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A R A Ş T I R M A 

Ö N L Ü K 
Tarihçe - Sembolizma 

Misel MARGULİES 

Önlüğün Tarihçesi 

Mason önlüğünün ortaçağ operatif masonlarının kullandığı önlük
lerden kaynaklanıp geliştirildiğine şüphe yoktur. Elde kalan bir
kaç numuneden anlaşıldığı gibi, operatif önlük hayvan derisin
den, ve muhtemelen koyun derisinden mamul olup takanı göğ
sünden ayak bileklerine kadar örtermiş. Boyundan geçen deriden 
bir bağ ile asılır ve her iki yana sağlamca dikilmiş birer deri uç
kur bele dolanıp, önden düğümlenir ve uçlar da önde püskül gibi 
sarkarmış. Bu kaba önlüğün kullanılması asırlarca sürmüş, mo
dern masonların kullandığı dokuma önlük ise ilk olarak 18'inci 
asırda görünmeğe başlamıştır. 

Mason önlüğünün ilk resimleri, Modern Masonluğun ilk B. Üs.'ı 
Antony Sayer'in 1717 tarihli portresinde ve 1723 tarihli Anderson 
Anayasasının ilk sahifesindeki resimde görülebilir. Bunların bir 
insanı göğüsten ayaklarına kadar örtecek boyda ve deriden ol
duğu düşünülebilen uçkurları havi olduğu görülmektedir. Bağla
ma usulü operatif masonlannki gibi, düğüm ve püsküllerin önde 
olması şeklindedir; Bu metod, önlük malzemesi olarak ipek ve 
keten kullanıldığı zamanlar da bir süre devam etmiştir. 
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Takriben 1740 senesinden sonra deri yerini daha yumuşak malze
melere bırakmağa başlamışsa da, deriden hiç bir zaman tümüyle 
vazgeçümemiştir. 

Mason önlüğüne ait ilk resmî kayıt İngiltere B. L.'sınm 17 Mart 
1731 tarihli tersimatında görülebilir : 

«Locaların Üs. Muh.'leri ve NN.'ı, beyaz deri önlüklerine beyaz 
ipek astar dikebilirler ve bijularını beyaz kurdelelerle boyunla
rına asabilirler.» 

Bu devirlerden kalan önlük ve resimlerden, önlük kapağının kal
kık olarak kullanıldığı, ve ucundaki bir ilik vasıtasiyle yelek veya 
ceket düğmesine takıldığı kolayca anlaşılmaktadır. 

1731 senesinden itibaren önlükler biraz daha pratik bir şekil al
mağa başlar, boylar dize kadar kısalır, deri yerine daha yumuşak 
olan ipek, satan, kadife, keten ve güderi kullanılmaya başlanır. 
Kapak, muhafaza edildiği hallerde, ya üçgen ya da yarım yuvar
lak bir şekil alır. Alt kenarı bazen köşeli amma çoğunlukla köşe
leri kırılmış ve yarım yuvarlağa yakın bir şekil alırdı. Deri bağlar 
da yerlerini kurdele veya uçkurlara bırakır. 
1730'larda başlayıp 1740 - 1790 seneleri arasında pek yaygın olan, 
önlükleri boya ile motifler çizerek süsleme, 1813'te İngiltere Bir
leşik B. L.'sının kuruluşuna kadar devam eder. En popüler mo
tifler : 18'inci asrın ikinci yansında spekülatif masonluğun yay
gınlaşmakta olduğuna işaret eden Göz, Sütunlar ve Gönye ile 
Pergel idi. 
W. H. Rylands B., Ars Quatuor Coronati, cilt 5'te yayınlanan ya
zısında durumu şöyle özetliyor : 
«1784 senesinde önlük bir hayli uf almıştı... uzunca bir süreden 
beri bir gevşeklik görülüyor ve tek düzen için hiç bir kaide ko
nulmamış... Önlüğün yapıldığı malzeme beyaz olduğu müddetçe, 
yasalara aykırı olmayan her türlü masonik sembol çizilebilmekte. 
Tek yasak, B. L. görevlilerine ait olan önlük kenarındaki mor 
renkli şeridi kullanmak idi...» 

Mavi Kurdele ve Mavi İpek 

İngiltere B. L.'sınm 37 Mart 1721 tarihli kararı şu şekilde alın
mıştı : 

I 
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«B. Üs., B. Üs. Kaymakamı ve BB. NN. dışında hiç kimse som al
tın veya altın kaplamalı bijusunu boynuna mavi kurdele ile asa
maz ve mavi ipek kenarlı beyaz deri önlük takamaz; bu tip ön
lükler Ön. Bü. Vazifelilerce de takılabilir.» 

Yukarıdaki, önlük kenarına mavi ipek hakkındaki ilk kayıttır, ve 
mavi rengin B. Vazifelilere ait olduğu belli olmaktadır. 1745-1750 
senelerine doğru B. Vazifelilerin önlüklerinin kenarına mor bor
dur takmağa başladıkları görülür. 

B. Vazifeliler tarafından tedricen terkedilmeğe başlanan açık ma
vi rengin Üs. Masonlar tarafından benimsenmeğe başladığı gö
rülür, ve bu konuda herhangi resmî bir açıklama olmadığı için 
açık mavi bordürlü önlükler bütün Masonlar arasında oldukça 
yaygın bir kullanım kazamr. 

Önlüğün malzemesi, tasarımı, formu ve tezyinatı konusunda yek
nesaklık ancak 1815'te temin edilmiştir. O tarihli anayasanın 
123 üncü sahifesinde şu metin yer almıştır : 

« ÖNLÜKLER 

Çırak — Düz beyaz kuzu derisi, 14-16 inç genişliğinde, 12-14 inç 
yüksekliğinde, alt kenarı düz, tezyinatsız ve uçkurlar beyaz renk
te. 
Kalfa — Çırak önlüğüne benzer düz beyaz kuzu derisi, ancak alt 
iki köşede birer adet gök mavisi rozet ilavesi ile. 
Üstat — Gök mavisi renginde astar ve 1,5 inç genişliğinde yine 
aynı mavi renkte bordur ve önlüğün kapağına bir üçüncü rozet 
ilavesi ile yukarıdakinin aynısı. Ancak, L. vazifelileri ile eski va
zifeliler önlüklerinin ortasına vazifelerinin anblemini gümüş ve
ya beyaz renkte bulundurabilirler.» 
Bu devirlerde, İskoçya obedyansının önlükleri İngilizlerinkine çok 
benzemekle beraber, Kapak üçgen değil de yarım yuvarlaktır ve 
bordur kurdelesi de laciverttir. Bu şekil, ufak tefek değişiklik
lerle, 1.5 asırdır aynen muhafaza^ edilegelmiştir. 

Püsküller 

Bunlara gelince, çok eski tarihlerde, önde bağlanan uçkurların 
sarkan uçlarından kaynaklandığı kuvvetle tahmin edilmektedir. 
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Elde kalan bazı 18'inci asır önlüklerinin uçkurlarının kenarları
nın altınla işlenmiş olduğu ve önden sarkarken bordürlü uçların 
püsküle benzediği müşahade edilmiştir. Gümüş renkli zincirler
den mamul püsküllerin ne zaman kullanılmağa başlandığı tam 
olarak bilinmemekle beraber, muhtemelen 1841'den evvel görül
dükleri ve ilk resmî kaydın da 1841 İngiltere B. L.'sı anayasasın
da bulunduğu bilinmektedir. 

Rozetler 

Kalfa ve Üstat Masonların önlüklerindeki rozetlerin menşei kat'i 
olarak bilinmemektedir. İngilterede kullanımı oldukça geç baş
lamış ve ancak 1815'te, sureti mahsusada üç dereceyi ayırd etmek 
için, resmiyete geçmiştir. 

Pek muhtemeldir ki, ilk kullanıldıklarında maksatları sadece 
dekoratif idi. Elde bulunan 1744 tarihli bir Alman masonik ön
lükte 3 rozet görülebilir. 

Önlüğün Spekülatif Ve Sembolik Mevhumları 

Modern masonluk, esasında spekülatifdir, ve her Mason, maso
nik çalışma ve tetkiklerinde, bir dereceye kadar spekülatif bir 
görüşe sahip olmalıdır; ancak, hakiki spekülatif araştırmanın 
sınırlarını uzatmak ve sembolik değerleri mübalağa etmek tema-
ülü gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

18'inci asrın sonlarına doğru bir hayli genişleyen bu temayül, mo
dern zamanlarda mesleğimize zarar verebilecek ve öğretilerini 
engelleyecek boyutlara ulaşmıştır. Bunun içindir ki masonik araş
tırmacılar müteyakkız olmalı, ve modern masonik bilimciler na
zarında bu tür aşın yorumlann kabul edilmez olduğunu hatırla
malıdırlar. 

Semboller ile eğitim, tarih .kadar eskidir ve masonluk da, medeni 
hayatın bütün teşekküleri gibi (mesela Devlet, ordu, dinî örgüt
ler vs..), kendine özgü ve kabul edilebilir sembollere sahiptir. 

Türkiye B. L.'sının 1982 tarihli «Masonluğun Temel Prensipleri 
ve H.K.E.M. B. L.'sı Tüzüğü» nün 7'inci sahifesinde : 

«Masonluk sıfatı, geleneksel Masonluğun sembolleriyle... anla-
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şılır.» 

ve 9'uncu sahifesinde de : 

«Hür Masonlar, insanlık prensiplerini ve ahlâkî gelişmeyi : 
— Mimarlık san'atından alman semboller... yolları ile uygulama
ğa ve yaymağa çalışırlar.» der. 

Önlüğün sembolizmasını tetkik etmeden evvel SEMBOL, ALAMET 
ve ARMA terimlerini biraz aydınlatmakta fayda vardır. 

SEMBOL, kendi içinde bir başka fikir veya olayı ihtiva eden bir 
fikir, işaret, alet veya eşyadır. İlk bakışta içindekini gizler ancak 
tetkik edildiğinde, gizlediği şey meydana çıkarılabilir. Sembolle
rin bazıları basit olmakla beraber, bazıları da oldukça muğlak-
dırlar. Masonlukta, kimi semboller bazı erdemleri veya hakikat
leri remzederlerse de, kimileri çok geniş tefsirlere yol açabilirler. 
ALAMET de bir nevi sembolik cihaz olmakla beraber, bunun ma
nasını keşfetmeğe gerek yoktur. Alametin manası belirlidir, bilinir 
ve herkesçe kabul edilmiştir; mesela taç'm kraliyet, beyaz rengin 
de saflığı ifade ettiği gibi. 

ARMA veya ROZET ise, bir kişinin veya eşyanın ayırd edilmesine 
yarıyan işarettir. Bir topluluğa üyeliği belirten bir cihaz olup, 
kişinin veya eşyanın kimliğini tesbit etmeğe yarar. 

Masonluk her üçünü, hem sembolü, hem alameti hem de arma 
veya rozeti kullanır. Bazı hallerde de sembol ve alamet aynı ma
nada kullanılır. 

Birinci derece ritüelimizin 3'üncü baskısının 36'ıncı sahifesinde 
Üs. Muh. : 

«Şimdi önl. kuşanacaksınız. I: Nâ. K.'im, yeni K.'imize M.'luğun 
bu en anlamlı ve değerli alâmetini talanız.» der. 

37'nci sahifede ise I. Nâ. şöyle der : 
« önl. bizim çalışma sembolümüzdür. bize, insanlık uğruna 
durmadan çaba göstermek zorunda olduğumuzu hatırlatır, » 
Aynı şekilde, Kalfa ve Üstat derecesinin ritüellerinde, önlüğün 
sembolik manası sırası geldikçe kısaca izah edilmektedir. 
Önlüklerin üzerinde dekoratif şekiller olarak sembol ve alamet
ler görülmektedir : örnek olarak lacivert kenar şeridini, rozetleri 
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ve zincir püskülleri sayabiliriz. Bunlar sembol mudur? Yoksa 
alametler midir? Yoksa sadece artistik şekil ve süslemeler midir
ler? 

Sembolizmada aşırıya kaçanlar bunların sembol olduklarını iddia 
ederler. Hatta daha ileriye giderek önlüğün ve kapağının şeklinin 
ve kapak duruşunun bile sembolik muhteva bakımından çok mü
him olduğunu ileri sürerler. Bu tür fikir ve görüşlere aşırı ehem
miyet vermek hatalı olur. Önlüklerin üzerindeki dekorasyonların 
birer alamet oldukları bir an için düşünülebilse bile, bunların ne 
ifade ettiklerini doğru olarak tesbit etmek oldukça güçtür. 

Mesela lacivert şeridin hayırseverliği remzettiği ifade edilmiştir. 
Olabilir amma, hayırseverlik zaten mesleğimizin doğal faziletle
rinden biridir ve üstelik, başka obedyanslarda bu şeridin rengi de 
değişmektedir. Püsküllerin sembolik menşei de aynı şekilde ka
ranlıktadır. 

Tüm modern ritüellerde bulunan sembolik izahat, artık az çok 
standart hale gelmiştir ve bu açıklamalar hem basit hem vuzuh 
dolu hem de tamamiyle tatmin edicidir. 

Hiç şüphe yok ki her mason, kendi ruhsal ihtiyacım karşılamak 
için daha derin tefsir araştırmalarına girişebilir. Ancak bunu ya
parken «aşırı uçların sahteliğinden» kendini korumalı ve tam bir 
vicdani kanaate varmadan «daha geniş tefsirleri» kabul etmekte 
acele etmemelidir. 

Kaynaklar : 

— Ars Quatuor Coronatorum, Cilt 74, 1961, sahife 133-139. 

— Ars Quatuor Coronatorum, Cilt 5, 1982. 

— T.B.L., 1 ( 2 ve 3*üncü derece ritüelleri. 
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MASONİK ESASLAR 

Niçin Gayrimuntazam Kuruluş ? (*) 

Gayrımuntazam, yâni intizam 
(düzenlilik) dışında olanın 
ayırt edilebilmesi için, munta
zam olanın iyi bilinmesi gere
kir. 
Masonik teşekküllerin mun
tazam olup olmadıklarının an
laşılması için, Masonluğun, 
kuruluşunda dayanılan pren
sip ve kaidelere riayet edil
mekte devam olunup olunma
dığına bakılır. 
Masonluğu oluşturan prensip 
ve kaidelerden bir tanesi büe 
ortadan kaldırılsa veya değiş-
tirilse, yahut da değişik bir şe
kilde uygulansa, sâf anlamda
ki Masonluk zedelenmiş olur, 

(*) AHENK Muh. L. sında 26 Ocak 
1983 günü yapılan konuşmadır. 

Tayfur TARHAN 

hattâ bu durumda Masonluk 
bahis konusU dahî edilemez, 
çünkü artık başka türlü bir 
teşekkül, yâni değişik kaide
lere tâbi bir teşekkül vücut 
bulmuş olur. 

Öyle ise, Masonlukta intiza
mın ne demek olduğunu anla
yabilmek için, ilk önce, mu
asır Masonluğun nasıl vücut 
bulduğunu ve kaidelerinin ne
ler olduğunu kısaca gözden 
geçirelim. 

Eski inşaatçı meslektaşlıkla
rın, yâni «operatif» masonlu
ğun fiilî bina inşası san'atı ba
kımından inhitata uğramaya 
başladıkları sıralarda, arala-
lannda mevcut tesânüdü idâ
me ettirebilme kaygısı ile, ma-
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la kullanmayı meslek edinme-. 
miş kişileri Şeref Üyesi olarak 
localarına kabul etmeye baş
lamışlardır. XVIII inci yüzyı
lın başlarında, bu kabul edü-
miş masonların sayısı giderek 
artıp, ekseriyeti teşkil eder 
hâle gelmesiyle, «spekülatif» 
denilen felsefî masonluk vü
cut bulmuştur. 

24 Haziran 1717 tarihinde, 
Saint-Jean Baptiste bayramı
nı kutlamak üzere Londra'da 
«At the Goose and the Gridi-
ron» (Kaz ve Izgara) adlı lo
kantada buluşan «At the 
Grown», «At the Apple Tree», 
«At the Rumun and Grapes» 
ve «At the Goose and the Gri-
diron» locaları mensupları, 
lokantanın birinci katındaki 
bir salonda toplanarak, verim
siz hâle gelmiş olan locaları
nın büsbütün inhilâle uğra
maması için, bunları tek bir 
idare altında birleştirmeye 
karar vermişlerdir. Her loca
ya bir Üstadı Muhterem baş
kanlık ettiğine göre, bu dört 
locanın bir araya gelmesiyle 
teşekkül eden ve «Büyük Lo
ca» adını verdikleri bu grubun 
başkanına «Büyük Üstad» de
mişlerdir. 

Eski inşaatçı meslektaşlıklar
da hâsıl olan rejim değişikliği, 
yeni bir kuruluş nizamnamesi
nin tedvinini icap ettirmiştir. 

Bu nizamnamenin kaleme 
alınması işi, zamanın Büyük 
Üstadı George Payne tarafın
dan James ANDERSON K. e 
verilmiştir. 

ANDERSON K. in hazırladığı 
nihâî metin, 1723 yılında, o 
sırada Büyük Üstad olan Duc 
de VVHARTON'a tevdi edilmiş 
ve Büyük Loca tarafından ka
bul edilerek, yürürlüğe kon
muştur. 

Masonluk ideali, ANDERSON 
NİZÂMÂTININ birinci mad
desinde ifade olunmuştur. Bu 
nizâmât, din ve ahlâka dair 
olan birinci maddesinden baş
ka, 5 madde daha ihtiva et
mektedir. (Bak. : Mimar Si
nan Dergisi, sayı: 42, sayfa: 7) 
Böylece doğan spekülatif 
Franmasonluk, insanların te
kâmül ettirilmesini gaye edin
miş ve önce İngiltere'ye, son
ra Avrupa'ya, daha sonra da 
bütün dünyaya geniş ölçüde 
yayılmıştır. 

Bununla beraber, ANDERSON 
NİZÂMÂTI'mn tatbik ve tef
sir şekillerine yöneltilen ten
kitler az olmamış ve ritüelin 
«hristiyansızlaştırılması» na, 
locada kılıç taşınmasının kal
dırılmasına, ışıkların yerleri
nin değiştirilmesine ve bu gibi 
hususlara karşı çıkan kardeş
ler, ilk önce bir «Büyük Ko
mite» kurmuşlar, sonra, 1752 
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de, dokuz locanın huzuru ile 
«Hür ve Kabul Edilmiş Mes
lektaşlığın En Eski ve Muhte
rem Büyük Komitesi» ni kur
muşlardır ki, bu Büyük Ko
mite, 5 Aralık 1753 te, «Eski 
Müesseselere göre Hür ve Ka
bul Edilmiş Masonlar Büyük 
Locası» na inkilâp etmiştir. 
Büyük Komite'nin Büyük Sek
reteri Laurence DERMOTT 
(1720 - 1791) K. in bunda bü
yük rolü olmuştur; «Ahiman 
Rezon» (Bir Kardeşe Yardım) 
adlı kitabında, eski an'aneleri 
terkettiklerinden dolayı, 1717 
Büyük Locasına karşı şiddetli 
ithamlarda bulunmuştur. 

Bu ikiye bölünüş, 60 sene ka
dar sürmüş ve nihayet 1813 
Ekiminde, iki Büyük Loca ara
sında, 31 maddelik bir «birleş
me kararnamesi» imzalanmış
tır. Bu kararname ile, İngiliz 
Masonluğu, «İngiltere Birleşik 
Büyük Locası» adı altında bir
leştirilmiştir. 

Birleşik Büyük Loca, kendine 
«Dünya Ana Locası» dedirt
mesini başarmış ve Büyük Lo
caların kendisi tarafından ta-
nınabilmesi için gerekli şart
lan 4 Eylül 1929 tarihinde, 
«Büyük Locaların tanınması 
için esas prensipler» adı al
tında neşretmiştir. (Bak. : Mi
mar Sinan Dergisi, sayı 4, 
sayfa: 54) 

Hemen ilâve edelim ki, İngil
tere Birleşik Büyük Locası, 
«muntazam» (yâni, düzenli) 
olmayan Büyük Locaları ta
nımaz; ama, bir Büyük Loca
nın «muntazam» olması, İn
giltere Birleşik Büyük Locası 
tarafından «tanınmış» olma
sına (yâni, aralarında temsil
ci teâtî edilmiş olmasına) va
beste değildir. Nitekim, «mun
tazam» olmalarına rağmen 
İngiltere Birleşik büyük Lo
cası tarafından «tamnmayan» 
obediyanslar mevcuttur ve 
İngiltere Birleşik Büyük Lo
cası, bunlarla münâsebette 
bulunuyor diye, evvelce tanı
mış olduğu bir obediyans ile 
ilişkisini kesmektedir. Kısa
cası, İngiltere Birleşik Büyük 
Locasının tanıştığı ve tanış
madığı «Muntazam» Büyük 
Localar vardır. (Bak. : LIST 
OFLODGES MASONIC) (*) 
Daha umumî bir ifade ile, 
muntazam obediyanslar gay-

(*) A.B.D. ILLINOIS eyâletinde 
PANTAGRPH PRINTING and 
STATIONARY CO. tarafından 
her yıl neşredi lmekte olan 
«LIST OF LODGES MASONIC, 
Issued B y the Grand Lodge of 
TURKEY, To Its Constituant 
Lodges» adlı broşürde munta
zam Localar gösterilmektedir; 
ancak, muntazam olmalarına 
rağmen adreslerini bu broşüre 
kaydettirmemiş olan Localar 
bulunabilir. 
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rımuntazam obediyanslarla i-
lişki kuramazlar. 

İngiltere Birleşik Büyük Lo
cası, 1723 ANDERSON Nizâ-
mâtindan ayrılmamıştır. İn
gilizlerin «Landmark» (yâni, 
hudut işareti) adını verdikleri 
kaideler de bu nizâmâttan 
doğmuştur. 

Landmarklann adedi, yazar
lara, mıntıkalara veya sistem
lere göre değişiktir. MACKEY 
25 adet sayar. New York Bü
yük Locası tarafından kabul 
edilen EVANS Landmarkları 
9 dur. Bazı Amerikan sistem
leri landmarkları 70 e kadar 
çıkarmışlardır. Fakat şu 6 ka
ide, bütün landmark listele
rinde bulunmaktadır : 

1 — Tarikatın, müntehap bir 
Büyük Üstad tarafından 
sevk ve idare edilmesi. 

2 — Üyelerin, seçme, başvur
ma ve ziyaret hakkı. 

3 — Mahallî Kazânm hâki
miyeti. 

4 — Erkeklerin kabulü. 

5 — Allahm varlığına inanç. 

6 — Mihrap üzerinde Mukad
des Kanun Kitabı. 

MACKEY, bu 6 kaideye şu 
7'ncisini ilâve etrnişitr : 

7 — Âlî landmark odur ki, bu 

landmarklar hiç bir va
kit tâdil edilemez. 

Nitekim, Grand Orient de 
France, (Fransa Büyük Maş-
nkı) , 1877 de, AUaha inanca 
ait kelimeleri ritüelinden çı
karınca, cihanşümul mason
lukta intizamım kaybetmiştir. 
Grand Orient de France, esa
sen daha önceleri de ANDER-
SON Nizâmâtma aykırı dav
ranışta bulunmuştu. Nizâmâ-
tm 6 ncı madde 2 nci fıkrasın
da, diğer hususlar meyâmnda, 
şöyle denilmektedir : 

«Din ve milletler veya devlet 
politikası hususlarındaki kav
galar... localardan uzak kal
malıdır... bizler, locayı hiç bir 
zaman refaha götürmemiş ve 
götürmeyecek olan politikala
ra karşıyız.» 

Hâl böyle iken, Grand Orient, 
1848 yılında, geçici hükümetin 
üyelerini tebrik etmek üzere, 
resmî bir temsil heyeti gön
dermiştir. Bu davranışın neti
celerinden biri olarak, İmpa
ratorun yeğeni Prens Lucien 
MURAT, hükümet tarafından 
yapılan baskı ile, 9 Ocak 1852 
tarihinde Büyük Üstad seçil
miş ve 1860 da, tekrar seçil
mesi için, polisi araya katmış
tır. Buna rağmen, reylerin ek
seriyetini Prens Napoléon ka
zanmıştır. Fakat İmparator
luk her iki prensi namzetlik-
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ten çekilmeye icbar etmiş ve 
Büyük Üstadlık Makamı 11 
Ocak 1862 tarihine kadar 
münhal kalmıştır ki, bu ta
rihte, bizzat İmparator, Ma
reşal MAGNAN'ı Grand Ori-
ent'a Büyük Üstad tayin et
miştir. 

Demek oluyor ki, ANDERSON 
Nizâmâtı, Masonluğun temel 
kaidelerini teşkil etmektedir. 
Landmarklar da bu temel 
kaidelerden istihraç edilmiş
tir. 

