
fi 

5. Mimar Sinan L. nın 1S Yıllık 
Çalışmaları Tayfur TARHAN 

16. İnsanoğlunun Düşünsel Evrimde 
Eriştiği Doruklar Cevad Memduh ALTAR 

25. İçimizdeki Levhlmahfuz II Naki Cevad AKKERMAN 

37. Evre nin ve İnsanın Yaratılışı Hakkında 
Bilimsel Gerçekler II Faruk ERENGÜL 

49. Şiiri ar II Kemal KAPLANCALI 

55. M. I j k ta Çeşitli Görüş ve 
Uygulamalar Macit ERBUDAK 

59. H A. Efsanesi Yazan: G. Draffen of Nevvington 

63. Oiaviarın İçinden Derleyen: Sahlr ERMAN 

67. Localardan Haberler Mimar Sinan 

72. Aramızdan Ayrılanlar Mimar Sinan 

YÌL . 1981 SAYı: 3 9 



MİMAR SİNAN 

Gevşemeyin, endişe etmeyin. İnancınız 

sağlamsa, mutlaka başarırsınız. 

Sânı Yüce Kur'an, S. III. 139 



Kapak kompozisyonu : SİNASİ BARUTÇU 
YENİLİK BASIMEVİ — TİPO — OFSET 
Tel : 43 55 72 ^ İSTANBUL — 1981 



UF M İMAR SİNAN 
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük Locasının 

tarihî, çat daş ve gerçekçi açıdan 

araştırma ve yayın organıdır. 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası adına 
imtiyaz sahibi : Cavit YENİCİOĞLU 

Yazı içlerini fiilen idare eden : T. Zihni TARKAN 
DERGİDE ÇIKAN YAZILARIN SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR. 

ÜÇ AYDA BİR ÇIKARILIR, ÜYELERE MAHSUSTUR. PARA İLE SATILMAZ 

1981 Nuruziya Sokağı ^ B e y o ğ l u , Tel : 49 47 53 SAYI : 39 

5. Mimar Sinan L. nın 15 Yıllık 
Çalışmaları Tayfur TARHAN 

16. İnsanoğlunun Düşünsel Evrimde 
Eriştiği Doruklar Cevad Memduh ALTAR 

25. İçimizdeki Levhimahfuz II Naki Cevad AKKERMAN 

37. Evrenin ve İnsanın Yaratılışı Hakkında 
Bilimsel Gerçekler II Faruk ERENGÜL 

49. Şiirler II Kemal KAPLANCALI 

55. M. lukta Çeşitli Görüş ve 
Uygulamalar Macit ERBUDAK 

59. H A. Efsanesi Yazan: G. Draffen of Nevvington 
Derleyen: Misel MARGULİES 

63. Olayların İçinden Derleyen: Sahir ERMAN 

67. Localardan Haberler Mimar Sinan 

72. Aramızdan Ayrılanlar Mimar Sinan 



ATATÜRK'Ü evrenselleştiren 

en önemli görüş onun insan sevgisi 

ve insanlık ülküsüdür. 

Devlet Başkam 
Orgeneral KENAN EVREN 

(5 Ocak 1981 tarihindeki ATATÜRK YILI'nı açış konuşmasından) 



ARAŞTIRMA 

MİMAR SİNAN Muh.\ Lo . \ sının 
Onbeş yıllık faaliyetleri rt 

Tayfur TARHAN 

Onbeş yaşındaki Lo. mızın faal iyet lerinden bahsetmezden önce, bir 
an için olsun geriye bakarak araştırmacı olan vasfı i t ibariyle, kendi 
kuruluşuna kısaca göz cıtmamızda fayda vardır. 

Türkiye Büyük Locası Umumî Heyetinin 17 Nisan 1963 tar ihindeki 
toplantısında zamanın Bü. Kâ.'i Nafiz EKEMEN K. tarafından veri len 
takrir lerden birinde, «Türkiye Bü. Lo. sının idaresi altında masonik 
tedrisât Locası kurulması» önerilmiştir. 

28 Nisan 1963 tar ihinde toplanan Büyük Daimî Heyet, o tar ihte câri 
Anayasa hükmü uyarınca, «Masonik Alanda İlmî Araştırmalar Komi
t e s i n e : 

Cevad Memduh ALTAR 
Ve! it İSFENDİYAR 
Necdet EGERAN 
Mcıcit ERBUDAK 
Hulusi SELEK ve 
Sacit ÖNCEL 

K.'leri seçmiştir. 

(*) Mimar Sinan Muh. Lo. nın 24 Ocak 1981 tarihindeki toplantısına sunulan teb

liğdir. 
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Bü. Dâ. He.'in 27 Ekim 1963 tar ihindeki toplantısında, zamanın Bü. 
Üs. Kaymakamı Enver Necdet EGERAN, «araştırma ve tedrisat L lan 
hakkında Cevod Memduh ALTAR ve diğer biraderlerle çalıştıklarını, 
dost obediyanslardan bu hususta malzeme istediklerini ve bu konu 
hakkında neticeyi ayrıca bildireceğini» ifade etmiştir. 

Yine Bü. Dâ. He.'in 19 Ocak 1964 tar ihindeki toplantısında: «Araştır
ma L. sının statüsünü hazırlamak için Almanya ve İskoçya Bü. L. la-
rındaki emsalinin statülerini incelemek iktiza ett iği bi ldir i lmekle, bu 
hususların bahsi geçen Bü. L. lardan istenmesine oy birl iği ile karar 
veri lmiş ve gelecek cevaplara göre bir statü hazırlamak üzere Nec
det EGERAN, Nafiz EKEMEN, Cevad Memduh ALTAR, Velit İSFEN-
DİYAR ve Faiz POROY B.'ler tavzif olunmuştur.» 

Bü. L. Umumî Heyetinin 18 Nisan 1964 tar ihindeki toplantısında oku
nan Bü. Dâ. He.'in 1963 senesi faal iyet raporunda, «Bü. Lo. idaresin
de masonik tedrisat Lo. lan kurulması başlığı altında aynen şöyle de
nilmiştir : 

«Konunun, ilk nazarda zannedildiği kadar basit olmadığını, bu yoldaki 
çalışmalara başladıktan sonra anlamış bulunuyoruz.» 

«Dost obedyanslardan getirt t iğimiz bilgiler, gerekl i programın hazır
lanmasına kâfi değildir; muhtaç olduğumuz daha bazı «donne» leh 
elde ett ikten sonra bu Locaların çalışma programları hazırlanacak 
tır. Fakat mesele sâdece programların hazırlanması ile bitmemekte, 
devam mecburiyetini tahmil ett iği - ve bu vecibelere riayet etme
yenler hakkında bazı müeyyideler icap ett irdiği - için, konu aynı za
manda «Mevzuatımızla» da ilgili bir mahiyet almaktadır. Meseleyi 
derinl iğine ve etrafl ıca inceledikten sonra Yüksek Heyetinize arze-
deceğimiz tabiîdir.» 

«Tedrisat Locaları ile bir l ikte, Büyük Daimî Heyetimiz, bütün munta
zam obedyanslarda mevcut, ve bizde her nedense şimdiye kadar ih
male uğramış, «Araştırma-Ouatuor Coronati» Locaları konusunu da 
ele almış bulunmaktadır. Filhakika İstanbul vadisindeki bazı Kardeş
lerimiz, sırf şahsî init iative'leri ile, uyku halinde bulunan Locaları
mızdan kalan evrak ve kayıt lan büsbütün kaybolmaktan kurtarmak 
çabasındadırlar. Bu gayretleri takdire şayandır. Fakat Quatuor Co
ronati Locaları, mensup oldukları obedyansın tar ihini araştırmakla 
beraber, ilmî metodlar dahil inde, operati f Masonluğun dışında kalıp 
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bu Masonluğa tesir etmiş f ikir cereyanlarını, bunlara ai t tarihî olay
ları ve belgeleri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamakla da işt igal 
etmektedirler.» 

«Yurdumuzda ve sosyal bünyemizde halâ izlerine tesadüf ett iğimiz 
olaylar ve kural lar mevcuttur k i ; bunların masonluk ideolojisine tesir 
etmemiş olmalarına imkân yoktur. Bazı garplı obedyanslar bu konular 
üzerine eğilmiş ve meseleleri mânâlandırmak gayretine girmiş bulun
maktadırlar: İşte, kurmağa muvaffak olduğumuz takdirde, Türkiye 
Büyük Locasına mensup Quatuor Coronati Locası bu baha biçilmez 
bilgileri insanlık âleminin hizmetine sermek şerefini kazanmış ola
caktır.» 

Bunu müteakip, Bü. Dâ. He.'in 21 Haziran 1964'deki toplantısında: 
«kurulacak Araştırma Locası için gerekli malzemeyi göndermesi rica 
edilen İskoçya Bü. Lo. sından gelen levha okunmuş; gerekli teşekkür 
cevabının veri ldiğine bilgi edini ldikten sonra, konuyu inceleyip ge
lecek oturumuna kadar bir program hazırlamak hususu ile Bü. Üs. 
Kaymakamı Necdet EGERAN ve Bü. I. Muhakkik Cevad Memduh AL-
TAR B.'ler vazifelendiri lmişlerdir.» 

Bü. Da. He.'in 1 Kasım 1964 tar ihindeki toplantısında: «Bü. Üs. Kay
makamı Necdet EGERAN ve Bü. I. Muhk. Cevad Memduh ALTAR 
B.'lerin hazırladıkları Araştırma ve Eğitim L. lan hakkındaki not lar 
üzerinde görüşülmüş; Hulusi SELEK, Sacit ÖNCEL, Halit ARPAÇ B.' 
1er düşündüklerini söylemişler; bu izahatın ışığı altında bir statü ta
sarısının Necdet EGERAN ve Cevad Memduh ALTAR B.'ler taraf ın
dan hazırlanmasına, ve teksir edilerek gelecek toplantı gündemine 
alınmasına oybir l iği ile karar verilmiştir.» 

Bü. Dâ. He.'in 10 Ocak 1965 tarihindeki celsesinde: «Cevad Memduh 
ALTAR B.'in Enver Necdet EGERAN B.'le bir l ihte hazırladıkları Araş
tırma ve Öğret im Lo. sı Yönetmelik tasarısının teksir i ile Bü. Dâ. He.'in 
müteakip toplantısında müzakere edilmesine oybir l iği ile karar ver i l 
miştir.» 

Zamanın Bü. I. Muhakkiki olan Cevad Memduh ALTAR K.( zamanın 
Bü. Üs. Kaymakamı Necdet EGERAN K. ile bir l ikte gözden geçirdik
leri «Araştırma Locası Yönetmel iği , tasarısını, 8 Mart 1965 tar ihl i 
mektubuna ekli olarak. 14 Mart 1965 günü toplanacak Bü. Dâ. He.'in 
gündemine alınması tekl i f i ile, zamanın Bü. Kâ.'i Nafiz EKEMEN'e 
göndermiştir. 
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14 Mart 1965 günü toplanan Bü. Dâ. He. te: «Araştırma Koleji - Qua
tuor, Coronati Lo. sı hakkında Cevad Memduh ALTAR B.'in hazırladığı 
tasarı okunduktan ve Sacit ÖNCEL ile Nuri PERE B.'lerin mütaleaları 
dinledikten sonra, bu mütaleaların ışığı altında, proje üzerinde gerek
li tâdi l leri yapmaları bu K. lerimizden rica edilmiş ve getir i lecek met
nin senelik raporla bir l ikte bastırılarak Umumî Heyetin tetkik ve tas
vibine sunulmasına oybirl iği ile karar vermiştir.» 

Bu tasarı, Bü. L. Umumî Heyetinin 2 Mayıs 1965 tarihindeki toplantısı 
gündeminde «Araştırma Koleji -Quatuor Coronati- tüzüğünün müza
keresi» şeklinde yer almıştır. 

Yapılan müzakerede, Fikret ÇELTİKÇİ K.'in, bu nevi araştırma teşek
küllerine Koleı veya Enstitü deği l , Loca denildiği ve Bü. Lo. dan pa
tent (berat) ve numara aldıkları yolundaki noktai nazarına Cevad 
Memduh ALTAR K.'in de katılıp, statünün ona göre tamamlanarak 
gereğinin yapılmasını önermesi üzerine, «ismini tâyin etmek yetkisi 
de dahil olmak üzere Araştırma Locasına ait Tüzüğün dilediği şekilde 
tâdil i ile yürürlüğe konması için Büyük Damiî Heyete yetki verilmesi» 
kararına varılmıştır. 

Bü. Dâ. He.'in 5 Haziran 1965 tar ihindeki toplantısında «Dergi» konusu 
da ele alınmış ve bu işin Quatuor Coronati Locası çalşımaları ile mu
vazi olarak yürütülmesi .gereği kararlaştırılmıştır. 

Bü. Dâ. He.'in 22 Ağustos 1965 tarihl i tersimatında, L. mızın İç Yö
netmeliği konusunda aynen şöyle denilmiştir : 

«Araştırma Locası Tüzük tasarısının müzakeresine geçi ldi. Fikret 
ÇELTİKÇİ B. hazırladığı metni okudu. Cevad Memduh B. ilk metni 
kendisi hazırlamış olduğu için ilk sözün kendisine veri lmesini rica et
t i ve Fikret ÇELTİKÇİ B.'i hazırladığı eserden dolayı tebrik etti.» 

«43 numara ile Mimar Sinan Araştırma Locası - Quatuor Coronati-nin 
kurulmasına, hazırlanan metnin teksir ine ve tamimine oybirl iği ile 
karar verildi.» 

L. mızın ilk toplantısı, zamanın Bü. Kâ.'i Nafiz EKEMEN K.'in, Bü. Dâ. 
He. tarafından seçilen kurucu K. 1ère i lett iği zamanın P. S. Bü. Üs.'ı 
Hayrul lah ÖRS K.'in daveti üzerine, 15 Ocak 1966 tarihinde, İstanbul, 
Beyoğlu, Nuruziya Sokağı No. 25'de yapılmıştır. 
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Kurucu üyelerden Hayrullah ÖRS, Fikret ÇELTİKÇİ. Cevad Memduh 
ALTAR, Macit ERBUDAK, Şevki KAYAMAN ve Necip ALSAN K.'ler 
bu ilk toplantıda hazır bulunmuşlar, Naki Cevat AKKERMAN, Orhan 
ALSAÇ ve Raşit TEMEL K.'ler mazeretlerini bildirmişler, Cemil SENA 
K. ise istifa etmiştir. 

Bu vesile ile, L.' mızın kurulmasına önayak olan K. lerimizi ve kuru
cularını şükranla yâdederiz. 

Türkiye Büyük Locası Umumî Heyetini 22, 23 ve 24 Nisan 1966 gün
leri toplanmaya çağıran davetiyenin altındaki notta aynen şöyle de
nilmiştir: «not: 24 Nisan 1966 tarihl i toplantıdan sonra MİMAR SİNAN 
Muhterem Locasının ilk umumî heyet toplantısı yapılacaktır.» 

Bu 24 Nisan 1966 tar ihindeki toplantıda 9'u kurucu olmak üzere, 
mevcut 12 aslî üyeden 9'u hazır bulunmuştur (1 kurucu ve 2 münte-
hap üye mazeretl i idi). 

L. mızın tarihini yazmak isteyecek olan K. terimiz, zikri geçen belge
lerden faydalanabileceklerdir. 

L. mızın onuncu kuruluş yı ldönümünü kut lama toplantısının yapıldığı 
2 Mayıs 1975 tar ihinde matr ikül sayısı (5 Muhabir Üye dahil) 55 iken, 
çeşit l i ayrılma sebepleri dolayısiyle, mevcut üye sayısı 34 idi ve bun
lardan 15'i toplantıda hazır bulunmuşlardı (bu aslî ve muhabir üye
lerimizin isimleri Dergimizin 17 inci sayısında neşredilmiştir). 

O tar ihteki L. mız aslî ve muhabir üyelerinin matr ikül sıra numarası 
it ibariyle listesi şöyle idi : 

Sıra Matr ikül Adı ve Soyadı 
No.su No.su 

1 1 Naki Cevat AKKERMAN (Kurucu) 
2 2 Orhan ALSAÇ (Kurucu) 
3 4 Cevad Memduh ALTAR (Kurucu) 
4 5 Fikret ÇELTİKÇİ (Kurucu) 
5 6 Macit ERBURAK (Kurucu) 
6 8 Hayrullah ÖRS (Kurucu) 
7 9/1 Şjrrasi BARUTÇU 
8 10 Raşit TEMEL (Kurucu) 
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9 11 Enver Ziya KARAL 
10 13 Mukbi l GÖKDOĞAN 
11 16 Nafiz EKEMEN 
12 17 Ziya UMUR 
13 19 Yomtov GARTİ (Muhabir Üye) 
14 20 Albert ARDİTTİ 
15 21 Nüvit OSMAY (Muhabir Üye) 
16 24 Tayfur TARHAN 
17 25 Rıfat İNSEL (Muhabir Üye) 
18 29 İsmail Hüsrev TÖKİN 
19 31 Reşat ATABEK 
20 33 Ertuğrul Kemal EYÜBOĞLU 
21 35 Sadi ARAL 
22 41 Hüsnü GÖKSEL 
23 43 Abdurrahman ERGİNSOY 
24 44 Suha UMUR 
25 46 Ulu SUNGU (Muhabir Üye) 
26 47 Ahmet ÖRS (Muhabir Üye) 
27 48 Faiz POROY 
28 49 Sedat NASSİ 
29 50 Salomon SORYANO 
30 51 Nevzat ÖKE 
31 52 Orhan ALPYÖRÜK 
32 53 Davut YERŞENLİ 
33 54 M. Fuat AKEV 
34 55 Sahir ERMAN 

Son beş yıl içinde, Muhabir Üye Ahmet ÖRS K.'in 47 matr ikül numa
rası ile aslî üyeliğe kabulü ile, Misel MARGULİES, Fuat GÖKSEL, Sa
dett in OZİL, Doğan GÜVENÇ ve H. İbrahim GÖKTÜRK K.'lerin aslî 
üyeliğe seçi lmeleri, Al i DORUK K.'in de muhabir üyeliğe seçilmesi 
(11.12.1979 da Camiamızdan ayrılmıştır.) suretiyle, matr ikül sayısı 6 
artışla 61'e yükselmişken, üye mevcudu, 5 artış ve 6 eksil işle, 33'e 
düşmüştür. 

Bü. Lo. mızın 11 Nisan 1975 tarihl i ve 02875 sayılı tamimine ist inaden, 
Ankara, İstanbul ve İzmir vadilerindeki Lo. lardan birer Loca Muha
biri seçerek bildirmeleri istenmiş, ancak Ankara Vadisindeki 15 L 
dan 4'ü, İstanbul Vadisindeki 30 L.'dan 9'u, İzmir Vadisindeki 8 Lo.' 
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dan da 4'ü muhabir adı bi ldirmiştir; böylece 37 L. konuya ilgi göster
memiş, ilgi gösteren L. lardan da sadece DELTA L sının muhabir i 
Günen İPEKÇİ K. toplantılarımıza devamlı olarak katılmış, DEVRİM 
Locasından Enis ECER BİLGİ L. sından Halil İbrahim GÖKTÜRK ve 
HÜRRİYET L sından Nazım Kemâl YALGIN K. leri, nadiren de olsa 
toplantı larımızda görmek mümkün olmuştur. Hemen ilâve edelim k i . 
«Loca Muhabirl iği» görevinin önemi L. larımıza henüz gereği gibi 
benimseti lememiştir. 

L. mızın Üs. Muh. ligini sırasiyle şu K.'ler deruhte etmişlerdir : 

Sene Ad ve Soyadı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Hayrullah ÖRS 

» » 
Cevad Memduh ALTAR 

Hayrul lah ÖRS 
» » 

Mukbil GÖKDOĞAN 
Sahir ERMAN 

» » 
» » 
» » 

Suha UMUR 

1975-1980 döneminde Ebedi Meşrika int ikal eden kurucu üyelerimiz
den P. S. Bü. Üs. Hayrullah ÖRS (6.10.1977) ile aslî üyelerimizden 
P. S. Bü. Üş. Nafiz EKEMEN (6.9.1979) K.'leri, yine aslî üyelerimizden 
Salomon SORYANO K.'i ve daha önceki yı l larda aramızdan ayrılmış 
olup, L. miza emekleri geçmiş olan K.Jerimizi tazimle ve şükranla 
anıyoruz. 

L mızın kuruluşundan sonra geçen oy yıllık faal iyet döneminde kay
dett iği inkişaf, Fikret ÇELTİKÇİ K. imizin 2 Mayıs 1975 tar ihindeki 
kut lama toplantısında yaptığı konuşma ile açıklanmıştır. 
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ÇELTİKÇİ K. imiz, MİMAR SİNAN Dedgisinin 17 inci sayısında ya
yınlanmış bulunan bu konuşmasında, ezcümle: L. mızın, maksat ve 
gayeleri ile ilgil i çalışmalarını uzun yıllar sürdürebilmek gibi güç bir 
işi başarabilmiş nadir müesseselerden biri olduğunu tebarüz ettir
dikten sonra, örnek aldığı Quatuor Coronati L. sı gibi bir faal iyet gös
terebi lmekten - çeşit l i sebeplerle - henüz uzak bulunduğuna; bununla 
beraber, ilk on yıllık devrede yapılabilen çalışmaların bir bakıma bi
zim için tecrübe ve alışma devresi olarak kabul edilebileceğine, bun
dan sonraki dönemlerde, gerek aslî üyelerimizin, gerek bütün L. ları-
mızın bi lgi l i , hevesli ve araştırıcı K. lerimizin çalışmalarımıza gönül lü 
olarak katılmalarını aramanın ve teşvik etmenin görevimiz olması 
gerektiğine; 1909'dan bu yana geçen dönemleri , daha fazla gecik
meden, incelemelerimiz arasına almamız lâzım geldiğine işaret et
miştir. 

