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Mason Tarikatı Kitaplarımın Basımı 

Mason Tarikatı üzerine dört kitaptan oluşan bir dizi kitap yayımlıyorum; Mason Tarikatı ve 

Emperyalizm. 

 

I.   Mason Tarikatı 

II.  Osmanlı’da 

III. Türkiye Cumhuriyeti’nde   

IV. Gördüklerim, Gözlediklerim 

 

Kitaplarımı basılı olarak yayımlatmak üzere, belirli bir niteliğin üstünde ve siyasi tarih araştırma 

kitapları yayınlayan, yaklaşık 20 yayın evine kitaplarım hakkında bilgi gönderdim.  

Bir kısmı, incelik sözcükleri ile olumsuz yanıt verdiler.  

Bir kısmı hiç yanıt vermedi.  

Bir kaç yayınevi ile toplantı yaptık, ilk kitabımın son taslağını verdim, okudular. Ancak belirli bir süre 

sonra ekonomik koşullar nedeniyle basamayacaklarını belirttiler.  

Bazıları açıkça masonlarla yakınlığı olan dağıtıcılardan çekindiğini söyledi, üzüntülerini iletti. 

Basmak isteyen birkaç yayınevi, tüm hakları kendi üstlerine alarak basmayı önerdi. 

Bir bedel karşılığında basmayı önerenler de vardı.   

Bu koşullar içinde basılı yayımlamaktan vaz geçtim. 

 

E-kitap olarak yayınlatmayı düşündüysem de, ülkemizde henüz bu alanda güçlü bir yayınevinin 

olmaması, e-kitap basımların nitelik sorunu okuyucu da yaygınlaşmamış olması gibi… 

Sitem de yayımlıyorum 

www.huroltasdelen.com 

 

Koşullar içinde, en geniş kitleye erişebileceğim, kitaplarım üzerinde kendi kimliğim dışında hiçbir 

siyasi grup damgası basılamayacağı, içerik olarak sansür ve etkiye uğramayacağım, mesleğim sonucu 

olarak iyi bildiğim teknolojinin sağladığı çağdaş iletişim olanakları içinde internet üzerinde bir site 

kurup, bedelsiz olarak kitaplarımı ve yazılarımı yayımlamaya karar verdim ve gerçekleştirmekten de 

büyük mutluluk duyuyorum  

 

Böylece bilimsel eleştiri ilkelerine bağlı kalarak, Mason Tarikatı, Mason Locaları, Mason gerçeğini, 

masonluk içerisinden aktarabildiğim için çok mutluyum…  

Yazdıklarımı, bir garip kişi olarak Türk ulusuna bilgilendirme sorumluluğum ve tarihe bir not olarak 

bırakıyorum 

Umarım başarılı olabilmişimdir. Karar okurun. 

  

Esenlik olsun… 

 

Hürol Tasdelen 

http://www.huroltasdelen.com/
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Önsöz Yerine   

11 yaşımda Şeyh Şamil’in 45’lik plağını çalar, girişindeki; 

 

 Şeyh Şamil Atatürk’ümün özbe öz kardeşidir  

Şeyh Şamil’i bilmeyen Atasını ne bilir? 

 

Sözleri ile gözlerim dolar, müzikle coşar, Rusların işgalinde olan Azerbaycan’ı kurtarmak için planlar 

yapardım. Bilmezdim, Azerbaycan’ın büyük bölümü Güney Azerbaycan da Fars işgali altındaymış. 

 

Dedem ve babaannem çocukları ile Kafkaslar Azerbaycan coğrafyasında, Gümrü’den Rus ve Ermeni 

kıyımlarından kaçıp Kars’a gelmiş on binlerce Türk ailesinden biriydi… 

Dedem ve anneannem çocukları ile Balkanlar’da Üsküp’ten Yunanlıların (Rumların), Sırpların, 

Bulgarların Türklere yaptıkları katliamdan kaçıp, İstanbul’a gelmiş on binlerce Türk ailesinden 

biriydi.   

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye’de, Türk adıyla yeniden hayata dönmüş ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kurmuş Türk Ulusunun çocuğuyum.  

 

Asya’dan getirdiği Kara Kazanda Türk kültürü ile Anadolu da var olan tüm kültürleri kaynatıp, 

Türkçenin bütünleyici gücü ile Türk kimliği altında birleştiren bir ulusun binlerce yıllık tarih içinde yurt 

yaptığı Balkanlar, Anadolu, Kafkasya ve İran coğrafyasının belki de orta yerinde Arpaçay, Kağızman’da 

1960’da doğdum 

 

Türk kimliğim, vatanına ve ulusuna bağlı olmayı,  Atasına saygıyı, halkını sevmeyi ve halka borcunu;  

sevgi ve bilgelik dışında kimsenin önünde eğilmemeyi işledi benliğime. Beni var eden atam Zekeriya, 

anam Hasibe, Atatürk’ün yetiştirdiği kuşağın onurlu birer evlatlarıydılar…  

 

Her Türk gibi şiirle kaynadım… Şiir soludum, şiir güldüm, şiir haykırdım ve şiir ağladım. 

 

Türk’ün, Ankara bozkırında yaktığı aydınlık bilim meşalesi Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Elektrik - 

Elektronik Mühendisliği okurken, emperyalizm karşıtlığını, toplumsal sorumluluklarımızı geliştirdim.  

 

Nazım Hikmet Usta’nın dediği gibi; 

Hep bir ağızdan türkü söyleyip 

hep beraber sulardan çekmek ağı, 

demiri oya gibi işleyip hep beraber, 

hep beraber sürebilmek toprağı, 

ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, 

yârin yanağından gayrı her şeyde 

her yerde 

hep beraber! 

diyebilmek için… 
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Demeyi öğrendim… 

 

ODTÜ’de şiirle var olmam derinleşti Attilâ İlhan’ın çırağı olma onuruna eriştim, Ustamdan Delikanlı 

Toplumcu Ozan adını aldım… 

 

Sonra yürüdüm hayatın içinde düşe kalka, ama eğilmeden… 
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Mason Locasında ve Derneğinde Varlığım  

Girişim 

Benim yetiştiğim, var olduğum ortamlarda, mason sözcüğü, emperyalizm işbirlikçisi, komprador2, 

çıkar çetesi olarak bilinirdi ve küfür olarak kullanılırdı. Sonra etrafımda masonlar olmaya başladı. Çok 

yakınımda olan, saygı duyduğum bazı kişiler mason oluyorlardı. Şoke oldum…   

 

Bana da çağrı geldi; işimle ilgili olarak bir kuruma yaptığım ziyarette, emeklilik çağında bir mühendis 

beni kenara çekti, alt tondan bir ses ile yarım yamalak anladığım bir şeyler söyleyip, mason olmamı 

önerdi. Şaşırmıştım. İzlediğim bir projede karar veren yetkiliydi. Sözleri ağzımda yuvarladım, düşünüp, 

size yanıt vereyim dedim.  Sonra dönmedim o kişiye, birkaç kez aradı, sonra vaz geçti.  

Ben ve Masonluk… Olacak iş değildi.  

Daha sonra yakın çevremden de önerenler oldu, onları da geri çevirdim. 

 

Sonrasında Masonluğa daha dikkatli bakmaya başladım, Mason Tarikatı üzerine yazılmış kitapları ve 

makaleleri okudum.  Türkiye de, masonluk ve masonlar üzerine yazılmış kitapların hepsi eksik, 

kulaktan dolma nesnel olmayan bilgilerle yüklü, yanlışlarla dolu ve çoğunlukla yalnızca dini boyutuyla 

tek açıdan bakış açılarıyla yazılmış olduğunu gördüm. Bir kısmı da masonluğu temize çıkarmaya 

çalışıyordu. Bunlara öncelikle Orhan Koloğlu ve Haluk Hepkon’un kitapları örnektir.   

 

Türk Toplumunun büyük çoğunluğu masonlardan ve Mason Tarikatından nefret eder. Buna karşın, 

toplumda masonluk hakkında bilgisizliğin, yanlış, eksik algıların yaygın olduğunu gördüm.  

 

Bu gerçekler doğrultusunda Masonluğu, Mason Tarikatını anlayıp, bilimsel yöntemlerle araştırıp, 

toplumuma sunmam gerektiğine karar verdim. Bunu bir Türk olarak, Kemalist ve Toplumcu Gerçekçi 

anlayışım doğrultusunda, ulusuma karşı bir görev olarak bildim.  

 

Araştırmaya, okumaya başlayınca,  Baş masonlardan Mim Kemal Öke’nin;  “Masonluk hakkında kat’i 

bir hüküm vermek için onu dışından değil, içinden tetkik etmelidir” sözlerini okuyunca da,  yedi yıl 

önce bana mason olma önerisini getiren yaşlı masonu aradım. Sonra süreç başladı ve mason derneği 

üyesi oldum. Asla mason olmadım, olmak da istemedim.   

 

Mason Tarikatını içeriden anlamak için, Büyük Loca ’da Usta (Üstad) olup, sonra Yüksek Şûraya devam 

etmek ve birkaç derece almak gerekiyordu. Bu neresinden bakarsanız, en az 7 yıl gerektirir, bir de 

yoğun çalışma yaşamının getirdiği gecikmeler olunca, bu süre arttı. 2007’de girdiğim Mason 

Derneğinden, olabildiğince çok bilgiler toplayıp, ulaşabildiğim kadar kaynaklara erişip, yapıyı anlayıp 

ve ilişkileri çözümleyip, 10 yıl sonra, Büyük Loca ‘da Usta, Yüksek Şûrada 9.° de, 14.° ‘ye geçmek üzere 

iken ayrıldım. Vardığım noktada, masonluğun ancak içeriden öğrenilebileceği ve açıklanabileceği 

düşüncem güçlendi ve doğru yaptığıma eminim. 

                                                           
2
 Dil Derneği, Türkçe Sözlük);                                                                                                                                                                             

1.  tar.  Uzakdoğuda yabancı ortaklıklar yararına çalışan acente. 
2.    Kendi çıkarı bakımından bir ülkede yabancı anaparayı yerleştiren ya da yerleşmesine yardımcı olan kişi. 
3.    Patron, kapitalist. 
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Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası                                                                            

Künye 

Loca adı Şafak Muhterem Locası 

Loca numarası 170 

Giriş – Tekris / Eriştirme Tarihi 22.11.2007 

Kalfa Derecesine Geçiş Tarihi 11.01.2009 

Usta / Üstad Derecesine Yükseliş 

Tarihi 

11.02.2010 

Locada Yapılan Görevler Müzik Üstadı, Muhakkik, Hatip 

Ayrılış Tarihi 29.11.2017 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Kimlik Kartı 

Mason Derneğine, 22.11.2007 tarihinde yüklü bir para ödeyerek girmiştim. Ancak 2016’ya kadar 

Dernek kimlik kartı olmadı.  

 

2016 Yılında, İstanbul, Ankara ve İzmir Vadi (Bölge) Binaları girişlerine, güvenlik için elektronik 

kartla geçiş sistemi kuruldu ve tüm üyelere giriş kartları verildi. Aşağıda örneğini verdiğim kart 

budur.  

 

Dikkatli bakılırsa H.K.E.M.D. (Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği) üyelik tarihi 11.7.2016, Üye 

Karar no.7 olarak yazılı. Oysa benim Derneğe giriş tarihim 22.11.2007. O sırada çevremde 

sorduğum onlarca dernek üyesinin giriş tarihi ve karar numarası aynıydı. Bu konuda hiçbir 

açıklama yapılmadığı gibi,  kimse de nedenini bilmiyordu.  

2007’de üye olduğum derneğe, bana verilen giriş kartında ve sorduğum herkesin üye kartında giriş 

tarihi ve karar numarası aynısı yazıyordu. Büyük olasılıkla Büyük Loca ve Dernek üyelerinin 

hepsinde de aynısı yazılıydı. İç İşleri Bakanlığı Dernekler Masası bu konuda bilgisi olduğunu ve 

gerekli yasal denetimleri umuyorum. Ancak her durumu doğru olmayan, kuşku uyandıran bir 

uygulama. 

 

 

Belge 1. HKEMD Üye Giriş Kartı 
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Usta / Üstad Diploması 

 

Belge 2. HKEMBL Üstad Diploması  
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Şafak Locası 2016 üye kitapçığı ve kişisel kaydım: 

 

Belge 3. Loca Kitapçığı 

Çalışmalarım, Sunumlarım 

Mason Derneği üyeliğim sırasında, Mason Tarikatının içyüzünü ve ayrıntılarını öğrenirken, bir yandan 

da Ankara, İstanbul, İzmir’de localarda konuşmalar yaptım. Konuşmalarda genellikle mason konuları 

seçilir, öylesi değerlidir. Benim seçtiklerim ise hep Türk tarihi, kültürü, kimliği ve Mustafa Kemal 

Atatürk’e dair konular oldu: 

- Ayna Simgesi, söylen bilimden (mitoloji) tasavvufa, tarihten günümüze. 

- Atatürk’ün en genç kızı, Muazzez İlmiye Çığ;  Bir Yaşam Yolculuğu  

- Takiyüddün Efendi; Osmanlı’da Gök Bilim İnsanı  

- Türk Kimliği  

- Gelenekten Güncele Türk Şiiri   

- Anadolu İçrek Öğretisinde Şamanizm ve Sümerliler ’in Etkileri 

- 10 Kasım’da Atatürk’ü anma,  Atatürk’ün yolunda 

 

Bu tür konuları seçmem, Ankara bölge yönetimlerini ve loca içinde yönetici konumundaki masonları 

iyice rahatsız etmeye başladı. Son konuşmamın konusunu, ayrılmamdan önce loca yöneticisi olan kişi 

seçti; eriştirme (tekris). Sonra öğrendim ki, benim için hep iyi bildiğim konuları anlattığımı anlayıp, 

“bir de mason konusu ile sıkıştıralım” demişler. O konuyu da en iyi şekilde hazırlayıp, anlattım. 

Görevlerim 

Üstad / usta mason olduktan sonra loca yönetiminde hep görev aldım. En son Hatip görevindeydim.    
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Yüksek Şûra / Türkiye Kültür ve Fikir Geliştirme Derneği 

Künye 

Olgunlaşma Atölyesi Seğmen, Ankara 

Birlik, İstanbul 

Kurtuluş, Ankara 

Giriş – İykaaf (4.derece)   1 Haziran 2012 

9. Dereceye Geçiş 2015 

Locada Yapılan Görevler  --- 

Ayrılış Tarihi Aralık 2016 

Süreç 

Yüksek Şûra, Büyük Locadan ayrı bir masonik yapı ve yasal anlamda da ayrı bir dernek. Büyük Loca ile 

Yüksek Şûranın anlaşmasına göre, en az 1 yılını doldurmuş Üstad / Usta masonlar, Yüksek Şûraya 

başvurabiliyor ve Yüksek Şûra’nın en tepesindeki ve örgüte adını da veren 33. Dereceli 33 kişiden 

oluşan Yüksek Şûra onay verirse üye olunabiliyor. Benimle birlikte başvuran masonlar kabul edildiler 

ama benimle ilgili yanıt gelmiyordu. Sonra loca yöneticisi beni uyardı, bilmediği bir nedenden ötürü 

benim Yüksek Şûraya girişimde sorun olmuş, kabul etmiyorlarmış. Sonra araya tanıdığım bazı üst 

dereceden masonlardan yardım istedim, sorun ne idiyse çözüldü ve ben gecikerek Yüksek Şûraya 

Ankara’da Seymenler Atölyesinde üye oldum. 

 

Kısa bir süre sonra İstanbul’a iş için gidiyordum ve üyeliğimi de İstanbul’da Birlik Atölyesine taşıdım. 2 

yıl sonra Ankara’ya dönerken, bu sefer geriye Kurtuluş Atölyesine getirdim. Bir süre sonra da istifa 

ederek ayrıldım. Büyük Locasından ayrılmadığım için, onların gözünde hâlâ masondum. Bu nedenle 

ayrılışımı geciktirdiler, beni ikna etmeye çalıştılar hatta duygusal baskı da yaptılar. Gerçek amacımı 

bilmiyorlardı ve Yüksek Şûra’da sorunlardan ayrıldığımı sanıyorlardı. Zorla istifamı yürürlüğe 

koydurdum ve ayrıldım. 

Ayrılışım 

Emekli olunca belirli bir plan içinde önce, 

-  Kasım 2016’da Yüksek Şûradan (üst dereceler) ayrıldım.  

-  Mayıs 2017’de, üyesi olduğum Şafak Locasında Hatip görevinden istifamı yazımı loca yöneticisine 

verdim. Uzun süre istifamı işleme koymadılar ancak benim ısrarlı baskılarım ve e-postalarım 

sonunda, işleme koymak durumunda kaldılar. Yalnızca loca üyesi olarak durumu sürdürdüm. Bu 

dönemde yoğun olarak Ankara Bölge (Vadi) kütüphanesinde çalıştım. 

- Kasım 2017’de Büyük Locadan ayrıldım. İstifa mektubumu bir sonraki bölümde paylaştım. 

 

Çalışmamı gerçekleştirip, Türk Ulusunun değerlendirmesine sunarken, Mason Derneği içinde, saygı 

duyduğum, Atatürkçü / Kemalist, Yurtsever, Milliyetçi, İnsan gibi insan kişiler de olduğunu 

belirtmeliyim, onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum.   
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Mason Karşıtlığım 

Savaşımım Mason Derneği hasbelkader üyesi olmuş kişilerle değil. Bu konuda Türkçü ve Kemalist 

Ustalarımın sözlerini aktarmaktan mutlu olacağım. 

  

Mahmut Esat Bozkurt;  

“Bizim -Hürriyet gazetesinde de açıkça söylediğimiz gibi şahıslarla hiçbir davamız yoktur. Bunlardan 

Türk olanların hepsine sevgimiz ve hürmetimiz vardır. Hele Masonluk ağlarının içine düşen temiz ve öz 

Türk gençleri, bizim ciğerimizden koparılıp alınmış sevgililerdir. Onların ayrılık gamını çektiğimiz 

yetmiyormuş gibi, bir de bu sevgilileri ithama takatimiz yoktur. Bunlara milliyetsiz demedik. Böyle bir 

şeyi düşünmek bile istemeyiz. Biz Masonluğa, bu iğneli beşik tuzağına hücum etmekle tehlikeli bir 

yolun içinde saflıkla yürüyenlere büyük ve milli felaketi haber vermeye çalışıyoruz. Tekrar ediyoruz: Biz 

Masonluk prensipleriyle bunların neticelerinin düşmanıyız.”  

 

Attilâ İlhan;  

“Benim hayatımda en önemli bir işi yapmış olan, yani benim tahsil hayatım mahvolmuşken onu 

kurtaran adam bir masondu, yani benim onlara büyük saygım vardır; o ayrı sorundur. Benim 

söylemeye çalıştığım başka bir şeydir. Benim söylemeye çalıştığım şudur: Orada sayılan kişiler ve 

orada sayılan kuruluşların bütünü Batılıların ele geçirmeye karar verdikleri ülkelerde uyguladıkları bir 

politikanın aletleridirler. O politikanın adı kültürsüzleştirmedir.”3 

  

Yalnızca mason olmayanlar değil, masonların da masonluk konusunda bilgileri son derece sınırlı, eksik 

ve yanlış olduğunu söyleyebilirim.  

 

Türk çocuklarından mason derneği üyesi olan ve mason olması önerilenlerin kitaplarımı okuyunca, 

gerçekleri öğrenince, Mason Tarikatına katılma kararlarını ve dernek üyeliklerini yeniden gözden 

geçireceklerini umuyorum. 

 
Mason Tarikatı ve Emperyalizm Kitap dizisi ile Türkiye de mason tarikatı konusunda büyük bilgi 

eksikliğini kapatacağımı umuyorum.  

  

Kitaplarımı Türk Ulusuna, borcum olarak sunuyorum.  

 

Masonlar, siz de okuyunuz, bilmediğiniz gerçekleri öğreneceksiniz! 

 

Ankara, Şubat 2019 

 

 

Hürol Tasdelen 

  

  

 

                                                           
3
 (Attilâ İlhan, 2004) 
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Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasından İstifa Mektubum 

  

 

 

 

“                                                                                                                                    29.11.2017 

 

 

Sn. Bülent Akkan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD4 Başkanı / Büyük Ustası 

Sn. H. Kürşat Parlatan, HKEMD Başkan Yrd. 

Sn. Levent Tanrıdağ, Şafak Locası Birim Yöneticisi 

 

Dünya da, özellikle de ülkemizde, başta “millilik” olmak üzere,  kendisinde var olduğu savlara, ilkelere, 

erdemlere bu kadar zıt bir tarikat, cemiyet, kurum yoktur ve olması da olanaksızdır. İnsan doğasında 

var olan tüm olumsuz duygu ve davranışlar; iktidar hırsı, koltuk sevdası, bencillik, şişmiş egolar, yalan, 

sevgisizlik ve entelektüel birikimsizlik, masonluğun kurumsal ve bireysel davranışları içinde etkin 

olarak var. 

 

Üst dereceler denen,  kırmızı localarda ise, aynı gözlemlerim geçerlidir, ek olarak kendisini üstün 

insan sanan 33. Derece masonlar ve insan onuruna aykırı kimi davranışları.  

Masonluk üzerine yeterince gözlem yaptım,  daha fazlasına da gerek yok.  Hür ve Kabul Edilmiş 

Masonlar Büyük Locası ve HKEMD ’den istifa ederek ayrılıyorum. Gereği için bilginizi ve İstifa ettiğime 

dair bir belgenin üye kayıtlarındaki adresime iletilmesini rica ederim. 

 

Bu mektubun ıslak imzalı kopyası iadeli taahhütlü olarak İstanbul Merkez adresinize gönderilmiştir. 

 

Esenlik olsun… 

 

 

Hürol Taşdelen” 
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 HKEMD; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği 
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Tarihte mason tarikatından ayrılıp, bildiklerini toplumla paylaşanlar  

Tarihte, benim bilebildiğim mason tarikatına katılıp, sonra ayrılıp gerçekleri kitap yazarak açıklayan üç 
isim var: 
 
- Amerika ’da 1826’da, Morgan. Yazdığı kitap o önemde Amerika’da Mason Tarikatına büyük darbe 

vuruyor. Morgan’ın sonu karışık, masonlar yok etmişler.  Büyük olasılıkla Niagara çağlayanından 

aşağı atarak öldürmüşler. 

 

- Fransa’da Leo Taxil. Osmanlı Döneminde Osmanlıcaya çevrilmiş. Çeviriyi yaptırıp, yayınlatanların 

başına belalar gelmiş.  

 

- Çarlık Rusya’sında, o dönemin mason derneği Baş mason yardımcısı (büyük usta yardımcısı), 

içlerine girip, gördüklerinden sonra; “Masonlar vatan hainliği yapıyor” diyerek listeyi Çar’a vermiş. 

Çar da yakaladığını ya sürmüş ya idam etmiş. 

 
Türkiye’de, Özdemir Erdoğan gibi birkaç kişi de, Mason Tarikatı’na katılıp, sonra ayrılınca, üç beş 
sözcük etmişler. Hiçbirisi, kapsamlı bir çalışmaya girmemiş. Bunu sanırım ilk ve tek yapan benim… 
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Yazım Dili ve Dil Kuralları Konusunda   

Kitap çalışmam sırasında en çok zorlandığım konulardan birisi kitabın doğru Türkçe ile yazılması 

konusuydu. İki nedeni var. Biri masonların kullandıkları dil, diğeri de benim eksikliklerim. 

 Masonların kullandıkları dil 

İbranice 

Masonlar ayin erkânlarında kullanılan dini simge, öykü, kutsal sözcükler Yahudi dininden ve 

İbranicedir. Bu sözcükleri değiştirmek, masonluktan çıkmaktır. Mason Tarikatının omurgası İbranice 

egemenliği altındadır.  

 

Batı dilleri 

Osmanlı İmparatorluğundan bu yana gelen, öncelikle Fransızca, İngilizce, İtalyanca egemenliği 

(1927’ye kadar resmi locaların çoğunluğunda konuşma ve hepsinde yazışma dilleri Fransızca).   

 

Osmanlıca 

Ayin erkân belgelerinde kullandıkları isimler, tanımlar ve özellikle yönetici konumunda ve Üst 

Derecelerde olanların, Türk Dil Devrimine bilinçli karşı çıkış, günümüzde artık kullanılmayan 

Osmanlıca sözcüklerin ve gramerin, Türkçe sözcükler karşılamıyor diyerek şehvetle kullanılması. 

 

Dil Bilgisi Bilgisizlikleri ve Yanlışları 

Türkçe dil kuralları konusunda, en büyüğünden en gencine kadar bilgisizce yanlış ve kural dışı imlâ, 

gramer ve sözcük kullanımları yaygın olarak görülüyor. Üstüne, yabancı kökenli isimleri, Türkçe 

kuralları dışında kullanma gayretleri. Bunun bireysel ve kurumsal iki nedeni var: 

Bireysel olan, tipik Batı hayranı Tanzimat aydını kimliği içinde, yabancı sözcükleri kullanınca, 

kendisini daha havalı zannetme züppeliği.  

Kurumsal olan ise, Mason Tarikatının dini yapılarını gizlemek amacıyla,  tanımlarında Türkçe 

sözcükleri yerine, İbranice, Latince, Fransızca ve İngilizce sözcükleri çarpıtarak kullanmaları.   

Bu nedenle kitaplarımda izlediğim yol 

Öncelikle Mason terimlerinin İngilizce ve Latince ’de kullanılan sözcüklerinin Türkçe karşılıklarını 

kullandım. Eriştirme varken tekris, Usta varken Üstad demedim.   

 

Mason yazarlardan aldığım paylaşımlara olabildiğince dokunmamaya çalıştım. Çok vahim noktada 

olan kısmen imlâ, gramer, Türkçe sözcüğü yanlış yazımı gibi hataları düzeltmeye çalıştıysam da, 

bazılarını düzeltemedim ve bir kısmını da okurun masonların gerçek düzeyini ve yaklaşımlarını 

anlaması için olduğu gibi bıraktım. 

 

Mason olmayan yazarlardan yaptığım alıntılarda, doğal olarak, kaynağından olduğu gibi aktardım. 

 

Mason Derecelerinin yemin gibi, belirli anlamı taşıyan sözcükler, Yahudi dininden alındığı için, 

İbranice olarak bıraktım. 
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Dil, ulus olmanın ve ulus bütünlüğünü sağlamanın en büyük etmenidir. Masonların dil konusundaki 

yaklaşım ve düzeyleri, ulus bilincine ve Türk Dil Devrimi karşıt, gerici bir anlayışla ve cahilcedir. Dil 

konusunu III. Kitabım, Türkiye Cumhuriyeti’nde işledim. 

 

Masonlar yazışmalarında Orta Çağ’dan kalma bir kısaltma yöntemi kullanırlar.  

Örneğin; 

loca yerine l:.,  

Üstad yerine Üs:. 

Kardeş yerine K:.  

Muhterem yerine Muh:. gibi.  

Çocukça ve komik. Alıntıların bir kısmında bu tür kısaltmaları kaldırdım. 

Benim eksikliklerim 

Bütün çalışmalarımı tek başıma yapıyorum.  Zorlu bir uğraş. Paylaştığım her bilginin doğruluğundan 

emin olarak, ince eleyip, sık dokuyarak; bilimsel yöntemden ayrılmayarak ve on binlerce sayfalık 

kaynakları inceleyip, anlayıp, yazarak. Son denetimleri yapacak hiç kimse yok. Ne kadar dikkatli 

olmaya çalışsam da, yazım ve imlâ yanlışları yaptığımın farkındayım. En zor işlerden birisi, kişinin 

kendi yanlışlarını görmesidir.  

 

Kitaplarımda yaptığım yazım ve imlâ yanlışlarım için, okurdan özür dilerim… 

 

Gelin birlikte okumaya başlayalım… 
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Mason Tarikatı ve Emperyalizm 

I 
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Kimseden ümmîd-i feyz etmem, dilenmem perr-ü-bâl 

Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim, 

İnhinâ tavk-ı esâretten girandır boynuma;  

Fikri hür, irfanı hür, vicdânı hür bir şâirim. 

                                                        Tevfik Fikret 
 

 

  

 

  

 

 

 

Kimseden bir aydınlık ummam, dilenmem kol kanat 

Kendi boşluğumda, kendi göklerimde kendim uçucuyum  

Eğilmek, esaret bağından daha ağırdır boynuma   

Fikri hür, irfanı hür, vicdânı hür bir şairim 

 

Günümüz Türkçesi:  Hürol Tasdelen   
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Mason, Masonluk   

Masonluk ta böyledir, yâni başka isim altında 

havaya hâkim olmak gayesini güden bir 

cereyandır. Bunu siyasî nüfuzlarını 

yerleştirmek ve devlet idare makinelerine, 

kültür müesseselerine nüfuz edebilmek için 

büyük devletlerin ajanları ve Yahudiler tutar ve 

ancak kendilerini millî mefkûre tatmin etmiş, 

aydınlarımız buna kapılmaz. 5 

                                 

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidî Togan 

Mason, Farmason  

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde, mason sözcüğünü arayınca, sözlük farmasona yönlendiriyor. 

Farmason;   

“isim Fransızca franc-maçon, 1. isim Mason, 2. sıfat Dinsiz, imansız”6  

 

Çarpıcı değil mi? Türkiye’de masonlar ve onların bulutlar üstünde gezen, yarı tanrı kıdemli ustaları, bu 

gerçekle hiç yüzleştiler, aynaya baktılar mı? Ayna deyince, Çırak derecesinden Kalfa derecesine geçiş 

töreninde Çırak mason aniden döndürülür ve arkasında bir görevli masonun tuttuğu aynaya baktırılır. 

Kendi yüzünü görüp, tanısın ve hesaplaşsın diye.  Ben de onlara bir ayna tutuyorum.  

 

Mason Tarikatı öğretisi içinde yetişmiş masonlar toplumu, halkı küçümser, cahiller sürüsü olarak 

görür. Oysa toplumun da onlara bakışı hiç de hoş değil. Toplumun aynasına bakarlarsa; sözlük 

referansı Türk Dil Kurumu sözlüğünde, toplumun verdiği anlamları yukarıda yazdığımız, dinsiz, 

imansız. Aslında eksik, TDK sözlüğüne öneririm;  ulus bilincinden yoksun da eklenmeli. 

Mason, farmason sözcüğü nereden gelmiş? 

Yahudi-Hıristiyan toplumlarında, tapınakları, kaleleri, görkemli binaları yapanlara mason denirken, 

meslek loncalarının adı da Mason Localarıydı. Bildiğimiz duvarcı ustası yani. Aslı bu. 

 

Resmi mason görüşüne göre, Toplumsal koşulların etkisi ile 1600’lerde, masonların localarına, yani 

gerçek duvarcı ustalarının meslek örgütlerine,  inşaat, duvarcı ustası olmayanlar, burjuva ve küçük 

burjuvalar alınmaya ya da onlar sızmaya başlarlar. Sonra da bu kullanışlı yapıyı ele geçirirler.  

Farmason sözcüğü bu tarihlerde ortaya çıkar. Mason olarak bilinen inşaat işçisi, duvarcı ustası ile 

meslekten olmayan üyeleri ayırmak için, yeni gelenlere farmason derler; hür-mason, özgür-mason 

anlamında.  İngilizler “free-mason”, Fransızlar “farmason” diyorlar. Ülkemize masonluk, Fransızcanın 

etkin dil olduğu 1700-1800’lerde geldiği için, “farmason” sözcüğü yaygınlaşmış.   

                                                           
5
 (Togan, s. 42) 

6
 (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük) 
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Yasallık, Gizlilik, Gizemler 

Osmanlı İmparatorluğunda yasa dışı kurulmuş birçok localar var. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk 

yıllarda yasa dışı faaliyetlerini sürdürmüşler, ancak birkaç üç-beş yıl sonra yasal duruma geçmeye 

başlamışlar. Atatürk tarafından kapatıldıktan sonra gene yasa dışı çalışmalarını sürdürmüşler, 1948’e 

kadar.  Günümüzde yasal dernekler çerçevesi içinde gözüküyorlar.  

 

Çağdaş, demokratik, laik ve görüngen (şeffaf) tüm kurumlarda, topluluğun her bilgisinin ve yönetim 

düzeyinin tüm üyelere, tam görüngen ve erişilebilir biçimde açık olması gerekir.  Oysa masonlar 

yasalara saygılı olmadıkları gibi,  topluma karşı da görüngen değiller. Bizim tarihimiz içinde, günümüz 

dâhil, dünya tarihi içinde de sayısız olarak yasaları çiğnemişler, çiğniyorlar. Kitaplarımda birçok 

örnekleri göreceksiniz.   

 

Masonlar, “Biz gizli değil, kapalı bir örgütüz” derler. Günümüzde yasal dernek yapısı içinde 

çalışmalarını sürdürüyorlar dedik ama tüm çalışmaları, topluma ve yasalara karşı görüngen (şeffaf) 

değil elbette. Hatta bir üst derecedeki mason, bir alt derecedekine karşı kimi bilgileri saklamak, 

vermemek durumunda, yeminler ettiriyorlar bunun için. Her derece geçişlerinde ayrı yemin ediyorlar, 

derece gizlerini alt dereceden kardeşlerine bile vermeyecekleri üzerine.  Devlet ve topluma karşı da, 

görüngen, denetlenebilir ve açık değiller.   

 

21. yy ’da nedir gizler (sırlar)?  Çağdaş bir demokratik sivil toplum örgütünde bu gizlerin, yeminlerin, 

üyelere disiplin cezaları ile gözdağı vermenin (tehditlerin) yeri nedir? Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 

Büyük Locası (HKEMBL) 2017 Genişletilmiş Loca Yöneticileri (Üstad-ı Muhteremler) Danışma 

Kurulunda, Baş mason Bülent Akkan;  

“Hürol Taşdelen adlı benzer durumda bir kişinin de Ankara’da bulunduğunu, bu konularda servis 

yapan K:.’lerin (kardeşlerin) de gerekli disiplin süreçlerinden geçeceğini belirtti.” 

Demiş.   

 

Yasalara uyan, sivil toplum örgütü niteliğinde olması gereken bir dernek başkanı, istihbarat örgütleri 

deyimi, devlet gizleri için kullanılan servis yapma ifadesini nasıl kullanabiliyor ve dernekten ayrılmış 

bir eski üyeye bilgi verilmesini yasaklayıp, verecek olanları dernek içi disiplin ile korkutuyor?   

Dernekler Masası bunun anlamını sormayacak mı? Sormayacaksa, sormuyorsa neden? 

 

Mason Tarikatı, tüm dini cemaatlerde olduğu gibi, dikey ve buyurgan bir yönetim biçimi, üyeleri 

arasında gizler saklayan, belgelere erişimleri sınırlayan çağ dışı, laik düşünceye karşıt, ulus bilincini 

yok etmeyi amaçlamış,  uluslararası dini tarikattır.   
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Masonluk, Tarikattır  

İngiltere Birleşik Büyük Locası (İngiltere B. Büyük Locası7) resmi web sayfasında kendilerini şöyle 

tanımlıyorlar;   

“Masonluk, dünyanın en eski ve en büyük dini olmayan, politik olmayan, kardeşçe ve hayır 

kurumlarından biridir.”8   

Öyle mi gerçekten?   

 

Masonluk üzerine İngilizce yazılmış tüm yazılar ve kitaplarda, mason kurumu için “order” sözcüğü 

kullanılıyor. Kendileri de bu sözcüğü kullanıyorlar. 

 

Oxford Sözlüğünde, “order” sözcüğünün birçok anlamı var, yakın olanı;   

“Aynı dini, ahlaki ve sosyal düzenlemeler ve disiplin altında yaşayan rahipler, rahibeler veya 

rahipler topluluğu. 'Fransisken Düzeni'. “ 9   

 

Türkiye’de günümüzde yerel masonlar, order sözcüğünü düzen diye çeviriyorlar ama sözlükte karşılığı 

açık, dini bir yapıyı anlatıyor, tarikatı.   

 

TDK Sözlüğüne bakalım;  

“tarikat   İng. Order  Bir din içinde tasavvufa, gizemciliğe dayanan, inançta ve kimi ilkelerde 

birbirinden ayrılan, Tanrıya ulaşma, yollarından her biri: Mevlevî tarikatı, Sen Jan tarikatı gibi.”10   

 

Özgür Masonların masonbaşı Murat Ayfer Özgen11 de tarikat diyor;  

“Burada “tarikat” sözcüğü üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Çünkü Batı dillerinde bunun karşılığı 

olan sözcükler (İngilizce ’de “Order”, Fransızca ’da “Ordere”, Almanca ’da “Orden”), Masonlukta 

oldukça sık kullanılır. Batı dillerindeki bu sözcüklerin Türkçe’ deki bir karşılığı “ düzendir; ama “tarikat” 

sözcüğü kullanımlardaki anlamı daha iyi yansıtmaktadır.” 12
  

 

33.° mason Yılmaz Suner, 2008 yılında, İngilizce “order” sözcüğünün anlamını çok iyi anlatıyor ama dili 

“tarikat” demeye varmadan. İngiliz emperyalist efendisinin dilinden sözcükle;  

“Belirli bir ortak ülkü ve amaç doğrultusunda oluşan, kendine özgü ilkeleri, yasaları, kuralları olan, 

genellikle inisiyatik13 üye kabulünü benimseyen, yeminle bağlanılan, özel kılık kıyafet, arma ve 

sembolleri olan, ezoterik öğreti yöntemlerini uygulayan, üyelerinin birbirlerine kardeşlik ve dostlukla 

bağlı oldukları kurum, tarikat veya örgüt” olarak açıklanır.  

                                                           
7
 İngilizcesi, “United Grand Lodge of England” (UGLE). 

8
  (United Grand Lodge of England, 2017) 

9
 (Oxford Dictionaries) 

10
  (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük) 

11
 Türkiye’de masonlar İngiliz ve Fransız masonlarının erki altında ikiye bölünmüş durumdalar. İngiliz erkinde 

olanlara Hür Masonlar, Fransız tarafında olanlara da Özgür Masonlar deniyor. Masonlardan alıntı yaparken 
bu ayrıma dikkat etmeyeceğiz. Hepsi mason! Bir de, onların Büyük Üstad dediğine, ben Türkçü önderim 
Mahmut Esat Bozkurt’un taktığı isimle, “Baş mason” ya da “masonbaşı” diyorum. Baş mason görevine bir 
kez gelmiş olanı görevde olup olmadığına bakmaksızın bu unvanla anıyorum.   

12
  (Ayfer M. Ö., 1995, 2. Baskı, s. 125)     

13
 Hangi dilde olduğu belirsiz bir sözcük. İngilizce “inititation”, Türkçesi “topluluğa törenle kabul”, “başlatma”. 
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Demek ki, Order’lar ezoteriktir ve inisiyasyonla girilir. Ezoterik14 yöntemle aktarılan ve yeminle 

saklanan sırlar, Order15 üyelerini Kardeş olarak bağlar. Böylece, aynı kutsal ülküye yönelik kutsal 

sırların karşılıklı bilinmesi ve saklanmasıyla, haricîlere göre imtiyazlı Kardeşlik Bağı oluşturması 

orderın özelliğidir. Her orderın belirli ülküsü ve amacı vardır. Öğretileri bu yöne hedeflenmiştir. 

Orderların ülküsü ve amacı, genel olarak, dinî ahlakiyat ve/veya şövalyelik faziletleridir. Çoğu zaman, 

bu iki temel örtüşerek dinî şövalyelik sentezine gider. Şövalyelik, Hıristiyani anlamda, din ve dinle ilgili 

esaslar doğrultusunda yapılan kutsal bir hizmettir. Masonik Orderlarda çoğu kez dinsel muhteva ve 

şövalyelik karizması birbiriyle örtüşür.”16 

 

Üniversite eğitimini İngiltere’de almış, madenci ve petrolcü, 33.° mason Tamer Ayan17;  

“ ’order’ eşittir ‘tarikat’;  “Türk Masonluğunda, Order veya eşdeğeri bir terim olmasa da, Masonlukta 

rit dışında çok yaygın diğer bir masonik birim türü Order’dır. Order, Fransızca Ordre, İngilizce Order, 

Almanca Orden olarak yazılır. Latince, ordo, ordinis kelimelerinden türetilen Order, sözlükte, değişik 

anlamlara gelir. Masonluktaki kullanılışını yansıtması açısından, toplumda ayrı bir sınıf insan, aynı 

meslekten insanların oluşturduğu bir grup, toplumda ayrıcalığı olan bir sınıf, toplum içinde kendine 

özgü bir kurum, dinî kardeşlik grubu, tarikat, aynı unvanları taşıyanların oluşturduğu bir sınıf, farklı 

dereceden insanların grubu, kutsal nitelikli din adamlarının üye oldukları bir örgüt, şövalyelik tarikatı, 

manastır tarikatı anlamları sayılabilir .(…) 

 

Ancak, belirgin bir özellik olarak, Orderların ülküsü ve amacı, genel olarak, dinsel temellere ve/veya 

şövalyelik temeline oturur. Çoğu kez, bu iki temel örtüşerek “dinî şövalyelik” sentezine gider. Zaten, 

Hıristiyanî anlamda şövalyelik, din adına veya dinsel parametreler doğrultusunda yapılan kutsal bir 

hizmettir. Bu anlamda, Order’larda çoğu zaman dinsel muhteva ve şövalyelik, sembolik ve spekülatif 

platformda, birbirini tamamlar.”18 

 

Masonlar, Osmanlı döneminde, Cumhuriyetin ilk yıllarında dergilerinde, yazılarında, kitaplarında 

“tarikat” sözcüğünü kullanmışlar:  

 

1910 Erkân Kitabının Birinci Derece Bölümünde;  

“2. “Nizâm”, “Düzen” tabirleri yerine “Tarikat” tabiri kullanılmış.” 19   

 

1914 Erkân Kitabında; 

“Tarikatın örgütlenmesine, mahfillerin genel tüzüğüne ve Mah:451lerin özel tüzüğüne 

İlişkin gelecek sorulara memnuniyet verici bir şekilde cevap verilmelidir. “ 20 

“Üstad Derecesine Ait Bilgiler (…) 

c - Tarikat-ı Masoniye bunu bir hikâye gibi telakki etmek ve onun remzi mahsusunu umumi 

Masonluğa bir rabıta olmak üzere kabul etmiştir.” 

                                                           
14

 İçrek, bâtıni 
15

 Order, tarikat 
16

 (Suner Y. , 2008, s. 31) 
17 Tamer Ayan ‘ın anne tarafından dedesi Süleyman Asaf , Sultan Abdülhamid ‘i devirip, yerine V. 

Murat ‘ı geçirmek için Ali Suavi çetesinde yer alanlardandır. İdam edilmiştir. (Güvenç, 2001, s. 231) 
18

 (Suner Y. , 2008, s. 52) 
19

 (Ağaoğlu Y. S., Başlangıcından Günümüze Türk Masonluğunda Ritüeller 1909 - 2004, 2004, s. 197) 
20

 (Ağaoğlu Y. S., Başlangıcından Günümüze Türk Masonluğunda Ritüeller 1909 - 2004, 2004, s. 199) 
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Bugünkü Türkçe ile  

“Mason tarikatı™ bunu bir öykü gibi algılayarak onun simgesel özelliğini bütün Masonluğun 

bağlayıcısı olarak kabul etmiştir.”21 

 

Hür Masonlar ve Özgür Masonlar önde gelen kuramcıları açıkça tanımlıyorlar masonluğu ve bir güzel 

açıklıyorlar tarikat niteliğini. 

“Birinci Dereceye Mahsûs Muhtıra / İskoçya Tarîkati”22  

“birbirini müteâkıb İskoçya Tarîkati nâmına”23 

 

Sonra birden bire, tarikat sözcüğü kullanımdan kaldırılmış. Neden ola ki?  

Yanıtı açık; Türkiye’de 1925 yılında tekke ve zaviyeler yasa ile kapatılırken, bu yasadan kurtulmak, 

yani gene yasalara karşı yalan ile korunmak için.  Mason Güngör Öcal da benim gibi düşünüyor;   

“30 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan 677sayılı kanun ile ülkemizdeki Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasının 

ardından, tarikat sözcüğünün de kullanılmamasına dikkat edildiğine şüphe yoktur.”24 Buna ek olarak, 

toplumumuzdaki masonluk eşittir Yahudilik tarikatı etiketinden kurtulmak için.   

 

Kitaplarımda ilerledikçe çok açık göreceğiz ki, masonluk bir tarikattır. Masonluk, İngiliz burjuvazinin, 

Britanya uluslarını egemenliği altına alma savaşımında,  Soylular ve Katolik Kilisesi karşıtlarına karşı 

kullandığı; öğretisi Esseni, Tapınakçılar tarikatlarından beslenmiş, aynı yapının katları olan Yahudi-

Hıristiyan dininin yeni bir yorumu olarak yapılanmış bir tarikattır. 

Masonlar ‘a Göre Masonluk Kuş mu Deve mi? 

Kamuya açık konuşmalar da Baş masonlar başlıyorlar gerçeği saklama endişesi ile yalpalamaya.   

Hür Masonların25 Baş masonlarından Sebataycı olduğu söylenen 

Hayrullah Örs, Abdi İpekçi ile Milliyet Gazetesinde yaptığı 

söyleşide;  

“İpekçi: Büyük üstad dediniz, bu başkan mı oluyor? 

Örs: Efendim, bizde başkana, büyük üstad denir. Bu aslında 

"usta" dır.26 (…) 

İpekçi: Efendim, başından beri verdiğiniz izahattan şu sonuç 

çıkıyor: Yani Mason kuruluşu daha çok bir sosyal kulüp... 

Örs: Öyledir, bir nevi ahlakî27 ve sosyal...” 28 
Resim 1. Masonbaşı Hayrullah Örs 

                                                           
21

 (Öcal, 1914 Türk Masonluğunda İlk Adımlar, 1998, s. 35) 
22

 (Ağaoğlu Y. S., Başlangıcından Günümüze Türk Masonluğunda Ritüeller 1909 - 2004, 2004, s. 236) 
23

 (Ağaoğlu Y. S., Başlangıcından Günümüze Türk Masonluğunda Ritüeller 1909 - 2004, 2004, s. 250) 
24

 (Öcal, 1914 Türk Masonluğunda İlk Adımlar, 1998, s. 59-60) 
25

 Masonlar Türkiye’de, dünya da olduğu gibi ikiye bölünmüşlerdir.  İngilizlerin denetimi altında olan Hür ve 
Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, HKEMBL. Hür Masonlar diyeceğiz.  

       Fransız denetimi altında olan Özgür Masonlar Büyük Locası, ÖMBL. Özgür Masonlar diyeceğiz. 
26

 Niye peki localarda, Fransızca dan bozma üstad diyorsunuz, Türkçesi varken? 
27

 Masonlukta ahlak kavramı çok da temiz değil. Baş mason Asim Akin, yardımcılığını yaptığı bir önceki baş 
mason Kaya Paşakay’ı yolsuzlukla suçlayıp mahkemeye vermesini anımsayınca! Bir de, Osmanlı ve Türkiye 
dönemlerinde yolsuzluktan hapis cezaları almış baş masonlar var.   

28
 (İpekçi, 1972) 
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Örs’e sormalı, aslı Usta ise ki öyle, neden ısrarla “Üstad” sözcüğünü kullanıyorsunuz o zaman? 
 

33.° mason Tanju Koray;   

“ Hür masonluk ahlaki ve manevi değerlere bağlı erkekler topluluğudur.(…)  Masonluk Hıristiyan 

toplumunun bir ürünüdür.”29    

 

Sebataycı olduğu söylenen30 33.° ve Baş mason Enver Necdet 

Egeran;31   

“Öğretmeni olmayan bir yetiştirme yeridir.32 Kendi kendini 

yetiştirip, olgunlaşma yeridir. Şimdiden söyleyeyim ki, daha ileride 

onu izah edeceğim. Bütün memleketlerde, büyük devlet adamları, 

büyük idarecilerin hepsi masonluktan yetiştiriliyor. Çünkü 

masonluğa girip de, kendi kendini olgunlaştırabildiği anda büyük 

devlet adamı olabilecek vasıfları elde ediyor.” 33  

Resim 2. Masonbaşı Enver Necdet Egeran 

Örneğin yakın dostu mason,  Süleyman Demirel gibi mi?  

 

Gene Sebataycı olduğu söylenen, 33.° ve Baş mason Mehmet Remzi 

Sanver34;   

“Kısacası eğitim, öğretimi içine alan, fakat onun çok üzerinde bir faaliyet, 

bir olgunlaşma sürecidir. Masonluk ideal eğitimin ta kendisidir.”35  

 

Egeran eğitimci değil, petrolcü. Serbest kürsüden salladı diyelim.  Sanver 

bir öğretmen, profesör, akademisyen, rektörlük yapmış. Nasıl kendi 

mesleğini inkâr ederek, masonluğa ideal eğitim diyebilir?  

Sosyal kulüpten, hayır kurumuna, oradan kusursuz eğitim yerine… 

Bakalım daha neler diyecekler masonluk için. Dilin kemiği yok elbette.   

Resim 3. Mehmet Remzi Sanver 

Eğitim kurumunda ne için eğitiyorlar masonları?  Yanıtını,  Remzi Sanver’in babası, petrolcü, 32.° 

mason Haluk Sanver veriyor;  

“İşte bu nedenlerle Ostwald Wirth Kardeşin dediği gibi "Masonluk Dünyayı yeniden kurmaya bir 

çağrıdır". İstikbalde işte ben bu Dünyayı görmek istiyorum. İşte arzuladığım ve tahakkukuna çalıştığım 

ATİ36.” 37 

                                                           
29

 (Koray, 2007, s. 25) 
30

 Sebataycı, gerçekte Yahudi olup, kendisini Müslüman olmuş gibi gösteren, takıye yapan Sebatay Sevi’nin 
yolundan giden Yahudiler. Osmanlıdan bu yana… 

31
 ABD petrollerinin ücretli yöneticisi, 65 olaylarının “bir bölen” baş masonu, maden mühendisi. 

32
 Hep böyle derler ama, bir birlerine, hele üst derecelere gelmişlerse ve de üstüne idari görevlere seçilmişlerse,  

öğretmenlik yapmadan hiç çekinmez, aksine şehvetli zevk alırlar. 
33

  (Cevizoğlu, 1998) 
34

 Soros Üniversitesi eski Rektörü, Bektaşi, Sebataycı, halen Fransa’da yaşayıp, Fransa “bilim kurumları için 
çalışan” Masonbaşı. 

35
  (Sanver, Masonluk, 2008, s. 103)  Akademisyen olan Baş masonun Türkçesine bakar mısınız? Yabancı sözcük 

dolu. Biz Türkçesini söyleyelim.İnisiyatik; eriştirme üzerine dayalı, eriştirmeli; ezoterik, batınî, içrek. 
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Baş mason Murat Özgen Ayfer38;   

“Masonluk bir öğreti (doktrin) değildir. Evrensel amacı uyarınca bir 

ideal toplum düzeni tasarlar ve bunun gerçekleştirilebilmesi için 

çalışır.”39  

 

Bu kadar tutarsız, kendi içinde sözü çürüten tümceler kurmaya bayılıyor 

masonlar, özellikle kıdemli ve Masonbaşıları. Yazdıklarımı okur belki, 

“ideal toplum düzeni tasarlamak” kendi başına, öğreti (doktrin) tanımı 

içinde zaten. Bir zahmet bir Felsefe sözlüğü ya da TDK Sözlüğüne 

baksın. Dünyayı yeniden tasarlamak, toplum mühendisliği yapmak için 

eğitiyorlarmış demek ki. Dünyayı isteklerine göre değiştirmek ve 

yönetmek! Bu bal gibi sınıfsal bir yaklaşımdır ve insanlık üzerinde 

egemenlik kurma isteği ve planıdır. 

Resim 4. Murat Özgen Ayfer 

Baş mason Hayrullah Örs’e dönelim; 

“İpekçi: Uluslararası bir burjuva teşkilâtı olduğu iddiası ne derece doğru? 

Örs:  Uluslararası bir irtibatı yok ki, burjuva teşkilâtı olsun. … “ 

 

Soralım o zaman, masonların uluslararası 22 Eylül 1875’de Lozan’da toplantısında birçok karar 

almışlar.40  Örneğin, Evrensel Yasasında;    

“1. Masonluk, kökü insan toplumunun kaynağına dayanan bir kardeşlik kurumudur. Öğretisi bir 

üstün gücün bulunduğunu tanımaktır ki, bunun varlığını Evrenin Ulu Mimarı adı altında ilan 

eder.“41   

 

Devlet coğrafyasını temsilen Büyük Localar toplantısında, nasıl oluyor da insanlık adına karar 

alıyorlar? Her biri ulus devlet kimliği içinde, kendilerine göre tabii. O zaman, evrensellik nerede? 

Üstelik alınan karar, elbette bir oylama ile çoğunluk usulüne göre alınır. Bu durumda, bu kurulun, bir 

ülkenin masonları üzerinde erki ne?  Baş mason Hayrullah Örs, “Uluslararası bir irtibatı yok ki…” 

diyor. Aklımızla dalga geçer gibi. Hayrullah Örs, Baş masonluğu döneminde, Büyük Localarını İngilizler 

tanısın diye yapmadığı kalmamış, Fransız biraderlerinden ricacı olmuş, yeter ki büyük localarını 

İngilizler tanısın, her şeyi yapmaya hazırız diye mektuplar yazmış. Bunların hepsini Türkiye bölümünde 

aktarıyoruz.  Uluslararası bağlantı yoksa neydi onca çabası?  

 

Sürdürelim okumayı; 

 Örs: “… Masonluk, üyelerini mutlaka belirli bir kültür seviyesine çıkmış olan insanlardan alır. 

Servet seviyesi 42 demiyorum, kültür seviyesi diyorum. Niçin işçi almıyorsunuz diyorlar. İşçinin de 

kendi teşkilâtı var. Onun da sendikası var, şu var bu var. Oraya da girebilir. Bunun kuruluşu bu. 

                                                                                                                                                                                     
36

 Ati derken gelecek demek istiyor mason Sanver. Geçmişe öykünme mi desek?   
37

 (Sanver H. ) 
38

 ODTÜ İnşaat Mühendisliği bir dönem mezunları arasında dikkat çekici üst düzey mason var.   
39

 (Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, 1995, 2. Baskı, s. 43) 
40

 Masonlar, temsilcilerin, delegelerin, toplanıp karar aldıkları genel kurula, “konvan” diyorlar. Masonların, 
“konvan” sözünü yeğlerler ama Türkçede bunun adı uluslar arası toplantıdır.  

41
 (Naudon, Masonluk, 2004, s. 94) 
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İpekçi: İşçilere kapalı mı yani, prensip olarak? 

Örs: Kapalı değil. Ama gelmez. Kültür seviyesi o çizgiye gelmiş olan bir işçi, pekâlâ girer. 

Amerika'da gayet çok işçi de var. Bizde işçi adından korkuyor, yoksa isterse gelir. Bize kim 

gelemez? Biz tahkikat yapıyoruz. Evvelâ biri talip43 oluyor, istiyor girmeyi. Ona masonluğun ne 

olduğu anlatılıyor. Ondan sonra hakkında locada gizli bir oylama yapılıyor.”44  

 

Tipik halkına yabancı, halkına düşman Tanzimat kafası. Baş mason Hayrullah Örs’e ve aynı düşünce de 

olan masonlara deriz ki;   

“Onca işçi var ki, kültür seviyesinde, insanlıkta ellerine su dökemezsiniz.”  

 

Hayrullah Örs, kamuya açık ortamda konuşurken, servet demiyorum diyor. Tamer Ayan, kendi 

içlerinde yazarken bal gibi servet seviyesi gerekir diyor;   

“Mason olabilmek için diğer bir koşul, masonluğun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek için 

maddî ve zaman yeterliliğidir. Maddi yeterlilik, ödenti ve diğer harcamalarla sınırlıdır; ama yine de 

orta sınıfın ekonomik ölçülerini zorlayabilecek boyuttadır, yani, Türkiye’nin ulusal gelir ortalamasının 

üzerindedir. Bir masonun maddî yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ikinci derecede kalan 

kardeşlik aktivitelerine katılabilmesi için yıllık gelir ortalaması İlk % 20’lik gelir dağılımının en 

azından alt sınırında olmalıdır.”45  

Mason Tamer Ayan, ayan beyan kardeşlik ikinci sırada, önce eller cebe diyor. 

  

Cumhuriyet masonluğunun en karanlık kimliklerinden 33.° eski Baş mason Mim Kemal Öke;  

“Hiç şüphe edilmemelidir ki burası ne hayır işleyen bir tekke, bir imarethane, ne de ilmî tedrisat yapan 

bir darülfünun değildir.46 Bu iki maksat için de ayrılmış, açılmış yerler vardır. Ben öyle zannediyorum ki 

burası ahlakî, içtimaî, felsefî sahâlârda ritüellerine telkin yapan, bir ideal etrafında toplanabilecek 

kabiliyette ki şahısları bir araya getiren bir güzideler, (Elit) ler yuvasıdır. Yine hiç kimse iddia edemez 

ki buraya aşk ve sevgi ile bağlanmış olanlar karşılıklı tesirlerle manen olduğu kadar da maddeten 

istifade edememiş olsun.”47  

 

Bu da seçkin sayıyor kendisini. Ekliyor, elbette maddi çıkar sağlayacağız mason tarikatından! 

Biz de aynı şeyi söylüyoruz, mason tarikatı bir çıkar çetesidir. 

                                                                                                                                                                                     
42

 Ankara Vadisinin Tuna caddesindeki binalarının oto parkındaki arabaların marka ve modellerine bir bakmak, 
servet düzeyi hakkında bilgi verecektir.   

43
 Baş mason doğruyu söylemiyor; Mason Tarikatına kendisi gelen, belki binde bir. Genel uygulama Usta mason 

hariciyi gözüne kestirir, yoklar; kişi kabul ederse, locasına önerir. Ondan sonra işlemler yapılır. 
44

 (İpekçi, 1972) 
45

 (Ayan, EKSR Olgunlaşma- EKSR Olgunlaşma Dereceleri'nin Felsefesi ve Topl.Pratikleri, 1994, s. 24) 
46

 Ya İngiltere BBL yalan söylüyor ya da Mim Kemal Öke. 
47

 (Öke, 1935 İs'ad Merasiminde Söylenen Nutuk, 1966, s. 3229) 
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Resim 5.  Mim Kemal Öke 

1988’lerin Baş masonu 33.° Ziya Umur;  

“Böyle düşününce sayımız az değildir. Hatta Masonların ne kadar " seçkin " bir zümre olması icap 

ettiği düşünülürse, bu sayı " fazla" sayılmalıdır;”48  

 

 “Bu bakımdan Masonların topluluğu, içinde halk (demos) olmayan, bir seçkinler (aristokrat) 

cemiyetidir. (…)  

Söylemekten çekinmeyelim: Bizde, umumî manadaki «Demokrasi» yoktur. Biz, cemiyetimizin 

"Aristokrat Şövalyeleriyiz. Ferdiyetçilik, ekseri işlerimizde hâkimdir. (…)  

Masonluğun, haricî âlem karşısındaki tutumu mevzuunda, «demokratik» hareket tarzı, tehlikeli, hatta 

bazen ‘komik’ olabilir.”49  

 

“Bugün kölelik, hakikî manada yoktur, ama başkalarına bağlı başkalarının tâbiiyeti veya tahakkümü 

altında yaşayanlar her zaman olduğu gibi vardır; bunlar mason olmamalıdırlar. Hatta bir haricinin, 

masonluğa alınması sırasında, yapılan tahkikat içinde «Malî bakımdan istikbalini emniyet altına almış 

mıdır?» suali, yalnız hu noktadan göz önünde bulundurulmalıdır. Malî bakımdan müstakil olamayan, 

şu veya bu kimsenin yardımına muhtaç olan bir kimsenin, hele bugünkü günümüzde, tam manası ile 

müstakil, muhtar ve hür olabileceğini düşünmek zordur. Diğer taraftan bir insanın, yarın da zengin 

kalacağını temin etmek imkânsızdır. Şu halde Tahkikattaki sual, «istikbalini teminat altına almaması 

için hukukî bir engel yoktur», şeklinde düşünülerek cevaplandırılmalıdır.”50 

 

Her şeyi o kadar açık, çekinmeden söylüyorlar, yoruma gerek kalmıyor.  Seçkinler (elitler) ve onların 

yaratıcısının seçtikleri, gelir düzeyi en kötü %20 içinde olanlar; ideal toplum düzenini belirler, tasarlar 

ve bunun için çalışırlar. Halk ise kafası çalışmayan, yönetilmesi gereken karanlıkta kalmış zavallılardır 

ve asla ve kata mason olamazlar.   

 

 

                                                           
48

 (Umur Z. , Türk Masonluğunun Sorunları, 1988, s. 7) 
49

 (Umur Z. , Masonun Kişiliği ve Demokrasi, 1988, s. 5-6) 
50

 (Umur Z. , Kölelik Hakkında, 1987, s. 27) 
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Ziya Umur halkı küçük gören mason anlayışı ile bakın had bilmezliği nereye vardırıyor;   

“2 - Masonluk bir "misyon" dur. Biz, Türk cemiyetinin seviyesini yükseltmeğe talibiz. “51 

 

 Hadi oradan demek gerek masonbaşına:  “Haddini bil ve yürü git.  

 

Masonlar kendilerinden olmayanlara harici derler, küçümserler karanlıkta kalmış, aydınlanmamış… 

Harici dedikleri toplum da onlara; dinsiz/imansız diyor.  TDK Sözlüğünde yazan bu. TDK sözlüğüne bir 

ekleme de ben yapayım; Milliyetsiz köleler!  Milyonlarca Türk vatandaşı “harici”, masonlar hakkında 

böyle düşünüyor.   

 

Karanlıklar içinde olanlar masonlar;  sapkınlaşmış zihinleri ile Batıdaki efendileri karşısında el pençe, 

boynu eğik; Türk Ulusu karşısında seçkinler olduklarını sanıyorlar.   

TMMOB eski Genel Başkanı 32.° mason Teoman Alptürk   

Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB)’un 5 

dönem başkanlığını yapmış, solcu gözüken, Hükümetleri 

demokratik olmamakla eleştiren, 32.° mason Teoman Alptürk52;   

“Masonluğun kendisi bir demokrasi sistemi değildir. Ama bireylerin 

demokrasiye giden yolda rehberi olur. “53            

 

Bu sözlerden bir şey anladınız mı, içinde bilgi ve doğruluk kırıntısı 

var mı?  TMMOB yöneticileri ve üyelerinin önemli bir kısmı 

kendilerine Amerika emperyalizmi karşıtı derler, utanmadan Deniz 

Gezmişlerin kavgasından siyasi getirim elde etmeye çalışırlar. Oysa 

beş dönem seçtikleri başkanları, demokrasi karşıtı ve 

emperyalizmin uzantısında en üst derecelere erişmiş bir mason ve 

masonluğu demokratik olmayan ama demokrasi öğreten bir yer 

diye tarif ediyor ve orada olmaktan, derece almaktan gurur 

duyuyor. 
Resim 6. İki mason birader Teoman Alptürk ve Üstün Dökmen 

  

                                                           
51

 (Umur Z. , Türk Masonluğunun Sorunları, 1988, s. 8) 
52

 Masonların binasında ilk karşılaştığımızda, beni görünce şoke oldu, beni orada görmekten çok rahatsız olduğu 
hemen yüzüne yansıdı. Elektrik Mühendisleri Odasından tanışırdık. Bir meslek örgütü içinde, sözde 
emperyalizm ve sömürü karşıtı siyasi bir grubun içinde yer alıp, “mangalda kül bırakmayıp” sonra,  
emperyalizmin truva atı Mason Tarikatın’da dereceler alıp, hizmet verirken, böyle kendi içinde tutarsız 
sözcüklerle savrulması doğal değil mi? Ona oy veren “solculara” ne demeli?   TMMOB’de mason etkilerini bir 
kenara not edin. Bunu ileride, Türkiye kitabımızda TMMOB, ODTÜ Mezunları Derneği ve Masonlar 
etkilerinde uzun uzun anlatacağız. 

53
 (Alptürk, 2011, s. 189) 
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Aydınların, Düşünürlerin Söyledikleri  

1850’lerde Fransa’da eski mason Leo Taxil;  

“Görülüyor ki, masonluğa bigâne kalmaktan kurtulmak için refah seviyesi yüksek olmak gereklidir. 

Masonluk şüphesiz, az hâsılat getiren sıradan bir dükkân sâhibi veya serbest bir sanatkârı küçük 

görmez, hatta ihtiyaç hissettiği zaman müstakil bir işi ve kazancı yüksek olan ameleyi bile kayıt ve 

kabul eder. Fakat mason localarının kapıları; sıradan amelelere, orta seviyede geliri olan kişilere, 

küçük memurlara, fabrikalarda ve tarlalarda çalışan ihtiyaç sâhibi kimselere kapalıdır. Halk kitlelerinin 

ne düşündüğüne kesinlikle ehemmiyet vermeyen masonlar, her türlü idareyi kabille her zaman 

hazırdırlar.”54 

Marksist, aykırı düşünür Mikhail Bakunin, yazdığı mektuplardan birinde, 

özetle;   

“Burjuvazinin, Kapitalizmin başlangıç döneminde devrimci olduğunu ve 

monarşiye, soylulara ve din adamlarına karşı, üç büyük devrim yaptığını. 

Burjuvazinin bu çağlarda, müthiş bir uluslararası birlik oluşturduğunu; hür 

masonluk (freemasonary). Masonluk, başlangıçta burjuvazinin yükselişinde 

ve gelişimindeki güç, ancak sonraki dönemlerde de, ahlaki ve entelektüel 

çöküşünü temsil ettiğini söyler.”55 
 
 

Resim 7. Mikhail Bakunin 

 
Bilim insanı Server Tanilli;   

“Masonluk, Orta Çağ 'daki kaynaklarından - Doğu'  dan geldiği söylenen - kimi simge ve törenleri 

sürdürür: Kuruluşa belli bir törenle giriş, Süleyman'ın tapınağını temsil eden sütunlar ve perdeler, 

parıldayan yıldız, gönye, pergel ve - eşitliğin simgesi olarak - tesviye aleti ve bir de mutlak bir gizlilik.  

Masonlar, mistik bir tarikat oluşturuyorlardı böylece. Başarılarında büyük katkısı olmuştur bunun da. 

Masonların amacı, yeni bir ahlakı ve sosyal düzen kurmak. Masonlar akılcı, Hıristiyanlığa karşı ama 

yaradancı (deiste), Evren'in Büyük Mimarına tapan insanlar; "dinsiz takımından", ya da "alık tanrı 

tanımazlardan" olmamaları gerekiyor; "bütün insanların üzerinde anlaştıkları genel dine inanıyorlar. 

Özgürlüğün ve eşitliğin dostları olmanın yanı sıra, zevk ahlakına da bağlılar. Masonluk, uluslararası 

bir hiyerarşi içinde ve disiplinli; yasaları, üyelerinin birbirlerine bağlılığını ve karşılıklı 

yardımlaşmayı emrediyor.”56 
 

Türkçü ve Kemalist, Kuvayı Milliye ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Mahmut Esat Bozkurt;   

“Masonluğu milliyetçi bir teşekkül göstermek doğru değildir. Buna kimse inanmaz. İnandırmaya 

çalışanlar bir gün yorulacaklar ve düşeceklerdir. O gün, Türk milletinin uykuda olmadığını 

anlayacaklardır. Masonluk beynelmileliyetçi bir mezheptir. Hem de "Sani- azam" denilen Allahlarının 

himayesinde Türk'ü, Rum'u, Ermeni'yi, Yahudi'yi, Fransız'ı, İngiliz'i milliyet ve din farkı olmaksızın 

kardeş tanıyan, kardeş yapmaya çalışan kapkara mutaassıp bir mezheptir. Türk milleti ve Türk 

memleketi bu yolda ipliğini boyamak isteyenlerin, -hem de birkaç Türk olmayanın- istismar vasıtası 

olamaz. Masonluk budur. İnatla inkâr edenler, çok değil, ellerindeki iki ciltlik Larousse lügatiyle, 
                                                           

54
 (Taxil, 2008, s. 20) 

55
 (Bakunin)     

56
 (Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Girişi IV, XVIII.yy, 1994, 3.Basım, s. 81-82) 
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Ansiklopedinin muhtevasını, bellerine -milletin değil, kendi kendilerine- taktıkları kılıç kadar 

yüreklerinde cesaret varsa, bize tercüme etsinler. Fazlasına zaten lüzum kalmaz.  

 

Bugün Masonluk, tatbikatta, dünya politikacılarının, bilhassa Siyonist Yahudilerin elinde bir atlatma, 

bir istila, bir soygunculuk vasıtası olmaktadır. Türk olmayan bazı kimseler Masonluğu, bizim henüz 

yaralarını kurutmaya çalışan memleketimizde de böyle kullanmak istiyorlar; kullanmaya 

çalışıyorlar. Bütün bu hakikatleri inatla inkâr edenler, büyük mağlubiyetin acılarını perişan milletinin 

varlığında ve kendi nefsinde tatmış olan General Ludendorff un son çıkan Yeni Cihan Harbi adındaki 

kitabını okuyabilirler.”57 

 

İlahiyatçı akademisyen Yaşar Nuri Öztürk;  

“Dini anlatma-tanıtına ve yayma gayreti anlamında dinsel bir faaliyet olan misyonerlik, bir siyasal-

askeri mesleğe dönüştürülerek başka dinleri ve dindarları sindirme, eritme, dinsizleştirme, 

köleleştirme, sömürme, toprak ve imkânlarına musallat olma gibi haksızlıklar sergilemenin aracı 

yapıldığında bir din faaliyeti olmaktan çıkar, dinlerin temel yasaklarının başında gelen zulmün üretici 

ve işletici kurumuna dönüşür. Bu noktaya gelindiğinde misyonerlik, dindeki samimiyetin yerine hile 

ve şeytanlığı, Allah rızasının yerine çıkar hesaplarını, insan sevgisinin yerine insana ihaneti, insan 

haklarının yerine insanı aldatmayı oturtur.“58 

 

Kalpaksız Kuvay-ı Milliye, araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu;  

“Kâğıdın köşesine "HKEMBL " harfleri yazılmış. Görünce sanırsınız ki, Marksistli-Leninist sol 

fraksiyonlardan birinin kısaltılmış adıdır. Bilemediniz, değil. 

- Ankara vadisindeki belirli geometrik noktada yapılacak çalışmamıza katılarak bize ışık tutmanızı...  

Yazının bu bölümünü de okuyunca "tamam" dersiniz: Gizli örgüt çalışması... Hayır, hayır, yine 

bilemediniz. Gizli örgüt çalışması da değil bu. Ya ne? "Türk Yükselme Derneği" adıyla "mason örgütü 

“nün toplantılarından birinin çağrı mektubu.  

HKEMBL " ne demek? 

"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası" demek. 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üçgül kolu "Ankara 

vadisindeki belirli bir geometrik nokta “da buluşup, "hariciler 

hakkında" karar verecekmiş. 

Kimmiş bu "hariciler?" "Hariciler" de, mason olmak için başvuruda 

bulunanlara verilen admış. Loca toplantısında "kardeşlik sofrası" 

kurulurmuş, yemek yenilirmiş, falan da filan.  

Demokratik bir ülkede bu tür örgütler kurulabilir. İsteyen bu localara 

girer, istemeyen girmez. Bunlar Batı’daki her ülkede bulunan “seçkin 

kulüpleredir. İtalya’da P-2 

 

 

Resim 8. Uğur Mumcu 

                                                           
57

 (Bozkurt, 2009, s. 19-20) 
58

 (Öztürk, 2003, s. 39) 
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 Mason Locası bir siyasal güçtür. İçinde mafya vardır, Vatikan vardır, generaller vardır, istihbarat 

örgütü üyeleri ve işadamları vardır. Cumhuriyet döneminde mason locaları 1935 yılında Atatürk’ün 

emri ile kapatılmıştır. (…) 

Bizde masonluk siyasal olaylarda ne kadar etkilidir? Bunu bilmeye olanak yoktur. Cumhuriyet 

öncesinde “ittihatçı" diye bilinen askeri ve sivil siyasetçiler arasında çok yaygın olan masonluk, mason 

localarının 1948 yılında yeniden açıldıktan sonra siyasetler arasında, büyük üstatlığa getirilen, Adnan 

Menderes'in başbakanlık müsteşarı ve o zamanki adıyla “Milli Emniyet" Başkanlığı yapan Ahmet Salih 

Korur aracılığı ile yayılmıştır. (…) 

 

Bu örnekler, mason örgütlerinin siyasete ne ölçüde karıştıklarını, devlet katında nasıl etkinlik 

sağlamaya çalıştıklarını gösteriyor. Batı'daki her ülkede mason örgütleri var. Demokratik bir ülkede 

Marksist partiler de, dinsel örgütler de, mason dernekleri de kurulabilir. Benim yadırgadığım nokta, 

koca koca adamların, "Ankara vadisindeki geometrik noktada yapılacak çalışma" gibi çocukça 

yazışmalar yapabilmeleri ve yine çocukça törenler düzenleyebilmeleridir. Herhalde, toplumda elde 

ettikleri bunca ayrıcalık ve etkinlik, bu komik ve çocukça yazışmalara ve törenlere katlanmaya değiyor 

diye düşünüyorlar. 

Düşünüyorlar ki, vadiydi, geometrik noktaydı, hariciydi gibi “gizli örgüt kodları" ile yazışıp 

buluşuyorlar. 

Ankara vadisindeki geometrik nokta... 

Bu gizlilik niye? “ 59  

 

 

Uğur Mumcu’nun alayı etkili oldu mu 

bilmiyorum ama son yıllarda toplantı 

çağrılarından “Bilinen geometrik nokta” sözü 

kaldırıldı. Toplantı çağrı mektubundan bir 

örneği yan da veriyorum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Belge 4. Şafak Muhterem Locası Toplantı Çağrı örneği 

                                                           
59

 (Mumcu, Uyan Gazi Kemal!, 2007, s. 316) ve (Cumhuriyet, 14 Aralık 1986) 
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El-Azhar Üniversitesi Masonluk Raporundan 

İslami açıdan masonluğa bakışı, Mısır Kahire’de kurulu El-Azhar Üniversitesi, İslâm Hukuku Bölümü, 

1978’de yaptığı araştırmalar sonunda, “Hür masonların Organizasyonları” başlıklı raporundan;  

“Masonluk sistemi, gizlenen ve gizleyen bir gizli örgüttür. Gerçek ilkeleri yüksek derece seçilmiş 

üyeleri hariç, üyelerden gizlidir.  

- Dünya genelinde, din, inanç ve mezheplerine bakmaksızın, erkek üyeleri kabul eder. 

- Masonik örgüt, üyelerine kişisel çıkar sağlar, etkin siyasi kişiler olarak hazırlar ve amaçları 

adaletsizdir. 

- Yeni üyeler, farklı isimler ve simgeler içeren törenlere katılırlar ve oluşturulan korku ortamında 

yönetmeliklerine ve emirlerine itaat etmeleri sağlanır.   

- Üyeler inandıkları dine uygun ibadet yapmakta özgürdürler, ancak yalnızca tehlikeli ilkelerine ve 

planlarına hizmet etmeye istekli, ateist üyeler yükseltilirler.   

- Siyasi bir organizasyondur. Bütün ihtilallere ve askeri işlemlere hizmet ederler. Bütün tehlikeli 

siyasi dönüşümlere gizli veya açık katılırlar.   

- Kökleri Yahudilik olan bir örgüttür. Uluslararası gizli yüksek yönetim kurulu Yahudilerden oluşur ve 

Siyonizm’i etkinlikleri teşvik eder (pro-İsrail).   

- Temel amaçları, tüm dinleri dağıtmak ve Müslümanları İslâm’dan koparmaktır.   

- Etkin, finansal, politik, sosyal veya bilim insanları seçmeye çalışır, onları kullanmayı amaçlar.  İşine 

yaramayacak, kullanamayacağı başvuru sahiplerini dikkate almaz. Krallar, başbakanlar, yüksek 

devlet görevlileri ve benzeri kişileri örgüte alırlar. 

- Kamuflaj olarak farklı isimler altında şubeler bulunmaktadır. Özellikle Masonluk ‘un adına karşı 

güçlü muhalefet olan yerlerde, faaliyetleri takip edilince, gizli alt dallara Lions, Rotary ve diğerleri 

denir. İslami kurallara tamamen aykırı ilkeler saptadık.  

- Masonluk ile uluslararası olarak Musevilik ve Siyonizm ile ilişkilidir. Arap yetkililerin üzerinden 

Filistin çelişkisine müdahil oldular.  Haklarında gerçeği bilerek, ona bağlı olan bir Müslüman, 

İslam’a göre kâfirdir.” 

Mason Tarikatı gerçekte nedir? 

Toparlarsak, Mason Tarikatı, siyasi ve dini boyutu olan bir tarikattır. Kurumsal kimlikle ortaya çıktığı 

17. yy ‘da merkez ülkeler İngiltere, Fransa ve İskoçya, Amerika’da siyasi iktidarın, burjuvazinin 

işbirlikçisi; çevre ülkelerde de, merkez ülkelerin emperyalist; siyasi ve ekonomik çıkarları 

doğrultusunda faaliyet gösteren gizli örgütüdür. 

 

Eriştirme yöntemi ile üye kabul edip, dereceler içinde simgeler ve alegoriler aracılığıyla eğitip, 

yönlendirilirler. Masonluk bilgi üretim ve aktarımını,  seçmeci (eklektik) ve farklı bileşimleri toplayıcı 

esnek yöntemi ile farklı kalıplara kolaylıkla girer.    
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Masonluğun Temel Kavramları 

Dili 

İngiliz masonluğuna göre yapılanmış Hür Masonların kullandığı dil de bolca Osmanlıca, Fransızca, 

İngilizce ve Latinceden çarpıtılmış sözcük bulunur, tarikatın dini dili İbranice. Fransız masonluğuna 

göre olan ise daha Türkçe eğilimlidir.   

Loca 

Mason Tarikatı örgütlerinin en küçük ve temel birimi locadır. Her mason, bir locanın üyesidir. 

Locaların üye sayısında bir sınırlama yoktur ama ortalama 30 – 40 etkin üyeden oluşur. Bir locanın 

üye sayısı çok artarsa, bir grup ayrılarak yeni bir loca kurarlar. Buna ana locanın doğurduğu loca da 

denir.  

 

Bir locanın, bir büyük loca ya da yüksek şûra yapısı içinde yer alması gerekir. 

Büyük Loca bünyesindeki localara, simgesel ya da mavi localar da denir. 

Yüksek Şûra bünyesindeki localara da felsefe ya da kırmızı localar denir. 

 

Bir mason, yalnızca bir locanın üyesidir, bir den fazla simgesel locanın üyesi olamaz. 

 

Bir de araştırma ve eğitim locaları vardır. Bu localar, simgesel loca olarak sayılmaz; ancak mason 

olanlar belirli kıstaslar içinde buralara üye olabilirler.  

Tapınak 

Masonlar, toplantı yaptıkları yere “mabet” derler, Türkçesi tapınak. Masonik toplantılar tapınak 

içinde yapılmak zorundadır.   

Tapınak içinde ayin yapılır elbette. 

 

Tapınak olarak kullanılan mekân, 

dikdörtgen bir salondur. Tapınağın 

kısa kenarlarından birisi Doğu olarak 

belirlenir. Bu yönün coğrafik Doğu 

olması gerekmez, simgesel olarak 

Doğu olarak tanımlanır. Doğu kavramı 

ile Güneşin yani aydınlığın Doğudan 

yükseldiği simgelenir.  

 

Doğal olarak, locanın egemenleri, 

locanın o andaki yöneticisi, eski 

yöneticiler, büyük loca yöneticileri 

Doğu’da otururlar. 

Resim 9. Büyük Loca Tapınak İçi 
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Doğu mobilyaları, zeminden belirli sayıda basamaklarla bir yükselti üzerinde yerleştirilir. Önde loca 

yöneticisinin tahtı bulunur. Sağında ve solunda belirli kurallar içinde eski ve yeni yöneticiler otururlar. 

Büyük Locada, sağda Yönetim Kurulu yetkilerinde olan Büyük Görevliler, solda etkin ve eski loca 

yöneticileri. 

 

Tapınak içinde yöneticinin arkasında Doğunun duvarında, Güneş, Ay, içinde G harfi ile Beş Köşeli 

Yıldız, üç kollu şamdan simgeleri bulunur. Bunlar locanın büyüklüğüne göre duvara boyanmış, üstten 

lamba ile aydınlatılan şekiller olabileceği gibi, cam üzerine boyanmış, arkadan aydınlatmalı, daha 

havalı da olabilir. Loca yöneticisinin tahtının önünde, Büyük Loca ’da derecesine göre değiştirilen 

çalışma tabloları yer alır.   

 

Tapınak, simgesel olarak Süleyman’ın yaptırdığı tapınaktır. Yahudi simgeleri ile doludur. Dikdörtgenin 

kenarları Kuzey ve Güney sütunları sayılır ve orada da gene belirli düzen içinde çırak, kalfa ve usta 

masonlar otururlar. Orta yer döşemesi siyah beyaz karelerden oluşur.   

 

Doğunun karşısı Batıdır ve locanın kapısı oradadır. Kapının iç kısmında sağlı sollu J ve B sütunları 

vardır. Tavan ise, hayali olarak göğe açıktır, o nedenle mavi boyanmış ve yıldızlar işlenmiştir. 

İngiliz B. Büyük Locasında, bir de dua eden, rahip kimliğinde mason oturur. 

 

Yüksek Şûra tapınak yapısı Büyük Loca ile hemen hemen aynıdır.   

Loca yöneticisinin sağında etkin ve eski Masonbaşı ile 33.° masonlar, sol da 30.° üstü yönetici 

masonlar.  

 

 

Yüksek Şûra’da iktidar erki her 

zaman karar 33 tane etkin 33.° 

masonun elindedir. Onlar ne derse o 

olur. Yöneticileri onlar seçerler. 

 

 

 

 
 

 

  Resim 10. Yüksek Şûra Ankara Tapınağı 

Tapınak İçinde Giyim ve Hareket 

Tüm Localarda masonlar koyu renk elbise ve eldiven takarlar. Beyaz eldiven, ellerin her zaman temiz 

olduğunun simgesidir.  

Bir tek Yüksek Şûra’nın 33. Derece masonlar sanırım 2012 yılında, eldivenleri çıkardılar. 33. Derece 

insanüstü yaratıkları olduklarından, elleri her zaman temizmiş. Altlarındaki derecedeki kardeşlerini 

tam bir aşağılama. 

 



 

 

22 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Her iki tarafta da, loca yönetimi görevlilerinin dış giysi diyebileceğimiz, süslü kıyafetleri var. Elbise 

üstüne geçiriliyor, giyiliyor. Bu dış giysiler, dikey otorite durumuna göre renkleri ve süsleri değişiyor. 

 

Büyük Locada hareketler, sunak etrafında soldan sağa doğru yapılır. Tapınak içinde yürürken, 

muhakkak sadakat duruşunda yürünür. Sadakat duruşu, sağ el dört parmak bitişik, başparmak el ile 

gönye yapacak şekilde ayrık olarak kalbin üzerinde tutulur. 

Loca yöneticisi bir kardeşi ile konuştuğunda, mason hemen ayağa kalkar ve sadakat duruşuna geçer. 

 

Büyük Loca da beyaz önlük takarlar, Yüksek Şûra da takmazlar. 

Sunak 

Tam ortada sunak, sunağın üzerinde kutsal kitaplar, onların üzerinde gönye, pergel bulunur. Kutsal 

Kitapların neler olduğu tartışmalıdır. Eski Baş masonlardan Fikret Çeltikçi;   

“Locaların belirli bir yerinde ve göz önünde mukaddes kitabın bulunması zorunludur. Müslüman 

üyelerden oluşan Localarda mukaddes kitap Kuran-ı Kerim’dir. Türk Mason topluluğunda Müslüman 

olmayan yurttaşlar da bulunmaktadır. Vicdan hürriyeti gereğince, bu yurttaşların inançlarına göre 

Tevrat ve İncil de Localarda aynı şekilde göz önünde bulundurulmaktadır. Bunun tek anlamı Türk 

Masonlarının dine bağlı olduklarıdır. Aksini ileri sürmek kesinlikle yanlış olur.”60  

 

Baş mason doğru söylemiyor. Şaşırdık mı? Hıristiyan ülkelerde yalnızca Birinci ve İkinci Ahit açılır ki, 

Hıristiyan ve Yahudilerin kutsal kitaplarıdır. Diğer kutsal kitapları açmazlar. Hatta toplantıya bir 

Müslüman katılmışsa, Kur’an-ı Kerim’i kendisinin getirmesi istenir veya birçoğunda da getirse bile 

sunağa koydurmazlar. İskandinav ülkelerinde, Hıristiyan olmayanı üye yapmadıkları gibi, başka 

ülkelerde mason olmuş Üçlü inançta Hıristiyan olmayan masonları locaya bile kabul etmezler.  

İsveç’te mason locasına toplantıya katılmak isteyen Türk masonlarının, hem de kıdemlilerin kapıdan 

çevrildiği de bilinen bir gerçekliktir.  

 

Türkiye’de ise, her locada Tevrat, İncil ve Kur’an açılır.  

Diğer kitapların açılmasını şöyle açıklarlar;  

“Türk Mason topluluğunda Müslüman olmayan yurttaşlar da bulunmaktadır.”  

 

Mason derneği içinde yer aldığım on yıl boyunca, yüzlerce toplantıya katıldım; Müslüman olmayan 

masonun yer aldığı toplantı sayısı üçü beşi geçmez. Benim üye olduğum locada tek bir Müslüman 

olmayan yoktu ama her toplantıda koşulsuz 3 kitap özenle taşınır ve açılırdı.  

 

Müslüman olmayan onlarca locada neden sürekli Tevrat ve İncil açılır? Yanıt çok basit,  Mason 

Tarikatının egemenlerinin ve kurucu efendilerinin kutsal kitaplarıdır da onun için. 

 

Masonlar, kutsal kitapları, yasa kitapları ve Tanrı sözü olarak kabul ettikleri için,  locada ortada sunak 

üzerinde bulunduruyorlar. Öyle diyorlar.  Tanrı kelamı üzerine, insan eliyle yapılmış geometri ölçüm 

aletleri pergel ve gönyeyi neden kutsal kitapların üstüne koyuyorlar o zaman? Kutsal kitapların 

yanlarına değil, üzerlerine.  

                                                           
60

 (Çeltikçi, Türk Masonluk Tarihinden Notlar, 1982, s. 321) 
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Yaratıcı kelamının üzerine, masonların simgeleri! Sonra da, üçüne birden locayı aydınlatan “Üç Büyük 

Nur” diyorlar.  Bunun anlamı, bilinçaltlarına mason simgeleri pergel ve gönye, kutsal kitaplardan 

üstedir mesajının verilmesidir. 

 Loca Yöneticisi 

Loca yöneticisine: Hür Masonlar, 

Üstad-ı Muhterem;  Özgür Masonlar, 

Saygıdeğer Üstad Kadın Masonlar, 

Üstad-ı Muhterem derler. Ben yönetici 

diyorum. Loca yöneticisi, simgesel 

olarak Kral/Hz. Süleyman’ın Tahtına 

oturtulmuştur. Locada Süleyman’ı 

temsil eder.  

 
 

 

Resim 11. Yönetici: Üstad-ı Muhterem Kürsüsü ve Önünde Derecenin Tablosu 

 

Loca yönetici, loca üyelerinin oylarıyla, tüzüğe göre iki yıllığına seçilir. 

 

İki yılda bir yapılan, kadınların katılabildiği 

tapınak içinde tek toplantı Beyaz Geceler. 

Yandaki fotoğraf, Yöneticinin Kürsüsünü 

gösteriyor. Kadınlara açık olduğu için önlük 

takılmıyor. Erkeklerin yakasına kırmızı 

karanfil, kadınların yakasında beyaz 

karanfil takılıyor. Fotoğrafta, Üstad-ı 

Muhteremin sağında o sırada Masonbaşı, 

yanında önceki Masonbaşıları ve diğer üst 

görevliler oturuyor 

 

Resim 12. Soldan sağa; Bülent Akkan, Tunç Timurkan, Ömer Köker ve loca yöneticisi. 

Loca Envar ve Görevliler 

Loca yöneticisinin masonik kavramlara göre iki yardımcıları vardır; 1. Nazır ve 2. Nazır. İngilizler, bu 

görevdekilere Türkçe karşılığı yönetmen olan “warden” derken, Türkiye’de ise şaşalı,  Osmanlı 

bakanına verilen isimle nazır denmesi, size de komik gelmiyor mu? Kendi kendilerine bakan oluyorlar, 

o da eski dilde. Nazırlar,  tapınak içinde Güney ve Batı’da, kürsülerde ama sandalyelerde otururlar.   
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Loca yönetiminde yer alan görevliler:  

 

Hür Masonlar Özgür Masonlar Kadın Masonlar 

Üstad-ı Muhterem Saygıdeğer Üstad Üstad-ı Muhterem 

1.Nazır 1.Nazır 1.Nazır 

2.Nazır 2.Nazır 2.Nazır 

Sekreter Yasalar Sözcüsü Yasalar Sözcüsü 

Hatip  Sekreter Sekreter 

Hazine Dış İşler Sekreter Hazine 

Muhakkik   Hazine Yardım  

1.Tören Üstadı Yardım  Soruşturucu 

2. Tören Üstadı Soruşturucu Tören Üstadı 

Sancaktar Tören Üstadı İç Koruyucu 

Koruyucu İç Koruyucu Dış Koruyucu 

 Dış Koruyucu Müzik Üstadı 

Müzik Üstadı Müzik Üstadı Şölen (yemek/sofra düzeni) 

 Şölen Üstadı Yasalar Sözcü Yrd. 

 Yasalar Sözcü Yardımcısı Sekreter Yrd. 

 Sekreter Dış İşleri Yardımcısı Hazine Yrd. 

 Hazine Yrd. Yardım Yrd. 

 Yardım Yrd.  

 

 

Resim 13. Loca yöneticisi ve locanın diğer yöneticileri toplu halde.
61

 

                                                           
61

 Önlerinde sarkan simgeler her görevlinin farklıdır ve duvarcı ustaları aletlerinden seçilmiştir. (İstifa ederek 
masonluktan ayrılmış olanların yüzünü kapattım.) 
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Çalışma - Toplantı 

Masonlar, alt derecelerdeki ifadeleri ile duvarcı ustalarının mirasını aldıkları savında oldukları için, 

masonluğu bir meslek olarak gösterirler, toplantılarına da “çalışma” derler.  

 

Toplantıları iki bölümdür; 

Tapınak (mabet) dedikleri salonda, masonik dış giysiler (regalye) ve erkânlar  (ritüel) içinde yapılan 

işler ve daha önceden konusu ve verecek kişi belirlenmiş konferanslar ile yeni üye giriş (eriştirme), 

derece yükseltme törenleri yapılır.  

 

 

Resim 14. Büyük Loca, Tapınak içinde toplantı 

 

 
 

Resim 15. Yüksek Şûra'da toplantı 
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Tapınak içinde erkâna göre çalışma bittikten sonra, aynı bina içinde yemek salonuna geçerler. Yemek 

salonunda da U masa etrafında otururlar. U’nun kapalı kenarı Doğu olur ve gene Tapınaktaki ruhban 

sınıfı yani yöneticiler hiyerarşik kurallar içinde kurum kurum kurulurlar.  

 

Yemek sırasında İsteyenler loca yöneticisine uyarak alkollü içecekler ile birlikte afiyetle karınlarını 

doyururlar. Yemekte, konferans konusu masonik konular önde olmak üzere, masonik olmayan 

konular da konuşulabilir. Bolca da, yanında oturanla geyik tabir edilen boş konuşma ve siyaset yapılır.  

 

Hep beraber yapılan konuşmalar da, zaman zaman çok sert, küfürlü hatta şiddete varan kavgalar da 

yaşanır. 

 

 
Resim 16. Sofra Düzeni 

Erkân - Ritüel 

Masonların toplantı erkânları için kullandıkları sözcük; Ritüel.   

TDK Sözlüğü;  

“ritüel isim Fransızca ritüel 1. İsim Ayin.”62  

Erkâna göre, her derecenin bir kutsal sözcüğü ve dereceler arasında geçiş sözcükleri vardır. Bina 

dışında bir birini tanımadan karşılaşan biraderler, bir birlerini kendilerini tanıtmak için, usulünce bir 

birlerine söylerler. El sıkışırken, şifreli dokunuşlar ise, artık herkesçe bilinmekte. 

 Ham Taş – Cilalı Küp Taş 

Masonlar kendilerini taş simgesi ile tanımlarlar. Mason olmadan önce taş ocağındadırlar ve bir mason 

onları seçer, önerir ve mason olurlarsa, “Ham Taş” olarak tapınağa gelirler. Görünüşte amaç, kendini 

geliştirmek, olgunlaştırmak ve toplumu aydınlatmak. Bunun için kendilerini yontarlar ve yüzeyi 

pürüzsüz Küp Taş olmak isterler; Cilalı Küp Taş. Çünkü tüm insanlık için sevgi tapınağı yapmak ülküsü 

içindedirler. Bu tapınak da masonlardan oluşacaktır. O nedenle yüzeyleri pürüzsüz Küp Taş 

olmalıdırlar. Yani aynı tornadan çıkmış olacaklar.  

Tüm insanlık için Sevgi Tapınağı yapmak ülküsü güzel de, bunu bir dinin simgeleri içinde ifade etmek 

neden? Üstelik bu din Yahudiliğin de temellerini oluşturan bir din ise.   

                                                           
62

 (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük) 
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Büyük Loca  

Büyük Loca, localardan oluşur ve ilk 3 dereceyi kapsar. En az üç loca, bir araya gelerek, Büyük Locayı 

kurarlar. Böylece egemenlik haklarının bir kısmını, Büyük Locaya aktarıp, onun egemenliği altına 

girerler. Büyük Locanın başkanına Hür Masonlar Büyük Üstad der.   

 

 

Resim 17 Genel Kurul için Tapınak olarak düzenlenmiş bir otel salonu. 

Büyük Locanın Büyük Üstadı / Baş masonu ve Büyük Görevliler Kurulu / Yönetim Kurulu, iki yılda bir 

localardan gelen delegeler tarafından seçilirler.   

Loca delegelerinin toplantısı Konvan / Genel Kuruldur.  

Baş mason ve Büyük Görevliler Kurulu, localardan gelen delegelerin seçimi ile iki yıllığına seçilir.   

 

 

Resim 18. Seçilmiş Baş mason salona geliyor  
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Resim 19. Bir önceki baş mason, yeni baş masonu el ele tahtına götürüyor.   
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Mason Tarikatının Toplumsal Temelleri ve Kuruluşu 

Mason Localarını Doğuran Toplumsal Koşullar ve Sınıfsal Temeli 
 

Her şey 70 bin yıl önce Sapiens'in sadece 

hayal gücünde var olan şeyler hakkında 

konuşabilmesini sağlayan Bilişsel Devrim'le 

başladı.63  

Yuvah Noah Harrari 

 

Toplumsal Koşullar ve Sanayi Devrimi 

Feodalizm, Soylu Sınıfı (Asiller) ve Tanrının temsilcisi Katolik Kilisesi 

Tarım devrimi ile insan topluluklarının örgütlenme ve iş yapma biçimi değişmiş, toplumsal yapısı, 

toplayıcı-avcı toplumdan, feodal topluma evirilmiştir.  İnanç sistemlerinde çok tanrılardan, tek Tanrıya 

geçiş yaşanmış; iktidar erki, yerden göğe; kişiden tanrıya doğru yükselmiştir. Krallar, imparatorlar, 

ancak gökteki tanrının, yerdeki temsilcisi olarak, devlet ve toplumlarını yönetmişlerdir. Bu dönemde 

din adamları, tanrının iktidarını, krallar ile birlikte yeryüzünde kulanmışlar;  

“12 bin yıl kadar önce başlayan Tarım Devrimi, özneler arası ağları genişletmek ve güçlendirmek için 

gereken maddi temeli sağladı. Tarım kalabalık şehirlerdeki binleri ve disiplinli ordulardaki askerleri 

beslemeyi mümkün kıldı. Erken dönemde tarım, ortak mitleri korumak ve kitlesel işbirliği sağlamak 

amacıyla insan beyninin oldukça sınırlı veri işleme yetilerine bel bağlamak durumundaydı. 

Çiftçiler büyük tanrılara dair hikâyelere inandı. En yüce tanrılarına tapınaklar inşa edip onurlarına 

festivaller düzenlediler, kurbanlar, araziler ve hediyeler sundular. Altı bin yıl kadar önce Sümerlerdeki 

ilk antik şehirlerde tapınaklar aynı zamanda önemli siyasi ve ekonomik merkezler olarak da hizmet 

verirdi.” 64 

 

Roma İmparatorluğu, yakın Avrupa kültürünü yapılandırmış, şehirlerini kurmuş ve Soylu Sınıfının 

egemenliğini oluşturmuş.  

Roma İmparatorluğu iktidar erkinde, Soyluların iktidar paydaşı Katolik Kilisesidir. Roma, İsa’dan 200 

yıl sonra, Hıristiyanlığı bir din olarak kabul etmiş, kendi çıkarları doğrultusunda yeniden yazdırdığı İncil 

ve kurduğu Katolik Kilisesiyle, Hıristiyanlığı Katolik Kilisesiyle yeniden tanımlamış ve yapılandırmıştır. 

Yukarıda anlattıklarımıza koşut olarak, Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra bile aynı iktidar 

düzeni sürmüş; Soyluların yönetiminde Krallıklar ve iktidar paydaşı Papa yönetiminde Katolik Kilisesi.  

Bunun ayrıntılarına, Dini Kökenler Bölümünde döneceğiz. 

 

Feodal düzenin iktidar paydaşları; Soylular sınıfı ve devlet biçimi Krallıklar, göklerdeki Tanrının 

yeryüzündeki sözcüsü Papa önderliğinde Katolik Kilisesi, din adamları. 
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 (Harari, Homo Deus, Yarının Kısa Tarihi, 2016, s. 165) 
64

 (Harari, Homo Deus, Yarının Kısa Tarihi, 2016, s. 166) 
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Amerika Kıtasının Keşfi ve Beyaz Adam Tarafından Yağmalanması 

Amerika kıtasının keşfi ile Amerika yerli halklarının o döneme dek ürettiği artı değerler ve yer altı 

zenginlikleri yağmalanmış ve Avrupa’ya taşınmış. Bu yağmadan en büyük payı, gökbiliminde ve 

denizcilikte en gelişmiş ülkeler olan İspanya ve İngiltere almıştır. İngilizler, İspanyol gemilerini de 

yağmalamıştır. Ayrıca, İngilizlerin, Hindistan zenginliklerini de yağmaladığını ve ana yurda 

aktardıklarını belirtelim. 

 

Bu büyük artı değer ve zenginlik, sanayi devrimini hazırlayan en büyük etmenlerdir.  

İspanya’da Katolik Kilisesinin çok güçlü olması ve dindarlığın yaygınlığı nedeniyle, bu artı değer servet, 

yeni bir düzenin kurulmasını sağlayamazken;  

İngiltere’de Amerika Kıtası ve Hindistan soygunları ile elde edilen servet, Roma ve Katolik Kilisesinin 

hiçbir zaman güçlü olamaması Sanayi Devrimini tetikleyen ana etmen olmuştur.   

 

Sanayi Devrimi ile egemen sınıf olarak Burjuvazi ortaya çıkarken; artık yaşamın şifreleri, kutsal 

kitaplarda ve din adamlarının yorumlarında değil, insan aklının öncülüğünde aranmaya başlanmış; 

ilahi iktidar gökte bilinmez tanrıdan, yerde insana inmiş; dinin yerine bilim, felsefe ve sanat geçmiştir.  

Bilim ve aklın ışığı altında, sanayi gelişmiş; insan toplumsal yapısı yeniden evirilmeye başlamıştır.  

Katolik Kilisesi Karşısında Dini Oluşumlar 

Britanya adaları halkları, Orta Çağın birkaç yüzyılını, etnik, mezhepsel ve haliyle hanedanlar arası iç 

savaşlar içinde geçirdiler. Bu süreç ağırlıklı olarak İngiliz ve İskoç halkları arasında savaşlarla geçerken, 

Fransızlar da bu sürece karıştılar. Mason Tarikatının oluşumunda, bu üç ulus etkin. Süreç içinde 

Almanlar ve sonrasında Amerika’da sürece katılıyor.   

 

İngiltere çok önceden bu yana Katolik Kilisesine karşıt olarak Anglikan kilisesini kurmuştu. Almanya’da 

ise Katolik Kilisesine karşıt baş gösteren Protestanlık hareketi, bir süre sonra İskoçya sonrasında 

İngiltere olmak üzere Britanya’ya sıçrar.  

 

Avrupa,  Orta Çağ boyunca tek dinli yapısı ile mezhepsel çatışmalar içindeyken, Britanya’da etkin olan 

Hıristiyan mezhepler; Katolik, Protestan, Anglikan kilisesi, Prüten.  Roma’nın egemenliğinin dini, 

mezhebi Katolik Kilisesinin karşısına, İngilizler Anglikan kilisesi, Almanlar Protestan kiliseleri ile 

çıkarlar. Fransa da Katolik ile Protestanlık arasında katliamlar yaşanırken, Fransız Devrimi ile laiklik 

kavramı güç kazanacaktır.  

 

Avrupa’da dönemin aydını veya sıradan insanı, din diyorsa bu din Hıristiyanlıktır, burjuvazinin ele 

geçirmesine kadar da Katolikliktir.   

 

16. yüzyıl sonlarında İngiltere'de, Katolik, Protestan mezhepleri, Anglikan, presbitlerin, püriten ve 

diğer yerel kiliseleri birbirleriyle savaşım içindedirler. Kiliseler arası savaşlar, hanedanlıklar savaşları 

ile koşut ve iç içedir.   
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İngiliz Kralı Henry VIII zamanında,  Anglikan kilisesinde dini lider bağımsızlığını yitirir; Kral kilisenin 

başkanı olur ve dini lider kralın altına iner.  Rahipler de dereceler ve özel üniformalarla, aristokratik 

yönetime tabidir. İskoçya'da, aynı tarihlerde Protestan Presbiteryen kilisesi bir halk hareketi olarak 

doğar.  

 

Böylece, Britanya da, Katolik Kilisesi karşısında; İngiltere de Kral liderliğinde Anglikan Kilisesi, İskoçya 

da Protestan Presbiteryen Kilisesi tarihsel ve toplumsal süreç içinde dini karşıtlığı oluşturmuşlardı. 

 

İsrail oğulları Yahudiler ile Roma ve Katolik Kilisesi arasındaki savaş, Roma’nın, İsrail topraklarını işgal 

etmesinden bu yana, İsa’nın öldürülmesiyle kan davasına dönmüş olarak, yüzlerce yıldır sürmektedir.  

Yahudiler, Avrupa’ya Roma ve Babil işgallerinden sonra sürülmüştüler.  

 

Bu toplumsal ve tarihsel gerçekliğin sonucu olarak, 1700’lere gelirken Avrupa’da Yahudilerin durumu 

iç açıcı olmayıp, birçok ülkeden sürülmüşlerdi. Britanya adaları da Yahudiliğin dışlandığı 

topraklardandı. 

Sanayi Devrimi Sürecinde Britanya’da Krallık Savaşımı 

1603 - 1625 yılları arasında İngiltere Kralı I. Jack Stuart, daha önce VI. James adı ile İskoç Kralıdır, 

Anglikan Kilisesine bağlıdır, diğer kiliselerin amansız düşmanıdır. I. Jack,  yeni vergiler koymak ister ve 

ortalık karışır.  

 

Öte yandan, Fransa kralı II. Charles,  Fransa'daki rejimi İngiltere'ye yerleştirmek ve parlamentoyu 

dağıtıp, 1215 ‘de İngiliz Kralının onayladığı ‘Magna Charta’yı kaldırmak, dilediği gibi vergi toplamak 

ister.    

 

Bu sırada, İskoçya'da,  Püriten isyanı çıkar, iç savaşlar, İngiltere'yi kasıp kavurur. İngiltere tahtına I. 

Charles geçmiştir. İsyanlar sonrasında I. Charles idam edilir, Başbakan Cromwell iktidarı ele geçirir, 

devletin başına geçer. Artık Kral simgeseldir. Ancak Cromwell de, dengeyi ve düzeni sağlayamaz,  

siyasi ve dini savaşımlar, çatışmalar sürer.  Cromwell, 1658'de ölüp yerine oğlu geçmek isteyince,  I. 

Charles’ın Fransa'da sürgünde bulunan oğlu II. Charles geri getirilir, kral olur. II. Charles, sonrasında 

kral olan II. Jack Katolik’tiler.  

 

Bu dönemde de barış olmaz. II. Jack, 1688'da Fransa kralı XIV. Louis ile antlaşma yapar ama yaptığı 

antlaşma ulusal duyguları rencide ettiği gerekçesi ile tahttan indirilir. Yerine, Hollanda'dan Orange 

hanedanı geçer.   

 

1689'da Parlamento, Haklar Beyannamesini yayınlayarak iktidar ve muhalefet olarak, günümüzde 

hâlâ geçerli olan, iki partili sistemi kurar ve kralın haklarını iyice kısar; Tolerans Yasası ile de 

(Toleration Act) tüm dinlere eşit haklar tanır, laik devletin temelini atar ve din savaşlarını bitirir. 

 

İngiltere’de artık Kral simgeseldir ve iktidar Parlamentoya geçmiştir. Bundan sonra İngiliz 

Burjuvazisinin Parlamento üzerinden iktidara egemen olması ve Krallığa da simgesel durumunu kabul 

eden hanedan geçirilmesi süreci yaşanacaktır.  
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Feodalizm Karşısında Anamalcı Düzen Gelişirken Sınıflar ve Paydaşlar 

Avrupa’da imparatorluk ve krallıkları yöneten hanedanlar, Soylular – Asiller sınıf yapısının doğal süreci 

olarak, çoğunlukla bir birlerine akrabadırlar ve birçoğunun etnik kökeni yönettikleri ülkenin etnik 

kökeninden farklıdır. Örneğin, Rus Çarlığını, bir dönem Rusça bilmeyen Alman hanedanı yönetir; 

İngiltere’de üç yüz yıl Fransızca resmi dil olur, Kralları İngilizce bilmezler. Ünlü İngiliz Kralı Arslan 

Yürekli Richard’ın ana dili Fransızcadır.   

 

Toplumsal ve sınıfsal savaşım içinde iktidar savaşımı, şöyle karşılaştırabiliriz: 

 

  Feodalizm – Feodal Düzen Kapitalizm – Anamalcı Düzen 

Egemen Sınıf Soylular-Asiller Burjuvazi 

Devlet Biçimi Krallıklar Demokrasi 

İktidarın Dini Paydaşı Katolik Kilisesi Mason Tarikatı çatısı altında; 

Anglikan ve Presbiteryen 

Kiliseleri ve Yahudilik 

Dini paydaşı  / destek sınıfı Papa ve Rahipler Aydınlar, Küçük Burjuvalar 

Emperyalist merkez Roma İngiltere, Fransa; sonrasında 

Amerika 

Ulus Devlet Oluşumu 

Sanayinin üretimi,  daha büyük pazar gereksinmesini de birlikte getirir, ulus devletler oluşmaya 

başlar. Feodalizmin soylular ve toprağa bağlı mülk köleleri yerine; kapitalizmin burjuva ve işçi sınıfları 

tarih sahnesinde yerlerini alır. Mutlak inanç ve itaatin yerine; özgür ve sorgulayan akıl ve bilim geçip; 

din adamları güçlerini yitirirken; aydınlar, bilim insanları, felsefeciler ve sanatçılar güç kazanırlar. 

 

 “Öyle ki tanrı da Newton mitindeki yerini alır: Tanrı Newton'un ta kendisidir. Bilimin biyoteknoloji, 

nanoteknoloji ve diğer meyveleri olgunlaştığında Homo sapiens tanrısal güçler edinecek ve tekrar Eski 

Ahit'teki Bilgi Ağacında biten tam bir çember çizmiş olacak.  

 

Eskicil (arkaik) avcı-toplayıcılar sadece başka bir hayvan türüyken, çiftçiler kendilerini yaratılışın en üst 

noktası olarak gördüler. Bilim insanları da sürümlerimizi yükselterek bizi tanrılara dönüştürecek. (…)  

 

Tarım Devrimi teist65 dinlerin doğmasına neden olurken Bilimsel Devrim de tanrıların yerine insanların 

geçtiği hümanist dinleri yarattı. Teist dinler Yunancada tanrı anlamına gelen theos'a taparken 

hümanistler insana taparlar. Liberalizm, komünizm ve Nazizm gibi hümanist dinlerin temelinde, Homo 

sapiens'in evreni anlamlandıran ve ona hükmeden özgün ve kutsal özüne duyulan inanç yatar. 

Evrende olup biten her şey, Homo sapiens'in üzerinde bıraktığı etkiye göre iyi ya da kötü olarak 

addedilir.  

                                                           
65

 Teizm;  Tanrıcılık da denmekte; bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna; tanrının evren ve 
insanlarla  sürekli iletişim kurduğuna; insanları doğru yola getirmek için de Peygamberler aracılığıyla din ve 
kitaplar gönderdiğine inanılır. Teizme inanana Teist denir.   
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Teizm Tanrı adına geleneksel tarımı, hümanizmse İnsan adına modern endüstriyel tarımı 

meşrulaştırır.“66 

 

Masonluk da, Sanayi Devrimi’nin ışığında, o dönemin devrimci sınıfı burjuvazinin toplumları 

dönüştürmek için kullanmak üzere kurduğu, yeni inanç sisteminin Tarikatıdır! 

İngilizler Liderliğinde Büyük Britanya Birliği Sağlanır 

1717’ye giden süreçte, İngiliz tahtı için üç hanedan savaşmaktadır; Alman kökenli Hannover, İskoç 

kökenli Stuart ve Hollanda kökenli “Orange”67.   

 

Mason Tarikatının örgütlendiği dönem, Stuartlar devridir; Jack I (1603-1625), Charles I (1625-1649), 

Charles II (1660-1685) ve Jack II (1685-1688), bu dönemin krallarıdırlar. Bu dönemde Kıta Avrupası’nın 

büyük devleti, Richelieu tarafından kurulmuş Fransa'dır. Fransa'da kral, Tanrının yeryüzünde 

gölgesidir ve mutlak irade ondadır.   

 

Orange hanedanında Kraliçe Anne‘nın çocuğu olmadığı için, I. James ’in torunu Hannover Dükü, I. 

George, Protestanların da desteğiyle 1714'te tahta çıkar, İngiltere'nin Alman kökenli Hannover 

hanedanından gelen ilk kralı olur. I. George, tahta geçmeden önce Almanya’da Hannover’de 

yaşamaktadır ve İngilizce bilmez. İngiltere’de iktidar erki Parlamento ve Başbakanın elindedir. 

Hannover kralları siyasetle çok yakın olmazlar, kraliyete geçirilmelerinin nedeni de budur.  

 

Stuart hanedanı ve onları destekleyen Jakobenler muhalefeti sürdürürlerse de, etkili olamazlar. 

Stuartlar, iktidar savaşımını bir dönem Mason Tarikatı aracılığıyla sürdürse de başarılı olamazlar. 

İktidar savaşı, burjuvaların ve işbirlikçisi aydınların iktidar erkini tam olarak ele geçirmeleri ile son 

bulur. Hannover hanedanı, İngiliz tahtında simgesel durumunu kabul eder, böylece taht kavgası da 

biter.   

 

İngiliz ve İskoç ulusları da, iç savaşlardan yorulmuş, bir yüzyıla yakın çekişmelerden ve birbirini 

öldürmelerden dersini almıştır.  Bu toplumsal devinimler içinde, Burjuvazinin, Sanayi Devrimi ile 

iktidarı ele geçirme sürecinin sonucu da olarak, Britanya adasındaki yüzyıllardır süren halkların 

savaşları sona erer; 1707 ‘de Büyük Britanya tarihi İngiltere ve İskoçya krallıklarının birleşmesi ile 

başlar; Birleşik Krallık (United Kingdom) kurulur.  

 

Emperyalist Büyük Britanya İmparatorluğunu, İngilizlerin öncülünde İskoç ve İrlanda Ulusları 

oluştururken, devlet modeline uygun olarak; Mason Tarikatı, İngiltere Büyük Locası öncülüğünde 

İskoçya Büyük Locası ve İrlanda Büyük Locası kurulur. Her üçü de Mason Tarikatının Ana Büyük 

Locaları olarak tanımlanır. Bundan sonra kurulacak bütün Büyük Localar, başta İngiltere olmak üzere 

bu 3 Ana Büyük Locaya bağımlı olacaktırlar. 

 
 
https://twitter.com/masonlocasi1 

                                                           
66

 (Harari, Homo Deus, Yarının Kısa Tarihi, 2016, s. 107-109) 
67

 Portakal rengi. Aslında Uzak Doğu kökenli meyve olan Portakal, bize Portekiz’den geldiği için Portakal demişiz. 
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Resim 20. Mason Tarikatının 2014'de Görüntüsü.  

 

Ortada Ana Büyük Localar tahtlarında ve etraflarında Türkiye'den HKEMBL içlerinde olarak bağımlısı 

büyük localar. 
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İngiltere ‘de Mason Tarikatı ve Büyük Loca Kuruluşu   

Görünmez Kolej (Invisible College)  - Kraliyet Cemiyeti (Royal Society)  68 

15. yy ‘da Katolik Kilisesi, yasaklamalar baskılar, engizisyon mahkemelerinde işkenceler, yakmalar ile 

Dante, Galileo, Kopernik ve birçok bilim insanının bilimsel ve özgür düşünce ile yaptıkları çalışmaları, 

buluşları, durdurmuştu. Ancak, İngiltere’de, Katolik Kilisesinin, din adına yapılan baskılarından 

göreceli uzakta, bilim insanları olabildiğince özgür çalışabiliyorlardı. Francis Bacon (1561 - 1626) 

deneylerden ilkelere gidilmesi gerektiğini savunuyor ve böylece deneysel bilimlerinin yolunu 

açıyordu. Bilim tarihinde çok önemli bir kilometre taşı oluyordu. 

Burjuva Thomas Gresham ve Bilim Koleji Kurulması  

İngiltere ‘de kâğıt üretimini ilk defa gerçekleştiren Thomas Gresham, 1519 ‘da tüccar bir ailenin oğlu 

olarak dünyaya gelmiş, başarılı bir iş adamı, zengin bir burjuvaydı. Sanayi üretimi ile giderek daha 

zenginleşen Gresham,  I. Elizabeth'i finanse eden kişi durumuna gelir ve Londra Kraliyet Borsasını 

kurar. Eğitime çok önem veren Gresham, Borsadan gelen sürekli gelirle bir vakıf, vakfın geliriyle de 

Londra'da kendi adını taşıyan bir kolej inşa edilmesini vasiyet eder. Ayrıca kendi arazisi üzerinde yedi 

Profesörün lojmanlarının ve eğitim binalarının inşa edilebileceği bir kaynak ayırır.  Vasiyetinde, Kolej 

çalışmalarının topluma açıklanması için binada büyük bir konferans salonu yapılmasını ve her 

konferansın en az iki defa verilmesini şart koşar. Biri toplumun anlayabilmesi için İngilizce, diğeri 

Latince olmak üzere. Vasiyetnamesinde Kolej de eğitimi yapılacak konuları da belirtmiş; teoloji, tıp, 

geometri, astronomi, retorik, hukuk ve müzik. Kolejin inşaatı 1598'de tamamlanmış ve öğretim 

üyeleri çalışmalarını yürütebilmeleri için parasal yönden desteklenmiştir. 

Bacon ‘un Çağdaş Bilim Tanımı ve Süleyman’ın Evi Ütopyası 

Bacon, bir keşfin bilimsel olabilmesi için yalnızca gerçekçi gözlem ve deneylere dayanması 

gerektiğini, kuramın gözlemden önce değil, ancak sonra geliştirilebileceğini ifade eden ilk filozoftu. 

Bilim adamı ilk önce gözlemlemeli, peşinden deneylerini yapmalı, sonra da kuramını geliştirmelidir. 

Bilimsel düşünce, yola çıkarken, peşin fikirlerden tümüyle arınmış, ön fikirsiz, “tabula rasa”  olmalıdır. 

 
Bacon, 1627'de yayımlanan kitabında, kusursuz (ideal) devleti anlatır. Kusursuz  devlete Süleyman'ın 

Evi (Solomon’s House)69 veya Altı Günlük Çalışmanın Koleji70 (College of Six Days Works) adı 

verilmekte; bilim insanlarının bir araya gelerek doğayı araştırdıkları bir ortam anlatılmaktadır. Bilim 

adamları ıssız bir adada kurulan sarayda, dünyanın dertlerinden; “din ve politikadan" uzakta 

yaşayarak kendilerini bilime adamaktadırlar. Süleyman’ın Evi (Solomon's House), bir süre sonra 

kurulacak Kraliyet Cemiyetine (Royal Society) ilham veren ütopyadır. Bu ütopya, 1645 yılında 

Görünmez Kolej ‘in kuruluşu ile gerçekleşmeye başlar.   

                                                           
68

 Bu ilişki ağı içinde Siyon Tarikatı da var. Onu da ileri bölümlerde konuşacağız. 
69

 Yahudilerin Kralı Süleyman’a bu özel ilgi, masonlarda da çok kuvvetlidir.   
70

 Tevrat’a göre, Tanrı, dünyayı 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi.   
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Görünmez Kolej  (Invisible College) – Kraliyet Topluluğu (Royal Society) 

Gresham tarafından kurulan yapı, bir süre sonra Görünmez Kolej (Invisible College) adı ile gizli bir 

örgüte dönüşür. Bilim insanlarının ve felsefecilerin oluşturduğu Görünmez Kolej’in kökeninde 

Bacon’un ütopyası71 vardı.   

 

Kral II. Charles, Aydınlanma döneminin etkisi altında, dinsel formüller yerine, akılcı davranışları 

yeğleyen bir kral olarak biliniyordu ve tahta geçişinden kısa süre sonra, kralın koruyuculuğu altında 

Görünmez Kolej, ardından Kraliyet Topluluğu (Royal Society) kuruldu.  

 

O dönemde, Fransa’da kralın kurduğu Akademi adlı kuruluşa bilim, edebiyat ve felsefeyle uğraşan 

kişiler, gönüllü olarak katılıyorlar;  böylece çeşitli bilgileri geliştirerek, deneysel felsefeyi güçlendirecek 

çalışmalar yapıyorlardı.   

 

Kraliyet Cemiyeti’nin kuruluşunda, görüldüğü gibi kurucu Thomas Gresham bir burjuva,  kuruluşa 

giden süreçte geçen sözcükler, kâğıt üretimi, ticaret ve borsadır. Yani sanayi devrimi içinde 

liberalizmin egemen olmaya başladığı toplumun kavramları.  

