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Usta mason tamamiie kendinden emin 
Kararlı, güvenilir ve samimi olmalıdır 
O bundan hiç bir zaman pişman olmayacaktır. 

REGtUS'den 



ARAŞTIRMA 

Türk Masonluğunun Nüfus Coğrafyası 
(Matrikül Hareketleri) 

«TÜRK MASONLARI ARASINDA TEKRİS, GAYRİ MUNTAZAMLIK 
VE DEVAM KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA» 

Nail GÜRELİ 

(Geçen sayıdan devam) 

Matr ikül hareketlerinde, ya da Masonluğun nüfus coğrafyası «eroz
yon» diyebileceğimiz sürekli kaymaların, eksi lmelerin yanısıra, de
vam konusunun bugünkü prat iğini -sınırlı b i r ö lçüde de olsa- belir le
me amacıyla bir anket yapmayı uygun gördüm. (*) 

Bu ankete geçmeden önce, konunun mümkün olan çeşit l i belgeleri
ni biraraya getirmek amacıyla, daha önceki b i r anket gir işimini de 
buraya almak isterim. 

(*) Bu anketin gerçekleştirilmesinde Ahmet Örs kardeşimin yardımlarına burada 
teşekkür etmek isterim. Ayrıca ankete yakın, içten ilgi gösteren eylemli ve 
eylemsiz sayın Üstadı Muhteremlere şükranlarımı sunarım. Özellikle Ankara 
vadisindeki kardeşlerimin ankete ilişik olarak gönderdikleri mektuplardaki hak 
etmediğim özendirici, güç verici övgülerini masonik hayatımın değerli bir 
anısı olarak heyecanla saklıyacağım. Matrikül hareketleriyle ilgili rakamlar 
konusunda değerli yardımları ve katkıları olan Büyük Loca sekreterliğindeki 
kardeşlerime ve görevlilere de teşekkürlerimi sunarım. 
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Büyük Locanın 1969 Genel Kurulunda «Masonluğumuzun daha 
dinamik ve yurt işlerine daha hayırlı bir hız içinde çalışmasını sağ
lamak» amacıyla yapılması kararlaştırı lan anketin sorularına bakt ı 
ğımızda, bunda da devam konusunun önemli bir yer tut tuğunu görü
yoruz. Ne yazık ki, bu anket gerekli ilgiyi görmediğinden sonuçlan
dırılamamıştı. 

İki ayrı form halinde düzenlenen anketin bir incisi Masonluktan ay
rılmış olanları kapsıyor ve şu 16 soruyu içeriyordu : 

1 — Masonluğa niçin girdiniz? Ne umdunuz? Ne buldunuz? 

2 — Katıldığınız (kardeş topluluğuna ısınamadınız mı? 

3 — Devam etmemeniz vaktiniz olmadığından mıdır? 

Yoksa ailevî ya da dinsel baskıların etkisi var mıdır? 

4 — Malî külfetler ağır mı geldi? 

5 — Dış hayatta Mason olarak tanınmanızın getirmesi muhtemel 
zarardan mı çekinerek ayrıldınız? 

6 — Loca çalışmaları sizi sıkıyor muydu? 
Nasıl olmasını isterdiniz? 

7 — Haricî hayatta kardeşlerden ilgi görür müydünüz? 
Tersine onlardan size bir zarar gelmiş midir? 

8 — Kardeşlere herhangi bir sebepten dolayı kırıldınız mı? 
İsim vermeden bunu açıklar mısınız? 

9 — Kardeşçe bir arada geçen yemeklerin tert ip ve şeklinden şi
kayetçi miydiniz? 

1 0 — L o c a çalışmalarına uzun müddet katılmayınca aranır mıydınız? 
Kaç defa aranırdınız? 
Mazeretinizi muntazam şekilde bildirir miydiniz? 

11 — L o c a d a herhangi bir göreve istekli oldunuz da seçilmediniz mi? 
Terl i leriniz zamanında yapılıyor muydu? 

12 — Haricî hayatta aynı şart lar altında tercih hakkının gözeti lme-
mesinden alındınız mı? 

13 — Masonluğun hayır işleriyle uğraşmadığından dolayı mı aramız
dan çekildiniz? 
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14 — B i r Üstadı Muhteremin nasıl olmasını dilerdiniz? 

15 — Yeniden aramıza katılmayı düşünür müsünüz? 

16 — Yukarıda yazılı sorulardan başka sebepler var mı? 

Kardeşlere gönderi len ikinci formdaki 12 soru da şöyleydi : 

1 — Devamsızlığınızın sebebini açıklar mısınız? 

2 — Vaktiniz yoksa, neden çalışmalara vakit ayıracağınızı bi ldirdi

niz? 

3 — Ailevî veya dinsel baskılarla mı karşılaştınız? 

4 — Çalışmalar sizi sıkıyor mu? 
Nasıl olmasını isterdiniz? 

5 — İçeride veya dışarıda kardeşler tarafından herhangi bir haksız

lığa uğradınız mı? 

6 — Güç durumlarda kardeşlerden ilgi gördünüz mü? 

7 — Kardeşlerden sizi inciten olmuş mudur? 
Olmuşsa, isim söylemeden mahiyetini açıklar mısınız? 

8 — Kardeşler arasında kendinizi yalnız hissediyor musunuz? 
Yemekli toplantı lardan şikâyetiniz var mıdır? 

9 — Loca toplantılarına katılmayınca sık sık aranıyor musunuz? 
Mazeretinizi muntazam şekilde bildir iyor musunuz? 

10 — Kardeşlerinizden ilgi görüyor musunuz? Yoksa onlar mı sizden 
uzak duruyorlar? 

11—Herhang i b i r göreve istekli oldunuz da seçilmediniz mi? 

12 — Üstadı Muhterem olsaydınız, devamın sağlanması için ne gibi 
tedbir ler alırdınız? 

DEVAM KONUSUNDA BİR ANKET 

Evet, 1960'lar sonunda duyulan bir gereksinmeyi, yaşanan bir ra
hatsızlığı, yapılan bir gir işimi ve alınamayan sonucu böylece belir
ledikten sonra, şimdi bizim 1970'ler sonunda düzenlediğimiz kişisel; 
kişisel olduğu kadar da sınırlı ve iddiasız anketimize gelel im. 
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Anketimiz eylemli Üstadı Muhteremlerle eskiden Üstadı Muhterem
lik yapmış olan kardeşlerimizin gözlemlerinden ve öneri lerinden ya
rarlanmak amacını güdüyordu. 

Yeni kurulan Manisa ve Nilüfer Muhterem Locaları dışında Ankara 
ve İzmir vadilerindeki muhterem locaların yalnız eylemli Üstadı Muh
teremlerine bu anket formundan gönderebildik. İstanbul vadisinde 
de iki muhterem loca dışında 30 muhterem locada eylemli ve eylem
siz Üstadı Muhteremler in bir bölümüne bu anket formunu ulaştır
dık. 

57 muhterem locanın 27'sinden, eylemli ve eylemsiz 42 sayın Üstadı 
Muhterem çok değerli yanıt lar lütfett i ler. Ayrıca kişisel görüşmelerle 
bazı sayın Üstadı Muhteremler in görüşlerinden yararlandum. 
Bir çok noksanları bulunduğu mutlak olan «amatörce» anketimiz 
şöyleydi : 

Adınız, soyadınız, muhterem locanız : 

Üstadı Muhteremlik yaptığınız yıllar ; 

Üstadı Muhteremlik döneminizde muhterem locanızın yaklaşık üye 
sayısı : 

Görevde bulunduğunuz dönemde kişisel gözlemlerinize dayanarak 
ve yaklaşık olarak : 

1) Genel olarak devamsızlık oranı : Yüzde 

Devamsızlar ; 

A — Çıraklarda yüzde : B — Kalfalarda yüzde : 

C — Üstat larda yüzde: ... D — Üstadı Muhteremlikten son ra : . . . 

2) Sürekli devamsız kardeşler ne kadar zaman sonra tekrar devama 
başladı? 

A — Altı ay sonra yüzde : B — Bir yıl sonra yüzde : 

C — İki yıl sonra yüzde : 

D — Devamsızlığı iki yıldan fazla sürenlerin sayısı ( ) ya da 
yüzdesi ( ) 
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3) Devamsızlığın nedenleri nelerdir? 

A — Aradığını bulamamak (Düşündüğü ideallere göre Mason
luğu zayıf bulmak, tatmin olmamak v.b.) yüzde : 

B — Aradığını bulamamak (Sembolleri, r itüelleri yadırgamak, 
Masonluğu sevmemek, gereksiz saymak v.b.) yüzde : 

C — Gündemi çdk yük lü bulduğu için gelmeyenlerin yüzdesi: .. . 
Yaş ortalaması : ... 

D — Gündemi zayıf ya da boş bulduğu için gelmeyenlerin yüz
desi : . . . 

Yaş ortalaması : ... 

E — Görenek nedeniyle devam etmeyenler (Devam için taahhüt 
vererek giren yeni bir kardeşin ilk toplantı larda eskilerin 
devamsızlığını görerek buna uyması) : 

F — Kişisel kırgınlık ya da küskünlük nedeniyle devamsızlık 
yüzdesi : 
a) Çırakların yüzde : ... b) Kalfalarda yüzde : ... 
c) Üstat larda yüzde : ... d) Üstadı Muhteremlikten sonra: ... 

G — Kişisel kırgınlık nedeniyle : 
a) Başka locaya tebenni edenlerin sayısı : ... 
b) Locanıza tebenni edenlerin sayısı : ... 
c) Yeni loca kuranlar oldu mu? Evet : ... Hayır : ... 

H — Seçim sonuçları nedeniyle : 
a) Devamsızların sayısı ( ) ya da yüzdesi ( ) 
b) Başka locaya tebenni edenlerin sayısı ( ) ya da yüz

desi ( ) 
c) Locanıza tebenni sayısı ( ) ya da yüzdesi ( ) 
d) Yeni loca kuranlar oldu mu? Evet : ... Hayır : ... 

4) Bugünkü gözlemlerinize göre localarda genel olarak devamsızlık 
yüzdesi : ... 

5) Sizin gözlemlerinize göre devamsızlığın başka ve çeşit l i neden
leri : ... 

6) Devamsızlığı en az dereceye indirmek için neler önerirsiniz? ... 

Örnekleme yöntemi için, hoşgörülü bir ölçüyle, yararl ı sayılabilecek 
bu anket in en önemli bir noksanı da, eylemli ve eylemsiz tüm Üstadı 
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Muhteremlerle bir l ikte, devamlı ve devamsız her kardeşimize ulaşa
mamış olmasıdır. Ama kardeşlerimin bundan sonra bu eksikl iği g i 
dermede yardımcı olacakları ve değerli katkılarda bulunacakları 
umuduyla anket in dökümünü özetlemeye geçebil ir iz. 

Devamsızlığın genell ikle çırak ve kalfalardan çok üstat lar arasında 
olduğunu görüyoruz. Genel devamsızlık ortalaması yüzde 40 olarak 
belir i rken, bunun yüzde 35'ini üstat lar oluşturuyor. Bir başka dikkate 
değer bulgu da Üstadı Muhterem İlk yaptıktan sonra devamsızlığın 
görülmesi. Kişisel gözlemler için bir parantez açarsak, üstadı muh
teremi i k ve nazırlık gibi görevlerde bulunduğu sırada aksaksız de
vam eden bir kardeşin, bu görevden ayrıldıktan sonra devamı ak
satmaya başladığına sıkça rastlıyoruz. 

ÜSTADI MUHTEREMLİKTEN SONRA DEVAMSIZLIK oranı olarak 
yüzde 50'yi gösteren cevaplar anket in yüzde 14'ünü oluşturuyor ki , 
yine üstadı muhteremi îk sonrasındaki devamsızlık oranı olarak yüz
de 30-40'ı verenler de aynı düzeyde bulunuyor. Bu orana bazı loca
larda yüzde 60-70'e, hatta bir cevapta yüzde 90'a ulaşıyor. Bu arada 
üstadı muhteremi i k sonrası devamsızlığının Ankara vadisinde az 
oluşu dikkat i çekiyor. 

Üstatlar arasındaki devamsızlığın önemli nedenlerinden biri olarak 
yaşlılığı ve hastalıkları belirtmemiz gerek. 

SÜREKLİ DEVAMSIZLIĞIN ARDINDAN belirl i bir zaman sonra top
lantılara devama başlayan kardeşler arasında, genell ikle 6 aylık bir 
ara başta geliyor. Yani 6 ay süreyle devam etmeyen, fakat sonra 
devama başlayan kardeşler görülüyor. Bir ya da iki yıllık aradan son
ra dönüş oranı düşük. Buna paralel olarak, devamsızlığı iki yılı aşan
lar var. 

ARADIĞINI BULAMAMAK konusunda birinci neden (yani düşündüğü 
ideallere göre tatmin olamamak, çalışmaları zayıf bulmak gibi ne
denler) az farkla ağır basıyor. Masonluğu yadırgamak şeklindeki 
ikinci neden de hemen ardından geliyor. 

Her iki nedenin kaynağında da, aday seçil irken Masonluk i lkelerine 
uygunluk konusunda tit iz davranmamanın yattığı, anketin son bölü
münde çeşit l i nedenler ve öneri ler bel irt i l i rken ortaya çıkıyor. 

GÜNDEM ile ilgili devamsızlık nedenlerine gelince, burada da az 
farkla, gündemi zayıf buldukları için gelemeyenlerin oranının önde 
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olduğunu görüyoruz. Gündemi çok yüklü buldukları için devamsızlık 
gösterenlerin yaş ortalamaları 60 dolaylarında iken, gündemi zayıf 
bulanların yaş ortalaması değişkenlik gösteriyor, fakat 50 dolayların
da beliriyor. 

GÖRENEK, yani yeni kardeşlerin eskilerin devamsızlığını görerek 
çalışmalara katılmayı aksatmaları oranı, devamsızlar arasında or
talama yüzde 15 gibi b i r ölçüye varıyor. 

KİŞİSEL KIRGINLIK ve seçim sonuçlarının devamı etki lemesi 
gibi bir nedene de bazı localarda yüzde 5 ortalamasında ve genel
likle yakın zamanlarda rastlıyoruz. Ve bu tür devamsızlar arasında, 
üstat derecesindeki kardeşlerimiz üst sırada geliyor. 

BAŞKA LOCAYA TEBENNİ konusunun da, kişisel gözlemlere daya
narak, az bir oranda da olsa varlığını görüyoruz. 

ÇEŞİTLİ NEDENLER 

Anket formunda yer alan yukarıdaki nedenlerin dışında, üstadı muh
teremlerin cevaplarında önemli devamsızlık nedenleri belirt i lmiş 
bulunuyor. Bunları «en çok belirtilme», «üzerinde en çok birleşilme» 
özell iğini gözeterek şöyle sırlayabiliriz : 

1 — Masonluk hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan adayların Ma
sonluğa alınmaları ve bu nedenle Masonluğu gerekt iğince anlaya
mamaları. 

Bu konuda, eylemli ve eylemsiz üstadı muhteremlerin görüşlerinden 
bazı alıntılar yapmak isterim. İşte bir kaç örnek : 

— Masonluğu bir yardım kuruluşu olarak görüp bu tür çalışmaları 
bulamayınca hayal kırıklığına uğramak devamsızlığın başlıca ne
deni oluyor. 

— Çıkar düşüncesiyle gelenler aradığını bulamıyor. 

— Teklif ve tahkikat ların Localar Genel Tüzüğündeki i lkelerden sap
tırılmış olması. 

— Bazı meslek mensuplarının Masonluğu terf i aracı olarak görme
leri. 

— Devamsızlığın en önemli nedenlerinden biri kardeşlik birl iğimize 
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katılanlara Masonluğun ne olduğunu tam olarak anlatamamız-
dır. Hatta eski Masonların çoğunun bile bu konuda değil başka
sını, kendini bile tatmin edici bi lgiye sahip olmadığı bir gerçekt ir . 
Kafalara takılan sorular cevapsız kalmakta, teorik bi lgi ler in ha
yata adaptasyonunda güçlük çeki lmektedir. Bir diğer neden, lo
calarda düzenli bir Masonik eğit imin uygulanmamasıdır. Plansız 
programsız bir eğit im kişiye Masonluk mesleğini öğretemez ve 
kişi de o mesleğin gereklerini yerine getiremez. Bu da kişide bir 
kaos ve bunalım, bunun yanında mesleğimizin anlamsızlığı, ge
reksizliği v.b. düşünceleri doğurabil ir . Masonluğun gelenekleri
nin ve prensiplerinin uygulanmasında bir l ik sağlanamadığı süre
ce kişiler mesleğe adapte olamazlar. 

— İlk gir işte seçimin iyi yapılmaması, arkadaş, akraba, kardeş, t ica
rî i l işki, iş ortaklığî gibi duygusal ve menfaat bağları vasıtasıyla, 
zorlamayla alınmış bir çok kardeş kopuyor. Hatta kötülemen bir 
davranışla. . . 

2 — Başta gelen ikinci neden olarak kardeşlerin ve envârın ilgisiz
liği devamı olumsuz yönde etkil iyor. Envârın tüm kardeşlerle özellik
le çıraklarla diyalog kurmaması , başka locaların çalışmalarına da 
katılma konusunda önayak olmaması, ritüelik toplantı lar dışında 
toplantı lar düzenlenmemesi bu konuya il işkin devamsızlıkların ne
deni olarak belirt i l iyor. 

3 — Üçüncü önemli konu gündem. Anket formunda bu konudaki 
sorulara verilen cevapların dışında, devamsızlığa neden olarak ay
rıca şu noktalar belirt i l iyor : 

— İdarî işler gündemde fazla yer tutuyor. 

— Gündemler monoton, ya da bir başka üstadın deyimiyle «sabit» 
oluyor. ' 

— Konferanslar i lginç olmuyor, genell ikle sıkıcı ve uzun oluyor. 

4 — Yaş ortalamasının zamanla yükselmesi ve hastalıkların art
ması. 

5 — Kentin büyüklüğü ve traf ik sorunu. 

6 — Hafta içinde, toplantı saatlerine önemli sport i f olayların rasla-
ması ve TV'nin etkisi . 

7 — İş çevresinin baskısı ve aileyle ilgili nedenler. 
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8 — İş toplantılarının ve gezilerinin ayarlanmaması. Toplantı gün
lerinin iş koşullarına uymaması. 

9 — Maddi ve parasal nedenlerin ağırlığı. Aidat ve yemekli toplan
tıların yük olmaya başlaması. 

10 — Geçiş ve yükselişlerin zamanında ve özenle yapılmaması. 

11 — Kardeş sofralarının hem kali tesi, hem: havası yönünden d e ğ i l 
miş olması. 

12 — Masonluğu her kardeşin kendi anlayışı yönünde değerlendir
mesi. 

13 — Lokalin sapa bir yerde bulunması ve otopark olmayışı, 

ÖNERİLER 

Devamsızlığa gerekçe olarak belirt i len nedenleri böylece sıraladık
tan sonra, devamsızlığı en az düzeye indirmek için eylemli ve eylem
siz üstadı muhteremlerin görüşlerini , y ine aynı şekilde, yani üzerin
de en çok birleşilenlere göre sıralayarak aktaralım. 

1) Teklif edilecek yabancılar üzerinde çok t i t iz davranılmalıdır. Bu 
konudaki ayrıntı lardan bir iki kısa örnek şöyle : 

— İstekli, kendi içinden gelen hevesle girmek isteyenlere özen gös
ter i lmel i . 

— Eş dost teşviki ile g i rme önlenmeli . 

— Masonluğu anlamış ve idealine inanmış kişiler alınmalı. 

2) Soruşturma derinlemesine ve t i t izl ikle yapılmalı. Kısa zamana 
sığdırılmamalı. 

— Yabancıya Masonluk hakkında verilecek bilgiler gerçekçi olmalı, 
Masonluk fazla idealize edilmemelidir. 

— Masonluğun bir çıkar kuruluşu olmadığı vurgulanmalıdır. 

3) Loca toplantı ları dışında kardeşlik i l işkileri gelişt ir i lmelidir. Gel
meyen kardeşler mutlaka aranmalı , telefon zincir i işletilmelidir. Ri-
tüel ik toplantı lar dışında sohbet toplantı ları düzenlenmelidir. Kardeş
lerin özel günleriyle ilgilenilme!.. 

13 



4) Gündeme dikkat edilmelidir. Localarda Mason i k eğit ime önem 
verilmelidir. 

— İdari toplantı lar ayrı bir günde olağanüstü olarak yapılmalıdır. 

— İlginç konferanslar, paneller düzenlenmeli, genç kardeşlere ko
nuşma olanağı verilmelidir. 

— Kardeş sofralarına ritüelik bir anlam kazandırılmalıdır. Güncel 
sohbetler bu sofralarda yapılmalıdır. 

5) Localar Genel Tüzüğünde devamsızlığı önlemek amacını güden 
değişikl ikler yapılmalıdır. Özellikle ilk yıllarda localara bu konuda 
karar alma olanağı veri lmelidir. 

6) Önce görevli lerin kusursuz devamı sağlanmalıdır. Envar her top
lantıda eksiksiz bulunmaya özen göstermelidir. 

7) Locaların dışında hemşirlerle bir l ikte ve hemşirelerin kendi ara
larında toplantı lar teşvik edilmelidir. 

8) Büyük Loca görevli leri locaları ziyaret etmelidir. 

— Müfett iş ler in localara sürekl i devamı sağlanmalıdır. 

9) Envar gençlerden seçilmelidir. 

10) Masonluğa gençlerin alınmasına öncelik tanımalıdır. 

11) Yoğun iş sahiplerinin alınmasında dikkat l i olmalıdır, devam ede-
miyeceği belli olanlar alınmamalıdır. 

12) Localar arası il işkiler ve ziyaretler sıklaştırılmalıdır. 

13) Locaların matnikülü belirl i sayıyı aşmamalıdır. 

14) Yazışmalar kırıcı olmamalıdır. 

15) Toplantı lara il işkin kıyafet ve öteki töreler ciddî biçimde uygu
lanmalıdır. 

NEDENLER VE ÖNERİLER ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 

Yukarıdaki nedenlerin ve öneri lerin ışığında, 19 yılın gözlemlerine da
yanan kişisel görüşler imi de kısaca belirtmek isterim, Önce şu anı
mı, ya da özell iğimi bel i r teyim: Ben de bir yıla yakın bir zaman sürekli 
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devamsız olmuş bir kardeşinizim. Masonik yaşamın ikinci yılında bu 
devamsızlığı yaşadım. 

Bir özürüm nedeniyle bir ya da iki toplantıya gi tmemişt im. İş haya
tımda bazı sıkıntılarım vardı. Baktım ki, arayan soran olmadı, kimse 
ilgi göstermedi. Biz eziklik, bir yalnızlık, bir yabancılık duydum. Top
lantılara gitme isteği içimde küllendi. Sonra iki kardeşimin aydınlat
ması ve sıcak ilgi teriyle tekrar devama başladım ve o günden bu ya
na, bi ldiğiniz gibi, devamı iyi sayılan bir kardeşinizim. 

Bugün aynı durum olsa, aynı devamsızlığı göstermeyeceğini de bi l i
yorum artık. Olaya bir başka açıdan bakıyorum. 

