
 

KÜLT KRİTERLERİ* 

Janja Lalich ve Michael D. Langone’ın Characteristics Associated with Cultic Groups adlı çalışmalarındaki 15 

maddelik kült kriterleri listesi: 

1- Grup, liderine ve (lider hayatta veya ölmüş olsun fark etmez) onun inanç sistemine, ideolojisine ve 

uygulamalarına, mutlak hakikatmiş gibi, yasa olarak son derece bağnazca ve sorgusuz sualsiz bir bağlılık 

sergiler. 

2- Sorgulama, şüphe ve muhalefet istenilmez, hatta cezalandırılır. 

3- Zihin değiştirme (beyin yıkama) uygulamaları (meditasyon, ilahiler söyleme, anlaşılmaz sözler söyleme, 

kınama amaçlı toplantılar ve son derece yorucu çalışma rutinleri vs.) aşırı derecede kullanılır ve grup ve 

lider(ler)ine yönelik şüpheleri bastırmaya yarar. 

4- Grup üyelerinin nasıl düşünmesi, davranması ve hissetmesi gerektiğini, genellikle son derece detaylı bir 

biçimde lider(ler) belirler (örneğin, karşı cinsle görüşme, iş değişikliği, evlilik gibi konularda üyelerin izin 

alması gerekir; ne giyileceği, nerede yaşanacağı, çocuk sahibi olunup olunmayacağı, çocukların nasıl 

yetiştirileceği ve benzeri konuları liderler belirler). 

5- Grup seçkinci nitelikte olup kendisi, lider(ler)i ve üyeleri için özel ve yüksek bir statü iddiasında bulunur 

(örneğin, liderin Mesih, özel bir varlık, ya da grubun ve/veya liderin insanlığı kurtarma yolunda özel bir 

misyonu olduğuna inanılır). 

6- Grup, iki kutuplu bir “biz-onlar” algısına sahiptir ve bu durum, toplumun geri kalanıyla çatışmaya neden 

olabilir. 

7- Lider hiçbir yetkili makama karşı hesap vermez. 

8- Grup, güya yüce amaçları için kendisinin gerekli gördüğü her şeyin mubah olduğunu öğretir veya ima 

eder. Bunun sonucunda üyeler, gruba katılmadan önce kınanması gereken veya gayr-ı ahlaki olarak 

gördükleri davranış veya faaliyetlere girişebilir (örneğin aile ve arkadaşlara yalan söylemek, veya düzmece 

yardım kuruluşları için para toplamak). 

9- Lider(ler) üyeler üzerinde nüfuz sahibi olmak ve/veya onları kontrol altında tutmak için utanç ve/veya 

suçluluk duyguları aşılarlar. Bu, genellikle akran baskısı ve incelikli ikna yolları ile yapılır. 

10- Lidere veya gruba itaat, mensupların aileleri ve arkadaşlarıyla bağlarını kopararak gruba katılmadan 

önceki kişisel hedef ve faaliyetlerini köklü bir şekilde değiştirmelerini gerektirir. 

11- Grup, bünyesine yeni üyeler katmaya saplantılı bir şekilde önem verir. 

12- Grup, para toplamaya saplantılı bir şekilde önem verir. 

13- Üyelerin grup ve grupla ilgili faaliyetlere ölçüsüz zaman ayırması beklenir. 

14- Üyeler yalnızca grubun diğer üyeleriyle birlikte yaşamaya, sosyalleşmeye teşvik edilir ya da mecbur 

tutulur. 

15- En sadık üyeler (“hakiki” inananlar) grubun dışında hayat olamayacağına inanır. Bu kimselere göre 

başka bir yaşam yolu yoktur ve genellikle gruptan ayrıldıkları (hatta ayrılmayı düşündükleri) takdirde 

kendileri veya başkalarına yönelik misilleme ile karşılaşacaklarından korkarlar. 

                                                           

* Kült. Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kült 
 


