


FINANSBANK'IN 
SİZE  ÖZEL BİR BANK ACILI 
PAKETİ  HAZIRLAMASINI  
İSTEMEZ  MİSİNİZ?  
Eğer  dilerseniz  Finansbank  size  özel  bir  bankacılık  paketi  

hazırlayacak.  Bu  özel  paket  sayesinde  hem  finansal  ihtiyaçlarınız  

için  kaliteli  hizmet  alacak,  hem  de  hiçbir  ek  ücret  ödemeden  ve  

gelirleriniz  kesintiye  uğramadan  derneğinize  katkıda  

bulunacaksınız.  Çünkü  Finansbank,  özel  bankacılık  paketinden  

elde  edeceği  gelirin  bir  bölümünü  derneğinize  bağışlayacak.  



Finansbank'ın  özel  bankacılık  paketinden  yararlandığınız  takdirde  herhangi  bir ek 
ödeme yapmadan, elde ettiğiniz avantajlarınız ve gelirleriniz hiçbir kesintiye uğramadan 
derneğinize  katkıda  bulunabileceksiniz.  Sadece  kredi  kartı  harcamalarınız  değil,  
Finansbank'ın  mevduat  ve yatırım  ürünleri  de derneğinize  bağış  kazandıracak.  

OH, yani Otomatik Hesap 
O H ,  düzenli  ödemelerinizi  otomatik  olarak  
yapar.  Otomatik  ödeme talimatı  size ayrıca 
ParaPuan  kazandırır.  Hiçbir  işlem yapmanıza 
gerek  kalmadan,  hesabınızdaki  parayla,  
otomatik  olarak  B Tipi  Likit  Fon alır.  Paranıza  
sürekli  para  kazandırır.  Türkiye'de  " puan 
getirişi"  en yüksek hesap OH'tur.  Dilediğiniz  
an  ku l lanab i lmen iz  için  kredi  tanır.  

OH 
OTOMATİK  HESAP  

Size özel ayrıcalıklar sunacak ve 
derneğinize bağış kazandıracak 
bankacılık paketinde neler olacak? 

•  Yatırımlarınızı ve ödemelerinizi  sizin  için yöneten 

OH,  yani  Otomatik  Hesap  •  TL  ve  dövize  yüksek  

faiz  getirişi sunan  Vadeli  Mevduat  Hesabı  •  Farklı  

ihtiyaçlarınız  için  düşük  faizli  Bireysel  Krediler  •  

Çok  Avantajlı  Kredi  Kartı  CardFinans  •  ParaPuan  

kazandıran  Otomatik  Fatura  Ödemeleri  •  Kredili  

Mevdua t  Hesabı  •  Yatır ım  Ürünleri  •  Para  

Transferleri  •  Yurtdışına  çok  hızlı  para  transferi  

Western  Union  •  Sigortalar  (Konut,  Kasko,  Ferdi  

Kaza  ve  Site  Sigortası)  •  CardFinans24  ATM  ve  

banka  kartı  •  Finans24 ATM  - Otomatik  Vezneleri  

•  Internet  ve  Telefon  Bankacılığı  

Otomobil, Konut  ve Tüketici Kredileri 
Otomobil  ve Konut  Kredinizi,  TL ya da dövize  endeksli  
o larak  kullanır,  çok  uygun  faiz  o ran la r ından  
yararlanırsınız.  2.  el  araç  alırken  bile,  0  km.  için  
uygulanan  tüm  avantajları  kullanabilirsiniz.  TL'de  48  
aya,  dövize endekslide 60  aya varan vadelerle sunulan 
Konut  Kredisi  geri  ödemelerinizi ,  kendinize  göre  
düzenleyebilirsiniz.  Tüketici  Kredisi'ni  ise,  ihtiyacınız  
olduğu  anda, çok  uygun  faiz  oranlarıyla  kullanır,  24  
aya  varan  vade  seçeneklerinden  yararlanabilirsiniz.  

Yatırım Fonları 
Repo,  Hazine  Bonosu ,  Devlet  Tahvili  ve  hisse  
senedinin  bir  araya  getir i lmesiyle  o luşmuş,  
profesyonelce  yönet i len  yatırım  araçlarıdır.  
Finansbank'ta  gelir  beklentinize  ve risk  tercihlerinize  
göre,  A  ve  B tipi  yatırım  fonları  bulunmaktadır.  

Vadesiz TL/Döviz  Hesabı 
Bankacılık  işlemleriniz  için  gerekli  olan  bir  hesaptır.  

Bu  hesapta,  paranız  her  an  kullanıma  hazırdır.  

Vadeli TL/Döviz Hesabı 
TL  ya  da  döviz  cinsinden  paranıza, önceden  belirlenmiş  

faiz  oranları  üzerinden  para  kazandıran  bir  hesaptır. Bu 

hesaptaki  paranız  sizin  belirleyeceğiniz  bir  vadede,  para  

kazanır.  Paranız,  piyasadaki faiz  düşüşlerinden  etkilenmez.  

Sabit  bir  getiri sağlarsınız. 

CardFinans 
Çok  avantajlı kredi  kartıdır.  Türkiye'de ve yurtdışında,  tüm  

harcamalarınızı CardFinans'la yapar; CardFinans'ın  " avantaj 

işareti"  ni gördüğünüz  her yerde, size özel taksitlerden  ve  

indirimlerden  yararlanırsınız. CardFinans'nızı kullandıkça 

ParaPuan  kazanırsınız.  ParaPuan'larınızı, CardFinans'ın 

" avantaj işareti" ni gördüğünüz  her yerde 

para  yerine kullanabilir;  dilerseniz  

b e d a v a  uçak  b i le t i  ya  da  

Varan'dan  bedava otobüs  bileti  

alarak  değer lendirebi l i rs in iz.  
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Sevgili  Kardeşlerim,  

Türk  Masonluğu'na yakışan  heyecanlı  bir dönem ya
şadık.  Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişi  için müza
kere  tarihinin  verileceği  17  Aralık  gününden  bir  

hafta  önce  fevkalâde  önemli  bir  Konvan başarı  ile  ger
çekleşti.  17 yabancı Büyük Üstat veya temsilcilerinin  ka
tıldığı  toplantıda,  Büyük Üstat Kaya Paşakay'ın açılış ko
nuşmasından  sonra sırayla söz  alan ve  kendi  ülkelerin
de  kamu  oyunu  harekete  geçirebilecek  pozisyonlarda  
olan  ziyaretçilerimiz,  sürekli  olarak "Türkiye'nin  yerinin  
Avrupa'da  olduğunu"  vurguladılar.  Konvan  başarılı  bir  
95.  yıl  balosu  ile  sonuçlandı.  

8/9  Ekim  2 0 0 4  tarihinde  İrlanda'da yapılan  Büyük  
Sekreterler toplantısı  ile  ilgili özet  bilgiler  s.  38'dedir. Bu 
vesileyle  İrlanda asilzade,  burjuva ve  köylülerinin  Sultan  

Abdülmecid'e  yolladıkları  teşekkür  mektubu,  
1840'lı  yıllarda da  Türkiye'nin  Avrupa'da ol

duğunu kanıtlamaktadır.  
29  Ekim  10  Kasım  arası  "Atatürk  

Haftası"  tabir  ettiğimiz  dönemde  
muhtelif  illerimizde  kutlamalar,  balo
lar  yapıldı,  paneller,  konserler  tertip  
edildi. 

Kuzey  Kıbrıs'ta  bir  Büyük  Loca  
kurmak  üzere  Kıbrıs'a  giden  Büyük  

Üstat  Kaya  Paşakay,  Cumhurbaşkanı  
Sn.  Rauf  Denktaş  ve  Başbakan  Mehmet  

)  ) ' A l i  Talat ile görüştü.  Denktaş'ı  elinde  Tesvi-
^ " ~  ye  dergisi  ile gösteren  ilginç fotoğraf s.  26'da.  

Binalarımıza,  güvenliği  de  dikkate  alarak,  yeni
den  çeki  düzen  verilmesi  haberi s.  20'de; Senelere  göre  
nüfusumuzun  artmasının  istatistiklere  dayalı  haber  -
yorumu  s.  30'da yer  alıyor.  Aynı  konuyla  ilgili  olarak,  s.  
36'da  Avustralya'da yapılan  ilginç  bir deney  anlatılıyor.  

"İçimizden  biri" başlıklı  sütunda  Goethe'yi  ele  aldık.  
S. 42. S. 46'da da Franco'nun antimasonik tutkusu  ile  il
gili geçen  sayıda  başladığımız  yazının  devamı yer alıyor. 

Briç  Olimpiyatlan'nda  Senior takımda  Türkiye'yi  ba
şarı  ile  temsil  eden  milli  oyuncularımızdan  Ali Yalman 
Kardeş,  ricamız üzerine  millî maçlardan iki ilginç  el  'i ta
rafımıza aktardı. 

Sinopsis  bölümünü,  ayrı  bir broşür olarak, yurt dışı
na  dergi  ile  birlikte yolluyoruz.  Bu genişletilmiş  İngilizce  
sinopsisi,  Milko  Özbahar Kardeş üstlendi.  Kendisine  te
şekkür  ediyoruz.  

2 0 0 5  yılının  memleketimize  hayırlı  olmasını,  tüm  
okurlarımıza  da  sağlık,  mutluluk  ve  gönül  rahatlığı  
getirmesini  dilerim.  

Kardeşçe  sevgi  ve  saygılarımla.  

CM L&ytkt&z 
celil.layiktez@superonline.com 

Rekor  düzeyde  Kardeş  Obediyans  
katılımıyla,  2 0 0 4  Konvanı,  11  Aralık  
2 0 0 4  tarihinde,  Hilton  Convention  
Center'da  gerçekleşti.  

Yeniden çıktık  açık  alınla...®!  
huriyetimiz'in  81.  Yılını Büyük Bir  Coşku ile  Kutladık  

Ankara,  İstanbul  ve  İzmir  Vadilerimiz'de,  
Aziz  Atatürk'ün  Ülkemize,  Milletimize  
emaneti  Cumhuriyetimiz'in  8 1 .  Yılı'nı,  
görkemli  bir  şekilde  kutladık.  

I  fiOSSfe Büyük Loca'da 
V'.-- büyükonanm.  .  h  atin ı 

' ır s , , a r l •EEU1IH. 1  .m*-

İstanbul,  İzmir ve  Bursa'daki  
binalarımızda,  yaz  aylarında  büyük  
onarımlar  yapıldı.  



fvlatrikül  kayıtlarımızı  incelerken  dikkatimizi  çeken  bir  özel
lik de,  "gençleştiğimiz"  oldu.  Osman  Balcıgil  Kardeş'in  
araştırmasını  ve  konuyla  ilgili  olarak,  Önceki  Büyük Üstat 
Tunç  Timurkan,  Profesör  Bozkurt Güvenç  ve  Büyük Kutsal  
Kitap  Emini,  Önceki  Büyük Sekreter Ahmet  Örs Kardeşler'in 
yorumlarını  ilgiyle  okuyacağınızı  tahmin  ediyoruz.  

Johann  Wolfgang von 

ıGOETHE 

Goethe'nin  Mason  olduğunu  biliyor  muydunuz?  Eserlerinde  
masonik  sembolizmayı  yoğun  bir biçimde  kullanmış  olan  
Üstad  Goethe  ile  ilgili,  Celil  Layiktez Kardeş tarafından 
kaleme  alınan  derleme.  

Hür  Masonluk  ve  İspanya  İç Savaşı'yla  ilgili  olarak geçen 
sayımızda  ilk bölümünü  yayınladığımız,  Matthew  Scanlan  
Kardeş'in  kaleme  aldığı  Franco'nun Antimasonik  Tutkusu  
başlıklı  çalışma  İkinci  Dünya  Savaşı'na  bakışımızı  
zenginleştirecek  pek  çok  bilgi  içeriyor. 

54 

58 

62 

66 

10  KASIM'I ANMA 
6 6 .  Ölüm Yıldönümü'nde Atatürk'ü 
tüm  Vadilerimiz'de  büyük  bir  
saygıyla  andık.  

DÜNYA'DAN 
Büyük Üstat  Kaya Paşakay,  Kuzey  
Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  
Cumhurbaşkanı  Rauf  Denktaş  ve  
Başbakanı  Mahmet  Ali  Talat ile  bir
likteydi...  Büyük Üstat  Avusturya'da  
bir  panele  katıldı...  Büyük  Sek  
Kor ay  Darga 6.  Afrika  Ülkeleri  Büyük  
Sekreterler  Toplantısı'ndaydı...  
ardeşlerimiz Bulgaristan'daydılar... 

SORULAR  VE YANITLAR 
Celil  Layiktez Kardeş, sıklıkla 
karşılaştığımız  Sorular'a cevap ver
meyi  sürdürüyor.  Bu  sayıda  sorulan  
sorulardan  biri:  "Masonik  Tolerans  
veya  Hoşgörü,  suçları,  suçluları  
hoşgörmek  mi demektir?" 

SEMBOLLER 
Semboller  bölümümüzde  "G Harfi" 
ele  alınıyor.  Aynı  bölümde,  
Brovvne'nin  Geometri  tarifini  ilgiyle  
okuyacaksınız. 

FLATELİ 
Filatelistlerin  en  beğindiği Atatürk 
Pulları.  Filateli  bölümünü  Sedat  
Uygur  Kardeş hazırladı. 

BUNLARİ  BİLİYOR  MUSUNUZ? 
"1954  yılında  seçilen Japonya 
Başbakanı  Ichiro Hatoyama'nın, 
Hürmasonluğu  Japonya'da yasak
layan yasaya rağmen, 2 6  Mart  
1956'da  tekris  edildiğini"  biliyor  
muydunuz?  Ve  bunun  gibi,  
bilmediğiniz  pek  çok  bilgi...  

BRİÇ 
Ali Yalman Kardeşimiz'den  ilginç  iki  
el  istedik.  O da  Briç  Olimpiyatları'nda  
kazandıkları  elleri  değil,  hüsrana  
uğradıkları  iki  eli  yazmayı  tercih  etti.  

HABERLEŞME 
Haberleşme  bölümünün  amacı,  
Kardeşlerimiz'in  ihtiyaç  duydukları  
her  konuda,  Kardeşlerine  
seslenebilmelerini  sağlıyor.  



İngiltere,  Avusturya,  isviçre,  Lüksemburg,  Yunanistan,  isra i l ,  A lmanya,  Kanada,  Belçika,  Macar is tan,  Yugoslavya,  Portekiz,  italya,  
Romanya,  Bulgar istan,  Estonya,  Moldova,  Mal i  2004  Konvanı 'nda  temsi l  edi ld i .  

Rekor  düzeyde  Kardeş  Obediyans  katılımıyla...  

KONVAN i 
Hür  ve  Kabul  Edilmiş  2 0 0 4  Konvanı,  Büyük 

2 0 0 4  yılı  Konvan'ı,  11  
Aralık 2 0 0 4  tarihinde,  
İstanbul  Hilton  Convention  
Center'da,  ritüeline  uygun  
olarak  gerçekleştirildi.  

Osman  Baiagli  

Aralık  2004  tarihinde  İs
tanbul  Hilton  Oteli  Con
vention  Center 'de  ger

çekleştirilen  Konvanımızda,  Kardeş  
Obediyanslar'dan  gelen  konuklar,  
protokol  sırasıyla ve  usulüne  uygun 
olarak Mabed'e  alındı.  

Mali,  Moldova,  Estonya,  Bulga
ristan,  Romanya,  italya,  Portekiz,  

Paşakay ve  İstanbul,  
Ankara  ve  İzmir  
Vadileri'nden  gelen  4 1 9  
Kardeş'in  katılımıyla  
gerçekleşti . 

Yugoslavya,  Macaristan,  Belçika,  
Kanada, Almanya,  israil,  Yunanistan, 
Lüksemburg,  isviçre,  Avusturya  ve  
ingiltere'den  gelerek  Hür  ve  Kabul  
Edilmiş  Masonlar  Büyük Locamız'm 
2004  Konvanı'nı  şereflendiren  Bü
yük Üstat ve Büyük Üstat Temsilcile
riyle  delegasyonlarının  Mabed'e  
alınmalarının  ardından,  Büyük  Üstat  
Kaya  Paşakay  tüm  Kardeşlerimizi,  
Kardeş  Obediyanslar'dan  gelen  

Masonlar  Büyük Locası'nın  ^W  Üstat En Muhterem  Kaya  >  

Konvan'a  rekor  sayıda  Kardeş  
Obediyans  Büyük Üstad'ı  ve  
Büyük  Üstat Temsilcisi  katıldı.  
Pek  çok ülkenin  Büyük Üstad'ı, 
Türkiye'nin  AB'ye katılması 
konusunda,  birbirinden  önemli  
mesajlar  verdi.  

Kardeşler'i  alkışlamaya davet etti ve 
kendilerine,  ingilizce  ve  Fransızca  
teşekkür  etti.  

Ödüller  verildi  
Ardından,  50  yılını  dolduran  

Muhterem  Falih  Erksan  Kardeşimi
ze plaketi  takdim  edildi.  

Geçtiğimiz  yıllarda  yaptıkları  ça
lışmalarla  Hür ve  Kabul Edilmiş Ma
sonlar  Büyük Locamıza  katkıda  bu-



2 0 04  Konvanı 'nda,  Doğu'da  yer  alan  Bir  Önceki  Büyük  Üstat  En  Muhterem  Demir  Savaşçın  ve  Kardeşlerimiz.  

lunan  aşağıdaki  K.ler  ödüllendirildi.  
Bu  Kardeşlerimiz'den  ilki,  "özel  
ödüT'e  layık görülen  ve  plaketi  tak
dim  edildiğinde,  "Ha
yatımın  en  büyük  ödü
lünü  aldım!"  diyerek  
duygularını  dile getiren 
Kemal  Karamercan.,  
ödülüne  Büyük Loca lo
gosunu  yaptığı  için  la
yık  görülmüştü.  

Sonra  sırasıyla,  Ön
der  Öztürel  "idari  iş
ler"  Faruk Kazancı "Hukuksal  işler"  
Mehmet  izli,  "inşaat  işleri"  Faruk  
Okur,  "Elektrik işleri", Alı Fuat Tek 
"Ankara Vadisi'nin inşaat işleri", Er
gin Aydın  "İzmir Vadisi'ne İnşaat İş
leri",  Hasan  Ataşoğlu  "Bilgisayar  
Sistemlerinin  iyileştirilmesi,  Yalçın 
Erceber  "Medya  ile  İlişkiler", Bin-
gür  Sönmez  "Sağlık", Üstün  Gürtu-
na  "Kaligrafık Yaziları,  Onur  Özsan  
"İzmir  Vadi  Bülteni"ne katkıları  ne
deniyle  ödüllerini  aldılar.  

Konvan'da  Büyük  Hatip  Mustafa  
Kemal  Tümay  adına,  Büyük  Hatip  
Yardımcısı  Fazıl  Çankırılı  "Avrupa  

Birliği  ile  Kişisel  Öz
gürlükler ''  konularını  
içeren  bir  konuşma  
yaptı.  Büyük  Hatip,  bu  
konuşmasında,  "Türk  
Masonları'nın,  9  Mart  
2004'te Yakacık Mabe-
di'nde  uğradıkları  sal
dırının  nedeninin,  kişi
sel  özgürlükler  konu

suna  verdikleri  önem  olduğu"na  
işaret  etti.  Bu konuşmanın  metni  in
gilizce  ve  Fransızca olarak  ziyaret
çilere  dağıtıldı.  

Ağırlık  Avrupa  Birl iği 'nde  
Ziyaretçi  Kardeşlerin  konuşma

larının  ağırlık noktası Avrupa  Birliği  
ve  17 Aralık günü  idi.  

ilk  konuşmayı  İngiltere  Birleşik  
Büyük Locası adına,  Büyük  Sekre-

Büyük  Görevliler  

ter  Robert  Morrow  yaptı.  "95.  Yı-
lı'm  kutlayan  Türk  Masonları'na,  
ingiltere'deki  Kardeşler'nin  Kar
deş  Sevgileri'ni getirdiğini" söyle
yen  Morrow Kardeş,  " 1800'lü  yıl
ların  ikinci yarısında  Osmanlı  top
raklarında  faaliyet  gösteren  ingi
liz  Locaları"ndan söz  etti.  

Avusturya  Büyük  Locası  Büyük  
Üstadı  Michael  Kraus  "Size  Avru
pa'ya  hoş geldiniz  diyorum!"  dedi.  

Lüksemburg  Büyük Locası Bü
yük  Üstadı  Ivan  Bouvy,  95.  yılını  
kutlayan  Türk  Masonları'nı  kutladı  
ve  "kendi  Büyük  Locaları'mn  da  
200.  yılını kutladığını,  bu  nedenle  
hazırlanmış  bir  regalyayı  Büyük  
Üstadımız'a  takdim  etmekten  şe
ref  duyduğunu"  söyledi.  Bouvy  
Kardeş,  "Havaalam'ndan  otelime  
giderken,  bir camiden  gökyüzüne  
yükselen  bir  ışık  gördüm.  Bu  ışı
ğın  tüm  evreni  sarmaladığını  dü
şündüm" dedi ve Masonlar'ın için
de  bulunduğumuz  günlerde,  kül
türler  ve  dinler  arasında  giderek  
fazlalaşan  çatışmalara  karşı  nasıl  
bir  düşünce  içinde  olduğuna  işa
ret  etmiş  oldu.  

Yunanistan Büyük Locası Büyük 
Sekreteri  Aetos  Tzıfakis,  getirdiği  
armağanı  Büyük  Üstad'a  takdim  
ederken  "Bu  sembolik  armağan  
iki  Loca  arasındaki  Kardeş  bağla
rını temsil ediyor" dedi ve sözleri
ni  şöyle  sürdürdü.  "Bu  Konvan'a  
katılabilmemiz  ve  bu  güzel  şehri  

* 5 
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2004  Konvanı'na  rekor  sayıda  Kardeş  Obediyans  Büyük  Üstadı  ve  Büyük  Üstat  Temsi lc is i  katı ldı.  

8  I T E S V İ Y E  

görmemiz  için  b i ze  verdiğiniz  
şans  için size  teşekkür  etmek  isti
yorum." 

israil Büyük Locası adına  Konva-
nımız'a  katılan  Büyük  Üstat  Chaim  
Henry  Geni Kardeş,  "Tüm  Kardeş
lerimin  95. yılını kutluyorum."  de
di,  israil'den  gelen Gehl  Kardeş'in  
ingilizce  yaptığı  konuşmayı  Türk
çe 'ye,  israil Yüksek Şûrası  Önceki  
Hakim  Büyük  Amiri  mükemmel  
bir  Türkçe'yle  çevirdi.  Gehl  Kar
deş  konuşmasını  şöyle  sürdürdü:  
"Türkiye  ve  israil'deki  Büyük Lo
calar,  Avrupa'nın  doğusunda,  
Hristiyan  olmayan,  biri  Musevi,  
öteki  Müslüman  iki  ülkede  çalış
maktadırlar.  Kaldı  ki,  bu  iki  ülke,  
içlerinde  bütün  dinleri  ihtiva  et
mektedir.  Bu  her  zaman  kolay  
rastlanmayan  bir durumdur.  Loca-
lar'ımızın  çalışmaları,  Masonluğun  
ne  şekilde  olması  gerektiğine  bi
rer  örnektir."  israil  Büyük  Loca-
sı'ndan  Gehl Kardeş,  Büyük  Üstat  
Kaya  Paşakay'a,  üzerinde  israil  
Büyük  Locası'mn  amblemi  bulu

nan  bir  kristal  sütun  takdim  etti.  
Almanya  Birleşik  Büyük Locası 

Büyük Üstadı  Klaus Horneffer,  "Al
manya'da,  Masonlar'm  b e ş  deği
şik  çatı  altında  toplandığı 'ha  dik
kat  çekti ve  "Bunların hepsi  adına  
konuşuyorum"  dedi.  Kardeşimiz  
sözlerini  şöyle  sürdürdü:  "Alman
ya  ile  Türkiye  uzun  bir  süredir  
masonik  ilişki  içindeler.  Alman
ya'da  iki milyonluk bir Türk  nüfusu  
var.  Türkçe konuşan  Localar'a sa
hibiz. Diyebilirim ki, Türk  Kardeş

lerimiz,  tüm  Kardeşlerimiz  arasın
da  sorumluluk  bilinci  en  yüksek  
olanlardır.  Önümüzdeki  hafta,  si
zin  için  Avrupa  Birliği  ile  ilişkiler  
konusunda  önemli bir dönüm  nok
tası.  Hepimizin  umudu,  görüşme
lerin  başlaması.  Mason  Kardeşle
riniz  olarak,  Türkiye'nin  Avrupa  
Birliği'nin çok uzun zamandır  üye
si  olması  gerektiği  düşüncesinde
yiz.  Sizi  Avrupa  Birliği'nin  içinde  
görmek  istiyoruz.  Biz, Türkiye Bü
yük Locası'mn, geçtiğimiz  dönem-

TEŞEKKUR 
2004  Konvanı'nı  

gerçekleştiren 
Büyük  Sekreter  
Pek  Muhterem  
Koray  Darga  ve  
görev  alan  tüm  

Kardeşler  ile  Akıl  
ve  Hikmet  

Locası'na  teşekkür  
ederiz. 



de  Avrupa'daki  gel işmede  büyük  
bir  rol  oynadığını  gördük.''  

Belçika  Büyük Locası  Büyük Üs
tadı  Alexandre  Cleven,  konuşma
sında,  Yakacık  Mabedi'ne  yapılan  
saldırıya  ağırlık  verdi.  Kardeşimiz  
özetle  şunları  söyledi:  "  Sizi  vuran  
saldırıya  karşılık,  tarihimizde  ilk  
defa  bir  basın  açıklamasında  bu
lunduk.  Bu saldırıya  karşı,  sizin  ya
nınızda yer alacağımızı duyurduk.'' 
Kardeşimiz,  konuşmasında  Avru
pa  Birliği  konusuna  da  değindi:  
"Öyle  bir  tarihi  dönemeçtesiniz  ki,  
aramızdaki  az olan mesafe daha  da  
azalacak.  Umutlarınızı  biliyorum.  
Size,  bu  umutlarınızın  boşa  çıkma
yacağını söylemek  istiyorum."  

Yugoslavya  Büyük Locası  adına  
Türkiye'ye  gelip  Konvan'a  katılan  
Büyük  Üstat  Srdjan  Stankoviç Kar
deşimiz,  yaptığı  konuşmada  şun
ları  söyledi:  "Çok  ortak  noktamız  
var.  B e r a b e r c e yüzyıllar  geçirdik.  
Sizin  sokaklarınızda  yürümekten,  
b o z a  içmek,  bö rek  yemek ' t en  
(Türkçe  olarak  söyledi)  çok  zevk  
alıyorum.  Hür  Masonluk,  bulundu
ğu ülkelerde,  geçiş  dönemlerinde  
etki  yapar.. .  Bu  bölgede  Yugos
lavya  ve  Türkiye  olarak,  birlikte,  
büyük  bir  sütun  oluşturacağımıza  
inanıyorum."  Stankoviç  Kardeş,  
Büyük  Üstadımıza,  be rabe r inde  
getirdiği  "Sırbistan  Tarihi"  isimli  

V 

Oturanlar  Soldan  Sağa:  italya  Düzenl i  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Fabio  Venzi,  
ingil tere  Birleşik  Büyük  Locası  Büyük  Sekreteri  Robert  Mor row,  Türkiye  Hür  ve  
Kabul  Edi lmiş  Masonlar  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Kaya  Paşakay,  israil  Büyük  
Locası  Büyük  Üstadı  Chaim  Henry  Gehl,  Avusturya  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  
Michael  Kraus,  A lmanya  Bir leşik  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Klaus  Horneffer;  
Ayaktakılar  Soldan  Sağa:  Estonya  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Arnee  Kaasik,  Belçika  
Düzenli  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı,  Alexandre  Cleven.  isviçre  A lp ina  Büyük  Locası  
Büyük  Üstadı  Alberto  Menasche,  ve  Avusturya  'dan  gelen  Aykut  Uğur lu  Kardeşler...  

kitabı ve  Yugoslavya Büyük  Loca-
sı'nın  amblemini  taşıyan  bir  ma
dalyon  takdim  etti.  

Portekiz  Büyük  Locası  adına  
2004  Konvanı'na katılan Büyük Üstat 
Alberto  Trovao  do  Rosario  Kardeş  
konuşmasında  ağırlığı  Atatürk'e  
verdi:  "Küçükken  tarih  kitapların
dan  Atatürk'ün  1938'de  vefat  ettiği
ni,  tüm mirasını ulusuna emanet  etti
ğini  öğrendim.  Bugün  biliyoruz  ki,  
Mustafa  Kemal  Atatürk'ün  manevi  
değerleri  çok  yüksekti.  Biz  bugün, 
bu  manevi  değerlerin  ne  kadar  

Doğu 'yu  süs leyen  Kardeş le r im iz ,  
Konvan' ın  açı l ış ında  Sadakat  

D u r u ş u ' n d a 

yüksek  olduğunu,  yine  bizzat  onun  
kendisinden  öğreniyoruz.  Sadece  
manevi  değerlerin  yüksekliğinin  
kıymetini  değil,  sadakatin  önemini  
de  O'ndan öğreniyoruz.  Bu vesiley
le,  Mustafa  Kemal Atatürk'ün  önün
de  saygı ile  eğiliyorum."  

