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asonluk asirlardir tartijilan bir konudur. Kimileri masoniara kar$i haya- 

li sudamafar yon eft miller, masoniugu anlamak ve serinkanJi bir biqim- 

de ele^tirmek yenneP fanatik bir 'mason dusinanli^i" sergileml^lerdir. 

Mason!ar ise bu tepkiler karfFsmda geleneksel ketumiyetlermi daha da artirmif ve 

kendilerini sadece siratian bir sosyal kuitip gibi gostermeyi yegiemi^erdir. 

Qu kitapta ise masonluQun ger^ek tammi ve te^hisr yapilmaktadir: Masonkik 

bzunde bir fjkir ekoludur. Masoniam birEe§tiren en bnemli etkenr inandiklan felsefe- 

dir, Ancak bu felsefe yanh$lir, Tamamen yanli; varsayimlara, yanhj tear Here day an- 

maktadir. Masonlugun elejtirElmesi gereken asii yonu de budur. 

Hemen belsrtmek gerekir ki. by eEe§tiri sadece mason olmayan insanlan bu konu* 

da bElgilendirmek kin degil, aym zamanda masonlari ger^ege davet etmek kin de 

gereklidir. Ku^kusuz her insan gibi masonfarsn da du$unce d^gilrlu^u vardir ve dile- 

dikleri dunya gorusune sahip olobil irler, by onlann en dogai hakkidar. Ama onlarrn 

yanli^larmi gosfermek ve hunIan ele^tirmek de bir haktir ve elinizdeki kitapta bu ya- 

pilmaktadir* 

Global Masonluk, bu yakla^im i gride masoniugun kokeninip ama^Sarim ve faafi- 

yetJenni intelemekte, elejtirmekte ve yorumlamaktadir. Umanz, bu kitapta an- 

latilan onemli ger^ekler, masonlar dahrl pek cok insanm diinyaya cok daha btiin^Bi 

bakmalanna vesile oSacaktir, 

Bu kitabi okudugunuzda, felsefi ekollerden gazete ba^liklanna, rock muzik par- 

celanndan siyasi soylemlere kadar pek 90k farkh koouya daha farkh, daha derin 

bakacak, oiaylann ardrndaki anlam ve ama^lan daha iyi te§his edebileteksimz. 

Harun Yahya mustear fsmini kullanan Adnan Oktar, 1956 yilmda An- 

■ kara'da dogdu, 1980'li yillardan bu yanaF tmani, bilimsel ve siyasi ko- 

M nularda pek cok eser hazirladL Bunlann yam srraF yazann evrimcilenn 

sahtekaHiklannir iddialanmn gecersizh§ini ve Darwinizm'in kanEi ide- 

|h olojilerle ofan karanlik bag Ian til an ni ortaya koyan cok onemli eserle- 

ri butunmaktadir. 

Yazann turn m alarm da ki ortak hedef, Kuran'm tebligini dunyaya ulastirmak, boyle- 

likle msanEari Allah'in variig^ biriigf ve ahiret gibi feme I imani konular uzerinde du^un- 

meye sevk etmek ve inkam sistemlerin curuk temellerim ve sap kin uygulamatarini goz- 

ler dniine sermektir. Nitekim yazann, bugtine kadar 57 ayrj dale cevrilen yakJa^ik 250 ese- 

ri„ dunya ^apinda geni^ bir okuyutu kitlesi taraf mdan takip edilmektedir. 

Harun Yahya Kiilliiyatc -Allah'm izniyle- 21. yuzyilda dunya insanlanm Kuran'da tarif edi- 

len huzur ve ban^aF dogruluk ve adalete, guzeilik ve mutlulu^a ta^imaya bir vesile ola- 

caktir, 

SIPARIS 
H ATTI 

0.21 2.4444441 
www. g lobalk I tap. com 
"vgA F.K. 4] J 5itE/i.tanbj’ ^ _ j 



* r ™ p ■ p— 



YAZARjve ESERJ.ERJ 

HAKJUnDA 

Harun Yahya miistear ismini kullanan yazar Adrian Oktar, 

1956 yilmda Ankara'da dogdu. Ilk, orta ve lise ogrenimini Anka- 

ra'da tamamladi. Daha sonra Istanbul Mimar Sinan Universitesi 

Giizel Sanatlar Fakiiltesi'nde ve Istanbul Universitesi Felsefe Bolii- 

mii'nde ogrenim gordii. 1980’li yillardan bu yana, imani, bilimsel 

ve siyasi konularda pek <^ok eser hazirladi. Bunlarm yam sira, ya- 

zarm evrimcilerin sahtekarliklarim, iddialanmn ge<;ersizligini ve 

Darwinizm'in kanli ideolojilerle olan karanlik baglantilanm ortaya 

koyan gok onemli eserleri bulunmaktadir. 

Harun Yahya'nm eserleri yakla§ik 30.000 resmin yer aldigi top- 

lam 45.000 sayfalik bir kiilliyattir ve bu kiilliyat 57 farkli dile ^evril- 

mi§tir. 

Yazarm miistear ismi, inkarci dii§iinceye kar§i miicadele eden 

iki peygamberin hatiralarma hiirmeten, isimlerini yad etmek igin Ha¬ 

run ve Yahya isimlerinden olu§turulmu§tur. Yazar tarafmdan kitapla- 

rm kapagmda Resulullah'm miihriiniin kullamlmi§ olmasimn sembo- 

lik anlami ise, kitaplarm i^erigi ile ilgilidir. Bu miihiir, Kuran-i Kerim'in 

Allah'm son kitabi ve son sozii, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-iil 

enbiya olmasim remzetmektedir. Yazar da, yaymladigi tiim <^ali§mala- 

rmda, Kuran'i ve Resulullah'm siinnetini kendine rehber edinmi§tir. Bu 

suretle, inkarci dii§iince sistemlerinin tiim temel iddialanm tek tek 

^iiriitmeyi ve dine kar§i yoneltilen itirazlan tarn olarak 

susturacak "son soz"ii soylemeyi hedeflemektedir. ^ok 

biiyiik bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'm 

miihrii, bu son sozii soyleme niyetinin bir duasi ola¬ 

rak kullamlmi§tir. 

Yazarm tiim <^ali§malarmdaki ortak hedef, 

Kuran'm tebligini diinyaya ula§tirmak, boylelikle 

insanlan Allah'm varligi, birligi ve ahiret gibi te¬ 

mel imani konular iizerinde dii§iinmeye sevk et¬ 

mek ve inkarci sistemlerin giiriik temellerini ve 

sapkm uygulamalanm gozler oniine ser- 

mektir. 



m 

Nitekim Harun Yahya'nm eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, Ingiltere'den Endonezya'ya, 

Polonya'dan Bosna Hersek'e, Ispanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan Italya'ya, Fransa'dan Bulgaris- 

tan'a ve Rusya'ya kadar diinyamn daha pek <^ok iilkesinde begeniyle okunmaktadir. Ingilizce, Fran- 

sizca, Almanca, Italyanca, Ispanyolca, Portekizce, Urduca, Arap^a, Arnavut^a, Rusga, Bo§nakga, 

Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, Sirpga, Bulgarca, Chinee, Kishwahili (Tanzanya'da kulla- 

mliyor), Hausa (Afrika'da yaygm olarak kullaniliyor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullaniliyor), Dani- 

markaca ve Isve^ce gibi pek ^ok dile ^evrilen eserler, yurt di§mda geni§ bir okuyucu kitlesi tarafm- 

dan takip edilmektedir. 

Diinyamn dort bir yamnda olaganiistii takdir toplayan bu eserler pek <^ok insamn iman et- 

mesine, pek gogunun da imamnda derinle§mesine vesile olmaktadir. Kitaplan okuyan, inceleyen 

her ki§i, bu eserlerdeki hikmetli, ozlii, kolay anla§ilir ve samimi iislubun, akilci ve ilmi yakla§imm 

farkma varmaktadir. Bu eserler siiratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, ^iirutiile- 

mezlik ozellikleri ta§imaktadir. Bu eserleri okuyan ve iizerinde ciddi bi^imde dii§iinen insanlarm, 

artik materyalist felsefeyi, ateizmi ve diger sapkm gorii§ ve felsefelerin higbirini samimi olarak sa- 

vunabilmeleri miimkiin degildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savuna- 

caklardir, giinkii fikri dayanaklari ^iiriitiilmii§tiir. (^agimizdaki tiim inkarci akimlar, Harun Yahya 

Kiilliyati kar§ismda fikren maglup olmu§lardir. 

Ku§kusuz bu ozellikler, Kuran'm hikmet ve anlatim ^arpiciligmdan kaynaklanmaktadir. Ya- 

zarm kendisi bu eserlerden dolayi bir oviinme iginde degildir, yalmzca Allah'm hidayetine vesile 

olmaya niyet etmi§tir. Aynca bu eserlerin basimmda ve yaymlanmasmda herhangi bir maddi ka- 

zan^ hedeflenmemektedir. 

Bu ger^ekler goz oniinde bulunduruldugunda, insanlarm gormediklerini gormelerini sagla- 

yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasim te§vik etmenin de, <^ok onemli bir hizmet ol- 

dugu ortaya ^lkmaktadir. 

Bu degerli eserleri tamtmak yerine, insanlarm zihinlerini bulandiran, fikri karma§a meydana 

getiren, ku§ku ve tereddiitleri dagitmada, imam kurtarmada gii^lii ve keskin bir etkisi olmadigi ge- 

nel tecriibe ile sabit olan kitaplan yaymak ise, emek ve zaman kaybma neden olacaktir. Imam kur- 

tarma amacmdan ziyade, yazarmm edebi giiciinii vurgulamaya yonelik eserlerde bu etkinin elde 

edilemeyecegi a^iktir. Bu konuda ku§kusu olanlar varsa, Harun Yahya'nm eserlerinin tek amacimn 

dinsizligi ^uriitmek ve Kuran ahlakim yaymak oldugunu, bu hizmetteki etki, ba§ari ve 

samimiyetin a^ik^a goriildiigiinii okuyucularm genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, diinya iizerindeki zuliim ve karma§alarm, Miisliimanlarm ^ektikleri eziyet- 

lerin temel sebebi dinsizligin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulmamn yolu ise, dinsizligin fik¬ 

ren maglup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmasi ve Kuran ahlakimn, insanlarm kavrayip 

ya§ayabilecekleri §ekilde anlatilmasidir. Diinyamn giinden giine daha fazla igine gekilmek istendigi 

zuliim, fesat ve karga§a ortami dikkate almdigmda bu hizmetin elden geldigince hizli ve etkili bir 

bi^imde yapilmasi gerektigi a^iktir. Aksi halde <^ok ge<; kalmabilir. 

Bu onemli hizmette oncii rolii iistlenmi§ olan Harun Yahya Kiilliyati, Allah'm izniyle, 21. yiiz- 

yilda diinya insanlanm Kuran'da tarif edilen huzur ve bari§a, dogruluk ve adalete, giizellik ve mut- 

luluga ta§imaya bir vesile olacaktir. 
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Dordiincu Baski: Agustos 2008 
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Baski: Entegre Matbaacilik 
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OKVYVCVYA 
• Bu kitapta ve diger gali§malarimizda evrim teorisinin goku§iine ozel bir yer ayrilmasmin nedeni, bu teorinin 
her turlu din aleyhtari felsefenin temelini olu§turmasidir. YaratiIi§i ve dolayisiyla Allah'in varligim inkar eden 
Darwinizm, 140 yildir pek gok insanin imanini kaybetmesine ya da ku§kuya du§mesine neden olmu§tur. Dola- 
yisiyla bu teorinin bir aldatmaca oldugunu gozler onune sermek gok onemli bir imani gorevdir. Bu onemli hiz- 
metin turn insanlarimiza uIa§tirilabiImesi ise zorunludur. Kimi okuyucularimiz belki tek bir kitabimizi okuma im- 
kam bulabilir. Bu nedenle her kitabimizda bu konuya ozet de olsa bir bolum ayrilmasi uygun gorulmu§tur. 

• Belirtilmesi gereken bir diger husus, bu kitaplarin igerigi ile ilgilidir. Yazarin turn kitaplarinda imani konular, 
Kuran ayetleri dogrultusunda anlatilmakta, insanlar Allah'in ayetlerini ogrenmeye ve ya§amaya davet edilmek- 
tedir. Allah'in ayetleri ile ilgili turn konular, okuyanin aklinda higbir §uphe veya soru i§areti birakmayacak §ekil- 
de agiklanmaktadir. 

• Bu anlatim sirasinda kullamlan samimi, sade ve akici uslup ise kitaplarin yediden yetmi§e herkes tarafindan 
rahatga anla§ilmasim saglamaktadir. Bu etkili ve yalin anlatim sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" 
deyimine tarn olarak uymaktadir. Dini reddetme konusunda kesin bir tavir sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar- 
da anlatilan gergeklerden etkilenmekte ve anlatilanlarin dogrulugunu inkar edememektedirler. 

• Bu kitap ve yazarin diger eserleri, okuyucular tarafindan bizzat okunabilecegi gibi, kar§i11kli bir sohbet orta- 
mi §eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplari birarada okuma- 
lari, konuyla ilgili kendi tefekkur ve tecrubelerini de birbirlerine aktarmalari agisindan yararli olacaktir. 

• Bunun yamnda, sadece Allah rizasi igin yazilmi§ olan bu kitaplarin tanmmasina ve okunmasina katkida bu- 
lunmak da buyuk bir hizmet olacaktir. (lunku yazarin turn kitaplarinda ispat ve ikna edici yon son derece gug- 
ludiir. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler igin en etkili yontem, bu kitaplarin diger insanlar tarafindan da okun- 
masinin te§vik edilmesidir. 

• Kitaplarin arkasina yazarin diger eserlerinin tamtimlarimn eklenmesinin ise onemli sebepleri vardir. Bu saye- 
de kitabi eline alan ki§i, yukarida soz ettigimiz ozellikleri ta§iyan ve okumaktan ho§landigini umdugumuz bu ki- 
tapla aym vasiflara sahip daha birgok eser oldugunu gorecektir. imani ve siyasi konularda yararlanabilecegi zen- 
gin bir kaynak birikiminin bulunduguna §ahit olacaktir. 

• Bu eserlerde, diger bazi eserlerde gorulen, yazarin §ahsi kanaatlerine, §upheli kaynaklara dayali izahlara, mu- 
kaddesata kar§i gereken adaba ve saygiya dikkat edilmeyen usluplara, burkuntu veren umitsiz, §upheci ve ye'se 
surukleyen anlatimlara rastlayamazsimz. 

‘ 
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^-—x u kitabimizda diinyanin en gizli orgutlenmelerinden 

//I ' biri olan masonlugun felsefesinin temeli incelenmekte, 

1 masonik ayinlerin, rituellerin, batil inam§larm hangi 

^^ temele dayandigi gozler online serilmektedir. Yapilan 

ara§tirmalar, Yahudi inam§mda onemli bir yeri olan 

Kabala'nm, masonik inam§ ve uygulamalarda da onem ta§idigim goster- 

mektedir. Ancak bu kitapta -konuyla ilgili diger kitaplarimizda oldugu gi- 

bi-, masonlarm kendi kaynaklarmda yer alan ifadelere, ara§tirmacilarm ve 

tarihgilerin tespitlerine ve ge§itli belgelere dayamlarak ortaya konulan bilgi- 

leri degerlendirirken onemli bir gergegin hatirlatilmasmda fayda vardir: 

Masonlugun Kabala iginde yer alan bazi bilgileri kendi amaglari dogrultu- 

sunda yorumlayarak bu bilgilere yanli§ anlamlar yliklemeleri, onlarm ken¬ 

di on yargilarmdan ve baki§ agilarimn yanli§ligmdan kaynaklanmaktadir. 

Masonlarm soz konusu batil yorumlarmdan, Yahudi inam§ ve uygulamala- 

ri sorumlu degildir. Dolayisiyla, masonluk ve Kabala ogretisi arasmdaki 

baglanti ele alimrken yapilan ele§tiriler de Yahudilik inam§ma degidir. 

Ibranice'de "aimak, kabul etmek" anlamlarma gelen Kabala, Yahudi 

inam§mm temel kitaplarmdan biridir. Yahudi inam§ma gore, Tevrat bir Ya- 

hudi'nin hayatim nasil ya§amasi gerektigini, uymasi gereken kurallari ve 

ahlaki degerleri, sakmmasi gereken haramlan ogretirken, Kabala da inangli 

Yahudilerin manevi konularda derinle§mesine vesile olan bir eserdir. Kaba¬ 

la egitimini ancak 40 ya§mi a§mi§, Tevrat ve Talmud (Yahudilerin bir diger 

temel kitabi) egitimini tamamlami§ ki§iler alabilir. Kabala'da, hak dine uy- 

gun bazi bilgiler oldugu gibi, zaman iginde tahrif edilmi§ oldugu agikga go- 

riilen anlatimlar da ver almaktadir. ^ 



Kabala'nm iginde yer alan bazi sembolik anlatimlar, tarih boyunca bir- 

takim insanlarm Kabala'ya farkli anlamlar yiiklemelerine neden olmu§tur. 

Bunlardan en bilineni, Kabala'yla ugra§anlarm biiyiiyle ugra§tiklari iddi- 

asidir. Tarihte buyiiculuk gibi sapkmlikla ugra§an bazi kimselerin Kaba¬ 

la'yla yakmdan ilgili olduklan dogrudur, ancak bu Kabala'nm tamamen bir 

tiir biiyii kitabi gibi algilanmasma neden olmamalidir. Bu iddianm ortaya 

gikmasimn temel nedenlerinden biri, onde gelen Yahudi hahamlarm Kaba- 

la'nm iginde yer alan bilgileri halkm genelinden sakli tutmalaridir. Bu du¬ 

rum, diger toplumlarda §iipheye ve farkli yorumlara neden olmu§tur. Ka¬ 

bala'nm geneline hakim olan semboller de bu §iipheyi peki§tirmi§tir. Soz 

konusu §iiphenin yaygmla§masma neden olan unsurlardan biri de, -ozel- 

likle 13. yiizyildan itibaren- bazi Yahudilerin de Kabala'da birtakim sirlar 

bulundugunu, bu sirlarm bekledikleri Mesih'in geli§ini hizlandiracagim, 

kendilerine sozde Tevrat'ta vaad edilen kutsal topraklari kazandiracagim 

iddia etmeleri ve bu dii§unceleri one siirerek taraftar toplamalandir. Ma- 

sonlar da bazi Yahudiler arasmda yaygmla§an bu du§iinceyle hareket et- 

mi§, Kabala'da yer alan bazi sembolleri ve gizli anlamlar ta§idigi varsayi- 

lan bilgileri kullanarak kendi batil sistemlerini diinyaya hakim kilabilecek- 

leri yamlgisma kapilmi§lardir. 

Elbette bu hatali yorumlar, bu hatali yorumlara dayanarak hareket 

eden bir kisim Yahudilerin davram§lari ve masonlarm gizli planlari, turn 

Yahudi toplumuna mal edilemez. Yahudiler -her ne kadar zaman igerisin- 

de bazi inam§ ve uygulamalari bozulmaya ugrami§sa da- Allah'm Ku- 

ran'da Kitap Ehli olarak bildirdigi, Hz. Ibrahim'e, Hz. Siileyman'a, Hz. Da- 

vud'a, Hz. Yakup'a, Hz. Yusuf'a, Hz. Musa'ya ve kendilerine elqi olarak 

gonderilmi§ tiim miibarek peygamberlere itaat eden, Allah'a iman eden, 

hak dinde yer alan ahlaki degerlere sahip bir topluluktur. Miislumanlarm 

Yahudilere baki§ agisi da Kuran ahlakma ve Peygamber Efendimiz (sav)'in 

siinnetine uygun olarak merhamet, §efkat ve ho§goriiye dayalidir. Nitekim 

bir Kuran ayetinde, Miislumanlarm Kitap Ehli'ne davetlerinin nasil olmasi 

gerektigi §oyle bildirilmi§tir: 

De ki: ’’Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aramzda mii§terek bir kelimeye gelin. 

Allah’tan ba§kasma kulluk etmeyelim, O’na hi^bir §eyi ortak ko§mayalim 

ve Allah’i birakip bir kismimiz (diger) bir kismimizi Rabler edinmeyelim. 

(Al-i Imran Suresi, 64) 



u kitapta, materyalist felsefeye dayali mevcut diinya 

sisteminin en bliylik mimari olan, ancak bu kimligini 

perde arkasmda tutan mason orgiitunu inceleyecegiz. 

Kitabimizm bu ilk cildi, masonlugun felsefesini gozler 

online sermekte ve bu felsefeyi once Bati dlinyasma, 

sonra da diinyamn diger medeniyetlerine nasil yerle§tirdigini gostermek- 

tedir. Ikinci ciltte, masonlugun guniimuzdeki uluslararasi orgiitlenmesi 

ve faaliyetleri, liglincu ciltte ise Turkiye igindeki gizli faaliyetleri ortaya 

konacaktir. Turkiye'deki "Sabetayci" orgutlenmenin yapisi, masonlar ile 

ortak faaliyetleri ve bu faaliyetleri yliruten onemli isimlerin listeleri, yine 

iigiincu cildin konulari arasmda yer almaktadir. 

Elinizdeki ciltte incelenen konu, "masonlugun din ahlakma kar§i 

verdigi miicadelenin tarihi" olarak da ozetlenebilir. Kitabm ilerleyen bo- 

liimlerinde, Avrupa'yi din ahlakmdan uzakla§tiran, bunun yerine mater¬ 

yalist felsefenin hakimiyeti altmda yeni bir diizen kuran ve sonra da bu 



V^HARyrr yahya - ADnAn okJaiv ^ 

diizeni Avrupa di§mdaki diger cografyalara ihrag etmeye kalkan mason¬ 

lugun gergek hikayesi anlatilacaktir. Masonlugun bu diizeni kurmak ve 

korumak igin hangi yontemleri kullandigi da ortaya gikarilacaktir. 

Dahasi, masonlugun gergek felsefesi gozler oniine serilecektir. Ma- 

sonlarm, "insan sevgisi", "akil ve bilim yolu" gibi olumlu kavramlarla ka- 

mufle etmeyi amagladiklari din ahlakma uygun olmayan felsefeleri agik- 

lanacak, bunun gegersizligi ve gergek kokenleri iizerinde durulacaktir. 

Masonlugun ateist, materyalist ve Darwinist felsefe¬ 

si incelenirken, masonlarm kendi kaynaklarmdan 

almtilara da yer verilmi§tir. Bu almtilarda ve ma- 

sonlarm batil inam§larmda, Allah, peygamber- 

ler, melekler, kutsal kitaplar ve din ahlaki 

hakkmdaki saygiya uygun olmayan ifadele- 

re, masonlugun gergek yiiziinii gosteren hi¬ 

rer delil olmalan nedeniyle yer verilmi§tir. 

Soz konusu tiim ifadelerden Allah'i, miibarek 

elgilerini, melekleri, kutsal kitaplari ve tiim ma¬ 

nevi degerleri tenzih ederiz. 
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ESKJ fflISIRlA 

HAfLILAR 

asonlugun tarihini inceleyen uzmanlarm gogunun 

ortak goru§u, orgiitun tarihinin Hagli Seferleri'ne kadar 

uzandigidir. Elbette ki masonluk resmi olarak 18. yiizyi- 

lm ba§larmda Ingiltere'de kurulmu§ ve tammlanmi§tir, ama aslmda orgii- 

tiin arka plam, belirttigimiz gibi Hagli Seferleri'ne, yani 12. yiizyila dayan- 

maktadir. Bu eski hikayenin odak noktasi ise, "Tapmak §ovalyeleri" 

(Templar Knights) veya kisaca "Tapmakgilar" (Templars) olarak bilinen bir 

Hagli tarikatidir. 

Elinizdeki kitaptan 6 yil once yaymlanan Yeni Masonik Diizen adli 

kitabimizda Tapmakgilar'm hikayesini oldukga ayrmtili bigimde incele- 

mi§tik. Bu nedenle burada bu uzun hikayeyi ozetleyerek gegecegiz. An- 

cak masonlugun fikri kokenini, diinyaya getirdigi fikri etkiyi daha 

.h. • , /. 
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Masonlugun kokeni, Papa II. Urban onderliginde, Muslumanlara kar§i duzenlenen Hagli 
Seferleri'ne kadar uzamr. 

detayli olarak analiz edecek, "Global Masonlugun" anlammi ke§fedecegiz. 

Hagli Seferleri her ne kadar Hiristiyan inancmm bir urunii olarak 

anla§ilsa da, aslmda temeli maddi gikarlara dayanan sava§lardir. Avru- 

pa'nm buyiik bir yoksulluk ve sefalet iginde ya§adigi bir devirde, Do- 

gu'nun ve ozellikle de Ortadogu'daki Muslumanlarm refah ve zenginligi, 

Avrupalilari cezbetmi§tir. Bu motivasyonun, Hiristiyanligm dini sembol- 

leriyle siislenmesi sonucunda, dini gorunumlii, fakat gergekte dtinyevi 

amaglara yonelik bir "Hagli" du§iincesi dogmu§tur. Hiristiyanlarm daha 

onceki devirlerde temelde ban§gi bir siyaset izlerken, ani bir donii§le sa- 

va§giliga egilim gostermelerinin nedeni budur. 

Hagli Seferleri'ni ba§latan ki§i. Papa II. Urban'di. 1095 yilmda topla- 

digi Clermon Konseyi ile, o zamana kadar Hiristiyan diinyasmda hakim 

olan ban§gil doktrini degi§tirdi ve "kutsal topraklarm Musliimanlarm 
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elinden kurtarilmasi amaciyla" bir kutsal sava§ gagrismda bulundu. Ar- 

dmdan, hem profesyonel sava§gilarm hem de on binlerce siradan insamn 

katildigi dev bir "Hagli Ordusu" olu§tu. 

Tarihgiler Papa II. Urban'm bu giri^iminde, kendisine rakip olan bir 

diger papa adaymi golgede birakabilme isteginin rol oynadigmi dii§iinur- 

ler. Papa'mn gagrisma heyecanla tabi olan Avrupali krallar, prensler, aris- 

tokratlar veya diger insanlar da aslinda temelde diinyevi niyetlerle bu sa- 

va§ gagrismi kabullenmi§lerdi. "Fransiz §ovalyeleri daha fazla toprak um- 

mu§, Italyan tacirleri Dogu Avrupa limanlarmda ticareti buyiitmeyi hayal 

etmi§... 50k sayidaki yoksul insan, sadece normal ya§amlarmm zorlukla- 

rmdan kagabilmek igin sefere katilmigti."1 Nitekim bu aq gozlii kitle, yol 

boyunca pek 50k Musliimam -ve hatta Yahudiyi- sirf "altm ve miicevher 

bulma" hayaliyle oldiirdii. Hatta Haglilar, oldurdiikleri insanlarm karmla- 

rim de§erek, "olmeden once yuttuklarma" inandiklan altm ve degerli ta§- 

lari ara§tiriyorlardi. Haglilarm maddi hirsi o kadar buyiiktu ki, VI. Haqh 

Seferi'nde Hiristiyan Konstantinapolis'i (yani Istanbul'u) dahi yagmala- 

maktan gekinmemi§ler, Ayasofya'daki Hiristiyan fresklerinin altm kapla- 

malarmi sokmii§lerdi. 

I§te kendilerine "Haglilar" denen bu giiruh, pek qok yeri yakip-yik- 

tiktan, pek 50k Musliimam kiligtan gegirdikten sonra 1099 yilinda Ku- 

diis'e vardi. Yakla§ik 5 hafta suren uzun bir ku§atmanm ardmdan §ehir 

dii§tii ve Haglilar kente girdiler. Bir tarihginin ifadesiyle "Bulduklan tiim 

Araplan ve Turkleri oldurdiiler... Erkek veya kadm, hepsini katletti- 

ler."2 Haglilardan biri, Raymund of Aguiles, bu vah§eti "oviinerek" §oyle 

anlatiyordu: 

Goriilmeye deger harika sahneler gergekle§ti. Adamlanmizm bazilan -ki 

bunlar en merhametlileriydi- dii§manlann kafalarim kesiyorlardi. Digerle- 

ri onlari oklarla vurup dii§urduler, bazilari ise onlari canli canli ate§e ata- 

rak daha uzun siirede oldiiriip iskence yaptilar. Sehrin sokaklari, kesilmis 



Haglilar Kudus'te biiyiik bir vahget gergeklegtirmiglerdir. Ustteki Ortagag gravurunde bu 
vahgetin bazi sahneleri tasvir edilmektedir. 

kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Oyle ki, yolda bunlara takilip du§me- 

den yiirumek zor hale gelmi§ti. Ama butiin bunlar, Suleyman Tapmagi'nda 

yapilanlarm yamnda hafif kaliyordu. Orada ne mi oldu? Eger size gergek- 

leri soylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En azmdan §unu soyle- 

yeyim ki, Suleyman Tapmagi'nda akan kanlarm yiiksekligi, adamlanmi- 

zin dizlerinin boyunu a§iyordu.3 

Hagli Ordusu Kudus'te iki gun iginde yakla§ik 40 bin Musliimam 

iistte anlatilan yontemlerle vah§ice oldurdii.4 Haglilar, Kudus'ii kendileri- 

ne ba§kent yaptilar ve smirlari Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir 

Latin Kralligi kurdular. 

Bu tarihten sonra Haglilarm Ortadogu'da tutunabilme miicadelesi 

ba§ladi. Kurduklari devleti ayakta tutabilmek igin orgiitlenmeleri gereki- 

yordu. Bu nedenle daha once benzeri bulunmayan "askeri tarikatlar" ku- 

ruldu. Bu tarikatlarm uyeleri, Avrupa'dan Filistin'e gog edip, burada bir 
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Haglilarin Kudus ku§atmasim gosteren bir ba§ka graviir, 

tiir manastir hayati ya§iyor, bir yandan da Musliimanlara kar§i sava§mak 

iizere askeri egitim goriiyorlardi. 

I§te bu tarikatlardan biri, digerlerinden farkli bir yol tuttu. Ve tari- 

hin aki§ma etki edecek bir degi§im ya§adi. Bu tarikat, "Tapmakgilar” tari- 

katiydi. 

TAPIIIAKflLAR 

Tapmakgilar ya da tam adiyla "Isa'nm ve Suleyman Tapmagi'nm Fa¬ 

kir Askerleri" adli tarikat 1119 yilmda, yani Kudiis'un Haglilar tarafmdan 

ele gegirilmesinden yakla§ik 20 yil sonra kuruldu. Tarikati kuranlar, 

Hugues de Payens ve Godfrey de Saint-Omer adli iki Fransiz §ovalyesiy- 

di. Ilk ba§ta 9 ki§iden olu§an tarikat giderek biiyudu. Kendilerine "Suley¬ 

man Tapmagi" ile ilgili bir isim verilmesinin nedeni, iis olarak segtikleri 

yerin, Hz. Siileyman'm in§a ettirdigi mabedin bulunduguna inamlan tapi- 

nak tepesi olmasiydi. Bu yer aym zamanda Mescid-i Aksa'nm da bulun- 

dugu yerdi. 

Tapmakgilar kendilerini "yoksul askerler" olarak tammlami§lardi. 
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ancak kisa siirede zenginle§tiler. Avrupa'dan Filistin'e gelen Hiristiyan 

hacilarm yolculuklari tamamen bu tarikatm kontrolundeydi ve hacilar- 

dan topladiklari paralarla biiyiik bir servetin sahibi oldular. Dahasi, ilk 

kez "bankacilik" benzeri bir gek-senet sistemi kurdular. Hatta BBC yorum- 

culari Michael Baigent ve Richard Leigh'e gore bir tiir Ortagag kapitaliz- 

mi olu§turmu§lar ve inanglarma aykiri oldugu halde faiz i§leterek "mo¬ 

dern bankaciliga onciiliik" etmi§lerdi.5 

Tapmakgilar Miisliimanlara kar§i yiiriitiilen Hagli saldirilarmm ve 

katliamlarmm da ba§ sorumlularmdandi. Nitekim bu nedenle, Hagli Or- 

dulan’m 1187 yilmdaki Hittin Sava§i'nda yenilgiye ugratan ve ardmdan 

Kudus'u kurtaran buyiik Islam kumandam Selahaddin Eyyubi, Hiristi- 

yanlarm biiyiik boliimiinii bagi§lamasma ragmen, Tapmakgilar'i i§ledik- 

leri katliamlara bir kar§ilik olmak iizere idam ettirmi§ti. Kudus'u kaybet- 

melerine ve pek 50k kayip vermelerine ragmen Tapmakgilar varliklarim 

siirdiirdiiler. Filistin'deki Hiristiyan varhklarmm giderek kiigiilmesine 

ragmen, Avrupa'daki giiglerini artirarak ba§ta Fransa olmak iizere pek 

50k Avrupa iilkesinde "devlet iginde devlet" oldular. 

Bu siyasi giig, ku§kusuz Avrupa'daki krallari rahatsiz ediyordu. An¬ 

cak sadece krallari degil, aym zamanda din adamlarmi da rahatsiz eden 

bir ba§ka ozelligi daha vardi Tapmakgilar'm: Tarikatm giderek Hiristiyan 

inancmdan koptugu, Kudiis'teki varligi sirasmda garip bazi mistik ogre- 

tiler benimsedigi, bu ogretiler geregince tuhaf ayinler diizenledigi soylen- 

tileri yayiliyordu. 

Sonunda 1307 yilinda, Fransa Krali Philippe le Bel ve Papa V. Cle- 

ment'in ortak bir karari ile tarikat hakkmda tutuklama karari gikti. Tapi- 

nakgilar'm bir kismi kagmayi ba§ardiysa da gogu yakalandi. Bunun ardm¬ 

dan uzun bir sorgu ve yargi donemi ba§ladi. Ve gogu, gergekten "sapkm" 

olduklarmi, Hiristiyan inancim terk ettiklerini, ayinlerinde Hz. Isa'ya ha- 

karetler ettiklerini kabul ettiler. Sonunda, Tapmakgilar'm "biiyiik iistad" 
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Tapinak §ovalyeleri, Hiristiyan bir gorunum altinda pagan bir inang gelistirdiler 

adim verdikleri liderleri, en ba§ta da en buyiik iistad Jacques de Molay, 

1314 yilmda Kilise ve Kral'm onayi ile idam edildiler. C^ogu hapse mah- 

kum edildi. Tarikat dagitildi ve resmi olarak tarihten silindi. 

Ancak tarikatm "resmi" olarak yok olmasi, fiilen gergekten yok ol- 

dugu anlamma gelmiyordu. Oncelikle, 1307 yilmdaki ani tutuklama sira- 

smda Tapmakgilar'm bir kismi kagip izlerini kaybettirmeyi ba§armi§lardi. 

(^e§itli tarihsel kayitlarla da desteklenen bir teze gore, bu kagak Tapmak- 

gilar'm onemli bir bolumii, 14. yiizyil Avrupasi'nda Katolik Kilisesi'nin 

otoritesini tammayan yegane Kralliga, yani Iskogya'ya sigmdilar. Iskog 

Krali Robert Bruce'un himayesi altinda yeniden orgiitlendiler. Bir sure 

sonra da, varliklarim siirdurmek igin iyi bir kamuflaj yontemi buldular: 

n in J . Jj V 
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Kiliseden kagan Tapinakgilar'i himayesi altina alan iskogya Krali Robert Bruce. 

Ortagag'da Britanya Adasmdaki en onemli "sivil toplum orgiitu" olan 

duvarci loncalarma sizdilar ve bir sure sonra da bu loncalari tamamen ele 

gegirdiler.6 

Duvarci loncalari, modern gagm ba§larmda adlarim degi§tirdiler ve 

"mason localari"na d6nu§tiiler. (Mason kelimesinin sozliik anlami, "du¬ 

varci ustasi”dir.) Masonlugun en eski kolu olan Iskog Riti ise, 14. yiizyilm 

ba§mda Iskogya'ya sigman Tapmakgilar'dan miras kalmi§ti. Nitekim Is- 

koq Riti'nin en list derecelerine verilen isimler, Tapmakgi tarikatmda asir- 

lar once §ovalyelere verilen iinvanlardi. Bugiin de hala oyledir. 

Kisacasi, Tapmakgilar yok olmami§lar ve sahip olduklari sapkm fel- 

sefe, inang ve ritiielleri masonluk gatisi altmda surdurmii§lerdir. Bu tez, 

bugiin mason ya da mason olmayan pek qok Batili tarihgi tarafmdan da 

kabul goriir. Tezi ispatlayan qok sayida tarihsel kamt vardir. Yeni Masonik 
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Tapinakgilar'la ilgili bir 
kitap: Savi 
Bankerler 

Savasciiar ve 

Diizen adli kitabimizda bu kanitlar detayli ola- 

rak incelenmi§tir. 

Masonlugun kokeninin Tapmakgilar'a 

dayandigi tezi, Turk masonlarimn kendi iiyele- 

rine mahsus olarak yaymladiklari dergilerde 

de sik sik belirtilir. Masonlar, bu konuda ol- 

dukga aqik sozliidiirler. Turk masonlarm kendi 

iiyelerine mahsus yaymlarmdan biri olan Mi- 

mar Sinan dergisinde, Tapmakgi (Templier) ta- 

rikati ile masonluk arasmdaki ili§ki §oyle agik- 

lanmaktadir: 

Kilise'nin baskisiyla, Fransa Kirali'nm, 1312 yilmda. 

Templier Tarikatim kapatmasi ve mallanm Kudiis'teki Saint Jean §ovalye- 

lerine vermesi ile Templier’lerin etkinligi ortadan kalkmadi. Bunlarm 

biiyiik bir ^ogunlugu o zaman ^ali§makta olan Avrupa’daki mason loca- 

larma sigmdilar. Templier'lerin ba§kam Mabeignac ise gevresindeki bir 

gurup Templier ile, Iskog duvarcisi kiligmda ve Mac Benach takma adiyla 
• • • 
Iskogya'ya sigmdi. Iskoq kirali Robert Bruce onlan qok iyi kar§iladi ve Is- 

ko^ya’daki mason localan iizerinde biiyiik bir etkinlige sahip olmalan- 

ni sagladi, bunun sonucunda, Iskog localan hem mesleki hem de dii§iinsel 

agidan biiyiik bir a§ama kazandilar. Mac Benach sozciigii bugiin bile ma- 

sonlarca saygi ile kullamlir. Templier mirasimn sahibi Iskog Masonlari, 

Fransa'ya gok yillar sonra bu mirasi iade ettiler ve bugiin Iskog usulii ola¬ 

rak bilinen ritin temelini Fransa'da attilar.7 

Yine Mimar Sinan dergisinde Tapmakgilar ile masonluk arasmdaki 

ili§ki konusunda pek qok bilgi verilir. "Tampliyeler ve Hiirmasonlar" ba§- 

likli bir makalede "Tampliye tarikati tekris torenini i^eren ritiieller, gii- 

niimiizdeki mason ritiiellerinin benzeridir" denmektedir.8 Yine aym ma- 

kaleye gore, 'Tampliye tarikati iiyeleri birbirlerine, aym masonlukta ol- 
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dugu gibi, karde§im derler."9 Yazimn sonug kis- 

mmda ise §oyle denmektedir: 

... Tampliye tarikati ve masonluk kurumu bir- 

birlerini belirgin olgiide etkilemi§lerdir. Hatta, 

korporasyonlann ritiielleri adeta Tampliye'ler- 

den kopye edilmi§ denilecek kadar benzerdir. 

Bu itibarla, masonlarm kendilerini biiyiik 61- 

gekte Tampliye'lerle ozde§le§tirdikleri ve aslin- 

IP 
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(gizlilik) i^inde onemli boyutlarda Tampliye Turk masonlarimn kendi 
uyelerine mahsus olarak 

mirasi oldugu belirtilebilir. Ozet olarak, ara§- yayinladiklari Mimar 

, , « , t v •! . • i Sinan isimli dergi. 
tirmamn ba§ligmda belirtildigi gibi, masonik 

krali sanat ve inisiyatik-ezoterik ^izginin ba§langi£ noktasi Tampliye’le- 

rin, son noktasi da Hiirmasonlarm olarak kabul edilebilir.10 

Sonugta, masonlugun kokeninin Tapmakgi tarikatma kadar uzandi- 

gi, masonlarm bu tarikatm felsefesini ya§attiklari agik bir gergektir. Bunu 

kendileri de kabul etmektedirler. Ama ku§kusuz onemli olan, bu felsefe- 

nin ne oldugudur. Tapmakgilar neden Hiristiyanliktan gikip "sapkm" bir 

tarikat olmu§lardir? Onlari buna iten nedir? Kudiis'te biiyiik bir degi§im 

ya§amalarma sebep olan §ey nedir? Edindikleri bu felsefenin, masonluk 

araciligiyla, diinya iizerindeki etkisi ne olmu§tur? 

TAPinAKf ILAR VE KABALA 

Her ikisi de mason olan Ingiliz yazarlar Christopher Knight ve Ro¬ 

bert Lomas, The Hiram Key (Hiram Anahtari) adli kitaplarmda masonlu¬ 

gun kokeni hakkmda onemli gergekler agiklarlar. Yazarlara gore mason¬ 

lugun Tapmakgilar'm bir devami oldugu agik bir gergektir. Ancak bunun 

da otesinde ara§tirdiklari konu, Tapmakgilar'm kokeninin ne oldugudur. 

Yazarlarm tezine gore, Tapmakgilar Kudiis'te bulunduklari donem- 
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Ingiltere'nin Edinburg kenti yakinlarindaki "Rosslyn §apeliM olarak bilinen kilise, 

Tapinakcilarin Hiristiyanlik di§i pagan inan^larmin bir sembolii olarak kabul edilir. Bu 

yapinin insasmda Tapinakcilarin devami niteligindeki masonlar ve Giil-Ha^lar gorev al- 

mi§ ve §apelin dort bir yanina kendi pagan felsefelerini temsil eden semboller yerle§tir- 

mislerdir. 

Turk masonlarinin yayin organlanndan Mimar Sinan dergisinde, sapelin masonik 

kokeni ve pagan unsurlari §oyle anlatilir: 

"isko^ya'da Tampliye-Mason birlikteliginin en onemli bir kamti, Edinburgh'un 10 

km giineyinde, eski Tampliye merkezi Balantrodoch'tan 15 km uzakliktaki, Mid¬ 

lothian 'daki Rosslyn koyiinde bulunan kale ve §apeldir. Bolgede ve kalede ozel- 

likle 1312 yilindan sonra St. Clairs Baronlarimn himayesi altmda Tampliyeler ya- 

samislardir. 

... §apel isko^ya hatta Avrupa'da doneminin en asil ve en iinlii ki§isi sayilan Sir 

William St. Clair tarafindan 1446-48 yillarinda in§a ettirilmi§tir. Yapimda mason¬ 

lar ve Rozikrusiyenler gorev almi§tir. Eserin ba§ mimarligim iistlenen Tampliye 

Biiyuk Ustadi Sir William St. Clair tarafindan mimari ve ta§ i§£iligi i^in Avru- 

pa'nm her yerinden gezgin mason sanatkarlari getirilmi§; sapelin hemen yanin- 

daki Rolsine (Rosslyn) yerle§imine yeni evler kurulmus ve loca acilmistir... 
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Rosslyn §apeli'nin guniimuzdeki hali ve §apel'deki 

pagan (putperest) sembollerden bir ornek. 

§apel, plan ve dekorasyon ozelligi olarak 

hatta Avrupa'da ozgimdiir. isko^ya'da ve 

ikinci bir ornegi yoktur. §apele ozellikle mm_j» m 

Herod Mabedi ambiyansi <^ok giizel bir §e- i ■»! i 

kilde yansitilmi§ ve her tarafi masonik sem- 

bollerle bezenmi§tir. Sembollerin arasmda, duvarlara ve kemerlere islenmis olan Hi¬ 

ram ve katilinin baslarimn kabartmalari bir tekris toreni kabartmasi ve kemerlerdeki 

kilittaslari ile pergel sayilabilir. 

§apelin Misir, ibrani, Gotik, Norman, Kelt, iskandinav, Tampliye ve Masonik kiiltiir- 

lerinin mimari ozelliklerini ta§ir sekilde belirgin olarak pagan iislubunda in§a edilme- 

sinin ve <^ok zengin ta§ i§leme orneklerini i^ermesinin yamnda; en ilgin^ yonlerinden 

biri de, siitunlarm iizerindeki ^e§itli bitki figurlerinin arasinda kaktiis ve misir motif- 

lerinin islenmis olmasidir. ... 

§apel i^inde pagan siislemeler o kadar yoktur ki, rahip William Koncks, 1589 yilinda 

yaptigi Rosslyn Baronu'nun vaftiz toreni ile ilgili amlarinda: sapelin pagan idolleri ile 

dolu oldugu i^in kutsal toren yapilmaya uygun bir yer olmadigindan1 yakinrm^tir. 31 

Agustos 1592 tarihinde, Rosslyn Baronu Oliver St. Clair'e yapilan baski sonunda 

sapeldeki pagan turn altar tahrip edilmi^tir." 

(Tamer Ayan, Bilinen En Eski Masonik Kurulu§ iskogya Royal Order, Mimar Sinan, 

1998, sayi 110, s. 18-19) 
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de gergekten de biiyiik bir degi§im ya§ami§lar, Hiristiyanlik inanci yerine 

ba§ka ogretiler kabul etmi§lerdir. Bunun temelinde ise, Kudiis'teki Suley¬ 

man Tapmagi'nda "ke§fettikleri bir giz" yatar. Zaten Tapmakgilar'm Ku- 

diis'teki asil hedefleri, Suleyman Tapmagi'nm harabelerini ara§tirmak ol- 

mu§tur. Yazarlar, Tapmakgilar'm "Filistin'e giden Hiristiyan hacilan koru- 

mak" §eklindeki goriintiisiiniin sadece bir kilif olarak kullamldigim, tari- 

katm asil hedefinin 50k daha farkli oldugunu §oyle agiklarlar: 

Tapmakgilar'm kurucularmm herhangi bir zaman hacilara koruma sagla- 

diklanna dair higbir kanit yoktur, ama ote yandan Herod Tapmagi'nm (Sii- !/-. ajj leyman Tapmagi'nm yeniden in§a edilmi§ hali) 

yikmtilan altmda yogun ara§tirma kazilari yap- 

■■ 11pWjW li y ^Tl'i k tiklarma dair son derece ikna edici kamtlar bu- 

luyoruz.11 

Bu konuda kamtlar bulan yegane 

ara§tirmacilar The Hiram Key kitabimn ya- 

zarlari degildir. Fransiz tarihgi Gaetan De- 

laforge §u benzer yorumu yapmaktadir: 

(Tapmakgilar tarikatim kuran) Dokuz §ovalye- 

nin gergek amaci, Yahudiligin ve Eski Misir’m 

gizli geleneklerinin oziinii i^eren kalmtilar ve 

yazilan bulabilmek igin bolgede ara§tirma yap- 

makti.12 

19. yiizyilm sonlarmda Kudus'te ar- 

keolojik bir gali§ma yiiriiten Ingiliz Kraliyet 

ara§tirmacisi Charles Wilson da, Tapmakgilar'm Kudus Tapmagi'nm ka- 

lmtilarmi ara§tirmak igin oraya gittikleri kamsma varmi§tir. Wilson, Tapi- 

nak'm temellerinin altmda bazi ara§tirma ve kazi izlerine rastlami§ ve in- 

celemeleri sonucunda bunlarm Tapmakgilar'a ait araglar oldugunu belir- 

lemi§tir. Soz konusu araglar halen Tapmakgilar hakkmda biiyiik bir ar§i- 

£ 

Hiram Anahtari: Masonlar, 
Firavunlar ve Olu Deniz 
Yazmalari 
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ve sahip olan Iskogyali Robert Brydon'un kolleksiyonundadir.13 

The Hiram Key kitabimn yazarlari, Tapmakgilar'm bu ara§tirmalari- 

nin sonugsuz kalmadigim, bu tarikatm gergekten de Kudus'te, "diinya go- 

ru§lerini degi§tiren" onemli bir §eyler bulduklarmi yazmaktadirlar. Pek 

qok ara§tirmaci da aym kanidadir. Tapmakgilar'm Hiristiyan bir diinyada 

dogmalarma, Hiristiyan kokenden gelmelerine ragmen, Hiristiyanliktan 

tamamen farkli bir inanca ve felsefeye baglanmalarma neden olan, onlari 

sapkm ayinlere, kara biiyii ritiiellerine yonelten bir "kaynak" olmalidir. 

