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Arkadaşlarından daha gayretli idi 
Ve daha büyük bir şöhrete erişecekti. 
Bu büyük hakimin adı Euclides'tî 

bu büyük usta 
Bu merdivenin üst basamağında alanlara 
Bu san'atta tekemmül etmeleri için 
Daha az mücehhez olanlara 
Bilgi vermelerini emrediyordu. 
Böylece herkes bir başkasına öğretiyor 
Ve birbirini erkek ve kız kardeş gibi seviyordu. 

Bu suretle, geometriyi iyi bilmek sayesinde 
Masonluk san'atı doğmuş oldu. 
Usta Euclides Mısır ülkesinde 
Bu geometri şan'atını böylece kurdu. 

Bu geometrinin ilk maddesi şudur : 
Usta mason tamamiyle kendinden emin 
Kararlı, güvenilir ve samimî olmalıdır 
O bundan hiç bir zaman pişman olmıyacaktır. 

REGİUS'ten 



ARAŞTIRMALAR 

Türk Masonluğunun Nüfus Coğrafyası 
Ya Da Matrikül Hareketleri 

III. Bölüm 

Nail GÜRELİ 

Türk Masonları orasında tekris, gayri muntazamlılk ve devam 
konusunda Dir araştırmayı kapsayan çalışmamızın ilk bölümü Mimar 
Sinan Dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştı. Bu araştırmanın «Lo
calara göre tekrislerin yaş ve meslek grupları» ara başlıklı bölü
münde, tüm muhterem localarda 1948 yılından 1975 Eylülüne kadar 
erişt irmesi yapılanların yaş ve meslek gruplarında dikkat i çeken bazı 
özell ikler üzerinde genel olarak durulmuştu. Geçen sayıdaki II. bö
lümde de devam konusunda yapılan araştırmalar yansıtılmıştı. 

Bu konudaki araştırmalara dah geniş biçimde duyulabi lecek 
ilgiyi karşılamak ve bir ö lçüde belgesel niteliği tamamlamak düşün
cesiyle, söz konusu özel ik lere kaynak olan çizelgenin tümünü aşa
ğıda sunuyoruz. 

Hatır lanacağı gibi, 1948 yılında yeniden çalışmaya başlayan 
muhterem localarda ilk tekr is 1957 yılında yapılmıştır. Aşaığdaki ç i -
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zelgede 1952 yılından 1975 sonuna kadar muhterem localarda tek-
ris edilenlerin (1948-1960) - (1961-1970) - (1971-1975 Eylül) olmak 
üzere üç zaman di l imi hal inde yaş ve meslek gruplarının dökümü 
yer almaktadır. Zaman di l imlerinde ilk belirt i len yıl , o muhterem lo
canın kuruluş yılıdır. 1975'de ve daha sonraki yıllarda kurulan muh
terem localar doğal olarak bu çizelgeye alınamamıştır. Meslek grup
larında «şirket çalışanı» bölümüne banka, sigorta v.b. kuruluşlarda 
çalışanlar, «serbest meslek» bölümüne ise doktor, avukat, muhase
beci v.b. girmektedir. 

Localar 

Y A Ş 
Tekris 
sayısı 

G R U P L A R I 

20-30 31-40 41-50 
yaş yaş yaş 

51 -
yaş 

M E S L E K G R U P L A R I 

Devlet Şirket Serbest Tüccar öğren. Em. 

memuru çalış, meslek sanayici ci 

İDEAL 

948—960 67 4 29 27 7 33 13 14 5 — 2 

961—970 56 4 30 16 6 20 24 8 3 — 1 

971—975 20 6 6 6 2 3 3 3 10 1 — 

Toplam 143 14 65 49 15 56 40 25 18 1 3 

KÜLTÜR 

948—960 91 4 35 35 17 27 23 23 14 — 4 

961—970 61 2 32 22 5 20 18 12 8 — 3 

971—975 26 1 8 14 3 10 11 2 3 — — 
Toplam 178 7 75 71 25 57 52 37 25 — 7 

ÜLKÜ 
j I 

948—960 115 12 42 51 10 43 20 23 26 — 3 

961—970 46 9 11 20 6 13 12 12 8 — 1 

971—975 36 2 11 18 5 8 10 9 9 — — 
Toplam 197 23 64 89 21 64 42 44 43 , d 

KARDEŞLİK 

948—960 91 9 40 32 10 28 12 32 17 — 2 

961—970 72 11 28 23 10 15 21 14 15 6 1 

971—975 24 9 12 2 1 3 14 6 1 — — 
Toplam 187 29 80 57 21 46 47 52 33 6 3 
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Y A Ş G R U P L A R I 
Tekris 20-30 31-40 41-50 

Localar sayısı yaş yaş yaş 
5 1 -
yaş 

M E S L E K G R U P L A R I 
Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 

memuru çalış, meslek sanayici ci 

HÜRRİYET 

94&—960 105 5 50 40 10 19 30 25 28 — 3 

961—970 70 6 30 29 5 13 26 8 20 1 â 

971—975 13 1 7 5 — 2 6 1 4 — — 
Toplam 188 12 87 74 15 34 62 34 52 1 5 

SEVGİ 

948—960 97 13 45 28 11 30 21 22 18 — 6 

961—970 66 3 26 33 4 20 16 20 9 — 1 

971—975 28 1 11 12 4 9 9 6 4 — — 
Toplam 191 17 82 73 19 59 46 48 31 7 

ATLAS 

948—960 45 4 25 13 3 3 13 12 17 — — 
961—970 35 10 12 8 5 — 10 7 18 — — 
971—975 16 7 7 2 — — 5 5 6 — — 
Toplam 96 21 44 23 8 3 28 24 41 

MÜSAVAT 

950—960 40 9 12 17 2 19 11 6 3 — 1 

961—970 26 8 14 2 2 7 6 5 7 3 1 

971—975 20 7 6 5 2 3 7 6 2 2 — 
Toplam 86 24 32 24 6 29 21 17 12 5 2 

LİBERTAS 

952—960 20 — 9 4 7 2 6 4 8 — 
961—970 14 3 7 3 1 2 2 6 4 — — 
971—975 7 2 2 3 — — 6 — 1 — i— 
Toplam 41 5 18 10 8 4 14 10 13 — — 

HAKİKAT 

953—960 51 3 23 24 1 5 10 18 18 — — 
961—970 52 7 25 18 2 5 9 19 17 2 — 
971—975 19 7 7 1 4 2 6 1 7 3 — 
Toplam 122 17 55 43 7 12 25 38 42 5 — 
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Y A Ş G R U P L A R 1 M E S L E K G R U P L A R I 

Tekris 20-30 31-40 41-50 5 1 - Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 

Localar sayısı yaş yaş yaş yaş memuru çalış. meslek sanayici ci 

AHENK 

954—960 31 4 15 8 4 16 4 7 2 — 2 

961—970 44 5 18 18 3 12 8 12 12 — — 
971—975 30 4 10 13 3 9 10 9 1 — 1 

Toplam 105 13 43 39 10 37 22 28 15 — 3 

FAZİLET 

954—060 34 2 12 15 5 9 7 11 6 — 1 

961—970 33 2 14 14 3 7 8 10 7 1 — 
971—975 30 3 14 11 2 5 10 9 5 — 1 

Toplam 97 7 40 40 10 21 25 30 18 1 2 

ERENLER 

957—960 27 1 5 14 7 19 3 5 — — 
961—970 63 3 17 29 14 26 12 17 7 — 1 

971—975 43 5 21 15 2 10 16 9 7 — r 

Toplam 133 9 43 58 23 55 31 31 14 — 2 

DELTA 

957-^960 4 — 1 3 — 2 — 1 1 — , — 

961—970 26 — 12 13 1 8 10 2 6 — — 
971—975 4 1 2 1 — — 2 2 — — — 
Toplam 34 1 15 17 1 10 12 \ 5 7 — 

SADIK DOSTLAR 

958—960 6 — 3 1 2 1 1 2 2 — — 
961—970 48 6 14 16 12 18 13 7 9 — 1 

971—975 26 5 9 10 2 3 13 4 6 — — 
Toplam 80 11 26 27 16 22 27 13 17 — 1 

ÜLKE 

959—960 6 1 3 2 — 1 — 2 3 — — 
961—970 76 1 31 41 3 21 23 15 16 — 1 

971—975 60 8 26 17 9 11 25 5 17 — 2 
Toplam 142 10 60 60 12 33 48 22 36 — 3 

8 



Y A Ş G R U P L A R I M E S L E K G R U P L A R I 

Tekris 20-30 31-40 41-50 51 - Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 

Localar sayısı yaş yaş yaş yaş memuru çalış^ meslek sanayici ci 

ŞEFKAf 

959—960 9 — 1 7 1 3 1 5 — — — 
961—970 54 1 13 29 11 22 15 5 9 —• 3 

971—975 26 1 11 10 4 5 12 6 3 — — 

Toplam 89 2 25 46 16 30 28 16 12 3 

HÜMANİTAS 

961—970 29 4 11 9 5 -- 6 4 19 — — 
971—975 18 6 6 3 3 — 6 4 8 — —-
Toplam 47 10 17 12 8 — 12 8 27 

HULUS 

961—970 35 6 12 16 1 — 6 4 12 3 — 
971—975 17 5 5 3 4 1 10 • 19 18 4 — 
Toplam 52 11 17 19 5 1 16 23 30 7 

FREEDOM 

961—970 23 2 12 9 — 1 11 2 9 — 

971—975 8 — 6 2 — — 7 — 1 — 

Toplam 31 2 18 11 — 1 18 2 10 

DEVRİM 

962—970 59 4 27 18 10 10 16 18 14 1 

971—975 43 6 18 16 3 8 6 14 15 — 

Toplam 102 10 45 34 13 18 22 32 29 1 

PINAR 

965—970 16 4 9 2 1 4 7 5 — — 

971—975 12 - 6 6 — — 8 — 4 — — 

Toplam 28 10 15 2 1 12 7 9 — — 

SEVENLER 

965—970 26 1 6 18 1 13 2 6 5 — 

971—975 23 3 8 11 1 4 11 4 2 1 

Toplam • 49 4 14 29 2 17 13 10 7 1 
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Y A Ş G R U P L A R I M E S L E K G R U P L A R I 

Tekris 20-30 31-40 41-50 5 1 - Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 
Localar sayısı yaş yaş yaş yaş memuru çalış, meslek sanayici ci 

HİSAR 

966—970 28 7 5 13 3 4 9 7 3 3 2 
971—975 22 3 9 8 2 4 8 4 6 — • — 
Toplam 50 10 14 21 5 8 17 11 9 3 2 

ÜÇGEN 

971—075 19 3 5 9 2 4 9 5 1 — — 

ÜÇ fŞIK 4 

971—975 36 8 13 10 5 5 18 5 4 4 — 
İSTANBUL 
TOPLAMI 2.523 290 1.012 947 274 638 702 579 526 35 48 

A N K A R A V A D 1 s i 

UYANIŞ 

94a—960 198 12 60 95 31 126 17 29 17 — 9 
961—970 78 9 29 30 10 38 16 16 4 — 4 
971—075 44 6 22 11 5 26 6 7 2 1 2 
Top lam 320 27 111 136 46 190 39 52 23 1 15 

DOĞUŞ 

949—960 142 15 53 57 17 103 21 13 3 2 
961—970 142 15 47 61 19 77 28 22 6 5 4 
971—975 20 1 8 6 5 14 2 2 1 1 
Top lam 304 31 108 124 41 194 51 37 10 5 7 

YÜKSELİŞ 

950—060 211 9 81 62 39 160 12 28 8 3 
961—970 118 4 32 64 18 91 8 5 5 3 6 
971—975 40 — 19 13 8 23 4 6 1 — 6 
Top lam 369 13 132 159 65 274 24 39 14 3 15 

10 



Y A Ş G R U P L A R I 

Tekris 20-30 31-40 41-50 

Localar sayısı yaş yaş yaş 

M E S L E K G R U P L A R I 

5 1 - Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em 

yaş memuru çalış, meslek sanayici ci 

İNANIŞ 

951—860 112 16 31 50 15 88 4 13 5 *— 

961—970 51 3 21 17 10 30 4 7 4 
1 

971—S75 37 4 17 13 3 19 6 9 2 1 

Toplam 200 23 69 80 28 137 14 29 11 1 

BİLGİ 

951—960 78 5 31 39 3 50 6 15 7 — 
961—970 53 8 20 16 9 26 14 9 —- 3 

971—975 28 4 9 15 — 14 10 3 — 1 

Toplam 159 17 60 70 12 90 30 27 7 4 

BARIŞ 

954—960 13 2 5 4 2 9 — 2 1 — 
961—970 20 2 8 6 4 13 — 4 2 1 

971—975 10 — 2 3 5 5 — 4 1 

Toplam 43 4 15 13 11 27 T 10 4 1 

DİKMEN 

954—960 12 — 8 4 — 3 1 4 4 — 
961—970 38 2 16 15 5 12 8 10 5 

971—975 17 3 11 2 1 3 10 2 — 1 

Toplam 67 5 35 21 6 18 19 16 9 1 

YILDIZ 

956—960 36 1 14 14 7 28 1 6 — — 
961—970 42 3 15 21 3 18 8 11 1 

971—975 30 1 9 11 9 19 3 5 2 

Toplam 108 5 38 46 19 65 12 22 3 

ÇANKAYA 

961—970 56 7 23 19 7 36 15 2 2 

971—975 36 5 12 15 4 18 10 3 4 

Toplam 92 12 35 34 11 54 25 5 6 



Y A Ş G R U P L A R I 
Tekris 20-30 31-40 41-50 

Localar sayısı yaş yaş yaş 
5 1 -
yaş 

M E S L E K G R U P L A R I 
Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 

memuru çalış, meslek sanayici ci 

ARAYIŞ 

964—970 56 5 26 19 6 29 13 8 4 1 l 
971—975 39 2 23 12 Z 17 11 6 5 — mm 

Toplam 95 7 49 31 8 46 24 14 9 1 1 

ÜÇGÜL 

964—970 18 — 13 5 — 14 4 
971—975 18 2 7 7 2 10 — 5 — 2 1 
Toplam 36 2 20 12 2 24 — 9 — 2 1 

AHİLER 

969—970 9 — 1 6 2 1 3 3 2 
971—975 35 5 18 12 .— 7 18 6 3 1 
Toplam 44 5 19 18 2 8 21 6 6 1 2 

ÇAĞ 

969—970 5 — 2 3 —* 2 2 1 _ 
971—975 25 2 17 6 — 10 5 8 2 _ 
Toplam 30 2 19 9 — 12 7 9 2 — — 
GÖNÜL MİMARLARI 

971—075 70 8 30 22 10 28 11 12 12 1 6 

EŞİTLİK 

972—975 11 2 5 4 — 4 — 6 1 — — 

ANKARA 
TOPLAMI 1948 163 745 779 261 1171 277 293 117 21 69 

İ Z M İ R V A D İ S İ 

İZMİR 

948—960 84 12 24 38 10 36 14 20 12 2 
961—970 37 3 21 10 3 11 10 6 9 1 
971--975 28 4 15 5 4 9 7 6 3 2 1 
Toplam 149 19 60 53 17 56 31 32 24 2 4 
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Y A Ş G R U P L A R I M E S L E K G R U P L A R I 

Tekris 20-30 31-40 41-50 5 1 - Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 

Localar sayısı yaş yaş yaş yaş memuru çalış. meslek sanayici ci 

NUR 

952—960 79 17 34 18 10 19 13 25 22 — — 
961—970 22 3 12 7 — 7 10 4 1 — — 
971—975 33 4 19 8 2 6 15 6 6 — — 
Toplam 134 24 65 33 12 32 38 35 29 — 

PROMETHEE 

952—960 35 6 10 15 4 4 19 7 5 — — 
961—970 19 4 8 3 4 — 11 3 5 — — 
971—975 11 — 8 2 1 — 7 2 2 — — 
Toplam 65 10 26 20 9 4 37 12 12 — — 

KEMAL 

95&—960 26 2 14 6 4 12 1 8 5 — — 
961—966 (*) 4 — 3 — 1 2 1 1 — — — 
Toplam 30 2 17 6 5 14 2 9 5 — 

GÖNÜL 

955—960 23 1 13 7 2 4 5 8 4 — 2 

961—970 34 2 14 14 4 11 6 10 6 — 1 

971—975 21 — 9 7 5 9 4 5 3 — — 
Toplam 78 3 36 28 11 24 15 23 13 3 

İRFAN 

955—960 25 1 8 13 3 5 9 6 4 — 1 

961—970 46 4 19 18 5 16 13 9 8 — — 
971—075 24 — 18 5 1 6 5 11 2 — — 
Toplam 95 5 45 36 9 27 27 26 14 — 1 

ÜMİT 

955—960 32 6 14 10 2 16 3 12 1 — — 
961—970 33 5 16 8 4 12 12 5 4 — — 
9 7 1 - 0 7 5 16 1 7 8 — 3 6 4 3 — — 
Toplam 81 12 37 26 6 31 21 21 8 — — 
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Y A Ş G R U P L A R I 
Tekris 20-30 31-40 41-50 

Localar sayısı yaş yaş yaş 

M E S L E K G R U P L A R I 

5 1 - Devlet Şirket Serbest Tüccar Öğren. Em. 

yaş memuru çalış, meslek sanayici cl ( * * * ) 

EPHESUS 

965—970 12 5 3 3 1 2 9 1 — — 
971—975 32 1 26 5 — 5 15 5 5 — 
Toplam 44 6 29 8 1 7 24 6 5 — 
EYLEM 

9 7 0 - 3 7 5 26 4 16 4 2 4 8 7 4 1 

İZMİR 
TOPLAMI 702 85 331 214 72 199 203 171 114 3 

GENEL 
TOP. (xx) 5173 538 2088 1940 607 2008 1177 1043 757 59 

(*) Kemal Muhterem Locasının 33 üyesinden 21'i istifa edince muhterem loca 13 Ma
yıs 1966'dan sonra çalışmalarını sürdürememiştir. 

(**) Araştırmanın İlk bölümünde yer alan tablolarda görülen tekris toplamına ilişkin 
rakamlar 1975 Eylül ayına kadar olan rakamlardır. Burada ise 1975 yılı sonuna 
kadar olan rakamlar ve toplamları alınmıştır. 

( * * • ) Bu kolon (emekli) grubunu belirlemektedir. 
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MASONİK KONULAR 

Mabette Dua (*) 
Naki Cevad AKKERMAN 

Tanrı'nın esirgeyen bağışlayan adıyla 
Önsüz sonsuz bu muhteşem kâinatı yaratan 
Esirgeyen bağışlayan inayeti bol olan 
Sanı yüce ulu Tanrı! Mihrabının önünde 
Kudretine iman eden saf bağlayan bizlere 
Nefsimizi arıtmada insanlığa hizmette 
Yardım lütfet seni kutsal seni ilâh bilene; 

Ruhumuzda yatan ülkü: sevgi dolu acısız 
Şefkat huzur barış neş'e ışık dolu tasasız 
Güzellikle iyilikle doğrulukla süslenen 
Irk renk din dil gelenekler ayrılığı gütmeyen 
Kansız kinsiz ululaşmış dalâletten arınmış 
Felâkette ıstırapta! birbirine sarılmış 
Cihanşümul bir insanlık dünyası ki orada 
«Akıl hikmet irfan iz'an nur'i ziya» ve zekâ 
Hüküm sürsün kardeşliği mutluluğu sağlasın 
Ve evrensel bir uyumla birbirine bağlasın 
Sona ersin toplumdaki kargaşalar acılar 
Buna muhtaç ruh verdiğin kutsadığın insanlar 

Âlemleri en görkemli güzellikte donatan 
Öğütleri gerçek yolla fazilette toplanan 
Ulu Tanrı! Sana tapan sana bağlı kullarız 
Ortağın yok benzerin yok fenden medet umarız 
Sana minnet sana şükran duygusuyla el açan 
Niyaz eden bize güç ver gücü büyük yaratan 

Amin. 

(*) Nak i Cevad A K K E R M A N K. ta ra f ından ka leme a l ınmış o lan b u şiir, M i tha t 

FENMEN K. ta ra f ından bestelenmiş bul ummaktadır. Nota lar ın fo tokopi ler i ar-

ş iv imizdedir . Di leyen M u h . LL. ile KK. in başvurmalar ı hal inde, kendi ler ine bir 

f o tokop i vr i lmesi mümkündür . S. E. 
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Tarih Boyunca Masonluğa ve 
Masonlara Yöneltilen Saldırılar (*) 

Mustafa GÜRSEL 

Eski ve yeni, yerli ve yabancı kaynaklarda masonluğun ve mason
ların karşısında yer alan yazar, düşünür, din adamı ve devlet adam
larımın neler .yazıp söylediğini araştırdım; daha doğru b i r deyimle 
araştırmağa çalıştım. 

Bu alanda söylenmiş ve yazılmış herşeyi bulacaklarını uman kar
deşlerim hayal kırıklığına uğrayabil ir ler. Bu bakımdan hemen ilâve 
etmeliyim ki, masonluk tarihinin çok geniş ve kapsamlı bir bölümü
nü içeren bu konuda, kardeşiniz bir iddia sahibi de değildir. 

Konuya girerken, tar ih boyunca masonluğa yönelt i len saldurılar-

(*) 16.10.1978 tar ih inde BARIŞ M'uh. L. da ver i len konferans. 
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do, saldırganların aynı amaca nekadaır farklı yol lardan gitmekte ol
duklarını gösteren bir tabloyu gözlerinizin önüne sermek ist iyorum. 

Masonluk, bazı katolik yazarlara göre bir şeytan sinagogu, bazıları
na göre uluslara raisi büyük projelerin beslediği ve emellerinin ger
çekleştir i lmesi için gerekt iğinde cinayetler işliyebilecek olan bir 
MAFİA örgütüdür. Antisemit lere, yani yohudi düşmanlarına göre, 
masonluk, İsraerin el inde bir aletten ibarettir. Yine birtakım yazar
lara göre de anglo-sakson emperyalizminin bir organı; bazılarınca 
da «karşılıklı yardımlaşma kurumu»ndan başka bir şey değildir. 

Masonluk, biraz da ist 'smcra »müsait kapalılığı nedeniyle olacak, 
tar ih boyunca papalardan başlıyarak pek çok müellif kurum ve oto
ritelerin saldırısına uğramıştır. Masonluğun tarihi kadar eski olan 
bu saldırılar bugün de sürdüğü gibi, bundan böyle de arkasının ke
sileceği ni beklememel iy iz. 

Gerçekten, masonluk, £11. yüzyıldaki operatif kuruluşundan başlı
yarak bugünkü spekülatif kuruluşuna kadar, en başta katolik ki l i
sesinin amansız baskı ve saldırısına maruz kalmıştır. Bunun nedeni 
de, masonik düşünce ve davranışın belirli ve organize bir akım hü
viyetini kazanıp gel işmekte olduğunu gören kil isenin, kendi fanatik 
ve karanlık baskısını sürdürmede güçlük çekeceğini anlamasıdır. 