Aranmak, ilgi ve yardım beklemek insanoğlunun doğal bir güdüsü. . . 
Güzel bir şey. Ama bir yerde insanın zaafı, insancıl ve toplumsal ek
sik l iğ i . . . Aslında toplumsal ilişki olması bakımından bir çelişki gibi 
görünmüyor, ama deği l . . . Maddî olmasa da manevî çıkara dayanan 
bir düşünce ve duygu karışımı; bu tek yanlı ilgi beklemek.. . 

Bir şey beklemeden, karşılıksız ve koşulsuz gelmek, gelebi lmek... 
önemli ve güzel olan bu. 

İnsanları Mason da olsa, kardeş de olsalar oldukları gibi kabul ede
bilmek ve kendi kendini yenmek, Masonluğun insanlık mabedi inşa
sında karşılıksız hizmet ilkesine daha uygun düşen bir davranış değil 
midir? 

Bu madalyonun bir yanı, kişisel yüzü.. Bir de öbür taraf ı , kollektif ya
nı var. 

Bir ham taş olarak aldığınız, insanlık tar ihinin en yüce, en güzel ül
küsüyle yontmak, yoğurmak üzere aldığınız bir insanın, insancıl ek
sikl iklerini akıldan çıkarmayacaksınız. 

Gelmeden gideceksiniz ki, O aranmadan gelmesini öğrensin. 

Özellikle ilk dönemde bu yakın ilginin ^gösterilmesi gerekl i . Bu ilgiyi 
localardaki çalışmalarda ve dışarda göstermez, kardeşinizle hemhal 
olmazsanız, onu eğitmezseniz, ki bu cümlemizin de kollektif bir eği 
t imidir, öncel ik le siz klısurlu olursunuz. Bu sıcak ilgi sayesinde loca 
canlılık kazanır, Masonluğun o eşsiz ülküsünü hayatın içinde yaşatır. 
Yoksa, bu i lgiyi; ilgi değil çalışma bu ; bu çalışmayı bir yana koy, kar
deşini kendi haline bırak, ondan sonra tepkiyi göster, niye devam 'et
miyor diye üzül, hayıf lan.. . 
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Bence bu haksız bir davranış. Ama bugünkü «devam» sorunumuzun 

temelinde yatan rahatsızlıklardan başlıcası da bu.. 

Bu rahatsızlık nerden kaynaklanıyor? 

Devam için yukarıdaki bütün çaba, Masonluğa yatkın diyebi leceği
miz hamurdaki kardeşler için. Bir de Masonluğa, yine yukarıda sıra
lanan çeşit l i ve masonluk dışı nedenlerle girmiş olanlar varsa, bun
lara bu çabanın hiçbir etkisi olmuyor. Kopup gidiyor. İşte bunun için 
gayri muntazam ilânları, ist i falar yüksek değil mü? 

Derdin kaynağı burada karşımıza çıkıyor: Yalnızca çoğalmak düşün
cesiyle ve bir oranda da Masonik değer ölçülerinden çok, dış dünya 
yakınlarının, dost luk i l işkilerinin etkisiyle dış dünyada yeterl i ve olum
lu sayılan yargılarla yeni üyeler alıyoruz. 

Ve kaçınılmaz sorun, bir kısır döngü olarak karşımıza çıkıyor. Tit iz 
bir sorumluluk göstermeden üye almanın nedenleri konusunda iki iz
lenimimi bel ir teceğim. Elbette çoğunluğun değil , ama bir kıöım üstadı 
muhteremlerin, «kendi döneminde şu kadar çok tekris yapmış olma
nın» övüncünün tat l ı sıcaklığına kapıldığını sezmişimdir. Ve duymu
şumdur k i , bazı muhterem localarda, gir iş harcı yoluyla locaya gelir 
sağlamak düşüncesiyle tekrisler yapılmıştır. 

Kardeşlerim bağışlayın; konuyla ilgili acı-tatlı mümkün olduğu kadar 
çok gerçeği saptamak için bunları bel i r t iyorum. İst iyorum ki, gelecek 
kuşaklara 1970lerden bazı çizgiler kalsın. Hiç gocunmadan, severek., 
hoşgörüyle bunu ist iyorum. 

Bir nokta üzerinde daha durmak isterim. O da şu : 

Bir yandan devam şart diyoruz, taahhüt alıyoruz; öte yandan devam
sızlık, aidatını ödediği sürece devamsızlık, Masonluktan çıkarılma 
için bir mutlak gerekçe sayılmıyor. (*) 

Devamsızlık öteki ülkelerdeki uygulamalarda da kesin bir «müeyyi
deye» bağlanmamış. Ama devam şart. Nasıl şart? 

İşte devam kavramı üzerinde çelişki gibi görünen bu düğüm açıldı
ğında, sorun da çözümlenmiş olacak galiba. 

(*) Devam konusunda tüzükteki değişiklikleri karşılaştırmak için 1959 basımı 
Localar Umumî Nizamnamesi ile 1972 bosımlı Localar Genel Tüzüğüne ba
kılabilir. 
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Devam, bir ceza koşulu getiren bir yükümlülük değil. Böyle olmalıdır 
da. . . Ama devam, manevî koşulu kendil iğinden olan Masonik bir 
şarttır. 

Bir başka deyişle, hoşgörü ile disiplin arasındaki dış görünüşteki 
çelişkiyi uyumlaştırdığımız gibi, devam ile devamsızlık arasındaki 
çelişki görüntüsünü gidermektir bunun yolu. Hoşgörü elbet dış dün
yanın hoşgörüsü değil , Masonik hoşgörü. Disiplin de öyle, Masonik 
bir disipl in. Devam da öyle: Masonik anlayışta bir devam kavramı. 
Bu da insanın içinde olur, ama yoğrulur, ya da ham taş gibi yontulur 

Teklif lerimizde ve soruşturmalarımızda ham taşı seçerken tit iz ve 
özenli davrandığımızda, devam sorununa bakış açımız değişecektir, 
ya da «devam sarunu»nun bize duruş yeri değişecektir. Çünkü artık., 
devam ya da devamsızlık kişisel değerlendirmelerden kurtulacaktır. 

Cevabını sona bıraktığımız bir soruyu şimdi hatırlayalım : 

«Bir Masonun Mason kalması için devam şart mıdır?» 

Bir görüş şudur: Bir insan hakça Mason olmuşsa, fakat sonra işi ve 
bulunduğu toplumsal yer bakımından devam olanağını bulamıyorsa, 
ama öteki yükümlülükler ini ve görevlerini yerine getir iyorsa, O'nun 
Masonluğunu geri almak doğru olmaz. İyi bir Mason her zaman Ma
sondur ve Masonluğa yararı vardır. 

Evet, bu bir görüştür. Ve amaçladığı alana giren kardeş sayısı, sa
nırım ki, bugünkü devamsızlık oranı içinde oldukça küçük bir yer 
tutmaktadır. 

İlke yönünden ve düşünsel açıdan doğru görünen bu anlayış, şu 
ünlü örneği akla getirmektedir: Amerika'da dünyanın en ünlü eser
lerinin bulunduğu müze yanıyor. İçerde bir zenci çocuk kalmış. İki 
seçenek karşısındasınız: Ya yalnızca zenci çocuğu kurtaracaksınız, 
eserler yanıp gidecek. Ya da eserleri kurtaracaksınız, zenci çocuk 
yanıp ölecek.. . 

Hangi yolu seçersiniz? Elbette zenci çocuğu.. Ve gerekçe olarak 
derler ki : «Yarın bu çocuğun bir Leonard de Vinci olmayacağını 
kim öne sürebil ir?» 

Doğru!. Leonard olmasa bile, insan hayatı yönünden, insancıl dü
şünce yönünden güzel.. İlke yönünden ve düşünsel açıdan doğru. 

İyi bir Masonun da yalnızca devamsızlığı yüzünden Masonluğunu 
geri alamazsınız görüşü de ilke yönünden ve düşünsel açıdan doğru. 
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Bu doğruyu koruyalım, bağlı kalalım. 

Hiçbir zenci çocuğu feda etmiyel im. Ama hepimiz de birer zenci ço

cuk kesilmeyelim ve hergün de müzelerin yandığını varsaymayalım!... 

(Geçen sayıda yayınlanan birinci bölümde sözü edi
len bütün muhterem localardaki matrikül hareketle
rini yaş ve meslek gruplarına göre gösteren listele
rin tamamı gelecek sayıdaki son bölümde yer ala* 
çaktır.) 



MASONİK KONULAR 

2076 Sayılt Quatuor Coronati Locası 
m ^ m mm * • v* 

fç Tuzugu 

(Mart 1975'te Tadil Edilmiştir) 

Giriş 

Loca, gerekli edebî, art ist ik ve
ya ilmi seviyeye sahip ve Loca 
tarafından okunmak veya ya
yınlanmak üzere kabul edilmiş 
bir etüd hazırlamış olan Kar
deşlerin bir araya gelmesi için 
kurulmuştur. Yukarıda konu e-
dilen etüdün kabulü, kendi ba
şına, Loca üyeliğini tazammun 
etmez. 

o — 

1. — Loca, Londra'da, Great 
Queen Street'te Freemasons' 
Hall 'da toplanacak, ve Şubatın 
üçüncü Perşembe, Mayısın ikin-

Çevîren : Misel MARGULİES 

ci Perşembe, Haziranın dördün
cü Perşembe ve Eylül ile Ka
sımın ikinci Perşembe günleri 
resmî celse aktedecektir. (Bay 
lece Haziran ve Kasım celsele
r i , Vaft izci Aziz Yohanna ve 
Quatuor Coronati (24 Haziran. 
8 Kasım) Festival tar ihlerine 
mümkün olduğu kadar yakın ol
maktadır. 

2. — Üstadı Muhterem, Hazine 
Emini ve Koruyucu, her sene 
Eylül ayı resmî celsesinde se
çil ir. 

3. — Yeni seçilen Üstadı Muh 
terem, kasım ayı resmî celse
sinde is'at edilecektir. Bunu ta-
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kiben kendisi, diğer görevli leri 
tayin ve is'at eder. 

4. — Loca üyeliğine namzetle
rin kabulü, İngil tere Birleşik 
Büyük Locası Anayasası şart
ları dahil inde yapılır. Ancak, 
namzedin skrüteninde, bir men
fî oy namzedin reddine sebep 
olur. 

5. — Yönetim Kurulu aşağıdaki 
üyelerden teşki l edil ir : 

Üstadı Muhterem, Locanın ve 
Locadaki Önceki Üstadı Muh
teremler, Loca Görevli leri, ve 
her sene Eylül ayı resmî celse
sinde, Loca tarafından seçilen 
üç üye. Beş üye nisab teşkil 
eder. 

Yönet im Kurulu Loca demirba 
şı ve yönetimi konularını idara 
eder, 

Yönetim Kurulu, Loca hazine 
sini, yatırımlarını ve iş konula
rını tetkik etmek üzere, her se
ne Locanın Şubat celsesi günü 
toplanır. 

6. — Her sene, 31 Ekim it iba
riyle hazırlanıp usulünce kont
rol ve tasdik edilen Loca he
saplarının bir kopyesi, Şubat 
celsesinden en az 14 gün ev
velinden bütün Loca üyelerine 
verilir. 

Çekler ve diğer müsaade edilen 
evrak, hem Hazine Emini hem 
de Yönet im Kurulu üyeleri ara 

sından Loca tarafından seçilen 
dört üyeden biri tarafından 
müştereken imzalanır. 

7. — Üyeler aşağıdaki ücret ve 
aidatları ödemekle mükelleft ir : 
Tekris : £ 105.00 Peşinen ödenir 
Teberini : £ 6.50 Peşinen ödenir, 
ve ilaveten ilk senenin aidatı 
ödenir 

Senelik Aidat : £ 4.00 Her sene 
1 Kasım'da peşinen ödenir 

Loca üyeleri ve ziyaretçi ler ta
rafından ödenmesi gereken zi
yafet ücreti , maliyetine tahsil 
edilir. 

8. — Loca kütüphanesi yalnız 
danışma maksadiyle kullanıla
bilir. Ancak, Üstadı Muhterem 
veya Sekreterin izni ile, Loca 
üyesine evde okunmak üzere 
verilebilir. 

9. — İngiltere Birleşik Büyük 
Locası Anayasası şart ları mah 
fuz kalmak şartı ile bu İçtüzü 
gün tümünün veya maddelerinin 
tadilatı yalnız aşağıdaki şekil
lerde yapılabil ir : 

a) Teklif edilen tadi l veya tadi l 
ler, Locanın resmî bir celsesin
de yazılı olarak takdim edilir. 
b) Teklif, ya bir sonraki resmi 
celsenin, yahut bu maksatla 
tert ip edilecek olağanüstü celse 
gündemine alınır, ve o celsede 
Locanın oyuna sunulur. 

c) Yukarıda gösteri len şekilde 
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sunulan tadil tekl i f i , oy veren 
üyelerin ekseriyeti lehte oy ver
dikleri takdirde kabul edilmiç 

olur. Fakat tatbikata konulma
sı, P. S. Büyük Üstadın onayı
na bağlıdır. 

7 Mart 1975 tarihinde Loca resmî celsesinde kabul edilmiştir. 

R. A. Wells (imza) 
Üstadı Muhteremi (V.) 

C. N. Batham (İmza) 
Sekreter (V.) 

P. S. Büyük Üstat adına onaylandı. 

Londra 10 Nisan 1975 
J . W. Stubbs (imza) 

Büyük Sekreter 



Masonluğun Dehası d ) 

Çeviren : Raşid TEMEL 

İnsanoğlu devirler önce barbarl ıktan kurtulup organize dernekler 
oluşturmaya başladığından beri, bunları idare etmek için kurduğu 
hükümetler ve sosyal düzen devamlı değişikl iklere uğramıştır. Ai le
ler kabileler olmuş, kabileler klanlar olmuş, klanlar mil letler olmuş
tur, şimdide Birleşmiş Mil let ler vardır. 

Yazılmış tarihlerde değişme ve gelişmeler bütün devirlerde günün 
konusu olmuştur. Bu nedenle hükümetler ve müesseseler daha ka
rışık bir duruma gelmişler ve idareleri daha da güçleşmiştir. 

Ama bugün karşılaştığımız karışıklık ve değişikl ikleri insanoğlu, hiç 
oimasa bile, nadiren görmüştür. Toynbee 'A Study in History' adlı 
yapıtında tarihleri boyunca insanlar ve uygarlıklar tarafından etki
sinde kalınan «sıkıntılı devirler» den söz etmektedir. Böyle bir za
manda yaşadığımıza dair ortada açık delil ler vardır. Sıcak ve soğuk 
zıt laşmalar Dünya üzerinde kaynaşmakta ve felaketl i çekişmelere 
yol açmaktadır. 

(1) ABD Kuzey Jüridiksiyonu eski H.B.A. Newbury K. in New Age dergisinde ya
yımlanan yazısı. 
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Bu «sıkıntılı devirler» olan 20. yüzyılda Masonların Dünya üzerindeki 
insanlara verecek çok şeyi vardır. Gerçekte bizim Masonik öğreti le
rimiz ve felsefemiz bilhassa böyle zamanlar için çok uygundur. Ev
rensel kardeşlik anlayışı üzerine kurulmuş, kuvvetl i bir dinsel temeli 
ve kişisel ahlâk kuralı olan Masonik öğreti ler, ihtirasları durdurma
yı, anlaşma arzusu yaratmayı, çevremizde ve memleketimizde milli 
ve evrensel bir ikl im meydana getirmeyi amaçlar. 

Bugün yaşadığımız bu sıkıntılı devirde bütün Masonların ve onun 
ileri gelenlerinin iyi niyet ve anlayış yoluyla Kardeşliğin yayılmasına 
çaba harcamaları lâzımdır. Sadece bizim Kardeşlik çevremizde de
ği l , heryerdeki bütün insanlar arasında. 

İş organizasyonlarımızda devamlı olarak öğret im, hareket ve ilerle
me yönleri arıyoruz. Sonrada bunları programlıyoruz. En başarılı 
işler bu çabalar altında oluşuyor. Öyleyse kendi kendimize soralım, 
başarılı o lduğundan şüphemiz olmadığına göre, Masonluğun başa
rısının sırrı nerede dir? Biran durup düşünel im, 250 yıl evvel bir avuç 
insan Londrada bir tavernde bir organizasyon kurmak için toplanı
yor lar ve bu organizasyon Avrupaya, Amerikaya ve bütün Dünya
ya yayılıyor. Bugün Dünya üzerinde milyonlarca Mason vardır. Biz 
Masonlar Dünyanın en eski ve en it ibarlı Kardeşliğini meydana ge
t i rmiş bulunuyoruz. Bukadar uzun bir sürede devamlılığını yit irme
mesi çok büyük bir başarıdır. Şüphesiz daha başka insan grupları 
da, 250 yıl evvel Londrada olduğu gibi , organizasyonlar kurmuşlar 
ama bunlar kısa sürede dağılmış ve yok olmuşlardır. Masonluk ise 
büyük bir canlılıkla günümüze kadar gelmiştir. 

Masonluğun başarısının sırrı nerede yatar? Bu Kardeşlikte ne var-
dırki Dünya üzerine yayılmış ırk, d in, tar ih ve kültür açısından birbi
r ine zıt görüşleri olan kimseler i biraraya toplayabil iyor? Masonlu
ğun özelliği nedir? Kardeşliğimizi insanlığa hizmet yolunda daha 
etki l i yapmak için ne yöne çaba harcamalıyız? 

Eğer bu soruyu Dünya üzerindeki Mason ileri gelenlerine sorarsanız 
birçok cevaplar alacaksınız. Bazıları örneğin Amerikada yapılan 
büyük yardımlardan sözedecektir. Bazıları ise onun kuvvetini ve 
başarısının sırrını organizasyonun sıkı sıkıya örgüt lenmiş yarı kapalı 
bir dernek olmasında arayacaklardır. Daha başkaları da sorunun 
sırrını öğreti lerimizin yüksek ideallerinde ve felsefesinde bulacak
lardır. 
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Hiç şüphesiz bunların hepsinin yı l lardanberi süregelen başarımızda 
bir yeri vardır. Ama Masonluğun eksilmeyen gücünün ve canlılığının 
büyük sırrı onu evrenselliğe götüren ve sürekli yapan şeyin yardım
larımız, yarı kapalı dernek oluşumuz, öğreti lerimizin yüksek idealleri 
ve îelsefesi olmayıp, sadece Loca üyelerimizin her birinin bu öğreti 
ve felsefeleri uygulamalarıdır. Masonluğun gerçek sırları, geçmişte 
ona kuvvet veren kardeşçe şeylerin yapılmasını sürekli uygulayan 
üyelerimizin kalplerinde ve kafalarında yerleşmiştir. 

Kapalı kitap lejandını hepimiz biliriz. Bunda yemin kürsümüz üzerin
deki Kutsal Kitapta olduğu gibi i lham verici anlamlar bulunabil ir. 
Ama bu kitap açılmazsa zamanla çürüyüp toz olacak ve anlamları 
kaybolacaktır. Kitap ancak açıldığı ve anlamı kavrandığı ve ince
lendiği takdirde öğret ir ve i lham verir. Bizim Masonik öğreti ve fel
sefemiz de işte böyledir. Bunlar idealist üründür. Her sosyal kuru
luşun yararlanması için temel niteliktedir. Masonluk kesin olarak 
bu idealismde kurulmuştur. 

Ritüellerimizde bunun zengin anlatımları vardır. Üyelerimiz faziletl i 
olmak için yemin etmiş ve bu yolda teşvik görmüşlerdir. Parlak cüm
lelerle oluşturulmuş ve belagatı e anlatılmış olsa bile, sadece bir 
felsefe olan idealism manasız bir şeydir. Önemli olan onun uygulan
masıdır. Bizden önce gelenlerin öğreti lerimizi ve idealistik felsefe
mizi gerçekten uygulamaları sayesinde Kardeşlik gelişmiş ve yıllar 
boyunca güçlenerek büyümüştür. Bizden evvelkilerin bu uygulama
sı sayesinde bugün Kardeşliğimizde üye olmanın şerefi genel olarak 
insanlar ve kardeşlerimiz tarafından tanınmaktadır. 

Bu temel gerçekten çıKan sonuç açıktır. Kardeşliğimizi yüksek tutar 
itibarını korur isek bizden evvelkilerin bize yaptığı gibi, biz de biz
den sonra geleceklere onu kuvvetl i ve canlı olarak, hatta gücünü 
art t ırarak aktarabil ir iz. Biz sadece Masonik felsefenin büyük ger
çeklerini öğretmekle kalmayıp onların uygulanması için bütün üye
lerimizi teşvik etmeli ve bu uygulama için bütün gücümüzü kul lan
malıyız. Ama bugünün karışık sosyal düzenine bizim idealistik öğ
reti ve felsefemizin uygulanmasını nasıl önerebil ir iz. Kısa bir za
man evvel bu gayet kolay ve açık bir işti. 

100 yıl önce Amerikanın kırsal kesimlerindeki Mason Localarının 
üyeleri küçük halk topluluklarından meydana gelmekte idi. Hepsi 
komşu ve dost idiler. Sevinçleri, kederleri, mutluluk, başarı ve ta
lihsizlikleri ortakdı. Evlenmeler, doğumlar, yıl dönümleri , ölümler 
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ve günlük hayatın diğer sıkıntıları herkes tarafından bil inmekte idi. 
Tebrikler, iyi temenniler, baş sağlıkları, ihtiyaç anında yardım gibi 
şeyler içten ve kendil iğinden yapılırdı. Toplumdaki kişi lerin karakter 
kaliteleri herkes tarafından bi l inmekte idi. Loca üyeleri üyeliğe alı
nanların Masonluğun öğreti ve ideallerini temsil edebileceklerinden 
emindiler. Bugünün şehirleşmiş toplumunda, Loca üyelerinin bu 
yakın il işkileri artık kolay değildir. Aslında böyle birşey hemen he
men kalmamıştır. Büyük şehir Localarındaki üyelerin sıkı ve içten 
bir şekilde tanışmaları ve birleşmeleri kolay değildir. Böyle olunca 
da Masonluğa girdiği halde Locada tanınmayan ve kendisiyle ilgile
nilmeyen bir üye devamsızlığa başlayacaktır. Masonluğun öğreti ve 
felsefesini uygulamak için lüzumlu olan içten ve yakın bağlar bu 
nedenle ortadan kalkacaktır. Kederlerin sevinçlerin paylaşılması da 
azalacaktır. İhtiyaç anında derhal yardım yapılmasına da hemen 
hemen imkân bulunmayacaktır. Esasen bugibi faaliyetleri hükümet
ler ve sosyal kurumlar ellerine almışlardır. 

Bu durumu çaresiz olarak nitelendirmek doğru değildir, ama düzel
t i lmesi için ciddi çareler aranması düşünülmelidir. Bu da bütün Ma
sonların ve ileri gelenlerimizin zihinlerini ve akıllarını bu konuya 
yöneltmelerini gerektirmektedir. Bunu cevabı ise başka ülkelerdeki 
kardeşlerimizi takl i t ederek daha ufak Locaların kurulmasına önem 
veri lmesi, bu suretle üyeler arasında daha yakın kişisel temaslar 
kurulmasıdır. Bu suretle Kardeşliğe yeni girenler sadece aidatlarını 
ödeyen kimseler olma durumundan kurtarılıp Locanın akti f üyeleri 
olmaları sağlanmış olacaktır. 