Romanya  Büyük  Locası  temsil
cisi,  Büyük  Üstat  Eugen  Ovidiu  
Chirovici,  tarafından  kaleme  alın
mış karar  metnini  Berattan  okudu:  
"Türkiye  Büyük  Locası  Büyük Üs
tat  Kaya  Paşakay'ı,  Romanya  Bü
yük  Locası'mn  Ömür  Boyu  Şeref  
Büyük  Üstadı  olarak  ilan  ediyo
rum;  Romanya'nın  masonik  de
ğerlerini  ev rense l  masonlukta  
yükselttiği için," 

İtalya  Büyük  Locası  Büyük  Üstat  
Büyük Üstadı Fabio Venzi konuşma
sında  şunları  söyledi:  "Bu  benim  
Büyük Locanızı ilk değil  ama  Büyük  
Üstat  olarak  ilk  ziyaretim.  Avru
pa'nın eski ve önemli Büyük Locala
rı  arasında  yer  alan  Locanızı bu  sı
fatla  ziyaret  etmek  benim  için  bü
yük  önem  taşıyor.  Vurgulayarak  
tekrar  söylüyorum, Avrupa'nın!" 
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BÜYÜK  ÜSTADA  MESAJLAR  
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ROMANYA  MİLLÎ  BÜYÜK  LOCASI  
KARAR  No.  63/E.O.C.  

Biz,  Eugen  -  Ovidiu  CHIROVICI,  
ROMANYA  MİLLÎ  BÜYÜK  LOCASI  

BÜYÜK  ÜSTADI,  Büyük  Kurul  Kararı 
uyarınca,  ve  tarafıma teslim  edilen  

Kudretin  tezahürüyle.  Aşağıdaki  
Kararı  Alıyor Ve  İlân Ediyoruz: 
Türkiye  Hür ve  Kabul  Edilmiş  

Masonlar  Büyük  Locası  ile Romanya 
Millî Büyük  Locası ilişkilerini 
güçlendirmek  üzere  sürekli  

çalışmaları  ve  Romanya  
Masonluğunu  Evrensel  Muntazam 
Masonlukta  desteklediği  için,  tek  
madde  olarak,  Sevgili  Kardeşimiz 

TÜRKİYE  HÜR VE  KABUL  EDİLMİŞ  
MASONLAR  BÜYÜK  LOCASI  BÜYÜK 

ÜSTADI Kaya  PAŞAKAY'I  
ROMANYA  MİLLÎ  BÜYÜK  LOCASI  
Ömür  Boyu Şeref  Büyük Üstadı  

ilân  ediyoruz.  
Bükreş  Kentinin  Doğusunda,  

Işık Yılı 6004'ün  XII.  ayının X.,  Miladî 
2004  yılının  10 Aralık gününde, 
işbu  Berat  Romanya  Millî Büyük 

Locası  Mührü  ile  mühürlenmiş  ve  
tarafımızdan  imzalanmıştır.  

BÜYÜK  ÜSTAT 
Eugen -  Ovidiu  CHİROVICI 

BÜYÜK  SEKRETER  
Dan  T AN ASI  E  

AVUSTURYA  BUYUK  LOCASI  
En  Muh.  Kaya Paşakay K. 

Büyük  Üstat  
Türkiye  Büyük Locası  

Viyana,  21  Aralık  2 0 0 4 - 1 2 - 2 9  
En  Muh.  Üstat,  Sevgili  Paşakay Kardeşim, 

İstanbul'da  bana gösterdiğiniz  fevkalâde  misafirper
verliğiniz  için  teşekkürlerimle,  kutlama törenleri  

organizasyonundaki  yüksek  başarı  hakkında  
hayranlığımı  ifade  e t m e k  istiyorum.  

Enternasyonal  masonluk  temsilcilerinin  kutlama  
törenlerinize  kalabalık  sayıda  katılmış  olmaları,  

Türkiye  Büyük  Locasının  dünya  masonluğunda  büyük  
saygı  kazandığını  ispat  etmektedir.  

Bana  refakat eden,  Eric Werner Kardeşim ve  ben,  
sizlere  tekrar  teşekkür  ediyor  ve  yeni  yıl  için  en  iyi  

dileklerimizi  sunuyoruz.  Kardeşçe  sevgilerimle,  
MICHAEL  KRAUS Büyük  Üstat  

İSVİÇRE  ALPINA  BÜYÜK  LOCASI  
Kaya  Paşakay 
En  Muhterem  Büyük Üstat 
Türkiye  Büyük  Locası Comano 14.12.2004 
En  Muhterem  Büyük Üstat 
Çok  sevgili  Kardeşim Kaya, 

95.  yıl  konvanınız  sırasında,  İstanbul'da  Türkiye Büyük Locası 
Kardeşleri,  sekreterliğin  ve  kendin  tarafıma  gösterdiğiniz  

olağan  üstü  misafirperverlik  dolayısıyla,  Büyük Sekreter Orazio 
Lorini  Kardeşle birlikte,  sizlere,  her şey  için teşekkür  ediyoruz.  
İstanbul'daki  kalışımızı  unutulamayacak tarzda tertiplediniz. 
Her  ziyaretimizde  bilmediğimiz  yeni  yerleri  bizlere tanıtıyor

sunuz.  Sayenizde  bu  kenti  sevdik  ve  eşlerimizle  tekrar  gelmeye  
karar  verdik.  Tarafıma gösterdiğin  kardeşlik duygulan  beni  çok  

mütehassis  etti;  İsviçre Alpina  Büyük Locasının  sizlere  
desteğinin  daima süreceğini  temin  ederim.  Türkiye Büyük 

Locası'na  olan  bu ziyaretim olabilecek  en  güzel  şekilde geçti  ve  
bu  vesileyle,  Obediyansınızın  ciddi  çalışmaları  ile  evrensel  
masonluğun  medarı iftiharı  olduğunu  belirtmek isterim. 

Obediyansının  tüm  Kardeşlerine kardeşçe sevgilerimle  hürme
timi  sunar ve  hepinize  barış ve  gönül  rahatlığı  dilerim.  

ALBERTO  MENASCHE  Büyük Üstat 
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Büyük  Üstat  
Kaya  Paşakay,  
ingiltere  Büyük  
Locası  Büyük  
Sekreteri 
Robert 
Morrow, 
istanbul 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı  Sayın  
Kadir  Topbaş  

2004 
Konvanı 

Hilton 
Convention 

Center'da 
yapıldı. 
Konvan 
akşamı 

Kardeşler 
muhteşem 
bir  baloyla  
yorgunluk 

attılar. 

Sayın  Kadir  Topbaş,  Büyük  Üstat  Kaya  Paşakay,  Belçika  Düzenli  
Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Alexander  Cleven,  isviçre  Alpina  
Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Bernardo  Menache  

Konuklara  Çatı Restoran'da  Kahve İkramı 
10 Aralık  Cuma akşamı,  Kardeş  Obediyanslar'dan  gelen 52  Kardeş-
"in onuruna  Nur-u  Ziya'da  Büyük  Üstat  ve eşinin  ev sahipliğinde  bir  
resepsiyon  verildi,  kokteyl  ve  şık  bir  sofradan  sonra,  konuklara  Ça
tı  Restoran'da  kahve - konyak  ikram edildi,  istanbul  Büyükşehir  Be
lediye  Başkanı  Sayın  Kadir  Topbaş,  Beyoğlu  Kaymakamı  Sayın  Ali  
Kamil  Başar,  Şişli  Kaymakamı  Sayın  Mehmet  Demirezer  ve  eşleri,  
istanbul'da  görevli  Başkonsolosların  bir  bölümü  (Romanya,  Bulga
ristan,  Rusya  Federasyonu,  Belçika,  irlanda,  vs..)  Sivil  Toplum  Ör
gütlerinin  Başkanları,  Yüksek  Öğrenim  Kurumları'nın  Rektör  ve  De
kanları,  Medya'nın  ileri  gelen  şahsiyetleri  büresepsiyona  eşleri ile 
birlikte  katıldılar.  

Balo muhteşemdi 
11  Aralık  2004  gecesi, Hilton  Convention  Cen

ter'da,  Konvan'da bulunan istanbul,  izmir ve Anka
ra Vadileri'nden Kardeşler ve Yabancı Obediyans
lar'dan konukların  katılımıyla bir balo  düzenlendi.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ka
dir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet 
Misbah  Demircan  ve  Şişli  Kaymakamı  Sayın  
Mehmet Demirezer, katılımlarıyla Balo'yu şereflen
dirdiler. 

Balo'da,  Enbe  Orkestrası'nın  seslendirdiği  bir
birinden  güzel  opera  aryalarıyla  Napoliten  parça
ların neşelendirdiği Kardeşler, yemekten sonra ça
lman dans  müziklerinin eşliğinde, günün  yorgunlu
ğunu  üzerlerinden  attılar ve  Kardeşlik  duygularını  
pekiştirdiler. 

•kitifk'k-k 

1 3  Aralık Pazartesi  günü  Beyaz  Eldiven Der
neği,  bursiyer  gençlerimiz yararma  çok başarılı  
bir  kermes  düzenledi.  Kermes'i Büyük Üstat  şe
reflendirdi. 
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Yeniden 
Ankara,  İstanbul  ve  İzmir  

Vadilerimizde Aziz Atatürk'ün 
Ülkemize,  Milletimize  emaneti  

Cumhuriyetimizi 8 1 .  ncl  yılında  da  
görkemli  bir  şekilde  kutladık.  

Türk Masonları, Büyük Üstat Kaya Pa-
şakay'm  başkanl ığında  23  Ekim  
2004  tarihinde  saat  10.30'da  Anıt  
Kabir'de  buluştu.  Kalabalık bir  Kar

deş  grubu  ile  Derince  ilköğretim  Okulu  
Müdürü  öğretmenleri  ve  öğrencilerinin  
katılımıyla, kortej  eşliğinde Atatürk'ün  hu
zuruna  çıkıldı,  saygı  duruşunda  bulunul
du.  Ardından  Büyük  Üstat  Şeref  Defteri'ni  
imzaladı.  Bu  esnada  Kardeş'lerimiz  ona  
eşlik  etti.  

Büyük Üstat Kaya Paşakay deftere  şunla
rı  yazdı:  

"Azız  Atatürk",  
Cumhuriyet  Bayramı'nm  81.  yıldönümün

de,  çağdaş  uygarlığın  üzerine  çıkmayı  he
defleyen  Türk  Masonları  olarak  bir  kez  daha  
senin  huzurundayız.  

Özlediğin  Türkiye'yi  sonsuza  
dek  yaşatacağımıza  olan  inancımı
zı  ve  kararlılığımızı  ifade  ederim.  

Senin  ilke  ve  devrimlerine  
candan  bağlı  Türkiye  Büyük  Lo-
cası'na  mensup  Kardeşlerim  ile  
şahsım  ve  eşim  adına  ve  yakın  si
lah  arkadaşın  Halil  KUT  Paşa  'nm  
torunu  olarak  en  derin  özlem,  
sevgi  ve  saygılarımı  sunarım."  

Öğleden  sonraki  etkinlikler  
Vadi Evi'nde  düzenlendi:  

Program'da,  öncelik Pa-
nel'deydi. 

T E S V I Y E 
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81 . Yılını  Büyük  Bir  Coşku  İle  Kutladık  
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Cumhur iye t im iz in  8 1 . Yılı  Kutlamaları  Kutup  Yıldızı  Muhterem  Locası  
tarafından  düzenlendi .  

Panel'de,  Prof.  Dr.  Ahmet  imam,  "Cumhuriyet'in  
Felsefesi",  Prof,  Dr.  Şerafettin  Turan,  "Cumhuriyet'in  
Kültürü",  Sami Karaören,  "Cumhuriyet'in  Getirdiği Ay
dınlanma"  konularında  görüşlerini  dile  getirdiler.  

Büyük bir  ilgi ile izlenen panel  sonrasında  panelist
lere,  Büyük Üstat Kaya 
Paşakay  tarafından  
plaketler  takdim  edil
di.  Ardından;  Recep  
Peker  Tanıtkan  Kar
d e ş i n  Türkiye'nin  
Renkleri  adlı  fotoğraf  
sergisi  açıldı.  

Günün son etkinliği  
ise,  Bilkent  Otel'de  
düzenlenen  gelenek
sel  Cumhuriyet  Balosu 
idi.  Ankara  Vadisi'nin  
muhteşem  bir  organi
zasyonla  sergilediği  
baloda  folklorik  davul  

Cumhur i ye t im i z i n  8 1 . Yılı  Kutlamaları  Panel i 'nde  Prof.  Dr.  A h 
met  İmam  Cumhur i ye t i n  Felsefesi,  Prof.  Dr.  Şerafettin  Turan  
C u m h u r i y e t i n  Kül türü,  Sami  Karaören  C u m h u r i y e t i n  Getirdiği  
Aydın lanma  konularında  görüşler in i  di le  get i rdi ler.  

ekibinin  ilk sırayı aldığı senaryo  çerçevesinde  hazırla
nan  Cumhuriyet'e  Doğru  sunumu,  izleyenleri  zaman  
zaman  gözyaşına boğdu.  Kurtuluş  Savaşı'nm  ayrıntıları  
mankenlerin  sunduğu Atatürk  giysileri ile  canlandırıldı  
ve  Cumhuriyet'in  ilanı Türk Bayragı'nın  kırmızı-beyaz  

rengi  ile  giysilerde  
yansıtıldı. 

Ardından  Ankara  
Palas  geceler inde  ol
duğu  gibi,  dansa  da
vet  yapıldı.  

Gecenin  solisti Le-
man  Sam yaklaşık 2,5 
saat  s ahnede  kaldı.  
Dağıtılan  bayraklarla  
söylenen  10.  ncu  Yıl  
Marşı'yla,  bu  coşkulu  
g e c e  noktalandı.  

Bu  sıradışı  geceyi  
Kutup  Yıldızı  Muhte
rem  Locası  düzenledi.  

1 
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28  Ekim  saat  

13.00 'de, 

Taks im 

Cumhur iye t 

Anıtı 'na 

çelenk 

konu ldu ve 

Atatürk'e 

/ ş y g ı 

duruşunda 

bu lunu ldu . 

28  Ekim saat  13.00'de,  Taksim  Cumhuriyet  
Anıtı'na çelenk konuldu  ve Atatürk'e  saygı  du
ruşunda  bulunuldu.  Ardından,  Kardeşlerimiz,  
aynı  günün  gecesinde  düzenlenen  resepsi
yonda  bir  araya  geldiler.  

istanbul'da  ilk kez bir  Cumhuriyet  Bayramı  
Resepsiyonu,  A protokolü  ile Nur-u  Ziya Mer
kez  Bma'da verildi. 

Dalgalanan bayrağımızın  altında  gerçekle
şen  resepsiyona  katılım  yüksekti,,  Üç  salon,  
600'ün  üzerinde  misafir,  Kardeş  ile  Hemşı-
re'ye  yetmedi.  Zengin  büfe  ve  canlı  müziğin  
güzel  tınıları,  herkeste  coşkunun  biraz  daha  
artmasını  sağladı.  

Sevgi  Muhterem  Locası'nm bu  organizas
yonunda,  Büyük Sekreter Koray Darga  konuk
larla  ayrı  ayrı ilgilendi. 

81.  Yıl  pastasının  kesimi sırasında  dağıtılan  
Türk  Bayrakları  eşliğinde,  hep  bir  ağızdan  
söylenen  10.  Yıl Marşı, geceye katılanların mil
li hislerle coşmalarına neden  oldu.  

Kardeşlerimiz,  Taksim  Anıtı 'nın  (üstte)  ardından,  aynı  
günün  gecesi  A protokolü  ile Nu r -u  Ziya  Merkez  
Bina'da  veri len  resepsiyona  katıldılar  (solda).  
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İzmir  Vadisi'nde,  Cumhuriyet  ve Atatürk'ü  anma  haftası  zengin  
programla  6-11  Kasım 2004  tarihleri  arasında gerçekleştirildi.  

Ege  Muhb L.'sı tarafından  düzenlenen  bu haftada: 

6/11/2004 Cumartesi 
Panel  (Dışa  açık)  

81.  Yılında Cumhuriyet 
Yöneten:  Ergun  Aybars  
Panelistler: 
Bozkurt  Güvenç 

A.  Sait  Sevgener 
Ekin  Özbakkaloğlu  

EÜ  Atatürk  Kültür  Merkezi  
Yunus  Emre Salonu 
Saat:  14:00-16:30  

6/11/2004 
Saat 16.30-
11/11/2004 
Resim Sergisi (Dışa  açık)  
Ayla Aydinç 
Gönül  Hasçalışkan  
EÜ  Atatürk  Kültür  Merkezi  Zemin Kat 

07/11/2004  Pazar  
172  No.lu  Çeşme  Locası  
Ali Güler 
Cumhuriyet ve Sorumluluklarımız 

08.11.2004,  Pazartesi  
Eylem.  Ephesus,  Işın,  
Hermes Locaları 
Şadan Gökovalı 
Cumhuriyet ve Sorumluluklarımız 

08.11.2004,  Pazartesi  
82  No.lu Karşıyaka Locası 
Metin Varol Kardeş 
Cumhuriyet ve Sorumluluklarımız 

09.11.2004,  Sah 
Tan,  Nur,  Ümit Locaları 
Ahmet Akpınar 
Atatürkçü Düşünce 
Osman Gürsan  Aslan  
Cihangir Turantaş 

09.11.2004,  Sah 
164  No.lu  Fethiye Locası 
Ali Tarık Gül 
Atatürkçü Düşünce 

10.11.2004  Çarşamba 
Ege,  Gönül, Ocak, Terazi Locaları 
Hamdi Topçuoğlu 
Atatürk'ü  Anlamak  
Ahmet Han 

10.11.2004  Çarşamba  
Bodrum  Locası  
Çokşen Zerenler 
Atatürk'ü  Anlamak  
Ataman  Tomruk 
Latif  Sargın 
Mehmet Ali  Kutsan 

10.11.2004  Çarşamba 
Kuşadası  Locası  
Erdal  İşık 
Atatürk'ü  Anlamak  

11/11/2004  Perşembe  
Konser  (Dışa  açık)  

Tuluyhan  Uğurlu  
Gazi  Mustafa  Kemal Atatürk ve 
Güneşin Askerleri 
EÜ  Atatürk  Kültür  Merkezi Yunus 
Emre Salonu 
Saat  20:30  
Kokteyl:  Saat  22.00-23.00  

Cumhuriyetimizin  82.nci  ve  daha 
nicelerinde  yeniden  buluşabilmek  
inancı,  sevinci  içinde Atamızın  izin
de  olduğumuzu;  ülkemizin  İnsanları,  
geniş  bir  şekilde yazılı ve görsel ba
sında  İzledi.  

Bu  mutluluğumuz  ve coşkumu
zun  hiç  sönmemesini  diliyoruz.  
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Anatolia  Locasi'nda  

Cumhuriyet  Bayramı  Heyecan  

ı Suat  Günderen  

Anotalia  Locası'nın  
geleneksel hale 

getirmeye çalıştığ  
Cumhuriyet  Kutlamala-

n'ndan  ikincisi New 
York'ta  gerçekleştirildi.  

Kardeşlerin,  hemşirelerin,  
çocukların ve  haricilerin  
katılımıyla  gerçekleşt i r i len  

etkinliğe  40 kişi  katıldı.  
Üstad-ı  Muhterem  T e o m a n  

Turut  gecen in ve  Anatolia  
Locası 'nın  kuruluşunun  anlamı  
üzer ine  bir  konuşma  yaptı,  b u  
konuşmayı,  İkinci Nazır  Burak  
Tansug 'un  okuduğu  şiir  izledi.  

Çok  sıcak ve  samimi bir  ortam
da  geçen gecede, Anatolia  Locası  
Kardeşlerinin,  aileleri  arasındaki  
Kardeşlik bağları  biraz  daha  
perçinlendi.  Yapılan  konuşmalarda,  
Anatolia  Locası'nın  Hürmasonluk  
ve Evrensel Kardeşlik  yolunda  

gerçekleştirdiği  çalışmalarında  
yerini  alabilmesi ve kendisini  ve  
ulusumuzu Amerika'da  en  iyi  
şekilde temsil etmesinin  önemi  
üzerinde  duruldu.  

Çanakkale  Destanı'na  
büyük  ilgi  

New York'ta  Cumhuriyet  
Bayramı'mızı kutlama  etkinlikleri  
çerçevesinde,  Baş  Konsolosumuz  
Sayın Ömer  Onhon'un  
himayelerinde  Çanakkale  Dastanı  
1915  adlı dokümanter  filmin  gös
terisi de  yapıldı.  

G e c e y e  Avustralya  Baş  

Konsolosu  Sayın Ken Ailen  ve  
Yeni  Zelanda  Baş Konsolosu 
Sayın Jane  Cunliffe  davet  edildi.  

Söz  konusu  film,  Yönetmen  
Kürşad  Kızbaz tarafından  titiz  bir  
arşiv taraması  sonucu  g e r ç e k 
leştirildi v e  filme  Kompozitör  
Tuluyhan  Uğurlu  Kardeşin  
yaptığı  özgün  müzikler  ile  
değişik  bir  ruh  katıldı.  

Tuluyhan  Uğurlu  filmin  
gösterimi  sonrasında,  filmin  
müziklerinden  seç t iğ i  parçalar
dan  verdiği  konser ,  salonu  
doldurmuş  olan  yüz le rce  
Türk ve yabanc ı  davetl iden  
büyük  alkış  aldı.  





66.  Ölüm  Yıldönümü'nde  

Şürler'de 
ATATÜ R K 

Atamız'm  66'ıncı  ölüm  yıldönü
münde,  Büyük  Üstat  Kaya  Paşakay'm  
da  aralarında  bulunduğu  Kardeşler  
topluluğu,  saat  09,05de Taksim  Anı-
tı'na çelenk koyarak saygı duruşunda 
bulundu. Aynı gün öğleden  sonra,  sa

at  17.30da  Merkez  Binamız'da,  10  
Kasım 2004'ün anma törenleri için gö
revlendirilmiş  olan  Ataizi  Locası'nın  
koordinatörlüğünde  "Şiirlerde  Ata
türk"  konulu  bir  etkinlik  düzenlendi.  
Muhterem  Tekin Özertem,  Ömer  Un-

Büyük  Üstat,  Büyükşehir Belediye  Başkanı'nı  ziyaret etti 

van inci, Ziya Kürküt Kardeşler ve Ay-
şen İnci Hemşirenin,  Büyük Üstat Kaya 
Paşakay,  istanbul Vadi Başkanı Harun 
Kuzgun,  Büyük  Sekreter  Koray  Dar-
ga'nın  da  katıldığı  Kardeşler  toplulu
ğuna  hitap  ettiler.  

Beyoğlu  Belediye  Başkanı 'nı  ziyaret  

İ s t a n b u l :  Ba r ı ş  ve H o ş g ö r ü  Ş e h r i  
Büyük  Üstat  Kaya  Paşakay,  Ha

run  Kuzgun,  ilker  İnal ve Koray Dar-
ga  Kardeşler,  4  Kasım 2004  Perşem
be  günü,  İstanbul  Büyükşehir Beledi
ye  Başkanı  Sayın  Kadir  Topbaş'a  bir  
nezaket,  ziyaretin
de  bulundular.  

Ziyaret esnasın
da  gerek Istanbulu-
muzün  genel  so
runları  ve gerekse 
de  taşınmazları

mızla  ilgili  projelerimiz  ve Nur-u Ziya 
Sokağımız'ın daha güzel duruma geti
rilmesi  gibi  konular  üzerinde  duruldu.  

İstanbul'un  konumunun  "barış  
ve  hoşgörü  şehri" olması açısından 

taşıdığı  büyük  
önem,  hem  Sayın  
Topbaş  hem  de  
Büyük  Üstat  Pa
şakay  tarafından,  
ortak  bir  görüş  
olarak paylaşıldı. 

Beyoğlu'nda  güzel  günler...  
Büyük  Üstat  Kaya  Paşakay,  

Harun  Kuzgun  ve  Koray  Darga  
Kardeşler,  10  Kasım  2004  Çar
şamba  günü  Beyoğlu  Belediye  
Başkanı  Sayın  Ahmet  Misbah De-
mircan'ı  ziyaret  ettiler.  Sayın  Baş-
kan'a  yeni  seçildiği  bu  görevinde  
başarılar  dileyen Kardeşler, kendi
sine  "Beyoğlu'muzun gelecek gü
zel günlerini  birlikte paylaşabilirle" 
dileklerini yenilediler. 

O 
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Kardeşlerimiz  yeni  dönem

de  çalışmalarını  yapmak  

İçin  Merkez  Binamıza  

geldiklerinde  büyük  bir  

değişiklikle  karşılaştılar.  

Bütün  bu  değişikliklerin  

arkasındaki  isim,  İnşaat ve 

Emlak  Komitesi  Başkanı  

Mehmet  Saim  İzliydi.  

İzli  Kardeş'le,  gerçekleştir

dikleri  mucizenin  perde  

arkasını  konuştuk.  

Büyük Loca'da 
büyük onanın... 



VE  BURSA  BİNALARIMIZI  YENİLEDİK...  

Nur-u  Ziya  Mabedi  
yaz  aylarında  
yen i lend i . 
Binalarımız  çatıdan  
temele  kadar  
onarı ldı ,  elektr ik,  
aydınlatma  ve  hava
landırma,  altyapı  
tesisatları  yen i lendi  
merkezi  müzik  
sistemi  ku ru ldu .  
Binaların  dışları  
boyandı, 

ç içek lendi r i ld i ve 
böylece  Nur -u  Ziya  
Sokağı da 
renk lenmiş  o l du .  
Binaların  içleri hem 
yeniden  dekore  ed i l 
d i ,  hem de  güvenl ik  
s is temler iy le 
donatı ldı . 
Çatı  ve lobi  elden  
geçir i ld i ve 
Kardeş ler in  mut lu  
ve  huzur lu  bu luşup ,  
çalışmalarına 
elverişl i  hale  
get i r i ld i . 

Tesviye-  E v e t  izli  Kardeş ,  
nasıl  gerçekleşt i  bu  
m u c i z e ? 

İZLİ-  Kardeşlerimizin  layık  ol
duğu  bir  ortamı  yaratmamız  için  
Büyük  Üstat  En  Muhterem  Kaya  
Paşakay  Kardeşimiz'in  bana  ver
diği  direktif  doğrultusunda,  4  
Ağustos  günü  restorasyon  çalış
malarımıza  başladık.  Dört  ayda  
bitebilecek  işleri,  55 gün  gibi  çok 
kısa  bir  zamanda  bitirdik.  Birçok  
kardeşimiz  bu  işin  1 Ekim'e yetiş
mesini  mümkün  görmüyordu.  Bu
na  karşın,  dediğimiz  tarihte,  bir
kaç  küçük  eksikliğimiz dışında  bu  
çalışmaları  tamamladık.  

Tesviye-  Bu  çalışmayı  
yaparken  kimlerden  
d e s t e k  aldınız?  

İZLİ- Pek çok kişiden.  En  önem
lisi Büyük Hazine Emini Alı Sait Sev-
gener  Kardeşimin  bütçeyi  oluştur
ması,  işlerin  hızla  bitirilmesine  bü
yük katkı  sağladı.  

Tesviye-  Neler  yapıldı?  

İZLİ-  Bizim  için çok  önemli  olan  
tüm  alt  yapı  yenilendi.  Örneğin  
elektrik  sistemi,  aydınlatma,  hava
landırma,  Mabet  içi  sağlamlaştır
ma...  Ayrıca  çatıdan  zemine  kadar  
her  yer  elden  geçirildi...Sokağı
mızdaki  sokak  kalitesini  yükseltici  
çalışmalar yapıldı...  Kısacası çevre
ye  örnek bir  görüntü  de  sunduk  bu  
restorasyonla. 

Tesviye-  Çatı"da  da  
bazı  değişiklikler  göze  
çarpıyor. 

İZLİ-  Çatılar  tamamen  yenilen
di.  Çatı Restoran'm  mutfağı  ve  sa
lonu yeni bir  anlayışla  Kardeşleri-



Mehmet  İzli  Kardeş  yaz boyunca  Mabedler in  restorasyonunu  özveriyle yö 
netti  (altta).  Mabedler ' i  yeni  çalışma  döneminde  Kardeşler  üstteki  g ib i  
buldular. 

miz'in  hizmetine  sunuldu.  Mabet-
ler'imiz  genel  bir  kalite  ve  görü
nüm  standardına  gidi lerek  ta
mamlandı.  Havalandırma  proble
mini  minimuma  indirmeye  çalış
tık.  Toplantı  saatlerinde  tüm  ye
mek  salonlarımıza  ve  mabetleri
mize  ayrıca taze  hava  verilmesini  
sağladık.  Oksi jen  yetersizliği  
problemini  ortadan  kaldırdık.  

Tesviye-  Ses  s i s teminde  
değişikliğe  gidildi.  

İZLİ- Problemlerin  tümü  çözül
dü.  K  Mabedi'nin  yanma  yapmış  
olduğumuz  ses  kumanda  odasın
dan,  genel  hacimler,  tüm  yemek  
salonları  ve  tüm  Mabetler  olmak  
üzere  her  üç  binamıza  bilgisayar  
sistemiyle 24 saat müzik yayını ya

pabiliyoruz.  Mabet le r  arasında  
ses  ve  görüntü  ortak  çalışması ya
pılabilecek.  Alt  yapısını  tamamla
dık. Ayrıca konferans  ve  paneller
de  Kardeşlerimiz'in  konuşmalarını  
kayıt  e tme  zorluğunu  sona  erdir
dik.  Artık  konuşmacıların  yanma  
kayıt  cihazı  koymak  zorunluluğu
muz  yok.  Müzik  kürsüsünden  tüm  
konuşmaları  kayıt  edebiliyoruz.  

Tesviye-  Ana girişte  d e  
değişiklik  göze  çarpıyor.  