Anderson'ın yasaları derlediği 1723 yılından başlamak üzere, XX. vüz-
yılın başına kadar geçen süre içinde sekiz papa tarafından yayın
lanmış olan 16 aforoz beyannamesi ile masonluğun lanetlenmiş o l 
duğunu düşünürsek karşılaşılan tepki hakkında bir f ikir edinmiş 
oluıruz. 

Bu cümleden olarak, 1751 yılında papa XIV. Benoit, masonluğa int i 
sap eden bir katol iğin «ipso facto» yani o andan it ibaren afaroz 
edi lmiş sayılacağını bildirmiştir. Şayanı dikkat olan husus, katol ik 
kil isesinin bu aforozunun yakın tarihlere kadar devam etmiş olma
sıdır. Kilisenin bu görüşü, masonluğu, katolik dogmalarını inkâr 
eden bir kurum olarak kabul etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Papanın masonluk aleyhindeki tu tumu, İtalya ve İspanya'da çok 
etkin olmuş ve bu ülkelerde masonluğun resmen yasak edilmesine 
ve masonlara işkence edilmesine kadar varmıştır. Katolik ülkelerde
ki bu davranış bugün artık hızını ve etkisini kaybetmiştir. Zira, artık, 
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masonluğun katolik dinine karşı değil , doğrudan doğruya katol ik 
rahiplerin taassubuna karşı olduğu anlaşılmıştır. 

Fransa'da, Léo Taxil ve Paul Rosen'in önderl iğinde masonluğa yö
neltilen saldırı ve iftira kampanyası Fransız kamuoyunda gerçeklere 
tamamen aykırı bir klişe oluşturmaya muvaffak olmuştur. Bununla 
beraber, Fransa'da masonların siyasî ikt idara çoğuzaman hâkim bu
lunmaları nedeniyle durum, İtalya ve İspanya'dan farklı olmuştur. 
Hatta, eskiden papalık emirnamesinin siyasî ikt idar tarafından res
men onaylanması gerekt iği , aksi takdirde «lex non promulgata non 
obligat» yani «yayınlanmayan kanuna uymak mecburiyeti yoktur» 
şeklindeki hukuk kuralına uyularak böyle bir emirnamenin uygulan-
mıyacağı ileri sürülmüştür. 

Masonluğa karşı cephe alanlar sadece dinci çevreler değildir. Özel
likle faşist-total i ter ülkeler ve sistemler de masonluğa karşıdırlar. 
Masonluğun temel düşünce sisteminde yatan liberalizm ve endividü-
alizm, total i ter düşünceye ters düşmektedir. Bu sebepledir k i , İspan
ya, faşist İtalya, Portekiz, Çarlık Rusyası ve Nazi Almanya'sı mason
luğu yasaklamıştır. 

Almanya'da, 1. Dünya savaşının kaybedilmesi ve imparator luğun tas
fiyesinden sonra ülkede beliren kararsızlık, şaşkınlık ve sefalet, halk 
tabakalarında, gerçek mahiyeti tam olarak anlaşılmamış olan bazı 
kurum, sistem ve akımlara karşı bir korku atmosferi oluşturmuştur. 

Bu durumdan faydalanmak isteyen general Erich Von Ludendorff, 
dikkatleri savaşın bellibaşlı sorumlusu olan kendisinden ve silah ar
kadaşlarından saptırmak amaciyle yahudilere, cizvitlere, komünist
lere ve masonlara karşı büyük bir propaganda savaşına gir işt i . 

3. Reich yıllarında masonluk en karanlık günlerini yaşadı. Ludendorff 
tarafından veba olarak nitelenen masonluğa karşı başlatılan bu sal
dırının etkileri çok sürdü ve, sonuç olarak 1935 de masonluk tasf iye 
edildi. Locaların malları, sözde resmî olarak tayin edilen tasfiye 
hey'etleri marifetiyle ve düzme satış ve devir muameleleri ile Devlete 
mal edildi. Gerçekte ise, localar yağma edilmişti. Hai'kı, masonluğun 
karanlık, esrarengiz ve dolayisiyle korkulacak gizli biır örgüt olduğu
na ve Devletin uyanıklığı sayesinde maskesinin düşürüldüğüne inan
dırmak için, localardan çalınan masonik eşyalar sergilerde teşhir 
edildi. 
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Nasyonal-Sosyalist rej im, 242 locaya mensup 5300 üyeden 2000 ka
darını ülkeden sürmüş, 662 sini herhangi bir meslek icrasından me-
netmiş, 492 sinin mallarını müsadere etmiş, 159 birader de temerküz 
kamplarında ölmüştür. Bu arada, 20 Temmuz 1944 de Hit ler 'e karşı 
düzenlenen suikast teşebbüsüne katıldıkları gerekçesiyle, birçok 
ünlü Alman aydını ile bir l ikte, 1935 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi 
Charles Von Ossietzky biraderimiz de ölüm cezasına çarptırı lmış
tır. 

Sosyalist ülkelerin tutumuna gelince, sosyalist sistemin masonluğu 
reddetmesi aslında normal karşılanmalıdır. Zira, masonluk, ferdi 
yetçi bir görüşten hareket ederek, dünyadaki iyilik ve mutluluğun 
kişisel sevgi ve biraz do platonik olan iyilik duyguları ile kurulabile
ceği ve, dünyadaki bütün kötülüklerin aklın üstünlüğü, hemcinsleri
ni sevme, bencil l ikten uzaklaşma gibi kişisel meziyet ve üstünlük
lerle yokedilebileceği ve böylece bir mutluluk mabedi kurulabileceği 
inancındadır. Bu durumda, masonluk, ferdi içinde yaşadığı toplum
dan tecr i t etmiş ve tek tek kişileri terbiye etmek ve aileyi kuvvetlen
dirmek suretiyle gayeye erişilebileceğini kabul etmiştir. Oysa bu t u 
tum sosyalizm ile taban tabana zıttır. Toplumcu ve realist bir açıdan 
hareket eden sosyalizm, fert lerden ziyade toplum koşul lan ve top
lum düzeni üzerinde durmakta ve fert leri bu düzen içinde değerlen
dirmektedir. Bundan dolayı da masonluğu bir burjuvazi sistemi ola
rak görmektedir. 

Fakat bazı komünist parti leri, masonluğa karşı, Sovyet Rusya kadar 
sert davranmamaktadiir. Örneğin, 1945 yılında Fransız Komünist 
Partisi, masonların, part i tüzüğüne uymak sortiyle, Komünist Part isi
ne girebileceklerini kabul etmiştir. Buna paralel olarak, Mason Grand 
Oollege'i de masonluğun hertürlü f ikre tolerans tanıdığını belirterek, 
masonların, şahsî bir inanç şeklinde, Marksist doktr ine inanabilecek-
lerini ilan etmiştir. 

Türkiye'deki duruma gelince, memleketimizdeki masonluk aleyhtar
larının bugünedek işlediği değişmez tema, masonların din, mill iyet 
ve yurt sevgisini reddett ikleri, aralarındaki sıkı çıkar dayanışması 
sayesinde ülkedeki yüksek idare makamlarını işgal ett ikleri , su baş
larını tut tukları ve sermaye sınıfının temsilci leri oldukları şeklinde
dir. 

Dinci çevrelerin masonluğa saldırısını ülkemizde de görmek müm-
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kündür. Ancak, kil isenin düşmanlığı, bir dinî otor i te olan papalar ta
rafından açıklandığı halde, islam dünyasında böyle bir makamın bu
lunmaması nedeniyle kesin kararlar alınması mümkün olmamıştır. 

İslamcı çevreler masonların kendilerine özgü işaret, kelime ve alet
lerini daima kötü gözle görmüşler ve özell ikle yaıhudi ve hristiyan 
efsanelerinden yararla nişini, örgütün, müslümanlığa düşman bir ya
pı taşıdığı iddiasına mesnet yapmışlardır. Oysa, masonluğun pren
sipleri, islamiyete aykırı düşmek şöyle dursun, onunla tam bir yakın
lık ve beraberlik gösterir. Masonluğun akla, bilgiye başyeri veren, 
Allah ile kul arasında aracı tanımayan ve Hazreti Muhammed' in, 
hayatı boyunca, tal im ve tedırisettiği eşitl ik, özgürlük ve adalet pren
siplerinin uygulanmasını ve yayılmasını telkin eden bir felsefesi var
dır. 

Bunlara göre, masonluğun siyasetle uğraşmadığı da yalandır. Çün
kü, örneğin Fransız ihti lalinde, Sultan II. Abdülhamid' in taht tan indi
ri lmesinde, Filistinde Arapların yenilgiye uğrıyaırak İsrail devletinin 
kuruluşunda, Girit, Şarkî Rumeli, Bosna-Hersek ile Trablusgarp ve 
Oniki Ada'nın elimizden çıkışında masonların rolü olmuştur. 

Türkiye'de mason düşmanlığı I. Sultan Mahmut (1730-1754) devrine 
rastlayan 1748 tar ihinde başlamıştır. Fakat sistemli kovuşturma Sul
tan II. Abdülhamid (1876-1909) zamanında sıklaşmıştır. İki üç kişinin 
sokakta durup birbiriyle konuşmasından bile huylanan ve memleket
te enküçük bir yenil ik hareketini ve düşünce özgürlüğünü hazmede-
miyen Saray-ı Hümayun, farmasonluk diye adlandırılan ve hakkında 
bir sürü kötü ve yalan şayialar çıkarılan, yüzlerce seçkin aydını, 
üstelik aralarına yabancı uyruklu tanınmış kişileri de alarak bir ara
ya getiren bir topluluğu yaşatmak istemezdi. 

1394 yılında, İrade-i Seniye'nin Zaptiye Nezaretine tebliği için 
«Serkâtib-i Hazret-i Şehriyarî Süreyya» imzasiyle yazılan bir yazı
da» Beyoğlundaki bir Rum Locasında (Proodos mahfili) toplananla
rın kimler olduğunun tahkik edilerek bildir i lmesinin, yazıdaki ifade 
ile aynen, «mukteza-yi İrade-i Sen iye-i Cenab-ı Hilafetpenahi» den 
olduğu belirt i lmiştir. 

îst ipdat idaresinin bu şekildeki kovuşturmasına rağmen, o zaman, 
İstanbul'da bazı locaların yaşabilmesi sırf Saray'ın ecnebilerden çe
kinmesi ve onlara karışmak istememesindendir. 
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Biraz önce sözünü ett iğimiz İrade-i Seniye'nin yazıldığı tar ihte, 1876 
da, cinnet getirdiği gerekçesiyle ve şeyhülislamdan alınan bir fetva 
ile taht tan indiri l ip Çırağan Sarayında 28 yıl hapsedilen ve hürriyet 
taraftarı aydınlar tarafından çok tutulmakta olan kardeşi Sultan 
V. Murat ' ın henüz hayatta oluşu Sultan II. Abdülhamit için bir korku 
kaynağı idi . 

Mason düşmanı çevrelerin iddiasına göre, biçare ve hasta bir aaam 
olan V. Murat, şehzadeliğinde, amcası Sultan Abdülaziz' le bir l ikte 
gi t t iğ i Avrupa'da davranışları ile ilgi çekmiş ve tahta geçtiği takdir
de masonların işine yarayacağı düşünülerek, İngiltere veliahdı Ed-
ward' ın delaletiyle mason locasına kayaıolmuş ve hemen 33. dere
ceye terf i ett ir i lmiştir. 

Masonluk düşmanları Sultan V. Murat devrini, 31 Mart olayının, 
Balkan Harbi 'nin ve 1. Dünya Harbi 'nde dönen dolapların tohumla
rının atıldığı bir devir olarak nitelerler. 

Cülusundan 3 ay sonra cinnet getiren ve «kan istemem, padişahlık 
istemem» diye feryat etmeye başladığı söylenen Sultan V. Murat 
taht tan indirilımiş ve yerine, hayranlarının «Gök Hakan» deoikleri , 
Sultan II. Abdülhamit oturmuştur. 

Mason düşmanları , Sultan Abdülaziz' in taht tan indiri l ip yer ine V. 
Murat ' ın geçiri lmesi ve Abdülaziz' in, iki bileğinin damarlarını kes
mek suretiyle, int ihar etmesi olayını da masonlar aleyhinde kul lan
mak istemişlerdir. 

Tarihî gerçek şudur ki, 1861 yılında tahta çıkan Sultan Abdülaziz 
çok az bir tahsil görmüş, veliahtlığı zamanında güreş, horoz döğüşü 
ve avdan başka birşeyle i lgilenmemiştir. Padişahlığı zamanında Os
manlı Devletinin borçları ikiyüızeHi milyon altını bulmuş ve Balkan-
lar'da ayaklanmalar başlamıştır. Bunun üzerine, Harbiye Nazırı Hü
seyin Avni Paşa, Mi that Paşa, Bahriye Nazırı Ahmet Paşa ve Şeyhü
lislâm Hayrullah Efendi, anlaşarak, Ordu marifetiyle Abdülaziz taht
tan indiri lmiş ve yerine Sultan V. Murat getir i lmiştir. Abdülaziz için 
veri len fetva şöyledir : «Eğer bir Hükümdar alamet-i inhilâl-i şuur 
gösterir ise, idare-i umuru telamı ifaya iktidarı yok ise, ahaliyi taz
yik edip matbuata ruhsat vermez ise, Devlet ve Mil letin harap ve 
perişanîsine sebep olmazmı ve böyle bir Hükümdarın hal' i caiz de
ğilimdir» sualine Şeyhülislam Hayrullah Efendi «Evet» demiştir. 
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Büyük üzüntüye kapılan Âtodülaziz, altı gün sonra, bileklerini kese
rek intihar etmiştir. Mason düşmanlarına göre ise, Sultan Abdülaziz 
öldürülmüş ve kendisini muayene ederek uydurma bir rapor veren 
tabiplerin ekserisi gayri türk ve hepsi de masondur. (Sultan II. Ab-
dülhamit amcasının bu ölümü için, 3 Mart 1333 de Beylerbeyi Sara
yında yazdığı hatıratında aynen «...emmi azizim müntehir değil , 
maktuldür. Bir müntehir iki kolunun damarlarını nasıl kesebilir?» de
mektedir). 

Şimdi sizlere «Gizli Devlet ve Programı», «31 Mar t Facia -
sı» ve «Türk, işte düşmanın» adlı kitapların yazarı ünlü 
mason düşmanı Cevat Rifat At ilhan'ın 1956 da basılmış olan bu ki
taplarından çok kısaltarak aldığım bazı kısımları aktarmak ist iyorum. 
Fakat, daha önce, bu yazarın msonJuğa karşı ileri sürdüğü hasmane 
iadialarını, masonluğun Siyonizm ile elele verdiği, hatta, masonlu
ğun siyonizmin bir aleti olduğu faraziyesine dayandırdığını bel irtme
l iyim. Oysa, Musevilerin Filistin topraklarında bağımsız bir devlet 
kurup yerleşmeleri emeli şeklinde özetlenebilecek olan Siyonizm 
akımı, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin, musevilere uyguladığı terrör 
rjimi üzerine, aralarındaki bağlılık ve millî duyguların daha da kuv
vetlenmesi ile kendisini bütün dünyaya tanıtmış bir tür ırkçılıktır. Ve, 
görüldüğü gibi, masonluktan iki asır sonra ortaya çıkmıştır. Halbuki, 
masonluk, her ırktan ve her dinden insanlar arasında eşitl iği istedi
ğine göre, ırkçı bir akıma taraf tar değildir. 

Bu yazara göre 31 Mart olayı, Sultan II. Abdülhamit ' i taht tan indir
meyi amaçlayan bir Siyonist-mason tert ibi idi. Bu tert ibin senaryo
sunu hazırlıyan, sahneye koyanlar Siyonist, farmason ve dönmeler
di . Esasen İtt ihat ve Terakki Cemiyeti de tamamen bir mason ve 
yahudi karakteri taşıyordu. Bunlar, Selanik'te İtalyan MACEDONIA 
RIZORTA locasının kurucularından ve Türk-İ talyan çifte tâbi iyetinde 
olan Emanuel Karasso tarafından f inanse edil iyordu. Karasso'nu.n 
en yakın yardımcıları da Metr Salem ve dönme Cavit Bey'di. 

Yazar, II. Abdülhamid' in ha l in i şöyle anlatmaktadır : 

31 Mart ihti lalinde hiç bir mukavemetle karşılaşılmadan giri len Sa
rayda Sultan II. Abdülhamid' in hal ' edildiğini tebl iğe ve hi lafet in ken
disinden alındığını bildirmeye memur edilen ve hiçbiri Türk olmayan 
ve aralarında Karasso da bulunan 4 kişilik hey'et Su l tan in huzuru
na girdi. Arnavut Esat Toptanî : 
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— Mil let seni azlett i , deyince Padişah vakur sesi ile gürledi : 

— Azil değil , hal ' demek ist iyorsun. 

Bunun üzerine Şeyhülislamı Ziyaeddin efendi 'nin verdiği fetva Arif 
Hikmet Paşa tarafından okundu. Okunan fetvayı sonuna kadar ne
zaket ve soğukkanlı lıkla dinleyen Padişah : 

— Zal ike takdiırülazizülalim, diye mukabele ett i ve bilahare, karşı
sında duran Karasso'yu işaret ederek, çok anlamlı bir i fade ile : 

— Lâkin, şu mason keferesinin makam-1 hi lafetpenahîde işi nedir? 
diye gürledi . 

Gerçek nedenleri hususunda tar ihçi ler arasında dahi tam 
anlamiyle anlaşmıya varı lamamış olan 31 Mart olayı, bazı
larınca bizzat Sultan II. Abdülhmid, bazılarınca İtt ihatçılar, bazıla
rınca da İtt ihad-ı Muhammedi Cemiyeti mensupları ile Volkan gaze
tesi sahibi Derviş Vahdetî 'nin temsil ett iği localar tarafından tert ip
lenmiştir. 

Mason düşmanları ise bu hareketin, aslında, tamamen bir mason 
ve siyonst işbirl iğinin eseri olduğunu, tohumlarının Rumeli 'de atı ldı
ğını, bu işler için büyük paralar döndüğünü ve esas amacın da Sul
tan İl. Abdül'homid'in taht tan indiri lmek olduğunu iddia ederler. 

«Türk, işte düşmanın» adlı kitapta masonlara yapılan hücumlar me-
yanında, yazar Cevat Rifat Atı lhan, aynen şöyle demektedir : «far
masonlar, Sultan II. Abdülbamid' i tasfiyeye mâtûf planlarını tanzim 
ederlerken İstanbul, Edirne, Selanik, Manastır, Yanya, İşkodra ve 
Bosna-Hersek'in askerî ve mülkî idaresini ellerine geçirmiş durum
da idiler. Bilhassa Edirne'deki 2. Ordu ile Manastır 'daki 3. Ordu far
mason zabitlerin elinde idi. 

Hükümdar'a ilik darbeyi, aslen Macar Musevisi olan, farmason Mit
hat Paşa vurmak istemiştir. Müddeti hayatında alnı secdeye değme
miş olan bu adam Taif zindanında kendi eceliyle öldüğü zaman, far
masonlar onun namaz kı larken öldürüldüğünü yaymışlardır. 

O yıllarda, Al l iance Israeüte Universelle'in müdürü banker ve farma-
son-siyonist Medyana idi. Bu adam mason biraderi Ahmet Rıza'ya 
yediyüzell ibin dolar göndererek mürettep ihti lâlin tahakkuku için 
gerekli elemanların teminini istemiştir. Bu para Ahmet Rıza'nın baş
kanlığı altında yapılan gizli bir ict imada farmasonlardan Metr Sa-
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lem, Karasso, Cavit ve yahudi dönmesi Remzi arasında paylaşılmış
tır. 

Nevvyork'taki «Bene Brit» namına, barîker farmason-siyonist Jacab 
Shiff, Rumelideki asker ' farmasonları harekete getirmek için dağa 
çıkanlara üçmilyon dolar göndermiş, bu paralar da dönme Remzi, 
Atıf ve Süleyman Askeri ile Necip Draga ve Eyyup Sabri arasında 
taksim edilerek ihti lâlde sarfedilmiştir. 

Sözünü ettiğimi ki taptan aynen aldığımı bu iddia ve ya
kıştırmalar, bu minval üzere uzayıp gitmektedir. Tarafsız tar ihçi 
lerin belgelerle kanıtladığı tarihî olayları, maksatlı olarak ve hayat
ta olmayan kişileri görgü tanığı gibi göstererek saptırmaya çalışan 
bir mason düşmanının sözleri ile sizleri daha fazla yormak istemi
yorum. 

BİBLİOGRAFYA • 

1 — La Symbol ique Maçonn ique - Ju les Boucher . 

2 — Dünyada ve Türk i yed e Mason luk . 

3 — Türk iye 'dek i masonluk tar ih i - Kem al et t in Apak. 

4 — Gizli Devlet ve Programı - Cevat Rifat A t ı lhan . 

5 — 31 Mar t Vak 'as ı - C. R. A t ı lhan . 

7 — Mason luk Üzerine 
Hazır l iyonlar : Sahir Erman, Mukb i l Gakdoğan, Hayrul lah Örs, Ziya Umur. 

8 — DOĞUŞ Yıl l ığı No. 2. 

9 — BARİŞ M u h . Lo. da , evvelce Georges Ju l ie r K. ta ra f ından ver i lmiş o lan 
«Avrupa'da Mason lara yapı lan Mezal im» konulu konferans. 
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Eski ve Kabul Edilmiş 
Skoç Riti'nin Oluşum ve Gelişimi 

Atöly el eri nd e ça I ışma la rım ızı 
sürdürdüğümüz Eski ve Kabul 
Edilmiş Skoç Riti 'nin ne o ldu
ğu, kaynakları, oluşum ve geli
şimi ile Türkiye'deki durumu ü-
zerinde derlemeleri sizlere su
narken, bi l inmekte o lan, ancak, 
dağınık ve farklı açılardan ele 
alınmış, bilgilerin bir topar lan
ması ve özetini takdim etmek 
amacını güdüyorum. 

Tarih içinde bir olayın gel işimi
ni incelerken onu oluşturan kay
naklara yönelmek kaçınılmaz 
bir zorunluktur. Skoç Riti deği
şik yerlerde, değişik zamanlar-

Derleyen : Tulu BAYTİN 

da topraktan fışkıran pınarlar 
gibi yeryüzüne çıktı , küçük de
recikler oluşturdu ve bil inmeyen 
büyük denize akan koca bir ıır-
mak oldu. Ana kaynak henüz 
tar ihin toprak örtüsü altında da 
olsa, pınarların or tak özellik
lerini, dereciklerin akış şeklini 
incelersek, ırmağın nitel iklerini 
daha iyi görür, daha iyi anlarız. 
Büy ük katedrali e r dön em inin 
taş yontucu birl ikleri büyük bir 
ihtimalle Avrupa'dan ve özel
l ikle Fransa ve Almanya'dan 
ingil tere'ye geçmişlerse de, Hür 
Masonların operatif bir l iklerinin 
İngi l tere'de geliştiği ve Dünya'-
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ya oradan yaıldığı bir gerçektir. 
Taş yontucular loncalarının on-
dördüncü yüzyılda varlıklarını 
eski gelenekleri le sürdürdükler i 
belgelerle bil inmektedir. Onye-
dinci yüzyıldan it ibaren bu lo
calara soylular ve aydınların 
alınmakta olduğunu ve yapı ze-
naatı ile il işkisi o lmayan bu kişi
lere Accepted (Kabul Edilmiş
ler) denildiğini hep bil iyoruz. 
Onyedinci yüzyılın sonlarında 
artık operatif masonlukla i l işki
leri kalmayan bu kabul edilmiş
ler localarında çözülmelerin ve 
dağılmaların başladığı görülür 
ve yine etraflıca bildiğimiz 1717 
birleşmesi ile Londra Büyük Lo
cası kurularak Spekülatif Ma
sonluk dönemi başlar. 

