

14-Sevgiyi bertaraf etine, bilakis onu bir sahtekar gibi ele

kat

her (keder) bina

fakat da

yatar.

ve taze

yibi

en



ve bir onlar

kimse daha yapar.

TANRI

Modern kurucusu olan 
ve

yunca o kadar ki, Satanist, en
kabul eder, kendi

o kendi gore iyi

gore de gore hi-
p edilirse edilsin veya olarak

faktor olarak evrene eden ve
toprak kuresi iizerindeki ve kandan

mutluluk veya konusunda dikkat 

adar olmaktan

pek
u kadar, de

evrensel kozmik bir olan bir

an beyaz

ve olan bir
a kadar

kurtaracak de

olan gore ruhi
san, inaddi daha bir bir

getirtnigtir. 0, ve onu kabul-

sebebiyle, bir
zorunda go-

ve bu yine

en bir
ha ve olarak

"Her diye bir yey
in kaderi veya okuyacak



da yoktur. Bu cennet veya
bir da: Sizin kendi ve

iizerimize gelip Bunu kabul edin, 
onun ve ki

bu de gibi, bagta Modern
olmak Satanist gruplardan pek diye bir

kabul etinedikleri gibi, dunya bir hayati, 
cennet veya de kabul Bu

tada, ve de
inek gerekecektir.

VE

Satanist onemli eden
konusundaki ve de

ve onun uzun bir dilimi iqinde pek
Son kadar gore Protestanlar;

gore de Her ikisine gore de Yahudiler
Keza gore bir Eski Amerikan

gore de Adam bir
kotiileyerek kotii

suz bir birlikte, onun duygusal 

yine de gereklidir. Bu
ragmen, hakikatte herkese gore bir grup,
eder. Ancak, bir kendisini kotii veya
ya bir olarak kabul bi-
le, boyle bir zihinden

Fakat Bizler tarihte, kotii olarak
donemlerden birini Kahraman

kultu, ve edeni Yine
gore Hiristiyan bir
inek prensiplerinin, icat eden

propagandadan inevcut
once kotii bir



ve ona tabi gore
ve olan, kendi sevki

abiilerine uyan giinahkar insanlari elinde
bir olmayip

nyevi olan, ve
angi bir tabiatta gizli bir

ruhu,

ve ilerlemesine
etlerin telkin edicisidir. 0, ruhu,

pek Satanist, dikenli bir 

ve boynuzlari olan antropomorfik bir olarak
sadece bir tabiat giicunu; din bu karanliktan

o olan eder.

, bir haznedir. Satanistler bu 

tan" demeyi tercih bir tanri, 
veya ona ne denilsin, her

tarafindan sadece giiya kotii ve

icat

gerekirse, Satanistler kendisinden
e, onun isyan ve meydan gibi ozelliklerini

ve bu kendilerine bir

olarak halde bir sembol ve
da bir Bu dine ve dinler tarafindan

olan kutsal bir meydan

sezilrnektedir. icra edilen ve
an ve
amalara de bunu gostennektedir.

Satanic Bible, s. 15.
avey, Satanic Bible, s. 13.

Satanic Bible, s. 62.



MASS

Mass,

bir vc

bir de Mass

Bu ve

dini inde icra edilen Mass da,

.

diye de

Mass, olarak bilinen 

bir olarak ostaya konan ve bir

dini kavramlar

fakat ve kutlanig ainacmdan
ve bir

bu

SEMBOLLER

VE

eski

bir ve gruplar

dan ve "Satanik diye

bir keqi edilen
Bu ayni

tabiatta olan de

ayni de bu

mason da

ifade veya da

tan

57;

DC'R.
2

S.



ve ters
ve

i

veya ruhi temsil
bir

ters ve

ile iki ucu
da edilen veya ters teslisi

anda Satanistler bir olarak edilen ve
ile Baphomet vaftiz

ve bazi bir olarak da 

bir de ters

ters dini bir
arak ve bagta
ak feda iizere, pek

ve ve
akkilerin veya ters

mumlar vb.

in
sebeple, rengin Satanistler

bir yeri

BOYUTU

Son de ve 22

ve Alp
y'deki

gostermektedir.

birlikte, da bazi
son da

diizeyi veya

Satanic 136-137.
Satanic



ve

ye gore hiqbir maddi
ve olarak

bir ortamda gibi ortak 

bunlar, nasil oluyor da bir hareket, 
san dokuzu olan Turkiye gibi bir yayilma
lsbiliyor?", genqlerde eksik ne ki, Satanizm gibi

rekete meytediyorlar?", "Batida proleter aile ortaya
bir hareket nasil oluyor da iilkemizde aile

buluyor?", "Satanizm arasinda ta-
ve hepsinden de, bu

ugurda neden intihar "bunun arkasindaki
ya sebepler neler gibi sorular 
bu bu tur sorulara objektif ve dogru
aranmaya

A-Satanizm Tiirkiye'de

Tiirkiye'de
bilgisayar ve gelmektedir. ulkemizde

duyan ve bazi
goze da,

diklerinden, bilgisayar ve internet konusunda
edinme sahip yaymak

isteyenler de, Satanizm hakkinda bilgi sahibi olmak isteyenler de
bilgisayar ve taraftan,

genqlerini Satanist olmaya olarak eden art bazi
da bilinen bir gerqektir. 

rak kitap ve belgelerde bilgilerle
birbirini bunu

inizce iilkemizde tarafindan da, Satanist
soyleyenler tarafindan da- tam olarak bilinmiyor.

ne oldugunun herkes tarafindan Fa-
kat bir konuda koru korune de

bazi sonuqlara goturebilir. Nitekim bir 
veya

en gostergesidir. Satanizmin
birisi de Bu



tada akla gelebilecek bir bagka husus da,

sorusudur.

