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P. S. BÜYÜK ÜSTADIN MESAJİ 

Aziz Kardeşlerim, 

Sözlerime kıymetli neylerinizle nöbetini devir aldığım 
Büyük Üstadım Nafiz Zeki E KEM EN Kardeşimi
zin, aziz hâtıralarını saygı ile anarak başlamayı 
borç sayarım. 

Kısaca, Masonluğa 1931 yılı Nisan ayında Muhterem 
Selâmet Locasının nuru ile gözlerim açılarak 
girdim. Üstatlarımın yardım ve rehberliğinde 
adım adım yontulmaya çalıştım. Bu müddet 
zarfında onsekiz kardeşimle birlikte ÖZKARDEŞ 
Locası kurucusu oldum. 

18 Nisan 1935'de teknik eleman olarak yetiştirilmek 
üzere dış ülkelere gönderildim. Masonluğumu
zun uykuya sevkedilmesinin acı hatıralarına 
yurt dışından yazışma yolu ile katıldım. 

Dönüşümde başlıca düşüncem yeniden uyanma ça
relerini aramak oldu. 1945 yılında Dr. İsmail Ke
nan ve Galip Hamdi Kardeşlerimle kurulan gu
rup, teker teker toplanarak, uyanış sancılarını 
çeke çeke diğer benzeri topluluklarla birleşerek 
Hürriyet Locasında nura eriştik. 
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1949 başında İzmir Vadisine katıldım. Sırasiyle, İzmir, 
Nur, Pramethee; ikinci hamlede Gönül, İrfan, 
Ümit ve Ephesus Muhterem Localarını uyandı-
torak bölgeyi toparlamadaki görevlerimi yerine 
getirdim. 

Kardeşlerim, son Bir Nisan, şakasına böylece vardık. 
Fânî bir insanın kolaylıkla erişemeyeceği, ma
nevî kudreti çok yüksek bir ödevin, şu anda 
nâçiz bir nöbetçisiyim. Tarih yine 23. Nisan. 
1980... Bu tesadüf bambaşka, kardeşlerimin bu 
davranışında! asil bir mâna yatıyor. Elli seneye 
basan aktif hizmetlerimde hayal etmediğim, 
kendimi lâyık görmediğim, Ritin en son kade
mesinden uğurlama mükâfatı ile taltif lûtfunda 
bulunuyorlar. Bundan dolayı hepinize kalbi te
şekkürlerimi takdim ederimi. 

Sözlerime son verirken hepinizden bir ricam var : 
Senelerinizi seve seve uğrunda tükettiğiniz bu 
insanlık Mabedini gelecek nesle devrederken, 
buranın gelişigüzel bir kulüple hiç ilgisi olmadı
ğını, bilâkis fikir ve insanlık hislerini yerleştirme 
atölyesi olduğunu unutmayınız. Her gün tekrar
lanan fikir ve insanlık {Mabedinin hazırlık çalış
malarından ilham alarak, çetin ve engebelerle 
dolu yolculukları, sabır ve tahammülle yapabile
cek kabiliyetleri seçe seçe, yoklaya yoklaya, 
bizlere katmada rehber olun. Ancak bu sayede 
yalnız bizim için değil, bütün insan evlâdlarının 
barınacağı bir fikir mabedinin kuruluş hazırlık
larını tamamlayabilirsiniz. 

Evet Kardeşler, Akıl - Kuvvet - Güzellik hepimize 
rehber olsun. 

Halit ARPAÇ 
Büyük östad 
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?. S. Büyük Üstat Seçimi 

23 Nisan 1980 Çarşamba günü saot 17'de, İstanbul Merkez Lokal in
de toplanan Türkiye Büyük Locası, Pek Sayın Büyük Üstat Nafiz Z. 
EKEMEN'in ebedî meşrika intikali ile boşalan Büyük Üstat' l ık maka
mına, Hür ve Kabu«l Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası Tüzü
ğünün 28. maddesinin son fıkralarına göre, 1981 senesi Nisan ayına 
kadar görev yapmak üzere Halit Arpaç Kardeşi, Pek Sayın Büyük 
Üstatlığa seçt i . 

Yapılacak işin önemini idrâk eden Delege Kardeşlerin çok büyük bir 
ekseriyeti ile yapılan toplantı , Masonluğumuza şeref verecek bir va
kar ve sessizlik iç inde cereyan et t i . Reyler tecell i edip, Büyük Üs-
tad'ın seçi lmiş olduğu anlaşıldığı zaman, Pek Sayın Büyük Üstat'lık 
makamını vekâleten işgal etmekte olan Cavit Yenicioğlu Kardeş, 
Önceki Büyük Üstat lardan, huzuru ile celseye şeref veren, Pek Sa
yın Ahmet Salih KORUR'u, İs'adı yapmağa davet e t t i . 

Ahmet Salih KORUR Üstat, kısa bir konuşma yaparak meolen şun
ları söyledi ; 

«Türk Masonluğunun en yüksek makamuna seçildiniz. Bu görevi sa-
dakat la ifa etmek yükünü üzerinizde taşıyacaksınız. Gayretiniz ve 
hüneriniz ne nisfoette ise, Türk Masonluğuna o nisıbette şeref ve 
şöhret sağlamış olacaksınız. Hayatınızdaki tecrübe, aklınızdaki bi lgi 
ve kalbinizdeki sevgi, vazifenizin ifasında size rehber olacaktır. Eli
nizdeki büyük selâhiyetleri keyfî bir şeki lde deği l , sevgi ite kul la
nırsanız, kardeşlerinizin kalıblerini kazanır, onların sadakat ve itaat
lerini elde etmiş olursunuz.» 

Cavit YENİCİOĞLU Kardeşin daveti üzerine, Delegeler, Pek Sayın 
Büyük Üstadı uzun uzun alkışladılar. 

Pek Sayın Büyük Üstat Türk Masonluğunun bir inci çekic in i eline 
alırken heyecanlı görünüyordu. Fakat, Makam'ın i lham ett iği kuvvet 
ve cesaretle, kısa zamanda heyecanını yendi. Gündemdeki İdare ve 
Hazine Raporlarının müzakeresi ite. Genel Yarar lar hakkındaki 
maddeler görüşülerek, Büyük Loca çalışmaları , saat 21 e doğru so
na erdi. Kardeşler gönül hoşluğu içinde dağıldılar. 

MİMAR SİNAN 
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MASONİK ESASLAR 

Loca Çalışmaları 

Ziya UMUR 

Evvelâ Mason'un faal iyet i i le Loca çalışmasını birbir inden ayıralım : 
Masonun faal iyet i devamlı ve şahsîdir. Yani, yalnız Localarda deği l , 
hayatının her saniyesinde Masonluğun prensipler ine uygun bi r şe
ki lde yürümeli ve bu fal iyet tek başına yürütülmelidir. Masonluk 
«sosyal» deği l , «individuel = ferdî» bir hayat felsefesi getir i r . İn
sanın, kendi kendisini olgunlaştırmasını gaye edinir. 

Biz burada, Masonun faal iyet inden değH, Loca çalışmasından bah
sedeceğiz. Bu faal iyet «toplu halde», «belit bir yerdte», «muayyen 
zamanlarda» yürütülür. Masonun şahsî faal iyet i bü tün hayatı 'dır ve 
«gayrı resmî»'dir. Toplu faal iyeti ise «resmî celseler» şekl inde olur. 
Bizim resmî celselerimiz, Localarda yapılır. Bütün b i r mason Obe-
diyansı, hep birden aynı yerde toplanıp bir iş yapamayacağı iç in, 
kol lara ayrılır. Loca veya Maıhfeller, muayyen sayıda birader i bir 
arada toplayan küçük atölyelerdir. 

Her Loca Masonluğun tamamını temsil eder; her masonun «ziyaret» 
hakkı vardır, yani , istediği Locaya giderek orada f ik i r beyan eder, 
tekl i f lerde bulunur, oylamaya katılır, v s . 



Locada Masonluğun gayeleriyle ilgili meselelerle uğraşılır. 
Masonluğun gayelerinden bir isi, kendi mevcudiyetini ve devamını 
sağlamaktır. Esasen her topluluğun ilk gayesi budur. Şu halde Loca 
faal iyet inin en mühim kısmı, yaşama imkânlarını temin etmek yani , 
mesleğe girebilecek elemanları arayıp bulmak; bunlara, «tekris» de
diğimiz büyük merasimi uygulamaktır. Bundan sonraki gaye, o b i 
raderin yet işt i r i lmesi, terf i ett ir i lerek «Üstat Mason» hal ine getir i l -
mesidiır. 

Masonlar «resmî» celselerinde bu merasimleri ve bu merasimler 
için gerekli muameleleri (Tahkikat, skrüten, karar.. .) yaparlar. 

Aramıza yeni biraderleri dahi l etmek fonıksiyonu Localara, sırf Loca
lara aitt ir. Masonluğun bir çdk idarî işlerinin mertkezîleşt!irilımes.i za
rureti vardır. Büyük Loca organları (Büyük Üstat, Büyük Görevliler 
Kurulu, Genel Kurul), Locaların intizamını ve ahenk içinde çalışma
larını sağlar; fakat, bir Obediyansın varlığı ve yokluğu ile ilgil i en 
mühim yetkiye karışmaz. Bir haricîyi Mason yapmak; bir Masonu 
gayrı muntazam ilân ederek Masonluktan çıkarmak, muntazam bir 
Büyük Locaya bağlı muntazam Locaların işidir. Büyük Üstadın ve 
Büyük Sekreterin gönderdiği «Emgelsizlik Levhası» ile «İşleme De
vam Yazısı» bir müdahale değildir. Bir incisi, Masonluğa tekli f edi len 
haricînin, vaktiyle, ta rd , red veya imihâl edil ip edi lmediğini bildirir; 
bunu ancak Büyük Loca arşivlerinden öğrenmek mümkündür. «İş
leme Devam Yazısı», başka Localardan biraderler in söyleyeceği söz 
varsa, onu Locaya haber vermekten ibarettir. 

Kardeşlerin, Loca çalışmalarına katı lmak üzere devamlarının mutlak 
şart o lduğu toplantı lar, bunlardır: Tekris, terf i celseleri ile, bunları 
hazırlayan karar celseleri. Masonun toplu haldeki fonksiyonu budur. 
Mason b u görevi mutlaka yer ine getirmelidir. Çünkü Masonlukta 
her fert, alelade b i r sayı değil , rolü son derecede büyük olan belli 
başlı bir «ünite»'diır. Bir tek sözü veya bir oy 'u, b i r haricinin mason 
olmasına mani olabilir. 

Her mason bu fonksiyonu bizzat ifa etmelidir. Masonlar «elitler» 
(seçkinler) topluluğudur; tekris, lâalettayin b i r üye kaydı deği ldir ; 
bir müptedi 'nin kalfa ve sonra üstat olması, gelişi güzel bir mera
simden ibaret değildir. 
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Fakat Localarımız, sadece tekris, terf i ve bunların icab ett irdiği ida
rî meseleler ve kararlar için toplantı yapmakla iktifa etmiyorlar. Tü
züklere göre toplantı mecburiyeti «en az ayda bir» olduğu halde, on 
beş günde, hattâ haftada bir toplanarak «resmî» sıfatını verdikleri 
başka celseler de aktediyar lar : 

1 — Birinci toplantı şekli , bahsini ett iğimiz, tekr is, terf i ve bunlarla 
ilgili karar toplantı ları ; 

2 — İkinci toplantı şekl i ; konferanslar, fikrî çalışmalar; 

3 — Üçüncü toplantı şekl i ; eşlerin katıldığı veya katılmadığı, ekse
riya yemekli toplantı lar, yani, «Tören Celseleri». 

Her Locanın bir senede yaptığı ortalama 20-22 kadar toplantı lar bu 
üç t ip «çalışma» içinde geçmektedir. 

Yakından bakalım. Bu toplantı lar nasıl cereyarr ediyor? 

1 — Tekris ve terf i toplantı ları, bazı ufak tefek aksaklıklarla bera
ber, oldukça muntazam «bir şeki lde yapıl maktadır. Ufak gayretlerle 
adetâ mükemmel hale getirilebiliırler. Bu, çok memnuniyeti mucip 
bir şeydir; çünkü işin aslı buradadır. 

2 — Konferans veya fikrî çalışma celseleri. 

Localarımız bunları do «resmî» celseler arasına koyuyorsa da, as
lında «gayrı resmî» olmaları lâzım gelirdi. Ritüel ve Tüzüklerimiz im
kân tanımadığı halde, hemen hemen bütün Localarda, bir birader 
konuşmağa başlayacağı zaman, Üstadı Muıhterem'in «Konferans 
celsesi» dediğini duyarız. Bu suretle Üstadı Muhteremi «resmî ceılse»' 
den çıkıldığını kabul eder; konferans bit ince, tekrar «resmî celse»'ye 
avdet ett iğini söyler. Mevzuatımız çekiç darbesiyle celse açıp kapa
mağa izin vermediğine göre, buna imkân yoktur. Meselenin evveliya
tı şu idi: İlk mevzuatımızı aldığımız Belçika Localarında, bir zaman
lar, birisi «resmî», diğeri «konferans» olmak üere iki çeşit celse 
vardı; ya bir i , ya öteki aktolunurdu. Bizde, her zaman olduğu gibi , 
bunun lâübâli bir uygulaması olmuş, aynı celsede hem o, hem- bu, 
bir çekiç darbesiyle yapılmak istenmiştir. Buna baş vurmamak, ya 
resmî çalışma celsesi veya gayrı resmî konferans celsesi yapmak 
lâzımdır. Hiç değilse, konferansları da resmî celse nizamında söyle
mek ve dinlemek icab eder. 
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Levalarımızda konferanslar iki maksat la veri lmektedir : 

a) Masonluk hakkında bilgi vermek; 

b) Bir konuyu iyi bilen bir biraderin, bu bilgisini diğerler ine aktar
ması. 

a) Genç kardeşlerimize Ritüelleri izah etmeik; mekanik bir tarzda oku 
yup geçtiğimiz cümleler in, semboller arkasında ne manalar taşıdı
ğını anlatmak; güzel b i r şey olan Masonluğumuzun, bu güzell iğini 
içlerinde hissedenlerin, hislerini d iğer ler ine aşı laması. . . 

Genç Masonlara, hat tâ çok defa kendilerini genç saymayanlara bi 
le, geleneklerimizi, eski Üstatlarımızı, Levamızın geçmiş senelerdeki 
faal iyetlerini anlatmak; yeni, eski, bütün kardeşlerimizin, evvelâ 
Loca hayatı, sonra kendi Masonluğumuzun hayatı ve nihayet bütün 
Dünya Masonluğunun gel işmesi hakkında tam bilgi sahibi olmala
rını sağlaycak şeki lde araştırmalar yapmak; ucu bucağı olmayan 
bu faal iyet tarzı , pratik bakumdan, kardeşlerimizin, Masonluğu
muzda veya Locamızda, vakt iy le konuşulup halledilmiş, artık bitmiş 
meseleleri, bir defa daha, yeni bulunmuş f ikir ler gibi, müzakere ma
sasına getirmelerine mani olur. 

Bu celseler, kendilerini yetişt irmek isteyen kardeşler için çok fay
dalıdır. Bulara muntazaman dvam etmeyen kardeşler, Masonluk yo
lunda ilerleyemezler, ama kendi bi lecekleri iştir. Üçüncü dereceye 
çıkıp, ismen üstat olsalar bi le, Masonlukta müptedî kalmağa, sütun
larda sessiz oturmağa mecburdurlar. Ne kadar eski, üzerinde ne 
kadar çok düşünce sarfedi lmiş olduğunu bi lmedikleri , öğrenmedik
leri bir müessesenin problemleri hakkında söz söylemek hakkını 
kend i leri nde görmemel id iri er. 

Bu işlerin b i r müeyyidesi yoktur; söz isterlerse bu söz kendilerine 
veıilir, fakat söyledikleri küçümsenerek dinlenir, bu yüzden mahcup 
oluriar, bazan küstüklr i b i le oluır. 

Tedrisat bakımından Localarda muntazaman uygulanmağa başlan
mış, çok memnuniyet verici b i r usûl var; İkinci Nazırın tedrisatı . 

Hemen hemen bütün Localar buna uyuyor ve çök da iyi yapıyorlar. 
Fakat bu , kâfi değil . «İkinci Nazırımız bu görevi yer ine getir iyor, 
şu halde bu iş burada bitt i .», demek doğru değildir. Bazen İkinci 
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Nazır kardeşimiz, «kitabî» bir konuşma yapmak mecburiyet inde 
kalmaktadır; aynı b i raderden her on beş günde bir «tedrisat» bek
lemek insafsızlıktır. Esasen beş dakikadan fazla konuşması kendisi 
tein yorucu olabilir. 

Bu çeşit toplantı lara katı lmak, öğrenmek veya öğretmek için de
vamlı olmak, evvelkiler gibi değilse bile, masonlar için manevî bir 
borçtur. 

Şimdi hemen söyleyelim : Bu t ip çalışmalar, ekseri Localarımızda, 
çok ihmâl edilmektedir. Ritueller tetk ik edi lmemekte, geleneklerimiz 
anlat ı lmamakta, geçmiş senelerimizin faal iyet ler i hakkında bi lgi 
veri lmemektedir. Buraya gel ip giden kardeşler, pek çok şeyi, sağ
dan soldan, kulaktan duyma, ve yarım yamalak öğrenmişlerdir. Ma
sonluğun geleneklerini bi lmedikleri g ib i , kendi Localarının âdetler i
ni, kendi Localarının eski Üstatlarının isimlerini bilmezler; kardeş
lerinin i f t ihar etmelerine vesile olan eski faal iyetten habersizdirler. 
Devamlı iseler, bu işte kendileri mazur sayılabilir, fakat Locanın 
eski biraderleri kabahatl idir. 

Hal böyle iken, hangisi olursa olsun, Localarımızın ruznâme'lerine 
bakıldığı zaman, sene içindeki celselerin yarıdan fazlasının bir 
«Konferans» başlığı ile süslendiği görülür ve herkes bununla i f t ihar 
ederek, Masonluğumuzun «Fikrî Faaliyet»' inin çok yüksek o ldu
ğunu söyler. 

Nedir bu «Konferans»'lor? 

Her halde faydasız değil (faydasız bilgi olmaz), fakat Masonlukla 
i lgisi olmayan konuşmalardır. Masonlar b i rb i r ler in in bi lgi lerinden 
faydalanmak isteyebil ir ler; b i r in in iyi bildiğini diğer ler ine nakletmesi 
doğrudur. Fakat b i r birader, yapmış olduğu b i r «Gezi»nin «İzlenim-
leri»'ni anlatacak diye, «resmî» celse yapıp «Mabedi»'e girmek, 
celseyi açmak, arkasından hemen «Konferans celsesi» deyip tat l ı 
b i r sohbet dinlemek, onun da arkasından «resmî celseye avdet» 
edip, «usulünce» Locayı kapamak ve aşağıda yemeğe gidip hikâye
ye devam etmek.. . Bütün bunlar Masonluğun ağır başlılığına pek de 
uygun düşmüyor. Hele «Mâbed»'de deği l , her hangi bir yerde, Ma
son deği l her hangi b i r kimseden dinlenmesi mümkün olan bu kon
feranslardan biır tanesine bir b irader gelmedi , diye o biraderi de
vamsızlıkla suçlamak, hiç doğru olmuyor. Şu veya bu konudaki 
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konferans beni ilıgilendirmeyebilir. Belki söylemesi ayıptır ama, ben 
müziği sevmeyebilirim!. Tahk ikat yapılırken bana : «Müziği sever 
misin?» diye soran olmamıştı. 

Bu nevi toplantı lara devamı mecburiyeti yüklemek, bana biır 
az abes görünüyor. Masonik olmayan b i r konuda konferans dinle
mek isteyenler daha iyi, daha kaliteli konferansları , başka yerlerde 
de dinleyebil ir ler. Yemek de böyledir; müzik de böylediır. Bu nevi 
toplantı larda Locaya gelmek, kardeşlerle beraber o lmak bakımın
dan bir fayda sağlar, fakat buna, kimse mecbur edilemez. 

3 — Bir de «Masonik Tören» adı altında, eşlerin katıldığı veya ka
t ı lmadığı, ekseriya yemekl i , toplantı lar var. 

Bunlar arasında mecburî olanı, senede bir defaya mahsus olmak 
üzere yapılan «resmî Agap»'tır. (Matem celsesinden bahsetmiyo
rum : Masonluğun büyük bir geleneği o lan bu güzel celse, Büyük 
Loca kararı ile, her Vadide sıra ile, senede bir defaya mahsus o l 
mak üzeire, bir Loca tarafından yapılmaktadır). Resmî Agap dışın
da, senede bir defadan fazla olmamak şartı ile, ihtiyarî olarak ya
pılabilen bir Tönüblanş'ı müteakip b i r yemek yenmesi âdet haline 
gelmiştir. Bir de, nadiren rast lanan ve yine ihtiyarî olan «Nikâh 
Töreni» ve arkasından verilen ziyafet vardır. 

Senede bir, bazen iki, büyük bir istisna ile en fazla üç defadan çok 
olamayan bu «yemekler», Locaların enerj i lerinden, büyük bir kısmı
nı sil ip süpürmektedir. Bütün sene «Envar», bir veya iki «yemek» 
tert ibi ile uğraşır ve, sarahaten yasak edildiği halde, tonlarla içki 
içilir. 

Bir de «gayrı resmî» yemekler var. Bunlar, «Mesaî yemekte devam 
eder.» bahanesi altında, Masonluğumuzun tehl ikel i bir hastalığı 
haline gelmiştir. Biraderlere sorun : «Niçin toplantıya gidiyorsun?» 
Yüzde doksanı size «Yemek için» diyecektir. Gayeyi vasıtaya kur
ban etmenin e n açık misallerinden bir isidir, bu! Maksat Locada 
toplantı iken, Loca toplantısı, sıkıntılı bir «teferruat» olmuştur. 

* * 

Aslî faal iyetimiz, Tekris, Terf i ve bunları hazırlayan celselerdir. Bu 
işlerin, Loca dediğimiz «Mâıbed»'den başka yerde yapılmaları müm-
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kün değildir; onun için kardeşlerden devam mecburiyet i istenir. 
Bu işlerin (Terfi, Tekris, Skrüten v.s.) iyi yapılabilmesi iç in, bir ta
kım bilgilere i'htiyaç vardır. Bu bi lgi ler in en iyi elde edilebi leceği 
yer, Loca'dır. .Bu sebeple orada Mason i k Konferanslar veril ir. Bun
lara devam etmek mecburiyeti de istenebilir. 