Bu iş Localarda sadece iş toplantı ları, tekris ve diğer seremonileri 
yapmaktan da ileri gider. Bu suretle üyelerimizin ilgilerini korumak 
ve artt ırmak için olduğu gibi, devamlı başarımız için de lüzumlu o 
lan kişisel i l işkilerin içten ve yakından kurulması kolaylaşacaktır. 
Böylece üye sayısına önem vermektense üyeler arasında Masonlu
ğun öğreti ve felsefesine daha geniş imkânlar ayırmak lâzımdır. 

Bunlar zaten bizim Masonik öğreti lerimiz içinde vardır. Ritüelleri-
mizde açıkça ve en güzel bir şekilde ortaya konmuştur. Masonluk
taki görevlerimiz ve halimiz Masonluğun özel şekliyle bizlere anla
tı lmaktadır. Tanrıya inanan, dinî inançlara bağlı ve saygılı kim
seleriz. Hepimiz yüksek düzeyde ahlâk ilkelerine yeminliyiz. Dış 
hayatımızdaki ve Kardeşlik içindeki yerimiz ne olursa olsun tesviye
nin eşitl iği üzerinde toplanırız. Sadecehizmet etmek için ve l iderliğin 
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en iyi hizmet edene ve en iyi uyuşan kardeşe verilmesi için eğit i lmiş 
bulunuyoruz. Bizimkinden daha mükemmel prensipler üzerine ku
rulmuş başka bir müessese yoktur. Kardeşlik olarak, Masonluğun 
gerçek kuvveti olan, yakın kişisel i l işkiler ve kardeşçe şefkat ve 
yardım hareketlerini daha kuvvetli uygulayarak kendimizi yenileye 
l im, 

Felsefi, ruhsal, dinsel görgümüzle ve engin yurtseverl ik geleneği 
mizle, milyonlarca üyelerimizle Masonluk büyük bir müessesedir. 
Kişiler olarak, organizasyon olarak bu emanete sadık kalmaya iyice 
kararlı olalım. 

Masonluğun özelliği nedir? Yayılmış organizasyonu ve Locaları de
ğildir. Yardımları da değildir. Ritüellerimizin güzelliği ve i lham veren 
öğreti leri ve felsefesi de değildir. O, Masonluğun bize yıllardır öğ
rett iği günbegün süregelen uygulamasıdır. Masonluk günümüzde 
ve gelecekte bu yüksek çağrıya sadık kaldığı oranda başarılı ola
caktır. 
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FELSEFE 

Gerçeğin Yolu 

İnsanlar yaşamları süresince 
bozan bi l inçl i , genell ikle bilnç-
siz olarak gerçeği arar ve ger
çeğe erişmeye çalışırlar. M . \ 
bu araştırmayı amaç edinir ve 
tüm bil inçli olarak gerçeği araş
tırma çabasını gösterir. Gerçe
ğin yolunda ilerlerken hiçbir 
engel onu yolundan saptrra-
maz. 

Her şeyden önce araştırdığımız 
ve öğrenmek istediğimiz gerçek 
nedir? Sözlük anlamıyla «ger
çek» in Osmanlıca karşılığı «ha
kikat», fransızca «réalité», a l 
manca «Wirklichkeit» kelime
leridir. Gerçek her yönü ile bi l i 
nebilir nesnell iktir, (objectivité). 
Bir olayın, bir nesnenin gerçek 
olabilmesi için gizlerden arınmış 

Enis ECER 

olması gerekir. Belirsizlk ve 
gfelerl (sırlar) gerçeği sislerin, 
bulutların arkasına saklar. A-
maç geneğin bi l incimizle tüm 
kavranması, anlamlı hale gel
mesidir. Gerçeğe ancak bil im
sel, dialektik metodla varabil i
riz deniliyor. Gerçek nesneldir 
(objectif), ancak idealistler öz
nel (subjectif) bir gerçekten 
bahsederler. Tayfur TARH AN 
K / . ' e göre gerçek somut (mü
şahhas), t ikel (particulier), de
neyseldir. Gerçeği (réalité) ara
yan insan çağdaş özdekçi dia
lektik metodla gerçeğe varabi
lir. Réalité içinde yaşadığımız 
üç boyutlu, özdeksel âlemin 
gerçeğidir. 

Saltık gerçek veya «gerçek üs-
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tü» adını verdiğimiz gerçek ise 
üç boyutlu özdeksel âlemi ta
şan, dört boyutlu âlemin reali
tesidir. Osmanlıca anlamı «mut 
lak hakîkat», fransızca «vérité 
absolue», almanca Wahrheit» 
ingil izce «truth» olarak adlan
dırılır. 

Kişinin önce gerçeği kavrama
dıkça (idrâk etmedikçe) saltık 
gerçeği kavramasına olanak 
yoktur. Gerçeğin (réalité) değiş
ken olmasına karşın, saltık ger
çek (vérité absolue) hiçbir za
man değişmez. Gerçeğin deği-
şirl ik özell iğini şöyle açıklaya
biliriz : Eşyanın gerçekl iğini 
(véracité) beş duyumuz bi l inci
mize iletir. Ancak görme, işitme, 
dokunma, tadma, koklama his
lerinden oluşmuş beş duyumuz 
(hassemiz) eşyanın gerçekl iğini 
bi l ince salt olarak iletemez. Ör
neğin : göz yapımız 0.4-0.8 mik
ron dalga boyundaki ışınları gö
rebilen çok dar sınırlı bir or 
gandır. Bu kısıtlı vibrasyonların 
dışında kalan ışınlara karşı göz
lerimizi kör kabul edebiliriz. 
Gözle görebildiğimiz bir nesne
nin infraruj , ultraviyole, X ışın
ları ile görünüşleri çok değişik 
olmaktadır. İnsan kulağı 16 -
20.000 arasındaki pek kısıtlı ses 
t i treşimlerini algılayabilmekte
dir. Koku duyumuz birçok hay
vanlara oranla çok kısıtlıdır. 
Eğer gözümüz, kulağımız ve d i 
ğer duyu organlarımız doğadaki 

bütün t i treşimleri algılayabil-
seydi, ayrıca bedenimizin her 
noktasıyle görebilsek ve işite-
bilseydik, çevremizi çok daha 
değişik ve geniş kapsamlı ola
rak algılayabilecektik. Böylece 
gerçek kavramı daha reel ola
caktı . Bundan başka, beyindeki 
tüm h ü c rel eri m iz i n o rta I om a 
% 20 sini kullanmaktayız. Geri 
kalan % 80 oranındaki tüm be
yin hücreleri devreye gir ipte al
gılayış (idrak) ve anladığımız 
(zekâ) aynı oanda yükselebilsey-
di gerçeklik kavramının kapsa
mı genişlediği gibi realitenin 
değişmezlik prensibi de ortaya 
çıkacaktı . Belki de realite veri-
teye dönüşecekt i . Bu nedenle, 
her bakımdan sağlıklı, bilgil i, 
sağ duyu ve akl-ı hikmet sahibi, 
dünya evriminin doruğuna eriş
miş bir insanın dahi saltık ger
çeği tüm bil inçli olarak kavraya
bilmesi olanaksız görünmekte
dir. Realte dahi, kendisine yak
laştıkça bizden uzaklığını hep 
aynı tutan ufuk çizgisi gibi eri
şilmesi olanaksız görüldüğü 
halde, yetersiz duyu organları
mız ve henüz gelişmesini ta
mamlamamış yetersiz a n l a ğ a 
ile veriteyi kavramamıza imkân 
yoktur. 

Anlağımız ile saltık gerçeğe va-
ramamızın umutsuzluğundan b i 
zi kurtaran «sevgi yolu» oluyor. 
Aklın ve düşüncenin bilimsel 
metodlarla veriteye varması im-
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kânsızlaştığı noktada sevgi yo
lu imdada yetişiyor. Mevlâna 
Celalett in, Hacı Bayram Veli, 
Yunus Emre gibi ulu gizemciler 
(mutasavvıflar) mistik sevgi yo
lu ile Yüce Varlığa erişmeye ça
l ışırlarken, her halde saltık ger
çeği algılamış oluyorlardı. İnsan 
şöyle düşünebil ir : Ben bir ilâh 
mıyım, yoksa tozdan bi le çok 
ufak bir zerrenin zerresi miyim? 
Bu sorunun yanıtı makrokozmo-
su veya mikrokozmosu kendi
mizle tasımlamamıza (kıyasla
ma) göre değişiyor. Mikroevren 
yönünden bedenimiz sayısız de
nebilecek çoklukta atomlar, bu 
atomların kümeleşmeleriyle mo
d ü l l e r , molekül bi leşimlerin

den hücreler ve milyarlarca 
hücre koloni ler inden organla-
ve organların bir araya gelme
sinden tüm bedenimiz ortaya 
çıkıyor. Animist bir varsayımla 
atomda ruhun varlığını kabul 
edersek, hiyerarşik bir gelişim
le, atom ruhcuklarını yöneten 
molekül, molekül ruhcuklarını 
yöneten hücre, hücrelerinkini 
yöneten organ ve hepsinin üze
rinde tüm bedenin yönetici ana 
ruhu, bütün bu ruhcukların ilâ 
hı değil mi? 

Makroevrene yönetirsek : İçinde 
bulunduğumuz galaksimiz yüz-
bin ışık yılı uzunluğunda bir kit 
le oluşturuyor. Evrende, içinde 
bulunduğumuz galaksimizden 
daha küçük veya daha büyük, 

milyarlarca galaksi mevcut. Bu 
galaksiler birbir lerine yaklaşıp 
uzaklaşırlarken, dalga boylarını 
henüz ölçemediğimiz kozmik 
ışınlar gönderiyorlar. Sibernetik 
deyimle «bilgi alış verişlerinde» 
bulunuyorlar. Anlağımızın en 
özgür öğesi olan düşüncemizle 
dahi evreni sınırlandırmakta ye 
'eneksiz kalıyoruz. Yalnız içinde 
bulunduğumuz kendi nebülözü-
müzde bulunan milyarlarca gü
neşlerden biri olan, kendi güne-
şimiin etrafında dönen ufak dün
yamız âdeta bir zerre. Bu zerre 
üzerinde, tekrar zerre küçüklü 
günde olan insan, makro ve 
mikroevren arasında, yani son
suz büyükle sonsuz küçük ara
sında aracı (mutavassıt) bir var
lık oluyor. 

Makrokozmos içinde insan ag
nostik bir umutsuzluğa kapılıp, 
küçüklüğünün ve güçsüzlüğü
nün karşısında boynunu büker 
ken, kendi bedenine ai t mikro-
kozmosun ilâhı olarak megalo-

-nnvak duygulara Kapılıp, âde
ta bir ambivalans içersinde 
bocalıyor. Ancak, ruhumuzun 
makrokozmosa ait olması ve 
ölümsüzlük bi l incinin inançla
rıyla avunuyoruz. 

Yusuf Mirdoğan'ın «Sentez» 
isimli kitabında değindiği gibi 
mikrokozmosdaki hücre ile 
makrokozmostaki nebülöz ya
kın benzerlik gösteriyor. Hücre 
ancak canlı yapılarda bulundu-
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ğuna göre, içinde bulunduğu 
muz makroevren tümüyle biyo 
lojik bir ünite oluyor, yani evren 
bütünü ile canl ı . Henüz gerçeği 
kavrayamayan us (akıl) için bu 
bilgiler birer tansık (mucize) 
oluyor. Zgten tansıklar henüz 
açıklayamadığımız, yani gerçe
ğine erişemediğimiz doğa olay
ları değil mi? Bil incimiz olayla
rın realitesini kavrayabildiği an 
bil imsel açıklaması yapılabile
cek, giz ve tansık ortadan kal
kacak, gerçek apaçık ortaya 
çıkacaktır. Bu gerçeğe ancak 
evrim basamaklarında hiyerar-
şik gelişimle yücelmiş, bilge in* 
san erişmeye hak kazanacak, 
buna karşın cahi le ve avama 
evrenin gizleri, gerçeği örten bir 
perde olacaktır. Eski yunanda 
ilahsal ve özgür yaşantıya eriş
t i rme yasası gizemli bi l im ve 
dinlerle gösteri lmiş olup, saltık 
gerçekler ve dinsel doktrinler 
halktan gizlenmiştir. 

Birçok fi lozof ve bi lge din ya
zarları gerçek üstünü sembol
ler, simgeler ile gizleme zorun-
luğunu duymuşlardır. 

Bu gizem I i I i k g ereksi n m es i n i 
M.\lu»kta olduğu kadar sanat, 
felsefe, bi l im, hatta doğanın 
kendisinde bulabil ir iz. .Amaç 
kutsallaşmış bilgi lerin avam
dan, gericiden, bilgisizin yıpra
tıcı ve küçül tücü eleştir isinden 
korunmasıdır. 

Hermes'in dediği gibi «iç ile dış, 
küçük ile büyük birbir inin aynı» 
olduğuna göre, doğanın gizleri
ni çözerek saltık gerçek' i öğ
renmeden evvel, kendi küçük 
evrenimize dönüp, öz varlığımı
zın gizlerini öğrenme gereksini
mini duyuyoruz. Önce küçüğü 
bilel im ki sonra büyüğü anlaya
bilenin! 

Benliğimizin derinl iklerine varıp 
öz benliğimizin gerçeğini nasıl 
kavrayabileceğiz? Batılılar bu 
konuda, doğulu bi lgin ve mis
t iklerden önemli bilgiler öğren
miş ve uygulamışlardır. En çok 
kullandıkları MEDİTASYON ve 
ZEN metodlarıdır. 

Mimar Sinan Dergisi 'nin 15. sa
yısında Nedim KENTER K.\ 
«Meditasyon Sanatı» adlı yazı
sında şöyle bahseder: «Günlük 
üzüntülerin fırtınasını dindir
mek, problemlerimize çözüm 
yolu bulmak, (hepsinden önem
lisi kendimizi, öz benliğimizi 
bulmak için kendi bi l incimizin 
derinl iklerine, bil inç altımıza 
yolculuğa çıkmak». Meditasyon 
vb. metodlar ile yarınki dünyaya 
bir hazırlık, daha mutlu yaşan
tılara bir adaptasyon sağlana
bilecektir. Bizler doğadan ayrı 
varlıklar değiliz, uzayın bir par
çasıyız. Kendimizi daha iyi öğ 
renmekle doğayı da daha ya
kından tanımış, kendimize ben
zediği için başka insanları da 
daha iyi anlamış olacağız. Dr. 
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T. Lobsang RAMPA, «Meditas-
yon öğret i lmesi, paylaşılması 
gereken bir sanattır. İnsanın 
benliğini yüceltecek bir sanaı!» 
der. Sevgi ve iyilik hisleriyle do
lu olarak meditasyona başla
mayı öğütler. «İyi düşünce iyi
l ikleri çekecek, başkalarının 
elemini duyup, ezinç ve sıkıntı
sını kendi içimizde hissetmekle 
beliren duygular, daha sonra 
soydaşlarımıza ve bütün canlı-
ı r a sempati duymaya dönü

şecek, etrafınıza mutluluk ışın
ları yayacaksınız. En sonra sü
kûn meditasyonu ile her tür lü 
kin ve kıskançlıktan, kişisel çı
kar lardan arınıp, mistik aşk ve 
sevgi planının üstüne çıkarsı
nız» der. Zen metodu : Zen söz
cüğü japoncadan gelmedir. Zih
ni düşüncenin ötesine, düşün
cenin ulaşamadığı düzeylere 
yüceltmeyi amaç alır. Zen bir 
insanın kendi içinde bulabile 
ceği ışığı arar. Zen ancak yaşa
nır, ancak sezilir, hissedilir, fa
kat anlatı lamaz. Bu nedenle 
tam bir tanımı yapılamaz. Zen 
düşünce ile başlayan, düşünce 
ile gelişen ve düşünce ile yaşa
nan ruhsal bir durumdur. Zen 
ne metafizik, ne de entel lektüel 
bir felsefe sistemi değildir. Bi 
l inçle bil inç dışını, başka bir de
yimle öz benliği uzlaştırarak 
gerçeği kavramaya çalışır. Ah
lâk yasaları , töreler, dinsel ku
ramlar ve mantıkla ilgilenmez. 
Amacı insan usunun kavradığı 

bütün olanakları aşarak gerçe
ğe ulaşmaktadır. Bil incimizi bir 
aynaya benzetebiliriz. Bu ayna 
dış dünyanın duyumlarını algı
layıp yansıtmakta ve gerçeğin 
varlığını bizden saklamaktadır. 
Amaç içrek düşüncenin bilinç 
ötesi b i r alanda akımını sağ
lamaktır. Böylece gözlem yapan 
«ben» ortadan kaldırı lacak, koz
mik düşüncenin ortaya çıkması 
sağlanacaktır. Düşündeki yo
ğunlaşma, konsantrasyon ile 
başlayan zen, gi t t ikçe kuvvetl i 
bir isteme ve beden üzerindeki 
güçlü egemenliğe ulaşacaktır. 
Zamanla düşünce üzerinde y i 
nelenen çalışmalar, bazı beden
sel devinimler ve solunum eg-
zersizleriyle kuvvetlenecek ve 
kişi Zen'i yaşayabilecektir. Öz-
deksel düşünceden sıyrılıp, t in 
sel birleşme durumuna gelince 
Zen'de hiçlik anlamına «MU» 
durumuna geçilmiş olur. Böyle
ce kozmik düşünceye (Cosmic 
Mind) varı lmış olunur. Zen me-
ditasyonunda erek kesiksiz bir 
düşünce oluşumunun bi l inçte 
giderek hızlanmasını sağlamak
tır. Giderek artan bu hız, bil inç 
yüzeyinde bir temizlik sağlaya
cak, sonunda bomboş, parlak 
bir bi l inç or taya çıkacaktır. Ki
şi artık son aşama olan SA-
MADHİ'ye girmiş ve COSMİC 
MİND'ın kendisi olmuştur. Zen 
budizm de bu aşamaya «SATO 
Rİ» adı veri l iyor. Sator i , uyanıp 
aydınlanma ve bunun sonun-
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cunda hayata ve dünyaya bam
başka, yepyeni bir gözle, deği^ 
şik bir açıdan bakma durumu
dur. Bu duruma varabi lmek için 
senelerce süren sabırlı ve 
inançlı çalışmalar gerekir. Erich 
FROMM «Psikanaliz ve Zen Bu
dizm» adlı kitabında «Batılı in
san duygulanmak yeteneğini 
tıpkı içe kapanık ruh hastasın 
da olduğu gibi yit irmiştir. Bu 
nedenle kuşkudan, ruhsal yıkın
tıdan ve tasadan kendini kurta
ramıyor. Hâlâ mutluluk, bireyci
lik, hür gir işim gibi ebzerlenmiş 
basma kalıp lâkırdılar ediyor 
ama aslında hiç bir amacı yok. 
Niçin yaşadığını, bütün bu ça
balarının amacının ne olduğu
nu sorun bakalım. Yanıt bulmak
ta güçlük çekecek» der. 

Doğu gizemcil iğinde, özell ikle 
YOGA, LAMAİSM, VEDENTA, 
ZEN ve DHAYANA MEDİTATİ-
ON'larında metodlar aynı, öğre
t im yöntemleri değişiktir. SA-
MAOHİ özellikle kişi tarafından 
yaşanılan, ancak sözcüklerle 
anlatı lamayan durumdur. YOGİ 
bu aşamada, kişi bi l inci ile ev
ren bil incinin bir olduğunu söy 
ler. Bu LAMA için «üçüncü göz» 
ün açıldığı aşamadır. GİZEMCİ
LER ise Mutlak Varlık ile bir
leşmiş, yiği t halindedir. Bu du
rum Cüneyd-i Bağdadî için 
«Tanrının seni sende öldürüp 
kendisinde yarattığı», İbn-i Ara
bi 'nin «Evvel benim, âhir be

nim, bâtın benim, zahir benim» 
dediği aşamadır. 

Kişi bil inç altında bulunan doğal 
kişil iğini özgür bırakarak ser
bestl iğe kavuşturmak çabasın
dadır. Böylece dünya üstü var
lığının bil incine varacaktır . Dün
ya üstü varlığının bi l incine va
rınca kendi gerçeğine erişmiş 
olacaktır. Mut lu luğun ve yetkin
liğin bütün gizleri kişinin dünya-
sal-pragmatik ruhsal planı ile, 
astral-metapsişik öz benliğinin 
bir leşmesi ve bütünleşmesidir. 
Bütünleşme olamaz, aksine ça
tışma olursa, t insel bir yıkıntı, 
mutsuzluk ve ruhsal rahatsız
lıklar ortaya çıkar. Pragma-
tik uğraşımların kişiye dünya 
yaşantısında yetenek kazandır
masına karşın, inisiyatör uğra
şım öz benliği gerçekleştirerek 
ruhsal bütünleşme, olgunlaşma 
ve gerçeğe erişme suretiyle salt 
baysallığa (huzur ve sükûn) ka
vuşmayı sağlar. Kişi artık dünya 
egosunun ve gereksinmelerinin 
kölesi olmaktan kurtulduğu gibi , 
özdeğin (maddenin) tutsağı ol
maktan da kurtulmuş olur. Yüce 
yaşantıya görev yapar ve dünya 
yaşantısında güç kazanmış du
ruma erişir. Meditasyon, Zen ve 
benzerleri metodlar ruhsal bir 
tedavi metodu oldukları kadar, 
gerçeğe erişmeye çaba göste
renlere de en uygun metodlar 
olacaklardır. Gizemcilerin «ken 
dini bil» sözü «öz benlikle bü-
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tünleşmek» f ikr iy le özdeştir. 
Gerçeği arayan insan kendi öz 
benliğini arayan, araştıran in
sandır. M . \ gerçeği aramasını 
bi len, kendi öz benliğine vara 
bi lmesini başarabi len kişidir. 
Kendi içindeki ham taşı bulmak, 
yontmak, c i la lamak için koşul
lanmış olan kişidir. Daha sonra 
kendine benzer, mükemmel taş
larla bir araya gelerek sevgi 
mabedini kuracaklardır. 

Öz varlığını bulan kişi, kendi 
gerçeğine varan kişi olup, artrk 
dünya egosunun gereksinmele
rinden kurtulmuş, özgürlüğe ka
vuşmuş, toplumun yargılarından 
ve ölümden korkmayan kişil iğe 
erişmiştir. Bu durumda dünya 
yaşantısında güç kazandığı ka
dar yüce hayata hizmet eder k i 
şil iğe de kavuşur. Bu yetkinl iğe 
erişebilmeye çaba gösteren 
K/ . le re M . \ tuk öğret ic i bir ekol 
olamaz, ancak tekr is ve yücelt-
melerdeki ritüeller, ayrıca sem
bol ve alegori ler iyle o yön ve yol 
göster ic i olur. Dünya yaşantısı
na ait stresler ister istemez biz 
leri pragmatik uğraşımlara iter
ler. Her normal ruhsal yapıdaki 
kişi dünyasal yaşantısında ba
şarı ister. Sağlıklı, konforlu ya
şantı, sosyal başarı, çevrenin 
beyenisini ve sevgisini kazan
mak, saygı görmek istemi en 
doğal haklarımızdır. Ancak bu 
yetenekleri kazansak dahi , ço
ğu zaman salt mutluluğa erişe 

madiğimizi, yani benliğimizin 
derinl iklerinde isimlendiremedi 
ğimiz bir şeyin eksikl iğini his
sederiz. Bu nesne aslında olma
sı lâzım geldiği gibi olamama
mızın ortaya çıkardığı anksiyete 
duygusudur. Benliğimizin derin
l iklerinde kutsal öz benliğimiz 
vardır. C. K. DÜRCKHEİM'in be
l irt t iği gibi «dünya üstü» bir iç 
varlığımız vardır.Dünya yaşantı
sına uygun pragmatik benliği
mizle bu öz varlık veya dünya 
üstü varlığımızın birleşmesi ve 
bütünleşmesi bizi salt baysallı
ğa kavuşturacaktır . 