Spekülatif masonluğun İngilte
re'deki gelişmesinde karşılaşı
lan karışıklık ve çekişmeler 1717 
de kurulan Londra Büyük Loca
sından başka 1751'de Eskiler 
Büyük Locasının (Antient), 1725 
de Bütün İngiltere Büyük Loca
sı is mile York Büyük Locasının 
(ki 1792'de kapan-mıştır), 1779'-
da Trent Güneyi İngiltere Bü
yük Locasının (Grand Lodge of 
England South of the Trent) ki 
1789'da kapanmıştır. 1770'de İs-
koçyalı ların ingil tere'deki Büyük 
Locasının, ki 1775'de kapan
mıştır ve nihayet bu karışıklığa 
son vermek amacı ile Eskiler ve 
Yenilerin (Antients and Mo-

dems) birleşmesile 1813'de ku
rulup günümüze dek devam e-
den Birleşmiş İngiltere Büyük 
Locasının (United Grand Lodge 
of England) ortaya çıkmasına 
neden ve âmil olmuştur. Bu dö
nemde ve bu çevrede Skoç Riti 
ile il işkili hiç bir husus yoktur. 
Dereceler de sadece Royal 
Aroh'ı içererek üç adettir. 

İskoçya'daki masonluğun geç
mişi ise, tam açıklığa kavuştu
racak belgelere dayanmamak
la bir l ikte, İngiltere'den daha 
eski olduğu iddia edilmektedir. 
İleri sürülen görüşlere göre 1150 
yılında iskoçya'da Ki lwinning'de 
bir manastır inşası için getir i len 
yapı ustalarınca kurulan bir ma
son locası çevredeki diğer lo
caları toplayarak bir tür Loca
lar Birl iği kurmuştur. Bu loca 
bugün Kilwinning Ana Locası 
olarak isimlendiri lmektedir. İn
gi l tere gibi İskoçya localarında 
da 1640 tarihine kadar izlenebi
len Kabul Edilmiş üyelerin alın
ması hususu bil inmektedir. 1717 
den, yani , masonluğun İngilte
re'de yeniden düzenlenmesin
den sonra bir süre daha İskoç
ya'da operatif localar devam et
miş, nihayet 1736'da İskoçya 
Büyük Locası kurulmuştur. An
cak, Ki lwinning Locası, Ana Lo
ca yetki lerini bırakmayacağını 
beyan ederek bunun dışında 
kalmış ise de, sonunda 1807'de 
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İskoçya Büyük Locası ile bir
leşmiştir. İskoçya Büyük Loca
sının kuruluşundan sonra İskoç-
yalılar yalnız kendi bölgelerinde 
değil , Fransa, Amerika ve hat
ta İngiltere'de de localar kurma 
ve buralarda kurulan locaları 
kendi otori telerine tâbi kılma 
çabası göstermişlerdir. Skoç Ri-
ti otoriteleri de, İskoçya Büyük 
Locasının kabul ett iği gibi, ma
sonların Avrupa'da ilk teşki lât
lanmalarının Kilvvinning'de baş
ladığını benimserler. Ancak, bu
rada bel i r tmekte fayda vardır 
ki, Eski ve Kabul Edilmiş Skoç 
Riti 'nin İskoçya Büyük Locası 
ile hiç bir irt ibatı yoktur. Bunla
rın gelişmeleri ayrı ayrı şeyler
dir, iskoçya Masonluğu ile Skoç 
Riti 'nin birbir ine asla karıştırıl
maması gerekir. 

Fransa'ya gelince, burada spe
külati f masonluğa kaynak ola
rak operatif masonluğu göster* 
mek için elimizde hiçbir delil 
yoktur. Buna rağmen bazı mü-
ell i f lerce bu yolda iddialar öne 
sürülmüştür. Fransa'da da iyi 
örgüt lenmiş operatif mason lo
ca la rı, ka rdeşi ik teşek kü11eri, 
kalfalık (Oompagnonnage) der
nekleri vardı. Fakat bil inen hu
sus şudur ki onsekizinci yüzyı
lın başlarında İngiltere'den geç
t iği bütün müell i f lerce kabul e-
di lmiş olan spekülati f masonla
rın bu kuruluşlarla herhangi bir 

yakınlığı olmadığı ileri sürülür. 
Hattâ bu kuruluşların mensupla
rı spekülatif masonluktan ha
bersiz kalmışlardır. 

İlk Fransız Locaları, İngiltere 
Büyük Locasına bağlı olarak, 
1725'de Paris' te «Au Louis 
d'Argent», 1726'da Paris'te 
«Saint Thomas», 1732'de Valen-
cienne'de «Parfaite Union» ve 
yine 1732'de Bordeaux'da «Lo-
ge Anglaise» olarak kurulmuş
lardır. Aslında, onyedinci yüzyıl 
İngil tere'sindeki siyasi karışık
lıklar d olay isi le Fransa'ya sı
ğınmış İskaçyalıların, Fransa'da 
ilk mason localarını kurmuş o l 
dukları ileri sürülür. İngiliz 
Grand Lodge'una bağlı az sa
yıda muntazam loca yanında 
resmi kayıtlara geçmeyen bir 
hayli loca bulunuyor, buna mu
kabil hiçbir nâzımı obediyans 
görülmüyordu. Ayrıca, bu arada 
masonlar ve masonlukla ilgili 
pek çok üzücü olay cereyan et
miş, hattâ meşhur «İn Eminenti» 
Papalık fermanı ile masonluk 
afaroz edilmişti . Bunlar ve bun
lara benzer nedenlerle İngiliz 
Büyük Locası 1738'de Fransa 
ile alâkasını kesmeğe karar veı-
di . Bunu takiben Fransa'da 
1738'de Duc d'Ant in 'e Büyük 
Üstad Unvanı veri lmiş ve niha 
yet 1743'de Paris'te Duc de 
Clermont'un başına getir i ldiği 
bir Büyük Loca kuırulmıuşsa da 
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taşra dahil bir l ik ve tek öbedi-
yans işi başarıya ulaşamamış
tır. Başıboşluk sürmeye devam 
etmiş ve karışık bir dönem baş
lamıştır. 1773'cie topar lanabi l 
mek için Grand Orient kurul
muş ve mevcut Büyük Loca bu 
ismi almıştı. Bi lâhare tekrar bu 
birl ik bozulmuş ve Clermont 
Büyük Locası Fransız İhti lâline 
dek yaşamıştır. İşte biraz evvel 
özetlenen bu karışık dönemi ko
numuz olan Eski ve Kabul Edil
miş Skoç Riti 'nin oluşmasına 
neden olacak or tama ve onun 
doğum sancılarına sahne ol
muştur. 

Dağınık ve başıboş bir hal alan 
Fransız masonluğu bir kriz dö
nemine girmiş, locaların çalış
ma şekli bir çok seçkin maso
nu endişelendirmiş ve böyle bir 
toplulukla mason idealinin ger
çekleşebilmesi hususu şüpheyle 
karşı lanmaya başIanmış11r. 

1737'deki Ramsay'ın meşhur hi
tabesi bu devreye rastlar. Fran
sız masonluğundaki önemli bir 
olay olan bu nutukta İskoçya'lı 
Şövalye Ramsay kendi görüşü
ne göre masonluğun menşeini 
operatif işçi localarında deği l , 
Kudüs'e giden haçlılar devrinde 
ve ona katılmış eski Şövalye 
Tarikatlarında aramalıdır iddia
sını ileri sürer. Masonlar arasın
da mümtaz bir sınıfın yaratı l 

ması ve bütün idareyi bunların 
alması şeklinde tefsir edilen 
Ramsay'ın görüş ve telkinleri 
sonucunda o zamana kadar üç 
dereceden başkası bi l inmeyen 
masonlukta çeşit l i r i t lerin ve 
dereceler in ortaya çıktığı ve 
hızla geliştiği iddiaları, ispat e-
di lememekle beraber, ortaya a-
tılmrş bulunmaktadır. 

Böylece, Fransa masonluğunda 
karışık dönem devam ederken 
Ramsay'ın etkisile olduğu ileri 
sürülen ve Kudüs şövalyelerine 
bağlanan ve masonluğu bir ger
çeğin ifadesi olarak kabullenen 
bazı aydın masonlar İngiltere'
den gelmiş olan mavi localar
dan ayrı olarak ve adeta onlara 
üstün bir takım atelyeler kurma 
teşebbüsü ne geçrnişIerdi r. Bu 
suret le Fransa'da eski şövalye 
unvanlarına benzer tür lü tür lü 
dereceler, r i t ler, birden fışkır
maya ve hepsi de İskoçya'dan 
geldiğini iddia eden çeşitl i ma
sonluk türler i yaratı lmaya baş-
lanmıştur. 1745'de Bordeaux'da 
Arras Chapitre' i i le daha bir 
çokları , İ747'de Ecossais Fide-
les kurulmuş ve dereceler doku
za çıkmıştır. 

Ramsay olayından sonra Ecos-
sisme'in ikinci önemli olayı Pa
ris'te Chevalier de Bonnvil le ta
rafından 1754'de Clermont Cha-
pitre' inin kurulması ve derece 
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sayısının yirmibeşe çıkmasıdır. 
Bunun yaydığı düşünceler ve 
ortaya çıkardığı yeni kol lar do-
layısile etkisi önemli olmuştur. 
Bunlardan belirt i lmesi gereken 
«La Loge de Saint Jean de Jé
rusalem» ve sonra da «Conseil
le des Empereurs d'Orient et 
d'Occident» Doğu ve Batı İm
paratorları Konseyinin doğma-
sidir. Buralarda beliren fi lozof
lar eski masonların akıl larından 
geçmeyen masonluk felsefeleri 
yaymışlardır. İskoçyalı Ramsay, 
İskoçya'da eskiden beri yüksek 
derecelerde çalışıldığını ileri sü
rüyordu. Böylece her atölye 
kendisini İskoç masonluğunun 
temsilcisi görmeye başlamıştır. 

Ancak, şu var ki, 1743'den beri 
mevcudiyetleri bil inen bu İskoç 
masonları değişik ve fantezist 
nense iddialarına rağmen gerek 
vazifeli lerin seçiminde, gerekse 
harici kabul ler inde ve çalışma 
düzenlerinde gayet ciddi dav
ranmışlardır. 1754'de Paris'te 
kurulan 25 dereceli Chapitre 
Perfection Rit'i olarak 1758'de 
Conseil des Empereurs d'Orient 
et d 'Occident ' i , daha sonra 
Conseil des Chevaliers d 'Or i -
ent' i ve nihayet 1761'de Conseil 
des Sublimes Princes du Sec
ret Royal'i ortaya çıkararak bu 
isimlerle yine Perfection Rit'i 
olarak muntazam birimlere dö
nüşmüştü. 

Skoç Ritindeki üçüncü önemli 
olay İmparatorlar Konseyinin 
1761 yılında Bordeaux'da Etien-
ne Mor in adlı mason kardeşe 
Perfection Ritini oradan Ameri
ka'ya götürme ve oradaki loca
lara yüksek derece sırlarını a-
çıklayarak yüksek dereceli yeni 
localar kurma yetkisini bahşe
den patenti vermesidir. Borde
aux, aşikârdır ki Avrupa'daki en 
eski taşra masonik merkezi ve 
Morin' in kentidir. Merin orada 
1740'da kurulmuş ve sonraları 
La Française Elue Eoassaise o-
larak adlandırılan Log e Françai-
se'de mason oldu. Bu loca İn
giliz masonlarının 1732'de Bor-
do'da kurmuş oldukları Loge 
A n g I a ise Locası nda n doğmuş 
elli locadan en eskisi idi. Bu 
localar derecelerin üreti lmesine 
olanak vererek bizim Eski ve 
Kabul Edilmi-ş Skoç Riti 'nin ced-
leri oldular. 

Ayrı localar organizasyonunun 
bu yüksek dereceler etrafında 
toplanmasının esas amacı, o 
dönem iç in, üyelikleri Hrist iyan 
inancı taşıyanlar arasında sınır
landırmak olabilir. 1723 Ander
son anayasası masonluk alanı
nı Ebediliğe ve Tek Tamrıya h 
nanmış tüm mezheplere geniş-
letmişdi. Bu münasebetle son 
1786 Skoç Riti Konstitüsyionu, 
benzer olarak, kapılarnı tüm d in
lerin mensuplarına açtı . 
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Bu localar aynı zamanda ma
sonluk ve masonlar üzerine ya
sak ve ceza hükmeden 1738 Pa
palık Fermanının zalim işlemle
rinden bir kurtuluş yolu ve sığı
nak olarak teessüs etmiş de o-
labilirler. Daha somraları bu lo
calar masonluğun münbi t a-
lanlarında gelişt i , tomurcuklan
dı ve çağların esrarlı düşünce
lerinden oluşmuş büyük gerçek
lerin birbir ini tak ip eden dere
celerinde i lham ve vahiylerin 
birer hazinesi hal ine geldiler. O 
döneme ait eski Fransız elyaz
ması belgelerinden anlaşılır k i , 
1740'dan beri Bordeaux bu Skoç 
derecelerinin kontrol edici ana 
teşekkülü ve değişik nizamlar 
alt ındaki organizasyonlara yetki 
verici kuruluştu. Mor in, Perfecti
on derecelerini ilk olarak bira-
naya getirdiği kabul edilen ve 
Loge Francaise'den doğmuş o-
lan Loge Parfaite Harmonie Lo
casına başkanlık ediyordu. Bu 
loca gerçekte sadece ilâve de
recelerde çalışan bir Perfection 
locası idi ve Fransız Büyük Lo
casına - Grande Loge de Fran-
oe'a - bağlı olmadığı gibi onun 
bir bileşeni o larak da bulunmu
yordu. 

Sevr porselenlerinin gezici bir 
•msilcisi ve dinsel yayınların 

bir dağıtıcısı olarak Mor in Ame
rika , d a, Ka ra ibl e rde, Fra n s ı z 
Batı Hint Adalarında çeşit l i yol

culuklar yaptı . 1761'de yine bir 
yolculuk öncesi Bordeaux'da 
kurulmuş olan Saint Jean de 
Jerusalem Looası Mor in 'e ar
zusuna göre kullanabileceği ge
niş yetki lerle mücehhez meşhur 
patenti verdi. Bu patent Morin' i 
Büyük Umumi Müfet t iş «Grand 
Inspector General» yapıyor ve 
ona Perfeksiyon rit inin derece
lerini bir araya getirmek hakkı 
ile loca ve kuruluşları yaymak 
ve kaymakamlar tayin etmek 
yetki lerini veriyordu. Bu amaçla 
Boredaux'dan ayrılan Morin' în 
yolculuğu, gemisini İngilizlerin 
esir etmeleri sonucu, yarım kal
dı. Ancak, Londra'ya götürülen 
Morin ' in, bir özel vatandaş sıfa-
t i , özgürlüğüne izin veri ldi . Ora
da, İngiltere ve İskoçya'da Loca
lara devam etti ve İngiltere Bü
yük Üstadı Earl Fer rest ile tanış
t ı . Sonunda Morin yeniden de
nize açılmak olanağını bularak 
1763'de Karaiblerde San Damin-
go'da Jaomel'e ulaştı ve orada, 
Jamaica'da verimli patentinden 
tohumlar ekmeye başladı. 1765 
de yetkisine dayanarak Büyük 
Umumi Müfet t iş Kaymakamı 
(Deputy Grand Inspector Gene
ral) unvanı ile Henry Francken' i 
ilk kaymakam tayin ett i . 1766'-
da Franoken Kuzey Amerika'ya 
giderek Albany ve New York'da 
Skoç Riti faaliyetlerini gelişt irdi 
ve 1767'de Albany locasını kur
du. AlbanyLocasının tutanakla-
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rında, i lginç bir husus olarak, 
Berlin ve Büyük Frederick ile 
bağlantı lara işaret eden sözlere 
rast lanmaktadır. 3 Eylül 1770 
toplantısının tutanağında şöyle 
bir ibare mevcuttur : «Müfett iş 
Kaymakamı Str inger Kardeş 
Kurucudan Loca tutanaklarını 
ve çalışmaları Berl in'e ulaştır
ma emri aldığını Locaya bildir
di...» 1768'de Francken' in özel 
b i r icazeti ile Amerika Kraliyet 
Alayı teğmenler inden August!n 
Provost Albany Perfection Riti-
ne kabul edi ldi . 1774'de Franc-
ken, albay olmuş bulunan aynı 
Provost'u Büyük Umumi Müfet
t iş Kaymakamı tayin et t i . Pro
vost da yeni kaymakamlar tayin 
etmek sureti le bi lâhare organi
ze olmuş rit in İngiltere ve İs-
koçya'ya ulaşmasını sağladı. 

Daha sonraları San Doming o'-
dan Kuzey Amerika'da South 
Carolina eyaleti Charleston ken
t ine geçmiş olan De Grass ve 
Delah-ogue isimli biraderler 1787 
de orada Krali Sır Prensleri 
Konseyini (Council o f Princess 
of the Royal Secret) kurdular 
ve o kentte Dünya Ana Yüksek 
Şurası (Mother Supreme Coun
cil of the World) olarak şimdiki 
Yüksek Şuranın oluşmasını sağ
ladılar. Nihayet 31 Mayıs 1801 
de Mitchel l ve Dalcho birader
ler Charleston'da 33 dereceli 
Eski ve Kabul edilmiş Skoç Ritî-

nin ilk ve ana Yüksek Şurasını 
açtılar. Bu arada, Ritin 33 dere
ceye 1786'da ulaşmış olduğuna 
ve yine aynı yılda Büyük Frede-
r ick' in 33 dereceye dayanan bir 
konsti tüsy on u ol uşturd uğu na 
dair görüşlere işaret etmekte 
fayda vardır. 4 Aralık 1802'de bu 
Yüksek Şura bir sirküler yayın
layarak organizasyonun tamam-
lanıd/iğını ve mevcudiyetinin ya
sası ile yetkisinin kaynağı ola
rak 1786 Büyük Konst i tüsyonu-
rvu (Grand Conıstitutian of 1736) 
tanıdığını bi ldirdi . İşte Dünya
daki tüm muntazam ve tanınmış 
Yüksek Şuralar buradan doğ
muştur. 

Böylece masonlukta derecelerin 
bizime mensubu olduğumuz Eski 
ve Kabul Edilmiş Skoç Riti 'nde 
gelişmesi, aşama aşama, Bor-
do'nun Perfeksiyon Riti, Paris' in 
ar is tokrat Clermont Şapitr i , Do
ğu ve Batı İmparatorları Konse
yi ve diğer bazı ait sistemler 
yoluyla olmuştur. Daha sonra
ları Albert Pike kardeş bütün bu 
derecelerin ritüellerini karışık
lıktan çıkarıp yeniden yazarak 
bugünkü duruma getirdi. 
i 
1<802'de Chariestan Yüksek Şu
rası De Grasse'ı bir patentle 
Sovereign Grand Inspector Ge
neral tayin ederek O'nu Skoç 
Riti organizasyonlarını tesis et
mek yetkisi ile hayat boyu Fran-
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sız Batı Hint Adaları Yüksek 
Şurası Grand, Gommander'ı i lân 
ett i . 

1804'de Fransa'ya dönen De 
Grasse Bordeaux'ya giderek 
aynı yıl ikinci olarak Fransa 
Yüksek Şurasını kurdu. Ancak, 
bu yüksek şura bir rit olarak 
kalacak yerde üç derecedeki 
locaları da hakimiyet ine alma
ya çalışarak Grande Loge Eoos-
saise' i kurmak sureti le Grand 
Orient 'a rakip oldu. 1894'de bu 
Grande Loge'daki mavi localar 
birleşerek Grande Loge de 
France'ı kurdular. İleride, 1915'-
te de Grand Orient 'dan ayrılan 
bazı localar Grande Loge Nat i-
onale' i kuracaklardır. Bu son 
Büyük Loca halen İngiliz Büyük 
Locasınca tanınmakta olanıdır. 
Grande Loge de France değişik 
ıritlerle Grand Orient ise Skoç 
Riti ile çalışır. 

3e Grasse 1803'de İtalya, 
1817'de de Belçika Yüksek Şu
ralarını kurmuştur. Uluslararası 
konvanların kararları gereği her 
ülkede bir tek Yüksek Şura 
mevcut olabilir. Yalnız büyük
lüğü it ibari le A.B.D.'de Kuzey 
ve Güney Jürisdiksiyoniarı ola
rak iki Yüksek Şura mevcuttur. 
Bu iki jüridiksiyon kararı 1813'-

alınmış olmakla beraber an
laşmazlıklar nedeni ile araların
da il işki kurulamayan bu iki 

Yüksök Şura nihayet 1863'de 
anlaşmışlardır. 

Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Ri
ti İngiltere'ye beklet i lme sonu
cu ancak 1845'de ve İskoçya'-
ya 1846'da girebilmiştir. Evvel
ce de işaret edildiği üzere İs-
oçya masonluğu ile Skoç Riti 

ayfiı şey değildir, aralarında 
hiçbir i l işki yoktur ve doktr inci 
gel işmesi yönünden Skoç Riti 
Fransız menşeli olarak nitelen
diri lebil ir. 

Türkiye'de Skıoç Riti'nıin gelişi
mine gelince, bunu genel ola
rak Türkiye'de masonluğun ge
linimi içinde mütalâa etmek ge
rekir. Anadolu'da da tıpkı İn
giltere, İskoçya, Fransa ve di
ğer Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi aperatif masonluk dönemin
de işçi loncaları, esnaf teşek
kül ler i , Ahi teşki lâtı gibi opera-
tif masonlukla paralell ik kuru
labilecek topluluklara rastlanır. 
Ancak çağdaş Türk Masonlu
ğunun ve Skoç Ritinin oluşum 
ve gelişiminde bu topluluklar
dan i lham aldığı veya o tabana 
oturduğuna dair bir görüş ileri 
sürebilmek için hiçbir belge ve 
ipucu yoktur. Tıpkı Fransa'ya 
masonluğun İngiltere ve İsikoç-
ya'dan gelişi gibi Türkiye'ye 
masonluk bir Batı müessesesi 
olarak girmiştir. Türkiye'de ilk 
locanın III. Ahmet devrinde 
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(1703-1730) Fransız abediyonsı-
na bağlı olarak İstanbul'da Ga-
lata'da açıldığı, bi lâhare Ceno-
va Büyük Locasına tâbi İstan
bul'da bir loca ile Polonya Maş-
rııkına bağlı bir diğer locanın ve 
Fransız ve İngiliz obediyansları-
na bağlı diğer locaların varlığı 
rivayet edilir. Türkiye sınırları 
içinde faaliyet gösteren ve res
mi dokümanına sahip olduğu
muz ilk loca Fransız masonlu
ğundan berat almış 1778'de İz
mir 'de çalışan «Les Nations Ré
unies» Locası olduğu tesbit edil
miştir. Yine İzmir vadisinde 
1857'de Grand» Lodge of Turkey 
isimli gayr imuntazam bir teşek
kül kurulmuş ve 1860'da kapan
mıştır. Bu gayr imuntazam Bü
yük Locadan başka çeşit l i kent
lerde kurulmuş localar ecnebi 
obediyanslara bağlı olarak ça
lışmışlardır. 1850'den sonra Tür
kiye'de masonluğa intisap et
miş olan biraderlerin sayısı ol
dukça yüksek olmakla beraber 
bir milli masonluk teşekkülü o 
sıralarda kurulamamıştır. 