I§te bu kaynak, pek qok tarihginin ortak goru§uyle, Kabala'dir. 

Kabala, ansiklopedilerde veya sozliiklerde, Yahudi dininin mistik, 

ezoterik (batmi) bir kolu olarak tarif edilir. Bu tamma gore, Kabala, Tev- 

rat'm ve diger Yahudi dini kaynaklarmm gizli manalarim ara§tiran bir og- 

retidir. Ancak konuyu biraz daha yakmdan inceledigimizde, kar§imiza 

daha farkli gergekler gikmaktadir. Bu gergeklerin bizi ula§tirdigi sonug 

ise, Kabala'nm igine, Yahudiligin temeli olan Tevrat'tan da once var olan, 

Tevrathn vahyedilmesinden sonra Yahudiligin i^inde yayilan, "pagan" 

yani putperest kokenli ogretilerin de dahil edildigidir. 

Kabala hakkmdaki bu ilging gergegi, yine ilging bir kaynak, Tiirk 

masonlarmdan Murat Ozgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nasildir? adli kita- 

bmda §oyle anlatir: 

Ne zaman dogmu§ ve nasil geli§mi§ oldugu tam ve kesin bir §ekilde bilin- 

meyen Kabala, ozellikle Yahudi dini ile baglantili olmak iizere, metafizik 

nitelikli, kendine ozgii bir ezoterik sistemi olan bir gizemci felsefenin ge- 

nel adidir. Yahudi gizemciligi olarak benimsenmekle birlikte, i^erdigi 

ogelerden birgogu, aslinda Tevrat’m ortaya ^iki§mdan <^ok daha eski bir 

tarihte olu§turulmu§ bulundugunu gostermektedir.14 

Fransiz tarihgi Gougenot des Mousseaux da, Kabala'nm iginde yer 

alan bazi inam§larm aslinda Yahudilikten daha eski oldugunu belirtmek- 

tedir.15 
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Yahudi tarihgi Theodore Reinach ise, Kabala'yi 'Yahudiligin da- 

marlanna giren ve onu tamamen ele ge^iren gizli bir zehir" olarak tarif 

eder. Salomon Reinach ise Kabala'yi "insan zihninin en kotii sapmalarm- 

dan biri" olarak tammlamaktadir.16 

Kabala'nm "insan zihninin en kotii sapmalarmdan biri" olarak go- 

riilmesinin nedeni, iginde yer alan bazi ogretilerin kimi kimseler 

tarafmdan "biiyii" ile ilgili olarak kullamlmasidir. Kabala, binlerce yildir 

hemen her tiirlii biiyii ritiielinin temel ta§larmdan birini olu§turmu§tur. 

Kabala ile ugra§an bazi hahamlarm biiyii giiciine sahip olduguna inaml- 

mi§tir. Yahudi olmayan pek 50k insan da Kabala'nm gizeminden etkilen- 

mi§, bu ogretiyi kullanarak biiyii ile ugra§mi§tir. Ortagag'm sonlarmda 

Avrupa'yi saran, ozellikle simyacilar tarafmdan benimsenen batmi (ezote- 

rik) gali§malarm kokeninde de Kabala'nm biiyiik rolii vardir. 

I§te garip olan nokta da buradadir: Yahudilik, Tevrat'm Hz. Mu¬ 

sa'y a vahyedilmesi ile dogmu§ Ilahi bir dindir. Ama bu dinin igine, din 

ahlakma uygun olmayan biiyiiciiliigii temel ugra§i olarak benimseyen bir 

ogreti dahil edilmeye gali§ilmi§tir. Bu durum, iistte aktardigimiz yorum- 

lari dogrulamakta, yani Kabala'nm igindeki bazi ifadelerin aslmda Yahu- 

dilige di§aridan giren bir unsur oldugunu gostermektedir. 

Peki nedir bu unsurun kaynagi? Yahudi tarihgi Fabre d'Olivet bu 

soruya "Eski Misir" cevabim verir. Fabre d'Olivet'e gore, Kabala’nm i<jin- 

deki bazi ifadelerin kokeni Eski Misir’a uzanmaktadir. Kabala'daki bir- 

takim ogretiler, Israilogullari'nm bazi liderlerinin Eski Misir'dan ogren- 

dikleri, sonra da nesilden nesilden aktardiklari sozlii bir gelenektir.17 

Bu nedenle, bu kitapta inceleyecegimiz Kabala-Tapmakgilar-Ma- 

sonluk zincirinin tarn kokenini bulmak igin, Eski Misir'a bakmak gerek- 

mektedir. 



ESKi DlISIR'in BuYUCULERi 

Firavunlar iilkesi Eski Misir, diinya tarihinin bilinen en eski uygar- 

liklarmdan biridir. Aym zamanda en baskici uygarliklardan biri olarak ka- 

bul edilir. Eski Misir'm giinumuze ula§mi§ olan gorkemli yapilari, yani pi- 

ramitler, sfenksler veya obeliskler, yiiz binlerce kole i§ginin yillar boyun- 

ca kirbag ve aglik tehdidiyle olesiye gali§tirilmalariyla in§a edilmi§tir. Mi- 

sir'm mutlak hakimleri olan Firavunlar, kendilerini sozde "ilah" olarak 

gostermi§ ve tebalarimn kendilerine tapmmasim istemi§lerdir. (Allah'i 

tenzih ederiz.) 

Eski Misir hakkmda bize bilgi ula§tiran kaynaklarm birisi, elbette 

Eski Misir'm kendi yazitlandir. 19. yiizyilda ele gegen bu yazitlar, aym do- 

nemde uzun gali§malar sonucunda Misir alfabesinin goziilmesiyle anla§il- 

mi§ ve Misir tarihi hakkmda pek 50k bilgi ortaya gikmi§tir. Ancak bu ya¬ 

zitlar, Misir'm resmi tarihgileri tarafmdan yazildigi igin, temelde bu mede- 

niyeti ovmeye yonelik tarafli yorumlarla doludur. Bize bu konuda en 

dogru bilgiyi ula§tiran kaynak ise, elbette, Misir hakkmda detayli bilgiler 

verilen Kuran-i Kerim'dir. Kuran'da Hz. Musa kissasmda Misir'daki sis- 

tem hakkmda da onemli bilgiler verilir. Ayetlerde agiklandigi gibi, Mi- 

sir'da iki onemli giig odagi bulunmaktadir: Firavun ve onunla birlikte soz 

sahibi olan yonetici kadro. Bu kadro gogu zaman Firavun iizerinde onem¬ 

li bir giice sahiptir. Firavun onlara dam§ir ve zaman zaman onlarm telkin- 

lerine gore hareket eder. A§agidaki ayetler, bu yonetici kadronun Firavun 

iizerindeki etkisine i§aret etmektedir (En dogrusunu Allah bilir): 

Musa dedi ki: ’’Ey Firavun, ger^ekten, ben alemlerin Rabbinden (gonde- 

rilme) bir el^iyim.” 

’’Benim iizerimdeki yiikumliiluk, Allah’a kar§i ancak ger^egi soylemek- 

tir. Rabbinizden size apa^ik bir beige ile geldim. Artik Israilogullari’m 

benimle gonder.” 

(Firavun) Dedi ki: ’’Eger gergekten bir ayet getirmi§sen ve dogru 
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'll IW® 

Eski Misir kalintilarinda yer alan bir hiyeroglif yazisi 

sozliilerden isen, bu durumda onu getir (bakalim)." 

Boylelikle (Musa) asasini firlatmca, aninda apagik bir ejderha oluverdi. 

(Bir de) Elini siyirdi, o da aninda bakanlara bembeyaz (goriiniiverdi). 

Firavun kavminin onde gelenleri dediler ki: "Bu gergekten bilgin bir bii- 

yiiciidiir."; 

"Sizi topraklarmizdan siiriip-gikarmak istiyor. Bu durumda ne buyuru- 

yorsunuz?” 

Dediler ki: "Onu ve karde§ini §imdilik bekletiver, §ehirlere de toplayici- 

lar yolla"; 

"Biitiin bilgin buyiiciileri sana getirsinler." (Araf Suresi, 104-112) 

Dikkat edilirse, ayetlerde, Firavun'a akil veren, onu Hz. Musa'ya 

kar§i ki§kirtan ve yontemler gosteren bir kadrodan soz edilmektedir. Mi- 

sir tarihinin kayitlarma baktigimizda, bu "kadro"nun iki temel unsuru ol- 

dugu goriilur: Donemin Misir ordusu ve rahipler. 

Bu iki giigten biri olan rahiplerin donemin Misir sosyal diizeninde 

nasil bir konuma sahip olduklari onemlidir. I§te bu rahiplerin durumuna 

A-| 
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Eski Misir'daki Firavun rejiminin en onemli dayanagi, rahipler (buyuciiler) sinifiy- 
di. Buyuculerin ogretisi, daha sonra Kabala'nm kokenini olu§turdu ve oradan da 
masonlara aktarildi. 

biraz daha yakmdan bakmak gerekir. Eski Misir'daki rahipler, Kuran'da 

"buyuciiler" olarak bahsedilen smiftir. Firavun rejiminin "fikri dayanagi- 

m" olu§turmu§lardir. Kendilerinde ozel bir giig ve gizli bir ilim olduguna 

inanmi§lar, Misir halkim bu otorite ile etkilemi§ ve Firavun yonetimine 

olan bagliliklarim saglami§lardir. Misir kayitlarmda "Amon rahipleri" ola¬ 

rak bilinen bu simf, astronomi, matematik, geometri gibi konularm yanm- 

da, biiyiiciiluk ve kahinlik gibi batil inam§lar iizerine yogunla§mi§tir. 

Eski Misir'daki soz konusu rahipler smifi, kendi igine kapali ve ozel 

bir ilme sahip olan (veya oldugunu dii§iinen) bir tarikattir ve bu gibi or- 

giitlenmelere "ezoterik" orgiitler denir. Tiirk masonlarimn kendilerine oz- 

gii yaymlarmdan biri olan Mason dergisinde, masonlugun kokeninin bu 

gibi ezoterik tarikatlar oldugu anlatilir ve ozellikle Eski Misir rahiplerin- 
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den bahsedilir: 

Insanlarda dii§iince geli§tikge bilim artmi§, bilim arttikga da ezoterik sis- 

tem i^eriginde saklamalarm konulan geni§lemi§tir. Bu geli§me iginde, 

aslmda Dogu'da C^in ve Tibet'te ba§layarak Hindistan kanaliyla Mezopo- 

tamya ve Misir'a gegmi§ olan ezoterik uygulama, oralarda binlerce yil siir- 

mii§ ve ozellikle Misir’da esas egemen gii^ler olan rahiplerin bilgileri- 

nin temelini olu§turmu§tur.18 

Peki Eski Misir rahiplerinin ezoterik felsefesinin gunumiiz mason- 

lanyla nasil bir ili§kisi olabilir? Binlerce yil once yikilmi§ olan -ve Ku- 

ran'da inkara dayali bir sistemin klasik modeli olarak anlatilan- Eski Mi- 

sir'm gunumiize yansimasi var midir? 

Bu sorunun cevabmi bulmak igin, Eski Misir rahiplerinin evrenin ve 

ya§amm kokeni hakkmdaki inanglarma bakmak gerekir. 

Eski KiisirYii DlATERYALisT EvRiiti inAnci 

Ingiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas, The 

Hiram Key (Hiram Anahtan) adli kitaplarmda Eski Misir'm masonlugun 

kokeninde qok onemli bir yeri oldugunu anlatirlar. Yazarlara gore Eski 

Misir'dan gagda§ masonlara miras kalan en onemli dii§unce ise, "kendi 

kendine var olan ve rastlantilarla evrimle§en evren" yamlgisidir. Batil 

Misir dii§uncesi soz konusu eserde §oyle anlatilmaktadir: 

Eski Misirlilar maddenin her zaman iqin var olduguna inaniyorlardi; on- 

lar i^in bir yaraticinm mutlak olarak hi^likten bir §ey yapmasmi dii§iin- 

mek mantik di§iydi. Onlarm gorii§iine gore, diinya, kaosun iginden dii- 

zenin dogmasiyla olu§mu§tu... Bu kaotik duruma "Nun" adi veriliyordu 

ve aym Siimerler'in tammi gibi... karanlik, giine§siz, sulu bir derinlikti, bu 

derinligin kendi iginde bir giicii vardi, bu yaratici giig kendi kendine dii- 

zenin ba§lamasim emretmi§ti. Kaosun maddesinin iginde yer alan bu 

gizli gii<;, kendi varligmin bilincinde degildi; o bir olasilikti, diizensiz- 
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Eski Misir'in "diinya 
gorusu” bu gibi 
heykellerde gomulu 
kalmamis, 
gtinumuze kadar 
ta§inmi§tir. 
Kendisini Eski 

Misir'in varisgisi 
olarak goren gizli 
dernekler 

araciligiyla... 

ligin rastgeleligi ile birle§mi§ bir potansiyeldi.19 

Dikkat edilirse burada anlatilan inang, gunumiizde materyalist fel- 

sefe tarafmdan savunulan ve "evrim teorisi", "kaos teorisi", "maddenin oz 

orgiitlenmesi" gibi terimlerle bilim dunyasimn gundeminde tutulan 

yanilgilarla tam bir uyum igindedir. Nitekim Knight ve Lomas da iistteki 

satirlarm ardmdan konuya §oyle devam etmektedirler: 

§a§irticidir ki, bu yaratili§ tarifi, giiniimuzde modern bilim tarafmdan ka- 

bul edilen gorii^le, ozellikle de karma§ik dizaynlarm tamamen evrimle§e- 

rek ve matematiksel olarak kendini tekrarlayarak diizensiz yapilardan gi- 

kabilecegini savunan "kaos teorisi" ile kusursuz bir uyum igindedir.20 

Knight ve Lomas, Eski Misir'in batil inanglarimn "modern bilim" ile 

uyum iginde oldugu iddiasmdadirlar, ancak aslinda "modern bilim" der- 

ken kast ettikleri, evrim teorisi veya kaos teorisi gibi materyalist 

yamlgilardir. Bu yamlgilar, higbir bilimsel dayanaklan olmasa da, son iki 

yiizyildir zorla bilime empoze edilmekte, bilim tarafmdan desteklenen 

g6rii§ler gibi sunulmaktadir. (Bu kuramlari bilim diinyasma empoze 

edenlerin kimler oldugunu ise ilerleyen bolumlerde inceleyecegiz.) 

Kitabm bu a§amasmda onemli bir noktaya gelmi§ bulunuyoruz. 

Buraya kadar ele aldigimiz bilgileri ozetleyelim: 

J 

TrY1 
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1) Konuya masonlugun kokeni sayilan Tapmakgi orgutiinu ele ala- 

rak ba§ladik. Inceledik ki, Tapmakgilar, bir Hiristiyan tarikati gibi kurul- 

mu§larsa da Kudus'te bulduklan birtakim gizemli ogretilerden etkilenmi§ 

ve Hiristiyanliktan tamamen gikarak sapkm ayinler uygulayan din kar§i- 

ti bir orgiit haline gelmi§tir. 

2) Tapmakgilar'i etkileyen ogretinin ne oldugunu sordugumuzda 

ise, Kabala ile kar§ila§tik. 

3) Kabala'yi ele aldigimizda ise, bu ogretinin her ne kadar bir Yahu- 

di mistisizmi gibi gorunse de, iginde Yahudilikten daha oncesine uzanan 

pagan ogretilerin izleri olduguna, bunlarm Yahudilige sonradan girdigi- 

ne ve asil koklerinin Eski Misir'da bulunduguna dair kamtlara rastladik. 

4) Firavun rejimiyle yonetilen ve tipik bir "inkarci sistem" olan Eski 

Misir'da ise, gunumiiz inkarciligimn temel felsefesi olan "kendi kendine 

var olan ve rastlantilarla evrimle§en evren'' yamlgisiyla kar§ila§tik. 

Ku§kusuz turn bunlar anlamli bir tablo olu§turmaktadir. Eski Mi- 

sir'm buyiiculerinin felsefesinin hala canli olmasi ve bu canliligi guniimu- 

ze ta§mmasmda etkili olmu§ bir zincirin (Kabala-Tapmakgilar-Masonluk 

zincirinin) izlerinin bulunmasi, bir rastlanti degildir. 

Acaba gergekten de 18. yiizyildan bu yana diinya tarihine damgasi- 

ni vuran, devrimler, felsefeler ve sistemler kuran masonluk, Eski Misir 

buyiiculerinden gelen bir felsefenin mi mirasgisidir? 

Bu sorunun cevabimn daha agik ortaya gikmasi igin, buraya kadar 

kisaca ozetledigimiz tarihsel aki§i biraz daha yakmdan incelemek gerek- 

mektedir. 



K^BALA nm IC YUZU 
♦♦ ♦♦ 

xodus" kelimesi "giki§" anlamma gelir ve aym zaman- 

da Tevrat'm 2. kitabmm ba§ligim olu§turur. Bu kitapta, 

Israilogullari'nm Hz. Musa onderliginde Misir'dan qi- 

karak Firavun zulmiinden kurtulmalari anlatilir. Firavun, kole olarak qa- 

li§tirdigi Israilogullan'm serbest birakmaya yana§mami§, ancak Allah'm 

Hz. Musa'ya verdigi mucizeler ve Firavun kavmine gonderdigi felaketler 

kar§ismda zayif du§mu§, Israilogullari da bu sayede toplamp Misir'dan 

bir gecede topluca goqe ba§lami§lardir. Ardmdan Firavun'un saldirisi gel- 

mi§ ve Allah Hz. Musa'ya verdigi mucizelerle Israilogullan'm kurtarmi§- 

tir. 

Ancak Misir'dan qiki§ vakasim bize en dogru §ekliyle anlatan kay- 

nak, Kuran-i Kerim'dir. (^iinkii Tevrat, Hz. Musa'ya vahyedilmesinden 

sonra pek 50k tahrifata ugrami§tir. Nitekim Tevrat'm be§ kitabi (Tekvin, 

Qki§, Levililer, Sayilar ve Tesniye) arasmda pek qok geli§ki bulunmasi 

mJ 
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buna dair onemli bir kamttir. Bu be§ kita- 

bm sonuncusu olan Tesniye'nin sonlarm- 

da Hz. Musa'nm oliimu ve gomulmesinin 

anlatilmasi ise, bu kitaplarm Hz. Mu- 

sa'nm vefatmdan sonra ilavelere ugratil- 

digmin agik ve tarti§ilmaz bir ispatidir. 

Kuran'da ise Israilogullan'mn Mi- 

sir'dan giki§i, 50k detayli olarak ve en 

dogru §ekliyle anlatilmaktadir. Kuran'da 

yer alan diger turn kissalarda oldugu gi- 

bi, bu kissada da haber verilen olaylarm 

iginde pek 50k onemli hikmet ve sir agik- 

lanmaktadir. Bu nedenle, akil ve hikmet 

goziiyle bakildigmda, iman edenlerin bu 

kissalardan sayisiz ders gikarmalari 

miimkundur. 

Yahudilerin hak dinden sapa- 

rak taptiklari buzagi heykeli, 
pek 90k arastirmaciya gore, 
Eski Misir'in dininde yer alan 

Aphis adli, altindan yapilma 
inek §eklindeki putlarin bir 

taklidiydi. 

Bo&ureii Buza&i HeykeiJ 

Israilogullan'mn Misir'dan giki§i hakkmda Kuran'da agiklanan 

onemli gergeklerden biri, Israilogulari'ndan bazilarimn, Hz. Musa vesile- 

siyle Firavun zulmiinden kurtarilmi§ olmalarma ragmen, Allah'a ve dini- 

ne kar§i isyankar davranmalaridir. Bazi Israilogullari, Hz. Musa tarafm- 

dan kendilerine teblig edilen tevhid dinini bir tiirlii kavrayamami§, siirek- 

li olarak putperestlige yonelik bir egilim gostermi§lerdir. 

Kuran'da soz konusu ki§ilerin bu sapkm egilimi §oyle anlatilir: 

israilogullan’m denizden gegirdik. Putlan oniinde bel biikiip egilmekte 

olan bir topluluga rastladilar. Musa’ya dediler ki: ’’Ey Musa, onlarm 

ilahlan gibi, sen de bize bir ilah yap.” O: "siz gergekten cahillik etmek- 

te olan bir kavimsiniz" dedi. Onlarm i^inde bulunduklan §ey (din) 
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mahvolucudur ve yapmakta olduklan §eyler de ge^ersizdir. (Araf Suresi, 

138-139) 

Israilogullari'ndan bir kismimn bu sapkm egilimi Hz. Musa'mn 

uyanlarma ragmen devam etmi§ ve Hz. Musa'mn kendilerinden aynlip 

Tur Dagi'na gitmesinin ardmdan iyice agiga gikmi§tir. Samiri adli ki§i Hz. 

Musa'mn yoklugundan yararlanarak ortaya gikmi§, bazi Israilogullari'nm 

putperest egilimlerini korukleyerek kavmin bir kismim, bir buzagi heyke- 

li yapip ona tapmmaya ikna etmi§tir: 

Bunun iizerine Musa, kavmine olduk^a kizgm, iizgiin olarak dondii. De- 

di ki: ’’Ey kavmim, Rabbiniz size giizel bir vaadde bulunmadi mi? Size 

(verilen) soz (ya da siire) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden iizeri- 

nize kagmilmaz bir gazabin inmesini mi istediniz de bana verdiginiz 

sozden caydmiz?” 

Dediler ki: ”Biz sana verdigimiz sozden kendiligimizden donmedik, an- 

cak o kavmin (Misir halkinm) siis e§yalarmdan birtakim yiikler yiiklen- 

mi§tik, onlan (ate§e) attik, boylece Samiri de atti.” 

Boylece onlara bogiiren bir buzagi heykeli dokiip ^lkardi, ’’i§te, sizin 

ilahmiz ve Musa’mn ilahi budur; fakat (Musa) unuttu” dediler. (Taha Su¬ 

resi, 86-88) 

Peki acaba neden bazi Israilogullari'nda put yapip ona tapmmak gi- 

bi sapkm bir egilim vardir? Bu sapkmligm kokeni nedir? 

Daha oncesinde boyle bir putperest inanca sahip olmayan bir top- 

lumun bir anda aniden bir put yapmak ve ona tapmmak gibi son derece 

sagma bir eyleme giri§meyecegi agiktir. Bunu, ancak putperestligi kendi- 

lerince dogal kar§ilayan, bu batil inanci benimsemi§ insanlar yapabilir. 

Oysa Israilogullan, atalan olan Hz. Ibrahim'den itibaren hep tek 

Ilaha iman etmi§ bir kavimdir. "Israilogullan" ifadesi, Hz. Ibrahim'in toru- 

nu olan Hz. Yakub'un ogullarmi ve onlardan gelen Yahudi soyunu ifade 

eder. Israiloeullari, atalan Hz. Ibrahim, Hz. Ishak ve Hz. Yakup'tan tek 
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Eski Misir'a ait bir diger put: Altin buzagi Hathor 

Allah'a iman etmeye dayali tevhid inancmi miras almi§ ve korumu§lardir. 

Hz. Yusuf'la beraber Misir'a girmi§ler, burada uzun zaman ya§ami§lar, 

ama Misir'm putperest dinine ragmen tevhid inancmi muhafaza etmi§ler- 

dir. Hz. Musa kendilerine geldiginde de, Israilogullari'nm tek Allah'a 

iman eden bir kavim olduklan Kuran'daki kissalardan anla§ilmaktadir. 

Peki bu durumda Israilogullari'ndan bazilarimn, hem de Hz. Musa 

tarafmdan kendilerine gosterilen pek 50k mucizenin ardmdan, bir anda 

kolayca putperestlige egilim gostermelerinin nedeni ne olabilir? 

Bunun tek agiklamasi, Israilogullan her ne kadar tevhid dini iizeri- 

ne ya§ayan bir toplum olsa da, iglerinden bazilarimn gevrelerindeki put¬ 

perest kavimlerden etkilenmeleri, Allah'm kendileri igin segtigi din yerine 

cahilce putperestlige ozenmeleridir. 



Konuyu tarihsel kayitlarm e§li- 

ginde inceledigimizde, Israilogulla- 

ri'm etkileyen putperest kulturiin, 

uzun devirler iginde ya§adiklari Eski 

Misir oldugunu goruriiz. Bizi bu so- 

nuca goturen onemli bir gosterge, Hz. 

Musa Tur Dagi'nda iken Israilogulla- 

ri'mn saparak tapmdiklan "bogiiren 

buzagi heykeli"nin, aslinda Mi- 

sir'daki Hathor ve Aphis adli putla- 

nn bir taklidi olu§udur. Hiristiyan 

ara§tirmaci Richard Rives, Too Long in 

the Sun (Giine§ Altmda Uzun Sure) 

adli kitabmda §oyle yazar: 

Misir'm boga ve inek tanrilan, yani Hathor ve Aphis, giine§e tapinmamn 

sembolleriydiler. Bu putlara tapimlmasi, Misir'm giine§e tapmma konu- 

sundaki uzun tarihinin sadece bir pargasim olu§turuyordu. Sina Dagi'nda- 

ki (Israilogullan'nm tapmdigi) altm buzagi ise, orada kutlanan bayramm 

giine§e tapmmayla ilgili oldugunu gosterir.21 

Misir'm putperest dininin bazi Israilogullan iizerindeki etkisi pek 

50k degi§ik a§amada ortaya gikmi§tir. Ba§ta da belirttigimiz gibi, bazilari 

putperest bir kavimle kar§ila§tiklarmda hemen bu sapkm inanca egilim 

gostermi§ ve ayette haber verildigi iizere, "Ey Musa, onlann ilahlan gi¬ 

bi, sen de bize bir ilah yap" demi§lerdir. (Araf Suresi, 138-139) Iglerinden 

bazilarimn Hz. Musa'ya kar§i soyledikleri, "Ey Musa, biz Allahh apa^ik 

goriinceye kadar sana inanmayiz" (Bakara Suresi, 55) §eklindeki akilsizca 

soz de, Misir'm putperest dininde oldugu gibi "gozle goriilen", yani mad- 

di varliklara (putlara) tapmak istediklerini gostermektedir. 

Li 

Eski Misir'a ait bir Hathor heykeli 
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Israilogullari'ndan bir kismimn burada ozetledigimiz Eski Misir 

kaynakli putperest egilimi son derece onemlidir ve bize Tevrat'm tahrifi 

ve Kabala'nm kokenleri konusunda onemli bir baki§ agisi sunmaktadir. 

Bu iki konuyu yakmdan inceledigimizde, her ikisinin de kaynagmda Es¬ 

ki Misir'm sapkm putperest ve materyalist dininin izlerini goruriiz. 

EsKi Hiisir*dah Kabala’ya 

Bazi Israilogullari heniiz Hz. Musa hayatta iken Eski Misir'da gor- 

diikleri putlarm benzerlerini yapip onlara tapmmaya ba§lami§, Hz. Mu- 

sa'nm vefatmm ardmdan iglerindeki cahil kimseler sapkmlikta daha ileri 

gitmi§tir. Ku§kusuz tiim Yahudiler igin aym §ey soylenemez, ama arala- 

rmdan bazilari Misir'm putperest kultiirunu ya§atmi§, dahasi bu kiilturiin 

temelini olu§turan Firavun buyiiciilerinin batil ogretilerini surdurmu§, bu 

sapkmliklari Yahudiligin igine sokarak onu tahrif etmi§lerdir. 

Eski Misir'dan Yahudilige devrolunan batil ogreti, Kabala'ya da gir- 

mi§tir. Bu da Misir rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik bir ogreti olarak ya- 

yilmi§ ve yine Misir rahipleri gibi temelde biiyii ile ilgilenmi§tir. Kaba- 

la'daki bazi boliimlerin dikkat gekici bir yonii ise, Tevrat'taki yaratili§ an- 

latimmdan qok sapkm bir anlatim igermesi, Eski Misir'm maddenin sii- 

rekliligine day all materyalist yamlgisim korumasidir. Turk masonlarm- 

dan Murat Ozgen Ayfer bu konuda §unlari yazmaktadir: 

Tevrat'm ortaya giki§mdan gok daha eski bir tarihte olu§turulmu§ bulun- 

dugunu gostermektedir. Kabala'nm en onemli boliimii, evrenin olu§turul- 

masma ili§kin kuramidir. Bu kuram, teist dinlerde benimsenen yaratili§ oy- 

kiisiinden pek farklidir. Kabala’ya gore, yaratili§m ba§langicmda, "daire- 

ler” ya da "yoriingeler" anlamina gelen ve SEFiROT olarak amlan, hem 

ozdeksel (maddi) hem de tinsel (manevi) nitelikli olu§umlar dogmu§tur. 

Bunlarm toplam sayisi 32'dir; ilk onu Giine§ Sistemi'ni, digerleri ise 
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Sefirot, Kabala'nin tahrif edil- 
mis ogretisinin en agik ifadele- 
rinden biridir. Yandaki Kabalis- 
tik gravurde yer alan daireler- 
den olusmus §ema, sefirottur. 
Bazi Kabalacilar, yaratiligi sefi- 
rotla agiklamaya galigirlar. ilahi 
kitaplarda bildirilen gerceklere 
tamamen aykiri olan bu senor- 
yo,bir hurafedir. 

uzaydaki oteki yildiz kumelerini temsil ederler. Kabala'nin bu ozelligi, es- 

ki astrolojik inang sistemleriyle yakm bir baglantisimn bulundugunu orta- 

ya koyar... Boylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzakla§ir; Do- 

gu'nun eski gizemci inang sistemleriyle... gok daha bagda§ir.22 

Eski Misir'm materyalist, biiyuye dayali ezoterik ogretilerini devra- 

lan Yahudiler, Tevrat'm bu konudaki yasaklamalarmi tamamen goz ardi 

ederek, diger putperest kavimlerin biiyii ritiiellerini de benimsemi§ler ve 

boylece Kabala Yahudiligin iginde ama Tevrat'a muhalif bir mistik ogreti 

olarak geli§mi§tir. Ingiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Traditi¬ 

on" (Antik Gizli Gelenek) adli makalesinde, bu konuyu §oyle agiklar: 

Buyuciiluk, bildigimiz kadariyla, Filistin'in Israilogullari tarafmdan i§gal 

edilmesinden once, Kenanlilar tarafmdan uygulamyordu. Misir, Hindis- 

tan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve buyiiculerine sahipti. Musa 

Yasasi'nda (Tevrat'ta) buyuciiluk aleyhinde yapilmi§ lanetlemelere kar§i. 
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Yahudilerin bir kismi, Eski Misir'daki ve Mezopotamya'daki pagan (putperest) 
toplumlarin kulturlerinden etkilenerek Allah'in kendilerine yol gosterici olarak 
indirdigi Tevrat'tan yiiz gevirdiler ve gegitli maddi varliklara tapmaya bagladilar. 
Ustte, giinege tapan pagan toplumlara ait bir tapinak goruluyor. 

Yahudiler, bu uyanlan goz ardi ederek, bu ogretiye kendilerini bula§tirdi- 

lar ve sahip olduklan kutsal gelenegi, diger irklardan aldiklan biiyiisel 

dii§iincelerle kan§tirdilar. Aym zamanda Yahudi Kabalasi'mn spekiilatif 

yonii, Perslerin buyuculugunden, neo-Platonizm'den ve yeni Pisagorcu- 

luk'tan etkilendi. Dolayisiyla, Kabala kar^itlarimn, Kabala'nm saf bir Yahu¬ 

di kokenden gelmedigi §eklindeki itirazlanmn hakli temeli vardir.23 

Kuran'da bu konuya i§aret eden bir ayet bulunmaktadir. Allah, Is- 

railogullari'ndan bazilanmn, kendi dinlerinin di§mdaki kaynaklardan 

§eytani buyii ogretileri ogrendiklerini §oyle haber vermektedir: 

Ve onlar, Siileyman’in miilkii (niibiivveti) hakkmda §eytanlarm anlat- 



tiklanna uydular. Suleyman inkar etmedi, ancak §eytanlar inkar etti. 

Onlar, insanlara sihri ve Babil’deki iki melege Harut’a ve Marut’a indi- 

rileni ogretiyorlardi. Oysa o ikisi: "Biz, yalnizca bir fitneyiz, sakin inkar 

etme" demedik^e hi^ kimseye ogretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle ka- 

risimn arasim agan §eyi ogreniyorlardi. Oysa onunla Allah’m izni olma- 

dik^a hi^ kimseye zarar veremezlerdi. Buna ragmen kendilerine zarar 

verecek ve yarar saglamayacak §eyi ogreniyorlardi. Andolsun onlar, bu- 

nu satin alamn, ahiretten higbir payi olmadigmi bildiler; kendi nefisle- 

rini kar§iligmda sattiklan §ey ne kotii; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102) 

Ayette bazi Yahudilerin, ahirette kayba ugrayacaklarmi bilmelerine 

ragmen, biiyu ogrendikleri ve uyguladiklari haber verilmektedir. Yine 

ayetteki ifadeyle, soz konusu Yahudiler, bu §ekilde Allah'm kendilerine 

indirdigi §eriattan sapmi§ ve putperestlerin kultiirune (buyii ogretilerine) 

ozenerek "kendi nefislerini satmi§", yani imandan vazgegmi§lerdir. 

Bu ayette haber verilen gergek, Yahudi tarihindeki onemli bir mu- 

cadelenin de ana hatlarim gostermektedir. Bu miicadele, Allah'm Yahudi- 

lere gonderdigi peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden miimin Ya¬ 

hudiler ile, Allah'm emirlerine isyan eden, gevrelerindeki putperest ka- 

vimlere ozenerek Allah'm §eriati yerine onlarm inang ve kulturlerine egi- 

lim gosteren sapkm Yahudiler arasmdadir. 

TeVRAT’a EKLEHEn PAGAn O&RETiLER 

Dogru yoldan sapan Yahudilerin yanliglan, bizzat Yahudilerin kut- 

sal kitabi olan Eski Ahit'in iginde de kimi zaman belirtilir. Eski Ahit'in bir 

tiir tarih kitabi niteligindeki kisimlarmdan biri olan Nehemya'da, Yahudi¬ 

lerin i§ledikleri sugu itiraf edip tevbe edi§leri §oyle anlatilir: 

Ve Israil zurriyeti biitiin ecnebilerden ayrildilar ve dump suglarim ve 

atalannm fesatlanm itiraf ettiler. Ve olduklari yerde ayaga kalktilar ve gii- 

niin dortte birinde Allahlari RABBIN seriat kitabmdan okudular; ve 



dortte birinde suglanm itiraf edip Allahlari Rabbe secde kildilar. Ve Yesua 

ve Bani, Kadmiel Sebanya, Bunni, Serebya, Bani ve Kenani, Levililer mer- 

diveni iizerinde ayaga kalkip yiiksek sesle Allahlari Rabbe feryat ettiler... 

(Dediler ki): Atalanmiz... itaatsizlik ettiler ve sana kar§i asi oldular ve se- 

nin §eriatini arkalarma attilar ve onlan sana dondiirmek i^in kendileri- 

ne kar§i §ehadet eden senin peygamberlerini oldiirdiiler ve biiyiik kii- 

fiirler ettiler. Ve dii§manlarmm eline onlan verdin ve onlari siki§tirdilar; 

ve sikmtilari vaktinde sana feryat ettiler ve sen goklerden i^ittin ve gok 

merhametlerine gore onlara kurtaricilar verdin, bunlar da dii§manlarmm 

elinden onlari kurtardilar. Fakat rahat bulunca yine senin oniinde kotiiliik 

ettiler, bundan dolayi dii§manlarmm elinde onlari biraktm ve iizerlerinde 

saltanat siirdiiler; fakat onlar doniip sana feryat edince goklerden i§ittin; 

ve rahmetlerine gore gok kereler onlari kurtardm, ve onlari kendi §eriatine 

dondiiresin diye onlara kar§i §ehadet ettin. Fakat azgmlik ettiler ve senin 

emirlerini dinlemediler, fakat hiikiimlerine kar§i suglu oldular -o hii- 

kiimler ki, insan onu yapmakla ya§ar-. Ve omuzlanm yiikten kagirip en- 

selerini sertle§tirdiler ve dinlemediler... Fakat gok merhametlerinden otiirii 

onlari biisbiitiin bitirmedin ve onlari birakmadm; giinkii sen lutfeden ve 

gok aciyan Allahsm. 

Ve §imdi, ey Allahimiz, ahdi ve inayeti koruyan biiyiik, kudretli ve heybet- 

li Allah... Sen ba§imiza gelen her§eyde adilsin, giinkii hakikatle davrandm 

fakat biz kotiiliik ettik; ve kirallanmiz, reislerimiz, kahinlerimiz ve baba- 

lanmiz senin §eriatini tutmadilar ve onlara kar§i §ehadet ettigin emirle¬ 

rini ve §ehadetlerini dinlemediler. Ve kendi iilkelerinde, onlara verdigin 

bol iyilik iginde ve onlerine koydugun geni§ ve semereli diyarda sana kul- 

luk etmediler ve kotii i§lerinden donmediler. (Nehemya, Bap 9,1-35) 

Bu pasaj, Yahudilerin tekrar Allah'm dinine donmesini isteyen bir 

dii§iincenin ifadesidir. Ancak Yahudi tarihi iginde kimi zaman diger taraf 

agirlik kazanmi§, Yahudi toplumuna hakim olmu§ ve sonra da Yahudiligi 



kismen de olsa tahrif etmi§tir. Bu nedenle, Tevrat'm ve diger Eski Ahit ki- 

taplanmn iginde, iistteki gibi hak dine uygun anlatimlar bulundugu gibi, 

sapkm putperest (pagan) ogretilerden aktanldigi anla§ilan anlatimlar 

da vardir. Ornegin (Tiim bu ifadelerden Allah'i tenzih ederiz.): 

•Tevrat'm ilk kitabmda Allah'm turn evreni 6 gun iginde yoktan ya- 

rattigi anlatilir. Bu dogru bir bilgidir ve vahiy kaynaklidir. Ama hemen ar- 

dmdan, Allah'm 7. giinde "dinlendigi" gibi tamamen hayal uriinii bir id- 

dia ortaya atilir. Allah'a insani bir sifat atfetmeye yonelik bu sapkm fikir, 

pagan bir zihniyetin ifadesidir. 

•Tevrat'm diger bazi kisimlarmda, Allah'a kar§i saygiya uygun ol- 

mayan bir iislup vardir ve ozellikle Allah'a birtakim uydurma insani za- 

aflar atfetme egilimi dikkati gekmektedir. (Allah'i tenzih ederiz) Bu uy¬ 

durma senaryolar, putperest kavimlerin kendi hayali tanrilarma atfettik- 

leri insani zaaflara benzemektedir. 

•Allah'a kar§i uydurulan bu iftiralarm birisi, Israilogullari'nm ata- 

si olan Hz. Yakub'un "Allah ile giire§ip onu yenmesi" gibi son derece saq- 

ma bir senaryodur. Israilogullari'na iistun bir irk payesi vermek igin or¬ 

taya atildigi a§ikar olan bu senaryo, putperest kavimlerde yaygm olan 

"kabile asabiyetinin" (Kuran'daki ifadeyle "ofkeli soy koruyuculugunun") 

bir ifadesidir. 

•Eski Ahit'te Allah'i sanki sadece Israilogullari'nm ilahi gibi goster- 

meye yonelik bir egilim vardir. Oysa ku§kusuz Allah turn alemlerin ve 

tiim insanlarm ilahi ve Rabbidir. Eski Ahit'teki bu "milli din" fikri, her ka- 

bilenin kendine has bir ilaha tapmdigi pagan kiiltiire uymaktadir. 

•Eski Ahit'in bazi kitaplarmda (ornegin Ye§u'da), Yahudi olmayan 

kavimlere kar§i 50k biiyiik vah§et buyruklari verilir. Kadm, gocuk ve ya§- 

li ayrimlan yapilmadan kitle katliamlari emredilir. Allah'm adaletine 

tamamen aykiri olan bu acimasiz vah§et, hayali "sava§ tanri'larma inanan 

barbar pagan kavimlerin vah§et kiiltiiriinu andirmaktadir. 
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Tevrat'a eklenen turn bu pagan du§uncelerin ku§kusuz bir kaynagi 

olmalidir. Birtakim Yahudilerin, Tevrat di§mda itibar ettikleri, benimse- 

dikleri ve koruduklari bir gelenek olmalidir ki, oradaki sapkm fikirleri 

Tevrat'a dahil ederek onu degi§tirmi§ olsunlar. I§te bu gelenek, asil koken- 

leri Eski Misir'daki rahiplere (Firavun rejiminin biiyiiculerine) uzanan, bir 

kisim Yahudiler tarafmdan oradan devralimp korunan Kabala'dir. Kaba- 

la, Eski Misir'm ve sonra diger putperest kiilturlerin Yahudilik igine girip 

barmabilecegi, geli§ebilecegi bir gelenek haline gelmi§ ve Tevrat da soz 

konusu Kabala merkezli sapkm Yahudi ogretisine gore tahrif edilmi§tir. 

Kabalacilar, "Kabala'nm aslmda Tevrat'm gizli sirlarim agiklayan bir ogre- 

ti oldugunu" iddia etmi§lerdir elbette, ama gergekte Kabala'nm iginde Ya¬ 

hudi tarihgi Theodore Reinach'm ifade ettigi gibi "Yahudiligin damarlan- 

na giren ve onu tamamen ele ge^iren gizli bir zehir" vardir.24 

Nitekim Eski Misir'm materyalist "diinya goru§u"nun agik izlerini 

Kabala'da bulmak mumkimdiir. 

Kabala*nin Yaratili$ GERfE&ini g©z ardi edeh 

Batil OdRETlsi 

Allah, Tevrat'm ilk halinin hak bir kitap oldugunu ve insanlara "hi- 

dayet ve nur" getirdigini Kuran'da §oyle haber vermi§tir: 

Ger^ek §u ki. Biz Tevrat’i, i^inde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Tes- 

lim olmu§ peygamberler, Yahudilere onunla hiikmederlerdi. Bilgin-yo- 

neticiler (Rabbaniyun) ve yiiksek bilginler de (Ahbar), Allah’m kitabim 

korumakla gorevli kilindiklarmdan ve onun iizerine §ahidler oldukla- 

rindan (onunla hiikmederlerdi)... (Maide Suresi, 44) 

Dolayisiyla Tevrat, Allah'm varligi, birligi, sifatlari, evreni yarati§i, 

insamn yaratili§ amaci, Allah'm insana emrettigi ahlak gibi konularda, 

Kuran'a mutabik bilgiler ve hukiimler igerir. (Ama gergek Tevrat bugiin 

elimizde degildir, elimizde tahrif edilmi§ bir "Muharref Tevrat" vardir.) 

4>3 
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NI'ANX 

Kabala'nin evrenin ve canlilarin kokeni hakkindaki ogretisi, llahi kitaplarda 

anlatilan yaratilig gergegine tamamen aykiri, hurafelerle dolu bir efsanedir. 

Gergek Tevrat'ta ve Kuran'da ortak olan qok onemli bir nokta, 

Allah'm "Yaratici" (Halik) sifatidir. Allah, ezelden beridir var olan yegane 

mutlak varliktir. Allah'tan ba§ka her§ey, O'nun yokluktan yarattigi 

mahluklardir. Tiim evreni, igindeki gok cisimlerini, cansiz maddeleri, can- 

lilari ve insani, Allah yaratmi§ ve §ekillendirmi§tir. Allah tektir, O'nun hig- 

bir ortagi yoktur. 
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Gergek bu iken, "Yahudiligin damarlarma giren ve onu tamamen 

ele gegiren gizli bir zehir" olan Kabala'da qok farkli bir anlatim vardir. Ka- 

bala'mn Allah ve yaratili§ hakkmdaki ogretisi, Gergek Tevrat'ta ve Ku- 

ran'da bildirilen ve iistte kisaca agikladigimiz "yaratili§ gergegi"ne tama¬ 

men aykiridir. Amerikali ara§tirmaci Lance S. Owens, Kabala hakkmdaki 

bir yazismda bu ogretinin varligm kokeni hakkmdaki senaryosunu §oyle 

anlatir: (Bu almtida yer alan turn ifadelerden Allah'i tenzih ederiz.) 

Kabalistik tecriibe, kutsallik hakkmda ge§itli algilamalan dogurmu§tur ki, 

bunlarm gogu genel kabul edilen gorii§ten hayli uzakla§mi§lardir. israil'in 

inancimn en temel ta§i, "Tannmiz Birdir" §eklindeki beyandir. Ama Kaba¬ 

la, Tanri'mn tamamen agiklanamaz bir teklik olarak en yiiksek formda var 

oldugunu kabul etse de (ki buna Kabala dilinde Ein Sof, yani sonsuzluk 

adi verilir), bu bilinemez tekligin kagmilmaz olarak birgok tannsal forma 

donii§tugunu iddia etmi§tir: Yani gok sayida tanriya. Kabalistler bunlara 

"Sefirot" adim verirler, bu Tanri'mn yiizleri veya kaplan anlamma gelir. 

Tanri'mn anla§ilamaz bir teklikten bu gokluga gegi§i, Kabalistlerin pek gok 

meditasyon ve spekiilasyonuna neden olmu§ bir sirdir. Agikgasi, bu gok 

yiizlii Tann imaji, gok tannli olmak suglamalanm da beraberinde getirmi§- 

tir. Kabalistler bu suglamaya kar§i gikmi§lar, ama ba§arili bir §ekilde cevap- 

landiramami§lardir. 