Satanist

Satanist soyleyen bu soruya
aplar dikkat

oksiiz ya da yetim birakan Satanist

Satanist Satanist gidip
atanistlerin bu daha fazla

ve bu dunyaya ait

eytan'a daha fazla vb.". gibi
olmaktan

llah'a Satanist dahi

oyle bir grubun 
da arainakta; bu diinya
unmekte; da daha fazla

bir ve bir yerlere isyan ve 

verilen cevaplara 

isinde her once bir bilgi ve egitim 
ze bir olarak

tan ve Allah ve
o

olur ve da yer gekilde,
ve bir

en olan cantna kendisinin

ve
adt vs.

bir

ikkat gereken bir husus da,
e bir ve bu yonde

de bir
Bu

, toplumda ve her yesde 
ediltnek Burada daha

u akla getmektedir. 



ve

ve ve

iyi ve

ve
bu

ve kolay

bu

veya veya

vs. tepkisi 

ve

bulunanlar,

nevi ve bu

yer de

olmadan ve

veya

ile ve

veya bu eden

Lise ya da

ha

den 14-20
mizde 14-20

Lise

Bu ve

ve



dnha

yer daha
veya

vcya

r yandan, 14-20

bu birisi

e, bu olarak ve

bir Bu
em on

istedikleri; daha

kisel

Satanist

ve Internet; kitap,

kaset, vb. teknik da
da

ve

vs. Modern
Szandor

BLI

in de ve rock Satanist

ve
Satanizmin

en "gel seni veya "biz
gel sen Satanist "biz

araya

eya

ve istedikleri ve
tiir daha

zip hale



"serbest seks" her er-

istedigi genq

da bunu kabul etmek Hat-
ta bu dahi yoktur. Bu ihdas eden

ve Satanist unsurunu birinci derecede 

kullanan ve manada genq eden de yine

bir

gore, "Satanist sonunda isteyen her erkekle cinsel

almak deinektir". bundan

ne bilmiyorlar" derken, gerqek-

lere de dikkat ki Satanist is-

teyen bir sadece seks dahi bilse

kolay Satanist istemez. Maalesef bazi bu konuda da tu-
rencide etmek ve bu konuda be-

lirtmek veya kadar iilkemiz-

de ugrunda veya buyiik

hususu ge-

Genqlerin Satanist noktasrnda isteyenlere veya 

olanlara alkol ve da saglaniyor. Hatta bu

satanlar de bir

bu ve aradan bir sure

de sonra gerqek ve "biz Satanistiz,

de Satanist oldun" igin

ve gruptan ise,

kadar ve de

ise Bu bize ve ihanettir!" diyerek, ger-

genqlerin pek bu Satanist

bir grubun yer ve o-

luyorlar. "Satanizm herkese gore

Satanist olur, Fakat defa Satanist olduktan sonra

tehdit

sozleriyle, bir oldugunu,

kolay olarak ifade etmiqtir. 

ki Sataniztnin

oldugunu bu olarak

bir anda veya bir

Satanist yet- Satanist

ciddi bir meselesidir; oyle bir anda



enilerek kadar bir

de dikkatli
ektedir.

E-Satanistlerin

Bati'da Satanizmin 

isesi" vs. gosteren Satanik gruplar ve Internet

gelmektedir. Bunun gibi Satanizmin onde 
inlerinin Satanizmin ve da

Ayrica

tanist "Not Like Most, The Raven, The Cloven The

ack Flame, Diabolica, Canada's Satanic gibi
e olarak dergilerinin bilinmektedir.

araftan, CD ve de Satanizmin
Satanik Metal

n Satanizme birer tuzak gorevi 

apmaktadir. Suicide Song ve gibi tiirleri ile de

dua

tavsiye

ise "It's Magic, He's a Devil in His 
n Home Town, Satan Takes a Holiday, That Old Black, Satanic
ive Devil May Black Moonlight, Goodnight Irene, Blue 

Devil Went Down to Georgia, Dance 

acobre, Mephisto Faust Dante Symphony
es a Holiday, The Satanic Mass, The 

tarafindan

ciddi ve

soylenemez.

yeni bir
rganize da Ayrica,
ergi vs. kadar ve maddi da

r. beraber, ve
ndan Satanistlerin olarak bir geldikleri yerlere 

USA 1990, s. 152-158;

a 1999, 125-126.

s.



ve

gibi ve kaset ve
ve el

F-Satanistler Kedi Kurban Ediyorlar?

TV. bir

de arada
kurban ettikleri ve kavurup yedikleri ve 

tikleri Bunun tabii olarak, "Satanistler
kedi kurbai: ediyorlar?" gibi
nu ki, Satanistler sadece kedi horoz, gibi

da kurban ediyorlar. Satanist esas

hangi bir kurban Fakat Satanistler
genellikle kediyi tercih etmektedirler. Bunun da sebepleri vardir:

gore kedi nankor bir onu tercih

dirler. da kediyi 
eninde sonunda da

ve ele kediyi kurban etmek 
suretiyle bunu sembolik olarak oluyorlar.
da kedinin, bulunan hayvanlar yer

Sebeplerden birisi de kolay
zamanda kedi ve

ve
veya hakaret etinek prensipleri yer
Sebeplerden birisi de budur.

Bir sebep de ki
koyun, gibi

larsa, Satanistler de eti tercih
mektedirler. en birisi de

inuhalefeti etmek, yer ve yasak
bir da,

duygusu
sebep ise, olarak

22 1999.