1861'de Mısırlı Prens Halim Pa
şa tarafından Eski ve Kabul 
Edilmiş Skoç Riti esasları dahi 
l inde «Şura-i Âli- i Osmani» ku
rulmuştur. Bunu Fransa Yüksek 
Şurası kurmuş, 1869'da da 
Charleston'da Ana Yüksek Şura 
onaylamıştır. Ancak, bu Şura-i 
Âl i 'nin faal iyeti fazla bir varlık 

gösteremeden inkıtaa uğramış* 
tır. Bu Şura-i Âl i 'nin üyelerinin 
yabancı obediyanslara bağlı o l -
calarda tekris edilmiş Türk ve 
yabancı masonlardan terekküp 
etmesi icap eder. 

İkinci defa Şura-i Âli- i Osmani 
1909 yılında Belçika Yüksek Şu
rasından Sakanini ve Mısır Yük
sek Şurasından Yakup Birader
lerin iştiraki ile Mısır Yüksek Şu
rasından Prens Aziz Hasan Pa
şa tarafından kuruluyor. Kuru
lan bu Yüksek Şura Eski ve Ka
bul Edilmiş Skoç Riti Yüksek 
Şurasıdır. Esasen Türkiye'de 
herhangi bir başka rit de kurul
mamıştır. Yüksek Şura kurulu 
şunu müteakip Türkiye'deki Lo
calar delegeleri ile 1909'da 
«Meşrik-i Âzam-ı Osmanî» un
vanı ile Büyük Meşrıkı veya d i 
ğer bir deyişle Büyük Locayı ku
ruyor. 1926'da isim değişikl iği ile 
Türkiye Büyük Meşrıkı - Türk 
Yükseltme Cemiyeti ismini alır
ken Yüksek Şura da Türkiye 
Yüksek Masonluk Cemiyeti olu
yor. 1935'de uykuya dalan Türk 
masonluğu 1948 yılında yeniden 
Türkiye Mason Derneği ismini 
almış olan Yüksek Şuranın faa
liyete geçmesi ile çalışmalarına 
yeniden başlamıştır. Böylece 
Yüksek Şuraya bağlı remzi loca
lar kurulmakla bir l ikte Yüksek 
Şuranın felsefi dereceleri de fa
aliyete geçmiştir. 1951'de ilk üç 
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dereceyi yönetmek için Türkiye* 
Büyük Mahfi l i (Türkiye Grand 
Loge) kuruldu. Ancak, bu arada 
İzmir ve Ankara 'da Grand Loge 
salâhiyetini haiz ve hiçbir ma-
sonik teşki lât ta görülmeyen 
nev'i şahsına münhasır birer 
ünite kuruldu ve Grand Loge, 
İstanbul Grand Loge'u oldu. 
1955'de Ankara ve İzmir Grand 
Loge'ların da kurulduğu görülür. 

Aynı yıl Ankara Grand Loge'u 
Türkiye Büyük Locasını kurmuş
tur. İstanbul ve İzmir buna işt i
rak etmeyerek merkezi İstan
bul'da Türkiye Grand Loge'u adı 
ile yeni bir Büyük Loca kurmuş
lardır. Nihayet 1956'da iki te
şekkül merkezi Ankara'da ol
mak üzere «Türkiye Hür ve Ka
bul Edilmiş Masonları Büyük Lo
cası» nı tesis ettiler. Bu büyük 
locanın üyelerinden masonik 
faaliyetlerini gelişt irmek iste
yenlerin felsefi derece mason
luğuna da intisap edebilmelerini 
sağlamak üzereTürkiye Eski ve 

Kabul Edilmiş Skoç Riti Yüksek 
Ş ura s ı ça 11 ş m a I ar ı n ı sü rd ü rd ü. 
Daha sonraları bil inen olaylar 
ve Dernekler Kanunu muvace
hesinde bu kuruluşlar munta
zam ve tanınmış olarak «Türkiye 
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 
Büyük Locası» ve «Türkiye Fi
kir ve Kültür Derneği - Eski ve 
Kabul Edilmiş Skoç Riti Türkiye 
Yüksek Şurası» isimlerini ve bu
günkü durumlarını almış bulun
maktadırlar. 

Özet olarak Eski ve Kabul Edil
miş Skoç Riti ismini veıdiğimiz 
ve İskoçya'daki sızıntıların Fran
sa'da dağınık dereler halinde 
oluştuktan sonra Bordeaux'da 
bir leşmesi ve buradan Karaib 
Adalarına, Jamakyka'ya oradan 
da Kuzey Amerika'ya akması ile 
toplanan bu güçlü ceryan bura
dan tekrar Dünyanın dört bir ta
rafına ulaşarak bereketl i kay
nağı ile inasnlığın moral, spir i tü 
el ve entellektüel tekâmülüne 
yardım etmektedir. 

Y A R A R L A N I L A N K A Y N A K L A R 

APAK Kemalettin : Türkiye'de Masonluk Tarihi 

CLAUSEN Henry : Clausen's Commentaries on 
Morals and Dogma 
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ÇELTİKÇİ Fikret : Spekülatif Masonluğun Başlan
gıcında İngitere 

İlk Büyük Locanın Kuruluşu 
(1717) 

İskoçya'da Masonluğun Geliş
mesi 

Fra nsa 'da Ma son I uğun Gel i ş-
mesi 

ERBUDAK Macit : Ritler ve E. K. S. R.'nin Türk i 
ye'de ilk kuruluşu 

MELLOR Alec : Dict ionnaire de la Franc-Ma-
çonnerie 

NAUDON Paul : Tar ihte ve Günümüzde Mason
luk 

ÖRS Hayrullah : İngiltere'de Masonluk 

SARPER Nebil : Dünya Fran Masonluk Tarihi 

TURAT Hikmet : Türkiye'de Masonluğun Kuru
luşu 
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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 başla
yarak, hiç birşey vermeden alınmıştır. Hangimiz annemizin 
sevgisi, dinî inançlarıımız, ve mutluluk arama hürriyeti 
için birşeyler verdik? Adalet idealleri, uygar insanlar gibi 
yaşamanın 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 şekilde ödeme yapa
biliriz? Kalbimizden vereceğimiz çeklerle! Yardıma muh
taç olanlara e- uzatmakla, bu malî yardım olmayabil ir, 
ama sevgi, anlayış, cesaret vermekle, maneviyatı t akv i y j 
edecek it imadı sağlamakla olur. Önemli olan nasıl ödedi
ğimiz değildir. Önemli olan vermeğe arzulu olmak ve so
rumluluk duymaktır. 



FELSEFE 

" Esprit" nin Fiziği 

Faruk ERENGÜL 

Felsefe bir ağaca benzetil irse : bu ağacın; Kökü metafizik, Göv
desi fizik, Dalları tüm diğer bilimler, Yaprak ve çiçekleri Dü
şünce ve uygulama, Meyvası ise SEVGİ'dir. 

Evrenin amacı ve bu amacın meyvası da Sevgidir. Tüm doğa 
olayları, evreni oluşturan ana madde «Elektron»un BİLGİ ve 
SEVGİ yükünü, bilimsel deyimi ile «Neguentropie»sini artırma 
süreci ve ereği içindedir. 

Burada «Esprit» deyimi : Ruh, zekâ, bellek, bilgi, hayal, heyecan, sev
gi gibi, maddenin dışında kaldığını zannedegeldiğimiz ruhsal (psişik) 
kavramların tümünü içermektedir. Bunları bil imsel adlarıyla dört sı
nıfta toplayabil ir iz: Bilgi edinme, Sevgi, Düşünce, Eylem (Action). 

Herşeyden önce belirtmek isteriımki : burada önünüze sereceğim ko
nular ve ileri süreceğim düşünceler Jean Charon'un «L'esprit, cet 
inconnu», Tei lhard de Chardin' in «Le Phénomène humain», İ. Ghklo-
wski 'n in «Univers, Vie, Raison», Raymon Ruyer'in «La Gnose de 
Princeton», Rolan Omnes' in «Evren ve Dönüşümleri» yapıt larından, 
Einstein'in genel ve özel Görecelik (Relativité) kuramlarından, astro
fizik ve çekirdek fiziğinin son aşamalardaki bulgularından yarar lana
rak ve kendi düşüncelerimi de katarak yptığrm sentezlerdir. Doğru 
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olduklarının kesin kanıtı bugün için bulunmayabil ir. Fakat bilel irnki; 
artık, yeryüzü insanının uygarlığı, konumuz olan metafizik ve parapsi-
koloj ik sorunların karanlıklarına, Üniversiteler kanalıyla kurulan bü
yük laboratuarlarda bilimsel metod ve çalışmalarla, gerçekten aydın-
atıcı ışıklar tutma gereksinimi duyma aşamasına gelmiştir. Yakın bir 
gelecekte, bugünün bu karanlık konularının, her insanın görebile
ceği kadar aydınlanacağı umutlarını veren pek çok yaklaşım ve er i 
şimler vardır. 

Homo Sapiens'ten bu yana geçen 500.000 yılda, insan beyninin sı
f ır lardan başlayıp, bugün ancak % 10 unun çalışır durumda olduğu 
saptanan zekâ hücreleri oranı, yüzlerce, binlerce ya da çok daha 
uzun yıllr sonunda, çok daha büyük oranlara, hatta % 100'e erişti
ğinde, insanın ESP' (Extra Sensory Perception-Aşırı Duygusal Sez-
gi-Duyu Ötesi Algı) sinin hiç bir araç kul lanmadan diğer gezegen
lerdeki olası uygarlıklarla haberleşme olanağı sağlayacağı, PK' (Psi-
ko-Kinezi-Ruhsal enerji)nin yine hiç bir araç kul lanmadan uzaktan 
fiziksel iş yapabilecek güçler kazanacağı, ve daha bilemediğimiz ne 
tür yeteneklerinin ne tür evrensel becerilere erişeceği umutları gi
derek artmaktadır. 

Bu güne kadar Evrenin iki öğeden oluştuğu söylenirdi : bir incisi ; ev
rende bir «mekân (uzam) ve zamanı» (Espace-temps) olan madde, 
ik incisi; ne olduğunu fiziksel yoldan tanımlayamadığımız «Esprit». 
Ama, bugün, bu ikil iğin kaldırılması ve bire indirgenmesi için f izik ve 
metafizik elele vermiş çalışmaktadır. Esprit 'nin de evrende «zaman 
ve mekân»! olduğunu kanıt lamakla bu «BİR»lik (Vahdet) sağlanma 
yoluna girecektir. 

Konuyu herkesin kolayca anlayabilmesi için, Evrende, Maddenin do
ğuşu kuramlarını ve çekirdek fiziği hakkında konuyla ilgili bildikle
rimizi kısaca anımsamada yarar görüyorum. 

EVRENİN OLUŞUMU : 

Evrenin başlangıcı sayılan «Big-Bang»den bu yana geçen yaklaşık 
12 milyar yıl, belli başlı dört evreye ayrılır : 

1 — Büyük patlamayla (Big-Bang) başlayan ısı ışımasından 1/10.000 
saniye sonra «nükleon» ve «karşıt madde nükleonları» birbirlerini 
yokederler, ardından ortaya çıkan TZ mezonları da yokolur, geriye 
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nötrino, elektron, pozitron ve fotonları kalır. Bunlara «Hadron» denir 
ve varoluş süresi saniyenin milyarda biri kadardır. Hadronik devre 
onbinde bir saniye sürer ve sıcaklık 4 x 10 1 2 (dört tr i lyar) C derece
dir. 

2 — Isı ışımasından sororaki evre 15 dakika sürer ve bu arada 
pozitronlar yokolur, elektrik yükünün sakımı prensibine uygun ola
rak, kalan elektron kadar da nükleon, özellikle proton oluşur, nötr i -
nolar etkisiz duru'mdadır. Buna «Leptonik» devre denir ve sonunda 
sıcaklık 3000 C dereceye iner. Bu sayısal değerler, nükleer pat lama
lar sırasında, laboratuarlarda büyük bir presizyonla saptanmıştır ve 
de Einstein'in Görecelik denklemlerini doğrulamıştır. 

3 — Bundan sonra bir milyon yıl kadar süren «Foton Işıması» dö
nemi gelir, sıcaklık 3000 C dereceyi korumaktadır. 

4 — Bu evre «Yıldız Dönemi», yani yıldız ve gezegenlerin oluşup 
bugüne kadar geçirdiği dönemdir. 

Hadronlar içinde sadece proton ve nötronlar, a tom çekirdeği içinde 
olmak koşulu ile dengeli durumdadır ve varoluş süreleri sonsuzları 
bulur. Hadronların yanısıra, hepsi aynı elektrik yükünde olan «yüklü 
lepton» (leptons chargées) bulunur. Bunlar, hadronların çok çeşitl i 
olmasına karşıt, sadece iki tanedir: Müon ve Elektron. Bunlardan da 
sadece elektron, sonsuz varoluş sürecindedir. İşte konumuz, bu 
süreç içinde oluşan bu Elektron'dur ve bu elektronun; Esprit 'nin ta
şıyıcısı, hatta bizzat kendisi olduğu savıdır. 

Şimdi, bu savın nereden kaynaklandığını, doğrulayıcı düşünce ve 
bulguları irdeleyelim. Bunun için önce, bazı olguları, özellikle «Siyah 
Delik» (trou noir - black hole) olgusunu hatırlamamız gerekecektir. 
Evreni dolduran tüm gök cisimleri, yıldızlar, gezegenler doğar, yaşar 
ve ölürler. Kızıl devler, Mavi devler, Nevalar, süper novalor, Beyaz 
cüceler, Puisarlar, Kuasarlar, Bulutsular, Spiral nebülözler ve daha 
bir çokları ve de Siyah Delik' ler bu yaşam evrelerinin açık seçik ka
nıtı olarak gökyüzünü dolduruyorlar. 

SİYAH DELİK : 

Yıldız, uzun yaşamı sonunda, tüm yanıcı maddesini tüket ince, sade
ce nükleonlardan oluşan bir gök cismine dönüşür. Son zamanlarda, 
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varlığı hesapla bulunan ve sonra radyo-teleskoplarla yeri saptanan, 
dünyadan 820 ışık yılı uzaktaki «Kuğu Yıldız Kümesi» (Constellation 
de Cygne) içindeki «Siyah Delik»in yarıçapı, güneşimizinkinin yedi-
yüzbinde biri olduğu halde, kitlesi güneşimize eşdeğerdedir. Bu, baş
ka bir deyimle, güneşin 1.80, dünyanın 5.50 gr / cm ? o lan 
yoğunluğuna karşı 3 x 10 1 7 g r / c m 3 yani 300 milyar ton /om 3 demektir. 
Dolayısile çok büyük bir çekim gücüne sahip olan Siyah Delik, yakı
nından geçen her şeyi, hatta ışınları yutar, kendi ışınlarını da dışarı 
salıvermez, kapalı olan «zaman-mekânı» içinde siyah ışıma olarak 
kalır. Bu yüzden gözlenme olanağı yoktur, ancak, yaydığı X ışınlan 
sayesinde radyoteleskoplarla bazı elektromanyetik radyo dalgaları 
algılanabil ir. 

Siyh Del ik ler in böylece, ne kendi ışınlrını, ne de üzerine gelen ışın
ları kendi zaman-mekânı içinden dışarı salıvermemesi, başka bir 
deyimle sırrını gizli tutması şöyle açıklanabil ir, ki bu açıklama Es-
prit 'nin de fizik açıklamasında aynen geçerl i olacağından iyi anla
şılmasına dikkat edilmelidir. 

V I L t > I Z 

r 

B U K U L ^ U S ÇEKIM 
A\tKAH\ 

YOGUKYILDIZ* SIVAM DEUK, 

& U K U ı . M U Ş Ç E K I M K ı N D ı UZttlut^ 

MEKAHI İCAT LAN AH MiMAH 

ŞEKİL : 1 ŞEKİL : 2 ŞEKİL : 3 

Konuyu herkesin anlayabi leceği şekilde kolaylaştırmak için şu ben
zetmeyi yapabil ir iz : Dümdüz olarak kabul edeceğimiz «Mekân» üze
rinde, bu düzleme teğet olan bir yıldız, teğet noktasında bir çu
kurluk doğurur. Tıpkı, dümdüz gerili duran bir çarşaf üzerine konan 
demir b ir bilya gibi (Şekil 1.). Eğer bu yıldız çok yoğun ise bu bükül
müş mekân bir çöküntü halini alır, derin b i r çekim mekânı hasıl olur. 
Artık bu mekâna nüfuz etmek zorlaşmıştır (Şekil 2.). 
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Yıldızın yoğunluğu arttıkça mekânı da giderek kapanır ve nihayet 
bir «Siyah Delik» söz konusu olursa bu çekim mekânı kendi üzerine 
katlanır ve Siyah Deliğe yapışır, dışarı ile ilgisi tamamen kesilir (Şe
ki l 3.)- Bu kapalı zaman-mekân eğrisi Strophoid (boucle, loop) 
y 2 = ax 2 + bx 3 t ipinde bir eğridir, genell ikle kat lanma (node) nokta
sından sonra ordinatları hızla büyür, y = f (x) fonksiyonu; y = f (x) 
ya da y = f (—x) fonksiyonu ile bir l ikte (ki bu eğriler asıl strophoidin 
x veya y ekseni üzerinde aynadaki görüntüsü gibidir) zaman-mekân 
eğrisini oluşturur. Bu durum, sanki madde ile karşıt maddenin (anti
matière) bir l ikte maddenin fiziksel bütününü oluşturmasının mate
matik yoldan anlatımıdır. (Biliyoruz k i ; karşıt madde, asıl maddenin 
aynadaki görüntüsünün maddesi gibi bir şeydir). 

Felsefede, matematikte, çekirdek f iziğinde, mikrobiyoloj ide, astro
nomide ve de diğer bil imlerde, birbir ler ine çok uzak görünen tüm 
olaylar temelde bir TEK ÖGE'ye dayanmakta, birbir lerinin «soyut 
veya somut», «canlı veya cansız», «mikro veya makro» modelleri ol
maktadır. Sadece tanımlama ve açıklama yöntemleri ve kullandıklar! 
dil değişmektedir. İşte biz burada bu ÖGE'yi bulmağa ve belirtmeğe 
çalışacağız. 

Bildiğimiz zaman ve mekânın özell ikleri, artık, Siyah Deliğin içinde 
geçerl i değildir. Siyah Deliğin içinde zamanın akışı işaret değiştire
bilir, ters yönde olabilir. Başka bir deyişle; Siyah Deliğin içinde, fizik 
olaylar zaman içinde geri giderek oluşur ve sürerler. İşte bunun en 
önemli bir sonucu şudur : Bildiğimiz madde evreni, olayların giderek 
ar tan bk entropie içinde sürüp git t iğini görür, yani, olaylar evrim 
süreci içinde düzenleri (ordre) gi t t ikçe azalarak akıp giderler. Hal
buki, zamanın işaret değişt irdiği Siyah Delik içinde bu süreç «Eksi
len Entropie»li olayları sürdürecektir. Buna «Néguentrapie» diyoruz. 
Bu ter im ileride çok kez geçeceğinden iyi bellenmesi gereklidir. 

Bildiğimiz madde evreninin tam tersi olarak, Néguentropie» duru
munda olaylar daima düzenlerini (ordre) artırarak oluşur ve gelişir
ler. Bu durumun, bilgi edinme (information) teorisi dil inde açıkla
ması şudur : Bildiğimiz madde evreninde ayrık (isolé) bir s istem, sis
temin durumu üzerinde «information» kaybetmeden evrimini sürdü
remez. Oysa ki ; bir Siyah Deliğin mekânı içinde, ayrık bir sistem, 
sistemin durumu üzerinde daima daha artan information kazanma
sına olanak sağlayarak evrimini sürdürecektir . O halde bundan ne 
sonuçlar çıkar : 
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1 — Öyle b i r mekânki ; zamanın akışı ile in fo rmat ions nun da arttığı 
bir mekân, 

2 — öy le bir mekânki ; bu information' lar sayesinde termodinamik 
anlamda «Ordre»unun sürekli artma olanağı bulunan bir mekân, 

3 — öy le bir mekânki ; information ve ordre'unun devamlı olarak 
azalmasile evrimini sürdüren madde evreninden git t ikçe farklı laşan 
bir mekân, 

4 — öy le bir mekânki ; canlının mekânı diyebileceğimiz karakteris
t ikleri içeren bir mekân. Nitekim, canlı bir hücrenin membranının 
içinde kapalı kalmış bir mekânda da «artan néguentropie»li bir ev
rim gözlenmiştir, 

5 — V e , hiç kuşkusuz öyle bir mekânki ; düşüncenin mekânı, hafıza
nın mekânı, bi lgi edinmenin mekânı, kısaca «Esprit» n-in mekânı. 

Siyah Deliğin içinde devirsel (cyclique) b i r zaman-mekân varlığı 
karşısında bulunuyoruz. Her an kaydedil ip, bu mekâna kapatılmış bir 
information, zamanın ileri ya da geri akışı içinde tekrar geri gelecek 
ve Siyah Deliğin içindeki mekânın tam bir devri tamamlamasından 
sonra izleyicinin, yeniden, b'lgi edinme alanı içinde olacaktır. Bu, 
hafızanın mekanizmasından başka nedir? Bilgiler durmadan kayde
di lmekte ve ardından yeniden hatırlanımaktadur. Sanki geçmiş bir za
manın geri dönüşünün, yaşanmakta olan ana doğru gelişi gibi bir 
şey. 

ELEKTRON : SİYAH DELİĞİN MIKRO MODELİ : 

Vücudumuzu oluşturan hücrelerin temel parçacıkları o lan; e lektron, 
proton, nötron vb. pek çok parçacıklardan sonsuz yaşam sürel i olan 
elektron; yapısı ile, yoğunluğu ile, zaman-mekân geometrisi ile, kı
saca herşeyi ile tıpatıp bir «mikro siyah delik»tir ve zaman-mekânı, 
tek kelime ile «Esprit»nin zaman-mekânıdır. Esprit 'nin bu zaman-me
kânı, vücudumuzun bildiğimiz zaman-mekânı içinde kapalı ve devir
sel «cep» 1er oluşturarak, gökyüzü makro evreninin kendi kişi l iği
mizde yaşatı lan bir mikro modelidir. Bunun daha derin açıklamasına 
girdiğimizde, bu sav'ın, mantığa ve bil imlerimize aykırı düşmeyen, 
inandırıcı sonuçlara varabi leceğini göreceksiniz. 