Kabalistik teosofide Ilahi varlik sadece gogul sayilmakla kalmaz, ama aym 

zamanda Tanri'mn ilk belirsiz yansimasmda Erkek ve Di§i olarak ikili bir 

form aldigma inamlir. Bunlar kutsal Baba ve Anne'dir veya Kabala diliyle 

Hokhmah ve Binah. Kabalistler Hokhmah ve Binah arasmdaki ili§kinin na- 

sil yeni formlar olu§turdugunu anlatmak igin agikga seksiiel benzetmeler 

kullanmi§lar.25 

Kabala'nm tarn anlamiyla bir "hurafe" olan bu senaryosunun ilging 

bir ozelligi, insam "yaratilmi§" bir varlik saymamasi, adeta insana bir tiir 

ilahlik atfetmesidir. Lance S. Owens bu Kabala hurafesini de §oyle agiklar: 
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Kabala'nm karma§ik Tann imaji... aym zamanda antropomorfik (Allah'a 

insani vasiflar atfeden) bir §ekildedir. Bir Kabalistik yoruma gore Tanri, 

Adam Kadmon'du; yani ilk ve ornek insan. (Bu inanca gore) Insan, Tann 

ile kendi oziinden gelen, yaratilmami§ bir kivilcim ve kompleks, orga- 

nik bir form payla§iyordu. Adam (Adem) ile Tann arasmdaki bu garip 

Kabalistik ozde§le§tirme, aym zamanda Kabalistik bir §ifre ile destekleni- 

yordu: ibranice'de Adem ve Yehova (Yod he vav he harfleri) kelimelerinin 

sayisal degeri aymydi; 45. Dolayisiyla Kabalistik yorumda Yehova 

Adem’e e§it sayiliyordu; Adem Tanriydi. Bu iddiayla birlikte, turn insan- 

ligm en yiiksek realizasyonunda Tann gibi oldugu iddiasi geliyordu.26 

Pagan dinlerin hurafelerinden dev§irilmi§ olan bu sapkm inam§lar, 

Yahudiligin dejenarasyonunun temelini olu§turdu. Insani sozde ilahla§- 

tirmaya kalkacak kadar akil smirlarmm di§ma gikan bazi Yahudi Kabalist- 

ler, soz konusu "insan"m da sadece Yahudilerden ibaret oldugunu, diger 

irklarin insan sayilmadigi batil inam§larmi da senaryolarma eklediler. Bu- 

nun sonucunda, bir ve tek olan Yiice Allah'a iman ve kulluk inancimn 

yerini sapkm putperest inani§lar ve uygulamalar almaya ba§ladi. B ubatil 

inam§lar bir zaman sonra Tevrat'm da tahrif edilmesine ve iqine hak din 

ahlakma uygun olmayan inam§lann dahil edilmesine neden oldu. 

Kabala'da yer alan sapkm ogretilerdeki bir diger ilging nokta, Eski 

Misir'm pagan ogretisiyle paralellik gostermesiydi. Eski Misirlilar, daha 

onceki sayfalarda inceledigimiz gibi, "maddenin hep var oldugu" 

yamlgisma sahiptiler, bir ba§ka deyi§le maddenin yoktan yaratildigim 

reddediyorlardi. Kabala'daki bazi boliimler ise aym reddiyeyi insan iqin 

yapiyor, insamn yaratilmadigim, kendi varhgmm sorumlusu oldugu 

yamlgisim ileri suriiyordu. 

Eger gunumuziin terimleriyle konu§ursak, Eski Misir'm ogretisinin 

adi Mmateryalizm"di. Kabala'nm bazi boliimlerindeki ogreti ise "sekiiler 

(din disi) hiimanizm". 
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Ne ilgingtir ki, bugiin bu iki yamlgi, son iki yiizyildir diinyanm 

biiyiik gogunluguna hakim olan kiiltiirii de tarif eden kavramlardir. 

Acaba tarihin derinliklerinden Eski Misir ve birtakim Kabala ogre- 

tilerini giiniimiize ta§iyan birileri mi olmu§tur? 

TAPIIIAKf ILARfDAn DlASOJILARA 

Onceki sayfalarda Tapmakgilar'dan soz ederken, bu garip Hagli or- 

giitiiniin Kudiis'te buldugu bir "giz"den etkilendigini ve bunun sonucun- 

da Hiristiyanliktan gikarak garip biiyii ayinlerine giri§tigini anlatmi§tik. 

Ba§ta belirttigimiz gibi, konuyu inceleyen pek qok ara§tirmacmm ortak 

g6rii§ii, bu "giz"in Kabala ile ili§kili oldugudur. Ornegin okiiltizm (gizli 

ilimler) tarihinin iinlii uzmanlarmdan Fransiz yazar Eliphas Levi, Histoire 

de la Magie (Biiyiiniin Tarihi) adli kitabmda, Tapmakgilar'm Kabala dokt- 

rini ile "inisiye edildiklerini", yani bu doktrin ile gizli bir bigimde egitil- 

diklerini detayli kamtlar gostererek anlatir.27 

Kabala'mn iginde, bir onceki boliimde inceledigimiz gibi, kokenleri 

Eski Misir rahiplerine uzanan, batil bazi ogretiler bulunmaktadir. Bazi Ya- 

hudiler Eski Misir'dan devraldiklan bu ogretiyi, Ortadogu'daki putperest 

kavimlerin biiyii inanglanyla da (Kuran'daki Harut ve Marut ile ilgili Ba- 

kara Suresi 102. ayetinde haber verildigi gibi) kan§tirarak batil bir gelenek 

§eklinde korumu§lar ve Tevrat'i buna gore tahrif etmi§lerdir. Boylece ko¬ 

kenleri Eski Misir'dan gelen ogreti, Kabala iizerinden Tapmakgilar'a akta- 

rilmi§tir. 

Italyan yazar Umberto Eco, Foucault Sarkaci adli romanmda soz ko- 

nusu gergekleri bir roman aki§i iginde aktarir. Umberto Eco, roman bo- 

yunca, canlandirdigi kahramanlarm agzmdan Tapmakgilar'm Kabala'dan 

nasil etkilendiklerini ve Kabalacilarm, eski Misir zamamndaki firavunla- 

ra uzanan bir "giz"e sahip olduklarmi anlatir. Eco'ya gore, Eski Misirli- 

lar'm sahip oldugu "giz'ler, bazi Yahudi onde gelenleri tarafmdan 
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ogrenilmi§ ve sonra da bu Yahudiler tarafmdan Eski Ahit'in ilk be§ kitabi- 

na (Muharref Tevrat) serpi§tirilmi§tir. Ancak listii kapali bir bigimde anla- 

tilmi§ olan bu "giz" ancak Kabalacilar tarafmdan anla§ilabilmektedir. (Za- 

ten daha sonra Ispanya'da yazilacak ve Kabala'nm temeli haline gelecek 

olan Zohar, bu soz konusu be§ kitabm "giz'lerini konu edinecektir) Um¬ 

berto Eco, Kabalacilarm Eski Misir'dan devraldiklari bu "giz"in Suleyman 

Tapmagi'nm geometrik olgiilerinden de okundugunu soyledikten sonra, 

Tapmakgilar'm bu gizi, o donemde Kudiis'te bulunan Kabalaci hahamlar- 

dan ogrendiklerini yazar:"... Gizi, Tapmakhn a^ik^a soyledigi §eyi sezin- 

leyenler, Filistin'de kalan bir avu<j hahamdir yalmzca... Tapinak^ilar da 

onlardan ogreniyorlar."28 

Tapmakgilar Eski Misir-Kabala ogretisini benimsemekle, dogal ola- 

rak, Avrupa'da hakim olan Hiristiyanlik temelli diizenin muhalifi haline 

gelmi§lerdir. Bu muhalefette onlarla aym safta olan bir diger onemli giig 

ise bazi Yahudilerdir. Tapmakgilar'm Fransa Krali ve Papa'nm ortak kara- 

nyla 1307 yilmda tutuklanmalarimn ardmdan, bu muhalefet yer altma in- 

mi§, ama eskisinden daha radikal ve kararli bigimde devam etmi§tir. 

Daha onceden de belirttigimiz gibi, Tapmakgilar'm onemli bir bolii- 

mii tutuklamalardan kurtulmu§lar, kendilerine giivenli bir yer bulabil- 

mek iginse o donemde Avrupa'da Papa otoritesini tammayan tek krallik 

olan Iskogya'ya kagmi§lardir. Iskogya'daki duvarci loncalarma sizmi§lar, 

zamanla bu loncalari ele gegirmi§ler, loncalar Tapmakgi gelenekle ozde§- 

le§mi§ ve boylece masonlugun kokeni Iskogya'da olu§mu§tur. Nitekim 

hala giiniimuz masonlugunun temeli, "Eski ve Kabul Edilmi§ Iskog Ri- 

ti"dir. 

Yeni Masonik Diizen adli kitabimizda detayli olarak inceledigimiz gi¬ 

bi, 14. yuzyilm ba§larmdan itibaren Avrupa tarihinin ge§itli a§amalarmda 

Tapmakgilar'm -ve onlarla ili§ki halindeki bazi Yahudilerin- izlerini gor- 

mek mumkiindur. O kitapta inceledigimiz bazi konu bagliklarim, detay- 
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Suleyman Tapinagi'nin bir maketi. Tapinakgilar ve masonlar, Hz. Suleyman 
hakkindaki batil inanglari nedeniyle, bu tapinakta sozde pagan kulturlerden 
kalma bir "giz" olduguna inanmiglardir. Masonik literaturde Suleyman 
Tapinagi'na bu denli yogun bir vurgu yapilmasimn nedeni budur. 

larma girmeden, §oyle belirtebiliriz: 

•Fransa'daki Provins bolgesi, Tapmakgilar'm onemli sigmaklarm- 

dan biriydi. Tutuklamalar sirasmda pek gogu burada saklanmi§ti. Bolge- 

nin diger bir onemli ozelligi ise, aym zamanda Avrupa'nm en belirgin Ka- 

bala merkezi olmasiydi. Provins, sozlii bir gelenek halindeki Kabala'nm 

kitaba dokuldiigii yer oldu. 

•1381 yilmda Ingiltere'de patlak veren Koylii Ayaklanmasi, tarihgi- 

lerin kabuliine gore, bir tiir "gizli organizasyon" tarafmdan koruklenmi§- 

ti. Masonluk tarihini inceleyen uzmanlara gore, bu "gizli organizasyon" 

Tapmakgilar'di. Ayaklanma basit bir sosyal patlamamn otesinde, Katolik 

Kilisesi'ne yonelik planli bir saldmydi. 

•Bu ayaklanmadan yanm asir sonra Bohemya bolgesinde John 

Huss adli bir din adamimn Katolik Kilisesi'ne kar§i ba§lattigi muhalefetin 

ve ardmdan gelen ayaklanmamn da perde arkasmda Tapmakgilar vardi. 

Dahasi Huss, Kabala ile 50k yakmdan ilgilenmi§ bir ki§iydi. Doktrinlerini 



1 

GLOBAL FtiASOriLUK 

geli§tirirken kendisinden etkilendigi en onemli isim olan Avigdor Ben 

Isaac Kara, Prag'daki Yahudi cemaatinin hahamlanndan biri ve bir Kaba- 

laciydi. 

Bu gibi ornekler, Tapmakgilar ve Kabalacilar arasmdaki olu§an itti- 

fakm, Avrupa'da bir sosyal diizen degi§ikligi pe§inde oldugunun i§aretle- 

riydi. Bu degi§iklik, Hiristiyanlik temelinde yiikselen Avrupa kultiirunun 

degi§tirilmesi, bunun yerine Kabala temelli bir kiiltur yerle§tirilmesini 

ongoruyordu. Bu kultiirel degi§imin ardmdan ise, siyasi degi§iklikler ge- 

lecekti. Fransiz Devrimi, Italy an Devrimi gibi... 

Ilerleyen boliimlerde Avrupa tarihinin bazi onemli donum noktala- 

rim inceleyecegiz. Her a§amada kar§imiza gikacak olan gergek, Avrupa'yi 

dindar bir kiiltiirden uzakla§tirmak, bunun yerine din-di§i bir ideoloji 

yerle§tirmek ve bu amagla halki din ahlakmdan uzakla§tirmaya gali§an 

bir giiciin varligi olacaktir. Bu giig, Eski Misir'dan Kabala'ya aktarilmi§ 

olan ogretiyi Avrupa'ya kabul ettirmeye gali§mi§tir. Bu ogretinin temelin¬ 

de ise, daha once de belirttigimiz gibi, iki kavram on plana gikar: Hiima- 

nizm ve materyalizm. 

Once hiimanizmi inceleyelim. 



HvraAmzram 

/ y umanizm" kavrami gogu insanm aklinda olumlu 

£ m mesajlar gagri§tirir. "insan sevgisi", "bari§", "karde§lik" 

^^ gibi. Ancak felsefi anlamda humanizmin daha da 

onemli bir anlami vardir: Humanizm, "insanlik" kavrammi, insanlarm ye- 

gane amag ve odak noktasi haline getiren bir dii§uncedir. Bir ba§ka deyi§- 

le, insam, Yaraticimiz olan Allah'tan yuz gevirmeye, sadece kendi varligi 

ve benligi ile ilgilenmeye gagirir. Humanizmin bu anlami, ozellikle de ke- 

limenin Bati dillerindeki kullammmda belirgindir. Humanizmin Ingiliz- 

ce'deki sozliik anlami §u §ekildedir: 

En iyi degerler, karakterler ve davram§larm dogaiistii bir otoritede degil 

de, insanlarda olduguna inanan dii§iince sistemi.29 

Humanizmin en agik tarifini ise, bu felsefeye inananlar yapmi§tir. 

Giinumuzun onde gelen humanist sozciilerinden biri olan Corliss La- 

mont. The Philosophy of Humanism (Humanizm Felsefesi) adli kitabmda 
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Gunumuzde humanizm, ateizmin 
diger bir ismi durumundadir. 
Amerikan, The Humanist 
(Humanist) dergisinin Darwin 
hayranligi, bunun orneklerinden 
biridir. 

§oyle yazar: 

Humanizm, turn gergekligin bizzat dogamn 

kendisinden ibaret olduguna inamr, evrenin 

temel materyali, zihin degil madde-enerji- 

dir... (Humanizme gore) Dogaustu varliklar 

gergek degildir; yani insan diizeyinde, in- 

sanlar dogaustu ve olumsiiz ruhlara sahip 

degildirler ve turn evren diizeyinde, evreni- 

mizin dogaustu ve sonsuz bir Yaraticisi yok- 

tur.30 

Goruldiigu gibi, hiimanizmin te- 

meli dogrudan ateizme dayanmaktadir. 

Soz konusu ateist iddilar ise bilim 

tarafmdan da yalanlanan yanilgi ve al- 

datmacalardan ibarettir. 

Gegtigimiz yiizyilda hiimanistler tarafmdan yaymlanan iki onemli 

"manifesto" yani beyanname vardir. Birinci manifesto 1933 yilmda yaym- 

lanmi§, donemin bazi isimleri tarafmdan imzalanmi§tir. 40 yil sonra, 

1973'te yaymlanan II. Humanist Manifesto ise, birincisini teyid etmi§, an- 

cak aradan gegen zamamn geli§melerine gore bazi ilaveler igermi§tir. II. 

Humanist Manifesto'yti imzalayan birgok dii§uniir, bilim adami, yazar, 

medya iiyesi vardir ve bu dokiiman American Humanist Association 

(Amerikan Humanist Birligi) tarafmdan savunulmaktadir. Manifestolari 

inceledigimizde, her ikisinde de en temel hezeyamn; evrenin ve insamn 

yaratilmadigi, kendi ba§ma var oldugu, insamn kendisinden ba§ka higbir 

varliga kar§i sorumlu olmadigi, Allah inancimn insanlari ve toplumlan 

geri goturdiigii gibi yamlgilar, bilinen ateist dogma ve propagandalar ol¬ 

dugu goruliir. Ornegin I. Humanist Manifesto'nun ilk alti maddesi §u §e- 

kildedir: 

JL 
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Biz a§agidaki goru§leri ilan ediyoruz: 

BIR: Dinsel hiimanistler, evrenin kendi ba§ma var oldugunu ve yaratilma- 

digim kabul ederler. 

IKI: Hiimanizm, insanin doganin bir pargasi olduguna ve siirekli bir i§le- 

min (siirecin) sonucunda olu§tuguna inanir. 

UQ Hayat hakkmda organik gorii§ii kabul eden hiimanistler, zihin ve be- 

den arasmdaki geleneksel dualizmi reddederler. 

DORT: Humanizm, insanin kiiltiir ve medeniyetinin, antropoloji ve tarih 

tarafmdan agikga tammlandigi gibi, insanin dogal ortamiyla ve sosyal biri- 

kimiyle olan ili§kisinden kaynaklanan kademeli bir geli§imin uriinii oldu¬ 

gunu kabul eder. Belirli bir kiiltiir iginde dogan birey, biiyiik olgiide o kiil¬ 

tiir tarafmdan §ekillendirilir. 

BE§: Hiimanizm ileri siirer ki, evrenin modern bilim tarafmdan tammla- 

nan dogasi, insan degerlerine ait herhangi bir dogaiistii ve kozmik garan- 

tiyi kabul edilemez hale getirir... 

ALTI: Bizim kanaatimiz gelmi§tir ki, teizm, deizm, modernizm ve ge§itli 

"yeni dii§iince"lerin zamam gegmi§tir.31 

Yukaridaki maddeler, materyalizm, Darwinizm, ateizm ve agnosti- 

sizm gibi isimler altmda ortaya gikan ortak ve batil bir felsefenin ifadele- 

ridir. Ilk maddede "evren sonsuzdan beri vardir" §eklindeki materyalist 

dogma one siiriilmektedir. Ikinci madde, insanin, evrim teorisinin one 

siirdiigii gibi, yani yaratilmadan var oldugu iddiasidir. Ugiincii maddede, 

insan ruhunun varligi reddedilmekte, insanin maddeden ibaret oldugu 

iddia edilmektedir. Dordiincii maddede "kiiltiirel evrim" iddiasi one sii- 

riilmekte ve insanin "fitratimn" (yaratili§tan gelen ozelliklerinin) varligi 

reddedilmektedir. Be§inci madde, Allah'm evren ve insan iizerindeki ha- 

kimiyetini reddetmektedir. Altmci madde ise, "Teizm"in, yani Allah inan- 

cimn terk edilmesi gerektigini, bunun "zamamn geregi" oldugunu savun- 

maktadir. 

o>o> 



Dikkat edilirse bu iddialar, hak din ahlakma dii§man olan gevrele- 

rin hemen her zaman kullandiklan basmakalip aldatmacalarm bir topla- 

mi niteligindedir. Bunun nedeni, humanizmin, din du§manligmm temel 

gatisim olu§turmasidir. (^iinkii humanizm, Allah'i inkarm tarih boyunca 

en biiyiik giki§ noktalarmdan biri olan "insamn kendini ba§ibo§ ve so- 

rumsuz sanmasi" aldam§mm bir ifadesidir. Allah bu konuda Kuran'da 

§oyle buyurur: 

insan, 'kendi ba§ma ve sorumsuz’ birakilacagmi mi samyor? 

Kendisi, akitilan meniden bir damla su degil miydi? 

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratti ve bir 'diizen 

iginde bigim verdi.’ 

Boylece ondan, erkek ve di§i olmak iizere gift kildi. 

(Oyleyse Allah,) Oliileri diriltmeye giig yetiren degil midir? (Kiyamet 

Suresi, 36-40) 

Allah insana "kendi ba§ma ve sorumsuz" olmadigim bildirmekte ve 

bunun hemen ardmdan ona kendi yaratiligim hatirlatmaktadir. (^iinkii in¬ 

san, kendisini Allah'm yaratmi§ oldugunu kavradigmda, "ba§ibo§" olma- 

digim, Allah'a kar§i sorumlu oldugunu da anlayacaktir. I§te bu nedenle 

humanizm, insamn "yaratilmami§" oldugu yamlgisim, felsefesinin temel 

doktrini haline getirmi§tir. I. Humanist Manifesto'nun ilk iki maddesi, 

dogrudan bu doktrini ifade eder. Hiimanistler bu iddialarmda bilimin 

kendilerini destekledigi iddiasmdadirlar. 

Oysa yamlmaktadirlar. I. Humanist Manifesto'nun yaymlanmasm- 

dan bu yana, bu felsefenin hiimanistlerce sozde bilimsel gibi gosterilen iki 

dayanagi dogrudan bilimin kendisi tarafmdan gurutulmii§tur: 

1) Sonsuzdan beri var olan (yani yaratilmami§) evren yamlgisi, I. 

Humanist Manifesto'nun yazildigi yillarda ba§layan bir dizi astrono- 

mik ve fiziksel bulgu ile giirumu§tiir. Evrenin geni§lemesi, kozmik fon 

radyasyonu, hidrojen-helyum oranimn hesaplanmasi gibi geli§meler, ev- 
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renin bir ba§langici oldugunu ve yakla§ik 15-17 milyar yil once "Biiyiik 

Patlama" (Big Bang) adi verilen dev bir patlama ile yoktan var edildigini 

gostermi§tir. Big Bang teorisi, humanist ve materyalist felsefelerin baglila- 

ri tarafmdan uzun siire kabul edilmese de, sonugta onlari da ikna edecek 

§ekilde galip gelmi§tir. Guniimiizde, ortaya gikan bilimsel kamtlar nede- 

niyle, bilim diinyasi "evrenin yaratili§i" anlamma gelen Big Bang'i kabul 

etmektedir ve bu, hiimanistleri gikmaza sokmaktadir. Dii§unur Anthony 

Flew'un ifadesiyle,"Big Bang modeli, bir ateist agisindan oldukga sikinti veri- 

cidir. Qilnkii bilim, dini kaynaklar tarafmdan savunulan bir iddiayi ispat etmi§- 

tir: Evrenin bir baglangici oldugu iddiasini."32 (Ayrmtili bilgi iqin bkz. Harun 

Yahya, Evrenin Yaratdigi, 1999) 

2) I. Humanist Manifesto'nun sozde bilimsel dayanagi konumun- 

daki evrim teorisi de yine Manifestofnun kaleme almmasmdan sonraki 

on yillar i^inde bilimsel olarak biiyiik bir ^okii§ ya§ami§tir. Hayatm ko- 

keni hakkmda 1930'larda Oparin ve Haldane gibi ateist (ve ku§kusuz hu¬ 

manist) evrimciler tarafmdan ortaya atilan senaryolarm higbir bilimsel ni- 

teligi olmadigi, canliligm bu senaryolarda ileri siiriildugu gibi cansiz 

maddeden kendi kendine dogamayacagi bugiin anla§ilmi§ durumdadir. 

Fosil kayitlari, canlilarm bir evrim siireci iginde olu§madiklarmi, farkli ya- 

pilariyla yeryiiziinde aniden belirdiklerini gostermektedir ve bu gergek 

70'li yillardan bu yana bizzat evrimci paleontologlar tarafmdan agikga iti- 

raf edilmektedir. Modern biyoloji, canlilarm evrim teorisinin one surdiigii 

gibi doga kanunlarimn ve rastlantilarm iiriinu olmadiklarim, her organiz- 

mada yaratili§i kamtlayan ornekler bulundugunu gostermektedir. (Bkz. 

Harun Yahya, Hayatm Gergek Kokeni, 2000) 

I. Humanist Manifesto'nun insanligi geride birakan veya gati§maya 

suriikleyen etkenin dini inanglar oldugu §eklindeki garpik iddiasi da, ta- 

rihsel tecriibelerle gurumu§tur. Hiimanistler, dini inanglar ortadan kaldi- 

nldigmda insanligm mutluluk ve huzur bulacagim one surmii§ler, oysa 

37 



GLOBAL FtiASOriLUK 
V 

bunun tam aksi ya§anmi§tir. I. Humanist Manifesto'nun yaymlanmasm- 

dan 6 yil sonra patlak veren II. Dunya Sava§i, tamamen din-di§i bir ide- 

oloji olan fa§izmin insanliga getirdigi felaketlerin belgesidir. Humanist bir 

ideoloji olan komiinizm, once Sovyetler Birligi'nde, ardmdan da (^in, 

Kambogya, Vietnam, Kuzey Kore, Kiiba ve ge§itli Afrika ve Latin Ameri- 

ka iilkelerinde insanliga e§i benzeri g6riilmemi§ bir vah§et ya§atmi§, top- 

lam 120 milyon insamn hayatma mal olmu§tur. Bati tipi hiimanizmin (ka- 

pitalist sistemlerin) de kendi toplumlarma ve diinyamn diger bolgelerine 

bari§ ve mutluluk getiremedigi agiktir. 

Kisacasi hiimanizmin hem bilimsel dayanaklari giiruktiir hem de 

vaatleri bo§tur. Ama bunlarm ortaya gikmasma ragmen, Hiimanistler fel- 

sefelerinden vazgegmemi§ler, dahasi bunu kitle propagandasi yontemle- 

riyle tiim diinyaya yaymaya gali§mi§lardir. Ozellikle II. Diinya Sava§i 

sonrasi donemde, bilim, felsefe, miizik, edebiyat, resim, sinema gibi alan- 

larda yogun bir humanist propaganda dikkati qeker. Humanist ideologla- 

rin iirettikleri igi bo§ ama siislii mesajlar, kitlelere israrla empoze edilmi§- 

tir. Tiim zamanlarm popiiler miizik gruplarmdan biri olarak kabul edilen 

Beatles'm solisti John Lennon'm "Imagine" (Hayal Et) adli §arkismm soz- 

leri, bu konuda dikkat gekici bir ornektir 

(Allah'i tenzih ederiz): 

Hayal et ki, higbir cennet yok 

Eger denersen kolaydir bu, 

Altimizda bir cehennem yok, 

Uzerimizde sadece gokyiizii var 

Hayal et ki, tiim insanlar 

Bugiin igin ya§iyorlar... 
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Hayal et ki higbir iilke yok 

Bunu yapmak zor degil 

Oldiirecek ya da ugrunda olecek bir §ey yok 

Ve higbir din de yok... 

Benim bir hayalperest oldugumu soylebilirsin 

Ama tek ba§ima degilim 

Umarim bir gun sen de bize katilirsm 

Ve turn diinya tek olur. 

John Lennon, Hayal et ki higbir din yok §eklindeki sozleriyle, humanist felsefenin 
20. yuzyildaki onemli propagandacilarindan biriydi. 



GLOBAL FtiASOriLUK 

Bu §arki, bilimsel ve akilci temelleri bulunmayan hiimanizmin, kit- 

lelere duygusallik yontemiyle nasil empoze edildiginin ilging bir goster- 

gesidir. Dine ve dinin insanlara ogrettigi gergeklere kar§i higbir akilci iti- 

raz getiremeyen ve getirmesi de mumkiin olmayan hiimanizm, ancak bu 

gibi duygusal telkinlerle kendince etkili olmaya gali§maktadir. 

1933 yilmda yaymlanan I. Humanist Manifesto'nun vaatlerinin bo§ 

gikmasimn iizerine, aradan 40 yil gegtikten sonra, hiimanistler ikinci bir 
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metin kaleme aldilar. II. Humanist Manifesto olarak bilinen bu metnin 

ba§langicmda, humanist vaatlerin bo§a gikmi§ olmasma bir agiklama ge- 

tirilmeye gali§iliyordu. Bu agiklama son derece zayif kalmasma ragmen, 

yine de humanistlerin felsefelerine baglilikta direndikleri, dahasi kendine 

fazlasiyla guvenen bir iislup kullandiklan dikkat gekiyordu. 

Manifesto'nun en belirgin ozelligi ise, 1933 yilmdaki ilk 

manifestonun din aleyhtari gizgisini aynen korumasiydi: (Bu almtidaki 

Humanist felsefenin vaatlerinin aksine, 
ateizm ve dinsizlik 20. yuzyilda dunyaya 
sadece sava§, gati§ma, aci ve zuliim 
getirmi§tir. 



ifadelerden Allah'i tenzih ederiz.) 

1933'te oldugu gibi, hiimanistler hala, geleneksel teizmin, ozellikle de du- 

alan i§iten, insanlari dikkate alan ve dualarma cevap veren Tann inanci- 

nm, kamtsiz ve zamam gegmi§ bir inang oldugu du§iincesindedirler... Va- 

hiy, Tanri, ibadet veya inang kavramlanm insan ihtiyaglarimn veya tecrii- 

belerinin uzerine gikaran geleneksel, dogmatik veya otoriter dinlerin, in¬ 

san tiiriine zarar verdigine inamyoruz... Teist olmayanlar olarak, Tann'yla 

degil insanla, kutsallikla degil dogayla i§e ba§liyoruz.33 

Bu ifadeler, humanistlerin hezeyanlandir ve son derece yiizeysel 

izahlardir. Dini anlamak igin derin bir akil ve kavrayi§ gerekir. Bunlarm 

ba§langig noktasi ise, samimiyet ve on yargidan uzak olmaktir. Hiima- 

nizm ise, ilk ba§tan dine ve Allah'a kar§i gikan insanlarm, bu on yargilari- 

ni kendilerince akilci ve bilimsel gibi gosterebilme gabasmdan ba§ka bir 

§ey degildir. Ve bu gabalari her zaman igin bo§a gikmaya mahkumdur. 

Humanistlerin, Allah inancim ve Ilahi dinler hakkmda one siirdukleri akil 

ve mantik di§i iddialar ise, aslinda yeni bir fikir degil, binlerce yildir in- 

karcilar tarafmdan ileri suriilen yamlgilarm tekraridir. Allah Kuran'da bu 

inkarci dii§unceyi §oyle bildirir: 

Sizin ilahmiz tek bir ilahtir. Ahirete inanmayanlarm kalpleri ise inkar- 

cidir ve onlar miistekbir (biiyiiklenmekte) olanlardir. §iiphesiz Allah, 

onlarm sakli tuttuklarmi ve a^iga vurduklarmi bilir; ger^ekten O, miis- 

tekbirleri sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" dendiginde, "Eskilerin 

masallan" dediler. (Nahl Suresi, 22-24) 

Ayetlerde, inkarcilarm din igin hep "eskilerin masallan" dedikleri 

ve bu inkarm gergek nedeninin kalplerindeki biiyuklenme hissi (kibir) ol¬ 

dugu haber verilmektedir. "Humanizm" denilen felsefe ise, ayette tarif 

edilen bu inkarci du§iincenin sadece bu gaga ait bir tammidir. Bir ba§ka 

deyi§le humanizm, bu felsefenin baghlarimn iddia ettigi gibi "yeni" bir 

dii§unce degil, tarihin eski donemlerinden beri inkarcilarm "diinya 



gorii§ii" olmu§ olan kohne bir yanilgidir. 

Nitekim hiimanizmin Avrupa tarihindeki seyrini inceledigimizde, 

bu konuda qok somut gergekler ortaya gikmaktadir. 

HiimAnizinin Kabalistik Kokehlem 

Kabala'nm iginde yer alan bazi ifadelerin, Allah'm Israilogullari'na 

verdigi hak dine sonradan dahil edilen ve asil kokenleri Eski Misir'a uza- 

nan batil bir ogreti oldugunu incelemi§tik. Bu ogretinin temelinde ise, in- 

sam "yaratilmami§, sonsuzdan beri var olan ilahi bir varlik" olarak goren 

sapkm bir anlayi§ yattigim g6rmii§tiik. 

I§te Avrupa'ya hiimanizm bu kaynaktan girdi. Hiristiyanlik inan- 

cmda Allah'm varligma ve turn insanlarm O'nun yarattigi aciz kullar ol- 

duguna iman esasti. Ancak Tapmakgi gelenegin Avrupa'da yayilmasiyla 

birlikte, Kabala bazi dii§iiniirleri cezbetme- _ 

ye ba§ladi. Boylece 15. yiizyilda Avrupa fi- V 

kir diinyasma damgasmi vuran hiimanizm 

akimi ba§ladi. 

Hiimanizm ile Kabala arasmdaki bu 

baglanti, tarihsel olgularm perde arkasmi 

ara§tiran pek 50k kaynakta vurgulamr. Bu 

kaynaklardan biri, Vatikan Papalik Kutsal 

Kitap Enstitiisii'nde tarih profesorii olan 

iinlii yazar Malachi Martin'in The Keys of 

This Blood (Bu Kanin Anahtarlari) adli kita- 

bidir. Prof. Martin, hiimanistlerde agikga 

gozlemlenen Kabala etkisini §oyle anlati- 

yor: 

Ronesans Italyasi'nm erken donemlerin- 

de kendini gosteren ali§ilmi§m di§mdaki 
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Vatikan Universitesi 
tarihgisi Malachi Martin'in 
belirttigi gibi, Avrupa'da 
humanizmin dogugu ile Kabala 
arasinda yakin 
bir iligki vardir... 



belirsizlik ve isyan atmosferinde, kurulu duzenin turn kontrolunu etkisiz 

hale getirmeyi amaglayan humanist derneklerin faaliyetleri ba§ladi. Bu tiir 

amaglara sahip olduklarmdan bu dernekler, en azmdan ba§langig igin, giz- 

lilik yoluyla korunmaliydilar. Ancak gizliligin yam sira bu humanist grup- 

larm belirgin bir ozellikleri daha vardi; bu dernekler Kilise ve diger otori- 

teler tarafmdan yapilmi§ olan Incil'in geleneksel yorumuna ve Kilisenin si- 

vil ve politik alanda getirdigi felsefi ve dini zorunluluklara ba§kaldmyor- 

lardi... Bu cemiyetlerin Kutsal Kitabm orijinal mesaji ile ilgili farkli yorum- 

lari vardi. Bu anlayi§larmi Kuzey Afrika'da, ozellikle Misir'da bulunan bir- 

takim mezhep ve dogaustii kaynaklardan aliyorlardi; bunlarm ba§mda da 

Yahudi Kabalasi geliyordu... italyan hiimanistleri zamanla Kabala konu- 

sunda daha da ileri giderek, Kabala’yi bir yol gosterici olarak kabul et- 

tiler. Gnosis (Hiristiyanligm ilk donemlerinde dogmu§ ve yine Kabala ile 

baglantili olan metafizik gelenek) kavrammi tekrar yorumladilar. Ve bu 

kavrami, biiyiik olgiide bu diinya merkezli hale getirdiler. Yapmak istedik- 

leri §ey, Kabala yoluyla, tabiatm gizli giiglerini sosyopolitik amaglar igin 

kullanmakti.34 

Kisacasi, o donemde kurulan humanist dernekleri, Avrupa'ya ha¬ 

kim olan Katolik kiilturun yerine kokenleri Kabala'dan gelen yeni bir kiil- 

tiir yerle§tirmek, bu amaca yonelik bir "sosyopolitik degi§im" gergekle§- 

tirmek hedefindeydiler. Bu kiilturun kaynagmda, Kabala'nm yamnda, Es- 

ki Misir ogretileri bulunmasi ise ilgingti. Prof. Martin §oyle yaziyor: 

Bu humanist cemiyetlerin iiyeleri, 'Kainatm Ulu Mimari'm aradiklanm ve 

kendini ona adadiklarim soyliiyorlardi. 'Kainatm Ulu Mimari', dort kutsal 

Ibranice harfle yani, YHWH ile tammlamyordu... Hiimanistler, bunun ya¬ 

rn sira, piramit ve goz gibi genelde Misir kaynakli olan sembolleri de al- 

dilar.35 

Hiimanistlerin, giinumiiz masonlugunda hala kullamlan "Kainatm 

Ulu Mimari” kavrammi kullanmalan ise oldukga ilgingti. Bu durum. 
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hiimanistler ile masonlar arasmda bir ili§ki olduguna i§aret ediyordu. Ni- 

tekim Prof. Martin bu konuda §unlari yaziyor: 

Bu arada, Avrupa'mn diger kuzey bolgelerinde, hiimanistlerle paralel olan 

daha onemli bir birlik olu§tu. Hig kimsenin onemini hemen kavrayamadi- 

gi bir birlik... 1300’lerde Kabalist-hiimanist cemiyetler kendilerini yeni 

yeni olu§turmaya ba§lami§ken, ingiltere, iskogya ve Fransa’da Ortagag 

duvarci loncalan bulunmaktaydi. Bu loncalar, yava§ yava§ mason loca- 

lan haline geldiler. Ve o donemlerde ya§ayan hig kimse masonlarla ital- 

yan hiimanistler arasmda bir fikir birligi oldugunu tahmin edemezdi... 

Masonluk, hiimanistler gibi Roma Katolik Kilisesi'nden tamamen uzakla§- 

ti. Ve yine, italyan humanist mezhebinde oldugu gibi masonlar, kendileri¬ 

ni biiyiik bir gizlilik prensibi iginde koruyorlardi. 

Bu iki grubun ba§ka ortak yonleri de vardi. Spekiilatif masonluga ait yazi 

ve kayitlardan Italyan hiimanistlerindeki Kainatm Ulu Miman inanci- 

nin masonlarca da aynen kabul edildigi anla§iliyordu... Bu 'Ulu Mimar', 

(Katolik inancmdan farkli olarak) maddesel evrenin bir pargasi ve 'aydm- 

lanmi§' dii§iince yapisimn bir iiriiniiydii... (Hiimanistlerin ve masonlarm 

kabul ettigi) bu yeni inancm, klasik Hiristiyan inanci ile uzla§an hemen 

higbir yonii yoktu. Giinah, cehennem, cennet, peygamberler, melekler, ra- 

hipler ve Papa gibi pek gok kavram inkar ediliyordu.36 

Kisacasi, Avrupa'da 14. yiizyilda, kokenleri Kabala'ya dayanan hu¬ 

manist ve masonik bir orgiitlenme dogmu§tu. Ve bu orgiitlenme, Allah'i 

Yahudilikte, Hiristiyanlikta ve Islam'da oldugu gibi, turn kainatm yarati- 

cisi, hakimi ve turn insanlarm tek Rabbi ve Ilahi olarak gormiiyordu. Bu- 

nun yerine, "Kainatm Ulu Mimari" gibi farkli bir kavram kullamyordu ve 

kastettikleri bu varlik, onlara gore "maddesel evrenin bir pargasi"ydi. 

Yani, 14. yiizyil Avrupasi'nda ortaya gikan bu gizli orgiitlenme, Allah'i iis- 

tii kapali olarak inkar ediyor, "Kainatm Ulu Mimari" kavrami altmda, 

maddi evreni sozde ilah olarak kabul ediyordu. (Allah'i tenzih ederiz.) 
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Bu garpik inancm daha agik bir tarifini gormek istersek, bir anda 20. 

yiizyila uzanabilir ve giiniimiiz masonlarmm kendi iiyelerine mahsus 

olarak gikardiklari yaymlara bakabiliriz. Ornegin en kidemli Turk mason- 

larmdan biri olan Selami I§mdag'm, geng masonlari egitmek iqin yazdigi 

ve 1977 yilmda sadece masonlara mahsus olarak yaymlanan Masonluktan 

Esinlenmeler adli kitabmda, masonlarm "Evrenin Ulu Mimari" hakkmdaki 

inanci §oyle anlatilir: 

Masonluk Tannsiz degildir. Ama onun benimsedigi Tanri kavrami, dinler- 

dekinin aym degildir. Masonlukta Tann bir yiice prensiptir. Evrimin son 

a§amasi, dorugudur. Oz varligimizi ele§tirerek, kendi kendimizi tamya- 

rak, bilerek, bilim, akil ve erdem yolundan yiiriidiikge, onunla aramizdaki 

agi azalabilir. Sonra, onda insanlann iyi ya da kotii nitelikleri yoktur. Ki§i- 

le§tirilmemi§tir. Doganm ve insanlann yoneticisi sayilamaz. Evrendeki 

biiyiik ve yiice ^ali§manm, birligin, harmoninin Mimandir. Evrendeki 

tiim varliklarm toplamidir. Her§eyi kapsayan total gii^tiir, enerjidir. Bii- 

tiin bunlara kar§m, onun bir ba§langig oldugu benimsenemez... Biiyiik bir 

gizem (sir)dir.37 

Yine aym kaynakta, masonlarm "Kainatm Ulu Mimari" derken, as- 

lmda dogayi kastettikleri, yani "dogaya tapmdiklari" §oyle ifade edilir: 

Doga di§mda bizi yoneten, dii§iinii ve davram§lanmizdan sorumlu bir 

gii£ olamaz... Masonik ilke ve ogretiler, temellerinde bilim ve akil bulunan 

bilimsel gergeklerdir. Ekosizmin temel ko§ulu budur... Tann salt evrim- 

dir. Bunun bir ogesi de doganm giiciidiir. Boylece salt gergek de evrenin 

kendisi ve onu kapsayan enerjidir...38 

Tiirk masonlarmm iiyelerine ozel yaym organlarmdan biri olan Mi- 

mar Sinan dergisinde ise, aym masonik felsefe §oyle agiklamr: 

Evrenin Ulu Mimari sonsuza dogru bir egilim demektir. Sonsuza bir gi- 

di§i anlatir. Bize gore bir "yakla§im”dir. Sonsuzluktaki saltligi (abso- 

lu/tamlik), miikemmeli, aramak ve tekrar tekrar aramak demektir. 
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Dii§unen Masonla, kisacasi biling'le, ya§anan an arasmda bir mesafe olu§u- 

yor 39 

I§te masonlarm "biz Allah'a inamyoruz, aramiza ateist olanlan ke- 

sinlikle almayiz" derken kastettikleri "inang" budur. Masonlugun sapkm 

inam§larma gore gergekte Allah'a degil, masonik felsefe iginde sozde ilah- 

la§tmlan "doga", "evrim", "insanlik" gibi humanist ve naturalist kavram- 

lara tapilmaktadir. Nitekim masonik literaturii biraz inceledigimizde, bu 

orgutiin aslinda "orgiitlii hiimanizm"den ba§ka bir §ey olmadigi ve ama- 

cimn turn dunyada din-di§i, humanist bir diizen kurmak oldugu ortaya 

gikar. 14. yiizyil Avrupasi'nm humanist derneklerinde dogan fikirler, gii- 

numiiz masonlari tarafmdan aynen korunmakta ve savunulmaktadir. 

ItiASoniK HiimAnizm: insAnA Tapiiuha 

Masonlarm kendi iiyelerine ozgii yaymlari, orgiitun humanist fel- 

sefesini ve bu felsefe iginde Ilahi dinlere kar§i duyulan du§manligi detay- 

li olarak tarif ederler. Gerek yabanci gerekse Turk masonlarimn yaymla- 

rmda bu konuda sayisiz denebilecek kadar qok agiklama, yorum, alinti ve 

sembolik anlatim vardir. 

Hiimanizm, ba§ta da belirttigimiz gibi, insamn kendisini yaratmi§ 

olan Allah'tan yiiz gevirmesi ve bizzat kendini "evrenin en yiice varligi" 

olarak gormesi yamlgisidir. Bu aslinda "insana tapmmak" anlamma gelir. 

14 ve 15. yiizyillarda ortaya gikan Kabalaci hiimanistlerden giinumuz ma- 

sonlarma kadar, akilsizca bu inang devam ettirilmi§tir. 

14. yiizyilm Kabalaci humanistlerin en tanmalarmdan biri, Pico 

Della Mirandola'dir. Mirandola'nm Conclusiones adli galigmasi, Papa VIII. 

Innocent tarafmdan "inkarci ve sapkm dii§iinceler igerdigi" gerekgesiyle 

1489 yilmda lanetlenmi§tir. (^iinkii Mirandola, "dunyada higbir §ey, insa¬ 

na hayran olmaktan daha iistiin degildir" diye yazmi§tir. Kilise, gergekte 

"insana tapmma"dan ba§ka bir §ey olmayan bu sapkm du§iinceyi inkar 



Kabalaci humanistlerden biri: 

Pico Della Mirandola 

olarak degerlendirmi§tir. Gergekten bu 

dii§unce inkardir, giinkii asil hayran olu- 

nacak varlik, Allah'tir. Insan ancak 

O'nun bir eseri, itaatkar bir kulu ve bir 

tecellisi olarak deger ta§ir. Gunumiiz 

masonlari ise, Mirandola'nm iistii kapali 

olarak ifade ettigi "insana tapmma" olan 

bu sapkm inanci 50k daha agik §ekilde 

ilan ederler. Ornegin Selamet Mahfilinde 

Ug Konferans adli yerli bir masonik kitap- 

gikta §oyle yazilidir: 

"iptidai cemiyetler, acizdiler, aczleri dolayi- 

siyla etraflarmdaki kuvvetleri ve hadiseleri 

ilahla§tirdilar. Masonizm ise insam ilahla§tirdi."40 

Mason yazar Manly P. Hall tarafmdan kaleme alman The Lost Keys 

of Freemasonry (Masonlugun Kayip Anahtarlari) adli kitapta ise, soz konu- 

su masonik humanist doktrinin, kokenleri Eski Misir'a uzanan bir ogreti 

oldugu §oyle agiklamr: 

insan, Misir’m mistik efsanelerinde oldugu gibi, in§a halindeki bir tan- 

ndir, bir gomlekgi kalibmda §ekillendirilmektedir. Her§eyi kaldirmaya ve 

korumaya yonelik i§igi parladiginda ise, iiglii bir tanrilik taci kazanir ve 
• • 
Ustad Masonlann safina katilmi§ olur. Onlar ki, mavi ve altm renkli ciib- 

belerinin iginde, mason locasimn iiglii i§igi ile gecenin karanligim sondiir- 

meyi hedeflemektedirler.41 

Masonlann batil inancma gore, insan bir ilahtir, ama ancak iistad 

mason oldugunda bu payeye eri§ir. (Allah'i tenzih ederiz.) Ustad mason 

olmamn yolu ise, Allah'a inanmaktan ve O'nun kulu olma §uurundan ta- 

mamen uzakla§maktan gegmektedir. Bir ba§ka ara§tirmaci, J. D. Buck'm 

Mystic Masonry (Mistik Masonluk) adli kitabmda §oyle denmektedir: 



"Masonlugun kabul ettigi tek ki§isel tann, insanligin butiiniidiir... 

Dolayisiyla insanlik kavrami, masonluktaki tek ge^erli tanridir."42 

Goruldugii gibi masonluk bir tiir dindir. Ama bu din, Ilahi bir din 

degil, humanist ve dolayisiyla batil bir dindir; Allah'a degil, insamn biz- 

zat kendisine tapmmayi emreden sapkmliktir. Masonik kaynaklar bunu 

israrla vurgularlar. Turk Mason dergisindeki bir yazida, "Hep takdir edi- 

yoruz ki, masonlugun yiiksek ideali 'Humanisme* doktrini i^indedir" 

denir.43 Bu doktrinin bir din oldugu da yine Turk masonlarma ait bir kay- 

nakta §oyle agiklamr: 

Kati bir §ekilde vaaz edilmi§ dinsel dogmalardan uzak ve fakat hakiki bir 

din ve boylece hayatm manasi i^inde kok salmi§ olan hiimanizmamiz 

genglerin farkmda olmadiklari ozlemlerini kar§ilayacaktir.44 

Peki masonlar, inandiklan bu batil dine nasil hizmet etmektedirler? 

Bunu gormek igin, masonlarm topluma verdikleri mesajlarm anlammi bi- 

raz daha yakmdan incelemek gerekir. 