Bu işler yapılırken, arada, teferruat kabi l inden, yemek de yenebil ir; 
kültürel konferans da dinlenebil ir; hatta, belli usuller dahil inde, 
hemşirelerle buluşmak vesileleri de ihdas edilebilir. 

Ama Masonluğun gayesi bunlar değildir. 
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Rituel o 
George Droffen of Newington, M. B. E. 
Quatuor Coronati Lodge, No. 2076 
Önceki Üs. Muh. 

Özetleyip tercüme eden : Misel MARGULİES 

«Ritüel» kelimesi kullanıldığın
da, bu tabir le neyin kastedi ldi
ği hakkında açık bir f ik re sahip 
olmak esastır. Ritüel hakkında
ki iyi eserlerde bi le bu konuda 
net ve özlü f ik ir ler bulmak güç
tür. Belki şöyle tar i f edilebil ir : 
«kişinin kendisini b i r amaca, 
belir lenmiş bir takım hareket
ler ve kel ime şekil leri ile yönelt
mesi». Ritüel, hem rikel hem 
gelişt ir i lmiş şekil leriyle, binler
ce seneden beri varolmuştur. 
Tevrata baktığımızda görüyo
ruz ki üçbin seneden evvel, Ya
hudi ler in ibadeti İçin bir ritüel 
ortaya konmuş. İbadetin her te

ferruatı tesbit edilmiş - kurban
lar, diyanet görevl i ler i , giyim ve 
hatta binalar. . . 

İnsan ruh ve maddenin garip 
bir karışımıdır, sınırlı fakat sı 
nırsız olana uzanan. İnsanın 
Hakikate, Evrenin Ulu Mimarı
na, Tanrıya yükselmesi hem 
maddî hem manevî, bedensel 
ve ruhsal, dahilî ve haricîdir. 
İnsan Tanrısına değişik yoHar-

(*) «The Making of a Mason, (The 
Prestonian Lecture for 1966), 
The Collected Prestonian Lectu
res' 1925 - 1960, Eat. by Harry 
Carr, Quatuor Coronati Lodge, 
London, 1967, sahife 413-420.» 
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dan yaklaşır; işaretler, secde, 
özel kıyafetler giyerek vs.. Yal 
nız insana mahsus olan bir im
kânı kullanır - konuşma. Sonra, 
kelimeler düşüncelerini t a m o-
larak i fade etmeğe yetmeyince, 
vücut hareketleri yerini alır. 

Ritüel tatbikatçı ları , r i tülein b i l 
hassa cemaatsal , herkesin iş
t i raki (communal) yönünü vur
gular lar - ve böyle yapmakta 
haklıdırlar çünki r i tüel ik hare
ketlere tümüyle bakıl ınca bun
ların b i r cemaatsal yönü o ldu
ğu ve dolayrsiyle bütün işt irak
çi lerin müşterek b i r temas nok
tası olması gerekt iği görülür. 
Müşterek b i r rit, ancak bütün 
işt irakçi ler in katı lmasiyle tam 
olur. Mevcut olanların ancak 
küçük b i r kısmı akt i f olarak ka
tılırsa r i t te bir eksikl ik vardır, 
ve hemen kendini gösterir. 

Herhangi bir cemiyet için birl ik 
şarttır. Cami, Kilise, Havra, hep
si müminlerin bir l iğ ini ister. Üni
versi te hocalar ile talebelerin 
bir l iğ ini ister. Loca da bütün 
Kardeşlerin bir l iğini ister. 

Bir Rit, müşterek hareketin ya
pılabileceği çerçeveyi meydana 
get iren hareket, ses ve kel ime
lerin karışımıdır. Ritüel, sadece 
ferdî hareketler in üstüste gel 
mesi olmadığı iç in, haliyle daha 
evvel hazırlanmış bir çerçeve, 
bir s t rüktür ister. Ne yapılacağı 
hakkında hiç bir f ik r i o lmadan 

kendini müşterek bir harekete 
adamak imkânsızdır. Dolayısiy-
le, uygun hazırlık, eği t im ve 
alıştırma yapılması şarttır. İyi 
b i r merasim iç in, işt i rak ede
ceklerin - b i r Mabedin Din gö
revlileri olsun, veya bir Locanın 
vazifel i leri olsun - tümünün, 
merasimin her yönünü hakkıyla 
çalışmış ve anlamış olmaları 
gerekir. Ritüel, r i t ' in muvaffak 
olup olmamasının bağlı olduğu 
bu teknik yönünden başka, r i t ' in 
her yönünü i lgi lendiren fasıl ları 
ihtiva eder. 

Bütün ritüelik hareketlerde, in
sanın daha evvelki hislerini tek
rar his edebilmek için hareket
lerini tekrar lama meyil ini görü
yoruz. O harekete dönüşünün 
sebebi o haleti ruhiyeye tekrar 
ulaşmak ve süresini uzatmak
tır. Tam tesirl i olabilmeleri iç in, 
ritüelik hareketlerin tekrar lan
ması gerekir. Psikolopk bakım
dan ri tüel, uygun ses, kelime ve 
hareketler le, birbir ine bağlı bir 
cemaatte bazı heyecanların geri 
gelmesini sağlar.. İnsanın, gün
lük hayatın mater ial ist atmos
ferinden daha yüksek bir or ta
ma, tedr icen yükselt i lmeye iht i 
yacı vardır. Ve oraya vardığın
da, kendini yeni pozisyonunda 
rahat hissetmelidir. Çekingen
liğini atıp harekete katırma-
lıdır. Ritin verebi leceklerini an
lamak iç in, kendini halet i ruhi-
yenln ve hareketler in içine at-
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malıdır. Rite katı lmadıkça rit i 
anlamak tamamiyle olanak dı 
şıdır. 

Ritüelin fonksiyonu hiç bir şe
kilde 'eği t im' değildir. Ritin 
fonksyonu, ait o lduğu cemiye
t in öğret i ve doğmalarını, yal
nızca o cemiyete inisye olmuş 
olanlar tarafından tanınabile
cek şekilde, muhafaza etmek
tir. Aceminin, çırağın, yeni inis
ye olanın, üzerine inşa edebi
leceği b i r temel, bir çerçeve 
verir. 

Bu konuda şüpheniz varsa, size 
tatbik i bir misal vereyim. Yarın 
sabah, Londra şehrinde, saat 
sekizde ritüelik b i r merasim 
yer alacaktır. Bu merasimin 
merkezi kısmı, bu süre içinde 
çok gel işt i r i lmiş ve süslenmiş 
olmasına rağmen, 2000 sene-
denberi değişmemişt ir . Merasi
min birçok adı vardır. 

Tanrının yemeği; Mukaddes Ko-
münyon; Eucharist; Mes. Mev
cudiyet inin ilk üç dört yüz se
nesinde orada bulunmaya tam 
hak kazanmış olanların dışında 
hiç kimse törene kabul edi l 
mezdi. Mes başlayınca acemi
lerin töreni terk etmeleri gere
kirdi. Bugün her isteyen mera
simi izleyebilir, fakat vaft iz tö 
reni ile Hristiyandığa inisye edi
l ip, konf i rmasyon töreninden 
geçmeyen I er merasime fi ilen 
katılamazlar. Her isteyen bu 

merasimlerin ritüellerini satın 
alabil ir, fakat hiç kimse bu r i -
tüel kitaplarına, br ist iyan dini
nin şartlarını öğrenme vasıtası 
olarak bakamaz. 

Ritüelde öyle b i r an gelmiş gibi 
görünür ki, yapılış şekli kelime
lerden daha önemli olur. Ritü
elin tüm kuvveti şeklî hareket
lerin ve onlara refakat eden 
kel imelerin anlaşılmasında de
ğildir. Her r i t te korunması ge
reken muayyen b i r ö lçü ve r i tm 
vardır. Yersiz yere sarfedilen 
bir uyarı veya izahat kelimesi, 
r i tüele kendini kaptırmış bütün 
b i r cemaatm havasını bozabilir. 

Kendini r i tüele alıştıran kişi, 
eninde sonunda onu sevecek
tir. Kendini hareketlere, sesle
re ve kelimelere aşina eder. On
ların tesiri altında kendini yü
cel m iş hisseder. Fakat, kazara 
yeni b i r şey ile karşılaşırsa, 
-hazır olmadığı bir şey- o za
man kendini rahatsız hisseder. 
Onun içindir ki Loca ritüelinde 
radikal değişikl ikler yapmak, 
pek arzu edilen bir şey deği l 
dir. 

Tekrar edilen hareketler can
lılık ve tazeliklerini pek çabuk 
kaybederler ve bu ritüel için 
bilhassa doğrudur. Modern in
san, ilkel insanın kendini i fa
dedeki hareket ve serbestl iği 
kaybetmiştir. Ve modern insa
nın bu eksikl iği, dinî f i t lerde ne-
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den kendini rahat hissetmedi
ğini izah eder. Aynı zamanda, 
bu rit lerin - ve hatta bütün rit
lerin - garip ve karmaşık görün 
melerinin sebebi de bunda ya
tar. 

Ritüel çalışmaları için uygun 
şart lar tesbit edi l i rken, kaçınıl
ması gereken ciddi tehlikeler 
vardır ve bu tehlikeler r i tüelde-
ki hataların müsebbibidirler. Ri
tüel, muğlak bir reaksiyon ya
pıtı olduğu için, kendini bütün 
hislerin mutlak hakimi şekline 
sokmağa meyli vardır. Madde
lerin maksadını anlıyamıyanlar 
için »ritüel maddeleri d ik tatörce 
görülebil ir. Oysa, ritüel bir yol 
olduğuna göre ona bi r sonuç 
değil de, bir çare gözü ile bakıl
malıdır. Ritler kendi başlarına 
amaç olarak kabul edi ldiklerin
de, bütün ritüel sadece meka
nik bir proses (süreç) hal ine 
dönüşür. 

Ritüel her zaman muhafa
zakârdır. Ananenin muhafazası, 
tar ihi yönün korunması ve yeni 
nesillere aktarı lmasının en mü
kemmel şeklidir. Ritüelin bu a-
nanevi yanı, beraberinde çok 
ciddi olarak, mübalağa ve aşırı 
ağırlık verme tehl ikelerini get i 
rir. Kişi esas ile kazara olan a-
rasındaki farkı göremezse; ve
ya rit lerl tar ih ve anane çerçe
vesi içinde göremezse o zaman 
rit lerin hakiki mana ve yerlerini 

anlıyamaz ve esas hareket in ye
rine rit ler ağırlık kazanır. 

O zaman ritüel harekete hiz
met edeceğine onu bastırır. Me
rasim bir sürü teferruat ince
l iklerine boğulunca, r i tüal izmin 
en kötü şekli görülür. Ritüaliz
min tezi şudur : törensel hare
ketin teknik mükemmell iği aza
mi ehemmiyeti haizdir ve gele
neksel formül ler en küçük te
ferruatlarına kadar mutlak oto
riteye sahiptir. Ritüalizmde nis-
bet ve değer hissi yoktur ve r i 
tüelin maksadı hakkında yanlış 
bir temele oturtulmuştur. 

Öte yandan formal ist (şekilci), 
r i tüele bukadar dahi ehemmi
yet vermez. Ona göre törenin 
bütün esprisi, gereken hareket
lerin mekanik bir tekrarından 
ibarettir. Yapılan hareketler, 
ananevi kelimelerin söylenme
si, formal ist tarafından tatsız 
ve tesirsiz bir şekilde ifa edilir. 
Yaptığı şeyle temasta değildir. 
Herhangi ritüelik hareketlerin 
en büyük tehl ikesi formal izm
dir; ve Loca görevlisi bu tehl i 
keden masun değildir. 

Aşırıya kaçmanın bu iki kötü 
neticesi karşısında, hal çaresi 
nedir? Kişide bütün ritüel f ik
rine karşı b i r alerji doğabil i r -
ritüel i ehemmiyetsiz hatta lü 
zumsuz addedebil ir. Böyle bir 
düşünce, yanlış bir ruhsallık 
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teorisi üzerine kurulduğu için cak başka memleketlerdeki bu 
yanlıştır; ve törenlerin insan tür hareketlerin feci neticeleri 

I aş 11 ması üzerin e k u ru İd u ğ u 
için yanlıştır. Ritüeli sadece dı- Sosyal münasebetlerdeki hare-
şa dönük bir hareket veya süs- k e t serbestisi ve örf, adet ve 
lü bir tören olarak düşünmek ananede kopma meyili i le bu 
hatadır. Ritüeli, eski Mesleği- modern çağımızda aşnrı r i tüa-
mizin, harici leri arasına almak l i z m e kapılma tehlikesi yok g i -
için tespit ett iği kelimeler ve b i d i r H a t t a Eğitimi Localarımız 
hareketler olarak görmek de olmasa, ritüeie ehemmiyet ver-
hatadır. meme tandansı dahi başlıyabi-

l i rdi. 
Bunlardan da büyük bir hata 
geleneksel merasimleri hor gö- Ritüelin büyüklüğü ve noksan-
rüp yenilerini icat etmektir. Bir- Irkları konuları ile i lgilendik, 
çok kişi tedbir l i o lmaktan çok, Akla gelen sual şu o luyo r : Üye-
ateşli b i r hevesle buna teşeb- lerimizin eğit imi için Ritüelimize 
büs etmişlerdir. İngil terede bu güvenmekte hakhmıyız. Bu ya-
nevi «Ritüel düzelticileri» hiç zarın kanaat ince cevap, tered-
denecek kadar az olmuştur. An- dütsüz ve kesin bir evettir! 

hayatındaki yerinin yanlış an- bize bir ihtar olmalıdır. 
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FELSEFE 

"DNA,, Mucizesi üzerine 
Düşünceler 

Faruk ERENGÜL 

Evrende canlı yaşamın doğuşu ve gelişmesi olgusu; düşünen her 
insan için bir muammadır. Uygarlığımızın eriştiği son aşamada, 
evrende, milyarlarca galaksinin (bulunduğu, ve, bizim içinde olduğu
muz Samanyolu galaksimizde üçyüz milyarın üzerinde yıldızın var 
olduğu saptanmıştır. Genell ikle her yıldızın gezegenleri ve bunların 
da uyduları bulunduğuna göre, evrende canlı yaşama elverişli ola
bilecek gezegen sayısı tr i iyarlorı aşar. Antropacentr ism'e düşmeden, 
yani, evrende canlı yaşamanın sadece Dünyaya bağış edildiği ve 
evrenin merkezi olduğumuz kuınuntuisuna kapı lmadan söylememiz 
gerekir k i : bu gezegenlerin milyarlarında bir bile canlı yaşam bulun
sa bunların sayısı da milyarları geçer. Bir canlı yaşamı; başladıktan 
sonra doğal evrimini sürdüreceğine göre, ve, bu başlangıç Dünyada-
kinden binlerce, milyonlarca yıl önce başlamış olanlarında bizden 
çok daha gelişmiş ye uygar yaşam türler i bulunması h iç de şaşırtıcı 
olmayacaktır. Hatta, bulunmamasının daha şaşırtıcı otocağı söylene
bil ir. Ne var ki, bu günkü yapımız bunlarla bir il işki ve haberleşme 
sağlamağa yetecek düzeyde değildir. Fakat, uzaya açılma aşaması-
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nm eşiğine geldiğimize göre, özell ikle radyo-teleskoplar aracılığı ile, 
ve de, insanoğlunun git t ikçe gel işen ESP (extra sensory percept ion-
duyu ötesi sezgi) yetenekleri sayesinde önümüzdeki yüzyıllarda on
larla haberleşme olanaklarının sağlanacağı umulabil ir. Şimdi, evren 
boyutlarından, dünya boyutlarına inelim. 

Evrenin Ulu Mimarı , evrende canlı yaşaman başlamasını ve git t ikçe 
gelişerek sürdürülmesini doğaya nasıl bir mucize ile bağış etmişt ir? 
Yüzyıllar boyu insanlar bu soruya yanıt aramışlar, k imi; «Tanrının 
yücel iğine bağlayarak dogma'laştırmış, k imi; konuyu metafizik sı
nırların ötesine atmış, bi l imsel araştırmacılar ise; çeşit l i kuramlara 
dayanarak adım adım gerçeğe ulaşmağa çalışmışlardır. Fakat, bu 
büyük sırrın üzerindeki tül perdelerinin aralanması, ancak, yirminci 
yüzyılın ikinci yarısından bu yana biyoşimi, biyofizik, u l t ramikrobi-
yoloj i , kuanta biyoloj isi, psikabiyoşimi gibi içiçeleşmiş karmaşık bi
l im dallarının doğması ve hızla gelişmesi sayesinde olanak kazan
mıştır. Aralanan tül l ler in ardındaki bu büyük sır nedir? Bu; «DNA» 
(dezoksiribo nükleik asit) makro molekülleridir. 

Yer yüzünde canlı yaşamın ilk bel ir t i ler i ; ilk DNA molekülünün oluş
ması ile başlamış olmalıdır. O da kendi benzerlerini oluşturarak tek 
hücrel i canlı lardan, ilkel yaşamlı canlı lara ve giderek daha karma
şık canlı yapılara dönüşmüş ya da başkalaşmıştır. Bu ilk DNA mo
lekülünün, inorganik maddelerden nasıl doğabildiğine il işkin hipo
tezlerden yarar lanarak yapılan deneyler sonunda USA da Stanley 
Mil ler; H2, amonyak, metan, su buharı karışımlarını çeşit l i elektrik 
deşarjları ile etkinleştirerek: gl isin, alanın, vb amino asitler, Rusyada 
Pavlovskaja, Passynski; albüminoid, nükleodid, pol igiükosid pol i-
merleri gib organik maddeler elde etti ler. Fakat bunlarda yaşam gü
cü (force vitale) olmuyor, özell ikle, benzerlerini yaratma (auto-rep-
roduction) yeteneği doğmuyordu. Sonunda bu da başarıldı. Mil ler; 
laboratuarda polarize sirküler UV (mor ötesi) ışınlarının katal izör et
kisi ile, canlı yaşamın kri teri olan asimetr ik düzende nükleik asit 
sentezleri gel işt irdi, ve, nükieoprotein kristal ini tütün yaprağının 
canlı hücresine yerleştirdi. Bir mucize olmuştu; bu kimyasal madde 
kendi kendine çoğalmağa başlamıştı. Elektronik mikroskopta, be
yaz mozayik protoinleri arafsında siyaıh «RNA» (ribonükleikasit) z in
cir i görülüyordu. Ne yazık ki bu çoğalmayı uzun zaman sürdürme, 
bu canlıyı dış dünya ile entropi dengesi kazandırma, ve, yaşam ge-
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reksinmelerine kendini uydurabilme (accommadaton) yeteneği sağ
layacak en ilkel zekâ «adaptation sensori-motrice» belirt isi kazan
dırma çabaları hep boşa gidiyordu. 

E. U. M. nın, doğal koşullar sonucu dünyaya bağış ett iği mucize 
nükleo-proteinde ise, şükredelim ki ; yaşam gücü, zekâ, ve, en önem
l isi, canlının o günden bu yana ve sonsuza dek izleyeceği evrim 
programı vardı. Ve, bu sayede milyonlarca yıl süren evrimi evrele
r inden sonra bu günün insanına ulaşabildi. Bu konuya il işkin daha 
ayrıntılı bi lgiyi, Mimar Sinan dergisinin 17. sayısı, sayfa 20-45 de 
yayınlanan «Evrenin Sırları nerelerde saklı» başlıklı yazımda bulabi
lirsiniz. Ancak, çok güncel bir bulguya dayanarak değinmekte yarar 
görürüm ki : insanda saptanan 141 tür temel amino asi t kombinezo
nundan 140*ı .maymunda kiri in aynı, sadece bir tanesi farklıdır. İnsan
la maymunun farkı da buradan gelmektedir. Bu bir fark: tavşanda 
11, at 'da 12, güvede 31, yosunda 140 olmaktadır. Bir amino asit kom
binezonunun başkalaşım (mutation) süresi onbir milyon yıl hesap
landığına göre, insanın; en yakın akrabası olan maymundan bu ya
na evriminin öbir milyon yıl, ve, en uzak akrabası olan yosun'dan, ya 
da, yeryüzünde canlı yaşamın başladığı günden bu yana yaklaşık 
bir buçuk milar yıl sürdüğü söylenebilir. Darvvin'in evrimi kuramlarını 
bil imsel yol lardan kanıt layan en sağlam ve geçerl i bulgulardır bun
lar. 

Doğaldır ki, insanın da evrimini henüz tamamladığı söylenemez. Za
ten Darvvin'e sormuşlar : «İnsanla maymun arasında bu kadar çok 
fark var. Arada başka yaratık yokmu?» Darvvvin ne kadar güzel ya
nıtlamış : «İşte biz varız ya!» Dileyelim ki bu evr im en kısa zamanda 
tamamlansın ve Darvvin'in özlemini duyduğu gerçek insana dönüşe
l im. Ancak, şunu da belirtmek gerekir: insan türünün yeni bir yapı 
değişikl iği , eğer hızlı bir evrim sürecine girmediği takdirde, 142. 
amino asit kombinezonunun oluşması; yaklaşık on milyon yıl daha 
beklemeğe bağlıdır. Kuşkusuz ki , bu süre içinde uygarlığımız z in
cir leme nükleer reaksiyonlarla, çevre kir lenmesile, nüfus pat lama
ları ile kendi kendini yoketme durumundan korunabi l i r ise. 

Bu DNA molkülü içinde canlının tüm yaşam kod'u; b in lerce kroki Ve 
kendine özgü bilgi lerle donatı lmış olarak bulunmaktadır. Hormonla
rın, anzimlerin düzen programları , her tür proteinin yapısı, tüm ge
netik karakterler, fizik, f izyoloj ik ve psişik özell ikler; DNA molekülü
nün içinde mucize denecek kimyasal b i r kod ile şifrelenmiştir. 
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DNA moleküllerinin ilk hipotezlerini 1927 yılında Rus biyoloji bi lgini 
Koltsov'un açıklamalarına, ve. ilk deneylerini 1957 yılında Amerikalı 
biyoşimi bilgini Kornberg' in laboratuar çalışmalarına borçluyuz. 
Kornberg' in ortaya çıkardığı mucize şu idi : DNA kalıntılarını içeren 
bir eriyiğe özel b i r anzim kattığında, moleküllerin yapısındaki kar
makarışık maddeler düzene gir iyor ve eşleşerek gerçek DNA mole
külleri oluşuyor, bunlar da yeni benzerlerini doğuruyordu. Virüs, 
bakter i , kan, kas, karaciğer nükleik asit eriyiklerine kattığı anzim-
ler hep aynı sonuca ulaşarak denenen modelin yenilerini yaratmağa 
başladılar. 