Yine bu kaideler, Dünya Ana 
Locası sayılan İngiltere Birle
şik Büyük Locasının, diğer 
Büyük Locaları muntazam o-
larak tanınması için tesbit et
tiği prensiplerin esasını teşkil 
etmiştir. 4 Eylül 1929 tarihin
de ilân edilen bu prensiplerin 
5 inci maddesinde şöyle de
nilmektedir (Bak. : Mimar 
Sinan Dergisi, sayı: 42, sayfa: 
11) 

Madde 5 — Büyük Locanın, 
kontrolü altındaki localar ü-
zerinde mutlak kazâî hâkimi
yeti bulunması, yâni, kendini 
müstakillen idare eden, teşki
lâtını ve Obedyansımn remzi 
derecelerini (Çırak, Kalfa ve 
Üstad) tek başına idare etme 
kudretini haiz olan sorumlu 
bir teşekkül olması. Bu dere
celere hâkim olmak, ya da 
bunları kontrolü altına almak 

isteyen bir Yüksek Şûra veya 
herhangi diğer bir iktidar ile 
hâkimiyetini paylaşmaması ve 
onlara tâbi olmaması. 

İngiltere Birleşik Büyük Lo
casının, daha sonraları, bu 
prensiplere açıklık getirmek 
maksadiyle, 20 Haziran 1938 
tarihinde yayınladığı 9 mad
delik bildirinin 7 nci madde
sinde şöyle denilmiştir (Bak. : 
Mimar Sinan Dergisi, sayı 42, 
sayfa: 12) : 

«İngiltere Birleşik Büyük Lo
cası, egemen ve bağımsız bir 
kuruluştur. Masonluğu yalnız 
remzî üç derecede ve kendi 
statüsünde «eski ve sâf Ma
sonluk» olarak tavsif edilen 
sınırlar içinde uygular. Hangi 
türden olursa olsun, daha bü
yük bir mason otoritesinin 
varlığını ne tanır, ne de ona 
katlanır.» 

Bundan da anlaşılacağı üzere, 
çırak, kalfa ve usta'dan ibaret 
üç dereceli muntazam Mason
luğun, bir Devlet içerisinde 
ancak bir tek Büyük Locası 
vardır. Bu Büyük Loca, millî 
masonluğun yegâne ve en bü
yük otoritesidir ve, ne Mem
leket içinde, ne de Memleket 
dışında, kendinden daha yük
sek bir otorite tanımaz. 

Burada, rahmetli P. S. BÜ. ÜS. 
larımızdan Nafiz Zeki EKE-
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MEN'in «üçlü intizam» kura
lını hatırlamamak mümkün 
değil (Bak. : Mimar Sinan 
Dergisi, sayı: 2, sayfa: 7 ve 
sayı: 5, sayfa: 7); şöyle diyor : 
«Her şeyden önce millî olan 
ve çalıştığı memleketin kanun
larına riayetkârlığı tabiî ol
duğu kadar, masonluk disip
lini ve intizamı bakımından da 
meşrut olunan her obedyan-
sm (yâni her millî başkanlı
ğın) dünya kardeşlik zinciri 
içinde hak ettiği mevkii işgal 
etmesi için ÜÇLÜ İNTİZAM 
dediğimiz kaidelere riayet et
mesi ve bunun icaplarından 
bir an dahî olsun ayrılmaması 
lâzımdır. 

«Üçlü intizam nedir? 

«Bu mefhumla : 

«1. — Âzânm intizamını, 
2. — Âzânm teşkil ettiği lo

caların intizamını, 
3. — Locaların teşkil ettiği 

Büyük Loca'nın intiza
mım, 

adlandırmak istiyoruz. Bu in
tizam unsurları birleştiğinde, 
muntazam bir Mason obed-
yansı vücut bulur; bu üç un
surdan biri mevcut olmazsa 
- gerek kuruluş sırasında, ge
rek kuruluştan sonra - üç aya
ğa dayanan İNTİZAM konusu, 
yıkılır.» 

Memleketimizde ilk Mason lo

caları, spekülatif masonluğun 
doğuşundan kısa bir zaman 
sonra, 1720 ilâ 1730 yılları ara
sında kurulmuştur (Bak. : 
Mimar Sinan Dergisi, sayı: 14, 
sayfa: 26). Gerek İstanbul, 
İzmir, Mersin, Konya, İsken
derun gibi şehirlerimizde, ge
rek Selanik, Beyrut, Bükreş 
gibi Osmanlı İmparatorluğu 
şehirlerinde teessüs eden lo
calar, ecnebi obedyanslara 
bağlı olarak çalışmışlardır. 
1861 yılında, Eski ve Kabul 
Edilmiş Skoç Riti esasları da
hilinde, Mısırlı Prens Halim 
Paşa tarafından «Şûrâi-Âlîyi 
Osmânî» kurulmuştur. Bu 
Şûrâi-Âlî'yi, Fransa Yüksek 
Şûrası kurmuş ve Amerika'-
daki «Müttehit Şûralar Vali
desi» denilen Charleston şeh
rindeki Ana Yüksek Şûra ta
rafından 1869 yılında tanın
mıştır. Bununla beraber, bu 
Yüksek Şûra, zamanın şartla
rı muvacehesinde ve Âmir 
Hâkim-Âzam Halim Paşa ile 
Mısır Hidiv hanedanı arasın
daki ihtilaflar sebebiyle, fazla 
bir varlık gösterememiş ve 
faaliyeti fiilen inkıtaa uğra
mıştır. 

Meşrûtiyetin ilânından sonra, 
ecnebi obedyanslara bağlı lo
calarda masonluk nuru almış 
olan Türk masonları, artık 
millî masonluğumuzun kurul
masını lüzumlu ve hattâ zaru-
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rî görmüşlerdir. 1908 inkılâbı
nın tahakkukundan bir kaç 
ay sonra, Türk millî mason
luğunun ne şekilde ve hangi 
esaslar dairesinde kurulabile
ceği konusunda yapılan te
maslar neticesinde, İtalya, 
Fransa ve Mısır Yüksek Şûra
ları, ayrı ayrı, Türkiye'de mil
lî bir Yüksek Şûra kurulması 
hususunda kendi obedyansla-
nna bağlı ve 33 üncü dereceyi 
haiz biraderlere selâhiyet ver
mişlerdir. 

Bunun neticesinde, 3 Mart 
1909 tarihinde «Şûrâi-Âlîi-Os-
mânî» kurulmuştur. 

Bütün dünya Yüksek Şûrâla-
rınca, 1861 Yüksek Şûrasının 
yeniden faaliyete geçmesi ola
rak kabul edilen bu Yüksek 
Şûra, «Eski ve Kabul Edilmiş 
Skoç Riti» Yüksek Şûrâsıdır. 
1 Ağustos 1909 da, 12 locanın 
katıldığı toplantıda, Türkiye'
de «Maşrık-ı Âzam-ı Osmânî» 
unvanı ile Büyük Maşrıkın 
(yâni Büyük Locanın) kurul
ması kararlaştırılmış ve Yük
sek Şûrâ'nın kendine bağlı o-
larak yeni kurmuş bulunduğu 
7 loca murahhaslarının gizli 
reyleriyle Büyük Üstadlığa 
Yüksek Şûra Âzası 33 dereceli 
Mehmet Talat Paşa (son Sa-
dırâzam ve o zamanın Meclis 
İkinci Reisi) intihap olunmuş
tur. 

Bu Büyük Maşrık, Türkiye'de 
yegâne muntazam kuvvet olan 
Yüksek Şûranın himayesinde 
teşekkül etmiş ve bunu müte
akip, Yüksek Şûra ile Büyük 
Maşrık arasında bir konkor
dato aktedilmiştir. Bu kon
kordatonun ikinci maddesin
de şöyle denilmiştir : 

«Büyük Maşrık ilk üç derece 
için kendisine tefviz edilen se-
lâhiyet-i idâriyenin bu Şûrâ-i 
Âlî'den südûr eylediğini tas
dik eder.» 

Büyük Maşrık'ın, gerek kuru
luş tarzı, gerek kendinden bü
yük bir otoriteyi tanıması, in
tizam kaidelerine uygun düş
memekle beraber, Türkiye'
deki Masonluğun, 1909' yılında, 
«millî masonluk» hüviyetini 
iktisap etmiş olduğu kabul 
edilmektedir. 1 Ağustos 1909 
tarihi, hâlen de, dünya mason
luğunda, Büyük Locamızın 
kuruluş günü olarak bilin
mektedir. 

1909 Büyük Maşrıkının kuru
luşunda mevcut olan Vatan, 
Vefa, Şefkat, Muhibban-ı Hür
riyet, Terakki ve İttihat Ha
kîkî Muhipleri, Resne ve Uhuv-
vet-i Osmaniye Localarından 
RESNE ve UHUVVET-İ OS
MANİYE Localarının «mun
tazam» olarak tanınan Mısır 
Obediyansma bağlı oluşları 
(Bak. : Kemâlettin Apak, Ana 
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Çizgileriyle Türkiye'deki Ma
sonluk Tarihi, 1958, sayfa: 66 
ve Fikret ÇELTİKÇİ, Hür Ma
sonluk Tarihinden Notlar, 
1982, sayfa: 294) ve hâlen 
mevcut Localarımızdan : 

İdeal 

Kardeşlik 

Kültür 

Hürriyet 

Doğuş 

Devrim 

Fazilet 

Erenler 

Şefkat 
Müsavat 

Atlas 

Sevenler 

Delta 

Ahenk 
Sadık Dostlar 

Sevgi 

Hakikat 

Libertas 

Hümanitas 

Hulûs 

Freedom 
Localarının da, kademeli ola
rak, muntazam olarak RES-

NE Locasından neş'et etmiş 
olmaları (Bak. : Arşivimiz 
İçinde 1965 Olayları, sayfa: 
109), Büyük Locamız kuruluş 
yılının 1909 olarak kabul edil
mesinde âmil olmuştur. 

Türkiye masonluğu, 1926 yı
lında, Cemiyetler Kanununun 
yürürlüğe girmesiyle, merkezi 
İstanbul'da olmak üzere, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti -
Türkiye Büyük Maşrıkı» ve 
«Türkiye Yüksek Masonluk 
Cemiyeti» unvanları altında 
kurulan iki dernek hâlinde 
faaliyetini idâme' ettirmiş ise 
de, bu teşkilât, 9 Ekim 1935 
tarihinde, zamanın kritik or
tamı dolayısiyle, faaliyetlerini 
durdurmuştur. 

1948 yılında, Türkiye'de ma
sonluk, Yüksek Şûranın «Tür
kiye Mason Derneği» unvanını 
alarak yeniden harekete geç
mesiyle çalışmalara başlamış 
ve Yüksek Şûraya bağlı remzi 
üç dereceli mahfiller birbiri 
ardına kurulurken, felsefî de
receler atelyeleri de faaliyet
lerine devam etmişlerdir. Yâ
ni, remzî dereceler, 1909 da ol
duğu gibi, yine Yüksek Şûrâ'-
nm himayesinde kurulmuş
tur. 

Türkiye Yüksek Şûrâsı'nm 
1950 yılında kabul ettiği «Tür
kiye Yüksek Şûrâsma Tabî 
Büyük Mahfil Nizâmnâmesi» 
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gereğince, remzî mahfiller ara
sında intizamı sağlamak ve ilk 
üç derecenin idâri işlerini ted
vir etmek üzere, 1951 yılında, 
İstanbul'da bir «Türkiye Bü
yük Mahfili» (Türkiye Grande 
Loge'u) kurulmuştur. Bu 
«Grande Loge»un çalışmaları 
1954 yılma kadar devam et
miştir. İzmir ve Ankara'da 
teşkilâtın sür'atle gelişmesi 
sebebiyle, bu «Grande Loge» 
ile münasebet ve haberleşme
lerinde husule gelen güçlükle
ri izâle etmek düşüncesiyle, 
İzmir ve Ankara'da, hiç bir 
masonik teşkilâtta eşi görül
meyen ve tamamiyle «nev'i 
şahsına münhasır» olan, 
«Grande Loge» yetkisini haiz 
sun'î birer «Ünite» teşkil edil
miş ve böylece İstanbul'daki 
«Türkiye Büyük Mahfili», «İs
tanbul Ünitesi» mesabesine 
düşmek durumunda kalmış
tır. 

Bu durum tatmin edici olma
dığından, bir ileri adım atılıp, 
üç mahallî «Grande Loge» un 
bir federasyon şeklinde birleş
tirilmesi suretiyle «Türkiye 
Müttehit Grande Loge'u» nun 
meydana getirilmesi düşünül
müş ve keyfiyet, Yüksek Şûra 
tarafından 26 Haziran 1955 
tarihli bir beyanname ile bü
tün localara tebliğ edilmiştir. 
Bu beyannamenin 6 ncı mad
desinde «... Süprem Konsey 

(yâni Yüksek Şûra) ile Türki
ye Grande Loge'u gerekli ter
tip ve tedbirleri müştereken 
ittihaz edeceklerdir» denilmiş 
olması, müstakil bir masonik 
otorite yerine, Yüksek Şûra
nın vesayetini öngören zihni
yetin o tarihte hâlâ mevcut ol
duğunu göstermektedir. 

9 Temmuz 1955 te, Ankara 
bölgesindeki remzî locaların 
delegeleri, bir an evvel «Tür
kiye Büyük Locası»nm kurul
masını sağlamak maksadıyla 
bir araya gelmişler ve maso
nik geleneklere uygun bir şe
kilde, 12 Ağustos 1955 tarihin
de «Türkiye Büyük Locası» m 
kurarak, diğer vâdîlerdeki bü
tün locaları kendilerine iltiha
ka davet etmişlerdir. 

Locaların yaz tatilinde olduk
ları o günlerde yapılan telefon 
görüşmeleriyle, durumun İs
tanbul ve İzmir vadilerine 
izahı mümkün olamamış ve, 
Ankara vadisinde mevcut 8 
locadan 6 sı bir araya gelerek, 
«Türkiye Büyük Locası» m 
kurmaya karar vermişler. Fa
kat İstanbul ve İzmir'deki lo
calar, muhtar ve müstakil 
Türkiye Büyük Locasının ku
rulmasını tasvip etmekle be
raber, yalnız Ankara'daki 6 
locanın katılmasiyle alınan 
karara iştirak etmeyip, 5 Şu
bat 1956 tarihinde kendi ara-
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lannda toplanmışlar ve mer
kezi İstanbul olmak üzere, 
«Türkiye Grande Loge'u» adiy
le ikinci bir büyük loca kur
muşlardır. Bu ikiliğin ortadan 
kaldırılması için yapılan te
maslar olumlu sonuç vermiş 
ve 16 Aralık 1956 tarihinde, 
merkezi Ankara omak üzere, 
«Türkiye Hür ve Kabul Edil
miş Masonları Büyük Locası» 
nm kurulması kararlaştırıl
mıştır. Yıllardan beri tasav
vur ve tahayyül edilen nizamî 
ve mutlak selâhiyetli olan bu 
büyük locanın kuruluşu, Tür
kiye masonluk tarihinde ha
kîkî bir dönüm noktası olmak 
itibariyle, her yıl kutlanmak
tadır. (Büyük Loca merkezi
nin «İstanbul» olmasına, 22 
Nisan 1961 tarihinde yapılan 
Büyük Loca Umumî Heyeti 
toplantısında karar verilmiş
tir.) 

Türkiye JEski ve Kabul Edil
miş Skoç Riti Yüksek Şûrası 
ile, evvelce 1909 da olduğu gi
bi, 21 Nisan 1957 tarihinde de 
bir konkordato aktedilmiştir; 
şu farkla ki, bu defaki kon
kordatoda, çırak, kalfa ve üs-
tad derecelerine şâmil olan 
masonluğun, Türkiye şuurları 
içinde, en yüksek otoritesinin 
ve mutlak hâkiminin Türkiye 
Büyük Locası olduğu ve raa-
sonik kudrete ait bütün se-
lâhiyetlerin kendi nefsinde 

mündemiç bulunduğu açıkça 
ifade edilmiştir. 

Bu durum, yabancı Büyük Lo
calara bildirilmiş ve karşılık
lı münasebetler kurulmaya 
başlanmış ise de, bazı Büyük 
Localar, Türkiye Masonluğu
nun menşei hakkında kifayet
li belgeler ortaya çıkarılama-
ması sebebiyle münasebet 
kurmakta tereddüt göstermiş
lerdir. 

Bunun üzerine, İskoçya Bü
yük Locası, 29 Nisan 1965 ta
rihinde, bir «konsekrasyon» 
(yâni, kimlik kazandırıp, top
luluğa ithâl) merasimi yapa
rak, bu tereddütleri izâle et
miştir. (Bak. : Mimar Sinan 
Dergisi, sayı: 1, sayfa: 19). Bu 
suretle ve karşılıklı tanışma
larla, Büyük Locamız, dünya
da 34.371 den fazla locanın 
bağlı bulunduğu 108 munta
zam Büyük Loca ile münase
bette oan, muteber bir Büyük 
Loca olma bahtiyarlığına eriş
miştir. (Bu localardaki mun
tazam Mason sayısı 5 milyo
nun üstündedir.) İngiltere Bü. 
L. smın Bü. L. mız ile tanış
ması 21 Temmuz 1970 tarihin
de vâkî olmuştur (Bak. : 1965 
Olayları, sayfa: 108). 

Böylece, Türkiye Yüksek Şû
rası da, mensuplarını mun
tazam remzî localardan al-
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makla, intizamını korumuş
tur. 

Bu mutlu olaya sahne olan 
1965 yılında, maalesef Büyük 
Loca ile Yüksek Şûra arasın
da çıkan bir ihtilâf yüzünden, 
Memleketimiz masonluğunda 
bir bölünme olmuş, bunun ne
ticesinde de, muntazam ma
sonluğumuzdan ayrı olarak, 
bir de gayrımuntazam mason
luk vücut bulmuştur. 

Bu bölünmeyi, bir Kardeşimiz 
tarafından, bir siyaset ada
mına, Cemiyetimizde kaydı 
bulunmadığına dair bir mek
tubun verilmiş olmasına atfe
denler vardır. 

Aslında, bölünmeye sebep o-
lan, böyle bir mektubun verili
şi değil, fakat, Yüksek Şûra
nın, bu mektubun verilişinden 
suçlu saydığı kardeşleri doğ
rudan doğruya cezalandırmak 
ve bununla bağlantılı olarak 
da, Büyük Kurulun bir seçim 
celsesini, usulsüz olduğu id-
diasiyle, iptal etmek istemiş 
olması, yâni, kendini Büyük 
Locanın âmiri durumunda 
görmüş olmasıdır. 

Filhakika, Yüksek Şûra, bir 
Kardeş hakkında «Bir sene 
Masonluk hak ve hizmetlerin
den mahrumiyet», bir Kardeş 
hakkında da «Masonluktan 
tard ve ihraç» kararı verdiği

ni, 30 Ekim 1965 tarihli bir 
yazı ile Büyük Locaya tebliğ 
etmiştir (Bak. : Arşivimiz 
İçinde 1965 Olayları, sayfa: 
261). 

Büyük Locanın bu yazıya ver
diği 7 Şubat 1966 tarihli cevap
ta (Bak. : 1965 Olayları, say
fa: 300), Türkiye Yüksek Şû
rasının bu davranışının, ara
larında 1957 yılında imzala
nan konkordato hükümleri 
ile bağdaşmadığından, bahse 
konu kararın hükümsüz ad
dolunduğu bildirilerek, bunun 
masonik bir zühul olarak 
alınmış bir karar olduğunun 
teyidi istenmiştir. 

Bunun üzerine Yüksek Şûra, 
9 Nisan 1966 tarihli yazısiyle, 
konkordatoyu feshettiğini bil
dirmiştir (Bak. : 1965 Olayla
rı, sayfa: 320). 

Türkiye Büyük Locası Büyük 
Daimî Heyeti'nin 22 Nisan 
1966 tarihindeki toplantısın
da, bu fesih kararı müzâkere 
edilmiş ve «mevzuatımızın 
Yüksek Şûra mensupları ile 
ilgili hükümlerinin mahalli 
tatbiki kalmadığına; gizlice 
gayrımuntazam bir remzî lo
ca kurma faaliyetine girişme
diği müddetçe Kardeşlerimi
zin Yüksek Şûraya mensup 
atölyelere devamda serbest 
olduklarına dair karar veril
mesi için Umumî Heyete tek-
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lifte bulunulmasına» karar 
verilmiştir (Bak. : 1965 Olay
ları, sayfa: 324). 

Büyük Loca ile Yüksek Şûra 
arasında uzlaşmaya varılmak 
üzere, Büyük Üstad ile Hâkim 
Büyük Âmir arasında yapılan 
müteaddit görüşmeler olum
lu bir sonuca ulaştırılamamış 
ve Yüksek Şûra, Büyük Loca 
ile her türlü münasebetleri 
kesmeye karar verdiğini, 25 
Mayıs 1966 tarihli yazı ile bil
dirmiştir (Bak. : 1965 Olayla
rı, sayfa: 349). 

Bunu müteakip, bir «Türkiye 
Büyük Mason Mahfili» nin 
kurulduğu, 4 Haziran 1966 ta
rihinde tamim edilmiştir. 

Bununla ilgili olarak, Büyük 
Umumî Müfettiş Mukbil Gök-
doğan K. (halen P. M. Hâkim 
Büyük Amir'dir, yâni, şimdiki 
muntazam Yüksek Şûranın 
Başkanıdır), Yüksek Şûraya 
gönderdiği 11 Haziran 1P66 
tarihli mektupta, «Türkiye 
Masonları Büyük Mahfili» nin 
kendi kendine böyle bir isim 
vererek kurulamıyacağmı; bu
nun bir «intizam» konusu ol
duğunu; Yüksek Şûraların 
muntazam olmalarının, azası
nın muntazam Mason olmala-
riyle kaim olduğunu; Türkiye 
Hür ve Kabul Edilmiş Ma
sonları Büyük Locasının mun
tazam ve hâlen dünyaca ta

nınmakta olduğunu; başka bir 
büyük locanın muntazam ola-
mıyacağını; onun için, Yük
sek Şûraya bağlı felsefî kâr-
gâhlara bu yeni kurulmuş 
«clandestin» (kaçak) teşek
külden âzâ alınmaya başlan
ması hâlinde, bütün Yüksek 
Şûra kârgâhlannm da gayn-
muntazam olacaklarını açıkça 
ifade etmiştir Bak. : 1965 O-
layları, sayfa: 364). 

«Türkiye Büyük Mason Mah
fili» derneğinin kurulmuş ol
duğunun, 11 Haziran 1966 ta
rihli Ekonomi gazetesinde ilân 
edildiğinin görülmesi üzerine, 
9 Ağustos 1966 tarihli Büyük 
Üstad Mesajı ile, bu kuruluşa 
katılmış olanların haricî âle
me iade edildikleri ve bu gay
rini zâmî teşekküle iltihak ede
cek olanlar hakkında da aynı 
muamelenin yapılacağı, bü
tün Kardeşlere duyurulmuş
tur (Bak. : 1965 Olayları, 
sayfa: 384). 

Localara gönderilen 24 Nisan 
1967 tarihli Büyük Loca lev
hasında, «Büyük Üstad tara
fından haricî âleme iade olu
nanlardan, doğrudan doğruya 
sorumlu olmayıp, iğfal edil
diklerini ve kusurlarını kabul 
ederek samîmi olarak avdet 
etmek arzusunu gösterecek 
olanlar hakkında «AF» yetki
sini kullanma hususunda Bü-
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yük Üstada takdir hakkı ta
nındığı bildirilmiştir (Bak. : 
1965 Olayları, sayfa: 427). 

6 Haziran 1967 tarihli Büyük 
Üstad Mesajında, bu gayrı-
muntazam teşekkülün yeni 
yeni tekrisler yapmakta oldu
ğu; yakın bir gelecekte bu 
sözde masonların Yüksek Şû
ra atelyelerinde muntazam 
kardeşlerimizle bir araya gel
melerinin mukadder görün
düğü açıklanarak, bu klandes-
ten kuruluş ile her türlü ilişi
ği kesilerek intizâma girince
ye kadar Yüksek Şûrâ'mn 
atelyelerine devam edilmeme
si gereği bildirilmiştir. 

Klandesten bir kuruluştan âzâ 
kabul etmekle, Eski ve Kabul 
Edilmiş Skoç Riti Yüksek 
Şûrası İdare Heyetinin kendi 
kendini tasfiye etmiş olduğu
na inanan bazı Şûra Üyeleri, 
Türkiye Yüksek Şûrasının iti
barını kurtarmak için hareke
te geçmişler ve Riti reorganize 
etmeyi başarmışlardır (Bak. : 
1965 Olayları, sayfa: 450, 454). 
Böylece intizamı sağlamış o-
lan Yüksek Şûranın, munta
zam remzî localara bağlı kal
mış muntazam Hâkim Büyük 
Umumî Müfettişlerce reorga
nize edilip 9 Aralık 1967 tari
hinden itibaren faaliyetine 
devam etmesinin kararlaştı
rıldığı, 15 Aralık 1967 tarihin

de tamim edilerek, muntazam 
remzî localardan ayrılmış bu
lunanların bir an önce locala
rına dönmeleri ve Türkiye'de 
Masonluğun bölünmez bir ruh 
bütünlüğü içinde gelişmekte 
olduğunun isbatma yardım et
meleri istenmiştir. 

Bunun neticesi olarak, mun
tazam remzî localardan ayrıl
mış olanlardan bir kısmı lo
calarına dönmüşler, aynı za
manda da, muntazam remzî 
loca kardeşlerinin muntazam 
bir Yüksek Şûrânm atelyele
rine devam edebilmeleri sağ
lanmıştır. 