Yapılan deneyler göstermişt ir ki : elektron, çevresindeki mekânı tıp-
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ki bir Siyah Delik gibi deforme etmektedir ve mekân kendi üzerine 
kat lanarak elektron, dış mekândan tamamen soyutlanmış, kendi ba
şına ve kendine özgü bir evren oluşturmuştur. Hiç bir şey bu kapalı 
mekâna nüfuz edemez. O halde, elektronun, dışındaki evrenle, ya da, 
diğer bir elektronla karşılıklı i l işki ve etki leşmesi ( interaction ve 
elektrostat ik repulsion) nasıl o lacakt ı r? Amerikal ı f izik bilgini Richard 
Feynmann ile Fransız fizik bi lgin ve f i lozofu Jean Charon şu açıkla
mada bir leşiyorlar: Elektronun mikro evreni boş değildir, bildiğimiz 
madde evrenindekinin benzeri olarak «madde ve ışıma»dan oluşur. 

Özellikle «siyah ışıma» adı veri len bu ışıma; her yönde ve her hızda 
gerçekleşebilen bir «foton» gazıdır. Evrendeki ışuma ile arasındaki 
büyük ayrılık ısısındadır. Evrenin izotrop olduğu, yani, ışıma karak
terist ikler inin her yönden ve her açıdan aynı olduğu kabul edil irse, 
evrendeki ışımanın 3K, yani —270 C derece olmasına karşıt, elektro
nun mikro evrenindeki ışımanın sıcaklığı 70 milyon — 650 milyar C 
derece arasında değişir. Elektronun bir inden çıkan siyah foton, d i -
ğerininki ile aynı mutlak hız ve ters işaretl i olan «impulsion»unu de
ğiş tokuş ederler, fakat bu arada birbir ler ine madde olarak hiçbir 
şey vermezler, sadece görünürde (virtuel) bir foton alış verişi söz 
konusudur Kısaca söylenirse; iki elektronun mikro evrenlerine ait 
siyah fotonlarının uzaktan etki leşmesi olayı vardır. Demek ki elektro
nun mikro evreninde kapalı olan bu siyaf ışıma, her an düzenini ar
t ıran, termodinamik dil iyle Neguentropie'sini , felsefe dil iyle informa-
t ion'unu giderek zenginleştiren bir karakterdedir. Ayrıca, diğer 
elektronlarla, bu information alış verişini uzaktan yapabilme yete
neği vardır. 

İki elektronun arasındaki elektrostat ik etk i , aralarındaki uzaklığın 
karesi ile ters orantılıdır. İnformatik etkide bunun matematik formü
lü ne olabil ir? Güç bir soru! Fakat, herhaldle, telepatik olayların 
uzaklıkla ilgisi ne ise bu da aynen öyle olmak gerek. 

Sonuçları sıralarsak : 

1 — Elektron; kendine özgü bir «zaman-mekân»ı olan «mikro siyah 
delik»tir, 

2 — Kendini oluşturan mekânın geçmiş durumlarını teker teker va-
şatabilen devirsel bir zamanı haizdir, 

3 — Bu mikro evrende olaylar «artan neguentropie» ile sürer gider, 
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yani ' informationel le ' içeriklerini durmaksızın artırırlar, ardre'Iannı 
daima yükseltir ler. 

O halde: elektron; Esprit 'nin zaman ve mekânını haizdir. Bu da de
mektir k i ; benim vücudumu oluşturan elektronlar benim Esprit 'min 
hem taşıyıcısı, hem de ta kendisidirler. Dışarıdan hiç bir katkı ol
maksızın, aralarında information ve ondre'larını artıran bir sistem 
oluştururlar. 

4 — Kapalı zaman-mekânları içinde, hatır lamanın (réminiscence) 
her pulsat ionunda, oluşturmk istediği sistemin elektronları ile i leti
şim yoluyla karmaşık işlemlere yönelme ve yön verme yetisi vardır. 
Yalnız, elektronların bu ruhsal davranışlarının gözle görünür ha!e 
gelmesi için, gereğince uygunlaşmış bir or tamda toplanmış olma
ları koşulu vardır. Ancak böyle b i r ortamda elektronlar, kendi ara
larında, psişik diyebileceğimiz karşılıklı etki leşme durumuna geçer
ler ve ortamı daima daha düzenli (ordonné), daha çok bi lgi yüklü 
hale getirir ler. Bu sürecin amacı ve sonucu olarak görülüyorki : Ev
rende, Esprit 'nin zaman ve mekânı giderek zenginleşiyor, buna kar
şıt, Maddenin zaman ve mekânı sürekl i entropi kaybediyor, fak i r ls-
şryor. 

Evrenin evriminde, bir gün, inorganik maddenin organik maddeye, 
organik maddenin düşünebilen maddeye dönüştüğü gibi , belirli b r 
evrede de «düşünce ötesi» (ultra pensant) maddeye dönüşeceği bek
lenebilir. Büyük , Rus uzay bilgini Tsiolkowsky'nin uzun yıllar önce 
söylediği : «Esprit; doğadaki bütün diğer kuvvetlerden daha güçlü
dür» öngörüsü elektronların bu sürekli Néguentropie artırnı saye
sinde tartışı lmaz bir gerçek olarak belireceğe benzemektedir. Bu 
yüzden, önümüzdeki yüzyıllar; «Esprit Yüzyılları» olarak evrim sü
recine adın' yazdıracaktır. Çok gelişmiş ülkelerde, bil imsel yol lardan 
çalışmalarını hızlandırmış olan Parapsikoloi i laboratuarlarında er i
şilen ESP ve PK ilerlemeleri bu kanıyı güçlendirmektediır. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim k i : '«Esprit, maddenin varlığı ile 
kaimdir, maddenin «emergence»ından ibarett i r» ' diyen ve müstaki l 
varlığını kabul etmeyen Karl Marx herhalde yanılıyor olacaktır. Çün
kü, Esprit 'nin hem taşıyıcısı hem de kendisi olan elektron, f iziksel 
varlığını kesinlikle sonsuza kadar sürdürür. Zaten böyle oluşu da, 
insanın evrimi sürecindeki giderek hızlanan aşamalarını daha iyi 
açıklar, yoksa beşyüzbinyıl öncenin homo sapiens'i ile bugünün in-
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sanı arasında doğuşta Bsprit yetenekleri aynı olmak gerekirdi . Ay
rıca, insanları, «İyi İnsan» yapmak ve doğru yolda yaşatmak için en 
büyük etken olan «Ruhun Ölmezliği» inancına da ters düşen bu dü
şünce, tüm dinlerle çelişki halindedir. Ruhu taşıyan elektronun son
suz yaşam süreli oluşu, tüm dinlerin temel öğesi ve Masonluğun 
baş landmark'ı olan «Ruhun Ö lmez l i ğ i n in de fiziksel kanıtıdır. 

Doğaldır ki, tam bu sırada şu soru akla gelebil ir ve aklımızı da bu-
landırabil ir : Mademıki beni BEN yapan Esprit 'min taşıyıcısı bu 
elektronlardır, o halde; şu anda düşünebilen bu BEN, evrenin başlan
gıcından benim dünyaya gelişime kadar neydi, neredeydi ve ben öl
dükten sonra ne olacak, nereye gidecök? Hatta şu anda bile bu BEN 
vücudumun neresinde, kalbimde mi, beynimde mi, midemde mi, baş
parmağımda mı? Bu günün Biyoloji ve Psikoloji bi l imleri, vücudumu
zun her bir parçasının spiritüel yaşamımızda payı olduğunda ve bir 
araya gelince bu BEN'i oluşturduğunda birleşmişlerdir. Eğer bu 
Ben, vücudumu oluşturan maddeler olmaksızın varolamıyorsa, ölü
mün ötesinde bu «Ben»in de varlığı düşünülemez. O halde, ölüm so
nu bu «Ben»den ne kalır? Ölümüm ile bana ait kılıftan çıkıp dağılan 
ve uzayda sonsuz sürece varolacak olan elektronlarım kalır. Buna 
KOZMİK BEN denir. 

Kromozomlarla kuşaktan kuşağa geçirdiğimiz şey, soy sürdürümü-
dür, bu ayrı bir konudur, BEN ile ilgisi uzaktandır. Benim gelecek 
kuşağıma geçirdiğim DNA ve RNA moleküllerim^ arasında kuşkusuz 
benim «Ben» imden bir şeyler, hem de mucize denen bir şeyler var. 
Fakat bunlar ancak başka ve yeni bir«Ben» yaratmak için. 

Benim kendi «Ben»imi daha yakından tanımığa çalışalım. Nor
mal bir insanda yaklaşık 10 2 8 , yani 28 rakamlı bir sayıda elektron 
vardır. Ölümden sonra, bunlardan, yeryüzünü saran kabaca 100 km 
kalınlığında bir atmosfer katmanının her om 3 ünde birkaç tane var
olacağı kolayca hesaplanabil ir. Demek ki , dünya oluşalı beri, cedle-
nmizin elektronlarını her soluğumuzda ciğerlerimize alıp veriyoruz 
ve bu, sonsuzadek böyle sürüp gidecek. O halde cedlerimizin «Ben» 
leri, benimkiler ve ileri kuşaklarrmınkiler, uzayda bir spir i tüel plân 
üzerinde buluşmak ve bir arada yaşamak olanağı bulacaklar. Demek 
ki, istesem de istemesem de, her an kendi cedleriminki ile beraber, 
örneğin Konfüçyüs'ün, Sokrat ' ın, Muhammed' in, Beethoven'in elekt
ronlarının taşıdığı «Esprit»lerini içime çekiyorum. Bu sayede, her m-
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sanın kendi «Ben»inin arzuladığı «Ben»lerle diyalog kurduğu apaçık 
ortadadır. 

Acaba, bir gün, bu elektronlarla, elektromanyetik yol lardan bir il işki 
kurup, kapalı olan «zoman-mekân»larından içerdikleri müormation' 
lan bize tekrarlamasını sağlamak olanağı bulunacak mı? O zaman, 
yeryüzünün tarih boyu çözülemeyen hiç bir sırrı klmazdı kuşkusuz. 
Bu gün için, ancak başarabildiğimiz : ESP yoluyla, bu değişik «Ben» 
elektronlarının siyah ışıma fotonları arasındaki «görünürdeki karşı
lıklı etkileşme» sayesinde bu kapalı mekân ve zamanlardan bazı 
ufak tefek bilgiler koparmaktır. 

Bugün için spekülati f olan bir konunun fiziksel açıklaması da bu yol
dan yapılabilir. «Ruh Çağırma» nedir, olanağı varmıdır? Post Mor
tom, yani ölüm ötesi elektronların dış ortamında bir medyum belirir
se ve bu elektron fotonlarının frekanslarıyla medyumunkiler rezo
nans haline gelirse, her ikisinin elektronlarının zaman-ımekânları 
arasında karşılıklı etki leşme ile bilgi alış verişi olanağı doğar. Kolda
ki, medyum yeteneğinde olımayan herkeste dahi, rüya yoluyla buna 
benzer olaylar herzaman olagelmektedir. 

Elektronun her pulsation anında yarıçapı küçülür, büyür, yoğunluğu 
bir milyar ile bir tr i lyar t o n / c m 3 arasında değişir ve sıcaklığı yüz 
milyar ile bi r tr i lyon C derece arasında salınır. Astrof izik bil im adam
ları, evrende aynı sayısal değerleri Siyah Del ik lerde bulmuşlardır. 
O halde ruhu taşıyan elektronla Siyah Del ik ler in bu fiziksel karakter 
benzeşimleri yanında metafizik benzeşimleri de varmıdır? Bizim 
elektronlarımızın «Mikro Esprit» taşıdığı gibi, Siyah Del ik ler in de bir 
«Makro Esprit» taşıdığından söz edilebil ir ini? Evrendeki evrim prog
ramı ve düzeni ile bu «Makro Esprit»nin ilgisi olabil irmi? Aşırı cü
retli sorular bunlar, ve yanıtları yeteneklerimizin çok dışında. 

Daha başka cüret l i sorular geliyor aklımıza: Dünya yaşamamızdaki 
iyi ve kötü davranışlarımızın sevap ve günah kayıtlarının kendi bi
l incimizle vicdanımıza yazıldığını, ölüm sonrası, Kutsal ki taplarca 
varlığı bi ldir i len Cennet ve Cehennemin bu vicdanımızdan ibaret 
olabi leceğini, bizi ruıhun sonsuzluğu ile bir l ikte sonsuza dek cehen
nem azabı, ya da, cennet huzuru içinde tutacağını sayleyebil irmiyiz? 
Düşünce, bellek, sevgi ve inançlarımızın taşıyıcısı olan elektronları
mızın, v icdan belleğimizdeki sevap ve günah kayıtlarını, zaman za
man bize hatır latarak, hakett iğimiz cennet huzurunu ya da cehen-
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nem azabını tekrar yaşatma yoluyla, kendi cennet ya da kendi ce
hennemimizi sağlığımızda kendi içimizde taşımamızı ve öldükten 
sonra sonsuz uzayda sonsuz zaman süresince devam ett irmemizi 
sağladığı düşünülebil irmi? Ben bu düşüncem yüzünden sezgilerim
le, bi lgi lerimin bir çelişkiye düşmeden bağdaşabildiklerini söylemek 
isterim. Konunun daha derinine inince bu gibi dolu (enigmatique) so
ruların henüz karanlık görünen birçok yanlarının daha aydınlandığını 
göreceksiniz. 

«ESPRİT'NEN MEKANİZMASI» : 

Siyah Delik'ler içinde milyarlarca C dereceyi bulan sıcaklık, elektro
manyetik bir ışıma doğurur, fakat bu bir «Siyah lşıma»dnr ve fo ton-
ları, kapalı olan kendi «zaman-mekân»ının dışına çıkamaz. Bu 
elektromanyetik alanda, yine fotonlar gibi miaddesi sıfır sayılabile
cek «nötrino»lar bulunur. Tekrar hatır latayımki, uyarılmış bir a tom 
içinde bir proton bir ant iprotonla kaşılaşınca birbir lerini yokederler 
ve «Mezon»lar oluşur. Bunların varoluş süresi milyonlarda, milyar
larda bir saniyedir ve tekrar elektron ve pozitrona dönüşürler, bun
lar da birbir ini yokeder. İşte bu süreçte gamma ışınları ve natrinolar 
serbest kalır. 

Bu arada «Spin» i de tanımamız gerekecektir. Spin sözcüğü: kendi 
etrafında dönüş diye tanımlanabil ir. Sözü geçen nötr inoların, fo ton-
lardan farkı spin' inin fotonla/ınınkinin yarısı kadar oluşudur. Uhlen-
beck ve Goudısmidt. atomun içindeki çok çeşitl i parçacıktan, yıldız 
ve gezegenlere benzetirler; topaç gibi kendi eksenleri etrafında dö
nerek, bağlı oldukları parçacıkların da etrafında dönerler. Rotasyon 
enerjisi, rotasyon periyodu ile çarpılınca daima sabit bir değerin ya
rısının kat ları çıkar; (1/2), (1), (1,5), (2)... gibi. Doğada çok önemli 
olan bu sabit değere «Planok katsayısı» diyoruz. Spin, işte bu de-

6,25 x 10" 2 7 

gerin 27t'ye bölünmesinden çıkar. (S = erg = saniye 

(kitle x uzaklık 2 x san.) Bu elektronun azimut açısal momentidir. 

Dışarıdan bir etki olmadıkça sistemin spinleri toplamı sabit kalır. 
Buna Spin'lerin sakımı prensibi diyoruz. Bir elektronun içindeki 
Esprit mekânı, pek çok sayıda küçük küçük lâmbalardan oluşan bir 
tabloya benzetilebilir. Hani müzikhol ve benzeri yerlerde müzik ya 
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da ışık saçan bir kaynağın ritmine uyarak yanıp sönen rengârenk 
lâmbalar gibi. Normal yaşamda, elektronların uzaktan etki leşmesi bu 
tablodaki lâmbaların bazılarının yanmasına, bazılarının sönmesine 
neden olur ve bu hal durmadan değişerek sürer gider. Bunların her-
bi<ri, dış ortama gönderi lmiş bir mesaj, bir düşüncedir. Bil inçli yaşam 
sırasında bu tablo devamlı uyarılmış durumdadır. Uyku halinde ise 
bu yanıp sönmeler (clignote) durur, fakat elektronların birbirleriyle 
etkileşmeleri her an tekrar başlamağa hazımdır. Buna tablonun esas 
durumu diyelim. Rüya görülmeğe başlandığında sanki lâmbaların 
bazıları kendi kendilerini uyararak (autoexcitation) kendi kendilerine 
yanıp sönerler. Rüyanın konusu; aralarında az ya da çok ilişki olan 
ve zamana karşı ileri ya da geri giden «information»Iar almağa baş
lar. Fakat, lâmbaların sıcak olanının en kolay yanabilmesi gibi, en 
yakın zamanda ya da en etkil i yaşanmış olan information'un dev
reye girmesi doğaldır. 

Ölüm halinde de elektronların dış alemle, komşu ya da uzak elektron
larla haberleşmesi kesi lmiş gibidir, tümü ile içine dönük, yeni 1n-
format ion' lar kazanmayan, fakat, belki, spir i tüel içeriğini düzenle
mek, sınıflandırmakla uğraşır durumdadır. Daha önce de sözünü et
t iğ im gibi bu Post-Mortem elektronlarda lâmba yanıp sönmeleri, an
cak yakınlarının rüyalarında, ve de, medyumlarda devreye giren 
elektronların rezonans yaratmaları ile gerçekleşebil ir. İşte bu lâm
balar, elektronun içine kapatılmış ışıma fotonları gibidir. Bir lâmba
nın yanıp sönmesi tıpkı bir foton spin' inin yanışta + 1, sönüşte —1 
değişimine benzer, ve elektronun kapalı mekânında toplam spin' in 
sabit kalması, dışarıdan bir enerji ya da impulsion olmadığı takdirde 
elektronun —1) (—2-»+2) ve ardarda işaret değişt irmesini 
sağlar. 

Elektron içindeki bu siyah ışıma fotonlarının çalışma mekanizması 
tıpkı elektronik beyininkine benzer. Şu farkla ki : Bilgisayar sadece 
O ve 1 «bit»lerini kul lpnarak işlem yapar, fotonlar ise (—2, + 2 ) , 
( + 1» — D spinleri ile. Louis de Broglie determinantlar la spinlerin 
matematik analizlerini, işaret değişt irmelerini , kolay problemlerin 
çözüm yollarını bulmuştur. Böyle bir matr iste, örneğin 3 çıkmış bir 
spin durumu, spinin 1 ve 2 durumlarını da içermektedir. O halde her 
pulsation aninde, elektron, bu spin durumlarının herbirini ayrı ayrı 
görecektir. Bir saniyede 10 2 3 yani y i rmiüç rakamlı bir sayıda pulsa
t ion yer aldığına göre, evrenin nasıl bir neguentropie artırma çaba-

48 



sında olduğunu daha iyi anlarız. Bu matrislerr in daha derinine in
mek istemiyorum, zaten açıklanması ve anlaşılması çok ileri mate
matik ve fizik bilgisi gerektir ir, o da, konumuzun dışına taşmaktadır. 

Aynı yönde dönen iki topaçtan birisinin birdenbire dönüşünü ters 
yöne çevirme olasılığı yoktur, çünkü topacın b i r k i t lesi vardır. 
Fotonların kitlesi olmadığından yönlerinde işaret değiştirmeleri her 
an ve kolaylıkla olabilir. Elektron içindeki foton çift leri spin' lerinin 
işaret değişt irmeleri , elektron mekânının kapalı olması nedeniyle dı
şarıdan gözlenememesine rağmen, elektronun kendi üzerindeki 
spiritüei işleyişinin normal bir sürecidir. Bunda, elektron yeni bir in
format ion kazanmaz, ama, içerdiği information' ları serbestl ikle iş
ler. Buna düşünce (reflexion) diyebiliriz. Düşünce halinde neguentro-
pie sabit kalır. Uygulama (acte) halinde de sabitt ir. Halbuki Bilgi Ka
zanma ve Sevgi halinde ise artar. Neguentropie'sini artırması iç in 
elektronun hareket ve enerji sağlaması gerekir. Bunu nereden sağ
lar? Elektronun, elektromanyetik siyah ışıma sırasında, milyarlarca 
C derece sıcaklık kazandığını bil iyoruz. Fakat ne bu ışıma, ne de bu 
ısı, elektronun kapalı olan mikro evereninden dışarı çıkamaz. 

Elektron, bunları ancak kendi dışındaki ortamın, yani bizim tanıdığı
mız madde evreninin fotonları ile kendi fotonları arasındaki virtue! 
impulsion alış verişinde kullanır. Ve işte bu sırada gerekli hareket 
ve enerji sağlanmış olur, hem her yönde, hem de sıfırdan başlaya
rak sonsuza kadar her güçte. 

ELEKTRONLARIN RUHSAL GÜÇLERİ : 

Düşünce ve eylem anında elektronun kapalı mekânı içinde, fotonlar 
arasında lineer impulsion alış verişinden başka bir şey olmadığın
dan elektronun neguentropie'si sabit kalır. Halbuki Sevgi ve Bilgi 
Kazanma hallerinde durum değişikt ir, dış elektron foton spinleri ile 
kendi spinleri arasında alış veriş olur. Çok i lginçtir k i : bu alış veriş 
maddenin zaman-mekânına ait fotonlar arasında oluyorsa «Bilgi Ka
zanma», fakat kendi karakter inde bir elektrona ai tse «SEVGİ» duru
mu vardır. Örneğin : elektronun fotonlarından birinin spin' i + 1 den 
+ 2 ye geçse, komşu elektronunki de, spin toplamının sokuruna gö
re, —1 den —2 ye geçecektir. Böylece her iki elektronun da n6gu-
entropie' leri artmış olur. Bu nedenle denilebil irki : Evrende nöguent-
ropie'yi artırmak için en etkin ve kolay süreç «SEVGİ»dir. 
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İnsanoğlu, tar ih boyu, genell ikle «Bsprit»ye, maddenin dışında, tanı
mı olanaksız bir nesne gözü ile bakmıştır. Bu insanın «anthropo
centrisme» yani evrenin amacı ve merkezinin kendisi olduğu kurun
tusundan gelmiş olmalıdır. Esprit tanımı içinde yer alan her tür ol
gu, elektronların kapalı zaman-mekânları içinde maddesel varlıkla
rını sürdürmektedir ler. Bu kapalı zaman ve mekânı aralaybildiğimiz ve 
içine nüfuz edebildiğimiz ölçüde evrenin çok büyük sırlarını da çöz
me yoluna gireceğiz. 

Aynaya baktığımız zaman gördüğümüz kişi gerçek «Ben» değildir, 
gerçek «Ben» olan milyarlarca elektronumun, Esprit yükünü, né-
guentropie'sini artırmak için gereksinme duyduğu enerjiyi sağlamak
ta kullandığı «maddesel biçim» veya kılıfı, daha bil imsel deyimi ile 
Konturudur. 

