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TOPRAK ÇOCUĞUNA 

Kendinden olur kendine yardım bu cihanda; 
insan ne mukimdir ne müsafir bu mekânda. 
Gök meyledecek arza murat ettiği anda. 

Ey kardeşim ! artık ezelî Nura inan da, 
Yüksek tut o fecrin ebedî aşkını canda. 

Bir mamelekin olsa da şahsî melekâtm; 
Hemnev'ine medyundur o şahsiyeti zatın. 
Düsturu, gönül birliğidir, feyzi hayatın. 

Ey kardeşim ! artık ezelî Nura inan da, 
Yüksek tut o fecrin ebedî aşkını canda. 

Aşkın yaratır bir yuva, şefkat onu besler; 
Bir neşvesidir her yuvanın sevgili sesler; 
Dünyada geniş bir yuva özler bu nefesler. 

Ey kardeşim ! artık ezelî Nura inan da, 
Yüksek tut o fecrin ebedî aşkını canda. 

Dünyada geniş bir yuva, yıldız gibi ruşen, 
Firdevsi muhayyel gibi her bir yanı gülşen; 
Ancak bu geniş sevgi eder hilkati hep şen. 

Ey kardeşim! artık ezelî Nura inan da, 
Yüksek tut o fecrin ebedî aşkını canda. 

Kardeş kam dökmek sana züldür, sana şindir. 
Var, düşküne el ver, gönül al, gözyaşı dindir; 
Göklerdeki- ahengi bu topraklara sindir. 

Ey kardeşim! artık ezelî Nura inan da, 
Yüksek tut o fecrin ebedî aşkını canda.. 

Fuat Huiûsi (Vf.\> 
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MAS/. LUKTA SIR [*] 

Az.v KK.'.im, 

Takdir edersiniz ki har.', hayatımızda da sır saklıyan, sırdaş 
'dediğimiz insanları sever ve takdir ederiz. Har.'. • hayatta . bile 
dostunuzdan ' ketum • olmasını, istersiniz. Halbuki KK.'.im, samimî 
ve derdini söyliyecek vefakâr bir dosta malikiyet bu fanı 
ömrün en büyük bir mevhibesi, bir bahtiyarlığıdır. Hakikî 
dostluk, bütün kuvvetlerin üstünde yaşar ve çok defa en büyük 
maddî bir kuvvetin yapamadığını yapar, işte KK.'.im, biz Mas.', 
lar, böyle hakikî bir dost olarak cemiyet hayatının, insanlık 
hayatının saadet ve . kardeşlik binasını yapmak için burada 
toplanmış bulunuyoruz. Ketumiyetin zevki şuradadır: Herkesin 
vakıf olmadığı bir sırra agâh olanlar arasında yekdiğerine 
yaklaşmak ve biribirini sevmek hassası vardır. Dünyanın en eski 
bir cemiyeti olan Mâs.'.luğun asırlardanberi zaman, ve mesafe
leri kucaklıyarak heyeti içtimaiyede oynadığı hayırkâr. rol bu 
ketumiyet sayesinde müessir olmuştur. 

Mas.'.luk çok eski bir cemiyet olmakla beraber hedefine 
vasıl olamamıştır. Çünkü mefkuresi alem şümuldür; çünkü onun 
hedefi beşerin alâmına nihayet vermek, mağdurların göz 
yaşlarını dindirmek, zulüm ve taassubu gidermek, hayatı menfaat 
kovalamaktan ibaret, zannedenleri yüksek ve manevî mefkurelere, 
insanî mefhumlara bağlamak bütün insanlar arasında kardeşlik 
ve karşılıklı yardım hislerini tenmiye etmek, cehaletle mücadele 
etmek, sanat önlüğünü takarak sayin timsali olmaktır, işte bu 
muazzam hadiseler, işler yaygara ile olamaz. KK.'.im, sır 
saklamanın, ketumiyetin kudreti burada görülür. Büyük faidesi 
de büyük mefküreye ulaşmak içindir. 

Bütün mütefekkirlerin ve filozofların eserlerinde ketumiyet 
en mühim bir vasfı ahlâkî ve insanî olarak gösterilmektedir. 
Remizleri ve mabetlerde geçen hadiseleri, münakaşeleri ifşa etmek, 
tabirimi mazur görünüz, gayri ahlâkî, gayrı insanî bir harekettir; 
ahda ve mefkureye ihanettir. 

[*] MÜH.-. ZUHAL Mah.-.inin 
verilen Konferans . 

18 Nisan 1933 tarihli celsesinde 
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Eski insanlar, sıKönünde büyük bir heyecan " hissederlerdi. 
Biz,' asrî insanlar, bü Büyülü' ve mülsaddes. heyie.canı duymak 
hassasmi günden güne kaybediyoruz ve J bütün esrara vakıf 
olduğumuzu zannediyoruz. Halbuki ilmin, "fennin bütün hari-. 
külâde terakkiyatina rağmen hâlâ , sırlarla muhatız' Tabiate( 

hakim olduğumuzu tasavvur ediyoruz;; halbuki tabiate esiriz.^ 
Kelimelerle oynıyoruz ve kelimelerle eşyanın künhü mahiyetine 
vâkıf olduğumuzu zannediyoruz."Takdir edersiniz ki her kelime-, 
nin itibarî olmaktan başka bir şey olmadığını ve binaenaleyh 
Mantık tesmiye olunan itibarî oyunüii hiçbir . yakıt bizi 
marifete isal edemiyeceğini unutuyoruz; Hâlbuki KK.'.im, hayat 
ve. tabiat bir nefes gibi önümüzdedir. Biz !İIâs.'.lârın vazîjEesi. 
onu halle uğraşmaktır. Sevgili • KK.'.im, bu • remizler şekildir.., 
Şekle agâh olmak demek, hiçbir vakit esasa vakıf' olmak 
demek değildir. : 

KK.'.im, Mas'..luk esrarengiz bir müessese • değildir. Böyle 
olmakla beraber şekil ve remizlere " ait olup. gizli tutulması 
lâzım gelen şeylerden maada Mas.'.luk, çok derin;.ye harikalarla 
mali yegâne sırra maliktir. Bu sır, insanların- düşünmek kabi
liyetleri olduğu zamandanberi vakıf olmak istedikleri ; bir sırdır. 
Bu da bizi ihata eden, bizi kâinata. rapteden gizli bir şeydir. 

KKvim, Ma.'.luğun büyük sırrı üç esas . üzerine müesses
tir: Hikmet, Kuvvet,. Grüzellik. Hikmet ,. hayatı seykü idare 
eder. Kuvvet, fiİiyata geçmiş iyilik arzusudur. Grüzellik ise 
Hikmet ve Kuvvetle kıırulmuş Hayat Mabedine Sürür ve Ahengin 
muazzam tetevvücünü getirir. Sürür ve Aşk, Ruhun iki kanadıdır : 
Hikmet ve Kuvvetle G-üzellik semasına uçulur.' 

Mas-', luğun büyük sırrı yeknazarda basit görünür. Halbuki 
bu müsellesi kavramak için cesaret, azim ve fedakârlığa çok 
ihtiyaç vardır. Bu sırra vusul için hayatın önünde mütevazıane, 
lâkin azimkârane durmak, ölümü ümit ile karşılamak, hayatın 
ebedî tesiratma göğüs germek, Toprağın parçası ve o büyük 
annenin oğlu olduğunu bilmek, her Güzelliğe gönül vermek 
lâzımdır, işte bu kuvvetler bizi büyük sırra götürür. 

KK.'.im, bir insanı Mas.', yapan şey, onun Mah.'.e mensubi
yeti değil, ancak seciyesinin ve zihniyetinin evsafıdır : Yani o 
insanın Hikmet, Kuvvet ve Güzellik noktai nazarlarından manen 
ve maddeten inkişafıdır.^ 



. Ey temiz Mas.". KK.'.im, beşeriyetin acı günlerinde hep 
beraberce gözyaşlarımızı dökelim. Ancak o gözyaşlarında saadet 
günlerinin büyük ümidini bulabiliriz. Bu da sır mı? demiyelim. 
En cahil bir ^amelenin semaya bakması ile en yüksek bir âlimin 
semaya bakması arasında herhalde. tasavvvr edilemiyeçek 
derecede fark vardır- Her ikisi de görür. Lâkin âlimin görüşün-
deki azameti tasavvur ediniz. îşte Mas.'.hıktaki başlıca vazifeler
den birisi, insanları görür hale sokmaktır. Nurlu bir nazar esrarı, 
hayata nüfuz eder. 

KK.'.im, bütün insanlar saadetin peşinde koşarlar. Mas.'.larda 
ayni yolu takip ederler. Halbuki saadet yolunu bulanlar enderdir. 
Neden? Bu saadet denilen şey bu derece gizli midir? Hayır, 
KK.'.im. Saadet aydınlık içinde, önümüzdedir. Herkes onu 
bulabilir. 

insanlar saadeti hemcinslerinin zararında ararlar. Bu suretle 
bulduklarının saadet olmadığını, anlayınca şaşırıp kalırlar ve 
bedbin olurlar. Hakikî saadet bütün insanlarla beraber gelir. 
Saadeti hakikiye, başkaları, yani insaniyet için yaşamak zevkidir. 
Aşkın büyük. kanunu şudur: Başkalarına saadet vermekle saadet 
kazanacaksın... 

Hülasa KK.'.im, Mas.'.luğun büyük sırrı ölü bir şey değil, 
sun'î hiç değil, hayal da değildir. Maksut olan şey, hakikati, 
Sa.'. Az.'. Kâ.'.ı aramaktır. Fakat Sa.'. Az.'. Kâ.'. eski ve yeni 
dinlerin kana, intikama susamış Allahı değildir. Tanrı, insanın 
kendinde taşıdığı mefkuredir. Doğru; Grüzel hakkında insan 
mefkuresinin irişebildiği şeydir. 

Az.', ve faziletli KK.'.im, bir fikir, bir iman taşıyalım. Sulh 
ve selâmet arıyalım. O vakit muhabbetin ve sulhun Allahı 
bizimle beraber olur.... 

Az.". KK.";im, dayandığımız o sert ve sarp hayat kayalıkla
rından etrafa baktığımız, hayat ve kâinatı her şeyden, ve her 
vakitten ziyade mücerret ve bitaraf hislerle, ruhumuzla temaşa 
ve tetkik ettiğimiz zaman Feragatinefs'in hakikaten bütün 
kıymetlerin fevkinde bir fazilet olduğuna iman ederiz. Hayatı 
hariciye yalan ve muzlim, Cemiyeti Beşeriye mustarip, ve dâima 
ayni sistemler, ayrı ayrı unvanlar arkasına gizlenen şeyler, bu 



ıstırabı teşdide devam ediyor. Bu ıstırabı dindirmek, bu zulmeti 
dağıtmak ve zavallı hayata biraz nur, biraz ziya katmak için 
uğraşanlara ne mutlu... 

Az.'. KK.'.im, hayatımızın kısalığını ve her şeyin gözümüz 
önünde her gün göçtüğünü görüyoruz. Mas.', luk, muvakkat 
huzuzatm arkasından boş yere koşmak için değil, fikren tekâmül, 
manen teali için bir vasıtadır. Vazife ve iyiliğin öğrenildiği 
bir mekteptir. Ebediyet, nihayetsiz bir zincir gibi satıhların 
binihayeliğinde herbirimiz için açılır. Her mevcut bir halkadır 
ki önden ve arkadan müteferrik, fakat yekdiğerine karşı müte-
keffil başka bir halkaya, başka bir hayata bağlıdır. Hal, 
mazinin neticesi ve istikbalin hazırlayıcısıdır. Hak ve adalet 
dünyada vardır. Biz Mas.'Jar, beşeriyeti bilmübareze mazharı 
âdlü halâs etmeğe memuruz. Mücadele ve istirahatımızın 
mahiyeti azimesi insanlığı kurtaracaktır. Müştakı terakki olan 
bir ruha tevazu en güzel elbisedir. Bu kudret insanı kanaatkar 
kılar, tehlikeli temayülâttan sakınır. 

Ey Mas.'. K.'.im, ulvî gayende sebat et.. Sen bu âleme 
terbiye görmemiş kuvvetlerle doğdun. Burada hayattan hayata 
yükselmekle, tahsil ve terbiye ile tenevvür etmekle, ıstırap ile 
istifa etmekle ve her halde Mas.'.luğun temiz yolunda en necip 
hasail iktisap etmekle mükellefsin. Vazifen, kendini islâh eylemek-
ve KK.'.inin kusurlarını da iyilikle, mülâyemetle islâh etmektir. 
Gayei hayat, haz ve zevk değil, sayü amel ve vazifeye merbuti-
yettir. Gayemiz bu fanî toprak üzerinde bir sulh ve uhuvvet 
felsefesi yükseltmektir. Mefkûresine gönül veren bir Mas.'., 
bahtiyardır KK.' . im. 

Kemal Şakir (Zh.\) 

SİYASİYAT HAKKINDA BİR MÜLÂHAZA 

Bir ideali tahakkuk ettirmek için kurulan bir toplantı, 
içtimaî ve siyasî bir teşekküldür. Meselâ % devlet, millî ideali 
tahakkuk ettirmek gayesinden başka niçin kurulmuştur ?.. Millî 
ideal, zaman ve idealin sahibi olan milletin içtimaî nev'ine göre 
değişir. Denilebilir ki devlet, bizatihi siyasî bir teşekküldür. Bu 



halde "siyasî,, san'atın, milletin bütün, içtimaî müesseselerine de 
şamil olmak lâzım % gelir,. Hakikaten de öyledir;, millet nasıl 
içtimaî bir teşekkül ise, devlet te bundan başka birşey değildir. 
Devlet, milleti bütün müesşeşelerile müşahhaslaştırır. Gerek .içtimaî, 
gerekse iktisadî. faaliyetleri, ve diğer devletlerle . münasebetleridir 
ki devletin siyasiyatını teşkil eder. 

Harsî maksatlarla kurulan toplantılar; içtimaî faaliyetleri 
muayyen bir-ideale doğru yürütür.. Bu da bir siyasettir- Meselâ .,.. 
Hâlkbilgisi Derneğini elet alalım ; : Bakılsa, bu cemiyetin siyasî 
sıfatile hiçbir alâkası görülemez. Fakat, bu dernek, hükümetin 
siyasî idealine uygun bir faaliyeti üzerine aldığı için, hükümetten 
yalnız müsamaha değil, teşvik ,ve muavenet, te görmüştür. t 

Görülüyor ki siyasiyat dediğimiz şey, ; izah ettiğimiz asıl 
manasile, muayyen bir milletin ideallerini tahakkuk ettirmeğe 
çalışan -her türlü cemiyetin. faaliyetlerini ihata eder. Ancak 
siyasiyat dendiği zaman, bizde çok aşağı bir mana anlaşılır; çünkü 
bu siyasiyat, politikacılık manasına alınır. Halbuki politikacılık 
başka, siyasiyat başkadır.... 

Mas/, luk bir ideal ; uğruna,; doğmuştur. - Mas.': luğa, bütün 
efsanelerinden tecrit ederek mütalâa edersek,, onun da siyasî bir 
maksatla teşekkül etmiş olduğunu görürüz. Orta çağda, Avrupa'da 
Kilise, dinî duyguları alet edinerek, imtiyazlı : sınıfla kendi 
zümresinin menfaatlarını temin etmekten : başka birşey düşün
mezdi. Kilise pkadar muazzam Jkuvvetti ki, çok büyük âlimlerin 
ye feylesofların isyanlarını,, zehir. veya işkence, ile bastırırdı. Halk 
ümmî bir kütleden ibaret olduğu için imtiyazlı sınıflan Allahih 
hakikaten mümtaz yarattığına ve Kilisenin .' Allanın ' vekili 
olduğuna inanır, gördüğü zulümlere tevekkülle katlanırdı. 

Bir zaman geldi ki Kilise, hükümdarları da iradesi altında 
ezdi. Maddî kudret zevkini almış olan hükümdar, bu = kudretten 
mahrum olmağı ağır buldu. Binaenaleyh; Kiliseyi kendine âmir 
değil, belki iradesine hadim kılmak için fırsat gözetmekten geri 
durmadı, tik Mas.', luk 14 üncü; aşırda, ingiltere, .kırallarından 
işmini hatırlayamadığım birinin, Kilise tahakkümünü kırmak üzre 
yapıcı esnaf ocağının teşkilâtına müracaat etmesi suretile teşekkül 
etti. O vakit bütün esnafın kendilerine mahsus ayrı ayrı ocakları 



vardı. Bizde de, hemen elli altmış şene • evveline kadar bu türlü 
esnaf ocakları „ mevcuttu. Bizdeki bu ocaklar bile, birer tarik 
reisini pir ittihaz ederek, Ortodoks âlimleri, yani "ehli zahir ,̂ 
dedikleri hocaları beğenmeyen birer , inzibatlı cemiyetten başka 
birşey olmamışlardı. Bunlar iktisadî birer teşekkül olduğu halde, 
millî siyasette her vakit mühim roller oynamışlardır. ' 

îşte, ilk Mas.', luk böyle, bir kiralın kilise tahakkümüne karşı 
teşvik ettiği böyle bir teşekküldür. Onun içindir ki tarihte daima 
cehle, taassuba, istibdada karşı mücadele eden bir müessese 
olarak, her memlekete hulul etmeğe muvaffak olmuştur... . / 

Halk, Mas.', lağu esrar dolu gizli bir cemiyet sanır;, ona din 
aleyhtarlığı, din düşmanlığı isnat eder. Halbuki Mas.', olanlar 
bilir ki Mas.', hıkta esrar denilen şey medlulleri vazıh birtakım 
timsaller, Symbole'lerdir. Bü timsallerde dine, ahlâka aykırı hiçbir 
şey yoktur. Mas.', luk dinsizlik değildir. îskoçya R,'.ine mensup 

.olanlar bir " Kâ .'• U.'. Mi .'. rı „ tanır. Bu tabir müminler için 
"Allah,, ise, (athe) için de bir mefkuredir. Bu dine mensup olan 
Mas.'.luk "kelimenin bütün manasile mülhit olanları,, sinesine almaz.' 
Bütün dinlere, mezheplere mensup olanlar, Maş.', luğun esas 
prensiplerine inanırlarsa, Mas.', olurlar. Mas.*, mahfillerinde, "din, 
münakaşaları olmaz,, demek, dinler arasında mukayeseleri istihdaf 
eden, ve binaenaleyh muhtelif din ve mezheplere mansup 
olanlar arasında uhuvvet prensipine muhalif olan münakaşalar 
memnudur, demektir. 

