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T A R İ H 

Müsavat Muhterem Locasında 
Sene-i Devriye 
Bir Hatıra 

Ziya UMUR 

Üyesi olmakla ift ihar ett iğimiz MÜSAVAT Muhterem Locası, 6 Ocak 
1950 günü kurulmuş, 26 Mart 1950 günü ilk resmî celsesini aktet-
mişti . Mar t ayı, kuruluşumuzu kutladığımız ve aramızdan ayrılanları 
andığımız aydır. 

Kurucularımız harf sırasına göre şunlardı r : 

Nesim ADATO, Savcı ARDAVAZT, Faruk ARAM, Hasan Saadi BİR-
KÖK, Nazmi DUHABİ; Osman Şevki FİGEN, Selâhatt in GÜVENDİ
REN, Naim HAKER, Kemalett in Salih İRAN/Saadet t in OZİL, Ferit Ra-
miz ÖKER, Ahmet Ali ÖZEKEN, Nocil SELTİK, Niko TAKOPULOS, 
Galip Hamdi TEKYELİ, Sunullah Hamdi TEKYELÎ, Nusret Hamdi TEK-
YELİ, Şükrü Hazım TİNER, Abdülhal im Faik YÜCE, Tarık ZİYAL. 

Bu yirmi kardeşimizden dördü sağdır. 

Aram.zdan ilk ayrılan Faruk ATAM olmuştu: 17.6.1951. 

En son kaybett iğimiz Tarık ZİYAL: 17.2.1982. 

Ben, Müsavat Muhterem Locasının tarihçesini söylemek niyetinde 
değil im. Artık eskimiş,- belki de benden başka kimsenin hatır lama
dığı şeylerden bir ikisini anlatmağa çalışacağım. 
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Bu hatıraları aklımda tazelemeğe başladığım zaman gördüm k i , Mü
savat Locasının ilk on veya onbeş senesi, hep, Galip Hamdi TEKYELİ 
ile doludur. Bu konuşmam onun şahsı ve şahsiyeti etrafında döne
cek; bunda bir mahzur görmüyorum. 

Biz Aylâ apartımanında, 1948 senesinden i t ibaren, çalışmalarımıza 
başladık. 

O uzak 1948 senesinde Localar uyanmağa başladığı vakit, kendi
mize ait lokalimiz yoktu . Sıraselviler caddesinde, gal iba o zaman 
66 numarada Safiye Aylâ hanıma ai t bir opartımanın üçüncü katı, bi
zim yerimizdi. L şekl inde denilen, öndeki üç büyücek oda bir leştir i l
miş, Mabet yapılmıştı. Bu salon dör tken olmadığından bazı yerlerden, 
ancak başımızı uzatmak suretiyle Üstadı Muhteremin kürsüsünü 
görmemiz mümkün olurdu. Toplantı lar kalabalık olur, her birader her 
locaya devam ederdi. 

Ben Hürriyet Locasında idim. İstanbul'da 8 inci Loca olarak, eski 
ÖZKARDEŞ üyeleri Müsavat Locasını kurmuşlardı. Şimdiki gibi, yine 
onbeş günde bir çalıştığımız için bir tek Mabet hepimize k i fayet 
ediyordu. 

Az sonra, Tepebaşı 'ndaki, 111 numaralı bina satın alındı: Bazı kar
deşler peşinen, topluca bir para vermişlerdi. Adam başına 200'er lira 
kesildi ve biz bunu, ayda yirmi lira taksi t le, bin bir güçlükle ödedik. 

İlk seçim ve ev toplantı ları . 
1950 senesinin Mart ayında yapılan ilk seçim toplantısında, o zama
nın usullerine göre, evvela müptedi derecesinde, üç üstat birader 
aday gösteri ldi ve sonra, üstat celsesinde şu adaylar arasında seçim 
yapıldı. Oylamaya 17 kişi katı lmıştı. 

Pusulalar sayıldı: 9 kişi Şükrü Hazım Tiner; 8 kişi Gal ip Hamdi 
Tekyeü. 

Bu, son derecede normal bir netice idi. Toplantıya girmeden önce 
kimse ile konuşmamış, hiç kimse ağzını açıp bir tek söz söyleme
mişti ve Locada Üstadı Muhterem olabilecek, veya o sırada olması 
gerekli iki kişi vardı: Bir is i , Şükrü Hazım Tiner; çok eski , çok saygı 
gören, bir kaç ay öncesine kadar Hürriyet Muhterem Locası Üstadı 

5 



Muhteremliğini yapan b i r doktor kardeşimizdi. (V i fa t i : 26/XII/1963) 
Diğeri ise, yeni Locanın kurulmasında bir inci derecede faal olmuş, 
1935'te Localar kapanırken Özkardeş Locasının Üstadı Muhteremi, 
Locanın biraderleri ile her an temas halinde, Locanın bütün işlerini 
gören ve gördüren Galip Hamdi Tekyeli biraderdi (Vefatı: 15/6.1971). 
Seçim arzett iği dış görünüşe göre, loca, sanki ikiye bölünmüş, yarısı 
onu, yarısı bunu tu tmuştu. İşin aslı öyle değildi tabiî: Herkes, o iki 
üstat arasından, ilk aklına hangisi gelmişse, onun ismini pusulaya 
yazıvermiş ve bu netice çıkmıştı. Aksinin olması (yani 9 rey Tekyeli'ye» 
8 rey Tiner çıkması) aynı nisbette normaldi. 

Bu hadise, Galip Hamdi Tekyeli üstadımızı hesapsız derecede üzdü. 
Üzüntüsünün sebebi, tabiî, Üstadı Muhterem seçilmemiş olmak de
ğildi. Fakat o, Locayı kurmak gayreti içinde neler düşünmüştü? 

Bu bir «seçkinler» Locası olacaktı . Burada, kavga, münakaşa, hele, 
ihtiras ve bölünme gibi şeyler düşünülmemeli idi. Olmamalı deği l , san
ki olmuş gibi görünesi bile ne kadar büyük bir ayıptı ! 

Bunun üzerine, seçimlerden önce bir «ev toplantısı» usulü ihdas et
mek istedi. 

Evvelâ buna, bilhassa Locamız dışından itiraz edenler çok oldu. «Se
çimlerin demokrat ik yoldan yapılması lâzımdır.» dendi. «Kardeşler 
arasında, her hangi bir mesele gibi, adaylar ve adaylık meselesi de 
müzakere edilebilmeli idi. İsteyen adaylığını koyar veya koydururdu. 
Seçilmeyen bir biraderin gücenmesi icab etmezdi. 

Fakat Galip Hamdi Tekyeli birader, kendisinin seçi lmemiş olmasın
dan iğbirar duyabi leceğine ihtimal verecek bir tek fert bulunamaya
cağına yüzde yüz emindi. Onun için ısrar etmekten çekinmedi: Se
çim münakaşalarının yapılmasına hiç bir engel yoktu; her şey söy
lenebilirdi ve söylenmeli idi; fakat bu her şeyi, masonik kıyafetler 
altında, Locada söylemeğe ne lüzum vardı? Hususî bir toplantıda 
konuşulur, herkes içini döker, neticelere varılır ve resmî celsede, bir 
şeref borcu gibi, bu neticelere uyularak hareket edil irdi. Ev toplant ı 
larında yapılan müzakereler ve oylamalar, tıpkı Locadaki gibi , bütün 
usûl ve formali te ' lere uygun şekilde yapılacaktı. 

Ev toplantı ları usulü, o günden beri, Müsavat Locasının büyük bir 
geleneği gibi devam et t i . Kararlar, Locada imiş gibi ciddiyetle al indi. 
Bir tek defa dah i , resmî celsede, orada alınan kararların dışına çı-
ikılmadı. 
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Galip Hamdi Tekyeli biraderin sağlığı boyunca, yani 1971 senesine 
kadar, yirmi defa, onun evinde toplandık. 

Bu toplantı larda Üstadı Muhterem olmağı istememek, moda gibi bir 
şey olmuştu. Üstadı Muhteremliği reddedenleri ikna etmek konusun
da Şükri Hazım Tiner ' in hususî bir kabil iyeti vardı. Gayet ta t l ı , yu
muşak bir sesle söyler, ama söylediklerine it iraz etmek imkânsız 
olurdu. Tarık Ziyal ve, Kemâl Salih Sel' ide, Üstadı Muhteremliği ka
bule, o, ikna etmişt i . 

Galip Hamdi Tekyeli 'don bahsederken, meşhur «Köfteci D ü k k a n l ı n ı 

unutmak olmaz. 

Hamdibey Pasajı 'nda işgal ett iği iki odalı büyük yazıhane, Müsavat 
kardeşlerinin buluşma yeriydi . Kendisi daima orada bulunur, her on 
beş günde bir, pazartesileri öğ le üzeri, Envar toplantısı adı alt ında, 
orada resmen toplanılır, Loca işleri konuşulurdu. 
Toplantı herkese açıkt ı , fakat , derecesine göre, görüşülecek mesele
lerin hepsinde hazır bulunulmaz, hususî meselelerde, Envar'dan ol
mayanlar, yandaki odada oturur lardı. Umumî meselelerde ise, çırak
lar hariç, herkesin f ikr i alınır, fakat oylamağa yalnız Envar katılırdı 
(O zamanki usule göre Envar, 10 kişi idi). 

Müzakereler sırasında yemek yenirdi . Toplantı lara, Turgut Bayar kar
deşimizin bulduğu «Köfteci dükkânı Toplantıları» isminin veri lmesi 
bundandı. Gal ip Hamdi Üstadımız, evinde, aşçısına hazırlattığı ye
meği ortaya getir t i r ve biz, birbir ine bir leştir i lmiş küçük masalardan 
kurulu sofranın etrafında, kebaplı pilâv veya ekseriyetle, kuru köfte 
ile pilâv yerdik. Yemeğin tatlısı hemen daima tahin helvası idi ve ta
biî sudan başka bir şey içi lmezdi. 

Tekyeli biraderin hayatı boyunca devam eden bu usul sonradan 
kalktı . Çünki aynı tarzda bir lokal, hele hele aynı havayı bir daha 
bulmak mümkün deği ld i , 

Galip Tekyeli biraderin Masonluğa nasıl bağlı, ve bu bağlılığın nasıl 
en ince noktalarına kadar usulperest olduğunu gösteren iki hadiseyi 
nakledeceğim. 

Birisi, oğlunun tekr is inde gösterdiği , b i r çoklarına garip gelebilecek 

bir t i t izl ikt ir. 
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Müeyyet Tekyeli, Müsavat locasına tekris edi len ilk birader olmuştu. 
Tabiî babasının, amcasının, benim ve daha pek çoklarının mason o l 
duklarını bi l iyordu. Bazı şeyler duymamış olamazdı. Fakat kendisine, 
Masonluğun usulleri, r i tüel leri , merasimJeri, sembolleri hakkında hiç 
bir şey anlatı lmamıştı. Masonluğa kabul merasimi hakkında hiç bir 
bi lgisi olmadıktan başka, babasının orada hazır buluncağını da bi lmi
yordu. Halbuki babası o sene Müsavat Locasının Üstadı Muhteremi 
idi. 

Ve Tekyeli kardeşimiz, tekr is sırasında, gözü kapalı gelen b i r ha
ricînin, babasının sesini tanımasını uygun bulmadı. Büyük Locanın ilk 
Büyük Üstadı, Mustafa Hakkı Nalçacı 'dan rica et t i ve celseyi ona 
idare ett i rdi . Biz hakiki hayretler içinde gördük ki , Müeyyedin, Ma
sonluğa kabul merasiminin şekli hakkında, sokaktaki bir adam kadar 
da bi lgisi yoktur. 

Zannediyorum k i , tekr is merasiminin verdiği saf heyecanı, Müeyyed 
kardeşimiz kadar derinden hisseden k imse olmamıştır. 

Diğer hadise, eşlerimizle yaptığımız b i r toplantıda gösterdiği cidden 
aşırı, nerede ise yobazlığa yakın bir t i t izl ikt ir. 

1964 senesinde idi. O zamanlar b iz, Loca lokal inde hemşirelerle top
lanmağı pek düşünmezdik. Her Üstadı Muhterem, senede bir defa, 
hemşireli toplantı yapmağa özen gösterirdi ama, bir kere bu toplan
tı dışarda bir yerde yapılırdı. İkincisi, toplantıyı hemşireler organize 
eder le rd i /Üs tad ı Muhterem, hemşireler arasında bir komi te tert ip 
eder, kendi ler ine vazife verir, imkânları bildirir, artık başka bir şeyle 
meşgul olmaz, bu mesele biraderler arasında müzakere edilmezdi. 
Locada Envarda, her hangi bir resmî yerde bu işlerden konuşmak 
ayıp sayılırdı. 

Biz de beş hemşireyi görevlendirdik. Rumeli Hisarı 'nda, o zaman ye
ni açılmış balkonlu teraslı bit yer vardı. Orayı münasip görmüşler; 
bir akşam yemeği oraya gitt ik. Eğlendik; yedik, konuştuk bir ara «su
sun» dendi. Bir zurna sesi duyduk. Arkasından, piste üç tane çin
gene kızı çıktı. İki üç dakika süren bir göbek dansı yaptılar ve kay
boldular. 

Bu bize hemşirelerin bir şakası, bir sürprizi imiş. Hepimiz gülüştük. 
Fakat bir birader, heyecanla yanıma geldi, Galip Üstat gidiyor, dedi. 
Hayır ola? Nedir. Ne olmuş? Yanına gitt ik ki , Galip Hamdi üstadı
mızın yüzü kireç gibi, elleri t i tr iyor, hırsından ne söylediği anlaşılmı-
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yor. Galip üstadı tanımayanlar, nezaketin, kendine hâkim olmanın, 
efendil iğin ne olduğunu pek bilmezler. Halbuki, işte o Galip üstat, 
yine nazik ama, çi leden çıkmış; Bu nasıl bir kepazel ikt i r? Bu ne de
mektir? Bunu bize k im yakıştırdı? Bizim Müsavatımızın toplantısında 
böyle bir şey k imin aklına geldi? 

Anlatmağa çalıştık k i bu bir şakadır; hepsi hepsi üç dakikalık bir iş. 
Maksat, kadın oynatmak veya seyretmek değildir. 

Fakat o, etrafını görmüyor, söz dinlemiyor: «Duyulacak, ve denecek 
ki, Müsavat Locası kardeşler i bir yere gitmişler, çingene oynatmış
lar, göbek att ırmışlar. . . Bu bize yakışır mı? Bizim k im olduğumuzu 
nasıl unutursunuz?» 

Biz o gün Galib Hamdi'yi teskin edemedik. Adetâ cebir kul lanarak ya
pabildiğimiz tek şey, bizi bırakıp gi tmesine mani olmak oldu. 

Ben Masonluğun, işte bu'suna hayranım. 

Masonluk haysiyetini hangi seviyelerde tutmak lâzım geldiğini bu gibi 
hadiseler bize öğret t i . 

Hemşirelerle toplantı işi son zamanlarda, on onbeş sene evvel çıktı 
ve aşırı bir şekilde yayıldı. Bununla, sanki , «devam» sağlanmak is
teniyormuş gibi devranı İdi. 

Biz, Masonluğun bir «erkekler cemiyeti» olduğunu henüz unutmadı
ğımız zamanlarda, kendi aramızda toplanmağı düşünürdük. 

Uzunca bir zaman, yeni seçilen her Üstadı Muhterem, senede bir 
defa olmak üzere, kendi evinde, yalnız biraderlere mahsus, bir top
lantı tert ib et t i . Evi müsait olmadığı takdirde, locanın bir biraderi bu 
işi üstüne aldı. Hatırladığım toplantı lar: Galip Hamdi Tekyeli (tabiî), 
Târik Ziyal, Ferit Ramiz Öker, Nazmi Duhanî, Niko Takopulos, Faik 
Yüce (hem de Yakacık ' ta) , Ziya Umur, Müeyyet Tekyeli. 

Bu toplantı ların ufak tefek mahzurları yok deği ldi : İsmini söyleme
yeceğim çok devamlı kardeşler imizden bir tanesinin, bu çeşit top
lantılara gelmediği dikkat imizi çekt i . Gizli gizli tahkik ett i rdik; karısı , 
kendi aramızda yaptığımız bu toplantı lardan hoşlanmıyormuş. Bunun 
üzerine bir prensip kararı a ld ık : Haricîlerin tahkikatı sırasında, eş-
lerinlerin kocaları karşısındaki tutumunu soruşturmağa, hattâ koca
sının Mason olması hakkında ne düşündüğü gibi şeyler sormağa 
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karar verdik. Cünki bir adamın karısı, kocasının masan olmasını 
istemiyorsa, onun için hayat bir zor olurdu! 

Fakat, Masonluk bir erkekler cemiyetidir. Eşlerimize verdiğimiz el
divenin manası da budur: Biz kendi kendimize toplanacağız; bunu 
hoş görünüz; manen aramızdasınız. 

Locamızın gelenekleri devam ediyor. Biraderler gelip geçiyor fakat 
locamız aynı şey. Localardaki insanlar ölmez. 

Dahilî Muhafız deyince aklımıza Osman Şevki Figen gelir. 
Locanın Sekreteri Saadett in Ozil 'dir. 
Hasenat Emini deyince Memduh Poker i düşünürüz. 

Aradan yirmi sene, otuz sene daha geçecek. O zaman konu
şan bir kardeş, bu Locanın Muhakkik i Alton. Olcaytu'dur v.s. d i 
yecek. 



İngiltere Büyük Locası Arşivlerinde 
Türkiye île İlgili Dokümanlar 
(1880 -1930) (2. Kısım) 

Dok. No. 24 Tarih : 24 Mayıs 
bu) — (tam metin) 

Anadolu'da Açlıkla Mücadele 
Komitesi 

Peh Muh. beyefendi ve Kardeş, 
Son harbin üzücü sonucu ola
rak korkunç bir açlık Anadolu 
halkını (Asya Türkiyesi — Er
menistan) sürat le kırmaktadır. 
Bu bahtsız Hristiyan ve Müs
lüman halkın açınılacak ızdırabı 
İstanbul 'daki muhtelif Mason 
Localarını bir yardım komitesini 
kurmaya sevk etmiştir. Amaç, 
Avrupa ve Amerika'daki tüm 
Masorıik teşekkül lere yardım 
çağrısında bulunmaktır. 

Cemiyetimizin ana i lkesi olan 
insanlığın uluslararası kardeş
lik ilkesi hiçbir zaman daha a-

Celil LAYIKTEZ 

1880 — Sirküler mektup (mat-

ott b i r şeki lde ispatlanma zo
ru n I u ğund a b ı rak 11 ma m ı ştı r. 
Böylece. ırk ve inanç farklı l ıkla-
rıyla fazlaca bölünmüş doğu 
dünyasına Fran ma s onluğun sı
nır tanımayarak, nerede olur
larsa olsunlar acı çeken insan
ları kardeş kabul ett iğini ve her 
an onlara yardıma koşmaya ha
zır olduğunu gösterel im. 

İşte, bu duygular la, ANADO
LU'DA AÇLIKLA MÜCADELE 
KOMİTESİ adı ile kurulan komi
te sizlere seslenerek İngiltere 
Franma san lan nın imkân la rının 
el verdiği en yüksek oranda, bu 
akı] almaz acıyı dindirmek üze
re yardımlarını esirgememeleri
ni rica ediyoruz. 
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Bu çağrıya cevap verecek tüm 
Locaların komiteye olabilecek 
yardımlarını Osmanlı Bankası 
(Imperiai Ottoman Bank) ve 
Crédit Lyonnais Bankası vası
tasıyla havale etmelerini ye a-
şağıda ismi yazılı komite baş
kanını haberdar etmelerini r ica 
ederiz. 

Kardeş sevgi ve selâmlarımız
la, 

A. N OR A DO U N GHI AN 
(Başkan) 

As Başkan lar : 

A. GERACI 
A. SCOULOUDI 
G. LE OH EVALI ER 
E. W. SMYTHE 

Not : İ stanbuI 'da, Masonların 
bireysel katkıları dışında, Loca
ların her biri 50 liralık yardım
da bulunmuştur. En küçük meb
lağ bile şükranla kabul edile
cekt ir (*). 

Dok. No. 25 Tarih : 15 Ocak 
1886. 

Bü. Sek. Clarke K.'e Brooke im
zalı mektup. Konu Avusturya'
da hüküm süren istibdad rejimi 
ve Masonluktur. Özetle, Avus
turya'da Masonlukla ilgili gizli 
polis kararnameleri yürürlükte-

(*) Evrağın 2ci sayfasında başkan, 
as başkanlar ve diğer komite üyeleri
nin locaları ve dereceleri liste olarak 
veri irmektedir. (LC) 

dır ve bu nedenle, imza sahibi, 
Viyana'da Masonluk yararına 
yapmış olduğu çalışmalarda ba
şarılı olamamıştır. Ancak, Bü. 
Üs. Ga-lya Prensi Viyana ziya
reti esnasında Brooke K.'in dük
kânına nezaket ziyaretinde bu
lunduğundan beri şansı açılmış 
ve işleri iyi gidiyormuş, Avustur
ya İmparatorluk ailesi ve aris
tokrat lar ondan alış veriş yap
maya başlamışlar. 

Dok. No. 26 Tarih : 5 Şubat 1886 
Brooke K. tekrar Clarke Üs.'a 
yazarak bir önceki mektubunu 
teyid eder ve mektubun içeriği 
ile ekinde göndermiş olduğu 
Masonlukla ilgili Avusturya ce
za hukuğu kanun maddesi dola
yısıyla sansüre takılmış olabile
ceğine dair endişesini i fade e-
der. Aslında, her iki mektup ye
rine varmıştır, yalnız Masonluk
la ilgili kanun maddesi Bü L. 
arşivinden gelen evrağın iç in
den çıkmamıştır. 

Dok. No. 27 (a) 26 Ağustos 1930 
tarihl i mektup. 

26 Ocak 1888'de İstanbul 'da vu
ku bulan Masonik Balo organi
zasyonu ile ilgili 31 Aralık 1887 
tarihl i matbu sirküler mektup 
arşivde saklanmak üzere, işbu 
mektubun il işiğinde B ü r Sek.'e 
yollanmıştır. Mektubun yazıldığı 
1930 yılında 85 yaşında o lup da 
hâlâ İstanbul 'da yaşayan, söz 
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konusu balo komitesi başkan? 
J . U. Streater K. tarafından im
za sahibine, tar ihi kıymeti bü
yük evrak olarak veri lmiş. 

No. 27 

31 Aralık 1887 tar ihl i sirküler 
aslında bir iş bölümü ve tar i f i 
tal imatnamosidir. Sirkülerden 
bazı i lginç maddeler : 

Organize edenler: Oriental ve 
Bulwer Locaları . Başkanlığa İn
gi l tere Genel Konsolosu Sir 
Henry Favvcett davet edilecek. 

L o k a l : Teutonia'nın büyük holü 
geçmiş yılın aynı şartlarıyla k i 
ralanacak. Balo tar ih i : 26 Ocak 
1888. 

Giriş üc re t i : Hanımlar dahi l o l 
mak üzere 1 Türk Lirası. 

İngiltere Büyük Elçisine 2, İtalia 
Risorta Locası Üs. Muh.' ine 5 
bi let yol lanacak. 

Stamboul ve Levant Herald ga
zetelerine, gazete başına 30 s 
(?)'i geçmemek üzere birer i-
lan veri lecek. 

Aşağıda isimleri yazılı komiteler 
kurulacak: Dekorasyon, Işıklan
dırma ve Salon; Çiçek dekoras
yonu; Yemek ve içkiler; Kadın 
Tuvaletleri (Ladies' Rooms) ve 
Yaka süsleri (Rosettes). 

Dok. No. 28 T a r i h : 23 Şubat 
1889, imza sahibi Aznavour K. 

Aznavour'un Üs, Muh. olduğu 

anlaşılıyor. Locasını daha iyi i-
dare edebilmesi için aşağıda ö-
zeti veri len konuların cevaplan
dırılmasını Bü. Sek. Gray Clar-
ke'dan rica ediyor. 

1. Mark Mason, Rose - Croix, 
Templier Şövalyeleri gibi Maso-
nik derecelere sahip K.'ler ken
di üst derecelerinin alametler ini 
taşıyarak mavi Localara girebi
lirler mi? 

2. Kozmopolit İstanbul'da dün
yanın her yanından gelebilen z i 
yaretçi K.'lerin bağlı olduklarını 
iddia ett ik ler i Bü. L.'lann mun
tazam olup olmadıkları nasıl 
tesbit edilebil ir? İngiltere Bü. L.' 
sının tanıdığı muntazam Bü L.' 
ların listesi çıkarılabil ir mi? 

3. Rose - Croix, V.s. eşarpları 
ile ziyaretlerine gelen Grand 
Orient 'dan beratıı l 'Etoile du 
Bosphore L.'sı K.'lerini Locaya 
kabul edebil ir ler mi? 

4. Anayasa kitabının sayfa 2 
Bent 6 sında «Üs. Muh. L. da bu 
lunmadığı zamanlar 1 ci Na., o-
nun da yokluğunda 2 ci Na. L.yi 
idare eder» denir. Acaba, hiç 
Üs. Muh.İlk yapmamış bir 2 c i 
Na. yükseltme merasimlerini 
yönetebi l i r mi? 

5. Anayasa kitabının S. 59, B. 
9'unda «Acil durumlarda bir «E-
mergency» L s ı kurularak aday
lar tekr is edilebil ir... ancak, da
vetiyeler 7 gün öncesinden yo l -
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lanmolidır...» denir. Tekris dışın
daki işler için «Emergency» L.sı 
toplanabil i r mi? 

6. Aynı Bü. L.ya bağlı 3 L. bir
leşerek bir Şapitr Kurabil ir ler. 
Değişik 3 Bü L. ya bağlı 3 L. ay
nı muameleyi gerçekleştirebil ir 
mi? Örneğin, İngiltere Bü. L. sı , 
Prusya ya da Berlin Bü. L. sı ve 
Fransa Grand Orient'ına bağlı 
birer Loca bağlı oldukları Bü. L. 
ların muhaberatını temin ederek 
bir Royal Arch Şapitr i için berat 
temin edebil ir ler mi? Bü. L. ye
rine Bölge Bü. L. sı da olabilir 
mi? 

7. İmza sahibi Müslüman Türk
lerin kurduğu bir Locanın mü
hür baskısını i l işikte sunduğunu, 
bu Locaya davet edildiğini ve 
bu Locadan bir K.i kendi L. la-
rinda yeniden tekris edecekle
rini bildiriyor, 

Aznavour imzadan önce kendini 
şu cümleyle tanıtıyor: «Ben İs
tanbul 'da doğmuş bir Ermeni-
yim, 237 No.'lu Jordán L. sın-
da tekr is ile Jerusalem Şapit
ri nde ivkqf edildim». 

Dok. No. 29 Italia Risorta Loca
sının 15 Ocak 1892 tarihl i mat
bu sireküler mektubu. 

Özet: Birçok K. imiz L. çalışma
larının yalnızca tekr is, teklif, 
skrüten, dul kesesi ve ritüelin 
uygulanmasına dayalı o lduğunu 
iddia ederler. Oysa, sembolik 

dil imiz ulu bir eğit im aracıdır, 
görevimiz insanlık binası için 
kaliteli taşları ortaya çıkarmak, 
harici dünyada da masonik 
prensiplerin uyg u (anmaların ı 
sağlamaktır. 