1999, s. 30
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lendirilmiş olmasıdır31 • Ayrıca Satanİzınde lıelal-lıaram, sevap-günalı 
gibi din! kavramiara da yer yoktur. 

C-Gençler Niçin intihar Ediyorlar? 

Aslında bu sorunun cevabına geçmeden önce, •'bir insan niçin in
tihar eder? sorusunu; sonra da, "15 veya 17 yaşındaki bir genç, henüz 
gençliğinin baharında, hiçbir sorumluluk ve geçim endişesi taşımadığı, 
hiçbir maddi sıkıntısının bulunmadığı, yaşama ve hayata bağlanma ar
zusuna sahip olabileceği bir yaşta, hem de Şeytan uğruna nasıl ölümü 
göze alabilir?" sorusunu sormak gerekmektedir. 

Şüphesiz gençlerin Şeytan uğruna intihar edişlerini tek bir se
bebe bağlamak doğru değildir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Bununla 
beraber, Satanisliere göre Şeytan uğruna ölmek veya gerektiğinde ölü
mü göze almak en kutsal ölümlerden birisidir. Bunu şöyle ifade etmek 
de mümkündür: Nasıl ki çeşitli diniere göre din yolunda veya Allah i
çin ölmek çok yüce bir ölüm sayılıyor ve bunun karşılığında şehitlik 
mertebesi veriliyorsa, aynı şekilde Satanisliere göre Şeytan uğruna öl
mek de o derecede önemlidir. Aynı zamanda Şeytan uğruna intihar et
mek, ona olan bağlılık ve sadakatİn de bir göstergesidir. Dolayısıyla 
Şeytan uğruna ölen genç, bu uğurdaki samimiyelini göstermiş ve ken
disini de ispatlamış demektir. Ayrıca, İnternette çet yaparken bazı 
gençlerin kafaları birileri tarafından karıştınlıyor; "Şeytan seni kurban 
olarak istiyor!" gibi ifadelerle ve bazı sorularla çıkınaza ve çözümsüz
lüğe itiliyorlar. Çıkınaza sokulan ve zihinleri iyice bulandırılan genç
lerden bazısı son çare olarak intiharı tercih ediyor. Bazıları da kötü ni
yetli kimseler tarafından kurban olarak seçiliyor ve intihara teşvik edi
liyor veya intihar etmemeleri halinde kendileri tarafından öldürülecek
leri tehdidinde bulunuluyorlar. Bu şekilde güya Şeytana da kurban 
vermiş oluyorlar. 

Diğer taraftan, intihar eden gençlerin geride bırakmış oldukları 
notlara bakıldığında, "ruhumuzu Şeytana sattık, Şeytandan bize mesaj 
geldi ve ölmemizi istedi, hayatın boş olduğunu ve bu dünyada daha 
fazla yaşamanın bir anlamı olmadığını anladık" gibi ifadelere rastlan
ınaktadır. Nitekim İstanbul Ortaköy'de Şehrihan C'yi Şeylana kurban 
etmek amacıyla öldürdükleri öne sürülen üç sanığın, İstanbul 2. Ağır 

31 Bkz. Russell, (blis; Erken Dönem Hıristiyan Geleneği (çev. Ahmet Fethi). İstanbul 
2000, S, 129. 
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Ceza Mahkemesi 'nde ki duruşmasında, sanıklardan birisi Şeytandan bir 
yıldır mesaj aldığını söylemiş ve bunu şöyle anlatmıştır: "Şeytanla be
nim aramda belli anlaşmalar var. İlk zamanlar kulağıma sesler geliyor
du. Uzun süre hayal olduğunu düşündüm. Daha sonra Şeytan benimle 
konuşmaya başladı. Bana talimatlar verdi. Beni bir yıldır o yön
lendiriyor. Şeytan, verdiği emri yapmadığım bir gün beni cezalandn·dı 
ve koluında şişlikler oluştu. Dini inancıın yoktur. Şeytan, onun elçisi 
olduğumu söyledi. Ben zaten bu dünyaya ait değilim. Bu hayattan bık
tıın. Beni yanına al dedim. Şeytan bana 'kendini ispatla, ondan sonra 
olur' dedi. Bir gün benden, genç bir kızı kurban etmeıni istedi. Şey
tanın elçisi olmak için kendimi kanıtlamak zorundaydıın. Benden iste
diğini yaptım. Zinnur ve Ömer'le birlikte yaptık. Şeytan daha sonra be
ni tebrik etti. Büyük sınavı başarmıştım artık"32 • 

Görüldüğü gibi, basma yansıyan bu ifadede genç, dini inancının 
olmadığını, Şeytandan emir aldığını, onun elçisi olabilmesi için kendi
sini ispatlamasını ve bunun için de genç bir kızı kurban etmesini istedi
ğini söylemiştir. Aslında bu ifadeler, bu tür gençlerin bir inanç boşluğu 
içerisinde bulunduklarını; bazı ruhi ve psikolojik rahatsızlıklarının ol
duğunu; toplum gerçeklerine, milli ve ınanevi değerierimize göre yetiş
tirilmediklerini göstermektedir. Ayrıca burada, "gerçekten insana Şey
tandan mesaj gelir mi ?" gibi bir sonı da akla gelebilir. Evet Şeytandan 
insana zaman zaman bazı telkinler gelebilir. Bazı telkinlerin gelmesi i
çin mutlaka Satanisı olmak da gerekmez. Çünkü Peygamber Efendi
miz: "Her insanm bir Şeytanı vardır..."33 buyurmuştur. Ancak, Kur'an-ı 
Kerim'de belirtildiğine göre Şeytanlar sadece kendi dostlarına bazı tel
kinlerde bulunabilir34 Diğer taraftan, Şeytanın insanlar üzerinde hiç bir 
yaptırım gücü yoktur. Onun görevi sadece insanları kötülüğe ve Hakk'ı 
inkara teşvik etmektir35