Bunun gibi, Mas.', luğun siyaseti de, muhtelif siyasî akideli 
^mensuplarını biribirine düşürmeyecek, belki bir milletin -bütün 
,unşurlarını; birleştirecek-bir siyasettir: Millî birliği- bozacak her 
türlü siyasî münakaşaları nehyetmesi bundandır. Yoksa, kendisi, 
bizatihi siyasî bir toplulük değildir, denemez. Bugün bile görü
yoruz ki Mas.', luk, millî siyaseti eline alan zümrelerin' prensip
lerine muhalif bir teşekkül . telâkki olunursa, memleketteki 
yaşama hakkı nezzolunur. Faşist İtalya'da hâlâ Mas.'. 1ar varsa da, 
Mas.'. luk teşkilâtı yoktur. Fâşist devlet, ( Papa ile yaptığı 
anlaşma neticesinde lâyikliğin murevvici olan) Mas.'.luğu hududun 
dışarısına atmıştır.». 1 - " 

Mutlakiyet devrinde Türkiyede hayli Türk Mas.', bulündüğü 
halde, ancak ecnebi Obediyanslarının.' himayesinde \'..yaşaya-
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biliyorlardır. Mutlak hükümet Mas.Muğu kafiyen hoş bir gözle 
göremezdi; fakat meşrutiyet, esas prensiplerini Mas.'-luktan almış 
olduğu için, bir Türk Büyük Meş.\kınm teşekkülüne müsaade 
etmiştir. Eğer 31 Mart 1909 ve 6 Mart 1920 darbei hükümetleri 
muvaffak olsaydı Türk Mas-Muğu da, teşkilât îtibarile, tarihte 
silinmiş bir iz bırakıp sönerdi. 

Bugünkü vaziyete gelince, Türk Mas.".luğu, Halk Cumhuriyeti 
hükümetince, Tesamühe mazhar olmuştur. Mas.'.luğun esas umde-
lerile, yeni Türkiye hükümetini kuran siyasî teşekkülün esas 
umdeleri arasında bir tebayün olsa, Türk Mas.'.luğu muhakkak 
bir tehlikeye düşerdi. 

Şimdi biri münhasıren siyasî, diğeri münhasıren beşerî olan 
iki teşekkülün esas prensiplerini karşılaştıralım: 

"Teşkilâtı Esasiye» kanunumuzun "Türklerin Hukuku Ammesi,, 
faslında, 68 inci maddenin birinci fıkrası " Her Türk hür 
doğar, hür yaşar,, , 69 uncu maddesi "Türkler kanun nazarında 
müsavi ve bilâistisna kanuna riayetle mükelliftirler; her türlü 
zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları mülga ve memnudur.,, der. 

Bu iki maddeye göre, "Türkiye Devleti,, teşkilâtı esasiye 
kanunu ile vatandaşlara hürriyet ve müsavatı temin etmiş oluyor. 
Aynı kayıtlarla mukayyet olan hürriyet ve müsavat umdeleri 
Mas.'.luğun da üç esas umdesinden ikisini ihtiva ediyor. Şuhalde 
Mas.'.luk, bu iki. umde dahilinde hükümetin zahir ve muavinidir. 

Mas-'-luğun üçüncü umdesi olan "Uhuvvet,, kelimesini Teşki
lâtı Esasiye kanunumuzda görmiyoruz; çünkü vatandaşlar arasında 
•uhuvvet, tabiî bir haldir, bunu kanunla takyit etmeğe bir lüzum 
yoktur. Devlet beşerî uhuvveti gayet tabiî görür. Fakat uhuvvet 
namına, beynelmilel siyasî münasebetler üzerine tesir icrasına 
müsaade etmez. Hükümetin haricî siyaseti tetkik olunduğu vakit, 
ademi tecavüze, iyi komşuluk ve insanlık münasebetlerine uygun 
olduğu görülür. Binaenaleyh vatandaşlara hürriyet ve müsavatı 
kanunla temin eden hükümetin, beşerî uhuvvete muhalif olma
yacağını tasdik, etmek zarurî olur. 

Maş.'.lük, beşerî uhuvveti umde edindiği halde, millî menfa-



— 9 — 

atleri istihkar edebilir mi? Kafiyen edemez. Mas.'.luk ta, beynel
milel muhadenetin mürevvici olduğu halde, millî bir teşekkül 
olmaktan kalmamıştır. Mas.'.luk hem beynelmileldir, hem millîdir. 
Nitekim hükümetimiz de beynelmilel beşerî aileden ayrı değildir. 
Fakat millîdir. Uhuvvet umdesinin tefsirinden anlaşıldı ki 
hükümetimizle Mas.\lıığumuzun, esas umdeleri arasında zerre 
kadar tahalüf yoktur. 

Kalıyor diğer esaslar. Bu meyanda milliyetçiliği ele alalım. 
Mas.'.lukta milliyetçiliğe münafi birşey yoktur. Memleketimizde 
ecnebî OB •'. e müntesip Mah .'. lerin, Türk Büyük Meş .*. ma 
iltihakı . için sarfedilen gayretler, milliyetçi bir mefkurenin 
tesiriledir. Nasıl kendi hudutları dahilinde bir Fransız, bir 
Yunan Mas.'.luğu varsa, Türkiyemizde de bir Türk Mas.'.luğu 
vardır. 

Hükümetimizin prensiplerinden biri de layikliktir. Bu umde, 
Mas.'.lukta en kuvvetli bir yer tutar. Faransada din ile devlet 
işlerini ayıran siyaset, Mas.'.luktan feyzalmıştı. Türk Mas.'.luğu da 
hükümetin lâyikliğine tabiatile riayetkardır.... 

Şu kısa tahlilden çıkan netice şu olabilir: Nazarî ve ilmî 
manada siyaset, Mas.'.luğun haricinde kalmış bir müessese değil
dir. Fakat Mas .'. luk, kendi Mah .'. lerinde siyasetin bu umumî 
mahiyetine sadıktır; ferdî içtihatlardan doğan mütehalif siyasî 
akidelere hürmet etmekle beraber, sinesinde onlara yer vermez; 
hele zümrevî menfaatlerin mucip olduğu fırkacılıklara hiç 
müsaade etmez; çünkü onun asıl gayesi birleştiriciliktir. Naza
rında sınıf ve zümre farkları yoktur. Hangi sınıfa, hangi zümreye 
mensup olursa olsun, her beşerî fert onunla kardeştir. Onun için 
Mah.'. lerde fırka siyaseti, günlük siyaset münakaşaları, yani 
politikacılık yapılmaz. Bu türlü münakaşalar, .ayırıcı ve kin 
doğurucudur. Amma cihan siyasiyatını sırf ilmî ve objektif 
bir noktai nazarla mütalâa ve tahlil etmeğe ses çıkarmaz. Hissi
yat karıştırılmamak şartile, her cihanşümul bahis Mas.'. Ma.\-
lerinde bir ilmî tetkik mevzuu olabilir. 

Kâzım Nami (Sb.\) 
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M A S / . TARİH V E MAHİYETİNE BİR NAZAR 

VI 

Mas.'. Sembolizmi 

Sembol; bir şekil, bir işaret, herhangi maddî bir şeydir ki 
muayyen bir manaya delâlet eder. iptidaî karmlardanberi insan 
kütleleri, fikirleri sembollerle ifade etmişlerdir. Bugün bile 
gerek umumî ve gerek hususî hayatta sembolizm mühim bir 
mevki ihraz etmektedir. Gelin ve güveyinin, muhabbet ve 
sadakat vaitleri birer yüzükle temsil olunur. Geline bizde tel, 
Avrupa'da limon çiçeği takarlar. Matemin de sembolleri 
vardır: siyah elbiseler, siyah eldivenler, siyah kenarlı kâğıtlar 
v. s. 

Hergünkü hayatımız sembollerle doludur. Paralarımızın 
üzerlerindeki resimlerin herbiri bir fikri temsil eder. içtimaî 
hayattaki merasim ye eşkâl, muhtelif fikirlerin temsilidir. 
Rümüzatm istimali bir tesadüf eseri değildir; insanın, mücerret 
mefhumları müspet ve maddî şeylerle ifade arzusundan doğmuştur. 
Bir sütun, hakikatte bir taş, tahta veya demir parçasıdır. Fakat 
sütunların, fırtınalara mukavemet ettiğini, ağır binaları taşıdığını 
gören insanlar bunu mukavemet ve salâbete sembol olarak almış
lardır. Sembolizm ancak geniş bir muhayyile ile mümkündür. Basit, 
amelî düşünen insanlar sembollerde ancak maddî şekilleri görürler. 
Hayali geniş bir kimse ise daha derinlerini anlar. Siyah kenarlı 
bir mektup alan basit bir kimse onda ancak siyah hatları 
görür. Fakat hassas ve muhayyilesi geniş bir insan o mektubu 
yazanın elemini bizzat duyar, işte semboller bu maksat için, 
hislerin, fikirlerin daha seri, daha kolay nakli için istimal olunur. 

Fakat yanılmamalı, sembollere lüzumundan fazla bağlanma-
malıdır. Çünkü bunlar birer vasıta, birer timsaldir. Esas, fikir, 
his ve ruhtur. 

Mas.'.luk rümuzatı orta bir zekânın anlıyacağı derece basit 
olduğu kadar da yüksek zekâları alâkadar edecek derecede 
enteresandır. Fakat Mas.'.luğu eşkâl ve merasimden ibaret 
zannedenler, ağacı kabuktan ibaret görenlere benzerler. 
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Dünya üzerindeki Mas-Marm hepsi, ayni sembollerle, ve ayni 

merasimi kullanamazlar. Bunun böyle olması bilhassa faidelidir. 
Çünkü ebedî olan Mas.Muk ideali, Mas.Muk fikridir. Bunların 
tarzı ifadesindeki tahalüfler tekâmülü gösterir. Mas.Muk ta 
tekâmül etmede, esas fikirleri—zamana en münasip tarzda—ifade 
edecek rümuzat kullanmaktadır. Mas.'.luk sembollerden daima 
istifade eder ve etmelidir; çünkü bir san'attır. Üstadı âzam 
Haberlin Mas.Muk için 'yaşamak san'atıdır,, diyor. 

Mas .'. luk Ruhu 

Mas.Muk ruhu var mıdır? Mas.Muk insanların ruhunda, fikrinde 
tebeddülât hasıl eder mi? Bunda şüphe yoktur. Fakat her şeyden 
evvel bilinmelidir ki Mas.'.nu Mas.', yapan t.'.ris değildir. 
T.'.ris hariciyi yeni bir muhite sokar; ona Mas.'.luk ruhunu 
elde edecek fırsatlar bahşeder. Haklar, vazifeler verir. Mas.*, 
ruhu t/.ris ile elde edilmez. Yavaş yavaş kazanılır. Mütekâmil 
bir Mas.', ruhu ile doğmuş hiçbir kimse yoktur. Bazıları Mas.', 
luğu diğerlerinden daha çabuk kavrarlar. Yani istidatla doğar
lar. Diğer san'atlar için de böyledir. Bazıları resim için büyük 
bir istidatla doğarlar. Biraz da taallüm ederlerse büyük ressam 
olurlar. Fakat yine bazıları vardır ki istidatsız doğarlar, beşikten 
mezara kadar Mas.*, localarına devam etseler Mas.*, olamazlar. 
Netekim istidatsız bir kimse de iyi musikişinas olamaz. Fakat 
gariptir ki istidatsız bir musikişinası büyük bir orkestrada bir 
dakika bile tutamadıkları halde istidatsız kimseler az çok bir 
müddet Mas.Mukta kalmakta ve ahengi umumiyi ihlâl etmek
tedirler. Mas.Muk ta muazzam bir heyeti musikiyedir. Müsteit 
Mas.Marm alâtı fikriyelerinden doğan ahenktar şuleleri etrafa 
saçarlar. Acemî bir kemancı nasıl büyük bir konseri bozarsa 
esasen Mas.', olmağa istidadı olmıyanlar da bütün bu büyük 
ahengi ihlâl ederler. 

Şuhalde kendi kendimize şu suali sorabiliriz: 
"Bende Mas.Muk ruhu var mı? Hayatım ve harekâtım bunu 

ispat ediyor mu?„ 
, Bu suale doğruca cevap vermek için Mas.*, ruhunun bariz 

vasıflarını bilmemiz lâzım gelir. 
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1 — Mas.*, tabiî bir insan olmağa çalışmalıdır. Kendine 
hakim olmalı, tabiî temayüllerini kontrol etmeli, velhasıl 
sihirlerinden ziyade fikrine, aklına tâbi olmalıdır. Findel diyor ki: 
•'Mas.Muk etrafındakilere muhabbet, kardeş insanlara muavenet 
hisleri uyandırır. İnsanın ruhu, batıl fikirlerinin, menfaatlerinin 
esiri olmaktan kurtulur.,, 

Hulâsa hakikî Mas.', ruhu insana" kendini tanımak, nefsine 
hakim olmak ve ruhunu yükseltmeği öğretir. 

2. — Hakikî Mas.', tolerandır. Mas.'.luk hiçbir akide ve din 
telkin etmez. Hiçbir akidei siyasiye veya diniyenin kat'i olduğunu 
kabul eylemez. Her dine, her akideye her fikre hürmet eder. 

Ancak bu suallere müspet cevap verebilenlerdir ki hakikî 
Mas.'.durlar. 

Hazım Atıf (Nc.\ ) 

L E MAÇON DANS LA VIE PROFANE 

I 

Vouş şavez tres cher et Venerable Maître que, lörsque vous 
m;'aviez demande de fâire une conference â la R.*. L . " . 
'.'Vedad,, j'ai beaucoup hesite avant d'accepter votre aimable 
inyitation. 

En, effet, il arrive bien-souvent qu'un frere, queî que soit 
: son devouement â la . cause maçonnique, ; quelque grand que 

soit son desir de contribuer â l'oeuvre que nötre institutiön 
.poursuit par les Gonferençes et les Çauseries donnees en loge, 
se sente, de par les nıültiples soucis et tracas de la vie profane, 
fatigue, epuise, vraiment incapable de prodüire qüelque chose 
pouvant repondre â l'attente d'un auditoire de selection. 

Tel fut, en realite, mon propre cas. C'est vöus dire mes 
tres chers Freres^ - cömb'ien iıia tâche etait lourde et pöurquoi 
j'ai dû hesiter avaht de prendre la parole, devant vöüs. 1 

Or, le Venerable Maître de ce Respectable ' Atelier â 
singulierement facilite cette tâehe en -me demandânt de faire üne 
Conference sur un sujet qui ne nVetait' pas etrariger puisqüe 
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j'ai dejâ eu l'occasion. de le. traiter sous une autre forme au 
cours d'une Tenue de la R.*. L . - . Etoile d'Orient, sujet qui 
sera toujours d'une actualite prenante. 

Quel doit etre le role du Maçon dans la vie profane ? 
En effet, si j'ai. dû reprendre ce sujet pour l'examiner sous 

toutes les phases qu'il puisse presenter* c'est que plus nous 
examinons l'aspect actuel du monde, plus nous nous rendons 
compte que les moments sont extraordinairement graves et 
critiques, demandant l'activite incessante de chacun. de nous. 

L a grande guerre, a passe, il y a .dejâ plus de quatorze ans, 
apres avoir ensanglante le monde et accumule. des victimes sur 
des victimes, des morts sur des morts, apres avoir apporte des 
bouleversementş profonds dans la vie des peuples et des 
individus, apres avoir provoque un terrible dechamement de 
passions, apres avoir amene, dans tous les domaines .de l'activite 
humaine, des perturbations uniques dans les annales de l'His-
toire ! 

Jetons un regard autour de nous. Que voyons-nous ? 
L'univers entier, se . debattre dans le desarrpi le plus 

complet. 
L a surproduction, ainsi que la diminution progressive des 

capacites de consommation dans tous les pays produire un 
chomage formidable, veritable fleau qui ronge les nations et qui 
risque de les faire perir, si l'on n'arrive pas â y remedier 
promptement. 

Nous voyons, d'autre part, le Mensonge, rHypocrisie, la 
Ruse, penetrer partout et supplanter la Verite, la Franchise, la 
Droiture, en un mot les principes essentiels de la Justice et de 
la Morale. 

Nous voyons le Trafic de la Chair et des Stupefiants, la 
Criminalite, atteindre des proportions terrifiantes dans tous les 
pays. E t s'il est vrâi que ces temps de plethore de main-
d'oeuvre, d'insuffisance de salaires ont de beaucoup contribue â 
augmenter le mal, il faut, quand meme, recönnaître que ce ne 
sont pas lâ.les causes uniques de l'extensiön de ces fl^aux. 

Ghez les uns, c'est le maüvais exemple, • c'est la depravation 
morale, sous toutes ses formes et toutes ses coüleurs. 
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v 'Ghez les autresV'c'est Pamöur du cohfort^ c'elst la manie de 
jöuir. . * '-

Descendons ensuite au fin fond de nous - memes .. Que 
constatons^noûs ? • • ' • > ' - v 

: N'est-il pas vrai de dire que nous constatons un engour-. 
dissement de plus en plus accentue de rios facultes ? 

Que nous vivons tous, uh•• petit peu, au jour le jour, sans 
trop nous soucier dû lendemain? 1 ' 

Que hotre Conscience devenaht de plus en plus elastique, 
nous ne ressentoris plus, comme autrefois, la force necessaire 
pbur reisister â töut ce que la Morale la plus elementaire 
repudieraif au fond • ? 

Que, bien souvent, l'horizon de nos vues se limite au tableau 
de nos propres interets et que les exempleş d'hommes modeles 
dans leur vie privee, dans leur vie sociale, dans leurs transactions, 
sont de plus en plus des cas rares â citer? 

Que dire encore de nötre indifference affectee, de nötre 
defaut de sensibilite? N'est-ce pas lâ, mes Freres, un tableau 
vraiment desolant, un spectacle vraiment decourageant? 

