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BÜYÜK ÜSTAT MESAJI 

Aziz Kardeşlerim, 

Masonluğun "İnsanlık M a b e d i İnşası" y o l u n d a ge
rekl i o lan süreğenliğini ve pozit i f u y g u l a m a l a r 
y a p a b i l m e s i n i sağlayan i k i önemli e r d e m i m i z 
"bağlılık" ve "itaat"tır. 

Bağlılığın ( f idel is) özü d u y g u s a l , gönülden i m a n 
ederek bağlanma anlamına g e l i y o r . Bununla 
beraber bağlılıkta karşılıklı benimsenen amaç 
v e i l ke le r akılcı olduğunda a n l a m kazanır . 
Böyle olduğunda ancak bir ey lemin gelişmesi
ne yardım eder, destek o lu r , inşa eder. Örne
ğin M a s o n l u k t a kardeşlik sevgisinin doğurdu
ğu dos t luk , İnsanlık Mabed i inşasındaki amaç 
birl iği , dayan ışma , karşıl ıkl ı f edakâr l ı k la r 
bağlılığı g i d e r e k geliştirip, kardeşlerin b i rb i r 
lerine daha sıkı b ir güven duygusuy la bağlan
malarını sağlar. 



İtaat'a gel ince, bildiğiniz g ib i m a s o n i k kuruluşların 
adı bi le o n d a n ge l iyor : "obed iyans" . Her M a 
son tekris o lurken şerefi ve namusu üzerine et
miş olduğu yemin le girmiş olduğu obed iyansa 
i t aa t edeceğini g a r a n t i eder . Örneğin b i z i m 
Obediyansımızda: "Türkiye Büyük Locasını, 
Türk Masonluğunda tek ve en büyük otorite 
olarak tanıyacağım, onun yasalarına bağlı 

* kalacağım ve kararlarına uyacağım" sözleri 
vardır. 

İtaat sözcüğünün kökeni "tav" d a n ge l iyor . Dövüle
cek demi r in tava gelmesi , alınacak ürünün ta 
v a gelmesi g i b i , olgunlaşma ve yetkinleşme 
için gerek l i şartların yer ine get i r i lmesi anlamı
nı taşır. İtaat e rdemi ; i taat etmeyi öğrendiğimiz 
ölçüde, emir v e r m e y i , i taat e t t i rmeyi ve yönet
meyi öğrenebilmemiz için vardır. Öğrenci öğ
re tmenine , m e m u r âmirine i taa t ettiği ölçüde 
bilinç kazanır ve günü geldiğinde emi r veren 
k o n u m u n a geçer. İtaat ettiği ve aldığı emir ler i 
y e r i n e ge t i rme aşamasında karşılaşılan güç
lükleri iy i öğrendiği için de , kişinin emir ler i in 
saflı, beklediği i taat ölçülü o lur . İtaat e t t i rmek 
için k imseye baskı y a p m a z , temel h a k v e öz
gürlüklere asla d o k u n m a z . 

Opera t i f M. ' lukta Üstat, Çırağa: "Sen de kurallara 
uyup, verilen görevleri yerine getirdikçe yük
selebilir, bir gün Üstat olabilirsin", d e r d i . 

Üstadı Muhterem İs'ad Töreninin sonunda , İs'ad Üs
tadı M u h t e r e m i bütün yönlerdeki Kardeşlere 
şöyle h i t a p e d i y o r ; "Dört yönü süsleyen 
K.'lerim, hayatta bazılarının yönetmesi ve 
öğretmesi, bazılarının da öğrenmesi ve itaat 
etmesi gerekir". Bu deyiş b e l i r l i z a m a n 
d i l im le r i için söylenmiş. Çünkü be l i r l i b i r süre 
s o n r a yönetilenler öğrendikleriyle o l g u n 
laş ıp , yetk in leşt ikçe yöneten d u r u m u n a 
geçiyor. 
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Öyleyse i taat bilinçlidir ve kişinin kendi isteği ile ka 
bul edi l i r . İtaat baskı karşısında s inip k a l m a k 
değil, üste, k u r u m a , düzene bilinçli o l a r a k uy
maktır. İtaat etmeyi k o r k u y a dayalı bir tutsak
lık y a da d a l k a v u k l u k şekline dönüştürmeye 
k a l k a n kişiler ise bulundukları düzene y a r a r 
sağlayamazlar, aks ine zarar ver i r ler . İtaatsiz
l ik etmeye yönelik k o r k u taşımak yer ine , i taat 
e tmeye gönüllü olmalı , hat ta ona g e r e k s i n i m 
duyulmalıdır. 

Bir kişinin veya kuruluşun kendisine i taat edi lmesini 
istemesi k o l a y b i r iş değildir. İtaati t e m i n için 
kişi mes lek i yeterliliğini v e itibarını o r t a y a 
k o y m a k zorundadır. Bir kuruluşa i taat için de 
amaç ve hedefin akılcı ve yararlı olması gerek
mekted i r . Kişinin kendisine i taat e t t i rmey i ba
şarabilmesi; tüm fe lsefe, b i l i m ve d in le r in içe
r i k l e r i n i , y a n i insanlığın b i lg i b i r i k i m i n i özüm¬ 
l eyerek , m u t l a k i y i l i k , m u t l a k b i lge l ik ve mut 
l a k e r d e m sahibi n i te l ik ler in i k e n d i n d e t o p l a 
masına bağlıdır. Bunu gerçekleştirebilen kişi; 
ancak itaatsizliğin bir suç, i taat in ise bir e rdem 
olduğunu söyleme hakkını kazanır. Eski devir
lerde k r a l l a r , d in adamlar ı , yöneticiler yüzyıl
lar boyunca baskı y o l u y l a elde et t ik ler i i taat in 
bir e rdem, itaatsizliğin ise ahlâksızlık ve suç o l 
duğunu işlediler. Fakat i taat in tek öğesi bilinç 
ve akı l olduğundan, gerçekte akılcılıkla varı 
lan i taats iz l ik insanlığın gelişiminin y o l göste
ricisi o l d u . 

Bu k o n u d a tar ih ten sayısız örnekler ver i leb i l i r ; K i l i 
senin i taat çağrısına ve baskısına bir başkaldı-
rış o lan Rönesans akıl ve h ikmet in , b i l im ve gü
zel sanatların zafer iy le sonuçlanmıştır. İnsanlı
ğın z ihinsel gelişimi de i t aa ts iz l i k becer is ine 
bağlıdır. Bu beceri, düşünceleri susturmaya ça
lışan o tor i te lere karşıdır. Değişimi saçma o la 
r a k değerlendiren ge lenekse l düşüncelere 
karşıdır. Demek k i i taat ancak akılcı olduğun
d a a n l a m kazanıyor. 



İtaati i k i a n a başlık içinde ele a l m a k gerek i r . Birisi 
bir güce, k u r u m a y a da kişiye yönelik i taat t i r . 
Buna dışa dönük i taat d iyebi l i r iz . Anlamı; kişi
nin bilinçli o l a r a k kendi özerkliğinden vazgeç¬ 
mesi , k e n d i i radesi yer ine başka b i r güç t a ra 
f ından yargı lanmayı ve o n u n i radesin i k a b u l 
lenmeyi içerir. İkincisi içe dönük i taatt ir . Kişinin 
k e n d i ak l ına , y a da inancına i taa t e tmesid i r . 
Kişi, başkalarının yargı ve karar lar ı y e r i n e 
kendi inancını iz l iyor ise, kendi o luyor demek
t i r . A n c a k Bertrand Russell'in dediği g ib i i taat
siz l ik "nedensiz b i r isyankârlık" olmamalıdır . 
Akılcı b ir amaca , hedefe dönük olmalıdır. Ona 
göre i taats iz l ik için kişinin yalnızl ığa, yanılgı
y a ve suça yönelik medeni cesaret inin olması 
gerek i r . Bu cesaret ise; kişinin gelişim düzeyi
ne, bilinçlenmesine bağlıdır. Gelişimini başa
rıyla tamamlamış, k e n d i adına düşünebilme 
ve k a r a r verebi lme yetisine sahip olabilmiş bir 
kişi ise bu olanaklıdır. 

M.' luk bunu bazı Mabet ler in in giriş kapısına yerleş
tirdiği "Kendini Bil" deyişiyle açıklıyor. Kendini 
bil demek, sen de kendi bi lgi ve deneyim eksik
liğinin farkına v a r ve bunları t a m a m l a y a r a k 
özgür, l ider k im l i k l i b i r kişi d u r u m u n a eriş, de
mekt i r . Spinoza; b i lg iye erişen kişi özgür o lu r , 
der. Ona göre; i rade akıldan başka bir şey de
ğildir. Özünü anlamadığımız şeylerin kölesi 
olacağımıza, b ir şeyin nedenler in i öğrenip b i l 
g i y l e davranırsak özgürleşir v e i r a d e sah ib i 
olab i l i r i z . 

Aslında bir i lkeye i taat , zorunlu o l a r a k karşıtına i ta
atsizl ik o luyor . Hiroşima ve Nagazak i 'ye a t o m 
bombası a tan pi lot lar devlet in yasalarına i taat 
etmişler, f a k a t insanlığa karşı i taa ts iz l ik işle
mişlerdir. 

Kısaca i taat her z a m a n iy i veya her z a m a n kötü bir 
d u r u m değildir ve bir i taat konusunun iy i y a da 
kötü olduğuna k a r a r v e r m e k karmaşık ve çe-
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lişkili b i r s o r u n d u r . M u s t a f a Kemal ' in Abdül-
hamid 'e i taat etmemesi Kurtuluş Savaşına y o l 
açmıştır. Atatürke m i l l e t i n kayıtsız , şartsız 
i taat etmesi ise Ülkemizin kurtulmasına, Kur tu
luş Savaşının zafer le sonuçlanmasına y o l aç
mıştır. 

Öyleyse bağlılığın ve k ime ve neye i taat in i y i , y a da 
kötü olduğuna ka ra r v e r m e k o k a d a r k o l a y o l 
m u y o r ve her konunun akılcı y o l l a , der in leme
sine, çeşitli yönleriyle incelenerek değerlendi
ri lmesi gerek iyor . Karmaşık, çelişkili b i r sorun . 
Biz Masonların İnsanlık M a b e d i inşasındaki 
y o l u m u z a d e v a m e tmemizde akı l bu nedenle 
ön p l ana çıkıyor. 

Kardeş sevgi ler imle 

Asım AKİN 
Büyük Üstat 



MESSAGE FROM THE GRAND MASTER 

Dear Brethren, 

Our two important virtues to achieve continuous 
accomplishments on the path to the "Construction 
of the Temple of Humanity" are "Fidelity" and 
"Obedience". 

Fidelity, (fidelis) in this sense is an emotional 
faithfulness from the depths of our hearts leading 
to mutual reasonable objectives and principals. 
Such fidelity will improve our activities, will 
support and construct our actions. As an example, 
the friendship generated by the love of 
brotherhood, our common purpose for the 
construction of the "Temple of Humanity", our 
solidarity and our mutual compassions 
strengthens this fidelity and connects all brethren 
to each other on a bond of confidence. 

For "Obedience", it is obvious that the Masonic bodies 
take their name from "Obedience". During his 
Initiation Ceremony, every Freemason takes an 
oath on his honour and pride to obey the rules of 
the Obedience he has entered. In our Obedience, 
we swear as "I shall recognize the G r a n d Lodge of 
T u r k e y as the sole a n d s u p r e m e a u t h o r i t y o f 
Freemasonry in Turkey. I shall obey its constitut ion 
a n d decisions". 

Obedience is the first principal which will mature us 
towards perfection. The virtue of obedience and 
learning to obey will teach us how to order, how to 
make other people obey and will gain us the 
attributes of management. When a student obeys 
his teacher, or an officer obeys his superior, he 
willraise his skill and become a superior himself. 
Because he will learn all the difficulties for the 
fulfillment of the orders he has taken, when he 
comes to the position of ordering, his orders will be 



m o r e fair and the obedience he will expect will be 
more reasonable. He will never force others for 
obedience, neither will violate their basic rights 
and freedom. 

In Operative Freemasonry the Masters were telling the 
Entered Apprentices "When y o u obey the rules a n d 
fu l f i l l y o u r dut ies , y o u w i l l advance a n d one d a y 
become a Master" . At the end of the Installation 
Ceremony of a new Worshipful Master, The 
Installing Master announces to all brethren 
"Brethren ornamenting the columns, in life, some 
have to direct and teach and some have to learn 
and obey. This is valid for certain intervals. 
Because, after some time the directed become 
mature with what they have learned and take the 
positions of the directors. 

In this case, it is obvious that obedience is deliberate 
and is accepted by a person's own free will. 
However, obedience is not being humiliated 
against oppression, on the contrary is to conform a 
superior or the order deliberately. In vain will be 
the people who will try to transmit obedience to a 
captivity against fear and oppression or change it 
to sycophancy. Such people will cause more dama
ge fhpn benefit. Instead bearing fear which will 
lead to disobedience, we must be volunteered 
towards obedience and even feel satisfaction from 
our duties. 

Expecting obedience for a person or institution is not an 
easy task. In order to expect obedience one has to 
manifest his professional merits and his 
reputation. To obey an institution, the purpose and 
objective has to be reasonable and beneficial. The 
success of a person to gain obedience has a direct 
relation with his knowledge on philosophy, 
science and the contents of all religions and to 
become a person who has assimilated all the 
knowledge of perfection and has achieved to be a 
person of absolute justice, absolute goodness and 
absolute wisdom and must bear the qualifications 
of all these virtues. Only such a person may deem 
that disobedience is a guilt and obedience is a 
virtue. Throughout centuries, many kings, 



- preachers and rulers tried to convince people that 
\ the obedience they have gained by their 

oppression is a virtue and disobedience is a crime 
and corruption; forgetting that the basic element of 
obedience is conscious and wisdom. In fact, the 
disobedience reached by rationalism became the 
torch light of humanity towards enlightenment. 

Numerous examples can be given from history in this 
sense; the renaissance can be accepted as a 
rebellion against the call of the church for 
obedience which has resulted with an absolute 
victory of reason and wisdom along with science 
and arts. The intellectual advancement of 
humanity is also subject to its talent of 
disobedience. This talent is against the authority 
which tries to inactivate free thinking. It is against 
the traditional way of thinking which objects to 
evolution as well. Therefore, it can easily be said 
that obedience makes sense when it is rational. 

Obedience can be classified under two headlines. The 
first can be named as an obedience against an 
authority, an institution or a person. This can be 
called as an extrovert obedience. It means that a 
person deliberately abandons his own autonomy 
and accepts the will power of an authority. The 
second can be named as an introvert obedience 

' which means the obedience of a person to his own 
intellect and his own belief. If a person is following 
his own decisions instead of the verdict and 
decisions of others, he is becoming his own self. 
However, as Bertrand Russell states "disobedience 
mustnot be a rebel l ion w i t h o u t a cause". It must be 
towards a rational purpose. According to Russell, 
for disobedience, one must have a moral courage 
for solitude, error and guilt. This courage has a di
rect relation with the wisdom and maturity of the 
person. A person who has completed his 
advancement and who can decide on his own free 
will; then his disobedience will have a meaning. 

Freemasonry explains this case with the statement 
" K n o w Yourself" which his hung in every entrance 
of our Temples. To know oneself means awareness 
of a person about his lack of knowledge and 
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experience which has to be completed to become a 
free, mature and a leading character. Spinoza says 
that "a person w h o reaches k n o w l e d g e , becomes a 
f ree m a n " . According to him, willpower is nothing 
but rationalism. Instead of becoming the slave of 
the essence which we can not understand, we must 
try to learn and have knowledge about them and 
equip ourselves with the necessary information, 
only then we can become liberated and shall gain 
will power. 

In fact, obedience to a principal means disobedience to 
its opposite. The pilots who have laid the atomic 
bombs to Hiroshima and Nagasaki have obeyed 
the rules of their country but have disobeyed the 
values of humanity. 

In short, obedience can not be deemed as right or 
wrong at all times. Instead it is a very complicated 
to decide whether obedience or disobedience to a 
case will be more fair. Disobedience of Mustafa 
Kemal to Sultan Abdiilhamid has led to our 
Independence War. The absolute and 
unconditional obedience of the Turkish nation to 
Ataturk has led to the salvation of our country and 
the victory of the Independence War. 

Therefore, fidelity and obedience to a person or an 
authority is not easy to judge and fort his reason 
every case must be evaluated deeply, fairly and 
rationally with all its aspects. It is a very 
complicated and contradictory matter. That is why 
intellect becomes the main principal of 
Freemasonry towards the construction of the 
Temple of Humanity. 

Fraternal regards, 

Asim AKIN 
Grand Master 



T A R İ H 

BÜYÜK MAHFİL 
UMÛMÎ HEYET TOPLANTISINO:8,9 
22.06.1952 ( ) 

Derleyen: S u h a U M U R 

GRAND OFFICERS' MEETING NO: 8 & 9, JUNE 22, 1952 

The minutes of the Grand Officers Meeting held on June 22, 1952 are published 
due to their historical importance. These minutes should be kept as an important 
document as a guideline of the history of Turkish Freemasonry. 

T E R S İ M A T : 

Bü.. Mah..'in 22.6.1952 tarihli Top
lantısı Tersimatı: 
(Bu toplantı MART ayında akdedi-

-•»•:>••••; len matem Toplantısı ile 9. cudur.) 

Yü.-. Şû.-.'ya bağlı Bü.-. Mah.-. 22.6.1952 Pazar günü Beyoğlu vadisinde 
Taksim'de kâin malûm nokta-i hendesiyede Bü.-. Üs.-. Mustafa Hakkı 
Nalçacı B.-.'in r iyaset inde toplandı. 

(*) 22.06.1952 tarihindeki dokuzuncu Umûmî Hey'et Toplantısı Tersimatını tarihî 
önemi ve belge niteliği dolayısıyla aynen yayınlıyoruz. 1982 yılında o dönemin 
Bü. Sek. 'i Pek Muh. Suha UMUR K. 'in derlediği şekliyle eldeki mevcut tek nüsha
dan faydalanılmıştır. Tersimat'ın orijinali şu ana kadar Büyük Loca Arşivinde 
bulunamamıştır. 

y MİMAR SINAN 
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! Bü.-. Üs.-. Mua.-. Dr. Fethi Erden'in huzuru ile Bü.-. 1. ci Nâ.-. Celâl Öğet 
Bü.-. 2. ciNâ.-. vekâleten Dr. İsmail Kenan Sunal, Bü.-. Hat.-. Dr. Şükrü 
Hazım Tiner, Bü.-. Kâ.-. Tarık Ziyal, Bü.-. Muhak.-. Galip Hamdi Tek-
yeli, Bü.-. Hz.-. Em.-. J a k Esseyan, Bü.-. Hs.-. Em.-. A. Mosse, Bü.-. Teş.-. 
Cevdet Caculi ve Bü.-. Muha.-. Dah.-. vekâleten Dr. Fahr i Günergin 
BB.-. yerlerini işgal ettiler. 

Hâk.-. Bü.-. Â.\ Kaymakamı Fer i t Zühtü Örücü Üs.-, şarkı tezyin ey
ledi. 

Yoklama yapılarak 28 delegenin hazır ve nisabı müzakerenin mevcut 
olduğu anlaş ı ld ığından, sü tun la r ı tezyin eden ve imzalar ı defteri 
mahsusunda mukayyet bulunan ziyaretçi BB.-.'in de iştirakiyle celse 

% usulü dairesinde açılarak çal ışmalara başlandı : 

1.- Bir evvelki toplantıya ait ters imat okunarak aynen kabul olundu. 

2.- Daimî Hey .-.'in raporu okunarak muhtevas ına ıt t ı la peyda ve bu 
güne kadark i icraati tasvip olundu. 

BİLGİ Mah.-. Muh.-.'ince haz ı r l anarak Bü.-. Mah.-.'in tasvibine arz 
edilmiş olan Dahilî n izamnamenin müzakeresi hakkında söz verildi. 
Bü.-. Hat.-. B.-. meseleyi izah ve bu nizamnamenin evvelce Da.-. Hey.-, 
ta raf ından te tkikinde bazı maddeler inin mevzuat ve kavânînimize 
uygun olmadığı görüldüğünden bu noktalar işaret o lunarak tadil ve 
ıslâh o lunmak üzere Mah.-.'i Muh.-.'e iade edilmiş olduğunu, Mah.-.'i 
Muh.-.'in nokta i n a z a r ı n d a İsrar e tmesi üzer ine keyfiyetin Bü.-. 
Mah.-.'de müzakere ve intacı gerekmiş bulunduğunu anlat t ı . Mütea
kiben Bü.-. Kitabette kaleme alman ve dosyasında mahfuz bulunan bu 
husustaki raporu okudu. Bu mesele hakkında söz verildikte; Ali Galip 
Taş B.-. ihtilaflı maddelerin okunmasını teklif etti. Bu teklif re'ye ko
narak kabul edildiğinden ihtilaflı maddeler birer birer okunup izah ve 
müzakere olunduğunda, Bü.-. Hat.-. B.-.'in raporunun bir sureti ile ni
zamnamenin t ek ra ren berayı ıslâh ve tadîl BİLGİ Mah.-.'i Muh.-.'ine 
iadesi karar laş t ı r ı ld ı . 

3.- Menâfii umûmiye hakk ında söz verildi: 

Reşit Çavdar Üs.-., Mah.-. Muh.-.'lerin muhasebe defterlerinin yekne
sak ve m u n t a z a m olmaları için Hz.-. Em.-. BB.-.'in Umumî Bü.-. Hz.-. 
Em.-. sıfatıyle kendisi ile temasa geçmelerinin lüzumu ve faydalarını 
belirt t iğinden Üs.-. Muh.-.'lerin ve Hz.-. Em.-.'lerinin bu husus lara dik
ka t nazar la r ın ın celbedilmesi karârg î r oldu. 
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Celâl Öğet B.-., azâ adedi 120'yi bulan ve aşan Mah.-.'lerimiz mevcut 
bulunduğuna işaret ederek, bunların daha toplu ve ahenkli mesai ya
pabilmeleri için kalabalık Mah.-. 'lerden yeni birer Mah.-. kurulmasın
da fayda mülâhaza edilip edilmeyeceği meselesini ileri sürdü. Cere
yan eden konuşma neticesinde 120 adedinin şimdiki Lokal darlığımı
za göre fazla görülmekte olduğu, fakat yakın bir zamanda yeni bina
mıza geçi ldikten sonra bu m a h z u r u n izâle edilmiş bu lunacağ ı , 
mahâfil adedinin mütevâliyen ve hakikî ihtiyaçlar mevcut olmadıkça 
a r t t ı r ı lmas ında çok t eenn i ile ha r eke t edi lmek icabet t iğini Bü.-. 
Mah.-.'de evvelce de görüşülmüş olduğu tezekkür edilerek şimdilik bu 
husus ta başkaca karar la r alınmasına lüzum olmadığı neticesinde bir-
leşildi. 

Ruhi Vamık Girgin B.-., gelecek Bü.-. Mah.-. toplantısının yeni bina
mızda yapılabileceği ümidin i izhâr ve bu b inada ilk celseyi Bü.-. 
Mah.-.'in akdetmesini ve Hâk.-. Bü.-. A.-.'in de hepimizi bu vesile ile 
tenvir ve i rşa t edecek bir hi tabede bulunmasını ilâve eyledi. 

Bü.-. Us.-, az evvel okunan Da.-. Hey.-, raporunda zincirimize i l t ihâkı 
bildirilmiş olan İzmir 'deki PROMETHEE Mah .-.'i Muh.-.'inin açılış 
merasiminde kendisinin Hasan Yusuf Başkam ve Hamdi Nüzhet Tü
fekçi BB.-. ile beraber hazır bu lunmuş olduğunu beyan ile Mah .-.'i 
Muh.-.'e muvaffakiyet temennilerini tekrar ve onların da Bü.-. Mah.-.'e 
K.-. sevgi ve saygılarını gönderdiklerini ilâve eyledi. J Î M ' J • 

Ali Hikmet Baykal B.-., KK.-.'in Mah.-.'i Muh.-.'lerine mun tazaman de
vam etmelerinin esas umdemiz olduğunu ha t ı r la ta rak devamda inti
zamı olmayanlar için tedbir düşünülmesini temenni etmekte olduğu
nu söyledi. 

Fethi Erden B . \ , Bü.-. 2. ci Nâ.-. Yusuf Ziya Erden B.-.'in, Yeşilköy'de 
epey zamandan beri has ta olduğunu söyleyerek berâyı istifsar kendi
sine bir ziyaret yapılması recasmda bulunduğundan, Dr. İsmail Ke
nan Sunal ve Dr. F. Günergin BB.-. bu vazifeyi memnuniyetle deruhte 
ettiler. > » 

Emopleji'den rahatsız bulunan Celâl Dikmen B.-. 'in, Dr. Şükrü Hazım 
Tiner B.-. tarafından ziyaret edilmesi görüşüldüğünden, esasen has ta 
ile a lâkalanmış bulunan Şükrü Hazım B.-. bu husus ta müdâvat ta bu
lunu lmak ta olduğunu anlat t ı . 

KK.-. 'imizden Fua t Nebil Ertok ve Diş tabibi Affan BB.-.'in ebedî maş-
r ıka göç etmiş oldukları teessürle öğrenildi. 
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Badehu sü tun la rda sükût cari olduğundan sadaka kesesi gezdirildi. 
Hakkı Türegün, Hamza Rüstem, Servet Alko, Airan Balzar, Sadık Bı-
gat, Tevfik Kâmil Koperler, Necdet Olcay ve İsmail Memduh Altar 
BB.-.'in de hissesi iştirakleriyle şarka (1280) tuğla geldiği ilân olundu 
ve Bü.-. Hs.-. Em.-. B.-.'e teslim olundu. 

Mesainin t am, mükemmel ve kanunlar ımız dahilinde cereyan ettiği
ne dair Bü.-. Hat.-. B.-.'in kanunî mütâlâası alındıktan sonra, celse usu
lü dairesinde muvakka ten tat i l olunarak, ketumiyete r iayet vaadini 
teyid eden delege Üs .-.'lar sulhu selâmetle ayrıldılar. 

Bü.-. Üs.-. 
Mustafa Hakkı NALÇACI 

(imza) 
Bü.-. Hat.-. Bü.-. Kâ.-. 

Şükrü Hazım TİNER Tarık ZİYAL 
(imza) (imza) 

R A P O R : 

Bü.. M a h . ' i n 22.6.1952 tarihinde 
toplanan 8. inci celsenin daimi heye
tin 7 No. lu Raporu. 

Aziz Delege Üs.-. l a r , 

1.- Bu günkü toplantımız Bü.-. Mah.-.'in 1952 senesine ait, biri matem 
celsesi olmak üzere üçüncü toplantısıdır. Geçen 18.5.1952 içtımaımız-
dan beri cereyan etmiş olan kısa müddet zarfında ayrıca yüksek naza
rınıza arz edilecek bir iş olmadığından, bu gün sadece s ta tümüzün 13. 
cü maddesin in lüzum gösterdiği kanunî toplant ı lardan birini akdet
miş bulunuyoruz. Bunun içindir ki bu defa bu kısa raporumuzu tevzi 
etmedik. 

2.- Camiamız hakkındaki mutâd ihsâî malûmatı , Haziran nihayetine 
kadar elimize varmış bulunacak tekris ve uyandırmalar ı da i thal et-
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t ikten sonra, kat'i bir şekilde yaz tatilinden sonra yeni mesaiye başlar
ken arz edeceğiz. Bu işimizin bütün Remzî Mah.-. 'lerimiz kuyudat ı ile 
mutabık olarak tamamlanabi lmesi için Muh.-. Mah.-.'lerimizin, Bü.-. 
Mah.-.'e gönderilecek bü tün evrak ve formüllerini en geç 15.7.1952 ye 
kada r t amamlamış olmalarını reca ederiz. 

3.- Yeni lokal binamız sat ın alınmış, t amamen tesellüm edilmiş olup 
bu hususa matuf gayretlerin tevhidi için Yük.-. Şû.-. Daimî Encümeni 
ile Daimî Heyet in iz in müştereken akdett ikleri bir toplant ıda veril
miş karar la r gereğince tamîr ve tadiline başlanmıştır . Yaz tat i l inden 
sonraki mesaimize orada başlanabilmesine çalışılmaktadır. 

4.- İzmir'de Fransızca çalışmak üzere açılmasına geçen toplantıda ka
ra r vermiş olduğumuz "Promethee" Mah.-. Muh .-.'i i t t ihat zincirimize 
i l t ihak etmiş ve mesaisine başlamışt ır . Bu suretle memleket imizde 
fiilen çal ışmakta olan remzi Mah.-. adedi 16 yı bulmuştur . 

5.- Geçen toplantımızda müzakeresi intaç edilmemiş olan, Ankara 'da 
açı lması i s t i zan o lunan İngilizce çal ışacak "Fr iendship" Mah.-. 
Muh.-. 'ine ilâveten İstanbul'da biri Rumca ve diğeri Almanca çalışmak 
üzere iki yeni Mah.-. daha açılması KK.-.'mizce istenmektedir. Bun
lar hakkında k a n u n ve mevzuatımızın emrettiği te tkikat ve hazırlık
lar t amamland ık tan sonra ayrıca takdir ve tasvibinize arz olunacak¬ 
tır. 

6.- Brezi lya 'dan Saopaolo Bü.-. Locası ile münaseba t ı dostane tesis 
edilmiş ve teklifleri veçhile Saopaolo Bü.-. Mah.-. 'i Birinci Bü.-. Nazırı 
Dr. Joakim Teixeira Lino Brezilya'da Garan Damitiyemiz olarak seçil
diği gibi onların Garan Damitiyesi olarak da Dr. Fethi Erden Üs.-.'mı-
zm teklif edilmesi münas ip görülmüştür. Bilgi ve tasvibinize arz edi
yoruz. 

7.- Bu günkü rûznâmemizin başlıbaşma bir maddesini teşkil eden Bil
gi Mah .-.Muh.-. i dahili nizamnamesi hakkında hazırlanmış olan rapor 
ayrıca s ı rasında okunacaktır . 

Yüksek direkt i f ler inize in t i zâ ren cümlenizi saygı ve sevgilerle 
selâmlarız, Sayın Delege Üs.-.'lar. 

' .- * * 

* 
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Bü. . Mah . ' in 22.6.1952 tarihli 8. ci 
Toplantısında hazır bulunan Maha-
fili Muhtereme Murahhasları: 

Adı v e Soyadı (İmzası) 

İDEAL 

KULTUR 

ULKU 

IZMIR 

UYANIŞ 

Sadık Bigat B.-. 
M. Reşit Çavdar B.-. 
Yusuf Ziya Erdem B.-. 

Celâl ÖğetB.-. 
Ruhi Vamık Girgin B.-. 
Cevdet Caculi B.-. 
Necdet Ekrem Olcay B.\ 

Reşat Mimaroğlu B.-. 
İsmail Memduh Altar B. 
J a k Esseyan B.\ 

Hamza Rüstem B.-. 
Hakkı Türegün B.-. 

Mümtaz Ta rhan B.\ 
Mecit Duruiz B.-. 
T. H. ÖzyazıcıB.-. 

K A R D E Ş L İ K : Feri t UpB.-. 
H. Noradonkiyan B.\ 
Menahem Abravanel B. 

(imza) 

(imza) 

(imza) 

(imza) 

(imza) 

(imza) 

HÜRRİYET Ali Galip TaşB.-. 
İsmail Kenan Sunal B.' 
Şükrü Hazım Tiner B.-. 
Ahmet Fahr i Arel B.-. 

(imza) 
(imza) 
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SEVGİ 

ATLAS 

DOĞUŞ 

MÜSAVAT 

YÜKSELİŞ 

Hüsamet t in Sunol B.-. 
İsmet Somer B.-. 
Necip Hancı B.-. 

Cemil İpekçi B.-. 
Edouard Lebet B.-. 
Armand Mosse B.-. 

Dr. Saip Özer B.\ 
Mümtaz Somer B.\ 
Sezai Konurgil B.-. 

Nazmi Dühanî B.\ 
Tar ık ZiyalB.-. 
Galip H a m d i T e k y e l i B . 

Muhip Kuran B-. 
Hilmi Dilgimen B.-. 

NUR : Dr. Hasan Y. Başkam B 
Dr. Osman Yunus B.-. 
Sedat AlnıtB.-. 

İNANIŞ : -

BİLGİ : Muslihi t t in Yöney B.-. 
Selâmi I şmdağ B.-. 
Cafer Ergin B.-. 

Üs.-. Az.-. Mustafa Hakkı Nalçacı B.-. 
Üs.-. Az.-. Mua.-. Dr. Fethi Erden B.-. 



Bü.. Mah..'in 22.6.1952 tarihli 8. ci 
Toplantısında hazır bulunan Maha-
fili Remziye Us.-.Muh.-.'leri: 

Adı v e Soyadı (İmzası) 

İDEAL 
KÜLTÜR 
ÜLKÜ 
KARDEŞLİK 
HÜRRİYET 
SEVGİ 
ATLAS 
MÜSAVAT 
UYANIŞ 
DOĞUŞ 
YÜKSELİŞ 
İNANIŞ 
BİLGİ 
İZMİR 
NUR 

Necmett in Ali Akasya B. 
İbrahim Hoyi B.-. 
Edip Şeydi B.-. 
Cevdet Hıfzı Oşan B.-. 
Vedat Başar B.-. 
Kaludi Laskari B.-. 
Marcel Louat B.-. 
Fer i t Ramiz Öker B.-. 
Rıfat Köknar B.-. 
A. Salih Korur B.-. 
Mi tha t Akdora B.-. 
Kâmil SokulluB.-. 
Fikret Çeltikçi B.-. 
Mustafa Sakarya B.-. 
Muzaffer Uras B.-. 

(imza) 

(imza) 

Hs Hs 

Bü.. Mah. ' in 22.6.1952 tarihli 8. ci 
T o p l a n t ı s ı n d a h a z ı r b u l u n a n 
Mülâzim Üs.-, 'lar: 

Adı v e Soyadı (İmzası) 

İDEAL : Yakup Çelebi B.-. 
Fehmi Fmdıkoğlu B.-. . >. ) 
Dr. Hüseyin Salor B.-. -

KÜLTÜR : Saffet Rona B.-. 
Sedat Aziz Er im B.-. 
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Fahr i Günergin B.\ 
Refet HakulB.- . 