İnsanın özgürlük içersinde mü
kemmeli , bütünlüğü ve saltık 
gerçeği arama yetkisine us 
(akıl) diyebiliriz. Us, bir bakıma 
düşünebi lme yetkisidir. Gerçe
ğin yolu kaynağı us olan düşün
ceden geçer. Evrim ussal ener
jinin (düşüncenin) vibrasyonel 
hızlanması ile gerçeğe yaklaş
masıdır. Düşünce bugün iç in, 
t i t reşimleri henüz ölçülemeyen 
kinetik bir enerji olup kaynağı 
da akıldır. 

Anlak (zekâ) ise çevreye ve 
topluma uyum (adaptasyon) 
yetkisidir. Zekî insanın pragma 
t ik yönlü, yani kendi egosuna 
kapılıp zengin olma çabasına 
karşın, akıl süper egoya erişe
rek, inisiye yönlü çaba ile ger
çeği araştırmayı amaç edinir. 
Zamanla evrimleşerek yücelen 

33 



akıl sonunda mistik amaca yö
nelecektir. 

Şu kanıya varıyoruz ki, M . \ için 
gerçeğe giden yolda Meditas-
yon, Zen ve başka metodlar bir 
araç olabil ir, fakat amaç ola
maz. İçimizdeki, yani bil inç al
tımızın derinl iklerindeki ham ta 
şı bulup çıkarmak, yontarak şe
ki l lendirmek için M . \ en doğru 
yoldan kendi benliğine varabi
len insandır. Onun uğraşları 
daha bir harici iken düşünce 
odasında gördüğü V. İ. T. R. İ. 
O. L levhasını okuması ve yo-

Kitap ve dergisel kaynaklar : 

1 — AKMAN, Toygar: «Evren
deki şuur yapısı» Bilim 
ve Teknik. Sayı : 120. 

2 — DÜRCKHEİM, C o m t e 
Karlfr ied «Meditasyon». 
Image Roche. Sayı : 26. 

3 — ECER, Enis : Psikodina-
mik Yönden Üç Işık». 
Mimar Sinan. Sayı : 20. 

4 — ERENGÜL, Faruk : «Ev
renin Sırları Nerede Sak
lı»? Mimar Sinan. Sayı : 
17. 

5 — FROMM, Erich : Psikana
liz ve Zen Budizm». Ma
yıs 1978. 

6 — GÜNGÖREN, İlhan : 
«Zen Budizm Bir Yaşa-

rumlaması ile başlar M / , luk 
hiçbir zaman ruhsal bir tedavi 
kurumu olmadığı halde, bilhas
sa ilk derecelerinde, gerek r i -
tüel , gerek sembol ve alegori le
ri ile K / . le r i kendi benliklerini 
araştırmaya, içrek gözlem yap
maya, ruhsal yücelmeye yönelt
miş olur. Ham taşını yontan, 
ona şekil verebilen inisiye, ka
zandığı üstün moral benliği ile 
mabedin yapımına kendisini ya
raşık görür. 

Dileyelim ki, gerçeği bulmak 
için akıl bizlere yol göstersin. 

ma Sanatı» 1978. 

7 _ HANCERLİOĞLU, O r h a n : 
«Felsefe Sözlüğü». 

8 — KENTER, Nedim : «Me-
di tasyon Sanatı». Mimar 
Sinan. Sayı : 15. 

9 — MİRDOĞAN, Yusuf : 
«Sentez». 1974. 

10 — RAMPA, T. Lobsang : 
«Otuz Derste Ruhsal 
Güçleri Gelişt irme Tek
niği» 1974. 

11 — SEMİZOĞLU, Akın : «Zen 
Nedir». Ruh ve Madde. 
Sayı : 150. 

12 — TARHAN, Tayfur : «Ha
kikat i Aramak». Mimar 
Sinan. Sayı : 15. 

¿4 



İNCELEMELER 

Vicdan özgürlüğü 

Cevad Memduh ALTAR 

Vicdan özgürlüğü olarak nitelenen bazı moral davranış türlerinin dü-
şünürlerce incelenmesi, çeşiti i kanıların oluşumuna yolaçmıştır. Ni
tekim vicdanı: a) Ahlaksal bi l inç, b) Sırrına varı lamayan kapalı duy
gusallık, c) İyinin, kötünün, doğrunun ve yalnışın, ne olduklarını açık
layabilme yolunda oluşan kanı ve yargı şeklinde yorumlayan düşün
celer üstünde fi lozofların çoğu birleşmişlerdir. 

19. yüzyılın ve çağımız başlarının ünlü düşünür ve psikologlarından 
Wilhelm Wundt (1832-1920), v icdandan gelen aksiyonları, şöyle bir 
yoruma bağlamıştır: «Vicdan, yerine göre: duygu, anî heyecan, iç
güdü, eğil im ve yargı türünden davranışlar olarak nitelenebilir; ve 
bu davranışların herhangi bir inden güç almadan, yani insanın, bu 
tür eylemlerin yardımından yarar lanmadan oluşturabi leceği vicdanî 
bir kanı sözkonusu olamaz.» 

Psikologların bazıları da vicdan konusunda, şu yorumda bir leşmiş
lerdir: «Vicdanın kökü, herşeyden önce toplumsal içgüdü de üslen
miştir ve v icdan diye nitelenen davranış, toplumsal içgüdünün, tar ih 
boyunca, ahlâk yolunda yücelme prosedürüne ve bu arada insanın 
elde ett iği nefse güvenç iradesine paralel olarak gelişmektedir.» Gö
rülüyor ki, vicdanın oluşum ve gelişiminde, Tabii-Hukuk yanında., ya
ni Stoisiyen fi lozoflara göre, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu 
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doğru yargı gücünür i 'yanında, özellikle eğit imin yardımcı rolü bü
yüktür. Onun içindir ki, Wilhelm Windelband (1843-1915) adlı başka 
bir düşünür de vicdan için şöyle demiştir: «Olgun ve kültürlü bir in
san, sadece ahlâka dayalı bir vicdanla yetinmez, o, aynı zamanda 
mantıktan ve estetikten güç alan bir vicdana da sahiptir. Böyle bir 
kimse, yalnız kendi istek ve uğraşısı için deği l , aynı zamanda dü
şünsel ve duygusal yaşamı için de vicdana sahip olmanın bir görev 
olduğu kanısındadır; ve böyle bir insan, tabiat gereği olan hayat 
yolculuğunun, bu görevi vakit vaki t nasıl zedelemiş olduğunu acıyla 
ve utançla duyar da.» 

Büyük şair Goethe (1794-1832), v icdan gücünü, biraz sert ve 
sübjekti f olmasına rağmen, şöylesine bir kanı ile yorumlamıştır: «Yal
nız işgüç peşinde koşmaktan başka bir uğraşısı olmayan insanda 
vicdan bulunmaz. Vicdan, yalnız düşünebilen insanda vardır.» Sanı
rım ki, Goethe, bu acımasız diyagnostik ile, tüm yaşamı boyunca, 
başkalarını da düşünmeye hiç vakit ayırmamış olan insanı kasde-
diyor. 

İnsanoğlunun, dünyanın hangi uygar bölgesinde yaşarsa yaşasın, 
doğru yargıya, yani Tabi i-Hukuk'a temel olan vicdanın özgürlük ça
basını, aynı prosedürün gereklerine uygun olarak sürdüreceği şüp
heye olanak vermiyen bir gerçektir. Ama ne varki , insanoğlu, v icdan 
özgürlüğüne ulaşma amacıyla ayak bastığı yolun, bu güne dek gene 
de sınırlı bir bölümünü arkaya atabilmişt ir. Çünkü böylesine bir öz
gür lüğe yönelen insanın, dogmatik etkenleri önleyebilme yolunda 
göze aldığı akıl gücüyle inandırma çabasının, henüz dura kalka iler
lediği açıkça görülmektedir. 

İnsanoğlunun, düşünsel aksiyonda başından geçen birkaç meydan 
savaşının, bugüne kadar şu 3 zirveyi aştığı görülür: a) Orthodoxie 
(Baskısal inanç), 2) Tolerans (Hoşgörü), 3) Laiksizm (Özgür inanç); 
ve böylesine oluşmuş bir tablonun, ilerisi için daha da umut verici 
zirvelere ulaşabileceğini savunmak hata sayılmaz. 

İnanç faktörünün, -bazı ortamlarda- dogmat ik bir şekle bağlanması, 
ideal i l işkileri, adeta dondurulmuş bir öğretiye dönüştürmüştür. 

Vicdan özgürlüğüne duyulan özlemin, insan moral indeki belirt i leri 
arasında başgösteren çeşitl i faktör lerden en önemlisi, hiç şüphe yok 
k i , ihmâl değil ama toleranstır. Tolerans, yani Hoşgörü prosedürü: 
başkalarının hatasında, kendi payımızın da olduğunu düşünebilme
nin felsefesidir. 
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İnsanoğlunun aydınlanma çabasının temelinde: sevgi, ahlâk ve er-
demlik ilkeleri yeralmaktadır ki, bu tür ilkeler, tümüyle bireyin ve 
toplumun yararına yönelik moral prosedürler olmanın önemini ta
şırlar. Ve insanoğlu ancak bu yoldan, gene insana sevgiyle yönele
bilmenin alışkanlığını elde eder. Böylesine bir sonuç ise, ant ik Sto-
izma felsefesinin ünlü düşünürler inden Zenon'un (350-264 m.ö.) ve 
Epiktet ' in (50-138 m.s.) Tabi i-Hukuk anlayışına dayanan doğru yargı 
gücünün, aktüel değerinden hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu ve 
bundan böyle de kaybetmiyeceğini kanıtlar. 

Ant ik dönemlerdeki Stoizma felsefesinin, özell ikle üstünde durduğu 
Tabi i-Hukuk (Jus naturale) anlayışı, insanoğlunun doğuştan sahip o l 
duğu haktır; yani insanın, olayların gelişimine, doğru yolda akıl er
dirmesi ve yargıda, doğuştan getirdiği anlayış gücüyle doğruyu bul
masıdır ki , böylesine bir sonuç bizdeki arkaik (eskimiş) terimiyle 
müdrike olarak nitelenmiştir. Klütürel kapsamı ne olursa olsun, in
sanoğluna, iyiyi kötüden, doğruyu yalnıştan ayırt ett iren güç, bu Jus 
naturale, yani Stoisiyen f i lozoflara göre Tabi i-Hukuk'tur. Gene bu 
düşünürlere göre Tabii-Hukuk, insanın iradecine ve yargı gücüne de 
aynen uyan tabi i bir haktır ve onun içindir ki , insanda doğuştan var 
olduğu ileri sürülen doğru yargı gücü, elverişli ortamda değişmezlik 
nitel iğine de sahiptir; zamana ve mekâna bağlı olmadığı gibi , gene 
insan tarafından oluşum ve gelişimi sağlanan, yani tar ihin akışı için
de gelişip oluşan, dolayısıyla sürekli bir evrime bağlı olan Pozitif-
Hukuk ile de -bazı büyük f i lozoflara göre- hiçbir il işkisi yoktur. Rö-
nesansı izliyen dönemlerin idealist f i lozofları da Tabi i-Hukuk'u, yani 
insanoğlunda doğuştan var olduğu ileri sürülen doğru yargı gücünü, 
arkaik deyimiyle müdrikeyi, tüm hukuk anlayışının temeli olarak be
nimsemişlerdir. Bu tur yorumların ışığında, insanoğlunun Tabi i -Hu
kuk kücünü, şu dört tarihsel zirvenin ayrı ayrı kabul ett iği prensipler 
açısından araştırmada zorunluk vardır; ve bu zirveler ise şunlar
dır: a) Ant ik-Çağ anlayışına göre insanda doğuştan varolduğu ileri 
sürülen doğru yargı gücü, b) Skolastizma ve katolisizma açısından 
Tabii-Yargı gücü, c) Aydınlanma dönemi açısından Tabii-Yargı gü
cü, d) Modern hukuk açısından Tabii-Yargı gücü. Bu dört zirve, in
sanın, özgür vicdanı arayıp bulma yolunda, doğuştan sahip o l d u ğ j 
doğru yargı gücünü, yani Jus naturale'yi (Tabii-Hukuk'u) sırasıyla 
şu biç imlerde yorumluyor: a) Ant ik dönemde: insanda doğuştan var
olan doğru yargı gücü, Grek uygarlığının Hukuk ve Devlet felsefesi
ne göre, Tanrısal ya da Tabii olarak nitelenen ve yazılı olmayan hak 
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ve ahlâk düzenidir ki , böylesine bir düzenin, devletin oluşturduğu 
Pozıtır-Hukuk'la ilgili yasalarla hiçbir i l işkisi yoktur. İnsanı vıcaan 
özgürlüğüne götüren oiumıu yargı gücünün ilk yorumsal belirt i lerine. 
esKi Grek Sorıstıeri ile, gene antik aonemin şu Stoısıyen f i lozofla
rında karşııaşıımaktaaır: Ar isto (3ö9-322 M. ö.); z.enon 11550-264 M. 
ö.); Panaııus (2. yüzyıl m. ö.): Cicero (106-43 m. ö.); Lucius Seneca 
(3-65 m.s.); Epıktet (50-138 m.s.); Roma İmparatoru Marcus Aurelıus 
(121-100 m.s.). Bu tıiozotlar, aşağı yukarı 500 yıllık bir sürenin kal
bur üstü düşünürleridir. Romaiııar döneminde ve Marcus Aureı ıusün 
yönetimi suresince, Stoizma telseresi, Roma halkı tararınaan aaeta 
bir din olarak benimsenmiştir: b) Skolastızma ve katolısizma döne
minde: Insanoğıunda doğuştan varolduğu kabul edilen doğru yargı 
gücü, gene Grek ve Roma fi lozoflarının görüşlerine dayalı olarak 
yorumlanmıştır. Bu yorum daha çok: Aristoteıes-Skolastızma karı
şımı bir telsere olarak, insandaki doğru ve olumlu yargı gücünü: salt, 
sonsuz, değişmez, tüm insanlığa yönelik bir Tobi i-Hukuk olarak ta
nımlamaktadır; ve gene bu yorum, böylesine bir hakkın, tabii örf, 
adet ve ahlâk kurallarına eşit olmayıp, onların sadece bir bölümünü 
oluşturduğu ve tümüyle Tanrısal bir düzende vücut bulduğu, fakat 
Pozit i f-Hukuk'a da aykırı düşmediği tezini savunmaktadır; c) Aydın
lanma döneminde: İnsanoğlunun doğru yargı gücü, yani doğuştan 
sahip olduğu Tabii-Hak, dinde reform eylemlerine gir işi ldiği dönem
de (1517-1685), v icdan özgürlüğüne karşı uygulanan baskının neden 
olduğu direnci besliyen ana-kaynak olarak benimsenmiştir; ve bu 
davranış, özell ikle doğuştan varolduğu kabul edilen Tabi i-Hukuk'u 
da savunur niteliktedir. Böylece Aydınlanma döneminde (1730-1780), 
insandaki doğru yargı gücünün nedenlerini araştıran büyük düşü
nürler, bu tür davranışları: «Tabii-Hukuk-Okulu» başlığı altında ^bi
l imselleştirmeyi öngörmüşlerdir ki,bu düşünürler in arasında yeralan 
ünlü kişiler şunlardır: Hugo Grotius (1583-1645), Baruch Spinoza 
(1632-1677), Gottfr ied Wilhelm Leibnitz (1646-1716), Christ ian Wo!f 
(1679-1754), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant 
(1724-1804) ve Johann Gott l ieb Fichte 1(762-1814). 

Stoisiyen f i lozof larca, insanoğlunda doğuştan varolduğu savunulan 
vicdan özgürlüğünün tek kaynağı, tabiat iyle doğru yargı gücüdür 
ve bu güç, zamanla kendine özgü bir düşün stadına ulaşacaktır. 
Böylesine bir düşün ilk olarak, bu 3. zirvede, yani batıda 18. yüzyılda 
oluşup gelişen Aydınlama Döneminde, bil imselleşme eğil imi göster
miş ve gene aynı dönem içinde: «Tabii-Hukuk-Bilimi» ya da «Tabii-
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Hukuk-Okulu» adını taşıyan bağımsız bir bi l im dalı halinde, tüm Ay
dınlanma Dönemine egemen olmuştur. Fransız ihti lâl inin devletçi l ik 
anlayışına ve ilk l iberal hareketlere de bu anlayış temel o lduğu gibi, 
Fransa'da saray egemenliğinin, halkın yönet imi lehine kısıtlanması 
yolundaki değişikl iklere de gene Aydınlanma Döneminin Tabi i-Hu 
kuk anlayışı kaynak olmuştur. Bu gücü, temel etken sayan bu anla
yış, 18. yüzyıl boyunca, insan hakları açısından başvurulan köklü 
önlemleri de olağanüstü nitel ikte etki lemiştir. Öyleki, Fransız Devlet 
Hukuku, v icdan özgürlüğü konusunda, yüzyıllar boyunca toplum ya
şamında meydana gelen boşluğu, gene Aydınlanma Dönemine özgü 
Tabii-Hukuk anlayışı ile doldurmuştur. Ve insan haklarına, ya da in
sanın temel haklarına giden yola da Fransa'da gene bu kapıdan 
gir işi lmiştir. Böylece v icdan özgürlüğünün beşiği olan Fransa'da, 
Ceza Hukukunun sert l ikleri gideri lmiş, sanıklara çekinmeden uygu
lanan işkence kaldırılmıştır. Gene insan moral inin doğuştan dayana
ğı olarak kabul edilen doğru yargı gücüne duyulan inançla, 1794 yı 
lında, Prusya'nın Genel Hukuk Kanunları 'nda köklü düzenlemeler 
yapılmış, Avusturya'nın Vatandaşlık Hukuku Kanunları da, 1811 yı
lında gene bu yoldan yeni bir düzene sokulmuştur. Kaldıki, zaman
la daha da gelişen Tabi i-Hukuk anlayışı, insan hakları açısından ge
rekli yasaların hazırlanması yolunda sahip olduğu etkenl iği , günü
müze kadar sürdü muştur; d) Modern çağda: 18. yüzyıl Aydınlanma 
Döneminde, Tabi i-Hukuk anlayışının, gitgide normal düşünce sınır
larını aşarak, bu nazik konunun bil imsel yönünü oldukça zedelemiş 
olduğu da açıkça görülmektedir. Hatta insandaki doğru yargı prose
dürüne duyulan inanç, 19. yüzyıl başlarında, Tarihsel-Hukuk-Bi l imi ' 
nin karşıt davranışına da hedef olmuştur. Çünkü bu karşıt akım, 
insan haklarının elde edilmesine başlıca etken olan temel kaynağın, 
sadece insanın tarihsel oluşum ve gelişiminden beslenmekte oldu 
ğu tezini savunmuştur. Ne vark i , insanlık, 19. yüzyılın sonlarında ye
niden Tabi i -Hukuk anlayışına dönmüş ve insan haklarıyla ilgili ya-
sasal çalışmalarda, alabi ldiğine tarafsız bir tutumla, gene Tabi i -
Hukuk' tan yarar lanma zorunda kalmıştır. Bu durum tar ih boyunca 
vicdan özgürlüğünün temel i olarak benimsenen Tabii-Hak inancı
nın, adeta yeni ve taze bir rönesansa kavuşabilmesine olanak sağ
lamıştır. Gene bu konuda beliren çağdaş eğil im, Tabi i -Hukuku artık 
Pozit i f-Hukuk'un temeli olarak tanımaktadır; ama vicdan özgürlüğü
nün temel verimi olarak tanımladığı doğru ve olumlu yargıyı, sadece 
İdeâl-Hak olarak nitelemektedir. Hatta modern eğil imin akılsal bir 
davranış türü olarak tanıdığı ideâl-Hak f ikr ini , aklın ve mantığın in-
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sandan beklediklerine ve Pozit i f-Hukuk'un her zaman için geçerl i l i 
ğine yönveren model bir örnek olarak benimsemektedir. Böylelikle 
modern eğil im, Tabi i -Hukuk'un, yani insanoğlunda doğuştan var
olduğu kabul edilen doğru ve olumlu yargı gücünün, stat ik bir yargı 
olmayıp, sürekli bir aksiyon içinde, gitgide daha da dinamikleşen bif 
yargı olduğu kanısının bil incine ulaşmıştır. 

Buraya kadar sunmaya çalıştığım açıklama ve yorumların ışığında, 
şurası kesinlikle söylenebil ir ki, doğru yargıya, vicdan özgürlüğün
den güç alarak ulaşabilme yolunda tar ih boyunca harcanan çabada, 
bazı tehlikeli iniş ve çıkışlarla da karşılaşılmıştır. Bunun tek nedeni, 
insanoğlunun, doğuştan sahip olduğu kabul edilen doğru yargı gü
cünü, değişik nedenlerle sonradan gene kendinin zedelemesinde, 
özgür vicdana ulaşma çabasını, vakit vakit kesint iye uğratmasın-
dadrr; ve bunun, toplum psikolojisini biçimlendirmede oynadığı olum
suz rol ise çok büyüktür. Ne varki , insanoğlunun özgür vicdana 
ulaşma çabası, tüm iniş, çıkışlara rağmen, gene de sürekli bir iler
leme stadında gelişimini sürdürmektedir ; ve bu evrimsel çabanın 
durmadan devam edeceği, inkâr edilmez bir gerçektir . 
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Hürriyet m 

İsfendiyar AÇIKSÖZ 

Hürriyet hakkında yazılmış bir 
eserde, işsizlik nedeni ile yaşa
mına kendi iradesi ile son veren 
bir Fransızın öyküsü anlatılıyor. 
İntihar ederek ölen Bernard'ın 
sinemaya, müzeye, gidebileceği 
sokaklarda vi tr inler i seyredebi
leceği, evinde yatıp uyuyabile-

^qi bel i r t i l iyor ve bütün bunla
rın yerine, ö lümün seçil işi vur
gulanarak, insanın hürr iyet ler i
ni kulalnışındaki çeşit l i l iğin üze
r inde duruluyor. Çağımızda ül
kemizde de etkisini kuvvetle 
hissett i ren, işsizlik olayından 
başka bir diğer toplumsal olay 
da anarşik eylemlerdir. Karşıt 
grupların birbir lerine zorla f ikir

lerini kabul ett i rmek için yaptık 
lan çatışmalar, sözle yapılan 
f ikir tart ışmalarında kalmayıp, 
kan;.v olaylara sebep olmaktadır. 
Bu olaylar tüm toplumun rahat 
ve huzurunu geniş ölçüde olum
suz yönde etki lemektedir. Anar
şik olayların meydana gelme
sindeki ana sebep, hürriyet 
kavramının yanlış anlaşılması 
ve anlam farklarından meydana 
gelen karşıtlık nedeni ile f ikir 
safhasından çıkılarak eylemle
re geçilmesidir. Ülkemizde bu 

(1) 10 Mayıs 1978 günü AHENK 
M u h / . L o / , sında yapılan ko
nuşma. 
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olayların kısa vadede alınan po
lisiye tedbir lerle önlenilmesine 
çalışılmaktadır. Oysa, bu t ed . 
bir lerin soruna sürekli bir çö
züm getireceği ileri sürülemez. 
Toplumun sürekli ve gerçek bir 
sükûna kavuşabilmesi uzun va 
dede alınacak, iyi düşünülmüş 
eksiksiz önlemlerle olur. Uzun 
vadede yapılacak çalışmalarda 
Masonlara büyük görevler düş
mektedir. 