Elektronlarımızın bu «information artırma» deyiminden neyi anlıyo
ruz? Belki her tü r bilgiyi. Fakat özellikle, elektronların kendi üretimi 
olan çeşitl i makinaları, bu arada pek tabi i insan denen ma'kinayı da 
daha doğru dürüst çalıştırma çareleri arayan bi lgiyi. Bu düşünen 
elektronlara «EON» adı verilir. Tüm Eonların kendilerine özgü bîr 
özgeçmişleri va rd r , evrenin doğuşundan beri yaşayarak ve düşü
nerek vardırlar ve evrenin evrim programını hep birl ikte çalışarak 
bu günkü aşamasına getirdiler. 

Hiç kuşkumuz olmasın ki ; eonlarımız, beynimizin bize tanıttığı ya 
da tanıtabildiği bilgi düzeyi ve yeteneğimizden çok daha üst düzey
de ve yetenektedirler. Bu dünya yaşamamızda, bilgi dağarcıklarına 
birşeyler kattıktan sonra, ölümlümüzün ardından bu kılıfımızı terke-
decekler, fakat, sonsuza kadar bizi hatır layacaklardır, uzayda, ya 
da, başka kılıflar içinde. 

Bu açıklamadan, evrende, «yeniden diriliş» (tecessüt-reincarnation) 
in gerçekliğine de inanma gereği doğuyor. Daha yeni doğan bir be
beğin elektronlarında néguentropique düzeyin stfır olmayıp, kendi
ni dünyaya getirenlerinkine eşit denecek kadar yakın olması bunun 
kesin kanıtıdır. Bu düzey de, kuşaktan kuşağa yükselt i lerek evrim 
amaçlarına doğru yol alınacaktır. O halde, yaşam görevimizin; sevgi 
artırma ve bi lgi edinme plânında yükselme yoluyla elektronlarımı
zın negüentropie'sini artırmak olduğunda hiç kuşkumuz olabil ir mi? 
Tüm Peygamberlerin ve Bilgi kişilerin bunu, kendilerinde olabildi-
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ğince gerçekleştirdiklerini, ve, çevrelerini de bu yönde yüceltmeğe 
çalıştıklarını inançla söyleyebilir iz. 

Bugün, artık, Eon'lar hızlı bir bilgi edinme dönemine girmişlerdir. 
Önümüzdeki yüzyıl lara ağırlıklarını koyacak ve kendi adlarını ve
receklerdir : «Esprit Yüzyılları» gibi. Daha da binlerce, milyonlarca 
yıl sonra ne olacaktır? Evrenin evrimi (évolution), belirl i periyodlarla 
ardarda süre giden, kapalı ve katlanabi len, yani ; gözümüzden çıkan 
ışığın dümdüz gidip gidip sonunda ensemizi görebileceği bi»r evrende 
isek, açılıp yayılma bir noktadan sonra geri dönecek ve büzüle büzü-
le 12 milyar yıl önceki çekirdek haline mi dönüşecekt i r? Kısa bir de
yimle bu «évolution» devirsel (cyclique) midir? Ya da dönüşsüz (ir
réversible) bir evr'rm içinde isek; bugünkü teknik olanaklarımızla en 
son saptayabi ld iğ ime ve bizden hâlen 5 milyar ışık yılı ötede bulu
nan «30-295» galaksisi, saniyede 138.000 km olan kaçış hızı ile ev
renin sınırlarını, sonsuz zaman süresince daha nerelere kadar bü
yütecekt i r? Evrenin sonsuz sürekli l iği için devirsel bir süreç daha 
olası görülebil ir. 

Bu arada, kendi yaşam düzeyimizde bu «eon»ların rolü ve alın ya
zısı ne olacaktır? Eon'un makro modeli olduğu söylenebilecek olan 
«Siyah Delik»lerin bu evrim' sürecinde yeri nedir? Bütün bunlar, ya
nıtı güç sorular. Fakat, sonsuz bir zaman akışı içinde, mikrodan 
makroya kadar tüm evrende, belirli bir programın, şaşmaz bir dü
zenle nasıl yürütüldüğü sorusunu durmadan kendilerine sorup, ce
vap araştıranlar, şu cevabı bulabilmişlerse huzura kavuşurlar : «Ey 
E. U. M., sen ne kadar yüce ve herşeye kadirsin». Zaten, yaşamı sü
resince dindar olduğu söylenemeyecek olan Einstein, son zamanla
rında : «Evrendeki bu düzenin ardında bir BİLEN var 'a benziyor» 
demiştir. 

ESPRİT'NİN GELECEĞİ : 

Tüm evren düzeyinde Esprit 'nin evrim perspektivi ne olabi l i r? Bunu. 
anthropocentr isme'e, yani yeryüzü insanının evrenin amaç yapısı o l 
duğu düşüncesine kapılmadan irdelemek gerekir. Yeryüzündeki tüm 
varlıklar içinde elektronlarının en üst néguentropique düzeyde olanı 
kuşkusuz insandır. Fakat, evrende daha milyarlarca canlı yaşam ve 
daha üstün néguentropique düzey bulunması olasılığı daima vardır. 
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Kabul etmek zorundayız ki, henüz bizim néguentropique düzeyimiz 
onlarla ilişki kurma ve haberleşme aşamasına erişmedi. 

Madde evreni tar ihinin, Esprit evreninki ile bağımlılığı apaçıktır. 

Evrenin 12 milyar yıldır genişleme halinde olması ve parçacıklar 
maddesinin sürökli artışı ile orantılı olarak elektron pozitron çi f t le
rinin de sayısı artacaktır. Evrenin genişlemesi sırasında, dışa kaçış 
hızı azalmağa başladığı zaman, büzülme devresi de başlayacaktır 
ve, tekrar başlangıçtaki gibi 60.000 C derece sıcaklığında bir siyah 
ışıma ile dev bir Siyah Deliğe dönüşecektir. Maddenin enerjisi yine 
sıfır olaccfktır, tıpkı başla ng uçtaki nden b i r an öncesi gibi. Fakat şu 
büyük farkla ki büzülme sonu, elektronlar «Esprit yükü» ve néguent
ropique düzeyleri bakımından en üstün aşamada olacaklar. Evet 
evrenin henbir yanındaki Eon'lar, néguentropie' leri gi t t ikçe artan 
araçlar, yani, madde, b i tk i , hayvan, insan ve de evrende henüz bile
mediğimiz türden başka varlıklar üreteceklerdir. Bu arada, her 
Eon'un kendine özgü bir özgeçmişi, belleği, bi lgi yükü, sevgi yükü, 
kısca Esprit yükü olacak ve özel néguentropie'sini varl ıktan varlığa, 
kişiden kişiye geçecek sürekli artıracaktır. Evrenin herbir köşesinden 
gelen bu eonlar, ışık hızına yakın hızları olduğu iç in, geçtikleri uzak
lık milyarlarca yıl b i le sürse, kendileri, Einstein'in görecelik kuramı
na göre, zamanın akışının dışında kaldıklarından daima yeni doğ
muş gibi genç kalacaklardır. 

Bu arada kısaca değinmek ister im ki : uzayın en uzak bölgele
rinden dünyamızı her an böyle «Kozmonot Eon»lar ziyaret ediyor ola
bilir. Fakat bunların içerdiği information' lar la ilişki kurabi lme aşa
masında olmadığımızdan kendilerinden doğrudan yararlanamıyoruz. 
Ne var ki , bunları atmosferimizde misafir ett iğimiz, solunumla İçi
mize çektiğimiz, onların ruhsal içerikleri ile, Esprit ' leri ile bütünleşt i
ğimiz düşünülebil ir. Ve bu sayede, evrenle i l işkilerimiz düzenleniyor 
olabil ir. Kiımbilir belk i , çok başarılı kurgu bi l im yazarlarımıza da bu 
Kozmonot Eonlar esin veriyor ve hatta geldikleri yerlerden haberler 
fısıldıyorlardır. 

Sonuç olarak diybil ir iz ki : Evrenin Esprit yükü ile Sevgi ve 
Bilgi ile dolu tüm Eon'ları, büzülme sonunda bir Siyah Delik içinde 
toplanacak ve 12 milyar yıl önceki gibi yeni bir nükleer dev patlama 
(Big-Bang) bekleyeceklerdir. Bu patlama ile evrende yeniden madtae 
oluşması başlayacak ve yeni bir evren doğup gelişecektir. 
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İşte bu anda şu soru aklımıza geliyor: «Yeniden bu maddeye dö
nüşen neoir? «Ve şu çok cesur yanıt aklımızı kurcalıyor : «Esprit, 
özell ikle Bilgi ve Sevgi». Zira pat layacak o lan Siyah Delik' te başka 
ne var ki? 

O halde, Evrenin başını ve sonunu şu tek bir ÖGE'ye bağlamak zo-
runluğu ve inancını duyuyoruz : TANRISAL SEVGİ VE BİLGİ. 

Ve, düşünüyoruz : E. U. M. evrenin sonsuz sürekl i l iğini, Esprit 
ve Maddenin, b i r Big-Bang'dan bur Big-Bang'e böyle devirsel dönü
şümleri ile mi sürdürüyor? Siz de düşünün. 
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Bitmeyen özlem 

Cevad Memduh ALTAR 

Kişi ve toplum, tar ihin her dö
neminde karşıt eylemlerle baş-
başadır. Daha iyi bir dünyaya 
çekilen özlem, kendini her za 
man duyurmuştur. Teoride ve 
aksiyonda mutluluk verici bi 
çimlere duyulan istek, ikil i kar
şıt ölçülerin yargıları olma nite
liğindedir. Şöyle ki , iyi ve fena, 
güzel ç irk in, doğru eğri , acı 
tat l ı , aydınlık karanlık türünden 
ikil i yargılar, bir bakıma dünya
mıza özgü rölatif ölçü değerle
ridir. Bu karşıt yargıların doğur
duğu sorunlar arasında, daha 
az kusurlu bir dünyanın, kötü
den arınmış iyinin, eğriyi belir
ten doğrunun, karanlığı örten 
aydınlığın, acıyı gideren tatlının 

çoğu kez hasretini çekeriz. Gö
rülüyor ki, ikili karşıt yargılar, 
yet işme ve erişme döneminde 
olan kişi ya da toplum için, ço
ğunlukla sübjekti f birer değer 
olmaktan ileri gidememektedır. 
Kanı ve yargıların, objektif dü
şün ve etkene doğru gelişebil 
mesiyledir k i , günün birinde ço
ğunluğun uyabileceği, daha sağ
lam ölçülerin de oluşacağı şüp
he götürmez bir gerçektir. Örf
lere, adetlere, geleneklere, k i 
şinin ve toplumun ahlakı ile, er-
demliğe, insanlık, tar ih boyunca 
hep bu yoldan gitmiştir. Bir ba
kıma toplumsal kanı ve yargıla
rın yazilı sonuçları demek olan 
yasalar bile, hep aynı yolun ob-
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[ektif ürünleridir; ve öyle olma
ları gerekir. 

İnsanın ya da toplumun evrim 
çabasında göze çarpan iniş ve 
çıkışlar, moral dengeyi oluştu
ran düşünce ve etkenlerden 
başka bir şey değHdir. Durmuş 
oturmuş birey ya da toplumlar
da, dengeli yargıyı bozmaya yel
tenen davranışlar, daha az teh
l ikeli faktör ler olmanın önemini 
taşıtrlar. Kuruluş döneminde 
olan düşün çabalarında ise, ka 
nı ve yargı dengesizl iği, gelişi
mi kesme, önleme türünden teh
l ikeli d urakl a ma la ra y olaça r. 

Onun içindir ki , kişinin ve top
lumun gelişiminde büyük rolü 
olan ahlâk ve erdemlik ilkeleri
nin zamanla oluşturduğu doy 
musluk (saturation), toplumun 
omurgası olarak nitelenen bi 
çimlenmiş bir varlık içinde o-
lumlu meyvalarını vermiye baş
lar. Böylesine biçimlenmiş bir 
omurga iledir ki , kişinin ya da 
toplumun çoğunlukla paylaşabi
leceği: düşünce, kanı ve yargı
lar meydana gelir; objekt i f ölçü 
lerden ileri derecede yararlana
bi lme olanağı da bu yoldan el
de edilir. 

Sağlam bir omurgadan yoksun 
kalmış varlıklar, objekt i f kanı 
ve yargıları, çoğunlukla payla-
şamayan cılız varlıklardır. Bu 
tür ortamlarda, ancak düşün 
dengesizlikleri ve gelişimi dur

duran etkenlerle karşılaşılır; ve 
böyle bir varlıkta başgösteren 
aşırı sübjekti f l ik, objekti f dü
şünce ve kanıların oluşabi lmes 
olanağını da uzun süre önler 

Halbuki, yaşadığımız çağda, ta
rihin hemen hiçbir döneminde 
karşılaşılmayan bir başka du
rum özell ikle belirmektedir. Bu 
durum, her bakımdan üstün dü
zeye ulaşmış oldukları benimse 
nen, ya da sadece olağanüstü 
nitel ikteki araç ve gereçleri el
de etmiş bulunan kuruluş ya da 
toplumlarda görülen huzursuz
luklardır. O halde burada, karşıt 
durumu yaratan faktörün, iler
leyişin, hatta gelişimin ta ken
disi o lduğu gerçeği i le karşıla
nır. 

3iıraz önce bel ir t t iğim eylemleri 
incelerken, içimizde karşıt dü
şünce ve sorunlar da belirebilir. 
Hatta birbir imize şu sorunları 
da yöneltebil ir iz: İnsanın ya da 
insanlığın, eleştir i lerecek nesi 
var? Akıl lara hayret veren tek
nolojik evrimleri bugünün in
sanı yapmadı mı? İnsanoğlu, 
kendi kendini bir gezegen yapıp, 
uzayda dolaşmadı mı? Dünya
dan fırlattığı laboratuvarı, aya 
gene insan otur tmadı mı? İn
sanoğlunun hem kendisi, birçok 
kez aya ayak basmadı mı? Dün-

amızdan 50 mi lyon mil uzakta 
bulunan Merih gezegenine araç 
gönderip te o dünyanın görün-
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tülerini dünyamıza televizyonla, 
fotogırafi ile ulaştıran da bugü
nün insanı deği l mi? Hatta Me-
rih'de, i lkel yapıda da olsa, or
ganik bir yaşamın varolduğunu 
gene insan bulup, dünyalı lara 
bi ldirmedi mi? Peki, böyle bir 
insanoğlunun eleştir i lecek nesi 
var? Evet, bu çok üstün ve ileri 
düzeye ulaşan insanın, çok ge
ri kalmış bir yönünü gösteren 
önemli bir neden var! Çağımızın 
teknoloj ik evrimini, insanlık için 
tehlikeli bir gereç olma duru
muna sokan yön de, işte insa
nın bu yönü! Çünkü insanoğlu, 
çoktandır insanı ihmâl et t i ; in 
sana ve insanın moral ine gere
ken yatırımı yapmadı. Sanmıya-
Irm ki , bu korkunç ihmâl, kolay 
kolay gözden kaçıvermişti . Ha
yır, bu ihmâli yakından kol layan 
gözler, acıyla izliyen kafalar da 
yok deği ldi . Ni tekim ünlü 
psychiatre Freud'un, yaşamın 
özünü seksüel güdüye bağlayan 
temel prensibi (libido) karşısın
da, yolunu onun yolundan ayı
ran , yakın dostu ünlü psychiat
re Cari Gustav Jung, sadece 
insanın ihmâl edilen moral ine 
eği lmiş ve günün birinde, bü
yük bir üzüntü ile şöyle demiş
t i : «İnsanlık, poli t ik nedenlerden 
olduğu kadar, bi l imin korkunç, 
hatta şeytanca başarısından 
doğan gizli bir ürpert i , derin bir 
kuşku içindedir; ama buna kar
şı gene de bir çare bulunama

mıştır, ve bütün bu olayların, 
insan ruhunun çoktandır ihmâl 
edilmiş olmasından ileri geldi
ğine de pekaz insan inanmış
tır.» O halde, ne yapılacaktı da 
yapılmadı? Birşey yapılabil irdi, 
ama o hiç yapılmadı. Yani antik 
dönemlerden bu yana: insan 
hak, özgürlük ve moral inin yü
celmesi yolunda ulaşılmış olan 
zirveler, elde tutulamadı. Özgür 
düşünce, baskı metodlarınm 
tür lü biçimlerine feda edi ldi ; ve 
bu tür dogmalara, yer ine göre: 
teoloj ik, konfesyonel, ideolojik 
etik, sosyal, ekonomik düzen 
adı veri ldi. Tarihîn akışı içinde, 
nicebin zahmetle elde edilen 
vicdan aydınlığından, insanoğlu 
yeniden karanlıklara it i ldi ve 
güdülmesi gereken bir yaratık 
olduğuna zorla inandırı lmak is
tendi . Hatta yakın bir geçmişte, 
daha da şahlanan dogma rej im
leri, insanı alabildiğine küçüm-
sedi; böylece insanoğlu büsbü
tün i t ibardan düşürüldü. Ama 
güdülerek küçültülen insandan, 
ne gaript ir k i , teknoloj i alanında 
büyüklükler beklendi; o da, ya
ratılışı gereği araştırıcı id i ; ken
dinden isteneni uysallıkla aradı, 
buldu, gerçekleşt i rdi ; ve bu ku
ru, tek yönlü buluş, insanlığın 
başına felâket ler get irdi . Bu tu 
tumla işin zahmetsiz yönüne g i 
di lmişt i k i , o da varolan birşeyi 
yokedebi lmenin kolaylığı id i ; 
çünkü yüzbinlerce insanı, za-
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manla emek vererek yüceltebi l -
menin deği l , aksine bir anda 
yokedebi lmenin morali ve tek
niği bulunmuştu. Halbuki, insa
nı, o lumlu yolda geliştirebilme
nin tek önlemi, insana gerekli 
olan yatırımı yapabi lmekt i ; ama 
bu güç, hem de çok uzun vadeli 
bir işt i ; böylesine bir tu tumun 
verimli sonuçlarını, ancak çok 
uzun bir süre sonunda görebi l
mek mümkündü. Buna karşılık, 
atomu, yani nükleer gücü, hid
rojen bombasını, dogmanın 
eline vererek, hemen sonuç a l 
mak, istenen biçimi, bireye ve 
topluma çabucak vermek, zah
metsiz bir operasyondu. Anla
şılması çök acı olmakla bir l ik
te, bu tür yöntemlerin bir iki 
canlı örnşği de tereddütsüz ve
r i lmişt i . İnsanlığı yeni baştan 
tutsak edebilmenin çaresi, işte 
böylece bulunmuş o ldu. Bu du
rum tüm ulusları, ister istemez 
savunma önlemlerine yönelt t i ; 
devlet bütçeler i , zorunlu bir ön
lem olarak, kültünde kalkınma 
bütçelerine tercih edildi. 

İnsanı ihmâl ederek küçültme
nin daha başka yöntemleri de 
vardı. Nitekim kişiyi ve toplumu, 
teknik araçlar la yokedebilme 
çabasından çok daha önce ge 
len bir başka çaba vardı ki , bu 
klâsik inisiyatif, elverişli ortamı 
çoktandır hazırlamıştı; bu yön
tem, insanı içten çökertebi lme-
nin tekniği idi. Oldukça eski bir 

geçmişe sahip olan bu yöntem
le, insanlığın, binlerce yılın bi
r ikimiyle elde etmeyi başardığı: 
güven, inanç ve dostluk türün
den değerleri kolayca yıkabil
mek mümkün oluyordu. Çünkü 
ortada bukadaır güçlü değerler 
oldukça, kurulması istenen dog
ma yöntemini gereği gibi geliş
t i rmeye olanak yoktu. Bu ko^ 
kunç amaca, çağımızın en bü
yük yazarlarından biri olan Tho-
mas Mann'dan bu yana gelen 
sanat eserlerinde geniş ölçüde 
ulaşabilme imkânını, üzülerek 
belirteyim ki, zahmetsiz sağla
dılar; ama baktı lar bu başarı da 
uzun vadeli ve zahmetl i yatırım
lara bağlı, o zaman teknoloj inin 
bir anda yıkan gücünden yarar
lanmayı tabiat iyle öngördüler; 
ve dört elle tekniği geliştirmiye 
koyuldulr ve gelişt irdi ler de (!). 
Ama hayır! Eminim ki , insanoğ
lunun yaşam d ı ramında, bu 
acıklı sonuçlara benzer, daha 
nice serüvenler gelip geçmiştir; 
bununla bir l ikte akıl ve bilgelik 
onu, yani insanı, ergeç: iyiye, 
doğruya ve güzele yönelmekte 
daima güçlü kılmıştır. Büyük 
önderlere, sanatçı lara, şairlere, 
akıllı devlet adamlarına, bu yo l 
da az iş düşmemiştir. Nitekim 
büyük bir şair, büyük bk sanat 
adamının cenaze töreninde, 
haklı olarak şöyle demekten 
kendini alamamıştır: «... Onun 
içindir ki , şairlerle, kahraman-
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lar, sanatçı larla, peygamberler, 
zavallı, harap insanlar, onlara 
dönsünler, nereden gelip, nere
ye git t iklerini anlasınlar diye 
yaratı ldılar...» 

İnsanlığın tar ih boyunca uğra
dığı felâketlerin bir icik panze
hir, insanı insana, karşılık bek 
lemeden sevdirebilmenin gü
cüdür. Burada müsbet bil im ka
dar, sanatın da rolü büyüktür. 
Ne var ki, günün sanat yaratış
ları, çoğunlukla ayırıcı, bölücü, 
insana yüzçevirt iei nitel iktedir. 
Güçlü kaleme sahip olan Paul 
Sartre, Brecht, Jonesco, Sa-
muel Beckett çapındaki üstün 
yazarların bile, inançsızlığa, 
güvençsizl iğe olan katkıları ne 
yazık ki , büyüktür. Şu acıklı 
dünyamızda bugün için mut
suzluğun en büyüğü, insanı in
sandan yüzçevirten güvençsiz-
lik değil midir? Hem kişiyi ve 
toplumu bu yöne çeken edebi
yat, sanki insanın: sevgi, şef
kat, merhamet, vefa ve dost luk 
türünden duygusal üstünlüğü
nü yoketmekle görevlendiri lmiş 
gibidir. Ama bu işin peşinde 
koştukları kanısını yaratan ka
lemi sahipleri, büsbütün kendi 
başlarına da bırakılmamışlardır. 