(imza) 
(imza) 

ULKU 

İZMİR 

UYANIŞ 

KARDEŞLİK : 

HÜRRİYET 

SEVGİ 

ATLAS 

DOĞUŞ 

İzak Menaşe B.-. 
Mustafa Zühtü İnhan B.-. 
Yaşar Ali B.\ 

Mi tha t Güldü B.-. 
Zühtü Kâmil Ergin B.-. 
Kemâl Servet Ülgen B.\ 

Nüzhet Tüfekçi B-. 
Asım Köknar B.-. 
Muammer As B.-. 

Tevfik Kâmil Koperler B.-. 
Hikmet BaykalB.-. 
İsmail Hakkı Kırgız B.-. 

Süleyman Sırrı Tümer B.-. 
Hüseyin Remzi Ötkeren B. 
Reşat Tığrak B.-. 
Muhsin Türen B.-. 

Eftatyos Sandalcıoğlu B.-. 
Hüsamet t in Reha Çalı B.-. 
Grigoryadis Güner B.-. 

Raul Rozental B.-. 
Antoine Chisppe B.-. 
Affan Balzar B.-. 

Safa Fevzi İksel B.-. 
Ömer Omay B.-. 

(imza) 

(imza) 

(imza) 

(imza) 

MÜSAVAT 
.-.a v 

S. Güvendiren B.-. 
Kemâl Salih İren B.-. 



YÜKSELİŞ Arif Rüştü Görgün B.\ 
Dr. Servet Alko B.-. 

(imza) 

NUR 

İNANIŞ 

BİLGİ 

Sua t Arpad B.-. 
Mi tha t Sadullah Sander B. 
Sua t Gürel B.-. 

(imza) 

Vasıf Arna B.-. 
Ali Haydar Kermen B.-. 
Dr. Fehmi Çeltikçi B.-. 

* * 
* 

Yoklama Cetveli 22.6.1952 

İdeal M.-. M.-. Sadık Bigat B.-. 
Yusuf Ziya Erden B.-. 
Mustafa Reşit Çavdar B. 

Kül tür M.-. M.-. : Celâl Öğet B.-. 
Ruhi Vamık Girgin B.-. 
Cevdet Caculi B.\ 

. : Necdet Ekrem Olcay B.-. 

Ülkü M.-. M.-. : Reşat Mimaroğlu B.-. 
İsmail Memduh Altar B .• 
J a k Esseyan B.\ 

izmir M.-. M.-. Hamza Rüstem B.-. 
Hakkı Türegün B.-. 

Uyanış M.-. M.-.: Mümtaz Ta rhan B.\ 
Mecit Duruiz B.-. 
T. Hamdi Özyazıcı B.-. 

Yakup Çelebi B.-. 
Fehmi Fmdıkoğlu B.-. 
Hüseyin Salor B.-. 

Saffet RonaB.-. 
Sedat Aziz Er im B.\ 
Fahr i Günergin B.-. 
Refet HakulB.- . 

İzak Menaşe B.-. -
M. Zühtü İnhan B.-. 
Yaşar Ali B.\ 

Mi tha t Güldü B.-. •( 
Kemâl Servet Ülgen B.-. 
Zühtü Kâmil Ergin B.-

Nüzhet Tüfekçi B.-. 
Asım Köknar B.-. 
Muammer As B.\ 
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Kardeşlik M.•. M.-

Hürriyet M.-. M.-. 

Sevgi M.-. M.-. 

Atlas M.-. M.-. 

Doğuş M.-. M.-. : 

Müsavat M.-. M.-. 

Yükseliş M.-. M.-. 

N u r M.-. M.-. 

Bilgi M.-. M.-. 

İnanış M.-. M.-. : 

Feri t UpB.-. 
Noradonkiyan B.-. 
M. Abravanel B.\ 

Ali Galip TaşB.- . 
İsmail Kenan Sunal B.-. 
Şükrü Hazım Tiner B.-. 
Fahr i Arel B.-. 

Hüsamet t in Sunol B.-. 
Necip Hancı B.-. 

Cemil İpekçi B.-. 
Edouard Löbe B.-. 
Armand Mosse B.-. 

Dr. Saip Özer B.-. 
Mümtaz Somer B-. 
Sezai Konukgil B.-. 

Nazmi Dühanî B.-. 
Tar ık ZiyalB.-. 
Galip Hamdi Tekyeli B.-. 

Munip Kuran B.-. 

Hilmi Bilgimen B.-. 

H. Yusuf Başkam B.-. 
Osman Yunus B.\ 
Sedat Abut B.-. 

Muslihittin İhsan Yöney B.\ 
Selâmi Işmdağ B.-. 
Cafer Ergin B.-. 

Tevfik Kâmil Koperler B.-
Hikmet BaykalB.-. 
İsmail Hakkı Kırgız B.-

S. Sırrı TümerB.- . 
Bezmi Ötkeren B.-. 
Reşat TıgrakB.-. 
Muhsin Turan B.-. 

Eftatyos Sandalcıoğlu B.-
H. Reha ÇalıB.-. 
Grigoryadis Güner B . 

Raul Rozental B.\ 
Antuvan Kiap B.-. 
Affan Balzar B.-. 

Safa Feyzi İkselB.-. 
Ömer Omay B.-. 

S. Güvendiren B.-. 
Kemâl Salih İren B.-. 
Faik Yüce B.-. 

Arif Rüştü Görgün B.-
Servet Vasfı Alko B.-. 

M. Sadullah Sander B.
Sua t Gürel B.-. 
Sua t Arpad B.-. 

Vasıf Arna B.-. 
Ali Haydar Kermen B.
Fehmi Çeltikçi B.-. 
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Henüz Yeminini icra edememiş Delege 

ve mülâzim Üs.-. '1ar esamisi: 

1 - Sadık Bigat B.-. . i Tahlîf edildi 24.2.1952 

2 - Saffet RonaB.-. 

3 - J a k Menaşe B.\ 

4 - Yaşar Ali B.\ 

5 - Z ü h t ü Kâmil Ergin B.-. 

6 - Tahsin Hamdi Özyazıcı B.-. 

7 - Mümtaz Ta rhan B.-. 

8 - Mecit Duruiz B.-. '* 

9 - Nüzhet Tüfekçi B.-. '-' 

1 0 - H. Bezmi Ötkeren B.-. n 

1 1 - Affan Balzar B.-. Tahlîf edildi 24.2.1952 

1 2 - Selâhat t in Güvendiren B.\ 

1 3 - Kemâl Salih İren B.-. 

1 4 - A b d ü l h a l i m Faik Yüce B.-. -

1 5 - Galip Hamdi Tekyeli B.-. Tahlîf edildi 24.2.1952 

1 6 - H a s a n Yusuf Başkam B.\ ' 

1 7 - İ smet Somer B.-. Tahlîf edildi 24.2.1952 

1 8 - Mi tha t Sadul lah Sander B.-. 

1 9 - Sua t Gürel B.-. 

2 0 - M u s l i h i t t i n İhsan Yöney B.-. ' ^ 

2 1 - Cafer Ergin B.-. 

2 2 - Selâmi I şmdağ B.-. 

2 3 - Vasıf Arna B-. ' ' 

2 4 - Ali Haydar Kermen B.-. 

2 5 - Fehmi Çeltikçi B.-. 
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L Ü G A T Ç E 

(KÜÇÜK SÖZLÜK) 

ba'dehû: ondan sonra 

berâyı ıslah ve ta'dîl: iyileştirmek [düzeltmek] ve değiştirmek [doğrultmak]için [ maksadıyla] 

berâyı istifsar: sormak için, sormak maksadıyla; [burada "hatırını (sağlık durumunu) 
sormak"] 

Bü.-. Kitabet: Büyük Kitabet (Büyük Kâtiplik=Büyük Sekreterlik) 

der-uhde: üstüne alma, yüklenme 

esâmî: adlar [ism çoğulu: esma çoğulu: esâmî] 

Garan Damitiye: [Fransızca] Garant d'Amitie: dostluk kefili 

ıslâh: düzeltmek, iyileştirmek 

ıttıla: öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma 

ihsâî ma'lûmât: sayısal bilgiler 

iltihâk: katılma, karışma 

intaç: netice, sonuç, sonuç verme, sonuçlandırılma 

intizâren: bekleyerek, gözleyerek 

irşâd: doğru yolu gösterme, uyarma 

istîzân: izin isteme, izin için sorma; danışma 

izâle: giderme, yok etme 

izhâr: gösterme, meydana çıkarma 

kâin: bulunan 

karâr-gîr: kararlaşmış, kararı verilmiş, karara bağlanmış 

kavânînimize: kanunlarımıza [burada] tüzüklerimize [genel anlamda] kural ve nizamları
mıza 

keyfiyyet: [çoğulu keyfiyyât] nitelik, iş, husus 

kuyudat: resmi muameleler ve haberleşmeler (defteri); [ kayd çoğulu kuyûd çoğulu kuyudat] 

Mahâfil: Mahfiller, Localar 

Mahafili Muhtereme Murahhasları : Muhterem Localar Temsilcileri [Delegeleri] 

Mahafili Remziye: sembolik localar 

mahfuz: saklanmış, korunmuş, saklı 

malûm: bilinen, belli _ _ 

ma'tuf: eğilmiş; bir tarafa doğru çevrilmiş; birine isnâdolunmuş, yöneltilmiş 

menâfii umûmiyye: genel yararlar 

muhteva: bir şeyin içinde bulunan, içteki şey, içerik 
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mukayyed: kayıtlı; kaydolunmuş; bir işe önem veren 

mu'tâd : ıtıyad edilmiş, adet olunmuş, alışılmış 

muvakkaten: geçici olarak, süreksiz olarak; belirli bir zamana bağlı olarak 

müdâvât: deva arama, hastaya bakıp ilaç verme 

mülâzım: stajyer; [burada] yedek delege; [askerlikte] teğmen ' • • - • 1 

mülâhaza: iyice düşünme, düşünce • •« » 

mütâlâa: okuma; tetkik, inceleme; düşünce 

mütevâliyen: art arda, üst üste; aralık vermeden 

nisâb-ı müzakere: görüşme yeter sayısı 

nokta-i hendese: geometrik nokta 

nokta-i nazar: görüş, bakış açısı 

peyda: meydanda, açıkta 

rûz-nâme: [burada] gündem; yevmiye defteri; takvim; gazete 

statü: Fransızca: statuts'den tüzük 

şark:doğu 

ta'dîl: değişiklik; doğrultma, doğrulama 

tahlif: yemin ettirme; andiçirme, içirilme 

ta mır: onarma, düzeltme 

tasvîb: doğru bulma, uygun görme, onaylama, onaylanma 

teenni: yavaş gitme, yavaş hareket etme; ilerisim düşünerek acelesiz, dikkatli davranma 

tenvir: ışıklandırma, aydınlatma 

tesellüm: bir şeyi teslim alma 

tesellüm edilmek: teslim alınmak 

tevhîd: birleştirme 

tezekkür: hatıra getirme, bir meseleyi konuşma 

tezyin: zînetlendirme, süsleme 

umde: ilke, prensip; dayanılacak, güvenilecek şey, kimse, dayanak, destek 

Üs.-.Az.-.: Üstad-ı A'zam = Büyük Üstat 

Üs.-. Az.-. Mua.-.: Üstad-ı A'zam Muavini = Büyük Üstat Kaymakamı 

KAYNAKLAR 

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 1998 
Şevket Rado et.al, Hayat Büyük Türk Sözlüğü, 1969-1971 
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AYDINLANMA, MASONLUK VE 
BİLİMSEL DEVRİM 

A s ı m AKİN 

THE ENLIGHTENMENT, FREEMASONRY AND 
SCIENTIFIC REVOLUTION 

In the search for the truth and the ascendancy of humanity, Freemasonry is one of 
the first organizations that has realized the need for "enlightenment" and as an 
ob ject ive adopted to become the keeper and the disseminator of this 
enlightenment throughout the society. Freemasonry has reached this vision whi le 
"searching for the truth". During the 1 6 th and even second part of the 15 th century, 
Freemasonry understood that the Truth lies within the secrets of nature, and this can 
only be perceived with the current scientific methodology of feeling, observation, 
logic and sensory experimentation. Since the old operative ages, the Craft has 
fought against bigotry, vain and superstitious beliefs. -.7. ( 

Thus starting from the 1 6 th century, the grand Lodges of Scotland have accepted 
the 7 principal sciences of grammar, rhetoric, logic, arithmetic, geometry, music 
and astronomy as the fundamental tools in the search for the truth, and have 
cont inued their labours wi th the aid of them. In 1589, Gresham College was 
founded on the wi l l and the foundations of Thomas Gresham, the Grand Master of 
the Southern region of England. This college formed the nucleus of the "Invisible 
College" and the Royal Society of England. 
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Consequently, Freemasonry has played a vital role in embracing enlightenment, 

and helped to disseminate the light to society and assisted humanity to reach its 

present state of knowledge and technology. Fully understanding our roots wi l l add 

further strength to our efforts to search for the truth, and our labours in building a 

temple of humanity based on the strong principles of universality and our civil ized 

and progressive labours. 

Masonluk hak ika t in a ranmas ında , insanlığın yücelt i lmesinde "ay
dınlanmanın" gerekli olduğunu benimseyen ilk kuru luş la rdandı r ve 
ayd ın lanman ın bekçisi olmayı ve aydınlanmayı topluma yaymayı 
amaç edinmiştir . Masonluk bu görüşe 'hakikati ararken ' ulaşmışt ır . 
Hakika t in doğanın gizemleri içinde saklı olduğunu ve bunun ancak 
günümüz bilimsel yöntemi de olan sezgi - akıl - gözlem ve duyu deneyi 
ile ulaşılabileceğini 16. h a t t a 15. Yüzyılın ikinci yar ıs ından i t ibaren 
benimsemiştir. Eski operatif devirlerden beri ise taassup ve boş inanç
la ra karş ı savaşmışt ı r . Daha Tekris Töreninde Üstadı Muhteremin 
adaya boş inançlar üzerine düşüncesini sorduktan sonra, aday ne ya
nıt verirse versin, Üstadı Muhterem hemen sorusuna yanıt ı kendisi 
verir: "-Bizce boş inançlar bilgisizlikten ve karanl ıktan doğan yanılgı
lardır." 

Mason yazar lardan Alex Mellor Kardeş 1964'deki bir yazısında; Spe
külatif Masonluğu Royal Society'nin kurduğunu yazıyor. Yazısında o 
zamanla r elde ettiği tar ihsel bilgilerin ışığı al t ında: "Spekülatif Ma
sonluğun Royal Society'nin bir çocuğu olarak ortaya çıkacağını kim 
düşünebilirdi?" şeklinde dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Bu biçimde 
düşünenler ; 

Royal Society of England'm üyelerinin Mason Localarına gire
rek Masonluğu spekülatif a lana kaydırdıklarını kabul ediyor
lar. Masonların bilgin kişilere saygıları ve geleneklerinden ge
len alçak gönüllüklerinin Royal Society üyelerinin loca yöne
t imlerine geçirilmelerini sağladığını ve sonunda Kardeşlerin 
İnsanl ık mabedi inşası yolunda daha etkin, daha düzenli ve 
uyum içinde çalışma arzularının Londra Büyük Locasının ku
ru lmasın ı gerçekleştirdiğini. 

ön görüyorlar. - • 

İngiltere Birleşik Büyük Locasının resmi tarihsel belgesini oluşturan 
yıllıklarında "Önemli Masonik Etkinlikler" başlığı alt ında 10 sayfalık 
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bir bölüm vardır ve kronolojik bir liste halinde 200 tarihsel olay açıkla
nır. Listenin en başında şu iki cümle bulunuyor: "1717 de Büyük Loca 
kuruldu. Büyük Üsta t Anthony Sayer'dir." Yani İngiltere Birleşik Bü
yük Locası; Spekülatif Masonluğun 1717 de 4 locanın bir anda maso-
nik düzeni k u r m a k için bir araya gelmeye k a r a r verdiklerini kabul 
eder. Büyük Locanın, bir dünya kardeşlik örgütlenmesi o luş turmak 
için kurulmuş ilk spekülatif masonik örgütlenme olduğu anlatılır. Bü
yük Loca bu görevinde başarı sağlamıştır. Dolayısıyla İngiltere Birle
şik Büyük Locasının masonik yıllıklarını okuyan bütün okurların bu
nu böyle bilmesi doğaldır. 

Mellor yazısında Masonluğu İngiltere'de, aynı zamanda Royal Society 
ku rumu üyesi olan Thomas Sprat t 'm kurduğunu yazıyor. Adının gizli 
kalmasını arzu ettiğinden, Desaguliers ve Anderson'u öne ç ıkararak 
anayasa düzenini onun hazırladığını söylüyor. Faka t Sprat t ' ın Spe
külatif Masonluğu icad ettiğini düşünmek çok yanlış olur. Çünkü; ay
nı zamanda Royal Society kurucusu da olan Spra t t 1717 den yıllarca 
önce yazdığı ta r ih ki tabında Spekülatif Masonluğun daha önceki de
virlerine ait tar ihsel olayları açıklamıştır. Kitabında Büyük Locanın 
ku ru lu şundan 110 yıl önce yazılmış Schaw kura l la r ından t u t u n da, 
VI. James ' in Tekris Töreninden, Robert Moray'den ve daha bir çok es
ki spekülatif etkinliklerden bahsediyor. İskoçya'da Masonluğun çok 
eski devirlerden beri çeşitli dinsel görüşlere büyük tolerans gösterdi
ğini ve ilgi alanının "doğa v e bi l imin g izemler in i aramak" olduğu
nu açıklıyor. Kitabında şöyle bir pasaj var: 

"Masonluk topluluğunu oluş turan üyelerin a ra la r ına çeşitli 
ülke, din ve meslekten kişileri özgürce seçtiklerini eklemek 
gerekir. Kendi özel amaçlarına ulaşabilmek için bunu gerekli 
görüyorlardı. Çünkü onlar İngiliz, İskoç, İr landa, papalık ve
ya protestan felsefesi geliştirmek amacıyla değil, insanlık için 
bir felsefe geliştirmeyi amaç edinmişlerdi". 

Peki, yanlış olduğuna şüphe olmayan Spekülatif Masonluğun resmen 
başladığı 1717 tar ih i nereden ortaya çıktı? 

Bunun nedeni Masonluğun önce İskoçya da örgütlenmeye baş lamış 
olması ve İskoç kökenli İngiltere kral lar ının hepsinin aynı zamanda 
birer Mason olarak hem İskoçya'da, hem de İngil tere 'de Ma
sonluğun gelişimini desteklemeleridir . Bilindiği gibi İskoç kökenli 
kral II. Charles 'dan sonra Alman kökenli Hannover Hanedanl ığ ın ın 
ülke yönetimine geçirilmesini İngiltere ve bi lhassa İskoçya toplumu 
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ve M a s o n l a r ı n b ü y ü k bö lümü uygun görmemiş ve bu k iş i le r 

JaLo bitlerdi adı allın da Hannover Hanedanlığını duşufniek lçHft Âjâ-
ğı yukar ı bir yüzyıl kadar süren çeşitli etkinliklerde bulunmuşlardır . 
Hannoverler de doğal olarak iktidarlarını yürütebilmek amacıyla içte 
ve dışta Jakobit ler i or tadan kald ı rmak için uğraşmışlardır . 

Hannoverler ikt idara geçince Londra'da Jakobit avı başladı. Londral ı 
Masonlar korku içindeydi. Jakobi t lere sempat i gösteren herkes ten 
şüpheleniliyordu. Ancak bunun yanında bü tün İngiliz Locaları 1602 
Schaw kura l lar ına göre yürütülen İskoç Ana Localarından berat ala
rak kurulmuşlardı . Londra'da birleşen 4 Locanın da kurulurken Shaw 
İskoç Ana Localarının her hangi birinden berat aldığına şüphe yoktur. 
Çünkü İskoç Locaları devrin masonik otoritesinin tek kaynağı idi. 

Bu gelenek doğal olarak Hannover taraf tar lar ını raha ts ız etmişt ir . 
Örneğin İskoç Localarının uzun yıllardan beri fon topladığı biliniyor
du. Gerçi fonlar Kralın, Protestan ülkelerin, eski sitelerin ve Masonla
rın yarar ı için toplanıyordu; ama bir taraf tan da bu fonlarla Hanno-
verleri düşürmek amacıyla İskoçya'ya silah sat ın alındığı söylentisi 
dolaşıyordu. Londra Masonlar ının çalışmalarını sürdürebi lmek için 
bu tehlikeli Jakobit toplulukların davranışlarından kendilerini soyut
lamalar ı gerekirdi. Ancak çözümü olmayan bir sorunla karş ı karşıya 
kalınmışt ı : Mason olarak etkinlik gösterebilme haklar ı çoğu Jakobi t 
olan İskoç Schaw Localarından geliyordu. 

Çözüm zorunlu olarak masonik kural lara tamamen aykırı oldu. Alter
natif başka bir merkeze bağlamak zorunluluğunu dört loca birleşerek 
kendilerini yönetmesi için bir Büyük Loca ku ra r ak çözdü. Araların
dan S tua r t taraf tar lar ını uzaklaş t ı rmak ve çalışmalarını Hannover-
lerin kabul edebileceği bir şekle sokmak için 1717 de Londra Büyük 
Locasını Anglo-Alman bir soylu olan Anthony Sayer başkanl ığında 
kurdular . Anthony Sayer'in kıdemli Mason olmadığı ve daha önce sa
dece Koruyuculuk görevi yapmış olduğu göz önünde bulundurulursa , 
seçimlerin ve Büyük Loca Kuru luşunun Hannoverler in kontrolü ve 
denetimi alt ında yapıldığı ortaya çıkar. 1717'den önce üst düzey yöne
t imde bu lunmuş kıdemli Masonlar da bu tar ih te gözden düşmüştür . 

Londra Büyük Locası kurulduktan sonra diğer bütün Locaları kolayca 
kontrolü altına aldı. Çünkü daha önce kendileri gibi İskoç Ana Locala
r ından berat a larak kurulmuş Localar, ancak Londra Büyük Locasın
dan berat alır larsa çalışmalarını sürdürebiliyorlardı. Büyük Loca ay-

(1) Jakobitler; Stuart hanedanlığı taraftarı Masonlar 
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rica Üstadı Muhterem olmak için "Üstad Görevi" (Master's Par t ) adlı 
bir ritüelin öğrenilmesini şart koştu. Bu değişiklik Locaların kendi ba
şına davranarak , Büyük Locanın haberi olmadan Üstadı Muhte rem 
seçmelerini engellemek için yapılmıştı. Oysa Eski Yükümlülükler bir 
Locanın Üstadı Muhteremini, Loca üyelerinin bizzat seçmeleri gerek
tiğini yazıyordu. Bu durumda ise Üstadı Muhterem olabilmek, seçilen 
Kardeşin "Üstat Görevi" ritüelini bildiğini Büyük Locanın tasdik et
mesiyle gerçekleşemiyordu. 

Bunun yanında Localar m ü m k ü n olduğunca Jakobit kökenlerine ait 
eski belgeleri yok etmeye çalıştılar. Örneğin 1718'de Büyük Loca arşi
vinde çıkan bir yangında birçok masonik belgenin yanmış olması olayı 
bunun la bağdaşt ı r ı lmaktadır . * „ 

Konuya değinmemin nedeni, Spekülatif Masonluğun ileri sürüldüğü 
gibi Royal Society'nin eseri olmadığını, 1717'den çok daha eski devir
lerden beri var olduğunu ve amacının insanlığın gelişimi için pozitif fi
kirler üretmek, bunları uygulamaya geçirmeye çalışmak olduğunu ve 
t am tersine Royal Society'nin Masonluğun bir eseri olduğunu açıkla
mak içindir. Bu amaçla; önce 17. Yüzyılda yeşermeye başlayan Aydın
l anmanın anlamını , sonra da Kraliyet Kurumu ve geriye doğru 16. 
Yüzyıla kadar izlenebilen Masonluğun spekülatif çalışmalarını hatır
l a tmak ta ya ra r olduğunu sanıyorum. 

18. Yüzyıl kökü ve ereği öteki dünyada bu lunan bir yaşam düzeyin
den, kökü ve ereği bu dünyada bu lunan bir yaşam düzeyine geçişin 
başlangıcıdır. Rönesans ' ın ortaya koyduğu görüş, buluş ve ilkelerin 
sistemli bir düşünce biçiminde derlenip, düzenlenmesi bu Yüzyılda ol
muştur . Akıl Yüzyılı diye tan ınan 17. Yüzyılda akim doğayı kavraya
bilecek tek araç olduğu ve doğanın ancak akılla bulunan matemat ik-
fizik yöntemlerle keşfedilebileceği görüşü hâkim olmuştu, insana , iyi 
ile doğrunun, Tanrının, Ruhun akılla kavranabileceği güvencesi gel
mişti . Dekart , Spinoza, Leibniz bu ana düşünceden yola çıkarak bü
yük düşünme sistemleri ileri sürmüşlerdi. Ancak bu sistemler hep me
tafizik temellerle açıklanmıştı . 18. Yüzyılda ise metafizik sistemler
den giderek vazgeçilmiş, doğa karşısında başarı kazanan akıl, kül tür 
dünyasına uygulanmaya başlamıştır . 

Aydınlanmanın düşünür lere ve topluma yayılması ilk defa İngiltere 
de başladı. Yayılmayı sağlayan gerçek kişinin ise John Locke (1632 -
1704) olduğunu söyleyebiliriz Locke, Kraliyet Kurumu üyesi ve Ma
sondur. Ömrü boyunca Aydınlanmaya özgü düşünceleri yaymaya ça
lışmıştır. Bireyin özgürlüğü, aklın yaşamın kılavuzu olduğu, kül tü-
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rün bilimde, dinde, politikada, eğitimde ve her alanda geleneklerden 
ve baskı lardan kur tar ı lması gerektiği onun konuş mâlâr lnln V6 yâZl-
larmın sürekli ana konuları olmuştur. Locke'un devlet felsefesi görü
şü siyasi liberalizmi hazırlamış, Hıristiyanlığı akla uygun bir biçime 
sokma çalışmalarını başla tmış , eğitim üzerine çalışmaları ise akılcı 
bir eğitim çığırını açmıştır. Locke; doğru bilginin ancak iç ve dış dene
yimlerle elde edilebileceğini ileri sürerek ampirizmi topluma anlat
mayı başarmış t ı r . 

Böylece İngiltere'de topluma yayılmaya başlayan Aydınlanma, kısa 
süre sonra Frans ız top lumuna yansımış ve Frans ız lar İngiliz düşü
nür ler inden aldıkları bilgileri geliştirerek, baş ta Voltaire Kardeş ol
mak üzere bü tün ansiklopediciler Aydınlanmayı geniş çevrelere yay
mışlardır. Locke görüşü, İngiliz Deizmi, Hume görüşü Fransa 'da, İn
giltere deki başlangıcından çok daha cesur, çok daha radikal ve çok da
h a ser t biçimlere bürünerek Fransız devrimini doğurmuştur . Kısaca 
18. Yüzyıl, gerçeği öğrenmeye çalışmadan önce, onu bilmenin yolunu, 
yöntemini araşt ı rmayı kendisine çıkış noktası yapmıştır. Böyle düşü
nenlerin toplanarak aralar ında fikir alış verişi yaptıkları bir kuruluş 
ise ilk defa İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Bu kuruluş "Royal Soc i e ty 
of England"dır . 

Royal Society of England dünyanın en eski ve saygınlığını halen koru
yan bir bilimsel kuru luş tur . Okulda okuduğumuz fizik ki taplar ın ın 
birçok üni te başlıkları, aynı zamanda Mason olan kurucu ilk üyeleri
nin adlarıyla açıklanıyor: Hooke Kanunu, Böyle Kanunu, Brown Ha
reketi , Newton Kanunlar ı , Leibniz Teoremi, Huygens Konstrüksiyo-
nu, Halley Yıldızı. Kurucular arasında başka ünlü Masonlar da saya
bil ir iz: Chr i s tophe r Wren , J o h n Evelyne, J o h n Wilkins , E l ias 
Ashmole, John Flamsteed, John Locke gibi. Resmi bir bilimsel top
luluk kurma karar ının verilmesini tarihçi Sir Henry Lyons şöyle anla
tıyor: 

"Sivil savaş s ırasında (Cromwell zamanında) , deneyle ilgile
nen veya o devirde söylendiği gibi yeni felsefeyle ilgilenen, ge
niş bilgi ve kültüre sahip aralarında öğretim üyelerinin de bu
lunduğu bir grup, 1640 dolaylarında, a r a l a r ı ndan bir in in 
evinde veya çoğunun öğretim üyesi bulunduğu Gresham Col-
lege yakınındaki bir tavernada zaman zaman tar t ışmal ı top
l a n t ı l a r düzenl iyor lardı . Cromwell ' in ö lümünden sonra , 
1660'da monarş in in yeniden düzenlenmesinden cesaret ala-
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rak, bu toplantıları daha serbest bir şekilde yürütmeye başla
dılar. Oxford'da görevli bir bölüm öğretim üyesi de a ra la r ına 
katılınca gizli olmayan bir filozoflar topluluğu kurmaya ka ra r 
verdiler". 

Tarihçi Ar thur Bryant, Kral II. Charles'm da deneysel bilim taraftarı 
olduğunu yazıyor ve bu tu tumunun Royal Society kurma kararının ve
rilmesini cesaretlendirdiğinden bahsediyor: 

"Tutucu dinsel formüller yerine, akılcı davranışlar ı yeğleyen 
Kral t a h t a geçtikten sonra, topluluk ona başar ı lar ını göster
me olanağı buldu. Kralın t a h t a geçişinden kısa süre sonra, 
Kraliyet Kurumu Gresham Kolejde kuruldu ve Kral ku rumun 
koruyucusu oldu". 

Aslında bu tar ihten önce, Cromwell devrinde bu topluluğun gizlenme
den deneye dayanan bilimsel felsefe geliştirmeye kalkması kolay bir iş 
değildi. Kutsal Kitabın söylediklerinin dışında her hangi bir deneysel 
girişimde bulunmak büyücülük kabul ediliyordu. Cromwell 200 yaşlı 
kadını büyücülük yapıyor diye yaktır tmışt ı . 

Bu devre gelinceye kadar , 13. Yüzyıl boyunca Kilise s is temat ik bir 
inanç biçimini dayatmıştı. Bu sistem İsa'nın öğretilerinden çok Kilise
nin yarar ın ı koruyan teolojik telkinlerle yürütülüyordu. Kilise ileri 
sürdüğü dogmaları eklektik bir felsefeyle yürütmeye çalışıyordu. Bü
tün üniversi teleri kontrolü al t ında tutuyor ve bunlar ın eğitim prog
ramlar ın ı kendi düzenliyordu. Örneğin Galileo'nın Pisa kulesinden 
çeşitli özgül ağırlıklardaki maddeleri a ta rak yaptığı ünlü deneye Kili
se şu yanıt ı vermişti : 

"Değişik ağırl ıklardaki cisimler asl ında aynı hızda düşüyor
lar, ancak Engizisyona karşı olan kişiler bir takım gösterilerle 
halkı yanı l tmaya çalışıyor". 

Günümüzde deneysel bir gözlemin teolojik açıklamalarla reddedilme
sini anlayabilmek güçtür. Çünkü bizler 17. Yüzyıldan beri düşüncele
rimizi fiziksel gerçeklere göre geliştirmenin şar t olduğunu algıladık. 
Bu değişim biraz önce açıkladığım filozoflar topluluğunun "doğanın 
gizemlerini a raş t ı rmak için" bir kuru luş oluşturmaya k a r a r verme
siyle gerçekleşmiştir. Dogmaların düşüncelerini etkilememesi için de 
toplant ı lar ında dinsel ve politik ta r t ı şmalar ı yasaklamışlardır . De
neysel bilim bu gruptan doğmuştur. 
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Royal Society'nin ilk toplantıs ından i t ibaren eksiksiz toplantı rapor
ları tu tu lmuş tu r . İlk raporda kurucular ın k u r u m u k u r m a nedenleri 
şöyle açıklanıyor: 

"Kurucuların büyük bölümü Christopher Wren'in konferans¬ 
,, larmı dinlemek için uzun süreden beri Gresham Kolejde yapı

lan etkinliklere katılıyorlardı. O gün de konferansın hemen 
sonrasında, geleneksel olarak konuyla ilgili soru ve katkı lara 
geçildi. Sorular arasında, Fizik-matematik çalışmaları geliş
tirmek için bir kolej kurma görüşü ileri sürüldü. Toplantılarda 
daha formel bir biçimde fikir yürütebilmek, değişik konularda 

.! daha yerinde karar lar verebilmek için böyle bir topluluğu kur
man ın çok yarar l ı olacağı görüşünde birleşildi. F ransa 'da , 
Kralın kurduğu "Akademi" adlı kuruluşa edebiyat ve felsefey
le uğraşan kişilerin gönüllü olarak katıldıkları ve böylece çe
şitli bilgileri geliştirdikleri, deneysel felsefeyi güçlendirecek 
bazı girişimlerde bulunabildikleri örnek gösterildi." 

Kurum üyeleri çal ışmalarında Francis Bacon'ı örnek almıştır . Bunu 
ilk top lan t ı l a rdan bir inde Thomas S p r a t t ' m hazır ladığı , üyelere 
dağıt ı lan Roya l S o c i e t y Kuru luş Tarih i ki tapçığından anlıyoruz. 
Kitabın kapağında üyelerden John Evelyne'in yaptığı bir gravür var
dır: 

Ön cephede bulunan salondan geniş bir doğa manzaras ı göze 
,,, . çarpıyor. Salonun arkas ında kubbeli bir veranda var. Sol ta

raftaki açıklıktan uzaktaki Gresham Koleji binası seçilmekte. 
Verandaya iki basamakla çıkılıyor. Kubbenin yerleştirildiği 
sü tun l a r üzer inde II. Charles ' ın topluluğa a r m a ğ a n ett iği 
sembolik süsler asılmış. Salon siyah-beyaz karolar la döşeli; 
sağda, içinde bilimsel kitaplar bulunan bir etajer var. Etajerin 
kenar ında üzerinde Kraliyet imzası bu lunan bir diploma gö
rülmektedir . Sü tun la ra çeşitli semboller asılmış: 4 pergel, 3 
gönye, 2 şakul, ayrıca bir teleskop, bir uzun sandıklı saat, kü
çük bir deniz saati, 2 dünya küresi ve çeşitli havan ve havan el
leri var. 