Dok. No. 30 Courrier de la Cam-
pagne — Journal de Reims, 3 
KOSKTI 1912, pazar günü nüs
hası. Bu gazetenin «Clerical» 
(kilise taraf tarı , ant i masonik) 
olduğu, başlığının yanma el ya
zısı ile işlenmiştir, Balkan Har
binin neredeyse tümüyle meş
gul et t iğ i bir inci sayfadan bir
kaç başlık ve haber öze t i : 

«Edirne Muhasarası — Edirne 
haftaya düşer — Savaş Selani-
ğe dayandı Scutari ve Taraboş 
bombardıman edi ldi , halk panik 
içinde katedrale sığındı. — Yu
nan bahriyesinin başarısı (gece 
Selanik l imanına girebilen 12 
No.' lu Yunan torpido gemisi 
2700 tonluk Feth-i Bülent harp 
gemisini batırmış). — Manastır ' 
da A r n a v u t — Türk çatışması — 
Satrovrayada 5ci Yunan tüme
nine saldıran Türkler 1200 ka
yıp vererek geri püskürtülmüş, 
topları Yunanlı ların eline geç
miş — İstanbul 'dan gelen bir 
telgraf ise aksini iddia ediyor. — 
Türkler, Lüle Burgaz hatme tak
viye etmek üzere, Kırk Kiliseden 
30000 adet askerlerini geri çe
kince Bul ga rları n ü s * ü nd ek i 
baskı kalkmıştır. — Şevket Tur-
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gut Paşa kumandasında 20000 
asker Midia'ya çıkartma yapa
rak Viza üzerine ilerlemişler, 
ancak General Kutimçef kuman
dasında Bulgar ordusu Türk ç ı 
kartma birl iğini imha etmiştir. 
— Trakya'da Nazım Paşa ku 
mandasındaki Türk ordusunun 
durumu ümitsiz. — Bulgarlar 
Çorlu, Istranca ve Rodosto'yu 
ele geçirdi ler — Lüleburgaz — 
Viza hatı üzerinde çarpışmalar 
her iki ordunun aşırı yorgun düş
mesinden kesi ldi . — Bir İngiliz 
kruvazörü Çanakkale Boğazı'nın 
gir işine demir atarak İngiliz Bü
yük Elçiliği ile radyo teması kur
du. — Barham, Weymouth ve 
Medea kruvazörleri Malta 'dan 
doğuya doğru hareket ettiler. 3 
Fransız kruvazörünün de Sela
nik'le İstanbul'a (Boğaza) gide
cekleri tahmin edilmektedir. 
Genderlan Kruvazörü İzmir'e 
doğru yol alıyor. — Monteneg-
ro'da, Kuzey Ordusuna bağlı 
Vassoieviç Birl iği t ü r k l e r l e çar
pıştı, Türkler in kayıpları: 60 ölü, 
80 yaral ı . — Son Dakika: Bul
garlar Trakya'da ilerliyor. 

Claude Helley imzalı yorumda 
Jse, aşağıdaki anti masonik sa
tırı okuyoruz : 

«Türkiye'nin bu duruma düşme
sinin nedeni İtt ihad ve Terakki 
Cemiyeti yoluyla Fran masonlu
ğu ikt idara getirmiş olmasıdır..» 
Yazar, Masonlara karşı olan 
nefretinin nedenini Türkiye ör

neğini vererek izah eder, ve 
Fransa'yı ziyaret eden Türk he
yetiyle ilgili olarak şöyle devam 
eder: «Fransa'ya gelen ve en 
az .15 Mason ihtiva eden Türk 
heyeti aslında Grand Orient'.n 
misafir iydiler. «La Sincérité de 
Reims» L.sı de legesi 'Lenoi r K. 
Osmanlıları ülkelerinde cumhu
riyeti kurmaya teşvik ederek pe
şinden sulhçu bir orduya sahip 
Avrupa Birleşik Devletlerinin 
kurulmasının! önermişt i . Paris-
te ataşe militer olan Fethi Bey 
bu öneriyi hemen kabul ederek 
«Voltaire» Locasında «Türki
ye'de Franmasonluk Fransa'da 
oynamış olduğu rolü tekrarl ıya-
caktır» demiştir. Aslında Lenoir 
K.'in saçmalıkları «Asker olmı-
yan bir orduyu. . . Dünya Cumhu
r iyetini. .. Avrupa Birleşik Dev
let ler ini . . . istiyoruz» diyen Jules 
Ferry, Jules Simon, Jules Favre 
gibi diğer silahsızlanma müdaf i -
i lerinin söylediklerini eşekçe 
tekrarl ıyan Thomas K.'in söyle
diklerine benzemektedir. İki yıl 
sonra Fransa'da cumhuriyet ku
rulmuştur, ancak Almanya bu a-
rada İmparator luk mertebesine 
yükselmiş ve en zengin bölgele
rimizi zapt etmiştir. Türkiye'de 
Jön Türklerin yarattığı anarşik 
or tam yüzünden, Doğuda Yu
nam İmparatorluğunun tekrar 
tesis edilmesinin kaçınılmaz ol
duğu görülmektedir, ancak bu 
da Fransa'nın t icaret ine önem
li bir darbe indirecektir. Ayrıca 
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Doğudaki felaketler bize ders 
olacaktır ve herhangibir Paris 
Locası'nda Fethi Bey in ize rast
larsanız, Lüleburgaz savaş mey
danındaki Franmasonluğun ba
şarısını Fransa'da tekrar latmı-
y aca ğ ı m ızı ke n d i s i ne b i İd i r i n. 
Fransa'da üçgenin egemenliği 
Hrist iyan Balkan ülkelerinde 
Hilalin egemenliği kadar aşağı
layıcı ve ağır o lduğundan, Tan
rının yardımıyla, ülkemizi «Gizli 
Cemiyetler Rejimi»nin ist ibda
dından kurtaracağız. 

Dok. No. 31 18ci (Rose - Croix) 
Derecesinin rituel i v Murkides K. 
tarafından Lüleli Hendek 125, 
Galata, İstanbul'da Hicr i 1340 
tar ihinde basılmıştır. Tercüme
den J . A. Grant 180'dir. El yazı
sıyla not: H. 1340 = 1 Eylül 
1921 — 23 Mayıs 1922. 

El yazısıyla not: *H. 1340 = 1 
Eylül 1921 — 23 Mayıs 1922. 

Dok. No. 32 Tarih : 7 Nisan 1930 
5127 No.lu Tuscan L.sı Sekrete
ri Bü. Sek.e yolladığı mektubun 

ekinde kısa ömürlü Türkiye Böl
ge Bü. L.sının 1870 tar ihl i iç tü 
züğünü ekte yolladığını i fade 
etmektedir. 

— İngil tere Bü, L.sı arşivlerinde 
toplanmış Türkiye ile ilgili evrak, 
aslında 1910 öncesi ve 1950 
sonrası olarak ikiye ayrılabilir. 
1910 öncesinde İngiltere Bü. L. 
sından aldıkları beratlarla çalı
şan Locaları n yazışma la rın ı, 
1950'den sonra ise Türkiye Bü. 
L.sının Londra taraf ından tanın
ma amacı ile sürdürdüğü yazış
maları görmekteyiz. Bu arada, 
1910 -1950 arasında münferit 
birkaç mektup görülmektedir. 
Derlememin bu kısmı 1910'larda 
bitmeliydi. Ancak 1950 sonrasın
da tan ınma çabası içinde inti
zam araştırması 1910 öncesi 
Localarının akıbeti hakkında 
ışık tutmaktadır. Bu nedenle 45 
ve 51 No. dokümanlar ı bu çalış
maya dahi l etmeyi uygun bul
dum. 

Dok. No. 45 Tarih : 2 Temmuz 
1964 (Tam metin) 

TÜRKİYE'DE İNGİLİZ LOCALARI 

Constantinople (İstanbul) Kuruluş 
Kayıttan 

düşme 

988/687 
1121/819 
1193/891 

1041 

Oriental 
Deutscher Bund 
Bulwer 
Virtue (Arete) 

1856 
1860 
1861 
1864 

1949 
1884 
1895 
1890 
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Smyrna (İzmir) 

1108/806 Homer (Berat 1884'de 
teyid edildi) 1860 1908 

1198/896 La Victaire 1861 1894 
(Sön yazışma 1880 — Berat iade edild) 

1254/952 St. John's 1863 1894 
1864'den it ibaren çalışmamıştır. 

1014 Dekran 1864 1894 
(Son yazışma: 1876, Berat iade edildi) 

1015 St .Georges 1864 1894 
(Sön yazışma: 1867) 

1340 Sion 1870 1894 
(Son yazışma: 1876 - Berat iade edildi) 

Ephesus 

978 Eleusinian 1863 1894 
(Yıllarca çalışmamıştır) 

Bölge Bü. L.ları kayıt defter inde 
Türkiye için ilk tayin edilen Bö. 
Bü. Üs.nın tayin tar ihi 1861'dir, 
sonuncusu ise 1873'de gözük
mektedir. 

Kapanışlardan hiçbir i b i r Bü. 
L. kurmak maksadıyla olmamış
tır. 

Bü. L. zabıtlarına göre Bulwer 
L.sı 1894'de çalışmalarına de
vam edemediğinden kapanmış 
ve Beratını iadö etmişt ir . 

Haziran 1894'de (sayfa 410) İz
mir ' in 6 Locasından 5'i yıl larca 
yazışmada bulunmadıklarından 
(aidat ödemedikler inden ? - C. 
L.) kayıt lardan sil inmişlerdir. 1 
No.lu Homer ise bir K.in kişisel 
gayreti ile bir süre daha açık 

kalabilmiş, bu arada bu K.imiz 
diğer L.Iarın 'bazılarının beratla
rını da geri alabilmiştir. Homer 
L.sı 1908'de kayıt lardan s i l in
miştir. 

Birçok yıldır çalışmadığı için 
Eleusinian 1894'de sil inmiş. 

1884'de kapanan Deutscher 
Bund ile 1890'da kaydı sil inen 
Arete L.Iarrna zabıtlarımızda de-
ğinilmemiştir. 

1909'da yalnızca 687 No.lu Ori-
ental L.sı faal kalmıştı . Bu L.nm 
da kaydı , art ık toplanamadığın
dan, 1949'da sil inmiştir. 

Türkiye davasına yardımcı ola
bi lecek hiçbir husus eski Bö. 
Bü. L.sı zabıtlarında buluna
mamıştır, ve 1909'da kurulan 
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Türkiye Grand Orient' , i le Lo
calarımızın hiçbirinin il işkisinin 
mümkün olamadığı açıktır. 

Dok. No. 51 Tar ih: 9 Nisan 1968 
H. Carr K.'e yazılan Türk iye ile 
ilgili bu dokümanda Türkiye'de 
kurulan Bö. Bü. Har ın ın Bü. Üs. 
larının tayin tar ihler i ile isimleri 
veri lmektedir. 

1764 Dr. Dionysius Menasse, 
Ön. Bü. Üs., Armenia. 

1861 Sir (William) Henry Lytton 
Earle Bulwer, Bö. Bü. Üs. 

1869 J.P. Brown, Bö. Bü. Üs. 

1873 Stephen Soouloudi, Bö. 
BÜ. Üs. İstifa tar ih i : 1884. 

Scouloudi 'nin istifasından bu 
yana yeni tayin yapılmamıştır. 

Türkiyede Masonlukla ilgili bir 
dosya Bü. L. kütüphanesinde 
mevcuttur. 
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Macaristanda Masonluk Tarihi 

Yasef YOAF 

Macaristan' ın son iki asır boyunca geçirdiği karışık siyasi yaşamı 
Masonluğun tesisine tesir etmiş ve istikrarlı bir gelişmeye imkân 
tanımamıştır. 

Macoristan'dûn bahsedildiğinde yalnız bugünkü sinir leri nazari i t i -
bare almak yal niş olur. Macar istan, bugünkü topraklardan başka 
transi lvanyayı, Çekoslovakya'nın b i r bö lümünü ve Yugoslavya'nın 
şimalini ve kapsıyordu. Bu bölgelerde halen bile Macarlar ekseriyette 
bulunmakta ve Macarca konuşulmaktadır. Ancak muhtelif harpler so
nunda parçalanmış, Osmanlı işgali al t ında bulunmuş ve sonra Avus
turya imparatoruna devredilerek Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar 
Avusturya - Macaristan imparator luğu bünyesinde kalmıştır. 1918'deki 
kısa Cumhuriyet ve akabinde Bela Kun'un solcu rejimi kısa sürer, 
1920'de tekrar bir kral l ık şekl ine dönüşür (Trianon Muahadesi) ve 
Kral yerine naib Amiral Horty memleketi idare eder. 2ci Dünya Sa-
vaşı'ndan sonra bazı toprakları komşularına dağıtılır ve Rusya'nın 
kontrolunda b i r Halk Cumhuriyet i şeklini alır. Siyasi tar ihindeki bu 
çalkantı lar Masonluğa da tesir etmektedir. 

Macaristan'da 15'ci asırda aperat i f Mason Localarının bulunduğu, 
Kosova'daki (Kasha) Mihaly ve Elisabeth ki l iselerinde ve bazı mezar 
taş lan üzerindeki yazı ve sembollerden anlaşılmaktadır, Ayni sembol-
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ler Brasov'doki mezar toslarında da görülmektedir k i her iki Locanın 
birbir leriyle i l işkil i o lduğu zannedilmektedir. 

İlk Localar Alman ve Polonyalı BB tarafından kurulur. İlk Loca Brat is-
lava'do 1740 senesinde Viyana'daki b i r Ana Loca tarafından kurulur. 
Masonluk bu bölgede gel işmeğe başlar ve tanınmış Macar aristok
ratları Localara i l t ihak etmeğe başlar. 

1749'da Brasom Senatörü Senler, Brasov'da «Zu den drei Seulen» 
(ÜO SÜTUNDA) Locasını tesis eder. 1767'de «Sankt Andreas zu der 
drei Seeblattern» (Üc Nilüfer Yaprağında Sent Andre) Locası ve 24 
Nisan 1784'te Kont György Banffy tarafından Avusturya B.L.sına bağlı 
olarak bir Bölge B.Lsı kurulur. Büyük Üstad Kont Farkas Kemeny'dir. 
1785'te bu Bölge B.L.sına bağlı 125 Biraderin kayıtlı bulunduğu bilinir. 
Masonluğun aleyhine olmayan İmparator Joseph II (1780-1790) ve
fatından sonra Leopald H'nîn (1790-1792) imparator luğu müddetince 
Bölge B.L.sı ve Transi lvanya'daki bütün Localar uykuya mecbur edilir. 
1760 senelerinde Brazovican'da (halen Çekoslovakya) Prusyalılar ta
rafından esir edilen Hırvat subaylar memleketlerine döndüklerinde 
«Hadibaratsag» (Harp Arkadaşlığı) Locasını kurarlar. 

O sıralarda kurulan üc başka Loca ile 22 Ekim 1775'te bir B.L. kuru
lur ve B. Üstad Janos Draskovich seçilir. Bölgenin Şimalinde ise 
Varşova B. Locasına bağlı Localar 1769'da kurulur. 

Buda ve Peşte'de ilk Loca muhtemelen 1770'te «Nagyszivusag» (Ha-
yirseverli l ik) ismi altında bir askeri Locadır. 1776 - 78 senelerinde B. 
Üstad Draskovich Peste'de oturduğunda Buda'da ikinci bir Loca ku 
rulur ve sonra bu iki Loca bir leştir i l i r . Rusya Çarının oğlu lci Pavlov bu 
Locanın Biraderlerindendir. 

1781'de B. Üstad Draskovich Avusturya ve Macar Localarını bir B.L. 
olarak bir leştir ir ; ancak 1786'ya kadar oniki Loca 'kurulabilir. Bu arada 
Macar asıllı Biraderlerin l isan ve kül tür bakımından tesir leri hisse
di lmeğe başlar ve Mill i bir Masonluk ile b i r Macar kü l türü yayı lmağa 
başar. 

İlk Macarca dergiler, Macar İlim Akademisi , Tiyatro ve Mimari 
eserler Macar Biraderler tarafından gerçekleştir i l ir . 

Bazı Localarda İmparator Franz l l 'ye tenki t ler yapıldığı için ev
vela çalışmalar kısıtlanır ve 1795'te Localar uykuya yatar. Bu arada 
Avusturya'ya karşı ayaklanmada bazı Biraderler idam edil ir ve Mq* 
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sonluk tamomiy le yasaklanır. Bu durum yarımasır devam eder. Bu 
arada Almanya'da bir Macar Locası kurulur: 1845—«Zur Wahrheit 
und Freundschaft» (Hakikat ve Kardeşlik). Metternich dönemi de ay
nen geçer. 

26 Mayıs 1848'de İmparatorluğa karşı ihti lal esnasında Pestede 
«Kossuth Lajos a Disco Feny Haynalhoz» (Kutsal Isik Doğarkön 
Kossuth Layos) Locası kurulur ve böylece ihti lal in kahramanı bir Lo
caya ismini vermiş olur. Kossuth Lajos bir ara tekr is edi lmeden Üs
tatlık vazifesini üstlenir, bu durum kısa sürer, b i lahare Locanın is
minden Kossuth Lajos ismi çıkarılır. 1849'da Rusların dahi müda
halesi neticesinde Avusturya isyanı bastırır ve B.L. kurma çalışmaları 
akamete uğrar. 

1861 senesinde Macaristan'da kısmı özerklik ve Parlamento kurul
masından sonra 12 Birader «Szent Istvam» Locasını kurar ve bu Lo
caya yardım toplamak için Lewis Lajos B. Hamburg'a gönderil ir. A l 
man Biraderler evvela intizamı şart koşar la r : 

— Hükümetin Loca kuruluşuna izin vermesi, 

— Politik ve dini mevzuların görüşülmemesi. 

— Locada konuşma di l inin Almanca olması. 

Loca Macarca çalışmağa Israr ett iğinden görüşmeler kesilir. Bu ara
da İmparator Meclisi fesheder ve Masonluk gene menedilir. 

1867'de siyasi hava yumuşar ve Macar istan İmparatorluk bünyesin
de iç işlerinde müstaki l bir Kraliyet şeklinde kabul edilir. Artık Mer
kezi Hükümet dışında bi r Hükümeti ve Parlamentosu vardır. Mason 
olan Kont Gyula Andrasy başbakan olur ve Masonluk bu sefer ra
hatlıkla teşki lat lanmağa başlar. Evvela Masonluğu tanıtmak için 
Lewis Lajos B. 12 konferans verir ve 1869 Ekiminde Franmasonlu-
ğun yönetmenlikler ini Hükümette kabul ett ir ir. «Einigheit in Vater
land» (Anavatanda Birlik) Locası kurulur. Bu Loca İngiltere B.L.sı 
tarafından muntazam kabul edilir. Bu Locayı, Temesvar, Sopron, 
Bratislava, Buda ve Peşte'de diğer Localar takip eder. 30 Ocak 1870' 
te yedi Loca Bavyera B.L.sı patenti ile bir B.L. kurar lar. Derhal Frank
furt B.L.sı ve sırasiyle diğer B.L.lar yeni B.L.yi tanır. Localar çoğalır. 
Rit mevzuu ortaya atılır. Dış memleketlerde uzun müddet bulunmuş 
olan Biraderler alıştıkları r i t te çalışmağa arzu ederler. Tatbik ed i 
len rit «Saint Jean» rit i idi. İskoç ri t inde çalışmağa başlayan ve Grand 
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Orient de France B.L. patentini alan «Matyas Corvin» Locası İskoç 
ritinde çalışmağa başlıyan ilk Loca olur. 

Eski kuşak Masonları dışındakiler Masonluğa isteksiz davranmak
tadır. Bilhassa din i çevrelerin ve bazı hükümet yetki l i lerinin karşı 
çıkması işleri zorlaştırır. Bazı Localar uykuya yatar, seviyesiz k işi
ler Localara kabul edil ir. İki ayrı f i t i n mevcudiyeti bazı ayrı l ıklara 
neden olur. 1871 'de ayni B.L. nezdinde M r i t in bulunabileceği kabu l 
edilir; Ancak tam bir 'birlik teşki l i için onbeş senelik b i r çalışmağa 
ihtiyaç olur ve neticede T886'da Hükümetin izniyle B. Üstad Franz 
Pulsky başkanlığında bir Macar B.L.sr kurulur. Bu B.L.ya bağlı Saint 
Jean rit inde 26 ve İskoç r i t inde çalışan 13 Loca ve toplam 1831 Bira
der mevcuttur. 1871'den it ibaren 67 Loca kurulmuşsa da ancak 39'u 
yaşamını idame ett irebilmiştir. Bunların meyanrnda 1871'de kurulan 
«Galileo» Locası nihai uykuya kadar yaşamını sürdürmüştür. 

MACARİSTAN BÜYÜK LOCASI DEVRİ 

B.L. kuruluşu ile Macaristan'da Masonluk tam manasiyle gelişmeğe 
başlar. 

Bir Mabed inşa edilir ve 1896'da büyük b i r merasimle çalışmalara 
aç.lır. Bu açılışa Portekiz, Mısır, Java, New York, North Carol ing, 
New Hampshire, Belçika B.L.Iarı ve bazı Kardeş Localar katılır. 

Sosyal ve Kültürel faaliyetleri geliştirmek için bazı Localar Hayır Ce
miyetleri kurar. Bunlardan «Matyas Corvin» Locası «Halk Eğitimi Bir
liği Cemiyeti», «Humbolt» Locası «Gençler Kardeşlik Cemiyeti», «Regi 
Hivek» Locası «Fakirlere Yardım ve b i r Öğün Yemek Cemiyeti», «Ha-
ladas» Locası «Çocuklar için tat i l Cemiyeti» g ib i . . . Bu Cemiyetler
den bazıları halen faal iyetlerine devam etmektedir. 

Localar ayrıca 1977'de «Vilag» (Dünya) gibi günlük gazete ve bir
çok mecmua neşrederler. 

1900 senesinde bütün Localara teşmil olmak ve üzerinde çalışılacak 
bir sosyal program için tal imat ver i l i r : 

— Mill i kanunların tatbik şekl i , 
— Sosyalizm ilkeleri, 
— Çalışma kanunu, 
— Yüksek Hakim Heyeti reformu, 
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— Düelloya karşı savaş ve şekl i , 
— Dini yetkil i ler için reform, 
— Serbest ve kapalı oy kullanımı. 
— Her dine sahip kişi iç in bedelsiz eği t im, 
— Kadınlara haklar, 
— Tarım reformları. 

İlk olarak «Laszlo Kirayly», «Matyas Corvin», «Galileo» ve «Eötvas» 
Locaları bir l ikte çalışarak i lkeleri tespit iç in önayak olurlar. Bunları 
diğer Localar tak ip eder. Bu arada Masonluk yayılır ye diğer şehir
lerde Localar «kurulur. 

Birinci Cihan Harbi sonunda Peste'de 30, Buda'da 2 ve diğer şehir
lerde 51 Locada toplam 6000 Birader çalışmaktadır. Üç gazete (Kelet -
Sark, Deli - Cenup ve Vilag - Dünya) Localar tarafından yayınlanmak
ta ve hatta Harp sonrası görüşmeterinde uygun koşul lar elde et
mek için Hükümet B.L.dan devreye girmesini b i le istemektedir. 

21 Mart 1919 karşı devr imi ve Romen işgali ile Localar men edilir ve 
14 Mayıs 1920'de askeriye B.L. binasını basar ve binayı yağma eder
ler. Arşiv yok olur. Kurtarılabilen evrak ve k i taplar Mill i Müzeye ka l 
dırılır. (Bu evrağın çoğu 1945-46 senelerinde tekrar B.Lya iade edi l
miştir.) 

Masonluk gene yasaklanır ve Masonluğa karşı geniş bir kampanya 
başlatılır. Bu karara her ne kadar itiraz edilmişse de netice alınamaz; 
Hatta New York B.L. çabaları bile neticesiz kalır. Bu arada Masonik 
faaliyet gayr i resmi ve gizli olarak devam eder. B. Üstad ve bazı 
Biraderler dis memleketlere geziler ter t ip ederek durumu anlatmağa 
çalışırlar. Birkaç yüz Biraderin aileleri ile bir l ikte yaptıkları b i r ge
ziye tepki büyük olur. Masonlar sindiril ir. Macar istan'da Masonluğun 
uykuya girmesiyle 1920 i la 1938 seneleri boyunca Viyana'da ve Çe
koslovakya'da birçok Macar Locası kurulmuş ve oranın mevcut Lo
calarına da Macar Biraderler i lt ihak ederek çalışmalarına devam et
mişlerdir. 

Uyku devri İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam eder. 1945'te 
harp bit ince Rezso Mezei Birader B.L. binasının geri veri lmesini ta
lep eder. 23 Şubat 1945 tar ih inde talebi kabul edilir ve o tar ihte Hü
kümeti kurmuş olan Köylü Partisi Masonlukla iyi i l işkiler kuracağını 
beyan eder. 

B.L. uyanır, bina resmen 15 Aralık 1945 tar ihinde iade edil ir ve tami -
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ratı 1947'ye »kadar sürer ; Eski B. Üstatlar vefat etmiş olduğundan 
1946'da yeni seçimler yapılır ve B. Üstatlığa Geza Supko Birader 
seçilir. Amerika B.L.sı yardıma koşar ve 16 Loca faal iyete geçer. Sol 
eğil imli ve komünist ler in de tekr is edilmeleri ile Localarda poli t ikaya 
kayma ve solcu i lkelerin kabulü için faal iyet başlar, eski Biraderler 
bu duruma 'karşı çıkar ve komünizm ile asir i solculuğun Masonluk 
bünyesine aykırı olduğunu i lan ederler. Nihayet sosyal ist Hükümet 
Macaristan'daki Masonluğun Batı Masonluğunun ayni İlkelerine uy
gun çalışmalar yapabileceğini kabul etmez ve 12 Haziran 1950 ta r i 
hinde Masonluk yasa dışı i lan edil ir. O sırada son B. Üstad Marcel 
Benedek idi. 

Bu tar ihten it ibaren Macaristan'da Masonluk uykuda olup her tür lü 
Mason i k faaliyet yasaktır. 

Resmi görüş, sosyal ist devr imin, Masonluğun öğretmek istediği ve 
kendisinin b i le gerçekleşt iremiyeceğini devamlı olarak ilan et t iğ i i l 
keleri , Eşitlik, Kardeştik ve Hürriyeti, neticede gerçekleştirdiğini ve 
sosyalist eği t imi görmüş olan genç neslin artık Masonluk gibi bir 
Kuruma ihtiyaçları almadığıdır. 

Halen Macar istan'da Masonluğun varlığı İşçi Hareketleri ve Çalışma 
İnkılabı Müzesindeki b i r v i t r ine inhisar etmektedir. Bu vi tr inde İşçi 
hakları ve sosyal adalet için savaşmış b i rkaç Biraderin ismi ve bir 
önlükle bir iki ko rdon bulunmaktadır. Tabiyatiyle genç nesil bu ala
metlerin neyi i fade et t iğ in i bi lmemekte ve vitr inin önünden geçer
ken teşhir edilen -alametlerin neyi sembolize et t iğ in i anlamadan yo
luna devam etmektedir. B.L. binası ise İç İşleri Bakanlığı tarafından 
müsadere edilmiş olup halen Yabancılar Şubesi o larak kul lanı lmak
tadır. 