 

Londra da, Gresham Koleji binasında kurulan Kraliyet Cemiyeti,  aslında çok önceden kurulmuş gizli 

bir örgütün, yeni bir isimle, iktidar paydaşı olarak ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Kraliyet 

Cemiyeti’nin kurucularının büyük bir bölümü, daha önce de aynı binada 1640’dan bu yana gizli bir 

şekilde çalışmalarını yürütüyorlardı.   

 

Kraliyet Cemiyeti, kısa tarihçesini web sayfalarında özetle şöyle anlatıyor;   

 

“Kökenlerimiz, 1660’da doğal filozofların ve fizikçilerin yer aldıkları 'Görünmez Kolej’e (Invisible 

College) dayanmaktadır.   

 

28 Kasım 1660'da yapılan ilk ‘öğrenilen toplum’ toplantısı olarak Christopher Wren,72 Gresham 

Koleji'nde bir konferans verdi. Robert Boyle ve John Wilkins ‘in de aralarında bulunduğu diğer önde 

gelen bildirimlerle katılan grup kısa bir süre sonra kraliyet onayı aldı ve 1663'den itibaren 

cemiyetimiz Doğal Bilgiyi Geliştirmek için Londra Kraliyet Derneği olarak bilindi. 

 

Kraliyet Topluluğunun sloganı, ‘araştırmalarda kimsenin sözünü alma’ (Julius in verbas).  

Yetkinliklerin, otoritenin egemenliğine dayanması ve tüm ifadelerin, deneyle belirlenen gerçeklere 

itiraz ederek doğruluğunun belirlenmesinin bir ifadesidir.”73 

 

 

                                                           
71

 Sir Francis Bacon: Kısaca Lord Bacon, İngiliz devlet adamı, filozof, yazar. 22 Ocak 1561'de Londra'da doğdu, 9 
Nisan 1626'da öldü. 

72
 Sir Isaac Newton’un,  “yüzyılın en büyük geometri ustası” diye andığı Cristopher Wren,  Oxford'da astronomi 

profesörlüğü, Parlamentoda milletvekilliği yapmış, 1666 Londra yangınından sonra şehrin yeniden 
inşasından sorumlu kraliyet baş mimarı (50 yıl sürmüş), 1673 de şövalye ünvanı almış. Wren, 1681’den 
öldüğü 1723 yılına kadar Kraliyet Topluluğu başkanlığı da yapmış.   

73
 (The Royal Society, 2017) 
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Kraliyet Topluluğunun kurucuları arasında;  

Bilim adamı Piskopos John Wilkins,  

Filozof Joseph Glanvill,  

Matematik bilgini John Wallis,  

Fizik bilgini Robert Hooke,  

Baş mimar Christopher Wren,  

Bilim adamı ve müzeci Elias A. Sitinole,  

Fizik bilgini Robert Boyle,  

Astronomi bilgini Edmunt Halley,  

İngiliz Aydınlanmasının en önemli adı filozof John Locke,  

Deneysel doğa felsefesi bilgini John Theophilus Desaguliers,  

İlk Mason Yasası'nın editörü James Anderson,  

Şövalye Sir Christopher Wren bulunmaktadır. 

 

Topluluğun kurucu başkanları, General Sir Robert Monay, daha sonra da, 1703’de büyük bilgin Isaac 

Newton. 

Kraliyet Topluluğu üyeleri, Gresham Kolejdeki toplantısından sonra, Borsa’nın arkasındaki Taç 

meyhanesinde hep birlikte yemek yerler.  

 

İngiltere Büyük Locası kurulduktan sonra 1723'de basılan bir listede, Kraliyet Topluluğu (Royal 

Society) üyelerinin devam ettiği bu iki meyhanenin da Masonik Tapınak olarak kullanıldığı yazılmıştır. 

Kraliyet Topluluğunun kurucu ve sonrasında da üyelerinin çoğunluğu, hür mason localarına da 

üyedirler. Ancak, masonik ilişkilerini toplumdan gizlemeye çalışmışlardır. 

 

Kraliyet Topluluğunun kuruluşunda, Gül Haç Tarikatı (Roze Croix Order) da etkin olmuştur. Gül Haç 

kardeşliğinden gelen kurucular; “Michael Maier, Francis Bacon,  Rene Descartes, Robert Boyle,  

Robert Fludd,  John Locke, Isaac Newton, Johann Amos Comenius, J. B. Van Helmont, Tomasso 

Campanella,  G.W. Leibniz. Masonluk tarihindeki yerinin önemi bakımından bu listeye Elias Ashmole 

de eklenebilir.”74  Görünmez Koleji’ni Robert Boyle ’nin kurduğunu anımsayalım.   

 

Kraliyet Topluluğu günümüzde de İngiliz emperyalizminin en önemli kurumlarındandır. Özellikle az 

gelişmiş ülkelerdeki bilim insanlarının devşirilmesinde, çalışmalarının ele geçirilmesinde önemli rol 

oynar. 75 

 

Buraya kadar Mason Tarikatının kuruluşuna giden yolu adım adım geçtik. Görüldüğü gibi, Orta Çağın 

feodal düzenin duvarcı ustalarının meslek loncaları, mason locaları ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi yok. 

Duvarcı ustaları, feodal düzen içinde emekçi bir meslek grubu iken; Burjuvazinin adlandırdığı ve 

kurduğu hür mason locaları, burjuvazi ve kentli işbirlikçileri aydınlar tarafından kurulmuştu. 

 

Nedir o zaman, masonların kendilerini duvarcı ustalarının devamı gibi görüp, yansıtmaları; örgütlerini 

duvarcı ustalarının lonca örgüt adı olan mason ya da hür mason (far mason, free mason) locası adı ile 

isimlendirmeleri? Şimdi bunu anlayalım. 

                                                           
74

 (Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, 1995, 2. Baskı, s. 218) 
75

 (The Royal Society, 2017) 
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Britanya’da Ana Büyük Locaların Kuruluşu  

Orta Çağ’da Duvar Ustalarının Meslek Loncaları, Mason Locaları 

Duvarcı ustaları meslek örgütlerinin İngiltere’de çok köklü bir geleneği olmamakla birlikte, kıta 

Avrupası’nda ve İskoçya’da, şato, katedral, kilise vb. gösterişli binalar yapan, duvarcı ustaları, 

zanaatkâr birlikler halinde örgütlüydüler. Bu duvarcı ustalarının adı masondur.  

 

Bilindiği gibi, feodalizm içinde insanlar, bağlı oldukları derebeyinin köleleridir ve bağlı oldukları 

topraklardan dışarıya çıkamazlardı. Kuzey İtalya’da Commo gölü bölgesinde bulunan, en üst 

düzeydeki duvarcı ustaları Papa tarafından Avrupa’da serbest seyahat edebilmelerini sağlayacak bir 

ferman ile ödüllendirildiler. Böylece kölesi olduğu feodal derebeyinin toprakları dışına çıkabiliyor, 

başka bölgelere ve ülkelere gidebiliyorlardı. Onlara da Hür Mason, Fransızcası “Franc/Frank/Fran”, 

"Franmason", İngilizcesi "Freemason" denmekteydi.  Kapitalizmin ortaya çıkışı, sanayi devrimi ile 

duvarcı ustaları üstünlüklerini yitirdiler, bina yapma gizleri bilinir oldu, hatta çok daha güçlü 

teknolojiler geliştirildi ve duvarcı ustası masonların loncaları da süreç içinde işlevlerini bitirip, 

kayboldular.  

Burjuvazi, Duvarcı Ustalarının Örgütü Mason Loncaları Kimliği ve 
Tarihine El Koyar 

Rönesans’ın başlattığı rüzgâr ve ardından gelen sanayi devrimi, Aydınlanma, Burjuva Sınıfının tarih 

sahnesine çıkışı, iktidar için sınıf çatışmasını getirmişti. Burjuvaların ve yandaşları aydınların 

savaşımda toplumu yanlarına almak, yeni devlet ve toplum yapısı için dönüştürmek için 

örgütlenmeye gereksinimleri vardı.  

 

Örgütlenmenin insan kaynağı toplulukları, kentli burjuva ve küçük burjuvalar, aydınlar, meyhanelerde 

gruplar halinde toplanıp, içkilerini içip, şarkılar eşliğinde eğlenip, ticari ve siyasi konuları konuşan 

insanlardı. Bu grupları burjuvazinin işbirlikçisi olarak örgütleyip, toplumu dönüştürmekte 

kullanabilmek amacıyla yeni bir yapıya gereksinim vardı. Bu görev, yukarıda aktardığımız süreç içinde 

kurulmuş olan Kraliyet Topluluğu liderleri bilim insanları ve aydınlara düştü.  

 

Meyhane topluluklarından, devşirilecek yeni örgüt için, içrek (batını, ezoterik) ve felsefi çağrışımlarla, 

dini söylencelerle yüklü ayin erkânları (rit'in ritüeli), arkaik simgeler, gizemli şifreler, tanışma 

yöntemleri gerekmekteydi.  Bu örgütlenme gizli olmalıydı.  

Toplumsal Birliğin Sağlanmasında Eskicil Simgeler ve İnanç  

1900’lerin başında bilim insanları, toplumsal birliğin sağlanması ve toplumun yönetiminde iktidarın 

mesajlarının topluma erişmesinde ve etkilemesinde, dini inanca, söylencelere (efsanelere), kökleri 

geçmişte olan eskicil (arkaik) simgelere olmazsa olmaz biçiminde gerek olduğudur.  

 

Kurulacak yeni yapı, sanayi devrimin ürünü, Aydınlanma felsefesinin düşünce sistematiğini taşıyacak, 

Burjuvazinin toplumu yeni Anamalcı (Kapitalist) düzene göre evrime sokacak olmasına karşın; dini bir 

temele ve eskicil, köklü bir çerçeveye gerek vardı. Bu konuyu, Masonluğun Din Kökeni ve Öğretisi 

bölümünde ayrıntıları ile konuşacağız. 
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Gerçek Duvarcı Ustalarının Meslek Örgütü Mason Localarına El Konur 

Kraliyet Topluluğunun önderleri, Meyhane Topluluklarını örgütlerken, Orta Çağın duvarcı ustaları 

masonların, yok olmaya yüz tutmuş meslek örgütü Mason Locaları örgütüne; kimliği, tarihi ve 

simgelerine el koydular, yeniden tanımlayıp, içini doldurup Hür Mason Locaları olarak kurdular. 

Mason Localarına el koyduklarını gizlemek için de güzel bir yalan kurguladılar: 

Tarih içindeki gerçek duvarcı ustalarının Mason Locaları dönemine, Operatif dönem,  kentsoylular 

için yeni kurulan Mason Localarına da Spekülatif dönem dediler. 

 

Önce bu sözcüklerin Türkçe ’ye uygunsuzluğuna bakalım. Türkçe de, TDK ve Dil Derneği Sözlüklerinde 

operatif diye bir sözcük yok! Masonların Türkçeyi dikkate almadan, Türkçemizi katledercesine sözcük 

uydurmalarının bir örneği daha. 

  

İngiltere de tarihte hiçbir zaman gerçek duvarcı ustalarının mason locaları/loncaları yaygın ve güçlü 

olmamıştır.  Oysa İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da, varlıkları ve güçleri belirgindir. Gelin görün ki, 

masonların spekülatif dönem dedikleri Mason Tarikatı Localarının kuruluşu İngiltere’de gerçekleşir.  

Hür Masonların bunu da açıklamaya, yani çarpıtarak gizlemeye gereksinmeleri var elbet.  

Ne demiş atalarımız, “minareyi çalan kılıf hazırlar”. Kılıf hazırlayanları okuyalım. 

 

Mason Celil Lâyıktez;   

“İngiltere'ye gelince, İskoçya'ya benzetme arzudan öteye gidememiştir. İngiltere'de operatif 

masonlukla ilgili hiçbir önemli kayıt bulunamamıştır.  

Orta çağlarda operatiflerin locaları, şantiyede çalışma aletlerini sakladıkları ve bazen de dinlendikleri 

barakalardı. Bu masonların şifrelerinin, tanınma işaretlerinin var olduğuna dair 'hiçbir kanıt 

bulunamamıştır. Ancak, sonradan, komşu İskoçya'ya bakarak bir takım yakıştırmalar yapılmıştır. 

Üstelik Londra'nın üniformalı gridleri dışında, 1600 yıllarında gild sistemi tamamen çökmüştü. 17. yy. 

da ise, aniden spekülatif localara rastlanmaktadır. Bu locaların operatif meslekle ilgileri hiç yoktu ve 

tümüyle ayrı bir sosyal yapıya sahiptiler.” 76 

 

Lâyıktez ’in dediği, İskoçya’daki yapı, 1602’de oluşturulmuş ‘Schaw’ örgütleridir. İskoçya’da 1602 

yılında oluşturulmuş “Schaw’ ilkelerine göre kurarlar.  Bunların da, duvarcı ustaları ile ilgisi olmadığı 

gibi, neden İskoçya da değil de, Londra’da yeni oluşum gerçekleşti sorusunun yanıtı gene yok.  

 

32.° mason Ender Argun;   

“1710 tarihine gelindiğinde ise İskoçya'da Schaw Statüsüne uygun olarak çalışmakta olan en az 25 

Locanın bulunduğu ve bu Locaların bazılarının asilleri veya Masonluk mesleği erbabı olmayan diğer 

mesleklerden kişileri üyeliğe kabul etmiş oldukları bilinmektedir. İngiliz Kraliyet Topluluğu Bilimler 

Akademisi77 (The Royal Society) öncülerinden biri olan Sir Robert Moray ‘in 1641 yılında İskoçya'da bir 

Locada tekris78 edilmiş olduğu kendi anılarından bilinmektedir. ”79  

                                                           
76

 (Lâyıktez, Tarihsel Araştırma Yöntemleri Tarihsel vs., 1990)  
77

 Doğru çevirisi Kraliyet Topluluğu’dur ve bu çalışmada da bu şekilde kullanılmıştır. 
78

 Derneğe üye yapılmış. 
79

 (Arkun, 2001, s. 9-11)  
Mason Ender Arkun kaynaklarını da vermiş. İsteyen bakabilir. (1) Stevenson, David; The Origins of Freemasonry: 

Scotland's Century, 15901710, 1988; Cambridge, Cambridge University Press, 1990. pp: xvii+246. (2) 



 

 

40 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Londra’da meyhanelerde toplanan grupların, İskoç “Schaw” topluluklarından berat aldığına dair bir 

belge yok ortada. Ancak tarihsel bir gerçekli olarak, meyhane gruplarının, İskoçların etkisi altında 

olduğu ve İngiliz Krallığı için savaşım içinde olan Stuart – Hannover hanedan çatışmaları sırasında, 

Stuartlar yanında yer aldıkları; siyasi ve finansal destek sağladıklarıdır.  Bu durum İngiliz burjuvazisini 

işbirlikçileri Hannover Hanedanını rahatsız edecektir. Bu konuya döneceğiz. 

 

Durumu gerçekçi olarak yazan masonlar da var. 33.° mason Macit Erbudak 1967’de şöyle yazmış80;  

“El ve kol işçileriyle fikir işçilerini localarda bir araya getiren sebepler üzerinde Alman, Fransız ve İngiliz 

mason yazarları arasında derin görüş ayrılıkları vardır. İngiliz yazarlarından Knoop, Jones ve Boos'a 

göre 1717'de İngiliz localarının hiç birinde spekülatif bir çaba göze çarpmamaktadır. Localar ise, içilip 

eğlenilen birer kulüp niteliğini taşımaktaydı. Bu yazarların araştırmalarına göre spekülatif masonluk, 

iki evrede (safha) meydana gelmiştir. Meslekten olmayanların localara kabul edildiği 1600 -1730 

yılları arasında ezoterik düşüncelerin izlerine ve özel bir sembolizmaya rastlanmamaktadır. (…)  

Oysa Alman yazarlar, masonluk aleyhinde çıkan ilk bildirinin 1698 tarihini taşımakta olduğunu ileri 

sürmekte ve bu tarihten önce spekülatif masonluk kurulmuş değilse, bu tür yayınlara neden lüzum 

görüldüğünü sormaktadırlar.”81 

 

Kralların, soyluların hizmetinde olan, onların istedikleri görkemli yapıları yapan gerçek duvarcı 

ustalarının hiçbir zaman 1700’lerin Mason Tarikatında olduğu gibi, gizemlere, parolalara, gizli tanışma 

işaretlerine gereksinmeleri olmadığı da bir başka tarihi gerçek.  Onlar sıradan, devletle uyumlu, büyük 

çoğunluğu okuma yazması olmayan, dindar emekçiler ve zanaatkârlardı.   

 

Aklın yolu bir, bakın Mason araştırmacı yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas neler diyorlar; 

“Gould 'un Masonluğun Tarihi adlı kitabında Avrupa'daki duvar ustaları localarının izleri sayfalarca 

işleniyor ancak bu izlerin hiçbiri İngiltere'de yer almıyor! Bazı işçiler kiliselerin yapımında ya da zengin 

toprak ağaları için zanaatkâr olarak çalıştı ve işçilerin kendisi istese bile patronlarının onlara bir 

zanaatkâr birliği kurmaları için gerekli bilgi ve izni verdiklerini sanmıyoruz. Birçoğu tüm hayatlarını tek 

bir binanın, örneğin bir katedralin yapımında çalışarak geçirdi, dolayısıyla elli yıl boyunca aynı işi 

yapan insanların gizli işaretlere ya da şifrelere ihtiyaç duyduklarını da sanmıyoruz. Orta çağdaki pek 

çok duvar ustası okuma yazma bilmiyordu ve duvar ustası olmak için geçtikleri çıraklık döneminden 

başka bir eğitim almamışlardı. Masonların şu an yaptıkları kadar karmaşık bir töreni başlatmayı 

bırakın, anladıklarına inanmak bile büyük bir çaba gerektiriyor. Kelime hazineleri ve soyut ifadeleri 

anlama yetileri çok kısıtlı olmalıydı. Seyahat ederek çalışan, alanında gerçekten ustalaşmış işçiler çok 

az sayıdaydı. Bu yüzden gizli işaretler ve şifrelerin önemli olmaması gerekir; ayrıca bir binanın 

yapımından başka binanın yapımı için yolculuk etseler bile neden tanınmak için gizli şifrelere ihtiyaç 

duysunlar? Biri öyle olmadığı halde duvar ustası olduğunu söylerse, işi beceremeyince gerçek hemen 

ortaya çıkardı.(…)  

                                                                                                                                                                                     
Stevenson, David; The First Freemasons: Scotland's Early Lodges and their Members, Aberdeen; Aberdeen 
University Press, 1988 pp: 232. (5) Curl, James Stevens; The Art and the Architecture of Freemasonry: An 
Introductory Study; 1991; Woodstock, N.Y.: Overlook, 1993, pp: 272 

(6) Jacob, Margaret C; Living the Enlightenment: Freemasonry and Politics in the Eighteenth Century Europe; 
New York & Oxford: Oxford University Press, 1991; pp: viii + 304 

80
 Türkiye’de masonlarda, yıllar geçtikçe bir tek tipleşme, özgür tartışmalara hoşgörüsüzlük gözlenmektedir. 

81
 (Erbudak, 1967, s. 8) 
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Masonlukta 15'nci yüzyılın sonlarından daha da geride bir tarihe dayanan ve 'Eski Talimatlar' olarak 

bilinenlerin üzerine araştırma yaparken, duvar ustası teorisini çürütecek sağlam bir delil bulduk.  

 

Eski Talimatlar, Masonlar için davranış kuralları ve yükümlülükler ortaya koyuyor ve bu kuralların 

ortaçağ duvar ustaları locasının davranış kurallarına dayandığı farz ediliyor. Bu kurallardan bir tanesi 

şudur: ‘Hiçbir kardeş, diğer bir kardeşin hayatına ve niteliklerine zarar verecek sırları açığa 

çıkarmayacak.’  

O zamanlar devlet tarafından öğrenildiğinde suç sayılacak bu tek yasal Mason sırrı, dini değerlere de 

aykırı olan bir görüş olabilirdi ki bu, Hıristiyan duvar ustalarının işlemeyeceği veya göz yummayacağı 

bir suçtu.  

Bizim asıl cevabını aradığımız soru ‘neden dini değerlere aykırı bir görüş geliştirmek, bu kale ve 

katedral işçileri için bir suçtu? ‘  

Pek mantıklı gelmiyor. Kurumlar, üyelerinden biri kiliseye karşı gizli bir suç işlemedikçe böyle önemli 

kurallar geliştirmezler; belli ki Eski Talimatları yazan kişi her kardeşin suçlanma tehlikesiyle karşı 

karşıya olduğunu biliyordu. Bu kuralları sadece duvar ustalarının yazmadığına eminiz; bunları, 

yasalarla uğraşan bir grup yazmış olmalıydı.”82 

 

Fransız masonluğunun İskoç kökenli lideri, üst derecelerin ilk kurucularından Şövalye Ramsay gerçeği 

doğrudan ortaya koymuş aslında; 

 “Spekülatif Masonluğun kaynağının yapıcılık zanaatı kuruluşlarının tarihsel evreleriyle ilgisi 

yoktur. Operatif masonluk, çağdaş masonluğun düzenli bir şekilde örgütlenebilmesinin 

sağlanabilmesi amacıyla kullanılmış bir dış kalıptan ya da olanaktan başka bir şey değildir.” 83  

 

Bilim insanı da olan mason Paul Naudon;  

“Fakat bir zaman geldi ki, dışarıdan gelme, ‘kabul edilmiş’ elemanlar, ‘operatif’ elemanları ilkin nitelik, 

sonra nicelik bakımından geride bıraktı. Kendi mesleki çalışmalarına gömülüp kalan zanaat erbabınca 

tarikatın bütün büyüklüğünü ve prestijini meydana getiren şeylerin artık eskimiş bir elbise sayıldığı 

zaman bu, böyle oldu. Onlarca modası geçmiş sayılan bu elbise, başkalarının pekâlâ da işine 

geliyordu. Bir topluluğun yerine böylece başkasını geçirme işini yapan, İngiliz locaları oldu. ” 84   

 

Paul Naudon,  burjuvaların ve küçük burjuvaların, Mason Locaları içinde yapılanmasının ardında, Gül-

Haç Tarikatı (Rose-Croix Order)  olduğunu da vurgulayarak, locaların, Stuart, Orange, Hannover 

hanedanlarınca siyasi erk savaşımında kullanıldıklarını söylüyor.85    

Dört Mason Locası ile Büyük Loca Kurulur 

İngiltere’de Burjuvazinin güçlenmesi sonucunda Kraliyet simgesel bir duruma gelmişti. Bu dengeyi 

bozmayacak, Burjuvazinin egemenliği altında, simgesel kral kimliğine bağlı kalacak, Britanya’da da 

kökleri olmayan ancak, İngiliz Kraliyeti ile soydan ilişkisi olarak tahtta hakkı olan bir bir hanedana 

gerek vardı.  

                                                           
82

 (Lomas, 2007, s. 37-38) 
83

 (Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, 1995, 2. Baskı, s. 291) 
84

 (Naudon, Masonluk, 2004, s. 27) 
85

 (Naudon, Masonluk, 2004, s. 134) 
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Bu hanedan Almanya’da yaşayan, İngilizce bilmeyen Hannover Hanedanı olarak belirlenecekti. 

 

Hannover Hanedanı tahta geçirilir. Bu sırada Londra’da meyhane gruplarının, tahtta hak iddiası olan 

İskoç kökenli Stuart Hanedanı ile ilişkileri vardı ve Stuartlara finansal ve siyasi destek sağlıyorlardı. 

Bunun engellenmesi gerekirdi. Bu amaçla Kraliyet Topluluğu üyelerinin denetiminde olan Londra’da 

dört meyhane grubu seçildi, duvarcı ustalarının Mason Locaları çerçeve kimlik olarak çalındı ve 4 

locadan oluşan İngiltere Büyük Locası 1717’de kuruldu. Başına da gene Anglo-Alman soylu olan 

Anthony Sayer Baş mason olarak getirildi.  1717'den önce meyhane gruplarında etkin ve 

yönetimlerinde bulunmuş kişiler de saf dışı edildiler.  

 

Kurucu dört loca, toplandıkları meyhanelerin adları ile isimlendirilir: 

- Kaz ve Izgara Meyhanesi (Goose and Gridiron Tavern) 

- Taç Birahanesi  (Crown Alehouse)  

- Elma Ağacı Meyhanesi (Apple Tree Tavern)  

- Kadeh ve Üzüm Salkımı Meyhanesi (Runner and Grapes Tavern). 

Neşeli isimler, değil mi?   

 

İngiltere Büyük Locasının kuruluş günü, Tapınakçılar tarafından kutsal sayılan Yahya Peygamber 

(Vaftizci St. Jean) anma günü olan 24 Haziran 1717 olarak seçilir.  Yahya Peygamber ya da Vaftizci St. 

Jean, Yahudiler ve Hıristiyanlarca kutsal kişidir. Kuruluştan sonra, 5 yıl içinde Büyük Loca 

bünyesindeki locaların sayısı 52’ye ulaşır.  

 

Hepsi Kraliyet Topluluğunun üyeleri olan Baş masonlar / Büyük Ustalar 

- 24 Haziran 1717, Antony Sayer 

- 1718, George Payne. 

Masonluğu ilgilendiren bütün belgelerin toplanmasını emretti 

- 1719, John Theophilus Desaguliers86.  

O yıl, Büyük Loca arşivinde çıkan bir büyük yangında, geçmişe dair tüm belgeler yandı;  

“Çok önemli masonik belgelerin ve arşivlerin 24 Haziran 1719’da tarihinde Londra Büyük Locası 

Büyük Üstadı Desaguliers zamanında yakıldığı bilinmektedir. Onca değerli belgenin yakılış nedeni 

bugün hâlâ açıklığa kavuşmuş değildir.”87.  

Yangının, geçmişi tamamen silmek, bu sayede geçmişi yeniden uydurmak için kasıtlı çıkarıldığı savı 

da o günden bugüne kadar geldi. Bence de doğrusu bu.  

- 1720, George Payne 

- 1721, Montaigu Dükü John.  

Bu dönem 1723’de ilk anayasa kabul edildi. 

 

Londra’da 1717’de Büyük Loca kurulduktan sonra, locaya dönüştürülen meyhane gruplarının Jakoben 

ve Stuartçı kökeni silinerek, denetim altına alındılar.   

                                                           
86

 John Theophilus Desaguliers, 13 Mart 1683'te, Fransa'da doğmuş. XIV. Louis'nin Nantes fermanını ilga etmesi 
üzerine Fransa'dan kaçan Protestanlar arasında Desaguliers'in babası da vardır ve bu sırada Desaguliers iki 
yaşındadır. Kendisi de babası gibi protestan papazıdır. Oxford üniversitesini bitirdikten sonra,  deneysel 
felsefe profesörlüğü yapmıştır. Bu dönemde, Newton'un dikkatini çekmiş ve dost olmuşlar.   

87
  (Naudon, Masonluğun Kökenleri - Kutsalık vel Meslek, 2007, s. 205) 
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Anayasa Yazılır 

İngiltere Büyük Locası kurulunca, anayasa yazılması gerekir elbette. Anayasayı yazma görevi 

Protestan-Presbiteryen kilisesinden rahip James Anderson’a verildi.88 Anayasasının sınırları da 

yangından kurtarılmış (!), yani ayıklanmış bazı belgeler verilerek çizildi.  Bu eski belgeler; 1390 tarihli 

Regius + ile 1410 tarihli Cooke++ MS, 17. yy sonlarında yazılan William Watson'un Eski 

Yükümlülükleridir.   

 

Bu yeni yapıya, Masonların resmi hikâyesine uygun olarak, Mason Tarikatı’na tarihsel duvarcı 

ustalarının feodal dönemdeki, derebeylerinden bağımsız olma niteliklerinden ötürü “Hür”, daha sonra 

aydınların seçilerek alınmasından ötürü de “Kabul Edilmiş” sözcükleri birleştirilerek, Hür ve Kabul 

Edilmiş Masonlar adı verildi.   

 

1723 yılında masonluk esaslarını kapsayan Anderson Anayasası yayımlandı. Bu anayasanın aslında 

Anderson tarafından yazılmadığı, ilk Büyük Locanın kuruluşunda da etkin rol almış olan Desaguliers 

tarafından yazıldığı, güçlü bir savdır.   

 

Masonların ilk anayasa olarak kabul ettikleri 1723 anayasası göreceli mezhep hoşgörüsü içinde 

yazılmıştır. Ancak bunun nedeni söylendiği gibi yüzlerce yıllık insanlık birikiminden çok, o dönem 

İngiltere’sinin içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal durumların etkisidir. Yakın bir geçmişte birbirinin 

can düşman olan iki inancın – mezhebin, taraftarları olan ve siyasal savaşım içinde, taraftar olarak yer 

almış,  Anglikan Desagulier ya da Presbiteryen Anderson ‘un, insanlık değerleri sonucu hoşgörü ile 

bildirgeyi yazdıklarını söylemek, gerçeğe aykırı olacaktır. Gerçek, yüzlerce yıl sürmüş,  din ve siyaset 

sarmalı etrafında iktidar savaşlarından yorgun çıkan İngilizlerin, inanç temelinde bir uzlaşı arayışlardır. 

Bu arada belirtelim, yüzlerce sayfa tutan Anderson anayasasında, ilkeleri, kuralları anlatan bölüm çok 

az bir kısmını tutar. Anayasanın büyük kısmı, meyhanelerde okunacak şarkıları bildirmektedir.    

 

Sürecin bir parçası olarak,  1725’de İrlanda Büyük Locası ve 1736’da İskoçya Büyük Locası kurulurlar.  

Anderson bildirgesindeki deist89 yaklaşıma tepkiler gelir, yeni bir anayasa yazmaya gerek duyulur 

Anderson yeniden görevlendirilir.  

Yeniden Anayasa Yazılır 

1738’de onaylanmış olan bu Anayasa artık Hannover yanlısıdır ve Kraliyet Soyağacını da içerir. Yeni 

anayasada, 1723’de Anderson ‘un hazırladığı anayasadaki dinsel hoşgörü ortadan kalkmıştır.  

                                                           
88

 “James Anderson 1678 yılında, Aberdeen, Iskoçya'da doğdu. Babası 1670 yıllarında Aberdeen Locası sekreteri, 
cam işçisi, James Anderson'dur. Doğduğu kentte tahsilini yapan Anderson, teoloji doktoru unvanını kazandı, 
bu arada da mason oldu. 1710 yılında Londra, Swallow Street, Piccadilly'deki İskoç Presbiterian Kilisesine 
rahip tayin edildi. Jenealoji ile çok meşgul olan Anderson en önemli eseri olan "Kralların Jeneolojisi, veya Hz. 
Adem'den günümüze İmparatorlar,Krallar ve Prenslerin Jeneolojik Levhası" isimli eserini 1732'de yayınladı. “ 
(Lâyıktez, Anderson Kişiliği ve Anayasası, 1994, s. 24) 

89 Deizm, Yaradancılık, evrenin işleyişine karışmayan tek tanrı olduğuna inanır, tüm dinleri ret eder.  

“deizm    Fr. déisme a. din b. Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına 
inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi 
reddeden görüş. “,  “Deist; deizm yanlısı”   (TDK Büyük Türkçe Sözlük)” 
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İngiltere’de tüm locaların tek çatı altında toplanıp, örgütlenmesi elbette ki, çeşitli sıkıntılı ve çatışmalı 

bir süreç olmuştur. Mezhep kavgalarını da anımsamakta yarar var.   

Bölünmeler, Yeni Büyük Localar 

Londra’da localar İngiltere Büyük Locası altında toplanırken, İrlanda asıllı masonlar, Londra’da Eskiler 

(antients) adı ile ayrı bir büyük loca kurarlar. İngiltere Büyük Locası ise, yeniler (moderns) olarak kalır. 

Eskilerin en önemli kopuş gerekçeleri, Yenilerin, duaları bir yana bıraktıkları, usul ve geleneklerde 

Hıristiyan ilkelerden uzaklaştırdıkları, yortu günlerini kutlamadıkları gibi, Kiliseden, yani Katolik 

Kilisesi’nden uzaklaşmalarıydı. Eskiler de 1756’da kendilerine yeni bir Anayasa yaptılar; Ahiman 

Rezem (İbranice ahim, kardeşler ve rezem, yasa anlamına). Bu anayasanın da metni, Anderson 

anayasası ile hemen hemen aynıdır ancak, yaradana bağlılık taşıyan maddeler dikkati çeker.   

 

Bu dönemde bir başka bölünme de kendilerini, locaların asıl merkezi olarak gösteren York Locasının, 

Büyük Loca olarak egemenliğini ilan etmesiydi. İlk Büyük Locanın otoritesini kabul etmeyen York kenti 

masonları, 1725'de York Büyük Locasını kurdular. York kentinde toplanan York Locasının tarihi, 

1355’de inşa edilen York Minster katedraline kadar uzanır. Eskilerin ayin erkânları ile çalışan York 

Büyük Locası, 1734 den sonra faaliyetini durdurur.  

 

Modernler, 1761'de York Kentinde bir loca kurma teşebbüsleriyle eski locayı uyandırır, Ancak bu loca, 

1790'lı yıllarda da Eskilerin Büyük Locasına katılır.    

İngiltere Birleşik Büyük Locası Kurulur 

27 Aralık 1813’de İngiliz masonluğunda bölünmüşlük, bitirilir; Eskiler ve 

Yeniler birleşerek, İngiltere Birleşik Büyük Locası (United Grand Lodge 

of England, UGLE) adını alır.  

 

1815 de yeni Büyük Locanın Anayasası yayınlanır. Mason Tarikatı, 647 

locası ile örgütsel olarak kendi ülkesinde İngiliz çıkarları için 

yapılanmasını ve topluma etkilerini güçlendirmiş ve artık emperyalist 

İngiliz devletinin çıkarları doğrultusunda tüm dünya da yayılmıştı.  

 

Resim 21. İngiltere B. Büyük Locası tapınak içi 

İngiltere Birleşik Büyük Locası, kendisini Ana Büyük Loca olarak konumlandırıp,  İskoç ve İrlanda 

Büyük Localarını da bu konuma getirir. Daha sonra kendisine bağımlı olarak kurulacak uydu tüm 

büyük localardan Ana kimliği ile ayrılır.  

 

İngiltere B. Büyük Locası, kendisine bağımlı kurulacak locaların zorunlu uymak durumunda olacakları 

ilkeleri de belirler. Buna da Tanışma İlkeleri der. Tanışma İlkelerine uygun olmadan kurulan ya da 

yapısında o ilkelere uygun davranmayan büyük localar, İngiltere B. Büyük Locası dünyasına 

alınmazlar. İngiltere B. Büyük Locasının tanımadığı bir büyük locayı, uydu büyük locaları da elbette. 

Aslında tanıma sözcüğünün arkasındaki anlam, mason olarak kabul edip, etmemektir.  
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İngiltere B. Büyük Locasının tanıdığı Büyük Loca düzenli (muntazam), tanımadığı ise düzensiz kabul 

edilmektedir. Düzensiz demek, mason değil demektir. 

 

 

Resim 22. İngiltere Birleşik Büyük Locası, ana Tapınak  

İskoçya Büyük Locası ve İrlanda Büyük Locası, kuruluşlarında, İngilizlerin Tanıma İlkelerinde 

belirlenmiş Kuruluş Düzenliliği ilkeleri aranmaz.  Büyük Locaların hepsi eşittir diyen hâlâ var mı? 

 
Osmanlı ve Türkiye Kitaplarımızda ayrıntılarını aktarıyorum, ancak kısaca söz edeyim. 1909’da 

yapılandırılmış olan Osmanlı mason örgütleri, Fransız masonluğuna bağlıdır ve İngiliz B. Büyük locası 

tarafından düzensiz, yani mason olmayan yapılar olarak kabul edilir ve İngiliz masonluğu çevresindeki 

Büyük Localar tarafından tanınmazlar. 1965 Olayları ve Bölünmesi denen işlem, Türkiye 

masonluğunun büyük parçasının Fransız masonluğundan koparılıp, İngiliz B. Büyük Locasına 

bağlanması, Amerika masonluğunun tam denetimine geçmesidir. Bunun için E. Necdet Egeran, 

Hayrullah Örs o kadar uğraşıp, yalvar yakar kendilerini İngilizlere kabul ettirirler. 2017’de de gidip 

bağlılıklarını sunar, Cevat Gürer‘in sözleri ile “nerelerden ne günlere geldik” diye zil çalıp oynarlar. 

Türkiye Bölümünde hepsini ayrıntıları ile yazdım. 

İrlanda Büyük Locası 

İrlanda Büyük Locasının kuruluşu 1725 yılına kadar geri götürülebilir. İrlanda Büyük Locası, 

İngiltere’den sonra kurulan ikinci Büyük Locasıdır.  1730’dan başlayarak, ordu alayları ile birlikte 

localar kuruldu ve birliklerle birlikte hareket ettiler. İrlanda Büyük Locasının da, İngiltere B. Büyük 

Locası ve İskoçya Büyük Locası gibi,  eski sömürgelerde, Avustralya, Nijerya ve Güney Afrika gibi diğer 

ülkelerde kurulan İrlandalı localar bulunmaktadır.   
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İskoçya Büyük Locası   

İskoçya Kraliyet Tarikatı, İskoçya içi iktidar savaşları ve İngilizler ile Britanya egemenliği savaşları 

sırasında şekillenmiştir.  Bu savaşımda ve oluşumda feodal soylular ve Tapınakçılar (Templiyeler)  

etkindirler; “Özetle, İskoçya Royal Order, geleneksel olarak 1314 yılında İskoçya Kralı Robert Bruce 

tarafından İskocya-Kilwinning'te St. John Masonluğu ekolüne dâhil Skoç Masonları için tesis edilmiş 

bir sivil şövalye Masonluk kurumudur. Bu olay bir anlamda, 12 (veya 18) Mart 1314'de son Büyük 

Üstad Jacques ‘de Molay’ın Paris’te ateşte yakılarak idam edilmesi ile imha edilen Tampliye Şövalye 

Order 'ın, takriben üç ay sonra, 1314 Haziran'ında sivil bir şövalyelik tarikatı şeklinde İskoçya'da 

yeniden ihyası ve St. John Masonluğu ile bağdaşılarak birleştirilmesidir.”90 

 

İskoçya Büyük Locası 1736 yılında İngiltere ve İrlanda’dan sonra kurulan üçüncü Büyük Locadır; 

kuruluş belgesi almadan kurulmuş eski gerçek duvarcı ustaları locaları tarafından kurulduğu için ezeli 

haklara sahip ana Büyük Loca olarak kabul edilir.  İngiltere ve İrlanda Büyük Localarıyla birlikte 

düzenli Büyük Localarının liderliğini yapmaktadır.  

 

İskoçya Büyük Locası, Britanya emperyalist yayılışı sırasında görev almış, sömürgelere gönderilen 

askeri birliklerle birlikte localar hareket etmiş, oralarda çalışmış; sömürgeleştirilmiş veya 

sömürgeleştirilmek istenen yerlerde, etkin olarak Localar kurmuşlardır. Halen eski sömürgelerde, 

Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkelerinde, İskoçya Büyük Locasına bağlı Bölge Büyük Locaları var. 

1700’ün Yansımaları; İkibinlerde Türkiye’de Bağımlılık Sürmekte  

Türkiye’deki Hür Masonlar için;  İngiltere B. Büyük Locası; 

- Masonluğun Kutup Yıldızıdır  

- Yanılmaz mutlak doğrudur.  

 

Büyük Locaların düzenlilik kurallarını da İngiltere B. Büyük Locası koyar, duruma göre de değiştirir. 

Tüm Büyük Localar uyarlar.91 

Büyük Loca Kurulurken Yahudilik ve Yapı İçinde Yahudiler…  

Masonlar, kendilerine yöneltilen eleştirilerden ona, masonluğun Yahudilik üzerine kurulduğu eleştiriyi 

kabul etmezler, buna en büyük kanıt olarak da Yahudilerin başlangıçta Mason Tarikatına 

giremediklerini örnek verirler. Gerçek nedir, araştıralım. 

Mason Tarikatı öncesi Yahudilerin Avrupa’da durumu kötüdür; dışlanırlar, ezilirler, hatta İngiltere’den 

sürülürler, Fransa da mallarına el konur. Bu ortamda başlangıçta Mason Tarikatında yer alamadılar. 

Daha doğrusu Yahudiliği bilinenler yer alamadı.   

                                                           
90

  (Ayan, Bilinen En Eski Masonik Kuruluş İskoçya Royal Order, 1998, s. 15)     Ayan, Türkçe yazarken, sürekli 
İngilizce sözcük kullanıyor! Cahillik mi, milli bilinçten yoksun, Batı izciliği mi? 

91  İngiltere B. Büyük Locası 300. Yıl kutlama törenlerinde, başta Birleşik Krallık adına Prens Baş mason, 

biraderleri ve bağımlısı Büyük Loca temsilcileri baş masonlar. Hep birlikte söyledikleri marş hangisidir? 

Bülent Akkan’a sormalı! 

      Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=kmfiPvbwY4o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmfiPvbwY4
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Mason Tarikatının önce İngiltere, sonra da Avrupa’da etkin olması sonrasında, Yahudiler eski 

dışlanmış durumlarından kurtuldular ve mason tarikatının en seçkin üyeleri oldular; “Örneğin daha 

sonra Masonluğa da giren Voltaire, İngiliz toplumundan o kadar etkilenmiştir ki, tüm Avrupa 

uygarlığının uymak için can atacağı bir model olarak övgüler yağdırmıştır. Yahudi aleyhtarlığı 

Avrupa'nın hiçbir yerinde olmadığı kadar İngiltere' de gözden düşmüş, Yahudiler Masonluğa girmekle 

kalmayıp, sosyal, kültürel ve toplumsal yaşamda yer almaya hak kazanmaya başlamışlardır.” 92 

 

Bu sürecin sonunda, İngiltere’den önceki dönemlerde sürülmüş Yahudiler, başta Hollanda’dan olmak 

üzere İngiltere’ye geri göçlere başlarlar; İngiliz bürokrasi ve burjuvazisi içinde yer almaya, Başbakanlık 

dâhil en üst düzeylere çıkabilirler.    

 

Tarihsel ve toplumsal gerçek, Mason Tarikatının Avrupa’da Yahudileri baskı altındaki, dışlanmış 

durumlarından kurtardığı, önlerini açtığıdır.  

Aydınlanma ve Mason Tarikatı İlişkisi 

Aydınlanmanın kesin bir başlangıç tarihini vermek mümkün olmasa da, Rönesans’ın etkisiyle,  17. yy 

‘da başladığı söylenebilir. 1500'lü yıllarda Doğa Bilimi, Kilisenin yaradılış öğretileri ile Aristo'nun 

entelektüel geleneğinden ibaretti. Aforoz edilmeyi göze alan bir kaç bilim adamı, evrenin merkezinin 

Dünya olmadığını söyleyebiliyordu.  Bu dönemde, Newton ve çağdaşı genç bilim adamlarının fizik 

yasalarını bilimsel çalışmalar sonunda ortaya koymaları, evrenin tüm yasalarının, bilim tarafından 

keşfedilmek üzere beklediği düşüncesini yaygınlaştırmıştı.   

 

Immanuel Kant, 1784’de “Aydınlanma Nedir?” sorusunu şöyle yanıtlar;    

“Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu 

ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın 

kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın 

kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve 

yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Sapare Aude! Aklını kendin kullanmak cesaretini 

göster! Sözü Aydınlanmanın parolası olmaktadır. (…)  

Oysa aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekmez ve bunun için gerekli olan özgürlük de 

özgürlüklerin en zararsız olanıdır: Aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden kitlenin önünde 

apaçık olarak kullanmak özgürlüğü.”93   

 

Bilim insanı Murat Sarıca;  

“Aydınlanma felsefesi önce İngiltere'de başlamış; oradan Fransa'ya geçmiş ve çok radikal bir nitelik 

kazanmıştır. Almanya'ya da kısmen Fransa yoluyla, kısmen de İngiltere'den gelen bu akım, Avrupa'nın 

bu üç büyük ülkesinde bunların sosyo politik özelliklerine uygun şekiller almıştır. Aydınlanma felsefesi, 

İngiltere'de daha çok deneyci, Fransa'da daha çok akılcı, Almanya'da ise daha çok mistik-akılcıdır.(…)    

Aydınlanma felsefesi, her şeyden önce, Katolik dinin getirdiği peşin yargılara karşı çıkıyordu... Dinin 

getirdiği peşin yargıları ortadan kaldırmak otomatik olarak siyasi peşin yargıları da söz konusu etmek, 

zayıflatmak anlamına geliyordu.”  94 

                                                           
92

 (Michale Baigent, 2004, s. 257) 
93

 (Kant, 1983, s. 139)  



 

 

48 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Baş mason Mehmet Remzi Sanver ve onun gibi birçok mason;   

“Üstelik aydınlanma çağı fikir akımlarının en kararlı bileşenlerinden de bir tanesidir. Kaldı ki masonluk, 

Aydınlanma Çağı’nı sadece etkilemekle kalmamış, bugünkü oluşumunda Aydınlanma çağı fikirlerinden 

de ziyadesiyle etkilenmiştir. Hatta biraz ileri gidersek, Aydınlanma çağının ülkülerini heyecanla 

benimsemiş olan günümüz spekülatif masonluğu, bir yerde Aydınlanma Çağı’nın bir ürünüdür de 

diyebiliriz. Ne var ki bu, masonluğun hiçbir ideolojinin olmadığı gibi, Aydınlanma çağı ideolojisinin de 

bir savunucusu olduğu manasına gelmez… ‘Aydınlanma Çağı’nın masonluğa olan borcu, masonluğun 

Aydınlanma Çağı’na olan borcundan daha fazladır’95 dersek herhalde fazla ileri gitmiş olmayız” 96 

 
Bence çok ileri gitmiş olurlar ama Mehmet Remzi Sanver’in genel tavrı bu. Kendi içinde tutarsız, bir 

birleri ile çelişen birden fazla düşünceyi barındıran tümceler kurmak. İnsanlığın uygarlık yolculuğunda 

çok önemli bir sıçrama noktasını biz yaptık diyor Masonbaşı Sanver. Mehmet Remzi Sanver de,  

Mason Tarikatı siyasi kimliği, akademisyen kimliğinden çok çok üstte; oyun kuramları meraklısı 

Sanver, gene uçuşa geçmiş.   

 

Bilim insanı Ethem Eldem yanıtlıyor;   

“Şimdi orada da pek aynı fikirde değilim yani. ‘Masonluk Fransız Devrimini yaptı, laikliği yaptı, insan 

haklarını hibe etti vs.’ dendi. Bunu tek başına masonluğa bağlamak Bence yanlıştır. Masonluk 

aydınlanmanın bir parçasıdır. (…)  

Ve dolayısıyla bu masonluk aslında, eninde sonunda bir sorgulama hareketi, içinde tabii belirli bir 

modernizm, bir laiklik hatta bir dereceye kadar, tanrıcılık, teizm veya ateizm bile içerebilen ama esas 

itibarıyla çok daha genel bir akımın bir parçasıdır.”97 

Aydınlanmacı ile Yeni Platoncu Kapışması 

Rusya kökenli Yahudi dönmesi, Baş mason yardımcılarından, 33.° mason Celil Lâyıktez;   

“Masonluk Aydınlanma düşüncesi ile ona karşı olan mistik düşünceleri sinesinde birleştirebiliyordu. Bu 

çelişkili ifadelerin hangisinin ağır bastığı ise, Masonluğu tolerans, laiklik ve demokrasi arayışına veya 

yalnızca haricinin hiçbir zaman erişemeyeceği bir tasavvufun içinde şekillenmiş bilgelik ve irfan 

arayışına yönlendirecekti. Masonlukta var olan bu ikileme, hem bir güç kaynağı hem de bir zaaftı. 

Masonluğun çok geniş bir düşünce yelpazesine hitap edebileceğinden, bu bir güçtü; her iki yaklaşımın 

er ya da geç çatışmaya girmelerinin kaçınılmaz olmasından da bir zaaftı. Bu çatışmanın tarihi biraz da 

aydınlanmacılarla onlara karşı çıkanların tarihini oluşturmuştur. “98 

 

Bu çatışmanın bir örneği 2009’da Türkiye’de yaşandı. HKEMBL I. Masonoloji Çalıştayında, İtalya Büyük 

Locasının uzun yıllardır Baş masonu olan Fabio Venzi ‘Hür masonluğun kökleri Neoplatonik mi, 

Aydınlanmacı mıdır?’ isimli bir tebliğ verecekti. Veremedi! Masonların Tesviye Dergisinde haber şu 

şekilde verildi;   

 

                                                                                                                                                                                     
94

 (Sarıca, 1970, s. 30) 
95

 Bu tümceyi okuduğum zaman, şaşkınlıktan oturduğum koltuktan zıplıyordum neredeyse. 
96

 (Sanver M. R., Masonluk, 2008, s. 99). 
97

 (Cevizoğlu, 1998, s. 45) 
98

 (Lâyıktez C. , Ritüelin Gelişmesi ve Türk Riti, 2008, s. 104) 



 

 

49 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

“Fabio Venzi '‘nin mazereti dolayısıyla Hür masonluğun Neoplatonik köklere sahip olduğunu, aslında 

Aydınlanma ile ilgili olmadığını iddia eden tebliğinin özetini Remzi Sanver sundu. Bu düşünceleri Fabio 

Venzi başka Masonik forumlarda da açıklamış ve büyük tartışmalara neden olmuştu. Remzi Sanver 

tebliğ özetini sunduktan sonra, paylaşmadığı düşünceleri sunmak mecburiyetinde kalmış olmanın 

üzüntüsünü belirtti.” 99 

 

Baş mason Remzi Sanver’in bu açıklaması niye, paylaşmadığı düşünce nedir? Ayrıca, Venzi gerçekten 

hastalandı mı, yoksa son anda gelmesi istenmedi mi?  

 

Yeni Platonculuk için, ‘Bir’ Tanrıdır ve her şey ‘Bir’in, yani Tanrının taşması sonucu oluşmuştur. Ruh, 

Tanrıdan taşarak oluştuğu için ölümsüzdür; bedenle, madde ile birleşmeden önce de yaşamı vardır.  

Dünya da ruh, sürekli gelişerek, kusursuzlaşmak ve taşma sonucu ayrıldığı kaynağa, yani Yüce Varlık’a 

dönmek amacındadır. Tanrı’ya, Yüce Varlığa; akıl yolu ile gidilemez. 

 

Fabio Venzi’nin, gelip sunamadığı ve ancak özeti okunabilen tebliği ana başlıklar halinde şu şekilde 

toparlayabiliriz; 

- Masonluğun köklerini Aydınlanma içinde olduğunu söylemek, kafa karışıklığını göstermektedir ve 

masonluğa çok zararlıdır. Masonluk içrek (batıni) ve üyelerini eriştirme töreni ile kabul eden bir 

tarikattır. Aydınlanma ise gözlemsel, deneysel ve pozitivist bir felsefe. Masonluğun temelleri 

ruhsal ve metafizik, Aydınlanma ile uzaktan yakından ilgisi yok. Bir birleri ile uyumsuz ve tutarsız. 

- Hür masonluğun kökleri, Aydınlanma değil, Yeni Platonculuk içindedir. 

- Masonik yöntem, maddenin ve ruhun bütünlüğünü ifade eder, bilgi akıl ile değil, sezgi ile elde 

edilir. Entelektüel sezgi aslında, Masonik yolun temelini oluşturan araç ve yöntemdir. 

- Masonik yöntem, kişinin ruhsal gelişimini sağlayarak, erdemlerle dönüştürür, materyalist 

sınırlardan uzaklaştırır, ölümü öğreterek100 yeni bir dönüşüm içinde Tanrıya yönlendirir.  

- Birey toplumsal bir varlık değildir, kendi kişisel manevi yolculuğu önemlidir.  

- Aydınlanma, bilim kültünü yarattı, sosyal uygulamalara yöneldi. Tefekkürü engelledi.  

- Aydınlanma ile masonluğun iç içe olduğu veya masonluğun aydınlanmanın ürünü olduğu 

kuramının, masonluğa verdiği zararları, hasarları ne yazık ki, artık tamamen düzeltmemiz çok zor. 

Birçok masonik organizasyon, ayin kurallarına, aydınlanmanın ilkelerini soktu; sıradan ve yoksul bir 

materyalist ile ahlaki yorumlar kapladı.  

- Bu bozulma, kardeşliğin de yanlış anlaşılmasına neden oldu. Toplumsal, ahlaki, dini yorumlar 

temelinde, bir ilişkiler bütünü olarak anlaşıldı. Bu da kardeşliği, temelde bağdaştırıcı din ahlakına 

dayanan belirsiz bir ilişkisel ilik haline dönüştürür. Masonluk bir din değildir. Kardeşlik,  yüksek 

ilkeler paylaşılarak, tamamen bireysel bir yolculuktur.  Oysa masonik ahlak, entelektüel ilkeler 

üzerine kurulmalıdır. Doğunun, kadim Hint ve Çin deneyimleri bunu öğretir. 

                                                           
99

 Fabio Venzi, Sapienza Üniversitesi sosyoloji bölümünden İtalyan Masonluğu ve Faşizm arasındaki ilişki üzerine 
yazdığı tezle mezun oldu. Sheltield, Roma Üniversiteleri, Canonbury Masonik Araştırma Merkezi, ve 
Edinburgh Uluslararası Hürmasonluk Tarihi üzenne konferans ve seminerlerde konuşmacı olmuştur. Fabio 
Venzi'nin Yeni Platonizm üzerine masonik ve felsefi araştırmalar ve konferanslaı ünlüdür. Birçok makale ve 
kitap yayımlamıştır. 2001'de Muntazam İtalya Büyük Locasına Büyük Üstat seçilmiştir.  (Fabio Venzi, 2009) 

100
 Usta derecesine yükseliş töreninde, tapınak içinde dolaştırılan Kalfa’ya sürekli olarak, “Ölüm anının 
düşününüz!” diye yüksek sesle seslenilir. Hain Fetö çetesinin okullarında da çocukların bahçeye çıkartıldığı, 
gözleri yumdurularak, “ölüm” düşünüdürüldüğü de anlatılmaktadır. Her iki yapının örgütlenme benzerlikleri 
ötesinde, düşünsel ve eğitim yöntemi olarak, ölüm kullanılması ilgnç!. 
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- Tarih en büyük öğreticidir  (History, magistra vitae)  göstermiştir ki, bilimsel ve teknik ilerleme, 

koşut olarak manevi ilerlemeyi getirmemektir.  

- Masonluğun, Aydınlanma hareketinin altında yatan felsefeyi ifade ettiğine inanmıyorum, ancak 

19. yy’in gözleme dayanan ve akılcılık ile açıkça uyuşmayan Yeni Platonculuk sistemin kızıdır; içrek 

ve metafizik ilkeleri ile. Masonluk, Descartes ve ardıllarının ret ettiği, madde ile ruh arasında 

bütünleşmeyi, bilim ve felsefenin kullandığı dillerden farklı olarak, simgesel bir dille aktarır. 

İletişim biçimi, akılcı değil, sezgiseldir. Toplumsal bağlamda değerlendirilemez, bireyseldir. Bu 

nedenle, Masonluğun simgeselliğe ve alegorilere dayanan, mükemmellik süreci eğiliminde olan bir 

düşünce ekibinin, Aydınlanmanın deneysel niteliği ile ortak olmadığı açıktır. 

- Masonik ayinlerin tamamı ‘gerçeği’ arama amacına yönelik olarak gerçekleştirilen bir yolculuktur. 

- Bilimin değerine ve gücüne gösterilen kayıtsız güven, aslında, manevi hayatta benzer ilerlemeye 

karşılık gelen maalesef teknik bir seviyede ilerleme sağlamıştır.  

 

Fabio Venzi, çok tartışmalı fikirler ileri sürüyor. Celil Lâyıktez de, masonluk içi büyük bir çatışma ve 

çelişkiden söz etmişti. Bu çatışma, masonluğun, tamamen bireysel bir eriştirme,  maddeden sıyrılıp 

tamamen ruhsal varlığa dönüşme ve yayıldığı bir (1) olan kaynağa, Yüce Varlığa ulaşma yolu olduğunu 

söyleyenler ile örgütsel yapılar içinde burjuvazi ile yani kapitalist devlet ile işbirliği yapan, bunun için 

de öğretiye doğal olarak ayinlerine, Aydınlanma felsefesini sokanların çatışmasıdır.   

 

Bu derin çelişkinin sonucudur ki,  yerli” masonlar, Fabio Venzi Türkiye’de konuşturulmadı.  

 

Türkiye ve İtalyan masonlar arasındaki tek çelişki bu olmasa gerek. Son yıllarda iyice Amerikalı 

masonların yörüngesine girmiş Türkiye’de Hür Masonlar ile İtalyan masonlar arasında Balkanlar da 

bölge çatışması da yaşanmakta.  

Britanya Masonluğunun Emperyalist Karakteri 

İngiliz İmparatorluğunun emperyalist ve sömürge siyaseti sonucunda, ulaşabildikleri her yerde, önce 

işgalci İngilizler ordusu için ‘askeri localar’,  sonra da yerel toplumlar için localar kurulur. Bu şekilde 

yayılma yoluyla, 1725 Paris, 1728 Madrid, 1729 Bengal, 1731 Boston, 1733 Hamburg, 1734 La Hey, 

1735 Roma, 1736 Floransa, 1737 Cenevre… 1790 yılında dünya da yaklaşık 3.000 loca ve 300.000 

mason vardı.  

 

Dünya savaşlarından sonra, galipler sömürgelerini arttırdılar Dünya genelinde, İngiltere B. Büyük 

Locası’na bağlı loca sayıları da arttı. Kendi web sayfalarından okuyalım;   

“İki Dünya Savaşı'nın ikisi de İngiliz Masonluk üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Birinci Dünya 

Savaşı'ndan sonraki üç yılda 350 yeni loca kuruldu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki üç yıl içinde 

yaklaşık 600 yeni loca ortaya çıktı.  

Çoğu durumda, kurucular savaş sırasında kurdukları dostluğa devam etmek isteyen ve değişen ve 

değişen dünya da sakin bir merkez arayan askeri görevlilerdi.”101  

 

İngiliz emperyalizmi yayılıyor!  

 

                                                           
101

  (United Grand Lodge of England, 2017) 
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İngiliz masonluğunun emperyalist karakteri için 300. Yıl Törenlerine bakmak yeterlidir. İngiliz 

masonluğuna bağlı tüm Büyük Locaların Baş masonları, Birleşik Krallığı temsil eden Prens, Baş 

masonun gelişinde ayakta alkış tutarlar, otururken de ardında dizilirler. Fotoğraflar her şeyi 

söylemiyor mu? 

 

 
 

Resim 23. Fotoğrafta İngiliz Kraliyet ailesinin 1. Prensi, Mason Tarikatının büyük üstadı, önünde teşrifatçı.    

 
 

 

 
 

Resim 24. İngiliz emperyalizmin simgesel kraliyet başlarından Prens,  

 
Mason Tarikatının başı ve bağlı büyük locaların başları ardında dizi dizi sıralı… 



 

 

52 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

 
Resim 25.- En arkada Türkiye’den HKEMBL Baş masonu Bülent 

102
 

 
 
Baş mason Bülent Akkan, bu ikinci sınıflığı ve 
küçültülmeyi içine sindirebilir, ama bir Türk olarak 
isyan halindeyim ki, temsil ettiği örgütün adını “Türkiye 
Büyük Locası” olarak dünyaya duyuramaz! “Türkiye” 
sözcüğünü örgütünün başında taşıyamaz. Türkiye’yi 
küçültemez.  
 

Bunun yasalarımızda bir yaptırımı ve denetimi yok 

mudur? Dernekler Yasasına uygun mudur? Dernekler 

Yasası buna ne der? 

Resim 26. Bülent Akkan, İngiliz patronuna bağlılığını, hediyesini sunarken. 

 

Masonların, Facebook da, gizli nitelikli bazı grupları var. Ancak mason olan bu gruplarda yer 

alabiliyor, burada yazışıyorlar. CraftM isimli olana üyeydim. Yukarıda sunduğum fotoğrafların altında, 

grubun yöneticisi Büyük Görevliler Kurulunun eski üyelerinden Cevat Gürer (CG) ve Baş mason Bülent 

Akkan ile tartışmamız; 

CG103 – Sevgili Kardeşlerim, nereden nereye geldik.104 

CG – Büyük Üstadımız En Muhterem Bülent Akkan Kardeş, Büyük Locamız hediyesini, İngiltere 

Birleşik Büyük Locası, Büyük Şansölyesi Pek Muhterem Darek Dinsmore Kardeşe veriyor. 

HT – Büyük Şansölyenin görevi nedir? Büyük Üstad, Prens olduğuna göre? 

CG – İngiltere B. Büyük Locasında Bizde B. Sekreterin görevi olan Dış İlişkileri Yürütme görevi, 

Büyük Şansölye tarafından yürütülmektedir. 

                                                           
102

 Akkan İngiltere B. Büyük Locası protokolünde yeri, 70. sırada. Resimde en arkalarda, arkasında son sırada, 
Rusya Büyük Loca, Gürcistan, Ermenistan Masonbaşıları dizi dizi sıralı. 

103
 CG: Cevat Gürer;  HT:Hürol Taşdelen; EG: Ergun Zoga 

104
 Nereden nereye geldik derken, eskiden İngiliz masonları, bizimkileri adam pardon mason yerine koymaz, 
yanlarına yaklaştırmazken, şimdi onların yanına gidebiliyorlar. Milli duyarlılıktan yoksunluğa, ezikliğe bakar 
mısınız? Köle, efendisi tarafından değerli bulunuyor artık, nereden nereye gelmişler! 
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HT – Bu söylediğiniz iç tanımları, örgütlenmesi. İngiltere’nin 1 numarası Büyük Üstad değil mi? 

Türkiye’den giden Türkiye masonlarının 1 numarası. Ama İngiltere’nin 1 numarası, Türkiye’nin 1 

numarasını muhatap almıyor. Dış İlişkilerden sorumlu bir Büyük Görevliyi muhatap ediyor. 

Götürülen hediye Bir Büyük Loca adına, Büyük Üstad tarafından, bir başka Büyük Loca 'ya 

götürülüyor, ama Kabul eden, hediye götürülen Büyük Locanın hiyerarşide 3. Sıradaki 

görevlilerinden birisi. Bu sizce onur kırıcı değil mi? Bir Türk olarak benim için son derece rahatsız 

edici ve onur kırıcı. Benim dışımda 61 kişi bu durumu beğendiğine göre, korkarım benden başka 

rahatsız olan yok, başta Büyük Üstad Bülent Akkan olmak üzere. 

EZ – Değerli Hürol Biraderim, sizden başka ben de çok rahatsız oldum. Utandım ve acı duydum.   

 

Arslan İleri – Hürol Taşdelen kardeş değil. ”  

Baş masonun benim ayrıldığımı bilmemesi olası mı? 

Düşünemiyor mason Arslan İleri. Tipik sınıf başkanına 

yaranmak isteyen ispiyoncu öğrenci gibi.  

Tanımam etmem kendisini ama belli ki o beni iyi tanıyor. Artık 

bir aferini kapmıştır. 

Resim 27. Arslan İleri Biraderleri ile Loca Toplantısı Öncesi 

Bu andan sonra, benim tüm yazdıklarım silinir, gruptan çıkarılmamdan önce Baş mason aşağıdaki 

yazıyı paylaşır.  Aslında görmemem gereken yazı, hâlâ gruptan çıkarılamadığım için görüyordum ve 

Bülent Akkan farkında değildi: 

 

“Bülent Akkan – Pek Muhterem Ergun Zoga Kardeşim, bir kaç notum olacak. 

1) Öncelikle Hürol Taşdelen denen kişi camiamızdan istifa etmiştir ve kendisine kardeşim 

diyemeyeceğim. 

2) Sadece düzenli kardeşlerimize105 açık olan bu siteden kendisinin çıkarılması için sitenin kurucusu 

olan Pek Muhterem Cevad Gürer Kardeşimizden rica ettim. 

3) Hürol Taşdelen’in masonic müktesabatı106 şansölye tanımı için bile yeterli değil herhalde. Bütün 

düzenli Büyük Localarda gelen hediyeleri Büyük Üstad adına varsa, Büyük Şansölye yoksa da, 

Büyük Sekreter Kabul eder. Eğer tek bir zaviyeden bakmayıp, Cevad kardeşimin UGLE’nin 300. 

Yıl törenleri ile ilgili olarak bu sitede paylaştığı tüm fotoğraflar incelenirse benim ve diğer 

Bağlılık Büyük Üstadlarının UGLE Büyük Üstadı ve Kent Dükü ile teker teker tokalaştığı ve 

tebriklerimizi sunduğu fotoğraflar rahatlıkla görülebilir. 

4) Türkiye Büyük Locası dünyanın en saygın Büyük Localarının başında gelir ve şimdiki Büyük 

Üstadı olarak da Masonik Protokol kurallarını mükemmel bilirim ve camiamızı ve camiamızı 

layık olduğu şekli ile temsil ettiğimi çok iyi biliyorum. Türkiye Büyük Locası ’sının onurunu 

kıracak hiçbir davranış ya da ortamda bulunmam. Asıl onur kırıcı olan, bilgi sahibi olmadan fikir 

sahibi olarak beyanlarda bulunmaktır. Teessüf ediyorum kardeşim.” 

 

                                                           
105

 Baş mason ya bilmiyor ya da bilmezden geliyor. O sitede, Mason Derneğinden ayrılmış, yani düzensiz mason 
durumunda birçok kişi üyedir.  

106
 Baş mason daha doğru Türkçe yazmayı bilmiyor, beni eleştirmeye kalkıyor. Kısacık bir paragrafta yanlış 
yazdığı sözcüklere bakar mısınız? Masonic değil, masonik; Üstadlarının değil Üstatlarının; UGLE değil İB. 
Büyük Locası (İngilizcesi’nin kısaltılmışını yazıyor, oysa Türkçe yazması gerek), taker taker değil teker 
teker;TBL’sının değil, TBL’nın! 



 

 

54 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

 

   
 

Belge 5. Baş mason Bülent Akkan’ın Facebook da arkamdan konuşması tıpkı kopyası. 

 

Baş mason Bülent Akkan’a gruptan çıkarıldığım için orada, engellendiğim için veremediğim yanıtı, 

burada veriyorum:  

 

Masonbaşının ya masonik bilgisi kıt ya da büyük olasılıkla gerçeği her zaman yaptıkları gibi saklamaya 

çalışıyor.  Şansölye kimmiş bakalım. İngiltere B. Büyük Locasının kıdemli masonlarından, mason tarihi 

üzerine kitapları bulunan John Belton107 bir makale yazmış, HKEMBL I. Masonoloji Çalıştayında davetli 

olarak konuşma yapmış, Celil Lâyıktez Türkçeye çevirmiş, Tesviye Dergisinde yayımlanmış. Şansölye 

için bakın ne diyor; 

                                                           
107

 John Belton, İngiltere B. Büyük L, 1998’de Internet Locasının kurucusu. Bir çok masonik dergide mason tarihi 
üzerine makaleleri çıkmış, uluslararası toplantılarda konuşmalar yapan,   
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‘Deniz aşırı kurulan dağınık Locaları 

yönetmek üzere İngiltere Büyük Locası 

tarafından bir Bölge Büyük locası 

kurulmuştu. Günümüzde bu görevin karşılığı 

Büyük Şansöliye’dir.‘ 108 

 

 

 

 

 

Resim 28. John L. Belton (ortada) 

Şansölye, İngiltere dışındaki Büyük Locaları yönetmek için oluşturulmuş bir görev Baş Mason 

Bülent Akkan Bey. Muhatabın Şansölye; İngiltere B. Büyük Locasının Baş masonu Prens değil, 

Prens adına Baş masonluğu yürüten Naibi değil; bağımlı Büyük Locaları yöneten, 3. Sıradan bir 

görevli.  

 

İngiliz baş mason seni muhatap saysaydı, hediyeni o alırdı. Türk töresinde de böyledir, dünya da 

böyledir.  Türkiye adına hareket ettiğini söyleyen bir derneğin başının bu alçaltmayı kabul etmesi 

bir Türk olarak benim onuruma, kanıma dokunuyor.   

 

Bay Baş mason Bülent Akkan ile Türkçe yazışıyoruz, İngiltere B. Büyük Locasının kısaltması İBBL 

yazmak yerine, “United Grand Lodge of England” ‘ın İngilizce kısaltmasını yeğliyor, “UGLE” yazıyor. 

Bu yazı tamamen Türkçe dil kurallarına aykırı olduğu gibi, yani bir bilgisizlik göstergesi ancak 

dahası Baş mason Bülent Akkan’ın bilinçaltını da yansıtıyor. Türkçesini bile söyleyemiyor. Benim 

masonik bilgi düzeyimden önce, Türkçesinin yeterlilik düzeyine bir baksa. 

 

Elbette Türkiye’deki sömürge masonluğunu, efendisi karşısında protokol kurallarına uygun olarak 

temsil etmiş Baş mason Bülent Akkan. Dersini iyi almış ve eğitimini tamamlamış ki o düzeye 

getirmişler. Ancak ben ona mason protokolünü bilmiyorsun, Büyük Locanı temsil edemezsin 

demedim ki; Türk adını, Türkiye Cumhuriyetini temsil edemezsin, Türkiye’nin adı altında böyle 

onursuzca davranamazsın dedim. “ 

 

Bir dernek, Devletin yetkili otoritelerden izin almadan yurt içinde veya dışında Türkiye adını 

kullanamaz, buradan suç duyurusunda bulunuyorum… 

 

İngiltere’deki toplantıda, dikkat ederseniz, birçok masonun önlüğü, Haçlıların, Tapınakçıların 

bayrağının simgesini taşıyor. Türkleri ve Müslümanları vahşice katletmiş Hıristiyan Haçlıların ve 

Tapınakçıların simgeleri ile mason kardeşleri yanında, mutlu mesut gülümsüyor, Büyük Loca Baş 

masonu, Yüksek Şûra 33.° den üyesi Bülent Akkan! 

 

                                                           
108

 (Belton, 2011, s. 18) 
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Aynı Bülent Akkan, 2017 loca yöneticilerinin katıldığı Üstad-ı Muhteremler Genişletilmiş Danışma 

Kurulunda yaptığı konuşmada adımı vererek HKEMBL üyelerinden bana bilgi verecekleri disipline 

vermekle tehdit etmiştir. 

  

 

                                           

Resim 29. Baş mason Bülent Akkan, haçlı simgeli biraderleri ile İngiliz mason tapınağında. 
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Fransa da Mason Tarikatı ve Üst Derecelerin Oluşumu 

Fransa’da Masonluk Başlar 

Fransa’da Mezhep Kavgaları 

Fransa’da Hıristiyanlık binbeşyüzlerde tek din olarak, egemen olmakla birlikte, Katolik ve Protestan 

mezhepleri arasında, çok kanlı çatışmalar, Katoliklerin yüzbinlerce Protestan’ı öldürdüğü vahşi 

katliamlar yaşanıyordu.  

 

1598 yılında, IV. Henry, bu kanlı çatışmaları durduran Nantes fermanını imzalanmış, tüm mezheplere 

özgürlük tanımıştı.  Ancak katı bir Katolik olan, XIV Louis zamanında Protestanlara büyük baskılar 

yapılıyor, mezhep değiştirmeye zorlanıyorlardı.   

 

1685 yılında Fransa’da pek az Protestan kaldığı savıyla Nantes Fermanı geçersiz ilân edilir. Fransa’nın 

büyük çoğunluğu ile birlikte, Bossuet, Racine, La Bruyere, La Fontaine gibi önemli Aydınlar iptal 

kararını desteklemişlerdi. Yalnızca iki aydın,  bu kararın doğuracağı sonuçları öngörmüş ve karşı çıkma 

cesareti gösterebilir; Mareşal Vauban ve Saint-Simon.  

Vauban;  

“Krallar tebaalarının can ve malları üzerinde hak sahibidir, fakat onların kanaatlerinin asla sahibi 

olamazlar, zira onların iç duyguları kralların kudretinin dışında kalır.”   

Fransa da İlk Localar ve Büyük Loca Kuruluşu  

Hür Masonluk Fransa’ya İskoç ve İngiliz Büyük Localarına bağlı masonlar ve onların Fransa da 

kurdukları localar sayesinde gelmiştir. İskoçlar, hanedanları arasındaki ilişkiler nedeniyle de, İngilizlere 

kıyasla daha etkin olmuşlardır. Fransa’da masonluk İngiltere’de olduğu gibi iktidar erki ile 

desteklenmediği ve örgütlenmediği için, başlangıç itibarıyla karmaşa içinde olduklarını söylemek 

yanlış olmaz.  

 

Fransa’da masonluk hızlı bir başlangıç yapar, daha çok orta ve üst sınıfların ilgisini çeker. Bir tür 

lokanta veya meyhane eğlence, sosyetik kulüp havasında olduğu için, iktidarla da bir sorunu 

olmamıştır.   

  

Fransa’da İngiliz Büyük Locasından berat alarak kurulmuş localar, İngiltere Büyük Locası koruyuculuğu 

altında ve ona bağlı olarak,  Taşra Büyük Locası kurmak isterler. Londra, denetimleri altından 

çıkacakları nedeniyle bunu kabul etmez.  Ancak Fransızlar, 1736 da kendi başlarına buyruk olarak bir 

Taşra Büyük Locası kurarlar.  Fransız soylularından Dük Louis de Pardaulon de Gondrin, Fransa 

Krallığındaki masonların büyük ustalığına seçilir ve böylece Fransa Büyük Locası fiilen kurulmuş olur. 

Bu olay, Fransız masonluğunun, İngiliz masonluğundan kopuşunun ilk kırılma noktasıdır. Fransız 

masonları İngiltere Büyük Locasının ünlü Anderson Beyannamesine bağlı kalmakla beraber bu seçimle 

İngiltere'nin otoritesinden ayrılmış oluyorlardı.  İngilizler bu kopuşu hemen sezdiler ve Anderson ‘un 

ikinci beyannamesinde bundan söz ettiler;  
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“Bu nankörler sahip oldukları şan ve şerefin kendilerine ancak İngiltere’den geldiğini unutuyorlar.” 

Fransa’da, İngiltere ve İskoçya’dan berat alan mason, locanın da sahibi oluyor, ömür boyu 

başkanlığında, ‘Saygıdeğer Usta’ olarak kalıyordu. Bu masonlar, belirli sayıları bulunca, yeni kuruluş 

belgesi almadan da, yeni localar kurabiliyorlardı. İngiltere Büyük Locası bu düzensizliği denetim altına 

almak için, 1738’de, 2. Anayasayı hazırlarken, maddeler koymuşsa da, başarılı olamadı.   

 

Fransa’da Stuart Hanedanlık üyeleri ile birlikte gelen İskoçlar ve İrlandalılar tarafından kurulan localar 

daha başarılı ve etkin oluyorlardı.  İskoçya Büyük Locası da yeni birçok locaya berat verdi.   

 

Fransa’da masonluk kurumsallaşmaya başlayınca, İngiliz ve Fransız kültürleri arasındaki farklılıklar, 

masonluğun kendi içindeki ‘Aydınlanmacı’ ve ‘Yeni Platoncu’ çatışması daha da belirginleşiyordu.    

“1730’lu yıllarda Paris’te de bir Büyük Loca kuruldu. Masonluk Fransa’da yerleşir yerleşmez şövalyelik 

temaları ile mistik yönelmeler, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik esası üzerine kurulu Mesleki, başka bir 

deyimle Sembolik Masonlukla çelişkiye düşmeye başladı. (…)  

Böylece,  Masonluk Aydınlanma düşüncesi ile ona karşı olan mistik düşünceleri sinesinde 

birleştirebiliyordu.”109 

 

1737’de Hükümet, masonluk hakkında geniş bir araştırma yapılması emri verdi, dört ay sonra polisin 

raporu tamamlanmıştı. Masonluk uygunsuzluk açısından suçsuz, ama kurumun dinlere karşı 

umursamazlığı nedeniyle potansiyel tehlikeli bulundu. 24 Ağustos'ta masonluk Fransa’da yasaklandı 

ve Büyük Sekreter tutuklandı. Bununla beraber, masonlara çok büyük baskılar yapıldığı söylenemez.  

28 Nisan 1738'de Papa Clement XIII, yayınladığı In minenti postlusu seçala; Katoliklerin mason 

cemiyetine girdikleri takdirde aforoz edilmiş olacaklarını duyurusunu bile Paris Parlamentosu 

uygulamamıştır. Bu, Papanın masonlara yaptığı ilk aforozdur.   

 

20 Ekim 1745 te Büyük Locanın, bir loca kurduğu, buna özellikle kralın personeli arasındaki subayların 

girdiği, üyeleri içinde kralın şahsına bağlı bir papazın da bulunduğu bilinmektedir.  XVI. Louis’in 

saltanat döneminde bu loca,  ‘Üç Kardeşler Askeri Locası’ adını aldı.  

 

1754’de Paris’te şövalye de Bonneville tarafından da Fransız masonluğunda önemli yer edecek olan  

‘Cizvit’ kökenli girişimler yapılır ve Fransız masonluğunun öğretisini derinden etkiler.  

 

1766’da masonlar arasındaki gerilim, büyük bir fiziki kavgaya dönüşür ve polisin müdahale etmesiyle 

toplantılar yasaklanır, Büyük Loca kapatılır.  

 

1771’de çalışmalar yeniden başladı ve 1773’de Fransız Büyük Doğusu (Grand Orient de France)  

ismiyle yeni bir Büyük Loca kuruldu, diğerleri de Clermont Büyük Locası adı ile Büyük Loca kurdular 

ve Fransız masonluğu bölündü. 

 

Büyük Doğu, Büyük Loca örgütlenmesi için kullanılacak ikinci ad olacaktır. 

Fransız masonluğunda, İngilizlerden farklı olarak kadınlar yer almıştır. Yalnızca Fransız Devrimi sonrası 

değil, öncesinde de üyeleri kadınlar olan localar vardı.  

                                                           
109

 (Layıktez, 2008, s. 103-104) 
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Fransız masonluğu, Fransız burjuvazisinin, kralın ve soyluların da desteğini almaya çalışarak, kendi 

ulusal kimliği temelinde örgütlenme sürecini özetledik. Erken sanayileşen iki ulus devlet olarak tarih 

sahnesinde peş peşe yer alan İngiliz ve Fransız uluslarının, mason tarikatı örgütlenme süreçleriydi 

bunlar. İkisi de kendi ulusal kültür ve çıkarları doğrultusunda yapılandılar.  

 

Fransız masonluğu içinde İskoç etkilerini gördük.  Bu etkilerin arkasında Tapınakçı Tarikatının 

geleneği daha da ötesi, Tapınakçı Tarikatını kuranların belirleyici etkileri olduğu açıktır. 

 

İngilizlerin ilk 3 dereceli yapıya verdikleri isim Büyük Loca (Grand Lodge)  olarak kendi içinde bütünlük 

taşırken, Fransızların kurdukları yapı Büyük Doğu (Grand Orient) adını almış ve bünyesinde locaların 

farklı erkân kullanmasına izin vermiştir.  

 

Bundan sonra kurulacak mason örgütleri, yapılar; İngilizlerin izinde olanlar Büyük Loca, Fransızların 

izinde olanlar Büyük Doğu adını alacaklardır. Çok nadir de olsa, Büyük Doğu adını alıp, İngiliz 

Masonluğunu izleyen mason yapıları da var.   

Fransız Devrimi ve Masonlar 

Masonlar, Fransız Devrimini kendilerinin yaptıklarını söylerler. Oysa gerçek öyle değil. Gerçekte olan, 

büyük toplumsal olgunun içinde tüm kesimlerden insanlar olduğu gibi masonlardan da var olduğudur. 

Devrim ve karşı devrim saflarında, her iki tarafta da masonlar vardı. Mason Tarikatının büyük loca ya 

da loca düzeyinde, kurumsal olarak belirleyici olması söz konusu değil. Fransız Devriminde kralcı olan 

mason da vardı, devrimci olan mason da. Kralcı olanlar, kardeşleri tarafından bir masonun 

tasarladığı giyotin denen ölüm aletinde idam edilmişlerdi. Giyotine gidenlerden biri de, Fransız 

Büyük Doğusunun büyük üstadı Orleans Dükü Louis Philippe’dir.    

 

22 Mayıs 1799’da Fransız Devriminden sonra Fransız masonlar Fransa Büyük Doğusu adı altında 

birleştiler, Baş masonluk görevini Roettiers‘a verdiler.  

 

Fransız Devrimi sonrası Fransız masonları, Fransa ulus devletinin çıkarları ve kültürleri doğrultusunda 

yerelleştiler. İngiliz ve Fransız Mason Tarikatları arasındaki bölünmenin ideolojik temeli, bu iki 

sömürgeci devletin dünya paylaşım savaşlarıdır. Fransız masonlar, devletlerinin politikasına koşut 

olarak Amerika’da, İngiltere Krallığına karşı bağımsızlık için ayaklanan Amerikalı masonları, İngiliz 

masonlarına karşı desteklediler. Söz konusu çıkar olunca, kardeşlik kalmıyor, boğazlaşıyorlar. 

Üst Derecelerin Ortaya Çıkışı 

İngilizlerin başlangıçta 3 dereceli Mavi Localar olarak düşündükleri Mason Tarikatı, Fransa’da üst ya 

da yan dereceleri de üreterek yeni bir örgüt biçimine ulaşmıştı. Fransa’da Kırmızı Localar denen, 4.°- 

25.° olarak biçimlenen yapı, ortaya büyük karmaşa çıkarır. Bir düzenleme gerekir.  

 

1762 yılında Doğu ve Batı İmparatorları Konseyi isimli bir yapı kurulur,  anayasa yapılır ve yürürlüğe 

girer. Ancak, üst dereceler tabir edilen bu konsey, Büyük Locaların iç işlerine karışmaya başlar, iş 

karışır. 
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Fransız Büyük Doğusu ile Doğu ve Batı İmparatorları Konseyi arasında çatışmalar yükselir ve bir 

birlerinden koparlar. Fransız Doğusu, üst derecelerde localar kurarken, Konsey’de ilk 3 dereceli 

localar kurarlar.  

 

İngiltere Birleşik Büyük Locasının, üst derecelere karşı çıkmasının bir nedeni de budur. Bu süreçte 

İngilizler, Fransız Büyük Doğusunu tanımaktan çıkarır; yani düzenini kaybettiği, mason olmadıklarını 

belirler. 

 

Fransız Devrimi öncesinde, mason tarikatı yerleşmiş, bağımsızlığını kazanmıştı. Soylular, burjuvalar, 

aydınlar, rahipler ve askerler arasında yaygınlaşmıştı. 1780’ de ordunun 72 alayında mason locası 

vardı.   

1784 de Fransız Büyük Doğusuna bağlı locaların sayısı yaklaşık olarak 800, Fransız Büyük Locasına 

bağlı olanlarınsa 170 idi.   

Üst Dereceler Yüksek Konsey Adı Altında Kurumsallaşıyor 

1804’de Fransa Yüksek Konsey/Yüksek Şûra kurucusu olan Kont de Grasse-Tilly,  Eski ve Kabul 

Edilmiş İskoç Usul ve Kurallarına göre Yüce Konseyi yeniden kurdu ve Büyük Doğu ile bir anlaşma 

yaptılar;  

Büyük Doğu, 1-18 dereceler arası localara,   

Yüksek Şûra, 19-33. Dereceler arası localarda yetkili olacaktı.  

 

1805’de Büyük Doğu,  19-33. Dereceleri Büyük Direktörlüğünü kurunca,   

1806’da Yüksek Şûra, İskoçya Genel Büyük Locasını yeniden kurdular.   

Napolyon Bonapart Dönemi 

Napolyon Bonapart mason olmamakla birlikte masonluğu denetimi altına almış ve özellikle Avrupa’ya 

yayılışı sırasında başarı ile kullanmıştır.  

1862’de İmparator Napolyon bir kararname yayınlar; 

- Fransa Mason Tarikatı Büyük Üstadını kendisinin atayacaktır, 

- Mareşal Magnan Büyük Üstatlığa tayin edilmiştir.  

 

İmparatoriçe Josephine de kadınlara ait bir locaya katılmıştır.   

 Fransız Masonlar Tanrı İnancını Koşullardan Kaldırıyorlar 

1877’de Protestan Papazı Desmons,  Evrenin Ulu Mimarı Şerefine110  toplanmanın, fikir özgürlüğüne 

aykırı ve bir çeşit dogma olduğu için, koşullar ve toplantı biçimleri arasından çıkarılması gerektiğini 

savunur.  

 

Bu görüş kabul edilerek, uygulamaya konur; kendine özgü “Temel Yasa” hazırlanır. Böylece çalışmalar 

sırasında, tapınakta 1. Ahit (Tevrat) ve 2. Ahit (İncil) açılmasından vaz geçilir ve ayinlerde Evrenin 

Ulu Mimarı adı ile Tanrı’nın anılması kaldırılır.   

 
                                                           

110
 Masonlar, Çırak derecesinde, yaratıcıya ‘Evrenin Ulu Mimarı’ derler. 
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Oysa 1717’de kurulan İngiltere B. Büyük Locası, Anderson Anayasalarında, 1723 ve 1738’de 

kuvvetlendirilerek, yaratıcıya inanmak ilk koşuldur. İngiltere B. Büyük Locası,  bunun üzerine Fransa 

Büyük Doğusunu düzensiz ilan eder ve tanımaktan çıkarır. Bu arada bazı localar Fransız Büyük 

Doğusundan ayrılırlar.  

 

1913’de bir kargaşa döneminden sonra, 1913’de Fransa’da güçlü olarak iki Büyük Loca yer alır; 

- Fransa Büyük Doğusu  

- Fransa Ulusal Büyük Locası. 

 

Fransa Ulusal Büyük Locası, kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 1913 tarihinde İngiltere Birleşik 

Büyük Locası tarafından tanınır. İngiltere B. Büyük Locası tanıma sırasında, kendi Anayasasında yazılı 

tanıma koşullarını dikkate almaz, kuralsız olarak tanır! Siyasi çıkarlar söz konusu olduğunda, İngiltere 

B. Büyük Locası, kendi koyduğu kuralları, gene kendisi rahatlıkla çiğnemektedir. 

 

Böylece İngiliz ve Fransız Büyük Locaları arasındaki 30 yıldan fazla süren kopuş sona erer.  111 

 

Avrupa’da yaşanan Dünya Savaşları masonluğu da etkiledi. Gizli dernek sayıldı; 19 Ağustos 1940 

tarihli bir kararnameyle her iki Büyük Locası da yasaklandı ve mallarına el kondu. Bir süre sonra da, 

Mason ileri gelenlerine Yahudi muamelesi yapıldı, kamu görevlerinde çalışmaları yasaklandı.   

Günümüzde Fransa Büyük Locası 

Fransa da Büyük Locada bölünme hiç durmaz. 1958’de bir bölünme sonucunda aynı ad altında bir 

başka Fransız Ulusal Büyük Locası kurulur, o da daha sonra gene ikiye bölünür.   

 

Günümüzde; Birçok büyük loca yapısı bulunmakla birlikte en büyük iki tanesi; İngiliz masonluğunu 

izleyen Fransa Milli Büyük Locası (Grande Loge Nationale Française, GLNF) ve Fransız masonluğuna 

göre kurulmuş Fransa Büyük Doğusunun toplam 60.000 civarında üyesi bulunmakta.   

 

Fransa Mason Büyük Locası, 40’ı Fransa dışında olmak üzere 635 loca ile 11'i Fransa'da, 8'i İspanya, 

Hollanda ve Tahiti 'de 19 askeri locası bulunmakta. 112 

 

Fransa’da Yüksek Şûranın kurulumu ise, 19. yy başında Grase Tilly Kontu’nun, Amerika’da EKSR Yüce 

Konseyinden yetki alarak dönmesi ile gerçekleşir.  Bundan sonra Avrupa’da üst dereceler EKSR Yüksel 

Şûraları kurulmaya başlanır. 

  

                                                           
111

 Buna Masonlukta Din bölümünde, HKEMBL Büyük Ustalarından Mehmet Remzi Sanver kaleminden bir örnek 
daha vereceğiz. 

112
 (Lâyıktez C. , Fransa, 1994, s. 25) 
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Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti (EKSR) Ortaya Çıkışı 113 

Fransa da, 3. Derecenin üstüne dereceler kurulmaya başladığını atardık. Bir karmaşa döneminden 

sonra, yavaş yavaş ilk 3 derece Büyük Loca, 4 ve üstü dereceler de Yüksek Şûra olarak ayrışmaya, ayrı 

örgütler altında yapılanmaya başlar. Üst derecelerin toplanma biçimleri, ayin erkânları farklı farklı 

uygulanır. Bunlar arasında bir tanesi, Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti en yaygın olarak kullanılan 

olacaktır. Şimdi bunun oluşumunu izleyelim. 

Şövalye Chevalier Andrew Michael Ramsay Ramsay 

 1737’de, Fransa’da İskoç kökenli Şövalye Ramsay114 tarih sahnesine 

çıkar ve dünya masonluğunu derinden etkileyecek bir söylev hazırlar.  

 

Söylevinde; masonların kökünün, duvarcı ustaları lonca örgütlerinde 

olmadığı, gerçekte Haçlı Seferleri, Şövalyeler ve Tapınakçı 

Tarikatında aranması gerektiğini ve bu köklerin de İskoçya’da 

saklanmış olduğuna işaret eder.  Ramsay, ulusların bir birleri ile 

kardeş olduklarını, insan sevgisi ile vatan sevgisi arasında bir köprü 

kurularak tek devlet bütünlüğüne gidilmesi gerektiğini savunur. 

O’na göre Haçlıların amacı da buydu ve buna öncülük ettiler. 

Masonlar arasında da bir üst sınıfın yaratılması ve bu tek 

cumhuriyeti onların yönetmesi gerektiği savunulur. Bu ilk 

erdemdir.  

Resim 30. Şövalye Ramsay 

İkinci erdem, saf ahlak. Mason ustası, her türlü uçlardan kaçınmalı, ‘aklı hikmet’ yoluyla kemale 

ulaşmalıdır. Masonlar neşeli yemeklerinde öğreti sertliğini hafifletmeli, fakat her türlü aşırılıktan 

kaçınmalıdır.   

 

Üçüncü erdem, giz saklama (sır tutma). Masonluk gizlerini saklamasını bilmeyenlerin en büyük cezası 

vicdan azabıdır. Bunlar cemiyetten uzaklaştırılmalıdır.   

 

Dördüncü erdem, yararlı bilimler ve güzel sanatlar zevkidir. 

 
Paul Naudon ’un aktarımı ile Ramsay söylevinden;  

“Dedelerimiz olan Haçlılar115, bütün Milletlerin uyruklarını tek bir kardeşlik halinde birleştirmek 

istediler. Tek amacı kafalarla gönülleri birleştirerek daha iyi hale sokacak bir kuruluş meydana 

getirmeği düşünen bu üstün insanlara ne kadar minnet beslesek azdır.  

                                                           
113

 Bu sözcüğün İngilizceki karşılı İskoç’un İngilizcesi olan Scodish’tir. Ancak, yerli masonlar Türkçe İskoç yerine o 
günlerin Fransızca’dan geçmiş Skoç sözcüğünü, Tanzimat züppeliği anlayışı ile hala kullanırlar.  

114
 Andrew Michael of Ramsay, İskoçya’nın soylu bir ailedendir, Edinburgh Üniversitesi’nde okuyarak 1707 
yılında mezun oldu.  1709 da Fransa’da Fransız yazar ve düşünürü,Katolik başpiskopos olan, Fenelon’la 
tanıştı ve etkisiyle O’nun Katoliklik anlayışı altında biçimlenerek, Katolik oldu. 1730 da Londra’da Royal 
Society üyeliğine kabul edildi, kendisine Oxford Üniversitesince doktorluk pâyesi verildi.  

115
 HKEMBL derneği üyesi olduğum süreçte, beni en çok rahatsız eden, içimde isyana dönen, Kırmızı Localar’da 
4.°’de “atalarımız ….. haçlılar…” sözüdür. Atalarım, Türkler, vatanımızı, onurumuzu, namusumuzu, inancımızı 
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Böylece onlar, gelecek günlerde Manevî bir Millet kurmağı düşünmüşlerdi, öyle bir Millet ki, onun 

bağrında, herkesin kendi özel durumunun gerektirdiği ayrılıktan doğan çeşitli görevlere karşı 

gelinmeksizin, yeni bir Halk yaratılacaktır. ‘Birçok milletlerden gelme olan bu Halk da, bu Milletleri 

erdemin ve bilimin bağlarıyla birbirlerine kenetleyecektir!’ (…)  

 

Filistin’deki kutsal savaşlar sırasında bu işaretlerle bu sözler ancak bunları —hatta çoğu zaman 

tapınakların sunakları önünde— açıklamayacaklarına dair törenle ant içen kimselere bildiriliyordu. Şu 

halde bu kutsal vaat rastgele yapılmış bayağı bir ant değil, bütün Milletlerin insanlarını aynı kardeşlik 

duygusuyla birleştiren saygıdeğer bir bağdı. Birkaç zaman sonra Tarikatımız, Kudüs Saint-Jean 

Şövalyeleriyle birleşti. O gün bugün de Localarımız Saint-Jean Locaları adını taşırlar. 

Krallar, Prensler, Derebeyleri Filistin’den yurtlarına dönünce oralarda çeşitli Localar kurdular. Son 

Haçlı Seferlerinden kalma Almanya’da, İtalya’da, İspanya’da —ve iki millet arasında o sıralarda var 

olan yakın bağlar dolayısıyla— Fransa ile İskoçya’da birçok Locaların açıldığı görülmüştür... Gitgide 

Localarımız, şenliklerimiz ve törenlerimiz çoğu ülkelerde ihmale uğramıştır. Bununla birlikte bunlar, 

İskoçyalılar arasında bütün parlaklıklarıyla yaşamışlardır. ”116 

 

Üst derecelerin ortaya çıkışını, Şövalye Ramsay söylevine bağlayanlar oldukça çok.  

 

Görüldüğü gibi Avrupa masonlarının en yetkinlerinden ve öğretisini biçimlendirenlerden Şövalye 

Ramsay ağzından masonluğun amacı açıklanıyor;  

Ayrı ulus kavramlarını ortadan kaldırıp, tek halk olarak yeniden oluşturmak.  

İzledikleri yol, atalarımızı vahşice katleden dedeleri Haçlıların yolu. 

Hemen vurgulayayım; Şövalye Ramsay, İngiliz Kraliyet Topluluğunun (Royal Society) üyesidir! 

                                                                                                                                                                                     
korumak için canlarını vererek savaşmışlarken, bir Türk olarak Haçlılar’ı atalarım saymam, ulusuma, tarihime 
ve atalarıma en büyük alçakça ihanettir. Bu ifadenin orada yer alması kadar, Türklerin, hele kendisine 
‘milliyetçi/ulusçu’ diyen Türklerin bu sözden hiç rahatsız olmamaları bir diğer şaşkınlık ve isyanım olmuştur. 
“Ortaçağda İslâm dünyası ile Hıristiyan dünyasının karşı karşıya geldiği en önemli olaylar zincirini Haçlı 
seferleri oluşturur. “Bir noktada Müslümanlara meydan okuma mahiyetinde olan” (Watt 1986: s. 21) Haçlı 
seferleri, Müslümanları sindirme ve yok etme maksadıyla başlatılmıştır (Hitti 1981: 1021). Asırlardır İslâm 
dünyası karşısında gerilemekte olan “Haçlılar dinin psikolojik bir etken olduğu materyalist telâkkiler 
tarafından harekete geçen ilk emperyalist hareketlerden birini başlatmışlardır.” (Lewis 1979: 184). Yaklaşık 
iki yüz sene sürecek olan bu seferlerle İslâm dünyası önemli oranda güç kaybına uğrarken, Batı dünyası ile 
kültürel, askerî ve ticarî alanlarda tanışma ve etkileşmeler meydana gelmiştir. Bu seferler sırasında Haçlılara 
karşı koyabilecek yegâne gücün Türkler olduğunu anlaşılırken, Türklerin İslâm dünyasındaki vazgeçilmezliği 
de açıkça ortaya çıkmıştır (Köymen 1989: 287). Zira İslâm dünyası, iki medeniyet arasında ortaya çıkan 
“Müslümanlıkla, Hıristiyanlık arasındaki uzun düelloyu” devam ettirecek kuvveti ancak Türkler eliyle 
sağlayabilmiştir (Durant tsz: 34).” (Ocak, 2014) 
“Kudüs, Haçlıların eline geçince baştaki idealizmin nasıl kaybolduğu burada görülebilmektedir. Zira, Haçlılar 
şehirde büyük bir katliam başlatmışlar, Yahudileri havralara doldurarak yakmışlar,Müslümanların sayısı ise 
çok olduğu için onları da bir hafta boyunca kılıçtan geçirmişler, Mescid-i Aksa’ya sığınanları bile 
affetmemişlerdir (el-Azîmî 1988: 32; İbnu'l-Esîr 1989: X, 283; Abû’l-Farac 1987. I, 340; Urfalı Mateos 1987: 
199; Hitti 1981: IV, 1027). O kadar insan öldürmüşlerdir ki, Ömer Camii’ne giren bir süvarinin dizlerine kadar 
kan çıktığı kaynaklarda nakledilmektedir (İbnu’l-Kalânisî 1908: 136).4 Toplam 70 000 Müslüman katleden 
Haçlılar, bununla da yetinmeyerek, Başta Hz. İbrahim’in kabri olmak üzere Müslümanların kutsal 
şahsiyetlerinin kabirleri ve diğer evliyaların kabirlerini yakıp yıkmıştı. Bebekler ve kadınlar dâhil hiçbir 
Müslüman’ı sağ bırakmayan Haçlılar, öldürdükleri insanların karınlarını deşip sağken yuttukları altınları bile 
almışlardı (Zekkâr 1416/1995: VI, 260 vd.; Kanat, Burçak 2013: 97).” (Ocak, 2014, s. 142)     

116
 (Naudon, Masonluk, 2004, s. 47-48) 
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Üst derecelerde farklı toplantı yöntemleri, erkânlar ortaya çıkmıştır ancak, dünya da en yaygın olan ve 

düzenli localar tarafından kullanılan Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti 'dir (EKSR).   

 

EKSR, İskoç Masonluğundan köklerini almış olmakla birlikte, süreç içinde evrimleşmiş, değişmiş;117  

Fransız ve Alman Avrupa kültürüyle kaynaşması sonucunda belirli bir olgunluğa kavuşan, Amerika’da 

son biçimine ulaşan bir erkândır.   

EKSR, daha çok şövalyelik mistik değerleri üzerinde, İsrail’in kurtarılması ve yeniden kurulması ile 

tüm dünya insanlarını masonların egemenliği altında tek halk olarak birleştirilmesi hedefi ile 

kurulmuştur.  

 

1 Mayıs 1786 yılında Prusya Kralı Friederich H’nin (Büyük Friederich) imzasıyla Berlin Anayasası ilân 

edilir.  Anayasa’nın gerçekte Berlin’de, Frederich tarafından değil, 1802 de oluşturulduğu yönünde 

kesin olmayan bazı görüşler de var. Berlin Anayasasıyla Skoç Riti, kendi felsefesini Ekosizm olarak 

tanımlamıştır.  

 

1801’de ABD’nin Charleston kentinde Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti’nin ilk Yüksek Şûrası toplanır. 

Böylece, biri Avrupa’da diğeri Amerika’da olmak üzere kurulan Skoç Riti’nin iki merkezi otoritesi 

Yüksek Şura ortaya çıkmış. Charleston’da, Berlin Anayasası yeniden ele alınır, Fransa’dan 25 derece 

olarak gelen EKSR, Amerika’da 33 derece olarak yeniden belirlenir ve her derecenin ayin erkânı 

yazılır.   

 

EKSR tanımı içinde;  

Eski sıfatı 1738 yılında Şövalye Ramsey 'in Skoç Masonluğu hakkındaki fikirleri doğrultusunda kurulan 

Eski Skoç Riti’nin temel olarak kabul edilmesi ve alınmasının göstergesi, 

Kabul Edilmiş sıfatı, o tarihe kadar ortaya çıkmış Skoç Masonluğu kökenli tüm erkânlarının ve 

oluşumların seçilerek kabul edildiğini;  Perfeksiyon Erkânının 25 derecesine, en son kurulan Pirimitif 

Erkânının 33 derecelik sayısı göz önüne alınarak eklenen, ilâve 8 derecenin ve hem bu yeni erkânın 

kral fermanıyla kabul edildiğini vurgulamak için kullanılmış.  

 

1801’de Amerika’da son durumuna getirilen EKSR ’ye uygun olarak,  

Avrupa’da, 1804’de Fransa,  

1805’de İtalya,  

1817’de Belçika Yüksek Şûraları kurulur. 

1813’de ABD’ de Kuzey Yetki Alanı,  

1845’de İngiltere,  

1846’da İskoçya Yüksek Şuralarının kuruluşları izler. 

Gelinen noktada, tüm dünya da EKSR merkezi otoritesi ABD’de Güney Yetki Alanı Yüksek Şurası’dır 

(America South Jusidiction). 

Dünyada ki, tüm Yüksek Şûralar Amerika Yüksek Yetki Alanından onay alarak kurulabilir ancak. Bu 

konuyu Amerika’da Masonluk Bölümünde tüm ayrıntıları ile göreceğiz.   

Büyük Loca ya da Büyük Doğu bünyesindeki ilk üç dereceli Büyük Localara,  Mavi Localar, Simgesel 

Localar;   

                                                           
117

 İskoçya Büyük Locası ile İskoç Masonluğu ayrı tanımlardır. İskoçya Büyük Locası, diğer büyük localar gibi, üç 
dereceli, Mavi Localar diye tanımlanan biçimde toplanmaktadır 
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Yüksek Şûra bünyesindeki 4-33 dereceli localara Kırmızı Localar, Felsefi Localar da denmekte.   

 

İngilizlerin, üst derecelere karşı uzak durduklarını, İngiltere B. Büyük Locasının kabul ettiği, 

kendilerine özgü, üst derece olarak kabul etmedikleri,  yan dereceler olarak bir Yüksek Şûra da 

kuruludur. 

Leo Taxil Olayı 

Mason Tarikatı üyesi olup, ayrıldıktan sonra aleyhinde, belgeli ve nesnel 

eleştiri yazıları, kitaplar yazanların sonu pekiyi olmamıştır. Leo Taxil de 

onlardan biri olarak 1900’de ortadan kaybolmuş, 1907’de ölüm biçimi 

bilinmez şekilde genç yaşta Avrupa’da ölmüştür.   

 

Mason Tarikatının, Amerika’daki Morgan olayı gibi, öldürdüğünü 

söylemek yanlış olmasa gerek. 

 

 

 

 

 

Resim 31. Leo Taxil 

                                                                 

Taxil ’in kitabı Osmanlı’da, Osmanlıca/ Türkçe olarak bastıran,  Filibeli Ahmed Hilmi, Siyonizm ve 

masonluk konusunu ilk ele alan yazarlardan biriydi. Onun da sonu iyi olmadı. İttihat ve Terakki 

Cemiyeti'yle ayrı düştü. Modern İslam birliğinin kurulmasına vakfeden Filibeli Ahmed Hilmi, 30 Ekim 

1914'te bakır zehirlenmesinden öldü.  Yandaşlarına göre ise, fikirleri yüzünden masonlar tarafından 

öldürüldü! 
118

           

 

 

 

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 32. Leo Taxil Kitabının Kapağı 
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  (Yalçın, 2006) 
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Alman Masonluğu 

Almanya Birleşik Büyük Localarının 1 numaralı locası, İngilizlerin girişimleriyle, 1737’de kurulmuş olan 

Hamburg Locasıdır.  Hamburg Locasında Büyük Friederich, veliaht iken eriştirilerek, aynı gece peş 

peşe 3 derece de verilerek Usta yapılmıştır.  Söz konusu iktidar ile kol kola olunca, dereceler peş peşe 

anında verilebiliyor.  

 

1740’da Büyük Friedrich sarayında Etienne Jordan  (Üç Büyük Dünya Küresi) adlı locayı kurar. II. 

Friedrich, şatosunda olduğu sürece, locayı kendi yönetir.   

Şatoya özel servis, özel loca.    

1744’de bu loca kendisini Üç Büyük Dünya Küresi İçin Milli Ana Büyük Loca olarak duyurur ve daha 

başka localar da kurar. Görüyor musunuz, emperyalist hırsı; üç dünya küresi için! Bu dönemde Alman 

İmparatorluğundaki Masonların sayısı 80.000’den fazlaydı ve birden fazla büyük loca vardı.  

 

24 Haziran 1917 tarihinde Almanya da büyük localar, Büyük Loca kurmak için Yuhanna gününde bir 

araya geldiler ve Hazreti Yahya’yı (Vaftizci Yahya) koruyucu pir olarak seçtiler. Vaftizci Yahya, İsa’yı 

vaftiz eden ve Hıristiyan dininin en önemli isimlerinden.   

İngiltere Büyük Locası da kuruluşunu aynı güne denk getirmişti.  İbrani ve Yahudi olduğunu da 

unutmayalım. 

Naziler Döneminde Mason Locaları ve Masonlar 

Naziler, masonları Yahudiler ve Cizvitlerle bir tutuyor ve bütün kötülüklerin kaynağı olarak 

gösteriyorlardı. Naziler iktidara gelince, Büyük Localar isimlerini ‘Hıristiyan Tarikatı’ olarak 

değiştirdilerse de,  Nazilerin hışmından kurtulamadılar.  

 

1933 den sonra Naziler, dünya da Almanya’ya karşı etkinliklerde bulunan Yahudi – Mason ittifakına 

karşı savaş şiddetini arttırdılar; locaları kendilerini feshetmeye zorladılar. Sonrasında Naziler, 

masonların bütün mallarına el koydu, takibe aldı, katledip ve cesetlerini ibret için teşhir etti.  

 

1935’de Nazi Almanya’sında masonluğun kapatılması ve imhası tamamlanmıştı.    

 

Almanya’dan kaçan Yahudiler Simgesel Büyük Locayı Kudüs’e taşırlar ve Masonik Nurlar locasını da 

Şili’ye Valparaíso kentindeki temsilci bir kurul tarafından korunur.   

Nazi Almanya Sonrası 

II. Dünya Savaşı bitip, Naziler yenilince, Almanya farklı devletler tarafından işgal edilir,  bölgelere 

ayrılır. SSCB’nin işgali altındaki Doğu Almanya’da masonluk kesin olarak yasaklanır. Batı da 

başlangıçta yasaklanır ve mason toplantıları bölgenin işgal güçleri ABD, İngiliz ve Fransız Ordu Bölge 

Komutanlarının iznine bağlanır.  Bu ülkelerin devlet başkanları, Kralları, Hükümetleri, orduları içinde 

birçok mason vardır, kolayca izin alınır dersiniz, değil mi? Değil! Mason biraderler, masonluğun gizli 

olduğunu gayet iyi bilirler ve izin vermezler; tersine baskı uygularlar. Emperyalist ülkelerin 

masonlarının “kardeşlik” idealinin önünde gerçek olan ulusal çıkarlar ve siyaset bulunmaktadır.  
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1949 yılına kadar, bu engeller sürer. 1949 yılında masonlar üzerinde baskı azalır, Kudüs ve Şili’deki 

masonik yapılar geri getirilir.  Ortada peş peşe kurulan 10 Büyük Loca ve bağlı 174 Loca ortaya çıkar.  

Uzun görüşmelerden sonra tek bir Büyük Locada birleşemezler. Konfederasyon biçiminde, Almanya 

Birleşik Büyük Locası çatısı altında toplanırlar. 

 

19 Haziran 1949’da birçok büyük loca Almanya Birleşik Büyük Locası, Frankfurt Pauls Kilisesinde 

kurulur. Dikkatinizi çekerim, Kilise çatısı altında mason locaları birleşiyorlar. Ancak birleşme tüm 

büyük locaları kapsayama, iki büyük loca birlik dışında çalışmalarını sürdürür. 

 

27 Nisan 1958’de iki Büyük Loca Alman Masonları Kardeşliği adı altında birleşirler.  

 

1970’de o zamana kadar bağımsız kalan Üç Büyük Dünya Küresi için Milli Büyük Loca da birliğe 

katılır.  

Almanya da, işgalci Amerika ve Kanada askerlerinin kurdukları Amerika-Kanada Askeri Büyük Locası 

ile İngiliz askerlerinin Britanya Taşra Büyük Locası aynı yıl Birleşik Alman Büyük Localar ’a katılırlar.    

 

İşgal zamanında işgalci ordular tarafından kurulmuş Askeri Taşra Localarının, barıştan sonra ya 

kendilerini kapatmaları ya da localar düzeyinde Almanların kurduğu Büyük Locasına katılmaları 

beklenir. Masonik kardeşlik, coğrafyanın siyasi egemenliğine saygı vs. birçok masonik ilke bunu 

gerektirir.  

Gel gör ki, emperyalist işgalci devletlerin masonları için, kardeşlikten önce emperyalist devletlerinin 

ulusal çıkarları gelir. Masonik ilkeler, kurallar çöpe gider, işgal güçlerinin Büyük Locaları 

bağımsızlıklarını koruyarak birliğe katılırlar119.  

 

Sonuçta beş Büyük Loca birleşerek tek bir üst birlik kurarlar ve hiç sorgulanmadan İngiltere B. Büyük 

Locası tarafından tanınırlar.120 İngilizler Almanya B. Büyük locasını tanırken,  kendi koydukları tanıma 

ilke ve koşullarına uymasını istemez, sorgulamaz. Oysa Türkiye Büyük Locasını tanırken yapmadığı 

aşağılama, çıkarmadığı zorluk kalmayacak, tanıma süresi onlarca yılı bulacaktır!  

 

Günümüz Almanya’sında Mavi Localara Johannis Locaları denir.  O zamandan bu yana ilk üç derecede 

çalışan Johannis Localarında sunakta yalnızca Yuhanna İncili açık durur. Bu Localarda ilk üç 

derecedeki Kardeşlere de Yuhanna çırağı, Yuhanna Kalfası ve Yuhanna Üstadı denir.  

 

Alman Büyük Localarına, Hıristiyan ve Yahudi olmayanlar alınmazken, Almanca dışında bir dile izin 

verilmez.  İngiltere ‘de İngilizce,  Fransa da Fransızca olduğu gibi. Emperyalist ülkelerde masonlar, 

kendi ulusunun çıkarlarına bağlı olarak, ulusun bütünlüğünü sağlayan resmi dil dışında masonik 

toplantı yapmazlar, yapamazlar da. Türkiye de ne yazık ki, Türkçe dışında, İngilizce, Fransızca, 

Almanca ve Yunanca toplantılar yapan localar var. Türkiye masonları, Osmanlı'dan bu yana sömürge 

masonluğu kimliğini sürdürüyorlar. Bunu daha sonra ayrıntı olarak konuşacağız! 

                                                           
119

 Türkiye’de de İncirlik Üssündeki Amerikalı askerlerin mason locaları halen bağımsız olarak var olup, Türkiye 
yerli büyük localarına bağlılıkları söz konusu değildir. Keza İngilizlerin de yalnızca kendilerinin devam ettikleri 
localar olduğunu öngörmek zor değil. 

120
 Türkiye Büyük Locasını nasıl zor ve aşağılayıcı bir süreç sonunda tanıdıklarını düşününce. Türkiye bölümünde 
göreceğiz. 
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Almanya’da Birleşik Alman Büyük Localarına bağlı beş Büyük Loca var;  

 

No Büyük Loca adı Merkezi Dil Dini Karakteri 

1 Almanya Eski, Hür ve Kabul Edilmiş M.BL  Bonn Almanca  

2 Alman Masonları Taşra BL Berlin Almanca Hıristiyanlar üye 

olabilirler. 

3 Üç Büyük Dünya Küresi için, Milli Ana BL  Berlin Almanca Hıristiyan eğilimli. 

4 Amerika-Kanada Büyük Locası. Frankfurt İngilizce  

5 Britanyalı Özgür Masonların BL  Duesseldorf İngilizce  

 

Görüldüğü gibi her ulus, kendi ana dilinde toplantı yapmakta. 

Yüksek Şûra 

Her büyük locanın, yalnızca kendi üyelerinin devam edebildiği yüksek şûraları var. Her biri de kendi 

seçimi doğrultusunda farlı erkânlar ve farklı sistemler kullanıyorlar: EKSR, York, Mark Master, Reaktife 

Skoç Ayini ve Üç dünya küresi Büyük Locasının Almanlara özgü, 8 ve 11 en üst dereceliler.   

 

Almanya Yüksek Şûralarına Yahudi-Hıristiyan olmayanlar üye olamazlar. Buralara giden Türk soylular, 

din değiştirmişlerdir. Bu da biline. 

 

Günümüzde, Alman toplumunun ileri gelenlerinden çok az kişi Masondur. Başka bir deyişle Alman 

Masonluğu çekiciliğini kaybetmiştir, toplam üye sayısı, Türkiye’de olduğu gibi hızla azalmakta. 

Şimdilerde yaklaşık 12.000 civarındadır.   

Amerikalı, İngiliz, Fransız Masonlardan Alman Masonlara Gizli Örgüt   

Çok eğlenceli bir bölüme geldik. Eskiden kızmabirader diye bir oyun vardı, çocukken oynardık. İşgal 

altındaki Almanya da mason kardeş kardeşi nasıl gizli örgüt diye yasaklamış, bakalım.  Bu bölümdeki 

alıntılar, bir mason karşıtı, mason düşmanı tarafından değil; kendisi de 33.° mason,  Sebataycı olduğu 

söylenen Mehmet Fuat Akev tarafından, kendi ifadesi ile Cenubi Almanya arşivlerinde yaptığı 

araştırmalarla derlenmiş ve yayınlanmıştır;  

 

Mehmet Fuat Akev;  

“20 Eylül 1945'te, Hessen eyaletinde Amerikan askeri idaresinin müsaadesiyle çalışan 5 loca vardı. 

Fakat 1946'da, bu eyaletteki locaların faaliyeti yeniden durduruldu. Bu karar Frankfurt, Darmstadt, 

Friedberg, Giessen ve Offenbach'taki Localara da şamildi (Darmstadt "Zur Eintracht" Locası da bu 

karara giriyordu). Bu kararın sebepleri şöyle sıralanıyordu: 

a) Büyük Umumi Karargâh her türlü masonik toplantıyı yasak eder. Masonluk gizli bir topluluktur ve 

gizli toplantılar yasaktır. 

b) Bu nevi teşekküllere müsaade edilemez ve şimdiye kadar bunlara verilen her türlü müsaadeler 

binaenaleyh geri alınmıştır. 

Bu yasak için başkaca hiçbir sebep gösterilmediği gibi, bunu kaldırmak için girişilen bütün teşebbüsler 

geri çevrilmiştir. Bütün Localar faaliyetlerini durdurdular…”  
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Devlet Başkanı Mason Olan Amerikan Ordusunun Yasaklaması  

Alman masonlar, Bavyera Amerikan askeri idaresine de başvururlar, yanıta bakalım;   

“Franmasonluğu, Amerikan Askeri İdaresi altında yenimden teşkilatlandırma hakkındaki talebiniz 

tetkik edilmiştir. Amerikan silahlı kuvvetlerinin siyaseti, Amerikan işgal sahasında hiçbir gizli 

mahiyet taşıyan toplantıya müsaade etmemektedir. Mason teşkilatı gizli bir cemiyet olarak telâkki 

edilmelidir ve dolayısıyla toplantılarına müsaade edilememektedir. Neticeten, teklifiniz kabul 

edilemez.” 

 

ABD’de savaş sırasında, 1945’e kadar Başkan olan Franklin D. Roosevelt ve 1945’den, 1952’ye kadar 

Başkan olan Harry S. Truman Mason kardeşler. Truman ki, çok kıdemli bir mason olarak masonlukta 

50. Yılına Başkan iken ulaşır.  Onun Avrupa işgal kuvvetleri komutanlığı, masonluğu gizli dernek sayıp, 

Başkanlarının Alman mason kardeşlerin izin vermez.  Şaşırdık mı? 

 

“Bavyera Büyük Locasının tekrar kurulma izni 21 Ocak 1948 tarihinde verilmiştir. Bu tarih, Bavyera 

Büyük Locasının ilk kuruluşunun 207'ci yıldönümüne isabet ediyor.” 

Baş masonu I. Prensi Olan İngiliz Ordusunun Yasaklaması 

Bir de İngiliz işgal bölgesine bakalım;  

“İngiliz sektöründe, bu an için her türlü masonik faaliyet yasak olduğu için ve talep, Locaların 

kuruluşu için takip edilen gaye ve metotları takip ettiğinden dolayı, müracaatınız şimdilik kabul 

edilememektedir (…)  

8 Şubat 1946'dan itibaren, Hannover eyaletindeki bilumum Localar faaliyetlerini durdurdular, 

fakat İngiliz Askeri İdaresi 8 Aralık 1946'da Locaların tekrar açılmasına izin verdi. Nisan 1946'da, 

aynı askeri idare, Locaların çalışma izninin ancak Londra’daki Hariciye Vekâleti tarafından 

verilebileceğini açıkladı. 22 Aralık 1946'da Bremen'de çalışan, Herder Locası, İngiliz Askeri 

Guvernöründen aşağıdaki tebliği aldı:  

‘Aşağıdaki şartlar içinde, size çalışma izni vermek için müsaade almış bulunuyorum: Eski 

Masonlardan müteşekkil bir topluluk, gayrı resmi toplantılar yapmak istediği takdirde, buna izin 

verilecektir. Fakat bu toplantılar resmi Loca toplantısı olmayıp ancak kahve içmek, şarkı söylemek 

veya Noel hediyeleri dağıtmak maksadıyla yapılacak toplantılar olup, tarafımızdan nezaret 

edilecektir.’ 

 

Hamburg’daki ‘Ferdinand zum Felsen’ Locası, namzet kabul etmek için tek bir celse için İngiliz 

Askeri İdaresinden izin alabilmiştir. Anlaşıldığına göre, Lübeck Zur Weltkugel Locası yeniden doğan 

ilk Loca olmuştur (24 Haziran 1945), fakat bu kuruluş uzun sürmedi: 4 hafta sonra, İngiliz Askeri 

İdaresi çalışmalarını sebep göstermeksizin tekrar durdurmuştur. Locanın müteaddit müracaatları 

üzerine, kendisine 12 Mayıs 1947'de kat'i çalışma izni verilmiştir.” 