E t n'est-il pas vrai de dire que si nous voulons attentivement 
examiner leş câuses profondes de cette situation, nous trouverons, 
partout present, l'Egoısme sous toutes ses formes, comme aussi 
le desir de dominer et de paraître, sans consideration des 
moyens employes ? 

Plus nous approfondissons l'etat de choses que nous venons de 
depeindre, plus nous sommes amenes â admettre qu'au fond de 
toutes les crises que nous traversons, de la Crise Economique 
comme de la Crise Financiere, de la Crise politique comme de 
la Crise Commerciale, nous devons rechercher la Crise de 
Conscience et de Confiance! c'est-â-dire la Crise Morale. 

Or, c'est â nous, Maçons, qu'incombe en grande partie la 
noble tâche d'affronter cette Crise qui menace de saper de fond 
en comble l'edifice social. 

Nous ne sommes pas des surhommes et nous n'avons, cer-
tainement pas, la pretention de pöuvoir resoudre cette crise 
sociale, cette crise de conscience par nos seuls efforts. Non ! 



mais ce qui est certain, c'est que si nous voulons vraiment 
rester fideles au sermeni: que chacün de nous a prete le j o ü r : 

de son initiation, si nous voulons nous mohtrer dignes de nos 
predecesseurs, nous ne devons pas nous reveler inferieurs a la 
tâche a accomplir au milieu de ce desarroi generalj qui amene 
la demoralisation des consciences, l'enervement des cceurs, 
l'avilissement des caracteres. 

A u moment oû des courants diametralement opposes se 
dişputent l'hegemonie du monde et risquent de provoquer des 
cpnflits dont les consequences seraient incalcülables, au moment 
oû l'Univers entier se debat daris l'Incoherence, c'est â nous, 
plus qu'â toute autre Institution qu'incombe le devoir imperieux 
de le guider dans la voie du Salut. 

L a lutte a entreprendre sera rude et parfois ingrate.. E l l e 
comportera necessairement des en°orts inlassables. El le exigera, 
bien souvent,. des sacrifıces tres lourds. El le nous reserve, 
peut-etre, de tristes desillusions. Mais nous n'en devons pas 
moins apporter loyalement, sincerement, nötre pierre a l'Edifice 
â construire. 

II suffit que nous nous y prenions avec bonne foi et intelli-
gence et, surtout, avec devouement et âbnegation. 

Cet effort s'impose plüs gue jamais en ce moment oû nos 
ennemis, quels qu'ils soient, profitant de l'esprit particulier que 
les nouvelles conditions economiques et sociales ont cree chez 
les peuples et chez les individus exploitant toutes les miseres, 
toutes les souffrances, toutes les faiblesses humaines, cherchent 
a nous discrediter irrevoçablement aux yeux du monde profane. 

Reconnaissons, une fois pour toutes, que les belles paroles 
seules ne suffisent pas et qu'il est temps de passer â l'action. 

Animes de l'esprit maçonnique que nous avons acquis dans 
nos temples et qui doit s'entendre par une fermete de' princi-
pes inebranlable, par un attachement sans bornes â tout ce 
qui est juste et vrai, par une tournure de pensees absolument 
objective, le front haut comme les anciens legionnaires romains 
au moment oû il se rendaient â la bataille, descendons dans 
l'arene sociale, car c'est lâ qu'un champ d'action tres vaste 
s'ouvre â nous, c'est lâ que doit se livrer le combat decisif. 
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Ce monde profane, qui, aujourd'hui, se debat dans la con-
fusiön et dans l'incertitude, tâchons de l'attirer vers nous et 
s'il est impossible de le gagner en entier, essayons au moins 
de le secouer, de le reconforter. 

L a Franc-Maçonnerie aurait, en effet, failli â son devoir 
si elle n'etait pas â meme de demontrer qu?elle continue, comme 
par le passe, â etre le guide et le Flambeau de l'Humanite, 
le phare qui eclaire les esprits et que, apres avoir cömbattu 
pour toutes les grandes reformes d'ordre economique... 
et sociale, elle est toujoürs eh mesure, par une action tenace 
et continûe : d'entraîner le monde vers un ideal plus eteve. 

I I est vrâi que la. Maçonnerie aussi fut surprise par la 
periode d'apres guerre, â laquelle elle etait incompletement et 
insuffisammet preparee, que sous l'influence d'une Moralite 
profane chancelante, elle s'est laissee entraîner par des courants 
contradictoires, qu'elle a un petit peu, marche en tâtonnant. 
Mais, il n'en reste pas moins vrai qu'elle reste, quand meme, 
la plus merveilleuse des Institutions et la mieux organisee 
pour accomplir une Oeuvre de Salubrite Morale. 

C'est cette ceuvre-lâ que nous sommes appeles â realiser. 
Comment y parvieridrons-nous? 

C'est en nous melant â toutes les manifestations de la Vie 
Sociale, 

C'est en associant nötre action â celle de tous les groupe-
ment et â toutes les ceuvres de solidarite humaine, 

C'est en prenant une large part dans la realisation du 
programriıe d'elevation et de progres des classes ouvrieres, 

C'est en cooperant efficacement â toutes les ligues et â 
toutes les Associations qui luttent contre les fleaux sociaux. 

. (â suivre) Georges Fot iadis 

W A S İST UNS DİE FREİMAUREREİ ? 

Acuh mich hat zum heutigen Abend die Frage beschâftigt: 
was ist uris die F M . , was soll, was kann sie uns sein! 

Die Frage ist umso wichtiger, als ihre befriedigende Beant-



wortung. uns nicht nur in unserem Maurertum bestârken, 
sondern uns auch die Wege weisen \vird, die \vir in uriserer 
maurerisch - menschlichen Ehtvvicklung gehen müssen. W i r 
dürfen uns nicht verhehlen, dass die Krieğsfolgen und die schwie-
rigen wirtschaftlichen Verhâltanisse die Menschheit, und in 
ihr. unsere Brüder und uns selbst feinhöriger und kritischer 
gemacht haben, und dass unsere K İ K . schori recht triftige und 
einleuchtende Gründe für sich geltend machen müss , vvenn sie 
vor dem Urteil der Feindseligkeit und, was vielleicht noch 
schwieriger ist, vor dem Urteil der Gleichgültigkeit bestehen 
soll. 

Ich möchte mir die F M . als eine Schule des AVisseris um 
das. Leben vyühschen, in der wir zur Überzeugung gelângeri, 
dass der Geist stiirker ist als der Stoff, dass die tiefere Einsicht 
über die Unrast und die Unlust den Sieg dayontriigt, dass nicht 
das, das Wichtige ist, \vas uns wiederföhrt, sondern das wie wir 
es erleben und überwinden. Die H M . muşs , so glaube içh, 
jedem ihrer Jünger die Einsicht vermitteln, dass der Wille, das 
gewollte und bewuşste Streben den Menschen ausfüllen kahn, 
dass aber nicht der Abschluss eines Ştrebens, d.h. sein Erfolg, 
der mehr oder minder problematisch sein körinte, das Treibende 
und Wertvolle im Leben des denkenden Menschen ist, sondern 
nur das Ştreben an und für sich. In dieser Tatsache liegt der 
Segen aller Arbeit, welchef Art sie auch sei. Mit dieşem 
Wissen um den Wert des Ştrebens als solehen besitzen wir 
einen Tali sman gegen einen der sehleehtesten Berater des 
Menschen, gegen den Müssiggang, die Langeweile, die in . uns 
die lebendigen und bejahenden Krâfte lahmen^ und zu vernichten 
drohen. Dabei brauchen wir unsere Beschâftigung durchaus nicht 
droben, in den Woiken oder, wie es so schön heisst, auf der 
Menschheit Höhen zu subhen, bleiben wir nur ruhig mit beiden 
Füssen auf der Erde , haben \vir^ .nur den reçhteni f i i l e n , - z u 
\virken, und wir werden mit Verwuhderung feststellenV wie 
viel noch zu tun übrig bleibt. selbst wenri wir noch so eifrig 
am Werke sind. Und das Erfassen vieler kleiner Öihge \Vir<İ 
zusammen dbch ein erfreuliches und nicht zu verâchtendes 
Ganzes ergeben. 
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Dies \vare das Poşit ive , das \vir anstreben sollten. 
Lassen Sie mich auch vom Negativen et\vas sagen. Als 

solches . betrachte ich für die gesamte F M . vor -allem zwei 
Dinge : die Phrase,. und das, woraus sich auf die Dauer 
die Phrase unfehlbar ergeben wird, die Routine. Diese 
beiden Fremdwörter bedeuten, in deutliches Deutsch übersetzt, 
die "Redensart,, und die "geschâftsmassige Ge\vadtheit,,. Die 
Begriffe besagen schon, dass sie in unseren Tempeln nicht 
anzutreffen sein sollten. Das, Avas wir sagen, muss immer wahr 
sein, was wir tun, muss immer durchdacht sein; in unseren 
Tempeln und zwischen uns darf kein Wort, lediglich um seiner 
selbst willen, gesprochen werden, keine Form darf bei uns 
bestehen nur um der Form willen, denn ein solches Wort, eine 
solche Form ware hohl. Wenn wir sie überhand nehmen lassen, 
laufen wir Gefahr, manche unserer B r r . - . und vielleicht nicht die 
schlechtesten aus unseren Reihen zu verlieren, wie es gewissen 
Glaubensgemeinschaften ergeht, die in der Verknöcherung ihrer 
Riten das Sehnen ihrer Anhânger nach Klarheit und AVahrheit 
nicht mehr zu stillen vermögen. 

So lautet denn unser Ziel für das neue wie für aile 
vergangenen und künftigen Jahre : 

Klarheit in unserem Denken, daraus folgernd : Erkenntnis 
unserer selbst ünd als schönstes Ergebnis : das maurerischer 
Gesinnung entspringende Wirken ! 

İnst. 24. 1. 1933 R. ( S t . \ ) 

V E F A 25 YAŞINA GİRDİ 

29 - haziran - 1933 perşembe günü akşamı saat 19 da 
fevkalâde surette toplanan MulıV Vefa Malı.'.i 25 inci yıl dönümünü 
kutlulamak üzere bir Gümüş Bayramı ihtifali tertip etmişti. 
Mab.'.t akasya dalları ve kırmızı - beyaz karanfillerle süslenmiş 

-ve- sütunlar baştan aşağı siyah elbise giyinmiş K K .'. le 
bezenmişti. - ^ - • 
-, ...Mutat i teşrifat. - 4 a i r e Ş m d e ziyaretçi KK-*. içeri alındıktan 
sonra Istanbulda ve taşrada bulunan Mulı.'. Mah.'. lerimizin 
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murahhas heyetleri merasimle kabul edilmiştir. Üs.'.ı .Muhte
remlerden Salim Ahmet (Muhibbanı Hürriyet,) Yusuf Ziya 
(Aydın) Luat (Rönesans) , Tmgıryaıı ; , (Vedat) , Baha Lrıtfi (Se
lâmet) , Mecdi (Necat). Psalti (Revey) . Alfandari (Akasya) , 
Landştayıı (istanbul) bizzat hazır bulunmuşlar ve istanbul 
vadisinde çalışan diğer hemşire Mah.'.ler de bilaistisna birer 
mıırahhs heyet ile bu ihtifale iştirak etmişlerdir, izmir Mah.\ le-
rimizden Eğe ile Ehram birer tebrikname göndermişler; Güneş, 
Satürn, Merih. Zuhal Muh.\ Mah.'. leri kendilerini murahhas
ları Dr. Arif, Dr. Al i Rıfat, Muhiddin Osman. Rasih, Dr. Ferit 
ibrahim K K . ' - ve keza Cumhuriyet (Ankara) . Işık (Samsun) 
Muh.'. Malı.", leri de murahhasları Cevdet Hamdi ve Oevat 
B B .'. tarafından temsil ettirmişlerdir. Nilüfer (Bursa) 
Muh.'. Mah.'. i muhterem Us.'. ı Safvet Yılmaz B. - . bizzat mera
simi sereflendirmiştir- Bundan sonra }4iksek Kârg.'.larm reisleri 
ve murahhas heyetleri, Yüksek Heyet namına teşrif eden A.'. Ha.'. 
A.'. Kaymakamı Dr. Nurettin Ramih, Necmettin, İsmail Ratip, 
Kenan Ömer, ismail Hurşit Us.'.lar, Sabık Us.'. A.'. Mim Kemal 
ve başta Üs.'. Az.". Mustafa Hakkı ve muavin. Raşit BB.' . 
olduğu halde Osman Fehmi, Feridun, A l i Galip, Kraloviç ve 
Ferit Aseo BB.' . den mürekkep Büyük Meş.'. murahhasları 
:Şarkı şereflendirmişlerdir. 

Üs.'. ı Muh.'. Muhiddin Celâl B.". Şarkı ve sütunları^bezeyen 
muhterem murahhas ve ziynretçi K K . ' . i saygı ile selâmladıktan 
sonra şu hitabeyi irat etmiştir: 

«Dün 24 üncü yılını kapayarak bugün 2o inci çalışma yılma 
giren Muh.'. (Vefa) Mah.'.i 28 Haziran 1909 tarihli patente 
ile kurulmuştur. Çalışma devrelerinin Kânunuevvellerin 28 inden 
sonra ' başlamakta olmasına göre, şimdi dş 'başinda gördüğünüz 
'25 inci muvazaflar heyeti müddetini bugün yarılamış bulunuyor. 
Onun içindir ki hem kurulma tarihini, hem 1 çalışma ve intihap 
devrelerini hesaba katarak gümüş bayramımızı bu yıl ve" bugün 
kutlulamayı en doğru bulduk-

Faniler için 25 yılın %büyük: bir kıymeti .yardır. -Af i l -eserler 
iiçin çeyrek' asırlık bir ömür, pldukça uzundurr.; Lâkin başlangıcını 
tarihin ta arkalarından ^lftn,-,.iUkyâii^^bitmez\tii^«Bme&'a8irla-

; rın ötesine , kadar t jletecek olan jVlaş.'.lıık hayalında,, sermediyet 
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yollarında bu kadârcık bir zamanın hiç te hükmü yoktur; ondun 
dolayı, (Vefa)nm doğduğundanberi neler yapabildiğinin, iyilik ve 
güzellik âleminde -neler yarâtabildiğinin uzun uzun hesabını 
vermek veya almak hatırlardan geçmemelidir. Zaten MasAluğun 
verimleri elle tutulabilen maddî şeyler değildir; bizini iş sahamız 
- tabir caiz ise - ledüniyyattir. Mas.'.luk ruhlar üzerinde işler, 
faydalı kabiliyetler, hakikat ve fazilet enerjileri yaratır. Bu, o 
demektir ki:'- Mas/.lar tarafından açılmış mektepler, hastaneler, iş 
evleri, öksüz yurtları arayanlar, Mas.'.ların muvaffak oldukları, 
ihtira ve keşifleri anlamak isteyenler inkisarı hayale oğrarlar; 
fakat Mas.Marda mütefekkirler, faziletliler, ilim ve fen için, 
medeniyet ve terakki için hür düşünüp hür çalışan nurlu ve 
olgun kafalar, varlıklarını sevgiye vermiş erler arayanlar, aradık
larının yüzlercesini her devirde ve her yerde bulabilirler. (Vefa) 
Mah.'.i de işte o aranılanlara kıymetli unsurlar ilâve etmiş 
bulunmakla kıvanabilir. 

(Vefa) dan nur alanlar arasında haricî âlemin en selâhiyetli 
ve en hayırlı mevkilerini, kürsülerini faziletle başarmış büyükler 
vardır. (Vefa), dan nur alanlar arasında dahilî âlemimizin kudret 
ve hakimiyet kaynaklarını hakkile idare etmiş yüksekler vardır. 
(Vefa) dan nur alanlar arasında mütalâası ve kanaati -ilkönce 
mahfilimizde tebellür ve tecelli ettikten sonra- bütün Türk Mas-'.-
luğuna, bütün Tjjrk ailesine mal edilmiş tam Mas.'.lar vardır. 
Mahfilimiz işte bu KK.'. i le iftihar edebilir. 

KK.' . im! Mas.'.luk vakıa, öğünmeği sevmez; lâkin herkese 
hakkını, her şeye kıymetini vermek te Mas/.lukta dahil bir icap 
olduğu için işaret ettiğim şahsiyetler ve varlıklar karşısında 
(Ysfa)nın duyduğu hislere -bütün hemşire Mah.'.lerin de yürek
ten iştirak etmekte bulunduklarına eminim. Çünkü Mas.'.luk 
anonimdir; Mas.'.luk gayrişahsîdir: ne iyilik yapanın şahsı, ne 
de yapılan işten faide gprenin şahsı bizce düşünülmez, elverir ki 
yapılan iş doğru, iyi ve güzel olsun; elverir ki o işle insanlığın 
selâmet ve saadeti istihdaf edilsin. (Vefa) lılar arasında buna 
muvaffak olmuşlar varsa -ki pek çoktur- şerefi Türk Mas.*. İu-
ğünun şahsiyeti maneviyesine racidir. 

Bununla beraber derhal itiraf etmelidir ki, içimize girip te 
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nura kavuşamayanlar, şahsî dilekleri uğrunda şahsiyyat intanları 
hummasile '"hezeyan,, edenlere de, nadir de olsa, tesadüf olunmamış 
değildir. ( Vefa ) M.", i bu gibilerin yüzünden arasını sarsılmış y 

zaman zaman acılı ve acıklı günler yaşamıştır. Lâkin bu 
sarsıntıların bütün mahrumiyetleri o şahısların şahıslarını 
yalamış, yutmuş. (Vefa) nın manevî şahsiyeti, Türk Mas.', lnğunım 
şerefi o badirelerden daha dinç, daha sıhhatli olarak çıkmıştır. 

Hakikaten yüksek ve cidden pek münevver ÜV.larımızdan 
Fuat Hulusi l's/.ımızın -tarihçemizde göreceğiniz- bir şiirlerinde : 

"Gamla geçmiş kara günler de var amma ne zarar? 
Her al ınmış yara bir tasfiyei ruha yarar. 
Ben unuttum acı günlerde açılmış yaramı, 
A ş k ı n ummanına verdim kaynayan muhtıramı. , , 

dedikleri gibi, hepimiz bugün yaralarımızı sevgi ile onaltmış 
bulunuyoruz. Artık (Vefa) Mah.'.inin yekemel, yekruh bir 
K.". kütlesi olmaktan başka bir vasfı yoktur. (Vefa) yı 
kuranların ve bugüne yetiştirenlerin aziz hatırasını saygı ile 
andığımız şu sevinçli dakikalarda hiçbir yaramız sızlamıyor, o 
kadar müsterih ve o kadar ela dilsadız... 