İşbu çalışmamı halen hayatta olan «GALİLEO» Locası Biraderlerime 
İthaf ediyorum. 
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MASONÎK ESASLAR 

Gene «Açılalım mı> Üzerine 

Derleyen: Ahmet AKKAN 

Geçenlerde, bir muhterem lo
cada yapılan bir panel nedeni 
ile . benim bi ldiğim 20 seneden 
beri - zaman zaman alevlenen 
ve günün konusu haline getir i
len «açılalım mı?» sorusu, bu 
kerre «açılalım» şekl inde ve 
yöntemlerinin tekl i f i «bazı kıvıl
cımlar yakmak» sloganı altında 
ortaya çıktı. Hatta «Mimar Si
nan mecmuasının içeriğinin b i
raz daha halka inmesi ve ma
son camiası dışına çıkarı lması, 
hatta muayyen b ir 'bedelle satı
lıp, ayrıca maddi menfaat temi
ni» tekl i f ler arasına gir ince, pek 
sayın Büyük Üstat Kaymakamı 
Suha Aksoy kardeşle yapılan 
bir konuşmadan sonra bu yazıyı 
yazma zarureti hasıl oldu. 
Kardeşlerim, eğer bir memleket

te f ik ir hürriyetine zincir vurulu-
yarsa, eğer b ir memlekette te
okrasi f ikr i , yavaş yavaş demok
rasiyi hakimiyeti altına alıyor
sa, eğer iktisadi çöküntü düze
lemez hale geliyorsa, taassup 
ve cehalet, saf iman ve bi l ime 
galebe çalıyorsa, müstebit ler, 
siyasi ve dini emelleri uğruna 
insanlara işkence yapıyorlarsa, 
büyük tehlike masonluğun de
ğil insanlığın karşısındadır. Bu 
arada masonluk ve masonlar 
i tham edil iyorsa, masonluğun 
ve masonların kendini müdafaa 
ve tanıtma için akt i f bir faaliye
te geçmesi, İNSANLIK DÜŞMA
NINA boy hedefi o lmaktan ileri 
gidemez. Bereket versin Türk i -
yemiz şimdilik böyle büyük bir 
tehl ike ve tehdi t karşısında de-
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ğildir. Ancak mevcut dış düş
manlar, masonluğu ve mason
ları tanımayan veya içeri sızmış 
tek tük sporadik vakalardır. 

Bu yazımda bu güne kadar söy
lenmiş, yazılmış, fakat muhtelit 
nedenlerle kardeşlerin ellerine 
geçmemiş olabileceğini düşün
düğüm, birkaç Eski, Temkinl i . 
Tecrübeli üstatlarımın f ikir leri
ni, h iç bir tef sir yapmadan sıralı-
yacağım.. . (Magister Dixit: Us
tam dedi ki...) 

Bü. Üs. Orhan Alsaç kardeşin 
Almanya'dan naklen yaptığı bir 
istatist iki çalışmada, anket ya
pılan : 

1 — Nüfusun % 85'i hayatların
da yalnız bir defa masonluktan 
söz edildiğini duymuşlar. 

2 — Bu % 85' in % 37'si ma
sonluğu reddetmektedir. 

3 — Masonluk hakkında bir 
şey bil iyor musun? sorusuna, 
% 77'si cevap vermemiştir. 

4 — % 23 Almanya'da mason
luğun yasaklanması f ikrindedir. 

5 — % 6'sı iyi f ikir beslemek
tedir. 

6 — % 6'sı sempati ve saygı 
duyduklarını söylemektedir. 

1968 Almanyası 'nda durum böy
le imiş, acaba 1988 Türkiye-
si 'nde durum ne olabil ir?.. 

— Cevat Memduh Al tar Üs. 
1986'da, «eğer mason, masonik 
hayatı içinde, eğit ici l ik ve öğ
reticil ik hizmetini gereğince uy
gulayabilecek bir seviyeye ulaş
mamış ise, onun açılarak deği l , 
aksine şu mabetlere kapanarak 
noksanını gidermesi gerekmez 
mi?., gerçek masonluk, tarihsel 
gelişim içinde, meydanlara dö
külmeye hiç bir zaman lüzum 
görmeden, Anderson yükümlü
lüklerinin, evrensel olduğu kadar 
mill i de olan içeriğinin bil in
cine varmış olarak bütün obe-
diyanslara yardımcı o lmuştur . . . 
Şurası iyice bil inmelidir k i , ma
sonluk dünyanın hemen, her ye
rinde, çoğunlukla sevilmemiş, 
benimsenmemiş, gizlice izlene
rek takip edilmiş, değişik me-
todlarla yok edilmek istenmiştir. 
Masonluğu «koruyan, çalışmala
ra ışık tutan ve anayasanın (tü
zük) uygulanmasına başlandık
tan sonra onu yaşatan ve yaşa
tacak olan tek güç meydan nu
tukları , dergi gazete polemikleri 
deği l , ancak ve ancak gelenek
lerine sımsıkı bağlılığıdır.» 

— Sahir Erman Üstat, «...ma
sonluğun düşmanları gerçeğin 
sesine karşı sağırdır. Kıskanç-
I klar, küçük dedikodular, her 
yerde skandal aramak hat ta 
icad etmekten duyulan zevkler, 
siyasi ihtiraslar masonluğu ko
lay ve tercih edilen b i r hedef 
haline getirmiştir ve her zaman 
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getirecektir. Masonluğun kuv
veti ve aynı zamanda çekici l iği 
geleneklerine bağlılığından kay
naklanır. Düşmanlarımızla sava
şa tutuşmak, onların seviyesine 
inmeği gerektir ir, çünkü si lah 
ve vasıtalar arasında eşit l ik 
yoksa, her savaş önceden kay
bedilmeğe mahkûmdur. Halbuki 
aynı si lahları kul lanmamıza va
karımız manidir. Bundan başka 
herhangi bir aleniyeti kabul e-
decek, haberleşme vasıtalarına 
başvurmayı karar laştıracak o-
lursak, bunu tam manasıyla yap
mamız gerekir; harici lerin bazı 
suallerine cevap vermek, fakat 
toplantılarımıza onları kabul et
memek, onların merasim merak-
lannı tatmin etmeyecek ve giz
lemeğe devam ett iğimiz diğer 
bazı hususların bulunduğunu id
diada devam 'edeceklerdir. Fa
kat tam bir aleniyet ise tam bir 
sükûttan çok daha zararlı ola
caktır. . . geleneğimiz sırrı koru
mak ve her nevi aleniyet tema
yüllerine karşı çıkmaktır. . . ba
sın kanferanslannın, gazeteci
lerle yapılan röportaj ların, tele
vizyon kameralarının gelenek
lerimizde yeri yoktur . . . kuvvet i 
miz ve bir manada cazibe kud 
retimiz sırrımızda, sükûtumuz
da, vakarımızdadır.» 

— Mehmet Fuad Akev Üstat 
«...masonluğun örgüt o larak hiç 
bir zaman ortaya çıkmadığı ma-
lumumuzdur. Fransız ihti lal i , A-

merikan Anayasası, İnsan Hak
ları Bildir isi, İstibdada karşı Gü
ney Amerika'daki Kurtuluş ha
reketleri , memleketimizdeki jön 
Türkler ve İtt ihadı terakki ce
miyetinde her zaman masonlar 
bulunmaktaydı. Fakat mason 
teşki latı , hiçbir zaman »bayrak a-
çıp sokağa inmemiştir. Bizim 
prensibimiz, localardan aldığı
mız nuru kendi şahsi kuvvet i
mizle etrafımıza yaymaktır. 

Bunda muvaffak olabilmek için 
de aramıza alaoağımız kişi le
r in, yüksek -vasıflı, temiz ahlaklı 
harici lerin arasından seçmemiz 
lazımdır. Bize karşı yapılan hü
cumlara, baskılara ve hatta ezi
yetlere, şimdiye kadar yaptığı
mız gibi , ancak, sükût ile mu
kabele etmeliyiz.. . ahlakı temiz 
olmayan, dünya görüşü dar, to
leransı mahdut, inancı kıt, ken
disini masonluğun yüce gayele
rine uyduramayan, ezoterik bi l
gilere kapalı, merhametsiz, kor
kak, kimseleri maalesef aramız
da görüyoruz. Bunların bazıları, 
sütunlarımızdan ayrılır, bazıları 
ise kalır. Ayrı lanların b i r kısmı, 
dış âlemde, masonluğa karşı b i 
rer tehl ike oluşturur. 

Sırlarımızı, isimlerimizi açığa vu
rur, yazılar yazar, k i taplar neş
reder hatta ant imasonik cemi
yetler kurar. 

Aramızda kalanlar ise teşki latı
mızı içten kemirmeğe devam e-
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derler-. Devamsızlık tembell ik
le, yersiz tenkit lerle diğer kar
deşlere kötü misal olurlar. İs
tekleri yerine gelmezse, ayrılık
lar yaratır, intizamı tehlikeye 
sokarlar. Bu iç tehlikelere karşı 
alacağımız tedbir lerden bazı
ları şunlardır: 

— Aramıza alacağımız haricile
ri çok sıkı bir elemeden geçir
mek. 

— Aldıklarımızın eğit imini de
vamlı olarak ve kusursuz bir 
şekilde yapmak. Usûllerimiz ve 
gayelerimizi onlara ciddi b i r şe
kilde anlatmak ve onları dış ya
şantılarında takibetmek. 

— Teşkilatımızın büyük anane
lerinin bekçisi olmak. Onlardan 
en ufak bir şekilde aynlmamak. 

— Dünya masonlarını biribirine 
bağlıyan intizamı hiçbir zaman 
gözden kaçırmamak. Masonluk 
tarihi bu yüzden meydana ge
len ayrılıklarla doludur.» 

ve nihayet, Mukbi l Gökdoğan 
Üstat, «...her muntazam karde
şin, obediyansı içinde Yeminine 
ve Geleneklere sadfk kalarak 
KENDİSİNİ gelişt irmeğe DE
VAMLI olarak gayret göstere
rek YENİLİKLER aramaması, ke
şifler peşinde koşmaması, asır
lar boyunca herşeyin arınmış ve 
EN İYİ kendini bulma yolunun 
böylece tesbit edilmiş bulundu
ğuna İNANMASI ve gördüklerini 

duyduklarını anlamaya çalışma
sı lazımdır, şarttır. 

Yoksa bu kardeşler hem vakt ini 
kaybeder, geri kalır; hem de et^ 
rafını rahatsız eder, çalışma a-
hengini bozar. . . HAKİKATİ ara
mak .hürriyeti ancak geleneksel 
kurallarımıza uymak şartı ile ge
çerlidir. Ayni yol lardan geçe
rek kendini bulmuş, her türden, 
binlerce BÜYÜK İNSAN bu GER-
ÇEK'in en sağlam delil idir. Sis
temde eksik aranmamalıdır. 

201 inci yılını doldurmakta ve 
hepimizin.. . , yeminle bağlı bu
lunduğumuz E. ve KSR Anaya
sası ile 264 üncü yılına giren 
muntazam BL'lar anayasasını 
bütün özellikeri ile Riti daha ni
ce nice 200 yıllar yaşatmasını e-
manet edeceğimiz, genç kuşak
lara iyice öğretmeliyiz ve öğren
diklerine iyice kanaat getirmeli
yiz k i , bizim geçirdiğimiz sıkın
tılı günler, seneler, onların da 
başından geçmesin; dolayısı ile, 
Ritin dünyaya ve insanhk'a yay
gın çalışmaları aksamasın, du
raklamasın, Kardeşlik ve Sevgi 
zinciri zayıflamasın. 

270 ve 201 yıldan beri noktası 
ile virgülü ile işleyen, hüküm sü
ren Anayasalar, sadık ellerde 
(NOVATOR)lerden (yenilikçiler) 
korunarak ve zamanın teknolo
jisi ne kadar gelişirse gelişsin, 
ondan hiç etki lenmeyerek Ebe-
diyete kadar devam edecektir. 
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Geçmişten alınacak en önemli 
DERS bu almalıdır. 

İmanlı, çalı şka n, vatan sever, 
mabette / atölyede muhafaza
kâr, hayatta, dış âlemde cesur, 
müteşebbis, teknoloj iye yardım
cı, MÜKEMMEL İNSANLAR ye-
yet işt i rmekte, şimdiye kadar a-
İman ve günümüzde de tatbik 
edilecek ve geleceğin hazırlan

masına yardımcı olacak, diğer 
bir öneml i derstir. 

Bu iki anayasa ile, Hürmason-
luğun yazılı olan ve olmayan 
kanun ve nizamları yüksek te-
vettür taşıyan kablolar gibidir. 
Bakacaksın, düşüneceksin ama 
dokunmayacaksın. Yoksa yok 
olursun. 

E.U.M. hepimizin yardımcısı ol
s u m 
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Adam Olma 

Ziya FIÇICIOĞLU 

Yazımın konusu «Adam olma» deyimine eş anlamlı olarak «İn
sanı kâmil» veya «Efendi adam» deyimlerinin de kullanıldığı duyul
maktadır. Hatta i lkokul kitaplarında bulunan «Adam olma» konusun
daki bir hikâyeyi hepimiz okumuştızdur. İnsanın yaşça büyümesi, iş-
güç ve makam-mevki sahibi olması başka, «Adam olımasu» başka 
şeydir. 

İste Masonluk sisteminin mükemmell iğ i ; esasen gelmiş ve geçmiş bü
tün «Adam olma» yollarının kurallarını bir araya getir ip, işler ve et
kin hole sokmuş olmasındandır. 

İnsanlar başlangıçta yaşamlarının devamı için gerekli hususları sağ
lama çabasında bulunurlar. Bunun için tahsi l yapar, sanat, meslek, 
iş-güç ve makam-mevki sahibi olurlar. Bu suretle yaşamlarını gü
ven altına alan ve almakta olanlar da ; «Adam olma» yolunun kural
larını öğrenme çabasında bulunurlar. Bunun iç in; düşünen, akıl ve 
hikmet sahibi , iyilik yapan, insanları seven, kusurları bağışlayıcı ve 
kendi hatalarını i t i raftan çekinmeyen, ahlâk, vicdan ve fazilet sahibi 
insan olma yolunda çalışmaya başlar. 

Operati f Masonluk; insanların yaşamlarının devamı için kurulmuş bir 
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topluluk olduğu halde; Spekülatif Masonluk, «Adam olma» yolunda 
çalışma için kurulmuş bir cemiyett ir . 

Yazımın bir inci bölümünde, insanların yaşamların» devam ett ir
me için olan çabalarını; ikinci bölümünde de; insanların «Adam o l 
ma» kurallarını öğrenme yolunda çalışmalarını anlatacağım. 

I — İnsanların yaşamlarını devam ett i rme için olan çabaları ; 

İnsanlar yaşantılarını »kırsal kesimde, köylerde ve şehirlerde olmak 
suretiyle bir b i r inden ayrıcalı bir şeki lde sürdürmektedir ler. Kırsal 
kesimdekiler; daha ziyade hayvancılıkla meşgul olup, hayvanların 
mevsimlere göre beslenmesi ve korunması için gezgicidirler. Köyler
de oturanlar ise; ekinci l ik ve ormancılık ile geçimlerini sağlarlar. Ekin
ler insan emeğinden çok tabiat koşul lan bağlıdır. Mevsimlere, bu
lut lara, rüzgârlara hükmetmek İnsan oğlunun elinde değildir. Köylü 
tarlasını sürüp, tohumunu toprağa at t ıktan sonra, sabırla hasat mev
simini bekler ve bütün varlığı ile Tanrı 'ya dua eder. Anadolu'ya gelen 
Türklerin büyük bir kısmı verimli toprakları bulunca zamanla toprağa 
yerleşerek ekinci olmuşlardır. 

Şehirl i geçimini zanaat, t icaret ve memuriyet le sağlar? Bu işler hay
vancılık ve ekinci l iğe oranla dûha çok insan oğlunun irade, akıl, ze
kâ, maharet ve sosyal münasebetler ine bağlıdır. 

Orta çağda; her esnafın ayrı bir teşki lâta, örf ve merasime uyumlu 
o lduğu biliniyor. Anadolu'daki AHİ teşki lâtı ve Localar bulunduğu 
gibi, Avrupa'da da taşçı ustalarının kurduğu Masonluk eşkilâtı vardı 
İnsanlar bu teşki lât içinde, kendi geçimlerini sağlâmaK için yaptık
ları çalışmaların güvenliğinin 'korunduğuna inanıyorlardı. 

II — İnsanların «Adam olma» yolunun kural larını öğrenme çabaları ; 
Bu bölümün kuralarının baş l ıca lar ı : 

a) Düşünmek, 

b) Akıl ve hikmet sahibi olmak, 

c) İnsanları sevmek, 

d) Kusurları bağışlayıcı olmak, 

e) Kendi hatalarını i t i raftan çekinmemek, 

f) Ahlâk, v icdan ve fazilet sahibi olmaktır. 
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0) Düşünmek, 
Maddî ve manevî olaylar arasında bulunan «münasebetleri keşfetmek 
demektir. Buda bizi i l im, fe lsefe ve dine götürür. Bunların hepsi so
yut faal iyetlerdir ve büyük nisbette di l ve semboller sistemine daya
nır. Düşünce, tabiata ve eşyaya dayandığı takdirde, kendisine sağ
lam bir zemin bulabil ir . Fakat düşünce, genell ikle kendisine daha ya
kın olan kelimelere dayanır. Felsefede görüldüğü üzere, kelimelere 
dayanarak da hakikate erişmek mümkündür. Kelimeleri kul lanmada 
bir bi lgi, öğrenim, tecrübe ve maharet gereklidir. Aydınlar genellikle 
kelimelerle düşünen, sosyal münasebet kuran ve tesir eden insanlar
dır. Kelime, düşünce ve hayallerle oynama; hayvancı, ekinci, tüccar 
ve zanaat erbabından daha farkl ı bir hava verir. Kendilerini tabiat, 
hayat ve maddenin ağar l ık lanndan kurtu lmuş hisseden aydın veya 
düşünce erbabı, hürriyeti bütün varlığında hisseder. Aydınlar varlığı 
yukardan seyrederken; maddeye, işe, günlük hayatın zaruretlerine 
bağlı insanların gördüklerinden daha güzel manzaralar ve güzellik
ler görürler. 

b) Akıl ve hikmet sahibi olmak; 

İnsanı diğer bütün yaratıklardan ayırıp üstün ve şerefl i yapan en 
büyük özelliği akıldır. Akıl , gerçeği olduğu gibi kavrama, görüş ve 
düşünüşte isabettir. Fakat, kül tür çalışmaları olmayınca akıl, kör 
inançlardan kurtutamaz. 

Konfüçyüs; insanın üç yoldan akıllandığını söy le r : 

1 — Düşünmekle, ki bu en değerlisidir. 

2 — Takl i t etmekle, k i bu en kolayıdır. 

3 — Yaşayarak, k i bu da en acısıdır, 

Ritüelimizde I. Nazır; «Düşünce söz ve işlerimizi Tanrı'nın en büyük 
vergisi olan aklın ve.edindiğimiz tecrübenin ışığı altında gözden ge
çiriyoruz. İyiyi, doğruyu ve güzeli aramakla amacımıza ulaşabilece
ğimize inanıyoruz.» demektedir. İnsanlık tar ih in i etkisi altında tutan 
en büyük gel işim; zekânın durmadan olgunlaşması ve her tür lü ger
çeğe ermek ve kavramak çabası, i ler lemekte olmasıdır. 

Sokrat; «Özgürlüğü hikmet sağlar.» diyerek hikmeti bi lgi temeline 
oturtmaktadır. Hikmet; eylemde bil inç olduğu kadar, insanın yaratı
cılığıdır. Mari fet l i o luşu, aöıl gerçeği bulması, hayatın güçlüklerine 
uyabilmesidir. Sakrat ' ın sözünü ett iği bi lgiden kasıt, özgür düşünce-
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dir. Özgür düşünceye düşen ilk iş kendini tanımasıdır. Hayat kendini 
bilme sayesinde renk, anlam ve yüce zevk kazanacaktır. 

Mevlâna Celâlett ini Rûmi; «İnsan konuşan hayvandır derler. Şu halde 
hayvanirk tarafının gıdası; şehvet verici şeyler, maddî arzuları ve 
hırslarıdır. Özünün yani insanlık yönünün gıdası ise; aşk, bi lgi ve hik
mettir.» denhiştir, 

Hz. Muhammed de; «Bir k imsenin bîr k imseye hikmetten üstün ar
mağanı olamaz. Tatlılık ve şefkat, lütuf ve acıma ile Al lah korkusu 
'hikmetin başıdır.» demiştir. 

Ritüelimizde; «Masonlukta ilk ve son adım, kendi kendini daima kont
rol etme ve bu sayede doğruyu, iyiye ve güzele yönelmektir . Ancak 
bu suretle insanlar arasında iş ve el bir l iği kurulabil ir. Böyle birey
lerin rçıeydana getirecekleri toplumda; akıl ve hikmetin kurduğu, 
kuvvetin gerçekleştirdiği ve güzelin süslediği muhteşem bir yapı gibi 
y üksel ebi I i r.» d en i Imekted i r. 

c) İnsanları sevmek; 
Ritüelimizde; «Her şeyin esası insanları sevmektir. Bu sevgi ve onun 
belirt isi olan merhamet ve hiç bir karşılık beklemeden yardım, o ül
kü Mabdinin taşlarını bir leşt iren harçtır. Bu sevgiye insanları bir b i 
rine çeken kuvvet de diyebiliriz. Bunun tersi olan güçler; k in, peşin 
yargılar, bencil l ik ve katı yürekl i l ik bizi o ülküden uzaklaştırmaya ça
balar. Masonların ödevi, bu çözücü güçlere kendini kaptırmamaya ça
lışmaktır.» denilmektedir. Kesin doğruluk: manevî temizl ik, kesin özge
cil ik ve insan sevgisidir. Tekris sırasında Üstadımuhterem; «Masonlar 
birbir lerine kardeş derler, ama kardeş olmayanları da severler, çünkü 
aslolan, insanları sevebilmektir. Sevgi ateşinin parladığı yerde kör 
inançların doğurduğu karanlık ve düşmanlık barınamaz.» denmek
tedir. 

Hz. İsa İncil 'de; «Düşmanlarınızı sevin, size eza edenler için dua 
edin.», «Sadaka verdiğin zaman sol el in sağ el inin ne yaptığını b i l 
mesin demiştir. 

Konfüçyüs; «Üstün insan, tarafgir l ik ve bencil l ik nedir b i lmeden her
kese karşı »iyi niyet besleyen adamdır.», «Seçkin kiş i iç değerleri ve 
olgunluğu; bayağı kişi de, dünya değerler ini sever.» demiştir. 

d) Kusurları bağışlayıcı olmak; 
Manevi süslenmeyi savunanlar; kin, hiddet ve öç alma yerine barış 
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ve hoş görüyü ele o lmakta ve bu sayede adalet ve barışa ulaşmanın 
mümkün olduğuna inanmaktadırlar. 

Hz. Muhammod; «Seni yoksun edene ver, sana kötülük edeni bağışla, 
sana gelmeyene git.» demiştir. 

Hz. A l i ; «Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz, fakat vatanı
nıza ve milletinize fenalık eden bir k imseyi asla affetmeyiniz.» demiş
tir. 

Hz. İsa; «Kötüye karşı koma, eğer biri seninle mahkemeye gidip se
nin gömleğini almak isterse, ona abanı da bırak. Senden dileyene 
ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme.», «İnsanlara suçlarını ba
ğışlarsanız, semavî «babanız da size bağışlar.», «İnsanların size her 
ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın.» demiştir. 

Mevlâna; 

«Şefkat ve acımada güneş, 
İnsanların kusurlarını görmede gece, 
Yardım ve cömert l ikte akarsu, 
Öfke ve sinir l i l ikte ölü, 
Alçak gönüllülükte toprak gibi ö l . 
Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol.», 

«Alçakların huyu budur; sen ona iyilik edersen o sana kötülük yapar. 
Hayır sahibi insana iyilik yaptığın zaman senin bir ine o yediyüz ve
rir.», «Sana yapılanlara karşı deniz gibi o l ; denize nekadar taş atar
larsa dibe çöker. Yıllar nice taşları kum, nice kumları da inci yapar. 
Öfkesini yenen de hikmet denizinde gerçeklik incisi bulur.» demiştir. 

e) Kendi hatalarını i t i raftan çekinmemek; 
Ritüeiimizde; Yanlışlarınızı ve eksiklerinizi bi lmeniz yetmez, bunları 
it iraf etmek cesaretini de göstermeniz lâzımdır.» denmektedir. 

Hz. A l i ; «Bir hata işlediniz mi onu i t i raftan çekinmeyiniz. Eğer böyle 
yaparsanız, o hatayı görmüş olanların aleyhinizde verecekleri hük
mün önüne geçersiniz.» demiştir. 

İnc i rde de; Kabahatlerini örten muvaffak olamaz, fakat onları itiraf 
edip bırakan merhamet bulur.» denmektedir. 

f) Ahlâk, vicdan ve fazi let sahibi olmak; 

Masonluğun esas konusu ahlâka dayanmaktadır. Başlıca özell iği de, 
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özgür ve iyi ahlâk sahibi olmaktır. Ahlâk; f i lozoflar tarafından ortaya 
konmuş bir problem olmayıp, belk i insanlığın varoluşuyla bir l ikte 
var olagelen ezelî bir problemdir. Bütün toplumlarda iyi ve kötünün 
ne demek olduğu, iyinin ahlâkî ve kötünün ise gayrı ahlâkî olduğu 
bil inen ve manalandırı lan birer kavramdırlar. Bir davranışın ahlâkî 
ve gayrı ahlâkî o luşunun tayininde; insanın iradesine yön veren oto
ritelerin gerisinde; ister akıl ilâhî güç (Tanrı), ister top lum bulunsun, 
hepsinin bir leştikleri nokta; insan iradesinin hür olması gerekmekte
dir. Aksi- takdirde iradenin sorumluluğunun bi r manası kalmaz. 

Halk arasında ahlâk ve ahlâklı o lmaktan ayrı olarak bir de «Vicdanlı 
oImak»tan söz edilir. Vicdan; insan fii l ve hareketler inin ahlâkî de
ğerini takdir ve tayin etmek kabil iyetidir. Başka bir tar i fe göre; İnsan 
düşünür ve muhakeme eder ve sonunda bir karara varır ve hareket ini 
düzenler. Kısacası ahlâkın denetimidir, denilebil ir. Yani ahlâkta bir 
seçme vardır; ancak bu seçme, davranışların ahlâkî olup olmamasını 
bir terciht ir . Halbuki v icdandaki seçme; ikinci derecede bir seçme 
yani ahlâkın bir nevi denetimi oluyor. İnsan ancak vicdan sayesinde 
kendi davranışlarının ahlâkî olup olmadığını kontro l edebilir, 

Ritüelimizde; «Bir Mason toplum hayatının her görüntüsünde hak ve 
gerçek bi ldiği kanaat inden ayrı lmaz; çıkar, varlık ve gösteriş tu tku
larına dostluk, arkadaşlık etk is ine kapılmadan, şan ve şeref peşinde 
koşmadan amacına ve ülküsüne ulaşmaya çalışır. Masonluğun vic
danımıza yerleşt irmek istediği önemli i lkelerden bir isi işte budur.» 
denilmektedir. 

Masonlar, v icdan ve bi l inci güçlendir ip yükselten ve törel f ikir leri des
tekleyen bi r nitelik vermeye çalışırlar. İyiyi kötüden, faydalıyı zararlı
dan ayıracak olan bi lgi «Erdem» yani «Fazilet»tir. Bilginin eseri o lan 
işler, insanda bütün «Haz»ların kaynağı olur ve bi lgi insanı mutlu 
kılar. 