 

İngiltere Birleşik Büyük Locasının Büyük Ustası, Galler Prensi’dir. İngilizlerin savaş kahramanı ve 

Başbakanları Winston Churchill de 33.°masondur ama Alman masonları gizli örgüt sayar ve izin 

vermezler.  
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Fransız Ordusunun Yasaklaması 

“Fransız işgal mıntıkasında bulunan Alman Locaları en kolay çalışabilenler olmuştur. Rapor, bu 

hususta şunları belirtmektedir: “Fransız mıntıkasında, Locaların açılmasına izin verilmiştir. (…)  

Fransız Askeri İdaresinin ve Fransız Masonlarının iyi muamelesi, Alman Kardeşler üzerine çok derin bir 

tesir yapmıştır. (Humanisme No. 145 – Mart 1982)” 121 

 

Uluslararası çıkar, siyaset söz konusu olunca, devlet başkanları mason olan ülkelerin yetkilileri, mason 

derneklerini gizli dernek olarak görüyor ve yasaklıyorlar. Kardeşlik, bir birine güven vs. vs. vs... esamisi 

bile olmuyor. Ne de olsa bir birlerini iyi tanıyorlar. 

Almanya’da Türkler ve Mason Tarikatı   

Almanya’da, farklı kaynaklara göre, 2 Milyon – 6 Milyon arasında ana dili Türkçe olan Türk soylu 

Alman vatandaşı yaşamakta. 80 milyonluk Almanya’da, %3 - %8 arasında. Bunun karşılığında Türkçe 

konuşan mason locaları olması gerekir, değil mi? Yanıt hayır! Almanya’da Almanların üç büyük 

locasından hiçbirinde Alman yurttaşı Türk soyluların ana dilinde loca yoktur ve kurulması da söz 

konusu olamaz. Almanya da, ana dili Türkçe olan en az %5 Türk soylu Alman vatandaşı olmasına 

karşın, Alman dili dışında toplanılmasını kabul etmezler. Milli bilinç bunu gerektirir.  

 

Almanya da Amerika-Kanada Büyük Locasına bağlı olarak kurulmuş Türkçe toplanan bir locada, loca 

yöneticiliği yapmış bir Türk masonla yazışmamız sonunda verdiği yanıta bakar mısınız? 

“… Diğer 4 Büyük Localar altında çalışan hiç bir Türkçe çalışan loca bulunmuyor buna yaklaşımları da 

maalesef biraz olumsuz.” 

 

Almanların denetimindeki Büyük Locasında, Türkçe konuşan ve Müslüman kutsal kitabının açılabildiği 

localara izin yoktur. Alman masonlar, ana dilleri Türkçe ve soyları Türk olan kendi yurttaşları için loca 

kurmayı kabul etmezken; Türkiye’de yalnızca Hür Masonlar da; bir Yunanca (Rumca), üç İngilizce, iki 

Fransızca, bir Almanca olarak toplanan localar kurulmuştur.  

 

Emperyalist mason ile sömürge masonu arasındaki fark da budur. Türkiye bağımsızdır ama masonlar 

hâlâ sömürge masonlarıdır. 122  

 

Almanya’daki Türk soylu Alman vatandaşı masonlar, bu aşağılayıcı davranışı içlerine sindirirler ve 

sığıntı gibi gider, Amerika-Kanada askerlerinin denetimindeki, Amerika-Kanada Büyük Locasında 

Türkçe toplanan localar kurarlar.  İki yönlü onursuzluk ve milli ihanet içindeler ne yazık ki. Biri soyları 

ve ana dillerine karşı, diğeri vatandaşı oldukları Almanya da, başka bir ülke vatandaşlarının 

denetiminde localarda toplanarak Almanya’ya.  Amerika emperyalizminin Almanya içindeki uzantıları 

olmakta sakınca görmüyorlar. Çifte ihanet değil de nedir?  

                                                           
121

 (Akev, 1982) 
122

 Türkiye’de 75 milyonluk bir ülkede var olan birkaç bin Rum soylu vatandaşımız için Rumca toplanan loca 
(eskiden 2 idi, şimdi 1) kurarken, yaklaşık 12 milyon nüfuslu Yunanistan’da 350 bin  Türk olmasına karşınbir 
tek Türkçe toplanan loca yoktur. Aslında Yunanlılar, Türklerin soyunu kabul etmemekte, Müslüman halk 
olarak değerlendirmektedir. Bu durumda da, localarında elbette Türkçeye izin vermezler. Türkiye’deki 
masonlar bu konuda da ihanet içindedirler.  
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Almanya’da Türkçe konuşan mason locaları, Türkiye’deki HKEMBL tarafından desteklenmekte ve 

yönlendirilmektedir. Yani Almanya’daki Türk soylu Alman vatandaşlarını, Amerikalı masonların altında 

toplanmaya Türkiye’deki Hür Masonlar yönlendiriyorlar, iteliyorlar. Kendileri de zaten Amerikalı 

masonların denetimi altındalar. Bunu Türkiye bölümünde ayrıntıları ile ortaya koyduk. 

 
Masonluğun İnanç bölümünde ayrıntıları ile aktıracağız, Yahudi-Hıristiyan Almanlar, localarında 

Müslüman ziyaretçi olsa bile Kur’an-ı Kerim açılmasına da izin vermiyorlar.  Hıristiyanların çoğunlukta 

olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi. 

 

Almanların denetimindeki Yüksek Şûra localarına Hıristiyan – Yahudi 

olmayanlar giremez, Amerika Kanada denetimindeki Yüksek Şûralara ise 

Müslüman girebilir ama yalnızca İncil açılır, Hıristiyan olarak yani. Birçok 

Avrupa ülkesinde olduğu gibi.  Almanya Yüksek Şûrasına üye olan Türk 

soylu Alman vatandaşları var. Buralarda Almanca toplanıyorlar ama 

kendilerini Müslüman olarak ifade edemiyorlar; ya Hıristiyan olmuş 

Müslümanlar ya da Sebataycı kökenden geliyorlar.  

  
Belge 6. Almanya da Turkay Locası Damgası 

Almanya da, Amerika-Kanada Ordularının Büyük Locası bünyesinde,  Türkiye Hür Masonlarının Büyük 

Locasının erkânlarına uyumlu ve İngilizce, Almanca, zaman aman da Türkçe toplanan localar: 

 

No Loca İsmi Büyük Loca Şehir Ülke 

1 Türkay  Amerika-Kanada Frankfurt Almanya 

2 Anadolu   Amerika-Kanada Duesseldorf   Almanya   

3 Kuzey Yıldızı  Amerika-Kanada  Bremen Almanya  

4 Mimar Sinan  Amerika-Kanada  Berlin Almanya  

5 Hitit  Amerika-Kanada  Münih  Almanya  

 
 

 

İngilizce. Bir de utanmadan 

Türkçe konuşan loca kurduk 

diyorlar.  

 

İsimlere dikkat, Türk’ten çok 
Amerikalı, Ermeni ve Sebataycı 
kökenli var. 

 
 
 
 

 
Resim 33. Türkay Locası üyeleri. Soldan sağa, M. İlkserim,  

A. Azak, M. Çekiç, P. Kunze-Consewits, Tayfun Çilingir, C. Akbulut. 
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Amerika Masonluğu 

Kızılderili soykırımlarından sonra, Amerika Kıtası, Avrupalı devletlerin sömürgeleridir. Amerika Birleşik 

Devletleri toprakları, Birleşik Krallığın işgali altında, sömürgedir. Amerika’da İlk loca, İngiltere Büyük 

Locasına bağlı olarak kurulmuştu. Sonra hızla arkası geldi, birçok loca kuruldu.  

Solomon/Süleyman’dan Amerika’ya 

“Ayrıca 13 Ocak 1792'de (Molay'ın123 çarmıha gerilmesinin yıl dönümünde!) Washington, Beyaz 

Saray'ın temel taşını yerleştirdi. O yıl dolar, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi para birimi olarak 

kabul edildi. Doların simgesi iki çizgili ' S ' sembolüdür, gerçi bugün baskı da genellikle ' $ ' şeklinde tek 

çizgili olarak gösteriliyor. ' S ' harfi eski bir İspanyol parasından alınmıştır; dikine çizgiler ise Nasıralı 

sütunları 'Mishpat' ve 'Tsedeq'tir yani Birleşik Devletler de Masonluğu kuranların daha iyi bildiği gibi: 

'Boaz ve 'Jachin,' Kral Süleyman'ın Tapınağı'na giden sundurmalı yolun ikiz sütunları. Bugün kâğıt 

dolarda tepesinde göz olan bir piramit simgesi vardır. Bu, günümüzde kullanılan simgelerin içinde en 

eski olandır çünkü bugüne Sekenenre Tao'nun zamanından gelmektedir; Yahudiler ‘in Babil esareti 

sırasında Mısırlıların ' taç giyme töreninin simgelerinin Hezekiel tarafından tasfiye edilmesinden 

kurtulmuş bir simgedir. Devamlı suretle insanın hayatını değerlendirmek için devamlı gözeten Amenre 

formunda Tanrı'yı simgeler. Ma'at'ın dayandığı temel hayatta yapılan iyiliklerin ölçüşüydü. Bir dolarlık 

banknotun üstünde kardeş George Washington vardır ve artık kullanılmayan 2 dolarlık banknotun 

üzerinde de diğer bir kardeş, Benjamin Franklin vardı. 

 

George Washington, 18 Eylül 1793'te, hepsi Masonik regalia (tören kıyafetleri) içindeki yoldaşlarıyla 

beraber başkent binasının köşe taşını yerleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri hâlâ genç bir ülkedir. (…)  

Ama Masonluğun evini; okyanusun öte tarafında, batıda, bu kozmopolit topraklarda bulmasının çok 

daha önemli bir sonuca götüreceğini düşünüyoruz çünkü bu, 6.000 yıl önce Güney Irak'ta başlayan 

yolculuğun başka bir atlama taşıdır.”124  

 

Başka söze gerek var mı? Yeterince açık değil mi? ABD’nin köklerini nereye bağlıyorlar; Yahudilere! 

ABD Bağımsızlık Savaşı ve Kuruluşunda Masonlar  

Amerika Bağımsızlık Savaşında mason locaları da, İngiltere’ye bağlı olanlar ve Amerika bağımsızlığı 

için mücadele edenler olarak bölündüler. Amerikalı masonlar, artık ürettikleri zenginlikleri, 

İngiltere’deki mason kardeşleri ile paylaşmak istemiyorlardı.  

 

Bağımsızlık savaşında, burjuva ya da toprak sahipleri, mason localarında toplanmış, örgütlenmişlerdir. 

Yani mason oldukları için değil; burjuva ve toprak sahibi oldukları için bu savaşa katılıyorlar ve örgüt 

olarak da Mason Localarını kullanıyorlar…  

“Masonluğun Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın evrelerindeki etkisi, genelde ve özelde hem doğrudan 

hem de dolaylıdır. Bazı durumlarda ise politik, hatta devrimsel bir araç olarak hizmet etmiştir. 

Örneğin, Boston’daki St. Andrew's Locası, hem 'Bostan Çay Partisi'nde hem de John Hancock'da önemi 

bir rol oynamış, aynı zamanda da Koloni Kongresi'ne başkan seçtirmiştir. Masonluk, yeni oluşturulan 

Koloni Ordusu'na fikir ve değerleriyle katkıda bulunmuş ve Washington'ın başkomutan olarak 
                                                           

123
 Fransız Kralı tarafından yakılarak öldürülen, Tapınak Şövalyelerinin son Büyük Üstadı. 

124
  (Lomas C. K., 2007, s. 431-432) 
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atanmasında da ilişkisi olmuştur. Aynı zamanda SteuBen ve Lafayette gibi ülke dışından gelen 

gönüllülerle de kardeşlik bağı kurmuştur.“125 

George Washington 

Doğal olarak burjuva ve büyük toprak sahibi masonlar, kurulan devletin oluşumunda söz sahibi 

oldular. George Washington bunlardan biridir. 1759 Ocağında,  kendisinden yaşça ve zenginlik olarak 

da büyük, iki çocuklu dul, çok zengin bir toprak sahibi olan Martha Dahdridge'le evlenir. Evlilikleri 

ticari olarak da çok başarılı olur.  

 

Mason Washington bağımsızlık savaşında yer alır. Savaş tarihçilerinin ve kendisinden sonra ABD 

başkanı olan John Adams’ın ifade ettiği gibi, başarısız bir asker olmasına karşın, Amerika bağımsızlık 

askeri birliklerinin başkomutanı olur. Sonrasında Masonbaşı da olur. Bağımsızlık sonrası, ABD’nin ilk 

Başkanı olarak iki dönem Başkanlık yapar. Başkente O’nun adı verilir. Washington şehrinin şehir 

planlamasının masonik öğreti ve simgeler doğrultusunda yapıldığı söylenir. 

Büyük Loca 

Mavi Localar, İngiltere’deki gibi üç derecelidir. Sonrasında da Royal Arch ile ilişkilidir. Düzenli 

Masonluğun önemli bir landmarkı olarak, kadınların Mason olması ve Loca toplantılarına katılması 

yasaktır.   

 

Amerikan masonluğunda Albert Pike, Benjamin Franklin ve Albert Mackey çok önemli ve etkin 

isimlerdir. Aslında çok farklı bağlantılarla kurulmuş, çok farklı ayin düzenleri ve toplantı sistemleri 

olan Amerika masonlarını, tek bir sistem ve ayin düzeninde birleştiren Albert Mackey olmuştur.   

İnsan Hakları Bildirgesi’ni okuyan Jefferson’ı da mason yapanlar vardır ama mason değildir.   

Her eyalet içinde ayrı ayrı beyazlara ve siyahlara ait iki Büyük Loca olmakla birlikte, ABD’nin bir 

konfederasyon olarak birleşip, devletleşmesi sürecinde, Büyük Locaların da bir konfederasyon altında 

toplanmaları tartışılmış ancak, kabul görmemiştir. Eyaletlerdeki Büyük Localar, kendi siyasi-coğrafya 

egemenlik alanında özerk olarak, bir birleri ile tanışma esasında faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Siyahileri zaten insan saymadıkları için onların Büyük Localarını dikkate almazlar. 

EKSR 33.° Olarak Yapılanması ve Küresel Egemenliği 

EKSR, İskoç etkisi ile Fransa’da doğup, Almanya’da ilk Anayasası yazılıp, Amerika’da son haline 

getirilmiştir.  

 

1761 ‘de Fransız Etienne Morin,  25. Dereceli üst dereceleri açıklamak yetkisini veren bir berat ile 

Amerika’ya Kırmızı Locaları götürür. Kırmızı Localar masonluğu Amerika’da hızla yaygınlaşır. 

Amerikalılar yeniden düzenlerler, 33 dereceye çıkarırlar.   

 

31 Mayıs 1801'de, Charlestonlu 9 birader, John Mitchel'in başkanlığında, Olgunlaşma Riti'nin 25 

derecesine 8 derece ekleyerek, II. Frederik’in yaptırdığı 1786 Anayasasını esas alarak, Eski ve Kabul 

Edilmiş İskoç Riti'nin ilk Yüksek Şûrasını kurdular.  

                                                           
125

 (Michale Baigent, 2004, s. 351) 
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Böylece Charleston’da, 31 Mayıs 1801 de, Eski ve Kabul edilmiş İskoçya “Usul ve Adabı Otuz üçüncü 

ve sonuncu Derecesi Yüksek Genel Müfettişleri Yüce Konseyi”, başında Büyük Komandır unvanı ile 

John Mitchell olarak, doğmuş olur.       

 

22 Eylül 1804 ’de aynı adı taşıyan amiralin oğlu Kont Alexandre – François - Auguste de Grasse – 

Tüly, Charleston Yüce Konseyi tarafından kendisine verilen berat uyarınca,  Paris’te bir Yüksek Şûra 

kurulur. Amerika ve Fransa ‘da iki Yüksek Şûra/Yüce Konsey, Eski ve Kabul edilmiş İskoçya Usul ve 

Adabının kurucuları ve babası olurlar. Diğer ülkelerde Yüksek Şûra kurulması durumunda, ana Yüce 

Konsey’den Kuruluş Belgesi almak durumundadır.126  

 

1813’te New York’ta ikinci bir Skoç Ayini Yüksek Şûrası örgütlenir. Charleston’da Güney Yetki Alanı127 

(Güney Yetki Alanı bir süre önce Washington’a, başkente taşındı).   

 

New York’ta Kuzey Yetki Alanı, ABD’nin Kuzey Eyaletlerine;  

Washington’da Güney Yetki Alanı, Güney Eyaletlerine ve tüm dünyaya EKSR beratını verir.  Güney 

Yetki Alanının tanımadığı, berat vermediği bir Yüksek Şûra dünya da tanınmaz, geçerli kabul edilmez.   

İngiltere Mason Tarikatı ve Yüksek Şûra  

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti Yüksek Şûrası İngiltere’ye girememiştir. Bu tepkinin altında, Büyük 

Loca masonluğunu olumsuz etkileyeceği, üzerinde bir otorite oluşturacağı eleştiri kadar, Fransa’da üst 

dereceleri yapılandıranların Stuart taraftarı İskoçların olması ve taht kavgasında masonluğu 

kullanmaları da etkendir.  

 

1745’de sonra İngiliz tahtı için Stuartlar'ın artık bir tehdit olmaktan çıkmaları nedeniyle, üst ya da 

kendi deyişleri ile yan derecelere karşı katı tutum biraz yumuşamıştır. Bu dönemlerde Hannover 

Hanedanı tahta durumunu güçlendirmiş, İngiltere’de masonluğa egemen olmuş ve iş birlik yapar 

haldedirler.  

 

İngiltere’de 4-33 dereceler arasında faaliyet gösteren Yüce Konsey, yalnızca İngiltere B. Büyük Locası 

ya da tanıdığı bir Büyük Loca da Usta mason olmuşlar arasından üye Kabul ediyor. Ancak, Trinitarian 

Hıristiyan yani teslis inancında olmayanı kabul etmiyor. Amerika’daki Güney Yetki Alanından da berat 

ya da onay almıyorlar.128 

Morgan Olayı 

Masonluk Amerika’da çok hızlı bir başlangıç yapar ama 1830’da birden bire durur, 20 binden, 3 bine 

düşer. William Morgan isminde düzenli bir mason, 1826’da Masonluğun İç Yüzü diye bir kitap 

yayınlar.  

                                                           
126

 Büyük Loca, İngiltere B. Büyük Locası tanımazsa dünya tanımıyor, Yüksek Şûra kuracaksan da kuruluş 
uygunluk belgesi alacaksın. Sonra masonluk uluslar arası değildir, “enternasyonal ilişkileri yok” diyeceksin. 
Hadi oradan.  

127
 Masonlar bu sözcüğü de Türkçe “yetki alanı” olarak değil, İngilizce Jurisdiction’dan bozma, Jurisdiksiyon 
olarak kullanırlar. Züppelikleri her yerde karşımıza çıkar.  

128
 (The Supreme Council 33 ) 
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Kitap dağıtıma girdikten sonra, Morgan kaybolur, kimse bulamaz, 

nereye gittiği bilinmez.129  Masonlar tarafından kaçırıldığı ve 

öldürüldüğü dedikoduları yayılır. Mason zanlılar yakalanır ancak 

masonlardan oluşan jüri tarafından aklanır. En güçlü söylenti Ontario 

civarında bir değirmende masonlar tarafından işkence yapıldığı ve 

Niagara Çağlayanından atıldığıdır. Bundan sonra Mason karşıtı dönem 

yaşanır; kilise, siyasi yöneticiler, mahkemeler jüriye üye olarak kabul 

etmezler. Aleyhte toplantılar düzenlenir.  

 

Bu sıkıntılı dönem kolay atlatılamaz, aşağı yukarı 20 yıl sürer. 130 

 

Resim 34. Morgan 

Mason M. Gökdoğan (Mukbil Gökdoğan)  çeviri imzalı yazı ile Amerikalı mason itiraf gibi Morgan’ı 

nasıl öldürdüklerini dergilerinde anlatıyor;   

 “Zehir için, nasıl bir antidot varsa Mason düşmanları da prensipleri bilmeyen ve cahil halk arasında 

yayılma istidadı gösterebilirler, hatta bazen masonlar bile bundan korunamazlar, kendilerini 

koruyamazlar. Prichard meselesinin memleketimizde hemen hemen bir asır sonra benzerine rastlandı. 

New York, Batavia da 1774 sıralarında doğmuş William Morgan isminde biri Mason olmaktan 

şikâyetçi olduğu halde muhtelif Loca toplantılarına girmeğe muvaffak olmuştur.  

 

Onun hakikaten muntazam bir Locada eriştirilip eriştirilmediği bilinememiştir.131 Oturduğu şehirdeki 

Locasının kendisinin toplantılara katılmasını men etme kararından sonra kızmış; Miller isimli mahallî 

gazeteci ile anlaşarak, Locaya Masonluğun sırlarını açığa vuracağı tehdidinde bulunmuştur. 

 

1826 da “Illustrations of Masonary” yi çıkarmıştır. Mackey’e göre layık olduğundan çok alâka 

görmüştür. Onu susturmak için Masonlarca gayret sarf edilmişse de hiç biri kâr etmemiştir. Nihayet 

Batavia Canadaigua ve Rochester Localarından muhtelif azalar onu yakalayıp Niagara kalesine 

götürmüşler ve bir kaç gün metruk bir barut mahzeninde hapsettikten sonra huduttan, Kanadalı 

Masonlara teslim etmişlerdir. 

 

Morgan’dan bir daha hiç ses çıkmamıştır, fakat dedikodular süratle yayılmış ve onun masonlar 

tarafından Niagara şelalesine atıldığı uydurulmuştur. İspatsız kalan bu dedikodular Masonlukta iyilik 

görmeyen ve ummayanların hırsını ateşlemeğe (körüklemeğe) kâfi geldi. Bunlar politik sermaye için 

de iyi fırsattı. Hemen bir mason karşıtı parti organize edildi Liderleri Sokak serserilerini kışkırttılar, 

Mason Locaları yağma edildi. Kitaplar, zabıtlar ve evrak yakıldı. Masonlara eza, cefa edildi ve 

tehlikelere maruz kaldılar. Amerika’da Masonluk tarihindeki en karanlık devre budur Bütün 

memlekette, bilhassa New York ve New England ’ta birçok Localar kapanmıştır. Bunlardan bazıları 

yeniden açılamamıştır.  (…)  

                                                           
129

 “Varlığım Türk Varlığına Armağan” olsun andı ile büyümüş bir kuşaktan geliyoruz. 
130

 (Sora, 2003) 
131

 Aptalca bir yalan daha. Dünyanın hiçbir yerinde mason olmayan, eriştirilmemiş bir kişi, locaya giremez. Bu 
cümlenin devamında, locası Morgan’ın locaya girişini men etmiştir diyor. Üye olmayanı, nasıl men edecek? 
Dediğim gibi, kendi yalanını bir sonraki tümcede çürütmek, nasıl bir zekâ sonucudur? 
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Onunla beraber, sun’î olarak şişirilmiş olan Morgan meselesi de kapanmış ve o zamandan beribenzer 

tabiatta hiç bir şey tekerrür etmemiştir.”132 

 

Baş masonlardan 33.° mason Fikret Çeltikçi de Morgan olayı üzerine yazmış. Morgan’ın mason 

olduğunu anlattıktan sonra, bir gün locaya alınmadığını, bunun üzerine Morgan’ın kızarak, Masonların 

İçyüzü kitabını yazdığını, hatta bunun için 500.000 ABD Doları aldığını anlattıktan sonra, 1826’da 

hırsızlıktan tutuklandığını söyler ve sürdürür;   

“Bundan sonra hapishaneye gelen Lafon Lawson adında bir kimse Morgan'ın borcunu ödeyerek onun 

serbest bırakılmasını sağlamıştır. Bu zat, Morgan'ı dışarda bekleyen bir arabaya bindirerek oradan 

uzaklaşmıştır. Bu andan sonra Morgan'ı gören olmamıştır. Bu adam kaçırma olayı büyük bir heyecana 

neden olmuş ve bu yüzden birçok kimse gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar sırasında pek çok çelişkili 

ifadelere rastlanmıştır. Tanıklardan biri oldukça açık bir ifade vermiştir. Fort-Niaguara’da bir deponun 

bekçisi olan ve Edvard Giddin adındaki bu tanığın ifadesine göre, Mason olduklarını söylediği bir grup 

insan, eli kolu bağlı ve ağzı mendille kapatılmış bir adamı getirmiştir. Giddin, getirilen adamın Morgan 

olduğunu iddia etmiş ve ona, yeminini bozan bir Masonun ne gibi cezalara çarptırıldığı hatırlatılmış 

olduğunu bildirmiştir. Giddin 'in iddiasına göre, Morgan öldürülecek ve sonra da cesedi Ontario 

gölüne atılacakmış. Ancak bundan önce Masonik usullere uygun şekilde Morgan’ın mahkeme edilmesi 

kararlaştırılmış, Tartışmalar o gece ve ertesi gün devam etmiş. Morgan aynı şekilde bağlı olarak bir 

ambara kapatılmış. Burada yalnız bırakılan Morgan bağlarından kendisini çözmek için uğraşmış ve bir 

takım boğuk sesler çıkarmış. Bu sesleri, oradan geçen bir zenci kadın duymuş ve durumdan Giddin'i 

haberdar etmiş. Giddin, kadına cinlerin sesini duyduğunu söyleyerek kendisini oradan uzaklaştırmış. 

Ertesi günü özel bir iş için bir süre depodan ayrılmış olan Giddin, geri döndüğünde gelenlerin ve 

Morgan'ın yok olduklarını görmüştür.“133  

 

Bakar mısınız; Masonlar, kendilerine karşıt olarak, yalnızca yazı yazan birini, susturmak için mafya 

yöntemleriyle çaba gösteriyorlar. Adamı kaçırıp, bir kaleye hapsediyorlar ve sonu belirsiz. Fransa’da 

Leo Taxil’e de benzeri olmuştu. Morgan ve Taxil ’in tek yaptığı, aynen benim yaptığım gibi134 yazı 

yazarak, masonlar hakkında gördüklerini ve düşündüklerini anlatmak. Masonbaşı Fikret Çeltikçi ve 

diğer mason yazarların hiçbirinde Morgan’a, Taxil 'e yapılanlara yönelik en ufak bir rahatsızlık yok. 

Masonların sürekli yineledikleri tolerans, hoşgörü yok, tersine eleştiriye tahammülsüzlük ve şiddet… 

ABD’nin Kuruluşunda İnsan ve Uyuşturucu Ticareti Yapan Masonlar 

Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunda Mason Tarikatı’nın örgütü ve önderlerinin büyük etkisi 

olduğu kesin. Kesin olan bir başka gerçek de, dünyanın sayıca en büyük Mason Tarikatı üyelerinin 

ırkçılığının altında, köle ticareti de var.   

Amerikan Devrimi başladığında, Benjamin Franklin ve Fransız mason seçkinleri bir avuç aile ile birlikte 

Charleston'da Newport Limanında köle ticaretini yönetirler. Buradan elde edilen gelir, ordunun 

silahlanması, donatılması için kullanılır.  

                                                           
132

 (L.Zelchenko, 1962, s. 2548-2549) 
133

 (Çeltikçi, 1982, s. 224) 
134

 Bu çalışmamdan söz ettiğim hemen hemen tüm arkadaşlarım, çok tehlikeli bir iş yaptığımı, masonların bunu 
bana ödeteceklerini, vazgeçmemi söylediler. Bir şey yaparlar/yapabilirler ayrı konu ama toplumdaki 
görüntüleri ve yarattıkları algı bu! 
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Franklin ve mason biraderleri, kapitalizm ve köle ticaretini amaç olarak görmüşlerdi. ABD’nin en güçlü 

birkaç bankasının köklerinde, New England eyaletinde köle ve afyon ticareti yapan gemilerin 

sigortacılığı var. Bu sayede anapara oluşturdular. Amerika demiryolu afyon ve köle ticareti ile finanse 

edilmiş, telefon ve iletişim bu yolla geliştirilmiş. 135 

Masonların İnsanlık Suçu, En Büyük ahlaksızlık; Irkçılık 

Masonbaşı Sahir Erman;   

“Unutmamak gerekir ki, din, siyaset, ırk, dil, milliyet, hatta teknolojik 

ilerleme ve iktisadi refah farklılıklarına rağmen, bütün insanları 

birleştiren en önemli bağ, aynı bir cinse mensup olma ve – sırf bu 

sebeple- aynı haklara sahip bulunma şuurudur ve bu şuurun 

gelişmesinde ve uygulamaya konulmasında masonların Skoç Ritinin 

geliştirdiği ahlak sisteminin katkıları pek büyük olmuştur.Ritimizin ahlak 

sistemi, her bakımdan “hür” olan insanı yaratmak gayesine yöneliktir, 

çünkü ancak böyle bir insandır ki, insanlar tarafından icat olunan sun’i 

farklılıkları ve yaratılan sınırları yıkabilir ve aynı bir cinse mensup olma 

şuurunun yerleşmesine yardımcı olabilir.” 136   

 

 

 

Resim 35. Yüksek Şûra Baş masonu Sahir Erman 

33.° mason Celil Lâyıktez;   

“Masonluk da ırkçılıktan nasibini almıştır. Her ne kadar İngiltere, İskoçya ve İrlanda Bü. Localarının 

yasalarında ırk ayırımına izin veren bir madde olmayıp, aksine tüm insanların kardeşliği 

vurgulanıyorsa da, masonluk İngiliz müstemlekelerine yayılır yayılmaz, ırk sorunu kendini göstermiştir. 

Afrika ve Asya'da, beyaz derili, Avrupa kökenli olmayanlar localara giremiyorlardı. (…)   

19. yüzyılda, beyaz ırktan olmayanlar, istisnai ve tek tük olarak localara kabul edilmeye 

başlanmışlardı. Bu durum zaten müstemleke politikasının bir icabıydı. Zengin yerli ailelerin 

çocukları İngiltere'nin ünlü üniversitelerinde okuyor, müstemlekelerin yönetiminde ve yerel 

orduların üst kademelerinde gittikçe artan sayıda görev alıyorlardı; bu kişilere locaların kapılarını 

kapamak Büyük Britanya İmparatorluğu’nun çıkarlarına ters düşerdi.   

 

İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ile değişen dünyamızda, İngiliz localarından ırkçılık tamamen 

silinmiştir.137 

 

ABD'de ise ırkçılık hâlâ yaşanan insanlık dışı çirkin bir olaydır ve bu durum localara da 

yansımaktadır. Yasalarında olmamakla beraber, beyazların locaları siyah derilileri tekris etmeyi ret 

etmektedir. Locaların iç huzurunu bozabilecek ziyaretçi masonları dahi localarına kabul etmeme 

salahiyetine sahip Üstadı Muhteremler, aynı maddeye dayanarak siyahların tekrisini önlemektedirler.  

                                                           
135

 (Sora, 2003, s. 7) 
136

 (Erman, 2008, s. 248) 
137

 Çalımamızın tüm kitaplarında anlattığım budur. Emperyalistler, sömürülecek ülkelerde, işlerine yarayacak 
kişileri, mason tarikatı sayesinde devşirirler.  
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Bu ırkçılık maalesef ziyaretçileri de kapsayabilmekte ve örneğin, Nijeryalı muntazam bir kardeş, 

özellikle Güney eyaletlerinde, ziyaretçi olarak bir locaya kabul edilmeyebilmektedir. Bu duruma 

tepki olarak, zencilere özel, gayri muntazam Prince Hall masonluğu doğmuştur.”138 

 

Mason Sahir Erman’ın ve masonluğu bir ahlaki eğitim diye savunan tüm masonların, Amerikalı ve 

İngiliz kardeşlerinin Afrika’da yaptıkları insanlık suçu, ırkçılık ve insan ticareti, en büyük ahlaksızlığa 

ne derler? Günümüzde toplam mason sayısının çok büyük kısmını oluşturan Amerikalı masonların 

ırkçılığı, en büyük ahlaksızlıktır.  İşte masonluk budur. 

Siyahilerin Locaları, Prince Hall Locaları  

Amerika masonluğunda ırkçılığa ayrı bir bölüm ayrılması zorunludur. Belirttiğimiz gibi sayısal üye 

anlamında, masonlukta dünyanın açık ara en büyük gücü Amerika’dadır; 2,5 milyon beyaz mason 

bulunmaktadır.   “Bütün insanlık için sevgi tapınağı yapmak ülküsü” ile bir araya gelen kardeşler, 

Avrupa’daki etnik ve dini ayrımcılıklarına, Amerika’da ırkçılığı, ırk temelinde ayrımcılığı eklemişler. 

Masonluk öğretisini kabul ediyorlar ama siyahileri insan saymıyorlar. Evrenselliği boş verin, ırkçılık 

dünyanın en büyük insanlık suçu ve ahlaksızlığıdır! Masonların ezici çoğunluğu halen ırkçı.   

 

Prince Hall isimli siyahi Amerikalı 1775 yılında mason olan ilk siyahi Amerikalı. Sonrasında 11 siyahi 

daha mason olur.  İrlanda Büyük Locasına bağlı, Askeri Locanın Üstadı Muhteremi John Batt 'ın verdiği 

özel izinle Afrikalılar Locası kurulur. Ancak sınırlı izinle kurulduğu için yeni üye alamaz ve terfi 

yapamaz. Bu işlemler, Avrupa’daki localarda yapılır ve Amerika siyahi masonların sayısı artar. Prince 

Hall isimli siyahi Çavuş, Boston Büyük Locasına tam yetkili bir loca kurmak amacıyla Kuruluş Belgesi 

(berat) almak için başvurur ama olumlu yanıt alamaz.  

 

Bunun üzerine, Prince Hall, İngiltere Büyük Locası  (modernler) 

başvurur ve 1784 tarihinde Afrikalılar Locasına Kuruluş Belgesi alır. 

Ancak iç savaş dönemidir ve Kuruluş Belgesi İngiltere’den 3 yıl 

sonra bir gemi kaptanı sayesinde gelir.  

 

Afrikalılar Locası 1791’de kendisini, Büyük Loca düzeyine getirir ve 

localar kurar. Prince Hall büyük usta olur, ömrünün sonuna kadar 

da bu görevde kalır.  Afrikalılar Büyük Locasından sonra yeni 

eriştirmeler, loca kuruluşları ve büyük loca kuruluşları yaygınlaşır.  

1808 yılında Kuzey Afrikalılar Büyük Locası, siyahi masonluğuna 

yaptığı katkılardan ötürü, Prince Hall anısına adını değiştirir ve 

Prince Hall Büyük Locası olur. Sonrasında bütün siyahi Büyük  

 

Resim 36. Prince Hall 

 

Localar adlarını değiştirirler ve Prince Hall adını alırlar.  

Prince Hall Büyük Localarını, Amerika’nın beyaz büyük locaları tanımaz, başvuruları sürekli ret edilir.   

                                                           
138

 (Lâyıktez C. , Dış Temaslar İçin Kılavuz II, Din, Irk, Politika ve Masonik Ziyaret, 1992 ) 
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Amerikalıların seri katil, ırkçı Baş masonları Albert Pike;   

“Bana öğretilen yükümlülükler, zenciler değil, beyazlar içindir. Zencileri Kardeş olarak kabul etmek 

veya Masonluktan ayrılmak gibi bir tercih arasında bırakılırsam; Masonluktan ayrılmayı tercih 

ederim. Olayları akışına bırakmak en iyisidir."139   

 

Bu ahlaksız seri katil, Albert Pike, dünya da, ne acıdır ülkemizde de, masonların baş tacıdır.   

 

Amerikalı beyaz adam masonlarda ırkçılık bir tek siyahi ten ile sınırlı değil. Kızılderili ve Orta/Güney 

Amerika’dan gelen melez esmer Amerikalılar da mason localarına alınmazlar.   

 

Özgür Masonların Baş masonu Murat Ö. Ayfer’den ibretlik itiraf;  

“… Günümüzde bile böyle katı, böylesine çağ dışı kalmış görüşleri koruyan, üstelik bunları 

değiştirmeye hiç yanaşmayan birçok masonun bulunması pek acıdır. Amerikalı masonlar toplam 

mason nüfusunun içinde en büyük sayısal kitleyi oluşturduklarına göre; bu konu, Masonluğa karşıt 

(mason karşıtı) girişimlerde bulunacaklara kullanılabilecek değerli malzeme olsa gerektir.” 140  

 

Masonbaşı Ayfer, insanlık suçunu itiraf ederken, mason olarak utanmıyor, masonluğu sorgulamıyor. 

Tek derdi mason karşıtlarına malzeme verilmesi. Dünyanın en büyük masonik örgütü, ırkçılığın en 

koyusunu yapıyor;  Özgür masonların Baş masonu Ayfer’in ettiği sözlere bakın.  

Ahlak mı dediniz?  Masonlar için önemi var mı? 

 

Yerli masonların sözleri ile masonluğun yanılmaz kutup yıldızı İngiltere Birleşik Büyük Locası da, 

insanlık suçu ırkçılık ile insanlık suçu işlemiştir. İngiltere B. Büyük Locası, 1994 yılında siyahilerin 

localarını mason kabul ediyor, düzenli sayıyor. Ardından İrlanda, İskoçya. Dikkatinizi çekerim, İngiliz 

masonlar 1994’e kadar siyahileri hür kişi, hür insan saymıyor ve mason olarak tanımıyorlar. İşte 

masonların yanılmaz “Kutup Yıldızı” İngiltere B. Büyük Locası ırkçılığı, yani ahlaksızlığı. 

 

Amerika’da beyazların 51 Büyük Locasından, 17’si tam, 6’sı yalnızca ziyaret, 5’inin düzeyi belirsiz 

olarak siyahilerin Prince Hall localarını tanımakta, 21’si asla tanımamaktadır. Amerika’da yaklaşık 300 

bin siyahi mason olduğu sanılmakta.  

 

Amerika’da siyahi masonlar, Büyük Locası yapısı içinde beyazlarla birlikte olamadıkları gibi, üst/yan 

dereceler denen Yüksek Şûraya, beyazlar siyahları localarına almazlar. Beyazlar için, Kuzey Yetki Alanı 

ve Güney Yetki Alanı Yüksek Şûraları varken ve tüm Yüksek Şûralar, onlardan onay ve kuruluş beratı 

almak zorunda iken; siyahların gene ayrı bir Yüksek Şûra yapılanmaları var.  

                                                           
139

  (Ayan, Zenci Prince Hall Masonluğu, 2000, s. 85) Referans verdiğimiz Tamer Ayan, bu çalışmasının başlığında 
ve sürekli olarak da yazının içinde “zenci/negro” sözcüğünü kullanmakta. Oysa günümüzde “zenci” sözcüğü 
de hakaret anlamı taşıyan ırkçı bir ifadedir. Doğrusu siyahi demektir. 2000 yılında bir Türk mason da, ırkçılığı 
eleştirirken, ırkçılık yapmakta. Bilinçsizlik mi, Amerilkalı kardeşlerinin etkisinde kalmak mı? 

140
 (Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, 1995, 2. Baskı, s. 392) 
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Resim 37. Prince Hall Locası Masonları 

ABD’de beyazlar için var olan iki Yüksek Şûra (Kuzey ve Güney) bünyesindeki Yüksek Şûralar,  

Siyahilerden derecelerini almış Siyahi Masonları localarına sokmazlar. İnsandan sayılmazlar ki mason 

olabilsinler. Yani ırkçılık suçu, Yüksek Şûralara devam eden tüm masonlara bulaşmış bulunmaktadır.  

 

HKEMBL Masonbaşı yardımcılarından, Hür Masonların yücelterek sahip çıktıkları, Araştırma Locasının 

başı yaptıkları, 33.° mason Tamer Ayan, Siyahileri insandan mı saymıyor yoksa çok mu cahil?  ABD’de 

siyahilerin Yüksek Şûra otoritesini görmüyor;  

“İkinci Yüksek Şûra, Ana Yüksek Şûradan alınan patentle, 22 Eylül 1804 tarihinde Hâkim Büyük Amir 

Kont Grasse-Tilly tarafından Paris'te tesis edilir.  (…)  

Aynı Yüksek Şûranın Skoç Riti âlemindeki bir adı da Güney Jurisdiksiyonu’dur. Bu ad, ilk Yüksek Şûrayı 

daha sonra kurulacak olan Kuzey Jurisdiksiyonundan ayırmak amacıyla kullanılacaktır.”141 

 

Oysa Amerika’da siyahlar için de bir Yüksek Şûra var (http://www.uscsjpha-dc.org/). 

 Irkçı, Seri Katil 33.° Albert Pike 

Amerika masonluğunun simge isimlerinden, yerli masonların yarı Tanrı saydıkları adam Albert Pike, 

ırkçı, seri katil bir faşisttir. İç Savaşta Kızılderililere karşı yaptığı vahşi katliamlar, insanlık suçu 

mahkeme kararları ile kesinleşmiş, ırkçı ve köleci Güney Ordusunda subay 

olarak görev yapan Baş mason Albert Pike.  

 

Mason tarikatına girip, gizlerini (sırlarını) açığa çıkaran Fransız Leo Taxil ’den, 

masonların yarı tanrısı Albert Pike;  

“1809 Boston doğumlu olan Albert Pike, Amerikan İç Savaşı'nda general 

ünvanlıyla vazife almıştır. Kurduğu gerilla birlikleriyle insanın kanını 

donduracak cinayetlere imza atmış ve bundan dolayı İngiliz İmparatorluğu'nun 

baskıları ve Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis'in (1809-1889) gayretleri 

neticesinde ordudan atılıp birlikleri dağıtılarak kendisi hapis cezasına 

çarptırılmıştır.                                    

  

Resim 38. Belinde kanlı kılıcı ve mason dış giysisi içinde Albert Pike 

                                                           
141

 (Ayan, Çift Başlıklı Kartal, Anadolu'dan Skoç Ritine, 1998, s. 470) 

http://www.uscsjpha-dc.org/
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Fakat Pike, bir farmason olan Amerikan Başkanı Andrew Johnson (1808-1875) tarafından affedilerek  

“Little Rock”ta bulunan çiftliğine güya sürgüne gönderilmiştir. 

 

Gizli İlluminati cemiyetinin azası olan bu cani general -muhtemelen irtikâp ettiği cinayetlerin hediyesi 

olarak- bu sürgün sırasında 33. dereceye yükseltilmiştir. Pike aynı zamanda Amerika'da zencileri kırıp 

geçiren ırkçı Ku Klux Klan çetesinin kurucularındandır.   

 

Masonların Dünya hâkimiyeti hakkında plânlar yapan ve bu plânlarını, 15 Ağustos 1871 tarihli 

mektubunda -kendisi gibi İlluminati olan- İtalyan devlet adamı Mazzini ile paylaşan Pike, bu 

hâkimiyetin tahakkukunun zaman içinde çıkarılacak üç dünya savaşma mütevakkıf olduğunu ve bu 

savaşların neticelerinde de aşağıda yazılanların hedeflenmesi gerektiğini söyler: Bu savaş ve hedefler 

şunlardır:  

Birinci Dünya Savaşı ve neticesinde, içinde Rus Çarlığının da bulunduğu, masonların dünya 

hâkimiyetine mâni olan Avrupa'daki son imparatorlukların yıkılarak Komünizm vâsıtasıyla Ateizme 

revaç verilip onun yayılmasının sağlanması. 

 

İkinci Dünya Savaşı ve neticesinde Avrupa'nın siyasi ve İktisâdi noktalardan zayıflatılarak Komünizmin 

güçlendirilmesi suretiyle bu iki kutbun karşı karşıya getirilmesi, aşırı Avrupa milliyetçiliği ile (Nazizm ve 

Faşizm) Yahudi ırkçılığı (Siyonizm) arasındaki tansiyonun yükseltilmesi ve Filistin'de bir Yahudi 

Devleti'nin kurulması. 

 

Bu Yahudi Devleti'nin tesisi dolayısıyla, eskiden beri güçlü devletlerin alâkasını celbeden Orta Doğu'da 

gerginliğin artırılması ve bütün güç odaklarının içinde yer alacağı bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkarılması, 

neticesinde de İslam ve Siyonizm'in birbirini yok etmesi. 

Bu hedeflere gerçekleştirilebilirse masonluğun Dünya hâkimiyetinin önünde hiçbir engel 

kalmayacaktır.  

 (Bu mektubun tam metni ve tarih boyunca masonların emelleriyle birlikte gizli cemiyetlerinin 

faaliyetleri hakkında tafsilât için bkz. Jüri Una, Under Ilie Sign of fite Scorpiotı, Stockholm 2002, sh.53 

vd.)”142 

 

33.° mason Mehmet Tuncay Birand, gerçeği eğip bükerek Pike’ın ellerindeki kanı silmeye çalışıyor; 

“Pike’ın Kızılderililerle ilişkiler konusuna hâkimiyeti bilinmekteydi. Bu nedenle, Kızılderili kabilelerini 

ziyaret ederek onları Konfederasyona katılmaya ikna etmekle görevlendirildi. Kızılderili bölgelerine 

yaptığı sayısız ziyaret sonunda aralarında Komançi’ler, Creek’ler, Choctaw’lar, Chickasavv’lar ve 

Seminole’lerin yar aldığı kabilelerle dokuz antlaşma imzaladı. Dönüşünde kendisine Tuğgeneral 

rütbesi verildi. Kuzeyliler ile yapılan Pea Ridge savaşında, diğer güneyli komutan Van Dorn’un 

kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra Pike’ın komutası altındaki bazı Kızılderili kabileler kontrolden 

çıkarak savaş suçu olarak telakki edilebilecek davranışlar sergilediler. 
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  (Taxil, 2008, s. 13) 
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Savaş sonrasında komutanlar arasında anlaşmazlıklar baş gösterdi. Pike bir istifa mektubu yazarak 

mektubun bizzat Başkan Davis’e iletilmesini istedi. İsteği yerine getirilmedi. Pike Texas’a kaçmak 

zorunda kaldı. Yakalanarak Washington ‘dan  Kansas’a getirildi. Burada istifasının kabul edildiği 

bildirilerek serbest bırakıldı. Pike, Little Rock’a ailesinin yanına geri döndü.”143    

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu bir mühendis olarak, ODTÜ’lü bir öğretim üyesinin, 

tarihi gerçekleri bu kadar rahatlıkla çarpıtmasından, insanlık suçunu gizlemeye çalışmasından 

üzüntü duydum. Baş mason Albert Pike, Kızılderili avcısı, seri katildir; dünyanın en etkin masonik 

organizasyonda en tepelere yükselmiş, tüm Yüksek Şûralarda yazdığı erkânlar kullanılan, ülkemizde 

başta Sebataycı masonlar olmak üzere, masonların,  önünde yerlere kadar eğildiği ahlaksız seri 

katildir. HKEMBL’nın Mimar Sinan Dergisi baş yayımcısı Ahmet Şenkut bakın nasıl övüyor yarı 

Tanrısını; “İyi bir hukukçu, iyi bir şair, iyi bir hatip, amansız bir maceracı ve iyi bir mason.”144 

 

“Bir müddet sonra Skoç Masonluğunun büyüsüne kapılan Albert Pike önünde uzanan ufukları görerek 

bütün diğer iş ve hobilerini bir kenara bırakıp EKSR'nin Hâkim Büyük Âmiri seçildikten sonra ölene 

kadar kendini Skoç Ritine adamış, Herkül gibi büyük işler yapmıştır. Skoç Ritinin organizasyonunu 

tepeden tırnağa yeniden düzenlemiş, dereceleri revize ederek yeniden yazmış, dağlar gibi mektuplar 

kaleme almış, mektuplara cevapvermiş, sonunda " bir ahşap kulübe olarak aldığı Skoç Ritini mermer 

bir saray olarak" bırakmıştır.”145 

 
Mason Ahmet Şenkut, yazısında gerçeği tüm diğer masonlar gibi çarpıtıyor, onun Kızılderili katliamcısı 

olduğunu, sonra Kanada’ya kaçtığını, masonların baskıları sonunda Başkan tarafından af edildiğini 

yazmamış. Cahilliğinden mi? Ahmet Şenkut, HKEMBL İstanbul Bölgesi Araştırma Locası Mimar Sinan 

Araştırma Locasının yöneticisi.  

 

Bugün tüm dünyada Yüksek Şûralar, Türkiye’de de elbette bu katliamcı Amerikalı masonun yazdığı 

kitapları ayin erkânı olarak okumakla ve uygulamaktalar. Süslü Şövalye unvanlarını alabilmek için bir 

birlerini ezerek yükselmekte, yarı Tanrı kabul ettikleri 33.° masonların önünde eğilip, bükülmekteler. 

 

Albert Pike, kitabının önsözünde bu bir kutsal kitap değil diyor, bilinçaltlarına, kutsal kitap olduğu 

mesajını yollayarak. Mason Ahmet Şenkut da mesajı alıyor;  

“Albert Pike Skoç Ritinin kutsal kitabı sayılabilecek olan "MORALS ve DOGMA" yı yazmıştır. Bu kitabın 

içindeki bilgiler o kadar derin ve çoktur ki, bunlann üstüne birçok kitap yazılmış ve yazılmaktadır. 

Bütün Masonlara Pike'ın bu başyapıtını okuması ve etüd etmesi tavsiye edilir. Ancak 1871 deki ilk 

baskısından beri, kitabın başında yeralan ve Yüksek Şûranın onaylamış olduğu önsözün de mutlaka 

okunması istenir. Kitabın bütün baskılannda mevcut olan bu önsöz halen de geçerliliğini 

korumaktadır.”146 
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 (Birand, 2015, s. 153) 
144

 (Şenkut, Albert Pike, 2011, s. 26) 
145

  (Şenkut, Albert Pike, 2011, s. 27) 
146

 (Şenkut, Albert Pike, 2011, s. 27) 
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TDK Sözlüğünde “kutsal” sözcüğü için bakın ne yazıyor: 

“sıfat, din b. (***) 

1. sıfat, din b. (***) Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes 

2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut 

"Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım." - H. E. Adıvar 

3. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen 

"Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur." - N. Cumalı 

4. felsefe Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan” 

Ahmet Şenkut en tepedeki masonlardan, masonları yönlendiren dergilerinin baş sorumlusu ve 

yönetim kurulu üyesi. Masonların tapındığı Alpert Pike, hangi Tanrının, hangi dinin kutsal kitabını 

getirdi ya da yazdı?  Masonlar yanıtlayınız! 

 

33.° mason Mehmet Tuncay Birand; 

“Pike ’ın Ku Klux Klan cemiyeti üyeliği konusu da çok tartışılmıştır Ku Klux Klan cemiyetinin üyesi 

olduğuna da olmadığına dair çok şey söylenmiştir. Ancak, üyesi olmuş da olsa, cemiyetin kurucuları 

arasında bulunmadığı kabul görmüştür. Aslında, Ku Klux Klan o devirde sosyal bir cemiyet olma 

gayesini taşıyordu. Daha sonraları cemiyet yeniden yapılandığında temel amaç değişmiştir. Ancak bu 

bağlamda, Pike ’ın 1868 yılında Demokratik Parti tarafları olduğunu da hatırlamakta da yarar var. 

Demokratik Parti’nin o günkü söylemi “bu ülkeyi sadece ve sadece beyazlar idare edecek’ idi.  

 

Güney’de, günümüzün yüksek insanlık ideallerine ters de olsa, o devrin ve o coğrafyanın değer 

yargılan göz önüne alındığında, söz konusu cemiyetten, toplumun önemli bir bölümünün geçerli bir 

amacı doğrultusunda yararlanılmasında fazla yadırganacak bir taraf olmadığı düşünülebilir.”147 

 

Kızılderili katliamcısını savunan bir masonun, Ku Klux Klan’ı da aklaması şaşırtıcı değil elbette. İbretle 

mason ahlakını görüyoruz. Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. Mehmet Tuncay Birand bu sözlerini 

31.° ve üstü masonların katılabilecekleri veya okuyabilecekleri ortamlarda söylüyor. Bütün bunlar iç 

toplantıları. Herkese açık toplantılarda değil! 

 

İç savaşı Kuzeylilerin kazanmasından sonra Albert Pike Kanada’ya kaçar. Adi bir suçlu olarak! Amerika 

masonluğunun en üst düzeyde 67 mason, Başkan Johnson’a bir af talebi ile başvururlar. Biraderlerini 

kurtarmanın peşindeler. İnsanlık suçları, ahlak umrunda mı masonların? 

    

 

 

                                                           
147

 Prof. Dr. Mehmet Tuncay Birand, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde okuduğum yıllarda ve 
devamında, Bölümün hocalarındandı. Daha sonra ODTÜ Rektör Yardımcılığı da yaptı. O zamanlar ve 
sonrasında saygı duyardım. Mason tarikatında rastladığım ve sonrasında Yüksek Şûrada 33.° olduğunu 
duyduğumda saygım sıfıra yaklaşmakla beraber, geçmişin hatırına hâlâ bir şeyler kalmıştı. Ama Albert Pike 
için yazdığı makalesindeki ifadeleri kanımı dondurdu. Hele ODTÜ kültürü içinde yetişmiş bir insandan bunları 
okumak, beni çok üzdü. Demek ki, 33.°’ye kadar alınan masonluk eğitimi, ODTÜ’nün insana saygı, sevgi 
birikimini ve bilimsel düşünce eğitimini silip, süpürmüş. Kendisine saygı ve sevgi içinde “Hocam…” dediğim 
anlar aklıma geliyor, üzülüyorum. Kardeşi Prof. Dr. Ahmet Altay Birand da ODTÜ Mühendislik Fak. Eski 
dekanlarından. Her ikisi de Yüksek Şûra 33.° masonları. 33 kişiden ikisi ağabey-kardeş. Mason Tarikatında 
soya dayalı iktidarın bir örneği. 
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Amerika Petrolcüsü,  33.° Baş mason Enver Necdet Egeran;  

“6 - Masonluk, üyeleri arasında din, ırk, dil, inanç, görüş, mevki ve sosyal durum ayırımı gözetilmesini 

kabul etmez; üyelerinin, iyi ve doğru, onurlu, ahlaklı ve namuslu olgun insan olmalarını ister.”148 

 

Orhan Gencebay şarkısı dilime yerleşiyor, “Yalaaaan… Yalan. 

Günümüzde  

Amerika da günümüzde masonluk, diğer Batı ülkelerinde ve Türkiye de olduğu gibi hızla geriliyor, üye 

kaybediyor.  

 

Amerika’da masonluk, ülke nüfusu içinde yüksek oranlara ve devlet siyasetinde en üst güce erişmiş 

olmakla birlikte, günümüzde artık, yararlı kullanışlı olma durumunu yitirmiş ve toplumun da 

gündeminden hızla çıkıyor.  

 

1929’da, New York da 346.413 beyaz mason varken, 2018’de, 54.000 beyaz mason üye var. Mason 

sayısı II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1957 de 307.323'e kadar bir kez daha yükselip sonra derin düşüşe 

başlamış.  

 

Amerika masonluğunda, diğer emperyalist ülkelerin masonluğunda olduğu gibi, localar resmi dil olan 

İngilizce ile toplanır. Amerika da ana dili İspanyolca olan nüfusun büyüklüğünü dikkate aldığımızda, 

Amerikalı masonların resmi dile bağlılıklarını daha iyi anlayabiliriz.  

Mason Tarikatı ana ülke olan Yahudi-Hıristiyan karakterindeki Batının emperyalist ülkelerinde milli 

karakter taşır. Dil bunun en iyi göstergesi. 

 

Amerika’daki Büyük Localarda, 1800’lerde Fransız, İtalyan, İspanyolların kurdukları localarda, kendi 

dilleri ile toplanmalarına izin veriliyor. II. Dünya savaşından sonra kurulan localar, İngilizce çalışmak 

zorundalar. Farklı uluslardan olan masonlar ayrı loca kurabilirler ama kendi ana dilleriyle değil, 

yalnızca Amerika İngilizcesi ile çalışmalarını sürdürmek kaydıyla.  

Columbia Bölge Büyük Locası ve Türkiye’den HKEMBL ile Yakın İlişkileri 

Bunun bir tek kural dışı uygulaması var; Washington başkentinde kurulu Columbia Bölgesi Büyük 

Locası (Grand Lodge of District of Columbia) (CBBL). Amerika’ya gelen siyasi, bürokrat ve askeri 

yetkilileri, görevlileri, öğrencileri  mason yaparak devşirmek görevi ile Amerika derin devleti ile 

birlikte çalışan bir büyük loca.  

 

CBBL ‘nen Amerikan emperyalizmi için yurtdışını hedefleyerek çalışması Robert Bagir Heyat’ın BBL’na 

katılması, baş mason yardımcısı olarak atanması ile başar ve sonra baş mason olmasıyla etkin 

olmasıyla sürer.   

 

 

 

                                                           
148

 (Egeran, Gerçek Yüzüyle Masonluk, 2015, s. 23) 
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Bagir Heyet, Humeyni öncesi İran’da önemli bir bürokrattır. Aslen İran Azerbaycan Türklerinden ve 

Müslüman.  İran masonluğunda, Amerika’nın ajanı olarak bilinen ve yükselmiş; Şah Pehlevi’nin kasası 

olarak da bilinen bir kıdemli mason. O dönemde İran’ın Petrol Şirketi, Farsça “Şirket-i Neft”, Türkçe 

“İran Ulusal Petrol Şirketi”, İngilizcesi “National Iranian Oil Company”.   

Humeyni İktidara gelince, İran da CIA ile ilişkileri açığa çıktığı için, İran’dan Amerika’ya kaçar, 

Amerika’da din ve isim değiştirip;  Hıristiyan Robert Heyat adını alır.   

 

Amerika’da önce İran’dan kaçmış İranlı Farsların egemen olduğu, İran Büyük Locasına katılır, baş 

mason seçimlerinde aday olur, seçimleri kaybeder, dışlanır. Sonra CBBL da görev alır.  

 

Robert Heyat Baş masonluğunda, Columbia Bölge Büyük Locası bünyesinde yaklaşık 40 farklı dilde 

toplanan, çalışan localar kuruluyor. Bu localar aracılığıyla öncelikle SSCB dağıldıktan sonra kurulan 

Balkan Ülkeleri ve Kafkas ülkeleri ile Portekiz, Fas gibi ülkelerde etkili olmaya çalışıyor. Robert 

Heyat’ın HKEMBL baş ve kıdemli masonları ile de yakın ilişkileri, Ermeni kökenliler ile birlikte Amerika 

da loca kurmak, Romanya ve Azerbaycan da faaliyetleri var.  

 

No Loca İsmi Büyük Loca Toplandığı Şehir Dil  

1 Nur2000   Columbia Bölge   Washington   İngilizce – Türkçe   

Amerika’da Türkler için kurulduğu söylenen, ancak kurucu ve üyelerinin çoğunun 

Ermeni olduğu loca.  Bazı toplantılarını Türkçe yaptığı söyleniyor. 

2 Anatolia New York New York   İngilizce    

Türklerin kurduğu ancak, bağlı oldukları New York Büyük Locasının kuralları gereği 

dili zorunlu olarak İngilizce olan loca. 
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Fotoğraflarla Mason Tarikatının Küresel Onay Merkezleri 

Büyük Locaların Patronu, Onay merkezleri    

İngiliz masonluğunun, İngiltere Birleşik Büyük Locası 

 
   Resim 39. İngiltere BBL 

Fransız masonluğunun,  Fransa Büyük Doğusu  

 
Resim 40. Fransa BD 

 

Yüksek Şûraların Patronu, Onay Merkezi, ABD EKSR Güney Yetki Alanı 

 

Resim 41. Amerika Güney Yetki Alanı



 

Masonluğun Dini Kökeni ve Öğretisi   

Mason Tarikatı Dini Köken ve Öğretisi, bir birini belirleyen, ilişik kavramlar olduğu için, aynı başlık 

altında işliyorum   

Dinsellik ve Mistizm  

Toplumlar, tarihin derinliklerinden getirdikleri söylenceler (efsaneler), inançlar, eskicil simgelerle 

yaşamı anlamakta,  toplumsal birlikteliğini sağlamaktadır. 20. yy’in başında psikiyatri ve toplum bilim, 

yalın pozitivizmin mesajları insanlara ulaştıramadığını, tarihin içinden gelen ortak kavramlara 

gereksinim duyulduğunu ortaya koydu.  Bu görüşü iki bilim insanından paylaşımla daha açık olarak 

anlayabiliriz. 

 

Toplumbilim alanında akademisyen 32.° mason Metin Heper149;   

“… oysa din ve dolayısıyla kutsallık olgusunun toplumsal yapının önemli boyutlarını oluşturdukları ve 

bu yüzden Aydınlanmacı düşünürlerinin iddia ettikleri gibi dinin ve kutsallık olgusunun birer yanılsama 

değil, toplumsal gerçekler oldukları ifade edilmiştir. (…) 

19. yy ‘da Aydınlanma Çağının din ve dolayısıyla kutsallık olgusu ile ilgili düşüncesine tepki dört ana 

başlık altında özetlenebilir. Birincisi, din yalnızca soyut düzeyde bir ahlak kurumu değildir; bu 

özelliğinin ötesinde, bünyesinde güven duyma ve bağlanma sembollerini taşıdığı için toplumu bir 

arada tutan hayati bir kurumdur. Ayrıca, nasıl toplumsal düzen için topluluk bağları önemli ise ahlaki 

değerlerin korunabilmesi için de kutsal değerler gereklidir. 1748-1832 yılları arasında yaşamış olan 

İngiliz filozof, iktisatçı ve hukuk kuramcısı Jeremy Bentham'ın belirttiği gibi, hiçbir toplum yalnızca 

faydacı değerler üzerinde ayakta duramaz. Eğer bireylerin ilişkileri, sadece başkaları tarafından 

verilen emirlerle şekilleniyor veya fayda-zarar hesabına istinat eden akitlere dayanıyor, dolayısıyla 

kendilerine kutsiyet atfedilen esaslara istinat etmiyorsa söz konusu ilişkiler kum üzerine yazılmış 

yazılara Benzerler. En küçük bir fiske ile darmadağın olurlar. Aydınlanma Çağı düşünürlerinin 'hatası', 

insanların yalnızca 'akıl yürütme' ve 'fayda' payandaları üzerinde bina edilmiş bir dünya da 

yaşayabileceklerini düşünmüş olmalarıdır”150 

 

Dinler Tarihinin en önemli bilim insanlarından Mircea Eliade;  

“Yani, kendi kültürel ve sosyo-ekonomik muhtevasının dışında, tarihin dışında ”saf bir dinî görüngü" 

mevcut değildir. Çünkü hiçbir "insanî görüngü” yoktur ki, aynı zamanda "tarihî görüngü” olmasın. Her 

dinî tecrübe, özel bir tarihî muhteva içinde ifade edilmiş ve nakledilmiştir. Fakat "dinî” tecrübelerin" 

tarihçiliğini kabul etmek demek; onları, "dinî olmayan birtakım davranış şekillerine" indirmek 

anlamına gelmez. Yani, bir dinî verinin, daima bir tarihî veri olduğunu benimsemek; onu, ekonomik, 

sosyal veya politik bir tarihe inhisar ettirmek demek değildir.  

                                                           
149

 Prof. Dr Metin Heper. Uzun yıllar Bilent Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık yaptıktan sonra, en son 
“Provost” (Rektör Yardımcısı) görevini yaptı. 

150
  (Heper, 2002, s. 86) 
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Modern ilmin aşağıdaki temel prensiplerinden birini asla gözden uzak tutmamalıyız:   ”Fenomeni 

meydana getiren süreçtir.”151 

 

Mason Tarikatı, burjuvazinin iktidar aygıtı olarak toplumsal savaşım içinde yerini alırken,  karşısında, 

feodalizmin egemen sınıfı kraliyet ve aristokrasi ile işbirlikçisi Tanrı adına iktidar erkini elinde tutan 

Katolik Kilisesi vardı.  Mason Tarikatı tarihi kökleri ile birlikte yeniden tanımladığı Haçlı ideolojisini, 

şövalyeliği ve yeni bir inancı önermektedir; Essenilerden, Tapınakçılara tek devlet tek din anlayışı 

içinde, Mason Tarikatının inanç sistemini.   

 

Kavga özünde, Feodalizmin egemen sınıfı Soylular ve Tanrı adına işbirlikçisi Katolik Kilisesi 

karşısında, Kapitalizmin egemen sınıfı Burjuvazi ve Mason Tarikatı. 

 

Mason Tarikatı ile Katolik Kilisesi arasındaki ölümcül kavganın temeli sınıfsaldır ve ekonomiktir.  Papa, 

1723’den başlamak üzere, 20. yy’in başına kadar, sekiz papa tarafından yayınlanmış 16 aforoz 

bildirgesi ile masonluğu lanetlemiş, masonluğa girecek Katoliklerin aforoz edilmiş sayılacağını 

açıklamıştır.  Kimi yerlerde masonlara işkence edilmesine kadar varmıştır baskılar. Katolik Kilisesinin 

bu sert savaşımı, özellikle İspanya ve İtalya’da sonuç almıştır.   

 

Mason Tarikatı, Aydınlanma döneminin bir kurumu olmakla birlikte, dinin toplum içinde gücünü 

doğru olarak anlamış ve öğretisini olabildiğince eskilere, Yahudi-Hıristiyan din ve kültürü çerçevesinde 

eskicil simgelere dayandırmış. Bu nedenledir ki, burjuvazi işbirlikçisi bilim insanlarının ve şehirli 

aydınların kurduğu örgütü, inşaat işçileri, duvarcı ustalarının loncalarını bir kalıp olarak sahiplenmiş. 

Kuruluşunu da olabildiğince belirsiz ve mistik bir geçmişe götürmüştür. Mason Celil Lâyıktez bunu 

şöyle açıklamakta; “Hür masonluk ne zaman, nerede ve neden ilk defa teşkilatlanmıştır?  Bu üç soruya 

tek cevabımız vardır: bilmiyoruz. Şimdiye kadar bu konu üzerine harcamış tüm kâğıt ve mürekkebe 

rağmen, bilmiyoruz. Konu iyi niyetli ancak yöntemleri tartışılır tarihçiler tarafından çıkmaza 

sokulmuştur.”152  Bilinçli olarak masonlar tarafından çıkmaza sokulmuştur. Amaç da budur, belirsiz ve 

olabilen en eski tarihe adresleyebilmek için yöntem de budur. Baş mason Murat Özgen Ayfer; “Bir 

diğer görüş uyarınca ise, Masonluğun Tarihi, ünlü Süleyman Mabedinin yapımıyla birlikte başlamıştır. 

Bu da M.Ö. 10. yüzyıla denk düşer. Masonluk, çağdaş anlamı içinde ve günümüzdeki niteliğiyle 

değerlendirildiğinde, yaklaşık altı bin yıllık bir geçmişi olduğu söylenebilir.“153    

 

Gerçek duvarcı ustalarının Mason Loncaları, Orta Çağ’da 14 - 15. yy 'da yazılmış el yazmalarının nasıl 

yangınla yok edildiğini, yerine iki üç tane el yazması ortaya sürüldüğünü konuştuk.154 Bunlardan, 

Cookies el yazmasında,  Tufan öncesi Âdem çağının, yedinci kuşağında Jabel’in geometri bilimi ile 

masonluğu keşfettiği, Âdemoğlu Habil'in, inşa ettirdiği insanlığın ilk büyük kenti olan Enoch kentinin 

mimarı olduğu yazılı.  

                                                           
151

  (Eliade M. , Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, 1990, s. 7) 
152

 (Lâyıktez, Tarihsel Araştırma Yöntemleri Tarihsel vs., 1990) 
153

 (Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?, 1995, 2. Baskı, s. 156, 158) 
154

 Elyazmalarının en eski ikisi İngiliz Müzesinde (British Museum) korunmaktadır.  En eskisi 1390' larda yazıldığı 
öngörülen Regius Elyazması, diğeri 1410'larda yazıldığı öngörülen Cooke Elyazmasıdır. İngiltere B. Büyük 
Locasının mülkiyetinde bulunan Büyük Loca (Grand Lodge) Elyazması 1583 tarihinde yazılmıştır. Geri 
kalanlar, 17. yüzyılda, büyük bir çoğunluğu ise 18. yüzyılda Büyük Locanın kuruluşundan sonra yazılmışlardır.   
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Bir diğeri Regius ‘da, masonluk mesleğinin temeli olan geometrinin Öklid tarafından yaratıldığı yazılı. 

Bu el yazmaları, yazdığı Anayasa’da yararlanması için Anderson’a verilir. Ancak, Anderson bunlardan 

söz etmez, 1723 anayasasında masonluğu Tevrat’a uygun olarak Âdem’den başlatır.  

 

Masonluğun ilk 3 derecesi Tevrat ve Yahudi inancı üzerine yapılandırılmıştır. Yahudilerin tanrısı,  

masonluk bilgisini Âdem’in kalbine işlediğini söyler, 1738 baskısında ayrıntılara girer. Âdem’in oğulları 

büyüyünce Âdem geometriyi ve mimari bilgileri oğullarına öğretir ve onlar da loca kurarlar. Sonra 

sürer gider; Nuh Peygamber ve oğulları, Musa Peygamber…  Masonlar, hepsini Büyük Üstad sayarlar.  

Sonra da duvarcı ustalarının inşaat, mimarlık yani masonluk bilgileri, Yunanistan, Roma yoluyla 

İngiltere’ye gelir ama Romalılar gidince bu bilgiler kaybolur.155  

 

Sonra birden bire İngiltere’de Anderson biraderin kalbine yeniden mi işlenir ki o da Anayasasına 

yazar?    

  

                                                           
155

 Gerçekte İngilizler mimaride hep çok geriydiler, hala da kıta Avrupasına göre geriler.  
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Kadim Mısır, Hermetik Öğreti 

Masonlar, örgütlenme ve öğretilerinin temelleri sayılan içrek (bâtıni, ezoterik) ve eriştirme (tekris) 

geleneğinin, kadim Mısır’dan başladığı,  Platon üzerinden masonlara geldiği söylerler. Ancak, mason 

tarikatının kadim Mısır ile hiçbir ilişkisi yoktur, geleneği ve yöntemleri gerçekte kadim Mısır’dan almış 

olan Orta Doğu Yahudi ve Müslüman tarikatlarıdır, masonlar da onlardan almışlardır. Mason 

Tarikatının kurucuları, kökenlerini ne kadar eskiye götürürlerse, Katolik Kilisesi karşısında o kadar 

güçlü olacaklarını ve toplumları etkileme gücüne ulaşacaklarını bilmekteydiler. Tarikat öğretisi de 

böyle kurulur zaten, söylenceler, gerçek üstü öyküler; inanmak ve inandırmak.  Mircea Eliade bunu 

şöyle açıklıyor; “Aslında, İtalyan hümanistleri ve Marsile Ficin tarafından yeniden gündeme getirilen 

Mısır kökenli hermetism ve güneş sembolü, Galileo ve Copernic’in keşiflerinden sonra olağanüstü bir 

rağbet görmüştü. (…)  

Yani bu ortaçağ ilmine karşı, güneş sembolünün zaferini gösteriyordu. Kısacası, Hermetik geleneğin 

ortaçağ kilisesinin taşralığına karşı bir öç almasıydı bu... (Çünkü Hermetik gelenek, Musa'dan 

Orphee'den Zerdüşt'ten, Pythagoras’tan ve Platon'dan önce esas ve saygıya lâyık kabul 

ediliyordu).”156 

  

Mason tapınağında Güneş ve Ay locada Doğuda yer alırlar ve locada tüm lambalar kapalı olsa bile 

Güneş ve Ay simgeleri ışıldarlar. Kişioğlu başını göğe çevirdikten sonra, en güçlü tanrı olarak Güneşe 

inanmıştır. Güneşin yanında da, geceleri aydınlatan, bazen kaybolup (ölüp), sonra geri gelen (yeniden 

doğan) Ay güçlü tanrıdır. Mircea Eliade; “Güneş her zaman olduğu gibi aynı kalır ve asla bir "oluşum" 

içine girmez. Oysa ay, büyür, küçülür, kaybolur, tüm evrene hükmeden oluşum, doğum ve ölüm 

yasasına boyun eğer. İnsan gibi ayın da duygusal bir "tarihi" vardır; çünkü insan gibi ayın da ölümle 

noktalanan çöküş dönemi vardır. Ay üç gece boyunca yıldızlı gökte görünmez. Ama bu "ölümün" 

ardından yeniden doğuş gelir: "yeni ay". Ayın karanlıklara gömülmesi kesin bir son değildir.”157 

 

Tek tanrılı dinlerden sonra da, eskicil bilinçaltında Güneş ve Ay etkisi hiçbir zaman yok olmamıştır. 

Batılılar, kendilerinin güneşi izlediklerini söylerler, Amerika’yı işgal eden beyaz adam da Güneşi 

izlemiştir. Onlar güneşin çocuklarıdırlar ve Güneş gibi Doğudan gelip Batıya giderler.   

  

Tarihçiler, Yahudi inanç ve kültürü için, toplayıcı tanımını kullanırlar. Kendilerinin üretmediği ama 

öğrendikleri birçok simge, kültürel değer, inanç öykülerini alıp, benimsemiş ve sonra da kendilerinin 

olarak sunmuşlardır.  

Toplumumuzda Davut Yıldızı olarak bilinen iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan yıldız bile Yahudilerin 

tarih sahnesine çıkmalarından çok önceleri, Orta Asya ve Anadolu uygarlıkları tarafından üretilmiş ve 

simge olarak kullanılmaktaydı.158 Köklerinde fazlasıyla Yahudilik olan Mason Tarikatı da benzer 

yöntemi izler. İşine yarayacağı her şeyi sahiplenir. Bunu da masonluk seçicidir (eklektiktir) derler. 

 

Masonluğun öğretisi içinde temel kavramlardan Eriştirme törenine bakalım.  

                                                           
156

 (Eliade M. , Dinler Tarihine Giriş, s. 97-98) 
157

 (Eliade M. , Dinler Tarihine Giriş, s. 23) 
158

 Muazzez İlmiye Çığ’ın, “Kur'an İncil ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni” kitabında buna dair çok örnek 
bulabilirsiniz. 
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Eriştirme (tekris) 

Tarih içinden gelen tüm içrek yapılar, öğretiyi ve bilgiyi derecelendirip gizleyerek, kişiyi öğretisi 

doğrultusunda olgunlaştırıp, biçimlendirerek kademe kademe verir. Bu sürecin başlangıcı olarak, kişiyi 

içine alırken özel bir giriş töreni uygular. Geçmiş yaşamı kapatıp, yeni bir yaşama başlatır. Mircea 

Eliade’dan okuyalım;  

 

“Giriş töreni ile genellikle şifahi öğretiler ve kurallar anlaşılmaktadır. Bunlar sayesinde, giriş 

konusunda, dinî ve sosyal statünün köklü bir değişikliği elde edilmektedir. Felsefe dili ile konuşmak 

gerekirse, giriş, varoluş rejiminin ontolojik olgunluğuna denk düşmektedir. Tecrübelerinin sonunda bir 

dine veya düşünceye yeni girmiş olan birisi, girişten öncekinden tamamen farklı bir hayattan 

yararlanmaktadır: Artık o, tamamen başka bir şeydir. (…)  

 

Gizli Cemiyetler: 

Avusturalya'da olduğu gibi Arkaik (eskicil) düzeydeki kültürde erginlik giriş töreni, bütün adayların 

ulaşamadığı, ‘çok derecelik’ ihtiva etmektedir. Bu, kutsalın, ilk açıklamalarla tükenmeyeceğini 

göstermektedir. Tecrübenin ve dinî bilginin derinleşmesi, cemaatin dışında özel bir temayül veya bir 

irade ve zekâ gücü istemektedir.  (…)  

 

Giriş merasimi ile ilgili ölüm aynı zamanda tabiî insanın yani kültürsüz insanın sonunu belirtmekte ve 

yeni bir hayat modeline geçişi göstermektedir. Yani, sadece, doğrudan doğruya bir realite de değil, 

düşüncede doğmuş olan bir varlık şekli. O halde, giriş ölümleri ve dirilmeleri, mistik sürecin 

tamamlayıcı kısmını teşkil etmektedir. “159 

 

İlkel toplumlarda kutsallığa ulaşmak, ölüm ve yeniden doğum simgeciliği ile ifade edilmektedir. Hür 

masonlar, her zaman yaptıkları gibi Türkçe olmayan tekris sözcüğü ile adlandırdıkları eriştirme 

töreninde, tam da yukarıda anlatılanlara uygun, Hermetism ve Şamanizm’e yakın yöntemlerle adayı 

etkilemeye çalışır. Aday önce tefekkür hücresi denen bir odada düşünmesi ve eriştirilmeye 

hazırlanması için kısa bir süreliğine yalnız bırakılır. Bu işlemler sırasında kendisine yardımcı olan 

masonun yüzü bir kukuleta ile yüzü örtülüdür. Odada ayna ve bazı simgeler vardır. Adaya odada bir 

vasiyet yazdırılır. Masonlar vasiyet derler ama aslında vasiyet değil; yeniden doğduktan sonra, 

ailesine, ulusuna, insanlığa yapmak istediklerini anlatan söz niteliğinde bir yazıdır.   

 
Masonlar da eski geleneği kullanırlar. Eriştirme, simgesel ölüm ve yeni bir hayata doğumdur.   

Masonik eriştirme töreni, Mircea Eliade’nin anlattığı gibi, ölüm-diriliş, belirli sınavlardan geçirme, 

soru-yanıtlar, boyundan ve göbekten bağlanan ip, gözler bağlı, sonunda gözlerin açılıp güçlü bir 

halojen lamba ile simgesel aydınlanma; derecenin bilgilerinin verilmesi, belirli simgelerin, kuralların, 

ilkelerin tanıtılması ile tamamlanır.  Ateş, Su ve Toprakla sınanır, temizlenir. Elbette bir yemin de var. 

Gizleri harici dedikleri mason olmayanlara açıklamama, saklama kısmı en çok vurgulanandır. Buna çok 

önem verilir. Yani bütün bilgilerin, gizli çekimlerle sanal âlemde dolaştığı bir dünyada, üstelik yasalarla 

sınırlı bir dernek özelliğindeyken, gizlerin saklı tutulması.  Nedir toplumun, hatta bir alt derecedeki 

kardeşinin bilmesinden bu kadar korkulan gizler?   

 

                                                           
159

 (Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, 1990, s. 120-123) 
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Örnek Olarak; 1. ve 4. Derece Yeminleri  

Büyük Loca Girişi;  Çırak Derecesi - 1. Derece  

"BEN............ 

EV:.. UL:.. Mİ:.’NIN HUZURUNDA VE BURADA TOPLANMIŞ BULUNAN M:..’LARIN ÖNÜNDE; 

YURDUMA VE AİLEME BAĞLI KALACAĞIMA; 

ONLAR İÇİN, ELİMDEN GELEN HİÇBİR ŞEYİ ESİRGEMEYECEĞİME; 

CEHALET VE TAASSUBA KARŞI SAVAŞACAĞIMA; 

HAK VE ADALETTEN YANA OLACAĞIMA; 

BAŞKALARININ HAKKINI KENDİ HAKKIM GİBİ KORUYACAĞIMA; 

K:..’LERİMİN YARDIMINA KOŞACAĞIMA; 

İNSANLARIN MUTLULUĞUNA ÇALIŞACAĞIMA; 

BANA EMANET EDİLEN BÜTÜN SIRLARI SAKLI TUTACAĞIMA; 

TÜRKİYE BÜ:.. L:..’SINI, TÜRK M:..’LUĞUNDA TEK VE EN BÜYÜK OTORİTE OLARAK TANIYACAĞIMA; 

ONUN YASALARINA BAĞLI KALACAĞIMA VE KARARLARINA UYACAĞIMA; 

KENDİ İSTEĞİMLE, ŞEREF VE NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM. 

EV:.. UL:.. Mİ:.., M:..’LAR ÖNÜNDE ETMİŞ OLDUĞUM BU BÜYÜK YEMİNİ YERİNE GETİRMEMDE 

BANA YARDIMCI OLSUN. “160 

 

Her bir derecenin de ayrı yemini var ve her yemin de derecenin gizlerini alt derecelere vermemeye 

yemin ettiriyorlar. Birkaç örnek: 

Yüksek Şûra Girişi; Ketum Üstad Yemini - 4. Derece 

“Burada toplanmış bulunan KK.in önünde, kendilerine samimiyetle bağlandığıma, Ket. Üs.larm 

bağlı bulundukları Olgunlaşma Locasının bilgi ve onayı dışında derecenin sırlarını kimseye 

açıklamayacağıma kendi arzu ve irademle söz verir ve bu sözümü görev bilirim. 

 

EKSR Türkiye Yüksek Şûranın egemenliğini tanıyorum. Onun tüzük ve kararlarına, kendi 

inançlarıma aykırı düşmedikçe, uyacağıma yemin ediyorum. Bu Ket. Üs.lar At.sine bağlı olduğum 

sürece onun iç nizamlarına uyacağıma da söz veriyorum. Bana emanet edilecek sırlara, benden 

istenecek her türlü meşru ödevlere, yurdumun, evimin ve ocağımın veya kardeşlerimden, 

dostlarımdan birinin iyiliği için gerekli olan görevlere ölünceye kadar bağlı kalacağıma ve herhangi 

bir zor, korku ya da baskı karşısında bulundukları zaman onları yalnız bırakmıyacağıma söz 

veriyorum”. 

  

P. Muktedir: Merasim Üstad Kardeşim, adayları kölelik bağlarından ve gözlerini kapayan 

örtülerden kurtarınız.  (Kâtip adayların adlarını sıra ile okur. 

Merasim Üstadı adı okunan adayın bağlarını çözer ve yemin kürsüsüne getirerek sol elini kalbi 

üzerine, sağ elini kutsal kitap ve tüzük üzerine koyar)”161 

 

Yeminlere bakar mısınız? Sürekli bir gizlilik, derece gizlerini, alt dereceden kardeşlerine bile 

söylenmesine karşı yemin. Yemin içlerinde, devlete, ulusa bağlılık söz konusu değil. 

                                                           
160

 (Çırak Derecesi Ritüeli, 2012, s. 53) 
161

 (4. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 17-18) 
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Mason Olmak Kutsal Bir Seçim miş! 

Adaya orada oluşunun ilahi bir karar olduğu da söylenir. Yani aday kendi istediği için veya tarikat onu 

seçtiği için gelmemiş. Çırak Eriştirme Töreninde, loca Hatip ‘in yeni Çırak Kardeşine söylevinden; 

 

“Yeni Ç.:  K:.’im, 

L:..’mıza hoş geldiniz. Size bundan sonra, yalnız bu L:.’nın üyeleri değil, yurdumuzdaki ve dünyadaki 

bütün M:.’lar K:. diyeceklerdir. Aslında, aramızdaki bu bağ bugün bu Tö:.’le başlamış değildir. 

Eğer sizinle aramızda bir yakınlık olmasaydı, şimdi burada bulunmayacaktınız. Ya siz buraya 

gelmek istemeyecektiniz veya biz sizi istemeyecektik. Şimdi yapılan Tö:. için, aslında var olan bir 

K:.’liğin onaylanması da diyebiliriz. Sizi aramızda görmekle gerçekten büyük bir mutluluk 

duymaktayız. Sizin de bu duygumuzu paylaşacağınıza inanıyoruz.“162 

 

Böyle saçma bir şey olabilir mi? 

Bu ilahi yazgıda var olan bir durummuş… Bunun Müslümanlığa aykırı, Müslümanlıkta “şirk” kabul 

edildiğini söylemeye gerek var mı? 

 

HKEMBL ‘nın 1 Eylül 2012’de yürüklüğe girecek şekilde Mayıs 2012’de kabul edilmiş ve halen 

yürürlükte olan Türkiye Büyük Locası adı ile bastırılmış Çırak Derecesi Ritüeli kitapçığının Tekris 

Bölümünün tamamını kitabımın eki olarak, kitap sonunda verdim. 

 

  

                                                           
162

 (Çırak Derecesi Ritüeli, 2012) 
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İngiliz Din Anlayışı, Mason Tarikatı Büyük Loca da Ortaya Çıkar 

Yahudi-Hıristiyan Dinleri Aynı Yapının Katlarıdır 

Eskicil, eskiye bağlanma isteğinin ve öğreti içinde sahiplenilen duvarcı ustaları locaları, söylenceleri, 

içrek yöntemi, toplumsal kökleri yansıra, bir de dinsel kökler ve getirilen bir din söz konusu.  Getirilen 

dinin kökleri, son belge, bulgu ve araştırmalar ile İsa öncesi Yahudi Esseni Tarikatına kadar gidiyor.  

 

Hıristiyan dini, Yahudi dini üzerine bina edilmiş, aynı kökenin katmanlarıdır. Ayrışma, İsa tanımında 

ortaya çıkar. Yahudilere göre, İsa aslen İbrani ve Yahudi’dir, Yahudi tarikatında eriştirilmiş ve 

Yahudiliğin eski köklerine dönmesini savunan bir lider olarak Roma’ya karşı isyan başlatmış ve 

Romalılarla işbirlikçileri Yahudi hahamlar tarafından çarmıha gerilmiştir. Roma ve işbirlikçisi Katolik 

Kilisesi ise, İsa ‘nın Tanrının oğlu olarak yeni bir din getirmiş Peygamberdir ve Yahudiler tarafından 

çarmıha gerilmiştir. Bu gerekçe ile de Katolikler yüzlerce yıl sayısız Yahudi’yi, Peygamberlerinin katili 

olarak katletmişlerdir.  

Müslümanlık ise, bu iki dinden farklı bir toplumda ve yeni savlarla gelmiştir.   

 

Yahudi-Hıristiyan dinlerine dönersek, ayrışma, İsa’nın varlığı ve getirdiği inancı üzerindedir. Yahudi ve 

Hıristiyan dinine inanlar için, grilik yoktur, her ikisi de kendi inançlarında mutlaktırlar elbette. Ancak 

bizim için, bilimsel belge, bulgular ve değerlendirme doğrultusunda, ortada gri bölge var. 

Masonluğun, bu gri bölge dediğimiz tarihsel dönüşüm sürecine, genel kabul görmüş Yahudi ve Katolik 

Kilisesi inançlarından farklı bir yorum üzerine yapılandığı düşüncesindeyiz. Yahudi-Hristiyan 

katmanları bir kabul edip, köklerinden yeni bir din tanımlayarak. Yoksa Hıristiyan bir dünyanın 

kurumu, tarikatı, niye bu kadar yoğun Yahudi dini üzerine kursun simgelerini, alegorilerini kullansın?   

İngilizlerin Din İnancı 

İngilizlerin dini inançları içinde güçlü biçimde, ataları Güneşi izleyerek, Doğudan gelip Batıya 

gelmişlerdir. İngilizler, Roma ve sahiplendiği daha doğrusu İznik Konsülünde biçimlendirdiği Katolik 

Hıristiyanlığı ile bütünleşmemiş bir toplum olarak, köklerini Doğuda ararken, Yahudilerin tanrısı ve 

peygamberini de kendilerine aktarmışlardır. Eliade bu konuda şöyle söyler;  

“Gerçekten, öncülerin batıya doğru itilişleri, hikmetin ve hakiki dinin doğudan Batıya muzafferane 

şekilde seyrini ihtiva ediyordu. Yakın bir zamandan beri Protestan ilahiyatçıları Batıyı, ahlak ve 

maneviyat gelişimi ile bir tutma eğiliminde idiler. Hatta bazı ilâhiyatçılar "Hz. İbrahim’in Ahit 

Sandığını" İngilizlere transfer etmişlerdi. İngiliz ilâhiyatçısı William Crashaw’un yazdığı gibi artık 

"İsrail’in Tanrısı İngiltere’nin Tanrısıydı".  1583’de Sir Humphrey Gilbert  "Şayet İngiltere bir takım 

geniş ve sevimli topraklara sahip olmuşsa,   şüphesiz bu, Tanrının  sözü sayesinde olmuştur. Yani,  

Doğunun parçası olan tedrici şekilde Batıya doğru ilerleyen Din sayesinde... Çok muhtemeldir ki bu din 

orada duracaktır" diye teminat veriyordu.”163 

 

İngilizlerin, tarihin belirli bir döneminde, Romalılar tarafından işgal edildikleri, Roma’nın doğal 

işbirlikçisi ve feodalizmin din ayağı Katolik Kilisesi ile hiçbir zaman yakın olmadığı dikkate alındığında; 

                                                           
163

  (Eliade M. , Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, 1990, s. 97) 
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İngilizlerin Roma ve Katolik Kilisesi düşmanlığının tarihsel kökleri anlaşılabilir.  Mason Tarikatı’nın 

köklerinde, geleneksel Yahudilikten farklılaşan ama Musa’nın Tanrısına giden bir din anlayışı var.  

Tapınakçıların Süleyman Tapınağının altında ne aradıkları ve buldukları,  sonrasında son dönemlerde 

Kumran Yazıtları olarak da adlandırılan yazıtlar; Esseni Tarikatı, Dürziler, Tapınakçılar Tarikatı 

(arkasında Siyon Tarikatı), Gül Haç (Rose Croix), Görünmez Kolej ve Kraliyet Topluluğu düşünülünce, 

“Şövalye” kültürü, ilişik tarikatçılık ve Musa/Süleyman’a giden bir din anlayışı. İngilizlerin, Mason 

Tarikatı içinde, Aydınlanma projesi olarak oluşturulan din inancı. 

 

Mavi Locaların ayinlerinde tüm ağırlığı ile başlayıp, Kırmızı Locaların kimi derecelerinde etkin olan 

Yahudi inancının, masonların haricilere söyledikleri gibi, operatif ustaların mabetlere işledikleri 

simgeler olmadığı, Tarikatın 1700’lerdeki kuruluşun temellerinden fışkırdığını söyleyebiliriz. 1723 

mason anayasında Hıristiyan tanımı kullanılmaz;   

“‘Hıristiyan olmak’ kaydını kaldırıp “Bütün insanların üzerinde birleştikleri bir inanca sahip olmayı”  

yeter saymasıyla değişti.” 

 

Tüm insanların üzerinde birleştiği bir inanç yok. Anderson, hangi dini işaret ediyor? Masonların bir 

kısmı, ‘Hıristiyanlığı’ işaret ettiğini söylüyorlar. Öncelikle, bizim tüm insanların üzerinde birleştiği bir 

inanç yok. Mason Anderson, Müslüman, Budist, Şaman, Zerdüşt, Mani ve diğer inançta olanları, 

“insan” bile saymıyor o dönemde. Biraz derinlemesine inceleyince, nesnel bakınca, Yahudilik ve 

Hıristiyanlık katmanlarının ayrışmadığı, Yahudi İsa ile devam eden bir inanç olduğu görülüyor. Öyle ya 

“bütün insanların üzerinde birleştikleri bir inanç” tan söz ediliyor mason anayasasında. İlahiyatçı 

akademisyen Bekir Zakir Çoban; “Bununla birlikte, dönemin Yahudileri arasında Tevrat’ta ifadesini 

bulan bazı temel inanç unsurlarının varlığı muhakkaktır. Bunlardan en başta geleni Tanrı inancıdır. 

Dinî hayatın merkezinde ise Mabet vardır. Diğer yandan Yahudi “Kanun’u, özellikle Ortodoks 

Yahudiliğin ana bünyesini oluşturan Ferisiler nezdinde hayatî bir öneme sahiptir. Buna ilaveten, şimdi 

olduğu gibi, o dönemde de Yahudilik bu dünya ile son derece ilgili bir din görünümündedir. Öyle ki, bu 

dini asıl unsurları itibariyle tarihten ve siyasetten ayrı düşünmek neredeyse mümkün değildir. Önemli 

dinî görüngülere ya tamamen bu dünyaya yöneliktir ya da bunların bu dünyaya yönelik bir tarafı 

mevcuttur. Yahudi kutsal metinlerine baktığımızda da, çoğunlukla bir milletin dinî ve siyasî mücadele 

tarihini görürüz.”164   Diyor… 

 

Bekir Zakir Çoban, önemli tespitlerini sürdürüyor; “İsa, sonradan Hıristiyan teolojisinin tasvir ettiği 

biçimiyle “kurtarıcı bir barış elçisi” değildir. Yahudi Mesih geleneği ile uyum arz eden siyasî ve dinî bir 

aktördür. İncillerde de bunun izlerini görmek mümkündür. Dönemin bazı Yahudileri ile çatışmaya 

girmişse de, o aslında Ferisi geleneğine mensup bir Yahudi’dir ve Yahudilikten hiçbir zaman 

ayrılmamıştır. Onun amacı yeni bir din kurmak değil, var olan inancı ihya etmektir. Bu düşünce, Hz. 

İsa’nın önceki peygamberlerin çizgisini devam ettirdiğini ve Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderilmiş 

olduğunu beyan eden Kur’an-ı Kerim’e de uygun bir yaklaşımdır.”165  

 

 

 

                                                           
164

 (Çoban, 2007, s. 46-47) 
165

 (Çoban, 2007, s. 49, 58) 
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Bu değerlendirme, masonların ayinlerinde Yahudi dininin kıyaslanamaz ağırlığını açıklıyor.  Mason 

Tarikatını kuranlar, Bernard Lewis’in ifade ettiği gibi aynı katmanları benimseyip Hıristiyanlığı yeni bir 

din olarak kabul etmeyip, hatta Katolik Kilisesine karşı savaşırken, Kilisenin çarpıtmalarına karşı, 

Yahudi kökeni, dönüşerek devam eden Hıristiyanlığı benimsediler? Mason Tarikat toplantılarında 

açılan Kutsal Kitap, Tevrat ve İncili, ikisini birden içermektedir.166   

 

Roma ve oluşturduğu Katolik Kilisesi, İsa’yı öldürdükleri için Yahudileri suçlamış, lanetlemiştir. Hâlâ da 

bu lanet geçerlidir. Oysa bugün bilimsel gelişmelerin ve yeni bulunan belgelerin ışığında, İsa’nın 

Yahudi önder olarak isyan başlattığı ve Yahudiler tarafından değil, pagan Roma tarafından 

öldürüldüğünü göstermektedir. Yaklaşık 200 yıl sonra Hıristiyanlığı kendilerine göre yapılandıran 

Romalılar, Katolik Kilisesini kurarken suçu Yahudilere atmış. Oysa İsa, Yahudiliğin bir tarikatında 

eriştirilmiş bir İbrani Mesih olup, Romalılar tarafından öldürülmüştür.  

 

Bu gerçeği büyük olasılıkla Tapınakçılar zamanından bu yana bilenler, Mason Tarikatını kurarken, 

Roma ve Katolik Kilisesi dinine değil; benimsedikleri Yahudi-Hıristiyan katmanlarını da içeren, tek dine 

inanıyorlardı.   

 

Mason Tarikatının dini anlayışını kuramsal boyutta konuşurken, bir de uygulamada somut bir 

gerçeklik var. Mason Tarikatının kuruluşundan önce Avrupa’da durumları son derece berbat olan, 

hatta Britanya’da meyhane topluluklarına bile alınmayan Yahudilerin toplumsal durumu değişir; 

Hollandalı zengin Yahudilerin para yardımında bulundukları Charles II. İngiltere tahtına geçince artık 

Yahudilerin yeniden İngiltere’ye dönmelerine hiç bir engel kalmadı. Bu gelenlerin çoğu, İspanya'dan 

Hollanda'ya göçmüş, özellikle aydın, kimselerdi ve çarçabuk saygı gören bir topluluk meydana 

getirdiler. Bu sebeple daha 1723 ve 1725 te loca listelerinde Yahudi adlarına rastlamaktayız. Hatta 

Yahudilerin devamını kolaylaştırmak için, pazar günleri toplanan bir loca bile kurulmuştu. Bu loca 

Cheapside'da ‘Gül’ meyhanesinde toplanıyordu ve üstadı, enfiye tüccarı Daniel Delvalle idi.“ 167 

 

Masonluğun Yahudilikle ilişkisi yoktur diyen mason veya harici beyler?  

 Tapınak, Süleyman ve Hiram  

Eriştirme töreninde aday, gözlerini bağlayan siyah örtü açıldığı zaman, karşısında biraz yüksekçe 

yerde, taht gibi bir koltukta ve kürsü arkasında oturan bir kişi görür: loca yöneticisi; Saygıdeğer Üstad 

/ Üstad-ı Muhterem. Locayı o yönetir ve yeni çırak masona, karşısında konuşulduğu zaman veya o 

kendisi ile konuştuğu zaman,  mutlaka ayağa kalkması ve sadakat duruşunda168  durması gerektiği 

öğretilir. Sonra anlatılır; Üstad-ı Muhterem,  “Kral / Peygamber Süleyman’ın tahtına is ad169 

edilmiştir”  Yani tahtına çıkarılmış, tahtına oturtulmuştur Türkçesi.  

                                                           
166

 Masonluğu Hıristiyanlıkla birleştiren mason aklayıcı yazarlar, Sebataycı Orhan Koloğlu ve çırağı Haluk Hepkon 
bu kısımları iyi okusunlar…   

167
 (Eugen Lennhoff ve Oskar Posner, s. 38-39) 

168
 21. yy’da, “sadakat” kelimesi ile duruş tarif ediliyor. Askerlerin “esas duruşunu” anımsatmıyor mu? Tarikat 
sözcüğü anlamını bulmuyor mu? Sadakat duruşu da, ayakta hazır ol gibi,sol el yana yapışık, sağ el baş 
parmak diğer parmaklarla doksan derece açılarak – gönye yapmak diyorlar- kalbin üstünde tutulur. 

169
 Tahta oturtmak. Hür Masonlar 1990’lı yıllara kadar Kral derken, sonra birden bire Hz. (peygamber) olarak 
değiştirilmiştir. Bunun ayrıntıları ile Türkiye Bölümünde konuşacağız. 
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Sonra bulunduğu yerin tapınak (mabet) olduğu söylenir. Tapınak diye isimlendirilen yer, Süleyman’ın 

Tanrısının emri ile yaptığı Süleyman Tapınağı’dır;  Tapınağı yapan da Hiram Ustadır. Büyük Locada İlk 

3 derece, Yüksek Şûrada da 4, 9, 14 derecelerde yoğunlukla simgelerin, alegorilerin, söylencelerin 

üzerine kurgulandığı temel kavramlara, Tapınak, Süleyman, Hiram üzerine konuşalım. 

Tapınak 

Tarihte Tapınak  

Türkler, Tengri’ye tapınmak, dilek ve adak da bulunmak için, on binlerce yıl önceden başlayarak, 

Kutsal Saydıkları dağların tepelerine çıkar, inançları doğrultusunda kayalar üzerinde resimler yapardı. 

O bölge artık tapınak konumuna gelmiştir ve düzenli olarak yılın belirli günlerinde oraya gelip, dini 

erkânlarına uygun olarak ibadetlerini yaparlardı. Orta Asya ve Anadolu’da onlarca bu şekilde açık alan 

tapınaklar bulunmuştur. Bu konuda Servet Somuncuoğlu’na borcumuz çok. Hititlerde de benzer 

uygulamalar olduğunu biliyoruz, Anadolu’da Hititlere ait bu şekilde açık alan tapınaklar bulunmuştur.  

 

İnsan eli ile Tapınak yapma geleneği Asyalı, büyük olasılıkla Türk soylu Sümerliler ile başlar. 

Tapınaklar, bölgede olan en yüksek tepelerde yapılırdı; yaşamın ve toplumsal ilişkilerin yönetildiği 

yerlerdi.   

 

Sami Akadlar, bütün bunları Türklerle aynı soydan Sümerlilerden almış ve diğer Mezopotamya 

halklarına, Sami Irkından olan İbrani ve Araplar ’a oradan Anadolu, Mısır, Yunan’a yayılmıştır. 

Hikâyeler, söylenceler ufak değişikliklerle, tanrı, tanrıça adları değişerek, yerelleşerek elbette.  

Masonlarda Tapınak 

Mavi ve Kırmızı localarda, bu dönemlere ait isim, söylence aktarımları, hep Akadlarla başlatılır, 

Sümerliler ’den söz edilmez.  Bunun nedeni, ilk ayinlerinin 1700’ler, 1800’lerde yazılmış olduğunu ve 

o tarihlerde henüz Sümerliler tam olarak ortaya konamadığı kabul edilebilir. Ancak 1900’lerde Sümer 

Kültürü bilimsel olarak ortaya kondu. Masonlar da en ufak bir düzeltme yapılmaz.  

 

Sümerlilerin Asya kökenli oldukları artık bütün bilim çevrelerince kabul edilirken, her geçen gün 

bulunan belge, bulgu, söylence, dil çalışmaları, Sümerlilerin Türk veya Türklerle akraba bir halk olduğu 

artan bir gerçeklikle ortaya konmaktadır. 

 

Masonlar düzeltme yapmazlar çünkü Mason Tarikatının köklerinde Sami Irkından İbraniler ve 

Yahudilik, onların köklerinde de Sami kökenli, Akadlar. Hepsi Sami ırkından. Mason Tarikatı 

erkânlarında elbette Asyalı ve büyük olasılıkla Türk kökenli Sümerliler ‘den söz edilmemesi, yok 

sayılması ve kökenlerin Sami Akadlardan başlatacaktır. Mason Tarikatı tarihi eğmek, bükmek üstüne 

kurulu değil mi?  

 

Avrupalının, “beyaz adamın” Türk düşmanlığı ve Türk tarihini yok sayma temel anlayışını, mason 

öğretisi içinde de görmekteyiz.  
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Mircea Eliade;   

“Bilinmeyen toprakların evrimleştirilmesinin her zaman bir kutsallaştırma olduğunu iyi anlamak 

gerekmektedir: bir mekân örgütlenirken,  tanrıların örnek eseri tekrarlanmış olmaktadır. 

Evrimleştirme ile kutsallaştırma arasındaki deruni bağlantı, kültürün ilk aşamalarında da, örneğin 

ekonomileri henüz toplayıcılık ve küçük ölçekli avdan ibaret olan Avustralya göçebeleri arasında 

görülmüştür.”170    

 

İnsan eli ile yapımmış ilk yapı, günümüzden 1X yıl önce, Türkiye’de Urfa Göbeklitepe’de yakın 

zamanlarda bulundu. Göbeklitepe’de bu görülmüyor mu? İnsan eli ile ilk yapılan yapı, tapınak. Üstelik 

avcı-toplayıcı tarafından. Eliade;  

“Kentlerin ve tapınakların göksel ilk örneklerine duyulan eskicil inanca paralel olarak ve daha iyi 

belgelenmiş bir biçimde bunların varlığına Merkez olma itibarını atfeden bir dizi başka inanç daha 

görüyoruz. (…)   

 

Merkez'in mimari simgeselliği şu şekilde formüle edilebilir: 

1.Kutsal dağ - burada yer ve gök birleşir - dünyanın merkezindedir. 

2.Her tapmak ve saray -ve bunun sonucunda her kutsal kent ve kraliyet merkezi- bir Kutsal Dağ'dır, 

dolayısıyla Merkez'dir. 

3.Kutsal kent ya da tapınak axis muildi olduğundan gök, yer ve yeraltının karşılaşma noktası olarak 

görülür.“171   

 

Her şeyi ortaya açıkça koymuş Mircea Eliade. Yahudiler, Mezopotamya’nın kadim kültürlerinden, 

Sümerlilerden başlayarak tapınak kavramını almış ve kendi inancı içinde üretmiştir. Tapınaklar 

yeryüzünden göksele, yani yaratana doğru açılan kapılardır.  

 

Mısır’dan tek tanrı inancını alan İbraniler, tanrıları Yehuşa’ya ulaşabilecekleri merkezi, gene 

Yehuşa’nın verdiği plan üzerinden Süleyman zamanında yaptılar.  Süleyman Tapınağı bu yerde 

yapılan ilk tapınaktı. Günümüzde Süleyman Tapınağı ile ilgili hiçbir kalıntı, bilim insanlarını ortaya 

koyduğu bilgi ya da kayıt yok. Bütün bilgi bir din kitabı olan İncil’den alınıyor.   

 

32.° mason İlhan Or;  

“Ancak, Clarke ve diğer uzmanlar bu yapının stil, boyut ve yerleşim olarak, gerek Finikelilerin M.Ö. 13. 

yüzyılda Suriye’de, Ras Shamra’da inşa ettikleri bir Tapınağa, gerekse de Sümerlilerin, yaklaşık 1000 

yıl öncesi, Tanrıları Ninurta için, inşa ettikleri Tapınağa çok benzemekte olduğunu söylemektedir [4, 

7]. Ayrıca, bu Mabedin tipik bir İngiliz köy kilisesi büyüklüğünde, yani benzer yapılarla 

karşılaştırıldığında, oldukça mütevazı boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmalar Kral 

Süleyman’ın kendi sarayının büyüklüğünün bu Mabedin hemen hemen iki misli, hatta sadece 

harem dairesinin Mabet kadar olduğuna işaret etmektedir.(…) 

Günümüzde Birinci Süleyman Mabedi ile ilgili hiçbir fiziki kalıntı veya bağımsız kayıt yoktur. Bu 

konudaki tek kaynak Tevrat’tır; o da eski İsrail oğulları yazıtlarına (ki bunlar genellikle sözel anlatıların 

on yıllar sonra kâğıda aktarılmasından ibarettir) dayanmaktadır.”172  

                                                           
170

  (Eliade, Kutsal ve Dindışı, 1991, s. 13) 
171

 (Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, 1994, s. 26) 
172

 (Or, 2010, s. 9-10)    
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Bir devlet üniversitesinde mühendislik alanında akademisyen, Prof. Dr. İlhan Or,  akıl ve bilimi öne 

çıkardıklarını söyleyen masonların dergilerinde sözcüsü yazar kimliğinde, üst derecelerde bir tarikat 

müridi, öğretilerinin merkezini, ana omurgasını, tarih biliminin ortaya çıkardığı gerçeklere değil, 

Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’taki bir söylenceye yani dine dayandırmakta. Bu yapıya tarikat 

denmez de, ne denir?  

 

Sümerlilerin tapınakları ile de hiçbir benzerliği yok, Mason İlhan Or bunu da çarpıtıyor. Sümerlilerin 

tapınakları göğe uzanan görkemli yapılarken, Süleyman tapınağı ufacık, büyükçe bir çadır kadar ve 

yatay. Göğe uzanan bir tek sütunları var. Onların da neyi temsil ettiğini ileride kendi ağızlarından 

göreceğiz. 

 

Mason Tamer Ayan;  

“Kitabı Mukaddes’te açık ve detaylı olarak anlatılan; Kuran’da örtülü olarak belirtilen Süleyman 

Mabedi ile ilgili bilgiler bir taraftan Mabedin antik Masonluğun temelini oluşturan önemli bir tarihsel 

dönüm noktasını teşkil etmesi ve diğer taraftan spekülatif Masonluktaki alegori ve sembollerden 

çoğunun kaynağı olması dolayısı ile Masonluğu çok yakından ilgilendirir. Mabetle İbrani tarihi bir 

birinden soyutlanamaz. Çünkü olayların tarihsel akışı İbranilerle ilgili olduğu gibi, olayların kalbi de 

Mabet ve Mabedin olduğu Kudüs şehridir. (…)   

 

Çünkü Süleyman Mabedi ile İbrani tarihi ayrılmaz bir bütündür.”173 

 

 
Belge 7. Süleyman Tapınağının öngörüşsek çizimi (Rothchild çizmiş) 

Masonluğun da öyle. Masonbaşı yardımcısı 33.° Tamer Ayan bakın açıkça söylüyor; “Süleyman 

Mabedi ile İbrani tarihi ayrılmaz bir bütündür.” Masonlukla İbraniler ve Yahudilik arasındaki ilişki 

bundan daha açık ifade edilebilir mi? Mason Tarikatı’nın öğretisi de Süleyman Tapınağı ile bir 

bütündür, 1.’den 33’ye tüm aşamalarında masonluğun temelidir. Masonlara verilen en büyük görev 

de, Süleyman Tapınağını tekrar yapmaktır! 

 

Tamer Ayan sıkılmadan, utanmadan, Kur’an üzerinden çarpıtma yapıyor. “Kuran’da örtülü olarak 

belirtilen” diyerek. Tanrı’nın kelamı herkese açıktır, örtülü belirtmek ne demek? Tanrı örtülü belirtir 

mi? Bu açıkça İslâm dinine göre küfürdür. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’e atıf yapılıyorsa, hangi Sure, hangi 

Ayet olduğu açıkça belirtilmelidir.  

                                                           
173

  (Ayan, Bilinen En Eski Masonik Kuruluş İskoçya Royal Order, 1998, s. 106) 
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Tamer Ayan’ın kitapları, makalelerini okuyunca, sürekli desteksiz uydurduğunu hep görüyoruz  

İsrailoğullarının Yaptığı Tapınaklar 

İsrailoğullarının, İbranilerin, Yahudilerin yaptıkları tapınakların tarihsel sıralaması; 

M.Ö. 966-959     1. Tapınağın Süleyman tarafından yaptırılması 

M.Ö. 565                Yahudilerin sürgünü. 

M.Ö. 586                Kalde Kralı Nabukadnazar tarafından yıktırılması. 

M.Ö. 516                2. Tapınağın Zarobabel tarafından yaptırılması   

M.Ö. 23                  Yıkıntı halindeki tapınağı Kral Büyük Herod yeniden inşa ettirdi 

M.S. 70                   2 Tapınak Romalı Titus tarafından yıkıldı. Bir daha yeri bilinmesin diye tüm  

                                 Yapı taşları taşıtıldı, yer düzlendi.  

 

M.Ö. 586’da Yahudilerin kenti Babil Kralı Nabukadnazar tarafından tamamen yıkıldı ve İbrani halkı 

Babil’e sürgüne götürüldü. 50 yıllık bir sürgün döneminden Persler sayesinde kurtulduktan sonra, 

Yahudi kral Zerubbabel,  M.Ö. 516'da tamamlanan ikinci bir Tapınağı inşa ettirdi. M.Ö. 23’de, zaman 

içinde yıkıntı haline gelen tapınağı Kral Büyük Herod yeniden inşa ettirdi. Bazılarına göre bu üçüncü 

tapınaktır.  

 

M.S. 70’de Romalılara karşı Yahudilerin isyanı, Roma İmparatoru Titus tarafından kanlı bir şekilde 

bastırıldı ve son kez Tapınak yakıldı ve yıkıldı. Romalılar Kudüs’ün antik kalbinin yanına bir şehir 

kurdular; binalar, hamamlar, tiyatrolar, tapınaklar yaptırıldı.  Bu arada Yahudilerin tapınaklarının 

yerleri de ortadan kayboldu. Romalılar, Yahudilerin tapınağın yerini bulmamaları için o bölgelere girişi 

tamamen yasaklandı. Bu yasak tam iki yüz yıl devam etti.   

 

32.° mason İlhan Or174;  

“Öte yandan, gerek Yahudi, gerek Hristiyan, gerekse de Müslüman dinlerinde bulunan Mesih 

kavramının, yani Tanrı’nın bir Mesih yollayarak, Dünya’da kalıcı barışı, huzuru ve adil bir düzeni 

sağlayacağı inancının, doğuşu da Süleyman Mabedinde olmuştur. Tarihçiler, M.Ö. 740 yılında, Tanrı 

Yehova ’nın Rahip Isaiah’ya, Mabette tahtında görünerek, bu yenidünya düzeninin Kudüs’te 

kurulacağı mesajını verdiğini yazmaktadır.”175 

 

Profesör olan İlhan Or, Baş masonlardan Mehmet Remzi Sanver’in babası 32.° mason Haluk Sanver 

gibi,  Müslüman dininde Mesih inancı olduğunu söylüyor. Çok mu cahiller, yoksa çarpıtmada sınır mı 

tanımıyorlar?   

                                                           
174

 Prof. Dr. İlhan Or, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğretim üyelerinden olup, lisans, yüksek lisans, 
doktora (Ph.D) eğitimlerini Amerika’da tamamlamış. İlginnç derneklerde faaliyetleri var. 

175
 (Or, 2010, s. 12)    

      Referans olarak verdiğim İlhan Or’un konuşması üzerine bakın bir düzeltme konuşması yapmış mason 
Ahmet Bilgin Turnalı. Konuşmasının başında şöyle demiş; “Ben bu güzel sunuya bazı ufak-tefek katkılarda 
bulunacağım. Aşağıda da belirteceğim gibi, bunların çoğu, Kardeşimin ağırlıklı olarak İngilizce kaynakları 
kullanmasından ileri gelen ve özellikle ileri derecelerde sık-sık sözü edilen terminolojiye uyumsuzluk gösteren 
imlâ ve telâffuz farklarından oluşmaktadır. Üsdatı Muhterem Ahmet Şenkut Kardeimin talimatı üzerine ve 
Masonik yaşı küçük olan Kardeşlere düzgün terminolojiyi aktarmak endişesiyle bu satırları kaleme alıyorum. 
Açıklamam gerekir ki, amacım kesinlikle, İlhan Or K.imizin çalışmasına bir târiz yöneltmek değildir. M.Ö. 
devre ilişkin tarih tutarsızlıklarına pek değinmek istemiyorum, bunlar ayrıntı niteliğindedir.” ( (Or, 2010, s. 
25-28)   ) Dedikten sonra tam 3 sayfa dolusu düzeltme yayınlamış Turnalı.  
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İslam’ı bu kadar bozmayı 32.° mi öğreniyorlar?  Acaba Sebataycı, yani Yahudi kökenden olabilirler mi 

32.° masonlar İlhan Or ve Halûk Sanver, her şeyi kendi dinlerinin gözlüğünden görüyorlar.176 

Akademisyen İlhan Or, ilahi bir mesajın, bilim insanı olan tarihçiler tarafından verildiğini 

söyleyebilecek kadar, akıl ve bilgi ötesine gidiyor. Bir akademisyenin bu kadar bilim karşıtı olması nasıl 

açıklanabilir? Mason olmasıyla mı? 

 

Masonların toplantıları, adına tapınak dedikleri salonun girişinde iki tarafta iki sütun var. Bunlara 

Jaklin ve Boaz sütunları denir. Dereceleri konuşurken göreceğiz, bu sütunlar Çırak ve Kalfaların 

sütunları olup, her biri bir derecenin kutsal sözcüğüdür.  

 

Mason İlhan Or, bu sütunların Süleyman Tapınağının girişindeki sütunlar olduğunu söyler;  

“Mabedin, çam ve zeytin ağacından yapılma, iki kanatlı geniş giriş kapısının önünde, başlıkları ateş 

sepeti şeklinde, iki bronz sütün, Boaz ve Jachin yer alırdı [4]. Sol baştaki, yani güneydeki, Boaz 

Kudüs’ün güneyindeki “Yahudi” ülkesini ve kuvveti; sağ baştaki, yani kuzeydeki, Jachin ise Kudüs’ün 

kuzeyinde kalan “İsrail” ülkesini ve düzeni temsil ederken, bu iki sütunun birleşimi Birleşik Krallığın 

denge, uyum ve politik dengesini temsil etmekte idi.  

 

Sözü edilen iki sütun sembollerinin Eski Mısır kökenli olduğu ve İsrail oğulları kültürüne girişinin 

Hazreti Musa ile Exodüs’e dayandığı söylenmektedir. Öte yandan, Boaz’ın Kral Davud’un büyük 

dedesinin ismi, Jachin ’in ise Mabedin ilk Büyük Rahibinin ismi olması, iki sütunun kralların ve 

rahiplerin güç dengesini de sembolize ettiği inancına yol açmıştır.”177 

 

Mühendislik alanında bilim insanı unvanlı, bir devlet üniversitemizde öğretim üyesi 32.° mason İlhan  

Or  tam ibretlik neler diyor;  

“Kutsal Ahit Sandığı’nın Süleyman 

Mabedinin Kutsallığı üzerindeki etkisi son 

derece önemlidir. (…)  Kral Süleyman’ın 

ölümünden kısa bir süre sonra Birleşik 

Krallık parçalanmış; kuzeydeki İsrail ülkesi, 

çok daha güçlü ve zengin olmasına rağmen, 

politik karmaşa içine düşerek bağımsızlığını 

kaybetmiştir.  

 

 
Resim 42. Soldan sağa Ahmet Şenkut, Yılmaz Sunel, İlhan Or.

178
 

                                                           
176

 Akademisyen 32.° mason İlhan Or’a sanal ortamda 21.07.2017’de yazmıştım; “Merhaba İlhan Kardeşim, 
Mimar Sinan Yayınları'nda Kral Süleyman Mabedi yazınızı okuyorum. İslamda Mesih inancı yoktur. Siz 
olduğunu söylüyorsunuz. Bu önemli bir yanlış. Yazınızda,"Tarihçiler, M.Ö. 740 yılında, Tanrı Yehova’nın Rahip 
Isaiah’ya, Mabed’deki tahtında görünerek, bu yeni dünya düzeninin Kudüs’te kurulacağı mesajını verdiğini 
yazmaktadır [2]."  

      Tarihçiler, bilim insanlarıdır. Söz ettiğiniz mesaj dini bir inanç. Bir tarihçi bunu yazmaz ve söylemez. Bunu 
yazan ilahiyatçıdır, Yahudi ilahiyatçı. Bu da önemli bir çarpıtma” O zaman ben de Mason derneği üyesiydim, 
masonik edebe göre yanıt vermesi gerekirdi. Hiçbir şey diyemedi. 

177
 (Or, 2010, s. 11) 

178
 HKEMBL ‘nın ve Yüksek Şûranın müthiş araştırmacıları, gerçek bükücüler. 
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Güneydeki Yahudi ülkesi ise, başkenti Kudüs ile birlikte, 350 yıldan uzun bir süre, Kral Davud’un 

soyunun yönetiminde, bağımsızlığını sürdürmüş ve nispeten huzurlu bir dönem geçirmiştir. Burada 

Süleyman Mabedinin kutsal hüviyeti ile koruyucu ve birleştirici rolünün önemli katkıları olduğu 

söylenir. Mabedin etkin koruyucu rolünün en belirgin örneği olarak, M.Ö. 700 yıllarında Asur Kralı 

Sennaherib’in sonuçsuz kalan Kudüs’ü fetih girişimi gösterilir.  
 

Yahudi Kralı Hezekiah’nın bölgedeki Asur etkinliğini bertaraf etme çabaları sırasında çıkan savaşta, 

Kral Sennaherib tüm İsrail ülkesini ve Yahudi’nin önemli bir kısmını işgal ederek, Kudüs’ü kuşatır; 

ancak, şehir tam düşmek üzere iken Sennaherib askerlerini geri çekerek ülkesine döner. Bu geri 

çekilmenin hiçbir mantıklı gerekçesinin olmaması, Tanrı Yehova’nın Mabedini korumak için aktif 

olarak devreye girip, Asurluları geri çekilmeye zorladığı inancının yerleşmesine sebep olmuştur 

(günümüz tarihçileri ise, bu olaya muhtemelen Asur ordusunda baş gösteren bir salgın hastalığın 

sebep olduğunu düşünmektedir). Bu tarihten sonra, Kudüs’ün ve Süleyman Mabedinin kutsallığına ve 

kutsal koruma altında olduğuna olan inanç giderek güçlenmiş ve yaygınlaşmıştır.”179 

 

İnanılır gibi, değil mi? Bir kuşatma sonunda mutlak yenilgiyi, insan eli ile yapılmış, taştan bir binanın 

engellediğini söylüyor, Endüstri Mühendisliği Profesörü. Bunu da o binanın kutsiyetine örnek olarak 

verebiliyor. Bu apaçık, akıl ve bilim karşıtı, köktendinci Yahudi hurafesinin savunulmasıdır. Üstelik 

Devlet Üniversitemizde bir öğretim üyesi tarafından. 