Aziz K K .'. i m ! Muh .'• Malı .'. imizin zabıtlarından çıka
rılan kayıtlarla tertip ettiğimiz ve lütfü kabulünüze arz ve 
takdim edeceğimiz tarihçede kâfi malumat mevcut bulunduğu 
ve bahusus bazı Us .'. larımızm kıymetli ihtisas ve intibalarıni 
ihtiva etmekte bulunması hasebile tarihçenin okunulacağına emin 
bulunduğum için, teessüsümüz ve bugünü ne yolda idrak ettiğimiz 
hakkında uzun sözlerle başınızı ağırtmaktan sakınırım. Yalnız 
müsaade buyurursanız, bir iki belli başlı hadiseyi zikrile iktifa 
edeceğim: 

Muhterem (Vefa) Mah-'.i 5909 nur seııesininin 28 hazira
nında teessüs etmiştir. Müessisler (Hesne) Mah.'.i Muh.'.i 
azasından Nail Keşit. Tevfik. Nuri Nazif. Memduh, Şükrü Kıza, 
-Çerçis, ve Malik BB.'.dir. O sırada Şur.'.ı Âli teessüs 

A 

etmekte, Meş.'.ı Az.'.m tesisi düşünülmekte idi. 
(Vefa) Meş.'.ı Az.".in temel taşlarını teşkil eden ve Türk 

hakimiyeti Mas.'.niyesi altında kurulan ilk üç Mah.'-den biridir. 
Patentemizi şükran marazında huzurunuzda okumak isterim.... 
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Şu şahadetnamede 1 ' tasrih edildiği üzere ilk Üs.'.ı Muh.'.-
iiniz Nail Reişit B.'.dir. Bü muhterem üstadımız ilk beş-
devrede ayni makamda kalmışlardır. 1914' de "Fuat Hülûsi 
üstadımız riyasete geçirilmiş ve müşarünileyh dört sene bü 
vazifeyi ifa etmiştir. 1918 de Ahmet Hakkı B . \ . 19J9 da 
ikinci defa Nai l 'Reş i t E.'.) 1920 ve 1921 senelerinde tekrar' 
Fuat Hulusi ' B.'. . 1922 de müessislerden Memduh B . \ r 

Üs. \ ı Muh.'. oluyor, 1923 ve 1924 senelerinde yine Fuat 
Hulusi B - \ , bu makama geçiyor. 1924 senesi sonlarında 
kendileri Istanbuldan ayrıldıklarından yerine Tevfik Ham di 
B. \ intihap olunuyor, ,1925 de Tahsin Ham di B . \ , 3 92$ 
da dördüncü defa olarak Fuat Hulusi B . \ , 1927, 1928, 3 929-
senelerinde mütevaliyen Sabri Mehmet B .'. , 1980 ve 1931 
devrelerinde Mehmet Al i Haşmet B .'. Us .". ı Mııh.'.likte 
bulunmuşlardır. Geçen sene Us. ' . ı Muh .'. Tahir Selâhaddin 
B.'. idi. Şu hale nazaran 24 devrede 9 B B i muhteremimiz. 
(Vefa) nııı birinci çek.'.ini idare etmişlerdir. Cümlesinin kıymetli 
mesaisini şükranla anarak muvaffakiyetleri önünde hörmetle 
eğilirim. 

25 inci sene vazifedârlârı henüz hizmet görüyorlar, geçirmeğe 
mecbur tutuldukları imtihan henüz neticelenmemiştir. İçlerinde 
benim gibi bir acizin de dahil bulunduğu bu heyet için de hayır 
dualarınızı dilerim. 

* 
; * * 

Muhterem Mah/.imizin tesisinden bugüne kadar (254,) 
BB.' . tekr.*. veya teb.'.i suretiyle (Vefa) K-'-lik zencirine dahil 
olmuştur. B u zencirden koparak Meş.'.ı ebediye intikallerinden 
haber alabildiğimiz biraderlerin adedi 24 tür. 

Bugün aramızda yokluklarını acı acı hissettiğimiz bu sevgili 
K K .*. imizin aziz hatıralarına lıürmeten bir dakika sükût 
edilmesini teklif ederim. 

(Vefa) nuı faal azasının adedi (105) tir: Bunun 22 si taşrada 
bulunduklarından istanbul vadisinde (83) BB.'.imiz mevcuttur. 
Bunların sekizi fahrîdir. Geriye kalan (140) BB. ' . Meş.'.ı 
ebediye intikal, ana Mah.'.ine iltihak, diğer Mah.'.lere teb.'. i„ 
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müstafi veya gayrımüntazam addi suretlerinden .birüe matrikü-
lümüzden : çıkmışlarsa da her birinin k ıymet l i 1 hatıralarını 
3*adetmekteyiz. Bize gelenler arasında Fuat Hulusi üstadımız 
gibi (9) sene bü Mah.'.i idare etmiş, hiçbir vakit nurunu esir-; 
gememiş olan KK.'-imiz mevcut olduğu : gibi hemşire Maha/:li' 
muhtereraeye teb.".i edenler arasında bulunan (Cumhuriyet••'Yıldızı) 
Üs.'.ı muhteremi Yusuf -Ziya. (Gençlik) Üs.'.ı muhteremi -Emin. 
Sait KK. \ imiz (Vefa) da- tekr.". edilmiş ve (inkılâp). Üs.M 
muhteremi.. Gevat- • Abdurrahim Bl". de bir ara (Vefa) /sütun-
ktrmı tezyin etmiş Üs.Marimızdahdır. Gelenleri de, gidenleri de 
camiamız dahilinde kaldıkça: ayni hürmet ve muhabbetle tekrim 
etmek (Vefa) da nur akınların sarsılmaz vazifelerindendir. . . 

Hemşire Maha.'.i muhteremeye niensup Üs.'.lanınızın. ve-
KK.'.imizin bizlerden esirgemedikleri yardımların ve .tevec-,< 
cühlerin: şükranlarını en : sevinçli günümüzde tekrarla mayı.da. borç 
biliyoruz. Mah.'.imizi huzurları ve ziyaretlerile. nurları ve 
fazil etleri le, konferansları ye irşatlarile tenvir ve taltif edenler, 
amil azamızdan fazladır- Ve. biz bununla bihakkınmüftehir iz . .. ,.-

Bilhassa. Büyük Üs .'. ımız Mim Kemal Bl'.in K K .'. i .-
mizin muvaffakiyetli ameliyelerle hayatlarını kurtarmak, faziletli: 
konferanslarile bizleri tenvir ve irşat, buyurmak hususundaki 
lûtfu muavenetlerinin cidden minnettarıyız. Ayni suretle Mah...-
imizde ilmî konferanslarla bizleri faydalandıran Nurettin, A l i 
Rıfat, Hüseyin Kenan, Abravanel BB.'.e de derin şükran
larımızı sunarız. 

Muhterem Mab.Merin şahsiyeti maneviyelerinden, heyeti 
umümiyelerinden de birçok K.'. yardımları görmüşüzdür. Hele 
böyle bir tesanüdü davet eden, çok yüksek bir K.'.l ik eserinin 
tezahürüne fırsat veren bir hadiseyi (Vefa) için olduğu kadar 
bütün . Türk Mas.', luğu için de tarihî bir ehemmiyeti haiz 
bulunması itibarile bilhassa tasrih etmek lüzumunu duyuyorum. 

KK.'.imden pekçokları bilirler ki, lokal bir zamanlar . bir 
B- . namına isticar edilir, her Mah.\ kiraya iştirak ederdi. . B u 
B.". . • 1 921 de, kira hissemizi vaktinde' veremediğimiz için lokal 
ve kârg.*. kapılarını ( V e f i ) BB.".ine ::karşı kapamış hiçbirini 
içeriye almamıştır. Vakıa, o sırada hazinemiz bir .kazaya, pg.ra.di--
ğından borcumuzu vermemiştik. Şur.'.ı A.', ve Meş.\iri ...tesisi. esna? 



sin da Vefalı bir B.'.iıı 'bin altına yakın bir para sarf ederek 
bir lokal tuttuğu ve bunu döşeyip dayadığı bilindiği halde Vefa r -
lıları, oğradıkları bu hal çok sızlattı. Bazı/Üs.'.ların hirnmetile(Veîa) 
ancak Heyeti Daime odasındatoplanabildi ve Mah.'.lerin yardiırimı 
istedi. İşte o vakit E esne, Selâmet, Necat, Sebat, Etnal Doryan, 
Muhibbanı Hürriyet; Güneş ve Ziyayı Şark Malı.'.leri Vefa 
yapısına binlerce tuğla gönderdiler. Mab.'.din kapısı açıldı ve 
işte b gündür ki bugünkü lokalin, bugünkü millî yapının da 
temelleri atılmış .oldu. Eslâfıhıızın p muhterem. Mav,h.'.lere .karşı 
candan eda ettikleri şükranları biz alı lâf. ta minnetle tekrarlarız. 

Aziz ve Sevgili KKV.rim! Tarihimizin hürmet sahifele ' 
zengin, şükran borçlanınız kabarıktır. Bugün yirmi' beş yaşma 
girerken de târihimizin ilk salıifeleri yine hürmet ve şükranla 
doluyor: 

Davetimizi kabul ederek bizleri hüzurlarile şereflendiren-
yüksek ve büyük Üs.'.lara, muhterem Kârg.'. ve Mâh.'ilerin 
Müh.' . Ü s . ' . ve murahhaslarına, muhterem ziyaretçi K K .'. -
lerimize karşı duyduğumuz samimî saygı ve sevgi yeni târihimiz 
için çok hayırlı ve mes'ut bir başlangıç oluyor. Hepinize ayrı 
ayrı Malı.'.im namına arzı şükran ederim. 

Son söz olarak bir daha tekrar edeyim ki ( V e f a ) evlâdının 
şiarı daima vefadır : 

Hakka Vefa, Ahde Vefa, Sevgiye Vefa.» 

* * 

Bundan sonra Vefanın 25 inci yıl dönümü hatırasını tespit 
için imal ettirilen gümüş madalyalardan birer tanesini Üs.'.ı 
Muh/. Büyük Meş.'.a, ikincisini Yüksek Heyete takdim etti ve 
ihtifalde...hazır bulunan Vefanın sabık Üs.;. Mulı.'. lerinden Nail 
Ileşit, Memduh, Tahsin Hamdi, Sabri Mehmet, Mehmet Ali 
Haşmet ve Tahir BB' .e bizzat verdikten ve sütunlarda bulunan 
Vefa BB.'.iue de Teş.'.. K.'.elile tevzi ettirdikten sonra birer tânesiıii 
de Vefa ile ayni tarihte teessüs ederde Büyük Meş.'.ımızin ilk 
direklerini teşkil etmiş olan Ilesne ve Muhibbanı Hürriyet Muh.'. 
Mah.'.lerinin ilk Üs.'.ı Muh.'.leri olan Osman Fehmi B.'.e 
bizzat ve rahatsızlığı dolay ısı ile hazır bulunamayan Mehmet Al i 
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Baba Us.'.a da Muhibbanı Hürriyet Malı ."• inin lâhik Ûs.\ ı 
Muh.'. i Dr. Salim Ahmet B.'.e tevdiaiı bilvasıta takdim 
etmiştir. 

Bu sırada Us.'.ı muhterem. Vefanın teşebbüsü ile toplanan 
ve bu akşam nüvesi teşkil edilmiş olan ilk masonik orkestra
mızın Avrupa ohediyanslarındun celbolıman masonik parçalar 
çalacağını haber vermiş ve Ali Kefik, (iıyas, Goldenberg, Sehlfaad-
din, Mehmet Basit ve daha iki K K . ' . ten nıi'nekkep orkestra 
heyeti tarafınd.m verilen müsamerei musikiye zevk ve lezzetle 
dinlenmiştir. Hitamında söz alan Vefanın ilk Us.'. Muh.'. i ve 
mi'ıessisi Nail lu-şit B.". ile yine Vefanın en eski azasından birinci 
Na.'. Ahmet Müfit ve Vefanın fahrî azasından Servet Yesari 
BB. ' . 1er Vefanın teessüsünden ve mütareke içinde geçirdiği 
tarihî hadiselerden bahsetmişlerdir. 

Menafii Umumiye hakkında söz verilince Us.'.ı Az.*. Mustafa 
Hakkı B.'. 25 sene müddetle bilâ fasıla mesleğimizin terakki ve 
tealisine çalışan ve Türkiye Büyük Meş.Mnın ilk direklerinden 
biri olan Vefa Malı.'.i muhtereminin bir çeyrek asırlık mesa
isinden sitayişle bahsederek Gümüş Bayramını candan kutlula-
mış ve bu mübeccel günün hatırası şerefine yaptırılarak Büyük 
Meş.'.a takdim edilen madalyadan dolayı Büyük Meş.'. ve remzi 
Mah.'.ler namına teşekkür etmiş ve diğer muhterem Mah.'-lerimizin 
de hiç bir sekteye uğramaksızın Gümüş Bayramlarını tes'ide 
mazhar olmaları teınenniyatını izhar eylemiştir. 

Kendisinden soma Yüksek Heyet namına söz alan A.'. Ha.". 
Az .". kaymakamı Dr. Nurettin Ramih B ."• şu hitabede 
bulunmuşlardır: 

"Pek muhterem Üs.'.im ve Vefalı K K .'. im ! 
Bugün muhterem Mah-'.iniz için ne büyük, ne nurlu bir 

bahtiyarlıktır ki; yirmi beş yıl gibi uzun ve devamlı, meşkûr 
bir çalışmanın " Gümüş Bayramını, , vefakâr K K .'. inizle 
birlikte tebcil ve tes'it ediyoruz. 

Vefa Mah .'. i muhteremi, nezih, müşfik kucağını K K .". ine 
o kadar samimî olarak açmış ki , hepsini kendine vefakar 
kılmıştır. Şair Vefa merhum " Vefalı adem isteyen Vefalı adem 
olmalı,, demişti. Vefa Mah/.i bugün bu sözün canlı bir misalidir. 
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Bu Mah.'.in Şarkından, muhterem Dr. Muhittin (Jelâl üstadım 

gilpi metin ahlâklı Üs.'.ların fazilet ve insaniyet kaynağından 

fışkıran nurlar, temiz vicdanlarda makes buldukça yüzlerde başka,, 

başka güzellikler, başka başka sevinçler beliriyor. 

Pek muhterem Üs .". dım ve Vefalı KK.' . im ! Bugün nekadar 
sevinç ve bahtiyarlık içinde iseniz biliniz ve emin olunuz ki, sizi . 
tesis eden, sizlere ilk Maş.', ve.'.ini ettiren, insaniyetin, faziletin 
perestişkâr ve vefakârı olmanız için bu Mab.'.te ilk nur ve 
ziyayı yakan ve kapısını sizlere açan 33 1er Yüksek Heyeti de 
o kadar mesrur ve bahtiyardır. 

Sizlerin mes'udiyet ve sevinçlerinizi tebrike gelen Yüksek 
Mas.", luk erkânı ile ona mensup olan Kârg.'.lar kendi kendilerini 
de tebrik etmektedirler. Çüngü bu Gümüş Bayramınız Türkiye. 
Mas.', luğunun bir bayramıdır. Türkiye 33 1er Yüksek Heyeti 
ile Büyük Meş.'.ı da bu yirmi dört seneyi idrak etmiş ve 
yirmi beşinci yıla girmiştir. Binaenaleyh iki Yüksek Heyetin de 
birlikte ayrıca bir jübile ile Türk Mas.'.luğunu tes it edeceğini 
ümit eder ve kendilerini davet ederim. Muhterem KK.'.erim! 
Türkiye Mas.', luğu yirmi dört senelik bir Mas.', hık değildir. 
Onun bir mazisi vardır. O çok eskidir. Türkiye 33 1er Yüksek 
Heyeti 1861 de teessüs etmiş ve 1869 da Cenubî Amerika da 
Çarleston Süprem Konseyi tarafından tastik ve kabul olunmuştur; 
fakat o zaman büyük bir varlık, zaman icabı gösterememiş, gizli 
kalmış, ancak ilânı meşrutiyetle 1908 nihayetlerinde Mısır 
Şur.'.ı Alisinden, Belçika Şur.'.ı Alisine yazılan muharrerat ile Mısır 
Şur-'.ı Âlisinden kendisine 33 D.', tevcih olunarak İstan bula 
gelen Prens Aziz Hasan B.". tarafından 1762, 1786 senele
rinde tanzim olunup 1875 te Lozan d a tadil olunan beynelmilel 
Şu.'.yı Aliler kongresinde kabul olunan kavanini esasiye mucibince 
yeniden Türkiye 33 1er Yüksek Heyeti ve Türk Mas.', luğu ihya 
edilmiştir. 

33 1er Yüksek Heyeti teşekkülünü müteakip Vatan, Muhibbanı 
Hürriyet, Vefa, Şefak, Resne, itt ihadı terakki hakikî muhipleri 
Mah.'.lerini tesis ederek iskoç kad.'. ve Mak.". Ri.'.inin hami ve 
nazımı olan Büyük Meş.'.ı tesis etmiş ve "Mavi Mas-'. luk, r 

denilen birden üç dereceye kadar remzî Mas.', luğu onun idare 
ve yedi kudretine bir konkorda i/e teslim etmiştir. 



Büyük Meş.'.ın bugün birçok Mah/.leri. teşekkül etmiş ve 
aziz vatanın birçok.yerlerinde yeni .nurlar, feyizler, doğmuştur. 