Düşün ve sanat dünyasının gü
nümüzdeki yıkıcı ideoloji lerine 
alet olanları yakından izliyen, 
karşıt önleme sabırla başvur
maktan çekinmiyen insansever 

kahramanların da olumlu yolda 
aktif rol oynadıkları muhakkak
tır. Bu arada özell ikle geçmişin: 
Erasme, Locke, Descartes, Kant 
ve Auguste Comte çapında dü
şünürlerinin, daima saygıyla a-
nılmaları gerekmektedir. Bu dü
şün büyüklerinin, kişiyi ve top
lumu, rönesanstan sonra daha 
belirgin yüzle ortaya çıkmış bu
lunan insan severlik ideâline 
yöneltebi lmeyi sağlama bakı
mından büyük emekleri geç
miştir. Günümüzün bu bakım
dan olan önemi de küçümsen-
miyecek orandadır. Nitekim ba
tının genç yazarlarından Zenta 
Maurina, tar ih boyunca, insan
daki dostluk ideâlinin gelişimi 
aşamalarını araştırmayı kendi
ne iş edinmiş ve bu yolda elde 
ett iği belgeleri, birkaç yıl önce 
yayınladığı: «Güvençsizlik Ve 
Dostluk» (Verfremdung und 
Freundschaft, Memmingen: Di-
etr ich 1966) adlı eserinde, kı
yaslamalar la dile getirmiştir. 
Yazar kitabında, güvençsizliği, 
günün insanının çoğunda kar
şılaşılan, moda halini almış bir 
mizaca, bir tabiate benzetmek
tedir. Zenta Maurina, yaşadığı
mız çağın ortak acısı olarak 
nitelediği böylesine bir anlayı
şa, özell ikle, günün bazı dikkat i 
çeken sahne eserlerinden aldı
ğı satırlarla örnekler vermiştir. 
Yazarın bu üstün yönü, insan
oğlunun: sevgi, vefa ve feragat 
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niteliklerine örnek olarak orta
ya koymuş olduğu belgelerdir. 

Sümer uygarlığının ünlü destanı 
olan Gilgameş metninde ve bu
güne kador meydana getir i lmiş 
bulunan büyük çaplı eserlerde 
incelemeler yapan Zenta Mau-
r ina, derlediği belgelerde, insa
nı ve insanlığı, vaki t vaki t uyar
mayı ihmâl etmiyen salt aklın 
içaçıcı örnekleriyle karşılaş
mıştır. Maurina, sevginin, bun
dan sekizbin yıl önce Gilgameş 
destanında yeralan örnekleriy
le ilgili belgeleri yorumlamış, 
sonra da güncel sevgiye yöne-
l ip, C. J . Burckhardt ile Hugo 
von Hofmannstahl ve Thomas 
Mann ile Agnes Meyer arasın
da karşılıklı yazılmış mektup
lardan ortaya koyduğu sevgi ve 
vefa t iplerini gün ışığına sun
muştur. 

Buraya kadar yaptığımız incele
meler de gösteriyor ki , insanlı
ğa zorla unutturulmak istenen 
hak ve özgürlük ideâllerinin 
gerçek değerini ortaya koyma 
yolunda başvurulacak metod, 
yeni bir metod değildir; aksine, 
insanlık kadar eskidir. Gerek
t ikçe aynı önleme başvurmanın, 
gerçek önleme yönelme demek 
olduğunu söyliyen Platon, bun
dan 2500 yıl önce yapmış oldu
ğu bir yorumda (Symposion), 
Sokrates' i Alkibiades ile şöyle 
konuşturur: «İnsanın akıl gözü 

ile görebilmesi, ancak beden 
gözü ile görebi lme duyusunu 
geri plâna geçtiği anda baş lar» 
Bu cümle ile Platon, Devlet Ya
da Cumhuriyet adlı kitabında 
da değindiği gibi : «Sanki vahşi 
bir bataklık içinde gizlenip kal
mış olan kalp gözünün, sağlama 
ve gerçeğe doğru gelişme zo
runda olduğunu» savunmakta
dır. Gene Platon, bir başka ese
rinde (Sophistes): «Gelişmemiş 
bir kalp gözünü. Tanrısal ger 
çekleri görebilecek güçte olma
makla» suçlamaktadır. Platon 
bununla, sadece nesne dünya
sına bağlı görünüşlerin, insanı 
çoğu kez aldatan etkisinden 
kurtulabi lmenin tek çaresinin, 
gerçekleri kalp gözüyle görebi l
me çabasıyla elde edilebilece
ğini anlatmak istemiştir. Hatta 
Platon, daha sonraki eserlerin
de, kalp gözü ile görebilme gü
cünün, ancak düşünebilen in
sanda varolabileceği düşünce
sini savunmuş ve böylesine bir 
görme gücünü, Idea ter imini 
kul lanarak öteki görüşlerden 
ayırt etmiştir. Ondan dolayı bü
yük filozof, Dion ve dostlarına 
yazmış olduğu o ünlü 7. mektu
bunda, devleti yönetecek kişi
lerin, f i lozof kişiler olmaları ge
rektiğini sık sık ileri sürmüştür. 
Platon'un di l inde Idea, boy-bos, 
görünüş anlamına gelmektedir. 
Platon'a göre güzel bir beden 
ya da görünüşte, asıl olan öz 
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kendini gösterir ve böylesine 
bir görünüşte, temel kapsam 
gerçek yönleriyle yeralmakta-
dır. Onun içindir ki , Platon açı
sından Idea, kalp gözü ile gö
rebilme ideâlinin ulaşabileceği 
son noktadır. Bütün bu yorum
lara değinmede amacım, olay
ların sonuçları ne yolda belirir
se belirsin, asıl olanın iyimser
lik olduğunu açıklamak içindir. 

Çünki insanoğlu, kalp gözü üe 
görebi lme gücünden vaki t va
kit uzaklaşmış, ama bu güçten 
hiçbir zaman yoksun kalmamış
tır. İnsanlığı bunaltan krizlerin, 
iyf niyet, azimli davranış ve in
san sevgisiyle önlenmiş o ldu
ğunu, tar ihin akışı içinde sık sık 
görmüşüzdür. 

Kişinin ve toplumun, gerçeğe 
u la şabi İme amaç ryla zoru n I u 
önlemleri vakt inde alabiimesiy-
ledir ki , iyi, doğru ve güzelin 
üçlü-dengesini kurabi lme ola
nağı elde edilmiştir. İnsanoğlu
nun, böylesine bir düzene ula
şabilmesinin bir ic ik yolu, batıl 
inanç yollarını kapayan müsbet 
bi l im gerçeğidir. Hele aydın k i 
şi lerin, bi l im ve sanatın uluslar
arası nitel ikteki or tak tekniğin
den, insanlık lehine yarar lanma 
bakımından üzerlerine alacak
ları öncülük görevi i ledir k i , ha 
ta ve yanlıştan kurtulup, asıl 
öze varabi lme olanağı elde edi
lecektir; ve ancak böylesine bir 

düzeyde sağlanacak sevgi ile, 
özgür ve toleranslı bir düşüne 
ulaşılabilirle yeteneği daha da 
güçlenecektir. 

İnsanlık tar ihinde büyük orga
nizatör olarak tanınan Zerdüşt'
ün, binlerce yıl önce topluma 
önerdiği köklü önlemlerin, her 
zaman için aktüel değer taşıyan 
içeriği, günümüzün elem veren 
olayları karşısında gerçek an
lamını bulmuştur. Zerdüşt, o 
cömert bilgeliğiyle şöyle de
mektedir: «...Başkalarını seve 
bi lmenin sevgisinden çok daha 
üstün sevgi, en uzaktakini ve 
gelecektekini sevebilmenin sev-
gisidir; ben sizlere en uzaktaki 
ni sevebilmenin sevgisini eaiık 
verir im...» Görülüyor ki , Zer
düşt 'ün 2700 yıl önceki sevme 
ideolojisi, Platon'un, olaylann 
içyüzünü, beden gözü ile değil, 
kalp gözü ile incelemiye çağn-
sı ve her zaman ant ik bilgelik
ten etki lenmiş olan çağdaş dü
şünün, gerçekten bilerek, göre
rek, tanıyarak yorumlama esp
risi, insanoğlunun top lum hiz
metinde, bugün artık olağan
üstü nitel ikte akti f rol oynama
sını gerekt irmektedir. 

Toleransa gel ince : 

İnsan ve topluma zarar vermt-
yen: kanı, görüş, düşünüş ve 
yargıların, tolerans, yani hoş
görü ile karşılanması zorunlu-
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ğunun moral garant is i , herşey-
den önce, nefse inanç gücü
nün gelişimine bağlıdır. Bu güç, 
insanda, aykırı düşünlere hoş
görü ile bakamama zatını değil , 
aksine baskısız inandırma yete
neğini güçlendir ir . İnsanoğlunun 
bu en üstün gücünü, gereğince 
tanımliyon tek ter im ise sadece 
tolerans, yani hoşgörüdür. To
lerans, zararlı olmıyan, yıkıcı o l-
mıyan görüş ve yargıları, zarar
lılarından ayırt edip, bunlardan 
kişisel kanı ve yargılanmıza uy-
mıyanları tahammül le karşılıya-
bi lme ve karşıt düşünü, baskısız 
savunabi lme gücüdür. İşte bu 
güç, insandaki öz sevginin kay
nağı olma niteliğindedir. Böy
lesine bir davranışı, tatmin edi
ci bir ilkeye bağlıyabilmenin en 
olgun örneğini , ünlü mason bi l
gini Ludwig Keller vermiş ve 
şöyle demiştir: «...Gerçek in-
sanseverl ik, her sal t aklın te

reddütsüz kabul ett iği evrenin 
ulu yaratanına olan inancın bi
le, başkalarına baskı halinde 
benimsetmiye çalışılmaması ve 
bu gerçeğe aykıırı kanıların da 
hoşgörü ile karşılanabilmesi-
dir...» 

Dünyamızı ve olayları, Platon' 
un dediği gibi , Kalp-Gözü ile 
görmiye çalışalım; saflarımız!, 
insan hak, özgürlük ve moral i 
ne yönelme yolunda sıklaştıra 
hm; sevgi, vefa, dost luk ve fe
ragate, içte n I i k le b a ğ I a na 11 m. 
Ancak böylesine bir morale u-
laşabilmenin çabası i ledir k i , 
sevgiye giden yol, pürüzlerden 
arınmış olacak, karşılıksız sevgi, 
insanoğlunu, kaybett iklerini ye
niden elde edebilmenin irade
siyle güçlendirecektir ; insanlı
ğın bitrniyen, tükenmiyen, sonu 
gelmiyen özlemi budur ve bu 
olmalıdır. 

Platon : 427 — 347 M. Ö. 

So'krates : 470 — 399 M . Ö. 

A lk ib jades : (Devlet Adamı ve asker) 450 — 404 sonu. 

Erasme : Erasmus Desider ius (Humanist ) Hol l . 1465 - 66 — 1536. 

J . Looke : 1632 — 1704. 

Desoartes : (Fi lozof ve Matemat i kç i ) 1596 — 1650. 

I. Kncrt : 1724 — 1804. 

Auguste Comte : 1798 — 1857. 

C J . Burckhord t i («Deutsch - Schweiz.) Kul tur und Kunsth ls tor icher 1818 - 1897) 

Hugo von Hofmannstah l : Şair (Wien : 1879 — 1929). 

Thomas Mann : Yazar 1875 — ? 

Agnes Meyer : 
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Nur-u Ziya sokağındaki binanın satın alınabilmesi İçin çıkarılmış olan faizsiz 

tahvillerden bir örnek. 
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ARŞİVİMİZDEN BELGELER 

Nur-u Ziya Sokağında 
Ellinci Yıl 

Suhü UMUR 

Türkiye Maşrık-ı Âzam'ı Heyet-i Umumîyesinin (Büyük Loca Genel 
Kurulu) 5 mayıs 1927 tarihl i toplantısında Lokal için İstanbulda bir 
bina satın alınmasına karar veri lmiş, önce Taksim Sıraselvilerdeki bir 
binanın alınmasına teşebbüs edilmiş, anlaşma olmayınca Nur-u Zi
ya sokağındaki (o zamanki Polonya sokağı) 25 No. lu bina, 1928 yı 
lında satın alınmıştır. Binanın satın alınabilmesi için beheri 10 liralık 
faizsiz ve beş senede itfa edilecek tahvil çıkarılmıştır. 

Gerekli tamir ve tadi l lerden sonra 5 Nisan 1929 tar ihinde yapılan 
brr merasimle bina çalışmalara açılmıştır. 

Bu konuda Muh. Mahfi l lere yapılmış olan tamim aşağıdadır : 

» 
* • 

S. A. K. Ş, C. 
Hürriyet Müsavat Uhuvvet 

İ t t ihat Kuvvet Terakkî 

Daire-i Kâ. Âz. 
(Büyük Sekreterlik) 
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İstanbul Maşrıkı 
6 Nisan 1929 
Numara 1927/407 

Muh. Mahfi l ine, 

Sa. Âz. Kâ.'ın lûtfu ve bütün kardeşlerin gayret i le satın alınan loka
limizin açılma merasimi dün yapıldı. Bu münasebetle büyük sevinç 
hamleleri içinde çırpınan kardeşlerimiz yüksek fedakârlık ve hayır-
perverl ikler gösterdiler. 

Bunların bir kısmını aşağıda sayıyoruz : 

1 — Hazır bulunan pek çok Kardeşler hamil oldukları obligasyonları 
teberru ettiler. Murat, Selâmet, Gençlik, Resne, Btual Doryan, Ay
dın, Vedat, Azim, Revey Mah. Muh.' leri Üs, Muh.' leri de Mah.' lerine 
mensup bütün Kardeşler namına bu teberrua işt iraki taahhüt eyle
diler. Maş. Âz. obligasyonları borcu olarak tanır ve arzu eden B.'lere 
vadelerinde ödeyecektir. Fakat kendi malımız olan binamızın açıl
ması şerefine bunları terk ve teberru edenlere de müteşekkir kalır. 
Binamızın tamiratı için şimdiye kadar 2500 lira harice borç edildiği 
gibi daha 200 lira kadar da paraya iht iyaç görülecektir. Maş. Âz. 
gerek obligasyonları m terk ve gerek ayrıca bu masarif için teber-
ruat icra eden B.'lerin isimlerini bütün Mahafi l - i Masoniyyeye, tak
dir ve teşekkürle tamim edecektir. 

Mah. Muih.'nizde buna bütün B.'lerin teşr ikini ve neticelerinin bi ldi
ri lmesini rica ederiz. 

2 — Masonluğun doğurduğu ve ist ikbalin yardımcısı olarak çalışan 
Türkiye Himay-i Etfal cemiyet ine Mabedimizin açılma merasiminde 
toplanan 75.53 lira ile geçende Amerikalı Kardeşlerimizin ziyaretle
rine tahsis edilen celsede toplanmış olan 18 dolar ve 13 lira tahsis 
edildiği gibi 23 Nisan 1929 çocuk bayramı olduğunda her sene Ni
san zarfında her Mah.' in toplayacağı bütün sadaka keseleri muhte
viyatının tamamen Türkiye Himaye-i Etfal cemiyetine tahsisi de itti-
fark-ı âra ile kabul olunmuştur. Muh. Mah.'nizde bu sene Nisan için
de toplanan bütün sadakaların Ankarada Türkiye Himaye-i Etfal 
cemiyeti merkez-i umimîsine gönderi lmesi ve bundan Maş. Âz.'a da 
malûmat verilmesi ve her sene aynı veçhile muamele olunması He-
yet-i Umumiye kararı ile rica olunur. 

3 — Bu münasebetle hatırlatırız k i , Türkiye Maş. Âz. Hey. Umumiye-
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sinin 5 Mayıs 1927 tarihli mukarreratı, yeni binanın alınıp açılmasile, 
fiile münkalib olduğundan, bu mukarreratm 4 üncü ve 7 nci mad
delerinin hemen icrası zarurîdir. Binaenaleyh bu günden itibaren her 
Mah. Mııh. kim bedeli ve Lokal mesarifi için senevî laakal 300 lira 
vereceği gibi her tekristen 5, her ikinci derece terfiinden 2, her 
üçüncü derece terfiinden 3, her iade-i intizamdan 5 ve her teden
niden 2 lira Lokal resm-i munzamı da alınıp aidatile beraber Maş. 
Âz.'a gönderilecektir. 

Bu yazdıklarımızın lâyık olduğu ehemmiyyetle göz önünde tutularak 
hemen icraatına geçilmesini ve neticelerin bildirilmesini rica vesile-
sile sizi kardeşçesine selâmlarım, Üs. Muh. ve Az. K.'Ier. 

Kâ. Âz. 
(imza) 
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OLAYLARIN İÇİNDEN 

İtalya B: üs. nın Mesajı 

İtalyan B. L sında yapılan son 
seçimlerde B. Ü. lığa getir i len 
Ennio Battell i K. bu vesile ile 
bir mesaj yayınlamıştır. 

Bu mesajında son günlerde 
İtalya'da göze çarpan mason 
aleyhtarı faal iyetlere de deği
nen B. Ü., mesajının bir yerinde 
aynen şöyle demektedir : 

«Dış âlem, yani bizi çevreleyen 
«dünya, bizim problemlerimizi 
«ve hedeflerimizi anlamamıştır 
«ve anlayamaz. Maksat l ı ve hi-
«leli olarak şartlandırılmış o l -
«duğundan gözlerini bize dik ip 
«bize güvenmemektedir. 

«Dış âlemdekilerin bizlere karşı 
«olan bu davranışlarını değiştir-
«meğe yönelik her hangi bir ha-
«reketin faydasız olacağı kana-
«atîndeyiz. Zamana bağlı olsa 
«bile, geçerli olabilecek olan tek 

«hareketin, kendi ağırbaşlı sü
k û t u m u z a kapanmaktan ve 
«Landmark' larla Eski Ödevleri-
«mizden bize intikal etmiş olan 
«an'anevî kaidelere uygun bir 
«biçimde faal iyette bulunmak-
«tan ibaret olduğunu kabul et-
«mekteyiz. 

«Nizamımızı i lgi lendiren prob-
«lemleri düşünerek, agaplara 
«katılmaktan ve bizce bil inen 
«noktalarda buluşmaktan bah-
«tiyar olarak, yanlış düşüncele-
«ri ve kibirl i davranışları yene-
«ceğiz ve gerek hasımlarımıza 
«ve gerek içimizdeki kötü konu-
«şanlara bize saldırmak fırsatı-
«nı vermiyeceğiz. 

«Tesanüt, kişisel örnek ve kar-
«deş sevgisi, saldırılara karşı 
«kendimizi koruyacağımız yegâ-
«ne silâhlarımız olacaktır. 
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«Bütün hareketlerinizin sevgi ve 
«yüksek hoşgörü ruhu ile daima 
«dolu olacağından ve bu to-
«humların Evrensel Masonluğun 
«beklediği meyvaları vereceğin-
«den eminiz». 

Rivista Massanica, ekim-kasım 
1978 den derleyen : 

Sahir ERMAN 

Hindistan B. L. nın açtığı yarış
ma. 

Hindistan B. L , geçtiğimiz yılda, 
masonik bir konuda bir yarışma 
açmıştır. 3000 kelimeyi geçmi-
yecek olup İngil izce yazılan ya
zılara açık bulunan yarışmada 
kazanacak olana, Yeni Delhi'de 
bu yıl yapılacak oln Büyük Ma
son Festivalinde «B. Ü. Kupası» 
törenle veri lecektir. Yarışmanın 
konusu «kişisel hayatımızda 
Masonluğun rolü» olarak tespit 
olunmuştur. 

(G. L of India Newsletter, Tem
muz 1978, Sayı 4 sah. 69) 

Illinois B. Ü. nın mesajı 

İ l l inais B. L. B. Ü. Vanse C. Van 
Tassel K. 1979 yılbaşında bir 
mesaj yayınlamıştır. Bu uzun 
mesajının bir yerine B. Ü. şöyle 
demektedir : «Bizim malî ve di
ğer nitel ikte olan yardımlarımı

zın kardeşçe varlığrmızın sebebi 
hikmeti o lduğunu hatırlamalı
yız. Bunlar olmaksızın, bizim 
herhangi bir sosyal klüpten far
kımız kalmaz. Diğer bir deyim
le, derecelere bölünmüş olan 
eski r i tüel lerimizin tecr i t edi l 
dikte, biz kuvvetsiz ve gayesiz 
bir hale düşeriz». 

(G. L. Newsletter, Ocak 1979, 
Cilt 7, Sayı, 4 sah. 1-3). 

Porto Rico B. Ü. nın mesajı 

Porto Rico B. L. nın B. Ü. Juan 
L. Matos Cintron K. bu B. L nın 
93. kuruluş yıldönümü münase-
beti le yayınladığı mesajın bir 
yerinde şöyle demektedir : «93 
yıllık hayatı boyunca B. L. mız 
çiçeklerle dolu bir yol kat etmiş 
değildir. Hoşgörüsüzlüğün kam
ç ı s ı n ı tatmış, l iderleri takip e-
dilmiş, cezaevlerine gönderi lmiş 
ve hükümetler tâbi tutuldukları 
işkencelere tesl im olmayan bu 
kardeşlerimizin çelik gibi karak
terlerini kırabileceklerini boşu 
na ummuşlardır. Bu kardeşleri
miz, bizim öğreti lerimizin tüken
mez kaynağından içt ikleri, za
man ve mekân sınırlarını aşarak 
devamlılığını sürdüren müesse
semizden feyiz aldıkları iç in, ko
laylıkla teslim alınmayacakları
nı ispatlamışlardır». 

(Acacia, Temmuz-Eylül 1978. yıl 
51, sayı 3, sah. 1-2). 
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Amerlkalılararası Mason Kon
federasyonu ; 

Bolivya'nın başkenti La Paz'da 
kasım 1978 de toplanan Amer i 
ka lılararası Mason Konfederas
yonunun 11. Konferansı şu tav
siyelerde bulunmuştur. 

A) İnsan haklarının bütün dün
yada teminat altına alınmasına 
çalışılmalıdır. 

B) Masonluk hakkında kamu o-
yunun halihazır durumu araştı
rılmalıdır. 

C) Halkın kültürel hayatına ve 
eğit imine katı lmak konusunda 
Masonluğun ne gibi vasıtalar 
kul lanabileceği incelenmelidir. 

D) Devlet, dinî ve kültürel ha
reketler karşısında Masonluğun 
tutumunun ne olması gereke
ceği araştırılmalıdır. 

(Símbolo, Temmuz - Ağustos 
1978, Sayı 2, sah. 24-25). 

Yeni Meksiko B. Ü. nın Mesajı : 

New Mexico B. L. nın B. Ü. olan 
George F. Wr ight Jr. K. taraf ın
dan yayınlanan mesajın bir ye
rinde şöyle denmektedir : «Al
lah Kabil 'e sordu : (Kardeşin 
Habil Nerede?). Kabil cevap 
verdi (Bilmem, ben kardeşimin 
muhafızımıyım?). Bugün Kabil 
belki de şöyle cevap verirdi . 
(Bunu bana sorma, o artık koca 

adam o ldu, kendi kendine ba
kabi l i r ) . . . «Şimdi ben size soru
yorum (Mason, kardeşin nere
de? Mason, kardeşinin bir şeye 
ihtiyacı varmı? Mason, sen Kar
deşinle ilgili olarak ne yaptın?» 
(The New Mexico Freemason, 
Ekim 1978, Cilt 43, Sayı 10, sah. 
1-2). 