Canlı yapı malzemeleri olan protein molekül ler inin, sayıca ve türce 
sınırsız denecek kadar çokluğuna rağmen, her birinin hücre içindeki 
olağanüstü düzenli kristal yapılarına hayran kalmamak olanaksızdır. 
Hücrenin, sağlıklı ya da sağlıksız halleri, bunların şekil değişt i rme
sinden başka bir şey değildir. Her tür lü aksamaJarı ve bozulmaları 
eski düzenine kavuşturmağa uğraşan DNA moleküllerinin bu görev
leri yapabi lmek için gereken zekâyı nereden buldukları sorusu tar ih 
boyu güncel l iğini korumuştur. Şimdiyedek veri len ve genell ikle me
tafiziğe kayan yanıt lar arasında: «Bu sır, elektronların kapalı zaman 
ve uzamları içinde saklıdır» diyebil irmiyiz? Bunu açıklamağa çalı
şacağım. Son zamanlarda, çok duyarl ı ve güç lü elektronik mikros
koplarla alınan radyografi ler sayesinde, moleküller içindeki atomla
rın konumları, aralarındaki uzaklık, kimyasal bağlar, açılar, her ato
mun kendi boyut lar ı kesinl ikle ölçülebilmektedir. Bu veri lere daya
narak biyoşimistler amin© asidin bir molekülünün modelini meydana 
getirebildi ler. Bununla, artık, proteinin benzerlerini nasıl yaratt ığı, 
canlı yapı malzemelerinin nasıl o luşturulduğu, ve DNA matr isi ile 
dokular ın nasıl yenilendiği sırları çözülebil irdi. Elektronlar proteine 
yaklaştıklarında, bu en küçük canlı parçacığın. X ışınları ve Hertz 
dalgaları sayesinde bir tür resmi çeki ldi . Hücrenin içinden geçerken 
bu elektromanyetik dalgaları sayesinde bir tü r resmi çeki ldi . Hücre
nin içinden geçerken bu elektromanyetik dalgaların enerji lerinin bir 
kısmının eksildiği, bunları, manyetik t i treşimlere çök duyarlı a tom
ların kaptıkları presizyonla ölçüldü. Böylece Hertz tayf ları , hücre 
içindeki molekül lerin, her tür lü f izyoloj ik olaylar sırasında başından 
geçenlerin saptanmasına olanak sağlıyordu. Sanki denilebil irdi ki : 
bu görünmez radyo dalgaları hücrenin içinde geziniyor, gözlemler 
yapıyor, izlenimlerini bir «kara kutu» da saklıyordu. İstenince özel 
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frekanslı yayıntarı ile bildiri ler gönderiyor, ve bunları yine bir «ka
ra kutu» kayıt ve deşifre ediyordu. 

Hastalık, yaralanma hallerinde, olağan ömrünü yi t i rmiş hücreler in 
yenilenmesi, vücudun büyümesi için gerekl i çoğalmalar, ya da ge
reken antikorların üreti lmesi işte bu «kara kutu»dan veri len bildir i le-
ıre göre yapılıyor. Ama nasıl? İşte DNA mucizesi burada kendini gös
terir. DNA molekülü; proteinin cinsel karakter inin, yapısının kendine 
özgü tüm özell iklerinin, canlı hücrenin soyoçekinn nitel iklerinin sak-
layıcısı, koruyucusu ve yöneticisidir. Bütün bu yetenekler DNA mo
lekülü içindeki spiral lerde esrarengiz bir kod sayesinde şifrelenmiş-
tir, ve, burada kasada gibi saklanmaktadır. Öylesine ki, bu gizli ha
zinenin tüm içeriği ; şemclar, bilgiler, yetenekler, karakter ler Vb, 
mil imetrenin dörtyüzdebiri kadar ufacık bir sperm içindeki k romo
zomlar ile mucize denebilecek bir şekilde kuşaktan kuşağa geçir i l 
mektedir. 

DNA molekülü bu görevi nasıl yapar? Bunun kolay anlaşılabilmesi 
için bir benzetme yapacağım. Sözü geçen «kara kutu»dan alınan 
mesaja göre, hücrenin Mimarı olan DNA üstad, elindeki genetik 
matris, şema ve bi lgi lere dayanarak yapılacak işlerin bir plânını ya
par ve bürosundan hiç ayrı lmadan bu plânı, yardımcısı RNA (ribo-
nükleikasit) kalfaya verir. Kalfa aldığı emirleri, hücrenin iş yapılacak 
bölümündeki işçiye ulaştırır. İşçi: bu günedek saptanabi len başlıca 
yirmiye yakın temel amino asit ve sayısız diğer nükleik asit lerden 
oluşur. Kan ile, özsuyu ile taşınan oksijen, hidrojen, hidrokarbonlar 
vs. sayesinde işte bu atölyede, yaşamın kendisi olan proteik mole
küller muamma ve mucize denecek şaşmaz bir düzenle üretil ir. Ara-
sıra aksamalar h iç olmaz değil . Örneğin b i r kanser virüsü oluşabi
lir, o da kendi matr is ine göre çoğalıp başka tür dokular geliştirebil ir. 
Ya da yaşlanmış bir bünyede hücre yenileme yetersizl ikleri başlaya
bilir. Doğanın evriminde ve dengesinin korunmasında kuşkusuz bun
ların da bir yeri ve önemi vardır. Fakat konumuzun dışına taştığı için 
bunlara girmeyeceğim. 

Yaşamın tezgâhlandığı atölyede, üstat, kalfa ve çırakların görev 
bölümlerini ve işleyiş mekanizmasını böylece özetledikten sonra bir 
soru daha doğuyor : Bu işi gördüren enerji nedir, nasıl doğar? Bu 
da bir mucizedir, ve, şu üç harf in içinde toplanır: ATP (adenosin t r i 
fosfor ik asit). Bu madde, canlı bir enerji deposudur. Bir molekülün 
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içinde 48 adet mitokondriyum, her mitökondriyumun iç çevresinde 
binlerce solunum zinciri üniteleri vardır. Besin maddeleri ve oksijen 
bu ünitelerden geçerken ATP'ye dönüşür. Kullanıldıkça ATP: ADP 
ve AMP'ye yani difasfarik ve mono fosfor ik aside indirgenir, solu
num zincir ünitelerinde tekrar ATP ye yükselt i l ir. Bu kimyasal enerji, 
canlı molekül içinde aktivasyon ya da fizik enerji ve harekete dö
nüşmektedir. İyonları taşıyan ATP part ikül ler i , elektr ik yükünü «ac-
tine»e aktarır, act ine lif leri de mil imetrenin 55 milyonda biri büyük
lüğünde köprüler aracılığı ile «myosine»e aktarır. Bu arada yapılacak 
işin türüne ve büyüklüğüne göre DNA bir anzim gönderir, artık gere
ken enerji hazırdır. Yeni bir hücre mi yapılacak, bir hareket mi sağ
lanacak, yeni bir bilgi mi kazanılacak, bir ant ikormu üreti lecek, her 
ne yapılacaksa, hücrenin Üstad DNA, Kalfa (RNA) ve Çıraklardan 
(diğer amino asitler) oluşan ekibi bu enerjiyi miktarı ile yönü ile, 
biçimi ile mucize sayılabilecek bir minimum harcama ile kul lanarak, 
yapılacak işi sessizce, fakat tam ve mükemmel bir başarı ile gerçek-
leşirir. Canlı yapının kendi gereksinimlerini en az enerji harcayarak 
gerçekleşt irmesini sağlayan kontrol , ve, belirli sınırlar içinde prog
ramlanan geri tepme mekanizmaları da ayrı ayrı birer mucizedir. 

Bu kısa açıklamalara rağmen işin içinde yine de pek çok sır bulun
duğunu sezmemek olanaksız. Bütün bunları yöneten zekâ ve bilgi 
nereden geliyor? Benim düşünceler im hep elektron üzerinde topla-
n'yor. Gerekli bi lgi, zekâ: ancak elektronların fizik ve de belki me-
tav^zik yetenekler inden kaynaklanıyor olmalıdır. Elektron; spinleri 
aracılığı ile kazandığı «neguentrapie» sayesinde bilgi yükünü ve 
düzenini sürekli art t ırarak canlının her tür lü sorunlarına daha iyi 
çözümler arayıp bulmağa çalışmaktadır. Canlı yaşamın başlangı
cında, elektron'a tüm zamanlar boyu canlının izleyeceği evrim prog
ramının gayesi olarak; kendilerinin de birer parçası olarak ürett ik
leri her tür canlıyı, bütün organları ile daha doğru dürüst çalıştırma 
olanaklarını gel işt irme görevi veri lmişt ir. Bu konuda daha fazla b i l 
giyi Mimar Sinan dergisinin 31 . sayısı, sayfa, 37-53 te yayınlanan 
«Esprit 'nin Fiziği» başlıklı yazımda bulabil irsiniz. Bu, düşünebilen 
elektronlara «Eon» adı veri ldiğini, fizik ve felsefe bakımından özel
l iklerini o yazımda oldukça geniş ayrıntıları ile bel ir tmişt im. Şimdi, 
açıklayacağım şu deneyle bağlantısını kurmağa çalışalım : 

Koşullandırılmış refleks deneyleri ile beyaz fareler in, zil sesi duyma 
yolu ile yiyeceklerini almağa koşmaları ancak üçyüzden daha çok 
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çağın sonunda gerçekteşebil iyordu. Bunların yavruları için bu sayı 
yüze, bunların da yavruları için elli dolaylarına, ve beşinci kuşak için 
yedi sekize iniyordu. Mi lyonlarca yıl ilkel bir yaşam sürdüren ilk pr i 
matlar, Australopithèque, Kenyapitheque, Yythocantrapus erectus, 
Sinantropus, Eoantropus, Neanderthal gibi pr imat ve antropoidler, 
ancak 400-500 bin yıl önceleri , bur taşın sivri ucunu avının ya da düş
manın kafasına vurmayı akıl edöbilecek homo sapiens'e dönüşüyor, 
onun artık hep homo sapiens olan kuşakları bi lgi lerini, beceri lerini 
gelişt ire gelişt ire uzun yıllar sonunda ateş yakmayı başarıyor, onun 
kuşakları bu ateşi sürdürüyor, onların da kuşakları maden işlemeyi, 
ziraat i , yazıyı, tekerleği, buharı, elektr iği, elektromanyetiği , atomun 
parçalanmasını vb. bularak bu günün insanına ulaşıyor. Küçük beyaz 
fareye yapay olarak kazandırılan ve kromozomlrına işlenen yetenek
ler, insanın uzun yüzyıllar boyunca kazandığı yeteneklerin çok hız
landırılmış biır örneği değiimi? Antropologlarca, Neanderthal insanı
nın hiç konuşamadığı, 30.000 yıl önceleri gözüken ve bugünün insan 
türünü oluşturan Oro-magnonlar ın ömür boyu birkaç sözcük öğre
nebildikleri saptanmıştır. Bu günün insan yavrularının ise, daha ilk 
yaşlarında ana dilini iyiden iyiye öğrenebil iyor olması, ve kazanılmış 
yeteneklerin, kromozomla/' içindeki DNA moleküllerinin sakladığı ve 
yönetimini plânlayarak uygulattığı yaşamı kadılarına, şemalara, bi lgi 
bel leğine eklendiğinin tartışı lamaz bir kanıtıdır. Kromozomların bu 
yetenekleri ileri kuşaklara aktarması ile de canlının evrimi sürer g i 
der. Bu gidiş; sonsuz uzunlukta ve yelpaze gibi giderek açılan bir 
kervanın zifiri karanlıkta ağır ağır yürüyüşüne benzer. Dünya insanı 
için, yelpazenin uç noktasında Homo-sapinens, ya da, Kutsal Kitap-
lardaki adıyla Adem ile Havva bulunmaktadır, geri saflarda sayıları 
durmadan artan insan yığınları yelpazeyi genişletip duruyor. Bu uç
suz bucaksız kervan, karanlıklardan gelip, sabit bir projektör ışığının 
kıl kadar ince bir demeti altından geçmekte ve bunlar o anda dünya 
yaşamını sürdürmektedir. Nereye kadar? Evrenin «entropi»sini artıra 
artıra düzeninin (ordre) sıfıra inmesine kadar. Ki, bu arada DNA 
molekülleri elektronları «néguentropie»ierini, yani «Esprit»lerinin 
özell ikle biigi ve sevgi yüklerini sürekli artırarak düzenlerini en üst 
noktaya çıkaracaklardır. Bu cn ; sonsuz sürekli l iğini koruyabilmesi 
için devirsel olduğunu varsaydığımız evrenin evriminin dönüş nokta
sıdır ve evren yeniden doğmak için yeni bir «Big-Bang» bekleye
cektir. 
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Bütün bunları ; Doğanın Özelliği olarak niteleyip geçivermekle ger
çeğe ulaşma yoluna gir i lebi leceği kanısında değil im. Bence doğa : 
bir yapıdır. Canlısı ile cansızı ile, görüneni ve görünmeyeni ile son
suz inşa halinde bir yapı. Bir yapı ise; bir mimar tarafından tasar la
nıp projelendir i lmeden, inşa sırasında gerekenler yapılmadan, ya
pılanlar deneti lmeden nasıl tamamlanır? Tüm doğa, ya da evrenin 
yapısını da bir «Biien»in; E, U. M. nın tasarladığında ve amacına 
ulaşma yolunda yürüttüğünde kuşkusuz olabilmeli mi? Bu sonsuz 
yapının kendi kendine tasarlanıp doğacağı , ve, amacı belirsiz rast-
gele olaylarla tam ve mükemmele gideceği nasıl düşünülebil ir? Bunu 
savunan materyal ist felsefe ile masonluk işte bu noktada birbir inden 
ayrılıyor olmalıdır. 

Ruhun sonsuzluğuna inanan bizler, E. U. M. nın, evrenin sonsuz sü
rekli l iğini, özell ikle, DNA molekülü elektronlarına bağışladığı böyle 
bir evrim programı ile yürüt tüğünü düşünmekle de masonik görevi
mizi yaptığımıza inanıyoruz. Kanıt lanamayan metafizik sorular san
dığımız sır dolu bir çok doğa olaylarına dogmatik olarak inanmak 
yerine, bunların oluşumunu ve işleyişini bi l imsel temellere dayandır
mak; aynı zamanda inançları sağlam temellere dayandırmak ola
caktır. Bil imlerimizin araştırmacılardan, masonluğun bizden istediği 
budur. 

Tanrı inancıyla, bilimsel gerçeklerin hiç bir noktada hiç bir çelişkiye 
düşmeden bağdaştıklarında kuşkumuz yok. Evrende tüm, olayların 
ardında «O» var. Biz «0»nun yaptıklarının tam nedenini bi lememek
te, ancak, nasılına akıl erdirmeğe çalışmaktayız. İşte bu DNA muci
zesi; evirenin pek çok sırlarından biri olan canlı yaşam muammasına 
ışık tutan ufacık bir ip ucu. Herşeye rağmen, DNA'nın da görevlerini 
evr im süreci içinde giderek daha iyi yapabi lmesini sağlayan zekâ 
muamması ise, kanımca, birer «mikro siyah delik» o lan e lektron
ların kapalı «zaman ve mekânı» içinde sırlarını daha uzun süre biz
den gizli tutacak. Evrensel tanımlamasını bile yapmaktan âciz o ldu
ğumuz gerçeğe erişmek zor, hatta olanaksız bi le olsa, o doğrultuya 
yönelmek, durmadan araştırıp çalışmak, korkusuzca düşünmek; 
amaca doğru ilerlemek için tek yol. Evet, E. U. M. kendine yakınlaş
mamızı hızlandırmak için, sevgi ve sezgi yoluyla bir l ikte bu yolu 
da bize açık tutmuş 
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İNCELEMELER 

insan Haklan ve Masonluk 

Sahir ERMAN 

1 - 18 haziran 1948 günü, diğer 
günlerden görünüşte hiç de 
farklı bir şeki lde başlamış de
ğildi. 

Bununla beraber Birleşmiş Mi l 
letler Genel Sekreterl iğinde 
hummalı bir faal iyet göze çarp
makta idi ve akşamın geç saat
lerinde, iki numaralı konferans 
salonunda rahmetl i Başkan 
Frankl in D. Roasevelt ' in eşi 
Eleanor Roosevelt' in başkanlığı 
altında toplanan İnsan Hakları 
Komisyonunca, İnsan Hakları 
Mil let lerarası Beyannamesi, ka
bul edil iyordu (1). 

Bu beyanname 10 aralık 1948 
de Birleşmiş Mil let ler Genöl Ku

ruluna katılan 48 Devletin tem
silcileri tarafından da oy birl iği 
ile kabul edi l iyordu. 

Böylece o zamana kadar Fran
sa'da ve Amerika'da kabul edi
len ve fakat sadece Millî p lân
da kalan Beyannamelerden 

(1) Bu oylamada Sovyet Rusya, Uk
rayna, Beyaz Rusya ve Yugoslav
ya çekimser kalmış, diğer 12 üye 
(Avustralya, Belçika, Şili, Çin, Mı
sır, Fransa, Hindistan, Lübnan, 
Panama, İngiltere, Amerika, Uru
guay) müspet oy vermiştir. 17. 
üye olan Filipin üyesi yerine ye
dek üye geldiği için oyunu kul-
lanamamıştıır. Ancak yedek üye 
Filipin'in oyunun müspet olduğu
nu açıklamıştır. 
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farkl ı olarak, Mil let lerarası bir 
hüviyet taşıyan böyle bur Beyan
nameyi insanlar imzalıyordu. 

Şüphesiz, o zamanın bu heye
canında, İkinci Dünya Savaşın
dan çıkan Devletlerin, insanlı
ğın artık harp, sefalet, işsizlik, 
hürriyetsizl ik diye bir şey gör-
miyeceklerine, sürekli barışın 
artık dünya üzerinde hükümran 
olacağına dair olan inançları
nın da payı büyüktü. Korku ve 
dehşetin, insanı köleleştirmeğe 
yönelik siyasî rej imlerin, bir da
ha hort lamamak üzere, tar ihin 
karanlıklarına gömüldüğünü 
zannetmiyen, buna inanmayan 
kimse kalmamıştı. Hele Amer i 
ka'nın elinde bulunan atom si 
lâhının, herhangi bir mütecavizi 
caydırma bakımından eşsiz ve 
etkin bir rol oynayacağı husu
sundaki ortak kanaat, bu yay
gın iyimserlik ve güven hava
sının oluşmasında büyük rol oy
namakta idi. 

Bu iyimserlik içerisinde kabul 
edilen İnsan Hakları Beyanna
mesi, geleceğe olan güveni büs
bütün artt ır ıyordu. Ni tekim o 
tar ihte Birleşmiş Mil let ler Ge
nel Sekreteri Trygve Lie, bu ko
nuda şöyle demekte idi. : 

«Birleşmiş Mil let ler Anayasa
sında yer alan insan haklarına 
ve temel hürriyetlere il işkin ga
yelerin gerçekleşmesi yolunda 

en zor bi r çok merhale aşılmış 
bulunmaktadır. Bu kadar büyük 
bir t i t izl ikle i fade olunan pren
siplerin ve tekli f edilen uygu
layıcı tedbir ler in hükümetlerce 
kabul olunması, ferdin hak ve 
hürriyetlerinin korunması mev
zuunda mil letlerarası bir me
kanizmayı da yaratmak suret i -
le, harbin beliibaşlı sebeplerin
den birini or tadan kaldırabile
cektir.» 

Görüleceği veçhile, İnsan Hak
ları Mil let lerarası Beyanname
sinin kabulü ile, harbin dahi ön
lenebileceğine inanılmakta idi. 

Böylece Birleşmiş Mil let ler Teş
kilâtı 26 haziran 1945 de San 
Franeiseo'da 50 Devlet emsilci-
si taraf ından imzalanan Fer-
man'd'aki temenniyi benimse
mekte ve insan haklannı millet
lerarası himaye altına almakta 
idi : Devletler bu haklara saygılı 
olmayı resmen taahhüt etmekte 
ve bu taahhüdün ihlâli Birleşmiş 
Mil let ler Teşki lâtının harekete 
geçmesini mümkün kılmakta 
id i . 

2 — Aradan iki yıl geçt ikten 
sonra, yani 4 kasım 1950 ta r i 
hinde, Avrupa konseyine üye 
olan 18 Devlet «Avrupa İnsan 
Hakları Söz leşmes in i imzala
makta idi: Sözleşme 3 eylül 
1953 te, bütün Konsey üyesi 
Avrupa Devletlerinde ve bu me-
yanda Türkiye'de yürür lüğe gir-
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mekte idi. Demek oluyor ki Be
yannameden 5 yıl sonra, Avrupa 
Konseyini meydana getiren 18 
Devlet bir de Sözleşme aktet-
mekte idiler. 

Aradan 23 yıl daha geçt i . Bu 
sefer bütün demokrat ik hakları 
teminat altına almak isteyen 
Devletler ve bu meyanda Tür
kiye, 3 temmuz 1973 tar ih inde 
Helsinki 'de açılan bir konferan
sa katıldılar. Konferans daha 
sonraki çalışmalarını Cenevre' 
de sürdürdü ve 1 ağustos 
1975 gününde Helsinki 'de 
toplanan 35 Devletin Baş
kan ve Başbakan seviyesindeki 
temsilci leri Avrupa'da Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansının Nihaî 
Senedini imzaladılar. Bu Dev
letlerin 33 ü Avrupalı idi ve bel
ki de bu rakamın sembolik bir 
anlamı mevcuttu. Nihaî Senedin 
Başlanıç kısmında bu Senedin 
Avrupa'da ve bütün dünyada 
barış ve güvenliğin kuvvetlen
dir i lmesine yardımcı olacağı 
ifade olunmakta idi ve Senedin 
VII. paragrafı İnsan Haklarına 
ve Temel özgürlüklere saygı 
başlığını taşımakta idi. 