Kral Süleyman / Hz. Süleyman 

Mason terminolojisine göre, Yahudi Tanrısının isteği ile ilk Tanrı için tapınağı yaptığı için Yahudi 

Tanrısı Kral Süleyman’ı kutsamış. İsrailoğulları, tüm tarih içinde bir kez, çok kısa bir süre, birliklerini 

sağlamış, tek krallık içinde buluşmuşlar; İsrail Krallığı. Yahudilere vaat edilmiş topraklar, işte o 

birleşmiş İsrail Krallığının topraklarıdır.  

 

Yahudilerin birliğini sağlayan Kral Davut, tarihin en kan dökücü zalim krallarından birisi. Süleyman’ın 

babası Davut, tapınağı yapmaya niyetlenir ama çok kan dökücü zalim bir kral olduğu için yaratıcı, 

onun yapmasını istemez. Yahudilerin Tanrısı, Davud’a tapınağını yaptırmamakta haklı ama onu kral 

yapan da kendisi. Ne yaman çelişki bu? Tanrı için tapınağı Davut’un oğlu Süleyman yapmış. Tanrı öyle 

istemiş ve tasarımını da Yahudi Tanrısı Yehuşa vermiş. Bugün ortada ne tasarımı var, ne de tek bir 

bilgi. Yalnızca söylence ve Tevrat’ın verdiği bilgiler. Bilimsel bilgi yok, dini bilgi var yalnızca. 

 

Masonlar, tarihteki tek birleşik İsrail devletinin Kralı Süleyman’ı, localarının yöneticisinin simgesi 

yapmışlar. Üstadı-ı Muhterem ya da Saygıdeğer Üstad denen loca yöneticisi, locasını Kral Süleyman 

gibi yönetecektir. 

 

İngilizler ve tüm dünya da masonlar, Süleyman’ı Yahudi inancında olduğu gibi Kral olarak kabul 

ederler. Türkiye’de Hür Masonlar son yıllarda Hz. Süleyman olarak değiştirdiler. Kral yerine 

Peygamber! Bir bakalım tarihi kimlik olarak Süleyman yani asıl ismi ile Şalom kimdir? 

 

                                                           
179

 (Or, 2010, s. 11-12) 
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Bilim insanı İlhan Arsel;    

“XV) Tanrı, İsrail oğullarına Davud'u "peygamber" ve Kral olarak seçer: o Davud ki bütün ömrünü 

insanların kellelerini kestirtmekle, yağma ve talanlarla ve ahlak kurallarını çiğnemekle geçecektir”180  

 

Dedikten sonra Davud’un ve çocuklarının cinsel ahlaksızlığını, komutanının karısı ile zina yapmasını, 

oğlunun, kendi kız kardeşinin ırzına geçmesini ve diğer birçok ahlaksızlığını anlatır. Yüzlerce karısı, 

cariyesi olan kan dökücü Davut’u, Turan Dursun Din Bu 1 ve Din Bu 2 kitaplarında Tevrat’tan ilgili 

bölümleri uzun uzun anlatır;   

“Davud Peygamber'in ”evinin damında gezinirken yıkanmakta olan bir güzel kadını gördüğüne, bu 

kadının EVLİ, Hitti Uriya’nın karısı (Bat-Şeba) olduğu kendisine söylendiği halde kadını getirtip onunla 

yattığına (Davud’un o kadınla o sıradaki birleşmesinden, kadının, Süleyman Peygamber'e gebe kaldığı 

da anlatılır) ve bununla da kalmayıp, kadının kocasını (ölmesi için) savaşa, cepheye gönderdiğine, 

ölmesinin sağlanması için cephe komutanına mektup yazdığına, sonuçta Hitti Uriya'yı öldürttüğüne 

(yani Davud'un katil de olduğuna) ilişkin öyküyü (bkz. Tevrat, II. Samuel, ll: 1—27) ya da Süleyman 

Peygamber'in ”yedi yüz karısı, üç yüz de cariyesi ” olduğuna (bkz. I. Krallar, 11: 3) “181 

 

Kendisi de bir mason olan JSM Ward;  

“Süleyman için en fazla Yehova’yı üstün Tanrı olarak kabul ettiğini söyleyebiliriz fakat dilediğinde 

diğer Tanrılara sunduklarından vicdanen rahatsız olmadığını da biliyoruz. Örneğin kesinlikle Yehova 

uğruna kendini tüketen Yoşiya gibi değildi. Dolayısıyla ruhsal açıdan daha az gelişmiş olan insanlar 

arasında, doğal olarak en büyük mabetlerinden biri Moriah dağında bulunan Tanrı Adonis’e182 kendini 

adayanların olmasına şaşırmamalıyız.  (…)   

 

Kral Süleyman, hayatının geri kalan kısmını Saydalılar’ın tanrıçası Ashtoreth’e ve Ammonitler'in nefret 

ettiği Milkom’a inanarak geçirdi ve “Yıkım Dağının sağ tarafına” Ashtoreth,  Kemoş ve Milkom için ulu 

bir yer inşa ettirdi. Bu yapılar, iyi Kral Yoşiya tarafından yıkılana dek, 350 yıl sonra bile hâlâ ayaktaydı. 

Ashtoreth ve Astarte aynı isimdir. Tanrıçanın, Adonis’e karşı hissettiği ölümcül aşk için Musevi 

kadınların Tapınağın Kuzey Kapısında Tammuz’a yaktığı ağıtlar, Hezekiel zamanında (İ.Ö. 594) 

yasaklanmıştır. Erkekler ise Tapınak içinde “Tanrı’nın Tapınağına sırt çevirip, Doğu’ya döndükleri için… 

Doğu’daki Güneş’e taptıkları iddiasıyla” suçlamıştır. Dolayısıyla Kral Süleyman zamanındaki 

Musevilerin salt tektanrıcı olmadıklarını, bilge Kral’ın bile hem Yehova’yı, hem diğer Tanrıları 

kızdırmamak için mabetler yaptığı bilinmektedir.”  183 

 

Masonların loca başkanını simgesel olarak benzettikleri ve tahtına oturttukları Süleyman‘ın bir de 

tahtı var değil mi? Loca yöneticisi, “Üstad-ı Muhterem / Saygıdeğer Üstad” tahta oturtuluyor.  

 

  

                                                           
180

  (Arsel, s. 5-7) 
181

  (Dursun, Din Bu 2 - Hz. Muhammed, 2006, s. 48) ve (Dursun, Din Bu 1 - Tanrı ve Kur'an, 2006, s. 84-85) 
182

 İştar adıyla da bilinir. Mezopotamya mitolojisinde, Babil ve Asurluların baş tanrıçasıdır. Sümerler ona İanna, 
Fenikeliler Astarte (Ashtoreth) adıyla tapmıştır. İştar, tüm yaşamın anası, bereket getiren ve insanları 
hastalıklardan koruyan, cinsel şehveti, sevgiyi temsil ederken aynı zamanda savaş tanrıçasıdır.   

183
 (Ward, 2014, s. 13,14) 
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İslam İlahiyatçısı Turan Dursun;   

"Kürsî"nin Arami dilindeki biçimi "kursiya",  İbrani dilindeki biçimi de "kisse"dir. Ya da "Kissa". Prof. Dr. 

Philip Hitti'nin incelemesine göre: Bu sözcük, Sümer kökenli. Ve Akad’ca yoluyla eski Suriye'ye 

geçmiştir.  Ve dolaşa dolaşa gelmiş;  bizim "kutsal kitabımız" Kur'an’a! Bu dillerin hepsindeki anlamı 

da aynı: "Taht", Kral'a ve Kraliçe’ye özgü.“184 

 

Yerli masonlara söyleyelim, Süleyman’ı Kral’dan Peygamber’e çevirdiler ama Peygamber’in tahtı 

olmaz. Sıradan insanları da, Peygamber Tahtına oturtuyoruz diyerek, dini anlamda tek sözcükle 

saçmalıyorlar. 

Remzi Sanver Oyunları ile Kral Süleyman, Peygamber Oluverir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, loca yöneticisi simgesel olarak Süleyman Tahtına oturmakta. İngiltere 

B. Büyük Locası, Kral Süleyman (King Solomon) olarak kabul eder. Yahudi ve Hıristiyan dinine uygun 

olarak. Ancak, HKMBL 2011 genel kurulunda (konvan), çok sınırda bir oy farkı ile Kral yerine Hz. 

kullanılması kabul edilmiş. Büyük Loca genel kurul toplantı raporlarından tartışmayı aktaralım;  

 

“Muhterem Yatkın Gencer Kardeş: Ritüel konusu yıllar itibarıyla yanlış şekillerde gelmiş olabilir. (…)  

Benim şahsen kabul edemediğim bir hususun bu hazırımda görüşülmesinden benim ve tüm 

Kardeşlerimin mutlu olacağımı ifade etmek isterim.  (…)  

 

Mabette kutsal olan kimdir? Üstadı Muhteremdir. Mabette kutsal olan bölge neresidir? Doğudur. 

Mabette kutsallığın ifadesini yapan, gözdür. Bu neyi remz etmektedir? O da bizce malumdur. Peki 

o gözün önünde oturan kişi kimi temsil edebilmelidir? Bir kralı mı, yoksa bir peygamberi mi temsil 

etmelidir? Eğer kral dersek çok ilginç oluyor. Afrika’daki bütün kabilelerin başında da, mesela 

Hotanto’lann da Bushman’ların da başlarında birer kral var. Ama Masonlar olarak bizim 

kabullendiğimiz o kutsal kişi hiçbir zaman basit bir kral olamaz. Eğer Tevrat’ı ele alıyorsanız şu 

anda yanımdadır. İki kişi’ye Davut’a ve Süleyman’a kral denilmektedir. Ama bu kral demin 

bahsettiğim kral değildir. King of Heaven’dir185. Yani buranın kralı değildir. Zaten Musevilik’te çoğu 

kraldır ve peygamber değillerdir. Şimdi biz burada bir peygamber makamına mı is’ad edilmeyi 

kabul edeceğiz; yoksa kral’m tahtına mı is’ad edilmeyi kabul edeceğiz? Eğer öyleyse 3ncü derecede 

Hatipin okuduğu bir yer var. Gayet açık ve net, mükemmel bir felsefenin ifadesi var. Ne diyor? Adı 

bilinmez bir peygamberin Mabet  yapmak istediği yer için onu seçmedik mi pir olarak? Fenikelilerin 

Tanrısına tapan, yani puta tapan birisini seçtik. Niye diyor, çok doğru yaptık diyor. Çünkü biz, 

görünmeyen şeylerden güç almaya çalışan değil, gücünü kendinden alan dürüst ve namuslu 

olmanın şerefinin her şeyden üstün olduğunu kabul eden bir zihniyetin felsefesi içindeyiz.  

Şimdi bu felsefe böyle olduğunda, bana göre kral Süleyman denilmesine gönlüm şahsen razı 

değildir. Ama Kardeşlerim kabul ediyorlarsa ve Üstadı Muhterem makamını peygamberlik 

makamından çıkarıp krallık makamına dönüştürmek istiyorlarsa benim başka söyleyecek bir şeyim 

yok Büyük Üstadım.“ 

 

                                                           
184

  (Dursun, Kutsal Kitapların Kaynakları 1, 1996, s. 117)   
185

 Mason gene Türkçenin içine yabancı dil sözcüklerini sokmayı mârifet saymakta. King of heaven; Cennetin 
Kralı demektir. 
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Büyük Üstad En Muhterem Remzi Sanver Kardeş: (…)  Büyük Loca onaylayacak olursa 1 Eylül 

itibarıyla maddi hatasız olarak ritüellerimiz yürürlüğe koymuş olabiliriz. 

Sevgili Kardeşlerim bunu söylerken iki husus var, onları müstesna tutuyorum. Bu iki hususu şimdi 

paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Muh.186 Yalkın GENCER Kardeşimizin ‘Kral Süleyman-Hz. Süleyman’ 

konusudur. Bizim ritüellerimize baktığımız zaman bu konuda git gelleri görürüz. Yani Süleyman bir 

kral, bir hazret olmuştur. Şu anda mevcut ritüellerimizde Hz. Süleyman diyor. Öneride kral 

Süleyman var. Biz burada yeni değişiklik öneremeyiz. Çünkü, ritüel komisyonundan geçip gelmesi 

gerekir. Ama eskiyi koruyabiliriz. Ritüeller geçecek olursa ayrı bir oylama yapacağım ve hangi 

görüş ağır basarsa onu kabul etmiş olacağız.”187 

 

Sonrasında Masonbaşı Mehmet Remzi Sanver gene bir oyun yaparak Kral veya Peygamber Süleyman 

konusunda kardeşlerinin görüşlerini gasp eder. Kardeşlerinin tepkilerini ciddiye almadan, tüzüğü 

olduğu gibi bütün ayin erkânları ile birlikte bütün olarak oylatır. Eski tüzüğe göre değişiklik için 

yarıdan bir fazla oy yeterlidir. Az bir farkla yeni Tüzükler kabul edilir.  

Süleyman az bir oy farkı ile Kral’dan Hazrete geçer.  

 

Oyun ustası Remzi Sanver, şimdi de değişiklik önerisini oylatacaktır. Ancak kabul edilmiş Tüzüğe göre, 

değişiklik için artık, yarıdan bir fazla oy yeterli değil; 2/3 oy gerekecektir. 

Oylama yapılır ve değişiklik önerisi, yarıdan fazla oy alır ama 2/3’ü sağlayamaz. 

Hiram 

Usta derecesine yükseliş töreninde, hatip görevinde olan birader yeni Usta biraderlerine;   

“Mason öğretisinin temel simgelerinden birisi Hiram Usta’dır. Öyle ki,  Hiram, bir Masondan ne 

bekliyorsak odur. Her dünya görüşü, kendisi için bir insan ülküsü yaratır. Masonluk da, Hiram 

Efsanesi ile bunu yapmıştır.” 188   

 

Bakalım kimmiş bu bir masondan ne bekleniyorsa onu karşılayan Hiram? 

 

Süleyman, tapınağı yapmaya karar verdiği zaman, kendi ülkesinde böyle bir tapınağı yapacak 

mimari bilgi olmadığı gibi, gerekli ağaç kaynak da yok. Yani İsrailoğulları yerleşik toplumun yapı 

birikimine sahip değiller. Nitelikli bina yapamıyorlar.   

 

Yahudi Kral Süleyman, Fenikeli komşusu Kral Hicran’dan yardım ister. Ancak, Fenike halkı ve 

kralları pagan, tek tanrıya inanmaz.  

 

Pagan Kral Hiram gereken malzemeyi sağladığı gibi Hiram Abif isimli Pagan bir ustayı da tapınağı 

yapsın diye yollar. Hiram, kaynaklara göre aslında metal (bakır, tunç) ustasıdır.  Hiram Usta, tapınakta 

çalışanları sınıflandırır; Çırak ve Kalfa. Ücretleri doğru ödemek için bir de şifre sistemi geliştirmiş. Çırak 

şifresini söyleyene çırak ücreti, kalfa şifresini söyleyene kalfa ücreti verir. Şifreler bir takım kutsal 

sözcükler ve el sıkarken dokunuşlardır.  

                                                           
186

 Muh. : Muhterem, loca yöneticliği yapmış mason. 
187

 (11 Mayıs 2013, 59. BUYUK LOCA TOPLANTISI RAPORU, 2013, s. 51-53) 
188

 (Üsdat Derecesi Ritüeli, 2016, s. 51) 
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Hiram söylencesi, Usta Derecesi yükseliş töreninde masonlar tarafından sahnelenir. Hiram tapınağı 

yapar, son kontrolleri yaptığı bir gün, 15 kalfa Hiram Abif’i öldürmeyi planlar, 12’si vaz geçer ve 3 hain 

kalfa tarafından tapınak içinde, Güney, Batı ve Doğu kapıları önünde çırak avadanlıklarını kullanarak 

öldürürler, cesedi dağa taşır, gömerler, üstüne de akasya189 dalı dikerler.  Hiram Usta öldürülünce, 

sırlar kayboldu denir. Süleyman daha sonra değişik gruplarla, Hiram Abif’i aratır ama sonunda 

Süleyman’ı temsil eden loca yöneticisi ve yönetici yardımcıları, 3 mason kişi, cesedi bulurlar. 

 

Sonrasında, Kalfalıktan Ustalığa / Üstatlığa yükseltilecek mason, yere mezar görüntüsü verilmiş bir 

platform üzerine ölmüş gibi yatırılır ve aslanpençesi şeklindeki el tutuşla diriltilir190. Ölüm, diriliş… 

 

Tören içinde Hür masonların Hatip Özgür Masonların Yasa Koruyucusu dedikleri görevli, yeni Üstad 

Masona yaptığı konuşmada özetle;  Eskiden dini toplumlara kabul edilen kişi, sembolik olarak Tanrı’ya 

kurban edilir,191 böylece onunla birleşmiş sayılır.  

 

Her Üstad mason, bu törenle Hiram Abif ‘in192 devamı olmaktaysa da, bu onunla bir olmak veya ona 

erişmek değildir; gerçeklikten bağımsız masonluğun insan ülküsü olarak Hiram efsanesini yarattığı ve 

başka şeyler söyler. 193  

 

Erkâna göre, gerçekte yaşayıp yaşamadığı önemsiz ama masonluk bu efsaneyi yarattığını söylüyor. 

Oysa gerçekte böyle bir efsane var, hem de Tevrat ve İncil’de, farklı anlatılsa da bu efsane var. 

Masonluk kendi yaratmış değil.  

 

Üst dereceler de bu efsane oynanmaya devam edilir. Hiram Abif’in, öldürülen insanlık aklı olduğu 

söylenir, öldürenlerin de aslında loca yöneticisi ve iki yardımcısı (Üstad-ı Muhterem ve Nazırlar) 

olduğu anlaşılır.  

9. Derecede ise, katilleri arayan masonlardan birisi katillerden birisini bir mağarada öldürdüğü 

söylenir.   

3. Derece Yükseliş töreninde Hatip görevindeki mason, yeni Usta masona;  

- “Bir masondan ne beklenirse o Hiram ‘da vardır” der… 

 

Hiram pagan, çok tanrıya inanıyor, mason tarikatına göre ise tek tanrıya inanmak zorunlu. Peki, nedir 

bu yaman çelişki? Buna ileride döneceğiz. 

                                                           
189

 “Farmasonluk, burada pek gülünç bir cehalet gösteriyor. Akasya ağacı Amerika'da yetişen bir ağaçtır. Eski 
kıt'alara ancak Amerika keşfedildikten sonra girdi.” (Taxil, 2008, s. 151)  

190
 Aslanpençesi tutuş, iki kişi karşılıklı ek sıkışırken, ortak parmak karşısındakinin bileğine gelecek şekilde, 
karşısındakinin eli avuçlanır ve sıkılır. 

191
 Dini toplumlarda benzeri tören yapılıyor, tamam, masonluk da dini bir toplum mu ki, aynı tören yapılıyor ve 
ritüelde de dini topluma gönderme var. Dini toplumlara da tarikat dendiğini anımsamakta yarar var. Ayrıca 
bu dini toplumlar, tek tanrı dinine (semavi dinler) inanan topluluklar olmasa gerek, o dinlerden sapmıoş, 
heterodoks, gnostik veya sapkın tabir edilenelerde yapılır bu tören.  

192
 Öldürülen Hiram Abif olması gerekir değil mi? Hiram Sur Kralı. Ritüelin burasında neden Hiram Abif değil de, 
Hiram deniyor, ritüel de birkaç kez daha Hiram dedikten sonra Hiram Abif denmeye başlanıyor. Efsane 
içinde bir farklı Hiram olmasa, zaman zaman ikinci sözcüğün atılması anlaşılabilir ancak durum öyle değil.  
Yazarların dikkat hatası mı, yoksa bilerek mi, Sur Kralı’na gönderme var. Onlarca kıdemli masonun bu 
ritüelleri okuduğunu düşünürsek, bir hata olduğunu söylemek zor. Eğer hata ise, ne demeli bilmiyorum.   

193
 (Üsdat Derecesi Ritüeli, 2016, s. 40-42) 
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Hiram’ın İçrek ve Mitolojik Yorumu 

Abi (Abiv, Abiff, Awiw) takısının kökü İbrani dilinden gelmekte,  Av kelimesi "baba", avi ise "babam" 

bazen de mürşit veya usta anlamındadır. Abi "babası" demektir. Kral Hiram’ın babası “Tanrı’nın 

babası” anlamındaki “Abi-Baal”.  Dolayısıyla Abi-Baal ve Hiram Abif aynı kişi gibi görünmekte ve 

verilen adlar, aynı yere yönlendirdiği için Sur Kralı, Hiram ’da birleşmektedir. Sur kralı Hiram ve mimar 

Hiram Abif’i bu şekilde anlamak mümkündür.  

 

Süleyman döneminde, hâlâ pagan inançların yaşadığını söylemiştim. Belki eskisi kadar sert ve vahşi 

olmasa da, hâlâ vardı. Buna göre, mimar Hiram Abif, babası kral-tanrıyı öldürdüğü için Hiram Abif 

adını almıştı. Ancak, tapınağın yapımı bittiğinde, Fenikeli işçiler, yeni kral-tanrı Hiram Abif’i, 

inançlarına göre öldürmüşlerdi. Aslında Hiram Abif ’de öldürüleceğini biliyordu. Tapınağa girdi, 

“yücelerin yücesine” son ibadetini yaptı ve 3 görevli kalfa tarafından öldürüldü.    “Eski geleneğe göre 

Öğle Vakti Tanrı insanın ölmesi gerekiyordu, son yedi yıl boyunca oturduğu büyük Tapınağa tek başına 

gitti. Orada tek başına diz çökerek göklerdeki babasına dua etti. Baal adıyla mı Moloch olarak mı ona 

seslendiğini bilmiyoruz, ama eski geleneğe uygun şekilde son kez Oğlu, Tanrı insan Tammuz olduğunu, 

halkı için hayatını feda etmeye hazır bulunduğunu söylediğini biliyoruz. Sarayın dışında işçi kalabalığı 

bekliyordu. Ölüm habercileri sessiz ve yalnız içeri girdi ve her şey bitti.”194 Böylece, Mason Tarikatı, 

aldığı bu efsanenin aslında kökü Sümerlilerin Dumuzi’ye, Babil’in Adonis’e giden anlayışıydı.   

 

İsa’nın ölümü de, eski kral-tanrıların, tanrıya adanarak kurban edilmelerine benzer. Hiram Abif’in, İsa 

olduğuna dair savlar da yaygındır.  

Hıristiyanlığa göre İsa, insanlığın günahlarının kefaretini ödemek için kendisini feda etti ve öldü. 

Aslında ölmeyeceğine inanıyordu ve inanılıyor; Çarmıha gerildikten sonra dirildiği ve göğe babasının 

yanına gittiğine inanılıyor.  Sümer tanrılarından Dumuzi’yi anımsatıyor;  anlamı oğul. Dumuzi de her 

yaz sonu ölür ve Sümerlilerin en büyük tanrısı Güneş Tanrısının yanına gider. 

Mason Locası Usta Erkânında Hiram’ın Öldürülmesi  

Mason 3.° erkânında, Hiram Abif tapınağa girer, yaptığı eseri inceler, doğuda 3 kere “şükran yücelerin 

yücesine” dedikten sonra öldürülür. Dikkat ederseniz, “yüce tanrıya” demiyor; “yücelerin yücesi “ 

diyor. Yani tek yaratıcı değil; çoğul,  birçok yüce var, en güçlüsüne tapıyor.  Bu doğal, Hiram Usta 

Pagan, yani çok tanrıya inanıyor. Bu konuya 3. Dereceyi konuşurken yeniden döneceğiz. 

 

Masonlar, Hiram’ın öldürülmesini Tören kitapçıklarında şöyle anlatırlar; kalfalar Üstad şifresini almak 

için öldürdükleridir. Böylece daha çok para alacaklar. Açıklama iki açıdan tutarsız ve saçma;  

- Tapınak yapımında bir tek Usta var; Hiram Usta. Kalfalar zaten en üst ücreti alıyorlar. Çıraklar 

öldürse, hadi denebilir ki, Kalfa şifrelerini kullanarak daha çok ücret alabilecekler. Kalfalar nasıl 

daha çok ücret alabilirler? Bir tane Üstad var o da Hiram. 

- Yapımı 7 yıl süren tapınak yapımı bitmek üzeredir, hatta bitmiştir. O andan sonra hangi ücreti 

alacaklar?  

 

                                                           
194

 (Ward, 2014, s. 211)    
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Bir mason da kalkıp, bu soruları sormaz, inanırlar. Kolayca çürütülebilecek bir yalanı, Mason Tarikatı 

söyleyebiliyor, onca eğitimli insan da inanıyor!  

Soran olmuşsa da, hemen eskilerin saklanacakları yalanlarına sarılırlar. Çatık kaşlarla, NASA gizlerini 

konuşuyormuş gibi; 

- ”Bu derecelerde bu konu anlaşılmaz. İleri derecelerde öğreneceksin.”  

 

Hiram Abif ’in öldürülmesi ile de, tapınağı tamamlama görevi, Adoniram ’a geçer. Adoniram, Üst 

derecelerde 1. Nazır’ın unvanıdır aynı zamanda.   

 

Gerçekte ise, Adoniram Kral Süleyman'ın işçilerinin başıydı. On binlerce işçiyi bayındırlık projelerinde 

zorla çalıştıran oydu ve bu nedenle halkın nefretini kazanmıştı, hatta Kral Süleyman'ın ölümünden 

sonra, halefi Rehoboam zamanında idam edilmişti. İşte seçtikleri kişi. 

Tüm bu değerlendirmeleri mason araştırmacı JMS Ward’ın kitabında ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. 195 

Seba Melikesi 

Söylencelerde bir de Seba Melikesi Belkıs var. Belkıs’ın gerçekte yaşadığına dair hiçbir kanıt yok; 

muhtemelen o da Sümerlilerden gelen İştar / Astarte idi ve daha sonra insan olarak tasvir edildi.   

 

Hiram söylencesinde Seba, komşu ülkenin Melikesidir. Zaman zaman Kral Süleyman’ın ülkesini 

ziyarete gelir. Bir yoruma göre, Belkıs, üstün yetenekleri olan Hiram Abif’e âşık olur, kaçmaya karar 

verirler.  Süleyman bunu öğrenir ve Hiram Abif’i öldürtür. Bir aşk ve kıskançlık durumu… 

 

Kırmızı Localar denilen üst/yan derecelerde de, Hiram Abif ustayı öldürenin, yardımcıları ile Süleyman 

olduğu da söylenen bir başka yorumdur. 

Dul Kadının Çocukları 

Hiram ve masonlara neden dul kadının çocukları dendiği konusunda değişik yorumlar var. 

Masonlukta, Yahudi inançların yoğunluğu kadar, özellikle üst/yan derecelerde Hıristiyan inançlar da 

yoğundur.   

 

Hiram Abif, babasını öldürdükten sonra dul kadının oğlu değil midir? Gerçek yaşamında İsa da dul 

kadının oğludur.  

Mason yorumcuların genel değerlendirmesi, Hiram Abif’in dul bir kadının oğlu olduğu, tapınağı 

yapmaya gelmeden önce, babasının öldüğü, dul kadının oğlu olduğudur. Wald’ın mantık ve tarihsel 

süreçler çerçevesinde yaptığı değerlendirmeye aykırı değil ki. 

Arslan Pençesi 

Usta mason olacak Kalfa mason, yükselme töreninde simgesel, mezar görüntüsü verilmiş örtüye 

yatırılır ve loca yöneticisi tarafından, Arslan pençesi denilen, orta parmağı karşısındakinin bileğine 

değdirerek, elini avuçlayarak el sıkma ile kaldırılır. Neden Arslan pençesi? 

 

                                                           
195

 (Ward, 2014) 
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Daha önceki bölümler de belirttiğimiz gibi, Sümerlilerin tanrılarından Dumuzi, en büyük tanrı, Güneş 

Tanrısının oğludur ve Tanrıçadan doğmuştur.  

Güneşin simgesi Arslan.  Buna göre Dumuzi’nin Arslan pençesi var!  Hiram söylencesinin bu kısmı da 

Sümerlilere gidiyor, iyi mi? 

Dahası, kendisi de Tapınak Şövalyesi olan İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard’ı bilmeyen var mı? Arslan, 

Britanya adalarında yaşayan bir hayvan değil. Peki, neden Richard, Arslan Yürekli sıfatını almış?  

Gene Sümerlilerin Güneş Tanrısına gitmek gerekir. 

Hiçbir mason kaynağında, Arslan Pençesini açıklayan bir yazıya, yoruma denk gelmedim. Her türlü 

simgeyi konuşan masonlar, neden Arslan pençesini yorumlamazlar? 

Sunak 

Büyük Loca bünyesinde Tapınakta, üstüne Kutsal Kitapların konduğu,  Yemin Kürsüsü olarak da geçen 

bir kürsü olduğunu söylemiştik; Sunak / Altar.  

 

1717’de İngiltere’de veya uygar bir ülkede kurulan bir örgütte; adına fikir kulübü, Aydınlanma felsefe 

birimi, tarikat deyin ama kurban kesilen Sunak adı ile bir kürsünün varlığını açıklamak zor olsa gerek. 

1700’lerde İngiltere’de kurban kesiliyor muydu? 1717’de Britanya adalarında sunak var mıydı? 

Ancak konuştuğumuz örgüt bir dini tarikat, kökleri geçmişe götürülen.    

 
Yahudi dininde peygamber, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta olduğu gibi, tek ve belirleyici değildir ve 

birçok peygamberleri var. Oysa Müslümanlığın peygamberi Hz. Muhammet, Hıristiyanlığın 

peygamberi Hz. İsa’dır. Yahudilere göre Süleyman (Solomon), Kraldır, Müslümanlara göre ise 

Peygamber.  

 

Masonbaşı Sanver;   

“Sevgili Kardeşlerim Kral Süleyman, Hazreti Süleyman ikilemindeyiz. Mevcut Hazreti Süleyman 

ifadesinin korunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Kral Süleyman olsun diyenler. Yapılan 

açık oylamada sayım sonrası 226 Kardeş Kral Süleyman için oy kullandığı anlaşıldığı için değiştirmeye 

gerekli 2/3 oy sayısına ulaşılamadığından, mevcut Hazreti Süleyman’ın kalması kararlaştırılmıştır.” 196 

 

Demokratik oylama sisteminin bu kadar yozlaştırıldığı, gerçekte oy verenlerin özgür iradesinin yok 

edildiği başka bir oylama ne gördüm ne duydu.  Masonbaşı kardeşlerinin gözlerinin içine baka baka 

oyun oynuyor, dalga geçer gibi istediğini kabul ettiriyor. Bir tanesi de kalkıp, “bu saçmalıktır, 

delegelerin tercihinin gasp edilmesidir”  diyemiyor.  

Masonların demokrasiyi savunduklarını söyleyenin, önce bu oylamayı açıklaması gerekir.   

 

Müslüman inancında, son peygamber Hz. Muhammet’tir ve Kur’an-ı Kerim’de belirtilen 

peygamberler dışında hiçbir insan peygamber olarak ifade edilemez.   

 

Türkiye’de Hür Masonların Büyük Locasında, sıradan sıradan insanlar, loca yöneticisi olunca simgesel 

olarak “peygamber” sıfatını alıyorlar.  

                                                           
196

 (11 Mayıs 2013, 59. BUYUK LOCA TOPLANTISI RAPORU, 2013, s. 51-53) 
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HKEMBL bünyesinde Türkiyeli masonlar, onlarca insanı, Yahudilerin bile kabul etmediği biçimde, 

peygamberler için kullandığımız Hazreti unvanı ile tanımlıyorlar. Bunun mimarı da Mehmet Remzi 

Sanver. Bu sözler kabul edilemez. Üç Semavi din adına, tarihsel gerçeklik olarak kabul edilemez. 

Tapınakçılar Tarikatı 

Haçlılar 

Anımsarsak, Mason tarikatına giden süreçte Gül Haç Tarikatı (Rose Croix Order), Görünmez Kolej 

(Invisible College), Kraliyet Topluluğu (Royal Society)  ile karşılaşmıştık.   Gül Haç’ tan geriye gidelim.   

 

Şövalye Ramsay;  

“Spekülatif masonluğun asıl kökeni, kısmen askeri, kısmen de dinsel amaçlarla kurulmuş olan 

Şövalyelik Tarikatlarındadır.”  demiş.  

 

Şövalyelik tarikatlarının tarihsel olarak ve masonluk içinde en önemlisi ve etkin olanı Tapınakçılar 

(Templiers). Birinci Haçlı seferi, Selçuklu Türklerinin Kudüs’ü alıp, Hıristiyanlara kutsal topraklara 

ziyareti yasaklaması ile başladı. Elbette ekonomik, toplumsal nedenler vardı ama bu yasak, dini 

duyguları tetikledi. Haçlılar ile Müslümanlar, özellikle Türkler arasında kanlı savaşlar, çarpışmalar 

yaşandı; Anadolu’da Selçuklu Türklerinin büyük direnişi, Haçlılara kayıplar verdirmesine karşın,  

Haçlıların en azından bir kısmı kutsal topraklarına ulaşabildiler. Kudüs’e giren barbar ve vahşi Haçlılar, 

Müslümanların altınları yuttuklarını düşünerek, karınlarını canlı canlı kesip, iç organları içinde altın 

aradılar.  Masonların bu vahşilere atamız diyorlar. 

 

Piers Paul;  

“Haçlılardan biri, Raymund of Aguiles, 

bu vahşeti “övünerek” şöyle 

anlatıyordu: “Görülmeye değer harika 

sahneler gerçekleşti. Adamlarımızın 

bazıları -ki bunlar en 

merhametlileriydi- düşmanların 

kafalarını kesiyorlardı. Diğerleri onları 

oklarla vurup düşürdüler, bazıları ise 

onları canlı canlı ateşe atarak daha 

uzun sürede öldürüp işkence yaptılar.  
Resim 43. Haçlıların yaptığı katliamlar 

Şehrin sokakları, kesilmiş kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki, yolda bunlara takılıp düşmeden 

yürümek zor hale gelmişti. Ama bütün bunlar, Süleyman Tapınağı’nda yapılanların yanında hafif 

kalıyordu. Orada ne mi oldu? Eğer size gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En 

azından şunu söyleyeyim ki, Süleyman Tapınağı’nda akan kanların yüksekliği, adamlarımızın dizlerinin 

boyunu aşıyordu. Yahudiler, Müslümanlar, erkek, kadın ve çocuk toplam 70.000 kişi üç gün süren bir 

soykırımda katledildiler.”197   

Haçlıların, Türklere ve Müslümanlara yaptıklarını belleğimize iyice kazıyıp, Tapınakçılara dönelim. 

                                                           
197

 (Read, 2003, s. 89) 
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Tapınakçılar Tarikatı Kurulıuyor 

1119’da Payns'li Hugues, aralarında Saint-Omer'li Godefroi, Saint Aignan'lı Archambaud, Montdidier'li 

Geoffroi Bissot ve Rossal ya da Roland adlı şövalyenin de bulunduğu sekiz şövalyeyle birlikte “İsa’nın 

Fakir Askerleri ve Süleyman Mabedinin Koruyucuları” adı altında, Papalık tarafından henüz 

onaylanmamış, resmi olmayan bir şövalyelik tarikatı kurdular. Söylentiye göre, bu tarikat o dönemde 

Kudüs Patrik’i de olan Kral II. Baudouin’in desteğini almış ve Kral, sarayının doğusunda, şimdiki El Aksa 

Camii’ne kadar uzanan bölgede, Herodes Mabedinin yıkıntıları üzerindeki bir alan, yerleşmeleri için 

onlara tahsis edilmişti. Tapınakçılar, Hıristiyan hacıları koruma görevini yüklendiler. Tarikatın adı süreç 

içinde, "İsa Mesih'in ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul Askerleri", "Süleyman Tapınağı Şövalyeleri", 

"Tapınak Şövalyeleri", "Tapınakçılar", ya da, yalnızca "Tapınak" olarak anılmaya başlandı.  

Tapınakçıların Amaçları neydi, ne buldular? 

Dokuz şövalyenin başlangıçta amaçları gerçekte hacıları koruyup, ruhlarını kurtarmak mı, yoksa daha 

derin dini ve siyasi amaçlar ile Süleyman Tapınağı olduğu düşünülen yerde bir şeyler mi aramaktı?   

Dokuz şövalyenin, hacıların dolaştığı geniş alanda, binlerce Müslümanlara karşı nasıl bir koruma 

yapabilecekleri kuşkuludur. Küçük bir yerel birlik bile 9 şövalyeyi yenebilirdi. Hacılara karşı koruma 

yaptıkları, ne Tapınakçıların belgelerinde ne de daha sonra verilecek Papa görevlendirme belgelerinde 

görülmemektedir. Yerleştirildikleri yer de dikkat çekici ve ilk 9 yıl yeni üye de almadılar.  

 

Gerçek görevleri, Herodes Tapınağı’nın yeri olarak öngörülen bölgede, yer altında bazı kazı çalışmaları 

yaptıklarıdır. Son yüzyıl içinde Herodes Tapınağı altında kazı yapan İngiliz, İsrail arkeologlar, tapınak 

altında kazı yapıldığı belirlediler, hatta kazı aletleri buldular. Dokuz şövalye, Tapınakçılar, ne 

arıyorlardı, ne buldular? Musa’dan, İsa’dan kalma özel yazıtlar mı; Musa’nın “Ahit Sandığı” mı? Servet 

olabilir mi?  

 
Gaetan Dclaforge;  

"Dokuz şövalyenin gerçek görevi, muhtemelen bazılarının Musa zamanından kaldığı, Yahudiliğin ve 

eski Mısır geleneklerinin esaslarını anlatan el yazmaları ve kutsal emanetler bulmaktı." 198 

 

Albert Pike;  

“Tampliyelerin ilan edilen amacı, kutsal yerleri ziyarete gelen Hıristiyanları korumaktı. Gizli amaçları 

ise, Ezekiel in haber verdiği modele uygun olarak Süleyman Mabedini yeniden inşa etmekti… 

Tapınakçılar en baştan beri Romanın (Papalık) ve onun krallarının egemenliğine karşıydı. Amaçları, 

zenginlik ve güç elde etmek ve gerekirse savaşarak Kabalistik dogmayı yerleştirmekti.”199  

 

Kudüs’teki Süleyman Tapınağının gizli bir yerine saklı olduğu düşünülen Ahit Sandığında; Süleyman’ın 

hazineleri, Yehova tarafından Musa’ya tebliğ olunan ve taş levhalara alevden harflerle yazılan on 

emrin asılı, Davut soyundan gelenlerin ve bu soydan geldiği iddia edilen İsa’nın geçmişini içeren 

belgelerin saklı olduğuna inanılmaktaydı.  

 

                                                           
198

 (Dclaforge)   
199

  (Pike, Morals and Dogma) 
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Tapınağın koruyuculuğu bu suretle ele geçirildiği takdirde bütün bu sırlara erişilebileceği de 

düşünülmekteydi. İsa’nın köken olarak, İbrani ve Kumran Yahudi’si olduğu güçlü savdır.  Tarihi 

belgelerde, İsa’nın bir din getirdiği kanıtı bulunmamakta. Tapınakçıların ve onları Kudüs’e 

yollayanların da, İsa’nın öğretisinin Yahudiliğin bir yeni türü olduğuna inandıkları düşünülmektedir.   

 

Büyük olasılıkla Herodes Tapınağının altında Tapınakçılar İsa’ya ve dâhil olduğu Yahudi tarikatına ait 

birçok belgeler buldular. Katolik Kilisesinin saklamaya çalıştığı belgelerde, Katoliklerin oluşturduğu 

Hıristiyanlıktan çok farklı bilgiler bulunmakta.  

Roma ve Hıristiyanlık 

Hıristiyanlık parçalanmakta olan Roma’nın imparatoru Konstantin tarafından, Roma’nın kurtuluş 

umudu olarak benimsendi; yeniden oluşturuldu, Birinci Ahit’ten bazı kısımlar atıldı, bolca pagan inanç 

eklendi ve İncil ortaya çıktı. Hıristiyan dininin ve Katolik Kilisesinin yapıcısı, İsa değil Pavlus ’dur.  

İsa 

Güçlü belge, bulgu ve akıl yürütmeler sonunda; İsa’nın, Yahudi Kral ve/veya Rahip olarak; Romalılara 

karşı büyük bir isyanın lideri veya liderlerinden olduğu, kardeşleri bulunduğu; aslında lider olanın İsa 

değil de, kardeşi Yakup olduğu gibi tezler de var. İsa’nın, o dönemde tutuculaşmış Yahudi 

anlayışından farklı, yeni bilgi ve inançlar üretmiş bir Yahudi tarikatın üyesi olduğu savunulmakta.   

 

Türkçeye çevrilmiş olan İngiliz mason biraderlerin yazdıkları Hiram’ın Anahtarı kitabı bu konuda 

önemli belgeler sunuyor, savlar ortaya koyuyor;200  Bunlara göre, Tanrı için yapılan ilk tapınak 

Süleyman Tapınağıdır ve Musa, Süleyman, İsa da o yaratıcının peygamberleridir. İsa’nın yazıtları, bir 

bakıma Tevrat’ın devamıdır, ekleridir.  

 

Böyle bakıldığı zaman Avrupa’da bu anlayışı gizliden gizliye sürdüren bir grup, II. Süleyman Tapınağı 

kabul edilen, Herodot tapınağının altında, ister Yahudi peygamber deyin, ister Yahudi Mesih deyin, 

ister Yahudi Kral deyin, İsa’ya ya da o anlayışa ait belgeleri aradılar ve büyük olasılıkla buldular. 

Belgeler ile birlikte, hazine de buldular mı? Olası. Bu konuya daha sonra döneceğiz.    

Tapınakçıların Papa Tarafından Tanınması 

Payenli Hughes, beraberinde birkaç Tapınakçı ile İtalya’ya gider. Papa’nın da elçisinin olduğu bir Troye 

Kurulu önünde 73 maddelik bir tarikat tüzüğü sunar. Bazı önemli maddeler; 

Şövalyeler kadından uzak duracaktır, evliler ancak karılarının onayı ile kabul edileceklerdi, 

Askeri disiplin içinde, bir birinden asla ayrılmayacak özel giysiler, karanlıktan aydınlığı seçtikleri için 

beyaz giyeceklerdi  

Yemek yeme, konuşma, yatma, at kuşanım ve birçok ayrıntıyı içermekteydi. 201   

 

Troye Kurulundan planlanan destek ve izin alınır.  Tapınak Şövalyeleri Papalıkça tanınıp kendilerine 

çalışma ve kuruluş belgesi verildiği gibi, aynı zamanda Rahip unvanını da edinmişlerdi.   

                                                           
200

 (Lomas C. K., 2007) 
201

 Hür masonlar da eriştirme töreninde, dış dünya da karanlıkta kaldığı, nur aradığı savıyla Mason tarikatı’na 
alınır ve nur verilirek erginleştirilir. Evli Mason adayının, karısından onay almış olması zorunluluktur ve adaya 
söylenir. 



 

 

113 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Payen Kudüs’e Papa tarafından tanınma ve özel yetki belgesi, zenginlik ve yanında 300 şövalye, asker 

rahiple Kudüs’e geri gelir. Bağışlarla birlikte soylular da Tapınakçılara katılmaya başlamışlardır; 

katılırken de tüm varlıklarını Tapınakçılara bağışlayarak.   

 

Papa onayladıktan sonra, Tapınakçılar göğüs bölgesinde kırmızı haç olan beyaz giysiler giymeye 

başlarlar. Beyaz temizliğin, ışığın, nurun simgesi, kırmızı ise ateşin… Haşhaşiler de beyaz giysi 

giydiklerini söylemeliyiz. 202 

Tapınakçı Tarikatı Papadan Onaylı Kurulur ve Genişler  

Tapınakçıların kuruluş adı İsa Mesih ve Süleyman Mabedinin Yoksul Askerleri Tarikatı’dır.  Kuruluş 

sürecinde rahipler savaşçı,  savaşçılar, da özellikle şövalyeler, rahip yapılmaktadırlar. Tarikata 

gireceklerden aranan özellikler, vücutsal sağlam ve hür olmalarıdır203. Tüm varlıklarını Tarikata 

bağışlayacaklardır.  

 

Bu katı kurallar kurucu 9 şövalye için de geçerli miydi? Elbette hayır. Payenli Hugues, 

İskandinav/Norman soyundan İskoçyalı Catherine de St. Clair ile evliydi ve hep evli kaldı. Kutsal 

topraklar dışındaki ilk Tapınak Şövalyeleri eğitim merkezini, ailesinin toprakları, St. Clair toprakları 

üzerinde, İskoçya’da kurmuştu. 

 

Tapınakçılar, Kutsal topraklarda askeri güce ulaşmıştılar, önemli kaleler artık Tapınakçıların 

denetimine geçmişti. Payen, Papa onaylı yasa belgesini aldıktan 10 yıl sonra, birden bire Yasa 

Belgesi olarak kullandıkları Latince asıl ortadan kalkar ve Fransızca çevirisini kullanmaya başlarlar. Bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Örneğin asıl belgede aforoz edilmiş şövalye kabul edilmeyecek derken, 

Fransızca metinde kabul edilecek olmuştur.   

 

Bu dönemde artık inanç temelinde Katolik Kilisesinden kopma başlamıştır.  Bundan sonra, yaklaşık 

200 yıl boyunca, Tapınak Şövalyeleri efsanevi zenginlikleri ve üstün savaş yetenekleriyle, baronların 

hatta kralların dahi gıpta ile baktıkları gizemli ve itibarlı bir örgüt olarak Avrupa kıtasının her yanında 

ismini duyurmuştu. Süreç içinde zenginleşen, yaygınlaşan tarikat; feodal krallıkların egemenlik ve 

yargılamalarından korunan bir konuma geçip, kendi iç yargılarını oluşturdular. İbadetlerini de gene 

kendi arazileri içinde kendi yönetimlerindeki kiliselerde yapıyorlardı.   

 

Tapınakçılar, Orta Doğu ve Anadolu’da Türklerden ve Müslümanlardan, örgütlenme, içrek, ayin 

biçimleri, simgeler ve mimari inşaat teknikleri öğrenmiş ve Avrupa’ya taşımışlardır. Tapınakçıların 

öğrendikleri mimari teknikleri, Sümerlilere, Asurlara kadar gitmektedir. Yalnızca Müslümanlar ile 

değil, Yahudilerle de yakın ilişki içindeydiler.   

 

  

                                                           
202

 (Michael Baigent, 2005, s. 76) 
203

 Hür masonlar, bu çağda da hala vücutça sağlam olmasını isterler adayların. Hala bu koşul neden? Akılcıl bir 
yanıtı var mı?  
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Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln; 

“Tapınak Şövalyeleri'nin çıkarları savaş, diplomasi ve politik entrikaların da ötesine vardı. Etkili 

biçimde modern bankacılığın kuruluşunu sağlayarak kurumsallaştırdılar. Bunlardan yoksun bulunan 

hükümdarlara engin miktarlarda meblağlar borç vererek Avrupa'daki her tahtın -ve hatta bazı 

Müslüman hükümdarların bile- bankeri konumuna yükseldiler. Avrupa ve Ortadoğu çapındaki 

merkezlerinin ağı aracılığıyla, aynı zamanda gittikçe onlara bağımlı bir sınıf haline dönüşen tüccarlar 

için makul faiz oranlarında güvenli ve iyi işleyen bir para transfer sistem i düzenlediler. Örneğin bir 

kentte yatırılan para, karmaşık şifrelerle yazılmış bir taahhüt senediyle başka bir kentte işlenebiliyor 

veya çekilebiliyordu. Böylelikle Tapınak Şövalyeleri dönemin başlıca para bozdurucuları oldular ve 

Paris'te ki merkezleri, Avrupa finansının merkezi oldu. Bildiğimiz anlamdaki ve bugün kullandığımız 

çekin tarikat tarafından bulunduğu bile ispatlanabilir.”204 

 
Feodal sistemin üretim ve yönetim biçiminden farklılaşan, yeni bir sistem getiren ve bunu da büyük 

başarı ile geliştiren Tapınakçılar, soyluların düzenine tehdit oluştururken, feodal düzenin iktidar 

erkinin bir diğer bacağı olan Katolik Kilisesini de tehdit etmekteydi. İnanç düzleminde, Hıristiyanlığın 

asıl köklerine, tek dine ulaşmışlardılar. “Bulgularımız Hıristiyan Kilisesi'nin İsa'yla hiçbir alâkasının 

olmadığını gösteriyor. Kilise, bir yabancının, Saul'un ya da bilinen adıyla Paul'un icadıdır. Hatta Lut 

gölü Elyazmalarında Nasıra mezhebini ele geçirmek için Yakup'la savaşan, 'Yalan Akıtan' olarak 

anlatılan kişiyle aynı adam olduğundan eminiz. Ve sütun değerler dizisini anlayamayıp, Yahudi 

düşünüşünü kendi mantıklarına uydurabilmek için tuhaf teslis kavramını icat edenler de Paul ve 

takipçileridir.” 205 

  

Tapınakçıların üretim biçiminde, emekçiler, soyluların köleleri köylüler yerine, hür ve eşit işçilerdir. 

Tapınakçılar, toprağın ve üzerinde yaşayan insanların, soylulara ait olduğu feodal düzen içinde, kişisel 

mülkiyeti ortadan kaldıran, onun yerine topluluğun mülkiyetini koyarken; soy kökenli yükselme, 

iktidar olma yerine, kişisel yetenek ve becerilere yani liyakat dayalı bir yükselme ve iktidara gelme 

sistemi getirmişlerdir. Şövalyeler arasında, kardeşlik ve eşitlik sağlanmıştır.206    

Haçlılar Müslüman Türklere Yenilir ve Orta Doğudan Çekilirler 

Orta Doğu’da Haçlılar, yaklaşık 200 yılın sonunda Müslümanlara karşı, özellikle Türklerin gösterdiği 

direnç ve köle Türklerden oluşan Memluk Devleti ve Sultan Eyyubi karşısında git gide zayıfladılar ve 

kaybetmeye başladılar.  Akka düştükten sonra, geri çekildiler, merkezlerini Kıbrıs adasına taşıdılar.  

Kutsal Toprakların kaybedilmesiyle birlikte, varlık nedenlerinden yoksun kalmış bulunuyorlardı. Artık 

fetih edecek başka kâfir toprağı bulunmadığından, tarikat ilgisini Avrupa'ya yöneltmeye başladı, 

süregiden varlığına bir meşruiyet bulabilmek umuduyla.  

  

                                                           
204

  (Michael Baigent, 2005) 
205

 (Lomas C. K., 2007, s. 321)   
206

 Bu bir tür komünal yaşamdır. Din bölümünde yeniden ele alacağız, Esseni tarikatında da toprak mülkiyeti 
yoktur. Tapınakçıların, tapınağın altında bulduklarını düşündüğümüz yazıtları yazanlar…   
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Fransa da Krallık ile Tapınakçılar Çatışması 

Fransa Kralı, Fransa birliğini sağlamaya çalışmaktadır. Bu süreçte Fransa’nın topraklarının yaklaşık 

yüzde otuzu Tapınakçıların denetimindedir. Bu topraklar üzerinde Krallığın ekonomik ve hukuki hiçbir 

etkisi, gücü bulunmamaktadır. Fransa hazinesi de Tapınakçıların denetimine geçmiş, onların 

toprakları içinde korunup,  Büyük Usta tarafından atanan bir Tapınakçı tarafından yönetilmiştir. Kral, 

Fransız parasının değerini düşürerek, borçlarında rahatlama yapmak istese, Tapınakçı hazine yönetimi 

ile engelleniyordu207     

 

Öte yandan Fransa Kralı Philippe’nin Avrupa egemenliği için girişilen ve kaybettikleri savaşlardan da 

yüklü borcu vardı.  Önce vergilere yüklendi, yetmedi.  Sonra azınlıklara yöneldi, Lombardiyalı 

tüccarların ve 1306' da Yahudilerin mülklerine el koydu ve Fransa’dan sürdü.  Gene yetmedi. Bu sefer 

Fransız Kralı Philippe, gözünü Tapınakçıların zenginliğine dikti. Önce Tapınakçılara Şeref Üyesi olarak 

katılmak istedi, ret edildi. Süreç sona yaklaşmakta idi.  Kral Tapınakçı ve Sağlıkçı Tarikatlarının 

birleşmesini, başına da oğullarından birisinin geçmesini önerdi.  

Konunun tartışılması için, Tapınakçıların Başı Jack de Molay Kıbrıs'tan geldi. Molay, doğal olarak 

gücünü ve zenginliğini paylaşmak istemiyordu.   

 

Tapınakçıların başı, Büyük Usta Molay, önce Roma’da Papa’yı ziyaret eder ve bir bildirge sunar. Sonra 

Paris’e geçer.  Kral, Molay’ın paylaşmaya yanaşmadığını anlayınca, Tapınakçıları ortadan kaldırmaya 

karar verir. Tapınakçılar, Katolik Kilisesine bağlı, ondan yetki alarak kurulmuş bir tarikat olduğu için, 

Papa’yı yanına alması gereklidir. Fransız Kralı Philip, Papayı ikna eder, ikna olmayanı öldürür, yerine 

geleni ikna eder.  

Fransa Kralı, Tapınakçıları Tutuklar 

12 Ekim 1307’de Jack de Molay, Paris’e gelince, 60 Tapınakçı ile 

birlikte tutuklanır. Aynı anda polisiye anlamında çok iyi 

düşünülmüş ve planlanmış bir eylem olarak,  Fransa’daki tüm 

birimlerine girilir, yakalanan Tapınakçılar tutuklanır. Koşut olarak, 

kara propaganda başlar; eşcinsel, herektik, nereden geldiği 

bilinmeyen şeytani, sakallı, çift başlı bir puta tapan putperestler 

olarak topluma duyurulurlar. Dönemin koşulları içinde, dinden 

sapkınlık, eşcinsellik, Hıristiyan dininin temellerine hakaret ve 

birçok ağır suçlama yapılır. Yakalananlar ağır işkencelerden geçirilir, 

işkencede ölümler, sakatlanmalar yaygındır. İşkenceler ile alınan 

itiraflar, mahkemelerde ret edilir, yeniden işkence. Bir süre sonra 

Kilise sorgulamalara dâhil olur.  

 

 

Resim 44. Jack de Molay 

 

                                                           
207

 Aslında daha sonra İngiltere ve Amerika’da göreceğimiz özelleşmiş merkez bankası anlayışının ilk 
uygulamasıydı da denebilir. 
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1312'de Papa V. Clement "Vox in excelso" fermanı ile Tapınakçı tarikatını kapatır, “Adrovidanı"  

fermanı ile de Tapınakçıların tüm mal varlıklarına el konduğunu, bunların Roma'ya transfer 

edileceğini ve oradan da Sağlıkçılar Tarikatına (Hospitality) devredileceğini açıklar.  

 

18 Mart 1314’de Büyük Usta Jack de Molay, işkence kabul ettiği suçları, halkın önünde ret eder. 

Bunun sonucu olarak da, Paris yakınlarında yakılarak öldürülür. Yakılırken, Kral ve Papayı tanrının 

huzurunda son mahkemeye çağırır. İlginçtir 3-5 ay içinde, Kral ve Papa ölürler. Bu ölümlerde 

Tapınakçıların gizlenmiş kardeşlerinin zehirlemeleri var mıdır? Haşhaşilerle çok yakın olmuşlardı 

vaktiyle.  

Tapınakçıların Dağıtılmasından Sonra 

Tapınakçılar, Fransa Kralı Philippe’nin planından haberdar mıydılar ve buna göre gerekli önlemleri 

aldılar mı? O günden bu yana tartışılmakta.  

 

Michael Baigent;  

“Tapınak Şövalyelerinin bir çeşit erken uyarı aldıklarını öne süren önemli kanıtlar vardır. Örneğin, 

tutuklamalardan kısa süre önce, Büyük Üstad, Jacques de Molay, tarikatın pek çok kitabını ve 

kaybolmamış yazılı kurallarını istetmiş ve yaktırmıştır. (…)   

Ne olursa olsun, Tapınak Şövalyeleri ister önceden ister rüzgâra bakıp tahmin etmiş olsunlar, belirli 

önlemler kesinlikle alınmıştı.  Öncelikle, yakalanan şövalyelerin, eğer ki talimat öyleyse, pasif biçimde 

boyun eğdiği görülmektedir. Fransa'daki tarikatın kayıtlarında kralın adamlarına aktif biçimde 

direnişe ilişkin hiçbir kayıt yoktur. (…)  

Tapınak Şövalyeleri hazinesinin neredeyse bütün belgeleri ve kayıtlarıyla beraber kaybolmuş 

olabileceği muhtemelen şaşırtıcı değildir. Israrlı ama dayanaksız söylentiler, hazinenin Paris'teki 

merkezden tutuklamalardan az önce, gece vakti kaçırıldığından söz eder. Bu söylentilere göre, atlı 

arabalarla kıyıya -tahminen tarikatın La Rochell e'deki deniz üssüne- nakledildi ve bir daha hiç haber 

alınmayan on sekiz gemiye yüklendi.  

Bu gerçek olsun olmasın, Tapınak Şövalyeleri'nin filosunun kralın pençelerinden kaçmış olması 

olasıdır; çünkü kayıtlarda ele geçirilen tarikat gemilerinden söz edilmemektedir. Tersine, söz konusu 

gemiler taşıdıkları şeyle birlikte, topluca kayıplara karıştılar.”208 

  

Fransız Kralı, el koyduğu taşınmazları ve değerli malları asla Papa’ya teslim etmez. Diğer Krallıklarda 

da, krallar ile kilisenin, taşınmaz mallara, yani uçsuz bucaksız arazilerin kime verileceği tartışması 

yaşanır. Kral ve soylular, arazilerin ve üstünde mülklerin, aslında soyluların bağışları ile Tapınakçılara 

verildiği ve eski sahiplerine dönmesi gerektiğini savunurlar ve çoğunlukla da öyle yapılır.  

 

Portekiz ve Almanya'da, Papa’nın fermanları dinlenmez, Tapınakçılar isim değiştirerek; İskoçya'da ise, 

oldukları gibi varlık ve faaliyetlerini sürdürdüler.  Bütün bu süreçte, tutuklanan, yargılanan ve ölenler, 

aslında Tapınakçıların küçük bir kısmıdır; “Tarikat yıkıldıktan sonra en azından 14.000 şövalyenin 

hayatta kalmayı başardığını biliyoruz. Sayıları 25.000’i bulan Tapınakçı Rahipler ve onların 

hizmetindeki kardeşleri ise hiç işkence görmemiştir. ”209 Tapınakçılar tamamen yok olmadılar. 

                                                           
208

 (Michael Baigent, 2005, s. 76 - 77) 
209

 (Ward, 2014, s. 189) 
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Tapınakçıların Kökleri Esseni Tarikatı   

1940’lardan sonra, Ölü Deniz civarında mağaralarda İbrani ve Arami dillerinde yazılmış birçok el 

yazmaları (parşömenler) bulundu.  Bunlardan ve başka kaynaklardan anlaşılan, Yahudilerin üç tarikatı; 

sadukiler, farusiler ve esseniler olduğu. Yahudi tarikatı olan Esseniler, kabaca M.Ö. 200 ve M.S. 70 

yılları arasında yaşamışlar. 210  

 

Kumran yazıtlarından, MS 67’de bu bölgede yaşayan Esseni tarikatının, Romalılara karşı çok büyük bir 

isyan başlattıkları, ancak Romalılar tarafından kanlı bir şekilde bastırıldıkları; II. Tapınak denen Herod 

tapınağın iz kalmayacak şekilde yıkılıp, yok edildiğini öğreniyoruz. Esseni tarikatı üyesi Yahudiler, bu 

topraklardan sürüldüler. Dönüp mağaralarda sakladıkları el yazmalarını bile alamadılar. İsa ve Vaftizci 

Yahya’nın isyanda lider kimlikle yer aldığını da öğreniyoruz.211 

 

Geza Vermes;  

“1. Dil deki temel benzerlikler ,212 ideoloji (Tanrının krallığı kurulacağına inanç 213) Kutsal Kitap'a 

bakış, 2. Tek hükümdara, (Kumran'da Efendi'ye ve Hıristiyan cemaatinde piskoposlara) dayalı monarşi 

yönetim, 3. İsa'yla ilgili araştırmalarda, Parşömenlerin karizmatik-eskatalojik214 yönleri, karşılaştırma 

için zengin bilgiler sağlar. “215 

 

Baş mason Hayrullah Örs;   

“Son zamanlarda, Lut gölü kıyısındaki Kumran’da, mağaralarda bulunan yazı tomarları, 

Hıristiyanlığın da Yahudiliğin bir mezhebinden gelişmiş olduğunu, inkâr edilemez bir açıklıkla 

ortaya koydu.” 216  

 

Esseniler, Mezopotamya’nın Sümerlilerden bu yana evirilerek gelmiş inançlarını, Yahudilik içinde 

birleştirmiş bir tarikattı. Her ne kadar Yahudi kral Hezekiel M.Ö. 6. yüzyılda yasaklamış olsa bile 

Esseniler şafakta Güneş’e tapınma, gizli eriştirme törenleri, ağır sınavlar, cezalar, ölüm yeniden diriliş, 

yeniden bedenlenme inançları geçerliydi.  Esseniler 'in ortak mülkiyet düzenini uyguladıklarını, 

köleliğe şiddetle karşı olduklarını ve bir erkek tarikatı olduğunu daha önce de belirttik.  

 

Esseniler ortadan kaldırıldıktan sonra bile bölge coğrafyası içinde, Yahudi ve Müslüman tarikatlarda 

bu öğretiler devam etti. Aynı öğreti Tapınakçılar ve Mason Tarikatlarında ’da görülüyor.   

 

 

 

                                                           
210

 (Vermes, 2005, s. 26-27,37) 
211

  (Vermes, 2005, s. 89) 
212

 Yeni Ahit’de bunlardan sadık olanlar, “ışığın oğulları” diye anılıyor. Masonlar da kendilerini ışığın oğulları diye 
görürler ve ışığı taşıdıklarını; “ışığı taşıyan eller değişir, ama ışık aynıdır.” diye ifade ederler.   

213
 Masonların tüm insanlık için sevgi tapınağı yapma ülküsü ile benzemiyor mu? 

214
 Felsefe’nin b.r bölümü, dünyanın sonu ile ilgilenir. 

215
  (Vermes, 2005) 

216
 (Örs, Musa ve Yahudilik, 1966, s. 5,8) .  Yahudilik üzerine araştırmalar yapmış, kitap yazmış baş masonun bu 
görüşü çok önemli. Masonların, Hıristiyan dininin kökenlerine bakışını en resmi ağızdan açıklıyor. Bu görüş 
de bizim, çalışmamızın birinci kitabındaki dinsel kökenleri konusundaki görüşümüzü destekliyor. 
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Tarih içinde söylence olmuş İngiliz Kralı I. Richard’ın, “Arslan Yürekli Richard” ismi, yukarıda 

anlattığımız, Mezopotamya’da Güneş tanrısı, Dumuzi’nin Güneş tanrısının bedenleşmiş hali olması, 

Hiram’ın da Dumuzi’nin isim değiştirmiş yeniden bedenlenmiş devamı ve Aslan’ın güneşin simgesi 

olması; Usta masonun uyandırılma/diriltilme işareti olarak Arslan pençesi ile mezardan çıkarılması ile 

ilişkili olmasını konuştuk. Bölge coğrafyasında bütün inançlar bir birinden etkilenmiş, dinlerin 

Ortodoks anlayışlarından sapmalar yaşanmıştır.   

Atbash Şifresi 

Tapınakçılar, gizli törenler düzenleyen ve sapkın inançları olduğu düşünülen Dürzilerle de etkileşim 

içindeydiler; “Avrupalılarla yakın temas halinde olan Dürzîlerin, genellikle Rozkrualar ve 

Farmasonlarla ilişkili olduğu düşünülmüştür.”217 Tapınakçılar ’da Masonlarla… 

Ölü Deniz elyazmalarında Atbash Şifresi kullanılmıştır. Tapınakçılar da Atbash şifresini biliyorlar ve 

ayinlerinde kullanıyorlardı. Oysa arada bin yıldan fazla süre olduğu dikkate alınırsa, bu şifrenin çoktan 

kaybolmuş olması gerekmez miydi?   

 

Tapınakçılar bu şifreyi nereden öğrendiler sorusunun yanıtı olarak, Süleyman Tapınağı altında 

buldukları var sayılan belgelerden öğrendikleri yeterli mi? Yoksa Esseni tarikatının ardılları hâlâ 

bölgede yaşamlarını sürdürüyorlar, onlardan mı öğrendiler? 218  

Dürzilerle İlişkileri 

Bu sorunun yanıtı Yüksek Şûra 22. Derece Çalışma Kılavuzu’nda veriliyor; Dürziler ’den öğrendiler!  

Bu derecede birçok yerde, Masonlar ile Dürziler arasındaki benzerlikler vurgulanmakta. Kılavuzda 

memnuniyetle aktarılan bir konu da, Dürziler ’in kendilerini, Süleyman Tapınağı yapımında 

çalışanların soyundan olmakla övünmeleri. 

 

Bilim insanı Aytekin Zeybek;  

“Pek çok araştırmacının ittifak ettiği üzere Dürzî akidesi eklektik bir yapı arz etmektedir. Resâilü’l-

Hikme’de ortaya konulan inançlar incelendiği zaman Dürzî akidesinin kaynağını İslâm, Hıristiyanlık, 

Yahudilik gibi ilahi dinlerle Eski Mısır dinleri, Budizm, Hinduizm, Manihaizm, gibi ilahi olmayan dinlerin 

inançları; Yeni Eflatunculuk, Gnostisizm gibi felsefi akımlar; Aristo, Pisagor, Eflatun gibi Yunan 

filozoflarının görüşleri; İsmaililik, Karmatilik gibi İslâm Mezhepleri Tarihi’nin mezhep tasnifinde Gulat-ı 

Şia içerisinde kabul edilen fırkalarla aşırı sûfi görüşlerin oluşturduğu görülmektedir. (…)  

 

Aynı şekilde Resâilü’l-Hikme’de Pisagor, Aristo gibi filozoflarla Hermes gibi efsanevi şahsiyetler ruhani 

hududun cismani âlemdeki nâsûti suretleri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu şahısların ortaya 

koyduğu öğretiler Dürzî tevhidi akideden ibarettir. Bu sebeple de risaleler zikredilen şahsiyetlerin 

fikirlerinden istifade etmekten çekinmemektedir. Dürzî inanç sisteminin temelini tevil oluşturmaktadır. 

Risaleler özellikle Kur’an-ı Kerim ve diğer semavi kutsal kitapların ayetlerini kendi inançları 

doğrultusunda tevil etmekten çekinmez. Risale yazarı Dürzî kutsal şahsiyetlerin bildirdiği üzere bu 

tevilin gayesi zikredilen kutsal kitaplar içerisinde zemmedilmiş natuklar tarafından süslü sözlerle 

gizlenmiş olan Dürzî tevhidi düşünceyi açığa çıkartmaktır. (…)  

                                                           
217

 (Ward, 2014, s. 170)   
218

 (Michael Baigent, Tapınak Şövalyeleri, Mesihin Mirası, 2005, s. 136) 
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Aynı şekilde Dürzî akidesinde Manihaizm’in seneviyye (düalizm) inancının etkileri görülmektedir. 

Maniheist inancın temelini nur ve zulmet, bir başka ifadeyle iyilik ve kötülük düşüncesine dayanan 

gnostik bir düalizm oluşturur. Birbirine zıt olan bu iki prensip ezeli ve ebedidir.” 219 

Aytekin Zeybek, sanki mason öğretisinin kısa bir özetini yapmış gibi. Yeni Çırak Masonlara, masonluk 

öğretisi olarak bu özet verilse, yeterli olur.   

 

Tapınakçılar ve Haçlılar, Dürzilerden çok şey aldılar ve anlattığımız yollar içinde Hür masonlara 

aktardılar. Dürziler de, kaybolmuş sanılan Esseniler ’in yeni bir isimle, evirilerek devamı olmasın? 

 

Bence, İsa’dan sonra,  yoldaşları ve kardeşleri, düşüncelerini sürdürdüler. Geleneksel Yahudiler ve 

Hıristiyanlar onları yok saydılar, ama gene de bir biçimde günümüze kadar eriştiler.    

9 Şövalyenin Biraraya Geliş Gerçek Nedeni 

9 şövalyenin,  hacıları korumak için Kutsal Topraklara gittiği savı, gerçeği perdelemek için uydurulmuş 

bir yalandan başka bir şey değildir. Gerçek, belirli güçler tarafından, aynı bölgeden, bir birlerine 

komşu da olan 9 Fransız Şövalye bir araya getirildi, hazine ve/veya belgeleri aramak için Kutsal 

Topraklara gönderildi. Orada da en üst düzeyde ağırlandı ve dini, tarihsel çok önemli bir yere 

yerleştirildiler?  

 

Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln; 

“1.  Tapınak Şövalyeleri’nin arkasında, onları askeri ve idari bir güç olarak yaratan gizli bir tarikat 

vardı. Değişik isimler altında işleyen bu tarikat çoğunlukla Prieure de Siyon/Siyon Tarikatıdır.   

2. Siyon Tarikatı, isimleri batı tarihinde ve kültüründeki ünlü kişiler arasında geçen bir dizi 'Büyük 

Üstad' lar tarafından yönetiliyordu. 

 

3. Tapınak Şövalyeleri 1307 ile 1314 arasında yok edilip ortadan kaldırılmış olsa da Siyon Tarikatı 

olduğu gibi kalmıştı. Kendi içsel ve hizip çekişmeleri sonucunda dönem dönem bölünmüş olsa da, 

asırlar boyunca işlevini sürdürdü. Karanlıklar ardında, sahne arkasında, batı tarihindeki bazı ciddi 

olayların orkestra şefiydi. Bir dönem Newton’da Büyük Ustasıydı. 

4. Siyon Tarikatı bugün de varlığını sürdürüyor ve halen faaldir. Üst düzey uluslararası ilişkilerde rol 

oynamaktadır ve etkilidir; hatta bazı Avrupa ülkelerinde, o ülkelerin içişlerinde de.” 220 

Bakar mısınız? Günümüzün Siyonistlerinin kökleri nerelere dayanmakta? 

Tapınakçıların Masonlarla İlişkileri 

Tapınakçılar Masonlar ilişkilerine bakalım. Farklı kaynaklarda 14.000 – 15.000 olarak belirtilen 

Tapınakçılardan yalnızca 800 tanesi tarikatın dağıtılması sırasında yaşamını kaybetmiş veya hapse 

atılmıştı. Geri kalan binlerce şövalye, din adamı ve yardımcılara ne oldular? Bir kısmı derebeylerin 

emrinde değişik görevler almış olmalılar ama önemli bir kısmı da Mason Localarına” sığındılar.    
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 (Zeybek, 2008, s. 425-428) 
220

 (Michael Baigent, 2005, s. 114) 
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Baş masonlardan Mehmet Fuat Akev;   

“Templiers221 tarikatının Masonlukla derin bir ilgisi olduğu malumdur.  (…)  

Fakat Templiers tarikatının masonluk tarihindeki hakiki rolü umumiyetle bilinmemektedir.  (…)  

 

Bunların bir kısmı, İskoçya’da Kilwiıming Hür Masonlar locasını kurdu. Bu loca, İskoçya Locasının 

matrikülünde 0 numara ile kayıtlı olduğu söylenir. Hür Masonluğun perdesi arkasında, Templier 

Tarikatı yeniden kurulmuştu ve İskoçya Kralı Robert Bruce'un himayesine mazhar olmuştu. Bu himaye 

Stuart hanedanı tarafından da devam ettirildi. Templier Şövalyeleri, İskoç Masonluğunu yaymaya 

devam ettiler. Bunun esas vasıfları: Fransız menşei, Katolik gelenekleri ve şövalyelik esasları idi ve bu 

Frank-Masonluk, locaların operatif şeklinden spekülatif modern masonluğa geçişinde en mühim rolü 

oynamıştır.“222 

 

Esseni tarikatı, içinde İsa’nın da olduğu bir Yahudi tarikat, düşmanı da Romalılar.  Bu birikim ve inanç, 

Tapınakçılar aracılığı ile Masonlara aktarıldı. Masonların da en büyük düşmanı Roma’nın mirasçısı 

Katolik Kilisesi değil mi? 

 

18. Derece Çalışma Kılavuzu’nda açık ifadelerle bitirelim;   

“Din inançlarını Tevrat geleneklerinden almış olan bir topluluk arasında doğan büyüyen 

Masonluk sembollerini ve menkıbelerini doğal olarak hep İbranilerin lejantlarından almıştır.“223  

 

Kimdir bu topluluk? 18.°  Roz Krua! 

 

Masonluğun, Yahudilikle ilgisi yoktur diyenler? 

 

Essenilerden, Dürzilerden, Siyon Tarikatından, Tapınakçılar Tarikatından, Roz Krua Tarikatı (Roze-

Croix) sonunda Mason Tarikatı olarak biçimleniyor. 

  

                                                           
221

 Masonlar, Türkçesi Tapınakçılar yerine, her zaman yaptıkları gibi yabancı dildeki karşılığını kullanmaktalar. 
222

 (Akev, Templiers'in Masonluk Tarihindeki Rolü, 1981) 
223

 (18. Çalışma Kılavuzu, 2012, s. 4) 
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Masonlukta Kadın Konusu ya da Korkusu 

16 Temmuz 1921 Ankara  

Öğretmen Okulu’nda toplanan Birinci Maarif 

Kongresi’nde ayrı yerlere oturtulmuş kadın ve 

erkekleri görünce Öğretmenler Derneği 

Başkanı’na söyledikleri:  

“Ne yapmışsınız siz? Toplantıya kadın 

öğretmenleri de çağırmışsınız, onları ne diye 

erkeklerden ayrı oturttunuz? Utanmıyor 

musunuz? Ayıptır. Kendinize mi güveniniz 

yok, yoksa bu hanımların iffetine mi? Bir daha 

kadınların erkeklerden ayrı tutulduğunu 

duymayayım.224 

Atatürk 

Masonluk Düşmanlık Üzerine Kurulmuştur 

Kadınları tarikatlarına, derneklerine almayan; ‘tutsaklarla, ahlaksızlarla’ bir tutanlar, utanmadan 

Atatürkçüyüz, demokratız, insanlık için sevgi tapınağı yapacağız diye yalanlar söylerler… 

 

Yalnızca kadınlara mı düşmanlar? 

Irkçılar, Siyahlara düşmanlar,  

vücutça sakatlığı olanlara düşmanlar 

Cinsiyetçiler, eşcinsellere düşmanlar; Amerika’da eşcinselliğini açıklayanı tarikatlarından atarlar, 

 

Mason ahlakı ve erdemi; ikiyüzlülük üzerine kurulu, insanın ezici çoğunluğuna düşmanlık üzerine 

kurulmuş, ilkçağların ilkel erkek ahlakıdır ya da ahlaksızlığı mı demeli? 

 

Anderson anayasasında başlayıp, İngiltere B. Büyük Locası tüm bildirgelerinde, Mason Tarikatı’na 

kadın üye alınması yasaklanmıştır. Tutucu masonluk ya da İngiliz masonluğu, Anglosakson masonluğu 

içinde olmazsa olmaz kural, kadın üye alınmamasıdır.  

Yahudi Esseni Tarikatından bu yana, Masonluğun köklerindeki tüm tarikatlarda ortak özellik, kadın 

düşmanlığı ve kadın üye kabul edilmemesidir. 

 

Mason Ziya Umur;  

“Bir Masonun Mükellefiyetlerinin üçüncüsünün son cümlesi şöyledir: …  Esirler, kadınlar, ahlakı bozuk 

ve misvakları rezilâne olanlar localara kabul olunamazlar; mutlaka iyi şöhret sahibi olanlar kabul 

edilebilir.”225 

 

 

                                                           
224

 Atatürk 
225

 (Umur Z. , Kölelik Hakkında, 1987, s. 25) 
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Masonluğa ve inanmış masonlara göre, “kadın kötü şöhretlidir”! 

Sizin iyi şöhretiniz batsın! Türk Toplumu şöhretinizi iyi biliyor… 

 

Bir şiirle anlatalım onları 

 

Nazım Hikmet; 

 

“Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim   

akar suyun  

meyve çağında ağacın,  

serpilip gelişen hayatın düşmanı…  

 

 Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına : 

- çürüyen diş, dökülen et-, 

bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler, 

Ve elbette ki, sevgilim, elbet, 

dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, 

dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle : işçi tulumuyla 

bu güzelim memlekette hürriyet. 

 

Bursa da havlucu Recebe, 

Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman, 

fakir köylü Hatçe kadına, 

ırgat Süleymana düşman, 

sana düşman, bana düşman, 

düşünen insana düşman, 

vatan ki bu insanların evidir, 

             sevgilim, onlar vatana düşman...” 
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İngiliz B. Büyük Locası ve Kadın 

İngiltere Birleşik Büyük Locası Anayasasında Kadın Aşağılanması 

Başta İngiltere B. Büyük Locası olmak üzere, İngiltere ile birlikte ana büyük localar olan İskoçya ve 

İrlanda Büyük Localarının, bir başka büyük loca ile tanışma, yani onu mason olarak kabul etme 

kurallarında kadın;   

 

“3. Mason olmak isteyenin: Erkek, hür doğmuş, ergin yaşta ve giz (sır) saklamasını bilen bir kimse 

olmasını bilen; hadım, kadın, ahlaksız ve skandallara karışmış bir kimse olmaması ; iyi şöhret 

sahibi olması; ciddi bir sakatlığı, bedeni kusuru, akıl noksanlığı olmaması şarttır.   

  4. Büyük Loca ve Localar yalnız erkek üyelerden oluşacak ve hiçbir Büyük Loca, kadınları üye 

olarak kabul eden localarla ve herhangi bir oluşuma her ne biçimde olursa olsun hiçbir masonik 

ilişki kurmayacaktır.” 

 

“ahlaksızlar, tam erkek olmayanlar (eşcinseller), kadınlar, köleler, özürlüler” aynı maddede bir 

tutarak, mason tarikatına kabul etmiyorlar. Kabul eden oluşum dedikleri, diğer mason locaları ile 

ilişki bile kurulmasına da izin vermiyorlar.  

 

İngiliz – Amerika masonluğunun kadınları nasıl aşağıladıklarına bakar mısınız?  Bu anlayışı benimseyen 

masonların evde bu ifadeyi eşlerine söylemelerini öneriyorum. Eşi mason olan veya olmaya 

niyetlenen tüm kadınlara da, kendilerine saygıları varsa, eşleri masonlarla bu konuyu konuşmalarını 

öneririm. 

 

İngiliz B. Büyük Locasının tanınma koşullarındaki ilk maddelerinden olan, kadın mason olamayacağı 

kuralının köklerini, kadını ikinci konumda tutan feodal dönemin içrek tarikatlarında aramak gerekir. 

Esseni ve Tapınakçılar Tarikatları, Dürzi Kardeşlik Toplulukları, erkekler arasında kardeşlik öğretisi 

temelinde kurulmuş ve yaşamışlardır.  

 

Oysa Türklerin kurduğu Tarikatlarda, Ahilik ve Bektaşilik de kadın erkekle eşittir ve tarikat içinde aynı 

öneme ve yetkiye sahiptir. Türk Kültürü ve Kimliği ile Mason Tarikatını kıyasladığımızda, karşımızda 

ırkçı, kadın düşmanı, sömürgeci bir tarikat çıkıyor.  

Fransız masonluğu, Anglo Sakson masonluğundan, en azından Kadına yaklaşımı ile daha uygar ve 

ileridedir. Fransızlar, Fransız İhtilalinden önce de,   kadınları mason yapmaya başlamışlardı. 

İngilizlerden ayrıldıktan sonra, karma ve kadın locaları; yalnızca kadınların üye oldukları kadın 

localarından oluşan büyük localar kurdular.  Fransız masonluğunda erkeklerle ve kadınlar bir birlerinin 

localarını ziyaret edebiliyorlar.   

 

İngiliz masonluğu ve Türkiye ‘de HKEMBL gibi İngilizlere biat etmiş uydusu Büyük Localar, sürekli 

ahlaktan söz ederler, hatta localarda “masonik ahlak” diye konferanslar verirler. Oysa yukarıda 

belirttiğimiz mason olma koşullarını ifade eden madde en büyük ahlaksızlıktır.   

Kıdemli masonları, masonları, localarda insan hakları üzerine de sunumlar yapar, konferans verirler. 

Oysa insan haklarının en barbarca çiğnendikleri yerler Mason Tarikatıdır. 
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Sayısal olarak masonların 2/3 ‘ünü oluşturan ABD ‘de hâlâ beyaz masonlar siyahileri localarına 

sokmuyor, masonluğun merkezi İngiltere de ise 20. yy ortasında bile hâlâ Afrikalı siyahilere karşı 

ırkçılık yapıyorlar. Kadınları mason olarak aralarına almamaları ise yalnızca ahlaki yoksunluk değil, 

aynı zamanda gerici, ilkel erkek egemen anlayışın kadın korkusudur. 

 

Fransız masonluğu içinde olanlar, kadın konusunda uygar ve eşitçe davranıyor görülebilirler ama 

ırkçılık onların da alınlarındaki kara lekedir. 

İngiliz Kıdemli Masonun Kadınlar Konusunda İlkel ve Utanılacak Sözleri 

Kadın mason konusunda, İngiltere B. Büyük Locası kıdemli masonlarından John Hamill226 ile 20. yy. da 

yapılan ve mason dergisinde yayınlanan bir söyleşi de bakın neler söylüyor. Okurken öfke ve utanç 

duydum. Kadınların ahlakını bu kadar aşağılayan bir yazıyı uzun süredir okumamıştım.  İlkel, erkek 

egemen ve çirkin bir yaklaşım; İngiliz mason John Hamill; 

“Soru - Kadınların localara ne zaman kabul edilebilecekleri bana sık sık sorulmaktadır. Kadınların 

Eastern Star Masonik teşkilatlan ile İngiltere’ye mahsus Kadın Masonlar Cemiyetinin (Order of 

Women Masons) varlığını biliyorum. Kadın Masonlar Cemiyeti İngiltere Birleşik Büyük Locasının 

himayesine sahip midir? 

 

John Hamili - Hayır. İngiltere'nin kuzey kesimlerinde Eastern Star faaliyet göstermektedir. Hatta 

annemle iki kız kardeşim bu teşkilatın üyesidirler. Ancak, İngiltere Birleşik Büyük Locası Eastern 

Star'ı tanımamıştır. Bizler de toplantılarına iştirak edemediğimiz için fazla gelişmemiştir. İskoçya 

Büyük Locası ise Eastern Star'ı tanımıştır ve İskoç kardeşlerimiz onların toplantılarına 

katılabilmektedir. İngiltere'de iki ayrı Kadın Büyük Locası vardır: Kadın Hür masonlar Cemiyeti ile 

Eski Hür masonlar Muhterem Kardeşliği (The Order of Women Freemasons and  The Honourable 

Fraternity of Ancient Freemasons). Bunların ilki 45 locaya ikincisi de 400-500 locaya sahiptir. Bu 

sayılara İngiltere Birleşik Büyük Locası için olduğu gibi, İngiliz Milletler Topluluğundaki bağımlı 

localar da dâhildir. (…)  

 

1980'li yıllarda, mason aleyhtarlığının hortladığı dönemde, yaptığımız gayri resmi araştırmalarda 

birçok kardeşimizin eşiyle konuştuk. Eşler localarda kadınların bulunma olasılığından rahatsız 

olacaklarını ifade ettiler. Kocalarına güveniyorlardı, kız kardeşlerine karşı güvenleri eksikti. Bir 

Büyük görevli Kardeşimiz ve eşiyle bu konuyu tartışıyorduk. Eş, "Bir karma teşkilatınız varsa ve sıra 

seçimlere geliyorsa ve ortada seçilebilecek çok yetenekli bir kız varsa, ancak bir kızın loca içinde bir 

kardeşle de ilişkisi olmuşsa, hakkında yayılabilecek dedikoduları bir düşünün" demişti.227  

 

Kadınlar için eşit şartlara yürekten inanırım. Ancak, kadınların da kendi aralarında kalmak 

istediklerini görüyorum, erkekler de öyle kalsın diyorum; erkek veya kadın şoveniz teşkilata 

dönüşülmediği müddetçe, bunda bir olumsuzluk da görmüyorum. Kadınların Hür masonluğa 

girebileceklerini sanmıyorum.  

                                                           
226

 John Hamili K. (İngiltere Birleşik Büyük Locası Önceki Büyük Muhteremi, Quatuor Coronati Araştırma L.sının 
Onceki Üstadı Muhteremi, İngiltere Büyük Locasının Müze ve Kütüphane Müdürü ve profesyonel 
konferansçı).   

227
 İngiliz masonun ve eşinin kadını bir cinsel obje olarak görmesi. Ne kadar ilkel ve ahlaksızca. 
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Bu iki kadın Büyük Locasını bir gün tanıyıp tanımayacağımızı da bilmiyorum. Bir radyo mülakatında 

bana bu soru soruldu. Geleceğin ne göstereceğini şimdiden tahmin etmek mümkün değil. 

Düşüncelerin değişeceği zamanlar olabilir ve bir gün bu kadın teşkilatları masonik, ancak ayrı 

olarak tanınabilir.  

 

Aynı şemsiyenin altında olacaklarını ve karşılıklı ziyaretlerin ve katılmaların olabileceğini de 

sanmıyorum. Kelt rahiplerinin dediği gibi, gök kubbesi ile yeryüzü arasında her şey olabilir. Gene 

de, yaşam sürem içinde böyle bir durumun olabileceğine ihtimal vermiyorum.” 228 

 

Türkiye’de masonların eşleri, kızları, anneleri masonların bu sözlerini okuyunca utanç ve öfkeden 

yüzü kızarır mı acaba? Bence kızarması gerek. Sürekli Atatürkçüyüz diyorlar, eğer sözlerinde 

dürüstlerse, eğer ki kendilerini Atatürk’ün kızları olarak görüyorlarsa, kendi onurlarını bir daha 

sorgulamalılar.  

 

Bu ilkel ve çağ dışı anlayış, bu sözleri söyleyen İngiliz masonun kendi ülkesinde de, geri ve çağdışıdır. 

Masonluğun kişiyi nasıl yobazlaştırdığını, geri bıraktırdığının güzel bir örneği. Kendi toplumundan 

fersah fersah gerilerde. 

 

Atatürk ‘ün sözlerini bir daha okuyalım: 

“16 Temmuz 1921 Ankara  

Öğretmen Okulu’nda toplanan Birinci Maarif Kongresi’nde ayrı yerlere oturtulmuş kadın ve 

erkekleri görünce Öğretmenler Derneği Başkanı’na söyledikleri:  

“Ne yapmışsınız siz? Toplantıya kadın öğretmenleri de çağırmışsınız, onları ne diye erkeklerden 

ayrı oturttunuz? Utanmıyor musunuz? Ayıptır. Kendinize mi güveniniz yok, yoksa bu hanımların 

iffetine mi? Bir daha kadınların erkeklerden ayrı tutulduğunu duymayayım.”229 

 

İngiliz masona dönelim. John Hamill itiraf ediyor,  ana Büyük Localardan olan İskoçya Büyük Locası 

kadın mason localarını tanıyor ve ziyarete bir birlerinin localarına gidip geliyorlar. Bu uygulama İngiliz 

B. Büyük Locası tanıma koşullarına aykırı. Ama İngiliz masonlar, ses etmiyorlar. Mason 

ikiyüzlülüğünün bir örneği daha; erdem ve ahlak üzerine kurulu olduğunu söyleyen bir yapının kendi 

değerleri içinde çöküşüdür.  Kapitalizm ve Emperyalizmin gerçek yüzü. 

İngiltere’de Kadın Büyük Locaları 

İngiltere’de de kadınlar yaşamın içinde yerlerini almışlar, Başbakanlığa kadar yükselmişler, hatta 

Kraliçe olabiliyorlar.   

 

Fransa da kadınlar mason olmaya başladıktan sonra, feminist hareketlerle bu rüzgâr İngiltere’ye de 

gelir ve 1902’de erkek kadın karışık olarak yeni bir Büyük Loca, Fransa Kadınlar Büyük Locasından 

berat alarak kurulur. Ancak, 1908’de üyeler, yani İngiliz kadın masonlar; Fransa’dan yönetilmeye ve 

Fransızların yazdıkları ayin erkânına göre toplanmaya karşı çıkarlar, millî kimliklerine aykırı görürler. 

                                                           
228

 (Hamill, Kasım 1992) 
229

 Atatürk 
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Yeni bir tarikat yapısı kurup, Fransızlar ile bağı koparırlar. İngiliz kadın masonlar, takdir edilecek ulusal 

karakterde duruş gösterirler.  

 

İngilizlerin siyasi sahtekârlığını görüyor musunuz? İngiltere B. Büyük Locası kadın mason kabul 

etmiyor, tüm dünyaya öyle ilân ediyor. Öte yandan kadınlara İngiltere’de bağımsız bir mason yapısı 

kurduruyor, kendi ayin biçimi altında ve gene kendi kontrolünde, binalarında toplanmalarına izin 

veriyor.  İngiltere’ye bağlı olarak toplanan diğer Büyük Localar, İngiliz kadınlarından hiç mi millî duruş 

ve milli duyarlılık örneği almazlar. Almazlar tabii, ülkemiz gibi İngiliz masonluğunu Kâbe sayan çevre 

ülkelerin masonları, milli kimlik ve bilinçten yoksun, sömürge ülke masonu onlar 

 

Kurulan büyük locanın adı, Eski Masonluğun Saygıdeğer Kardeşliği  (The Honourable Fraternity of 

Antient Masonary).  Yeni tarikat yapısı İngiliz B. Büyük Locası ile aynı çizgidedir ve onların ayin 

biçimlerini kendilerine uyarlayarak kullanırlar.   

 

Başlangıçta hem kadınları hem erkekleri kabul eder, İlk Baş mason, erkektir ama ondan sonra 1920’de 

erkekleri üye olarak almama, erkek ziyaretçi kabul etmeme kararı alırlar.   

 

1913’de başka bir kadın mason organizasyonu da kurulduğu için isimlerini değiştirirler; Kadın Hür 

Masonlar Tarikatı. Halen bu isim geçerli.230  İngiltere’deki en eski ve en büyük Kadın masonlar olarak, 

İngiliz erkek masonlarla aynı çizgide olduklarını ifade ediyorlar. Web sayfalarının girişinde, büyük 

harflerle. Yani yanlış anlaşılıp, Fransız masonları sanılmasın diye. 

 

Kadınlar Hür mason Tarikatı, İngiltere B. Büyük Locası tarafından tanınmamakla birlikte İngiltere B. 

Büyük Locası binalarını, tapınaklarını kullanıyor ve resmi ayin dışında birlikte birçok etkinlik 

yapıyorlar. İlk 3 dereceden sonra, gene İngiltere B. Büyük Locası ayin sistematiğine uygun olarak, yan 

derecelerde devam edebiliyorlar.  

 

Kadın masonların web sayfalarından özetle aktaralım;  

“Kadınlar için masonluk 1902'de Fransa'dan erkek kadın karışık localar şeklinde ülkeye geldi. 1908 

yılında, bazı kadın masonlar, Fransız ritüeline uymak zorunluluğu ve Fransızlar tarafından 

denetlenmekten rahatsız olup; İngiltere B. Büyük Locasının ritüel ve çizgisinde olmak için ayrıldılar. 

Buna göre Honourable Fraternity of Ancient Masons adı ile kardeşlik tarikatı 1908'de kuruldu. İlk 

büyük usta, Dr. William  Friedrich Cobb.  Ancak, 1912'den beri Büyük Ustaların hepsi kadın. 

Başlangıçta kadın ve erkek üye vardı ama 1920'lerin başında alınan karar sadece kadınlarla 

sınırlandırıldı, birkaç özel yetkili erkek mason hariç, konuk olarak bile erkek kabul mason kabul 

etmiyorlar.  

 

1935'de sadece bir kadın örgüt haline gelmiştik ve bugün de aynı durumdayız.  1913'te kadınlar için 

bir başka Masonik Tarikat kuruldu.  İsimlerde karışıklığı önlemek için, 1958'de unvanımıza "Kadın 

Masonların Tarikatı" sözcüklerini ekledik. Bu bugün bilinen isimdi.” 231 

 

 

                                                           
230

 (The Order of Freemasons, 2017). 
231

 (The Order of Woman Freemason) 
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İngiliz kadınlarının milliyetçiliği karşısında saygı duymak gerekiyor. Fransız kadın localarından berat 

alarak kurulmayı, toplanmayı; Fransızlar tarafından denetlenmeyi, onların erkânlarını kullanmayı ulus 

onurlarına yediremiyor; bağımsız kadın locaları, kadın Büyük Locası kuruyorlar. İngiliz B. Büyük Locası, 

Kadın masonların Büyük Locasını resmen tanımıyor ama binalarını kullanmalarına izin veriyor. Ne 

haber Hür masonlar?  

 

Türkiye’deki erkek masonlar, İngiliz kadınlarının gösterdiği ulus bilincini gösteremeyip, İngiliz ve 

Fransızlardan berat alıp, onlar tarafından denetlenmeyi de içlerine sindiriyorlar. 

 

Dahası İngiltere’nin Kuzeyinde Doğunun Yıldızları (Eastern Star) diye kadınlar büyük locası var.  

“Hatta annemle iki kız kardeşim bu teşkilatın üyesidirler. Ancak, İngiltere Birleşik Büyük Locası Eastern 

Star'ı 232tanımamıştır. Bizler de toplantılarına iştirak edemediğimiz için fazla gelişmemiştir. İskoçya 

Büyük Locası ise Eastern Star'ı tanımıştır ve îskoç kardeşlerimiz onların toplantılarına 

katılabilmektedir.”233 Bu sözler İngiliz kıdemli mason John Hamill’e ait. 

 

İngiltere B. Büyük Locası tanışma ilkelerine göre, bağımlısı bir Büyük Loca kadını mason olarak kabul 

edemez. İskoçya Büyük Locası tanıyor, bir birlerine gidip geliyor. İngilizler de ses çıkarmıyor. Bizimkiler 

hala gelenek, dünya tanırsa biz de tanırız gibi ezik, kimliksiz yorumlar yapıyor. Ne haber Hür 

masonlar? 

  

İngiltere Kadınlar Büyük Locasının Türkiye’de kurduğu loca var mıdır? Bu soruyu kendilerine e-posta 

ile sordum. Türkiye’de locamız yok diyorlar. Doğru söylediklerine emin değilim. Rivayetler İstanbul’da 

İngilizlere bağlı kadınlar locası olduğu, ikisi de Sebataycı, ikisi de dönem dönem Kürtçülüğe sempati ile 

yaklaşan, birisi Atatürkçü geçinip diğeri de minik karga havalarında, iki kadın hafif müzik sanatçımızın 

da üyeleri olduğu yönünde. Neden olmasın? 

 

 

Resim 45. İngiltere Kadınlar Büyük Locası  

                                                           
232

 Çevireni “Eastern star”ı çevirmeye gerek görmemiş. İşte masonların dil de milli bilinçleri, bir daha. 
233

 (Hamill, Kasım 1992) 
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İngilizlerin Uydusu Türkiye’de Hür Masonların Kadın Düşmanlığı  

Benim söylemeye çalıştığım şudur: Orada sayılan 

kişiler ve orada sayılan kuruluşların bütünü 

Batılıların ele geçirmeye karar verdikleri 

ülkelerde uyguladıkları bir politikanın 

aletleridirler. O politikanın adı 

kültürsüzleştirmedir. 

Attilâ İlhan 

 

İngiliz masondan sonra, yerli Hür Baş masonlarının sözlerine bir bakalım.  

Baş masonların Sözleri 

Hayrullah Örs (1965 – 1973) 

“Örs:  …  Meşhur Kazanova da masondur. Hatta hatıralarında geçer, kadın locaları bile açmışlar.  

Bir şey daha söyleyeyim; muntazam masonlukta kadın locaları yasaktır. 

İpekçi:  Neden? 

Örs:  Bunu hanımlar da sorar herkese. Şu cevabı veriyorum; bir dülger loncasında marangoz 

loncasında eskiden kadın bulunmazdı. 

İpekçi:  Ama bu devirde kadınlar çalışıyor. 

Örs: …  Bütün bunlara rağmen, bir muhafazakâr tarafı olduğunu da kabul edelim. Belki yaşaması 

bunun sayesinde. KADINDAN DÜLGER OLMAZ Kİ... 

 

İpekçi: Yalnız burada üst üste oturmayan bir durum var Hayrullah 

Bey. Bir yanda ne din, ne siyasi, ne düşünce, ne de insanların 

durumu bakımından hiçbir ayırım yapmıyor. Ama cinsiyet 

konusunda kesin ve katı bir ayırım yapıyor. Bu, başlangıçta işte 

erkekler marangozdu, dülgerdi. Kadınlar değildi... 

Örs:  Hayır, yalnız o izahlarla da değil. O devrin münevver 

hanımları da bugünkü hanımlar değildi. Onlar meselâ 

Moliere'in meşhur "Bilgiç Kadınlar"! gibi idiler. Birkaç tane var 

meşhur o devrin şair hanımları ama. O devrin kadın seviyesi 

neydi, yakın zamana kadar neydi? 

İpekçi:  Evet,”234 

 

Resim 46. Baş mason Hayrullah Örs  

Baş masona hemen yanıt vermek gerekir. Madem, gerçek duvarcı ustalarının geleneğine ve 

kurallarına saygı duyuyorlar, kadın dülger olmaz diyecek kadar eminler. 

Duvarcıların arasında Saray Müdürü de olmaz Hayrullah Örs. Bu ne yaman çelişki! 

 

                                                           
234

 (İpekçi, Hayrullah Örs İle Söyleşi, 1972) 
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Baş mason Hayrullah Örs daha ötesi, neredeyse günümüze kadar kadınların düzeyini de ayırıyor. 

Efendi erkeklerin düzeyi neyse, kadınların da odur. Bu kadar mı cinsiyet ayrımcı olur? 

Oysa Ahilerde, erkekler ile eşit Anadolu Bacıları vardı, Bektaşi Tarikatında da kadınlar erkekle eşittir.  

Orhan Alsaç (1988-1991)  

"Ayşe Önal:  Kadınlar iyi insan olamaz diye düşünüp mü aranıza 

almıyorsunuz? 

Orhan Alsaç: Biz, hemşirelerimizi daima aramızda telakki ediyoruz. 

Zamanla cemiyete doğrudan üye alınırlar mı, alınmazlar mı, 

bilemiyorum ama bu bizim geleneklere bağlılığımızın bir 

sonucudur. Tasvip etsek de, etmesek de uymaya mecburuz."235 

 

“Emin Çölaşan: Kadınları niçin almıyorsunuz aranıza? 

Orhan Alsaç: Bu, eski bir görenek... Bizim kurallarımız bundan 

neredeyse 275 yıl önce, 1717 yılında İngiltere'de hazırlanmış... O 

zaman kadınların alınmamasına karar verilmiş. Biz, o zaman 

hazırlanmış yasalarımıza sahip çıktığımız için, şimdi onu 

değiştirmek istemiyoruz. O zamandan beri esaslarını 

değiştirmeyen tek dernek olduğumuzu da iddia ediyoruz. 
 Resim 47. Orhan Alsaç 

Emin Çölaşan: Bir de sizin nikâh töreniniz varmış galiba... Bir kardeşiniz evlenince, ona ''Masonik 

Nikâh” kıyıyormuşsunuz... 

Orhan Alsaç: Evet... Evlenmiş bir kardeşimiz, bu evliliğin, kardeşleri arasında teyit edilmesini ister. 

Yani orada bir yeniden nikâh kıyma olayı yoktur. Evli kardeşimize, "Birbirinize sadık kalın, 

birbirinizi kırmayın, yardım edin" diye bir tören yapılır. Bu törene kadınlar da girebilir.”236 

Can Arpaç (1992-1996) 

“Hürriyet: Sanırım bir de kadın olmaması 

gerekiyor. Niye kadınlar Mason olamıyor? 

Can Arpaç: Bunun kökü orta çağdaki Duvarcı 

Loncalarına kadar gidiyor. O günün koşulları 

içerisinde ülkeden ülkeye dolaşıp, bir ağır işçi 

olarak şatolar, mabetler yapan Masonlar, 

yaptıkları işin niteliği gereği teşkilatlarına 

kadın almamışlar. Giderek bu gelenek haline 

gelmiş. Biz de bu geleneğe saygı 

gösteriyoruz.”237 

Resim 48. İsrail Nur Locasının kuruluş töreninde Yahudi/Sebataycı 
kardeşler.  

Soldan sağa; İsrailli Masonbaşı, Can Arpaç, Celil Lâyıktez 
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 (Önal, 1991) 
236

 (Alsaç, 1997) 
237

 (Can Arpaç ile Röportaj, 1993) 
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Bu söyleşi de bir de şu soru gelmiş; 

“Hürriyet:  Bir toplulukta yardım gerektiği zaman ellerini avuç içleri dışarı gelecek şekilde 

kaldırdığınız, hatta eğer ortam karanlıksa Dul kadının oğluna yardım yok mu? diye seslendiğiniz 

doğru mu? 

Can Arpaç: Yardım çağrısı da 300 yıl ötelerde kalmış bir uygulama olabilir. Bugün için söz konusu 

değildir.”  

Yeri gelmişken birkaç çarpıtmaya değinelim. Üstad derecesine yükseliş törenlerinde,  Muhakkik Ustası 

(Sorgucu), yeni Ustaya derece bilgilerini verirken, bu yardım çağrısını da öğretir.  

“Eller baş hizasında, dört parmak bitişik, baş parmak elle gönye yapacak şekilde, ayası karşıya açık 

şekilde baş hizasından aşağı indirilirken, “dul kadının / oğluna / yardım / yok mu” diye bağırır. “ 

Masonluk için yalan serbest değil mi Baş mason Can Arpaç? 

 

“Bayan Masonlar 

Yeni Asır:  istanbul'da bazı bayanların da Mason derneği kurduğu doğru mu? 

ARPAÇ:  “Yalnız masonluğun temel prensipleri bayanları aramıza almamıza izin vermiyor. Bunun 

sonucu kadın üye almıyoruz.   

Yeni Asır: Son günlerde masonların özel bir nikâh kıydığından söz ediliyor. 

ARPAÇ: "Mason nikâhı" diye ayrı bir nikâh yok.”238 

 

Bir yalan daha…  Niye mason nikâhını ret ediyor Baş masonlar?  

Aşağıda bir kaç fotoğraf veriyorum. Bir tanesinde Baş mason Mehmet Remzi Sanver, diğerlerinde 

farklı çiftlerin mason nikâhı kıyılıyor.  

Mason tapınağında yapılan masonik nikâhı töreni, ancak Türkiye Cumhuriyeti resmi nikâhı olanlara 

yapıyorlar, resmi nikâhı olmayana böyle bir uygulama yapmıyorlar.   

 

Mason Nikâhı ve 2 yılda bir yapılan Beyaz Geceler toplantıları, kadınların tapınağa toplantı sırasında 

girebildikleri zamanlardır. Bunun dışında, tapınağa girmek kadınlara yasak. Beyaz geceler de, aslında 

İngiliz masonluğunda olmayan, Hür Masonların, Fransız masonluğundan aldıkları bir uygulama. İngiliz 

masonlarında kadınlar asla tapınağa masonik toplantıda giremez. 

 

 
Resim 49 Mason Nikâhı kıydıran iki çift 
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 (Arpaç, İzmirli Masonlar Kapılarını ilk Kez Yeni Asır'a Açtı, 1993, s. 5) 
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 Salih Talat Akev ( 1998 – 2000) 

Mayıs 1999’da Talat Salih Akev Masonbaşı iken, kamuya açılmak, 

görüngen olmak isterler. Gazetecilere verilen yemek ve sonrasında 

açıklama ve soru yanıt bölümünden, bir gazeteciden aktarımı ve 

yorumları paylaşıyorum. 

 

Erhan Başyurt, Aksiyon, 01.05.1999 

 

“Konuşmasında sık sık Fransız Devrimi'nin üç sloganı "kardeşlik, 

eşitlik ve hürriyeti" vurgulayan Akev, "madem eşitliği 

savunuyorsunuz, peki öyleyse neden kadınları üye almayarak cins 

ayrımcılığı yapıyorsunuz?" şeklindeki sorunun kendisine neden bu 

kadar geç sorulduğunu anlamadığını belirtiyor.  

 
Resim 50. Salih Talat Akev 

Bir gazetecinin "kadınlar sır saklayamaz da ondan" şeklindeki yakıştırmasına Akev, bir başka espri 

ile katılıyor ve masonluğa ilk girdiği günlerde Büyük Üstad’ın söylediği şu sözleri tekrarlıyor: 

"Masonluk inşam mükemmel hâle getirmeyi hedefliyor. Kadınlar ise, zaten mükemmeldir." Akev bu 

açıklamasının ardından, ancak uluslararası bir değişim yaşanmaya başlarsa, kendilerinin de buna 

uyabileceklerini kaydediyor. Herhangi bir yurt dışı bağlantıları olmadığını savunan masonların, bu 

kadar masum bir davranış için bile yurt dışından bir ışık beklemeleri ilginç. 

- insanlık nüfusunun yarısını gözden çıkardınız mı? 

Üstad'ın cevabı zayıf: 

- Ne yaparsınız ki masonluk kadını kabul etmiyor, diyor. Geleneğimiz böyle. Eleştirilebilir ama 

böyle. Bu konuda dünya masonluğu değişirse biz de değişiriz, diyor. 

 

Sonra espriler geliyor. Gazetecilerin arasında "Kadınlar sır tutamadıkları için masonluğa alınmıyor" 

esprisi dolaşıyor. Ama Mason Üstad başka bir espri patlatıyor: 

- Masonluk bir tekâmül yolu. Kadınlar zaten mükemmel olduğu için masonluğa girmelerine gerek 

yok. 

Tabiî, erkekler bu cevaptan "kemal noksanlığı" yargısını çıkarmıyor ve alınmıyorlar...“239 

 

Yanıtlar son derece ciddiyetsiz, içeriği boş, ucuz esprilerle o da kadınları küçültüyor. 

Mehmet Remzi Sanver (2010-2013) 

“Masonlukta kadın konusu çatımız altındaki, üstadı muhteremin de isabetle teşhis ettiği gibi, en 

hafif tabiriyle hassas konulardan bir tanesidir. Bunun çatımız altında çok fazla konuşulmasından 

hoşlanmayız. Belki biraz kadınları üye almadığımız için hemşirelerimize karşı bir mahcup halimiz 

vardır. Bu konular açıldığı zaman genel tavır, işin etrafından dolanmaktır. Ne bileyim, bir Tenue 

Blanche’da bir hemşiremiz bu soruyu sorarsa, çoğu zaman, “Niye kadınlar mason olmuyor?” diye 

sorarsa; ona çoğu zaman, ‘Mason olmak mükemmel olmaya çalışmaktır, siz zaten 
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 (Başyurt, 1999) 
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mükemmelsiniz.’ gibi şüphesiz zarif ama sorunun hiçbir surette cevabını içermeyen bir yankı gelir. 

Eğer bizim resmi toplantılarımızda bir birader bunu sorarsa, hele biraz da gençse, zaten kaşlar 

çatılır, o birader de sorusunu sorduğuna çoğu zaman pişman olur. (…)240 

 

Diyen Baş mason, uzun konuşmasında konunun etrafında dolanır, dünyada kadın masonlar olduğunu 

uzun uzun anlatır ama neden İngiliz masonluğunda kadın olamayacağına dair tek sözcük etmez.  

 

Başka bir yerde Sanver;  

“Yeri gelmişken, Türkiye'de kadın Masonluğu konusunu da değerlendirmek isterim. Kadınların tekris 

edilmeleri temel ilkelerimizin dışındadır. Dolayısıyla, kadın Masonluğunu temsil eden Mason 

örgütleriyle ilişkilerimiz, Loca çalışmalarında bir araya gelmeme kuralımıza uygun olmak zorundadır.  

Ancak bu durum, Cumhuriyet Türkiye’sinde Masonluk yolunda yürümek isteyen kadınları yok 

saydığımız anlamına gelemez elbette. Aksine, bize yakışan, bu varlıktan mutluluk duymak ve 

kadınlarımıza bu imkânı sağlayan Mason örgütlerine saygıyla bakmaktır.”241 

 

 

Resim 51. Remzi Sanver, masonik nikâh kutlaması yaparken. 

İngiltere B. Büyük Locasını yanılmaz kutup yıldızı sayan Masonbaşı Sanver! 

 

HKEMBL ve ÖMBL Dergilerinde Kadına Bakış 

Kıdemli masonlardan, Mehmet Tevfik Orbey;  

“Kadın toplum içinde konumunu kaybetme yolundadır.  Kadınlar, aklen ve dinen eksiktir" yorumları 

yapılabilmektedir. ” 242  diyerek başkalarını eleştirirken akademisyen de olan Sebataycı mason, kendi 

tarikat anlayışına bakmıyor. Bağlı olduğu İngiltere B. Büyük Locasının anayasasında masonlar kadına 

kendi aralarında hiç konum vermiyorlar.  

                                                           
240

 Günışığı Muhterem Locası Tenue Blanche Konuşması 7 Kasım 2010 - 
http://masonpedia.com/2016/05/08/hurmasonlukta-kadin-bu%E2%88%B4-us%E2%88%B4-en-
muh%E2%88%B4-remzi-sanver/ 
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 (Sanver R. , Büyük Üstad Mesajı, 2013, s. 6) 

242
 (Orbey, 1996, s. 7) 
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Tesviye Dergisinde Sorular başlığı ile bir bölüm vardı. O bölümde “ Kadınlar neden Mason olamaz?” 

sorusu altında; “Orta Çağ'dan gelen bir geleneği sürdüren Hür masonluk kadınları kabul etmez. “ ”243 

 

Kıdemli mason Ali Oktay Cever de, kadın mason olmamasını hani şu meşhur gerçek duvarcı 

ustalarının hepsinin erkek olduğu savına bağlar;  

“Ne var ki Masonluk, bilinen ve bilinmeyen tarihi süresince daima bir erkekler topluluğu olarak 

bugüne kadar süregelmiştir. Bilinmeyen ve bilinen tarihinin büyük kısmının operatif bir meslek 

teşekkülü oluşu, kadınların yer almasını doğal olarak önlemiştir. Daha sonraları 18. Asrın başlarında 

kurulan ve maziden aldığı geleneklere çok sıkı bağlı olan spekülatif Masonlukta da kadın üyelerin 

alınmaması, mesleğin karakteriyle uygun düşmektedir. Kaldı ki Masonluğun vatanı İngiltere’de bugün 

dahi kulüplerin çoğu, kadınlara kapalıdır.”244 

 

Ona da ve aynı kafada olan tüm masonlara masonbaşına verdiğimiz yanıtı vereceğiz. Duvarcı 

ustalarının arasında, duvarcı ustası olmayanlar da alınmazdı. Senin ne işin var? Dahası, bal gibi eski 

çağlarda duvarcı ustaları vardı. Olduğunu ÖMBL Masonbaşından okuyacağız. 

 

Mason Orhan Tanrıkulu ‘nun, 1987 yılında yazdıklarına inanamayacaksınız;  

“Aslında kadın ile erkek arasındaki ayrılıklar çok derin ve köprü kurulamayacak kadar geniştir bunların 

değişmesine de imkân yoktur. Kadın cinsiyet, erkek cinstir. Erkek için iş, kadın için uğraştır. Erkek için 

doğruluk kadın için ahlaktır. Erkek için saflık kadın için alçak gönüllülüktür… (…)  

 

Bilgin, araştırmacı, düşünür, sanatçı, savaşçı, yazar ve devlet adamı pek çok ünlü erkek vardır. 

Kadınların pek çoğu ise erkeklere olan yakınlıklarıyla ünlüdürler. Bizde Atatürk'ün annesi, İnönü'nün 

eşi, evrensel dünyada Dr. Curie’ nin ya da Georg Washington’un karısı, Lincoln'un annesi olmak gibi. 

Ama ortada bir gerçek daha vardır ki pekçok seçkin filozofun, toplumcu, mantıkçı, matematikçi 

v.b.’nin arkasında mutlaka bir kadın vardır; ya karısı, ya annesi, ya sevgilisi, ya da asistanıdır bunlar. 

Genelde erkeğin iş ve özel hayatı değişken ve engellidir; kadınınsa daha sakin hatta yeknesaktır. 

Erkeğin dünyası işidir, kadının ki toplumdur. Ailenin toplumsal ilişkisini kadın düzenler. Sonuç olarak 

erkek ile kadın birbirlerini tamamlarlar. Çünkü her ikisi de aynı dünyanın malıdır.”245 

 
Bu mason sanatçı; Opera ve Bale Müdürlüğü ve Orkestra Şefliği yapmış.246 Erkek egemen anlayışın, 

kara cahil, kadın düşmanı, ilkel bir erkeğin kadına bakışını sergiliyor Bu yazı, 1987 ‘de Türkiye ‘de 

masonların resmi yayın organı Tesviye Dergisinde yayınlanıyor. Sürdürelim okumayı, ilkel erkek 

düzeyindeki masonun yazdıklarını; 

 

“Bu durumda kadının Mason toplumunda ne tür bir çalışmaya katılacağı, etkili olacağı ya da ne ile 

ilgileneceği sorusu ortaya çıkar ki bunun cevabı da Masonluğun yüzyıllar süren tarihi içindedir. (…)  

Kadının Loca aktivitesindeki durumu her zaman olduğu ve görüldüğü şekilde açıklık kazanmıştır. 

Kısacası kadın, doğal olarak Mason toplumunun içindedir. Tek soru bunun sınırı ve erkekle 

paylaşacağı şeyler nedir? Masonik yaşamdaki rolü ve yeri neresidir? Eğer bu bir Üstad-ı Muhteremin 
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 (Sorular, 2004, s. 55) 
244

 (Cever, 1994, s. 14) 
245

 (Tanrıkulu, Kadın’ın Mason Toplumundaki Yeri, 1987, s. 52) 
246

 HKEMBL ‘de en çok rastladığım kurum çalışanları, Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçıları. 
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aklında bir soru olarak gelişirse cevabını gene ustaların eski ve evrensel geleneklerinde bulabilirler (3). 

(…)  

Bir üstad için izlenecek yol Masonluğun belirli prensiplerinden yola çıkarak, kadına çalışacağı yolu 

bulmasında yardımcı olmasıdır. Bir konuda gerçekçi olmamız gerek; o da kadının Mason toplumu için 

yapacağı çalışmaların kendi hayat ve ev düzenini bozacak ölçülerde olmamasıdır. Onların Mason 

olmadığını, sadece Mason topluluğunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. 

Kadın’ın Mason toplumundaki en önemli görevi, bir Mason ailesi olarak toplumdaki yerini alması, 

cemiyetin kadına özgü toplumsal yapıcılığı ile bir arada, büyük bir aile gibi bütünleşmesini 

sağlamaktır. 

 

 Tabii hepsinin üstünde çocuklarını bir Mason ailesine yaraşır şekilde yetiştirmesi, onların insan ve 

birey olarak topluma yararlı olmasını sağlayacak şekilde aile içinde eğitmesidir.”247 

 

Hür masonlar ilkel ve gelişmemiş erkek egemen anlayışındaki bu yazıyı o kadar beğenirler ki, Tesviye 

dergisinden sonra yazıyı Mimar Sinan Dergilerinde de yayınlarlar.248  Hür masonların kadına bakışını, 

bilinçaltlarındaki gelişmemişliği açıkça ortaya koyan ibretlik sözler… 

 

Masonlar sofra da zaman zaman, loca yöneticisinin emri ile ayakta, özel olarak kadeh kaldırırlar. 33.° 

mason Tanju Koray, masonların kadeh kaldırdıkları konuları araştırmış, Tesviye Dergisinde 

yayımlamış. Bir tanesi kadınlarla ilgili. Bunu utanmadan, sıkılmadan dergilerinde, masonların saygı 

duyduğu bir mason yazar Tanju Koray yazısı içine alabiliyor. Kitabıma alırken ben utanç duydum. 

 

- “Masonların kollarında olmaktan mutluluk duyan kadınlara”249 

 

HKEMBL Baş masonlarına ve masonlarına yanıt, kadın konusunda çok daha eşitçe ve özgür bir 

anlayışa sahip olan ÖMBL masonlarından gelir;  

“Operatif dönem geleneğinde kadınların mesleklerden dışlandıkları ileri sürülemez ve Naudon, 

kadınlar yönündeki operatif geleneğin 17. yüzyıl sonlarına kadar devam ettiğini bildirmektedir. 

Özellikle, İngiltere’deki çeşitli “Gild” uygulamalarında etkin bir şekilde kadınlar yer almaktaydılar.  

Nitekim kabul törenleri kadın ve erkek bir arada yani kız ve erkek kardeş üyelerin önünde 

yapılmaktaydılar. 1313’te İngiltere’de de Lincoln’de kurulmuş olan bir korporasyona kadın ve 

erkeklerin girdikleri kayıtlara geçmiştir. (…)   

 

Nitekim “Anderson Anayasası’na göre, mason olabilmek için öngörülen koşullara göre: “köleler, 

kadınlar, deliler, akılsız tanrıtanımazlar, ahlaksız ve onursuz kişiler” mason olamazlar ve 

aydınlanamazlardı. Bu ilkenin Operatif Masonluk genel geleneklerinden kaynaklandığım ve özellikle 

Spekülatif Masonluğun başlamasıyla bu yasaklamanın arttığını söylemek yanlış olmayacaktır. 18. 

yüzyılda Avrupa’da kadınların özgür olmadıkları ve özgür erkeklerin koruyuculuğu altında oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu olgu, özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri toplumlarında kadının yerini Küche), 

çocuk (Kinder) ve kilise (Kirsche) ile özetlenen “KKK” formülüyle özdeşleştirilmektedir. 

                                                           
247

 (Tanrıkulu, Kadın’ın Mason Toplumundaki Yeri, 1987, s. 52) 
248

 (Tanrıkulu, Kadın 'ın Mason Toplumundaki Yeri, 1987) 
249

 (Koray, Sofra III, 1997) 
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 Diğer taranan, buna karşın, kadınların yine de 17. ve 18. yüzyıllarda birçok ezoterik veya gizli 

derneklere üye olduklarını.”250 

 

Günümüzde İngiliz toplumu kadın erkek eşitliğini olabildiğince sağlamış, kadın toplumun her 

görevinde yerini almıştır. 

 

Atatürk Türkiye’si ise Avrupa’dan bile önce kadınlara hakları olan eşitliği, özgürlüğü vermiştir. Hür 

Masonlar ise, gerici sıfatını hak ederek, toplumun gerisinde, kadın korkusu ve düşmanlığı içinde hâlâ 

“geleneklerimizde kadın üye yok” diyebiliyorlar.  