Kubbenin t am alt ortasına bir sütun üzerine II. Charles 'm bir 
büstü yerleştirilmiş. Kanatlı bir melek II. Charles'ın başı üze¬ 
rinde defne dallarından yapılmış bir taç tutuyor. Büstün sağı
na Royal Society'nin seçilen ilk başkanı VVilliam Brouncker 
oturmuş. Parmağıyla büstün sütunu üzerine kazınmış olan II. 
Charles ' ın Royal Society'nin kurucusu ve destekleyicisi oldu-
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ğunu bel i r ten yazısını göstermekte. Büs tün solunda ise, o 
tar ih ten 50 yıl önce vefat etmiş Francis Bacon yer alıyor. Boy-

İ nunda; ucunda çapraz yerleştirilmiş iki anah t a r bu lunan bir 
madalyon asılı. Sol elinde üzeri Kraliyet süsleriyle bezenmiş 

l bir pa ra kesesi tu tmakta . Sağ eliyle arkasındaki sü tuna asılı 
olan avadanlıkları gösteriyor. Ayaklarının dibinde yerde Kra-

| liyet Kurumunun ondan i lham aldığını gösteren bir yazı var. 
î Resimde Kraliyet Kurumu kurucularının Francis Bacon'a sıkı 

bağlılıkları açıkça görülüyor. 

Bu resim üzerinde günümüz Masonluğunda da rut in kullanılan sem
bollerin bulunduğuna şüphe yok. Ressamın bunu tesadüfen yaptığını 
söylemek çok güç.. Resimdeki 3 kişi Masonluktaki görevlilerin oturum 
düzenine dikkat edilerek yerleştirilmiş. Kral II. Charles Üstadı Muh
teremin yerini almış, doğuda ortada bulunuyor. Güneş ışınları arka
dan sırtına geliyor. Kurumun başkanı Brouncker 1. Nazırın, Bacon ise 
Önceki Üstadı Muhteremin yerinde. 

Masonluğa göre Süleyman Mabedi inşa edilirken mabedin al t ındaki 
bir odada, Tufan 'dan sonra Nuh 'un üzerine bilimin b ü t ü n sır larını 
yazdığı bir sü tunun varlığından bahsedilir. Sü tunun üzerine Nuh 'un 
yerine II. Charles 'm büs tünü yerleştirmekle, bağnaz görüşler ileri sü
ren güçlere karşı Kralın bilim ve medeniyeti kurtardığı açıklanmak is
teniyor. 

Spra t t k i taba bu gravürü doğrulayan bir paragraf da eklemiş: 

«* "Bu girişim başarılı olmadığı takdirde, insanlık yalnız güncel 
j a raş t ı rmala rdan yoksun kalmayacak, gelecekte boş çalışma¬ 
' lar yapılmış olduğuna da ağlayacak. Bu girişim, bu yoldaki 

son büyük girişim olacaktır. Bu girişim başarısız olursa, giri-
I şimciler yalnız içinde bulunacağımız cehaletten sorumlu ol¬ 
* mayacak, aynı zamanda bizden sonra gelecek nesillerin yapa¬ 
! cakları yanlışların da sorumlusu olacaklardır." t 

Bacon bir bu luşun bilimsel olabilmesi için teorilere değil gerçeklere 
dayanması gerektiğini söyleyen ilk kişidir. Şöyle diyordu: ı 

I "Doğa filozofunun, doğanın ve bilimin gizemlerini a raş t ı -
î r ı rken olayı hem gözleyerek incelemesi, hem de deneyden ge-
*. çirmesi gerekir. Bulgusunu ancak bundan sonra bir teori ola

rak ileri sürebilir. Ortaya çıkan bulguları yanlış algı lamamak 
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için de bilimsel düşüncenin geleneklerin etkis inde ka lma
ması, edindiği bilgileri tarafsız bir görüşle yorumlaması gere
kir." 

Bacon'm kitabı Yeni Atlantis ' in ilginç tarafı, bilimsel a raş t ı rmanın 
nasıl yapılacağını açıklayan bir ku rumun oluşturulması ve uygulana
cak yöntemi öğretmekle görevlendirilmesidir. Ölümünden bir yıl son
ra basılan eserinde bir bilim kurgu gibi güney denizinde yolunu kaybe
den gemide bulunanlar ın başına gelenler macera romanı gibi anlat ı
lır. Yolcular güney denizinde B e n s a l e m adlı bilinmeyen bir adaya çı
kar lar . Adanın yerlileri onları isteksizce karşılar . Yerlilerin bilimsel 
bir düzenle ku ru lmuş ekonomik sistemleri vardır. Adanın Yönetim 
Merkezi Süleyman' ın Evi veya 6 Günlük Eser Koleji adı verilen bir 
binada bulunmaktadır . Yöneticiler dünyanın diğer bölgelerindeki in
sanların ihtiraslı fikirlerini bulaştırmaması için toplumun izole bir şe
kilde yaşamas ına k a r a r vermişlerdir. 

Yöneticilerin ayrı görevleri vardır. Bir bölümü kitapları okuyarak in
sanlığın bilgi birikimini ve deneyimlerini özümlerken, diğer bölüm bu 
deneyimlerin doğruluk derecelerini inceler ve elde edilen sonuçları 
toplar. Bir bölüm ise gözlemlerde bulunmak için sürekli seyahat eder. 
Bir başka bölüm, bir yandan teknik uygulamalar üzerinde çalışırken, 
öte yandan yeni deneyler gerçekleştirir. Süleyman Evinin başkanı ise 
yapılan bü tün çalışma ve deneyleri düzenli teorilere dönüştürür . Ki
tabın son bölümü, bilim ve teknoloji alanındaki uygulamaları tek bir 
sistemde toplayan ritüelik veya sistematik açıklamalara ayrılmıştır. 
Adadaki düzen, Masonluğun ilkelerine ve yönetim biçimine t amamen 
uyuyor. 

Londra da, Gresham Koleji binasında çalışmalarına başlayan Roya l 
S o c i e t y kurucular ının bir bölümü, daha önce de değindiğim gibi, za
ten aynı b inada gizli bir şekilde 1640'dan beri çalışmalarını yürü tü
yorlardı. Bu konuda eldeki belgelerden biri kuruculardan Robert Boy-
le'un Paris 'te oturan eski hocası Isaac Marcombe'a 1646 da yazdığı bir 
seri mektuptur . Böyle bu mektuplarda ilk defa Görünmez Kolej adı
nı kullanıyor; 

"Çok sevindiğim bir olay Görünmez Kolejin köşe taşının (bu
rada Böyle Görünmez Felsefe koleji deyimini kullanıyor) kon
muş olması ve beni a ra lar ına kabul etmeleridir." 

Böyle, bu mektubu yazdığı zaman 18 yaşındaydı. Görünmez Kolej de
yimini düzenli toplanan ve aralarında tart ışmalar yapan bir grubu an-
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l a tmak için kullanmıştır . Yazdıklarını masonik duygularla açıklıyor. 

anıyor. Düşüncenin 
canlı bir mabet inşa etmesi: 

"Ve bu günden i t ibaren Kolejinizin yapımına bir kaç t aş koy
m a k isteyen en acemi işçiyi de küçük görmeyiniz". 

Devam ediyor; 

"Toplantılarda doğa felsefesi, mekanik ve ziraat konularında
ki yeni buluşlar ın uygulanması konuları tartışılıyor. Ancak 
Kolejde eğitim bir program çerçevesinde yapılmıyor. Okulda 
okuduğum felsefe, toplantıya katı lanların bilgi düzeyinin çok 
altında. Bunlar çok meraklı ve çok geniş bilgiye sahip kişiler. 
Alçakgönüllü ve herkese açık dehalar. Aralarında en az bilgili 
olanın bile açıklamalar ını sabırla dinlemekten kaçınmıyor
lar. Sınırlı görüşü olan kişilere bile sevgi ve ilgi ile yaklaşan be-

•" yefendi kişiler. Bu kişileri sadece evrensel iyi yüreklilik yetin¬ 
" •"• diriyor. Her şeyi iyi yönden almayı amaç edinmişler ve sadece 
' insanlığın iyiliği için çalışıyorlar." 

Bu deyişler özel bir kuru luşun , Masonluğun deyişleri. 

Oxford'da geometri profesörü olan kurucu üyelerden John Wallis, 
1678 de yazdığı bir k i tap ta kuru luşu şöyle açıklıyor; 

"Londra'da oturduğum zamanlarda, 1645'e doğru her iki Üni-
versitemizdeki çalışmalar sivil savaş nedeniyle durmuştu. Bu 
a rada birçok ünlü teologla teoloji konusunda sohbetler yap
maya başladım. Bunun yanı sıra, doğa felsefesine ve insan bi
limleri a lanlar ına merakı olan değerli kişilerle de tan ışmaya 
çalışıyordum. Bilhassa "yeni felsefe" veya "deneysel felsefe" 
alanına merakı olanlarla... Bu kişilerle birlikte verdiğimiz bir 

' ka ra r sonucu her hafta Londra'da belirli gün ve saatte toplan¬ 
; - maya başladık. Aramızda konuları düzenli bir biçimde işle

mek ve tar t ı şmak için bazı kural lar koyduk ve yapılan deney
lerin giderini karşı lamak için her hafta hepimizin katkıda bu
lunmasına karar verdik. Politik ve dinsel konularda tart ışma
yı aramızda yasaklamamız birçok felsefi araşt ı rmayı özgürce 
ta r t ı şmamızı sağlıyordu. 

; 1648 -1649'a doğru, bir bölümümüz Oxford'a göç etti. Önce Dr. 
Wilkins, kısa süre sonra ben ve Dr. Goddart. Böylece grubu-
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muz ikiye bölündü. Londra'dakiler toplanmayı sürdürdüler . 
Biz de toplantı larımıza Oxford'da devam ettik. Amacımız bu 
çalışmaları topluma sunulabilecek bir şekle sokmaktı." 

O tar ihlerde politik ve dinsel tar t ışmalar ı yasaklayan ve bilim ve do
ğanın gizemlerini a raş t ı ran ve tar t ı şan tek bir kuruluş vardı: Mason
luk. 

Sir Henry Lyons şöyle diyor: 

"Filozoflar uzun yı l lardan beri çalışt ıkları konu la rdan çok 
mut luydular ve güven al t ında çalışabilecekleri, daha formel 
bir örgüt lenmenin oluşmasını ümitle bekliyorlardı." 

Wallis'in bahsett iği Londra'daki topluluk ve Oxford gibi başka şehir
lerde de oluşmuş topluluklar tamamen Masonluğun o devirdeki örgüt
lenmesine uymaktadı r . Çeşitli veriler; Royal Society k u r m a projesi
nin Wilkins, Oxford'da bu lunurken onun evinde yapılan bir seri top
lan t ıdan sonra gerçekleştirildiğini, Royal Society ku ru lmadan önce 
çeşitli şehirlerde benzer başka gruplaşmaların da bulunduğunu ve bu 
gruplar ın toplant ı lar ında Masonluğun sembol ve deyişlerini kullan
dıklarını or taya ç ıkarmaktadır . Royal Society, Londra 'da yı l lardan 
beri toplanılan mekânlardan biri olan Gresham Kolejinde resmen ku
rulduğuna göre, bu Kolejin kuruluşu ve Royal Society'nin oluşmasın
daki ro lünü incelemek, Masonlukla olan ilgisini or taya ç ıkarmaya 
yardımcı olacaktır. 

G r e s h a m Koleji , 1579 da vefat eden Thomas Gresham'm vasiyeti 
üzerine kurulmuştur . Thomas, 1519 da tüccar bir ailenin oğlu olarak 
dünyaya gelmiş, başarılı bir iş adamı olmuş, zengin bir kişiydi. İngil
tere'de kâğıt imalatını ilk defa o gerçekleştirmiştir. Giderek daha zen
ginleşen Gresham, I. Elizabeth'i finanse eden bir kişi durumuna geldi 
ve Londra Kraliyet Borsasını kurdu. Eğitime çok önem veren Gres
ham, Borsadan gelen sürekli gelirle bir vakıf kurdu ve vakfın geliriyle 
Londra 'da kendi adını taş ıyan bir kolej inşa edilmesini vasiyet ett i . 
Ayrıca kendi arazisi üzerinde yedi Profesörün lojmanlarının ve eğitim 
binalar ının inşa edilebileceği bir fon da ayırdı. Vasiyetinde; Kolej ça
lışmalarının topluma açıklanması için binada büyük bir konferans sa
lonu yapılmasını ve her konferansın en az iki defa verilmesini şart koş
muştur . Biri toplumun anlayabilmesi için İngilizce, diğeri yabancıla
r ın anlayabilmesi için Latince olmak üzere... Vasiyetnamesinde Ko
lejde eğitimi yapılacak konuları da belirtmiştir; bunlar teoloji, tıp, geo-
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metri , astronomi, retorik, hukuk ve müziktir. Kolejin inşaat ı 1598'de 
t amamlanmış ve öğretim üyeleri çalışmalarını yürütebilmeleri için 
parasa l yönden desteklenmiştir . 

Prof. Mackie şöyle diyor; 

"Gresham Kolejinin gelenekleri Royal Society kurucuları üze
rinde önemli etki bırakmıştır. Kurumun çalışma düzenini et
kileyen tar ihsel olay Gresham Kolejindeki toplantı lara daya
nır ve Elizabeth devrinin sonlarında ve Stuar t devrinin başla
rında yapılmış olan bu toplantıların bıraktığı iyi izlenim Royal 
Society ku ru luşunu sağlamıştır . 

Gresham Kolejinin gelenekleri Kraliyet Kurumun kurucuları 
üzerinde önemli etki bırakmıştır. Kurumun çalışma düzenini 
etkileyen tar ihsel olay Gresham Kolejindeki toplant ı lara da
yanır ve Elizabeth devrinin sonlarında ve Stuar t devrinin baş
larında yapılmış olan bu toplantıların bıraktığı iyi izlenim Ro
yal Society kuru luşunu sağlamıştır." 

Royal Society'e ilk Kraliyet beratı verildiği zaman üyeler arasında bu 
Kolejde çalışan 10 profesör vardı: Christopher Wren, Walter Pope, Da-
niel VVhistler, Laurence Rooke, Isaac Barrow, Robert Hooke, William 
Pt ty , Thomas Baynes, Jona than Goddard ve VVilliam Croome. 

Gresham Koleji ile Masonluk aras ındaki bağıntı konusunda 1772 de 
yayınlanmış olan VVilliam Pres tonun "Masonluk Açıklaması" adlı ki
tab ında bilgiler yer alır. Ki taptaki bir alt başlık Thomas Gresham'a 
ayrılmış. Bu alt başlığı merkezi York kentinde bulunan iki ayrı Ma
sonluk Bölge Başkanlığını açıklamak için koymuş; 

•l Kuzeydeki kardeşler Bedford Dükünün yönetimindeydi. Gü
neydeki kardeşleri ise Sir Thomas Gresham yönetiyordu. Bu
nunla beraber, Güneydeki masonlar önemli konularda York 

- Locasına danışmak durumundaydı lar . 

Pres ton , 1567'den önce k u r u l m u ş olan York Locas ın ın , 1599'da 
Shaw'ın kurduğu düzendeki Kilwinning Bölge Locası gibi çalıştığını 
da yazıyor. 

Kitabında bir de dip not var; 

Sir Thomas Gresham kendi olanaklarıyla Londra da bir borsa 
binası inşa ettirmeyi ileri sürmüş ve kardeşlerinden bu yapıda 
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hisse a lmak isteyenlerin bulunup bulunmadığını sormuştur . 
Görüşü kabul edilmiş ve işlem için Londra'da bazı binalar sa
tın alınarak, yapının ilk taşı 7 Haziran 1567'de yerleştirilmiş
tir. İnşaa t la yakından ilgilenildiğinden bina aynı yılın kası
mında tamamlanmışt ı r . Bina inşa edildiği ilk zamanlarda sa
dece Borsa adıyla anılıyordu. Ancak 25 Ocak 1570 de I. Eliza-
beth, bir grup soylu ile birlikte Somerset House'daki sarayın
dan yola çıktı ve Threadneedle caddesini geçerek Sir Tho-
mas 'm evine akşam yemeğine geldi. Yemekten sonra Majeste
leri gezmek üzere Borsaya geçti ve güney kapısından içeri gir
di. Bütün binayı gezdi ve Kentin en güzel mallarıyla dolu gale
rileri gezerken adeta büyülendi. Daha sonra trompet ve t ram
petlerle yapının Kraliyet Borsası olarak ilan edilmesini em
retti . Bu olay sırasında Sir Thomas Gresham topluma Mason
luk Bölge Başkanı olarak tanıtıldı. 

Preston şunlar ı da ekliyor; 

Elizabeth yönetimi sırasında, Krallığın çeşitli bölgelerinde lo
calar kurulmaya başladı. Bilhassa Londra ve çevresinde kar
deşlerin sayısı hızla a r tmaya başladı. Ve kardeşliğin verdiği 
güçle Sir Thomas Gresham'ın himayesi a l t ında birçok büyük 
eser ortaya çıktı. 

Kısaca Preston, Sir Thomas Gresham'ın önemli bir Mason olduğunu 
açıklıyor. Ayrıca Masonluğun I. J ames zamanında İngiltere ve İskoç-
ya da geliştiğini ve Locaların Krallık yönetimi altında birleştiğini söy
lüyor. Mason Localarını Mason olmadan bir kralın bile yönetemeyece-
ği, Masonluk kurallarınca açıktır. Kral James ise Scoon ve Perth Loca
sında 1601 de tekris edilmiştir. 

Preston Sivil Savaş konusuna da değinmiştir; 

"Sivil savaşın çıkması İngiltere de Masonluğun gelişimini bir 
süre yavaşla tmış t ı r . Bununla beraber sürgünde olduğu za
man la rda Masonluğa inisiye olmuş II. Charles 'm t a h t a geçi
ri lmesinden sonra, Masonluk onun denetiminde yeniden can
lanmaya başlamıştır . II. Charles zamanında birçok soylu de
netiminde localar kurulmaya başlamış ve birçok centilmen ve 
ün lü üniversi te profesörleri bu localara girmek için başvur-
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muşlardır . Sir John Denham 1667 de mesleğin Büyük Üstadı 
seçilmiştir. Bu kişi Royal Society'nin 42 numaral ı kurucu üye
sidir. Aynı o turumda Christopher Wren'de Loca Başkanı se¬ 
çilmiştir". 

Preston ilginç bir konuya daha değiniyor; *"". 

" 23 Ekim 1667'de II. Charles masonik bir törene katı lmıştır . 
Törende Kra l mason giysileri giymiş ve Yeni Kra l iye t 
Borsas ının temel taş ını koymuştur . Bu t a ş masonik temel 
a tma törenine göre yerleştirilmiş ve Ashmole astrolog ola
r ak tören için uygun olan astrolojik gün ve saa t i hesapla
mıştır". 

Pres ton , S t u a r t l a r ı n Masonluğa gönülden bağl ı l ıklar ını t a r ihse l 
ayrınt ı lar la dile getiriyor. Thomas Gresham'ın da kıdemli bir Mason 
olduğu göz önünde bulundurulursa, Gresham Kolejinde zamanın ma
sonik r i tüel ler ine uygun biçimde toplanıl ıp, toplanı lmadığını an
l amak için İngil terenin eski Masonluk Belgelerini a r a ş t ı rmak gere
kiyor. Bir bölümü Esk i Y ü k ü m l ü l ü k l e r (Antient veya Old Char-
ges)'dir. Elimizde bulunan en eskileri Iskoçya'daki Kilwinning, Aitc-
hison H a v e n ve Aberdeen Localar ının eski yükümlü lük le r id i r . 
Tarihleri yaklaşık Cromwell devrine uyuyor. Ancak ingiltere'de eski 
yükümlülük le r in daha eski versiyonları da bu lunmuş tu r . Bunlar ; 
Mason luğun görüş ve amacını , prens ip ler in i ve Mason la r ın gö
revlerini açıklar şekilde I. J a m e s zamanında , Shaw'ın İskoçya'da 
modern localar düzenini kurduğu devirlerde yazılmış. İlki 1583 ta
rihlidir . Gresham Kolejinin ku ru lu şundan 4 yıl öncesine rastl ıyor. 
Belgenin adı "Büyük L o c a El Yazması"dır . Ayrıca 1583 -1630 
t a r ih l e r i a r a s ı n d a yazı lmış ya r ım düzine d a h a el yazmas ı bu
lunmuş tur . Bunlar a ras ından biri özellikle dikkati çekiyor. I. J a m e s 
zaman ında mesleğin genel denetçisi olan İ n d i g o J o n e s ' u n dokü
manı . Bu dokümanı tarihçi bir mason kardeş sat ın almış (Woodford) 
ve 1879 da yayınlanmıştır . Üzerinde İndigo Jones 'un süslü bir resmi 
bulunan, sarı sayfalara yazılmış, kırmızı maroken kaplı bir el yazma-
sıdır. 

i n d i g o J o n e s El Yazmas ın ın eski yükümlülüklerine ait bir bölümü
n ü n burada açıklanmasında yarar olduğunu sanıyorum; 
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K a b u l E d i l m i ş M a s o n l a r E s k i A n a y a s a s ı 

Şöyle başlıyor: 

Tanr ının gücü, onun Şanlı Oğlunun basireti , Azizlerin lütfü -
ki bunlar üçüncü şahıs-, fakat tek bir Tanrıdır, bizlerle olsun 
ve onların uhrevi saadet ine erişmemiz için, bizleri bu aşağı 
dünyada yönlendirme lütuf göstersinler, Amin. 

Masonluğun, bu eşsiz mesleğin nasıl ve ne şekilde başladığı 
konusunda ve Kral, prensler ve birçok seçkin kişi tarafından 
desteklendiği konusunda bilgilendirmektir . Daha sonra da 
masonlar ın koruması gereken yükümlülükler ini açıklamak
tır. Bu yükümlülükleri gönülden korumak gerekir, çünkü Ma
sonluk değerli bir meslek, meraklarla dolu bir bilim ve liberal 
bir sanat t ı r . Yedi Liberal Sanat ın isimleri şunlardır ; 

1. Gramer; insana doğru konuşma ve okumasını öğretir, 
2. Retorik; insana âdil ve düşünerek konuşmayı öğretir, 
3. Mant ık; insana doğruyu yanl ış tan ayırmayı öğretir, 
4. Ar i tmet ik; insana her çeşit sayıların hesaplanmasın ı ve 

ölçümü öğretir, 
5. Geometri; insana dünyadaki nesnelerin ve her şeyin ölçü

m ü n ü öğretir, bu bilime aynı zamanda Masonluk denmek
tedir, 

6. Müzik; İnsana şarkı söyleme ve kompozisyon yapma sana
tını ve org, harp gibi çeşitli müzik aletlerini metodlu çalma
sını öğretir, 

7. As tronomi; insana güneş, ay ve yıldızların hareket ler ini 
öğretir. 

Bu yedi sanat ın zaten geometrinin içinde bulunduğuna dikka
tinizi çekmek isterim. Çünkü geometri dünyadaki bü tün var
l ıkların ölçümünü, dengesini ve ağırlığını içerir. Denizciler, 
çiftçiler ve t üm insanlar geometriyi kullanıyorlar. Çünkü ne 
gramer, ne mantık, ne de saydığım diğer bilimlerden her hangi 
biri geometri olmadan var olamaz. Öyleyse geometri en şerefli 
ve kusursuz bilimdir. 
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İngiltere'deki en eski yükümlülüklerden biri olan İndigo Jones 'un do¬ 

kumanı doğrudan; GrMham Kolleji kurulurken Sir Thomas Gres-
ham' ın ileri sürdüğü Kolejin çalışma şart lar ını yansıtıyor. O devirde 
yazılmış diğer dokümanlar da hep aynı konuları işliyorlar. Bu durum
da gerek I. Elizabeth devrinde, gerekse I. J ames devrinin başlar ında 
yazılmış masonik l i teratür lere göre hakikat i a r amak için bu 7 bilim 
dalının seçilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Olaya bu yönden bakıldığın
da; Gresham Koleji çalışma şartlarının eski masonik prensiplere göre 
düzenlenmiş olduğu ve kurucusunun bir mason olduğu ortaya çıkar. 
Öyleyse Masonluğun hakikati a ramak için "doğanın ve bilimin gizem
lerini araş t ı rma" felsefesinin Royal Society'i ku ran kişilerin yetişme
sinde büyük rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu durumda Speküla
tif Masonluğun Royal Society'nin bir eseri olmadığı, ters ine Royal 
Society'nin Masonluğun bir eseri olduğu görülüyor. 

Dolayısıyla Masonluk, Aydınlanmanın benimsenmesi, topluma yayıl
ması ve insanlığın günümüz bilim ve teknoloji düzeyine ulaşmasında 
çok önemli rol oynamıştır. Kökenlerimizi iyi anlamak, hakikati a rama 
ve insanlık mabedi kurma yolundaki, sağlam, evrensel ilkelere dayalı, 
çağdaş, ileriye dönük çalışmalarımızda bizlere güç katacakt ı r . 
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M A S O N İ K K O N U L A R 

-•<"- ''<h Of i r 

MASONLUKTA "İP" 
SEMBOLİZMASI 

C e v a d GÜRER 

SYMBOLISM OF "CABLE - TOW" 

In his article the author explores the etymology, historical background and 
symbolism of the Cable Tow. Although masonic history of the cable tow is not very 
clear, rope around the neck has a long past. History suggests that in India, in Egypt 
and in most of the ancient mysteries, a cord or cable was used in the same way and 
for the same purpose. 

Today's "cable tow", which is a Masonic coinage combining a rope and tow (a rope 
for pulling), was also called a "Cable Rope", a "Tow Line", a "Noose" and a "Halter" 
in the past. 

To provide a better understanding of the symbol, the subject is studied under 
headings of: 

• Cable Tow; a symbol of control and leading 

• As a symbol of captivity and death 
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• Length of Cable Tow 

• Rebirth and a new life 

• The link between the Cable Tow and the sacred pledge 

The article concludes wi th the fo l lowing paragraph: 

" Whatever we may call it; cable tow, noose or halter, it symbolizes the bond of love 
between brethren, wh ich should unite all the fraternity. It is made of fibres of 
brotherly love. Your Cable Tow's length is proportionate to the love in your heart 
felt for others and is the sacrifice you are wil l ing to make. If the length is long enough 
it reaches not only Freemasons but wherever there is sorrow or distress." 

GİRİŞ 

Tekris töreninde Üstadı Muhte
rem adaya Nur verildikten sonra 
B a t ı y a gider ve der ki: 

"Evren in U lu M i m a r ı ' n m 
h u z u r u n d a Türkiye Büyük 
Locasının bana verdiği yetki 
ile sizi Locasına üye ola
rak kabul ediyorum. Karan
lıklar içinde bir harici olarak 
girdiğiniz bu Locada bir Çı
r ak Mason olarak aydınlığa 
doğuşunuzu candan kut la 
rım". 

Üstadı Muhteremin bu repliği sı
ras ında Birinci Nazır da Çırağın 
boynundaki ipi çıkarıp yere bıra
kır. Üstadı Muhterem yerine geç
t ikten sonra devam eder: 

"Siz bu akşam iki büyük teh-
v j . like atlattınız. İlk girişinizde 

uysal ve iht iyat l ı olmayıp, 
hakk ın ız yokken, i lerlemiş 
olaydınız, göğsünüze değen 
kı l ıç , s ize s a p l a n a c a k t ı . 

Korkup da geri kaçmış olsay
dınız, boynunuzdaki ip sizi 
boğacaktı". 

Aday hazır lanırken, boynundan, 
omuzlardan ve kol tuk al t lar ın
dan çapraz dolaştırılarak sarılan 
bu ip nedir, tar ihsel a rka plânı 
nedir, neyi simgelemektedir? Bu 
bir sembol müdür , yoksa yalnız
ca törende kul lanı lan bir nesne 
midir? 

Aşağıdaki bölümlerde b u n l a r a 
cevap bulmaya çalışacağız. 

İ p S ö z c ü ğ ü Ü z e r i n e B i r 
K a ç K e l i m e 

Ritüelimizde nesne "ip" o larak 
anı lmaktadır . Sözcüğün İngiliz-
cesi "Cable-Tow". Bu iki sözcük 
bizim " tekris" kelimesi gibi t a m 
anlamıyla masonik ; sokak tak i 
adama hiç bir şey ifade etmiyor! 
Bugün Anglosakson Masonlu
ğunda kullanılan bu sözcüklerin, 
İngil tere 'de t a r ih içinde birçok 
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çeşitlemesine rast lanmışt ır . Söz
gelimi 1739 yıl ında yayın lanan 
bir ki tapçıkta "Cable-Tow" yeri
ne "Cable-Rope" kullanılmış; bir 
başka k i tapçıkta , çekme ha la t ı 
"Tow-Line" olmuştur . Bazen "il
mik" (noose) ve bazen de "yular" 
(halter) an l amına gelen İngiliz
ce sözcükler kullanılmıştır . 

Mason müellifler sözcüğün t a m 
olarak nereden geldiği hususun
da görüş birliğine sahip olmasa
lar da, iddialar en çok İbrani dili 
veya Almancadan geldiği üzerin
de odaklanıyor. Sözcüklerin Al-
mancası "Kabel Tau", İbranicesi 
ise "Khabel" olup, her ikisi de de
mir, yani çıpa hala t ı veya ipi an
lamına geliyor. 

Bu çalışmada söz konusu sembol 
'İp" olarak adlandırı lacaktır . 

T a r i h ç e 

İp in , masonik tar ihçesi de pek 
be r r ak değil. Bu konuda çeşitli 
görüşler var. Genelde açıklama
lar t a r i h t e n örnekler veri lerek 
yapı l ıyor ve ip sembol izmas ı 
b u n l a r a bağlanıyor . Çok k ısa 
olarak, bir fikir ve rmek üzere 
b u n l a r a bir baka l ım: Örnekler 
eski çağlarda izini yitirdiğimiz 
mister lere k a d a r dayanıyor. Bo
yuna bağ lanan ip B rahm a n tö
ren le r inde k u t s a l bir amblem 
o l a r ak görülüyor ; Z e r d ü ş t l ü k 
inanç s is teminde, herkes in boy

nunda böyle bir ip bu lunduğuna 
ve ölüm anında ilmeğin iyi kişi
nin boynundan aşağı düştüğüne, 
günahkâr la r ı ise cehenneme sü
rüklediğine inanılıyormuş. Yine, 
eski Mısır rölyeflerinde adayla
r ın boynuna, mis ter lere alınır
ken boyun ipi bağlandığı görül
mektedir . H a t t a Meksika, Cha-
ma 'da bu lunan bir vazoda, aynı 
bizim tekris törenine benzer bir 
törende boynuna ip dolanmış bir 
kaç adayın resmedildiğini görü
yoruz. 

Bazı eski misterlerde, iht imaldir 
ki, törenlerde ip veya yular ada
yın yöneltilmesi için kullanılır ve 
bağlılığı ifade ederdi. Tarihe bak
tığımızda, ilk ve orta çağlardaki 
fetihlerde, muzaffer komutanın , 
yenilen ülkenin önderlerini boy
n u n a yular geçiri ldikten sonra 
huzu runa kabul ettiğini görüyo
ruz.(D 

İp, bu çerçevede İncil'de de yer 
almışt ır . Kral lar I 20:31 -32'de 
anlatı ldığına göre: 

"Suriye Kral ının ordusu İs
ra i l kuvvet le r i t a r a f ı n d a n 
b o z g u n a u ğ r a t ı l d ı ğ ı n d a , 
Kralın h izmetkâr lar ı , Kral
lar ı Ben-haddad 'm ku r tu l 
mas ı için boyun la r ında il
mekle İsrai l Kral ı Ahab' ın 
önünden geçerler. Onla r ın 
bu davranışları ve yakarışla
r ı , yılgın Sur iye Kra l ın ın 

(1) Freemason's Guide and CompendiumICable-Tow, Bernard E. Jones 
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m e r h a m e t görmes in i sağ
lar." (2) 

Diğer t a r a f t a n deni l iyor ki ; 
Masonluk ingi l tere 'de doğmuş
tu r . Bu nedenle , mesleğimizi 
e tki leyen gel işmeleri o g ü n ü n 
İ n g i l t e r e ' s i n d e k i ge l enek le r e 
b a k a r a k i n c e l e m e k ge rek i r . 
Sözgelimi, Kraliçe I. El izabeth 
döneminde, İngiltere'yi önde ge
len, güçlü ülkelerden biri haline 
getiren, bu ülkenin denizcilik ge
leneği idi, dolayısıyla ip sembo-
l izması denizci l ikten doğmak-
tadır.(3) 

Bu sembol izmanm doğumunda, 
yukar ıda anla t ı lanlardan hangi
sinin etkili olduğunu bilmiyoruz. 
Muhtemelen hepsi de rol oyna
mıştır. Bu, daha ziyade masonik 
tarihçileri i lgilendiren bir konu 
ve bu yazının sınırlarını çok aşar. 
Bizi i lg i lendirecek yan ı belki 
sembolizmaya an l am vermekte 
bize yardımcı olabileceği düşün
cesidir. 

S e m b o l i z m a 

İp sembolizmasma girmeden ön
ce, biraz, Masonluk ' ta sembolle
r in önemine değ inmek istiyo
rum. Bildiğiniz gibi Masonluğun 
tarifi yapılırken: 

"Sembollerle açıklanabilen, 
alegoriler perdesi a rkas ına 
gizlenmiş, özel bir ahlâk sis
temidir." 

deniliyor. Mesleğimizin moral ve 
etik gerçeklerini öğretmede kul
lanılan yol budur . Her hangi bir 
kısı t lamaya tabi olmaksızın, kli
şelere ve şablonlara esir düşmek
sizin düşünebi lmek ancak sem
boller sayesinde kazanacağımız 
bir ayrıcalıktır. 

Sembollerin önemini, Oliver Day 
St ree t , "Üç Derecenin Sembo-
lizması" (Symbolism of the Three 
Degrees)^4) adlı k i tab ında biraz 
farklı üslupla okuyucularına ak
tarmış : 

"Sembolizma konusunda hiç 
bir şey bilmeyen bir Mason 
için, Masonluk k o n u s u n d a 
çok az bilgiye sahipt i r deni
lebilir. Bu Kardeş r i tüe l in 
her satırını hatasız tekrarla
yabilir ama törenler in, işa
re t le r in , sözcüklerin, sem
bollerin manas ın ı anlayamı-
yorsa hâ lâ Masonluk konu
sunda bilgisizdir Mason
luk tan sembolleri çıkarırsa
nız içi boşalır sadece kabuk 
kalır." 

(2) Masonik Semboller, Ailen E. Roberts, Erciyas Yayınları 
(3) The Cable: Bildiri/ Garth Cochran ve Barry Maynard Kardeşler, Calgary Locası 

23 Alberta 
(4) Oliver Day Street, Symbolism of the Three Degrees ,,. ; 
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Sembollerle ilgili çok güzel bir 
benzetmeyi ' 5 ' de burada ifade et
mek yerinde olur sanırım: 

" H ü r m a s o n l u ğ u n sembol
leri, bazı durumla rda "ses
siz ritüel" diye anılır. Denilir 
ki; s embo lün , gözlemciye 
sessiz o lması onun kend i 
yorumunu yapmasına vesile 
olur". 