İZLİ-  Evet.  Kardeşlerimiz'e  iş  
sonrası  rahatlığı sağlayacak bir fe
rahlıkla dinlenebilecekleri,  sohbet  
edebi lecekler i  bir  mekân  oluştur
duk.  Barıyla,  rahat  koltuklarıyla  
aydınlatmasıyla  huzur ve recek bir 
ortam yaratmaya  gayret  ettik.  Çok  

amaçl ı  salonumuz,  b e ş  yıldızlı  
otel lerde  bile  az  görülebi lecek  
tarzda  yeniden  dekore  edildi.  

Tesviye-  Bu  a r a d a  
Yakacık  Şubemiz'in  d e  
onarımı  yapıldı  gal iba? 

İZLİ-  Evet. Verilen yetki ve  büt
çenin  öngördüğü  çerçevede,  kötü  
anılarımızı  silecek  şekilde  onarımı  
yapıldı. 

Tesviye-  Bursa  da  elden  
geçt i  galiba...  

İZLİ- İstanbul Vadisi'ne bağlı Bur
sa  Şubemiz  de  Bursalı  Kardeşleri
miz'in  üstün  gayretiyle  25  gün  gibi  
kısa bir sürede  bitirilerek, Büyük Üs
tat En Muhterem  Kaya Paşakay  tara
fından  çalışmalara açıldı, 
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izmir 
Merkez imiz , 

genel  anlamda  
yenilenerek 

Kardeşlerimizin 
huzur  içinde  
çalışacakları 

örnek  bir gö rün 
tüye ve yapıya 
kavuşturuldu. 

Tesviye-  İzmir  Vadimizde, 
yeni lenme  nasıl  
gerçekleş t i? 

İZLİ-  Aynı  şekilde  yine  Büyük  
Üstadımız  En  Muhterem  Kaya  Pa-
şakay  Kardeş'in  verdiği  direktifle  
izmir  Merkez  Binamız da  aynı  an
lamda  cephesiyle, girişiyle çevre 
s ine  yapılan  yeni lemeler le  e l e  
alındı.  Mabetler'in  yangın  çıkışla
rı  ve  kapıları,  Mabetler'in  içleri  
yeniden  ahşap  yapıyla  yenilene
rek,  600 m 2  koridor  ve  genel  ha
cimler  seramikle  kaplanarak  mü
k e m m e l  bir  görüntü  sağlandı.  
Problemli  olan  ısı  kazanı  değişti
rildi,  izmirli  Kardeşlerimiz'in  de  
üstün  gayretiyle  ve  çok  kısa  bir  
zamanda,  izmir  Merkez'imiz,  ge 
nel  anlamda  yenilenerek  Kardeş
lerimizin  huzur  içinde çalışacakla
rı  örnek  bir  görüntüye  ve  yapıya  

Tesviye-  Bu  a r a d a  
öteki  binalarımızla  ilgili  
çalışmalar  da d e v a m  edi
yor  bildiğimiz  kadarıyla . . .  

İZLİ- inşaat Emlak Komitesi ola
rak,  en  önemli  konularımızın  ba
şında gelen Eski Çiçekçi Sokakta
ki  binalarımızın  idari  işleri  sonlan-
dırılarak  üç  binamızın  da  ruhsatı  
alındı ve  yıkımı  tamamlandı.  

Bu  bağlamda,  Nur-u  Ziya  So
kaktaki  otel binamız  için de,  istan
bul  1 Nolu  Kültür ve  Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulu  ile ve  Beledi
ye  ile  olan  görüşmeler  yapıldı  ve  
neticeye  bağlanarak  ruhsatı  alındı  
ve  yıkımına  başlandı,  

inşaatlarımızın  ve  tüm  binaları
mızın  devletle  ve  yere l  yönetim
lerle  olan  vergi,  ruhsat  gibi  prob
lemleri de  halledildi ve  çözüldü.  

Bursa  Şubemiz,  Bursalı  Kardeş ler imiz in  
üstün  gayretiyle  25 gün g ib i  kısa bir 
sürede  bit ir i lerek  çalışmalara  açı ldı.  



locasi™ 
İS'AD 

TÖRENİ 
New  York  büyük  Locası'rıa  

bağl ı  çalışan  1183  numaralı  
Anatolia  Locası ,  6  Ekim  
2004 'de  yeni  dönem  Üstad-ı  
Muhterem  ve  Loca  Görevlile-
ri'nin  is'admı  yaptı.  

New  Y o r k  Büyük  Locas ı  
Büyük Üstadı  Edward  R. Tro-
sin,  Büyük  Üstat  Yard ımcıs ı  
Neil  Bıdnick,  Büyük  Hazine  
Emini  Vincent  Libone,  Büyük  
Sekre te r  Gilbert  Savitzky  Kar
deş ler  bu  toplantıya  katıldılar  
ve  yönettiler.  

Törende,  Büyük  Üstat  Ed
ward  R.  Trosin Kardeş,  Anatolia  
Muhterem  Locası 'nm  kurulu
şundan  bu  yana  büyük  özve
riyle  Locasını  bugünlere  geti
ren  Bir  Önceki  Üstadı  Muhte
rem  Mete  Talimcioğlu  Karde
şe,  Anatolia  Locası 'nm  beratını  
sundu, hediyeler  verdi.  Ayrıca,  
bizzat,  Tören  Üstatlığı  yapan  
Büyük  Üstat,  yeni  görevlileri  
koltuklarına  oturttu.  

İZMİR'DE  MASON  HAFTASI  
16  Aralık  1973  günü  047  nolu  

Eylem  Locası tarafından  kutlanan Ma
son  Günü'nü  içine  alan hafta.  30  yıl
dır  İzmir  Vadisi'nde  Mason  Haftası  
olarak  kutlanıyor.  

2004 yılında da izmir Vadisi Üsta
dı Muhteremler  Danışma Kurulu tara
fından,  haftanın  fikri  çalışmaları  ve  
sosyal aktivitelerini  hazırlamak görevi 
Şakul  Muhterem  Locası'na veriidi. 

13 Aralık'da  başlayan Mason Haf-
tası'nda,  İzmir  Vadisi'nde,  normal  
toplantı günlerinde,  "95. Yılında Türk 
Masonluğu"  konusu  ele alındı.  Ayrıca  
16 Aralık'ta  İzmir  merkez  binasında,  

İzmir  Locası'nm  çalışması  bir  ortak  
çalışma  olarak  değerlendirildi  ve bu
rada Tacettin  Ürkmen Kardeş tarafın
dan  bir  konuşma yapıldı. 

Bu  hafta  içinde  çalışan  Loca-
lar'da yapılacak tüm  konuşmalar  bir  
kitapçık  haline  getirilerek  Kardeş
lere  dağıtıldı.  

Ayrıca,  Çeşme Altın Yunus tesisle
rinde,  Büyük Görevliler  ve  dış obedi-
yanslardan gelen Kardeşlerin de katı
lımıyla  bir  çalışma düzenlendi,  bu  ça
lışmada  Bir  Önceki  Büyük  Üstat De
mir  Savaşçın  bir  konuşma yaptı.  Ça
lışmayı  bir  Balo  izledi.  

24  T E S V I Y E  

Türk Masonluğu'nun  95.  Yıl  Kuruluş  Anısına çıkarılan  pul,  



Hemşire 
anısına 

\9 95.  Yıl  Etkinlikleri'nin  
sonuncusu,  17  Aralık  2004  günü,  

iş  Kulelerinin  Sanat  Merkezinde  gerçek
leştirildi.  Kalabalık  bir  dinleyici  topluluğu  
tarafından  izlenen konserde, Rus Konsolo
su  Sayın  Sergey  V.  Velichkin  ve  Fransa  
Konsolosu  Sayın  Jean-Christophe  Peau-
celle  de  bizlerle  beraberdi.  

Büyük  Sekreter  Koray  Darga,  k o n 
serden  önce  yaptığı  tanıtım  konuş 

masında,  "konser i ,  yakın  tarihte  kay
bett iğimiz  değerl i  opera  sanatçımız  

Nüzhet  Oyken  H e m ş i r e m i z i n  
anısına"  ithaf  ett iğimizi  b i ld i rd i .  

Darga'nın  konuşmasından  sonra,  
yaptığı  açılış  konuşmasında,  Büyük  

Üstat  Kaya  Paşakay  "Türkiye 'de  
kültür  ve  sanata yönel ik  bu  tür  

etk inl ik ler imizin  gelecekte  de  
süreceği"ne  işaret  ett i .  

Sergei  Gavri lov,  Ayşe  Sezerman,  Cana  Gürmen,  Steeve  Heimanu  Mai  

iki  bölümden  oluşan  konserin  b i r in
ci  bölümünde  değerli  piyanist,  istanbul  
Üniversitesi  Devlet  Konservatuarı  Piya
no  Ana  sanat  Bölümü  Öğretim  Üyesi  
Cana  Gürmen  Hemşiremiz  Mozart  ve  
Chopin'in  eserlerini  üstün  bir  başarı  ile  
yorumladı. 

ikinci  bölümde,  istanbul  Devlet  Ope
rası  Solist  Sanatçısı  Soprano  Ayşe  Sezer
man  Hemşiremiz,  Mozart'ın  "Saraydan  Kız  
kaçırma"  ve  "Don  Giovanni",  G.  Verdi'nin  

"La Traviata"  ve G. Bizet'in  "Carmen"  ope
ralarından  ünlü  aryaları  seslendirdi.  

Konuk  sanatçı  olarak  konsere  katılan  
Paris  Operası  sanatçılarından  lirik  bariton  
Haitili  Steeve  Heimanu  Mai,  opera  reper-
tuvarının  seçkin  bariton  aryalarını  piyanist  
Sergei  Gavrilov  eşliğinde  seslendirdi.  

Konserden  sonra,  katılan  tüm  sanat
çılara  birer  plaket  takdim  edildi.  Dinleyi
ciler  ve  sanatçılar  konserden  sonra  kok
teylde  bir  araya  geldiler.  

Fransız  sanatçı  Steeve  He imanu  Mai 'n in  plâketini,  Büyük  Üstadımız  
tarafından  sahneye  davet  ed i len,  Fransa  Başkonsolosu  Sn.  Jean-Chr is tophe  
Peaucelle  verdi.  



Kuzey  Kıbrıs'ta  Masonik Çalışmalar 
t , 

Büyük  Üstat  En  Muhterem  Kaya  Paşakay  6-10  
Ekim 2004  tarihleri  arasında  Kuzey  Kıbrıs'taydı  

26 T E S V I Y E 

Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti 

Başbakanı Sayın 

Mehmet  Alı Talat'ın 

özel davetlisi  olarak  

Kıbrıs'a giden  Büyük  

Üstadımız Kaya 

Paşakay'm  ziyaret  

nedeni,  Kuzey Kıbrıs 

Türk  Cumhuriyeti'nde  

kurulması  düşünülen  

Büyük Loca ile ilgili 

çalışmalardı. 

Sayın Başbakanla 

görüşmelerde  bulu

nan  Büyük Üstat 

ayrıca  Kuzey Kıbrıs 

Türk  Cumhuriyeti  

Cumhurbaşkanı 

Sayın Rauf  Dentaş'ı  

da  ziyaret  etti.  



15-16  Ekim  2004  tarihle
ri  arasında  Avusturya  Bü
yük  Locası  tarafından  "Bü
yüyen  Avrupa'da  Masonlu
ğun  Ge l eceğ i  ve  Oynaya
cağı  Rol"  konulu  bir  panel  
düzenlendi. 

Panele  Büyük  Locamız'ı  
temsilen  Büyük  Üstadımız  
Kaya  Paşakay  ve  Hüseyin  
Dilek  Akarlı  Kardeşler  katıl
dılar.  Avusturya  Büyük  Lo
cası  Büyük  Üstadı  Mıchael  
Kraus'un  resmi  davetlisi  ola
rak  Viyana'da  düzenlenen  
bu  panele  katılan  Büyük Üs
tat kürsüden İngilizce bir ko
nuşma  yaparak  konuyla  ilgi
li  Türkiye  Büyük  Locası'nın  
görüşlerini  iletti.  

Büyük  Üstat  Kaya  Paşa-
kay'm,  aşağıda  isimlen  bulu
nan  ülke  Büyük  Locaları'nın  
20  Büyük  Üstadı'na,  dört  
sayfalık bir de  ingilizce bildi
risi  dağıtıldı.  

1.  Türkiye  
2.  Avusturya  
3.  Almanya  
4.  Sırbıstan-Karadağ  
5.  İsrail  
6.  Grand-  Onent  İtalıa  
7.  İsviçre-Alpına  
8.  Romanya  
9.  Rusya  
10.  Lıtvanya  
11.  Bulgaristan  
12.  Macaristan  
13.  Polonya  
14.  Slovenya  
15.  Çek  Cumhuriyeti  
16.  Hırvatistan  
17.  GLN  Fransa  
18.  İspanya  
19.  Portekiz  
20.  Latvıya  

Büyüyen  Avrupa'da  Masonluğun  
Geleceği  ve  Oynayacağı  Rol  

Avusturya  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Michael  Kraus'un  resmi  davetlisi  olarak Viyana'da  düzenlenen  bu  
panele  katılan,  Büyük  Üstat  Kaya  Paşakay  kürsüden  bir  konuşma  yaparak  konuyla  ilgili  Türkiye  Büyük  
Locası'nın  görüşlerini  iletti.  

T.C.  Viyana  Büyükelçisi'nin  Rezidansında  Büyükelçi  
Mithat  Balkan,  Sefire  Gülden  Balkan,  Rabia  Paşakay,  
Büyük  Üstat  Kaya  Paşakay  (üstte).  Büyük  Üstadımız  
ile  Sefire  Gülden  Balkan  aynı zamanda,  T.C.  
Dışişleri  Bakanlığı'nın  1968  yılı  diplomasiye  giriş  
promosyonundandırlar. 
Büyük  Üstadımız,  Avusturya  Bü.  L.  Bü.  Üs.  Michael  
Kraus  ile  (solda).  

T E S V I Y E 27 
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Bulgaristan Büyük  Loca-

sı'na  bağlı  olarak  çalışacak  
Kliment  Ohridski Locası'nın 
kuruluşu,  Türkiye'den  Bü
yük  Locamız  adına  törene  
katılan  Başar  Nuhoğlu,  Ata-
kan  Dikmen  ve  Mustafa  
Doğrusoy  Kardeşlerin  de  
katılımıyla gerçekleşti. 

Kuruluş  törenine,  Loca  
temsücilerinin  yanı  sıra, Al
manya,  Çek  Cumhuriyeti  
ve  Moldovya'dan  da  Kar
deşler  katıldı.  

120'yı  geçen  bir  mev
cutla toplanan ve  Mabed 'e  
usulünce  alınan  Kardeş
lerden  içeriye  en  son  alı
nanlar,  Türkiye'den  katılan  
Kardeşlerimiz  oldu.  

Toplantıda,  yeni  kuru
lan Kliment Ohridski  Loca
sı'nın Üstadı Muhteremi  ve  
Loca  Görevlüeri'nin  is'adı  
yapıldı. 

Kliment Ohridski 
Toplantıda,  Kardeşleri

miz,  Klimend  Ohridski  Lo-
cası'nı  ve  Üstad-ı  Muhte-
rem'ini  kutlayıp,  Büyük Üs
tat  Kaya  Paşakay'm  kutla
ma mesajını  ve iyi niyet  di
leklerini ilettiler. 

Kardeşlerimiz,  toplantı  
sonrasında  Büyük Üstat Bo-
rislav  Sarandev'i  11  Aralık  
2004'de  gerçekleşecek  
Konvan'a davet  ettiler.  

Afrikalı  Kardeşlerimizle birlikte...  

is'ad Töreni  öncesi  beklerken  Büyük  Sekreter  Koray  Darga  
yanındaki  Fas  Büyük  Locası  Büyük  Üstadı  Kaymakamı  
Yassine  Nouini  

Mali  Büyük  Sekreteri  
Boubacar  Keita  B.  Faso  
Bir  Önceki  Büyük  Üstadı  
Alain  Roger  Coefe  B.  
Faso  Büyük  Üstadı  
Djibrill  Yipene  Bassole  

6.  Afrika  Ülkeleri  Büyük  Sekreterler  Toplantısı  27/28  tarihleri  
arasında  Burkina  Faso'nun  başkenti  Ouagadougou'da  yapıldı.  
Toplantı'ya,  Büyük  Locamız'ı  temsi len  davet  edilen  Büyük  Sekre
ter  Koray  Darga  Kardeş'in  yanısıra  Fransa  Mi l l i  Büyük  Locası, Ga
bon,  Fildişi  Sahil i ,  Madagaskar,  Benin,  Gine,  Mal i ,  Düzenli  Fas  
Büyük  Locası, Congo,  Kamerun,  Niger  ve Burkina  Faso  Büyük  Lo-
caları'nın  Büyük  Üstatları  ve  Büyük  Sekreterleri  de  katıldılar.  

Afr ika  ülkelerinin  masonik  çalışmalarının  daha  yüksek  sev i 
yelere  ulaşmasının  amaçlandığı  toplantıda  Koray  Darga,  " tanıdı
ğımız ve 2005  yılında tanımak  is tediğ imiz  Afrika  ülkeler inin  t e m 
si lc i ler i  ile İstanbul 'da  bir  toplantı  arzusunda  o lduğumuzu"  be
lirtt i  ve  konun  gündeme  alınmasını  sağladı.  

Toplantıdan  sonra  Koray  Darga  Burkina  Faso  Büyük  Locası  
Büyük  Üstadı  D.Y.Bassole  Kardeş' in  is'ad  Töreni 'ne  ve  onu iz
leyen  resepsiyona  katıldı.  
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Türk Usulü Başarı  Formülü  
İşe  başlamadan  önce  

İşe  başlarken  

Şaşırırsak 

Kendimize  güvenirsek  

Azmedersek 

İşten  vazgeçersek  

Sonuna  kadar  g i tmek  istersek  

Canımızı  sıkarlarsa  

İşe  coşku ve heyecanla  sarılınca  

İşi  başarıyla  bitirince  

Eğer  işi  başaramazsak  

İNŞALLAH 

B İ S M İ L L A H 

ALLAH  ALLAH  

E V E L A L L A H 

AL İMALLAH 

EYVALLAH 

Y A  ALLAH  

F E S U P H A N A L L A H 

A L L A H ,  ALLAH,  A L L A H  

MAŞALLAH 

HAY  ALLAH.  
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60'lı  yılların  
sonlarından  itibaren 3 1 - 4 0 yaş 

grubundaki  Kardeşlerimizin  sa
yılarının  giderek  arttığını,  yüzde  

40'lan  bulduğunu  tesbit  
ediyoruz.  Kardeşleri

miz,  sonraki  yıllarda  bu  
yoğunluklarını  daha  da  
arttırıyor.  70'li  yıllarda 

bir  ara yüzde  47 ,  yüzde  
4 8 ,  h a t t a  yüzde  52'lere  

ulaşan  3 1 - 4 0 yaş  gru
bundan  Kardeşlerimiz,  
içinde  bulunduğumuz  

yıllarda,  toplam  
nüfusumuzun  yüzde  50'sini  

yakalamış  durumda.  

•  Araştırma:  Osman  Balcıgil  M] 

Geçtiğimiz  yaz,  Türkiye  
Hür  ve  Kabul  Edilmiş  
Masonlar  Büyük  Loca

sı'nın  matrikül  kayıtlarını  deği
şik  açılardan  tasnif  etmeye  ça
lıştığımızda  " gençleşme "nin 

dikkat  çeke
cek  boyutlar
da  olduğunu  
gördük. 

A r a ş t ı r 
mayı,  kısa  
süren  bir  uy
ku  dönemin
den  sonraki  
uyanış  yılı
mız  olan  

1948  yılından  başlatmamızın  
ve  tamamlanmış  son  yıl  olan  
2003'e  kadar  sürdürmemizin  
doğru  olacağını düşündük. 

1 9 7 7 - 2 0 0 3  ARASI  

KİŞİ J 
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31-40 yaş arası  Kardeşlerimizin  başlangıçta  
% 8,5 civarında  olmalarına  karşın  bugün  
%50'lere  ulaştığını  görüyoruz.  
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20  yaşından  da  küçük  Kar-
deşlerimiz'in  varlığını göz  önün
de  bulundurarak,  ilk dilimi 0-20 
yaş  grubu  olarak  tespit  ettik.  
Sonraki  dilimlerin,  21/30,  31-40,  
41-50  ve 50'nin üstü olmasını ka
rarlaştırdık. 

Daha  önce,  Mimar  Sinan  
Dergimiz'in  1978 tarihli  29'un-
cu  sayısı ve  1979 tarihli  30  ve  
31'inci  sayılarında  Türk  Ma
sonluğunun  Nüfus  Coğrafyası  
(Matrikül Hareketleri)  başlığıy
la  yayınlanan,  Nail  Güreli  Kar
deş'in  yaptığı  derinlemesine  
araştırmadan  ve  yine  aynı  der
ginin  121 'inci  sayısında  yayın
lanan,  Doğan  Dirik  Kardeş'in  
yazdığı  İzmir  Vadisi'nin  De
mografik  Masonik  Yapısı  baş
lıklı  yazılardan  (ve  başka  pek  

çok  yazıdan)  farklı  
olarak,  bu  yazıda  
yapmaya  çalışaca
ğımız,  "Türk  Ma-
sonları'nm  zaman  
içinde yaşlara  göre  
yolculuğunu  gözler  
önüne  sermek  ve  
bunun  nedenleri"ni  
anlamaya çalışmak. 

20  yaş altı 
Tablolardan  da  

anlaşılacağı  gi
bi, 1949'dan  buya
na  20 yaşın  altında
ki  Kardeşlerimizin  
sayılarında  bir  
azalma ya da  artma  
söz  konusu  değil.  
Bilindiği  üzere,  
Türkiye  Büyük  Lo
cası,  20 yaş  altında  
olan  gençlerimiz
den,  18 yaşını bitir
miş  olmak  kaydıy
la,  sadece  Mason  
çocuklarına açık. 

YÜZDE 
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21-30  yaş  arasın
daki  Mason  Kardeşle
rimizin sayısı,  matrikül  
kayıtlarımıza  göre  is
tikrarlı  bir  artış  göste
riyor.  Başlangıçta  or
talamaları  yüzde  5'i  
ancak  bulan  bu  yaş  
grubundaki  Kardeşle
rimizin  bugünlerde  
yüzde  20'lere  ulaştığı
nı  görüyoruz.  

31-40  yaş  arası  
Bu  yaş  grubunda  

olan  Kardeşlerimizin  
başlangıçta  yüzde  8.5  
civarında  olmalarına  
karşın,  bugün  toplam  
nüfusumuzdaki  yeri
nin  yüzde  50 ' le re  
ulaştığını tesbit  ediyo
ruz. 

Uyanıştan  hemen  
sonraki  yıllarda,  istik
rarlı bir şekilde  yüzde  
30'lar  civarında  sey
reden  31-40 yaş  gru
bundan  Kardeşlerimi
zin  50  'li  yılların ortala
rından  itibaren  yüzde  
30'ların  üzerine  çıktı
ğını görmüş  oluyoruz.  

60'lı  yılların  sonla
rından  itibaren,  bu  yaş  
grubundaki  Kardeşle
rimizin  sayılarının  gi
derek  arttığını  tesbit  
ediyoruz.  Bu  yıllarda  
sayıları  yüzde  40'ları  
bulan  Kardeşlerimiz,  
sonraki  yıllarda bu  yo
ğunluklarını  daha  da  
arttırıyorlar. 

70'li  yıllarda,  bir  
ara  yüzde  47,  yüzde  
48  hatta yüzde  52' lere  
ulaşan  31-40 yaş  gu
rubundan  Kardeşleri

miz,  içinde  bulundu
ğumuz  yıllarda,  top
lam  nüfusumuzun  
yüzde  50'sini  yakala
mış  durumdalar,  

41-50  arası  
Bu  yaş  grubundan  

Kardeşlerimizin,  Tür
kiye'de  Masonluğun  
uyanışının  asıl  sağla
yıcıları  olduklarını  
teslim  etmemiz  gere
kiyor.  Matrikül  kayıt
ları  bize, 1949  yılında,  
uyanışı  gerçekleşti
ren  Masonlar'dan  
yüzde  90'a  yakınının  
41-50  yaş  arasında  ol
duğunu  gösteriyor.  
Yine  matrikül  kayıtla
rından,  bu  yaş  gru
bundan  Kardeşlerimi
zin,  meşaleyi  kendile
rinden  bir  sonraki  ku
şağa teslim etmek için 
büyük  bir  çaba  içine  
girdiklerini  anlıyoruz.  

31-40  yaş  grubun
dan  Kardeşlerimizin  
oranı,  bir  yıl  içinde  
yüzde  8  civarından,  
yüzde  30'un  üstüne  
çıkıyor. 

Böylece,  genel  top
lamda  41-50 yaş  gru
bundan  Kardeşimizin  
sayısı  da  bir  yıl  ıçmde 
yüzde  86.6'dan  yüzde  
46.6'ya  düşüyor.  

41-50  yaş  grubun
dan  Kardeşlerimizin  
genel toplamımız için
deki  yüzdesi  1950 yı
lından  sonra  da  sürü
yor.  Bundan,  41-50  
yaş  grubundan,  ge 
çen  çeyrek  asır  süre
since  her  geçen  yıl  
daha  az tekrıs  yapıldı
ğını  anlıyoruz.  
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1949 

720 21/30 31/40 41/50  51  / -

15 
1950 12 35 43  5  
1951 5 21 23  4  
1952 3 22 23  8  
1953 6 15 20  1  1  
1954 9 34 37  19  
1955 2 3 9 33  19  
1956 6 3 5 51  14  
1957 6 4 4 39  1  1  
1958 6 4 9 53  17  
1959 4 4 3 3 8  2 0  
1960 5 33 40  15  
1961 12 4 4 44  16  
1962 1 7 42 3 0  13  
1963 1  1  3 8 43  16  
1964 12 32 48  19  
1965 7 31 34  1  1  
1966 1  1  42 46  2 0  
1967 17 3 8 51  22  
1968 15 4 5 46  17  
1969 19 57 4 0  18  
1970 16 4 0 51  16  
1971 16 37 37  1  1  
1972 2 8 51 55  2 0  
1973 

— 
2 4 3 9 47  12  

1974 — 3 5 84 79  24  
1975 — 2 5 77 57  2 0  
1976 1 3 5 87 51  18  
1977 1 3 6 83 74  27  
1978 3 6 96 48  23  
1979 13 61 3 8  17  
1980 1  1  54 3 9  8  
1981 2 9 104 87  3 0  
1982 22 1 1  1  51  29  
1983 2 3 1  14  52  25  
1984 2 9 95 75  3 0  
1985 1 23 81 65  2 0  
1986 1 27 145 94  24  
1987 27 74 95  17  
1988 1 2 9 103 83  32  
1989 3 0 1 13 74  21  
1990 41 142 98  32  
1991 2 9 106 105-  27  
1992 1 4 9 138 23  32  
1993 53 129 118  24  
1994 6 3 142 114  3 6  
1995 7 9 162 152  32  
1996 2 74 153 152  50  
1997 2 6 0 165 121  32  
1998 7 0 193 137  57  
1999 1 104 193 119  42  
2 0 0 0 77 192 102  41  
2001 2 79 182 110  42  
2 0 0 2 73 2 6 6 144  42  
2 0 0 3 3 67 176 8 8  27  
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5 1 - v e  üstü  
1949  yılında  gerçekleşen  

uyanışta,  50  yaş  üstünde  Ma
son Kardeşimiz  olmadığını gö
rüyoruz.  1950  yılında  tekris  
olan  50  yaş  üstü  Kardeşleri
mizin genel toplama oranı yüz
de  12. Sonraki yıllarda  bu  yaş  
gurubundan  Kardeşlerimizin  
genel toplamdaki  yerleri  biraz  
artar  gibi  olsa  da,  içinde  bu
lunduğumuz yıllarda bu  oranın  
yüzde  6,5'a  kadar  düştüğünü  
görüyoruz. 

Matrıkül  kayıtlarımızda,  
geçmişten  geleceğe  yaptığı
mız  yolculuk,  Türkiye'de  Ma
sonların  her  geçen  gün  biraz  
daha gençleştiğini gösteriyor. 

(  (  

Büyüme 
Geçtiğimiz  günlerde  İrlan

da'da  yapılan  Büyük Sekreter
ler  Toplantısından  edindiği
miz  izlenim  de  (ilerleyen say
falarda  okuyacaksınız),  Türki
ye'de  Masonluğun  yaş  olarak  
gençleşirken,  miktar  olarak  
arttığına  da  işaret  ediyor.  Av
rupa'da  birkaç  yüz  yıldır  hiç  
kesintisiz Masonluk  yapabilme  
ayrıcalığına sahip bazı ülkeler
le  karşılaştırıldığında  bile, yüz
de  3.5'luk  büyüme  oranıyla  
Türkiye'de  Masonluğun  hızla  
geliştiğini söylemek mümkün. 

Buna  karşılık,  Hollanda  (-
0.8),  isviçre  (-1.7)  gibi  bazı  
ülkelerde,  Masonluk kan kay
bediyor. 

Avusturya  (+2),  Finlandiya  
(+2.5)  gibi  bazı  ülkeler  büyü
melerini  Türkiye  Büyük Locası 
ölçüsünde  olmasa  bile  sürdü
rebiliyorlar. 

Uzun  bir  süre  sonra  Mason
lukla  tekrar  kucaklaşan  Çek  
Cumhuriyeti  (+7.5)  gibi ülkeler
de  biraz da  uyanıştan  kaynakla
nan bir büyüme  sözkonusu.  