Yeni Zelanda B. L. bir L. yı gay-
nmuntazam ilân etti : 

Yeni Zelanda B. L. Büyük Kuru
lu Hokit ika vadisindeki 1229 nu
maralı Pasifik L nı gayrımun-
tazom ilân etmiş ve beratını ip
tal etmiştir. Bu kararın alınma
sının sebebi Pasif ik L. nın İngil
tere Birleşik B. L. dan da berat 
almış olmasıdır. Bu B. L. taraf ın
dan tanınmış olan Yeni Zelanda 
B. L., bu durumu kendi hüküm
ranlığına bir müdahale sayarak, 
oldu-bit t iy i asla kabul edemi-
yeceğini ve Pasifik L. nın Hoki
t ika vadisinde faal iyet göstere-
miyeceğini açıklamıştır. 

(New Zealand Freemason, Tem
muz 1978, ci l t 6, sayı 3, sah. 
17-18). 

Âmâ bir K. : 

Anthony Young K., İskaçya'da 
tekris edilen ilk âmâ K. olmuş
tur. İskoçya B. L na bağlı 1254 
numaralı Gruff in L. da 1969 da 
tekr is edi lmiş olan bu K., 26 
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Kasım 1977 ustalığa yükselt i l 
miş ve sırf onun için bu L da 
kullanılan ritüel Brail le metodu 
ile yazılmıştır. Young K., tören 
üstadlığı hariç olmak üzere, 

L. daki bütün görevleri başarı 
ile yapmıştır. 

(Masonic Square, Aralık 1978. 
ci l t 4, sah. 178). 

Masonik bir şiir kitabı s 

Naki Cevad AKKERMAN K. imiz tarafından «Tanrı ve Yazgı» isimli mesonik bir 
şiir kitabı yayınlanmıştır. Üstün bir masonik değer taşıyan bu kitabı KK. e hara
retle tavsiye eder, bilgi edinmek isteyenlerin Arşivimize ve Fikir ve Kültür Derneği 
Etiler Grupuna (Ankara) başvurabileceklerini bildiririz. 

Mimar Sinan M. L. nın yeni gö
revlileri : 

31 Mar t 1979 günü toplanan Mi

mar Sinan M. L da seçimler 
yapılmış ve aşağıda isimleri ya
zılı KK. 1979 yılı görevli leri ola
rak seçilmişlerdir : 

Üs. Muh. : Sahur Erman 

Önceki Üs, Muh. : Mukbi l Gökdoğan 

I. Na. : Maci t Erbudak 

II. Na. : Misel Margul ies 

Hat. : Suha Umur 

Sek. : Tayfur Tarhan 

Haz. Em. : Ahmet Örs 

Has. Em. : Orhan Alpyörük 

Muhk. : Raşid Temel 

1. Tö. Üs. : Hüsnü Göksel 

Ko. : H. İbrahim Göktürk 
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LOCALARDAN HABERLER 

L larda Yapılan 
Masonik Konferanslar 

A — İSTANBUL VADİSİ 
(Yalnız Aralık 1978) 

Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Hürriyet Önal Özsaruhan ^ 

» Giray Bakan, 
Oktay Çağatay 

Libertas Viktor Kenda 

Özlem Ahmet Örs 

Evren Yücel Arat 

Piramit Ö. Faruk Kurt 

B — ANKARA VADİSİ 

Yükseliş 

İnanış 

Seyhun Tunaşar 

Kalfa derecesinin 
sembolleri 12.12.1978 

Çırak derecesinin 
sembolleri 26.12.1973 

İnsanın ikinci benliği 20.12.1978 

Münih Lo. larından 
izlenimler 11.12.1978 

Muntazam Loca nedir? 30.11.1978 

200. yı ldönümünde 
Voltaire kardeşimiz 22.12.1978 

İnanç evrimi «İhavn-üs-safa» 
ve Masonluk 7.12.1978 

Yavuz Hdkman Landmarklar 11.12.1978 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

6 . Mimarları Turan Andalı 

Eşitl ik Sait Katlan 

Ankara Işın Arıkök 

» B. Yaşar Akça 

Uyanış Mi that Gürata 

Doğuş Nur Safa Tekyel i-Ban 

» Raşit Temel 

İnanış Panel : Rauf Birol, 
Met in Kemahlı 

A. Aydın Karasüleymanoğlu 
Edip Aktaş 

» Turan Candan 

Bilgi Süleyman Duygan 

Barış Burhan Apaydın 

» Pol Bero 

Çankaya Suat Beşe 

» Doğan Sindiren 

» Gündüz Ş. Gülşar 

Arayış Gürsün Savut 

» Orhun Altınel 

Üçgül Ak tan Okan, 
Can Elli, 

Alâat t in Tekinel 

Disiplin ve Tolerans 19.12.1978 

Hak, Ödev, Akıl 12.12.1978 

1. derecenin felsefesi 1.12.1978 

Masonlukta özgürlük ve 
disipl in kavramları 1.12.1978 

Masonluğun prensipleri 2.2.1979 

Masonik Sembollerin 
anlamı 13.2.1979 

Üstad derecesinin 
felsefî anlamı 27.2.1979 

Toplum sorunları ve 
Masonluk 22.1.1979 

Masonlukta hoşgörü ve 
disipl in 12.2.1979 

Tolerans 7.2.1979 

Sevgi üzerine 15.1.1979 

Kadınların paramasonik 
cemiyeti 19.2.1979 

Samimiyet ve Masonluk 12.1.1979 

Masonluk ve disipl in 26.1.1979 

Devamın Masonluktaki 
önemi 23.2.1979 

Masonluk ve eğit im 2.1.1979 

Sütunlar 30.1.1979 

Masonik dayanışma ve 
sevgi 6.1.1979 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Üçgüi Nüvit Osmay Tolsfoy'un savaş ve barış'ında 
Pier'in Mason oluşu 14.2.1979 

Ahiler Erdem Orkun Kardeşlik 6.2.1979 

Çağ Semih Hacıbeki'roğlu Masonlukta içtenlik ve 
görev anlayışı 24.1.1979 

» Raşit Temei 1. derecenin esasları 24.1.1979 

Yunus Emre Hüsnü Göksel Masonluğun işlevi 7.2.1979 

C — İZMİR VADİSİ 

Promethâe Nejat Kıncal Hoşgörü 6.12.1978 
» Tunç Eğinlioğlu Alev saçan Yıldız 13.12.1978 

İzmir Aylan Bilgilier Masonluk ve mahiyeti 4.1.1979 

Nur Fehmi İnan Kalem 9.1.1979 

» Cahit Boyar Masonluk 23.1.1979 
» Mete Gökalp Sevgi 6.2.1979 

Prometh6e Afcber Arditti Taş'ın sembolizması 3.1.1979 

Aşer Pardo 2. derece hakkında 
bazı semboller 31.1.1979 

Gönül Orhan Kartay Taş yontan eller 8.2.1979 
1 Tümay Dağdelen Tesviye 8.2.1979 
1 Kemal Kökentürk Disiplin ve tolerans 8.2.1979 

İrfan Ünlü Yukaruç Sembollerin Masonluktaki 
yeri 15.1.1979 

ı Şamuel Şen Kutsal kitaplar 15.1.1979 

1 Erg ün Akgüllü Gönye - Pergel 15.1.1979 

1 Enver Turanlı Masonluğun doğuşuna 
bir bakış 12.2.1979 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Eylem Feyzi Günhan Şefkat ve dürüstlük 22.1.1979 

» Yıldırım Gürkaynak Sevgi 29.1.1979 

Oktay Pulcuoğlu Vakar 5.2.1979 

t Memdulh Sancı Sadakat 5.2.1979 

» Ali Özbay Hikmet 19.2.1979 

İ Özkan Aras Zen Budizm 26.2.1979 

D — BURSA VADİSİ 

Nilüfer İbrahim Yaşar Güzellik 19.12.1978 

O 

Ankara vadisinde çalışan CAĞ Muıh. L.. «Çağ yayınları» adı altında 
iki masonik derleme yayınlamıştır. 

«Geçmişimize kısa bir Bakış» adını taşıyan birinci kitapta Türk Ma
san Tarihinin çak kısa bir özeti. CAĞ Muh. L. nın kuruluşuna ve 
1977'ye kadar geçirdiği değişikliklere ilişkin Levhalar, matrikülü 
ve 1977 yılına ait fikrî çalışmalardan bazı örnekler yer almış bulun 
maktadır. Bunlar arasında S. Kaya Sağın K. tarafından kaleme alın
mış olan «Türk Divan Şiirinde Masonik Görüşler» başlıklı yazı ilgi 
çekicidir. 

«1977 Yılının Düşünsel Çalışmaları» başlıklı ikinci kitapta, çalışma 
program ve raporundan başka, L. da verilmiş olan bazı konferansla! 
yer almıştur. Masonik nitelikte görünler şunlardır : 
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Yücel Erk K. tarafından 

Yıldırım Fındık K. tarafından 

Işık Eyüboğlu K. tarafından 

Alptekin Esin K. taraf ından 

Erbil Ödemiş K. tarafından 

«İnsan sevgisi» 

«Uç yolculuk ve anlamı» 

«Mimarlık ve Masonluk» 

«Masonluk ve Semboller» 

«Hakikati Aramak» 

«Kısa M.ik yaşantımdan izlenimler» S. Güven Birsel K. tarafından 

Bu kitaplardan faydalanmak isteyen KK. Çağ M. L. a başvurabil ir ler. 

^ S. E. 

Ç A Ğ yay ın la r ı 
Ev :. U M ' 

A n a r a k Ç A Ğ y a y ı n l a r 
NO : 2 A n a r a k 

Geçmişimize 
Kısa bir 

Bakış 

1977 
Yılının 
Düşünsel 
Çalışmaları 

: İbrahim t rIrak 
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ÜNLÜ MASONLAR 

Derleyen : Sahir ERMAN — Suha UMUR 

HASAN CEMİL ÇAMBEL 
1877 — 1967 

Türk asker, siyaset ad'amı ve yazarı. Harp akademisinden mezun 
olduktan sonra dört yıl Almanyada kalarak öğrenimini tamamladı . 
Balkan harbinde Genel karargâh 1. şube müdürlüğünü yaptı . 
Berlin sefareti ataşemil i ter i o ldu. 51. tümen komutanı olarak Irak'ta 
Fellâhiye savaşına katı ldı . T.B.M.M.'nin 3. döneminde Bolu milletve
kili seçildi. Türk Tarih Kurumu başkanlığı yaptı . Tercüme ve telif bir 
çok eserlerinden başka çeşitl i dergi ve gazetelerde edebiyat, tar ih 
ve felsefe ile ilgili yazıları vardır. 
Hasan Cmil Çambel K., İstanbulda Biznasio Rizorta Mahfel inde tek-

ris edilmiştir. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
1883 — 1972 

Türk diplomatı ve siyaset adamı. Beyrut t ıbbiyesinde okudu. Müta
rekede Yüksek Sağlık Şûrası üyesi idi. 1920'de T.B.M.M.'ne Mente
şe (Muğla) mil letvekil i olarak girdi . Kastamonu İstiklâl 'mahkemesi 
üyeliği yaptı . Daha sonra İzmir mil letvekil l iği ve 1925'ten 1951'e ka
dar Dışişleri Bakanlığı yaptı. Londra Büyükelçi l iği ve Türkiye İş 
Bankası Yönetimi kurulu başkanlığında bulundu. Dışişleri Bakanı 
olarak T.B.M.M.'nde ve çeşitl i uluslararası kuruluşlarda söylediği 
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nutuklar yayınlandı. (Lozanın izlerinde 10 yıl, Numan Menemenci-
oğlu, 1935). Gazetelerde dış siyaset konuları üzerine yazdığı ma
kalelerini «Görüşlerim» adı altında kitap haline getirdi (2 ci l t , 1945 
ve 1968). 

Tevfik Rüştü Aras K.( Yüksek Şûranın 102/31 kayıt sıra No. sı ile 
33 dereceyi almıştır. 

SAVMİ UÇAN 
1885 — 1953 

Türk tayyarecisi . Trabzonda doğdu. Heybeliada Bahriye mektebini 
bir inci l ik le bi t i rdikten sonra Yeşilköy Tayyare mektebine devam ede
rek bir inci derecede pi lot diploması a ldı . A lman fabrikalarına ıs
marlanan uçakların tesel lümünde bulunmak üzere Almanyaya git
miş, bu f ırsattan istifade ederek imtihan verip Alman tayyareci brö
vesi takma izni almıştır. Tecrübesini yapmakta o lduğu çi f t motor lu 
bir Alman tayyaresi ile Kiel kanalı üzerindeki köprüler in altından 
uçarak geçmiş ve bu mıuvaffdkiyyeti ile adı mil let lerarası tayyare
ci ler arasına girmiştir. 

Savmi Uçan K., İstanbulda Resne Muh. Mahfel inde tekr is edilmiş 
olup açılıştan sonra Doğuş ve Ülkü Muh. Lo.' ları azasından idi. 

REMZİ GÖNENÇ 
1891 — 1952 

Türk tabibi ve Kızılay Genel Müdürü. Kıbrısta doğdu. İdadî tahsi l ini 
orada yaptıktan sonra İstanbulda Tıbbiye mektebine g i rdi . Balkan 
harbine katıldı. Millî Mücadelede Ankarada Sarı Kışla'da çalışmış
tır. Terhis edildikten sonra bi«r çok memuriyetlerde bulunan Dr. Rem
zi Gönenç, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Neşriyat ve Pro
paganda uzmanı iken emekliye ayrılmış ve Kızılay Genel Müdür lü
ğüne tayin edilmiştir. 

Remzi Gönenç K., Ankarada 6 aralık 1951 tar ih inde Yüksel iş Muh. 
Lo.'sında tekris edilmiştir. 

NEVZAT TAN DOĞAN 
1894 — 1946 

Türk idarecisi. İstanbul Hukuk fakültesini bi t i rdi . Çeşitl i memuriyet
lerde bulunduktan sonra Malatya Valisi oldu. I927'de Konya'dan 
mil letvekil i seçildi. 1929'da Ankara Vali l iğine getir i ldi . 17 yıl süren 
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Vali l iği sırasında şehrin başkent olarak imarına önem verdi. Erken 
saatlerden it ibaren çalışma alanlarında görüldüğünden «Tandoğan» 
soyadı kendisine Atatürk tarafından veri lmiştir. 
Nevzat Tandoğan K., İstanbul'da Necat Muh . Mahfel inde tekr is 
edilmiş olup 1931'de Yüksek Şûranın 517/28 kayıt sıra No. st i le 
32 dereceyi almıştır. 

HENRY FORD 
1863 — 1947 

Dünyanın en büyük otomobil endüstri lerinden bir inin kurucusu 28 
kasımı 1894 de Detroit vadisindeki 357 numaral ı Palestine L i n d a 
Üs.'lığa yükselt i lmiştir. 21 kasım 1928 de Zion L. da fahrî üyeliğe ge
t ir i lmiştir. 

JAMES MADISON 
1751 — 1836 

A. B. D. nin dördüncü Devlet Başkanı 
1795 te tekr is edildiği 59 numaralı Hiram L. halen çalışmamaktadır. 

THEODORE ROOSEVELT 
1858 — 1919 

A. B. D. nin Yirmialtrncı Başkanı. 
Oster Bay (N. Y.) vadisindeki 806 numaralı Mat inecock L. da 2 ocak, 
27 mart ve 24 nisan 1901 tar ihler inde sırasile tekris edilmiş, 2. ve 3. 
derecelere yükselt i lmişt ir . Afr ika ve Güney Amerika'ya yaptığı se
yahat lerde bile oralardaki L. lan daima ziyaret etmiş olmakla tanın
mıştır. 

WARREN GAMALİEL HARDING 
1865 — 1923 

A. B. D. nin y i rmidokuzuncu Başkanı. 
Mar ion (Ohio) vadisindeki 70 numaralı Marion L. da 28 haziran 1901 
de tekr is edi ldikten sonrg 13 ve 27 ağustos 1920 de, aynı L. da, 
kalfalığa ve ustalığa yükselt i lmişt ir. 

33. dereceye yükselt i lmiş olmasına rağmen, bu derece kendisine 
tevcih edilemeden E. M. a int ikal etmiştir. 
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JAMES ABRAHAM GARFIELD 
1331 — 1881 

A. B. D. nin yirminci Başkanı. 
Columbus (Ohio) vadisinde'Ki 20 numaralı Magnol ia L. da 19 kasım 
1861 de tekris edilmiş, 20 numaralı Columbus L. da 23 aralık 1861 
de kalfalığa, 22 kasım 1863 t e d e ustalığa yükseltilmiştiır. Daha son
ra Garrettswil le vadisindeki 246 numaralı aynı isimli L. ya, 4 mayıs 
1869 da da Washington (D. C.) vadisindeki 23 numaralı Pentalpha 
L.sına int isap etmiştir. 

CARDENAS LAZARO 
1895 — 1970 

Meksika'nın 45. Cumhurbaşkanı. 
Başkanlığı sırasında (1934-1940) 40.000 dönüm ekilmemiş araziyi 
fakir çifçi lere dağıtmış ve petrol sanayiini mil l i leştirmiştir. 1955 te 
Stalin barış ödülünü almıştır. 
1925 te Guadalajara vadisindeki bir L. da tekris edilmiş ve askerî 
görevle gitt iği yerlerde yen; L. lar kurmuş ve kırsal bölgelerde ra
hiplerin karşı koymalarını, cehalet ve taassubu masonluğu yaymak 
sureti le yenmeğe çalışmıştır. 

WILLIAM HOWARD TAFT 
1857 — 1930 

A. B. D. nin yirmiyedinci Başkanı. 
Ohio B. L. B. Ü.Charles S. Hockinson tarafından Cincinnati vadisin
deki 365 numaralı Ki lwinning L. inda 18 şubat 1909 tar ihinde tevcih 
yolu ile tekris edilmiş ve hemen kalfalığa ve ustalığa yükselt i lmiş
tir. L. ve Atölyelerde yoğun mason i k faal iyet lerde bulunmuştur. 

HAROLD RUPERT LEOFRIC GEORGE ALEXANDER 
1857 — 1930 

Tunus Kontu. 1911 de Irish Guards (İrlandalı Muhafızlar) alayına 
subay olarak tayin edilmiş, Birinci Dünya Savaşına katılmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında general rütbesi ile Dunquerque çekil işi S ı 
rasında ingiliz artçı kuvvetlerine komuta etmiş, daha sonra da 
Burma'da ingiliz ve hint kuvvetlerini -kuşatmadan kurtarmıştır. 1942 
de Orta Doğıuda 1943 te de İtalya çıkarmasında İngiliz kuvvetlerine 
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komutanlık etmiştir. 1944 te Akdeniz müttef ik kuvvetleri Başkomu
tanlığına getir i lmişt ir . 1946 dan 1952 ye kadar Kanada Genel Valisi 
olmuş, 1952 den 1956 ya kadar da Churchi l l hükümetinde millî sa
vunma Bakanlığı yapmıştır. 
Londra vadisindeki 3245 numaralı Athluımney L. üyesi olup, 1938-
1939 yıllarında bu L. nın Ü. M. l igini yapmıştır. B. L da B. B. N. Iık 
yapmıştır. 

WILLIAM Me KINLEY 
1843 — 1901 

A. B. D. nin yirmibeşinci Başkanı. 
Winchester (Va) vadisindeki Hiram' L. da 1, 2 ve 3 mayıs 1865 gün
lerinde sırasile tekr is edil ip, bir inci ve ikinci dereceye yükselt i ldik
ten sonra, 21 ağustos 1867 de Ohio vadisindeki 60 numaralı Canton 
L a ve 8 ekim 1869 da da 431 numaralı Eagle L. a tebenni etmiştir. 
Mc Kinley'in öldürülmesinden sonra, bu son L. İsmini değişt irerek 
«431 numaralı Wil l iam Mc Kinley Locası» adını almıştır. 

ERNEST J. KİNG 
1878 — 1946 

İkinci Dünya savaşı sırasında Amerikan Amiral i ve Başkomutan. 
At lanta (Ga.) vadisindeki 2 numaralı Gate City Ls ında 23 nisan 1912 
de tekris edilmiş ve aynı yılın 14 mayısında kalfalığa, 20 haziranında 
da ustalığa yüselt i lmişt ir . Fort Benning (Ga.) vadisindeki 572 nu
maralı Fort Benning L. nın kurucusu ve ilk Ü. M. olmuştur. 

JAMES KNOX POLK 
1795 — 1849 

A. B. D. nin onbir inci Başkanı. 
Columbia (Tenn.) vadisindeki 31 numaralı Columbia L. inda 5 ha
ziran 1820 de tekris edilmiş ve aynı yılın 7 ağustos tar ihinde kalfa
lığa, 4 eylül tar ihinde de ustalığa yükselt i lmiştir. 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

Ttkr ls Eb. M a ş / a 
Adı Doğumu tarihi Son Locası intikal» 

Mustafa Saykacı Girit. 1909 8.3.1940 İzmir 94.197ıi 
Tarık Atlamaz İstanbul, 1922 11.12.1962 Evren 24.5.1978 
Adnan Atam Selanik, 1904 245.1952 Müsavat 25.5.197e 
Baki Aktar Muğla, 1921 1141.1961 Kardeşlik 5.6.197* 
Osman Şevki Figen Selanik, 1886 1925 Müsavat 7.6.197« 
Muammer Küçüktepe Kuşadası, 1941 24.4.1975 İzmir 26.6.1978 
Halit Evsen Edirne, 1897 1931 Fazilet 14.12.1978 
Kazım Gürel İzmir, 1902 20.6.1928 İzmir 9.1.1979 
Hayrettin Forsan İstanbul, 1915 19.3,1963 Fazilet 28.1.1979 
Avni Karabece İstanbul, 1906 6.7.1933 Özlem 16.2.1978 
İzzet İşcan istanbul, 1900 193b İdeal 24.2.1979 
Şevki Erkson Denizli, 1893 192* Kültür 6*3.1979 

E b / . M a ş , \ ' a intikal eden Kardeşlerimize E v . \ U l . \ M i . - . 'ndan sonsuz 
mağfiret ve kederli ailelerine ve bütün Kardeşlerimize sabırlar dileriz. 

HİÇ BİR ŞEY ÖLMEZ — HER ŞEY YAŞAR 
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Organ of the Grand Lodge 

of Free and Accepted Masons of Turkey 

C O N T E N T S 

5. Statistical Research on the Masonic 

Population in Turkey Nail GÜRELİ 

15. Prayer in the Temple Nakl Cevad AKKERMAN 

16. Attacks Against Freemasonry Mustafa GÜRSEL 

25. The Birth and Development of the 

A. A. Scottish Rite Tulü BAYTİN 

36. Our debt Raşid TEMEL 

37. Physics of the Spirit Faruk ERENGÜL 

54. The Never Ending Wishes Cevad Memduh ALTAR 

63. The Fiftieth Anniversary of our 

Temple Building Suha UMUR 

66. Current Events Sahir ERMAN 

70. News from our Lodges Sahir ERMAN 

75. Famous Masons Sahir ERMAN — Suha UMUR 

80. Obituaries * * * 

Address ; 25, Nuruziya Sokağı • Beyoğlu/ İSTANBUL 

Y e a r : 1979 No 31 