G e l e l i m ip s e m b o l i z m a s m a ; 
genelde ilgi çekme aç ıs ından, 
şansız bir sembol.... Çünkü ilk 
bak ış ta önemi pek anlaş ı lama
yan, dikkat i çekmeyen bir sem
bo lüdür . Ü s t a d ı M u h t e r e m i n 
repliği de fazla bir şey açıkla
mıyor. , 

Bernard E. Jones , "Freemason's 
Guide and Compendium" (6) adlı 
k i tabında bu du rumu şöyle açık
lıyor: 

"Bu eksiklik, büyük bir olası
lıkla 1813 sonrasında r i tüe-
lin redaks iyonu ve yeniden 
düzenlemesi s ı ras ında ada
yın boynundaki i p in önemi
ni ifade eden sözlerin yanlış
lıkla met inden çıkarılmış ol
m a s ı n d a n k a y n a k l a n m ı ş 
tır." 

Bu arada boyun ipinin bir sembol 
olmadığını söyleyenler de mev
cuttur . Bu konu ile ilgili bir ya-
yında( 7); İngiliz Localarında ha
latın, gözbağı gibi yalnız Birinci 
Derecede kullanı ldığı , açık bir 
sembolik anlamı olmadığı, buna 
mukabil Amerikan Masonluğun
da i p in her üç derecede de kulla
nıldığı ve her bir derecedeki sem-
bol izmasmm farklı olduğu belir
tiliyor. Aynı kaynak ta devamla; 
ipin bir sembol olmadığı düşün
cesinin, yadırgatıcı olduğu, Loca
nın / Mabedin kend i s in in bir 
sembol olduğu ve dolayısıyla Lo
cadaki her nesne ve eylemin sem
bolik olduğu ifade ediliyor. Sanı
rım, yaygın anlayış da bu yönde
dir. 

Aşağıda ip sembolizması incele
nirken, eski çağlardaki inisiyas-
yon la rda ku l l an ı l an semboliz-
maya veya tar ihsel olaylardaki 
anlayış lara sıklıkla atıfta bulu
nacağız , b u n l a r ı n baz ı l a r ın ın 
Masonlukla ilgilendirilmesi, ma
sonik prensipler nedeniyle müm
kün değildir, ancak bilinmesinde 
gerek olduğu düşünülmüş tür . 

Sembolizmayı daha iyi anlaya
bilmek için, konu unsurları itiba
riyle değişik başlıklar altında ak
tar ı lmış t ı r . Bu t a k s i m a t t ama-

(5) http:/1www.gnlb.caIhistoryjun.html The Grand Historian Notebook by RWBro. 
David "Bud" Gillrie THE CABLE TOW 

(6) Bernard E. Jones, Freemason's Guide and Compendium 
(7) Masonic World.com Short Talk Bulletin- Vol.TV March 1926 no3; "THE CABLE 

TOW"By: Unknown 
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miyle kolaylık olsun diye yapıl
mıştır; yoksa her başlık altındaki 
an lamla r ı b i rbi r inden ay ı rmak 
mümkün değildir. Çünkü görece
ğiniz gibi çoğu kez bunlar iç, içe 
geçmiştir ve birbiriyle bağlantılı
dır. 

1- Y ö n e l t m e / kontro l e tme: 

İlk ve orijinal uygu lamas ında , 
ip in adayın fiziki olarak kontrol 
edilmesi ve is tenilen is t ikamete 
yöneltilmesi için kullanılmış ol
duğu düşünülüyor. Diğer bir ifa
de ile pek sembolik içerik taşıma
dığı anlaşı l ıyor. Sonra lar ı ipin 
sembolik yanı ağır basmaya baş
l amış , fiziki kontrolden ziyade 
manevi an lamda kontrol söz ko
nusu olmuştur . 

Adayın boynundaki ip, kendisi
nin henüz içinde bu lunduğu du
r u m a hâk im olmadığını ve kont
rol a l t ında t u tu lduğunu göster
mektedir . Böylece Masonluğun, 
bir kendine hâk im olma doktrini 
olduğu, her t ü r lü h ı rs ve iht i ra
sın bast ı r ı lması gerektiği hat ı r 
latılıyor. 

Sembolik o la rak he rkes kendi 
ipini boynunda taşır ve davranış
la r ın ı v icdanına göre ayar la r . 
Gerçekten medeni olan bir top
lumda düzen, hepimizin içinde, 
k a r a k t e r i n d e b u l u n m a s ı gere
ken çekme ipine bağlıdır. 

2- Esare t v e ö lüm: 

(8) J.S.M. Ward, The Masonic Why and Whereof 
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Tarihte , ip esaret ve ölümü çağ
r ış t ı rmış ve sembolize etmişt ir . 
Esa re t ve ölüm ilk bakış ta Ma
sonlukla telif edilemez gibi görül
se de, bazı mason yazar lar ipten 
bahsederken t a r ih tek i olayları 
anarak bu masonik sembolle iliş-
kilendirmişlerdir. Sembollerden 
bahsettiğimize göre doğrudur ve
ya yanl ış t ı r demek imkânımız 
yok. Sözgelimi J.S.M. Ward "The 
Masonic Why and VVhereof' <8' 
adlı kitabında i p in tarihteki kul
l an ımla r ına değinerek "Esir in 
boynundaki ip sembolik olarak 
ö lümün amblemidir , kader in in 
onu esir edenin elinde olduğunu 
gösterir." diyor. Tar ih ten şu ör
neği veriyor: 

" H a t ı r l a n a c a k t ı r , C a l a i s 
şehri III. Edward'a teslim ol
duğunda, şehrin altı önde ge
len kişisi, üs t ler inde yalnız 
gömlekleri ve boyunlar ında 
iple (ilmikle) ortaya çıkarak 
teslim olmaya zorlanmışlar
dı. III. Edward, şehrin inatçı 
direnişinden dolayı küplere 
b inmiş , m e r h a m e t göster
mesi istendiğinde, buna an
cak ileri gelen al t ı k iş in in 
asılmak üzere kendine veril
mesi şar t ı ile razı olmuştu. 
Bu altı kişi, kendi arzularıy
la v a t a n d a ş l a r ı n ı n yer ine 
kendi le r in i k u r b a n o la rak 



teslim ettiler. Ancak, III. Ed-
ward , Kraliçe Phi l ippa 'n ın 
ricası üzer ine , gazabını bir 
kena ra i tmiş ve onları affet-
miştir." 

Burada bir dava uğruna kendini 
kurban etmek gibi bir asil davra
nış önümüze çıkmaktadır . 

Yazar b u n u n masonik bağlantı
sını pek güzel ortaya koyuyor ve 
diyor ki; 

"Tekr is s ı r a s ı n d a aday ın 
boynunda ip ile yemin kür
süsü etraf ındaki dönüşünü, 
adayın yeni ve daha ü s t ü n 
bir hayat ı kazanmak için es
kis ini k u r b a n edeceği biçi
minde yorumlayabiliriz. Be
dense l zevk le r in zincir le 
bağladığı, yasalara karş ı ge
len, günah la ra esir olan biz
ler bu esaret imizden kur tul 
mak için Tanrının Sözünden 
(İncil) medet umarız." 

Diğer yandan , boyundaki ipin, 
adayın h ü r bir insan olması ge
reklil iğine i l işkin kesin inanca 
aykırı olmadığı da düşünülebilir. 
İ r landa ve Bristol r i tüellerinde, 
adayın boynundaki ipi ancak ye
min edene kada r boynunda taşı
dığı ve bunun da hür insan olmak 
bak ımından kabul edilebilir bir 
sembolizma olduğunu söyleyebi
liriz. Çünkü o anda ip çözülür ve 
a rkas ına doğru yere atılır. Bun-

(9) Freemason's Guide and Compendi, 

dan sonra; İr landa ritüeline göre 
adaya ancak ve ancak hür bir er
keğin Hürmason olabileceği an
latılır. O) 

3- Ç e k m e h a l a t ı n ı n b o y u v e 
mükel le f iye t : 

Bazı obediyanslarda Çırak dere
cesinin üstündeki derecelerde de 
ip sembolizmasınm kullanıldığı 
ifade edilmişti. Bu obediyanslar
da ip bir uzunluk ölçüsü olarak 
kul lanı lmaktadı r . Çünkü Üs t a t 
Mason yemin ederken "ipimin 
boyu o ran ında Ü s t a t l a r Mec
l i s in in her tü r lü yasal çağrıları
na uyacağım" demektedir. Bu bir 
a n l a m d a Ü s t a t Masonun mü
kellefiyetinin sınırını çizmekte
dir. 

Peki, bu uzunluk, mesafe nedir? 
Bu konuda birçok görüş ve birim 
vardır, denizcilikteki yedekleme 
ve çekme mesafelerine çokça atıf
ta bulunulmuştur . Bazı yazar lar 
bu uzunluk meselesinin bir sürü 
sonuçsuz tar t ı şmaya sebep oldu
ğunu ifade etmişlerdir . En çok 
rağbette olan ve en çok rast lanı
lan, halat boyunun üç mil (5 km) 
olduğuna ilişkin ölçüdür. 

Günümüzde Locaya devamı, me
safeden ziyade Kardeş in yaşa
m ı n d a k i i m k â n ı v e y a 
imkâns ız l ığ ı b e l i r l e m e k t e d i r . 
Dolayısıyla Kardeşten imkân ve 
kabiliyeti ötesinde bir şey iste-

/Cable-Tow, Bernard E. Jones 
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mek gereksiz olarak onu zor du- ma b ı rak t ık la r ı için ift ihar 

5- D o ğ u m v e y e n i b ir hayat : 

"Kardeşliğin İçinde" adlı kitabın
da Mart in Short adayın boynun
daki ipin manevi önemine değin
mekte ve ipi göbek bağına ben
zetmektedir. Bu açıdan olay "do
ğumu ve yeni bir haya t ' i sembo
lize etmektedir , diyor. 

Bu analoji, başka müellifler tara
fından da kullanılmıştır. İp sem
bolik olarak, bebeğin annes i ta
rafından karn ında beslenmesini 
sağlayan ve ona haya t veren gö
bek bağıdır . Keza ip, sembolik 
o la rak bebekl ik dönemindek i 
Masonun Ana Locas ına bağlan
dığı bir bağdır. Bebek doğduğun
da bu bağ kesilir fakat hiç bir bı
çak anne ile çocuğu a ras ındak i 
manevi bağı kesemez. Çırak de
recesinde (tekriste) ipin yaratt ığı 
fiziksel bağ, adayın yemin etme
sini müteak ip kaldırıl ır . Çünkü 
a r t ık o manevi bağla Locasına 
bağlanmıştır , di) 

Bilindiği gibi bizim ritüelimizde 
ip, Üs tadı Muhte rem, aday la ra 
Nur verildikten sonra ellerini sı
ka rak locasına üye olarak kabul 
ettiğini söylediği s ı rada I. Nazır 
taraf ından çözülerek yere atılır. 
Yani Çırak Mason olarak Locası-

(10) Michael L.Tucker Önceki Büyük Görevli, The Other Side of the Cable Tow 
http: I lwww.lakeıvoodnjl 74fam.org / rıumltuckerpgsb Icabtow.htm 

(11) Introduction to Freemasonry I Entered Aprrentice Cari H. Claudy 

52 

ruma düşürecektir ki, bugünkü 
masonik anlayış la pek bağdaş
mamaktad ı r . 
Pek M u h t e r e m Michael L.Tuc-
ker Kardeşimiz "İpin Diğer Ucu" 
(The O the r Side of t he Cable 
Tow) UM adlı yazısında boyun ipi
nin boyunun, Masonlar ın dışın
daki in san la ra da yetişecek ka
dar uzun olduğuna şu sözleri ile 
değiniyor: 

"Uzun yıllar, bir Loca faali
yet ine ka t ı lmak için iki, üç 
saat l ik yolu göze mi alayım 
y a h u t Kardeş veya Kardeş 
olmayan ancak yanında biri
s inin o lmas ına iht iyaç du
yan bir dostuma ziyarette mi 
bulunayım? Bu konuda ka
ra r vermemde bana yardım
cı olması için, boynumdaki 
ipe ve bana ne ifade ettiğine 
b a k m ı ş ı m d ı r . B u n u n gibi 
günlük yaşamımdaki sayısız 
k a r a r l a r ı m d a , boynumdaki 
ip etkin olmuştur . Gördüğü
nüz gibi "boyun ipi" kavramı, 
Mason Kardeşliğinin çok ile
r i s i n e u z a n m a k t a d ı r . O, 
g ü n l ü k y a ş a m ı m ı z d a bize 
yol gösteren hepimizin için
deki sestir. Hepimiz, ataları
mız H ü r m a s o n l a r m bize 
böyle bir sembolik mekaniz



na üye olarak kabul edildiğinde 
Loca ile bu manevi bağ kuru l 
maktadı r . 

6- İp v e k u t s a l y e m i n 
a r a s ı n d a k i bağ: 

Boyuna bağlanan ip ile kutsal ye
min aras ındaki bağın çok eskile
re dayandığı düşünülmekted i r . 
"The His tory of Dunblane" U2) 
adlı k i t ap t a , Argyle Kontu ve 
Lord J a m e s Steward önderliğin
deki silahlı manganın 1599 yılın
da Dunblane Katedraline girdik
le r inde m a n g a m e n s u p l a r ı n ı n 
hepsinin boyunlarında ip olduğu 
yazılıdır. Kont bu du rumu şöyle 
açıklar: 

"Bizler din reformasyonunu 
b a ş l a t m a k ve bu ki l iseyi 
a r ınd ı rmak için birbirimize 
bağlandık. Kendimizi büyük 
bir yeminle bağladık, eğer 
geri dönersek veya vazgeçer
sek boynumuzdaki ipin gös
terdiği gibi bu h a y a t t a n ay
r ı lmaya razıyız." 

Buradan da anlaşılıyor ki; ip, söz 
vermenin, h a t t a güvence verme
nin sembolüdür. Verilen güvence 
insan hayatıdır , eğer verilen söz 
t u tu lmazsa karş ı l ığ ında hayat 
t an vazgeçilecektir. 

M a s o n l u k t a bu sembol d a h a 
olumlu an lamda kul lanı lmakta

dır. Kardeş haya t ın ı Masonlu
ğun hizmetine vermektedir . Gü
cünün yettiği kada r Kardeşleri
nin yard ımına koşacakt ır . Kar
deşleri, Kardeş yapan onları bir
birine bağlayan, birbir inin yar
dımına koşmalarını sağlayan bu 
gizemli bağ veya ip gerçekten 
önemli bir semboldür. 

Ancak unutu lmamal ıd ı r ki, ipin 
iki ucu vardır . Eğer ip Kardeşi , 
Kardeşliğe (Fraternity) bağlıyor
sa, diğer uçtaki Kardeşler de bu 
Kardeşe b a ğ l a n m a k t a d ı r . Ye
minle Kardeş ve Kardeşlik karşı
lıklı olarak mükellefiyet a l t ına 
g i r m e k t e d i r l e r . K a r d e ş l i ğ i n , 
mensuplar ına karş ı yükümlülü
ğü, onları Masonluğa ve insanlı
ğa hizmet için eğitmektir . 

Masonluğu hakkıyla kavrayan-
larca ipin üç anlamı vardır; 

1. Kontrol 

2. İ t aa t 

3. Yöneltme (veya yol gösterme). 

Masonlukta zorlama buyurgan-
lık olmadığı için, "kontrol" da bu 
açıdan değerlendirilmelidir. Ma
sonluk bizi, güzelliğin sanatçıyı, 
aşkın aşığı yönettiği gibi yönetir. 
Masonluk bizi insani üs lûbu ve 
ahlaki asaleti ile kontrol eder. d 3 ) 
Sembollerin öneminden ve zen
ginliğinden söz etmişt ik. Bakın 

(12) A.B. Barty (Stirling, 1944)I Freemasons' Guide and Compendium 
(13) Short Talk Bulletin Vol. IVMarch, 1926 The Cable-Toıv by: Unknovon 

53 



şimdi aynı sembolü daha değişik 
bir açıdan nasıl görüyoruz. Bura
da, ip yeminden önceki hayat ı 
mızla olan bağı s imgelemekte
dir. Diğer bir ifade ile yemin ede
ne k a d a r bilgisizlikle, cehaletle 
olan bağı, yani boyuna bağlı ip 
göstermektedir. Yeminden sonra 
boyundan ip çıkarılıp yere atıldı
ğı için bu negatif bağ da kopmak
tadır . 

S o n B i r k a ç Söz 

Adına ne dersek diyelim, is ter 
çekme ha l a t ı , i s te r boyun ipi, 

i s ter i lmek, i s te r se yu la r : bu 
sembolizma, Kardeşlerin hepsi
ni birbirine bağlayan bir gönül 
bağını simgeler. Elyafı sevgi 
olan bu bağ, ölçülü dav
ranmayı, fedakârlığı ve en önem
lisi etrafta olup bitenle ilgilen
meyi gerektirir . Boyunun uzun
luğu, gönlümüzün enginliği ka
dardır. 

Bu ip, eğer yeterince uzunsa, yal
nız Masonlara değil bütün insan
lara karş ı olan sorumluluğumu
zu kapsar . 
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B İ Y O G R A F İ 

İLK MADEN MÜHENDİSİ 
SADRAZAM İBRAHİM EDHEM PAŞA 
(1818 - 1893) K . d > VE TÜRKİYE'NİN 
KÜLTÜR VE SANATINA HEDİYE 
ETTİĞİ AHFADIM 

T a m e r AYAN 

Bize anayasa değil, 
eğitim kurumları gereklidir. ^ 

ibrahim Edhem Paşa, 
23 Ağustos 1876-Berlin Büyükelçisi 

Bro. OTTOMAN GRAND VIZIER 
IBRAHIM EDHEM PASHA AND HIS SONS 

Edhem Pasha was raised in Paris firstly in a military school and afterwards in the M i 
ning University and became a mining engineer in 1839. Upon some inspections in 
various mines in France, Belgium and Switzerland, he returned to Istanbul and was 
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(1) Sadrazam ibrahim Edhem Paşa'nın en küçük oğlu Halil Edhem Bey'in 
notlarına göre: Kaptanıderya Hüsrev Paşa'nın adamlarından Hacı Efendi 
isminde biri, Edhem i Karadeniz'in Anadolu kıyılarından bir yerde bularak bir 
yaşında olduğu halde Paşa 'nın konağına getirmiş ve bu öksüzü Paşa 'nın hanımı 
evlât gibi severek büyütmüştür. 

(2) Ahfâd: Oğul, oğullar ve torunlar 
(3) ibrahim Edhem Paşa'nın Berlin Büyükelçisi iken Hariciye Nazırı Safvet Paşaya 

yazdığı özel mektupta geçer. 



appointed to the management of a mine in Sanyer. He was then transferred to 
bureaucratic posts w i th in the State and became the governor of Yanya and a 
member of the Council of State. In 1868 he was initiated to I 'Union d'Orient Lodge 
in Istanbul where he served for the improvement and progress of his country as well 
as Freemasonry. He is the first bureaucrat who suggested the implementation of the 
metric system. His three sons Osman Hamdi, Ismail Galip and Halil Edhem Eldem 
have reputable names amongst the people of art and culture. Osman Hamdi bey is a 
famous painter and the founder of the first Turkish museums. Ismail Galip bey is the 
first coin collector who has opened the path to other collectors. Halil Edhem Eldem 
studied Chemistry and Geology in Europe and discovered two important fossils in 
Gebze area bearing his name (Rhynchnella ethemi and Acrocordi ceras halili). 

Yaşamı 

İbrahim Edhem, 1818'de Sakız Adas ında Rum asıllı fakir bir balıkçı
nın oğlu olarak doğdu. 1821'deki Sakız isyanlarını bast ı rmakla görev
li Kaptan-ı Derya Nasuhzâde Ali Paşa taraf ından esir olarak küçük 
yaş ta İs tanbul 'a getirildi. Sadrazam Koca Hüsrev Paşa (1756 -1855) 
taraf ından sat ın a l ınarak evlât edinildi. Çocuğu olmayan Hüsrev Pa
şa, pek çok köleyi satın alarak özel hocalar vasıtasıyla evladı gibi yetiş
tirir ve sonra devlet kapısına çıkarırdı. Osmanlı devlet idaresinin te
mel kurumla rdan olan "gulâm(4) s is temi 'nin son büyük temsilcisiydi. 
İlk gönderilen öğrenciler t amame n askerî saha la rda eğitim görmüş
lerdir. Bu tar ih ten 1839'da Tanzimat ' ın ilânına kadar Avrupa'ya gön
derilen 36 öğrenci de askerî okullardan ve mühendishanelerden seçil
miştir. Çünkü amaç, bu öğrencileri dönüşte, Harbiye, Tophane-i Ami
re ve ona bağlı Baruthane, Fişekhane ve Dökümhane ve benzeri işyer
lerinde uzman olarak görevlendirmektir. Koca Hüsrev Paşa , Aynalı-
kavak K ö ş k ü n d e Sul tan II. Mahmut ' a takdim ettiği evlatl ıklarını , 
(Edhem, Hüseyin, Ahmet ile Abdüllâtif)* 5) padişahın izniyleParis 'e 
öğrenimlerini t a m a m l a m a k üzere göndermiştir . ' 6 ). Dört çocuk İstan-

(4) Gulâm: buluğa ermemiş çocuk veya delikanlı. 
(5) İbrahim Edhem Paşa'nın diğer evlatlıkları: Hüseyin (Paşa), Rıfkı, Ahmet (Deniz 

stajı görürken şehit olmuştur) ve Abdüllatif (Kurmay Albay). 
(6) 19. Yüzyılda yeni açılan iletişim kanallarından biri de Avrupa'ya öğrenci gönde

rilmesi olmuştur. Yine II. Mahmut zamanında başlatılan bu uygulama çerçeve
sinde ilk olarak 1830'da Serasker Koca Hüsrev Paşa'nın himayesinde sarayda 
Daire-i Saniye'de öğrenim gören Hüseyin, Ahmet, Abdüllatif ve Edhem isimli ço
cuklar öğrenim giderleri ve bursları devlet tarafından karşılanmak üzere Fran
sa'ya gönderilirler. 
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bul'da bulunan Türk dostu Fransız orientalistlerinden' 7) Amedee Jau-
ber t (1799 -1847)'in beraberinde 1830'da Paris 'e gönderilir. Edhem, 
dil öğrenmesi için bir askeri okul olan Institution Barbet'i 1835'te, Pa
ris'te girdiği Yüksek Maden Mektebi' 8) 'ni 1839'da sınıfın birincisi ola
rak bitirir. İmparator III. Napolyon tarafından verilen yemekte diplo
malar ı alırlar. Edhem; Fransa , Belçika, Almanya ve İsviçre'de birçok 
maden ocağında teknik gözlemlerde bu lunduk tan sonra İs tanbul 'a 
döner. 

İbrahim Edhem miralay ' 9 ) rü t 
besiyle devlet h izmet ine girdi. 
H ü s r e v P a ş a ' n ı n öner is i ile 
1836'da k u r u l a n Dâr- ı Ş û r a 
Asker î 'ye ' 1 0 ' memur oldu. 

Edhem Efendi, 1840'da İs tan
bul Boğazmdaki Sarıyer Bakır 
Madenine müdür olarak atandı. 
O dönemde madenler in bulun
duğu yerler azınl ıklar ın teke
lindeydi. Ülkenin önemli ma
denleri yabancı sermayeye kira
lanmışt ı . Sarıyer ' in önemli ol
madığı anlaşınca maden kapa
tıldı. Edhem Efendi iki yıl sonra 
G ü m ü ş h a c ı k ö y ( G ü m ü ş k ö y -
Amasya) kurşun-ç inko-gümüş 
madenine müdür olarak atandı. 
Gümüşhacıköy'de üç yıl çalışan 
Edhem Efendi, 1845'de o zama

nın en önemli maden ya tak la r ından olan Keban kurşun-çinko işlet
mesine ve Ergani-Maden bakır yatağı işletmesine başmühendis ola
rak tayin edildi. Edhem, yedi sekiz yıl maden ocaklarında çal ışarak 
prat ik bilgisini ar t t ı rmışt ı r . 

E d h e m Efendi, bu a rada , Osmanl ı Devleti 'nde yeni ihdas edilen 
k u r m a y subaylık unvanın ı da almıştı . 1847'de yeni ku ru lmuş olan 

(7) Müsteşrik: Doğu ülkelerinin dil ve edebiyatı ile uğraşan Batılı bilgin; Orientalist 
(8) L'Ecole des Mines: Yüksek Maden Mektebi 
(9) Miralay: albay; Mirliva: tuğgeneral; Ferik: tümgeneral 

(10) Dâr-ı Şûra Askerî: Askerî Yüksek Şûra 

İbrahim Edhem Paşa 
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Erkân-ı Harbiye Daires ine , kısa bir müddet sonra da Rikâb-ı Hüma-
yun'adi) atandı . İbrahim Edhem Paşa 1849'de mirlivalığa, iki yıl son
ra 1851'de Mabeyin H ü m a y u n a ) ferikliğine yükseldi. Edhem'in, sa
rayda bu lunduğu s ı rada Sul tan Abdülmecit kendisinden Fransızca 
dersleri almıştı . Encümen-i DânişdS) ve Meclis-i Ali-i Tanz imat d 4 ) 
üye l ik l e r ine ge t i r i ld i . S u l t a n Abdülmec i t z a m a n ı n d a aç ı l an 
Dârülfünun'da özel olarak halka verilecek derslerin düzenleme heyeti 
başkanlığında bulundu. Kırım Harbi esnasında bazı meselelerin halli 
için Sırbistan'a, a rd ından Kırım'a gönderildi. Mustafa Reşit Paşa 'nın 
yardımıyla 1856'da vezir rütbesiyle Hariciye Nazırı oldu; fakat beş altı 
ay sonra bu görevinden çekildi. İbrahim Edhem Paşa 'nın küçük oğlu 
Halil Edhem Bey de şöyle diyor: 

"O zamanlar Ali ve Fua t Paşa la r l a anlaşamayan Mustafa Re
şit Paşa , Hariciye Nazırı bulunan Fua t Paşa 'nın yerine Padi-
şah 'm çok yakından tanıdığı ve İstanbul 'daki düveli muazza
ma elçilerinin de itibarını kazanmış birini getirmek istediğin
den İbrahim Edhem Paşa'yı silki askeriden (askerlik mesleği) 
çıkarı larak rütbe-i vezaretle Hariciye Vekâletine tayin ettir
miş oldu. Bu mevkide beş altı ay kaldıktan sonra, Mustafa Re
şit Paşa 'nın o zamana göre büyük bir diplomat olduğunu tas
dik etmekle beraber; siyasetinde çok kere ve lüzumsuz yere bir 
idare-i maslahat yolunu tercih ettiğini görmüş olduğundan ve 
diğer taraf tan oğlu Damat Ali Galip Paşa'yı Hariciye Nazırı 
yapmak için Abdülmecit 'in nezdinde teşebbüslerde bulundu
ğunu anladığından hariciyeden çekildi." 

İb rah im E d h e m Paşa , Ticaret Nazırl ığı (1858), Meclis-i Valâ-yı 
Ahkâm-ı AdliyeüS) üyeliği (1862), Adliye Nazırlığı (1870) ve Berlin el
çiliği (1876) görevlerinde bulundu. 23 Aralık 1876'da İstanbul 'da top
lanan ve Par is Antlaşmasını imza eden heyetler aras ındaki Tersane 
(İstanbul) Konferans ında Hariciye Nazır ı Safvet Paşa ile bir l ikte 
Osmanl ı Devleti 'ni temsil etti . Aynı yıl, 1876'da, Sadrazam Mi tha t 
P a ş a y a söylenildiği halde onun bu öneriyi dikkate almaması üzerine, 

(11) Rikâb-ı Hümayun: saray dışı koruma birliği 
(12) Mabeyin Hümayun: saray içi koruma birliği 
(13) Encümen-i Dâniş: Âlimler Akademisi 
(14) Meclis-i Ali-i Tanzimat: Tanzimat Meclisi, Yargıtay ve Danıştay 
(15) Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye: Kanunlar Yüksek Meclisi, Adliyenin işlerini 

hafifletmek için 1854'de kurulmuştur. 

58 



Padişah mabeyin başkâtibi Said Paşaya şu tezkireyi yazdırdı, bu yazı
lı beyan üzerine İbrahim Edhem Paşa Şûra-yı Devlet başkanı oldu: 

"Şûra-yı Devlet r iyaset i celilisinin (Danıştay Başkanlığı) 
erbabı liyâkat (değerli bir başkana) ve iktidardan bir zata tev
cihi icâb-ı mas l aha t t an (işin gerektirdiğinden) olduğuna ve 
Berlin sefiri olup murahhas l ık (delege) memuriyetle Dersaa-
det'te (İstanbul) bulunan Devletlû Edhem Paşa Hazretleri sı-
fat-ı memduha (övülmüş) ile mut tas ı f (vasıflanan) bulundu
ğuna binaen ve Adliye Nezaretin celilesinin maaşı otuz bin ku
ruş olmasına nazaran müşarünileyhin kırk bin kuruş maaş ile 
riyaseti mezkûreye (sözü edilen başkanlığa) tayini hakk ında 
her ne vech ile emrü fermanı hümayun-ı hazreti şehinşahı şe
ref s ü n u h (padişahın emir ve fermanı) ve buy ru lu r ise 
man tûk ı âlisi infaz (yüksek makamdan söylenmiş söz) edile
ceği beyan ile tezkire (hatırlatılma)..." 

Sul tan Abdülhamit , Mi tha t P a ş a n ı n azli üzerine İb rah im E d h e m 
Paşa'yı 5 Şubat 1877'de Sadrazamlığa getirdi. Hatt-ı Hümayun 'da sa
daretin tevcihine neden olarak "emniyeti haiz olduğunuz cihetle" den
mesi, 'ehliyetten ziyade emniyete önem verildiğini' gösterir. Sadra
zamlığı s ı ras ında cereyan eden en önemli olay 1877-1878 Osmanlı-
Rus< 1 6 ' savaşlarıdır . Karşılaştığı siyasi meselelerin hal l inde mizacı 
yüzünden yetersiz kalması ve ağır baskılar sonucu 11 Ocak 1878'de 
Sadrazamlık tan a l ınarak Viyana elçiliğine tayin oldu. Sul tan II. Ab-
dülhamit ' in İbrahim Edhem P a ş a y a yazısı çok içtendir: 

Veziri sadaka t semîrim (vefalı arkadaşım) Edhem Paşa , 

Sizin dirayet-ü hamiyet (onurlu bilgilerinizle) ve devletimize 
ve bilhassa tarafımıza fart-ı sadakatiniz (bize aşırı dostluğu
nuz) ma lûmumuzdur . Memuriyeti sabıkanızda (eski memu
riyetinizde) ibraz ettiğiniz meâsir i (güzel eserler) gayret ve 
reviyyet mendiden (işin her tarafını iyice düşünmeden dolayı 
hasta olduğunuz) dolayı dahi ez her sure t m a h s u s u m (özel 
olarak bilgi sahibiyim). Şu esbâb (sebepler) ile beraber validi 
mecîdimden (yüce soylu atalarımdan) bana mevrus (miras 
kalmış) olduğunuzdan ve an lara olan hidemet-ı sadıkaneni
zin (sadık görevlerinizin) dahi derecatını (derecesini) takdi r 
et t iğimden her vakit himaye-i mahsusam taht ındasmız (özel 
korumam altındasınız). Tebeddüli hâzır ın (görev değişikli-

(16) 1877 -1878 Osmanlı-Rus Savaşı: Doksan Uç Harbi 
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ği) başka bir sebebi olmayıp bu madde, mücerret bir müddet
ten beru sizi pek yorgun gördüğümden ve hâlü zamanın ma
lum olan ağırlığından münbais (doğmuştur) olmuştur. Maze
ret i vücudiyenizin indifaiyle (beden sağlığınızın düzelmesi 
ile) yine bir memur iye t te is t ihdamınız (memuriyette tekrar 
kalmanız) m u k a r r e r olduğu gibi zaman-ı i s t i rahat ın ızda ve 
he r istediğiniz vaki t te nezdimize gelmeğe (istirahatınızda 
her vakit bize gelmekte serbestsiniz) dahi mezunsunuz. 

Abdülhamit - 7 Muhar rem 1295 (11 Ocak 1878) 

İbrahim Edhem Paşa, 1883'te Dâhiliye Nazırı oldu. Paşa, 1866'da gö
revlerinden al ınarak Yunan sınırına yakın Tıhrala valiliğine getirildi. 
1867'de Yanya valisi, 1868'da Şûra'ı Devlet (Danıştay) üyeliğine tayin 
oldu. 

M a s o n l u ğ u 

İbrahim Edhem Paşa 1868'de Danıştay üyeliği sırasında 50 yaşınday
ken İs tanbul 'da F r a n s a Grand Orient ' ine bağlı l 'Union d'Orient 
(Doğunun Birliği) Locasına tekris edildi. Locanın matr ikül listesinde 
"İbrahim Edhem Paşa, Ferik, Danıştay üyesi, İstanbul) kaydı bulun-
maktadır .d?) l 'Union d'Orient Locası, Üs tadı Muhte rem Alexandre 
Schinas taraf ından 23 Mar t 1863'de kuru lmuş ve Üstadı Muhte rem 
seçilen Louis Amiable Locanın baş ına geçer geçmez üye girişleri de 
hızlanmışt ı . Sonuncu Üstadı Muhterem Kont Stanis las de Rochetin 
zamanında 28 Ocak 1874'de Loca uykuya girdi. Paul Dumont 'a göre: 

"Locanın 1868'de özellikle dikkati çeken iki kazanımı olmuş
tu: Ferik İbrahim Edhem Paşa ve Mısır prensi Mustafa Fazıl 
Paşa . İb rah im Edhem (1819 -1893) t ekr is edildiği s ı rada 
Şûra-yı Devlet başkanıydı (üyesiydi?). Daha önce Maarif Na
zırlığı (1863 -1865) ve Ticaret Nazırlığı (1860 -1861, 1863, 
1865 -1866) yapmıştı . Yüzyıl ortasından beri hiç ara vermek
sizin Osmanlı Devle t in in modernleştiri lmesi için çalışmıştı. 
O, t ü m yetenekler ini Tanz ima t düşünceler in in h izmet ine 
sunmuş büyük Osmanlı bürokrat lar ı g rubuna dâhildi..."( 1 8) 

(17) Seyhun Tunaşar, Dört Mason Sadrazam (I), s. 23, Piramit Yayınları, Ankara, 
2003 

(18) Paul Dumont, Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk, s.23, YKY, istanbul, 
2000 
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İbrahim Edhem P a ş a n ı n ölümüne kadar başka bir Loca'da kaydına 
ras t lanmamış t ı r . 