D a h a  d a  Ç o k  Ç a l ı ş m a l ı y ı z  

darecileri,  Spekülatif  Mason
luğun  başından beri, Mason
luğun  gençleşmesi ve  genç  

kalması  gerektiği  hakikatini  
görmüş  ve  bu  yolda  üyelerini  
teşvik  e-debilmek  
için  Mason  çocuk
larına  bazı  kolay
lıklar  sağlamıştır.  
Bunlar,  onların  18  
yaşında  mesleği
mize girebilmesi ve 
giriş mükellefiyetle
rinin azaltılması idi. 

Masonluk  öğre
tisinin  ne  kadar  
uzun  ve  zor  oldu
ğunu bildiğimiz için 
insanların  mesleğe 
erken  girmesinin  
faydasını anlamak zor  değildir.  
Bir  Mason çocuğunun  yaşadığı 
ortam,  babasından  tevarüs  
edeceği  meziyetler  ve zaman 
içinde  kafasında oluşacak dü
şünce  tarzı,  onun  ilerde  Ma
sonluğa intibakını kolaylaştıra
cak  ve  hızlandıracaktır.  

Türk Masonluğunda  zaman  za
man  Loca yöneticileri aldıkları  ka
rarlar ile Masonluğu  gençleştirmek 
için gayret sarfetmişlerdir.  Mesela  
6  No.lu Kardeşlik  Muhterem Loca-
sı'nın, bugün  artık aramızda olma
yan  ileri görüşlü Üstatları  1968  se
nesinde aldıkları bir karar ile  Loca
larına, gençleri  ve  tercihan  Mason  
çocuklarını almaya başladılar.  Ge
çen  senelerde,  yani  bu karardan 
30 sene sonra  bu  Loca'da 27 tane 
Mason çocuğu,  torunu veya dama
dı Mason  mevcuttu.  

Hür  ve Kabul Edilmiş Mason-

Tunç 
T İ M U R K A N 

Önceki  Büyük  üstat  

lar  Büyük  Locası'nın  idarecileri  
de,  yani  Büyük  Kurul  da,  aynı  
yoldan  gidip,  Türk  Masonlu
ğumun  gençleştirilmesi  yolunda  
önemli adımlar attı. Bunlardan bi

ri  Mason çocukları
na  girişte  tanınan  
kolaylıklar,  ikincisi  
ise  her sene munta
zaman  yapılan  Ma
son  çocuklarına  Ma
sonluğu  tanıtma ve 
anlatma toplantıları
dır.  1988  den  beri  
yapılan  bu toplantı
lar  sayesinde  ara
mıza  pek  çok Ma
son  çocuğu veya to
runu katılmıştır. 

Ancak  yapılan  
istatistikler  bu  katılımların  he
nüz  yeterli  olmadığını  göster
mektedir.  Mason  çocuklarının  
oranını  yükseltmek  için  bu ço
cuklara  sağlanan maddi  avan
tajları  daha  arttırmak  ve  giriş  
ücretlerini  çok daha aşağı  çek
mek  gerekmektedir.  Masonluğa  
girişte,  en fazla  yüzdeye  sahip  
olan yaş  grubu 30-40 yaş  arası
dır,  ikinci  grup  ise  40-50 yaş 
arasıdır. 

Türk  Masonluğu'nun  üye  
sayısının  artış  oranı,  öteki  ül
keler  ile kıyaslandığında  gayet  
iyi,  hatta  mükemmeldir,  ancak  
ülkemizdeki  ortalama  yaşam  
süresinin  kısalığını da dikkate 
aldığımızda  Türk  Masonluğu-
'nu  gençleştirme  konusunda  
vakit  kaybetmeden  ciddi  ted
birler  alınması gerektiğini  gör
mekteyiz. 

i l i 

ll 
m 
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Türk Masonlarının  Yarım Yüzyıllık 
Yaş  Dağılımları:  1950-2000  

Ortalama renk ve yaş Lejandı:  Sarı: 55; Yeşil: 25;  Kırmızı: 45, Mavi: 35 

Dönem 

Uyanış  ertesi  
DP  İktidarı  

Kara  Borsa  
Korunma 

27  Mayıs  
Milli  Birlik  

Adalet  Partisi  
Restorasyonu 

12  Mart  Darbesi  
Sıkı  yönetim  

Kurtarılmış  bölge  
Şehir  gerillası  

Özal  Piyasa  
Demokrasisi 
Mali  Reformlar  

Sovyetler  Birliği  
Dağılıyor 

Bunalımlar ve 
Küreselleşme 

En  genel gözlem,  iki  belirgin yaş grubu var: 
Çoğunluktaki  Orta yaşlılar (35  + 45 yaşlar) 

Azınlıktaki  Gençler ve Kıdemliler  (25+  55 yaş) 

5-yıl  Aralıkları  Yaş grupları Değişim  Eğilimi  

1 9 5 0 - 1 9 5 5 5 5 - 3 5 
4 5 - 2 5 

Yükse l i yo r 
Düşüyor 

1 9 5 5 -  1960  4 5 - 2 5 
5 5 - 3 5 

Y ü k s e l i y o r 
D ü ş ü y o r 

1 9 6 0 - 1 9 6 5 2 5 - 3 5 
4 5 - 5 5 

Y ü k s e l i y o r 
D ü ş ü y o r 

1965  -  1970  Bütün  Yaşlar  durağan  

1 9 7 0 - 1 9 7 5 3 5 
5 5 - 2 5 
4 5 

Yükse l i yo r 
Kararlı  -
D ü ş ü y o r 

1975  -  80  3 5 
4 5 
2 5 - 5 5 

Yükse l i yo r 
Kararlı 
D ü ş ü y o r 

1 9 8 5 - 1 9 9 0  2 5  -  4 5  
5 5 - 4 5 

Yükse l i yo r 
D ü ş ü y o r 

1 9 9 0 - 1 9 9 5  Bütün  yaşlar  beklemede  

1995  - 2 0 0 0  2 5 - 3 5 
5 5 
4 5 

Yükse l i yo r 
Kararlı 
D ü ş ü y o r 

Açıklama 

İki  Partili  

Vatan  Cephesi  

Askeri  Darbe  

Bekle Gör! 
Geçiş,  N'olacak?  

Sonuçsuz 
Belirsizlik 
Hali 

İç savaş  prova  
Güven  bunalımı  
Noluyo?  Nereye?  

Ayarlama 
Uyarlanma 
Gecis 

Avrasya 

Bunalımlar 
Reformlar 

Dikkat:  Büyük  üst gruptaki  yükseliş  ve düşüşler,  birbirine  bağlı  olaylar.  Bir yaş grubundaki  artış,  öteki  grupta  düşüş  gibi  
görülüyor;  Oysa  bu eğil imler  birbirinden  bağımsız  değil.  



Başı  Büyük Üstatlar  Çekti  j j 

968 yılı başlarında 26 yaşındayken tekris edil
diğimde, toplam  üye  sayısı 2 binlerle  ifade edi
len camiamızın en genç üyelerinden  biriydim.  

Dönemin  Büyük  Üstadı  Hayrullah  Örs,  bulunduğu  
hemen  her toplantıda,  gençlerin  azınlıkta  
kalmayıp, çoğunluğu oluşturmasının  sağ
lıklı bir Büyük Loca için en  önemli koşulla
rın  başında  geldiğini  söylerdi.  Ancak  
gençleşme o dönemde  kolay bir  iş  değildi.  
Çünkü  benim  de bizzat  yaşadığım gibi, 
büyük çoğunluğu  orta yaşın  üzerindekile
rin teşkil ettiği bir Locaya bir gencin uyum 
sağlaması hiç de  kolay olmuyordu. Başını 
Büyük Üstatların çektiği gençleşme  çaba
ları  giderek  sonuçlarını verdi. Tekris edi
len gençler, zamanla kendi yaşıtlarını  ca
miaya  önerdiler  ve nihayet  bugünkü se
vindirici durum ortaya çıktı. 
Peki,  Türk  Masonluğu  üzerinde  niçin  
uzun yıllar  ileri yaşlardaki  Kardeşler  söz  
sahibi  oldu?  Kanımca bunun  en önemli  nedeni,  
"uyanış"tan sonra Masonik faaliyeti  yeniden  başla-

Ahmet 
Ö R S 

Büyük 
Kutsal  Kitap  

Emini,  önceki  
Büyük  Sekreter  

tan Kardeşlerin uzun süre kendi yaşıtları olan tanı
dıklarını  buraya getirmeleri.  Çevredeki genç aday
ları  arayıp  bulmaktansa,  akran  arkadaşları  öner
mek daha kolay bir iş olsa gerek. 

Bugün varılan noktanın en sevindirici ya
nı,  yalnızca Mason nüfusumuzun  giderek  
gençleşmesi değil.  Beni  asıl  mutlu  eden  
taraf,  aramıza  katılan  genç  Kardeşlerin  
camia içinde aradıklarını buluyor olmaları. 
Çünkü  gelenlerin  büyük  çoğunluğunun  
devamlı, ilgili ve katılımcı  Kardeşler  oldu
ğunu gittiğim Localarda gözlemekteyim. 
Yine de,  hiç değilse belirli bir süre ara
mızda  bulunup  mesleğimizi  iyi öğren
miş genç Kardeşler arasında bir araş
tırma  yapılması  çok yararlı  olur.  Ben  
kendi  adıma onların  Masonluğumuzla  
ilgili görüşlerini  öğrenmeyi çok isterdim. 
Zira değişen dünyada, temel  çizgimiz
den  ayrılmadan,  genç kuşaklar için  ca

zibesini  koruyan  bir  sistemin  ancak  bu bilgiler 
üzerine kurulabileceği kanısındayım. 



AVU STRALYA'DA  BİR  DENEME  

İkinci  Dünya  Savaşı'ndan  önce Avustralya'da, 

tekris  harcı ortalama  iki  haftalık,  senelik  aidat  

da  tek  haftalık  gelir  kadardı.  Eğer  aidatlar  

enflasyonu takip  etmiş  olsaydı,  1995  yılında  bu  

rakam yıllık  aidat 400  Dolar, tekris  harcı  da  

800  Dolar  olacaktı.  Oysa,  "aidat  pahalı olursa 

Kardeşler  ayrılır"  endişesiyle,  aidat düşük tutu

lunca,  kalite  de  düştüğü  için  Kardeşler  ayrıldı.  

Azalan  Loca 
nüfusuna çare: 

KALİTE 
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Yıllar  boyu  süren  bu  durum  
standartların  düşmesine  ne
den  oldu.  Daha  da  ucuzlat
mak  üzere,  bu  kez,  kardeş  

sofrası  ziyafetten  fast  food  yemeği
ne  dönüştü.  Gençlere  kolaylık  sağ
lamak  üzere,  kıyafet  kuralları  gev
şetildi,  Standartlar  düştükçe,  istifa
lar  çoğaldı, sel halini  aldı. Yem üye
ler,  Üstat olur olmaz ayrılıyorlar. Ra
porun yazarına göre, bu  durum  "to
lerans  faktörü"  ile  izah  edilebilir.  
Standartlar  düştükçe,  kaliteli üyele
rin toleransı  gittikçe azaldı.  Etki ge
ometrik  oranlarda  gelişti,  standart  
düştükçe,  istifalar artı. Kalanlar  daha 
düşük  standartlara  razı  olmak  zo
runda  kaldılar.  

Kar  topu  etkisi  sonucunda,  Lo
calarda törenleri yönetecek  bilgili,  
birikimli  Kardeşler  azaldı,  törenle
rin  kalitesi  düştü.  Gençlerin  katıl-
mayışıyla,  yaş  ortalaması  yükseldi.  
Halkla  ilişkiler  zayıfladı,  Kardeş
lerin  Masonlukla  iftihar  etme  duy
guları  azaldı, böyle olunca da,  hüs
rana  uğramamak  için,  harici  teklif
leri  eksildi.  

Epicurean  Locası'nın  
Kuruluşu: 

Yukarıdaki süreci  değerlendiren  
ve  Masonluğun  eski  şanını  özleyen  
Kardeşler,  çare  olarak,  en  yüksek  

standartlarla  çalışacak bir Loca  kur
maya  karar  verdiler.  Standardı  
yüksek  olmayan her  öğe yok edile
cekti.  Bu  düşünceyi  iki  sütuna  da
yandırdılar: 

1. Yüksek kalitenin bedeli  öden
meli 

2.  Yeni  üye  kaydı  ve  gelenlerin  
kalmasının temin  edilmesi.  

a)  Yeni  üye  temini:  Kardeşlerin  

mesai,  kıyafet  ve  kardeş  sofrasının  
zenginliği ile iftihar etmeleri gerekir 
kı,  göğüslerini gere gere  kaliteli in
sanları  davet  etsinler.  

b)  Gelenleri  muhafaza  etmek:  
Kalitesi  yüksek  bir  Loca,  uzun  vâ
dede,  yeni  üyelerini  muhafaza  
eder,  ancak,  bu  yeterli  değildir.  
Kalite  sunan,  Rotary,  Lions  gibi,  
başka  saygın  kuruluşlar  vardır.  
Masonluğun  farkı,  ahlâk ve  etik  ku
ralları  ön  plana  çıkaran,  masonik  
yaşam  tarzı  öneren  bir  eğitim  mü
esses i  olmasıdır.  Masonluk,  bir  de  
evrensel kardeşliğin ideali için hiz
met  verir.  Üyelerini  muhafaza  et
mek  isteyen  bir  Locanın  anlaması  
g e r e k e n  şey,  sütunlarda  oturan  
Kardeşin, orada neden  oturduğunu  
bilmesini  temin  etmektir.  Kısaca,  
kazandığı  üyelere  Loca  kalite  ve  
masonik  eğitim  sunmalıdır.  

işte,  bu  ana  fikirle  yola  çıkan  
Avustralyalı  idealist  35 Kardeş,  Şu
bat  1993'de,  Epicurean  Locası'm  
kurdular. 

Epicurean  Locası  
İçtüzüğünün  Bazı Maddeleri: 

•  Locanın amacı  törenlerde,  ça
lışmalarında  ve  Loca  kapandıktan  
sonra  (kardeş  sofrası,  sosyal  etkin
likler)  kaliteyi ön plana  çıkarmaktır.  
Kalitenin bedeli  ödenecektir.  
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•  Loca içi görevler,  sırası  gelene  
değil,  ritüel  bilgisi, devam ve  genel  
ilgisiyle, hak edene  verilecektir. Bu
nun  için  Loca,  Üstadı  Muhterem'in  
başkanlığında,  bir  terfi  komitesi  
kurmuştur. 

•  Tanınmayan  ziyaretçiler  için  
kefil  aranacak  veya  sınavdan geçi
rilecektir. 

•  Araştırma  Komitesi  adayların  
tetkikini  yapacaktır.  

•  Eğitim  Komitesi  terfi  zamanı  
gelen  Çıraklara  masonik  eğitim  se
minerleri  tertip  edecektir.  Geçiş  ve  
Yükseliş  otomatik  olmayacak,  aday
lar tören  gününden önce, Eğitim Ko
mitesi  tarafından  sınanacaktır,  Terfi,  
hakkı  kazanılırsa  kıymeti  artar.  

•  L o c a ' y a  Önceki  Üstadı  Muh
teremler in  arasından  s eç i l ecek ,  
eğitimden  sorumlu  bir  "mentor"  
tayin  edilecektir.  Rehberlik  mües
seses i bu mentor'a  bağlı  olacaktır.  

•  Loca'nm  hasenat  işleri  amaca  
yönelik yürütülmelidir. Tekris  töreni  
esnasında  öğretilen  yardım etme  il
kesi harekete  geçirilmelidir.  

•  Önemli  törenlerden  bir  gün  
önce,  mutlaka  prova  yapılacaktır.  

•  Mesaiyi  gereksiz  uzatmamak  
için  Büyük  Loca  levhalarının  özeti  
ve  tersimat  kopyaları  toplantıdan  
önce  Kardeşler'e  dağıtılacaktır.  

•  Locanın bir 1 'Ziyafet ve Sosyal İş
ler  Komitesi" olacaktır. Üstadı  Muhte
rem,  Sekreter,  Hazine  Emini ve  Üsta
dı Muhterem'in önereceği ek Kardeş
ler  Komiteyi teşkil  edecektir.  

•  Kardeş  sofralarında,  önceden  
planlanan  konferans  veya  tartışma
ların  dışında,  konuşmalar  kısa  tutu
lacaktır. 

18401ı  yıllarda  "Türkiye  Avrupa'daydı"  
İrlanda'ya Abdülmecid'in  kıtlık yardımı... 

1994  yılında,  İrlanda  Büyük  landa'nın ıstırap çeken  acılı halkı-

SONUÇ 
Çalışmaya  başladıktan  üç  yıl  

sonra,  Loca'nm  mevcudu  net  %  54  
artmıştır.  Epicurean  Locası  model  
oldu,  aynı  yolda  başarılı  yeni Loca
lar  kuruldu.  

Locası'nda  bulunan  Türkiye ile  il
gili  arşiv  malzemelerini  almak  
üzere  Dublin'e  gittiğimde,  Büyük  
Elçi  Sayın  Taner  Baytok  bana  
1847  "patates kıtlığı"  ile  ilgili ya
zışmaların  fotokopilerini  verdi.  

İrlanda'da,  1846 -  1 8 4 8 yılla
rı  arasında kıtlık  felâketi  yaşan
dı.  Patates  çiftçilerin  ektikleri  
tek  üründü ve patates yaprakla
rına  dadanan  bir  parazit  nede
niyle,  peş  peşe  üç yıl  mahsul  alı
namadı.  Bir buçuk  milyon  insan  
açlıktan  öldü,  bir  o  kadarı  Ame
rika'ya göç etti. 

Sultan  Ab-
dülmecit  İrlan
da'ya  üç  gemi  
buğday  yolladı  
ve  1000 altın  hi
be etti. 

Büyük  Sek
reter  Pek  Muh
terem  Koray  
Darga  Karde-
şim'in  katıldığı  
ve  İrlanda'da  
gerçekleşen  Bü
yük  Sekreterler  
Toplantısı,  bana bu  anımı ve  bel
geyi  hatırlattı.  

Ceiii Laylkt&z 

Teşekkür beratının  tercümesi:  
EMPERYAL  MAJESTELERİ  
SULTAN 
ABDULMECİT  HAN 
TÜRKİYE  İMPARATORU  

Majestelerinize  Saygıyla Sunulur: 
Aşağıda  imzaları olan  bizler,  

İRLANDA'nın  Asilzadeleri,  
Centilmenleri ve Vatandaşları, İr-

na  göstermiş olduğunuz  muhte
şem  şefkat ve yardıma şahit ola
rak  içten  teşekkürlerimizin  Ma-
jestelerinizce  kabulünü  rica eder, 
ayrıca  BİN ALTIN  POUND hibe et
mekle  gösterdiğiniz  âlicenaplık  
için  de  teşekkürlerinin  kabulünü  
rica ederler. 

Tanrı  buyruğuyla  İrlanda'nın  
zavallı  halkı  tek  besin  maddele
rinden  mahrum  kalarak  şimdiye  
kadar  hiç bir medeni  milletin  ge
çirmediği  bir kıtlık yaşamıştır.  Bu 
acil  durumda,  İrlanda  Halkı'nın,  

kendileri ve  aile
lerinin  açlık  ve  
ölümden  kurtu
labilmeleri  için,  
kendileri  kadar  
zarar  görmemiş  
diğer  ülkelerin  
şefkat  ve  yar
dımlarına  müra
caat  etmekten  
başka  çareleri  
kalmamıştır.  Ve  
Majesteleriniz, 
asaletle  bu  yar
dım  çağrısına  

cevap  vererek  Avrupa'nın  diğer  
büyük devletlerine  zorda olan  in
sanlara  yardım etmek  hususun
da  örnek oldunuz. 

Bu  zamanlı  ve  içten  yardım  
çok  insana ulaştı  ve  onları  ölüm
den  kurtardı.  Tekrar  izninizle,  
halk  adına  minnettarlığımızı  ifa
de  etmek  istiyor,  iktidarınızı  ka
bul eden geniş  topraklarda  bizim  
katlanmak  zorunda  kaldığımız  
benzer  felâketlerin  olmamasını  
yürekten  diliyoruz.  

İmzalar... 



Avrupa Büyük Sekreterler Toplantısı 
Loca sayısı:  63  
Üye  sayısı: 2767 
Büyüme oranı: % 2 

Yeni mabet tahsisi:  2 (Viyana'da) 
•  Araştırma Locası Quatuor Co

ronati 30 . yıldönümünü  kutladı  
•  18,  yüzyılda  inşa  edilen  bir  

masorıik mabet  içeren Rosenau  şa
tosunda  "Sembollerle  Yaşama  -  in
giliz  Hürmasonluğu'nun  Dört  Dün
yası"  adında  çok  rağbet  gören  bir  
masorıik sergi  açıldı,  

•  Sınır  kentlerde  İtalya,  Çek  
Cumhuriyeti,  Slovakya ve  Slovenya  
ile  çok yakın  ilişkiler.  

•  Almanya Büyük Locası ile  Bos
na'da  ikinci  Locayı,  Fransa  Büyük  
Locası  ile  de  Ukrayna'da  bir  Loca  
açma  hazırlığında.  

l a 
CEK  CUMHURİYETİ  

Loca sayısı: 12 
Üye  sayısı: 270 
Büyüme oranı: % 7.5 

Localar  üç  ayrı  ritte  ve  beş  ayrı  
dilde  (Çekçe, Slovakça,  ingilizce,  Al
manca  ve  Fransızca)  çalışıyor,  Slo-
vakya'da kurulmakta olan bir Locanın 
kuruluşu,  ilgi azlığından,  ertelendi,  

DANİMARKA 
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Danimarka  Büyük  Locası  isveç  
ve  Emulation ritlerinde çalışıyor. İs
veç  ritinde asli üye  olmak için Hıris
tiyan olma şartı aranmaktadır. 

Loca sayısı: İsveç Ritinde :  89  
Emulation Ritinde:  47  
Araştırma Locası:  1  
Üye  sayısı: İsveç Ritinde:  7.644  
Emulation Ritinde:  1.654  

8 / 9  Ekim  2004  
Katılan 25  Büyük Loca: 

(Alfabetik  sırayla)  

Almanya,  Avusturya,  Belçika,  

Danimarka,  Estonya,  

Finlandiya,  Fransa,  

Hırvatistan,  Hollanda,  

İngiltere.  İrlanda,  Iskoçya,  

Islanda.  İspanya,  İsveç,  

İsviçre,  İtalya,  Latvia,  

Lltvanya,  Lüksemburg.  

Macaristan,  Portekiz,  Rusya,  

Slovenya.  Türkiye.  

n Büyük  Sekreter  Pek  
Muhterem  Koray  
Darga  Kardeş,  irlan
da'da  gerçekleşen  
Büyük  Sekreterler  
Toplantısı'nda  katı
lımcı  Büyük  Sekre
terlere  hitaben bir 
konuşma yaptı ve 
Türk  Masonları  

olarak  uğradığımız  menfur  saldırı  son
rasında  gösterdikleri  hassasiyet  ve Tür
kiye'deki  Kardeşlerini  yalnız  bırakmayan  
davranışları  için  teşekkür  etti.  

•  Danimarka  Kilisesi  ile  ilişkiler  
iyi.  Adayların  arasında  çok  sayıda  
genç  rahip bulunuyor, 

•  Dışa  açılma programı  ç erçe 
vesinde  kültür  gecesinde,  Büyük  

Loca  binası  ile  diğer  kentlerdeki  
mabetler  dört saat boyunca  genel  
ziyarete  açılıyor,  Ziyaret sırasında 
2000  -  3 0 0 0  kişi Büyük Loca  bina
sını  geziyor.  

TESVİYE 



ESTONYA 

Loca  sayısı:  7  + Araştırma  Locası  
Üye  sayısı:  211  

•  Estonya Büyük Locası Finlandi
ya  Büyük  Locası  tarafından  18 Ma
yıs  1999'da kuruldu. 

•  Lüteryen  Kilise  ile  ilişkiler  iyi,  
Önceki Büyük Üstat Talinn' 'Dome'' Ki
lisesi mütevelli  Heyetinin  başkanıdır,  

•  Hükümet  ve  medya  ilişkilerin
de  sorun  yok,  

•  "Vendlus"  (Kardeşlik)  adında  
yılda  üç  kez  çıkan  bir  dergileri  ve  
"Osiris"  Araştırma Locasının  yıllık  
yayını var, 

FİNLANDİYA 
1  ...  

Loca  sayısı:  151  (2003'de iki,  
2004'de  de  iki  Loca kuruldu). 
Üye  sayısı:  6 2 0 0  
Büyüme  oranı: % 2.5  -  3  

•  Medya  ile  ilişkiler  düzgün.  Bü
yük  Üstat  TV'de  bir  söyleşide  bu
lundu,  Finlandiya'nın  iki  büyük  ga
zetesinde  ve  bir  çok yerel  gazete
de  Hürmasonluk  hakkında  yazılar  
çıkıyor,  basın  konferansı  tertip  edil
di,  Locanın  kuruluş  yıldönümünde  
mabetler  halka açılıyor,  

•  "Koilliskuma"  adındaki  dergi
leri yılda  altı kez  yayınlanıyor,  

•  Hasenat: Dul kesesi muhtevası  +  
Büyük Locanın  10,000  $ katkısı  genç
lerde  uyuşturucu ile  mücadele  kam
panyasına destek  olarak veriliyor, 

Loca  sayısı:  1487  
Bölge  Büyük  Loca  sayısı:  27  
Üye  sayısı:  33 .000  

Bu  yıl,  Limousin,  Alsace,  Martini
que ve  Réunion Bölge  Büyük Locala
rı  kuruldu  (son  ikisi Karaib  adaları),  

•  Hasenat  işleri  için  Kamu Yara-

Toplantı'da  Türkiye  büyümesini  
yüzde  3.5  olarak  açıkladı.  

rma  F.N.G.L,  Vakfı  11  Aralık  
2003'de  tescil  edildi.  

•  Parlamento ve  Senato  heyetle
ri  laiklik  ve  yaşamlarının  sonuna  
gelmiş  insanlara yardım  konuların
da  bize  danıştılar,  

•  Bourkına Faso'nun başkenti  Ou-
gadougou'da,  Fransızca  çalışan  13  
Afrika  Büyük Locasının 45  görevlisi
ne  bir haftalık seminer tertip edildi, 

•  10 Ekim 2004  tarihinde Sorbo-
ne  Üniversitesi'nde  (Paris),  "Etikve  
Geleneksel  Hürmasonluk"  konulu  
bir  konferans  tertip edildi. 

•  Paris  Belediye  Sarayımda  
"open  house"  şeklinde  bir  davet  
tertip  edildi,  Yaklaşık  3000  kişinin  
katıldığı  davette bir de  klasik  müzik  
konseri  sunuldu.  

•  Büyük Loca'nın 90,  yıldönümü  
2003'de  Cannes'da  3000  Kardeşle  
55  yabancı delegasyonun  katılımıy
la  kutlandı,  

HIRVATİSTAN 

Loca  sayısı:  6  
Üye  sayısı:  160  

•  Kilise,  Hükümet  ve  medya  ile  
ilişkileri  yok,  

•  Yılda dört kez  yayınlanan "La
birent"  adında bir dergileri var, 

HOLLANDA 

Loca  sayısı:  Hollanda'da  146  
Antil  Adaları: 2; 
Aruba:  3; Surinam: 3; 
Zimbabwe:  7;  Güney  Afrika: 1 
Toplam  Loca  sayısı:  162  
Toplam  üye  sayısı: 6 1 9 4 
Artış  oranı: (-) 0.8 

Felsefi  Ritler: Modern veya  Fran
sız  Riti; Prens Frederik Locaları; Es
ki ve  Kabul Edilmiş iskoç  Riti; Kutsal 
Royal  Arch; Mark  Masters  Masons;  
Royal and Select  Masters; Royal Or
der  of Scotland; Red Cross of Cons-
tantine; Tampliye  Şövalyeleri,  

Hasenat:  Burs,  sağlık,  yaşlılar  
evi,  dul  hemşireler,  masonik  araş
tırma,  yayın,  afetzedelere  yardım  
gibi konular için  12  vakıf.  

İNGİLTERE 

Loca  sayısı:  
Londra  Metropolitan  Büyük  Locası
na  bağlı:  1.537  
Bölge  Büyük  Localarına  bağlı  (47  
Bölge): 6.171 
District  Büyük  Localarına  bağlı  (33  
District): 729 
(Deniz  aşırı  Bölge  Büyük  Locaları)  
6  deniz  aşırı  Müfettişlik'e  bağlı: 20 
Diğer  Localar:  17  
Toplam  Loca  sayısı:  10 .474  
Üye  sayısı:  280.871  

Kilise ile  ilişkiler:  Pro Büyük Üstat 
"Kilise  ile  ilişkileri  Yürütme Komite-
si"ni kurdu, Komitenin  başkanlığına  
da  Royal  Arch  Büyük  Görevliler  
Kurulundan bir rahibi atadı, 

Medya  ile  ilişkiler:  Milli ve  yerel  
medyada  Hürmasonluğun  promos
yonu ve  Masonluğun  gündemi  hak
kında  halkı  bilgilendirmek  üzere  
sürekli yaym  yapılıyor.  

Yayınlar:  MQ  Magazin  ingilte
re'deki  tüm üyelere  dağıtılıyor,  De
niz  aşırı  üyelere  de  MQ  magazini-
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nin  elektronik  nüshası  ulaşıyor,  
www.mqmagazine.co.uk  web  site
sinden  izlenebilir.  

•  Freemasonry  Today'in  26.000  
abonesi  var.  

•  The  Masonic  Square'in  de  
abone  sayısı 8000'ın  üstünde,  

•  47  Bölge  Büyük  Loca'nın  her  
birinin ve bir çok District Büyük Lo-
ca'sınm yerel magazin  ve/veya  bül
tenleri  var.  