— Mason olarak, tutar l ı davra
nışları ve yaşantısı ile top
lumda örnek kişi olmak gö
revi, 

— Doğru ve dürüst düşünme 
eğit imi yapan kuruluş ola
rak Mason Localarının yap
tığı görev. 

Hürriyetlerin kullanışındaki fark
lılıklardan doğan toplumsal o-
layların çağımızda Olduğu gibi 
daha önceki çağlarda da önemli 
etki lerini sürdürdükler ini bil iyo
ruz. Çok eski çağlardan beri, 
hürriyet kavramının tam bir ta
nımlanmasının yapılması için 
düşünürler tarafından büyük ça 
ba gösteri lmiştir. 

Hürriyetin lugattaki karşılığı; 
zorunlulukların bulunmaması 
halidir. 

Konfüçyüs, kendine yapılmasını 
istedimediğin hareketi başka
sına yapmazsan, hürr iyet sahi
bi olursun diyor. 

Filozof Lalande; Doğa yasala
rındaki hududun aşılmasıdır, bu 
kavram dış zorunluluklara ol
duğu kadar, insanın içindeki zo
runluluklara karşın da bağımsız 
olarak hareket etmeyi içine alır, 
hür irademiz değişik davranışla
rımızı düzenlerken f ikir lerimize, 
iç güdümüze, alışkanlıklarımıza 
uygun olup olmadığına bakmak
sızın, kendisi özerk olarak ha
reket Qder, şeklinde bir tanım
lama yapıyor. 

M etaf i zi kçi I e rd en Re n o u v i e r; 
Hür irade, insanın adil olarak 
hareket etme yeteneği'dir. Bi 
l inçli hareket ve davranışların 
hür irade'den gelen bir otokr i 
t ikleri vardır, diyor. Filozof Ala-
in ; Hürriyetin gerçekli l iği kanıt
lanamaz ama hissedilir, tanım
lamasını yapıyor. 

Descartes'a göre; Hür irademi
zi, içimizde kendi kendimize 
yaptığımız bir deneme ile başka 
kanıta gerek duymaksızın tanı
rız. Bi l incimizde evrensel bir 
hür irade f ikr i oluşur. Onun ka
bul etmediği şeyleri red ederiz. 
Aklı sel imimizin, idrakimizin ışığı 
ile açık ve seçik biçimde göre
bi ldiğimiz şeylere inanırız. Bak
tığımız şeyleri görür, canımız 
neye isterse ona bakarız, en 
doğru olan şey dahi dikkat imiz 
ona gereken ilgiyi gösterirse, 
bizim için doğruluk niteliği ka
zanır. 
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Leibniz için Hürriyet, içimizde 
parlayan bir duygudur. 

Hürriyet i , aç ve susuz olarak; 
bir kova su ile bir ot kümesi 
arasında yerleştir i lecek bir eşe
ğin iki tarafa da gidemiyerek, 
açlıktan ve susuzluktan ölece
ğini iddia etmek biçiminde bir 
örnekleme ile tanımlamak iste
yen Buridan; güdülerini istediği 
gibi kul lanabilmek iç in, hür bir 
insan iradesine mal ik olmak ge
rekir savını yürütüyor. 

Maine de Biran'a göre; kaslar
daki kuvvet duygusu'dur. Ağır 
bir şey kaldırdığımız zaman, 
acıya rağmen, istersek kuvvet 
sarfetmeye devam ederiz. Ona 
göre, Hürriyeti kaslarımızdaki 
bu acıma hissi ile duyarız. An
cak, adale gücü, at let izmde bir 
rekor kırmak ya da başkalarını 
geçmek, hamallar için para ka
zanmak amacı için sarfedil ir. 
Oysa, Hürriyetin asıl özell iği, 
çıkar gözetmeksizin yapılan bir 
eylem oluşunda değilmidir? 

Çıkarsız eylem, hiç bir şeyle 
güdülenmeyen, kendi içinden 
doğan, kendi kendisinin sahibi 
olan bir eylem demektir. Her çı 
karsız eylem, hür eylem değil
dir. Bil incine vararak yaptığımız 
eylemlerle, bi l inç dışı güdülerin 
etktei ile yapılan eylemlerin bir
bir lerinden ayrılması gerekir. 

Psikanaliz göstermişt i r ki bi l in
cine vardığımız eylemler hür 

eylemlerimizde. İtki lerini güdü
lerini bi lmediğimiz eylemlerimiz, 
hürr iyetten yoksundur. Sebep
lerini bi lmediğimiz ölçüde gü
dülerimizin esiri oluruz. Örne
ğin, çoğu zaman çok dermansız 
kişiler o lan medyumlar, ruhsal 
baskısını hissett ikleri kimseye 
karşı, nekadar çok körü körü
ne bağlanır larsa, dışarıya karşı 
o kadar daha çok hürr iyet için
de hareket ett ikleri izlenimi ve
rirler. Manyaklar, f rengi l i ler , 
esrarkeşler hastalıklarının baş
langıç safhasındaki davranışla
rında, çevrelerine geniş bir hür
riyet içinde hareket ett ik ler i 
kanısı verirler. Hiçbir çıkara, 
sebebe dayanmadan işlenen c i 
nayetler bil inç dışı saldırganlı
ğın deşarjını temsil eder. 

Hürriyetin çıkarsızlığa dayanan 
özell iği belirt i lmiş olsa da, eğer 
ahlâki bil inçle olan i l işkisinin 
üzerinde özenle durulmazsa ta
nımlama tamamlanmış olmaz. 
Kant'a göre; hürriyet savı an
cak, ahlâki zorunluk koşulu 
göz önünde tutularak açıklana
bilir. Ahlaki bakımdan yapmak 
zorunluluğunu duyuyorsan, öyle 
ise yap diyor, Kant. 

Kantin bu tanımlaması Hürriye
t in çıkarsızlık i lkesine ters düş
müyor mu? Çünkü iyi ile fena
dan bir inin seçimi, kayıtsızca, 
gelişi güzel, yapılan bir seçim 
değildir. İyi 'nin seçimindeki ca
zibe, davranışa etkil i olduğu gi-
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bi , fenaya yönelik zevklerin 
maddi bir çıkarı olduğu da söy
lenebilir. 

Spinoza'ya ve Stoacı Filozofla
ra göre, hürr iyet; zorunlu ola
nın kabul edilmesidir. Evrenin 
bir öğesi olan insan; tümel i teş
ki l eden doğa'nınl b i r bölümü, 
dünyanın b i r parçasıdır. Hür o l 
mak için zorunlu olana rıza gös
termek yeterlidir. Bazı olayla
rın sonuçları önlenemez, bunla
rı tevekkül le kabul etmek gere
kir. Yenilmesi zor olan doğa 
güçler i karşısında, ince nazik 
bir şey olan insanın galip ge l 
mesi tevekkül etmesini bi lmesi
ne bağlıdır. Evreni olduğu gibi 
kabul etmek, istenen herşeye 
malik olunamıyacağını bi lmek, 
elde edinilenle yet inmek, işte 
Stoacı Filozofların, hürriyet hak
kında söyledikleri. Spinoza, ne
denleri anlaşılırsa, çeki len ıztı-
rapların dinebileceği, eğer doğa 
kurallarına uyum sağlanırsa, 
evrensel mutluluğa kavuşulabi-
leceğini belirt iyor. Onun için 
hürriyet zorunlu olanın bil incidir. 
Bu tevekkül anlayışı çağdaş dü
şünceye ters düşmüyor mu? da
ha içten bir biçimde doğa ku
rallarına i taat ett iğimiz ölçüde 
mi daha çok hür olacağız? Te
vekkül etmekle hürr iyet bağ 
daşabil i r mi? İflâs etmeden ön
ce int ihar eden tüccar, imtihan
dan kaçan bazı talebeler gibi 
önceden tevekkül anlayışı, ruh

bil imcilere göre, soyaçekimden 
gelen kompleksler, hastalıklar
dır. 

Akılcı anlayışa göre; hür olmak 
demek, ne şekilde olursa olsun, 
düşünmeksizin, gelişi güzel, ya
sa dışı hareketlerin yapılması 
demek değildir. Düşünerek, ar
zu duyarak, içten gelen tema
yüllere uyumlu, tutarlı hareket 
lere sahip olmak demektir. Dü
şünce hürr iyet i , güdüsü olma
yan, hiçbir koşul tanımayan hür
riyet anlamına gelmez. Hür dü 
şünce, hiçbir baskı ve z:r 
nın etkisi altında kalmadan, akıl 
kul lanarak yapılan, düşüncenin 
kendi koşulları iç inde oluşur. 
Descartes : Güzel ve doğru ola
nı, eğer herzaman açık ve seçik 
biçimde görebi lseydim, bir se
çim yapmak, muhakeme yürüt
mek için kendimi zorlamaya ge
rek kalmaz, geniş bir nürriyet 
sahibi o lurdum, diyor. 

Hür eylem, ölçülü bir eylemdir, 
keyfi anarşik eylemin de tam 
karşıtıdır. İçkiyi tu tku halinde 
içenler, kumar masalarından 
kalkmayanların hür oldukları ile
ri sürülebil ir mi? Sarhoş hasta 
olacak, kumarbaz borçlarını ö-
deyemez hale gelecektir. Sar
hoşluğu ve kumarbazlığı i t iyad 
haline getirenlerin kişil ik sahibi 
oldukları söylenebil ir mi? Fizik 
öteci ler in, insan hür müdür, de-
ğ i İmidir, sözünün, insan mutlu 
mudur yoksa mutsuz mudur, so-
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rusu gibi hiçbir anlamı yoktur. 
Çünkü hürr iyet insanın bir hali
ni belirten bir nitelik değil , bir 
kurtuluşun sonucudur, insanın 
karşıt güçlere karşı kazandığı 
bir zaferdir. Brunschvicg' in de
diği g ibi , veri lmiş bir şey değil 
başarılan bir eserdir. Hürriyetin 
meydana gelmesi, herzaman ve 
elzem olarak bir iki lemin, iki 
şıkkından bir inin seçimini yap
mak şeklinde olması gerekmez. 
Çok zaman ortada mevcut olan 
bir problemin çözümü olarak 
oluşur. Bu durumda akıl kul lan
mak eylemi ile de eş anlamlıdır. 
Hür eylem, yalın olarak başka 
lan ile olan i l işkilerimizden do
ğan bir sorunun çözümü .an la
mına gelmez. Daha geniş bir 
kavram olarak, insanın evren 
ile olan il işkilerini de içine alır. 
Başlangıçta evrenin esiri o lan 
insan, kendisine düşman olan 
bir dünyada yaşıyordu. Vahşi 
hayvanlardan korunması, soğu
ğa karşı çare bulması, yaşamını 
sürdürmek için besinlere ihtiya
cı vardı. Aklı aracılığı ile doğa
nın bütün güçlerine yavaş ya
vaş hakim oldu. Dünyaya boyun 
eğdirerek hürriyetine kavuştu. 
Dünyanın esiri iken onun sahibi 
oldu. İnsan evren gerekirci l iğin
den, doğa yasalarını tanımayı 
ve onlardan faydalanmayı öğ 
rendi. Kendini güvence altına 
aldı, gereksinmelerini karşıladı. 
Bu yoldan hürriyetini sağladı. 
Rasyonelistlere göre; insanın 

hür olması için mucize gerek 
mez, masallarda olduğu gibi do
ğa kurallarının uygulanmasının 
durmasına da gerek yoktur. Do
ğa kural larından ustalıkla ya
rarlanmak yeterlidir. Etkin tek 
nlk aracılığı ile engelleri araç 
haline dönüştürmeyi bilmek, ye
terl idir. 

Filozof Ala in; denizde yol alan 
yelkenli örneği üzerinde düşün
memizi istiyor. Rüzgârlar karşıt 
yönden esse de, yelkenli ustaca 
yapılan volta atmalar la, zig zag 
şeklindeki manevralarla yol al 
makta devam eder. Geminin yol 
alabilmsi için mucizevi biçimde 
rüzgârın yönünü değişt irmesine 
gerek yoktur. Doğa yasaların
dan akıllıca yararlanılmasının 
bil inmesi, insana doğa hakimi
yetini, dolayısı ile hürriyetini ver
miştir. Okyanus iyi'yi de bilmez, 
kötüyü de. Dalgalar ayı ve rüz
gârı takip eder. Bu gerçeğe ula
şan insan doğa güçlerinden ya
rarlanarak, deniz üstünde yol 
alma tekniğini bulmuştur. Hegei, 
insanın aklını kul lanmaktaki 
kurnazlığı ile hürr iyet ine kavuş
tuğunu öne sürer. Eytişim ya
parken, acele etmeden, sabırlı 
olarak, sapma ve denemelerin 
doğal yasaların aracılığı ile uy
gulanmasını önerir. Kurnazlıkla 
doğal yasalar la oynamk yeter
lidir, nesneleri birbir lerine etki 
yapacak şekilde yerleştirerek, 
sürtüşmelerinden yararlanmak 
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suretiyle aklın amacına ulaşma
sı sağlanılmalıdır, der. 

Akılcı lara göre yapılan bu son 
tanımlama ile; hürriyet kavramı
nın, felsefi anlayış bakımından 
açıklamalarına burada son veri
yorum. Hürriyet kavramı; üstün-
de tam bir görüş bir l iğine varı l
mış bir kavram değildir. Hürri
yet; tanımlanması ve kullanıl
ması kolay, somut ve saf bir 
kavram deği l , soyut gerçekle 
sürekli i l işkileri olan ve bu iliş
kileri sürekli olarak değişen bir 
kavramdır. 

Sosyal açıdan hürriyet, bireysel 
hürriyet ile sosyal yasa'nın uz-
laştırılmasrdır. Pozitif hukukun 
düzenlediği, hürriyetlerin temeli 
sayılabilecek, felsefi anlayış, bi
reyci düşünüştür. Toplumsal ku
ruluşun asıl ve son amacı kişi
nin mutluluğu ve gelişmesidir. 
Bu anlayış içinde hürriyetlerin 
hiç değilse bil imsel olarak yer-
I eş ip gel i şeceğ i m u h a k kaktı r. 
Fransız devriminden önce geliş
meye başlayan bu düşünce, ilk 
olarak 12 Haziran 1776 tar ihl i 
Virginia Anayasasında, daha 
sonra, 4. Temmuz. 1776 tarihl i 
Amerika Bağımsızlık Beyanna
mesinde, etkinl ik ve örnek olma 
fonksiyonu bakımından da Fran
sız insan ve vatandaş hakları 
Beyannamesinde yer alır. 

1793 tarihl i Fransız Anayasası
nın 1. maddesi; (Toplumun ama 

cı ortaklaşa mutluluktur. Hü
kümet, kişinin olağan ve doku
nulmaz haklarından yarar lan
masını sağlamak için kurulmuş
tur) şeklinde bir i fade ile, top
lumun amacını bel ir tmişt i . Top
lumu kişiye terc ih eden doktr in 
ler gerçek anlamda hürriyetleri 
tanımazlar. Türkiyede hürriyet
lerin gelişmesi, daha çok olay
lara ve kurumlara bağlı olmuş
tur. Felsefi temel olarak düşü 
ö l ü r s e , gerçekten hürr iyet de
ğil, adalet kavramı daha çok 
önem kazanmıştır. Osmanlı lar 
da amaç, hükümdarın mutlak 
yetkisini yumuşatmakt ı . 

1839 tarihl i Gülhane Hattı Hü-
mayunu'nun getirdiği yenil ik 
olarak, kişi güvenliği teminat 
altına alındı. 

1856 tar ihl i İslâhat fermanı ile; 
kişi güvenliğinin yanında, iba
det ve eğit im hürriyetlerine de 
yer veri ldi. 

1876 Kanunu Esasi'si ile bat ı 
d a k i anlama uygun hürriyetler 
Anayasa'ya girdi , ama kâğıt ü-
zerinde kaldı. 

1924 Anayasa'sı (Türklerin Hu
kuku Ammesi) hakkında olduk 
ça ayrıntılı biçimde hürriyetler 
düzenledi. (Hürriyet, başkasına 
muzır olmayacak her tür lü ta
sarrufta bulunmaktır) diye bir 
de tanımlama yapt ı . 

1961 Anayasa'sı ile çok daha 
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geniş ve ayrıntılı hürr iyet anla
yışı düzenlenmesi ve uygulan
ması getir i lmiştir. 

Pozitif yasalar uygarlığın esas 
öğeleridir. Keyfi hareketlerin 
önlenmesini, düzeni sağlarlar. 
Sosyal sözleşme'nin uyulması 
elzem olan kurallarını temsil 
ederler. 

Sokrat; adaletsiz hak tanımaz 
olduğunu bildiği halde, kamu
oyunun koyduğu yasaların ege
menliğini bozmamak için zehir 
içmeyi terc ih et t i . 

Robespierre; halkı kanunsuz 
şekilde ihti lâle teşvik etmemek 
için ölümü kabul et t i . 

Bizler neden hür Masonlarız, bu 
konuya kısaca değinmek iste
r im. Operatif Masonluk devre
sinde, Masonların hür olarak 
nitelendir i lmeleri, onların köle 
olanlardan ayıra edilmelerini 
sağlıyordu. Daha sonraları 
«hür» deyimi başka memleket
lere seyahat ett ikler inde, hiçbir 
mükellef iyete tabi olmadıkları
nı bel ir tmek için kullanılmıştı. 
Spekülatif Masonluk safhasın
da ise; o çağlarda etrafta hü
küm süren koyu ist ibdat nedeni 
ile Mason Locaları pek çok dü
şünürün sığınarak f ikir ler ini öz
gür bir şekilde savunmak ola
sılığı bulduğu yerler olduğun
dan, bu kelime daha değişik bir 
anlam kazanmış oldu. 

Masonluğun amacı; üyelerinde-
ki v icdan ve f ikir hürriyetini en 
yüksek düzeyde gerçekleştir
mektir. 

Her Mason iç in; pozitif yasala
rın üstünde, ham taşını yonta
rak kalbine nakşett iği ideal bir 
yasa vardır. Bu yasalara riayet
sizl iğin cezasını da kendi v icda
nında bulur. Bizim iç in, akı l ; en 
yüce yasa ve yol göstericidir. 
Rabelais, hürriyetin sınırsız şe
kilde kullanılışını, şu Thelemi-
tes kuralına bağlıyor. 

(İyi doğmuş, iyi eğit i lmiş, çev
resinde şerefl i , haysiyetl i kişiler 
bulunan Hür kişilerin etkin bit 
iç güdüleri vardır. Bu yeti onla
rı, faziletl i davranışlar yapmaya 
zorlar, kusurlu hareketler yap
maktan alrkor. Bu kimseler ken
dilerine karşı kötü muamele'ler-
de bulunanlara aynı şekilde 
karşılık vermezler. Onlara mu
habbet ve hayırseverl ikle mu
kabele ederler. Böylece sevgi 
ve faziletin etrafa yayılmasına 
imkân sağlarlar. İşte böyle ye
t işmiş, olgun kişiler için hürr iye
tin kullanılışı sonsuzdur. Her d i 
lediklerini yapabil ir ler.) diyor. 
Oswald Wirth'e göre ise: «insan, 
içindeki kötülükleri yenmeği ba
şardığı ölçüde hürriyet sahibi 
olur.» 

Faydalanılan Kaynaklar : 

— Kardeş Localarda yapılan 
konuşmalar 
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— Oswald Wir th : L'apprenti — Denis Huisman - André Ver-
^ . gez : Philosophie 

-— Descartes: Discours de la 
Méthode — Meydan Larus (Larousse) 
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Taş'ın Sembolizması 

Albert N. ARDİTTİ 

Gök cisimlerinin milyarlarca yıllık konsantrik hareketleriyle sıkışa
rak oluşan korkunç yıldız atomu, sıkışmasının son kertesine eriştiği 
ve bir kez daha, uçsuz bucaksız uzayda, görülmemiş bir patlayışla 
parçalandığı zaman, çözülüp dağılan maddesi - milyonlarca değilse 
bile - binlerce değişik elemanı kapsayan bir gaz haline geldi. Daha 
sonra, bu gaz, yanmaların, değişik ortamların, ve kendi genişleme 
tempolarının etki leriyle - basit yada bileşik cisimler halinde, yavaş 
yavaş yoğunlaştı . Akıl almaz derecede değişik maddelerle dopdolu 
olan bu gaz, ancak ışık yılları ile hesaplanabilecek bir hızla, uzaya 
yayıldı; önce kümelere bölündü; sonra da, bu kümelerden gök cis im
leri meydana geldi. Ve, hepsi birden, konsantr ik bir dans çılgınlığı 
içinde, tanrısal ölçüde dev helezonlar çizmeğe başladılar. Böylece, 
çağımızın galaksileri oluştu. 

İşte, bu galaksi lerin bir bucağında, hemen hemen sınırında, bizim 
yıldız sistemimiz kol gezmektedir. Bir gaz yumağı halinde güneşten 
kopmuş olan dünyacığımız da, döne döne yoğunlaştı, soğudu, katı-
laştı, kendi zenginliklerini sıvı yada katı maddeler halinde çökelt t i . 
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Elbette ki bütün bunlar da milyarlarca yılın iş i . . . Dünyamızın kabuğu 
iyice pekleşince, içlerinde sıvı yada gaz bulunan sayısız maddeler 
oluştu. Ama, bu kez de bu elemanlar kesin, yada yarı kesin evrelere 
ulaştılar. Çünkü, ısı'nın, hava'nın ve su'yun etkileri altında, bu ele 
manların çoğu, z a m a n l a okside olur; yıpranıp bozulur, yada 
başka kombinezonlara dönüşür. 

Bu madde çokluğunda hemen her yerde rast lanan, en bol bulunan, 
en dayanıklı ve en sert lerinden bir i t a ş 'tır. 

Şafak vaktinin yeşil mavil iği içinde, kocaman fırlak çeneli, basık da
racık alınlı, tüm vücudu kıl içinde doğal bir mağaraya sığınmış şu 
beceriksiz adam, birden karşısında peyda olan dev sürüngene nasıl 
da korku ile bakıyor... Ama, korunma içgüdüsü onun imdadına ye 
t işmekte gecikmeyecek : işte, eline geçirdiği ilk taşı fır lattı sürün
gene.. . Temel gereksinimlerin baskısı altında, o bulanık zekâsı ile, 
taşı bir dost olarak tanımıştır ar t ık. . . Ve, mağarasının ağzını kapat
mak için, daha kocaman taşlar aramağa yönelmiştir. İşte insan oğ 
lunun ilk koruyucu duvarı . . . Sonra, ddğa'nın parlatıp sivr i l t t iği , sert-
(eştirdiği sileks türünden taşlar, onun elinde, kesmeğe, yontmağa, 
kazmağa yarayan ilk korunma âletferi olmuştur. 