Sokrat 'a göre; bütün faziletler bilgiye dayanır. Fazilet; insanın ken
dini bi lmesi tanımasıdır. Bu bi lgi ; e lde edeceğimiz tek bi lgidir. Bilgiye 
kollarını açan insan fazilete doğru ilerler. İlk görev gerçek bi lgi edi
nilmesi, i leriyi öteleri görebilmeyi i lke b i lme olduğu ortaya çıkmak
tadır. Çünkü bütün bir hayat, bu gerçek bigiyi, isabetli ve derin görüş 
ve sezme, yani hikmet üstüne kurulmaktadır. 

Bazı kimseler özel çıkarları araya gir ince; zulüm, hıyanet, kıskançlık 
veya korkaklığı benimser. Bazı kimseler de görünüşte gerçeği ve 
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iyil iği «sever görünür tokat günlük işlerinde tcrmamiyle değişirler. Bu
nun tek sebebi, özel çıkarlara yenilmek, daha doğrusu kişisel güdüm 
gücünü kaybetmektir. İnsanı iyiye ve doğruya yönelten iç kuvvet 
insanın kendi iradesine hakimiyet çabaları i lerledikçe; insan bir ta 
raftan olgunlaşır, bir taraf tan da bilgi ve tecrübesi artar, ruhî şuur
dan ahlâkî şuura geçer. 

Ritüelimizde; «Herkes düşünür, duygusuz insan olmaz. Fazilet ve be
cerikl i l ik; düşünceyi ve duyguyu, kendini düzeltmeğe, insanlığın iyiliği 
uğruna harcamaya çalışmak, geçioi o lmaktan kur tararak bir ilkeye 
bağlı, yapıcı, bi l inçl i b ir güce dönüştürebilmektir.» denilmektedir. 

Hz. Muhammed; «Fazilet ehl inin faziletini ehli bil ir. İnsanın sözü, fa
zilet ve olgunluğunun del i l i , f ik ir ve kalbinin tercümanıdır.» ve diğer 
bir Hadisinde de; «İmanlılar eşitt ir ve kardeştir, hiç kimsenin kimseye 
üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletl i olandadır.» de
miştir. 

Eflâtun; «Servetler insana fazileti kazandıramazlar, fakat fazilet ser
vetleri kazandırır; çünkü fazilet tüm servetlerin kaynağıdır.» demiştir. 

Mevlâna; «£y insan ruhuna dön ve onun faziletlerini tamamlamaya 
çalış, çünkü sen vücudunla deği l , ruhunla insansın.» demiştir. 

Konfüçyüs; «Kim fazilete dayanarak insanları yönet irse, kutup yıldı
zına benzer. Kendi yerinde durur, t ü m yıldızlar onun çevresinde dö
ner.» 

Ahmet Mithat efendi: «İnsanın ir fan ve faziletinin insanlığa olan hiz
met çabasını, insanlığın genel manevi gözü görüp takdir eder.» 

Ç i çe ro : «Fazilet kötülüğü yapmamak deği l , işlenmiş kötülükler i ba
ğışlamaktır. 

Mütenebbi ise: «İnsanların çoğuna göre iyilik yapmak şöyle dursun 
kötülüklerden çekinmek bi le fazilet sayılır.» 

İstiklâl Marşının şairi Mehmet Akif; insanlardaki Allah korkusunun 
onları fenalıktan çekinmeye ve iyilik etmeye yönelten bir otokontrol 
olduğunu ve Al lah korkusu olmadığı takdirde, bu iyilik duygularının 
da kaybolacağı inancı ile bir şi ir inde şöyle demektedir. 

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır, 
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 
Yüreklerden çeki lmiş farzedilsin havfı Yezdanın, 
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Ne irfanın kalır tesir i ka f i yen ne vicdanın. 

Bu şiiri daha iyi anlamak için çağımız konuşma dil ine çevirel im. 

Ahlâka yüksekl ik veren; ne insanın içindeki iyi ile kötülüğü ayıran 
duygu, ne de bilgidir. 

İnsanlara iyilik e tme ve fenalıklardan kaçınma duygusu, insanların Al
lah konkusundandır. 

Yüreklerden Al lah korkusunun çeki lmiş olduğu farz edi ls in, 

Ne bi lginin ne de insanlara iyilik e tme ve fenalıklardan »kaçınma duy
gusunun etkis i katiyen katmaz demişlerdir. 

Ritüelimizde Üstadımuhterem; «Olgunlaşabilmek için en »başta gelen 
şey, açık yürekl i olmak ve hakikat ten kaçınmamaktır.» deni lmektedir 
Fazilete erenlerdir k i , kendi benliklerine olduğu kadar insanlığın mut* 
luiuk ve esenliğine yararl ı olabil ir ler. Masonun fazilet ve hikmet sa
hibi olmasıda yeterl i olmayıp; bunun olumlu bir çaba i le topluma ya
rarlı olmasını uygulamada da korkusuz olması gerekmektedir. 
Buraya kadar anlattıklarımı özetlersek; «Adam olma» özelliği edine
bi lmek iç in, insanların yaşamının devamını sağlamak amacıyla yap
tıkları iş-güç sahibi o lma çabalarına ek olarak, düşünen, akıl l ı , hik
metl i , insanları seven, kusurları bağışlayıcı, kendi hatalarını it iraf
tan çekinmeyen, ahlâkl ı , vicdanlı ve fazi let sahibi olması ve bütün 
bu özell iklerini kendi benliklerine olduğu kadar, insanlığın mutluluk 
ve esenliğine yararlı olabilecek çalışmalarda bulunması halinde, bir 
«Üstün insan» yani «Adam olma» özell iğini kazanmış olmaktadır. 
Mason kardeşlerimin de bu yolda çaba harcadıkları memnuniyetle 
görülmektedir. Bu ağır konuyu biraz renklendirebi lmek için Aşık Vey
sel' in bir şiir ini okuyarak yazıma son vereceğim. 

Gezerken aklımın evine vardım 
Akıl g i tmiş f ikir evde yoğ idi 
Üslubum takındım usulca sordum 
Akılın evinde hırt hış çoğ idi 
Baktım k i gayrete durmaz çalışır 
Tamah onu görür güler yılışır 
Kanaatla tamah durmaz sürtüşür 
Tamah bi lmem kimden almış öğüdü 
Baktım ki yalan geldi diki ldi 
Gerçek geldi, yalan kaçtı sıkıldı 
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Ararken gerçek le yalanı buldu 
Hele görsen orda seyir çoğ idi 
Fikir geldi düzenledi o şan 
Döğ^ döğe barıştırdı onları 
Kahrett i yalanı kovdu dışarı 
Pişmemişti yalan daha çiğ idi 
Akıl bezirgandır gezer getir ir 
Muvazene onu tartar oturur 
Zihin çeker ambarına götürür 
Fikir orda hükmü yürür bey idi 
Sahavet tamaha vurunca yıktı 
Hırs meydana bir velvele bıraktı 
Sabır hırsın duluğuna b i r çaktı 
Kin ve kibir ele aldı ağıdı 
Yalanı görünce bereket kaçt ı 
Vicdanla yalan bir kavraşt ı 
Vicdan yalanları çiğnedi geçti 
Her ana doğurmaz böyle yiğidi 
Bunların hepsi mevcut Veysel'de 
Yoktur diyeceğim emmare elde 
Çamurum karışmıştır temelde 
Sabur bunun hepsine bağ idi. 



Eski Mısır'da Tanrılar, 
Semboller, Ritueller 

Orhan TANRIKULU 

Bugün, Mısır'daki piramit ler in, 
insan zekâsının, gücünün, ma
tematik ve mimari bilgisinin dev 
anıtları olarak yükseldiğini söy
leyebiliriz. Bu Anıt - Mezar'lar, 
Mısır öğreti ler ine göre ölümden 
sonra da yaşamın devam ettiği 
inancıyla 'en iyi ev kendi evim
dir' felsefesi doğrultusunda ö-
lünün hayattayken sevdiği her 
tür lü araç, gereç, giyecek, yi
yecek ve benzeri malzemeyle 
donatılmıştır. Bu mezarlardan 
bir inde bulunan b i r bileziğin ü-
zerindeki süsler ilgi çekicidir: 
Tanrı Horus 'un herşeyi aydınla
tan gözü. . . 

Bugün, sanat, din, mimari yanın
da pozitif bi l imlerde ulaştıkları 

nokta astronomi, matematik, 
geometr i ve fizik konularındaki 
bilgi lerin çoğunun yok olmasına 
rağmen elde olanlarla bile tüy
ler ürpert ic i bir ileri uygarlık 
gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Tanrı Sembolleri: 

Ternu, yaşayan ilk İnsan Tan-
rı'dır. Hanedanlık öncesi öğret i 
lerine göre Temu'nun fiziksel 
bedeni ile tanrısallaşan ilk in
san olduğuna İnanılır. Onların bu 
gücü edinmeleri Tanrı 'nın oğlu 
olma gücünü verir. Ternu etrafı 
kırmızı çelenkle çevril i beyaz bir 
taç taşır. Bu, yalnız onun ruh
sal gereksinmelerini karşı lamak 
için fiziksel vücudun (dış gfarü-
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nüsün) ruhsal tabiata (iç görü
nüşe) dönüştüğünü gösterir. 
Temu ve Osiris insan başlı t an 
rılar olarak gösteri l ir. 

Osiris, ' i lk ölü insan Tanr ı ' ola
rak anılır. Çünki f iziksel yapı. 
vücudun insanın gerçek benl iği
nin geçip gitmesiyle oluşan de
ğişimden sonra ölüm denilen 
değişime uğrar. Osiris de Temu 
gibi insan başlı f igür ile göste
rilir, beyaz taç taşır ama onun 
kırmızı çelengi yoktur. 

Amen ya da Aman, Tek Tanrı 
nın simgesidir. Öteki tanrı lar o-
nun görüntüsüdür. Evrensel ze
kâyı simgeler. Gizli ama, hare
ket ler i ve yaptıklarıyla bel i rgin
leşen b i r kavramdır bu . Benlik, 
ruh, birtanelik, bu Tek Tanrı'nın 
nitelikleridir. 

Ra, Evrensel Bil im'in simge
sidir. İnsanda kişisel bil inci sem
bolize eder. Bilinç, Ruh ya da 
Kişisel Zekâ'nın algı lama kapa
sitesidir. 

Isis, hareket etkeninin, iş ' in, f i -
Ü'in göstergesi olduğunun s im
gesidir. Mısır Tanrıçalarının en 
büyüğüdür. En yüksek konum
dadır. Çünki ideal, vefa, bağlılık, 
sevgi gibi en yüksek duygulara 
sahiptir. Cennetin Kraliçesidir. 
Sothis yıldızı da İsis'in sembo
lüdür, yeni yılda ortaya çıkarak 
Nil ' in taşkınlarını haber verir. 

Maat, gerçek ve adalet ' in tanr ı -

çasıdır. Sembolü iki tüydür. 
'Doğru olduğuna inandığın bir-
şey eğer günah değilse mutlak 
tüyden daha hafift ir! Bu da gö
rev ve yetkinin günahıdır' felse
fesini sembolize eder. 

Tefnut, Aslan başlı Tanrıça o-
larak cesaret in sembolüdür. Bi
linçli bir inançtan gelen bilgi 
anlamında 'doğru'nun karşılığı 
olarak kullanılır. Eğer bir Tan
rı kendisini iki Tanrı olarak gös
terirse zihinsel işin görüntüsü
nü belirt ir. Tefnut, diş i ya da 
kolay algı layan aklın simgesidir. 
Ptah, hayatı verendir. Kendin
den doğmuştur. Gelişmiş, yük
sek b i r tabiatın sembolüdür. 
Yolları açar. Bu da gerçeği bil
mek ile sonuçlanır. 

Khepera, 'o lmak' anlamına ge
lir. Yaratıcı olarak Ra ile aynı 
güçtedir. Sembolik olarak Tan
rısal Tasarım olarak bilinir. İn
sanın hayal, tasarım, yaratıcı 
gücü gibi etkenlerinin sembolü
dür. Önceleri 'yeniden doğan 
Tanrı ' diye adlandırılırdı, sonra
ları 'yeniden varolan Tanr ı ' den
di. 

Sati, güneş dünyayı aydınlattı
ğında o da insan zekâsını do
ğanın t insel gücüyle aydınlatır.. 
Tanrıça Mut, Sevginin evrensel
liğinin bağlayıcı gücü'nün sem
bolüdür. Bundan ötürü Cennetin 
hanımefendisi olarak tanınır. 
Akbaba, Tanrıça Mut 'un sem
bolüdür. Mezar resimlerinde 
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Kraliçe Nefert i t i 'n in başındaki 
bu sembol, Aida operasında 
Amneris 'in başı olarak kullanıl
mıştır. 

Öteki Semboller ve Düşünceler : 

Defne, bütün klâsik -öğretilende
ki gibi onur, ün, şan ve şeref 
simgesidir. 

Nilüfer, su içinde yetişen bir ç i 
çek olarak su sembolizmasını 
taşır. Su, yaşam ekmeğinin ya
ratıcısı ve öncüsüdür. Bütün Mi
toloj i lerin oluşmasındaki ilk ö-
gedir, ilk şekil lenmedir. Var o-
luşun, öz 'ün anasıdır. 

Nilüfer de onun hayat verdiği 
kendi bağrında yaşayan ürünü
dür, 

Göz'ün sembolizması: 

Samuel Bireh'in 1887 yılında 
Londra'da basılan 'Ölüler Kita
bının Cenaze Ritüel i ' adlı eseri
nin 17. bölümünde hiyerogli f lere 
dayanarak söylediğine göre: Es
ki Suriyeli ler dediğimiz Aramik 
toplumu ve Yahudi lerde de kul
lanılan Patcr kelimesinin açıkla
mak, yorumlamak anlamında 'a-
çılmış, etrafını görebilen göz' o-
larak açıklandığını görüyoruz. 
Bir başka kaynakta 'Gerçek yo
rumun artık kalmadığını ya da 
halka açıklanmadığını söyleye
rek şu uyarıda bulunuyor: Mısır 
öğret i ler ine göre 'Gerçeği bil
mek gerçeğ i n kend i s id ir. . . ' 

Bu açıklama bizi bir konuya yö
neltiyor: Aklın Gözü ya da Ho-
rus'un Gözü. 

Akıl ve Adalet Tanrıçası Maaî' ın 
kanunlarını korumak ve yürüt
meyi kendisine görev edinen 
Tanrıça Isis'in oğlu TanH Horus 
der k i : 'Yaşamınıza amacınız 
doğrul tusunda devam edin, var
oluşunuzun iradesi doğrul tusun
da yürüyün' . . . Mısır öğretisine 
göre bu insanoğlunun düşüşü 
olmadığını gösterir. Horus 'bü
tün gören gözler i ' savunur. 

Mısır'da çıraklığın son aşaması 
aydınlanmadır. Bu 'ışığa kavuş-
ma'dır... Mısır dini 'Aydınlanma 
Dini ' olarak tanımlanır. 

Tekrls töreni sembolizması: 

Ölüler Kitabı'na göre Tekris, ya
ni Kabul Töreni 'Yaşam'ın yara
rınadır. Rahiplerin uyguladrkları 
gibi 'Ölüm'ün yararına değil . 
Bu tören bütün olanaklar orta
ya koyulduktan sonra varılan 
Tekris ' in bi t iş kapısıdır. Mısır'ın 
geleneksel esoterik, yani Gizli 
Akıl felsefesinin öğret i ve me~ 
todları büyük önem taşır. 

Mısır'da Tekris Töreni Ritüeli 
başlıbaşına bir çalışma konusu
dur. Oysa burada kısaltarak su
nacağımız gir iş bölümü çok şey
ler öğretmektedir: Tekris vücut
tan çıkmamış olan Ruhun, İki 
Gerçeğin (Yaşam ve Ölüm) sü
tunla salonunun dış kapısına u-
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taşmasını temsil eder. Bu töre
nin metni rahiplerce yasaklan
dığı için dolaylı olarak anlatı l 
dığı üzere Tekris' i yapılan Anu-
bis'in sembollerini taşır, çünki 
bu semboller o 'nun oraya-gel iş 
nedenlerini gösterir. 

Bu açıklamaların yer aldığı 
Anu Yazmaları 'na göre Tekris 
öncesi Sınanma, Kabul Töreni ' -
nin en önemli evresidir. Çakal 
Başlı Tanrı olarak tanımlanan 
Anubis, cennet ile cehennem 
a ra s ı nd a ha bere idi r. Ruh'un 
gerçeğe, kişisel sorumluluğa 
ulaşma, doğruyu bulma, yanlışı
nı anlama yolunda uyarıcıdır. 

'Karanlık yolda, Tonrı'nın ver
diği ışıkla değişime uğramak; 
Horus'un Gözüne sahib olmak; 
Ölümlülere hayat ve ışık, ışığın 
zekâ ve yaratısını vermek' Tek
ris Töreni 'nin temel düşüncesini 
oluşturur. 

«Işığın zekâ ve yaratısını a lan 
ölümlüler bizim sorularımıza 
nasıl cevap verir ler?..»... 

1. derece, Ölümlüler: Doktrin
lerle eğiti ldi ler ama iç görüntü
yü kavrayamadılar, çünki onlar 
dünya ile ilgili yaşadılar. Onlar 
için Işık Saçan Göz Küresi halâ 
karanlıktadır. 

2. derece, Zekâ, akıl sahibi o 
lanlar : İç görüntüyü kavrayabi
lirler ve insan olma niteliğine 
erişmişlerdir, ama kendi düşün

ce evresinde yaşarlar. Bunlar i-
çin Göz Küresi aydınlığa yönel
miştir. 

3. derece, Işığın Yarat ıc ı lar ı : 
Tinsel iç dünyanın ışığına kavu
şanlardır. Bunlar ışık ve aklın o-
ğullarıdır. Kişil iklerine, fiziksel 
vücudun bağımsızlığına kendi 
çabalarıyla kavuşmuşlardır. On
lar Horus'un Gözü 'nü açmış, ı-
şık 'karanlığın içinden parlamış
tır. İç tabiat aydınlatılmıştır. 
Bunlar yalnız şunu söylerler: 
Ey zafer, mezar nerede?, Ey ö-
lüm, ıstırap nerede?.. 

Piramitler, Sfenskler ve Dikil i 
Taşlar : 

Piramit, anıt lar anıtı olarak ka-
buledilir. Sfenks kadar üzerinde 
tartışılan bir yapıdır. Astronomi 
ile ilgilidir. Oysa içindeki, aşa
ğıya doğru inen yolunun doğrul
tusu Kuzey Yıldızını, buna ek o-
larak yükselen geçit yolunun i-
nişi de Pleiad gurubundaki 
Alcyone'u gösterir. 

S fenks le r bugün bi le sırlarını 
koruyan anıtlardır. Bazılanna 
göre, Piramitler gibi bunlar da 
Anıt - Mezar'dır. Son dönemde 
bunun yanlış olduğu, sadece Fi
ravun portresi olarak düşünül
düğü tezi güç kazanmıştır. Obe-
Uks, yani Dikil i Taş' lar bütünüy
le Masonik semboldürler. Mısır 
Hidivi 'nin A.B.D.ne armağan 
ett iği ve bugün New York ' ta 
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Centroi Park'da bulunan Dikil i 
Taş'ın kaidesinin üzerinde bir 
mala ile şakul bulunmaktadır. 
Lekesiz beyaz taştan dik-dört-
gen şeklinde yontulmuştur. Üst 
ve alt yüzeyleri düzgün değildir. 
Bu taşın boyu eninden fazla bir 
dörtgen görüntüsündedir. Bu
nun gibi İ.Ö. 22'de İskenderiye'

de diki len taş ile gene İ.Ö. 1600* 
de Heliopolis'te diki len taşlar da 
Masonik mesajlar verirler. 

Dikil i taşların en önemli nitelik
lerinden bir i de yapıldıkları ça
ğın önemli tar ihi ve toplumsal 
olaylarını anlatan birer Yazıt-
dik i t olmalarıdır. 
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Mabet 
(Genel ve özel nitelikleri ile) 

Sami GÜR'ÜN 

Başlangıç tar ihi kesinl ikle bil inmeyen ve bu nedenle insanlık tar ihi 
kadar çok eski çağlarda başlamış bulunan d in ve inanılan tanrıya 
karşı ibadet etme ya da tapınma iht iycmı karşı lamak amacı ile (Ma
bed) yani ibadet etme yerinin lüzumu ortaya çıkmıştır. Bu durum 
büyük bir olasılıkla, putperestl ik (Fetişizm) evresinde başlamış ola
b i l i r 

Şu kısa açıklamaya göre (mabed) yani tapınma yerine ihtiyaç tar i 
hin derinl iklerine kadar uzandığı anlaşılır. Ayrıca (mabed) ve ben
zeri sözcüklerde geniş, değişik ve zengin anlamlar taşır. Biz bun
lardan yanlız konumuz ile i lgil i olanlara değineceğiz. 

Genel anlamı ile mabet: 

Bu çok geniş gurubun içerisinde bulunan kavramlardan daha çok 
konuşma dil imizde sıklıkla kullanılanlarına değineceğiz. 

M a b e t : Mabet sözcüğü Arapçadır ve Tünkçemizde de çok kullanılır. 
Dilimizde bundan başka, tapınak, Loca, Atelye, Mahf i l , Lokal, Sema 
ya da semahane, Meydan, Tekye, Zaviye, Dergah ve asitane vb.ları 
gibi sözcüklerde vardır. Mabedin, Fransızca ve İngilizcesi temple 
ya da templatedir. 
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Mabet, b i r d ine bağlı olanların belirl i zamanlarda, tek başlarına ya da 
toplu olarak ibadet etmeleri için özel olarak yapılmış bina, yer ya da 
mahaldir. Başlıca mabedler arasında, ateşe tapılan yere (ateşhane) 
denir. Bu durum Musevi l ik te (havra), Hırist iyanlıkta (küse) ve Müs
lümanlıkta (Mescit - CamiJ'dir. İlerde mabet sözcüğünün Masonluk
taki anlamına da değini lecektir. 

Tap ınak : Tapınmak sözcüğü Türkçedir. Tapınma yeri demektir. Ge
nel anlam taşır ve özel' anlamı yoktur. 

Loca : Türkçemizde orta çoklukta kullanılır. Dilimize Fransızca Loge 
sözcüğünden girmiştir. Yer, Mahal , Mekan demektir . Bazı dernekle
rin ikametgâhları ve masonların toplantı yerini anlatmada kullanılır. 

Ate l ye : Atelye Fransızca (oteller) sözcüğünden dil imize girmiştir. Ze-
neat sahiplerinin, sanatkârların çalıştıkları ya da işçilerin uğraştıkları 
mahaldir. Bu sözcük daha çok Felsefi dereceleri , üst dereceler veya 
kırmızı locaların çalıştıkları yer için kullanılır. 

M a h f i l : Mahf i l Arapçadır. Fransızcası, bien de reunion yani toplantı 
yeri demektr i . Bu sözcükte Masonlukta loca sözcüğü ile eş anlamda 
ve çok kullanılır. 

Müslümanlıkta mabet ya da bu sözcük anlamına yakın olan bir kaç 
sözcük daha vardır. Pervişler tekye, Zaviye, dergah ve aşhanelerin
de dini ayin yaparlar. Mevleviler, sema dedikleri salande zikrederler. 
Sema Mevlevi l ikte dünyada ayin yapmayı anlatır. Bu durum Mason
luktaki (dünya mabedi) kavramını anımsatır. Bektaşilerin kimi kez de 
mevlevilerin ayin yaptukları yere evren anlamına gelen Meydan denir. 
Meydanı ekber ise yer yüzü yani dünyadır. 

Tasavvufta mabe t : Tasavvufta mabet sözcüğü, (insan hali) ya da 
(insan gönlü) anlamına gelir. Gönül tanrının göründüğü yani tecell i 
et t iğ i (Allahın eşyada manevi anlamda görünme kudreti) ve b u ' n e 
denle kutsal sayıldığı iç in (tanrının evi) Beytullahtır. Bu yüzden, ma-
bedlerin en yücesi (insan gönlündür. Bu anlayışa göre (bir gönül 
yapmak) Hac ziyaretinden ve (bir gönüle girmek) her hangi bir iba
dethanede din gereklerini yerine get irmekten daha hayırlıdır. İşte 
bu nedenle (Kabegahı kibr iyadır yıkma kalbin kimsenin) denmesi in
san gönlünü) mabetlerin en kutsalı ve (tanrı kıblesi) olarak benim
sendiği için. söylenmiştir. 

Rahmetli Naki Cevat Akkerman hocanın yazdığı (Mabette dua) adlı 

45 



ölümsüz şiirini yine merhum Mithat Fenmen kardeşimiz besteliyerek 
onu masonluğumuza daha doğrusu insanlığa armağan etmiştir. 

Çünkü bu şiir, edebi, felsefi anlam taşıdığı gibi kendisinin de tan
rıya »bağlılığını di le getirmiş, insanlar arasında gerekli olan Kemal, 
>vrensel kardeşl ik ve barış gibi hümanist bağlara değinerek onu tam 

bir (masonik öğüt ler yapıtı) hüviyetine büründürmüştür. 

Tarihe mal olmuş başlıca mabed le r : 

Bunların sayıları pek çoktur. Bunlardan adeta sembolik olarak ve ta
rihe mal olmuş başlıca bir kaçma değineceğiz. 

Eski Mısır'da mabed : Eski Mısırlıların yaptıkları ve kalıntı ları günü
müze kadar kalmış o lan Luksor ve Karnak büyük mabedlerinden baş
ka, dev.mezar larda bulunan iki anayoldan birincisi mumyalanmış 
Fi revün lan n cesetleri konmuş (lahit oda)'dır. İkincisi (mezar tapınak) 
denilen bir çok salonlardan yapılmıştır. Buraya ölünün hayattaki ya
kınları gelerek zaman zaman ziyaret ederler. Ona getirdikleri he
diyeleri bırakır lardı. Çünkü Mısırlıların inançlarına göre (ölülerin dün
yaya yapacaklar ı sonsuz yolculuğu süresince bir çok ihtiyaçları ola
cağı) düşüncesi benimseniyordu. 

Hazreti Süleyman M a b e d i : H. Süleyman, Krallığının (4). yılında yani 
M.Ö. X. yüzyılda Yahova tapınağının inşaatına başladı ve bu mabe
de (Kudsul akdaş) yani kutsal ların kutsalı adı veri ldi. Bu bina 50 m. 
uzunluğunda, 20 m. genişl iğinde ve 12 m. yüksekl iğinde olup dikdört
gen biç iminde idi. Mabede önce bir m ed ha İden giri lerek ikinci salon 
olan asıl mabede ulaşılırdı. Salonun giriş kopuşunun hemen sağ ve 
solunda tunçtan yapılmış, içi boş iki sütun bulunuyordu. İşte bu yü
ce (Süleyman mabedi), çeşit l i tar ihlerde, çeşitl i kavimler tarafından 
yıkılmış ve üç kezde yeniden inşa edilmiştir. Bugün Kudûste bulunan 
Hazreti Muhammedin göğe çıktığı yer olan Süleyman mabedinin y ı 
kıntısından kalma ve musevilerin ağlama duvarı dedikler i duvarın 
yanına, sonradan Hazreti Ömer tarafından yaptırı lan (Mescld-i Aksa) 
da kutsal bir mabeddir. 

Müslümanlıkta Mabed : İslâm dininin ilk ve kutsal mabedi (Kabe)dir 
Kabe sözcüğü Arapçadır ve küp şekli demektir . Kabeye, (Beytullah) 
yani Allahın evi , (salınarak, eda ile yürümek yani tavf edilecek yer 
anlamına gelen) (Beytül Hıram) ya da (Beyti Hıram) gibi adlarda 
verilir. Burası daha önceki tar ihlerde put perest dinler tarafından da 
kutsal bir mahal sayılmıştır. Fakat müslümanlığın doğuşundan sonra 
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yeniden onarıldı ve düzene kondu. İslâmlıkta, bütün mescitler ve ca
miler kabeye dönüktür. 