•  Büyük  Loca'nın  web  sitesine  
(wwwugle.org.uk)  ayda  ortalama  
250.000  sayfa  ziyareti  olmakta.  

•  Kütüphane  ve müzenin web  si
tesi:  http://freemasonry.london.mu-
seum 

Eğitim:  Sheffield  Üniversitesi  
Hürmasonluğu  Araştırma  Kürsüsü  
4.  yılına girdi.  Kuruluş  inisiyatifi  üni
versiteden  geldi,  ilk üç  yıl icraatının 
finansmanı  Büyük  Loca,  Batı  Yorks
hire  Bölge Büyük Locası, ve  Pro Bü
yük  Üstat  Northampton  Marki'sı  ta
rafından  karşılandı.  Sonraki beş  yı
lın finansmanı  Büyük Loca ve  Büyük  
Royal  Arch  Şapitri  tarafından  karşı
lanacak.  Sheffield Üniversitesi  halka 
açık  konferans  ve  seminerlerin  dı
şında,  Masonik Araştırma  konusun
da  Master  ve  Doktora  derecelerini  
veriyor.  Fakültenin  web  sitesi:  
www.shef.ac.uk/~crf/ 

Büyük Locanın 2003 hasenatı: Ma
sonik yardımlar,  toplam:  2.745.300.- £ 
harici yardımlar:  1.981.700.-£  

Bölge  Büyük Locaları ve  münfe
rit  Locaların  yapmış  oldukları  yar
dım  miktarı  yukarıdaki  rakamlara  
dahil  değildir.  

Loca  sayısı:  irlanda'da  644;  deniz  
aşırı: 159;  toplam:  803 Loca. 
Üye  sayısı:  28.000  
Kilise  ile  ilişkiler:  Hiç  bir  kilise  ile  
problemleri  yok,  Katolik üye  sayısı  
artıyor. 

Medya  ile ilişkiler: Sorunsuz. Bir 
Halkla ilişkiler firması  ile  anlaşmaya  
varıldı.  Halk  nezdmde  profillerini  
yükseltmeye,  kendilerine  daha  iyi  
tanıtmaya  çalışıyorlar  

Hasenat:  Yılda ortalama 
1.250.000.-£ 

Loca  sayısı: Iskoçya dahili ve  deniz  
aşırı Locaların toplamı:  1127  
Iskoçya'da Bölge Büyük Loca sayısı: 
32;  deniz  aşırı  District  Büyük  Loca  
sayısı: 25 Üye sayısı:  50.000  

Hasenat:  Büyük  Loca  Yardım  
Vakfı'nın  değer i  2004  yılında  
60.000,-£  artarak  4.2 milyon'a  vardı.  
Yaşlılar  yurdu  vakfının  2.49  milyon  
£,  Genel  yardım  Fonu  1.4  milyon  £  
değerinde  olup,  ayrıca  kendi  evle
rinde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı
lar  için destek  programlarında  gör
me  veya  duyma  özürlü  Kardeşler  
için özel bakım programları  mevcut.  

İZLANDA 

Loca  sayısı:  İsveç  Riti'nde çalışan 18 
Loca  ve  6  Eğitim  Locası.  
Üye  sayısı: 3 1 6 3 .  Bu  rakam  toplam  
erkek  nüfusunun  %  2'sini  oluştur
maktadır. 

İzlanda,  Avrupa  Büyük  Sekreterler  
Toplantısında  isveç  rit inde  
çalışan  18  Loca  ve 6  Eğitim  
Locasına  sahip  o lduğunu  açıkladı.  

•  Adayların  tekris  için  ortalama  
bekleme  süreleri:  12 ay. 

•  Hükümet,  kiliseler, medya,  ve  
halkla ilişkiler çok iyi. 

Loca  sayısı:  6  Bölge  Büyük Loca'sına 
bağlı  toplam  137 Loca var. 
Üye  sayısı:  2 .200.  İngilizce,  Fransız
ca  ve  Danimarkaca çalışan  Localar  
var.  Yabancı  ülkelerden  gelen  üye  
sayısı  hızla  artıyor.  

Internet:  www.gle.org  web  site
sinde,  Büyük Loca'nın yapısı,  Büyük 
Kurul  ve  Büyük  Komite  üyelerinin  
kimlikleri,  Büyük  Loca'nın  munta
zam  ilişkide bulunduğu  muhtelif  rit-
ler  hakkında  bilgi  bulunuyor.  

Loca  sayısı:  Biri  Finlandiya'da  ol
mak  üzere 8  Bölge Büyük Locası;  2  
Steward  Locası,  1 Araştırma  Loca
sı,  2 4  St.  Andrew  Locası,  4 7  mavi  
loca,  6 8  eğitim  Locası.  Locaların  
şubeleri  olabiliyor.  
Üye  sayısı: 14501 
Yayınlar:  3  ayda  bir yayınlanan Bü
yük  Loca  dergisi tüm üyelere dağıtıl
makta.  Birçok  Locanın  kendi bülten
leri var.  ^ ^ ^ ^ ^  

Loca  sayısı:  78  
Üye  sayısı:  3 5 6 4  
Artış  oranı:  (-) % 1.7  

•  Kilise  ve  Hükümetle  ilişkiler  
sorunsuz. 

•  Medya  ile  ilişkiler  iyi.  Munta
zam  ve  gayrı  muntazam  Masonluk  
arasındaki  fark,  yavaş da  olsa,  anla
şılmaya  başlandı.  

•Halkla  ilişkiler:  Büyük  L o c a  
v e  münferit  Localar  halka  aç ık  
tanıtım  konferansları  tertip  edi 
yorlar.  Aylık  "Alpina"  adındaki  



d e r g i y e  haricilerin  ilgisi  artıyor,  
Kardeş ler in  dışında  kaydedi len  
a b o n e  sayısı sürekli  artıyor.  

İTALYA I V 
İtalya  Muntazam  Büyük  Locası  17  
Nisan  1993'te  kuruldu. 
Loca sayısı: 14 Bölge Büyük Locasına 
bağlı  115  Loca.  
Üye  sayısı:  2 .800  

Yayınlar:  "De  Hominis  Dignita-
te"  adında bir magazin ve  Araştır
ma  Locasının  "Quatuor  Coronati"  
dergisi. 

Latvia  Büyük  Locası  8  Mart  2003'te  
tahsis  edildi.  
Loca  sayısı:  3,  ikisi  Almanya'nın  
A.F.A  M  Ritinde,  biri  İskoç  Ritinde  
çalışıyor. 
Üye  sayısı: 80 

in—^K^ t * 
Loca  sayısı: 5.  Üç Loca  Fransızca,  bir 
Loca  Almanca ve  bir  Loca  İngilizce  
çalışıyor. 
Üye  sayısı:  250  

•  Hükümet,  kilise ve  medya  ile  
sorunları  yok.  

Loca  sayısı:  12.  Bir  Loca  Fransızca,  
bir  Loca  İngilizce ve  bir Loca Alman
ca  çalışıyor.  

Loca  sayısı: 53 
Üye  sayısı: 941 

Locaların  çalıştığı ritler:  Eski ve 
Kabul Edilmiş iskoç Riti, Rektifiye is
koç  Riti, York Riti, Emulation  Riti.  

Büyük  Locanın tanıdığı  Rit ve  de
receler:  Eski ve  Kabul  Edilmiş İskoç 

Portekiz'de,  Localar,  Eski  ve  Ka
bul  Edi lmiş  iskoç  Rit i ,  Rektif iye  
İskoç  Riti,  York  Rit i ,  Emulat ion  
Riti 'nde  çalışıyor.  

Riti;  Portekiz  Royal Arch  Masonları  
Yüksek  Şapitrı;  Portekiz  Kralî ve  Se
çilmiş  Üstatlar  Konseyi;  Portekiz  
Tampliye  Şövalyeleri Büyük  Kuman
danlığı; Portekiz Tampliye Şövalyele
ri Yüksek Priore'si. 

RUSYA 

Rusya  Büyük  Locası 24  Haziran  
1995'te Fransa Büyük Locası tarafın
dan  tahsis  edildi.  
Loca  sayısı:  22.  On  Loca  E.K.E.İ.Ri-
tinde;  üçü de  Emulation Ritinde ça
lışıyor.  Locaların  yarısı  Moskova'da  
bulunuyor. 
Üye  sayısı:  347  

•  Rusya  Büyük Locasının hiç  bir  
kilise ile ilişkisi yok. 

•  2002'de Ermenistan Büyük Lo
cası  kuruldu.  Kafkasya'da  aktif  ol
mak  istiyorlar.  

•  2004'te Azarbeycan Büyük  Lo
casının kurulmasına  yardımcı  olma
yı  kabul  ettiler.  (Türkiye,  Washing
ton ve  Rusya  Büyük Localarının  or
tak  çalışmasıyla Azarbeycan  Büyük  
Locasının kuruluş projesi var.)  

•  ingiltere  ve  Galya  Royal Arch 
Yüksek  Şapitrinde,  Büyük  Üstatları  
dahil  olmak  üzere  14 Kardeş  iykaf  
edildi.  Hedef  Rusya  Royal  Şapitrini  
kısa  zamanda  kurmak.  

•  Diğer Ritler: Yalnız Eski ve Ka
bul  Edilmiş İskoç Riti faal. 

Loca  sayısı:  5  
Üye  sayısı:  152 
•  Eski ve  Kabul Edilmiş İskoç Riti faal. 

Slovenya  Büyük Locası  Avustur
ya Büyük Locası tarafından  16 Ekim 
1999'da tahsis  edildi.  

TÜRKİYE 

Loca  sayısı: 192 
Üye  sayısı:  13 .113  
Büyüme  hızı: % 3.5 
Loca  sayısında  artış  hızı:  % 9.6 
Yönetim: 

•  15 ayrı mahalden  gelen 38 bü
ro  personeline  dört  adet  üç  günlük  
seminer tertip  edildi.  

•  25 çalışma grubuna birer  gün
lük seminer  verildi.  

•  Rutin  işlerin  akış  şemaları  çı
kartıldı. 

•  Yeniden yapılanma  planı  kabul  
edildi. 

•  Doküman  hiyerarşisi  tespit  
edildi. 

•  Merkez  binasının  bitişiğinde  
bulunan ve  yeni  satın  alman  binada  
inşaat  çalışmaları  başladı.  

•  Adana'da  bina  inşaatına  baş
landı. 

•  Vadi  Evi  inşaatı  için  Eskişe
hir'de  arsa  satın  alındı.  

Hükümetle  ilişkiler:  İktidardaki  
Muhafazakar  Demokrat  Parti  ile  
ilişkiler iyi (Karşılıklı protokoler  iyi  
niyet  mesajları,  yarı  resmi  faali
yetlere  davet  gibi)  
Medya ve  Halkla ilişkiler: Sorunsuz. 

Hasenat:  Büyük  Loca  285  öğ
renciye  burs  veriyor.  Muhtaç  du
rumda  olan  dul  Hemşireler  için  
bir  yardım  fonu ile doğal  afetlerde  
acil  yardım  fonu  var.  Büyük  Loca  
Derince  deprem  sahasında  1200  
öğrencilik  okul  inşa  etti ve  öğren
cileri himayesine  aldı.  



28 Ağustos  1749  -  18  Mart  1832  



J o h a n n  W o l f g a n g  v o n  
•  Derleme:  Celil  Layiktez  

B
üyük  şair Goethe,  eserlerin
de  masonik  sembolizmayı  
yoğun  olarak  kullanmış  ol
masına  rağmen,  Mason  ol

mayanlar  bunun  farkına  varamaz  
ve  bu  nedenle  Goethe  hayranları
nın  çoğu  Ustanın  Mason  olduğunu  
bilmez.  Biyografları genelde,  çoğu  
Goethe'nin  31  yaşında  iken Strass-
burg'da  uzun süre  kaldığını  ve  ora
da,  hocası  büyük  düşünür  Her
der'den  aldığı  ilhamla,  gotik mimari 
tarzını ibadet  eder  gibi incelediğini 
yazarlar.  Oysa  Masonlar,  Goet
he'nin  Strasbourg Katedralini muh
teşem  gotik mimarisi ile  incelerken,  
Operatif  Masonların  yaşamını  ve  
onları  güden  düşünce  akımlarını  in
celediğini  anlarlar.  

Goethe,  ömrünün çoğunu geçir
diği  Weimar'da  Amalia  Locasında  
24  Haziran  1780'de tekris  oldu,  Bu  
Weimar  Locası,  politika,  din  ve  
Tampliyelik  etkisinde  olan  "Strici  
Observance  Riti"  ne  bağlı  olarak  
çalışıyordu.  Mackey'in  tarifine  gö
re,  bu  rit Baron von Hund tarafından 
1754  yılında  Almanya'da,  Tampliye  
Şövalyeleri  tarikatının yoğun  etkisi  
altında kalınarak kuruldu, 

Strict  Observance  Riti:  
Rit  yedi  dereceden  oluşuyordu:  

1.  Çırak;  2.  Kalfa;  3,  Üstat;  4,  iskoç  
Üstadı; 5, Acemi;  6, Tampliye;  7. Bil
ge  Şövalye  ,  

Ritin  yaratıcısı  Baron  von  
Hund'un  sistemine  ve  efsanesine  
göre,  Tampliyelerin  Büyük  Üstadı  
Jacques de  Molay'm ölümü üzerine,  
Auvergne  Bölge  Büyük Üstadı Pier
re  d'Aumont,  iki  Kumandan  (Com-

GOETHE 
Strict  Observance Riti,  Lessing,  
Schroeder ve Schroeder Riti, 
Spinoza'nın etkisi,  Mason Locası şiiri, 
Faust, diğer  kahramanlar,  
Goethe'nin Locasında 50. yıl töreni, 
son sözleri:  "daha  çok  ışık  olsun".  

mander) ve beş  Şövalye  ile, Opera
tif  Mason  kisvesinde,  Iskoçya'ya  sı
ğındı,  Orada,  Büyük  Kumandan  
(Grand  Commander) George Har-
ris  ve  Şövalyeleri  ile  tanışarak,  
Tampliye  tarikatını devam  ettirme
ye  karar verdiler. 

Şövalyeler  aforozun neden  oldu
ğu  takipten  kurtulmak üzere,  1313  
yılında  Aziz  Yunana günü  toplanan  
Şapitr'de,  Hürmason  olmaya  karar  
verdiler,  1361  'de Tampliyelerin Bü
yük  Üstadı  tarikatın merkezini  Eski  
Aberdeen  kentine  götürdü ve  o ta
rihten itibaren,  Hürmasonluk  kisve
si  altında,  Fransa,  Almanya,  ispanya  
ve  Portekiz'de hızla  yayıldı,  

Bu  olaylar  "Strict  Observance" 
Riti  derecelerinin  ana  konularıdır,  
Diğer  konular ise,  ilm-i  simya,  sihir  
ve  benzer  batıl  uygulamalarla  ilgi
liydi,  Ana  doktrinlerine  göre,  her  
Mason  aslında  bir Tampliye  Şöval-
yesiydi.  Sözde  "Gizli Yöneticilerin" 

inisiye  olanlara saklı  ezoterik sırlar 
ileteceklerine  dair  inanış  Rit'in  so
nunun  başlangıcı  oldu,  Tabidir  ki  
hiç  böyle  bir  sır  verilemedi,  "Gizli  
Yönetici"  olduğunu  iddia  edip  şö
valyeleri  1763'te  dolandıran  John-
sonü  (asıl  adı  Becker veya  Leucht  
idi)  takiben,  1775  yılında  Fransız  
Gugumos  Kontu da  şövalyeleri  tek
rar  dolandırınca  kopan  skandal  
üzerine  Rit  dağıldı,  arada  da  Zin-
nendorf  Kontu  benzer  mitlerle  is
veç  Ritini kurdu, 

Lessing 
Goethe'nin  Lessing'e  karşı  duy

duğu  hayranlık,  Strict  Observance  
öğretilerini  dengeledi.  Lessing'in  
Hürmasonluk  aşkı  Goethe'yi  Nuru  
aramaya yöneltti:  geniş  ufku ve  an
layışıyla,  Goethe  Weimar Locasının 
öğretilerini  süzgecinden  geçirirken  
yeni  arayışlara yöneldi, 



Schroeder: 
Almanya'nın  ünlü tiyatro  sanatçı

sı  Frederich  Ludwig  Schroeder,  
ateşli  bir  Mason' du  ve  Alman  ma
sonluğunun  yeniden  yapılanmasına  
amil oldu.  Strict Observance  olayın
dan  hemen  sonra,  doğal  olarak, Al
manya  Masonları  arasında  huzur
suzluk  belirtileri başladı, 

Hamburg'da  Emmanuel  Locası
nın  Üstadı  Muhteremi  olan  Schro
eder,  Alman masonluğunu  tüm  batıl  
ve  saçma  fikirlerinden  arındırmak  
maksadıyla,  ilm-i  simya,  Rozikrüs-
yanizm  ve  Hermetik  felsefeye,  hat
ta,  sihir ve  mistisizme  dayanan  tüm  
ileri dereceleri,  ritleri,  fantastik  yan  
nizamları  ve  derece ler i  lağvetti.  
Tüm  bunların  yerine,  "Engbund"  
tabir  edilen ve  Masonlukla  masonik  
sistemleri  araştırmakla  görevli  bir  
Üstat Masonlar Locası  kurdu.  

Schroeder'in inancına göre, "Ste-
inmetzen" (1 )lerin  Almanya'daki  faali
yetlerine rağmen,  Hürmasonluk  Go
tik  İngiltere'de  başlayarak  Kıt'a  Av
rupa'sına  yayılmıştır.  Saf  Hürmason
luk yalnızca Anderson  Anayasası  ile  
ingiliz  Ritüelinde  mevcuttu.  1762 yı
lında İngiltere'de  Goodall  tarafından  
yazılan  "Jachin  and  Boaz"  adındaki  
ritüel ifşaatını Schroeder Almanca'ya 
çevirdi  ve  ritüel  olarak  Locada  uy
gulamaya  başladı.  Kısa  zamanda  
Schroeder  Rit'i veya  Schroeder  Sis
temi  olarak  tanınan  bu  "kaynağa  
dönme"  uygulaması  hızla  Alman
ya'da  yayıldı.  1801 yılında Bölge Bü
yük  Locası  Schroeder  sistemini  ay
nen kabul etti. Amalia Locasının bağ
lı  olduğu  Hamburg  Büyük Locası  ha
la  bu  Riti  uygulamaktadır.  

Goethe  hayranı  tarihçi  Otto  Cas-
pari  K.,  Amalia Locasında ritüel deği
şikliğinin  Goethe  ve  Schroeder'in  
işbirliği  ile olabildiğini vurgular.  Ot
to  Casparı'ye  göre,  Frederich  Lud
wig  Schroeder  günümüzde  Alman  

Hürmasonluğuna  reform  getiren kişi  
olarak  tanınır.  Oysa,  Strict  Obser
vance  skandalından  sonra  kapanan  
Amelia  Locasının  tekrar  çalışmaya  
başlamasını  temin  etmek  üzere,  
Schroeder  de  Weimar'a  giderek  
Goethe  ile  Cari  Augustus  Dükünü  
ikna  etti ve  Goethe'nin  sistemi kabul 
etmesi ile Amalia Locası  1808  yılında  
mabedini  tekrar  çalışmalara açtı. 

Strict  Observance'm  karışık  ve  
süslü  rıtüellerinden  sonra  Schro
eder  Ritinin  yalınlığı Goethe'yi cez-
betmişti. 

Goethe yaşamının  sonuna  kadar  
Amalia  Locasına  bağlı  kaldı.  Onun  
için  Schroeder  sistemi gerçek Eski 
Masonluktu.  Goethe'nin  tüm  hayatı  
ile  eserleri bu  etki ile  yoğrulmuştur.  

Spinoza'nın  etkisi  
Goethe  kendini  Spinoza'nın  mü

ridi olarak saydığından,  cahil fanatik
ler  onu  yanlış yere  ateizm  ile suçla
mışlardır.  Kaldı  ki,  günümüzde  Spi
noza da  ateist  sayılmıyor.  Okur,  Go
ethe'nin  eserlerinde,  anlayamadığı  
ancak  hayranlık  duyduğu  bir  doğa
nın  karşısında  huşu  ile  eğilen  şairi  
bulur.  Evrenin  güzellikleri  Goet

he'nin  karakterlerinin  gözlerini  ka
maştırır.  O  yalnızca,  zamanının  yer
leşik fikirlerindeki dar  Tanrı ve  Cen
net  tariflerini  kabul  edemiyordu.  

Bu  en  büyük  Alman  şairinin  tüm  
eserlerinde  masonik  atıflar,  düşünce
ler,  referanslar  ve  alegoriler  vardır.  
Kipling'de  bulunanlar  gibi,  bunların  
bir  bölümü özenle metin içine yerleş
tirilmiştir. Diğerlen ise masonik  felse
fe  ile  yoğrulmuş  Goethe'nin  yaşam,  
ölüm, ahlâk ve etik hakkındaki  düşün
celeridir.  Goethe'nin  "Mason Locası" 
adlı  kısa  şiiri bu  konu  hakkında  fikir  
vermeye  yeterlidir. (2 )  Şiirin  ingiliz
ce'ye  çevrildiği şekli şöyledir: 

The  Masons's ways are 
A  Type of  Existence  
And  his persistence 
Is  as the  days are 
Of  men  in this world. 
The  future  hides  it  
Gladness and  Sorrow, 
We  press still thorow(3>, 
Naught that  abides  in it 
Daunting  us - onward. 

And  Solemn  before  us  
Veiled, the  dark  portal,  
Goal  of  all  mortal;  
Stars  are silent  o'er us 
Graves  under us  silent.  
While earnest  thou gazest 
Comes  boding  of  terror,  
Comes  phantasm and  error 
Perplexes the  bravest  
With  doubt and  misgiving.  

But  heard  are the voices  -
Heard  are the Sages, 
The  Worlds and the Ages; 
Choose  well;  your  choice  is  
Brief  and yet  endless;  
Here  eyes  do  regard  you 
In  eternity's stillness; 
Here  is  all  fullness,  
Ye  have to  reward you, 
Work,  and despair not." 



Masonik  mit  ve  doktrin  kısa  bir  
şiirle daha  güzel anlatılamaz.  Mason  
yaşam  tarzı ve  sebatı,  eskiliği, birbi
rini  takıp  eden  mutluluk  ve  keder,  
her şeye rağmen yolumuzda  tırman
maya  devam,  perdeli  kapıya  varış,  
karanlık güçlerden,  batıl  itikatlardan,  
sessiz  mezarlardan,  açıklanmayan  
sırlardan  korkmadan  cesaretle  da
ima  ileri; bilgelik, deneyim,  tarih  ve  
doğanın  temin ettiği rahatlık ve  ümit;  
öteden  (ilâhi  kattan)  bize  bakan  
gözler,  doğru  seçim yaparsak  gele
cek  sonsuzluğa  kadar  bi
zimdir;  ve  sonuç  olarak:  
"Çalış"  ve  "Hiç  bir  Za
man  Ümidini Kaybetme". 

Faust'un  muazzam  
alegorik  draması  şairin  
belki de  en önemli eseri
dir.  Goethe  Faust  karak
terini,  veya  ruhunu  Şey
tana  satmak  düşüncesini  
ilk  defa  kullanan  yazar  
olmamıştır.  Faust,  dolan
dırıcı  sihirbaz  ve  astro
log olan gerçek bir kişiy
di  ve  hakkında  bir  çok  
mit  uydurulmuştu.  

1587  yılında  yayınla
nan  popüler  bir  eserde  
Faust  zevk-u  sefa  içinde  g e ç e c e k  
bir  hayata  karşılık  olarak  ruhunu  
Şeytan'a  satan  bilgili ve  güçlü  bir  
kahraman  olarak gösterilir. Goethe 
eski  mite  bir  aşk  hikâyesi  ekleye
rek,  tümünü  bir  felsefi  hamur  için
de  yoğurdu ve kocakarı  hikâyesin
den,  kukla  oyununa  oradan da  po
püler  bir  kitaba  varan  basit  eser
den  yola  çıkarak  bildiğimiz  ezote-
rik eser i yarattı.  Goethe'nin  Faust'u  
bir  düşünürdür,  ama  tüm  beşer î  
arzulara  sahiptir.  

Mefistofeles  aşağılık,  günaha  
teşvik  edici  şeytandır;  Margaret  
şeytanın  sunduğu  yemdir.  Traged
ya  boyunca,  Masonik  dramada  ol
duğu gibi, iyi ile kötünün mücadele

si  sürer.  Burada  Goethe  okuru,  
Hürmasonluk  öğrencisi,  şairin  dü
şüncesi ile Hürmasonluğun  bağları
nı hisseder.  Hiram  Abif  mitinde  ol
duğu gibi, Faust sonunda  kötülüğün  
sonsuza dek iyiliğe karşı galip gele
meyeceğini  ve  sağlanabilecek  en  
büyük  ve  son  doyumunun,  ruhun  
ölümü  demek  olan  egoist  zevkler
den  değil,  insanlık  için  çalışmaktan  
geleceğini  anlar.  

Hiram  ve  Faust  değişik  yollar
dan  aynı  noktaya  gelirler.  Hiram  

günaha  teşvike sonuna kadar  daya
nırken,  Faust mağlup  olur ve  kendi
ni  günaha  teslim  eder,  ancak  ders  
aynıdır:  Er geç  Hakikat  hata  ve  kö
tülüğü  yenecektir  ve  ilâhi  güç  da
ima içimizdedir, yeter ki derine  ine
rek  aramasını bilelim. 

Hürmasonluğun  büyük  şair  üze
rindeki  etkisini  diğer  eserlerinde  
de  görüyoruz.  Wilhelm Meister  bir  
dizi çıraklıktan geçerek daha  aydın
lık  bölgeye gelir, bu  aydınlık bölge
de de yalnızca Tanrı'ya ibadet  sure
tiyle, bedenle  ruh sağlam bir  karak
terin  temelini  atabilirler.  Werther,  
Edmont  ve  Gotz  von  Berlichingen,  
şairin  ruhani  özgürlüklere  verdiği  
değerin  yansıdığı karakterlerdir.  îfi-

jeni  ırk ve  -din  farklılıklarını  redde
den  bir  tolerans  anıtıdır.  Tasso'da  
kahraman  siyasal  ve  sosyal  güçler  
tarafından  tehdit  edilir,  ancak  için
deki imandan  gelen kuvvetle  bunla
rın üstesinden  gelir.  

Mason  olsun  ya  da  olmasın,  şair  
ve yazarlar  her  dönemde  bu  tür  ko
nuları  ele  aldılar,  genelde  de  iyilik  
kötülüğe  galip  gelir.  Ancak  büyük  
şair,  satırların  arasına büyük  sıklıkla,  
yalnız  Masonların  anlayabileceği  
masonik  referanslar  yerleştirmiştir.  

Ayrıca,  Goethe'nin  ak
tif  masonik  hayatı  bel
gelenmiştir. 

Yaşlanmış ama dinç 
Goethe'nin  Masonlukta  
50.  yılı Amalia Locasın
da  törenle  kutlandı.  
Tüm  konuşmalardan  
sonra söz  alan Goethe, 
Masonik bir şiir okuya
rak,  ileri  yaşına  rağ
men  kalbinde  ebedi  
gençliği ve aşkı yaşata
bilmiş  olduğunu  gös
terdi.  Otto  Casparı  bı-
ografık  eserinde,  "Go
ethe  son  günlerine  ka
dar  Amalia  Locasının  

entelektüel merkezi  olmuştur"  diyor.  

22  Mart  1832'de  Goethe  Ebedî  
Meşrik'e  intikal  etti.  Bu  büyük  Şa
irin,  büyük  Mason'un  kaydedilen  
son  sözleri  "daha  çok  ışık  olsun"  
oldu.  Goethe,  şair  olarak,  filozof  ve  
Mason olarak bir ömür boyu  öğren
me,  bilinmeyeni arama,  tüm  mister-
lere  cevap  bulma  dürtüleri  ile  
yaşadı; son nefesinde  de  "daha  çok  
ışık"  diye  haykırarak,  yaşam  fel
sefesini  tek cümle  ile özetledi. 

(1)  Steinmetzen:  Alman  operatif  masonları.  
(2)  ingilizce  metinlerden  istifade  edilerek  bu  

derleme  yapılmıştır.  Zaten  çeviri  olan  bir şiiri  tek
rar  çevirmek  olamayacağından,  ingilizce'sini  ay
nen  aktardım.  

(3)  obsolete  variant  of  thorough  meaning  
"through",  + "forward,"  "ahead,"  or  "onward."  
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Franco'nun  Salamenca'da,  antimasonik  müzede  

İspanya  İç Savaşı,  ufukta  gözüken 2.  Dünya 
Savaşı'nın  öncüsü  oldu  ve  bu iç savaşta,  savaşan  

İki  taraf da,  hasımlarına  inanılmaz boyutta  zul
metti.  Böyle şiddetli  süreçlerde,  genelde  olduğu  

gibi,  orta  yolu seçenler kenara  itildi ve aşırı uçlar 
iktidarı  ele geçirdi.  15 Mayıs 1937  günü Mason 

Başbakan  Largo Caballero istifa etti, yerine 
Mason olmayan  Dr. Juan  Negrin  geldi.  Negrin  
31  Mart 1939'a  kadar  başbakan  oldu.  Bu  son  

hükümet  komünistlerin  denetimlndeydi.  

sergilenmek  üzere, yaptırdığı  Loca'nın  Doğusu.  