HutoAnisT Ahlak TEORisi 

Guniimiizde masonlar, hem Turkiye'de hem de diinyada, kendile- 

rini topluma tamtma ve anlatma yoniinde bir gaba igindedirler. Basm top- 

lantilan, internet siteleri, hatta gazete ilanlari ve demegler yoluyla, "aslin- 

da sadece toplumun iyiligi iqin gali§an" bir kurum olduklarmi anlatmak- 

tadirlar. Bazi iilkelerde masonlarm destekledikleri hayir kurumlari dahi 

vardir. 

Aym soylem, masonlugun daha hafif ve serbest versiyonlari olarak 

kabul edilen Rotary ve Lions kuliipleri gibi kurulu§lar tarafmdan da kul- 

lamlir. Turn bu orgiitlerde "toplumun iyiligi igin gali§ma" kavramma ozel 

bir vurgu yapilmaktadir. 

Ku§kusuz "toplumun iyiligi igin gali§mak" kotii bir kavram degildir 

ve bizim de buna getirdigimiz bir itiraz yoktur. Ancak bu kavramm 
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altmda, ortiilii ama son derece onemli bir mesaj yatmaktadir. Masonlar, 

"din olmadan da insanlarm ahlakli olabilecegi, din olmadan da ahlakli bir 

diinya kurulabilecegi” iddiasmdadirlar ve verdikleri turn "hayirseverlik" 

mesajlarmm altmda bu fikri topluma yayma niyeti yatmaktadir. 

Bu iddiamn neden son derece aldatici oldugunu birazdan inceleye- 

cegiz. Ancak bundan once, masonlarm bu konudaki g6rii§lerine bakmak- 

ta yarar vardir. Masonlarm internet sitesinde, soz konusu "dinsiz ahlak" 

kavrami §oyle izah edilir: 

Insan nedir? Nereden gelip nereye gidiyor?.. Insan nasil ya§iyor? Nasil 

ya§amasi lazimdir? 

Bu suallere, dinler, koymu§ olduklan ahlak prensipleri ile cevap verme- 

ye gali§irlar. Fakat prensiplerini, Allah, cennet, cehennem, ibadet gibi, 

metafizik kavramlara baglarlar. insanlarm ise, anlamadan inanmalarmi 

gerektiren metafizik problemlere gitmeden, hayat prensiplerini bulabil- 

meleri lazimdir. Masonluk bu prensipleri, hurriyet, e§itlik, karde§lik, gali§- 

ma ve ban§ sevgisi, demokrasi vb. olarak, asirlardan beri beyan etmekte- 

dir. Bunlar, insam, dini akidelerinde tamamen serbest birakmakta fakat, yi- 

ne de bir hayat felsefesi verebilmektedir. Temellerini ise, metafizik kav- 

ramlarda degil, bu diinya iizerinde ya§ayan olgun insamn kendisinde ara- 

maktadir.45 

Bu mantik igindeki masonlar, bir insamn Allah'a inandigi igin, 

O'nun rizasmi kazanmak amaciyla bir hayir i§i yapmasma kesinlikle kar- 

§idirlar. Onlara gore her§ey, sadece "insanlik" iqin yapilmalidir. Mason 

Dernegi Yaymlari'nca gikarilan, masonlara ozel Ugiincii Derece Rituelinin 

incelenmesi adli kitapta bu zihniyeti agikga gormek mumkundiir: 

Masonik ahlak, her§eyden once insanlik sevgisine dayamr. Bir ki§iden, 

dinsel ya da siyasal bir kurulu§tan, doga di§i bilinmez giiglerden korka- 

rak gelecek, yarar, odiillenme, cennet... umarak iyi olmayi kesinlikle 

yadsir... Ama biitiin iyiligi aile, yurt, insan ve insanlik sevgisiyle yapanla- 
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Masonlarin "humanist ahlak" 
teorisi son derece aldaticidir. 
Tarih, dinin ortadan kalktigi 

toplumlarda ahlakin da yok 
oldugunu, catisma ve kaosun 
hakim duruma geldigini 
gostermektedir. Fransiz 
Devrimi'nin vahgetini gosteren 
soldaki resim, humanizmin 
gergek sonuglarim tasvir 
etmektedir. 

ri, yalniz bu duygularla iyi olanlari benimser ve yiiceltir. Masonluk 

evriminin en onemli amaglarmdan biri budur. insanlari sevmek ve bir §ey 

beklemeden iyi olmak, bu a§amaya eri§mek gok buyiik bir evrimdir.46 

Bu almtidaki iddialar son derece aldaticidir. Din ahlaki olmayan bir 

yerde millet, yurt, aile sevgisi gibi kavramlar ya§anamaz. Ya§amyor go- 

riinse de, aslmda sahte bir sevgi ve baglilik vardir. Din ahlakim ya§ama- 

yan insanlar Allah korkusu da olmayan insanlardir ve Allah korkusunun 

olmadigi bir ortamda yalmzca insanlarm kendi gikar endi§eleri kalir. in¬ 

sanlar kendi gikarlarma bir zarar gelecegini du§iinurlerse sevgi, sadakat, 

baglilik gostermezler. Ancak bir fayda saglayabilecekleri insanlara sevgi 

ve saygi duyarlar. (^unkii kendi sapkm inanglarma gore diinyaya bir kez 

gelmi§lerdir ve burada ne kadar fayda saglayabilirlerse, o kadar karli ola- 

caklardir. Ustelik bu batil inam§larma gore, diinyada yaptiklari higbir sah- 

tekarlik ve kotiiliik cezasmi bulmayacaktir. 

Masonik literatiir bu gergegi gizlemeye gali§an sozde ahlak vaazla- 
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ri ile doludur. Ama gergekte bu "dinsiz ahlak” tamamen gostermelik ve 

sahtedir. Tarih, dinin insan ruhuna kazandirdigi gergek terbiye ve 

Allah'm yol gosterici hiikiimleri olmadiktan sonra, higbir surette gergek 

bir ahlak kurulamayacagim kanitlayan orneklerle doludur. 

Bunun qok garpici bir gostergesi, 1789'daki Biiyiik Fransiz Devri- 

mi'dir. Devrimi hazirlayan masonlar, "ozgiirliik, karde§lik, e§itlik" gibi go- 

riiniirde ahlaki kavramlar gagn§tiran sloganlarla ortaya gikmi^lar, ama on 

binlerce insam sugsuz yere giyotine yollami§lar, iilkeyi kan goliine gevir- 

mi§lerdir. Devrimin liderleri dahi bu vah§etten kurtulamami§, birbiri ar- 

dma giyotine gonderilmi§lerdir. 

19. yiizyilda yine "dinsiz ahlak” yamlgisiyla yola gikan komiinizm, 

daha da korkung sonuglar meydana getirmi§tir. Sozde adaleti, e§itligi, so- 

miiriisiiz bir toplumu savunan ve bu amagla da dinin yok edilmesi gerek- 

tigini ileri siiren komiinizm, 20. yiizyilda Sovyetler Birligi, Dogu Bloku, 

Qin, Hindigini, Afrika, Orta Amerika gibi pek 50k cografyada insanlara 

biiyiik acilar ya§atmi§tir. Komiinist rejimlerin katlettigi insan sayisi 120 

milyon gibi inamlmasi giig bir raka- 

mi bulmaktadir.47 Dahasi, komiinist 

rejimlerde higbir zaman iddia edil- bbt wa 

digi gibi adalet ve e§itlik kurulma- 

mi§, devlete hakim olan komiinist 

kadrolar ayricalikli smif haline gel- ! 1 AiM ‘ “ | 

mi§lerdir. (Yugoslav dii§iiniir Milo- 

van Djilas, Yeni Sinif adli klasikle§- 

mi§ kitabmda, "nomenklatura" ola- 

rak bilinen komiinist kadrolarm, 

komiinizmin iddialarimn tarn aksi 

Fransiz Devrimi'nin katliam 
araci: Giyotin 



Fransiz Devrimi'nden bir baska §iddet manzarasi 
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yoniinde bir "imtiyazli simf" olu§turdugunu 50k iyi anlatir.) 

Guniimuzde de, topluma yonelik agiklamalarmda siirekli olarak 

"toplum yararma gali§ma", "insanlik igin fedakarlik" gibi kavramlara vur- 

gu yapan masonlarm iq yiizune bakildigmda, oldukga kirli bir bilango or- 

taya gikmaktadir. Pek ^ok iilkede masonluk, karanlik maddi ^lkar ili§- 

kilerinin odagi durumundadir. 1980'lerde Italya'yi galkalayan "P2 Ma¬ 

son Locasi" skandali, masonlugun bu iilkede mafya ile iq iqe oldugunu, 

loca yoneticilerinin silah kagakgiligi, uyu§turucu ticareti, kara para akla- 

ma gibi i§ler yiiruttiiklerini, rakiplerine veya kendilerine "ihanet" edenle- 

re suikastler diizenlettirdiklerini ortaya gikarmi§tir. 1992'de Fransa'da 

giindeme gelen "Biiyiik Dogu Locasi Skandali”nda, 1995 yilmda Ingilte- 

re'de basma yansiyan "Ingiliz Temiz Elleri" operasyonunda, hep mason 

localarimn karanlik gikar ili§kileri de§ifre olmu§tur. Masonlarm "huma¬ 

nist ahlak" kavrami, sadece sozdedir. 

Boyle olmasi da kagmilmazdir, giinkii ba§ta da belirttigimiz gibi, bir 

toplumda ahlak gergekte sadece Ilahi bir dinin ya§anmasi sayesinde ku- 

rulur. Ahlakm temelinde, insamn kibirden ve bencillikten kurtulmasi yat- 

maktadir. Bunu ise ancak Allah'a kar§i olan aczini ve sorumlulugunu bi- 

len insanlar ba§arir. Allah, Kuran'da muminlerin fedakarliklarim anlattik- 

tan sonra "... Kim nefsinin fcimri ve bencil tutkularmdanf korunmu§sa, 

i§te onlar, felah bulanlardir" (Ha§r Suresi, 9) buyurarak, bu gergek ahla¬ 

km temelini haber vermektedir. 

Kuran'm Furkan Suresi'nde ise, ancak "Rahman'm kullari"nm sahip 

olduklari ahlakm ozellikleri §oyle bildirilir: 

O Rahman’m kullan, yeryiizii iizerinde al^ak goniillii olarak yiiriirler ve 

cahiller kendileriyle muhatap olduklari zaman "Selam” derler. 

Onlar, Rablerine secde ederek ve kiyama durarak gecelerler... 

Onlar, harcadiklari zaman, ne israf ederler, ne kisarlar; ikisi arasmda or- 

ta bir yoldur. 
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Ve onlar, Allah ile beraber ba§ka bir ilaha tapmazlar. Allah’m haram 

kildigi cam haksiz yere oldiirmezler ve zina etmezler... 

Ki onlar, yalan §ahidlikte bulunmayanlar, bo§ ve yararsiz sozle kar§ila§- 

tiklan zaman onurlu olarak ge^enlerdir. 

Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatirlatildigi zaman, onun iistiin- 

de sagir ve korler olarak kapamp kalmayanlardir. (Furkan Suresi, 63-73) 

"Allah'm ayetleri hatirlatildigi zaman, onun iistiinde sagir ve korler 

olarak kapamp kalmamak”, yani Allah'a kar§i saygi dolu bir korku ve sa- 

dakatle dolu olmak, bir muminin temel vasfidir. Bu vasif sayesinde bir in- 

san benligindeki bencilliklerden, tutkulardan, hirslardan, kendisini insan- 

lara begendirme tasasmdan kurtulur. Ustteki ayetlerde bazi ozellikleri sa- 

yilmi§ olan ahlaka da bu sayede eri§ir. Bu nedenledir ki, Allah'a imamn ve 

Allah korkusunun bulunmadigi bir toplumda, ahlak da bulunmaz. Higbir 

§eyin mutlak bir kistasi olmadigi igin, insanlar "dogru" ve "yanli§" kav- 

ramlarmi kendi gikarlarma gore tammlar ve uygularlar. 

Zaten masonlugun din-di§i humanist ahlak teorisinin gergek amaci 

da, "ahlakli bir diinya kurmak" degil, din-di§i bir diinya kurmaktir. Bir 

ba§ka deyi§le, masonlar, ahlaka 50k onem verdikleri igin degil, sadece 

topluma kendilerince "din gerekli degil" mesajim verebilmek iqin huma¬ 

nist felsefeye sarilmaktadirlar. Oysa ne humanist felsefe ne de bir ba§ka 

batil du§iince insanlara giizel ahlaki ya§atamaz. Ancak Allah'tan geregi 

gibi korkan insanlar gergek anlamda giizel ahlak gosterebilirler. 

ItiASoniK Hedef: HnmAnisT BiR Duhva Kurriak 

Buraya kadar inceledigimiz gibi, masonlar humanist felsefeye 

baglidirlar. Bu nedenle Allah'a imam reddetmekte, Allah yerine insana ve 

"insanlik” kavramma tapmmaktadirlar. (Allah'i tenzih ederiz.) Ancak bu- 

rada onemli bir soru giindeme gelir: Masonlar acaba bu inanci sadece 

kendilerine mi saklamaktadirlar, yoksa bu inanci dieer insanlara da be- 
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nimsetmeyi mi istemektedirler? 

Masonik kaynaklara baktigimizda cevabi agikga gorebiliriz: Orgiit, 

humanist felsefeyi turn diinyaya yaymak ve bunun sonucunda ilahi din- 

leri (Islam, Hiristiyanlik ve hatta Yahudiligi) tamamen ortadan kaldirmak 

hedefindedir. 

Ornegin Mimar Sinan dergisinde, Moiz Berker imzali bir makalede, 

"masonluk, kotiiluk, adalet, duriistliik dii§uncelerinin kokenini fizikote- 

sinde aramaz, insanlarm bagli bulunduklari sosyal yasalardan ve kar§i- 

likli sosyal ili§kilerden, ya§am ugra§mdan dogduguna inamr" denirken 

hemen ilave edilmektedir: "Masonluk bu tezi diinyamn her yamna yay- 

maya <jali§maktadir"48 

Turk masonlarimn en buyiiklerinden Selami I§mdag ise, Masonluk- 

tan Esinlenmeler adli kitabmda §oyle yazar: 

Masonluga gore, doga di§i ilahi temellere dayanmi§ bir ahlaktan insan- 

lan kurtararak, insani ahlaki, yani insaniyet a§kma dayanan, goreli (izafi) 

olmaktan gikmi§ ahlaki kurmak gereklidir. Toresel (ahlaki) ilkelerinde; in- 

san organizmasimn egilimlerini, gereksinmelerini, tatminlerini, toplumsal 

ya§amm yasalarim, diizenlerini, biling (vicdan), du§iinme ve soz ozgiirliik- 

lerini, nihayet dogamn blitiin olu§umlarmi goz online aldigi igin mason¬ 

luk, biitiin toplumlarda insani ahlaki kurup geli§tirmeyi ama^ edinmi§- 

tir.49 

Ustad mason I§mdag'm "ilahi temellere dayanmi§ bir ahlaktan in- 

sanlan kurtarmak" ifadesiyle kastettigi hedefin daha agik tammi, "turn in- 

sanlan dinsizle§tirmek"tir. I§mdag, aym kitabmda bu hedefi, sozde "ileri 

bir uygarligm kurulmasi iqin ilkeler" olarak §oyle agiklar: 

Masonlugun olumlu ilkeleri, ileri bir uygarligm kurulmasi igin gerekli ve 

yeterli etkenlerdir. §oyle ki: 

- insan niteligi olmayan Tanri (Evrenin Ulu Miman)nm evrim olu§unun 

benimsenmesi. 
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- Vahiy inanci, gizli anlamlar bilimi ve bo§ inanglarla dogmalann kabul 

edilmemesi. 

- Rasyonel humanizmin ve gali§mamn yiiceligi. 

Ustteki iiq maddenin ilki, Allah'm varligmm inkar edilmesini kas- 

tetmektedir. (Masonlar Allah'a degil "Evrenin Ulu Miman"na inanmakta- 

dirlar ve ustteki almtida ifade edildigi gibi, bundan kasit "evrim"dir.) Ikin- 

ci madde, Allah'tan gelen vahyin ve buna dayali turn dini bilgilerin inkar 

edilmesidir. (I§mdag bunu kendince "bo§ inang" olarak tammlamaktadir.) 

Ugiincu madde ise, humanizmin ve humanist anlamda "emek" kavrami- 

nin (aym komiinizmde oldugu gibi) cahilce yiiceltilmesidir. Bu sapkm 

dii§uncelerin gunumiiz diinyasmda ne kadar yerle§ik oldugunu dii§u- 

niirsek, masonlugun diinya iizerindeki etkisini de anlayabiliriz. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diger onemli nokta, masonlu¬ 

gun iistlenmi§ oldugu bu din kar§iti misyonu hangi araglarla yuruttiigu- 

diir. Masonik kaynaklari inceledigimizde, dini ozellikle fikri diizeyde, kit- 

le telkini yoluyla kendilerince yikmak istediklerini goruriiz. Ustad mason 

Selami I§mdag'm kitabmdaki §u pasaj, bu konuda oldukga aydmlaticidir: 

... A§in ozgiirliiksiiz rejimler bile, din kurulu§unu kaldirma ^abalannda 

ba§an saglayamami§lardir. Hatta bu siyasal yontemlerin, dinsel bo§ 

inanglardan ve dogmalardan insanlari kurtararak, toplumu aydmliga ka- 

vu§turmak eyleminde a§iriliga, zor kullanmaya kalkmalanmn bir tepkisi 

olarak kapatmak istedikleri ibadet yerlerinin bugiin daha gok doldugu ve 

yasaklandigi igin dinsel inanglar ve dogmalann daha gok yanda§ buldugu 

saptanmi§tir. Boyle bir goniil ve duygu i§inde yasaklamalar ve zor kullan- 

malarm bir sonu£ vermedigini, bir ba§ka konu§mamizda belirtmi§tik. In- 

sanlan karanliktan aydmliga gotiirecek tek yol, olumlu bilim, akil ve bilge- 

lik prensipleridir. insanlar bu yoldan egitilirse, dinlerin humanist ve 

olumlu yanlarma saygi duyar, ama bo§ inanglarmdan ve dogmalanndan 

kendilerini kurtanrlar.50 
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Burada ne kastedildigini iyi analiz etmek gerekir. I§mdag, dine kar- 

§1 baski uygulamamn dindarlari daha fazla motive edecegini ve dini giig- 

lendirecegini ve bu nedenle, yani dini bu §ekilde giiglendirmemek igin, 

masonlarm dini, fikri diizeyde yok etmeleri gerektigini anlatmaktadir. 

I§mdag'm "olumlu bilim, akil ve bilgelik prensipleri" derken kastettigi 

kavramlar ise, gergekte bilim, akil ve bilgelik degildir. Sadece, bu sozciik- 

lerle kamufle edilmi§ olan humanist ve materyalist felsefedir, evrim teori- 

sidir. I§mdag, bunlarm topluma yayilmasi durumunda, "dinlerin sadece 

humanist yanlarma saygi duyulacagim", yani ilahi dinlerin sadece huma¬ 

nist felsefeye uygun gorulen kisimlarimn kalacagim anlatmaktadir. Buna 

kar§ilik Ilahi dinlerin temeli olan gergeklerin (ki I§mdag bunlari kendince 

"bo§ inang ve dogma" olarak ifade etmektedir) reddedilecegini savun- 

maktadir ki, bunlar insamn Allah'm kulu oldugunu ortaya koyan temel 

iman esaslaridir. I§mdag'm ve kendisi gibi dii§unen masonlarm buyiik bir 

yamlgi iginde olduklari agiktir. 

Kisacasi masonlar, dinin oziinu olu§turan iman esaslarmi ortadan 

kaldirmak (yani Allah'm varligim, birligini, her§eyi O'nun yarattigim, in- 

samn da Allah'a kar§i sorumlu oldugunu reddettirmek) hedefindedirler. 

Dini, kendilerince sadece bazi genel ahlaki konularda fikir veren bir "kiil- 

tiirel oge" haline getirmek istemektedirler. Bunu yapmamn yolu ise, ma- 

sonlara gore, sozde "olumlu bilim ve akil" kisvesi altmda topluma ateiz- 

mi empoze etmektir. Nihai hedefleri ise, dini bu "kultiirel oge" konumun- 

dan da gikarmak ve tamamen dinsiz bir diinya kurmaktir. Yine I§mdag'm 

bu kez Mason dergisinde yaymlanan "Olumlu Bilim-Aklm Engelleri ve 

Masonluk" adli bir makalesinde aym masonik ideal §oyle agiklamr: 

Sonug olarak §unlari soylemek istiyorum: Hepimize dii§en en biiyiik in- 

sancil ve masonik gorev, olumlu bilim ve akildan ayrilmamak, bunun ev- 

rimde en iyi ve tek yol oldugunu benimseyerek bu inancimizi insanlar ara- 

smda yaymak, halki olumlu bilimlerle yeti§tirmektir. 
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Lessing ve Renan. Masonlar, bu iki ateist du§unurun hayalini gergekle§tirmek, yani 
"dini yeryuzunden tamamen kaldirmak" amacindadirlar. 

Ernest Renan'm §u sozleri gok onemlidir: 'Ancak halk olumlu bilim ve akil 

ile egitilirse, aydmlatilirsa, dinlerin bo§ inanglan kendi kendine yikilir'. 

Lessing'in §u sozleri de bu dii§unuyu destekler: "insanlarin olumlu bilim 

ve akil ile aydmlatilmasiyla bir giin dine gerekseme kalmayacaktir.51 

I§te masonlugun nihai hedefi budur: Dinleri tamamen yok ederek, 

"insan" kavramimn kutsalla§tirildigi humanist bir diinya kurmak. Yani in- 

sanlarm, kendilerini yaratmi§ olan Allah'i inkar edip, kendilerini "ilah" 

zannettikleri yeni bir "cahiliye" diizeni olu§turmak... Bu hedef, masonlu¬ 

gun varolu§ sebebidir. Ayna adli masonik dergide, bunun bir "Ulkii Mabe- 

di" oldugu §oyle anlatilir: 

Giiniimiiz masonlugu eski masonlugun somut Mabed in§a amacim kendi 

• • • • 

deyimleriyle "Ulkii Mabedi" in§a etme §ekline donu§turmii§tur. Ulkii Ma- 

bedi in§asi, masonik ilke ve erdemlerin yayilip yerle§mesi sonucu bira- 

raya gelen yetkin insanlarin yeryiiziinde ^ogalmasiyla olanaklidir.52 

Masonluk bu amag igin diinyamn pek 50k iilkesinde var giiciiyle 

gali§ir. Universitelerde, diger egitim kurumlarmda, medyada, sanat ve fi- 

kir diinyasmda etkin olan masonik orgiitlenme, topluma siirekli olarak 
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humanist felsefeyi yaymaya, dinin temeli olan imani gergekleri reddettir- 

meye gali§ir. Evrim teorisi, ileride daha ayrmtili inceleyecegimiz gibi, ma- 

sonlann bir numarali propaganda malzemesidir. Bunun yamnda, 

Allah'tan ve dinden hig bahsedilmeyen, sadece insan zevklerine, hirs ve 

isteklerine dayanan bir kiiltur in§a etmek igin ugra§irlar. Bu, Kuran'da so- 

zii edilen Medyen kavmi gibi "Allah’i arkalannda unutuvermi§" insanla- 

nn kiilturiidur. (Hud Suresi, 92) Bu cahiliye kultiiru iginde Allah korku- 

su, Allah sevgisi, Allah rizasi, ibadet, ahiret gibi kavramlara yer yoktur. 

Dahasi bu kavramlar sanki "eski kafali" veya "egitimsiz" insanlara aitmi§ 

gibi gosterilir. Filmlerde, karikatiirlerde, romanlarda hep bu aldatmaca 

telkin edilir. 

Bu biiyiik aldatmaca iginde masonlar her zaman lider rolii oynarlar. 

Ancak onlarla aym safta olan daha pek 50k farkli grup ve birey vardir. 

Masonlar bunlan da bir anlamda "fahri mason" kabul eder ve kendileriy- 

le miittefik sayarlar. (^iinkii aym humanist felsefe iizerinde birle§mekte- 

dirler. Selami I§mdag bu konuda §u yorumu yapar: 

(Masonluk) §u gergegi de benimser: Di§ evrende oyle bilge insanlar var¬ 

dir ki, mason olmadiklari halde, mason ideolojisini ^ok iyi benimsemi§- 

lerdir. C^iinkii bu ideoloji, biitiin anlamiyla insan ve insanlik ideolojisidir.53 

Dine kar§i yiiriitulen bu uzun sava§m iki temel dayanagi vardir: 

Materyalist felsefe ve Darwin'in evrim teorisi. Sonraki boliimlerde bu iki 

dayanagi, kokenlerini ve masonlukla olan ili§kisini inceleyecegiz. O za¬ 

man, 19. yiizyildan bu yana diinyayi saran ve "akil ve bilim” kisvesi altm- 

da insanlara empoze edilen yalanlarm iq yiizunu daha iyi anlayabiliriz. 
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PERDE ARKASI 

itabm ilk boliimunde Eski Misir'daki Firavun reji- 

en soz etmi§ ve bu rejimin felsefi dayanaklari hak- 

kmda onemli tespitlerde bulunmu§tuk. Eski Misir'm 

gok ilging bir ozelligi, ba§ta da belirttigimiz gibi, materyalist olmasi, yani 

maddenin sonsuzdan beri var olduguna, yaratilmadigma inanmasidir. Bu 

konuda mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas'm, The Hi¬ 

ram Key (Hiram Anahtari) adli kitaplarmda verdikleri bilgileri, onemi ne- 

deniyle tekrar aktaralim: 

Eski Misirlilar maddenin her zaman i^in var olduguna inaniyorlardi; on- 

lar i^in bir yaraticinin mutlak olarak higlikten bir §ey yapmasmi dii§iin- 

mek mantik di§iydi. Onlarin gorii§iine gore, diinya, kaosun i^inden dii- 

zenin dogmasiyla olu§mu§tu... Bu kaotik duruma "Nun" adi veriliyordu 

ve aym Siimerlerin tammi gibi... karanlik, giine§siz, sulu bir derinlikti, bu 

derinligin kendi iginde bir giicii vardi, bu yaratici giig kendi kendine dii- 

zenin ba§lamasim emretmi§ti. Kaosun maddesinin iginde yer alan bu 
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gizli gii^, kendi varliginin bilincinde degildi; o bir olasilikti, diizensiz- 

ligin rastgeleligi ile birle§mi§ bir potansiyeldi.54 

Yazarlarm da belirttigi gibi, eski Misir'm bu akil ve mantik di§i 

inanci ile gunumiizdeki materyalist gorii§ler ve materyalist bilim teorile- 

ri arasmda §a§irtici bir benzerlik vardir. Bunun gizli, fakat 50k onemli bir 

nedeni ise, tiim bu akil di§iligma ragmen, diinya iizerinde kurmak iste- 

dikleri dinsiz toplum modeli agismdan uygun gordiikleri Eski Misir 

inanglarim benimseyen ve ya§atmayi hedefleyen gagda§ bir orgutiin var- 

ligidir: Masonluk... 

HlASOnLAR VE ESKi IllISIR 

Eski Misir'm materyalist felsefesi, bu uygarlik ortadan kalktiktan 

sonra ya§amaya devam etti. Bazi Yahudiler bu felsefeyi devralarak, Kaba- 

la ogretisi iginde ya§attilar. Ote yandan, bazi Yunan dii§unurleri de aym 

felsefeyi devraldilar ve "Hermetizm" olarak bilinen Eski Yunan ogretisi 

iginde yeniden yorumlayip devam ettirdiler. 

Hermetizm kavrami, Eski Misir inancmdaki hayali tanrilardan biri 

olan "Thoth"un Yunanca'daki kar§iligi olan "Hermes" kelimesinden gelir. 

Bir ba§ka deyi§le Hermetizm, Eski Misir felsefesinin Eski Yunan'daki kar- 

§iligidir. 

Bu felsefenin kokenini ve gunumiiz masonlugundaki yerini, iistad 

mason Selami I§mdag §oyle anlatir: 

Eski Misir’da Hermetisme dii§iinii ve inan^ sistemini olu§turan bir tari- 

kat vardi. Masonlugun buna benzer yanlan vardir. Ornegin; belirli diize- 

ye gelmi§ insanlar, gizli toplantilarda tarikatm torenlerini yaparlar, tinsel 

duygulanm ve dii§unulerini agiklarlar, daha kiigiik dereceli iiyeleri egitir- 

lerdi. Pithagore, bunlarm arasmda yeti§mi§ bir hermetiktir. Yine eski Mi- 

sir’dan kokiinii alan Iskenderiye Okulu ve eski Yunan’dan gikan 
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Eski Misirlilar, 
maddenin 
sonsuzdan beri 

var oldugu ve 
evrendeki 
duzenin kendi 

kendine ortaya 
giktigi geklindeki 

bir hurafeye 
inaniyorlardi. 

Neoplatonisme gibi orgiit ve dii§iinii sistemlerinin kurulu§ bigimi ve 

dii§iinu yanlan, mason Ritlerine gok benzer.55 

I§mdag, masonlugun kokenindeki Eski Misir etkisini daha da agik 

§ekilde §oyle ifade eder: "Franmasonluk, toplumsal ve toresel bir kuru- 

lu§tur. Ba§langici eski Misir’a kadar uzamr. '56 

Diger pek gok mason otorite de, masonlugun kokeninin Eski Misir 

ve Eski Yunan gibi pagan (putperest) kiiltiirlerdeki gizli derneklere uzan- 

digim belirtmektedir. Turk masonlarimn buyiiklerinden Celil Layiktez, 

Mimar Sinan dergisinde yaymlanan "Masonik Sir, Ketumiyet Nedir? Ne 

Degildir?" ba§likli makalesinde §oyle yazmaktadir: 

Eski Yunan, Misir ve Roma uygarliklannda muayyen bir bilim, bir "gno- 

se” veya gizli irfan gevresinde toplanan MGiz Okullan” (ecoles de myste- 

res) bulunurdu. Bu Giz Okullari'nm mensuplari, ancak uzun tahkikatlar- 

dan sonra ve tekris merasimleri ile kabul edilirlerdi. Bu okullarm arasmda, 

ilkinin "Osiris" okulu oldugu samlan cemiyette gali§malann esaslanm, Osi- 

ris'in dogu§u, delikanlilik donemi, karanliklara kar§i verdigi miicadeleler, 

nihayet oliimii ve tekrar dirilmesi temalanm olu§tururdu. Bu temalar 
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rituelik dramalar §eklinde ruhban simf tarafmdan merasimler esnasmda 

oynamrdi ve boylece fiilen i§tirak edilerek temsil edilen ritiiel ve semboliz- 

mamn daha etken olmasi saglamrdi... 

Bu olaylar, yillar sonra masonluk ismi altinda siirecek bir inisyatik kar- 

de§lik dizisinin ilk halkalarmi olu§turmu§tur. Bu gibi karde§likler, da- 

ima aym idealler gevresinde kurulmu§lar, baskilar altinda gizlice hayati- 

yetlerini siirdurebilmi§ler, isimlerini, §ekillerini degi§tire degi§tire, an- 

cak antik sembolizma ile landmarklarma sadik kalarak ve fikren birbir- 

lerinin mirasgisi olarak gagimiza kadar gelebilmi§ler; savunduklari dii- 

§iincelerin yerle§mi§ diizeni sarsabilme olasiligma kar§i, kendi aralannda 

ketumiyet kurallanna uymu§lar, cehlin de gazabmdan kurtulabilmek igin, 

kendi ketum mesleki kurallanm igeren Operatif Masonluga sigmarak onu 

fikren tohumlami§lar ve boylece bildigimiz modern Spekiilatif Masonlu¬ 

gun olu§umunda etken olmu§lardir.57 

Layiktez, iistteki sozlerinde, masonlugun kokenini olu§turan der- 

nekleri overek anlatmakta, "cehle kar§i" kendilerini gizlediklerini iddia et- 

mektedir. Bu tarafli yorumlar bir kenara birakilirsa, iistteki almtidan, ma¬ 

sonlugun, Eski Misir, Eski Yunan ve Roma gibi her iigii de pagan (putpe- 

rest) olan medeniyetlerde kurulan derneklerin guniimuze ula§an bir tem- 

silcisi oldugu ortaya gikmaktadir. Bu iig medeniyet iginde en eskisi ve di- 

gerlerine onciiliik etmi§ olam Misir oldugu igin de, masonlugun ana kay- 

nagimn Eski Misir oldugunu soylemek mumkimdiir. (Bu pagan gelenek- 

le giiniimuz masonlari arasmdaki temel baglantimn Tapmakgilar oldugu¬ 

nu daha once incelemi§tik.) 

Eski Misir'm, Allah'm Kuran'da "inkar sistemi" olarak en detayli §e- 

kilde anlattigi orneklerden biri oldugunu bu noktada tekrar hatirlatmak 

gerekir. Ozellikle de Misir'm hakimleri olan Firavunlar ve yakm gevreleri, 

pek 50k ayette zalimlikleri, adaletsizlikleri, azgmlik ve ta§kmliklariyla an- 

latilmaktadir. Misir halki da, bu sistemi kabullenmi§, Firavun'u ve diger 
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sahte Misir ilahlarmi benimsemi§ sapkm bir kavimdir. 

Bu gergege kar§m masonlar hem kendi kokenlerinin Eski Misir'da 

oldugunu belirtmekte, hem de Eski Misir'i oviilesi bir toplum modeli ola- 

rak gormektedirler. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede, Eski Misir'm 

pagan tapmaklarimn oviilmesi ve bur alarm "Masonluk mesleginin kay- 

naklari" olarak nitelenmesi dikkat gekicidir: 

... Egypte’liler (Misirlilar) Heliopolis (giine§ §ehri) ve Menfis §ehirlerini 

kurmu§lardir. Ve masonik efsaneye gore, bu iki §ehir, ilim ve fennin, ya- 

ni, masonik tabirle Nur’u Ziya’nm kaynagi olmu§tur. Heliopolis! ziyaret 

etmi§ olan Pisagor oradaki mabetten uzun uzadiya bahseder. Bunun yeti§- 

tigi tapmak, Menfis Tapmagi, tarihi bir onem ta§ir. Teb §ehrinde yiiksek de- 

receli okullar bulunurdu. i§te Pisagor, Eflatun ve ... (Ji^eron Misir’da ma¬ 

sonluk meslegine bu §ehirlerde intisab etmi§lerdir.58 

Mason kaynaklarmda, sirf Eski Misir'm geneline degil, bu sistemin 

zalim yoneticileri olan Firavunlara kar§i da biiyiik bir ovgii ve yakmlik 

vardir. Mimar Sinan dergisindeki bir diger makalede §unlar yazilidir: 

Firavun’un ba§lica vazifesi, NUR’u aramaktir. Gizli Nur'u, daha canli ve 

daha kuvvetli bir surette yiiceltmektir.... Biz masonlar, nasil Suleyman 

Mabedi’ni in§aya gali§iyorsak, eski Misirlilar da Ehrami, yani Nur Evini 

in§aya ^ali§irlardi. Eski Misir mabetlerinde yapilan ayinler, bazi derecele- 

re aynlmi§ti. Bu dereceler iki kisimdi. Kiigiik ve biiyiik dereceler. Kiigiik de- 

receler, bir-iki-iig diye ayrilmi§ti; bundan sonra Biiyiik dereceler ba§lardi.59 

Buradan anla§ilmaktadir ki, Eski Misir'm Firavunlan ile masonlarm 

aradiklari ve "nur" dedikleri kavram aymdir. Bir diger ifadeyle, mason¬ 

luk, Firavun diizenine hakim olan felsefenin gagda§ temsilcisidir. Bu fel- 

sefenin ne oldugunu ise Allah'm Kuran'da Firavun ve kavmi igin verdigi 

"Ger<jekten onlar, fasik (sapkm) olan bir kavimdir" (Neml Suresi, 12) 

hiikmii tarif eder. Diger ayetlerde ise, Misir'm inkarci sistemi §oyle anla- 

tilmaktadir: 



Firavun, kendi kavmi i^inde bagirdi; dedi ki: ’’Ey kavmim, Misir’m miil- 

kii ve §u altimda akmakta olan nehirler benim degil mi? Yine de gorme- 

yecek misiniz?” (Zuhruf Suresi, 51) 

Boylelikle kendi kavmini kii^iimsedi, onlar da ona boyun egdiler. Ger- 

^ekten onlar, fasik olan bir kavimdi. (Zuhruf Suresi, 54) 

DlASOn LoCALARinDAKi ESKi DlISIR SEItiBOLLERi 

Eski Misir ile masonlar arasmdaki ili§kiyi ortaya koyan onemli ger- 

geklerden biri de, masonlugun sembolleridir. 

Semboller masonlukta 50k biiyuk onem ta§ir. Masonlar, felsefeleri- 

ni, gergek manalarmi sadece kendi iiyelerine agikladiklari semboller ara- 

ciligiyla ifade ederler. 33 derecelik masonik hiyerar§i iginde kademe kade- 

me yiikselen mason, her derecede masonik sembollerin yeni anlamlarim 

ogrenir. Boylelikle masonik felsefenin derinliklerine a§ama a§ama ula§ir. 

Sembolizmin bu i§levi, Mimar Sinan dergisindeki bir makalede §oy- 

le agiklanmaktadir: 

Hepimiz biliyoruz ki, masonluk fikir ve ideallerini birtakim semboller 

ve hikayelerle yani birtakim allegorilerle ifade etmektedir. Bu hikayeler 

hep tarihin ilk gaglanna, hatta diyebiliriz ki, Prehistorik devre ait efsanele- 

re dayanmaktadir. Bu suretledir ki, masonluk hem ideallerinin eskiligini 

belirtmi§ hem de zengin bir sembol kaynagi kazanmi§ olmaktadir...60 

Masonlugun "tarihin ilk gaglarma" uzanan sembol ve efsanelerinin 

iginde, Eski Misir kavramlari ba§ta gelir. Mason localarimn dort bir yanm- 

da ve masonik yaymlarda sik sik Eski Misir sembollerine, piramit, sfenks 

gizimlerine, hiyeroglif yazilarma rastlamak mumkundiir. Mimar Sinan 

dergisindeki bir yazida, "masonlugun en eski kokeni" hakkmda §oyle soy- 

lenmektedir: 

"En eski" olarak Misir'i segersek samnm ki yamlmi§ olmayiz. Ayrica, ma- 

sonluga en yakm ve benzer merasim, derece ve felsefenin Eski Misir’da 
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Washington'daki Biiyiik Mason Locasimn giri§inde 
iki Eski Misir sfenksi yer alir. (list) 

Temsili Mason 
mabetleri (ust. 
sol ve alt) 
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Eski Misir'daki efsanevi Menphis §ehrine dair bir tasvir. Masonlar pagan 

mabedleriyle dolu bu kenti "nurun kaynagi" olarak kabul etmektedirler. 
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bulunu§u da, dikkatlerimizi oncelikle oraya gekmektedir.61 

Yine Mimar Sinan'daki "Masonlugun Sosyal Kaynaklan ve Amagla- 

ri" ba§likli bir makalede §oyle yazilidir: 

Eski gaglarda Misir'da Menphis mabedinde biiyiik bir titizlikle ve ihti§am 

ile yapilan ve gok uzun siiren tekrislerin olu§unda masonik merasime ben- 

zeyen benzerlikler goktur.62 

Eski Misir-masonluk baglantisma dair bazi ornekleri sirasiyla ince- 

leyelim: 

GOZUII ALTIHDAKi PiRAUttiT 

Diinyadaki en iinlii masonik sembol, buyiik olasilikla, 1 dolarlik 

Amerikan banknotunun lizerinde yer alan ABD miihriidiir. Mlihlirde ya- 

nm bir piramit ve bu piramitin tepesine oturtulmu§ bir "iiggen iginde goz" 

sembolli yer alir. "Uggen iginde goz" mason localarimn degi§mez sembo- 

liidtir ve adeta masonlugun bir numarali i§areti durumundadir. Mason- 

luk konusunu ele alan kaynaklarm biiyiik boliimii, bu gergege vurgu ya- 

parlar. 

Uggen igindeki goziin altmdaki piramit nispeten daha az dikkat 

gekmi§tir. Oysa bu piramit de son derece anlamlidir ve masonlugun felse- 

fesini tammlamak bakimmdan oldukga agiklayicidir. ABD miihrii hakkm- 

da bir doktora tezi hazirlayan Amerikali akademisyen Robert Hieroni- 

mus'un bu konuda verdigi onemli bilgiler vardir. Hieronimus'un tezi 

"Amerikan Biiyiik Miihrii'niin Arka Yiiziiniin Tarihsel Bir Analizi ve 

Hiimanist Psikoloji ile ili§kisi" ba§ligim ta§imaktadir. Tezde, miihrii be- 

nimseyen ABD kurucularimn mason olduklarma, bu nedenle hiimanist 

felsefeyi benimsediklerine vurgu yapilmakta ve miihiirde de bunu yansit- 

tiklari bildirilmektedir. Bu hiimanist mesajlarm Eski Misir ile olan baglan- 

tisi ise, miihriin merkezindeki piramit tarafmdan simgelenmektedir. Pira¬ 

mit, Misir'daki Firavun mezarlarmm en biiyiigii olan Keops Pirami- 

difnin bir tasvirinden ibarettir.63 
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Masonlarin en iinlii sembolleri arasinda yer 

alan ii^gen icinde goz ve piramit, Eski Misir'dan 

alinmadir. ABD Buyuk Miihrii'nde (yanda) yer 

alan piramit, Firavun Keops adma yapdan 

biiyiik piramittir. (asagida) Goz sembolii ise 

Eski Misir graviirlerinde sik^a kullanilan bir ru- 

muzdur. (en altta) 
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Alti Ko?ELi YiLDiz’m HiAsoniK Amlaihi 

Masonlugun bir diger iinlii sembolii, ig ige gegmi§ iki iiggenden 

olu§an alti ko§eli yildizdir. Aym zamanda Yahudilerin geleneksel sembo¬ 

lii olan bu figiir, Israil Devleti'nin bayragmda da yer almaktadir. Miihriin 

ilk kez Hz. Suleyman tarafmdan kullamldigi kabul edilir. Dolayisiyla da 

bir "peygamber miihrii" olan alti ko§eli yildiz, Rahmani bir semboldiir. 

Ancak bu konuda masonlarm farkli bir dii§iincesi vardir. Onlar, al¬ 

ti ko§eli yildizi, bir peygamber olan Hz. Siileyman'm sembolii olarak de- 

gil, Eski Misir'm putperest kiiltiiriiniin sembolii olarak benimsemi§lerdir. 

Mimar Sinan dergisindeki "Ritiiellerimizdeki Allegori ve Semboller" ba§- 

likli bir makalede bu ilging gergek §oyle agiklamr: 

E§kenar iiggen, iig noktayi e§it uzakliga dikerek bu degerlerin e§ deger 

olu§unu i§aret eder. Masonlugun da benimsedigi ve Davut'un yildizi diye 

bilinen ig ige gegmi§ iki e§kenar iiggen yani hegzagram; bugiin Yahudiligin 

sembolii olarak bilinir ve Israil'in bayragmda yer alir. Ama aslmda bu 

semboliin ba§langici eski Misir’dir... Bu amblemi ilk olarak Tampliye §6- 

valyeleri yaptirdiklan kiliselerde anlamli bir duvar siislemesi olarak kul- 

lanmaya ba§ladilar. Qiinkii Ku- 

diis'te Hiristiyanlikla ilgili 

onemli gergekleri ilk ke§feden- 

ler onlardi. Tampliyeler ala§agi 

edildikten sonraki yillarda, bu 

amblem bu sefer sinagoglarda 

kullanilmaya ba§landi. Ama 

masonlukta biz bu amblemi 

§iiphesiz Eski Misir’daki ilk 

evrensel anlamiyla kullamyo- 

ruz. Bu anlamda da iki onemli 
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Masonlugun en iinlii sembollerinden olan 
alti ko§eli yildiz 

93 
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£irr Simm 

Mason localarimn degi§mez dekorlarmdan biri, locamn giri§inde 

yer alan ikiz siitunlardir. Uzerlerine "Jakin" ve "Boaz" kelimeleri kazmmi§ 

olan bu siitunlar, Hz. Suleyman Tapmagi'nm giri§inde yer alan iki 

siitunun taklidi olarak bilinir. Oysa gergekte bu sembolde de masonlarm 
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giicii birbiriyle kayna§tmp birle§tirmi§ oluyoruz. Bu iki e§kenar iiggenin 

alt ve list tabanlanm silerseniz kar§imzda gok iyi tamdigmiz bu nadide 

sembolu bulursunuz.64 

Aslmda masonlarm Hz. Suleyman Tapmagi ile ilgili turn sembolle- 

rini bu mantikta yorumlamak gerekir. Hz. Suleyman, Kuran'da bildirildi- 

gi iizere, diger peygamberler hakkmda oldugu gibi kendisi aleyhinde de 

iftiralar uydurulmu§, miibarek bir peygamberdir. Allah bir ayette, "Ve on- 

lar, Siileymanhn miilkii hakkmda §eytanlarm anlattiklarma uydular. 

Suleyman inkar etmedi; ancak §eytanlar inkar etti..." (Bakara Suresi, 

102) §eklinde buyurur. 

Masonlar ise, Hz. Suleyman hakkmdaki soz konusu garpik baki§ 

agisim benimsemi§ ve bu nedenle Hz. Siileyman'a kendi ogretileri iginde 

buyiik bir yer ayirmi§lardir. Amerikali tarihgi Michael Howard The Occult 

Conspiracy adli kitabmda, Ortagag'dan bu yana, birtakim cahil insanlar 

tarafmdan Hz. Siileyman'm (kendisini tenzih ederiz) sanki bir buyiicuy- 

mii§ gibi algilandigimn goruldiigunu, birtakim pagan fikirlerin Yahudilik 

igindeki temsilcisi olarak kabul edildigini anlatmaktadir.65 Howard bu ba- 

ki§ agisi nedeniyle masonlarm kendilerince Hz. Suleyman mabedini bir 

"pagan tapmagi" olarak algiladiklarim ve bu yiizden tapmaga onem ver- 

diklerini belirtmektedir.66 

Gergekte Allah'a kar§i son derece bagli ve itaatli bir kul ve peygam- 

ber olan Hz. Suleyman hakkmda iiretilmi§ olan bu sahte imaj, masonlu- 

gun gergek kokenini gostermesi agismdan onemlidir. 
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kasti, bir peygamber olan Hz. Slileyman'i anmak degil, Hz. Suleyman 

hakkmda liretilen iftira yoluyla, ilham aldiklan pagan inanglari ifade et- 

mektir. Bu siitunlarin kokeni de yine eski Misir'dir. Mimar Sinan dergisin- 

deki "Ritiiellerimizdeki Allegori ve Semboller" ba§likli makalede bu ko- 

nuda §u agiklama yapilir: 

Ornegin Misir'da Homs ve Sut goklerin ikiz mimari ve dayanagi idiler. 