Biz bu defa L. mızın 1975 Mayısı ile 1980 Haziranı arasına rastlayan 
bu son beş yıllık faal iyetlerine temas etmek istiyoruz. 

Esas it ibariyle masonik araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bulunan 
L. mızın görevleri arasında, Franmasonluk tar ihinin ve özell ikle Tür-
kiyedeki Masonuk tarihinin de önemli yer işgal ett iği şüphesizdir. Bu 
alandaki çalışmaların hızlandırılmasına 1976 Nisanından it ibaren gay
ret sarfedi lmiş ve L. mızın 24 Temmuz 1976 tar ihindeki toplantısında, 
Türkiye'de Masonluk Tarihi 'nin 1956-1966 dönemine ait araştırmayı 
yapmak üzere, zamanın P. S. Bü. Üs.'ı Nafiz EKEMEN'in başkanlığın
da; Mukbil BÖGDOĞAN, Orhan ALPYÖRÜK ve Suha UMUR K.'lerden 
müteşekkil bir ekip kurulmuştur. EKEMEN K., bu on yıllık dönemin 
içine rastlayan 1965 olaylarına ait 150 belgeyi L. mızın 8 Ekim 1977 
tarihindeki toplantısına getirmiş ve Memleketimizde muntazam ma
sonluğun teessüsünde önemli bir merhaleyi canlandıran bu belegeler, 
herhangi bir tefsire gidi lmeksizin, «ARŞİVİMİZ İÇİNDE 1965 OLAY
LARI» adı altında, kronoloj ik olarak ,20 Nisan 1978 tarihinde neşredil
miştir. Böylece, P. S. Bü. Üs. Nafiz EKEMEN'in bu kitabın başında-
P. S. Bü. Üs. Hayrullah ÖRS'e atfen - belirtt iği gibi , Türk Mason tar i 
hinde dönüm noktası teşki l eden bir olay, hiç bir f ik ir ve mütalaa ilâve 
edilmeksizin, bugünkü ve yarınki kuşaklara tam bilgi vermek üzere 
intikal ett ir i lmiş olmaktadır. 

L. mızın 7 Temmuz 1978 tarihindeki celsesinde, Suha UMUR K. imiz 
Türkiye Büyük Locasının kuruluşu ile ilgil i olarak, 1956 öncesinden 
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1956 ya kadar olan belegeleri derleyebileceğim, ancak bu belgeler 
büyük hacim ifade ett iğinden, hangierinin öncel ik le neşredileceğinin 
tesbit i için bir ekip çalışması yapılması gerekeceğini bildirmiştir. 

Ziya UMUR K. imizin 31 Mart 1979 tarihindeki celsede verdiği «UYA
NIŞTAN 1956 ya kadar masonik tarihimizle ilgil i belgeler» konulu 
tebliği üzerine, Daimî Heyet, Büyük Mahfi l ve Gran Loj'a ait Genel 
Kurul zabıtlarının öncelikle neşrine ve bunun için keyfiyetin Bü. Lo. 
nın muvafakatine sunulmasına karar veri lmiştir. Bu hususta Ziya 
UMUR K. tarafından hazırlanan rapor, Bü. Görevli ler Kurulunun 8 
Eylül 1979 tarihindeki toplantısına sunulmuş ve bahse konu belgele
rin perderpey neşredilmesinin kararlaştırıldığına dair Bü. Sek. l igin 
10 Eylül 1979 tarihl i yazısı, L. mızın 29 Eylül tarihindeki celsesinde 
okunmuştur. Bu vesile ile de Bü. L. miza sonsuz teşekkürlerimizi tek
rarlarız. 

Suha UMUR K. imiz, yaptığı araştırma sonucunda, 1951-1956 yılları 
arasındaki Daimî Heyet, Büyük Mahfi l ve Gran Loj 'un kuruluş ve or
tadan kalkış tar ih ve tarzlarını tesbit edebildiğini ve böylece bunlara 
ait belgeleri tasnif etme imkânının hâsıl olduğunu L. mızın 22 Mart 
1980 tarihindeki celsesinde ifade etmiştir. 

L. mızın 22 Aralık 1979 tarihindeki toplantısında, Fikret ÇELTİKÇİ 
K.'imiz, üzerinde 10-15 senedir çalıştığı «Mason Tarihi»ni tamamladı
ğını bildirmşi ve, 319 büyük dakt i lo sahifesi halinde L mız Sekreter
liğine tevdi ett iği bu esernin yayımlanması kararlaştırılmıştır. Eserin 
yakında tabedilmesi beklenmektedir. 

Bu çalışmaların, tarihî araştırmalar yapacak olan K.'Iere sağlam birer 
temel teşkil edeceğini ve Türkiye Masonluk tar ihinin, yakın bir gele-
cekete, yazılabilir hâle geleceğini ümit etmekteyiz. 

Türkiye Masonluk tarihini yazmak isteyecek olanlar, MİMAR SİNAN 
Dergimizin sahifeleri arasında da aydınlatıcı bilgiler bulabileceklerdir. 
Semboller ve diğer masonik konularda yapılan araştırmalara müte
all ik olarak, son beş yıllık dönemde 15 adet kadar i lginç yazı Dergi
mizde yer almıştır. 

L. mızın ilk on yıllık faaliyet döneminde Dergimizin 16 sayısı çıkmış 
iken, bunu takip eden 5 yılda 36 ıncı sayısına erişilmiş olması, yılda 
4 sayı çıkarılmas: esasının tahakkuk ett ir i lebildiğini göstermekle, 
sevindiricidir. 
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L. mızın 31 Mart 1979 tarihindeki toplantısında kararlaştırı ldığı üzere, 
Dergimizin memleket dışına da gönderi lmesine başlanmış ve bu der
gilerin içerisine, yazıların İngilizce özetlerini ihtiva eden ve istenildiği 
takdirde tam metin tercümelerinin gönderi lebileceğini bildiren birer 
yaprak ilâve edilmiştir. Çeşitl i memleketlerdeki K. lerden, bir çok ya
zı tercümesi istekleri gelmiştir. Bu isteklerin giderek çoğalması, Der
gimizin memleket dışında rağbet gördüğünü bel ir tmekte ise de, L 
mızı, sür 'at le tercüme yaptırma zorunluğu gibi büyük bir müşkül ile 
karşı karşıya bırakmıştır. Bu arada, Arjantindeki «SIMBOLO» dergi
sinin Sekreteri Jul io L. FUENTENS K., memleketlerinde türkçe bi len
lerin bulunduğunu bildirerek, Dergimizdeki yazılardan diledik
lerini kendi di l lerine çevirtmek için müsaade istemiş ve bu müsaade 
verilmiştir. Ancak, diğer bütün obediyanslardaki L. ların aynı tarzda 
hareket etmeleri mümkün olamayacağından, ücretl i bir mütercimler 
ekibinin kurulması zarureti belirmiştir. Nitekim, son defa harice gön
derilen nüshaların (37. sayı) içerisine i lâve edilen yaprakta, tercü
melerin, dergi sahifesi başına, 3 $ karşılığında yapılacağı bi ldir i lmiş
tir. Bu it ibarla, yabancı dil bilgileri kuvvetl i olan K. lerimizin yardım 
ellerini uzatmalarına âcil ihtiyacımız vardır. 

Sahir ERMAN K. imizin ingil izce ori j inal metninden dil imize çevirdiği 
«REGİUS»ün Dergimizin 4 no. lu yayını olarak 1977 yılında neşredi l 
mesiyle, Masonluğun en eski belgesinin muhtevası okurlarımıza ka
zandırılmış o ldu. 

MİMAR SİNAN Dergisi, yayınladığı Bü. Üs. Mesajları ve masonik ha
berlerle, Bü. Lo. mızın yayın organı olma vasfını idâme ett i rmekte; 
araştırmalara ayırdığı bölümü ile L. mızın ana faaliyetini aksett irme
ye çalışmakta; felsefeye, sosyolojiye, masonik esaslarla incelemele
re ve ünlü masonlara ayırdığı, bölümleriyle de eğit ici bir rol oynama 
hedefini gütmektedir. 

Bu vesile ile, İç Yönetmeliğimizde gösteri len hedefe ulaşma yolunda
ki gayretlere sözleriyle, yazılariyle, ya da davranışlarıyla katkıda bu
lunan, L. mız mensubu olan ve olmayan bütün K. lerimize son derece 
müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Bü. Lo. mızın büro işleri yanında, L. mızın ve Dergimizin muhasebe 
ve muhabere işlerini de yürütenlere ve ayrıca iç hizmetlerde çalışan
lara (eski tabir i ile «hadim birader ve hemşirelere») de teşekkürü 
borç biliriz. 
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Pek tabiîdir k i , ham taşı yontan K. 1er olarak, Dergimizin kalitesini 
daha iyiye götürme yolundaki gayretlerimizi devam ettireceğiz. 

Çalışmalarını örnek itt ihaz ett iğimiz Quatuor Coronati L. sının kuru
luşundan bu yana olan neşriyatını ihtiva eden 89 ci l t l ik koleksiyonun 
İngiltere Bü. L. sından getirt i lerek, Bü Lo. mız kitaplağına konulmuş 
olması dolayisiyle de Bü. L. miza teşekkürlerimizi arzederiz. Bu kü l 
l iyat, masonik araştırmaları ile ün yapmış bir L. nın çalışmaları ve 
neşriyatı hakkında f ikir sahibi olmamızı sağlayacak ve L. mız çalış
malarının yönlendir i lmesinde bizlere ışık tutacaktır . 

L. mızın bu son beş yıllık faal iyet döneminde ilerlemeler kaydedildiği 
görülmekle beraber, Fikret ÇELTİKÇİ K. imizin ilk 10 yıllık faaliyet 
dönemi sonunda söylediği şu sözleri, aradan beş yıl geçt ikten sonra 
da tekrar lamak durumundayız : 

«L. mızın yaptığı işler ne kadar tatminkâr o lmaktan uzak olsa da, 
yine de fazla küçümsenemez.» 

«Gerek aslî üyelerimizin, gerek bütün L. larımızdaki bi lgi l i , hevesli ve 
araştırıcı K. lerimizin çalışmalarımıza gönüllü olarak katılmalarını 
aramamız ve teşvik etmemiz bir görev olmalıdır.» 

«1909'dan bu yana geçen günleri yaşamış olan K. lerden bugün hâlâ 
aramızda olanlar vardır. Onların bi ldiklerini, belir l i bir plan dahilinde 
toplamamız ve arşivlerimize birer not halinde yerleştirmemiz çok de
ğerli bir çalışma olacaktır.» 

L. mızın yirminci kuruluş yı ldönümüne ve daha sonraki yıl larına, bu
günkünden daha başarılı ve daha gelişmiş olarak ulaşılması için ya
pacağımız azimli çalışmalarda E. U. M. yardımcımız olsun. 
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FELSEFE 

1 

İnsanoğlunun Düşünsel Evrimde 
Eriştiği Doruklar 

Cevad Memduh ALTAR 

«Devlet Armasını sem
bolik bir insan başı olarak 

temsil etmeli!» 
Kemal ATATÜRK 

Kişinin ve toplumun biçimlendi-
ri lmesinde, bireysel evrimin kat
kısı olağanüstü önem taşır; ve 
bireyin toplum düzenini oluştur
madaki rolü de büyüktür. Ne 
varki kişisel ya da toplumsal ey
lemlerde, aklın bazan da iki 
karşıt anlayışa yolaçan etkinl i 
ğini gözden uzak tutmamak ge
rekir; bunların da genell ikle 

«olumluluk» ve «olumsuzluk» 
davranışları olarak nitelendir i l
meleri gerekeceği doğaldır. Gö-
rülüyorki kişiye ve topluma yö
nelik düşünce, anlayış ve yargı
nın tek i t ici gücü olmanın niteli
ğini taşıyan akl ın, duygusal dü
şünce ve aksiyonlara da güç ka
zandırmadaki etkinl iği önemli
dir; sevgi ya da nefret, acıma ya 
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da acımasızlık türünden psiko
lojik davranışlara bile yönvere-
bilmedeki katkısı inkâr edilmez 
bir gerçektir. Yalnız bu gerçek, 
kişi ve toplumdaki «olumluluk» 
ya da «olumsuzluk» hallerinin 
nereden kaynaklandığını açıkça 
kanıt layacak güçtedir. 

Kişide ve toplumda her şeyden 
önce «hoşgörü»'ye yönelik iste
ğin, olumlu davranışın, vani dü
şüncede evrimin en üstün örne
ği olduğu genell ikle benimsen
miştir. Yalnız burada hoşgörü 
(tolerance) ile, hatayı ve suçu 
umursamamazlıktan gelen ih
mâl (indulgence) türünden iki 
karşıt davranışın, birbir inden ke
sinlikle ayırt edilmesi gerekir. 
Onun içindirki hoşgörü, her şey
den önce insanın, kendi kişi l iği
ne olduğu kadar, başkalarına ve 
toplum düzenine zarar verme
yecek niteliğe sahip düşünce, 
görüş, anlayış, yargılayış ve 
davranışındaki başkalığı, sabır 
ve tahammül ile karşılayabilme 
halidir. Bu tür davranışlara kar
şıt görüşlerin, cebir ve güce 
başvurma gibi dogmatik yön
temlere elatmadan, uygc rca tar
tışarak, inandırarak benimseti 
lebilmesi, yani düşünsel evrim
de üstünlük düzeyine ulaşabil
menin verdiği güvenle sindiri le-
bilmesi olanaklarının araştırıl
ması, ideâl bir to lerance örneği 
olmanın nitel iğini taşır. 

İnsanoğlunun düşünsel gelişi
miyle orantılı olarak değişik bi
çimlerde yorumlanabi len hoş
görü, bir başka ilginç anlayışa 
göre de: «Kişinin hatasında, 
başkalarının, hatta toplumun da 
payı olduğu görüşünü benimsi-
yebilmenin felsefesidir.» O hal
de kişi ve toplumdaki hoşgörü
ye yönelik çabayı, akılsal ve 
ruhsal evrimin en üstün örnek
lerinden biri olarak nitelemek 
yerinde olur. 

İnsanoğluna hoşgörüyü destek
leyip güçlendirmede yardımcı 
olan psikolojik kanı faktörler inin 
en başında iyi, doğru ve güzel 
gibi, ideâl estetiğe dayalı üç te-
mel-yargı yeralmaktadır. Şurası 
unutulmamalıdır k i , mi lâttan 
yüzyıl larca önceki ve sonraki 
Stoa fi lozoflarına (Zenon 350-
264 m. ö., Epiktet 50-138 m.s.) 
göre, insanoğlunda doğuştan 
varolduğu kabul edilen doğru-
yargı prosedürü, antik dönem
lerden bu yana, Grek ve Roma 
hukukunun olduğu kadar, din
sel-, laik- ve çağdaş-pozit i f -hu-
kukun bile temelini oluşturma 
gücünden hiçbir şey kaybetme
miştir. Bununla bir l ikte, insan
oğlunda doğuştan varolduğu: 
antik, dinsel, gücünün, bazan 
da düşünsel evrimin gelişebil
me yeteneğini kaybetmesi yü
zünden moral arınmışlığı yitir
me tehlikesinden kendini her 
zaman koruyamamış olduğu 
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gerçeğinin de gözden uzak tu
tulmaması gerekir (!). 

Aklın gelişimini gereğince sür
dürebi lme çabasına, olağanüstü 
nitel ikte sahip bulunan büyük 
düşünürlerden bazılarının geniş 
ölçüde katkıları olmuştur. Nite
kim insanoğlunun yanlış yola 
ayak basmasını önlemeye çalı
şan semavî-dinlerin kurucuları 
peygamberler i le, düşünü, hayra 
yöneltmede başarılı olan mür
şitler, hatta moral prosedürü, 
stat ik-ahlâktan dinamik-ahlâka 
dönüştürebi lmenin gayret ine ka
pılan bazı f l iozoflar, insanoğlu
nun mutluluğuna yönel ik i lkele
rin çoğunda birbir lerine oldukça 
yaklaşmışlardır. Ve böylece bin-
yıl lar boyunca sürüp giden dü
şünsel çaba diyagramının ilk di
l imleri, önce doğal olarak güçlü 
bir «Ahiret Kültürü» oluşturmuş, 
daha sonraki di l imler, aşağıd-
kısaca belirt i len bell ibaşlı ha 
reketlere sahne olmuştur, şöy 
leki: salt-akla ön plânda yer-
vermiş olan fi lozof Immanuel 
Kant (1724-1804), dünya işlerine 
yönelik bir düşüne özen göster
miş, Emst Haeckel (1834-1861) 
ve Friedrich Nietzsche (1844-
1900) gibi düşünürler, dünyasal-
laik bir felsefeyi oluşturmuşlar, 
f i lozof Rudolf Eucken (1846-
1926), sadece dünyaya dönük 
bir felsefe ile yet inmemiş, daha 
çok idealist bir düşünü benim
semiş, azçok dine bağlı metaf i 

zik bir görüşe yorumlarında yer-
vermiş; ve eninde sonunda dü
şünsel d iyagram, çağdaş-laik-
pozit ivist bir felsefeyi de di l im
leri arasına a lmaktan geri kal
mamıştır. Böylece, düşünsel ev
rimin yüzyıllar boyunca ulaştığı 
değişik doruklardan her hangi 
birini kabul ya da red hal i , bi
reyin akılsal plânda elde edebi
leceği yorum gücüne bağlı o l 
makta ve çeşit l i düşün ayrılık
ları arasında meydana gelen 
karşıt görüşlerin ortalaması ise 
kolay kolay bulunamamaktadır. 
Ne varki düşünsel evrimin öne
mine gereğince özen gösterebi
len toplumlarda azçok ortak bir 
çizgiye yaklaşabil ir le eği l imi, 
ancak gölge-ışık kontrastlarının 
oluşturduğu kendine özgü bir 
görünümün içinde dengeli bir 
yaklaşıma dönüşebilmektedir. 

Buraya kadar yapılan inceleme
lerden anlaşılmaktadır k i , tar i 
hin akışı içinde vaki vaki t birey
sel inisiyatif lerle erişi lebilen dü
şünsel evrim doruklarının, bir
birlerini, kronoloj ik bir oluşum 
cinde tamamlayarak bir bütüne 

dönüşmeleri sözkonusu değil
dir. Bu durum karşısında, aklın 
evrimsel çabasında, insanoğlu
nun düşünme ve yargılama güç
lerinden, çağdaş uygarlığın bek
lediği tek ortak i lke, günümüzde 
yalnız bi l imin önderl iğine tanın
ması gereken Önceliktir (!). Bu 
nedenle, cumhuriyetimizin ku -
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rucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk 'ün, böylesine bir önce
l iğ i : «Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir!» i lkesiyle niteleyerek 
oluşturduğu kanı, idealist hatta 
realist düşünceye en uygun bir 
felsefedir; ve onun için Ata, ak
la üstünlük tanımış ve: «Gaye 
düşüncedir!» demiştir. 

Semavî-dinlerin, yeni zamanlara 
özgü düşünsel evrimin bazı ün
lü f i lozoflarını etki lemiş olduğu 
da bir gerçektir . Ni tekim 17.-19. 
yüzyıl larda yaşamış ünlü düşü
nürlerden: René Desco rtes'a 
(1596-1650) olduğu kadar, Ni
colas Malebranche (1638-1715), 
Serbati Rosmini (1797-18555) ve 
Vincenzo Gioberti (1801-1852) 
gibi f i lozof lara, Yeni-Kant'çı lara 
(Neukanti l ismus), hatta Eduard 
von Hartmann'a (1942-1906) bi
le, Tanrı varlığını arama yolun
da semavî-dinler yardmıcı o l 
muşlardır. 

Her şeyden önce imana (inanca) 
dayalı anlayışa öncelik tanıyan 
semavî-dinler, teori ve aksiyon
da görüş ve anlayış ayrılıklarını 
içermelerine karşın, düşünsel 
yaşamın oluşturduğu doruklar 
arasında en büyük doruğu mey
dana get irmiş olmanın önemini 
taşımaktadırlar. Hatta düşünsel 
gelişimin öteki doruklarına, spe
külat i f araştırmalarla katkıda 
bulunabi lmenin gayretine düşen 
fi lozofların büyük bir kısmı, as

lında semavî-dinler doruğu nü
fusuna kayıtlı düşünürlerdir. 