Matthew  S c a n l a n { i ]  

F ranco  18 Temmuz'da,  Sa
lamanca  Milli  Radyo
su'nda,  askeri  ihtilâlin  ilk  
yıldönümünü  kutladı.  Ko

nuşmasında,  "Komünistlerin  kili
se  yakmalarından,  iş  adamlarını  
öldürmelerinden  ve  yabancı  
güçlerle  Locaların ülkeye  müda
halesinden"  şikâyet  etti;  Mason  
generalleri  kararsızlıkla  suçladı,  
ve  ihtilâl  öncesi  Diego  Martinez  
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Barrio'nun  barış  tekliflerini  "Loca-
lar'ın ihaneti"  olarak  nitelendirdi.  

Franco,  Kasım  ayında,  İspanyol  
gazeteci  Nena Belmome'ye  hareket  
tarzını  izah  etti:  

"ispanya  Cumhuriyeti  kendini  
baskı  altında buldu,  Liderlerin ço 
ğu Mason'du,  Grand Orient'a kar
şı  olan sadakat borçlan  ülkelerine  
karşı  olan görevlerinden önce  ge 
liyordu,  Kanımca,  Hürmasonluk,  
uluslararası  gücüyle,  ispanya'nın  
siyasal  iflasının  baş  mimarıdır;  
Calvo  Sotelo'nun  öldürülmesi  de,  

Cenevre'deki  Hürmasonluğun  
genel  sekreteri  tarafından  emre
dilmiştir." 

Cumhuriyetçi hükümet Barcelo-
na'nın  kuzeyine  çekilmişti,  ve  bir  
yıl  içinde  Franco'nun  güçleri  bu  
kenti  muhasara etti,  Ocak  1939'da  
Cumhuriyetçilerin son  direniş  nok
taları  tek  tek  düşmeye  başladı.  27  
Şubat  1939'da ingiltere  Başbakanı  
Neville  Chamberlain,  Franco  hü
kümetini  tanıdı,  Cumhurbaşkanı  
Manuel Azana görevinden  istifa  et
ti,  Bir  ay  sonra  Milliyetçiler  Mad-

Aynı  Loca'nın  Batısı'ndan  bir  görüntü,  

rid'e  girdi ve  Franco  savaşın  sona  
erdiğini  ilân  etti.  

Oysa savaş  Franco  için  sona er
memişti.  Mart  1940'da  Franco  Ko
münizmi ve Hürmasonlugu yasakla
yan bir kararname  yayınladı,  

Hürmasonluga  ait her  türlü  mül
ke  derhal  el  konacak  ve  her  Ma-
son'a  en  az  12 yıl hapis  cezası  veri
lecekti,  Her  "mason" veya  "komü
nist" iki ay içinde bu bağlılığını itiraf 
edecek ve  özel mahkemelerde  yar
gılanacaktı,  18°  nin  üzerindeki  Ma
sonlara ağırlaştırıcı hükümler  uygu
lanacaktı,  Genelde  bunlar  idama  
mahkûm  edildi,  

Diego  Martinez  Barrio  gibi  bazı  
Masonlar kaçabildi,  bunlar  gıyaben  
ölüme  mahkûm  edildiler,  Kaçama-
yanlardan Katalonya Başkanı ve  işçi  
Partisi'ni  (POUM)  organize  eden  
Luis Companys,  Fransa'da  Gestapo  
tarafından  yakalanarak  ispanya'ya  
iade  edildi ve  orada kurşuna dizildi. 

Franco'nun  tutkusu  
Franco,  Salamanca'da bir  ma

sonik  mabedi  inşa  ettirdi.  Do-
ğu'da siyah peçel i  üç manken  kö
tülüğü  remzediyordu.  Mabet  bir  
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antımasonik  müzede  sergilendi,  
ancak müze  gene l  halka  açılmadı  
Günümüzde  bu  mabet ,  ispanya  
Iç  Savaşı  ile  ilgili  arşivlerde  yer  
almaktadır. 

17  Temmuz  1943'te Franco üç  or
du  komutanına,  bir  masonik  komplo
nun  ortaya  çıkarıldığını  bildiren  gizli  
bir  mektup  yolladı.  Franco'ya  göre  
"Komplo,  şimdiki Kral Juan  Carlos'un  
babası,  tahtın  varisi  Don Juan de Bo-
urbon'un tahta çıkarılması ile  kraliye
tin geri getirilmesine yönelikti; bu  du
rum da, ispanya'yı iç savaş öncesi ka
osa  geri götürürdü." Franco bu  mek
tupta tekrar tekrar  "dış mahreçli güç
leri"  suçluyordu.  

Bir  kabine toplantısında  da  Fran
co,  ''ingiltere'de  on beş  milyon Ma-
son'un  bulunduğunu, ve bunların iş
çi  Partisi"nin lehinde  oy  kullandıkla
rını"  vurguladı.  

Franco,  Doğu cephesinde  Hitler'in  
mutlaka  galip  geleceğinden  şüpheli  
olduğundan, Alman Büyükelçisi'ne  is
panyol  Mavi Tümenini  geri  çağıraca
ğını  bildirdi.  Ancak  iyi  münasebetleri  
devam  ettirmeyi  istediğinden,  Bolşe-
vizm ve  "Jüdeo Masonluk" a  karşı  mü
cadelesini  sürdüreceğini  de,  bu  ara
da,  söyledi.  

11  Eylül  1945 ' t e  Madrid 'de,  
Franco,  Faşist Parti'nin  eylem  kolu  
olan  Falanj'm  Kadınlar  Kolu'nun  
toplantısında  yaptığı  konuşmada,  
"Marksist  Materializm'i  parçala
dık,  Masonluğun  etkisini  kırdık,  
uluslararası  basını ve  dünya  politi
kacılarını  kontrol  eden  'masonik  
süper  devlet'  in şeytani  eylemleri
ni  bitirdik"  dedi.  Franco,  konuş
masına  "Dünyayı  Hıristiyanlaştır-
ma  yolunda  yürüdüklerini  ve  as
kerlerinin  Tanrı'nm  askerleri  ol
duklarını"  ilâve  ederek ,  Ispan-

1979'da  yayınlanan  bu  kitaba  
göre  "İspanya'nın  bu  yeni  

demokras is inde  vuku  bulan  tüm  
o lumsuz  olaylar  Sina  ihtiyarlar  

Heyeti  Protokol ler i  adındaki  
kitapta  öngö rü lmüş tü " . Bu 

kitabın  ant isemit  bir  uydurma  
o lduğu  dünyaca  bi l in ir .  

ya'nm  bu  mücadelesini  Haçlı Se -
ferleri'ne  benzetti.  

Jakin  Boor  
14  Aralık  1946'da  Franco,  Jakin 

Boor takma  adıyla Madrid'de  yayın-
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1986'da  yayınlanan  bu  kitap,  Amiral  
Carrero  Blanco'nun  1973'te  

öldürülmesinin  sorumluluğunu  
Hürmasonlara  yükleyen  Franco'nun  

iddiasını  tekrarlamaktadır.  

i  i  w  •  i l  •  i l  ı w  v _ y  I  «  I  W  I  \  V  

lanan  Falanjist günlük  gazetesi Arri
ba  (ileri)  için  kırk  dokuz  makale  
yazdı.  "Masonluk  ve  Komünizm"  
başlıklı  ilk  makalesinde,  Franco  
şöyle  yazıyordu:  

"ispanya'ya  karşı organize  edi
len uluslararası  kampanya  iki keli
me  ile izah edilebilir: Masonluk ve 
Komünizm...  Bu  iki  kötülüğü  top
raklarımızdan  söküp  atmalıyız."  

Franco'ya  göre,  her  ne  kadar  
birbirlerine  karşı  ölümcül  düşman  
olsalar  da,  Hürmasonluk  ve  Komü
nizm  ispanya'ya  karşı  ittifak  için
deydi.  Birleşmiş  Milletler  Genel  
Sekreteri  Norveç'li  Trygve  Lee,  
Belçika  Meclis Başkanı  Paul-Henry  
Spaak,  sürgünde  yaşayan  eski  is
panya  bakanlarından  Jose  Giral,  
hep  gizlice  Moskova'nın  emrinde  
çalışan  33 dereceli  Masonlar'dı  ve  
yalnızca bu nedenle,  Birleşmiş Mil
letler  açık  oturumunda  İspanya'yı  
mahkûm  etmişti.  

Franco,  büyük  bir  saflıkla  tak
ma  adının  gerçeğinin  anlaşılama-
yacağma  inanıyordu. 1949'da,  ma
kalelerinin  ingilizce'ye  çevrilmesi  
istedi.  Ancak,  Dışişleri  Bakanı,  
özellikle  ABD Başkanı  Harry  Tru-
man'm  33  derecel i  bir  Mason  ol
duğunu  hatırlatarak,  bunun  akıllı  
bir  adım  olmayacağına  kendisini  
ikna  etti.  Oysa Washington  çoktan  
şifreyi  çözmüştü.  

Yine  de,  zaman  zaman  Franco  
antimasonik  yazılar  yazmaya  de
vam  etti.  1950'de,  Madrid'de  tele
vizyonlara  verdiği  bir  mülakatta,  
"Masonların  kötülüğünden  ve  na
sıl  BBC'yi  kontrol  ettiklerinden"  
bahsetti. 

1952'de  de,  makalelerini  Maso-
neria  adını  verdiği  bir  kitapta  ve  
tekrar  Jakin  Boor  takma  adıyla  ya
yınladı.  Bu arada,  kitabın  okunması-



İSPANYA  İÇ  SAVAŞI: 2 
nı  önlemek  üzere,  Masonların  tüm  
kitapları  satın  aldıklarına  inandı.  

Ömrünün  sonuna  kadar,  Franco  
paranoid  ve  takıntılı bir psikoloji ile 
yaşadı.  1959'da,  gizli polis Mauricio 
Carlovilla  Anti-Espana  adında  bir  
kitap yayınlayarak, kralcılara saldır
dı, bu  arada  da  tahtın varisi Don Ju-
an de  Bourbon'un  Mason  olduğunu  
iddia  etti.  Franco  kitabın  yayınlan
masını  onayladı,  zira  kendisi  de  
Don  Juan'ın Masonlukla lekelenmiş 
olduğuna  inanıyordu.  

20  Aralık  1973 ' te ,  hükümet  
başkanı,  Amiral  Carrero  Blanco,  
Bask'lı  ayrılıkçı grup  ETA tarafın
dan  öldürüldü.  Franco,  üzüntü  
içinde,  b i r  süre  inzivaya  çekildi.  
Bu  arada  çevresindekilere  cina
yetin  Masonlar  tarafından,  öç  al
mak  üzere ,  tertiplendiğini  söylü
yordu.  Leo  Farraro'nun  yazdığı  
ve  1986 yılında yayınlanan  "El Ul
ûma  Protocolo  -  Las  Claves S e c -

Franco'nun  J .  Boor  takma  adıyla  
1952'de  yayınladığı  an t imason ik  

makalelerini  topladığı  ki tap.  
Franco,  okunmasını  önlemek  üzere  

Masonlar ' ın  bu  kitabın  t üm  
nüshaları  satın  aldıklarına  

inanıyordu. 

retas  de  Sionismo Mundial"  (Son  
Protokol  -  Dünya  Siyonizm'inin  
Son  Anahtarı)  adlı  kitabında  bu  
iddiaya  tekrar  yer  verilmektedir.  

Ölümünden önce,  1 Ekim 1975 
tarihinde,  halkı  ile vedalaşan  gö
zü  yaşlı  Franco,  büyük  bir  kala-

Kanla  lekeli  Cumhuriyetç i  bayrağı,  Fransa  Grand  Orient'ının  müzesinde  sakl ı .  
Fransa'nın  Güneyi 'nde,  b i r ç o k  ispanyol  Cumhur iyetç i  Kardeş'in  bu lunduğu bir 
Loca tarafından  ver i lmişt i r .  Bayrak,  neredeyse  tüm  askerlerinin  Hürmason  o l d u 
ğu  33  numaralı  Tugay'a  aitt i .  Cumhur iye tç i  o rdunun  çökmesinden  bir  kaç  hafta  
önce  Tugay'ın  son  subaylarından  b i r in in  kanı  ile  lekeli.  

balığa  yaptığı  konuşmada,  İspan
ya'nın  en  büyük  iki  düşmanının  
Komünist ler le  Hürmasonlar  ol
duğunu  tekrarladı  ve  Avrupa  Or
tak  Pazarı'nın  bir  "sol  kanat  -
Hürmasonluk"  ittifakının  marifeti  
olduğunu  ekledi.  

20  Kasım  1975' te  Franco  öldü.  
Juan  Carlos  de  Bourbon'un  kral  
olmasıyla  barış  içinde,  anayasal  
demokrasiye  geç i ş  başladı.  Se 
çimlerde seçmenler sağın  adayla
rına  oy  vermeyince,  kral  bunun  
bir  "Yahudi  -  Hürmason  -  Komü
nist"  propagandası  sonucu  oldu
ğunu ifade  etti.  1979 'da  César  Ca-
sanova,  "Manual de  urgencia sob
re  el  sionismo  en  España  (İspan
ya'da  Siyonizm'in  acil  el  kitabı)  
adlı  eserinde^  tüm  bu  olanların  
Protocols  of the  Elders  of  Zion'da  
(Sina  İhtiyarlar  Heyetinin  Proto
kolleri)  öngörüldüğünü  yazdı.  

1981  yılında bir askerî darbe  li
beral demokrasiye  dönüşü  engel
lemek  istedi.  Garip  bir  şekilde,  
aynı  yıl,  Franco'nun  Masoneria  
adlı kitabı yeniden  yayınlandı,  an
cak  bu  defa  kitap  Franco'nun  kul
landığı  takma  ad  yer ine  kendi  
adıyla ve  "Franco Milli Vakfı"  tara
fından  yayınlandı.  

Günümüzde  Hürmasonluk  İs
panya'da yeniden  rahatça çalışabil
mektedir.  1987 yılında İngiltere  Bir
leşik  Büyük  Locası,  İspanya  Büyük  
Locasını  tanıdı.  3  Mart  2001'de  İs
panya  Grand  Orient'ı  Büyük  Lo-
ca'ya  katıldı  ve  böylece  İspanya  
Hürmasonluğunun  bu  en  karanlık  
dönemi son  buldu. 

Kitap  kapakları:  Profesör  Ferrer  Benime-

li/CEHME,  Zaragoza  

"'  Matthew  Scanlan  MA,  Barselona'da,  18  nu

maralı  Duke  of  Wharton  Araştırma  Locası  ile,  Sara-

gosa'da  Centro  Estudios  Históricos  de  la  Masone

ria  Espanola'nm  üyesidir.  
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24  Haziran günü  Oriental Locası, 
Boğaz  sırtlarında,  Beykoz  yakınların
da,  büyüleyici  Sultan  Vâdisi'nde  St,  
John  Festivali'ni  kutladı,  Kardeşler,  
böyle  bir kır bayramında hemşireleri
ni  beraber  almamanın  Masonluk  ve  
centilmenlik  kurallarına  uygun  olma
yacağını  varsayarak,  kalabalık  bir  
hemşire  topluluğu  ile  birlikte, bu  olay  
için özel kiralanmış buharlı bir gemiye 
Galata  Karaköy  Köprüsü'nde  Saat  
10'da  bindiler,  Şehir içinde oturmayan 
ama  Festival'e  can-ı  gönülden  katıl
mak  isteyen  Kardeşleri  almak  üzere  
bazı  iskelelerde  kısaca  durarak,  neşe  
içinde  Boğazı  geçtiler,  Kinglake'in bir  
hayli  eleştirilmiş  Kınm Harbi Tarihi ki
tabında  bahsettiği  antlaşmanın  imza
landığı yere çok yakın olan Hünkâr Is-
kelesi'nde  karaya çıktılar ve  ulu  ağaç
ların  kenarlarını  süslediği  bir  cadde
den  yürüyerek  ziyafetin  hazırlanmış  
olduğu  yere  geldiler.  Kısa bir  dinlen
me  süresinden  sonra  çiğneme  eyle
mine  eşlik  eden  güzel  müzik,  başka  
bir  deyişle,  çatal ve  bıçakların tempo 
tutarak  tabaklara vururken  söylenen  
şarkıların kulağa hoş gelen neşeli nağ
meleri  yükseliyor  ve  her yönden  du-
yulabiliyordu,  Masalar çimin üzerinde 
ve  ulu ağaçların gölgesinde  kurulmuş
tu,  Ağaçtan ağaca çekilen iplere  asılan  
Avrupa ülkelerinin bayrakları tüm sah
neye  bir pitoresk hava ekliyordu, 

I  I  t ? U B A r  1 8 6 5  

KONSTANTİNOPL: 
Oriental  Locası  (No.687)  

Pera'da,  Baltzer Oteli'nde,  St. John 
Festivali  ile  birlikte  bu  gelişmekte  

1800'lü  yıllarda  İngilizce  
olarak yayınlanan 

Freemasons  Magazine  
And  Masonic  Mirror'da 

Türkiye'deki  Masonluk geniş 
bir yer tutuyordu,  Tarihi  

Kökenler'imiz  bölümünde 
o  yıllardan bazı örnekler 

sunuyoruz. 

olan Loca'nm Üs,  Muh.inin  is'adı  par
lak  bir şekilde  kutlandı.  Yeni  seçilen  
Üs,  Muh„  Muh.  W,  Evans  K„ Türki
ye'deki  Kardeşler  arasında  önemli  
bir  mevkiye  sahiptir, ingiltere Birleşik 
Büyük  Locası'nm  Büyük  Üstadı  En  
Muh,  Earl  of Zetland  K„  mesleğimize  
yapmış  olduğu  olağanüstü  hizmetler  
nedeniyle  Evans  K.i  ödüllendirerek,  
Deutscher  Bund'un  Üs.  Muh.i  iken  
Oriental Locası'na da Üs,  Muh,  olma
sına  izin  vermişti,  Üs,  Muh,  aynı  za
manda  Bölge  Bü,  1  Nâ,  görevini  de  
yürütmektedir,  ön,  Üs,  Muh,  Kler  
Silly, Mountain, Thompson ve  Smorfitt  
Is'ad törenini başarıyla icra ettiler. Ita-
lia  Locası'ndan Veneziani  K,  gibi  in
giltere Bü,  L, Jürisdiksiyonu'nun  dışın
dan da Kler törene  katılmışlardı, Ka
labalık bir  K,  topluluğu  gelmişti,  

Alışılagelmiş  merasimden  sonra  
Üs,  Muh.  aşağıdaki  K.leri  gelecek  
yıl  için,;  görevlerine  is'ad  etti.;  1,  
Nâ.;  J. O'connor  K.  (  Böl.  Bü.  Mer.  
Üs,);  2, Nâ,;  C, Theodoride  K;  Haz.  
Em.:  R,  T,  Allan  K.  (  Böl.  Bü. San.); 
Sek.: RA. CarletonK, (Böl, Bü. Sek.); 
Muh.: J.  BroadK.;  Tö.  Üs.:  G. War-
ren  K;  Koruyucu: Henry Arnold K; 
Gözcü:  T.  Cipriotti  K.  

Görevlilerin  is'adından  sonra  
mükemmel bir ziyafet sofrası için ça
lışmalara  ara verildi,  Yemeğin  biti
minde  Üs,  Muh,  "Kraliçe ve  Mason
luk" için kadeh kaldırdı ve  alkışlarla  
karşılanan  bu  tostu  "Sultan Majeste
lerimin  bir tost  izledi,  "En  Muh. Bü, 
Üs.  Earl  of  Zetland ve  Bü,  Gör." için 
tost  masonik  tarzda  alkışlandı.  Böl.  
Bü.  Sek. RA.  CarletonK. tostlara usu
lünce  mukabele  etti.  Bundan  sonra  
Osmanlı  Donanması'ndan  G.  Gurgi-
lio  Kin  teklifi  üzerine,  Üs,  Muh.  yeni  
tekris  edilen  K.lerin  şerefine  kadeh  
kaldırdı.  Newcastle'dan  Captain  
(Deniz  Albayı)  Currey  K.  ziyaretçi  
K.ler adına usulüne  uygun  mukabele  
etti.  ön.  Üs.  Muh,  Smorfitt  K, Türki
ye'de  Masonluğun yayılmasına  taraf
tar  tüm  K.lerin  is'adından  ancak  
memnunluk  duyacaklarından  emin  
olduğu  Üs,  Muh.,  Muh. W. Evans K. 
için  bir  tost  teklif  etti.  Bu  bir  önsöz  
gerektirmeyen  ve  herkesin  sponta-
ne bir şekilde  uyduğu bir tost olmuş
tu,  Tost masonik törelere uygun  ola
rak  içildi ve bunu uzun alkışlar izledi. 
Üs,  Muh,  teşekkür  konuşmasında  
Oriental Locası'nın tarihini anlatmayı 
kendisine  görev  bildi,:  

"Bu  Loca'nın garip bir  başlangıcı  
olmuştur.  1856'da,  istanbul'da  Hon-
negar  adlı bir Mason vardı, Sonradan 



bu  kişinin basit  bir  maceraperest  ol
duğunu  öğrendik.  Gene  de  Oriental  
Locası'nm  kuruluşu  onun  sayesinde  
olmuştur.  Bu Kardeş,  Rothschild  adlı  
bir  Kin  de  yardımıyla  Konstanti-
nopl'de  yaşayan neredeyse  tüm Ma
sonları teker  teker  buldu.  Bu iki Kar
deş,  Kardeşleri  7  Eylül  1856 Pazar 
günü Baltzer's Oteli'nde bir toplantıya 
davet  eden  -Loca'nın  sonradan  be
delini  ödemek  zorunda  kaldığı-  bir  
sirküler  mektubu  bastırıp  dağıttı.  
Toplantının  amacı  Konstantinopl'da  
bir  Mason  Locası'nm  kurulması  için  
yöntem  araştırması olacaktı. 

"Toplantıya  16  K. iştirak  etti;  Sffly  
K.  oturumu yönetti. Pazar  günü  topla
nan  bir  Mason  Locası'na  dinsel  gö
rüşleri  nedeniyle  katılamayacağını  
bildiren bir Kardeş'in mektubu  okun
du;  oysa,  yanılmıyorsam  Royal  At-
hetlstone  Locası toplantılarını hep  Pa
zar  günleri  yapardı.  Bu konu  tartışıl
dıktan sonra,  Konstantinopl'de bir Lo
ca'nın  kurulması  ittifakla kabul  edildi  
ve  Kardeşler'in  imkanları  ölçüsünde  
maddi katkıda bulunmaları  talep edil
di.  Bu çağrıya olumlu cevap geldi ve 
Kardeşlerden  derhal,  toplam 25 £ luk 
bir  vaad  alındı.  Toplantıyı  organize  
eden  iki promosyoncu  5 er  £ taahhüt 
ettiler, ama zamanı gelince bu  parayı  
ödemeyi  unuttular. Daha sonra, Krali
çe  Majesteleri'nin  Büyük  Elçisi  nez-
dmde  teşebbüste  bulunarak,  
Loca'nın  açılmasına  izin  alabilmek  
üzere  Sultan'a müracaat  etmesinin te
mini  kararlaştırıldı.  Ancak  bu  teklife  
karşı  çıkanlar  oldu.  izmir'de  kurulan  
Türkiye  Büyük Locası'ndan  berat  is
tenmesi  teklif  edildi,  şans  eseri  bu  
teklif  de  red  edildi;  şans  eseri,  zira  
bu  sözde  Türkiye  Büyük  Locası'nm  
kendi  kendini  kurmuş  gayri  munta
zam bir kuruluş olduğu  sonradan  an
laşıldı.  Sonunda,  bildiğiniz gibi,  berat 
ingiltere Büyük Locası'ndan alındı.  

"Kurucu  olan  bizler,  Loca'nın  ku
ruluşu için gerekli tüm teferruatm  gö

rüşüldüğü  yedi  toplantıya  katıldık.  
1856  yılı sonunda  kuruluş  için teber-
ruların  toplamı  114£ 4s'i  buldu,  bir  
başlangıç için hiç de kötü değil. Açılış 
için  karşılaştığımız  zorluklardan  ve  
gecikmelerden  bahsederek  zamanı
nızı  almayacağım.  Özetle, birkaç  ay  
bekledikten  sonra,  berat,  mobilya,  
regalyalar  ve  sair  eşya,  1857 Tem
muz  ayında  elimize geçti.  7  Ağustos  
1857  tarihinde  Locamız usulüne  uy
gun  olarak  tahsis  edildi  ve  ilk  Üs.  
Muh.  Silly  Kin  is'ad  merasimi  icra  
edildi. Berat ve tefrişatm temininin  dı
şında  da  büyük  hizmetleri  geçen  
Hahnel  K.  tüm bu merasimleri  yönet
ti ve kendisine, Loca olarak, büyük te
şekkür  borçluyuz.  
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"1857'de  loca  12 kere  toplandı,  
toplantılara  toplam  olarak  293  K.  
katıldı,  20  K. tekrıs edildi ve  21 katıl
ma  oldu.  1858'de  Silly  K. tekrar  se
çildi.  O  yıl 26 kere  toplanıldı,  çalış
malar yetermce  ıyı oldu ve  toplantı
lara  691  K. katıldı,  20 tekrıs  yapıldı,  
5 katılma oldu.  1859'da  S. Aznavour 
K.  Üs, Muh.liğe  seçildi, 347 Kin ka
tıldığı  16 toplantı icra etti, 8 tekrıs ve 
10  katılma  oldu.  1860'da  G.  Laurie  
K.  Üs. Muh.liğe seçildi, 357 K. in ka
tıldığı  17 toplantı icra etti,  7 tekris ve 
1  katılma  oldu.  Uzun ve  ıstıraplı  bir  
hastalık  nedeniyle  bu  istatistiği  ta-
mamlayamadığımı  üzülerek  beyan  
etmeliyim.  Yakın bir  gelecekte  bu  
görevi  ikmal etmeye çalışacağım. 

"Sevgili  Klerim,  fazla  zamanınızı  
almadığımı ve  sizleri fazla  sıkmadığı
mı  ümit  ediyorum;  maksadım,  geliş
melerden  habersiz  olan  genç  K.  teri
mize  Locamızın  tarihini  biraz  olsun  
anlatmaktı.  Şimdi  Oriental  L.nın  Üs.  
Muh.inin  tostuna  dönelim:  bir  Loca
nın, özellikle Türkiye'de  Hürmasonlu
ğun öncüsü olan bu Locanın Üs.  Muh.i  
olmanın ne kadar  şerefli bir görev ol
duğunu  bilmenizi  rica  ediyorum.  Bu  
göreve  getirilmiş  olmamın  şerefine  
tamamen  müdrik  olduğumu  tekrarla
manın gereksiz olduğunu  sanıyorum.  
Gelecek  12  ay  içinde,  Tanrı  bana  
ömür  verirse,  bugün  is'ad  edildiğim  
bu  görevin  vakarını  destekleyecek  
ve muhafaza  edeceğim  ve bana  dü
şen görevleri en  iyi şekilde  yapmaya  
çalışacağım.  Masonluğun  ilkelerine  
sadık  kalacağım,  ve  görevimi  ifa  
ederken bir yanlış yapacaksam,  emin  
olunuz  ki  bu  bilerek  olmayacaktır.  
Şimdiye kadar,  iki kez  Sekreter, ikin
ci  Nazır, tekrar Sekreter olarak görev 
yaptığım bu Locada sizleri hep  mem
nun  ettim,  hizmetlerimin  takdiri  ola
rak bana  takdim  ettiğiniz bu  çok  gü
zel  altın  enfiye  kutusu  ve  parşömen  
üzerine  yazılmış takdirnameyi  bunun  
ispatı olarak  görüyorum.  

"Kardeşlerim,  iyi  anlaşabileceği
mizi  ümit  ediyor  ve  bir  yıllık  görev  
süremin  sonunda,  yerime  Kınnock  
Kardeş'in söyleyebileceği gibi," em
rime  teslim  edilen  gemiyi,  ehliyetli  
subayları ve  etken  mürettebatının  el
birliği ile,  güvenli ve bereketli bir se
yahatten  sonra,  salimen limanında is
kelesine yanaştıracağım''." Sağlığıma 
kadeh  kaldırmanızın  nezaketine  ce
vaben şükranlarımı  arz  ediyor ve he
pinize  sağlıklı, bereketli ve  mutlu  bir  
yeni yıl diliyorum." 

Alkışlar  arasmda  Üs. Muh.  yeri
ne  oturdu.  

Üs.  Muh.,  Ön. Üs. Muhterin  sağlı
ğına  tost  teklif  etti  ve  Ön.  Üs,  Muh.  
Mountain  K. tarafından  usulünce  ce-



vaplandırıldı.  Üs.  Muh.  bir  sonraki  
tostunun kendisini çok eMeyeceğini, 
zira ne kadar  kabiliyetli olursa  olsun,  
envarı iyi değilse başarılı olamayaca
ğını ifade ederek  Nâ.lar ve diğer Ori
ental  L.sı  görevlilerine  için  kadehini  
kaldırdı ve  "Görevli Kleri en çok gü
vendiğim Kler arasından  tayin  ettim,  
bana destek vererek etken bir işbirli
ğine  gireceklerinden  eminim;  de
vamlı  olacaklarını ümit  ediyorum,  zi
ra,  onlar da benim gibi ancak bir gö
rev  veya  hastalığın  dışında  mazeret  
gösteremeyecek  kadar  ulu  bir  gö
revdedirler;  böylece, gelecek yıl bo
yunca, ahenk içinde ve rahatça  görev 
yapacağımıza güveniyorum"  dedi.  

I.  Nâ. J O .  Connor  K.  uygun  bir  
konuşma  ile  Görevliler  adına  mu
kabele  etti.  

Üs.  Muh.  Loca'nm  kurucularına  
bir  tost  teklif  etti ve  "sevgi  kupası"  
dolaştırıldı.  Son  tost  "dünyadaki  
yoksul ve  mutsuz  Masonlara"  içildi  
ve  Büyük Britanya Milli Marşı birlik
te söylenerek oturum  kapatıldı.  