Demek oluyor k i , İnsan Hakla
rına il işkin olmak üzere, elimiz
de üç metin vardır: bunlardan 
bir incisi Birleşmiş Mil let ler Teş
ki lâtınca yayınlanan Beyanna

me; ikincisi Avrupa Konseyince 
kabul edilen Sözleşme; üçüncü-
sü de bu Konseye üye olmayan 
Avrupa Devletleri le Amerika 
Birleşik Devletleri ve Kanada' 
nın katılmasile imzalanan Hel
sinki Nihaî Senedi. Bu üç met
ne, bundan böyle. Beyanname, 
Sözleşme ve Nitıaî Senet de
mekle yetineceğiz. 

3 — Beyannamenin Giriş Kıs
mında, buna hâkimi olan pren
sipler yer alır. Biz bu prensipleri 
şu şekilde özetleyebil ir iz : 

a — Her insanın vazgeçilmez 
ve tamamile eşit hakları vardır: 
bu haklar hürriyet, adalet ve 
barışın temelini teşkil ederler. 

b — Bu hakların çiğnenmesi 
grek bir inci ve gerek ikinci dün
ya savaşı sırasında vahşi ve 
barbarca hareketlerin yapılma
sına yol açmıştır. 

c — Bu haklara riayet olunma
ması halinde, bütün insanlık 
zulme ve istibdada karşı ayak
lanmaya hak kazanır. 

d — Birleşmiş Mil let lere vücut 
veren milletler, insanın temel 
haklarına ve insan şahsiyetinin 
saygıya değer olduğuna dair 
inançlarının bir ifadesi olarak, 
sosyal i lerlemenin zaruret ine ve 
bu ilerlemenin insan haklarının 
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korunması ile gerçekleşebilece
ğine kemidirler. 

Beyannamenin gir iş kısmı da 
şu temenni ile son bulur : 

«Bu Beyanname, bunu daima 
göz önünde tutan bütün fert ve 
merci ler in, eği t im ve öğret im 
yolu ile, bu hak ve hürriyetlere 
duyulan saygının gelişt ir i lmesi 
ve gerek millî gerekse milletler
arası sahalarda bu hak ve hür
riyetlerin evrensel ve fiilî tanın
malarını ve uygulamalarını sağ
layacak ilerici tedbir ler in alın
ması uğrunda gayret sarfetme-
leri gayesi le bütün halk ve mi l
letlerin gerçekleşt i recekler i 
müşterek bir ideali i fade eder.» 
Beyanname 28 maddeden iba
rettir. Birinci madde «hürriyet» 
prensibini şu şeki lde dile getir ir : 
«Bütün insanlar hür ve şeref ve 
haklarında müsavi olarak do
ğarlar». İkinci Madde «Müsav-
vat» prensibini ifade eder ve in
sanlar arasında ırk, renk, c insi
yet, di l , d in, düşünce, sosyal 
durum veya doğum it ibari le bir 
fark bulunmadığını açıklar. Kö
lelik, esirlik, işkence ve insan 
haysiyetine aykırı cezaları ya
saklayan Beyanname (m. 4), 
bütün insanların kanun önünde 
eşit olduklarını da belirt ir (m. 6). 
Hukukî eşit l ik ve teminat esas
larına da yer veren Beyanname 
(m. 7-15), herkesin f ikir, v icdan 
ve din hürr iyet ine hatta dinini 

değişt i rme hürr iyet ine malik o l 
duğunu, dinini ya da vicdanî ka
naatini tek başına veya toplu 
bir şekilde, açıkça veya özel 
surette bel i r tmek hakkını haiz 
bulunduğunu (m. 16), herkesin 
derneklere üye olabileceğini 
(m, 18) de kabul etmektedir. 

Bu prensiplerin masonluğun 
ötedenberi benimsediği ve yay
dığı, kardeşlik, müsavat ve 
hürriyet esaslarına tamamile 
uygun olduğu şüphesizdir. Özel
likle fikir, v icdan ve din hürr iye
ti bu maddelerde en güzel i fa
desini bulmaktadır. İlâve edelim 
ki, Beyanname her şahıs veya 
Devleti, İnsan Haklarını or tadan 
kaldırmağa yönelik her tür lü 
faal iyette bulunmaktan yasak
lamaktadır (m. 28). Bu suretle 
Beyanname, hürr iyet ler i or ta
dan kaldırma hürriyetini red
detmekte ve f ikir ve toplanma 
hürriyetlerini ortadan kaldırma 
gayesini güden kişi ve rejimlere 
karşı b i r toplumun kendisini 
müdafaa hakkını haiz olduğunu 
kabul etmektedir. Bu hüküm de 
masonluğun müsamaha umde
sinin bir ifadesidir: gerçekten 
masonlar yalnız kendileri için 
değil mason olmayanlar için de 
hürr iyet i isterler. Bunun içindir 
k i , başkalarının hürriyetine say
gı göstermeyen, yani kendile
rinden farklı bir şekilde düşün
me hürriyetini tanımayan, bu f i -
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kir lere müsamaha etmeyen bi l 
cümle otori ter rejimler, mason
luğun düşmanı olmuşlardır ve 
tabiat ları icabı olacaklardır. 

4 — Sözleşme ise 66 madde
den ve 5 ek Protokolden müte
şekkildir. Avrupa Konseyine vü
cut veren 18 ülkeden 17 si Söz
leşmeyi kabul etmiştir; sadece 
Yunanistan, imzadan sonra 
Sözleşmeyi dénoncé ett iği iç in, 
taraf o lmaktan çıkmıştır. Tür
kiye 4. protokolü imza etmediği 
gibi, bu Sözleşme ile kurulan 
Avrupa İnsan Hakları Mahke
mesinin Türkiye'yi yargılamasını 
ve Türk vatandaşlarının bu 
mahkemeye münferiden başvur-
malarını-Kıbrıs, Malta ve İsviçre 
ile bir l ikte- kabul etmemiştir. 

Sözleşmede kardeşlik, müsa
vat, hürriyet ve müsamaha 
prensipleri çak daha etraflı b'nr 
şekilde benimsenmektedir. Ö-
zell ikle hürriyetin ne gibi hal
lerde ve hangi şart larla tahdi t 
edil ebi I eceğ i bel i rti I mekted i r. 
Meselâ müsavat kaidesi şu şe
kilde i fade edilmiştir: «İşbu Söz
leşme ile tanınmış olan hak ve 
hürriyetlerden herkesin fayda
lanması sağlanacaktır. B u ba
kımdan cinsiyete, ırka, renge, 
dile, dine, siyasî ve diğer mahi
yetteki kanaatlere, millî veya 
sosyal menşee. millî bir azınlığa 
mensup olmağa, servete, doğu
ma ve diğer durumlara dayanan 

herhangi bir aynrım yapılamaz» 
(m. 14). 

Ancak Sözleşmenin özell iği, İn
san Haklarına saygı gösteri lme
sini sağlayacak iki müesseseyi 
kabul etmiş olmasıdır. Bunlar
dan bir incisi, Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonu, ikincisi de Avru
pa İnsan Hakları mahkemesidir. 

Komisyon, bütün üye Devletle
rin birer delegesinden müteşek
kil olup (m. 20), Bakanlar Komi
tesince her bir Devletin göster
diği üç aday arasınd'an seçil ir 
(m. 21). Sözleşmenin herhangi 
b i r hükmüne riayetsizlik hal inde 
her üye Devlet, diğer b i r üye 
Devlet aleyhine Komisyona 
başvurabi l i r (m. 24). Şayet bir 
üye Devlet kendisi aleyhine bir 
ferdin dahi komisyona başvur
masını kabul etmişse, fert ler ya 
da gruplar da bu müracaatı ya
pabil ir ler (m. 25). Ancak Ko
misyona başvurabilmek iç in, iç 
hukuk mahkemelerine müracaat 
yollarının tükenmiş olması ge
rekir (m. 26). 

Komisyon bir müracaatın ince
lenmeğe değer olduğunu görür
se, evvelemirde taraf lar arasın
da bir anlaşma yolunu arar (m. 
20); buna muvaffak olamadığı 
takdirde, olayları belirten ve 
üyelerin kanaatlerini de ihtiva 
eden bir raporu Bakanlar Komi
tesine sunar ve yayınlamamak 
kaydile ilgili Devletlere bildirir 
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(m. 31). Bakanlar Komitesi bu 
raporu üç ay içerisinde İnsan 
Hakları mahkemesine havale 
etmediği takdirde, üçte iki ek
seriyetle insan haklarının ihlâl 
edil ip edi lmediğine karar verir. 
Bu karar insan haklarının ihlâl 
edildiği merkezinde olursa, ko
mite bu hakları ihlâl eden Dev
letçe alınacak tedbir leri ve 
bunların süresini tespit eder. Bu 
Devlet sözü edilen tedbir ler i a l 
mazsa, komite raporu yayınlar 
(m. 32). 

Mahkemeye gelince, her üye 
Devlet bu mahkemeye bir hâ
kim gönderir (m. 38) : bu hâ
kimler gösteri len üç aday ara
sından Bakanlar Komitesince 
seçil ir (m. 39). Bu mahkemeye 
yalnız komisyon veya üye Dev
letler müracaat edebil ir ler (m. 
44). Ancak, b i r üye Devlet aley
hine bu mahkemeye başvurula-
bi lmesi için, bu Devletin mahke
menin kendisi hakkında hüküm 
verebileceğini önceden kabul 
etmiş olması şarttır (m. 46, 48): 
Tkrar edelim ki , Kıbrıs, Mal ta, 
İsviçre ve Türkiye dışındaki üye 
devletler, bu hususu kabul et
mişlerdir. 

Mahkemenin kararı kesindir (m. 
52) ve mahkemenin yargı hak
kını kabul etmiş olan her Devlet 
bu karara uymak zorundadır 
(m. 53). 

5 — Helsinki Nihaî Senedi de 
aynı hürr iyet-müsavat-kordeş-
lık ve müsamaha prensiplerine 
yer vermiştir. Bu Senede göre 
de katı lan Devletler, ırk, c insi
yet, dil ve din ayrımı gözetmek
sizin, herkes için düşünce, vic
dan, din veya inanç, özgürlük
lerini de kapsamak üzere, in
san haklarına ve bütün özgür
lüklere saygı gösterir ler. 

Katılan-Devletler, insan kişi l i
ğinin özündeki onurdan doğan 
ve kişinin özgür ve tam geliş
mesi için zarurî bulunan, yurt 
taşlık hak ve hürriyetleriyle, s i 
yasî, ekonomik, sosyal, kül tü
rel ve başka hakların ve hürr i 
yetlerin müessir biçimde kul la
nılmasını geliştir ir ve destek
lerler. 

Bu çerçeve içinde, katı lan-
Devletler kendi vicdanının emri 
uyarınca, tek başına ya da top
luca bir din veya f ikre inanmak 
ve onun gereklerini yerine ge
t irmek hürriyetini kişiye tanurlar. 
Ülkelerinde millî azınlıklar bu 
lunan katılan-Devletler, bu azın
l ıklardan olan kişilere, kanun 
önünde eşitl ik hakkını tanırlar; 
bu kişilere, insan haklarından 
ve temel hürriyetlerinden etkin 
olarak bütünü ile yarar lanma 
imkânını sağlarlar ve bu biç im
de, bu alandaki kanunî hakları
nı korurlar. 
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Bu Nihaî Senede riayetin ne su
retle sağlanacağına gelince, Se
nedi imzalayan Devletler, Kon
feransın sürdürülmesini ve se
çecekleri temsi lci lerden oluşa
cak bir uzmanlar toplantısında 
İsviçre tarafından sunulan «İh
t i lâf ların Barışçı Yolla Halli için 
bir Avrupa Sistemi Konusunda 
Sözleşme Tasarısı» üzerinde 
çalışılmasını kabul etmişlerdir. 
Böylece insan haklarını çiğne
yen ve Nihaî Senette yer alan 
kuvvete başvurmama, başka 
Devletlerin iç işlerine karışma
ma, si lâhsızlanma gibi husus
larda sened hükümler ine riayet 
etmiyen Devletler hakkında ne 
yapılacağı, İsviçre Tasarısını in
celeyecek o lan bu Uzmanlar 
Toplantısına havale edilmiştir. 
Halen bu Toplantının çalışmala
r ı hakkında bir bilgi sahibi de
ğiliz. 

6 — Görülüyor k i , masonluğun 
temelini teşki l eden bütün ana 
prensipler, bu mil letlerarası me
t inlerde yer almıştır. 

Bundan biz bazı sonuçlar ç ı 
karmaktayız. 

Birinci net ice Masonluk adına 
onur vericidir. Gerçekten diye
bi l i r iz ki iki buçuk asırdan beri 
Masonluğun temelini teşki l 
eden ana prensipler, artık he
men hemen bütün insanlığın 
malı olmuş, bütün medenî olan 

veya hiç değilse medenî olduk
larını iddia eden memleketler, 
bu prensipleri benimsemeyi, tat
bik etmeyi ve başkasına da tat
b ik ett irmeyi en önemli belge
lerle taahhüt etmişlerdir. Demek 
oluyor ki Masonluğun öğretisi 
ve Masonların faal iyetleri boşa 
gi tmemiş, ekilen tohum yeşer
miş hatta meyvasını vermiştir. 

İkinci netice mesaimizin sona 
ermemiş olduğunu tespit etmek 
olacaktır. Gerçekten bütün bu 
mutantan taahhüt lere, bütün 
bu mühür ve imzalara rağmen, 
insan haklarına saygının hü
kümran olduğunu söylemek 
iyimserl ikten te öte, düpedüz 
safdi l l ik olur. Sadece bir çok 
ülkede masonluğun yasaklan
mış olduğunu görmek bile, der
nek kurmak ve dilediği kanaate 
sahip olmak hak ve hürriyetle
rinin o ülkede tanınmamış o ldu
ğunun en açık ifadesidir. Bunun 
yanrnda bitmek tükenmek b i l 
meyen iç ve dış savaşlarda en 
bas i t temel hak ve hürr iyet ler in 
bi le inkâr edilmeleri, aynı mi l 
letten insanlar arasında kin ve 
nefretin gideri lmemesi, din, ırk, 
dil ve cinsiyet ayırımlarının her 
tarafta göze çarpması, hürriyet-
müsavat-kardeşl ik ve müsama
ha prensiplerinin kâğıt üzerinde 
kaldıklarını, f i i l i ve umumî bir 
tatbik alanı bulamadıklarını her 
yerde ve her gün en acı ve çar-
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pıcı örnekleri le bize göstermek
tedir. 

Bu durum karşısında bedbinl iğe 
kapılmak, hiç bi r şeyin yapılma
mış olduğunu söylemek ve bu
güne bakarak yarının da böyle 
olacağına inanıp boşuna bir 
gayret içinde olduğumuzu ileri 
sürmek mümkündür ve kolaydır. 
Ancak aynı iç karartıcı tab loyu 
çok daha iyimser bir şeki lde 
tefsir etmek de mümkündür. 
Gerçekten çok değil daha yüz 
sene evvel, insanlar harp ede
rek esir et t ik ler i , ya da çocuk
ken satın aldıkları veya Afr ika 
ormanlarından zorla kaçırdıkla
rı insanları köle olarak kul lan
manın ve satmanın bir «hak» o l 
duğuna inanıyorlardı. Gene çok 
değil, bundan 60 sene önce 
memleketimizde saray ve ko
nakların haremi daireler inde hiz
met görecek erkek çocukların 
hadım edilmelerinde kimse 
anormal bir taraf görmüyordu. 
Hiç olmazsa bugün insan hakla
rını çiğneyenler, bu haklarını 
kul lanmadıklarını, zulüm ve iş
kence y apt rkl ar ın ı, h u k u k u n 
kendilerinden yana olmadığını 
bi l iyor lar ve bütün medenî ca
miayı karşılarına almayı göze 
a lmadan bu işe gir işemiyorlar. 

İki buçuk asır önce masonluğu 
kuran bir avuç inanmış ve yü
rekli insan, bugünkinden çok 

daha ağır şart lar içinde idiler. 
Dinî ve siyasî taassup çok daha 
yaygın ve koyu idi. Yapılan hak
sızlıklara karşı başvurabilecek 
bir merci bu lunmak şöyle dur
sun, böyle bir müracaatın yapı
labileceğini düşünmek bile im
kânsızdı. Her halde 250 yıl ön
ceki masonlar, b i r gün gel ip te 
insan haklarını teminat almak 
maksadi le bir takım Devletlerin 
anlaşacaklarını. Beyannameler, 
Sözleşmeler ve Nihaî Senetler 
imzalayacaklarını akıl larından 
bi le geçiremüyorlardı. 

Buna rağmen o bir avuç karde
şimiz, sırf bu yüzden ümitsizl iğe 
ve bedbinl iğe kapılmadılar. Ak
sine içinde yaşadıkları bu kara 
tablo, onları harekete geçmeğe 
şevkett i . Tür lü takiplerden, ce
zalandırı lmaktan, De M ol ay gibi 
meydanlarda diri dir i yakılmak
tan, Papaların birbir ler ini takip 
eden aforozlarından, Nazi, Fa
şist ve Komünist rej imlerinde 
sü rg ü n ed i I m ekten Ta rrig ian i 
B.Ü. gibi iki gözünü kaybetmek
ten, işsiz kalmaktan kamplara 
gönderi lmekten yı lmayarak in
san haklarını savunmaktan ge
ri kalmadılar. Her gün gizli gizli 
toplanarak hürriyet dediler, mü
savat dediler, kardeşlik dediler, 
bu f iki l reri kendi hayatlarında 
da uyguladılar; yazdılar, dizdiler 
ve nihayet bu prensiplerin yal
nız yaşadıkları ülkede bulunan-
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lorın deği l , bütün insanlığrn ma
lı hal ine gelmesini sağladılar. 

Biz de aynı yolun yolcusuyuz. 
Şurada veya burada ve özell ikle 
kendi memleketimizde insan 
haklarının çiğnenmesi bizi ümit
sizliğe, bedbinl iğe ve bilhassa 
hareketsizl iğe sevketmemelidir. 
Aksine daha işimizin bi tmediğini 
bize hatır latmalı ve kurucu kar
deşlerimizin çekt ikler i çi leleri , 
kat lanmak zorunda kaldıkları 
zahmetleri düşünerek bizi daha 
çok kamçılamalıdır. Düşünme
liyiz ki , bu yola girerken sayıları 
ancak yüzü bulan ilk masonlar, 
insan haklarının hükümran ola
cağı bir dünyayı kend'ileriniri 
göremiecekler ini pekâlâ bil iyor
lardı. Onlar kendileri için değil 
bizler için yani torunlarının to
runları için işe koyuldular. Bizler 
de kendimiz için değil , b izden 
sonra gelecek kardeşlerimiz ve 
bütün insanlar için çalışmalıyız: 
gayemiz olan ülkü mabedi an
cak o zaman kurulacaktır. Yo

lun çoğu alınmıştır, b i r çok en
gel aşılmıştır, bundan sonrası 
kendi çalışma ve gayret imize 
kalmıştır. Yeter kı yılgınlık ala
metleri gösteri lmesin, yeter ki 
hedef gözden uzak tutulmasın, 
yeterki şanlı geçmişimiz unu
tulmasın ve yeter ki ilk kurucu
larımızın bize vaad ett ikler i gün
lerin yakın olduğuna inanılsın. 
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Yapılan bu eleştir i lerde, modern M., Roma Kültür bir l ik ler inin varlık 
nedeni olan özgürlük savaşımını unutmuş, giderek bir kenara i tmiş
tir. Böylece M. Ö. 150 yılında en şiddetl i terör döneminde bi le yı lma
dan yapılan özgürlük savaşımından bu günkü M. lafın pısırıklığı yü-
ğünden vaz geçilmiştir. 

Her ülkede özgürlüğün çeşitl i yönlerden kısıt lanması, giderek orta
dan kaldırılması karşısında, M. lar halâ boş kalıpları tekrar lamakla 
tar ihten gelen görevlerini yerine getirdikler ini sanmaktadır lar. Oysa 
«M. i leriye atı lmalı, dünyadti barışı, kardeşliği ve özgürlüğü sağla-
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malı» -denilmektedir. Böylece, özgürlük savaşımını sürdüren ülkeler 
açısından bu eleştir i leri düşünmek ve yanıtını bulmak zorunluğu 
önümüze konulmuş olmaktadır. 

a) Bu ilgi çekici yazıda, Loca başkanınm oturduğu yer alam Doğuya 
önce 4 sonra 3 yani top lam 7 basamakla çıkılırdı. 4 i le 3 ün bir
leşmesi, Akl ın Bilgelikle (Hikmetle) bir leşmesini, yani mükemme
li i fade ederdi, denilmektedir. Bizim eski r i tüel lerimizde de Akıl 
ve Hikmet bir leşt ir i lmiş durumdaydı. 

B. Russel de «ıNature and Origin of Scienti f ic Method» başlıklı 
k i tabında Bilgelik (Hikmet) ile bir leşmeyen Kudret tehl ikel idir ve 
çağımız için gerekli olan şey de bilgiden çok bilgeliktir. Bi lgel ikle 
bir leşt iğinde, aklın ve tecrübenin ürünü olan b i l imin sağladığı 
Kudret tüm insanlığa büyük ölçüde refah ve mutluluk getirebil ir; 
tek başına yalnız yıkıntıya yol açabil ir. 

b) Gene bu değerl i yazıda, Ludwig Keller K. in bu günkü M. luğun 
Roma Kültür Bir l iklerinin bir uzantısı o lduğunu, sembollerini, rit-
lerini onlardan aldığını ileri sürdüğü bildir i l ir. 

Fransa, Grand Orient Konseyiyle Ritler Büyük Kolejinin üyesi 
Charles Bernardin, 1909 yılında M. luk üzerine yazılmış 206 yapıt 
üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde, M. luğun kökeniyle 
ilgili 39 görüş saptayabilmiştir. Bütün misterl i bir l ik ler i le olan 
benzerliği dolayısiyle M. luk üzerine çok sayıda eser yazılmıştır. 
Daha 1925 lerde August VVolfstieg M. luk üzerine yazılmış 54000 
kitap saptayabilmişt ir . Bugün bu sayı, her halde baş döndürücü 
bir düzeye ulaşmış olmalıdır. 