İlk zamanlarda burası küçük çapta inşa edildiği için adına (mescid) 
denilmiştir. Bu sözcük, secde edilen yer ya da mahal demektir. Son
raları daha büyük kit leleri bir araya toplayan, geniş ibadet yerlerine 
(bir araya toplayan) anlamına gelen camiler ya da büyük (selastin 
cam iter) yapıldı. 

Yukardaki açıklamalara göre hemen hemen bütün dinlerde, tar ikat
larda kül türel , sosyal ve siyasal kuruluşlarda toplanılan (mabed) 
ya da (lokal) gibi binaları yani yerleri olduğu anlaşıldı. 

Mabet ve benzeri kavramları bulunmayan ku ru l uş : 

Bu gurupta çok az örnek verilebil ir: (Melamilik) de olduğu gibi. 

Melamil ik: Melamil ik, tasavvufa karşı olan bir tasavvuf tar ikat i olup 
felsefesi içerisinde; mensuplarına öğreni lecek •- öğreti lecek hiç bir 
özell iği, özel kıyafeti yani giysisi, özel töreni , derecesi, tekye zavi
ye vb.leri gibi özel toplantı yeri yani mabedi de yoktur. 

IX. yüzyılda, sünni müslüman Türkler taraf ından, Horasan'da kurul
duğu için adına (Horasan erenleri) de denilen Melamil ikte asıl o lan 
melomet sözcüğü Arapça olup aşağılamak ve hor görmek anlamına 
gelen (levm) kökünden türemiştir. Çünkü Melamiler kendilerini (hor 
görürler ve kınarlar), çevresindekilerden de bunu beklerler. Tersine, 
kendini üstün görmek, böbürlenmek, ikiyüzlülük gibi kö tü eğil imlerin 
böylece yok edileceği kanısındadirlar. Öte yandan tanrı , Kuranı Keri
min (V) suresinde: (İçinizden dine uymayanlar çıkarsa onlara karşı 
öyle bir kavim getireceğim ki insanlara karşı alçak gönüllü ve kaf ir
lere karşı yüce olacaktır) denilmektedir. İşte Melamiler bu kavimdir, 
bu yüzden dolayı Melomi tar ikat in i tutmuşlardır. 

Bakınız, törenleri de o kadar kısa ve o kadar sade olduğundan çok en
teresandır. Tar ikate girmek isteyen aday kendisini Melami tar ikat ine 
kabul edecek Mürş id in önüne oturur ve kabul edi lme şöyle devam 
ede r ; 

— Mürşid, adaya (Ne istiyorsun?) diye sorar, 

— Aday, (Hakkı istiyorum) yani Allahı ist iyorum cevabını verir. 

— Mürşid, (Hakkı isteyen haktan başka her şeyi gönülden çıkarır 
sende öyle yap) cevabını verir. Böylece adayın tar ikate girme töreni 
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biter ve dolayısıyla aday Melani olmuştur, artık başka bilgi gerek
mez. Çünkü bu kısa törenden sonra ömür boyu sürecek olan (gönül 
dinleme) başlayacaktır. 

Masonlukta Mabed Kav ramı : 

Masonlukta (mabed) sözcüğü, remzi localarda ya da mavi localarda 
olduğu gibi yüksek derecele.- ya da felsefi dereceler veya kırmızı 
locaların r imel ler inde çok kul lanı lan b i r ter im isede ikinci gurup ça
lışmalarında, çoğunlukla (atelye) sözcüğü terc ih edilir. 

İlk zamanlarda masonların toplantı yerleri olmadığından, her hangi 
bir yerde buluşurlardı. Bu nedenle sabit mobilyalarıda bulunmazdı. 
Bugün localarda görülen, sütunlar, nurlar ve öteki semboller, yere 
tebeşir ile çizil ir ve çalışmanın bit iminden sonra da s i l in i rd i Sonra
ları yerlere çizi len tebeşir masonik resimler bulurıgn (halı) veya 
(kilim) i le ve başka yer lerde ise bugünkü locamızda bulunan ve özel 
olarak yapılmış bir (çalışma tablosu) ile belirt i lmiştir. Daha sonraları 
bu tablo locanın temel öğelerinden bir i olmuştur. Böylece locada 
bulunan (çalışma tablosu) bir yönden de bulunduğu derecenin sem
bollerini açıklar ve diğer yönden de masonluğun çalışmasına katı lan 
çırakların çalışma alanına giren kısımlarını da gösterir. 

Masonların çalıştıkları yere (mabed) denilmesi or taçağ masonların
dan geleneksel olarak kalmıştır. Çünkü o tar ih lerde büyük şehirlerde 
inşa edilmiş olan büyük binaların civarında yanlız (sır)lan bi len men
supların toplanmalarına mahsus ve mahfuz bir yere de, mabed) adını 
verir lerdi. Fakat masonlar sembolik olarak mabed kavramını, Davud'un 
oğlu Hazreti Süleyman'ın tek tanrı adına Kudüs de inşa ett i rdiği (beyti 
mukaddes) ya da (beytil mukaddes) yani (kutsal ev) deni len (Süley
man mabedi jni de sembolik olarak kabul etmişlerdir, (bak : konu
muzda, tar ihe mal o lmuş başlıca büyük mabedler). Bu duruma göre 
mabed sözcüğünün kabul tarihini belirtmek kesin olmadığı anlaşılır. 
Öte yandan Masonlar çalıştıkları yerlere, hemen hemen (mabed) ile 
sinonim anlam taşıyan (loca), (mahfil) ve (atelye) gibi adlarda ver
mişlerdir. Çünkü masonlar, çalıştıkları toplantı yer ine karşı duydukları 
sevgi ve saygıdan dolayı o mahal l i kutsal olarak benimsediklerinden 
buraya (mabed) demişlerdir. Masonlukta, (mabed), (loca), (mahfil) ve
ya (atelye)Ierin standart ve örnek olan yapı (yani bina) özell iğini be
l irt irken çırak derecesindeki çalışmaların sürdüğü bu binanın mad
desel nitel iklerinden de söz edeceğiz. Çünkü bazı derecelerde loca
ların iç kurtuluş veya dekorasyonunda gerekli değişmeler olabil ir. Biz 
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bunlara değinmeyeceğiz. Masonlar çalışmalarını t am ve 'kusursuz bir 
locada sürdürürler. 

Genell ikle bir loca, dikdörtgen şekl inde bir salon olup bunun yönü, 
doğudan batıya uzanır, güneyden kuzeye yayılır ve bu geniş hali 
ile (evren)'i temsil eder. Çünkü masonluğun bütün cihana şamil 
(evrensel) olduğuna ve günün birinde bütün insanlığı sinesinde top
layacağına delalet eder. Hakikat ışığı güneş gibi doğudan geldiği için 
locada doğuya dönüktür. 

Locaya girmeden önce, değişik çaplarda Parvie yani avlu bulunur. 
Loca batısında bulunan, tek gir iş kapısından içeriye giri l ir ve ma-
bed'de pencere ile yazı yoktur. 

Üstümüzdeki sema yani mavi gökyüzü nasıl ufukları aşarak yeryüzü
nü sararsa locanın yıldızlı tavamda ülkeleri aşarak insanlığı öyle 
kucaklar. Resimde hiç b i r duvarın görünmeyişi , kardeşl ik sevgisinin 
sınırsızlığını ve evrensel anlamı di le getirir. 

Mabede gir işin, sağ ve sol yönlerinde, diki l i duran iki sü tun Hazret! 
Süleyman mabedinin inşa edildiği zamanda Kıymetli avandalıklar ve 
işçinin ücretlerini ödemek için tunçtan ve içi 'boş yapılmıştır. İşçiler 
ücret ler ini bu sütunların önünden alırlar. Sağdaki sütunun adı (J) 
sütunu ve soldokinin ise (B). (J) sütununun üstünde yer küresi ve (B) 
sütunu üstünde evren küresi vardır. Çıraklar ücretlerini (J) sütunun
dan alırlar. (B) sütununda ise Süleyman mabedinin İnşası sırasında 
kul lanı lan kıymetl i , Masonik avandalıklar saklı idi. Bu İki sütunun fel
sefi anlamları şöyledir. İki sütun üstündeki küreler dünyanın yüzünü 
bel ir tmek ve yıldızların yerlerini saptamaktan çok, dönüşünden doğan 
olayları açık lamak ve şekil lendirmektir. Bunlar önümüzdeki her konu 
ve teklifler için en açık f ikr i vermek, aynı zamanda onları çözmek 
için zihinlerimizi iyice kul lanabi lmek acısından asıl vasıtalardır. Bi
ze i lham kaynağı olacak bu küreler i seyir ederken (Tanrıya ve onun 
yarattığı şeylere olan saygımız ile, astronomi, coğrafya, denizci l ik ve 
bunlara bağlı olarak top lumun çok yararlandığı sıfatları incelemeye 
de teşvik edi lmiş oluruz. 

Bu iki sütun Masonluğun evrensell iğini remzett ikleri gibi Masonluğun 
temel i lkesi o lan (yardımlaşmanın d a yücel iğini remzeder). Ayrıca iki 
sütun bir l ik te olarak (kuvvet sendedir ve o devamlı olacaktır) anla
mından başka sağlamlık konusunuda hatırlatır. Daha geniş kapsamlı 
olarak (tanrım, son herşeye kadirsin ve senin kudretin sonsuzluğa 
kadar devam eder) anlayışını da bildirir. 
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Locanın doğusuna üç basamaklı merdiven ile çıkılır. Doğuda, loca 
çalışmalarını idare eden üstadı muhteremin makamına tek basamak
la çıkılır. 

Üstadı Muhteremin, sağında (sözcü), solunda (sekreter), locaya giriş 
kopuşunun solunda (B) sütunu ya funda ve doğuya dönük durum
da (bir inci nazır), locanın giriş kopuşundan 'mabede gir i ldikten sonra, 
biraz daha ilerde, sağ yönde, kuzey sütunundaki kardeşlere dönük 
duran (ikinci nazır) ve locanın doğusunda, üstadı Muhteremin önün
de ve or tada (yemin) kürsüsü vardır. 

Looa döşemesindeki, siyah beyaz renkli kareler sembolik olarak, 
gece-gündüz, iyi-kötü, sıcak-soğuk gibi karşılıkların yaşamda hakim 
olacağını gösterir ve insan kardeşine de (mutlulukla-mutsuzluk)un 
daima birbir ler ini kovaladığını anlatır. 

Bir Mason locasının manevi varlığını bi ld i ren Türkiye Büyük Locası
nın müsaadesini haiz çalışma patentl i adı da vardır. Örneğin To
lerans Muhterem Locası gibi. 

Buraya kadar çırak derecesini i lgilendiren çalışmaların yapıldığı lo
cadan söz ettik. Şimdi Masonlukta kurulmak istenilen maddesel yani 
bina olan (insanlık binası) ile (1°) çalışmaların daha doğrusu Mason
luk binasının dayandığı ve (çalışma tablosujunda bulunan üç sütu
nun, masonik ve felsef i anlamlarını açıklarken merhum hocam Naki 
Cevat Akkerman'ın aydınlatıcı tefsir ler ine de değini lecektir; 

Birinci sütunun a n l a m ı : Bu sütun, iyoniyen başlıklıdır, (Akıl ve hik
met) 'i remzeder. Bu nedenle gir işeceğimiz her çeşit taahhüt ve te
şebbüsümüzde bizleri sevk ve idare etmek üzere bilgiyi tam ve sarih 
şeki lde kullanmamızı anlatır. Bu sütunun bir adı da (Nur ve Ziya) 
sembolünün karşılığı olan (hürriyet)dir. 

(Nur ve Ziyajnın anlamı; dış âlehnin safsata ve baskılarından arınmış 
olarak f ikr i yani manevi gerçeğe yönelik bir hareket dünyasına girmiş 
olduğunun idrakine gir işmektedir. Çünkü (Hürriyet) olmayan bir lo
cada ne (akıl ve hikmet) ve ne de bu i lkenin aşağıda sunulacak yön
leri kalır. Bunun için en çıkarlı yol Masonluğun daha (PJ'sinde kar
deşlere duyurulan, (Düşünce mabedi) ya da (mefkure mabedi) anla
yışı ile meydana gelmiş bulunan (gönül mabedi) ya da (sevgi ma
bedi) kavramları potansiyelinde bulunur, [bok: Yazımızın Tasavvufta 
mabed sözcüğü) Bu bakımdan her çeşit edebiyattan uzak olarak ve 
kısa yo ldan varı lacak sonuç şudur: 
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(Nur ve Ziya sözcükleri tanrının kendisini nitelendirdiği bir kutsal
lık taşır. Bu konu, Kuranı Kerimin (Nur) suresinin (36) ayeti o l a n : 
Allah göklerin ve yerin nurudur (Allahü nurussemavatı vel arz) ile 
teşvik olunur. Yine bu nedenledir ki biz üç sütunun 'birincisini (akıl ve 
hikmet) deği l (nur ve ziyanın) içerdiği (Hürriyet) o larak düşündük ve 
bu havramda tanrının varlığı n i t e l e n d i k 

İkinci sütunun a n l a m ı : Bu sütun Dorik başlıklıdır (kuvveti) remzeder. 
(Kuvvet) ise karşılaşacağımız bü tün güçlüklerde bize destek olmak 
için manevi i'manımızdan elde olunmuştur. Bu nedenle ikinci sü tu
nun adı (Akıl ve Hikmet)'t ir. Burada, (irfan), (izan), (ahlak) ve [ iman] 
gibi faktör ler de bulunur. Bu kavramların yerine getir i lmeleri ise müş
terek anlayışımızın eseri olan (Masonluk mabedi) ya da (insanlık ma-
bedi jn in localarımızdan taşarak dünyada tahakkuku ile meydana ge
lir. Bu ise evrensel b i r Masonluğu ortaya koyar. 

Üçüncü sütunun a n l a m ı : Korent başlıklı olan bu sütuna (güzellik 
sütunujda denir. Güzellik anlamı ise asıl insanı iç ten süslemek iç in 
gerekli olan doğruluktan meydana gelmiştir. Bu nedenle üçüncü sü
tunun anlamı (fazilet)tir. Çünkü bu sütun bir yandan (Hürriyet)in (akıl 
ve hikmet)in bütün faktör ler ini eksiksiz ve katkısız olarak düşünsel 
ve manevi iç dünyasına sindirmiş ve ö te yandan birey ve toplum ola
rak insan ruhunun eği l im ve yönelişlerinin sırlarını 'kavrayarak, onla
ra seslenerek, yönetecek en etkin güce ve nihayet Masonluğun ru
hunda yaşayan mefkure olarak hürriyetin esarete, aklın cehle, gerçe
ğin hatalara, hürriyetin şerre ve kısacası hayatın ölüme galebesini sağ
layacak kurtarıcı (hümanist) düşüncenin önderi o lacak olgunluğa 
ve eski terimle (fazI) ve (kemalle er işmiş olmasının simgesidir. İşte 
bütün bu olgun anlayış sonunda yanlız Masonların kendi arasında 
değli tüm dünyadaki insanların zihinlerinde oluşan (akıl ve hikmet)in 
kurduğu, (kuvvet)' in gerçekleştirdiği ve (güzell ik)' in süslediği bir 
(dünya mabedi jde kurulmuş olacaktır. 

İşte bu an lam ve tanımların ışığı altında locanın üstadı muhteremi ile 
nazırlar yemin kürsüsününün çevresine gelerek şöyle »konuşurlar: 
(akıl ve hikmet) rehberimiz olsun, (kuvvet) onu tamamlasın ve (güzel
lik) onu süslesin.. . Kısacası bu üç sütunun taşıdıkları anlam v«e ta-
>nım: (gerçek bilgi), (iman) ve (ahlak)dır. 

Dördüncü sütunun anlamı: Önemli olan bir hususta genell ike bir bi
nanın dört sütun üzerine inşa edilmesi konusudur. O iseki ( l 0 )nin 
(çalışma tablosu)nda ve onun açıklamasında bulunan derecenin r i -
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tüel inde 'sembolik- olarak yarıl ız üç sütundan söz edil irde dördüncü 
sütuna ait hiç b i r yazı yoktur. Bu durum bi l inçl i olarak yapılmıştı ve 
istekli olarak yazılmamıştım Çünkü bu olay biz Masonlara bir yandan 
çalışmayı ve gerçeğe yönelmeye verdiği önemi gösterirken yapmakta 
olduğumuz dördüncü sütunun inşasındaki çalışma bi tmeden sonsuza 
kada f süreceğini anlatır. 

KAYNAKLAR 

(t) Akkerman N.C.: Sembolik localarda üc temel kavramın normatif düzeni ve 
mabed (Konferans). 

(2) Akkerman N.C.: Mabedde dua (Şiir). 

(3) Ansikloped'iler ve sözlükler*. 

(4) Büyük dinler ve mezhepler 1964. 

(5) Masonik anlatım: Hür ve Kabul ediimiş Masonlar B.\ L/ .sı 1982. 

(¡3) Noyan B.: Meydanda Dua (Şiir). 

%7) Ritüel (T ve tcüren). 

(8) Şapolyo E.B.: Mezhepler ve Tarikatler tarihi 1Ö64. 
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Bir Filozofun Düşündükleri ve 
Masonluğun Tanımlaması 
Arasındaki Uyum 

Sami GÜR'ÜN 

Bundan 35 yıl önce; İstanbul sahaf lar çarşısındaki ki tapçıları dolaşır
ken oradan satın almış olduğum v© felsefe Profesörü Mehmet Al i 
Ayni 'n ln büyük b i r hazakat ile, yoğun olarak kaleme aldığı 87 sa-
hifelik (Şeyhi Ekberi niçin severim) adlı k i tapçığın, sağ üst köşe
sinde (Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ithaf) yazısı da bu
lunmaktadır. Bu eserin içerisinde yer a lan; çok özlü olduğu kadar 
çok derin anlamlar taşıyan düşünceler ve açıklamalardan şimdi siz
lere ancak b i r bölümünü aktarmağa çalışacağım pasajlar çok kısa 
olacaktır . 

Kitap yazarının asıl adı (Muhiddini Arabi)dir. Üstün felsefe bi lgisi ne
den» ile kendisine (Şeyhi Ekber) yani büyük Şeyh adı da veri lmişt ir . 
(1162) de İspanya'da doğmuş ve (1240) da yani (88) yaşında Şam'da 
ölmüştür. 

İşte bu f i lozof için bakınız Mehmet Al i Ayni ne d iyor (Şeyh yalnız bir 
islam f i lozofu değil aynı zamanda Hümanist anlayışı çok iyi benim
semiş en büyük b i r düşünürdür). Şimdi bu f i lozofun Kemal ve İrfa-
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nmdo bulunun ve onları bundan (74Ö) yıJ önce düşünerek kaleme 
aldığı anlayışmında ayrıca (ahlâk), (insan), (kadın) ve aile gibi ko 
nular hakkındaki görüşleri çok önemlidir. Şeyh'ten sizlere sunulacak 
(12) Masonik değerl i konularının içerisine, ufak tefek bazı ekleme
lerde bulunmak zorunda da kalınmıştır. Ayrıca bu yazımızın bir 
başka ayrıcalığı da içerisindeki düşünceler in hepimiz için Masonik 
eğit ici - öğret ici nitelik taşımasındadır. İşte şimdi Şeyhi Ekberin gö
rüş ve bi lgi ler inden sizlere aktaracağım kısa pasajların konularına 
geçiyorum. 

AHLAK : Toplumdaki kişi ler in uymak zorunda kaldıkları davranış ku
raları olduğuna göre Şeyhte buna önem vermiştir. Ona göre ahlak 
bir (lezzet) ya da bir (hayır) .olduğundan bir egoizm olmayıp bir 
(altürist düşünceldir . Kısacası Şeyh ahlakı bir (vazife) niteliğinde dü
şündüğünden ona .(vicdan yükümlülüğü olarak) bakar. 

ŞEFKAT: Olgun k iş i , şefkati b i r (düstûr) olarak kabul eder. Kısas 
konusunu yani öldürülenin yerine başka bir isinin öldürülmesini red 
eder. Bu nedenle (insanda şefkat ile oluşan mutluluk başka kiçbir 
şeyde yoktur) . 

İNSAN : Şeyhe göre insan (Hikmeti i labiyejdir. Çünkü canlıların ya
radılışı sırasında insan en son yaratık olduğundan en mükemmelidir . 
Çünkü insan hisseder, düşünür ve yapar. Bu nedenle Şeyhe göre 
(insan, Al lah ile evren arasında bulunan bi r köprüdür). Bu anlam 
Mevlana'nın mesnevisinde (berzah) sözcüğü ile belirt i lmiştir. 

Öteyondon Şeyh, insan kavramını herkese vermediğinden ya
şamda iki çeşit insan vardır, (insanı hayvan) eşyadan bile aşağıda 
olanlardır / Bunlar insanlık anlayışına tecavüz ett ikler inden kendile
r inde (kâmil) sıfatt da yoktur. Tasavvuf di l inde (insanı kâmil) . Tanrı 
da yok insandır. Batınî inançlarda bu deyim; (peygamberler) ve 
(imamlar) için kullanılır. Günkü Tanrıda yok olmak; Tanrı aşkı ve bil-
g i sil e dolarak kendinden geçmek ve böylece ermek ya da ermişliğe 
ulaşmaktır. Tasavvuf anlayışına göre; Tüm varlıklar insana ve in
sanlar da (insanı Kâmile) bağlıdır. Kısacası (insanı Kâmil) bu ne
denle canlıların en şerefl i vasıflarını toplayanlardır. Bu nedenle on
lar; eczası ve evsafı lazıması yeterl i o lduğundan noksandan hali ve 
beridirler. Kuran'da ise insanları; şımarıklar, pişmancılar ve mutma
inler olarak ayırır. Tasavvuf ise; Avam, havas ve havassül havas 
şeklinde guruplandırır. Freuid'de; İD, Ego ve süperego adlarj le göz
den geçirir. 
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H Ü M A N İ Z M : İlk kez XIV. yüzyılda doğan hümanizma yani insanlık 
ya da insaniyet felsefe teorisi ter imi olan (insan sevgisini) anlatan 
ve onu olgunluk sayan bir sistemdir. Bu görüş Şeyhte (748) yıl önce 
düşünülerek ortaya konmuştur. Öteyandan Spinoza (1632-1677) nin 
eserlerini okuyun Profesör M. Ayni izlenimlerini şöyle anlatıyor: (Spi
noza; acaba Şeyhimizin eserlerini okumuşmudur)? 

Hümanizmanın doğusunda büyük bir etken olan Auguste Conte (1798-
1857) Fransa'da doğmuştur. Metafizik konulardan hoşlanmayan bu 
fronsız f i lozofu yaşamının sonlarında hümanist düşünceyi telkin ede
rek yaymağa başlamıştır. Oysaki bu konu (748) yıl önce Şeyh tara
fından ortaya konmuştur. 

KÖLELİK: Bu konuda Şeyh bakınız ne söylüyor? Paran ile satın a l 
dığın esir lerine iyi muamele et. Çünkü bunlar senin kardeşlerindir. 
Onların hakkında nasıl muamele edeceğini görmek için Al lah, onları 
sana tesl im e t t i . Sende Allah'ın b i r kulusun. Bu nedenle Allah'ın ken
di hakkında nasıl muamele etmesini ist iyorsan sen de; Kölene, esi
rine, cariyene ve hizmetçine öyle muamele etmelisinıki Al lah ıkatında 
sen de mükafatını görürsün. 

HAYVANLARA KARŞI M U A M E L E : Hayvanlara şefkat le muamele et 
ve onlara merhametle bak. Ayrıca; taşıyacaklarından daha çok yük
leme, üzerine bindiğin zaman büyüklük gösterme ve kibir lenme. 

FAKİRLERE YARDIM: Varlıkta ve sevinçten i t idal tavsiye ederim. 
Eğer ortalıkta kıtlık varsa o zaman insana şeytanı şöyle söyler: 
(malını kendi nefsin için sakla. Kimseye bir şey verme. Bu durumun 
ne zaman sona ereceğini bi lemezsin. Belki de kıtlık daha artar. Sen 
nefsini gözet. Elinde bir şey kalmazsa kimseden sana yarar gelmez. 
O zaman nefret edersin). Hasis olan ıkişi Allah'ı i tham eder ve kendi 
malına i t imat etmiş olur. Parasına it imadı Al lah'a it imadından çoktur. 

EŞİT M U A M E L E : Yaşamda hiç kimseye köledir fakirdir veya zen
gindir deme. Herkesi bir gözle gör. Bu konuda şöyle davran: Âl imin 
hakkı kendisine hürmet etmek, cahi l in hakkı kendisine nasihat ey
lemek, gafi l ler in hakkı kendi ler ini uyandırmak, çocukların ve küçük
lerin hakkı kendilerine yumuşak davranmak ve şefkat göstermektir. 

KADINLARA SEVGİ GÖSTERİN : Toplumumuzda; Kadınları harem 
dairelerine kapadıkları, ev eşyasından saydıkları ve her tür lü hukuk
tan mahsun bıraktıkları halde tersine erkekler dış âlemde istedik
lerini yaptıkları tar ihler i de bi l iyoruz. Bu davranış her bir zaman doğ
ru değişdir. 

55 



AİLEYE KARŞI M U A M E L E : Erkekler eşleri ile iyi geçinmelidir ler. A l 
lah kat inde en çok sevilen ku l , eşine hoş davranan ve yararlarını ko
ruyanlardır. Çocukların varsa; küçüklükte baba, erginl ikte kardeş ve 
yüksek tahsi lde arkadaş o l . 

NEFSİNİ MUHASEBE E T : Muhiddini Arabi bu .konuda diyork i ; (Be
nim bir şeyhim vardı, gündüzleri yaptrklarını defter ine yazar ve ge
ce olunca o sahifayr önüne koyarak yapılı olan hareketlerinden dolayı 
(nefsini muhasebe)y€f çekerdi. Böylece; Al lah' tan yardım istemek ge
rekiyorsa (af) edilmesi diler, (tövbe)yi gerekt ir iyorsa onu yapar ve 
(hamd - şükür) icobediyarsa hamd ve şükür ederdi. 

İşte (nefs muhasebesi) herkes için gereklidir. Çünkü insan yaşadığı 
müddetçe (nefsin tahsildarr) gibidir . Sen de, onun hesabından so
rumlu b i r memursun: Tahsildarın hesabını görmez isen buradaki 
sorumluluk sana ait t i r . Nefsini muhasebeye çekmekten gecikiyorsan 
şunu bitki (gözündeki perde, kaimdir). Sen bu perdeyi kaldır. Bu du
rumu engelleyen üç afe t ya rd ı r : a) Gaflet ler in yani vurdum duymaz
lığın uzaması, b) Nefsin vesveselerinden lezzet alınması ve c) 
Alışkanlıklara esir olmaktır. 

YAŞAMADA ŞUNLARA DİKKAT E T : Her zaman (helal lokma ara), 
(az yemek ye), (vaktini boş (geçirme), (herkese güzel huy ile mua
mele et), (fenalığa, fenalıkla muamele e t m e : fenalık edene yapılan 
fenalığa kötülük denir). (Kötülere yaklaşma, onlara mümkün ise na
sihat et) , (kimseye öfkelenme ve kızma), (eğer darda kalırsan Allah'ı 
düşün). 