Ve, taş' la insan arasındaki i l işkilerin, çok yönlü zengin taraf ları bulu
nan, yüce tarihi böylece başlamıştır. 

Demek, taş, insana tür lü bakımlardan yarar l ı . . . Yapı, haberleşme, 
süsleme.. . Zamanla da ok başlığı, top güllesi olarak, ve yapısına 
katıldığı müstahkem şatoların surları içinde savunma malzemesi 
o larak. . . 

Eğer Masonlukla bir karşılaştırmasını yapacak olursak, görürüz ki 
Masonluk da ideal b i r jnsan i ık mabedi üzerinde çalışmaktadır. Öyle 
bir yapı ki her bir kardeş onun bir küb taşıdır. Dünyayı aydınlatan 
Masonik düşünce - böylece - ulusların yakınlaşmalarına katkıda bu
lunmakta; i lkelerini aitrüist (dîgerkâm) duygularla süslemekte, gü
zellik ülküsüne kendini vermektedir. Bu amaca ulaşmak için kendi 
şatosuna kapanmaktadır Masonluk — yani, kendi hermetizmine, 
kendi sembolizmine, kendi ketumiyet ine— Böylece haricî uyumsuz
luklardan uzak kalabi lmekte, uğruna savaş üstüne savaş verdiği 
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«gerçeği arama» yolundaki sistemini böylece koruyabilmektedir. An
cak, silâhları : ne silekstir, ne ok, nede gül le. . . Düşüncelere dalmak
tır (meditation); kültür, kalem ve söz'dür. 

Demek ki taş, herşeyden önce, ç a l ı ş m a 'nın esin kaynağı o lu
yor. Çalışma olmadan, insanın varlığı tehl ikeye girer. Bunun içindir 
ki, çalışma, Masonluğun vazgeçilmez ilkesidir. Ama, taş, sert l iği ve 
ağırlığı nedeniyle, insanı en çok uğraştıran malzemedir; yontma ka
lemi ister, çekiç ister. Hele bir yerden bir yere taşınması. . . 

Masona gel ince.. . Kendi vicdanını Masonik ilkeler düzeyinde yont
mağa gir iş i rken, hırslarla, tutkular la yüklü bu vicdanî, günlük yaşa 
mm tüm safhalarında kâmil , iffetl i adalet in sakin sularına doğru, çe
likten bir dürüst lükle yöneltmeğe çalışırken, Mason, çabaların en 
çetinini omuzlamıştrr. 

Taş, dayanıklığın sembolüdür. Mason için ise t a ş , görevde se
bat demektir ; çünkü görev, ancak çetin zorlukları yenme sayesinde 
yerine getiri lebil ir. 

Taş, kişi oğlunun j l k mesajlarını belgeleştirmiştir. Atalarımız ilk tas
laklarını, ilk ideografik desenlerini, taş üzerine kazmışlar, ve bunlar, 
zamanla, fonetik bir nitelik almışlardır. Bu sembol; yazılariyle yayıl-
malari le, temel kurallarını tanıtmak isteyen Mason için ayrıca bir 
değer taşır. 

Taşa özgü olan bir başka önem de, bize : eski harabelerin, ölülere 
inşa edilmiş yapıt ların, cenaze alaylarının, dolmenlerin, tek parça ta
rih öncesi kalıntıların (menhirs), mozolelerin, piramidlerin, kent ler i
mizdeki evlerin ve fütür ist yapıların tercümanlığı ile, ayni zamanda 
hem geçmişten, hem günümüzden, hem de gelecekten söz etmesi
dir. 

Taş: köhne bir yapı içinde demokrat ikt i r , ama, üzerine bir asalet 
arması işlenmişse, ar istokrat ik oluverir. Maden işçisinin evinde basit 
bir düzyazıdır; katedralların kulelerinde ve minarelerin ince endamlı 
si luetlerinde hemen şiirleşir; Yüksek bir inşaatın iskelesinden kayıp 
düşerken acımasızdır, ama, aziz bir ölünün mezarını işaretlerken 
göz yaşartıcıdır; ırmakların, kanalların, bentlerin kıyılarını tutar; in
sanoğlunu âfet lerden korur; ama, bir yandan da, volkanlara sınır 
komşusu olan insanların başlarına yağar. Dokusu soğuk ve serttir, 
ama, örneğin lâv suretinde yakıcı ve sıvı da olabilir. Granit türünden 
olanları kolay kolay tahr ip edilemez, ama, süngertaşı türünden olan-
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lan hemen un-ufak olur. Moloztaşı türündeki ler çok ağır, lületaşı 
türündeki ler haf i fcecikt i r . Bazalt kapkara, mermer bembeyazdır. Kil 
ve kumtaşı kırmızı, bakırtaşı dediğimiz malaki t yeşildir. Kükürt 
sarı, arduvaz gridir. Kısacası, taşta gökkuşağının tüm renkleri var
dır.. Altın damarlısı, yapıda kullanılanı, renk renk mücevher olanları . . . 
Tüm bu görünümlere insanda da rastlamıyor muyuz? Toplumda, 
işçi ile mimar.. . sıradan adam la şair.. . halkın hizmetine koşan la 
kargaşalık ç ıkaran. . . her şeye omuz silken'le tutkulu k iş i . . . ciddî bil -
gin' le özenti kumkuması şaşkın - kısacası her renkte karakterler -
bir arada değil ler mi? Yüce dehâ hikmetlerine yanaşmağa yeltenen 
boş beyinliler, bi l im, sanat, sosyoloji gibi çok değerli insancıl konu
lara el atmağa kalkışan kendini bilmezler yok mu? 

Demek, insanın yapıtlarını taşla kurduğu gibi , Mason da : ideal in
sanlık mabedini yükseltmek çabasında, kendi egosuna bir çeki-dü-
zen verecektir. 

İnsan, buğdayını öğütmede, yollarını döşeyerek ulaşımını kolaylaş
tırmada taştan yararlanır ve taş, onu, mezarının başına kadar izler. 
Tarih taşa işlenmiştir. Uygarlıklar taşlarda yansır. Hayal gücüne sa
hip bir insan, piramidlerin bloklarında, işçi kölelerin terlerinden kal
ma nemlil iği görür gibi olur. Ant ik anf i teatrolarda kadim trajedi lerin 
inilt i leri ya da gladiyatör ler in çığlıkları hâlâ yankılanır sanki . . . 
Müstahkem şatoların gururlu kuleleri, taş köprülerin narin, kated
rallerin sivri kemerleri , camilerin kubbeleri, yoğun insan çabasının 
yüzyıl lardan kalma tanıklarıdır. 

Masonluğun da büyüleyici bir tar ihi var: Süleyman mabedinin inşası 
ile başlayan, katedral ve her tür lü tapınak mimarlarından geçen ve 
şimdiki spekült i f Masonluğumuza kadar gelip dayanan bir tar iht i r 
b u . . . Ve, bu son dönemde ustalarımızın düşünce teori ler i , bizi hay
ran kalınacak örneklerle ve çalışmalarla donatmıştır. 

Yapının sâf ve lekesiz karakterini sürdürebilmek için, loncalar, bu 
ince, bu özenli ve sanatkârca işi, henüz bu koşullara bağlılıkları 
kanıt lanmamış kişilere emanet edemeyeceklerini anladılar; ve, usta -
kalfa - işçi olarak üç ayrı sınıf halinde örgütlendiler, ki bu örgüt len
me, bizim Mavi Derecelerimizin kaynağıdır. 

Yapı işi, birbir ini izleyen uygarlıkların gerekt irdiği değişimlere uğra
dı elbette.. . Taşlardan oluşan bir gerdanlık gibi her çağda başka 
başka üslûplar ard arda geldiler, si l indiler ve yenilendiler. Modern 
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çağ, kullanılmak için inşa edilen yapılarda, doldurma süser ve çiçek-
lemeleri gereksiz buldu. Önemli yapılarda dik açılar ve dümdüz cep
heler tercih edi ld i . . . Sonra, örneğin, - o biçimsiz, kapısız, merdiven -
siz, ama içine giri l ir girlmez br uçtan öbür ucuna, aşağıdan yukarıya 
kadar tüm müzeyi gözünüze sergileyen Huntington Müzesi ile, yada 
örneğin Le Corbusîer'nin yaptığı gemi bodoslamasına benzer, acaip 
ve boyutları değişik, kil iselerde mutad olan haç şeklinde sağa ve 
sola uzanan yapıları bulunmayan, yeni bir mimarî anlayışa varıldı. 
Bu ipsiz sapsız sanat özenti lerine kendini kaptırmakla beraber Ma
sonluk, sanatı tüm çeşit leri ile inceler; ve, kendi i lkelerine kardeşle
r ini bi l imin, tarhin ve felsefenin araştırı lmasına yöneltecek, onların 
zekâsını düşüncenin kıvrım kıvrım inceliklerine açacak bir atılış ver
meğe çalışır. 

Fakat taşın en önemli yer i , taşın doruk noktayı bulması: sanata hiz
met ett iğinde görülür. Çünkü sanat, insana, sözcüklerden daha etk i 
li olarak seslenir, t ıpkı, sembolizma'nın Masona seslenişi g ib i . . . Eğer 
sembolizma'yı düşüncenin stenograf isi sayarsak, sanat da ruhun ve 
duyguların muhtasarıdır (yani, kısaltılmış şeklidir). Sembolizmde ol 
duğu gibi , sanatta da, dogmalardan kesin olarak sıyrılıyoruz. Çün
kü, sembolizmin de, sanatın da alanları öylesine geniş, sınırları öy
lesine oynaktır. Demek ki, önümüzde iki dil var: sözcüklerin dil i ve 
ruhun d i l i . . . Ruhun dili çok daha mükemmel, fakat o ölçüde de kar
maşıktır; çünkü, «ruh zekâyı aşar». Ruh; sanatı - ama gerçek sanatı, 
hayal gücünü kamçılayan sanatı - kavrar. Resimde, bu, bile bile yeğ
lenmiş bir belirsizl iktir; yanyana bulunan tezat teşkil eden gölgeler 
ve ışıklardır, sezilmeğe çalışılan bir sonsuzluktur. Heykelde, bu, ka
natlanma anında yakalanmış bir harekett ir; içten dutguları yansıtan 
bir tavırdır, coşturan bir plâstik güzellik, heyecan veren bir biçim
lenmedir (contour). Hâlbuki, hiç bir kelime; bütün bu duyguları bir 
ve aynı anda i fade edemez. 

Hume, ruhun gerçek tabiatını açıklamak konusunda lisanın gücün
den kuşku duyar. Benedetto Croce, kendinden önce çok kez dile 
getir i lmiş olan görüşü ele alarak, şöyle der: «Sanat, düşünsel olmak
tan daha fazla, yaşamsal olan seslenişiyle ve sezgiye dayalı anlatış 
gücü ile - insanlık çapında bir l isana dönüşün en kest i rme yoludur» 
(R. Huygues). 

Bir tabloda veya biçimlendir i lmiş bir taşta, kendi düşüncesini hem 
özümleyecek hem de sergileyecek bir yapıt yaratan sanatçı için ne 
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demeli? Sezgisel, ama, ayni zamanda, hem ta gönülden, hem de pı
rıl pırıl, bir güç gibi içinden fışkıran bu «yaratma şiddetidir» ki : 

körcesine (örneğin) heykeltraşı, bütün hissett iklerini taşa 

üflemeğe sevkeder ve böylece o taşı kendi coşkunluğu ile 

sonsuza dek canlı kılar. 

Yapıt, onun, gelecek kuşaklara tüm içsel heyecan gücünü aktaran 
psikoloj ik bir iti raf [ olacaktır. 

Hayran seyirci, böylece, durulukla ve heyecanla heykeltraşın ruhu
nu, özlemlerini ve idealini bu yapıttan sezip çıkaracaktır. Çünkü, 
sanatçı, yapıtına kendinden sağdığını koymuştur. Boşuna dememiş
ler: «kendinde olmayanı veremez». 

Demek ki sanat, düşüncenin, f ikr in, maddeye karşı kazandığı zafer
dir. Her taş bir sır saklar ve bu sırrı, ancak, onu sezinleyecek olana 
açar. Sanat demek, coşku demektir. Dar sınırlar sanatı boğar. Bu 
sebepledir k i , sanat; dar ve sıkışık olanı, ve sınırları red ve inkâr 
eden bir kaçıştır. İşte, bu kaçış alanında, örneğin, heykeltraş; tam bir 
yaratma eylemi içinde, dünyanın tüm gerisini unutur (adeta dünya
dan kopar) - bir yaratma ki, heykeltraşın dahi çapına tâbi olarak; 

sığ ve sıradan bir zevk düzeyinden, ta ruha kadar işleyen, ve, 

âli olana kadar varan, bir yüce dizi lenmedir. 

Heykelcide yaratma sıtması, mermerle karşı karşıya gelmesiyle baş
lar. Önce mermere, ham madde olarak, "erbap gözüyle bir bakacak; 
işleyeceği konuyu gözlerinin önüne getirecek; sonra - daha gerçekçi 
davranarak - mermeri her yanından yoklayacak; acaba belli belirsiz 
bir çat lak; acaba, giderek umulmadık ve onarılamaz bir çat lağa yol 
açacak şüpheli bir damar var mı? 

Masonlukla karşılaştıralım bu t i t iz l iği : bir aday üzerinde kardeşlerin 
yapacakları tahkikat ın ta kendisi değil mi bu? Eğer adayın karakter 
zırhında zayıf bir nokta varsa, kardeşler onu bulmak isteyeceklerdir. 
Masoni'k tutkular la dolu kardeşler, çağdaş toplumun çılgınca bel 
bağladığı utanmasız ve acımasız materyalizmden (maddiyattan) s i l -
kinerek, iyil iksever bir diğergâmlığın dünyasına dalacaklardır. 

Heykelci, alışılmışın üstünde ve ötesinde bir yaşam vereceği sessiz 
mermere, kendini kaptırır. Çünkü, yaratacağı yapıt, hem tepeden tır-
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nağa hareket ve zerafet olacak, hem de - geleceğe meydan okurca
sına - öylece hareketsiz ve yaşsız kalacaktır. 

Bu durum, bize; içine müptedinin gözlerini açtığı masonca hayatı, ve 
yaşamının sonuna kadar edineceği masonca prensipleri hatır latmaz 
mı? Bu değiştir i lemez ilkeler; müptediyi , bütün yaşamı süresince ; 

(onları) uygulamağa sevkeder. 

Şimdi, heykelci, yaratma evresine girmiştir. Eğer, şöyle bir inceler
sek, yaratma sürecinde belirli üç aşama görürüz. 

1 / Yapıta - tabir caizse - gebe kalma 
2 / Gerçekleştirme 
3 / Ve, nihayet, tamamlanmış yapıt. 

Bu basamaklar bana adayın üç seyahatini düşündürür. 

GEBE KALMA : 

Bu en coşkulu aşamadır : 
yüce ihtirasları i le; 
belirmeye başlayan çizgileriyle; 
şüphe ve tereddütleriyle; 
umutları ile; bitkinl ik, bezginlik 
ve güvensizlikleri ile; 
ve, bunları izleyen, ve sanatçıyı 
yoluna koşturan güçlü itişi ile; 

dopdolu bir aşamadır bu . . . 

Nereden geliyor bu dürtü? İnançlı kişiye göre, sanatçının yaratıcılığı, 
bir yerde, Tann'nın yaratıcılığına bağlanır; çünkü, Tanrı bazı ayrıca
lıklı (müstesna) kullarına - azıcık da olsa - insanın çapını aşmayan 
bir yaratıcılık bağışlamıştır. Ve, bu, kulu Tanrı'ya en çok yakınlaştı
ran bağıştır. Fakat, kuldaki aşırı gurur ve ihtiras, onu - atomun par
çalanması gibi - alın yazısını aşan yaratıcılıklara it ibar ett iği zaman, 
öylesine bir yaratıcılığın*kendi özünde: tüm kulları ve dünyayı mah
vedecek bir ağır ceza yatar. 

Masonluk her davranışta ölçülü olmayı öğütlemiyor mu? Bir yandan 
yarışmayı alkışlarken, bir yandan da ihtirası suçlamıyor mu? Eleş
t i r ic i zekâlara göre, sanat, en soylu bir haz ve sevinç kaynağıdır ve 
olmalıdır. Yaratma çabasında, sanatçıya gerekli enerçik dür tü ; sa-
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nattan gelir. Bu iti l iş incelendiğinde, bu alanda değişik duyguların 
sarmaş-dolaş oldukları görünür: 

a / Yaratma isteği, acaba, varlığımızın dip derinlerinden kopup ge
len karşı konulmaz bir ihtiyaç mı? 

b / Kontrolsuz ve kontrol edilemez bir arzu mu? 

c / Acaba, sanat Neanderthal atamızdan bu yana, insanoğlunun 
istekler ve atılımlar karanlığmın içinde, bir el yordamı araştır
ması mı? 

d / Tanınmak ve alkışlanmak tutkusumudur? 

e / Üstün bir eser çıkarabi leceğine kendi kendini inandırmak ve bir 
güvenceye kavuşmak hevesi midir? 

f/ Başkaları üzerinde manevi bir üstünlük kurmakmıdır? 

g / Aslında gülünç ve boş olan bir kuruntu ile, adına sonsuz gele
cekte unutturmamakmıdır? 

h / Kendinden sonraki geleceğe ve sonsuz kuşaklara duygulandı-
rıcı bir vasiyetname bırakmak gibi his dolu bir umutmudur? 

Belki de, tüm bu zavallı, karmaşık eğil imler yığınında, bu sonuncu
su; en çok benimsenebil ir olanıdır. 

Sanat it i l işinin derece derece güçlü bu unsurlarının masonluktaki 
paralel i , ve eş değerleri , nelerdir? Her yeni Mason'un sağlıklı şüp
heleri, t i t iz tereddüt ler i . . . O yeni Mason ki, törenler, ritler ve ilkeler 
âlemi olan bu yeni dünyada (Masonlukta) kendi yolunu aramakta 
bulunacaktır. 

İster tanrıcı, ister inançsız olunsun, şu bir gerçektir ki , esinlenme -
bir yorumu ile - Vahy' in (revelation'un) çocuğudur. Esinlenme bir 
tür buyruktur; akıldan ve zekâdan değil , doğrudan doğruya madde
den, zamandan, ândan, çevreden, bir ışıktan, bir güzel kokudan, bir 
melodiden, bir bulut tan, bir renkten; sanatçının iç hislerinin baskısı 
altında, belki de kendi bakışından gelen bir buyruk.. . 

Esinlenme, bütün bu ele avuca sığmaz öğelerin bir karışımıdır. Bir 
heyecandır. Üstelik, yaşamamızın zaman ve mekân içine serpilmiş 
bir kırıntısını oluşturan bir takım sisli anılar ve yaklaştırmalardır. 
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Havali, esîri, coşturucu ve narin duygu elyafından örülmüş olup, 
maddeci l iğin çarmıhına çivil i insanlık yaşamını aşıp geçer, uçar, g i 
der.. . 

Sembolizma, bizi, teamüllerimizin ve aldığımız özel içsel (esoteri-
que) öğrenimin esinlediği işte bu spir i tuel, zarif ve ince spekülâs
yonlara götürür. 

Esin (ilham) başlı başına bir dünyadır. Saflığı ve inceliği sanatçının 
dehâsı ile boy ölçüşen, onun tutkuları ile atbaşı giden bir mücevher
dir. Kardeşler, sembol izmadan, kendi hayal güçleri ve kültür düzey
leri derecesinde yararlanırlar. 

Sanatçı, meselâ heykeftraş, sanatına vurgundur. Sevmek için ise, 
tabiat ; güzell iğe, adeta, tapmayı zorunlu kılar. Zira, sevgiye analık 
eden, şekil lerin ve duyguların güzelliğidir. Amma, sanatçı da - her
kes gibi - ayni evrensel doğa yasalarının buyruğu altındadır. Bunlar
dan en sık başa geleni can sıkıntısıdır. Binlerce yıldan beri yontu
lup mutlulukla, ya da çi lelerle yaratılmış o güzel heykellerin rapro-
düksiyonları .karşısında, sanatçı , yılgın ve bıkkın, alışılmışlığın kafe
sinden kendini kurtarmağa çabalar. Örneğin, önce Rodin, çekine çe
kine, Balzac'ı yontmağa gir işmişt ir. Gerçekten güçlüdür bu yarat
tığı Balzac; ama, biçimsiz ve acayiptir. Öylesine cüret l i bir Balzac 
heykeli, heykelci l ikte düzensiz bir pat lamaya başlangıç olmuştur. 
Nitekim, akabinde, Brancusi, Calder, Lipshitz, Arp, Moore ve daha 
bir çokları f igürat i f ten (somuttan) abstreye (sqyuta) sıçramışlardır. 
Tüm bu heykelciler, elleri altındaki mermerden, davranış törelerine 
aykırı biçimler çıkarmağa çalışmışlarsa da, bu denemenin gerçeklik
teki normlara bir baş kaldırma olduğunu kabul etmek gerekir. As
lında, bu sanatçıların yaradılışlarında, alışılagelmiş heykelcinin yü
reğini tutuşturan aşk vardır, ayni aşktır o. Farklı olan, sadece onla
rın sanat anlayışlarıdır. Kendi «içben»lerini anlatmak için gir işt ikler i 
bu «ifade atılımı» doğrul tusunda, sanki «başka dil» kullanarak, 

bu yeni heykelciler; soyut şekil lerin sonsuzluğuna dalarlar. On
ların heyecanı, herhalde, başka boyutlara sahip bulunur. Zira, 
bu heyecan: 

kalçanın inhinasını (somut şeklini) veya omuzun zerafetini değil 
sınırdan ve klâsik kuraldan soyunup arınmış bir «iç görüş» ün, 
«bir iç manzara»nın değinilemez dolambaçlığını seyrediyor olsa 
gerek.. . 
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Bu heyecan, eli altındaki o «başı sonu belirsiz» elips mermeri - tıp
kı klâsik sanatçı gibi - özenle düzeltip parlatır, ve iki taş süslemesi 
arasında bıraktığı acaip delikten sonsuzluğu görmeğe çalışır. 

Ant ik sanatçı, çoğu kez mutluluğun, bazen ise ıztırabın yorumcusu 
idi ; böylece, hayatın 'bu iki kutbunu dile getir ip bunların çelişkisini 
belirt irdi. Modern sanat ise, ant ik sanata karşıt olan (biçimlerde ve 
perspekti f te devrim) hamlesinin yorumcusudur. Fakat - antik sanat 
da, modern sanat ta - ayni sevgi ayininde, yani esinlemede, yarat
mada, gerçekleştirmede ve insanlığa spirtüel bir hizmet sunma ama
cında, birleşirler. İşte, Mason'un sembotizmada aradığı da budur. 
Bu günkü insan toplumunda hüküm süren kayıtsızlık ve kin havasına 
karşıt, özveri ile dolu bir sevgi . . . 