Pek aziz ve muhterem Us.'.ım. Mah.'.lerin. bu feyizli varlı
ğını Yüksek Heyet ve Kârg.'.ları •> namına tebrik ederken 
Kfı.'. U.'. M,'.ından Mah.'.i Muh/.inize ve bütün Türk Mas.'- luğuna. 
uzun, temiz, nurlu ve insaniyete hadim olacak seneler 
temenni eylerim. „ 

I." * * 

Neticede Vefa Mah.'.i Muh.'.i evlâtlarından Ali Şevket 
B..' tarafından yazılmış ve. Süreyya B.'. tarafından da bestelenmiş 
olan (Vefa Marşı) orkestranın iştirakile bilcümle Vefa BB.' . i 
tarafından teganni , edilerek mutat merasim dahilinde mesaiye 
nihayet verilmiştir. Aşağıda yeni salonda Vefa Mah.'.i muhteremi 
tarafından keşide edilen ziyafette bu tarihî gün çok nezih. çok. 
neşeli bir surette tes'it edilmiş ve davetli K K . ' . , çok tatlı 
intibalarla lokaldan ayrılmışlardır. 

Ht. 

V E F A İÇİN 

Sevgili ve saygıdeğer Us.'.ım, 
VEFA'nın 25 inci yıldönümünü, bu büyük ve sevinçli 

bayramı kutlulamak için tertip ettiğiniz merasim münasebetile, 
birinci mat.'.kas mı idare etmişler arasında Bulunmaklığım 
hasabile, duygularımı yazmamı bana da emir buyurdunuz 
Us.'.ım... Yirmi beş sene V E F A , yirmi beş sene Türk Mas.'.luğu 
demektir. Mübeccel müessesemizin sevgili milkimizde zihinlerin 
inkişafı, vicdanların tenviri, akidelerin tesamuh umdesine takribi 
hususunda gördüğü hizmetleri saymağa, bilmem ki, hacet var mı?, 
Zaman zaman şarkında ve sütunlarında en. yüksek ilim ve idare 
adamlarımızın yetiştiği bu muhterem Mab.'.din yüreklere saçtığı 
ilham, akıllara akıttığı nurun haricî âlemde yarattığı İşik, başka 
memleketlerde 250 senedenberi çalışılarak hâlâ tamamile varıla-, 
mıyan sevinçli bir mazhariyettir. 
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25 sene V E F A , 25 sene Türk Mas.'.lıığu.. Bugün bile Papa'nm 
tesir ve entrikaları altında kara bir taassuba doğru yürüyen 
garp âleminin gözlerini kamaştıracak kadar aydınlıklar yaratmış
tır. Adem evlâtlarını biribirine düşüren, şuur ve vicdanlara 
kelepçe vuran dinî dogmatizmi, korumak ve yaşatmak vazifesile 
kendini mükellef tutan (Din Bekçiliklerini) kökünden kazıyarak 
düşünüş ve inanış tarzlarımızda bizi geniş bir hürriyete kavuş
turan ( lây ik zihniyet ) benim görüşüme göre, Mas.', luğun bir 
yavrusudıır. Son 25 sene içinde garbın bazı kara bulutlu iklim
lerinde heder olmak vaziyetine düşen insanlığın bu güzel çocuğu, 
B U Y U K TURK'ün güneşli ve feyizli topraklarında her gün biraz 
daha canlandı ve gürbüzleşti Üs.'.ım.. ( T ü r k Mas.'.luğuna Vefa ) 
günü dernek olan bu yıldönümünde, bu yavruyu elinden tutup 
yaşatan o büyük önlüklü ve önlüksüz Türk Mas.'.larını saygı ve 
minnetle selâmlamak ihtisasatımın en önünde itelen duygularım
dan dır. t 

VEFA'nın 25 senelik tarihçesini tanzim etmek, 25 inci 
yıldönümünü tes'it etmek şerefi VEFA'nın en nezih, en halim 
evlâtlarından biri olan zati üstadanelerine nasip oldu.. Selis ve 
ince kaleminizle canlandırdığınız bu bir çeyrek asırlık mesainin 
ben 8 senesini yaşamış K .'. lerinizdenim. Bunun için ihtisasatım 
bu zamana münhasır kalmak mecburiyetindedir. 

Emrinizi alır almaz gözlerimi kapadım, hatıramı yokladım, nazar
larımı sekiz sene evveline çevirdim: Güzel bir mayıs günü, herkesin 
bağlara, bahçelere atıldığı bir zamanda ben sevgili Rehberimin delâ
leti ile Kara.". O.'.ya girmiştim.. Mutat merasimden sonra gö."derimi 
açtığım zaman, niçin itiraf etmiyeyim, kendimi samimiyetten 
uzak. dedikodulu bir muhitte buldum. Menafii umumiye sözü 
sırasında^ daha o ş;ün» şahidi kaldırım manzara aradışçum. burada 
bulacağım hususundaki ümidimi biraz bulutlandırmıştı. Aylarca 
Müpt.". sütununda yalnız dinleyici ve bekleyici vaziyetinde kal
dım.. Zamanım geldiği halde Naf'a.'.mm tezyidine talip olmadım.. 
Gördüğüm ve tesbit ettiğim netice şu oldu : 1. — Burada ihtiras 
hüküm sürüysr. 2. — Burada gruplar ve tarafgirlikler vardır. 
3. — Burada biribirlerini sevmek üzre toplanmış olmaları icap 
eden insanların karşılıklı riya ve kinleri seziliyor. 4. — Burada 
icabında ideali için hayatını fedaya rıza gösterenler arasında, 
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hayatını değil, bu müessesenin yükselmesi için hızım ve lâbüt 
olan maddî vesaiti temin maksadile alınan, aidatını bile - bir 
vazife olduğu halde - ödemekten kaçan vakti, hali yerinde Koda
manlar mevcuttur. 25 mayısta Tek.'.s edildiğim zaman benden 
- bilâhare yaptığım tahkikattan anladım - asıl harçlarla beraber 
bütün bir senelik aidat alındığı halde yedi ay sonra kânunusani 
bidayetinde yapılan intihap celsesine girmezden evvel, fazla 
olarak üç aylık aidat daha aldılar; evet, benden ve benim gibi 
Müpt.'. BB.'.den aidıfar.. Halbuki yukarı çıkılmca borçlu Üs.", lar 
- intihabatı yapabilmek için - bir kararla gelmiş, geçmiş bütün 
borçlarını affettiler. Borçluların, borçların affi için ortaya atılan 
bir teklife ekseriyet temin etmeleri garibesi ilk defa burada 
manzurum oldu.. 

Bütün bu hercümerç ve dedikodu içinde hoşuma giden 
yegâne cihet muhtelif dinlere mensup vatan çocuklarının yan -
yana oturuşları ve bu noktadan aralarında bir fark görme -
meleri ciheti olmuştu.. Benden biraz evvel veya biraz sonra 
Mas^. olan bazı K K . ' . gibi, ben de burada kalmamağı düşün
düm. Fakat insanî fikirlerin nemasına hadim bir müessese olarak 
tanıdığım Mas.'.luğa hakikî mahiyetini bilmediğim halde sadakat 
yemini vermişken, ondan hemen uzaklaşmağa hakkım var miydi ? 
Hakikatin taharrisi bana düşen bir vazife değilmiydi?!.. Sağıma, 
soluma sordum, Mas.Uuk nedir, dedim? — Onu Üs.', olmayınca 
anlıyamazsın, terfi talebinde bulun, dediler.. Ve beni az zamanda 
Ref.'. ve Üs.", ve bir sene sonra da İki.'. Na.'. yaptılar- Artık bu 
sene borçlar affedilmedi.. Yalnız bizzarure taksite bağlanmakla 
iktifa edildi. VEFA'nın ilmî cephesi kuvvet buluyordu.. Muhtelif 
mevzular etrafında münakaşalı konferanslar tertip edilmekteydi. 
Üs.'.ların ikaz ve irşatlarile Mas/.luğun eski bir müessese oldu
ğunu öğrendim.. Fakat bu eskiliği eski Mısıra kadar götürerek 
Musanm Tekri.'.nden bahsedenler oldu. Tarihin ilmî bir surette 
mevcut olduğuna bile kani olmadığı bir din vazıinin tekri.*. 
edildiğini ilmî bir surette tesbit etmek imkânsızlığı aşikâr iken, 
böyle bir iddiada bulunmak işe biraz hayal karıştırmak 

' demekti.. Bir müddet sonraj '* GENÇLİK „ Mah.'.i Muh.'. inde 
büyük Alman sairi Lessing'm Mas.', muhavereleri etrafında 
bir konferans verilmişti. Mas.', luğun mahiyetini anlamak 
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isteyen herkes boş saatlerinde bu muhavereleri okumalıdır. [*| 
Çünkü amelî hayatta Mas.', sıfatile müessir olabilmek için, 
ilkönce böyle eserlerden Mas.'.luğun ruh ve mahiyetini kavra
mak icabeder. Bundan sonra ben de okudum ve öğrendim ki 
Mas.'.luğun biri ezoterik yani derunî, batim, dahilî mahiyeti; 
diğeri de ekzoterik yani zaman ve mekânla mukayyet haricî bir 
görünüş şekli vardır. Haricî görünüş, yani şekiller, semboller, 
işaretler, vesaire değişebilirler; yerlerini başka şekil ve sembollere 
terkedebilirler; muhtelif Büyük Localarda muhtelif tezahürler 
arzedebilirler ; •• hülâsa fanidirler . Fakat Mas .'. luğun asıl 
özünü, tohumunu teşkil eden mahiyeti her yerde ve 
her zamanda aynıdır. Mas.'.luğun bu tohumu insanlığa dışarıdan 
ilhamlarla ansızın verilmiş bir f ikir değil, bilâkis bütün 
insanlık Varlığıyle derinden kaynamış ve beraber vücut 
bulmuş bir imandır; bir haldeki: daha i lk insan Mas.'.luk özünü 
içinde sezmiz, vicdanında duymuş.. Hakka benzer olmak, Hakka 
yakın olmak dileğini, ahlâk ve din efsaneleri halinde haykır
mıştır, denilebilir. 

işte, vaziyeti bu noktai nazardan görünce Mas.'.luğu Isaya, 
Musaya. eski Mısırlılara değil, i lk İnsana kadar irca etmek 
mümkündür. Mas.'.luk ilk İnsan ile,, bütün insanlık varlığıyle 
başlamış olunca da. ancak son insanın ortadan kalkmasile fena 
bulabilir. 

Mas.'.luğumuzun bu kadar kudretli ahlâkî bir kaynağı olunca 
onun maksat ve malliyetini tarif ve izah etmek lâzım değil mi?. 
Nedir bu Mas.'.luk!.. Bana bunu Üs.".larım söylmediler. Us.'. 
olursan anlarsın, dediler. Lessing'e de sormuşlar, o da şu cevabı 
vermiş: 

''Öyle bir şey ki, onun ne olduğunu bilenler dahi, onu kâf i 
derecede vuzuhla anlatamazlar.,. 

Bununla beraber , Mas..'.luğu kavrayabilmek için Lessing'iıı 
sözlerini dikkât v^ teemmül ; ile takip ve tahlil etmek faydalı olur. 

Büyük şair 14 Mas.'.lar bu husuta susuyor ve maksalarmı 
sözle anlatamıyorlarsa, şu halde cemiyetlerini nasıl genişletiyorlar?,, 
sualini sorduktan sonra hepimizi uzun uzadıya düşündürecek 

[*] Konfransı veren Muhterem Emin Sait B . ' . «Ernst'le Faik» muhavere
sini kudretli bir kalemle dilimize çevirmiş ve Muhterem GENÇLİK 
Mah.\ince bu eser bastırılmıştır. Kütüphanemizde mevcuttur. ' 
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bir cevap ver iyor : L â f l a değil, f i l iya t la . . Onlar samimiyetlnrine 
lâyık gördükler i i y i insanlarla görüşür ler : onlara işlerini, f i i l l e r i n i 
sezdirirler, keşfet t i r ir ler , gözle gö rmek kabi l o lduğu kadar 
gösterir ler . Bu iy i insanlar, anlarlar k i , bu f i i l le r semere veren, 
mükâfa t landı ran ilâhî k ıymet t e işlerdir.. Onlar da ayni işleri 
yaparlar ve böylelikle yek-amel, yek-nazar b i r cemiyet vücuda 
gelmiş olur k i vazifesi i y i y i , Doğruyu , (lüzeli aramak ve yarat
makt ı r . 

Mas.', lar ın yapt ığı işler yalnız güzel nutuklardan, ahenkli 
alkışlardan ibaret değildir . Ara l a r ında caygir olan dost
luk. Iıayırhalılık, karşıl ıklı h ü r m e t ve itaat ve va tan la r ına 
karşı derin bir merbutiyet ve sevgi haslat lar ı d iğer cemiyetlere 
mensup insanlarda da mevcuttur. Onlar ın gizlice, gösterişe kapı l -
maksızm işledikleri b i r çok hayı r ve hasenat vardır . B i r kısmı 
sokağa atılmış yeni doğmuş çocuklara mahsus binalar inşa 
ederler; d iğer bir kısmı menafii umumiyeye hadim hayır cemi
yetleri vücuda getirirler; b i r t ak ımı kız ve oğlan çocuklar ın 
tahsil ve terbiyesine bakarlar; darülacezeler, himayeietfal mües
seseleri kurarlar .. Fakat b ü t ü n bu işler Mas .'• luğun B ü y ü k 
işi değil, t e rb iye tkâ r mahiyetleri i t ibarile Mas.'. 1ar t a r a f ından 
ihtiyar olunan hasenat işleridir k i , insanlar ı feragate, cömert l iğe, 
insan evladına k ı s m e t vermeğe alıştırır. Teslim edilmelidir k i 
Mas.', olmıyan bir çok iy i yürekl i insanlar dahi vard ı r k i , bu 
hayır işlerine canla, başla servet ve zamanlar ın ı bağlamışlardır . 
Mas.'. 1ar. ara lar ında birbirlerine yardım ediyorlarsa, her yerde 
ve her zaman,da hiç ayı r t etmeksizin düşmüş insanlara el uzatı
yorlarsa, bunlar Mas.', luğun ad extra işleridir k i Mas.', lar ın 
içlerinde yaşayan insanî hislerin harice taşan tezahür ler i demektir. 
Fakat asıl G-ayevî B ü y ü k Iş namütenah i , yüksek ve ebedî Sevgi 
namına iht iyar ve i fa olunan iştir k i , yalnız fert ten ferde k ü ç ü k 
mikyasta yapılan tesirler, iy i l ik ler değil, kavimden kavme, millet
ten millete, dinden dine yapılan karşı l ıkl ı işlerin muhassalasıdır . 
Bu. milletlerin, dinlerin birbirlerine ka r ş ı hediye . şeklinde 
verecekleri fedakf ı rhk ve müsamaha telkinlerinin ku racağ ı 
emelpira mabettir. 

Evet, çaresiz, dünyada bir çok ikl imler, bir çok mem
leketler, bir çok milletler .ve,., b i r çok dinler var. Bun la r ı 



olduğu gibi teslim etmek lâzım. Bunun önüne , geçilemez- Hem de 
yer yüzünde yalnız bir din h ü k ü m r a n olsaydı ^bile. yine bir 
san 'a tkâr . bir âlim, bir hukukçu ve bir hekim —kendi tecrübeler i
nin yardım ile — r u h hakkında , ahret hakkında , ve "Görünmiyen, , 
hakk ında ayr ı ayr ı tasavvur, ve te lâkki lere sahip bul un a çaktı-
E ğ e r şimdiye kadar muhtelif milletler, muhtelif din mensupları 
birbirlerine insanî sevkitabiî leri ile karşılıklı, tavizler gösterme
miş olsalardı.- yanyana, bazan bitişik komşu halinde yaşamalar ına 
imkân bulunur muydu? Bu insanî sevkitabi îdir k i bir mütarekeyi 
mucip olmuştur . Fakat bu müta reken in muhtelif dinler, muhtelif 
milletler a ras ında hakik î bir anlaşma, samimî bir kardeşl ik sulhu 
ile te tevvüç etmesi arzu edilir şey değil m i 9 i ş t e bu, Mas.", larm 
özledikleri, kovaladıklar ı "Gayevî B ü y ü k l ş „ t i r . Bunun tahakkuku 
emrinde, denilebilir k i , Mas.', h ık adeta mukaddera t ın hiç dur
madan işleyen, çalışan ve yaratan bir elidir. 

Şüphe yokrur k i sevginin, ümidin yarat ıc ı sihri gözle adım 
adım takip edilemez. İnsan la r aras ında fertten ferde, milletten 
millete, dinden dine işleyen bu ilâhî müessir, ağı r fakat emin 
adımlar la ileri]emektedir. İ ş t e Mas-.lar bu b ü y ü k işin yapıcılığını 
üzerine almış insanlardır . 

. Mas. ' . luğun gayevî işi kalpten kalbe yol açarak, milletleri 
bir ibir ine yaklaş t ı ra rak , sevdirerek, karşılıklı fedakârl ığa, tesa-
nıuha al ış t ı rarak; f ik i r l e r i , vicdanları bağlıyarı zencirleri çözerek 
hakik î bir sulhu selâmet yuvası ku rmak t ı r . 

Le ssing diyor k i : Mas.'.ların hakik î işleri ö kadar büyük, o 
kadar geniş ve uzağa bakar mahiyettedir k i , asır lar geçer de, 
yine "işte onlar bunlar ı yap t ı l a r !„ demek ve sayıp dökmek kabi l 
olamaz. ' ; ... 

Muhakkak k i dünyada görülen b ü t ü n iy i işleri yapan 
Mas.'.luk ruhu olduğu gibi , şimdiden sonra Ha ş a h i d i : olmağı 
dilediğimiz iyil iklere çalışanlar yine Önlüklü ve Onlüksüz 
Mas.Mar olacaktır . Dünyan ın her t a ra f ında - Kilisenin mabudu 
namına - Mas.' .luğu menetseler, localarını kapatsalar, yine ideal 
Mas.'.luk i y i insanlar ın kalbinde gizlice yaşar , b ü y ü r ve müessir 
olur. Taki o mukadder olan sulhu selâmet yuvası kuru lmuş 
olsun. Onun içindir k i i l k insandan başl ıyan Mas. ' . luğun vazifesi 
son inşana kadar şüreçşk özlü ye nur lu b i r vazifedir. 