Ancak, ne yazıktır ki, intizam
larını kaybettiklerini kabul 
etmeyi bir türlü kendilerine 
yediremiyen eski Yüksek Şû
râ'mn bazı üyeleri, masonik 
an'ane ve kaidelerle bağdaşa-
mıyacak şekilde kurdukları 
sözde mason mahfillerine, 
masonik intizamın ne olduğu
nu bilememekte mazur olan 
kimseleri kaydetmeye uğraş
makla, Memleketimizde, mun
tazam Büyük Locaların ilkele
rine aykırı tutumda olan gay-
rımuntazam bir örgütün, zo
raki de olsa, yaşamaya devam 
etmesine sebep olmaktadırlar. 
Bu ikiye bölünüşün ortadan 
kaldırılmasına müteveccih u-
yarıcı ve uzlaştırıcı hareket-
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lerin olumlu sonuca ulaştırıl
ması için, Büyük Locamızın 
bunca emekle elde edilmiş o-
lan intizamını sarsmayacak 
şekilde olmak kaydiyle, sarfe-
dilecek gayretlerin bir gün 
semere vereceğinden ümidi
mizi kesmiyelim. 

Rahmetli P. S. Büyük Üstadı
mız Nafiz Zeki EKEMEN'in 
dediği gibi (Bak. : Arşivimiz 

İçinde 1965 Olayları, sayfa: 
486) : 

«Yer yüzünün bir çok ülkele
rinde bir türlü kurulamayan 
Mason birliği, bir gün Türki
ye'de gerçekleşebildiği takdir
de, Türkiye Masonluğu, bu 
uğurda uğraşan bütün dünya 
kuruluşlarına güzel bir örnek 
vermiş olacaktır.» 

Dileriz öyle olsun! 

Kaynaklar : 

Mimar Sinan 
Dergisi : Sayı: Sayfa 

1 19 
2 7 
4 54 
5 7 

14 26 
42 7, 11, 12 

Kemâlett in APAK : Ana Çizgileriyle 
Türkiye'deki Masonluk Tarihi, i s 
tanbul, 1958, sayfa: 66. 

Nafiz E K E M E N : Arşivimiz içinde 
1965 Olayları, İstanbul 1978, sayfa: 
108, 109, 261, 300, 320, 324, 349, 364, 
384, 427, 450, 454, 486. 

Fikret ÇELTİKÇİ : Hür Masonluk 
Tarihinden Notlar (Mimar Sinan 
Yayınları No. 6) İstanbul 1982, say
fa: 294. 
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T A R İ H 

Bir Yapıt Üzerine 

Naki Cevad AKKERMAN 

Mimar Sinan Locamızın altı sayılı yayım olarak Fikret Çeltikçi 
Üstadımızın «Hür Masonluk Tarihinden Notlar» adındaki yapı
tının Türk Masonluğu külliyatı araşma girişi, hepimizi mutlu 
eden bir olay niteliğini taşır. 

Tarih; içerdiği konuların niteliği ne olursa olsun, geçmişteki 
HALLERİ yaşayan kuşaklara aktaran ve dünü bugüne bağlıyan 
öyküler, düşünceler ve belgeler levhasıdır. Yeter ki, bunlar kat
kısız a s l ı n a uygun, düne ışık, bugüne ders ve ibret olacak 
özelliklerini korumuş olsun. Böylece, geçmişin gizliliğinde olu
şan ve zaman süreci içinde akışıp gelen olguların nedenselliği 
daha anlamlı ve daha açık olarak ortaya dökülmüş ve özellikle 
sahipleri yüzyıllar önce sonsuzluğa karışmış düşüncelerin ve ku
ruluşların kültür aşamalarını adım adım izlemek ve öğrenmek 
olanağına erişilmiş olur. 

Fikret Çeltikçi, «Spéculatif» «Masonluğun» başlangıcı, gelişimi 
ve yayılımı bakımlarından gerçek ve zengin literatürlere dayalı 
«Dünya'da Masonluk, Yüksek Derecelerde Ekosizm ve Türkiye'de 
Masonluk» başlıkları altında üç bölümlü yapıtında, bu kuruluşun 
Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye'de geçirdiği aşamaları 
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en küçük ayrıntıları ile açıklamış ve şimdiye kadar meçhul kal
mış olayları da aydınlığa kavuşturmuş bulunmaktadır. 

Çeltikçi Üstadımızın, içinde yaşadığı Türk Masonluk Dünyasında 
katkısız ve a s l ı n a uygun bir örgütleşme yaratmak için yaptığı 
çetin uğraşıların yakın tanıklarından birisi olarak, yorulmaz 
araştırmalar ve bilgilerle bize verdiği bu yapıt, yalnız K. zin bilgi
lerini güçlendirmek bakımından değil, aynı zamanda NURUZİYA' 
dan yoksun kalmış olanları aydınlatacak bir değer olarak kitap
lıklarındaki önemli bir kültür boşluğunu dolduracak nitelikler 
taşımaktadır. 

Fikret Çeltikçi Üstadımızdan daha başka yapıtlar bekleyenlerden 
birisi olarak, kendisini ve bizlere bu değerli eseri kazandıran Mi
mar Sinan Locamızı Envarmı ve Genel Kurulunu candan kutlarım. 
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Hatıra Defterimden 

Osman Zeki KOYLAN 

1932 yılında İzmir'den naklet
tiğim Ankara'nın nüfusu az 
idi. Tek Cumhuriyet Mahfili
nin kadrosu da o oranda zayıf 
idi. Üstadı Muhterem, Şûrayı 
Devlet (Damştay) Mâliye ve 
Nâfia Dairesi Reisi Ali Rıza 
(Sun) idi. 

19'34 seçimlerinde Giresun Me
busu Münir Akkaya Üstadı 
Muhterem oldu. 

Lokalimiz, Kızılay meydanın
da, şimdi Karamürsel mağa
zasının bulunduğu yerde idi. 
Haftada bir toplanır, birbiri
mizi tanır ve severdik. Teklif, ' 
tekris çok seyrek yapılırdı. İt-
tihad Terakki Cemiyetinden, 
Selanik'te Mason olan Kâzım 
Nâmi Duru ve Hâkimiyeti Mil

liye Gazetesi Başmuharriri 
Mevlevi Nurettin Artam'm 
konferanslarını sabaha kadar 
dinlesek bıkmazdık. Toplan
tıdan sonra, aşağı salonda 
hazır bulunduğumuz sofrada 
geç vakitlere kadar yer, içer, 
hoş vakit geçirir, Tekâmül 
Üstadı Dr. Ziya nükteleri ile 
bizi kırar geçirir, Avusturya'-
lı Ziraat Yüksek Mühendisi 
Herr Richter yarım yamalak 
Türkçe ile anlattığı geçmişi 
ile bizi çok neşelendirir di. 
Ben, İzmir'deki Güneş Mah
filinden ziyaretçi olarak, âmil 
âzâdan daha muntazam de
vam eder, hiç bir celseyi kaçır
mazdım. 

O zaman otobüs, dolmuş fa
lan yoktu. Evim Hacı Bayram' 
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da, hep yaya gelir, yaya dö
nerdim. Hele gece yarısı... o 
yolu düşünün. 

1934 yılında, meşhur Karpiç 
salonlarında muhteşem bir 
balo tertip edildi. Bütün gö
revliler kordon ve önlükleriy-
le. Dâhiliye Vekili Şükrü Ka
ya, Hâriciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, Ankara Valisi 
Nevzad Tandoğan, Prof. İh
san Âbidin, 33 derece mâdeni 
kordonları boyunlarında, Bü
yük Millet Meclisi Reisi Ge
neral Kâzım Özalp merasim 
elbisesi, Mason olan Büyük 
Elçiler haiz oldukları derece 
kordonları ile, diğer Vekiller 
Heyeti Üyeleri ve Büyük El
çilerle Mebuslar, sabaha ka
dar son derece samimî ve ne
şeli bir gece geçirdik. 

Böyle, gelecekten emin ve hu
zur içinde haftalar, aylar geç
ti. 

1935 ilkbaharına doğru Mah
fillerin kapanacağı haberi he
pimizi müteessir etti. Yaz ta
tili merak ve endişeli geçti. 
Eylülde kış mesaisine başlar
ken birbirimize yeni haberler 
soruyorduk. Bir gün, eski Be
lediye civarmda, İstanbul'dan 
baloya gelenler arasında gör
düğüm kısa boylu Dr. İsmail 
Hurşid ile, uzun boylu İhsan 
Âbidin'e tesadüfte, haberin 
doğru olduğunu anladım. 

1927 senesi, Türkiye'de Ma
son aleyhdarlığmın başlangı
cıdır. Gazetelerde çıkan ma
kaleler, ötede beride, bilhassa 
İzmir'de kulaktan kulağa do
laşıyordu. Hepsi hurafe, is-
nadtan ibaret dedikodulardı. 
Ama herkes okuyor ve inanı
yordu. 

O sırada Ankara'da toplan
ması mukarrer Türk Ocakları 
Merkez Kongresine, bilâhare 
Mason olan Hars heyetinden 
Develioğlu Burhanettin Bey 
tarafından «Gayrı Millî bir 
müesseseye mensup zevatın, 
Millî Türk Ocaklarına intisap 
edip edemiyeceklerine» dair 
bir takrir hazırlanıyor ve yet
miş arkadaşına imzalatılıyor. 
Bu teşebbüsü işiten Dr. Tevfik 
Remzi ile şair Mehmet Emin, 
Burhanettin Develioğlu'nu 
Hars Heyeti odasına davet edi
yor ve ona Masonluğun gaye
si ile ana prensiplerini anlatı
yor. Burhanettin Develioğlu 
da takriri vermekten vaz ge
çiyor. 

1935 senesi ilkbaharında bu 
can sıkıcı, üzücü haberler ye
niden ortalığı sarmış bulunu
yordu. Bu haberlerin mâhiye
tini ve doğru olup olmadığım 
öğrenmek için Yüksek Şûra 
Reisi Emlâk Kredi Bankası 
İstanbul Şubesi Doktoru İs
mail Hurşit Bey Ankara'ya 
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geldi. Evvelâ kendisi gibi 33 
dereceyi haiz Vali Nevzat Tan-
doğanla görüştü. Onun dela
letiyle Dahiliye Vekili yine 33 
dereceli Şükrü Kaya Beyden 
randevu aldı. Şükrü Kaya Bey 
kendisine, henüz Hükümetçe 
bir karar alınmadığını, dedi
kodulara ehemmiyet verme
mesini söyledi. 

31 Mayıs 1935 de Ankara'dan 
gelen bir mektupta, Cumhuri
yet Halk Fırkası Kongresinde 
Mason Localarının kapatılma
sına karar verildiğini Parti 
Umumî Kâtip Muavini ve 
Cumhuriyet Mahfili Üstadı 
Muhteremi Münir Akkaya'nm 
bildirdiği ve Kongrede bu me
selenin İstanbul Mebusu Hak
kı Şinasi Paşa Tekirdağ Me
busu Cemil ve Trabzon Me
busu Hasan (Saka) ile görü
şüldüğü ve İstanbul'a tebligat 
yapılacağı yazılıyor. 

Bu haber üzerine Büyük Üs-
tad İstanbul Emlâk Kredi 
Bankası Müdürü Muhiddin 
Osman Omay ile aynı banka 
doktoru Yüksek Şûra Reisi İs
mail Hurşid ve 33 dereceyi 
haiz Dr. Fuat Süreyya Paşa, 
Büyük Hatip Cevdet Hamdi 
Balım, o âna kadar böyle bir 
tebliğ almadıklarından, Mu
hiddin Osman Omay'ın Anka
ra'ya gidip vaziyeti öğrenme
sine karar veriyorlar. Bu ka

rara rağmen Muhiddin Os
man Omay, orada kimseyi ta
nımadığını ileri sürüyor, yeri
ne o akşam trenle İsmail Hur
şid gidiyor. 33 dereceli Veteri
ner Dr. İhsan Âbidin ile Şük
rü Kaya'yı görüyor, o da he
men yaz tatiline girmelerini 
söylüyor. 

İsmail Hurşid Beyden bu tav
siyeyi öğrenen Muhiddin Os
man Omay Bey hemen Daimî 
Heyeti topluyor. Şimdilik fev
kalâde bir hâl mevcut olma
dığım, Hükümetçe alınmış bir 
karar bulunmadığını, Parti 
kongresince kabul edilen mad
denin Hükümete verileceğini, 
Hükümetinde hazırlayacağı 
kanunî teklife intizaren Mah
fillerin yaz tatiline girmeleri
nin uygun olacağını söylüyor. 
Yapılan müzâkere neticesinde 
kanun ve dahilî nizâmnâmeye 
göre Mahfillerin yaz tatiline 
başlamalarına karar veriliyor. 
26. 5. 1935 tarihi ile Ankara'
dan yüksek dereceli birine ge
len mektupta, «bugün Vali 
Nevzat Bey, Şükrü Kaya ve 
Recep Peker Beylerle görüş
tüm, endişeyi mucip bir hâl 
yoktur, İsmail Hurşid Beye 
söyleyiniz» deniliyor. Cumhu
riyet Mahfili Üstadı, Giresun 
Mebusu Münir Akkaya Bey de 
İstanbul'da yüksek dereceli 
diğer birine yazdığı 18. 6. 1935 
tarihli mektupta : 
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«Pek sevgili ve muhterem 
Üstadım, 
25. 5. 1935 tarihli iltifat-
nâmenizi dün gece Kızı
lay bahçesinde dolaşır
ken aldım. 

Pek yüksek ve nezih fır
kamızın değerin fevkin
de gösterdiği itimad ile 
ne kadar iftihar etsem 
yeri vardır. Bu bâbda 
esirgemediğiniz iyi hisle
rinize teşekkürler eder, 
gözlerinizden öperim. 

Fırkamızın programları
nı tatbik sahasına çıka
rırken Millet ve Memle
kete zarar ve faydası o-
lan şeyleri kılı kırk ya-
rarcasma incelemekte 
bulunduğu meydandadır. 
Söylediğiniz sahada icra 
edilecek bir karar henüz 
yoktur. Ulu ve yüksek 
önderimizin verecekleri 
her türlü karar bizler 
için mutadır. Çünkü bi
zim bilmediğimiz bir 
nokta vardır ve işin böy
le olduğuna imânımız 
vardır. Verilecek karara 
intizar her halde hayırlı 
olur Üstadım.» diyor. 

Yaz tatili sona eriyor. Büyük 
Üstad Muhiddin Osman Omay, 
faaliyetin tatili hakkındaki 
haberden sonra Mahfillerin 

yaz tatiline mümkün olduğu 
kadar devam etmeleri fikrin
de olduğunu söylüyor. Bu tek
lifi görüşmek üzere Daimî He
yet bir kaç defa toplanıyor. 
Nihayet, evvelce alman kara
rın değiştirilmesini mucip o-
lacak ahvâl ve vaziyette bir 
değişiklik, Vekiller Heyeti ka
rarı veya kabul edilmiş bir 
kanun bulunmadığına göre 
Hükümetin vereceği kanunî 
ve tahrirî iş'âra intizâren Mah
fillerin çalışmaya devam et
melerine ve keyfiyetin bütün 
Üstadı Muhteremlere bildiril
mesine karar veriliyor. 
Bu karar etrafta dedikoduyu 
mucip oluyor. Bazılarının, se-
lâhiyetleri ve kendilerine ve
rilmiş bir mezuniyet olmadı
ğı halde, Hükümet erkânında 
olan Masonlarla temas ettik
leri işitiliyor. Bunları ortalığa 
yayanların, Masonluğun en 
yüksek mertebesine çıkanlar
dan olduğu anlaşılıyor. Büyük 
Üstad Muhiddin Osman Omay, 
şayi olan bu haber üzerine 
tekrar Daimî Heyeti toplan
maya davet ediyor ve Anka
ra'dan gelen talimata göre yaz 
tatilinin uzatılmasını istedik
lerini söylüyor. Bu talep ka
bul edilmiyor ve «Daimî Heye
timiz, Hükümetin bütün karar 
ve emirlerine itaat eder. An
cak bu mütaleamn resmî ve 
tahrîri olması lâzımdır. Aksi 
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takdirde şunun bunun sözü
ne atfen ortaya atılan fikirlere 
istinaden hareket edilemez. 
Tescil edilmiş bir cemiyetin 
feshi muamelesinin usûle ve 
kanuna uygun olması icabe-
der. Binaenaleyh böyle bir mu
amele cereyan etmediği ber
taraf, cemiyetimiz, Cumhuri
yet prensiplerine ve Büyük 
Önderimizin umdelerine sa
dık ve muti bulunduğundan 
nahoş bir muameleye mârur 
kalmaya imkân yoktur. Bu 
sebeple eskisi gibi faaliyete 
devama karar verilmiştir. Mü
temadiyen tekrar edilen bu gi
bi kararlar mucibince Mahfil
ler kış mesaisine başlıyacak-
lardır. Suretinde alman karar 
bütün Mahfillere tebliğ edili
yor. 

Nihayet, 1935 yılı Ekim ayın
da Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya Birader tarafından o za
manki Âmiri-Hâkimi-Âzam 
Doktor İsmail Hurşid, Üstâdı-
Âzam Muhiddin Osman Omay, 
Yüksek Şûra âzasından Dok
tor Fuat Süreyya Paşa ve Mu-
hib Nihat Kuran Biraderler 
Ankara'ya davet edildiler An
kara'da bu Biraderlere o za
manki Devlet Şûrası Reisi 
Mustafa Reşad Mimaroğlu ile 
Ankara Valisi Nevzad Tando-
ğan ve Mebuslardan Dr. Ra-
sim Ferid Biraderler de ilti
hak ettiler. Hep beraber Şük

rü Kaya Biraderin yanma git
tiler. 

Bu sekiz 33 dereceli Kardeşin 
toplantısında Şükrü Kaya Bi
rader, Masonluğun istihdaf 
eylediği sosyal ve kültürel fa
aliyetlerin bir müddetten beri 
Halk Evleri ve Halk Odaları 
tarafından yapılmakta bulun
duğu göz önünde bulundurula
rak Masonluğun artık faaliye
tini tatil etmesi lâzım geldiğine 
Partice karar verilmiş oldu
ğunu, Hükümetin de bu kara
rı tatbik mevkiine koymak 
zorunda olduğunu bildirdi. 

Buna karşı, İstanbul'dan gelen 
Biraderler, Cemiyetler Kanu
nuna uygun olarak teşekkül 
etmiş bulunan Mason Cemi
yetinin buna karar verebilme
si için derhal bir Umumî He
yet toplantısı yapması lâzım 
geldiğini, kendilerinin böyle 
bir karar vermeye selâhiyet-
tar olamıyacaklarmı söyledi
ler. 

Fakat bu mevzudaki bütün İs
rar ve müdafaalara rağmen, 
işin uzayacağı iddiası ile Şük
rü Kaya Birader, Umumî He
yetin toplanmasına muvafakat 
etmemiş ve kararın derhal 
orada kendileri tarafından 
alınmasını ve bu suretle baş
kaca hususi bir kanun çıkarıl
masına mahal kalmamasını 
söylemiştir. 
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Bu vaziyet karşısında, İstan
bul'dan gelmiş olan Biraderle
rimiz Büyük Maşrık Umumî 
Heyetini içtimaa davet edip 
bir karar almağa imkân olma
dığını anladıklarından, bu 
hususta hazırlanan beyanna
meyi imzalayarak Dahiliye 
Vekiline verdiler. 

9 Ekim 1935 tarihli bu beyan
name Anadolu Ajansı vasıtası 
ile ertesi gün bütün gazeteler
de de neşrolundu. 

10 Ekim 1935 tarihli gazete
lerde çıkan Anadolu Ajansı'-
nm tebliğini aynen naklede
yim : 

«Ankara 9 (A.A.) Mes'ul ve 
maruf imzalar altında Ajan
sımıza verilmiştir. Türk Ma
son Cemiyeti Memleketimizin 
sosyal tekâmülünü ve günden 
güne artan muazzam terakki
lerini nazarı itibare alarak ve 
Türkiye Cumhuriyetinde hâ
kim olan demokratik ve cid
den laik prensiplerin tatbika
tından doğan iyilikleri müşa
hede ederek faaliyetine -bu 
hususta hiç bir kanun olmak
sızın- nihayet vermeyi ve bü
tün mallarını Memleketimizin 
sosyal ve kültürel kalkınma
sına çalışan Halk Evlerine te-
berruu muvafık görmüştür.» 
(*) 

Yine aynı tarihteki gazeteler

den çoğunda da bu havadis 
neşredilmiştir. Mason teşki
lâtının feshi kararı üzerine 
bütün Mason Locaları birer 
birer kapanmağa başlamıştır. 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 
bu mesele üzerine demiştir 
ki : 

«Türk Masonları kendi ideal
lerinin Hükümetin esas prog
ramında dâhil olduğunu gö
rerek, kendi teşkilâtlarını ken
dileri fesh etmişlerdir. Hükü
metin bu iş üzerinde hiç bir 
teşebbüsü ve alâkası yoktur.» 
Evet, o zamanki Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya Birader de 
resmî sıfatı itibariyle umumî 
efkâra durumu böyle izah et
miş bulunuyor. 

Velhâsıl, o bunu dedi, öteki 
şunu dedi, o böyle yazdı, öte
ki şöyle yazdı, netice itibariy
le Türk Masonluğu 1935 Ekim 
ayının dokuzunda, 1948 yılına 
kadar devam edecek olan 14 
senelik uykuya girdi. 

Masonluk ve Masonlar hak
kında ortaya atılan husûmet-
kâr sözlerin sebepleri, bütün 
dünyada olduğu gibi vakit va
kit gâh şedid bir surette orta
ya atılan bu teşekkülün hüvi
yeti ve mâhiyetinin lâyıkiyle 
bilinememesi, gâh koyu taas
sup fikri ve taglit neticesi ola
rak meydan bulan bir şeydir 
ki Türkiye'de dahi aynı sebep-
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ler aynı neticeyi tevlid etmiş 
ve bu suretle bir husûmet baş-
göstermiştir. 

Masonluk, evvel âhır söyledi
ğimiz veçhile ve tekrar söyli-
yelim, sa'yi tebcil eder, terak
kiye âşıktır. Mütemadiyen ha
kikati arar. O ne dogmacı, ne 
bir tarikat, ne de mistik bir 
zümrepenâhıdır. O'nun imâm 
maddî menfaatlerle ölçülmez. 
O, derûnî nûr'unu vicdanında 
teksif eder. 

1948 de tekrar faaliyete geçer 
geçmez İzmir'de parasız, yer
siz, büyük mahrumiyet için
de açtığımız 4 No. lu İZMİR 
Mahfilinin tarihçesini yazdım. 
Ömrüm vefâ ederse (Mason 
Sözlüğü) yâni lügatma başla
yacağım. 

Şimdi elimde «Galata, Yük
sek Kaldırım No. 66 Fazilet 

Matbaası tarafından basılmış 
(Türk Masonluğunda 1930 İn
tihabat Buhranı Hakikat Ve 
Mâhiyeti) başlığı altında 24 
sahifelik broşür ile «Aramıza 
Kansan Yabancı Uyruklu Bi
raderler» başlığı altmda ha
zırlamaya başlıyacağım ibre
te değer bir beyanname var. 
Bunlar tâ o zaman, yani 1930 
da hepimize dağıtılmıştı. 

İzmir'den Ankara'ya naklet
tikten sonra intisab ettiğim 
İNANIŞ Locasına gayet mun
tazam devam ediyorum. 

Yaşım 12 Mart 1982 de 83 e 
girdi. Sol gözüm Cataracte'tan 
hiç görmez, ameliyatlı sağ 
gözümde zait 11 No. gözlük, 
sağ avucumda 18 No. büyüteç, 
tek parmak ve yanm gözle 
bildiklerimi Kardeşlerime 
nakletmek için bir dakika da
hi boş durmuyorum. 

(*) Not : Derneğimize ait binaların 
n e suretle geri alındığı konu
sunda bilgi edinmek için, Mi
m a r Sinan Dergisi 24 üncü 
sayısının 45 inci sayfasına ba
lanız. 
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S E M B O L L E R 

Renk Sembolizmi 

Reşat ATABEK 

Renklere verilen önem 

Tarih boyunca tüm uygarlıklarda, farklı yorumlara bazen neden 
olmakla beraber, renklere sembolik değer tanınmıştır. Geçmiş 
devirlerde, birbirlerinden uzak ülkelerde dahi olsa, bilhassa bir 
kaç renk üzerinde durularak değerlendirilmelere gidilmiştir. Bu 
renkleri tanımakta yarar vardır : yeşil ve mavi, kırmızı ve altın 
sarısı, ak ve kara. 

Renklerin toplumsal bilinç altında yeri olduğu kabul edilmekte
dir. Rüya tabir eden kitaplarda renklerle ilgilendiği gibi, XX. yüz
yılda psikanalistler, kişinin ruhsal durum ve akımlarını değerlen
dirmek için kendilerine müracaat edenlerin rüyaları ile yakından 
ilgilendikleri gibi, rüyada görülen renklerin özel değer taşıdığını 
kabul etmektedirler, bilhassa Jung bu konu üzerinde durmuş ve 
örnek olarak mavi için düşünceyi, kırmızının ihtirası ve hisleri, 
yeşilin rüya gören ile doğa arasındaki ilişkiyi, sarı ile altıncı his
si, entüisyonu ifade ettiğini açıklamaktadır. 