Ö l ü m ü 

İbrahim Edhem Paşa'nın günümüzde 
halı deposu olarak kullanılan 

türbesinin kapısı 

İb rah im E d h e m Paşa , 20 
Mar t 1893'de 75 yaşınday
ken vefat ett i . Üsküdar 'da 
bu lunan Mihr imah Sul tan 
Camii (İskele Camii) Külli
yesi içindeki türbesine def
nedildi . İskele Cami in in 
a v l u s u n d a k i t ü r b e mer
merden yapılmış olup; şim
di Üsküdar -Mihr imah po
likliniği olan medrese ile 
camii a ras ında ve sağ ta
raftadır . Türbesinin kapı
sında 1310 (1892/93) tar ih
li "Her nefis ölümü tadıcı-
dır.( 1 9 '"ayeti yazılıdır. Tür
be te rk edilmiş, mezar lar
da nakli mekân yapılmış ve 
camiin halı deposu hal ine 
getirilmiştir. Vaktiyle tür
benin içinde İb rah im Ed
hem Paşa ve P a ş a n ı n aile
sine ai t sekiz mezar var
dı rdı» 

(19) Her nefis ölümü tadındır: "Küllü nesfun zâkatü'l-mevt" 
(20) İbrahim Edhem Paşa'nın sandukasının (öl. 1893) sağında kayınbiraderi Meh

met İsmet Efendi (öl. 1895), eşi Fatma Hanım (öl. 1903), arka sırada ise oğlu is
mail Galip Bey (öl. 1895), Edhem Paşa'nın oğlu Mustafa Mazlum Bey'in ölen oğ
lu Ali Sami Bey (öl. 1907) ve Galip Bey'in solunda ise Mustafa Bey'in kızı Fethiye 
Hanım (öl. 1956) yatıyorlardı. Mihrimah Sultan Camiinin haziresinde: 1854 öl. 
Halil Edhem Beyin kardeşi Mehmet Ilyas Bey; 1863 öl. Edhem Paşa'nın üçüncü 
oğlu Abdullah Seyyid Bey (Müzeler Müdürü Halil Edhem Beyin kardeşi idi); 
1879 öl. Edhem Paşa'nın oğlu Galip Bey'in mahdumu Hasan Mübahi Bey yat
maktadırlar. (Mehmet Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Cilt 2, Üs
küdar Belediyesi, 2001) 
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Hizmet l er i 

ibrahim Edhem Paşa, asabı mizacına ve devlet, meselelerindeki yeter
sizliğine rağmen namuslu, dürüst ve devlete sadık bir kişiydi. İlk Os
manl ı Meclis'i onun Sadrazamlığı zamanında açılmıştı. İbrahim Ed
hem Paşa müspet bilimler alanında büyük hizmetlerde bulunmuştu . 
Maden mühendisliği konusunda olduğu gibi müspet bilimlerde derin 
bilgi sahibiydi. Örneğin, oğlu Halil Ethem Eldem, babasının biyografi
sinde "ibrahim Edhem Paşa siyasette başarılı olmuş vüzeradan&U sa
yılmaz. Fakat Türk hars (kültür) ve irfanına hizmeti büyük ve müte
addidindir. " der. (23) Sicilli Osmanî( 2 4 ) de "Rumca ve Fransızcaya da 
aşina ve u lûmu hikemîyeye* 2 5) vâkıf" olduğu yazılıdır. Paşa, ana dili 
gibi konuş tuğu Frans ızcasmın yanı sıra Almanca biliyordu. Büyük 
Ansiklopedi özellikle maden işlerinde ihtisas yaptığını ve bilgisini ar
t ı rmak için Fransa , İsviçre ve Almanya'nın muhtelif bölgelerinde do
laştığını ve orada önemli madenlerde bulunduğunu yazmaktadır.<26) 
İbrahim Edhem Paşa 'nın müspet bilimler alanında yaptığı işlerin ba
şında 1872'de İs tanbul gözlemevinde, başkanlığı al t ında yapılan de
neylere göre, yerçekimi gücünün 980,25 cm/sec 2 ve bir metrelik pan-
dülün periyodunun da 0.99339 m. olduğu ilk defa tespit edilmiş ve bu 
buluşlar gözlemevinin 1873 yılı yayını olan salnameye (yıllık) yazıl
m ı ş t ı r / 2 7 ) Bundan başka o zamanlarda ülkede kul lanı lmakta olan öl
çülerin değiştirilip bu gün kullanılan metrik sistemin kabul edilmesi
ni ilk defa(28> 1869'da Ethem Paşa ileri sürmüştür. Her nedense bu tü
zükler uygulanmamış ve ancak cumhuriyet devrinde bu sistem kulla
nılmıştır. Hoca Tahsin Efendi (Hasan Tahsin Efendi) yönetimi altın
da Cemiyyet-i İlmiye t a r a f ından yay ın l anan Mecmua-i Ulûm'da 

(21) vüzera: vezirler 
(22) müteaddidi: yardım eden 
(23) Osman Nuri, İstanbul Şehreminleri, s. 260, İstanbul, 1928 
(24) M. Süreyya, Sicilli Osmani, Cilt 4, s.845, İstanbul 
(25) ulûmu hikemîye: hikmetli ilimlere 
(26) Grand Dictionnaire Üniversel duXIX'e Siecle, V. 7, s. 190, Paris, 1870 
(27) "Gözlemevi Müdürü Sayın Kemal Erkman'dan alınan bilgiye göre: bugün yapı

lan ölçümlere göre, yerçekimi 980,292 cm Isn2 ve bir metrelik pandülün periyo
du da 0.995 bulunmuştur. Rakamlara dikkat edilecek olursa zamanına göre so
nuçların çok iyi olduğu kolayca anlaşılır. " Prof. Dr. Kemal Erguvanlı aldığı bil
gi (1950)" 

(28) Mesâhat, Ekyâl ve Evzân-ı A'şâriyye Nizamnamesi (Ölçüler, Ölçekler ve Onda
lık Ağırlıklar Tüzüğü), 6, sayfa 261 
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müspe t bilimlerle ilgili makaleler yazmıştı . Gözlemevi ve Matbaa-i 
Amire( 2 9 ) 'nin ıslahında, Dârüşşafaka'nın kurulmasında büyük gayret 
göstermiş; Darü l fünunun biyoloji ve jeoloji dersleri için önemli kolek
siyonlar bağışlamışt ır . Ondalık sistemin t an ınmas ında ön ayak ol
muş, yazdığı Yeni Mikyaslara Dair Risale adlı eseri, oğlu İsmail Galip 
t a r a f ından yay ın lanmış ; Mesâha t , Ekyâ l ve Evzân-ı A'şâr iyye 
N i z â m n â m e s i n i haz ı r l ayarak yürür lüğe koymuştur . 1873 Viyana 
sergisi için Usûl-i Mimârî-i Osmânî adıyla üç dilde yayınlanan eseri 
Ahmet Vefik Paşa ile birlikte hazır lamış, ayrıca Endülüs Tarihi adlı 
eserin I. cildini kaleme almış, diğer kısımlarını ise Ziyâ Paşa tamam
layarak kendi adına yayınlamıştır. Yazıda sade ve kısa cümleler kul
lanmayı tercih eden ve muhalifleri tarafından "Deli Corci^ 3 0 '" lakabıy
la tan ınan İbrahim Edhem Paşa dindarlığı ile de tanınmıştır . Değerli 
bir devlet ve bilim adamı olan Edhem Paşa, Jön Türk hareketine kar
şıydı. Bu faaliyetlerin endişesi ile daima padişahın yanında yer aldı. 
Devletine bilimsel hizmetleriyle faydalı oldu. Jeolojinin ve maden mü
hendisliğinin bilim olarak yerleşmesine ka tk ıda bulundu. 
Türkiye'nin ilk bilim cemiyetlerinden olanöD ve Münif Paşa <32) tara
fından ku ru l an Cemiyyet-i ilmiye Osmâniyye"nin yayınlamış olduğu 
Mecmûa-i F ü n û n dergisinde Medhal-i İlmi Jeoloji ve İlmi Maadin 
adı alt ında 23 adet olan bir seri makale yayınlamıştır. Yeni bilimlerin 
ülkeye yayılmasına ve gelişmesine büyük hizmeti olan bu derginin 2 -
34 sayıları arasında, madenlere ve jeolojiye ait toplamı 165 sayfa tu-

(29) Matbaa-i Âmire: Devlet Basımevi 

(30) "Deli Corci" lâkabı bir zamanlar iki paşa hakkında kullanılırdı: Ahmet Vefik 
Paşa ve ibrahim Edhem Paşa. O devirde başıboş sokaklarda dolaşır, ağzına ge
leni söyler, herkese her şeye kızar, Corci adında bir deli adam yaşarmış. 

(31) Türkiye'nin ilk bilim cemiyeti, İngiltere elçisi İsmail Ferruh Efendi (öl.1840), ta
rihçi ve hekim Şânizâde Atâullah Efendi (öl. 1826), Melekpaşazade Abdülkadir 
Bey ve Kethüdazâde Arif Efendi (öl. 1849) tarafından kurulan "Beşiktaş Cemiye
ti ilmiyesi"dir. Mevlevi, Bektaşi ve Melami gibi tarikat ehlinin birleşip ittihat ve 
Terakkiyi desteklediği biliniyor. Esasen İttihatçıların da bu gibi tarikatlara 
girdiği de malum. Genellikle kendi aralarında, dışarıdan gelen bazı dinleyicile
rin katıldığı toplantılarda din, felsefe, tıp, fen ve edebiyat konularında bilimsel 
konuşma ve tartışmalar yaparlar. 1826'da Yeniçeri Ocağının ortadan kaldırıl
ması ile birlikte Bektaşî tekkelerinin kapatılması sırasında topluluk mensupları 
da Bektaşîlikle suçlanarak sürgüne gönderilirler. İkincisi, yukarıda bahsedilen, 
"Cemiyeti ilmiyeyi Osmaniye (24 Mayıs 1861; Beyân'ül-hak)"; üçüncüsü de "Ce
miyeti Tedrisiye-i İslâmiye (1908; Mecmûa-i Fünûn)" dür. (Tahir Olgun-Meh-
met izzet, Bilgi Yurdu Mecmuası, Sayı 1 -3, İstanbul, 1936). 

(32) Münif Paşa (1830 -1910): aydın, devlet adamı, şair ve yazar 
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tan çok ilginç makaleler yazılmıştır. 1862/1884 yılları arasında 47 sayı 
çıkan bu dergide tabiî ve sosyal bilimlere ait, o zaman için yeni birçok 
konu ' 3 3 ) basi t bir şekilde ve açık bir dille anlat ı lmışt ı r . ' 3 4 ) 

T ü r k i y e ' n i n K ü l t ü r v e S a n a t ı n a H e d i y e E t t i ğ i Ahfadı (35) 
İbrah im Edhem Paşa 'n ın dört oğlundan üçü: Osman Hamdi , İsmail 
Galip ve Halil Edhem Eldem Türk kül tür ve s ana t tar ih inde önemli 
yerlere sahip çıktıkları gibi; onların oğulları ve torunlar ı da çok ileri 
yerlere gelmişlerdir. Diğer bir oğlu da İs tanbul Gümrük Müdürlerin
den Mustafa Mazlum Bey'dir. 

Büyük oğlu OSMAN HAMDİ Bey (1842 
-1910): "Türk Müzeciliğinin Babasıdır." 
Batılı anlayışla resmin Türkiye'deki ilk 
temsilcisi sayılan bir ressam, arkeolog ve 
müze kurucusudur . 1864'de Paris ' te hu
kuk öğrenimi gördü. Bu t a r ih ten (1881) 
sonra kü l tü r ve s ana t a lan ındaki çalış
malar ı yoğunlaştı . Bu görevi s ı ras ında 
Osmanlı sınırları içinde bu lunan taşına
bilir nitelikteki bü tün sana t yapı t lar ını 
toplama, koruma ve sergileme düşünce
siyle çalıştı. Eski Eserler Tüzüğünü ya
yınladı. Topkapı Müzesinin kurucusu
dur, Güzel Sana t la r Akademis in in mü
dür lüğünü yapmış t ı r . Topkapı Sarayı 

yanında bu lunan Arkeoloji Müzes in i yaptırdı . Büyük İskender 
Lahdi 'nin çıkarıldığı Sayda kazı lar ında bu lunmuş tur . Türk res
minde kadın konusunu ele a lan ilk ressamdı. 1876 (Vazo'da Çi
çekler), 1880 (Harem'den Manzara) , 1881 (Gebze'den Manzara) , 
1902 (Türbe Ziyareti), 1906 (Kaplumbağa Terbiyecisi -5 Trilyon li
raya satılmıştır-) adlı meşhur tablolar Osman Hamdi Bey'e aittir. 
1910'da vefat ederek Gebze-Eskihisar'daki evinin arkasındaki te
peye gömüldü. Eskihisar 'da "Osman Hamdi Bey Müzesi ve Evi" 
vardır . 

(33) ismail Hakkı Akyol, Tanzimat Devrinde Bizde Coğrafya ve Jeoloji, Maarif Mat
baası, istanbul, 1940 

(34) Levent, A. S., Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhalarını, T.D.K., yayınları, 
D. 31, Ankara, 1949 

(35) ahfâd: oğulları ve torunları 

Osman Hamdi Bey 
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Ortanca oğlu İSMAİL GALİP Bey (1847 
-1895): Abdüllatif Suphi Paşa 'dan sonra 
Türkiye 'nin yetişt irdiği en büyük eski 
pa ra kolleksiyoncusudur. Oluş tu rduğu 
koleksiyonu, bu ilmin ülkemizde tanın
masına ve tarihçiler için bir kaynak teş
kil etmesine yol açmıştır. Eski Çağ ala
nında derin bilgi sahibi olup, bu konuda
ki Batı kaynaklarını da inceleyen İsmail 
Galip, topladığı sikkelerle ilgili maluma
tı yakın ilişki kurduğu Batılı nümisma-
tiklerden( 3 6> edindiği bilgilerle karş ı laş
t ı rarak yeni sonuçlar elde etmiş, bu ara
da devrinin çeşitli kül tür ve nümismat ik 
kuru luş la r ına üye seçilmiştir. Yayımla

dığı eserlerde, İslâmi-Türk sikkelerinin Batılı araş t ı rmacı lar ta
rafından bilinmesi ve mut laka izlenmesi gereğini ortaya koymuş
tur . Takvim'i Meskûlat-ı Osmaniye ve Takvim-i Meskûlat-ı Sel-
çukiye adlı eserlerinden başka ki taplar ı da vardır . İsmail Galip 
Bey, Şûra-yı Devlet üyeliği yapmıştır . İs lam üzerinde Türkçe ve 
Fransızca inceleme ve araş t ı rmalar ı vardır. Erken ölümü İslâm 
meskûlâtçılığı için büyük bir kayıptır. İsmail Galip Bey, İbrahim 
Edhem Paşa 'n ın Üsküdar 'daki türbesine (şu anda nakli mekân 
edilmiş) 1895'de gömülmüştür . 

Küçük oğlu HALİL EDHEM ELDEM (1861 -1938): 1872 Yılında 
babasının elçi olarak bulunduğu Berlin'e giderek orta öğrenimini 
orada t amamlad ı . Bir yıl İsviçre'nin Zürich Ünivers i t es ine de
vam ett ikten sonra Viyana'da Politeknik Yüksek Oku lunda jeolo
j i ve k imya öğrenimi gördü. Buradan tekra r İsviçre'ye geçerek 
Bern Üniversitesi Felsefe Oku lunda doktora yaptı ve 1885'te İs
t a n b u l ' a döndü . 1901'de D â r ü l f ü n u n ' d a ilm-i m a â d i n ve 
takabâtü ' l -arz (37) dersleri verdi. Bu a rada verdiği derslere yar-

(36) Nümismatik (meskûlât): nümisa: Latince "para"; altın, gümüş sikke ve madalya 
bilgisi; eski paralar ilmi 

(37) ilm-i maâdin: mineraloji ve takabâtü'l-arz: jeoloji. Tanzimat'tan evvel ve sonra 
ve hatta yakın zamanlara kadar arz kabuğundan bahseden ilme, "ilm-ü 
takabâtü'l-arz"adı verilirdi. Bugün ise "jeoloji"denilmektedir. Aynı kelimenin 
bugün kullanılan şekilde, Edhem Paşa tarafından o zamanlar kullanılmış ol
ması ilim dili ve terimleri bakımından önemlidir. (Prof. Dr. Kemal Erguvanlı, 
1952) 
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dımcı o lmak üzere İlm-i M a â d i n ve 
Tabakâtü ' l -arz adıyla bir k i t ap yazdı. 
Bu a l a n d a adın ı l i t e r a t ü r e geçiren 
önemli bir başarısı ise Viyana'daki ho
cası Fr. Toule ile birlikte Gebze çevresin
de yapt ıklar ı inceleme s ı ras ında ha len 
kendi adıyla anı lan iki yeni fosil cinsi 
bulmasıdır (Rhynchnella ethemi ve Ac-
rocordi ceras halili) . 1892'de Müzeler 
Müdürü olan ağabeyinin yardımcılığına 
a tandı . 1910'da Osman Hamdi Bey'in 
ölümü üzerine Müzeler Müdür lüğü gö
revine getirildi. 

Hal i l E d h e m E l d e m Bey'in, PİRİ 
REİS' le ilgili iki öyküsü vardı r : ilki 

Çeşme Faciası (1770), ikincisi Piri Reis hari tasının bulun
ması: 

Piri Reis'in Birinci Dünya Har i tas ın ı Yavuz Sultan Selime arma
ğan ettiği 1513 yılının üzerinden tam 250 yıl geçmişti. Topkapı Sa
rayının tozlu arşivlerinde har i ta kaybolmuştu. Barbaros'lar, Tur
gut R e i s l e r dönemi bi tmiş , Osmanl ı Donanmas ı Akdeniz 'de 
hâkimiyet ini kaybetmişti . 

Kaptan-ı Deryalar art ık denizcilikten anlamayan saray adamları 
arasından seçilmeye başlanmıştı. İşte Çeşme Faciası, bu savaş sı
rasında meydana geldi. Coğrafyası Osmanlıyı bir deniz devleti ol
maya zorladığı halde, değil denizlere hâkim olmak, devlet, kıyıla
rını, sahillerini bile koruyamaz durumda idi. Kaptan-ı Deryalık 
denizlerde savaşarak elde edilen bir makam olmaktan çıkmış, pa
rayla sat ın a lman bir yer olmuştu. 

Osmanlı donanmasının durumu bu halde iken Rus Mareşali Mu-
nich, Mora'daki Ortodoksların ayaklanması için bir plân hazırla
dı. Çariçe Kater ina 'nm da uygun bulduğu bu plânı İngilizler de 
destekliyordu. Rus donanması, Baltık denizinden çıkarak Cebeli
ta r ık yoluyla Akdeniz'e girecek, Mora'daki ayak lanmala ra yar
dım edecekti. Rus donanması İngilizler taraf ından eğitiliyordu. 
Önce Rusların birinci filosu, arkasından da İngiliz Amirali Elfins-
ton komutasındaki ikinci Rus filosu hareket etti. İki filo da İngiliz 
üssü olan Cebelitarık' ta buluştu. 

Halil Edhem Bey 
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Bu sırada Kaptan-ı Derya Eğribozlu İbrahim Paşa idi. Mora sula
r ına 10 gemilik bir donanma gönderdi. Rodos mutasarr ıf ı Cafer 
Bey de bir kısım gemi sevk edecekti, ancak gemilerinin teçhizatı 
ve personeli çok noksandı. Bu sırada İbrahim Paşa Kaptan-ı Der
yal ıktan alındı, yerine Hüsamet t in Paşa atandı. Sadrazam ve ta
raftarları Vükela Heyetinde, Cebelitarık Boğazının kapalı oldu
ğu zannıyla Rus Baltık Donanmasının gelebileceğini t ahmin 
edemiyor ve korkmuyorlardı. Çünkü ellerinde Piri Reis'in hari ta
sı yoktu. 

Osmanlı ve Rus donanması Anopoli Limanının biraz güneyindeki 
Menekşe mevki inde ka rş ı karş ıya geldiler. (18 Mayıs 1770) 
Önemli bir savaş olmadı, gemiler birbirlerine karşılıklı birkaç top 
atışı yapt ı lar . İngiliz Amirali Elfinston'un komutas ındaki Rus 
gemileri l imanın önüne geldi, karşılıklı top atışları yapıldı, Rus
ların iki gemisi sakatlandı . Hüsamet t in Paşa bir tür lü l imandan 
dışarı çıkmak istemiyordu. Sonunda çıkıldı. Rus gemileri a rana
cak yerde Hydra Adas ına gidip demir atıldı. Amiral Elfinston ile 
Rus Amirali Spridof un gemileri birleşerek Hydra adasına doğru 
yola çıkmışlardı, Osmanlı donanmasını arıyorlardı. Hüsamet t in 
Paşa d u r u m u öğrenince hemen Hydra 'dan uzak laşmaya k a r a r 
verdi, bir tür lü savaşmak istemiyordu. Cezayirli Hasan Bey o sı
rada Kaptan-ı Derya Hüsamet t in P a ş a y a şöyle demiş ".Mademki 
düşmanla savaşmaya isteğiniz yok, öyleyse, düşmanla karşı laş
m a m a k için Çanakkale 'ye yahut İzmir müs t ahkem mevkiine gi
delim ve şerefsiz bir durumda orada oturup, duralım....". Osmanlı 
Donanmas ı Çeşme'de Koyun Adaları mevkiinde, yar ım ay bi
çiminde demirlemiş ve toplarını açık denize doğru çevirmiş, ya
tıyordu. 

Rus gemileri ansızın saldırdılar. Amiral Spridof un kalyonuna iki 
mermi isabet etti, yelkeni parçaladı, dümeni bozuldu ve amiral ge
misi hareketsiz kaldı. Cezayirli Hasan Bey de hemen kendi kalyo
nunu Rus kalyonuna rampa etti ve askerleri ile birlikte kendisi de 
Ruslarla göğüs göğüse çarpışmaya başladı. Rus gemisinin cepha
neliği patladı. Çıkan yangın hem Rusları, hem Osmanlıları müş
kül du ruma soktu, Cezayirli Hasan Bey'in "Burcuzafer" kalyonu 
da tu tuş tu . Cezayirli Hasan Bey denize atlayıp bir başka kalyona 
çıktı ve savaşı oradan yönetti. Bu sırada alevler bü tün gemileri 
tehdit ettiğinden Osmanlı donanması da demir aldı; daha güneye, 
Çeşme Limanına doğru yola çıktı. 
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Cezayirli H a s a n Bey'in t üm muhalefetine rağmen Kaptan-ı Der
ya Hüsamet t in Paşa donanmayı küçücük bir l iman olan "Çeşme" 
l imanına soktu. Gemiler birbirine aborda olmuştu. Gemi topları
nın kul lanı lmasına imkân yoktu. Esası bir karacı komutanı olan 
Hüsamett in Paşa, bir türlü açık denize çıkıp savaşı kabul etmiyor
du. Liman ağzına bağladığı dört kalyonun toplan ile yan yana ya
t a n gemilerini koruyacağını sanıyordu. Osmanlı donanmasın ın 
d u r u m u n u öğrenen İngiliz amirali Elfinston Ruslara tek bir ateş 
kayığı ile t ü m Osmanlı gemilerini yakabileceğini söyledi. Ruslar 
bu fikri önce ciddiye almadılar, sonra kabul ederek harekete geçti
ler. İki ta raf kalyonları a ras ında önce topçu ateşi başladı, sonra 
bir İngiliz denizcisinin kullandığı bir a teş kayığı l imana girdi. 
Alevler etrafı sarınca ateş kayığını kul lanan İngiliz denizci, deni
ze atlayıp kendini kurtardı ; l imanda birbirine bağlı yan yana ya
t an Osmanlı Donanmasının t amamı yandı. 

Tar ihe Çeşme Faciası diye geçen bu felâketten Hüsamet t in Pa-
şa'nın bastardası ile Cezayirli Hasan Bey ve Cafer Bey yaralı ola
rak kurtuldular . Cezayirli Hasan Bey, ağzında kılıcı ile denize at
lamış , yüzerek k a r a y a çıkmış, bu nedenle kendis ine "Timsah 
Adam" ismini takmışlar. Cezayirli Hasan Beye hem paşalık, hem 
gazilik unvanı verildi ve 22 Ekim 1770 günü Kaptan-ı Deryalığa 
tayin edildi. 

Topkapı Sarayı , kaybolan Piri Reis ha r i t as ın ın öyküsü, devlet 
adamlar ın ın bu işi bilmemesi; işte, Çeşme Faciası... 

Günümüzde Topkapı Sarayında Piri Reis'in orijinal har i tas ı ola
rak sak lanmakta olan eserin Halil Edhem Bey ile ilgili ilginç bir 
öyküsü vardır . 

"Müzeler Müdürlüğü sırasında Topkapı Sarayı'nın bahçe
sinde dolaşırken, bekçilerin bir deri kâğıt üzerinde helva ve ek
mekten ibaret öğlen yemeklerini yediklerini görür. Bekçiler 
Müze Müdürünün geldiğini fark ederler ve sofralarına buyur 
ederler. Halil Edhem sofradan bir iki lokma yedikten sonra, 
örtü olarak kullandıkları deri kâğıdı merak eder ve bir de ne 
görsün: Piri Reis'in Sultan Süleyman'a sunduğu 1513'den 
beri Topkapı Sarayı'nın bir köşesinde unutulup kalmış Ame
rika haritasının olduğunu fark eder". 
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Yukar ıda açıklandığı gibi 9 Kasını 1929'da Hali l E d h e m Eldem 
taraf ından tesadüfen bu lunan , h a t t a bekçilerin üzerine döktükler i 
helva izlerinden lekelenmiş olan bu deri kâğıt parçası, gerçekten oriji
nal Piri Reis'in har i tas ından başka bir şey değildir. Daha sonra İstan
bul Üniversi tesi taraf ından Halil Edhem Eldem'e fahri doktorluk ve 
fahri profesörlük unvanlar ı verilmiştir. 1931'de İs tanbul Milletvekili 
seçilerek iki dönem bu görevi sürdürdü. Müzecilik hakk ında birçok 
eseri vardır. Halil Edhem Eldem, 1938'de Osmanbey'deki evinde vefat 
etmişt ir . Kabri Edirnekapı Şehit l iğinde, aile mezarlığındadır. 

İsmail Galip Bey'in oğlu Mübarek Galip E ldem (1858 -1937) Viyana 
İmparatorluk Yüksek Okulunda arkeoloji ve filoloji okumuş; Arkeolo
jiyle ilgili birçok eser yayınlamıştı . Moskova, Londra, Par is , Viyana 
Akademiler inde üyelikte bu lunmuş ve fahri doktorluk unvanlar ın ı 
kazanmışt ı . Har s ve Müzeler Genel Müdürlüğü Telif ve Tercüme He
yeti üyeliğinde bu lunmuş tu . Son görevi Adalet Bakanl ığında tercü
manlıktır . Kurtuluş Savaş ına giren Mübarek Galip Eldem değerli bir 
bilim adamıydı. Mübarek Galip Eldem, Anadolu U m u m Müfettişliği 
yapmış olan Şakir Paşa 'n ın (1838 -1899) kızı Munise Hanımla evlen
miş; bu evliliğinden: Galip, Memduh, Hüsrev, Roksan ve İskender ad
larında beş çocuğu olmuştur. (38) Mübarek Galip Eldem, Hars (Kültür) 
M ü d ü r ü iken ka leme aldığı eser "Kürre-i Arz'da Nüfus-i İs lâm Ve-
sa ' ika Müs ten i t İs ta t is t ikler" taş ıyan İs tanbul 'da 1922/23 yıl ında 
Matbaa-ı Amire'de bası lan k i tap ta dünya Müslümanlar ın ın nüfusu
nu gösteren bir çalışması olduğu ortaya çıktı. Ancak eser yayımlandık
t an sonra neredeyse sırra kadem bastı . (39) 

Roksan Hanım, Hilmi Abas ile evlenmiş ve Hiram Abas (1932 -1990) 
adında bir çocuğu olmuştur . Baba Hilmi Abas, aslen Üsküplüdür ; 
1924'de Türkiye'ye gelmiş, öğreniminden sonra gemi kaptan ı olmuş-

(38) Ünal Yüzbaşı K. 'den. (Ankara- 5 Uyanış Muh. L.) aldığım önemli bir not: Uyanış 
Muh. Locası matrikülüne 2 Ekim 1981 'den itibaren tekris edilerek 441 numara 
ile kayıtlı, Mübarek Galip Eldem'in torunu İskender oğlu Ankara 1950 doğumlu 
Mübarek Eldem K. vardır. Uyanış Locasının 17 yıl Sekreterliğini yapmış İs
tiklal Gazisi Albay Refet Çağlar K. 'in anne tarafından yeğenidir. Sayın Mü
barek Eldem, önce Antalya'ya işini naklederek Antalya Muh. Locasına tebenni 
etmiş ve bilahare gayrımuntazam olmuştur. Ünal Yüzbaşı K. 'me teşekkür ede
rim. 

(39) Mustafa Cezar, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi", Erol Aksoy Vakfı Ya
yınları, İstanbul, 1995 
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tur. (Mustafa) Hiram Abas, Saint Joseph'te liseyi tamamladıktan son
ra eğitim için Paris 'e gider; henüz bir yıl dolmadan parasızlık yüzün
den Türkiye'ye döner; Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirir bitirmez Teş-
kilat'a (MİT) katılır. Mübarek Galip Erdem'in koyduğu Hiram adı Ma
sonluğun önemli sembollerinden Hiram Usta 'dan geliyordu. Toplu
mumuzda yaygın olmayan bu isim ömrü boyunca Hiram Abas'a prob
lemler getirdi. Ona Masonluk yakışt ı ranlar , Ermeni asıllı olduğunu 
söyleyenler çıktı. Hiram Abas bu isimden hiç gocunmadı. Bu adı sak
lamak ve Mustafa adını kul lanmak gereğini duymadı. Eski MİT Müs
teşar Yardımcısı Hiram Abas, aynı adaşı Hiram gibi bir suikast sonu
cu, 1990 yılında öldürüldü. (40) 

Türk mimarî tarihine dair yayınları olan ve Türk Mimarlığına yön ve
ren us ta la rdan Prof. Dr. Sedat Hakkı E l d e m (1908 -1988): Babası 
hariciyeci Alişanzade İsmail Hakkı Bey, annesi İsmail Galip Bey'in kı
zı Azize Galip Hanımdır. Hariciyeci olan babasının mesleğinden dola
yı Zürih ve Münih şehirlerinde öğrenim gördü. 1928'de Güzel Sanatlar 
Akademisi Mimarlık Bö lümünü birincilikle bitirdi. Üç yıllık burs tan 
yara r lanarak Fransa , İngiltere ve Almanya'ya gitti. August Perret ve 
Hans Poelzig gibi mimarlar la çalıştı. 1932'de İstanbul 'a dönerek ken
di mimarl ık bürosunu açtı; bir yandan da Güzel Sana t la r Akademi-
si 'nde ders vermeye başladı . Buradak i öğret im üyeliği görevini, 
1978'de emekli oluncaya kadar sürdürdü. İstanbul 'da, Ankara 'da ve 
Bursa'da pek çok önemli binayı yapan Sedat Hakkı Eldem; Hilton Ote
li, İ.Ü. Fen ve Edebiyat Fakültesi , Başbakanl ık Binası, Taşlık Şark 
Kahvesi, Yalova Termal Oteli, Amerikan Hastanesi , Alarko Holding 
Binaları, Suna Kıraç Yalısı, Rahmi Koç Evi, gibi önemli yapılara imza
sını atmışt ır . 

EKREM REŞİT REY (1900 -1959) güfteci, t iyatro yazarı , eleş
t i rmen; Ekrem'den 4 yaş küçük kardeş i olan besteci ve müzisyen 
CEMAL REŞİT REY (1904 -1985) ve E m i n e S a m i m e Argeşo (1908 
-1965)'nun annesi F e t h i y e H a n ı m ( 1872 -1962), İbrahim Edhem Pa
şa'nın torunu ve Mustafa Mazlum Bey'in kızıdır. Babaları ise Kudüs 
valisi şair ve yazar Ahmet Reşit Rey (H. Nâzım takma adıyla şiirler ya
zan) Bey (1870 -1955)'dir. Ekrem Reşit Rey, Cenevre Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi ve Güzel Sanat lar Akademisi'ni bitirdi: Üç Saat, Deli 

(40) Soner Yalçın-Doğan Yurdakul, Bay Pipo, Doğan Kitapçüık, istanbul, 2000 
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Dolu, Saz Caz, Hava Cıva 
ve Ebedî B u r s a is imli 
eserlerin güftelerini yaz
mıştır. Cemal Reşit Rey, 
P a r i s Konse rva tua r ı ' n ı 
bit irdi . Fa t ih Senfonisi, 
Çağrılış ve Oniki Anado
lu Türküsü gibi eserlerin 
y a n ı s ı r a m a k a m s a l 
Tü rk müziği , t a savvuf 
felsefi, ölüm fikrinin iş
lendiği konulu senfonik 
şiirler, i lâhiler ve büyük 
orkestra o lanaklar ından 
yararlandığı eserler yap
mıştır. lO.Yıl Marşı , Ce
ma l Reş i t Rey-Behçet 
Kemal Ç a ğ l a r ı n bes te-
g ü f t e s i n d e n ç ı k m ı ş t ı . 
Çok sevilen "Lüküs Ha
yat" operet i de E k r e m 
Reşit ve Cemal Reşit Rey 
kardeşlerin eseridir. 

Sonuç olarak ailede İlk Maden Mühendis i ve Sad razam İb rah im 
Edhem Paşa (1818 -1893) K. ve ikinci oğlu İsmail Galip (1847 -1895) 
Bey'in oğlu Mübarek Galip Eldem (1858 -1937) K. ve torunu Müba
rek Erdem K. 'den (doğum tar ih i Ankara -1950) başka Mason olan 
yoktur. 