Hatta Tebai'deki Baccus da oyleydi. Localanmizdaki iki siitun da eski Mi- 

sir kaynaklidir. Misir'daki bu siitunlarin biri glineyde Thebes §ehrinde di- 

geri kuzeyde Heliopolis'tedir. Misir'm ba§ tannsi Ptah'a adanmi§ Amenta 

isimli tapmagm giri§inde Solomon tapmagimn giri§inde oldugu gibi iki 

siitun vardi. Gline§le ilgili en eski mit'lerde de sonsuzlugun giri§ kapisi 

onlinde dikili akil ve kuvvet isimli iki slitundan bahsedilir.67 

LoCALARDAKi UlISIR DiU 

Ingiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas da The 

Hiram Key (Hiram Anahtari) adli kitaplarmda masonlugun Eski Misir ko- 

kenine dikkat gekerler. Bu konuda verdikleri ilging bilgilerden biri, Ustad 

Mason seviyesine ylikselen masonlar igin yapilan torende kullamlan soz- 

cliklerdir. Sozclikler §oyledir: 

Ma'at-neb-men-aa, Ma'at-ba-68 

Knight ve Lomas, bu sozcliklerin ?ogu zaman anlami dli§linlilme- 

den kullamldigim, ancak gergekte Eski Misir dilinde olduklarmi ve §u an- 

lama geldiklerini agiklarlar: 

Kurulu olan Duvarci Ustaligi uludur, Duvarci Ustaligimn ruhu uludur.69 

Yazarlar, Eski Misir dilindeki "Ma'at" kelimesinin tarn olarak "du- 

varcilik" anlamma geldigini ve bunun en uygun terclimesinin de "mason- 

luk" oldugunu soylemektedirler. Bunun anlami, glinlimliz mason locala- 

rmda, binlerce yil once olmli§ olan Misir dilinin hala kullamldigidir. 



Wolfgang Amadeus Mozart 

HIOZARViII 

"SiHiRLi FLiiT^u 

Masonlarm tarihindeki ilging hika- 

yelerden biri, iinlii besteci Mozart'm "Si- 

hirli Fliit" operasidir. Mozart bir mason- 

dur ve bu bestesinin pek qok yerinde ma- 

sonik mesajlar verdigi kabul edilmekte- 

dir. I§in ilging yam, bu masonik mesajla- 

rm Eski Misir'm pagan (putperest) inang- 

lan ile yakmdan ilgili olmasidir. Mimar 

Sinan dergisinde konu §oye agiklamr: 

Bilindigi gibi masonik ritiiellerin Antik Mi- 

sir ritiielleri ile belli baglantilan vardir. Sihirli Fliit iizerinde gali§anlar da 

her ne kadar "Uzak Dogu ile ilgili bir masal" olarak konuyu ele aldilarsa da 

temelde Misir ritiielleri vardi. Misir mabedlerindeki Tannlar ve bunlann 

kar§itlan olan Tanngalar Sihirli Fliit'iin de karakterlerinin olu§masmda et- 

kili oldular.70 

Obeliskler 

Masonlarm onem verdikleri sembollerden biri de, Eski Misir mima- 

risinin onemli unsurlarmdan biri olan "obelisk"tir. Obelisk, tepesi piramit 

§eklinde olan, tek parga, dikine uzun bir kuledir. C^ogu okurun taniyacagi 

bir obelisk, Istanbul'un Sultanahmet meydanmda bulunan ve turistlerin 

biiyiik ilgisini geken "dikilita§"tir. Uzerlerinde Eski Misir'm hiyeroglif ya- 

zilan kazmmi§ olan obeliskler, asirlar boyu toprak altmda gizli kaldiktan 

sonra 19. yiizyilda giin i§igma gikanlmi§ ve daha sonra da New York, 

Londra ve Paris gibi Batili kentlere ta§mmi§lardir. Obelisklerin en biiyii- 

giiniin gonderildigi iilke ise ABD'dir ve bu i§i masonlar organize etmi§ler- 

dir. (^iinkii obeliskler ve iizerlerinde ta§idiklari Eski Misir figiirleri, ma- 



sonlarca kendi sembolleri olarak kabul edilmektedir. Mimar Sinan dergisin- 

de, New York'taki 21 metre boyundaki biiyiik obelisk iqin §u yorum yapi- 

lir: 

Mimari avadanligm sembolik kullamli§inda en canli misal 1878 yilmda Mi- 

sir Hidivi Ismail tarafmdan ABD'ne hediye edilen ve adma Kleopatra igne- 

si denilen amttir. Bu amt bugiin New-York'taki Central Park'ta bulunmakta- 

dir. Uzeri masonik amblemlerle doludur. Amt aslmda Heliopolis'te Giine§- 

Tann adma kurulmu§ olan ve bir inisiasyon merkezi olan tapinagin giri- 

§ine MO 1500 yillarmda dikilmi§ bulunmakta idi.71 

Isis EFSAHEsi-DuL Kabul 

Masonlugun sembolleri arasmda yer alan onemli bir kavram da "dul 

kadm" tasviridir. Masonlar kendilerini "dul kadimn gocuklari" olarak tarif 

eder ve yaymlarmda "dul kadm" resimlerini sik sik kullamrlar. Peki nedir 

bu kavramm kokeni? "Dul kadm" 

gergekte kimdir? 

Masonik kaynaklar incelen- 

diginde, dul kadm semboliinim 

de Eski Misir kokenli bir efsane ol- 

dugu ortaya gikar. Soz konusu ef¬ 

sane, Eski Misir'm en iinlii mitle- 

rinden biri olan "Osiris-Isis" hika- 

yesidir. Osiris, Eski Misirlilarm 

"bereket tannsi" olarak kabul et- 

tikleri hayali bir erkek tanridir. Isis 

ise Osiris'in e§idir. Efsaneye gore 

Osiris bir kiskanglik cinayetinin 

New York Central Park'ta yer alan "uzeri 
masonik amblemlerle dolu" obelisk 



Eski Misir'in gunumuze ula§an 
kalintilarindan biri: Krallar 
Vadisi'ndeki biiyiik Firavun 
heykelleri ve onlerinde yukselen 
obelisk 
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kurbani olmu§ ve Isis dul kalmi§tir. I§te masonlarm "dul kadim", bu 

Isis'tir. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede konu §oyle agiklanmakta- 

dir: 

Sik sik makalelere ve konferanslara konu olan Osiris-izis menkibesi, Misir 

Eski Misir'a ait bir Isis portresi 



mitolojisinin masonluga en yakin olan mit'idir. izis mabedinin rahipleri 

arasma katilabilmek igin gegirilen imtihan, masonluktaki tekrisin ta kendi- 

sidir. Bir kere daha tekran gereksiz ve sikici olacaktir. Orada i§ik (nur) en 

onemli unsurlardan biridir: §arkm karanliklanna (zulmet) gomulmek igin 

ogleden itibaren algalmaya ba§layan sabah giine§i, tanri Osiris'in gorevini 

her gun yeniden iistlenir; tipki olduriilen babasimn yerine daha parlak §e- 

kilde gegen Homs gibi. Nihayet evladi oldugumuz "dul kadm” Osiris’in 

dul e§i izis’den ba§kasi degildir.72 

Goruldugii gibi, kendisini "akil ve bilimin yolunda" gibi gosteren 

masonluk, aslmda sayisiz batil inangla dolu bir "hurafeler ogretisi"dir. 

GonYE VE Pergel 

Mason sembolleri iginde en gok bilineni ise iq iqe gegmi§ bir gonye 

ve pergelden olu§an kompozisyondur. Masonlar kendilerine soruldugun- 

da bu sembolun bilim, geometrik diizen, akilcilik gibi kavramlan simge- 

ledigini belirtirler. Oysaki gonye-pergelin bundan daha farkli bir anlami 

vardir. 

Bunu, turn zamanlarm en biiyuk mason iistadlarmdan biri sayilan 

Albert Pike'm Morals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adli kitabmdan ogren- 

mek mumkundiir. Pike, bu kitabm 839. sayfasmda pergel ve gonye sem- 

bolii hakkmda §oyle yazmaktadir: 

"Bu, Aryanlardaki Brahman ve Maya inanglarmda veya Misir'daki Osiris 

ve isis efsanesinde oldugu gibi, kutsalligm ikili bir dogasi oldugu dii§un- 

cesini sembolize eder. Ornegin Giine§ erkek. Ay ise di§i bir dogaya sahip- 

tir."73 

Bunun anlami, masonlarm en iinlu sembolii olan gonye-pergelin, 

aslmda yine Eski Misir'dan veya Hiristiyanlik oncesi Aryan inanglarmdan 

kaynaklanan pagan bir hurafenin i§areti olu§udur. Pike'm almtismda ge- 

qen Ay ve Giine§ sembolleri de mason localarmda yer alan onemli bir 
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semboldiir ve bunlar Ay'a ve Giine§'e tapman antik pagan toplumlarm 

batil inanglarimn bir ifadesinden ba§ka bir §ey degildir. 

ItiAsonm&un Pagaji Felsefesi 

Buraya kadar ele aldigimiz bilgiler, masonlugun kokleri Eski Mi- 

sir'a uzanan pagan (putperest) bir ogretinin mirasgisi oldugunu, masonik 

kavram ve sembollerin gergek anlamimn burada gizlendigini gostermek- 

tedir. Masonluk bu nedenle Ilahi dinlere kar§i ve du§mandir. Bu nedenle 

humanist, materyalist ve evrimcidir. Amerikali tarihgi Michael Howard, 

masonlugun ancak list derecelerinde tarn olarak agiklanan bu sirri §oyle 

anlatir: 

Neden Hiristiyanlar masonluga kar§i bu denli ele§tirel olmu§lardir?... Bu 

sorunun cevabi masonlugun "sirlarmda" yatmaktadir. Eger bu sirlar 
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Albert Pike ve onun amsina basilan masonik madalyon 

toplumun geneline agikga bildirilseydi, okiiltizm ve antik dinler konula- 

nnda egitimli olmayanlann bunlari anlamasi oldukga zor olurdu. Gergek- 

te masonlugun siradan uyelerinin gogunun bile bu sirlarm anlamim kav- 

radiklarim dii§iinmek zordur. Ancak masonlugun daha ig gemberlerinde, 

yiiksek derecelere ula§mi§ olanlar arasmda, masonlugun pagan devirler- 

den gelen Hiristiyanlik-oncesi antik bir gelenegin mirasgisi oldugunu 

anlayanlar vardir.74 

Tiirk masonlarimn kaynaklan incelediginde de, list diizey mason- 

larm, diger biraderlerinden gizli tuttuklari bir ogretiye sahip olduklari 

agikga goriilmektedir. Ustad mason Necdet Egeran'm kaleme aldigi bir 

yazida, yiiksek dereceli masonlarm bu konudaki dii§iincesi §oyle aktaril- 

maktadir: 

Bazi masonlar bile masonlugu sadece yari dini, yan yardimsever, tatli sos- 

yal ili§kiler kurulabilen bir dostluk miiessesesi olarak tamr ve ona gore ha- 

reket eder. Bazilari ise masonlugun maksadimn sadece iyi insanlari daha 

iyi yapmak oldugunu samr. Diger bir kisim mason, masonlugu karakter 

yapma yeri telakki eder. Velhasil masonik kutsal dili okuyup yazmayi 
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Gonye-pergel sembolunu, 
Eski Misir'in unlu 
sembollerinden biri olan 

kartalla birlikte resmeden 
bir masonik yapi maketi 

bilmeyenlerin sembollerden ve alegorilerden gikardiklari manalar bunlar 

ve bunlara benzer degerdedir. Biraz derinine inebilen masonlar igin ma- 

sonluk ve onun maksat ve gayesi bamba§kadir. Masonluk bir eri§tirme 

bilimidir. Eri§tirme, inisiyasyon, yeni bir ba§langig manasma gelir. Eski bir 

ya§ayi§ tarzim birakip, yeni ve daha asil bir hayata giri§ demektir... Ma- 

sonlukta gok elemanter ve basit bir sembolizm arkasmda, varligimizin 

sirlarinin ogrenebilecegi daha yiiksek bir iq hayata girmemize yardim 

eden bir eri§tirme silsilesi mevcut bulunmaktadir. I§te bu ig hayatta ve 

ona gegi§tedir ki Masonluk Aydmligma ula§mak miimkun oluyor. Terakki 

ve tekamiilun vasiflarim ve §artlarim ogrenmek kabil oluyor.75 

Almtida bazi du§iik dereceli masonlarm, bu orgiitii bir "yardimse- 

verlik ve sosyal ili§kiler muessesesi" zannettikleri oysa masonlugun insa- 

nin "varligmm sirlari" ile ilgili oldugu vurgulanmaktadir. Yani masonlu¬ 

gun "yardimseverlik ve sosyal ili§kiler muessesesi" goriintusu, aslmda bu 

orgiitun felsefesini kamufle eden ve bir taraftan da sembolik olarak ifade 

eden bir kiliftir. Masonluk gergekte belirli bir felsefeyi kendi iiyelerine ve 



topluma empoze etmek iqin sistemli §ekilde gali§an bir orguttiir. 

Masonlugun pagan kiilturlerden, ba§ta da Eski Misir'dan devraldi- 

gi bu felsefenin en temel unsuru ise, ba§ta da belirttigimiz gibi materya- 

lizmdir. 

DlASOn KaYHAKLARIIIDA DlATERYALiZIli 

I: Diutlak Hiadde Yahilgisi 

Giinumuzde masonlar, aynen Eski Misir'daki Firavunlar, rahipler 

ve diger sosyal smiflar gibi, maddenin sonsuzluguna, yaratilmadigma ve 

canliligm cansiz maddenin iginden rastlantilarla dogduguna inanmakta- 

dirlar. Materyalist felsefenin temel unsurlan olan bu yamlgilari, masonik 

kaynaklarda detaylariyla okumak mumkimdur. 

Ustad mason Selami I§mdag'm Masonluktan Esinlenmeler adli kita- 

bmda, masonlugun katiksiz materyalist felsefesi §oyle agiklanmaktadir: 

Biitiin uzay, atmosfer, yildizlar, doga, cansiz ve canli dedigimiz her§ey, 

atomlardan olu§maktadir. Insan da dogadaki ge§itli atomlann toplamm- 

dan ba§ka bir §ey degildir. Canlilann ya§ami, atomlar arasi elektrik akimi- 

mn bir dengesiyle saglanmaktadir. Bu dengenin -atomlardaki elektrisite- 

nin degil- ortadan kalkmasiyla oldiigumiiz vakit, topraga donii§iip atom- 

lara aynliyoruz. Yani ozdekten (madde) enerjiden gelmi§iz, ozdege, 

enerjiye donii^iiyoruz. Atomlarimizdan bitkiler, onlardan da canlilar ve 

bizler yararlamyoruz. Oyleyse her§ey e§it hamurdan yapilmi§tir. Ancak 

evrime eri§mi§ en son hayvan olan bizde beyin en yetkin (miikemmel) 

durumda bulundugundan, bilin^ olu§mu§tur. Deneysel Ruhbilim'in veri- 

lerini goz oniinde tutarsak, "duygu-zihin-buyrultu"dan olu§an iiq ruhsal 

ya§antimizm, beyin korteks hiicreleri ve hormonlann dengeli fonksiyonla- 

n sonucu olu§tugu anla§ilmaktadir... Olumlu bilim ve akil, hi^bir §eyin 

yoktan var edilmedigini ve yok olmadigini benimsemi§tir. Buna gore in- 

sanin hi^bir giice minnettar ve borglu olmadigi sonucunu gikarma 
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olanagi vardir. Evren bir total enerjidir. Ba§langici ve sonu bilinmemek- 

tedir. Her§ey bu total enerjiden dogar. Evrime ugrar, oliir, ama tiimiiyle 

kaybolmaz. Degi§ir ve donu§ur. Gergek olum ve kaybolu§ yoktur. Surekli 

degi§me, donu§me ve olu§ma vardir. Ama bu biiyuk sorunu, bu evrensel 

gizemi (sir) bilimsel yasalarla agiklama olanagi yoktur. Bilim di§i agiklama- 

lar da bir imgesel (hayali) tasaridir, dogmadir, bo§ inangtir. Olumlu bilim 

ve akla gore, bedenden ayn bir ruh olamaz.76 

Bu satirlarda siralanan goru§lerin aynismi, Marx, Engels, Lenin, Po- 

litzer, Sagan, Monod gibi materyalist dii§unurlerin kitaplarmda da bula- 

bilirsiniz: Bunlar, evrenin sonsuzdan beri var oldugu, maddenin tek mut- 

lak varlik oldugu, insanm maddeden ibaret oldugu ve bir ruha sahip ol- 

madigi, maddenin kendi iginde evrimle§tigi ve ya§amm boyle ortaya qik- 

tigi gibi, temel materyalist hurafelerdir. Hurafe terimini kullanmak yerin- 

dedir, giinkii -I§mdag'm "bunlar olumlu akil ve bilimin sonuglaridir" §ek- 

lindeki iddiasimn aksine- gergekte turn bu goru§ler 20. yiizyilm ikinci ya- 

rismdaki bilimsel bulgular tarafmdan gurutulmu§ durumdadir. Ornegin 

bugiin bilim gevrelerince kesin kabul g6rmii§ olan Big Bang teorisi, evre¬ 

nin bundan milyarlarca sene evvel yoktan yaratildigim bilimsel olarak is- 

patlami§tir. Termodinamik Kanunu, maddenin "kendi kendini diizenle- 

me" gibi bir vasfi olmadigim, dolayisiyla evrendeki denge ve duzenin bi- 

lingli bir yaratili§m eseri oldugunu gostermektedir. Biyoloji, canlilardaki 

olaganustii duzenleri ortaya koyarak, turn bunlari var eden bir Yarati- 

ci'nm yani Allah'm varligim ispatlamaktadir. (Ayrmtili bilgi iqin bkz. Ha- 

run Yahya, Evrenin Yaratiligi, Materyalizmin Qdkiigu, Hayatin Gergek Kokeni, 

Evrim Aldatmacasi) 

I§mdag satirlarmm devammda, masonlarm gergekte materyalist 

(ve dolayisiyla ateist) olduklanm, "Evrenin Ulu Mimari" kavrammi ise 

gergekte maddi bir evrimi kastederek kullandiklarim §oyle agiklar: 

Kisaca, hem de pek kisaca, bazi masonik ilkelere, du§iinii§ ve benimseyi§- 

707 
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Masonik metinlerdeki materyalist senaryolar, Marx, Engels veya Lenin gibi 
materyalist ideologlarin yazilarindan hig de farkli degildir. 

lere de deginmek istiyorum: Masonluga gore ya§am (hayat) tek hucreden 

ba§lar, degi§me, donu§me ve evrim (tekamiil) ile insana kadar gelir. Ba§- 

langicm kendiligi (mahiyet), nedenleri, amaci ve ko§ullari bilinemez. Ya- 

§am, ozdek-enerjiden gikmi§tir ve ona donecektir. Evrenin Ulu Miman; 

ancak yiice bir prensip, iyilikler ve giizelliklerin sonsuz ufku, evrimin 

dorugu, en yiiksek a§amasi, insanlik iilkiisii olarak du§uniilup benimse- 

nirse, ki§ile§tirilmezse, dogmatizmden kurtulma olanagi vardir.77 

Goriildugu gibi, masonluk felsefesinde "maddeden gelip maddeye 

gitmek" en temel inanglardan biridir. Konunun onemli bir yonii ise, ma- 

sonlarm bu felsefeyi sadece kendilerine has bir inang olarak gormemele- 

ri, turn topluma bu fikirleri yaymak istemeleridir. I§mdag, iistteki satirla- 

rmm ardmdan §oyle yazar: 

Bu ilke ve ogretilerle yetkinle§en mason; insanlan egitmeyi... olumlu bi- 

lim ve akil ilkelerini ogreterek onlan kalkmdirmayi bir gorev olarak 

m -—i m. 
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almi§tir. Masonluk boylece insanlara halka doniiktiir. Halka ragmen, halk 

i^in gali§ir.78 

Bu ifadeler masonlugun topluma yonelik iki ozelligini gostermek- 

tedir: 

1) Masonluk, inandigi materyalist felsefeyi (yani bir Eski Misir hu- 

rafesini) topluma "olumlu bilim ve akil" kisvesi altmda empoze etme ga- 

basmdadir. 

2) Bunu, "halka ragmen" yapmaya niyetlidir, yani bir toplum 

Allah'a inansa, materyalist felsefeyi kabul etmek istemese bile, masonluk 

bu konuda israrli davranacak, halkm nzasma ragmen onun diinya gorii- 

§iinu degi§tirmek igin gaba harcayacaktir. 

Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken onemli bir husus, mason¬ 

lugun kullandigi terminolojinin aldaticiligidir. Masonik yaymlarda, ozel- 

likle de masonlarm topluma yonelik agiklamalarmda, kendi felsefelerini 

olabildigince masum, akilci ve ho§g6rulii gibi gostermeyi amaglayan bir 

iislup kullamlmaktadir. Ustteki almtida kullamlan "olumlu bilim ve akil 

ilkelerini ogreterek insanlari kalkmdirmak" kavrami buna bir ornektir. 

Gergekte masonlugun felsefesinin "olumlu akil ve bilimle" bir ilgisi yok- 

tur; bilime ragmen savunulan kohne bir hurafedir. Masonlugun "insanla¬ 

ri kalkmdirmak" gibi bir amaci da yoktur; bundan kasit kendi felsefeleri¬ 

ni insanliga empoze etmektir. Bunu "halka ragmen" yapmaya kararli ol- 

duklarmi agiklamalari ise, ”ho§gorulu" degil, totaliter bir diinya g6rii§une 

sahip olduklarmi gostermektedir. 

II: Ruhuh ve AHiRETin Iiikari 

Masonlar materyalizm inancimn bir geregi olarak insan ruhunun 

varligim kabul etmezler ve ahiretin varligim da kesin olarak reddederler. 

Buna ragmen, masonik kaynaklarda kimi zaman olenler iqin "ebediyete 

intikal etmekten" soz edilir veya buna benzer manevi kavramlar 

/09 
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kullanilir. (^eli§kili gibi goriinen bu durum aslmda geli§kili degildir, giin- 

kii masonlarm ruhun oliimsiizliigune dair turn izahlari sembolik anlam- 

dadir. Mimar Sinan dergisindeki "Masonlukta Oliim Sonrasi" ba§likli bir 

makalede bu durum §oyle anlatilir: 

Masonlar Ustad Hiram efsanesinde oliimden sonra dirili^i sembolik mana- 

da kabul ederler. Bu dirili§, hakikatm daima oliime ve karanliga iistiin ge- 

lecegini belirler. Masonluk, bedenden ayn bir ruhun mevcudiyeti ile ug- 

ra§maz. Oliimden sonra dirili§, masonlukta insanliga manevi ve maddi 

birtakim eserler verebilmektir. Insam ebedile§tirecek olan bunlardir. Pek 

uzun gibi goriinen, aslmda kisa olan insan ya§ammda, adlan 61iimsiizle§- 

me konusunda belirginle§enler, ya§amlan siiresince bu ba§ariya eri§mi§ 

olanlardir. Adlarmi 61iimsiizle§tirmi§ olanlarm turn gabalarmi, gerek gag- 

da§larmi, gerek kendilerinden sonra gelecek ku§aklan mutlu etmeye, on- 

lara daha insancil bir diinya saglamaya sarf ettiklerini goriiyoruz. Bunla- 

rin giittiikleri amaq, ya§ayan insanlarm ya§amlarmda etkin olan insancil 

duygulari yiikseltmektir... Asirlar boyunca oliimsiizliigii arami§ insanoglu 

buna, yaptigi i§ler, hizmetler, fikirler sayesinde kavu§acak ve ya§antisma 

bir anlam verebilecektir. Bu sayede, Tolstoy'un belirttigi gibi, "Cennet bu- 

rada, yeryiiziinde kurulmu§ olacak ve insanlar miimkiin olan en yiiksek 

iyiye kavu§acaklar."79 

Ustad Mason I§mdag ise aym konuda §unlan yazmaktadir: 

HER^EYiN TOZU (cevheri): Bunu enerji, ozdek (madde) olarak benimse- 

yen masonluk, her§eyin a§ama a§ama degi§iklige ugrayarak yine ozdege 

donecegini soyler ki, bilimsel anlamda oliimii tammlami§ olur. Bu durum- 

da mistisizmin; ruh ve beden olarak ikiye ayirdigi giiglerden bedenin 61- 

mesine kar§m (ragmen) ruhun olmedigi, ruhlar evrenine go^tiigii, orada 

ya§amim siirdiirdiigii ve ileride Tann buyruguyla bir ba§ka bedene geg- 

tigi bi^imindeki inanci, masonlugun benimsedigi degi§me-d6nii§iim 

du§iinusiiyle bagda§amaz. Masonluk bu benimseyi§ini §oyle bir 
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Materyalizme 
inanan masonlar, 
oliimden sonra 
yasamin varligim 
kabul etmezler. 
Masonik 

kaynaklarda kimi 
zaman "oliimden 

sonra yagam" 
kavramlari geger, 
ama bundan kasit 
yanda temsil 
edilen Hiram 
efsanesinde 

oldugu gibi, 
insamn diinyada 
admin amlmaya 
devam etmesidir. 

tiimceyle desteklemektedir: "dliimiiniizden sonra sizden kalacak ve 61- 

meyecek olan §ey, olgunluklarmizm amsi ve yapitlarmizdir." Masonlu- 

gun bu benimseyi§i, bir filozofik dii§iinii§ bigimidir ki, olumlu bilim ve 

akil ilkelerine dayamr. Ruhun oliimsiizliigii ve oliimden sonra dirilmesi 

§eklindeki dinsel inancm bu bilim-akil prensipleriyle uzla§masi olanaksiz- 

dir. Oyleyse Masonluk bu konuda dii§iinii ve benimseyi§ ilkelerini, poziti- 

vist ve rasyonalist felsefe sistemlerinden almi§tir. Boylece bu filozofik so- 

runda dinlerden ayri bir dii§iinii, benimseyi§ ve agiklamaya baglanmi§tir.80 

Oliimden sonra dirili§i reddetmek, oliimsiizliigii ise "geride biraki- 

lan maddi eserlerde" aramak... Bu dii§iince masonlar tarafmdan "gagda§ 

bilimin geregi" gibi gosterilse de, gergekte tarihin eski gaglarmdan bu 
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yana inkarcilar tarafmdan inamlan bir hurafedir. Kuran'da inkarcilarm 

"olumsiiz kilmmak umuduyla sanat yapilari" edindikleri haber verilir. 

Gegmi§ peygamberlerden biri olan Hz. Hud, inkarci Ad kavmini bu cahil- 

ce du§iinceye kar§i §oyle uyarmi§tir: 

Hani onlara karde§leri Hud: "Sakinmaz mismiz?" demi§ti. 

"Ger^ek §u ki, ben size gonderilmi§ giivenilir bir el^iyim.” 

"Artik Allah’tan korkup-sakinm ve bana itaat edin." 

"Buna kar§ilik ben sizden bir iicret istemiyorum; iicretim yalmzca alem- 

lerin Rabbine aittir." 

"Siz, her yiiksekge yere bir amt inga edip oyalanip egleniyor musunuz?" 

"Olumsiiz kilmmak umuduyla sanat yapilari mi ediniyorsunuz?" 

"Tutup yakaladigmiz zaman da zorbalar gibi mi yakaliyorsunuz?" 

"Artik Allah’tan korkup-sakinm ve bana itaat edin." (§uara Suresi, 124- 

131) 

Inkarcilarm burada yamldigi nokta, sanat yapilari in§a etmek degil- 

dir. Musliimanlar da sanata onem verir, sanat yapilari in§a eder ve bu yol- 

la diinyayi giizelle§tirmek igin gayret ederler. Aradaki fark, niyettir. Bir 

Miisliiman, Allah'm insana verdigi giizellik ve estetik kavramlarim sergi- 

lemek, ifade etmek iqin sanatla ilgilenir. Inkarcilar ise, sanati "oliimsuzluk 

yolu" zannnederek yamlmaktadirlar. 

Ruhuh i nKARinm BiLimsEL ^ELi§Kisi 

Masonlarm ruhun varligim inkar etmeleri, insan bilincini sadece 

maddeden (beyinden) ibaret saymalari da, iddia ettikleri gibi "bilimin ge- 

regi" degildir. Aksine, guniimuzde bilimsel bulgular, insan bilincinin 

maddeye indirgenemedigini, yani bilincin beynin fonksiyonlari ile agikla- 

namadigim gostermektedir. 

Bu konudaki literature bakildigmda, bilim adamlarimn, materyaliz- 

min zorlamasiyla ortaya cikan "bilinci beyne indireeme" cabasi 
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sonucunda higbir sonuca ula§amadiklari ve gogunun bundan vazgegtigi 

goruliir. Gunumiizde pek qok ara§tirmaci, insan bilincinin beyindeki no- 

ronlarm, onlan olu§turan molekiil ve atomlarm otesinde, agiklanamayan 

bir kaynaktan geldigi kamsmdadir. 

Bunlardan biri olan Wilder Penfield, yillarca stiren gali§malardan 

sonra ruhun varligmm inkar edilemeyecek bir gergek oldugu sonucuna 

varmi§tir: 

... Akli sadece beyin fonksiyonu olarak yillarca agiklamaya gali§tiktan son¬ 

ra, bir ki§inin, varligimizm iki onemli unsurdan meydana geldigini savu- 

nan hipotezi benimsemesinin daha mantikli oldugu sonucuna vardim... 

Akli, beynin igindeki sinirsel i§lemler bazmda agiklamamn oldukga imkan- 

siz olacagi kesin gozuktiigii... igin, varligimizm iki onemli unsur (madde 

ve ruh) agismdan agiklanmasi gerektigi savmi segmek zorunda kaliyo- 

rum. 81 

Bilim adamlarim bu sonuca ula§tiran gergek, bilincin higbir zaman 

igin maddi faktorlerle agiklanamamasidir. Insan beyni 5 duyumuzun top- 

landigi ve i§lemden gegirildigi muhte§em bir bilgisayar gibidir. Ama bu 

bilgisayarm bir "benlik" duygusuna sahip olmasi, kendisine ula§an duyu- 

lari kavramasi, hissetmesi, bunlar iizerine du§iinmesi miimkiin degildir. 

Unlii ingiliz fizikgi Roger Penrose, The Emperor's New Mind (imparatorun 

Yeni Bilinci) adli kitabmda bu konuda §unlari soyler: 

Belirli bir kimseye onun insan kimligini veren nedir? Bir dereceye kadar 

viicudunu meydana getiren atomlar midir? insan kimligi atomlari mey¬ 

dana getiren elektron, proton ve diger partikiillerin ozgiin segimine mi 

baglidir? Bunun boyle olmadigim gosteren en azmdan iki neden vardir. Bi- 

rincisi, ya§ayan herkesin bedenini meydana getiren materyalde araliksiz 

bir degi§im vardir. Bu, her ne kadar dogumdan sonra yeni beyin hiicreleri 

meydana gelmese de, bir kimsenin ozellikle beyin hiicreleri igin de geger- 

lidir. Dogumdan beri her bir hiicrenin ve viicudumuzu meydana getiren 
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maddenin hemen tamami defalarca degi§tirilmi§tir. ikinci neden kuantum 

fiziginden gelir... Eger bir kimsenin beynindeki bir elektron bir tugladaki 

diger bir elektronla degi§tirilse idi, sistemin durumu bir onceki ile tama- 

men aym olurdu, adeta ayirt edilemezdi. Aym §ey protonlar ve diger bii- 

tiin pargaciklar igin de gegerlidir. Eger bir kimsenin bedenindeki turn 

madde bu evin tuglalarmdaki uygun par^aciklar ile degi§tirilse idi, tam 

anlami ile higbir §ey fark etmezdi."82 

Penrose bir insamn biitim atomlarmi tuglamn atomlari ile degi§tir- 

sek bile insani bilingli yapan ozelliklerin tamamen aym kalacagmi agikga 

ifade etmektedir. Ya da tam tersini du§iinebiliriz. Eger beynin atomlarmm 

pargaciklarim tuglanmkilerle degi§tirsek, bu da tuglayi elbette bilingli 

yapmaz. 

Kisacasi insam insan yapan ozelliklerin maddenin bir ozelligi olma- 

digi, onun di§mda bir varlik oldugu 50k agiktir. Penrose kitabimn sonug 

kismmda §u yorumu yapar: 

Biling bana gore, oylesine onemli bir olgu ki, karma§ik hesaplamayla 'rast- 

lanti' sonucu ortaya gikan bir kavram 

olduguna inanamam. Biling, evrenin 

varolu§u gergegini, onun sayesinde 

anladigimiz bir olgudur.83 

Peki bu durum kar§ismda mater- 

yalizm neyi savunmaktadir? Materya- 

listler, insamn sadece maddeden ibaret 

oldugunu, cansiz, bilingsiz atomlarm 

tesadiiflerle yanyana gelip, insan gibi 

akli, duygulari, du§unceleri, hatiralari, 

duyulan olan bir varligi meydana getir- 

digini nasil ileri siirmektedirler? Bunu, 
Prof. Penrose, materyalizmin insan 

kendilerince, nasil mumkun gormekte- zihnini asla agiklayamadigim 
savunmaktadir. 
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Bu sorular turn materyalistleri ilgilendiren sorulardir. Ancak maso- 

nik kaynaklar bu konuda herhangi bir materyalist kaynaktan daha ilging 

fikirler igerir. Bu kaynaklara bakildigmda, materyalist felsefenin ardmda- 

ki "maddeye tapmma" hurafesi agikga ortaya gikmaktadir. 

HlASOniK ItlATERYALizm: 

ItlADDEIlin i LAH LA§TI RI Lift AS I 

Materyalist felsefenin ne oldugunu iyi anlamak gerekir: Bu felsefe- 

yi savunanlar, evrendeki buyiik diizen ve dengenin, diinya iizerindeki 

milyonlarca farkli canli tiiruniin ve biz insanlarm, sadece ve sadece mad- 

deyi olu§turan atomlarm etkile§imleri ile ortaya giktigma inanmaktadir- 

lar. Bir ba§ka deyi§le, cansiz ve §uursuz atomlarm "yaratici" oldugunu 

sanmaktadirlar. (Allah'i tenzih ederiz.) 

Bu fikir her ne kadar modern gibi gosterilse de, gergekte tarihin es- 

ki gaglarmdan bu yana var olan sapkm bir inancm tekraridir: Putperest- 

lik. Putlara tapanlar, tapmdiklari heykellerin, totemlerin bir ruhu ve kud- 

reti olduguna inanmi§, yani cansiz, bilingsiz maddeye, biling ve biiyiik bir 

kudret atfetmi§lerdir. Bu ku§kusuz son derece sagma bir inangtir. Allah 

putperestlerin bu sagma inancma Kuran'da dikkat geker. Peygamber kis- 

salarmda, putperest kavimlerin inancimn sagmaligi ozellikle vurgulamr. 

Ornegin ayette Hz. ibrahim'in babasma "Babacigim, i§itmeyen, gorme- 

yen ve seni herhangi bir §eyden bagimsizla§tirmayan §eylere niye tapi- 

yorsun?" (Meryem Suresi, 42) diye sordugu bildirilmektedir. I§itmeyen, 

gormeyen, yani bir giice sahip olmayan cansiz maddeye ilahlik atfetme- 

nin 50k akilsizca bir dii§unce oldugu agiktir. 

Materyalistler ise gagimizm putperestleridir. Onlar ta§tan, tahtadan 

heykellere, totemlere degil, ama bunlan ve turn diger cisimleri olu§turan 

"madde" mefhumuna inanmakta, bu maddenin sonsuz bir giig, akil ve bil- 

gi sahibi olabilecegini du§iinmektediler. I§te masonik kaynaklar, bu konu- 
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da ilging bilgiler igerirler. (Junkii masonlar, materyalizmin oziindeki bu 

putperest inanci agikga "itiraf" etmektedirler. Mimar Sinan dergisindeki bir 

makalede §unlar yazilidir: 

Bir ozdegi olu§turmak igin, atomlar kendi kendilerine, bir diizen iginde or- 

giitlenirler. Atomlarm orgiitlenmesini saglayan giig, her atomun sahip 

oldugu tindir (ruhtur). Her tin bir biting olduguna gore, her yaratik bir bi- 

lingtir ve her yaratik zekidir. Ustelik her yaratik aym derecede zekidir. Bir 

insan, bir hayvan, bir bakteri, bir molekul aym derecede zekidir.84 

Dikkat edilirse, burada agikga her atomun ayri bir akil ve bilince sa¬ 

hip oldugu iddia edilmektedir. Bunu iddia eden mason yazar, her varligm 

da sahip oldugu atomlardan dolayi bir bilince sahip oldugunu ileri siir- 

mekte, insan ruhunun varligim reddettigi igin de, insam hayvanlar veya 

cansiz molekuller gibi bir "atom yigim" saymaktadir. 

Oysa gergek §udur: Cansiz maddenin (yani atomlarm) bir ruhu, bi- 

linci, akli yoktur. Bu, butiin gozlem ve deneylerimizin bize gosterdigi bir 

gergektir. Biling ancak canlilarda vardir ki, bu da Allah'm canlilara vermi§ 

oldugu "can" mefhumunun bir sonucudur. Insan ise canlilardaki en iistiin 

bilince sahiptir, giinkii Allah'm kendisine verdigi ruhu ta§imaktadir. 

Bir diger ifadeyle, biling, masonlarm inandigi gibi cansiz maddede 

degil, ancak ruh sahibi varliklarda bulunur. Masonlar ise, Allah'm varligi- 

m kabul etmemek igin, atomlara "ruh" atfedecek kadar sagma bir inanca 

ba§vurmaktadirlar. 

Masonlarm savunucusu olduklan bu materyalist inang, aslmda 

’’animizm" olarak bilinen ve dogadaki her maddenin (ta§larm, daglarm, 

ruzgarm, suyun vs.) ayri birer ruhu ve bilinci oldugunu varsayan pagan 

bir inam§m yeniden ifadesidir. Bu inam§ Yunan dii§imuru Aristo tarafm- 

dan materyalizmle (maddenin yaratilmadigi ve tek mutlak varlik oldugu 

inanciyla) birle§tirilmi§ ve bugiin dahi materyalizmin oziinde yer alan 
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"dogadaki cansiz varliklara biling atfetme" §eklindeki "gagda§ paganizm 

(putperestlik)" geli§mi§tir. 

Masonik yaymlar bu konuda gok ilging izahlarla doludur. Mimar 

Sinan dergisindeki "Gergegin Yolu" ba§likli bir makalede §oyle denir: 

Animist bir varsayimla atomda ruhun varligim kabul edersek, hiyerar- 

§ik bir geli§imle, atom ruhcuklarim yoneten molekiil, molekiil ruhcuklari- 

m yoneten hiicre, hiicrelerinkini yoneten organ ve hepsinin iizerinde turn 

bedenin yonetici ana ruhu, blitlin bu ruhcuklarm ilahi degil mi?85 

Bu batil ve ilkel inam§, masonlari, evrendeki denge ve diizenin can¬ 

siz madde tarafmdan saglandigi dii§iincesine gotiiriir. Yine Mimar Sinan 

dergisinde, diinyanm jeolojik geli§imi hakkmdaki bir makalede §oyle ya- 

zilidir: 

Bu yiizey bozulmasi oylesine ince hesaplarla gergekle§mi§tir ki, canli ya- 

§amin bugiinkii durumunu kazanmasi magmamn bu goriinmez zekasi 

sayesinde miimkiin olmu§tur diyebiliriz. Yoksa, sular gukurlarda topla- 

namaz, yeryuzunii kiiresel bir su tabakasi tamamen kaplardi.86 

Mimar Sinan dergisindeki bir ba§ka makalede ise, ilk canli hiicrenin 

ve ondan tiireyen diger hiicrelerin bilingli olduklari, plan yapip bunu uy- 

guladiklari iddia edilmektedir: 

Materyalizm, cansiz ve bilingsiz 

maddeyi "yaratici" olarak kabul 
eder. Bir diger ifadeyle maddeyi 

putla§tirir. Atomlarda "ruh" 
olduguna inanan masonlar, bu 

batil inanci agikga ifade 
etmektedirler. 
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Dunyada hayat ba§langici tek hiicrenin meydana gelmesiyle olmu§tur. Bu 

tek hiicre derhal harekete gegerek, hayati itili§in altmda, adeta isyankar bir 

davram§la, ikiye boluniir ve bu vetire namiitenahi bir pargalanma teselsii- 

lii ile devam eder. Ancak, bu aynlmi§ hiicreler serserice seyretmenin gaye- 

siz oldugunu idrak eder, sanki bu serseri seyrinden korkuyor ve hayati ko- 

ruma insiyakimn kuvveti ve itili§i altmda, bu birbirlerinden ayrilmi§ hiic- 

reler aralarmda planli te§riki mesai yaparak, birle§erek, hayati idame etti- 

rebilecek uzuvlarm yapisi igin fedakarlikla, tam demokratik bir §ekilde, 

ahenkle gali§ir.87 

Oysa bir canli hiicresinde, iistteki almtida iddia edilen planlamayi 

yapacak bir biling yoktur. Buna inanmak, batil bir inangtan ba§ka bir §ey 

degildir. Yine de masonlar, iistteki almtilarda goriildiigii gibi, Allah'm 

varligmi ve yaratma sifatmi kabul etmemek igin atomlara, molekiillere ve 

nihayet hiicrelere akil, plan, fedakarlik ve hatta "demokratik ahenk" gibi 

komik sifatlar atfedebilmektedirler. Bir yagliboya tablonun nasil ortaya 

giktigim anlatirken, "boyalar planli bir te§riki mesai yaparak, tam demok¬ 

ratik bir §ekilde, ahenkle gali§mi§ ve bu resim ortaya gikmi§" demek nasil 

bir sagmaliksa, masonlarm hayatm kokenine getirdigi iddia da o kadar 

sagmaliktir. 

Masonlarm ve diger materyalistlerin soz konusu batil inancimn 

giinliik ya§amda sikga kar§ila§tigimiz bir ifadesi, "Doga Ana" kavramidir. 

Evrim teorisini savunan belgesel filmlerde, kitaplarda, dergilerde, hatta 

reklamlarda dahi kar§imiza gikan "Doga Ana" ifadesi, dogayi olu§turan 

cansiz maddelerin (azot, oksijen, hidrojen, karbon gibi elementlerin, bun- 

lari igeren topragm, suyun, atmosferin vs.) bilingli bir giice sahip oldugu 

ve insanlar dahil tiim canlilan "yarattigi" §eklindeki bir batil inanci ifade 

etmek igin kullamlmaktadir. Higbir gozlemsel ve deneysel veriye ya da 

herhangi bir akilci analize dayanmayan bu hurafe, sadece telkin yoluyla 

insanlara kabul ettirilmek istenir. Amac, insanlarm gercek Yaraticilari olan 
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Gegmi§ gaglardaki paganlar, tastan oyulmu§ putlara tapmislardir. Gunumuzdeki paganlar 
ise, "madde" kavramim putla§tirmi§ durumdadirlar. 

Allah'i unutmalari, bunun yerine "doga"mn yaratici sayildigi pagan bir 

kiiltiir iginde ya§amalaridir. 

Masonluk ise, bu kiilturii olu§turmak, guglendirmek ve yaymak 

igin biiyiik bir gaba igindedir ve kendisiyle aym safta gordiigu tiim top- 

lumsal giigleri desteklemektedir. Mimar Sinan dergisinde yaymlanan 

"Bilimsel Agidan Dayam§ma Kavrami ve Evrimi Uzerine Du§imceler" 

ba§likli bir makalede, "doga anamn diizenledigi esrarli uyum"dan soz 
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edilmekte, bu dii§uncenin masonlugun humanist felsefesinin temeli oldu- 

gu vurgulanmakta ve bu felsefeyi savunan turn hareketlerin masonluk ta- 

rafmdan desteklenecegi haber verilmektedir: 

Canlilar diinyasimn ya§ammda madde ali§veri§i bakimmdan yeryiiziinde 

ve igimizde ya§ayan yararli mikroplarm, biitiin bitkilerle hayvanlarm ve 

insanlarm "doga ananin" diizenledigi esrarli bir uyumla siirekli olarak 

ortakla§a organik bir dayam§ma iginde olduklanm dii§iinerek masonlu¬ 

gun, huzur-ban§-giiven ve mutluluk amacmda ve kisacasi hiimanizma ve 

insanlarm evrensel birligi yolunda atilan psiko-sosyal her tiirlii dayam§ma 

hareketini, kendi iilkiisuniin gergekle§tirmesini saglayacak arag ve aksiyon 

olarak kar§ilayacagmi ve selamlayacagim bir kez daha teyit etmek iste- 

nm 88 

Masonlugun "kendi iilkiisimu gergekle§tirmek igin" destekledigi 

"arag ve aksiyon'larm en onemlisi ise, materyalizmin ve humanizmin ga- 

gimizdaki sozde bilimsel dayanagi olan evrim teorisidir. 

Bir sonraki boliimde Darwin'in ya§ammdan giinumiizdeki evrim 

propagandasma kadar evrim teorisinin ig yiizunu inceleyecek ve turn za- 

manlarm bu en biiyiik bilimsel yamlgisimn masonlukla olan gizli ili§kisi- 

ni ortaya gikaracagiz. 



EVRjin f EORjsimn 
PERDE ARKASI 

arihler 1832 yilim gosteriyordu. 

H.M.S. Beagle gemisi, Atlas Okyanusu'nun derin sularmda 

hizla ilerliyordu. Gemi siradan bir yiik ya da yolcu gemisi 

goriinumundeydi, ama giktigi yolculuk yillar siirecek uzun bir ke§if gezi- 

si niteligindeydi. Ingiltere'den yola giktiktan sonra tiirn okyanusu kat 

edecek ve Giiney Amerika sahillerine varacakti. 

O zamanlar hemen hig kimse iqin 50k biiyuk bir anlam ifade etme- 

yen Beagle gemisinin 5 yillik uzun yolculugu ba§liyordu. 

Gemiyi daha sonra 50k iinlii yapacak olan §ey ise, igindeki bir yol- 

cuydu. Charles Robert Darwin admda 22 ya§mdaki bir doga ara§tirmaci- 

siydi bu. Aslmda ogrenimini biyoloji degil din iizerine yapmi§, Cambrid¬ 

ge Universitesi'nde teoloji okumu§tu. 

Geng adam, uzun bir din egitimi gormu§, ama ote yandan iginde 

ya§adigi yiizyildaki materyalist dii§uncelerden de gokga etkilenmi§ti. Ni- 

tekim Beagle yolculuguna gikmadan bir yil once de, Hiristiyan inancimn 



HARJJTT YAHYA - ADnAn OKjAI 

bazi temellerinden kesin olarak vazgegmi§ti. 

Geng Darwin bu yanilgilar iginde giktigi yolculuk boyunca, kar§i- 

la§tigi tiim bulgulari materyalist bir gozle yorumladi; inceledigi canlilara 

yaratili§ di§mda bir agiklama getirmeye gali§ti. Ilerleyen yillarmda bu 

temelsiz fikri daha da geli§tirdi, detaylandirdi ve bir teori olarak ortaya 

koyup yaymladi. 1859 yilmdaki Turlerin Kokeni adli kitabiyla ileri siirdii- 

gii bu teori, 19. yiizyil fikir diinyasma 50k olumsuz bir etkide bulunacak, 

ateizmin yiizyillardir aramakta oldugu sozde "bilimsel" dayanagi olu§tu- 

racakti. Peki acaba evrim teorisi Darwin'in ozgiin bir bulu§u muydu? 