İnsanoğlunun düşünsel evrim 
çabası, daha başka inanç do
ruklarının meydana gelmelerine 
de olanak sağlamıştır. Örneğin, 
bin yıl lar boyu uzak-doğu ulus 
larının akılsal ve ruhsal davra
nışlarına egemen olan çok sa
yıda inanç tür ler i gel ip geçmiş
tir; ama uzak-doğuda oluşan-
Brahma, Buddha (Buda) (550-
480 m.ö.) inançları ile Konfuzius 
(551-478 m. ö. felsefesinin, in
sanoğlunun akılsal ve ruhsal 
gelişim çabasında önemle yer-
alan öğreti ler oldukları şüphe 
götürmez bir gerçektir, 

Akılsal ve ruhsal evrimin Tanrı 
varlığını araştırma çabasına, 
büyük düşünürler in çoğu, çeşit l i 
açı lardan değinmişlerdir; ve yo
rumların tümünde, gerçek nite
l iğinde oluşan tek yaklaşım ise 
«sonsuzluk»'tur. Kaldı ki son
suzluk kavramı üstünde eksik
siz birleşen düşünürler, insanın 
her şeyden önce uyumsuzluğun 
bunaltıcı baskısı alt ında, mut
luluğun ve adalet in özlemini 
çekmenin, tutkusal davranışını, 
akılsal gelişime eş oranda ar ın-
dırabilmenin gayret i içinde o l 
duğu kanısını da paylaşmakta
dırlar. Ve gene bu düşüıjürler, 
aklı gel işt irme yolunda olgun
laşma gerçeğine inanmış kişi
lerin, duygusal yaşamlarını, ta-
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nıma, isteme, hatır lama türün
den üç psikoloj ik temel üstünde 
işleyip zenginleşt irebi lmenin ça
basına kapılmış olmaları gere
keceği üstünde de bir leşmekte
dirler. Onlara göre, insanoğlu
nun hatır lama psikoloj isini ge
l işt irmesi, güncel bi l incin de ge
lişip olgunlaşmasına olanak 
sağlamatadır k i , kişinin büyük 
işlere başarıyla elkoyabilme is
teği , sadece bu tür bir psikolo
jiden güç almaktadır; ve insa
nın «tanıma» (sevme, inanma) 
gücü ile «isteme» gücü ise, an
tik felsefenin de benimsemiş o l 
duğu gibi , ruhsal yaşamı yücel
ten iki temel faktör olmanın ni
tel iklerini taşımaktadırlar. An
tik felsefenin «uyanıklık hali» 
(intellectuel) olarak nitelediği 
bu durum, ruhsal yaşamda ay
rıca «korku», «tutku», «neş'e», 
«keder» hatta «kin» ve «nefret» 
türünden psikoloj ik faktör ler in 
bile meydana gelmelerinde baş
lıca etken olmaktadır. 

İnsanlığın akılsa! ve ruhsal ev
rimde ileri aşamalara ulaşma
sında, 10.-13. yüzyıl larda yaşa
mış islâm düşünürlerinin katkı 
lan da büyüktür. Hatta yakın 
doğunun, haçlı seferleriyle bir
l ikte, düşünde, kül türde ve sa
natta, batıya çok şey vermiş o l 
duğunu, batının bellibaşlı düşü
nürleri, yazılarında önemle be
l irtmektedir ler. Batının, islâm 
fi lozofları eliyle, antik kül türün 

Aristo ve Platon gibi en başta 
gelen düşünürler ine, orta-çağ 
bağnazlığının sımsıkı kapattığı 
kapıları yeniden açabi lme ola
nağını elde etmiş olması da, do
ğudan etki lenişin en önemli ör
neklerinden biridir; ve aklın üs
tünlüğüne açık olan islâm dü
şünü, böylece batı düşününü ve 
özell ikle hıristiyan mistisizmini 
geniş ölçüde etki lemekten geri 
kalmamıştır. 

10.-13. yüzyılların islâm düşü
nürlerinden, kronoloj ik sıraya 
göre adlarına ön plânda deği
nilmesi gerekenler arasında: Fa 
rabî (doğumu 9. yüzyıl sonları-
950 m. s.), İbn Sina (980-1037 
m.s.), Mevlânâ Celâleddin-i Ru
mî (ölümü 1237 m. s.) ve Yunus 
Emre (1238-1320? m. s.) gibi 
Türk büyükleri ile, İbn Rüşd 
(1126-1198 m. s.) ve Sadî (1184-
1291 m. s.) gibi Arab ve İran bü
yükleri de yeralmaktadır. 

Farabî, kendi felsefesini, Aristo 
mantığı ve fiziği ve ayrıca Roma 
ve Grek mistizismi (Yeni-Pla-
toncular) ile de bir leştirmiş, 
böylece meydana getirdiği eser
lerle hıristiyan skolastizmini de 
etkilemiştir. 

İslâm teoloj isinin kurucusu olan 
büyük tıb bilgini ve fi lozof İbn 
Sina da, kendi felsefesini, Aris
to mantığı ve Yeni-Platoncula-
rın felsefesi üstünde oluştur-
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muştur. Bu büyük bi lginin, özel
l ikle Aristo felsefesi üzerine ver
diği bilgiler, önce 1493 ve 1495 
yıllarında Venedik'te latinceye 
çevri l ip baslıarak rönesaası te
melden etki lemiş, 1593 ve 1658 
yıl larında Roma'da latinceye 
çevri len tıbba ait eserleri ise, 
yüzyıllar boyu, doğu ve batı 
dünyasına egemen olmuştur. 
Onun içindirki İbn Sina, uluslar
arası tıb dünyasında: «Bilimin 
Şahı!» lakabıyla nitelenmiştir. 
Düşünsel evrimin, zamanında 
en yüce doruğuna ulaşmış bu
lunan İbn Sina'nın, insanoğlu
nun düşün gücü üstündeki yo
rumu kısaca şöyledir: «Düşü
nün özü tanrısaldır; bu öz doğa
da bedenleşir, akılda anlamla-
şır!». 

Ünlü Arab bi lgini Gordobalı İbn 
Rüşd'ü bile zamanla unutan is
iàm dünyası, İbn Sina'yı yaşat
maya özen göstermişt ir ; ve bu 
büyük bi lginin eserlerinden ba
zıları da 1875, 1907-09 yıllarında 
almancaya, 1889-99 yıllarında 
ise fransızcaya çevri lmiştir. 

İslâm mutasavvıf ları arasında 
Türk düşünürü Mevlânâ Celâ-
leddin'i Rumî'nin, insanlığa yö
nelme, gerçek sevgiye erişme 
yolunda Mesnevî ile hitabetme-
si , akılsal ve ruhsal yaşamda 
yücelebi lmenin özlemini, değme 
düşünürün ulaşamadığı zirvede 
kutsallaştırmıştır. 

Anadolu halk tasavvufunun en 
büyük ozanı Yunus Emre de d i 
vanında, düşünsel ve ruhsal ev
rimde üstünlüğün en ileri doru
ğu olan sevgiye tanıdığı önce
l iğin, akla, hayale sığmayan ör
neklerini vermiştir. 

Yunus, dünyaca kut lanan diva
nında: sevgiyi, hoşgörüyü, eşit
l iği, doğa sevgisini ve düşünce
de olağanüstü yücel iğe örnek 
olan daha nice evrensel duygu
ları, kişi l iğine özgü anlatımla di
le getirmiştir. 

Orta-çağ teoloj isini olduğu ka
dar, rönesans felsefesini de de
rinden etki l iyen, ünlü Arab bi lgi
ni Gordobalı İbn Rüşd ise, zama
nında dinsel otori teyi başlıcG 
baskı aracı olarak kullanmış o-
lan yönetimlerce, antik-felsefe 
ve özell ikle Ar isto felsefesi ile 
uğraşmaktan kesinlikle mene-
dilmiştir. İbn Rüşt de -İbn Sina 
gibi- batıya unuttuğu Aristo'yu 
yeniden tanıtmıştır. 

İbn Rüşd'ün, yaratılışın sonsuz
luğu, insanoğlunun doğuştan 
doğru yargı gücüne sahip o ldu
ğu ve insan için «kaza ve ka
der» diye nitelenen herhangi bir 
alınyazısının sözkonusu olama
yacağı yol lu felsefesi, zamanın
da çok az kişi tarafından be
nimsenmiştir. 

İranlı büyük şair Sadî'ye gel in
ce : 
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Düşünsel evrimine mistik doğ
rul tuda yönveren Şirazlı Sadî, 
o n d i felsefesini, gerçek ya da 
hayalden yol serüvenleri olarak 
değerlendirmiştir. Sadî'nin, şiir, 
düzyazı, ya da bu iki türün ka
rışımı şekl inde oluşturduğu e-
serlerden Gülistan adlı eseri, 
1654, 1846 ve 1864 yıl larında, 
Bustan adlı şi ir leri 1850, 1882 
yıl larında, Divanı ise 1894 yılın
da almancaya çevri lmiştir. 

Buraya kadar, insanoğlunun 
düşünsel evrimde erişt iği yüce 
dorukları azçok saptayabi lme 
amacıyla yaplıan araştırmayı, 
doğu ve batı dünyasının kültür 
mirasları olarak, birbir ine sırt 
çevirmiş iki coğrafya bölgesine 
ayırmadan gelişt irmek daha 
doğru değil mi? Kaldıki insanlı
ğın düşünsel ve fiziksel evrim 
çabası, ilk olarak ünlü tar ihçi 
Bodrumlu Herodot (484-420 m. 
ö.) tarafından «doğu» ve «batı» 
insanına özgü ayrı, ayrı uğraş-
larmış gibi nitelendiri lerek, iki 
ayrı kamp halinde incelenmiş, 
böylece Herodot, sonuçlandırı l
ması olanaksız bir doğu, batı 
ayırımının öncüsü olmuştur. A-
ma işin içyüzü büsbütün başka
dır. Nitekim tar ihçi l iğ in babası 
olarak nitelenen Herodot için 
doğu ve batı anlamları , Hel len' 
ter ile Hellen'ter dışındaki ulus
ların özell iklerini, azçok tarafsız 
açıdan yorumlayabi lme isteğine 

yönelik bir temel- i lke olmanın 
önemini taşımaktadır. Böylesi
ne bir i lkenin, bir bakıma günü
müzdeki doğu, batı anlaşmazlı
ğının ilkel hücresi olduğu da bir 
gerçektir. Bizim buradaki ince
lemelerimizin temel amacı ise, 
Herodot ' tan gelen doğu, batı 
ayırımının, zamanla daha çok 
polit ik nitel ikte oluşturduğu an
laşmazlığı bir yana it ip, doğu 
ile batı arasında başgösteren 
düşünsel evrim alışverişine ör
nek olabilecek nitel ikteki kişileri 
ve belgeleri bulup gün ışığına 
çıkarabi lmektir ; ve yapılan da 
odur. 

Bireyin, dolayısıyla toplumun, 
akılda ve ruhda özlenen üstün
lüğe ulaşabilme çabasını aksa
tan tek faktör: «doğru» ve «yan
lış» gibi iki karşıt unsur ara
sında, dünya varolalı sürüp gi
den amansız savaştan başka 
bir şey değildir; ve doğuda o l 
sun, batıda olsun, büyük din ku
rucuları i le, büyük düşünür ve 
fi lozoflar, hep bu çetin savaşı, 
mümkün olduğu kadar zararsız 
hale sokabi lmenin, hatta insan
oğlunu, düşünsel evrimin değe
rine içtenlikle inandırabilmenin 
gayretine düşmüşlerdir. Nitekim 
yeni zamanlarda olduğu gibi 
son zamanlarda da bu andaçla 
kaleme sarılmış, yanlış doğruya 
çevirebilmenin çabasına katkı 
da bulunmuş olan batılı büyük-
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ler orasında, yukarda değinilmiş 
olanlardan başka, aşağıda adla
rı kronoloj ik sıraya göre açık 
lanmış bulunan f i lozofları da 
gözden uzak tutmamak yerin
de olur: G. W. Leibniz (1646-
1716), J . G. Herder (1744-1803), 
W. F. Hegel (1770-1831), F. 
Schlegel (1772-1829), A. H. Lot-
ze (1817-1881). 

İnsanlığın akılsal ve ruhsal ev
rim çabasına olumlu yolda kat
kıda bulunmakla ün yapan kişi
lere gösteri len ilgi çok değişik 
ir. Birey ya da top lum, herhangi 

bir düşünsel görüş ve anlayış
tan etki lenebil ir; hatta bu etki-
lenişte alabi ldiğine dogmatik de 
olabil ir. Bu tür çabalardan ba
zıları da, karşıt bir tutuma baş
vurarak, herhangi bir eğil ime 
kesinlikle bağlanmaktansa, çe
şit l i düşün ve yorumların en çe
kici lerini derleyip topcrl ıyabi l-
menin hevesine kapılır; yani 
bunlar, bi l indiği gibi , filozofik 
terimiyle «Seçmeci»dirler, yani 
«Ğlectique»'dirler ve gene bun
ların, söylenenlerin en İyi, en 
doğru ve en güzelini arayıp bul
ma gayretleri ise «Seçmecil ik»' 
tir, yani «eclectisme»'dir. Şimdi 
de ünlü bir araştırıcının bu 

(*) Represäntanten religiöser und pro

faner Weltanschauung, Verlags

buchhandlung Karl Ohliriger, Mer

gentheim 1922. 

alanda oluşturduğu éclectique 
bir yorumu gözden geçirel im : 

İnsanlık tar ihinde, akılsal ve 
ruhsal evrime ulaşma yolundaki 
çabalara emeği geçen büyük 
düşünürlerin bireye ve topluma 
sağladıkları kül türü, Alman fel
sefe tar ihçisi J . P. Steffes, do
ğu, batı ayırımı yapmadan, do
ğa ile kıyaslayarak oluşturduğu 
éclectique bir tabloyu gözönüne 
sererek yorumlamıştır. 

Steffes' in: «Dinsel ve Laik Dü
şünün Öncüleri» başlılık ki ta
bında (*) yeralan bu yorum, dü
şünsel evrimin simgesel tanımı 
olduğu kadar, alabi ldiğine ro
mantik bir övgü olmanın nitel i
ğini de taşımaktadır; ve Steffes 
bu açıklamasında, insanlığa de
ğişik açı lardan ışık tutan düşü
nürleri, karanlık bir dünyada 
yükselen ulu dağların dorukları
na, insanlığa ulaştırdıkları yüce 
düşünürleri ise, yüksek dağ lar : 

dan vadilere boşanan, yaşam 
dolu serin sulara benzetmekte
dir. Ne varki bu sular, kopup 
geldikleri kaynakların özell ikle
rine göre, vadilerde umutla bek
leyenleri etkileyebil ir ler. O ulu 
dağların ancak eteklerine sığı-
nabilen insanlar ise, ayaklarının 
altındaki dünyanın sarsıntısın
dan gelen korku içinde, umutla 
bekledikleri günün ne zaman 
doğacağının kaygısındadırlar; 
ve Steffes, bu électique yoru-
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munda kısaca şöyle demekte
dir: «Yaşamı, yalnız yaşam, aklı 
da yalnız akıl canlandırır. Dü
şünsel güce sahip olan her in
san, evrenin uçsuz bucaksız 
derinl iklerine uzanabilmenin, ev
reni olduğu gibi kucaklayabi l -
menin, Tanrıyı sezebilmenin öz
lemi içindedir. Ve bunlar, büyük 
dehalara yönelmekten kendileri
ni alamazlar; çünkü umudu ve 
tatmini ancak onlarda bulacak
larını bi l ir ler... Serin, canlı su
lar, günün parlak ışınları, dağ
lardan süzülerek vadilere iner
ler. Akşam güneşleri , kıpkızıl 
renkleriyle doruklara seril irler. 
Gece vakti gökyüzünde parılda
yan yıldızları, ancak karanlık 
dünyamızın tek tanığı olan o do
ruklar seyrederler. Onları, daha 
üstün dünyaların rüzgârları sar

maktadır; ve onlar sonsuzlukla 
başbaşadır; evrenin sınırına ta 
uzaktan elatan da onlardır. Ama 
büyük çığlar, kasırgalar, korku, 
dehşet, baskı ölüm bile, gene o 
dağlardan sıyrılarak vadilere 
inerler. Günün parlak ışınını, 
girdaplara gizlenen devler ve 
ejderler yokederler. Ve insan
lar, o dağların eteğinde korku 
içinde beklerler, çünkü bastık
ları dünyanın da sarsılıp sal lan
ması, onların güvencini yitir
miştir. 
İşte insanlığın büyük başları da 
o dağların doruklarına benzer
ler, bunların bazıları aydınlatır, 
ışık verir, bazıları yakar, yıkar, 
korku saçar. Ne varki yakıp yı 
kan, korku saçan rüzgârların 
çoğu, temizleyen, arındıran ve 
yücelten fırtınalardır.» 
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İçimizdeki Levhimahfuz (II) 
İSLÂM FELSEFESİ AÇISINDAN YAZGI GEREKİRCİLİĞİ 
KAVRAMI VE MASONLUK İLKELERİ 
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

Naki Cevad AKKERMAN 

«Ey sen k i , i lâhi sırların nüshası ve 
Tanrısal cemalin aynasssın; âlemde 
ne varsa senin dışında değildir. Ne 
istersen kendinden iste. Aradığın da 
bizzat sensin.» (*) 

Mevlâna Celâleddin 
Rumî 

(1207-1273) 

İçimizdeki levhimahfuz başlığı altında «Gerekircil ik : déterminisme 
ve bu açıdan fiziksel ve ruhsal nitel ikleriyle doğa tarihinde insan» 
konularını kapsayan yazımızın birinci bölümünde, gerekirci l ik öğret i
sinin tanım ve kaynağı ile mecazi anlamda içimizdeki üç levhimah
fuz üzerinde durulmuş ve incelemeyi kolaylaştırmak için öğret i , (A-
B-C) olarak üç paragrafa ayrılmıştı. Bunlardan konumuzu oluşturan 
C paragrafını bir kez daha sunuyoruz : 

(*) Farscası: İy nüsha-i esrar İlâhi tu i 

Vi ayine-i cemal-i İlâhi tu i 

Birun zi tu nist çi dur âlem hest 

Der hot bi talep herçi hahiki tu i. 
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(C — Evrende olup biten olayların, Tanrının tümel irade ve buyruk
larının değişmez ve değiştir i lemez zorunlu eylemleri olduğunu 
ileri süren dinsel bir inanç gerekirci l iği «Tanrıbil imci yazgı-
cılık-kadercil ik»). 

Felsefi adı yukarda işaret edildiği gibi «Tanrı bi l imci yazgıcılık ya da 
kaderci l ik: fatal isme théologique» olan bu öğret i , metafiziksel bir 
gerekirci l ik kavramı nitel iğinde İslâm dininin iman koşullarından bi
risini oluşturmaktadır. Tıpkı; Tanrı, hi lkat, madde, hayat, ruh ve Kâi
nat kavramlarında olduğu gibi , din bi lginlerince birbir ine ters düşen 
yorumlarla yüzyıllar boyu tartışma konusunun ve bir sürü mezhepler
le yüzlerce tar ikatın kuruluşunun nedenleri arasında yeralan bu öğ
retinin temel anlam ve anlatımını içeren ve yazımızın metninde sık 
sık geçecek olan birkaç sözcüğün tanımlarını anımsamakta yarar 
bulmaktayız : 

Kader : Değişmez bir karar ile kimi vakit iyilik ve en çok kötülük ha
zırlamış bulunduğuna inanılan doğa üstü güç. (T. D. K. Söz.) 

Kadercil ik : Bütün olan şeylerin Al lah tarafından önceden değişmez 
bir yolda tesbit edildiğine inanan felsefe. (T. D. K. Söz.) 

Kader : Alın yazısı, Tanrı'nın ezelden bütün yaratıkları için olmasını 
buyurduğu şeyler. (Osmanlıca Türkçe sözlük.) 

Talih : Raslant lar ın idare ett iğ i , böylelikle insanlara iyi veya kötü 
drururr lar hazırladığına inanılan doğa üstü güç (T. D. K. 
Söz.) 

Yazgı : Alın yazısı, kader. (T. D. K. Söz.) 

Bu sözcüklerin yerl i ve yabancı sözlüklerdeki tanımı da birbirlerine 
benzer. 

Birbirini bütünleyen bu tanımları, insanlık tarihi boyunca kesintisiz 
akış halinde sürüp gelen metafiziksel bir gerekirci l ik inancının özet
lenmiş bir ikimi olarak kabul edebiliriz. Ne var k i , insanlık tar ihi 
boyunca kesintisiz akış halinde olan düşünsel yetiler, özell ikle insan 
özgürlüğünü ilgil iyen bu gibi soyut kavramlar ve doğmalar karşısın
da daha başka felsefi öğreti ler, daha başka nesnel inanç yolları ara
yıp bulmuşlardır (*). 

(*) Layıktez tarafından, derginin onuncu sayısında yayınlanan tMukadderat 

hakkında» başlıklı yazıda, öteki dinlerin ve antikçağ düşünürlerinin bu konuya 

ilişkin öğretileri hakkında geniş bilgi vardır. 
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Yazımızın bu ikinci bölümünde, dergi sayfalarının müsaadesi ö lçü
sünde, kanıt lariyle açıklamaya çalışacağımız temel konular da bunlar 
olacaktır. 