Lennhof K. eski locaların gelişmiş r i tüellerle çalıştıklarını, M. 
üzerine yazdığı tar ih kitabında ileri sürmektedir. 
Ne var k i ; Knoop, Jones ve Kramer 1717 ile 1740 yılları arasındaki 
ritüelleri inceleyerek, sembolizmaya çök az yer veri ldiğini sapta
mışlardır. 

Ni tekim İnıgilterede aperati f M. larla Kabul edi lmiş M. ların sem
bol ler le çalıştıkları kanıtlanamamıştır. 

Conte Göblet d'Alviella r i tüellerdeki düşünceler in, misterl i tar i 
kat lardan ve çeşit l i felsefelerden kaynaklandığı kanısmdaysa da, 
modern M. luğa biçimini ortaçağ operatif M. luğunun verdiğini 
i fade eder. 
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Modern M. luğun ilkelerinden Hoşgörü, düşünce özgürlüğü ve 
insanlık i lkeleri, localara dışarıdan getir i lmiştir. Bu ilkeleri laca-
tara sokmdkta ön ayak olanlar, 1622 yılında kurulan Royal So-
ciety'nin üyeleridir. Bunlar İngiliz aydınlanma felsefesine bağlıy
dılar. M. lukta bu yolda hizmet edenler arasında Desagulier ve 
Dük Montague'yü sayabil ir iz. 

18. yüzyılın ikinci yarısında semboller in zenginleştiğini ve M. dü
şüncesinin derinl ik kazandığını görüyoruz. M. luk tarihi üzerinde 
hüküm süren kargaşayı or tadan kaldırmak için İngiliz M. lan 28 
Kasım 1884'de bil imsel yöntemlerle çalışan 2076 no.lu Quatuor 
Coranati araştırma locasını kurmuşlardır. Bu locanın 40 üyesi 
ile 10.000 muhabir üyesi vardır. Yıllık araştırmalarını, (Aırs Quatuor 
Coronatorum) adlı yıllıkta yayınlar. 

c) M. luğun en başlı karakter i hürriyetle inceleme ve hürr iyet le tar
tışmadır. Bunu sağlamak için i lerleme aşkı ve karşılıklı hoşgörü 
değişmez iki büyük temeldir. 

Bütün i lkelerimiz bu iki temele dayanır. Böyle olmakla bir l ik te, 
dış çevreler in suçlamalarında belirt i len özgürlüklere de değin
mek yararlı olur. Yapılan gözlemlere göre, uzun süre özgürlük
ten yoksun katan insanlar, yavaş yavaş zekâlarını ve acıma 
duygularını nasıl yit ir ir lerde, hürriyet sevgisini de yit i terek, ara
larında onu zararlr sayanlar da çıkabil iyor. Şaşırtıcı olan durum 
şu ki, hürriyet için çalışanlar günün bi r inde özgürlük vermeye 
yetkil i bir mevkiye geçince, aralarında özgür lükten sıkılanlar bile 
oluyor! Onlar, özgürlüğü savunsalar ve o yolda çalışsalar bile, 
özgür insanlar olmadıklarını özgürlükten bunaldıkları bir sırada 
bell i etmiş oluyorlar demektir. 

Özgürlük i lkelerini, yaşadıktan çağın gerekt irdiği b iç imde koruma
ya çalışmaları gerekir. Oysa, bütün özgür lükten yana olanlar, 
hür insanlar olmadıkları için, bu yolda çalışırken yoldan dönü
yorlar, ya da elde edi lmiş olan hürriyeti yeterl i bulup bir köşeye 
çekil iyorlar. Özgürlüğün devamını sağlamak için, kimi i lke ve 
kurumların, yasalar la belir lenen suçların aracı olmadıkları sürece 
yasama ve yürütme kuvvetler inin dışında kalmaları gereği savu
nulabil ir. 

Özgür insan deyince, öiyasal, dinî ve bil imsel özgürlüğe sahip 
olan anlaşılır. Şiddete karşı mücadeleye bir refleks hareketiyle 
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gir işir . Özgürlükle özgüır insan arasında yalnız dış bir i l işki değiıl 
de,bürriyetin hür insanın içinde organize olmuş bir güç olduktan 
sonra, artık bozulmak bilmeyen bir nitelik kazandığından, gerçek 
ve sarsılmaz hür insanlar nesli ortaya çıkmış olur. Yoksa, hürr i 
yet için mücadele etmiş herhangi bir neslin «hür insanlar nesli» 
diye nitelenmesi ucuz bir tavsifdir. 

Goethe'nin hürriyete lâyık gördüğü insan böylece, her gün hürr i 
yeti yeniden kazanmaya, dışarıdan hiç bir zorlama olmasa da, 
içine sinmiş bir kuvvetin şevkiyle uğraşan hür insanlar neslinin 
»bir bireyidir. 

İnsanlar d in in, bil imsel ve felsefi düşüncelerin oluşturduğu mane
v i yaşamlarında tüm hür olmaları sayesinde, bu çok önemli so
runlarda toplumsal düzeni şiddetle deği l , içden gelen temiz ve 
hür bir kuvvetle koruyabildikleri gün, özgürlüğü kendilerinde tem
sil etmiş hür insanlar neslini oluşturacaklardır. 

Ne var k i ; 'bu noktaya erişebilmek için, ülkelerin üstünden za
man zaman esen devrim rüzgârlarının yarattığı hürriyet havası 
yeterl i olamıyor. Çünkü, bunlar vicdanlar üzerinde açık seçik iz
ler bırakmış olmuyor. 

Mason locaları, demiökrasi gibi bel ir l i bir eğit ime gereksinme 
gösteren kurumların kurulma ve yayılmasında öncü olacak, b ü 
tün insanların vicdan hürr iyet ine inanmış ve bütün varlıklara 
karşı sorumluluk duygusu taşıyan hür insanlar neslinin yetişme
sine en elverişl i eğit im birimleridir. 

d) Bu eğit im bir imlerinde eğit im, kendini tanımak ve blmekle baş
lar. Goethe K. ise, «Kendinizi ne derece iyi anlarsanız, kendinizi 
sevmeniz için o derece az neden bulursunuz» diyor. Oysa İslâm 
ve İslâm tar ikat lar ından Allahı tanımak, kendini tanımaktan ge
çer. «Men arefe nefsehu, arefe Rabbahu» 

Nitekim Hacı Bayram Veli , kendini sevgide tamamlayan ruhun, 
ebedî özlemlerin, kendi derinl iklerinde Allahı bulan bir muraka
benin şevkiyle; 

Bilmek istersen seni 
Can içre ara Canı 
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Geç Canından bul anı 
Sen seni b i l , sen seni 

diye haykırır. Öte yandan da Türk toplumunun bünyesinde yapıcı 
bir rol oynar. Kurduğu Bayramiye tar ikat ı , esnaf ve çi f tç inin ta r i 
katı olmuştur. 

Böylece Anadolu'da Baba İlyas'la başlayan geniş köylü hareke
t iy le Ahil ik örgütü adetâ birleşir gibi olur. Böylece Hacı Bayram, 
Osmanlı devlet inin iç düzenini kurma atılımı içine girmiş o lu
yordu. 

Sırası gelmişken başka bir Kültür Bir l iğinin, tar ikat in de belli başlı 
i lkelerini anlatal ım; 

a) Akı l , hak ve batı l ı ayıran ışıktır. 
b) Yararlı iş, insanı yücelt ir. 

Tar ikat ehlinin davranış kuralları şunlardır; 

a) Al lahı bulmak ve bi lmek 

b) Delil olmadan yola varılamaz. 

c) Buyruk tu tmak 

d) Fazlayı bırakmak, gerekli olanı öaktomak' 

e) Doğruluk 

f) Az söylemek, az uyumak, az yemök 

Hakikat ehlinin alâmet ler i ; 
a) Allaha erişmiş ve anlamış ola, Al lahı anladıktan sonra, eşyanın 

özünü ve eşyanın özünün hikmetini o lduğu gibi bi lmiş ve gör
müş ola 

b) Barış, hiç kimseyi düşman tutmaya, bütün halkı dost bi le 

c) Şefkat eylemek, bi lginler nasihat eder, güçlüler edeple davranır 
ki, halk birbir inden emin ola 

d) Alçak gönül lü olmak 

e) Özgür olmak, a lmadan vermek 

f) Kat lanmak 

g) Halkı rahata kavuşturmak 

h) Sebat etmek 

i) Kâmil insan; Dört nesnede Kemâl ola 
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iyi söz, iyi davranış, iyi ahlâk ve iyi bilgi 

Kâmil insan halkın eğitimliyle uğraşır. Bir kimse, şeyhin sohbetine 
erişir ve bundan yararlanmazsa, ya yeteneği yoktur, ya da tal ip de
ğildir. 

Dervişler sohbetine erişirsen, gerekt ir k i , dinleyesin, sözü az söyle
yesin, sorulmadan cevap vermeyesin, faydalı cevap veresin, uzat-
mayasın ve dervişlerden imt ihan yol lu nesne sormayasın. 

Hiçbir nesneyi kendine Put etmeyesin, ol işi âdıet haline getirmeye-
sin, çünkü; âdet edinirsen Put ola. Her nesne ki, sal ikinin yoluna mâ
ni ola, dünya ya da öbür dünyaya il işkin olsun (Put) tur . Bırakmak 
gerek. Zaman olur k i ; çokluk namaz ve çokluk oruç sal ik in işine 
mani olur. Halkın çoğunluğu Puta tapar. 

Her şeyi kendinden iste. Eğer Allahrn zat vasıflarını istersen, ken
dinden iste. Eğer uçmak istersen kendinden iste. Eğer kıyamet ve 
sırat ve mizan ve hesap istersen kendinden iste. Bil k i ; insan var l ı 
ğın, varlık ağacının meyvesidir. Tar ikat larda, genell ikle nesnel (ob
jektif) ya da öznel (sübjektif idealist hakikat anlayışı geçerl idir. M. 
lukta, sembollerin incelenmesinden, daha çok sentetik görüşe ağır
lık veri ldiği anlaşılır. Sentet ik görüş diyalektik görüştür. Bütünsel 
durumları bize o verir. Bütüne varmada izlediğimiz yol üzerinde par
çalara eğildiğimizde, anal i t ik görüş geçerl i olur. 

M. luğun düşünce Kaynaklarını araştırmak isteyenlere, İngiltere Bü
yük Locasının kurulduğu çağda, İngiltere'de d in, felsefe ve ahlâk 
değerleri üzerinde inceleme yapmaları tavsiyeye değer görünmek
tedir. 

Kaynaklar « 

Erich Rom m 
Alec Mellor 
G. Imhof 
M. Celâl Duru 

A. Adı var 

A, H. Tanpınor 
N. Hızır 

Çağımızın hürriyet sorunu 
M. luk sözlüğü 
M. luk Bilgisi, 3 cilt 
M. lukta benzetmeler, benzeyişler 
Mimar Sinan Dergisi, Sayı 2 
Hakikatin kinde 

Beş Şehir 
Felsefe yazılan 
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Fransız Devrimi ve 
Masonluk (*) 

Hazırlayan : Fikret ÇELTİKÇİ 

Konu 

Fransız Devrimi ve Masonluk başlığı altında derlediğim bu konuyu 
üç bölümde incelemek ist iyorum. 

Birinci bğlümde Fransız Devriminin ana karakter iy le bazı önemli 
olaylarım özetlemeğe çalışacağım. 

İkinci bölümde Devrimden önce Fransadaki masonluğun gelişmele
rini ana hatlarıyla bel ir tmeğe gayret edeceğim. 

Bunlardan sonra da, üçüncü bölümde, Devrimde Fransız Masonları
nın bir rolü olup olmadığı konusuna değinmek ist iyorum. 

(*) Bu yazı, Pınar M u h . \ L.% sında 15.5.1979 tarihinde, Üçgül Mut i / . L . \ sin
si nd a da 10.10.1979 tart hinde yapılan konuşmadan aktarılmıştır. 
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1. Fransız Devrimi. 

Fransız Devrimi deyimiyle, Fransadaki eski rej ime son verip, insan 
hakları beyannamesinin ilanıyla b i r l ik te yeni prensiplerin Fransa 
dışına kadar yayılmasına yol açan, ve böylece bütün Avrupayı te
melinden sarsan ve Avruıpanm her köşesinde bu günkü modern re
j imlerin yerleşmesine neden olan büyük hareket ler in tümü anlaşıl
maktadır. Bu hareketler dünyada görülen en büyük olaylardan sayı
lır. Daha önde r i İngiltere ve Amerikada rejimle ilgili gelişmeler 
Fransız Devrimi kadar Avrupalı lar üzerinde etki l i o lmuş değildir. Bu 
it ibarla Fransız Devrimi üniversel karakterde bir devr im olmuştur. 

Nedir aslında bu devrim* hareköti? 

Önce şu hususta bir aydınlığa ulaşmak yerinde olur: Fransız Devri-* 
mimin 5 Mayıs 1789 da «Les Etats Generaux-Genel Meclislerin» top
landığı tar ih ile, 19 Brümaire, Yıl VIII-9 Kasım 1799 da Napoleon'un 
bir inci Konsül seçilmesi tarihi arasında gelişen olayları içerdiği öne 
sürüldüğü bilinir. Ancak, Fransayı olduğu kadar, bütün Avrupayı i l 
gi lendiren olaylar bu tarihler arasına girenlerle bitmiş sayılamaz. 
İmparatorluk döneminin sonu olan 1814 tarihi de Devrimin sonu ola
rak gösteri lemez. Hakikatte Devrim, gerçek esprisiyle 19. yüzyıl bo
yunca sürmüş, gitmiştir. Şu kadar varki , bütün tar ihçi ler 1799 ta r i 
hini Devrimin bit iş tarihi olarak kabul eder gözükmektedir ler. Mak
sadımız Büyük İhtilâlin ve etki lerinin tarihini bütün ayrıntılaıriyle in
celemek olmadığından, burada biz de bu görüşe uyarak Devrimin 
esprisini ve karakterini tanımlamaya çalışacağız. 

1.1. — Devrimin çıkış nedenleri. 

18. yüzyıl Batı Dünyasında, bil indiği üzere, «Özgürlük Yüzyılı» olarak 
tanımlanır. Bu dönemde, Filozoflar, sürekli şekilde, insan yaşantı
sını incelemişler, bi lginin eski amprik tutumdan kurtarı lması için 
rasyonel esaslar üzerinde durulmasını savunmuşlar ve insanların 
doğuştan, i t ibaren özgür olmaları ve bir takım doğal hakları o lduğu
nun kabul edi lmesi gerekt iği f ikr ini durmaksızın işlemişlerdir. Fran-
sada Montesqieu, Voltaire, Rousseau ile D'Alemibert ve Diderot 'nun 
öncülük ett ik lerf i ansiklapedist ist ler bu hususta büyük etki yapmış
lardır. 

Toplumlar öne sürülen fikirlerle bir anda, kolayca, şekil veya ka
rakter değişikl iği göstermezler. Ni tekim sözünü ett iğimiz düşünürler 
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18. yüzyılın başlangıcından it ibaren f ikir ler ini yaymış oldukları halde, 
bu f ikir ler in bir ürünü olarak kabul edilen Devrim, yani toplumdaki 
büyük değişikl ik, ancak yüzyılın sonlarına doğru belirmiştir. 

Fakat her şeye rağmen, uzun vadeli de olsa 18. yüzyıl f i lozofları, 
düşünürler i ve hatta yeni yeni isimleri duyulmaya bağlayan ekono
mistleri , halkı yeni f ik ir ler le besleme imkânı bulmuşlardır. Yaratıcı 
bir espri sahibi olan Montesquieu, özell ikle «Kanunların Ruhu-Esprit 
des Lois» adlı yapıt iyle, h iç kuşkusuz, Fransız Devriminde yeni ana 
yasanın tedvininde çok önemli bir rol oynamıştır. Voltaire, Montes-
quieu'nun aksine, yapıcı o lmaktan çok, yıkıcı b i r karakter sahibidir. 
Eski geleneklerin tutarsız olanlarını, insan haysiyetine uygun düş-
miyenlerini, toleransa yer vermeyenlerini tümüyle yok etmek isteyen 
bir davranışı benimsemiş olan Vol ta i re İngiliz Filozofu Locke'un et
kisinde kalmış ve onun teori lerini Fransada ve bu yoldan bütün Avru-
paya yaymış idi. İnsanların toleransızlık karşısında çektiklerini çok 
kuvvetli bir şekilde belirtmesini bi len Voltaire, dinî taassup ve batıl 
inanaçlarla savaşmış ve Otori tenin haksız davranislarrni çok ince 
ve etkil i bir şekilde eleştirmesini bi lmiştir. 

Voltaire' in yıkıcı esprisine karşın, Jean-Jacques Rousseau polit ik 
s istem yaratıcısı ve Cemiyet in yeniden düzenlenmesi için yeni teori ler 
i leri süren bir f i lozoftur. Devletin ve Cemiyetin tümüyle değişmesini 
zorunlu görn Rousseau bütün insanların doğuştan eşit ve özgür o l 
duklarını savunmak surtiyle belki Devrimi en çok etki leyenlerden bi
ri olmuştur. 

D'Alembert ve Diderot 'nun öncülük ett ikleri Ansiklopedist ler, fi lo
zofların ve bi l im ve san'at adamlarının düşünceler ini yaymakla yeni 
f ikir lerin oluşturulmasında büyük işler görmüşler ve Devrimin da
yandığı kavra'mlan üniverselleştiırmekte büyük başarı sağlamış
lardır. 

Nihayet, Devrimden önce bel iren görüşlerin oluşturulmasında ik t i -
satçı-maliyeci lerin de önemli rolü olduğunda kuşku yoktur. Örneğin 
Tuırgot gibi bir ikt isatçının, zenginl iklerin dağıtımı üzerine düşünce
leri arasında çok etkil i bir yer almıştır. 

Burada bir kaçından söz ett iğimiz bütün 18. yüzyıl f i lozof ve düşü
nürlerinin hep aynı şekilde eşit l ik ve özgürlük temaları üzerinde gö
rüşlerini yaymış oldukları bell idir. 
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Bu düşünürler yüksek ve imtiyazlı sınıfların eşitsizlik f i i l leri üzerine 
bakış açılarını değişt irmelerine yol açmış ve bu arada küçük bur
juva sınıfını da son derecede heyecanlandırmıştı»*. Halk, eşitsizl ikten 
ileri gelen büyük bir sefalet içinde idi. Bu hal halkın Devrime yö
nelik f ikir ler i kavramaya neden olmuştur, denilebil ir. Devrimden ön
ce Fransada feodal bir rejim sürmekte idi. Halk bu rejimin ilgasını 
ist iyordu. Aslında feodal rejim devrini doldurmuştur. Halkın yararına^ 
olmayan bu rejim art ık imtiyazlılara da yarar sağlamıyordu. Daha 
doğrusu verimsiz b i r rejim halinde idi bu rej im. Fakat çok büyük ö l 
çüde tar ım memleketi o lan Fransada Halk, yani Köylü, toprak re
formu ist iyordu. Devrimi öncesi buna «toprakların kurtarılması» de
niyordu. İdarenin savurganlığınım malî if lasa yol açtığı da açıkça 
bell i o lmakta idî. * 

Bütün bunlar Fransız Devriminin gerçek sebepleri arasında bulunu
yordu. Fakat Fransız halkının onda dokuzu, Devrimin sonunda ger
çekleşen değişikl iklerle ilgili b i le değildi. Halk meşrutî bir idareden 
başka bir şey istemiyordu. Fransızların büyük çoğunluğu krallığa sı
kı sıkıya bağlı idi. Halk polit ik doktr in ler le hemen hemen hiç bir şe
kilde meşgul değildi. Onun tek isteği «vergi ve adalet önünde eşit
lik» idi. 

1789 olaylarından önce seçi len meb'usların hepsi, halkın bütün ke
simlerini temsil ett iği kabul edilmiştir. Bunların hepsi kralcı idi. Bu 
it ibarla, Saray seçilen yeni meb'usların öne sürdükleri isteklere ya
kınlık göstermiş olsa idi, Devrim belki de oluşmıyacaktı. Saray bu
nu kavrıyamadı. Halbuki Krallık yüzyıl lar boyunca Feodalite ile sa
vaşmıştı. Bu nedenle ilk meb'uslar di lekler üzerinde Sarayın ve özel
l ikle Kralın anlayış göstereceğini sanmışlardı. Fakat imtiyazların 
tehdit altında tutulması hali 16. Louis'yi ürkütmekte idi. Aslında Kral 
insancı mizaçta, l iberal gcırüşlü b i r kimse idi. Anaak kişisel irade
den mahrumı idi. Bu nedenle Kral hiç bir karşı tekl i f , uzlaştırıcı bir 
öneri get irmeden, her tür lü reform di lekler ine karşı çıktı. Böylece 
Kral ile Mecl isler arasında bir anda büyük bir uçurum yaratı lmış o l 
du. Meb'uslar ulusal toplantı lar (Assemblée Nationale) yapmaya 
başladılar. Kral şüphe altında tutulmaya başlandı. Kral istemiş olsa 
idi, Devrimin (İhtilalin) başına geçebil i rdi. Halbuki kararsızlığı yü
zünden Devrimin suyundan gi tmeğe mecbur oldu. Bundan sonra 
zihinlerde ilk değişikl ik belirdi. Mademki Kral eşitl ik lehine olmak 
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üzere imtiyazların kalkmasına karşı koymakta idi, ister Kralın rıza-
siyle olsun, ister onun muhalefetiyle olsun, eşit l iği sağlama isteğile 
bir l ikte, özgürlüğün gerçekleşmesi f ikr i ön plana çıkıyordu. 

1.2. — ilk Hareketler. 

Üç sınıfın ayn ayrı seçtiği mebuslar ın oluşturduğu meclisler (Les 
Etats Généraux) kurucu meclis hal inde toplandı. Bu suret le Kralın 
hukukunu sınırlayacak olan bir Ana Yasanın ele alınması ön gö
rüldü. 

«Constituante» ismi veri len bu kurucu mecl iste l iderl ikleri f i lozof 
yapılı kimseler yapıyordu. Bu meclis artık bir daha değişmeyecek şe
kilde «İnsan Hakları» ile ilgili prensipler i kabul et t i . Bu prensipler u lu
sal istekleri bel ir tmekten öteye evrensel bir karaktere yönelikt i . 