Şimdiye kadar sizlere aktarı lmış olan pasaj lardaki konular ile kıyas 
ya da b i r değerlendirme yapabi lmek iç in merhum hocam Naki Cevat 
Akkerman' ın Masonluğu tanımlamasına değineceğim. Ona göre (İs
koç r i t i Masonluğu; inanç, akıl ve hikmet, ahlak ve fazilet prensiple
rine dayalı felsefi ve hümanist bir sistemdir). Bundan anlaşılıyorki 
(Masonluk; üç prensiple iki sistemin karışımından «başka bir şey de
ği ldir). 

Sonuç olarak bu kısa yazı i le şeyhin doktr in ler inden ahlak, fa
zilet ve hümanist nitel iklerdeki (10) adet konuların küçük bir bölü
münü sizlere arz etmiş oldum. 

Öteyandan sizlere sunulmuş konular, Naki Cevat Akkerman rahmetl i 
hocanın Mason luğu tanımlaması ile karşılaştırılırsa şeyhin düşün
celeri i le Mason'Iuğun tanımlaması arasında hemen hemen tam bir 
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uyum bulunduğu sonucuna varılır. Ayrıca bu anlayış bendenize 1964 
yılında M u h . \ Arayış Lo-Mnda ikinci nazırlık görevini yaparken ha
zırlamış olduğum (Muhiddini Arabi Masonmudur)? adlı konuşmamıda 
anımsattı . 

Bilginin en yüksek basamaklarına ulaşarak Kemalin doruk nokta
sında bulunanlarda, zaten insancıl konular da en olgun meyvalarını 
vermeğe başlar. İşte bu anlayışa göre Muhiddini Arabi gibi bi lgi ile 
beraber Kemal, İ r fan ve Fazilet gibi üstün manevi sıfatları nefsinde 
toplamış bulunan yüce kişiler zaten mesleğimize nur katmaktadır lar. 
Bunlara tö remiz , önlüksüz, tam ve mükemmel Mason adını verdiği
mizi hepiniz bi l iyorsunuz. 

Şeyhten sunulmuş olan kavramlar hepimize, her yerde, her zaman 
ışık tutarak örnek olsun ve sevgi bağı aramızdan eksik olmasın. 
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Maâonik Eğitim ve 

Evvela hepimizin bildiği bazı ta
rif leri tekrar lamak ist iyorum. 

Eğitmek bir kimseyi önceden 
saptanmış amaçlara göre bilgi 
ve görgü aşılayarak belirl i bir 
yönde işlemek, davranış yatkın
lıkları kazandırmak, yani terbi 
ye etmektir. Eğitmek işi de eği
t imdir. 

Öğret im ise belli bir amaç için 
gereken bilgileri verme işidir. 

Öğrenim ise, herhangi bir mes
lek için gereken bilgileri edinme 
işidir. 

Bunların müşterek tarafı insan
ları geliştirmek ve daha yararlı 
olmalarını sağlamak için birşey-
ler öğretmektir. 

Masonluğu öğrenmek ve öğ
retmek günlük yaşamımızı zen-

Öğretim 

Raşid TEMEL 

ginleştirir, kendi görünüşümüzü 
düzeltir ve başkalarıyla olan i-
l işkilerimizi daha iyi yapar. ' A-
ma çaba olmadan öğrenme o-
lamaz. 

Masonluk, alagor i perdesi arka-
bına gizlenmiş, sembollerle ta 
rif edilen kendine has bir ahlak 
ve fazilet sistemi olarak tari f 
edildiğine göre, neleri öğrenme
mizin cevabını bu tar i f in içinde 
aramamız icabeder. Yani bizim 
derslerimiz, öğrenmemiz ve eği
t i lmemiz icabeden şeyler, başta 
semboller olmak üzere seremo
niler, r i tüeler ve alagori ler in i-
çindedir. 

Bunlara nekadar zaman harcan
sa azdır. Bunlar üzerine binler
ce ki tap yazılmış, ansiklopediler 
basılmıştır. Bu konuda araşdır-
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ma ve öğrenme işini rahatça ta
mamlayıp bit irmek kolay birşey 
değildir. 

Masonluk bir ilimdir. Diğer i l im
lerde olduğu gibi kapıları da 
her zaman öğrenime açıktır. İs
teyen istediği 'kadar öğrenebil ir. 
Öğrenmek Masonlukta iki tür lü 
olur. Birincisi kendi kendimize 
öğrenmekt ir k i , bu daha ziyade 
okumakla olur. Diğeri ise dışarı
da vakit bulamayanlar için lo
calarda yapı lan çalışmalardan 
öğrenmektir . Bunda ise öğre
tenler in yetenekl i olmaları şart
tır. 

İnsan tabiatının ve onun evren
le i l işkisinin iyice anlaşılması 
iç in, Masonluğun kutsal hazi
nesinde bulunan ve bizlere yol 
gösterici olan bazı sırlar, derne
ğe gir i rken hepimize veri lmek
tedir. Ancak asıl büyük sırlar 
ve hakikat ler halâ localarımızın 
sütunlarında ve etrafımızdaki 
âlemde kul lanılmadan durmakta 
ve tozlanmaktadır. 

En güzel şey fazilet, en kolay 
şey nasihat, en güç şeyinde 
kendini bi lmek olduğunu hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmama
lıyız. 

İnsanların en büyük düşmanları 
ihtiras, taasup ve cehalettir. Bu 
üçünden en eskisi ve en kötüsü 
de cehalett ir. Cahil kaldıkça 
Masonluğun ilerlemesi ve geliş
mesi için bütün imkânlar engel

lenmiş olacaktır. Bir locanın içi
ne en büyük kötülük cehaletin 
kapısından girer. Az bi lmek ise, 
hiç bi lmemekte daha tehl ikel i
dir. 

Kardeşlerimizin «Locaya mun
tazam devam edemiyorum, işler 
malum, meşguliyetim çok fazla. 
dediklerini sık sık duymaktayız. 
Günlük ihtiyaçlarımızla i lgi len
memiz gayet doğaldır. İşimizi 
gücümüzü ihmal edip hayatımızı 
estetik düşüncelere vermemiz 
doğru olmayabil ir. Aslında bü
tün kardeşlerin Masonlukta bi
rer a l im olmaları beklenemez. 
Ama toplantı lara katı lmayan bir 
kardeş orada öğret i len dersler
den nasıl yarar lanacaktır? 

Şimdi bir insan ve bir Mason o-
larak değerimizin ölçüsü olan 
şu soruları kendimize sora l ım: 
Tanrının büyük hakikatler yasa
sından bugün nekadarını öğren
dim! 

Bu öğrendiğimi günlük yaşamı
ma uygulaya bi ld im mi? 

Bunları karşılık beklemeden ara
yanlara verebi ldim mi? 

Locada da kendimize şunları 
sorabil ir iz: Her zaman uyguladı
ğımız ve hemen hemen otoma
t ik bir şekilde bize bilgi veren 
ritüeller nedir? Bunların derin 
anlamını ve güzell iğini kardeş
lerimize nasıl h işetti re biliriz? 

Her Mason adayı etki l i bir sere-
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moniden geçmektedir. Ama bu
nun felsefesinden ziyade şekline 
önem veri lmekte ve bu iş ta* 
marnladıktan sonra anlamını an
lamak ekseriya adayın kapasi 
tesine bırakılmaktadır. 

Masonluk felsefesinin etüdünün 
kolay o lduğu, veya sadece loca 
ritüelleri ile öğreti lebi leceği de 
iddia edilemez. Şayet Masonluk 
yaşayacaksa, loca bir öğret im 
yeri olmalıdır. Masonik haki
katlerin en büyük hocası ise ya
şamın kendisidir. Asıl önemli 
nokta bu işin önemini kendimi- 1 

zin kavramamızdır. 

Varlığı hakkında bir ip ucu veri l 
diği takdirde, hakikat ve anlayış 
üzerine inceden inceye étudier 
yapacakların çıkacağı doğaldır. 
Bir çoklarımız bu işi tek başına 
yapamaz. Yaşamın zor yol ların
da bi r l ik te yürümekte o lduğu
muza göre, elel© verirsek Ma
sonluğun hedefi o lan hakikat 
ve güzell iğe ulaşma şansımız 
artacaktır. Bütün iyi insanlar 
Masonlar olarak toplanıp bera
ber çalışma fırsatını paylaşır
larsa, daha iyi insanlar olurlar. 

Tanrı, insan ve doğa arasında 
b Oyuk ay i r ı m la r bul unduğuna, 
yaşamında maddi b i r yük o ldu
ğuna dair zihnimizde yerleşen 
görüşler, belki de peşin yargılar, 
birşeyi öğrenme yoluyla anla
maya karşı gelebilir. Yani adam 
sende bu yaşam kavgasında 

bununlamı uğraşacağım, boşver 
dedirebil ir. Gerçeği anlamaya 
başlamadan evvel kendimizin ve 
yaşamımızın bu sakat taraf larını 
bir haı ve yola koymamız lazım
dır. Bu ise karşılıklı yardımla 
olur. Bunun ritüelimizde ifadesi 
(Ara sıra günlük hayatın kaygı
larından. ..) diye başlar. 

Öyleyse localarımız, sadece ko
ridorlarında aksi sedası dahi o l 
mayan paha biçi lmez bi lgi ler in 
sembolik hazinesi o lmaktan çı
karalım. Bir kere daha Mason
luğun ve yaşamın ayni şey o l 
duğunu ve/ hepimiz için en bü
yük mabedin gök kubbenin a l 
tında bulunduğunu kavrayalım. 
Localarımızda da nur ve ziya a-
rayıcrlorın öğrenci ve öğret ic i le
rinin elele çal.ştığı atelyeler 
haline getirel im. 

Masonluğun büyük hakikat ler i , 
eğer anlaya bilirsek, sembolleri
mizle apaçık bir şekilde ifade e-
dilmiştir. Masonluğa girdiğimiz
den beri sembollerden birçok 
dersler alınacağını gördük ve 
öğrendik. Durduğumuz yerde ise 
Masonluğun öğreti lerini kavra-
yamayız. Bunları öğrenmek için 
zaman ve çaba harcamak zo
rundayız. Bu da eğit im ve öğre
t ime verdiğimiz zamanla oran
tılı olarak gerçekleşecektir. 

Eğit im ve öğret imin Masonlu
ğun bütününe nekadar yararı o-
lacağını hiç düşünüyormuyuz? 
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Unutmayalımıki Masonluğun i-
çindeki bir kardeş ancak bütün 
kardeşlikle bir leşt iği zaman ta 
mamlanır. Bizim hedefimiz çok 
büyüktür, çok önemlidir ve çok 
I üzüm I ud ur. Böl ü n m üş olarak 
kalamayız. Masonlukta bir l ik ve 
ahenk şarttır. 

Mesleğin bir parçasını diğer 
parçalarından ayrı o larak bozar
sak, t ü m Masonluğun zayıfla
masına ve bölünmesine sebep 
oluruz. Yani cehaletten bahse
diyorum. Bir gurup cahil kala
rak öteki lerden koparsa, bütün 
guruplar bundan etki lenir, ve 
sonunda Masonluğun temeli o-
lan sembolik locada bundan et
kilenir. 

Hiçbir zaman aklımızdan çıkar-
mamalıyızki sembolik loca mes
leğimizin özüdür ve Masonluğun 
tabi olduğu herşeyin temelidir. 
Üç derecenin esasını teşki l eden 
evrensel ve sonsuz dersler üze

rine hayatımızı kurduğumu? 
sağlam temeli loca meydana ge
tir ir. Localarımızda kalbimizde 
Mason oluruz. Öğrendiğimiz 
prensipler bize doğruluk, sağ
lam karekter, i t ibar ve saygı ge
tirir. 

Buna karşılık çabalarımızla e l 
de ett iğimiz hürr iyet ve hür dü
şünceler yoluyla, başkalarına 
hizmet vermeğe çalışırız. 

Kardeşlerim b i r daha aynaya 
baktığınız zaman çok dikkat l i 
bakın ve kendinize şunları so
run: Ben sadece ismen mi Ma
sonum? Yoksa çalışan bir Ma
son muyum? Kendimi bir Ma
son gibi idare edebiliyor mu
yum? 

İşte kardeşler im işimizin neler 
olduğunu, eği t im ve öğret ime 
önem veri lmediği takdirde ceha
letten başımıza neler gelebile
ceğini sunmaya çalıştım. 
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Disiplin Hoşgörü ^ Kuvvet + Güzellik 

Nail GÜRELİ 

Disiplin, hoşgörü, kuvvet, güzell ik.. . 

Bu dört sözcük, masonluğun önem verdiği kavram ve i lkelerden dör
dünü betimliyor. Yalnızca dördünü. . . Elbet daha başka sözcükler ve 
kav ram la rda var, masonluğun önem verdiği , i lke edindiğ i . . . Örneğin 
kardeşlik, özgürlük, akl ı hikmet, yardımlaşma v.d. gibi. 

Biz bu kısa çalışmada yalnızca, yukarıda sözünü ett iğimiz dör t kav
ram üzerinde durmaya çalışacağız. Hemen belirtmeliyiz k i , bu dört 
kavramı, yalnızca masonik çerçeveleri iç inde değil , haricî âlemdeki 
anlamlarıyla ve algılanışlarıyla da ele almayı düşünüyoruz. Böylece, 
bu sözcükler üzerinde daha serbest yorumlar yapma olanağı bulaca
ğımızı umuyoruz. Nitekim «Disiplin + Hoşgörü = Kuvvet + Güzellik» 
biç iminde b i r denklem kurmaya cesaret edişimiz de, haricî âlemin 
serbestl iğine ve masonik hoşgörüye sığınma düşüncesinden kaynak
lanıyor. 

Haricî âlemde de çokça kul lanı lan bu sözcükler üzerinde y ine harici 
âlemin anlayışlarıyla dururken, zaman zaman elbet masonluğun sı
nırlarına da yaklaşacak, onun doğruyu gösteren engin ve zengin kay
naklarından da yarar lanmaya çalışacağız. 

Böyle b ir çalışmaya gir işirken ilk düşündüğümüz başlık «disiplin ile 
hoşgörüyü bağdaştırmak» idi. Çünkü, haricî âlemde disiplin ile hoş-
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görü, bir ibir iyle bağdaşmaz gibi görünen iki zıt kavram olarak a lgı
lanmaktaydı daha çok. . . Oysa aslında, disipl in ile hoşgörünün bir
leştiği noktalar vardı ve bunlar bir ib ir in i tamamlayan kavramlardı . 
Akl- ı hikmetiyle her kavramın aslına en doğru tanıyı koymada eşsiz 
bir güce sahip olan masonlukta ise disipl in ile hoşgörü daha belir
gin biçimde biribir lerini tamamlayan kavramlardı. Ve bu tamamlayış» 
bu bütünleşme, bir yerde insanlığın kuvvet in i oluşturuyordu. Bu kuv
vet bir kaba kuvvet değildi, bir o lgun, b i r güzel kuvvet t i . Yaşamın 
güzell iklerini yaratan bir güçtü, kısacası güzel l ikt i . . . 

İşte, bu bell i belirsiz, uçuşan ka r tanecikleri gibi çok köşeli ve he
men b iç im değişt i rmeye hazır düşünce kınntıcıklarının verdiği esinle, 
konumuzun başlığı olan denklem ortaya çıktı : «Disiplin + Hoşgö
rü = Kuvvet + Güzellik.» 

Bu denklemin bir mantığı olması iddiası yoktur. Dediğimiz gibi , insan 
aklının sınırsız ufuklarında oradan oraya uçuşan düşünce kabarcık
larını yakalamaya çalışma cimnastiğidir b u . . . 

Bu dör t kavram üzerinde, özell ikle hoşgörü / tolerans konusunda 
masonik çalışmalarda çok şey söylenmiştir. Biz tekrardan kaçınma
ya özen göstererek bu dör t kavramın bir ibir ler iyle i l int i leri arasında 
kısa bir gezinti yapıyoruz. 

Önce hoşgörü ile disipl in üzerinde biraz duralım. 

Hoşgörü, daha çok haricî alemde -kutlanılan bir Sözcük... Masonik ya
zında ise çoğunlukla fransızcadan gelme tolerans sözcüğü kul lanı l ı 
yor ve bu, masonluğun en karakter ist ik hasletlerinden bir i olarak ka
bul edil iyor. 

Toleransın Türkçe'de tam karşılığını bulmak ise oldukça zor. Türk 
Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük'ü toleransı şöyle tanımlıyor: «Her şeyi 
anlayışla karşılayarak olabi ldiğince hoş görme durumu, hoşgörü.» 

Bu bağlamdaki bir hoşgörü deği l elbet masonik ilke olan to lerans. . . 
En azından bundan ibaret deği l . . . 

Hoşgörüye zaman zaman, yer yer ve de yanlış olarak aldırmazlık, ka
lenderlik, hatta vurdumduymazlık gibi anlamların da veri ldiği görülür. 
Hoşgörüye yakın anlamlı olarak kul lanılan Arapça kökenl i sözcükler 
de bizim toleransımızın ya da hoşgörümüzün tam anlamını kapsa
maz. Daha çok «göz yumma» anlamına gelen «müsamaha», karşılıklı 
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kusura bakmama anlamını taşıyan «tesamüh» ve her işte kolaylık, 
yumuşaklık gösterme demek olan «müsahele» g ib i . . . 

Dış dünyanın terminoloj is inde tolerans ya da hoşgörü kavramlarının 
içinde belki bunların herbir inden -birer parça bulmak mümkündür 
ama, bizim ilkelerimiz arasındaki toleransın / hoşgörünün anlam» 
her halde bunlar değildir. 

Bir de toleransın teknik te r im olarak anlamı var, o da şu : «Teknik re
sim üstündeki boyutun uygulamada ne kadar farkl ı yapılabileceğini 
gösteren sayı.» 

Burada, önlenmesi olanaksız bir o lguyu kabul etmek, b i r zorunluluk 
olarak karşımıza çıkıyor. 

İşte bu noktadan hareketle, bir takım uyumsuzluklar karşısında hoş
görüyü bir zorunluluk olarak kabul lenen görüşlere de rastlanabil iyor. 
Yani tolerans / hoşgörü, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu anlayışı, b u tanımı masonik tanımlara da uyarlayabilme düşün
cesi akla gelirse, ola k i gelebilir, önce şu soruyu sormalıyız: 

«Bu zorunluluk bir erdem midir?» 

Ve bu soruya yanıt arayanlara b i r «ipucu» olarak hemen şunu ekle
yebi l i r iz : 

Masonlukta tolerans / hoşgörü bir erdemdir. 

Ama teknik terminoloj iden yola çıkarak, insan yaşamına ve günlük 
davranışlarımıza da uyarlanmak istenen bu zorunluluk ise, yani isten
meyen bir şeyin olmasını kabul etmek, onu hoşgörüyle karşı lamak 

1 ise bir acz deği l midir? Acz ise elbet bir erdem sayılamaz. Zaten tek
nik de, o başdöndürücü bir hızla gel işen teknoloj i de bu aczi aşma 
yolunda değil mi? 

Neyle aşma yolunda? 

Disiplin diyebileceğimiz bir teknik nizam İle, düzen ile a ş m a yolunda. . . 
Neyle aşmaya çalışıyor? 

Çalışarak... Bir başka ter imle, bizim sözcük dağarcığımızdan b i r söz
cüğü alıp burada kul lanarak söyliyelim, ham taşı yontarak teknik 
bu aczini aşma çabasında.. . 

Şu halde, istenmeyeni ya da yapılmaması gerekeni kabul zorunluluğu 
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anlamına gelen ve bir bakıma aczin ifadesi o lan, bu nedenle de erdem 
sayılamayan tolerans, masonluğun i lkelerinden olan toleransı / hoş
görüyü karşı layamaz, kapsayamaz, kavrayamaz. 

Masonluğun bir erdem olarak benimsediği tolerans / hoşgörü ise ne
dir? 

Masonlukta tolerans / hoşgörü, um manlar kadar engin hasletlerin bi
rikimidir. Disiplinle, çalışmayla, kuvvet le, güzell ikle, akl-ü hikmetle, 
kardeşlikle, özgürükle, iyil ikle, yardımseverl ikle, aydınlıkla ve daha 
nice hasletle örülmüş bir zengin kanaviçedir. 

Mason tarihine baktığımızda, mesleğimizin kuruluş yıl larında tole
rans / hoşgörü kavramının daha çok «mezhep ve âyin serbestliği» 
anlamına ağırlık veri lerek yorumlandığını, görüyoruz. Çünkü, mason
luğun kuru luş yıl larında mezhep ve âyin serbestl iği büyük önem ta
şıyordu; sağlanması, ulaşılması gereken hedeflerden biriydi. Bugün 
ise, y ine mesleğimizin başlıca ilkesi olan tolerans, ilk konulduğu za
manki anlamıyla sınırlı kalmamış, kapsamını genişletmiştir. Toleran
sın / hoşgörünün bu kapsam genişlemesi içinde, icadı yadsıyan, ama 
tekamülü / gelişmeyi kabul eden masonluğun, kendi i lke ve kavram
larının yorumlarına da aynı toleransı / hoşgörüyü göstermesi, ya da 
yeni ufuklar açması doğal deği l midir? 

Tolerans ya da hoşgörüyü, kardeşler arasında hata ve kusurların 
hoşgörülmesi, kabahat ya da suçların bağışlanması anlamında kabul 
etmek doğru mudur? 

Bu soruya öncelikle kesin bir yanıt vermeden, bazı anımsatmalarla 
ve sorularla sonucu sizlerin değerlendirmelerinize bırakmak is t i -
yorum. 

Masonluğa kabul töreninde üstadı muhteremin mason adayına yönelt
t iği şu soruyu anımsayınız: 

«Siz hata ve kusurlarınızdan birini bize itiraf edebil ir misiniz?» 

Ve aday konuşmaya başlarken, üstadı muhterem çekici vurarak sö
zünü kesip şunları söy ler : 

«Teşekkür ederim, her yanlışın cesaretle açıklanabi lmesi, nefsimize 
karşı bir başarı ve hakikate doğru bir adımdır.» 

Bu tablo, kusur ve hatayı it iraf etmenin, mason ahlakında bir erdem 
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olduğunu betimler. Hataları ve kusurları it iraf etmek, bu itirafı her
hangi bir aşağılama, küçümseme tavrına girmeksizin olgunlukla ka
bul edip, onları elbirl iğiyle, kardeşçe yardımlaşmayla düzeltmeye, 
iyileştirip gelişt irmeye gir işmek bir hogörünün eseri değil midir? Ama 
bunun tam tersine, hata ve kusurları görmezden gelmeyi, örtbas et
meyi hoşgörü sayabil ir iz miyiz? 

Birinci yol insanı nasıl erdeme, nura, olgunluğa götürürse; ikinci yol 
insanı karanlık larda bırakır, hatalardan ve kusurlardan arınmasını 
önler 

Masonlar bir ibir lerinin hata ve kusurlarım örtmekle deği l , kardeşçe 
uyarmakla ve yol göstermekle yükümlüdürler. Uyarıya ve yol göster
meye teşekkür etmek, toleransın / hoşgörünün gereği olduğu gibi ; 
yılmadan, çekinmeden uyarı ve yol gösterme görevini yapmak da 
yine hoşgörünün ve olgunluğun eseridir. 

İşte bu noktada, hoşgörü ile disipl inin bir ibir ler ine çok yaklaştığını, 
hatta üst üste çakıştığını söyleyebil ir iz. 

Bir hatayı, kusuru söyleyip onu düzeltmeye yard.mcı olmak hem hoş
görünün gereğidir, hem de disipl ini sağlamanın ereğidir. 

Kötülüklere ve kusur lara tepki göstermemekle bel ir t i len hoşgörü ise, 
her halde masonik değildir. 

Dış dünyada kabaca algılandığı gibi, disipl in ile hoşgörü biribir lerinin 
zıddı kavramlar değildir. Amaç ya da sonuç yönünden disipl inle hoş
görü biribirlerinin tamamlayıcısı olmak gerekir, özell ikle masonik 
anlayışta bu böyledir. Yani, disipl in ve hoşgörünün amaçları biribîr-
lerinden çok farklı değildir. İkisinin de amacı uyumlu ve gelişmiş bir 
bütünü sağlamaktır. Tüm insanlık için mut luluk yuvası olacak bir 
ülkü mabedini yapmaktır. 

Disiplini hoşgörü ve özgür düşünceyle bağdaşmaz görmek yanlıştır. 
Disiplin —burada sözünü ett iğimiz özell ikle masonik anlamda disip
l indir— bizi bir bakıma hoşgörünün de öngördüğü güzell ikler bah
çesine götürür. Disiplin uyumu ve belli b i r ölçüyü sağlar. Ölçülü, 
uyumlu, bir başka deyişle disiplinli davranılırsa hoşgörüye sığınma
ya da gerek kalmaz. 

Hoşgörüyü bir düzen ve uyum ölçüsü olarak görmek olasıdır. 

Aynı şeyi disipl in için de söyleyebiliriz. Yani disipl ini b i r düzen ve 
uyum ölçüsü olarak görebil ir iz. 
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Önce hoşgörüye bakalım bu açıdan. Kendi düşünce ve davranışla
rınızı toplumun değer ölçülerine göre disipl ine almak olgunluğunu 
göster i rsen iz /bu bir bakıma kendinize karşı hoşgörülü davranmanız 
demektir. Yani hoşgörüyü yalnızca karşınızdakinden ve toplumdan 
değil , kendinizden de beklemek gereğini kabul etmekt ir bu . Aynı za
manda bu, bencil o lmamak demektir. -

İşte bu bağlamda, disipl inle hoşgörünün 'kesiştiği o harikulade geo
metrik noktayı •keşfedersiniz; bunun olgunluğunun verdiği huzur dolu, 
digergam mutluluğu yaşamış olursunuz. 

Masonrk disipl ini , dış dünyadaki anlamlarından ayırarak değerlendir
memiz gerektiğini söylemeye bi le gerek yoktur. 

Masonik ilkelerimiz, ülkümüz, çalışmalarımız, çabalarımız açısından 
baktığımızda disiplin, akl-ü hikmetin gereğidir; davranışlarımızın o l 
gunluğa, iyiliğe, uyuma ve güzelliğe yönelik olarak eğiti lmesidir. Di
siplin, o lgun, gelişmiş bir düzenin vazgeçilmez parçasıdır. 

Burada kendi açımızdan şunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekir: 
Biz bu mesleğe kendi özgür irademizle girmiş, bir takım yükümlülük
leri üstlenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle bu yükümlülüklere, bu ilke
lere uymamak, bunlara karşı hoşgörünün ardına sığınmaya kalkmak 
her şeyden önce masonluğumuzu zedeler. 

Ham taşı yontmak, olgun b i r insan olmak, insanlık mabedinin yapı
mına katkıda bulunmak için buraya geldik. Ve bil iyoruz k i , masonluk, 
öğreti lerini daha çok semboller ve sembolik hareketler yoluyla veri
yor. Bu verilenden en çok ve yararlı b iç imde almanın yolu ise disip
linden geçer. 

Buradaki disipl ini ne dış dünyanın disiplini ile kıyaslayabil ir iz, ne de 
özgür düşünceyle bağdaşmaz görebil ir iz. Aslında, salt özgür ve ya
ratıcı düşünce de, kendi içinde, kendi mantığı ve sistemi içinde, bir 
düzenin, bir uyumun, bir disiplinin yarattığı bir cevher değil midir? 