TANRIBİLİMCİ YAZGICILIKTA TEMEL K A V R A M : 

Evrende ve insanlar arasında geçen her olay, Tanrı buyruğunun ve 
ezelde l e v h i m a h f u z'da yazılı tanrısal takdir in ürünüdür. Tanrı 
tarafından saptanmış elan olayların, oluş ve akış gücünü değiştir
meye insan gücü yeterl i değildir. İnsanlar, bir bakıma niteliğine akıl 
erderimedikleri bir gücün tutsağıdır, bu bakımdan neşe ve mutluluk 
getiren olay ve olgular, nasıl sevinçle karşılanıyorsa, hoşa gitmeyen 
kötü sonları da, Tanrı istencinin gereğidir diye huzur ve sabırla kar
şılamak zorundadır. Evrenin ve içindeki canl ı , cansız neler varsa ve 
bu arada hayır ile ş e r r h , iyi ile kötünün, acı tat l ı bütün olayların ya
ratanı Tanrı'dır. Herşey, O'nun yüce takdir i ile olur. O, sonradan ola
cak şeylerin hepsini, nesil olacaklarsa öylece ezelden bilir. O'nun bu 
bilgisine « k a z a » ve vakti gelince de herşeyi ezeli istencine gö
re ve uygun bir şekilde eylem haline koymasına da, yazgı, k a d e r , 
ta l ih denilir. 

LEVHİMAHFUZ KAVRAMI : 

Her tür lü değişikl iğe karşı saklanmış, korunup gözeti lmiş, olmuş ve 
olacak Tanrı takdir ler inin ezelde yazılı bulunduğu l e v h a diye 
tanımlanan ve yorumlanan levhimahfuz, Kur'ânın Buruç suresinin 21 -
22. ayetlerinde geçen bir deyimdir : 

«Ey Muhammedi doğrusu sana vahyedilen bu ki tap levhimahfuz'da 
bulunan şanlı bir Kur'andır.» 

Başkaca, Kamer suresinin 52-53. üncü «İnsanların yaptıkları herşey 
kitaplarda kayıtlıdır, küçük büyük satır satır.» 

ayetleriyle Nemel suresinin 75. «Yerde ve gökte görülmeyen herşey 
şüphesiz kitab-ı mübinde yazılıdır.» 

ayetindeki buyrukların içerdiği Tanr ıca ve Kur'ana il işkin yargılarla 
da, dolaylı olarak levhimahfuz kavramı arasında bir bağlantı kurul
maktadır. Yorum olarak; bu kavramın, evrende olup biten herşeyi 
kayıtsız, şartsız Tanrı istencine bağlayan kaderci doğmadan doğdu
ğu ileri sürülmekle beraber, aşağıda açıklanacağı gibi bunun, etkin 

27 



akıl ve gönül olarak bir anlam taşıdığını savunan, ya da kökünden 
reddeden yorum ve inançların bulunduğunu da belirtmek gerekir. 

İSLÂM DİNİNİN İMAN KOŞULLARI ARASINDA «KADER» İLKESİNİN 
NİTELİĞİ : 

Çocukluğumuzda ninelerimizin ve okul larda hocalarımızın, Arapça-
sıyla bir l ikte bize ezberlett ikleri İslâm dininin farzlarını oluşturan 
oruç, namaz, hac, zekât ve şahadet kelimesi gibi beş i lkeden başka, 
yine İslâm'da imanın koşullarını oluşturan ve «Amentü : iman ettim» 
sözcüğüyle başlayan «Tanrı'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamber
lerine, ahiret gününe, kadere (İyi kötü herşeyin Allahın takdir ve ya
ratması ile olduğuna) inandım» ilkelerini hepimiz biliriz. Bunlar ara
sında kader kavramı, hem anlam ve hem de Tanrısal buyruk açıların
dan müslümanlıkta, din ve dünya işleri hakkında ana kaynaktan 
yararlanarak kurallar koyan fıkıh bilginleri arasında çetin tartışma
lara konu olmuştur. Önce şunu belirtmek gerekir k i , iman koşullarını 
içeren Amentü, ne bir ayet ve ne de bir duadır. Kapsadığı altı i lke
den «kader» kavramının dışında kalan beşi, kaynaklarını Nisa sure
sinin 136. ıncı cyetinden alan bir formüldür. 

«Ey insanlar! Tanrı 'ya, peygamberlerine, peygamberlerine 
indirdiği ki taba ve daha evvelce indirdiği kitaba inanmakta 
sebat gösterin. Kim Tanrı'yı, meleklerini, kitaplarını, pey
gamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz derin 
bir sapıklığa sapmıştır.» 

Dikkat edil irse bu ayette, Amentü'nün yalnız beş koşulu vardır ve 
kadere iman yargısı yoktur. Gerçi Kur'anda, Tanrı'nın herşeyi ka
derle yaratt ığına.ve herşey için bir kader ve vakit tâyin ett iğine ait 
ayetler vardır. Fakat bu ayetlerde, yukardaki Nisa süresindeki ayette 
saptanan iman koşulları gibi belirgin ve açık bir hüküm yoktur. 

Ayrıca Amentü'de geçen hayır ve şerrin Al lah' tan olduğuna il işkin il
kenin dayandığı sanılan Nisa suresinin 79. ayeti de şöyledir : 

«Sana iyilik gelirse Al lah' tan, sana kötülük dokunursa kendindendir.» 
Bu arada, iman koşulları konusunda Hz. Muhammed'e atfedi len bir 
hadis üzerinde de durmak gerekmektedir. Kur'andan sonra en gü
venilir eser olarak nitelendiri len ve İsmail el Buharı (716-778) tara
fından altı c i l t halinde hazırlanan Buhari adlı ünlü ve görkemli yapıt-
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ta, 600.000 hadisten ge-çek olduğuna inanılarak ele alınan 7275 ha
dis arasında Ebu Hüreyre'nin rivayet ett iği olay i lginçtir: Bir gün bir 
bedevi Hz. Muhammed'e imandan sormuştur. Aldığı yanıt şudur : 

«Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, öldükten sonra ye
niden diri lmek olacağına, bir mahşer günü hesap verilece
ğine inanmaktır.» 

DÜŞÜNCELER — YORUMLAR — DOĞAN ÖĞRETİLER — MEZHEP 
VE TARİKATLAR : 

Metafiziksel bir gerekirci l iği içeren kader kavramı konusunda biraz 
daha açıklığa kavuşmak için, IX ve X. Yüzyılların din bilginlerinden 
ikisinin inanç ve yorumlarını da ekliyerek daha gerilere gitmek ve Hz. 
Peygamber'in ölümünden sonra ortaya çıkan olumlu olumsuz düşün 
ce ve yorumlara kaynak olan ve ayrılıklar yaratan temel nedenler 
üzerine eğilmek .gerekmektedir. 

Kadiriye gibi büyük bir tarikatın kurucusu olan AbdüSkadir Geylanı 
(1078-1166) ve yetkin insanın özünde Tanrı'nın özünün ve yüceliğinin 
dile geldiğini; levhimahfuz'da yazılı ve saklı levhanın, yetkin insanın 
akıl ve gönlünden başka birşey olmadığını ileri süren Ekberiye tar i 
katının kurucusu Muhicldin Arabi (1162-1140) gibi tasavvuf ve yorum 
dünyasının ünlü din bilginleri kaderi, objektif gerekirci bir görüşle 
şöyle yorumlamaktalar : «Tanrı insanları istenç sahibi ve dilediğini 
yapabilen bir yaratık olarak varetmeyi takdir etmiş ve öyle yarat
mıştır. Bu nedenledirki; insanları, herhangi iyi ya da kötü şeyi yapıp 
yapmamak hususunda özgürlüğe sahip kılmıştır, eylem bakımından 
onlara bir seçme hakkı vermiştir. Kul istencini hangi tarafa sarfeder-
se Tanrı onu yaratmakta ve böylece insanlara özgür ve bağımsız bir 
nitelik veren Tanrı da, işledikleri şeylerden onları sorumlu tutmak
tadır.» 

Dinsel düşünceleri ve inanışları nedeniyle kimi işkence ile, kimi de
risi yüzülerek, kimi asılarak ya da kafası balta ile kesilerek öldürü
lenlerden bir kaçının adını tarihleriyle bir l ikte, derginin 28. sayısında 
vermiştik. İnsanların özünde Tanrı özünün ve yücel iğinin dile geldi
ğini, levhimahfuzda saklı olan şeyin, insanın akıl ve gönlünden baş
ka birşey olmadığını savunan Ortaçağ'ın yorumcu bu İslâm düşü
nürleri gibi, özel görüşler, yorumcular ya da ayet ve hadislerde bi l 
diri lmeyen konularda örneksel (kıyas) yoluyla yargıya varan ve ya-
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pıtlar veren Bayezid-i Bistami, Kuseyri, Seyit Ahmet Rufai, Gazali, 
Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-i Veli , Mevlâna Celâleddin-i Rumî gibi üne 
ulaşmış gizemcilerin, inanç dünyasına getirdikleri öğreti ler de ben
zer değer taşırlar. Bunlar arasında, 

«Tanrım! bu iki l ikten beni kurtar; bu ben miyim, yoksa Sen 
misin? Eîensem bu bilgi ve güç nereden geliyor, Sensen bu 
küçüklük ve aşağılık nereden geliyor?» diyen Molla Cami 
(1414-1492) gibi objekti f bir gerekirci l ik arayış bunalımı 
içinde kalanlar da vardır. 

Aslına bakılırsa birbir ine ters düşen bu gibi düşüncelerin ve yorum
ların kökler i , 8.VI.632 günü ilâhi huzura kavuşan Hz. Muhammed' in 
ölümünden sonra ortaya çıkan hi lafet sorununa kadar gider. Bil indi
ği gibi vedâ haccından sonra yakınlariyle yaptıkları bir toplantıda, 
ölümünden sonra halife olarak Ali 'yi öğütlemiş, fakat, halifel iğin kut
sallık taşıyan böyle bir buyrultu ile deği l , ancak ümmet tarafından 
seçilen bir kişi tarafından temsil edileceği ileri sürülerek ilk direniş 
ve ayrılık başgöstermiştir. Böylece beliren bu hareket, siyasal olmak
tan çok, bir i , dinsel ve öteki de seçimi öngören demokrat ik ussal ge
rekirci l iği nitelendiren ve inançlar açısından ilerde çıkacak başka 
ters düşmelerin bir başlangıcı idi. Nitekm 656'da Osmanın şehade-
tinden sonra Ali 'nin hilafeti ortaya atılınca, o vakte kadar Al i 'nin et
rafında bulunanlardan bir kısmı, imamet ve hi lafetin seçimle olabile
ceğini ileri sürerek kendisinden ayrılmış ve bunlara « m u t e z i -
I e : ayrılanlar» denlimiştir. 

K a d e r i y e cdını taşıyan bir kolu ile yazgıyı inkâr eden Mutezile
ler, 748'de ölen Vasıl bin Atâ'nın kurduğu büyük bir İslâm mezhebi 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunlara göre : 

«İnsan, yaptığı işin yaratıcısıdır. Bu nedenle de yaptıklarından so
rumludur. Çünkü insan'da yaratıcı ve yönetici bir güç vardır. Bu ba
kımdan, herhangi bir ilâhi takdir diye etki leyici ve önceden belirleyici 
başka bir güç yoktur. Bu nedenle insanlar tarafından oluşturulan 
olay ve olgularda iman deği l , akıl hakimdir. Böylece insan bütün ey
lemlerinden çıkacak sonuçlardan sorumludur. Hiç kimse veya kavim, 
yaptığı işten dolayı başına gelecek herhangi bir zarar ya da kötü
lükten mazur görülemez. Özell ikle pis işler ve sonuçlar, kaza ve ka
dere ve daha doğrusu insanları yaratan Tanr fya O yüce kudrete yük-
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lenemez. Kendi arzu ve istencimizle yaptığımız bir işi, bizce ne yolda 
olduğu belli o lmayan ezsli takdire bağlamak ve savlarda bulunmak 
mânevi sorumluluk doğurur. Eğer insan, Tanrı tarafından takdir edi
len eylemleri yapmakla görevli ise ve böyle bir tümel istence (külli 
irade) bağlı olarak hareket etmek zorunluğunda bulunacaksa, eylem
lerde Tanrı'ya karşı nasıl sorumlu tutulabi l i r? Cennet ve cehenneme 
de inanmayan mutezile, bütün eylemleri aklıcı bir açıdan yorumlama
yı yeğlemiştir. 

Mutezile yorum ve inançlarının karşısında olanlara şialar, cebriye 
ya da ceberiye adını vermişlerdir. Bu mezhebin ilk temsilcisi olarak 
745-746 yıllarında Horasan'da patlak veren ayaklanmalarda öldürü
len Safvioğlu Ebu Cehm kabul edilir. Bu mezhebin inancına ^göre 
birey veya toplum olarak insanların başına gelenler, Tanrısal takdir
den başka bir şey değildir. Bunlar ezelde Tanrı tarafından saptan
mıştır. Her kul ya da kavim, ilâhi rizaya ve takdire boyun eğmek zo
rundadır. Yukarda sunulmuş olan Buruç suresinin 21-22., Kamer su
resinin 52-53., Nemi suresinin 75. ayetleriyle Enam suresinin «O, sizi 
çamurdan yaratan, sonra size ecel tâyin edendir, belir l i bir ecel O' 
nun katındadır. Sonra bir de şüphe edersiniz. «Ve Vakıa suresinin 
60-61. «Ölümü aranızda biz tâyin ett ik, sizi ortadan kaldırıp benzerle
rinizi yerinize getirmeyi, bilmediğiniz şekilde varetmeyi istesek k im
se önümüze geçemez.» ayetlerindeki kesin kader yargıları yalnız Tan
rısal istençle yorumlayan ve böylece bütün olay ve olguların, insan
ların sınırlı istencinin (cüzi iradesinin) kullanılmasına fırsat kalmadan 
yalnızca ezeli takdir ile oluştuğu öğretisiyle kurulan cebriye mezhebi. 
Tanrıbi l imci fatal izm gerekirci l iğinin belirgin örneğini oluşturur. 

Bütün bu yorum ve inanç ayrılıkları; 661 de Hz. Al i 'nin şehadetinden 
sonra hemen kurulan Keysiyaniye, İmamiye, Şiğa (birbakıma alevi) 
mezheplerinden başlıyarak II. Abbasi hali fesi, Mansur tarafından 
hapse atı larak kırbaçlandıktan sonra ölen Ebu Hanife'nin kurdu 
ğu (699-769) Hanefi, mezhebini izleyen Şafii (769-819), Maliki (713-
795) ve halife tarafından tutuklanarak zindanda ölen Hambel' in (780-
855) kendi adlar iyle kurdukları s ü n n e t ehli dört mezheple, Ba
tıniye, Hurufiye İsmailiye, Zeydiye, Cağferiye gibi bir sürü mezhep ve 
tar ikat ların kaynaştığı zamana rastlar ve daha sonraları da Mevlevi
lik, Bektaşil ik ve benzerleri gibi tar ikat ların kuruluş ve yayılışlariyle 
°ürer gider. 
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SÜNNET EHLİ DÖRT MEZHEBİN GETİRDİĞİ ÖĞRETİ : 

İmanın koşul lan arasındaki altıncı (kadere: hayır ve şerrin Tanrı 'nın 
takdir ve yaratması ile olduğuna) ilkesi hakkındaki sünnet ehli dört 
mezhebin öğreti leri Muhiddin Arabi tarafından ortaya konulan ve 
yukarda sunulan düşünce ve yorumla özetlenebilir.» Kaderi : hayır ve 
şerri yaratan Tanrı'dır. Fakat insan, öz iradesiyle neyi nasıl ister ve 
yaparsa Tanrı o'nu yaratır.» 

Bu yorum, kaderiye ve cebriye gibi iki sivri uç olarak beliren öğreti le
rin ortasında, aşağıda sunulan ayetlere, ak la ve bil imsel gerekirci
liğe dayalı inanç ilkesinin anlatımı, tanımı ve İslâm felsefesinin en 
önemli öğelerinden birisidir (*). Şu ayetlerin : meal ve yorumlarının 
özetlerine göre: «İnfitar: 6-8 / Tın: 4 / Secde: 7-9 / Araf: 11 / Hicr: 
28-29 / 0!» 

Tanrı insanı, beğenerek ve varlıkların en güzeli olarak yaratt ıktan 
ve ona şekil verdikten sonra kendi ruhundan üflemiştir. Üflenen bu 
ruh ona, Tanrısal bir nitelik ve evrensel kutsallık ile yaratıcı bir öz
gürlük gücü vermiştir. Aşağıdaki ayetler, bu nitel iklerin ve özell ikle 
verilen gücün kanıtlarıdır. 

«Allah sizi, annenizin karnından birşey bilmez halde çıkarmıştır. Bel
ki şükredesiniz diye size kulak, göz, kalp vermiştir (Nahl: 78). 
Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da 
O'nun buyruğuna boyun eğmişlerdir. Akleden kimseler için dersler 
vardır (Nahl: 12). 

Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi 
kiminize derecelerle üstün kılan O'dur (Enam: 165). 

Denizleri, nehir leri, bell i yörüngede yürüyen ay ve güneşi, gece ile 
gündüzü sizin buyruğunuza veren Allah'dır (İbrahim: 32-33). 

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirinin ardınca 
gelmesinde (...) rüzgârların ve yerle gök arasında emre amade du
ran bulutların döndürmesinde düşünen kimseler için delil ler var
dır (Bakara: 164). 

(*) Ayetler Diyanot İş. Baş. yayımladığı Türkçe meaüi Kur'an-ı Kerîmden olduğu 

gibi alınmıştır, Aynı zamanda TANRI VE YAZGI dizgemizin bir bölümünün esin 

kaynaklarıdır. 
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Göklerde ve yerlerde nice belgeler vardırki, yanlarından yüz çevirip 
geçerler (Yusuf: 105). 

Doğrusu size açık belgeler gelmiştir. Kim doğru görürse lehine, kim 
körlük ederse aleyhinedir. Ben sizin bekçiniz deği l im. (En'am: 104). 

Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle işlediklerinizden ötü
rüdür. O, yine de çoğunu atfeder (Şura: 30). 

Bilmediğiniz şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz, kalp bunların 
hepsi o şeyden sorumludur (İsraâ: 36). 

Ey insan! Rabbınızdan size gerçek gelmiştir. Doğru yola giren, an
cak kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmış-
tır. Ben sizin bekçiniz değil im (Yunus: 108). 

Bu dünyada kalbi kör o lan, ahirette de kör ve şaşkındır (İsrâ: 72). 
Elbette güçlükle beraber şüphesiz kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bi
t i r ince diğerine giriş ve ümit edeceğini yalnız Rabbından iste (İnşi
rah: 5-7). 

İnsan ancak çalıştığına erişir (Necim: 39). 

Ey Muhammedi de ki , bitenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl 
sahipleri öğüt alırlar (Züner: 9). 

Kendini arıtan saadete emiş t i r . Kendini fenalıklara gömen kimse de 
ziyana uğramıştır (Şems: 9-10). 

Sana ne iyilik gelirse Al luh'dan, ne kötülük dokunursa kendinden-
dir (Nisa: 79). 

İyilik fenalık bir değildir. Ey insan kişi! sen fenalığı en güzel şeki lde 
sav; o zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kişinin, en yakın 
bir dost olduğunu görürsün. Bu ancak sabredenlere vergidir. Bu an
cak o büyük hazzı tadanlara vergidir (Fussilet: 34-35). 

Ey huzur içinde olan can! O senden sen de O'ndan hoşnut olarak 
Rabbına dön, ey can iyi kullarımın arasına gir! (Fecir: 27-28). 
Dinde zorlama yoktur (...) (Bakara: 256). 

Bu yüce buyruklara Hz. Muhammed' in bir hadisini de ekliyelim : 

«Hak nerede ise sen de onunla beraber bulun, ondan ayrı lma, sana 
şüphe veren şeylerin gerçekl iğini aklınla ayırt et. Aklınızın 
kanmadığı bir şeye yeltenmeyiniz!» 
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Konumuzu ilgileyen bu ayetler ve hadis açıkça gösteriyor k i , Yüce 
Tanrı insanları, ayrıntıları birinci bölümde veri len psikolojik deyim
lerle bilgisel (düşünsel, duygusal ve istençsel en yüce yeteneklerle 
yaratmış, bütün evreni emrine vererek canlı cansız varlıklar üzerine 
egemen (halife) kılmıştır. Bütün bu yetenekler ve kendi ruhundan 
verdiği ulu güçle, evrenin ve olup biten olayların özünü ve varoluşun 
gerçekl iğini özgür olarak aramayı emreden Tanrı ; başagelen her mu
sibetin, insanların kendi eseri olduğuna kendini arıtanların mut lulu
ğa erişeceklerine ve kötü yolda olanların felâkete uğrayacaklarına ve 
bu nedenle onları felâketten kaçınmaya çağırmakta, böylece de iyi 
ya da kötü herkesin kendi yazgısını, kendisinin yaratıp yazdığına işa
ret buyurmaktadır. 