Diinya tarihinin en biiyiik aldatmacalarmdan birine yol agan teoriyi, ken- 

di ba§ma mi geli§tirmi§ti? 

Gergekte Darwin, daha onceden temel argiimanlan olu§turulmu§, 

fikri alt yapisi kurulmu§ batil bir dii§iinceyi bazi rotu§larla yeniden one 

siirmekten ba§ka bir §ey yapmami§ti. 

a 

Evrim teorisi 
Darwin'in ozgiin 

bir bulu§u 
degildi. Darwin, 

onceden 
olu§turulmu§ 

batil bir felsefeyi 
dogaya 

uyarlamaktan 
ba§ka bir §ey 

yapmadi. 
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EsKi YunAn’DAn Ysnif a6 

Avrupasi’nA EVRim Hurafesi 

Darwin'in evrim teorisinin ozii sozde, 

cansiz maddenin kendi kendine, doga §artlari 

iginde ilk canliyi ortaya gikardigi ve sonra da bu 

ilk canlidan, yine dogal §artlar ve rastlantilar 

sonucunda diger tiim canli tiirlerinin turedigi 

iddiasidir. Diger bir deyi§le, evrim teorisi, doga- 

nin kendi igine kapali bir sistem oldugunu, hiq- 

bir yaratili§ olmadan, kendi kendine diizenlen- 

digini ve canlilik olu§turdugunu iddia eder. Bu 

batil du§iinceye, yani bir Yaratici olmadan do- 

gamn kendi kendine organize oldugu dii§unce- 

sine "naturalizin'' adi verilir. 

Naturalizm, bir kutiiphanenin, higbir ya- 

zar olmadan "kendi kendine" ortaya giktigim 

iddia etmek kadar sagma bir du§iincedir. Ama 

tarihin eski gaglarmdan bu yana, felsefi ve ide- 

olojik tercihler nedeniyle, birtakim du§iinurler 

tarafmdan savunulmu§ ve bazi kiilturler tara- 

fmdan benimsenmi§tir. 

Natiiralizmin dogdugu ve kabul gordiigu 

toplumlar ise pagan toplumlardir. Eski Misir ve 

Eski Yunan gibi. Ancak Hiristiyanligm diinyaya 

yayilmasiyla birlikte, bu pagan felsefe biiyiik 

olgiide terk edilmi§ ve tiim evreni ve dogayi 

Allah'm yaratmi§ oldugu gergegi Bati du§iince- 

sine hakim olmu§tur. Aym §ekilde Islam'm 

Materyalist evrim teorisi, Eski Yunan'in 
pagan du^unurleri tarafindan geli§tirildi. 



Dogu'ya yayilmasi ile birlikte, Zerdii§tluk, putperestlik, §amanizm gibi 

pagan inanglarla birlikte naturalist fikirler de ortadan kalkmi§, yaratili§ 

gergegi kabul gormu§tur. 

Ancak naturalist felsefe yer altmda da olsa ya§amaya devam etmi§, 

ozellikle gizli dernekler yoluyla ya§atilmi§ ve uygun zemin bulundugun- 

da da yeniden ortaya gikmi§tir. Hiristiyan diinyasmda natiiralizmi ya§a- 

tanlar, ba§ta da belirtmi§ oldugumuz gibi, masonlar ve onlarm onculeri 

olan benzeri gizli derneklerdir. Turk masonlarmm iiyelerine mahsus ya- 

ymlarmdan biri olan Mason dergisinde bu konuda §u ilging bilgiler veril- 

mektedir: 

Tanrilarm di§mda, doga olay ve olgulanna ili§kin ara§tirmalarmda yeni 

yeni bulu§lara eri§en ki§iler, bulgulanm kendilerine saklamak zorunda 

kaldilar. Ara§tirmalarm gizli yapilmasi, hatta benzer ara§tirmalarda bulu- 

nanlarm birbirleriyle ili§kilerinin bile gizli tutulmasi zorunlulugu dogdu. 

Bu gizlilik, ele alman konulann i§lenmesi sirasmda tiirlii i§aretlerin ve sim- 

gelerin kullamlmasim gerektirdi.89 

Burada "yeni bulu§lar" soziiyle kastedilen kavram, natiiralizme uy¬ 

gun, yani almtida belirtildigi gibi, Allah'm varligmi kabul etmeden yiiru- 

tiilen bir "bilim anlayi§i"dir. Bu garpik bilim anlayi§i, dindar toplumlarda 

"gizlice" geli§tirilmi§, bu amagla i§aret ve simgeler kullanilmasma ihtiyag 

duyulmu§ ve boylece masonlugun kokenleri olu§mu§tur. 

Masonlugun kokenini olu§turan soz konusu gizli derneklerin biri, 

Tapmakgilar ile masonlar arasmda bir tiir "gegi§ a§amasi" olarak kabul 

edilen Giil-Hag (Rose-Croix) dernegidir. 15. yiizyilda adi duyulmaya ba§- 

layan bu dernek, Avrupa'da ozellikle simya konusunda bir furyamn dog- 

masina neden olmu§, dernegin uyelerinin bu konuda "gizli bilgilere" sa- 

hip oldugu efsanesi yayilmi§tir. Ancak Gul-Haglar'dan gunumiize kalan 

en onemli miras, naturalist felsefe ve onun ayrilmaz bir pargasi olan ”ev- 

rim" fikridir. Mason dergisinde, masonlugun Tapmakgilar ve Giil-Haglar'a 
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uzanan kokeni anlatilmakta ve ardmdan Giil-Haglar'm evrimci felsefesi 

§oyle vurgulanmaktadir: 

Spekulatif Masonluk, ya da modern gagda§ masonluk orgiitlenmesini 

Operatif Masonluk dedigimiz yiizyillarm in§aatgi birlikleri iizerine kur- 

mu§tur. Fakat bu kurulu§ta asil spekulatif ogeleri getirenler, tarih oncesi 

gaglarm ezoterik ekollerinin sistem ve bilgilerini izleyen bazi orgiitlerin 

iiyeleridir. Bu orgiitler arasmda en onemli olanlan Tampliye (Templiers) ve 

Rozkrua (Rose-croix) tarikatlandir... 

Rozkrua Tarikati'nm nerede ve nasil kurulmu§ oldugu kesinlikle bilinme- 

mektedir. Bu tarikatm izlerine Avrupa'da ilk kez 15. yiizyil ortalarmda 

rastlanmaktadir. Fakat tarikatm gok daha eski bir kurulu§ oldugu da belli- 

dir. Tampliye Tarikati'ndan farkli olarak Rozkrua Tarikati’nm temel ugra- 

§1 alam bilimseldir. Uyeleri geni§ gapta al§imi (simya) ile ugra§mi§lardir... 

Tarikat iiyelerinin en onemli ozelligi, her olu§umda bir evrim siireci ol- 

dugunu benimsemi§ olmalan, bu nedenle de felsefelerinin temelinde 

natiiralizme yer vermi§ bulunmalandir. Bu nedenle de Rozkrua Tarikati 

Tabiyyun (natiiralistler) adiyla amlmi§tir.90 

Evrim fikrinin geli§tirildigi bir diger masonik orgiitlenme ise, Ba- 

ti'da degil Dogu'da kurulmu§ olan bir ba§ka masonik te§kilattir. Ustad 

Mason Selami I§mdag, "Kurulu§undan Bugiine Masonluk ve Bizler" ba§- 

likli makalesinde bu konuda a§agidaki bilgileri verir: 

islam diinyasinda adeta masonlugun kar§iligi olan ihvanussafa dernegi 

vardi. Abbasiler zamamnda Basra'da kurulan bu gizli dernek, 52 biiyiik fa- 

sikiilden olu§an bir ansiklopedi yayinlami§ti. Bunlarm 17'si Doga Bilimle- 

rini igerir. Bu fasikullerde Darwinizm’e ^ok benzeyen bilimsel a^iklama- 

lar vardir. Bunlar Ispanya’ya kadar yayilmi§ ve Bati’da dii§unii ^evresini 

etkilemi§tir.91 

Islam diinyasinda geli§mesine ragmen Islam'm temel esaslarmdan 

uzakla§an bu dernek, Eski Yunan felsefesinden etkilenmi§ ve bu felsefeyi 
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iistli kapali bir sembolizm ile ifade etmi§tir. Selami I§mdag, iistteki agik- 

lamasma §oyle devam etmektedir: 

ismailiyye mezhebinden kaynagim alan bu gizli dernegin ba§lica amaci, 

dinsel dogmalarm benzetmeler ve simgesel (remzi, sembolik) agiklamalar- 

la ussal (akli) yola getirilmesi idi. Bu dernegin felsefesi, Pithagore ve Ef- 

latun’dan etkilenmi§tir. Bu gizli dernege girebilmek igin, insan once mis- 

tik ogiitlerle heyecanlandirilir, sonra dinsel bo§ inan^lar ve dogmalardan 

kurtarilirdi. Daha sonra da filozofik ve simgesel yontemlere ali§tirilirdi. 

Artik giraklik a§amasmi gegen boyle bir liye, bazen neo-Platonik goru§ler- 

den gegirildikten sonra, kimya, astroloji ve sayilara anlam verme bilimi 

olan aritmolojiye ba§layabilirdi. Ama biitun bu bilgiler gizli tutulur ve an- 

cak ogrenmeye layik oldugu anla§ilanlara verilirdi. I§te masonluk kayna- 

gim butiin bu kurulu§lardan almi§tir. Bunlardaki bazi simgesel ogelerin 

(unsurlarm) anlami, bilim ve akla aykiri dii§medigi igin, buglin bile ritliel- 

lerimizde yer yer kalmi§tir.92 

Bu almtida yer alan "dinsel bo§ inanglar ve dogmalardan kurtarma" 

ifadesinden kasit, dini inanglarm reddettirilmesidir. Mason I§mdag, dini 

kendince boyle tammlamaktadir. Oysa daha onceki boliimlerde de degin- 

digimiz gibi, "bo§ inang ve dogma" asil olarak masonlugun kendi felsefe- 

sine uyan tammlardir. Masonlarm (veya diger herhangi bir materyalist 

mahfilin) din aleyhinde kullandiklan bu gibi sozlerin, higbir delile dayan- 

mayan, sadece propaganda ve telkin amagli kavramlar olduguna dikkat 

etmek gerekir. Dine kar§i fikri bir itiraz getiremedikleri igin, bu gibi telkin 

yontemlerine, insanlarda psikolojik etki uyandirmasim umduklari keli- 

melere sigmmaktadirlar. 

Ustteki almtida verilen bilgiler ise, bizlere masonlugun islam dlin- 

yasmdaki paraleli olan Ihvanussafa derneginin aynen gunumiiz masonla- 

n gibi gali§tigim gostermektedir. Yontem, hak dine kar§i pagan bir felse- 

feyi savunmak, bunu sembolizm yoluyla ifade etmek ve orgiite katilan 

/29 
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iiyelere bu gizli felsefeyi yava§ yava§ a§ilamaktir. 

Islam tarihinde, Islam'dan bu §ekilde uzakla§arak Eski Yunan'm 

materyalist ve evrimci hurafelerine aldanan ge§itli du§iinurler olmu§tur. 

Biiyiik Islam alimi Imam Gazali'nin eserlerinde §iddetle yerdigi ve giirut- 

tiigii bu fikir ekoliinun masonik karakterde olmasi ise, ku§kusuz tarihe 

onemli bir i§ik tutmaktadir. Gazali, el-Munkiz mine'd-dalal adli eserinde Ih- 

vanussafa'yi da dogrudan ele§tirmi§, Eski Yunan du§uncesinden etkile- 

nen sapkm bir felsefe savundugunu agiklami§tir. Fedaih-ul-Batiniyye adli 

eserinde ise, Ihvanussafa'nm da dahil oldugu Ismailiye mezhebinin ogre- 

tilerinin garpikligim ortaya koymu§tur. 

"Aydihijuiiiia” ve EVRim HuRAFEsinin 

Yer Ustuhe £iki§i 

Giil-Haglar veya Ihvanussafa gibi masonik orgiitler tarafmdan be- 

nimsenen ve gizli bir §ekilde, gogu kez sembolizm yoluyla ifade edilen 

materyalist ve evrimci du§iinceler, Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin sosyal 

giicuniin zayiflamasi ile birlikte daha agik ifade edilir hale geldi. Boylece 

Hiristiyanligm fikri ve sosyal egemenligi nedeniyle yakla§ik 1000 yil bo- 

yunca yer altma inmi§ olan bu pagan ogretiler, 17 ve 18. yiizyilda Avrupa- 

li dii§uniirler arasmda yeniden revag buldu. 

Materyalist ve evrimci fikirlerin Avrupa toplumlarmda yaygm bir 

kabul goriip toplum yapisim dinden uzakla§tiracak §ekilde etkileyi§i, 

"Aydmlanma" donemi olarak bilinir. Ku§kusuz bu terimi segenler, (yani 

bu fikri degi§ime "aydmlanmak" gibi olumlu bir tamm getirenler) bu fik¬ 

ri sapmamn onciileridir. Daha onceki donemi "karanlik donem" olarak ta- 

mmlami§lar, bunun sorumlulugunun din oldugunu one surmii§ler ve Av- 

rupa'nm sekulerle§mesiyle, yani dinden uzakla§masiyla birlikte "aydm- 

landigim" iddia etmi§lerdir. Bu, tarafli, garpik ve sahte tablo, guniimiizde 
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hala din kar§itlarmm en temel propaganda malzemelerinden birini 

olu§turur. 

Gergekte ise 'Aydmlanma' Bati'ya hiq de olumlu §eyler getirmemi§- 

tir. Aydmlanma'nm en onemli ayagi Fransa'da ya§anmi§tir ve bu siiregten 

sonra gelen Fransiz Devrimi, iilkeyi bir kan goliine gevirmi§tir. Bugiin ay- 

dmlanmaci literatiirde Fransiz Devrimi oviilerek anlatilir, oysa devrim 

Fransa'ya qok §ey kaybettirmi§, 20. yiizyila kadar siirecek olan sosyal qa- 

ti§malan ba§latmi§tir. Unlii ingiliz dii§iiniir Edmund Burke'iin Fransiz 

Devrimi ve Aydmlanma donemi hakkmdaki analizleri bu konuda olduk- 

qa yol gostericidir. Burke, 1790'da yaymladigi Reflections on the French Re¬ 

volution (Fransiz Devrimi Hakkinda Du§unceler) adli unlii eserinde, gerek 

Aydmlanma fikrini gerekse onun meyvesi olan Fransiz Devrimi'ni ele§tir- 

mekte, bu hareketlerin toplumu birarada tutan din, ahlak, aile yapisi gibi 

temel degerleri pargaladigim, terore ve anar§iye zemin hazirladigim vur- 

gulamakta, Aydmlanma'yi "insan aklimn pargalayici bir hareketi" olarak 

nitelemektedir.93 

Bu pargalayici hareketin liderleri ise masonlardir. Fransiz Devri¬ 

mi'ni hazirlayan Voltaire, Diderot, Montesquieu gibi din aleyhtari dii§ii- 

niirlerin hepsi masondur. Masonlar, Fransiz Devrimi'nin onciiliigiinii ya- 

pan Jakobenler ile de hep iq ige olmu§lardir. Oyle ki, kimi tarihgiler done- 

min Fransasi'nda Jakobenizmi ve masonlugu birbirinden ayirmamn giig 

oldugu kamsmdadirlar. (Bkz. Harun Yahya, Yeni Masonik Diizen, 1996) 

Fransiz Devrimi sirasmda dine kar§i qok ciddi bir dii§manlik sergi- 

lenmi§tir. Pek 50k din adami giyotine gonderilmi§, kiliseler tahrip edil- 

Edmund Burke, Reflections on the 
French Revolution adli kitabinda, Fransiz 
Devrimi'nin ve Aydmlanma'nm yikici 
etkisini ortaya koydu. 

1 
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Devrim. Fransa'yi tarn bir kan goliine gevirdi. 

mi§, dahasi Hiristiyanligi tamamen kaldirip yerine "Akil Dini" denen ve 

pagan sembolleri ile ifade edilen sapkm bir din olu§turulmak istenmi§tir. 

Devrime liderlik edenler de bu gilgmligm kurbani olmu§, her biri pek 50k 

insani gonderdikleri giyotine en son kendi ba§larmi vermi§tir. Bugiin pek 

50k Fransiz "devrim yapmakla iyi mi yaptik" sorusunu tarti§maktadir. 

Fransiz Devrimi'nin din aleyhtan dalgasi kisa siirede turn Avru- 

pa'ya yayilmi§ ve bunun sonucunda da 19. yiizyil, din du§manligmm en 

kiistah ve saldirgan donemi olmu§tur. 

I§te bu siireg, asirlardir yer altmda yiirutulen, sadece semboller yo- 

luyla ifade edilen materyalist ve evrimci dii§uncenin de yer ustiine qik- 

masina olanak tammi§tir. Diderot, Baron d'Holbach gibi materyalistler di¬ 

ne kar§i agikga kar§i gikmaya kalki§irken, Eski Yunan'm "evrim" efsanesi 

de bilim diinyasmda ortaya gikmi§tir. 
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Erashius DARWin 

Evrim teorisinin kuruculan sayilirken genellikle Fransiz biyolog Je¬ 

an Baptist Lamarck ve Ingiliz biyolog Charles Darwin'in ismi amlir. Kla- 

sik hikayeye gore, ilk evrim teorisini Lamarck ortaya atmi§, ancak bunu 

"kazamlmi§ ozelliklerin aktarilmasi" kavramma dayandirarak yamlmi§, 

daha sonra ise Darwin dogal seleksiyona dayali ikinci bir evrim teorisi or¬ 

taya atmi§tir. 

Ama burada, evrim teorisinin kokeni konusunda 50k onemli bir rol 

iistlenmi§ olan bir ba§ka teorisyen atlanmaktadir: Erasmus Darwin, Char¬ 

les Darwin'in dedesi. 

Erasmus Darwin, Lamarck ile aym donemde, 18. yiizyilda ya§ayan 

bir Ingilizdi. Fizikgi, psikolog ve §air sifatlanm iizerinde ta§iyan Darwin, 

oldukga "sozu dinlenir" bir insan olarak bilinirdi. Hatta bibliyografyasim 

yazan Desmon King-Hele onu, "18. yiizyilm en buyiik Ingilizi" olarak ta- 

mmlamaktan gekinmemi§ti.94 Ancak Erasmus Darwin'in oldukga karanlik 

bir ozel hayati vardi.95 

Erasmus Darwin'in en onemli ozelligi ise, Ingiltere'nin en onde ge- 

len birkag "naturalisf'inden biri olmasiydi. Natiiralizm, ba§ta da belirtti- 

gimiz gibi, Allah'm canlilan yarattigim kabul etmeyen bir felsefi g6ru§tii. 

Gergekte materyalizmden pek bir farki olmayan bu gorii§, Erasmus Dar¬ 

win'in evrim teorisinin de giki§ noktasiydi. 

Erasmus Darwin, turn canlilarm rastlantilar ve doga kanunlari so- 

nucunda ortak bir atadan tiiredikleri §eklindeki evrim teorisinin ana gati- 

smi 1780'li ve 1790'li yillarda geli§tirdi. Kurdugu sekiz doniimluk botanik 

bahgede yaptigi ara§tirmalarla, bu fikre kamt olarak gosterebilecek bulgu- 

lar arami§ti. Teorisini Temple of Nature (Doga Tapmagi) ve Zoonomia adli 

kitaplarmda agikladi. Ote yandan 1784 yilinda da, bu fikirlerin yayilmasi- 

na onculiik edecek bir dernek kurdu: Philosophical Society, yani "Felsefe 

Dernegi". 



GLOBAL FtiASOriLUK 

Yillar sonra Charles Darwin evrim teorisini ortaya atarken, bu i§ 

igin dedesinden hem fikri hem de orgiitsel bir miras devralacakti: Char¬ 

les Darwin'in teorisi, dedesi Erasmus Darwin'in kurdugu gati iizerinde 

yiikseliyordu ve Philosophical Society, Darwin kuramimn en buyiik ve 

ate§li destekgilerinden biri oldu.96 

Kisacasi Erasmus Darwin, bugiin "evrim teorisi" olarak bildigimiz 

ve 150 yildir tiim diinyada propagandasi yapilan kuramm asil onciisuy- 

dii. 

Peki evrim fikrini Erasmus Darwin nereden almi§ti? Onun bu ko- 

nuyla ilgisi nereden geliyordu? 

Bu sorunun cevabma baktigimizda kar§imiza kagimlmaz olarak 

Erasmus Darwin'in masonik kimligi gikar. Erasmus Darwin bir masondu, 

hem de siradan bir mason degil, orgiitiin en list diizey "ustad'larmdan bi- 

riydi. 

Iskogya'nm Edinburgh 

kentindeki iinlii Canongate 

Kilwining locasimn iistadi oy- 

du.97 Dahasi, o siralarda Fran- 

sa'daki devrimi organize eden 

Jakoben masonlarla ve din 

dii§manligim bir numarali go- 

rev haline getiren masonik il- 

liiminati orgiitiiyle de yakm 

baglantisi vardi.98 Yani Eras¬ 

mus Darwin, Avrupa'daki din 

aleyhtan masonik organizas- 

yonun onemli isimlerinden bi- 

riydi. 

fib 
Erasmus Darwin, Charles Darwin'in 'buyuk 
ustad" derecesindeki dedesi 
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Erasmus Darwin'in, iginde evrim teorisinin temellerini ortaya attigi 

Zoonomia adli kitabi 

Erasmus, oglu Robert'i da (Charles Darwin'in babasim) kendisi gi- 

bi yeti§tirmi§ ve mason localarma iiye yapmi§ti." Bu nedenle Charles 

Darwin, hem dede hem de baba tarafmdan masonik bir miras devrala- 

cakti. 

Erasmus Darwin, teorisinin oglu Robert tarafmdan geli§tirilip yayi- 

lacagi iimidindeydi. Ancak bu i§i iistlenen ki§i torunu Charles oldu. Eras¬ 

mus Darwin'in "Doga Tapmagi", biraz gecikmeyle de olsa, sonunda Char¬ 

les Darwin tarafmdan hayata gegirildi. (^unkii Darwin'in teorisi, "bilim- 

sel" bir goruniim ta§imasma ragmen, gergekte dogayi yaratici olarak ka- 

bul eden naturalist dogmamn bir ifadesiydi. 
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ItlASOIILAR VE IlATnRALiST FELSEFE 

Darwinizm'in, Charles Darwin'in ozgiin bir bulu§u olmadigi gerge- 

gine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar Darwin kitabmda siirekli olarak 

"benim teorim" demi§se de, gergekte qok daha eskilere uzanan naturalist 

felsefeyi, doneminin gozlemlerini kullanarak yeniden yorumlamaktan 

ba§ka bir §ey yapmami§tir. Zaten dedesi, az once belirttigimiz gibi, Dar¬ 

win'in teorisinin ana hatlarmi ondan 60 yil kadar once gizmi§tir. 

Darwin'in tek ozgiin bulu§u gibi gosterilen dogal seleksiyon kavra- 

mi ise, gergekte ondan daha once ge§itli bilim adamlari tarafmdan vurgu- 

lanmi§ bir olgudur. Ancak Darwin'den onceki bilim adamlari dogal selek- 

siyonu yaratili§a aykiri bir argiiman olarak kullanmami§lar, aksine bu ol- 

guyu Yaraticimn tiirleri kalitsal bir bozukluktan korumak igin meydana 

getirdigi bir sistem olarak gormu§lerdir. Darwin, aym materyalist Karl 

Marx'm idealist Hegel'in "diyalektik" kavrammi alip, kendi felsefesine go¬ 

re garpitip sahiplenmesi gibi, dogal seleksiyon kavrammi da yaratili§gi bi¬ 

lim adamlarmdan almi§ ve natiiralizme gore garpitarak kullanmi§tir. 

Dolayisiyla Darwinizm'in ortaya giki§mda Darwin'in ki§isel roliinii 

fazla biiyiitmemek gerekir. Darwin'in kullandigi felsefe ve kavramlar, 

kendisinden daha once naturalist du§iiniirler tarafmdan in§a edilmi§tir. 

Eger Darwin evrim teorisini ortaya atmasaydi, aym i§i bir ba§kasi yapa- 

cakti. Nitekim Darwin'in teorisinin 50k benzeri aym donemdeki bir ba§ka 

Ingiliz doga bilimci olan Alfred Russel Wallace tarafmdan da geli§tirilmi§, 

hatta Darwin bu nedenle Turlerin Kokeni'nin basilmasmda acele etmi§tir. 

Sonugta Darwin, Avrupa'da Allah'a ve dine olan inanci kendilerince 

yok etmek, bunun yerine materyalist ve naturalist felsefeyi, humanist bir 

ya§am modelini yerle§tirmek igin yuriitulen uzun bir miicadelenin bir 

a§amasmda ortaya gikmi§ bir ki§idir. Bu miicadeleyi yuriiten en etkin giig 

ise, §u veya bu dii§iinur degil, pek 50k du§imuru, ideologu, siyasi lideri 

biinyesinde barmdiran masonluk orgiitiidiir. 

Ml 
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Alfred Russel Wallace ve Charles Darwin 

"1 

r 
v1 n 

Bu gergek, donemin Hiristiyanlan tarafmdan da te§his ve ifade 

edilmi§tir. Katolik diinyasimn lideri Papa XIII. Leo'nun 1884 tarihli iinlii 

Humanum Genus adli fermamnda masonluk ve faaliyetleri hakkmda 50k 

onemli tespitler vardir. Papa §oyle yazmi§tir: 

"Zamammizda Masonluk isimli, gok yaygm ve kuvvetli bir orgiite sahip 

bir dernegin destegi ve yardimiyla, karanlik kuvvetlere tapanlar olaganiis- 

tii bir gayret iginde birle§mi§ durumdalar. Bunlar artik niyetlerini gizleme 

ihtiyaci duymadan Tann’nin Yiiksek Varligi ile miicadele etmektedirler... 

Masonlann istekleri ve biitiin gabalari aym amaca yonelmektedir: Hiristi- 

yanligm geregi olan her tiirlii sosyal ve dini disiplini tamamen yikmak ve 

yerine prensiplerini natiiralizmden alan ve kendi fikirlerine gore §ekil- 

lenmi§ yeni kurallan oturtmak."100 

Papa XIII. Leo'nun yukaridaki sozleriyle ifade ettigi gergek, dinin 

getirdigi ahlak kurallarmm tamamen ortadan kaldmlmaya gali§ilmasidir. 

Masonlugun, Darwinizm araciligi ile yapmaya gali§tigi, higbir Ilahi kanun 

tammayan, Allah korkusundan uzak, her tiirlii sugu i§leyebilecek, ahlaki 
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yonden dejenere olmu§ toplumlar meydana getirmektir. Yukaridaki ifa- 

dede "prensiplerini natiiralizmden alan ve kendi fikirlerine gore §ekillen- 

mi§ yeni kurallar" derken kastedilen de tam olarak boyle bir toplum mo- 

delidir. 

Masonlar, amaglarma hizmet edecegini du§iinerek Darwinizm'in 

kitlelere yayilmasi konusunda da biiyuk bir rol oynadilar. Darwin 

teorisini yaymlar yaymlamaz, etrafmda bir grup goniillu propagandaci 



olu§tu. Bunlarm en onde geleni ise, o zamanlar kendisine "Darwin'in 50- 

ban kopegi" sifati bile yaki§tirilan Thomas Huxley'di. "Darwinizm'in ya- 

yilmasmdaki tarti§ilmaz en onemli faktor” sayilan Huxley101, 1860 yilmda 

Oxford Piskoposu Samuel Wilberforce ile giri§tigi "Oxford Tarti§masi"yla 

turn diinyamn dikkatini evrim konusuna gekmi^ti. 

Huxley'in kendisini evrimi yaymaya bu denli adamasi, onun "or- 

giitsel baglantTlari ile birarada du§unuldugiinde ortaya ilging bir tablo 51- 

kiyordu: Huxley, Ingiltere'nin en onemli bilim kurumlarmdan biri olan 

Royal Society'nin bir iiyesiydi ve bu kurumun neredeyse turn diger uye- 

leri gibi kidemli bir masondu.102 Royal Society'nin diger iiyeleri de, hem 

kitabim yaymlamadan once hem de yaymladiktan sonra Darwin'e biiyiik 

destek ve katkilarda bulundular.103 Bu masonik kurum, Darwin'i ve Dar- 

winizm'i o denli sahiplendi ki, bir sure sonra, aym Nobel odiilleri gibi, her 

yil ba§arili buldugu bilim adamlarma "Darwin madalyasi" hediye etmeye 

ba§ladi. 

Kisacasi Darwin tek ba§i- 

na degildi. Teorisini ortaya atti- 

gi andan itibaren "orgutlii" bir 

§ekilde desteklendi. Bu orgiitlii 

destek, gekirdegini masonlarm 

olu§turdugu sosyal simf ve 

gruplardan geliyordu. Marksist 

du§uniir Anton Pannekoek 

Marxism And Darwinism (Mark- 

sizm ve Darwinizm) adli kita- 

bmda, bu onemli gergekten soz 

eder ve burjuvazinin, yani Av- 

rupali zengin kapitalist smifm 

Darwinizm'i destekleyi§ini §oy- Thomas Huxley, Darwin'in fanatik savunucusu 
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le anlatir: 

Marksizm'in onemini ve pozisyonunu sadece proleter simf mucadelesin- 

deki roliine borglu oldugu herkesge bilinir... Darwinizm'in de Marksizm'le 

aym tecriibeleri ya§adigim gormek zor degildir. Darwinizm, bilim diinya- 

si tarafmdan objektif bir yakla§imla tarti§ilarak ve test edilerek kabul edil- 

mi§ soyut bir teori degildir. Hayir, Darwinizm ilk adimi atar atmaz, he- 

vesli destek^ileri ve tutkulu dii§manlari olmu§tur. Darwin’in ismi, teori- 

sinden az bir §ey anlayan insanlar tarafmdan yiiceltilmi§tir... Darwinizm 

de, simf miicadelesinde bir rol oynami§tir ve bu rol sayesinde hizla yayil- 

mi§, tutkulu taraftarlar ve qetin dii§manlar kazanmi§tir. 

Darwinizm, kilise haklarma ve aristokrasiye kar§i gikan burjuvazi iqin 

bir ara^ olmu§tur... Burjuvazinin amaci, onlerine gikan eski hakim yoneti- 

ci giigleri ortadan kaldirmaktir... Din sayesinde rahipler biiyiik kitleleri 

kontrol altmda tutmu§ ve boylece burjuvazinin isteklerine kar§i koyabil- 

mi§tir.... Doga bilimi inanca kar§i bir silah haline getirilmi§, bilim ve yeni 

ke§fedilen dogal yasalar one surulmu§ ve burjuvazi bu silahlarla birlikte 

sava§mi§tir... 

Darwinizm tarn istenen zamanda gelmi§tir; Darwin'in insamn a§agi hay- 

vanlardan tiiremi§ oldugunu one siiren teorisi, Hiristiyan inancimn biitiin 

temelini yok etmi§tir. i§te bu nedenledir ki, Darwinizm ortaya ^lktigi an- 

da, burjuvazi onu biiyiik bir hirsla sahiplenmi§tir... Bu §artlar altmda, bi- 

limsel tarti§malar bile, simf sava§mm fanatizmi ve tutkusu ile yiirutulmu§- 

tiir. Darwin hakkmda yazilmi§ yazilar, bilimsel yazarlarm isimlerini ta§i- 

malarma ragmen, sosyal polemiklerin karakterini sergilemektedir.104 

Anton Pannekoek, Marksist "simf analizi" terimleriyle dii§undiigu 

igin, Darwinizm'i yayarak dine kar§i orgiitlii bir miicadele yiiriiten giicii 

"burjuvazi" olarak tanimlamaktadir. Ancak konuyu biraz daha tarihsel 

veriler i§igmda inceledigimizde, soz konusu burjuvazinin iginde, din 

aleyhtan savasi organize eden -ve bunun icin Darwinizm'i kullanan- bir 
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Darwin'in ismi, teoriyi tarn anlamiyla kavrayamayan bazi insanlar tarafindan 
yuceltilmeye gali§ilrm§tir. 

orgiitlenme oldugunu goruriiz: Masonluk. 

Bu gergek, gerek tarihsel verilerle ortadadir, gerekse masonlarm 

kendi kaynaklannda agikga ifade edilmektedir. Bu kaynaklardan biri, Us- 

tad mason Selami I§mdag’m Turkiye Hur ve Kabul Edilmi§ Masonlan Biiyiik 

Locasi, 1962 Yih Bulteni adli kitabmda yaymlanan "Bilginin Geli§mesinde 

Engeller ve Masonluk" adli makalesidir. I§mdag, makalesinin ba§mda, di- 

nin insanlar tarafindan ortaya atilmi§ bir efsane oldugunu iddia etmekte 

ve film Ilahi dinlerin akil ve bilime aykiri oldugu §eklindeki klasik maso- 

nik hikayeyi tekrarlamaktadir. Daha sonra da, bilimsellik goriintusu altm- 

da dine kar§i verilen sava§m gergek organizatorunii §oyle agiklamaktadir: 

Bilginin geli§mesindeki §u miicadeleye dikkat edilirse, her safhasmda ma- 

sonlugun sava§tigi kabul edilebilir. Bunun sebebi §udur: Masonluk, her 

devirde daima akil, ilim ve olgunlugu, yani hikmeti kendine rehber edin- 

mi§tir. Kuruldugu tarihten beri, batil ve hurafe ile sava§mi§tir.105 

Oysa gergekte "batil ve hurafe", masonlarm iddia ettigi gibi din de- 

gil, kendilerinin inanmakta oldugu materyalist, naturalist ve evrimci 



dogmalardir. Bunun en agik kaniti da, Eski Misir, Eski Yunan gibi pagan 

medeniyetlerin bo§ inanglarmm birer tekrari olan bu kohne dii§imcelerin 

gagimizm bilimsel bulgulari tarafmdan reddedilmesidir. 

Sadece ya§amm kokeni konusundaki bilimsel gergekleri ve maso- 

nik inanglari kar§ila§tirmak, bu konuda fikir edinmek igin yeterlidir. 

DiAsenLARin "Hayatiii KoKEni” Seuaryolari 

Evrim teorisi ba§ta da belirttigimiz gibi, canliligm yaratilmadigi, 

rastlantilar ve doga kanunlan ile kendiliginden dogdugu ve geli§tigi id- 

diasma dayamr. Bu teoriyi bilimsel yonden test etmek igin, iddia ettigi bu 

siirecin her a§amasma bakmak ve gergekten gegni§te boyle bir evrim sii- 

reci ya§amp ya§anmadigmi, bunun rniimkiin olup olmadigim incelemek 

gerekir. 

Bu siirecin ilk basamagi ise, cansiz maddenin iginden kendi kendi- 

ne canli bir organizmamn dogmasi senaryosudur. 

Bu senaryoyu incelemeden once, biyolojide Pasteur'den bu yana 

gegerli olan bir kurali hatirlatmak gerekir: "Hayat hayattan gelir." Yani 

canli bir organizma, yine ancak canli bir organizmadan dogar. Ornegin, 

memeli hayvanlar, anneleri tarafmdan dogurularak diinyaya getirilir. Di- 

ger pek 50k hayvan smifi, anneleri tarafmdan birakilan yumurtalardan 

dogarlar. Bitkiler tohumlar yoluyla iirer. Tek hiicreli canlilar, ornegin bak- 

teriler ise, boliinerek gogalirlar. 

Bundan farkli bir durum higbir zaman gozlemlenmemi§tir. Diinya 

tarihi boyunca hiq kimse cansiz maddelerin biraraya gelip canli bir varlik 

meydana getirdigini gormemi§tir. Eski Misir'da, Eski Yunan'da veya Or- 

tagag'da bunu gozlemlediklerini zanneden pek 50k insan olmu§tur elbet- 

te; Misirlilar kurbagalarm Nil Nehrinin gamurundan gikip firladigim zan- 

netmi§, Aristo gibi eski Yunan felsefecileri bu inanci korumu§, Ortagag'da 

ise farelerin tahil ambarlarmdaki bugdaylarm iginden peydah oldugu 



sanilmi§tir. Oysa butiin bunlarm birer cehalet ifadesi olduklari ortaya gik- 

mi§ ve sonunda Pasteur, 1960'lardaki unlu deneyleri ile, en basit canlilar 

sayilan bakterilerin dahi, atalari olmaksizm ortaya gikmadiklarim, yani 

cansiz maddenin hayat olu§turmasmm imkansiz oldugunu kanitlami§tir. 

Ama evrim teorisinin bu imkansiza ihtiyaci vardir. (Junkii canlili- 

gm higbir yaratici miidahale olmaksizm dogdugu ve geli§tigi iddiasmda- 

dir ve bu senaryonun ilk a§amasi, ilk canlimn tesadiifen olu§masmi ge- 

rektirir. 

Darwin, hakkmda fazla bir §ey bilmedigi bu "hayatm kokeni" konu- 

sunu, "hayatm kugiik, sicak bir golde dogmu§ olmasi gerekir” diye bir 

ciimlelik bir izahla 

gegi§tirmeye gali§mi§- 

sa da, onu izleyen ev- 

rimciler, bu konunun 

vehameti kar§ismda 

daha kapsamli gaba- 

lara giri§mi§lerdir. 

Ancak 20. yiizyil bo- 

yunca hayatm koke- 

nine evrimci bir agik- 

lama getirebilmek 

iqin yuriitulen gaba- 

lar, bu konudaki ev- 

Aristo'nun, ya§adigi 

donemin ilkel bilim anlayi§i 
nedeniyle ortaya attigi 

hurafeler, hala masonik 

literaturde itibar 
bulmaktadir. 
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rimci gikmazi daha gok geni§letmekten ba§ka bir sonug vermemi§tir. Ev- 

rimciler, cansiz maddenin hayat olu§turabilecegine dair en ufak bir de- 

neysel ve gozlemsel kanit gostermek bir yana, bu konuda teorik bir agik- 

lama bile getirememektedirler. (^unkii en basit canli olarak kabul ettikleri 

tek hiicreli bir canlinm yapisi dahi son derece komplekstir: Hiicrenin ta- 

mami bir yana, en temel pargalari olan proteinlerin, DNA'nm veya 

RNA'nm bile rastlantilarla olu§masi matematiksel olarak imkansizdir. 

Tesadufiin imkansiz olmasi, bir diizenin varligmi kamtlamakta, ya- 

ni yaratili§i ispat etmektedir. Nobel Odullii ingiliz matematikgi ve astro- 

nom Fred Hoyle, bu konuda §u yorumu yapar: 

Aslinda, ya§amin akil sahibi bir varlik tarafmdan meydana getirildigi o 

kadar agiktir ki, insan bu agik gergegin neden yaygm olarak kabul edilme- 

digini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel 

degil, psikolojiktir.106 

Hoyle'un soz ettigi psikolojik neden, evrimcilerin kendilerini 

Allah'm varligmi kabul etmeye gotiirecek her sonucu pe§inen reddetme- 

leri, kendilerini bunun igin §artlandirmalandir. 

Evrim teorisiyle ilgili bilimsel eserlerimizde, buna dair, evrimciler- 

den pek qok itiraf aktarmi§ ve sirf Allah'm varligmi kabul etmemek igin 

akil di§i senaryolan korii korune savunduklarmi incelemi§tik. Burada ise 

dikkatimizi mason localarma gevirecek ve onlarm bu konudaki g6rii§une 

bakacagiz. Acaba, "ya§amm akil sahibi bir Yaratici tarafmdan meydana 

getirildigi o kadar agik" iken, masonlar bu konuda ne du§iinmektedirler? 

Ustad mason Selami I§mdag, yine masonlara ozgii yaymlanmi§ 

olan Evrim Yolu adli kitabmda bu konuda §u agiklamayi yapar: 

Ahlak okulumuzun en onemli niteligi, bilim ve akil ilkelerinden ayrilma- 

mak, Theisme'in bilinmezlerine, gizli anlamlarma ve dogmalarma girme- 

mektir. BUNA DAYANARAK DiYORUZ Ki, ya§amm ilk olu§masi, 

bugiin bilemedigimiz, bulamadigimiz ko§ullarla, kristallerde ba§ladi. Ev- 

JL 
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rim yasasiyla canlilar dogdu ve yava§ yava§ yeryuziine dagildi. Evrim so- 

nucu olarak bugunkii insan olu§tu. Bilinci ve akli ile hayvanligm iistune 

yiikseldi.107 

Ustteki almtida ifade edilen sebep-sonug ili§kisine dikkat etmek ge- 

rekir: I§mdag masonlugun en onemli ozelliginin "Teizmi", yani Allah 

inancim kabul etmemek oldugunu vurgulamaktadir. Ve hemen ardmdan, 

"buna dayanarak”, ya§amm cansiz maddenin iginden kendiliginden dog- 

dugunu, sonra bir evrim ya§andigim ve bunun insana kadar gittigini id- 

dia etmektedir. 

Dikkat edilirse, I§mdag'm evrim teorisine getirdigi dayanak her- 

hangi bir bilimsel bulgu degildir. (Zaten boyle bir bulgu olmadigim, "bu- 

giin bilemedigimiz, bulamadigimiz ko§ullar" soziiyle ustii kapali kabul 

etmektedir.) I§mdag'm evrim teorisine getirdigi dayanak, "masonlugun 

Teizmi kabul edemez olu§u"dur. 

Yani masonlar evrimcidirler, giinkii Allah'm varligim kabul ede- 

mezler. Evrimci olmalarimn tek nedeni budur. 

33. dereceden Turk masonlarimn diizenledigi "Tiirkiye Yiiksek §u- 

rasi"nm kayitlarmda ise, bu kez evrim senaryosu yine anlatilmakta, ardm¬ 

dan masonlarm "yaratili§ izahim reddettikleri" §oyle belirtilmektedir: 

C^ok eski bir devirde, inorganik bir §ekil iginde, organik hayat ortaya gikti; 

seliil (hiicre) organizmalanm meydana getirmek igin seliiller grupla§ti; bu 

seliil organizmalari, gok selullu kompleksler halinde geli§tiler. Sonra, akil- 

li dii§imce fi§kirdi ve insan dogdu; ama nereden? Kendi kendimize bunu 

sormaktayiz. Acaba, Allah'm, §ekilsiz gamur iizerine iiflemesi ile mi? Biz, 

anormal bir yaratili§ §eklini, bizzat insanm di§mda kalan bir yaratili§ 

izahim reddediyoruz. Hayat ve hayatm agaci var olduguna gore, biz, filo- 

genetik gizgiyi takip ederek, "atlama" hareketi olan bu biiyiik fiili izah 

eden halkamn varligim hissetmeli, anlamali ve mii§ahede etmeliyiz; bir ge- 

li§me safhasi oldugunu, belli bir anda, oradan, hayatm bir satihtan ba§ka 
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Masonik kaynaklara bakildiginda, evrim teorisine yonelik koru korune bir bagliligin ya- 

mnda, oldukga ciddi bir bilgisizlik de dikkati geker. Ornegin Turkiye'deki masonlarin kaynak- 

lari incelediginde, bir sahtekarlik oldugu henuz 20. yuzyilin ilk geyreginde anla§ilrrn§ evrimci 

iddialari hala buyuk bir hararetle savunduklari gorulmektedir. Bunlarin biri, evrimle ilgili he- 

men her masonik yayinda sozu edilen "Haeckel'in embriyolari" hikayesidir. 

Hikaye, Charles Darwin'in yakin bir dostu ve destekgisi olan ve onun olumunden son- 

ra evrim teorisi lehine en gok sivrilen isimlerin ba§inda gelen Alman biyolog Ernst Haeckel ile 

ilgilidir. Haeckel evrim teorisine kanit bulabilmek amaciyla farkli can 11 lari n embriyolarmi in- 

celemi§, bunlarin birbirine gok benzediklerini, dahasi dogum oncesi geli§imleri sirasinda min- 

yatur bir "evrim sureci" gegirdiklerini ileri surmu§tur. Bu iddiayi desteklemek igin kar§ila§tirma- 

li embriyo gizimleri de yapan Haeckel, 20. yuzyilin ilk yarisinda bu iddiayla pek gok insani 

evrim teorisinin dogruluguna ikna etmi§tir. 

Ba§ta da belirttigimiz gibi, masonik kaynaklar Haeckel'in "bireyolu§, soyolu§un tekrari- 

dir" §eklinde ozetlenen soz konusu embriyoloji tezine gok onem vermektedirler. Ustad Naki 

Cevad Akkerman'm Mimar Sinan'da yayinlanan "Hakikat Kavrami ve Masonluk ilkeleri" ba§- 

likli bir yazisinda bu tez bir "yasa", yani tarti§ilmaz bir bilimsel gergek statusune gikarilmakta 

ve §oyle denmektedir: 

... Konumuzu ilgilendiren gok onemli bir tabiat yasasi iizerinde duracagiz. Bu, Haec- 

kel'in ortaya koydugu: "Birey olu§, soy olu§un kisa bir tekraridir" formuliidur. Ornek 

olarak insan alinirsa, bu yasanin anlami §udur: Bir insanin ana dol yatagindaki ilk huc- 

resel olu§undan ba§layarak doguncaya ve dogduktan sonra tabii omrunu bitirerek olun- 

ceye kadar gegirdigi morfolojik ve organlarin duzen ve gorevlerindeki degi§iklikler, 

onun yeryuzunde ve sular iginde bir hiicre halindeki hayati olu§undan ba§layarak bu- 

gune kadar gegirdigi butun degi§ikliklerin kisaca tekrarindan ba§ka bir §ey degildir.1 

Ostad mason Selami l§indag da Haeckel'e buyuk onem vermektedir. I§indag, "Mason¬ 

luk Ogretileri" ba§likli yazisinda, "Darwin deneysel gali§malariyla, ge§itli hayvan turlerinin on¬ 

ce bir tek hucreden ve sonra bir tek turden olu§tugunu kanitlami§tir..." diye yazdiktan sonra, 

§oyle eklemektedir: 

Haeckel, butun bu deneysel buIgulari destekleyici gali§malar yapmi§tir. Ona gore en 

basit hayvan, inorganik ozdeklerden organik, canli hale gelmi§ olan Monera adli hay- 

vandir... Boylece Haeckel, her§eyin temelinde bir birlik (vahdet) bulundugunu goster- 

mi§tir. Bu Monizm'de ozdek ve gug (madde-ruh) biraradadir (Tev'emdir). Bunlar, temel- 

lerini olu§turan tozun (cevher) iki gorunumudur. Masonlugun benimseyi§leri de bu bi¬ 

limsel ve deneysel bulgulara uygundur.2 
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Bir diger masonik metinde Haeckel'den "biiyiik alim" diye soz ^ * 

edilmekte ve ileri surdiigu "bireyolu§ soyolu§un tekraridir" tezi, evri- 

min agik bir kaniti olarak sunulmaktadir.3 

Oysa masonlarin "biiyiik alim" sandiklari Ernst Haeckel bilim- 

sel bulgulan kasten tahrif eden bir sahtekar, "yasa" sandiklari "bire- 

yolu§ soyolu^un tekraridir" tezi ise bilim tarihinin en biiyiik sahte- 

karliklarindan biridir. ^ 

Sahtekarlik, Haeckel'in yaptigi embriyo gizimlerinden kay- 

naklanmaktadir. Haeckel, insan, tavuk, tav§an, semender gibi farkli 

can 11 lari n gergekte hig de benzer olmayan embriyolarim benzer gos- _I 

terebilmek igin gizimlerini garpitmi§tir. Bazi durumlarda embriyolar- Haeckel 

dan organlar gikarmi§, bazi durumlarda eklemi§, ote yandan embriyo- 

larin buyuklukleri ile oynayarak, sanki hepsi aym boyutta gibi gostermeye gali§mi§tir. Kisacasi 

Haeckel, evrim teorisine uymayan deliIleri uyuyor gibi gosterebilmek igin sahtekarlik yapmi§- 

tir. 