Dış dünyanın düzeninde de özgürlükler in korunması iç in, düşüncenin 
özgürce üretebilmesi için, bir kural lar sistemi, bir. bakıma toplumsal 
bir disipl in kabul edi lmiyor mu? Özgür düşünce, bağnaz saldırılardan 
ancak böyle korunmuyor mu? 

Çeşitli b iç imlerde söylenmiş klasik bir tanımdır: Bir insanın özgürlü
ğünün sınırı, bir başka insanın özgürlüğünün başladığı yerde biter. 

Özgürlükleri sağlamak ve yaşatmak, bir bakıma, ancak bir takım sınır 
taşlarına / landmarklara gönül rahatlığıyla uymakla olanaklıdır. Bu 
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sınırlar, bu kurallar, —biz im bu çalışmamıza konu olan sözcüklerden 
biriyle söylersek— bu disiplin, or tak bir anlayışla sağlanmıştır. Bu 
ortak anlayışın ya da anlaşmanın en veciz tanımı ise, tek sözcükle to-
lerans / hoşgörüdür? 

İşte disiplin ve hoşgörünün biribirini tamamlayan, gelişmeye ve olgun
luğa yönelik bu üretkenl iğini terazinin bir kefesine, ya da konumuzun 
başlığındaki gibi denklemin bir yanına koyduğumuzda, öte yanına da 
kuvveti ve güzelliği yerleştirebil ir iz. Ama hemen belirtel im ki, denk
lemin bir yanında yalnızca disiplin ve hoşgörü deği l , daha bir çok 
hasletler olabileceği gibi, .denklemin öte yanında da yalnız kuvvet ve 
güzellik değil , aynı şekilde daha bir çok üstün / seçkin kavramlar 
bulunabil i rdi . Ve bunların da bir ibir leri arasında yerlerini değiştirmek 
olasıydı. Ama biz bir yerde sembolik olarak, yalnız dördünü aldık ve 
böylece yerleştirdik. 

Bu bakımdan, disipl in ve hoşgörünün vereceği de elbet yo nızca kuv
vet ve güzellik değildir. Bunları seçmemizin nedeni, yine aış dünyada 
kuvvet ile güzell iğin biribir lerine aykırı kavramlar gibi algılanmış ol
malarıdır. Pek yaygın günlük bir benzetmeyle söylersek, güzell iğin 
simgesi kadın, kuvvet in simgesi erkektir. 

Aslında biraz derinlemesine bakıldığında, burada biribir ini tamamla
yan öğeler hemen göze çarpar. Kadınla erkekte olduğu gibi , güzellik
le kuvvette de bir uyum, b i r bir l iktel iğe yöneliş söz konusudur. Ka
dınla erkeğin bir ibir ini tamamlayarak doğada bir kuvvet oluşturma
sının, güzell ikler, mutluluklar yaratan birer üretkenlik objesi o lma
sının yomsıra, ondan da öte, bu kavramların biribir lerine ters düşme
yen, bir ibir lerini tamamlayan anlamları vardır. 

Kuvvet, yapabi lmenin bir öğesidir. Akl-ü hikmetle, hoşgörülü bir d i 
siplinle (iki sözcüğü kaynaştırarak söylüyorum artık) kuvvet kul lanıl
dığında ortaya çıkan eser elbet güzel olacaktır. 
Sonuç olarak; dört lü denklemimizdeki kavramlar iç in, hepsini birden 
kapsayan şu tanımları yapabil i r miyiz, ne dersiniz? 
Tolerans / hoşgörü, ayrılıkları ve farklı lıkları akl-ü hikmetin gerekle
rine uyarak kuvvet ve güzellikle iyil iğe, sevgiye, kardeşl iğe dönüş
türebi lme disiplinidir. 
Ya da şunu söyleyebi l i r iz; 
Varolmanın özü, - mutluluğun özü, - gelişmenin özü, - olgunluğun 
özü, disiplin ve hoşgörüyü yaşamın her aşamasında kuvvete ve güzel
liğe dönüştürebi imektedir. 
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FELSEFE 

Antik Çağ Bilgileri ve Masonluk 

Mesut TUNÇEL 

Biz Masonlar her hakikattan 
ders çıkartmayı iyi bilmeliyiz. 
Felsefemiz i : = Kendini bi lmek 
= Kendine karşı saygılı o l 
mak = Kendimizi kontro l et
mek = temeli üzerine kurmalı
yız. 

M.Ö. VII. ve VI . yüzyıl larda ya
şamış Anti'kçağ Felsefesinin Ye
di Bilgesi, çağdaş bi lgel iğin ba-
basıdırlar. Bu bilgeler, evrenin 
en güçlü gerçeği olan —Kend i 
mizi kontrol e tmey i— kısaca ö l -
çü'yü sezmişlerdir. Yaşamakta 
ölçü, bi l imde ö lçü, felsefede ö l 
çü, sanatta ö l çü . . . İnsanlık ilk 
öğütler ini bu yedi bilgenin öz
deyişlerinden almıştır. 

Rodos'lu Kleobulos, ö lçü en iyi 
şey, diyor, babayı sevmek ge
rek. Dinlemeyi sevmeli, geveze

liği değil . Hazza hükmetme!!. 
Zorla hiç bir şey yapmamalı. 
Yurttaşlara en iyi öğütler i ver
meli . Çocukları eği tmel i . . . 

Atina' l ı Solon, hiçbir şeyde aşın 
olma, ölçülü kal , diyor. Keder 
doğuran hazdan kaç. Çabuk 
dost edinme, edindiklerini de ça
buk gözünden düşürme. Hük-
medilmeyi inceleyerek hükmet
meyi öğren. Yurttaşlarına, en 
hoşlarına gideni değil, en iyiyi 
söyle. Görünmeyenleri görünen
lerden çıkar. 

Isparta'lı Khilon, tutkularını diz
ginle, ö lçülü o l , diyor. Dostları
nın iyi günlerine yavaş yavaş 
git, kötü günlerine koşa koşa, 
kendinden yaşlıyı say, kanunla
ra uy. Haksızlığa uğrarsan ba
rış, hakarete uğrarsan öç a l . 

69 



Ölmüşleri öv. Kendini bil. (Delp-
hoi 'deki Apol lon tapınağının 
kapısında yazılı olan, Sakra-
tes' in alıp işlediği bu sözü Pla
ton şöyle açıklamaktadır: Sade
ce bir insan olduğunu bil.) 

Lesbos'lu Pittakos, uygun za
man kolla, ölçüyü göz önünde 
tut , diyor. 

Yapmak istediğini söyleme, ba-
şaramazsan gülerler. Başkasın
da hoşgörmediğini kendin yap
ma. Kazanç doymak bilmez, sa
na uyanı kazan. Bir kimseyi af
feden onun üstüne yükselir, on
dan öç a lan onun haline dü
şer. 

Pirine'li Bıas, çok dinle yerinde 
konuş, ölçüyü kaçırma, diyor. 
İnsanların çoğu kötüdür. İşe ya
vaş giriş, başladıktan sonra sı
kı sarıl. Çabuk konuşmaktan sa
kın/yanı l ı rsın. Yaptığını düşün. 
Güzellikle al , zorlayarak değil. 
Karinthos'Iu Periandros, bahtlı-
lıkta ölçülü ol , diyor, bahtsızlıkta 
düşüncel i . Atılganlık aldatıcı bir 
şeydir. Kazanç çirkin bir şey. 
Ana babana lâyık o lduğunu gös
ter. Dostlarına karşı mutluluk
larında nasılsın, bahtsızlıkların
da da öyle ka l . Bütünü düşün, 
sessizlik en güzel şeydir. Kanun
ların eski, yemeğin taze olsun. 
Mi le t ' I iTha les , ölçülü ol diyor. 
Kötü yoldan zengin olma. Baba
dan kötü şeyi kapma. Kefaletin 
yoldaşı felakett ir. Ana babana 

ne etmişsen çocuklarından onu 
bekle. Kendini dizginliyememek 
kadar kötü şey yok. Acınmaktan 
çok kıskanıl. 

Ölçü, ö lçü, hep ö lçü . . . Yedi Bii-
ge'nin yedisi de ölçüyü öğüt lü
yorlar. M.Ö. VI. yüz yılda doğulu 
Bilgelerden biri Çin' i ! (Kong-Fu-
Tseu) Konfüçyüs'tür. Şöyle d i 
yor: Atalarınıza saygı gösterin, 
ana babanıza sevgi gösterin, ö-
devlerinizi baba-çocuk ilişkisine 
kıyaslayarak belir leyin (Çırak-
Usta), (Karı-Koca vb.) insanlar
la iyi geçinin, sâdık bir dost o-
lun, kötülüğe iyil ikle karşılık ve
r in, insanlaasevin, size yapılma
sını istemediğiniz bir şeyi baş
kalarına yapmayın. —İnsan, bi l
diği şeyi bildiğini ve bilmediği 
şeyi bilmediğini bi lmelidir, ger
çek bilgi budur.— 

Aynı yüzyılda Hindistan'da ya
şayan Gotama Buda'dır. O da 
ş u n lan öğütl üy or: Ö İd ü r m ey. n, 
başkalarının malını ve karısını 
almayın, yalan söylemeyin, acıya 
katlanın, başkalarının acılarını 
ve sevinçlerini paylaşın, iyicil 
ve merhametl i o lun, kin gütme
yin, size yapılan kötülükleri ba
ğışlayın. Ancak elde edebilece
ğinizi isteyin. Acı çekmenin ne
deni istek'tir. İstekse bilgisizlik
ten doğar. 

Büyük öğütçülerden bir başkası 
da Sakrates't ir . (M.Ö. 468 - 400) 
Elinde, Delf tapınağındaki yazı-
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lordan aldığı bir bayrak tutmak
tadır: —Kendin i b i l— —Bir şey 
bil iyorum, o da hiç bir şey b i l -
mediğimdir— Ona göre tek ke
sinlik, erdem bilgisidir. İnsan, 
kendini bi lmeli, tanımalıdır. Er
dem, insanın kendini bi lmesi, ta 
nımasıdır. Erdem, bizim yapı
mızda saklıdır. Bu bi lgi , elde e-
debileoeğimiz tek bilgidir. Er
demsizlik, bilgisizl iğin sonucu
dur. Bilgiye kollarını açan her 
insan, erdeme doğru ilerler. Sok-
rates'e göre iyi, insanı mutlulu
ğa götürür, iyi insan ölür, iyi 
davranış unutulur ama, iyilik ö l 
mez, unutulmaz. İyinin özü ne
dir?.. Platon, Sokrates' in ağzın
dan, bunu açıklamaya çalışıyor: 
İyilik, yetkin olmalıdır, kendi ken
dine yeter olmalıdır. İyilik üstü
ne söylenmesi gerekli olan şey, 
her akıllı insanın onun aradığı, 
onu istediği, onu elde etmeye 
çabaladığıdır. Akıllı insanlar, i-
yilik getiren şeylerin dışındaki 
öteki şeylerin hiç bir çabaya 
değmediğini bilirler. İyilik, güzel
liği kapsar ama, güzell iğe sığ
maz, ondanda yüksektir. Çünkü 
güzelliğin ölçüler i , iyi l iği biçim
lendirmez. 

Antikçağ felsefe tarihinin bu 
Bilgeleri, öğütler i ile, bütün in
sanlığa, insancıl olmayı öğütle-
miyor mu? Bunlar Masonluk fel

sefesi ve öğretisi ile bizlerin ilk 
günden it ibaren öğrendiğimiz ve 
tatbikine çalıştığımız özdeyişler 
değil mi? 

«Kendine güven» «Kendini kont
rol et» «Kendine saygın olsun» 
biz masonların kendimizi yont
maya başladığımız ilk günden 
beri devam eden felsefemiz de
ği l mi? 

«Kilişiğimizin bütünlüğünü sağ
lamayı» «Kendimize saygılı o l 
mayı» «Kendimize yetmeyi» de
vamlı olarak araştırmıyor mu
yuz? 

Masonluk bize «Kendinizi sayı
nız, kendinizi biliniz, kendinizi 
kontrol ediniz, bu sizi ilâhi kud
rete götüren üç yoldur» demi
yor mu? 

Dileriz k i öyle olsun. 

KAYNAKLAR 

— Walter Kranz, Antik Felsefe Me
tinleri. 
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— The Short Work, Bulletin of The 
Masonee Servcie Association of the 
United State cilt XLIX ocak 1971. 

— Düşünce Tarihi, Orhan Hançeriioğ-
lu. Dördüncü Basım: 1983. 

71 



DENEME 

XXFnci Asrın Girdabında Masonluk 

Sinan GÜRMEN 

Son yüzyılda ve de yüzyılın ikinci yarısında, insanlık giderek artan 
çelişkiler içinde (kalmakta, süregelen Dünyasının stat ik yapısı dalga 
dalga gelen şoklarla sarsılmakta, bil incinde iki değişik akım girdaplar 
oluşturmakta. Bu dengesizlik geçici mi? Durulmayacak mı? İnsan ye
niden daha iyisini bilmediği için o pek i f t ihar et t iğ i , ahenkl i , küçük 
adımlarla değişen gelenekli ve istikrarlı dönemlere dönemiyecek mi? 
Galiba hayır. Şükünki geleceğin insanı için ne mutluki hayır. 

Uyanık ve d ikkat l i olmalıyız. Büyük b i r çağ değişiminin kavşağında 
bulunuyoruz. Geleceğin insanları yakmlarımuzdaki bir tar ihe çok de
rin bir çizgi çekecekler. Bilemeyiz neyi, belki yüzyılımız ortasındaki 
atomun parçalanışını, be l k i , bi lgisayar dönemeci iç in iki bin yılını, 
ya da hemen sonralardaki bir büyük uzay keşfini çağlar ayırımının 
simgesi yapacaklar. Bu çağ değişimi şimdiye değin varsaydığımız si
yasal ayırımlardan çok daha radikal olacak. Berikide insan tarihini ik i 
ye bölerek bu günlere ulaşan tüm geçnçıişini bir çağda toplıyacak ve 
bir adla anabilecek; kimbil ir belki ampir ik, belki spekülat i f , belki am-
pîrospekülatif dönem diye tanımlayabilecek. Bu çok derin, adeta ko
parılarak birbir inden ayrılabilecek iki dönem arasında, insan bil inci 
idealleri, kavramları , değer yargıları ve öncel ikler i , insanlığın hedef, 
yönet im ve yöniendir imi açısından o kadar büyük farklar olabilecek-
k i , adeta çok kat l ı bir roketin görevini tamamlayan ilk bölümünün 

72 



boşluğa bırakılması gibi, bir çağ altında toplanacak birinci dönem, in
sanlığın tüm geçmişi, uygarlığın yeniden yapılaşım ve yönelimiyle i l işi
ğini giderek yit irebi lecek; sahip olduğu kurum sistem ve özell iklerin 
büyük çoğunluğu ile terkedi lmişl iğin karanlığına çekilebilecek. 

Peki geçmiş ile gelecek arasındaki bu köklü ayırım, bu gün hissedil
meye başlanılan ve yakın gelecekte daha açık görülecek bu uçuru
mun sebebi ne? İnsanlık tar ihinde ilk defa ortaya çıkan bu kadar bü
yük boyutlu, bu kadar ciddi değişimin kaynağı nedir? 

Yıl dediğimiz zaman hacminin her bir yenisinin giderek daha çok bilgi 
atomu ile dolduğunu görüyoruz. Öyleki bu atomlar bir kaç yılda ilk 
insandan o yıl lara kadar elde edilenleri ikiye kat l ıyaraktan çoğalı-
yorlar. Şu an , aramızdaki en gencimizin yaşadığı zaman döneminde 
oluşan b i lg i , insanlığın tüm zamanlarda ulaşabildiğinin % 90'ından 
fazlasını kapsıyor. Bu bilgi atomları geçmişin zaman hacimlerinde de, 
Galileler, Keplerler, Newtonlar, Lavoisier' lerle önce eser miktarda gö
rülmeye başlamış, ve modern f iziğin, kimyanın ve biyoloi inin başlan 
gıç dönemi sayılan 19. yüzyıl araştırmacılarının devreye girmesiyle 
giderek çoğalmışlardı. Oysa daha önceleri , el yordamı ile elde edi
len, yüzeysel, operatif ve pratik bilgileri ihmal edersek, insanlık za
manı sırf diyelimki esir ile kaplı idi. Esir, insan kafasının boşluktd 
olduğunu varsaydığı bir or tam. Bilgi yokluğundan, sorduğu sorulara 
kafasınca verdiği bir cevap. Tıpkı insanın içinde yaşadığı fizikle ilgili 
t ı im soruları doğaya değil kendine sorup, y ine kendinden almış o ldu
ğu diğer tüm cevaplar g ib i . . . Kardeşlerim, insan, yaşadığımız asra 
yaklaşıncaya kadar, doğaya nüfus etmesini beceremedi. İnsan, ilk 
zamanından beri aynı Evren içinde, aynı f izikle çevri l i , aynı metaf i
zikleydi. Çevresinde tüm gerçekler, tüm: yalınlık ve açıklıkları ile, her 
zaman çözülmeye hazır anlaşılmayı beklerken, tek, tek zekaların ye
tersiz kalışı ve kol lekt i f araştırmaya geçilemeyişinden, insanlık için 
evrenin gerçekler ini aydınlatıcı ip uçlarını yakalayamadı. Onun yerine 
daha ucuz, kolay, kest irme b i r yol seçt i : Kendi tasavvurlarında yarat
tığı spekülatif, içinde kendini merkez yaptığı sahte bir evreni, gerçek 
evrenin içine, bir felsefe ve inanç zarı içinde yerleştirdi. Gerçek fizikle 
temasını kest i , onu sormayı bıraktı, bırakmak istemeyenlerse zorla 
bıraktırıldı. İnsan artık o zar içinde mahkûm yaşayacaktı . İnsanın en 
büyük değeri körelt i lmiş, evrenin gerçeğini sorabilme ve onu araş
tırmak için bi l imsel yol lar gelişt irebilme yeteneği bir uzun süre için 
daha uyutulmuştu. Gerçeklerle içice iken, onlardan çok uzakta, gi
derek kalınlaşan bir inanç ve felsefe zarı içinde, gizler ve misterlerle 
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dolu bir âlemin sahte dekoru içinde yaşamaya mahkûm edildi. Ger
çeği soran insanlar, o gerçeği aramaya, yâ da deşarj olmaya, inanç, 
felsefe ya da sanat taşacaklarına yönlendir i ldi, sürgün edildi; razı o l 
mayan, ta tmin olmayan, o zardan kurtulmaya çalışanlarınsa kafası 
ezildi. İnsan adeta eksik duyularla bir âlem yaratmıştı . Düşünce ve 
diyel imki iki duyu, aşırı gel işmiş kok lama ve tad alma duyuları ile, 
o duyulara bağlı algıların önem ve öncel ik kazandığı o âlemde uzun 
süre yaşadı. O âlemdeki, hakkrndcki en iyi değerlendirme ve yar
gıyı geleceğin insanı verecek, bazı değerler gereğinden fazla abar
tılmış, en öncel ik l i bazı değerler ise ihmal edi lmişt i . Ama hemen Ha
vle edelimki, insanın kendisini gerçek f izikten izole ett iği bu zar iç in
de, sayısız savaşlar, devrimler, ikt idarlar, esaretler, yasaklar, açlık aşk, 
acılarla yaşadığı, inanç, felsefe ve sanat la avunduğu bu fanus için
de, b i r değer hiç ihmal edi lmedi ve hakett iği ilgiyi yeter ince gördü: 
İnsan kendini inceledi, zaaflarından arınma, iyi özell iklerini geliştir
menin yollarını aradı. Hak ve ödev bağlamaları ile insanlar arası iliş
ki normları, giderek nüfusu ar tan toplumlarda uyum ve düzen içinde 
yaşamaya, çözümler ardı . Bu gelişim her asırdaki her toplum ve in
sana o gün varılan düzeyiyle gerekt iğince yansımadıysa, bu gün dahi 
yansıyamadıysada, bir öz olarak, insanlığın bir zar, bir fanus içinde 
yaşadığı çağdan, gerçek evrende yaşayacağı çağlara aktaracağı 
soylu bir bir ikim oldu, k i masonlukta bu bir ik imin bir unsurudur. 

Derken, insanlık o zar, o fanus içinde avutulurken, düşüncelerini ve 
sorularını o fanusa hapsedemiyenler, dürbünlerinin, kalemlerinin, mik
roskoplarının uçları ya da deney araçları ile o zarda delikler açtı lar. 
Zar bekçileri derhal o del ikleri yamamaya ve onları açanları zaman ve 
zemine göre cezalandırmaya Yeltendilersede, Galileden Darwine, bir 
dizi zar düşmanının bir kere açmış bulunduğu deliklerden içeri gerçek 
evrenin bilgi atomları girmeye ve yeni araştırmacılara ulaşmaya baş
ladılar. Bu geleceğin öncüleri insanlar giderek araştırmalarını birleş
tirdiler, onlara ulaşan bi lgi atomlarından sağladıkları ip uçları ile ve 
daha büyük yetenek ve güçle zar bekçilerini aciz ve çaresiz bırakan 
daha geniş ve daha çok del ikler açtılar. Bu gün artık o zar l iğme l iğ-
me ve dışardaki gerçek evrenden içeri bereket yağmuru gibi bilgi ya
ğıyor. Çökmekte olan bir zardan çcdır, onun içine göre uyarlanmış 
adeta iki duyuyla oluşmuş eksik bir uygarlığı tanımlayan kapanmakta 
olan bir çağ; bi lgi ve bi l im ile aydınlığa çıkmakta o lan gerçek evren, 
ve onu öğrenerek fizik ve metafiziğin gerçekleri , yapıları, özell ikleri
nin gözler önüne serileceği mutlak çözümünün sadece zaman mese-
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lesi olacağı, bu defo adeta beş duyu ile oluşmakta olan ve kul lana
cağı malzemeler arasında geçmiş çağın bazı unsurlarından da yarar
lanarak, özell ikle insan ve toplumla ilgili gel işt ir i lmiş değerler ve ku-
rumlarıda harcına katarak kurulacak yeni ve evrensel uygarlık.. . Peki 
bu çağ değişimindeki insanın haji nedir? İnsanlar birbir inden belir
gince ayrılan üç değişik gurupta tanımlanabi l i r ler : 1 — Israrla eski 
çağı yaşamak isteyenler. 2 — Çağ değişiminin anaforunda bulunan
lar. 3 — Yeni çağa geçenler. 

Eski çağda yaşamaya çalışanlar hepimizce izlenmekte. Eski çağın üs
tümüze gerdiği zarı parçalanmamış saymakta, açı lan deliklerden 
içeri yağan bilgi ve sonuçlarını ya inkâr etmekte, ya da çaresiz ka l 
dıklarımda çarpıtmaktalar. Televizyonu dahi reddederek bilgi i letişi
min dışında kalmaya, ayrı mahallelerde birikerek, Dünyanın değişik 
yerlerinde kapalı yerleşim birimleri kurarak, hiç birini yapamazlârsa, 
top lum içinde ama onunla temas dışı yaşamaya çalışmaktalar. Kafa
larını kuma gömmeye daha ne kaCar devam edebil ir ler? Asırlarca 
değil. Gerçi yazı icat edileli binlerce yıl oldu ve halâ okuma yazma 
bilmeyen yüzmilyonlarca insan varsada bu kapanmakta olan dura
ğan çağın ayıbıydı. Bu bir inci gurup insanlar daha bir süre izole ya-
şayabiiselerde, giderek hızlanacak bilgi ve teknoloj inin aydınlığa çı
karacağı gerçekler in baskısına bir kaç nesilden fazla dayanamaya
caklarını düşünebil ir iz. 

İnsanlığın çoğunluğu ikinci grupta toplanmakta. Statik geçmişin ge
leneksel kavramlarına göre yapılan eğit im, şekil lenen kültür, ve her 
şeyi sarsan, çok şeyi anlamsızlaştıran ya da çelişkide bırakan bilgi 
çağının rüzgârı. Aklın yeniye, duygu ve küçüklükten şekil lendiri lerek 
kalıplaşmış inancın eskiye çekişt irmesi. Bir kesilen rüzgârın ölü da l 
galarının, bir yeni yönden esen rüzgârın etkisinde, içlerinde savaş ver-
mekteier. Eski, yerleşik, alışılmış düşünceler, kavramlar, inanç ve de
ğerler, duygularında desteğinde kimi insanda güçlü ve avantaj l ı , k i 
mi insanda son kalelerinde direnmekteler. Çok şeyin yeni baştan de
ğerlendir i lmesi, yeni temellere oturtulmasını gerekt iren, bilgi ve bi
limle ortaya çıkan gerçekler, aklıda kişiden kişiye değişen ölçüde ar
kalarına alarak eski surların üzerine yürümekteler, ve bu savaş ve 
bilinç evriminde, düşen eskinin son kaleleri i le, insanlar üçüncü gruba 
geçmekteler. 

Üçüncü grup insan henüz azınlıkta. Onlar artık, ikinci grup gibi geç
miş ve geleceğin temelden doğan farklılık ve çelişkilerini yorumlarla 
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giderme, farklı temelleri zoraki ir t ibatlama kaygısından, spekülatif çag 
ile bilgi çağı arasındaki boşluğu, uzlaşma köprüleri le bir leşt irmek 
çabasından kurtulmuşlardır. Geçmişin t üm şart lanmalarından arın
mış özgür bir bil inçle, herşeyin bilgi ve bil im yolu ile yeni baştan, ye
ni temel üzerine, bil imsel araştırmaların gerçeği ve yalnız gerçeği ay
dınlattığı ö lçü ve tempoda inşa edi leceği yeni uygarlığın ilk usta ve 
çırakları olarak, zardan kubbenin del iklerinden dışarıya süzülerek, 
ipek böceği kozasından kur tu lan kelebekler gibi gerçek Evren e açı l -
maktalar. Sayıları hızla ar tmakta olan bi l im adamları , bir kısım düşü
nürler ve onların açtığı ufku kavramış, geleceğin kamu oyunun gide
rek güçlenmesine katkıda bulunacak her meslekten özgür bil inçli in
sanlar. Onlar bu yolculuğa tüm ağırlıklarını geride bırakarak çıktı-
larsada yanlarında özel eşyalarını taşıdıkları çantaları var. İçinde ise, 
zardan bir kubbe altında oluşan eski çağın tüm unsurlarını geleceğin 
kr i t ikçi dedektörü ile gözden geçir ip ayıkladıktan sonra, yeni uygarlık 
inşasında, mimari plana göre gerekirse yeni biçim ve yerlerde kullan
mak üzere yanlarına aldıkları insan değerler i , i n s a n ve top
lum için geliştir i lebilen en ileri yasa ve yönet im örnekler i , bazı değer
li kurumlar var kî başında da dilerizki masonluk olmalı Masonluk, 
üzerinde t i trediğimiz kurum. Günümüzde yaşayabilen geçmiş çağın 
en değerl i eserlerinden bir i . Yüzlerce yı l , insanları, o içinde yaşanı
lan kapalı âlemde koparılan inanç ve siyaset fırtınalarının üzerine çı 
kararak, onlarda geliştirdiği tolerans, sevgi ve kardeşlik kavramların
da birleşmelerini ve toplumları etki lemelerini sağlıyan, egoizm, hırs 
ve zaaflarından kurtulmaları için onlara ışık tu tan büyük yapı. Ger
çeği arayış hedefinin, o günkü insanların bi l inç düzeyi gereği spe
külatif izler taşımaktaysada, zamanla gerçeği bil imle arayan ve iç in
de esir yaşanılan âlemin zarını parçalayan öncülere verdiği güç, ma
sonluğun insanlığa en şerefli katkısı. Ve bu gün, masonluğumuzda 
bizler gibi çağları ayıran kavşağa gelmiş, kavram kargaşasından 
nasibini almış durumda. Dışarıdan duyulan «Masonluğun misyonu 
bit t i içi kof bir kabuk kaldı» sloganları; içeride ise aceleyle, düzen
sizce geleceğe köprü başı arayışları, «düşünmesi bana düşmez, ma
sonluk nasılsa kendi kendine yaşar» sorumsuzluık ve umursamazlığı, 
ya da Samson'un gücünün beynin komutasındaki kaslarında, yoni in
sanda deği l saçlarında olduğunu sananların, masonluğun geçmiş .çağ 
insanınının yaratt ığı bazı yön ve özell iklerini, Evren'in Ulu Mimarının 
değişmez fizik kanunu sanarak, üzerlerindeki toza bi le dokunmama 
saplantı ları . , En çok yanılanlar masonluğun iflas ett iğini iddia eden 
hariciler. Hayır, hiç şüpheniz olmasınki masonluğa hiç el sürmesek, 
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taze kan vermesek dahi , yeni çağa, ileriye atı lacak insanlığın giderek 
geride ve daha geride kalanlarına, daha nesil lerce insanlık, kardeşl ik 
ve toleransı öğretecektir . Bu kadarı yetmez mi? Hayır mı? Daha fazla
sını mı ist iyorsunuz? Masonluğu insanlığın geleceği ile eşleştirmek ve 
de gelecek nesil lerde masonluk çatısında insanlığın seçkin öncülerini 
mi görmek ist iyorsunuz? Öyleyse işimiz zor. Masonluğun yarınlara 
çok iyi hazırlanması gerekiyor. Yeni yüzyılda, masonluğun, yeni çağ 

/insanlığının en ön safına, gel işecek yeni hecjef ve ideallerinin çekici 
gücünü olarak geçmesi, yarının sosyal katlarının belkide en üstünü 
oluşturacak olan bil im adamları , uygarlığın yükselişine yol hazırlıya-
cak olan Dünya yönetici ler i ve bu yükselişin ateşi ve bi l inciy le dolu 
en seçkin kamu oyunu oluşturacak insanların güçlerini artt ıran odak 
noktası olarak, masonik değerlerinin en üst katına gerçeği ve yalnız 
bil imsel gerçeği arayışı geçirecek masonlukta birleşmelerini sağla
mak için, Dünya masonluğunu, her tür lü tutucu bağımlılıklardan uzak 
ve arınmış, yalnız ve yalnız akılla gösteri lebil inecek büyük bir çaba 
bekliyor. Peki kardeşler im, insanlığı ve kurumlarını saran bu çağ de
ğişim sancıları içinde bizler ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız? 