Sanat mı uygarlıkları biçimlendir ir, yoksa uygarlıklar mı sanatı et
kiler? Alışılagelmiş (konvansiyonel) sanattan modern sanata doğru 
Mail lol 'un tombul kadınlarından, Giaconett i 'n in ipincecik endamları
na; Praxitele' in di lberlerinden Miro 'nun eğri büğrü heykellerine doğ
ru simetri ve perspektif yoksunluğu içinde bir arayış yolu var. Ben
ce sanat - bir (uygarlık) ve biri de (o anın yaratışı) olarak, biribir ini 
münavebe ile izleyen basamaklardan oluşmuş bir merdivendir. 
Soyut sanat'a, heykelcihin bi lerek ve isteyerek bir biçimsizlik verdiği 
büküm büküm taşa, iki tür lü bakmak, tabiatıyla mümkündür: 

1 — Devrime aç ve susamış gençl iğin bakışıyla, gençl ik; soyut sa
natta, yalnız ve sadece : 

«simetri» ye, «perspektif» e ve «anlam» a küstahça nanik yapan 
(oh, nihayet bunu yapan) asık ve ekşi şekil ler görür, 

ve, böylece, takdis olunan soyut sanat gitgide cüret lenir jsteyerek 
zıvanadan çıkar, ve gi t t ikçe karmakarışık, azgın ve sersemletici 
arapsaçı yenil iklere yönelme özgürlüğünü kendisinde duyar. 

2 — Orta yaş, oiguniuğa erişmiş insan, bakışıyla; 

O insan; bu sanatkârca taşkınlıklar karşısında bazen omuz silker, 
bazen ise, bu sağlıksız plastik şişkinl ikler içinde bir ahenk bulmağa 
çalışır. Parmakları arasında akıp kaçtığını hissett iği bir sevgiyi, son 
nefesinde, böyle bir ahenkten çekip çıkarmak iç in . . . , 

Bazen de, sanatçının ilhamını anlamağa çalışır; kendini öyle bir i l 
ham ile birleştirerek, bir i lkbahar yeni lmesinin sarhoşluğunu sanatçı 
ile beraber tadıp yaşamak iç in . . . Öylesine bir yenilenme «alışılmış-
dan uzak» ve «ihtilâfçı» olsa bi le.. . 
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Bu acayip şekil ler kasırgası ortasında, olgun insan, yolunu yordamı
nı yi t i rmiş birisi gibi , sallanıp sendeler, sevgiyi bulup çıkarmağa ça
lışır. Evet, karmaşık; evet, klâsik olanı o kadar inkâr eden felsefeler 
ile dopdolu bir sevgi - insanlık ve tüm varlık sevgisine, her şeye rağ 
men mülâki olup ulaşacak bir «sevgi aramaya» girişir. 

Amma, bu sevgi : 

şekil arınmışlığı iç indeki; binlerce yıllık antik 
san'atın i lham ett iği kıvamda asla olmayacak; 

çarpık ve çirk in şekil l i modern sanatın sevgisi pervasız ve dizginsiz 
olacak; mihverinden fırlamış, yanlış ilkellerden sıyrılmış, şiddet ve 
saldırganlıklara analık eden bir ümit y i t i rmesine bulanmış türünde 
olacaktır bu sevgi . . . 
Nasıl yargılamalı antik sanatla modern sanatı? Bir yanda giyimli , 
ör tü lü süje'den çırılçıplak süje'ye, haut relief' lerden bas rel ief lere at
layan; zaman zaman, asla erişi lmez plastik muvafakiyetlere (perfor
mans) ulaşan antik sanat. . . b i r yanda da, düşünce ile bağlarını ko
parmış görünmesine, ve, bil inç dışının cazibesine kapılmış olmasına 
rağmen, tahmin eaiiemiyen duyarlık derinl ikleri esinleyen modern 
sanat Sembollerimizdeki siyah-beyaz,, tolerans ve iki lem, bu yar
gıda Mason'u uyanık, nefesi kesik ve tet ikte tutmaktadır. Gerçeği 
ruhunda ve zihninde, yani , vicdanında ve zekâsında aramağa onu 
zorlamaktadır. Bazen, Mason - ant ik veya modern - ne bil iyorsa, 
hepsinin aşılmış olduğunun farkına varır; bu yaratmalar, bu başkal
dırmalar ve kural tanımaz gerçekleştirmeler kervanını soğukkanlılıkla 
seyreder. 
Masonik normların ışığında, şaşmaz bir dikkat le görür, tartar, de
ğerlendirir. Yaratmayı gerçekleşt irmiş olan espriyi daha iyi kavramak 
iç in, onunla bütünleşmeğe çalışır. Ama, onu ne över, ve ne de yerer. 
Onunla ne gözleri kamaşır, fakat, ne de eleştir ir onu. . . Çünkü, Ma 
son saf gerçeğin elde edilemiyeceğini bilir. 

Heykeltraşçılık ile ilgili bütün bu benzetmelerden esinlenen Mason; 
ham taşı ci lâlamağa çalışır, sadece onu düzlemek için değil (bu 
alelade bir iş olurdu) o taşa Masonluğun dilediği hali vermek için -
hırsları, kini ve şiddeti yenip yıkan ha l i . . . 

GERÇEKLEŞTİRME 

Üç basamak arasında bu ikincisi en kolayı... Çünkü, sanatçı, proje 
sini kafasında artık iyice belirlemiştir. Cenkleştiği zorluklar onu güç-
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lendirmiştir, kırbaçlamıştır. Gebelik'ten doğum'a gelinmiştir. Fikir -
artık - söze, maddeye, biçime, renge dönüşmüştür. Bu, gerçekleştir
meden öncekine benzemeyen, yepyeni bir dokuda, yepyeni bir coş
kudur. Yine cesaret kırılışları olabilir, ama, ele alınan ve son bir dü
zeltmeden geçir i len her başarılı ayrıntı, özlenen kusursuzluk ve sağ
lam görünüş, sanatçıyı zevk ile, seyirciyi de sevinç ve coşku ile do l 
duracaktır. 

Burada önemli, olan, heykelcinin yontacağı süjeyi derinlemesine ta
nımasıdır. Michel Ange, Floransa'nın San Spir i to morgunda kadav
raları inceler, kesip biçer; her sinire, her damara, her kas'a yakın
dan bakar. Eşsiz bi teknikle el ele vermiş eşsiz bir gerçekçi l ik, bü
tün bu gözlemleri onun yapıtlarına aktaracaktır . Onun Pieta'sını 
gözlerinizin önüne get i r in: tüm grup bir yana, Meryem de bir yana. 
Meryem'in s a d e c e sol eli, Tanrıy'a boyun eğen bir ıstırabın 
şiiridir. Bu ıstarap, adeta, doğa üstü bir kudretin şahlanışı ile dile 
getir i lmiştir. 

Acaba, heykelcinin yontma kalemi onun eline i taat eder mi? Ruhun 
en küçük heyecanlarını bile izlemez mi? Heykelci - kendi tutkularının 
kırbacı altında - düşüncelerini taşta dile getirmektedir. Bir taşa bi 
ç im vermek nedir, aslında? Bir kaoston bir düzen çıkarmak değil mi? 
Şekilsiz bir maddeye bir biçim vermek değil mi? 

Yontma kalemi heykelcinin dalgalan ısıdır; iradesi de kasırga.. . Çar
par da çarpar; kemirir, oyar; madde direnir; sanatçı yüklenir, saldı
rır. Didinirken, birşeyler yapmak için ıstırap çekerken, biraz olsun 
tanrılaştığını belli belirsiz hisseder. Eh, o da yoktan varlık yaratmı
yor mu? Sonunda mermer blok bu savaşın izleriyle ve acıları ile 
damgalanır. Kararlı insana nasib olan o kaçınılmaz an, artık, gelmiş
tir: ruh maddeyi yenmiş ve madde iradeye boyun eğmiştir. 

Masonun da yaptığı bundan farklı mı k i? O da evrensel kardeşlik 
ruhunu toplumun çirkef inden çekip kurtarmağa çalışmıyor mu? Bu 
soylu gir işim uğruna xüm yeteneklerini seferber etmiyor mu? 

Heykelci, ister f igürat i f olsun ister soyut; kütlelerin dengesini göz-
önünde bulundurmak zorundadır. Örneğin, ağırlık yasalarına omuz 
silkemez; İsabetle vurmalıdır, aksi halde yarattığı yapıt sakat lana
bilir. 

Mason da, katlandığı doğa yasalarına saygılı değil mi? Kardeşlerini 
ve herkesi de o yasalara saygılı davranmağa özen ve saygı ile ça-
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girmiyor mu? Onun yüce havariliği bu değil mi? İşlenmiş mermer -
aldığı biçimle - hem katılık hem de harekett ir ; espirisiyle hem hare
ketsizlik hem de aksiyon (eylem) dir. Çünkü, yapıttaki hatırlatıcı il 
ham veren çizgileri,ya hoş simetri leri (dengeleri), ya da tüm hesap
ları al tüst edici dengeleri göz ortaya çıkarır. 

Ayni suretle, Masonluk da, binlerce yıllık geleneğinin ve semboliz-
masının avadanlığı ile, sisteminde değişmez; araştırmalar yapmak, 
temel i lkelerini yaymak suretleri ile eylemci olmaktadır. 

TAMAMLANMIŞ YAPIT 

Üçüncü ve son basamakla yapıt tamamlanır, ama, kuşkunun, karar
sızlığın sonu yine de gelmemiştir. San'atçı bir bakış bekler; bir söz, 
bir jest. . . Acaba, övgüler içten mi? Acaba, eleştir i lerde bir yan tut
ma mı var? Çünkü, yapıtın karşısında - zevkleri, tutkuları , eğit imleri, 
öğrenimler i , duyarl ıkları , yeğlemeleri tür lü tür lü olan - değişik ka
rakterde binlerce kişi toplanmıştır. Bunların yargıları arasında uçu
rumlar vardır. Bu yargıların bazıları eseri göklere çıkarırken bazıları 
en aşağılayıcı yergi lerde bulunur. Sanatçı , bu yargılar konusunda 
bocalar. Ancak, gerçek sanatçı odur k i , değneği elinde - çiçek ger
danlıklara da, her adımda ayaklarını yaralayan taşlara dâ h i ç 
aldırmadan - yoluna devam eder. 

Ve, tıpkı böyle, Mason da - aldığı mesajdan ve bu mesajı aktardığı 
kişiden emin olarak - yolumuz hakkındaki yersiz, taraf tu tucu ve 
saldırgan yargı lardan kaygılanmaksızın, yürür, gider. 

Tamamlanmış yapıtın karşısında başarı dakikasının değeri sonsuz
dur. Evet, bir ân'dır bu; kısacık, gelip gesçen, durdurulmaz.. . Son
suzlukla eşdeğer olan ânlardan bir idir bu . . . Ve bu ânın parıltısında 
bizi yeni yapıt lar için tutuşturan bir kıvılcım vardır. 

Promete, yorulmak bi lmeksizin, dağın yamacından yukarı çıkarmağa 
çalışıyordu taş ı . . . İşte, Mason da - tam kusursuza erişemiyeceğini 
bile bile - kendi ihtiraslarının korkunç ve tuzaklı akımını göğüsleme
ğe çabalıyor. Amacı, normal bütünlüğün doruğuna vararak, güve
nilmez eğil imlerini dizginlemek, kayıtsız şartsız kardeşlik, insanlık 
v e doğa sevgisi şatosunun altın kakmalı kapısını zorlamaktır. 
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Borcumuz 

Çeviren : Raşid TEMEL 
(New Age'den) 

«Karşılığı veri lmeden hiç birşey alınamaz.» Ne saçma bir 
söz! Elde ett iğimiz en kıymetli şeyler, hayatımızla başlaya
rak, hiç birşey vermeden alınmıştır. Hangimiz annemizin 
sevgisi, dinî inançlarımız, ve mutluluk arama hürriyeti için 
birşeyler verdik? Adalet idealleri, uygar insanlar gibi ya
şamanın hakça savaşı için kime ne ödedik? 

Hepimiz borç içinde doğduk. Alacaklı larımız bizi zorlama
dıkları için de çoğumuz daima borçlu kalıyoruz. Herhalde 
nefsimize saygılı olarak karşılığı veri lmeden aldığımız 
şeylerin faturasına birşeyler ödememiz gerekir! 

Gelmiş geçmiş velinimetlerimize ne şeki lde ödeme yapa
bil ir iz? Kalbimizden vereceğimiz çeklerle! Yardıma muh
taç olanlara el uzatmakla, bu malî yardım olmayabil ir, ama 
sevgi, anlayış, cesaret vermekle, maneviyatı takviye ede
cek it imadı sağlamakla olur. Önemli olan nasıl ödediğimiz 
değildir. Önemli olan vermeğe arzulu olmak ve sorumlu
luk duymaktır. 



ARŞİVİMİZDEN BELGELER 

Fazıl Ahmet Aykaç'ın 
Tekris Celsesi Zaptı m 

Suha UMUR 

11 mart 1337 (1921) 

Ü s / . M u h / . Saimı Hüsnü 
N a / . Ev.*, makamına Halid 
Habbab N a ; . S â . \ makamına 
Muhip, Hat-*, makamına Suphi 
Ziya, K â . \ Hamdi Suat E m / . 
Hz . \ Cümbüşyan, Em.*. Has / . 
Hayim Naum, M u h a k / . Yordan, 
T e ş / . Şan ve Muh.' . D a h / . 
Ömer Faruk Biraderler makam
larına kuud ett ikten sonra ve 
M a h , \ Muh / . ' im iz in haricîler
den masun ve mahfuz olduğu 
tahkik kılındıktan sonra S a . \ 
Â z / . Kâ.'.'ın ism-i Celâline iza
fetle ve Maş . - . Â z / . Os-'-'den 
haiz olduğu selâhiyete binaen 
Ü s / . M u h / . tarafından usul-i 

mübtedî derecesinde küşad ve 
âmâle mübaşeret olundu. 

Zabt-ı sabık kıraat olunduktan 
mündericatına bir itiraz vuku ' 
bulunmadığı cihetle H a t / . Bi
raderin rey-i kanûnîsiyle ârâya 
müracaat olunarak müttef ikan 
kabul edildi. 

Evrak-ı var ide Ü s / . M u h / . 
tarafından kıraat edildikte Selâ 
met M a h / . Mu lv . ' n i n bir kıt 'a 
davetnamesinde Şarap ziyafe
t ine bir murahhas gönderi lmesi 

(1) Bk. Mimar Sinan, Say 21, Ünlü 
Masonlar 
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ta leb olunmakla M u h a k / . Yor-
dan Biraderin murahhas olarak 
i'zâmı müttef ikan takarrür et t i . 
Bir de Resne M a h / . M u h / . ile 
Bizanzio Rizorta M a l v . M u h / . 
nin davetnameleri kıraat oluna
rak her iki M a h . \ Muh/ . 'ye Bi
raderlerin giderek tenevvür et
me lüzumu Ü s / . M u h / . tara
fından kemâl-i ehemmiyetle Bi
raderlere tavsiye edildi. 

Ruzname-i müzakeratta Fazıl 
Ahmet nam haricînin evrak-ı 
tahkıkiyyesinin kıraati (bir kel i
me okunamadı) olmakla ev-
rak-ı mezkûre ile beraber Maş-
rık-ı Âzam-ı Osmanîden mev-
rud tasvipnamesi alelusul kıraat 
olmuş ve aleyhde söz söyleyen 
olmadığından Hat . - . Biraderin 
rey-i kanunîsi ile ârây-ı hafîye 
müracaat olunarak yirmi iki 
mevcut reyden cümlesi beyaz 
zuhur e t t i . Bu aralık Şarkta 
ahz-ı mevkî eden pek Muktedir 
ve Münevver Besim birader ha
ricînin yakında bir mahalde ise 
Tekrisi için celbi münasip ola
cağı f ikr ini dermeyan ett iğinden 
cümle biraderler bu f ikre işt i
rak eylemekle mumaileyh cel-
bett ir i lerek hücre-i muzlimeye 
ithal edildi. Bu aralık söz alan 
Hâşim Veli Birader «Temps» 
gazetesinin iki mart tar ihl i nüs
hasında Alman ve Fransız Ma
sonluğu hakkında bir makale 
olduğunu ve bu makalenin 
Mah. ' . M u h / . ' d e kıraati fayda

dan hâli olmayacağı f ikr inde bu
lundu. Bu f ikre cümle Biraderler 
iştirak eylemekle Ü s / . M u h . \ 
bu makalenin buldurulup tercü
me edilmesi hususunu Suphi 
Ziya biradere rica ett iğinden 
mumaileyh Birader maal -
memnuniye kabul ett iğini söy
ledi. 

Hücre-i muzlimede bulunan hâ A 

ricînin vasiyetnamesi gelerek 
Ü s / . M u h / . tarafından kıraat 
olmakla mumaileyhin Tekrisine 
devam olunması Hatibin reyile 
takarrür ett iğinden Mahfi le it
hal edilerek merasim-i Tekr is i -
yesi ifa ve M a h / . M u h / . azay-ı 
âmilesi meyanına ithal olun
masını müteakkip üç alkış icra 
edildi. 

Ruzname-i müzakerata dahil o-
lan «Hayatta gaye neden iba
ret olmalıdır» hakkında Suphi 
Ziya Biraderin pek nâfi olan 
konferansı cümle Biraderler ta
rafından ist imâ' edilmiş ve hi
tamını müteakip mumaileyh bi
rader alkışlanmıştır. 

Pek Muhterem ve Münevver 
Besim Birader, Suphi Ziya, Bi
rader tarafından okunan kon
feransın kendi Necat M a h / . ' -
nde dahî kıraatine müsaade o-
lunması talebinde bulunduğun
dan Suphi Ziya Birader maat-
teşekkür kendilerine takdim e-
deceğini söyledi. 
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Bu aralık Vefa M a h . \ M u h / . 
katibi Asım Birader martın on-
sekizinci Cuma günü içt imaları 
vuku bulacağından yevm-i mez
kûrda biraderlerin ziyaretlerine 
muntazır olacaklarını mübeyyin 
bir varakayı Ü s / . M u h / . ' e tak
dim ett i ve mündericatı birader
lere tebl iğ edildi. 

M a t ı / . Mulh/.'miizi teşri f ler iyle 
vâyedâr-ı fahr-ü mubâhât eyle
yen ve mesaimize bu suretle 
iştirak etmek lûtfunda bulunan 
Pek Muktedir ve Münevver züv-
var biraderlerin şeref ine üç a l 
kış icra o lunduktan sonra gerek 
umum Masonluk ve gerek 
M a t v . M u h / . ' m i z hakkında söz 
söylemek isteyen Biraderlere 
söz veri ldikte Yeşua Birader 
söz alarak sinemize kabul e t t i 
ğimiz yeni Birader derecelerine 
ai t malûmata tamamiyle dest-î 
rest olmadıklarından bir kaç 
Üstattan mürekkep bir cemiyet 
teşkil iyle lâzım gelen malûma

tın kendilerine tal im edilmesi 
hususunun taht-ı karara alınma
sını teklif et t i . Ü s / . M u h / . iç
tima günleri bir saat evvel Bi
raderlerin mahfele gelmeleri 
ve orada ihzar olunacak bir Üs
tadın kendilerine tal imat-ı lâ-
zımeyi irae etmeleri suhuleti 
mucib olacağını* tekl i f etmesiy
le teklif- i-vâkî kabul edi ldi . 
Teklif kesesi gezdiri ldikte Şar
ka boş geld i . Sadaka kesesi 
rahatsız olan ecved Biraderler, 
Refik Sermet, Miskciyan ve Dok 
tor Mehmet Ali ve Doktor Al i 
Haydar ve Usulcüoğlu (?) ve 
Torna ve Haşim Veli biraderle
rin hisseleri de dahil olduğu 
halde Şarka dörtyüz tuğla ge
tirdiği ilân edildi. Daha başka 
söz söylemek arzu eden Bira
der olmadığından ve vakt in de 
hulul etmesine binaen M a h . \ 
Muh / . ' im iz Üs.'.. M u h / . tara
fından alelusul merasimle tati l- i 
iştigal (?) ederek cümle Bira
derler mutayyiben avdet etti ler. 

Ü s / . M u h . 

Ha t / , K â / . 
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Mimar Sinan L. aslî üyelerinden Albert N. Ardi t t i K. imiz Brezilya'da 
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bir levha ile adı geçen Akademi üyeliğine seçildiğini öğrenmiştir. 

Ardit t i K. i tebrik eder. masonik hayatındaki başarılarının devamını 
dileriz. 
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LOCALARDAN HABERLER 

1978 Haziran - Kasım Aylarında L larda 
Yapılan Masonik Konferanslar 

A — İSTANBUL VADİSİ 

Loco Konuşmacı Konu Tarih 

Kültür Attila Büyüktunç Masonlukta gelenekler ve 

disiplin 16.10.1973 

» Faruk Erengül «Esprit»'nin fiziği 13.10.1978 

Ülkü Hasan Ö. Balım Yunus Emre'nin hümaniz-

ması ve Masonluk 8.6.1978 

» Yıldırım Baysal Mason Teşkilâtı 23.11.1978 

Kardeşlik Hayrett in Erdem Aklın cevheri Beyin 1.6.1978 

Sevgi M. Ali Berkman Masonluk ve otor i te 5.6.1978 

» Erol Orhun Doğa kanunları ve 
Masonluk 5.6.1978 

» Sabahatt in Arıç Yunus Emre'nin Masonluk 

için faydalı düşünceleri 20.11.1973 

At las René de Vrieze Hoşgörü hakkında 1.11.1978 

Müsavat Okan Bilgütay 1930'lardaki hadiseler 16.6.1978 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Müsavat 

• b e r t a s 

Hakikat 

» 

» 

Ahenk 

Fazilet 

Ömer Umur 

Tulü Baytın 

Falih Erksan 

Dimitri Atanasof 

D. Grigoriadis 

V. Kasapidis 

Nikos Ciras 

E, ikonomidis 

İbrahim Usta 

Tanju Koray 

Masonik müzik hakkında 22.9.1973 

Uzak Asya inançlarından 
arakesit 22.9.1978 

Ritueller üzerine 7.6,1978 

Mozart'ın Masonik hayatı 

» Ahmet S. Kalın 

Erenler Koray Darga 

» Bedrett in Güven 

Sadık Dostlar Bülent Iskır 

Ulke 

» 

Humanitas 

Hulûs 
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Sahir Erman 

Adnan Sütmen 

Mehmet Süzel 

Kemal Türen 

Yani İşçen 

ve müziği 22.11.1978 

Masonlukta gizli l ik 1,6.1978 

Masonlukta hakikat 5.10.1978 

Sevgi Masonluğun 
temelidir 2.11.1978 

Hürriyet ve Masonluk 30.10.1978 

Mozart K.'in «Sihirli 
Flüt» Operasının 
Masonik yorumu 7.6.1978 

Masonik düşünceler 6.6.1978 

İktisadî Bakış açısından 
Masonluk 10.10.1978 

«O» da bir Masondu ; 20.10.1078 

André Ghenier 
Ben bir M / , muyum? 