Biz, insanlara gerçek yolu gösteren bu Tanrı buyruklarını 
«Tanrı ve Yazgı» dizgemizde, şu dizelerle yorumlamak ve 
özetlemek istedik : 

«Bütün bunlar düşün vicdan özgürlüğü içinde 

Doğru yalnış iyi kötü bütün dünya işinde 

Her bireye her topluma sorumluluk yüklemiş 

Dikkat et ki gerçek yolun yolcususun s e n demiş 

Bu telkinler bu esinler bu koşul lar altında 

Pis işlerde sitem kahır edil ir mi Tanrı 'ya 

Ve ey insan! kusurları it iraf et nefsine 

Bu kuşkusuz evrim yolu yararı da kendine 

Tekrarlarsan kötü işin sonucuna şaşarsın 

Bahtım dersin, tal ih dersin kader dersin yanarsın.» 

VE İNANÇ KONUSUNDA MASONLUK ÖĞRETİSİ : 

«Masonluk, evrenin yaratıcısı olan Tanrı 'ya ve ruhun varlığına inan

mayı ve yüce kudretin buyruklarına uymayı, kendi meşruluğunun en 

başta gelen temel Tikesi sayar (R. XIV). 

Hayatı, Tanrı'nın yarattığı şeylerin en üstün değer ve nitelikleriyle, 
bomboş karanlıktan fışkıran bir ışık (VIII) o larak anlamlandıran ma
sonluk, dünyanın ve doğanın insanlar için bir zindan, azap ve serap 
deği l , onlara yaşam süresince her bakımdan huzur ve mutluluk ge
t irmeyi öngören ve öğreten bir okul olduğuna inanır (XI). 
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Masonluk; kaderi telkin eden dinleri , doğajnın en yüksek ve tinsel 
bir yasası olarak kabul eder ve kapsadıkları iyiye, doğruya ve güzele 
yönelik ahlaksal kuralları önünde saygı ile eğilir. Ancak, biri düşün 
sel ve fiziksel varlığımıza ışık tutarak bize, evreni ve benliğimizi algı
landıran bil inç ve öteki de metafiziksel bir inanç olduğu ileri sürülen 
iki yaşamsal öğeden ikine s in in; ruhsal yaşamımızın tümünü, mukad
derat gbi soyut birtek kavrama bağlayıcı ve boyun eğdirici bir anla
yışın sınırları içinde tutsak durumuna soktuğu an (XXXII), ne bin yıl
lar boyunca gelişen ve genişliyen o'nun ruhsal özgürlüğünü (XXIX) 
ve ne de evrimsel atılımlarını, cehalet ve dalâlet in uğursuz etki ler in
den kurtaramıyacağı kanısını taşır (XVIII). 

Bu iki etkene karşı savaşım aracı olarak, düşünsel ve t insel özgür
lük içinde akıl-hikmet, sabır ve cesaretle çalışmayı öngörür (XXX) ve 
kardeşlere ve insanlığa hizmet için, f ikr i masonluğun teme! yasasını 
yalnız çalışmak kavramınca yoğunlaştırır (XXVII). 

Böylece ülkü ve amaçlar, akla ve gerçeğe ne kadar yakın olursa, her 
olay ve olgunun nedenini ve her nedenin getirdiği sonuçları ne ka
dar gerçeğe uygun olarak ortaya koyabil irse, evrendeki uyumu ve 
düzeni insansal yaşamda da gerçekleştirmek için ilâhi faal iyete o 
kadar yardım etmiş olacağımıza ve bu sayede gökleri fet ih ve me
safe kavramını kaldırabileceğirnize ve, özetle çalışmak ve bilgi sa
yesinde algı ve istencimizin sınırsızlığı ile yazgı denen gücü kendi 
yararımıza yönetebileceğimize inanır (XXII). 

Özetle masonluk, gerçeğin asırlar asrınca bir ve aynı olduğu «veri-
tas unum et idem in secu a seculorum» inanctyle o'na erişebilmenin 
yollarını araştırır. Bunun da ancak düşünsel, duygusal ve tetençsel 
özgürlük ve sorumluluk yeti ve yeteneklerinin evrim ve gelişimi ile 
olabileceği kanısını en değerli bir ilke olarak tanır ve bunu engelle
yen her etkeni, insanlığın mutluluğuna karşı, dalâlet in bir darbesi 
sayar.» 

Konumuzu oluşturan tanrıbi l im'ci yazgıcılık (fatalişme theologigue) 
hakkında sunduğumuz bu çok kısa notları, Ruhbiİim açısından bir ta
nımlama ve üç özdeyişle noktalıyoruz : 

Psikolojiye göre: «kişinin karakter i , gerçekte yeri olmadığı halde 
zihinde tasarlanan ve kadercil ik denilen tinsel güç düşüncesinin ana 
öğesidir. Karakterin zayıf ya da kuvvetl i olduğuna göre, zihinsel ibre 
ya huzur ve mutluluğa doğru açılır ya d a tşrs yönde düğümlenir ka-
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fır. Ahnyazısı veya kader dediğimiz şey, bu ibrenin gösterdiği ka
rakter yönleridir.» 

«Kadere inanan o'nun kölesi olur (Mevlâna Celâleddin Rumî)» 
«Aklı eren yolun sonunu bulur (Pir Sultan Abdal : XVI. Yüzyıl)» 
«Adam! kendine yardım et (Beethoven : 1770-1827)». 

K A Y N A K L A R 

Ah med Hamdi Akseki : İslâm dini (İtikat, İbadet, ahlak) 

Abdülbâki Gölp narlı : Türkiye'de mezhepler ve tarikatlar 

Numan Kurtulup : Amentü şerhi 

Osman Orhan : Namaz hocası 

Ömer Rıza Doğrul : Kuran nedir? 

Şerif önay : Kuran bilgisi 

Da niş Remzi Korok : Hz. Muhammed'in dilinden binbir hadis 

İhsan Kongar : Oenel Felsefe 

Lütfl öztabağ : Oenel Psikoloji 

Osman Pazarlı : Psikoloji 

İslâm Ansiklopedisi / Meydan Larus 

Orhan Hancerliofllu : Felsefe Sözlüğü 

Fuat Köprülü : İslâm Felsefesi ve Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar 

K. Schmid : Die menschliche Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu d. leidenschaften 

Groos : Willenfreiheit oder Schiksal. 

Kur'an-ı Kerim : Diyanet iş. Baş. Türkçe Anlamlı. 
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Evrenin ve İnsanın Yaratılışı Hakkında 
Bilimsel Gerçekler ve Kutsal Kitaplar 
Arasındaki Görünen Çelişkiler 
Bağdaştırılabilir mi? (II) 

Faruk ERENGÜL 

II — Şimdi de ik inci dayanağı
mız o lan özell ikle Darwin' in 
Darwinizm adıyla bi l im tar ihine 
gecen kuramlarına ve aynı iz 
üzerinde gel işt ir i len kuram ve 
bulgulara çok özet olarak bir 
göz atal ım : 

Önce hatır latayım k i : Charles 
Darwin; tüm canlı ların ilkel! ve 
temel bir canlı elemandan çıkt ı 
ğını i lk defa bi ldiren Erasmus 
Darwin' in torunu ve Robert Dar
w in adlı ünlü bir doktorun oğlu
dur. Edinbourg Üniversitesinde 
tıp, Cambridge'de İ lahiyat (Tanrı 
Bilim) öğrenimi yapmıştır. 1831 

yılında İngiltere hükümetince, 
beş yıl sürecek bir bi l imsel biyo
lojik ve jeolojik araştırma guru
bunun başkanlığına atanarak, 
bu amaçla donatı lmış «Beagle» 
adlı bir gemiyle dünyanın çeşit l i 
yörelerinde doğayı ve her tür 
canlıları incelemek fırsatını bu l 
muştur. Yaptığı uzun araştırma
lar sonunda 1844 yılında şu ka-
naata erişmiştir : «Türler de
ğişmez deği ldir». 

Charles Darwin, Tür ler in; do
ğal ayıklanma, or tama uyma ve 
soya çekimle belir lendiğini ve 
başkalaşımla (mutation) evr im-
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lerini sürdürdüğünü bütün ay
rıntıları ve gözlemleri le bir l ikte 
açıklayan «Doğal Ayıklanma 
Yoluyla Türler in Oluşumu» (On 
The Origin of Species by means 
of Naturai Sélection) kitabını 
24 Kasım 1859 da yayınladığı 
zaman 1500 kadar olan baskısı 
o gün bitt i ve müthiş bir gürül tü 
koptu. Bu evrim kuramı; tür ler in 
tek tek yaratıldıklarını ve o gün
den beri hiç değişmediklerini 
bi ldiren Kutsal Kitabı ve dinsel 
öğretiyi inkâr ediyor ve de çü
rütüyordu. Kilise kıyameti ko
pardı. Bi l iyordu k i , ardından, 
toplum üzerindeki egemenliğini 
yit irecek, ya da, en azından za
yıf layacaktı . Hele Darwin 1781 
yılında «Descent of Man» (İnsa
nın Menşei) adlı kitabını yayın
ladığında kil isenin tepkisi çok 
daha büyük o ldu. . . «Bunlara i t i
bar edilmemesi» vaızları kil ise
ye gelenleri artık bıktırır olmuş
tu . Kilise insanı tu tuyordu: 
«Tanrı; insanı kendi suretinde 
yaratmıştı , hiç maymundan in
san çıkarmıydı? Tabi i , öyle dü
şünenler ve öyle inananlar ha
riç.» Fakat bi l im adamları Dar
win ' ! tutuyor lardı , onun gözlem 
ve kuramları gerçeği yansıtıyor
du. 

Bizde de, Osmanlı İmparator lu
ğu sınırları içinde bu ve benze
ri kitapların yayınlanması ve ya
yılması yasaklandı, Ahmet Mit
hat Efendi'nin 1873 yılında, ken

di çıkardığı «Dağarcık» dergi
sinde «Dünyada İnsanın Zuhu
ru» adlı kısa makalede La-
marck'ın «Dönüşüm» (Transfor
misme) teorisine dayanarak in
sanın maymundan türediğini 
bi ldirmesi üzerine İstanbulun 
din bilginleri kıyameti kopardı
lar. Özell ikle, Câhid-i Cahit adın 
da bir baş yobaz, yazarı kâfir
l ikle suçladı. O günün hükümeti 
bu tür yazıların yayınlanmasını 
yasakladı. Darwin' in evrim teo
risine ise, Meşrut iyetten sonra 
tıp öğrenci leri için yazılan Zoo
loji ki taplarında bile yer ver i l 
memiştir. 

Darwin' in (1809-1903) düşühce-
lerine paralel olarak, Herbert 
Spencer (Î820-1903), Ludwig 
Buchner (1824-1899), Emst Ha-
eckel (1834-1919), Lamarck 
(1744-1829) v e d û h a bir çokla
rı, çeşit l i ülkelerde, Evrimcilik 
(Evolutionisme), Dönüşümcülük 
(Transformisme), Başkalaşimcı-
Ifk (Mutation) gibi Darwinisme'e 
benzer kuramlar geliştirdiler, 
birbir lerini düzeltt i ler ve ta 
mamladılar. Böylece bil imsel 
kesinlik kazandırdılar ki : «Can
lılar, doğal ayıklanma ile varlık
larını sürdürmektedir ler. Yaşam 
kavgasını güçlüler kazanmakta, 
zayıflar yok olup g i tmekted i r 
Gerektiğinde doğa koşullarına 
uymak için başkalaşıma da uğ
ramaktadırlar. Başkalaşım ise 
soya çekimle kuşaktan kuşağa 
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aktarı larak yeni tür ler oluştur
maktadır. Buna; pek cok örnek 
arasında, Büyük Okyanusta, 
Gallapagos takım adalarında 
yaşayan dev kaplumbağalar, ve 
çeşit l i türden ispinoz kuşları 
gösteri lmektedir.» 

Kısaca topar lamak istersek; Bu 
günkü bil imlerimizin ulaştığı 
aşamadaki veri lerinden çıkan 
sonuçlara göre, dünya yüzünde 
yaşam süreci şöyle özetlenebi
lir : Dünyamız, güneş pat lama
larından uzaya fır layan bir kit
lenin güneş çevresinde bir yö
rüngeye girmesiyle ve zamanla 
soğuyarak protoplânet' den 
tam bir gezegene dönüşmesin
den sonra, belki rast lantı , belki 
güneş ile dünya arasındc siber
netik denge kurulması ve güneş 
ışınları «fotik radyasyonları» ve 
elektronların karşılıklı spın etk i 
leşmesi ile «bilgi alış verişi»nin 
yeterl i düzeye erişmesi sayesin
de, ve belki de, bütün bunları 
bilerek tasarlayan ve uygulayan 
bir «Bilen»in, E. U. M. nın evren
sel programı gereği, koşulların 
elverişli düştüğü bir sırada, yer
yüzünü kaplayan inorganik, abi-
yojen maddelerden yer yer or
ganik maddeler oluştu. Bunların 
bazılarında yaşam gücü (force 
vitale) belirdi. Bu sürecin olabi
l ir l iğini kanıt layan deneyler ba
şarıya ulaşmıştır. Nitekim, son 
yıl larda Stanley Mil ler ' in labora

tuar çalışmalarında, polarize 
sirküler UV ışın şimşekleri ka-
tal izörlüğü sayesinde inorganik 
maddelerden organik madde 
olan amino asit ler, nükleik asit
ler elde edilmiş ve bunlar da tü 
tün yaprağının canlı hücreleri 
üzerinde gelişt ir i lerek çoğalma 
yeteneği (auto reproduction) 
kazanabilmiştir. Ne yazık k i ; e l 
de edilen bu «tütün mozaik v i 
rüsü», çoğalma bil inci sağlayan 
ve ilkel zekâyı (adaptation sen
sori-motrice) oluşturan DNA ve 
RNA molekülleri içermesine 
rağmen yaşam gücünden yok
sun oluyorlardı. 

Ve„ ne mutlu k i ; o günün koşul
ları, yaşam gücünü sürdürecek 
oluşumları, ilk ve ilkel canlı ları, 
sürdürecekleri tüm evrim prog
ramına ait bi lgi lerle, kodlarla, 
şemalarla bir l ikte kendi kendine 
dünyaya armağan edebilmişti . 

Bu arada belirtel im k i , 1907 yı
lında İsveçli bi lgin Svante Arr-
henius'un «canlı yaşamın, yer 
yüzünde, uzayda kozmik tozlar, 
ya da meteorit ler aracılığı ile 
gelen mikro organizmalarla baş
ladığı savı, yukarıda belirt i len 
kuramlarda bir değişikl ik yarat
maz, canlının oluşum ve evrim 
süreci yer yüzünde veya dışın
da yine böyle olmak gerekir. 

Bundan sonra bu ilk canlı lar g i 
derek çoğaldı, gel işt i , türünü 
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sürdürme (nev'in bekası) bi l inci 
içinde, yaşam koşullarına uyma
yı , gâh doğal ayıklanma, gâh 
başkalaşım yoluyla becererek 
ve soya çekimle bu yetenekleri
ni i leriki kuşaklara aktara ak
tara bu günün canlılarına er i 
şen bir evrim programını ger
çekleştirdi ler. 

Şimdi kısaca «İnsanın Türeyiş 
Süreci»ne bir göz atalım : İlk iki 
ayaklıya dönüşen pr imat lara 15 
milyon yıl önceleri rastlıyoruz. 
Kalıntıları Kenya'da bulunduğu 
için adına «Kenyapitheque» 
dendi. 400 cm 3 beyin hacmında 
ve 25-35 kg vücut ağırlığında 
idiler. 

800.000 yıl önceleri bu evrim sü
reci içinde «Austalopitheque» 
leri görüyoruz Kalıntılarına ge
nell ikle Kenya, Tanzania, Ha
beşistan'da rast landı, ağırlıkları 
ve beyin sığaları daha fazla idi 
ve iki ayakları üzerinde daha 
dengeli durabi l iyorlardı. Yaptık
ları ilkel aletler, mağaralarda 
kendi fosi l leri ve yedikleri hay
vanların fosi l leri ile bir l ikte bu
lundu. Bunlara «Humanité fab
riquante, Homo-Faber, Homo-
habilis yani «yapıcı, becerikl i 
insan» adı veri ldi . Homo Habi-
l is' in gelişmesiyle «Homo Erec-
tus»lar yer yüzünün bir çok ye
rinde yaşadılar ve kalıntı bırak
tılar, ateşi de bunlar buldu. 

Ve nihayet, metafizik düşünce
ye erişen ilk insan; «Homo Sa-
piens», 400.000 yıl önceleri Tan
rıdan aldıkları «bir takım kel i 
melerle» yer yüzüne indi, ve, bu 
kelimeleri, içerdikleri Tanrısal 
mesaj ve buyruklarla bir l ikte 
kuşaktan kuşağa aktararak gü
nümüz insanına kadar gelişimi
ni sürdürdü. Belirl i bir amaca 
doğru gitt iğimiz kuşkusuz. Fa
kat bu yolun neresindeyiz? Bile
miyoruz. Her değişim için yüz-
binlerce, milyonlarca yıl süren 
çağlar geçiyor. Kazasız geçen 
yıldız ve onlara bağlı gezegen 
ömürleri yaklaşık 12 milyar yıl 
olduğuna göre daha yer yüzü 
yaşamının nice başkalaşımlara 
sahne olacak en azından 6 mi l 
yar yıl ömrü var. 

Son bulgulara göre, insanda 
saptanan 141 tür temel amino 
asit kombinezonundan 140 türü 
maymundakinin aynı olup, in
sanla maymunun bütün farkı da 
bu bir tek değişik amino asit 
kombinezonundan gelmektedir. 
Bu fark tavşanda 11, at 'da 12, 
güvede 31 , yosunda 140 olmak
tadır. Bir amino asi t kombine
zonunun mütasyon süresi 11 
milyon yıl hesaplandığına göre, 
maymundan bu yana insan tü 
rünün henüz evrimini tamamla
dığı söylenemez. Zaten Dar-
vvin'e sormuşlar: «İnsanla may
mun arasında başka bir yaratık 
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var mı?» diye. Darwin' in yanıtı 
çok güzel : —«İşte biz varız ya.» 
Doğal süreç içinde, insandan 
öteye yeni bir canlının oluşması 
için daha 10 milyon yıl doku la 
rında beklemek gerekeceği ger
çeği Darwin kuramlarını doğru
layan en geçerl i bulgulardan 
sayılmak gerekir. 

KUTSAL KİTAPLARIN 
BİLDİRDİKLERİ İLE BİLİMSEL 
GERÇEKLERİN GÖRÜNÜRDEKİ 
ÇELİŞKİLERİ 
BAĞDAŞTIRILABİLİR Mİ? 

III — KENDİ MANTIK VE 
SEZGİLERİMİZ ı 

Kutsal öğret i ile, Darwin ve onu 
izleyen kuramlar la çok önem 
kazanan bil imsel öğreti arasın
da görünürde belirgin aykırılık
lar var. Ama gerçekten var mı? 
Kutsal öğret inin dayanağ ı sem
bol ler in, al legori ' ler in şifreleri
nin çözümlenip açıklanması ile 
ne gibi yaklaşımlar, hatta, eş 
anlamlar çıkarılabil ir? Bulabil
diklerimizi sıralayalım : 

1 — Kutsal Kitaba göre Rab A l 
lah her şeyi yedi günde yaratt ı . 
Bunun doğruluğundan kuşku 
olamaz. Yeter k i , Tanrısal gü
nün, yüzbinlerce yüzyıl dünya 
gününe eşdeğer olduğu bi l ini
yor olsun. 

Yorulmuş olabi lecek dikkatinizi 
biraz dinlendirmek için bunu bir 
fıkra ile açıklamak isterim. Fa
kir in biri sormuş : «—Tanrım, 
senin için milyonlarca yıl ne
dir?». Tanrı cevap vermiş : «— 
Bir saniye gibidir.» Fakir tekrar 
sormuş : «—Tanrım, senin için 
milyonlarca servet nedir?». Tan
rı yine yanıtlamış : «—Bir mete
lik gibidir.» Fakir yakarmış : €— 
Ne olur Tanrım, bana bir mete
lik ihsan e t » Tanrı : «—Kabul, 
demiş, yalnız, bir saniye bekle». 
Ne yazık k i , Tevrat 'da geçen o 
bir günü, dünyanın 24 saat i sa
nan kısıtlı ve bu yüzden de bağ
naz kişi lere hâlâ raslamaktayız. 
Zaten bunlar, Einstein' in göre-
ci l ik kuramına göre. ışık hızıy
la uzayda 55 yıl dolaşacak bir 
dünyalının, dönüşünde dünyayı 
on milyon yıl yaşlanmış bulaca
ğı hesaplarına ve hatta bunun 
bu gün deneyle doğrulandığı 
gerçeğine dahi akı l erdiremez
ler. 

2 — Tevrat ' ın Oluş (Tekvin) bö
lümü Bap 1. de : 'Al lah gökleri 
ve yeri yarat t ı , enginin yüzü 
üzerinde karanlıklar vardı. A l 
lah : «Işık olsun» dedi ve ışık 
oldu bir inci gün ' diye bildiri l iyor. 
Şimdi iyi düşünel im s En son 
bulgulara göre, bize kıyasla dış 
uzay diyebileceğimiz ve 2-3 
milyar ışık yılı uzakta bulunan 
yıldız, galaksi , v i rgo, su yılanı 
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gibi spiral nebülözler saniyede 
50.000 - 138.000 km hızlarla dı
şarı kaçıyorlar. Şu anda bulun
dukları uzaklıkları bu kaçış hız-
Farına bölerek kolayca hesapla
nabilir k i ; 12 milyar yıl önceleri 
bunlar evrenin merkezi sayılabi
lecek bir noktada toplu halde 
idiler, ve, birden bir pat lama 
«Big-Bang» o ldu. İşte Tanrının 
bu bir inci günü ışık böyle yara
tılmış olmalıdır, ve, evrene da
ğılan milyar larca galaksi ve yıl
dızlar bu ışığı hidrojen pat lama
ları ile sürdürüp gidiyorlar. 