Kardeşlerim bizler her zamankinden daha fazla saflarımızı sıklaştır-
malı, bir l ik içinde olmalıyız. Bu bir l ikle yapacağımız çalışmalarda kav
ramlarımızı, düşünceler imizi , bi l incimizi, gerçekle açılan yeni ufuk
ların ışığında gözden geçirmeli , bil imin aydınlığında batı la dönüşen 
ya da anlamını yit iren tüm kalıplardan bi l incimizi temizlemeli ve bu 
kurtuluşta birbir imize etkil i ve yardımcı olmalıyız. 

Düşüncelerimizde insanlığın geleceğine giderek daha çok yer ver
meli, Evrensel ölçüde insanlığın değeri uygarlığının hızına, uygarlığın 
hızı ise geleceği düşünen insanların nicelik ve nitel iğine bağlı o ldu
ğundan, sonunda geleceği yaratacak gelecek kavramını oluşturan or-
takbi l inçte bir leşerek yaşamışlığımıza anlam katmalıyız. 

Nefs kontro l ve terbiyesini elden hiç bırakmamalı , kardeş sevgisinin 
en kalıcı bağ olduğunu unutmamalıyız. 

Masonluğun, mason olarak tanımlanan insanların bil inci ve o bi l inç
ten kaynaklanan düşünceler, söz ve hareketler o lduğunu, masonluğun 
yakadaki et iket, matr iküldeki kayıtla sağlanmadığını, çalışmalara ka
tılmanın ve katkıda bulunmanın temel şart ve amaca giden yol o ldu
ğunu iyi bilmeliyiz. Suskun bir izleyici deği l , zamanı geldikçe şu ya 
da bu platformda aktif bir ka l ıma olmalıyız. Masonluğun varlığı, dü
zeyi ve geleceği masonların düşünceler i ve bu düşünceleri birbir-
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lerine yaymaları ile sağlanır. Birl ikte olalım ve ses verel im, kendimizi 
yenilerken, çocuklarımızı yeni çağa hâzırlarken, bu dinamizmi ma
sonluktan esirgemiyelim. Ona yön verişte akıllı ve bi l inçl i , sulanarak-
tan çoğalmaktansa gerekiyorsa azalıp yoğunlaşarak, yarınların en 
seçkin insanlarını cezbedecek ve etki leyecek güce ulaşmakta karar l ı 
olalım. 

Çalışmalarımızda birbirimize başarı dileyelim. 

Ve dileyelimki insanlığın yıldan yıla çoğalarak sonsuza doğru yoğun
laşıp sıkışacak bilgi atomlar ı , büyük bi lgi patlaması ile bizi Evren in 
Ulu Mimarının tüm gerçeğine ulaştırsın ve bu özlem, yaşamımızın ve 
gerçeğe yönelişimizin güç kaynağı olarak çağlar boyu bizimle olsun. 



OLAYLARIN İÇİNDEN 

Derleyen : S. ERMAN 

Bir L. neyi ifade •der? 

«Masonluğun kalbi Mavi LL.da atar. Her Mason, masonluğun temel faaliyetle
rinin ficra edildiği bir mavi L.ya mensuptur.... Orta çağda taşçı ustaları büyük 
bir 'katedralin «inşasında yıllarca çalışırlardı... Bu inşaat onların L idi. Âletleri 
orada bulunur, yeni çıraklara orada mesleği öğretirler, işlerin iyi yapılmasına 
orada nezaret ederlerdi... Bu şartlar altında aralarında bir kardeşliğin doğmuş ol
ması, bir takım sırların yerleşmiş bulunması şaşırtıcı olmamalıdır...» 

(The New Mexico Freemason. Kasım-Aralık 1988, 4). 

Mason naşı! konuşmalıdır? 

«Bazı durumldrda söylediğim sözlerden daha sonra pişmanlık duyduğum olmuş
tur. Bazı konuşmalar, içinde bulunduğumuz ortam itibariyle uygun say ila bilirse 
de, diğer bazı ortamlarda gereksiz hatta tamamiyle uygunsuz sayılabilirler. Bay
ram toplantılarında samimî ve eğlenceli hikâyelerin anlatılması hoş karşılanır. 
Ancak bir takım hikâyelerin anlatılmasından mesleğimizin şerefi rencide olur. 
Size bütün samimiyetimle söyleyebilir i mkl bazı hikâyeleri duyduğum zaman, bir 
Nazır olduğum için değil, fakat masonik toplantılarda gündelik hayatta tenkid et
tiğimiz şeylerin yapılmaması gerektiğine inanan bir mason olduğum için üzüntü 
duymaktayım. Bönce masonlar mason olmalıdır». 

(Grand Lodge Bulletin —Alberto BL yayın organı— Şubat 1989) 
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Avrupa Masonluğu 

«Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde masonların sayıca az olmaları Kardeşlerin birbir
lerine bağlanmalarına yol açmaktadır. Bir çok ülkede müessesemiz popüler bir te
şekkül halini almamıştır; buna rağmen kuvvetli kaynaklardan gelen hücumlara 
yine de karşı koyabilmektedir... Bundan başka Avrupa'da KK.den çok şey beklen
mektedir. Belki bir K.in ilerleyebilmesi için bir hayli sene geçmesinin gerekli olması 
bunda rol oynamaktadır. Keza Dünyanın bu kısmında masonluğun felsefesinin öğ
renilmesi bakımından büyük bir tehalük göze çarpmaktadır. 

Güney Amerika'deki ve Avrupa'daki masonlar, masoni'k ideal ve değerlere çok 
büyük bir önem vermektedirler... Oralardaki Kardeşler sadece birer üye olmayıp, 
birer mason, kendi ülkelerinde bağımsızlık ve fikir hürriyeti için mücadele ver
miş olan atalarının evlâtlarıdır. 

Bütün bu hususlar biz Amerikalı masonlar için teşvik edici ve öğretici' olmalıdır». 

(Francis PAUL-A beacon for the .21 st century «21. yüzyıl için yakılan bir meşa
le» -The Northern Ltght Kasım 1988, 6 -7) . 
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Localarda Verilen Konferanslar 

İSTANBUL 

LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

İdeal Nusret Elgin 

Kültür Şevki Nezihi Aykut 

Mehmet Sağıroğlu 

Ülkü Adnan Sütmen 

Kardeşlik Ediz Hım 

Ali Dinçol 

Hürriyet 

Sevgi 

Seyhan Çelikoğlu 

Erol Oivan 

İsmail Sayıt 

Esat Güven 
Celil Layıktez 

Ziya Umur 

Atlas İsak Jakob Abudaram 

Yakup Baruh 

Müsavat Cumhur Ferman 

Ruşen Dora 

Şekil Sayı Sembol 6.3.1989 

İnanmak ve Bilmek 17.2.1989 

Teizm - Oeizm - Panteizm 3.2.1989 

Sembollerin Getirdiği ve Mutluluk 2.3.1989 

hsan ve Çevre 26.1.1989 

Kutsal Topraklardaki Halklar, 
Diller, Kentler 9.3.1989 

Akciğer Kanseri Tedavisinde 

Yeni Metodlar 10.1.1989 

M/.'nik Sevgi 24.1.1989 

M.'/ni'k Ahtok 7.2.1989 

Türkiye'de Masonluğun İnkişafını 
Geciktiren Sebepler 30.1.1989 

Ortaçağdan Günümüze Sevgi Geleneği 14.2.1989 

Önlük 22.2.1989 

21. Yüzyılın Düşündürdükleri 27.1.1989 

Mason Gözü ile A - Mimarlık I. 10.2.1989 



LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

Ruşen Dora 

Hakikat Yani Kalamaris 

Lambro Psarapolas 

Ahenk Faruk Erengül 

Fazilet Cavit Yenicioğlu 

Taylan Sezer 

Erenler Nusret Semi 

S. Dostlar Necimi Karakullukçu 

Ülke Sabin Karahanoğlu 

Nejat Atanan 

Murat Salma 

Şefkat Pulat Verbas 

Yüksel inel 

Mason Gözü ile A-Mimarlık II. 24.2.1989 

Ü s / . Müh/, ve Ma / . L/.*sı 26.1,1989 

Kraliyet Sanatı 26.1.1989 

Nereden Geliyor Nereye Gidiyoruz 1.2.1989 

Tartışılan Bir Konu ve 

Farklı Bir Görüş 3.1.1989 

İnsanlık Ruhu ve Hamtaşın Tarihçesi 14.2.1989 

Üç Basamağın Yorumu 10.2.1989 

Teklif ve Tahkikat 9.3.1989 

Semboüzma 24.1.1989 

Semboüzma 24.1.1989 

Sembollerin muhtelif izahı 7.3.1989 
Kalfanın Mabet Anlayışı ve Mabed 
Yapımındaki Görevi 9.1.1989 

Hermetik Alkimyasal ve Masan i k 
Semboüzma Üzerine İnceleme 23.1.1989 

Hümanitas Mehmet Akif Akev Uzak Doğunun Büyük Dinlerine Bakış I. 

Hulus Lefter Karakaş 

Lef ter Karakaş 

Lefter Karakaş 

Freedom Burhan Karahan 

Mıişel Margulies 

Ertuğrul Gümüşligil 

Haluk Dedehayır 

Devrim Türker Aslan 

Galip Dolun 

Borç Kuzikoğlu 

Semir Abbasoğlu 

Hinduizm Yahut Brahmanizm 28.2.1989 

Dünyada ve Türkiye'de Masonluk 18.1.1989 

Masonluğun Temel Felsefesi 1.2.1989 

Birinci Derecede Tyler Tablosu 15.2.1989 

Masonlukla İlgili İlginç Olaylar 2.2.1989 

Masonluğun Yapısı Spekülatiflikten Öte 2.2.1989 

Maso n I u kta n Bek len t i ler 

Namık Kemal ve Masonluğu 

İnsan Sevgisi ve Spor 

İlim ve Masonluk 

M.'.'nik Ahlakı 

Asya'dan Afrika'dan Anılar ve 
M/.'Iar 

Zihni Güler Türk Musikisi ve Masonluk 

16.2.1989 

2.3.1989 

14.2.1989 

28.2.1989 

11.1.1989 

25.1.1989 

8.2.1989 
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LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

Salim Rıza Kırkpınar 

Pınar Muzaffer Egesoy 

Aytaç Manço 

Sevenler E. Necdet Egeran 

Tufan Türenç 
Özer Yelce 

İhsan Özgen 
Ali Kalıpçı 

Aydın Uluyazman 

Hisar İhsan Özdoğan 

Reşit Ata 

Üçgen Hikmet Tura t 

Muammer Ay gözer 

Üçışık jNaii Güreli 

Teoman Sükuti 

Cemal Ererdi 

Gün Turgay Koçak 

Abdurrahman Erginsoy 
Turgay Koçak 

Başak Ergun Önen 

Su ha Aksoy 

Su ha Aksoy 

İrem Tevfik Türker 

Yüksel Umuter 

Evren Al bert J. Bahar 

Rafeel Arditi 

Leon Mitrani, Sayhan Çelikoğ-
lu, İzak Behar, Selçuk Yılmaz, 
Somer öneş, Osman Altuğ ve 
Ali Sait Sevgener 

Sanat Şiir ve Sevgi 22.2.1989 

Türk Dilinde ve M.Vnik 

Dildeki Gelişmeler 10.1.1989 

Anderson Yasaları ve Landmarklar 7.3.1989 

M .\ Mu'k Rotaryanlık 20.1.1989 

Masonluk ve Basın 3.2.1989 

M/.'l-U'k ve Semboller 17.2.1989 

M / / l u k ve İlkeleri 17.1.1989 

Her M.'.'nun Eğitime İhtiyacı Vardır 28.2.1989 

M/. 'nik Teşkilat Ritler ve İntizam 13.1.1989 

Uzay ve Hız 10.2.1989 

Disiplin Hoşgörü Kuvvet Güzellik 19.1.1989 

Ketumiyet 30.1.1989 

İttihat ve Terakki ve İlk Türk Masonları 27.2.1989 

M/.'Iuk Tarihinden Kronoloji Notlar 11.1.1989 

Anderson Nizamnamesi ve Landmarklar 8.2.1989 

Atatürk ve Hukuk Reformu 

Masonik Anılar (1965 Olayları) 

1965- 1966 Olaylarını Hazırlayan 
Faktörler 

Fronsa'daki Masonluğun Harici 
Hayattaki Güncelliği 

5.1.1989 

19.1.1989 

2.2.1989 

20.1.1989 

3.3.1989 Çırak Masonun Görevleri 

M.Vluğun Doğuşu Obediyanslar Ritler 

ve Dünya'da Bugünkü M/. ' luk 12.1.1989 

Sosyal Bir Görevimizin Genel Tanıtımı 26.1.1989 
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LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

Piramit 

Nilüfer 

Burç 

Sembol 

Meşale 

Anadolu 

Sezgi 

Aydın Uluyazman 

Sahir Talat Akev 

Onur AyangiS 

Feylosof ve M / . Rıza Tevfik K. 
Hakkında Söylev 

M'.Vluğumuzda Yakın Tarih 

Resim Sanatında Akımlar ve 
Bu Akımların Aralarında 
Yatan Felsefeler 

Ömer Faruk Kurt Din Müessesine Psikolojik ve Sosyolojik 

Cumhur Ferman 

Metin Sabun iş 

Metin Bozkurt 

Mehmet Arif Çubuk 

Halil Gümüş 

Kutsal Tülbentçi 

E. Necdet Egeran 

Sedat Toydemir 

Metin Güngör 

Cahit Bergil 

Tezcan Demiröz 

Ahmet Akkan 

Nusret Semi 

Bedrettin Güven 

Akıl ve Hikmet Nusret Semi 

Boğaziçi Necdet Egeran 

Yeditepe Erol Tamfranko 

Kemal Aya ta 

G. istanbul E. Necdet Egeran 

Günışığı Nejat Atanan 

iki Ana «Faktör ile Yaklaşım 

Bilim Cağında Masonluk 

Taşçı Kalemi 

Cetvel 

Çekiç 

Zakkum ve Mesleğimiz 

Cehalet İhtiras Taassub 

Ritueller 

Bektaşilikte Tekris Töreni ve 
Hristiyan Bektaşiler 

Felsefi Açıdan Dua 

Çırak Kardeşlere Söyleşi 

4 Büyük Fazilet İtidal, 
Metanet, Basiret, Adalet 

Çırak Ritüelinîn Açıklaması ve 
Ezoterik Yorumu 

3 Basamağın Yorumu 

Özlediğimiz Dünya 

Üç Basamağın Yorumu 

M.V'lukta Aradığımız Hakikat 

Ruh Akrabalığı 

Her Zin / . en Çürük Halkası Kadar 
Dayanıklıdır 

Masonlukta Yaşam Felsefesi 

L.\ Üzerine 

9.2.1989 

23.2.1989 

20.1.1989 

3.2.1989 

3.3.1989 

10.1.1989 

10.1.1989 

10.1.1989 

28.2.1989 

27.2.1989 

20.2.1989 

1.2.1989 

1.3.1989 

27.2.1989 

7.3.1989 

31.1.1989 

14.2.1989 

28.2.1989 

24.2.1989 

22.2.1989 

16.2.1989 

16.2.1989 

24.2.1989 

6.3.1989 
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ANKARA 

LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

Uyanış 

Doğuş 

Yükseliş 

İnanış 

Bilgi 

Barış 

Yıldız 

Çankaya 

Arayış 

Ahiler 

Bozkurt Güvenç 

Fuat Tuygon 

Ziya Ta nalı 

Hüsnü Göksel 

Seyhun Tunaşar 

Ali Kemal Egesoy 

Ural Ada 

Ufuk Bulut 

Zühal Erk men 

Münir Borik 

Bozkurt Güvenç 

Necdet Egeran 

Gündüz Gülşar 

Unsal Yavuz 

İnsan Nedir 

Ben Neyim 

Güzellik 

Güzellik Onu Süslesin 

Kur'an ve Darwin'd e 
Yaratılış ile Evrim 

Bilgi ve Bilgi Bankaları 

Zenginliği Erdemli Bir 
Şekilde Kullanmak 

Süpergo'nun Yararları ve Zararları 

Konuşma Tekniği ve Adabı 

Düzenli Masonlukta İnanç 

İnsan Nedir? 

Masonlukta Yaşam Felsefesi 

Konuşmak ve Susmak 

İnsan Hak ve Özgürlükleri Açısından 
Türk ve Dünya Masonluğu 6.1.1969 

3.2.1989 

3.3.1989 

25.12.1988 

10.1.1989 

21.12.1988 

5.1.1989 

16.2.1989 

2.3.1989 

23.1.1989 

1.2.1989 

6.3.1989 

12.1.1989 

9.1.1989 

Çokşen Zerenler İnsan Olmak ve Mason Olmak Üzerine 

Necip Aziz Berksan 

Sait Akalınoğlu 

Üçgül Yahya K. Zabunoğlu 

Çağ Mete Törüner 

Necdet Kesmez 

Düşünceler 

Zamanın Değeri 

Aklın Hakim Olmadığı Hisler 
Tehlikelidir 

Baskı Gurupları ve Masonluk 

İnsan Hakları 

Fikir İnanç ve Ahlak 
Sistemi Olarak Masonluk 

G. Mimarları Şener Koçyıldırım İnsan Aile Ülke İnsanlık 

Eşitlik 

Yunus Emre 

Ünal Gökalp 
Orhan Aslanoğlu 

Edward Boro 

Masonluk ve Şövalye 

Altar 

7.3.1989 

21.2.1989 

23.2.1989 

8.2.1989 

25.1.1989 

8.2.1989 

21.2.1989 

14.2.1989 

18.1.1989 
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LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

Sevinç Kaynak 

Ata nur Kamil Sözen 

Salih Tugay 

Erdem Cavit İçten 

Denge Ali Kibritçioğlu 
Ruhi Güler 
Murat Artu 

Erg ün Al kan 

Kenan Cankılıç 
Cihan Candemir 

Levent Sen gir 
Orhan Genç 

Akın Kınrklı 
Levent Baykal 
Müjdat Karaca 

Süphan Gaffaroğlu 

Kutup Yıldızı Oktay Emed 

Ethem Sena Çınar 

Üçnur Erdem Özsınmaz 

Metin Aydemir 

Yunus Emre'nin Kuruluşu ile İlgili 

Söyleşi 15.2.1989 

Çırak Derecesinin SemboHeri 30.1.1989 

Spekülatif Masonluğun Kısa Tarihçesi 
ve Cumhuriyetten Önceki Türk ve 

Osmanlı Masonluğu 20.2.1989 

Kendini Bilmek 31.1.1989 

Gerçekçi Düşü nce 10.1.1989 

Büyüme ve Sanat 24.1.1989 

Kültür ve İdeoloji 14.2.1989 

Boş İnançlar 6.1.1989 

Mesleğimizde Olgunlaşma 

ve Düşüncenin Yeri 2.3.1989 

Ölümün Düşündürdükleri 20.2.1939 

Kendini Tanıyan Masonun Harici 
Âlemdeki Rolü 27.2.1989 

İZMİR 

İzmir 

Nur 

İrfan 

Ümit 

Argun Çançar 

Mehmet Başev 

Necdet Çolakoğlu 

Osman Saim Evren 

Gürkan Kefeli 

Müştak Caymaz 

Yüksel Kazmiroi 

M/.'nik Semboller ve Anlamları 8.12.1988 

1717 Öncesi Masonluk 16.2.1989 

M//Iuğun Statü ve Yapısı 2.3.1989 

Ketumiyet ve Gizlilik 21.2.1989 

M / , ve Mabed 16.1.1989 

Masoni'k Anılar 13.2.1989 

Dünyada ve Türkiye'de Ana Hatları ile 
Masonluk Tarihi 10.1.1989 
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LOCA KONUŞMACI KONU TARİH 

Türkhan Slem İnsan ve Tanrı 7.3.1989 

Ephessus Yusuf Kökdamar 

( 

Allah ve Din Hakkında Anderson 
1723'den Günümüze Mason Düşüncesinde 
Teizm ve Deizm'in Yeri 9.1.1989 

Eylem Özkan Aras Martı 23.1.1989 

Suat Aydar Sabrımız ve Törelerimiz 20.2.1989 

Manisa Özkan Aras Tanrı Anlayışı 18.1.1989 

Ege Erol Musaoğlu Hakikatin Araştırılması 26.1.1989 

Haidan Levent M/.Tukta Tanrı Kavramı 9.2.1989 

Rasin Kudret 
Uğur Kırbeyl 

Bülent Var 

EVRİM 16.3.1989 

Y. Aydın Ay Renk. Sembolizması 23.3.1989 

Işın Fahrettin Şengel 
Mehmet Ergüven 

Hekimde ve Sanatta Masonluk 23.1.1989 

Önder Kayın 
Erdal Özışık 

Berat 20.2.1989 

Kemal Adıyaman 
Behzat Okay 

Türk Tarihinin Bir Kesitinde 
M/.'Iuk 6.3.1989 

Üçsutun Halim Erker 
Tahsin Yaşamak 

İlhan Keresteci 

Akıl ve Hikmet 
M/.'un Kişiliği ve Masonluk 
Mason Olacakları Seçmek 

19.1.1989 
16.2.1989 
2.3.1989 

Karşıyaka Güven Zeyrek Estetik Varlık Alan Kavramı ve 
Masonluk 24.1.1989 

Tacettin Ürkmen 
Ün er Birkan 

Eski Karşıyaka Locaları 
Bir Çırağa Mektuplar 

21.2.1989 
7.3.1989 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR 

DOĞUM YERİ ve EB.\ M A Ş / . 
ADI SOYADI TARİHİ TEKRİS TARİHİ LOCASI TARİHİ 

Abdurrahim Bayraktar Burdur 1892 15.6,1959 Sevgi 20.11.1988 
Edip Kuşdemiroğlu Karaisali 1915 26.5.1959 Ülke 26.11.1988 
0. Baki Levent İstanbul 1921 25.10.1962 İzmir 29.11.1988 
İlter Ciğeroğlu Dkrtyol 1938 26.10.1984 Çankaya 8.11.1988 
Nurettin Gürsoy Kırşehir 1906 18.12.1960 Gönül 30.11.1988 
Aydın İnal Ankara 1939 29.11.1974 Uyanış 10.6.1988 
Güneri Tecer Ankara 1933 21.10.1977 Uyanış 16.10.1988 
M. Necdet Demiryol İzmir 1923 14.10.1977 Burç 23.1.1988 
Fethi A tasa g un İstanbul 1914 11.3.1975 Ülke 16.11.1987 
Bogos Cideciyan İstanbul 1908 10.6.1954 Hisar 17.8.1988 
Şevket Emin Or Ordu 1924 24.11.1978 Hisar 22.6.1988 
Osman Nuri Şanher Refahiye 1921 6.4.1965 Anadolu 26.1.1989 
Yılmaz Tüzer Giresun 1927 17.4.1958 Yıldız 3.11.1988 
Nesim Benba İstanbul 1923 24.4.1974 Atlas 21.12.1988 
Nurhan Taşçıoğlu İstanbul 1934 16.2.1983 Devrim 26.12.1988 
Ethem Okçuoğlu Söke 1919 5.11.1963 Erenler 24.12.1988 
Saip Tulpar Lapseki 1921 20.5.1957 Sevgi 28.1.1989 
Semih Ereni İstanbul 1916 6.12.1966 Hisar 3.2.1989 
Emin Doğan İzmJr 1935 15.4.1980 Nur 15.5.1988 

EBD.'. MAŞ/ . 'a intikal eden KK/.'mize. E.U.M.'dan sonsuz mağfiret ve kederli 
ailelerine ve bütün KK/.'mize sabırlar dileriz. 

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

of Free and Accepted M o u n t of TurktY 

C O N T E N T S 

4. An Anniversary ol W.L Müsavat Ziya UMUR 
11. Doeumentı About Turkey, in the 

Archive* Ol the O.L. of England Cel.I LAYIXTEZ 
19. History of Masonry in Hungary Vasef YOAF 
25. Once Again About "Opening Up 

to the Outer Worlds Ahmet AKKAN 
30. To Bo a Man Ziya FIÇICIOĞLU 
39. Gods, Symbols. Rituals In 

Ancient Egypt Othon TANRIKULU 
44. The Tempi* Soml GÜR'ÜN 
S3. Tho Accord Between the Thoughts of o 

Philosopher and the Definition 
of Freemasonry Sami GÜR'ÜN 

59. Masonic Education Rosld TEMEL 
82. Discipline + Tolerance = Strength + 

Beauty Noll GÜRELİ 
69. The Wise Men of Antiquity and Masonry Mesut TUNCEL 
72. Mosonry In the Whirlpool of the 

XXI. Century »W>an GURMEN 
79. Currents Events Sohlr ERMAN 
81. News From Our Lodges Mimar SİNAN 
88. In Memortam Mimar SİNAN 

Adress : 25, Nuruzlya Sokağı — Beyofllu / İSTANBUL 

YEAR: 1989 N O : 71 