. * * 



İş te Muhterem Us.'.dım, yine VEFA'da nura kavuşmuş bi r 
K.\ imizin konferans ından aldığım ilhamlarla t e tk ika t ımı 
genişleterek yukar ıda tespite çalıştığım imane vasıl olunca, 
VEFA'ya sadakatin ve mesaisini bu ideale sevk ve tevcih 
için çalışmanın benim için de - b i r insan olmak haysiyetile-
vazife o lduğunu düşünerek aranızda senelerdir beraber 
yaşadım. Mademki şekiller, çalışma tarzlar ı zahirî ve arızî 
imiş.. Şu halde onları tadi l ve ıslah etmek, ha t a l a r ı 
ortadan ka ld ı rmak azim ve zaman ile m ü m k ü n olurdu. Vefamız ın 
sıcak muhl inde elbirliği ile yara t ı lan zihniyetin m ü t t e f i k a n sadır 
olan emri ve arzusu ile Bi r inc i Mafcr.'. yi elime a l d ı ğ ı n zaman 
vicdanlar hakka, gönül ler sevgiye o kadar müsai t ve açık bulu
nuyordu k i , i k i sene süren memuriyet müdde t imde başlangıçta 
işaret ett iğim ha ta la r ın b ü y ü k bir kısmı daha izâle edildi.. . 
yine elbirliğile Vefa'ya sevgi, iman ve feragat tohumlar ı ekildi . 
Bunu Vefa l ı şairimiz İb rah im Sadi: 

" V E F A kardeş kalbinden yapılmış bir b inadır . 
Ebediyete namzet, bekaya aşinadır . , , 

vecizesile t e r ennüm ett i . V E F A , Mas.', luk idealine sadakat 
ma\.asına almmca 25 senelik T ü r k Mas.', luğu tesamüh ve lâyik-
l ik sahasında B ü y ü k Iş'in tahakkuku yolunda yap t ık la r ın ı 
if t iharla hatır layabil ir . 

Sekiz senelik iht isasat ım içinde mutena bi r yer tutan b i r 
tanesini daha arzetmeme müsaade buyurunuz, Üs .'. im— O 
duygu gözümü açt ığım ğündenber i ka r ş ımda sulhu sükûn ve 
büyük bir tevazu ve feragat içinde Vefan ın Kât ipmuavin l iğ inden 
başlayarak her vazifesinde gösterdiği ehliyet ve ikdam ile, herkese 
ipzal et t iği a lâka ve sevgi ile kardeş ler ine "En i y i Mas.'. ,. numu
nesi veren zatı üs tadaneler ine raci hayranl ık ve takdir İlişle
ridir . Benim ve benden evvel ve sonra gelen sevgili Ûs. ' . larımızm 
zamanlarımızda kendinizi geniş b i r tevazu, sonsuz bi r feragat 
ile silmesini bilen kıymet l i Üs '.dım!. V E F A ' n ı n bu yirmibeşinci 
yıl dönümünün tepcil ve tes'idi duasını sizin temiz lisanınızdan, 
mübarek ağzınızdan dinlemek A'EFA' l r KK. ' . de Mas.', idealine 
karşı yaşıyan rab ı t a ve a lâka duygular ın ı kuvvet lendirmiş t i r . 

ih t i ras ın , k inin , r iyanın a r t ık giremiyeceği sıcak muhitinde 
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samimiyete, açık özlülüğe >e sevgiye, susamış K K .'. yet iş t i rmek 
suretile T ü r k Mas . ' . luğunun; Büyük İşine taş •" ve harç taşımak 
Vefal ı lar ın .şiarım olsun.. Hüzze : ' ! 

Mehmet Ali Haşmet 

BÜ.\ Meş.\ IN 1930 - 1933 DEVRESİ MESAİ RAPORU 

. Muh.*. ve sevgili.'. K K - ' . . . 

U m u m î Heyetinizin teveccüh ve i t imadı üzerine teşekkül 
etmiş bulunan Daimî Heyetiniz i l k önce "Servet Yesari B.' .in Us.'-i 
Âz.'.lığı a l t ında 1 Ağus tos 930 dan 20 Teşrinievvel 930 tarihine, 
sonra M i m Kemal 1 B. ' . in Bü . \ Üs. ' .hğı ile 22 Nisan 933 tarihine 
•ve nihayet Mustafa H a k k ı B. ' . in Üs.'.ı Az.'; lığı : ile de bugüne 
kadar vazifesini ba şa rmağa çalışmış ve 1930 - 1933 devresinin 
h i t amı münasebet i le gerek Muh.' . Heyetinizin ve gerek daimî 
heyetin mesaisi neticelerini berveçhiât i arza karar vermişt ir : 

Fi lhakika T ü r k Mâs . \ luğunun. :bu devresi zarf ında kayde 
şayan bazı «hâdise ve vak 'â la r meydana geldiği gibi , arayı umu
miye esası üzerine müesses, olan cemiyetimizin faaliyetinde bü tün 
Mas.'.larm amel ve reylerinden istifade olunmasını ve kadrolar ın 
gençleştir i lmesini temin emelile bazı nizam maddeleri ilâveten 
kabul ve icra mevkiine vazedilmiştir . 

B u devre zarf ında -heyeti daimeniz 102 celse akdetmişt i r k i , 
birer aylık yaz ta t i l ler i har iç tutulursa, ayda lâakal • vasatî olarak 
üç defa toplanmış olduğu anlaşılır. Heyeti Umumiyenizin rey ve 
kararma vabeste olan husuşat ı hal ve fasl için de Heyeti aliye-
nizin ü ç - senede 22 defa toplandığ ı zikre şayandır . U m u m î 
nizamlar ımızın, tesbit e t t iği asgar î hadlerden pek çok fazla içti-
malar akdetmek suretile ,bu üç senelik ' Bü. ' . Meş. \ Heyetinin 
gös terdiğ i faaliyeti şu suretle hulâsa' edilebilir; 

Mecmua, Neşriyat ve Tab' işleri: 
Şimdiye kadar yokluğu şiddetle göze çarpan Tü rk Mas. ' . luğuna 

ve Mas-Marma mahsus bi r bü l t en neşr i heyeti daimeniziri i l k 
iç t imaında karar , a l t ına alınmış ve bi lâhare (Büyük Şark) unvanı 
verilen bu mecmuanın sahibi imtiyaz ve yazı işleri 1 mes'ul müdür-



lüğü Mehmet A l i H a ş m e t ' B . ' . e havale, edilmiştir. Üçüncü yılını 
lıiçbir. sekteye aığram'aksızın ikmal \ etmek üzere bulunan mec
muanız bugüne kadar 11 nüsha çıkararak;KK.. ' . in Mas. \nî okuma 
ve. nurlanma iht iyaçlar ını tatmine gayre t : etmekte. bu lunmuş tur . 
•Mecmuamızın millî Mas.;, luğuınuzu ecnebi Mas .\ teşekkül ler ine 
t an ı tmak hususundaki hizmeti bilhassa kayde .şayandır, i n t i ş a r 
eden her nüsha bizimle münasebe t t e ;bulunan ve bize mecmuala
rını irsal eden b ü t ü n Avrupa ve Amer ika ;obediyanslar ına gön
derilmektedir.; Şimdiden mümasi l Avrupa Mas.:, mecmuala r ından 
hiç geri ka lmad ığ ına : kani .olduğunmuz mecmuamızın devam ve 
inkişaf ında b ü t ü n K K . ' \ i h gösterdiği müzahere t ve bundan 
sonra ibraz edilecek muavenet ile daha mütekâmi l b i r şekilde 
intişara devam edeceğini ümi t ederiz. 

Diğer taraftan T ü r k harf ler inin kabul .. edilmiş bu lunmas ı 
üzerine vaktile eski harflerle bas t ı r ı lmış . olan umumî nizamname 
ve r i tüel ler imizden ekserisi' lisanca sadeleştir i lerek yeniden bast ı 
r ı ldığı gibi , heyeti daimeuizin mesai temenniya t ın ı ve programın ı 
ih t iva eden Üs.'.ı. Âz . \ ' M i m !Kemal B.". in-birkaç k ıymet l i hitabesi 
<le tab' ve KK. ' ie . tevzi ed i lmiş t i r . r . • 

Bu mey anda Bü.'- Meş.'.m bilcümle evrak,;: ruzname ve zabıt
larının yeknasak b i r . surette T ü r k harllerile tu tu lmas ı karargir 
olduğu gibi bu hususun b ü t ü n Mah.'.lerde ta tb ik ve tamimi de 
temin olunmuştur . m: 

Münasebatı Hariciye : 
Münaseba t t a bu lunduğumuz ecnebi, obediyanslar ile a ramızda 

mevcut samimî rab ı ta la r ın takviyesine çalışıldığı gibi , A lman 
î temzî Büyük Locası, Danimarka ve Bolivya Bü.:. Mah.'.leri ile de 
yeniden münasebe t tesis, edilmiş ve muhadenet kef i l l e r i teati 
o lunmuştur . Teessürle zikre şayandır k i Almanyada lâyik Mas.Muk 
aleyhine inkişaf eden cereyan, i k i senelik k ı s a . b i r m ü d d e t zar
f ında 29 Malı.', açacak kadar parlak ve tam manasile Mas.'.. î 
bir faaliyet göstermiş olan Alman Remzi B ü y ü k Locasının 
mesaisine nihayet vererek localarını uyu tmas ına sebebiyet ver
miştir. Alman Mas.Muğunu Beynelmilel i t t ihada gö türecek olan bu 
kıymetl i rehberin az vakitte yine faaliyete geçmesi imkânlar ın ın 
husul bulmasını, candan temenni, ederiz. 



Müessis âzasından bu lunduğumuz Beynelmilel Mas '. İ t t ihadın ın 
1930 <Brüksel 1 konvanına murahhas olarak izam edilen Us.'.ı. Az.'-
Servet Yesari B ' . i n Bü.". ^Meş.'. namına orada vaki olan daveti 

"üzerine, 1932 konvanının Istanbulda toplanması karargir 
olunca geçen Eylü lün ö - 10 nuncıı günleri zarf ında 
malumunuz olduğu gibi , "İstan bula gelen 33 obediyânsm 
murahhas la r ın ın işt irakile, bilhassa bu husus için inşa 
et t ir i lmiş olan yeni salonumuzda, konvanın gayet nezih 
ve memnuniyeti mucip bir şekilde idaresine muvaffakiyet elver-
miştir . T ü r k Mas.', l uğunun ecnebi obediyanslara mensup KK.'. e 
karş ı gösterdiği a lâka ve ananevi T ü r k misafirperverl iğinin yad 
ve t izkâr ı bi lâ istisna b ü t ü n obediyanslar ın gönderdikler i teşek
k ü r levhaları ve t e l g r a f l a r ı n a inhisar etmemiş, A- M . 1, Fransa* 
B ü y ü k .Meş.'. ve B ü y ü k Locası, Belçika, Akasya, Sembolizm* 
•ispanya, Yugoslavya ve Viyana Mas.", mecmualar ında Fransa. Büyük 
Locası Us.'.ı Âz / . ı Mareşal ve K â ' . A.'.ı mü teve f fa Oeneral 
Viet , Gran": Oriyan Us.'.ı Az.'.ı Grussiye ve murahhas ı Estep,. 
Belçika Kâ. ' . âzami Vanderlinden, Ispanyal ı Gerç ve Yugoslav
yalı Tomiç BB. ' . ve sair Mas.', e rkân ı t a r a f ından sayıfalarla 
medhiyeler yazı larak T ü r k Mas.', l uğunun olgunluğu ve konvanın 
muvaffakiyet i medih ve sena edilmiştir.. 1 Bunlardan Vanderlinden 
ve Gerç gibi tan ınmış muharrirlerden olanlar memleketlerinin 
yevmî gazetelerinde müteadd i t makale silsilesi neşrederek ink ı lâ 
bımızın hayırl ı ve r e h a k â r işlerinden uzun uzadıya bahsetmek 
suretile T ü r k misaf i rperver l iğinin cemilekâr i lhamlar ından mül
hem olarak memleketimizin ve T ü r k l ü ğ ü n tanınmasına hizmet 
etmişlerdir . Buna vesile ve f ı rsa t verdiğ inden dolayı Meş.'.ı Az.', 
iniz sevinç ve i f t ihar duyar. 

Har ic î münaseba t ımızm üç senelik devre zarf ında gösterdiği 
inkişaf ı muhtasar bir surette arzederken Mas.'. î konferanslar 
vermek üzere Yugoslavyaya seyahat etmekte bulunan Fransa 
Bü. ' . Meş. ' . ı Us.'. Az.", larıridan Grussiye ve Sembolizm mecmu
asının sahibi Osvalt V i r t ' BB.". in de Istanbula davet edildik
ler ini ve buradaki Muh. ' . Mah.". lerimizde pek kıymetl i konferans-
larile umum K.". lerin istifadelerini mucip olduklarını hat ı r la t 
mak isteriz. Bilhassa Grussiye B.' . le bu vesile ile yak ından 
temasa imkân bulan Us. ' . ı 'Az. ' . M i m Kemal B.'. le Eaş i t ve sair 
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münasebat ı hariciye encümeni azalarınız, ileride zikr i geçecek 
•olan i k i Fransız Malı.", inin Obediyansımıza i l t ihakları müzake
resine kapı açmışlar ve bu işin tahakkukuna zemin hazırlamış
lardır. 

6 Mayıs 1 933 te teessüsünün yüzüncü yıl dönümünü idrak eden 
Belçika Bü. ' . Maş.", inin tes'it merasimine iş t i rak için b ü t ü n 
dünyada mevcut Obediyanslara gönderdiği daveti heyeti daime-
nizde kabul ederek, son konvanın Istanbulda toplanmış olması 
hasebile, bilvekâle konvan ve bilasale heyeti murahhasamız reisi 
olan Us.'. Az.', muavini Raşi t B.'- imizî reisliğe intihap etmiş 
olan lcrai Komitenin de 6 Mayısta Brüksel 'de içtima etmesi mukarrer 
bulunmuş olduğundan, i k i vazifeyi ayni zamanda ifa eylemek 
üzere bu B.'.imizi Brüksel 'e göndermiş ve müşarüni leyh ke f i l i 
muhadenetimiz Ş. Mauyet B . \ ile b i r l ik te bu merasimde 
Meş.'. ımızı temsil etmiştir . Belçika Bü. ' . Meş.'. ı bu yıl dönümü
nün hatırasını tebiden imal e t t i rdiği madalyalardan bir tane 
kendisine hediye etmiş, b i r tanesiile de Bü.*. Meş.'. ımızı t a l t i f 
etmiştir. 

Yeni talimatnameler ve bazı nizam maddeleri: 
Mevcut nizamlarımızın bazı kısımlarının şimdiki iht iyaçlara 

tekabül e tmediği daha 1927 -1930 devresi Büyük Heyetinin 
imzan dikkat in i celbetmis ve Malı.', lere vaki olan müracaa t la bu 
hususta ne suretle tad i lâ t icrası münas ip olacağı sorulmuştu. 
Cevapların vaktinde vurut e tmemiş olması yüzünden bu işi 
heyetimize devir mecburiyetinde kalmış olan "muhterem selefleri
mizin arzularını nazarı ihtibare alarak ve bu tadi l lüzumunu 
hergünkü faaliyeti esnasında müke r r e r en daha yak ından derk 
ederek heyet daimeniz bazı acil tedbirlerin i t t ihazını zarurî 
görmüştür . Bu meyanda daimî müfet t i ş ler in vazife ve salâhiyet
lerini tayin eden nizam maddelerimizin muğ lak ve yekdiğer ine 
ımübayin bulunan ahkâmını telifen tanzim olunan .talimatname 
Maha.'.i muhteremeye tamim edildiği gibi , muhadenet kef i l ler inin 
tayin ve azil suretleri hakk ında da bi r talimatname yapı la rak 
mevkii icraya konmuştur-

Şimdiki iht iyaçlara pek te uygun olmadığı görülen ve B ü y ü k 
Meş-'- ile Yüksek Heyetin münasebet ler in i tasrih ve tayin eden 
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konkordato da tarafeyince gösteri len hüsnüniyet sayesinde mü
nasip b i r şekilde tadi l ve bu muaddel şeklin heyeti aliyelerince 
de kabu lü üzerine yeni konkordato mevkii icraya vaz'edilmi^ 
ve T ü r k Mas.', l uğunun bu i k i yüksek kuvveti arasında caygir 
olması matlup olan t e sanü t bu suretle takviye edilmiştir. 

Türk Mas-'.ları aras ında t eavün hislerinin takviyesini ve 
semeredar olmasını teminen bi r teavün sandığı nizamnamesi 
kaleme alınmış ve heyeti aliyenizce kabul olununca tatbikata 
geçilmiştir k i heyeti aliyenizce seçilen reis, muhasip ve murakip-
lerinin himmet ve gayretleri sayesinde bu teşekkülümüz inkişaf 
ederek âzası 863e vasıl olmuş ve son vefat vak'asmda İzmirde vefat 
eden merhum Talâ t K. ' . in ailesine mensup olduğu Ehram Malı.' i 
Muh. ' . i Us.M Muh. ' . i Nevzat Eşref B. ' . eliyle 417 l ira yard ımda 
bı ı lunul abilmiştir . 

Kezalik eskiden tanzim edilmiş olan muavenet heyeti nizam
namesi tadi l ve heyeti âliyelerine tasdik ettirilerek tatbikine 
geçilmiş ve bazı BB.'.e yardım edildiği g ibi har iç te kimsesiz 
çocuklardan k ı rk yetime battaniye ve yorgan tedarik edilmiş ve 
son muaddel madde ile bu sandığın toplu sermayeli bir teşekkül 
haline i f rağ ı ve bi lâhare b i r Mas.', mektebi veya Mas.', hasta-
hanesi gibi umum KK. ' . l e r in m ü b r e m iht iyaçlar ına cevap verecek 
bi r vaziyete gelmesi temin edilmiştir. Gerek teavün ve gerek ise 
muavenet sandıklar ının inkişaf ına çalışmanın Mas.'.lar için b i r 
borç o lduğuna ka i l olan heyeti daimeniz bu teşekkül ler in devam 
ve inkişâfını temin hususlar ını muhterem haleflerinden temenni 
eder. 