Gece  boyunca  T. Lamb ve  Bre
wer  K.ler  birçok  düet,  O.Connor,  
Freeth  ve  Broad  K.ler  de  münferi
den  şarkılar  söylediler.  
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İZMİR: 
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3  Eylül  günü  aylık  olağan  top
lantısında,  Üs.  Muh.  Hyde  Clarke  
bir  adayı  Almanca  tekris  ettikten  
sonra  diğer  bir  adayın  geç iş  me
rasimini  İtalyanca yönetti.  11 Eylül 
tarihinde  de  olağan  üstü  bir  top
lantıda,  Üs.  Muh.  En  Muh.  Bü. Üs-
tat'dan  almış  olduğu  özel  selâhi-
yetle,  gayri  muntazam  İzmir  Ma-
sonları'ndan  iki üyeyi  Çırak  dere
cesinde,  birini de  Kalfa derecesin
de  intizama  kavuşturdu 
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ÖN ASYA'DA  MASONLUK  

Osmanlı İmparatorluğu'nda  Hür-
masonluğun  durumunu  inceleyen  
oldukça ilginç bir makaleyi Freima-
urer-Zeitung'un  Napoli  muhabirine  
borçluyuz.  Bu yazıyı burada  tekrar  
kaleme  alırken,  yazarının  tüm  gö
rüşlerine  katılmadığımızı  beyan  et
mek  mecburiyetindeyiz.  

"1859  yılında  Konstantinopo-
lis'de yalnızca bir  adet  İngilizce ça-
Lşan  loca  vardı;  bir  Fransız  Locası  
açılmış,  ancak  yeterince  destek  
görmediğinden  ve  üyelerinin  kötü  
kalitesinden  dolayı,  kısa sürede  ka
panmıştı.  Bir İngiliz Bölge Büyük  Lo-
cası'nı  kurmaya  hevesli  İngiliz  va
tandaşları  iki  Loca  daha  kurdular.  
Daha sonra, sekiz Alman Kardeş, bu 
Localar'ın  kuru  çalışma  tarzlarını  
beğenmeyerek ,  Hamburg  Büyük  
Locası'ndan aldıkları beratla, bir Al
man  Locası  kurdular.  İngiliz  Bölge  
Büyük  Locası,  bölge  haklarını  ileri  
süren  resmî bir yazı ile bu  kuruluşu  
protesto  etmiş,  ancak  kurucular  bu  
protestoyu  göz  ardı edince,  protes
to  "ad  açta"  kalmıştır.  Alman  Kar-
deşler'm  bu  müteşebbis  davranış
larıyla  teşvik  gören  Fransız ve  İtal
yan  Masonlar  da  kendi  Localarını  
açmakta  gecikmediler.  

"İngiliz  olmayan  Localar  arasın
da çok güzel bir uyum var, yalnızca 
yeni  üye  kabulü  hakkında  küçük  

bir  anlaşmazlıkları  oldu,  Germanıa  
am  Golden  Hom  Locası,  her  Loca  
kendi  vatandaşlarını  daha  iyi  tanır  
gerekçesi  ile,  Almanca'yı  mükem
mel  bir  şekilde  konuşmayan  aday
ları  İtalyan  ve  Fransız  Locaları'na  
doğru  yönlendirdi  ve  bu  Localara  
başvuran  Alman  adaylar  hakkında,  
karşılık  olarak,  aynı  muameleyi  
bekledi.  Ancak,  Fransız  ve  İtalyan  
Locaları,  vatandaşlıklarını  tetkik  et
meden  her  "saygıdeğer  centilme
ni"  Localarına  kabul  edeceklerini  
beyan  etiler, böylece birçok Alman 
vatandaş,  özellikle italyan Locası'na 
müracaat  ettiler ve Alman Locası bu 
durumdan  zarar  gördü.  Bu  olaya  
rağmen,  üç  Loca'nm  arasındaki  
uyum  bozulmadı;  hatta,  kısa bir  za
man önce, italyan Locası,  Korfu  ada
sının  Fenice Locası ile  birlikte, Yu
nan  Localarının ve bir Yunan Büyük 
Locası'nm  kurulması  hakkında  ken
dilerine takdim  etmiş olduğu çok el
verişli bir proje  nedeniyle,  Germa-
nia  am  Golden  Horn  Locası  Üstadı  
Muhteremi  George  Treu  Kardeş'e  
şeref  üyeliğini  bahşettiler.  George  
Treu  Kardeş'in  bir  başka  önerisi,  
Doğuda,  muhtelif  ırklar  arasında  
bir  Kardeşlik bağını  tesis  etmek  ve  
bu  günlere  kadar  başka  Localarla  
irtibatsız,  tümüyle  tecrit  edilmiş  bir  
Masonluğa  sahip, her Loca'nın ken
di başına ve Mesleğimizin genel ya
rarlarına  katkısı  olmadan  yaşamını  
sürdürdüğü  bu  bölgede,  Masonlu
ğu  geliştirmek  üzere,  istanbul'dan  
başlayacak  ve  tüm  Doğuyu  kapla
yacak  bir  Localar  ağını  kurmak  ol
muştur.  Bu  girişimin  sonucu  olarak  
ve  Italia Locası'nm Üstadı  Muhtere
mi Veneziani Kin de  Treu Kin giri
şimini desteklemesıyle, Türkiye'de
ki  bütün büyük  yerleşim merkezle
rinin kendi  locaları olacak ve bu Lo
calarda  muhtelif Doğu  ırkları,  Türk
ler,  Ermeniler,  Rumlar,  Bulgarlar,  
Araplar,  Romenler,  Ruslar,  v.s. Ba-



tı'daki Kardeşleri'yle işbirliği içinde 
dünya  kardeşliği  için çalışacaklar. 

"Tüm bu  Doğu Locaları  arasmda  
başlayacak  muhaberatın  neticesin
de  entelektüel  bağların  tesis  edile
ceği ve Doğulu Kardeşler'in  hepsini  
kapsayan  bir  büyük  kongre'nin  or
ganize  edilebileceği ümit  edilir.  Ne  
yazıktır  ki, bu  hareketin  oluşumun
da,  İngiliz Kardeşlerimiz çok  istek
siz  davranmaktadırlar.  Kendilerini  
adi  ölümlülerin  üzerinde  görerek  
Doğu  ırklarını  kurtarma  çabaların
dan  uzak  tutmaktalar  ve  yaşadığı
mız  çağın  ihtiyaçları  göz  önüne  alı
nınca,  Masonlukta  yapılmak  iste
nen  en  küçük  reformu  dahi  kabul  
etmemekteler.  Paris'te Renaissance 
par  les  Emules  d'Hiram  Locası'nm  
bir  üyesi  olan ve  Italia Locası'nm da 
Hatibi olan Trient'li Scipione Salvot-
ti  K,  Masonluğu  yeni  bir  dm  olarak  
organize  etmek  isteyen  görüşlere  
sahip,  ancak,  italya  sefaretmdekı  
ataşelik  görevinden  istifa  ederek  
Konstantinopolis'den  yem  ayrıldı.  
Salvotti  K.  in talebi üzerine,  Italia Lo
cası  Floransa  Masonik  Kongresine  
"Rito Filosofico Italiano" diye  on  de
recelik  yeni  bir  sistemin  önerisini  
getirdi.  Bu projenin  ilk dört  derece
si  şöyledir:  

1.Derece:  Doğa  seçkini  (Eletto  
della  Natura).  

2.Derece:  Astrometr  (Misurato
re  degli Astri) 

3 D e r e c e :  Arındırma  ile  Denge
lendirilmiş  (Equilibrato della  purifi
cazione). 

4.Derece:  Özveri  ve  Zafere  ye
niden Doğan  (Regenerato dal sacri
ficio  e  dalla Vittoria). 

Bu  dereceler  33 derecelik iskoç 
sisteminin  9.,  14.,  15.  ve  18. derece
lerinin  tam  karşılıkları  olacaklar.  
Salvotti  Kin  planına  göre,  ritueller  
milli ve  bilimsel  bir  sembolizmaya  
dayandırılacak ve doğa bilimleri te
mel  yas alarmı  geliştirmeyi  teşvik  

edecek  nitelikte olacak.  Son üç  de
rece  de  şöyle olacak: 

1. Derece:  Fazilette  Sebat  (30°  
karşıtı). 

2.  Derece:  Filaletler, veya  Ger
çeğin  Âli müridi (31° karşıtı). 

3.  Derece :  Akılla  Nurlanmış  
K.ler  (32°  karşıtı).  

Salvotti  K.  bu  yeni sistemine Do
ğu'da  bir  çok  mürit  bulmuştur;  bu  
sistemin  öncüsü  Konstantinopo-
lis'de  yaşamaya  devam  etseydi,  
şüphesizdir  ki Italia Locası, bu siste
mi kabul  edecekti."  
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MASON  BALOSU  
Karnaval  zamanı  çeşitli balo  ve  

eğlencelerin  yoğun  olduğu  bir  dö
nemdir.  Son haftalarda,  ge rek  sefa
retlerimizde,  gerekse özel  toplantı
larda  mevsimm bu geleneksel  şen
likleri katkısız bir neş 'e içinde  tertip  
edilmiştir.  Bunların  arasında  en  
önemlisi  Perşembe  akşamı  Kristal  
Palas'da  yer  alan  Mason Balosu ol
muştur,  italyan,  Oriental,  Bulwer,  
Union  d'Orient,  Deutscher  Bund,  
No.  810 ve Germania Locaları müş
tereken  bu  parlak  baloyu  tertip  et
mişlerdir.  Mistik  kravat  kardeşleri  
ve  şık eşleri  kıyafetleriyle  toplantı
ya  hava  kattılar.  Misafirler  arasmda  
Mason olmayanlar  da  vardı. Alışıla
gelmiş italyan usulü  davet-merasim  
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gecenin neş'esini başlattı, bunu İtal
yan tiyatro  artistlerinin vokal konse
ri takip  etti. Daha  sonra  gün  ağara-
na  kadar  dans  edildi.  Zaman  za
man,  Macar piyanist  Bay Jorry, ola
ğanüstü  fantezilerle  olaya renk  kat
tı.  Beş  yüzün  üzerinde  bir  katılım  
oldu.  Tüm  masraflar  düşüldükten  
sonra  hasenat  için önemli bir  meb
lağın  toplandığını  memnuniyetle  
öğreniyoruz. 

18  KfiSm  1865  

TÜRKİYE'DE  MASONLUK  
Mısır'ın,  Süveyş  kentinde  bir  in

giliz Locası kurulmasına  çalışılmak
tadır. 

Kahire'de  kurulan  yeni  Bulwer  
Locası 'nm  üyeleri  arasında  ço
ğunlukla  Mısır'ın  ileri  gelenlerini  
görüyoruz. 

Türkiye  Bölge  Büyük  Locası  ve  
Konstantinopolis'deki  Bulwer  Loca
sı,  sefaretten  ayrılan  Ön.  Böl.  Bü. Üs. 
Sir  H.  L.  Bulwer'e  birer  konuşma  
tahsis  etmişlerdir.  

Ön.  Böl.  Bü.  L.  Bü.  I,  Nâ.'ı  ve  
Konstantinopolis'deki  Bulwer  Loca
sının Ön. Üs. Muh.i J.  P. Brown  K.  ta
nınmış  bir  oriantalisttir.  FREEMA
SONS'  MAGAZINE'  de,  iki yıl önce, 
"Dervişlik müessesesi  ile  Masonlu
ğun  ilişkisi''  üzerine  bir çalışma ya
yınlamıştı.  Bu  Kardeşimiz  halen  
Washington'da,  "American Masonic 
JoumaT'da,  Derviş  ritlerinde  mistik  
doktrinler  üzerine  bir  dizi  yazı  ya
yınlamaktadır. 

izmir'deki  İngiliz  Locaları  yeni  
salonlarının  dekorasyonuyla  meş
guller.  İzmir'de,  İngiltere  Büyük  
Locası'na  bağlı  Dekran  isimli  Er
meni  Locası  Ermenice  çalışmaya  
karar  vermiştir.  Bu  Loca,  Er
menice  dilinde  çalışan  ilk  Loca  
olup  Ermeni  kültürüne  katkıları  
olacağı  inancındayız.  
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Masonik  Tolerans veya 
Hoşgörü,  suç lan, suçluları 
h o ş g ö r m e k  mi d e m e k t i r ? 

3 3 ' e  kadar  yükselen  derece ler  
nedir? 

iskoç  Ritinden  başka  ritler  var  
mıdır? 

3 3  dereceli masonlar ın 
kurmuş  oldukları  ayrı  bir  
cemiyet  var.  Onlara  bağımlı  
mısınız? Yüksek Şûra  ile  
ilişkileriniz  ne lerdir?  

Bu  iki c e m i y e t t e n  biri bir 
üyesini  Masonluktan  ç ıkarma  
yetkisine  sahip  mid ir?  
Böyle  bir d u r u m d a diğer 
cemiyetteki  bu  üyenin  
d u r u m u  ne  o lur?  ^ • > • 

İskoç  Masonluğu  ne  
d e m e k t i r ?  Iskoçya  ile  bir  
bağınız var m ı ? 

Türkiye  Büyük  Locası  hangi  
ritle  çalışır?  

Politika yapmadığınızı  iddia  
ediyorsunuz? 

Masonların  dinsel  
konuları tartışmadıklarını 
söylüyorsunuz? 

SORULAR 

Masonik  Tolerans veya 
Hoşgörü,  suçları,  

F suçlular,  h o ş g ö r m e k mi 
d e m e k t i r ? 

Arapça  "tesamuh"  sözcüğü  sa-
mahat'dan  (tesâmuhât)  gelir ve  mü
samaha etme demektir.  Türk  Dil  Ku
rumunun bu kavram  için 1960'larda 
bulduğu  Türkçe  karşılık  "hoşgö-
rü"dürve  "Semahat"  sözcüğünden  
türemiş  "müsamaha"  gibi,  "hoş  
görmeden"  türetilen  "hoşgörü"  
sözcüğü,  göz  yumma,  bağışlama  
anlamına  gelir.  

"Hoş  görme"  kavramı  içinde  bir  
"hoş  gören",  bir  de  "hoş  görülen"  
vardır.  Yani,  birilerinin bir  başkasını  
"bağışlaması",  "affetmesi" söz konu
sudur,  kısacası  "güçlünün  güçsüzü  
hoş görmesi"  demektir  bu  kavram.  

"Tolerans"  kavramı  ise,  kesin
likle  bir  hoş  gören-hoş  görülen  

ilişkisi  içinde  "güçlünün  güçsüzü  
hoş  görmesi"  veya  "birlikte  yaşa
mayı  ona  lütfetmesi"  anlamına  
gelmez;  bu  sözcük karşılıklı birbi
rine  katlanma,  farklı  politik,  dinsel  
veya  felsefî görüşlerin  birbirlerine  
tahammül  ede rek  bir  arada  yaşa
mayı  kabul  etmeleri  anlamını  i çe 
rir.  Nitekim,  XVIII.  yüzyılda  laik  
devlet  anlayışı  ile  birlikte  bu  kav
ramı  da  insanlığın  siyasal  günde
mine  alan  Batılı  toplumların  dille
rinde,  toleransın  dışında,  "hoşgö
rü"  anlamını içeren başka  sözcük
ler  vardır.  Örneğin,  İngilizler  ve  
Fransızlar  "hoşgörü"  karşılığı ola
rak  "indulgence",  Almanlar  da  
"duldung"  sözcüklerini  kullanır
lar.  1789'da devrimle  gerçekleşti
rilen  laik  düzen  Katolik kilisesinin 
Protestan  kilisesine daha  hoşgörü
lü  davranması  demek  değildir.  



Aksine,  Fransa'da,  hiçbir  kilisenin  
bir  diğerinden  üstün  olmadığının  
kabulü  ile, bütün  dinlerin  birbirle
rine  katlanmayı  kabul eden,  karşı
lıklı  bağımsızlık  ilkesi  içinde  bir  
arada  ve  eşit  koşullarda  yaşama
larını  sağlayan  dinler  arası  "tole
ranslı"  bir  yönetim  kurulmuştur.  

Osmanlı  İmparatorluğu,  ta  
boyunca,  diğer  dinlere  tolerar  
değil, hoşgörü  ile yaklaşmıştır. 

Masonlukta  hoşgörü  yoktur,  
tolerans  vardır.  Dolayısıyla  
suçlar  ve  suçlular  hoş  görül
mez,  karşıt  fikirler  ise  tole
ransla  karşılanır.  

3 3 ' e  kadar  yükselen  
derece ler  nedir?  

Hürmasonluğun  esası  ilk  üç  
derecenin  kurduğu  Büyük  Lc  
ca'dır.  Genel Kurul yasama mec] 
dir,  Büyük Kurul icra heyetidir,  Y  
sek  Haysiyet  Divanı  da  yargı  e m 
dir.  Bunların üzerinde  başka hiç bir  
güç  yoktur.  

Bazı  Masonik kuruluşlar,  üyele
rini  3  dereceli  (üstat)  masonların  
arasından  seçerler.  Bunların  dere
celeri  4'ten  başlar.  Belirli bir  man
tık içinde, derecelerine  göre  deği
şik  ritüelleri  uygulayan  sistemlere  
"rit"  denir. 4 - 3 3  dereceleri  kap
sayan  Eski ve  Kabul Edilmiş  İskoç 
Riti böyle bir sistemdir. Yönetimine 
Yüksek  Şûra  adı verilir.  Bir Yüksek 
Şûra  intizamını kaybetmemek  üze
re,  gayrı  muntazam  bir  obedians-
tan  üye  alamaz.  Bir  Büyük  Loca,  
herhangi  bir  nedenle,  bir  kardeşi  
gayrı  muntazam  ilân  ettiğinde,  
Yüksek  Şûra  da  onu  atölyelerine  
kabul  edemez.  

İskoç  Ritinden  başka  
ritler  var  mıdır?  

Vardır.  Ülkelerin  tarihlerinden  
gelen  şövalye  tarikatları  veya  özel  
demekler  üyelerini  3 dereceli  Ma

sonlar  arasından  seçme  ilkesini ka
bul  etmiş  olabilirler.  Dünya'da,  bu  
tür ritlerden  onlarcası faaldir.  33 de
receli  Eski ve  Kabul  Edilmiş  İskoç  
Riti bunlardan sadece  bir  tanesidir.  
Türkiye'de,  şimdilik  başka  bir  rit  
yoktur. 

3 3  dereceli masonlar ın 
k u r m u ş  oldukları  ayrı  bir  
cemiyet  var.  Onlara  
bağımlı  mısınız?  
Yüksek  Şûra  ile  
ilişkileriniz  ne lerdir?  

Yukarıda  da  söylediğimiz  gibi,  
Türkiye  Büyük  Locası'nm  üzerinde  
hiç  bir  masonik  erk  yoktur,  yurt  
içinde ya da  yurt  dışında  hiç bir  te
şekküle bağımlı değildir.  Diğer  bü
yük  localarla  eşit  düzeydedir.  Ma
sonlara 4 - 3 3  arasındaki  derecele
ri veren  Yüksek Şûra  ile nezaket  il
kelerinden başka bir bağı  yoktur.  

Bu  iki c e m i y e t t e n  biri  
bir  üyesini  Masonluktan  
ç ıkarma  yetkisine  
sahip  midir?  Böyle  
bir d u r u m d a diğer 
cemiyetteki  bu  üyenin  
d u r u m u  ne  o lur?  

Türkiye  Büyük  Locası  esastır.  

Türkiye'de  bugün  üstat  masonlar  
(3  derecel i  masonlar)  arasından  
üyelerini  s eçen  tek  rit  var,  yarın  
Batı'da  olduğu  gibi,  başka  ritler  
de  gelebil ir .  Hangi  ritin  üyesi  
olursa  olsun,  Türkiye  Büyük  Loca
sı bir  üyesini  gayrı  muntazam  ilân  
ettiği  anda,  o  kişi  masonluktan  

mış  demektir  ve  tüm  diğer  rit-
den  de  atılması icap  eder.  Aksi  
arit olduğunda,  o ritin kendi,  tü
müyle,  gayrı  muntazam  duru
ma  düşer.  

Türkiye Yüksek  Şûra'sı  bir  
üyesini  attığı  takdirde,  o  kişi
nin yalnız Yüksek Şûra üyeliği  
düşer.  Eğer  yüz  kızartıcı  bir  
suçtan  atılmışsa,  bu  zaten  Bü

yük Locaya da  bildirilir ve  ora
dan  da  atılır. Ama,  aidat  ödeme-
ıe,  devamsızlık  gibi  idarî  bir  ne
nle  atılmışsa,  Büyük Loca  üyeliği  
vara eder. 

İskoç  Masonluğu  ne  
d e m e k t i r ?  İskoçya  ile  bir  
bağınız var m ı ? 

18.  yüzyılda,  Fransa'da  sürgün
de yaşayan İskoç hanedanı  ve yakın 
çevresi,  Mason  Locaları'nda  deği
şik rimeller uyguluyorlardı.  Oradan  
gelişen  sisteme  İskoç  Masonluğu,  
İskoç  Riti gibi  adlar  verilmiştir.  Gü
nümüzde  İskoçya  ile  İskoç  Mason
luğunun  hiç bir  irtibatı  yoktur.  Tür
kiye  Büyük  Locası'nm  da  İskoçya  
Büyük Locası ile, diğer  Büyük Loca
larla  olduğu  gibi,  yalnızca  nezaket  
ilişkileri  vardır.  

, Türkiye Büyük  Locası  
hangi  ritle  çalışır?  

Türkiye Büyük Locası 1909'da, 
değişik  ülkelerin  Büyük  Locala
rından  berat  almış  20 'ye  yakın  
Loca  tarafından  kuruldu.  Her  Lo
ca,  kendi  ritüelinden  bir  şeyler  
kattı.  1965 'de,  uluslararası  intiza
mı  elde  e tmek  üzere  İskoçya Bü-



yük  Locası tarafından  tahsis  edil
diğimizde  de,  Iskoçya  ritüeline  
aykırı  düşen  bir  kaç  noktayı  tör-
püledik.  Sonuçta,  ancak  "TürkRi-
ti"  olarak  adlandırabileceğimiz,  
kendimize  has,  ama  muntazam  
bir  rit  ortaya  çıktı.  

Politika  yapmadığınızı  
iddia ediyorsunuz.  Oysa,  
İttihat  ve  Terakki  üyeleri  
Mason  Localan'nda  
toplanıyorlardı,  31  Mart  
Olayı'nı bas t ı ran Hareket 
Ordusu  subaylarının  
çoğu  Mason'du,  1 9 0 9  -
1 9 1 4  aras ında  Osmanlı  
iktidarı  Masonlar'ın 
elindeydi,  Büyük  Fransız  
Devrimi,  ABD'nin  
kuruluşu,  İnsan  Hakları  
Beyannames i ,  İtalya,  
Güney  Amerika devletleri 
gibi  ülkelerin  
sömürgel ikten  kurtuluşu  
hep  Masonluğa bağlanır. 
Doğru  m u d u r ?  
Yukarıdaki  iddia  ile  
bunlar  nasıl  b a ğ d a ş ı r ?  
Günümüzdeki  d u r u m  
nedir? 

18.  yüzyılın  sonu  ile  19 .  yüzyıl
da,  Büyük Fransız Devrimi ve  Na-
polyon  Harpleri'nin  etkisinde,  mi
litan ve  politik olarak  aktif,  özgür
lük,  eşitlik ve  kardeşlik  ilkelerini  
bayrak  yapmış  bir  masonluk  gö
rüyoruz.  Bu  ha reke t l e r  Güney  
Amerika'da  Simon Bolivar ve Be
nito Juarez,  Kuzey Amerika 'da  G.  
Washington,  Benjamin Franklin ile 
Lafayette,  İtalya'da  Garibaldi  ile  
Mazzini'nin  çevres inde  odaklaşı
yor  ve  diğer  Akdeniz  ülkelerini  
de  etkisi  altına  alıyordu.  Bütün  bu  
hareket ler  muhalefetin  zulümle  
yok  edildiği,  istibdat  rejimlerine,  
karşı  idi. Demokrasinin  tartışılma-

GÜNEY  AMERİKA  
S i m o n  Bol ivar  

(üstte)  ve  
Beni to  Juarez  

(yanda) 

dığı  Anglosakson  ülkelerde  Ma
sonluk,  ihtilal  yapmak  ihtiyacını  
hissetmemiştir. 

Günümüzün  çok  partili  demok
rasilerinde,  politikanın  Localar'ı  



bölmesini  önlemek  ve  demokrasi  
tartışmalarında  masonluğun  tarafsız  
kalabilmesini  mümkün  kılmak  üze
re,  Localar'da  politik  tartışmalar,  
muntazam  Büyük  Localar'ın  kon
sensüsü  ile yasaklandı.  Ancak Ma
sonlar  Localar'da  aldıkları  eğitimi,  
meclislerde  değerlendirerek  başa
rılı bir şekilde politika  yaparlar.  

Gayrı  muntazam  Fransa  Grand  
Orient'ının,  özellikle  19.  yüzyılda  
demokratikleşme,  laiklik,  eğitim,  
sendikalar,  özgürlükler  hakkında  
yaptıkları  ve  halen  süren  etkinliği  
yadsınamaz.  Ancak  günümüzde  
Grand  Orient,  sosyalist  politik  gö
rüşün düşüncelerini  geliştirdiği  bir  
forum  şekline dönüşmüştür  ve "Lo
calarda  politika ve  din  tartışılmaz"  
ilkesi  açıkça,  hatta  teşvik  edilerek  
çiğnenmektedir.  Böylece,  Fransa  
politika  yelpazesinde  Grand  Ori
ent tek bir politik görüşün  temsilci
si  olmuştur.  1994'de  "Başkan" (Bü
yük  Üstat) seçilen Patrick Kessel,  6  
Eylül  1995  tarihli  Genel  Kurul'da  
(Konvan)  milletvekili  seçimlerinde  
J a c q u e s  Chirac' ı  desteklediğin
den,  Sosyalist  Partisi  taraftarı  kız
gın Masonlar tarafından,  dönemini  
tamamlayamadan  görevinden  
alınmış,  yumrukların  konuştuğu  
Genel  Kurul'a  polis  müdahale  et
mek  zorunda  kalmış,  Konvan  4  ay  
sonra  tekrar  toplanmak  üzere ,  
başkan ve  yönetim  kurulunu  s e ç e -
meden  dağılmak  zorunda  kalmış
tır.  Sonuçta Gaston  Costeaux  4  ay  
süreyle  geçici  başkanlık  görevini  
yürütmüş,  Ocak  1996'da da Jacqu
es  Lafouge  asil başkan  olarak  se 
çilebilmişti.  Olay,  Fransa  medya
sında  büyük  bir  skandal  yaratmış,  
olumsuz  etki muntazam  obedians-
lara  da  sıçramıştı.  

Masonların  dinsel  
konuları tartışmadıklarını 
söylüyorsunuz.  Oysa,  

gündemlerinizde  Bu
dizm,  Hinduizm,  Musevi
lik,  İslâm  tarikatları  
gibi  konferans  
başlıklarını görüyoruz . 
Bu  bir çelişki  değil  mid ir?  

Masonluk konferanslarıyla  Kar
deşlerin  genel  kültürüne  katkıda  
bulunur  ve  dinler  ya  da  değişik  

Berkshire  Bölgesi 'nde  iba
det  Anglikan  kiliselerinde  ya
pılıyor. Ancak 2002  yılında  dü
zenlenen  Hür  Masonluk  Hafta-
sı'nda  diğer  inançların  men
suplarının  dışlandığı  hissi  doğ
du.  İki yıl önce  çok  inançlı  bir  
şükran  günü  töreni  düzenlen
di.  İlk  defa  organize  ediliyor  
olmasına  rağmen,  tören  son  
de rece  başarılı  oldu.  Bu başa
rının ardından ikinci tören  g e ç 
tiğimiz  günlerde  Berkshi re -
Sindlesham'da  düzenlendi.  
Törene  Musevi,  Sih,  Hindu  ve  
Anglikan inançlar ma sahip  dini  
liderler  katıldı.  Dini  liderlerin  
her  biri törende  kendi  inançla
rına  ait pasajlar  okudu.  Törene  
Masonlar  ve  eşleri  katıldı.  Tö
rene  katılan  haham  Psalm  

felsefe  akımları  hakkında  konfe
ranslar  tertip  edilir.  Yasaklanmış  
olan bir  dini,  bir  diğeri  ile kıyasla
mak,  birinin  diğerinden  üstün  ol
duğunu  savunmak,  misyonerlik  
yapmaktır.  Bu  konferanslarda  en  
derin  batını  konulara  dahi  değini
lirken,  "iyidir" ya da  "kötüdür"  di
ye  bir yorumda  bulunulmaz.  

133'ten parça  okudu.  Sih  lider  
ise  Veda'larm  ilk  dördü  olan  
Rigveda'dan  pasajlar  seçmişti.  
Bu  pasajlar  dünyanın  en  eski  
yazılarından  biri  olarak  kabul  
ediliyor.  Ayinin  Anglikan  kıs
mında  ise Matthew  5:  1-10 se
çilmişti. 

Törene  katılanlardan  biri  
daha  sonra  şu  yorumu  yaptı:  
"organizasyonun  en  güzel  kıs
mı  liderlerin  birlikte  çalışması  
ve  birbirlerine  verdikleri  des
tek  oldu.  Ayrıca  masonik  içe
rikte  mesajları  dinlediğinizde  
farklı  dinlerin  esasta  birbirin
den ne kadar  az farklı  olduğunu  
farkettik.  Törende  Hindu,  Mu
sevi  ve  Hıristiyan  şarkıları  söy
lendi,  org,  Philip Wharton  tara
fından  çalındı.  