 

Her fırsatta kendisini Atatürkçü gösteren masonlar, Avrupalının koyduğu mason geleneğine saygı 

gösterene kadar, Atatürk Devrimlerine ve kadınlara, hem de bu vatanı bize erkeği ile omuz omuza her 

alanda savaşarak yurt yapan Türk kadınına saygı göstermeleri gerekir. Atatürk’ün yukarıda 

aktardığımız sözlerinden utanmaları gerekiyor. Yoksa Anıtkabir’in merdivenlerinde masonlar diye 

fotoğraf çektirmeleri, sahtekârlık ve takiyedir. 

 

Baş masonlar, kıdemli masonlar aşağı yukarı aynı anlayışta, komprador masonlar, mason geleneğine 

saygı histerisi içindeler; “uymaya mecburuz” diyorlar. Masonların uyduğu gelişmemiş ilkel erkek 

korkuları ve zayıflıklarıdır.  

 

 

Resim 52. Kadın mason heykeli 

Buna karşın bu durumdan rahatsız olan masonlar da var. Sebat Locası üyeleri Hür Masonlardaki 

kadını yok saymasından mutsuzlar ve bu konuda bir açık oturum düzenlerler. Açık oturuma Bozkurt 

Güvenç, Vedit Engin, Ali Mutlu Köylüoğlu katılırlar ve şöyle bir sonuç bildirgesi yayınlanır loca 

dergilerinde;   

”Sonuç olarak; Kadınların mesleğimizin dışında tutulmasını doğru bulmuyoruz ve bizim de içinde 

bulunduğumuz, “Düzenli Masonluğun”251 bu konuda; eşitlikçi, saygın, etkin, örnek ve tüm insanlığa 

hitap eden bir yaklaşım dahilinde bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz.” 252 

                                                           
250

 (Tuzcuoğlu) 
251

 İngiliz egemenliğindeki masonluk. 
252

 (Oturum, 2013, s. 17) 
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HKEMBL Bazı Masonlarının Eşlerinden  

Masonların dergilerinde birkaç mason hemşiresinin yazılarını paylaşıyorum. Mason eşlerine ne demeli 

bilemedim. 

 

Hemşire Rengin Dalaman253;    

“Düşünce yeteneği ve olgunluğu açısından mason eşi, kocasının katıldığı bu cemiyetin gerektirdiği 

düşünce üstünlüklerine ayak uydurabilmelidir. Bunun için bu konuda, yani düşünce düzeyi alanında biz 

mason eşlerine düşen görev; önce eşimize evimizde onların bu fikri faaliyetlerini 

gerçekleştirebilecekleri ortamı sağlamaktır. Bu da yeterli değildir bence. Onların bu amaç uğruna 

zaman zaman yorgun düşen, bu toplum içerisinde hayal kırıklığına uğrayan, mücadelelerini 

sürdürmek için çıkış kapısı ve destek arayan düşüncelerine yardımcı olabilecek ölçüde, bu tür 

konularla ilgilenmeli, onlara omuz verecek fikrî seviyede olmalıyız Düşünüyorum da, bu kavramlardaki 

kültürümüzü genişlettikçe aslında yalnız iyi bir mason eşi olmakla kalmayacağız, daha iyi bir anne, iyi 

bir vatandaş ve özetle iyi bir insan olma yolunda da ilerlemiş olacağız. Mason eşinden beklenen 

özellik, konuşmamın başlığından da anlaşılacağı üzere sadece düşünce alanında olmakla da kalmaz. 

Tutum ve davranışlarımız da önemlidir. Davranışlarımızdan da bazı özenler ve fedakârlıklar beklenir 

bizim. 

 

Burada izninizle alçak gönüllülüğü bir kenara bırakıp bir atasözünü anımsıyorum. ‘Her büyük adamın 

arkasında bir kadın vardır’  derler. Her masonun yanında da bir hemşiremiz yerini almıştır. Eşlerimizin 

insanlık idealinin aydınlık yolunda bizlere uzattıkları ellerini sevgi ile saygı ile ve cesaretle tutmak 

görevimizdir.“ 254 

 

Nasıl da kendisini ikinci sınıf konumuna yerleştiriyor. Bir erkeğin başarısının arkasında olmayı ve bunu 

söylemeyi sahipleniyor. Atatürk’ün Türk kadını bu değil elbette. Erkeğin arkasında olmayı kabul 

edebiliyor ve söylüyor mutlulukla. Kadının yeri erkeğin arkasında değil; yanında hatta önünde 

yürümesidir. Kadının işi “Eşinin fikri çalışması için ortam hazırlamak değil”, kendisi fikri çalışma 

yapmasıdır. Bir kıdemli mason eşinin yaklaşımı, bu yaklaşımın da mason dergisinde yer alması, üzücü, 

bağnaz ve çağ dışıdır…   

 

Benzer bir hemşire yazısı, Tamer Ayan’ın eşi, Sevil Ayan’ın255 Şakul Gibi dergisinde de yayınlanmış 

yazısının yalnızca ilk paragrafını aktarıyorum;  

“Erkek ve kadın, bir bütünün birbirini tamamlayan iki parçasıdır. Bu nedenle, fiziksel ve duygusal 

olarak birinde az olan diğerinde daha çok gelişmiştir. Örneğin, Mabedi kuran Süleyman, Akıl, Bilgelik 

ve Güç öğelerini sembolize ettiği gibi; onu ziyaret eden Seba Melikesi Belkıs da, belirgin kadınsal 

nitelikler olan, Güzellik, Zarafet ve Ahenk öğelerini simgelemektedir. Siz Kardeşlerimizde, cesaret, 

şecaat, sebat, azim ve kuvvet gibi öğeler, doğal olarak, bizlere oranla ağır basmaktadır. Ancak, kişisel 

ve toplumsal erdemlerden, şefkat, merhamet, fedakârlık, sabır ve umut gibi öğeler de, biz 

Hemşirelerinizin kadınsal doğal değerlerinden bazılarıdır.  

                                                           
253

 Masonlar, bir mason eşine, annesine, kızına “hemşire” derler. Öz Türkçe “kızkardeş” dururken. Rengin 
Dalaman’ın eşi mason Sağlam Dalaman, Ermeni kökenli Türk vatandaşı bir mason. 

254
 (Dalaman, 1979)  

255
 Baş mason Yardımcısı Tamer Ayan’ın eşi 
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Söz gelimi; yavrusunu şefkatle bağrına basan anne; umarsız hasta eşine gözyaşlarını içine akıtarak 

bakan eş; savaştaki yavuklusunu umutla bekleyen nişanlı kız; kocasının anısını gönlüne gömen 

fedakâr dul ve daha daha niceleri. Bizleriz.”256 

 

Tamer Ayan’ın eşi Sevil Ayan, “akıl, bilgelik, güç” kavramlarını erkeğe, “güzellik, zarafet, ahenk” 

kavramlarını kadına veriyor. Çağdaş, aydın bir kişinin yaklaşımı bu olabilir mi?  Kadını nasıl küçültüyor, 

inanılır gibi değil.  

 

Sevil Ayan’ın söylediklerinden mason biraderi Osman Tümay rahatsız oluyor ve bakın ne diyor, aynı 

derginin sonraki bir sayısında;  

“Bir de içinde yaşadığımız yer ve zaman koşullarının dayattığı kural ve davranış biçimleri vardır. 

Bunlara karşı sürekli ve kayıtsız direnme ise, bizleri çağın ve gerçeklerin gerisinde bırakabilir. Pek çok 

düşünce ve kurum bu esnekliği gösteremediği için tarihin sayfalarındaki yerlerini alamamışlardır. (…) 

Bu nedenle yukarıda sözü edilen yazıda yer alan bazı paragraflar, bazı Hemşirelerimizin yansıra benim 

de itirazlarıma hedef oldu. 

- ‘Evlerimizde, Kardeşlerimizin Masonik rahatım ve huzurunu temin edebilecek tüm önlemleri 

almalıyız. Devamsızlıklarına ve Masonik çalışmalarının aksamasına yol açabilecek gezi misafirlik, eş 

dost ziyareti programlan düzenlememeliyiz.’ 

- ‘...çalışmaya gidecekleri günlerde, koyu renkli elbiselerini hazır bulundurmalıyız.’ 

-  

Bizlerle aynı neslin mensubu, aynı eğitimi görmüş, çağımızın gereği her bakımdan eşit olmamız 

gereken eşlerimizin görev ve sorumlulukları bunlar mı olmalıdır? Bütün aile yaşantılarını hiçbir zaman 

katılamayacakları bir cemiyetin talepleri doğrultusunda mı planlayacaklardır? Bırakınız bir aydın 

olmanın gereklerini, bir Mason olarak yakın çevremize yararlı olmak için bile aktif bir harici yaşantı 

zorunluluğunu yadsıyarak, tüm öncelikleri eşlerin devamına mı vereceklerdir? Bir Mason ‘un görev ve 

sorumlulukları öncelikle kendi aile çevresinden başlamaz mı?”257 

 

Bu yazıya yanıt veren Sevil Ayan hemşire, Üstadının yazdıklarını anlamadığını söyleyip, sitem ediyor.   

 

Tamer Ayan da, eşini eleştirdi diye, Osman Tümay’ı kara listesine alıyor ve ölene dek af etmiyor. 

Osman Tümay HKEMBL’dan ayrılmış sonrasında.  

Mason toleransı bu olsa gerek. Bölümü, biraz da gülelim niyetine, Sevil Ayan Hemşirenin eşi 33.°, 33.° 

Masonbaşı yardımcısı Tamer Ayan’ın sözleri ile tamamlayalım;   

 

“Masonluğun amacı, akıllı erkekleri ahlaklı yapmaktır. Bu iş bir ömür boyu sürer durur.”258   

 

Buna göre Sevil Ayan kendisini ve kadınları nereye koyuyor? Akılsızlar ile aynı yere. Kadınlar ve akılsız 

erkekler, ahlaksız kalacaklar demek ki…  Buna göre 80 milyonluk Türkiye’de topu topu 15 bin akıllı ve 

ahlaklı erkek var. Tanrı akıl versin böyle düşünüp, yazanlara… 

 

 

                                                           
256

 (Ayan S. , 1990) 
257

 (Tümay, 1990, s. 7) 
258

 (Ayan T. , Kalbimizde Saklı Kalan,Atatürk ve Masonluk, 2008, s. 369) 
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Tamer Ayan’dan devam edelim;  

‘Bu temel tarihsel kabulün yanında spekülatif masonluğu ve özellikle Skoç Masonluğunu etkileyen 

Şövalyelik Tarikatlarının da erkeklere mahsus olması belirtilen şartı pekiştirmiştir. Çoğunlukla 

şövalyelerin ve özellikle manastırlara bağlı kendisini dinsel hizmetlere adamış keşiş tipi şövalyelerin ve 

masonlar da dâhil yardımcı elemanların evlenmezdik koşulunun örgüte kadın alınmayışı ilkesini 

getiren kadim görenekler olarak açıklanması mümkündür.”’ 

 

Bakar mısınız, Haçlıların elleri kanlı Şövalyelerinin kurduğu tarikatlardaki gelenekler kadim, yani kutsal 

imiş de beyefendiler ona uyuyorlarmış? Bunu söyleyen Türk ve Müslüman olabilir mi?   

 

“Peki, günümüzde, kadın erkek eşitliği büyük ölçüde sağlandığına, hatta feminizm safsatası ile 

kadının gerçekten saygın ve ayrıcalıklı kimliğine kadının aleyhine kurumlaştırmaya çalışıldığına göre; 

masonluk, sadece erkeklere mahsus bir yaşam tarzı olmaya daha ne kadar devam edecektir? Kadınlar 

asla mason olamayacak mıdır? Bu soruya, aklım ve gönlüm, maalesef, ayrı ayrı cevaplar veriyor. 

Gönlümden, masonluğun sadece erkeklere özgü bir kurum olarak kalması landmarkına kesinkes 

uyulması geçiyor. Erkeklerin kendine mahsus, kendi aralarında toplanıp konuşabildikleri, fikir 

teatisinde bulunabildikleri erkekçe bir mekânlarının, imkânlarının, haklarının olması çok 

görülmemelidir diyorum, kendi kendime !”259 

 

Kadın erkek eşitliğini savunan, kadın hakları için savaşım veren kadınların eylemine verilen isime, 

“feminizm safsatası” diyecek kadar yobaz bir yaklaşım sergiliyor erkek 33.° mason Tamer Ayan efendi 

ve Kadınların mason olmasına gönlü hayır diyor.  

 
Nedir masonlardaki bu Kadın korkusu, düşmanlığı?  Tüm insanlık adına yola çıktığını söyleyen bir 

Yahudi-Hıristiyan Tarikat, İnsanın Kadın cinsini almıyor, Siyahi olanlarını almıyor, Kızılderilileri 

almıyor, göçmen İspanyol kökenlileri almıyor, Yoksulları almıyor, Beden özürlüleri almıyor ve tüm 

insanlık için sevgi Tapınağı yapacağını söylüyor. 21. yy ‘da sorgulayıcı aklı olan bir kişi de buna 

inanıyor! 

 

Devamında saçmalamaya devam ediyor Bay mason Tamer Ayan. Doğaya dair bilgisizlik, çarpıtmalarla 

dolu olarak. Utanmadan sıkılmadan da bir de bu konu tartışılmasın diyebiliyor. Hani siz hür 

kişilerdiniz? En temel konulardan birinin tartışılmasına bile tahammül edemiyorlar. Bu mason sıradan 

biri değil, Araştırma Locaları başı, 33.°, Büyük Loca Masonbaşı yardımcısı. 

 

Bunların üstüne Baş mason, 33.° Sahir Erman’ın sözleri;   

“… Gaye toplum hayatında müspet, yaygın ve kalıcı izler bırakacak, birçok kişi tarafından örnek 

tutulacak "insanları, yani bir nevi "öğretmenleri yetiştirmek ve onlar aracılığıyla toplumun fikrî 

seviyesini geliştirmeyi ve sosyal yapısında değişiklik yapmayı sağlamaktır. Bu itibarla gaye pratiktir 

ve toplumun bugünkü ve yarınki yaşayış tarzım ileriye götürmeye yöneliktir.”260  

 

Toplumun iki cinsinden birini yok sayarak, toplumu ileri götürecekler. Toplumdan fersah fersah 

gerideler oysa ve geriliği savunarak da gericiler.   

                                                           
259

 (Ayan T. , EKSR Olgunlaşma- EKSR Olgunlaşma Dereceleri'nin Felsefesi ve Topl.Pratikleri, 1994) 
260

 (Erman, 37. Avrupa Hakim Büyük Amirler Konferansı, 2008, s. 252) 
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Gülnihal Bozkurt Hemşire de, HKEMBL’nın düzenlediği bir açık oturum da şöyle konuşmuş; 

“Atatürk Türk kadınını övüyor ve toplumda hak ettiği yeri kendisine vermeye çalışıyor. 1923 yılında 

Tunalı Hilmi Bey her 50.000 erkek ve kadına bir milletvekili esasının kabul edilmesini önerdiğinde, 

"kadınları da mı sayacağız?" diye Mecliste gürültü çıkıyor. 1924 yılında Anayasaya eşitlik ilkesi 

getiriliyor, Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkıyor. 1926 yılında Medeni Kanun kabul ediliyor, ülke nüfusunun 

ikinci yarısını teşkil eden kadınlar da insan sayılmaya başlanıyor, böylece lâiklik ve demokrasi 

gerçekleşiyor.”261 

 

Gülnihal Bozkurt ve tüm mason eşlerine soralım o zaman, masonlar siz de yanıtlayabilirsiniz, yüreğiniz 

yetiyorsa; İngiliz masonluğunun erkek müritleri ve yerli izleyicileri, kadınları ne zaman insan 

sayacaklar? Dahası Türkiye’ye 1926’da Türk Ulusunun getirdiği demokrasi, 2019’da hâlâ masonlara 

gelmemiş gözüküyor. Ne demokrasi ne laiklik, ne de insan ve kadın hakları! 

 

HKEMBL tüzüğüne göre her loca iki yılda bir Beyaz Geceler adı altında, tapınak içinde kısa bir tören ve 

sonrasında yemekli ve canlı müzikli bir eğlence düzenler. İngiliz masonluğunda olmayan bu tören, 

HKEMBL’nın, Türkiye’de masonluğun Osmanlı’dan 1909’dan gelen Fransız masonluğu köklerinden 

kalmış.  Bu gece de erkekler siyah takım elbise giyerken, kadınlar gece kıyafeti giyer. Yakalara da 

erkekler kırmızı karanfil, kadınlar beyaz karanfil takar.   

 

Bakar mısınız kadınlı-erkekli yemekte, erkekler nasıl gene erkek erkeğe fotoğraflar çektiriyorlar, eşleri 

yokmuş gibi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Resim 53. Bir grup Hür mason, kadınlı-erkekli gecede 
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 (Bozkurt G. , 1997, s. 9) 
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Resim 54. Erkek masonlar, sözde eşleri, kızları... Kadınlar onuruna yapılan gecede loca pastasını keserken.
262

 

 

Mason sofrasında şerefe içilen konulardan biri aklıma geliyor: 

 

- “Masonların kollarında olmaktan mutluluk duyan kadınlara”263 

 

Loca sofralarında hangi alkollü kafa ile bunu yaptılar bilmiyorum ama bu ilkelliği, çirkinliği hangi 

anlayış içinde dergilerinde yüzleri kızarmadan paylaştılar öngörebiliyorum. 

 

 

 

  

                                                           
262

 Fotoğraflar Tesviye Dergisinden 
263

 (Koray, Sofra III, 1997) 
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Fransızların Uydusu Özgür Masonlar, ÖMBL ve Kadın Masonlar 
Büyük Locası 

Fransa Büyük Doğusu ve İngiltere B. Büyük Locası, aslında iki emperyalist devletin çıkarlarının 

çatışması nedeniyle koparlar. Dünya da masonluk ikiye bölünür. 

 

Fransa Büyük Doğusu, başından beri kadınları eriştirip mason yapmaktaydı. Fransız İhtilalinden sonra 

bu eylem kurumsallaştı.  Aynı dönemde Sunak üzerinde Kutsal Kitapların bulunmasını ve üzerine el 

basarak yemine dilmesini de, laikliğe aykırı bularak kaldırdı. Laiklik çerçevesinde Fransız masonlarının 

kararı doğrusu olandı. Ancak, derin bir İngiliz din anlayışına bağlı olarak tarikat kimliği içinde İngiliz 

masonlarının bunu yapması olanak dışıdır elbette. 

Fransa’da Kadın Büyük Locaları 

İlk kadın mason locası olarak 1901’de “Özgür İnceleme” (Libre Examen) Locası adı ile kuruldu.  Daha 

sonra, Paris ve diğer illerde başka kadın locaları kuruldu.   

Fransa Büyük Doğusu, 1900 ve 1901 Genel Kurullarında karma veya kadın localarının kurulması 

düşüncesini reddetti. 

Fransa Büyük Locası, 1901 Genel Kurulu’nda kadın mason locası kurulmasını onayladı ve kurulmalarını 

sağladı. 

21 Ekim 1945’te Fransa Kadın Mason Birliği (Union Maçonnique Feminine de France) Paris’te kuruldu.   

1946 yılı Genel Kurulu’nda ilk Kadın Büyük Üstat seçildi: Anne-Marie Gentilly .   

21 Eylül 1959’da “Fransa Kadın Mason Birliği” (Union Maçonnique Feminine de France) isim 

değiştirerek “Fransa Kadın Masonlar Büyük Locası” (Grande Loge Feminine de France) adını aldı. 

 

Fransa’dan sonra Kadın Büyük Locası kurulan 2. Ülke Belçika’dır. 

  

1945’de Almanya, Berlin de,  ABD asker ve diplomatlarının eşlerini kabul eden Doğu Yıldızı (Eastern 

Star) örgütü kuruldu. 

 

Fransa da erkek ve kadın büyük locaları bölünmüş durumdadır. 2014 verilerine göre; 

 

No Büyük Loca adı Erkek / Kadın Üye sayısı 

1 Fransa Büyük Doğu   Karma 48.000 

2 Fransa Ulusal Büyük L.  Erkek 40.000 

3 Fransa Büyük Loca   Erkek 30.000 

4 İnsan Hakları Büyük Locası Kadın 16.000 

5 Fransa Kadınlar Büyük Locası Kadın 12.000 

 Diğer yapılar  300 – 5.000 arası 
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Türkiye’de Kadın Büyük Locası  

Kadın Masonlar Büyük Locası, ne yazık ki Erkek masonlar tarafından kurdurulmuş bir masonik yapı. 

Fransız masonluğunun yörüngesindeki Özgür Masonlar Büyük Locası (ÖMBL) kurulmasına karar 

veriyor ve kuruluyor. ÖMBL resmi yayın organı Mason Dergisinde mason Ümit Sakmar anlatmış Kadın 

Büyük Locası kuruluş sürecini;   

 

“1981 yılının 2. Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı 12 Nisan 1986 günü, yönetim kurulunda 

konuşma yapan Büyük Üstat Vedat Yeğinsü Kadın Masonluğunun örgütlenmesi yolunda 

hemşirelerimize mektup yazarak kendilerini davet ettiklerini ve hemşirelerimizden bu davete gelen 

cevapların olumlu olduğunu belirtti. Büyük Üstat Vedat Yeğinsü' nün bu konuşması Yönetim Kurulu 

toplantı tutanağında da yer almaktadır. Bu konuşmasının sonunda Büyük Üstat kardeşlerine bir soru 

sorarak konuşmasına son verdi. 

Sorusu şuydu: 

 

- " -Hemşirelerimizin mason olmasına karşı olanlar konuşsun." 

 

Toplantıda bulunan hiçbir kardeşimiz Kadın Masonluğuna karşı çıkmadılar ve kadınların mason olması 

yönünde olumlu düşüncelerini belirterek bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili olarak önerilerde 

bulundular.  (…)  

İstanbul, Ankara, izmir ve Adana'da Masonik çalışmalarını hızlandıran hemşirelerimiz ileride Kadın 

Mason Büyük Locasının temelini oluşturacak yasal bir dernek olan Çağdaş Kardeşlik ve Dayanışma 

Derneğinin kuruluşu ile ilgili dosyalarını 24 Kasım 1988 günü resmi makamlara sundular.”264 

Kadın Büyük Locası Kuruluşu 

Dernekleşme: 

29 Nisan 1986’da, ÖMBL Baş masonu V. Yeğinsu, N. Anduru ve Büyük sekreteri Y. Perk öncülüğünde,  

32 gönüllü mason eşi bir araya geldi   

06 Mayıs 1986’da Güven Timurkan başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu seçildi.  Güven Timurkan, 

HKEMBL baş masonlarından Tunç Timurkan’ın kardeşinin eşidir. Her zaman söylediğim gibi 

Masonlukta ailelerin yönetici birimlerde egemenlikleri var. 

27.05.1986’da tüm erkek mason kardeşlerin eşlerine yapılan katılım daveti yapıldı.  

08.04.1986, Adana, Ayfer Tuzcu çalışmalara başladı. 

24. 11. 1988’de İstanbul’da Çağdaş Kardeşlik Dayanışma Demeği kurulması  

15.01.1990’da tüzüğü yasallaştı.    

10 Mart 1990’da ilk Yönetim Kurulu Güven Timurkan başkanlığında oluşturuldu.  

 

Mason eşleri kadın mason yapılıyor: 

10.03.1991’de İstanbul’da Güneş Otel’de ÖMBL üyesi 12 erkek mason, ABD Doğu Yıldızı (Eastern 

Star) alınan yetkiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 91 mason eşi/kız kardeşi eriştirildi.  

Kadın masonlar hızlandırılmış programla, 05.05.1991’de Kalfa derecesine, 08.06.1991’de de “Usta” 

derecesine yükseltildiler.  

24-25.08.1991’de 87 mason eşi/kız kardeşi/kızı eriştirildi.   

                                                           
264

 (Sakmar, 2008) 
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11.04.1991’de Adana’dan sonra İzmir’de de ekip kuruldu. Loca kuruldu. Tamamlandı. Bu 

04.09.1991’de Türkiye’de ilk kadın mason locası 1 numara ile Hançerlioğlu Locası İstanbul’da kuruldu. 

Ardından Sevgi Locası, Güven Locası ve İzmir’de Hikmet Locası kuruldular. 

Her kadın mason locasından gelen onar temsilcinin katılımıyla 05.10.1991’de ilk Masonik Genel Kurul 

yapılarak Çağdaş Kardeşlik Derneği Kadın Büyük Mason Locası kuruldu. Baş masonluğa getirildi.   

1992’de Adana’da Güney Locası, Antalya’da Simge Locası,  

1993’te Ankara’da Doğuş Locası   

1994’de İstanbul’da Uyum Locası   

1995’de Çağdaş Kardeşlik Dayanışma Derneği Büyük Locası adı (Türkiye) Kadın Mason Büyük Locası 

olarak değiştirildi. Dernek adı da Kadın Mason Büyük Locası Derneği olarak değiştirildi. 

1998’de Bursa’da Demeter Locası kuruldular.  265  

  

   

 

Dikkat ederseniz damgaları, bir Türkçe bir Fransızca. 

Ulus bilinci mi dediniz?  

Anıtkabir’de fotoğraf çektirip, facebook da paylaşmaktan başka ne ola ki 

masonlar için? Kadın-Erkek fark etmez.   

 

 
Belge 8. Kadın Masonlar Damgası 

 
 

Kadın Masonlar Büyük 

Locası  

Masonbaşıları: 

 

Güven Timurkan 

Rengin Çubukçuoğlu  

Feryal Kutluay 

Mehtap İnce 

Gülderen Atılgan. 
 

 

 

 

Belge 9. Kadın Masonlar BL'nın, ÖMBL'dan Aldığı Berat  

                                                           
265

 (Tuzcuoğlu, Günümüzde Kadın Masonluğu (1999'a Kadar)) 
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Tarihte Kadın Masonlar 

Mason tarihinde eğlenceli hikâyeler olarak kadın masonlar var. Olabildiğince güvenilir kaynaklara 

bakarak, bir ikisini aktarayım.   

 

Arthur St. Leger, Viscount Doneraile kontunun kızı olan Hon. Elizabeth St. Leger (sonradan Aldworth, 

1693 ‘te doğmuş)  bir öğleden sonra babasının kütüphanesinde uykuya dalar ve uyandığında yan 

odadan gürültüler duyar.  Babası masondur, zaman zaman evde toplantılar yapar ama böyle gürültülü 

olanına, yan odadan denk gelmemiştir ve ne olduğunu anlamaz, meraklanır. Belli ki duvarlar da çok 

güçlü değil, beton yok o zaman tuğlalarla örülmüş. Bir ikisini çıkarır ve bir eriştirme törenini izler. 

Tören bitince korku ile oradan kaçmak ister ama koridorda tapınağın gözcülüğü yapan uşağa 

yakalanır, korkudan bayılır. Haliyle uşağın, baba Konta bağlılığı, kızına bağlılığından üstün olduğu için, 

genç hanımı yakalar ve babasına bildirir.  “Bunun üzerine kız ayıltılır ve yeni terk ettiği kütüphaneye, 

Gözcü ve bir Kardeşinin gözetiminde, hapsedilir. Loca Kardeşleri tekrar toplanarak, takip edecekleri 

yol konusunda görüşmeğe başlarlar. Elizabeth’ten neler görüp işittiği sorulur ve bu çılgınlığını hayatı 

ile ödemesi gerektiği kararına varılır. İki uzun saat boyunca, idamının teklif edildiğini ve bunu takip 

eden hırçın tartışmaları izler. Sonunda kendisine acınır ve biraz evvel görüp, kendisini o kadar 

korkutan masonik merasime tabi olması teklif edilir. Şahit olduğu tartışmalar neticesinde halsiz düşüp 

korku içinde olan Elizabeth, bu teklifi kabul eder. 'Mesleğin ilk ve tek kızı" olarak tekris edilir.”266 

 

 

Bakar mısınız masonlara; törenlerini gördü diye genç kızı 

öldürecekler ve babası da buna sesiz kalacak. İnsafa geliyorlar 

da, öldürmüyorlar!   

 

Macaristan’da da benzer bir zorunlulukla, bir kadın kontes 

eriştirilmiş, mason yapılmıştır. Ancak, Macarlar, İngilizler kadar 

politik ya da diplomatik biçimde soruna yaklaşmamış, Macar 

Büyük Doğu yönetimi, birçok masonu ihraç etmiş, kontesin 

girişini de hükümsüz saymış. Neyse ki, acımasızca öldürmeyi 

düşünmemişler. 

 

Resim 55. Bir kadın mason 
267

 

Gene rivayetlerden biri, İngiltere’de genç bir hanım, mason olmayı kafasına koyar, erkek kılığına girer, 

bir şekilde eriştirme törenine katılır ve mason olur. Daha sonra kadın olduğu ortaya çıkar ama 

eriştirme yapıldığı için, masonluktan çıkaramazlar.  

 

Masonlar eriştirme töreninde, adayın gömlek düğmeleri yukarıdan aşağı 3-5 düğme açılır, tek kol ve 

tek bacak sıvanır. Bu gömlek düğmesi açmanın, bu olaydan sonra kaldığı söylenir. Malum o zamanlar, 

bugünkü gibi kimlik bilgileri gelişmemiş, adayın göğüsleri olup olmadığı, böylece yanlışlıkla kadınların 

eriştirme yapılmasını önlemek için bu kural kondu denir.   

                                                           
266

 (Russell, 1990, s. 30) 
267

 https://dr-david-harrison.com/papers-articles-and-essays/the-lady-mason/ 
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Gördüğüm, Gözlediklerimden 

Eşi Kadın Locasına Üye Olanlara Uygulanan Baskı 

Son 5-10 yıl öncesine kadar, eşi Kadın Locasına üye olduğu öğrenilen masona, Büyük Loca yönetimi 

tarafından anında büyük baskı yapılıyormuş. Ya kendisi istifa edecek ya da eşi. Bu şekilde iki mason 

bana kendi öykülerini anlattılar.  

 

Birinin eşi yani karısı Kadın Locası üyesiymiş. Öğrenilince anında tehdit ve baskı gelmiş. Ya sen ya eşin 

diyerek. Eşi ağlayarak Kadın Locasından ayrılmış. 

 

Bir diğer örnekte de, yaşlı masonun kızı Kadın Locası üyesi. Sonra kız evlenir ve eşi, bizim yaşlı 

masonun damadı yani, mason olmaya karar verir. Yaşlı masonun kızı, yıllardır üyesi olduğu Kadın 

Locasından istifa etmek zorunda kalır. Baba olan mason da kızının hakkını gözetmez. 

 

Hürriyetten, insana saygıdan falan filan söz eder masonlar, değil mi? İlkelliğe, barbarlığa; insan olan 

kadını hiçe saymaya bakar mısınız? Bireysel yaşamına bile karışıyorlar. Mason olan erkek eşlere ne 

demeli? Eşlere, babalara? Kendileri için eşlerine, kızlarına uyguladıkları zulüm?  

 

Hep özveri kadından… Utanmazlar mı? Utanmamışlar işte. Kadına eziyet, kadına baskı ve bu da bir 

çeşit kadına şiddet değil de nedir? 

Kadına Fiziksel Şiddet 

Kadına şiddet deyince, bir de fiziki şiddet var.  

Bir gece loca çalışması ve sonrasında sofra sonrası 5-6 kişi birlikte HKEMBL Ankara binasından 

çıkıyorduk. Gruptan bir mason, locanın yöneticisine, yani masonların verdiği isimle Üstad-ı 

Muhteremine bir şikâyette bulundu. Şikâyet ettiği loca üyesi olan bir kardeşinin, boşanma sonrası 

eşini yumruklayarak elmacık kemiğini kırmış olması. Bunu yapan da cerrah bir doktor.  Locadan 

çıkarılmasını istiyordu şikâyetçi olan. Loca yöneticisi buna kendisinin ve yönetimin yapabileceği bir 

şey olmadığını, masonluk dışındaki özel yaşam olduğunu, Locayı ilgilendirmediğini söyledikten sonra, 

binaya dönerek, “belki buraya gelenlerin yarısı karılarına şiddet uyguluyordur” dedi.   

 

Karısını yumrukla dövdüğü söylenen kişi, ben ayrıldığımda hâlâ masondu. Hem de olduğu söylenen 

olaydan 2-3 yıl geçmişti. 

Mason Bektaşiler, Ana Bacı 

Osmanlı masonluğunda ayrıntıları yazdım, Bektaşi Tarikatına masonların sızması Yahudilerin son 

yüzyıllarda Yeniçerilerin bütün gereksinmesini karşıladıkları dönemlerde gerçekleşmiş ve halen 

sürüyor. Günümüzde de Bektaşi Tarikatı en üst derecedeki yöneticisini Dede Babayı seçemez 

durumda, bölünmüş. Bölünmeye de Mason Bektaşilerin neden olduğu söyleniyor. 

 

Bektaşi Tarikatında, Türk töresine ve kültürüne uygun olarak kadına saygı büyük, hatta eşlerine, 

eşitim derler. Bektaşilikte Baba postunda oturan kişinin eşiti yani eşi de ana bacı olarak kabul edilir. 
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O zaman Bektaşi Masonların, İngiliz masonluğunun kadını bu kadar ötekileştirmesini, aşağılamasını 

nasıl kabul ediyorlar, sindirebiliyorlar? Ya eşleri Bektaşi Bacılar? Ya Bektaşilikleri içten (samimi) değil, 

ya masonlukları; ya da her iki tarafta da ikiyüzlüler. 

 

Anglosakson (İngiltere – Amerika) masonlarının “kadın korkusu” ilkel bir erkek egemen anlayışının 

sonucudur, çağdışıdır; savunur göründükleri “insanlık” anlayışını param parça eden bir yobazlıktır.   
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Mason Tarikatının Örgüt Yapısı 

Takiye, yani olduğu gibi görünmemek veya 

göründüğü gibi olmamak, riyadır.  

Riya ise tartışmasız, şirktir.268 

 

Yasar Nuri Öztürk  

 

Mason Tarikatı iki ana yapıdan, bir birini tamamlayan iki ayrı yapı, iki ayrı örgütten oluşur. Girdiği 

ülkelerde, ülkenin dernekler yasalarına uygun olarak, iki ayrı dernek altında örgütlenir.  

- Büyük Loca-Büyük Doğu / Mavi Localar / Simgesel Localar   

- Yüksek Şûra / Kırmızı Localar / Felsefi Localar.  

 

Büyük Loca / Mavi Localar / Simgesel Localar; 1 – 3 Dereceler 

- İngiltere Birleşik Büyük Locası ve onayladığı uydusu büyük localar  

- Fransa Büyük Doğusu ve onayladığı uydusu büyük doğu ya da büyük localar.   

-  

Toplantılarında kullanılan yüzlerce diyebileceğimiz ayin erkânı bulunmakta olup, 16 farklı erkân en 

yaygın olanlarıdır. 

 

Yüksek Şûra / Kırmızı Localar / Felsefe Localar; 4 – 33 Dereceler 

Yüksek Şûra/ Yüce Konsey / Supreme Konsey yapılanması altında üst derecelerde, onlarca farklı erkân 

bulunmaktayken, dünyaya egemen olan Amerika Güney ve Kuzey Yetki Alanı denetiminde Eski ve 

Kabul Edilmiş Skoç Riti’dir (EKSR).     

  

                                                           
268

 (Öztürk, 2003, s. 36-37) 
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Büyük Loca; Mavi Localar, Simgesel Localar 

Mason Tarikatı’nın temel örgütlenme biçimi Büyük Loca çatısı altında localardan oluşur. Buna göre 

en küçük birim locadır. Localar, bir araya gelerek Büyük Locayı kurarlar.   

Bağlılık (Obedience, obediyans) 

Masonlar, TDK sözlüklerinde bulunmayan, yani Türkçemizde olmayan birçok sözcük kullanırlar. 

Bunlardan biri, obediyans,  

 

Türkçe Bağlılık  

İngilizce Obedience 

Fransızca Obéissance 

Almanca Obödienz 

Latince Obedientia 

 

İngiliz, Fransız kendi dillerine göre kendi dillerindeki sözcüğünü kullanırken, Türkiye’deki masonlar  

Türkçesini kullanmıyor, yabancı kökende, her türlü dil kurallarına aykırı sözcük uyduruyorlar.  

İngilizcesi de değil, abuk sabuk bir bozulmuş sözcük; Obediyans!  Sömürge masonluğu budur. 

  

Tamer Ayan nasıl anlatıyor; 

“Kelime, en eski bakımından, "kölenin efendisine kayıtsız şartsız boyun eğmesi ve tam itaat etmesi"; 

kullanılışı; Hristiyanlık açısından "bağlı olunan dinî kuruma itaat ve bağlılık " anlamındadır. 

Siyasal olarak "tebaanın, monarşiye veya devlete bağlılığı" bu kelime ile tanımlanır. Böylece, genel 

anlamı itibariyle, "obediyans, bir otoriteye veya mercie itaat etmek; yasalarına ve kurallarına veya 

emirlerine ve kısıtlamalarına uymak ve bağlı olmak ve boyun eğmek" anlamına gelir. (…)  

Obediyansın Masonluktaki anlamı, bu çerçeveyi kapsamak üzere daha geniş ve çok daha özeldir.”269 

 

Masonların Türkçesini söylemeye bile gerek duymadıkları, mutlak bağlılık, İngilizcesi “obedience”; 

Locanın, mutlak boyun eğerek, Büyük Locaya bağlanmasıdır.  

 

İlk Büyük Locanın, 1717’de İngiltere’de kurulduğunu;  İngiliz Birleşik Büyük Locası, İskoçya Büyük 

Locası ve İrlanda Büyük Locası, Ana Büyük Localar olarak kabul edildiğini; Büyük Locaların en küçük 

örgütlenme birimlerinin loca olduğunu; bunlara Mavi Localar, Sembolik/Simgesel Localar da dendiğini 

söyledik.   

 

Büyük Loca çatısı altında masonluk üç derecedir;  

1. Çırak 

2. Kalfa 

3. Usta/Üstad.  

Masonlar yine Türkçe olmayan, Üstad sözcüğünü seçmişler. Biz “Usta” olarak belirteceğiz. 

 

Her derecenin kendisine göre mesajları, simgeleri, alegorileri vardır. 

                                                           
269

 (Ayan T. , Masonik Terminolojideki Obediyans ve Juridiksiyon ve Rit Kavramları, 1999, s. 64) 
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Dereceler   

1.°-  Çırak Derecesi 

Eriştirme töreninde adayı, tapınağın kapısına gözleri bağlı, boynundan ve karın üstünden dolanmış 

kalın bir urganla, yakası bağrı açılmış getirirler. Sonra, görevli mason,  locaya şöyle der; 

- “Dışarıda karanlıkta kalmış, Nur’a kavuşmak istiyor” 270  

 

Yahudi ve diğer mistik tarikatlarda, kurban sunağa bu şekilde götürülür.  Simgesel olarak, mason 

olmak isteyen aday da kurbandır. Locaya girdiği zaman da göğsüne kılıcı dayarlar. Hak etmediği sırları 

almak için yürüseymiş, vicdanı bu kılıç gibi onu cezalandıracakmış. İlk andan bilinçaltına bir tehdit 

mesajı veriliyor adaya… 

 

Aday, bütün bunları geçip, soruları yanıtladıktan sonra, yemin ettirilip, yüksek güçlü bir halojen ampul 

karşısında gözündeki bağ çözülür. Arkadan güçlü bir müzik, en üst düzeyde verilir. Etkileyici bir tören 

elbette ama hangi çağda? Güçlü halojen ampulün ışığı gözüne verilince, aday “Nur’a kavuşur” ve 

aydınlanmış olur.   

 

Bu yemin meselesi ilginç. 21. yy Bilgi ve İletişim Çağında hâlâ gizlerden söz ediliyor ve derecesinin 

gizlerini, alt derecede olanlara ve haricilere vermemesi için yemin ettiriliyor. Nedir bu gizem 

gereksinmesi, tarikat üyesi olmayanlardan, hatta alt derecedeki kardeşlerinden bile yeminlerle 

saklanan?  Devletin görevlilerinin masona sorular sorduğunu düşünelim. O anda mason sorulanlara 

yanıt verip, tarikatta dönenleri anlatsa yemini çiğnemiş, anlatmasa yasa karşısında suçlu veya 

devletten bilgi gizlemiş olacak. Böyle bir ikilemde neden bırakır üyelerini; kişisel gelişmeyi hedefleyen 

bir sivil topluluk?  

 

Masonlar, Mason Tarikatı dışında olanlara hariciler, haricileri de karanlıkta kalmış olarak tanımlarlar?  

Kendileri halojen lamba ile aydınlandılar ya! 

 

Belirli ana kadar adayın gözleri siyah bir bez ile sıkı sıkıya kapatılmıştır. Halojen lamba yakılırken, göz 

bağı da açılır. Doğal olarak adayın gözleri kamaşır ve ilk gördüğü; tapınak içindeki tüm masonların, 

kendisine doğrulttuğu kılıçlar!271 Eski çağlarda Çırağın bağlılığını ölçen acımasız bir sınav niteliğindeydi 

eriştirme töreni ve diğer şövalyeler kılıçlarını çekerek Çırakları korkuturlardı. Tabut içinde yer altında 

bekletmeler, dehlizlerden geçirmeler. Bu törenlerde ölenler de olurdu. Şimdi yasalar karşısında 

bunları yapamıyorlar, ancak simgeleri kullanarak hâlâ bir biçimde tehdit ediyorlar! 

 

Törende bu aşamadan sonra Çırak’a çırak önlüğü takılır ve eldivenler verilir. 

 

Tapınakta Çırak sütununun adı ve Çırak derecesinin kutsal sözcüğü BOAZ. İbranice ve Tevrat’ta  (Rut 

1-4) bir öyküye dayanıyor; Kaynanasına iyi bakan bir dul gelin Rut, buğday tarlasında çalışma ve 

sonunda gelinle evlenen tarla sahibi Boaz isimli bir adam. Boaz’ın soyundan 4. Kuşakta Davut. 

Rut çok önemli Tevrat’ta; bağlılığı temsil ediyor, simgesi de buğday. Çırak masonun simgesi! 

                                                           
270

 (Çırak Derecesi Ritüeli, 2012) 
271

 Etkileyici bir havadır ama beni bütün törenlerde hep bir gülme tutmuştur. 
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Locanın Nurları 

Tapınak içinde küçük nurlar ve büyük nurlar bulunur. Bunlar; 

 

Üç Küçük Nur:  Locanın yöneticisi (Üstad-ı Muhterem), Güneş, Ay.   

Üç Büyük Nur:  Kutsal Kitaplar, Pergel ve Gönye.   

 

Bakar mısınız; Tanrının kitabı Kur’an-ı Kerim, insan eli ile yapılan mason simgeleri Pergel, Gönye ile 

eşit büyük Nur; dahası Pagan simgeler Güneş, Ay ve Yahudi Kral Süleyman’ın tahtına oturan sıradan 

kişi küçük Nur. Mason Tarikatı’nın Nur’ları. 

   

Kur’an-ı Kerim’e göre Nur sözcüğünün anlamına bakalım; 

 

Nur Suresi, 35. Ayet; 

“35 - Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O'nun nurunun temsili, içinde lamba 

bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız 

gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. 

(Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne 

nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah 

her şeyi bilir.” 

 

Hadid Suresi, 9. Ayet; 

“9- Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, 

size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” 

 

Talak Suresi, 11. Ayet; 

“11- Size Allah'ın açık açık ayetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki inanıp faydalı işler yapanları, 

karanlıklardan aydınlığa(Nur’a) çıkarsın. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allah) onu, 

altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten ne güzel 

rızık vermiştir.”272 

 

Kur’an-ı Kerim’de, Yaratıcının kelamı kitabında “Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır).” 

diyor.  Mason Tarikatında tapınakta yer alan, aktardığımız Üç Büyük Nur ve Üç Küçük Nur tanımları, 

Tanrı’ya şirk koşmak değil de nedir? Kişioğlunu “aydınlatan, Nur’a kavuşturan” Tanrı’dır.  

 

Masonların, birkaç yüz wattlık halojen ampulü ile Nur’a kavuşturmak ne demektir? Çok açık bir 

şekilde Müslüman inancına aykırı. İngilizlerin Mason Tarikatı!273 

                                                           
272

 Kur’an-ı Kerim Elmalı meali 
273

 Üyesi olduğum Şafak Locasında genç bir ODTÜ mezunu, bana Yüksek Şûra’ya dair; “Hürol ağbi, Yüksek 
Şûra’da Tanrı yok diyorlarsa, söyle oraya gitmeyeyim. Benim Tanrı inancım var, Müslümanım” diye 
sormuştu. Ben de diyorum ki, eğer gerçekten Müslümansan hâlâ ne duruyorsun orada. Daha 1. Derecenin 
eriştirme töreninde verilen mesaj, Tanrının sözüne aykırı. 



 

 

151 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Giriş Ücreti 

Girişte, yüklü bir üyelik bedeli de alınır elbette.  2018 yılında 7.000 TL civarında. Bunun bir kısmı 

Büyük Loca, bir kısmı Loca payı. Bu para nakit olarak törenden önce verilir. Parasını getirmeyen, üye 

yapılmaz. 

Çırak Çalışmaları   

Sonra çırak mason bir yıl toplantılara gelir gider, sofralarda masonik konularda konuşması yasaktır. 

Derecesi ile ilgili tez hazırlaması istenir, bir konu verilir. Bu tezlerin hemen hemen tamamı, başka 

tezlerden kopya yapıştır şeklinde hazırlanır. Tabii biraz felsefe, biraz mistizm, biraz da saçmalama 

sosları ile birlikte. O tez okunup, biraderleri tarafından oylandıktan sonra Kalfa olmaya hak kazanır. 

Çırak olup da, bir suç işlememiş çırağın yükselmemesi mümkün değil… Çırak Mason ‘a gerekirse 

ustalar emir verebilirler. Bazı temel hizmetleri de Çıraklar yaparlar. Örneğin, toplantı öncesi tüm 

görevlilere, su getirmek, bardaklarla kürsülerine koymak Çırakların işi. Akıllarınca Çırağı yontuyorlar.  

2.° - Kalfa Derecesi 

Kalfa töreni özetle, birlikte eriştirilmiş olan masonları komik, bir şekilde bir biri ile el ele tutuşturup, 

luna parklardaki gibi zincir yapıp, yampiri yürütmek ve bir de aynaya baktırıp, kendisini görüp, 

sorgulaması istenmesidir. Kalfa olanın önlüğüne iki gül resmi yapıştırılır.   

 

Tören sırasında Çırak aniden arkasına döndürülür ve bir biraderi ayna tutar tam yüzünün karşısında 

ve yönetici şöyle der; 

- “Karşınızda gördüğünüz bu eser, acaba, hayalinizde canlandırdığınıza uyuyor mu? Şaşırdınız değil 

mi? İdeal bir eser ararken, kendinizi gördünüz. Gerçek bir erdemi, kendi içinizden başka bir yerde 

bulamazsınız. Bunun özünü kendi dışınızda aramak boşunadır. Asıl güzellik kendi içinizdeki iyilik 

duygusunun gelişmesindedir.”274 

 

Oysa birey toplumsal bir varlıktır. İçinde yaşadığı toplumun özellikleri, toplumsal gerçekleri, çağın 

etkileri, ideolojiler, ailenin yetiştirme uygulamaları ve diğer tüm dış etkenlerle ilişki ve etkileşim içinde 

var olabilir. Ama burada söylenen, bireyi toplumundan koparıp, kaç yüz yıl öncenin anlayışı içinde, 

kendi içinde tüm gerçekleri bulacağıdır. Hadi canım… 

 

Kalfa derecesinin geçiş sözcüğü ŞİBOLET, Tevrat’tan (Hâkimler 11-12). Öyküsü şöyle; İsrail ordusu 

düşmanlarla savaşır, Yahudiler kazanır ve dağılan düşman askerler siviller arasına karışıp, ırmağı 

geçmek isterler. Yahudi komutan, düşman askerleri, sivillerden ayırabilmek için, herkese Şibolet 

dedirtmeye başlar, çünkü düşmanlar “ş” diyemiyor, “s” diyorlarmış. İşte o günden sonra Süleyman 

Tapınağı’na giriş şifresi Şibolet olmuş. Gene Tevrat! 

 

Çıraktan, Kalfalığa geçen kişi, derece atlama parası öder. Parayı ver dereceyi al. 2018’de 700 TL civarı. 

Kalfa da 1 yıl toplantılara gider gelir, aynı şekilde bir tez hazırlar ve Usta olma zamanı gelir. Her 

derecede para alıyor mason derneği. Paran yoksa derece de yok. Tamer Ayan açıkça demişti zaten, 

ülkenin gelir düzeyi ilk %20’de olabilen ancak mason olabilir.   

                                                           
274

 (Kalfa Derecesi Ritüeli, 2012) 
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3.° -  Usta Derecesi 

Usta derecesinin yükseliş töreni, Hiram Efsanesi etrafında geçer. Bunu ayrıntılı olarak Hiram 

bölümünde konuştuk.  Kalfalıktan Ustalığa geçen, gene özel bir bedel öder. Bedava yükseliş yok.   

 

Usta derecesinde yapılan toplantılara, Kalfalar ve Çıraklar giremezler. 

 

Usta derecesinde geçiş sözcükleri; TUBAL KÂİN ve GABON.  

Tubal Kâin, malum Nuh’un oğlu ve demircilerin piri, bilimi temsil eder.  

Gabon ise, Süleyman Tapınağının yapıldığı Moriah Dağının tepenin karşısındaki tepenin ve şehrin 

adıdır.  Süleyman oraya da, tek Tanrı tapınağının tam karşısına yani, İştar/Astarte için tapınak yapmış. 

Süleyman uyanık, hiçbir tanrı Tanrıçayı kızdırmamaya dikkat ediyor.   

 

Usta olacak Kalfa, törenin sonuna doğru, simgesel bir mezara yatırılıyor, sonra loca yöneticisinin 

“Arslan pençesi” şeklinde elinden kavraması ile Nazırların yardımı ile kaldırılıyor. Böylece öldü-doğdu 

oluyor yeniden. Hiram gibi.  

 

3. Dereceye yükseliş töreninde Hiram söylencesi tiyatro şeklinde oynanırken, Hiram Abif tapınağa 

girer, yaptığı eseri inceler, doğuda 3 kere “şükran yücelerin yücesine” dedikten sonra öldürülür. 

Dikkat ederseniz, yüce Tanrıya demiyor; yücelerin yücesi diyor. Yani tek yaratıcı değil; çoğul,  birçok 

yüce var, en güçlüsüne tapıyor.    

 

Hiram’ın masonluk içindeki yerini anlamamış ve gerçekte Mason Tarikatının din inancını fark 

edememiş mason Tolga Kazmirci bu söylemden rahatsız olur ve Büyük Loca genel kurulunda 

gündeme getirir;  

“Muhterem Tolga KAZMİRCİ Kardeş - Hiram’ın Fenikeli’lerin çok Tanrısına taptığı konusunun ritüelden 

çıkarılmasını defalarca dile getirdiğini belirtti. Pir diye tanımladığımız özelliklere sahip bir kişi bugün 

deneğimize teklif edilse kabul edilmez. Bu konuyu Ebedi Maşrık’a intikal eden Tanju KORAY 

Kardeşimize sorduğumda ‘Bir deli taş atmış şimdi kimse çıkaramıyor’ şeklinde yanıtladığını dile getirdi. 

Bunun çıkartılmasına taraftarım. (...)” 275 

 

Mason Tolga Kazmirci, toplantının sonunda görüşler ve istekler bölümünde söz alıp konuşmuş. Birçok 

biraderi de farklı konularda konuşmuşlar. O dönemde Baş mason olan Mehmet Remzi Sanver, diğer 

konuşmacıların söyledikleri hakkında görüşlerini belirtmiş, onlara yanıt vermiş ama Tolga Kazmirci’ye 

tek söz etmemiş. Edecek sözü yok çünkü kardeşi haklı. Susarak geçiştirmiş Baş mason Remzi Sanver. 

 
3. derecenin de kapanışında yönetici, kardeşlerine şöyle seslenir; 

 

- “Şimdi gönül rahatlığı içinde, harici âlemin gürültülü ve üzüntülü yaşantısına döneceğiz.276 

 

Neden masonluk dışındaki hayatı bu kadar kötü betimlemek; gürültülü ve üzüntülü? 

                                                           
275

 (11 Mayıs 2013, 59. BUYUK LOCA TOPLANTISI RAPORU, 2013, s. 39-40) 
276

 (Üsdat Derecesi Ritüeli, 2016, s. 22) 
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Üstad-ı Muhterem / Saygıdeğer Üstad, Tahta Oturma Töreni 

“Üstad-ı Muhterem / Saygıdeğer Üstad” töreninden de söz etmeliyiz.  Başta İngiltere olmak üzere 

İngiliz masonluğunda loca yöneticisinin, Kral Süleyman’ın tahtına oturduğu simgesi kullanılır. Yani 

yönetici, tüm zamanların Büyük Üstadı sayılan Kral Süleyman gibi yönetecek locayı277. Tahta oturtma 

töreninde, sırayla Çırakları, Kalfaları, Ustaları çıkarırlar tapınaktan. Loca içinde daha önceden loca 

yöneticiliği yapmış biraderler kalırlar.  Bu törende, loca yöneticisi yemin eder ve sonra hep birlikte 

dua ederler. Yemin metni içinde dikkati çeken en önemli nokta; 

 

- “Yücelerin Yücesinin huzurunda ve burada bulunan İs ad edilmiş Üstadı Muhteremlerin önünde 

yemin ederim ki…” 278 

 

Kalfadan, Ustaya yükseliş töreninde de, Hiram Abif öldürülmeden önce, tapınağı gezerken, Doğunun 

önünde durur ve tanrısına 3 kere yakarır.  

- “Şeref Yücelerin Yücesine”279 

 

Bir daha vurgulamak isterim. Hiram Abif tek tanrıya inanmayan bir Pagan. Doğal olarak inandığı 

tanrılardan en güçlüsüne ibadet eder ve yücelerin yücesi der. Tek Tanrı inancında ise, yüce tekdir. Tek 

yaratıcı, tek ilâh vardır ve onun dışında her şey yaratılandır. Bu durumda, tek Tanrıya inanan loca 

yöneticisi mason, neden Pagan Hiram Abif gibi yemin eder ve yaratıcıyı çoğul betimler?  

 

Masonlar, Kral Süleyman’ın tapınağını, mason öğretisinin temeline koyma gerekçesi olarak da, tek 

Tanrı inancı içinde yapılan ilk tapınak olduğu için derler. Sonra da Hiram Abif isimli bir Pagan mimarı, 

bir masondan beklenen neyse odur280 diye kutsarlar. 

Çelişki mi? Hayır… Bilerek böyle yapıyorlar. 

 

Pagan Hiram Abif’in pagan inancına göre tanrılarından en güçlüsüne, “yücelerin yücesi” diye ibadet 

etmesini, Usta/Üstad yükseliş töreninde uygularlar, 

 

Mason locasını yönetmek üzere seçilen yönetici,  Üstad-ı Muhterem,  pagan inancındaki Hiram Abif 

gibi, “yücelerin yücesine” yemin ediyor. 

 

Tanrı’nın Kur’an’da bildirdiği ile yalnızca Tanrı Nur verebilirken, masonlar Nur verdiklerini söylerler, 

Kutsal Kitaplar ile birlikte bir sürü pagan inancını birlikte locayı aydınlatan sayıp, Tanrı’nın kelamı  

Kutsal Kitaplar üstüne insan yapımı ve masonluğun simgeleri Gönye ve Pergel’i koyarlar 

Bir masondan beklenen ne ise, Pagan Hiram da vardır derler 

Usta Mason töreninde Hiram’ın, Üstad-ı Muhterem töreninde loca yöneticisi olacak masonu, çok 

tanrılı düzende en yücesine yemin ettirirler; 

Sonra da biz tek yaratıcıya inanıyoruz derler. Yersen! 

 

                                                           
277

 Son yıllarda Türkiye’ye özgü bir değişiklik yaptılar, artık Süleyman’ı Peygamber sayıp, Hz. ünvanını  verdiler.  
278

 (Üstad-ı Muhterem İsad Töreni) 
279

 Basılı olmayan özel tören belgesi 
280

 (Üsdat Derecesi Ritüeli, 2016) 
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Yorumsuz olarak Kur’an-ı Kerim Elmalı mealinden  

Bakara Suresi, 163. Ayet;   

“ Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.” 

 

Dini sorulduğunda “Elhamdülillah / Tanrıya çok şükür Müslümanım” diyen mason kardeşleri, hiç 

düşündünüz mü bunu? 

Tapınakta Hareket ve Duruş 

Tapınak içinde yönetici, biraderine hitap ettiği zaman, o birader derhal ayağa kalkar, sadakat 

duruşuna geçer. Sadakat duruşu, sağ elin dört parmağının bitişik, başparmağın doksan derece açık 

olarak, kalbin üstünde tutulmasıdır. Askerlikteki esas duruşun bir başka biçimi.  

Tapınak içinde Yemin Kürsüsü etrafında, saat yönünde yürünür. Salonun tavanı mavi boyanmıştır ve 

yıldızlar işlenmiştir. Simgesel olarak tapınak gök, yani evren ile birleşiktir. Tapınak içinde derecelerine 

göre önlük takarlar ve ellerine de beyaz eldiven. Bunlar için birçok simgesel hikâye anlatılır.  

Görevliler, adına “regalye” denen üstlükler takarlar ceketlerinin üstüne. 281 

 

Masonlar, 15 günde bir toplanırlar. Tapınakta erkâna göre yapılan toplantı bitince, dış giysiler, 

önlükler, eldivenler çıkarılır, normal takım elbise ile yemek salonuna geçerler. Burada da simgesel 

Doğu da loca yeni ve eski yöneticiler oturur. Batı ucu açık dikdörtgen, U şeklindedir masalar. 

Krallık Kemeri (Royal Arch)  

Kuruluştan bir süre sonra, loca yöneticilerinden oluşan bir ara derece de oluşturulmuş; Kraliyet 

Kemeri (Royal Arch). Loca yöneticiliği yapmış Usta masonlar, bir de kendilerine Kraliyet Kemeri (Royal 

Arch) diye bir üst tanım getirmişler.  

 

Ahit Sandığı, Süleyman Tapınağının altında, mimari kemerlerle yapılmış koridorlarla girilen özel bir 

odada saklanmış. Babil dönüşü Yahudiler yeni bir tapınak yapmak isterler. Bu nedenle toprağı kazıp, 

düzlerken bu odanın tavan taşlarına denk gelirler ve kazınca bekçisi ile birlikte Ahit Sandığı’nı bulurlar.  

Mahzende bulunan Ahit Sandığı içinde, Musa’ya gelen 10 emirin yazılı olduğu levhanın altında, Kral 

Süleyman ve Sur Kralı Hiram’ın isimleri yazılıdır. Buradan hareketle, Kral Süleyman’ın tahtına oturmuş 

olan loca yöneticilerinin alabileceği bir derece olduğu için de, kraliyet anlamında “Royal”, özel odaya 

giden yolun kemerli inşaat tekniği ile yapılmış olmasından da, bu anlamda İngilizce  “arch” sözcüğü 

alınarak; Kraliyet Kemeri (Royal Arch) denmiş.  

 

Kraliyet Kemeri (Royal Arch), anladığımız anlamıyla ilk defa 1743'te ortaya atılmış ve bunu izleyen 

birkaç yıl içinde de kuruluşu tamamlanmıştır.  Masonluk içinde bu derecenin gerekliliği tartışma 

konusudur. Kraliyet Kemeri derecesi, Amerikan Masonluğunda yok, İskoçya masonluğunda Büyük 

Loca bünyesi dışında, ayrı bir kurum olarak yer alıyor, İngiltere’de ise, İngiltere B. Büyük Locası 

bünyesinde.  Türkiye’de yok, Yüksek Şûra izin vermedi. HKEMBL bünyesindeki, loca yöneticileri, turlar 

düzenleyip, İngiltere’ye gidip, Kraliyet Kemeri unvanını alırlar ve başları göğe erer. 

                                                           
281

 Eşim siyah takım elbise beyaz önlükler ve görevlilerin özel giysileri ile tamamına “penguenler” demekteydi. 
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Büyük Loca Kuruluş ve Tanışma İlkeleri 

Büyük Locası kuruluş ve düzenlilik koşullarına bakarken, iki temel hukuka bakmamız gerekir. Bir 

tanesi, Mason Tarikatı’nın uluslararası karakterinin ortaya koyduğu ilkeler, koşullar; diğeri de Mason 

Tarikatı’nın kurulduğu ya da kurulacağı ülkelerin, bu tür örgütler, cemiyetler ve dernekler kurulması 

için geçerli yasal düzenlemeler ve tüzükler. 

 

İngiltere B. Büyük Locasının, masonluğunu onayladığı mason, loca ve büyük localar düzenli; diğerleri 

düzensiz olarak tanımlanır.  

Mason Hukukuna Göre Büyük Localar arası Tanışma Koşulları   

Masonluğun kuruluş döneminden sonra, Britanya’nın Büyük Locaları, İngiltere, İrlanda, İskoçya ile 

Fransa Büyük Locası, sömürge ve yarı sömürgelerde karşı karşıya gelmeye başlarlar. Sömürgelerin 

çoğunda İngiltere, İskoçya ve İrlanda’dan beratlı Localar faaliyet gösterirler. Bu locaların dağılımı da 

dünyanın değişik bölgelerini sömürgeleştiren Britanya devletini (İngiliz, İskoç, İrlandalı) gösteriyordu. 

 

Böylece aynı topraklarda farklı Büyük Localara bağlı localar kurulmakta, kendi içlerinde rekabet hatta 

çatışmaktadırlar. Süreç içinde buralarda, ana Büyük Locaların egemenliği altında yerli Büyük Localar 

da kurulmaya başlar. Doğal olarak, masonlar buna bir düzen getirmeye karar verirler. Ancak zaman 

zaman birçok kurallar konmaya çalıştılarsa da, hiçbir zaman bir antlaşma ve ortak uygulama 

başaramadılar. Nasıl başarılsın ki, mason tarikatının temelleri içinde, emperyalistlerin ulusal çıkarları 

yatmaktadır. O çıkarlar da her ülkeye göre farklılıklar gösteriyor. 

 

Düzenli bir Büyük Locasının olduğu bir siyasi coğrafya da (devlet) tek Büyük Loca olması kuralına 

“toprak bütünlüğü ilkesi” denir. İngiltere, İrlanda ve İskoçya Britanya İmparatorluğu olarak dünyayı 

işgal ederken, yeni topraklarda localar arası bazı çatışmalar arasında bazı sorunlar ortaya çıkınca, bu 

düzenlemeyi yaptılar.  Buna göre, ülke seviyesinde, bir Büyük Locası olduğu takdirde, aynı coğrafya da 

başka bir Büyük Locası kurulamayacağı gibi, diğer ülkeler loca kuramayacaktır. Daha önceden, bir 

başka Büyük Locası tarafından kurulmuş localar, isterlerse, varlıklarını sürdürebileceklerdir. Erken 

gelmenin hakkını koruyacaklar.  Ancak yazılı bir antlaşma yok, sözlü anlaşıyorlar ve çıkarlarına göre 

her an anlaşmayı çiğniyorlar. Başta İngiltere B. Büyük Locası.   

Düzenli Büyük Loca Kuruluş İlkeleri 

- Bir düzenli Büyük Loca tarafından 3 locaya berat verilir ve onlar Büyük Locası kurarlar, 

- Farklı düzenli Büyük Localardan berat almış en az üç locaların bir araya gelmesi ile kurulabilir, 

- Önceden kurulmuş, uykuya yatmış düzenli localar bir araya gelerek yeniden faaliyete geçer ve bir 

Büyük Loca kurarlar.  

İngiliz masonluğu bünyesindeki Büyük Localar, başka Büyük Locayı düzenli olarak kabul etmek ve 

tanışmak için, İngiltere B. Büyük Locası tarafından belirlenen düzen ve tanışma ilkelerini kabul eder ve 

uygularlar. Nedir düzenli olmak ve tanışma ilkeleri? 

Mason Tarikatının kuruluşunda, 1723’te Anderson, anayasada tanışma ilkelerini yazar ve Büyük Loca 

yönetiminin onayına sunar, onaylanır ve kabul edilir.  
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Bu bildirgenin inanç ile ilgili kısımlarını, enine boyuna Masonluk ve Din bölümünde ele alacağız. 

Oldukça deist282 olarak hazırlanmış bu metin, çok tartışmaya neden olur.  

 

1738’de Anderson’a anayasa bir daha hazırlatılır. Bu sefer oldukça Hıristiyan bir anayasa ya da 

bildirge çıkar ortaya. Bundan sonra, bölünmeler, birleşmeler, üst veya yan derecelerin ortaya çıkışı 

süreçleri yaşanır ve İngiltere Birleşik Büyük Locası da zamanın siyasi gereklerine uygun olarak 

bildirgeyi günceller, tanışma ilkeleri de değişir.   

İngiltere – Fransa Emperyalist Çıkar Çatışması ve Masonlukta Bölünme 

Fransa masonluğu bölümünde de konuştuğumuz gibi, Fransız masonlar, Fransız ihtilalinden sonra, 

Tanrı inancını koşul olarak koymayı, dogma olduğu için kabul etmezler ve kendi tanıma ilkelerinden 

çıkarırlar. Dananın kuyruğu orada kopar.  

 

Baştan beri, İngiliz ve Fransız devletleri arasında, sömürgelerde süren paylaşım çatışmasına koşut 

olarak, İngiliz ve Fransız masonluğu bir birinden kopar. Fransız Büyük Doğusunun bu kararı ile 

İngiltere B. Büyük Locası, onları tanımaktan çıkarır. Haliyle sömürge, yarı sömürge veya gizli 

sömürülen ülkelerdeki masonluklar da zaman içinde bölünürler. İngiltere B. Büyük Locası, “büyük 

kardeş” sayılıp, onun yorulmalarının en hakiki yorum olduğuna inanlar, “düzenli” sayılır; Fransız 

Büyük Doğusunun peşinde gidenler de, düzensiz sayılır. Kim tarafından; İngilizler tarafından. 

Fransız’lar böyle bir ayrım yapmazlar, diğer taraftakileri de “kardeş” sayarlar. 

 

Fransa’da, kopuştan 30 yıl sonra, İngilizlerin masonluğunu izleyen Fransa Ulusal Büyük Locası kurulur 

veya kurdurulur; kuruluşu İngiltere B. Büyük Locası tanışma bildirgelerine hiç uymaz ama İngilizler 

hemen bu locanın düzenli olduğunu kabul eder ve tanırlar. Bizimkileri ise yıllarca süründürürler. İngiliz 

esnektir, emperyalist ülke olmak bunu gerektirir. İngiliz devleti gibi İngiliz masonu da emperyalisttir 

ve çıkara göre döner.   

 

“İngilizlerin mutlaka en doğru yorumu yaptığına inanan” diğer düzenli Büyük Localar da, hemen 

efendiye uyarlar. İngiliz ne kadar milliyetçi ve emperyalist ise, sömürge veya yarı sömürge komprador 

aydını da o kadar milli kimliğine uzak ve ulusuna yabancıdır.  

 

Fransız Büyük Doğusu çatısı altında toplanmış büyük doğuların bir birini tanıma ilkeleri de hemen 

hemen düzenli masonlukta olduğu gibidir, tek farkla Tanrı’ya inanma zorunluluğu ve Kadın Mason 

olamayacağı kuralı dışında.   

 

Tüm bu koşullardan ve ilkelerden bağımsız olarak insanlar bir araya gelip, loca kurabilirler elbette ve 

masonik ilkelere göre toplandıklarını söyleyebilirler.  Böyle yapılanmalar veya dernekler de var.  Bu 

kuruluşlar İngiliz masonluğu, diğer bir tabirle düzenli masonluk tarafından düzensiz sayılır, hiçbir ilişki 

kurulmaz ve bir birlerinin toplantılarına gidip gelmezler.  Bu tür düzensiz kuruluşlarda üye olanlar 

mason sayılmaz, harici sayılırlar. 

                                                           
282

 “deizm    Fr. déisme a. din b. Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına 
inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi 
reddeden görüş. “,  “Deist; deizm yanlısı”   (TDK Büyük Türkçe Sözlük)” 
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İngiltere B. Büyük Locası, Türkiye’de Hür Masonlar için Kutup Yıldızı  

İngiltere B. Büyük Locası, geleneksel denilen masonluğun değişmez kutup yıldızıdır. Türkiye 

masonları, kendilerini adam yerine, pardon mason yerine koyup, tanısınlar diye 1965’lerde her türlü 

ödünü vermişlerdir. Yüksek Şûranın Baş masonlarından Sahir Erman, İngiliz efendilerine sadakatte, en 

önde gidiyor;   

“Nihayet her bir devletin milli hâkimiyet esasına bağlı oluşu, yabancı bir obediyansa bağlı olan 

Masonik bir teşekkülün kurulmasına hiç de küçümsenmeyecek bir engel teşkil etmekte idi. İşte bu üç 

büyük engeli, yani dil, din ve devlet ayrılığının Masonluğu parçalamaları tehlikesini bertaraf 

edebilmek için Landmarklara sıkı surette sadık kalmak ve bu sadakatin ortadan kalkıp kalkmadığına 

karar verecek, aradaki yorum ve tatbikat farklılaşmasını giderecek bir Regülâtörü kabul etmek 

gerekir. İşte Ana-Loca kavramı ve ilk kurulan Büyük Loca olması itibariyle İngiltere Büyük Locasına 

böyle bir rolün verilmesi bu zaruretten doğmuştur. Demek oluyor ki Geleneksel Masonluk deyimi, 

Landmarklara bağlı ve İngiltere Büyük Locası tarafından tanınmış bir Mason topluluğunu ifade 

eder.”283 

Görüyor musunuz Baş mason nasıl açıkça söylüyor. 

Dil, din ve devlet farklılıkları masonluğu 

parçalayabilir. Bunun önüne geçmek için de hepsinin 

üstünde İngiltere B. Büyük Locası’na tapmak gerekir. 

Milli masonluk diyenler? 

 

Yüksek Şûra masonbaşının oğlu 33.° mason Hasan 

Erman, 2017 yılında Yüksek Şûra’nın Masonbaşı 

olacak ve Ankara Çukurambar bölgesinde açılan yeni 

binalarını ve tapınaklarını kutsarken, babasının 

fotoğrafı önünde gururla duracaktır. 
Resim 56. Yüksek Şûra Masonbaşı Hasan Erman, Ankara Tapınağını 

 Kutsama Sırasında, babası eski Masonbaşı Sahir Erman resmi önünde. 

 

Bir başka Baş mason ve 33.° mason Hayrullah Örs, İngiliz masonları önünde nasıl secdeye eğiliyor ve 

tanındıkları için nasıl böbürleniyor;   

“İngiltere Büyük Locasının bir Büyük Locayı muntazam olarak tanımasının ne demek olduğunu size 

uzun boylu açıklamam gerekmez. Bu işin bundan 253 sene önce kurucusu olmak sıfatıyla İngiltere 

Büyük Locası, Masonluk göğünde kutup yıldızı gibi şaşmaz bir yol gösterici gibidir.284 Büyük Loca 

olarak kurulan her müesseseyi kolay kolay tanımaz. Hele gayrimuntazam Localarla ilişkisi olan veya 

kökenini bunlara bağlayan Büyük Locaları asla. Bizim iyi niyetimizin sonucu olarak bu iş de 

tamamlanmış oldu. Daha 1956 yılında, dünya intizamsız Büyük Locaları listesinde adının yanında 

«menşei belli olmayan ve egemenliği bulunmayan bir kurul» kaydını gördüğümüz Büyük Locamız için 

bu, gerçekten sevinçli bir durumdur. 14 Kasım 1970 tarihinde toplanan Büyük Loca Umumi Heyeti 

yıllardan beri sürüp gelen bir meseleyi de bir günde, büyük yorgunluk ve emekler pahasına sona 

erdirdi: muntazam bir Büyük Locaya yaraşır bir Anayasayı kabul etti.  

                                                           
283

  (Erman, Çağımızda Geleneksel Masonluk, 4. Yıl) 
284

 Baş masonun İngiliz efendilerine imanına bakın. 
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Artık kendimizi tamimiyle, gerçek masonca faaliyetlere vermeliyiz.” 
285

  
 

Baş masonlar Sahir Erman ve Hayrullah Örs gerçeği saklamadan, dosdoğru ortaya koyarken, Baş 

masonlardan Mehmet Remzi Sanver, bu gerçeği saklayacağım diye bakın nasıl kıvranıyor;  

“Meseleye bu perspektiften bakıldığı zaman, on birinci dipnotta sormuş olduğumuz ‘muntazam 

masonluk kavramı İngiltere Birleşik Büyük Locanın tekelinde midir?’ sorusunun da cevabı 

kendiliğinden ortaya çıkar: Elbette ki hayır. Zira İngiltere Birleşik Büyük Locası intizamın ilkelerini 

belirlememiş, sadece kaleme almıştır. Muntazam masonluk camiasının mensubu olan diğer Büyük 

Localar da bu ilkeleri İngiltere Birleşik Büyük Locası tarafından tanınmak için değil, masonluğun öyle 

olması gerektiğine inandıkları için benimsemektedirler. Bunun aksini düşünmek mümkün 

olmamalıdır.”286 

 

Masonbaşı ne diyor? İngiltere B. Büyük Locası kaleme alıyorsa, belirleyen kim? Gökten vahiy mi 

geliyor? Diğer büyük localar nereden biliyorlar, öyle olması gerektiğini? Neresinden bakarsan, 

neresinden ele alırsan, tutarsız, mantıksız, akıl ötesi söyledikleri. 

 

Ya şu söze ne denir;  

“İngiltere Birleşik Büyük Locası tarafından tanınmak için değil, masonluğun öyle olması gerektiğine 

inandıkları için benimsemektedirler.”  

Bir tutarlılık var mı bu sözlerde? Dünyadaki masonlar değişen kuralları, İngilizlerden önce hiç akıl 

edemezler, ne hikmetse İngilizler akıl edip, değiştirince de hemen anlarlar, öyle olması gerektiğini… 

Sanver hızını alamaz buyurur;  “Bunun aksini düşünmek mümkün olmamalıdır”! Türkçe kurallarına 

göre, ne ifade doğru ne gramer. Üstüne ruhani bir kesinlik ve emir var.  Baş mason üstelik 

akademisyen, Soros Üniversitesinde de Rektörlük yapmış biri. Nesnel olarak değerlendirenler, eski 

Rektör ve Baş masonun düştüğü bu komik duruma güler.  

 

Mehmet Remzi Sanver’in yazılarını, kitaplarını okuduğunuz zaman, oyun kuramları üzerinde çalıştığı 

için midir, sıkça yazılarında oyunlar yapmaya bayılır. Okurun zekâsıyla dalga geçmeye çalışır kendince. 

Ama bu oyunları yalnızca kendisine saf bir hayranlıkla veya çıkarla bağlı biraderlerine yedirebilir, 

sorgulamazlar çünkü. Sanver, sözcük oyunları ile siyaha beyaz demeye bayılır, aynı tümce de döner 

bu sefer siyah da der.   

 

Mehmet Remzi Sanver, bir başka kitabında da, İngiltere B. Büyük Locası için, kimseye kendi değer 

yargılarını zorla kabul ettirmediğini, kendi tanıma ilkelerini, kuşkuya yer vermeden açıkladığını ve 

buna da hakkı olduğunu savunduktan sonra;   

“Ama İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın tanışma esasları masonluğun geçmişten gelen değerlerini 

mükemmelen aksettirdiğinden olsa gerek, bu değerlere inanan Bağlılıkların çoğu İngiltere Birleşik 

Büyük Locasının tanışma esaslarını olduğu gibi benimsemekle yetinmişlerdir.”287  

Emperyalist Efendiye sadakat işte böyle saçmalatır kişiyi. Bir de kendilerine hür diyorlar. Kölelerin 

özgürlüğü.   

                                                           
285

 (Örs, Büyük Üstadın Mesajı, 1971, s. 5) 
286

 (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 21) 
287

 (Sanver M. R., Masonluk, 2008, s. 180) 



 

 

159 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

İngiltere B. B. L. Bildirgelerinde ve Tanışma İlkelerinde Tanrı Kavramı 

İngiliz masonluğu ile Fransız masonluğu arasında en büyük fark ve ayrılışın görünür gerekçesi, İngiliz 

masonluğunun üyelerinde yaratıcıya inanma zorunluluğu ve sunak üzerinde kutsal kitabın 

bulunmasıdır.   

 

Mason Tarikatı, her derecede yaratıcıyı farklı isimlerle tanımlar: 

- Birinci Derecede; Evrenin Ulu Mimarı,  

- İkinci derecede; Evrenin Geometrik Düzenini Kuran Ulu Yaradan,  

- Üçüncü derecede; Yücelerin Yücesi.  

 

Fransız masonluğunda ise sunak üzerinde beyaz defter açılır, üzerinde gönye, pergel. Ayinler sırasında 

Tanrının adı anılmaz. 

 

İngiltere B. Büyük Locası bildirgelerine bakalım.   

1723 Bildirgesi 

"1. Tanrı ve Dine dair: Bir Mason, sıfatının gereği, ahlak yasasına uymak zorundadır ve eğer Sanat'ı 

doğru anlıyorsa, hiçbir zaman budala bir tanrı tanımaz ya da dinsiz bir liberten olmaz. Fakat eski 

zamanlarda Masonlar, her ülkede, o ülkenin ya da ulusun dininden, bu her ne idiyse, olmak 

yükümlülüğündeydiler; şimdi ise, özel kanıları kendilerine bırakılarak, bütün insanların mutabık 

oldukları dinden olmaları yeterli görülmektedir; bu da, onları ayır deden sıfat ve kanaatleri ne olursa 

olsun, iyi ve doğru veya onurlu ve dürüst insanlar olmaktır. Böylece Masonluk, aksi takdirde 

birbirlerinden ebediyen uzakta kalacak kişilerin arasında bir birlik merkezi, hakiki dostluğun 

kazandırılmasında bir vesile olur."  288 

 

Bu ilk bildirgede, Tanrı tanımazları 289 masonluğa almadıkları açık, ancak bir dine inanmak yetiyor ve 

Tanrı vurgusu da yok.290  

Dönemin koşullarını da dikkate alırsak, Hıristiyanlardan çok ciddi ve sert tepkiler gelir. Bu bildirgenin 

“deist”291 bir inanç anlayışı ile hazırlandığı, Hıristiyanlığı dışladığı yönünde. Oysa dikkati çekmek 

istediğim yer;  “bütün insanların mutabık oldukları din”!  O dönem Avrupa tek dinli. Avrupalı 

olmayanı zaten insan saymıyorlar. Tek din de Hıristiyanlık.   

 

Tepkiler büyür ve Papa 1738 yılında yayınladığı "In Emineti minenti" fermanıyla masonluğu aforoz 

eder. Hemen Anderson çağrılır ve ikinci bildirge sipariş edilir. İlgili madde kökten değişir; 

                                                           
288

 (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 24)  Anderson ve diğer bildirgelerin birçok çevirisi 
bulunmaktadır. Ancak bu çalışmamızda, asıl kopya ile kontrol ederek, Remzi Sanver’in çevirisini kullanacağız.   

289
 Ateist; ateist    Fr. athéiste  

      sf. fel. Tanrıtanımaz.  (TDK Büyük Türkçe Sözlük) 
290

 Kimi masonlar, eğlenceli yorum yapıp, “budala Ateist” almadığını, budala olmayanı aldığını ciddi ciddi 
söyleyip, makale olarak yazabilmekte ve resmi dergilerinde yayınlanabilmektedir. 

291
 “Tanrı’yı yalnızca bir “ilk neden” olarak olan inançları yadsıyan üzerinde varsayımlarda bulunmayan, temel 
özelliği dogma olanıç dinsel benimseyişlerin genel adı.” (Ayfer M. Ö., 2008, 5. basım, s. 185) 
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1738 Bildirgesi 

“1. Tanrı ve Dine dair: Bir Mason, sıfatının gereği, gerçek bir Noaşit olarak ahlak yasasına uymak 

zorundadır ve eğer zanaatı doğru anlıyorsa, hiçbir zaman budala bir tanrıtanımaz ya da dinsiz bir 

liberten olmaz ve vicdanına karşı hareket etmez. Eski zamanlarda Hıristiyan Masonlar, seyahat 

ettikleri veya çalıştıkları ülkedeki Hıristiyan adetlerine uymak zorundaydılar. Fakat Masonluk bütün 

milletlerde, hatta değişik dinlerde bile bulunduğundan, bugün sadece, (özel kanıları her kardeşin 

kendisine bırakılarak), bütün insanların mutabık oldukları dine mensup olmakla yükümlüdürler. Bu da, 

onları ayır deden isimleri, dinleri veya kanaatleri ne olursa olsun, iyi ve doğru, onurlu ve dürüst 

insanlar olmaktır. Zira herkesin Nuh'un 3 büyük buyruğunda mutabık olması, locanın harcını korumak 

için yeterlidir. Böylece Masonluk, onların birliklerinin merkezi ve aksi takdirde birbirlerinden ebediyen 

uzakta kalacak kişileri uzlaştırmada mutlu bir vasıta olur." 292 

  

Bu bildirgede Hıristiyanlık ve Nuh’a inanmak koşulu gelmiş. Nuh’a inanmakla tüm semavi dinleri 

kapsadığı savlansa da, dinden anladığı Hıristiyanlıktır. Metin içindeki şu tümceye bakar mısınız; 

“bütün insanların mutabık oldukları dine mensup olmakla yükümlüdürler”. O dönem Avrupalı için 

bütün insanlar Hıristiyan’dır; kavga mezhep düzeyindedir. Bu dönemde localara Hıristiyan olmayanlar 

zaten alınmamakta, buna Yahudiler de dâhil. Bu nedenle bazı masonların dediği, semavi tüm dinlere 

açıktır yorumu, gerçeği yansıtmıyor, tipik mason yalanı. Mason Tarikatı, diğer dinlere, İngiliz 

sömürgeciliği ve emperyalizmi yayıldıkça açılacaktır. Hatta bu bildirgelerin dışına da çıkarak.   

 

Bu bildirge ile teist293  din anlayışına dönülmüştür, ancak tartışma bitmez ve bölünürler; Eskiler ve 

Yeniler olarak, 1813’e kadar.  Eskiler adı da İbranice Ahiman Rezan olan bir anayasaya yaparlar. Çok 

daha din vurguludur.   

1815 Bildirgesi 

“I. Tanrı ve Dine dair: Mason, sıfatının gereği, ahlak yasasına uymak zorundadır ve eğer Sanat'ı doğru 

anlıyorsa, hiçbir zaman budala bir tanrıtanımaz ya da dinsiz bir liberten olmaz. O, Tanrı'nın insan gibi 

görmediğini, tüm insanlardan daha iyi anlamak zorundadır. Zira insan dış görünüşe, Tanrı ise kalbe 

bakar. Bir Mason, bundan dolayı, asla vicdanının emirlerine karşı hareket etmemeye özellikle 

mecburdur. Bir insanın dini ve ibadet biçimi ne olursa olsun, Masonluktan çıkartılamaz. Yeter ki yerin 

ve göğün şanlı mimarına inansın ve ahlakın kutsal ödevlerini yerine getirsin. Masonlar, kardeşlik 

sevgisinin sağlam ve güzel bağı içinde, her kanaatten erdemli insanlarla birleşirler; onlara, insanların 

kusurlarına merhametle bakmaları ve sahip oldukları inancın üstün mükemmelliğini kendi 

hareketlerinin safiyetiyle göstermeleri öğretilir. Böylece Masonluk, iyi ve doğru insanlar arasında bir 

birlik merkezi, aksi takdirde birbirlerinden ebediyen uzakta kalacak olanlar arasında dostluğun 

kurulmasında mutlu bir vasıta olur." 294 

                                                           
292

 (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 25) 
293

  “Evreni yaratan ve yöneten, kaza ve kadere egemen olan, insan niteliğinde fakat insanüstü güçleri bulunan, 
kullanan,  insanlara buyruklannı “vahiy” yolu ile ileten, kişilikli bir Tanrı’nın varlığım savunan dinler ve dinsel 
öğretiler.Teizm, Ateizm’e olduğu gibi, Deizm’e ve Panteizm’e de karşıt bir inanç sistemidir. Teizm’e uygun her 
dinin mutlaka bir kutsal kitabı vardır. Bu tür dinlerin inançlısı olanlann en Önemli yükümlülüğü, Tann’ya 
boyun eğerek ona dua etmek ve tapınmaktır.” (Ayfer M. Ö., 2008, 5. basım, s. 909) 

294
 (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 25) 
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Bu bildirgeden Nuh’a inanç çıkmış, ancak yaratıcı; “God/Tanrı” sözcüğü girmiştir.  Semavi dinlerde 

Nuh’a inanç zorunludur oysa.  

1929 Bildirgesi   

“1.  Menşe intizamı, yani bir Büyük Locanın tanınmış bir Büyük Loca tarafından yahut en az üç menşei 

muntazam locanın bir araya gelmesiyle,  usulüne uygun biçimde kurulmuş olması. 

2.  Evrenin Ulu Mimarına ve onun vahyedilmiş iradesine inancın üyeliğe kabul için temel nitelik olması. 

3.  Tekris edilenlerin, yeminlerini açık olan Kutsal Kanunun Kitabı'nın üzerine etmeleri ve böylece 

vicdanlarını yukarıdan gelen vahiyle bağladıklarını göstermeleri. 

4.  Büyük locanın ve locaların üyelerinin yalnızca erkeklerden oluşması ve kadınları üye kabul eden 

localar ya da oluşumlarla hiçbir şekilde masonik ilişki kurulmaması. 

5.  Büyük locanın kendi kontrolü altındaki localar üzerinde hükümranlığa sahip olması, yani Yetki Alanı 

altındaki sembolik dereceler (çırak, kalfa ve üstad) üzerinde tek ve tartışmasız bir otoriteye sahip olan 

sorumlu, bağımsız ve kendi kendini idare eden bir kurum olması; bu otoritenin bir yüksek şuraya veya 

bu dereceleri kontrol etmek ya da gözetmek iddiasında olan herhangi bir güce bağlı olmaması ya da 

bunlarla paylaşılmaması. 

6.  Hür Masonluğun üç büyük nurunun (Kutsal Kanunun Kitabı, Gönye ve Pergel) Büyük Loca ya da ona 

bağlı locaların çalışmaları esnasında açık bulundurulmaları - bunlar arasında Kutsal Kanunun Kitabı 

başta gelir. 

7.  Loca içinde siyaset ve din tartışılmasının kesinlikle men edilmesi. 

8.  Mesleğin eski Landmarklarına, örf ve adetlerine sıkı bir şekilde riayet edilmesi.”295 

 

Yıl 1929,  Mason Tarikatı,  yalnızca semavi dinlere açık; Tanrı, vahiy var ama ruhun ölmezliği yok. 

Kadınlar da yok.  

 

İngilizler 1929’da niye semavi dinlerle sınırladı? Pratikte bu uygulanamadı. Nasıl uygulansın ki, İngiliz 

sömürgeciliği ordu ile girdiği yere masonluğu götürüyor ve yerel işbirlikçileri burada devşiriyordu.  

 

Mehmet Remzi Sanver de bu maddelerin uygulanmadığı konusunda aynı fikirde;   

“Bunun tipik örneği, Doğu ülkelerinde kurulmuş olan ve İngiltere Birleşik Büyük Locası tarafından 

tanınan Büyük Localardır: 1949 senesinde Tayvan'da kurulan Çin Büyük Locası, 1957 senesinde 

kurulan Japonya Büyük Locası, 1961 senesinde kurulan Hindistan Büyük Locası muntazam Masonluk 

camiasının saygın birer mensubu olmuşlardır. Oysaki bu ülkelerde ağırlıklı olan inanç sistemlerinde 

vahyin yeri olmadığı gibi, içerdikleri tanrı kavramının da semavi dinlerinkiyle uzaktan yakından ilgisi 

yoktur. Dolayısıyla, İngiltere Birleşik Büyük Locasının bu ülkelerdeki Büyük Locaları tanımış olması, 

kendi yayınlamış olduğu tanıma ilkeleri beyannamesinin doğrudan ihlalidir. Bunun çelişkili ve 

beyannameyi yayınlamış olan kurum açısından sıkıntılı bir durum olduğu açıktır.”296 

Masonbaşı Remzi Sanver’in, yukarıda aktardığımız sözlerini anımsadınız mı? Ne oldu şimdi yanılmaz 

kutup yıldızı İngiltere B. Büyük Locasına? Yoksa İngilizlerin, Remzi Sanver’in Amerikalılarla Kafkaslarda 

yaptıklarını desteklememesinden mi bu dönüşü? Türkiye Kitabımızda konuşuyoruz bunu.  

 

                                                           
295

 (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 32-33) 
296

  (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 38-39) 
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Sürdürür eleştirilerini Baş mason Sanver; 

“Buda, Lao Tse, Konfüçyüs gibi isimlerin aslında peygamberlik sıfatını taşıdıkları; dolayısıyla Budizm, 

Taoizm, Konfüçyanizm297 gibi dinlerin kutsal kitaplarının da vahiy ürünü oldukları ve onun için 

Masonluk tarafından kabul edildiklerine dair ifadeler vardır. Bu dinlerin mensupları böyle bir iddiada 

bulunmazlarken, onlar adına böyle bir iddiada bulunmanın doğal bir davranış olduğunu 

düşünmüyorum.”298 

 

Mehmet Remzi Sanver, bu davranışı beğenmediğini, doğal bulmadığını söyler ama nedeni hakkında 

ses yok.  Amerika’da sırf rengi siyah diye, Hıristiyan yurttaşı mason kardeş yapmaz; sömürgeleştirme 

diye girdiği ülkede Tanrı tanımazı mason kardeş yapar. Sonra da; 

- “Masonluk yüksek ahlak gerektiren bir kardeşlik kurumudur”.    

Irkçılık, en büyük ahlaksızlıktır, ardından da sahtekârlık ve yalancılık gelir. Masonlukta hangisi yok? 

 

Tanrı kavramına dönelim. Arada ara bildirgeler, ekler ve düzeltmeler yayınlarlar. Bunların bir kısmını 

sayabiliriz; Tevrat, İncil ve Kur’an dışında, Hinduizm, Zurnanızım, Budizm, Jainizm, Sikhizm, Konfüçyüs, 

Tao, Bahaizm, Eddaizm ve Barda Thodol dinlerine ait kutsal kitapların da yemin kürsüsü üzerinde yer 

almasını açıklarlar.  Tek Tanrı kavramı olmayanları, hatta tanrı inancı hiç olmayan Ateistleri de aldılar. 

Tao, Konfüçyüs gibi düşünürlerin, semavi dinler anlamında tanrı tanımaz oldukları gerçeğini yalanla 

çarpıtıp, insan düşüncesi ürünü olan, kendilerinin yazdıkları kitapları da Kutsal Kitap saydılar ve Sunak 

üzerinde Kur’an-ı Kerim ile yan yana eşit düzlemde koydular. Şu anda Asya’da 19 kitapla toplantıya 

başlayan localar var.  Ondokuz kitap.  

1989 Bildirgesi  

“ 1.  Bir Büyük Locanın muntazam bir Büyük Loca tarafından ya da intizamları muntazam bir Büyük 

Loca tarafından tespit edilmiş en az üç locanın bir araya gelmesiyle kurulmuş olması. 

2.  Büyük locanın bağımsız ve kendi kontrolü altındaki localar üzerin de mutlak otoriteye sahip 

olması; sembolik dereceleri idare etme yetkisine tek başına sahip olup, bunu herhangi bir diğer 

masonik örgüt ile paylaşmaması. 

3.  Yetki Alanı altındaki Masonların erkek olmaları ve kadınları kabul eden localarla hiçbir masonik 

temasta bulunulmaması 

4. Yetki Alanı altındaki Masonların bir yüce varlığa inanmaları. 

5.  Yetki Alanı altındaki Masonların yeminlerini kutsal kanunun kitabı (yani İncil) ya da kendilerince 

kutsal addedilen kitap üzerine etmeleri. 

6.  Hür Masonluğun üç büyük nurunun (kutsal kanunun kitabı, gönye ve pergel) Büyük Locaya bağlı 

locaların çalışmaları esnasında açık bulundurulması; 

7.  Localar içinde dini ve siyasi tartışmalara yer verilmemesi. 

8.  Masonluğun eski nizamlarına (eski Landmarklara) ve mesleğin örf ve adetlerine Büyük Loca ve 

kendisine bağlı localar tarafından riayet edilmesi.”299 

 

                                                           
297

 Profesör Dr unvanlı baş mason, Taoizm, Konfüçyanizm diye bir din olmadığını bilmiyor mu, yoksa mason 
kimliği saçmalamayı srdürmesini mi gerektiriyor? 

298
  (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 58) 

299
  (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 32-33) 
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Bu bildirgeden “God/Tanrı” sözcüğü çıkmış, yüce varlık (supreme being) gelmiş.  

 

TDK Sözlüğünde Varlık;  

“varlık –ğı, isim;  

1. isim Var olma durumu, mevcudiyet. "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır." - O. V. 

Kanık  

2. Var olan her şey  "Her varlık bir yaratıktır. Her yaratık da canlı." - N. F. Kısakürek;  

3. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet;  

4. Önemli, yararlı, değerli şey "Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin 

korunmasını sağlar." – Anayasa;   

5. Ömür, hayat. "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben" - A. K. Tecer;  

6. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon; 7. felsefe Kalıcı olan, gelip geçici 

olmayan şey”300 

 

“Varlık” yaratılandır, yaratıcı değil. God/Tanrı/Allah “varlık” değildir, yaratılmamıştır, yaratandır!  

İngiliz masonlar, 1989’da tek Tanrı’yı tanıma koşullarından açıkça çıkardılar. 

 

Mehmet Remzi Sanver;   

“ … Masonun tanrıya, hatta daha da genel bir ifadeyle bir yüce varlığa inanması yeter. Bu yüce 

varlığın ortak bir tanım veya tasvirinin yapılması beklenmez. Masonun da, semavi ya da değil, 

herhangi bir dine mensup olması gerekmez. Başka bir deyişle, Masonluğun inanç kıstasları, mesleğin 

kapılarını sadece ateistlere kapatır.”301  

Diyor Baş mason ama İngilizler öyle demiyorlar.  

 

Mehmet Remzi Sanver gene çarpıtma yapıyor, göz göre göre. İngilizce de karşılığı “God”, bildirgede 

“God” yani “Tanrı” yok. Buna göre panteist302 de üye olabilir.  Remzi Sanver’in dediği gibi Tanrı’ya 

inanması istenmiyor, “yaratıcı varlığa” inanması yeterli.  Ruhun ölmezliği koşulu 1929’da çıkmıştı 

zaten. Bununla semavi dinlere inanç zorunluluğu çıkmıştı.  

 

Tek yaratıcıya inanç zorunluluğu, 1929’da kalkmış, 1989’da perçinlenmiş. Son geldiği durum olarak, 

artık İngiliz masonluğu için tanınma koşulları çerçevesinde dinsiz, yani deist diyebilir miyiz? Daha ötesi 

yaratıcı inançları da, Müslümanlık ve diğer semavi dinlerin Tanrı inancından farklılaşmış, “yaratıcı 

varlık ”a inmiş ve Tao, Konfüçyüs, Budha da yaratıcı ya da Peygamber sayılmış… 

                                                           
300

 (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük) 
301

 (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003) 
302

 “Panteism; Doğa ile Tann’yı bir ve aynı şey sayan dinsel öğretiler ve inanç sistemleri. Panteizmin temel 
ilkesine göre; evrende bulunan her şey tek bir varlıktan oluşmuştur. Gerçekte var olan yalnızca “tek 
varlık"tır; diğer tüm nesneler, güç ya da enerji, bu tek varlığın çeşitli şekillerdeki nitelik ve görünümleridir. 
Eski çağların özellikle gizemci (mistik) nitelikli ezoterik ekollerinden birçoğu Panteizme uygun ilkeler üzerine 
kurulmuştur. Bunun nedeni, bazı insanların, kendilerince ‘Tanrı" kavramını açıklayabilecek kadar gelişme 
gösterdiklerinde, bu kavramı doğa ya da evren ile özdeşleştirmeleridir. Teist dinlerle uyuşamayan dinsel 
İnanç sistemlerinden birçoğu, Panteizme yakın bir nitelik taşır. Bunların arasında Kabala, Stoacılık, 
Tasavvuftaki “Vahdet i Vücut” felsefesi ve Neoplatonizm sayılabilir.Çağdaş Masonluğun ritüelleri 
oluşturulurken, çeşitli din ve felsefelerin yanı sıra, yer yer Panteizmden de esinlenilmiştir.” (Ayfer M. Ö., 
2008, 5. basım, s. 719) 
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Mason Tarikatı Panteist mi? 303 

Gerçeği Mehmet Remzi Sanver de biliyor;  

“Ben de bütün bu ifade etmeye çalıştıklarımı bir çırpıda dile getiriveren bir alıntı ile devam etmek 

istiyorum bu bahse: ‘Masonluk her türlü dini inanca, samimi ahlaka aykırı olmamak şartı ile çeşitli 

düşünce ve kanılara açık bir teşekküldür. Ancak bunların hiçbirini telkin etmez, serbest bırakır. Kendi 

felsefesine gelince, panteist olduğu kadar materyalisttir de’ ”304   

 

Geldik mi gerçeğin itirafına; Masonluk panteist. Evet, mason tarikatı panteisttir diyor Baş mason.  

32.° mason Metin Heper’de aynı fikirde;  

“Masonik düşünceye göre, her şey sürekli bir gelişme ve değişme içindedir.  Ezoterik Masonluğun 

üzerinde bina edildiği Hermetism göre, Tanrı'nın kendisi de devamlı tekâmül eder. Tanrı, insanları 

kendisinin daha da tekâmül etmesi için yaratmıştır. Çeşitli bedenlerde tekâmül eden ruh yetkinleşerek 

Tanrıya dönecek ve O'nun daha ziyade gelişmesine katkıda bulunacaktır. Tanrı'nın gelişmesi Evrensel 

Zekânın gelişmesi demektir. Evrensel Zekâ geliştikçe insanın vicdanındaki Tanrı ışığı daha da 

parlayacaktır.  

Bu düşünceden hareketle, Masonluğun bir Derecesinde, 'İnsanlık tarihini etkisi altında tutan en büyük 

gelişme, insan zekâsının durmadan olgunlaşması ve her nevi hakikati idrak gayreti ile ilerlemekte 

olmasıdır' ifadesi yer alır.”305    

 

Baş masonluk seçimlerine iki defa katılıp, kaybetmiş, iki kez Ankara masonlarının kaymakamı olmuş, 

Baş mason Yardımcısı ve 33.° mason Yaşar Aysev, 32. Derece çalışmasında;  

“Masonluğun, Evrenin Ulu Mimarı olarak bağlandığı ulu yaradan anlayışı, teist olmaktan çok 

deisttir.”306 

 

Yani din yok! Deist dedikten, yaratıcıyı da Panteist inanca göre tanımladıktan sonra, diğer tüm dinleri, 

insan ürünü saymaları da doğal.  

 

Yüksek Şûra kıdemli masonu Tankut Ünal da Tanrı kavramını insanların yarattığını söylüyor;  

“Tanrı kavramı, insanlık tarihinde çok önemli bir rol oynamış ve insanoğlunun yarattığı gelmiş geçmiş 

en büyük düşünsel tasarımlardan birisi olmuştur. İnsanlar bilinen tarih boyunca 35.000 tanrı, 124.000 

peygamber, 300 un üzerinde din yaratmıştır.”307  

Yalnız dikkatinizi çekerim, bunları Yüksek Şûra Danışma Kurulunda söylüyor. Alt derece kardeşlerine 

değil. 

1989 bildirgesi ile masonluk 1723 ilk bildirgesine dönmüş gözükürken, aradaki yıllarda hep sahtecilik 

mi yaptı, yoksa evirildi mi?  Kesinlikle takiye yaptı. 4-33 Derece açıklamalarında gerçeği açıkça 

göreceğiz. 

                                                           
303

 panteist    Fr. panthéiste  
sf. fel. Tüm tanrıcı. (TDK Büyük Türkçe Sözlük) 
304

  (Sanver M. R., Masonluk, 2008, s. 109-110) 
305

 (Heper, 2002, s. 98)  
306

 (Aysev, İnisiyasyon Üzerine Düşünceler, 2007) 
307

 (Ünal, 2007) 
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Türkiye’de Hür Masonlar ‘da Tanrı ve İnanç Çelişkileri 

 Tüzüğünde Tanrı Tanımı ve Ruhun Ölmezliği 

İngilizlerin karar ve değerlendirmelerinin kusursuz olduğuna inanan, kutsallaştıran Hür Masonların 

kıdemli ustaları, En, Pek, Çok Muhteremleri, Muhteremleri”308, kendi tüzüklerinin farkındalar mı 

yoksa sahteciliğe devam mı? HKEMBL 2016’da Mehmet Remzi Sanver’in biraderlerini kandırarak, 

tartıştırmadan kabul ettirdiği Tüzüğü; 

“Madde 2. II. “Masonluk Evrenin Ulu Mimarı adını verdiği Yüce Varlığı ve ruhun ölmezliğini kabul 

eder. Çalışmalarına Evrenin Ulu Mimarının adını anarak başlar.”309 

Altı kaval üstü şişhane.  Tanrı yok, Yüce Varlık var.  

 

Bu ifadelerin herhangi bir anlamı, bizim inancımızdaki tek ve mutlak yaratıcı, ilah; haşa huzurdan, 

Tanrı/Allah için söylenebilir mi? Aklını yitirmemiş her Müslüman, asla demez mi?   

 

Türkiye Hür Masonlarının Büyük Locasının 2017’de seçilmiş Baş masonu Bülent Akkan, Baş mason 

olduktan sonra yayınladığı “Büyük Üstad Mesajında;  

“Dünya üzerinde 300 yıldan beri var olan Hür Masonluk, "Yüce Varlık'a İnanç" temeli üzerine kurulu 

bir "Kardeşlik Kurumu “dur.”310 

 

Baş mason da “Yüce Varlık” diyor, Allah, Tanrı demiyor.  O zaman yeni eriştirilecek adaya neden  

- “Tanrıya inanıyor musun diye soruyorlar?”   

Takiye yapıyorlar da onun için. 

 

HKEMBL Tüzüğünde “ruhun ölmezliği ”ne inanç koşulu var. Tek Tanrı yoksa ruhun ölmezliği ne 

demek? Yeniden doğuş (rekreasyon) olmasın? Ya da gerçeği gizleme sözcüğü…   

 

İngiltere B. Büyük Locası 1929’dan itibaren, çıkarmış ilkeleri arasından ruhun ölmezliği koşulunu. 

HKEMBL 2016’da tüzüğe yazmış. Kökten bir yorum farkı değil mi? Bu çelişkinin Baş masonlardan 

Remzi Sanver de farkında; “Dolayısıyla ona en çok yakışan kimlik, muntazam Masonluğun asgari 

şartları olan 1989 beyannamesindeki ilkeleri olduğu gibi, üzerine hiçbir ilave şart ve semavi din 

çağrışımlı yorum getirmeden benimsemektir. Kaldı ki Obediyansımız içerisinde mevcut fiili durum, 

zaten 1989 beyannamesinin yaklaşımlarının hâkim olması biçimindedir. Bu, kurumumuzun geleneksel 

çizgi ve kimliğinin son derece doğal bir sonucudur. Bu fiili durumun resmileştirilip, ritüel ve 

tüzüklerimizin de buna göre gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.”311  

 

Baş mason Sanver, 2003’de yayınladığı kitapta, masonluklarında semavi dinleri çağrıştıran hiçbir şey 

olmamalı diyor. Bu sözler çok önemli. Mason Tarikatının gerçek inancını itiraf ediyor Baş mason. 

Böyle diyor ama 2016’da kendi hazırladığı ve kardeşlerini kandırarak, hile ile kabul ettirdiği tüzükte 

tersini yapıyor. Bu bir kafa karışıklığı mı yoksa masonluğun asıl yaratıcı anlayışını gizleme yöntemi mi?   

                                                           
308

 Kardeş demek beyefendilerin şişmiş egosunu rahatlatır. Kocaman kocaman ünvanları takınır, çalımlarla 
dolaşırlar.  

309
  (Türkiye, 2016, s. 6) 

310
 (Akkan B. ) 

311
  (Sanver M. R., Muntazam Masonluk ve İnanç, 2003, s. 52-53) 
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Budist ya da Tao’yu felsefi olarak benimseyen birisi, düzenli bir Büyük Locada üye olabilecek, örneğin 

İngiltere B. Büyük Locası, Tayvan Büyük Locası gibi, sonra gelip Türkiye’de toplantılara girebilecek; 

ama ruhun ölmezliğine inanmadığı için Türkiye Hür Masonlarının Büyük Locasının üyesi olamayacak.  

Öyle mi? Yok öyle değil. 

 

Yeni üye yapılan, eriştirilen Çırak Mason olan adayın, eriştirme (tekris) törenine ve yemin metnine 

bakalım. Tören sırasında loca yöneticisi her adaya, gözleri bağlıyken sorar; 

- “Tanrıya inanıyor musunuz? “ 

Yanıt; 

- “evet”,” inanıyorum”  gibi bir sözcük. 

Bu da Tüzük ilgili madde ve İngiltere B. Büyük Locası Tanışma kuralları ile uyumsuz. Aday;  

- “Tanrıya inanıyor musun?”  

Sorusuna,   

- “Hayır, Ben Yüce Varlık’a ve Ruhun ölümsüzlüğüne inanıyorum”  

Derse ne olacak?  Tüzüğe göre doğru yanıt…  

Ayrıca, neden adaya, ruhun ölümsüzlüğüne inanıp inanmadığı sorulmaz, tüzüklere göre inanması 

zorunlu olduğu halde.   

 

Büyük olasılıkla kafanız karıştı. Bütün bunlar saçma değil mi? Neden bu karmaşa, tutarsızlıklar?  

Gerçeği gizleme elbette. 

Masonluk Laik Olamaz, Laiklik Karşıtıdır 

Erkâna göre, eriştirilen aday, Evrenin Ulu Mimarının huzurunda yemin etmiştir ve yeminin sonunda 

da yardımcı olması dilenir. Yemin edilirken, sağ el kutsal kitap üzerinde, sol el kalbindedir. Böyle bir 

yemin hangi laik düşünceyi benimsemiş dernek, topluluk, kurum da olabilir? Hani laikliği 

savunuyorlardı? İngilizler loca da bir de rahip bulundurur ve dua ederler. Türkiye’de neden çıkarılmış? 

Neden locada bir İmam yok?   

 

Her resmi yazışmalarının üstünde, “Evrenin Ulu Mimarını Anarak” yazar ve yazışmalar locada 

okunurken, muhakkak bu sözler de okunur.  Gene çelişmiyor mu laiklik ilkesi ile? Devletin resmi 

yazışmalarında, “bismillahirrahmanirrahim” yazılsa ne derler? Yeminle göreve başlayan devlet 

görevlileri de, inandıkları dinin kutsal kitabı üzerine el basarak yemin etseler; aynı masonlar gibi. 

Laiklik elden gidiyor diye ortalığa dökülmezler mi?   

HKEMBL Ayin Erkânları ve Çalışma Tablosu 

Her derecede ayrı bir çalışma tablosu vardır ve yöneticinin kürsüsünün önünde durur. Çırak Derecesi 

tablosunda dini ögeler olarak çok fazla bir şey yok. Güneş, ay, üç sütun (locayı taşıdığı söylenmekte), 

siyah – beyaz yer döşemesi.   

Çalışma Tablosu ve Yakup’un Merdiveni 

Her derecenin farklı bir Çalışma Tablosu vardır ve loca yöneticisinin tahtının önünde toplantı 

derecesine göre derecenin Çalışma Tablosu açılır. Çırak Derecesi Çalışma Tablosunun ortasında bir 

merdiven varmış asılında. Bu merdivene Yakup’un Merdiveni deniyor. 1980’lerde, HKEMBL Genel 
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Kurul kararıyla Yakup’un Merdivenini Çalışma Tablosundan çıkarırlar. Önce Yakup’un Merdivenin dini 

kökenine bakalım. 

 

Yakup’un Merdiveni: 

 

Bu merdivenin öyküsü Tevrat’ta var. Bir gün 

yolda giderken Yakup’un uykusu gelir; 

“Yakup, oradaki taşlardan birini alıp başının 

altına koyarak yattı. Rüyasında yeryüzüne 

bir merdiven dikildiğini, başının göklere 

eriştiğini gördü. Tanrı’nın melekleri 

merdivenden çıkıp iniyorlardır.” 

(Tevrat-Yaradılış, 28,11 -12) 

 

 

 
Resim 57. Yakup’un rüyasında gördüğü merdiven 

Yakup’un bir sonraki rüyasında da, bir gün bu meleklerden biriyle güreştiğini görür, yenişemezler. 

Sabah olup melek giderken, Tanrı’nın meleği ile güreşen anlamında İsrail adını verir. Böylece 

Yahudilerin etnik adı ortaya çıkar. Yani demem o ki, Yakup’un rüyaları İsrailliler için çok ama çok 

önemli. 

 

Müslümanlıkta Merdiven simgesi yoktur, Kapı vardır; Yaratıcıya ulaşmak da, belirli mertebeye, 

makama erişmek de kapıdan geçerek olur. Tasavvufta da kapı simgesi var, Alevi-Bektaşi İnanç 

sisteminde de Dört Kapı, Kırk Makam. 

 

Masonlukta Yakup’un Merdiveni: 

 

Yahudi ve masonların inancına göre, Süleyman Tapınağı, Orta Hücrede ’de merdiven varmış. Oradan 

da melekler Tapınağa iner, çıkarmış.  HKEMBL Çırak Derecesi Çalışma Tablosunun ortasında, Sunak ya 

da Yemin Kürsüsü denen yerin üstünden gökyüzüne 7 basamaklı bir merdiven çiziliymiş. Ucunda da 

Yahudilerin 7 uçlu yıldızı. Aşağıda merdivenli ve merdivensiz Çalışma Tablo çizimlerini veriyorum. 

 

 

Bu değişikliğe Tamer Ayan kahrolmuş, “gitti bizim masonik iman der”;  

“Yemin Kürsüsü üzerindeki ilâhî yıldızdan Kutsal Kitaplara doğru gelen Yakup’un Merdivenine bağlı 

"vahiy" kavramının Çalışma Tablosundan çıkarılmasıyla teist sistemden ani olarak deist sisteme 

dönülmüştür.  

 

Yakup’un Merdiveninin Tarsuslu Aziz Pavlus ‘un oluşturduğu Iman-Şefkat-Ümit diye adlanan Dinsel 

Erdemler kavramı da Sembolik Türk Masonluğundan tamamen çıkarılmış, Masonun bu kavrama 

ulaşması için felsefî derecelerin ortasını beklemek durumuna düşülmüştür.  (…)   

Düzensiz Büyük Localarda bile Yakup’un Merdiveni geleneğine uyulmaktadır.  (…)  
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Yakup’un Merdivenine dinsel 

merdiven denilmesinin nedeni 

Tevrat referanslı olmasındandır; 

merdiven Tevrat'ta söz konusu 

edilen Yakup Peygamberin ilginç 

bir rüyasından esinlenilerek 

Masonluğa aktarılmıştır.” 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge 10. Solda İskoçlar Hür Masonları kutsadığında verdiği tablo, sağda 1980'de değiştirilmiş tablo. 

 

Koskoca masonluğu,  Çırak Derecesinin Tablosundan, Tevrat’ın öyküsü Yakup’un Merdiveni çıkınca, 

Teist ’den Deiste dönüştürüyor, öyle mi?  Tamer Ayan nereden çıkarıyor teist olduğunu?  

Dahası, Tamer Ayan bu yazıyı da yazarken çarpıtmış, her zaman olduğu gibi. Zaten başka bir dünya da 

yaşamış, gerçeklerden kopuk. Yakup Merdiveninin kaldırılmasının nedeni laiklik kaygısı değil. Baştan 

aşağı toplantı erkânları dini kavram, terminoloji dolu. 1980’lerin başında kaldırılmasının nedeni, 

biraderlerin çok fazla Yahudi dini kökenli bulmuş olmaları, toplumun tepkilerinden çekinmeleri. 

Yazısının sonunda gerçeği kendisi de itiraf ediyor.   

Ham Taş – Cilalı Küp Taş 

Masonlukta çok önemli, Ham Taş / Küp Taş simgesi var; aday taş ocağında iken Ham Taş, sonra bir 

Usta mason görüp seçer, tapınağa getirir. Mason Tarikatı’na girdikten sonra kendisini yontacak, 

geliştirecek yüzeyindeki pürüzleri düzeltecek ve Cilalı Küp Taş olacak. Ondan sonra da, bu Küp Taş 

masonlar bir araya gelip, insanlık için düşsel Sevgi Tapınağı yapacaklar. Görünüşte ülkü bu. Bütün 

masonlara bu anlatılır, konferanslar verilir. Tapınak denen toplantıların yapıldığı yerde, tam da 

başkanın önünde biri pürüzlü Ham Taş, diğeri pürüzsüz cilalı Küp Taş konur. Ben de böyle biliyordum. 

Gelin görün, 33.° mason Tamer Ayan bu simgenin kökenini öyle açıklamıyor. Okuyunca Ben yerimden 

zıpladım, siz de zıplamayın;  

“Taşın, "ham” veya" küp” şeklinde olması masonik işlemenin derecesine bağlı bir koşuldur. Taş 

teriminin Masonlarla özdeşleştirilmesi Sembolik Masonluğun kuruluş dönemlerinde Edward Oakley 

tarafından yapılmıştır. E.Oakley, Birinci Anayasa'nın çıkarılmasından beş yıl sonra yapmış olduğu bir 

konuşmada Masonlara:  ‘... Sizler, Ülkü Mabedinin yapımı için köşe taşının üzerine inançla ve güvenle 

bağlanan canlı taşlarsınız’ şeklinde seslenmiştir. Belirttiği köşe taşı, Kutsal Kitap'ın çeşitli bölümlerinde 

değinildiği gibi Hz. İsa'dır.  ‘Rab’a gelin, insanlarca reddedilmiş, ama Tanrıya göre seçkin ve değerli 

olan canlı taşa. Sizler de canlı taş olarak Manevî Mabedi oluşturun... İşte, değerli taşımı seçtim; O'nu 

Siyon‘a köşe taşı olarak koyuyorum. O'na iman edenler hiçbir zaman utandırılmayacaktır. 

                                                           
312

 (Ayan, Yakupun Merdiveni, 2005, s. 45) 
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 İman edenler için bu taş değerlidir. Yapıcıların kaldırıp attıkları taş, köşenin baş taşı oldu’ açıklamaları 

ile Hz. İsa, köşe taşı ile imanlı insanlar da Ülkü Mabedinin yapımında kullanılacak canlı taşlarla 

özdeşleştirilmişlerdir. Bu benzetme de, Sembolik Masonluğun her yerinde olduğu gibi teistik inanç 

görüşünü kanıtlamaktadır.”313   

 

Bunlar, mason düşmanı ya da karşıtının, Masonların Hıristiyan kökenini anlatmak için uydurduğu bir 

şey değil.  Kıdemli bir 33.° masonun, HKEMBL Resmi Yayın organında yazdıkları.314 Tamer Ayan yanlış 

meslek seçmiş, maden mühendisi olmak yerine, pilot olsaymış. Sürekli uçuyor. Uçuyor ama sürekli 

gerçeklik tepelerine çarpıyor. Masonluğun Kâbe’si saydıkları İngiltere B. Büyük Locası, Masonluğun 

egemenlerinin ülkesinde tek kitap koyuyor. O tek kitap, Yahudilerin kitabını da içeriyor.  3. Kitap 

koyan, Müslüman Masonlar; hatta 9, 14, 19 kitap koyanlar da, sömürgeler.  

Masonluk ne ola ki? 

Masonlar bir türlü anlaşamıyorlar, Masonluk teist mi, deist mi, panteist mi, yoksa Budist mi? Ben 

söyleyeyim, herşeyden önce emperyalist ve sömürgeci. 

İnanç Üzerine İki Sapkın Görüş 

İnanç konusunda Mehmet Remzi Sanver’in babası-kardeşi,315 32.° mason Halûk Sanver bakın ne diyor; 

“Bir de dünyamıza dönelim, her dinin mensupları kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri 

kurtarıcılarını bekliyorlar. Museviler Mesih’i, Hıristiyanlar İsa'nın dönüşünü, Müslümanlar Mehdi'yi 

binlerce yıldır bekliyorlar. Ne gelen var ne de giden, sadece bazı açıkgözler bu bekleyişi kendilerine 

politik açıdan bir menfaat sağlamak için değerlendirerek kendilerinin beklenen olduğunu iddia 

ediyorlar... Sözün özü Godot bir türlü gelmiyor... Acaba Godot hiç mi gelmeyecek? Bu sorunun cevabı 

acaba istikbalde ne olacağı sorusunun da mı cevabı?”316  

 

Halûk Sanver, İslâm’da Mehdi inancı olmadığını bilmeyecek kadar cahil ve dinlerin inançları ile alay 

edecek kadar küstah ve saygısız. Müslümanlık konusunda  bir çarpıtma da Boğaziçi Üniversitesi 

Profesörlerinden, 32.°mason İlhan Or ‘dan; 317  

“Öte yandan, gerek Yahudi, gerek Hristiyan, gerekse de Müslüman dinlerinde bulunan Mesih 

kavramının, yani Tanrı’nın bir Mesih yollayarak, Dünya’da kalıcı barışı, huzuru ve adil bir düzeni 

sağlayacağı inancının, doğuşu da Süleyman Mabedinde olmuştur.”318 

Sunak Üzerinde Kutsal Kitaplar  

Mason Tarikatı’nda, Sunak/Yemin Kürsüsü üzerinde Yasa Kitabı ve üzerlerinde Pergel ve Gönye 

birlikte locanın 3 büyük nurudur. İngiltere B. Büyük Locası inanç faslında, son bildirgesinde, oldukça 

geniş bir tolerans içindedir ama üyelerinin kendi izni ile devam ettiği, İngiltere Yüksek Şûra, Hıristiyan 

olmayanı üye de kabul etmez, toplantıya da almaz. Hatta Hıristiyan derken, Baba-Oğul-Kutsal ruh 

                                                           
313

 (Ayan, Yakupun Merdiveni, 2005, s. 42-43) 
314

 Mason Tarikatı’nda tanıdığım masonların neredeyse tamamı, bu gerçeği bilmezler. Buyrun bakalım. 
Aralarında samimi Müslüman olanlar da var. Şimdi oturup bir düşünün bakalım. 

315
 Baba oğul mason olanlar, birbirleri için “babam kardeşim”, “oğlum kardeşim” derler. 

316
 (Sanver H. )  

317
 İlhan Or, Boğaziçi Üniversitesi’nde Profesör, öğretim üyesi. 

318
 (Or, 2010, s. 12) 
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üçlemesinin birlikte Tanrıyı oluşturduğuna inanmayan Hristiyan’ı da almaz.319 Bu dinsel ırkçılık değil 

mi?  