Yine bu tadi l ızt ı rari karş ıs ında mevcut vasiyetnamelerdeki 
suallerin Karan.' . O.'.ya giren namzetler üzerinde doğmat ik 
zehaplar uyandı rd ığ ı defaatle görü ldüğünden , bu suallere 
Mas. ' . luğun lâyikl iğine ve mensup olduğumuz î skoçya tar. '.ı a t ik 
ve mak. ' . lünün ruh ve mahiyetine daha uygun bir formül 
bulunması t ah t ı karara alınmış ve tesbit edilen yeni şekil tab'-
ve tamim edilmiştir . Mevcut nizamlarımızda Türk iye B ü y ü k Meş.'.mın 
himayesinde muhtelif Ri.'.lere mensup remzî Mah.'.lerin çalışabile
ceği ve bilhassa memleketimizde Fransız Bi . ' . i i le çalışan Mah.'.lerin 
dahi son yapı lan anlaşma neticesinde muayyen bir m ü d d e t sonra 
Meş.'.ımıza i l t ihak edecekleri düşünülünce — k i Ömer Malı.' i 



— 3ü — 

Muh.'.i i l t ihak bile etmişt i r — bu vasiyetnamelerin her i k i 
Ri.'.çede şayanı kabul bir bale i f rağının remzi Mah.'.lerdeki 
yeknesaklığı temin bak ımından bile ne kadar isabetli o lduğu 
kendiliğinden anlaşılır. 

lstanbulda- Tvlim Kemal Ös.'.ımızm • Üs.". ı Az.'.; muavinliği 
esnasında ve kendi tekl i f ler i ile teşkil olunan Üs.". ı Muh.'.ler 
Meclisi Mah.\ lerimizin arzu ve taleplerini heyeti daimenize 
temenni halinde bildirmek suretile daha mütesan i t mesai sarf ına 
saik olmuştur. Izınirde de ayni suretle Üs.'. ı Muh.'. lerin bir 
meclis teşkil etmeleri üzer ine bu husus için bir talimatname 
kaleme al ınarak mevkii icraya konmuş tu r . Us.'. ı Az.', m Meş.". 
merkezinde mukim olmasına dair bir nizam maddesi kabul 
edilmiş ve haricî â lemde cemiyetimizin mevki .ve vaziyeti gözö-
nüne getirilerek (Türk Yükse l tme Cemiyeti) nizamnamesi hakik î 
mahiyetile mütenas ip b i r şekilde tadi l edilmiş ve bu suretle 
Mas.'.luğun hukukî vaziyeti ıslah o lunmuştur . İk i mü teak ip 
seneden fazla Us.'. ı Muh. ' . l i k makamın ın ayni Üs.', t a r a f ı ndan 
işgal edilemiyeceğine ve bi r LC'.in ayni zamanda i k i muhtelif 
Mah.'.de vazife a lamıyacağına müteal l ik olarak 32-34 üncü 
maddelere yapılan zeyl heyeti umumiyenizce kabul ve tasvip 
edilmek suretile A-eni i s t ida t la r ın inkişaf ına hizmet edilmiştir . 

Maha.'. i Muhtereme; 
1930 - 1933 devresinde T ü r k Mas.'.luğu bazı vekayie şahit 

olmuştur. Heyeti Umumiyenizin kabul ve tasdikine mazhar olan 
mevadı nizamiyeyi protesto etmek ve i syankâr bir vaziyet 
tak ınarak kavanin ve nizamat ın fevkine ç ıkmak isteyen b i r 
Mah.'. Us '. Muh.'.i ile onun işbu gayri Mas.". î hareketlerine 
zahîr olan b i rkaç BB. ' . , daima kanun ve nizamların hakim olma
sına çalışan heyeti daimenizce kavanini hukukiyemizin çizdiği 
çerçeve dahilinde t ah t ı muhakemeye aldır ı lmış ve Mas.'.î mah
kemenin verdiği musip karar ile işbu Mah.". set ve kanunlar ımıza 
mugayir harekete cür 'e t ve tasaddi eden bu Mas.'.lar da camia
mızdan tardodilmişlerdir . Malı.'. Us.'.lığını, Muh.". Malı.', i n i b i r 
çiftlik te lâkki edecek surette suiistimal eden ve bundan dolayı 
haleflerine hesap ve kitap vermekten çekinerek buna mani olmak 
için isyan eden bu kiınsoleri irimizden söküp atmakla T ü r k 
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Mas. ' . luğunun dikenlernden kur ta r ı lmas ı ve bilnetice ıslahı 
yolunda Heyeti Umumiyenizin gösterdiği sa lâbet ve muvaffakiyet 
T ü r k Mas.', tarihinde hayı r ve sena ile yade değer bir harekettir. 

Esefle bi r uzvunu bu suretle gaip eden T ü r k Mas.', luğu diğer 
taraftan menba ı nur ve ziya olan b i rkaç Mah.'. in bu devre 
zarf ında teessüs ve i l t ihakına şahi t olmakla baht iyardı r . Amıonya 
Mah.'.i muhteremi hakk ında muhterem seleflerimiz t a ra f ından 
Yunan Eü. ' . Maş.'. ı ile müş te reken ittihaz olunan karar misillû 
.Rönesans ve Ömer Mah. ' ler inin de Obediyansımıza geçmeleri için. 
evvelce de işaret o lunduğu veçhile, başladığımız müzakereler ve 
muhabereler tarafeynce göster i len hüsnü niyet sayesinde muvaffa
kiyete müncer olmuş ve bu Mah.'.lerin de yakın bir atide Türk 
Mas.', luğu camiasına girmeleri temin edilmiştir . Anlaşma muci
bince tayin edilen 31 - 12 - 1936 tarihini beklemeksizin 
hemaıı Tü rk Obediyansma girmiş olan kıymetl i Ömer Mah.'. -
in in bu necibe no jest ini burada sevgi ile bir kere daha yad-
etmekle zevk duyar ve Armoı ıya ve Rönesans Mah.'.i muhterem
lerinin de bu isre i k t i f a edeceklerini ümi t ederiz. Diğer taraf
tan yine bu devre zarf ında yeniden teessüs eden înk ı lâp . E ğ e ve 
Ozkardeş Muh.' . Mah.'. lerini Bü . \ Majs.'-ımız sinesine kabul ederek 
onlara nur vermekle mübah i o lmuştur . 

Müteferrik Mesail: 
Heyeti âliyenizden ilham alan ve hakk ında ibraz buyurulaı ı 

i t imatla kuvvet bulan heyeti daimeniz b ü t ü n devre zarf ında 
amelî, ve fi'lî sahada daha bazı işler görmüş ve ittihaz et t iği 
m u k a r r e r a t ı imkân dairesinjde ta tbik sahasına çıkarmışt ır . Bun
lar ın birer birer z ikir ve beyanı kıymetl i vakitlerinizi işgal 
olacağından muhtasaran en ehemmiyetlerini gözden geçirmekle 
i k t i f a ediyoruz : 

1. — Tesis tarihindenberi t a tb ik i kabi l olamamış olan 
temyiz heyetinin teşkil i h a k k ı n d a k i nizam maddesi h ü k m ü 
yerine getirilerek temyiz heyeti teşkil o lunmuş ve âzası Heyeti 
aliyelerince gizl i rey ile intihap ve her altı ayda bir kere 
kısmen tebdil edilmiştir. 

2. — Binamızın satın alınması için çıkarı lan obligasyonların 
i t fası hakk ında ittihaz olunan mukarrerat tatbik, sahasına konul
muş ve borcumuzun b ü y ü k bir kısmı ödenmiştir-
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• 3- — B ü t ü n Mas.*, ların ' s ici l vaziyetlerinin ıslâhı için sicil 
fişleri ihdas olunmuş, ve Meş.'. kordonlar ı yapt ı r ı lmış t ı r . . 

4. — Her tü r lü yokluk içinde Bursada bir Mah. ' . tös isin e 
muvaffak olan Bursal ı K:K7. imizi teşvik ve tergip i'çin Ni lüfer 
Mah.'. M u h . \ ine 250 l iralık bir mua venet yapıldığı gibi; î zmi rde 
bir- mabet inşasına muvaffak olan muhterem İzmir Mah.'. lerimizin 
muvaffakiyetlerini takdireı ı bu lokalin inşası için 1000 l irası 
nakten ve .1000 lirası da borç lar ına mahsuben . 2000 l iralık b i r 
ya rd ımda bulunmak sure tüe vazifesini yapmıştır". Vakt i le ayni 
suretle Mah.'. liM-imizin de yard ımlar ına mazhar olmuş bulunan Aılr 
kara GJümhuriveh Mah.'.i Muh.' . inimizin malî vaziyetinin -gayri 
müsait olduğu bildirilmesi üzerin, Heyet Umumiyeniz karari le,Meş.*. 
a olan borcundan mühim bir kısmı tecil edilmiş ve Samsundaki 
Işık Muh.'. 'Malı.'', imi/ede küçük bir yard ımda" bu lunu lmuş tu r . 

o. — İzmir silapzedelerine muavenet olmak üzere muavenet 
heyetimizin Mub. \ Mah.'. lerden topladığı 320 k ü s ü r l i ra i zmi r 
Hilâl iahmer cemiyetine tediye edilmiştir . , . 

.6. — Son zamanlara, kadar bütcesiz idare, .olunan T ü r k 
Mas.'., l uğunun bu vaziyetini mahzurlu, gören heyeti daimeniz, 
bir bü tçe projesi tanzim: etmiş ve Heyet Umumiyenizin tasdikimi 
arzetmişt i r . . Heyeti aliyelerince b ü y ü k bi r .memnuniyetle karşı la
nan bu teşebbüs neticesinde Türk iye Bü, ' . Meş.'. ı. da 
bütçe ile idare edi lmeğe başlanmışt ı r . B u teşebbüsün .tabiî 
b i r . neticesi olarak Heyeti aliyenizin t ay in } b u y u r d u ğ u n u z 
bü tçe ve maliye encümeni vasıtasile .. eski -diğer, seneler 
hesaplarını âriz ve amik • t e tk ik . ett irmiş;. , ve f çok b ü y ü k bi r 
faaliyet ve kiyaset ile çalışan - encümeninizin gös terd iğ i lüzum 
üzerine, bir (muhasebe usulü talimatnamesi projesi) d e tanzim 
etmiş ise de, devrenin hitame ermesi, dolayısile bu projenin 
tatbik sahasına vaz'.ı keyfiyetini muhterem. haletlerine devre 
karar vermiştir . . • , . . 

Çok Muh.'* murahhas K K . ' . ! . Hulasaten gözden geçirdiğimiz ' 
üç senelik faaliyet devresinde yapı lmasına muvaffakiyet elvir.eu 
işlerde hiçbir fevkalâdel ik olmamakla beraber, ittihaz olunan 
mukar re ra t ın T ü r k Mas. ' . luğunun terakki ve tealisi için faydal ı 
meyveler vermekte o lduğuna ve bundan böyle de vereceğine 
imânımız vardır . 
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Muh. ' . Mâh.'.l'er a ras ındaki temaslar bu devre zarf ında bilhassa 
Üs.'.ı Az.'. Mim" Kemal B ; \ i n tasavvur ve teşvikile eskisine 
nisbetle çok• a r t ım ş, müş te rek celşeler ve a ğ a p l a r 1 tert ip olunmuş 
ve mütekam'l tanışma eseri olarak K K . ' . i biribiririe bağl ıyan 
sevgi hisleri k u v v e t - b u l m u ş t u r . Muh. ' . Mah. Merimizden bir kısmı
n ın bugün- huzurunuza get i rdiğimiz (Kavaninimizin: tadili) tek l i f -
leriî bu kanun ve%; n izamlar ın m u h t a ç ıslah o lduğunun ar t ık b ü t ü n 
KK.' . lerce '.anlaşılmış- oldüğ&na •'-> delildir. - T ü r k Mas. ' . luğunun 
idaresini' önümüzdeki devre'de-• deruhte edecek olan Muh.' . halef
lerimizin bu' vazifeye gayretle sar ı larak hazır lanmış olan projeleri 
dikkatle t e tk ik ve bü tadi lâ t ı • mübeccel müessesemizin terakki 
ve tealisine yol açacak en münas ip şekilde, tahakkuk ettirecek
ler ini kuvvetle ü m i t ' ediyoruz. 

Müh. ' . Vefa "Malı i ' .nin • .2 5 inci y ı ldönümünü çok nezih ve 
Mas.\ i k b i r surette tes'it e t t iğ ine ekserimiz işt i rak suretile 
şahi t o lduk . -Bü tes'it-merasiminden sitayişle bahsederken yar ınki 
Ağus tosun bir inci günü Türk iye B ü y ü k M.eş:'.mın da 25 yaşına 
basmakta o lduğunu hat ır l ıyal ım.-Rubu asırlık b u m ü d d e t zarf ında 
T ü r k Mas.' .İuğu bir taraftan kendisini b ü t ü n Maş.', dünyas ına 
takdirle tanıtmış, ve 1932 kohvanmın Istanbulda toplanmasına 
saik teveccühlere mazhar olmuş ve ,bilıietice : Beynelmilel Mas '. 
I t t ihaüını ı ı Ic ra i Heyeti riyasetine seçilmek suretile dünya Mas.', 
camiası i ç i nde ; çok şeref l i ' b ir mevkie vasıl olmuş ise, d iğer 
taraftan da umdelerimizin sevgili n?ilkimizde' : neşir ve tamimi 
hususun.dada kendisine isabet eden vazifeyi çok şe re f l i bir surette 
yapmışt ı r . B u cihetlerin yapılması pek lüzumlu olan (Gümüş bayramı) 
merasiminde haleflerimiz t a ra f ından tam manasile tebarüz ettiri le
ceğine mutmain o la râk ; Heyeti Umumiyenizin geçen üç sene için 
uhdemize tevdi b u y u r m u ş olduğu icraî vekâletin hesabını bu 
raporumuzla kısaca arzederek bü tüu murahhas K K . ' . i n göster
dikler i muzaheret ve itimada tekrar t eşekkür le r eâe r ve vazife 
esnasında istemiyerek her birimizden sadır olmuş kusurlar varsa, 
müsamahama nazarile görülmesini temenni ve arzı veda eyleriz» 
Muh. ' . murahhas K ". 1er. 
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"H. \ TAŞI YONTMAK,, TAN NE ANLIYORUM? [*] 

İnsan, ham madde olarak ağaç tak i yaprak, daldaki kuş* 
çayırl ıktaki koyun gibi Tabiat dediğimiz yekpare vücudun bi r 
zerresidir. Canlı mahlûkat , tek hüceyreli hayvanc ık tan silsilei 
uzviyatm son halkası olan insana kadar teşrihi bünyesi , grizî 
faaliyeti ve hayat î evsafı i t ibarile müta lâa ve te tk ik olunursa, 
her zihayatın üç gayeyi istihsal için teşekkül etmiş b i r mihani-
kiyet, bir taazzuv olduğu görülür . Bu üç gaye: tagaddi, tahaffuz, 
tenasül dediğimiz f i i l lerdi r . K u ş uçuyor mu? Mutlaka bu üç. iş ten 
birisini yapmaktad ı r . K u ş için Tabiat dördüncü bi r vazife tayin 
etmemiştir . Greyik çayın b i r t a ra f ından diğer t a ra f ına zıplıyor mu? 
Her halde bu üç hayat zaruretinden birine tebaiyyet etmekle 
meşguldür. Tabiatte serbest olarak kendilerine mev'ut olan ömrü 
geçirmekte bulunan hayvanat bir dö rdüncü gayeden mahrumdur. 
V^akıa Ademoğlu , zavallı hayvana esaret boyunduruğu vurarak 
onu kendi arzu ve iht irasının h izmetkâr ı etmişt ir . K ö p e ğ e sürüyü 
bekletir. A t a arabasını çektir ir ; ona yük taş ımak, araba çekmek 
gibi tegaddi, tahaffuz, t enasü l , gayelerile . hiç b i r münasebe t i 
olmıyan işler yapt ı r ı r . Fakat kafeste ötmek, a rabayı sürüklemek, 
hayvanın aslî f ı t r a t ında olmıyan, haya t î mevki i bu lunmıyan 
munzam ve tedr ibî işlerdir . Tedrip, insanın hayvana k ı rbaç la 
öğret t iği t ahammüldür . Ehl i leş t i rmek, güya insanın Tabiatte 
büyük zaferini ifade eder. 

Sürü halinde yaşayan hayvanlarda dahi üç hayat f i i l inden 
ve ona ait faaliyetlerden başka b i r şey görünmüyor . En muğ lak 
sevkitabiüer, gayet sarih olarak ya tagaddi, ya tahaffuz, ya 
tenasül hesabına işliyen ince mihanikiy etlerdir. 

İnsanı b i r hayvan cinsi olarak müta lâa edince ayni kanunun 
bu sahada da h ü k ü m r a n o lduğunu görürüz . Hayvana t ın b ü t ü n 
8evkitabiîleri üç maksada müteveccih ve binaenaleyh üç nevi 
olduğu g ib i insanın iht iyaçları , insiyakları , temayül ler i de ayni 
üç hedefe mütevecciht i r . 

Şevki tabiî ler in kemalini gösteren sınıf, mafsaliye sınıfıdır. 

[*] Ege Mah.-- i âzasından R E F E T S A D E T T İ N K . \ tarafından Muh.-. 
Z U H A L Mah.-. inde verilen konferans. 
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Fıka r iye sınıf ında ise sevkitabiî ler zaafa, daha doğrusu tereddi
ye uğrar . Mafsaliye sınıfı, f ıkar iye sınıfına nazaran daha âlî 
o lduğu halde sevkıtabi î lerde . görülen b ü t e r e d d ü d ü n bir sebebi 
vardı r . Tabiat, f ıkar iye sınıfına işlerini görecek birçok sevki
tabi î ler vereceği yerde evvelce vermiş olduğu birçok şevki 
tabiîleri de geri alarak hepsinin işini birden ve toptan görecek 
âli bir meleke vermiştir: O da şuurdur . Fıkar iye sınıfında aşağı
dan yukar ıya doğru çıkıldıkça sevkitabiî ler in azaldığı ve şuurun 
o nisbette çoğaldığı görülür , insanda şuur, haddi âzamii t ekâmüle 
vasıl olur, ve zekâ ismini alır: İnsan şuuru da aslî ve tabiî b i r 
şeniyet olarak gene kanunu tabi îye tebaan aslî f i i l l e r dediğim 
tagaddi, tahaffuz, tenasül gayelerini istihsal için tahsis edilmiş 
b i r âlet t i r . . Sevkitabiî nasıl yaşamanın b i r â l e t i ' i s e şuur dâ 
yaşamanın bir âletidir . Öyle b i r âlet k i hem .-âlettir-, hem âlet 
yapıcıdır . Sevkitâbiî i de âlet yapıyor; mesela , k ı r langıç yuvasını 
kuruyor. Fakat bu âlet değişmez bi r şeydir. İs t ihale ve t ekâmülü 
yoktur. Halbuki insan şuuru, âlet yapmakla beraber âletini de 
her zaman değiştirebil ir . İ ş te dünya üzer inde gördüğünüz maddî 
medeniyet.. Bu medeniyet âlet ler mecmuas ından başka, bir şey 
midir? Çekiç, mala, dü rbün , mikroskop, lokomotif, otomobil, 
tayyare— İnsan ın yara t t ığ ı âlet ler • deği l midir'?. 