• Ayrıca, Allah'ın iyi kullarına da hiçbir şekilde 
etkide bulunaınaz. Ayrıca Şeylana uyup uymamak da insanın tamamen 
kendi iradesi dahilindeki bir şeydir. Ona uyanlar da ancak zayıf iradeli 
kiınselerdir. Dolayısıyla Şeytandan sadece Satanistlere değil, herkese 

32 17 Haziran 2003 'tc bazı basın yayın organlarında yer alan habere göre, İstanbul 2. A
ğır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılama sonucu kararını açıklayan heyet, 
söz konusu bu olaya karışan üç genci, "canavarca bir his sevkiyle adam öldürmek" 
suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırınıştır. 

33 Tirmizi, Edeb, 78. 
34 Bkz. En'aın, 6/121. 
35 Bkz. İbrahim, 14/22. 
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zaman zaman telkinler gelebilir. Önemli olan Şeytanın vesvese ve tel
kinlerine kulak asmamaktır. 

Satanizme meyleden, bu uğurda intihar eden veya intihar teşeb
büsünde bulunan gençlerin genellikle varlıklı aile çocukları olmaları ve 
Türkiye şartlarına göre oldukça iyi eğitim almaları, ister istemez, "aca
ba eğitim sisteminde bir çarpıklık veya boşluk mu var?" gibi soruları 
da akla getirmektedir. Galiba bu ve benzeri soruların cevabını, intİlıara 
teşebbüs eden ve son anda kurtarılan, özel bir yabancı okul mezunu 
gencin şu çarpıcı açıklaınalarında bulmak mümkün olacaktır: 

"Okuduğumuz okulda, "ben kimim? Hayattan ne bekliyorum? 
Yerim ne olacak? Hayatın anlamı nedir? gibi sorulara cevap vermekte 
zorlanıyorduk. Uyuşturucu kullanınak..Anlaınsız konuşmalar yapmak, 
yabancı pop dinleyip sözlerini ezberlemek ... Bu müziği, bu atmosferi 
gerçek hayat gibi yaşamak ... Bizim için o en önemli şeydi diyen" genç, 
iki arkadaşının ölümünün gizlendiğini belirtiyor ve okulda iken Av
rupa'dan uzak, Türkiye'den kopuk, boşlukta yaşadıklarının altını şöyle 
çiziyor: "Lisemiz bir adaydı adeta! Öyle bir ada ki, her şeyi olan ço
cukların samimiyeti, gerçek dostluğu çok az; ama belli bir jargonu, alt 
kültürü, bu çerçevede tuhaf bir yabancılık içinde yaşardık. Politikayla 
henüz ilgilenınezdik. Okulumuz, bize düşünmeyi öğretti halbuki. Al
manca, İngilizce derslerinde Kafka, Camus okuyarak hayatın anlamını 
tartışırdık. Ama yabancı öğretmenlerimizin bizi götürdüğü bu dünya 
çok uzaktaydı. Biz Avrupa'da yaşamıyorduk. Türkiye toplumundan ise 
müthiş kopukluk. Eğer Almanya'da yaşıyor olsaydık, ana okulundan i
tibaren bireyciliği, egoizmi, çıkarlarıınızı korumayı öğrenecektik. Hal
buki bizim her şeyimiz ayağıımza getirdi, kahvaltıınız bile. Türk öğ
retınenleriıniz hep alt statüde, eziklik içinde gelirdi bize. Yabancı öğ
retmenler 4-5 yıllığına geliyor ve ne Türkiye'yi, ne Türk mantalitesini 
biliyorlar. Bu öğretmen Türk gencine asla ulaşamıyor". 

Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre bazı gençler, Kafka ve 
Albert Camus gibi kimselerin, varoluşçu felsefeyi esas alan; insanların 
bu dünyaya bir şekilde düşüşünü anlatan ve hayatın anlamsızlığını sa
vunan; dolayısıyla kişileri boşluğa iten; onları toplumsal değerlere baş
kaldırmaya, hiçbir değer tanımamaya ve isyana teşvik eden; hatta haya
tın anlamsızlığından hareketle intİlıara sürükleyen kitaplarını oku
ınaktadırlar. Yani bu gençler farklı kaynaklardan beslenınekte, daha 
doğrusu zelıirlenmektedirler. Aynı zamanda bu gençler kendi toplumu
nun tarihinden, kültüründen, milli ve manevi değerlerinden kopuk ye-
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tiştirilmckte ve kendi öz benliklerine ters düşürülınektedirler. Bu ve 
benzeri durumlar bazı gençleri boşluğa itmekte, çözümsüzlüğe sevk et
mekte ve çözüm olarak intihara sürüklemektedir. Şu halde gençlerin in
tihara teşebbüslerinin temel sebeplerinden birisi de değerler eğitimin
den uzak, sanal bir ortamda ve tamamen nihilist bir anlayışla ye
tiştirilmiş olmalarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bi
risi de, Satanizme meyleden veya bu uğurda intihar eden gençlerin bü
yük çoğunluğunun özellikle özel yabancı lise veya kolej öğrencileri! 

olmasıdır. 

H-Satanist Kime Denir veya Kimler Satanisttir? 