 

Almanya’daki Türk ve Müslümanların durumunu Alman masonluğunda konuştuk. Dünyanın en 

eşitlikçi ülkesi sayılan İsveç de ise, Hıristiyan olmayanı mason yapmıyorlar; başka bir ülkede mason 

olup, toplantılarına katılmaya gelen Müslümanı da, mason bile saymıyorlar ve toplantılarına 

almıyorlar.  Türkiye masonlarından 33.° bir masonun cemiyet içinde anlatımları ile somuttur, kapıdan 

çevrilmişler. 

 

Türkiye’de neden HKEMBL, loca üyeleri arasında ve hatta ziyaretçi olarak da Hıristiyan ve Yahudi 

olmamasına karşın Eski ve Yeni Ahit - Tevrat ve İncil’i her toplantıda muhakkak açılır? Mason Tarikatı 

için gerçekte tek Kutsal Kitap İncil ve Tevrat olduğu için mi? Kur’an-ı Kerim’i takiye olarak mı 

açıyorlar? 

 

Yeni üye alımı ve üst derecelere geçiş/yükseliş törenlerinde, neden üç kitabın üzerine el bastırılıp, 

yemin ediliyor? Türkiye masonluğu içinde Yahudi, Sebataycı/Yahudi Dönme ve Hıristiyanları geçtim; 

Müslüman olan (birçok samimiyetle Müslüman olan Mason üye biliyorum), masonların, bu 

ikiyüzlülüğü ve Yahudi-Hıristiyan Batı karşısındaki ezik durumu, Türk Ulusal kimliği içinde kabul edip, 

nasıl içlerine sindirebiliyorlar? Buna nasıl karşı çıkmıyorlar? Batının emperyalist devletleri dünyaya 

yayıldıkça, sömürgeleştirdiği ve sömürdüğü ülkelerde Hıristiyan ve Yahudi dinlerinden başka dinlere 

inanan yerel halklar ile karşılaştıkça, onların locada, asıl İncil ve Tevrat mutlak açılmak kaydıyla, başka 

kitapların da ek olarak açılmasına izin verdiler, ama kendi kutsal kitaplarıyla birlikte. Vurgulayalım 

kendi localarında bu kitaplar asla açılmamak kaydıyla. Bu kitapların da bir listesini yapmışlar: 

 

“Değişik Kutsal Kitaplar: 

Üç büyük Kitabi Dinin dışında kalan dinlere ait Masonların Yemin Kürsüleri üzerinde bulundurdukları 

kitaplar: 

- HİNDUİZM: (Hindistan, Fiji, Malezya, Singapur, Doğu Afrika, Sri Lanka) 

- BHAGAVAT GİTA (Tanrının Şarkısı) 

- VEDA'lar: (Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda) 

- RAMA YANA: (Rama'nın hikâyesi) (Sri Lanka) 

- MAHABBARATA: (Kauravas'larla Pandavas'lann efsanesi harbi) 

- ZURVANİZM (PARSİİZM, ZERDÜŞT DİNİ) : (Hindistan) 

 

Kutsal Kitaplar: 

- AVESTA: (Eski kutsal dilde yazılı metinler ve şiirler) 

- ZENDAVESTA: (Tefsirleriyle birlikte Avesta'nın yeni dile çevrilmiş hali) 

 

 

                                                           
319

 “All candidates for membership of the Ancient and Accepted Rite under the jurisdiction of the Supreme 
Council for England and Wales must profess the Trinitarian Christian faith and have been Master masons for 
at least one year in UGLE, or have joined a lodge under UGLE from a recognised Grand Lodge. Affiliation of 
candidates owing allegiance to other Supreme Councils is permitted only in exceptional circumstances 
(subject to prior enquiry to the Grand Secretary General).” (The Supreme Council 33) 
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BUDİZM: 

a) HİNAYANA BUDİZMİ (Küçük Araç): (Hindistan, Sri Lanka) 

Kutsal Kitaplar: 

- TRİPİTAKA (Üç kanun kitabı): 

1. SUTRALAR (Sutta Pitaka, Hümanist şarkılar) 

2. ABHIDHAMMA: (Yüksek felsefe, mistisizm) 

3. VİYANA (Kurallar) 

- BHAGAVAT-GİTA (Tanrının Şarkısı) 

b) MAHAYANA BUDİZMİ (Büyük Araç) (Çin, Tibet, Moğolistan, Kore, Malayzia, Japonya) 

Kutsal Kitaplar: 

- DHAMMAPADA 

- LOTUS SUTRA 

c) VAJRAYANA BUDİZMİ (Tibet) 

Kutsal Kitaplar: Mahayana Budizm’i ile aynı. 

 

JAİNİZM: (Hindistan) (Hindistan'da Ruh ‘un bir bedenden diğerine geçtiğine inanan ve her türlü 

şiddete karşı, riyazetçe, etyemezliğin kural olduğu bir din) 

Kutsal Kitaplar: 

- PURVAS (Eski Metinler) 

- PRAHANARAS 

- SUTRA'Iar 

SİKHİZM: (Penjab-Kuzey Hindistan) İslamla Hinduizm'den kaynaklanan bir din. 

Kutsal Kitaplar: 

- ADİ GRANTH (İlk Kitap), diğer ismi: GRANT SAHİB (Guru) 

 

KONFÜÇYANİZM: (Çin) (M.Ö. c.500 de KUNG-FU-TZE tarafından kurulan bir felsefe) 

Kutsal Kitap: 

- LAN YU (Akl-ı Hikmet) 

 

TAOİZM: (Çin, Viet Nam, Laos, Thailand) M.Ö. c. 600 da LAO TZU tarafından kurulan din320. TAO yol 

veya doktrin anlamına gelir) 

Kutsal Kitap: 

- TAO - TSE - CSİNG (Yol ve Yol'un gücü kitabı) 

 

ŞİNTOİZM: (Japonya) (Şinto, Ruhların yönetimi anlamına gelir) 

Kutsal Kitaplar: 

- RYO'NO GİGE 

- ENGİ SHİKİ 

 

 

                                                           
320

 Tao, Konfiçyus birer bilgedir, bizim Mevlâna gibi. Öğretileri felsefedir. Onlardan yüz yıllarca sonra bazıları din 
kabul etmişse de, gerçekte hiçbir zaman din olmamıştır. Kendileri de, din kurduklarını hiçbir zaman 
söylemediler. Şu anda Cin Halk Cumhuriyeti’nde 1,3 milyar  insan onları felsefeci olarak kabul ederler. Tanrı 
ya da Yüce Varlık’tan da söz etmezler.  
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BAHAİZM: (İran, Lübnan, İsrail) 

Kutsal Kitaplar: 

Özel bir Kutsal Kitap yoktur. Tüm dinler eşit olduğuna göre tüm Kutsal Kitaplar geçerlidir. 

 

EDDAİZM (İzlanda) (Eski inanç, kültür ve ahlak anlayışının kaybolmasını önlemek üzere ve 1643'de 

bulunan 13. y.y. da yazılmış "Codex Regius"a dayalı mitolojik bir din) 

Kutsal Kitaplar: 

- SNORRİ'S EDDA 

- SAEMUNDR'S EDDA 

BARDO THODOL: (Budizm öncesi Tibet dini) 

Kutsal Kitaplar üçtür: 

1. CKIHAİ BARDO (Ölüm anında aydınlıkla karşı karşıya) 

2. CHONYİD BARDO (Ölümden hemen sonra görülen ışık) 

3. SIDPA BARDO (Karmik Görüntü) ”321 

 

Listede olan birçok din sayılan, aslı felsefe ya da Vahiye dayanmayan “inanç” olan kitaplar varken; 

Türklerin kadim dini, “Kam Dini / Şamanizm” neden yok?  Üstelik Kam Dininde Yüce Varlık da var 

(Tengri), üstelik ruhun ölümsüzlüğüne de ilk inanan din.  Batılının özellikle İngilizin Türk korkusu mu, 

Türk düşmanlığı mı? Her ikisi bence. 

  

Masonlar Kutsal Kitabı Tanrı’nın sözü olarak simgesel olarak Yemin Kürsüsü üzerine koyarken, emekli 

Deniz Kıdemli Albay, kıdemli mason Güngör Öcal, Mimar Sinan Dergisinde;   

“Semâvî Dinlerin kitapları, dinlerin kurucu peygamberlerinin ölümlerinden sonra kitaplaştırılmıştır. Bu 

işlev sırasında, kitapların kapsamlarına, düzenleyiciler tarafından çeşitli dogmalar sokulmuştur. Bu 

dogmalar Kutsal Kitaplar içinde oldukları halde kutsallık dışı, sözde dinsel kurallardır. (…)  

 

Kutsal Kitaplar‘ın kimler tarafından ve nasıl kitaplaştırıldıkları da bilinmemektedir. Yadsınamayacak 

husus, bu kitapların kapsamında bulunan "olumsuz dogmaların" bu düzenlemeler sırasında sokulmuş 

olduğudur. Tanrı buyruğu kılıfı ile insanların belirli doğrultuda güdülmesini amaçlayan bu 

saptırılmıştık, Kutsal Kitapların içeriğinde yer tutmalarına rağmen, tamamen kutsallık dışıdır.”322 

  

Elmalılı Hamdi Yazır: Hak Dini Kur’an Dili’nden Kur’an mealinden okuyalım; 

 

“En’âm Suresi, 115. Ayet; 

“ Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek 

hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir. 

 

Hicr Suresi 9. Ayet;  

Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız 

Fussilet Suresi 42. Ayet;  

                                                           
321

  (Değişik Kutsal Kitaplar, Ağustos 1994, s. 28-29) 
322

 (Öcal, Gönye ve Pergel, Neden Kutsal Kitapların Üzerindedir, 2001, s. 90, 95) 
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Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan 

Allah tarafından indirilmiştir.”323 

 

Açıkça görülüyor ki, Güngör Öcal, Kur’an-ı Kerim ile ters düşüyor. Kur’an-ı Kerim’in insanlarca 

değiştirildiğini söylemek, İslâm açısından bir küfürdür, tabii Müslümansanız. Kökeninizde Yahudi 

Dönmeliği varsa ve hâlâ Yahudi inancına gizliden gizliye ibadet ediyorsanız farklı. Bu yazı masonların 

resmi yayın organında yayınlandığına göre, masonlarca doğru kabul edildiğine kuşku yok.  Güngör 

Öcal’ın gerçeğe aykırı ifadeleri bu kadar değil. Kutsal Kitapların nasıl kitaplaştırıldığının bilinmediğini 

de söylemekte. Kur’an-ı Kerim için, kimler tarafından kitaplaştırıldığı bilinmemektedir demek, büyük 

cehalet örneği değilse, ağır bir çarpıtmadır.   

 

İslâm Ansiklopedisi;   

“Son okumada tertibi belirlenen ve pek çok sahâbî tarafından bu son şekliyle yazılıp ezberlenen Kur’an 

okunmaya devam ederken Yemâme savaşı ile diğer bazı savaşlarda hâfız sahâbîlerden bir kısmının 

şehit olması (Buhârî, “Feżâǿilü’l-Ķurǿân”, 3) Hz. Ömer’i telâşlandırarak harekete geçirmiştir. 

Buhârî’nin el-Câmii’ś-śaĥîĥ’inde uzun uzadıya anlatıldığına göre Kur’an’ın toplanması (cem‘) fikrini 

Halife Ebû Bekir’e açan Ömer bu hususta onu ikna etmiş, Hz. Ebû Bekir de bu görevi Zeyd b. Sâbit’e 

vermiştir. Yapılan duyuruyla, yanlarında yazılı Kur’an nüshâlârı ve parçaları olanların bu metinlerin 

Kur’an âyetleri olduğuna dair iki şahitle birlikte görevli heyete başvurmaları istenmiştir. Zeyd ve diğer 

heyet üyeleri son okumayı da dikkate alarak ashabın getirdiği yazılı metinleri kontrol etmiş ve 

yazmışlardır. Tevbe sûresinin son iki âyetiyle (9/128-129) Ahzâb sûresinin 23. âyeti sadece Huzeyme b. 

Sâbit el-Ensârî’de bulunmuş, Hz. Peygamber’in onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutması 

dolayısıyla yalnız bu âyetler tek şahitle kabul edilmiştir (Buhârî, “Aĥkâm”, 37; “Tefsîr”, 22/3). Ancak 

Tevbe sûresindeki bu iki âyetin son inen âyetlerden olması sebebiyle hâfızalarda taze olduğundan 

diğer sahâbîler bu âyetlerin varlığını ez-berleriyle desteklemişlerdir. Böylece Kur’an yazılı malzeme ve 

ezber yardımıyla eksiksiz olarak toplanmış ve Hz. Ebû Bekir’e teslim edilmiştir. 

İki kapak arasındaki bu derlemeye “mushaf” adı verilmiş, bu kitap Ebû Bekir’den sonra Ömer’e, onun 

vefatı ile kızı ve aynı zamanda Resûlullah’ın eşi olan Hafsa’ya intikal etmiştir (Buhârî, “Feżâǿilü’l-

Ķurǿân”, 3, 4,”324 

 

Bir tarafta İslâm’ın en güvenilir referans kitaplarından İslâm Ansiklopedisinin tarihsel ve dini gerçek 

olarak aktardığı bir tarafta mason yazarın savı.   

 

Müslümanlar olarak, Ku’an-ı Kerim’den önceki kutsal kitapların bozulduğuna inanırız. Masonların 

önemli yazarlarından Güngör Öcal ise, Kur’an-ı Kerim’in bozulduğuna inanıyor.  

Kutsal Kitaplar Üstünde Pergel ve Gönye ne arıyor? 

Kutsal Kitaplar Tanrı’nın kelamı olarak kabul ediliyorsa, Pergel ve Gönye, Locayı aydınlatan üç nur 

olarak, nasıl olur Kutsal Kitaplarla aynı anlamda değerlendirilir ve daha ötesi, Kutsal Kitaplar üzerine 

neden Pergel ve Gönye konur?    

 

                                                           
323

 Elmalı Kur’an Tefsiri 
324

 (Birışık, s. 385) 
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Mason Tarikatının, dünyanın her yerinde değişmez simgesi olan Pergel ve Gönye, erdemler, güzel 

ahlak, doğruluk gibi kavramları temsil eder. Bu kavramlar zaten Kutsal Kitaplarda yok mu? Mason 

Güngör Öcal da var diyor yazısında, ekliyor Pergel ve Gönyenin masonik olarak taşıdığı anlam, Kutsal 

Kitapları kapsar diyerek;  “Ne var ki, anılan kitaplar içeriği olan dinsel tabanlı öneriler dışında, insan 

ahlak ve erdemlerine ilişkin öğütler de yer almaktadır. Bunlar genelde kâmil insan olma yolunun 

kurallarıdırlar. Masonluk kurumunda da, kâmil insan olmak bir amaçtır. Bu işlev için gereken aletler 

ise Gönye ve Pergeldir. Bu aletlerin sembolize ettikleri, Kutsal Kitaplardaki ahlak ve erdemlere 

ilişkin öğütlerin tamamını kapsamaktadır. Masonluk kurumu, Kutsal Kitaplar ‘da yer alan, Tanrı 

varlığı ve ruhun ölmezliği anlayışları dışındaki dinsel konuları ve dogmaları kendi platformunun 

dışında bırakmıştır.” 325   

 

Putperestliğin ve sapkınlığın vardığı yer işte bu. 

 

Pergel ve Gönye insan yapımı, matematik ve geometride kullanılan aletler olup, bina yapımında da 

kullanılmaktadırlar. Masonluğun da simgesi olan Pergel ve Gönyenin Kutsal Kitaplar üzerinde konması 

ile Mason Tarikatı, üyelerinin bilinçaltlarına; Mason Tarikatı’nın, Kutsal Kitapların üzerinde olduğu 

mesajını her toplantıda sokmuyor mu? Altta Tanrı Sözü, Üstte Mason Tarikatı simgesi. Üstelik mason 

Güngör Öcal’ın itiraf gibi açıklaması ile gönye ve pergelin içeriği Kutsal Kitapların içeriğini kapsamakta. 

Demek ki fazlası da var. Mason Tarikatı hangi dinin tarikatı? 

Yemin Ederken Kutsal Kitap Üzerine El Koyma 

Kutsal kitap üzerine el konarak yemin edilmesi, çok tanrılı dönemlerden kalma bir adettir. O zaman 

taptıkları put tanrının önünde yemin ederlermiş. O kadar çok put tanrı var ki, taptığı hangisiyse onun 

putu önünde yemin etmişler. Eski Türkler de ortaya kılıç koyar, kılıcın önünde ant içerlermiş. 

“Yeminini bozana bu kılıç ak gire kızıl çıka” diyerek. Yemin bozmanın cezasını da söyleyerek.  

 

Tek Tanrılı dinlere geçilince, Tanrı kelamı olarak Kutsal Kitaplar üzerine el basarak yemin etmeye 

dönmüş.  

 

Aydınlanmadan sonra, laik düşüncenin yaygınlaşması ile birçok ülkede yemin kişinin vicdanı ve onuru 

üzerine edilir oldu. Mason Tarikatı, dinsel bir tarikat olduğu için, yemin de Tanrı kelamı üstüne el 

basarak edilir. Laiklik ile gene çelişiyorlar. 

 

Batı toplumlarında Yahudi-Hıristiyan masonlar, locada Müslüman olsa bile Müslümanın kutsal kitabını 

yemin kürsüsünde bulundurmazken; Müslüman olduğunu söyleyen mason, Hıristiyan ve Yahudi 

Kutsal Kitabı üzerine el koyarak yemin eder. Eriştirme töreninde gözleri bağlı, 5 kişi, ufacık bir masa 

etrafında, üç kutsal kitap açıkken ve tek elleri masada kutsal kitaplar üstüne konarken, bazılarının 

elleri de İncil’in, Tevrat’ın üzerine gelmektedir. Pratikte olan budur.  

Peki neden? 

                                                           
325

 (Öcal, Gönye ve Pergel, Neden Kutsal Kitapların Üzerindedir, 2001, s. 90, 95) 



 

 

175 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Toprak veya Yönetim Alanı 

Bir Büyük Locanın kurulduğu coğrafî bölgede başka bir Büyük Loca bulunmamalı, başka bir düzenli 

Büyük Loca kurulsa bile kimse tanımamalıdır. Coğrafi bölgeye, kısaca toprak veya yönetim alanı 

deniliyor. Daha önceden Büyük Loca olmayan toprakta, toprağın yurttaşları ilk defa bir Büyük Loca 

kurunca daha önce başka yabancı Büyük Localara bağlı localar varsa ne oluyor bakalım. İki yaklaşım 

var, ya o localar yeni Büyük Locaya bağlanıyorlar, ya da bağımsız çalışmalarını sürdürüyorlar.  Mesele 

siyasi ve elbette ekonomik çıkar olunca, bu toprağın sahibi kimse, kardeşimize saygı gösterelim, yok. 

Kurallara Aykırı Uygulamalar 

İngiltere B. Büyük Locası, İngiltere’nin çıkarları gerektirdiğinde, emperyalist karakterinin sonucu 

sömürü için, kendi koyduğu kuralları çiğnemekten, göz ardı etmekten hiç kaçınmaz. Her siyasi 

coğrafya toprağında, devlet yapısı içinde bir tek düzenli Büyük Locası olabileceğini söylemiştik. Ama 

bu kuralın dışında olup, gene düzenli sayılan Büyük Loca ve ülkeler de var. 

Amerika 

İç savaş sonrası, Güney ve Kuzey birleşirken, mason büyük locaları da tek çatı altında birleşmeyi 

tartışırlar ama anlaşılamaz. Her büyük locanın ayrı olarak varlığını sürdürmesine karar verilir. 

 

ABD,  devletlerin bir araya gelerek kurduğu Birleşik Devlet olduğu ve siyasi olarak 52 eyaletten 

oluştuğu için her eyalette birisi beyazların, birisi de siyahların olmak üzere, ikişer Büyük Loca var.   

Kural dışı mı? Kesinlikle.  Dahası ortaya koyduk, ırkçı!  

Almanya 

2. Dünya Savaşı sonrasında, işgal kuvvetleri, Amerikalılar ve İngilizler ’in kurdukları Büyük Localar hâlâ 

açık ve etkinler. Almanya kısmında aktardık; Almanya Birleşik Büyük Locasının altında 5 tane Büyük 

Loca var, ikisi yabancılara ait ve İngilizce resmi dilleri.  

Fransa  

Fransız masonluğunun etkin olduğu masonik dünyada benzer bir merkez otorite Büyük Loca veya 

Büyük Doğu yok.  Eşgüdüm için zaman zaman çeşitli adlar altında örgütlenmeler denenmişse de 

başarılı olamamıştır. Uluslararası Masonluk Birliği (AMI) bunlardan biridir.  

 

1921 Cenevre Konanında iki taraftan da Büyük Locaların katılımı ile ilk olarak toplanmış, bazı ilkeler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonra daha çok katılımcı ülke ile 1924 Brüksel, 1927 Paris’te Fransız tarafın 

ağır basmaya başlaması ile İngiltere B. Büyük Locası karşıtlığı yükselmiş ve ondan sonra AMI bünyesi 

gittikçe zayıflamıştır. 1930 Brüksel, 1932 İstanbul, 1934 Luxemburg, 1936 Prag konferanslarında 

sürekli gerileme yaşanmış sonrasında uzun süre toplanamamıştır. 1950 yılında Paris’te son toplantı 

yapılmış, Evrenin Ulu Mimarı üzerinde tartışmalar sürmüş ve bir daha toplanmamak üzere dağılmıştır.   

 

Fransız masonluğu içinde çeşitli birlik denemeleri yapılmışsa da başarılı olamamıştır. Fransa da sürekli 

Büyük Locası bölünmekte, yenileri kurulmakta. İşin çivisi çıkmış denebilir. 
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Yunanistan 

1986 ‘da İngiltere B. Büyük Locası tarafından tanınan Yunanistan Büyük Locasından 7 loca Yunanistan 

Büyük Locasından ayrılıp, Yunan Milli Büyük Locasını kurarlar. İngiltere, İskoçya ve İrlanda, 1993’de, 

hangi masonik ilkelerle olduğu bilinmez ama hemen yeni Büyük Locayı tanır, eskisini de düzensiz ilan 

eder. Bu arada düzensiz ilan edilen Yunanistan Büyük Locası, Güney Kıbrıs’ta kendisine bağlı 9 loca 

kurar.  

 

1999’da gene hangi masonik ilkelerin sonucudur ki bilinmez,  İngiltere B. Büyük Locası,  Yunan Milli 

Büyük Locasını tanımayı iptal eder, Yunanistan Büyük Locasını tanımaya döner. Ancak bu sefer 

İskoçya ve İrlanda Büyük Locaları bu değişikliği izlemezler, Yunan Milli Büyük Locasını tanımaya 

devam ederler.  

 

HKEMBL dış ilişkiler uzmanı kıdemli mason Cevat Gürer, localarda verdiği konferansta bakın bu 

durumu nasıl değerlendiriyor;  

“Şimdi bir felsefi noktaya temas etmek istiyorum.  Bugün Hür masonluğun büyük bir ailesinin 

parçaları olarak kabul edilen Kardeşler, nasıl olur da aniden, bazı yabancı teşkilâtların, işlerine böyle 

geldiği için, aldıkları keyfi kararlarla, aniden kendilerini Araf’ta bulurlar. Sanki bir Büyük Locanın, 

tanıdığı bir Büyük Locadan izin almadan, aynı bölgede başka bir Büyük Locayı tanıma imkânından 

mahrum edilmiş olması, sakat bir ilke olarak gözükmektedir. Çoğu zaman, “kazanan masayı toplar” 

şekli Hür masonluğa basit olarak yakışmayandan hile ve ahlaksızlığa kadar varan davranışlara 

neden olabilir.  Herhalde kendi tarafının kazanmasını sağlamak karşı durulamaz bir dürtü olmaktadır.  

Uygulamada da, insan olmanın kaçınılmaz kusuru, zaman zaman beşerî zaaflara mağlup olmasıdır. 

Yukarıda sayılan tüm bu örneklerde kişisel düşmanlıklar, ego mücadeleleri rol oynadığından, 

karşılaştığımız sorunda gerçek haklılık ya da haksızlık payını tayin etmek kolay olmayabilir. Özellikle 

söz konusu ülke ile mesafe fazlaysa, dile hâkimiyet eksikse, sosyal davranışlar değişik olup yeterince 

anlaşılamıyorsa, oradan gelen herhangi bir lehte veya aleyhte sav, daima partizancadır. “326 

 

Nerede o muhteşem masonik eğitim? Bunları yapanlar en kıdemli, en üst, yıllarını localarda geçirmiş 

masonlar değil mi? Demek ki, eğitim işe yaramamış. 

 

1993 tanıması ile 1999’da tanımanın kaldırılması arasında düzensiz kabul edilen Yunanistan Büyük 

Locasının berat verdiği Güney Kıbrıs Localarının durumu nedir; düzenli mi, düzensiz mi? Ayrıca, Yunan 

Milli Büyük Locası düzenli kabul edilirken kendisine bağlı olarak kurduğu (bu arada ana kurucu Büyük 

Localar sayılan İskoçya ve İrlanda, Yunan Milli Büyük Locasını hâlâ düzenli saymakta)  Kıbrıs Bölge 

Büyük locasına bağlı dört locanın durumu ne?  Deli saçması sorular, değil mi? Uygulamalar da öyle.  

 

İngiltere B. Büyük Locası kurullarında konu derin felsefi olarak ele alınır ve bir öneri gelir. Öneri,  

bölünme olunca, ilk tanınmış Büyük Loca izin verirse, ayrılıp yeni kurulan Büyük Locayı da tanıyalım. 

Yani yeni Büyük Locasının tanınmasını, eskisinin onayına bağlamak koşulu. Bu öneriye İngiltere B. 

Büyük Locası üst masonlarından Highham karşı çıkar;  
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 Cevat Gürer, Büyük Localar Arası İlişkiler, Konferans metni 
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“Bu karar tehlikeli olacaktır, zira tanınmak isteyen bir Büyük Locanın şart koymasına izin verilemez. 

Özellikle, tanımakta olduğumuz Büyük Localarla ilişkimize etki yapabilecek şartlar öne 

sürememelidirler. Karar dönemeç olamadan ve basit olmalıdır. Ve eğer bu karar kabul edilirse,  henüz 

yuvalarına girmeden, mamaları için kavga etmelerine müsaade edilecek köpeklere ilk Masonik tüzüğü 

vermiş olacağız” (Karar Kabul edildi, Higham etkili olamadı)”327 

 

Yunanistan ana kıtasında düzenli, yani İngiltere B. Büyük Locası ilkelerine bağlı iki Büyük Loca,  

Zakinthos adasında 1861 yılında kurulmuş İngiliz Doğunun Yıldızı (Star of the East) toplam üç loca var. 

1823 yılında Sussex Dükü, Fransız masonluğuna bağlı Yunanistan BD büyük ustası olmuş ve bu 

görevine senelerce devam etmiş.   

 Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 

Ekim 2006’da, Güney Kıbrıs’ta Yunanistan Büyük Locası bünyesinde dört loca ayrılıp, Kıbrıs Büyük 

Locasını kurdular. Kıbrıs Büyük Locası kuruluşunu, Yunanistan Büyük Locası, Pennsylvania Büyük 

Locası, Avusturya Büyük Locası ve Büyük Localar Dünya Konferansı Sekreteri birlikte kutsadılar.  

Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan Büyük Locasına bağlı iki Loca da Mayıs 2006’da kurulur. 

 

İngiltere B. Büyük Locası tarafından eskiden kurulmuş, İngiltere B. Büyük Locası’na bağlı,  Bölge Büyük 

Locası bulunmakta. Yeni Büyük Loca kurulunca, İngilizlerin Bölge Büyük Locasını kapatıp, localarını da 

Kıbrıs Büyük Locasına aktarması, hiç olmazsa etik ve kardeşlik olarak gerekmez mi? Hayır, yapmazlar. 

Çünkü en erken biz buradaydık derler, üstüne Yunan Büyük Locasına bağlı 2 locayı da bünyelerine alır, 

büyürler. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, Kıbrıs, Kuzey ve Güney olarak bölündü, Kuzeyde Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Avrupalı ve Amerikalılar, bölünme değil, işgal saydıkları için, Kuzeyi 

boş alan olarak kabul etmiyorlar ve Kıbrıs Büyük Locasının yetkisi içinde diyorlar. Türkiye ise, yeni bir 

devlet olduğu için, orayı boş alan saydı ve daha sonra Büyük Locası kurmak amacıyla, Lefkoşe locasını 

kurdu.   

 

Mart 2009’da da, İngiltere B. Büyük Locası Kuzey Kıbrıs’ta çalışmak üzere Bellapais Locasına berat 

verdi. İngiltere ile Türkiye Büyük Locası olarak tanınan HKEMBL bu konuda çatışma içine girdiler.  

Kuzey Kıbrıs’ta, İngiltere B. Büyük Locası’na bağlı locaya katılan KKTC vatandaşı Türklere ne demeli?  

 

Günümüzde Kıbrıs adasında Beş tane Büyük Loca var. 

Lübnan 

Lübnan’da,  Amerika’nın farklı eyaletlerinin Büyük Locaları kavga ediyorlar ve ayrı localar kuruyorlar. 

Muhtemelen altında ticari çıkar çatışması vardır.  
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 Cevat Gürer, mason localarında konferans metninden. 
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Avustralya 

Normalde bir mason ancak kendi Büyük Locasının tanıdığı Büyük Localara konuk olarak gidebilir. 

Büyük Localar bir birini tanımıyorsa, üyeleri toplantılarına katılamaz, katıldığı tespit edilirse, 

locasından atılır.   

 

Avustralya’da da ırkçılık var ve el altından çözüm bulmaya çalışıyorlar.  Avusturalya Büyük Locası, 

Amerika siyahlarının Prince Hall localarını tanımıyor. Tanırsa beyaz Amerikalıları kızdıracak. Ancak 

ülkelerine gelen Prince Hall localarının üyelerini kabul ediyor. Gene yerel çıkarlar ve amaçlar için 

ilkeler çiğnenir. 

İtalya  

İtalya’da da düzenli Büyük Loca, P2 locası olayından sonra bölündü ve ortaya iki düzenli Büyük Loca 

çıktı. Bölünmeden sonra eskiler, yenileri tanıdılar, kardeş kabul ettiler.  

“Hâlihazırda İtalya’da birbirini tanımayan iki muntazam Büyük Loca var: İtalya Büyük Doğusu (Grande 

Oriente d’Italia) ve İtalya Muntazam Büyük Locası (Gran Loggia Regolare d’Italia). Dünyadaki 

muntazam Büyük Locaların bazıları İtalya Büyük Doğusu ‘nu, bazıları da İtalya Muntazam Büyük 

Locası’nı tanıyorlar. “328  

 

Sorunu, HKEMBL adına M. Remzi Sanver Baş masonluğu döneminde çözer. İki İtalyan Büyük Locası bir 

birini tanıdığı için, kardeşimin kardeşi kardeşimdir yaklaşımı ile. Ancak dünya da bu yaklaşımı 

benimsemiş başka Büyük Loca yok! Üstelik bu çözüm Yunanistan durumunda İngiliz masonlarınca 

tartışılmış ve kabul edilmemiş. Belli ki Baş mason Mehmet Remzi Sanver, İngilizlerin çöpe attığı fikri 

alıp getirmiş, kendi fikri gibi satıyor. İlkeye bakar mısınız? Ya da ilkesizliğe mi demeli? 

Arnavutluk 

Arnavutluk’ta ilk olarak HKEMBL 3 loca kurmuş, üyeleri Arnavutlar. Normal olarak ardından Büyük 

Loca kurulması gerekir. Ne hikmetse bizimkiler dururlar. Bütün bunlar Remzi Sanver’in Baş 

masonluğu zamanında olur. 

 

Türkiye Hür Masonlarından sonra, Arnavutluk da İtalyanlar localar kurar ve ardından da Büyük Loca. 

İngiliz B. Büyük Locası,  hemen tanır. Bizimkilerin erken gelen hakkı var, neden Büyük Loca 

kurmamışlar? Büyük ağabey İngiltere mi izin vermemiş, yoksa Mehmet Remzi Sanver, İtalyan 

biraderleri ile bir pazarlık sonunda mı geri çekilmiş. Ya da Amerika derin devletindeki biraderleri mi 

öyle uygun görmüş? 

 

Balkanlar da Amerika Columbia Bölgesi Büyük Locası Masonbaşı, Amerika derin devletinin adamı 

Robert Bagir Heyat etkin.  Robert Heyat, HKEMBL’nın yakın ilişkide olan bir mason.  Ayrıntılarını 

Türkiye kitabında konuşuyoruz. 
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 (Sanver M. R., Masonluğun Geleneksel Kimliği, 2008) 
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Büyük Localar arası Protokol 

Uluslararası törenlerde büyük localar arasında protokol sıralaması var. Sıralama kuruluş tarihine göre 

yapılmış. Yalnız burada çok önemli bir ayrıntı var. Büyük locaların kendi kabul ettikleri ve duyurdukları 

kuruluş tarihi değil, İngiltere Birleşik Büyük Locasının tanıdığı tarih. Bütün Büyük Localar eşittir 

diyeceksiniz, ama kuruluşu ve protokol sıralamasını İngilizlerin seni mason saydığı tarihe boyun 

eğeceksiniz.  

 

“ Uluslararası bir Masonik toplantı olduğunda, muhtelif Bü. Locaların temsilcileri, kuruluş tarihini esas 

alan bir protokol listesine göre, sondan başlayarak, Mabede alınırlar. Aşağıdaki listede, protokol 

sırasını tayin eden Büyük Locaların kuruluş tarihleri ile kuruluş tarihinden değişikse, İngiltere Birleşik 

Bü. L. tarafından tanınmış oldukları tarihler ayrı sütunlarda gösterilmişlerdir. Bü. L.nın Bü. L. Eğer 

değişik bir Kuruluş Adı tarihse, İngiltere'nin Tarihi Bü. L.nın tanıma tarihi kabul edilir.329  

1725 Ireland, 1736 Scotland 

1745 Denmark 

1756 Netherlands, Grand East 1770, 1761 Svveden, 1771 Massachusetts, 1778 Virginia, 1783 South 

Carolina, 1784 New York, 1784 Austria 1930, 1786 Pennsylvania, 1786 Georgia, 1786 New Jersey, 

1787 Maryland, 1787 North Carolina, 1789 Connecticut, 1789 Nevv Hampshire, 1791 Rhode Island, 

1794 Vermont, 1800 Kentucky, 1806 Delaware, 1808 Ohio, 1811 District of Columbia, 1812 Louisiana, 

1813 Tenessee, 1818 Indiana, 1818 Mississippi, 1820 Maine, 1821 Missouri, 1821 Alabama, 1822 

Brazil, Grand Orient, 1824 Venezuela, GL Republic of 1924, 1830 Florida, 1838 Texas, 1838 Arkansas, 

1840 Illinois, 1843 Wisconsin, 1844 Iowa, 1844 Michigan, 1844 Switzerland, GL Alpina, 1849,, 

Luxembourg 1969, 1850 California, 1851 Oregon, 1853 Minnesota, 1855 Canada in the Province of 

Ontario, 1856 Kansas, 1856 Uruguay, 1857 Nebraska, 1857 Argentina, 1858 Washington (State), 

1858 Dominican Republic 1970, 1859 Cuba, 1861 Colorado, 1862 Chile 1925, 1862 Mexico, York GL of 

1923, 1865 Nevada, 1865 West Virginia, 1866 Nova Scotia, 1866 Montana, 1867 New Brunswick, 

1867 Idaho, *1868 Greece, **1868 Italy, Grand Orient 1972, 1869 Paraguay. Symbolic GL 1910, 1869 

Quebec, 1871 British Columbia, 1872 Utah, 1874 Oklahoma, 1874 Wyoming, 1875 South Dakota, 

1875 Prince Edward Isiancl, 1875 Manitoba, 1877 New Mexico, 1882 Arizona, 1882 Peru, 1884 South 

Australia, 1885 Puerto Rico 1926, 1888 New South Wales, United GL, 1889 North Dakota, 1889, 

Victoria, United GL, 1890 New Zealand, 1890 Tasmania, 1891 Norway, 1899 Costa Rica 1902, 1900 

Western Australia, 1903 Guatemala 1924, 1905 Alberta, 1906 Saskatchewan, 1909 Turkey 1970, 

1912 Philippines 1915, 1912 El Salvador, GLCuscatlanof 1924, 1913 France, National GL, 1916 

Panama 1924, 1918 Colombia, National GL of, at Barranquilla 1924, 1920 Cjueensland, 1921 

Colombia, National GL of, at Cartagena 1924, 1921 Ecuador 1925, 1922 Colombia, GL of at Bogota 

1924, 1923 Czechoslovakia 1930/1990, 1924 Finland 1928, 1929 Bolivia 1934, 1932 Israel 1957,1935 

Colombia, Occidental GL of at Cali 1992, 1949 Germany, United GLs 1956, 1951 Iceland 1952, 1954 

China 1988, 1957 Japan 1985, ***1961 India, 1961 South Africa, 1979 Belgium, Regular GL, 1981 

Alaska, 1982 Spain 1987, 1983 Gabon 1989, 1989 Havvaii, 1989 Hungary, 1989 Ivory Coast 1991 

1991 Portugal 1992,  

* 1868'de kurulan Yunanistan Bü. L.sının tanınması 1993 'de iptal edilmiştir. 

** 1868'de kundan italya Grand Orient'inin tanınması 1993'de askıya alınmıştır. 
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 Türkiye’de kurulu HKEMBL resmi dergilerinden Tesviye’de yazılar Türkçe ama protokol sıralamasını İngilizce 
vermişler. Sorgulanan de düzeltmeden buraya ekledim. Ne demiş bilge, köle efendisinin dili ile konuşur. 
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*** 1961 'de kurulan Hindistan Bü. L.sının tanınması 1992'de iptal edilmiştir. “ 330  

  

Türkiye’nin yanında verilmiş olan 1970 tarihi, İngiltere B. Büyük Locasının tanıma tarihidir ve İngilizler 

için geçerli tarih odur. Bu liste eksik. Daha sonra kurulmuş olan Rusya gibi Büyük Localar var. 

Devlet Yasalarını Çiğneyen Büyük Localar ve Localar   

Masonlar, Büyük Loca uluslararası ilişkileri için kesin kurallar koyar, zaman zaman bu kuralların 

delinmesi durumunda çıkarlarına göre hararetli toplantılar, tartışmalar yaparken; kurulmuş ve 

kurulacak bir Büyük Locanın, kurulduğu ülkenin geçerli devlet yasalarına uygun olup olmadığı, izin 

alınıp alınmadığı hiç önemli olmamaktadır.  

 

Son dönemlerden birkaç örnek verelim. 

Türkiye 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra yerli masonlar, 1923 – 1927 arasında yasa dışı, gizli ve 

1935 – 1948 arasında, kapatılmalarından sonra yasa dışı, gizli masonik faaliyetlerini sürdürdüler, 

yabancı ülkelerle ilişkiyi korudular.  

Bu dönemde, Türkiye’de yasa dışı faaliyetlerini sürdüren İngiliz ve başka ülkelerin locaları da vardı! 

Küba 

Küba’da Komünist Devrim olur, emperyalizmin işbirlikçileri olan masonlar ülkeden kaçarlar 

Amerika’ya sığınırlar, Küba Mason Büyük Locası kurarlar, Amerika masonları bu Büyük Locayı tanırlar. 

Üstelik Küba’da masonluk yasaklanmamış ve düzenli Küba Büyük Locası çalışmaya devam ederken… 

İran 

İran’da İslam Devrimi olur, masonluk yasaklanır; bazı masonlar Amerika’ya kaçarlar ve İran Büyük 

Locası kurarlar. Amerikalı masonlar tanırlar. İran’dan kaçan mason Bagir Heyet, Amerika’da Robert B. 

Heyat adını alır ve dinini de Müslüman’dan Hıristiyan’a değiştirir;  Columbia Bölge Büyük Locası 

başına geçip, Portekiz, Balkanlar, Kafkaslar da yasa dışı masonik faaliyetlerde bulunur, büyük localar 

kurar. Amerika Devletinin çıkarları için elbette.  

Rusya, Romanya 

Rusya ve Romanya’da devletlerin yönetim sistemleri değişince, Büyük Locaları, Paris’te çalışmalarını 

sürdürürler ve var olan Rusya ve Romanya devletlerine karşı yasa dışı yıkıcı çalışmalarda bulunurlar.   

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan 

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da, yasak olmasına karşın; Amerika, Rusya, Fransa, Yunanistan, 

Romanya Büyük Locaları ve Yüksek Şûraları birlikte localar ve büyük localar kurarlar. Hepsinin 

merkezinde Amerika derin devletinin, istihbarat birimlerinin adamı Robert B. Heyat. Azerbaycan ve 

Gürcistan da HKEMBL ve bağlısı Yüksek Şûra yasa dışı bu oluşumların içinde yer alır. Ülkenin 

yasalarına uyduklarını her yerde söyleyen masonlar, her fırsatta, kendi ana ülkelerinin yasalarına 

aykırı olarak faaliyette bulunmuşlardır.   
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 (Uluslararası Protokol Sıralaması, KASIM 1993) 
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Türkiye’de Hür Masonlar günümüzde de Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde, aynı yasa tanımaz 

davranış içinde loca kurmaya uğraşmaktalar. Bunun tüm ayrıntılarını Türkiye bölümünde anlatıyorum. 

Mason Anayasasında Yükümlülüklerde Siyaset  

Masonların, yasa dışı faaliyetlerinin desteği, kendi anayasalarında var. Mason Tarikatı Anayasası 

yükümlülüklerinden, Tanrı anlayışından sonra gelen 2. Maddesi, masonların devletlerine karşı 

ayaklanmalarına izin veriyor. 

 

HKEMBL eriştirme töreninde Hatip görevli, yeni Çırak Masona verdiği söylevde;  “Bir yurttaş olarak 

göreviniz ise doğup büyüdüğünüz ülkeye ve onun yasalarına sarsılmaz bir bağlılıktır. İçinde yaşadığınız 

toplumun barış ve ahengini bozacak fesat ve zora, yasa dışı davranışlara hiçbir zaman katılmayacak 

ve desteklemeyeceksiniz.”331 Diyor ama gerçek hiç de öyle değil. 

 

Mason anayasasından İkinci Yükümlülükte;  

“Bir Mason, oturduğu veya çalıştığı yer neresi olursa olsun, Devlet Güçleri karşısında barışsever bir 

tebaadır ve Ulusun Barış ve refahına karşı bir tertibe asla karışmayacak, alt düzey Memurlara 

itaatsizlik etmeyecektir. Masonluk, savaş, kan dökülmesi ve karışıklıktan daima zarar görmüş 

olduğundan, eski Krallar ve Prensler, hep barış zamanlarında gelişmiş olan Zanaatkârları, 

barışseverlikleri ve bağlılıklarından dolayı, teşvikten yana olmuşlardır, böylece rakiplerinin 

saldırılarını fiilen karşılamışlar ve Kardeşliğin onurunu yüceltmişlerdir.  

 

Dolayısıyla, eğer bir kardeş Devlete karşı isyankâr olursa isyanında desteklenmeyecektir, ancak 

ona mutsuz bir insan olarak acına bilinir ve eğer başka bir suçtan mahkûm olmamışsa, sadık 

Kardeşlik onun isyanını üstlenmemek ve bu sırada Hükümete karşı küskünlük veya politik 

güvensizlik ortamı yaratmamak durumunda ve zorunda ise de, onu Locadan atamazlar ve onun 

Locayla ilişkisini kesilemez.”332 

 

Bunun anlamı açıktır. Görünüşte devlete karşı ayaklanmalara, isyanlara karşı gibi gözükürken, bir 

kardeş bu tür eylemler içinde olursa da, mason locasında ona kimse bir şey yapamaz ve üyeliği aynen 

devam eder.  

 

1723’de kabul edilmiş yükümlülükler, yüzlerce yıldır devletlerine karşı yasa dışı isyan, bölücü ve yıkıcı 

eylemde bulunan, örgütlenmelerde yer alan mason biraderlere güvence ve koruma sağlamaktadır.  

1738’deki Bildirgede Yükümlülük biraz kısaltılmıştır;  

“Bir Mason barışsever bir tebaadır, Devlete karşı bir tertibe asla karışmayacak, alt düzey 

memurlara saygısızlık etmeyecektir. Eski kıralar, Prensler ve Devletler, hep barış zamanlarında 

daha ziyade gelişen Kardeşliği bağlılıklarından dolayı teşvik etmişlerdir. Fakat bir Kardeş Devlete 

karşı isyanında desteklenmeyecektir; başka bir suçtan mahkûm olmamışsa, onun Locayla ilişkisi 

kesilemez.”333 
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 (Çırak Derecesi Ritüeli, 2012, s. 64) 
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Kıdemli Mason Ahmet Şenkut da bunun farkında. Yukarıda paylaştığımız Yükümlülük 2. Maddesini 

yazıp şöyle devam eder;  

“Bu pasajın Hür Masonların Anayasasına girmesi sanki 'Masonlar isyankârlara ılımlı yaklaşırlar' 

intibaını vermekte ya da Hür Masonluğun düşmanlarının iddia ettiği gibi 'isyanların altında hep 

Masonların gizli eli vardır' görüntüsü çizmektedir.” 
334  

Ha şunu bileydiniz… 

 

1815 bildirgesinde 2. madde oldukça değişir;  

“Bir mason, oturduğu veya çalıştığı yer neresi olursa olsun, devlet güçleri karşısında barışsever bir 

tebaadır ve ulusun barış ve refahına karşı bir tertibe asla karışmayacak, alt düzey memurlara 

itaatsizlik etmeyecektir. Her türlü yasal otoriteye gocunmadan uyacak; toplumun menfaatini her 

fırsatta kollayacak ve ülkesinin refahını gayretle yükseltecektir”335 

  

Tepkileri görmüş, isyan, tertip gibi kavramları çıkarmışlar. Ancak, mason birader bunları yaparsa ne 

olacak? Daha önce üyeliği düşürülemez diyordu; şimdi üyelikten çıkarılır neden demiyor? Herkes bilir 

ki, yaptırım cezası yoksa yasaklama maddesinin de anlamı yoktur. 

 

Masonların yasa dışı eylemlerinin kaynağı kendi anayasalarıdır! 

Büyük Loca Üyesi Olmanın Maddi Bedeli 

Büyük Locaya girerken yüklüce bir para ödenir.  

2017 yılı rakamlarıyla;  

Giriş ödentisi 10.000 TL civarı  

Yıllık ödenti 600 TL  

Her derece geçiş ödentisi, en az 600 TL civarı   

On beş günde bir okkalı yemek ücreti, 50 TL civarı… 

 

Alınan aidatlar ne için harcanıyor? Türk Ulusuna ne yararı var? İnsanlığa ne yararı var?  

Kaç kişi bu paraları ödeyebilir?  

Giriş, yıllık ve derece yükseliş ödentilerinin büyük kısmı merkeze gider, bir kısmı da locada kalır. Loca 

ödentisi için hiçbir kayıt tutulmaz, nakit ve elden ödenen bir paradır. Kayıt dışı bir paradır. 

Merkeze giden ise kredi kartı ile ödendiği için kayıtlara girdiğini düşünebiliriz.  Hiçbirisi için makbuz 

kesildiğini görmedim. 

Bir de toplantı sonrası toplanan, Hasenat Kesesine atılan bağış paraları var. Onlar da kayıtsız. 

Burası yasal olarak bir Dernek!  

 

Bu paraları toplamakla yükümlü Hazine ve Hasenat emini denen görevliler, kişisel olarak suça 

katılıyorlar bence. Bir gün soran olur mu? 

  

                                                           
334

 (Şenkut) 
335

 (Şenkut) 



 

 

183 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Yüksek Şûra, Kırmızı Localar 

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç (Skoç) Ayini (Riti), kısaca EKSR, İskoçların etkisi altında Fransa’da gelişmiş 

Almanya’da kurumsallaşmış, ABD’de ise olgunlaşmıştır. Kıta Avrupa’sı ve Amerikan kültür izlerini 

taşıması dolayısıyla ayrışıktır. EKSR kuruluşunda Şövalye Ramsey ile Prusya Kralı II. Friedrich ’in büyük 

katkı ve desteklerinin olduğu;  4-33 dereceler arasındaki öğretileri ile EKSR dereceleri 7 sınıfta 

gruplanması ve bu derecelerin şövalyelik unvanları ile sıfatlarının düzenlenmesi vb. konularına son 

şeklini Albert Pike vermiş olduğu kabul edilmektedir. 

 

1762’de Bordo Anayasası ve Yönetmeliği kabul edilir.  Buna göre, Masonluğun en yüksek birimi olan 

25.° ve bu derecenin unvanı ile Krallık Sır Prensleri Hâkim Büyük Konseyi en üst yönetim birimidir.   

 

1786 Berlin Anayasası ile birlikte 33. Derece ’ye yükselmiş ve 33.° masonlardan oluşan Yüksek Şûra 

yönetim birimi olmuş.  32. derecede yine aynı adı taşıyan Yüksek Danışma Divanı’na dönüşmüştür. 

Bu nedenlerle, EKSR, daha doğrusu özellikle erkânın egemen otoritesi Yüksek Şura’nın oluşum, yetki, 

işleyiş, yasama, yönetim ve yargı erklerini içeren 1786 Anayasası temel ve işlevsel olarak son derece 

önemlidir. Berlin Anayasasıyla Skoç Ayini, kendi felsefesini Ekosizm olarak tanımlamıştır. 

 

EKSR’nin bazı aşamalarını aktaralım; 

- 31 Mayıs 1801 - Dünyadaki ilk İskoç Ayini Yüksek Şurası (Suprem Council) olan “33 Derece - ABD 

Yüksek Şûrasının Charleston - Güney Carolina’da kurulması ve Ana Yüksek Şûra Güney Yetki Alanı 

(GYA) diye isimlendirilmesi. 

- 24 Aralık 1813 - ABD’de Kuzey Yetki Alanı  (KYA) ve Ana Yüksek Şûra Güney Yetki Alanı (GYA) 

onayı. 

- 1855’de GYA Yüksek Şûra 4-32 Derecelerde kullanılmak üzere yeni ayin Erkânını hazırlamak için bir 

ekip kurulması. Albert Pike ekiptedir ve erkânı yazar.   

 

Eski sıfatının takılmasının nedeni, daha önce de değinildiği gibi, 1738 yılında Şövalye Ramsey ’in İskoç 

Masonluğu hakkındaki fikirleri doğrultusunda kurulan Eski İskoç Ayininin temel olarak kabul 

edilmesidir.   

Kabul Edilmiş sıfatı ise, o tarihe kadar ortaya çıkmış İskoç Masonluğu kökenli tüm ayinlerin ve 

oluşumların seçilerek kabul edildiğini ve bu yeni ayinin kral fermanıyla kabul edildiğini vurgulamak 

için kullanılmış. 

 

Sonuçta, Büyük Locanın 3 dereceli yapısından sonra, farklı bir yapı ve yasal anlamda dernek olarak 

Yüksek Şûra yer alır. Yüksek Şûra, 4. – 33. Derece arasındaki masonluğun egemenidir. Bir ülkede 

Yüksek Şûra, Ana Yüksek Şûra olan Amerika Güney Yetki Alanı’ndan berat alarak kurulabilir.336 

 

33.° mason Mehmet Tuncay Birand;  

“31 Mayıs 1801 tarihinde, dünya da ilk Skoç Riti Yüksek Şûrası (Suprem Council) olan "Otuz-üç derece 

A.B.D Yüksek Şûrası" Charleston-Güney Carolina’da kuruldu. Amaç birbiriyle rekabet eder duruma 

düşmüş olan grupları birleştirmek ve “Kaos ‘tan Düzene geçmekti".  

                                                           
336

 (U.S.A. Güney jüridiksiyonu Y.Ş. nın 1967 Ekim toplantısında ka.ed. prensipler l., 1967) 
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Yüksek Şûra 11 Büyük Umumi Müfettişten oluşmaktaydı. Bu 11 kardeşten sadece iki kardeş A.B.D 

doğumluydu. Dört kardeş Musevi, beşkardeş Protestan ve iki kardeş de Katolik inanç 

mensubuydular (5).337 Bu Yüksek Şûra ilk kurulan Yüksek Şûra olması nedeniyle “ana şûra" olarak 

anılır. Günümüzde bir EKSR Yüksek Şûrasının ‘muntazam’ sayılması için bu Yüksek Şûra tarafından 

tanınmış olması gerekir.“ 338 

 

1804 de Fransa Yüksek Şurası, 1805 de İtalya, 1817 de Belçika, 1813 de Kuzey ve Güney Yetki Alanları 

(ABD), 1845 de İngiltere, 1846 da İskoçya Yüksek Şuraları kurulmuştur.  

 

Yüksek Şûra kurulması için en az 9 adet 33.° mason olması gerekir. Loca yöneticilerinin çok fazla 

egemenliği ve erki yoktur; mutlak erk 33 adet 33.° masonlardan oluşan Yüksek Şûradadır. Yapıya adını 

da onlar verir. Tanrının yeryüzündeki temsilcileri gibidirler, tartışılamazlar, eleştirilemezler, yan 

bakılamazlar. Kendi aralarında bir Baş mason seçerler; Hâkim Büyük Amir derler.   

 

Bu 33 kişi veya yetki verdikleri bir tek 33.° mason, 3.° bir masona, anında 33.° verebilir. Böylesi 

diktatörce yetkiler ancak sivil ortamlarda tarikatlarda olabilir. Çağ dışı ilkel anlayışla yönetilen dini 

tarikatlarda. Onun dışında tüm derece yükseltmeler ve loca yöneticileri,  o anki 33.° ‘de etkin 33 

mason karar verirler. Seçim yoktur, tepeden aşağı bir diktatörlük şeklinde yönetim tarzı vardır.  

 

Ayinlere katılan masonlar, siyah veya koyu lacivert takım elbise, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, koyu 

renk kravat veya papyon ile katılmak zorundadırlar.  Yüksek Şûra locaları içinde ayinlerde önlük 

takılmaz, eldiven takılır. Ancak 33.° masonların eldiven konusunda da üstünlükleri vardır. Yarı tanrılar 

oldukları için elleri onların zaten temizdir ve eldiven takmalarına gerek olmaz. 

  

Hani masonlar kişisel gelişim, kendini geliştirme, kâmil insan yapma, tüm insanlık için sevgi mabedi 

ülküsü filan diyorlardı. Oysa en üst dereceli ve en üst seviyedeki mason başka konuşuyor. Toplumu 

değiştirmek, toplum mühendisliği yapmaktan söz ediyor. Bunu da kademe kademe, çaktırmadan 

yapacağız diyor!  

 

Yüksek Şüra üyeliği de yapmış olan, 33.° mason Yaşar Aysev, 32.° biraderlerine verdiği konferansta;  

“4. dereceden 30. dereceye kadar, her basamakta Mason, kişiliğini, benliğini, bilincini geliştirmeyi, 

adım adım yücelmeyi sürdürür. Bunda başarılı olmak için her derecenin hakkını vererek çalışmak, çaba 

göstermek gerekir. 32. derece, üçüncü mabedin kurulmasını amaçlar. Ulvi sır, Âli Prensi unvanıyla 

anılan, 32. dereceli Mason, eriştiği düşünsel ve bilinç düzeyinin, harici âlemde egemen olmasına 

çalışır. İnsanlığı kaostan (kargaşadan) düzene, dengesizlikten dengeye, uyumsuzluktan ahenge, 

haksızlıklardan adalete, düşmanlıktan dostluğa, nefretten sevgiye, kötülükten iyiliğe, zulümden 

merhamete, bağnazlıktan hoşgörüye, çirkinlikten güzelliğe, yoksulluktan zenginliğe, huzursuzluktan 

huzura, güvensizlikten güvenliğe, korkudan cesarete, açgözlülükten cömertliğe, tatminsizlikten 

kanaatkârlığa, kibirden alçakgönüllülüğe, sahtekârlıktan dürüstlüğe ve savaştan barışa yöneltmek, 

böylece cehennemi cennete çevirmek, 32. dereceli Masonun idealidir. Mason böyle bir dünyayı 

hayal eder. Üçüncü mabedi kurduğunda bu hayalin gerçeğe dönüşeceğini ümit eder.”339 

                                                           
337

 11 kurucuya bakar mısınız; Yahudi ve Hıristiyanlar… Müslüman yok! 
338

 (Birand T. , 2005) 
339

 (Aysev, İnisiyasyon Üzerine Düşünceler, 2007) 
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Tapınak dedikleri, Yahudilerin egemenlik göstergesi olarak, ilkini Süleyman’ın yaptığı Yahudi 

tapınakları. Hepsini de, Romalılar, Babilliler yıkmışlar. 32.° masonun hayali bu tapınağı yaparak, 

dünyayı cennete dönüştürmek; dünya da İsrail egemenliğini kurmaktır diyor, mason Yaşar Aysev.  

 

Dinler, cenneti öbür dünya da vaat ederler. Komünizm ve Masonluk ise bu dünya da. Baksanıza, 

mason tarikatı, dünyayı içinde bulunduğu ortamı kargaşa ve cehennem kabul edip, değiştirip, düzen 

ve cennet vaat ediyor. 1. -  3. Derecelerde söyledikleri “tüm insanlık için sevgi tapınağı”,  32. 

Derecede açıkça Mason egemenliği olarak ortaya konuyor! Tüm insanlık için sevgi filan değil, mason 

egemenliği amaçları; büyük İsrail’i kurmak. Buna da insanlığı kargaşadan, kötülüklerden, 

çirkinliklerden kurtarmak diyorlar. 

 

ABD Ana Yüksek Şûra, Güney Yetki Alanı’nın (GYA) resmi kitaplarından okuyalım340;  Bu belgeyi kısaca 

EKSR GYA’nın Durumu341 olarak isimlendirip, aktarımlarımızı böyle belirteceğiz. Kitabın onay sayfasını 

da aşağıda paylaşıyorum. Bu belgede Yüksek Şûra (Suprem Counsile) açıklaması;   

“Bu Yüksek Şûra’nın adı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti’nin 33.° nin, 

Süleyman’ın Tapınağının Koruyucu Şövalyelerinin Yüksek Şûrasıdır (Dünya’nın Ana Şûrası)’.“  

 

Tanıma bakar mısınız; “Dünyanın Ana Konseyi”.  Diğer ülkelerin masonları, bu emperyalistlerden onay 

alıyorlar, bir anlamda el-etek öpüyorlar, sonra da biz milliyiz diyorlar. 

 

 
 

Belge 11. Amerika Güney Yetki Alanı 

                                                           
340

 Statutes of The Supreme Council of the Thirty-third Degree,  Ancient & Accepted Scottish Rite of 
Freemasonry, S.J., U.S.A. Revised and Approved August 2017 

341
 (Status of The Supreme Council of the Thirty-third Degree, 2017) 
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Yüksek Şûra EKSR Yönetim Anlayışı ve Temel Kavramlar 

33.° Masonların, Demokrasi Karşıtı Faşizan Yönetimi 

33.° masonların çok havalı, takım elbise üzerine giyilen dış giysileri 

vardır, regalye derler.  

Yazışmaları, 33.° mason imzalıyorsa veya masonlara konuşma 

yapıyorsa, 33.° olanlara eşitlerim, diğerlerine kardeşlerim diye hitap 

eder. Yaşadığımız çağ içinde, insan onuruna çok da uyan bir yapı 

olmadığı açıkça görülüyor.   

 

33.° masonlar, kendilerini Tanrı tarafından seçilmişlerin özel 

seçilmişleri saydıkları için, son dönemde ellerinden eldivenleri 

çıkardılar, diğer tüm dereceler eldiven takar oysa. Onların eli asla 

kirlenmez. Faşistler de kendileri için aynısını düşünürler. 

 

 

Resim 58. Yüksek Şura Baş masonu. Yakasındaki haç işaretine dikkat! 

 

 

Resim 59. Yüksek Şûralar Uluslararası Toplantı, hepsi 33 

 

Yüksek Şûra olarak adlandırılan dernek buyurgan yönetilir. Yapılan ‘yasal’ dernek seçimleri, gelen 

Devlet görevlilerine karşı göstermeliktir. Çünkü 4. Derecede olan bir mason, yasal olarak o derneğin 

bir üyesidir, başkanlık dâhil her göreve talip olabilir ancak masonların kurallarına göre, dernek 

yönetimine girmeye, aday olmaya hakkı yok. Dernek yöneticilerini seçmek için bile hiçbir hakkı, 

yetkisi yoktur. Demokrasinin en temel ilkesi, insan haklarında olan seçme ve seçilme hakkı üyelere 

verilmez, ancak bir avuç üst dereceli masonun elinde, iki dudağı arasındadır. Sıradan üye, bir üst 

dereceye çıkışını bile soramaz, belli kuralları yoktur. Ne zaman yükseleceğini sormak, üst dereceli bir 

masonun ona kızmış olması, bir sözünden alınmış olması bile bir daha derece alamaması için 

yeterlidir.          
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Daha ötesi, Gördüklerim Yaşadıklarım bölümünde anlatacağım durumlarla, 33.° mason tarafından, 

herkesin önünde hakarete bile uğrayabilir. Bunun birçok örneğini gördüm. Ağzını açtığı an, Dernekten 

dışlanır, yükselemez, atılır. 

 

Ömrü boyunca gerçek yaşamda demokrasiyi, eşitliği savunmuş gözüken, gazeteci,  33.° Yaşar Aysev 

bakın nasıl açıklıyor;  

“Kral Friedrich, otorite ve imtiyazları kendisinden sonra, kendi kurduğu 33 dereceli Masonlardan 

oluşan Yüksek Şura’ya bırakmıştır. Gerek Yüksek Şuranın yönetimi, gerek diğer bağlı birimleri 

organizasyonu ve denetimi tamamen otokritiktir. Bu bakımdan EKSR' de hiyerarşik Yetki Alanı 

Bağlılık, itaat esastır. Demokrasi yoktur. Otokrasi vardır.”342  

 

Bu sözleri 22. Derece kardeşlerine söylüyor 33.° mason 

Yaşar Aysev!  

Aydın olma savındaki kişi, böylesine buyurgan, emir ile 

yönetilen, itaat esas olan bir yapıya nasıl üye olabilir, 

nasıl sindirebilir ve o ortamda nefes alabilir?  

Kişisel çıkarları varsa. 

 
 
 
 

Resim 60. Soldan sağa masonlar; Amerika’da İran kaçağı,  
ABD adamı Robert Heyat ile Yaşar Aysev. 

Yetki Alanı - Jurisdiction   

Yetki Alanı, Yüksek Şûra örgütlenmesi için kullanılır. İngilizcesi “Jurisdiction”, Latince kökten “juris-

diction”, yasa-söyleyen, sözcüklerinden türetilmiş.  Masonlar, tipik ulusal duyarlılıktan yoksun 

Batıcılar olarak, Türkçesi yerine Latincesini kullanırlar.  Gerekçeleri de, Avrupa’daki birçok ülkede 

benzer şekilde aynı kökten sözcük olarak kullanılması; savunmaları da cahilce. Avrupalı ulusların 

büyük çoğunluğunun dilleri, aynı dil ailesinden gelirler. Türkçe ise, başkalarının dil ailesine ait değil, 

kendi dil ailesi var. Türkçesi varken, yoksa da Türkçe sözcük üretmek yerine, Avrupa taklitçiliği, 

takipçiliği kimlikleri. Tanzimat Batı taklitçisi kafası.  

 

Yetki Alanı, masonik bir yönetim biriminin, öğreti, uygulama ve denetim alanlarını kapsamak üzere, 

hem masonik çalışma yapma ve yaptırma, hem de kendisine bağlı yeni masonik birimler kurma yetkisi 

ve egemenliğinin sınırlarını belirler. Yüksek Şûranın localar üstünde, “tavandan tabana”  masonik 

çalışma yapmak ve yaptırmak, yönetmek, yasa kullanmak, yargılamak hak ve yetkilerinin tümüne 

birden Yetki Alanı denir.    

 

Yüksek Şûra’nın en üst derecesi olan 33. Derece masonların oluşturduğu birim, Yüksek Şûra 

örgütlenmesine adını veren Yüksek Şûra’dır. Yüksek Şûra, kendisine bağlı tüm birimleri, locaları, 

atölyeleri kurar, yetkilendirir ve yönetir. Tamamen buyurgan bir biçimde yapılanan ve işleyen bu tür 

birimler, yukarıdan aşağıya tam bir yetki alanıdır.   

                                                           
342

 (Aysev, 22. Derecenin Efsanesi Öğreti ve Felsefesine Toplu Bakış) 
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Yüksek Şûralar, açıkladığımız gibi EKSR Ayin Erkânına göre toplanır ve faaliyette bulunurlar.  

Dünyadaki tüm Yüksek Şûraların bağlı olduğu, kuruluş izni alıp, varlığını onaylattığı bir merkez var; 

Amerika Güney Yetki Alanı (GYA). ABD’nin Güney yarısı ile birlikte tüm dünya, Amerika Güney Yetki 

Alanı yetkisi ve erki altındadır. 

 

GYA Yetki Alanını, Anayasası sayılabilecek Durum belgesinde şöyle tanımlıyor;  

 

“Bu Yüksek Kurulun yetkisi, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, 

Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania eyaletleri hariç olmak üzere Amerika Birleşik 

Devletleri topraklarından oluşur. Delaware, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan ve Wisconsin'de 

bulunan ve bu Üst Kurul tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Masonik Yargılama 

yetkisine bölünmüştür. Bu Üst Kurulun yargı yetkisi, Avrupa Yüksek Konseyi tarafından 

kurulduğu veya kurulabileceği ülkeleri de kapsar. 

 

Bu Yüksek Kurulun genel yargı yetkisine giren her eyalet ve bölge, Yüksek Kurul tarafından aksine 

bir emir verilmedikçe, kendi içerisinde ayrı bir Doğu olarak ilan edilir. Diğer benzer Bağlamlılıklar 

(Obedience), Egemen Büyük Komutan tarafından, bu Yüksek Kurulun kazanmış olduğu veya bu tür 

Doğunun sınırlarını belirleyecek yargı yetkisine sahip olduğu veya edindiği topraklarda veya 

ülkelerde zaman zaman oluşturulabilir veya tanımlanabilir. “ 

 
“Politika aşağıdaki gibidir: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Bölgesi için 33 ° C Yüksek Konseyi, 

yalnızca üyeleri düzenli Büyük Localara ait olan diğer Üst Kurulları tanıyacaktır. Belli bir Yüksek 

Kurulun herhangi bir Aktif Üyesi askıya alınabilir, kovulabilir veya düzenli Mavi Loca üyeliğinden 

çekilmeli veya izin vermeli, ancak etkin üyeliğini Yüksek Kurulunda tutmalıdır; Güney için 33 ° 

Yüksek Konseyi Yetki, Söz konusu Yüksek Kuruldan tanınmayı geri çekecektir.“ 

 

33. derece Yüksek Şûralar da Amerika GYA’dan aldıkları yetki ile kendi Yetki Alanlarını belirler, kurar 

ve EKSR erkânına göre yönetir. 

Ayin (Rit) 

Masonlar Rit diyorlar. Latince Rithus kelimesinden türemiş. Avrupalı masonlar yaygın olarak Rit 

sözcüğünü aynen kullanıyorlar. Bizim yerli masonlar da. Türkçesi Ayin. 

 

İlk ortaya çıkışı,  din ile ilişkilidir; kutsal bir hizmetin, törenin, ayinin uygulama biçimidir.  Ritin anlamı 

da, bağlanılmış ya da benimsenmiş olan bir yol veya yöntemin biçimsel görünümüdür.  Masonik 

kullanımını,  masonluğun öğretimini, bir dereceler dizgesi içinde toplayan ve belirli bir şekildeki 

uygulamalarla verilmesini sağlayan bir yöntem olarak açıklayabiliriz. Masonlukta ayin (rit)343 

açıklaması için, bir merkezi otoriteye bağlı olarak çalışan, üç sembolik derece ve üzerinde çok sayıda 

yüksek dereceden oluşan bir sistem de diyebiliriz.   

Farklı Ayin (Rit) yöntemlerini, dinlerdeki mezhep farklılıklarına benzetebiliriz. Ayinlerin oluşması, 1838 

yılında başlamış, 19. yy ’a kadar sürmüş yüzlerce ayin oluşturulmuştur.   Son dönemlerde kurulan yeni 

ayin (rit) yoktur.  Halen varlığını sürdüren ayin sayısı, 20’den az, belki de en fazla 10’dur.   

                                                           
343

 Rit kelimesi etimolojik olarak Yunanca Arithmos "sayı" ve Sanskritçe "dinsel düzen"  geldiği anlaşılmaktadır.   
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Dereceler 

EKSR Yüksek Şûra, Kırmızı Locaları, 4 – 33 dereceleri kapsar. 4 – 30 dereceleri, normal masonik 

çalışma yapılan locaları içerir. 31, 32, 33 Dereceleri ise, Yüksek Şûra’nın yönetim ve denetim 

birimleridir. 

 

Büyük Loca da dereceler, Çırak, Kalfa, Usta olarak tanımlanırken, Yüksek Şûra dereceleri çoğunlukla 

farklı Şövalye sınıflandırmalarıyla adlandırılır. Az çok hepimizin kafasında bir şövalye imgesi vardır. 

Bilim insanı Ahmet Ocak şövalyeyi şöyle anlatıyor;   

“4- Şövalye Sınıfının Oluşması: Uzun yıllar kuzeyden gelen barbar saldırılarına karşı korunmak 

maksadıyla Avrupa’da silahlı bir askeri sınıfın varlığı gerekli olmuştu. Bahsedilen bu şövalyeler sınıfı, 

köylülerin üzerinde onları koruyan silahlı güç olarak ortaya çıkmış olmalarına rağmen, sonradan 

durdurulamaz bir savaş makinesi haline gelmekle kalmamış, aynı zamanda Müslümanlara karşı büyük 

bir hırs, kin ve düşmanlık duygusu içine girmişlerdi (Altınay 2007: 111; Gordlevski 1988, 42).  

 

Papa II. Urbanus döneminde Haçlı seferleri düşüncesi vücut bulunca, kendisinin de mensubu olduğu 

“Cluny Tarikatı” bu fikri canlandırmak için büyük bir çaba içine girdi (Runciman 1989: I, 83). Ortaçağ 

Avrupa’sının en etkili silahlı gücü şövalyeler “İsa’nın askerleri” (Militia Sancti Petri) olarak kilisenin 

emrine alındı (Kasım 1990: 31; Altınay 2007: 33). Tanrının evini kâfirlerden kurtarmak ve dinî 

mükâfata kavuşmak maksadıyla, şövalyeliğin tabiatında var olan macera arayışı ve öç alma 

(vandetta) duygusu birleşince, şövalyeler bu iş için biçilmiş kaftan haline geldiler ve Haçlı seferlerinin 

baş aktörü konumuna çıktılar (AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:3, 14: 131-

153(Watt 1986: 60; Usta 2008: 40)). Bütün Haçlı seferlerinde şövalyeler etkin olarak görev 

almışlardır.“344       

 

Mason Tarikatının, üst dereceleri, işte bu şövalye anlayışı üzerine yapılanmıştır. 

 

Büyük Locanın kapsadığı ilk 3 dereceye Birinci Sınıf denir. Yüksek Şûranın Kırmızı Locaları, Büyük 

Locanın Mavi Localarının devamı kabul edildiği içinde, sınıflandırma sürdürülür. 

 

Yüksek Şûra sınıflandırma ve loca adlandırılması: 

 

Sınıf Derece Aralığı İşlenen Dereceler Loca Adı 

İkinci 4 - 14 4, 9, 14 Olgunlaşma Atölyesi 

Üçüncü 15 - 22 15, 18, 22 Şapitri 

Dördüncü 22 - 30 22, 27, 30 Aeropaj 

Beşinci 31 31 Büyük Amir Müfettiş 

Altıncı 32 32 Krali Sırrın Yüce Prensi   

Yedinci 33 33 Büyük Genel Müfettiş ve 

Hâkim Büyük Genel Müfettiş 

 

                                                           
344

 (Ocak, 2014, s. 135-136) 
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İkinci Sınıf, Olgunlaşma Atölyesi; 4 – 14 Dereceler 

Olgunlaşma Atölyesi Dereceleri, 4 – 14 arasıdır, ancak yalnızca 4, 9, 14 Derecelerde masonik çalışma 

yaparlar. Aradaki dereceler işlenmez, yalnızca erkân kitapları verilir.  

 

4 – 14 Dereceler, Esseni, Dürzi, Siyon inanç ve tarikatları temelinde, Süleyman Tapınağı, Hiram 

Efsanesi odaklı, İbranî kaynaklı alegoriler, simgeler ile Yahudi öğretisinin işlendiği derecelerdir.    

Yüksek Şûra atölyelerinde, her derecenin atölyesinin yöneticisinin unvanı ya da adı farklıdır.  

 

Yüksek Şûranın derecelerinin Çalışma Kılavuzlarında aşağıda paylaştığımıza benzer konuşma geçer; 

 

Y : Toplantıya başlarken… Üstadın görevi nedir? 

1.N : Atölye’nin gereği gibi korunmakta olup olmadığını tahkik etmektir. 

Y : Öyle ise görevinizi yapınız Muhakkik (Sorgulayıcı) Kardeşimize çalışmaya başlamak üzere 

olduğumuzu ve uyanık bulunmasının gerekli olduğunu bildiriniz. 

1.N : Muhakkik Kardeşim, Atölye kapısının iyice tutulmasını sağlayın; Başkanın… Atölyesinin 

Çalışmalarına başlayacağını Harici Muhafız Kardeşime duyurunuz; görevinde uyanık 

bulunmasının gerekli olduğunu kendisine söyleyiniz. 

  (Muhakkik(M) Atölye dışına çıkar; Harici Muhafızı uyarır; içeriye döner.) 

M : 1.N Kardeşim, Atölye içeriden ve dışardan korunmaktadır. 

1.N : Nasıl korunmaktayız? 

M : Eli kılıçlı bir… Üstad, Atölye dışında beklemektedir   

1.N : Bu Üstadın görevi nedir? 

M : Atölye ‘ye girmek yetkisi olmayanları kapıdan uzaklaştırmak ve ancak sizin uygun 

bulacağınız kişileri içeri almaktır.   

1.N : Başkan (örneğin 4. Derecede Melik Süleyman) gereği gibi korunmakta ve güven 

altındayız. 

   

Diyalektik, her şeyin sürekli değiştiğini söyler. Bu beyler, 250 yıl öncenin koşulların içinde yazılmış 

metinleri iki haftada bir yinelerler.  Günümüzde kenarları kesmez de olsa, simgesel de olsa, ellerinde 

kılıçlar ile çalışma salonunun kapı içinde ve dışında koruyucu ne oluyor? Bu korunma gereksinmesi 

neye dayanıyor? Düşünsenize kocaman kocaman adamlar. Benim gibi saçları dökülmüş, hatta 

kocaman göbekli adamlar, 21. yy ‘da, ellerinde komik kılıçlar, kapı içinde ve dışında koruma 

yapıyorlar. Ne için, kime karşı? 

 

Şöyle eğlenceli bir şey düşünelim. İçişleri Bakanlığı Derneklerden sorumlu birimin en üst yöneticisi bir 

çalışmayı izleyeceğiz diyerek, yetkiliyi görevlendirse, o kişide kapıya gelip, içeriye girmek isteyince, bu 

kör kılıçlı koruyucu onu engelleyecek mi? Böyle bir şey olabilir mi?   

Neden devlet yetkilileri çalışmalara girmez, denetlemezler? Hiç görmedim. 

 

Olgunlaşma derecelerinde yaratıcının adı Yüce Mimardır. Diğer ülkelerde bu sözcükler kullanılır.  

Türkiye’de Hür Masonlar takiye de sınır tanımazlar, ayin kitaplarında sürekli Allah derler.   

 

Dereceleri inceleyelim. 
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4.° - Ketum Ustası… 

Atölyenin adı Olgunlaşma Locası 

Başkanın unvanı  

1.Nazırın unvanı 

Üyelerin unvanı  

Pek Muktedir veya Melik Süleyman 

Adoniram 

Ketum Usta 

Geçiş kelimesi ve dokunuşu  Zi-Za  

Sağ eller Usta pençesiyle tutulduktan sonra, 

karşılıklı olarak dirseklere kadar götürülür. Bu 

arada biri "ZI", diğeri de "ZA" der. 

Kutsal kelime  Yod, Adonay, Yahve 

 

Kırmızı Locaların ilk derecesidir. Masonluk sırlarını saklamayı öğretir ve Hiram efsanesinin devamını 

anlatır.  

Giriş törenine iykaaf töreni derler.  TDK Türkçe ve Osmanlıca sözlüklerde “iykaaf” diye bir sözcük yok.  

Yüksek Şûranın tüm derecelerinde yükseliş törenleri bu Yahudi töreni adı ile isimlendirilir. Ana dili 

Türkçe olan Türkiye’de, üst derecelerin ilk ve birçok derece geçiş töreninin adı, İbranicedir ve 

Hahamların törenlerinin adıdır.  

 

Bu derecede de Hiram söylencesi işlenmeye devam edilir. Hiram efsanesi ile ilgili olanları Hiram 

bölümünde konuşacağız. 

 

Ayin kitapçığından;  

“Loca dokuzar kollu 9 şamdana konmuş 81 mumla aydınlatılır. Bazen üçer kollu 3 şamdanla da 

yetinilir. Doğuda Musa Kanunlarının ilk olarak içine konulduğu “ahit sandığı” ve golde gökten gelen 

mayasız (hamursuz) ekmeklerin üzerine konulduğu bir masa da bulunur.”345   

 

Kutsal sözcükler baştan aşağı İbranice ve Yahudilerce tarihsel ve dini anlamı olan sözcüklerden 

seçilmesi bir yana, Kırmızı Locaların ilk girişinde Yahudilik masona yüklenmeye başlanıyor. Masonlukla 

Yahudiliğin ilgisi yok diyenler… 

 

Giriş yapacak masonun gözleri bağlanmıştır, gene boynuna, köleliği çağrıştıran bir urgan bağlanır. 

Gözü bağlı olarak, tapınak içinde dolaştırılır, önlerinden geçerken, farklı görevlerdeki görevliler, 

bağırarak adaya bir şeyler söylerler.  Vurgulamak istediğim bazıları; 

 

- “Ey zavallı köleler, sizleri buraya kim getirdi? Sizin bağlı gözleriniz boş yere ışık arıyor, kollarınız 

kendinizi savunacak güçte değil. Sizleri böyle üzgün ve yalnız karanlıklar ve yoksulluklar içinde 

bitkin dolaşır gördükçe size yürekten acıyorum. 

- Ey duygusuz yaratık; soylarının akıp geçtiği yollara dikkatle bir göz at; her tarafta geçmişteki 

ulusların kalıntılarını göreceksin. …  

- Merasim Üstadı Kardeşim; sizinle birlikte karanlıkta dolaşan bu köleler kimlerdir?”346 

 

                                                           
345

 (Erman, 1 - EKSR'nin Tarihçesi ve 4. Derece Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 25) 
346

 (4. Derece Çalışma Kılavuzu) 
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Türkçesi berbat. İngilizce metinden çeviri yapılmış, çevirirken Türkçe bilen birisi yok muydu ve bir 

dudağı yerde bir dudağı gökte 33. ° masonlar arasında, yıllardır bu metni okuyanlar, hiçbirisi Türkçe 

bilmez mi? Ana dile bu özensizlik, gerçekte Türkçenin ana dilleri olmamasından olabilir mi? Ya da ulus 

bilinci yoksunluğundan! 

 

Bu törende ilk kez aday olarak yer almıştım. Gözlerimin bağlanmış olmasından ve tapınak içinde 

dolaştırılırken, yukarıda örneklerini aldığım ifadelerden çok rahatsız olmuştum. Toplumda belli bir 

eğitim, sorumluluklar, saygınlık içinde gelmişim; yaşamımda hiç kimseye davranmadığım bir biçimde 

bana davranılıyordu. Tanımadığım birileri beni ezmeye çalışıp, aşağılayıcı sözler ediyor. “Sık dişlerini 

oğlum” dedim kendime, “bunları öğrenmek durumundasın, ciddiye alma”! Diğer masonlar ne 

yapıyorlar peki? Bu durumu neden ve nasıl sindirirler? 

 

Törene dönelim. Yemin töreni ile kölelik bağlarından kurtarırlar gelenleri ve “özgür” kılarlar. Yemin 

töreni karşılıklı edilir ve kardeşinin zor anında yanında olacağına söz verilir. Burada, mason kardeşliği 

ülkenin yurttaşlık bağından daha güçlü olarak ifade edilmektedir.  

 

Yasa Koyucu/Hatip isimli görevli, yeni 4. Derece kardeşine dereceyi ve kırmızı locaları anlatırken, din 

konusunda düşüncelerini şöyle aktarırlar;  

“… Her din kendinden önce yaşayan ilkel bir dinin yerine geçmiş ve zamanla kendi yerini daha 

olgun bir dine bırakıp çekilmiştir.”347 

 

Bu ifadeler, Yahudi-Hıristiyan inancına sahip, masonlarca yazılmıştır. Bizim açımızdan iki büyük yanlışı 

içermektedir. İlk tek Tanrı anlayışının Yahudilik ile geldiğini Müslümanlar kabul ederler ancak, ilkel 

olarak nitelemezler, Kur’an-ı Kerim den öğrendikleri ile Yahudiliğin bozulmuş olduğuna inanırlar.  

 

Tören sorasında Hatip/Yasa Savunucu, masonları kitap okumamakla ve tembellikle suçlar; yeni 

gelenlere siz öyle olmayın diye öğütte bulunur. Derecenin kutsal sözcükleri tamamen Yahudilikten 

alınmıştır;  

“Kutsal kelimeler… YAHO - ADONAY - YAH kelimeleri yer alır. YOD, Kalaba’daki manasına göre. 

Allah348, Başlangıç, Vahdet anlamına gelir. ADONAY İbranice de, dini manada Efendi, Efendimiz yani 

Allah demektir. IVAH ise Jehovah'ın kısaltılmış şeklidir. YAHO - ADONAY - YAH ise hep Jehovah 

kelimesinin değişik şekilleridir. Esasen sadece He-Hi (Arapçada Hu - Hu - Huve) harfi ‘0’ anlamına gelir 

ve her iki dilde de Allah'ı ifade etmeğe kifayet eder. 

Geçiş kelimesi… ZI ZA'dir ki, İbranice de Işık - Ziya anlamına gelir”349  

 

Sahir Erman, Haçlıları ve şövalyeleri nasıl övüyor, bakar mısınız;   

“Masonluk denebilir ki, uygarlık mücadelesinde şeref ve başarı günleri görmüş olan bu diğer 

kuruluşlardan kalan eser ve abideleri toplamıştır. Büyük dinlerin, felsefe okullarının, şövalyeliğin, 

haçlıların, saltanat yöneticilerinin izlerini Masonlukta bulabilirsiniz.”350 

                                                           
347

 (4. Derece Çalışma Kılavuzu, 2009, s. 23) 
348

 Allah, Müslümanların inandığı tek yaratıcıdır. Oysa Yahudilerin inandıkları yaratıcı Yehuda’dır. Sahir Erman’ın 
burada Allah sözcüğünü kullanması Müslümanlığından değil, Masonluğun Yahudiliğini gizleme telaşındandır. 

349
 (Erman, 1 - EKSR'nin Tarihçesi ve 4. Derece Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 25) 

350
 (Erman, 1 - EKSR'nin Tarihçesi ve 4. Derece Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 25) 
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4.° açıklamalar kitapçığında Şövalye Ramsay’ın Söylevinden vahim bir bölüm;  

“Atalarımız olan ve Hıristiyan âleminin her yerinden gelip de Kutsal topraklarda bir araya gelmiş 

bulunan Haçlılar, her milletten gelen kişileri tek bir Kardeşlik içinde toplamak istemişlerdi. (…)  

… Birçok milletten oluşan ve bunları fazilet ve ilim bağlarıyla birleştirerek yeni ve tek bir halkı 

yaratacak bir müesseseyi kurmak istemiş olan bu büyük insanlara borcumuz sonsuzdur.”  351 

 

Bu derecede beni en çok rahatsız eden söz budur. Atalarım Oğuz Türkleri, Selçuklu sancağı altında, 

Haçlılara karşı canları pahasına savaşmışlar. Haçlılar, milletimizi, dinimizi, vatanımızı, namusumuzu 

yok etmeğe çalışan Haçlılar, nasıl benim atalarım olabilirler ve onlara benim borcum nasıl olabilir? 

Türk ve Müslüman olan, bu sözlere nasıl katlanır, nasıl benimser?  

 

Dahası, Masonluğun sahiplendiği Haçlıların tek halk yaratmayı hedeflemiş. Tek halk ve tek din. 

Haçlıları sahiplenen masonlar, elbette Haçlıların bu amacını da benimsediler. 

 

Türkiye EKSR Yüksek Şûra 1984 – 1994 arasında 10 yıl Baş masonu görevini yürüten Sahir Erman’dan 

devam edelim anlamaya;   

“Gerçekten bu doktrinin ne olduğu bilinmeden bunda bir insanlık şuurunun (hümanist) mevcut olup 

olmadığı anlaşılamaz. Bunun gibi, bu doktrinden doğan hümanist anlayışın352 nasıl tarif edilebileceği 

belli olmadan bunun geniş halk kitlelerine yayılması usulleri de tespit edilemez, çünkü "insanlık şuuru" 

yani "hümanist" her türlü tefsire açık, gayet müphem ve şümullü bir kavramdır ve muhtaçlara yardım 

etmekten savaşların önlenmesine kadar her çeşit hayır işlerini kapsamına alır.(…)  

 

Görülüyor ki, Skoç Riti Masonluğu, her ülkede görülen, millî veya milletlerarası karakterdeki irili 

ufaklı hayır cemiyetlerinden çok farklı bir "insanlık şuurunu" ihtiva etmektedir.  (…)  

 

Gerçekten 18. dereceden itibaren Skoç Riti masonu bir "şövalyedir, yani bir şövalye gibi davranmak, 

orta çağdaki şövalyelerin, Paladin’lerin yolundan gitmek zorundadır. O da Parsifal gibi diyar diyar 

dolaşacak, o da Roland gibi ancak ölürken yardıma çağıracak, o da Ivanhce gibi gasıplarla çarpışacak, 

o da Don Quichotte gibi alay edilmeyi dahi göze alarak idealinin peşinde koşacak, ama bütün bu işleri 

yalnız başına yapacaktır. Haklının yanında yer alan, zalim krallar, zorba ve mağrur baronlarla 

savaşan, yoksulun, zavallının, haksızlığa kurban gidenin yardımına koşan Doğu ve Batı şövalyeleri, bu 

hareketleri ile yani kendi yaşayış biçimlerinden verdikleri bu örneklerle şövalyelik geleneklerinin geniş 

halk tabakalara yayılmasına ve yavaş yavaş bu gibi zorbalıkların azalmasına sebep olmuşlardır. (…) 

 

… Bu gibi örnekleri her gün ve her yerde veren Skoç Riti Masonlarının sayısının artmasına sebep 

olursak, bu doktrini, bu hümanist dünyanın her yerinde geniş halk kitlelerine yaymağa o nispette 

muvaffak oluruz.”353 

                                                           
351

 (Erman, 1 - EKSR'nin Tarihçesi ve 4. Derece Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 18)  
       Bu derecede beni en çok kızdıran, rahatsız eden sözlerden biri de budur. Benim atalarım Türkler, Haçlılara 

karşı canları pahasına savaşmışlar. Haçlılar,  ulusumuzu, dinimizi, ülkemizi, namusumuzu yok etmeğe çalışan 
Haçlılar, nasıl benim atalarım olabilirler. Bir Türk ve Müslüman bu sözlere nasıl katlanır?  

352
 Bir Hukuk Profesörü olan Sahir Erman’ın Türkçesine bakar mısınız? Konuşmalarının her yerinde birçok 
“İngilizce, Fransızca” sözcük, sanki Türkçesi yokmuş gibi kullanılır. Hem de Türkçe’nin içinde. Milli olmanın 
en önemli kralı milli dil bilincine sahip olmaktır. 

353
 (Erman, 34. Avrupa Hâkim Büyük Âmirler Konferansı Viyana, 2008, s. 230-233) 
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Bir akademisyen, bir profesörden utanılası sözler. Türkçeyi katledip, İngilizce çarpık sözcüklere mi, 

tarihi saçmalıklarla dolu ifadelerine mi, ulus kimliğinin karşısına, özü katiller sürüsü şövalyelerden 

oluşan sahte bir insanlık ideali koyma çabasına mı lanet etmeli?  

 

Masonların öğretilerine temel yaptıkları, öve öve yere göğe koyamadıkları Haçlıların Türklere, 

Müslümanlara hatta Ortodoks Hıristiyanlara yaptıkları zulüm ve katliamları, bilim insanı Ahmet 

Ocak’ın çalışmalarından aktarmıştık. Tarih ve Toplum Dergisinden anımsarsak;  

 

“Anna Komnene’ye göre, İznik civarını yağmalayan ve zalimliğin olabilecek en sivri örneklerini çevrede 

sergileyen Haçlılar, zulmü, kundak bebeklerine kadar yaydılar.  Bu bebekleri ya sakat bıraktılar ya da 

mızraklara geçirip ateşte kızarttılar; büyüklere ise, farklı işkenceler uygulandı. Haçlı lideri Pierre 

Lermite ise, bu vahşi kalabalığı kontrol altına alamadı… 

 

Anadolu’ya geçip Ekim 1097’de Antakya surları önünde karargâh kuran Birinci Haçlı Seferi ordularının, 

uzun süren kuşatmadan sonra, 3 Haziran 1098’de ihanet yoluyla Antakya’ya girişiyle beraber ortaya 

çıkan tablo ise korkunçtur.  Haçlı askerleri elde kılıç, sokaklarda delicesine koşup rastgele etrafa 

saldırırlar. Şehrin dört bir yanından yükselen acı çığlıklar meydanlarda yankılanır ve etraf kıyamet 

gününe döner. (…) 

 

Dönemin tarih yazarlarından Willermus eserinde, o gün Antakya’da on binden fazla kişinin 

öldürüldüğü rivayetini aktarır. Bu rakamın doğruluğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, görgü tanığı 

ve Haçlı seferleri tarihi yazarı Raimundus, o gün ele geçirilen ganimetin büyüklüğünün ve öldürülen 

insanların sayısının tahmin bile edilemeyeceğini yazar. 

 

Gesta Francorum adlı eserin anonim yazarının ve dönemin diğer tarihçilerinin belirttiğine göre, şehrin 

bütün sokakları cesetlerle doludur; yaz sıcağında çabucak çürüyen bu cesetlerden etrafa yayılan 

kokuya dayanmak mümkün değildir! 

 

Böylece o günün akşamında, şehirde tek bir canlı Müslüman kalmamış, bu arada yerli Hıristiyan 

halktan da pek çok kişi öldürülmüş, evleri ve malları yağmalanmıştır… (…) 

 

Haçlılar Müslümanları Şişe Geçirip Yiyor! 

Öte yandan, Haçlı ordusu daha Antakya surları önündeyken başlayan yiyecek sıkıntısı bu noktada had 

safhaya ulaşınca, Raimundus tarafından belirtildiğine göre, Haçlılar yamyamlık yapmayı mubah 

gördüler! Tarihçi Radulfus Cadomensis de, “Askerlerimiz yetişkin Müslümanları yemek kazanlarında 

pişirdiler, çocukları şişe geçirip ızgara yaparak yediler” diye yazarak bu korkunç olayı dile getirir! (…) 

İşte bu olaydan 461 yıl sonra, Kudüs’ü ele geçiren Haçlıların Müslümanlara karşı tutumu ise korkunç 

oldu. Birinci Haçlı Seferi’ne katılmış olan tarihçi Fulcherius, bu vahşeti şöyle anlatır: Bizim 

şövalyelerimiz ve yayalar, Arapların canlıyken iğrenç boğazlarından yuttukları altınları 

bağırsaklarından çıkarmak için bunları öldürür öldürmez karınlarını deştiler. Adamlarımız ellerinde 

kılıç şehirde dolaşıp kimseyi canlı bırakmadı. Merhamet dileyenleri bile öldürdü. Halkın evlerine girip 

ne buldularsa aldılar. Zengin veya fakir olsun, girdiği eve sahip olacak ve binanın içinde buldukları da 

kendisine ait olacaktı. Bu şekilde, birçok fakir zengin oldu. 
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Böylece Haçlılar, önlerine çıkan herkesi, Mescidi Aksa’ya sığınmış olanları bile kılıçtan geçirdiler. 

Görgü tanığı tarihçi Raimundus, mabetlerin bulunduğu bölgeye giderken, yolların cesetlerle kaplanmış 

olduğunu ve dizlerine kadar yükselen kan birikintileri içinden geçmek zorunda kaldığını eserinde 

kaydeder.”354 

 

Bu gerçeğe karşın Sahir Erman, ”şövalyeler olarak, milliyet bilincini aşarak bir insanlık bilincinden”, 

yani bir ortak devletten söz ediyor ve bunu da halka şövalyeler olarak masonların yapacaklarını 

söylüyor.     

 

5.° - Kâmil Usta 

Loca başkanı:  Adoniram 

Nazır: Nathan’ın oğlu Zebud.  Hz. Süleyman’ın veziri ve dostudur. 

 

6.° Mahrem Usta 

Loca başkanı:  Hz. Süleyman  

Nazır: Zerbal. Zerbal’in anlamı Yehuda’nın tohumu, Yehuda tarafından yaratılandır  

Aday: Jakoben. Jakobenin anlamı Yehova’nın oğludur  

 

7.° - Nâzır ve Hâkim 

Loca başkanı: Harodin Prensidir. Harodin, mahşerde hüküm verilecek dağın adıdır. 

1. Nazır: Ahoref 

2. Nazır: Ahoiam, anlamları bilinmiyor 

 

8.° - Bina Emini  

Loca başkanı: Salomon  

1. Nazir: Harodin Prensi  

2. Nazir: Adoniram 

9.° - Seçilmiş Dokuzlar  

Atölyenin adı Seçilmiş Dokuzlar Şapitri 

Başkanın unvanı  

 

1.Nazırın Unvanı 

Üyelerin unvanı  

Pek Muktedir (P. Muk.) (bazı ayinlerde Pek 

Hâkim Üstad / Üç Defa Münevver / Pek Hâkim) 

Stolkin veya Müfettiş 

Seçilmiş Dokuzlar 

Geçiş kelimesi ve dokunuşu  Begohal-Kol; Bir kardeş diğerine doğru koşar 

adımlarla yaklaşır, başparmağı kalkık olarak sağ 

yumruğunu ona doğru uzatır ve Yahoben der. 

Diğer Kardeş uzatılan parmağı sağ yumruğunun 

içine alır, kendi başparmağını kaldırır ve Abiram 

der. 

Kutsal kelime  Nekam, Nekah 

Aday Yahoben (Yehova-yaratıcı’nın oğlu)   

                                                           
354

 (Tarih Boyu Haçlı Katliamları, 2008) 
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“Derecenin bir kaç işareti vardır. Birinci işaret şöyledir: bir K. karşısındakinin alnına hançerle vurma 

hareketini yapar; bunun karşı işareti, kanlı olup olmadığını anlamak istermişçesine elle alnı silmektir. 

İkinci işaret sağ elle bir hançer tutuluyormuş gibi karşısındakinin kalbine vurma hareketinin 

yapılmasıdır. Bu sırada "Nekam" denir (anlamı "intikamdır). Bunun karşı işareti olarak sağ el kalbe 

götürülür ve "Nekah" denir. (Bazılarına göre anlamı "içeri girdi, nüfuz etti bazılarına göre ise "saf, 

temiz olmaktır.) Bu kelimeler aynı zamanda derecenin mukaddes kelimeleridir.”355 

 

4.° den 9.° ye yükseliş töreni, en çok dudaklarımı ısırarak gülüşümü saklamaya çalıştığım tören bu 

dereceye geçişti. Kocaman adamlar, takım elbise, kravat; kapı önünde diziliyorlar, eller hançer tutar 

gibi baş hizasında kalkmış (en öndeki adayın elinde hançer temsili bir bıçak olur), kapı açılınca koşar 

adım içeri girerler. Palyaçoluk. Toplantı sırasında da görevliler tapınak denen salon içinde yer 

değiştirdikleri, loca başkanının yanına gittikleri zaman, elleri başın hizasında koşarak gidiyorlar, 

yürümek yasak. 50, 60 yaşında, göbekli adamların bu hareketlerini gördükçe hem gülüyor, hem de 

onların adına utanç duyuyordum. Bu anlattıklarımı çalışma Kılavuzundan okuyalım; 

 

“Şimdi bu derecenin işaret, dokunuş ve kelimelerini size öğreteceğim. 

Mabet e girerken sağ elinizde hançer varmış gibi yukarıda tutacaksınız; sonrası için Merasim Üstadı ile 

yapacaklarımıza dikkat ediniz. 

 

PM356 : (Hançer ile Merasim Üstadının alnına vurur). Begohal - Kol. 

Merasim Üstadı - (Elini alnına götürür). 

PM357 : (Hançer ile kalbine vurur). Nekam. 

MÜ : Sağ elini kalbine götürerek). Nekah. 

PM : (Başparmağı kalkık sağ elini uzatır). Yahoben. 

MÜ : (Bu parmağı avucunun içine alarak yumruğunu sıkar ve kendi başparmağını kaldırır). 

Abiram. (Merasim Üstadı  (Me. Üs.)  yerine döner).”358 

 

Eğlenceli değil mi? Bunları seyrederken az mı dudaklarımı ısırdım, gülmemek için… 

 

33.° mason Mehmet Yılmaz Suner, hançerin simgesel anlamını masonlar bakın nasıl anlatıyor;  

“Eldeki hançer, sadece adaleti yerine getirmek için kullanılmalıdır. Kuvvetli olan kişi hasmını kuvvetiyle 

yener. Önemli olan, kişinin kendisini yenebilme kudretini gösterebilmesi ve ölçülü davranabilmesidir. 

Ölçülü davranmak hayatın her safhasında gözetilmesi gereken bir husustur.”359 

 

Çağdaş toplumlarda adaleti, devletin adalet kurumları dağıtır, elde hançerle kişinin adalet sağlaması 

ne demektir, 2018’in içinde? Bu dereceyi alan masona, 5.-8. dereceler otomatik olarak verilmiş sayılır.  

9.° de, tören sırasında yaşlı bir adam gelir, Hiram’ın katillerinin bulunduğu mağarayı söyler. Yönetici, 9 

masonu görevlendirir ve katillerin yakalanmasını ister. Biri önden gider, katillerden birini öldürür. 

Sonra Tapınağa dönerler. Loca yöneticisi Kral Süleyman’ı temsil etmektedir. 

                                                           
355

 (9. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 4) 
356

 9.°’de loca yöneticisinin ünvanı Pek Muktedir’dir. 
357

 Pek Muktedir : PM, Merasim Üstadı : MÜ 
358

 (9. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 20) 
359

 (Suner, EKSR Derece Tabloları, 2006) 
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Stol : Görevden dönen seçilmiş Dokuzlar kapıdadır, P. Muk. 

 PM : Girsinler. 

(Önde elinde kanlı bir hançer tutan aday ve arkasından öteki adaylar koşar adımla 

girerler ve Mabedin ortasında dururlar). 

 PM : Elinizde kana bulanmış hançerle buraya girmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? 

 Aday : P. Muk.,  Hiram'ı öldüren katili öldürdüm. 

 PM : Yazıklar olsun size; emirlerimizi dinlemediniz. Adaleti kendiniz yerine getirmeğe 

kalktınız; bir katilin yargılanmasına engel oldunuz. Kendinizde başka birini öldürmek 

hakkını bulmanın güvencesiyle kendi kendinizi bir katil yaptınız ve yasaların ağır 

hükümlerinin hakkınızda uygulanmasına yol açtınız. Böyle birbirini kovalayan 

cinayetlerle, insanlığın hürriyete kavuşabileceğini mi sanıyorsunuz?”360 

Sonra, diğer masonlar, eli kanlı olanın, mağarada katili bulunca katilin önce saldırması üzerine, 

kendisini savunurken öldürdüğünü anlatırlar. Burada vurgulamak istediğimiz, Loca başkanının haklı 

olarak, kişinin adaleti sağlama hakkı olmadığı, önce yargılanması gerektiğidir. Bu doğru yaklaşımı 

aklımızda tutalım, aynı Kral Süleyman 10.° de ne yapacak bakalım.  

 

9.° de emek aşağılanıyor, anaparası (sermaye) olmayana köle deniyor;  

“Mülkiyet insanın çalışması sayesinde elde ettiği zenginlikleri muhafaza edebilmesini ifade eder. Şu 

halde emeksiz mülkiyet olamaz. Ancak mülkiyetsiz emek de köleliktir. İnsan çalışması ile 

üretebildiğine malik olamıyorsa veya ürettiğinin haklı karşılığını alamıyorsa, hür ve serbest olamaz. 

Ürünün veya bunun haklı karşılığının ister efendinin, ister patronun, isterse Devletin cebine gittiği 

hallerde, işçi daima köledir.”361 

 

Devlet veya özel şirkette çalışmayı, kölelik olarak niteliyorlar. Törende, halk da aşağılanıyor, toplumun 

“Aydınlar” tarafından yönetilmesi gerektiği söyleniyor;  

“Kendini yönetemeyecek kadar kanunî bir düzenden yoksun halk yığınlarında yurtseverlik duygusu, 

yurttaşlık hak ve imtiyazları fikri yeterli ölçüde gelişemeyeceği için, yurdun doğru ve anlayışlı 

aydınlar tarafından yönetilmesi zorunludur.”362   

Kepazeliğe bakar mısınız? 

 

9.° de Hiram söylencesi işlenmeye devam edilir. Bu derecenin açıklamalarında, bu dereceyi alacak 

olana;  “İykaaf edilecek aday “Yahoben” (Yehova’nın oğlu) ünvanlını alır.“363 Müslüman kişi, bu 

unvanı alıyor ve kabul ediyor. Benim aklım almıyor, ya sizin? 

 
Baş mason, Sahir Erman’ın Peygamberimize ettiği sözlere bakar mısınız?   

“Ve Peygamber Muhammed’le birlikte şu sözleri haykırırız: 

“Sağımdaki Güneşle 

“Solumdaki Ay’ın 

“Bana Sus! Demelerine rağmen 

“Ben yine konuşacağım“ 364 

                                                           
360

 (9. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 15) 
361

 (Erman, 2 - EKSR'nin 5,6,7,8 ve 9. dereceleri Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 12) 
362

 (9. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 23) 
363

 (Erman, EKSR'nin Tarihçesi ve 4. Derece Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 14) 
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Bir tek dış tırnakları Ben koydum, diğeri aynen aktarımdır. Bir Hukuk Profesörünün Türkçesinin 

bozukluğu ile bir daha karşı karşıyayız! Bunlar mı toplumun düzeyini yükseltecekler? Daha Türkçeyi 

doğru yazamıyorlar.  

 

Peygamberimizi Hz. Muhammed diye anarız. Büyük Locanın tüm belgelerinde, Hz. Süleyman diye söz 

eden masonlar, konu bizim peygamberimize gelince, “Hz.” unvanını atıp, Peygamber Muhammed 

diye söz edebiliyorlar. Ayrıca, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ait bir söz aktarılırken ona Hadis 

denir, muhakkak kaynak belirtilmek zorundadır. Kaynak yok, Baş mason kahvede anlatıyor sanki. 

Kaldı ki, bu söz çirkin bir şekilde çarpıtılmış, Hz. Muhammed sanki Güneş ve Ay’dan  “sus” komutu 

almış gibi aktarıyorlar. Bu sözlerin hikâyesi ve Müslümanlar arasında aktarılan biçimi şöyledir; 

“EBU Talip’in evinin önü kalabalıktı. İnsanlar kızgındı, bağrışıp duruyorlardı. İçerde bir heyet vardı ve 

ikinci kez Peygamber Efendimizi şikâyet ediyorlardı. 

Durum gittikçe nazikleşiyordu. Belli ki müşrikler saldırıya geçecek, kan akacaktı. Evet, Ebu Talip 

güçlüydü ama bütün Kureyş’i de karşısına alamazdı ki. Yeğenini yanına davet etti ve durumun 

ciddiyetini anlattı: 

- “Bak oğlum, akraba arasında düşmanlık sokmak iyi olmaz. Sen yine dinine göre hareket et, ama 

onların putlarını aşağılama, onlara sapık deme. Kendini de, Beni de koru, bana gücümün üstünde 

yük yükleme...” dedi. 

Hz. Peygamber, üzüldü. Demek ki artık amcası da kendisini koruyamayacaktı. Müslümanlar henüz 

sayıca az ve zayıftı. Mübarek gözleri yaşlarla dolmuştu?  

Buna rağmen amcasına şöyle yanıt verdi:  

-  ”Ey amca, Allah’a yemin ederim ki, onlar sağ elime Güneş’i, sol elime de Ay’ı koysalar, Ben yine 

görevimi bırakmam...”  

      Diyerek ayrılmak üzere yerinden kalktı. Yeğeninin gücenmesine dayanamayan Ebu Talip de 

duygulanmıştı:  

- ”Ey kardeşimin oğlu, istediğini söyle, yemin ederim ki, seni hiç bir zaman, hiç bir şey karşısında 

himayesiz bırakacak değilim.” dedi. Bu konuşmalardan sonra Ebu Talip Haşimoğlularını topladı. 

Durumun kötüye gittiğini anlattı. Ve onlardan Kureyş kabilesine karşı Haşimoğlularının şereflerini 

korumasını istedi?” 365 

  

Buradaki basit bir hata değil. İki söylem arasında derin anlam farkı var. Bu açıklamaları yazan, Yüksek 

Şûranın Baş masonu Hukuk Profesörü Sahir Erman, Hz. Muhammed’i bir gök çisimi ile konuşur 

göstermek çabası içinde.  Gök cisimlerden emir almak Pagan inançlarında vardır, Allah’ın dininde 

değil! 

 

Ayrıca, iki kişi arasında geçmiş bir konuşma nasıl diğer insanlar tarafından bilinebilir? Muhtemelen iki 

kişiden birisi aktarmış. Yani Üçüncü bir tanığı yok bu konuşmanın. Dahası, bu konuşmanın varlığını ve 

doğruluğunu kanıtlayan hiçbir kaynak da yok. Koskoca bir Hukuk Profesörü, belgesiz kulaktan 

aktarımlarla konuşma hazırlayıp sunuyor ve biraderleri de, sorgulamadan kabul ediyor, dinliyorlar. 

Baş masonun sözünü sorgulamak, masonların hadlerine mi? Hele Yüksek Şûra’da! 

 

 

                                                                                                                                                                                     
364

 (Erman, 2 - EKSR'nin 5,6,7,8 ve 9. dereceleri Üzerine Açıklamalar, 2009, s. 21) 
365

 Güvenilir bir kaynak yok. 
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10.° Seçilmiş On beşler 

Loca başkanı:  Pek Münevver Üstad (Kral Süleyman’ı temsil eder.) 

1.Nazır:  Sur Kralı Hiram,  

2.Nazır:  Adoniram 

 

Bu derece işlenmez ama Kral Süleyman’ın yaptığını aktarmak için biraz söz etmek istiyoruz. Hiram 

Usta’nın katilleri komşu krallıkta yakalanır, getirilir ve Kral Süleyman’ın emri ile kafaları kesilir, 

göğüsleri yarılır ve kesik başları teşhir edilir.  

 

9.° de, aday masona bir katili öldürdüğünü düşünerek kızan, adaletten söz eden Süleyman, 10. 

Derecede iki katili vahşice öldürtür.  

 

Masonlar, Kral Süleyman’ın adil biçimde bir yargılama yaptırdığını söylerler ama bir Kral’a bağlı 

mahkeme ne kadar adil olabilir? Çalışmamızda, Hiram Usta’nın öldürülmesini söylence bilim (mitoloji) 

ve Kral Süleyman ile Kraliçe Belkıs ilişkileri üzerinde değerlendirmiş, birincisinde Hiram’ın kurban 

olduğu ve öldürüleceğini bilerek Tapınağa girdiğini, ikincisinde de Kral Süleyman’ın, Hiram Usta ile 

Kraliçe Belkıs arasında geçen duygusal ilişkiyi kıskanıp Hiram’ı öldürttüğünü aktarmıştık. Her ikisinde 

de, cinayetin suçlusu Süleyman çıkmakta. Buna göre 9. ve 10. Derecelerdeki, gariban kalfaların 

yakalanması, öldürülmesi işlenmesinin anlamı nedir?   

 

11.° Seçilmiş On ikiler 

Loca başkanı:  Üç Defa Muktedir 

1.Nazır:  Sur Kralı Hiram,  

2.Nazır:  Adoniram 

 

12.° Büyük Mimar Üstad 

Loca başkanı:  Büyük Mimar Üstad 

1.Nazır:  Sur Kralı Hiram,  

2.Nazır:  Adoniram 

 

12.° “Büyük Mimar Üstad” derecesidir. Derecenin efsanesine göre; Hiram’ın ölümünden sonra Kral 

Süleyman yarım kalan mabedin inşasına devam edilmesi, akçeli konuların düzenlenmesi için Hiram’ın 

yerini tutabilecek mimarı belirlerken, Hiram kadar usta mimar olması ve akçeli konularda bilgili ve 

yetenekli olması gerektiğini düşünmektedir. Hiram’ın yardımcısına bu işi vermek ister.                     

Yardımcı, kendisini gerek mimarlık ve gerekse akçeli konularda yeterli görmez. Bunun üzerine 12 İsrail 

kabilesinin mimar ve hazine eminleri kendi aralarında toplanarak aralarından yetkin gördükleri bir 

kişiyi, Adonhiram’ı başkan seçerler.  Locaların yöneticisi “Büyük Mimar Üstad” adını alır. 

 

13.° Süleyman Royal Arche’ı 

Loca başkanı:  Pek Muktedir Büyük Üstad 

1.Nazır:  Sur Kralı Hiram’ı temsil eder 
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14.° - Tam ve Âli Mason 

Temel tanımlar366 

Atölyenin adı Büyük Seçilmişler, Tam ve Ali Masonlar Atölyesi 

veya Gizli Kubbe. 

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı  

Üyelerin unvanı  

Üç defa Muktedir. Kral Süleyman’ı temsil eder. 

Özel unvanları yoktur. 

Büyük Seçilmişler, Tam ve Ali Masonlar. 

Geçiş kelimesi ve dokunuş Sağ eller karşılıklı tutulur ve üç defa döndürülür. 

Her seferinde biri Berith, diğeri Neder der, yine 

birincisi Schelmoth diye yanıt verir. 

Kutsal kelime  Makobim. 

 

14.°  örtülü sözcüklerine bir bakalım:  

Guibulum; tanrısallığın sınırlanması ya da belirtisi anlamına geliyor. 

El-Hanan; Sonsuz olanın merhametini ifade eder. 

Adonai; okunamayan tetragram (dört harfli kelime) yerine geçen Tanrı’nın adlarından bir tanesinin 

ikame ya da yer değişimdir ve harfi harfine efendiler anlamına gelir ve esasen tanrısal görünüşe 

(epifani) tekabül eder. Bu kelime, 4. Derecenin 2. Kutsal kelimesi ve 11. İle 12. Derecelerin kutsal 

kelimesi olduktan sonra, Kraliyet Kemerinin yemin kürsüsü üstünde konmuş akik taşının üzerinde 

oyulmuştur. 

 

Parolaları;  SHABALATH, MOABON, Kelam-Nekham   

Kutsal kelimeler; JEHOVAH 

Büyük Parola: MAHA IMAGA RABACH 

 

Bu dereceye geçmek isteyen aday, tüm eski derecelerin bilgileri ve işaretleri ile sınanır. Bir de arada 

gene bir dereceye ait bir Ustanın isminden söz edilir; Moabon. Bu isim Yahudilerin isyanı sırasında, 

tapınak yıkılırken Yahudilerin Tanrı buyruklarını içinde sakladıkları Ahit Sandığını koydukları yerin 

adıdır. Hiram efsanesine devam edilir.  

 

14.° de;  

“Sembolik localardan bildiğimiz gibi, her Mason bir alevli Yıldız'dır. Bir Mason, kendini tekemmül 

ettirmeli ve insanlığın tekâmülüne katkıda bulunmalıdır. Bunu yapabilmek için de bilginin iki 

kaynağından faydalanmalıdır. Bunlardan biri, insan zekâsı ve çalışmasıyla kazanılan beşerî, diğeri ise 

İlâhî kaynaktır. Bu kaynaklardan yalnızca biriyle yetinilirse bilgi eksik kalır, tekâmül edilemez. Bilginin 

tam olabilmesi için beşerî bilgiye imanı ilâve etmek gerekir.”367  

Tamamen dini bir söylem, laik düşünce ile taban tabana zıt. Bir ikiyüzlülük daha. 

 

14.° de dikkat çeken “uşak” görevinin aşağılanmasıdır. Yani sınıfsal bir aşağılama vardır. Bu dereceye 

geçiş töreninin bir bölümünde; 

  

                                                           
366

 (14. Çalışma Kılavuzu, 2012, s. 3) 
367

 (Suner, EKSR Derece Tabloları, 2006) 
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LY368 : B. Yardımcı369 Kardeşim, hür insanı nasıl tanırız? 

 BY : Her şeyden önce hürriyet şartlarına uygun bir durumda olmalı; esir, köle, uşak 

olmamalı ve aşağılık işlerde çalışmamalıdır. 

 LY : Ücretli uşaklık ayıp mıdır? Bütün şerefli işlerde emek verenler ücret karşılığı çalışmazlar 

mı? 

 BY : Bütün meslekler saygıya değerdir, ancak bizim mesleğimizde olanlar para karşılığında 
başkalarının fikir ve isteklerine köle gibi hizmet edenleri kendi aramıza almaz. Bizler bu 
nevi köleliği kaldırmak iddiasındayız, o zamana kadar onlardan ve böyle bir sözleşmeye 
boyun eğenlerden kaçınırız; çünkü böyleleri bilinç dışı eğilimlerine kapılarak 
çalışmalarımızı aksatabilirler veya efendilerine sırrımızı açabilirler.”370 

 

Ücret karşılığında emeği ile çalışanları nasıl da aşağılıyor!  

Bu bölümde ücretli olarak çalışanlar aşağılanıyor, erdemsizlikle suçlanıyor.  

 

İş hayatımın önemli bir kısmında, ücret karşılığı, üstlerimin altında, iş tanımımdaki sözleşme 

koşullarına göre genel anlamda başkalarının fikirleri doğrultusunda çalıştım. Bir anlamda çağdaş 

kölelik olarak, burada ifade edildiği gibi bir sözleşmeye boyun eğdim. Ancak, erdemli bir insan olarak. 

Uşak da, Genel Müdür kadar onurludur; yerine göre bir erdemli uşak, erdemsiz genel müdürden çok 

daha onurlu ve güvenilirdir.  Eğer bu çalışmamı okuyan bir işçi sendika temsilcisi varsa, bu konuda 

yorumları ne olacaktır, merak ediyorum?  

 

Giriş töreninin sonuna doğru adayların, Yahudi dininde en değerli üç şey olarak bilinen, “kubbenin 

altına girip, mikâp taşı üstündeki harfleri”  buldukları ama üzerindeki kelimeyi okuyamadıkları 

söylenir. Bunun üzerine loca yöneticisi; 

- “Kelimeyi okuyamamışlarsa, geriye kalan neye yarar? Merasim Ustası Kardeşim, bu masonların 

üzerindeki alametleri kaldırın ve kendilerine çırak önlüğü veriniz.” 371  

 

 Adaylara çırak önlüğü takılır.  

 

14.° ye kadar gelmiş masonun, Yahudi inancındaki kritik bir bilgiyi bilemediği kabulünden, Çırak 

Derecesine düşürülür. Bu derecedeki masona verilen, Yahudilik mesajı açık değil mi?   

 

Adaylar yemin etmeden önce “Tasfiye” edilirler. TDK Sözlüğünde “tasfiye”, ayıklama, arıtma ve 

temizleme olarak açıklanıyor. Gerçekte bu işlem, Hristiyanların su ile simgesel takdis törenidir.  

 

Eller su dolu kaba sokulur, kurulanır ve sonrasında da, günlük buhurdanlığa yaklaştırılır.  Törenin ileri 

bölümlerinde taşın üstündeki sözcüğü de okumayı öğrendiler ve kendilerine bu derece verilir.  
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Bu derecede kutsal kubbe tanımına ve iki masonun konuşmasına bakar mısınız? 

 

Kutsal Kubbe 

S : Salomon sizi hangi mükâfat ile onurlandırmıştır? 

C :  Masonların ilk hazinesini yerleştirdikten sonra, dünyanın en kutsal yerine girdikten 
sonra, Büyük Seçilmiş Mükemmel ve Yüce Mason derecesiyle süslendim. 

S : Bu yüksek dereceye kabul edilmek için içerisine girdiğiniz o kutsal yerin adı nedir? 

C : Kutsal Kubbe 

S : Büyük Seçilmiş Mükemmel Usta nerede çalışıyor? 

C : Kudüs’ün Aziz Tapınağında 

S : Şimdi bu Büyük Seçilmiş Mükemmel Mason ’un işi nedir? 

C : Masonluğun gizlerini kalbinde saygı ile saklamak, en saf ahlakı tatbik etmek, 
kardeşlerine yardımcı olup onları kurtarmak.”372 

S : Nerede kabul edildiniz Büyük Seçilmiş? 

C : Ne güneş, ne ay ne de herhangi bir ışığa ihtiyaç olmayan bir yerde. 

S : Bu mucizevi yer nerede sabitlenmiştir? 

C : Azizlerin Azizinin altında, kutsal kubbe olarak adlandırılan yerde.” 

S : Salomon sizi hangi mükâfat ile onurlandırmıştır? 

C : Masonların ilk hazinesini yerleştirdikten sonra, dünyanın en kutsal yerine girdikten 
sonra, Büyük Seçilmiş Mükemmel ve Yüce Mason derecesiyle süslendim. 

S : Bu yüksek dereceye kabul edilmek için içerisine girdiğiniz o kutsal yerin adı nedir? 

C : Kutsal Kubbe 

S : Büyük Seçilmiş Mükemmel Usta nerede çalışıyor? 

C :  Kudüs’ün Aziz Tapınağında 

S : Şimdi bu Büyük Seçilmiş Mükemmel Mason ’un işi nedir? 

C : Masonluğun gizlerini kalbinde saygı ile saklamak, en saf ahlakı tatbik etmek, 
kardeşlerine yardımcı olup onları kurtarmak.”373 

S : Nerede kabul edildiniz Büyük Seçilmiş? 

C : Ne güneş, ne ay ne de herhangi bir ışığa ihtiyaç olmayan bir yerde. 

S : Bu mucizevi yer nerede sabitlenmiştir? 