KAYNAKLAR 

Cevat Paşa Tarihi, Cilt 12, İstanbul, 1309 
Besime Güngör, ibrahim Edhem Paşa ve Eserleri, Ankara, 1986 
Hamit Nafiz Pamir, Türkiye'de Yerbilimleri Öğretiminin Tarihçesi, Yeryuvarı ve İn

san, 4/4, 1979 

ismail Hakkı Akyol, Tanzimat Devrinde Bizde Coğrafya ve Jeoloji, Maarif Matbaası, 
1940 

Kemal Erguvanlı, Türkiye'nin İlk Maden Mühendisi İbrahim Edhem Paşa, Türk. 
Jeol. Kur. Bül., 3/2, 1952 

Cemal Reşit Rey 
(1904 -1985) 

71 



Kemal Erguvanlı, Dr. Abdullah Bey'in Hayatı ve Eserleri, Türk. Jeol. Kur. Bul., 5/1-2, 
1954 

Kemal Erguvanlı, Halil Edhem Eldem, Yeryuvarı ve insan, 7/2, 1982 
Mahmut Kemal Ibnülemin inal, Son Sadrazamlar, Cüz IV, istanbul, 1943 
Mehmet Mermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Cilt 2, Üsküdar Belediyesi, 

2001 
Mehmet Zeki Pakalın, Son Sadrazamlar ve Başvekiller, Cilt II, İstanbul, 1942 
Osman Nuri Ergin, istanbul Şehreminleri, istanbul, 1928 
Seyhun Tunaşar, Dört Mason Sadrazam (I), Piramit Yayınları, Ankara, 2003 
Tahir Olgun-Mehmet izzet, Bilgi Yurdu Mecmuası, Sayı 1 -3, istanbul, 1936 
Tamer Ayan, Hamtaşın Evrimi- Piri Reis; Grafik Sanatlar Matbaası, istanbul, 

1998 

Tamer Ayan, Masonik Açıdan Piri Reis ve Eserleri, Eylül 1989 / TBL Kütüphanesi-
TAR AYA No. 702; Tesviye, Sayı 65, Ekim 2005, s.35 

72 



M A S O N İ K K O N U L A R 

HIRAM VE HZ. ALİ 
E r ş a n TINAY 

"Hiram ve Hz. Ali: Finlandiya Büyük Locasının yayını olan KOILLISKULMA 
(Kuzeydoğu Köşesi) dergisinin son sayısında, Hz. Ali'nin hayatı ve ölümüyle, 
Hiram m hayatı ve öldürülmesi arasında paralellik bulunduğu ileri sürülmekte ve 
Celâleddin-i Rumî'nin fikirlerine yer verilmektedir." 

Derleyen : Sahir ERMAN, Mimar Sinan, Olayların İçinden, Sayı 65, 1987; s. 85 
(Koilliskulma, 1987/2, 29) 

HIRAM ABIF & CALIPH ALI 

According to the masonic literatüre, Hiram Abiff is knovvn as the Master Architect of 
the Solomon Temple vvhereas this person is knovvn as a master of metal casting in 
the Pentateuch. İn some sources, Hiram Abiff is introduced as a VVorker of 
Dionysos. VVorkers of Dionysos are an esoteric group of operative vvorkers and 
their structure resembles the structure of Freemasonry. They are famous for their 
vvorks as well as their feasts and some scholars believe that the Fraternal Dinners of 
masons are inspired from such feasts. Caliph Ali vvas the son in lavv and the son of 
the uncle of Prophet Mohammed and became the Fourth Caliph on June 24, 656. 
Many people believe that Mohammed revealed the mysteries of the Holy Quran to 
Al i . He vvas assassinated by the Haridjis in 661 . 

İn December 1986 Bro. Veli Kai Salovaara made a speech in the Grand Lodge of 
Finland and pointed to the fact that the traces of Freemasonry vvent back to the 
beginning of İslam. This article vvill shed some light on this interesting subject. 
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GİRİŞ 

Masonluğa girdiğim günden be
ri, t üm çalışmalarımızda bilimin 
kaynağının Doğuda bulunduğu
nu , Mabet ler imiz in bile Doğu-
Batı yönünde yapıldığını, insan
lığın ve dinler in genellikle Do-
ğu 'dan doğduklar ını duymak ta 
ve t ek r a r l amak tay ı z . Bu konu 
Muh. Sahir E r m a n K.'in, yukarı
da geçen sa t ı r la r ında dikkat imi 
çekti ve Doğunun Masonluğa ne
ler vermiş olduğunu araş t ı rma
ya çalıştım. 

HİRAM'IN HAYATI 

Süleyman Mabedinin baş mima
rı olan Hi ram ' ın adı Tevra t ' t a 
yalnızca bir ' tunç döküm ustası ' 
olarak geçer. Masonluğun alego
rik öykülerine göre Hiram, Ma
bedin baş mimar ı iken, us ta la ra 
özgü işaret ve sözcükleri, haket-
mediklerinden ötürü kendilerine 
öğretmediği için üç kalfa tarafın
dan öldürülmüştür . Mason ri tü-
e l l e r inde bu olayın üze r inde 
önemle duru lu r . Hiram' ın , Sü
leyman Mabedinin ana girişinin 
her iki yan ına dikmiş olduğu içi 
boş iki tunç sü tun , he r Mason 
Mabedinin girişinde yer alan ikiz 
sü tunlar la temsil edilirler. 

Hi ram, Naftali kabilesinden bir 
dul kadının oğludur. Bazı yerler
de ise Dan kabilesinden olduğu 
söylenir. Bunun nedeni, Naftali' 
kabilesinin Dan kabilesinden ay
r ı larak Fenike kıyılarına yerleş
miş olmasıdır . Hiram' ın babası 

Fenikelidir ve İsrailoğulları so
yundan gelmemektedir . Bu ne
denle de, Hiram, Yahudi dinine 
mensup değildir. 

Süleyman Mabed in in yapıldığı 
MÖ 10. yüzyılda Fenike 'nin Sur 
ve Sidon kent ler i , Doğu Akde
niz'de mesleği "inşaatçılık" olan
ların toplanma merkezleri hali
ne gelmişti. Hi ram da işte bu in
şaatç ı lardan biridir. H a t t a bazı 
kaynaklarda Hiram'dan, bir "Di-
onysos işçisi" olarak söz edilir. 
Dionysos işçilerini, Muaftan bin 
yıl kadar önce, Anadolu'nun Batı 
kıyılarında görüyoruz. Sıkı kar
deşlik bağlarının büyük önem ta
şıdığı bu ezoterik nitelikli kuru
luş, şarap tanrısı olan Dionysos'u 
(veya Baküs) çalışma ve hizme
tin önderi olarak benimsemiştir . 
Aynı topluluk, Dionysos Mimar
ları ya da Dionysos Sanatçı lar ı 
adlarıyla da anılır lar. Masonlu
ğa oldukça benzer bir örgütlen
me sistemi olan Dionysos işçileri, 
çal ışmalarının yanı sıra dönem
sel "şenliklere" de önem vermiş
lerdir . Modern Mason luk tak i , 
Kardeş Sofralarının ve Agapla-
r ın kökeni Dionysos işçi ler ine 
kada r uzanır . Dionysos İşçileri, 
meslekî çal ışmalarının dışında, 
üyelerinin bireysel eğit imlerine 
ve kişiliklerinin geliştirilmeleri
ne ağırlık vermişlerdir. Bundan 
dolayı bu topluluk, bir meslek ör
gütü olduğu kadar bir mistik ta
r ikat niteliği de taşır. 
H i r a m , m a s o n i k r i t üe l l e rde 
düşünce özgür lüğünün , akl ın , 
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masonik erdemler in ve olgunlu
ğun simgesidir . Buna göre Hi
ram, "gerçek mason" nitelikle
r in in t ü m ü n ü kişiliğinde topla
mış olan "yetkin insan"ı temsil 
eder. 

Hi ram' ın ö ldürülmesine ilişkin 
öykü, Süleyman Mabed in in ya
pımı öyküsünün son bölümüdür. 
Bu öyküde anlatıldığı üzere; Hi
ram, Mabedin yapımı s ı rasında 
düzenli ve ahenkl i bir çalışma 
sistemi kurmuş tur . İnşaat işçile
r ini , bilgi ve yeteneklerine göre 
derecelere ayırmıştır . Her dere
cenin kendine özgü işaretleri ve 
sözcükleri vardır . Bu sözcük ve 
işaretler, diğer ülkelerde de aynı 
şeki lde k u l l a n ı l m a k t a d ı r . Bu 
a r a d a , kalfa dereces indeki üç 
m a b e t işçisi , u s t a dereces ine 
yükselememiş olmalar ından do
layı yakınmaktadır lar . Araların
da sözleşerek Hiram' ı , i n şaa t ı 
yalnız baş ına gezerken yaka la r 
ve usta derecesine özgü işaretler
le sözcükleri zorla almak isterler. 
H i r a m ' ı n d i r e n m e s i ü z e r i n e , 
y a n l a r ı n d a t a ş ı d ı k l a r ı i n ş a a t 
aletleriyle ona vu ra rak öldürür
ler. Bundan sonra cesedi mabet 
d ış ında bir yere sak la r , gece 
basınca da yak ındak i bir dağa 
t a ş ıya rak gömerler, üzer ine de 
yeri belli olmasın diye Akasya 
dalları dikerler. Bü tün bu işler
den sonra da yakalanıp cezalan
dı r ı lacaklar ından korka rak ka
çarlar. 

M a s o n l u k t a "ka t i l le rden" söz 
edildiğinde, öncelikle bu üç kişi 
anımsanır . Bu üç kat i lden biri, 
bi lg is iz l iğ i , ikincisi b a ğ n a z l ı ğ ı 
ve üçüncüsü ise o lumsuz tutku
ları simgeler. Değişik Rit ' lerde, 
h a t t a aynı Rit 'in farklı uygula
malar ında bu üç kati l çok farklı 
adlarla anılırlar. Ancak kişilikle
ri ve s imgelemekte o ldukla r ı 
olumsuzluklar değişmez. Katil
lerin a ras ında en önemli olanı, 
Abiram'dır; aynı kati l in adı Abi-
bale, Akirop ve J u b e l u m olarak 
ta geçer. İkinci kat i l , S te rk in , 
Oterfut, Romvil ve J u b e l o adla
rıyla anılır. Üçüncü katil ise Mo-
ria, Gravelot, Hoben ve J u b e l a 
adlarını taşır . 

HZ. ALİ BİN EBUTALİP'İN 
HAYATI (591 - 661) 

Hz. M u h a m m e d ' i n d a m a d ı ve 
amcasının oğludur. Küçük yaş
t a n i t ibaren Hz. Muhammed ' in 
yan ında b u l u n m u ş ve Müslü
manlığı kabul eden ilk dört kişi
den biri olmuştur. Peygamber'in, 
Medine'ye hicre t edeceği gece 
onun y a t a ğ ı n d a y a t a r a k hem 
Mekkel i ler i a lda tmış , hem de 
Peygambere emane t edilen mal
ları sahiplerine iade ederek Me
dine'ye gitmiştir . Hz. Ali; Bedir, 
Uhut , Hendek ve hemen b ü t ü n 
gazvelere Peygamber le beraber 
i ş t i rak ett i ve kahramanl ığ ı ile 
kendini gösterdi . Hz. M u h a m 
med'in ölümünden sonra asker i 
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seferlere ka t ı lmadı . Halife Os
man ' ı n şehi t edi lmesi üze r ine 
Medine mescidinde biat i kabul 
ederek 24 Haz i r an 656'da Dör
düncü Halife oldu. 

Hz. Al i 'n in hal i fe o lmas ıy la 
İslâm âleminde iç mücadele baş
ladı. Görünüşte Hz. Ali'ye taraf
t a r olan sahabeden Talha ve Zü-
beyir ile Peygamber in han ımı 
olan Ayşe, Hz. Ali'ye biat etmedi
ler. Beraberce Mekke'ye, oradan 
da Basra 'ya giderek şehri ele ge
çirdiler. Hz. Ali, kendisini hima
ye edecek birliklerin azlığı sebe
biyle Ekim 656'da Medine'yi terk 
ett i . Küfe muhaf ız lar ından top
ladığı kuvvetlerle Basra üzerine 
yürüdü. Talha ve Zübeyir'le yapı
lan müzakereler sonuçsuz kalın
ca harp başladı; Ayşe, taraftarla
rını cesaretlendirmek için bir de
veye b inerek savaş meydan ına 
girdi. Tarihte, 4 Aralık 656 yılın
daki, "Cemel Vak'ası" diye bili
nen bu savaşı Hz. Ali kazandı . 
Böylece bü tün Irak, Hz. Ali'ye bi
a t etti . 

B u n d a n sonra karş ı s ına Suriye 
valisi Muaviye bin Ebu Sufyan 
çıktı. Emevî ailesinin reisi oldu
ğundan , Hz. Osman' ın kat i l inin 
i n t i kamın ı a l m a k bahanes iy le 
hareke te geçen Muaviye, Mısır'ı 
ele geçirerek ikt idar mücadelesi
ne haz ı r landı . Hz. Ali, 657 yılı 
i lkbahar ında Suriye üzerine ha
reket etti . İki ordu Sıffin'de kar
şı laşt ı . Muaviye , Hz Osman ' ın 
k a t i l l e r i n i n k e n d i s i n e t e s l im 

edilmesini istedi; Hz. Ali b u n u 
reddet t i , müzakere ler sonuçsuz 
kaldı . Mayıs baş l a r ında savaş 
başladı; 110 gün devam eden sa
vaş sonunda Hz. Ali, zaferi ka
z a n m a k üzere iken, Amr bin 
As' ın öner is i üze r ine Muav i -
ye'nin birlikleri K u r a n hakemli
ğine müracaa t ettiler. İşaret için 
mız rak la r ın ın uç la r ına Kur ' an 
sayfaları t aka rak cepheye geldi
ler. Bu olay, I rak birliklerini et
kiledi ve h a k e m e başvuru ldu . 
Hz. Ali taraf ından Ebu Musa el-
Ensar î , Muaviye ta ra f ından ise 
Amr bin As h a k e m tayin edildi. 
H a k e m l e r , Ş u b a t 658 'de Ez-
r u h ' t a top landı la r . U z u n mü
zakere ler sonucunda Amr bin 
As'ın bir hilesiyle; Hz. Ali, kendi 
h a k e m i t a r a f ından azledilince 
Amr bin As, Muaviye'yi halife 
seçti. 

Bu olay, taraflar lehine kesin bir 
sonuç d o ğ u r m a d ı ; f aka t Hz. 
Ali 'nin d u r u m u n u biraz sars t ı . 
"Hakem" olayını protesto e tmek 
amacıyla Hz. Ali'nin ordusundan 
ayrı lan 4000 kişi Medine'ye çe
kildiler; şehri zapt ederek, yağ
ma ve tahr ip ettiler. Bunun üze
rine Hz. Ali, İslâm tarihinde "Ha
riciler" diye bilinen bu asiler üze
rine yürüdü. Nehruvan 'da onları 
mağlup etti , fakat kuvvetlerinin 
azalması sonucu Kûfe'ye çekil
mek zorunda kaldı. Kûfe'de, Ha
r i c i l e rden A b d u r r a h m a n b in 
Mülcem t a r a f ı n d a n 24 Ocak 
661'de öldürüldü. 
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Hz. Ali, İs lâm büyükleri arasın
da mümtaz bir yer işgal etmekte
dir. Kendilerine cennet vaat edi
len on kişiden (Aşare-i Mübeşşi-
re) biridir. Savaşlarda gösterdiği 
k a h r a m a n l ı k , k e n d i s i n e "Al
lah ' ın Aslanı" unvan ın ın veril
mesini sağlamıştır . Hz. Muham-
med, Hz. Ali için "Ben âlimlerin 
şehriyim, Ali ise o şehrin kapısı
dır" demiştir . Peygamberin kızı 
Fa tma ile evlenmiş; bu evlilikten 
H a s a n l a Hüseyin dünyaya gel
mişt i r . Şiiler, sonralar ı Hz. Ali 
hakkında birçok menkıbe ortaya 
a t m ı ş l a r ve o n u n u l u l u ğ u n a 
inanmışlardır . 

Hz. Ali'nin, İslâm tarihinde oldu
ğu gibi tasavvuf ve edebiyatta da 
özel bir yeri vardır. Savaş nutuk
lar ı , hutbe ler i , konuşmala r ı ve 
halifelik meselesindeki görüşle
ri, dinî edebiyatta önemli bir yer 
tu tar . Mısır'a vali olarak yolladı
ğı, Mal ik ibn Eş ter ' e h i taben 
yazdığı mek tup , siyasi bir anı t 
k a r a k t e r i n i t a ş ı d ı k t a n başka , 
be laga t in ölmez örnekler inden 
biri sayılır. Hz. Ali'nin şiir ve hut
b e l e r i n i t o p l a y a r a k Nehc-ü l 
Belâga (güzel söz söyleme yolu) 
ve Divan-i Ali gibi önemli eserler 
meydana getirmişlerdir. Bu ede
b iya t ın k u r u c u l a r ı n d a n E b u l 
Esved ile İslam fıkhının kurucu
lar ından sayılan Ebu Leyla, Hz. 
Ali'den feyz almışlardır . Bu yüz
den Hz. Ali'ye İslâm Edebiyatın
da belagat ile İslâm fıkhının ku
rucusu gözü ile bakılmışt ır . Hz. 
Ali'nin, Fa r s ve Arap edebiyatın

dak i önemli ye r in in ö tes inde 
İ ran ha lk ın ın siyasi ve mezhep 
inanışları üzerinde de önemli bir 
yeri vardır . F a k a t şüphe yoktur 
ki, Hz. Ali'nin Türk edebiyatın
daki yeri Fars edebiyatından da
h a önemlidir. 

Hz. Ali, Divan Edebiyat ında, di
v a n l a r ı n b a ş ı n d a n a a t l a r d a n 
sonra yer alan, Der Medh-i Çe-
har-ı Güzin (Dört Seçilmiş Dost 
Hakkında) k ı s m ı n d a diğer üç 
halifeden sonra sayılır ve övülür. 
Buradaki , övgülerde, Hz. Ali'nin 
büyüklüğüne , peygambere olan 
yak ın l ığ ına , k a h r a m a n l ı ğ ı n a , 
"Zülfikâr" denilen kılıcının kes
kinliğine, at ı olan peygamberin 
hediyesi "Düldül 'e , kölesi "Kan-
ber"e, künye ve lakaplara yer ve
rilir. Hz. Ali, künye ve lakaplarla 
ü n k a z a n m ı ş t ı r : E b ü ' t - t ü r a b 
(Toprağın Babası), Esed (As
lan), Esedul lah (Allah'ın Asla
nı), Haydar (Aslan), Haydar-ı 
Kerrar (Düşmanın üzerine döne 
döne saldıran aslan), Şiir-i Yez
dan (Allah 'm aslanı), Şah-ı Mer-
d a n (Yiğitler Şahı), Ş a h - ı 
Velayet (Evliyalık Şahı) deyim
leri hep Hz. Ali'ye aitt ir . 

HZ. ALİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ 

Hz. Ali, halifeliğinin, 4 yıl, 8 ay, 
23. gününde, Hicret ' in 40. yılın
da, 661 tarihinde, Ramazanın 17. 
gününde mescide giderken, Ha
ricilerden biri olan İbn-i Mülcem 
taraf ından kılıç ile vuru lduk tan 
iki gün sonra vefat etti. Hz. Ali, 
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vefatından üç gün önce yemeden - Allah mübarek etsin; ne güzel 
ve kut lu bir rüya. 
Hz. Ali, rüyasını oğluna anlat
tığı sırada sabah ezanı okunu
yordu . H e m e n h a z ı r l a n ı p , 
mescide gitmek için oda kapı
sından çıktılar. Evin avlusun
dan geçerken ördekler çığlık 
çığlığa bağırdılar. Yanındaki
ler, ördekleri kovmak ve sus
tu rmak isteyince Hz. Ali şöyle 
dedi: 

- Onlara dokunmayınız! Onlar 
ölü üzerindeki ağlayıcılardır. 
Bu sözüyle ölümün yakın oldu
ğunu ima ediyordu. Müezzin, 
İmam-ı Ali'nin önünden gidi
yordu ve 

- Ey insanlar, Namaza.. . Nama
za 
diyordu. Hz. Hasan da, babası
nın arkas ında yürüyordu. 

Tam o s ı rada suikastçı ve ar
kadaş lar ı pusuda bekliyorlar
dı. Üçü birden (İbn-i Mülcem, 
V e r d a m ve Şebip adl ı iki 
yardımcısı) Hz. Ali'ye hücum 
ett i ler; İbn-i Mülcem bağır ı
yordu: 

- Ya Ali, h ü k ü m ancak Allah'ın
dır. Senin ve dostlarının değil
dir. 
ve zehirli kılıcıyla Hz. Ali'yi 
ağır yaraladı . 
Hz. Ali, suikastçıyı y a n m a ça
ğırdı: 

- Ey, bahtsız adam, ben sana ih
san etmedim mi? 
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içmeden kesilmişti , i f tarda bile 
üç lokmadan fazla yiyemiyordu:-
"Ölümün aç iken gelmesini isti
yorum!" diyordu ve "iki günlük 
ömrü kaldığını" söylüyordu. Za
ten kendis i baş ına gelecekleri, 
Medine'de iken haber vermişt i . 
Hz. Ali, I rak 'a gi tmek üzere Me
d ine 'den ç ıka rken , b i r ayağı 
üzengide olduğu halde Abdullah 
ibni Selâm yolunu kesip haykır
mıştı: 

- Ey Allah'ın Resulünün Halife
si, I rak 'a gi tme, korkar ım ki 
orada sana kılıcın ucu doku
nur! 
Ona şu cevabı vermişti ; 

- O dediğini bana Allah'ın Resu
lü bildirmişti . 
ve a t m a atladığı gibi I rak isti
kamet inde yola koyulmuştu. 
Hz. Ali gece rüyasında Hz. Mu
h a m m e d i görür ve O'na üm
met inden şikâyet eder. 

- Ey Allah' ın Resulü, ümmet i 
n in b a n a e t t ik ler in i görüyor 
musun? 

- Ya Ali (dediler), onlar aleyhi
ne dua et. 
Hz. Ali (ellerini havaya kaldı
rıp) 

- Ya Rabbi, b a n a onlardan ha
yırlısını ver. Onlara da benden 
kötüsünü. . . 
ve uykudan uyandılar . Büyük 
oğlu Hz. H a s a n a seslendiler. 

- R ü y a m d a Allah ' ın Resu lünü 
gördüm. 



- Evet, et t in. 
- Ya bu hainliğe sebep ne? 
- Ben bu kılıcı 40 gün biledim; 

onunla insanlar ın en hayırsı
zını kat le tmemi Allah'tan dile
dim. 

- Ne boş laf; görüyorum ki o kı
lıçla sen de öldürüleceksin. Bi
l iyorum ki, sen insanlar ın en 
kötüsüsün. . . 
der. Ve gerçekten katiller öldü
rülür... Hz. Ali'nin katilleri de, 
Hiram'ın katilleri gibi üç kişiy
di! 

MASONLUKTA İSLÂM 
İZLERİ 

1986 yılının Aral ık ayında Fin
landiya Büyük Locasına bağlı 36 
nolu Nâsi Muh. L.'smda Veli Kai 
Salovaara K. ilgi çeken bir ko
n u ş m a yapt ı . Acaba, "Masonla
rın izleri İslâmiyet 'in başlangıç
la r ına k a d a r yönelir mi?" diye
rek , baş l ang ıçda İ s lâmiye t ' in 
Masonlara karş ı olmadığını doğ
ru ladı . Masonik Tar ih üzer ine 
a r a ş t ı r m a y a p a n l a r Masonluk 
ile İslâmî Kardeşlik örgütlerinin 
büyük benzerl ikler gösterdikle
rini vurguluyorlar. En eski İslâm 
K a r d e ş l i k Ö r g ü t ü "Al-Ban-
na"nm manâs ı "Mason" demek
tir. Mekke'de 623 yılında Sada
ka t ve Kardeşl ik bağlarıyla ku
rulan ve "Kırkbeşler" diye anılan 
birl iklerden kaynaklanmış t ı r . O 
zamanla r daha peygamber sağ
dı. Onun k u r u c u s u n a onur ola
rak "Kral Salomo" adı verilmiş

tir. Al-Banna Masonluğun Doğu 
tarafındaki babası mıdır? 

Dördüncü Halife Ali, Hiram değil 
midir? Hz. Ali, Peygamberin ku
zeni ve damadıdır. Halifeliği 656 
- 661 yıllarmdadır. İç savaşın bi
tirilmesi amacıyla uzlaşma kara
rını kabul ettiği için, Küfe cami
sinde sabah namazın ı ifa ett ik
ten sonra, Harici ler t a ra f ından 
661 yılında öldürülmüştür . 

Masonluk üzerine a r a ş t ı rma la r 
yapan Edward Phillips ' in yaz
dıklarından: "Bu gerçek olay Hi
r a m Efsanes i 'n in çözümüdür . 
Hiram, Hz. Ali'dir. Hi ram olarak 
takdim edilen diğer kişilerin hiç 
bir inde böyle bir özdeşlik yok
tur." 
Hâlâ yeni sorular çıkmaktadır : 
• Haçlı Şövalyelerinin üs t kade

meleri ve İslâm kardeşl ik ör
güt ler in in münasebe t l e r i ne 
kadar yakın ve derindiler? 

• İ spanya 'dan , Fas l ı kü l t ü r l e 
İngil tere 'ye İ s lâm kardeş l ik 
örgüt ler in in meras imle r in in 
ne kadar ı geçti? 

• Mason tar ihçi Robert Gould, 
1300 yıl larında yazılmış olan 
Arapça el yaz ı s ından şöyle 
bahsediyor : "Orada ş imdiki 
Modern Masonluğun k a v r a m 
ve şifreleri tarif edilmiştir". 

• Acaba, J a m e s Anderson ana 
kural ı düzenlerken "inşaatçı" 
adı veri len derviş ler in yazı
lar ının e tkis inde ka lmış mı
dır? 
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• Gerçekte İngiliz Kardeşlik ör
güt ler in in doğusundaki Arap 
Kardeşl ik örgüt ler inin etkisi 
ne idi? 

• E r k k i M u t r u K. ' in can l ı 
üslubuyla Almanca 'dan çevir
diği bir şiir de Veli Salovaara 
K.'nın sunuşuna dâhildir. Bu, 
Mevlevi ö rgü tünün kurucusu 
ve ilk Büyük Üs ta t Celâlettin 
Rumî 'nin (1207 -1273) karde
şine yazdığı şiirdir: 

Çalışma odasının gizliliğinde 
hakiki bir Mason vardır, 
içeri gir, onu yüz yüze görür
sün. 
Çünkü o odalar zekâ içindir, 
dışarıda kimseyi aramak bo
şunadır. 
Çalışma odasına gir, o da bir 
gün kaybolacaktır. 
Yalnız orada Yaratanı ve 
onun yarattığını, 
en büyük uyum içinde göre
ceksin. 
Ancak, kelime, din sorunları
na şekil veriyor, 

onları boşluktan aydınlığa çı
karıyor. 
O güle fısıldar, 
gül çiçek açar, 
ve laleye, o da açılır 
Hislerin esiri, kendi bedeni
nin aşığı, 
dostları rakip görüyor, 
aynısı ki, kendinde de vardır. 
O, ki huzura erişmiştir, 
kardeşleriyle barış içinde ya
şar. 
Öyleyse kardeşçe kalk, 
Zincirlerini kır, 
hür ol, 
gümüş ve altın seni daha 
ne kadar köle yapacaktır'? 

SONUÇ 

İlgi çekici bir konu; değil mi? Bu 
konuyu incelemek için Araşt ı r 
macı bir Mason imkân ve zaman 
bulacak mıdır? A r a ş t ı r m a için 
gerekl i k a y n a k l a r Beyru t ' t ak i 
Mason Müzesinde ve belki de An
kara 'da bulunabilir . 

KAYNAKÇA 

Cevdet Paşa; Kısas-ı Enbiya ve Taverih-i Hulafe 
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Eyyüb bin Sıddık; Dört Büyük Halife 
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MASONİK AHLÂK 

S i n a n YURTTAGÜL 

MASONIC ETHICS 

Masonic Ethics involves both; the culture and rules of the current age and society, 
accumulated wi th in thousands of years, and, the discipline and culture of freema
sonry. Masonic discipline is an individual oriented education, which is an entire 
set of principles, indicated by specific symbols. Symbols are subject to interpretati
on and they are the basic characteristics of the discipline. Masonic method answers 
the question: "How to think?" The subject is "the human in the universe". This hu
man is the mason himself. His desire is to achieve the harmony and the beauty of 
the universe. The theatrical nature of the rituals is a way of communicat ion and 
marvellous example of the effect of format on the essence. The evolving individual 
wi l l contribute to the universal pleasure and his evolution wil l be provided by moral 
virtues. The limits of the ego are variable and these limits include all humans and 
mankind. Masonic discipline is the Masonic ethics itself. The evolution of human 
is the title of privilege of this discipline. We shall never forget that freemasonry is 
not a right, possessed by init iat ion; but a privilege, gained by striving. 
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Ahlâk Türkçede çok eskiden beri kul lanı lan Arapça bir sözcüktür. 
Ahlâk ile aynı kökten türeyen "halk etmek" yaratmak, "hulk" ise yara
dılış an lamına gelmektedir. Buna göre ahlâk yaradı l ış tan gelen huy 
özellikleri biçiminde değerlendirilmiştir. Toplumu oluşturan bireyle
r in birbir inden çok farklı özellikleri olduğu gözlemlenmiş ve bunla r 
ahlâk adı al t ında ele alınmış, soyaçekimden gelen bir takım davranış
lar da ahlâk ya da onun bir göstergesi olarak benimsenmiştir. Zaman
la sözcüğün Türkçedeki anlam yükü değişiklik göstermiş ve "Bireyin 
sosyal değerleri" an lamında kullanılmıştır . Başka bir deyişle ah lâk 
bir yandan kişinin sonradan edindiği tu tum ve davranışlar için kulla
nılırken, öte yandan toplumun benimsediği değerler sisteminin de adı 
olmuştur . 

İngilizcedeki "Ethics" ve "Morals" sözcükleri ile karşı laşt ır ı ldığında 
Türkçedeki sözcüğün geniş bir anlam yüküne sahip olduğu görülmek
tedir. Böylece pek çok batı dilinde "moral" ve "etik" olarak iki ayrı söz
cükle ifade edilen iki farklı anlamı biz Türkçede yalnız "ahlâk" sözcü
ğü ile karşı lamaya çalışmaktayız. Belki de bu nedenle geniş kapsamlı 
bir tek sözcük yerine dilimize girmiş olan yabancı karşılıkları ayrı ayrı 
kul lanmak daha doğru olacaktır. Türkçedeki Töre sözcüğü ise anlamı 
t am karşı lamamaktadır . Töre, Toplumsal Ahlâk, Moral değerler anla
mındadır. Etiğin kökeni Yunanca "Ethos" sözcüğündendir ve "Ahlâk 
Kuramı" ya da" teorik ahlâk" anlamına gelmektedir. İyonyah filozof
la rdan bu yana, "iyi" ve "doğru" kavramlarının ne olduğunu, "mutlak 
iyi" ve "mutlak doğru" olup olmadığını ve bunlara ulaşılıp ulaşılmaya
cağım araşt ı ran bir felsefi çabadır. Ayrıca etik Deontoloji ile de karıştı
rılır. Deontoloji yükümlülükler bilgisi anlamına gelir. Günümüzde yo
ğun olarak t ıpta kullanılan bu terim, bir meslekte neyin yapılıp neyin 
yapılmayacağını söyleyen ve mesleği uygularken uyulması gereken 
yasal ve ahlâki yükümlülüklerdir . 

Görüldüğü gibi Ahlâk üç ayrı anlamı içermektedir. Masonluğun ama
cının İnsanı İnsan yapmak (Kâmil İnsan) olması nedeniyle -ve Ma
sonluğu bir meslek olarak kabul edersek- Ahlâktan söz ederken birin
ci ve üçüncü anlamlar ın ı birlikte kullanacağız. Masonik ahlâk hem 
bu lunu lan Çağın ve Toplumun Kül tü rünü ve kural lar ın ı -ki bun la r 
binlerce yılın birikimidir- hem de masonik sistemin öğretisi ve kültü
rünü içerir. Masonik öğreti bireye yönelik bir eğitim sürecidir. Eğiti
min içeriği kendine özgül bir ahlâk sisteminden başka bir şey değildir. 
Bu ahlâk sistemi baştan sona sembollerle anlatılır. Bu Spekülatif Ma
sonluğun getirdiği bir yöntemdir. Öğretide ilkelerle semboller arasın-
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da paralell ik kuru lmuş tur . Ve masonik sembol sisteminin "Anahtar 
Sözlük" denebilecek bir kı lavuzu yoktur, olmaması da gerekir. Zira 
masonik sembollerin her biri ve bunların çok çeşitli kombinasyonları 
köklerini kü l tü r tar ihinin derinliklerinden, h a t t a kolektif bilinç dışı
nın binlerce yıllık yaşantı lar ından alırlar. Başka alt kültürlerde oldu
ğu gibi Masonlukta da sembollerin anlam yükü açık uçludur ve kişisel 
yoruma açıktır. Masonik alt kültür hem Evrensel kül türün hem de bu
lunduğu toplum kül türünün bir parçasını teşkil etmektedir. Ve maso
nik kü l tü rün en büyük özelliği ise bü tün Dünyada aynı yapıya sahip 
olmasıdır. 

Masonluğun kendi içine aldığı ve kardeşlik bağları ile bağladığı insan
la ra ilettiği mesaj ne bir bilim, ne bir din, ne de bir sanat t ı r . Felsefî 
yönden ise Bilgi Kuramını daha çok ta Metodolojiyi içerir. O da 'Nasıl 
düşünmeli ' ye yanıt verir. Özgür düşünülmesi ve düşünceye saygı gös
terilmesi gerektiğini önerir. Bu öğretide kişinin bilincine sunulan ko
nu "Evrenin içindeki İnsan" sorunudur. Bu insana verilen hem bir gö
revdir, hem de bir hedeftir. Amaç, mikrokosmosun (İnsan) Tanr ısa l 
özelliklerle donanıp, makrokosmosun (Evren) ahenk ve güzelliğine 
ulaşmasıdır. Acaba bu bazı düşünürlerin dediği gibi bir tanrı laşma yo
lumudur? Yoksa T a n r ı n ı n kendi suret inden yarat t ığ ı ve nefs adını 
verdiği İnsana yapılan bir rota düzeltmesinin Dünyanın en eski öğre
ti lerinden birisi taraf ından yapılmasımıdır? Hermes öğretisinde "İn
san, insanlaşmış Tanrı 'dır; Tanr ı , tanr ı laşmış İnsandır" diyor. Ma
sonluk, insanın kendisine yapılan bu müdahaleyi , bü tün insanlar ve 
insanlık için de istemektedir . Bu ise, bü tün insanlar ve insanlık için 
mut lu luk ülküsüdür . İnsanın kendisi ve insanlık için yapacakları bu 
konularda düşünmeyi ve davranmayı gerektirir. Bu ise bir ahlâk ko
nusudur . 