4 Ağustos 1789 gecesi, Mecl is Feodalite hukukunu ilga et t i . Bu ka
rar Kral tarafından da onaylandı. Bu onay sağlanınca biır çok kişi, 
esas isteklerin yerine getir i lmiş olması nedeniyle Devrim hareketle
rimin de son bulmuş ve Devrimi.n kapanmış olduğu kanısına kapıldr. 
Ancak iş bununla bi tmiyordu. Şimdi artık, Kral ile «Constituante» 
meclisinden başka, bir de Paris Halkı üçüncü bir kuvvet olarak or
taya çıkmış bulunuyordu. Kralın yakınlarının ve özell ikle bir iddiaya 
göre Kralın eşi Mar ie Antoinette ' in etkisi altında kalanların, İhti lal in 
sağlamış olduğu hakları, ilk fırsatta gözden geçireceği şüphesi Halk 
arasında yaygın b i r hal almıştı. Camille Desmaulin isminde genç bir 
gazeteci «Vatanseverler için yeni bir Barthélémy» hazırlıklarının ya
pıldığını ileri sürmesi halkr heyecanlandırıyor ve gücünü artt ırmaya 
neden oluyordu. Sokağa çıkmış olan Halk artık geri dönmüyordu. 
14 Temmuz 1789 da Bastil le'i basan Halk, Kralı Versai l les'dan Pari-
se getirmiş idi. Her taraf ta anarşik olaylar görülmekte idi. Halk coş
muştu bir kez... 

Pariste bir takım siyasî kulüpler kurulmuştu. Yapılacak yeni hare
ketler bu kulüplerde tasarlanıyor, planlanıyor ve bu hususlarda hal
kın bilgisine sunulan bildiri ler hazırlanıyordu. Bu kulüplerden en çok 
bil inenler arasında özell ikle, sonraları «Les Jacobins» ismini a lan 
Club Breton ile Club des Cordeliers sayılabilir. Bunlar İhti lâl in geliş
mesinde çok etkil i olmuşlardır. Danton ve Robespierre gibi ünlü ih
t i lalci ler in üye bulundukları bu kulüplerin «İhtilâl Günleri» (*) diye 
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adlandırılan kuvvet gösterisi günlerinde önemli rol oynadıkları ka
bul edilir. 

Saray, belki bu çeşit ayaklanmalara karşı koyabi l i rdi . Ancak Fransız 
ordusu bir l iklerine Sarayın güveni yoktu. Kral, muhafız kıtalarını 
teşkil eden yabancı asıllı bir l ikleri de kul lanmaya cesaret edemi
yordu. Kaldıki Fransız ordusu içindeki askerler de 18. yüzyıl f i lozof
larının düşünceler i yönünde bi l inçlendir i lmiş bulunuyordu. Dolayı-
siyle ordu Hükümete, ihti lâl i bastırma hususunda pek yardımcı ola
cak gibi gözükmüyordu. Komutanların b i r çoklara bunu açıkça be
l i r tmişlerdi. Hat ta bazı askerî bir l ikler ayaklanmaları destekler gibi 
görünüyor, bu da ihti lâlci leri cesaret lendir iyordu. 

Bir gün, Kral sevgisi ile İhtilâl tu tkusu arasında karşıt görüşler iç in
de bocalayan halk, her tür lü tahrik al t ında kalarak, sükuna kavuşur 
gibi görünürken, ertesi günü yeniden karışıklıklar içinde harekete 
geçmiş bulunuyordu. 

Ulusal Meclis, topyekûn devrim isteyen, idealizm tutkusunda bu lu
nanların etkisiyle, o güne kadar akla bi le gelmeyen radikal reform
ların peşinde idi. Herşeyin değişt ir i lmesi isteniyordu. Yeni bir ana
yasa hazırlamak suretiyle eski nizamlarda bulunan herşeyi kaldır
mak arzulanıyordu. Kral bunları da kabule hazırdı. Ancak Meclis 
bir istekte daha bulundu: Ruhban sınıfının malları ulusal mallar olar 
rak kabul edilerek, bu maiların malî krizi at latmak için mil l i leşt ir i l 
mesi kararlaştırı ldı. Katol ik ve gerçekten dindar olan Kral bu karan 
zal imce (tyrannigue) buldu. Bu karar i le ilgil i olarak Paris halkı da 
ikiye bölündü. Bu karara karşı olan Kral f i rar gir iş iminde bulundu. 
Paris yakınlarında bulunan Varenne kasabasında yakalanarak geri 
getir i ldi . Tekrar tahta oturabi lmesi Jçin alınan kararları ve hazırla
nan anayasayı onaylaması gerekli oldu. 

Bu olayların ceryanından sonra Halk Kraldan kuşkulanmaya başla
dı. Halk, el konulan malları Kralın yeniden geri alacağından korku
yordu, ve karşı bir iht i lâl in oluşmasından endişeleniyordu. Kral yan
lıları bu durumdan çıkabilmek iç in, bir yabancı müdahalesini gerekl i 
görüyordu. Ancak yabancı güçler aranan bu müdahale ile Fransayı 

(*) Bu günlerin havasını kavramak için Anatole France'in Les Dieux ont Soif 
adlı kitabının okunmasını tavsiye ederim. 
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zayıf latmak ve parçalamak niyetini güdüyordu. Mar ie Antoinet te ' in 
tahrik ler ine uyduğu iddia edi len 16. Louis, yabancı lar la gerçekten 
temasa geçmiştir. Yabancı ülkelere kaçmış olan Fransızların bu 
hususta rol oynadığı ileri sürülmektedir. Halk yabancı müdahalesi 
iht imali karşısında hiddete kapıldı. Avusturyanın gerçekten işe mü
dahale etmesi ve önce Fransızların güç durumda kalması ve sonra 
General Dumouriez'nin Valmy de savaşı kazanması ve Belçikayı is 
t i la etmesi karşısında, artık Krallığa karşı davranışlarda büyük de
ğişikl ikler gözükmeye başladı. 

1.3. — Convention Dönemi. 

Özetlemeğe çalıştığımız bu olaylar sonunda, 1791 yılında, Kurucu 
Mecl is in işi b i tmiş kabul edilerek yerine «Legislative» denilen yeni 
yasama meclisi işe koyuldu. Bu dönemde Kral taht tan indir i ldi. Bu 
tar ih lerde Almanlar sınırı geçiyordu. Bu hareket Fransada birden 
vatanseverl ik gösteri ler ine yol açt ı . 10 Ağustos 1792 de Kralın taht
tan indir i lmesinden kısa bir süre sonra «Legislative» Mecl isi de ye
rini «Convention» Mecl is ine terket t i . 20 Eylül 1792 de çalışmalarına 
başlayan «Convention» Meclisi cumhuriyet i i lân ett i ve Kralı ölüme 
mahkûm et t i . Bu dönem Fransız Devriminin en önemli icraatını içe
rir. Bu icraat arasında «Solut Public» ismi veri len bir komite döne
minin dehşet saçan kararlarını zikretmek yerinde olur. Bu hareket
lere karşı mutedil bir davranışta bulunan «Girondins»ler ortadan 
kaldırıldı. Bundan sonra İ'htilâlin ünlü kişi lerinden biri olan Danton 
ve onun arkadaşları da giyot ine gönderi ldi . Böylece «Terreur» deni
len dönem bütün dehşetiyle ortaya çıkmış ve korku bir sene müd
detle Pariste hükümran olmuştu. Giyyot in durmadan çalıştırıldı. 
«Terreur» Taşra kentlerine de sirayet et t i . Dantonu giyyot ine gön
deren Rdbespierre de Convent ion'un sonunda (27 Temmuz 1794-9 
Thermidor Yıl 9) giyyot ine veri ldi . 
27 Ekim 1795 tar ih inde Convention dönemine son veren «Directoire» 
yeni bir idare denemesi devresidir. Bu dönemde bir seri hükümet 
darbeler ine şahit olunmuştur. Sonunda Napoleon Bonapart ' in Bi
rinci Konsül seçi lmesiyle 9 Kasım 1799 tar ihinden it ibaren Fransız 
Devrimi teorik olarak son bulmuş kabul edilmiştir. 
Kısaca özetlemeğe çalıştığımız Fransız Devrimi başlıca şu önemli 
işleri görmüştür: 

— İnsan Hakları Beyannamesinin yayınlanması, 
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— Eşitl ik ve Özgürlük f ik i r ler ini somut ölçülerle yasal laştırması, 

— Krallığın kaldırı lması, 

— Cumhuriyet İdaresinin gerçekleşt ir i lmesi, 
— Devrimin dayandığı f ik ir ler in bütün Avrupa ülkelerine yayılması 

ve zamanla aynı sonuçlara ulaşılmasına neden olması. 
Fransız Devriminin veya diğer bir deyimle İhti lâlinin kısa öyküsü 
bundan ibarettim 

* * * 

2. Devrimden önce Fransadaki masonluğun gelişmeleri. 

Devrimden önce, Fransadaki masonluğun nasıl gelişmiş olduğunu 
anlayabi lmek için hiç kuşkusuz konuya spekülatif masonluğun Fran
sada ilk localarının kuruluşundan it ibaren girmek gerekli olur. An
cak Fransız Devrimiyle ilgili o lan bir inceleme için bu derecede ay
rıntılı açıklamalara girmek zorunlu olmıyabilir. Bu hususta daha 
derinl iğine incelemelerde bulunmak isteyenlerin arzularını bu kısa 
konuşma ile karşılamamıza imkân olmıyacaktır. Burada Fransadaki 
ilk gelişmeler üzerinde panoramik bir açıklama ile yet inecek ve 
daha ziyade Devrimden hemen önceki yıl larla, bir az da Devrim sü
resince görülen masonik olaylara değineceğiz. 

2.1. — Spekülatif Masonluğun Fransa'deki ilk gelişmeleri. 

Spekülatif ma'sonluk Fransa'ya İngiltereden geçmiştir. Bu geçişin iki 
şeki lde olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan bir incisi , 1688 de Fran-
saya ilt ica eden Jacques ll 'nin maiyetindeki İrlandalı ve İskoçyalı 
askerler taraf ından Saint-Germain en Laye'de kurdukları loca ile 
ilgilidir. Bu loca aslında 17. yüzyılda İngiltere, İskoçya ve İr landa'da 
mevcut olan ve kabul edilmiş masonların da üye olduğu aperatif 
türden bir foca sayılabilir. Bu locada muhtemelen çoğunluk kabul 
edilmiş masonlardadır. Hatta belk i de üyelerin tümü kabul edilmiş 
masondur. Bu loca Fransada daha sonraları İskoç Masonluğu adını 
a lan gelişmelerin menşein i oluşturduğu söylenir. 

Fransada kurulan ilk locaların ikinci menşe'i İngiltere'de 1717 de ku
rulan İngiltere Büyük Locasıdır. 

Bu iki kökenden gelişen localar uzun süre merkezî bir örgütten yok
sun olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Fransada kurulan ilk localar 
genell ikle bu locaların Üstadı Muhteremlerinin öz malı olarak idare 
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edilmekte ve Üstadı Muhteremleri hayat boyu bu mevkide kal
maktadır. Bu durum bir çok masonun şikâyetine neden olmakta ve 
Fransada da, İngilteredeki gibi Merkezî bir otor i tenin kurulması is
tenmektedir. Önce 24 Haziran 1738 ta ruhinde yapılan bir genel top
lantıda Kral ailesinin yakınlarından olan Duc d'Antin Fransız Locala
rının «Genel ve Ebedî Büyük Üstadı» seçilmiştir. Ancak Duc d'Antin' in 
başkanlık ett iği b i r büyük Loca mevcut değildir. Duc d'Antin' in ö lü
müne kadar da böyle bir örgüt kurulamamıştır. Bu durumdan şika
yetçi olan bir çok aydın Fransız masonu dükün ölümünden iki gün 
sonra, 11 Aralık 1743 tariıhinde, Pariste toplanan 16 locanın delege
leri tarafından b i r büyük locanın kurulmasını sağlamışlardır. Bunun
la beraber Taşra localarının bulunmadığı b i r toplantıda böyle bir 
büyük loca kurulmuş olması uzun süre anlaşmazlıklara neden o l 
muştur. 

Bu tarihlerde oldukça büyük gel işme göstermiş olan İskoç Lo
caları bu merkezî otori tenin dışında kalma eğil imini göstermiş ve bu 
localar 18. yüzyıl içinde çeşitl i r i t lere ayrıldığı görülen yüksek dere
celi atelyeler kurarak bunların idaresini elinde tutmaya çalışmıştır. 
Böylece Fransada iki t ip masonluğun ayrı ayrı gelişmeleri yüzünden 
Fransada masonlukta geçici birleşmeler istisna edil irse, hiç bir za
man aranılan birl ik elde edilememiştir. 

Yukarıda sözünü ett iğimiz Paris toplantısında Paris locaları, Kral 
ailesinden «Conde» Prensi Louis ll l 'ün oğlu Louis Bourbon Conde, 
diğer adiyle Comte c e Clermont'u Büyük Üstat seçilmiştir. Ve bu 
zatın bayat boyu Büyük Üstat kalması da kabul edilmiştir. Başlan
gıçta işini benimsemiş görünen Comte de Clermont kısa süre sonra 
Fransız masonluğunun idaresini doğrudan doğruya kendisinin seçt i 
ği yardımcılarına terk etmiştir. Bunlardan ilki Baure isminde bir ma
liyecidir. Paris Üstatları bu zatın seçilmesinden hiç memnun olma
mışlardır. Bu nedenle Paris localarında tam bir anarşi hali sürüp 
gi tmişt i r . Buna karşın Taşra locaları çok daha ciddî faal iyetlerde 
bulunmuşlardır. Şu kadar varki bunların bir çokları da kendilerini 
ana loca hüviyetinde görerek, b i r çok yeni locaya kendil iklerinden 
patent dağıtmışlardır. Bunun tabii sonucu olarak gelişi güzel kurulan 
localara bir çok değersiz kişilerin girdiği anlaşılmaktadır. 

Bu arada İskoç locaları sürekli b i r gel işme göstermiş ve bağım
sız bir varlık halinde faal iyette bulunmuş ve çok değerli kişileri ken-
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di örgütünde toplamayı başarmıştır. Şunu da ilave edelimki, İskoç 
Locaları da kendilerine özgü bir büyük loca oluşturmuşlar ve başına 
aynı Comte de Clerment'u büyük üstat olarak kaıbul etmişlerdir. 
Durum bu halde iken Comte de Clermont Baure'un yanına ikinci bir 
kaymakam olarak bir dans öğretmenini tayin etmiştir. Lacorne is
mindeki bu ikinci kaymakam da Paris localarını memnun etmemiş 
ve onların devamlı şikayetler ine yol açmıştır. Sonunda Comte de 
Clermont bu zatı azletmiş ve işleri idare etmek üzere Ohaillou de 
Joinvi l le isminde birini atamıştır. Bundan sonra bir çok karışıklıklar 
olmuş ve sonunda Polis işe karışarak, 4 Şubat 1767 tar ihinde yapı
lan bir genel kurulda Lacorne taraftar ları kavga çıkmasına sebep 
olunca, ertesi gün Polis Büyük Locanın faaliyetlerini yasaklamıştır. 
Bu zorunlu uyuma dört yıl kadar sürmüştür. Ancak bu süre içinde 
«klandestin» toplantı lar devam etmiştir. Sonunda 28 Şubat 1770 ta
rihinde yeni bir genel kurul toplantısı düzenlendi. Böylece yeni bir 
dönem 1 açılmıştır. Bu sırada, 16 Haziran 1771 tar ihinde Comte de 
Clermont ölünce Fransız masonluğu bir kez daha başarısız kalmış 
oldu. Yirmi iki seneyi aşan büyük üstatlık döneminde Comte de 
Clermont Fransız masonluğunun beklediği birl iği sağlıyamamıştır. 
Bu dönemde Fransız masonluğu tam bir anarşik hal arzetmiştir. 
Bu hale rağmen bu dönemde Fransız masonları arasında çok ünlü 
kişilere rast lanmaktadır. İlk zamanlar Fransız kamu oyunda ve özel
l ikle «esprit» li kişiler tgözünde bir çeşit «fanıtezist gevezelik» toplulu
ğu gibi görülen masonluk, z'aman ile aynı «esprit» li kişileri de lo
calarına almayı başarmış ve böylece devrin çok ünlü aydınları lo
caların sütunlarını süslemekte gecikmemişlerdir. Bu arada ünlü an-
siklopedist ler in hemen hepsi locaların üyesi olmuştur. Her halde 
bunların locaların sütunlarında bulundukları sırada 18. yüzyılın gö
rüşlerini biraderlere sürekli şekilde belirt t ikleri tahmin olunabil ir. 
Ansiklopedist ler in çoğu «Les Neuf Soeurs» adındaki ünlü locada 
buluşmaktadır lar. Bu loca 7 Nisan 1778 tarihinde Volta ire'1 de tek-
ris eden locadır. Bu localarda yer alan ünlü Fransız aydınları saye
sinde Comte de Clermont'un zayıf idaresine rağmen Fransız ma
sonluğu gi t t ikçe ciddî bir «Fikir Mektebi» halini almıştır. 
2.2. — Duc de Chartres-duc d'Orlecns-ın büyük üstatlığı ve Grand 

Orient De France'ın kuruluşu. 
Comte de Clermont 'un vefatı Fransız masonluğunun yeni bir dö
neme gidişinin başlangıcı sayılabilir. Fransız masonları uzun süren 
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karışıklıklara bir son verebilmek için yeni bir merkezî otori tenin et
rafında bir leşeceklerini ummakta idiler. Bu nedenle de büyük üs
tatlık mevkiine Fransız ordusunun değerl i general lerinden olan Duc 
de Luxemibourg'un büyük üstat seçi lmesini bekl iyorlardı. Fakat Lo
carne yanlıları daha önce Duc de Chartres ile ilişki kurarak bu za
tın büyük üstatlığı kabul etmesini sağlamışlardı. Büyük Locanın 
Genel Kurulunda Duc de Ohartres'ın adaylığı konuldu ve kabul 
olundu. «Bir süre sonra Due d'Orléans ve İhtilal sırasında da Philippe-
Egalité adını a lacak olan duc de Ohartres'ın büyük üstat l ığa se
çilmesi ile, yeniden localarına dönen Locarne yanlıları daba öce 
alınan kararları gözden geçirmek üzere b i r takımı öneri lerde bulun
dular. Bu öneri ler yeni yeni anlaşmazlıklara yol açmıştır. Bu ne
denle de Duc de Chartres, sorunların hal l ine kadar işleri «Grand 
Administrateur» unvanını al'mış olan Duc de Luxembourg'a bırakarak 
büyük üstat olarak resmen işe başlamayı ertelemiştir. 

Sorunların halli içi nseçilen bir komisyon büyük bir ciddiyetle işe 
koyulmuştur. Bu çalışmaların sonunda Fransanın ve bütün dünya
nın çok d ikkat le izlediği Grand Orient De France adındaki ünlü 
mason obediyansı ortaya çıkmıştır. Bir çok aşamadan sonra çalış
malarını bit iren genişleti lmiş komisyon, sonunda, 24 Mayıs 1773 
tar ih inde Grand Orient De France'm kesin şeki lde kurulduğu ilân 
edildi. Bu kuruluşu bir çokları düzensiz, şizmatik bulmuşlarsa da, 
Gnanda Orient De France cesaret ve metanetle işe koyulmuş ve kısa 
bir süre içinde büyük bir i t ibar sağlamıştır. Bu gelişmeler üzerine 
Duc de Chartres'ın 22 Ekim 1773 tar ihinde is'adı yapılmıştır. İs 'at tan 
hemen sonra Duc de Chartres Fransa içinde uzun bir gezintiye 
çıkmış ve gi t t iğ i her yerde yakın ilgi görmüş ve Fransadakî mason
luk hakkında yeterl i bilgi toplamıştır. Bundan sonra, Grand Orient 
De France'q katı lmalar hızlanmıştır. Bu gelişmelerin başlangıcında 
Grand Orient De France bütün locaların patent ler ini yeniden göz
den geçirmeyi öngörmüştür. Bu çalışmalar başarı kazanmış ye c id
dî düzelmelerin elde edilmesini sağlamıştır. 

Grand Orient De France'm kuruluşu Fransız devriminden bir süre 
önce gerçekleştiğini hatır lamak gerekir. Bu suretle kuruluşundan 
sonraki gel işmelerini anlamak daha kolay olmaktadır. Kuruluşun
dan it ibaren Grand Orient De France, localara zamanın en seçkin 
kişi ler ini almayı sağlamıştır. Daha önceleri bir az da merak ile ma
sonluğa katılan aydınlar, şimdi artık düşüncelerini serbestçe açık-
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loyaıbilecekleri bir yer olarak localara girmeğe başlamışlardır. Bu 
ortamda bel iren liberal görüşler aydınları localara çekmektedir. 
Mason örgüt ler inde kolektif iradenin «Mutlakiyet» idaresine karşı 
gelmesi yönünde gel işmekte olduğu sezilmektedir. Adalet önünde 
eşitl ik gibi yeni bir takım ilkelerin localarda bahis konusu olduğu 
an'laşılmaktadıır. Grand Ofient De France'da masonların, masa başı 
toplantı larından çok, atelyede fikrî çalışmalara yer verdiği görül
mektedir. Gerçek anlamda spekülat i f b i r çalışma dönemine gir i l 
miş olduğu bell i olmaktadır. Artık kabarelerde yapılan toplantı lar 
sona ermiştir. Belki yine yemek masalarında buluşulmaktadır, fakat 
bunlar törenli toplantı lar nitel iğindeki «agaplar» dır. 

(Devamı gelecek sayıda) 



Lüksemburg Dukalığında 
Masonluk ve Filateli (*> 

11 Eylül 1978'de Lüksemburg 
Dukalığı, ülkelerinde Masonlu
ğun kuruluşunun 175'inci yıl
dönümü anısına 6 Frank değe
rinde bir pul çıkartmıştır. 

18'inci asırda dukalık, Avus-
turya-Hollanda'sımn bir parça
sı iken bu ülkede Mason loca
ları kurulmuştu. Gerçi bazıları
nın kuruluşu 1770'lere kadar 
uzanırsa da bunlar başlangıç
ta gizli tutulmuşlardı. 