Onlu bilim dergisi Science, 5 Eylul 1997 tarihli sayisinda bu konuda ozel bir makale 

yayinlami§tir. Makaleye gore, "gergekte birbirlerine gok yakin olan balik tiirlerinin embriyola- 

rinda bile, goriiniimleri ve geli§im siiregleri agisindan gok biiyiik farkliliklar bulunmakta"dir. 

Dergi, Haeckel'in gizimlerinin "biyolojideki en biiyiik sahtekarliklardan biri" oldugunu da not 

etmi§tir.4 

i§in ilging yam, bu sahtekarligin gok daha onceden beri biliniyor olmasidir. Haeckel'in 

gizimlerde sahtekarlik yaptigi henuz o hayatta iken, 1910'larda ortaya gikmi§ ve kendisi de bu- 

nu itiraf etmi§tir. American Scientist'te yayinlanan bir makalede, "Biyogenetik yasasi (Haec- 

kel'in tezi) artik tamamen olmu§tur... Aslinda bilimsel bir tarti§ma olarak 20'li yillarda sonu 
5 

gelmi§ti" denmektedir. Evrimcilerin buna ragmen bu sahte gizimleri on yillar boyunca kullan- 

malarimn, konu hakkinda bilgisi olmayan kitleleri aldatmaktan ba§ka bir amaci yoktur. 

Masonlarin Haeckel'in teorisini hala buyuk bir evrim kaniti zannetmelerinin, dahasi 

onu bir de "buyuk alim" saymalarimn ise tek bir anlami vardir: Masonlarin evrim teorisine olan 

bagliliklari, iddia ettikleri gibi "akil ve bilim" tutkusundan degil, aksine bilgisizlikten kaynak- 

lanmaktadir. 

i 

4 

Haeckel 

1 Naki Cevad Akkerman, Mimar Sinan, Sayi 1, s.13 

2 Selami I§mdag, Masonluk Ogretileri, Masonluktan Esinlenmeler, istanbul, s.137 

3 Selami I§mdag, Din Agisindan Mason Ogretisi, Akasya Tekamiil Mahfili Yaymlan, s.10 

4 Elizabeth Pennisi, "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered", Science, 5 Eylul 1997 

5 Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recaputilated", American Scientist, cilt 76, 

s.273 
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bir satha gegi§ini gergekle§tiren biiyiik fiilin fi§kirdigim kabul etmeliyiz.108 

Bu almtida da masonik bagnazligi gormek mumkundiir. Yazar, 

"biz, insamn di§mda kalan bir yaratili§ izahim reddediyoruz" derken, hu¬ 

manist felsefenin temel dogmasi olan "insan, var olan en yiice varliktir" 

safsatasim tekrarlamakta ve bunun di§mda kalan bir izahi pe§inen red- 

dettiklerini ilan etmektedir. "Anormal bir yaratili§ §ekli" derken, kendin- 

ce canliligi Allah'm yaratmasim kastetmekte ve bunu pe§inen reddetmek- 

tedir. (Oysa asil "anormal" olan, yani gozlemlerimize, deneylerimize, akil 

ve mantigimiza aykiri olan du§iince, cansiz maddenin kendi kendine can- 

lamp insan haline geldigini savunan masonlarm inancidir.) Dikkat edilir- 

se, bu masonik izahlarda bilimsel delillerden bir bahis yoktur. Masonlar 

"Evrime dair bilimsel kamtlar var, onun igin yaratili§i reddediyoruz" de- 

memektedirler. Sadece felsefi bir bagnazlik ve bu bagnazlik ugruna korii 

koriine kabul edilen bir evrim inanci vardir. 

Bu inang masonik yaymlarda israrla vurgulamr. Ustad mason Sela- 

mi I§mdag "Doga di§mda bizi yoneten, dii§iinu ve davram§lanmizdan 

sorumlu bir giiciin bulunamayacagim" iddia etmekte, sonra da hemen 

Mya§amm tek hiicreden ba§layip degi§meler ve evrim ile bugiinkii ^e§it- 

lenme a§amasma vardigmi" ileri siirmektedir.109 Ardmdan da evrim te- 

orisinin masonlar iqin ne anlam ifade ettigini §u iddiayla ozetlemektedir: 

Insan, evrim bakimmdan, hayvandan ayn degildir. Insamn olu§masi ve 

evrimi igin, hayvanlarm tabi olduklan giiglerden ayn, ozel giigler yok¬ 

tur.110 

Bu iddia, masonlarm evrim teorisine neden onem verdiklerini agik- 

qa gostermektedir. Onlarm amaci, insamn yaratilmadigim savunmak, 

boylece sahip olduklan humanist ve materyalist felsefeyi tutarli gibi gos- 

terebilmektir. Insamn yaratilmadigim savunmamn tek yontemi ise evrim 

teorisidir. I§te bu nedenle masonluk, her ne surette olursa olsun evrim 

teorisine inamr, bunu savunur ve topluma yaymaya gali§ir. 
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Bu ise bizlere, dindarlan siirekli olarak "dogmatik" olmakla sugla- 

yan masonlarm aslmda kendilerinin dogmatik oldugunu gostermektedir. 

ItlASOniK DOGIttATiZHi VE GELEHEKf iLiK 

Dogmatizm, dogruluguna dair herhangi bir kamt bulunmayan bir 

gorii§ii, psikolojik nedenlerle israrla ve korii koriine savunmak anlamma 

gelir. Dogmatik bir insan, bir kamt olmadan inandigi bu gorii§ii higbir §e- 

kilde sorgulamaz ve tartmaz. Kayitsiz §artsiz kabullenir ve savunmaya 

devam eder. 

Masonlar veya diger din aleyhtan gruplar, "dogmatizm" kavrammi 

hep dindarlan kastederek kullanagelmi§lerdir. Bu suglamaya giiniimiizde 

de sik sik rastlayabiliriz. Ornegin evrim teorisiyle ilgili bir tarti§mada, ev- 

rimci olan taraf bu teoriyi kabullenmeyenleri biiyiik ihtimalle "dogma- 

tizm'le suglayacak, bilimin dogmalarla ilgisi bulunmadigim anlatip ken- 

disini bilimsel ilan edecektir. 

Oysa bu tablo qok sahtedir. (^iinkii Allah'm varligma ve mevcut 

varliklarm O'nun yaratmasiyla var olduguna inanmak bilimsel kamtlarla 

da ispatlanmi§ olan bir gergektir: Dogada biiyiik bir denge ve diizen var- 

dir ve bunun bir amaca gore bilingli bir §ekilde kurulmu§ oldugu agiktir. 

Nitekim Kuran'da insanlar Allah'm varligma imana gagrilirken, soz 

konusu denge, diizen ve kusursuzluk iizerinde dii§iinmeye davet edilir- 

ler. Pek 50k ayette, Allah'm goklerdeki ve yerdeki delilleri iizerinde dii- 

§iinmek emredilmektedir. Ayetlerde dikkat gekilen bu deliller; evrendeki 

denge ve diizen, diinyamn insan ya§amma uyumu, bitki ve hayvanlarm 

tasarimi, insan bedeninin mucizevi ozellikleri ve insamn ruhsal ozellikle- 

ri gibi konulardir ki, gagda§ bilim tiim bu alanlarda Allah'm varligim gos- 

teren agik kamtlar ortaya koymu§ durumdadir. (Ayrmtili bilgi iqin bkz. 

Harun Yahya; Allah Alalia Bilinir, Evrenin Yaratihgi, Mucizeler Zinciri, Haya- 

tin Gergek Kokeni, Dugunen insanlar igin, Dogadaki Tasanm.) 
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Asil dogmatizm ise turn bunlan goz ardi ederek Allah'i inkar eden, 

evrenin ve canlilarm rastlantilarla olu§tugunu savunmaya devam eden 

inkarcilara aittir. Masonlar tam bu tavri gostermektedirler. Allah'm varli- 

gimn delillerini gormelerine ragmen, humanist ve materyalist felsefe ug- 

runa bunlari reddetmekte, gormezden gelmektedirler. 

Allah Kuran'da bu zihniyete sahip insanlardan §oyle soz etmekte- 

dir: 

Gormiiyor musunuz ki, §iiphesiz Allah, goklerde ve yerde olanlan em- 

rinize amade kilmi§, agik ve gizli sizin iizerinizdeki nimetlerini geni§le- 

tip-tamamlami§tir. insanlardan oyleleri vardir ki, hi^bir ilme dayanma- 

dan, bir yol gosterici ve aydmlatici bir kitap olmadan Allah hakkmda 

miicadele edip durur. Onlara; "Allah’m indirdiklerine uyun" denildigin- 

de, derler ki; "Hayir, biz atalanmizi iizerinde buldugumuz §eye uyanz." 

§ayet §eytan, onlan ^llgmca yanan ate§in azabma gagirmi§sa da mi (bu¬ 

na uyacaklar)? (Lokman Suresi, 20-21) 

Ayette inkarcilarm Allah'm delillerini gormelerine ragmen, "Allah 

hakkmda miicadele ettikleri", yani O'nun dinine kar§i sava§ agtiklari be- 

lirtilmektedir. Bunun nedeni ise, bu inkarcilarm "atalarmi iizerinde bul- 

duklan §eye uymalan", yani korii koriine bir gelenek^ilik iginde olmala- 

ridir. 

Bu "gelenekgilik" kavramimn, kitabm ba§mdan bu yana inceledigi- 

miz mason tarihini ve felsefesini 50k iyi tammladigim fark ettiniz mi? 

Evet, gelenekgilik, masonlugu 50k iyi tammlayan bir kelimedir; 

giinkii masonluk, kokenleri binlerce yil oncesindeki pagan toplumlara 

uzanan bir "gelenekler orgiitii"nden ba§ka bir §ey degildir. Eski 

Misir'm, Firavunlarm, Firavun'un biiyiiciilerinin, Eski Yunan'm materya¬ 

list dii§iiniirlerinin, Hermetiklerin, Kabalacilarm, Tapmakgilar'm, Giil- 

Haglar'm ve kendilerinden onceki masonlarm geleneklerini korii koriine 

izlemektedirler. 
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Masonlarm bu gelenekgiligini iyi te§his etmek gerekir. Gunumuziin 

mason localarmda, hala binlerce yil oncesinin efsaneleri, sembolleri, soz- 

ciikleri kullamlmaktadir. Masonlar, hemen hepsi yiiksek egitim g6rmii§, 

toplumun list kesimlerinden gelen kimseler olmalarma ragmen, ellerine 

yaldizli kiliglar, kuru kafalar alip, Eski Misir dilinde sozciikler mirildana- 

rak, Eski Misir tapmaklarimn siitunlari oniinde, simli onliikler, beyaz el- 

divenler ve kimi zaman daha da garip kostiimler iginde, ciddi ciddi ye- 

minler etmekte, merasimler diizenlemektedirler. Masonlugun ne oldugu- 

nu hiq bilmeyen bir insan locaya sokulsa, muhtemelen traji-komik bir fil- 

min setinde oldugunu du§iinecek, tekris toreni sirasmda gozleri bagla- 

nan, boyunlarma ip gegirilen, bir ayagi giplak halde yiiriiyen bir masonu 

gordiigiinde ise belki giilmeden edemeyecektir. Ama kendi iglerine kapa- 

li bir diinyada ya§ayan masonlar bu garip gelenekleri 50k normal kar§ila- 

makta, localarm mistik atmosferi iginde psikolojik bir tatmin bulmakta, 

sonra da oturup birbirlerine "atomlarm ruhu var, ondan biraraya gelip 

canlilan olu§turdular", "magmamn goriinmez zekasi sayesinde diinya 

denge buldu", "Doga Ana bizleri ne giizel yaratti" gibi hurafeler anlat- 

makta ve bunlara inanmaktadirlar. Sirf gelenekleri korumak adma sergi- 

lenen turn bu komedi, agikgasi, o kadar akil di§idir ki, boyle bir fikir sis- 

teminin ya§amliyor ve savunuluyor olmasi hayret vericidir. 

Masonlarm geleneklerine olan korii koriine bagliliklan, biiyiik 

onem verdikleri "landmark" kavrammda agikga ortaya gikar. Ingilizce bir 

kelime olan "landmark", tarihsel bir onem veya anlam ta§iyan bir kavra- 

mi sembolize eden yapit anlamma gelir. Mason dilinde ise "landmark'lar, 

orgutiin kuruldugu donemden beri degi§meden gelen kurallardir. Peki 

neden bunlar hiq degi§memektedir? Masonlarm bu konudaki cevaplari il- 

gingtir. Mimar Sinan dergisinde 1992 yilmda yaymlanan bir makalede 

§unlar yazilidir: 

Masonlugun Landmarklari gok eskilerden gelen yasalardir; bunlar gagdan 





Masonluk koyu bir gelenekgilik igindedir. 
Gunumuz masonlari, asirlar onceki 

biraderlerinin" inandigi batil inani§lari hig 
sorgulamadan aynen kabul etmekte 

ve korumaktadirlar. 
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^aga, nesilden nesile gegmi§tir; hiq kimse bunlarm ne zaman ortaya £ik- 

tiklarmi bilmez, kimsenin bunlan degi§tirmeye veya ortadan kaldirma- 

ya hakki yoktur. Bunlar Cemiyetin yazili ya da yazili olmayan yasalaridir. 

Yazili olmayan Landmarklar, ba§ka higbir yerde ogrenilemeyecek Loca ri- 

tiielleri ve ogretileridir. Yazili Landmarklar ise alti tanedir ve ilk defa 

1723'te yaymlanmi§ Ingiliz Anayasasmda "Hiirmasonun Mukellefiyetleri" 

ba§ligi altmda bulunabilir.111 

Ustteki sozleri akil siizgecinden gegirerek bir du§unelim: Ortada 

masonluk adli bir orgiit vardir. Bu orgiitun iiyeleri, kimin koydugu belli 

olmayan birtakim kurallara asirlardir uymaktadirlar. Dahasi, bu kurallari 

kimsenin degi§tiremeyecegi konusunda da 50k kararlidirlar. Iglerinden 

bir tanesi de gikip "neden bunlara uyuyoruz" diye sormamaktadir!... Us- 

telik bu kurallara uymak ugruna bilimin bulgulanm da kolayca goz ardi 

edebilmektedirler. Boyle bir toplulugun "akil ve bilim" yolunda olduguna 

inanabilir misiniz? 

Ustteki makalenin bir ba§ka yerinde, bir masonun landmarklar ko- 

nusundaki "sorgulamadan itaat etme" yakla§imi kendi sozleriyle §oyle 

aktariliyor: 

Bana gore Landmark masonlugun o kadar eskiden beri mevcut bir parga- 

si gibidir ki, ne locadaki ne de hiirmason olarak davram§imla ilgili olarak 

onun nereden geldigini hi^ merak etmedim; neden boyle hissetmem ge- 

rektigini tahlil etmeden duramiyorum, ama hiirmasonlugun yapisim, ba¬ 

na gore, degi§tirmeden ortadan kaldinlamayacagim da hissediyorum... 

Herhangi bir ozel gaba gostermeden onunla ya§iyorum.112 

Nereden geldigini merak bile etmedikleri kurallara inanan ve bun- 

larla "birlikte ya§ayan" insanlarla dolu bir dernegi, "akilci" sayabilir misi¬ 

niz?... 

Ku§kusuz masonlugun "akilcilik ve bilimsellik" iddiasi tamamen 

bo§tur. Diger materyalistler gibi onlar da bilim ve akil kavramlarmi siirek- 
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li kullanmalarma ragmen, gergekte higbir akilci ve bilimsel dayanagi bu- 

lunmayan bir felsefeyi israrla savunmakta, bilimin ortaya koydugu ger- 

geklere ise yiiz gevirmektedirler. Bu konuda masonlan en 50k yamlgiya 

dii§uren, adeta buyiileyen unsur ise, geleneklerine olan koru koriine bag- 

liliklandir. 

Bu durum masonlugun, insanlari Allah'a iman etmekten uzakla§ti- 

ran, onlari bo§ kurallar, hurafeler, efsaneler ile oyalayip, batil inam§larm 

pe§ine du§iiren bir aldam§ ogretisi oldugunu gostermektedir. Kuran'da, 

Allah'i birakip da Giine§'e secde eden pagan Sebe kavmi ile ilgili olan 

"§eytan onlara yaptiklanm siislemi§tir, boylece onlari yoldan alikoy- 

mu§tur; bundan dolayi onlar hidayet bulmuyorlar" (Neml Suresi, 24) 

ayeti masonluk igin de gegerlidir. Masonlar, yaldizli sembollerle, mistik 

ogelerle siislenen kohne bir ogreti ugruna, Allah'm dinini reddetmekte- 

dirler. 

Dahasi, reddetmekle kalmamakta, din ahlakma kar§i sava§makta- 

dirlar. Hem de oldukga uzun bir siiredir. 

Ui 
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asonluk varligim ilk kez 1717'de Ingiltere'de resmi 

olarak ilan etti. Bu tarihten sonra, once ingiltere'de, ardm- 

dan ba§ta Fransa olmak iizere kita Avrupasi'nda yayilan 

masonluk, her iilkede din kar§itlarmm toplanma yeri oldu. Kendilerini 

"hiir du§iiniirler" olarak ilan eden -bununla, ilahi dinleri tammadiklarmi 

ifade eden- pek 50k Avrupali mason localannda bulu§tu. Mimar Sinan 

dergisindeki "Masonlugun ilk Devirleri" ba§likli bir makalede belirtildigi 

gibi, "Masonluk, kiliselerin di§mda hakikati arayanlann biraraya gel- 

digi, toplandigi yer, melee oluyordu."113 

Dahasi "hakikati dinin di§mda arayan" bu ziimre, dine kar§i da bii- 

yiik bir husumet duyuyordu. Bu nedenle orgiit, kisa surede Kilisenin, 

ozellikle de Katolik Kilisesi'nin rahatsizlik duydugu bir gug merkezi hali- 
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ne geldi. Bu masonluk-Kilise gati§masi giderek biiyiiyerek 18. ve 19. yiiz- 

yil Avrupasi'na damgasim vuracakti. 19. yiizyilm ikinci yansmda Avrupa 

di§mdaki cografyalara da yayilmaya ba§layan masonluk, gittigi her iilke- 

de din kar§iti felsefelerin ve hareketlerin giki§ noktasi haline gelecekti. 

Mimar Sinan dergisindeki "Politika ve Masonluk" ba§likli bir maka- 

lede, masonlugun bu din kar§iti sava§i §oyle agiklanmaktadir: 

Franmasonluk siyasal bir parti olmamakla beraber, siyasal ve sosyal olay- 

lann akimma uygun olarak uluslararasi birle§ik ve sosyal bir kurulu§ ha- 

linde orgiitlenmesi 18. yiizyilm ba§larma rastlar. Mezheplerin ozgiirliik 

kurallarim uygulamaya gali§tigi sirada, onlara yardim igin, din adamlan 

kurallarimn (ruhban heyetlerinin) niifuz ve iktidarlarma kar§i sava§ agmak 

durumuna giren farmasonlugun yikmak istedigi §ey, Kilisenin hiikii- 

metler ve halk iizerindeki tahakkiimii idi. Bundan dolayi 1738 ve 1751 

yillarmda Papa tarafmdan dinsiz olarak ilan edilmi§tir... Farmasonluk, 

mezhepler ozgiirliigii ilkelerini amaq edinen iilkelerde yalmz ismen gizli 

ve esrarli toplantilan olan bir dernek halinde kalmi§ ve bu gibi memleket- 

lerde hem miisamaha ve hem de te§vik gorerek, vakit ve hali uygun orta 

smif halk ile yiiksek memurlardan taraftarlar bulmu§ ve mason olan dev- 

let erkanim kendi orgiitlerinin ba§kanlik makamma gegirmi§tir. Katolik 

mezhebinin herkes igin mecburi oldugu giiney memleketlerinde ise, gizli, 

yasak ve kanuni tekib ve izlenmeye maruz devrimci bir dernek niteligi- 

ni muhafaza etmi§tir. Bu memleketlerde orta smiftan hiir dii§unceli gent¬ 

ler ve hukiimetlerinin yonetiminden memnun olmayan subaylar mason 

localarma girmeye ve boylece, ispanya, Portekiz ve italya’da ve ozellikle 

Vatikan Kilise Hiikiimetinin tahakkiimii altmdaki rejimler aleyhine 

devrimci tertipler alinmaya ba§lanmi§tir.114 

Ku§kusuz burada mason yazar kendi orgiitiinim lehinde bir iislup 

kullanmakta, masonlugun "kilise tahakkiimu"ne kar§i sava§tigmi ileri 

siirmektedir. Ancak konuyu yakmdan inceledigimizde, pek qok iilkede 
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"tahakkiim" kavramimn asil olarak masonlar tarafmdan kurulan veya 

desteklenen rejimlere uygun du§tiigiinu goruriiz. Ote yandan, masonlu¬ 

gun "tahakkiime kar§i sava§ma" iddiasimn da gostermelik oldugu sonu- 

cuna variriz. Kilise, -Hiristiyanligm garpitilmi§ olmasi sebebi ile- gergek- 

ten de skolastik fikirler ve baskici uygulamalar sergilemesine ragmen, 

masonlugun kilise du§manligi bu sosyal meseleden degil, Ilahi dinlere 

kar§i duydugu nefretten kaynaklanmi§tir. 

Masonlugun yapisma, rit ve ayinlerine bir goz atmak, bu konuda fi- 

kir vermek igin yeterlidir. 

BiR ItiASon Locasi ORiiE&i: 

nCEHEnnEm ATE§i Kulubu” 

Masonlarm 18. yiizyilda nasil bir orgiitlenme iginde olduklarim, ne- 

lerle ugra§tiklarmi anlamak igin yapilmasi gerekenlerden biri, o donemde 

ortaya gikan ge§itli masonik gizli dernekleri incelemektir. Bu dernekler- 

den birisi, 18. yuzyilm ortalarmda ingiltere'de aktif olan "Cehennem Ate- 

§i Kuliibu”dur. (Hell Fire Club) Bu kulubiin masonik yapisim ve sahip ol¬ 

dugu din aleyhtari, pagan kimligi, mason yazar Daniel Willens "The Hell- 

Fire Club: Sex, Politics, and Religion in Eighteenth-Century in England" 

adli makalesinde agiklamaktadir. Masonlar tarafmdan agilan "thefreema- 

son.com" isimli internet sitesinde yaymlanan makaleden bazi ilging pasaj- 

lar §oyledir: 

ingiltere'de Krai III. George'un hiikumdarligi doneminde, mehtapli gece- 

lerde, pek giiglii hiikiimet iiyelerinin, onde gelen aydmlann ve etkili sanat- 

gilarm hep birlikte Thames nehrinin iizerinde bir tekne iginde West 

Wycombe civarmda bulunan bir manastir yikmtisma dogru yol aldiklari 

goriilebilirdi. Orada, ke§i§ kiyafetlerine biiriinen bu saygideger ki§iler, kut- 

salligim yitirmi§ bu manastirm ganlarimn galmasiyla birlikte, her tiirlii ah- 

laksizliga kendilerini kaptmrlardi. Gece, kendini sefahate adami§ sozde 
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soylu bir kadin ile kutlanan bir Kara Ayin ile doruk noktasma ula§ir, §ey- 

tani tapmmalarim tamamlayan ele ba§lari Britanya Imparatorlugu'nun gi- 

di§ati ile ilgili komplolar kurmak igin ciimbii§e ara verirlerdi. 

Halk arasinda "Cehennem Kuliibii" olarak tanmmi§ olmalarma kar§in, 

bu giinah tarikati, kendilerini, bir Gotik ozenti ile "Medmenham’li St. 

Francis Ke§i§leri" diye adlandinrlardi. Bu dedikodu dolu donemde, top- 

lulugun §eytani etkinlikleri hakkmda epey soylenti yayilmi§ti, hatta 1765 

yilmda Charles Johnstone adli bir yazar Medmenham Ke§i§leri'nin gizleri- 

ni agikladigi "Chrystal" isimli bir roman yayinlami§ti. 

Medmenham Ke§i§leri'nin en onemli onciisii, Wharton Diikii Philip (1698- 

1731) tarafmdan 1719 yilmda Londra'da kurulan Cehennem Kuliibii'diir. 

Wharton, liberal partiden ileri gelen bir politikaci ve bir masondu. Aym 

zamanda ateist olan Wharton, satanist §enliklere alenen onderlik ede- 

rek, dini alaya almaya ^abalardi. Wharton, 1722 yilmda Londra Biiyiik 

Locasi’nm Biiyiik Ustadi se^ildi... 

1739 Yilmda Dashwood, Abbe Nicolini'yi gormek igin gittigi Floransa'da, 

Divan Kuliibiine katilacak olan Lady Mary Wortley Montagu ile kar§ila§ti. 

Bu donemde italya'da masonlarm i§leri pek yolunda gitmiyordu. Papa XII. 

Clement, engizisyonu mason localarimn aleyhine dondiiren yeni bir karar- 

name yaymlami§ti. Ancak, 1740 yilimn ba§langicmda Papa oldii. Yeni Pa- 

pa'yi segecek olan kardinaller kurulu toplantisi yapilirken, Dashwood Ro- 

ma'ya gitti. Masonlarm en biiyiik dii§mam Kardinal Ottiboni kimligine 

girdi ve halkm oniinde maskaraliklar ve sovgiilerle dolu sahte bir ayin dii- 

zenleyerek Ottiboni ile alay etti.... 

Ke§i§lerin gergek eylemlerini ogrenebilmek igin gerekli belli ba§li bilgiler 

herhalde toplanti salonunda bulunmaliydi. Ancak salonun hem do§eni§i, 

hem de kullamli§ tarzi bu giine kadar esrarmi korudu. Sansasyon yarat- 

maktan ho§lanan yazarlara gore, bu salon tarn bir satanist tapmakti. Oysa, 

mason toplantilan i^in kullanildigmi varsaymak gok daha akla uygun 
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goriiniiyor. Medmenham Ke§i§leri'nin onde gelen iiyelerinden biri olan ve 

ancak kuliipten ayrildiktan sonra masonluga giren John Wilkes , eski dost- 

lanna kara galan bir makalesinde §unlari anlatmi§ti: "Kutsal giinlerde ke- 

§i§lerin bir araya gelerek en gizli ayinleri yaptiklari ve §atafatli torenlerle 

kutsal adaklari BONA DEA adma sunduklari, bu Eleusis Gizemleri toplan- 

tilarma higbir giinahkar goz bile bakmaya cesaret edemezdi." Dashwo- 

od'un politik dii§manlarmdan biri olan ve kuliibe kesin bir tavirla kar§i gi- 

kan Sir Robert Walpole'un oglu Horace, manastir hakkmda §u alayli sozle- 

ri soylemi§ti: "Ogretileri ne olursa olsun, uygulamalan tam olarak pa- 

gandi: Bu yeni kilisenin §enliklerinde hi^ gizlemeden Bacchus ve Ve- 

niis’e kurbanlar sunarlar, §arap figdari ile tannga heykelleri girla gider- 

di."... 

Eger o donemlerde mevcut idiyse bile, Medmenham Ke§i§leri'nin iiye lis- 

tesi bugiin elde degil. Ancak, pek biiyiik bir olasilikla kuliibe iiye olan ki¬ 

nder arasmda, Dashwood'un karde§i John Dashwood-King, Sandwich 

Earl'ii John Montagu, John Wilkes, George Bubb Dodington, Baron Mel- 

combe, Paul Whitehead ve daha birgok meslek sahibi kinder ve yerel top- 

rak sahiplerinin bulundugu biliniyor... Kamunun goziinde skandal sayi- 

lacak kadar onemli kinder bunlar. 

Dashwood'un bugiine dek yarattigi etkinin tam merkezinde din sorunu 

vardir... Cinsel biiyiiler, manastirda bulunan Kabala kitabi, her firsatta or- 

taya gikan Harpokrat'm resmi, Dashwood'un masonlarla olan ilintisi ve 

Medmenham Manastiri'nda bulunan Theleme slogam gibi unsurlar, Ce- 

hennem Ate§i Kuliibiiniin erken bir "Crowley'cilik" oldugunu dii§iindiir- 

mektedir. (^ok daha ciddi bir yakla§im ise, Dashwood'un mason bagmtda- 

rimn iizerinde durarak, manastinn toplanti salonunun bir mason mabe- 

di oldugunu, biiyiik olasdikla isabetli olarak, ileri siirebilir.115 

Bu uzun almtiyi aktarmamizm nedeni, 18. yiizydda ortaya gikan 

masonik orgiitlenmenin nasd bir atmosferde geli§tigine, ki§ileri nasd 



etkiledigine dair iyi bir fikir vermesidir. Masonluk, gizemli, merak uyan- 

dirici, cezbedici bir orgiit olarak ortaya gikmi§, iiye olan ki§ilerde, toplu- 

mun genel inanglarma aykiri davranmanm getirdigi bir tiir psikolojik tat- 

min meydana getirmi§tir. Masonik ayinlerin temel ozelligi ise, az onceki 

almtida da vurgulandigi gibi, ilahi dinlerin sembol ve kavramlan yerine 

pagan sembol ve kavramlan yiiceltmesidir. Boylece, sadece sembolizm 

yoluyla dahi, masonluga giren ki§iler Hiristiyanligi terk ederek paganla§- 

mi§lardir. 

Ancak masonluk sadece garip ayinler diizenlemekle kalmami§, Av- 

rupa'yi Ilahi dinlerden uzakla§tirip pagan bir kiilture suriiklemek iqin si- 

yasi bir strateji de izlemi§tir. Bu boliimde Avrupa tarihinin bazi onemli ki¬ 

lometre ta§larma ulke ulke bakacak ve bu a§amalarda masonlugun dine 

kar§i yiiruttugii soz konusu sava§m izlerini ara§tiracagiz. Ilk bakmamiz 

gereken iilke, Fransa'dir. 

Fraiisa da Din Kar§iti Htucadele 

Fransiz Devrimi'nde masonlarm oynadigi biiyiik rolii daha onceki 

gali§malarimizda incelemi§tik. Aydmlanma filozoflarimn 50k buyiik bir 

bolumii, ozellikle de din aleyhtari goru§leri en keskin olanlar, masondu- 

lar. Fransiz Devrimi'ni hazirlayan ve ona onciiliik eden Jakobenler de yi- 

ne localarm iiyeleriydiler.116 

Devrimin iginde masonlarm oynadigi rol, Comte Cagliostro adli bir 

"ajan-provokator" tarafmdan heniiz o yillarda itiraf edilmi§ti. Cagliostro 

1789'da Engizisyon tarafmdan tutuklanmi§ ve sorgu sirasmda onemli iti- 

raflarda bulunmu§tu. Anlattiklarimn ba§mda, masonlarm turn Avrupa'da 

zincirleme bir devrim yapma planlari geliyordu. Masonlarm asil amaci- 

nin ise, Papaligi yok etmek oldugunu ya da Papaligm ele gegirilmesinin 

hedeflendigini agiklami§ti. Cagliostro'nun itiraflari arasmda, uluslararasi 

Yahudi bankerlerin turn bu devrimci faaliyetleri finansal yonden 
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destekledigi, Fransiz Devrimi'nde de yine Yahudi kaynakli paralarm 

onemli rol oynadigi da yer aliyordu.117 

Nitekim Fransiz Devrimi, tam anlamiyla bir "din kar§iti devrim" ol- 

du. Devrimciler aristokrasinin yamnda din adamlarma kar§i da biiyiik bir 

tasviyeye giri§tiler. (^ok sayida din adami oldiiriildii, dini kurumlar orta- 

dan kaldirildi, ibadethaneler tahrip edildi. Hatta Jakobenler, Hiristiyanli- 

gi tamamen ortadan kaldirmak ve yerine "akil dini" adim verdikleri pa¬ 

gan bir inang yerle§tirmek iqin ugra§mi§lardi. Ancak bir zaman sonra 

devrim onlarm da kontroliinden gikti ve Fransa tam bir kaosa siiriiklendi. 

Masonlugun bu iilkedeki misyonu devrimle birlikte bitmedi. Dev- 

rimin ardmdan dogan karma§a, sonunda Napoleon'un iktidari ele gegir- 

mesiyle istikrara kavu§tu. Ancak bu donem de uzun siirmedi, Napole¬ 

on'un turn Avrupa'ya hiikmetme hirsi, iktidarimn sonunu getirdi. Bundan 

sonra da Fransa'da istikrar ve monar§i yanlilan ile devrimciler arasmda- 

ki gati§ma siirdii. 1830'da ve 1848'de ve 1871'de iiq ayn devrim daha ya- 

§andi. 1848'de "ikinci Cumhuriyet", 1871'de ise "Ugimcii Cumhuriyet" ku- 

ruldu. 

Bu galkantili donemin iginde masonlar her zaman son derece aktif 

oldular. En biiyiik hedefleri ise, kiliseyi ve dini inanglari zayiflatmak, di¬ 

ni deger ve kurallarm toplum iizerindeki etkisini yok etmek, dini egitimi 

ortadan kaldirmakti. Masonluk, "antiklerikelizm" (kilise dii§manligi) 

olarak bilinen sosyal ve siyasi hareketin karargahi gibi i§lev gordii. 

The Catholic Encyclopedia, "Grand Orient" olarak bilinen Fransiz ma- 

sonlugunun bu din kar§iti misyonu hakkmda onemli bilgiler vermekte- 

dir: 

Grand Orient'in resmi biilten ve el kitabmda bulunan Fransiz masonlugu- 

nun resmi dokiimanlari, Fransiz Parlamentosu’na gegmi§ Kilise kar§iti 

tiim kanunlarm Mason localarma onceden gegirildigini ve Grand Ori- 

ent’in yonetimi altinda uygulandigim ispatlamaktadir. Ki burada agikga 
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ifade edilen amag, Fransa'daki her§eyi kontrol altma almaktir. 1903 Kong- 

resi'nde resmi konu§maci olan vekil Masse, 1898 Kongresi'ndeki konu§ma- 

sim §oyle anlatiyor: 

"Masonlugun en onemli gorevi politik ve laik miicadelelere her gun daha 

fazla miidahale etmektir... Kilise kar§iti miicadeledeki ba§an biiyiik 51- 

^ude masonluk sayesindedir. Masonlugun ruhu, programlari, yontemleri 

galip gelmi§tir. Eger (Kilise kar§iti) blok kurulduysa, bu masonluk ve lo- 

calarda ogretilen disiplinin sonucudur... Eger i§imizi bitirmek istiyorsak, 

ki heniiz bitmemi§tir, tetikte olmaliyiz ve kar§ilikli giivene sahip olmaliyiz. 

Bu i§, yani kiliseye kar§i miicadele, biliyorsunuz ki halen siirmektedir. 

Cumhuriyet, kendisini dini kurumlardan kurtarmali ve bunun igin onlan 

giiglii bir darbeyle siipiirmelidir. Yarim yaptinmlar her yerde tehlikelidir, 

kar§imizdakiler tek bir darbeyle ezilmelidir.118 

The Catholic Encyclopedia, Fransiz masonlugunun dine kar§i verdigi 

sava§i anlatmayi §oyle siirdiirmektedir: 

Gergekte 1877'den itibaren Fransa'da uygulamaya konan; egitimin dinden 

soyutlanmasi, ozel Hiristiyan okullanna ve hayir derneklerine kar§i yapti- 

rimlar, dini kurumlarm kapatilmasi, Kilisenin mallanna el konmasi gibi 

"kilise kar§iti" turn Masonik reformlar, sadece Fransa'da degil, turn diinya- 

da insan toplumlarmin anti-Hiristiyan ve din di§i bir §ekilde yeniden 

organize edilmesi hedefine yoneliktir. Dolayisiyla Fransiz masonlugu, 

Masonlugun tiimiiniin onciisii olarak, evrensel bir Masonik Cumhuriyetin 

kurulacagi bir gagm ba§langicim kutlamak egilimindedir. Grand Orient'in 

Biiyiik Ustadi Senator Delpech, 20 Eyliil 1902'deki konu§masmda §oyle de- 

mektedir: 

"Celileli'nin zaferi 20 yiizyil siirdii, ama §imdi oliim zamam geldi... Maso¬ 

nik Birligin kuruldugu giinden, Celileli efsanesinin iizerine kurulmu§ olan 

Roma Kilisesi'nin erimesi de zaten ba§lami§ti."119 

Soz konusu masonun "Celileli" derken kast ettigi ki§i Hz. Isa'dir. 
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(^unkii Hz. isa, incil'e gore Filistin'in Celile (Galile) kentinde dogmu§tur 

ve yine incil'de Hz. isa'ya "Celileli isa" diye seslenildigi bildirilir. Dolayi- 

siyla masonlarm Kilise nefreti, Hz. isa'ya ve onun §ahsmda turn ilahi din- 

lere duyduklan nefretin bir ifadesidir. 19. yiizyilda in§a ettikleri materya- 

list, Darwinist ve humanist kiilturle, kendilerince, ilahi dinleri oldiirduk- 

lerini ve Hiristiyanlik oncesinde oldugu gibi Avrupa'yi tekrar pagan yap- 

tiklarim du§unmii§lerdir. 

Bu sozlerin soylendigi 1902 yilmda, Fransa'da gikarilan bir seri ka- 

nun, din kar§itligim ileri boyutlara goturmu§tiir. Tam 3000 dini okul ka- 

patilmi§, okullarda herhangi bir dini egitim verilmesi yasaklanmi§tir. Pek 

gok din adami hapsedilmi§, bazilan ulkeden siirgiin edilmi§, dindarlar 

adeta ikinci smif insan uygulamasi gormeye ba§lami§tir. Bu nedenle 1904 

yilmda Vatikan, Fransa ile olan turn diplomatik ili§kilerini kesmi§, ama 

Fransa'nm tavrmda bir degi§iklik olmami§tir. Ta ki Fransa I. Dunya Sava¬ 

nna girip, Alman ordulari kar§ismda yiiz binlerce insanim kaybedip, gu- 

ruru kirilip, "maneviyaf'm onemini anlayana dek. 

Fransiz Devrimi'nden ba§layarak 20. yiizyila kadar suren din kar§i- 

ti sava§, The Catholic Encyclopedia'nin belirttigi gibi, "onceden mason loca- 

larmda gegmi§ olan kanunlarm meclise onaylatilmasi" ile yurumu§, yani 

temelde Fransiz masonlugunun (Grand Orient'in) bir operasyonu olarak 

devam etmi§tir. Bu gergek, mason kaynaklarmdan agikga anla§ilmaktadir. 

Ornegin Turk masonlarimn bir yayimnda "Gambetta Birader'in 8 Tem- 

muz 1875 giinii Clemente Amitie Locasi'nda Yaptigi Konu§madan" §u 

almti yapilmaktadir: 

irtica hortlagi Fransa'yi tehdit ederken, din doktrinleri ve geri fikirler, mo¬ 

dern cemiyetin prensiplerine ve kanunlarma kar§i hiicuma gegerken, Fran- 

masonluk gibi gali§kan, ileri goru§lii, hiir ve karde§lik umdelerine bagli bir 

te§kilatm sinesinde, Kilisenin hudutsuz iddialari, gulling izamlan ve adi 

tecaviizleri ile miicadele etme kuvvet ve tesellisini buluyoruz... Uyamk 

/// 



olmaliyiz ve miicadeleye dayanmaliyiz. Be§eriyetin nizam ve tekamiil ide- 

alini teessiis ettirmek gayesiyle, a§ilamayacak siperimizi temin edecek da- 

yam§mayi kuralim.120 

Dikkat edilirse masonik edebiyat siirekli olarak kendi fikirlerini 

"ilericilik" olarak gostermekte, dindarlari ise "gericilikle" itham etmekte- 

dir. Oysa burada yapilan bir kelime oyunudur. Almtida "irtica hortlagi" 

olarak soz edilen kavram, zaten gergek dindarlarm da kar§i oldugu bir ol- 

gudur. Ama masonlar bu ifade ile gergek ve hak dini hedef almakta, in- 

sanlan dinden uzakla§tirmaya gali§maktadirlar. Ayrica belirtmek gerekir 

ki, asil olarak masonlugun savundugu materyalist-humanist felsefe, Eski 

Misir, Eski Yunan gibi pagan medeniyetlerden miras kalmi§ oldukga batil 

ve "geri" bir du§iincedir. 

Dolayisiyla masonlarm "ilericilik-gericilik" soyleminin higbir ger- 

gekgi temeli yoktur. Gergekte boyle bir temel de olamaz, giinkii masonlar 

ile dindarlar arasmdaki miicadele, her ikisi de tarihin en eski devirlerden 

bu yana var olan iki fikrin arasmdaki miicadelenin bir tekrarmdan ba§ka 

bir §ey degildir. Bu iki fikirden birincisi, insamn Allah'm dilemesiyle ya- 

ratilmi§ ve O'na ibadet etmekle sorumlu bir varlik oldugunu beyan eden 

dindir, ki dogru olan da budur. Digeri ise, insamn yaratilmadigim, ba§i- 

bo§ oldugunu ve hayatimn da bir amaci bulunmadigim one siiren inkar- 

ci dii§uncedir. Bu gergek anla§ildigmda, gericilik-ilericilik gibi yiizeysel 

kavramlarm pek bir mana ta§imadigi da goriilur. 

Masonlarm "ilerleme" kavrammi kullanarak gergekte dini yok et- 

mek istedikleri. The Catholic Encyclopedia tarafmdan §oyle agiklamyor: 

A§agidakiler (masonluk tarafmdan kullamlan) en onemli yontemler olarak 

sayilabilir: 

Aqik bir baski politikasiyla veya Devlet ve Kilise arasmdaki aynm adi al- 

tmdaki daha ikiyiizlii sistemi kullanarak, Kilisenin ve dinin turn sosyal et- 

kisini yok etmek... Kiliseyi, turn gergek dini, yani insaniistii bir 
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kaynaktan gelen dini ortadan kaldinp, bunun yerine "insanlik" gibi so- 

yut kiiltler yerle§tirmek... Aym §ekilde "dinler arasmda ayirim yapma- 

mak" slogam altmda, turn ozel ve kamusal hayati, en ba§ta da toplumsal 

yonlendirim ve egitimi sekiilerle§tirmek. 

Grand Orient (Fransiz Biiyiik Locasi) tarafmdan kast edildigi manasiyla, 

soz konusu "dinler arasmda ayirim yapmamak" kavrami, anti-Katolik, an- 

ti-Hiristiyan, ateist, pozitivist veya agnostiktir. 

(Grand Orient'e gore) gocuklarm du§iince ozgurliigu ve vicdam tamamen 

ve sistematik olarak okulda §ekillendirilmeli ve miimkiin oldugunca Kili- 

senin ve din adamlarmm hatta kendi ailelerinin bile etkisinden gikarilma- 

li, bunun igin gerekirse fiziksel ve manevi yaptirimlar kullamlmalidir. 

Grand Orient grubu, bunu, nihai hedefi olan evrensel sosyal cumhuri- 

yetin kurulmasi... igin asla vazgegilemez ve yamlmaz bir yol olarak gor- 

mektedir.121 

Goriildugu gibi masonluk, "sosyal ya§amm ozgurle§mesi" adi altm¬ 

da, toplumun tamamen dinsizle§tirilmesine yonelik bir program yuriit- 

mu§tiir ve hala da yiirutmektedir. Bunun, her vatanda§m dini inancma 

saygi duyan, bu inancm ozgiirce ya§anmasi igin firsatlar saglayan demok- 

ratik laiklik modeli ile kari§tirilmamasi gerekir. Soz konusu demokrat la- 

iklik modeli, dindar olan veya olmayan her bireyin veya grubun ozgiirlu- 

giinii giivence altma almaktadir. Oysa masonlugun amagladigi "sekiilari- 

zasyon", toplumun ve bireylerin zihninden dinin tamamen gikarilmasmi 

ve bu amagla dindarlara baski yapilmasmi hedefleyen bir kitlesel beyin 

yikama programidir. 

Masonluk iginde bulundugu her iilkede, o iilkenin kiilturune ve 

§artlarma uygun bigimde bu programi yiirutmeye gali§mi§tir. 

Bu iilkelerden biri, Almanya'dir. 
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ALitiAnYA*da Din Kar§iti Kahipahya: 

"Kulturkahipf" 

Bundan 150 yil once Avrupa'da Almanya diye bir iilke yoktu. Bu- 

giinkii Almanya'nm topraklarmda pek qok prenslik hiikiim suriiyordu. 

Bunlarm en buyiigu ise, bugiinkii Almanya'nm dogu kismim ve Polon- 

ya'nm biiyiik boliimunii kaplayan Prusya idi. Prusya 1860'larda diger Al- 

man devletgiklerini kendine katmaya ba§ladi ve 1871'de Birle§ik Alman 

Imparatorlugu'nu kurdu. Bu yeni devletin hakimi ise Prusya Ba§bakam 

ve Almanya §ansolyesi Otto von Bismarck'ti. 

Bismarck ozellikle di§ politika yoniinde ba§arili bir devlet adamiy- 

di. Ama iq politikada aym ba§ariyi gosteremeyecekti. Bunun nedenlerin- 

de biri, "Ulusal Liberaller" olarak bilinen ve aym Fransa'daki "antiklerik- 

ler" gibi din aleyhtan bir politikayi savunan "aydmlar" ziimresiydi. Ulu¬ 

sal Liberaller Almanya'nm birliginin saglamla§masi igin, halkm diger turn 

aidiyet duygularmdan kurtarilmasi gerektigini du§uniiyorlar, buna en 

biiyiik engel olarak da niifusun iigte birini olu§turan Katoliklerin Papa'ya 

olan bagliligim gosteriyorlardi. Ulusal Liberaller'in te§vikiyle Bismarck, 

iilkesindeki Katoliklere kar§i bir kampanya ba§latti. "Kulturkampf", yani 

"kultiirsava§i" olarak amlan bu kampanya, "Almanlarm zihinlerini kont- 

rol etme miicadelesi" olarak da tarif ediliyordu.122 

Kulturkampf sirasmda Almanya'nm ozellikle giineyinde ya§ayan 

Katolikler onemli baskilarla kar§ila§tilar. 