Mason kendi gelişimi için emeğini verimli kı larak çalışacak, düşüne
cek, tartışacak, yaklaşımları, t u tum ve davranışları değişecek ve kişi
sel nitelikleri oluşacaktır. Bu niteliklerin her biri bir erdemdir. Bu er
demler ya da başka bir deyişle ahlâki değerler masonik sistemde belir
li bir zaman içinde edinilirler ki, bunlara dereceler (initiasyon) sistemi 
demekteyiz. Masonik Öğretinin değişmeyen ve değiştirilemeyen te
mel kural ı işte bu sıra ve düzendir. Bu kendine özgü eğitimle Mason
luk insana ulaşır , onun kendisini tanımasını sağlar, erdemleri araş
t ı rmasına yardımcı olur. Bencillik, iht iras gibi duygulardan kur tu lan 
Masonun yaşamı, görkemli bir düşünme, algılama, anlama, kavrama 
sanatı ve entelektüel bir meslek olarak sürdürülen özel bir yaşam ha
line gelir. 
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Mason kendi öğretisinin ahlâk sisteminin içindedir ve ar t ık yaşam 
tarzı bu ahlâk sistemini tanımlamaktadır . İletişim yöntemi olarak öz
gül bir sembol sisteminin seçilmesi ve bu sembollerin anlamlar ın ın 
yalnız Masonlar ta raf ından bilinmesi, sözlerdeki r i tüel ik ifadeler, 
Masonluğun ezoterizmini daha doğrusu ezoterik görünümünü sağlar. 
Aslında bu tea t ra l biçimsellik Masonluktaki iletişim yöntemidir. Ma
sonluktaki bu kat ı biçimselliğin Masonluğu bu güne kadar yaşatan iş
levselliği sağlayan en önemli unsur olduğu bazen dikkat lerden kaç
makta ve biçimin öze olan müthiş etkisi küçümsenmektedir. "Biçimin 
sürekliliğini koruma "ilkesi bü tün sistemlerde en önemli (olmazsa ol
maz) varlık koşuludur. Bu yaşam ilkesine biyologlar "morfolojik po-
tens" adını vermektedirler . 

İşte Masonluğun yapısal değişime karş ı gösterdiği bu uzlaşmaz di
renç, yüzyıllardır amacını sap t ı rmadan ve yozlaşmadan ayakta kal
masını ve gelişip bü tün dünyada yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bura
da hemen bir soru akla gelmektedir. Acaba Masonluk Evrime aykırımı 
davranmaktad ı r? Değişime ayak uydu rmamak ta mıdır? Durum ke
sinlikle bunun tersidir. Evrimin kaynağı ve gerçekleştiricisi bü tün ol-
gulardaki karşıt l ıklardır . Evrim, sürekliliğin ve kesikliliğinin birlik
teliğidir. "Evrim" kavramı Masonluğun sürekli işlediği bir konudur ve 
Evrim içindeki birey kavramı ise Masonluğun ana temasıdır . Bü tün 
erdemler bu tema üzerine oturtulmuştur. Evrim bir olgu olarak görü
lür ve Evrimin insanların mutluluğu doğrultusunda olması arzulanır. 
Masonik öğretinin dolayısıyla masonik ahlâkın da amacı budur . Ev
rimde insan eylemi önemli bir etkendir. Bu eylem masonik erdemlerle 
donanırsa Evrim insanı mutluluğa götürecektir. Burada Masonun öz
gür katkısı ve katılımı istenmektedir. Mason kendisine karşı ve kendi
sinden sorumlu olmalıdır. 

Bilindiği gibi Masonluk bireysel bir eylemdir. Loca çalışmalarında her 
Mason kendi taşını yani kendini yontmaktadır . Diğer anlamıyla ma
sonik eğitimle edindiği bilgilerle kendi kendisine deşifre olmakta , 
kendisinde gördüğü kötü özellikleri iyi özeliklerle değiştirmek için bü
yük bir mücadele vermektedir. Masonluk bireyseldir demişken; Cali-
fornia Üniversitesi öğretim üyesi Mario He i lmanin "Bencillik, aldat
mak, kendini kandı rmak" başlıklı makalesine bakalım: "Tersi i spat 
edilmiş olduğu halde hâlâ insanoğlunun aslında aklıselim ile davran
dığı sanılmaktadır", diyor Heilman. Ve devam ediyor "Kendilerini öz
verili ve çok içten bir kimse olarak gösterip başkalarını bu şekilde etki
lemek isteyenlerin önemli bir bölümü, sorulsa, böyle bir niyetlerinin 
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bulunmadığını söylerler ve gerçekte bu dürtülerinin geçerli olduğunu 
da bilmezler. Etkilemeye kalktıklarının çoğu da gözlerinin boyandığı
nı fark etmezler. Yardımseverlerin çoğunun gerçekte muhtaç lara de
ğil, zaman içinde dönüp kendilerine yardım edebileceklere el uzattık
larını saptanmışt ı r ." 

Charles Darwin ise: "Varlıklarını sürdürebilecek ve döllerini kuşak
lar ötesine aktarabi lecek donanıma sahip olan kişi ve tür ler yaşam 
kavgasında başarı l ı olurlar. Bir yarat ığın eninde sonunda yaşamını 
r aha t sürdürmesini , kromozomları bir kuşak öteye taşımasını ve ak
rabalar ı ile çocuklarının da ulaşacağı avan ta la rdan yarar lanmas ın ı 
sağlayacak davranış lar ı düzenleyen, psikolojik yapı ve genler bu so
nuca yol açmaktadır., , demektedir. 

Bunlar insandaki bencilliği vurgulayan yaşamındaki her şeyi egosu 
için yaptığını kanı t lamaya çalışan savlardır. Ancak bu sözleri kendi
mizi t an ımaya çalışırken ve davranışlar ımızı değerlendir irken göz 
önünde bulundurmamız gerekir. Ayrıca Bencillik, Bireycilik ve Birey
sellik kavramlar ın ı da ayırmak gerekir. Bencillik kendi dışında kim
seyi düşünmeden yalnız kendi gereksinimlerine odaklanıp ben mer
kezli olmaktır. Bireysellik ise biz merkezli olarak kişinin kendi sınır
larını sorumluluklarını , gerçekleştirmek istediklerini, vizyonunu ko
rumas ı ve bu bilinç içinde gereksinimlerini karş ı lamasıdır . Burada 
Ait olma ve Birey olma aras ında bir denge vardır. 

Bir Kardeşlik Sofrasında bir Üs ta t Kardeşim; "Ben her şeyi kendim 
için yapıyorum; kendimi yontmam, erdemli bir insan haline gelmeye 
çalışmam, burada kardeşlerimle bir sofrada bulunmam ve küptaş ha
line gelmeye çalışan insanlar ın çoğalmasını i s temem benim kişisel 
tercihim ve seçimimdir. Bunlar beni mutlu yapmaktadır ve insanlığın 
mut lu luğu da gene aynı nedenle beni çok mut lu edecektir" dedi. Bu 
sözler, Bireyselliği yansı tmaktadır . İçinde bilgi sonucu ulaşı lan Er
dem, İnanç ve Bilinç vardır. Bu Kardeşim, masonik yaşamını ve maso
nik eğitimini haykırmaktadı r . 

Mason sürekli bireysel evriminin arayışı içindedir. Ama Masonluk bi
reye bir evrim programı sunmamaktadır ; ancak bazı eylem çizgilerini 
işaret etmektedir . Bunlar: Bütün insanlar ve İnsanlık için mut lu luk 
ülküsü (İdealizm), Evrimin kaçınılmazlığı ve gerekliliği (progresizm) 
ve Evrimin olumlu yönde olması için insan eyleminin ve emeğinin ge
rekliliği (konstrüktivizm)'dir. Peki, bunlar nasıl başarı lacaktır ; yani 
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yöntem ne olmalıdır? Burada önerilen hepimizin bildiği erdem özellik
leridir. Özgürlük ve özgürlüğe saygı, eşitliği kabullenme, Kardeşliğe 
övgü, kardeşçe dayanışma, hakkaniye te razı olma, doğruluk, çalış
kanlık, cesaret ve sabır, haddini bilme ve en önemlisi Masonluğun tek 
dogması Yüce Varlığa inanmak gibi öğelerdir. Peki, bu dogma özgür 
düşünceye karşı değil midir? Kesinlikle değildir. Bu inanç, bir kutsala 
i nanma anlamındadı r ve a ras ına alacaklarının güvenilirlik belgesi
dir. Her insanın haya t ında ku tsa l saydığı değerler vardır-dostluk, 
sevgi, hakkaniyet , h u k u k ve adalet gibi- ve bunlar bireyin ruhunda , 
kişiliğinde hiçbir zaman değişmemecesine durur lar . İşte Masonluk 
bunlar a ras ında en önemlisini - Kutsal İnancı- dogma (değişmez ko
şul) olarak kabul etmiştir. Hiçbir kutsala inanmayan kişiye güvenile
bilir mi? İnanı lan Kitap ve Tanrının adı önemli değildir. Çünkü Ma
sonlukta Tanrı kavramı bir iman değil bir vicdan sorunudur. Mason
luk gibi bir ahlâk sisteminin oturacağı zeminin kutsal inanca sahip ol
ması doğrudur. 

Erdemlerin ahlâk sisteminin yapı t a ş l an olduğunu biliyoruz. Bunlar 
gelenek ve töreleri de içermektedir. Platon erdemi bilgi olarak tanım
lar, ancak bilgi sahibi olan erdem sahibi olur. Bilgi, değişmez olanın 
bilgisidir. O da akılla korunur ve bilge doğru bilgiye sahip kimsedir, 
der. Doğru bilgi, insanın Evrim yolunda donanacağı bilgiler ya da er
demlerdir. Platona göre ruhun üç yanı ve bunları karşılayan da üç er
dem vardır: Arzular-eğilimler yanı, Bilen yanı ve İsteyen yanı. Uç er
dem ise: Bilgelik, Cesaret, Ölçülülüktür. Ayrıca adalet bu üç yan ara
sında ki dengeyi sağlar. Sokrat ise "Kendini Bil" sözünü söyleyen dü
şünürdür . Kendini bilmenin güçlülüğünü bilir ama bunun önemli ve 
m ü m k ü n olduğunu da hatırlatır . Bu yolda elde edilecek bilginin insa
nın mu t lu luğunu sağlayacağını belirtir. Sokrat he rhang i bir met in 
yazmamış t ı r . Erdemi sadece sözlü olarak an la tmış t ı r ve t a m a m e n 
söylediklerine uygun yaşayarak bunu göstermiştir. Platonun öğrenci
si Aristo'ya göre ise mutluluk, "ruhun t am erdeme göre etkinliği"; er
dem ise " ruhun akla göre etkinliği" dir. 

rdem özellikleri aynı zamanda toplumun yazılı olmayan kurallarıdır . 
İki değişkeni vardır; zaman ve mekân. Bunlara ahlâkın bir üs t yapı 
kül türü olması dolayısıyla üçüncü bir değişken eklenir; "Üretim ilişki
leri" yani ekonomik düzen. Feodal dönemin ve kapi ta l is t dönemin 
ahlâkı farklıdır. Dinler ahlâkın değişmediğini savunmuşlar ve ilahî 
adalet, ilahî hukuk gibi ilahî bir ahlâktan da söz etmişlerdir. Çağımız
dan yedi bin yıl önce Ölüler Kitabında Tanrı Oziris in Mahkemesinde 
şunlar söylenmektedir: 
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"Hiç kimseye kötülük etmedim. Gerçek evinde alçaklık etme
dim. Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım. Benim yüzüm
den kimse korku duymadı, yoksulluk ve acı çekmedi. Bahtsız 
olmadı. Tanr ı lar ın kötü gördükleri şeyleri hiçbir zaman yap
madım. Kölelere kötü muamele ettirmedim. Kimseyi aç bırak
madım. Kimseye gözyaşı döktürmedim. Kimseyi öldürmedim. 
Kimseyi kahpece öldürtmedim. Yakınlar ımı bahts ız etme
dim. Hiçbir utandır ıc ı davranış ta bu lunmadım. Zina e tme
dim. Yiyecekleri pahalı ve eksik tar tmadım. Teraziyle ta r ta r 
ken hiçbir zaman hile yapmadım. Süt çocuklarının ağzından 
sü tü uzaklaş t ı rmadım. Hayvanlar ı çalmadım. Tanr ının kuş
larını ağ kurup avlamadım. Ölmüş balığı tutmadım. Hiçbir ar
kın suyunu başka yöne çevirmedim. Ben temizim. Temizim. 
Temizim." 

Binlerce yıl önce söylenen bu sözler ahlâk öğelerinin (erdemin) de
ğişmediğini algılatabilir , ancak değişkenler ışığında t ek ra r t ek ra r 
okunmalıdır. Bu sözlerde ilk bakışta ahlâki değerler var. Ama onların 
yanı sıra, korku, yalvarma, acizlik ve yasak lananla ra uyduğundan 
emin olamayan bir insan haykırışı var. Tanrısal özellikleri insanda 
a rayan düşünür ler Tanr ı kavramına haksızlık mı yapıyorlar? Acaba 
Evrenin dışında Evren a ramak boşuna mı? "Ol mahiler derya içredir-
ler, deryayı bilmezler." dizelerindeki gibi deryayı bilmiyor muyuz? 
Cenneti, Cehennemi, Sırat köprüsünü boşuna başka yerlerde mi ara
maktayız? Her şeyin evrimi bir gerçek olduğuna göre evrenin evrimi 
bizi m ü k e m m e l bir evrene mi götürecektir? Yoksa evren Kutsa l 
Kitapların Öbür Dünya veya Ahiret olarak adlandırdıkları yere mi de-
vinecektir? İşte burada aklımıza insan faktörünün evrenin evrimine 
katkısının hangi yönde olacağı sorusu gelmektedir. İnsanın nicelik yö
nünden yeterli düzeydeki olumlu katkıs ı niteliği olumluya çevirebi
lecek bir işlev midir? İnsanoğluna böyle bir görev yüklenmiş midir? 
Biz Masonlara göre bunun yanıtı "evet" tir. Zaten Masonlar ve Mason
luk t a b u n u amaç lamakta , üyelerine ü lkü mabedi hedefini göster
mektedir . 

Ahlâkın zamanlar boyunca değişik coğrafyada, ha t t a aynı coğrafyada 
ki değişik toplum ve topluluklarda nasıl değiştiğini tar ihte görmekte
yiz. Bu değişkenlik erdemler konusunda zihnimizde bir karışıklık ya
ratabil ir mi? Yaratabilir. Ancak değişmeyen bir ahlâk öğesi vardır. O 
da insanın benliği yani kendisidir. İnsanın yarat ı l ış ından gelen özel-
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likleri vardır. Yüzyıllar süren mücadeleler sonunda da doğuştan bazı 
haklara da sahip olduğu kabul edilmiş ve bunlar ın vazgeçilemez ve 
devredilemez olduğu tespiti eklenmiştir. Bu haklar "İnsan olma şartı
na" bağlıdır. Bu ölçüde kavramsaldır lar . Ancak insanın kendi açısın
dan bakıldığında, değer taşımaktadır. İşte değişmeyen ahlâk ilkesi in
sanın kendisidir derken erdemlere insanın kendi görüş açısından ba
kılması kastedi lmektedir . 

İn san önemli bir ahlâki işlevdir. İnsandaki "Benlik" kav ramı de
ğişken sınırlara sahip bir yaşantıdır ve sınırları kişiden kişiye değişir. 
Benlik sınırı kimisi için yalnız kendisi, kimisi için ailesi, kimisi için 
akraba la r ı ve hemşeri ler ini kapsar . Bu s ınır lar eğitimine, yaşadığı 
kü l t ü r e , k u r d u ğ u il işkilere göre değişir. Benlik s ını r lar ı gerçeği 
yukar ıda çal ışmalarından söz ettiğimiz bilim adamlar ının çalışmala
rını da doğrulamaktadır. Herhangi bir toplulukta veya grupta o toplu
luğa ait bir ahlâk sistemi varsa oradaki değerler sisteminin ana birimi 
olan "Kendin" sözcüğünün anlamını içeren "Benlik Kavramı" vardır 
ve O benliğin sınırları içinde de o topluluğun üyeleri de bulunabilmek
tedir. İnsan ın ve i n san hak la r ın ın saygı gördüğü toplum ve toplu
luklarda "Kendim" kavramının sınırları, "bütün insanlar ı ve insanlı
ğı" içerir. 

Masonlukta da bu du rum aynen böyledir. Bizim sınırımız bü tün in
sanları ve insanlığı içermektedir. Bu ritüellerimizde de vardır; Perge
lin bir ucu Masonun kalbindedir, diğer ucu ise bü tün insanları ve in
sanlığı kapsayacak bir daire çizmektedir. Bizler Masonluk çatısı al
t ında bilgi değil, bilgelik alışverişi yapmaktayız . Bilgeliğin an lamı 
doğru bilgiye yaklaşım ve Hakika te yaklaşma anlamındadır . Belki 
buna bir ahlâk alışverişi, bir erdem alışverişi de denilebilir. Bir Kutsa
la inanan , O'nu vicdanında hisseden ve gönlünde onu bulan insanın 
yaşantıs ı korku içermez. Ahlâk öğelerinden bazılarının çağımızda da 
geçerli oluşunu bazı düşünürler Tanrısal İradeye bağlamışlardır Eski 
Çağlardan beri süregelen Tanr ı korkusunun, Kutsal Kitaplar ın ve 
kadim k ü l t ü r ü n bu konudaki şa r t l and ı rmala r ından gelen ölümden 
sonra ruhunun acı çekme düşüncesi, cennete gitme ve yeniden dünya
ya gelme isteği sonucu olduğu düşünülebilir.. . 

Masonik öğreti sonuçta masonik ahlakın kendisidir. Bir insanın Ma
son haline geldiğini gösteren anah ta r kelime; değişimdir, diğer anla
mıyla evrimdir. Bir Mason Loca üyesi olduktan sonra yıllar geçtikçe 
olumluya doğru değişmiş ve değişmeye devam ediyorsa Mason olmuş-
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tur; aksi durumda, üs ta t bile olsa aynı sınıfta sürekli okuyan ama hiç
bir şekilde eğitilemeyen bir öğrenci gibidir. Onbeş yıllık bir arkadaşı
mın tekris olmasından bir yıl sonra eşi Hemçirem bir gün bana benim 
kocam derneğe gireli bir yıl oldu, henüz hiçbir değişiklik yok, değişme
si gerekmez miydi diye sordu? Bu Hemşirem hem haklıydı, hem de bel
ki bilmeden bir tespit yapmaktaydı . Bu tespit; Kardeşler aras ındaki 
kendini bilme ve evrim yolculuğunun aşama sürelerinin farklılığıydı. 
Hepimiz değişimlerimizi farklı sürelerde gerçekleştiririz. Bir yılda 
kalfa, bir yıl sonra da üs ta t oluruz; ama bu süre gerçekte hepimizde 
farklıdır. Bazı Kardeşimiz altı ayda kalfa olmuştur, bazısı beş yılda; 
bazısı bir yılda üs t a t olur, bazısı yirmi yılda."... 

Üs t a t Mason harici haya t t a Masonluğunu he r an hisseden ve üs ta t 
lığını çevresindeki insanlar ına da eylemiyle sürekli gösteren Kardeş
tir. Operatif Masonlukta ve Spekülatif Masonluğun baş lar ında Ma
sonlar ça l ışmalar ın ı iki dereceli olarak sü rdü rü r l e rken ü s t a t he r 
Locada tekt i ve şimdiki Üstadı Muhteremin görevini yapmaktaydı . 
Locasını yaşamının sonuna kadar yönetirdi. Bu nedenle üs ta t kardeş
lerimiz kendilerini yaşam boyu Loca yöneten Üstadı Muhte rem ola
rak düşünmeli; onun gibi, basiret, dirayet ve bilgi sahibi olmalı; hoşgö
rü ve sabırla Kardeşlerine yaklaşmalı; bunu harici hayat ta da göster
melidirler. 

Kendimizi bulmada bize yol gösteren; Kardeşlerimizi severek, sevme 
yeteneğimizi geliştiren: nefs muhasebesi yaparak vicdanımızın sesini 
dinleme alışkanlığı kazandıran; hırs , t amah , haset , riya gibi duygu
lardan bizi uzaklaşt ıran; aklımızın yetersiz kaldığı durumlarda sevgi 
ve basiret yolları ile gerçeğe ulaşmamızı sağlayan; disipline uyma ve 
hoşgörü hasletlerimizi aynı anda geliştiren; başka inanç ve duygulara 
saygıyı öğreten, ketumiyet duygusunu geliştirerek insanın kendisine 
saygısını a r t t ı ran; öğrendiklerimizi Kardeşlerimize öğretmek için bi
ze daha çok öğrenme coşkusunu yaşatan Masonluk, hem insanlığımı
zı h isse t t i re rek kendimize ve yaşama saygımızı, güvenimizi sağla
makta, hem de Oncesiz, Sonsuz ve Var olan İlahi İradeye olan hayran
lık, sevgi ve bağlılığımızı a r t t ı rmaktad ı r . Bü tün Masonlar masonik 
öğretinin getirdiği masonik kül türü ve onun sonucu bizi onurlandıran 
masonik ahlâkı bir yaşam biçimi haline getirmeli ve Evrende var ol
mamızın nedeninin görkemli bir kozmos yara tmak olduğunun bilinci
ni "Tanrı evi" olan gönlümüzde yaşatmalıyız. 
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L O C A L A R D A N H A B E R L E R 

Localarda Yapılan Konuşmalar 

LOCASI KONUŞMACI KONU TARİH 

İSTANBUL 

İDEAL Yüksel Kazmirci Ezoterik Öğretinin 
Doğuşuna Ait Bir Efsane 13.03.2006 

Sedat Ekşi internette Masonluk 27.03.2006 
Haluk Sanver Hiram Efsanesi 27.03.2006 

KÜLTÜR Halit Kakınç Deizm 21.04.2006 

ÜLKÜ Atak Zeren, Cenk Durak, 
Yücel Kubanç 

Masonik Tarihe Farklı 
Bir Bakış 23.03.2006 

Haluk Sanver Kalfalık Üzerine 29.03.2006 

KARDEŞLİK Naci Karaağaç Mevlana 30.03.2006 

HÜRRİYET Ömer Bortaçına Hürriyet Muh. L.'sı Tarihçesi: 
Ön. Üs. Muh.'ler 14.03.2006 

SEVGİ Ahmet Yüksel Küreselleşme ve 
Meslek Ahlâkı 20.03.2006 
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Alper Dinçer, Murat Ulusoy Ezoterik Öğreti ve 
M.'luktaki Yeri 03.04.2006 

Ömer Köker Bir Değerler Yıkımının Anatomisi: 
Haçlı Seferlerinin Taraflar 
Üzerindeki Etkileri 17.04.2006 

ATLAS Yalçın Erceber Masonik Erdemler; Temsil, 
Temessül ve Ketumiyet 15.03.2006 

Bernard Moreau Kutsal Kitaplar 29.03.2006 

Hasan Subaşı Kabala'ya Genel Bakış 14.04.2006 

MÜSAVAT Kirkor Sahakoğlu Korkutan Yeni, Aldatan Eski: 
Algılananlar ve Gerçekler 14.04.2006 

Moiz Varon Duyudan Algıya, Algıdan Bilgiye, 
Bilgiden Gerçeğe 28.04.2006 

LİBERTAS Turan Kirişligil Görev Bilinci 08.03.2006 

Gero VVeinman Dolar Banknotu Üzerindeki 
M.'ik Semboller 05.04.2006 

Hanjörg Kurz Masonluk Nereye Gidiyor? 19.04.2006 

HAKİKAT Dimitri Frangopulos Masonik Mabet ve Dekorasyonu 05.04.2006 

AHENK Yılmaz Bahadır Kendini Bilmek 22.03.2006 
Öner Taşdelen Hermes 05.04.2006 

FAZİLET Ahmet Kurtaran Tekris ve Ezoterik Yorumu 07.03.2006 

E. Tınay, 0 . Okay, M. Çetinkol, 
C. Or, S. Ozan, Ü. Gürtuna 

Masonluğun Yazılı Olan ve 
Olmayan Kuralları 21.03.2006 

ERENLER Salih Evcilerli Tesviye'de Buluşma 17.03.2006 

ilker inal Sevimli Yanlışlar 31.03.2006 

Gökhan Özkan Aşık Veysel 14.04.2006 

DELTA Ahmet Han Amerika'da Masonluk 06.03.2006 

Albert Bilen Hatıralar ve Düşünceler 20.03.2006 
Naif Timur Dinlerde Adalet Kavramı ve 

insan Hakları 03.04.2006 

SADIK 
DOSTLAR Tahsin Seza Manizade Beethoven 16.03.2006 

Erol Sakin Pisagor 30.03.2006 
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ÜLKE Ali Etem Keskin Kaçkarlar'da Bir Serüven • 
Buzlarla Dans 14.03.2006 

Bingür Sönmez 1914 Sarıkamış Dramı 28.03.2006 
Renan Rizvanoğlu Rehberlik ve 

Analitik Düşünce 11.04.2006 

ŞEFKAT Ali Verbas Hz. Süleyman 13.03.2006 
Mazhar Çelikoyar Ezoterizm 27.03.2006 

Mete Şar 1965 10.04.2006 

HÜMANİTAS Yasef Yoaf Bir M. Mabedi 
"Rosslyn Tapınağı" 07.03.2006 

Hasan Subaşı Kabala Üzerine 
izlenimler 04.04.2006 

HULUS ,. Hans Machate Dahi Mozart 01.03.2006 
VValter Machate Nazırlar 15.03.2006 
Lefter Karakaş Ebedi Maşrık'a intikal Eden 

Kardeşleri Anma 29.03.2006 
Kimon Mingiuri Hermelizm (Kısım II) 12.04.2006 

..- Lefter Karakaş Büyük inisiyeler 26.04.2006 

FREEDOM Ahmet Erözenci Yemek Yapma Sanatı ve 
M.'ik Çalışma 09.03.2006 

Nurhan Artel Taksim'den Çıksak Yola ver 
Elini Nur-u Ziya 23.03.2006 

Özer Yelce Klasik Müzik Edebiyatı 06.04.2006 

DEVRİM Naif Timur Dinlerde Adalet Kavramı ve 
İnsan Hakları 29.03.2006 

Ali Öziç Paylaşma 12.04.2006 
Orhan Çekiç Atatürk ve Egemenlik 26.04.2006 

PINAR İ. Şefren, Ç. Altınlı, Ortaçağdan 1717'ye 
Ç. Koldaş, K. Dönmez Masonluk Tarihi 11.04.2006 

T. Ulusoy, F. Bora, 1717'den Günümüze iskoç ve 
M. Akçay, M. Gökçe ingiliz M.'luğu 25.04.2006 

SEVENLER Celal Yenitur 2M: M.'luk ve Mühendislik 24.03.2006 

HİSAR Zeki Alasya Ön. Bü. Üs. En Muh. 
Rıza Tevfik K. 07.03.2006 
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Mehmet Nane Muh. Nejat Yaman K.'in 
Anılması 

ÜÇGEN 

ÜÇIŞIK 

GÜN 

ÖZLEM 

BAŞAK 

İREM 

Ali Etem Keskin Toroslardan Akdenize 

Oktay Gündoğdu Masonik Ezoterizm ve 
İnisiyasyon 

E. Tınay, O. Okay, 
M. Çetinkol, C. Or, 

S. Ozan, Ü. Gürtuna 

Tayfun Kendirci 

E. Tınay, O. Okay, 
M. Çetinkol, C. Or, 

S. Ozan, Ü. Gürtuna 

Tunç Timurkan 

Sedat Uygur 

EVREN Y. Yücel, N. Varcan, 
F. Hortaçsu, A. Mungan, V. Gürer 

Remzi Sanver 

PİRAMİT Ferit Eroltu 

K. Murat Kürüz 

Ahmet Altıntığ 

Merih Özkaya 

Masonluğun Yazılı Olan ve 
Olmayan Kuralları 
Müzik ve Masonluk 

Masonluğun Yazılı Olan ve 
Olmayan Kuralları 

Mustafa Süreyya Sezgin Buluşma 

1965 Olayları 

Philadelphia, New York ve 
Londra Büyük Loca 
Mabetlerinin Barkovizyonla 
Tanıtımı 

Avrupa Birliği Yolunda 
Bireysel Özgürlükler 

Masonlukta Demokrasi 

Çağdaş Olmayan Bir Toplumda 
Masonu Bekleyen Tehlikeler 
Masonluğun Mükellefiyetleri ve 
Yaşamımıza Etkileri 
Mason Olmanın Getiri ve 
Götürülen 
Masonluğun Özümlenmesi ve 
Temsil Edilmesi 

NİLÜFER Teoman Ekim Türkiye'de Masonluk 

BURÇ Ali Candan Büyükçelen 

R. Tartıcı, B. Sürensoy, 
B. Uğuzbalaban, S. Soysal, 

V. Üst, H. Gülseçen 

Masonik Kimlikler 

Yankılar 

21.03.2006 

31.03.2006 

17.04.2006 

20.04.2006 
04.05.2006 

27.03.2006 

23.03.2006 

10.03.2006 

21.04.2006 

21.02.2006 

02.03.2006 

24.02.2006 

10.03.2006 

24.03.2006 

07.04.2006 

28.02.2006 

20.03.2006 

01.05.2006 
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SEMBOL Ömer Serdar Tarzi, 
Mehmet Selim Dalaman 

Kaan Baturay 
Korhan Işıkel 

GÜVEN ' Tanol Türkoğlu 

Baki Sodan 

MEŞALE Önder Kayhan 

ANADOLU Mod. Akın Paksoy Pan, 
Murat Bekdik, Serdar Tavukçu, 

Levent Akış 

Alp Ulusoy, Alp Altıneri, 
Ünal Sertbulut 

SEZGİ Uğurcan Akyüz 

Baysan Altıner 

AKIL VE HİKMET Jozef A. Ventura 

Tunç Timurkan 

BOĞAZİÇİ Muharrem Akın 

Osman Kolat 

Oğuz Atabek 

YEDİTEPE Onur Öztarhan 

Ali Rıza Aral, Ali Etem Keskin 

Zeki Alasya 

Ortaçağda Masonluk ve 
ibn-i Rüşt 13.03.2006 
Fransız ihtilali ve Masonluk 27.03.2006 
Gılgamış Destanından 
Masonik İzler 10.04.2006 

Bilgi Toplumu ve M.'luk 09.03.2006 

Akıl ve Hikmet 23.03.2006 

Anadolu Uygarlıklarının 
Kısa Öyküsü 22.03.2006 

Bir Üstat Masonun Hak ve 
Yükümlülükleri ve Yaşama 
Uyarlanması 14.03.2006 
Cumhuriyet Tarihimizin Sanatkar 
Çifti Ulvi Cemal Erkin ve 
Ferhunde Erkin 25.04.2006 

Değer Yargılarının Evrensel 
Geçerliliği Var mıdır? 
20. Yüzyılın Değer Sistemi ile 
21. Yüzyılı Sürdürebilir miyiz? 
Çağımız ve Masonluk 
Sevgi Bilgi İşi midir? Erdem 
Bilinebilir mi? Öğretilebilir mi? 

Çağımızın Düşünürleri 
II - Amartya Sen 
1965 Olayları 

Kardeş Sofrası 
Bilginin 7 Temeli - Mantık ve 
Aritmetik 

Simge Kavramı ve 
Simgesel Çalışma 

250. Yılında Mozart 
Doruklardan Denizlere Rize 
Ziya Gökalp 

21.03.2006 

18.04.2006 

16.03.2006 
30.03.2006 

08.03.2006 

22.03.2006 

19.04.2006 

09.03.2006 
23.03.2006 
06.04.2006 

GÖNYE Fadıl Altop Felsefe ve Şiir 20.03.2006 
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Yekta Serhat Nizamoğlu 

H. Üçgüler, T. Sönmez, B. Açıkalın 

GÜZEL İSTANBUL H. Yener Güreş 

Ahmet Madenci 

GÜNIŞIGI 

TANYERİ 

SADAKAT 

MARMARA 

DOSTLUK 

GELİŞİM 

Mehmet Duru 
İskender Targaç 

Mehmet Uçan 

Murat Bilgili 

Mete Akyol 

Tamer Atabarut 

Özkan Tikveş 
Bozkurt Güvenç 

Yalçın Tamer 

M. Cihat Erginay 
Naif Timur 

ONUR İ.Özütürk, A. Dinçol, S. Akın 
Şerif Güneş 

UMUT 

YAKACIK 

Bartu Özalp 

Cumhur Mumcu 
Celil Layiktez 

ilkin Acatay 

Necdet Altınay 
Tayyar Egeli 

M.'luğun Kökenleri 
(Eski Dönemler) 03.04.2006 
M.'luğun Kökenleri II 17.04.2006 

Platon (M. Ö. 428-354) 
Akıl ve Gerçek Kuramı 31.03.2006 
Seçim Kuralları 14.04.2006 

Müzik Üzerine 13.03.2006 
Liderlik Kavramının Evrimi ve 
iş Yönetiminde Devrim 27.03.2006 

Siyah Beyaz Kareler 10.04.2006 

Yabancılaşma ve 

Masonluk 10.03.2006 
Atatürk ve Lâiklik 07.04.2006 
Masonluk ve Çevre 28.02.2006 

M.'ik Sır ve Sır Saklama ilkesi 06.03.2006 

Rönesans ve 
Yeni Çağ Aydınlanması 20.03.2006 

Tarihte ve Edebiyatta Ütopyalar / 
Masonlukta Mabet 20.03.2006 

Kardeşimiz Mozart 21.03.2006 

Dinlerde Adalet Kavramı ve 
İnsan Hakları 04.04.2006 

Atatürk'ün Hayatında 3. öykü 07.03.2006 
Masonik Sembolizmadaki 
Üçlü Gruplar 21.03.2006 
Düşünme Odası ve Semboller 04.04.2006 

Landmarklar 13.03.2006 
Ritüellerin Gelişimi ve Türk Riti 27.03.2006 

Efsaneler, Sembolizma ve 
Nur Sembolizması 01.03.2006 
Kendimizi Bilmenin Neresindeyiz? 15.03.2006 
Umudu Yaşatmak 29.03.2006 
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GEOMETRİ Mert Unsal Neden Biraradayız? 26.04.2006 

DOĞU Atalay Tarlabaşı Teklif ve Tahkikat 14.03.2006 
Moderatör: iyigün Özütürk, 
Semih Şasi, ibrahim Akça Yardımlaşma 11.04.2006 

Kerem Alkin XXI. Yüzyılda Dünyamızda 
Değişen Dengeler 25.04.2006 

ÜLKÜM Tayfun Akgüner Küreselleşme ve Masonluk 28.02.2006 
E. Tınay, A. C. Demirden, 

S. Yanar, 0 . Okay, A. Orhun, 
S. Ozan, U. Gürtuna Kırık Aynanın Sırrı 14.03.2006 

Yalçın Oğuzülgen Adalet ve Masonluk 11.04.2006 

UFUK Koray Yanç Aklın Özgürlüğü 16.03.2006 
Hurşit Zorlu İş Ahlâkı 30.03.2006 

Kemal Gönenç Öykülerin Anlattıkları 13.04.2006 

DORUK Tunç Timurkan 65 Olayları 07.03.2006 
Hasan Savaş Masonluğun Yazılı Olmayan 

Kuralları 04.04.2006 
Engin Titiz Masonluk Nedir? 