Yazan : Walter J. KİRBY 
Çeviren : Tarık GÜNER 

1794'ten 1819'a kadar Lüksem
burg, Fransız idaresinde idi. 
1802 başlarında Fransız ordu
sunun çeşit l i bir l ik lerine bağlı 
3 askerî loca kurulmuştu. Bun
lar, «La Concorde», «La Frater
nité» ve «La Parfaite Union» 
locaları idi. Bu localara sivil ler 
de kabul edi l iyordu. Nevarki , 
Birl ikler görev gereği yer de-

(*) Stamp Collector. Ocak 26, 1980. 
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ğişt ir ince bu sivil ler açıkta ka
l ıyorlardı. Bu nedenle de sivi l
ler, «Les Enfants de La Con
corde fortif iée» locasında top
lanmaya başladılar. Bu loca, 
«Grand Orient de France» Bü
yük Loca'sı tarafından tanın
mış bir loca idi. Bu loca 28 Ma
yıs 1803'te kurulmuştu. İşte çı 
kartı lan pul bu Laca'nın kurulu
şunun 175'inci yı ldönümü onu
runa idi. 

Lüksemburg'da Masonluk bir 
süre bu Localar etrafında ge
l işti. Lüksemburg bağımsızlığını 
kazandıktan sonra, Lüksem-
buırgdaki Locaların ya hazırla
nacak yeni bir anayasa etrafın
da toplanmaları veya bir ya
bancı obediyansa bağlanmaları 
gerekmişt i . Neticede 1844'de 
kurulan «Loge Centrale pour le 
Grand Duché'de Luxsemibourg» 
Büyük Locası alt ında toplandı
lar. Bu tar ihten sonra Lüksem
burg Masonluğu; bağımsız ola
rak çalışmalarını sürdürdü ve 
dünyadaki tüm Büyük Loca' lar 
tarafından tanındı. 

Halen Lüksemburg şehrinde 

Fransızca çalışan Üç, İngil izce 
çalışan b i r Loca bulunmakta
dır. Bunlar, «La Parfai te Union, 
Les Enfants de la Concorde 
fort i f iée, St. Jean de l 'Espéran
ce, Friendship» localarıdır. 

1978 yılında çıkartı lan pulun de
seni, Heykeitraş Lucien Wer-
caHier'nin bir heykelinden esin
lenerek çizi lmiştir. Pulda, s i lu
etinde Lüksemburg şehrinin 
göründüğü ham. taştan kayala
rın üzerinde yükselen bir Kübik 
Taş görünmektedir. 

Lüksemburg f i latel is inde Ma
sonlukla ilgili bir başka pul se
risi daha vardır. Sözlerini Mic
hel Lentz'in yazdığı Lüksemburg 
Millî Marşı'nı 1880'de bestele
yen Jean Antoine Zinnen (1827-
1898) de biır biraderimizdi. Ken
disi «Les Enfants de la Concor
de fortif iée» locasına 8 Tem
muz 1860'da inisye edilmiş 11 
Ocak 1891'de de üstatlığa yük
selmişt i . Lüksemburg hüküme
t i 1950 yılında Antoine Zinnen 
adına, o'nun portresini taşıyan 
4 parçalık bir seri pul çıkart
mıştı. 
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LOCALARDAN HABERLER 

KARDEŞLİK ZİNCİRİMİZE KATILAN 
YENİ LOCALAR 

İstanbul Vadisinde kurulan 62 numaralı BURÇ Muh. Lo.'sı 28 Mart 
1980 Cuma günü saat 18.00'de İstanbul 'da, P. S. Bü. Üs. Vekil i Ca-
vit Yenicioğlu, Bü. 1. Na. Sait Penbecioğlu ve Bü. Sek. yard. Nesip 
Aksüt K.'ler tarafından yapı lan törenle çalışmalarına başlamıştır. 

Ankara Vadisinde kurulan 63 numaralı İLKE Muh. Lo.'sı ise, 4 Nisan 
1980 Cuma günü saat 18.30'da Ankara'da P. S. Bü. Üs. vekil i Ca-
vit Yenicioğlu, Bü. 2. Na. Ati l lâ Tengirşenk ve Bü. Ko. Sûzi Özmen 
K.'ler tarafından yapılan törenle çalışmalarına başlamıştır. 

Kardeşlik zincir imizi zenginleştir ip kuvvetlendirecek olan bu iki 
Muh. Lo.'nın çalışmalarının başarılı ve mutlu olmasını temenni ede
riz. 

MİMAR SİNAN 

FİNLANDİYALI KARDEŞLERİN ZİYARETİ 

Finlandiyadaki muhtelif Localara mensup bazı Kardeşler eşleri ile 
bir l ikte 19 Nisan 1980 tar ihinde İstanbul'a gelmişler ve Freedom 
Muıh. Locası Kardeşleri tarafından karşılanmış ve ağırlanmışlardır. 

Freedom ve Sevenler Muh. Localarının çalışmalarına katı lan Finlan
diyalı Kardeşler, b i r haftal ık ziyaretleri esnasında İstanbulun muh
telif tarihî yerlerini de gezmişler ve 26 Nisan 1980 tar ihinde Yeşil
köy'de Freedom Muh. Locası vazifel i leri taraf ından uğur lanmalardır . 

MİMAR SİNAN 

56 



Localarda verilen 
Masonik konferanslar 
MART — NISAN 1980 

ISTANBUL 

Loca 

Kültür 

Ülkü 

Kardeşlik 

Konuşmacı Konu 

Sami Day 

Sahir Erman 

Burhanett in Semi 

Burhanett in Semi 

Tayfun Akgüner 

Ömer Faruk Kurt 

Tarih 

Kuzey ve Güney Amerika 
Localarında gezinti 15.2.1980 

İnsan hakları ve 
Masonluk 

Mason neden ve niye 
evrenseldir? 

Hürriyet ve Değerler 

Masonluk ve Özgürlük 

Tar ihte ve Masonlukta 
Hoşgörü 

31.1.1980 

28.2.1980 

27.3.1980 

21.2,1980 

17.4.1980 
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Loca 

Hürriyet Doğan Saraçoğlu 

» Süha Umur 

At las 

» Sami Bonfil 

Müsavat Sempozyum : 

» Panel 

» Saadett in Ozil 

Libertas Dimitri Atanasof 

» Mithat Cin 

Tarih 

Osmanlı döneminin taş 
Ustaları ve benzer 
yönlerimiz 4.3.1980 

HÜRRİYET Muh. Lo. sının 
kuruluşu ve MÜSAVAT 
Muh. Lo. sının doğuşu 1.4.1980 

20.2.1980 

Daha iyi bir dünya için 
«Akıl» 16.4.1980 

Masonluk dış aleme 
açılmalı mı? 8.2.1980 

Muh. Lo. nın kuruluş 
yıldönümü dolayısıyle 
kurucu S. Ozil K.'in 
konuşması 21.3.1980 

Budizm ve Masonluk 
hakkında Diapozit i f lerle 
(Taylanda hakkında) 
müzikli konferans 16.1.1980 

Tolerans ve Kardeşlik 30.1.1980 

Konuşmacı Konu 

Hazır : Moris Danan Buraya neden 
Sun : Josef Baruh gel iyorum? 

Yönetici : Jak Alguadiş 

Konuşmacılar : Seyhan Çel ikoğlu, Sahir Erman, 
Haluk Feyzioğlu, Rıfat Saban 

(Çalışmaya katı lacak kardeşlerin, 
Masonluğun her yönü hakkında 
soracakları sorular, 22.2.1980 

Cevat Memduh Altar, 
Sait Pemıbecioğlu, Ziya Umur, 
Suha Umur kardeşler tarafından 
ceva pl a nd ı rı I a ca kt ur) 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Hakikat 

Ahenk 

» 

» 

Fazilet 

Delta 

Ulke 

Wol fang M ey er 

Ahmet Sevil 

Philipp Friedrich von 
Steinheil B.'den 

nakleden 
İlhan Taylan 

Temistokl is Dokos 

İsfendlyar Açıksöz 

Ömer Faruk Kurt 

Nedim Görel 

Ziya Umur 

Ömer Faruk Kurt 

Muammer Koçkar 

Mi that Gürata 

Masonluğun tarihçesi 12.3.1980 

Genç bir Masonun 
görüşleri 26.3.1980 

Yaşlı bir Masonun 
görüşleri 9.4.1980 

Işık Saçan yıldız 20.3.1980 

Kendini b i lmek 12.3.1980 

Masonluğun ilkeleri 26.3.1980 

Hür insan Masonluk ve 
Semboller 9.4.1980 

Masonik bazı konular 26.2.1980 

Tariıhte hoşgörü 
fermanları 25.3.1980 

Çıraklık üzerine 8.4.1980 

Masonluğun tarihi ve 
Masonluk nedir, 
ne değildir? 11.2.1980 

Günen İpekçi K. tarafından Yeni kardeşlere 
masonik bi lgi ler 7.4.1980 

Şefkat 

Ekrem Kubilay 

Liyazar Erkonf ino 

A. Necmi Bulut lar 

Cevat M. Al tar 

Ömer Faruk Kurt 

Masonik sevgi 5.2.1980 

Masonlukta er işt i rme 4.3.1980 

İlkel inanışlar ve 
Masonluk 18.3.1980 

Üstat Masonun Değeri ve 
Evrensel Nitel ikleri 15.4.1980 

Masonluğun mahiyeti ve 
inkişafı 18.2.1980 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

» İsmail Saran 

Humanitas İzak Abudaram 

Hulus Kosti Papakostant i 

» Kaço Yosif idis 

» Yani İşçen 

Yargi Vakalopulo 

V. İstavropulo 

Yargi Vakalopulo 

Yani Karamit i 

Suha Aksay 

Süha Umur 

Oktay Orhon 

Semuhi Sonar 

Üye tekl i f i , Mülakat ve 
Tahkikat hk. 3.3.1980 

Devrim 

Pınar 

Sevenler 

Hisar 

Mehmet Ataç 

Fikret Çelt ikçi 

Sabahatt in Yolaç 

Tuğrul Kırmızı 

Fransa'da Meslek Locaları 

ve Kalfalık 26.2.1980 

Din ve Masonluk 13.2.1980 

Tefekkür hücresindeki 
metinlerin tahli l i 27.2.1980 

Devam, sükût ve 
Ketumiyet hakkında 27.2.1980 

Landmarklar hakkında 12.3.1980 

Masonun dış alemdeki 
hal-û hareketi 26.3.1980 

Büyük İnisiye İsa 26.3.1980 

Kardeşlerim Beni Mason 

olarak tanır lar 9.4.1980 

Kimler Mason olabil ir? 6.2.1980 

19. asırda Osmanlı 
İmparator luğunda 
Masonluk 20.2.1980 

Birinci Derece Felsefesi 19.2.1980 

Türk toplumunun 
bugünkü durumu. 
Masonlukta hoşgörü ve 
sevgi 4.3.1980 

İkinci Derece Felsefesi 18.3.1980 

Üçüncü Derece Felsefesi 15.4.1980 

Ham taşı 15.2.1980 

Ahi l ik ve Masonluk 12.2.1980 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Üçgen Abdurrahman 
Brginsoy 

» Sami Day 

» Ziya Özcan 

» Yalçın Yeşilsırt 

Üçışık Hüsnü Gürel i 

» Oktay Gündoğdu 

» Faruk Yöneyman 

Gün Ömer Faruk Kurt 

» Münir Kıvrık 

» Açık oturum : 
Konu Masonluk : 

» Safa Nur Tuğcu 

Özlem Moiz Berker 

Başak Müf i t Sorgun 

» Tuğrel Ataman 

Nail Güreli 

Masonik sohbet 8.2.1980 

Kuzey ve Güney Amerika 
Localarında gezinti 15.2.1980 

Tolerans 4.4.1980 

Anadolunun Masonları : 
BEKTAŞİLER 4.4.1980 

Tahkikat hakkında 11.2.1980 

Fransa'da Mason 
Locaları 25.2.1980 

Anderson Anayasası ve 
Landmarklar 24.3.1980 

Taassuptan Toleransa 
tar ihi gelişmeler 6.2.1980 

Toplumsal hareketler ve 
Masonluk 20.2.1980 

Sorular Sah ir ERMAN K. 
taraf ından cevaplandırı
lacaktır. 19.3.1980 

Masonik diyalogda 
müziğin rolü 2.4.1980 

Yeni Kalfalara 

tavsiyeler 4.2.1980 

Denizcil ik ve Masonluk 13.3.1980 

Eski Mısırda tekris 
törenleri 27.3.1980 

Türkiyede Masonluk hakkında 
harici lerin yazdıkları 24.4.1980 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

İrem Şeci ö r e n Loca içi davranışların önemi 

Nejat Atahan Masonluğa adaptasyon 28.3.1980 

Evren 

Piramit 

Eğitim ve 
Öğret im 

ANKARA 

Uyanış 

» 

Yükseliş 

İnanış 

» 

Konuşmacı: Oktay 
Kaçmaz 

Panel 
Yön : Jak Alguadiş 

Seyhan Çel ikoğlu, 
Rıfat Saban, 

Sahir Erman, 
Halûk Feyzioğlu 

(Rasim ADASAL'ın «İnsan 
Davranışı ve Karakter» 
adlı kitabının 
özetlenmesi) 

Sahir Erman 

Tulu Baytin 

Hurşit Güneşli 

Rasim Adasal 

E. Sena Çınar 

İlter Uzel 

Feridun Özyurt 

Raşit Temel 

11.4.1980 

Türkiyede Masonluk dış 
aleme açılmalı mı? 8.2.1980 

Halit Sipahi Masonik konuşma 28.3.1980 

Masonluğun her yönü 
hakkında sorulan suallerin 
cevaplandırılması 19.3.1980 

İkinci derecenin 
Sembolizması 7.4.1980 

Tolerans 15.2.1980 

Masonluk ve Kadınlar 1.3.1980 

Disiplin Kavramı ve 

Masonluk 21.2.1980 

İsviçre Masonluğu 20.3.1980 

Mevlanâ ve Masonluk 11.2.1980 
Masonik Eğit im 10.3.1980 
Loca çalışmaları 10.3.1980 

» Aydın Karasüleymanoğlu Masonluk ve Sanat 24.3.1980 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Yıldız 

Çankaya 

Bilgi Cavit Yenicioğlu 

» Orhan Alsaç 

Barış Pol Bero 

Dikmen Teoman Güre 

» Ünal Ural 

Unsal Soygür 

Suat Çelebi 

Ertan Gönen 

Gürsün Savut 

Orhan Dinç 

Yuda Yürüm 

» Ali Kantur 

» Muammer Ekönom 

Çağ Savaş Akhan 

» Refik Bilgen 

Arayış 

Üçgül 

Ahiler 

Türk Masonluk tar ihinin 
kronoloj ik biır etüdü 20.2.1980 

Bunalım dönemlerinde 
Türk M. düşen görevler 5.3.1980 

Bugünkü dünya 
Masonluğu 7.4.1980 

6.3.1980 
Büyük Loca ve 
Büyük Kurul 

Farmasonluğun insanlık 
adına Papa 13. Leo'ya 
cevabı 3.4.1980 

Günümüz Türk edebiyatında 
Masonik sezgilerden 
bi r örnek 

Masonik görevlerimizi 
yeter ince yapabil iyar-
muyuz? 

Masonluğun topluma 
katkısı 

Ritüel 

Edebiyat dünyası ve 
Masonluk 

28.2.1980 

14.3.1980 

11.4.1980 

4.3.1980 

27.2.1980 

Yabancıyı kendin gibi sev, 
çünki sende bir yabancıydın 

Hakikat severlik 27.3.1980 

Başkasının hakkını kendi 

hakkım' gibi koruyacağım 27.3.1980 

2. Derecenin esasları 26.3.1980 

Güneş ve Masonluk 2.4.1980 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Eşitl ik Lütful lah Malkoçoğlu 

» Lütfullaıh Malkoçoğlu 

Yunus Emre Çokşen Zerenler 

» Çokşen Zerenler 

İZMİR 

Dış alemde Masonluk 12.2.1980 

Locanın kuruluş yı ldönümü 
münasebetiyle 
«KURULUŞUMUZDAN 
SESLİ VE RENKLİ 
ÇİZGİLER» 25.3.1980 

Sembolizm 6.2.1980 

Mabet yapımında Kalfanın 
yetki ve sorumlulukları 19.3.1980 

Can Arpaç Eski ustalar 2.4.1980 

İzmir 

Nur 

Panel : 
Fikret Oral (Gön.) 

Güreş Çarkoğlu 
Mustafa Enginsu 

Nusret İren (Gön.) 
Tacett in Ürkmen 

Birsen Yazan Hem. 

Salih Hortaçsu 

Masonlardan ve 
Masonluktan Ne 
Bekliyoruz 28.2.1980 

» Mükan Girginkardeşler 

» Tamer Kemaihlıoğlu 

Promethee Albert Ardi t t i 

Gönül Cevdet Ati l la 

» Tankay Ersan 

» Oktay Su nata 

(Bu panel GÖNÜL Muh. Lo. sı 
ile bir l ikte yapılmıştır) 

İnsan hakları Beyannamesi 

ve Masonluk 27.3.1980 

Sevgi 10.4.1980 

Türkiye Masonluğunda 

NUR Locasının yeri 5.2.1980 

Kendini arayan insan 19.2.1980 

Ham Taş 1.4.1980 

Havanın Sembolizması 9.4.1960 

Güzellik 7.2.1980 

Üç Sütün 7.2.1980 

Tekris int ibaları 6.3.1980 
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Loca 

Gönül Panel 
Kaya Manoğlu 

Halim Erker 
Ali Rıza Zümreoğlu (İzm.) 

Ati l la Elbeyli 
Müjdat Yemişçi (İzm.) 

Orhan Küçükkartay 

» Özgür Tütüncüoğlu 

İrfan İzzet Fidan 

Ümit Turan Kafadar 

» Umman Tümer 

» Haldun Okyay 

Epbesus Kaya Manoğlu 

Eylem Süleyman S. Atay 

» İnan Kardeş 

» ö m ü r Baştuğ 

» Burhan Ceyhan 

Manisa Adnan Arusan 

Tarih 

Masonlardan ve Masonluktan 
ne bekl iyoruz. 20.3.1980 

(Bu panel İZMİR Muh. Lo. sı 
bir l ikte yapılmıştır.) 

Toplum ve Masonluk 3.4.1980 

Mason olmayan dost larıma 
neler söyleyebil ir im 25.2.1980 

Düşünce Odası, Kum saat i , 
Kuru Ekmek, Tuz, Su, 
vasiyetname hakkında 
açıklamalar 1.2.1980 

Nerede Mason oldum 29.2.1980 

Nerede Mason oldum 28.3.1980 

Toplumumuzun Sosyal 
Kültürel Yapısı ve Masonluğa 
düşen görevler 6.2.1980 

Kutsal Kitaplar, gönye ve 

pergel 4.2.1980 

Masonluğa başlarken 17.3.1980 

Ateş ve su 31.3.1980 

M. seçiminde çağdaş 
kriterler 14.4.1980 

Hipokrates yemini -
Masonluk 13.2.1980 

Konuşmacı Konu 
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KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNİ 
KUTLAYAN LO. LAR 

VADİSİ 

ISTANBUL 

ANKARA 

İZMİR 

BURSA 

LOCASI KURULUŞ TAR 

HISAR 9. 4.1966 
KÜLTÜR 10. 4.1948 
ERENLER 17. 4.1957 
KARDEŞLIK 20. 5.1948 
ÜLKÜ 22. 5.1954 
AHENK 23. 5.1954 
FAZILET 23. 5.1954 
PıNAR 27. 5.1965 
ŞEFKAT 29. 5.1959 
ATLAS 9. 6.1948 
DELTA 10. 6.1957 
SEVENLER 11. 6.1965 
IREM 13. 6.1975 
HAKIKAT 17. 6.1953 

ILKE 4. 4.1980 
YUNUS EMRE 9. 4.1977 
YıLDıZ 30. 5.1956 
EŞITLIK 3. 6.1972 
AHILER 5. 6.1969 
YÜKSELIŞ 24. 6.1950 

EPHESUS 28. 5.1965 
PROMETH.EE 9. 6.1952 

NILÜFER 6. 5.1978 

D Ü Z E L T M E 

Dergimizin 34 üncü sayısının 72 nci sayfasında ya
yımlanan «Kuruluş Yıldönümlerini Kutlayan La. far» me
yan ında, 1966 yılında kapanmış bulunan «Kemâl» Loca
sına, bir zühul eseri olarak yer verilmiş olduğunu, özür 
dileklerimizle bildiririz. 

MİMAR SİNAN 
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ÜNLÜ MASONLAR 

MÜKERREM KEYMEN 

1905 — 1979 

Mevlâna Celâleddin Rumî ahfadından olan Mükerrem Çelebi (KEY
MEN), 1905 yılında Halep'te doğmuştur. Büyük babası, 32 nci post-
nişîn Âmil Çelebi, babası Kemâl Çelebi idi. Yine Mevlâna sülâlesin
den Gevher Hatun ile evlenmiş, Zeynep adında bir kızı, Leylâ ve 
Murat adlarında iki torunu olmuştur. 

Fransa'da Sorbonne Üniversitesinin Hukuk Fakültesinden 1928 y ı 
lında mezun olduktan sonra, Maarif Vekâleıine int isap ederek 1929 
yılında Millî Tal im ve Terbiye Dairesinde Fransızca müretcimi, 1930-
31 yıl larında Sivas Lisesinde Fransızca muall imi ve Lise Müdür Mua
vin i ; 1932 yılında Ankara Erkek Lisesinde, 1940 yılında Ankara Ata
türk Lisesinde ve 1942 yılında Devlet Konservatuarında fransızca 
muall imi; 1949 yılında Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Yardımcısı; 
1956 yılında Irak Talebe Müfett iş i ve Kültür Ataşesi ; 1959 yılında 
Millî Eğit im Bakanlığı Yüksek Teknik Okulları Baş Müfett iş i ve Dev
let Konservatuarı Fransızca Öğretmeni; 19.6.1965 tar ihinden it iba
ren de Millî Eğitimi Bakanlığı Güzel Santiar Genel Müdürü olarak 
vazife îfâ ett ikten sonra, 1970 yılında emekliye ayrılmıştır. 

3 Şubat 1955 tar ih inde Ankara Vadisindeki Yüksel iş Muhterem Lo
casında tekr is edilmiştir. 24 Haziıran 1966 tarithinde aynı Vadideki 
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Doğuş Muhterem Locasına, 3 Nisan 1974 tar ih inde de îstabul Va
disindeki Ahenk Muhteremi Locasına tebenni etmiştir. 