Ülkemizde Satanİzın söz konusu olduğunda çok dikkatli olmak, 
ulu orta herkese Satanİst damgasını vurmamak gerekir. "Beriieti zim
met asıldır", yani "aksi ispat edilmediği sürece insanlar hakkında iyi 
düşünmek esastır" kaidesi gereği, kimse Satanisı olduğunu söyleıne
dikçe veya bir kimsenin Satanisı olduğu kesin delillerle ortaya konul
madığı sürece, insanları çeşitli isimler altında gruplara ayırmak veya 
bazı gençlere Satanİst gözüyle bakmak topluında daha fazla huzur
suzluk ve tepkilere sebep olabilir. Daha açık söylemek gerekirse, ilgili
ler veya yetkililer tarafından yapılabilecek herhangi bir yanlış tutum ve 
davranış, Satanİst olmayanların da Satanİst olmasına sebebiyet verebi
lir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Satanizm zaten bir "tepki hare
keti"dir. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekmektedir. 

Nitekim Satanizmin yoğun olarak gündeme geldiği I 999 Eylül
Ekim aylarında bazı TV kanallarında bu tür konular taıiışmaya açıldı 
ve konu ile ilgili olarale "İnsanlar dinledikleri müziğe, giydikleri elbi
senin rengine, saçlarının şekline veya kulaklarına taktıkları küpeye gö
re gruplara ayrılmamalı veya onlara Satanisı gözüyle bakılınaınalı" 

şeklinde bazı tepkiler dile getirildi. Evet, "Rock, metal veya heavy me
tal müzik dinleyen herkes Satani st değildir. İsteyen istediği müziği din
leyebilir. Yine, siyah tişöıi ve siyah kat giyen herkes Satanisı değildir. 
İnsanlar giyecekleri elbisenin rengine kendileri karar vermelidir. Diğer 
taraftan, kulağına küpe takmak veya saçını istediği şekilde uzatmak da 
kişisel bir tercihtir. Fakat Satanisı olduğunu söyleyen gençlerin de özel
likle rock, metal vb. müzik dinledikleri, "siyah renkıı karanlık güçleri 
ve Şeytanı temsil ettiği için siyahı özellikle tercih ettikleri de gözardı 
edi lnıcıııclidir. 
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Netice itibariyle söylemek gerekirse: Ülkemiz gençlerini dinle
dikleri müziğe, giydikleri elbisenin rengine, saçlarınm uzunluğuna ve
ya kulaklarındaki küpelerine göre gruplara ayırmayalım. Ancak, 
Satanizınİ de müzik dinlemek, siyah elbise giyınek, saç uzatmak veya 
küpe takınaktan ibaret bir şeymiş gibi tamamen basite de indirgeme
yeliın. Eğer Satanİzın denen hadise sadece müzik dinlemek, siyah elbi
se giymek, saçını uzatıp kulağına küpe takmaktan ibaret olsaydı, o za
man, ölen veya öldürülen bu gençler niçin ve ne uğruna öldüler? soru
suna cevap bulmak zor olurdu. Gelinen bu noktada yapılması gereken 
şey, gençleri şu veya bu isimler altında gruplara ayırıp onları suçlamak 
değil, "gençlerin Satanizmin tuzağma düşmemeleri için neler yapılma
lı?" veya "Satanizmin tuzağma düşmüş olan gençlere nasıl yardımcı 
olunmalıdır?" sorularına cevap aramak, köklü ve kalıcı çözümler üret
mektir. Ayrıca Satanizm, emniyet tedbirleriyle çözülecek bir mesel e de 
değildir. Çünkü bu, kabullenme veya kabullenıneıne ıneselesidir. 

I-Gençlerin Satanizm'in Tuzağına Düşmemeleri İçin 
Neler Yapılmalıdır? 

Gençlerin Satanizme yönelmelerini engellenıede en önemli göre
vin ailelerc düştüğü konusunda hiç şüphe yoktur. Bir gencin Satanizıne 
meyletmesinde de ıneyletınemesinde de aileler birinci derecede rol oy
namaktadır. Bilindiği gibi, genellikle problemli ve parçalanmış aile ço
cukları; evde, ailede gerekli ilgi, sevgi ve huzuru bulamayan gençler 
Sataniznıe meyletmektedir. Dolayısıyla, her şeyden (ince annc
babaların çocuklarını Allah'ın birer emaneti olarak görüp onlara sahip 
çıkmaları, kimlerle arkadaşlık yaptıklarına, kimlerle düşüp kalktıkları
na, nerelere girip çıktıklarına, kötü alışkanlıklar edinip edinınedikleri
ne, akşam olunca eve düzenli olarak gelip gelmediklerine, okula düzen
li gidip gitmediklerine, okuldan çıkışta kimlerle nerelere takıldıklarına 
vs. dikkat etmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, ülkemizde 
Satanizm daha ziyade gençler ve arkadaş grupları vasıtasıyla yayılınaya 
çalışılmaktadır. Bu anlamda iyi arkadaş aynı zamanda iyi bir örnek, kö
tü arkadaş da kötü örnektir. Ayrıca anne-babalar çocuklarına aşırı baskı 
uygulamamalı, aşırı serbest de bırakınamalıdırlar. Yerine göre onlara 
arkadaş gibi davranıp duygularını anlamaya çalışmalı; haklı isteklerini 
yerine getirmeli, haklı olmadıkları konularda da niçin haklı olmadıkları 
hususunda onları ikna etmelidirler. Onların maddi ihtiyaçları kadar 
manevi ihtiyaçlarının da olduğunu unutmamalı ve çocuklarını nıanen 
de tatmin etmenin yollarını ara~tırınalıdırlar. 
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Bugün gençlerin çoğu evlerinde, ailelerinde gerekli huzuru, ilgi 
ve sevgiyi bulamadıklarından; bu huzuru aile dışında ve çoğunlukla da 
arkadaş grupları arasında aradıklarından yakınınaktadırlar. Halbuki bir 
kimsenin ailesinde bulamadığı huzur ve mutluluğu başka yerlerde bul
ınası veya anne-babanın gösterernedİğİ şefkat ve sevgiyi başkalarının 
gösterınesi çok zordur. Dolayısıyla, gençlere sadece maddi imkan sağ
lamak da yetmiyor. Onların madde kadar sevgiye, ilgiye ve şefkate de 
ihtiyaçları var. Ayrıca anne-babalar çocuklarının her isteğini yerine ge
tirınekle, onlara sınırsız maddi imkan sunmakla, tamamen kendi halle
rine bırakınakla onlara iyilik yapmış olmuyorlar. Yerine göre onlara 
bazı konularda hayır demesini bilmeli, belirli konularda bazı yasaklar 
getirmeli, hatta bazen yoksulluğu da tattırınalılar. Öyle görünüyor ki, 
bazı gençler hayatta her istediklerini elde etmiş, her şeyi denemiş; san
ki bir denemedikleri Satanİzın kalmış onu da denemek istiyorlar. Bu 
da, gençlerin hayatın gerçeklerine göre yetiştirilmelerini ve hayatın ba
zı sıkıntılarını göğüslemeyi öğrenmelerini gerekli kılmaktadır. Yine 
çocukları Satanizmin tuzağına düşmüş bazı aileler, çocuklarına her tür
lü maddi imkanı verdiklerinden söz ediyorlar, fakat veremediklerinden 
hiç bahsetmiyorlar. Daha açık söylemek gerekirse, hiçbir şeylerini esir
gemedikleri çocuklarına mesela bir din eğitimini çok görüyorlar. Oysa 
Satanİzın olgusunun arkasındaki gerçek sebep burada yatmaktadır. 