Kuran'da Nahi süresinin 13. ayeti renk sembolizmi açısından de
ğer taşır. Ayet Ömer Rıza tarafından dilimize şu şekilde çevril
miştir. «O, yer yüzünde türlü renklerde yarattığı şeyleri sizlere, 
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müsahhar kıldı. Bunda da öğüt alan insanlar için ibretler var
dır». 

13 yaşında Ali Erenus yayınladığı şiir kitabında bir dizisinde şöy
le demektedir : 

Gülmek ne renktir bilirmisin 
Olmayan günün özlemi 
Halâ içimde 

Masonlar renk üzerinde durmuşlar ve ilk 3 dereceyi teşkil eden 
localara mavi loca adını vermişlerdir ve kullanılan eşarp ve kor
donların renklerini nizamlamışlar ve önlüklerin beyaz olmasının 
zorunlu olduğunu açıklamışlardır. 

Renk sembolleri hakkında bazı örnekler 

Renk sembolizmi değerlendirilirken genellikle az bilinen Orta 
Asya Türklerinin gelenek ve mitolojilerinden bazı örnekler ver
mek isteriz. Türk hurafelerine göre ruhların ak, kara, sarı, esmer 
renklere ayrıldığı belirtilmektedir (İnan A., Makaleler ve incele
meler, s. 265). Ligeti (Karatay çevirisi, bilinmeyen İçasya, C. 1, 
s. 128) şu hususu nakiletmektedir : XIII. yüzyılda büyük hanın 
seçiminde bulunan Hristiyan Keşişi hanın 1. gün beyaz, 2. gün al, 
3. gün mavi, 4. gün ağır Bağdat kumaşlarından yapılmış elbise 
giydiğini açıklamaktadır. 

İnan (Şamanizm s. 53) Sagaylarm her 3 yılda bir, bir dağ tepe
sinde ayin yapıp kurban kestiklerini, kurbanın 3 yaşım doldur
muş beyaz koç olduğunu, ayine kadınların iştirak etmediğini, ayin 

. sırasında 3 kayın "ağacına 19 Parça beyaz, siyah, mavi, kırmızı 
şeritlerin asıldığını belirtmektedir. 

Ziya Gökalp (Türk medeniyet tarihi, kısım 1, s. 53) Türklerin ak, 
kara, kızıl renkli çadırlarda oturduklarını, Ggel'de (Türk kültür 
gelişme çağları, C. 2, s. 138) Göktürk ve Uygurlarda hakanın altın' 
çadırda, kırmızı elbise ile oturduğunu, Moğol hakanının ise, ça
dırının renginin sarı olduğunu yazmaktadır. 
Ahilerin sarı ve kırmızı renkleri sevmedikleri, müderrislerin ye
şil, kalem erbabının ak giysi kullandıklarını ve ahi mertebesine 
erişmemiş olanların da giysilerinin kara olduğunu Çağatay (Ahi
ler, s. 139) nakil etmektedir. 
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Moğolların gizli tarihinde (Çeviri A. Temir, s. 103) aynen şöyle 
denmektedir : Cengiz han Canuka'ya şu haberi gönderdi : Sen 
kıskançlık yüzünden han babamla aramı açtın. Bir zamanlar, 
bizden kim erken kalkarsa han babamızın mavi bardağından 
içerdi. Ayni kitapta Cengiz'in ceddinin boz kurt ve eşinin beyaz 
geyik olduğunu okumaktayız. 

Moğolların içtimayi teşkilâtı adlı eserde (Vladimirtsov, s. 79) 
Cengiz'in Usum'a şöyle hitap ettiği nakil edilmektedir : Bu gün 
Beki çok mühim mevkidir. Beki olmak sana aittir. Beki olduk
tan sonra beyaz ata bin, beyaz elbise giy ve içtimalarda en yük
sek mevkiye otur. 

Orta Asya Türkleri bilhassa 4 renkle ilgilenirler ve bu renklerle 
muayyen bağlantılar kurarlardı (Ziya Gökalp, Türk Medeniyet 
tarihi, Kısım 1, s. 39) şöyle ki : 

İlkbahar doğudur, rengi mavidir ve öğesi ağaçtır. 
Yaz güneydir, rengi kırmızıdır, öğesi ateştir. 
Sonbahar batıdır, rengi aktır ve öğesi demirdir. 
Kış kuzeydir, rengi karadır, öğesi sudur. 

Bu açıklamaya göre bahardan doğudan maviden, yaza güneye 
kırmızıya, yazdan sonbahara batıya aka ve batıdan kışa kuzeye 
karaya geçildiği anlaşılmaktadır. 

Renklerin tasnifi 

Renk sembolizmi ile ilgilenenler renkler konusunda muayyen 
tasniflerin yapılabileceğini ve Kırmızı, san, portakal renginin 
sıcak, buna mukabil yeşil, mavi ve menekşe renginin soğuk renk
ler olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca beyazın kutsal alem, kara 
ile kahve renginin dünya ile ilgili olduğunu kabul etmektedirler. 

Tarih boyunca güney kuzey, doğu batı yönleri önemle değerlen
dirilmiş ve doğu batının yatay çizgiyi, ve güney kuzeyin ise dikey 
çizgiyi teşkil ettiği kabul edilmiş ve renkler de bu iki çizgi üze
rinde yer almıştır. Siyah dikey çizgide, yeşil yatay çizgide bulun
duğu kabul edilir. Beyaz ve mavi ve hatta kırmızı taşıdığı farklı 
anlamlara göre bazen dikey, bazen de yatay çizgi üzerinde bulu
nur, örneğin kırmızı insan sevgisini açıkladıkta yatay, ilahî aşkı 
belirttikte dikeyde, mavi huzur ve sükunu ifade ettiğinde yatay, 
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kutsal aleme yaklaşmayı dile getirdikte dikey çizgide yer aldığı 
kabul edilmektedir. 

Renklerin madenler, haftanın günleri, müzik notlan ile bağlan
tılı olduğu da belirtilmekte gerek Tevratta, gerekse Orta Asya 
Türklerinde kişi ile kutsal alem arasmda bir geçit, bir köprü teş
kil ettiği kabullenilen ebekuşağınm 7 renkten ibaret olması, haf
tanın 7 gün ve müzik notlarının 7 olması ve Copernic'e kadar 
benimsenen görüşlere göre, dünyamız çevresinde 7 seyyarenin 
dönmekte olduğu dikkata alınarak bütün bu yakınlıkların özel 
anlam taşıdığı savunulmuştur.. 

Bu açıklamalardan sonra en önemli telakki ettiğimiz 6 rengin 
sembolik değer ve anlamlan üzerinde durmakta yarar vardır. 

Yeşil 

Yeşil renk, kutsal alemi belirten mavi ile cehennem ateşini de 
remz eden kırmızı arasında yer almaktadır. Vasat bir alemi ifade 
eder ve sıcak ile soğuk, alt ile üst, yukarı ile aşağı arasmda bu
lunması nedeniyle emniyet, ferah verici, ümit, ikram edici, kişi 
ölçülerinin denk gelişi anlamını taşımaktadır. 

Kışın karanlıklarından kurtulan doğada, yağan yağmurun etkisi 
ile, toprağın içine sığınmış olan yaşam, gök yüzüne yeşillenerek 
çıkmakta ve bu suretle yeniden dünyaya gelmeyi dile getirmek
tedir. 

Yeşil, suyun rengidir. Kırmızı ateşin rengi olduğu gibi, kişi var 
olduğundan bu yana tarih boyunca bu iki rengin çekici kuvveti
ni hislenmiş ve mavi ve yeşilden kırmızı ve sarıya geçişi peşinde 
koşmuştur. Yeşil içe doğru bir faaliyet, kısmen hareketsizliği, 
daha çok nebatlar alemini, ve bu nedenle ataleti, içe dönüklüğü 
ifade eder, doğanın dişi yönünü belirtir. Doğumdan önceki dev
reyi açıklar. Bunun zıddı kırmızı, olup dışa dönük faaliyeti, hare
ket alemini, doğamn erkek yönünü belirtir. 

Yeşil ile beyaz arasında bir çok yönden yakınlıklar gözükmekte
dir. Ayrıca madenler arasmda yeşilin bakır ile ilişkili olduğu ka-
bullenilmektedir. Şu hususu da açıklamak gerekir ki madenlerle 
renkler arasında ilişki madenlerin hamzlaşmış yönü, asidleri dik
kata alınarak bağlantı kurulmaktadır. 
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Aziz Yuhananm rengi yeşil olduğu gibi, Hz. Muhammedin bayra
ğının ve hırkasının da yeşil olduğu ve tehlike anında Ali, Fatma, 
Hasan ve Hüseyin'in bu hırka altına sığındıkları kabul edilir. 

İslam dünyasında yeşil renk ile Hızır arasında büyük bir yakın
lığın varlığı, hatta al-Hızır'm aşağı yukarı yeşillik anlamına gel
diği, Hızır'ın beyaz bir post üzerinde oturduğu, sonra da bu pos
tun yeşil olduğu, hayat mebayı olması nedeniyle kendisine şu şe
kilde hitap edildiği belirtilmektedir : «Sen Hızır'ın ayaklarının 
değdiği yerde toprak yeşil olacaktır». Ayrıca hava ve denizin, 
dünyanın her ikliminin Hızır'ın emrinde olduğu, hatta ölmezliği 
dile getirdiği de belirtilmektedir. Hızır için yapılan açıklamaların 
tümünün yeşil renk için de geçerli olacağı doğaldır. (İslam an
siklopedisi Hızır kelimesi) 

Hıristiyan dini tefekkür de 3 renge önem verilmiştir : altın sarısı 
Allah'a, kırmızı İsa'ya, yeşilin de Ruhul Kudus'a ait olduğu belir
tilmektedir. 

Yeşil ayrıca adalettir, haktır, hakkm sağlanmasıdır ve masumiyet 
sembolü olan beyazı tamamlar. Bu nedenle hakimlerin giysileri
nin bir yerinde yeşil rengi görmekteyiz. 

Batıda batını ezoterik akımda, sırrın sırrı telakki edilen yaşam 
prensibi ve nüvesi olan İsa kanının yeşil bir kâp içinde olduğu 
açıklanmakta ve batı Ortaçağ şövalyeleri bu kap'ı aramakla ken
dilerini ödevli bilmekte idiler. 

Aztek hekiminin göğüs hastalıklarına tutulan kişinin tedavisinde 
şu şekilde hitap edip dua ettiği nakil edilmektedir : «Ben rahip, 
tüm büyülerin hakimi ve sutanı yeşil acıyı, yeşil ıztırabı arıyo
rum». 

Her rengin kötü yönü olduğu gibi, yeşil de şeytanın gözlerini 
renklendirmektedir, ayrıca çürüme, bozulma, koklaşmayı da 
açıklamaktadır. 

Mavi 

Mavi gökün, havanın rengidir. Madeni kalaydır. Göklerin üstün
de kutsal alemin varlığını benimseyen Eski Yunanlılar İlah'm, 
Zeus'un orada oturduğunu ve Orta Asya Türkleri de Tengri'nin 
kutup yıldızının ötesinde bulunduğunu kabul etmişlerdir. Bu nevi 
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inanışları benimseyen toplumlar pek tabii maviyi kutsal alemle 
bağlantılı görmüşlerdir. Mavi bir çok toplumlar için yücelmeyi, 
tanrısal varlığa erişmeyi ve ayrıca tanrısal hikmeti de dile getir
mektedir. 

Boşluğu, sınırlar dışı mekamı açıklayan mavi ayrıca yeşil gibi 
dişinin rengi, Tanrı'nın dişi yönünü, huzuru, sükunu, tatlılığı, 
batini görüşe göre de murakabeyi, iç aleme dönük olmayı, ve ay
rıca hüznü açıklamaktadır. Yeşilde olduğu gibi, kırmızının aksi
ne mavi en saf alemi, manevi varlıkları ifade eder, aynanın arka
sında bulunan alemin de sembolüdür. 

Yeşil evrensel huzuru ifade ederse, mavi gerçeğin rengidir. Beyaz 
ve mavi, ruhun dünyevi varlıklardan kopup maddi alemden uzak
laşmayı, Tanrıya yaklaşmayı ifade eder. Gök mavisi ile yükselip, 
beyaz bakirlik saflıkla karşılaşarak, altına doğru yol almak gere
kir. 

Jung (Psychologie et alchimie, s. 281) mavinin şakul hatta yer 
aldığını ve bu nedenle de bilinç altını ifade ettiğini ve bilinçaltı
nın dişi yönünü, vasfını belirttiğini ve Meryem ananm mantosu
nun ayni nedenle mavi renkte olduğuu açıklamaktadır. 

Renk kişinin psikolojisini etkiler olduğundan, hekimler muayyen 
ruh hastalıklarına tutulmuş olanları maviye boyanmış odalarda 
tedavi etmekte ve bu suretle hastaların sükûna kavuşmalarını 
sağlamağa çalışmaktadırlar. Ayrıca inek ahırlarının da maviye 
boyanmasiyle hayvanların daha çabuk beslendiği ve daha çok 
süt verdikleri iddia edilmektedir. Kırmızıya boyanmış bir odanın 
ısısının, maviye boyalı bir odanın ısısına eşit olması halinde da
hi, kırmızı odada bulunan daha sıcak bir muhitte, olduğunu his
lenmektedir. 
Roma imparatoru Cesar, Fransa'nın batısında Bretagne'da muay
yen ayinlere, kadınların çıplak vücutlarım maviye boyayarak iş
tirak ettiklerini nakil etmektedir. Amon-Râ Mısır İlah'mm da ma
viye boyanmış bir kişi veya bir koç tarafından temsil edildiği na
kil edilmektedir, (de Sede O., Les templiers sont parmi nous, 
s. 118) 
Orta Asya Türklerinde mavinin kutsal renk olduğa benimsenmek
te ve Güney Sibirya destanlarında toprağın bittiği yerde mavi de
nizin başladığı nakil edilmektedir (Ögel, Türk Mitolojisi C. 2, 
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s. 184). Oğuzkahan destanında Oğuz'un kutsal menşeli olduğunu 
açıklamak için doğumunda yüzünün mavi olduğu belirtildiği gibi 
ordunun önünde gök renkli, gök yeleli kurtun yürüdüğü yazılmak
tadır. İnan (Şamanizm s. 126) tarafından nakil edilen Arıkan ka-
manlarınm bir duasında şu açıklamaya rastlanılmaktadır : «Mavi 
ipek gibi uzanan, ak ipekle sarılan, kızıl ipek gibi uzanan, kara 
ipeğe sarılan...» Cengiz hanın atalarının yağız dişi geyik ile mavi 
kurt olduğu da belirtilmektedir. (Roux, Faunes, flores sacrées 
dans les sociétée altaiques, s. 319) 

Masonlar maviyi, güzellik ve yücelme sembolü olarak kabullenir
ler ve bu nedenle ilk 3 derecenin kordon ve eşarplarda mavi renk 
görüldüğü gibi, çalışmaların mavi bir kubbe altında cereyan et
mesine itina ederler ve toplumsal yücelme olanaklarını bu suret
le gerçekleştirmeğe gayret ederler. 

Kırmızı 

Kırmızı yeşilin zıddı olarak gözükmekte, faaliyeti, dışa dönüklü
ğü, kişiliğin açıklanmasını, erkekliği ifade ettiği gibi, ucu yuka
rıya doğru olan üçgen'e tekabül etmektedir. 

Ateşin, alevin, kanın rengidir. Merih yıldızının, demirin renginin 
de kırmızı olduğu açıklanmaktadır. Büyük bir olanakla kanın 
rengi toplumların ilgisini ilk çağlarda çekmiştir. Kan ile de yaratık 
kendi kendine yeterli duruma girebilmiş ve bedensel hareket uy
garlığına kavuşabilmiştir. Ayrıca kamn bedenden ayrılması ile 
yaşamın sona erdiği muhakkak ki en eski devirlerde de yaşayan
ları etkilemiştir. 

Alevin özellikleri de yüzyıllar boyunca toplumların dikkatini çek
miştir. Son zamanlarda kimyasal açıdan alevin tarifi mümkün-
leşmişse de, eski zamanlarda tüm cisimlerin toprağın çekimine 
tabi olmasına karşılık, alevin yükselmesi ilgiyi çekmiş ve Tanrı
ya yapılan rica, talep ve duaların, Tann'ya varabilmelerini temin 
etmek için de alevin yükselme özelliğinden istifade etmek istenil
miş ve bu nedenle mumlar yakılmış ve ayrıca alevin sıcaklığının 
hususiyetleri üzerinde durulmuştur. 

Ateş yakıcı, yok edici olduğu kadar, koruyucudur. Ateşe hüküm 
etmekle kişinin kudreti artmıştır. Ateşe hakim olmakla da hay
vanlara karşı savaşda da muvaffakiyetler sağlanmış ve yemeğin 
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pişmesiyle yaşam kolaylaşmış, madenlerin işleme sanatı da müm-
künleşmiştir. Ancak ateşin yıkıcı, mahvedici bir yönü de olduğu 
görülmüş ve cehennemin ateşi, doğru yolda yürümeleri, yücelme
leri, için insanları ikaz eder bir vasıta olarak kullanılmıştır. 

Bakus'un mantosu, mevlevi şeyhinin postu kırmızıdır, İsa'nm, 
adetler arasında 3 'ün rengi kırmızı olduğu gibi, şeytanın da ayni 
renkten olduğu benimsenmektedir. 

Kırmızı, ilahi aşkı, sevgiyi, cüreti, kudreti, simyakerler için mayi 
halinde güneşi, güneşin oğlunu, Doğu Asya uygarlıklarında güne
yi, yazın getirdiği kuraklığı, ayrıca zenginliği, güzelliği, ebediyeti 
de ifade etmektedir. 

Orta Asya Türklerinde kırmızı yaz mevsimini açıklar. Bazı şaman 
dualarında da Kızıl dağdan bahis edilmektedir. Manas destanmda 
Manas'm doğumunda gözlerinin kızıl kızıl olduğu açıklanmakta 
ve Altay destanlarında gözlerinden ateş çıkan kutsal çocuklardan 
bahis edilmektedir. Hakanın giysisinin, Bizans imparatorluğunda 
olduğu gibi, kızıl olduğu belirtilmektedir (Ögel, Türk kültürünün 
geliştirme çağları C. 2, s. 138) 

Altaylarda ateşin güneş ve aydan ayrılıp Ülken Tanrı tarafından 
insanlara gönderildiği bu nedenle ateşe küfür edilmemesinin ge
rektiği, ateşe bakarak kehanette bulunulduğu, ateşi su ile sön
dürmenin, ateşe hüküm etmenin, ateş ile oynamanın yasak oldu
ğu, ateşin kötü ruhları kovduğu ve temizleyici olduğu nakil edil
mektedir (İnan A., Şamanizm s. 67) 

Türk folklorunda Albastı denilen lohusa hummasının kırmızı 
renkten korktuğu, bu nedenle lohusa yatakta iken başına beyaz 
yaşmak ve kırmızı tül bağlandığı, lohusaya kırmızı şeker verildi
ği ve kırmızı lohusa şerbeti dağıtıldığı bilinmektedir. 

Kırmızının bir yönden beyaza kaçtığı ve bu nedenle kutsallaştığı, 
diğer bir yönden de siyaha karaya dönüştüğü ve ölümü, yok ol
mayı da dile getirdiği, ancak ölümün de yeni bir yaşam başlangı
cı olabileceği kabul edilmektedir. 

Batini düşüncenin, kırmızı renkle ilgili özel ve önemli açıklama
ları üzerinde durmakta yarar vardır. Bu akıma göre kırmızı renk, 
kişinin özünde merkezinde olan ateşin rengidir. Her merkezde 
hazım, olgunlaşma, yenileme gerçekleşmektedir. Bu nedenle de 
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kırmızı ayrıca gizliliktir, karanlıklar içinde saklı olan yaşam sır
rının, ruhun, kalbin rengidir. İlimdir, bilgidir, tekris edilmeyen
lerin yaklaşamadığı batini bilginin rengidir. Platonius'a göre de 
güzelliğin arketipi ateştir, kırmızıdır. 

San 

Kırmızının beyaz ve altınla karışmasıyle sarı husule gelir ve kud
reti, güzelliği, ikramı dile getirir. Sarı erkek rengidir ve ışığın, 
hayatın sembolü olarak etkisini gösterir. Ancak sannm iki nevi 
olduğu ısrarla belirtilmektedir, birincisi parlak sarıdır, ikincisi 
mat sandır. 

Sarı, altın sarısı olduğu sürece, daha çok parlayan bir kırmızı o-
larak gözükür ve kırmızı ile beyazın üstün vasıflarını taşır, hik
meti, ışıklanmış ışıkla karışmış sevgiyi, kelamı ifade eder ve kişi 
ile gökiin arasında mütevassıt varlık olarak gözükür. Hıristiyan 
aleminde tüm azizler resim edilirken başlarmm çevresinde par
lak altın sarısından bir hale çizilir ve bu suretle kutsallığa vanş-
ları vurgulanmak istenir. Sarı, altın gibi, ebediyeti açıklar bu ne
denle de hıristiyan dinsel merasimde özel yeri vardır. 

Mat san ise, kötüye kullanılmış kuvvet ve kudret anlamına gel
mekte, gururu, kıskançlığı ve Tann ile kişi ilişkisinde kopukluğu 
ifade eder. Parlak san imanı, evlilikte sadakati, Araplara göre 
hikmeti, mat sarısı da imandan uzaklaşmayı, zinayı ve Araplara 
göre ihaneti, inkisarı dile getirir. 

Altın şansının ilahi bir menşeyi olduğundan, kralların, sultanla
rın rengi olup, kudretlerinin ilahı menşeini ve Tamının dünya
daki mümessili olduklarını açıklar, bu nedenle Moğol hakanın 
çadırının rengi sandır. Cinde de kraliyet rengi sandır ve gökte, 
merkezde güneşin bulunduğu gibi, Çin imparatoru da evrenin 
merkezinde bulunduğunu vurgulamak üzere, sarı renk giyişi ta
şır. 

Astek uygarlığında zaferden dönen kumandan mavi ve sarıya bo
yanır. Hindistanda Vishnu'nun da giyisininin rengi sarıdır. 

Orta Asya Türklerinde çok önemli ve muhtelif sembolleri ihtiva 
eden ve üzerinde muhtelif yönlerden tahlili değer taşıyan Çingiz-
namenin bir bölümünü nakil etmek isteriz, bu bölümde altına ve 
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altın sarısına verilen önem ayrıca dikkati çekmektedir (İnan A. 
Makaleler ve incelemeler s. 228, 229) : Işık ve bozkurttan peyda 
olmuş Çingiz kardeşleriyle bozuşup Kürien denilen dağa çıktı... 
Altı boyun beyleri toplanıp Alangova'dan Çingiz'in bulunduğu 
yeri öğrenip onu aramaya gittiler. Boz atlı, ak donlu, altın kal
paklı, altın sadaklı Cebrail gibi köklü Çingiz'i tamdılar... Dokuz 
boydan gelen 10 adam Çingiz'i buldukları için, atlarım azat ede
rek salıverdiler. Bunlara Çingiz beni nasıl götüreceksiniz? dedi. 
Beyler de ne ile götüreceklerini bilmediler. Şaşırdılar. Kaldar 
bey «ben bir hüner göstereceğim» diyerek arabayı yaptı. 

Kara 

Kara bazen beyaz, bazen kırmızının zıddı olarak değerlendiril
mektedir. Genellikle kara toprak, beyaz gökle karşı karşıya gel
mektedir, ancak karanın muhtelif anlam taşıdığı da bir gerçek
tir. Farklı uygarlıklarda ve muhtelif devirlerde bu rengin simge
lediği konulara temas etmeden Orta Asya Türk mitolojisinden ve 
geleneklerinden bazı örnekler vermek isteriz. 

Kırkız, Çağatay, Özbeklerde kara toprak teriminin dünyayı ifade 
ettiği, toprağın ilk renginin yağız, kara olduğu, ayni anlamın Gök
türk ve Uygurlarda da geçerliliği belirtilmektedir (Ögel B., Türk 
mitolojisi C. 2, s. 328) Ancak Mısır Uygarlığı ile yapılacak kıyas
lamalarda şunun da ilâvesinde yarar vardır : Türklerde «yerana-
sı», «anatoprak» terimleri de geçerlidir. 

Türklerde beylere, kağanlara ak kemikli ve halka da kara kemikli 
dendiği de bilinmektedir. (Ögel, Türk kültürünün geliştirme çağ
lan C. 2, s. 24) Oğuz kağanın babasmm adı Karahandır. Acaba 
Oğuzkahan kurt tarafından tekris edildikten sonra karadan aka 
geçmiş olduğu düşünülemezini? 

Orta Asya Türklerinde sağ tarafta akkoyunluların, sol tarafta da 
kara koyunlulann bulunduğu ve toplantılarda da ayni nizama ri
ayet edilerek oturulduğu bilinmektedir. 

Moğolların gizli tarihide (A. Temir çevirisi s. 4 ve 163) şu husus
lar dikkati çekmektedir : «Şu yaklaşan kişiler arasmda siyah ara
banın önünde güzel bir kız oturuyor» Bu açıklamaya ek olarakta 
Çingiz han kardaşı Hasar'ı yakalamak üzere yola çıkar, bu duru
mu Gucu ve Kokocu Çingiz'in annesine haber verir. Annesi bunu 
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duyar duymaz, «ayni gece kara arabaya beyaz deveyi koşarak 
peşlerinden hareket eder ve bütün gece giderek güneş doğarken 
yetişti». Her iki açıklamada arabanın Kara olduğunun belirtil
miş olmasının bir amaca hizmet etmekte olduğuna inanmakta
yız. 