3 halde Kutsal k i tap ve bil imsel 
bulgularımız aynı sonuca varı
yor; Hatta, Kutsal Kitap'da 
«Dünyanın yaratılışının ikinci 
günde olduğunu» bildir i lmesi, 
bir gerçeği daha ortaya koyu
yor : Dünya, bir inci günde, yani 
«Işığın oluştuğu» 12 milyar yıl 
önce yoktu. İ k i rc i günde oluşu, 
güneşimizin 5 milyar, dünyamı
zın 4.5 milyar yaşlarında o ldu
ğunun hesaplarımasile doğru-

mmış oluyor. 

Evet, dünyanın yaratılışı, geze
gen oluşu, denizlerin ve karala
rın bel irmesi; Tanrının ikinci 
gününe, yeryüzünde ilk canlı la
rın sularda ortaya çıkışı; Tanrı
nın beşinci gününe, ve, karalar
da sürüngenlerin, diğerlerinin 
ve memeli hayvanların ardından 
da insanın türemesi; Tanrının a l 

tıncı gününe raslıyor. Tanrısal 
günlerin, jeolojik çağlarda eş
değer oldukları kabul edil ince, 
eş anlamda oldukları da kendi
l iğinden ortaya çıkar. 

Demekki altıncı günde, yani , 
başka bir deyimle Paleontoloj i 
bi l imimizin bulgularına göre 
bundan yaklaşık 400.000 yıl ön
celeri , Eosen ya da Üst Miosen 
çağında, Tanrı , çamurdan yap
tığı insan vücudunun burnuna 
«hayat nefesi» üf lerken ve bu 
adamı tüm canlı lara hâkim kılar
ken, ve de bu adam, Aden bah
çesindeki «İyilik ve kötülüğü bi l -
ne ağacının» yasaklanmış mey-
asından yediğinden cennetden 

kovulup, yeryüzünde alnının te
ri ile çalışarak topraktan karnı
nı doyurmağa zorunlu kaldığı 
günlerde, Darvvin'in maymunla
rından, antropoidlerinden bir 
kısmı da yerden aldığı bir taşın 
sivri ucunu düşmanının ya da 
avının kafasına indirmeğe ça
lışıyor, sonra işe yaradığını gö
rünce, daha da sivri l t t iği taşı bir 
sopanın ucuna bağlayıp, her 
zaman yanında gezdirme alış
kanlığı kazanıyor, böylece de 
yeni bir yaşam kavgasına başlı
yordu. 

İşte o adam, Âdem Aleyhisse-
lâm; bu «homo sapiens» in ta 
kendisi olmalıydı, ve homo sa-
piens'ler, az buçuk zaman ara-
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Iıklarıyla, Tanganikadan Avust
ralya'ya, Tibet ' ten And dağları
na kadar pek çok yerlerde gö
rünüyordu. Bu günün bil im a-
damlarınca bunlara yaşadıkları 
yer ve özell iklerine göre : Pylhe-
cantropus Erectus, Sinantropus, 
Eoantropus, Neanderthal , Cro-
magnon gibi adlar konuyordu. 
Mezopotamyada yaşadığı söy
lenen Âdem ile Havva'da bence 
bunlardan sadece bir çift inin a-
dı olmalıydı ve Kutsal Kitaplara 
da tüm diğer çif t ler in simgesi 
olarak girmiştir. 

Ve, bu çi f t ten doğan Kain'de 
yer yüzü yaşamının simgesi o l 
du. Evrende belki başkaca ya
şam tür ler i de olabi l i rdi . Örne
ğ i n / t e k bir adam, di lediğinde, 
ya da gerektiğinde bir benzerini, 
hatta, o lgun bir benzerini bile 
oluşturabi l i rdi , belki bi lemediği
miz başkaca yöntemler de bu
lunabil irdi. 

3 — Havva anamızın yaratılışını, 
Tevrat, Tekvin Bap 2. de : " " Â -
dem derin uykuya dalınca Al lah 
onun kaburga kemiğinden bir 
parça alıp kadın yaptı , Âdeme 
getirdi . Âdem : «—Bu; benim 
et imden et, kemiğimden kemik
tir» d e d i " " diye bildiriyor. Bu; 
canlı yaşamın sürdürülmesi için 
erkekle kadının bir t ü t ü n oldu
ğunu ve birbir lerini tamamladık
larını bel ir ten bir sembolden 

başka bir şey değildir. Bu ger
çek, bundan daha güzel nasıi 
simgelenebil irdi ki? Bir benzet- , 
me ile bunu daha iyi açıklama
ğa çalışalım. Nasıl k i ; semboliz-
ma ve al legor i kavramlarından 
yoksun bir yabancı, masonik ça
lışmalarımıza katı labi lmiş olsa, 
sık sık duyduğu «İnsanlık ma
bedi inşaatı için çalışıyoruz» 
sözlerine karşı; «Kendilerine 
duvarcı ustası adını veren bu 
temiz pak giyinmiş kimseler, be
yaz eldivenleri ile tut tukları bu 
süslü oyuncak mala, çekiç, gön
ye, pergel ile, taşsız, kumsuz, 
kireçsiz nasıl olacak ta bir in
sanlık mabedi inşa edecekler?» 
diye şaşkınlığımıza hükmeder
se, Âdemin çamurdan yapıldığı
na, sonra burnuna hayat nefesi 
üflenerek canlandığına, ve son
ra da, uyurken kaburga kemi
ğinden bir parça alınarak onun
la Havva'nın yaratıldığına bi
yoloj ik olabil ir l ik aramağa kal
kışanlar da aynı hataya düşer
ler. Bunlar bilemezler ve anla
yamazlar k i , inşa edilecek İn
sanlık Mabedi, Nuhun gemisi 
gibi metafizik bir noktadır, ve, 
ilk metafizik düşünceye erişen 
homo-sapiens'ten bu güne, ve 
bu günden sonsuza dek yaşa
mış ve yaşayacak olan her in
san, vicdanının içinde böyle bir 
Nuhun Gemisi inşa etmek gö
rev ve amacı ile dünyaya gel
miştir. Dünya gailelerinden olu-
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şan kötülükler tufanından ken
dini kurtarabi lmek için bu ge
miye sığınabilenler doğru yolu 
seçmişler ve yaratılış nedenle
rine uyan bir evrim sürecine gir
mişlerdir. Nuhun Gemisinin ka
lıntılarını Ararat dağında ara
mak ne kadar saçma ise, Nuhun 
Gemisine inanmamak ta o kadar 
hatadır. Ve işte aynı şeki lde, Â-
deıtı ile Havva'nın böyle yarat ı -
labilmesine bil imsel olanak ara
mak ne kadar saçma ise, bu o-
lanağı bulamamaktan ötürü ı-
nanmamak ta o kadar hatadır. 
Kutsal Kitapların bu bi ldir i leri ; 
i lâhi güzell ikteki bu sembol ve 
al legori lerle eşsiz bir anlatım 
gücü kazanmıştır. Yeter ki sem
bol ler in; olayları bir düşünceye, 
düşünceleri de " i m a j l a r a dö
nüştürdüğü ve bu düşüncelerin 
erişilemez ve tanımlanamaz bir 
şekilde imajlarda yaşamağa 
devam ett ik ler i bil iniyor olsun. 

4 — Kutsal Kitaba göre, benim 
anladığım, bu gün Tanrının ye
dinci günündeyiz, ve Tanrı isti
rahat ediyor. Canlılar da bulun
dukları şeki l lerden bildiğimiz 
kadarıyla pek başkalaşıma uğ-
ramıyor. Acaba tür ler gerçekten 
değişmiyor mu? Yoksa, bu ye
dinci günün henü2: yeteri kadar 
süresini doldurmadığından mı? 
İnsandaki temel amino asit 
kombinezonu türlerinin 141 den 
142 ye çıkarak insandan öteye 

yeni bir varlık oluşması için he
saplanan 11 milyon yılın henüz 
bir milyon yılı bile dolmamış o-
luşu ikinci olasılığı doğrulama 
yönündedir. 

Yedinci günün sonunda, ya da 
sekizinci ve ondan sonraki gün
ler neler olacağını bilmemiz o-
lanaksız. Kutsal Kitapların b i l 
dirdiği "Kıyamet günü " ; yeni 
bir Big-Bang'anlamına mı gel i 
yor? Eğer evrenin evrim süre
cinin sürekl i l iğinin sağlanması 
iç in, evren, devirsel (cyclique) 
periyodlarla, bir balonun şişip 
tekrar büzülmesi gibi açılıp ka
panıyorsa, bu süre içinde elekt
ronlar, "Espr i t " yüklerini en üst 
"Néguentropique" düzeye çıka
rarak, sonunda yine bir "Kara 
Del ik" (Black hole) te toplana
cak, ve, " E s p r i f n i n tekrar 
"Madde"ye dönüşmesi sureti le 
yeni bir evren yaratmak için ye
ni bir "B ig -Bang" bekleyecek
lerdir. İşte sekizinci ve daha 
sonraki günler, ya da, yeni bir 
evrenin bir inci günü bu evreler 
olabil ir. 

5 — Âdem ile Havva'nın Aden 
Bahçesi 'nden kovuluşu yine eş
siz bir sembolle insanın oluşu
munu anlatıyor. Aden bahçesi
nin ortasında bir " iy i l ik ve kötü
lüğü Bilme Ağac ı " var. Bunun 
meyvasından yiyen iyilik ve kö
tülüğü ayırdedebiliyor, yani ; a-
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kıl kazanıyor, utanma duygusu 
kazanıyor, bin çeşit çaba ile 
topraktan karnını doyurmak zo
runda kalıyor. Bunun; Darwin'e 
göre maymundan başkalaşan 
ilk i lkel insana ve onun az veya 
çok zekâ ışıkları kazanarak ya
şam yollarını aydınlatmağa baş
ladığı günlere benzediği açık ve 
seçik deği lmi? 

Kur'an-ı Kerîm'de bildir i lenler 
de Tevrattakinden değişik de
ği l . Sadece, cennetten kovuluş 
sırasında Tanrı , Âdem'e : "Ne
f islerine zulmedenlerden olursu
nuz" diyor. Bunun ne kadar de
rin anlamı var! Çalışarak, d id i 
nerek yaşam kavgasını böyle 
sürdürmüyor muyuz? 

6 — Ve, bu arada, yine Bakara 
suresinin 37. âyetinde : "Fete-
lakka âdemü min Rabbihî kel i-
mâtin fetağbe ğâleyhi hüvettev-
vabürrahıym", yani , (derken, Â-
dem, Rabbinden bir takım kel i
meler aldı , O'na yalvarıp tevbe 
ett i , O da tevbesini kabul bu
yurdu, çünkü tevbeyi çok çok 
kabul eden asıl esirgeyici O'dur) 
diye buyuruluyor. İncil Bap 1. 
de de : «Önce Kelâm var idi» d i 
ye bildiri l iyor. Demekki insanm 
başlangıcı buna bağlı bu konu 
o kadar önemli . O halde ne idi 
bu kelimeler? 

Bence bu kelimeler : insanın, 

evrim programında yerini belir
ten "yaşam kodu"ndan başka 
bir şey değildi. Bu da, kişinin: 
fizik, kültür, ruh, espri yapısını 
belir leyecek alın yazısının kro-
mozonlara, DNA ve RNA mole
küllerine işlenmiş bilgi ve şema
larını içeriyordu. Belki benim bu
lamadığım daha başka kelime
ler de vardı, ve, İncil ' in dediği 
gibi "Ke lâm, beden o luyordu" . 
O halde, insan, bir amaç yap» 
olmalı , yaşamının bir amacı bir 
ereği bulunmalıydı. 

7 — Böylece, Tanrının altıncı 
gününde, bil imlerimize göre ise 
dünyamızın yaklaşık 400.000 yıl 
önceleri Aden bahçesinden yer 
yüzüne inen Hazreti Âdem ile 
Havva anamız, bence, bugün 
hâlâ durmadan Aden bahçele
rinden yer yüzüne inip duruyor, 
hem de, her tür lü nüfus plânla
ması çabalarına rağmen her 
gün yüzbinlercesi. Hepsi de; 
Tanrıdan aldıkları kelimelerle 
yaşam yollarını çizerek, hepsi 
de; güçlükle topraktan karınları
nı doyurma çabası içinde, hepsi 
de; nefislerine zulmede zulme-
de, topraktan aldıklarını topra
ğa vererek, ve de, sonunda biz
zat toprak olarak. Sanmayın k i , 
Aden Bahçeleri ; bir zamanlar, 
bir yerlerde idi. O, daima bizim 
içimizde olmuştur, ve, sık sık da 
Havva'nın bize sunduğu yasak
lanmış meyvayı yemekten hâlâ 
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kendimizi alamıyoruz. Ve bu gün 
iki milyar kadar Âdem, bir o ka
dar da Havva, yeryüzünde do
laşıp durup, Kutsal Kitapların 
tüm zamanlar için geçerl i l iğinin 
bugünkü kanıtlarının ta kendisi 
oluyorlar. 

Benim, tümüyle kişisel o lan yar
gılarıma göre yaptığım bu açık
lamalardan gömüleceği gibi : 
dinsel ve bi l imsel öğret i arasın
da bir çelişki olmamalıdır. Zaten 
din; bil ime aykırı düşen salt bir 
kesinlemede bulunmadıkça ne
den çatışsınlar? Aslında bil imin 
de bu gün vardığı sonuçları salt 
gerçek olarak kabul edebil iyor -
muyuz? Bil im, ancak, görünürde 
olan şeyleri, evrensel olduğunu 
asla iddia edemiyeceğimiz dün
ya görüşü ile gözlemekten, ve 
ancak dünya insanları için ve 
de ancak bugün için geçerl i ge
nellemeler yapmaktan başka ne 
yapabil iyor ki? Kaldı ki Kutsal 
Kitap, olayları ve düşünceleri 
sembollerle, a legor i le r le yaşa
tıyor, bil imsel kural larından, ya
salarından, nesnel değer ve ni
tel iklerinden söz etmiyor. Ancak 
insan yaşamının, tar ih boyu en 
büyük ahlâk düzenini dinin ge
t irdiği tartışı lamayacak bir ger
çek. Aslında, dinsiz i l im topala, 
ilimsiz din köre benzer demek 

erinde bir söz olacak. 

Benim son söyleyeceğim : din

sel öğret i ile bil imsel öğret inin 
birbir leriyle çel işmeden uzla
şabilecekleridir. Olsa olsa, bazı 
din bilginleri ile bil im adamları 
anlaşamazlar. Bunun pek çok 
kanıtı vardır. Bir tanesini örnek 
vereyim : Dinsel öğret i ; "Evren
de amaç yapı insandır, bütün di 
ğer yaratıklar insana yararlı o l 
mak için yaratı lmıştır", der. Yi
ne de, Saint August in : "Fakat , 
Tanrının sineği yaratmasındaki 
nedeni bir tür lü anlayamadığını*' 
eklemekten kendini alamaz. 
Protestanlığın kurucusu olan 
Luther ise buna, kendince çok 
geçerl i bir yanıt v e r i r : "Sinekler 
Tanrı tarafından deği l , olsa olsa, 
güzel kitaplar yazarken kendisi
ni rahatsız etsin diye şeytan ta
rafından yaratı lmıştır". Biz sine
ğin nasıl ve ne amaçla yaratı l 
dığını bunlardan öğrenmeğe ka
lırsak, kendimizin nasıl ve ne 
amaçla yaratıldığımızı bi lmekte 
gerçeklerden ne denli uzaklara 
sapabileceğimizi kestirebil irsi
niz. 

Zaten bu yüzdendir ki pek çok 
düşünürler in, yazarların, bil im 
adamlarının kil iseye ve din a-
damlarına karşı a lay dolu sal
dırıları " l iber t inage" (mübalât-
sızlık) adıyla anı lan bir edebiyet 
türü oluşmasına yol açmıştır. 
Bir tek örnek sunmakla yetine
ceğim : Voltaire Birader bir ş i 
ir inde; "B i r gün, kırda, bir yılan 
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bir papazı soktu, Bi l iyormusu-
nuz sonunda ne oldu? Yılan ö l 
dü g i t t i " . Bu yazlıar, çoğunlukla 
din adamlarına karşı haklı bile 
olsalar, Kutsal Kitaplara karşı 
haklı sayılamazlar. 

Her halde en doğru yol : kendi 
aklımızı, kendi mantığımızı kul
lanmaktır. Zaten bunun için çok 
güzel bir özdeyişimiz var : "Ak
lımız bize gerçeği göstermemiş-
se, son nefesimizde imanımız 
bizi kur taramaz". Kuşkusuz ki 
en doğrusu; "gerçeğe yönelebi l-
mek iç in, inançla bir l ikte akl ın 
aydınlattığı yolu izlemektir". 
Tanrının evrensel evrim progra
mında etkinl iği , katkıları olan 
kişilerin yo lu; bu yol olmalıdır, 
înanç ve de mantığını; önce 
kendini, sonra evreni tanımağa 
yöneltmeden yaşayanların, . in
sanımsı maymunlardan, antro-
podlerden ne farkı kalır? İnsa
nın evrim sürecinde bunlar, in
san türünün kaçınılmaz bir f iresi 
sayılmak gerekir. Tıpkı; mi lyon
larca kurbağa yavrusunun, kur
bağa türünü sürdürecek ancak 
bir kaç tanesi için gerekli f iresi 
olduğu gibi. 

Bilimin aydınlatmada yetersiz 
kaldığı noktadan ötesini inanç 
ve sezgi ile kavramağa yönelen
ler hep "büyük insar la r " o l 
muşlardır. Bunun en güzel bir 
örneği Einstein' in şu sözüdür : 

"Evrende olup bitenlerin ardın
da bir BİLEN var 'a benziyor". 

Evrende, bi l imlerimizin ve akl ı
mızın çözemediği sorunları , kav
rayamadığımız uzanımları «Ev
renin beşinci boyutu" olan sev
gi ve hayal gücü ile sezinleye-
bilen kişiler, bi l imlerin çözüm
leyemediği ya da konularınjn 
dışında buldukları pek çok ev
ren sırlarını bir "Tanrısal Ne
d e n 1 ^ bağlamaktan başka çare 
bulamamışlardır. Kutsal ki tapla
rın bu olayları sembol ve al lego-
ri lere ve açıklamasında kuşku
suz doğru bir yol gösterici l ik 
vardır. Bütün sorun: evrenin bu 
beşinci "Şuur" boyutunun uza
nımları üzerinde doğru yolu se
zinleyerek, sezgilerin ışık tu t tu
ğu aydınlıklara vicdanı, hayal 
gücünü ve aklı yöneltebi lmekte-
dir. 

Son söz olarak şunu belirtmek 
isterim : Kutsal öğret i ; bir ahlâk 
öğretisi olarak kabul edilmeli
dir. Özell ikle tar ih, jeoloj i , ant
ropoloj i , biyoloj i , astronomi gibi 
bil imlerin kuram ve yasalara da
yanan bölümleri , kısıtlı zekâ ve 
kültürü olan kimselere bil imsel 
öğreti gibi tanıtılmamalıdır. Ve 
de, sembollerin şifre anahtar la
rını bi lmeyen ve sezinleyemeyen 
aydınlar, bunları, görünürdeki 
anlamları ile yorumlamaktan 
kaçınmalıdır. 
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Varoluş nedenimiz : "Espri t Yü
kümüzü" artırmak, özell ikle bi l
gi ve sevgi düzeyimizi yükselt
mektir. Sadece uzun yaşanmış 
bir hayatın değeri ne kadar ola
bil ir? Çok boyutlu o lan, evrenin 
evrim süreci koordinat sistemin
de her yaşamın belirl i bir yeri 
vardır, bu nokta, o yaşamın baş
langıç noktasından i t ibaren; 

"kazandığımız sevgi kadar ge
niş" , "ülküler imiz kadar yük
sek" , " inançlarımız kadar de
r i n " , "bi lgi ler imiz kadar sonsu
za uzanıyor" olmalıdır. Bu da 
ancak inançlarımızın ve bil imle
rimizin birbir lerini destekleyerek 
yüceltmesi sayesinde gerçekle
şir. 
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İNCELEMELER 

Masonik Şiirler (II) 

Kemâl KAPLANCALI 

M U Z A F F E R E R G İ N S O Y : 

İlmî çabası olmayanların her nevî manevî mazhariyetten mahrum 
olduğunu Tanrıya gid^n yolun ancak kendini bilmekle mümkin 
olabileceğini belirtiyor. 

N E W A G E : R A Ş İ T T E M E L tarafından yapılan terce-
meleri i l e : 

Maddî kudret in, manevî varlıkları etki lemiyeceğini somut bir ifadeyle 
belirtiyor. Paranın bir çok maddî imkânları elde edebileceğini, fakat 
kültür ve mutluluk gibi manevî değerleri satın almaya yeterl i o lma
dığını anlatıyor. 

ve yine diğer bir şiirinde : 

İdare edilecek, sevilecek, nefret edilecek, düşünülecek manevî de
ğerleri sıralıyor. Bunlara erişmenin, mutlu bir yaşantıya yeteceğini, 
bunlar olmadan hayatın bir mâna taşımadığını belirtiyor. 