Bize Ne Yararları Vardır? 18.04.2006 

ÖRS N. Umur Çolgar En Muh. Hayrullah Örs K. 02.03.2006 
Ahmet Kurtaran Tekris ve Ezoterik Yorumu 30.03.2006 

Ali Candan Büyükçelen Kimlikler 13.04.2006 

GRANİT Yalkın Gencer Tanrı Kavramı 20.03.2006 

TESVİYE Yüksel Önür Tefekkür Hücresinden 
Yemin Kürsüsüne 02.03.2006 

B. Aybey, S. Dağtekin, C. Borahan Kendini Bil 30.03.2006 
Ayhan Koksal Masonik Işığı Ararken 13.04.2006 

SABAH YILDIZI Onur Karaoğlan, Akıl ve Hikmet, Kuvvet ve 
Tanju Hamdi Yunt Güzellik 06.03.2006 

GÜNEY Önder Kayhan Anadolu Medeniyetleri 23.03.2006 
Yaşar Acar M.'lukta Ritler ve 

Karşılaştırılmaları 06.04.2006 
Hasan Kalafat Adam Olmak, Mason Olmak 20.04.2006 
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Yorumu 27.02.2006 

İlker İnal Sevimli Yanlışlar 13.03.2006 

ALTAR Bozkurt Güvenç Nasıl Bir Eğitim? 28.02.2006 

M. Ünaldı, Ö. Galatalı, 
N. Öztaş, E. Giritli, U. Genç Bilgi Çağında Görevlerimiz 28.03.2006 

NAR Nejat Gülen Masonluk Tarihinde Bir 
Gezinti 06.03.2006 

Tarık Turfan Semavi Dinler ve Kudüs 03.04.2006 

GÜZELLİK Ahmet Yıldırım Tüzüklerimiz ve 
Kardeşlik Bağları 09.03.2006 

KÜRE J. Gamsaragan, E. Kebudi Doğu Ezoterizmi 27.02.2006 

Vedat Öztürk Evren ve izafiyet 13.03.2006 

Harun Kuzgun Türkiye'de Masonluk Tarihi 27.03.2006 

ÇEKİÇ Bilgehan Bilgen Bir Simurg Hikayesi 07.03.2006 

KOZA Necati Ceylan 24 Bölümlü Cetvel 26.01.2006 

Oktay Gözü Hiram Efsanesi 09.03.2006 

TAŞ OCAĞI Ali Yusuf Öziç Paylaşma 12.04.2006 

Mod: N.Önder, C. Tetik, 
T. Ergül, E. Çeviker ibn-i Arabi, Mevlana ve Tao 26.04.2006 

MİMAR HİRAM ismail Örengil Neyimiz Sır, Hangimiz Ketum? 22.03.2006 

Levent Semiramis Templier Şövalyelerine 
Genel Bakış 05.04.2006 

Mehmet Saim İzli Duygusal Zekânın 
Yeri ve Önemi 19.04.2006 

ANIT Orhan Çekiç Lozan'dan Cumhuriyet'e 
(Atatürk ve Cumhuriyet) 06.03.2006 

Harun Gelmiş Anti Masonik Düşünce 
Tezleri (2. Bölüm) 20.03.2006 

ZEYTİNDALI E. Tınay, 
A. Demirden, S. Yanar, O. Okay, 

A. Orhun, S. Ozan, Ü. Gürtuna Kırık Aynanın Sırrı 31.03.2006 
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Kerem Alkin Dünyadaki Küresel Değişim ve 
Türkiye'nin Konumu 14.04.2006 

IRMAK Ayhan Ertuğrul, 
Bülent Deveci 

Eski El Yazmaları, Anderson 
Nizamnamesi, 
Eski Yükümlülükleri 07.03.2006 

Oktay Erdener Masonik Yükümlülükler (Etiket) 21.03.2006 
Bahri İnceçam, 

Nevzat Ömer Saatçioğlu, 
Osman Sefa Uyar 

Ezoterizm, Landmarklar: Rit, 
Ritüel, Obediyans Kavramları ve 
Bazı Tanımlar 04.04.2006 

SEBAT Vedit Engin "Martı Jonathan Liringston 
Seagull" Öyküsünün Alegorik 
Değerlendirilmesi 11.04.2006 

SEVGİ YOLU ibrahim Bülbül Ayna 24.04.2006 

RÖNESANS Yusuf Besalel 1. Derecenin Basamağı ve 
Masonluk 28.02.2006 

Emre Alkin Cumhuriyet Dönemi Masonluğu 14.03.2006 
Mithat Melen Bölgesel Kalkınma ve Anadolu 28.03.2006 

Hayg Çilingiryan Balyan Ailesi 11.04.2006 

VEFA Hasan Erman Hukuk ve M.'luk 10.03.2006 
Güngör Önal M.'lukta Temsil 24.03.2006 

SUR Aydoğan Erel Aydınlanma Çağı Düşünürleri 
Descartes ve Spinoza'dan 
İzlenimler 09.03.2006 

Tayfun Aydın Mabette Müzik 2. Bölüm 23.03.2006 

AYDINLANMA Fadıl Altop Disiplin ve Masonluk 29.03.2006 
E. Tınay, 0 . Okay, M. Çetinkol, 

C. Or, S. Ozan, Ü. Gürtuna 
Masonluğun Yazılı Olan ve 
Olmayan Kuralları 26.04.2006 

AKASYA Erdoğan Arıkan 14 Mart Tıp Bayramının 
Tarihçesi, Tıp Felsefesi ve 
Masonik Düşünce 16.03.2006 

Harun Kuzgun Ön. Bü. Üs. En Muh. 
Enver Necdet Egeran K. 30.03.2006 

ATAİZİ Ataizi Çalışma Grupları, 
Tarih Grubu 

Kudüs'den Londra'ya 
Operatiflikten Spekülatifliğe 02.03.2006 
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soz 

Ataizi Çalışma Grupları, 
Sembolizma Grubu 

Necati Aksoyoğlu 

Tufan Subaşı 

Ersin Üçer 

Nihat Karaköse 

II. Derecenin 
Sembolizması 02.03.2006 
Kanunlaştırma Çalışmaları ve 
Hukuk 16.03.2006 
Hayata Dair 30.03.2006 

M.'luğun Ortaçağ'daki Esnaf 
Cemiyetleriyle Benzerlikleri 21.03.2006 
Lâiklik 04.04.2006 

CUMHURİYET 
YILDIZI 

İSTANBUL 

PETEK 

BİLGE 

Haluk Eke 

Atakan Dikmen 

Kemal Gönenç 
Ahmet Şenkut 

Kerem Doksat 

Masonun Görev Bilinci 15.03.2006 
Düşündüklerim ve 
Düşünmek İstemediklerim 29.03.2006 
Öykülerin Anlattıkları 12.04.2006 
Dünya'da Masonluğun Yönetimi 26.04.2006 

İlim ve imanı Aynı Yürek ve 
Beyinde Taşıyabilen insan: 
Mason 

Cihangir Ürgünlü Nasıl Teslim Oldum? 

Osman Seval 

Ali Nezihi Bilge 

İletişim Stilleri 
Yolsuz Yolculuk 

Turgay Beltan Vicdan Muhasebesi 

24.03.2006 
21.04.2006 

16.03.2006 

30.03.2006 

29.03.2006 

KALKEDON E. Tınay, 
A. C. Demirden, B. Bilgili, O. Okay, 

A. Orhun, S. Ozan, Ü. Gürtuna 
S. Bora Bilgin 

Kayhan Ergezen 

N. Dölen, C. Baycan, 
E. Kutlu, A. Aksan 

VATAN Hoşcan Tura 

Yaman Namlı, Ahmet Buldam 
Ahmet Kurtaran 

Kırık Aynanın Sırrı 27.02.2006 

Bilgiye Erişim ve 

İnternetin Önemi 27.02.2006 

Farkındalık 13.03.2006 

Hermetizm 27.03.2006 

İnsan Hakları ve 
Masonluktaki Hak Kavramı 01.03.2006 
Türkiye Ekonomisine Bakış 12.04.2006 
Tekris ve Ezoterik Yorumu 26.04.2006 

ERMAN Ersin Alok Fırat'ın Gizemi 22.03.2006 
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T. Budak, M. Tümay, L. Demiray, 
C. Korkmaz, C. Mengi, C. San Çanakkale Zaferi Anısına 05.04.2006 

İlker İnal Mason ve Nitelikleri 19.04.2006 

SİMGE Loca Kardeşleri Çağdaşlaşmaya Değişik 
Açılardan Bakış 13.03.2006 

Aydemir Karaer, Ali Kocailik Duyularımız ve Biz 27.03.2006 

LOTUS Bülent Akkan Kalfa Avadanlıkları 22.02.2006 

KOŞUYOLU Vural Şekerel Rehberlik 07.03.2006 
Murat Bilgili Yabancılaşma ve Masonluk 18.04.2006 

HUZUR N. Aydınoğlu, A. Akbulut Landmarklar 08.03.2006 
H. Kot, B. Birişik, M. Soydaş, 

H. ipekoğlu, M. Akkuş, 
H. Yenier, 0 . Bingül Masonluğun Ana İlkeleri 22.03.2006 

KRİSTAL Fahrettin Ocan Yaşadığımız M.'luk 
(M.'luğun Temel İlkeleri - Davranış 
Kuralları ve İntizama Dair) 14.03.2006 

Mehmet Asal Çanakkale Destanı 28.03.2006 
Mustafa Çetinkol Ezoterizm M.'nu 

Nereye Götürür? 11.04.2006 

VİTRİOL Alp Ulusoy, 
Alp Altıner, Kutsi Nircan 

Cumhuriyet Müzik Tarihimizin 
Sanatkar Çifti Ulvi Cemal Erkin ve 
Ferhunde Erkin 05.04.2006 

Yüksel Önür Siyah - Beyaz 19.04.2006 

KUVVET Sinan Evman Alegoriler ve 
Bir Çocuk Kitabı 16.03.2006 

Tayfun Tür Sanat 30.03.2006 
Murat Özel Oscar VVİlde K. 30.03.2006 

EGERAN E. Tınay, 0 . Okay, 
M. Çetinkol, 

C. Or, S. Ozan, Ü. Gürtuna 
Masonluğun Yazılı Olan ve 
Olmayan Kuralları 24.03.2006 

Fadıl Altop Disiplin ve Masonluk 07.04.2006 

İLERİ Celil Layiktez Ritdeki Gelişmeler ve Türk Riti 06.03.2006 
Emre Akkuş Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşam 20.03.2006 
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Zafer Kalaycı Hasan Ali Yücel ile 
insanlıkta Bütünleşmeye Doğru 17.04.2006 

ATAÇAG Baki Bilgili Kayıp Zamanlar ve Antakya -1 
Yön: C. Kapyalı, T. Güngör, 

S. Uslu, M. Musaoğlu Atatürk ve Masonluğa Dair 

TOPRAK Selçuk Ünalmışer Anderson Anayasası ve 
Landmarklar 

Önder Kayhan Anadolu'nun Bitmeyen Öyküsü 
(Barcovision Eşliğinde) 

22.02.2006 

08.03.2006 

04.04.2006 

16.05.2006 

ANKARA 

UYANIŞ 

DOĞUŞ 

YÜKSELİŞ 

Bülent Hayri Acar Teokrasi, Lâiklik ve Demokrasi 
Bağlamında Büyük Ortadoğu 
Projesinin Değerlendirilmesi 20.01.2006 
Yazılı Olmayan Kurallarımız 17.02.2006 

ZiyaGökalp 31.03.2006 
Celil Kayıket 
Zeki Alasya 

Doğu Abuşka 

Ali Fuat Tek 

Remzi Sanver 
Gürbüz Erginer 

Mesut Ertugay 

Mehmet Ali Çevrem 
Sezai Yılmaz 

Mesleğimizdeki "Şekilsel 
Davranışlar" ya da "Davranışların 
Şekilselliği" Sadece "Şekilcilikte" 24.01.2006 

Masonik Terminolojiden 
Satır Başları 31.01.2006 
Ritüellerimiz Üzerine 28.02.2006 
Anadolu'da Meslek Loncaları: 
Ahilik Teşkilatı 

Türkçem Benim; 
Ses Bayrağım 

Mabet ve Mason 
Tekris Ritüelinden Yorumlar 

14.03.2006 

02.02.2006 
02.03.2006 
20.04.2006 
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İNANIŞ E. Tınay, O. Okay, 
M. Çetinkol, C. Or, 

S. Ozan, Ü. Gürtuna 
Okan Işın 

BİLGİ Yavuz Selim Ağaoğlu 

Remzi Sanver 
Yüksel Kazmirci 

BARIŞ Burak Büyükkuşoğlu 

DİKMEN Y. Ergüven, 
A. İsfendiyar, S. Baş 

Osman Özer 

YILDIZ ' Necmi Söker 

Belgin Erkan 

ÇANKAYA Asım Akin 

Çınar Özen 

Sinan Yurttagül 

ARAYIŞ Mehmet Tomak 
Ali Kalıpçı 

Sezai Yılmaz 

ÜÇGÜL Korkut Özkorkut 

Asım Akin 

Onur Arsal 

Masonluğun Yazılı Olan ve 
Yazılı Olmayan Kuralları 13 .02 .2006 
Ezoterik ve Ekzoterik 
Bilgilenme 27. .03 .2006 

Türk M.'luğunda Ritüeller -
Çırak Derecesi 04. .01 .2006 
M.'lukta Tanımlar ve Yorumlar 07. .03 .2006 
Niçin Nasibimiz Kadar Alırız? 05 .04 .2006 

Rekabet Kurulunun Türk 
Ekonomisine Etkileri 06 .02 .2006 

Kitap Üzerine Tartışma: 
Da Vinci Şifresi 20 .04 .2006 
Adalet 20 .04 .2006 

Vahdet-i Vücut ve Ölümün 
Ötesinde Doğmak 09, .02 .2006 
Masonluğun Yazılı Olmayan 
Kuralları 23 .03 .2006 

H.K.E.M.B.L. Gelişimi İçin 
Düşündüklerim 24, .02 .2006 
Yeni Muhazakarlık ve 
Ezoterik Nihilizm 10, .03 .2006 
Masonik Ahlâk 2 24, .03 .2006 

Bilim Tarihinden Notlar 21 .02 .2006 
Türkçemize Sahip Olalım 07 .03 .2006 
Kimiz Neyiz? 21, .03 .2006 

Türk Hukukunda Son 
Dönemdeki Önemli Kanun 
Değişiklikleri ve 
Tasarılar 25 .01 .2006 
H.K.E.M.B.L. 
Gelişimi İçin Düşündüklerim 08, .03 .2006 
Dış Şartlar ve Yapısı Işığında 
Dışa Açılma Meselesi 29, .03. .2006 
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AHİLER 

ÇAĞ 

GONUL 
MİMARLARI 

EŞİTLİK 

İsmail Bayer 
Tankut Ünal 

Ahmet Kurtaran 

Seyhun Tunaşar 

Atilla Çelik 

Hamit Hancı 
Behçet Sepici 

Hasan Kazanoğlu 
Sezai Yılmaz 

Murat Yılmazer 

Sinan Yurttagül 

ANKARA Yusuf Yakup Gökçen 

Haluk Günuğur 

Güner Sönmezalp 
Can Arpaç 

Buğra Çilingir, Çağatay Belgin, 

YUNUS EMRE 

İLKE 

ATANUR 

Turgay Pazarcı, 
Alp Böke Şahin 

Metin Atamer 
Murat Evirgen 

Şamih Demli 

Onur Avcı, 
Asım Akin 

Mahir Can Ilıcak 

Akın Erkan 
Tankut Ünal 

Ahi Evran 23.02.2006 
Atalarımız Hür Duvarcılar 23.03.2006 
Tekris ve Ezoterik Yorumu 27.04.2006 

Politika Karşısında M.'luk 02.01.2006 

Yeni Bir Şeyler Söylemek 
Lâzım Cancazım 06.02.2006 
Yılan Hikayesi 20.02.2006 
İnsan 03.04.2006 

Bir Kardeşin Çıraklara Hitabı 31.01.2006 
M.'luk, M.'lar ve Toplum 07.03.2006 

Geçiş Töreninin Düşündürdükleri 14.02.2006 

K.'lik Sevgisi 11.04.2006 

Hür M.'luk Bütün İnsanlar için 
Ortak Bir İnsanlık Ülküsünün 
Gerekliliğini Kabul Eder 06.01.2006 
Avrupa Birliği İle Müzakere 
Süreci ve Tam Üyelik 20.01.2006 
Hür M.'luğun Temel ilkeleri 03.02.2006 
Yolculuk içinde Yolculuk 03.03.2006 
M.'luğun Temel İlkeleri VI 17.03.2006 

Güneş ve Ay 
Sembolizması 23.01.2006 
Kalfa Derecesi Felsefesi 13.02.2006 
Geometri ve Masonluk 27.02.2006 
Gen-Etik 13.03.2006 

e-Devlet 27.01.2006 
H.K.E.M.B.L. Gelişimi için 
Düşündüklerimiz 24.02.2006 
Anayasa Yargısında ve 
Masonlukta Eşitlik 10.03.2006 

Nasıl Bir Yaşam? 06.02.2006 
Operatif M.'lar Mabetlerini 
Nasıl Kurarlardı? 03.04.2006 
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ERDEM Ömer Şahinkaya Değişen Dünya ve M.'luk 21.02.2006 
Ruhi Altınörs Ham Taşın Seçimi 07.03.2006 
Ufuk Gülsoy Türkiye'nin Jeopolitik Yapısı ve 

Emperyalizmin Oyunları 21.03.2006 
Ömer Akyüz Açılış ve ilk Görev 04.04.2006 

DENGE Kubilay Varlı Bir öykü - Yabancı -
Orhan Kemal 24.01.2006 

Volkan Baltacı Bir Dahinin Güncesi: 
Salvador Dali 14.02.2006 

Teoman Gülen "Abbas Yolcu" Atilla ilhan 28.02.2006 
Sinan Korkan Bir Anı "Bir Dinazorun Gezileri" 

Mina Urgan 14.03.2006 
Hakan Şatıroğlu Gülmece Olmayan Bir Öykü: 

Aziz Nesin 28.03.2006 
DOĞAN GÜNEŞ ibrahim Çubukçu Masonluğu Geleneklerde, 

Ritüellerde ve 
Yaşamda Yaşamak 27.02.2006 

Turgay Çelen Kant 27.03.2006 

TOLERANS Ahmet Emin Güven Öğretisi ve Ritüel Yönleriyle 
M.'luğa Benzer Tarihi Kurumlar 08.03.2006 

Tuncay Birand Masonik Öğreti: Özellikleri, 
Düşündürdükleri 22.03.2006 

KUTUP YILDIZI Mehmet Z. Sungur İlişkide Kadın ve Erkek; 
Farklar, Benzerlikler 05.01.2006 

Veysel Dikmen İttihat ve Terakki - Masonlar 02.03.2006 

ÜÇNUR Oğuz Sever Bir Öğretiye Olan Borcumuzu 
Nasıl Öderiz? 13.03.2006 

Nüvid Özden insanlık Tarihi ve 
Dinler Arasındaki ilişkiler 10.04.2006 

Aykut Çınaroğlu Truva Hazinesinin 
Gerçek Hikayesi 24.04.2006 

BAŞKENT Nüzhet Yeşilkaya Tarihte Hoşgörü 06.02.2006 
Bahadır Tümer Hürriyet ve Hoşgörü 06.03.2006 
Yılmaz Kaptan Yaratılış 20.03.2006 

Levent Karakuş Sosyal Bütünleşme ve Hoşgörü 03.04.2006 
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GÖKKUŞAĞI 

HOŞGÖRÜ 

ANTALYA 

EKİN 

YÖRÜNGE 

PERGEL 

Sezai Yılmaz 
Halit Yıldırım 

İhsan Delilbaşı 

Okan Işın 

Ezolerizm, Dinler ve M.'luk 17.03.2006 
Hologram, Mikrokosmoz, 
Makrokozmoz ve Bütüncül Evren 07.04.2006 

Kültür ve Masonluk 21.04.2006 

Spekülatif Hür M.'luğa Özgü 
Kateşisizm Öğretisi ile Yapılan 
Açıklamaların M.'lar için Yararları 01.02.2006 

Sezai Yılmaz M.'luk, M.'lar ve Toplum 

Erol Işın 
Serdar Eyiler 

Umut Üzer 

Ali Savaş 

Yücel Kanpolat 

Mehmet Haluk Ar 
Ender Arkun 

Bora Farsak 
Onur Şengün 

Ferruh Tanyel 
E. Sena Çınar 

Ercüment Öktem 

UYUM Ahmet Onbaşıoğlu, 
Ufuk Karadeniz, Cengiz Ülger 

Mustafa Emir, Altuğ Ekni 

M.'luk ve Sanat 

Dönemeçli Merdiven 

Dinlerin Doğuşu, Gelişimi, 
Ezoterik ve Ezoterik Din ve 
inanç Yorumları 

Kabbala 
Yaşama Bilimsel (Sorgulayıcı) 
Bakış -Luis Pasteur-

Vitriol - 3 (İkilemler) 
Mısır Ezoterizmi 

Kalp Hastalıkları ve Korunma 
Doğudan Sesler II 

Ortadoğu'da Neler Oluyor? 
M.'luğun M.'lardan Beklentisi 
18. Yüzyıl Aydınlanma Süreci 

Sezgi ve M.'luk 
M.'lukta Toplam Kalite Yönetimi 
Genetik Bilimi 

GÜNEY YILDIZI 

AND 

Remzi Sanver Muntazam Masonluk 

ESKİŞEHİR 

Bülent Kamış 
Turgut Çopuroğlu 
Mustafa Ceyhan 
Ramazan Aktaş 

Fuat Gürcüoğlu 

Oktay Oğuzlu 

Kur'an 
incil 

Tevrat 
Doğu Din Kitapları 

Çıraklıkta Erdem ve 
Kendini Gerçekleştirme 
Kültür 

15.02.2006 

16.02.2006 
16.02.2006 

03.01.2006 

07.02.2006 

21.02.2006 
21.03.2006 
18.04.2006 

28.02.2006 
28.03.2006 

31.01.2006 
21.02.2006 
21.03.2006 

23.02.2006 
09.03.2006 
23.03.2006 

23.02.2006 

09.03.2006 
09.03.2006 
09.03.2006 
09.03.2006 

16.01.2006 
13.02.2006 
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ÇINAR Taylan Ahıskal Türkçemiz Üzerine 05.01.2006 
Faruk Tamer Işık Yayan Notalar 

Amadeus Mozart 16.02.2006 
Teoman Benli Size Güvenebilir miyim? 02.03.2006 

Sedat Tenik Spekülatif M.'luğun Gelişimi 
Esnasındaki Çekişmeler ve 
ingiltere Bü. L.'sının 
Kurulması 16.03.2006 

EVRİM Serdar Tan Mu Uygarlığı 06.03.2006 
Beşir Erakman Büyük Ortadoğu Projesi 20.03.2006 

PUSULA A. Emin Aslan Nedir Bu Masonluğun Sırları? 04.01.2006 
Gökhan Özkan Tramvaylar ve Tangolar 18.01.2006 

* Talat Yurdakul M.'ik Yükümlülükler 2: E.U.M. 01.02.2006 
Nüvid Özden M.'lukta Aidat 15.02.2006 

Yıldırım B. Doğan M.'lukta Düşünme Eylemi ve 
Önemi 01.03.2006 

Alptekin Küçükçelen Kalfa Derecesini Özümsemek 01.03.2006 
Kudret Yörükoğlu Masonik Yükümlülükler 3: 

Mabetteki Davranış Biçimi 15.03.2006 

Teoman Akış Hiram 19.04.2006 

İZMİR 

İZMİR Bülent Şenocak Ülkü Mabedi Yapmak 09.02.2006 
Üç Yolculuk Ekrem Akgül 06.04.2006 

Kıvanç Meriç M.'lukta Doğu, Batı, Kuzey, 
Güney 20.04.2006 

NUR Yılmaz Üngör Kuruluş Yıldönümü 07.02.2006 
Sezgin Çubukçu Tevazu 14.03.2006 

Berkhan Savaşçın Yazılı Olmayan Kurallarımız 28.03.2006 
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Hasan Özer M.'luk ve Disiplin 11.04.2006 
Engin Girgin Tolerans ve Sabır 25.04.2006 

PROMETHEE Osman Senemoğlu 18. Yüzyıl Fransız 
Düşüncesi ve M.'luk 08.02.2006 

Berkhan Savaşçın Maddi İktidar, Manevi Otorite 22.02.2006 

Hasan Banguoğlu Tefekkür Odası 08.03.2006 

Mustafa Besimzade Hermetizm ve M.'luk 05.04.2006 

Salim Arslanalp Voltaire 19.04.2006 

GÖNÜL Ömer Akyüz, 
Levent Elbeyli, Ömer Akyüz 

M.'luğun Yazılı Olmayan 
Kuralları 02.03.2006 

Hamdi Topçuoğlu Kapılar 30.03.2006 

ÜMİT Korkut Keskiner M.'luk Neden Kuruldu? 28.03.2006 

Koray Heper Tekrisin Düşündürdükleri 25.04.2006 

Yılmaz Yasa Akıl ve Hikmet Yeterli mi? 25.04.2006 

EPHESUS Fahrettin Şengel Avrupa'da inanç Düşünce ve 
ifade Özgürlüğüne Panaromik 
Bir Bakış 27.02.2006 

Nazmi Tayan Duygusal Zeka 27.03.2006 
Alpaslan Berik Batıl inanç 10.04.2006 

EYLEM Korkut Keskiner M.'luk Neden Kuruldu? 13.03.2006 

S. Devamoğlu, V. Yandaş, 
E. Keskiner, A. Par 36. Kuruluş Yıldönümü 27.03.2006 

MANİSA Çetin Türkçü Anadolu'da M.'luk, 
Manisa Örneği 08.03.2006 

Bülent Omay insan Doğası ve M.'luk 22.03.2006 

EGE Şeyda Çetin Ege Muh. L.'sı Kuruluşu 02.03.2006 
Melikcan Taner, 

Toygar Narbay, Erhan Keşfeden 
17. ve 18. Yüzyıl ingiltere'sinde 
Bilimsel, Sosyal ve 
Kültürel Gelişmeler 30.03.2006 

Cem Özakbaş, Mehmet Akhalil, 
Serkan Erçakır 

Spekülatif M.'luğun Kuruluşunu 
Hazırlayan Nedenler 13.04.2006 

IŞIN Fahrettin Şengel Avrupa'da İnanç Düşünce ve 
ifade Özgürlüğüne 
Panaromik Bir Bakış 27.02.2006 

108 



LOCASI KONUŞMACI KONU TARİH 

Nuri Erçetin Işın Doğudan Yükselir (2) 
Ahmet Yesevi'de Türk ve M. 
Kültürünün Ortak Değerleri 13.03.2006 

Ertuğrul Gündüz Işın Doğudan Yayılır (3) 
Ahilik Kültüründe M.'ik Değerler 27.03.2006 

Behzat Okay Işın Doğudan Yayılır (4) 
Bektaşi Felsefesinde M.'ik 
Değerler 10.04.2006 

BAŞARI Salih Yumurtacı M.'luğun Yazılı Olmayan 
Kuralları 20.03.2006 

Hakan Duran M.'lukta Sır ve Saklanması 03.04.2006 
Levent Özbakkaloğlu Eylemde M. 17.04.2006 

ÜÇSÜTUN Yalçın Emiroğlu Temsil ve Temessül 09.02.2006 
Murat Akı M;'luk ve Adalet 09.02.2006 

Gökhan Özsan Anw Çağdan Günümüze 
Felsefenin Kilometre Taşları 23.02.2006 

Ümit İriş Mabedimizdeki Sembollere 
Ezoterik Bir Yaklaşım 09.03.2006 

Serdar Öner M.'ik Eğitim ve Öğretim 23.03.2006 

KARŞIYAKA Tacettin Ürkmen M.'ik Mizah 20.02.2006 
Ünal Uslu Ahlâk ve M.'ik Ahlâk 10.04.2006 

Levent Özansal Yalnızlık ve Düşünce 24.04.2006 

KORDON Okan Canbeldek M.'lukta Çırağın Rehber 
Üs.'ndan Beklentileri 09.03.2006 

Semih Sütay M.'lukta Ezoterizm Anlayışı 06.04.2006 

DOĞA Erol Ergin M.'ik Hasenat 22.02.2006 
İlker Serdar Kurtlutepe Kavram, Tanım, Yorum 08.03.2006 

Ali Nail Kübalı Bugünden Yarına 22.03.2006 
Ahmet Saraçoğlu M.'luğun Toplumsal 

Görevleri ve M.'ik Görev Bilinci 05.04.2006 

TAN Avni Demir Suyun Üzerinde Yürümek 14.03.2006 
Rıza Köknar Kılıç 28.03.2006 

OCAK Özcan Canata Sütunlar 30.03.2006 
Aydın Üçok Beşinci Boyut 13.04.2006 
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ŞAKUL Hayri Ünal Dostluk Kefili 03. .04. .2006 
Derviş Fahri Gökırmak Bugünkü Dünya Sorunları ve 

M.'luk 17. .04. .2006 

NOKTA Hüseyin Dilek Akarlı K.'ler ile M.'ik Sohbet 06. ,03. .2006 

Eli Bencuya M.'ik Bir Opera: Sihirli Flüt 20. .03. .2006 

İMBAT Ümit Akuzman Sümerler 21. .03. .2006 
Suphi Varım M.'luk ve Simya 04 .04. .2006 

NİRENGİ Güngör Kavadarlı Işığa Yürüyüşün Seyir Defteri 16 .03, .2006 

IŞIK Akın Kuyumcu Stoa Düşüncesinde M.'ik izler 06 .03. .2006 

Cahit Ülkü Neden Tarih? 03, .04, .2006 

Berkhan Savaşçın Şimdinin Önemi 17, .04, .2006 

TERAZİ Murat Gomel Ahenk 16 .02 .2006 

Ünlü Yukaruç Yarenlik 02 .03, .2006 
Önder Şenocak Nur-u Ziya 16 .03 .2006 

ÇEŞME Orhan Uslu Düşünce Sanatı 12 .03 .2006 

SENTEZ Erhan Parlat Sultan Bestekarlar 07 .03 .2006 
Saadettin Kocabaş 24 Bölümlü Cetvel 21 .03 .2006 

Kaya Tuncer Sırrımızın Sırrı 18 .04 .2006 

KUŞADASI Erdoğan Elçi M.'ik Bakış Açısından 
Mimarlık 26 .04 .2006 

ZUHAL Tayfun Erkızan M. Olmaya Çalışmak 23 .03 .2006 

ÖZVERİ Ertekin Araşıl Rehberlik 22 .03 .2006 

Gökay Devrimci Kardeşlik Üzerine 05 .04 .2006 

HERMES Ömer Akyüz Ritüel 27 .02 .2006 
Halis Püskülcü Sancağımızın Düşündürdükleri 13 .03 .2006 

PAMUKKALE Bahattin Taylan Kuvvet 01 .03 .2006 

Erdoğan Baydar İstatistiklerle Pamukkale 
Muh. L.'sı 14 .04 .2006 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

DOĞUM YERİ TEKRİS İNTİKAL 
ADI SOYADI VE TARİHİ TARİHİ LOCASI TARİHİ 

Orhan Mordalga İstanbul 1915 01.03.1963 Erenler 27.07.2005 

Semih Arpat istanbul 1916 16.10.1974 Hisar 18.10.2005 

Orhan Yamanoğlu Tokat 1947 18.11.1993 Güneş 06.12.2005 

Mahmut Eğene Eskişehir 1910 19.06.1951 Ümit 07.01.2006 

S. Ferdi Özmen istanbul 1919 02.11.1960 Bilgi 16.01.2006 

Hüseyin Türkmenoğlu izmir 1921 30.11.1967 Agora 25.01.2006 

Ahmet Tevhit Şakir istanbul 1936 24.02.1994 Atayolu 03.02.2006 

Fuat Tuygan Konya 1918 10.06.1955 Uyanış 08.02.2006 

Necdet Şarlak Akşehir 1931 05.02.1973 Kadıköy 12.02.2006 

C. Celal Ustar istanbul 1914 19.09.1968 Kardeşlik 12.02.2006 

Mustafa Ustar Lefkoşe 1937 19.03.1973 Ocak 13.02.2006 

Atilla Taşören Afyon 1949 08.12.1994 Evren 14.02.2006 

S. Vakkas Kaleağası Besni 1950 01.06.1991 Gönye 14.02.2006 

M. Fikret Özak Ankara 1949 01.06.1991 ileri 03.03.2006 

Hüseyin Oray Bingöl 1947 01.12.1995 Şafak 06.03.2006 

Yaman Gürkaynak İstanbul 1939 14.01.1974 İrfan 08.03.2006 

Simha Robert Asa istanbul 1988 23.03.1960 Atlas 13.03.2006 

Melih Arpat Manisa 1926 26.05.1959 Sezgi 15.03.2006 

M. Vehbi Kızıltaş istanbul 1924 24.11.1966 Ülke 17.03.2006 

Yalçın Gürsu izmir 1931 25.04.1974 Ege 21.03.2006 

HİÇ BİR ŞEY ÖLMEZ - HER ŞEY YAŞAR 
Eb. Maş.'a intikal eden Kardeşlerimize Ev.'in Ul. Mi.'ndan sonsuz mağfiret, 

kederli ailelerine ve bütün Kardeşlerimize sabırlar dileriz. 
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