. Demek k i şuurumuz, sevkitabiî ler g ibi b i r hayat vasıtasıdır, 
insan, tabiatin bir parçası olarak görü lünce her hayat sahibi 
gibi yaşamak için uğraşıyor . Güneşten nebatata geçen mayiatı 
karboniye, ot yiyen hayvanata in t ika l ediyor. Ot yiyen hayvan 
da et yiyen hayvanın gıdasıdır . ' Kudre t b ü t ü n uzviyetlere geçi
yor, her vücuda akıyor. Grüneşten nebata, nebattan hayvana, hayvan
dan insana geçen mayiat ı 'karboniyeyi müvel l idülhumuza ateşliyor-
B u kudret, bu infi lâk, bizim hayatımızdır . Yaşamak, bu kudreti 
kazanmak, yani tagaddi etmektir. Yaşamak, bri kudret i idame 
etmek, yani tekessür etmektir. Biz, ister sevkitabiî ile olsun, 
ister şuur ile olsun buna çalışıyoruz. İş te size b i rkaç misal daha: 
Korku , tahaffuz gayretidir. Hiddet, tahaffuz gayretidir. Tecazüp, 
tenasül hamlesidir. Aşk, tenasül hamlesidif. İp t ida î hissiyatımız
dan hangisini alırsanız alınız, bu üç maksat uğ runda bir kanat
lanmadan ibarettir. 
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Ham bir unsur olarak '"irade,, dediğimizde böyle değil midir? 
irade, ahlâkî ve içtimaî mâna ve k ıymet in i sonradan alır. İ r ade , 
aslında şuurun f i i l ve hareket tanzim ve idaresi demektir. 
Faaliyet, hüceyreden, ensaç tâu ve t ah tan î merakizi asabiyeden 
geliyorsa sevkıtabiîdir . A l i merkezlerden, şuurdan, yani hesap 
ve mülâhaza kana l ından geliyorsa i radîdir . 

O halde şr. neticeye varıyoruz k i insan, biyoloj ik ve psiko
loj ik varlığı ile yaprak gibi , kuş gibi , her hangi' b i r " hayvan 
gibi tabiî b i r şeydir, tabia t ın bir parçasıdır . 

İnsan, doğduğu gün .kâinatın b i r zerresidir. Ecdad ından 
get irdiği bü tün veraset hamulesine, cinsinin b ü t ü n velâdî evsafına 
rağmen, ha t t â bunlar da yekûna dahil olmak üzre ' t ab ia t ın b i r 
parçasıdır. Ve işte H . \ taş budur. Tabiî insandır . H.". t a ş • hepi
mizin içimizdedir. İçimizde uyuyan, uyanan, tekrar uyuyan hayat ı 
tabiiyedir. İh t iyaçtan , iş t ihadan, temayülden, insiyaktan, arzudan 
nescedilmiş ham maddedir, ham ruhtur. 

B i r filozof, insanı gök ten yere indir iyor : İnsan, asumanlar ı 
tahattur eden sakı t b i r i lâh t ı r , . diyor... B i r müte fekk i r , insanı 
yerden göğe ç ıkar ıyor : İnsan, nizamı âlemin merkezi ve manzu-
mei kâinat ın mihrakıdır , diyor... Bence insan, her şeyden evvel 
yerdedir ve toprağ ın üs tündedi r . Ona b i r çift. kanat verirseniz, 
o zaman asümana pervaz eder ve i lâhların ziyafetine iş t i rak 
eyler. Fakat acele etmiyelim. 

İnsan, ham madde, tabi î unsur olarak y u k a r ı d a arze t t iğ im 
gibidir ama... İnsanda bu k a d a r ı n d a n fazla bir şeyler daha var
dır : İnsan, t ab ia t ın kendisine tayin et t iği mukadderin fevkine 
çıkarak kendisine yeni ve emsalsiz mukadderler ya ra tmış b i r 
mahlûk ve bir hâlıktir. . 

İnsan Tabiate b ü y ü k şeyler ilâve e tmişt i r : O şeyler k i tabi-
atte asla yoktur. İnsanın Tabiate zam ve ilâve et t iği şeyler, 
hayat î f i i l ler in üs tünde insanî mefkureler namile tesis eylediği 

-âli mertebeler, bu dünyayı süslemiştir. İnsan: Güzelliği, Eyil îği , 
Doğruluğu yara tmış t ı r . Hüsün , Hayır , Hakika t ad ındak i üç nur 
ile muzlim tab ia t ın bağr ına girmişt ir . İnsanın tasavvur ve ibda 
ett iği bu mefkurelere gene insan vücut ve rmi ş t i r : İ ş te H ü s n ü n 
tahakkuku olan Sanat, işte Hayr ın tahakkuku , olan A h l â k ve 
işte Hakikat in tahakkuku olan İlim ve İ r fan . . Tabia t ın sinesine 
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skurduğıı ü ç . mukaddes, .ehram, bediî hamlemiz, ahlâkî gayretimiz, 
ilmî sayimizdir. k i , . bizi .beşerlik merhalesinden insanlık mertebe
sine isat eder. Beşer iyet ten insaniyete doğru giden şehrah 
üzerindeyiz. Fakat, Kâ ;". U " . Mi . ; , bu yolu nasıl kat'edelim? 
Y o l uzun, vaki t dar, kudret eksik../ 

Fazilete u laşmak için çalışırken ist idat larımızı yoklamaya 
mecburuz. Yukar ıda tasvir e t t iğ im. beşer, yani. tabiî insana bir 
daha, bakalım.- Tabiî evsafımız, ihtiyaçlarımız, iştihalarımız. tema
yüllerimiz, grizelerimiz,- - hissiyatımız. birer birer elden geçirilirse 
göreceğiz k i yüzde doksanı bizi fazilete gö tü recek yolun üzerinde 
ayaklar ımıza tak ı lan birer maniadı r . 

Tagaddi f i i l i n i n e t ra f ında toplanan b ü t ü n iht iyaçlar ve tema
yüller, beşeri menfaa tç ı ediyor. Tahaffuz f i i l i n i n .vasıtaları olan 
grizeler . ve temayül le r insanı . hodgâm • kılıyor. Tenasül f i i l i ne 
müteveccih b ü t ü n e f ' a l ye h a r e k â t insanın behimî o lduğunu ilâm 
ediyor. ' , 

Halbuki . Faziletin »adasını dinleyince duyduklar ımız başkadır . 
Fazilet . diyor k i : Korkuyu bırak, ben saha cesaret vereceğim. 
Hiddet i terket, yerine sabır ve t ahammülü al.. Hodgâml ığ ı ka ldı r 
at; d iğergâm olman, f edakâ r ve gayrendiş olman matluptur.. 
Cinsî aşk sana' yaraşmıyor, ' Gel, benim deryayı . rahmetimden 
kadehine e f l â t u n i zülâlini doldur iç... • * • " • . 

Tabia t ın bana verdikleri ile Faziletin benden.: istedikleri 
tamamen birbirine zıt, tamamen raüakis.. i ç imdeki hayvan, aç 
ağzını açıyor.". Baş ımdak i melek,' zelilâne eği lmekten ise açl ıktan 
ölmeği tercih, etmiş büyük insanların efsanevî • sergüzeştini 
anlatıyor. . . • 

insan, ayağ ındaki zencir ile yere vurulmuş b i r esir.: Semalar
dan uzanmış bir el, onu saçlar ından t u t m u ş yukar ıya çekiyor... 
insan bunun için mustariptir. B u ıs t ı rabı sessizce çekiyor. Fakat 
izt ı rabının ne o lduğunu bilmiyor. Halbuki ruhun ıstırabı, kanat
ları kesilmiş kar ta l ın uçmak arzusundakı ıs t ı rabıdır . Biz, karan
l ık ta durmuş , mütehass i rane yıldızlara bakıyoruz, insan î mefka
reler başımızın ü s t ü n d e pırıl pır ı l yanıyorlar . 

- Asır lar ın içinde yaşamış nice b ü y ü k insanlar var k i , i k i 
merdane kanat dârbesi le a ramızdan ka lk ıp semalara' ve yıldızlara 
doğru uçmuşlardır . - insaniyetin tarihinde bir Buda, bir Sokrat, 
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bir Platon, bir Musa .var k i başlari; gecenin zulmetinde .ufukları 
kızartan yanardağlar gibi heybetli, şahikalardır. Bunlardan, .bu 
insanlardan birinin mevcudiyeti ve macerası bile bizim .• insan 
olmak iradesine sahip olmamız için kâfi bir- misal olurdu. 

Demek k i dünyanın üzerinde Güzelliğin, Eyiliğin ve Doğru
luğun saltanatını kuran insan, bu müsellesin : ortasında asumana 
suut için . kanatlarını açabiliyor. Ta k i bu' müsellese girebilsin, 
suut ve pervaz kürsüsünün üç tarafını kuşatan üç dıl'ı atlaya
bilsin. O üç ince titrek hattı müstakim ise alevden birer duvardır 
k i oradan geçmek için benliğimizi' otuz üç katlı bir zırh içine 
sarmamız lâzım geliyor. Biz :ise ondan mahrumuz... O ise hepi
mize yetmiyecek kadar nadir, hattâ ender...) : 

Ne yapalım,., o halde ne yapalım?. Yapacağımız • tek bir iş 
vardır: H.'. Taşı yontmak.. Mütemadiyen ve fasılasızca yontmak.. 
Tabiatın hayatımıza vaz'ettiği ham anasırı birer birer alarak 
.Mab.'.dimizin kubbesindeki sihirkâr avizenin altında, gayretli bir 
amele halinde, ^yontmak, yontmak.. Her beşerî şeyimizi insanîye 
tahvil etmek... Kalbimizdeki ham . ve beşerî korkuyu insanî cesa
rete, ham ve iptidaî kin ve garazı sabır-.ve şefkate,, gurur ve 
ııahveti tevazu ve mahviyete, hodgâmhğı ' diğergâmlığa,' hubbü 
nefsi fena filgayre, hasedi ihsana kalbetmek, inf i ra t ve şöhreti 
üzerine . çamur sıçramış bir gömlek gibi çıkarıp atarak onun 
yerine Ebediyet Meş.'.ine intikal etmiş büyük Mas.'. Üs.'.larımızin 
toprakları üzerinde filizlenen ağacın . elyafından dokuduğumuz 
.feragat gömleğini giymek, ve işe koyulmak...' 

İşte H.". Taşı yontmaktan ben. naçiz K.\iniz .bunu anlıyorum. 
Bu naçizane bir idrak şeklidir. Kiymetli , Us.'.larım hatalarımı 
lütfen tashih buyursonlar.. Bence Mas.'.luk, yer yüzünden göklere 
doğru yükselen bir merdivendir. Basamaklarını sayıyoruz:' Bir, ik i , 
üç., dört., otuz., otuz üç ve daha. ötesi ;asumanın esrarengiz 
hafasında kaybolup; gidiyor... • 

Refet Sadettin (Eg.\) 

MAS,". DÜNYÂSI ŞUUNU 

Türkiye: Servet Yesari B.'. in istifası üzerine 33 ler Yüksele 
Heyetine. A.'. Hak.'. Az. :. seçilmiş olan Mustafa Reşat B.'. in 
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dahi ahiren istifa ettiği ve yapılacak yeni intihabın Büyük 
Meş.'. D J . ' . i Heyetinin teşekkülünden. som a icrasına karar 
verildiği haber alınmıştır. 

Bursada bazı KK. ' . in (Nur) namı altında ikinci bir 
Malı.*, açmak teşebbüsünde bulundukları müstahberdir. 

# % - B ü y ü k Meş.'.m himayesi altında çalışan " Mab.'.lerden 
.onu Meş.'.ın esas nizamname ve talimatnamesinde bazı tadilât 
yapılması teklifini serdetmişlerdir. 31 temmuzda inikat edecek 
olan Umumî Heyet bu tadil teklifini kabul ederse 1 Ağustos 933 
de seçilecek Daimî Heyet bu hususta mezkûr Mah.'.lerce ihzar 
olunan teklifleri tetkik _ edecek .ve hazırlıyacağı yeni 
projeyi tasdik edilmek üzere Heyeti Umumiyeye sevki'decektir. 

Geçen Mayısın beşinde Belçika Büyük Maş.'. ınm 100 üncü 
yıl dönümü merasiminde Büyük Meş.'.ımızı temsil eden Üs-'. 
Az.', muavini Raşit B.'. gerek bu merasime, gerekse 6 Mayısta 
riyaseti altında içtima eden (A. M. I.) icraî komitesi mukar-
reratına ait raporunu Türkiye Büyük Meş.'.ına tevdi etmiştir. 

• Arjantin: ispanya B.'. Meş.'. kına tabi La Gran Logia 
Nacional Argentina ile La Gran Logia Fiğiale Hispano - Argen-
tina Bü.". Locaları ahiren Arjantin Oümhuriyeti Bü.'. Locası ile 
birleşmişlerdir. Hatırlatmak isteriz ki Arjantin Oümhuriyeti Bü.'. 
Locası İstanbul konoviTnnda A. M. I . ye aza olarak kabul 
edilmiştir. 

Çin : Aralarında sabık Hariciye nazırı pek münevver Ouang 
ve Şangay vadisinde çalışan Amity Üs.'.ı Muhteremi Ouan-
Ohuen-Mei BB.'. in bulunduğu 16 kişilik müessisler heyetinin 
talebi üzerine Filipin Büyük Locası, Nankin vadisinde Nanking-
Lodge isminde yeni bir Mah.'.in küşadına ruhsat vermiştir. Bu 
Mah.'. Çinde Filipin Büyük Locasının himayesi altında çalışan 
Mah.'.lerin ikincisi olacaktır. 

Hindistan: Haydarabat şehrinde eski Mongol imparator
larının ikametlerine mahsus bir köşkü, Haydarabat Nizami 
Mas.*, lara bahşetmiş ve köşkün tamiri için de mühim bir 
meblağ teberru eylemiştir. Goshmahal Basaderi adı verilen bu 
yeni Mah.'.in resmi küşadında Haydarabat hükümdarı da 
bizzat hazır bulunmuştur. 

Birleşik Amerika : Reisicumhur Rooswelt B . ' . , refakatinde 



Nev-York Büyük Locasının Üs.'.ı Âz .'. ı ve Kâtibi Âz.'.ı bulun
duğu halde, 17 Şubatta hayatına az kalsın hatime verecek olan 
menfur suikasttan 48 saat sonra, oğlu Elliot Rooswelt'in Us.'.lığa 
terfii merasiminde hazır bulunmuştur.^ . 1 

Massachusetts Büyük Locası 25 / 28 haziranda -üç gün 
müddetle - teessüsünün ikiyüzüncü yıl dönümünü kutlulamıştır. 

Mas.', tarihine ve. meşhur Mas.V larm hayatlarına ait 
t temaşa eserlerini sahneye koymak itiyadı -Amerikalı KK. ' . imiz 
arasında günden güne artmaktadır. Dr. Arthur Parker B.*. 
(Vaşingtonun avdeti ) ismini taşıyan bir eserile ahiren şimdiye 
kadar pek mahdut birkaç müdekkik tarafından malûm olan 
İstiklâl Harbine ait menkıbeleri sahneye vazetmiştir. Philalethe 
Oemiyeti azasından bulunan Dr. A. Parker B.\(bu eserinin Fran-
sızcaya nakil ve tercümesini arkadaşlarından birine havale etmiş
tir. Röchester belediye müzesi müdürü olan bu B.'.in mütebahhir 
bir Mas.*, muharriri, olduğu malûmdur. Umumiyetle bilinmeyen 
bir cihet varsa, o da müşarüleyhin halis muhlis Amerika yerlisi 
ve Işkoçya ati.', ve makb.'. Ri.'.nin 33 üncü D,.'. sini haiz 
yegâne yerli olduğu keyfiyetidir. ( = . v 

Hollanda :, Beynelmilel Mas.Mar Birliği (L. î . F.) bu seneki 
kongresini Lahide akte karar vermiştir- îçtimalar 31 Ağustostan 
3 Eylüle kadar sürecektir. , v . 

Fransa: îskoçya Ri.'. ne mensup ve4>li Üs.', derecesini haiz-
71 Mas.*. (Nice) te Fransa Büyük Meş./.mm himayesi altında 
çalışmak üzere bir loca tesis etmişlerdir. Fransa Büyük Meş.'.ı, 
umumî nizamnamesin -105 inci maddesine, tevfikan, bu BB.'. in 
îskoçya âti.', ve makb.'. Ri.'.i ile amil olmalarına mezuniyet, 
vermiştir. 

Fransa Büyük Meş.'.ı himayesi altında; Fransız R i . ' . i ile 
çahşan _Mah.'.ler olduğu gibi îskoçya ati.', ve makb.'. Ri.'. ile. 
veya rectifie îskoçya Ri.'. ile amil , olan localar da Tardır ki 
bunlar Marsilya, . Monpeliye, Bordo, Rouen,. ve Le Touquet 
vadisinde kâindirler. • . 

Romanya : Romanya Büyük Meş.'.ı kendi himayesi altında 
çalışmak üzere Bükreş'te Jean Amos Komensky namı ile 
açılan yeni bir Mah.'.e nur vermiştir. Çekoslovakyalı BB.'. 
tarafından tesis edilen bu Mah.'.in ıs'at merasimi Büyük Us.', 
pek münevver Emile Papiniu tarafından icra edilmiştir. Ht. 

Sahip ve Yazı işleri Müdürü Resimli Ay Matbaası 
Mehmet Ali Haşmet T. L . Şirketi 
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