Gençlerimizin Satanİzın vb. zararlı akımlara ıneyletmeıneleri 

konusunda okul yöneticilerine ve öğretmenierimize de önemli görevler 
düşmektedir. Okula gönderilen her öğrenciye birer emanet gözüyle ba
kılınalı ve onların öncelikle iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetiş
meleri için gayret gösterilıneli; Satanİzın gibi zararlı akımlar hakkında 
zaman zaman bilgilendirilmeli ve bu tür akımların etkisinde kalına
maları konusunda uyarılmalı; zararlı akımlara kapılanlara da sahip çı
kılmalıdır. Ayrıca bu konularda öğrencilere sağlıklı bilgiler verebilmek 
için konu ilgililer tarafından da iyi bilinmelidir. Aynı zamanda okul
aile işbirliğine önem verilmeli, karşılıklı diyalog içerisinde gençler ha
yata ve geleceğe hazırlanmalıdır. 

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin iyi yetişmeleri, sağ
lıklı ve faydalı eğitim almaları konusunda şüphesiz ki büyükleriınize de 
önemli görevler düşmektedir. Devletimizin bu tür hareketleri marjinal 
birer vaka gibi görüp ihmal etmemesi gerekir. Bir gencimiz dahi 
Sataniznıe nıeyletmiş olsa, onunla da ilgilenıneye değer. Kaldı ki son 
zamanlarda Satanizmin gençler arasında hızla yayılına eğiliminde oldu
ğunu ve bu konuda hiçbir ciddi tedbiıiıı alııınıadığını üzülerek ınüşa-
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hede etmekteyiz. Ancak, bugün gençlerin bir kısmının içine sürüklen
diği zararlı akımlar sadece Satanİzınden ibaret de değildir. Evet 
Satanizmin tuzağına düşürülmüş olan bu gençler, bu ülkenin gençle
ridir. Fakat sokaklarda, köşe başlarında, sur diplerinde tiner çeken veya 
bally koklayan gençler de bu ülkenin gençleridir. O halde ülke gençle
rinin tamamına sahip çıkılınalı ve her türlü zararlı akıma karşı korun
malıdır. Zira bugün tinerci veya balici deyip geçilen bir gencin yarın 
Satanİst olmayacağını kimse garanti edemez. 

Aynı şekilde bu konuyu medya mensuplan da ciddiye almalı; ta
rafsız, ilkeli ve objektif habereilik prensibinden hareketle ülkemiz insa
nına her konuda doğru bilgiler venneli; Satanizm vb. olayları sadece 
birer haber malzemesi olarak görmeıneli; gençlerin bu tür zararlı akım
lara ıneyletınelerinin arkasındaki gerçek sebep veya sebepleri açıklıkla 
ortaya koymaya çalışmalı; ayrıca her intihar olayını hemen Satanizrole 
irtibatlandırmamalı; meseleyi olduğundan fazla göstererek işin rekla
mını yapar hale gelmemeli veya Satanizınİ her fırsatta gündeme getire
rek merak konusu da yapmamalıdırlar. 