Kara renk gerçekte renklerin yokluğu olarak değerlendirildiğin
den karanlığı, geceyi, yokluğu, hüznü, ölümü açıkladığı gibi, ka
lınlığı, geçilmesi mümkün olmayan engelleri, denizlerin derinlik
lerini ifade eder. Çin düşünüründe Yin'in karşılığıdır. 
Siyah, evrenin yaratılışından önceki durumu Kaosu açıklamakta, 
madenin değişiminin son devri ve merhalesi olarak da değerlen
dirilmekte, Satürn seyyaresi olarak gözükmekte ve elinde bir 
orak yaşamı yok eden bir iskelet olarak Dürer tarafından resim 
edilmekte ve maden olarak da kurşuna tekabül etmektedir. Sim-
yakerlerin materia prima'sıdır, psikanalistler için bilinç altının 
karşılığıdır. 
Doğada yok olmak bahis konusu olmadığından, ölümün de bir 
yönden bir sonuç, diğer bir yönden de yeni bir yaşamın başlangı
cı olduğu, doğanın daimi bir yenilenme içinde bulunduğu ve bu 
nedenle de ölüme farklı açılardan yaklaşıldığı görülmektedir. 
Ölen katiyetle yok olmak ta ise renginin kara, ölümden sonra ye
niden var olması bahis konusu ise, bu durum ak, beyaz renkle 
açıklanmaktadır. Çin de matem rengi beyazdır. Kralların ölümün
de, Fransa'da matem beyaz giyişi ile belirtilmekte idi, çünki Tan
rının mümessili olan kral ebediyen yok olmamış, başka bir aleme 
göç etmek için ölüm çenberinden geçmek zorunda kalmıştır. Ay
ni yönden yapılan değerlendirmeler sonucu katolik kilisesinde pa
paz mertebesine erişecek kişi ad değiştirdiği gibi, siyahlara da 
bürünmektedir. Kadim devirlerde tekris edilen kişi geceleri mu
ayyen tecrübelere tabi tutulur ve toprak altı delhizlerde bir süre 
yaşamını sürdürür ve karanlıklardan geçip yeni bir yaşama ka
vuşurdu, renk sembolizmi açısından karadan aka geçerdi. 
Evrenin var oluşundan önceki durum mutlak karanlık olarak 
açıklanıp rengi Kara olduğu gibi, bu durumun değişmesi müm
kün olmadığından mutlak bekareti simgelemektedir. Bu nedenle 
muayyen ilahların yüzü karadır. Hristiyan dininde de karayüzlü 
Meryemanaların resim ve heykellerini görmekteyiz. İslam ale
minde de Kabe kara renkli örtü ile örtülmektedir. 
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Kara tevazuu da açıklar, ayni zamanda kusurların affını dilemek 
amacıyle bazı ülkelerde tatbik edilen dini ritüellere iştirak eden
lerin yüzleri karalanmaktadır. Batini açıdan alçak gönüllülüğün 
ve yeni bir yaşama geçişin renk sembolizmi yönünden bir örne
ğini mevlevi tarikatında görmekteyiz : Derviş üstünde siyah hır
kası ile ayine gelir, ancak semaya iştirak ederken, üstünden siyah 
hırkayı usulüne uyarak terk eder ve siyahhırkanm altında giydi
ği beyaz tennure ile dönmeye başlar ve bu suretle tevazu ile dün
yevi bağlardan kopup ilahi varlığa yaklaştığı inancı içinde bulu
nur. 

Eski Mısırda kara renk bereketi, bereketli toprağı, toprağın içi
ni, karnını, iç alemini ifade eder. Kara toprak sayesinde toplumun 
geçimi sağlandığından, toprakta, karada hayatın özünün bulundu
ğu benimsenirdi. Buna karşılık olarak ta Çinlilerde kara, kışa 
tekabül etmekte olduğu bilinmektedir. 

Siyah renk müşkül anlarda tedbirli olmayı, felaketlerde, hüzün
lü devirlerde ihtiyatlı, akıllı hareketin gerektirdiğini açıklar. Nuh 
Tufanı müteakip suların çekildiğini müşahede edince, durumun 
aydmlığa kavuşmasını sağlama amacıyle bir kargayı uçurur, kar
ganın renginin kara olduğu ve Nuh'un ihtiyatla hareket ettiği bu 
suretle belirtilir. Hüzünlü bir günde dahi akıl ile hikmetle hareket 
edilmesinin siyah renkle ifadesini Tevratta Neşideler neşidesi adlı 
kısımda (Cantique des cantiques) aynen şu şekilde dile getirmiş
lerdir : 

«Ey Kudüs kızları, siyahiyim ancak diberim». 

Ak beyaz 

Orta Asya Türklerinde ak rengi, gümüş, süt ile bağlantılı görül
mektedir. Altay Türklerinde cennette, sütle dolu bir göl veya de
nizin varlığından bahis edilmektedir. «Süt gibi ak gök» denmek
te, muayyen ayinlerde akkoyun kesilmekte, Tanrının beyaz dağ
da oturduğu, 3 basamaklı gümüş merdivenle oraya çıkıldığı, ak'm 
cennet anlamına geldiği ve cennette oturanların renginin ak ol
duğu, göğün 3. katında «süt-ak-göl» ün bulunduğu ebe kuşağma 
«ok yol» dendiği, Tunguzlarda Kutsal dağın etrafmm süt ile çev
rili olduğu bilinmektedir. Tanrıların da rüyada beyaz giyisiyle 
göründükleri kabullenilmektedir. 
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Orta Asya Türklerinde bir hayvanın ak renkte olduğu açıklandık
ta, bu hayvanın imtiyazlı olduğu vurgulanmaktadır, beyaz at, kö
pek, keçi, koyun, koç, tavus, kaplumba ve geyikten bahis edil
mektedir. Bir Göktürk efsanesine göre atalarınm beyaz geyikle 
kutsal bir mağarada seviştikleri açıklanmaktadır (Diyarıbakırlı, 
N., Hün sanatı s. 119). Bir kıtan efsanesine göre de (Ögel, Türk 
mitolojisi, 1971 basısı, C. 1, s. 549) ata, cet, beyaz ata binip dağın 
doğusunda nehri takip eder, kadın boz bir öküz tarafından çeki
len bir araba ile başka bir nehri takip eder. Ata ve kadın iki neh
rin birleştiği bir dağ eteğinde buluşurlar ve birleşmelerinden 8 
çocuk dünyaya gelir ve her çocuk bir kabile kurar. Bu nedenle 
ilk ve son baharda beyaz at ve beyaz inek kurban edilir. 

Muhtelif uygarlıklarda Sembolik açıdan değerlendirmeler yapı
lırken ak, ışık ve tüm renklerin birleşimi olduğu ve bu nedenle 
de kutsallığı simgelediği kabullenilmektedir. Kutsal alem gökte 
olduğundan, oralara yaklaşan dağların tepelerin devamlı bir şe
kilde kar ve buzla örtülü olması bir çok dinsel merasimin dağ
larda cereyanına vesile olmuş ve bu nedenle de beyaz renk kutsal 
alemin rengi olarak değerlendirilmiştir. Tüm dinlerde Tanrının 
parlak bir ışık olarak gözüktüğü iddia edilmiş ve genellikle batı
da Ortaçağda Tanrı beyazlara bürünmüş olarak resim edilmiş
tir. 

Ak kutsal alemle bağlantıyı simgelediğinden gerçeği, bilgilerin 
tümünü, ilmin son merhalesini ve ayrıca akıl ve hikmeti ifade ede-
gelmektedir ve geometride en mükemmel şekil olarak kabulleni
len küpe tekabül etmektedir. 

Beyaz ayrıca ruhsal temizliği, bekareti, neşeyi, sevinci, mutlulu
ğu ifade eder, madeni gümüştür, ayrıca pırlanta, yün, keten, fil
dişi ile de açıklanmaktadır. Çin tefekküründe ak, Yang'a tekabül 
eder. 

Sütün beyaz rengi, çocukların ilk gıdası oluşu doğal olarak ilgiyi 
çekmiş, hiç bir kusur ve günahı olmayan saf bir varlık olarak 
dünyaya gelen yavrulara en temiz, en saf gıdanın verilmesi nede
niyle süt, ak renk ve kutsallık arasında yakınlıklar yaratmıştır. 
Jung araştırmaları sonucunda ak rengi ile su, ruh, can arasında 
ilişkiler, bağlantılar tespit etmiş bulunmaktadır. 

Ak renk üzerinde daha ileri bir araştırmaya gidildikte, tezahür 
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eden veya görülen müşahhas varlık ile, tezahür etmeyen görülme
yen gizliliğini muhafaza eden alemin temasa geçtiği noktanın, 
hattın beyazla simgelendiğini görmekteyiz. Bu temasm bir birin
den farklı iki yönden gerçekleştiği de kabullenilmektedir, birinci
sinin doğum anı olarak gerçeğin tezahür ettiği, doğuda güneşin 
daha kalkmadan önceki zamanda görülen ışığa tekabül ettiği, bu 
ışığın beyaz ve parlak olduğu ve tüm yaşam olanaklarını birlikte 
getirdiği, karanlıklardan geldiği için büyük bir enerji potansiyeli
ne sahip olduğu kabul edilir. İkinci yön ise batıdadır, yaşam ile 
ölüm arasında yer almakta ve yaşamdan ölüler alemine geçişi 
açıklamakta olup beyazlık mat bir şekilde tezahür etmektedir. 
Beyaz bu geçit noktasında olduğundan, meçhul alemin başlangıcı 
olarak kabul edilmekte ve bu aleme geçecek olanların, ölülerin 
beyaz kefenle örtülerek defin edilmeleri lüzumu duyulmakta ve 
meçhul alemden geldiği kabul edilen hortlakların da beyaz renk
te oldukları inancının yaygın olduğu görülmektedir. 

Ressam Kandinsky renkleri değerlendirirken ak ile ruhun mut
lak bir sükûna kavuştuğunu, ancak bu sükunun ölüm olmadığım, 
yaşam olanaklarıyla dolu olduğunu, başlangıcın, doğumun önce
sini dile getirdiğini açıklamaktadır. 

Mason sembolizmi açısından B sütununun ak, J sütununun kır
mızı olduğu açıklanmaktadır. 
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F E L S E F E 

Masonluk Dünyasında Karmaşık Bir 
Sorun ve Etkincilik (activisme) 
Açısından Bilimsel Niteliği Üzerine 
Düşünceler 

III (devamı) 
İnanç kavramının evrimsel nitelik sürecinde 
PUTCULUKTAN BİRTEK TANRI'cılığa ve 
etkincilik bakımından TANRI ve VİCDAN 

arasında oranlama ve sonuç. 

Naki Cevat AKKERMAN 

Daha önceki yazılarımızda ve birinci bölümün (A) paragrafının 
birinci maddesinde açıkladığımız Tanrı'ya ilişkin masonik nite
lendirme, Albert Pike'nin ve sünnet ehlinin inanç, yorum ve nite
lendirmelerinin özetinden başka birşey değildir. 

Bu üç bölümlü yazı dizisini bir sonuca bağlamak için, şimdi şu üç 
soruyu ortaya koyalım ve düşüncelerimizi de sunmaya çalışalım. 

a) Fransa Büyük Meşrikinin kararında iddia edildiği gibi bir 
Tanrı'ya ve ruhun varlığına ve sonsuzluğuna olan inançlar ve 
kutsal kitap üzerine andiçmeler gerçekten vicdan ve düşünce 
özgürlüğüne aykırı mıdır? 

47 



b) Masonik amaca yönelik gerek LL. 1ar ve gerekse Atölyelerde 
âmil üyelerin ve dışarda da topluma yönelik h ü m a n i s t 
öğretim ve eğitimde etkincilik (activisme) açısından yalnız 
vicdan özgürlüğüne dayanan bir yöntem, Tann'ya ve ruhun 
varlığına ve sonsuzluğuna inancın ve kutsal kitap üzerine ya
pılan andiçmelerin yerine geçmeye yeter mi? 

c) Bu iki yöntemden en etkin ve kısa vadeli olan hangisidir? 

1 — Birinci bölümden başlayarak yapmak istediğimiz açıklama
larda ortaya çıkan sonuç ve gerçek, ruhsal ve evrimsel bir süreç
le oluşup gelişen bir Tann'ya ve ruhun varlığına inanç, doğanın 
s e z g i yoluyla insan ruhunda yarattığı g e r e k i r c i bir 
eğilim ve ayni zamanda ululuğa ve kutsallığa olan bir yöneliştir. 
Bu görüntü ve olgu ayrıca, MADDE VE RUH olarak doğa ve insan 
özbirliğinin de açık bir kanıtıdır. Bu ö z b i r l i ğ i n i şu dize
lerle dile getirmek istedik : 

E V R E N V E İ N S A N 

Zaman zaman bakarım da kendime 
Şu acunda neler varsa var bende 
Ve derim ki, ben de küçük evrenim 
Sanki zaman ve ezelle ebedin 
Akıp giden sessizliği içinde 
Hamur olmuş katılmışım düzene 
Sanki cihan bir potada erimiş 
Olgular da yaylanarak gerilmiş 
Doğal zıtlar düğüm düğüm birleşmiş 
Duygu olmuş içdünyama yerleşmiş. 

Zaman olur gönül göğü bulanır 
Bulutlanır, nemlenerek sulanır 
Hasret keder yağmurlaşır gözlerde 
Fırtınalar çizgileşir yüzlerde 
Zaman olur, bahar açar renk saçar 
Vakit vakit çölleşir de bir kaynar 
Ki, gönüller dilim dilim yarılır 
Ölüm kalım birbirine sarılır 
Bir an gelir dağlar gibi serindir 
Gün olur ki, uzay gibi engindir 
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Öyle anlar yaşarız ki bir zaman 
Şimşek yıldırım kasırga tufan 
oluruz da kabarmz coşarız 
Deniz gibi dalgalanır taşarız 
Sonra bizi sükûn meltem sarınca 
İçimizde ay ışığı doğarda 
Sevgi olur yıldız yıldız dökülür 
Işıl ışıl bir dünya'da yüzülür 
Fakat bir gün kararırsa bu gönül 
Susuz kalmış soluvermiş pembe gül 
Oluverir yavaş yavaş bükülür 
O zaman'da bir acıyla üzgündür 
Şafak gurup güzellikle umuttur \ 
Renklerin de titreşimi bir umuttur 
Bütün bunlar zaman zaman hüznolur 
Neşe olur ürperir de aşk olur 
Ulu evren fısıldaşır tellerde 
Tinsel sırlar nağme olur neylerde 
Gökle deniz emel olmuş içinde 
Karanlıklar tarih olmuş peşimde 
İşte böyle canlı evren olmuşum 
K u d r e t d o l u insan olmuş doğmuşum. 

N. C. Akkerman 

2 — Bu özbirliği kavramı içinde nasıl ki, adı ve niteliği ne olursa 
olsun, yaratıcı ve yönetici tümel bir kudretin, akıl ve bilincin 
gerekirci etkinliği ile kargaşalıktan düzene (QRDO AB CAO) ül
küsünde yeni oluşlar ve dağılışlarla evrimsel bir evren süreci 
sürüp gidiyorsa; doğal ve gerekirci bir düzen ülküsünde insan
lar da tinsel inanç kaosundan bir Tanrı'ya, ruhun varlığı ve son
suzluğu inanciyle dinlerin doğuşuna ve nihayet d ü ş ü n c e 
yaşamı açısından da, yine kaos'dan bugünkü kültür düzeyine 
ulaşmıştır. 

3 — Birinci bölümün (C) paragrafını oluşturan ritüelik tabloda 
açıkça belirtildiği gibi «inanç ve idrakinize göre Tanrı'ya verece
ğiniz ad ne olursa olsun yargısı içinde ya Doğa .insanda dile ge-

4g 



len ve gerçekleşen en büyük yaratıcı ve sanatçı güçler birliği
dir (,..') ve evreni yöneten, kendi özünü kuran yasalardır.» diyen 
büyük filozof Nietzsche gibi natüralistler; ya da benim çocuklu
ğumda elde teber, kolda keşkülleriyle sokak sokak dolaşarak 
«Enel-hak : Ben Tanrı'yım» diye inleyen hülûlcu mistik dervişler 
ve Molla Cami gibi bunalımlara düşenler bulunsun; verdiği ruhla 
özümüzü canlandıran, yaşatan; öğütleriyle olgunluk yolunda gön
lümüzü dolduran ve Russel'in deyimi ile «Fiziki âlemde olduğu 
gibi moral âlemde de hükmünü» gösteren bir r e a l i t e ' nin 
ve Einştein'e göre de «Evreni oluşturan bir fiziksel ş u u r ' ün», 
insanların mutluluğu için göksel bütün dinlerde ayetlerle tahkim 
edilmiş vahiy ve esinleri şu üç ilke ile özetlenebilir : 

D Ü Ş Ü N S E V S E V İ N D İ R 

Düşünce ve ahlâk birliği ve bütünlüğünü içeren ve beşerî davra
nış ve ilişkilerimiz bakımmdan taşıdıkları önem nedeniyle ÜÇ HAL 
İLKESİ olarak nitelendirilmesi gereken bu terimlerin psiko-sos-
yal karşılıkları : 

A K I L V İ C D A N F A Z İ L E T * dir. 

Bu temel buyruklarla peygamberler aracılığı ile gönderdiği Tev
rat, İncil, Kuran gibi kitapların ve törel dinleri oluşturan Zenda-
vesta, King Şu-Lon yu ve yüz kadar vedalar gibi (ayrıntılı bilgi 
için bu derginin birinci sayısındaki Kardeşlik duygusu ve Kolle-
gium Humanum başlıklı yazımızda bilgi var.) yapıtların ve İlk
çağ felsefe dünyasında, hocaların hocası Sokrates başta olduğu 
halde Platon gibi filozofların yaratıcı kudrete ilişkin düşünceleri
nin esin kaynağı olan Tanrı dediğimiz kavramsal güç, kendi oluş
turduğu düşünce ve vicdan özgürlüğüne ters düşen ve onları ze
deleyen bir faktör olabilir mi? 

4 — Kendilerine göre adı ne olursa olsun, hemen bütün dinler 
saliklerinin gönüllerinde yaşayan bir Tanrı inancının, olgunluğu 
ve ahlakı amaçlayan telkinlerini ve masonik ideolojisinin teme
lini oluşturan h . ü m a n i z m a amacında yoğunlaşan bütün 
ilkelerini kapsayan ahardaki kutsal kitap üzerine elbasmanın 
düşünce ve vicdan özgürlüğüne aykırı düşeceği düşünülebilir mi? 

5 — Ritüellerinde kendisini, düşünce ve vicdan özgürlüğünün ta
arruz edilmez bir sığmağı olarak nitelendiren, felsefî ve fikri bü
tün çabalarını, hümanist amaçta yoğunlaştıran S. R.'i ilkeleriyle 
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o'na kaynak olan sembolik kuruluşlarda, Tanrı ve ruh inançları
nın düşünce ve vicdan özgürlüğünü zedeleyebileceği tasavvur edi
lebilir mi? 

6 — Birinci bölümün hemen baş tarafmda belirttiğimiz gibi bu
gün birbirini yatsıyan her iki obediyans da hümanist ve felsefi 
nitelik taşırlar. Fakat her iki kuruluşta hareket noktası ve kutsal 
değer olarak egemen olan anlayış ve kavrayışta, birisi teist diğe
ri ise laik görüşlü olarak. 

S.R.i ve ona kaynak olan H. ve K. M.'lar sembolik derecelerde 
evreni yaratan ve yöneten Tanrı'nın varlığına i n a n ve O'nu 
savunan «Théisme» Tanrıcılık felsefesi temel ve en önemli ilkedir. 
Fakat Fi déisme (inancılık) bakımından, yani tam anlamiyle Tan-
rı'ya inanç yoluyla bağlanmış olmakla beraber bu öğretinin mut
lak anlamıyla içerdiği inceleme, araştırma ve deney dışı değil, 
fakat, i n a n ile ussu ve deneyi ayni alan içinde ve birbirine 
karşı olmayan kavramlar halinde yürüten bir felsefe izler. As
lında kutsal kitaplarda Tanrı'nın insanlardan istediği de budur. 
Bu nedenledir ki, gerçekleri araştırmayı, deneme, inceleme ve 
hatta düşünmeyi bile cinayet sayan bütün yönetimlerin, kör bağ
nazlığın ve ruhani baskıların karşısmdadır. En büyük ve en kut
sal değer olarak Tanrı'yı, kozmostaki düzeni kuran hareketlerin 
ilk nedeni ve ilk erki (kudreti) olarak kabul eden ve bu erkin, 
insanlığın mutluluğu ve evrensel bir düzen benzeri kargaşalıktan 
uzak ve ortaklaşa bir uyum içinde yaşaması için esinlediği bütün 
ahlaksal ilkeleri de yine ortaklaşa bir kavram içinde kendi öğre
tisi olarak, kendi mabetlerinde sürdüren ve genel politika ile hiç 
bir ilgisi olmayan S.R.'i ve kaynakları, yalnız hümanist amaçlı 
kendi politikası ile mecazi (metaphortique) anlamda da olsa la
ikliğin ve gerçek niteliği ile vicdan özgürlüğünün simgesini oluş
tururlar. Gündüzleri, mensup oldukları dinin tapmaklarında ken
dilerine özgü şekilleri ve koşullariyle ibadetlerini yapan bu Rit 
mensupları akşamları da, dinsel inanç kavramının temelini oluş
turan hümanist anlayışın ahlaksal mânevi bütünlüğü içinde ma-
sonik mabetlerde ritüelik görevlerini yaparlar, tam bir kalp hu
zuru içinde... 

7 — Ve nihayet kendi dinlerine özgü belli günlerde gittikleri ta
pmaklarda mihraplara yönelmiş olarak derin bir verinme (tesli
miyet) ve ululama (tazim) ile huzurunda eğildikleri Tanrı ve 
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göğüslerine bastırdıkları kutsal kitabı, akşamları gittikleri LL... 
da vicdan ve düşünce özgürlüğünü zedeliyor diye kapıdışarı atı-
vermek, realist ve samimi bir davranış ve düşünce ile uzlaştırıla-
bilir mi? 

Gerçek yanıt isteyen bu gibi soruları çoğaltmak mümkündür. 
Şimdi Tanrı ve ruh ile kutsal kitaplar nedeniyle zedelendiği ileri 
sürülen v i c d a n konusuna birkez daha değinmek sırası gel
miştir : 

Vicdan, birinci bölümde açıklandığı gibi, ruhsal dünyamızda biz
lerle beraber doğan, kaynaklarını bilemediğimiz sübjektif içgü
düsel hazlar ve elemler karışımı duygusal yaşamımızın bir öğe
sidir. Tıpkı korku, heyecan, sevgi ve daha başkaları gibi bireysel 
karakterlerimizin içinde ve yeteneklerimiz ölçüsünde yönelişle
rimizden birisidir. Bu yönelişlerin bazılarının oluş ve gelişiminde 
çevrenin de büyük etkisi vardır. Bunlar arasında özellikle Vicdan 
öğesinin iyiliğe yönelik ve fedakârlığa eğilimli değer taşıyan özel
likleri varsa da bu, birinci bölümün (B) paragrafında 2. madde
de sunulan örnekler gibi salt kurallara bağlı bir değer ve nitelik 
taşımamaktadır. Bireysel de olsa hemen her gün, öyle cinayetle
re, sabi-sıbyan demeden ırza geçmeler, kendi yurdu aleyhinde ca
susluk yapanlar ve binlerce benzerleri gibi tanık olduğumuz ve 
işittiğimiz olaylar, her yerde ve herşey için yalnız iyilik anlamı
nın geniş kapsamını taşıyan vicdan ile uzlaştırmak olanağı yok
tur. Bunlar ancak, körleşmiş vicdan olarak nitelendirilebilir. Bu
nun aksi de vardır. Bir at'ın insafsızca ve acımasızca dövüldüğünü 
gören ve bunu önlemeye çalışan filozof Nietzsche'nin duyduğu 
vicdan acısıyla çıldırarak ölümü gibi... 

Bütün bu görüngüler, yani felsefe diliyle gözlenebilen bu olaylar 
karşısında, masonik çalışmalar ve amacında etkincilik bakımın
dan Tanrı ve vicdan arasında bir kıyaslama gerekirse, ister iste
mez şu soru akla gelmektedir : 

Milyarlarca insan için en yüce mânevi bir değer ve ortaklaşa 
bir inanç ve tapınma kutsallığı taşıyan bir Tanrı kavramı ile, 
etkinliği ancak kişisel akim niteliğine, ya da herhangi bir top
luluğun törel niteliklerine bağlı düzensiz içgüdüsel bir vic
dan kavramı kıyaslanabilinir mi? 