Berkshire  Masonları'ndan  

Çok  inançlı  başlangıç 
(soldan  sağa)  Org  
sanatçısı  Phi l ip  
Whar ton,  S ih  Raj  Kalsi ,  
Zvi  So lomons  
( M u s e v i ) ,  M ike  
Hooton,  Yerel  Büyük  
Üstat,  Dr.  John  Railton  
(Angl ikan) ,  Chhotalal  
Pattni  (H indu)  





"G 
ff  harfinin  Masonik  sem-

bolizmada  önemli  yeri  
vardır.  Mabet  içindeki  

yeri  Doğuda,  Üstadı  Muhterem'in  
arkasında,  genelde  "gönye  -  per
gel",  "her  şeyi  gören  göz"  veya  
"yıldız"  sembolleriyle  birliktedir.  
"G"  harfi  ikinci derece  tablosunda  
da  yerini  almıştır.  

Operatif  Masonlar  "G"  sembolü
nü  kullanmamışlardır.  Samuel  Prie-
hard,  1730  yılında  yayınladığı  "Ma
sonluğun  Teşrihi"  adlı  eserinde  ilk  
defa bir kenarı diğerinden  uzun gön
yeden  bahseder.  Üçüncü  dereceye  
ilk  atıf da  aynı eserdedir.  Yunan alfa
besinde  "G"  harfinin  simgesi  , , x \ "  
(gamma)  dır ve Ortaçağlarda,  Batının  
süslü  Kilise  yazıtlarında,  "büyük  G"  
bu Yunan simgesi ile gösterilirdi. 

Masonlar'ın  doğruluk  ve  dürüst
lük  sembolü  gönye'nin  Yunan  " \  "  

Brovvne'nin 
Geometri 

tarifi: 
Geometri  Matematik  İl

minin  başlangıcıdır  ve  Mi
marlığın  temelidir;  neyin  
azalabileceğl  ile  neyin  ço-
ğalabileceğini  anlatan dokt
rindir;  dolayısıyla  tetkik  
edeceklerimiz  yalnızca  
Nokta,  Çizgi, Yüzey  ve Ha
cım  değildir.  Zaman,  Uzay,  
Hız  ve Büyüklük de dikkate 
alınmalıdır.  Masonluğun  
dayandığı  beşinci  bilimin  
ileri  tetkikiyle,  bu  sonsuz,  
bucaksız  yer  küremizin  
oluşturulmasında  Ulu  Ge
ometri  Üstadı'nın eşsiz ese
rini  görüyoruz.  

(Bir  konferansından.)  

•  Celil  Layiktez  

harfine  benzemesi,  ayrıca  "G"  harfi
nin Batı dillerinde  "God"  (Tann) keli
mesinin ve masonlarla mimarların  te
mel  meslek  bilimleri  "Geometri'nin  
ilk  harfi olması,  18.  yüzyılın ilk yarısın
da  bu  harfin  Masonik  sembolızmaya  
dahil  edilmesine  neden  olmuş,  Tan-
rı'yı  anmak  için de  "Büyük Geometri 

Üstadı",  veya,  "Evrenin  Ulu Mimarı" 
ifadesi  kullanılmıştır.  Sonradan  Batı  
dillerinde "G" ile başlayan jeoloji, yer 
çekimi  (gravity),  Coğrafya,  Jeodezi  
gibi  bilimler de  aynı  sembolizmanın  
kapsamına  alınmıştır.  

Portekiz  Engizisyonu  tarafından  
1743  yılında sorguya  çekilen Mason 
John  Coustos  , Locayı tarif  ederken  
şöyle  demişti:  

"Locanın döşemesi  iç içe birkaç 
çerçevenin  içinde,  merkezinde  G  
harfi  bulunan  bir  alev  saçan  yıldız  
beyaz tebeşirle çizilirdi. G harfi, Lo
ca  görevlileri,  Kardeşler ve  Çırak
ların  erişmeye  çalışmaları  gereken  
Geometri  ilmini  remzeder."  

Engizisyon'un  zabıtlarında  bulu
nan bu  ifade  Dr.  Sidney Vatcher ta
rafından  ingilizce'ye  çevrilmiş  ve  
Ars  Ouatuor  Coronatorum'un  66.  
sayısında  (s.l 14)  yayınlanmıştır.  

Maymuncukları 
John  Browne,  Master  Key  (Maymuncuk)  adındaki  eserinde  
1800'lü  yıllarda,  İngiltere'de  "Modernlerin  çalışma tarzını an
latır.  Çalışmada,,  Kalfa  Derecesi'ndeki adayla "G"  harfi  ile  ilgil  
şöyle  bir  diyalog gerçekleşir: 

Soru:  Neden  Kalfa  o lmak  istediniz?  
Cevap:  "G"  harfi nedeniyle. 
S.  "G" neyi  ifade  e d e r ?  
C.  Geometriyi, yani.  Masonluğun dayandığı beşinci  bilimi.  
S.  Geometri  nedir?  
C.  Ölçüleri  bilinen  cisimleri  örnek  alarak, ölçüleri  bilinmeyen  cisim  
lerl  ölçmeyi  öğreten  bilimdir.  
S.  Geometrinin dört  ilkesi  nedir?  
C.  Büyüklük ve projeksiyon  veya  bir  noktadan çizgiye, çizgiden yü 
zeye,  yüzeyden hacime doğru  sürekli gelişme. 
S.  Nokta  nedir?  
C.  Geometri maddesinin  başlangıcı,  en küçük  cisimdir.  
S.  Çizgi  nedir?  
C.  Uzatılmış noktadır. 
S. Yüzey  nedir? 
C.  Kalınlığı olmayan boy ve endir.  
S.  Hacim  nedir?  
C.  Belirli  bir  kalınlığı olan  boy ve endir,  bir  küptür  



g 

Atatürk  Pulları  

60 

Geçtiğimiz  haftalarda,  29 Ekimde 
Cumhuriyetimizin  81.  Yılını  kutladık 
ve  10 Kasım da  66, ölüm yılında Ulu 
Önderimiz  Mustafa Kemal Atatürk'ü 
andık.  Bu  nedenle de bu  sayımızda  
masonik filateli yerine ATATÜRK 
pullarından  bahsedeceğiz.  
Üzerinde Atatürk resmi bulunan  ilk  
pul  1 Ocak  1924  tarihlidir.  
8 puldan oluşan  "Sulh Hatırası" 
isimli serinin tirajı  25.000'dir.  
1942  yılına kadar  geçen sürede  Posta  
idaresi  çeşitli hatıra serilerinde  ve  
tüm posta pullarında  Atatürk  
resimlerini  kullanmıştır.  
1942  den  itibaren posta  pullarında  
ismet inönü resimleri yer  almaya  
başlar.  Hatıra serilerinde de  Atatürk  
ve inönü beraberce yer  alırlar.  
1950  yılında çıkarılan bir  kanunla  
posta pullarımızda  ve kağıt  paralarda  
sadece Atatürk  resimlerinin  
kullanılabileceği  zorunluluğu  
getirilmiştir. Bu tarihten  itibaren  posta  
pullarında  sadece Atatürk  resimleri  
kuflanılmıştır ve kanun  halen  
yürürlüktedir. 

Atatürk dünyada en çok pulu basılan 
kişidir. Türk pullarında,  Atatürk,  
1924'ten günümüze  133 ayrı  seride  
yer  almıştır.  
Ayrıca  1963'te Pakistan, Arjantin ve 
Afganistan,  1973'te Pakistan,  Tunus ve 
Iran,  1976'da İran ve  Pakistan,  
1978'deK.K.T.C., 198l'deBangladeş, 
Pakistan, Tunus, Mısır, Moritanya ve 

En  Beğenilmeyen Atatürk  Pulları  

ATATÜRK  UN  VEFATININ  20.  YİLİ  
1  9  3  8  -  1 9  5  S  

ATATÜRK  UN  VEFAT IM  20.Y1U  
I  9 5 *  -  1  9  5  •  

10  Kasım  1958'de  basılan  Atatürk'ün  20  Ölüm  Yılı  
münasebetiyle  çıkartılan  pullar  hiç  kimse  tarafından  
beğenilmedi.  PTT  idaresi  bu pullar  yüzünden  çok  
eleştirildi.  Bu  hatayı tamir  için  Atatürk'ün  
ölümünün 21. Yılı  denmesi  garip  olacağı  için  10  
Kasım  1959'da  Atatürk  Posta pulu  isimli  bir  pul  ve  
Blok  çıkartıldı.  Bu  pullar  Türk  filateli  tarihinde  
basılan  tek  kabartma  baskılı  pullardır.  

K.K.T.C.,  1982'de Yeni Gine,  1988'de  
Marshall Adaları ve  K.K.T.C.,  1989'da  
Hindistan,  1993  'te K.K.T.C.  Atatürk 
için hatıra pulları  çıkarmışlardır.  

Tek  Kabartma  Pul  
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Filatelistlerin  En Beğendiği Atatürk Pulları  

couRvoıaıt» *  t  

10 Kasım 1939 
Atatürk'ün  1. Ölüm 

yılı Hatıra pulları 

Pi 
TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  

ATATÜRK'ÜN  DOĞUMUNUN 100.YILI 

£  l ' ,^"  'mil  121  

C*  T Ü R K İ Y E  B O S T A U R I *  

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

POSTA 

»o  175  

D  ©  ©  ©  ©  ©  (  
ATATÜRK'ÜN  DOĞUMUNUN 100.YILI 

^  ö  ©  ©  ©  ©  SS  

19 Mayıs 1981 
Atatürk'ün Doğumunun  100.  Yılı hatıra bloğu 

:  KURTULUŞ SAVAŞINDA  :  ULUSAL KONGRELER 

22  Haziran  1999  
Kurtuluş Savaşı'nda Ulusal Kongreler hatıra bloğu 

u 

t i 
11 

t i 

f  I  
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29  Ekim 1973 
Cumhuriyetin 

50.  Yılı hatıra bloğu 



•  Frank Canton 
K.  1885  yılında  
tekris  oldu. Ka
riyerine  Tek-
sas'ta  sığır  hır

sızlığı  ve banka  soygunculuğu  ile  baş
ladı,  ancak sonradan  polis  oldu ve Ok-
lahoma  Eyaleti Milli  Muhafız  Birliği  ku
mandanı  olarak  ömrünü bitirdi. 

•  Afrika  ülkesi  
Zimbabwe, da
ha önce, ingiliz 

müstemlekesi 
Rodezya  olarak 
biliniyordu. Ro
dezya'yı  kuran  
Cecil  B. Rho

des  K.'in  mezarı  Matabeland'da, Ma-
tepos  tepesindedir.  

•  Ibranice AB kelimesi  "baba"",  ABİ  
"babam",  ABIF  de "babası" demektir. 

•  Norveçli  avukat  Hans Johndal  
Ronneberg 1928-  1941  döneminde  

Norveç  Büyük Locası Büyük  Üstadı İdi. 
20  Eylül  1940  tarihinde,  Adalet  Baka
nı  iken, Alman  işgal  gücünün Mason
luğu  kapatma  emrini yerine  getirmeye  

mecbur  kaldı.  

^VZr  liar  

Ünlü sabun -  deterjan  
firması  Lever Bros.  Ltd.,  
Vlscount  Leverhulme, Wil

liam  Hasketh  Lever K. tara
fından  kuruldu.  Kendisi  2916  

numaralı  William  Hasketh Locası'nda 
tekris edilmişti. 

•  1954  yılında  
seçilen  Japonya  
Başbakanı  Ichiro  

Hatoyama,  15  
yıllık  Hürmason-
luğu  Japonya'da  

yasaklayan yasa
ya  rağmen.  26  

Mart  1956  tarihinde tekris  edildi.  

•  Ünlü Alman  ressam Albrecht  
Dürer  K.,  nitrik  asitle  madeni  lev
haları  aşındırarak  resim baskıları
nın  imalini  İlk  gerçekleştiren  sa
natçıdır. 

•  Yayın  sanayiinde devrim yaratan 
baskı  makinesi,  Richard M. I Hoe K. 

tarafından  1847'de  icat  edildi.  

•  3.  Lelnster  Dükü  
Augustus  Frederlck,  
kesintisiz olarak  61  
yıl  boyunca.  İrlanda  
Büyük  Locası Büyük 
Üstadı olmuştur. Bu 
bir  rekordur.  

•  Sugar  Ray Robinson  K.  
aynı  anda  hem  dünya  orta  

sıklet  hem  de  ağır  sıklet  
boks  şampiyonu  unvanının  

sahibi  tek  boksördür.  

•  Dünya ağır  sıklet  boks  şampiyonu  
zenci  boksör  John A.  "Jack" Johnson, 
Iskoçya'nın  Klncadine  kasabasındaki  
Forfar  Locası'nın üyesiydi. 

•  Birinci  Dünya  Savaşı'nda,  denizaltı-
lara  karşı  kullanılan  derin  patlama  

bombalarının  mucidi Sydney A.  
Baruch  K.  idi.  

•  Remigio  Morales  Bermidez  K.,  Peru  
Devlet  Başkanı İken  Ebedi Maşrık'a  in
tikal etti. 

•  33  dereceli  Mason  Au-
gusto  B. Legula y  Salcedo,  

iki  kez  Peru  Devlet  Başkan-
lığı'na  getirildi. 

•  Hıristiyan  mezheplerinden  
Baptist  Kilisesi  Baş  rahiplerinden,  
Hiram  Abiff  Boaz,  677  numaralı  
Granger  Locası'nın üyesiydi. 

•  1870  yılında  
Fransa  Cumhur
başkanı Leon 
Gambetta 
K:.'miZ',  Prusya 
Ordusunun  ku
şattığı  Paris'ten 

bir  sıcak hava balonu  ile  kaçabilmiştir.  

•  Fransa'nın  
13.  Cumhurbaş-

kanı  Paul Do-
umer  K.,  1  Tem
muz  1951 'de öl

dürüldü. 

•  Sir lan Colquoun.  Iskoçya'nın Colqu-
oun  Klanının  şefiydi  ve amatör  boksör
dü.  Britanya Ordusunun  boks şampiyo
nuydu.  1935  yılında,  Iskoçya Büyük 
Locası  Büyük  Üstadı sıfatıyla,  Kral  VI.  
Georgeü  Büyük Üstat olarak  Is'ad etti. 

•  Hldiv  İsmail  Paşa  K.  Süveyş Kana-
lı'nın  açılışına nezaret etti. 



•  Coil's Masonic Encyclopedia'ya go
re,  Fransa'daki İlk  Loca,  Friendship  

and  Brotherly  Love,  Dunklrk'de  1721  
yılında  kuruldu.  

•  20  Mayıs  1902'de  Thomas  Estrada  
K. Cuba Cumhurlyeti'nln  ilk  Cumhur
başkanı oldu. 

•  Amerikan  istik
lâl  Savaşı'nda,  19  
numaralı Askeri 
Loca  üyesi Teğ
men  Thomas  
Boyd.  Mohawk 
Kızılderili  kabilesi  
tarafından esir 

alınmış ve idam edilecekken, verdiği 
masonik  çağrıya  Reis Joseph  Brant K. 
cevap vermiş ve hayatını  kurtarmıştır.  

•  1807  yılında, aynı 
Joseph  Brant'ın oğlu, 
Mohawk  kabilesinden  

John  Brant K., altı  mil
letin  Meclis Başkanlı-

ğı'na getirilmişti. 

•  Bestekâr ve müzisyen 
Giovanni  Bottesini  
(1821 -  1889), zama
nının en büyük  kontra-
bas yorumcusu olarak 
tanınırdı.  Kendisi, Lond

ra'da 263  numaralı  Bank  of England 
Locasının üyesiydi. 

•  Ünlü  yazar  
James Boswell'in 

oğlu Sir Alexander 
Boswell,  Edln-

burgh'da Canonga-
te-Kilwlnning  Lo

cası  Üstadı Muhte
remiydi;  düelloda  

öldürüldü. 

•  Hollandalı  Prens  Frederlk 65 yıl 
müddetle  kesintisiz  Büyük Üstatlık 
yaptı. 

•  Londra'da  
142  numaralı  

Beaconsfield  Locası,  adını,  
Kraliçe Victoria'nın  ünlü başbakanı 

Lord Beaconsfield  Benjamln  
Disraeli'den  almıştır.  

•  Elias  C. Boudlnot K. 
(1835-1890)  bir  Kızıl
derili  kabile başkanıydı; 

1858yılında  Baroya  ka
bul  edildi.  Ebedi Maş-
rık'a  intikal  ettiğinde,  

Belle  Point  Locası  Kardeşleri  kendisine 
masonik  cenaze merasimi tertip ettiler. 

Silting 'Bull'Sioux* 

•  Kızılderili  Başkan  Sitting  
Bullün  (Oturan  Boğa)  büyük de
desi  Başkan  Crazy Bull  (Deli Bo
ğa) 60  numaralı  Suffolk  Loca-
sı'nın üyesiydi. 

•  Üç kez Venezu
ela Cumhurbaşkanı 

seçilen  Antonio  
Guzman  Bianco K., 

Caracas'da Güney 
Amerika'nın  en bü

yük  Masonik  Mabedini  inşa etti.  

•  1933 -  1935  Antarktika  Seferl'ne  
katılan 82  kişiden 601 Masondu.  Bu  
60  kâşif,  5 Şubat 1935'de,  Yeni  Ze
landa Büyük Locası'na bağlı, 777 nu
maralı "Antarctic  Locasf'nı  kurdular.  

•  İngiliz şair 
John  Byron 
(1692-1763). 
1742'de  paten
tini  aldığı  ilk  
stenografi  siste
mini  geliştirdi.  
Byron,  1750 yı

lında,  Long Acre'de, Swann  Inn mey
hanesinde toplanan  Loca'nın üyesiydi. 

•  İngiltere  Birleşik  Büyük  Locası "Pro 
Büyük  Üstatlık"  görevini  yaratmıştır.  
Aslî  Büyük Üstat kralın  kendisi  veya 
Kraliyet Ailesi'nden  bir  prens  olduğu 

zaman  bu "Pro" göreve birini tayin 
eder.  Pro Büyük Üstat olmak  için.  asa

let  unvanı  şarttır.  

•  Savoy  Light  Ope
raları Sir Arthur  Sul-

llvan  K. tarafından 
bestelendi, eserlerin 

yazarı Sir William 
Gilbert  K.,  prodüktö

rü de D'Oyly Carter 
K.  idi.  D'Oyly Carter.  Savoy Tiyatro

sunun  sahibi ve prodüktörü  idi.  

•  Johann Sebastlan 
Bach'ın  dört  oğlundan  
biri olan John  Christian  
Bach  (1735-1782),  
Londra'da  "Nine Muses 
Locasf'nın üyesiydi. 
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•  William Augustus  Bowles,  beş  Kı
zılderili  kabilesinin  başkanı  seçilmişti,  
ingiltere Büyük Locası tarafından  kendi
sine  Creek,  Cherokee,  Chickasaw  ve  
Choctaw  kabilelerinin Şeref Önceki Bü
yük  Üstadı payesi  verildi.  

•  Napoleon  Bonaparte'ın  dört  
Kardeşi, Jerome,  Joseph,  Louis ve 
Lucien çeşitli  Büyük  Localarda  Bü
yük  Görevlilik,  hatta  Büyük  Üstat
lık  yaptılar.  

•  Abraham  
Lincolnü 

öldüren  John  
Wilkes  Booth'un  

kardeşi  Edwin  
Tç.  Boothj,  330  

numaralı  New  
York Locası'nda 
tekris edilmişti. 

Kendisi, 
Amerikan  sah
nelerinde,  ünlü  

bir Shakespeare 
aktörüydü. 

•  Avustralya'nın  İlk  
başbakanı Slr Ed-
mond  Barton,  1878  
yılında  556  numa
ralı  "Harmony Loca-
sı'nın  üyesiydi.  

•  Amerikan İs
tiklâl  Savaşı'nda  
teslim  olan  İngi
liz  Başkomutan  
Lord  Cornwallis  

K.ln  kılıcını,  
Benjamin Lin

coln  K.  (general) teslim aldı.  Benjamin 
Lincoln,  1780  yılında  Noel günü St. 

Andrews  Locası'nda (Boston) tekris 
edilmişti. 

•  İngiliz  Kuvvetleri  Başkumandanı  
Lord  Cornwallis  K., Amerikan  tarafında  
savaşan  Alman  asıllı  Orgeneral  De-
kalb'ın  ölümünde,  masonlk  cenaze me
rasimi  tertip  etmişti.  

•  1866  yılında,  Jersey  
adasının St. Hellers  kentinde  

mabet  İnşaatını finanse  etmek  
üzere,  adanın  Masonları  para  

yerine  geçen  banknotlar  
bastılar.  Bu banknotlar,  faizsiz  

on yıllık  garantili  borç senet
leriydi.  "Masonic Temple 

Company" tarafından  basılan 1 
_'luk  banknotlar  koleksiyoncu
lar tarafından  değerlendirilmek
tedir ve  1990  yılında,  bir  adedi  

1.200  _'a alıcı bulmuştur. 



23  Ekim 6 Kasım tarihleri arasında Briç  Olimpiyatları  İstanbul'da yer aldı. 
: 72 ülke  arasında:  1. İtalya, 2. Hollanda,  3. Rusya,  9. Türkiye 
: 43 ülke  arasında:  1. Rusya, 2. ABD, 3. İngiltere,  9. Türkiye 
: 29 ülke  arasında::  1. ABD, 2. Hollanda, 3. Almanya,.  8. Türkiye 
: 15 ülke  arasında:  1. Polonya, 2. Belçika, 3. ABD,  4. Türkiye 

Senyör takımımızda  oynayan Ali Yalman  Kardeşimizde  ilginç  iki  el  istedik.  O  da, kazandıkları  elleri  değil, hüsrana uğradıkları iki  eli  yazmayı  ter
cih etti. Finalde Galler'e (Wales) karşı oynayan ve o ana kadar  3.  durumda giden Senyör takımı bronzu işte  böyle  kaçırdı: (Ali Yalman ve partöneri "Blue 
Club" diye  anılan  artifısyel  bir sistemle  oynuyorlardı. Tabiidir ki,  rakipler önceden bu sistemin  oynanacağını  biliyor  ve  ona göre de tedbir almışlardı.) 

Sonuçlar: A-Milli  Takımlar Dünya  Şampiyonasında  
Bayanlar  Dünya  Şampiyonası  
Senyörler Dünya  Şampiyonası  
Üniversiteler  Dünya  Şampiyonası  

11 

i ı 
ı l ı 

1) Şanssız el: 

Deklarasyonlar: 

*  AV1  Oxxx  
¥  Ax  
*  Axxx  
*  x  
Batı 
1 * 
24 
4 * 

K 
D  B  

G 

Doğu 
1  SA (soru) 
2  ¥  (soru)  
6  4  

4 RDx 
¥  Rxx  
•  x  
*  R9xxxx  

Not: 4 •  = 6 adet  Pik,  2 Kör, 4 Karo ve tek Trefl; aynı  zamanda ya 3 As, ya da 2 As  2 Rua gösteriyor.  Doğu elindeki bilgiyle Batının  elini tam olarak 
çözebiliyor.  Buna göre Doğunun  elini sağlayarak şlem olasılığının %  60'm üzerinde  olduğu  hesap  edilebiliyor.  (Trefl As Kuzeyde  ise,  Treflerin 3/3 veya 
4/2  dağılımı  yetiyor; Trefl As Güneyde  ise  de,  treflerin  3/3 olması  ve  Kozlann  2/2 dağılmış  olması  yeterli). %  50'nin üzerindeki  şlemlerin  deklare  edil
mesi  uzun  vâdede  kazanç getirdiğine  göre, Doğu,  "vicdanı  rahat" olarak 6 Pik deklare ediyor.  Oyuna gelince,  Doğu atağı elinde  alarak Trefl Rua'yı ka
çırmaya,  sonra da Pik, Kör ve icabında Karo kup antreleriyle Trefleri alden  çakarak uzatmak.... Ancak, ne yazık  ki Trefler 5/1 dağılmıştı  (%  15) ve ma
çın daha başında kalemizde  şanssız  bir gol  gördük.  Bronz madalya artık  yok  gibi. Hemen  arkadan da aşağıdaki  el  geliyor:  

1)  Şanssız el: 

Deklarasyonlar: 

*  A109xx  K 4  RDxx  
¥  x  D B ¥  ARxxxx 
•  AD  G •  x  
*  ARVxxx  *  XX  

Batı Doğu 
1  *  1  1  ¥  2  

1 * 3 1 SA 4 

2  *  5  2 SA 6 

3  *  7  3  4  8  

4  *  9  4 *  1 0  

6  4  

1:16  puan üstü;  2:  Zon forsing,  51i  _;  3: Soru; 4:41ü f\  5: Soru; 6:6'h  _,  41ü f,  tek  _;  7: soru; 8: En az  12 puan ve 2 As, veya,  1  As - 2 Rua; 9: Soru;  10:  
Aslar  ve  Rualar  Körde. 
Batı  bu anda, Pik Damı hariç Doğunun  elini biliyor.  Gelecek  soruda bunu da öğrenebilecek  iken,  geçen batan elin sinir bozukluğuyla  sormuyor ve Gran 
Şlem  olacak  elde  6'da kalıyor....  ve ikinci  golü yiyoruz.  Bronz madalya artık  yok.  
Bunlar maalesef işin başı,  arkadan sağanak halinde  goller geliyor.  O ana kadarki basanlar, onun  öncesindeki  aylar, yıllar süren çalışmalar buhar olup 
uçuyor.  Ancak, her şey  bitip  buharlar dağılınca,  bakıyoruz ki 8. bitirmişiz.  Bu da aslında  çok güzel,  eğer bardağın dolu tarafından bakarsak!! 
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Değerli  Kardeşlerimiz...  
"Haberleşme"  bölümünün  amacı.  Kardeşleri
mizin  "ihtiyaç duydukları her konuda,  Kardeş
lerine seslenebilmelerini" sağlamaktır. 

Bizi birbirimize bağlayan en önemli  unsur,  kuşkusuz Kardeşlik  bağımız.  
Birbirimize  olan  bağlılığımızı  biraz  daha güçlendirme  yolunda,  Tesvi-

ye'de bir  de "haberleşme"  bölümü oluşturmayı düşündük. 
Evini,  otomobilini,  sahip  olduğu  değerli  bir eşyayı  satmak  isteyen bir 

Kardeşimizin,  bu satışı,  kendi  dilinden  anlayan bir Kardeşiyle gerçekleştir
mesi düşünün ne kadar kolay olurdu! 

Ya  da, çocuğuna ders aldırmak isteyen bir Kardeşimiz, acaba "ders ver
mek  üzere kendisine öğrenci  arayan"  bir Kardeşimiz'den daha iyi bir öğret
men  bulabilir mi? 

Veya  kendisine "güvenilir  bir eleman"  arayan  Kardeşimiz, "güvendiği bir 
eleman"ı öncelikle Kardeşlerinin arasından araması en doğrusu olmaz mı? 

Aynı  şekilde, "kendisine  iş arayan"  bir Kardeşimiz, bunu  acaba önce 
kendi  Kardeşleri'ne sorması gerekmez  mi? 

"Haberleşme"  bölümümüz,  dileyen  Kardeşlerimizin  kendilerini  "ru
muzla  ifade  etmelerine  de imkan  verecek şekilde tasarlandı. Bu  bölümde  
yayınlanmasını  istediğiniz  ilanlarınızı, eğer isterseniz bize  sadece rumuz ko
yarak  da gönderebilirsiniz.  Bu durumda, sizin verdiğiniz  ilania  ilgilenen  Kar
deşimiz size dönük yazacağı  "ilgileniyorum"  notuna  kendi haberleşme adre
sini ya da teiefonunu ekleyerek cevap verebilecek. 
"Haberleşme"  bölümümüzün  işlevsel olması dileğiyle... 

Dostlarınızın  Nişan -  Düğün -  Evlilik -  Yaşgünü - Cenaze 
gibi  önemli  günlerinde, sizin  ve  eşinizin  adına  bir tebrik v e y a 

taziyet  mesajı  gönderilmesini  isterseniz, yönetiminde 
Kardeşlerimizin  görev  üstlendiği  

Yüksek Öğrenim  Eğitim  ve  Araştırma  Vakfına 
bir telefon  etmeniz,  faks v e y a  e-mesajı  göndermeniz kâfidir. 

Böylece ,  çal ışkan ve  muhtaç bir Üniversite öğrencimizi d e 
desteklemiş  olursunuz. 

7  gün  24  saat aralıksız HİZMET 

Yüksek  Öğrenim 
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA  VAKFI  
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Anadolu  Bankası  Etiler  Şubesi  Hesap N o :  9300 / 80  536 - 1 
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tezokan @  superonline.com  
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ANADOLU  SİGORTA  

İKTİSADİ  İŞLETME  ELBİRLİĞİ  İLE  
"Sadece  Kardeşlerimiz ve Aileleri  için"  

•k  Özel hazırlanmış 
*m Limitsiz 
mm  Tüm Hastanelerde ve Eczanelerde geçerli 
mm  Hak kaybı olmadan ( başka sigorta  şirketlerinden  

geçişlerde hayat boyu yenileme garantisi, hasarsızlık 
indirimi v.b. kayıpları olmadan ) 

•k  Yurt dışı tedavi dahil 
•k  24 saat hava ve kara ambulansı dahil 
mm  Çok özel fiyatlı 
mm Kasko - işyeri - konut v.b. 

SAĞLIK SİGORTASI 
İRTİBAT  T E L E F O N L A R I  

Tel:  (212)  266  93  16-17-18  Fax: (212)  266  93  60  
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