Diğer taraftan, Satanizmin tuzağına düşürülmüş gençlere de yine 
başta anne-babalar olmak üzere, bütün kurumlar olarak sahip çıkınamız 
gerekmektedir. Bu gençler hiçbir zaman dışlanmamalı, onlara sapık bir 
hareketin mensubu tehlikeli kimseler gözüyle değil de, sahip çıkılınası 
gereken kişiler olarak bakılmalıdır. Hatta bir şekilde mahkemeye inti
kal etmiş veya hapse düşmüş gençlere de sahip çıkılmalıdır. Çünkü, 
gençlerimizin çoğu Satanizmin ne olduğunu veya nasıl tehlikeli ve ma
ceralı bir yol olduğunu bilmiyorlar. Eğer bilselerdi pek çoğu böyle bir 
harekete meyletmezdi. Yine anne-babalar, çocuklannda böyle bir hare
kete eğilim sezdiklerinde, bunu gizleıneden, gerekirse konu ile ilgile
nenlerden veya bir psikolog ya da psikiyatristten yardım talep etmeli
ler. Arkadaşlarında böyle bir eğilim fark eden öğrenciler de ona sahip 
çıkmalı ve derhal konuyu anne-babasına veya öğretmenlerine bildirme
liler. Eğer okul yöneticileri veya öğretmenler öğrencilerinde böyle bir 
eğilimin olduğunu hissederlerse, derhal öğrencilerin aileleriyle işbirliği 
yaparak gençlere sahip çıkmalı; okulumuzun adı kötüye çıkar vb. dü
şüncelerle bu hususu kesinlikle gizleme cihetine gitmemelidirler. Çün
kü hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. 

Bu konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalara göre, Satanizme 
meyleden veya bu uğurda intihar eden gençlerin genellikle dini' inanç
larının çok zayıf olduğu veya hiç olmadığı; hiçbir dini eğitim alma-
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dıkları tespit edilmiştir. Bu da, insanın sadece maddeden ibaret olmayıp 
aynı zamanda manevi yönü de olan iki kutuplu bir varlık olduğu gerçe
ğini hatırlatınaktadır. Dolayısıyla, bir kimseye ne kadar maddi imkan 
sunulursa sunulsun, manevi yönden de tatmin edilmezse, bir süre sonra 
tatmin arayışına yönelecektir. Bu arayış kişiyi bazen yanlış yollara sevk 
edebilınektedir. İşte Satanİzın bunun en çarpıcı örneklerinden birisidir. 

Üzülerek ifade edelim ki, bugün okullarıınızda verilen eğitim 
gençlerdeki ınanevi boşluğu dolduramadığı gibi, böyle bir amaç da gü
dülınemektedir. Son yıllarda gençlerin Satanizm, uyuşturucu ve alkol 
kullanımı gibi zararlı akımlara hızlı bir şekilde kayışı bunun en üzücü 
göstergelerinden birisidir. Yine son zamanlarda yapılan tespitiere göre 
gençler arasında alkol kullanıını gibi kötü alışkanlıklar 13 yaş grubuna 
kadar yayılmış durumdadır. Bu husus gençlerimizin ve dolayısıyla ül
kemizin geleceği açısından oldukça tehlikeli görülmektedir. Dolayısıy
la gençlerin ınanevi boşluğunun doldurulınası için yine başta aileler 
olmak üzere, eğitiıncilerimize, din görevlileriınize, biz ilahiyatçılara, 
toplumunmza ve devlet büyüklerine bazı görevlerin düştüğü kanaatin
deyiz. Herhangi bir dini inancıımz olsun veya olmasın, eğer ülkemiz 
insanının yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğunu kabul ediyor
sak -ki bunu kabul etmeyen hemen hemen yok gibidir- öyleyse insanı
mızın dini yönden bilgilendirilmeleri gerekir. Bu da devletimizin resmi 
kurumlarında, devletimizin tayin edeceği ehil kimseler aracılığı ile sağ
lıklı din eğitimi vermekle mümkündür. Eğer bu konu ihmal edilirse 
topluında dini yönden bir boşluk meydana gelir ve bu boşluğu da -
geçmişte olduğu gibi- bir kısım din istismareıları doldurmaya kalkışır 
veya Satanİzın örneğinde olduğu gibi bir kısım gençler tanrı diye Şey
lana tapınır, hatta bu uğurda ölümü dahi göze alır hale gelirler. 

Aslında bu durum insan fıtratına da terstir. Çünkü Şeytan, bütün 
dinler tarafından "insanın en büyük düşmanı; bütün kötülüklerin baş 
temsilcisi ve talırikçisi" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Şeytan 
bir tapınma objesi olmadığı gibi tanrılık iddiasında da bulunmamış; 
hatta Allah'ı da inkar etmemiştir. Kendisinin Allah'a oı1ak koşulmasını 
da reddetmiştir (bkz. İbrahim, 14/22). Satanizmin çelişki ve tutarsızlı
ğının temelinde yatan asıl gerçek de budur. Öte yandan, Şeytan diye bir 
varlık vardır ve bir kısım genç bu varlığa tanrı diye tapınmakta veya 
yerine göre uğrunda ölümü dahi göze almaktadır. Bu çok anormal ve 
ciddi bir mcseledir. Şayet gençlerimiz Allah, Peygamber ve Şeytan 

hakkında bilgilendirilıııiş olsalardı, hiç kimse Şeylana tanrı diye tapınır 
hale gelmezdi. ('ünkü Şeytan, sakınılması ve uzak durulması gereken 
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bir varlıktır. Fakat ne acı gerçektir ki bir kısım gencinıiz, "insanın en 
büyük düşmanı" olarak tanıtılan Şeytana tapınır ve adeta düşmanından 
medet umar veya "düşmanımın düşmanı dostumdur" mantığı ile hare
ket eder hale gelmiştir. 