Düşüncemize göre, bütün bu düşüncelerden çıkan sonuç şudur : 
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Doğruyu bulmak için mantık ve hikmet nasıl akla kılavuzluk ya
pıyorsa, kendi bilinç aydınlığı ve zihinsel seviyeleri ölçüsünde ve 
ruhsal yaşamın bütünlüğü içinde anlam ve yargı simgesi olan 
akim kılavuzluğu olmayan hiç bir vicdan, tam anlamıyla iyiliğe 
yönelik ve fedakârlığı eğilimli bir değer taşımaz. Bunun sonu, 
ruhsal kargaşalık ve kırıklıktır. O halde, yukardaki a k ı l v i c 
d a n v e e r d e m üçlüsü arasında zihinsel uyum ve etkinlik 
bakımından normal kollektif düzen ve irade sağlıyacak önce bi
lince ve bunun üstünde de daha yüksek ve kavramsal bir kudre
te gerek vardır. Bu gerek, yüzbinlerce yıl süren evrimsel bir akı
şın içinde birey ve topluluklarda, doğal ve ruhsal bunalımlarda, 
duyumlarla ilgisi olmayan, şekil, hacim, konum gibi özdeksel ni
teliği bulunmayan tinsel bir «öz» koruyucu aranmış ve içimizde 
yaşayan uyarıcı içgüdüsel sezgi ile yaratıcı ve koruyucu tek Tan
rı inancı egemen olmuş ve kendi dillerine göre adı da konulmuş
tur. Bu yüce realitenin, insanların psiko-sosyal olgunluğu bakı
mından ortaklaşa etkinlik kudretinin daha nice bin yıllar değeri
ni koruyacağına kuşku yoktur. Sonuç olarak söyliyeceğimiz şey; 
E. ve K.S.R.'nin ve kaynaklarının d o ğ r u yolda ve h i d a 
y e t t e oluşlarıdır. 

Uzun yıllardan beri beni meşgul eden «Masonluk Dünyasındaki bu 
karmaşık» konunun «Etkincilik açısından bilimsel niteliği» prob
leminde ritüelik ilkelerle bilimsel ve filozofik düşüncelerin ve 
nihayet bin yıllar boyu sürüp gelen ve uygulama nitelikleri ne 
olursa olsun hemen bütün insanlık dünyasını kapsayan psiko-
sosyal inanç ve tapınma realitelerinin ışığı altında içten doğup 
gelen şu dizge ile, üç bölümden oluşan yazı dizisine son vermiş 
oluyoruz. 

E. ve K. S. R. inden ayrı düşenlere! 

MASONLUK DÜNYASINDA 
BİRLİK DENİZİ 

Ölümsüz haz ve sevgiler kaynaşıyor içimde 
Bağlıyorlar beni Rab'ba insanlığa ve Rite. 

Duygusal bir yaratığız, yaşanır mı inançsız? 
Tevrat, Zebur ve İncille kerim olan Kuransız, 
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Zend-Avesta, Lûn Yüy, Veda, eş ilkeler (*) getirmiş 
İnanç, töre, barış, birlik -Kurtuluşun bu demiş. 
İlhamların lütfettiği mutlulukla doğru yol 
Gel kardeşim! ayrı düşme sen'de BİZLE BİRLİK OL. 

Tanrı, kitap, ölümsüz ruh Mabetlerden atılmaz, 
Akıl, vicdan h e p s i bir tüm birbirinden ayrılmaz. 

Bizler örnek olmalıyız buyrukların izinde 
Dalga dalga meltem essin bu m ü b a r e k d e n i z 'de 

(*) «Eş İlkeler» terimi şu kavramları içermektedir : 

A — İdealizm açısından : Her ü ç öğreti, en geniş anlamıyla törel bir1 

bütünlük içinde bütün insanlık dünyasına şâmil ahlâkî i lkeleri içeren 
«HÜMANİZMA» amacında birlik içindedirler. 

B — Zerdüşt'ün Mazdeizm adı altındaki İran Felsefesi, iyilik Tanrısı 
«AHURA-MAZDA» ve kötülük Tanrısı «ANGRA MANYU» o lmak üzere 
iki Tanrıl ıdır . Bunlar, insanlardaki iyi ve kötü ruhları simgelerler. Böy
lece Mazdeizm adı altında anılan bu din : 

TANRILI AHLAK ÖĞRETİSİNİ; 

Fakat Çin'de Konfüçyus'un ve Hind'de Buda'nm «Konfüçyonizm ve Bu
dizm» a d l a n altında kurdukları dinler ise, Tanrı ve Ruh kavramlarını 
«Dünya'daki binbir beşerî ıstıraplar varken onlara el uzatmadan mist ik 
konuları ve ö lümden sonrasını düşünmenin hiçbir yarar sağlanuyacağı» 
nedeniyle düşünce ve faaliyetlerini yalnız TÖREL ilkeler üzerinde yo
ğunlaştırmışlar, sosyal-moral ve hatta K a m u yönet imini bile içeren : 

TANRISIZ AHLAK ÖĞRETİSİNİ 

meydana getirmişlerdir. 
B u arada, Konfüçyüs ve Buda, kamuca Tanrısal ve tapıhnacak değerler 
olarak nitelendirilmişlerdir. 

K A Y N A K L A R : 

Bölümler düzeninde 
Dr. Hatusas'dan özel notlar 
Fikret Çeltikçi'den özel notlar 
1-32 Masonik Ritueller 
Masonik yasalar, tüzükler 
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Henry E. Garret : Psikolojiye giriş. Çeviri: Osman Pazarlı 
Sosyoloji : O. Pazarlı 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi 
Hüseyin Cahit (Yalçın) : Vicdan Özgürlüğü (çeviri) 
Freud : Character and Erotizm 
Heath : Growing u p in college (1968) 
Freud : inst inct and their vicsst i tudes 
Gökçe Cansever : İçimdeki Ben : Freud görüşünün açıklanması 
1. Kongar : Genel Felsefe 
R. Heilborn : Der Mensch der Urzeit 
J. Bronowski : İnsanın Yücelişi (çeviri : Filizoğlu) 
Hermann Klaatsch : Die Stellung des Menschen im Naturganzen 

(Die Abstammungs Lehre'nin 21. fasikülü) 
Charles Darwin : Die Abstammung des Menschen und geschilechtliche 

zuchtwahl (Bu büyük eserin «İntellektüel) bölümü. 
Baltes : Developmant Psychology Personality and Socilization (1973) 
Ş. A. Kansu : İnsanlığın kaynakları ve ilk medeniyet ler 
Ö. Riza Doğrul : Dinler Tarihi 
Şemseddin Günaltay : Suriye ve Filistin Tarihi (Musaya il işkin kısmı) 
E. Russel : Mystic isme and Logic 
Nietzche : Also sprach Zarathustra 
O. Hançerlioğlu : Felsefe Sözlüğü 
Meydan Larus/Yabancı Laruslardan «İngiliz ve Alman büyük Larasları) 
Kutsal kitaplar. 

D Ü Z E L T M E 

47 sayılı derginin 22. sayfasının 20. sat ır ındaki' 
(Cm 3) formülü (Gr.) olarak düzeltilecektir. 

N. C. AK. 
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Yeryüzü Uygarlığının Üçüncü Dalgaya 
Geçiş Döneminde Masonluğun Rolü 

Evrensel mutluluğa erişmeyi; ancak, 
uygarlığımızın «Üçüncü Dalga» nm 
getireceği mistisizmin gönüllere yer
leşmesi sayesinde umabiliriz. 

Faruk ERENGÜL 

Kutsal kitapların bize «Adem 
ile Havva» alegorisi ile tanıt
tığı, mistik düşünceye sahip 
ilk insan -homo sapiens- yüz-
binlerce yıl boyu avcılık ve 
toplayıcılık suretile yaşamım 
sürdürme çabası içinde, dai
ma çoğalarak ve de tekâmül 
ederek, onbin yıl öncelerinden 
bu yana 18. yüzyıl başlarına 
kadar süren bir «Ziraat Dö-

nemi» yaşadı. Buna uygarlık 
tarihimizde «Birinci Dalga» 
adı verilmektedir. Onsekizinci 
yüzyıl başlarında endüstrinin 
doğması ile «İkinci Dalga»nm 
esintileri yeryüzünü sarmağa 
başladı, uygarlık düzeyi ileri 
ülkeleri hızla etkisi altına al
dı, ve bu sayede onlar da «Ge
lişmiş Ülkeler» niteliğini ka
zandılar. Böylece dünya yü-

I 
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zünde endüstri çağı ve endüst
ri toplumu kavramları ortaya 
çıktı. 

Ne yazık ki, endüstri toplu
munun çoğu insanları, üret
tikleri ürünlerin «artma de
ğerimden, kapitale oranla ye
terli pay alamadıkları bilin
cinin huzursuzluğu içine itil
diler. Uygarlığın getirdiği yeni 
ihtiyaçların giderek çoğalması 
karşısında, günlük hayatın 
gailelerine daha çok gömüldü
ler. Homo-sapiens'ten 18. yüz
yıla kadar beşyüzbin yıla ya
kın sürede ancak 700 milyonu 
bulan dünya nüfusu da hızlı 
bir artış sürecine girerek 1800 
yıllarında bir milyarı, 1930 da 
iki milyarı, 1960 ta üç milyarı, 
1975 te dört milyarı aştı. Bu 
gün dört buçuk milyarı geçen 
bir kalabalık içinde yaşam 
kavgası da arttıkça arttı. Üre
tim kaynakları artış temposu, 
bu denli nüfus artış temposu
na ayak uyduramadığından, 
geçim için birbirinin ekmeği
ni kapma yansı fazilet sınır-
lanm aşar oldu. Bu yüzden, 
insanlar genellikle, maddeye 
tutkun düşünce ve davranış
ların esiri oldular. Bunun ya
rattığı olumsuz sonuç olarak 
büyük çoğunluk mistik dü
şünceden koptu, ya da, en 
azından zaman ayıramaz oldu, 
inançlan zayıfladı, çoğu kez 
kayboldu. 

Uzağı gören ve düşünen insan
ların; «nüfus plânlaması, çev
re kirlenmesi, Doğal kaynak
ların korunması» ve benzeri 
konularda önerilerine, ve de, 
bunlann «Birleşmiş Milletler, 
UNESCO, FAO» gibi uluslar 
arası kuruluşların denetimine 
rağmen dünyanın gidişi gerek
li düzene sokulamadı. Ay yol
culuğundan dönen bir astro
not kardeşimizin : «Uzaydan 
bakınca yeryüzünde hiç bir 
sınır görmedim» demesine 
rağmen, yeryüzü; coğrafî ve 
ekonomik sınırlarını genişlet
mek istiyenlerle, korumağa 
çabalayan ülkelerin sonu gel
mez mücadelelerine sahne ol
maktadır. Ayrıca bu ülkelerin 
kendi içindeki smıf ve fertle
rinin bitmek bilmeyen çıkar 
çatışmaları ile süre giden bir 
huzursuzluk kasırgası uygar
lık tablomuzun geleceğini ka
rartmağa yönelmiştir. 

Bir taraftan «Endüstri Ötesi 
Toplum» düzeyine geçmiş ül
kelerle, henüz endüstriye ayak 
bile atamamış ülkelerin millî 
gelir, yaşam ve eğitim düzey
leri arasındaki farklar yüzün
den ister istemez yeryüzünü 
saran sömürü düzeni, Tanrı'-
nm, hiç kuşkusuz dünyamız 
için olmasını öngördüğü ideal 
amaçtan uzaklaşmasına neden 
olmaktadır. Bu gidiş içinde, 
dünyanın her tarafında insan-
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lar; kendi yaşamlarını koruya
bilmek, ya da daha iyi yaşam 
koşullarına kavuşabilmek için 
birbirlerile gittikçe artan bir 
çıkar kavgası sürdürüp durur
ken, bir an durup nefis muha
sebesi yapmağa, mistik düşün
celere dalıp insanlığını hatır- * 
lamağa, bu fâni dünyadan bir 
süre sonra her şeyi bırakıp 
gideceğinin bilincine erişmeğe 
ve davranışlarını buna göre 
düzenlemeğe gerçekten zaman 
ayıramamaktadırlar. 

İnsanın evrensel' boyutlarda 
erdemli nitelikler kazanabil
mesi için ilk ve en önemji şart 
olan : «Tanrıya ve Ruhun Öl
mezliğine İnanç» ilkesi gere
ken önemini yitirmiş, kimisin-
ce unutulmuş, kimisince tar
tışma konusu olmuş, kimisin
ce de inkâr edilmeğe yüz tut
muştur. 

Sevinçle belirtelim ki : yeryü
zü uygarlığını bu «İkinci Dal-
ga»nm maddeye tutkun ilke
lerinin sarmağa başladığı 18. 
yüzyıl başlarında, mutlu bir 
raslantı olarak aynı zamanlar
da «Spekülatif Masonluk» ta 
doğmuş, «Tanrıya ve Ruhun 
Ölmezliğine İnanç» ilkelerini 
baş landmark kabul ederek, 
inisiyelerinin gözünü, haricî 
âlemin karanlıklarından, dos
doğru mistisizmin nurlu ay
dınlıklarına açmağa başlamış, 

ve -bence- bu suretle «Üçüncü 
Dalga»nm öncülüğünü yap
mıştır. Günlük hayatm kay-
gularından uzaklaşarak nefis 
muhasebesi yapmak, vicdanı
nın sesini dinlemek, böylece 
düşünceleri E.U.M. nm yüce
liğine yöneltmek ve de, bütün 
insanlar için mutluluk yuvası 
olacak bir ülkü mabedini kal
binde inşa etmek amacına 
yönelik ana prensipler, daha 
çıraklıktan başlayıp en üst 
derecelere kadar gittikçe yo
ğunlaşarak mensuplarına aşı
lanmış, temsil ve temessül 
edebilmeleri için ritüeller ve 
masonik çalışmalarla yoğurul-
muştur. 

Eğer E.U.M.; dünyanın gele
ceğine, evrenin evrim progra
mı içinde şerefli bir alm ya
zısı takdir etmiş ise -Dileriz 
ki öyle olsun- dünyayı saran 
bu endüstri ' kasırgasından 
sonra Üçüncü Dalga'nm gel
mesi kaçınılmaz olacak ve 
esintilerinin tüm yeryüzü in
sanlarının kalplerine ve dü
şüncelerine mistisizmin hu
zurlarını getirmesi ile dünya
nın bu şerefli yere yönelmesi 
olanağı doğacaktır. 

Bütün dünya devletlerinin, 
halklarına mistisizme yönelik 
bir eğitime girişmeleri bir an
da beklenemez. Fakat, buna 
mecburiyet duymaları için yer 
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yüzünde atom savaşı gibi bü
yük ve yaygın bir felâketin 
vukuu da temenni edilemez. 
Kalan tek çare; İkinci Dalga'-
nm doğuşu ve yayılışı gibi, 
Üçüncü Dalga'nm da doğup 
yavaş yavaş dünyayı sarma-
sıdır. İkinci Dalga'nm, İnsan
lar arasında düzey farkları ve 
sömürü düzeni yaratmasına 
neden olan ilkelerine karşıt, 
Üçüncü Dalga, bu farkların 
azalmasına yardımcı olacak 
ilkelerle yola çıkacak ve bu 
süreç mistisizm içinde ivme 
kazanacaktır. 

İkinci Dalga süresince, bu in
sancı düşünceleri ve mistisiz
mi yaşatmağa çalışan spekü
latif masonluğa, Üçüncü Dal
ga'nm öncüsü gözüyle bak
makta haklıyız ve bundan böy
le masonluğa daha çok görev 
düşeceği de pek tabiidir. 

İkinci Dalga'nm yarattığı 
«Endüstriyel Toplum İlkeleri» 
olan : «Standardizasyon, Uz
manlaşma, Eş zamanlama, 
Konsantrasyon, Ekstremlere 
gitme, Santralizasyon» ilkeleri 
Üçüncü Dalga güçlerinin hü
cumuna uğramış durumda
dır. Bu güçlerin başında «Mis
tisizm» gelmektedir. 

Üçüncü Dalga'nm gerekçesi, 
Albert Pike Kardeşimizin şöy
le dile getirdiği «Masonluğun 
Amentüsü»nde yatmaktadır : 

° Tanrının sonsuz iyiliksever
liğine, hikmetine, adaletine 
İNANMAK, 

0 İyinin kötüye nihaî galebe
sini, ve , evrenin tüm ahen-
ginden ve ahenksizliğinden 
neticede «mükemmel a-
henk»in doğacağını ÜMİT 
ETMEK, 

° İnançsızlara, hatalara, çü-
gmlıklara ve beşerî yanıl
gılara karşı Tanrı gibi MER
HAMETLİ OLMAK. 

Bu âmentünün, mason kar
deşliği sınırlarını aşarak tüm 
insanlara yayılması ve evren
sel boyutlara ulaşması en iç
ten dileğimizdir. Bu sayede 
Üçüncü Dalga'nm hükümran
lığı yeryüzünü kaplayacak ve 
insanlık, bunun getireceği 
mutluluğu daima sürdürmek 
için mistik düşüncelerine ve 
spirituel yeteneklerine her za
man ön plânda yer verecektir. 
Spirituel enerjinin evrende en 
güçlü enerji olacağı gerçeği 
karşısında, gelecek yüzyıllara 
«ESPRİ YÜZYILLARI» adını 
verdirecek. spirituel yetenek
lerimizi geliştirmek için mis
tisizmden kaynaklanıp yola 
çıkmak gerekir. Bu kaynağın 
doğuş yeri : John Locke'nin 
dediği gibi : «Gerçek aşkın 
gerçek sevgisi, bu dünyada in
sanın tekâmülü için esas un
surdur ve bütün diğer fazilet-
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lerin kaynağı, tohumlarının 
atılacağı tarladır», sözlerile 
belirtilmiştir. 

Masonluğun üç esas basama
ğında sembolizması ve pren
sipleri öğretilir, «Akıl-Kuvvet-
Güzellik» sütunlarına tırma
narak yücelme başlar. Bu üç 
basamaktan sonra erişilen ge
nişçe bir plâtform üzerinden 
yeryüzüne bakanlar, kuşkusuz 
ki, yeryüzündekilerden daha 
geniş ufukları olan bir görüş 
alanı kazanırlar. Daha da yük-
scldikçe bu alanın daha da ar
tacağı aşikârdır. Skoç Ritinin 
dördüncü basamaktan otuz-
üçüncü basamağa kadar yük
selen piramidinin felsefî dere
celeri içinde : «ketumiyeti, 
adaleti, düşünce özgürlüğünü, 
Say'ı, çeşitli doktrinleri ve çe
şitli dinlerin ruhunu daha ge
niş bir açıdan ve daha derin
lemesine öğrenen ve de mis
tisizmin kanatlarında erdemin 
yüceliklerine erişmeğe yönelen 
Hür Mason, Üçüncü Dalga'nm 
ideal insanı olma yolundadır. 
Ulaşabildiği olgunlukla, ma-
teriyalizmin aslmda çıkar yo
lu olmayan lâbirentlerine ışık 
tutarak, oralarda günlük ha
yatın gaileleri içinde bunal
ım? olan kendisini ve yakınla
rını aydınlığa çıkarmağa çalı
şır. 

Her derecede mason; tarihçe

sini ve ritüellerini deştikçe ye
ni yeni kıvılcımlar bulur. Asla 
küle dönüşmeyen bu kıvılcım
ları geliştirerek ateşe, aleve, 
nûr'a çevirir. Bu nûr altında 
aydınlanan yol üzerinde her 
defasmda yeni bir şey keşfe
derek, önce kendini tanımağa, 
böylece etrafını saran ilâhî 
sırların perdelerini aralama
ğa, dolayısile Tanrıya yaklaş
mağa başlar. Taşıdığı BİLGİ 
ve SEVGİ'nin kanatlarında 
yücelip Tanrıyla vuslata eriş
tiği zaman artık kendisi sus
muştur, Tanrı konuşur, o, 
dinler. 

Edwin Arlington Robinson'un 
dediği gibi : «Her çağda, her 
an, İnsanoğlu, madde âlemi
nin ötesine yolculuğun, duyu 
ötesi idrakin, Tanrıyla tema
sın özlemini çekmiştir. Dün
ya; Tanrı kelimesini hecele
meğe, hem de yanlış olarak he
celemeğe çabalayan milyon
larca şaşkın çocukla dolu bü
yük bir çocuk bahçesidir. Ma
sonluk, bütün derecelerinde 
mensuplarına «Tanrının doğ
ru olarak nasıl heceleneceği-
ni» öğretir. 

Henry C. Clausen Kardeşimiz 
bunu : «Biz, ritüellerimizde 
ve mabetlerimizde, dış âlemin 
şaşkınlıklarından, kötülükle-
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rinden korunmak için kendi iç 
benliğimizde sığınacak bir 
melce buluruz, sanki bir fır
tınanın gözbebeği içinde sulh 
ve sükûn dolu bir yer gibi. 
Orada güneş parlar, kuşlar 
uçuşur. İçinizde saklı kabili
yetlere inanın ve güvenin.» 
sözlerile ne kadar güzel dile 
getirir. Bu sözler üzerine, si
ze, alegorisini kendi sezgileri
me göre yorumlayıp değerlen
dirdiğim bir analoji'yi tekrar 
belirtmek isterim. Clausen 
Kardeşimizin bu bildirisi, 
Kutsal Kitaplardaki Nuh Pey
gamberin çağırışına tıpatıp 
uymaktadır. Nuh Peygamber, 
kavmini gelecek olan tufan
dan kurtarmak için yaptığı 
gemiye çağırır. Karısı, oğul
ları ve oğullarının karıları ge
lirler. Tufan sırasında bunlar 
kurtulur, diğerleri boğulur gi
der. Hikâyenin ayrıntılarına 
girmeğe hiç gerek görmüyo
rum. Fakat içerdiği ilâhî hik
meti bir daha aydınlatmağa 
çalışalım : Kutsal Kitapların 
bildirileri tüm insanlar ve tüm 
zamanlar için geçerli olduğu
na göre, bu tufan, o günden 
bu yana hepimiz için hâlâ sü-
regitmektedir ve belki de şim
di herzamankinden daha yay
gın ve azgın durumdadır. Çün
kü bu tufanın kaynakları, 
İkinci Dalga ilkelerinin daha 
da artırdığı ve bizi adaletten, 

nesâfetten, hoş görüden, özgür 
düşünceden, iyilik severlikten 
uzaklaştıran; kin, tamah, ha
set, hırs, riya gibi her türlü 
bâtıl düşünce ve davranışlar 
ve de maddeye ve şehvete olan 
düşkünlüklerdir. Nuh Pey
gamber işte «bu tufan» içinde 
boğulup gitmekten tüm insan
lığı kurtarmak için, herkesi, 
kendi vicdanının içinde, meta
fizik bir noktada bir «Nuhun 
Gemisi» inşa etmeğe ve içine 
sığınmağa çağırmaktadır. Tu
fan sırasında, «Tanrının, ge
minin kapağını bizzat kapa
yacağı» bildirisinin ne kadar 
derin anlamlan var! İşte Cla
usen Kardeşimizin : «Biz, ma
sonlukta, dış âlemin şaşkm-
lıklanndan, kötülüklerinden 
korunmak için kendi iç ben
liğimizde sığınacak bir melce 
buluruz» sözü; Nuh Peygam
berin tüm insanları, metafi
zik bir noktada Tanrıyla bu
luşmak için inşaya çağırdığı 
geminin, biz masonların, vic
danımızın içinde geometrik 
bir noktada inşa'yı amaçladı
ğımız «İnsanlık Mabedi» ile 
aynı olduğu gerçeğini ortaya 
koymuyor mu? 

Ve yine Clausen Kardeşimiz 
der ki : «Ezelî ulviyet; derunî 
teemmülün, sonsuz kudretin 
idrâk edildiği basiretin, ve de 
insan ruhunun, duanın kanat-
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lannda Tanrıya ulaşması sıra
sında erişilen vecd içinde yan
sır.» Gönülden tasdik ederiz-
ki; işte ancak böyle bir refref 
halinde erişilen bu vecd için
de insan gerçek mutluluğu 
duyabilir ve yücelir, yücelir... 
Uygarlığımızın İkinci Dalga
dan, Üçüncü Dalga'ya geçiş 
gerekçesi Kur'ânı Kerîm An-
kebût suresi, 64. Âyetinde 
mealen şöyle bildirilmiştir : 
«Bu dünya hayatı bir eğlence 
ve oyundan başka bir şey de
ğildir. Netice itibarile aynı 
şeylerin tekrarı bir oyundan 
başka ne olabilir? Çoğumuz 
dünya yaşamına bağlanmak
ta ve ona güvenmekteyiz. Oy
sa dünya yaşamı hiç kimseye 
vefalı olmamıştır, herkes bu 
oyunu yarıda bırakıp ebedî 
âleme göç etmiştir.» 

Bu gün için, insan beyninin 
yüzbin milyar informasyon 
ünitesi içermesine ve bunun 
20 milyon ciltten faaîa kitapta 
bulunabilecek bilgiye eşdeğer 
olmasına rağmen, henüz, in
sanoğlunun bilgi birikimi ve 
beyin yapısı akıl yolu ile Tan
rıya erişmeğe yetmemektedir. 
Büyük astronom ve filozof Sir 
Arthur Stanley Eddington bu 
gerçeği : «Madde ve espri âle
minin sınırlarına fiziğin ar
dından bakmalıdır» demekle 
ifade etmiştir. Einstein, Hei
senberg, Bohr, Planck gibi 

kimselerin buluşları sonucu, 
bilimsel düşüncenin felsefî 
trendi'nin yeniden yönlendi
rilmesi sayesinde son 20 yıl 
içinde bilim adamları için din' 
e dönüş mümkün olmuştur. 