Bir kaç mısra : 

İdare edilecek üç şey: 
Dilimiz, huyumuz, hareketlerimiz 
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Sevilecek üç şey: 
Cesaret, nezâket, yardım 

Nefret edilecek üç şey. 
Kin, kibir, nankörlük 

Düşünülecek üç şey. 
Hayat, ölüm, sonsuzluk 

R E G İ U S ' D A N 

Masonlar birbir lerine kardeş olarak hitap ederler. Geometriyi bi lmek 
sayesinde masonluk doğmuştur. 

Duvarcılar ne san'at içinde, ne kendi aralarında 
Ne efendi, ne uşak değil , fakat aziz kardeş 
olarak birbir lerine hitap edeceklerdi. 

Diğer bir şi ir inde: 

Tarafsız olmavı sağlık veriyor. Hiç bir menfaat duygusu bunu sarsa-
maz diyor. 

Hiç bir tarafı 
Ne sevgi, ne korku yüzünden tutmamalı 
Onlardan hiç bir karşılık kabul etmemelidir. 
Ve sen bir hâkim gibi taahhütler ine sâdık kalırsan 
Her iki taraf için de doğru olanı yapmış olursun. 

Bu incelemenin yazarı olarak G Ö R isimli şi ir imi şöyle açıklığa ka
vuşturmak mü mkin olur. 

İnsan nasıl ana rahminden sonra aydınlık Dünyaya gelirse; Mason da 
onu simgelercesine karanlık olan düşünce hücresinden geçerek nu
ra kavuşur. İhtiraslarla dolu dış Dünya girdaplı karanlığa benzer. 
Oradan kurtulup ulvî f ikir lerden oluşmuş birl ik zincirinde halka o l 
mak gerek. Aklın doğrul tusundan nasip alarak davranışları ayarla
mak lazım. Vefakârlık bütün gönüllerde parıltılı aşk meş'alesidir. 
Şarktan gelen nur bütün kâinatı aydınlatır. Gözlerdeki parıltı dost lu
ğun yanan ışıklarıdır. Bu da kökleşen anlayışın yankılarıdır. 
Sevgiyle yapılan dost toplantı larında gönüllerden taşan içten duy
gular adeta gül gül açar. Artık gururdan, köhne düşüncelerden eser 
yoktur. 
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Şimdi mısraları sıralayalım: 

Bir karanlık hücreden geç, mihver-i devranı gör 
Sen Masonlar bezmine gel , vahdet-i ihvanı gör 

Nura garkol zulmetin girdabı müşküldür, hemen 
Vahdet-i zincirde halka yekvücut inşânı gör 

Akl-ü hikmetten nasibal rehberin olsun senin 
Hırs-ı câhtan kurtul artık hükmeden fermanı gör 

Cümle di l lerde tutuşmuş aşk-ı meş'aldir vefâ 
Maşrıkın nuruyla bir dem parlayan ekvanı gör 

Bir ışık yanmış sanırsın gözlere baksan bir an 
Ruha nakşolmuş feragat kökleşen iz'anı gör 

Gül gül açmış hep gönüller meclis-i r indânede 
Bak ne halett ir zerafet maksad-ı irfanı gör 

Yık gururu, köhne vîran f ikr i ver eshabına 
Sen Masonlar oezmine gel yükselen îymanı gör 

Çok şükür nura kavuştun maksada erdin Kemâl 
Ömrün oldukça bu yerde sohbet-i yârânı gör 

Yunus Erme'nin "sen derviş olamazsın" şiirine nazire olarak yazılan 
"Sen Mason olamazsın" mısraları onun etkisiyle meydana gelmiştir. 

Bu şiirde hiç bir kimse hedef tutulmamıştır. Üstün vasıfları benliğinde 
toplayamayan elbette masonluktan nasıp alamaz. Onun için ham 
taşı yonmak, f ikir savaşında bulunmak, muztarip insanların göz yaş ın ı , 
si lmek lâzım. 

Düşüncelerden, bilgi lerden mahrum boş bir varlık ve yaşantı beyhude 
yapılan koşuya benzer. Şefkatl i bir insan olarak ve merhametl i dav
ranarak, ve sahip olduğun sırları saklamasını bilerek yaşantını dü
zenlemek gerek. 

Korkulu bakışlardan kurtulmak için, ihtirasları gönülden silmek la
zım. İnsan zulumdan uzaklaştığı takdirde, gözü, gönlü tok ve alnı ak 
olarak davranırsa insanca bir yaşama duygusuna sahip olur. Bu va
sıfları benliğinde belirleyemeyen mason olamaz. 
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Şimdi mısraları s ı ra layal ım: 

Ne kadar çabalasan 
Sen mason olamazsın 
Üstatdan üstad olsan 
Sen mason olamazsın 

Kırık matrakan elde 
Ayar tutmaz Pergel de 
Gönyen bozuk şekilde 
Sen mason olamazsın 

Ne bir f ik ir savaşı 
Ne yontmuşsun ham taşı 
Ne si lmişsin göz yaşı 
Sen mason olamazsın 

Bilgi dağarcığın boş 
Düşünce mahzenin loş 
İster yürü, ister koş 
Sen mason olamazsın 

Gönlün ihtiras dolu 
Kim dedi seç bu yolu 
Bakışların korkulu 
Sen mason olamazsın 

Şefkat Dünyaya değer 
Merhamet başka cevher 
Sır tutmak da bir hüner 
Sen mason olamazsın 

Mason alnı ak gerek 
Gözü, gönlü tok gerek 
Zulümden uzak gerek 
Sen mason olamazsın. 

Bu inceleme yazısında özell ikle masonların şi ir lerinden örnekler ve
rerek açıklamalar ve yorumlar yapmaya çalıştık. Mason olmadığı 
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halde bu tema üzerinde bir mason kadar insancı düşüncelerle teren
nüm etmiş şairlere rastlıyoruz. 

Bu konuda büyük düşünür M E V L A N A dan bahsetmeden geçebil ir-
miyiz-

O mısralarında hudutsuz bir hoşgörü ile insanlar arasındaki birl iği ve 
beraberl iği ister. 

İnsancı düşüncelerin temelinde ümitsizl iği si len, paklayan bir istek; 
kusurlarımızın ötesinde bağışlamanın ulvîliği vardır. Yeter ki bir 
inancın olsun, ama mutlaka insana bir inanç lazım. 

Gel, gel ne olursan ol yine gel 
Dinsiz, ateşperest, putperest olsan da gel 
Dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir 
Yüz kere tövbeni bozsan da yine gel... 

Ve yine büyük halk şairi Y U N U S E M R E yi unutmak mümkin mi? 
O insancı düşünceleri , insanlar arasında olması lazımgelen barışı 
tasavvufun mihrakından süzerek halkın kalbine indiriyor. 

İnsanların kardeşlik f ikr inin esasından ve dört kitabın mânasından 
sezinlenerek, din ayrılığının bir husumet sebebi olamıyacağını iymâ 
ediyor. 

Gönüller Tanrının tahtıdır. Oraya dil uzatmak caiz değildir. Gönül yı
kanların pişmanlığını hiç bir iyi niyetin ve davranışın, bertaraf ede-
miyeceğini bilmek lazımdır diyor. Belli ki muztariple üzgün, saadete 
ermişle mutlu oluyor. 

Gönül Çalabın tahtı 
Galap gönüle baktı 
Dört kitabın mânası 
Budur eğer var ise 

Ve diğer bir ş i i r i : 

Hak bir gönül verdi bana 
Ha demeden hayran olur 
Bir dem gelir şadi olur 
Bir dem gelir giryan olur 
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Bir dem gelir söz söylemez 
Bir sözünü şerh eylemez 
Bir dem cehalette kalır 
Hiç nesneyi bilmez olur 
Bir dem varır mecit lere 
Yüz sürer andan yerlere 
Bir varır dire girer 
İncil okur ruhban olur. 

Yedi meş'alenin şair lerinden Z İ Y A O S M A N S A B A : 
Yoksulların mutsuzluğunu, hastaların ıztırabını, zavallı ların kimse
sizliğini paylaşıyor. Saadetle yüklü olanlarla mes'ut, Kederli lerle 
ağlamaklı bütün insanları seviyor ve onları dost ve kardeş olarak 
biliyor. 

İnsanlar hepinizi seviyorum; 
İçinizde dost larım, kardeşlerim var 
Ey şehir, bütün hemşehri lerim 
Bayramınız, bayramım, kederiniz kederim 
Yoksullar, hastalar, zavallı lar 
Sizler için gözlerimdeki pınar.. 

Şüphe yok ki incelememiz ötesinde kalan nice şairler insancı düşün
celerin insan varlığında vaz geçilmez bir haslet olarak yerleşmesi 
gereğine inanmış ve bu konuda etrafındakileri uyarmaya çalışmış
lardır. 

Bu f ikir ler in yayılması insanlar arasındaki barışı sağlayacak yegâne 
unsurdur. Cemiyetin buna çok ihtiyacı vardır. 



M. lukta Çeşitli Görüş ve 
Uygulamalar 

Kutsal Kitaplar yerine, bütün 
yaprakları beyaz olan (Beyaz 
Kitap) ı Yemin Kürsüsü üzerine 
ilk koyan Loca, Bayreuth "Zur 
Sonne" Büyük Locasına bağlı, 
Freiburg "Zur Edlen Aussich-
t e n " Alman Loca olmuştur. 20. 
Yüzyılın başlarında Avrupada 
çoğalmaya başlayan gu gibi ye
ni Localara İngiltere Büyük Lo
cası ses çıkarmıyordu. Ancak, 
1929 yılında New York Büyük 
Locası, dış i l işkiler kurulu Baş
kanı, Ossian Lang K. in Avrupa 
teft iş gezisinde, kimi İsviçre Lo
calarının Kutsal Kitap yerine Be
yaz Kitap kullandıkları gözüne 

Maci t ERBUDAK 

ilişmiş ve Amerika'ya dönüşün
de Londra Büyük L. sıyla gir iş
t iği yazışmalar sonunda Lond
ra, Temel İlkelerini (*) bi ldirmek 
zorunda kalmıştır. Bunun üzeri
ne 1931 yılında St. Gallen'de 
toplanan Alpina Büyük Locası, 

(*) Temel İlkeler : İngiltere Bü
yük Locasınca tanınmak için, 
1) Düzenli bir Büyük Loca, ya da 
düzenli 3 L. dan kuruluş patenti 
almış olmak 2) Bağımsız olmak 
3) Ulu Tanrının varlığına inan
mak 4) Yemin Kürsüsü üzerinde 
3 Büyük Nuru bulundurmak (Kut
sal Kitaplar-Gönye ve Pergel) 5) 
Kadın üye almamak 6) Din ve 
siyaset üzerinde tartışmamak. 
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Beyaz Kitabın Yemin Kürsüle
rinden kaldırılmasına karar ver
di. Böylece, anlaşmazlık orta
dan kalkmış oldu. Öte yandan 
Aibert Lantoine K., yazdığı iki 
ci l t l ik "Fransız Masonluk Tar i 
h i " başlıklı çok ünlü kitabının 1. 
ci l t , 343. sahifesinde," Grand 
Orient, Masonlukta doğrunun a-
raştırılmasına hiç bir sınır ko
nulmasını kabul etmez" demek
tedir. Nitekim, Grand Orient 
1849 yılında, yeni bir Ana Tü
zük düzenlemişti. Bu Ana Tü
zükte şu ilkelere yer veri lmişt i : 
İnsansever, Felsefeye ağırlık 
veren, i lerici bir Kurum olan M, 
luğun konusu, doğruyu aramak, 
evrensel ahlâkı, bil im ve sanat
ları incelemek ve insanlara yar
dım etmektir. İ lkeleri: Tanrının 
varlığı ile Ruhun ölmezliğine i-
nanmak, insanlar arasında da
yanışmayı sağlamak, ayrıca, 
Vicdan Özgürlüğünü kişinin özel 
hakkı olarak tanımak ve kimse
yi inancından dolayı Birl ikten 
uzaklaştırmamaktır. 

Ana Tüzükteki Vicdan Özgürlü-
ğüde inançlara i l işkin yükümlü
lükler arasındaki çel işki, Fran 
sa'da sürekli tartışmaların kay
nağı olmuştur. Bu tartışmalara 
bir son vermek için, 1877 yılın
da toplanan Konvanda, bir pro
teston papaz olan, F. Demons 
k. in önerisiyle Ana Tüzükten 
Tanrının Varlığı ve Ruhun Öl

mezliğine inanç yükümlülükleri 
çıkarılmış, yerlerine Özgürlük, 
Eşitlik, Kardeşlik Mottosu kon
muştur. Böylece, Fransa'da M. 
luk laik bir nitelik kazanmış o-
luyordu. Localarımızdaysa, siya
sal ve dinsel tartışmalar, Londra 
Büyük Locasının öne sürdüğü 
İlkeler gereğince yasaklanmış
tır. Bu yasak, tür lü inanç ve 
kanıda olan üyeler arasında çı
kacak tartışmalarla, düşünce ve 
vicdan özgürlüğüne karşı gös
teri len Toleransın zedelenebi!-
mesi kaygısından doğmaktadır. 
Dünya Büyük LL. nın Işık kay
nağı olan İngiltere'nin değişik 
bir toplumsal yapısı vardır. Ora
da Kral yalnız Devletin değil ay
nı zamanda hem Kilisenin ve 
hem de M. luğun Başkanıdır. 
Yaygın görüşe göre, sırf bi l im
sel bakımdan ve karşılıklı ay
dınlanma amacıyla yapılacak 
tartışmalar, değer yargılarından 
kaçınmak şartıyle, bir M. luk ça
lışması sayılır. Çünki, bil imsel 
alana giren, her konu, M. lukta 
tartışılabilir. Ancak, M. lar ter
cihlere elverişl i, ya da isbatı o l 
mayan, akıl üstü, nedensellik 
(causalité) i lkesiyle kavrana
mayan sorunlar üzerinde tar
t ışmaktan sakınırlar. Nitekim, 
kendilerine özgü bir konuşma 
ve tartışma üslupları vardır. 

Şimdi de Latin kaynaklı kimi r i -
tüel lere şöyle kısaca bir gözata-
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hm. Bir r i tüelde, " M . luk, eski 
çağlarda ortaya çıkmış olmakla 
bir l ikte, o hep günceldir." Başka 
bir r i tüelde de şu görüşlere yer 
veri lmiştir : " M . luk uygarlık a-
lanında gelmiş, geçmiş bütün 
kurumlardan değerl i anılar ta
şır, yani M. lukta dinler, mez
hepler ve felsefe sistemlerin
den, şövalye ve ruhban tarikat-
leri gibi, çeşit l i bir l iklerden alın
mış kalıcı, ortak düşünceler var
dır. M. luk tar ih i , Uygarlık tar i 
hinin bir bölümüdür. Uygulan
makta olan törenlere özel ve 
manevi bir değer vermek doğru 
değildir. M. lukta değeri ve öne
mi olan ancak, Düşünceler
dir, n 
Öyleyse, M. luk bir araştırma 
ve inceleme ürünü olmaktan 
çok, bir araştırma ve incele
me Yöntemidir. Bu yöntemin 

(**) Oysa, Anglosaksonlar, M. luğun 
bir ahlâk sistemi olduğunu ileri 
sürerler. Anderson Ana Tüzüğün
de M. luk, iyi insanları Dir araya 
getiren bir merkez olarak tanım
lanır ve "Böyle bir merkez olma
saydı, bu iyi insanlar ebedi ola
rak birbirlerinden uzak kalacak
lardı" denilir. Almanya ve İsviç
re gibi, kıta M. lukları her iki mer
kezin de, yani Londra ve Paris'in 
etkisi altındadırlar. Bu gün bile, 
düzensiz olan Fransa Eüyük Lo
casına bağlı Fransız Localarıyla 
ilişki kurmuş Alman Locaları var
dır. Fransa'da düzenli olan, yalnız 
Fransa Milli Büyük Locayıdır. 

sentetik bir yöntem olduğuna 
daha önceki bir yazıda değini l
mişti. Bu yöntemle düşünsel ge-
lişikleri incelemek, insanlığın 
mutluluk ve refahını sağlayacak 
düşünceleri elde etmeye çalış
mak M. luğun görevi olmalıdır. 
M. luk hemen bütün düşünce 
kurumlariyle ilgilidir. Büyük hü
manist ve mutasavvıf ozanımız 
Yunus Emre "Ete Kemiğe bü-
ründüm, Yunus oldum görün-
d ü m " demektedir. İşte sembol
ler de yapılacak yorumlarla E-
te bürünmüş olurlar. Bir bakıma 
Simgeler, korunmak istenilen i l 
ke ve gerçeklerin örtüşüdür. 
Simgelerin içeriğini kavrama 
derecesi, her kesin kültür düze
yi ve yeteneğiyle orantılıdır. Di
namik nitelikleri dolayısıyle s im
gelerin tüm açıklanmaları ola
naksızdır. Çünki, belirt i ldiği g i 
bi, toplumsal gelişme ve evrimin 
her evresinde yem görüşlere 
olanak sağlarlar. 

Localarımızda Yemin Kürsüleri 
üzerinde Kutsal Kitaplar bulun
durulur. Kimi M. lara göre, Kut
sal Kitaplardan alıntılar yapıl
mak istenirse, üzerlerinde bu
lundurulan ölçü aletlerinden 
(Gönye-Pergel) yarar lanmak 
gerekir. Kutsal ki taplarda, .ör
neğin, Tevratta insanın özgür
lüğünü vurgulayan, İncilde, is
teyene veri leceğini, arayanın 
bulacağını, kapıya vurulunca a-
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çıkacağını, Kurcndaysa, Bakara 
Suresinde, Tanrının yer yüzünde 
kendisine bir Halife bulundura
cağını ve Ademe her şeyin adını 
öğrett iğini bi ldiren, insanı yücel
t ic i , ona Ümit ve Cesaret verici 
Ayetler bulunmaktadır. 

La Bible de Jerusalem'in 1220. 
sahifesinde, Sirac'ın Bilgelik k i 
tabı, L'Ecclesiatique'in İnsanın 
Özgürlüğü başlıklı 15. süresin
d e : 

14 Başlangıçta insanı yarattı 
ve sonra onu kendi kendine 
karar verme yeteneği ile 
donatt ı , 

15 İstersen, buyrukları tuta
bil irsin. Ve'alı olup olma
mak senin elindedir, 

16 Önüne atei? ve su kondu. 
Hangisine istersen, elini o-
na uzat, 

17 İnsanın önünde hayat ve 
ölüm duruyor. Hangisini is
tersen, o sana veri lecektir. 

20 O, kimseye günah işleme 
Ruhsatı vermedi, 

ayetleri arasında yer alan 16. 
ve 17. ayetler, Ç. Ritüelimizde-
ki "söndürmek ya da temizle
mek (su), yakmak ya da ısıt
mak (ateş), yok olmak (ölüm), 
ya da ölümün ötesine geçmek 
(hayat),,, Bunlar arasında size 
bir seçme olanağı veriyoruz, 
hangisini isterseniz, ona sahip 

olursunuz" pasajiyle karşılaştı
rılacak olursa, büyük bir benzer
lik göre çarpan 

Ritüellerimizde, yeniden yazı
l ırken, Wisdom sözcüğü türkçe-
ye Akıl olarak çevri lmiştir. Bu 
çeviri bir bakıma yerinde ol
muştur. Çünki, Bilgelik erişi l
mek istenilen son bir aşama
dır. Üstelik, ona erişebilmek i-
çin, 1) Yetenek 2) Kültür ve 3) 
Tecrübe gerek. Bu bakımdan, 
Bilgelik öğreti lememektedir. 

Yeni Ç. Ritüelimizde tecrübe 
kavramına Aklın yanında yer 
veri lmekle, hem Bilgeliğe götü
ren yola işaret edilmek ve hem 
de Bil imsell iğe ağırlık veri lmek 
istenmiştir. Ayrıca, tecrübe için
de yoğurulmuş Akı l , Bilgeliğe 
bir yaklaşım olarak da düşünü
lebilir. Neticede, amacına erişe
bilmek için, bir Mason, tecrübe
sini zenginleştir irken, kültürünü 
de genişletecektir. 

Görüldüğü gibi , M. lukta ö-
nemli olan çizgilerin paralel l i 
ğinden çok, belirl i bir noktada 
yani ortak amaçta bir leşmeleri
dir. 

Sırası gelmişken, şunu da .be
l irtel im ki , başka hiç bir Obed-
yansda tecrübe kavramına yer 
veren bir Ç. Ritüeline Taşlanma
dığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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Hiram Abiff Efsanesi 

George Draffen of Nevvington 
(The Prestonian Lecture for 
1956'dan derlenmiştir. 

Derleyen : Misel MARGULİES 

Üçüncü dereceye terf i merasiminde Hiram trajedisinin tesiri altında 
kalmamış olmanıza inruân yoktur. Onu anlamak ve mânasının de
rin zenginliğine vakıf olmak, insanın yaşadığı müddetçe aklından 
çıkmayacak bir şeydir. 