C : Azizlerin Azizinin altında, kutsal kubbe olarak adlandırılan yerde.”374 

S : Şimdi bu Büyük Seçilmiş Mükemmel Mason ’un işi nedir? 

C : Masonluğun gizlerini kalbinde saygı ile saklamak, en saf ahlakı tatbik etmek, 
kardeşlerine yardımcı olup onları kurtarmak.”375 

 

 “ -  … Kardeşlerim, görüyorsunuz ki, Kudüs Mabedi tamamlandığı vakit Masonlar büyük bir şeref 

kazandılar ve kardeşlerini seçmekteki titizlikleri dolayısıyla her yerde saygı ile karşılanan bir müessese 

kurdular. Bu müesseseye ancak değerli ve şerefli kişiler girebiliyordu. Siz de işte öyle girdiniz. Büyük 

İskoçyalı, Tam ve Ali Masonlar üye seçmek konusunda böyle davrandıktan için de hiç bir zaman 

aldanmadılar; değerlerini ispatlamış ve hak etmiş olanlardan başkasını aralarına almadılar.”376 
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Tam ve Âli Mason Derecesine gelmiş kişi artık Yahudilik yolundadır. Yukarıdaki konuşma açık olarak 

ortaya koyuyor. 

“Derece, tekemmül derecelerinin sonuncusu ve en esrarlısı sayılır ve DEIST bir mana taşır.”377 

 

Bu derece ile Atölye bölümü kapanır. 14. Dereceyi alan mason, 10-13’ü otomatik almış sayılır. 

 

Törenin bundan sonrası gene çok ağır Yahudi dini efsaneleri, ayrıntıları üzerinden sürer gider. 

  

                                                           
377
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Üçüncü Sınıf, Hâkim Şapitri; 15’den 18’e Dereceler, İşlenen 15,18, 22 

Hâkim Şapitri, Ekser’inin Olgunlaşma Locasını izleyen ikinci, tüm masonluk içinde üçüncü öğrenim 

aşamasıdır. Öğretileri, adının içindeki “Şapitri” sözcüğü ile kısmen açıklandığı gibi, olgunlaşma 

aşamasındaki felsefi atölye çalışmalarını dinsel ve tarihsel yönden derinleştirerek sürdüren ve İbrani 

kültürü ve ahlaki öğretisinden, Hristiyan ahlaki öğretilerine geçiştir.  Latince “capitulum”dan türeyen 

Şapitri sözcüğünün anlamı, mimaride ve dolayısıyla mason tarikatında sütun başlığıdır. Şapitri, 

Ortaçağ erken dönemlerinde manastırlarda keşişlerin; geç dönemlerinde kilise ve katedrallerde üst 

düzey din adamlarının yüksek nitelikte yönetim toplantısı ve meclis anlamındadır. Şapitri, Masonun, 

yalnızca yeni bir derece alması değil; Şövalye Mason kimliği kazanmasıdır. İbrani nitelikleri 

tamamlanan mason artık Haçlı kimliğine geçmektedir. Yahudi-Hıristiyan katman tamamlanmak 

üzere gelişmektedir.  

 

Siyon, Esseni tarikatları, daha çok dini ve düşünsel yapılanmış tarikatlardır. Roma ve Katolik Kilisesi 

karşısında ağır yenilgiler almışlardır. Haçlılar – Tapınakçılar ile artık bu yapıya “Şövalye” kimliği ile 

silahlı, savaşçı kimlik eklenmektedir.  

 

Kral Süleyman’ın tapınağı, Birinci Tapınak olarak tanımlanırsa, orada yalnızca yapıcı aletleri ile çalışan 

masonlar vardı. Ellerinde simgesel olarak “mala” bulunmakta.  

Yahudiler, Babil’den Persler sayesinde kurtulup Kudüs’e döndüklerinde, İkinci Tapınağını, Zorobabel 

Tapınağı yapmaya koyulurlar. Artık, geçmiş büyük yenilgilerden aldıkları dersle, bir ellerinde üretme 

sembolü Mala ve diğer ellerine savaş sembolü Kılıç tutar Masonlar, yeni kimlikleri Şövalye Mason 

sıfatıdır.   

 

1786 Yılında EKSR yapılandırılmasından sonra,  Hâkim Şapitri 15° - 18° ile belirlenir. Böylece Hâkim 

Şapitri, adeta, Olgunlaşma ile Areopaj atölyeleri arasında dinî ve tarihî bir geçiş aşaması konumunu 

kazanır 

15.° - Doğu ve Kılıç Şövalyeleri 

Temel tanımlar378 

Atölyenin adı Doğu ve Kılıç Şövalyeleri Şapitri 

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı  

 

Üyelerin unvanı  

Büyük Üstat  (B. Üs.) 

Her görevlinin adının önüne "Muhterem" 

Unvanı getirilir. Doğu ve Kılıç Şövalyeleri 

Geçiş kelimesi ve dokunuş Jaboru hammaim; Bir hücumu defetmek 

istercesine sol kollar karşılıklı olarak uzatılır; bu 

esnada sağ elle yol açma hareketi yapılır, sonra 

da kılıçların uçları karşılıklı olarak göğüslere 

değdirilir. Bu esnada bir Kardeş "Yuda", diğeri 

de"Bünyamin" der. 

Kutsal kelime  Rafodon 

                                                           
378

 (15. Derece Çalışma Klavuzu, 2011, s. 3) 



 

 

205 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Birçok kıdemli mason ve mason tarih yazarı, Mason Tarikatı’nın, Orta Çağlardan beri 1700’lere kadar 

gelen “Duvar Ustaları” örgütlerinden geldiğini söylemekte, savunmaktalar. Oysa gene mason 

kaynaklardan bunun kocaman uydurulmuş bir yalan olduğunu da gösterdik. 15.° ye gelen masona 

gerçek; masonluğun, duvarcı ustalarından geldiği söylentisine inanmamaları söylenir.  

 

Çalışma Kılavuzunda; 

“Yetkili yazarlar, birbiri ardı sıra hep aynı kaynak ve olayları, pek de kesin olmayan bir takım 

söylentileri tekrar edip duruyorlar. Sözün kısası, tarihten gelen bilgiler doğrudan doğruya sağlam 

bilgilere değil, sağlam ve doğru olduğu sanılan bilgilere dayanmaktadır. Masonlukta da hâl böyledir. 

Masonluğun geçmişte bir bina yapıcıları topluluğundan doğmuş olduğu iddia edilir; fakat bu da kesin 

olmaktan uzaktır.”379 

 

Bu dereceye kadar kardeşlerine yalan mı söylemişlerdi masonlar? Kesinlikle…  

 

Dikkat edilirse bu derecede loca başkanına Büyük Üstad unvanı veriliyor, loca görevlilerine de, 

isimlerinin başına “Muhterem” getiriliyor. Anımsayalım, ilk 3 derecenin egemeni Büyük Locanın 

başkanına Büyük Üstad, Loca Yöneticilerine de “Muhterem” denmektedir. O zaman, EKSR Yüksek 

Şûra, 15.° loca başkanına bu unvanı vererek, bundan sonraki dereceleri Büyük Loca başkanından daha 

üstte olduğunu mu vurgulamaktadır?   

 

Bu derecenin giriş töreninde de, loca başkanının dereceyi anlatılırken, bir siyasetçi edasıyla, ciddi bir 

eleştiriye savunma yapma gereksinmesi duymuşlar;  

“… Ekosizmin demokrasiye aykırı ve ilericiliğe karşı olduğunu sananlar da vardır. Hakikat bu görüşün 

tam tersidir. Gerçekten Riti’nin yönetimi kıdemli ve bilgili kişilerin elinde ise de, dokunulmaz bir 

halde korunması gereken bir kuruluşta böylesine bir yönetimin bulunması zorunludur. Bununla 

birlikte Atölyeler fikir ve hareketlerinde geniş bir hürriyete sahiptirler, iç işlerinde tamamen 

bağımsızdırlar.  

Ekosizm, dış etkilerden uzak bir halde, büyük bir sessizlik ve olgunluk ortamında çalışan bir Rit’dir. 

Bundan ötürü de gerçekten demokratik ve ilerici bir kuruluştur, çünkü konusu tamamıyla felsefidir. 

İlerlemek ancak bu suretle gerçekleşebilir.”380 

 

Demokrasi ve emperyalizmin dini tarikatı;  

“… Dokunulmaz bir halde korunması gereken bir kuruluşta…” 

 

Biliriz ki, yaşam diyalektiktir, her şey devinim içindedir ve dönüşür. Hiçbir şey aynı kalmaz. Yalnızca, 

ilahi inançlarda ve ilahi kitaplarda dokunulmazlık ve değiştirmeden koruma söz konusu vardır. 

Öyleyse masonluğun ilahi bir yapısına inanıyorlar ki, “dokunulmaz ve korumadan” söz ediyorlar. 

Aslında ilk derecede ilk törenden bu yana bu mesaj işlenmekte. Dediğimiz gibi bu ancak dini bir 

tarikatta söz konusu olabilir, laik düşünce üzerine kurulmuş çağdaş bir sivil toplum kuruluşu, dernek, 

topluluk da değil. 
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Bu kuruluşu yapanlar, Yahudi-Hıristiyan inancından, Batı değerleri ile yoğrulmuş, kökeninde Siyon-

Esseni-Haçlılar-Tapınakçılar Tarikatları olan kuruluşu; dokunulmaz bir halde korumaktan söz ediyor.  

Toplum yaşamında masonlar laikliği savunurken, hiç de ahlaki düzlemde, samimi değildirler. Onlar, 

Müslümanlığa, diğer dinlerin etkinliğine karşı çıkıp, kendi inanç sistemlerini savunamadıkları için, 

harici âlem dedikleri yaşamda laikliği savunmak durumunda kalırlarken, kendi aralarında, geçmişi 

Siyon ve Esseni tarikatlarına giden bir inancı, dini uygulayan, ideolojisini üyelerine kademe kademe 

veren, yobaz, gerici ve bizim gibi ülkelerde emperyalizmin hizmetinde bir dini tarikattır. 

 

On binlerce yıllık tarihi geçmişin çocuğu olarak Türk’ün bu kuruluşta yeri nedir? Müslümanın bu 

tarikatta yeri nedir?   

Mason Tarikatı’nın kökü dışarıda diyerek kapatan, Atatürk ve Türkçü önderler çok haklıydılar!  

İsrail Oğullarını Kurtarma ve İsrail’i Kurma Hedefi 

Yahudiler, Kral Süleyman sonrası ikiye bölünür, kendi içlerinde sürekli çatışma ile zayıf düşer, sonra iki 

devlette peş peşe yıkılır. Babil İmparatoru, Kudüs’ü işgal eder, Süleyman Tapınağını yıkar ve İsrail 

oğullarını tutsak ederek Babil’e götürür. Yahudiler, Tanrıları Yehuda’nın sözünden çıktıkları ve gene 

pagan tanrılarına tapmaya devam ettikleri için, Yehuda’nın kızıp devletlerini ve tapınaklarını Babil 

devletine yıktırdıklarına ve onları cezalandırdıklarına inanırlar.   

 

Locanın başkanı Büyük Üstad ve yardımcıları Nazırlar konuşurlar; 

 

BÜ 381 : Oturunuz Kardeşlerim. Muhterem B. Nâ. Kardeşim kimlerden sakınmalıyız? 

1N :  Düşmanlarımızdan ve kardeşlerimizden. 

BÜ :  Kardeşlerimizden sakınmamızın sebebi nedir? 

1N :  İsrail oğulları esirdirler, biz onları kurtarma yolundayız; fakat onlar bizim bu 
çabamızı anlamayacak ve gayretlerimizi engelleyeceklerdir. 

BÜ :  Muhterem I. Nâ Kardeşimim Doğu ve Kılıç Şövalyesi misiniz? 

1N :  Bir elimde mala, ötekinde kılıç taşımasını bilirim. 

BÜ :  işiniz nedir? 

1N :  Mabedin yeniden inşası. 

BÜ :  Mabedi kimler yıktı? 

1N :  Bazı kimselerin cahilliği, bazılarının da barbarlığı. 

BÜ :  Cahilliğe karşı silâhlarınız nelerdir? 

1N :  Bilgim ve cesaretim. 

BÜ :  Neye güveniyorsunuz? 

1N :  Vicdanıma. 

BÜ :  Muhterem B. Nâ. K.im hangi zamandayız? 

1N :  Esaretin sona ereceği bildirilen on haftanın sonuncu günündeyiz.” 382 

BÜ : “B. Üs.383- Oturunuz Kardeşlerim. Muhterem B. Nâ. Kardeşim kimlerden sakınmalıyız? 
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 BÜ: Büyük Üstad / Usta 
      BN: Büyük Nazır 
      I. Nâ.  1. Nazır 
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1N : B. Nâ.- Düşmanlarımızdan ve kardeşlerimizden. 

BÜ : B. Üs.- Kardeşlerimizden sakınmamızın sebebi nedir? 

1N : B. Nâ.- İsrail oğulları esirdirler, biz onları kurtarma yolundayız; fakat onlar bizim bu 
çabamızı anlamayacak ve gayretlerimizi engelleyeceklerdir. 

 

15.° giriş töreninde tamamen Yahudilerin Babil tarafından esir edilmeleri, öldürülmeleri ve 

tapınaklarının yıkılması ve Babil’e esir olarak götürülmeleri işlenir. Tapınaklarının yıkılmasını insan 

hürriyetinin ve zekâsının öldürülmesi olarak anlatılır.    

 

Bu konuşmada söz edilen İsrail oğullarının esirliği, Babil tutsaklığı.  

Masonun görevi de İsrail oğullarını kurtarmaktır. Açıkça emredilen budur! 

 

Mason Tarikatı, 15.° de, masonlara; İsrail oğullarını kurtarması, bugünkü anlama dönüştürürsek, 

Büyük İsrail Devletinin kurulması için savaşma, bu yolda da düşmanlara ve amaçlarını 

anlayamayacak olan bazı kendi mason biraderlerine karşı tetikte olma, yani güvenmemeyi 

emreder.  

Kardeş Kardeşin Düşmanı 

H  : Tanrı, Siyon ’un dullarını sahraların kumları kadar arttırdı; sayısız erkek öldürüldü.”384 

H : Dostlarınızdan sakınınız, kardeşlerinize güvenmeyiniz; şimdi kardeş, başkasının yerini 

kapmaya uğraşıyor, yüreği yalan dolu.”385 

 

Bu derecede de kardeşlerin ne kadar güvenilmez olduklarını kaçıncı söyleyişi? Hani masonluk bir 

kardeşlik örgütüydü? 

 

Masonlara, “dul kadının çocukları” denmesi aslında Siyon ‘un dullarının çocukları olduğu anlamında 

olduğu bu derecede artık açık ediliyor. Bu dereceye kadar, Hiram söylencesi arkasında saklanıyordu. 

İşte şimdi masonluğun ideolojisinin sırlarından birisi daha 15.° masonlara açık edilmektedir.   

 

Törenin bir yerinde, loca yöneticisi 386, Yahudi komutanı Zorobabel ’in ordusu ile yaklaşmakta olduğu 

haberini alınca, tüm masonları ayağa kaldırır, kendi usullerince “sadakat duruşuna“ geçirir;   

 

BÜ : Kardeşlerim, düzenli duruşa geçelim. Yahudi ülkesinin kurtarıcısını selamlayalım. 

(Zorobabel’e seslenerek);   

BÜ : Prens verdiğiniz sözü tutunuz. Bir insanın ulaşabileceği en büyük şerefi kazandınız. Bu 

en büyük şeref ülkeye hürriyetini vermektir. 

Z387 : Büyük Usta ve sevgili biraderlerim. Aranızda bulunmaktan dolayı yüreğim sevinçle 

doludur. Yurda kırk bin kardeş getiriyorum. Bunların çoğu esarette doğmuşlardır. İsrail 

ve Yahudiler için yeni bir hayat başlıyor.”388 
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Sonrasında, Yahudileri Perslerin nasıl kurtardığı, serbest bıraktıkları anlatılır ve sevinç söylevlerinden 

sonra, yeni adaylar, Kudüs’ü koruyacak Doğu ve Kılıç Şövalyeleri yapılırlar. 

 

Masonlar 15.° de, İsrail oğullarını kurtardılar, İsrail Devletini kurdular ve şimdi de Kudüs’ü korumak 

üzere Kudüs Şövalyesi oldular… Sonrasında da görevleri Kudüs Tapınağını tüm uluslara anlatmak ve 

kabul ettirmek;  

“Tablodaki gümüş Mala ve Kılıç, hürriyetlerine kavuşmuş, Kudüs Mabedini yeniden inşa edecek olan 

operatif Masonların, mabetlerini inşa ederken düşmanlarıyla mücadele etmeleri ve inşa ettikten sonra 

onu düşmanlarına karşı korumaları lüzumunu hatırlatır. 

 

Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik Mabedini kişilerin ve milletlerin ruhlarında tekrar inşa etmek her Doğu ve 

Kılıç Şövalyesinin görevi ve Masonluğun başlıca uğraşıdır.”389 

 

Şu söyleme bakar mısınız? Masonların, İsrail emrinde ihaneti ve kabul ettirmek diye ifade edilen 

saldırganlığı karşısında şok olmamak mümkün mü? 

“… Görevleri Kudüs Tapınağını tüm uluslara anlatmak ve kabul ettirmek” 

 

15.° , Mason Tarikatı’nın gerçek ideolojisinin, Büyük İsrail Devleti kuruluşu hedefinin açıkça 

biraderlerine açıklandığı derecedir… 

 

16.° Kudüs Prensi 

Loca başkanı:  Pek Âdil Prens 

Nazırlar:  Pek Münevver Prensler 

Üyeler:  Yiğit Prensler adını alırlar  

Tevrat’tan ilham almakla beraber, şövalyelik geleneğine de bağlanan bu derece, 15. derecenin 

devamıdır. 

Yahudilik, Tevrat ve kendilerine de “Prensler” diyorlar. Megaloman mı? 

 

Komedi; koca koca adamlar, siyah takım elbiseleri, beyaz gömlekleri ve kravatları içinde, hatta 

göbekler, kırlaşmış saçlar;   

“Dokunuş şöyledir: bir Kardeş başparmağı ile diğer Kardeşin serçe parmağının boğumuna 1+2+2 defa 

dokunur ve Kardeşler karşılıklı olarak sol ellerini birbirlerinin omuzlarına koyarlar. Bu sırada birincisi 

20 der, İkincisi 23 diye cevap verir. Bu rakamlar Kudüs'e girişin Teveth ayının 20. günü olduğunu, 

Mabedin inşasının da Adar ayının 23. gününe tesadüf ettiğini remz eder. Yürüyüş, ayakuçlarına 

basılarak atılan ağır bir adımdır.”390 

 

17.°Doğu ve Batı Şövalyesi 

Loca başkanı:  Pek Muktedir Reis 

Nazırlar: Muhterem Yaşlılar 

Üyeler: Apokaliptik yaşlıları, bir Locada 24’den fazla olamaz. 

  

                                                           
389

 (Suner, EKSR Derece Tabloları, 2006) 
390

 (Erman, 5 - EKSR 16,17 ve 18 Dereceler Açıklamalar, s. 4) 
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18.° - Rose-Croix Şövalyesi 

 Temel tanımlar391 

Atölyenin adı Rose Croix Hâkim Şapitri 

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı  

 

Üyelerin unvanı  

Pek Hâkim veya Athersatha 

Ali Birinci Nazır 

Ali ikinci Nazır 

Pek Muhterem Kâmil üstat 

Geçiş kelimesi ve dokunuş Emmanuel , (İbranice de ‘Yehuda bizimledir’ 

anlamına gelir.) 

Düzenli duruşta karşı karşıya baş eğerek 

selamlaşma, eller karşılıklı olarak omuzlarda ve 

bu durumda geçiş kelimesi ve kardeşlik busesi 

verilir. 

Kutsal kelime  (Heceleyerek) I.N.R.I 

 

“Din inançlarını Tevrat geleneklerinden almış olan bir topluluk arasında doğan ve büyüyen 

Masonluk, sembollerini ve menkıbelerini doğal olarak hep İbranilerin lejantlarından almıştır.”392 

 

Kendi Derece Çalışma kitabında açıkça söyleniyor, Masonluğun, Yahudilikten doğduğu;   

“… Çünkü Zerdüşt dininin Yahudilikle temasından Hıristiyanlık dininin doğduğu sanılmaktadır. 

Gerçekten, Keyhüsrev’in Yahudilere ayrıcalık tanımasıyla, iki ayrı soy ve dinden gelen ulusların 

kaynaşmasından yeni bir düşünce ufku açılmış oldu. İşte Doğu ve Batı Şövalyeliği adını taşıyan XVII. 

Derece, tarih içinde, iki dinin kaynaşmasından süzülerek berraklaşan Hıristiyanlık inançlarının batıya 

doğru yayılışı efsanesine dayanan bir derecedir.”393  

 

Bu derece, Katolik Kilisesine ve Papalığa başkaldırıyı anlatır. Yukarıdaki sözlerde de Hıristiyanlık, vahiy 

yolu ile Tanrı’dan gelmiş bir din olarak değil, Zerdüşt Dini ile Yahudiliğin karışımından doğan, insan eli 

ile oluşturulmuş bir din olarak aktarılır.  

 

Rose Croix ayrı bir tarikattır ve Katolik Kilisesinden farklı bir din inancını savunur. Kuruluşundan 

itibaren masonluğun içine karıştılar. En ünlü temsilcileri, Francis Bacon, Desaguliers’i ve Anderson; 

Mason Tarikatı’nın en önemli kurucularındandırlar. 

 

Baş mason Sahir Erman;  

“18. derecede loca Hâkim Şapitri adını alır ve iki mabetten bir de tefekkür mahallinden terekküp eder. 

Birinci Mabet beyaz gözyaşı damlaları ile bezenmiş siyah örtülerle kaplıdır. Sarı renkte 33 mumla 

aydınlatılmıştır. Mumlar 11 'erlik üç grup halindedir. Böylece Hz. İsa'nın yaşı (33) ile bir ilişki kurulmuş 

olur. Doğu, Güney ve Kuzeyde bulunan üç sütunun üstünde İman, Şefkat ve Ümit yazıları okunur. 

Yemin Kürsüsü ile diğer kürsüler siyah örtülerle kaplıdır. Mabedin güneyinde üzerinde üç haç bulunan 

                                                           
391

 (18. Çalışma Kılavuzu, 2012, s. 2) 
392

 (18. Çalışma Kılavuzu, 2012, s. 4) 
393

 (18. Çalışma Kılavuzu, 2012, s. 5) 
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bir tablo yer alır. Ortadaki haçta etrafı dikenden bir taçla çevrili bir gül bulunur. Diğer iki haçta birer 

kuru kafa ve çapraz kemikler yer alır. Eşarp ve önlükler, siyah astarları görülecek tarzda kuşanılır.”394 

 

Bu derecenin çalışması tamamlandıktan sonra, hep beraber “Agap” sofrasında, önce ekmek yenir ve 

şarap içilir. Hıristiyanların inancına göre İsa’nın eti ve kanı anlamındadır. Sonrasında ortaya koyun eti 

getirilir ve yenir.  

 

Çalışma Kılavuzu’ndan okuyalım; 

 

“Sofrada yemek serbesttir, ancak koyun etinin yenmesi şarttır. Önce Şövalyeler ekmeklerini 

bölüşürler, koyun eti ortaya konur. 

PH395 : İşte eski yasaların maddî ve yeni yasaların manevî kurbanı... Atalarımız lekesiz koyun 

kanına batırılmış çörek otu dallarıyla evlerinin kapılarına esrarlı işaretler yaparak, 

Tanrıdan, ocaklarını korumasını dilerlerdi. Tanrı, bizleri de koruyacaktır. 

DM :  Kim, yabancılar bizi görüyorlar mı? Çalışmamız kapalı ve güvenlikte midir? 

PH : Güvenlikteyiz Pek Hakim.” 

  (Eskiden, koyun eti ile birlikte salona yanan bir mangal getirilirdi. P.Hak., koyunun baş 

ve ayaklarını kopararak ateşe fırlatır ve “temiz olmayan kısımları ateşe atalım” derdi. 

Sonraları bundan vaz geçildi. Kızartılmış koyun başı ve kolları, kesilmiş bir halde ayrıca 

getirilmeye başlandı.) 

PH : Temiz olmayan kısımlar çıkarılmış ve ateşe atılmıştır. Şölenimizi kutlamaya devam 

edebiliriz.”396 

 
Koyun eti yemek zorunluluğunun nereden geldiğini Araştırmacı Ahmet Almaz;   

“Kuzu Eti Yemek: Roşa Şana'da (Yahudi yılının ilk günü) İzak'ın yerine kurban edilen kuzunun anısına 

yeniyordu (hâlâ yeniyor).” ”397 

 

Bu konuşmalardan da anlaşıldığı gibi, sofranın ortasında mangal içinde ateş yakılmıştır ve içinde de 

yenen koyunun baş ve bacakları yakılmakta. Çalışma Kılavuzu’nda bu yazıldığına göre, eski 

zamanlarda, salon içinde keçi / koyun kesilip, kanına çörek otu atılmadığını kimse söyleyemez. 

Dedikodu olarak konuşulmakta olan “keçi kesilmesi ve ayinin gerçek olduğunu söylemek zor olmasa 

gerek.  

 

Yemeğin sonunda loca yöneticisi biraderlerine “İman ve Şefkatten” doğan erdemleri yeryüzünde 

herkese müjdelemeyi unutmamalarını tavsiye eder. Neye iman? Hangi yaratıcıya, hangi dine?   

 

 

 

 

 

                                                           
394

 (Erman, 5 - EKSR 16,17 ve 18 Dereceler Açıklamalar, s. 18) 
395

 Pek Hâkim (P.Hak.) : PH,  Dâhili Muhafız: DM 
396

 (18. Çalışma Kılavuzu, 2012, s. 34) 
397

 (Almaz, 2008, s. 150) 
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Sahir Erman;  

“Gerçekten 18. dereceden itibaren Skoç Riti masonu bir "şövalyedir, yani bir şövalye gibi davranmak, 

orta çağdaki şövalyelerin, Paladin’lerin yolundan gitmek zorundadır. O da Parsifal gibi diyar diyar 

dolaşacak, o da Roland gibi ancak ölürken yardıma çağıracak, o da Ivanhce gibi gâsıplarla çarpışacak, 

o da Don Quichotte gibi alay edilmeyi dahi göze alarak idealinin peşinde koşacak, ama bütün bu işleri 

yalnız başına yapacaktır.”398 

 

Bu derece ile birlikte, Mason artık bir Ortaçağ Haçlı Şövalyelerinin ardılı olarak, kılıç da kullanan, 

efendisine sadakat ile hizmet eden Görev Rahip - Askeridir.  

  

                                                           
398

 (Erman, 34. Avrupa Hâkim Büyük Âmirler Konferansı Viyana, 2008, s. 232-233) 
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Dördüncü Sınıf; Aeropaj; 19’dan 30. Dereceler, İşlenen 22°, 27°, 30° 

Areopaj, söylence bilim de (mitolojide) eski Yunan mahkemesi olarak gösterilir. Bir anlamda da savaş 

Tanrısı demektir. Areopaj, ideal hukuku kuran bir mahkemedir. Kentteki Arius Pagus tepesinin adını 

alan mahkeme, bu tepede çalışan bir Tüze divanı idi. Arius Pagus sözcükleri, zamanla Areopaj 

olmuştur 

 

19.° Büyük Pontif, Âli İskoçyalı 

Loca başkanı:  Üç Defa Muktedir   

Nazır:   

Üyeler: Sadık ve Gerçek Kardeşler   

Demek ki bundan önceki kardeşler, “Gerçek Kardeşler” değillerdi! Sembolü Semavi Kudüs kentidir 

 

20.° Sembolik Localar Büyük Üstadı/Ustası 

Loca başkanı:  Büyük Üstad/Usta   

Üyeler: İsrail oğullarının Kralı Zorobabel 

 

21.° Noaşit veya Prusya Şövalyesi 

Loca başkanı:  Amir Kaymakamı Şövalye. (Prusya Kralı ikinci Frederik'i temsil eder.) 

Üyeler: İsrail oğullarının Kralı Zorobabel 

22.° Lübnan Prensi, Krali Balta Şövalyesi 

Temel Kavramlar399 

 

Atölyenin adı Kolej 

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı  

Üyelerin unvanı  

Büyük Patriark 

Unvanların başına “Büyük” sıfatı konur. 

Lübnan Prensi, Krali Balta şövalyesi. 

Geçiş kelimesi ve dokunuş Oliab, Japhet, Liban. 

Elleri karşılıklı olarak çaprazlama tutmak. 

Kutsal kelime  Bezeleel, Sidonius. 

 

Bu derecede Dürziler işlenmektedir. 22.° Çalışma Kılavuzunda aktarılan Dürzi inancının ayrıntılarını 

Masonluğun Öğretisi ve Kökenlerinde ele almıştık Bu derecede dikkat çeken noktalar;  

“Bu misyonerler Yahudilere, yıldızlara tapan Sabiî’lere, düalist Manikeenler’e ya da Hıristiyanlara 

hitap ettikleri zaman, her birinin geleneklerine göre dil kullanarak, onları kendi düşüncelerine uygun 

şekilde yorumlayabilecekleri biçimde görüşlerini yaymaya çalışırlardı. Misyonerlere verilen direktifte 

deniliyordu ki; kimseye hissettirmeksizin dokuzuncu ve sonuncu dereceye kadar bu derecelerin 

çeşitli konuları daha önemsetecek bir yol tutulacaktır.” 400 

 

 

                                                           
399

 (22. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 3) 
400

 (22. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 10) 
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Birçok içrek yapı, tarikat da bu yöntemi kullanıyor. Kendi düşünce ve inançlarını, karşısındakinin 

düşünce ve inançlarını rahatsız etmeyecek şekilde, simgeler içinde üst biçimi değiştirip, ama alttan 

alta veriyor. Karşısındakini etkiledikçe ve kendi istediği biçimde dönüştürmeye başladıkça, kendi 

ideoloji ve inancını daha güçlü ve göreceli açık olarak vermeye başlıyor.   

 “Bu davranış, Skoç Riti’nin sembolik yönetimine az çok benzemiyor mu?”401 

Benzemiyor, aynısı!  Masonluğun gizlerinden.  

 

Yaşar Nuri Öztürk yorumu ile gerçek inancını gizleyerek bu şekilde davranmaya Kur’an-ı Kerim; 

“Hz. İsa'nın tebliğinde de (ve tüm nebilerin tebliğlerinde de) elbette ki, bu ilke geçerliydi. Çünkü bu 

ilke, tüm peygamberlere verilen mesajın, İslam'ın ilkesidir. 

Ancak, Pavlus kriptolojisi veya kilise dinindeki misyonerlikte durum böyle değildir. Oradaki 

misyonerlikte takiye, sadece hoşgörülün bir davranış değil, açıkça emredilen bir davranıştır. Yani 

İslam'da yasak olan takiye, misyonerlikte emir ve görevdir. Bu görev, misyonerlikte, gayeye hizmet 

eden tüm vasıtaları mubah kılmaktadır. Yani misyonerlik, bu anlayış yüzünden bir tür Makyavelizm'e 

dönüşmüştür. Misyonerlikte takiyenin esas ilkelerden biri olduğunu, misyonerliğin faaliyetlerinden 

çıkarmıyoruz. Takiy ilkesi, bizzat Pavlus tarafından konmuş bir ilkedir. Pavlus aynen şöyle diyor: 

‘Herkesten izatken, daha çok adam kazanayım diye kendimi herkese kul ettim. Yahudileri kazanayım 

diye Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim şeriat altında olmadığım halde, şeriat altında olanları 

kazanayım diye onlara şeriat altındaymışım gibi davrandım. Tanrı'nın şeriatine sahip olmayan değil de 

Mesih'in şeriati altında olan biri olarak, şeriate sahip olmayanları kazanmak için yasaya sahip 

değilmişim gibi davrandım.  

 

Güçsüzleri kazanmak için güçsüzlerle güçsüz oldum; güçlüleri kazanayım diye güçlülerle şeriatsız 

oldum. Ne yapıp ne edip bazılarını kazanayım diye herkesle her şey oldum.’ (Korintoslulara Birinci 

Mektup, 9/19-22. Ayrıca bk. 6/12; 10/23, 33)’ ”402 

 

Mason Tarikatı da aynı yöntemi kullanıyor. 

 

Bu derecede gene Tevrat kökenli olarak Cennetten kovulma anlatılır. Ancak, Tanrının, Âdem ile 

Havva’yı cezalandırmak için değil, yasakladığı bilgi/bilim ağacının meyvesini yedikten sonra Hayat 

Ağacı’nın meyvesini yememesi için kovduğu açıklanır. Çünkü eğer Hayat Ağacı’nın meyvesini yerse, 

ölümsüzlüğe ulaşacak ve Tanrı ile eşit olacaktır.  

  

22. Derecede, Dürziler ve yaşadıkları bölgedeki “sedir” ağaçları kutsanmakta, bunları işleme yetkisinin 

İsrail oğullarının arasından çıkan sanatçılara verildiği belirtilmekte;  

“Çağımızda da, Hıristiyan kiliselerini, Yahudi sinagoglarını, Müslüman camilerini süsleyen malzeme, 

ışığın yedi renginden yalnız birini görerek, ötekilerini inkâr edercesine birbirleriyle boğazlaşan 

dinlerden her birinin, kutsal olarak tanıdığı Asya’nın bu noktasında yetişen sedir ağaçlarından 

yapılmıştır.”403 

 

 

                                                           
401

 (22. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 10) 
402

 (Öztürk, 2003, s. 36-37) 
403

 (22. Derece Çalışma Kılavuzu, s. 26) 
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Semavi dinlere bu öfke neden? Bu derecenin unvanı; Krali Balta Şövalyesi, Lübnan Prensi’dir. 

Derecenin kutsal sözcükleri, İbranice; Nuh, şakin; Beseleel, Hz. Musa’nın kız kardeşi Meryem’in 

oğlunun adı ve Tabernakl’ın önemli işçilerinden, Tanrının gölgesi; Sidonius, Tevrat’ta geçen ağaç 

kesmekte usta olan Sidon halkından anlamında ve avcı demek.404  

 

22. Derece ayinine yapacağım önemli bir eleştiri de, Dürzi, Yahudi, Hıristiyan kutsal kitaplarından, 

ağırlıklı olarak Tevrat’tan menkıbeler anlatıldığı yerde, masonik adı ile Evrenin Ulu Mimarı vd. isimler 

yerine, yaratıcı için Allah sözcüğünün sıkça kullanılmasıdır. Daha önceki derecelerde de bu şekilde 

kullanılmıştır, Allah, herkesin bildiği gibi İslam’ın yaratıcısının 99 adından, en yaygın kullanılanlardan 

biridir. İslâm dininin anlatılmadığı, konuşulmadığı bir ortam, yazıda Allah sözcüğünün kullanılmasını, 

hem bir takiye, hem de Müslümanlara yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum. 

 

33.° mason Yaşar Aysev;  

“Dürzilerle Hristiyanlar arasındaki bağlar güçlendirilerek, Dürzilerle şövalyelerin yakın dostluklarına ve 

ittifaklarına organik bağ aranır. Gerçekten de Dürziler, ara sıra ters düşmelerine rağmen, Haçlı 

savaşları bitene kadar şövalyelerle müttefik kalırlar. Birlikte Anti-Lübnan dağlarında çekildikleri 

yüksek kayalıkları uzun yıllar Eyyubilere ve diğer bölgesel Sünni beyliklere karşı savunurlar. 

Tampliyelerle, Dürziler arasında dostluk ve kültür alışverişi gerçekleşir. Lübnan Prensi veya Krali Balta 

Şövalyesi derecesinin bir amacı da, Dürziler ve Şövalye Masonlar arasında, çalışkanlık erdemine 

dayanan bir bağ kurmaktır. Dürziler ve şövalyeler, beyaz uzun elbiseler giyerler. (…)  

 

Masonluğa alınan sembolik balta, sapı sedirden bir altın baltadır. Baltanın sapının arka tarafındaki N 

ve M harfleri Nuh ve Süleyman Peygamberlerin simgesidir. Sapın yüzündeki L harfi Lübnan ve baltanın 

aynı yüzündeki A, K, Z, D, N, E, harfleri; Adoniram, Keyhüsrev, Zorobabel, Dara, Nehemya, Ezra’yı 

simgeler. Sapın diğer yüzündeki S harfi Sayda ve baltanın aynı tarafındaki S, H, Y, M, A, B harfleri; 

Sam, Ham, Yafet, Musa, Aholiab, Betsalel’i simgelemektedir. (…) 

 

1 - Kur’an’ın anlaşılamayan, karanlık ifadelerle dolu olduğu, gizli anlamlar taşıdığı. 

2 - Bu gizli anlamların mezhebin başkanlığını yapan 7 imamın elinde olduğu. 

3 - Bu 7 imamın evrenin yönetiminde üstün yaratıklar olduğu. 

4 - Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, Isa, Muhammed gibi din kurucularının üstünde, 7. bir peygamber 

bulunduğu. (…) 

 9 - Bütün dinlerin nispî olmak koşulu ile aynı değerde oldukları, dogmaları ve ritleri birer sembol 

olarak açıklandığı takdirde, dinlerden herhangi birinin benimsenmesinin mümkün olduğu izah 

edilir.”405 

 

33.° mason Yaşar Aysev’in yorumları insanı dehşete düşürüyor;  

“Bu anlayış 22. derecenin Hermetik sayıldığı, yani gizli bir anlam taşıdığı yorumlarına da yol açmıştır. 

Bu gizli anlam Masonluğun bütün dinlere ve inanç sistemlerine kaynaklık eden bir temele 

dayanmasından ileri gelmektedir. Bâtınilik. gnostiklik denilen ve Müslümanların tasavvuf, 

Musevilerin kabala diye adlandırdıkları inançların ve diğer inanç sistemlerinin ortak yönleri araştırılıp 

bulunmaya çalışılmıştır.  

                                                           
404

 (Erman, 6 - EKSR 19, 20, 21 ve 22. Der. Üz. Açıklamalar) 
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Bu ortak noktalar etrafında müşterek bir anlayış geliştirildiğinde insanlar arasındaki din savaşları 

son bulacaktır. Bütün insanlar aynı Tanrının çocukları olduklarını yani kardeş olduklarını 

anlayacaklardır. Görüldüğü gibi, ‘Tüm insanlar ve insanlık için bir ülkü mabedi kurmaya’ çalışan 

Masonlar, bu yolda çalışmayı ibadet saymakta pek haklıdırlar.”406 

  

Amerika’da, Amerika’ya görevli giden Türkleri masonluk ağına düşürüp, devşirmek için Amerika derin 

devletinin adamları ile Türkçe toplanan loca kuran407, 33.° mason Yaşar Aysev408;   

- Din savaşlarının temelinde ekonomik çıkarlar, sınıfsal ve toplumsal nedenler vardır. Görünüşte laik 

olduğunu savunan ve toplumlara laikliği öneren masonluk, savaşların din dışı nedenlerini karartıp, 

yani laik düşünce sisteminden çok uzakta, yalnızca inanç temelinde tanımlamakta. Bilimselliğe 

taban tabana zıt olduğu gibi, laik anlayışa da karşıdır. Masonluğun tüm gizlerine erişmiş Yaşar 

Aysev’in itiraflarından, mason tarikatının gerçeği gizleme çabaları açıkça ortaya çıkıyor. 

- Din açısından bakarsanız da, Müslümanlara göre diğer dinlerin hepsi bozulmuştur; bozulmadan 

Allah’tan geldiği biçimde korunan tek Vahiy Kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Diğer peygamberler de 

Müslümandır.  

- Diğer dinlerle ortak noktalarda birleşmeyi, Dinler Arası Diyaloğu en tutkuyla savunan,  ABD CIA 

uşağı hain fetö ve çetesiydi. Yaşar Aysev’in masonluk tarifi içinde yaklaşımı ne kadar da benziyor.  

- Kökleri aynı olunca, doğal tabii. Ama bizim söylediğimiz kökler dini değil; siyasi ve ekonomik… Her 

ikisi de emperyalizmin çıkarları için örgütlenmişler. 

 

23.° Tabernak Reisi 

24.° Tabernakl Prensi 

25.° Tunç – Yılan Şövalyesi 

26.° Mersi Prensi, Triniter İskoçyalı 

27.° Tapınak Şövalye Komutanı  / Kudüs Şövalyesi 

Temel Kavramlar409 

Atölyenin adı Divan /Cour  

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı / Nazırlar 

Üyelerin unvanı  

Büyük Amir Şövalye 

Amir Şövalye  

Şövalye 

Geçiş kelimesi ve dokunuş Salomon, yani Süleyman!  

Kutsal sözcük  I.N.R.I. 

 

EKSR kuruluş yıllarında derecenin Tapınak Komutanı olan adı, 2003 yılında Kudüs Şövalyesine 

değiştirilmiştir. Değiştiren elbette “Ana Yüksek Şûra”; Amerikalı masonlar. Neden acaba?  Hani 

masonlukta hiçbir şey değişmiyordu, ayrıca birden bire bu Kudüs nereden çıktı? 2018’de de ABD 

Başkanı Trump, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını ilan etti, Büyükelçiliğini Tel Aviv’den 

Kudüs’e taşıdı. Koşutluğa bakar mısınız? 

                                                           
406

 (Aysev, 22. Derecenin Felsefesi, 2005) 
407

 Türkiye’de Masonluk kitabımızda tüm ayrıntıları ve belgeleri ile anlatıyoruz bunları. 
408

 Amerika’ya girerken pasaport denetleme polisinin, yakasındaki mason rozetini görüp, İngilizce “hoş geldin 
kardeşim” dediğini gururla anlatır localarda.  

409
 (27. Derece Çalışma Kılavuzu) 
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27.°,  Papa Honorius III ve İmparator  Friedrich II, 1223’de İtalya da, Kudüs'ü kurtarmak için yeni bir 

Haçlı Seferi hazırlamak için yaptıkları toplantının ana fikri üzerine kuruludur. Yani, Haçlılar olarak, 

Kudüs’ü Türk ve Müslümanlardan kurtarmak. Bu ana fikrin arkasında geriye gidilir, Haçlılar tarafından 

istila ve işgal edilmiş Kudüs’ün geri alınması için Sultan Selahaddin Eyyubi komutasında Müslüman 

ordularınca kuşatılması ve Haçlı Şövalyelerce yapılan savaş! 

 

Bakın derece kitapçığında, iki dünya arasındaki din savaşı nasıl sunuluyor;  

“Tapınağın Şövalye Komutanlığı derecesine bazen Kudüs'ün Aziz Mary Evinin Teutonic Şövalyesi denir. 

St. Jean d'Acre kuşatmasından kaynaklanmıştır; Tarikat Şövalyeleri Hıristiyanlığı ve Kudüs şehrini, 

kâfir Salahaddin ile savaşıp, korurken, gemilerin yelkenlerinden hasta ve yaralıları için çadırlar 

hazırlar, gece yaralılarına bakarlar.  Şövalyeler, zayıflara ve ezilenlere yardım etmek ve Hıristiyanlığı 

ve masumu koruma savaşlarında, beş mükemmel özelliklerini, Alçakgönüllülük, Kibir, Saflık, 

Cömertlik ve Şeref ve tüm Masonik erdemlerini uyguluyorlardı. Bu, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti 

ayini ilk şövalyelik derecesi.”410 

 

Masonların ataları, Haçlı Şövalyelerinin düşmanı olarak, “kâfir Selahaddin” diyorlar… Türk ve 

Müslüman Selahaddin Eyyubi için söylenen bu. Kıyıcı Haçlılar, gelip topraklarımızı işgal ediyor, 

vahşice katliamlar yapıyor, Türk ve Müslüman atalarım, onlara karşı topraklarımızı geri almak için 

savaşıyorlar.  Masonluk ise, Haçlıları erdemlerle donatılmış, masumları koruyan şerefli masonlar; milli 

ve dini köklerimi temsil eden atalarımı da, kâfir, can kıyıcılar olarak anlatılan bu ortamda Türk ve 

Müslüman kişinin işi nedir?   

 

Bu ortamı benimseyenlere “milli” mi denir, “hain mi”? 

  

27.° de loca yöneticisi, dereceye giren biraderlerini, tam alınlarında özel bir noktadan öper; 

“iŞARETLER: (Tanışma işareti) Diğer parmaklar kapalı olduğu halde sadece sağ elin başparmağı ile alın 

üzerindeki bir Tötonik haç işareti yapmak. 

Cevabı: Parmakla haç işareti yapılmış noktayı öpmek. (Fakat bu ancak divan dâhilinde yapılır.) (Divan 

haricinde alın öpülmez, şu suretle cevap verilir) Diğer parmaklar kapalı bulunduğu halde ve avuçlar 

harice gelmek suretiyle sağ elin iki parmağını ağız üzerine koymak.”411 

 

Alınlarından aşağı haç çıkarıyorlar. Diğer biraderi de parmağı ile orayı öpüyor.   

 

Yönetici, bundan sonra yeni şövalyelere bir söylev verir;  

“Türlü nedenlerle doğudan gelen birçok milletler, Roma âlemini istila edince, bu yeni milletlerin 

vahşeti, zaten harap ve perişan bir hale gelmiş bulunan medeniyetin varlığına aşılandı ve bunun 

neticesi olarak, irticadı bir devir açıldı ki, bu devrede fazilet, hak ve adalet tanınmaz gibiydi. Cehalet 

arttı, taassup ve sefahat karmakarışık yayıldı, zayıflara karşı kuvvetlilerin huşunet ve zulümleri kanun 

hükmünde idi. ahlak da öyle bir halita halinde idik. Bunun içerisinde varlığını güçlükle muhafaza 

edebiliyordu.”412 
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 (27. Derece Çalışma Kılavuzu) 
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Doğudan gelen milletlerden birisi de Türkler değil miydi, Attilâ Kağan ve Batı Hunları? Tüm kötülükler, 

Doğudan gelen milletlerle gelmiş. Bu söylevi dinleyene, nasıl Türk denebilir? Atalarımız aşağılanıyor, 

hakaret ediliyor ve kendisine Türk diyen, kuzu kuzu dinliyor. Yazıklar olsun! 

 

Loca yöneticisinin dereceye yeni katılmış olanlara verdiği söylev, Eski Ahitten alınmış ifadelerle/ 

mezmurlarla doludur;  

“Daha da ileriye gidiyorum ve diyorum ki, bütün insanları kardeş olarak algılamamız gerekir; yani Türk 

kardeşim mi? Çinli kardeşim mi? Musevi ya da Siyamlı mı? Sorularına karşı ‘Şüphesiz evet diyorum‘ 

çünkü neticede hepimiz aynı Babanın çocukları ve aynı Tanrının yarattıkları değil miyiz?’(Bk. Eski Ahit, 

Malaki II, 10).”413 

 

Yahudiler için İsa da İbrani’dir ve Yahudilerin Kralıdır. Masonlar için, Hıristiyanlık, Yahudiliğin bir 

koludur. Masonlar, kardeşliği, hep söyleye geldikleri aydınlanmanın ürünü insani akıl anlayışı ile değil; 

Eski Ahit’in sözlerine göre belirliyorlar. Peki, nerede laiklik? Toplumsal ortamda sürekli laikliği 

savunan, sürekli vurgu yapan masonluk, tüm derecelerini dini temeller üzerinden tanımlamakta; 

eğitim yani Yahudi – Hıristiyan propagandası yapmaktadır.  

 

Loca yöneticisinin verdiği söylevden sürdürelim;  

“Sizlere şövalye kılıcını da teslim ediyorum; bu Masonluğun ve beşerin haklarını müdafaa için 

kullanılır. Bunu hak düşmanlarını ve zalimleri cezalandırmak için çekmeye daima hazır bulununuz. 

Şayet bu mücadelede mağlup olursanız bir şövalyenin en ulvî bir kaderine erişmiş olur, insan kardeşliği 

için yenilmiş ve şerefli duruma kavuşmuş bulunursunuz.”414 

 

Baş mason Asim Akin;  

“27. Dereceye iykaaf sırasında Büyük Hatip Şövalyenin söylediği gibi, eski şövalyelik müessesesi Skoç 

Ritinde öğrenilmesi gereken bir ders haline getirilerek, tekrar canlandırılmıştır. Bu derece Kardeşlere 

15. dereceden itibaren başlayan “Şövalyelik öğretisini uygulamaya geçirme yetkisi”nin verildiği 

derecedir. Derecenin öğretisini kavrayabilmek için “Şövalyelik müessesesinin” anlamını göz önünde 

tutmak gerekiyor; 1095 de Papa II. Urban’ın Müslümanların elinde bulunan Kudüs’ü kurtarma çağrısı 

tüm Avrupa da büyük coşkuyla karşılanmıştı. Papanın amacı; bir taraftan İsa’nın kentinin inançsızların 

elinde bulunmasının Tanrının buyruklarına aykırı olduğu görüşü iken, öte yandan o tarihlerde Kralların 

başına dert, barbar, savaşçı Şövalyelere yıkıcı enerjilerini harcatacak bir ortam göstermiş olmaktı. 

Tüm Avrupa “Deus li volt” (Tanrı istiyor) çığlıklarıyla inledi ve her sınıftan savaşçı hacılar Kutsal 

topraklara doğru yola çıktılar.”415 

 

Masonların hırsla, koşa koşa, üstlerinin önünde eğilerek aldıkları şövalye derecelerinin temeli 

şövalyelik kurumuna bakar mısınız? Papa’nın kâfir, yani dinsiz dediği, Türk ve Müslüman atalarımızı 

öldürmeye, zenginliklerini gasp etmeye yolladığı serseriler sürüsü. Bunu mason düşmanları değil; Baş 

mason olmuş, gerçek hayatta Türk Üniversitesi’nde akademisyen bir mason söylüyor. Aynı Baş 

mason, bu serseriler güruhu şövalyeler için;  
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“Doğu ezoterizmi ve Antik Yunan ve Roma kültürleriyle karşılaşıp, yoğurulan şövalyelerin anlayış ve 

görüşleri değişmiş ve toplum yararına özverili bir şekilde çalışmaya başlamışlardır.”416 

 

Roma Kültürü, şövalyeler denen katil güruhunun geldiği Avrupa’nın temelini oluşturan, şehirlerini 

kuran kültürdür. Baş mason bunu da bilmiyor. Şövalyelerin “Doğu” da karşılaştıkları, Türk, İran ve 

Arap;  Müslüman kültürüdür. O dönemde Doğu, dinlere hoşgörünün ve birlikte barış içinde 

yaşamanın uygarlığını yaşarken; Hıristiyan Avrupa tek dinliliğin hatta tek mezhebin hoşgörüsüzlüğü 

içinde vahşi ilkelliği yaşıyorlardı. Doğuya gelince elbette biraz olsun uygarlaşmışlardır ama Baş mason 

Asım Akin ’in dediği gibi Antik Yunan ve Roma kültürü ile değil. Türk ve Müslüman kültürü ile. 

 
Masonbaşı Asim Akin’e göre, vahşi katiller sürüsü, elleri ve kılıçları Türk ve Müslüman kanları ile 

yıkanmış Haçlılar,  Doğu’dan dönünce adeta melek olmuşlar;  

“Toplumun daha mutlu bir yaşam sürebilmesi için, dini ve politik baskılardan halkı kurtarmak 

misyonları oldu. Bu özverili davranışları toplumu çok etkilemiş ve Şövalyelik sözcüğü sevecen ve 

karşılık beklemeden, özveriyle insanların yararına çalışan kişilere verilen bir ad durumuna gelmiştir. 

Böylece “Şövalyelik” sözcüğü kutsal bir anlam kazanmış ve şövalye kuruluşları Rönesans ve Reformun 

gerçekleşmesinde önemli rol oynamışlardır. 

 

Ritimiz şövalyelerin bu tarihsel gelişimini örnek almış ve çeşitli derecelerdeki olgunlaşma ve 

yetkinleşme ile beraber Kardeşlerde bir şövalyelik ruhunun geliştirilmesi amaç edinilmiştir.  

27. Dereceye ulaşan Kardeş artık kişiliğini kazanmış, kendi iradesiyle akılcı yönden iyiyi, kötüyü 

algılamış, tüm erdemleri akılcı yönden değerlendirebilecek duruma gelmiş, kısaca dinleri ve çeşitli 

görüşleri akılcı yönden değerlendirebilen olgun ve yetkin bir kişi durumuna erişmiştir.”417 

 

Nasıl bir duygudur, Yahudi-Hıristiyan Batı’nın simgelerine, Şövalyeliğe hayranlık, övgüler düzmek?  

 

Öte yandan, bilim der ki, çocuk doğduktan 6 yaşına kadar tüm kişiliği oluşur. Bir tıp profesörü olan 

Baş mason Asım Akin, bu bilimsel gerçeği anlamamış olacak ki, kişinin kişiliğini ancak masonluğun 27.° 

de kazanır diyor. Örneğin, yaşı 50’de olsa, 27. Dereceye gelmemişse, mason biraderi kişiliğini 

kazanamamış, iyiyi kötüyü, erdemleri algılayamayan, aklı gelişmemiş biri. Asım Akin, 27.° ye ulaşan 

biraderini, bir dudağı yerde bir dudağı gökte, kutsarken, gene alt derecedeki biraderlerini aşağılamayı 

sürdürmekte;   

“27. dereceye ulaşan Kardeşin artık piramitten farkı yoktur. Sağlam bir duvara, geniş bir tabana 

oturmuş, evrensel görüş kazanmış, kendi benliği ile Tanrı arasındaki köprüyü kurabilen, yani zirvesi ile 

akıl ve hikmeti, tabanı ile kuvveti, 4 kenarı ile de güzelliği nefsinde toplayabilen bir kişi durumuna 

gelmiştir.(…)   

Pek Muktedir Büyük Amir Şövalye adaylara bu bilgileri verdikten sonra onları dışarı çıkarttırır ve 

olgunlaşmış ve yetkinleşmiş Kardeşler olarak tekrar içeri aldırır.”418 
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Hadi ya… Masonlar kişiyi boyacı küpüne batırıyorlar, ham olan yetkin oluyor. Şaka gibi.  27.°  boyalı 

küpüne batıp çıktıktan sonra hidayete eren masona, artık toplum üzerinde görev verilir; aşağıladıkları 

toplumu dönüştürecekler;   

“Adaylar Mabetten içeri alındığı anda Pek Muktedir, Büyük Amir Şövalye onlara derhal yeni 

görevlerini açıklar:  

‘Öğrendiğiniz hakikatler Localarda kalmamalı, insan zekâsının toleranssızlık, taassup ve batıl 

fikirlerle mücadele ettiği dış âleme de yayılmalıdır. Siz artık insanlığın sembolik birer şövalyesi 

oldunuz.’ 

Pek Muktedir, Büyük Amir Şövalye  - Bu dereceye kadar algıladıklarınızla insanlığın yüceltilmesine 

hizmet etmenin her şeyden daha önemli olduğu görüşüne, hem düşünsel, hem de duygusal yönlerden 

ulaştınız. Siz artık isteseniz de, istemeseniz de şöhret, servet gibi dünya işlerini ikinci plana bırakıp, 

insanlığa hizmet etmek ön görüşüyle davranacak durumdasınız. Siz artık çalışmayla bilgi birikimi ve 

görüşlerinizi sürekli geliştiren, tolerans, itidal, merhamet erdemleriyle donatılmış, davranışlarını 

şerefini koruyarak ayarlayabilen, tam bir şövalye gibi davranacak durumdasınız.”419 

 

Ulus ve ait olduğu toplum ve ulus bilincini, inandığı dini; soyut, ne olduğu belirsiz bir insanlık 

yüceltilmesi karşısında yok eden bu anlayışı; masonluğun milliyet ve din düşmanı amaçlarını Baş 

mason Asim Akin, nasıl tane tane anlatıyor;  

“Piramitin açılması ile Kardeş artık erdem ve bilgileri 4 yöne, yani ırk, cins, ülke, din vb. farkı 

gözetmeksizin tüm insanlığın gelişimi yolunda yayacak ve görüşlerini uygulamaya geçirme yolları 

arayacaktır. O artık dürüstün, haklının, ezilenin yanında yer alacak, insanların haysiyetini, hakkını, 

özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini koruyacaktır. Bu görevini nasıl yerine getireceği ise olgunlaşmış 

ve yetkinleşmiş bir kişi olarak artık kendisine aittir. Her yiğidin kendisine ait yoğurt yiyişi gibi, 

bulunduğu ortamlarda karşılaştığı çeşitli olaylar karşısındaki davranış biçimine ve zamanına kendisi 

karar verecektir. Kazandığı kişiliği sonucu, her hangi bir makam veya kişiden emir veya icazet 

gelmesini beklemeyerek en uygun davranışı ve zamanını kendisi seçecektir. Görevini yerine getirirken; 

Şövalye Roland gibi ölümü, Şövalye Parsifal gibi diyar diyar dolaşmayı, yani bu amaç uğruna harici 

âlemde çeşitli ortamlar yaratarak görüşlerini açıklama ve uygulamaya geçirme yollan aramayı, hatta 

bazen Don Kişot gibi aşağılanmayı, alay edilmeyi bile göze alacak, idealinin peşinden koşmaktan asla 

vaz geçmeyecektir.”420 

 

Loca yöneticisi, o kocaman süslü ünvanlı mason, derecenin alegorisi içinde, o dönemin bir şairinin 

sözlerini aktarıyor. Şimdi sıkı durun, öfkeden ayağa sıçramayın;   

“Ne Kutsal haç, ne de O’nun (Isa) adı bizleri Türklerden koruyamıyor. Tanrı açıkça Türkleri 

destekliyor. Tek bir saldırıyla Kayseri’yi aldılar. Güçlü Asruf Kalesi de düştü. Tanrım! Ne zor bir yola 

saldın Asrufta sıkışıp kalan şövalyeleri. Türklerle savaşmak çılgınlık. Isa bile onlara karşı çıkamıyor. 

Frankları, Tatarları, İranlıları, Ermenileri yok ettiler. Bizim koruyucu Tanrımız uykuda ve Bafometz 

(Muhammed) Sultan için tüm gücünü kullanıyor. 1191 Mart ayında Memlukler son kalan Akka Kalesi 

üzerine yürüdüler. Şövalyeler ilk kente giren savaşçıları püskürttüler. Ancak sürekli saldırılar karşısında 

iç kaleye sığınmak zorunda kaldılar. Ertesi gün tüm kadın ve çocukları limandan Kıbrıs’a göndermek 

istedilerse de fırtına denize açılmaya izin vermedi. 12 Mayıs günü Memlukler yeniden saldırdı. Akka 

artık kesin olarak yitirilmişti. Halk korku içinde ve çaresizce limana koştu.  

                                                           
419

 (27. Derece Çalışma Kılavuzu) 
420

 (Akin A. , 27. Derecenin Felsefesi, 2005) 
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Kral III. Henry gemilerin büyük bölümünü alarak kaçmıştı. Sandallara doldular. İstiap haddinden çok 

sandal alabora oldu. Şövalyeler deniz kenarındaki kalelerine çekildiler. Memlûk Sultanı Eşref bir barış 

önerisi gönderdi. Şövalyeler hemen kabul ettiler. Öneriye göre; halkın mal ve mülkleriyle birlikte 

Kıbrıs’a gitmelerine izin verilmesi karşılığında kaleyi Memluklere teslim edeceklerdi. Ancak içeri giren 

100 kadar Memluk askeri kadınlara saldırınca, şövalyeler bu askerleri kılıçtan geçirdi. Karşılığında, 

28 Mayıs günü kale ele geçirilince tüm şövalyeler öldürüldü. 

 

Bu olaylar sırasında Toton Şövalyelerinin yaşamlarını hiçe sayarak gösterdikleri özverili davranışlar 

dikkati çekmiş ve 27. Derecenin alegorisi olmuştur.  “421 

 
Anımsayalım, Memluk Devleti bir Türk devletidir.  Bir Türk yurttaşının, Türkiye Cumhuriyeti’nde veya 

başka bir ülkede, Haçlı artığı, ırkçı ve seri katil Albert Pike’ın; alçakça yalanlarla yazdığı, Türklere ve 

Türk askerlerine hakaretleri dinliyor olabilmesi, daha ötesi, Felsefe anlatımı diye açıklayan yazılar 

yazabilmesi için söylenecek şey, Man kurtlaşma ve ihanet olduğudur…   

 

Man kurtlaşmış masonların, görüldüğü gibi, Baş masonluğa veya üst derecelere çıkabilenlerin önemli 

bir kısmı, üniversitelerimizde çocuklarımızı eğiten akademisyenlerdir!  

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2000’li yıllar içinde temizlendiler, en azından yasal sınırlar içinde. Peki, 

Savunma Sanayi içinde neden hâlâ varlar? Türk’e ve Türk askerine hakaret eden yapıda Man 

kurtlaşmış masonlar, hâlâ savunma sanayinde nasıl görev alabiliyor, en mahrem gizlerimizi 

öğrenebiliyorlar? Sonra da şirketlerde mason kardeşlerini kollayıp, mason dayanışması yapıyorlar.  

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Direktör, Daire Başkanı, Proje Müdürü, Ar-Ge, Tasarım, 

Üretim, Proje, Montaj müdürlükleri, mühendislikleri…  

Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletin daha ne kadar buna seyirci kalacak? 422 

 

28.° Güneş Şövalyesi     

29.°  Saint Andre Şövalyesi, Büyük İskoçyalı 

Temel Kavramlar 

Atölyenin adı Büyük Loca 

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı  

Üyelerin unvanı  

Haçlılar Patriarkı veya Işığın Büyük Üstadı 

 

Saint Andrew Şövalyesi Büyük İskoçyalı   

Geçiş kelimesi ve dokunuş   

Kutsal sözcük  

 

29.° Şövalyelik temelinde Yahudi-Hıristiyan inancı üzerinde yapılanmakta, misyonerlik faaliyeti olarak 

tanıtımı ve yüceltilmesi yapılmaktadır. 29.°, 'Büyük İskoçyalı ve Saint Andre Şövalyeliği, ya da ‘Haçlılar 

Patriarkı ve Işığın Büyük Üstadı’ olarak adlandırılır.  

 

Derece çalışma kitabından birkaç alıntı;  

                                                           
421

 (Akin A. , 27. Derecenin Felsefesi, 2005) 
422

 Türkiye’de Masonluk kitabımda ayrıntıları ile konuyu ele aldım. 
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“Masonluk, bütün dinlerin temelini oluşturan ve temelini oluşturan eski ilkel inancın temel ilkelerini 

saflık içinde öğretti ve yönlendirdi. Duvarcılık, her inancın sakinleri için uygun olan evrensel ahlak, her 

müminin adamıdır. Doğrudan insanın refahını amaçlayan bu gerçeklerden başka öğretme öğretmedi 

ve işe yaramayan intikam, siyasi amaçlar, Kabala, Hermetikçilik, Simya, Templarizm ve Cizvitler, 

yabancı amaçlarla saf ruh ve gerçek doğaya saptılar.”423 

 

29.° üzerine bir masonun hazırladığı bir çalışmadan bazı notlar; 

- “29. Derece Ritüelimiz de, önceleri tamamen Hermetism ve Simya ile bağlantılıyken, 18. Roz Kruva 

Hâkim Şapîtrinin tesiri altında kalarak benimsediği Hristiyanlık öğretilerine kısmen Hermetik, 

bilhassa Gnostik ve hatta modern masonik açıklamalar getirmiştir. 

- Bizdeki lykaafın birinci kısmında da İman: Hz. Isâ'nın “Allah’ın Devleti424, şurada burada değil, sizin 

içinizdedir. 

- İki derece arasındaki diğer bir koşutluk, ilkinde Pek Hâkimin Adayın kordonlarını takarken ve 

Belagat Şövalyesinin söylevinin son kısmında, Hristiyanlık haçını T harfine benzetmeleriyle ve 

bunun çok önceki zamanlardan kalmış, hemen her dinde anlam kazanmış, sonsuzluk ifada ecen bir 

sembol olduğunun belirtilmesiyle başlar. Eski Roz Kruva Ritüellerimiz ou harfi Tau veya Tav olarak 

açıklar (Bk. 18. Derece RitüeS, 1354 baskısı sh.30). İbranî, Fenike ve Erken Yunan alfabelerinin son 

hadi olan Tav, başta İbranilerde tam bir haçı; diğerlerinde ise, sonradan bir çarpı işaretini, yâni 

derecemizdeki Saint-Andre haçını, andırıyordu. Erken Yunan alfabesinden Klâsik Grek alfabesine 

geçilirken Tau sesi kaybolur: bilinen çapraz şekil bu sefer “Chi” sesi (Bk.EncycIopedia Americana 

madde Alphabet} ve aynı zamanca, Christos = Mesih kelimesinin baş harfi dur. Öyle görülüyor ki, 

bir T (Tav) harfi sembolizması sayesinde Roz Kruva Düz Haçından Derecemizdeki Saint - Andre 

Çapraz Haçına geçilmiş, Klâsik Yunanda bu işaret “Chi” ve bilâhare Hristos’un, derecemizde de 

görülen. Diğer bir simgesi olmuştur (Ritüel sh.29).425 

 

 32.° mason Mehmet Şevki Bayvas;  

“Hıristiyan Şeriatı, İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu söyleyebilir. Hakikat yani Hıristiyan tasavvufu ise, 

sadece Allah’ın tek, bölünmez ezeli ve ebedi olduğu, belirli bir zaman dilimi içerisinde kuvvet yani 

enerji şeklinde tezahür ettiği ve bu tezahürün, bu zuhurun “zamanın üstünde” olması itibariyle 

bitmediği, bitmeyeceği, sonsuza kadar devam edip gideceği merkezindedir. (…)   

Bizim ömrümüz de zaman içinde süresi sınırlı olduğu için, Tanrı’yı bu sınır içinde tezahür eden bir 

kuvvet olarak görürüz. Ancak O, zamanın üstünde bir enerjidir, zamanla bağımlı değildir.”426 

 

Yahudilere göre, İsa, Meryem’den doğmuştur, babası Yusuf’tur (Yakup oğlu Yusuf). Yusuf ile Meryem 

Celile yöresinde, Nasıra diye bilinen az nüfuslu, önemsiz bir yerde yaşayan orta halli bir ailedir.  

Matta ve Luka İncillerinde Hz. İsa’nın soyunun Davud’a dayandığı aktarılır. Yahudiler, İsrail kabilelerini 

birleştirecek, Kudüs’ü başkent yapacak, Filistinlileri yenip, İsrail topraklarını genişletecek Davud’un 

soyundan bir kurtarıcı gelmesi beklenmekteydi.  İsa’nın babası Yusuf 33 yaşında iken, oğlu 13 yaşında 

yetişme çağındayken ölür ve İsa doğramacılık, marangozluk işleri ile uğraşmaya başladı.  

                                                           
423

 (29. Derece Çalışma Kılavuzu) 
424

 Bu konuşmayı hazırlamış mason, tipik bir mason olarak, çarpıtmakta. Doğrusu; “Tanrının Krallığı”dır.  
425

 (Yeni İykaaf Edilmiş Saint Andrea Şövalyesi, 2001, s. 47-48) 
426

 (Bayvas, 2005) 
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Yetişkin yıllarında Yahudi bir vaaz olan Yahya ile tanışır. Yahya’nın oldukça geniş bir mürit topluluğu 

vardır ve Roma’ya ve yerli işbirlikçilerine karşıdır. Yahya, beklenen Mesih’in İsa olduğuna inanır ve 

onu su ile vaftiz eder.  Bir sürfe sonra yöre hükümdarı Antipas, Yahya’yı tutuklatır, öldürtür. Yerine İsa 

geçer.  

 

İsa, tapınağın insan eli ile yapıldığını bunu yıkıp yerine insan eli değmemiş Tanrı tapınağı yapacağını 

söyleyince, Roma işbirlikçisi Hahamlarla arasında ip kopar. Sonra, Romalılar İsa’yı tutuklar yargılar ve 

ölüm cezası verirler. İşte burada çok değişik söylenceler bulunmaktadır. En yaygın olanı, İsa’nın 

çarmıha çok bilinçli olarak, ölmeyecek biçimde çakıldığı, kısa zamanda baygın durumda indirildiği, 

kefenlenip özel hazırlanmış, kapaklı bir mezara konduğu ve gece yarısı da mezardan kaçırıldığıdır. 

Birkaç gün sonra İsa ayağa kalkacak kadar iyileşir, gizlice bazı havarileri ile görüşür (Pavlus ’un 

Korintoslular’a olan birinci mektubunda ve Yuhanna İncilinde anlatılmakta bunlar) ve daha sonra o 

yöreyi terk eder.  Gittiği yer konusunda da birçok söylence bulunmaktadır. Aslında çarmıha gerilirken, 

tepede olan kadınlardan birisinin eşi olduğu, hamile olduğu ve daha sonra Avrupa’ya kaçtığı da bu 

söylenceler içindedir.  Mason Metin Aytaç’taki İsa sevgisine bakar mısınız?  

“Denilebilir ki Hz. İsa’nın mirası sevgi, iyi huyluluk, merhamet ve alçakgönüllülüktür.”427    

30.°  Kadoş Şövalyesi 

Temel Kavramlar 

Atölyenin adı Kolej 

Başkanın unvanı  

Görevlilerin unvanı  

Üyelerin unvanı  

Büyük Üstad/Usta 

Önder - Eğitmen 

Kadoş Şövalyeleri 

Geçiş kelimesi ve dokunuş BEGOHAi – KOL, yanıtı PARASH – KOL 

Kutsal sözcük NEKAM – ADONAİ, yanıtı MENAHEM. 

 

32.° Mehmet Yılmaz Suner;  

“1118 tarihinde,  Kaos ‘tan Düzene geçmek üzere yola çıkan, Dokuz Toton Şövalyesi yarı dinî yarı 

askeri bir teşkilat kurmuşlardı. Hakikat’ in Zaferine olan inançlarını muhafaza ederek dinler arasındaki 

ortak noktaların sentezine varmışlar, bunu Batı'ya ulaştırma çabasına girmişlerdi.”428 

 

Dinler üstü yeni bir din oluşturma değilse nedir bu? Yeni tek bir din ile şu anda tüm dünyayı 

“kargaşa” içinde görüp, yeni bir düzen kurma amacı. Tek Din Tek Devlet… Bu anlayış elbette ki, ulus 

bilincine, ulusçuluğa karşıdır, yok etmek hedefindedir. 

 

Tamamen Tapınak Şövalyeleri anlayışı üstüne kurulu bir derece. Bu derecede de açıkça masonların 

kökünün Tapınakçılara dayandığı ifade edilmektedir. 

 

32.° mason Prof. Dr. Yusuf Sabit Ağaoğlu;   

“Pek Ali Büyük Üstadın emirleri üzerine…  

Bu derece Rit'in esas doktrinini tam bir şekilde ihtiva eden felsefî, metafizik ve doğaüstü düşüncelerini 

aksettirmektedir. Bunun yanında ve özellikle Fransız Grand Orient'ına429 hâkim olan siyasi görüş ve 

                                                           
427

 (Aytaç, 2004) 
428

 (Suner, EKSR Derece Tabloları, 2006) 
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kanaatlerin sızması neticesinde dereceye, daha sonra ayrıntılı şekilde değineceğimiz gibi, intikamcı, 

hatta ihtilalci bir anlam verilmeye de çalışılmıştır.  

 

Kadosh (Kadoş veya Kados) terimi Chaldee ve Hebrew dillerine özgü bir kelime olup, "Kutsal"(Holy) 

anlamındadır. Daha geniş anlamda “Kutsanmış” olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle derece “Holy 

Knight” (Kutsal Şövalye) olarak adlandırılmış olup, orijinal ismine sadık kalınarak Ritimize “Kadoş 

Şövalyesi” olarak tercüme edilmiş ve bu şekilde kullanılmıştır. 

 

İbranice ‘de “Kadoş, ayrılmış, uzaklaşmış, kendine müstesna ve mukaddes bir vasıf ve hüviyet verilmiş 

bir kimse” anlamına da gelmektedir. Arapça karşılığı; “Kutsi” kelimesi anlamına gelmekte, bu itibarla 

30. Dereceye yükselmiş bir Kardeş, diğerinden ayrılmış, imtiyazlı bir duruma gelmiş, mukaddes bir 

hüviyet sahibi olmuş, kutsilermiş bir Kardeştir. Kadoş terimi 18. yüzyıl Skoç Masonluğunda “K-H” 

olarak kullanılmış ve Olgunlaşma Ritine ilk defa “24° Beyaz ve Siyah Kartal Münevver Âmiri” adıyla 

alınmıştır. Tötonik kaynaklı olsa da, genel anlamda masonluğu etkileyen şövalyelik tarikatlarını 

temsil eden Templierlerle ilgili yüksek şövalyelik dereceleri gibi; “İntikam Derecesidir. Alınacak 

intikam, Son Büyük Üstad Jacques de Molay’ı tuzağa düşürüp idam ettiren Papa V. Clementhus ve 

Fransız Kralı IV. Güzel Philippe'e karşıdır. Bunun anlamı; “hem kiliseden hem de devletten” yani 

“hem ruhanî, hem de cismanî zorbalıktan” intikam alınmalıdır. Bu itibarla üstlenilen görev aynı, 

Mabedi beklemek gibi, kutsaldır; yani Kadoş ‘tur. Bu derecenin Templier430 etkisiyle Skoç 

Masonluğuna ilk girişi bu şekilde olmuş, 19. yüzyıldan sonra felsefî öğretiye dönüşerek, intikamın 

hedefi “cehalet, taassup, züllüme” yönelmiştir. (…)   

 

Süleyman Mabedinde Ahit Sandığı'nın konulduğu özel iç bölmenin yani; Kutsalların Kutsalının adı, 

İbrani kültüründe Kadoş Kadoşim'dir. Melik Süleyman'ın ölümünden sonra monoteizm ‘den 

(Yahve'den) hızla uzaklaşılmış, yani inanç metamorfozu süresince Süleyman Mabedi, bir pagan 

tapınağı haline getirilerek içine Baal ve Astart'ın putları ve sunakları dikilmiştir. Bu dönemde 

benimsenen politeist putlara ve sunaklara hizmetle görevli kadınlı erkekli hizmetkârların ve rahiplerin 

adı da Kadoş ‘tur. Yani Kadoş, tanrılarla ilgili bir kutsallık sıfatıdır. (…)  

 

Her basamakta İbranice ve ülke dilinde yazılan yedi fazilet Adalet (Tsedakah), İsmet (Shor-laban), 

Nezaket (Mathok), iman (Emunah), Çalışma (Hamal Saggi), Sabır (Sabbal) ve Basiret (Gehemai, Binah, 

Tebunah)'tir. Bu yönden yukarı çıkılmaktadır.  (…)  

 

‘Derecemizin Öğretisi Nedir?’ başlıklı konuşmamızın esasını oluşturan öğreti konusunda iki görüş 

vardır. Bunlardan birincisi, konuşmamızın başında belirttiğimiz Derecemizin bir ‘intikam derecesi’ 

olduğudur. Alınacak intikam, Son Büyük Üstat Jacgues de Molay’ı tuzağa düşürüp idam ettiren Papa 

V. Clementhus ve Fransa Kralı IV. Güzel Philippe'e karşıdır. Bunun anlamı hem kiliseden, hem de 

devletten intikam alınmasıdır. Çeşitli Ritüellerde olduğu gibi, bizim Rit’imizdeki Ritüelde de, iykaaf 

merasimlerinin birleştikleri ana nokta, Jacques de Molay'ın diri diri yakılması ve Templier Teşkilâtının 

fesh edilmesi, dolayısıyla Kral Philippe ve Papa V. Clementhus'dan intikam alınmasıdır.                             

                                                                                                                                                                                     
429

 Türkçesi varken; “Grand Orient”in Türkçesi “Büyük Doğu” …  Bir Üniversite Öğretim Üyesi – Hocasından, ana 
dilimiz Türkçe’ye daha özenli, daha sadık olması gerekmez mi? 

430
 Templier değil Tapınakçılar. Ama tüm masonlar tapınakçı yerine İngilizcesinden bozma templier sözcüğünü 
kullanırlar. Türkçe sevgi ve bilinçleri bu kadar. 
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Esasında Derecenin mukaddes kelimeleri olan ‘Nekam Adonay’ (intikam Yarab) ve ‘Nekamah 

Bealim’ (Zalimlerden İntikam) sözleri de ‘İntikam’ alınmasını remzetmektedir. Keza bayraklardan 

birisinin üzerinde yazılı olan ‘Deus Meum que Jus’ (Allah böyle istiyor) cümlesinin de, Allah'ın 

intikam alınmasını istediğini ifade ettiği belirtilmektedir.  (…)  

 

Bunun gibi derecenin sembolü olan ‘Çift Başlı Kartalın’ boynuna asılı olan; “Nec proditor, nec 

prodictur, innocens feret” (Ne emreden, ne emredilen masum, suçsuz ve günahsız) cümlesi dahi, bu 

manada ihtilalci düşünüşe yakın bir şekilde tefsir edilmiştir. Gerçekten bu cümleye göre, bir insanın 

‘masum’, yani suçsuz ve günahsız olabilmesi için kendisine emir431 verenin olmaması gerekir.  

Suçu yaratan, Kanun yani Devletin emridir; günahı yaratan da din kaidesi, yani Allah'ın emridir. 

Kanunu ilga edersek nasıl suç kalmazsa, din kaidesini kaldırırsak öylece günah da kalmaz. Şu halde 

insanı “suçlu” yapan kanun, yani Devletin emri, “günahkâr” yapan da din, yani Allah'ın emridir. 

Görülüyor ki, tam bir sofizm yani “safsata” olan bu düşünce tarzı devlet otoritesini tanımamaya ve 

Allah'ı inkâr etmeye müncer olmakta ve Jacques de Molay'ın öldürülmesi olayı tamamiyle ihtilalci ve 

inkârcı bir sonuca varılması bakımından bir fırsat, daha doğrusu bir bahane sayılmaktadır.”432  

 

Nasıl itiraf ama?  “Bu gibi düşüncelerin, bu gibi sızmaların Masonlukla yakından uzaktan ilgisi olamaz. 

Bu düşünceler, Masonluğun ve yüksek derecelerin manasını anlayamamış olan, belki de masonluğu 

kendi siyasi ve dini maksatlarına alet etmek isteyen bir takım şahısların hedeflerine varmak ve şahsi 

ihtiraslarını tatmin etmek için her şeye başvurmaktan çekinmediklerini ifade eder.”433 

 

21. yy ’da laik bir toplumda, sırf Amerikalı-İngiliz-İskoç şövalye artıklarının yazdığı ilkokul müsameresi 

törenlerde, 30.° ye geldi diye kişi nasıl kutsiyet kazanır? Kutsiyet kazanmak nasıl bir sözdür, laik 

düşünce ve bilim çağında? Belli ki sizin derdiniz ne özgür düşünce, ne laiklik ne de bilim! Sizin tüm 

hedefiniz, Yahudiliğin de temelini oluşturan bir din anlayışını yerleştirmek, ona göre şekillenmiş 

Mason Tarikatınızda belli düzeylere gelmiş olanları da kutsal hahamlar mı desek, rahipler mi desek 

kutsanmış olarak biraderlerine yutturmak. Yahudi-Hıristiyan dinsel örgütlenmeler ile kökten dinci 

tarikatlarda olan bir durum bu. Çok karşı olduğunuzu söylediğiniz  “kökten dinci” Müslüman 

tarikatlarında da, şeyhler, şeyhe yaklaşanlar kutsiyet kazanırlar. Sizlerin de onlardan farkınız yok…   

 

                                                           
431

 Bu nasıl bir tutarsızlık ve çelişkidir? Yazısının başında aldığım emir üzerine bu çalışmayı hazırladım dememiş 
miydi, 32.° mason Sabit Ağaoğlu 
“… emirleri üzerine…” diyor  Y. Sabit Ağaoğlu.   
Bir konuşmasında 33.° mason Mehmet Tuncay Birand;“Birader Patriark kendi seçeceğim bir konuda, 22. D:, 
öğretisi ile ilgili inceleme yapmamı emretti.” diyor! (Birand, Kaos'tan Düzene Geçişte Çalışma ve Enerjinin 
Rolü Üzerine Düş., 2005).  
Her ikisi de güzide üniversitelerimizde Öğretim Üyeleri, Profesörler. Bu nasıl bir örgüt, nasıl bir sosyal kulüp, 
nasıl insan için sevgi taşıyan bir yapı, cemiyet? Bir toplantıda, kimin ne anlatacağını, en başları rica etmiyor, 
önermiyor; “emrediyor” ve diğerleri de emirlere koşulsuz uyuyorlar. Benim bildiğim emir, yaptıkları görev 
gereği dikey sıra düzenin (hiyerarşinin), emir/komuta sistemleri geçerlidir. Askeri birlik, emniyet teşkilatı gibi 
yerlerde olur. Sivil, dernekler yasasına göre kurulmuş bir dernekte, baş mason emir veriyor ve üyeler de 
emire itaat ediyorlar.  Kendilerine verdikleri bu komik unvanlarla Patriak emrediyor, gerçek yaşamda 
Profesör olan, Türkiye’nin Üniversitesinde bilim insanı olarak kabul edilen, gençleri yetiştiren eğitmenler, 
“emir aldık, yapıyoruz” diyorlar..  Üzülmemek mümkün mü? Tehlike. 

432
 (Ağaoğlu Y. S., 2004, s. 103-113) 

433
 (Ağaoğlu Y. S., 2004, s. 103-113) 
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Dereceye yükseliş töreninden bazı kesitler: 

 

BÜ434 : (…)  Masonluğumuzun XXX. Kadoş Şövalyeliği derecesi, XIV. yüzyılda Templier435 

Şövalyelerinin attıkları temel üstüne kurulmuştur… 

BÜ : … Bir yandan da yine bu çalışmaların, sütunları her zaman gözlerinizin önünde bulunan, 

töresel Mabedinizin yapımına yaradığı da bildirildi. Bu sütunların arasındaki 

sembollerin en yücesi olarak gösterilen (Evrenin Ulu Mimarı) kavramına saygı 

gösterilmesi de size öğretildi… Şimdi sizden, bu sütunları yıkmanızı ve Mabedin girişine 

egemen olan simgeyi ayaklarınızın altına alarak, yıkıntıları üstün den geçmenizi 

istiyoruz. Haydi… Korkmadan yürüyünüz.436 … 

H437 : Kökleri tarihin derinliğinde bulunan Mason topluluğu, Templier Şövalyeleri 
tarikatının kalıntıları üstünde yeniden biçimlenmiştir. Bu Şövalyelerden bir bölümü 
Portekiz’e giderek Christe tarikatını kurdular. Bir bölümü de İskoçya’da İskoç Saint 
André tarikatı adı altında toplandılar. Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti, Kadoş Şövalyeliği 
derecesini Saint André Şövalyeliği derecesinin üstüne çıkartmakla, Kadoş Şövalyelerinin 
gerçeği aramak yolunda daha ileriye gittiklerini benimsemiştir. Kadoş Şövalyeleri 
gerçeği ararken, gerçeğin önüne dikilen bütün engellerle kahramanca savaşırlar. Hiçbir 
baskı onları yıldıramaz. Onlar, olumlu bilim, akıl ve insanlığın önüne dikilen engelleri 
yıkmışlardır.” 

  

Masonların bu derecedeki “şövalyeleri”, sütunları yıkarak tapınağa girerler; yıktıkları sütunlar nedir? 

 

32.° mason Yusuf Sabit Ağaoğlu;  

“Buna göre, Çift Başlı Kartal’ın göğsündeki üçgende yazılı olan cümle ile iykaaf merasimi arasında 

büyük bir bağlantı vardır; ayrılmış, kutsileşmiş 30. Dereceli Şövalyenin sütunlarını yıktığı Mabet 

Devlet, çiğnediği haçlı bayrak da Din değildir. Şövalye istibdada ve zulme karşı çıkmaktadır. “438 

 

Yusuf Sabit Ağaoğlu, mason ezberi içinde, itiraf ederken saklamaya, gizlemeye çalışmakta. Ne 

hikmetse, istibdadı devlet, zulmü de din olgusu ile tanımlıyorlar. 30.° çok açık; devletten ve dinden 

intikam. Bu gerçeği ne kadar saklamaya çalışırlarsa, o kadar gerçek ortaya çıkacaktır. 

 

Baş mason Sahir Erman;  

“Mason Roger Aseo;  ‘Bu doktrin en mükemmel ifadesini 30. derecede bulmaktadır; çünkü bundan 

önceki derecelerin hepsinde sadece ufkîyatay bir şekilde yapılan seyahatlerin yerine, bu derecede bir 

seyahat kaim olmakta, aday-Musa’nın Sina dağına çıkışına, İsa'nın dirilişinden sonra göğe 

yükselmesine, Muhammed'in Cebrail'in rehberliği ve yardımı ile Allah'ın huzuruna varmasına benzer 

bir şekilde- göğe ulaşmakta ve onun içindir ki ayrı, mümtaz, kutsi bir yere çıkarılmaktadır.’.”439 

                                                           
434

 B.Ü, Büyük Usta, bu derecede locayı yöneten masonun ünvanı. 
435

 Templier, İngilizce bir sözcük, Türkçesi Tapınakçılar. Masonların, Türkiye bölümünde de ele alacağız, Türkçe 
ana dil bilinci yoktur. Oysa milliyetçilik, hele Türk Ulusu için, öncelikle ana dilimiz Türkçe ile başlar. 

436
 Bu dereceye kadar anlatılan, öğretilen tüm dinler, Evrenin Ulu Mimarı diye tanımlanan yaradan dahil, sütun 
olarak betimleniyor ve adaylarca yıkılıyor. Bu dereceden sonra adaylar için masonluk tarikatından ve 
öğretisinden başka kutsal hiçbir şey kalmamaktadır. 

437
 Hatip : H 

438
 (Ağaoğlu Y. S., 2004, s. 103-113) 

439
 (Erman, Masonik Konferans, Makale ve Tebliğleriyle, 2008, s. 230) 
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Roger Aseo’nun Siyonistlerin önderlerinden olduğunu biliyoruz, değil mi? 

 

Baş masondaki küstahlığa bakar mısınız; 30.° masonu, Peygamberler düzeyine çıkarmakta, 30.° ye 

gelmeyi, Hz. Muhammet’in Allah’ın huzuruna çıkmasına benzetmekte. İslam’a göre bu sözler şirk 

değilse, küfür değilse, nedir?    

EKSR Masonluğunun Tanrı Anlayışı 

33.°  Mehmet Tuncay Birand, 22. ° anlatırken;  

“Kimi der ki ‘Allah bir nurdur’, kimi der ki ‘Allah bir ruhtur’. Kimileri de Allah’ın bir hakikat ya da bir 

adalet; kimileri de Allah’ın aşk olduğunu söylerler. Biz burada 'Allah Çalışmadır’ diyoruz; çünkü 

evrendeki düzen ve ahengi sağlamağa çalışan sınırsız güçte onun etkisini görmekteyiz."440 

 

32.° Timuçin Gökdamar;  

“Masonluğa göre Allah mefhumu, tabiat kuvveti ve hakiki kemalden meydana çıkan "Mutlak İlim”dir. 

Hiçbir dogmatik görüş ve özellikle bağnazlığa sapmadan, Tanrı kavramını bu yolda benimsemiş olan 

Masonluk bu kavramı Evrenin Ulu Mimarı deyimiyle belirtmektedir.”441 

 

32.° Haluk Kulen;  

“Bu sembolün ardında gizlenen bir gerçek var mıdır? Biz bu gerçeği algılayabilir miyiz? Şu kesindir ki, 

izafi olmayan mutlak bir gerçek vardır, fakat onu idrak etmenin imkânsızlığı, varlığı kadar 

muhakkaktır. Bu demektir ki; İnsanoğlu idrak etmekten aciz olduğu bu gerçeği, bir başka kudrete izafe 

ederek Tanrı kavramını bulmuş ve bu kavram ile idrak etme yolunu denemiş, bu yolla dinler meydana 

gelmiştir. Bilimin durakladığı yerde, bilinmeyen bir Âlem başlar özdeyişini bize bildiren Ritüelimiz, 

dinlerin, idrak edilemeyenlerin idrak edilmesine, kıvranılamayanların kavranılmasına yarayan bir yol 

olduğunu vurgulamaktadır.”442 

 

32.° Yalçın Sun Sunengin;  

“Bu duygular ile Kadoş Şövalyesi, dinin insanlar arasında bir ayırım yaratmasını reddeder. Tüm 

insanları aynı kaynaktan sudur etmiş kardeşleri olarak kabul eder.“443 

 

“Allah”, masonlara göre, mutlak ilim, enerji, çalışmak! Tanrı kavramını da insanoğlu bulmuş, yani 

yaratıcıdan gelen bir vahiy yok! 

Böyle bir açıklama ya da tanım bekliyordum, karşımıza 30.° de çıktı. Masonlara “Tanrıya inanmazlar” 

diyenler haklı çıkmıyor mu? Yüksek Şûranın 4-30 Derecelerinde görüldüğü gibi, milli anlamda 

Türklük, dini anlamda Müslümanlık ile ilgili tek bir söz, tek bir simge yoktur. Tarihteki Türk ve 

Müslümanlardan söz edildiği yerde de, kötüleme ve kâfirlikle itham var.  

                                                           
440

 (Birand, Kaos'tan Düzene Geçişte Çalışma ve Enerjinin Rolü Üzerine Düş., 2005) 
441

  (Gökdamar, 3. Mabed ve Masonluk , 2001, s. 197) 
442

 (Kulen, 2001, s. 228) 
443

 (Sunengin, 2005) 
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Beşinci Sınıf; 31.° Büyük Âmir Müfettiş,  

Masonluğun eğitiminin son derecesi 30.° . Bundan sonra Yüksek Şûranın yönetim birimleri başlar ki, 

derecelerle ifade edilmiştir. Yani seçim yok. Belirli derecelere gelenler, Yüksek Şûrayı tepeden aşağı, 

diktatörce yönetirler. 

 

31. ve 32. dereceler; Yüksek Yargılama ve Disiplin kurullarıdır.  

33. derece ise yukarıda belirtildiği gibi “Yüksek Şûra” ya da “Suprem Konsey” adını taşır. Yüksek Şûra 

33.°  meclisidir ve kendilerini “Erkânın Egemen Otoritesi” olarak sayarlar. Kendi aralarından da bir Baş 

mason ve İdari Heyet seçerler.444  

 

Büyük Locada biraderler arasında ortaya çıkabilecek meseleleri çözmek için çalışan Yüksek Haysiyet 

Kurulu bir derece özelliğini taşımaz. Usta derecesine erişmiş herkes haysiyet divanına aday olabilir, 

seçilebilir (Tüzükte bu böyledir ama Loca Yöneticisi olmamış hiç kimse haysiyet divanına alınmaz). 

Büyük Locada görüntüde de olsa bir demokrasiden söz edebiliriz.  

 

Ancak EKSR Yüksek Şûra Haysiyet Divanı’nda, yani mason hukukuna ve tüzüklere göre, masonları 

yargılama makamında ancak 31.° ye gelmiş olanlar yer alabilir. Bu dereceye geliş de, seçimle değil, 33 

tane 33.° masonun hükmü ile olur.  Vurgulamak gerekir ki, 31.° Haysiyet Divanı, 32.° ve 33.° masonu 

yargılayamaz. Onlar yargılanma üstündedirler. Öyle ya, onları bir enerji olan Evrenin Ulu Mimarı seçti.   

 

31.°  en dikkat çekici noktaları; 

- “arşiv sandığı” denen sandığın aslında Musa’nın gizler sandığı ve Süleyman Tapınağı altındaki özel 

hazine odasını temsil eden şekilde tören yapılan salonun düzenlenmiş olması (kemerler, dehlizler 

…) ve sandığın orada saklanması;   

“Taht, iki direkten yükselen bir kemerin altına ve bir gölgelik altına yerleştirilmiştir. Kemerin 

merkezinden altında eşkenar üçgen asılı durur ve siyah bir Tetractys veya Pythagoras şeklinde 

düzenlenmiş İbranice harfi YOD bulunur. (…) 

Önünde, yani Başkan'ın Batı'sında, bir kaide üzerinde duran, Arşivlerin tabutudur. (…)   

- Arşiv kutusu önünde üçgen bir ışık var, Işık üçgeni önünde Sunak var; beyaz pelüşle kaplı çift 

küptür. Cephesinde, Çapraz'ın dört kolunun birleşiminde Kartal ile Derecenin Haçı işlenir. Üzerinde 

bir Haç zırvası, Anayasa Kitabı, bir çift terazi, çizilmiş bir kılıç var. Ayakta beyaz pelüş ayak taşları 

var. Sunağın batısında, yukarıda açıklanan şekilde düzenlenmiş bir diğer üçgen ışık vardır ve 

koridorun yakınında üçüncü ve Benzer üçgen vardır.” 

- Sütunlar ve sütunların temsil ettikleri kimliklerle ilgili tören sırasında koruyucu şövalyelerin 

yaptıkları konuşmalar; 

- “Salonun Batı ucunda altı tane direk, üçü Kuzey tarafında, üçü Güney tarafında. Birinci direk, içinde 

'Alfred' kelimesi bulunan beyaz bir ipek afişini ve içinde ışınlar yayan eşkenar üçgen bir üçgen direk 

asılmış; bu bezin içinde beş puntoluk bir yıldız, üzerinde işlemeli veya üzerine bezemiştir. 

- İkinci direkte buna Benzer bir başlık ve "Sokrates" kelimesi ve üzerine defne desenli bir çelenkle 

örülü kafatası bulunur. 

                                                           
444

 Holdinglerde başta patronun olduğu Yönetim Kurulu, onların arasından da gündelik erki elinde bulunduran 
İcra Heyeti gibi. 



 

 

228 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

- Üçüncü sütun, üzerinde 'Konfüçyüs' kelimesi ile Benzer bir bayrak ve altın bir üçgen vardır ve içinde 

çakıllı bir işlemeli veya kereste vardır. 

- Dördüncü direk, 'Minos' kelimesi ile Benzer bir bayrağa sahiptir; Üzerine bir altın baltası nakış 

yapılır. 

- Beşinci direk, 'Zerdüştçü' kelimesi ile Benzer bir afişe ve üzerinde yarı siyah yarı yarıya beyaz 

işlenmiş veya üzerine süslenmiş saplı bir hançere sahiptir. 

- Altıncı sütun, 'Musa' sözcüğüyle Benzer bir bayrak ve üzerinde işlemeli veya üzerine desenli Latin 

Haçı yuvarlak bir yalın yılana sahiptir. 

- Her sütunun yanında, çizilmiş bir kılıçla onu koruyan bir Şövalye duruyor.” 

 

Sütunlara adları kazılmış bu 6 kişi için, sütunların yanındaki koruyucu şövalyeler konuşmalar yapar, o 

kişileri överler. Bu 6 ismi, masonluk ve derece içinde tanımları ile bir daha anımsayalım; 

- Alfred, Saksonların İngiltere Kralı; en bilge yasaları yazan ve en titiz yargılamayı yapan 

- Sokrat, Atinalı; Kutsal sırları bilen, doğada Tanrı'ya saygı duyan. Atina'nın kutsal bahçelerinde, 

gençlere ve yaşlılara Tanrı'nın bir olduğunu ve insanın ruhunu ölümsüz olduğunu öğreten.  Ancak 

Tanrı derken, "Areopagus'un mahkemesinde baba Apollo, Ceres ve Kral Jüpiter yasalarına göre 

karar verir.   

- Konfüçyüs, Çin bilgesi; antik Çin halkına, birçok yapraklı doğa kitabının sayfalarında, sonsuz 

harflerle Tanrı'nın parmağı tarafından kazınmış olan büyük yasaları okuyan ve yorumlayan. Adalet 

vurgusu içinde.   

- Minos, Grit adasının yasa koyucusu. 

- Zeus, Baba;  Yasa koyucu ve yargıç olarak anlatılır. Şu söz bakar mısınız?   

- “Kardeşlerini yargılamayı kendisi üstlenen kişi, kendisini Tanrı'nın ayrıcalığıyla giydirir.” 

- Bu derecede masonlar, yargıç yetkisine bürünüyorlardı ve bu sözlerle tanrılaştırılıyorlar aynı 

zamanda. Ben mi yanılıyorum? 

- Zoroaster, Perslerin yasa koyucusu Kralları.   

- Musa, İsraillilerin lideri ve avukatı. Eskiçağ Ejdesinin gizemleri ve bilgeliğiyle başlar ve bunlara göre 

İsrail'in itaat ettikleri yasaları dikte eder, Yargı Tanrınındır der. “445  

  

Bu altı isim, yaratıcının temsilcileri olarak sunulur ve getirdikleri kuralların, öğretilerin, Tanrının kelamı 

olduğu ifade edilir. İsimleri incelediğimizde,  

- Pagan inancında bilgeler;  Sokrat, Konfüçyüs, Minos 

- Pagan inancında krallar, Alfred,  Zoroaster  

- Yahudilerin Peygamberi Hz. Musa.  

- Temsil ettikleri uluslar; İngiliz, Çin, Pers, eski Yunan ve İsrail (Yahudi) 

- Gerçekte ise, 6. Sütunda kazılı Musa hariç, hiçbirisinin peygamberlik savı olmamıştır, onların 

izleyicileri de, bu kişilerin sözlerini Tanrı,” tek ve mutlak yaratıcı” sözleri olarak almamışlardır.  

 

O zaman, bu kişilerin Tanrı kelamı getirenler oldukları ifadesi, ne pagan dinlerde ne de Semavi 

dinlerde söz konusu olmayıp, Mason Tarikatı’nın dinsel öğretisi olarak görülmektedir. Yalnız, semavi 3 

dinin de, tek ve mutlak Tanrı’nın temsilcisi olarak kabul ettiği Yahudilerin peygamberlerinden Hz. 

Musa’nın, 6. ve son sütunda ismi kazılmış, onun adına söylev verilmiştir.  

                                                           
445

 31. Derece Ritüeli 
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Bu da gösteriyor ki, mahkeme ortamı olarak betimlenen 31.° ‘de “Yargıç” olarak tanımlanan mason, 

bu 6 kişinin öğretilerine göre yargılama yapacaktır.  Sonuncu isim Hz. Musa olarak, Yahudilik ile 

sonlandırılmış, Hz. İsa ve Hz. Muhammet yok sayılmıştır!  

 

Gene bu derecenin töreni içinde, başkanın söylevlerinde şu ifadeye dikkat çekmek isterim; 

“Bu nedenle, düşüncelerinizi evrensel ve hayırsever Yaratıcı ‘ya ve Baba'ya, …” 

 

İslâm dininde, yaratıcı için “baba” tanımı yok? “Baba, oğul ve kutsal ruh” Hıristiyan dininin yaratıcı 

üçlemesi içinde. Bir de Zeus Baba? 

 

31.° tablo açıklamasında bakın ne diyorlar;  

“Çift başlı beyaz kartaldan anlaşılacağı üzere bu derecenin rengi beyazdır. Bu dereceden itibaren 

Beyaz Masonluğun başladığı kabul edilir. Beyaz lekesizliği, günahsızlığı ve masumluğu ifade eder. 

Beyaz renk aynı zamanda, İlâhî Hikmet’in ve adaletin de sembolüdür. Özellikle adaleti sağlayacak ve 

dağıtacak kişinin lekesiz, günahsız ve masum olması şarttır. Fizikte bütün renklerin beyazda birleştiği 

ve kaynaştığı kabul edilir. 

Benzer olarak, mavi, kırmızı ve siyah masonluk da zirvede, beyaz masonlukta birleşir, kaynaşır. Ancak 

beyaz, bir taraftan bütün renklerin toplamını, diğer yandan da bütün renklerin ret ve inkârını, yani 

renksizliği temsil eder. Bundan dolayı da, hem renkler serisinin, yani hayatın başlangıcını hem de aynı 

serinin, yani hayatın sonunu remzeder ki, bu da, her sonun bir başlangıç olduğunun ifadesidir.”446 

 

31. Derecedeki biraderlerinin mutlak hür olduklarına, hiçbir etkinin altında kalmadan karar 

vereceklerine inanır ve savunur masonlar. Oysa temel hukuk kuralları çok açık göstermektedir ki, bir 

buyurgan yapı ve kişinin altında görev yapan, hiçbir zaman adil olmak konusunda Hür olamaz.  

 

31.° mason, 32.° ve 33.° ye erişebilmek için 33.° masonlar ne derse onu yapar. Çünkü yükselme 

kararları,  33 tane 33.° masonun dudaklarının arasındadır. Ters bir bakışta bile işi biter, ölene kadar 

31.° de kalır!  

 

Baş mason Sahir Erman; “İşte 31. Derece, bu dereceye yükselmiş olan Kardeşten böylesine bir 

insanüstü kudrete, böylesine tam ve mükemmel bir hürriyete sahip olmasını istemekte ve ona 

güvenmektedir. Bu hürriyeti elde etmek için bu Kardeş esasen gerekeni yapmış, 30. Derecedeki mistik 

merdivenden çıkıp inmek suretiyle yedi kere fazıl ve yedi kere âlim olduğunu ispatlamıştır. Şimdi bir 

adım daha atılmakta ve Kardeşini dahi muhakeme ederken, Kardeşi hakkında dahi hüküm verirken 

aynı şekilde hür olabileceğini ispatlaması kendisinden istenmektedir.”447 

  

                                                           
446

 (Suner, EKSR Derece Tabloları, 2006) 
447

 (Erman, EKSR 31. Derece Üzerine Açıklamalar, 1990, s. 16) 
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Altıncı Sınıf;   32.° Ulvî Sır Ali Prensi / Krali Sırrın Yüce Prensi   

32.°, Hıristiyan şövalyelik derecesi ve Kadoş derecelerinin üçüncü ve sonuncusudur. Kadoş şövalyeleri, 

Tapınakçıların meşru ardıllarıdır. Amerika Güney Yetki Alanı ve tüm Yüksek Şûralarca 32.°  için kabul 

ettiği ismi;  “Kraliyet Sırrının Yüce Prensi”  (Sublime Prince of Royal Secrets) iken Türkiye’de Hür 

Masonlar, Ulvi Sırlar Prensi demişler. Kraliyet ile ilişik olan bir dereceyi, ulvi gösterme çabasının 

altında ne var, neyi gizlemeye çalışıyorlar?  Demokratik Dünya’da ‘kraliyet’ derken hangi Krallığı kast 

ediyor Baş mason ve biraderleri?  Buyursunlar yanıt versinler… 

  

Bu dereceye yükselme törenden bazı kesitler;   

“Büyük Tanrıya, yalvaracağımızı, kusursuz bir şekilde algılayabildiğimizi ve neler yapmamız 

gerektiğini bildiğimizi; Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla lütuf ve güce sadık kalarak yerine 

getirdiğimizi bildirin. 

33. İskoçya Yüce Konseyi, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Son Derecesi adına, şimdi Ünlü 

Kardeşler ilan ediyorum; dünyanın her yerinde kabul edilebileceklerine göre,  ... Tam Hıristiyan 

ismim ile Ulvi Âli Sır Prensleri, St. Andrew Şövalyeleri ve Holy Treasure'in Sadık Koruyucularını 

oluşturdum.”448 

 

İsa, Peygamber değil. Bu açıkça ifade ediliyor, Yahudi inancındaki Mesih! 

 

“Tarikatımıza üye olan Kardeşlerimiz, Kutsal Hazinenin Kraliyet Sırrının ve Sadık Koruyucusunun Yüce 

ve Cesur Prensi olarak bilinirler. Kabul üzerine St. Andrew bir Şövalye alır. Bu kadar yüksek bir onuruna 

layık olmak için, özellikle "Yüce ve Soylu Prens" sözcüklerine - bağlı olarak sonuna kadar yaşamak 

zorundasınız. "Yüce" ve "Prens" kelimeleri anlam bakımından birbiriyle yakından ilişkilidir. Birincisi, 

seçkin ve mükemmeli olan kişiyi temsil eder ve ikincisi aslen başta olmak üzere, yüksek soyluluk 

unvanı olarak kullanılır.”449 

   

Dikkatinizi çekerim, 31, 32 ve 33 derecelerde artık Felsefe, Tarih vs. vs. inceleme yok (aslında hiçbir 

derecede Felsefe ve Tarih yok); EKSR yönetimi var. Yönetim, yani masonluğun erkini elinde tutan 

masonların bu derecelerinde verilen unvan ve mesajlar çok açıktır. 30.° de devlet ve din sütunlarını 

yıkan masonlar, 32.° de “Ulvi Âli Sır Prensi” derler, aslında Krali Sırrın Yüce Prensi… 

 

33.° Orhan Sağcı; 450 “33 Dereceli Hâkim Büyük Umumi Müfettişler ritimizin hâkim ve muhafızıdırlar. 

32. derecedeki Ulvi Sır'ı (Krali451 Sırrı) remz eden Üçüncü Mabet ancak onların sevk, idare ve gözetimi 

altında inşa edilebilecektir. Bu Mabedin nasıl olacağı da Ritüel ‘de açıklanmaktadır. Bu Mabet 

"insanlar arasında akıl ve hikmetin, adalet, ilim ve sevginin hakiki hükümranlığını" gerçekleştiren bir 

mabet olacaktır. Ulvi Sırrı (Krali Sırrı) anlayabilmek, ona ulaşabilmek için 32 dereceli bir Masonun 

belirli görevleri yerine getirmesi, belirli çalışmaları yapmış olması gerekmektedir.”452 

                                                           
448

 32. Derece Ayin Erkân kitabından 
449

 32. Derece Ayin Erkân kitabından 
450

 Ulvi Sır yazan her yerde biz yanında Krali Sır ekledik. Bizim yazdığımız, yani EKSR’nin başları ve patronlarının 
yazdığı gibi okunmalı. 

451
 Masonların dil kurallarını bilmeden, yalap çalap sözcük uydurma meraklarından b.r örnek daha. Türkçe de 
‘krali’ diye bir sözcük yok.  

452
 (Sağcı, 2007) 
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3. Tapınak, Yahudilerin Büyük İsrail devletini temsil ettiğini daha önce söylemiştik.  

 

“1. Nur'un Askeri "Soldier of Light": Kendisini aydınlatmak, okumak araştırmak, fikrini hür hale 

getirmek ve edindiği bu bilgilerle başkalarını aydınlatmak ve eğitmek  (…) 

 

2. Hürriyetin Askeri "Soldier of Freedom": Diktatörlüklere karşı gelmek, düşünce ve fikir hürriyetini 

sağlamak için çaba göstermek, serbest oy hakkına saygı göstermek. (…)  

 

Belirli konularda fikrini hür hale getiren Masonun görevi artık bu fikirlerini harici âlemde yaymaktır, 

yani bir öğretmen olmakdır. Bu görev dünyadaki bütün diktatörlükler yıkılıp, dünyadaki her insan 

hür hale gelinceye kadar devam edecektir. 

 

3. Gerçek Dinin Askeri "Soldier of the True Religon”: Ölene kadar insanların ruh ve vicdanları üzerine 

yapılacak ruhani zulmün amansız düşmanı olmak. İnsanların hür düşüncelerini ortadan kaldırmaya, 

onların düşünce ve kanaatlerini esir almaya yönelik dini fanatiklerin (İster Hristiyan, ister Musevi, ister 

Müslüman olsun) ve sosyal sınıfların baskılarına karşı çıkmak.(…) 

 

4. Halkın Askeri "Soldier of the People": Hileli ve uygun olmayan yollardan güç kazanmaya çalışan 

ehliyetsiz ve muktedir olmayan kişilerin eylemlerini etkisiz hale getirmeye çalışmak. (…) 

 

5. İskoç Ritinin Askeri ‘Soldier of the Scottish Freemasonry’: Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti’nin bir 

üyesi olarak Masonluk görevlerini sadakatle, gayretle ve dakik olarak yerine getirmek. Üyesi 

bulunduğu Ritin toplantılarına çok önemli bir mazereti yoksa mutlaka katılmak ve devamsızlık 

yapmamak. Önemli bir mazeret nedeni ile katılamadığı toplantılarda hasenat kesesini unutmamak. 

Kayıtsız, ilgisiz ve tembel Kardeşleri aktif hale getirmek için teşvik etmek. Mensubu bulunduğu 

Atölyenin başarısı ve ilerlemesi için Riti’nin ulvi gayeleri çerçevesinde hareket etmek. 

 

Yukarıdaki görevleri yerine getiren, kendi cüzi, fakat artık hür iradesi ile kendini yeni baştan 

yaratabilecek olan insan, gerçek yaratıcı gücü elde etmiş olacaktır. Bu gücü sayesinde ilim alanında 

sınırları zorlayacak, din sahasında belirli bir kateşizmin, yani şeriatın sınırlarını aşacak, bütün 

dinlerin ortak temelini teşkil eden Gnose'yi, yani gerçek irfanı bulacaktır453. ahlak alanında 

menfaatin dar kalıplarını aşacak, asıl menfaatin ahlaklı davranmak olduğunu, ahlak kaidesini 

uygulamakla aklın emrini yerine getirdiğini anlayacaktır. 

 

Ve işte o zaman, bu insan bir başka şeyin daha farkına varacaktır. Kendi çapında yaratıcı güce malik 

olan, büyük kısmı itibariyle hür bir iradenin sahibi olduğu için kendisini yeni baştan yaratabilecek 

gücü, bütün kardeşlerinin yardımı ile elde eden 32 dereceli Kardeşler başkalarının da aynı güce malik 

olabilmeleri için çalışmak, kendine yapılmış olan yardımı, o da başaklana yapmak zorunda olduğunu 

öğrenmiş ve anlamış olacaktır.“454 

 

 

                                                           
453

 Dinlerin işbirliği, dinlerin ortak temeli gibi sözler bana emperyalizmin alçak ve hain fetö ve çetesinin 
savunduğu fikirlerdir. Masonlarla ortak paydaları. 

454
 (Sağcı, 2007) 
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Biz ancak Türk Ulusunun ve Onun daimi Başkomutanı Mustafa Kemal’in askeri oluruz. Ulus bilincimiz, 

milli kimliğimiz bunu emreder. Bunun dışında birilerinin askeri olan, kendisine “Prens” unvanlarını 

hak görenleri de, ulus ve din anlamında, milli kimlikten çıkmış, Batı emperyalizmi işbirlikçisi sapkınlar 

olarak görürüz. 

 

Kraliyet Gizlerinin Yüce Prensinin görevlerine bakalım; 

- 32.° mason, artık bir askerdir. Dikkat edin, bir sivil toplum kurumu olduğunu savlayan bir yapı, üst 

derece üyelerini artık “asker” olarak nitelemekte.   

- “Gerçek din”! Bir Müslüman için gerçek din İslâm’dır. Oysa masonlar tüm dinlerin üstünde bir din 

tanımlamaktalar. Bizim anladığımız anlamda, dinsiz olduklarını açıkça söylüyorlar. 

- Bir Türk, ancak Türk Ulusunun ve Mustafa Kemal’in askeri olur. Benim anladığım milliyetçilik 

budur.  

Oysa masonların 32.° mason “İskoç Riti’nin Askeri” oluyor. Milliyetçiliğe ihanettir bu! 

- “Bu görev dünyadaki bütün diktatörlükler yıkılıp, dünyadaki her insan hür hale gelinceye kadar 

devam edecektir.”  

- Bir düşünelim bakalım; Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laik bir Cumhuriyet olduğuna göre, 

Türkiye’de bir diktatörlük yok. O zaman Türkiye’de masonların yıkmaktan söz ettikleri diktatörlük 

hangisi?  

- Türkiye’nin bağımsızlığının ve vatanının korunması, Türk Ulusunun gelişmesi, özgürlüğü, eşitliği, 

insanca yaşaması gibi kavramlar, masonların umurunda değil.  Onların amacı, İskoç Riti’nin 

askerleri olarak, Dürzi-Yahudi-Hıristiyan köklerden uydurdukları bir dini dünyaya egemen kılmak; 

tüm devletleri, diktatörlük diye karalayarak yıkmak; Beyaz adamın, Batı emperyalizminin mason 

tarikatı erki altında tüm dünyaya hükmetmesini sağlamaktır.  

- Yukarıda yazılanlar baştan aşağı siyasettir. “Biz siyaset ile ilgilenmeyiz” diye ısrarla söyleyen 

masonlar, EKSR tüm derecelerinde bir siyasi hedefi adım adım biraderlerine öğretmekte, 

içselleştirmekte; sonra da toplumları kendi siyasi hedefleri doğrultusunda değiştirmek üzere, 

kendilerinin harici âlem dedikleri, gerçekte Tarikatlarının dışında tepeden baktıkları toplumu 

değiştirmek ve yönetmek. 

 

33.° Sertel Aküren;  

“… Bu arada, gayretli, heyecanlı, istekli ve şevk içinde davranarak, ilgisi azalan Kardeşlerimize, 

Ritmimizin ulvi gayesi istikametinde her zaman telkinde bulunmak, teşvik ve aktive etmek için, İskoç 

Riti Masonluğun, birer askeri olduğumuzu ve bu dünya da yaşama sebebimizin, tüm bu görevleri 

yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu bilmeliyiz.”455 

 

“İşte şimdi bizlere düşen görev: Masonluğun yüksek bir fikir birliği ve felsefi bir beraberlik olarak, 

tekâmül yollarında, uzun ve meşakkatli adımlarla yürümekte olan insanlığa, asırlarca nasıl çalışarak 

yol göstermekte olduğunu, ışık tuttuğunu, geleceğin o insanlarına gösterebilmektir. Bugünkü 

dünyamıza bakarsak, bunun bir ütopin olmadığını, insanlığın artık ortaklaşa paylaştığı insan haklan, 

fikir özgürlüğü, uluslararası adalet anlayışı ve banış gibi daha pek çok yüksek düşüncenin, yaklaşık 300 

                                                           
455

 (Aküren, 2007) 
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yıldan beri, her ulustan milyonlarca Mason Kardeşimizin, mütevazı, sessiz, sabırlı ve inanç dolu 

çalışmaları ile ve Masonik fikirlerini yaymaları sayesinde, gerçekleşmiş olduğunu görürüz. 

Evet, şimdi hedefimiz Üçüncü Mabedin inşasıdır. Bilgelikle bezenmiş otorite olan Kral Süleyman'ın 

inşa ettiği ve Babil Kralı Nabukadnezar'ın yıktırdığı birinci, tüm erdemlerle güçlenen düşüncenin 

simgesi olan Yahuda Prensi Şaşbatzar'ın, yani Zorababel'in inşa ettiği ve Romalıların yıktığı 2.inci 

mabetten sonra, bu 3.üncü Mabet, Masonların, yani bizlerin, gayret ve çalışmalarımızla, elbirliği ile 

er ya da geç, kesinlikle inşa olunacaktır.”456   

 

Buyurun masonlar, Mason İmparatorluğu kurmak için Yahudi Tapınağı yapmaya gidin. 

 

Bir Türk olarak ant olsun ki, bu hayali tapınağı size yaptırmayacağız.  

Türk ve Müslümanlar olarak atalarınıza da yaptırmadık, bundan sonra da yaptırmayacağız!  

 

Devam edelim 33.° masonu okumaya;  

“Bu Mabet, bütün dünya da insanlar arasında akıl ve hikmetin, adalet ve sevginin, sulh ve sükûnun, 

yüksek ahlak anlayışının ve çok yüksek bir uygarlığın, gerçekten hükümran olduğu, İnsanların yalnız 

dünya da değil, gelecekte, dünya dışına yayıldığı mekânlarda da, hükümran olacağı Büyük Mason 

İmparatorluğunun bir Mabedi olacaktır. Böylece içimizdeki İlahi Nuru bularak, hür fikirli, hür 

vicdanlı, kavrama yeteneği yüksek ve hür olan bir insan olabileceğimizi anlamaktayız. Ve başkalarını 

da, kendimiz gibi, aydınlatabileceğimizi idrak etmekteyiz.”457 Bundan daha açık bir ifade olabilir mi? 

Mason Tarikatı’nın; “Büyük Mason İmparatorluğu”…  

  

32.° ye yükseliş töreninde aday gene diz çöker, Baş mason kılıcını çeker, adayın omuzuna dokundurur;  

“Benim başkanlık görevim olan güçlerim sayesinde, Andrew Kraliyet Şövalyesi ve Kutsal Ruh ‘un Sadık 

Koruyucusunun Yüce ve Prensi'ni kabul ediyorum, kabul ediyorum ve kabul ediyorum. Kutsal 

Hazine.(…) 

 

Adayın omuzu kılıcının bıçağı ile üçüncüsü. 

Kalk Sir… Sadece Hıristiyan ismi.   “ 

 

Her adayın bir Hıristiyan ismi vardır ve artık o isimle çağrılacaktır.   

Bu derecede masonun milli olduğu kadar, adını veren aile kimliği de silinmiş, Yahudi-Hıristiyan Batı ile 

bütünleşmiştir. Gelinen aşamada,  mason birader, Yahudi-Hıristiyan Batının kültür, ekonomik ve siyasi 

ajanıdır artık. 

  

                                                           
456

 (Aküren, 2007) 
457

 (Aküren, 2007) 
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Yedinci Sınıf; 33.°  Büyük Genel Müfettiş ve Hâkim Büyük Genel Müfettiş  

Yönetimsel   

33. derece, EKSR en üst ve sonuncu derecesidir. Yüksek Şûra olarak tarikata adını veren 33.° derece, 

EKSR Yüksek Şuranın tek yönetim ve yetki organıdır. Yüksek Şûra üyeliğine geçebilmek için, 32. 

derecede en az iki yılı geçirmek ve Yüksek Şûrada yapılan oylamada herkesin onayını almak 

gerekmektedir. Bir olumsuz oyun çıkması durumunda, üye, gerekçesini açıklar; gerçekçe çoğunlukla 

yerinde görülmezse aday onaylanır ve 33.° ye geçer. Olumsuz oylar birden fazla olursa, öneri bir yıl 

ertelenir.  

 

Yüksek Şûranın dört farklı nitelikli üyesi vardır: 

 

- Etkin (Aktif) Üyeler: En fazla 33 kişi olur, üyeliği 80 yaşına kadar süreklidir (isterse 75 yaşında da 

ayrılabilir).  Yüksek Şûrada oy kullanabilmek ve Yönetim Kuruluna seçilebilmek hakları Etkin 

üyelere mahsustur.  

- Eski Etkin Üyeler: Yaş veya sağlık sebepleriyle aktif olmaktan çıkanlardır, sayı sınırlaması yoktur.  

Ölene kadar geçerlidir. 

- Şeref Üyeleri: Yüksek Şûra masonluk dışında, başarıları, bilimsel, kültürel çalışmalarıyla ün 

kazanmış 33.° Türk veya yabancı masonlara "Şeref Üyesi" payesi verilebilir. Sayı sınırlaması yoktur. 

- Kıdemli (Agreje458) Üyeler: 32 dereceli masonlar arasından seçilirler, Etkin Üyelerin seçimi ve 

kabulü dışında, Yüksek Şûranın tüm toplantılarına katılırlar ancak oy kullanamazlar. Sayı 

sınırlaması yoktur.  