Oysa ki, mistisizm yoluyla 
Tanrıya ulaşmada yararlanı
lan hızlar, maddesel hızların 
sınırlılığından kurtulup, Tan
rısal sonsuz hızlara erişece
ğinden bu yol, öylesine kısa-
labilecektir ki, espri'mizin ta
şıyıcısı olan elektronlarımızın 
Bilgi ve Sevgi yükünü artır
mak için muhtaç olduğu ener
jiyi sağlamağa yarayan şu 
görünen kılıflarımızın içinde 
kalıverecektir. (Ayrıntılı bilgi: 
Bak; Mimar Sinan Dergisi 
Sayfa 31, «Esprit'nin fiziği»,». 
Bunu dile getiren büyük mu
tasavvıflar, bütün insanlığa 
bu yolu aydınlatan nûr'un kay
nağı olmuşlardır. 

Hacı Bayram Velî'nin : «CAN 
İÇRE ARA CÂN, GEÇ CANIN
DAN BUL ÂNI» sözleri bu 
nurun en güzel örneklerinden
dir. Ve yine Hacı Bayram Ve
lî : 

«Şakirtleri taş yontarlar, 
Yontup Üstada sunarlar, 
Mevlânm adın anarlar 
Taşın her bir paresinde.» 

sözlerile, masonluğun amacı 
olan «İnsanlık Mabedinin İn-
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şaası»na ulaştıracak yolu 550 
yıl öncesinden işaret etmiştir. 
Bu yolu iyice kısaltan Man-
sûr'il Hallaç ise : 

«Hayâlin gözümde, 
Adın ağzımda, 
Anılışın gönlümde. 
Nereye mektup yazayım ben?» 

dedikten sonra, kul olduğunu 
isbatlamak zorluğundan ve 
zorunluluğundan da kurtul
mak için, kulluğunu hiçe in
dirip : «ENEL HAK» deyiver-
miştir. 

Muhakkak ki en gerçek bildi
riyi; «Hüvel evveli vel âhır, 
vel zahirî vel bâtm» âyetinde 
bulduğumuz zaman mistisizm 
yolunda ilk adımı doğru atmış 
oluruz. Tanrının, «Evrenin 
başlangıcından evvel var oldu
ğu gibi, sonundan sonra da 
var olacağı» bildirisi: evrenin; 
Tanrının zaman ve mekân sı
nırlan içinde kaldığım, dola-
yısile kapalı olduğunu ve Tan
rı tarafından dışarıdan yara
tıldığını kanıtlar. Aynı zaman
da Tanrının, «evrenin görüne
ni ve görünmeyeni» olduğu 
bildirisi kendisinin, tüm evre
nin madde ve espri âlemini 
olduğu gibi içerdiği gerçeğinin 
kanıtı olmaktadır. O halde bu 
Âyet : Théiste ve Panthéistr 
felsefî görüşleri birlikte bağ
daştırmaktadır. Ya «émergen
ce» düşünce? İnsan zekâsının 

belirli bir aşamaya ulaştığın
da Tanrıyı kendisinin yarattı 
ğmı savunan materiyalist gö
rüşler, mistisizmin sinesinde 
barınak bulabilir mi? Ufacık 
bir yapının bile bir mimar ta
rafından plânlanıp, denetim 
ve yönetimi ile gerçekleşebile
ceği aşikâr iken, E.U.M. tara
fından plânlanıp yaratılma
mış olsa ve evrimini sürdür
mesi için yönetim ve denetimi 
olmasa, evren denilen kosko
ca yapının, doğanın raslantı 
olayları ile tam ve mükem
mele ulaşacağı nasıl düşünü
lebilir? Kosmos'un spirituel 
kontrol altında olduğunu his-
sedemeyen kimse, herhalde, 
spirituel enerjiden yoksun ol
malıdır. 

Mikrokosmostan makrokos-
mosa kadar her aşamada, ev
renin tüm görünen ve görün
meyeninde, herşeyin, sırlarını 
dahi çözemediğimiz ilâhî bir 
zekâ ile plânlanıp evriminin 
sürdürüldüğü gerçeği gören 
göz için, sezen gönül için açık 
seçik ortadadır. Sonsuzluğa 
kadar koca evreni kaplayan 
Tanrıya, o materiyalist kişi
nin zavallı gönlünde yer vere
memesi, ve zavallı aklı ile 
«Tanrıyı belirli bir zekâ aşa
masında bizzat kendisinin ya
rattığını» söylemesi ne acıdır! 
Bhagavat-Gita bunlara sesle
nerek : 
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«Sen, bilmediğin En Ulvî 
Dost'u içinde taşıyorsun. 
Çünkü Tanrı, herkesin 
içinde yaşar, fakat çoğu, 
O'nu nasıl bulacağını bil
mez. Arzularım ve çalış
malarım Tanrıya ada
yanların fedakârlıklarıy-
la Tanrı bu evreni yarat
mış ve sürdürmekte, 
bunları da kemâle eriş
tirmektedir. Mutluluğu, 
neşeyi ve hikmeti kendi 
içinde bulan kimse Tan
rı ile beraberdir. Ve, 
Tanrıyı bulan ruh; do 
ğum ve ölümden, ihtiyar
lıktan, acıdan âzât edil
miş, ölümsüzlük şerbeti
ni içmiştir.» 

demektedir. Bu sözler, Doğu
nun mistisizminin, insanlığı, 
Batının, materiyalizmden do
ğacak geçici rahatlığından da 
ha fazla mutlu edeceğini vur
gular. | 

İnsanoğlu; Tanrının sevgisi
nin dünya yüzünde bir teza
hürüdür. Beşyüzbin yıldan ou 
yana tekâmül yolunda çaba

layan insan, eninde sonunda, 
Tanrının sevgisinden neşet 
ettiği ve kendisini Tanrıya ge
ri döndürecek yolun ancak 
«SEVGİ» olabileceği bilinci
ne erişme zorundadır. Bunun 
dışında denenecek yollar; ken
disini mutluluğa ulaştırmaya
cak, ayrıca, geleceğini de ka
rartacaktır. Dileyelim ki* 
Üçüncü Dalga'nm gönüllere 
dolduracağı mistisizm ona bu 
yolu açsın. 

İşte bizler de, Masonlukta 
mistisizmin Tanrıya giden yo
lunda; «Kendimizi Tanıma», 
«Bilgi ve Sevgi Yükümüzü 
Artırma» süreci içinde oldu
ğumuzun bilinci Ue derin 
mutluluk ve de Üçüncü Dai-
ga'nm öncüleri arasmda ol
manın gururunu duyuyoruz. 
Bunu hakettiğimizi, bu yol
daki düşüncelerimizle ve ör
nek davranışlarımızla da is-
batlayacak bir yaşam sürme
yi samimiyetle amaç edinelim. 
Her derecede yemin ve taah
hütlerimizin bu birinci gere
ğini yerine getirmede E.U.M. 
yardımcımız olsun. 

Kaynaklar : 

Kur'ânı Kerîm 

S.G.C. Henry C. Clausen : Emergency of the Mystical 
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İ N C E L E M E L E R 

Tarih boyunca muhtelif uygarlıklarda 

AKIL ve HİKMET kavramı II (*) 

Zen Budizm ve Bilgelik 

İlhan GÜNGÖREN 

Pekçok kimse Zen Budizm'i Mahayana Buddizmi'yle Taoculugun 
karışımı, Uzakdoğulu gizemci bir öğreti olarak tanımlayacaktır. 
Aslında bu tanım büsbütün yanlış' da sayılamaz. Bütün sorun 
gizemcilik dendiği zaman ne anlaşıldığına bağlıdır. 

Gizemcilikten bir dizi dogmaya dayalı olarak bu dogmaları doğ
rulamak için aklı ve normal bilinci aşan bir aşkınlıkla, bir esrime 
(ekstaz), bir kendinden geçme durumu (trans) içinde algılar 
ötesi yüksek gerçeklere, Tanrıya ulaşılması anlaşılıyorsa Zen 
Budizm'in bu tanıma uymayan yanları uyan yanlarından daha 
çoktur. Öncelikle şunu söylemeliyim Zen'de dogmanın hiç bir 
türlüsü olmadığı gibi tektanrıcı dinlerdeki tasarıma uyacak bi
çimde bir Tanrı kavramı da yoktur. Bundan başka Zen izdeşleri-
ni esrime gibi, kendinden geçme gibi Zihnin saydamlığını boza
cak, insanı gerçek dışı düşlere, kuruntulara sürükleyecek ruhsal 
durumların arayışı içinde olmaya da özendirmez. Tek amacı zih-

(*) Bu serînin ilki «Eski Mısır'da Akil» başlığı altında, 46. sayımızın 33. say
fasında çıkmıştır. 
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nin bütün yanılgılardan kendini kurtarmasına, olanca keskinli-
ğiyle gerçeği bütünlüğü içinde, olduğu gibi kavramasına olanak 
verecek bir eğitimi gerçekleştirmek, Zen yolunu izleyen kimsenin 
gözlerini yanılgıların arkasında gizlenen tam ve bölünmez gerçe
ğe açmaktır. 

Zen Budizm Suzukinin dediği gibi «kanıların, kararların, yargıla
rın zorbaca baskısı altında» mantık ve dil kurallarına ve sözcük
lere bağımlı olarak çalışan aklımızın gerçeği olduğu gibi, gerçeği 
gerçek gerçekliği içinde kavramamıza yetmeyeceğini, akim sınır
lılığım aşmamız için bir yol, bir yöntem bulunması gerektiğini 
savunduğu için salt bu nedenle gizemcilik olarak nitelenirse bir 
haksızlık yapılmış olmaz mı? Derinlik ruhbilimi, toplumbilimi, 
anlambilim, iletişim, göstergebilim, dilbilim gibi bilim kollarında 
benzer yönlenişler gözlenebiliyor günümüzde. Ama salt bu ne
denle bu bilimlerin gizemci olduğunu söylemek aklımızdan geç
miyor. 
Bunun dışında Zen Budizm'i öteki gizemci öğretilerden ayıran 
önemli bir özellik, Zen Budizm'in var olanın dışında bir gerçek, 
bir giz aramamasıdır. Zen'in görüşüne göre bütün gerçek, bütün 
giz burada ve bu anda karşımızda durup duruyor. Eğer gerçeği 
burada ve bu anda bulamazsak başka nerede bulabiliriz? Yeterki 
buraya ve bu ana gözlerimizi açalım. «Daha en baştan beri sen
den hiç birşey gizlenmemişti. Sendin gözlerini gerçeklere kapa
yan! Sendin!... Zen'de ne açıklanabilecek birşeyler var, ne de öğ
retilip senin bilgini arttırmanı sağlayacak bir şey var. Senin için
de büyüyüp gelişmedikçe hiç bir bilginin sana yararı olmaz. 
Ödünç kuş tüyleriyle süslensen de takma tüyle büyümez.« (1). 

Zen zihnimizi dogmalardan, önyargılardan, geleneklere bağım
lılıktan gelen koşullanmalardan kurtarmadıkça, zihnimizin kav
ramlardan örülü kafesinden çıkamayacağı, bu nedenle de gerçe
ği gerçekliği içinde görüp anlayamayacağı konusundaki görüşünü 
öğretisinin en temel ilkelerinden birisi yapmıştır. 
Zen yaşantısına ulaşmış kimse için tek bir gerçek vardır. Günlük 
yaşamamız içinde bulup yaşayabileceğimiz, en anlamsız gibi gö
rünen ayrıntılar içinde de aynı oranda var olduğunu gözleyebile
ceğimiz gerçek. Çinli bilge Chao chou'ya «Zen gerçeği (Tao) ne-

(1) Zen Budizm, D. T. Suzuki'den seçme yazılar, s. 89. 
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dir?» diye sordukları zaman «Sizin her günkü yaşammızdır, her 
günkü düşüncelerinizdir» diye yanıt vermiş. Zen'in amacı ya da 
Zen'de bilgelik yaşama ve kendi iç varlığımıza karşı bir duyarlık 
kazanmak, şu kanıksadığımız yabancılaştığımız dünyayla kay
naşmak onun olağanüstü güzelliğine uyanmak, kendi kendimizle 
olan yabancılığımızı gidermektir. 

Bütün bu benzemezliklerin yanında Zen'in öteki gizemci öğreti
lere benzeyen yanı izdeşlerini eğitme konusunda izlediği yöntem-
lerdeki biçimsel benzerliklerdir. Örneğin manastır düzeni, toplu 
ve törensel meditasyon uygulamaları vb. 

Zen yolunu izleyen kimse ilkönce yalnızca düşünce düzeyinde 
erişilebilecek bir doğru olmadığını, insanın bütün varlığıyla al
gılamadıkça doğruyu bulamayacağını öğrenmelidir. Zen Budizm' 
de en büyük isim olduğunu söyleyebileceğimiz Altıncı pir Hui-
neng şöyle demişti : «Yazıları, laflan bir yana bırakıp içgörünün, 
sezginin seni içten içe aydınlatmasını beklemelisin. Bütün sorun 
zihnin çalışmasını bozmadan insanın kendi zihnini izleyebilmesi-
dir. Asıl iç varlığımızı tanımak budur... İş zihni uyuşturup, gev
şetip mankafa yapmakta değil, onu en ince en iç şeyleri de kav
rayacak kadar keskinleştirmektedir.» (2). 

Zen bütün ağırlığını uyanma aydınlanma yaşantısı üzerine koy
muştur. Uyanma aydınlanmaysa en başta bizi bilinçdışmdan gü
den güçlerin farkına varmak, onların elinde nasıl bir kukla, nasıl 
bir oyuncak olduğumuzu görebilmektir. Bir kez bu güçleri tanı
yacak olursak o zaman bilinçdışı güdülerle yönetilen bir kukla 
olmaktan kendimizi kurtarabiliriz. İşte iç özgürlük ya da gerçek 
özgürlük diyebileceğimiz şey budur. Bilgelikse yaşamını uyanık
lığın —belki şöyle söylememiz daha doğru olacak— bu iç, bu ger
çek özgürlüğün gereklerine göre ayarlamaktır. 

Zen görüşüne göre uyanıp aydınlanma varılacak bir hedef gibi 
alınmamalıdır. Bir hedef değil bir süreçtir aydınlanma. Ben uyan
dım aydınlandım demek uyanma aydmlanma değil bir başka çe
şit uykudur. Bilgelik her uyanıklık anını uyku ve bulanıklık an
larının izleyeceğinin, uyanık kalmanın sürekli bir çabayı gerekti
receğinin bilişinde olmaktır. 

(2) Zen Budizm, Bir Yaşama Sanatı, s. 146 da D. T. Suziki, Essays in Zen 
Buddhism, First Serte s, s. 220 den alıntı yapılmıştır. 
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Nasıl mı? Zen bu uyanıklığı sağlamak için bazı ipuçları veriyor 
elimize. Birinci ipucu yaygın ve sürekli bir dikkattir. Zen ustası 
ikkyu'ya (1394-1481) mal edilen şöyle bir öykü var : Bir gün halk
tan bir adam İkkyu'ya «Ustam en yüce bilgeliğin temel kuralları
nı şu kâğıda yazı ver» deyince İkkyu hemen fırçasını kapıp kâğı
da «Dikkat!» diye yazmış. Adam «Hepsi bu mu? Yazacak başka 
bir şey yok mu?» diye sorunca bu kere fırçasını tekrar almış eli
ne «Dikkat! Dikkat!» diye iki kez yazmış. Adam biraz can sıkın
tısıyla «Bu yazdığında öyle ince bir anlam, fazla bir derinlik göre
miyorum.» deyince de İkkyu yeniden fırçasını kapıp bu defa kâ
ğıda üç kez «Dikkat! Dikkat! Dikkat!» yazmış (3). 

İkinci ipucu, burada ve bu anda yaşamasını öğrenmektir. Teker
leğin ortasındaki dingil nasıl tekerlek ne kadar hızlı dönerse dön
sün hiç kıpırdamadan olduğu yerde durup duruyorsa, nasıl tay
funun ortalık yerinde rüzgâr almayan durgun bir göbek varsa, 
burada ve bu anda da hiç yerinden oynamadan hep olduğu yerde 
kalan yaşamın ağırlık merkezi vardır. Eğer burada ve bu anda 
yaşamasını becerebilirsek orada geçmişin pişmanlıklarından, 
geleceğin getirebileceklerinin kaygılarından korunabileceğimiz bir 
sığınak, yaşamın selinin çevrintisine, burgacına kapılmadan su 
yüzünde kalabileceğimiz bir can simidi bulabileceğiz. Su yüzünde 
kalmak, akıp giden yaşamla birlikte karşı koymadan direnmeden 
akıp gitmesini öğrenmek, dönüşü olmayan bir akış içinde yaşa
mın tek bir anının bile ikinci kez yaşanmasının olanaksızlığını 
içten içe kavramak, her saniyenin tadını bilecek biçimde yaşamın 
coşkuyla, kıvançla kucaklanmasına yol açabilir. 

Bir üçüncü ipucu da zorlamasızlık, yaşamı olduğu gibi kabul et
mekten gelen rahatlık, yaşayacağım diye çırpınmak yerine ken
dini zorlamasızca yaşamın kollarına, kucağına bırakmaktır. T'ang 
dönemi Zen ustalarından Lin chi'ye mal edilen şu sözler Zen'deki 
bu açıyı çok açık bir dille anlatıyor : «Budizm'de hiç bir zorlama 
yoktur. Olduğunuz gibi olunuz hepsi bu kadar... Karnını doyur, 
bağırsaklarını .güzelce boşalt, çişin gelince işe yorulunca da git 
yat. Cahiller bu sözlerime gülecekler ama bilgeler ne demek iste
diğimi anlayacaklar.» 

(3) Buda ve Öğret is i , s. 144 de Phi l ip Kapleau, The Three Piîlars of i .en, s. 
10-11 den alıntı yapılmıştır. 
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MASONLUK VE FILATELI 

ÜNLÜ MASONLAR : 

Paul Doumer (1857-1932) 

Paul Doumer, Fransanm 13. 
Cumhurbaşkanıdır. Mütevazi 
bir aileden doğan Paul Dou
mer yaşamı boyunca ciddi 
güçlüklerle savaşa savaşa Öğ
retmen, Gazeteci, Avukat, Ha
kim olabilmiştir. Politikaya 
atıldıktan sonra Fransa'nın, 
Viet-Nam'da görev yapmış en 
başarılı valilerinden biri ol
muştu. 

Fransa'ya dönüşünde, kısa za
manda Milletvekilliğinden 
Meclis başkanlığına getiril
mişti. Daha sonraları çeşitli 

Philatelic Free Mason Bülteni, Ma
yıs / Haziran 1982. 

Marshall S. LOKE 
Çev. Tarık GÜNER 

bakanlıklarda görev yaparken 
görüyoruz kendisini. 1931 yı
lında Cumhurbaşkanlığına se
çildi, 1932 yılında da katledil
di. 
Paul Doumer, 1 Aralık 1879 
da, 22 yaşında iken Pariste, 
«L'Union Fraternelle» locasın
da Masonluğa inisye edilmiş
tir. Kasım 1880 de de ayni lo
cada Geçiş ve Yükseliş'i ya
pılmıştı. Masonik yaşamı bo
yunca bir çok locaların üyesi 
olmuştu. Örneğin : 

Saissons'da, «Patrie et Huma
nité», Laon'da, «Frères du 
mont Laonois», Auxerre'de, 
«Réveil de l'yonne», Paris'te, 
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«Alsace Lorraine», ve «La Lib
re Pense» localarının üyesi idi. 

Ayrıca Paris'teki «Volter» lo
casının kurucu üyesi ve ilk 
Üstadı Muhteremlerindendi. 
1892 de, «Grand Orient de 

France»m Büyük Sekreterli
ğini yapmıştı. 
Daumer'in portresini taşıyan 
pullar Scott Katalogunda 
Fransa 292, Viet-Nam 200/202, 
253/55, ve uçak C. 18 numara
larda görülmektedir. 
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OLAYLARIN İÇİNDEN 

Derleyen : Sahir ERMAN 

Hiç bir şey mükemmel değildir : 

«Amerika mükemmel olmaktan uzaktır. Masonluk ta ideoloji açı
sından mükemmel olabilirse de, pratikte böyle değildir. Ancak 
mükemmelliğin noksan oluşu, kötüleme için sebep olamaz. Za
manımızda özellikle politikada, bir çok olayda, bu gibi menfi tu
tumlar göze çarpmaktadır... Bu itibarla, sadece daha fazla sayı
da Masonun, kardeşlerden mürekkep bu iyiliksever cemiyetin 
toplantılarına katılmamalarından şikâyet etmemiz mümkündür». 
(California Freemason, Aralık, 1982 - XXX/1, 3). 

Masonik hizmetin güzel bir örneği 

«Henry L. Richards K. 278 numaralı Tukan L. sında 1932 de tek-
ris edilmiş ve 1940 da üstat olmuştur. Bundan bir yıl sonra, 1942 
haziranında sekreterlik görevine getirilmiştir. Henry L. Richards 
K. bu yılın temmuz ayında ve tam 40 yıl hizmet gördükten sonra, 
sekreterlikten ayrılmış ve bir K. in kendi L. na hizmet verişinin 
güzel bir örneğini teşkil etmiştir». 

(Newzealand Freemason - Yeni Zeland B. L. yayın orgam - Yazı 
1982, X, 4, 18). 
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Bir önceki Üs. Muh. bijusu 113 yıl sonra L. ya döndü 

29 nisan 1869 günü 997 numaralı Güney Haç L. K. leri, L. nm dör
düncü Üs. Muh. i olan Robert Reesse K. e, âdetlerimize uygun bi
çimde, hizmet yılım gösteren bir «Önceki Üs. Muh.» bijusu hediye 
etmişlerdi. Bir kaptan ve tüccar olan Robert Reese, vatanı olan 
ABD den 1850 yılı civarında ayrılmış ve Avustralya ile Yeni Ze
landa'ya gelmiş ve Üs. Müh. lik görevi bitince de memleketine 
dönmüştü. Bir kaç ay önce (halen Zelanda B. L. a bağlı 9 numa
ralı L. olan Güney Haç L. na bu biju dönmüş ve L. hazinesindeki 
yerini almıştır. Bundan beş yıl önce, Florida'nm Orlando şehrin
de oturan Bayan Elizabeth Reese, Wellington'daki Yeni Zelenda 
liman başkanlığına bir mektup yazarak büyük babasına 1869 da 
verilmiş bir bijuya sahip olduğunu ve, belki de başka bir B. L. ya 
tâbi olabilen bu L. nm araştırılmasını talep etmiştir. O zamandan 
beri L. sekreteri, Bayan Reesse'le mektuplaşmış, nihayet geçen 
temmuz ayında Bayan Reese'in kocasının kardeşi Robert K., L. yı 
ziyaret etmiştir. Güney Haç L. nm is'ad merasimine denk düşen 
bu ziyaret sırasında, California'daki 445 numaralı Altm Çekiç L. 
üyesi olan Robert Sydney Reese K. törene katılan 200 K. in hu
zurunda bijuyu L. Üs. Muh. ne vermiş ve büyük babasının hatı
rası hep birlikte taziz edilmiştir. 

(Newzealand Freemason, Yaz 1982, X, 4, 19). 
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, . 
LOCALARDAN HABERLER 

I 

SEMBOL LO.\ 

67 numaralı SEMBOL Muhterem Locasının açılış töreni 26 Mart 
1983 Cumartesi günü saat 19:30'da P. S. Büyük Üstat Şekûr OK-
TEN'in Başkanlığında, Büyük Üstat Temsilcisi Cavit YENİCİ-
OĞLU ve Büyük Sekreter Suha UMUR Kardeşler tarafından ya
pılmıştır. 

Kardeşlik halkamızı zenginleştirip kuvvetlendiren hu Muhterem 
Locaya mutlu çalışmalar temenni ederiz. 

MÜKERREM BERK'E FRANSIZ LİYAKAT NİŞANI VERİLDİ. 

Türk-Fransız kültür ilişkilerindeki olumlu katkıları nedeniyle, 
Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkest
rası eski müdürü Mükerrem Berk'e, Fransız Büyükelçisi Rouillon, 
Fransız Liyakat Nişanını verdi. 

Geçen ay Ankara'daki Fransız Büyükelçiliğinde yapılan törende 
Fransız Büyükelçisi Mükerrem Berk'in başarılı çalışmalarını 
öven bir konuşma yapmış, bunu Mükerrem Berk'in teşekkür ko
nuşması izlemiştir. 

Daha sonra, düzenlenen ayrı bir törende, Kültür Müsteşarı Ke
mal Gökçe de Mükerrem Berk'e bir teşekkür nisam takmıştır. 

Biz de Kardeşimizi bu başarısından dolayı kutlarız. 