AHENK M u h . \ Locasının âmil âzası iken 26 Mayıs 1979 tar ihinde 
ebedî maşrıka intikal etmiştir. 

Güzel Sanatlar Genel Müdür lüğüne tâyininden önce, davet edildiği 
Strasbourg Üniversitesinde, izhâr edilen arzu üzerine, Mevlâna hak
kında bir konferans vermiştir. «Mevlânâ et son milieu» (Mevlânâ ve 
muhiti) başlığını taşıyan b u konuşmasının metni ile, Tayfur TARHAN 
K.\ tarafından yapılan türkçeye tercümesi, arşivlerimizde muhafaza 
edilmektedir. 

Mükerrem KEYMEN K. \ , 1970-1971 yıllarında Amerika Birleşik Dev
letlerine yaptığı seyahatlerde, Pennsylvania, Il l inois, Missouri ve 
Arizona Eylâl eti erindeki Locaları ziyaret etme imkânını bulmuştur. 
ARIZONA Vadisindeki «Scottsdale» Locası kardeşleri taraf ından, 
hâtıra olarak 22 Nisan 1971 tariıhinde kendisine sunulan, üzerine 
gönye ve pergel hakkedi lmiş ahşap levha da arşivimize konulmuş
tur. 

Masonluğu içten duyan, örnek bir iyi insan olan ve aramızda manen 
yaşatmakta devam edeceğimiz bu değerl i K.\ imizi tazimle anı
yoruz. 

MİMAR SİNAN 
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70 Yıllık Bir Mason 

NAZİF SOMER 

1881 — 1980 

Öyle kişiler vardır ki , tar ihe katkıda bulunurlar. İlk Türle Masonluğu 
kuşağından olan Nazif SOMıER K / / i m i z , 24 Aralık 1881 (1297) tar i 
hinde Kilis'de doğmuş, i lkokul öğreniminden sonra askerî okul lara 
devam etmiş, yüksek öğrenimini Harp Okulunda yaptıktan sonra, 
1901 yılında askerî görevine başlamış ve 1941 yılında Albay rütbesi 
ile emekliye ayhlmıştır. Evlenmiş ve biri erkek, diğeri kız iki çocuk 
sahibi olmuştur. 

Türkiye'de hürriyetin ilân edildiği 1908 yılından b i r yıl sonra ger
çekleşen milli Masonluğa, Nazif SOMER K. \ , 1910 senesinin 5 Eki
minde, Üsteğmen iken, İzmir Vadisinde, ÖMER L o . \ sında nura ka
vuşmak suretiyle intisap etmiştir. I. Dünya Savaşına ve Kurtuluş sa
vaşına katı ldıktan sonra, Ankara Vadisinde Cumhuriyet Locasına 
tebenni etmiş ve 6 Mart 1932 tar ih inde Kalfa, 10 Nisan 1932'de de 
Üstad derecesine yükselmiştir. Masonluğun Memleketimizde geçir
diği uyku devresinden sonra, 16 Nisan 1949 tar ihinde, DOĞUŞ M u h . \ 
L a - sında çalışmalara katılmıştır. İNANIŞ M ü h / . L o / . sının kuru
cularından olan SOMER K/ . , bu L o / . nın kuruluşundan i t ibaren 
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Sancoktarl ık görevini devamlı olarak ve büyük bir görev anlayışı 
içerisinde îfâ etmiştir. 

65 inci masonik yılını doldurması münasebetiyle 29 Kasım 1975 ta
rihinde İNANIŞ Muhteremi Locasında yapılan kutlama töreninde A l 
manya Büyük Locasının hediye ett iği önlük, bizzat P. S. Büz. Üstat 
tarafından kendisiıne takılmıştır. 

6 Mart 1980 günü, 70 inci masonik yaşında, ebedî maşrıka int ikal 
eden bu örnek Mason K.\ imizi manen aramızda yaşatmaya devam 
ediyoruz. 

MİMAR SİNAN 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

Tekrls 
Adı Doğumu tarihi 

Fuat Togar Bursa, 1898 21.10.1963 Şefkat 12.12.1979 

Nef'i Kumral İstanbul, 1906 21. 2.1952 Ahiler 10. 1.1980 

Hal id un Akkoyunlu Adapazarı, 1932 26. 1.1977 Gün 15. 1.1980 

Moiz Aşkan Bursa, 1897 3. 1.1927 Atlas 20. 1.1980 

Moris Danon İzmir, 1897 26.10.1927 Atlas 26. 1.1980 

Hadi Tamer İstanbul, 1918 19. 1.1962 Kültür 4. 2.1980 

Menahem Abravenel Gümülcine, 1887 28.12.1928 Atlas 4. 2.1980 

Nazif İnan İzmir, 1899 24. 5.1951 Dikmen 23.10.1979 

Refik Erer İstanbul, 1908 6. 3.1963 Bilgi 27. 2.1980 

Nazif Somer Kilis, 1881 6.10.1910 İnanış 6. 3.1980 

Adnî Alkan İstanbul, 1906 13.11.1930 Erenler 15. 3.1980 

Aleksandros 
Haçopulos İstanbul, 1911 1. 5.1950 Hakikat 27. 3.1980 

Eb / . Maş / . 'a intikal eden kardeşlerimize E v / . U . \ M.'.'dan sonsuz mağfiret 

ve kederli ailelerine ve bütün Kardeşlerimize sabırlar dileriz. 

HİÇ BİR ŞEY ÖLMEZ — HER ŞEY YAŞAR 
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Yazılarınıza ihtiyacımız var... 

Masonik konularda araştırma, deneme, makale, haber velhasıl her 
tür yazılara ihtiyacımız var. Bunlar telif veya tercüme olabil ir. Uzun
luğu tercrhan 1500 ila 2000 kelime olacak olan yazılarınız iyi araş
tırılmış, belgelenmiş ve referansları (kaynakları) veri lmiş olmalı. M i 
mar Sinan Dergisinde yayınlanan her beyanın belgelenebilmesi pek 
mühimdir. Ne kadar t i t iz l ik le çalışsak da bazı hatalarımız olacaktır, 
fakat dikkat l i b i r araştırma bunları asgari hadde indirecektir. 

Arada bir tartışma doğurabi lecek makaleler olabilir. Aklınızda böyle 
b i r konu varsa, onu bize yazınız. Masonik kıymeti o lduktan sonra, 
polemik doğuracak nitel ikde olsa da onu kullanabil ir iz. 

Mimar Sinan Dergisinin yaptığı veya yayınladığı bir şeyle mutabık 
değilseniz bize mektup yazınız. Beğendiğiniz bir şey varsa onu da 
yazınız. 

Şimdiye kadar hiç denememişseniz de, bir makale yazmayı dene
yiniz. 

Makaleniz yayımlanmaya elverişli görülüp de ufak tefek tashihlere 
iht iyaç gösterirse, bu tashihleri yapmamıza müsaade ediniz. Bazı 
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değişikl ikler için yazınızı size iade de edebiliriz; bunu hoş karşılayıp, 
gereğini hemen yaprveriniz. 

Yazınızı gönderdiğinizde, konu ile ilgili siyaıh-beyaz ve parlak kâğıda 
basılmış fotoğraf da ekliyebil irseniz çok iyi olur. Maalesef renkli 
resim basacak imkânımız yok. 

Yazınızı hazır larken konuştuğumuz g ib i , yazınız. İstediğimüz, bi lgi leri
mizin çokluğu ile okurlarımızın gözlerini kamaştırmak deği l , onlara 
malûmat aktarmak, onlarla i let işim kurmaktır; yayınladıklarımızın 
okunmasını istiyoruz. Çok dipnotu kullanmayınız. 

Mümkün olduğu nispette kaynak ve referanslarınızı metnin içerisine 
alınız. 

Göndereceğiniz yazıların behemehal Redaksyom Komitemiz taraf ın
dan inceleneceğinden emin olabil irsiniz. Yazınız hemen Dergimizin 
ilk çıkacak sayısında yayınlanmazsa üzülmeyiniz; gelecek sayılar
dan bir inde yer veri lmesi plânlanmış olabil ir; bu da mümkün ola-
mamışsa, hiç değilse bil irsiniz ki , yazınız arşivlerimizde değerlendi
ri lecektir. 

Verimli ve sürekli bir işbirl iği içerisinde olacağımız ümit ve inancı 
ile, mektup ve yazılarınızı heyecanla bekliyoruz. 

MİMAR SİNAN 

73 



Mimar Sinan Dergisinin 
33-36 Sayıları Fihristleri 

I — KONULAR FİHRİSTİ 

BÜ. ÜS. MESAJLARI : 1979, 33, 8; 1979, 34, 4; 1980. 35, 4; 1980, 36, 4 

ARAŞTIRMALAR : 

Türk Masonluk tar ihi ile ilgil i Papalık belgesi (S. ERMAN) 1979, 34, 9 
Türkiye'de Masonluk gelişmelerinde üniteler (F. ÇELTİKÇİ) 1980, 35,9 

MASONİK KONULAR ; 

104 yıl önceki bir er işt irmenin izlenimleri (C. M. ALTAR) 1979, 33, 13 
Büyük b i r Mason (M. MARGULIES) 1979, 33, 19 
Ardından (H. ARPAÇ) 1979, 34, 7 
Masonluk için ne yapmalıyız? (R. ATABEK) 1979, 34, 15 
Evrensel Franmasonluk (M. MARGULIES) 1979, 34, 18 
«Tekris» kelimesi hakkında (Z. UMUR) 1979, 34, 22 
Masonlukta «Müsamaha» (Z. UMUR) 1980, 35, 21 
Masonluğun geleneksel görevi (S. ERMAN) 1980, 35, 25 
Loca çalışmıaları (Z. UMUR) 1980. 36, 7 
Ritüel (M. MARGULIES) 1980, 36, 14 
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ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE MASONLUK : 

75 

Danimarka'da Hür Masonluğun kısa tar ihi (A. D. YALIM) 1979, 34, 29 

FELSEFE : 
Masonluk ve felsefe (S. SONAR) 1979, 33, 21 
«DNA» mucizesi üzerine düşünceler (F. EREN GÜL) 1980, 36, 19 

İNCELEMELER ; 
Mithra (A. ERGİNSOY) 1979, 33, 29 ve 1979, 34, 37 
Mevlâna ve Sihirl i Flüt Operası (F. ERENGÜL) 1979, 33, 47 
Mason eşinin düşünce ve davranışları nasıl olmalıdır? (R. DALA

MAN) 1979, 33, 57 
Üç bölümlü kural lar (R. TEMEL) 1979, 33, 61 
Masonluğa kabul edilmiş iki kadın (F. ÇELTİKÇİ) 1979, 34, 50 
Masonluğun yararları (F. ORBAY), 1979, 34, 55 
Tekris izlenimleri (S. TEZCAN) 1979, 34, 59 
Davranış ve gülümsemeden gelen gerçekler (R. TEMEL) 1979, 34, 61 
Mimar Sinan'dan Kardeşlere (MİMAR SİNAN) 1980, 35, 6 
Düşüncede evrim (C. M. ALTAR) 1980, 35, 31 
Sükût (F. ERENGÜL) 1980, 35, 37 
Hakim Nathan'ın yüzük öyküsü (C. ERBEL) 1980, 35, 45 
Masonluk aleyhindeki cereyanların nedenleri (N. KARAKO) 1980, 35, 

49 
Gözler üzeripe (R. TEMEL) 1980, 35, 68 
İnts'an hakları ve Masonluk (S. ERMAN) 1980, 36, 27 
Kültür Birl ikleri (M. ERBUDAK) 1980, 36, 36 
Fransız Devrimi ve Masonluk (F. ÇELTİKÇİ) 1980, 36, 42 
Lüksemıburg Dukalığımda Masonluk ve Fitaıteli (T. GÜNER) 1980, 

36, 54 

ARŞİVİMİZDEN BELGELER ; 

Şehzade Kemâleddin Efendinin tekrisi (S. UMUR) 1979, 33, 63 

LOCALARDAN HABERLER ; 
Kardeşlik zincir imize katılan yeni Lo. lor (MİıMAR SİNAN) 1980, 

36, 56 
Finlandiyalı K. terlin ziyareti ('MİMAR SİNAN) 1980, 36, 56 
Lo. lorda veri len masonik konferanslar (MİMAR SİNAN) 1979, 33, 

66; 1979, 34, 68; 1980, 35, 62 ve 1980, 36, 57 
Mimar Sinan Muh. Lo. sının yeni görevli leri (MİMAR SİNAN) 1980, 

35, 61 



Kuruluş yı ldönümlerinl kut layan Lo. lor (MİMAR SİNAN) 1979, 33, 
67; 1979, 34, 72; 1980, 35, 37; 1980, 36, 66 

OLAYLARIN İÇİNDEN s 

Devamsızlık sebepleri (Harry CARR) (Çeviren : M. MARGULIES) 
1979, 33, 68 

Kuzey Amerika Bü. Üs. lan Konferansı (S. ERMAN) 1979, 33, 70 
Yeni Meksiko Bü. Üs. nın mesajları (S. ERMAN) 1979, 33, 71 ve 72 
Radyo Kardeşlik Lo. (S. ERMAN) 1979, 33, 71 
Bolivya'da Masonluk (S. ERMAN) 1979, 33. 72 
Saygınlık (S. ERMAN) 1979, 33. 72 
Ars Quatuor Cononatorum'da Türkiye (M. MARGULIES) 1979, 33, 73 
Cali fornia B. Lo. B. B. N.'nın b ir yazışı (S. ERMAN) 1979, 34, 63 
Porto Rico G. Lo. B. Üs.',nın mesajı (S. ERMAN) 1979. 34, 63 
Uruguay B. Lo. Bü. Sek.'nin b i r yazısı (S. ERMAN) 1979. 34, 64 
Florida B. Lo. Bü. Üs.'nin mesajı (S. ERMAN) 1979, 34, 65 
Danimarka Masonlarının bazı gir işimleri (S. ERMAN) 1979, 34, 65 
Masonlukta 50 yıl (MİMAR SİNAN) 1979, 34, 67 
FAZİLET Mut i . Lo. nın 25. kuruluş yı ldönümü (MİMAR SİNAN) 1979, 

34, 67 
İgl l tere'deki yabancı Lo. lor (S. ERMAN) 1980, 35, 57 
Hukukçu Masonlar (S. ERMAN) 1980. 35, 57 
Yeni Meksiko B. Lo. Bü. Üs.'nin mesajı (S. ERMAN) 1980, 35, 58 
AMBA LA Lo. na konulan taş (S. ERMAN) 1980, 35, 58 
Wel l ington Lo. nın bağışı (S. ERMAN) 1980, 35, 59 
Kansas B. Lo. nın açtığı yarışma (S. ERMAN) 1980, 35, 59 
Kardeşler O.kulu I (MİMAR SİNAN) 1980, 35, 59 
Albert ARDİTTİ K. imizin yazısı (MİMAR SİNAN) 1980, 35. 60 

ÜNLÜ MASONLAR : (S. ERMAN — S. UMUR) 1979, 33, 75 
Edward JENNER 
John WAYNE 
Max MEYERHARST 
Augusto BİNDİ 
J . N. AZUERO Y. PLATA 
Ciosué CARDUCCI 
WILHELM 1 
Livio ZAMiBECCARI 
Nathan ROTHSCHILD 
F. J . LEFEBVRE 
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Muhammet TEVFİK PAŞA 
C. G. ROMME 
Samuel FESSENDEN 
Volter ' in tekrîsi B. MİNEZ) 1979. 34, 73 

ÜNLÜ MASONLAR: (S. ERMAN — S. UMUR) 1979, 34, 76 
Arvo AALTO 
Isidore CARINI 
Miguel Ricardo de ALAVA 
Haırry W. ARMSTRONG 
Gene AUTRY 
Evelyn B. BALDWIN 
Charles R. BENETT 
Wil l iam A. BRODIE 
Domenico ANGHERA 
Jose Cortes de MADARIAGA 
Frederico STILBERT 

ÜNLÜ MASONLAR: (S. ERMAN) 1980, 35, 69 
Süleyman Asaf İLBAY 
Giovanni SENERCHIA 
Jean Baptiste CAM İLLE 
Etienne Eustoche BRUIX 
Samuel FESSENDEN 
Elie RECLUS 
Paul RECLÜS 
Anton io Maria GUTIERREZ 
Randolph Algermon Roald STEWART 
Jean Victor Marie MOREAU 
James BRUCE 
Alexandr Fedoroviç KERENSKİ 

ÜNLÜ MASONLAR (MİMAR SİNAN) 1980, 36, 67 
Mükerremı KEYMEN 
Nazif SOMER 

ARAMIZDAN AYRILANLAR (MİMAR SİNAN) 1979, 33, 79; 1979, 34, 
79; 1980, 35, 72; 1980, 36, 71 
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II — YAZARLAR FİHRİSTİ 

— A — 

ALTAR Cevad Memduh : 
104 yıl önceki b i r er işt irmenin izlenimleri 1979, 33, 13 
Düşüncede evrim 1980, 35, 31 

ARPAÇ Halit i 
Ardından 1979, 34, 7 
P. S. Bü. Üs. Mesajı 1980. 36. 4 

ATABEK Reşat ; 
Masonluk için ne yapmalıyız? 1979, 34, 15 

— ç — 

ÇELTİKÇİ Fikret ; 
Masonluğa kabul edilmiş ik i kadın 1979, 34, 50 
Türkiye'de Masonluk gelişmelerinde üniteler 1980, 35, 9 
Fransız devriımi ve Masonfuk I 1980, 36, 42 

— D — 

DALAMAN Rengin : 
Mason eşimin düşünce ve davranışları nasıl olmalıdır? 1979, 33, 56 

— E — 

EKEMEN Nafiz ı 

P. S. Bü. Üs. Mesajı 1979, 33 8 

ERBEL Cevat i 

Hakîm Nathan'ın yüzük öyküsü 1980, 35, 45 

ERBUDAK Macit : 

Kültür Birl ikleri 1980, 36, 36 

ERENGÜL Faruk : 
Mevlânâ ve Sihirl i Flüt Operası 1979, 33, 47 
Sükût 1980, 35, 36 
«DNA» mucizesi üzerine 1980, 36, 19 
ERGİNSOY Abdürrahman « 
Mithra I 1979, 33, 29 
Mlthra II 1979, 34, 37 
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ERMAN Sahir : 
Olayların içinden 1979, 34, 63 
Olayların içinden 1980, 35, 57 
Ünlü Masonlar 1979, 34, 76 
Türk Masonluk tariıhi ile ilgil i Papalık belgeleri 1979, 34, 9 
Masonluğun gelenksel görevi 1980, 35, 25 
İnsan haktan ve Masonluk 1980, 36, 27 

— G — 

GÜNER Tarık : 

Lüksemıburg Dukalığında Masonluk ve f i latel i 1980, 36, 54 

— K — 

KARAKO Nedim : 
Masonluk aleyhindeki cereyan lamın nedenleri 1980, 35, 49 

— M — 

MARGULIES Misel : 
Büyük bir Mason 1979. 33, 19 
Oloytann içinden 1979, 33. 68 
Evrensel Franmasonluk 1979, 34, 18 
Ritüel 1,980, 36, 14 

MİMAR SİNAN : 
Masonlukta 50 yıl 1979, 34, 66 
Mimar Sinan'dan Kardeşlere 1980, 35, 6 
Mimar Sinan Muh. Lo. nın yemi görevli leri 1980, 35, 61 
Kodesler Okulu I 1980, 35, 59 
Albert ARDİTTİ K. imizin yazısı 1980, 35, 60 
P. S. Bü. Üs. ın seçimi 1980, 36, 6 
BURÇ ve İLKE Lo. larının kuruluşu 1980, 36, 56 
Finlandiyalı K. terin ziyareti 1980, 36, 56 
Ünlü Masonlar 1980, 36, 67 
Yazılarınıza ihtiyacımız var 1980, 36, 72 
Lo. larda veri len masonik konferanslar 1979, 33, 66 

1979, 34, 68 
1980, 35, 62 
1980, 36, 57 
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Kuruluş yıfdönümlertni kut layan Lo. lar 

Aramızdan ayrı lanlar 

MİNEZ Behzat s 
Volter ' in tekr isi 

— O — 
ORBAY Fatih x 
Masonluğun yararları 

— S — 
SONAR Semini ; 
Masonluk ve Felsefe 

TEMEL Raşid ; 
Üç bölümlü kural lar 
Davranış ve gülümsemeden gelen gerçekler 
Gözler üzerine 

TEZCAN Semih : 
Tekr is izlenimleri 

— U — 

UMUR Suha : 
Şehzade Kemaleddin Efendi 'nin tekrlsi 
Ünlü Masonlar 

UMUR Ziya : 
Nafiz Ekemen 
Tekris kelimesi hakkında 
Masonluk ve müsamaha 
Loca çalışmaları 

— Y — 
YALIM A. Doğan : 
Danimarka Hür Masonluğunun kısa tar ihi 

YENİCİOĞLU Cavit t 
P. S. By. Üs. Mesajı 

1979, 33 67 
1979, 34, 72 
1980, 35, 67 
1980, 36. 66 
1979. 33. 79 
1979. 34, 79 
1980, 35, 72 
1980, 36, 71 

1979. 34, 73 

1979, 34, 55 

1979, 33, 21 

1979, 33, 61 
1979, 34, 61 
1980, 35, 68 

1979, 34, 59 

1979, 33, 63 
1979, 34, 76 

1979, 33, 5 
1979. 34, 22 
1980, 35, 21 
1980, 36, 7 

1979, 34. 29 

1979, 34. 4 
1980, 35, 4 
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Organ of the Grand Lodge 

of Free and Accepted Masons of Turkey 

C O N T E N t S 

4. Message of the Grand Master Halit ARPAC 

7. Lodge Workings Ziya UMUR 

14. Ritual Misel MARGULIES 

19. Thoughts on the «DNA» miracle Faruk ERENGÜL 

27. Human rights and Freemasonry Sahir ERMAN 

36. Culture unions Macit ERBUDAK 

42. Freemasonry and the 
French revolution Fikret ÇELTİKÇİ 

54. Philately and Freemasonry 
in Luxembourg Tarık GÜNER 

56. News from our Lodges Mimar SİNAN 

67. Famous Masons Mimar SİNAN 

71. in Memoriam Mimar SİNAN 

74. index Mimar SİNAN 

Adress : 25, Nuruziya Sokağı - Beyoğlu/İSTANBUL 

Y e a n 1980 No. 36 