- Yüksek Şûra 7 kişilik Yönetim Kurulu tarafından en üst düzeyde yönetilir; Baş mason (hâkim büyük 

amir),  Baş mason yardımcısı (kaymakamı), nazır biraderler, büyük şansölye, büyük üstat kâtibi, 

hatibi, hazine hasenat emini. Üç de doğal üyesi vardır;  önceki Baş mason, önceki kâtip ve hazine-

hasenat. 

- Yasalara göre, 'Türkiye Fikir ve Kültür Derneği" adını taşıyan bir dernek olarak çalışmaktadır.459 

İçrek Anlamı   

Toplantı salonu,  konsey odası olarak düzenlenir. Bu tören de diğerleri gibi komik ve akıl dışı senaryo 

ile oluşturulmuştur. Odada,  iskelet kemikleri, kafatası, uyluk kemiği bulundurulur. Bir demir kazan 

içinde erimiş kurşun havası veren bazı sıvılar vardır. Adayın, sanki elini, erimiş kurşun ile yıkıyormuş 

gibi, bir gösteri yapılır. Aslında elbette kazanda erimiş kurşun söz konusu değildir. Bütün üyeler aynı 

şekilde Egemen Büyük Kumandanı diz çöker ve Tanrıya dua ederler; 

"Göksel saflığınızdan tahtınızdan dünyanın tüm halklarını gören, dünyanın Işık, Yaşam ve Yüce 

Mimarın Babası olan büyük ve ebedi Tanrı'yı duymaktan ve sizden önce değersiz kullarınızın dua ve 

duygularını dinleyin. Kalplerimize Sonsuz Sözün bilgisini kazın ve kurumumuzun amaçlarının erdem ve 

adalet ilkelerine tabi kılınmasına izin verin. Tanrım, bizi kötülerden tuzaklarından savun! Bizi 

düşmanlarımıza karşı koruyun ve bize karşı karşı koyanlara karşı güç verin; şeref ve şeref için, şimdi ve 

sonsuza kadar sizin kutsal ve güçlü adınıza atfedilir. Âmin! Âmin! Âmin!" 

                                                           
458

 TDK sözlüğnde karşılığı yok. Fransızca, Fransız eğitim sisteminde belli düzeye erişmiş öğretmen. Biz kıdemli 
sözcüğünü kullanacağız. 

459
 (Erman, 35.35. Avrupa Hâkim Büyük Amirler Konferansı Brüksel, 2008, s. 239-241) 
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Konsey Odası Merkezinde, Birinci Ahit ve İkinci Ahit ile kılıç bulunması gerekir. Derecenin bilgileri 

içinde, 33.° EKSR anlatılırken, bir Yüksek Şûranın ancak 9 tane 33.° mason tarafından kurulabileceği, 

bunlardan hepsinin Hermetism-Dürzi-Yahudi-Hıristiyan karışımı masonların “Gerçek Dinine” inanlar 

olması gerektiği zorunluluktur.  Bu derece masonların yönetim karargâhıdır.    

 

33’lerin başı mason, 33. derecenin oluşturulmasında etkisi olan Prusya Kralı II. Frederik’ olarak, O’nu 

temsil ederek töreni yönetir. Tüm masonluğun birçok derecesinde olduğu gibi,  Haçlı Ordularının 

temsili ve Tapınakçı Şövalyelerin öğretisi üzerine kuruludur. Yüksek Şûra yönetimini temsil eden 33.° 

masonlar, tamamen Prusya Kralı’nın liderliğinde Haçlılar ve Tapınak Şövalyeleri unvanları ile 

donatılırlar.  

Diğer derecelerde olduğu gibi,  Türklükle ve Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Amaç da 

milli ve dini kimliğimizi yok etmektir. 

 

Mü460 : Sana geçiş kelimelerini vereceğim. 

P : Başlayın. 

Mü : De Molay 

P :  Hiram Abiff. 

Mü : Prusya’nın Friedrich ‘iyim. 

p : Konsey Odasına ilk girdiğinizde ne gördünüz? 

Mü :  Yücelerin Yücesinin İnanılmaz Adı. 

p :  Konseyimizde neden görünüyorsunuz? 

Mü :  Sipariş ve yetki, Adalet ve Hisse Hakkında kurulduğu gibi, Yüce Varlık'ın arama 
gözünden korkmamaktayız ve aynı zamanda, bizzat varisinde hareket ettiğimizi de 
hatırlatmaktan korkuyoruz. Aynı zamanda, koruma ve destek için bu kaynağa 
bakmamız ve yalnızca gerçek ve yaşayan Tanrıyı ibadet etmemizi öğretiyor. 

p : Konseyimizdeki İskeletler, Kürekler, Kemikler ve ateş lambalarının anlamı nedir? 

Mü :  Atalarımızın Katliamını Binlerce Şövalyemizi ölüme getiren Fransa Kralını ve diğerlerini 
aklımıza getirmek. 

p : Neden bir Kılıçla silahlandırılmışken yas görüyorsun? 

Mü : Kaybı için yas tutmak ve ölümlerini intikam almak için hazırlıklı olmak. 

p : Bu dereceyi kim kurdu? 

Mü : Ünlü Kardeşim, Brunswick’ten Friedrich, Prusya Kralı. 

P : Hangi amaca yönelik? 

P : Konsey Odasına ilk girdiğinizde ne gördünüz? 

 : Yücelerin Yücesinin İnanılmaz Adı. 

 : Konseyimizde neden görünüyorsunuz? 

Mü : Sipariş ve yetki, Adalet ve Hisse Hakkında kurulduğu gibi, Yüce Varlık'ın arama 
gözünden korkmamaktayız ve aynı zamanda, bizzat varisinde hareket ettiğimizi de 
hatırlatmaktan korkuyoruz. Aynı zamanda, koruma ve destek için bu kaynağa 
bakmamız ve yalnızca gerçek ve yaşayan Tanrıyı ibadet etmemizi öğretiyor. 

p : Konseyimizdeki İskeletler, Kürekler, Kemikler ve ateş lambalarının anlamı nedir? 

Mü : Atalarımızın Katliamını Binlerce Şövalyemizi ölüme getiren Fransa Kralını ve diğerlerini 
aklımıza getirmek. 

P : Neden bir Kılıçla silahlandırılmışken yas görüyorsun? 

                                                           
460

 Müfettiş : Mü, Prens : P, 
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Mü :  Kaybı için yas tutmak ve ölümlerini intikam almak için hazırlıklı olmak. 

P :  Bu dereceyi kim kurdu? 

Mü :  Ünlü Kardeşim, Brunswick’ten Friedrich, Prusya Kralı. 

P : Hangi amaca yönelik? 

Mü : Malta'ya olan nefretimizi ve düşmanlığımızı düzenlemek, uygun kanalı izleyerek gayret 
ve istekliliğimize rehberlik etmek ve Kurumumuzun şeklini belirtmek. 

P : Malta Şövalyelerine olan kin ve muhalefetin sebebi nedir? 

Mü : Şövalyeler Tapınaklarının en büyük kısmının imha edilmesinden sonra Fransa Kralı, 
Papa Clemens'le birlikte 5. zengin malları, şimdi Malta Şövalyeleri olarak adlandırılan 
Kudüs Şövalyeleri şövalyelerine verildi. Sahip olduklarımızın bir parçası olan bu adadan 
ve Akdeniz'deki diğer birçok yerden; Zulüm ve haksızlıkla bizden alınan malları teslim 
etmeyi reddettikleri için. (…) 

P : İskeletin Tarikatın ilkelerini elinde tutmasının nedeni nedir? 

Mü : Tarikat içinden hain olan ve almış oldukları Yükümlülüğü kaybeden kimselerin 
alacakları ölüm cezasını belirtmek için, sancaklarımız altında savaşanlara, fetih 
etmeleri veya başarısızlık durumunda asil olarak yok olmaları gerektiğine dikkat 
çekiliyor “461 

   

Bakar mısınız, kan, intikam, ölüm, ölüm cezası…  

 

EKSR en son derecesi ve Yüksek Şûra yöneticilerine verilen görev, Tapınakçıların kavgalarının 

sürdürülmesi ve mallarının geri alınması.  

 

Elbette bu alegoriler içinde birçok gizlenmiş mesaj bulunmaktadır. Bu mesajları en temel şekliyle, 

Masonların hedefi, aynı ataları Tapınakçılar gibi, dünya egemenliğini ele geçirmektir.   

 

Toplantı kapanırken en kıdemli Baş masonun elini kaldırarak söylediği şu sözlere bakalım;  

“İsraillin Kutsal Bir’i ve İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un, En Yüce ve Güçlü Tanrısı, bizleri şimdi ve 

sonsuza dek kutsamanı diliyoruz. “  

  

En üst derecenin bitiriliş sözlerine bakar mısınız?  Bütün derecelerde kutsal sözcükler, vuruş sayıları 

(sert bir zemine vuruş), tanışma işaretleri bulunmaktadır. Kutsal sözcüklerin hepsi Yahudi dininde ve 

İbranilerin tarihinde anlamı ve mesajı olan İbranice sözcüklerdir. 

 

Dereceler yükseldikçe, Tapınak Şövalyelerine bağlılık iyice ortaya çıkmakta; Yahudi-Hıristiyan 

öğretinin altında, Mezopotamya’nın çok tanrılı inanç sistemlerinden simgeler ve mesajlar taşıyan bir 

Yahudi Tarikatı Essenilerin inançları baskın olarak gözükmektedir. Görüldüğü gibi, masonlukta, Asur 

çok tanrılı inançları, Esseni tarikatı, Yahudi-Hıristiyan dinlerinin bütünleşik katmanları, eski Mısır 

öğretileri bulunmakta; İngiliz, İskoç, Fransız ve Alman uluslarına ait kültürel ögeler yer almakta. 

 

 4-33 dereceler arasında zaman zaman vurgulanan İsrail’in kurtarılması, İsrail’in yüceliği ve en 

sonunda da İsrail’in Tanrısına övgüler düzüp, kutsanma dilemekteler;  

                                                           
461

 33. Derece ayin erkân kitapçığı. 
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“Ben, ... Şövalye Kadosh ve Kralın Sırrının Prensi, kutsal şeref sözümü için ciddi taahhüt eder, çok 

merhametli, egemen, güçlü ve Cennet Yüksek Mimarı olan Ebedi Kutsal Sözünde samimiyetle söz 

veririm ve söz veririm… “ 462 

 

Aday, bundan sonra çok ağır bir dua eder, söz verir ve şöyle tamamlar;   

“… Yüce Tanrı, her özelliğinde Kutsal Adasının büyük bir şanına uymak için bana yeterli güç 

sağlayabilir. Âmin! Âmin! Âmin! 

Kılıcın bıçağını öpüyor.”  

 

Aday ile yapılan karşılıklı konuşmalarda, Atalar olarak Haçlılar vurgulanır, Prusya Kralına gönderme 

yapılır, Haçlıların intikamının alınacağına yemin edilir…  

    

“Çok Egemen Egemen Büyük Kumandan şöyle diyor: Enoch ve İsrail'in Kutsal Biri ve İbrahim'in İlyas'ın 

ve Yüce Yüce Tanrı'sı olsun, İshak ve Yakup bugün ve sonsuza kadar Onun kutsamaları ile bizi 

zenginleştirsin! Hepsi: Tanrı onu ver! Öyleyse öyle olsun!”463 

 

S : İskelet niye emri bayrağını elinde tutuyor? 

C : Siparişe ihanet eden ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlayanların ölümle 

cezalandırılacağını belirtmek. Aynı zamanda, görkemli taahhütte asil olanları fethedip 

yıkmak gerektiğini de hatırlatır. (…) 

S : Görevin nedir? 

C : Tanrı ve benim haklar için mücadele etmek ve hainlere cezalandırmak.”464 

Teşrin Bayramı 

Yüksek Şûra’ya katıldıktan sonra, 4. Derecede Melik Süleyman unvanlı Atelye (Loca) yöneticisi bir 

toplantıda en önemli gündem maddesi olarak, yakında olacak Teşrin Bayramından uzun uzun söz 

edip, herkesin kesinlikle katılmasını istiyordu. Bir de tehdit yapıştırdı;  

“Devam listelerinde imza alınacak, gelmeyenler derece yükselemeyecek.”  

 

Tehditini tekrar tekrar yineledi. Çok sinirlenmiştim. Yaşamımda böyle zorla hiçbir şey yapmamış bir 

kişi olarak, son derece ilkel ve onursuzca bulmuştum.  

2012 yılıydı ve o zaman Teşrin Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir de ayrı ayrı yapılıyordu. Ankara da 

Bahçelievler’deydi Yüksek Şûra tapınağı. Merak ettiğim için gittim. Teşrin Bayramı toplantısına ilk ve 

son gidişim oldu zaten. Yüksek Şûranın o dönem Ankara Vadi Başkanı (Bölge Başkanı) olan 33.° 

Selman Ungan’ın, küfürbaz olduğunu duymuştum, herkese aşağılayıcı emirler verdiğini, bazılarını 

salondan en kaba emirlerle çıkardığını, yer değiştirdiğini gördüm. 33.° masonlarla üzerlerinde asker 

giysisi gibi dış giysileri ile görev başında ilk görüşümdü. Gözlemlerimi ve sonra İstanbul’da yapılan 

Bayramları sonra aktaracağım. Şimdi neymiş bu Teşrin Bayramı anlayalım. 
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Teşrin sözcüğü, İbranice “Tişri” kökünden gelir, modern Yahudi takviminin birinci ayıdır. Tora’ya 

göre ise yedinci aydır.  

Tişri kelimesi, Babil dilinde “başlangıç” sözcüğünden gelir. 

İbrani yeni yılı olan Roş Aşana, 7. Ay olan Tişri’ye denk düşer. 

Tişri, İbrani inancına göre, güçlülerin ayı. İbrahim (Avraam), İsak (Yitshak), Yakub (Yaakov) bu ayda 

doğmuş. Yine İbrani inancına göre Tişri Tanrı’nın dünyayı yarattığı ay. 

 

Yüksek Şûra da dağıtılan Teşrin yazısından bazı bölümler aktaracağım; 

 

- Teşrin, modern Yahudi takviminin, yani İsrail’in takviminin ilk ayı. Ve masonlar Yahuıdilerin yeni 

yılını kutluyorlar. 

 

Masonların açıklamalarından; 

 
- “Teşrin Şöleni, Mabedin tahsisi bahsi altında (ondördüncü derece) – Olgunlaşma Locaları’nın da 

önemli bir parçasıdır. Mabedin tasarımı, yapımı, tezyinatı ve dekorasyonu bütün sembolik 

ayrıntıları ile her kardeşin kalbinde inşası düşünülen sembolik mabet kavramı çerçevesinde de çok 

özel anlamlar taşır. Bu sembollerin anlamları tahtında, Mabet düşüncesi, ona gönül verenlerin 

kalbinde ve bütün ulusların nezdinde ayrım gözetmeksizin yapılanacaktır.” 

- “Bu törenin Rit açısından tarihsel kökenine baktığımızda; 1885 yılında ABD Güney Jüridiksiyonu 

(Güney Yetki Alanı-HT notu) Tüzük Yenileme Komitesi, şöleni, uygulanması gereken bir yükümlülük 

olarak kabul etmiş ve kutlama tarihi olarak Aralık ayının 27 sini belirlemiş idi. Ancak, 1886 da 

zamanın HBA’i Albert Pike 33°Kardeş, son derece anlamlı, belagatli ve dokunaklı Söylevi’nde 

(Allocution) şölen gününün daha erken bir tarihte olması gerektiği üzerine mantıki kanıtları 

belgeleriyle ortaya koyar. Pike, Teşrin ayının 15’inin, “Seçilmiş Üstadlar” (Perfect Elu) için – bizim İç 

Tüzüğümüze göre “Tam ve Âli Masonlar” için –  Şölen Günü olmasının anlamlı ve uygun olacağını 

ifade eder. 

Güney Jüridiksiyonu, Yüksek Şurası, 1905 Yasaları ve daha sonra yayınlanan tüzüklerde, bu 

görüşü kabul etmiş ve uygulama günümüze kadar da değişmeden gelmiştir.” 

Amerika’daki efendilerinin buyruğuna uyuyor Türkiye’de Hür masonlar! 

-  Burada zorunluluğa dönelim. Teşrin’i anlattığım bölümün girişinde, Teşrin’in her bölge de ayrı ayrı 

kutlandığını anlatmıştım. Sonra 2014’de yanlış anımsamıyorsam, tek bir toplantı yapılmasına karar 

verildi. O tarihten sonra Teşrin Bayramı, Mason tarikatının Başkenti olan İstanbul’da, tüm 

Türkiye’deki Yüksek Şûra üyesi masonların katılımı ile toplanmasına karar verildi ve herkese de 

katılım zorunlu kılındı.  

Mart ayından loca yöneticileri kardeşlerini tehdit etmeye başladılar. Ekim ayında yapılacak 

törene katılınmazsa, katılmayanın asla terfi alamayacağını sert ve buyurgan bir sesle bildirerek. 

Şimdiden uçak biletlerinizi alın deniyordu.  

İstanbul’da yapılan hiçbir Teşrin Bayramına katılmadım. Çünkü bu şekilde tehdit ile, unvan 

alabilmek ümidiyle, baskıyla bir şey yapmayı onursuzluk sayıyor ve köle gibi boyun eğmek olarak 

kabul ediyorum. 33. Derece yarı tanrılarının emirlerini yerine getiren, kardeşlerini tehdit ederek 

baskı uygulayan loca yöneticilerinin de bu onursuzluk ve baskı da payları olduğunu vurgulamak 

isterim. Binlerce Yüksek Şûra üyesi, sırf 33. Derece yarı tanrıları kızdırmamak, derece alabilmek 

için maddi manevi birçok sıkıntıya katlanıp, İstanbul’a koştular.  
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- Masonların açıklamalarından sürdürelim okumayı; 

“Bütün bu kavramları meşrulaştırmak ve Teşrin Şöleni’ni unutulmaz kılmak üzere Kral Süleyman 25 

üstün nitelikli adam (Elus) seçer ve onları gizli kubbe’ye getirir ve bu seçilmişleri akıl ve hikmetin 

hasadından nasiplendirir. Kimdir bu seçilmişler? Neden seçilmişlerdir? Nasiplendikleri hikmet 

nedir? Kardeşlerim bu soruların cevapları da önümüzdeki derecelerin öğretisi içinde saklıdır.” 

- Aşağıda masonların açıklamasından aktarımları, yukarıda anlattığım insan özgürlüğünü hiçe sayan 

baskı, onursuzca tehditleri aklımızda tutarak okuyalım. Masonların her aşamada, her adımda nasıl 

iki yüzlü ve sahteci ve Batının Haçlı-Şövalye anlayışına nasıl bağlı olduklarını görüyoruz;  

“3000 yıllık bu gelenek Skoç Riti’ne de geleneksel enerjisini sağlamaktadır. Özgürlük ve hürriyet 

bilincine olan istek ve arayışlar, bağımsız yaşam düşüncesi, düşünce ve ifade özgürlüğü, her türlü 

baskıya karşı mücadeleye adanmış bir yaşam, hakikat ve bilginin sonsuz ışığını arayış vb. tüm 

erdemler de tarihsel Teşrin Şöleni kavramının özünde biriken kültür oluşumlarıdır. 

Bu törenin yükümlülük özelliği çok eski bir geleneğin; gönülden bağlanma ve özgür irade ile 

kabullenme anlayışının sonucudur. Törenin manevi değerinin takdiri ile çağrıya icabet etmek en 

azından bir nezaket kuralıdır ancak çağrı olmaksızın her yıl olması gerekeni yapmaya niyet ve 

kararlılık ise, en başta EKSR’nin şövalyelik anlayışının da bir gereğidir.   “ 

 

Her aşamada baskı ve Haçlı Şövalye anlayışına mutlak bağlılık. İşte masonluk! 

 

- İstanbul’da her yıl düzenli olarak yapılan Teşrin Bayramı, alçak Fetö çetesinin 2016’da hain 

kalkışma yaptığı ve bastırıldığı yıl, Yüksek Şûra masonları Teşrin bayramını kutlamayı iptal ederler. 

Neden korkmuşlardı, yaraları neydi ki, bayramlarını iptal ettiler? 

-  

-  
 

Resim 61. Yüksek Şûra Bayramı İstanbul 
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Yüksek Şûra Üyesi Olmanın Maddi Bedeli 

Yüksek Şûraya da girerken gene yüklüce bir para ödenir.  

2017 yılı rakamlarıyla;  

Giriş ödentisi 4.000 TL civarı  

Yıllık ödenti 600 TL  

Her derece geçiş ödentisi, en az 600 TL civarı   

On beş günde bir okkalı yemek ücreti, 50 TL civarı… 

Teşrin Bayramı harcamaları. İstanbul dışından gelenler için yaklaşık en az 400 TL eklemek gerekir. 

 

Alınan aidatlar ne için harcanıyor? Türk Ulusuna ne yararı var? İnsanlığa ne yararı var? 

Kaç kişi bu paraları ödeyebilir?  

Giriş, yıllık ve derece yükseliş ödentilerinin büyük kısmı merkeze gider, bir kısmı da locada kalır. Loca 

ödentisi için hiçbir kayıt tutulmaz, nakit ve elden ödenen bir paradır. Kayıt dışı bir paradır. 

Merkeze giden ise kredi kartı ile ödendiği için kayıtlara girdiğini düşünebiliriz.  Hiçbirisi için makbuz 

kesildiğini görmedim. 

Bir de toplantı sonrası toplanan, Hasenat Kesesine atılan bağış paraları var. Onlar da kayıtsız. 

Burası yasal olarak bir Dernek!  

Bu paraları toplamakla yükümlü Hazine ve Hasenat emini denen görevliler, kişisel olarak suça 

katılıyorlar bence. Bir gün soran olur mu? 

 
Bir de Büyük Loca ödentilerini düşününce, bir kişi her iki tarafra toplantılara düzenli gidiyorsa, 

dereceleri düzenli geçiyorsa 2017 rakamları ile aylık 350-400 TL harcama yapması gerekiyor. Bu 

hesaba ilk giriş ödentileri dahil değil.  

 

Büyük Loca ve Yüksek Şûra için toplam harcamaları toplarsak düzenli bir masonun aylık harcaması 

2017 fiyatlarıyla 800 – 1000 TL arasındadır. Buna giriş ödentileri katılmadan.   

2017’de asgari ücret 1400 TL idi. 
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Büyük Loca - Yüksek Şûra ilişkileri  

Düzenli masonluk dediğimiz Anglosakson masonluğunda, iki yapı bir birinden bağımsızdır ve bir 

birerinin iç işlerine karışmazlar. İngiliz masonlarının kurduğu ve denetimindeki Büyük Loca,  

Amerikalıların son biçimini verdikleri ve denetimlerindeki Yüksek Şûra, dünya egemenliğinin mason 

tarikatı erki altında sürebilmesi için aralarında özel antlaşma yapmışlardır. Ülke içinde masonluğu 

Büyük Loca temsil eder ama arka tarafta egemenlik EKSR Yüksek Şûranın 33.° başlarına aittir.  

 

Fransız masonluğunda, Yüksek Şûra, Büyük Locanın üstündedir. Büyük Ustayı, Yüksek Şûra onaylar 

veya atar.  

 

İki yapı bir birinin iç işlerine karışmaz görünür ancak, Büyük Locanın üyeleri, Yüksek Şûrada devam 

ettikleri ve Yüksek Şûrada yükselmeleri, 33.° kutsanmış Ustaların iki dudakları arasında olduğu için, 

Büyük Loca içinde tartışmalarda, seçimlerde ve diğer etkinliklerde, Yüksek Şûra otoritesine göre 

hareket ederler.  

 

 
 

Resim 62. Yüksek Ş. ve Büyük L. Baş masonları masonik toplantılara el ele birlikte girerler. 

Büyük Loca Genel Kurulunda da bir önceki masonbaşı ile o dönem seçilen masonbaşı el ele salona 
giriyordu. Burada da gene öyle. Bana hep komik gelmiştir. Sizce de komik değil mi?   
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Mason Tarikatı içinde bir örgüt; İlluminati 

Alman Weishaupt, İlluminati’nin kurucusu, fikir babası, 1777 yılında Münih’te “Theodor zum guten 

Rath‟ locasında mason olduktan sonra mı “tek devlet, tek din” ülküsünü sahiplendi, yoksa daha 

önceden kafasında bu hedef vardı, o amaçla mı masonlar arasına katıldı, bilmek mümkün değil.   

 

Weishaupt ’un son hedefi, “Yani Dünya Düzeni”  ve buna ulaşmak için de hedefler belirler; 

Mevcut hükümet sistemlerinin yıkılması,  

Mülkiyet ve miras hakkının kaldırılması,  

Ulusalcı akımlarının sonlandırılması,  

Aile kavramının yok edilmesi,  

Din kavramının kaldırılması,  

Yeni bir dünya yönetiminin kurulması. 

 

Yahudi tarikatı Esseniler ’den bu yana Masonlarla yayılan ilkeler, ne kadar aynı. Özellikle EKSR üst 

derecelere çıktıkça, gerçek mesajlar veriliyor, özellikle 15.° de açık olmaya başlayıp, 27.° de zirve 

yapıp,  güçlenip, 30. Derecede devlet ve din sütunlarını yıkmakla tam olarak ortaya çıkan ve devam 

eden…  

Bu yeni düzenin tepesinde, Doğu’dan Gelip Batıya giden, Yahudi-Hıristiyan din ve kültürünü 

benimseyenler olacak; ülkemiz özelinde de ağırlıklı olarak Sebataycı – Yahudi Dönmeler ve Yahudiler! 

 

İlluminati üzerine birçok kitap yazıldı, o nedenle burada ayrıntılara çok girmeyeceğiz. Birkaç 

vurgulayıcı alıntı yapıp, düşüncelerimizi paylaşacağız; “19.   yy. Rothshildlerin dünya ekonomisini eline 

geçirdiği yüzyıl oldu.    Asıl güç ve ün kazanmaları,  Napolyon’un İngiltere ile yaptığı 1815 Waterloo 

Savaşı ile başladı.  Savaşta Napolyon'un kaybettiği haberini,  ilk olarak Rothshildler öğrendi.  Ama  

Nathan Rothschild,  sanki Napolyon  kazanmış   gibi,   Londra   borsasında   elinde   bulunan   bütün 

hisseleri   satmaya   başladı.   Herkes Rothschild’i izleyerek hisselerini düşük fiyatlarla satışa geçince, 

Nathan, el altından bu hisseleri toplattı.  Ertesi gün Napolyon’un savaşı kaybettiği haberi gelince 

hisseler inanılmaz şekilde değer kazandı.     Rothschildler,   bu atak sayesinde nerdeyse bir gecede 

büyük bir servet ve güç kazanmış oldu.    Bu güç onların İngiltere Merkez Bankasını 1949 yılına kadar 

yönetmelerinin önünü açtı. 

… 

Nathan Mayer Rotschild‟in, 1815 yılında söylediği şu sözler,  dünya ekonomi politiğinde çok önemli bir 

köşe taşı oldu: “Güneş batmayan imparatorluğu yöneten İngiltere tahtında, hangi kuklanın oturduğu 

Beni ilgilendirmiyor. Britanya 'nin para arzını kontrol eden kimse Britanya İmparatorluğunu da o 

yönetir ve… Ben para arzını yönetiyorum.”465 

 

Mason Tarikatı’nın bütün kitapları, yazıları, çalışmaları, ayinleri… Hep ahlak, erdem, kâmil insan olmak 

üzerine. Peki, bu örnekteki Rotschild’ın derin ahlaksızlığı, hırsı, şerefsizliğine ne diyeceğiz? Bu adam 

mason, kıdemli, üst derecelerde bir mason.  

 

                                                           
465

 (Öztuna, 2016) 
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Alıntı yaptığım kitabın yazarı da bir mason. Aşağı yukarı aynı yıllarda ODTÜ’de okumuşuz. Bu konuda 

localarda konuşmalar yaptı, birisini ben de dinledim. İlluminati 'den büyük tutku ile söz ediyor ve 

savunuyordu. Son yüzyıllarda dünyadaki bütün devrimler, yönetimler, savaşlar İlluminati’nin başı 

altından çıkıyor. Ersan Öztuna’ya göre, bu bazen kötü gibi gözükse de, dünya denen bahçeyi, onlar 

temiz tutuyor ve düzenliyorlar. 466 

 

İlluminati, bu büyük ahlaksızlık ve dünyayı sömürü düzeni, mason tarikatı tarafından kurulmadıysa 

bile mason tarikatı dünya örgütlenmesi kullanılarak kuruldu.  

  

                                                           
466

 Şafak Locasının daha sonra yöneticisi de olacak olan, kendisini Stalinist olarak ifade eden N.Ö., bu konuşma 
sonunda söz alıp; “Biz şimdiye kadar yanlış biliyormuşuz. Muhterem Üstadımdan doğrusunu öğrendik” 
demişti. Ağzım açık kalmıştı.  
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Mason Tarikatının Yayılışı   

İngiliz İmparatorluğunun uluslararası emperyalist sömürge siyaseti doğrultusunda, Birleşik Krallık 

ordularının işgal ettiği ülkelerde İngiliz, İskoç, İrlanda askeri birlikleri ile askeri localar ülkeye girer, 

İngiltere konsoloslukları önderliğinde, İngiltere’de devşirilmiş yerel kişilerle localar kurulur ve hızla 

ülke coğrafyasında yaygınlaştırılır. Afrika, Asya ve Amerika, hiç değişmiyor, İngiliz Ordusunun girdiği, 

her yerde Ana Büyük Localar, İngiliz B. Büyük Locası, İskoçya Büyük L. İrlanda Büyük Locasına bağlı 

localar açılıyor.  

 

Büyük Britanya İmparatorluğu ülkeleri sömürgeleştirirken, Birleşik Krallık Ordusu, Mason Tarikatı 

Misyoner Okulları ve Diplomatik birimleri, Konsolosluklar işgal ve sömürünün araçlarıydı. 

Aynı yöntemi Fransa da özellikle Napolyon Döneminde kullandı. 

ABD ise, İngiliz emperyalist yöntem ve gelenekleri benimseyip, geliştirerek uyguladı. İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında 1990’lara kadar, sömürmek istediği ülkelerin subaylarını Mason Tarikatı ve eğitim 

yoluyla devşirip, ordularının başına getirip askeri darbelerle ülkelerin yasal devletlerini devirdi.  

 

Katolik Kilisesinin, masonlukla uzlaşma yerine, çatışmaya girmesinin nedenlerini önceki bölümlerde 

ortaya koyduk. Katolik Kilisesi ile birlikte, diğer ülkelerin iktidar erklerini elinde tutan soylular da 

burjuvazinin ve Mason Tarikatının karşıtlarıdır. İngiliz ve Fransız, sonrasında ABD emperyalizminin 

yayılmasını bu savaşım içinde değerlendirilmelidir.  Çatışma farklı dinler temelinde değildir. Çatışma, 

yer üstü ve yer altı kaynaklarının paylaşımı, insan emeğinin sömürülmesidir. Yoksa dinler arası 

savaşım söz konusu değildir. Bu nedenle Mason Tarikatı’nı yalnızca Yahudi kimliği ile ortaya koymak, 

gerçek yüzünü, insan emeğinin, ulusların yer üstü ve yer altı kaynaklarının sömürülmesi ve halkların 

sömürgeleştirilmesi gerçeğini ve Masonluğun bu sömürü ve sömürgeleştirmedeki işlevini saklamak, 

Mason Tarikatına hizmet etmekten başka bir şey değildir.  

 

“Bazı yönlerden kilisenin davranışı hayretle karşılanmış, hatta halen de hayretle karşılanmaktadır.(…) 

Asıl sebep, Roma'nın, Masonluğun uluslararası bir kurum olarak felsefi, dinsel ve erdemler 

yönlerden kiliseye karşı bir alternatif seçenek olma şansından korkmasında yatmaktadır. (…)  

Hükümdar ve prensler ulusları birbiriyle çatışsa da sözde Katoliklerdi ve kilisenin şemsiyesi altında 

hareket ediyorlardı. Halkları günah işleyebilirdi, ama kendileri Roma'nın koyduğu şartlar ve 

tanımlamalara bağlı olarak günah işliyorlardı. Kilisenin şemsiyesi geçerli olduğu müddetçe, 

savaşanların arasındaki iletişim yollarının açık kalmasını sağlıyor, en azından teoride Roma hakem 

olarak hareket ediyordu. Tabii ki Reformasyon ile Kuzey Avrupa'nın Protestan devletleri üzerindeki 

yetkisini kaybeden kilise, bu kapasitede hareket etme olanağına sahip değildi. Ama yine de İtalya, 

Güney Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altında 

bulunan topraklarda oldukça etkindi.” 467 

 

 

 

                                                           
467

 (Michale Baigent, 2004, s. 270) 
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“Anımsamakta yarar var, Tapınakçıların da amacı tam bu değil miydi? Krallıklar üstü bir dünya 

örgütlenmesi, dünya devleti!  İlluminati468 aynı hedefi ilke edinmiş. Masonluk, birliğin gelişmesine 

yardımcı olmada kilisenin yaptığından daha fazlasını başaramasa da daha az başarılı da     

olmamıştır“ 469  

Bu dönemde İngiliz masonları, Anglikan kilisesi ile birlikte hareket eder durumdadır. 

 

Fransız Napolyon, sanayi devrimini yaşamaya başlamış, burjuvazinin devrim ile iktidarı ele geçirdiği, 

soyluların tasfiye edildiği kapitalist ulus devletin imparatorudur.  Oysa işgal ettiği ülkeler, halen feodal 

dönemi yaşamakta, iktidar erki Soylular ile Katolik kilisesi arasında paylaşılmaktadır.  Kral/asiller ve 

Katolik Kilisesi yüzyıllardır halkları acımasızca sömürmekte ve bunun sonucu olarak da toplumlarında 

kendilerine karşı memnuniyetsizlik artmış durumdaydı. Buraya kadar aktardığımız gibi, Mason Tarikatı 

kurulmakta olan kapitalist devletin bir kurumu olarak, Soyluların egemenliğindeki Krallıklar ve Katolik 

kilisesi ile savaşmaktadır. Bu toplumsal gerçeklik ve sınıfsal saflaşma içinde, Napolyon diğer ülkelere 

karşı savaşlarında, Mason Tarikatından yararlanmış, işgal ettiği ülkelerde yaygınlaşmasını sağlayarak, 

kendi kral ve kiliselerine karşı memnuniyetsiz olan orta ve alt sınıfları, kendi zamanında etkilemiş ve 

örgütlemiştir.470 Bu dönemde, İspanya ve İtalya büyük localarının büyük ustaları Napolyon’un 

kardeşleridir. Bu iki ülke, Katolik kilisesinin ve engizisyonun en güçlü olduğu ülkelerdir.  

 

Bu sayede Napolyon, Fransız ordularının işgal ettiği bölgelere masonluk hızla yayıldı. “1790 yılında 

dünyada yaklaşık 3.000 loca ve 300.000 Mason vardı.” 471  

 

1798 yılında Mısır'a çıkmasıyla Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklında da Hür masonluk hızla 

gelişti. Osmanlı’da ve masonların bölünmesine (Anglo Saksonlaştırılmasına) kadar Türkiye’de de 

Fransız masonluğu egemendi. “Aydınları, aristokratları ve burjuvaları idare etmek üzere Hür 

masonluğu kullanan Napolyon'un kardeşleri ve generalleri, işgal altındaki ülkelerdeki Büyük Locaların 

Büyük Üstatları olmuştur. Aynı şekilde müstemlekeci genişleme sürecinde Victoria dönemi 

İngiltere'sinde Hür masonluk yerel liderlerin sempatisini kazanmak için bir vasıta olarak görülmüş; 

Hindu, Müslüman ve Budistler de kabul edilmeye başlanmıştı. 20. yüzyılın ilk on yılında da Masonik 

terminolojide "Bible” yerine "Kutsal Kanunun Kitabı" terimi kullanılmaya başlanmıştır.”472 

 

Bu bölümde Mason Tarikatının bazı ülkelerdeki yayılış ve yapılanmasını konuşacağız. Balkanlar ve 

Kafkasları ise, Türkiye masonları ile ilişkili olduğu için Türkiye Bölümüne bıraktık. 

                                                           
468

 Kurucuları ve yöneticileri tamamen Yahudi ailelerdir. 
469

  (Michale Baigent, 2004, s. 271)  
470

 Osmanlı Devleti de kuruluş dönemlerinde benzer yöntemi kullanmıştır. Balkanlara yayılışı sırasında, yerel 
devletlerin asilleri ve kilisenin baskılarına karşı, daha hoşgörülü kendi devlet sistemi ile birlikte, Bektaşilik, 
Kilise ile kıyaslandığında çok daha hoşgörülü, kucaklayıcı ve yerellerin inanç ve kültürlerini içselleştirici bir 
inanç sistemi olarak sunulmuştur. Orhan Beyin yanında, Bektaşi ileri gelenleri, Babaları elde kılıç 
savaşmışlardır.   

471
 (Lâyıktez C. (., 1996) 

472
 (Sanver C. L., 2009, s. 93) 
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Kuzey Amerika  

Kanada 

Kanada on eyaletinin dokuzunda birer Büyük Loca, onuncusu olan New Foundland'da, İngiltere ve 

İskoçya Bölge Büyük Locaları var. Kanada Masonluğunda İngiliz ve Amerikan masonik gelenek ve 

göreneklerinin karışımı görülür. 

Küba   

Küba, Kuzey Amerika’nın güneyinde, Karayipler’de, birçok takımadadan oluşan bir ülke; en büyüğü 

Küba adası ve yönetim merkezi bu adada bulunan Havana. Colomb gelmeden önce, yerli Kübalıların 

nüfusu 80 -100 bin arasındayken, 1492’de İspanyollar geldikten sonra, 20-25 yılda beş bine iner. Küba 

adaları beyaz adamın sömürgesidir.  

Afrikalı köleler ile nüfus 50 bine çıkarılır. Beyaz adamın yok ettiği bir uygarlık daha. 

 

Küba tarihi, sömürge tarihi olarak, acılar; emperyalistlerin aralarında savaşımlarla doludur. Mason 

Tarikatı da, sömürgeci emperyalistler arasında bir savaşım alanı olmuştur. İspanyollar, İngilizler, 

Fransızlar, Portekizliler, Amerikalılar masonluğu kendileri için kullanmışlar, kullanamadıkları, 

iktidarları karşıtı olunca da yasaklamışlar. Özellikle İspanyollar, İngiliz ve Fransız etkisine karşı 

yasaklamalar uygulamışlar. Nasıl uygulamasınlar, kendi atadıkları valiler, mason oldukları için, 

kendilerine karşı çalışır duruma gelmişler. Masonlar siyasete bulaşmazlar, değil mi? 

 

1880’de birçok büyük locanın birleşimi ile Kolon ve Küba Adası Birleşik Büyük Locası kurulur.  

Bünyesinde 57 loca ve 5 – 6 bin kadar mason vardır.  Elbette emperyalistlerin bölge büyük locaları da 

var aynı dönemde.  

 

Küba çok özel tarihi olan bir ülke. Küba’da din ve zaman zaman masonluk, emperyalistler arasındaki 

çatışmaların da etkileriyle ve ülkenin de özgün koşullarından, yerelleşmiş ve ulusallaşmıştır. Yani 

melez halkın emperyalizm karşıtı savaşında, yerel halktan yana olmuştur.   

Büyük Kübalı şair ve halk kahramanı Jose Marti, kendisi gibi sürgündeki vatanseverleri toplar ve 

Küba’ya çıkarlar hep birlikte. İspanyollar da boş durmaz tabii,  200.000 askerle çıkarlar karşılarına. 19 

Mayıs 1895’te, henüz 42 yaşında, vurularak öldürülür.  Jose Marti masondur. 

 

ABD emperyalist savaşımda yerini almaktadır. Burnunun dibinde İspanyollara tahammül 

etmeyecektir,  Havana’da demirli bulunan İspanya’ ya ait Maine gemisini batırır ve İspanya’ya savaş 

açar. İki yıllık bir savaşın ardından, zafer Amerika Birleşik Devletleri’nin olur. Topal bir bağımsızlık 

kazanılmıştır. Seçimler yapılır, liberaller iktidara gelir. Gene acılar dolu bir dönem, halk isyanları ve 

1933 yılında ABD’nin planları doğrultusunda diktatörlükten kurtulup, diktatöre teslim edilir; mason 

asker olan Fulgencio Batista’ya.  

 

Fulgencio Batista, Küba Büyük Locasına bağlı bir masondur ve locasında birçok asker üye var. İttihat 

ve Terakki’nin emperyalistlerin denetimindeki mason localarında örgütlenmesi gibi, Batista’da Küba 

Büyük Locası bünyesinde ‘kardeşleri’ ile Amerika’nın güdümünde askeri darbeyi planlamıştır. 

Kardeşlik ketumiyeti, nelere kadir, değil mi?  
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Batista, önce genelkurmay başkanı olur, 1940 yılına kadar ülkeyi kukla bir başkanla yönetir. 1940 

yılında yeni bir anayasa yapılmış, başkan seçilmiş ve 1944 yılına kadar da o koltukta kalmıştır. 1944 ile 

1952 yılları arasında Amerika’da yaşayan Batista, 1952 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerini 

kaybeder. Seçimi kaybedince de tekrar askeri bir darbe ile iktidarı ele geçirir ve 1959 yılına kadar da 

emperyalist ABD’nin emrinde, faşist bir diktatör olarak Küba’yı yönetir.  

 

Bu dönemde, Hür masonlar, Batista rejimi altında rahat bir çalışma ortamı bulurlar.  Ancak Batista da 

bir mason olduğu ve devrimi locada planladığı için, her zaman locaları kontrol altında tutmayı tercih 

eder. Masonların sayısı hızla artar, iki katını aşar ve yaklaşık 34 bine ulaşır. On üç yılda sayısal artış da, 

Kübalı burjuva ve küçük burjuvaların, Amerika’daki kardeşleri ile ortak sömürü, ticaret yapmalarının 

kolaylaşmasının da etkisi büyüktür. 

 

1959’da Castro ve Che Guevera, Jose Marti’nin izinde tam bağımsızlık savaşını başlatırlar, halk isyanı 

başarılır ve Küba tam bağımsızlığa ulaşırken, komünist devrim gerçekleşir.  Masonların büyük kısmı 

zor durumda kalır; Batista’nın diktatörlüğü döneminde ülkelerine ihanet etmişlerdi. Batista ile 

birlikte, sömürü düzeninin parçaları olan masonlar, Amerika’ya kaçarlar, Florida Büyük Locası onlara 

kucak açar, orada Küba Büyük Locasını kurarlar. Ancak, Castro diğer komünist liderlerden farklı 

olarak, masonluğu yasaklamaz. Masonlara ait olan, Havana’nın en yüksek binasına el koyar, 2 katını 

masonlara bırakır. Küba’da masonluk gelişir, 1945’te 207 locada 15.361, 2012’de 318 locada 30.000. 

  

- Küba’da masonluğun yasaklanmama nedeni olarak birçok fikir üretilmiştir. Bunlardan en yaygın 

olanı; Fidel’in, gerilla savaşı sırasında, Sierra Maestras kasabasına yakın dağlarda, mason rahipler 

tarafınca, bir Kapela de saklanmış olduğu. Bu tapınağı bir karargâh olarak kullanır Castro.   

- Bir diğer gerekçe, yakın arkadaşı olan Şilili komünist başkan,  Salvador Allende de bir masondur ve 

böylesi önemli bir stratejik dostu gücendirmek akıllıca bir iş olmayacaktır.  

 

Benim yorumum ise, tüm bunlar bir temel oluşturmakla birlikte, Batı dünyası ile bir iletişim ortamını 

açık tutma isteğidir. Beyaz adamın kontrolünden çıkarılmış, Kübalaşmış ama Batı tarafından tanınan 

bir iletişim kanalı. Tüm çalışmaların anlık izlendiği ve onaya bağlı olduğunu söylemeye gerek yok 

sanırım. 

Gerçek bu iken, Hür Masonların Baş masonu Mehmet Fuat Akev, 1987 yılında şöyle yazar;  

“1962 Küba: Castro Masonluğu yasaklar. Havana’daki mabedi müsadere eder ve Büyük Loca 

Görevlilerini hapsettirir.”473   

 

Castro, masonların bir kısmını elbette tutuklattı emperyalizmin işbirlikçileri ve vatan hainleri oldukları 

için. Ancak Mason Tarikatını yasaklamadı. 33.° mason cahilliğinden mi yasakladığını söylemekte, 

yoksa çıkarları doğrultusunda gerçeği çarpıtma isteğinden mi? 

 

                                                           
473

 (Akev M. F., Masonluk Tarihi ile Gen. Tarih Arasında Mukayeseli Tablolar, 1986, s. 67) 
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Avrupa 

İtalya 

1861’de, Mason Garibaldi İtalya birliğini sağladığından bu yana İtalyan Hür masonluğu politikaya 

derinlemesine karışmıştı.  İtalyan masonluğunun başlangıçta merkezi Torino iken, birlik sağlandıktan 

sonra Roma olmuştur.  

II. Dünya savaşı sırasında Mussolini masonluğu yasaklar.  

Mason Tarikatı II. Dünya savaşı sonrası, yeniden yapılanır, özellikle 1991 - 1998 yılları aralığında, P2 

gibi skandallar patlar. Mason – Mafya – Siyasetçi üçgeninde her türlü rezillikler yaşandı, sonuçta 

düzenli denen İngiliz uydusu İtalyan masonluğu bölünür ve toplum üzerinde etkisi son derece zayıflar. 

İtalya'da P2 Locası olayı 

İtalya P2 Locası olayını mason Celil Lâyıktez ’in çevirisi ile mason Edward Syolper’den okuyalım; 

“Propaganda locası 27 Şubat 1913’de Emniyet Komiseri Prof. Severino Merli gibi çok önemli siyasi 

kişilerin mason olabilmesi ama masonluklarının gizli tutulması için Propaganda Locası kurulur. Bu 

şekilde devlette üst görevler almış kişiler bu locaya kabul edilirler;  P2, İtalyan biraderlerinden de 

gizliydi ve masonik bazı kurallardan da bağımsızdır.”  

 

2. Dünya savaşı sonrasında P2 locası gizlilik içinde kurulur.  P2 locasını yalnızca üyeleri, Baş mason ve 

yönetim kurulu üyeleri biliyorlardı. Locaya, gizliliği nedeniyle özel isim verilmedi, P2 locası olarak 

adlandırıldı.  

 

1979 yılında P2 locasındaki irin patlaması gerçekleşti. Locanın Sekreteri Licio Gelli, locanın denetimini 

eline geçirdi ve loca hızla büyüdü. Güney Amerika ve İtalya’da bir sürü kirli işte parmakları olmaya 

başladılar.   

1972 yılında İngiltere, İskoçya ve İrlanda Büyük Locaları İtalya Büyük Doğusunu tanıdı.   

1974 yılında da Baş mason P2 locasına yeniden berat verdi. Gelli artık loca yöneticisi de olmuştu 

(Üstad-ı Muhterem). Loca artık tamamen yasa dışı ticari ve mafya işlerinin merkezi olmuştu. Siyasilere 

baskılar, şantajlar yapabiliyor, cinayetlere karışıyordular.  

1981’de olaylar patlak verdi, Gelli’nin sahibi olduğu Milano’nun Banco Ambrosiano iflas etti,  

bankanın, Mason olmayan başkanı Roberto Calvi 'nin cesedi, Londra’da Blackfriars köprüsünün 

altında asılı bulundu. Olayın intihar mı, intihar süsü verilmiş cinayet mi olduğu çözülemedi. Gelli 

Güney Amerika’ya kaçtı, orada polis Gelli ’yi tutukladı akabinde, İtalya’da locayı bastı ve 950 kişilik bir 

liste ele geçirdi.  İtalya Büyük Doğusu Gelli ’yi ihraç etmek durumunda kaldı.  İtalyan Masonluğunun 

bazı ileri gelenleri olaylarda suçlu bulundu.  

 

Masonluktan atılan Önceki Baş masonlardan (Büyük Üstat) Gamberini’nin, para karşılığı, Roma’da 

Excelsior Otelinde şüpheli kişileri eriştirdiği,  sonra gelen iki Baş masonun da imzalı boş üye kartları 

verdikleri ve çekiç darbesiyle bazı kişilere mason unvanı verdikleri tespit edildi. 
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“İtalya Hükümeti P2 locasını tahkik etmek üzere bir parlamento komisyonunu görevlendirdi. Yüzlerce 

kişinin ifadesi alındı. Birçok ileri gelen parlamento üyesinin, gizli istihbarat servisi subayının, sosyete 

ve iş dünyasının ünlülerinin olduğu gibi, Hür masonlukla ilgili hiç bilgi sahibi olmayan sahne 

sanatkârların dahi Loca üyesi oldukları saptandı. Fısıltı gazetesi başbakanın da Loca üyesi olduğunu 

iddia etmişse de bu sav ispatlanamadı. Yeni Büyük Üstat Armando Corona Tahkikat Komisyonuna P2 

Locası hakkında 37 sayfalık bir rapor sundu”.  

 

İtalya’da siyasî partileri, hatta hükümeti sarsan büyük rüşvet skandalına da masonlar karıştılar ve 

Büyük Locanın tüm belgelerine savcılık el koydu.  İtalyan masonluğu bölündü ve ortaya iki Büyük Loca 

çıktı. Gelli İsviçre’de tutuklandı, İsviçre ve İtalya arasında bir birine suçluları geri vermelerden sonra,  

bir süre hapis yatıp, çıktı ve bir daha hiç konuşmadı, konuşturulmadı.474 

 

İtalya Büyük Doğusunda yaşanan bu rezillikler üzerine,  İtalya Düzenli Büyük Locası (Grande Loggia 

Regolare d'Italia) kuruldu. 2003 yılında Profesör Fabio Venzi Büyük Üstat seçildi ve ömür boyu Baş 

mason olarak, o günden bu yana Baş masondur. Türkiye’de bazı 33.° masonlar Venzi ’yi hiç sevmezler, 

sürekli Baş masonluk yapmasını da, Büyük Locadan gelen para için yaptığını söylemekteler.  

Görüldüğü gibi masonlar, kardeşleri için dedikodu, gıybet yapmaktan geri durmazlar. 

 

İngiltere B. Büyük Loca arşivlerinde, P2 ile Türkiye masonlarının ilişkisi hakkında bir not bulunmuş;  

“Dok. No. 73 Tarih: 14 Aralık 1984. Başında Başkan Evren'in fotoğrafı olanı bir gazete kupürü (*). 

Hangi gazeteden kesildiği belli değil. Türkiye’nin iç politikasının müstehzi bir ifade İle uzunca 

anlatıldığı bu makalede mason Vural Arıkan’ın Kapıkule Gümrük olaylarından sonra, Özal’ın kayın 

biraderi İç İşleri Bakanı Tanrıyar’ın gümrük memurlarına işkence ettirdiğini iddia etmesi üzerine, 

görevinden alındığını bildirmektedir. Yazı M. Ali Ağca, Oral Çelik, Bozkurtlar475   ile İtalyan P2 

Locasının ilişkilerine temas ettikten sonra Londra Büyükelçiliğimizde vuku bulan bazı nahoş 

olaylardan bahsetmektedir.”476 

Türkiye’de P2 Benzeri Loca var mı? 

İtalya’da ortaya çıkarılan gizli loca uygulamasının Türkiye’de olmadığını kim söyleyebilir? Böyle bir 

yöntem varsa, bütün Büyük Localarda da uygulandığı söylenebilir. NATO’nun gizli ve kanlı askeri 

örgütlenmesi Kontur Gerilla yapıları İtalya gibi kimi Avrupa ülkelerinde ortaya çıkarılırken, Türkiye’de 

o döneme dair her şeyin karanlıkta olduğunu unutmamak gerek.  

 

Özellikle Brüksel’de NATO görevinde iken mason olan subayların olduğunu, Almanya’da Amerika-

Kanada Askerlerinin Büyük Locasına bağlı localar, ilişkili Marmaris Locası kuruluşları, mason olmayıp 

masonluğu içten destekleyen sağdan soldan basın mensupları olduğu vb. gerçekler dikkate alınınca, 

böyle gizli bir locanın olabileceğini düşünüyorum.  

                                                           
474

 (Yazan: Edward E. Stolper Çeviren: Çelil Layiktez • (Ars Quatuor Coronatorum, 2011) 
475

 Şaşırtıcı mı? Hayır… Alparslan Türkeş’in (Hüseyin Feyzullah), 60 Askeri Darbesi sonrası, mason Süleyman 
Demirel’i (Sami Dolaksızoğlu) nasıl kurtadığını ve çapraşık ilişkileri Türkiye bölümümüzde ortaya koyuyoruz. 

476
 (Lâyıktez C. , İngiltere Büyük Locası Arşivlerinde Türkiye ile ilgili Dok. (1971-1984) 4. Kısım, 1989, s. 13)          
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İtalya’da Masonlara Devlet Görevinin Yasaklanması   

1996 yılında İtalya’da Mark bölgesinde bir yasa çıkarılır. Buna göre, devlet memurluğuna başvuran 

herkes, "Herhangi bir Mason Locasına üye olmadığına" ve "eğer bir Mason Locasına üye ise 

başvurusunun geçersiz sayılacağını bildiğine" dair güvence vermek zorundadır.  İtalya’da böylece 

devlet görevlilerinin mason derneklerine üye olmaları yasaklanır. Bu yasa, Anayasanın "gizli örgütleri 

yasaklama" maddesine ve 1982 yılında 'P2' locasına karşı çıkarılan bir yasaya dayandırılıyor. 

Sonrasında Toskana ve bazı başka eyaletlerde de aynı yasa çıkarılır.  

 

Büyük Loca, bu yasanın Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Konvansiyonu'nun 11. 

fıkrasına ters düştüğünü öne sürer. Konvansiyonun 11. fıkrası, bütün insanlara, diğer şahıslarla 

özgürce birlikler oluşturma özgürlüğü sağlıyor ve ancak "demokratik toplumlarda; milli ve umumi 

güvenliğin, toplum düzeninin ayakta tutulmasının, suçların önlenmesinin, sağlık, ahlak ve başka 

insanların hak ve özgürlüklerinin korunmasının engellendiği durumlarda bu Birlik Oluşturma 

Özgürlüğünün kısıtlanabileceğini belirtiyor. 

Aynı fıkra, devletlere; devletin silahlı kuvvetlerinde, polis gücünde veya devlet yönetimindeki 

şahıslara bu Birlik Oluşturma Özgürlüğünü yasaklama hakkı tanıyor. 

AİHM Kararı 

Bu sırada İtalya’da bir hâkim mason olur ve mason olduğu belirlenince de kendisine çok ağır bir para 

ve disiplin cezası uygulanır. Bunun üzerine İtalyan mason hâkim,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 

(AİHM) başvurur ve Hükümetlerini şikâyet ederler.  AİHM’nin, İtalya masonlarının başvurusu üzerine 

verdiği karar özetle şöyledir; 

- 11. fıkranın sadece şahıslara değil, şahısların oluşturdukları birliklere de haklar verdiğini tespit 

eder. Daha sonra mahkeme, kanunun mutlaka demokratik bir toplumda olmasının gerekmediğine; 

çünkü başvuran adaya başka bir suçlama yapılmadığı halde, sadece bir birliğe üye olmasından 

dolayı adaylığının geçersiz sayılmasının zaten demokrasiyle bağdaşmadığına karar verdi.  

- Ardından, bu yasa ile gelen kısıtlamaların, sadece devlet yönetimini değil, yerel meclis üyelikleri 

gibi çeşitli yerel pozisyonları da içerdiğinden, bu savın da yanlış olduğuna karar verdi. Mahkeme, 

burada sözü geçen işlerin zaten devlet yönetiminde olmadıklarını belirterek, devlet yönetimindeki 

memurluklarla, devletteki diğer memurluklar arasında kesin bir çizgi çekme gereği duymadı. 

- Yani, Mahkeme, dar kapsamda Devlet yönetimine ait bazı görevler için -örneğin polislik- , Mason 

Locasına üye olmanın, adaylığı engelleyici neden olmasını hukuki buluyor. 

- Hâkimin de yasaları bilmesi gerektiğini, devlet içinde yaptığı görevin, ahlaki olarak da hiyerarşisi 

olan bir derneğe üye olmasını engellediğine karar veriyor ve cezayı onaylıyor. 

 

Ardından İtalya’da birçok bölgede devlet görevlilerine mason olma yasağı getirilir. Asya 
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Asya 

Rusya 

Rusya'da İlk mason locası 1731'de Saint Petersburg'da düzenli olarak kuruldu, üyeleri yalnızca İngiliz 

ve Hollandalılar. Bir süre sonra Ruslar da üye olurlar. 18. yy sonunda İngiliz Büyük Elçiliğinin de 

desteği ile İngiltere Birleşik Büyük Locasına bağlı bir Taşra Büyük Locası kurulur. İngiliz Büyük Locası 

Kaptan John Phillips Rusya Bölge Büyük Locası başkanı olur. İngiliz masonlar Rusya’da da rahat 

durmamışlar.  Bugün de Amerikalı masonlar, Hür Masonlarla birlikte Rusya ve Kafkaslarda faaliyet 

içindeler.   

 

Mason kaynaklar, Çar Büyük Petro'nun 1731'de İngiltere'de bir locada Sir Christopher Wren 

tarafından eriştirildiğini savlasalar da, Rus masonları bunun doğru olmadığını söylüyorlar.  

 

Çar tarafından yasaklandığı dönemlerde de, Rus masonları yer altında yasa dışı olarak 

örgütlenmelerini sürdürmüşler ve devlete karşı çalışmışlar.   

Rus masonlarının Büyük Üstad Yardımcısı Igor Andrevich Kushaleov,  bazı locaları ihtilâlci politika 

eylemlerine katıldıkları için uyarıyor, engelleyemeyince de vatansever Rus olarak durumu Çar’a 

bildiriyor. Ağustos 1822'de Çar, Masonluğu yasadışı olarak duyurup, locaların kapanmasını emreder. 

Bunun üzerine bazı Masonlar Çar'a karşı saldırıya başlarlar. Bunlardan yakalananlar ölüm ve sürgün 

cezasına çarptırılırlar. Ancak masonlar gene yasa dışı çalışmalarını,  uzak vilâyetlere, köşelere sığınıp 

gizli gizli sürdürürler. 1826'da I. Nicolas, yasağı yeniler.  

Gizli Masonik etkinlikler daha uzun yıllar sürmüştür. Masonlar, bağlı oldukları ülkelerin yasalarına 

hiçbir zaman saygılı olmamışlardır. Sürekli tersini söyleseler de, gerçek budur. 

 

1908’de bu sefer Fransız masonlar Rusya’ya el atarlar; birçok Rus’u Fransa ve Rusya’da eriştirip,  

localar açarlar. Osmanlı’da Masonluk kitabımızda ele aldım, 1909 yapılanmasına o kadar benziyor ki.   

 

Ancak, Rus iktidarı derhal bu sömürgeci girişimi fark edip, locaları kapatır.  Masonlar, devlete karşı 

gizli çalışmaktan gene vaz geçmezler.  1911'de toplantılar gizli olarak sürer, hatta I. Dünya Savaşı 

başladığında açık localar bulunmaktadır; Fransız masonluğuna bağlı 28 loca gizlice toplanır.  

Bolşeviklerin Masonluk Hakkındaki Değerlendirmeleri 

Bolşevik Devriminden sonra, Komünistler bir süre masonlara göz yumarlar. 

1921’de, 4. Enternasyonal Komünist Kongresinde Lenin ve Troçki masonluğa karşı takınılacak tavrı 

kararlaştırmışlardı. Toplantıları gizli olduğu için masonluk komünist düşünceye uyum sağlayamazdı, 

üyelerin isim ve adreslerini öğrenmek bile olası değildi. .  

 

Troçki şöyle der;  

- “Örgütün esası olan yardımlaşma, birbirini tutma, bir proleter hareketin gerçekleşmesine engeldir. 

Masonluğun istediği hürriyet bir burjuva hürriyetidir ve proletaryanın diktasına karşıdır.”  

- “Azalarının ketumiyeti ve toplantılarının gizliliği dolayısıyla masonluk büyük bir sosyal güçtür ve 

devlet içinde devlettir.” 
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Troçki'nin konumuzla ilgili düşünceleri Komünistlerin 4. Enternasyonal Kongresinde aynen kabul 

edilmiştir. Ayrıca, aynı kongrede, dünya komünizminin gelişmesine engel olabilecek masonlukla, her 

yerde mücadele etmenin gerekli olduğu da karara bağlanmıştı. 

 

Masonlar her zaman yaptıkları gibi, yer altına inerler, yasa dışı olarak çalışırlar. Ta ki Stalin 1926’da 

önde gelen masonları tutuklayıncaya kadar.  Sonları bilinmez. Masonlar gene durmazlar, devlete karşı 

gizli örgütlenmeyi sürdürürler. 1929'da Rus Gizli Örgütü toplantılarını belirler 3 mason kurşuna dizilir.     

 

1922’de Fransa'daki Rus göçmenler, Fransa Milli Büyük Locası altında Rus Dili'nde çalışan Astrea 

Locasını kurarlar.      

Günümüzde Durum 

Rus masonluğunun ilk üyeleri Fransa’da, Fransız Büyük Doğusunda, Fransız masonluğuna göre 

eriştirildiler. Ancak kısa sürede İngiliz masonluğuna dönüş yaparak,  Rusya’da localar da yer aldılar, 

1995’de İngiliz masonluğuna uygun Büyük Loca kurdular.  

 

Tarihsel olarak masonluğun Rusya’da hiçbir zaman köklenemediği ve güçlenemediğini de dikkate 

alarak (Ruslar, Yahudilere de büyük baskı yapmışlardı; Çarlık ve Bolşevik dönemlerinde), Büyük 

Locanın gelişimi sıkıntılı ve yavaş olmuştur.   

 

2007’de Andrey Bogdanov’un477 Baş mason seçilmesiyle yeni bir dönem başlar. Andrey Bogdanov 

Sosyal Adalet Komünist Partisi başkanı olarak, son Başkanlık seçimlerinde Putin’e karşı aday olmuş ve 

toplam seçmenin 1,37’sinin oyunu alabilmiş bir politikacıdır. Buna karşın Rusya Büyük Locanın 

2007’den sonra tüm Baş mason seçimlerini kazanmış, son yaptığı düzenleme ile de neredeyse ömür 

boyu Baş mason olarak kalacaktır. 

 

Halen 25 civarında, yaklaşık 15-20’si Moskova dışında Voromej, St. Petersburg, Vladivostok, Soci,  

Kaliningrad,  Krasnodar, Magnitogorsk, Ekaterinburg, Saransk şehirlerinde ve 850 civarında üyeleri 

var. Rusya nüfusu düşünüldüğü zaman, bu yok denecek bir sayı. Rus halkının büyük çoğunluğu 

masonları, Yahudi ve Siyonistlerle aynı olarak görüyor.   

 

Rus masonları internet sitelerinde bakın ne diyorlar;  

“Rus Masonların tarihe göre takdir edileceği gibi, Rus masonları üyelikleri konusunda ihtiyatlı 

davranma eğilimindedirler. Zarfları Büyük Sekretere herhangi bir Masonik göndermeden göndermek 

tercih edilir. İsteyen bir ziyaretçi, bir locaya gidiş için düzenlemeler yapmak için ülkedeki Moskova'daki 

Büyük Loca bürosuna telefon etmek ya da kişisel olarak katılmak için gayret gösterebilir. Bununla 

birlikte, Büyük Loca ofisinde kalıcı personel olmadığını unutmayın. En iyi öneri varışta kullanmak üzere 

bir iletişim telefon numarası isteyerek e-posta ya da faks yoluyla Büyük Loca ofisine başvurmanızdır. 

Visa Uygulamalarına Masonik menfaatlerden bahsetmemeniz gerektiğini unutmayın. 

Ziyaretçiler en çok rağbet gören kişilerdir ve uygun bir kamuya açık yerde buluşmayı bekler, ardından 

bir toplantıya götürülürler. Şu anda, Rus locaları kendi Masonluk salonlarına sahip değiller, ancak 

okullar gibi kiralanmış konaklama yerlerini kullanıyorlar.” 

                                                           
477

 http://www.masonicforum.ro/no-46/interviewing-m-w-bro-andrey-bogdanov/ 

http://www.masonicforum.ro/no-46/interviewing-m-w-bro-andrey-bogdanov/
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Rusya’da localar Rusça toplanıyorlar ama iki loca Fransızca ve Ermenice toplanıyor!   

 

Türkiye Hür Masonların HKEMBL  ile anlaşarak, Marmaris Locası ve ABD Columbia Bölge Büyük 

Locası işbirliğinde, Asya’da Mason Tarikatının olmadığı ülkelerde masonik faaliyetlerde bulunmak 

üzere Kardeşçe Sevgi (Brotherly Love ) locasını Nisan 1999'da kurdular. Amerika Columbia Büyük 

Locası ve Türkiye HKEMBL  üyesi olan,  Mustafa Sabri Doğrusoy bu locada kurucu üye. Üyelerin 

çoğunluğu Amerikalı, Rus, Lübnanlı ve Türk vatandaşları, ağırlıklı etnik kimlikleri Yahudi, Sebataycı ve 

Ermeni. İngilizce toplanıyorlar. Rus masonlar, Amerika derin masonları ve Türkiye Hür Masonları ile 

birlikte Kafkasları karıştırmaktalar. Türkiye kitabımızda ayrıntıları ile ortaya koyuyorum. 

 

Rusya’da EKSR Yüksek Şûra,  2009’da kuruldu. 

Hindistan 

Hindistan siyasi yapısı federatif bir devlettir ve federasyonlar arasında gümrük bile uygulanmaktadır. 

Öte yandan çok katı bir kast sistemi ve sınıflar arasında uçurum bulunmakta.  

 

Hindistan'ın masonik tarihi Doğu Hindistan Şirketi ve İngiliz Ordusu temelinde anlaşılabilir. İlk mason 

Locaları, Benga, Madras ve Bombay'da 1728 ve 1758 yılları arasında İngiliz sömürgeciler tarafından 

kurulmuştur.  

 

Klasik yöntem burada da çalışır; İngiliz Ordusu girer işgal eder, sonra askerler için Askeri Localar 

kurulur. İşgal edilen ülkeyi, bir avuç askerle veya gelecek sivil İngiliz ile yönetmek olası değildir, yerli 

işbirlikçilerine gereksinme vardır. O işbirlikçiler de, Mason Localarında devşirilir.  

 

Hindistan Hıristiyan olmayıp, Budist veya Hindu Hintliler Hıristiyan değiller ve dinlerinde semavi 

dinlerdeki gibi tek yaratıcı da yoktur. Anderson ve o dönem geçerli olan bildirgelerde Tanrı inancı 

koşulu vardı ve ayin sırasında Tapınak ’da İncil açılması gerekirdi. İngilizler hemen esnerler,  ve 

Budistlerin yazılı kitaplarını da yaratıcının yasa kitabı sayarlar. Hindu ve Budist Hintliler mason olabilir.   

 

1844 yılında ise, Bombay'da üst sınıf Hintlilerin de üye olabildiği bir loca kurulur. Bu tarihten sonra, 

birçok Hintli raca ve yöneticisi Mason Tarikatı’na üye olmuşlardır.    

 

Hindistan’da bağımsızlık sonrası 270 büyük loca vardı ve hepsi de İngiliz, İskoç ve İrlanda ana büyük 

localarına bağlıydılar.  

Hint Yerel Büyük Locası Kurulur 

1961’de Hintliler ayrı bir büyük loca kurdular; Hindistan Büyük Locası (HBüyük Locası ) ve 270 büyük 

locadan 145’i HBüyük Locası ’ye katıldılar.  İngiliz masonluğunun 3 ana büyük locaları, İngiltere, 

İskoçya ve İrlanda ile 1961’de kurulan Hindistan Büyük Locası (HBüyük Locası ) bir anlaşma 

imzaladılar. İngiliz, İskoç ve İrlanda Büyük Locaları, Hindistan Büyük Locasını tanıdılar. Sonrasında 

Birleşik Krallık Büyük Locası ’nın egemenliği altındaki 130 büyük loca HBüyük Locası ’yi kabul ettiler ve 

çoklu üyelik sistemini karşılıklı olarak kabul ettiler.  
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1991’de Hindistan Büyük Locası  1991’de kendi anayasasını değiştirdi, çoklu üyeliği kaldırdı. İngilizler 

buna tepki gösterdiler, Hindistan Büyük Locası kendi emirlerine uymuyor diye kızdılar ve tanımaktan 

çıkardılar. Bu arada iç karışıklık devam ediyordu, bazı localar Hindistan Büyük Locasından ayrıldılar. 

Kuzey Hindistan Büyük Locası  ve Güney Hindistan Büyük Locası diye bölündüler. Hindistan’da kontrol 

kaybedilmekte olduğu için, İngiltere B. Büyük Locası ve birlikte İskoç ve İrlanda büyük locaları 

Hindistan Büyük Locasını yeniden tanıdılar. Hindistan Büyük Locası ’de tekrar bu 3 ana büyük locanın 

Hindistan’da Kurulu olan büyük localarını ve çoklu üyeliği kabul etti. İngilizler de Hindistan Büyük 

Locasından başka büyük loca tanımayacağını kabul etti. İngilizlerin dediği olmuştu. 

Çin Halk Cumhuriyeti 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ’de masonluk yasaktır ve cezası idamdır.   

ABD denetimi altındaki Taywan adasındaki Çin Cumhuriyeti’nde Çin Büyük Locası bulunmakta.    

Endonezya 

Endonezya masonluğunda İngilizler ve Hollandalılar baş aktör olmuşlar. 1965 ‘de Başkan Soekarno, 

çıkardığı yasa ile masonluğu yasakladı.   
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Orta Doğu  

İran   

İran, Perslerin büyük uygarlık kurduğu topraklarken, Oğuz Türklerinin Batıya büyük göçü sonrası, 

Anadolu, Azerbaycan ve İran coğrafyasında Türklerin egemenliğine geçmiştir. İran’da bu egemenlik 

yaklaşık bin yıl sürmüş. II. Selim/Osmanlı  – Şah İsmail /Saferi savaşı sonrası478,  Türkler arasındaki 

mezhep kavgaları sonunda Türkler bir birlerine büyük darbe vurdular ve İran’da egemenlik yeniden 

Farslara geçmişti. İran’da Fars, Türk, Kürt, Tacik, Arap etnik grupları olmakla birlikte iki büyük ulus 

Farslar ve Türklerdir.  

 

Azerbaycan coğrafyası, II. Dünya Savaşı sonrasında Ruslar/SSCB ve İran tarafından işgal edilerek ikiye 

bölündü. Böylece Güney Azerbaycan İran içinde kalır.  Halen İran nüfusunun yaklaşık %30-40’ı 

Azerbaycan Türkü’dür.  Fars ve Türklerin mezhebi Şii mezhebi.  

 

Pehlevi ailesinden önce tahtın egemeni olan Kaçar hanedanı Türk kökenlidir. 1900’lerin başında 

masonların başrol aldığı ABD CIA askeri darbesi ile tahttan uzaklaştırılmış, yerine gelen General 

Pehlevi, Cumhuriyet yerine yeni bir hanedanlık kurmuştur.   

 

İran mason tarihini konuşurken, hemen karşımıza siyaset, emperyalizm ve seçilmiş başbakana karşı 

yapılmış askeri darbe yapmak çıkar.  

 

1800’lerde eğitim için Avrupa’ya, özellikle İngiltere’ye gönderilmiş olan öğrenciler, ikna edilerek, 

Mason yapıldılar. Sonrasında ilk mason locası 1800’lerin ortasında Feramuşhane Locası,  1908’de 

Fransa Büyük Doğusuna bağlı olarak Tahran Locası kurulmuş.  1950'li yılların başlarında ise, yani ilk 

locanın kuruluşundan otuz sene sonra Pehlevi (ya da Hümayun) adı altında, bu kez de Mısır'da 

kurulmuş bir Büyük Locaya bağlı bir loca kurulmuş.  

 

1950’de kurulan Pehlevi Locasını düzenli Avrupa merkez ülkelerin Büyük Localarının hemen 

tanıdıklarını söylemeye gerek yok sanırım. 1970’de masonların 1700 üyesi olmuştu. ;  

“İranlılar aslında Hür masonlukla İran dışındaki ülkelerde, örneğin Hindistan'da ve daha önemlisi 

Avrupa ülkelerinde tanışmışlardır. (…)  

Fakat yine de Hür masonluk 19. yüzyıl İran tarihinde de önemli bazı roller oynamış ve bazı Avrupa 

başkentlerinde tekris olan İranlı diplomatlar tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Bunun yanı sıra, 

bazı İranlı seçkinler de Masonluktan etkilenmişler ve Hür masonluğun gelişme yolunda önemli katkılar 

sağlayabilecek modern batı toplumlarının olmazsa olmaz bir ideolojisi, bir kurumu, âdeta bir 

müjdecisi olduğuna inanmışlardı. (…) 

İngilizler, Masonluğu bile politik çıkarları için kullanmışlar ve gerektiğinde hükümetler üzerinde bir 

baskı aracı olarak kullanmak gayesi ile bu genç İran prenslerini masonik bağlarla el altında tutmaya 

özen göstermişlerdir.  (…)  

 

                                                           
478

 iki savaşçı Türk kağanının, bölge egemenlik savaşı 



 

 

256 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi Fransız Hür masonluğunun İranlı diplomatlar üzerindeki etkisi ve 

yarattığı motivasyon sadece politik ve kültürel bir düzeyde almamış, gerek emperyalist ve gerekse 

cumhuriyetçi Fransızların açıkça ifşa ettiği gibi megalomanik bir uygarlaştırma misyonu etkisi 

yaratmıştır.  (…)   

Fakat yine de, Oxford'da tekris olmuş güçlü bir devlet adamı olan İngiliz yanlısı Nasır Mülk Üstadı 

Muhterem olunca…  (…)   

 

1951-1953 yıllarında üye sayısı Tahran'da 233, Tebriz, İsfahan, Ahvaz ve Koramahr'da 48 olmak üzere 

toplam 281 üyeye ulaşmıştır. Üyelerin yüzde elli birini üst düzey bürokrat ve seçkin hükümet 

yöneticileri oluştururken diğerleri üst ve orta sınıf vatandaşlardan oluşmaktaydı. Tahran Amerikan 

Büyük Elçiliği Sekreteri William Koren 1953 tarihli bir raporunda Pehlevi Locasının bariz politik 

karakterini şu sözlerle açıklamaktaydı:  

‘Elçiliğimiz uzun zamandır bu Locanın çalışmalarını izlemekte olup, üyelerinin çok önemli politik 

şahsiyetler olduğu bilinmektedir. Halk tarafından bu üyelerin perde gerisinde İngiliz çıkarlarına hizmet 

eden politik bir araç olduğu izlenimi yaygındır ancak locada hâkim olan ketumiyet ilkeleri nedeni ile 

politik bir güç olarak nasıl çalıştıkları ise bir muammadır. Üyeleri arasında çok sayıda senatör, eski 

hükümet üyeleri ve birçok halk liderlerinin bulunması bir kardeşlik çatısı altında önemli bir politik ve 

ekonomik güç oluşturmaktadır’ " 479 

 

İran Pehlevi locasının 226 üyesinin dağılımları çok çarpıcıdır, 1906 ile 1978 arasında 48 başbakandan, 

23’ü mason.480; 

 

Görev Sayı Oran 

Üst Düzey Siyasetçiler 117 % 57 

Başbakan ve bakanlar  % 13 

Üst düzey bürokrat ve general   %30 

Parlamenter  % 8 

Meslek sahipleri (fizikçi, mühendis, 

gazeteci, hâkim, üniversite Prof. vb.) 

47 %21 

Tüccarlar 36 %16 

Büyük Toprak Sahipleri 26 %12 

 

Seçimle iktidara gelmiş Sosyalist Başbakan Musaddık, petrolleri ulusallaştırınca kıyamet kopar ve 

başta Pehlevi Locası olmak üzere mason localarında örgütlenen ve yönetilen bir askeri darbe ile yasal 

ve demokratik hükümet devrilir, Musaddık idam edilir.   

 

1955 yılında bir grup üst düzey bürokrat mason, Amerika’nın yönlendirmesi ve isteği ile Fransız Büyük 

Doğusu altında olan locaları terk ederler ve İngiliz Birleşik Büyük Locası tarafına geçerler.481  

 

                                                           
479

  (Tamer Ayan, 2006) 
480

 (Koloğlu, 2011, s. 26) 
481

 Aynı yıllarda da Türkiye masonluğu içsel sıkıntılar yaşıyordu. Bu iç sıkıntılar sonrasında o güne dek Fransız 
masonluğu tarafında olan Türkiye masonlarının, bir petrolcü masonun önderliğinde bölünmesini, büyük 
grubun artık Anglo-Sakson, Amerika ve İngiliz, masonluğu tarafında geçmesini yaşıyordu. 
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Türkiye ile ilginç bir benzerlik vardır. 1960’da masonlarca da desteklenen bir Amerika darbesi ile 

seçilmiş ve yasal hükümet devrilir, Başbakan Menderes idam edilir. Bu sırada, Başbakan’a bilgi 

vermesi gereken MİT Müsteşarı, Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı, yani Baş masondur. 1965’de 

de gene petrolcü Necdet Egeran ’ın başı çektiği bir Amerika isteği ve yönlendirmesi ile Türkiye’de 

Fransız masonluğunun etkisindeki masonluk bölünür büyük parça Amerika-İngiliz masonluğuna geçer.  

 

“1969 yılında eski başbakan ve Senato başkanı Araf Emam, Fransız, İskoç ve Alman Büyük Locaları ile 

bir anlaşma sağlayarak on dört İskoç, on Fransız ve üç Alman Locasından oluşan ve Büyük Üstatlığını 

da kendisinin üstleneceği Kabul Edilmiş İran Büyük Locasının kuruluş çalışmalarım başlattı.”482 

 

 “SONUÇ İran'daki Hür masonluk dikkatle incelendiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır. Diğer tüm 

ülkelerde masonlar daha çok orta sınıf kişilerden oluşurken İran'daki üyelerin ezici bir çoğunluğunu 

seçkinler teşkil etmektedir. (…)  

1906-1978 döneminde başbakanların yüzde kırkı, tüm bakanların yüzde yirmi beşi, senatörlerin de 

yüzde yirmi beşi, Meclis Başkanlarının yüzde yirmi üçü masondular. Buna karşılık, 1970'lerden sonra 

üyeler orta sınıf vatandaşlardan ve birçoğu da sosyal veya politik konumlarını yukarılara taşımak 

isteyen kişilerden oluşmaya başladı.  (…) 

Dünya Masonluğunun da bariz desteği ile İran'daki masonik kurumlar güçlenmiş ve üyelerinin de 

gücünün artmasına yardımcı olmuştur.”483  

 

Masonluk, 1955 - 1978 yılları arasında gelişir, yaygınlaşır. 1970’li yılların sonunda ise düzenli locaların 

sayısı 43, üye sayısı ise 1500 olmuştur. 

Humeyni İslam Devrimi ile Masonluk Yasaklanır 

İran İslam Devrimi gerçekleştikten sonra, masonluk yasaklanır, Humeyni iktidarı, Baş masonun evinde 

ele geçirilen 700 kişilik üye listesinden yararlanarak masonları yakalar; hapse atar, mallarına el koyar, 

idam eder. Liste ele mi geçmiştir yoksa Baş mason tarafından hayatı karşılığında mı verildi.   

 

Avrupa, Amerika ve Kanada’ya kaçabilen İranlı masonlar, Amerika’da çalışmalarını masonik tapınaklar 

da sürdürmüşlerdir.   

“1988 tarihinde ABD Kuzey Yetki Alanı Yüksek Şûrasının verdiği beratla Sürgündeki İran Yüksek Şûrası 

Skoç Riti faaliyetlerini yeniden başlatmış oldu.”484 

 

Humeyni’den sonra İran da CIA ajanı olduğu belirlenen ve Amerika’ya kaçan masonlardan olan ve 

daha sonrası Amerika devletinin emperyalist çıkarları için çalışan Türk ve Müslüman Bagir Heyet, 

kaçtıktan sonra Robert adını alıp, Hıristiyan ve Türk kimliği yerine Kafkaslı olduğunu söylemektedir.  

ABD’de Amerika devleti emrinde ve siyasi bir ajanı olarak, Amerika çıkarlarının Türkiye ve Kafkaslar 

’da savunulması ve desteklenmesi için mason kimliği ile çok etkin olacaktır.  Hür Masonların anlı şanlı 

                                                           
482

  (Tamer Ayan, 2006) 
483

  (Tamer Ayan, 2006) Türkiye’de olduğu gibi… Bunları anlatan Tamer Ayan da, başmason Necdet Egeran’ın 
elinden tuttuğu, mason yaptığı, İngiliz yetiştirmesi masondur.   

484
  (Tamer Ayan, 2006) 
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kimi Sebataycı Yahudi ve Ermeni kökenli Baş masonları, 33.° masonları; Robert Bagir Heyat ile 

işbirliğindeler.   

Lübnan 

Lübnan’a masonluk 1862’de Fransızlar ile gelmiş, Osmanlı Maşruki Azami’ye (Osmanlı Büyük Doğusu)  

ve İskoçya Büyük Locası ’na bağlı localar kurulmuş ama daha sonraki gelişmeler ile düzenli birçok loca, 

New York Büyük Locası’na bağlı duruma gelmiştir. Bu da Lübnan’da Amerika etkisinin gücünü 

göstermektedir. Daha  sonra da Ne York Büyük Locası ile Columbia Bölgesi Büyük Locası arasında loca 

çatışmaları olmuş.  

 

Lübnan Büyük Locası, 1936’da kurulmuş, hâlâ çalışır durumdadır. Sivil iç savaş sırasında birçok loca 

uykuya geçip kapanmış.  İç savaşın getirdiği yıkımlardan sonra, Lübnan’da masonluk bir karmaşa 

içinde olmakla birlikte, diğer Arap ülkelerinden farklı olarak, Lübnan Büyük Locası ve New York, 

İtalyan, İskoç Büyük Locasına bağlı localar bulunmaktadır.   

 

Lübnan’da başlangıçta yalnızca Hıristiyan Araplara kurdurulan mason locası, sonra Müslümanların 

önde gelenlerini de içine almış ve Suriye ve Lübnan’dan Türklerin çıkarılması hedefi etrafında 

örgütlemişler. 485 

Lübnan masonluğunda özellikle Amerika locaları bünyesinde Ermenilerin varlığı ve etkinliği dikkat 

çekicidir. 

  

                                                           
485

 (Koloğlu, 2011, s. 33) 
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Kuzey Afrika 

Mısır   

Napolyon Bonapart 1798'de İskenderiye'ye ayak bastığında Avrupalı beyaz adamın, sömürü için işgal 

ettiği tüm topraklarda olduğu gibi, o güne dair güzel kavramlardan söz ediyordu; cumhuriyet, hürriyet 

gibi.  Mısır o sıralar hasta Osmanlı İmparatorluğu’nun bir eyaletidir ve Memlüklüler tarafından idare 

ediliyordu.  

 

Mısır’da da, ilk locayı Fransız General Kleber 1799’da Isis adı ile kurdu.  Avrupa’ya öğrenci gönderip, 

nasıl geliştiklerini öğrenip, kendi ülkelerinden uygulama isteği, Osmanlı topraklarındaki tüm 

Müslüman ülkelerin yöntemi idi. Ancak, bu gönderilen öğrencilerin çoğu, değişik etmenlerle, Avrupa 

emperyalistlerinin uzantıları olarak geri dönüyorlardı. Mısır’da da aynısı yaşandı.  

 

1845 Yılında Kahire'de Fransa Büyük Doğusuna bağlı olarak Piramit Locası kuruldu ve Mısır siyasi 

yapısı içinde etkin oldu.   

1867’de İngiltere’de Mısır’a girerken, kendi Mason locasını götürüyordu. Kahire’de bir Taşra Büyük 

Locası kurdu ve başına bir Baş mason atadı. Ardından, 1882'de de İngiliz Orduları Mısır’a girdi. Ne 

tesadüf, değil mi?   

 

Afrika, Asya ve Amerika, hiç değişmiyor, İngiliz Ordusu giriyorsa, İngiliz Birleşik Büyük Locası’na bağlı 

localar hemen açılıyor. Çok kardeşçe. Bu dönemde Mısır’da, İngiliz ve Fransız devletlerinin sömürge 

savaşımının bir uzantısı olarak İngiliz ve Fransız büyük localarının da savaşımı söz konusudur.              

Bu savaşımda da, işbirlikçi bürokratlar, siyasiler localar içine alınarak, biraderler arası ketumiyet ilkesi 

ile kullanışlı hale getiriliyorlar.   

 

Mısır’da bu yerli işbirlikçilerden birisi Müslüman dini lider Cemalettin Afgani. Önce Kahire'de İtalyan 

locasına girdi, sonra İngiliz diplomatın kardeşçe ikna etmesiyle İngiliz locasına geçti, burada loca 

yöneticisi oldu. Sonra da locasını Fransız Büyük Doğu’suna bağladı. Bütün bu masonik eylemleri, 

tamamen insanlık ve kardeşlik için yaptı, değil mi?  Müslüman lider Cemalettin Afgani için, 

Müslümanlık ve masonluk,  siyasi ve ekonomik çıkarları için birer yapı ve kurduğu siyasi partinin de 

temelini oluşturur. Afgani’nin partisinin, Mısır’da,  İsmail Paşanın tahttan indirilip yerine Tevfik 

Paşanın Hıdiv olarak tahta çıkarılmasında büyük rolü olmuştur.  

 

Bir Fransız locasının, Fransız yöneticisinin merkezine yolladığı rapor da bakın ne diyor;   

“...Artık Mısır'daki Cizvit partisinin kışkırtıcı hareketlerine karşı ciddi bir mücadeleye girmenin zamanı 

gelmiştir. Fransız hükümetinin desteğini aldıktan sonra Paris Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 

çalışacak lâik bir okulun kuruluşuyla mücadelemiz ilk başarısını elde etmiş olacaktır.” 486   

 

  

                                                           
486

 (Ayan, Mısır'da Masonluk) 



 

 

260 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

Masonların ülke sömürüsünde rollerini 33.° mason Tamer Ayan çok iyi bilir elbette;  

“Masonluğun Mısır'daki rolü büyüktü, çünkü üyelerine verebileceği çok şeyler vardı. Birçok Masona 

göre Localar, ”çekici gizliliği” ile birlikte verimli ve iyi teşkilatlanmış sosyal dernekler idi. Dolayısıyladır 

ki bu gizli cemiyet daha çok siyasi bir kurum idi ve ”siyasi” sıfatı söz konusu topluluğun konu edilen 

devrin Mısır'ındaki yerini tarif etmekte ”bâtını” sıfatından daha uygundur. Diğerleri için de Localar, 

maddi fayda ve iyilik temin edebilecekleri bir çeşit verimli lonca vazifesi görüyordu. Bir başka grup 

(özellikle de Fransız tesirindekiler) için ise Masonluk daha çok siyasi bir araç ve o sıralar ülkenin her 

yanını saran ateşli milliyetçiliğin bir meydana çıkışı idi. Sözü edilen üyeler, sonuçta, hangi tabiiyette 

olurlarsa olsunlar, makam ve mevkilerini koruma ve dayanışma amacıyla Masonluğun Batılı 

ideolojisini kullanan tek bir sosyal alanın mensubuydular.” 487 

 

Gizli cemiyet, devlet bürokrasisi, siyaset, Batı ideolojisi yandaşı, ticaret, döneklik, İngiliz, Fransız, 

İtalyan… Mısır masonluğunu anlatmak için kullanılan sözcükler.  Ama öğreti güzel. Değil mi? 

 

Mısır’da masonluğun çöküşü, Mısır monarşisinin çöküşü ile birlikte olmuştur. Nasır, Arap Ulusçuluğu 

temelinde devrim yapıp, iktidarı ele geçirdikten sonra, birçok yabancıyı 1956’da Mısır’dan kovdu. 

Bunların önemli bir kısmı da masonlardı. 

1964 ’te Nasır, İsrailli casus Eli Cohen, mason çıkınca mason localarını yasakladı.    

Cezayir 

1831 ’de Cezayir’in Fransız ordusu tarafından işgal edip, sömürgeleştirildiğinde Fransız Askeri Locası 

ile masonluk Cezayir’e girer. Daha sonra aralarına Müslüman Arap üyeler de almaya başlarlar. 

1930’lara gelince, Fransız Büyük Localarına bağlı birçok loca bulunmaktadır.  

Cezayir, Fransa karşısında bağımsızlığını kazanınca, Fransızlarla birlikte masonluk da ülkeden gider, 

1965’de yasaklanır.    

Fas  

Bir zamanlar Fransız ve İspanyol sömürgesi olan Fas’a masonluk emperyalist devletlerle birlikte 

gelmişti. 1860’dan bu yana Fransız Büyük Doğusu, Fransa Büyük Locası, İspanya Büyük Locası, 

Portekiz Büyük Locası, İngiltere Birleşik Büyük Locası, İskoçya Büyük Locası kendilerine bağlı localar 

kurmuşlar.  

 

Birinci Dünya Savaşı’nda İspanya’da General Franko iktidarı ele geçirince, Fas’ın İspanya işgali 

altındaki bölgesinde de masonluk bitmiştir. 

 

1956 ‘da Fas bağımsızlığını kazanınca, tüm mason locaları da yok oldular, yasal olarak yasaklandılar. 

Uyku dönemine yani yer altına girip, gizli olarak çalıştılar. 

 

                                                           
487

 (Ayan, Mısır'da Masonluk) 
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1970-1974 arasında İsviçre Büyük Locası, localar kurduysa da, resmi olarak düzenli duruma 

geçemediler. Çünkü İsviçre yasaları, kendi ülkesindeki İsviçre Büyük Locasına yurt dışında loca kurma 

izni vermiyordu. 488   

 

Daha sonra hükümet, muhalefetin mason localarında örgütlendiği düşüncesiyle locaları kapanmaya 

zorladı. Birkaç tanesi gizli olarak çalışmalarını sürdürmüş olabilir.  

1997’de yasa değişikliği ile mason localarına izin verildi ve Fransa Milli Büyük Locası 3 loca kurdu. 

Arapça, Fransızca, İngilizce dillerinde toplantı yapıyorlar.    

Bu oluşum da Türkiye Bölümünde göreceğimiz CIA görevlisi Robert B. Heyat önemli rol oynamıştır.  

2000’de Fas Krallığı Büyük Locası (Grande Loge du Royaume du Maroc) Marakeş’de Fransa Milli 

Büyük Locası tarafından kutsandı ve masonik ilkelere göre toplantılar düzenlemeye başladı. Toplantı 

dilleri Fransızca, Arapça ve İngilizce… 

Tunus 

Tunus eski bir Fransız sömürgesidir.  19. yy başında, emperyalistler, Fransa, İtalya, İngiltere localar 

kurdular. Sonrasında Fransa Büyük Doğusuna bağlı olarak Tunus Büyük Doğusu kuruldu.  

1956’da Tunus bağımsızlığını alınca, masonluk yasaklandı. Tunus da masonluk hâlâ yasak olmasına 

karşın, İtalya Büyük Doğusu, localar kurup, yasa dışı toplanmakta.   

Diğer Müslüman Ülkeler   

Bangladeş, Bahrain, Irak, Ürdün,  Suudi Arabistan,  Sudan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen de 

hiç izin verilmedi ya da 1945 – 1960 arasında yasaklandı. 

Pakistan 1980,  Kuveyt 1992 de yasaklandı.  
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 Türk yasaları neden izin veriyor? 
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İsrail Devleti Büyük Locası 

Büyük Loca isminde,  ülke adı ile birlikte “devlet” sözcüğünün geçtiği tek Büyük Loca, İsrail Devleti 

Büyük Locasıdır. İsrail’de masonluk, İsrail Devleti’nin bir kurumu gibi isimlendirilmiştir ve öyle de 

çalışmaktadır. 

489 
Belge 12. İsrail Devlet Büyük Locası logosu 

Tarihçesi 

Amerikalı Robert (Rob) Morris,  1846’da İngiltere ‘de mason olmuş bir Yahudi. 1854’de kadar York ve 

İskoç Üst derecelerinin hepsini almış, 1855’de Moskova’da Baş mason olmuş,  New York'ta Eastern 

Star düzenini kurmuş, tüm erkânı Robert Macoy ile yazmış.  Daha sonra, Rob Morris Yafa ’ya gelip, 

Vali Nureddin Efendi ile tanışmış. Vali Nureddin Efendi, Fransa Büyük Doğusuna bağlı Amitie 

Clemente Locasının ve EKSR 28.derecesi olan Güneş Şövalyeliği Atölyesinin bir üyesidir o sırada. Ne 

tesadüf değil mi? 

 

1868 ‘de, Amerika’dan gelmiş, Mesih İsa’nın ikinci gelişini bekleyen dört mason ; .J. Adams, Rolla 

Floyd, Toombs, Walker ve Vali Nurettin efendi ile birlikte loca kurma çalışmalarına girişirler.  Kudüs'ün 

duvarları altındaki bir mağarayı toplantı yeri olarak seçerler.  Onlara Lindesay Goorich, John Oxland, 

Rahip J. Every, Charles Warren ve Henry Petermann katılır ve hep birlikte Tartışmalı Loca (Moot 

Lodge) ismiyle bir loca kurarlar ve “Zedekiah Mağarasında”  gizlice toplanmaya başlarlar. Osmanlı 

Hükümeti, Valilerinin karanlık işler çevirdiğinden haberi var mıdır? Mason locası kurma faaliyetleri, 

elbette gizlidir, yasa dışıdır ve Osmanlı Devletine karşıdır.  Henüz Tartışmalı Loca, resmi olarak bir 

Büyük Locaya bağlanmamıştır, yani kuruluş beratı yoktur.  İsrail Devletine giden yolda, ilk masonik 

çalışmalar başlamıştır. 

 

1873 ‘de Robert Morris, İsrail’e yerleşmek üzere hazırlık yapan Kuzey Amerikalı Yahudiler için 

(görünüşte bir Kilise ’ye bağlı Hıristiyanlar),  Kanada’da bir loca kurar. Kanada Büyük Locası Baş 

masonu William Mercer Wilson,  Royal Solomorı Mother Lodge No.293 adına bu locaya berat verir.  

Kudüs ve civarında localar açılması için bazı biraderlerini yetkilendirir ve berat verir.  İlk tören John Bu 

Gurup daha sonra Filistin’e göç eder loca toplantılarını Kral Süleyman'ın Taş Ocağında, mağarada 

yapmaya başlar. Yafa İngiliz Konsolosu da bu loca çalışmalarına destek olur.  5 Şubat 1898 ‘de yirmi 

dört üyesi vardı.  Bir süre sonra Kanada ile iletişim kesilse de loca çalışmalarını 6-7 yıl daha 

sürdürmüştür.  490 

  

İlk İsrail Büyük Locası, İsrail Devletinin kuruluşundan bile önce kurulur. Başlangıçta Fransız ve Mısır 

Büyük Localarının etkisi altındadır. Bu nedenle İngiltere B. Büyük Locası kökenli localar birliğe 

katılmazlar.  
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 (http://www.freemasonry.org.il/grand-lodge-israel.html) 
490

 (Suner, 2001, s. 248-250; Atabek, 1994) 
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1953 ‘te İngiltere B. Büyük Locası denetimi sağlar, İsrail Devleti Büyük Locası kurulur, derhal İskoçya 

Büyük Locası tarafından kutsanır491.  Masonluğun köklerinin olduğu topraklarda kurulmuş olan Yahudi 

Din devleti İsrail de, Mason Tarikatı kuruluş ve yapılanması, devlet kuruluş ve yapılanması ile 

koşuttur.   

 

İsrailli masonların çok özel bir eylemi de, Almanya Nazi Faşizmi altında iken, Almanya Büyük Locasının 

bazı localarını İsrail’e taşıyıp, o karanlık dönemi atlattıktan sonra Almanya’ya geri götürmesidir. Bir 

anlamda İsrail, Şili ile birlikte Alman mason biraderlerine geçici ev sahipliği yapmışlardır.  

 

İsrail göç ile kurulmuş bir ülkedir. Gelen göçmenlerin bir kısmı İbranice ’den daha iyi geldikleri 

ülkelerin dillerini bildikleri için, yabancı dilde faaliyet gösteren çok sayıda loca bulunmaktadır.  İsrail'in 

iki resmi dilinden (İbranice ve Arapça) başka altı dilde çalışan localar var: İngilizce, Fransızca, 

İspanyolca, Almanca, Romence ve Türkçe. 

 

İsrail’de Mason Tarikatının adı, İsrail Devleti Büyük Locası. Türkiye’de HKEMBL tüm yazışmalarında 

nedense İsrail Büyük Locası diye söz eder, gerçek adını saklar.   

 

İsrail Devleti Büyük Locasının Facebook ‘ta özel sayfasını beğenen Hür Masonlardan bazıları;  Yılmaz 

Kazancı,  Niso Misistrano, Shai M. Brawer,  Emre Batuberen Beyhan,  Mete Sar, Metin Atatüzün. 

Nur Locası 

İsrail’de Türkiye’den gitmiş Yahudiler, önemli bir nüfus oluşturmaktalar. İsrail ‘de Nur Locasını 

Türkiye’den gitmiş Yahudiler kurmuş. Nur Locası toplantılarını Türkçe yaptığı söyleniyor ama ben 

bunun gittikçe değiştiğini ve Türkçenin azaldığını düşünüyorum.  Türkiye Hür Masonları, HKEMBL ile 

neredeyse organik diyebileceğimiz yakın ilişkileri var. Türkiye’den her dönem Baş mason ve çevresi 

Kudüs’te toplanır birlikte ayin yaparlar.  

 

Kral Süleyman tapınağının yapıldığı yer olarak düşünülen yerin altındaki mağaralar kazılmış, mason 

tapınağı haline getirilmiş ve toplantılar, ayinler yapılmakta. Bilindiği gibi Süleyman Tapınağı’nın 

olduğu yer sayılan toprağın üstünde, Mescidi Aksa var. Hz. Ömer, Kudüs’ü alınca araştırmış, Mecidi 

Aksa’yı, Süleyman Tapınağı’nın olduğu yer olarak kabul edilen alana yaptırmış. Türkiye Hür 

Masonlarının Türk ve Müslüman olan mason kardeşleri, Yahudi ağırlıklı ayin erkânları ile Mason 

toplantılarını Müslümanlarca kutsal sayılan bu yerde yapmalarına ne demeli?  

 

Nur Locanın adının seçimini İsrailli masonlar şöyle anlatıyorlar;  

“… hem kısa hem de Türkçe ve İbranicede manası olan ve Masonlukla ilgili bir isim olmalıydı. Sembol, 

Delta ve Nur isimleri arasından NUR adını seçtik.” 

 

Kurucuları arasında Hür Masonların kıdemli masonları da var. Locanın kurucu yöneticileri ve 

görevlilerinin listesi: 

                                                           
491

 Türkiye kitabımızda ayrıntıları aktardım, Türkiye’de de aynı yöntem uygulanır. Önce İskoçlar kutsar. 
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Selim Amado, Aaron Ender, Daniel Yahya, Avram Arias, Yusuf Zara, Avram K. Avdan, Şlonıo Meseri, 

Yeoşua Şoef, Moreno Margunato,  Eli Ventura, Şlimo Rabi, Alher Baruh, Marko M. Eskenazi, Yitshak 

Mizistrono  (Türkiye Büyük Locasının İsrail temsilcisi.) 

Nur Locasının kuruluş ve sonrasını izleyelim: 

 

1985 

İsrail Devlet Büyük Locası bünyesinde Türkçe toplanan Nur Locası 6 Haziran 1985’de kurulmuş. 

Kuruluş toplantısına Türkçe toplanan Nur Locasının kuruluşuna İsrail Devlet Büyük Locası Baş masonu 

ile birlikte Türkiye Hür Masonların Baş masonu  Şekûr Ökten katılırlar.   

İsrail Devlet  Büyük Locası, Şekûr Ökten,  Moiz Berker,  Albert Razon, Yarriyov Gartik’e Kurucu Şeref 

Üyeliği verir.   

 

Şekûr Ökten’in konuşmasında;  

“Bütün insanları sulh ve saadete eriştirmeyi ideal edinenlerin zincirine eklenen yeni halkaların azim ve 

sebatı temsil etmelerinde E vrenin Ulu Mimarı yardımcı olsun.”492 

  

1989 - 1990 

Hür Masonlar İsrail Nur locası ziyaretlerini sürdürürler. Sonrasında Cahit Meço ve Rauf Birol localarda 

“intibalarını” anlatırlar. 

 

1993 

“Humanitas Locası. 5-10 Kasım 1993 tarihleri arasında, İsrail'de Türkçe çalışan NUR ve Fransızca 

çalışan LUMIERE Localarını ziyaret etmek maksadı ile bir seyahat tertiplemiştir. Uzun zamandan beri 

hazırlıkları süren bu geziye, Humanitas Locasından, Üstadı Muhterem Mehmet Akif Akev, Türkiye 

Büyük Locası I. Nazırı  Sahir Talat Akev, Mehmet Fuat Akev, İzak Eskenazi ve Kültür Locasından, 

Yılmaz Uslu Kardeşler iştirak etmiştir. Yomtov Garti ve Sami Ali Kardeşler bu gruba, Tel Aviv'de 

katılmıştır.  (…) 

 

Heyetimiz, 9 Kasım 1993 Salı sabahı, İsrail Büyük Locasının bürolarını gezmiş ve Büyük Üstat Itzhak 

Barzilay ve diğer görevliler tarafından kabul edilmiştir. Aynı akşam, Heyetimiz NUR ve LUMIERE 

Localarının müşterek celsesine katılmıştır. Çalışmalar Türkçe açılıp, Fransızca kapatılmıştır.” 493 

 

1995 

Bu ortak toplantılardan birisinin haberini masonların Tesviye dergisinden aktaralım;   

“Türkiye'den göçerek İsrail'e yerleşen kardeşlerimizin kurmuş oldukları Nur Locasının kardeşleri, 10. 

yıldönümlerini görkemli bir şekilde kutladılar. Kutlamalar 9 gün 9 gece sürdü. Türkiye'den En 

Muhterem Büyük Üstadı Can Arpaç Kardeşin başkanlığında, 52 kişilik bir Kardeş ve Hemşire 

topluluğunun katıldığı bu olağanüstü gezinin başarısını, İsrail tarafından Nur Locası Üs. Muh.’i 

yöneticisi Momo Uzsinay Kardeş, envarı ve tüm Nur Kardeşlerimiz ile Türk tarafından Pek Muhterem 

Mustafa Osman Demir Kardeşle Altınay Hemşiremizin yoğun ve etken çalışmalarına borçluyuz. (…) 

6 Haziran Salı günü : … İsrail Bü. Üstadı En Muhterem Ephraim Fuchs K., Büyük Üstadımız En Muh. 

Can Arpaç Kardeşe,  
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 (1985, s. 59) 
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 (Akev M. F., 1993, s. 85-86) 



 

 

265 
huroltasdelen.com  yayınıdır. Sanal ortamda dağıtılır ve para ile satılmaz. / Şubat 2019 
 

“İsrail ve Türkiye Büyük Locaları arasındaki Kardeşlik bağlarının ve ilişkilerinin kuvvetlenmesindeki 

katkılarına mukabelen" İsrail Büyük Locası Şeref üyeliği, karşılığında da Can Arpaç Kardeş İsrail 

Büyük  Üstadına, Şeref Önceki  Büyük Üstadı Payesini verdi. 

NUR Locasının Üs. Muh.i Momo Uzsinay K. de P. Muh. Mustafa Osman Demir Kardeşe,  

"Türk Mason kardeşlerinin arasında NUR Locasının adını duyurduğu, Türk K.lerin ziyaretlerini 

sağladığı ve bunların çok daha ötesinde, israil ve Türk Masonluğunu birbirine yaklaştırmakta 

gösterdiği üstün başarıya mukabelen, Locamız üyelerinin takdir hislerini ifade etmek üzere "NUR 

Locası Şeref Üyeliği” sıfatını tevdi etti. 

Çalışmaların sonunda Mabet  lokantasında, NUR'un hemşireleriyie birlikte 10. yıl yemeği yendi. ”494   

 

Baş mason Can Arpaç, Nur Locasının 10. Kuruluş Yıldönümü için “Nur’umuz” yazısı;   

“Ankara, 13.04.1995 

Sevgili Kardeşlerim, 

NUR Muhterem Locası'nın 10 yıldönümünde, sihirli bir değneğim olsaydı; bir dokunuşta bütün 

insanları uzaya çıkartıp mavi gezegenimizi gösterirdim. 

‘Bakın’ derdim onlara, ‘Ulu Yaradanın armağanı olan bu güzellik hepimizin, sizin çizdiğiniz sınırlar 

buradan görünmüyor. İnsanları renklerine göre ayırmanız olanaksız; neler konuştuklarını 

duyamayacağınıza göre, onları dillerine göre de ayıramazsınız. 

İnançlara gelince; 

Kalplerinde ne vardır hiç kimse bilmez, kalplerden ve Allahtan başka... O halde insanları inançlarına 

göre de ayıramazsınız’. 

 

Ne yazık ki, bu insanların büyük çoğunluğu bana gülerler. Yüz yılı bile dolduramayan bir ömrü, 

birbirleriyle didişerek ziyan etmeye ve o güzelim mavi gezegenimizi cehenneme çevirmeye, kaldıkları 

yerden devam ederler. Ama aralarında, sayıları çok az da olsa, mavi gezegenimize aklın ışığında ve 

gönül gözüyle bakabilenler de bulunur. Bunlar, bütün insanları uzaya çıkartmak mümkün 

olamayacağı için, hiç olmazsa kendi ülkelerinde olsun, hiç bir duvarın insanları ayırmadığı Mavi 

Localarda, Kardeşçe el ele vererek; sevgi ve dostluğu paylaşmak için sadece insan olmanın kâfi 

geldiğini göstermeye çalışırlar. Ve kendi ülkelerinde başlattıkları bu çalışmalar sınırları aşarak, 

farklılıkları yok ederek Mavi Locaları birbirine bağlamaya başlar. Bu çalışmanın en güzel örneklerinden 

biri de, on yıl önce İsrail Büyük Locası'nın çatısı altında kurulmasına ve çalışmalarını Türkçe yapmasına 

izin verdiği Nur Muhterem Locası'dır. Nur Muhterem Locası on yıldır, bütün insanları kardeşlik 

anlayışına bir adım daha yaklaştırmak için başarıyla çalışmaktadır. Bu nedenle, NUR'lu Kardeşlerimizi 

şahsen ve Türk Masonları adına kutluyor; Mavi Localarımızda ki barış, sevgi ve dostluk havasının mavi 

gezegenimizi de kaplamasını Evrenin Ulu Mimarı'ndan diliyorum. 

Kardeş sevgilerimle, 

 

Can Arpaç, Büyük Üstat”   

 

33.° mason Mustafa Osman Demir495 Müslüman olarak Hacı üstelik. Mescidi Aksa da Hacı olarak 

namaz kılıp, altında Yahudilerle birlikte, mason ayini yapıyor. İşte masonluk! Bu toplantıya katılanlar 

arasında mason Rauf Birol da var. Sonra localarda ballandıra ballandıra gezi anılarını anlatmış. 

                                                           
494

 (Lâyıktez C. , İsrail'de 73 Numaralı Bur Muh. L'nın 10. Yıldönümü Kutlamaları, 1995) 
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Resim 63. Hür Masonlar İsrailli biraderleri ile mutluluk içinde. 

 

1996 

Necati Göksu, Muhip Işman ziyaret ederler. 

 

2003 

Masonların Deniz Kuvvetlerinde geçmişte bir çok mason subay  var.  Mason Cahit Üren de onlardan 

bir eski Deniz Kuvvetleri subayı.  Halen Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü.  Denizcilikle 

ilgili bir toplantı için İsrail’e gittiğinde, elbette Nur Locasını da ziyaret eder; 

 

“ZİYARETİN MASONİK YÖNÜ : 

İsrail'e gidip Nur Locasını ziyaret etmemek olmaz diye düşünürken bu isteğimi yerine getirebilmek 

amacıyla o sırada İsrail'de oğlu Hayim'in yanında olduğunu bildiğim Avram LEVI Kardeşi aradım. Nur 

Locasının müteakip toplantısının 14 Ocak'ta olduğunu öğrendim. (Her ayın ikinci Salı günü 

çalışıyorlar.) Buna rağmen Avram Kardeşimin yaptığı organizasyonla Nur Locası Üstadı Muhteremi 

Muhterem Moiz BERAZE ve Bir Önceki Üstadı Muhteremi Muhterem Sami BARUH Kardeşler Tel 

Aviv'den Herzliya'ya kald ığım otele kadar gelerek beni ziyaret ettiler ki bu da Kardeşçe dayanışmanın 

ne kadar sağlam olduğunu gösteriyordu. Kendilerinden aldığım bilgiler ışığında ertesi gün Kudüs'e 

giderek Moria Dağı, Davut ve Süleyman'ın mezarları, Mescid-i Aksa ve Ömer Camilerini kısa sürede de 

olsa gezebildim. Gelecek sefer daha fazla bilgi ile mücehhez olarak daha uzun zaman ayırıp tüm dinler 

için kutsal olan bu yerleri daha sistematik gezmeyi planlıyorum.” 496 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
495

 Mustafa Osman Demir ile telefonda tanıştık. Masonların bir eposta grubunda yazdığım eleştirel bir yazıdan 
sonra beni arayıp, kutlamıştı. Telefon ile kurduğumuz iletişim, son derece düzeyli, karşılıklı saygı taşıyordu. 
Mustafa Osman Demir ‘e son derece olumlu insani duygular taşıdığımı, kendisini hep bir beyefendi olarak 
anımsayacağımı belirtmeliyim.  

496
 (Üren, 2003, s. 52-53) 
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2005 

Şubat 2005’de HKEMBL ’nın Baş masonu Asim Akin başkanlığında Türkiye’den giden masonlar; 

“Akşam yapılan gala yemeğinde, İsrail'in Önceki Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında, Evrensel 

Kardeşlik temalarından bahsedilerek, Masonluğun Evrenselliği ve insanlar arasında barış 

sağlanmasına olabilecek katkılarından bahsedildi.”497  

 

Dikkat edin İsrail Devleti’nin Cumhurbaşkanı,  masonluğu tüm insanlık için gösteriyor. Adam politikacı 

ve din kimliği de olan İsrail Devlet başkanı. Bizimkiler de huşu içinde dinliyorlar.  

  

2006 

“Toplantı 14 Şubat 2006 Salı günü Tel Aviv'deki Mason Mahfeli'nde yapıldı, is'ad Töreni Muhterem 

Robert Hason tarafından ve İsrail Büyük Locası Büyük Üstadı Sami Rafaeli ve Büyük Loca Görevlileri 

Delegasyonu'nun katılmasıyla gerçekleşti. (…) 

 

Bunun ardından Üstad-ı Muhterem Murat Yurdakök Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Asım Akin ve 

Büyük Üstat Yardımcısı Yaşar Aysev'in mesajlarını okudu. Daha sonra Başkent ve Nur Muhterem 

Locaları Üstad-ı Muhteremleri birbirlerine armağanlar takdim etti. Toplantıdan sonra Başkent ve Nur 

Locaları Büyük Locaları'ndan aldıkları izinle "ikizlenme" işlemlerine başladılar.”498 

  

2013 

Mason Levent Özbakkaloğlu, 5 Şubat ‘ta ziyaret eder.   

 

2000 - 2018 

Hür Masonları İsrail Devlet Büyük Locası nezdinde dostluk kefili   33.° mason Mustafa Osman Demir. 

 

2015 

İsrail Devlet Büyük Locası’nı Hür Masonların Büyük Sekreteri Emre Üge ziyaretle görevlendirilir; 10 

Ocak 2015 

 

Aşağıdaki fotoğraf, Müslümanlarca kutsal olan Mescidi Aksa ’nın altındaki mason tapınağına 

dönüştürülmüş mağaralarda yapılan loca toplantılardan. Ayakta sunak önünde olanlar İsrailli mason 

loca yöneticisi ile o dönem Türkiye HKEMBL  Baş masonu Ömer Köker. Etrafta oturanlar Yahudi ve 

Türk vatandaşı masonlar. İbretlik bir fotoğraf. 

 

                                                           
497

 (İsrail'de İs'Ad Töreni, 2006) 
498 Tesviye 69, ekim 2006, s19 
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Resim 64. Mescidi Aksa altında Mason Tapınağı. Ayakta HKEMBL masonbaşı Ömer Köker
499

 

 

 

 
 

Resim 65.  Mescidi Aksa altında Mason Tapınağı  

                                                           
499

 Müslümanların kutsal Mescidi Aksa altında, Süleyman’ın tapınağı olduğu yer kabul edilen mağara, İsrailli 
Yahudi masonların tapınağında kendilerine Türk ve Müslüman diyen masonlar birlişkte ayindeler. Ayakta 
olan, süslü giysileri olan, o dönemde HKEMBL  Baş masonu Ömer Köker. 
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İsrailli Mason Benden Hesap Sormaya Kalkar 

İsrail Nur Locasının yakın zamanlarda loca yöneticilerinden Albert Sarda ile facebook’da zaman zaman 

konuşurduk. Albert Sarda, İstanbul’da doğup, yaşadıktan sonra, olgun yaşlarında İsrail’e göç etmiş bir 

Yahudi. Kendisine zaman zaman Yahudilik hakkında sorular sorduysam da, hiç birine doyurucu yanıt 

vermedi. Bilmediğinden değil elbette.  Türkçesinin, ana dili Türkçe olanlardan, Türkiye’deki birçok 

masondan çok üstte olduğunu belirtmeliyim. 

 

Facebook ‘da kendi sayfamda, Türkiye’deki Yahudi Dönmeler, Sebataycılar üzerine eleştirel bir yazı 

yayınladım. Türkiye’deki masonlar, Yahudi ve Sebataycı masonlar beni az çok tanıdıkları için sessiz 

kaldılar, ama Albert Sarda hemen tepki verdi, özelden yazıştık;   

 

“Albert Sarda (AS) :  Hürol Kardeşim. Facebook’ta “Yahudi Dönmeler” başlıklı yazınızı hayretle 

okudum. Ben 40 sene Türkiye’de yaşadım. Doğrusu pek dönmeler ile yakın olmadım, onları 

tanımadım. Siz epey miktarda ve oldukça yakından tanıdınız herhalde? 500  

Hürol Taşdelen (HT):  Albert bey, bir şeyi bilmek için kişisel olarak yaşamış olmak gerekmez. Tarih 

bilimi ve toplum bilim (sosyoloji) öğrenmek isteyene gereken bilgiyi sağlar. Öğrenmek isterseniz 

size kitap listesi sağlarım. Sebatay'dan okumaya başlayabilirsiniz.  

AS:  Konuyu biliyorum. Siz masonsunuz değil mi? 

HT: Ne ilgisi var? Mason olmak vatan haini olmak mıdır? Yahudi dönmelerin gerçeğini görmemek 

midir? Ama öyle ya... Sizin anlayışınıza göre, önce Yahudilik ve yahudi kökenlerin çıkarları gelir.    

Beyefendi ben Türküm...  Yazacağınız bir şey varsa duvarımda açıkça yazın. 

AS: Hürol Kardeşim bu ne hiddet? 

HT: Öyle ya... Gerçeği söyleyince hiddet oluyor.” 

 

Konuşma burada bitti, Albert Sarda sustu. Görüyor musunuz, İsrail’de yaşamış olmakla birlikte kıdemli 

Yahudi mason, bir Türkün, Türkiye toplumu ile ilgili yazdığına anında karışma hakkını kendisinde 

buluyor ve karşısındakini de “masonluğu” ile sorguluyor. Albert Sarda bir noktada haklı, bir mason 

asla Sebataycılar'a söz söylemez, söyleyemez; eleştiremez.  İbretlik bir konuşmaydı bu. 

Türk Basınında Nur Locası 

Yeni Şafak 

“… 

Bir başka deyişle; 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısında generaller Refahyol Hükümeti'ne “muhtıra” 

verirken, Akın Öztürk İsrail'de görev yapıyordu… 

Öztürk'ün Tel Aviv'de bulunduğu seneler; aynı zamanda, 28 Şubat Cuntası'nın önde gelen ismi Çevik 

Bir'in “İsrail'i gide gele adeta suyolu yaptığı” dönemdir! 

Akın Öztürk, İsrail'de vazifeli iken Tel Aviv'deki 73 sayılı NUR Locası'na kayıt yaptırdı ve mason oldu. 

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin elebaşısı Fetullah Gülen, 1975 yılında Baron Kasım Gülek'in 

aracılığıyla mason locasına girmişti… 

                                                           
500 Yalanın büyüklüğüne bakar mısınız? 
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Akın Öztürk'ün de üyesi olduğu Tel Aviv'deki Nur Locası, 6 Haziran 1985 tarihinde “İsrail Büyük 

Locası”na bağlı olarak kurulmuştur. O dönemde “Türkiye Büyük Locası”nın “Büyük Üstadı” olan Şekür 

Okten ile meşhur işadamı Jak Kamhi, Nur Locası'nın açılışını birlikte yapmışlardı. 

 

Jak Kamhi, TESEV'in kurucuları arasındadır. TESEV, 1994 yılında kurulduğunda FETÖ'nün üzerine 

titrediği İshak Alaton ile TÜSİAD'çı Nafiz John Paker ilk yönetim kurulundaydılar! 

 

27 Ocak 2017 

Tamer Korkmaz” 501 

  

                                                           
501

 (Korkmaz) 
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Birinci Kitabı Bitirirken 

Ülkemizde hakkında en çok tartışılan konulardan birisi masonluk olmasına karşın, bir o kadar da hiç 

bilinmemektedir. Son derece yüzeysel, bilgiden yoksun kulaktan dolma hikâyeler anlatılır.  

 

Karşısında olup, eleştirenler, Mason Tarikatı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmedikleri için, 

amaçlarının tersine, mason tarikatını beslemekteler. Masonluğu, yalnızca din temelinde 

değerlendirmek, Batı emperyalizminin vahşi ve yıkıcı sömürüsünün uzantısı olduğu, Osmanlı’dan bu 

yana, sağ sol, ilerici gerici, dinci laik ayırmaksızın tüm siyasi gruplar içindeki örgütlenmesini, siyaset ve 

bürokrasimiz içindeki Truva atı niteliğini saklamaya hizmet etmekten başka şey değildir.  

 

Öte yandan, kimi yazarlar da, eleştirel görüntü altında, masonluğun toplum gözünde aklamaya 

çalışırlar. 

 

Kitap Dizimizin ilk kitabı olan “Mason Tarikatı I, Kökenleri, Öğretisi, Örgüt Yapısı, Yayılması“ ile Mason 

Tarikatı hakkında bilgisizliğin aşılmasında bir parça olsun katkımız olabildiyse ne mutlu bana. 
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