Mimar SİNAN 
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Localarda Verilen Konferanslar 
(OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 1983) 

İSTANBUL 

Loca Konuşmacı Konu Tarih 

ideal 

Kültür 

Ülkü 

Cavit Yenicioğlu 

Taylan Sezer 

Halûk Kulen 

Semih Durusan, 
Onur Baltacı, 
Atilla Bayar, 
Duru Gülen, 

Mithat Çamlıbel 

Türkiye'deki Ma. nik 
faaliyetler hakkında 
kronolojik etüd. 14.3.1983 

Kardeşlik zincirini oluş
turan ellerimizi çözdü
ğümüzde kalplerimizde-
ki ulvi bağlılık ebedile-
şir 11.2.1983 

Masonik gerçek ve onu 
nerede arıyoruz. 22.4.1983 

MİMAR SİNAN 44. 
sayısında çıkan «SOHBET» 
başlıklı yazının 
yorumlanması. 21.4.1983 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Kardeşlik Mehmet Erten 

Şahap Daga 

Hürriyet 

» 

Sevgi 

» 

» 
» 
» 

Atlas 

» 

Taner Çöğenli 

Faruk Erengül 

Nedim Erağan 

Necati Böke 

Şefik Süher 

Necati Böke, 
İlhan Esin 

Adnan Sütmen 

Reşat Tesal 

Aydm Bilge 

Sevil Çalışkan 

Gültekin Yeşilyurt 

Taner Vidinligil 

Besim Baykal 

Viktor Sidi 

Nedim Yahya 

Aklın ve İlmin 3 büyük 
düşmanı vardır. 3.2.1983 
Alçak gönüllülük kendi 
gerçek değerini 
anlamaktır. 3.2.1983 

Bağnaz ve cahil insanların 
kristal aynada göremedikleri 
hakikati erdemli ve olgun 
kişiler paslı bir tenekede 
görebilir. 17.2.1983 

Masonlukta müzik 3.3.1983 

Sembolizma ve müzik 31,3.1983 

Mason olma şartları 1.3.1983 

Yemin ve Masonluk 1.3.1983 

Ahilik ve Masonluk 29.3.1983 

Kendini bilmek, 
din ve masonluk 12.4.1983 

İnancımızı güçlendiren 
seçme sözler 26.4.1983 

Rehberliğin önemi 7.2.1983 

Masonik mesajların 

iletimi 7.3.1983 

Mithat Paşa K. 4.4.1983 

Ham taşm seçimi 18.4.1983 
İngiltere Localarından 
intibalar (projeksiyonla) 2.5.1983 
Renklerin sembolizması 19.1.1983 

Druidler ve çağdaş seltik 
inisyatik cemiyetler 16.3.1983 
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Atlas Orhan Ömer Koksal 

Müsavat Misel Margulies 

Libertas 

» 

» 

Hakikat 

Ahenk 

» 
» 

Fazilet 

» 
» 

Falih Erksan 

İlhan Taylan 

Falih Erksan 

Yorgi Petridis 

Tayfur Tarhan 

Mehmet Turaç 

İzzettin Somer 

Cavit Yenicioğlu 

Suha Umur 

Şevki Kayaman 

S. Dostlar Harun Resit İdil 

Ulke 

» 
» 

Ergun Zoga 

Seci Ören 

Nejat Atahan 

Humanitas Mehmet F. Akev 

Jozef Gabay 

Moris Alfandari, 
Leon Coşkun, 

Sait Faik ve insan 14.4.1983 

Önlük Tarihçe ve 
sembolizması 1.4.1983 

Landmarklar 26.1.1983 

Türkiye'de masonluk 5.4.1983 

Ritüellerimiz üzerine 20.4.1983 

Tefekkür hücresi ve 
sembolizması 17.2.1983 

Niçin gayrımuntazam 
kuruluş 26.1.1983 

Mas. tanıtılması 6.4.1983 

Mustafa İnan K. 20.4.1983 
Türkiye'deki Masonik 
faaliyetler hakkında 
kronolojik etüd 22.2.1983 

1965 olayları 8.3.1983 

Masonluk ve ritler 19.4.1983 

Akim yolunda bir 

adım daha 28.4.1983 

Masonluk ve disiplin 15.2.1983 

Masonluk nedir? 15.3.1983 

Masonluk tarihi 
(1717 yılma kadar) 15.3.1983 
Psikolojik hadise olarak 
ritüelirnizin tahlili 25.1.1983 
Landmarklar ve Anderson 
nizamnamesi 22.2.1983 

«Manevi ve sosyal varlık» 
Masonluk 5.4.19P4 
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Misel Benrey, 
Eli Meranda, 

Mair Gaon, 
Albert Hatem, 

İzak Telvi 
Hulus Veno-Hristo Zahariadi Sükûut-Ketumiyet- İntizam 

ve İtaat hakkında 12.1.1983 

Yorgi Vakalopulo Devamlılık hakkında 23.3.İ983 

Freedom Eli Behmuaras, 
Ertuğrul Gümüşlügil 

Devrim 

Sevenler 

» 

Hisar 

» 

Necati Göksu 

Cahit Bergil 

Sabetay De'Kamhi 

Suha Umur 

Üçgen Abdurrahman Erginsoy 

» 

Sami Oktay 

İsak Sefiha 

Ates Kıvılcım 

» Sırrı Tanca 

Üçışık Orhan Güreli 

» Necmi Karakullukçu 

» Yaşar İlksavaş 

Masonluk ile ilgili 
genellikle sorulan sualler 
ve cevaplar (II) 10.2.1983 
Neyi arıyoruz 2.3.1983 

Masonluk tarihi 
(Bölüm I) 25.3.1983 

Masonluk tarihi 

(Bölüm II) 8.4.1933 

Üç sayısı hakkında 22.3.1983 

Türkiye'de Masonluk 
tarihine bir bakış. 5.4.1983 
Yeni çalışma yılma 
girerken 7.1.1983 
Mistisizm ve Masonluk 4.2.1983 

2. derecenin önemi 
ve masonluk 
Çırak masonun 
sembol anlayışı 

4.3.1983 

18.3.1983 

Kardeşim kalfamısınız? 1.4.1983 

Teklif ve skrüten 10.1.1983 

Portreler 24.1.1983 

Sayılar 7.2.1983 
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Üçışık İsak Baruh 

» Ayhan Koksal 

» Metin Berk 

» Zeki Kovos 

» Sayhan Bilbaşar 

» Metin Berk 

» Seci Sürel 

» Gökçen Sevil 

» Sinan Hükümenoğlu 

» Doğan Hızlan 

Gün Cavit Yenicioğlu 

» İbrahim Türker 

» İzzettin Somer 

Özlem Semih Eğeryılmaz 

» Erdoğan Karakoyunlu 

» Halûk Kulen 

Başak Kenan Kutay 

» Tuğrel Ataman 

Tarih 

Kardeşlik 7.3.1983 

Cehaletle savaş » 

Tolerans » 
Sembol nedir? 21.3.1983 

Eski Mısır'da taşçı 
ustalarının şaheserleri 
sembolizm ve Masonluğun 
köklerine ait izler. 4.4.1983 

Tolerans 18.4.1983 

Hakikat üzerine » 

Düşüncenin kutsallığı » 

Sevgisiz, yardımsız hakiki 
birlik olmaz » 

Türk edebiyatı ve 
masonluk 2.5.1983 

Hamtaşm yontulmasmdaki 
zorluk 16.2.1983 

Tanrı, tasavvuf, insan, 
salt gerçek ve M.luk 30.3.1983 

Yaşlılıkta bakım ve 
masonluk , 13.4.1983 

Semboller 17.1.1983 

Masonlukta ve tasavvufta 
kendini bilmek, 
tanımak 28.2.1983 

Masonik gerçek 28.3.1983 

Ünlü masonların 
hayat hikâyeleri 27.1.1983 

Kardeşlik 10.2.1983 

Konuşmacı Konu 
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irem 

Evren 

Turgut İçten 

İsmail Pekün 

Sezer Levi 

» Panel: Rıfat Saban, 
Leon Mitrani, İsak Behar ve 

Sezer Levi tarafından 
Piramit Yılmaz İnhan 

(İsviçre Bü. Lo.'ndan) 

» İsfendiyar Açıksöz 

Nilüfer Hikmet Özçetin, 
Tuğrul Erdener, 

Ömer Durak 
(grup çalışması) 

» Algım Çifter 

» Serhas Bekişoğlu 

» Algun Çifter 

» Necmettin Turan 

Burç Orhan Güreli 

» Nejat Atahan 

» Osman Biren 

Sembol Nedim Erağan 

Loca çalışmalannda 
Hatibin görevi 11.2.1983 

Ünlü Masonların hayat 
hikâyesi (Bölüm I) 8.4.1983 

«BEN» (Ego) 24.1.1983 

Mason, masonluğu etrafma 
nasıl anlatmalı? 17.3.1983 

İsviçredeki masonik 
çalışma ve eğitim 11.3.1983 

Belitke ve günlük 
hayatın ilkeleri 22.4.1983 

Eski mükellefiyetler 11.1.1983 

Loca, mabed, dünü, bugünü 
ve sembolizması 25.1.1983 

Ketumiyet 8.2.1983 

Hiram efsanesi 8.3.1983 

Tolerans 22.3.1983 

Tekris ve skrüten 7.2.1983 

Loca içi çalışma 
disiplini 21.3.1983 

Ma. Hall-İngiltere'de 
masonik çalışmalar 18.4.1983 

Semboller ve masonik 
müzik 25.4.1983 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Uyanış Raşit Temel 

» Kâmil Sözen 

» Abdullah Kiraz 

» Sami Gürün 

Doğuş Raşid Temel 

» Raşid Temel 

Bilgi Celal Songu 

» Melih Ölçer 

Barış Ergun Özyücel 

» Mümtaz Külünk 

Dikmen Yener Ergüven 

» Adnan Balkanlı 

Yıldız Enver Necdet Egeran 

» Necip Aziz Berksan 

Çankaya Aynur Omurtağ 
Hemşire, 

Suat Beşe ve 
Teoman Omurtağ 

Allah ve Din 21.1.1983 

Yönler 18.2.1983 

Masonlukta tolerans 4.3.1983 

İyilik, güzellik, sevgi 
üçgeni 15.4.1983 
M.'nik ritüellerin 
kaynaklan 25.1.1983 

I I 0 esaslannm 
açıklanması 8.2.1983 

Remi Specklin K., Genç 
bir kardeş M.'dan ne 
bekler? isimli 
konuşması 2.3.1983 

işte insan 16.3.1983 

Paradoksal bir yaklaşım 
içinde güzellik 7.3.3 983 

Masonluk ve Loca 
çalışmaları 18.4.1983 

Localar genel tüzüğündeki 
ilâveler ve değişiklikler 17.2.1983 

Modern M.'luğu doğuran 
fikri temeller 7.4.1983 

Masonik sohbet 10.3.1983 

Masonik ilkeler 

konusunda sohbet 24.3.1983 

Resim sanatı ve 
masonluk 12.2.1983 
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Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Çankaya Ekrem Gürenli 

Murat îrkeç 

Ham taşın seçilmesi 11.2.1983 

Stoacı bir filozofun 
(Epiktetos) masonik 
açıdan incelenmesi 

Arayış 

» 
Okan Işın Ülkü mabedi 

Üçgül 

Panel : 
Şener Yılmaz 

Cüneyt Birol 

Rüçhan Altuğ 

Sabih Akasoy 

Tank Güner 

Panel: Orhan Alsaç 
Cahit Çeltikçi 

Süha Ok 

» Panel: Şevki Kayaman 
Orhan Buldaç 

Orhan Demiraslan 

Ahiler Necip Aziz Berksan 

Çağ Salih Kaya Sağın 

» Ülkü Angılı 

G. Mimarlan Sefa Akay 

11.3.1983 

1.3.1983 

15.3.1983 Tesviyede eşitlik 

Masonlukta eşitlik nedir, 
neye dayanır? 15.3.1983 

İnsanın kişiliğini bulması 
ve aşamasında 
masonluğun payı 

Kardeşlik zinciri 

Masonlukta ahlaksal 
ilkelerin evrimi 

29.3.1983 

5.4.1983 

19.4.1983 

Kurgusal bilimler arasmda 
apayrı bir yer alması 
açısından dünya ve Türk 
Masonluk tarihine toplu bir 
bakış 9.2.1983 

Türkiye Cumhuriyeti 
devrinde Türk Masonluğu, 
sorunlan ve Türk 
toplumundaki yeri 23.2.1983 

Masonlukta ana ilkeleri 
yansıtan evrensel 
görüşler 20.1.1983 

Lessmg Kardeşin 

masonik anlayışı 26.1.1983 

Masonluk ve insan 30.3.1983 

Masonlukta dayanışma 15.3.1983 
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anladıktan sonra » 
Bekir Altay Mabedin yapımında, akıl, 

kuvvet ve güzelliğin işlevi » 
Erol Akyazan K.'lerim beni öyle 

tanırlar 7.3.1983 
Nadir Ergün Kalplerinizi K.'lik duygu 

ve güvenine açık 
tutunuz » 

» 

» 

» 

Eşitlik Yavuz Hakman Landmarklar 25.1.1983 

» Melih Ölçer Başkaları bizi nasıl 
görüyor? 8.2.1983 

» Misel Margulies Masonik önlükler 22.2.1983 

» Celasin Egel Eriştirmenin anlamı 8.3.1983 

» Fuat Bingöl Mutluluk sanatı 12.4.1983 

» Fevzi Sarımuratoğlu Sevgi 26.4.1983 

Ankara Can İlbay I. derecenin tablosu 4.2.1983 

» Can İlbay Masonik tarihçe 1.4.1983 

Yunus Emre Can Arpaç Hamtaş içindeki 
güzellik 2.2.1983 

» Ali Padır Niçin buradayız? 16.3.1983 
İlke Ahmet Erhan Işık Mason ritleri 25.2.1983 

» Akın Gökışık Masonluğun kökenleri 
ve gizemcilik 11.3.1983 

» Alpay Ergun Masonların loca içi ve loca 
dışı davranışları 25.3.1983 

» Özkaya Akçağlar Masonik esinlemeler 8.4.1983 

Atanur Can Arpaç Hamtaş 31.1.1983 
» Hasan Tahsin Şanbey Loca korunmakta 

mıdır? 7.2.1983 
» Aydın Aykut Her K.'in hakkını aldığını 
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Atanur Doğan Çapan 

» Alptekin Esin 

İZMİR 

İzmir İrfan Sözen 

» Hanri Benazus 

» Erol Tüzgel 

» Kemal Gençkan 

» Yosef Varon 

» Erdoğan Mamaoğlu 

» Ali Rıza Atay 

» Halil İyigün 

» Orhan Alpyörük 

Tarih 

K.'lerim uyanık ve dikkatli 
olunuz 7.3.1983 

M.'nik semboller 4.4.1983 

Hakikat kavramı ve 
M.'lukta hakikat 27.1.1983 

Türkiye'de M.'ik kuruluşlar 
I. Bü. Lo. tarihi, yapısı 
ve işleyişi 10.2.1983 

Güzellik kavramı ve 
M.'lukta güzelliğin yeri » 

Kuvvet sembolleri ve 
M.'lukta kuvvetin yeri 17.2.1983 

Adalet ve hoşgörünün M.'hık 
içindeki ölçüsü ne 
olmalıdır? » 

M.'luk tarihi I. 
«Efsaneler dönemi» 10.3.1983 

Düşünce özgürlüğü ve 
Masonluktaki değeri ve 
yeri 24.3.1983 

Türkiye'deki M.'ik 
kuruluşlar II 21.4.1983 

M.'ik eğitim hakkında 
düşünceler » 

Konuşmacı Konu 

NUR Muh. Lo. sımn kuruluş yıldönümü dolayısıyla : 
NUR Salih Hortaçsu NUR Muh. Lo.'sı 

tarihçesi 1.2.1983 
I 
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Nur Orhan Alpyörük NUR Muh. Lo.'sı anıları 1.2.1983 

» Süreyya Akalın ANI'lar » 

» Feridun Bilginer Samimiyet 15.2.1983 

» Atilla Ege Masonluğun telkin etmek 
istediği görev duygusu 15.3.1983 

» Necdet Ergezen Hakikat ışığı 12.4.1983 

Promethee İzak Strugo Birinci derece 
avadanlıklarmm 
sembolizması 23.3.1983 

Gönül İbrahim İzmit Yabancılaşma ve 
Masonluk 20.1.1983 

» Ali Akçiçek İnsanın değer ölçüsü » 

» Şadi Ander Güzellik 3.2.1983 

» Nevzat Okur Bir Locada değerler ve 

Locamdan beklentilerim » 

» Erbil Elbaşı Mutluluk 17.2.1983 

» Haydar Balin İyi Mason olmak » 

» Feridun Sipahioğlu Avrupa'da ve Türkiye'de 
Masonluğun doğuşu 3.3.1983 

» Burhan Ceyhan 10 asır önce Ortadoğuda 
Masonluk: İhvanûsefa 
cemiyeti 31.3.1983 

» Efe Erginer Güzellik 14.4.1983 

» Atillâ Elbeyli Kuvvet » 

» . Halim Erker Akıl ve hikmet » 

İrfan Oğuz Akyüz Neden M. oldum? 34.1.1983 

» Cevat Erman Yaşlılık sorunu ve 
M.'luk » 
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Yöneten: Ünlü Yukaruç 
Panalistler: İzzet Dinçer 

Mustafa Demir 
Günal Akalmlı 

Sedat Ertan 
Ümit Uçal Gökhan 

» Erol Çetinel 

» Ayhan Öner 

» Aziz Taşkın 

» Ali Mutlu 

» Hasan Basri Güder 

» Aydın Ersü 

» Tahir Tevfik Önder 
Ephesus Pat Gould 

» Forum : 
Yöneten: Güngör Kavadarlı 

Konuşmacılar: Mahir Şaul 
Acar Avun 

Ali Ülkü 
Eylem Salim Devamoğlu 

» Okyay Sorgun 

» Osman Maro 

» Atüla Tüzüner 

» Ünal Korukçu 

Tarih 

Devam 7.2.1983 

Aklın serüveni 7.3.1983 

Adalet, Adil insan, M. 18.4.1983 

Kardeşlik bağı 28.1.1983 

Hakikat ışığı » 

Hamtaşı yontma 11.2.1983 

Taassup, hatıl inançlar 
ve Masonluk » 

Nefis muhasebesi 25.2.1983 

Sır saklama » 

Tolerans » 

Güzellik 'kaynağı 25.3.1983 
Bir ABD K.'inda M. 
öğretiler 16.2.1983 

Birinci derece felsefesi 16.3.1983 

Doktorluk ve M.'luk 17.1.1983 

G harfi 24.1.1983 

Zengin olma, mevkii ve 
iktidar hırsı 7.2.1983 

Görev anlayışı 14.2.1983 

Temsil ve temessül 21.2.1983 

Konuşmacı Konu 

85 

îrfan Ergin Tanören 

» Mete Şar 

» Panel : 



Loca Konuşmacı Konu Tarih 

Eylem Atilla Çalışkan Akıl, kuvvet, güzellik 7.3.1983 

» Recep Dinlenmez Kardeşlik zinciri 11.4.1983 

» Yüksel Şenyılmaz Kalfa K.'lere sesleniş 18.4.1983 

Manisa Aydın Biner, 3 sütun 9.2.1983 
Nevzat Moralıoğlu, 

Engin Yıldırım 

Ege Raci Kabakçı Masonluk ve tıp 3.3.1983 

» Hanri Benazus İnsan sevgisi 17.3.1983 

» Orhan Kam Alman masonluğu 31.3.1983 

» Burhan Ceyhan Dayamşma 7.4.1983 

» Faruk İmrek Masonluk ve 
Mevlâna 21.4.1983 



KURULUŞ YILDONÜMLERİNİ İDRAK EDEN LOCALAR 

VADİSİ LOCASI TARİHİ 

İSTANBUL HİSAR 9.4.1966 

» KÜLTÜR 10.4.1948 

» ERENLER 17.4.1957 

» KARDEŞLİK 20.5.1948 

» ÜLKÜ 22.5.1948 

» AHENK 23.5.1954 

» FAZİLET 23.5.1954 

» PINAR 27.5.1965 

» ŞEFKAT 29.5.1959 

» ATLAS 9.6.1948 

» DELTA 10.6.1957 

» SEVENLER 11.6.1965 

» İREM 13.6.1975 

» HAKİKAT 17.6.1953 

ANKARA İLKE 4.4.1980 

» YUNUS EMRE 9.4.1977 



ANKARA YILDIZ 30.5.1956 

» EŞİTLİK 3.6.1972 

» AHİLER 5.6.1969 

» YÜKSELİŞ 24.6.1950 

» ATANUR 25.6.1981 

İZMİR EPHESUS 28.5.1965 

» PROMETHEE 9.6.1952 

BURSA NİLÜFER 6.5.1978 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

ADI — SOYADI 

Atilla Erman 
Reşit Güvengil 
Hal id Özkut 
Nurett in Evin 
Albert Arditti 
Sunday Bakırcı 
Şakir Aksan 
Nebi l Kıpman 
Şevket Aker 
Necdet Kınay 
Hasan Özden 

DOĞUM YERt 
TARİHİ 

TEKRIS 
TARİHİ LOCASI 

İstanbul, 1936 
İstanbul, 1912 
İzmit, 1917 
İstanbul, 1908 
İzmir, 1910 
İstanbul, 1932 
Aydın, 1910 
İzmir, 1919 
Muğla, 1890 
İstanbul, 1931 
Drama, 1922 

18.12.1970 
14.4.1950 
25.4.1960 
14.4.1950 

19.10.1950 
11.12.1974 

24.2.1972 
26.6.1961 
29.6.1955 
26.4.1977 
28.5.1955 

Eşit l ik 
Fazilet 
İnanış 
Müsavat 
Promethee 
Libertas 
Gönül 
Şefkat 
Kültür 
Fazilet 
İdeal 

EBD. 
MAŞ.'A 

İNTİKAL 
TARİHİ 

16.1.1983 
20.1.1983 
21.1.1983 
28.1.1983 

9.2.1983 
22.2.1982 
1.3.1983 

14.3.1983 
25.3.1983 
25.3.1983 
27.3.1983 

Ebd. Maş.'a intikal eden kardeşlerimize Ev.'in U. ML'ndan sonsuz mağfiret 
ve kederli ailelerine ve bütün kardeş terimize sabırlar dileriz. 

HİÇ BİR ŞEY ÖLMEZ — HER Ş E Y YAŞAR 
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F İ H R İ S T L E R 

Mimar Sinan Dergisi'nin 
45 - 48 Sayıları Fihristleri 

Hazırlayan : Sahir ERMAN 

I — KONULAR FİHRİSTİ 

P. S. Bü. Üs. MESAJLARI (Şekûr OKTEN) 1982, 46, 5 

ARAŞTIRMALAR 

Önlük (Tarihçe - Sembolizma) (Misel MARGULİES) 1982, 48, 4 

MASONİK KONULAR 
Mason Adayına Neler Anlatalım? (Misel MARGULİES) 1982, 47, 4 
Masonluğun Dinamik Kelimeleri (Raşid TEMEL) 1982, 45, 36 
Bir İnsan Ne Zaman Masondur? (Abdurrahman ERGİNSOY) 

1982, 45, 67 

Niçin Gayrımuntazam Kuruluş? (Tayfur TARHAN) 1982, 48, 

TARİH 
Mukaddes Topraklarda Franmasonluk (Misel MARGULİES) 

1982, 45,7 
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Alman Masonluğunun Yeniden Doğuşu (Mehmet Fuat AKEV) 
1982, 45, 9 

Hâtıra Defterimden (Osman Zeki KOYLAN) 1982, 48, 26 

FELSEFE 

Masonluk Dünyasında Karmaşık Bir Sorun 
Ve Etkincilik Açısından Bilimsel Niteliği. 
Üzerine Düşünceler (Naki Cevad AKKERMAN) I — 1982, 45, 25 

» » II — 1982, 46, 9 
» » III — 1982, 47, 21 
» » IV — 1982, 48, 47 

Evrende Zekâ (Faruk ERENGÜL) 1982, 45, 40 
Evrende Zekâ (Faruk ERENGÜL) 1982, 46, 22 
Yeryüzü Uygarlığının Üçüncü Dalgaya Geçiş Döneminde 
Masonluğun Rolü (Faruk ERENGÜL) 1982, 48, 56 

SEMBOLLER 

«G». harfi (Semih TEZCAN) 1982, 45, 16 
İki Sütun Sembolü (Reşat ATABEK) 1982, 47, 9 
İki Başlı Kartal Ambleminin Tarihçesi (Mehmet Fuat AKEV) 

1982,47,14 
Renk Sembolizmi 1982, 48, 33 

İNCELEMELER 

Bilgi Üzerine Kısa Bir Söyleşi (İsmail TOKER) 1982, 45, 49 
Kişinin Huzuru ve Toplumun 
Ahenginde Cinselliğin Yeri (Ahmet AKKAN) 1982, 45, 55 
Eski Mısır'da Akıl (Reşat ATABEK) 1982, 46, 33 
Tolerans Üzerine (Fikret ÇELTİKÇİ) 1982, 46, 43 
Din ve Masonluk (Ömer Faruk KURT) 1982, 47, 32 
Masonların Hastahaneleri (Rifat MADAZLIOĞLU) 1982, 47, 46 
İyi Düzenlenmiş Bir Hayatm 
Ahenk ve Güzelliği (Raşid TEMEL) 1982, 47, 49 
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Anadolu Misterleri ve Masonik Rituslar (İsmail Hüsrev TÖKİN) 
1982, 47, 55 

Zen Budizm ve Bilgelik (İlhan GÜNGÖREN) 19'82, 48, 65 
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