Herşeyden önce anlaşılması gereken, Hiram Abiff Dramının, ritüelik 
bir dram olduğudur. Hepimiz bir dramın ne olduğunu biliriz. Bir 
insanla başka insanlar veya bir insanla başka kuvvetler arasındaki 
bir çarpışmanın, o insanın kader veya istikbalini tayin edecek bir 
buhranla sonuçlanması. Bu buhran veya problemi bir netice veya 
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hal şekli takip eder. Netice, insanın lehine tecell i ederse, bu dram, 
kelimenin doğru ve ori j inal manâsıyle mutlu sonu ifade eden bir 
komedidir. Yok eğer aleyhine tecell i eder ve insan mağdur veya acı 
çeken durumuna düşerse, bu dram bir trajedidir. 

Dram kelimesinin her iki manâsında da sahnede oynanan piyesleri 
kastetmiyorum. Onlar dram deği l , sadece dramların temsilidir. 
Benim ifade etmek istediğim kendi hayatımızda, günlük tecrübeleri
mizde hepimizin başından geçen dramdır. Sahne eserlerini okumak 
veya görmek arzumuzun yegâne sebebi oyuncuları bizler olan ha
kiki hayattaki dramı aksett irmeleridir. 

Ancak, Hiram Abiff töreni yalnızca bir dram değil , ritüelik bir dram
dır, ve'r i tüelik' kelimesi özell ikle vurgulanmak gerek. 

Ritüel nedir? İnsan ruhuna, münhasıran hayal yolu ile hitab eden 
bir takım belirl i merasimler. Tiyatroda oyun, bir tarihî kişi veya olay 
üzerine kurulabil ir. Mesela Shakespeare' in İngiliz Kralları veya Mac
beth ve Hamlet 'e dair oyunları Kişiler ve olaylar tarihî olmasalar 
bile, öyle oldukları kabul edilir k i , zaman, mekân ve kişi l iklerin öne
mi belir lensin. Öte yandan, bir ritüelik dramda tarihî kişi lerin, me
kânların veya 2:amanların ehemmiyeti yoktur. Zaman, mekân ve 
kişi l ikleri kaale almıyarak tümüyle ruh âleminde cereyan eder. Bu 
âlemde, nerede, ne zaman ve kim oldukları üstünde durulmaksızın. 
bütün insanlar için geçerl i olan kuvvet çarpışmaları, ve insan ruhu
nun buhran ve kaderi konu edilir. 

Hiram Abif f ' in Dramı ritüelik olduğuna göre onu tar ih olarak kabul 
etmek hatalı olur. Tarihte bir Hiram Abiff vardı amma bizim Üçün
cü Derecemiz onunla ilgilenmez. Yegâne ilgilendiği insan ruhunun 
sembolü olan, yemi kendi Hiram Abi f f id i r . Dolayısiyle, bu dramdaki 
olayların vukubulmuş olmasının imkânsızlığı düşüncesi sizleri daha 
evvel rahatsız etmiş ise, bu endişenizi silebilirsiniz. Olayların eski 
insanlık tar ihinde geçmiş olduğu kastedilmemektedir, söylenen sa
dece bu olayların her insanın hayatında olanların sembolleri o ldu
ğudur. 

Aynı şekilde, Hiram Abiff dramını bir düzmece trajedi olarak kabul 
etmek, affedilmez bir hata olur. Vahşiler, gençlerinin cesaretlerini 
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sınamak için bazı tekris merasimleri uygularlar, ancak Masonluk 
vahşi değildir. Okul larda çocuklar vahşilerin merasimlerini andırır 
şakalarda bulunurlar, ancak Masonluk çocuksu değildir. Bizim r i tü-
elik dramımız samimi, ciddî ve isteklidir. Onu hafife a lan, hiçbir za
man Mason olamıyacak derecede bir sathi l ik göstermektedir. 

Hiram Abiff insan ruhunun oynanmış sembolüdür; sizin, benim, bü
tün insanların, Mesaisini teşkil eden yönetim görevi, sizin ve benim 
hayatımızı organize etme, yönetme ve gözetme fonksyonlarının sem
bolüdür. Karşılaştığı düşmanlar, karakterimize ve hayatımıza hü
cum eden ve bizim ve başkalarının sinelerinde yatan şehvet ve 
ihtirasların birer sembolüdür. Akıbeti ise, bu düşmanlara yenilen 
her insanın akıbetidir: İşinin yarıda kalması, kendine hakimiyetini 
kaybetmesi ve sonunda her tür lü pisliğe gömülmek — ki bu mağ
lubiyet, rezij olma, felaket ve istihzadır. Ölü yataydan canlı dikeye 
kaldırılması ise, olabildiği takdirde her insanın mağlubiyetten ken
dine hakimiyete geçiş i r i remzeder. 

Dramda rol, alırken, neden şahsen katılmamız gerektiğini hiç düşün
dünüz mü? Sey i rd olarak kalmanız mümkün değilmiydi? Katılmanı
zın sebebi, oynanan dramın başkasının deği l , kendi dramınız o ldu
ğunu vurgulamaktı . Hiç bir insan bu dramın yalnızca seyircisi ola
maz çünki olay kendi ruhunda geçmektedir. Aynı şekilde, bu ka
tılmanız sizin Üstat Mason olma yolunda ilk aşamanızı teşki l et t i . 
Bu adım size Üstat Mason sırrını, yani bir insanın yalnız ismen de
ğil de aslen Mason olması için ruhunun kendi iç düşmanlarına ga
lebe çalmasını bilmesi gerektiğini öğrett i . 

Hiram Abiff ' in üç düşmanının hariçten değil de neden kendi çevre
sinden geldiğini hiç düşüdünüz mü? Sebebi ruhun en korkulu düş
manlarının kendi içindeki cehalet, şehvet, ihtiras ve günahlar oluşu
dur. Mukaddes Kitapların bizlere hatırlattığı gibi uzak durmamız ge
reken şeyler vücudu yok edebilecek olanlar değil ruhu yokedebile-
cek olanlardır. 

Hiram Abiff öldürüldükten sonra Mabetteki kargaşanın sebebini 
hiç merak ettiniz mi? Sebebi, Mabedin insan karakterinin sembolü 
oluşunda. Ve karakter in mimarı olan insan ruhu yok edil ince ka
rakter de dağılır. Cünki kalfalar güç ve kabil iyetlerimizin sembolü 



olup, varlığımızın merkezinde olan irademizin kontrolundan çıkınca 
anarşiye düşerler. 

Terf in sonunda ritüelik dramın neden size izah edilmediğini hiç 
düşündünüz mü? Sebebi, hiç bir insanın Hiram Abif f ' in Trajedisini 
başka bir insana izah etmesinin mümkün olmadığıdır. Herkes bunu 
kendi kendisine öğrenmelidir. Başkalarından bütün elde edebilece
ğimiz, bu yazımda verdiğim dağınık bazı ipuçlarından ibarettir, 

Hiram Abiff efsanesini hafızanıza nakşediniz. Düşmanlarınızla karşı 
karşıya kaldığımızda onu hatırlayın ve onun ışığında hareket edin. 
Bu dramın ışığı ve rehberliği altında kendinizi daha güçlü ve daha 
fazla hikmet sahibi hissedeceksiniz. 



OLAYLARIN İÇİNDEN 

Derleyen : Sahir ERMAN 

Maine B. L. nın Bir Tamimi : 

"Bütün K. lerle ailelerine) : 

Hasta ve yardıma muhtaç olanları ziyaret etmek ve bu suretle güç 
dönemlerinde onların yardımına koşup, kimsenin unutulmuş veya 
yardımsız kalmış olmamasına itina göstermek hususundaki gayret
lerimiz devam etmektedir. Ancak, bunun yapılabilmesi için, sıkıntılı 
zamanlarda K. sevgi ve yardımını gerçekleştir ici bu program konu
sunda sizlerin, aile ve yakınlarınızın bizlere yardımcı olmanız ge
rekmektedir. Bu it ibarla ailenizdeki bir masonun hastalanması, has-
tahaneye veya bir bakımevine yatırılması halinde, dergimizin arka 
sahifesinde bulacağınız kuponu kesip locamız sekreterine veya Bü
yük Sekreterl iğe göndermenizi rica etmekteyiz. Ayrıca mümkün olan 
bütün bilgileri de Locan za vermenizi rica ederiz. B. Ü. mız yeni bir 
yardımlaşma programı yapmıştır ve bunun için bütün K. lerle ailele
rinin buna katılmalarına ihtiyaç vardır. Bu tamim ilk ve en önemli 
adımdır" 

(•) (The Maine Mason, 1980, C.8, No:2, s.3) 
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Dallas Polis Locası 

1975 yılında Dallas vadisinde fiilî ve emekli polis memurlarınca bir 
L kurulmuştur. Bugüne kadar bu L. da 30 dan fazla K. üçüncü de
receye yükselt i lmiştir. L. nın Ü.M. ligini Dallas Traf ik Şubesi Mü
dürü H. Warren K. yapmakta olup, toplantı lara katılan K. ler resmi 
üniformalarının üzerine önlüklerini kuşanmaktadır. 

(*) (The New Mexico Freemason, Ekim 1980, c45 , sayı 10, s.3). 

New—York'taki Mısır Obeliskinin 100. Yılı : 

New—York' taki ünlü Central Park'ta bir Mısır Obeliski mevcuttur. 
Geçen yıl bu obeliskin diki l işinin yüzüncü yıldönümü olması sebebile, 
New—York B.L. büyük bir kut lama töreni yapmış, bu hususta bir 
bülten yayınlamış, Danimarka B.L. nın yayın organı olan (Fri Mur-
rer Meddelelssr) dergisi de bu kutlama törenine büyük yer vermiş
tir. 

Bu yayınlardan anladığımıza göre, Süveyş kanalının açılması sıra
sında, Mısır Hidivi Birleşik Amerika'ya bir obelisk hediye etmek is
temiş ve New—York valisi de 137 No. lu Anglo Saxon L. üyelerin
den Gorringe K.i Mısır'a bu iş icïn göndermiştir. Gorringe K. Mısır
daki çeşit l i obel isk ler i gözden geçir ince, bir tanesinin kaidesinde 
masonik âlet ler le ilgili bir çok resim görmüş ve masonlardan kurulu 
bir komite teşkil ederek bu resimlerin anlamlarını çözmeğe çalış
mıştır. Uzun bir mesai sonunda bu sembollerin obeliskin nasıl diki
leceğini göstermek maksadile kullanıldıkları anlaşılmıştır. Bunun üze
rine Gorringe K. bu obeliski seçmiş ve New—York B.L. B.Ü. nın da 
hazır bulunduğu dokuzbinin üstünde masonun Beşinci Avenü'deki 
geçit resimlerile başlayan bir törenle, obelisk 2 ekim 1880 de Central 
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Park'taki yerine dikilmiştir». 5 ekim 1980 de de bu masonik olayın 
yüzüncü yıldönümü kutlanmıştır. 

(*) News from Grand—Lodge of New—York ve Fri Murer Maddelelser, Aralık 1980) 

sayı 114, sah. 15.) 

Günümüzde Macaristanda Masonluk. 

Hamburgta "ROLAND" Muh. Mah. inin aylık bülteninden: 

Acaba Masonluk Macaristanda hâlen mevcutmudur? Masonluk do
ğu bloku memleketlerinde yasak olduğuna göre, bu sual ilk olarak 
akla gelmektedir ve bu yasak elbette Macaristan için de varitt ir. 
Son günlerde Budapeşte'ye yapmış olduğum bir ziyaret münasebe-
t i le, eski "Progessio" Locası mensubu olan Dr. Gaspar Soltez Br. ile 
görüşmek fırsatını buldum. Bu Kardeşim beni çok yakın bir ilgi ile 
karşıladı ve bana, bugün hayatta olan Macar Masonlarının durumu
nu anlatt ı . 

Son harptan evvel, memleketinde çok kuWet l i ve faal bir Masonluk 
mevcuttu ve hayatta kalan Kardeşler, harp bit iminde, masonluğu tek
rar kurmak için elbir l iği ile faal iyete geçt i , ve Localarını yeniden 
canlandırmaya gayret et t i . Cok zor şart lara rağmen, bu faal iyet o 
derece muvaffak oldu ki 1949—1950 senelerinde 1500'e yakın BB. 
yeniden teşki lat lanmış Localarında çalışmakta idi. Fakat bu gay
retler, maalesef 1950 yılında son buldu, çünki localar, hükümet ka
rarı ile kapatı ldı. 

30 yıllık mecburi uykudan sonra, bugün Budapeşte'de ancak 50 BB.' 
in mevcut olduğu görülmektedir ve bunların ancak 15'i faal olarak 
vasıflandırılabilir. Bunlar muntazaman, ayda iki defa olarak, bir lo
kalde toplanıp, kardeşçe görüşmeler yapmaktadır. Başlıca görevleri 
70 dul hemşire ile meşgul olmaktır. 

Bu toplantı lar ve bunların neticeleri olarak yapılan yardımlar, ş im
diye kadar hükümetçe engellenmemiştir. Böyle bir hoşgörünün başka 
doğu bloku memleketlerinde vaki olmadığına işaret edilmektedir. 
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Bu son Macar Kardeşlerimizin yaşlılık problemini nasıl çözebilecek
lerini kestiremiyorum fakat mevcut olanların Mesleğimize bağlılığı 
ve inancı şüphe götürmez ve bu kardeşlerimiz faal olarak i t t ihat zin
cirimizin içinde bulunmaktadır. 

79 yaşında oları Soltez B. Locamıza, Budapeşteli Masonların K. se
lamlarını i letmemi benden istemiştir 

Werner Herzog B. . . 
(Tercüme : Mehmet Fuat Akev) 

Ocak 1981 

idM*ııjız^N#*l 
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LOCALARDAN HABERLER 

Mimar Sinan Muh. L. nm 
1981 Görevlileri 

24 Ocak 1981 günü toplanan Mimar Sinan Muh.L ' j ıda seçimler yapıl
mış ve aşağıda isimleri yazı K. ler 1981 yılı görevli leri olarak yeniden 
seçilmişlerdir : 

Üs. Muh. • Suha UMUR 

öncek i Üs. Muh. Sahir ERMAN 

I. Nâ. Macit ERBUDAK 

II. Nâ. Misel MARGULİES 

Hat. Cevad Memduh ALTAR 

Sek. Tayfur TARHAN 

Haz. Em. Ahmet ÖRS 

Has. Em. : Orhan ALPYÖRÜK 

Muhk. : Raşid TEMEL 

I. Tö. Üs. : Hüsnü GÖKSEL 

Ko. t H. İbrahim GÖKTÜRK 
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Localarda Verilen 
Masonik Konferanslar 

ARALIK (1980) — OCAK — ŞUBAT (1981) 

İSTANBUL 

LOCA KONUŞMACI KONU TARIH 

Hürriyet Bülent Cintan 

Atlas P.J. Gineste'den 

(Sunan: Nesim Güveniş) 

Müsavat Mukbil Gökdoğan 

» Ömer Nmur 

» Misel Margulies 

Ülke Nejat Atahan 

Humanitas Boris Guilodo 

Mason olabilmek 

Kardeşlik Zinciri 

3.2.1981 

4.2.1981 

Ritler ve Özell ikle Eski 
ve Kabul Edilmiş 

Skoç Riti 26.12.1980 

Masonik Müzik Hakkında 9.1.1981 

Hiram Abiff Efsanesi 23.1.1981 

Landmarklar 17.2.1981 

«Alfred Jarry» 10.2.1981 
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LOCA 

Hulus Yorgi Vakcılopulo 

Devrim Galib Dolun 

» Zihni Güler 

» Necdet Elçin 

Hisar Oğuz F. Aközer 

Üçgen Abdurrahman Erginsoy 

* Birol Baransu 

» Abdurrahman Erginsoy 

Üçışık Yaşar İlksavaş 

Gün Hasan Balım 

Özlem Ali Reşat Zincirkıran 

» Oktay Karaaslan 

ANKARA 

Bilgi Muammer Vardar 

Yıldız Çetin Özer 

Çankaya Emin Gürol 

Cağ İbrahim Ertrak 

Eşitlik Adnan Balkanlı 

TARİH 

Muhtel i f Masonik 

Mevzular 28.1.1981 

Çalışmalara Başlarken 24.12.1980 

Sevgi 21.1.1981 
Ortaçağda Gizli Çalışan 
Cemiyetler 4.2.1981 

Masonluk ve Ritueller 27.1.1981 

Masonik Sohbet 26.12.1980 

Masonik 
Mükellef iyetler 23.1.1981 

Landmarklar 6.2.1981 

Masonluğun Destansal 
Kaynakları 29.12.1980 

Laiklik 4.2.1981 

Amerika'daki Masonik 
Temaslardan İntibalar 22.2.1980 

Masonlukta Tolerans 5.1.1981 

Masonlukta Tarafsızlık 21.1.1981 

Askeri Localar ve 
Asker Masonlar 12.2.1981 

Genel Çizgileriyle 
Masonluk 23.1.1981 

Ü s / . Muh / . ' l i k 24.12.1980 

Modern Masonluğu 
H a z ı r l a y a n F i k r i 

Temeller 23.12.1980 

KONUŞMACI KONU 



LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

İZMİR 

Nur Levent Tuncay Kutsal Kitap 

Promethee Mustafa Besimzade Üçüncü Yaş 

» Yusuf Azurlay Fran Masonluk 
ve Aşk 

20.1.1981 

28.1.1981 

Ümit 

3.12.1980 

Demir Savaşçın Zaman Sembolizması 19.12.1980 



KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNİ 
İDRÂK EDEN LOCALAR 

VADİSİ LOCASI KURULUŞ TARİHİ 

İSTANBUL ÜLKE 14.1.1959 

» EVREN 14.1.1977 

» PİRAMİT 19.1.1977 

» GÜN 24.1.1975 

» ÖZLEM 25.1.1975 

» ÜÇGEN 29.1.1971 

» ÜÇIŞIK 24.2.1971 

» EıAŞAK 20.3.1975 

» BURÇ 28.3.1980 

ANKARA ARAYIŞ 19.1.1964 

» ÜGGÜL 19.1.1964 

» DOĞUŞ 14.2.1949 

» ANKARA 27.2.1976 

» G. MİMARLARI 1.3.1971 

İZMİR NUR 6.2.1951 

» E-YLEM 23.3.1970 

DÜZELTME 

36. Sayımızda, ÜLKÜ Muh L. sının kuruluş yılı yanlışlıkla 1954 olarak çık
mıştır, özür dileklerimizle 1948 olarak düzeltiriz 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

TEKRİS 

ADİ DOĞUMU TARİHİ SON E D B . • . M E Ş . V A 

Razi MANER İst., 1907 4.10.1963 Kültür 11.8.1980 

Osman ÜLKER Çorlu, 1931 6.4.1978 S. Dostlar 1.9.1980 

Abidin SERİMEF Osmaniye, 1909 6.6.195? Uyanış 6 9.1980 

Muzaffer ÇELİK DELEN İst., 1906 1932 Sevgi 29.9.1980 

Neş'et PARMAN İst., 1925 2311.1972 Yıldız 10.11.1980 

Safî ÇAVAÇ İst., 1908 19.10.1951 Müsavat 26.11.1980 

Sermet ERKAL İst., 1899 4.9.1932 Çankaya 28.11.1980 

Velit İSFENDİYA R İst., 1917 26.11.1949 Dikmen 30.11.1980 

Cahit ORTAÇ Selanik, 1326 16.11.1959 Yıldız 13.12.1980 

Viktor ALFAND/ ıRİ İst., 1889 3.5.1922 Humanitas 14.12.1980 

M. Emre OKUR Uşak, 1910 3.6 1955 Kültür 30.12.198C 

Kenan ÖN İst., 1917 5.10.1953 Yıldız 17.1 1981 

Hakkı DAYANIKLI İst., 1924 29.4.1980 Ülke 17.1.1981 

Ziya ÜSTÜN Bursa, 1903 1931 Ahenk 19.1.1981 

Enver BAKIRCI İst., 1906 16.6.1956 İdeal 30.1.1981 

E b d / . Meş . - . ' a intikal eden kardeşlerimize e v . \ Ü . \ M i / . ' n d a n sonsuz 
mağfiret ve kederli ailelerine ve bütün kardeşlerimize sabırlar dilereiz. 

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

of Free and Accepted Masons of Turkey 

€ C O N T E N T S 

5. 15 years labour of Mimar Sinan 

Lodge Tayfur TARHAN 

16. Peaks in man's mental 

evolution Cevad Memduh ALTAR 

25. Saerum absconditum II Naki Cevad AKKERMAN 

37. Can the contradictions between man 

and the universe, seen in the Holy Books 

be reconciled II Faruk ERENGÙL 

49. Masonic Poems II Kemal KAPLANCALI 

55. Various thoughts and applications of Free 

masonry Macit ERBUDAK 

59. Hiram Abiff Legend G. Draffen of Newington 

63. Current events Sahlr E R M A N 

67. News from our Lodges Mimar Sinan 

72. In memoriam Mimar Sinan 

Adrass : 25, Nuruziya Sokagi - Beyoglu/iSTANBUL 

Year : 1981 NO. 3 9 