SONUÇ: 

Şeytan en az insan kadar tarihi geçmişe sahip bir varlıktır. Onun 
insanla olan ınünasebeti Hz. Adem'e secde etme emrinin verilişiyle 
başlamıştır. Şeytan'ın bu emri yerine getirı11eyişi Allah'a "isyan" ve in
sana "düşmanlık"la sonuçlanmıştır. Şeytan'm, Allah'ın, O'nunla ilgili 
olan her şeyin ve özellikle insanın "baş düşmanı" olduğtı hususunda 
bütün dinlerin ve kutsal kitapların ittifakı vardır. Dolayısıyla o, bütün 
dinler açısından en uç noktada bulunan, kendisinden sakınılması gere
ken, dinin ve insanın karşısında yer alan bir yaratıktır. Bu özellikleri 
onu kötünün ve kötülüğün sembolü, en büyük temsilcisi ve talırikçisi 
haline getirmiştir. 

Şeytan'ın, Allah'ın Adem'e (a.s) secde emrine muhalefet etmek 
suretiyle ortaya çıkan özellikleri "emre itaatsizlik, muhalefet, başkaldı
rı, meydan okuma, isyan"dır. Başlangıçtan beri onda mevcut olan bu is
yancı ruh günümüze kadar da taşınmıştır. Bütün bu özelliklerine ve o
lumsuz tutum ve davranışiarına rağmen ilginç olan ve dikkat edilmesi 
gereken husus, Şeytan'ın tanrılık gibi bir iddiada bulunmamış olması
dır. Yani Şeytan, Allah'ın eımini yerine getirmediği için huzurundan 
kovulmuş, O'nun varlığını ve birliğini inkar etmemiş ve tanrı! ık gibi bir 
iddiada da bulunmamıştır. Satanizm'in ve dolayısıyla Satanistler'in en 
büyük çelişki ve tutarsızlığı da burada yatmaktadır. İşte kesinlikle böy
le bir iddiada bulunmayan ve Allah'ın ve insanın "baş düşmanı" diye 
nitelendirilen bir varlığın -bütün bu özelliklerini bile bile- bir kısım in
sanlar tarafından "tanrı diye" tapınılır hale getirilmesi, tarihin kay
dettiği çok ilginç ve ilginç olduğu kadar da acı bir gerçektir. Çünkü, 
"apaçık düşman" olarak biidirilen ve kendisinden Altah'a sığınılması ıs
rarla istenen bir yaratığa sıgınılnıış ve onun düşmanhğından ıncdet 
umulur hale gelinmiş olması son derece düşündürücüdür. 

Burada bir hususa daha dikkar çekmek gerekmektedir. O da, in
sanın sadece rnaddeden ibaret bir canlı olmayıp aynı zamanda ruhi ve 
ınanevi yönü olan iki kutuplu bir varlık olduğu gerçcğidir. İnsanın 
maddi varlığının devam etmesi için nasıl yeme, içme vb. ihtiyaçlarının 
karşılanması gerekiyorsa, manevi yönünün tatmini için de ruhi ihtiyaç-
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larının karşılanması gerekmektedir. İnsanın manevi ihtiyaçlarını karşı
layan yegane unsur da "din"dir. Din, insanla başlayan, insanla devam 
edegelen ve insan var olduğu sürece de devam edecek olan ilahi bir sis
temdir. Dolayısıyla dinin konusu da ınuhatabı da insandır. İnsanı ma
nen tatmin eden ve onun ınanevi yönüne hayatiyet ve dinamizm kazan
dıran yegane unsur din olduğuna göre, din tarafından doldurutınayan 
boşluğu onun adına dolduracak hiçbir güç veya sistem de yoktur. Bu 
sebeple, insanın manevi ihtiyaçlannın karşılanması, en az maddi ihti
yaçlarının karşılanması kadar gereklidir. Çünkü insan inanma eğilimi 
üzere yaratılmış bir varlıktır. inanma duygusu onun fıtratında mevcut
tur. Bu duyguyu insanın yapısına koyan da Yüce Allah'tır. O'nun dışın
da o duyguyu söküp atacak hiçbir güç yoktur. Bu durumda yapılması 
gereken şey, insanlara dinini öğrenme konusunda yol göstermek ve 
yardımcı olmaktır. Aksi takdirde insanlardan bir kısmı Tanrı diye Şey
tan'a bile tapınır hale gelebilir. İşte Satanİstler bunun acı bir ömeğidir. 

Dini çoğulculuğun ve çeşitli dini inanç ve kültüre mensup insan
ların karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde bir arada yaşamasının gi
derek önem kazandığı günümüz dünyasında, Satanizm gibi, bütün din
Iere ve dinlerin oıtaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı tavır alan 
ve yeri geldiğinde şiddet ve teröre de başvurabilen bir hareketi "din" 
olarak kabul etmek mümkün olmadığı gibi, ''din" kisvesi altında ortaya 
konulmak istenen ve -İslam da dahil- bütün dinleri ve mensuplarını il
gilendiren bu harekete karşı ilgisiz kalmak da doğru değildir. 

Netice itibariyle söylemek gerekirse, ülkemiz gençlerinin 
Satanizme ıneyledişlerinin arkasında sosyal, psikolojik, ailevi veya top
lumsal pek çok sebep olabilir. Fakat bu tür zararlı akımlara yönelişleri
nin arkasındaki asıl sebep din eğitimi eksikliği ve maneviyat boşluğu
dur. Eğer bir genç Şeytan diye bir varlığa inanıyor ve bu uğurda ölümü 
bile göze alabiliyorsa bunu başka türlü izah etmek mümkün değildir. 
Çünkü Şeytan bir inanç konusudur. İnanç konusuna giren yanlış bir 
davranışın telafisi de ancak doğrusunun öğretilmesiyle mümkündür. 
Üzülerek ifade edelim ki, bugün bazı aileler bir şekilde bir bedel öde
mektedir. Eğer ülke olarak daha büyük bedeller ödemek istemiyorsak, 
geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimize sahip çıkmamız gerek
mektedir. 