«Tarot» ve sakladığı sır 10.10.1978 

1965 olaylarında bazı . 
B/ . ' le r in faaliyetleri 

Hakikat 

Hakikat 

«Anderson Nizamname-
leri»'ne toplu bakış 

Birinci Derecedeki Locanın 
Taşınan ve Taşınmaz 
sembolleri 7.6.1978 

17.11.1978 

16.11.1978 

3.10.1978 

31.10.1978 

9.10.1978 



Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Hulûs Lef ter Kara kaş Hakikat hakkında 7.6.1978 

K. Papakostanti Çırak avadanlıkları 

» 

Freedom 

» 

Pınar 

» 

Y. Vakalopulo 

İsmail İsmen 

M. Katırcıoğlu 

A, Manço - İ. Göral 

C. Gürsoy -
T. Özgökmen 

» A. Öztunç - A, Işıkara 

Sevenler Fadıl Al top 

Bor i s Gilodo Uçışık 

Özlem 

irem 

» 

» 

» 

» 

Evren 

Piramit 

Sabri Kayralcı 

Nail Güreli 

Yavuz Dinar ve 
Tahsin Sağışman 

(Panel) 

Erol Türker 

Çınar Şahenk 

Tevf ik Türker 

Kemal Kaplancalı 

Davut Yerşenli 

Onur Ayangil 

Hristo Rizopulo B.'. ' in 
hazırladığı «V. Murat» 
mevzulu konferans 

Mist ik Spiral ' in felsefesi 

Masonik düşünceler 

Haricî âlemde Mason 

Masonlukta eleştiri 

Masonlukta sevgi ve 
saygı 

Ölüm ve anlamı 

«3» sayısı 

Localarda seçimler ve 
esasları 

Türk Masonluğunda de
mografik hareketler 

«Ernst ile Faik» adlı 
M a s / , diyalog 
(E. Lessing) 

İrem'in üç yılı 

Masonik Etiket 

Tolerans 

Çıraklık 

Masonik şiirler 

Sevgi ve Tolerans 

Eşitlik 

25.10.1978 

25.10.1978 

26.10.1978 

23.11.1978 

13.6.1973 

3.10.1978 

17.10.1978 

27.10.1978 

11.9.1978 

23.10.1978 

2.10.1978 

27.11.1978 

23.6.1978 

29.9.1978 

13.10.1978 

27.10.1978 

24.10.1978 

21.9.1978 

9.6.1978 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

B — ANKARA VADİSİ 

Uyanış 

» 

Doğuş 

Yükseliş 

İnanış 

Tuncay Kesim 

Alp Oyken 

Talât Kocabay 

Vural Olcay 

Raşid Temel 

Can Özkut 

Ç. Özer - Z. Berke 

H. Akalp - Ö. Dolun 

Özdemir A laçam 

Can Özkut 

Erdinç Sağlam 

Metin Kemahlı 

Bilgi Süleyman Duygan 
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Konfüçyüs 2.6.197H 

Masonluk ve sanat 16.6.1978 

Masonik Üçgenler 15.9.1978 

Tasavvuf 29.9.1978 

Derecenin esasları 
hakkında beş dakika 27.6.1973 

Hümanist kişi, hümanist 
topluluk ve hümanist 
toplum arasındaki 
çelişkiler 15.6.1978 

Loca tar ihçesi - Kuruluş 
anıları 24.6.1978 

Masonlukta kullanılan araç 
ve gereçlerin sembolik 
anlamı - Masonlukta 
evrensell iğin gerçek niteliği 
ve sınırı 14.9.1978 

Toplumsal değişme 
karşısında bir öğreti 
olarak Masonluk 2.10.1978 

Jöntürkler hareketi ve 
Masonluk 30.11.1978 

Masonlukta dışa dönük 
yapının gerekli olup 
olmadığı 30.11.1978 

Özgürlük üzerine 9.10.1978 

Masonluğun esası ve 
prensipleri 21.6.1978 



Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Ana prens ;ipler ve Masonluk 

Bilgi 

Barış 

Yıldız 

Çankaya 

Arayış 

» 

Üçgül 

Ahiler 

Cağ 

Ferdi Özmen 

Ali Özaslan 

Melih Tokay 

Işık Nazikioğlu 

örgütleri 

Loca tahkikatı 

Mozart ' ın bazı Masonik 
eserleri hakkında 

20.9.1978 

18.10.1978 

5.6.1978 

Mason'un mükellefiyetleri 19.6.1978 

Mason Locaları üzerine 
İnal Eğriboz bir bakış 2.10.1978 

» Mustafa Gürsel 

Dikmen C. Memduh Altar 

Ş. Kayaman 

M. Bartınlıoğlu 

M. Bartınlıoğlu 

(Münazara) 

Tugay Ateş 

Coşkun Ertürk 

Orhan Alsaç 

Galip Kardam 

Feyiz Kılıç 

» Yıldırım Parlar 

Yunus Emre Adnan Balkanlı 

Tarih boyunca Masonluğa 
ve Masonlara yönelt i len 
saldırılar 16.10.1978 

Bitmeyen özlem 1.6.1973 

M a s / , davranışlar ve ilgil i 
anekdot lar 8.6.1978 

1. derecenin anlamı 22.6.1978 

Masonluk (kuruluş ve 
idaresi) 14.9.1978 

Masonik ilkeler tüm 
yaşantımızda her zaman 
tatbik edilebil ir mi? 23.6.1978 

Sevgi üzerine 1 

Sevgi üzerine 2 

Masonlukta demokrat ik 
idare 

Ritüellerimiz 

3.10.1978 

10.10.1978 

14.6.1978 

14.9.1978 

Masonluk ve mil l iyetçil ik 27.9.1973 

Mason ve Masonluk 
üzerine 

Neden buradayız? 

25.10.1978 

7.6.1978 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

C — İZMİR VADİSİ 

Masonluk ve haricî 
İzmir İbrahim Tosuner alemdeki görevleri 8.6.1978 

W. A. Mozart ' ın biyografisi 
ve eserlerinden Sihirl i 

Fromethee Doğan Dirlik f lût 'ün banttan takdimi 7.6.1978 

Semboller üzerine bir kaç 
» kelime 21.6.1978 

» Doğan Dirik Mozart 11.10.1978 

» Çetin Toktay Konfüçyüs 22.11.1978 

Eski Mükellef iyetler 'den 
Ümit bir bölüm 23.6.1978 

Türk Masonluğunun 
gelişmesi için neler 

Eylem Argun Ataoğuz düşünülebi l ir? 5.6.1973 

» Ali Özbay Ahîlik 12.6.1978 

D — BURSA VADİSİ 

Nilüfer ibrahim Yaşar Tolerans 24.10.1978 

» Yücel Alt ınköprü Vazife 21.11.1978 

MİMAR SİNAN 
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KİTAPLAR ARASINDA 

Franmasonluğun Bugünkü Büyük 
Sorunları (Problemleri) 

A L E C M E L L O R 

Belfond, Paris, 1977. 193 ss. 45 Fos. 
G.L.N.F., Lutece Bölge B. Üs. A. W. BARNETT K. tarafından 
gözden geçiri lmiştir. 

Ars Quator Coronatorum, V. 89. s. 190 (1977) dan, 

Türkçesi : M. GÖKDOĞAN 

Alec MELLOR, ingil izce konu 
şan mason ik çevrelerde «Ayrık 
düşmüş Kardeşlerimiz - Fran-
masonlar» adlı ve 1969 da Ge-
orge C. Harrap Ltd. tarafından 
ingilizce tercümesi neşredilen 
kitabı ile çok iyi tanınmaktadır. 
Bu yayın, kendisinin 1971 de 
mason oluşundan önce idi. 

Az bil inen bir şey, onun Mes
leğe intisabından sonra Mason

luk üzerine, henüz Fransızca'
dan ercüme edi lmemiş y e d i 
kitap daha yazmış olmasıdır. 
Buna rağmen, maksada yararl ı 
olmakta ve Fransız Halkı 'na. 
yurtiçi rında M u n t a z a m 
bir Franmasonluk bulunduğunu 
ve yüz yıl önce Grand Orient de 
France'ın mason ik i n t i z a m 
dan ayrılarak sahte, Gayrımun-
tazam, athâist ve siyasete sap
mış bir organ oluşundan beri , 
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Mesleğe karşı yapılan suçla
maları bertaraf etme yolunda 
be raber I i k g e re k t i ğ i n i ani at
maktadır. 

Fransa'da maaresef, munta
zam masondan çok gayrımun-
tazam vardır. Bu memlekette 
geçerl i , saf Masonik ObecP 
yans - Fransız Millî B. Locası 
Alec M eli ar gibi bir üyeye malik 
olmakla cidden mutludur. O, 
yalnız Meslek' in i lkelerini des
teklemek, yaşam ve çalışmala
rında tabik etmekle kalmayıp 
çabuk işleyen hukukçu kafası 
ile, kuvvetl i kalemini de kulla
narak sahte masonluğa karşı 
savaşa katılmaktadır. 

Son ki tabı, herbiri ayrı bir özel 
konuyu inceleyen üç ayrı bö
lümden oluşur. 

Birincisi, Roman Katolik Kilisesi 
ile meşhur çekişmenin - ki 
Fransa'da hakim olan Dindir • 
yatışmış ve uzun süreden beri 
Franmason olan Roman Kato-
liklerine ceza tatbik etmemekte 
olduğuna aitt ir. Alec Mellor 'un 
kitabını Peder Jean - Claude 
Desbrosse'a -genç bir Roman 
Katolik rahip- ithaf etmesi dik
kate değer; bu rahip Franma-
sonluğun Din'in hizmetkârı o l 
duğunu nakleden eski gerçek
lere inandığını, ancak, hâlâ, 
Mesleğe girenlere Kil ise'ce la
net yağdırılmasına esef ett iğini 
bildirmiştir. 

Gerçek bir masonik tevazu ile. 
Alec Mellor bu konunun çözül
mesinde kendi oynadığı mühim 
rolden hiç söz etmemiştir. 

Kitabın ikinci bölümü Kadın ve 
Franmasonluk' la meşgul olurki, 
bir çözüm yolu göremesek bile, 
kadınların 'lib.'i -yaşam iradesi-
artmış olan bu günlerde bilmez
likten gelinemeyecek b i r konu
dur. 

Fransa'da Kadın-Masonluk'u ve 
Karışık (Kadın-Erkek) Mason
luk, sahte (G.M.) erkek obedi-
yanslarınca yetişt ir i lmekte ve 
teşvik edilmektedir; onların 
damgasını taşır. Kadınlar, bu 
Kralî San'atı, paralel biçimde 
ve uygun yapacaklarsa, bunu 
m u n t a z a m bir şekilde 
yapmalarının daha iyi olacağı 
insanın aklına geliyor. (?) 

Alec Mellor, 18. yüzyılda kurul
muş «Adoption» Localarından 
başlayarak, eski bir G. O. Lo
casında, Franmasonluğa inisye 
edildikten sonra Paris'te 1895'-
te «Human Right» adlı parama-
sonik organizasyonu'nu kuran 
Maria Deraismes ve arkadaşla
rına ve hâlen Fransa'da, ingi l
tere'de ve diğer memleketler
deki Kadın ve Kadın-Erkek ku
ruluşlarına kadar tarihî bir etüt 
sergilemektedir. 

Sonra da, Kadınların kabulüne 
yanlı veya karşı olan pek çok 
kişinin görüşlerini de, taraf tut-
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modan, belgelemektedir. Son 
kript ik notu : «Masonik femi
n izmin nihaî zaferi belki önle
nemeyecektir, fakat bu aklın 
mağlubiyet i demek olur.» şek
lindedir. 

Kitabın son bölümünde Alec 
Mellor, zorunlu olarak, Gayrı-
muntazam Masonluk'un tefsir-
cileri 'nin - exegetists - «The 
double Tradit ion» çi f t gelenek 
dedikleri ve Anderson Anayasa
sının (Constitutions) sofist ik 
tefsir inden de -ukalaca- sözet-
mektedir. 

Bunlara göre, 1723 bir inci bas

kı Deist ve rasyonelist olarak 
«Stupid Atheist» leri, giriş için 
engellemekte fakat, zeki, akıl
lı olanlar hakkında bir imâ'da 
bulunmamakta; 1738 ikinci bas
kısı ise tam tersine Teist ve te
varüs edilen gerçekler diye or
taya atılan Temel İlkeler'den 
sapmalar gösteri lmektedir. 

Mellor K. daha sonra, İngiltere 
Birleşik B. L. nın birönceki B. 
Üs. nın 24 haziran 1975 de yap
tığı kuvetli bir bi ldir i 'den bah
sederek sonunda Elma ile Kurt 
arasında bir Birlik Sorunu söz-
konusu olamayacağını göster
meye çalışıyor! 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

Tekris Eb. Maş.'a 
Adı Doğumu tarihi Son Locası intikali 

Murat Timurhan Dağıstan, 1899 13.10.1960 Cağ 24. 8.1978 

Kemal Alankuş Sarıkamış, 1912 7.11.1963 Yükseliş 10. 9.1978 

Nidai Şarlak Konya, 1932 14. 2.1977 Delta 21. 9.1978 

Akın Doğan Akşehir, 1929 13.10.1975 Sevgi 21. 9.1978 

Haydar Köseoğlu Denizli, 1921 1. 3.1974 Uyanış 21. 9.1978 

Süleyman Arısoy İstanbul, 1920 28. 6.1973 Yıldız 24. 9.1978 

Talha Serhatli İstanbul, 1925 22.11.1974 Piramit 2.10.1978 

Aydın Özder Hopa, 1937 14.10.1976 Ahiler 21.10.1978 

İbrahim Kender Eskişehir, 1902 14. 4.1950 Kültür 18.11.1978 

Orhan Şenol Ankara, 1926 19. 6.1975 İzmir 20.11.1978 

Müeyyed Berdan İstanbul, 1911 20. 5.1957 Sevgi 28.11.1978 

E b / . Maş / . ' a intikal eden Kardeşlerimize E v / . U l / . Mi.'.'ndan sonsuz 
mağfiret ve kederli ailelerine ve bütün Kardeşlerimize sabırlar dileriz. 

HİÇ BİR ŞEY ÖLMEZ — HER ŞEY YAŞAR 
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ÜNLÜ MASONLAR 

Derleyen : Sahir ERMAN — Suha UMUR 

ANTOINE COMMENDİNGER 
1822 — ? 
İstanbul'da' ilk açılan Batı Musikîsi alet ve notalarını satan mağa
zaların en önemlisinin Macar asıllı sahibi. I872'de satın aldığı mağa
zayı «Piano et Musique — A. Commedinger» adı altında açarak 
uzun yıllar bu konuda İstanbullulara hizmet ett i . 

Antoine Commendinger K. \ , 10 mayıs 1864 tar ihinde İstanbulda 
l'Union d'Orient Locasında tekr is edilmiştir. 

İBRAHİM TEMO 
1865 — 1945 

Türk hekimi ve siyaset adamı, ilk öğrenimini Ohri 'de yaptı. İstanbul
da Rüşdiye'yi okuduktan sonra Askerî Tıbbiyeye g i rdi . Burada öğ
renci iken dört arkadaşı ile bir l ikte Abdülhamid istibdadına karşı 
hürriyet mücadelesi yapmak üzere gizli «İttihad-ı Osmanî» cemiye
t ini kurdu ve cemiyetin idare heyeti reisi oldu. 1908 hareketine ka
dar yurt dışında istibdadın yıkılması için çalıştı. Meşrutiyet in ilânın
dan sonra Türkiyeye geldi. Darülaceze müdürlüğünde ve Beyoğlu 
sıhhiye müfett işl iğinde bulundu. Daha sonra Romanyaya dönerek 
orada Senato üyeliğine seçildi. İstanbulda toplanan 1936 Balkan Tıp 
kongresine Romanya temsilcisi olarak katıldı. 

İbrahim Temo K. \ , 29 mart 1909 tarihinde İstanbulda Resne Mahfe-
linde 10 Mat. No. sı ile tekris edilmiş, hemen sonra 28 haziran 1909 
taibinde Muhibban-ı Hürriyet Mahfel ine kurucu üye olarak 7 Mat. 
No. sı ile katılmıştır. 
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ŞÜKRÜ ŞENOZAN 
1875 — 1954 

Türk hekimi ve şarkı bestekârı, idadî ve Mekteb-i tıbbiyeyi bi t i rdi . 
Belediye tabipl ikleri yaptı. Millî Mücadelede miralay olarak çalıştı. 
Sıhhiye vekâleti Hıfzıssıha şube müdürü oldu. 5. devrede Kastamo
nu mebusu seçildi. Sonra hekimlik yaptı . Küçük yaşta musikiye is
t idat gösterdi. Zekâi Dededen, Enderûnî Al i beyden, İzmirde Santo 
Şikârî 'den meşk et t i . Şarkı formunda eserler besteledi. Güftesini 
F. H. Demirelli K / . ' in yazmış olduğu «Gönül harareti sönmez şarab-ı 
kevserle» Buselik düyek şarkısı onundur. 
Osman Şükrü Şenozan K. \ , İstanbulda İdeal Locasının azasından 
idi. 

MEHMET CEMİL UYBADIN 
1881 — 1957 

Türk askeri ve devlet adamı. Harbiyeyi ve Harp akademisini bit irdi. 
Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve istiklâl harblerine katıldı. Ça
talca mıntıka kumandanlığı yaptığı sırada Tekirdağ mebusu seçildi 
ve Cumhuriyet Halk Fırkası kurucuları arasında yer aldı. C. H. P. 
genel sekreteri, İçişleri bakanlığı yaptı . 1950'ye kadar Tekirdağ mi l
letvekil i idi. 
İstanbulda Murat Mahfel inde tekr is edilmiş olan Cemil Uybadın K. \ , 
1929 yılında 33 dereceye yükselmiştir. 

M. KEMAL ÖKE 
1884 — 1955 

Türk hekimi. Askerî tıbbiyeyi bit i rdikten sonra Gülhane hastahane-
sine asistan oldu. Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl 
harplerine operatör olarak katıldı. İstiklâl madalyası aldı. Gülhane 
hastanesinde hocalığını sürdürdü. 1927 A. B. D. tıp kongresinde Tür-
kiyeyi temsil et t i . 
20 ocak 1925 tar ihinde 212 Mat. No. sı ile İstanbulda Muhibban-ı 
Hürriyet Mahfel inde tekris edilmiş olan M. Kemal Öke K. \ , 1930 ile 
1933 senesi arasında Büyük Üstat, 1948 ile 1955 seneleri arasında 
da Hakim Büyük Amir olmuştur. Açılıştan sonra Ülkü Locasının İ 
Mat. No. Iı üyesi olan M. Kemal K. \ , At las ve Libertas Localarına 
da kurucu üye olarak katılmıştır, 

MÜMTAZ FAİK FENİK 
1904 — 1974 

Türk gazetecisi. İstanbul Hukuk fakültesini , daha sonra Brüksel İk-
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tisadî il imler fakültesini bit irdi. Gazetecil iğe İstanbul Üniversitesinde 
okuduğu sıralarda başlayan Fenik, Cumhuriyet, Vatan, Tan, Ulus 
gibi gazetelerde muhabirl ik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü görev
lerinde bulundu. 1939'da Ankara radyosunda «Radyo Gazetesi» ya
yınını başlatt ı . 1949'da Demokrat Partinin yayın organı olarak çık
mağa başlayan «Zafer» gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve 
bu gazetenin başyazarlığını yaptı . İki dönem D. P. Ankara milletve
kil l iği, yapan Fenik, 1960'ta Yassıada divanında yargılanarak mahkûm 
edildi; af tan yarar lanarak cezaevinden çıktıktan sonra Son Havadis 
gazetesinde başyazılar yazdı ve bu çalışması ölümüne kadar sürdü. 
Mümtaz Faik Fenik K. \ , İstanbulda Resne Mahfel inde 21 mart 1929 
tarihinde 370 Mat. No. sı ile tekris edilmiştir. 

PAUL RAMADIER 
1881 — 1961 

Fransız Devlet adamı. Leon Blum zamanında Bakan 1941 de III. Cum
huriyetin sona ermesine ve Mareşal Pétain'in tam yetki ile Devlet 
Başkanı olmasına karşı çıkmıştır. Kurtuluştan sonra De Gaulle Hü 
kûmetinde Bakan olduktan sonra IV. Cumhuriyet in ilk Başbakanı ol
muş ve sonraki Hükümetlerde de Bakanlık yapmıştır. 
22 şubat 1913 te Rodez vadisindeki La Parfari te Union L. da tekris 
edilmiş ve 25 yıl süre ile La Nouvelle Cordial i té L. nın Ü. M. ligini 
yapmıştır. 

ALEXANDRE GENDEBIEN 
1789 — 1869 
Belçikalı Devlet adamı. Çeşitl i Hükümetlerde Bakanlık yapmıştır. 
Bruxelles vadisindeki Les Amis Philanthropes L. üyesi idi. 

LUIGI BOSSI 
1758 — 1835 
İtalyan tar ihçis i . Aynı zamanda arkeolog. Mil letvekil l iği ve Devlet 
müşavir l iği yapmıştır. Mi lano Devlet Arşivinde bulunan bir belgeden 
mason olduğu anlaşılmakta ise de, L. sı belli değildir. 

PIETRO DAMIANO ARMANDI 
1778 — 1855 
İatlyanGenerali. Fransız generallerinden Massena'nın komutası al
t ında, Cenova'nın savunmasına katılmış, Napolyon'un çeşit l i savaş
larında yararlık göstermiştir. Son günlerinde Fransa'da Saint-Clond 
Kütüphanesinin müdürlüğünü yapmıştır. 
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Brescia vadisindeki Reale Àmalia Augusta L nda ikinci Nazır oi-
muştur. 

JEAN BAPTISTE CHAMPAGNY 
1756 — 1834 
Cadore Dükü. Etats-Généraux'da soyluların mil letviki l i . 
1804 te İçişleri, 1807 de Dışişleri Bakanı, 1806 dan 1814 e kadar 
Fransız Büyük Locası Büyük Koruyucusu olmuştur. 

KONT LEVIN LEONTEVIÇ BENNIGSEN 
1745 — 1826 
Rus generali . 1788 Türkiye, 1793 Polonya ve 1796 İran savoşiannda 
komutanlık etmiştir. 1301 de Çar Birinci Pol'ün taht tan indiri lmesi ve 
öldürülmesile sonuçlanan ayaklanmaya katılmıştır. 

1776 da Petersburg vadisindeki «La Candeur» L nı kurmuş ve bu 
L. da Ü. M. olmuştur. 

ION BRATIANU 
1821 — 1891 
1881 den 1888 e kadar Romanya Başbakanı. 
Paris'te tekris edildikten sonra Romanya'daki Steauna Dunarei (Tu
na yıldızı) L nın kurucularından olmuştur. 

LOUIS BLANC 
1811 — 1882 
Fransız tar ihçisi ve Devlet adamı. Napolyon devrinde yur t dışı edil
miş, İmparator luğun sona ermesini müteakip mil letvekil i ve senatör 
olmuştur. 

Valence vadisindeki Humanité de la Drome L. üyesi idi. 

RICHARD COLLEY 
1760 — 1842 
Mornington Kontu ve Wellesley marki 'si İngiliz geenrali, diplomatı. 
Dışişleri Bakanlığı ve Hindistan Genel Vali l iği yapmış, t icaret in ser
bestl iğini ve katol iklerin dinî özgürlüklerini savunmuştur. Wel l ington' 
un kardeşi idi. 

Tr im vadisindeki 494 numaralı bir ir landa L. da tekris edilmiş ve ba
basının B. Ü. lıktan ayrılmasından 5 yıl sonra 1782 de İrlanda B. L. da 
B. Ü. olmuştur. 

80 