1872 yilmda gikarilan bir yasa ile iilkedeki turn Cizvit rahipleri bir 

gecede suriildii ve sahip olduklan kurumlara el kondu. 1873 yilmda gika- 

rilan "Mayis yasalan" ile, devlet hizmetinde gali§an turn rahipler i§ten atil- 

di, evlilik ve egitim konularmda Kilisenin herhangi bir uygulamada bu- 

lunmasi yasaklandi ve Kiliselerdeki vaazlara simrlandirmalar getirildi. 

Bazi ba§piskoposlar tutuklandi, tarn 1300 kilise rahipsiz kaldi. 

Ama turn bu uygulamalar iilkedeki Katoliklerin yonetime daha 
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fazla tepki duymasma neden olunca, Kulturkampf da yumu§atildi. Bis¬ 

marck, kendisini bu kampanyaya suriikleyen "Ulusal Liberaller"in telkin- 

lerini goz ardi ederek Kulturkampf'i a§ama a§ama geri gekti ve sonunda 

da tamamen lagvetti. Turn bu kampanyamn sonucu, Almanya'daki din- 

dar Katoliklere baski yapilmasi ve iilkenin toplumsal huzurunun bozul- 

masmdan ba§ka bir §ey olmadi. Bugiin gogu tarihginin kabul ettigi gibi, 

Kulturkampf, Almanya'mn toplumsal huzurunu pargalayan bir "fiyas- 

Otto von Bismarck 



ko"ydu. Dahasi Kulturkampf dalgasi, Almanya'dan sonra Avusturya, Is- 

vigre, Belgika, Hollanda gibi iilkelere de sigradi ve bu ulkelerde de biiyiik 

bir toplumsal gerilime neden oldu. 

I§in ilging yam, Bismarck'i bu politikaya siiriikleyen "aydmlar" 

ziimresinin masonik kimligiydi. The Catholic Encyclopedia, bu konuda §un- 

lan yaziyor: 

Masonlar ku§kusuz Prusya'mn Almanya'nm lider devleti haline gelmesini 

saglayan hareketin ilerlemesini sagladilar, Prusya'yi "dini tutuculuga", 

"bagnazliga" ve "Papa baskisma" kar§i "modern evrimin temsilcisi ve koru- 

yucusu" olarak kabul ediyorlardi. Aym zamanda Kulturkampf 1 da onlar 

ba§lattilar. Bu gati§manm en onde gelen ajitatorii, iinlii bir hukuki dam§- 

man ve mason olan Buyiik Ustad Bluntschli idi. Bluntschli aym zamanda 

Isvigre'deki Kulturkampf 1 da ki§kirtti... Alman masonlari, ulusun tiim ya- 

§ammda Masonik prensiplere uygun ve biiyiik bir etki elde etmek igin yo- 

rulmak bilmeyen gabalar ortaya koydular, ve boylece daimi ve sessiz bir 

"Kulturkampf"1 ayakta tuttular. Kullandiklan temel araglar, halk kiitiipha- 

neleri, konferanslar, benzer dernek ve kurumlar iizerindeki etkileri, gerek- 

tiginde yeni kurumlarm olu§turulmasi olarak sayilabilir; bu yollarda ma¬ 

sonik ruh tiim ulusa yayilmi§tir.123 

Yani Kulturkampf Bismarck tarafmdan resmen durdurulmasma 

ragmen masonlar tarafmdan fiilen siirdiiriilmii§, bu amagla topluma yo- 

nelik din kar§iti bir propaganda daimi olarak devam ettirilmi§tir. Alman 

toplumunu dinden uzakla§tirmak iqin yiiriitiilen bu sava§m en aci mey- 

veleri ise 1920'lerde ortaya gikmi§tir: Alman milletini Hiristiyanlik oncesi 

pagan kultiiriine dondiirmeyi hedefleyen Naziler giderek giiglenmi§ ve 

1933 yilmda iktidari ele gegirmi§lerdir. Naziler'in en onemli icraatlarm- 

dan biri ise, dini otoritelere kar§i ikinci bir "Kulturkampf" ba§latmak ol- 

mu§tur. Amerikali yorumcu Elbridge Colby, "Nazilerin Katolik Kilisesi'ne 

kar§i yeni bir Kulturkampf ba§latarak rahipleri hapsettiklerini veya go- 



HARyn YAHYA - ADnAn OKtAfY 

revden aldiklarim ve 1870'lerdeki ilk Kulturkampf'dan daha da ileri gide 

rek Protestan kiliselerine de baski yaptiklarim" belirtmektedir.124 

Kisacasi Alman masonlarimn ba§lattigi "toplumu dinden uzakla§ 

tirma" hareketi, tarihin en kanli diktatorliiklerinden biri olan Nazi Impa 

ratorlugu'nun yolunu agrLi§, diinya bu yiizden 55 milyon insamn hayati 

na mal olan II. Diinya Sava§i'na suriiklenmi§tir. 

Naziler iktidara geldiklerinde Bismarck'in Kulturkampf'indan 
daha da sert bir din aleyhtari kampanya ba§lattilar. 
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Italya’da Din Karjiti Hiucadele 

Masonlugun din kar§iti faaliyetinin belirgin oldugu bir diger iilke 

ise Italya idi. 

Italya topraklan iizerinde, 1870 yilma dek, 50k sayida kiigiik devlet 

vardi. Feodalizm doneminin kalmtilari sayilabilecek olan bu kiigiik dev- 

letlerin en onemlilerinden biri ise, merkezi Roma'da bulunan ve Orta Ital- 

ya'nm biiyiik boliimiinii kontrol eden Papa Devleti idi. Fransiz masonlu- 

gunun bir uzantisi olarak kurulan ve 19. yiizyilin ba§mdan itibaren ital¬ 

ya’da etkin olan masonlar ise. Papa Devleti'ni yikmak ve Italya'nm gene- 

linde Kilise otoritesini yok etmek iqin ugra§tilar. The Roman Catholic 

Church and the Craft (Roma Katolik Kilisesi ve Masonluk) adli kitabm ya- 

zari, iistad mason Alec Mellor'a gore, "19. yiizyilin ortasindan sonra Ital- 

yan siyasetinin bir numarali faaliyeti olan Papa'yla miicadele, dogru- 

dan localar tarafmdan yonetildi". 

Masonluk, Italya'daki din kar§iti miicadelesine kendi kontrolii al- 

tmda kurulan bir ba§ka gizli dernek araciligiyla ba§ladi. Dernegin adi 

"Karbonari'ydi. 

Ilk kez 19. yiizyil ba§mda Napoli'de faaliyeti duyulan bu dernegin 

ismi "komiir i§gileri"nden geliyordu. Masonlarm "duvar i§giligi" kavrami- 

m kullanmalari ve sembollerle ifade etmeleri gibi, Karbonari dernegi de 

komiir i§giligi kavrammi benimsemi§ti. Ama dernegin bundan daha fark- 

li amaglari vardi ku§kusuz. Dernek iiyeleri, once Italya'da ardmdan da 

Fransa'da siyasi bir program yiiriitmeyi, Kilise etkisini yok etmeyi, yeni 

bir yonetim kurmayi ve turn toplumsal kurumlari sekiilerle§tirmeyi he- 

defliyordu. 

Masonlugun Karbonari ile baglantisi ise a§ikardi. Masonlar Karbo¬ 

nari derneklerine otomatik olarak iiye oluyor, hem de dernege girdikleri 

anda "iistad" derecesi kazamyorlardi. (Oysa diger Karbonari iiyelerinin 

JL 
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Italyan masonluguna ait bir yayin 

bu dereceye gelmesr uzun bir su- 

regten sonra miimkun oluyor- 

du.) Nitekim Consalvi ve Pacca 

adli iki kardinal, 15 Agustos 

1814'de yaymladiklari Kilise bil- 

dirisiyle, Masonluk ve Karbona- 

ri'yi birlikte hedef alip, sosyo- 

politik kari§iklik ve din dii§man- 

ligi organize etmekle sugladi. 

Karbonari iiyelerinin dii- 

zenledikleri siyasi cinayetler ve 

silahli ayaklanmalar ise bu suq- 

lamayi hakli gikaracak nitelik- 

teydi. 25 Haziran 1817'de Mace¬ 

rate bolgesinde gikan silahli 

ayaklanma, Karbonari tarafmdan 

orgutlenmi§ti. Ama Papa Devle- 

ti'nin giivenlik giigleri tarafmdan bastmldi. Karbonari, 1820'de Ispan- 

ya'da ve Napoli'de, 1821'de ise Piyemonte'deki Kilise ve diizen kar§iti 

devrimci ayaklanmalarm da organizatoriiydu. 

Karbonari'nin masonlar tarafmdan kurulmu§ ve masonluk parale- 

linde faaliyet gostermi§ devrimci bir orgiit oldugu, ansiklopedik kaynak- 

lar tarafmdan dahi kabul edilen bir gergektir. Orgiit, Fransa'da 1830'daki 

Temmuz Devrimi'nden sonra zayiflami§ ve giderek kaybolmu§tur. Ital- 

ya'da ise Guiseppe Mazzini adli bir devrimcinin kurdugu "Gen<j Italya" 

orgiitii ile birle§mi§tir. 

Mazzini, uzun yillar boyu Papa Devleti'ne ve Kiliseye kar§i yiiriit- 

tiigii miicadele ile sonunda Italyan Birligi'ni kuracak olan yiiksek derece- 

li bir masondur. Ateist oldugu bilinmektedir. Kendisine destek olan diger 
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Guiseppe Mazzini ve Count di Cavour: Papa Devleti'ni yikan iki iistad mason 

iki iinlu masonla, yani Guiseppe Garibaldi ve Count di Cavour'la 

birlikte, 1870 yilmda italyan Birligi'ni kurmu§ ve Papa Devleti'ni bugiin- 

kii Vatikan'm smirlarma siki§tirmi§tir. O tarihten sonra da Italya, Musso- 

lini'nin 1920'lerdeki fa§ist diktasma zemin hazirlayacak bir "dinden uzak- 

la§ma" siirecine girmi§tir. 

Kisacasi Mazzini, Garibaldi ve Cavour'un, Avrupa'daki din kar§iti 

miicadelede onemli bir gorev iistlenen iiq onemli lider oldugunu soyleye- 

biliriz. Mazzini, sadece siyasi bir lider olarak degil, aym zamanda bir ide- 

olog olarak da din kar§iti sava§ta rol oynami§tir. Ortaya attigi "her ulusa 

bir devlet" slogani, Avusturya-Macaristan ve Osmanli Imparatorlugu gibi 

50k uluslu imparatorluklarm yikilmasma sebebiyet verecek olan azmlik 

isyanlanmn ate§leyicisi olmu§tur. Mazzini'nin bu slogani, insanlari "din 

karde§ligi" du§iincesinden uzakla§tirarak, soy nedeniyle birbirleriyle qa- 

ti§maya iten, "ofkeli soy koruyuculugu"na (Fetih Suresi, 26) suriikleyen 

bir gagridir. 

Bu gagrinm sahiplerinin birer mason, hem de qok list diizey birer 
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Garibaldi'yi biiyiik bir 
kahraman gibi tasvir eden 
masonik bir propaganda 

i Tl 

mason olmasi ku§kusuz anlamli bir tablodur. 10.000 Famous Freemasons 

(10.000 Unlii Mason) adli loca yayimnda bildirildigine gore, Mazzini 

uzun yillar siiren masonik yiikseli§inin ardmdan, 1867'de Italyan Grand 

Orient Biiyiik Ustadi segilmi§tir. 1949'da Roma'ya dikilen Mazzini heyke- 

linin agili§mda yer alan 3.000 mason da bu buyiik iistadlarmi minnetle an- 

mi§tir. Mazzini'nin sag kolu olan Garibaldi ise, 33. dereceye 1863'te italya 

Siiprem Konseyi'nde ula§mi§, 1864'de ise italya Biiyiik Ustadi segilmi§ bir 

masondur. Amerika'da da bu biiyiik iistadm amsma. New York "vadi"si- 

ne 542. numarayla bagli "Garibaldi" adli bir loca bulunmaktadir. 

RuSYA DAKi ItlASOniK DEVRim GiRi^ilRLERI 

Sadece italya'daki degil, diger pek qok Avrupa iilkesindeki din kar- 

§iti devrimci hareketlerde de masonlugun izini bulmak miimkiindiir. The 

Catholic Encyclopedia, "Fransa, italya, ispanya, Portekiz, Orta ve Giiney 

» 



Rusya'daki masonik darbe giri§imini organize eden masonlar arasinda iinlii 
yazar, Kont Pushkin de yer aliyordu. 

Amerikafdaki devrimci hareketlerde masonik gruplar <jok aktif rol oy- 

nami§tir. Rusya'da da masonluk iilkeyi kaplayan politik bir komploya 

d6nmu§tiir" diye yazmaktadir.125 

Ozellikle Rusya'daki masonik komplonun geli§imi ilgingtir. 
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Masonlugun bu iilkeye giri§i 18. yiizyilm ikinci yarismda olmu§tu. 

Orgiit ozellikle entelektiieller arasmda yayildi. Di§tan yalnizca kultiirel 

bir kuliip gibi goriinmesine kar§m, localarda Avrupa kaynakli din ve yo- 

netim aleyhtari dii§iinceler geli§iyordu. Bunu ilk fark edenler ise Orto- 

doks Kilisesi'ni yoneten rahiplerdi. Rahipler, masonlarm (^ar Rejimini yik- 

mak igin komplo diizenlediklerine dair aldiklari istihbarati, Kilise ile ara- 

si oldukga iyi olan (^ar Alexander'a ilettiler. C^ar bunun iizerine 1822 yilm- 

da bir kanun yaymlayarak iilkedeki tiim mason localarimn kapatildigim 

ve orgiitiin de yasadi§i sayildigim ilan etti. Ancak masonlar yok olmadi- 

lar, yalnizca yeraltma indiler. 

C^ar Alexander, localan yasakladiktan iig yil sonra yakalandigi has- 

talik nedeniyle oldii. Yerine geng (^ar Nicholas gegti. Ancak Nicholas'm 

tahta gikmasi bir dizi geki§me ve entrika sonucunda gergekle§mi§ ve iil- 

kede de ciddi bir kaos ortami dogmu§tu. Bu ortami degerlendirmek iste- 

yen ve rejimi yikmayi hedefleyen "birileri", yeni (^ar'a kar§i bir darbe pla¬ 

nt yaptilar. Ordu iginde 50k sayida yanda§lari vardi. Buna giivenerek 14 

Aralik 1825 sabahi ba§kent St. Petersburg'da devrimci askerler ve onlari 

destekleyen bazi siviller (^ar'm sarayma dogru yiiriiyii§e gegtiler. Devrim- 

ciler ile C^ar'a bagli birlikler arasmda silahli gati§ma gikti ve devrimciler 

yenildi. Bu grup, devrim yapmaya kalktiklan tarihten dolayi "Aralikgilar" 

olarak adlandinldi. Aralikgilar'm liderleri tutuklandi ve 5 tanesi asilarak 

idam edildi. 

"Aralikgilar", masonlardan ba§kasi degildi... Subaylar, entelektiiel- 

ler ve yazarlardan olu§an bu grubun iiyelerinin hepsi, tig yil once C^ar 

Alexander tarafmdan yasaklanmi§ olan localarm iiyeleriydi. Bu devrimci 

masonlar arasmda iinlii yazar Kont Pushkin de yer ally ordu.126 

Aralikgilar'm giri§imi ba§ansizlikla sonuglandi ama masonluk, 

(^ar'i devirme hedefinden vazgegmedi. 19. yiizyilm sonunda ve 20. 

yiizyilm ilk geyreginde Rusya'da orgiitlenen (^arlik aleyhtari gruplarm 
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iginde masonluk her zaman biiyiik rol oynadi. 1917'de gergekle§tirilen §u- 

bat Devrimi'nin lideri olan Alexander Kerensky ve neredeyse turn yakm 

destekgileri masondu.127 Kurdugu hiikiimetin gogunu da masonlar olu§- 

turmaktaydi.128 Kisa siireli Kerensky Hiikumetinin tarihe yaptigi tek "kat- 

ki" ise, iilkeyi Lenin'in onciiliigiindeki Bol§eviklere teslim etmekten ba§ka 

bir §ey olmadi. 

20. Yuzyil ItiAS©nLu6n: Sessiz ve Derihdeii 

Dikkat edilirse buraya kadar inceledigimiz Fransa, Almanya, Italya, 

Rusya gibi iilkelerdeki masonik faaliyetler, masonlugun amacmin bir "dii- 

zen degi§ikligi" oldugunu agikga gostermektedir. Masonluk, dini kurum- 

larm, dini inanglarm ortadan kaldirildigi bir "yeni diizen" kurmayi hedef- 

lemi§, bu amagla da bu iilkelerdeki monar§ileri yikmaya gali§mi§tir. Pek 

50k Avrupa iilkesinde masonluk, din kar§itlanmn bulu§ma yeri olmu§, bu 

bulu§ma yeri 50k kez darbe, ayaklanma, suikast gibi kararlarm almdigi 

merkezlere d6nii§mii§tiir. 1789'daki Biiyiik Fransiz Devrimi'nden 20. yiiz- 

yila kadar uzanan siireg iginde irili ufakli pek 50k devrim, darbe giri§imi, 

ayaklanma, siyasi komplo veya din kar§iti siyasetin ardmda masonlugun 

etkisi vardir. 

Ingiliz tarihgi Michael Howard'a gore, mason localari 19. yiizyilm 

ikinci yansmda gabalanm Avrupa'da kalan iki onemli imparatorlugu, 

Avusturya-Macaristan ve Rus Imparatorluklarim yikmak igin yogunla§- 

tirmi§lar ve bu amaglarma I. Diinya Sava§i ile ula§abilmi§lerdir. 

Bir diger deyi§le, masonluk "mevcut diizeni yikmak" hedefine 20. 

yiizyilm ba§larmda biiyiik olgiide ula§mi§tir. 

Dolayisiyla da 20. yiizyil, artik masonluk iqin bir "diizen yikma" 

yiizyili olmami§tir. Oniinde engel kalmadigim dii§iinen masonluk, siyasi 

komplolarla, devrim hazirliklariyla, ayaklanma ki§kirtmalariyla 

uerasmaktan ziyade, artik kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu 



Masonlar turn dunyayi bir tapinak haline getirme amacindadir. Ama hayal ettikleri 
bu tapinak, ilahi bir dinin degil, humanist bir dinin tapinagidir. "insan" kavraminin 
putlagtirildigi, insanlarin ilahi dinleri tamamen terk ettigi, materyalist ve evrimci felsefenin 
tek dogru sayildigi sapkin bir dunya hayalidir bu. 

Bir masonik metinde masonlugun bu hedefi ve bu amagla duzenlenen garip bir ayin 
§oyle ifade edilir: 

"Bugunkii dinde, yava§ da olsa, guuru tam manasiyla tatmin edebilecek tek ve 
evrensel bir din tegekkiil etmektedir... Bu evrensel dine paralel olarak, bir de dunya 
gorugii olgusunde ahlak kurulacaktir...Boyle bir din insani kainatla birlegtirecektir. 
i§te bu MASONiZMdir. Bu din goniilden gonule kurulacaktir. Kurulan bu dinin mabet- 
leri insanlik mabetleri olacaktir. Bu tapinakta okunan ilahiler, belki de bir insanin 
ruhundan figkiran miizik eserlerinin en soylusu olan Bethowen'in 9. Senfonisi ola¬ 
caktir... 
Mithra Efsanesi'ndeki Boga'nin eti ve kam yerine, ekmek yiyerek ve kirmizi §arap ice- 
rek bu dogu^u kutluyoruz. Komunyonun manasi olan inang birligi yapiyoruz burada 
biz. Yeni bir yilda bu kutsal mucadelemizi §oyle vaftiz edip bitirmek istiyorum: Ek- 
mekten bir parga daha yiyiniz, karde§lerim, bu dinin misyonerleri olan sizler, ekmegi 
payla§an aziz dostlar olsun. Ates yiyerek bir daha §arabinizdan iginiz karde^lerim, 
kan karde§i olmak igin.M (Mason Dergisi, Yil: 29, Sayi. 40-41,1981, s.105-107) 



Masonlarin inandigi ve savundugu 
materyalist-humanist dogma, 20. yuzyilda 
dunyaya buyuk acilar ya§atmi§tir. 55 
milyon insanin hayatina mal olan II. Dunya 
Sava§i'nda yiizii bombayla pargalanmi§ 
olan bu askerin goruntusu, materyalist- 
humanist dogmanin sonuglarmi 
yansitmaktadir. 
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segmi§tir. Masonlugun, materyalizm, hiimanizm ve evrimcilik kavramla- 

nyla ozetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, miizik ve 

her tiirlii popiiler kiiltiir araciyla kitlelere yayilmi§tir. Masonluk bu pro¬ 

paganda sonucunda, ani bir devrimle degil, uzun vadede Ilahi dinleri or- 

tadan kaldirarak turn insanligi kendi felsefesi iginde a§ama a§ama birle§- 

tirmek istemektedir. 

Amerikali bir mason, masonlugun bu yontemini §oyle ozetler: 

"Masonluk <jali§masmi sessiz bir §ekilde yurutiir. Fakat bu ^ali§ma, ok- 

yanusa dogru sessiz bir §ekilde vuran derin bir nehrin i§leyi§i gibi- 

dir."129 

ABD'nin Georgia eyaletinin "Biiyiik Ustad" dereceli masonlarm bi- 

ri olan J. W. Taylor ise, aym konuda §u ilging yorumu yapmaktadir: 

Eski kavramlarm terk edilmesi ve yerine yenilerinin yerle§tirilmesi, her 

zaman diinyamn ilk olarak dikkatini geken algilanabilir sebeplerden kay- 

naklanmaz, daha gok insanlarm zihninde uzun yillardir i§lev goren 

prensiplerin bir toplamidir. Ancak son anda uygun §artlar olu§ur ve elve- 

ri§li bir gevre meydana gelir, o zaman gizli olan gergek hayata aktarilir... 

boylece her insam biiyiik bir ortak hedefe dogru te§vik eder ve biiyiik he- 

deflere varmak igin tiim uluslan sanki hepsi birer insan gibi hareket ettirir. 

i§te masonluk kurumunun, diinyadaki insanoglu iizerindeki etkisi bu 

prensip iizerinde gergekle§mektedir. Sessiz ve gizli olarak gali§ir, ama gok 

yonlii ili§kileri sayesinde toplumun her detayma ve bo§luguna sizar; ma¬ 

sonlugun eserlerini gorenler bu eserlere kar§i hayrete dii§erler, ama 

kaynagmin ne oldugunu bilip soyleyemezler.130 

Chicago Biiyiik Locasi'nm yaymladigi Voice dergisine gore ise, 

"Masonluk sessiz bir §ekilde, fakat kesinlikle ve siirekli olarak insan 

toplumunun harcim in§a etmektedir".131 Soz konusu "harg in§asi", maso- 

nik felsefenin temelleri olan materyalizm, hiimanizm ve Darwinizm'in 

topluma empoze edilmesiyle gergekle§mektedir. 
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Masonlugun bu sessiz ve derinden i§leyen stratejisinin en biiyiik 

ozelligi, bu stratejide gorev alan masonlarm, bunu masonluk adma yap- 

tiklarmi hemen higbir zaman agiklamamalaridir. Farkli kimliklerle, farkli 

sifatlarla, farkli makamlarda gorev yapar, ama masonluk araciligiyla be- 

nimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze ederler. Turk localarmm 

buyiik iistadlarmdan Halil Miilkiis, yillar once kendisiyle yapilan bir ro- 

portajda, bu gergegi §oyle agiklami§tir: 

Masonluk, masonluk olarak ortaya gikip higbir §ey yapmaz. Masonluk bi- 

reyleri yonlendirir, burada yeti§en bireyler, zikir talimi iiretimine katilan 

Masonlar di§ alemde bulunduklari yerlerde, ge§itli seviyelerdeki meslek- 

lerdedirler. Bunlar iiniversitelerdedirler, rektordiirler, bunlar profesordiir- 

ler, bunlar devlet adamidirlar, bakandirlar, doktordurlar, hastane ba§heki- 

midirler, avukattirlar, vs. Bulunduklari yerlerde bu masonlugun talim etti- 

gi fikirleri yaygm bir bigimde topluma aktarma gayreti iginde olurlar.132 

Oysa masonlugun buyiik bir israrla "talim ettigi ve topluma aktar¬ 

ma gayreti iginde oldugu" bu fikirler, onceki boliimlerde inceledigimiz gi- 

bi birer aldatmacadan ba§ka bir §ey degildir. Masonluk, Eski Misir, Eski 

Yunan gibi ge§itli pagan kultiirlerin hurafelerinden kaynak bulan felsefe- 

sini, "akil ve bilim" ambalaji ile siisleyip "talim ettigi ve topluma aktarma 

gayreti iginde oldugu" siirece, hem kendisini hem de insanligi aldatmak- 

tadir. 

Globalle§me gagmda "Global Masonluk"un i§levi budur. 

Bu aldam§m sonuglari ise gok acidir. Masonlugun 18. ve 19. yiizyil 

boyunca surdiirdugii "kitleleri dinsizle§tirme" programi, irkgihk, fa§izm, 

komiinizm gibi kan dokiicii ideolojilerin dogmasma neden olmu§tur. Sos- 

yal Darwinizm'in yayilmasi, insanlari "gati§mak iqin ya§ayan hayvanlara" 

donu§turmii§, bunun kanli sonuglari 19. yiizyilm ikinci yarismda ve 20. 

yiizyilda ortaya gikmi§tir. I. Diinya Sava§i, Darwinist telkinler sonucunda 

sava§i ve kan dokmeyi "biyolojik bir gereklilik" olarak goren Avrupa li- 

S89 
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derlerinin eseridir. Bu sava§ta 10 milyon insan bir hig ugruna oliime gon- 

derilmi§tir. Ardmdan gelen II. Diinya Sava§i, yine masonlugun attigi din- 

sizlik tohumlarimn iirunleri olan fa§izm ve komiinizm gibi totaliter ide- 

olojilerin eseridir ve tam 55 milyon insam yok etmi§tir. 20. yiizyil boyun- 

ca diinyamn dort bir yanma aci veren sava§, gati§ma, zuliim, adaletsizlik, 

somiiru, aglik, ahlaki dejenerasyon gibi belalar, temelde dinsiz felsefe ve 

ideolojilerin uruniidiir. (Ayrmtili bilgi bkz. Harun Yahya, Darwinizm'in 

insanhga Getirdigi Belalar, 2000) 

Kisacasi masonlugun felsefesi gok aci meyveler vermi§tir. Ba§ka 

tiirlii olmasi da du§unulemez, giinkii bu Ilahi bir kuraldir. Tarihte, 

Allah'm dinini reddederek atalarimn dinini, geleneksel hurafelerini tercih 

eden turn pagan kavimler, kendilerini helaka suruklemi§lerdir. Bu pagan- 

larm gagda§ temsilcisi olan masonluk ise, kendisiyle birlikte turn diinya- 

yi helaka dogru siiruklemektedir. 

Ve i§te bu nedenle, insanligi bu felaketten korumak, Bediiizza- 

man'm ifadesiyle "maddiyun ve tabiyyun taununun" (maddecilik ve tabi- 

atgilik hastaligimn) telkinlerini kirmak ve bu yolla kitlelerin imanim kur- 

tarmak gerekmektedir. 
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asonluk son iki yiizyildir insanlarm en gok merak 

ettigi konulardan biri olmu§tur. Orgiitiin kendi igine ka- 

pali, ketum ve mistik atmosferi dogal olarak ilgi gekmi§- 

tir. Bu ilgiyle birlikte masonluga kar§i bir antipati de dogmu§, masonlar 

kendilerini "zararsiz bir hayir kurumu" olarak gostermeye gali§irken, bir 

yandan da orgiit hakkmda birtakim gergek di§i senaryolar igeren fanatik 

bir "mason aleyhtarligi" geli§mi§tir. 

Oysa masonluk gergegi kar§ismda yapilmasi gereken §ey, gozii ka- 

pali bir "mason aleyhtarligi" sergilemek degil, bu orgiitun inandigi ve in- 

sanliga empoze ettigi garpik felsefeyi de§ifre etmek ve giiriitmektir. 

Biiyiik Islam alimi Bediiizzaman Said Nursi, bu felsefenin de§ifre 

edilmesi ve giiriitiilmesi gorevinin ana hatlarmi, tek bir paragrafla §oyle 

agiklamaktadir: 

Materyalist, maddeci felsefesinden gikan nemrudca bir fikir akimi, ahir za- 

manda materyalist felsefe araciligi ile yayilarak kuvvet bulur, Uluhiyeti in- 

kar edecek bir dereceye gelir... 133 

Yani ahir zamanda ortaya gikan materyalist bir fikir akimi Allah'i 

inkar etme derecesine gelecektir. Buna kar§ilik ise, bunun ne kadar biiyiik 
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ve akilsizca bir aldatmaca oldugu oldugu, Allah'm Kuran'da bildirdigi 

iman delillerini gozler online sererek anlatilmalidir. 

I§te masonluga kar§i yapilmasi gereken fikri miicadelenin yolu ve 

yontemi budur. Onemli olan, masonlugun felsefesini gurutmek ve yen- 

mektir. Sessiz ve derinden yiirutulen bir kitle propagandasi ile insanlari 

imandan ve din ahlakmdan uzakla§tiran, onlari materyalist, humanist ve 

Darwinist hurafelere siiriikleyen orgiitun fikri etkisinin yikilmasi son 

derece onemlidir. Fikren yenilen bir felsefenin etkin olamayacagi agiktir. 

Bunu yaparken de insanlara Allah'm varligim, birligini ve dinin hakikati- 

ni en giizel ve en etkili yontemlerle anlatmak, bilimsel gergekler i§igmda 

onlara dogru yolu gostermek gerekmektedir. 

Aslinda bu fikri gali§ma, tek ba§ma "masonluga kar§i miicadele" de 

sayilmaz; giinkii bizzat masonlari da kurtarmayi hedeflemektedir. (Jiinkii 

onlar da aldatilmi§ durumdadirlar. Kuran'da inkarci Ad ve Semud kavmi 

igin bildirilen "Yaptiklanni §eytan siisleyip-^ekici kildi, boylece onlari 

yoldan alikoydu. Oysa onlar gorebilen kimselerdi" (Ankebut Suresi, 38) 

ayeti, masonlarm durumuna da i§aret etmektedir. Amag, masonlar da da- 

hil olmak iizere turn insanlara dogruyu gostermek, onlari yamlgilardan 

kurtarmak olmalidir. 

§unu da belirtmek gerekir ki, masonlarm son iki yiizyildir kendi 

felsefelerinin sozde destekgisi olarak gosterdikleri bilim, onlarm aleyhine 

donmu§ durumdadir. Materyalist diinya g6ru§uniin dayanagi konumun- 

daki evrim teorisi, ozellikle 1970'li yillardan bu yana biiyiik bir gokii§ igin- 

dedir. Fosil kayitlan teorinin iddialanm aqikqa yalanlamakta, canliligm 

detaylarim inceleyen biyokimya tesadiiflerle agiklanamayan muhte§em 

yaratili§ ornekleri ortaya koymakta, genetik kar§ila§tirmalar birbirinin 

atasi gibi sunulan canli tiirlerinin gergekte farkli tiirler oldugunu goster- 

mektedir. Bilim evrim teorisinin gegeesizligini ispatlami§tir ve bu gerge- 

gin artik evrimciler tarafmdan gizlenebilir bir yam da kalmami§tir. 
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Yapilmasi gereken §ey, bilimin ortaya koydugu gergekleri de kullanarak, 

materyalist/ humanist felsefenin gegersizligini kitlelere anlatmaktir. 

Masonluk, yanli§ bir fikri uzun bir zaman boyunca ve etkili pro¬ 

paganda yontemleriyle kitlelere kabul ettirebilmi§tir. Dogruyu anlat- 

mak ve kabul ettirmek ise <jok daha kolaydir. 

Miislumanlar bu gorevi iistlendiklerinde, Allah'm izniyle, "Biz hak- 

ki batilin iistiine firlatmz, o da onun beynini darmadagm eder. Bir de 

bakarsm ki, o, yok olup gitmi§tir" hukmii tecelli edecektir. (Enbiya Sure¬ 

st, 18) 

Ve o zaman, 21. yiizyil, masonlarm umduklari gibi "Global Mason- 

lugun" degil, Islam ahlakimn yiizyili olacaktir. 

"Biz hakki batilin 

iistiine firlatmz, o da onun 

beynini darmadagm eder. 

Bir de bakarsm ki, o, yok 

olup gitmi§tir." 

(Enbiya Suresi, 18) 



EKJjOLUm 

EVRlffl YAniLGISI 

Darwinizm, yani evrim teorisi, yaratili§ gergegini red- 

detmek amaciyla ortaya atilmi§, ancak ba§arili olamami§ 

bilim di§i bir safsatadan ba§ka bir §ey degildir. Canliligm, 

cansiz maddelerden tesadiifen olu§tugunu iddia eden bu teori, evrende 

ve canlilarda qok mucizevi bir diizen bulundugunun bilim tarafmdan is- 

pat edilmesiyle giiriimii§tiir. Boylece Allah'm turn evreni ve canlilari ya- 

ratmi§ oldugu gergegi, bilim tarafmdan da kamtlanmi§tir. Bugiin evrim 

teorisini ayakta tutmak iqin diinya gapmda yiiriitiilen propaganda, sade- 

ce bilimsel gergeklerin garpitilmasma, tarafli yorumlanmasma, bilim go- 

riintiisii altmda soylenen yalanlara ve yapilan sahtekarliklara dayalidir. 

Ancak bu propaganda gergegi gizleyememektedir. Evrim teorisinin 

bilim tarihindeki en biiyiik yamlgi oldugu, son 20-30 yildir bilim diinyasm- 

da giderek daha yiiksek sesle dile getirilmektedir. Ozellikle 1980'lerden 

sonra yapilan ara§tirmalar, Darwinist iddialarm tamamen yanli§ oldugunu 

ortaya koymu§ ve bu gergek pek qok bilim adami tarafmdan dile getirilmi§- 

tir. Ozellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkli alanlardan 

gelen qok sayida bilim adami, Darwinizm'in gegersizligini gormekte, 

canlilarm kokenini artik yaratili§ gergegiyle agiklamaktadirlar. Bugiin bi¬ 

limsel geli§meler, evreni ve tiim canlilari Allah'm yaratmi§ oldugu gergegi- 

ni gozler online sermektedir. 

Evrim teorisinin g6kii§iinii ve yaratili§m delillerini diger pek 50k ga- 

li§mamizda biitiin bilimsel detaylanyla ele aldik ve almaya devam ediyo- 

ruz. Ancak konuyu, ta§idigi biiyiik onem nedeniyle, burada da ozetle- 

mekte yarar vardir. 



DARWin’i Yikah Zorluklar 

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ogreti olmasma 

kar§m, kapsamli olarak 19. yiizyilda ortaya atildi. Teoriyi bilim diinyasi- 

nm giindemine sokan en onemli geli§me, Charles Darwin'in 1859 yilmda 

yaymlanan Turlerin Kokeni adli kitabiydi. Darwin bu kitapta diinya iize- 

rindeki farkli canli tiirlerini Allah'm ayn ayri yarattigi gergegine kar§i qi- 

kiyordu. Darwin'e gore, turn tiirler ortak bir atadan geliyorlardi ve zaman 

iginde kligtik degi§imlerle farklila§mi§lardi. 

Darwin'in teorisi, higbir somut bilimsel bulguya dayanmiyordu; 

kendisinin de kabul ettigi gibi sadece bir "mantik yuriitme" idi. Hatta Dar¬ 

win'in kitabmdaki "Teorinin Zorluklari" ba§likli uzun boliimde itiraf etti¬ 

gi gibi, teori pek 50k onemli soru kar§ismda agik veriyordu. 

Darwin, teorisinin oniindeki zorluklarm geli§en bilim tarafmdan a§i- 

lacagim, yeni bilimsel bulgularm teorisini giiglendirecegini umuyordu. 

Bunu kitabmda sik sik belirtmi§ti. Ancak geli§en bilim, Darwin'in umut- 

larimn tarn aksine, teorinin temel iddialarmi birer birer dayanaksiz birak- 

mi§tir. 

Darwinizm'in bilim kar§ismdaki yenilgisi, iig temel ba§likta incele- 

nebilir: 

1) Teori, hayatm yeryiiziinde ilk kez nasil ortaya giktigim asla agikla- 

yamamaktadir. 

2) Teorinin one siirdiigii "evrim mekanizmalan"nm, gergekte evrim- 

le§tirici bir etkiye sahip oldugunu gosteren higbir bilimsel bulgu yoktur. 

3) Fosil kayitlari, evrim teorisinin ongoriilerinin tarn aksine bir tablo 

ortaya koymaktadir. 

Bu boliimde, bu iiq temel ba§ligi ana hatlan ile inceleyecegiz. 
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A^ilahiayah Ilk BasaHiak: 

Hayatiii KoKEni 

Evrim teorisi, turn canli tiirlerinin, bundan yakla§ik 3.8 milyar yil on¬ 

ce ilkel diinyada ortaya gikan tek bir canli hiicreden geldiklerini iddia et- 

mektedir. Tek bir hiicrenin nasil olup da milyonlarca kompleks canli turii- 

nii olu§turdugu ve eger gergekten bu tiir bir evrim gergekle§mi§se neden 

bunun izlerinin fosil kayitlarmda bulunamadigi, teorinin agiklayamadigi 

sorulardandir. Ancak turn bunlardan once, iddia edilen evrim siirecinin 

ilk basamagi iizerinde durmak gerekir. Sozii edilen o "ilk hiicre" nasil or¬ 

taya gikmi§tir? 

Evrim teorisi, yaratili§i reddettigi, higbir dogaiistii miidahaleyi kabul 

etmedigi igin, o "ilk hiicre"nin, higbir tasarim, plan ve diizenleme olmadan, 

doga kanunlari iginde rastlantisal olarak meydana geldigini iddia eder. Ya- 

ni teoriye gore, cansiz madde tesadiifler sonucunda ortaya canli bir hiicre 

gikarmi§ olmalidir. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlarma aykiri 

bir iddiadir. 

"HaYAT HaYATTAH GeUr” 

Darwin, kitabmda hayatm kokeni konusundan hiq soz etmemi§ti. 

Cmnkii onun donemindeki ilkel bilim anlayi§i, canlilarm 50k basit bir ya- 

piya sahip olduklarmi varsayiyordu. Ortagag'dan beri inamlan "spontane 

jenerasyon" adli teoriye gore, cansiz maddelerin tesadiifen biraraya gelip, 

canli bir varlik olu§turabileceklerine inamliyordu. Bu donemde bocekle- 

rin yemek artiklarmdan, farelerin de bugdaydan olu§tugu yaygm bir dii- 

§iinceydi. Bunu ispatlamak iqin de ilging deneyler yapilmi§ti. Kirli bir pa- 

gavramn iizerine biraz bugday konmu§ ve biraz beklendiginde bu kan- 

§imdan farelerin olu§acagi samlmi§ti. 

Etlerin kurtlanmasi da hayatm cansiz maddelerden tiireyebildigine 

bir delil sayiliyordu. Oysa daha sonra anla§ilacakti ki, etlerin iizerindeki 

kurtlar kendiliklerinden olusmuyorlar, sineklerin eetirip biraktiklari goz- 



le goriilmeyen larvalardan gikiyorlardi. 

Darwin'in Turlerin Kokeni adli kitabim yazdigi donemde ise, bakteri- 

lerin cansiz maddeden olu§abildikleri inanci, bilim diinyasmda yaygm 

bir kabul goriiyordu. 

Oysa Darwin'in kitabimn yaymlanmasmdan be§ yil sonra, iinlii Fran- 

siz biyolog Louis Pasteur, evrime temel olu§turan bu inanci kesin olarak 

giiriittii. Pasteur yaptigi uzun gali§ma ve deneyler sonucunda vardigi so- 

nucu §oyle ozetlemi§ti: "Cansiz maddelerin hayat olu§turabilecegi iddiasi 

artik kesin olarak tarihe g6mulmu§tur."134 

Evrim teorisinin savunuculari, Pasteur'iin bulgularma kar§i uzun su¬ 

re direndiler. Ancak geli§en bilim, canli hiicresinin karma§ik yapisim or- 

taya gikardikga, hayatm kendiliginden olu§abilecegi iddiasimn gegersizli- 

gi daha da agik hale geldi. 

20. YiizYiLDAKi Somifsuz Cabalar 

20. yiizyilda hayatm kokeni konusunu ele alan ilk evrimci, iinlii Rus 

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yillarda ortaya attigi bir- 

takim tezlerle, canli hiicresinin tesadiifen meydana gelebilecegini ispat et- 

meye gali§ti. Ancak bu gali§malar ba§arisizlikla sonuglanacak ve Oparin 

§u itirafi yapmak zorunda kalacakti: "Maalesef hiicrenin kokeni, evrim 

teorisinin tiimiinu i^ine alan en karanlik noktayi olu§turmaktadir." 135 

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatm kokeni konusunu qozii- 

me kavu§turacak deneyler yapmaya gali§tilar. Bu deneylerin en iinliisii, 

Amerikali kimyaci Stanley Miller tarafmdan 1953 yilinda diizenlendi. 

Miller, ilkel diinya atmosferinde oldugunu iddia ettigi gazlari bir deney 

diizeneginde birle§tirerek ve bu kari§ima enerji ekleyerek, proteinlerin 

yapismda kullamlan birkag organik molekiil (aminoasit) sentezledi. 

O yillarda evrim adma onemli bir a§ama gibi tamtilan bu deneyin ge- 

gerli olmadigi ve deneyde kullamlan atmosferin gergek diinya ko§ullarm- 

dan qok farkli oldugu, ilerleyen yillarda ortaya gikacakti. 136 



Uzun siiren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandigi at- 

mosfer ortamimn gergekgi olmadigmi itiraf etti. 137 

Hayatm kokeni sorununu agiklamak iqin 20. yiizyil boyunca yiiriitii- 

len turn evrimci gabalar hep ba§arisizlikla sonuglandi. San Diego Scripps 

Enstitiisii'nden iinlii jeokimyaci Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde 

1998 yilmda yaymlanan bir makalede bu gergegi §oyle kabul eder: 

Bugiin, 20. yiizyili geride birakirken, hala, 20. yiizyila girdigimizde sa- 

hip oldugumuz en biiyiik gozulmemi§ problemle kar§i kar§iyayiz: Ha- 

yat yeryiiziinde nasil ba§ladi? 138 

Hayatin Kokipleks Yapisi 

Evrim teorisinin hayatm kokeni konusunda bu denli biiyuk bir ag- 

maza girmesinin ba§lica nedeni, en basit samlan canli yapilarm bile ina- 

mlmaz derecede karma§ik yapilara sahip olmasidir. Canli hiicresi, insa- 

noglunun yaptigi biitiin teknolojik iiriinlerden daha karma§iktir. Oyle ki 

bugiin diinyamn en geli§mi§ laboratuvarlarmda bile cansiz maddeler bi- 

raraya getirilerek canli bir hiicre iiretilememektedir. 

Bir hiicrenin meydana gelmesi igin gereken §artlar, asla rastlantilarla 

agiklanamayacak kadar fazladir. Hiicrenin en temel yapi ta§i olan protein- 

lerin rastlantisal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir 

protein igin, 10950'de l'dir. Ancak matematikte 1050'de l'den kiigiik olasilik- 

lar pratik olarak "imkansiz" sayilir. Hiicrenin gekirdeginde yer alan ve ge- 

netik bilgiyi saklayan DNA molekiilii ise, inamlmaz bir bilgi bankasidir. 

Insan DNA'smm igerdigi bilginin, eger kagida dokiilmeye kalkilsa, 500'er 

sayfadan olu§an 900 ciltlik bir kiitiiphane olu§turacagi hesaplanmaktadir. 

Bu noktada qok ilging bir ikilem daha vardir: DNA, yalmz birtakim 

ozelle§mi§ proteinlerin (enzimlerin) yardimi ile e§lenebilir. Ama bu en- 

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler dogrultusunda gergekle§ir. 

Birbirine bagimli olduklarmdan, e§lemenin meydana gelebilmesi iqin iki- 

sinin de aym anda var olmalari gerekir. Bu ise, hayatm kendiliginden 
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olu§tugu senaryosunu gikmaza sokmaktadir. San Diego California Uni- 

versitesi'nden iinlii evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi- 

nin Ekim 1994 tarihli sayismda bu gergegi §oyle itiraf eder: 

Son derece kompleks yapilara sahip olan proteinlerin ve niikleik asit- 

lerin (RNA ve DNA) aym yerde ve aym zamanda rastlantisal olarak 

olu§malari a§iri derecede ihtimal di§idir. Ama bunlarm birisi olma- 

dan digerini elde etmek de mumkiin degildir. Dolayisiyla insan, ya- 

§amm kimyasal yollarla ortaya gikmasimn asla mumkiin olmadigi 

sonucuna varmak zorunda kalmaktadir. 139 

Ku§kusuz eger hayatm dogal 

yjK etkenlerle ortaya gikmasi imkansiz 

^ Jk ise, bu durumda hayatm dogaiistii 

__, bir bigimde "yaratildigim" kabul et- 

Vjci mek gerekir. Bu gergek, en temel 

amaci yaratili§i reddetmek olan ev- 

rim teorisini agikga gegersiz kilmak- 

> J IW; tadir. 

Evrim teorisini gegersiz kilan gergekler- 

den bir tanesi, canliligin inamlmaz dere- 

cedeki kompleks yapisidir. Canli hucrele- 

rinin gekirdeginde yer alan DNA moleku- 

lu, bunun bir ornegidir. DNA, dort ayri 

molekulun farkli diziliminden olugan bir 

tur bilgi bankasidir. Bu bilgi bankasinda 

canliyla ilgili biitiin fiziksel ozelliklerin §if- 

releri yer alir. insan DNA'si kagida dokul- 

diigunde, ortaya yaklagik 900 ciltlik bir 

ansiklopedi gikacagi hesaplanmaktadir. 

Elbette boylesine olaganustu bir bilgi, te- 

saduf kavramini kesin bigimde gegersiz 

kilmaktadir. 



EVRimin Hayali mEKAnizmALARi 

Darwin'in teorisini gegersiz kilan ikinci biiyiik nokta, teorinin "evrim 

mekanizmalari" olarak one siirdugu iki kavramm da gergekte higbir ev- 

rimle§tirici giice sahip olmadigimn anla§ilmi§ olmasidir. 

Darwin, ortaya attigi evrim iddiasim tamamen "dogal seleksiyon" 

mekanizmasma baglami§ti. Bu mekanizmaya verdigi onem, kitabimn is- 

minden de agikga anla§iliyordu: Tiirlerin Kokeni, Dogal Seleksiyon Yoluyla... 

Dogal seleksiyon, dogal segme demektir. Dogadaki ya§am miicade- 

lesi iginde, dogal §artlara uygun ve giiglii canlilarm hayatta kalacagi dii- 

§iincesine dayamr. Ornegin yirtici hayvanlar tarafmdan tehdit edilen bir 

geyik siiriisiinde, daha hizli ko§abilen geyikler hayatta kalacaktir. Boyle- 

ce geyik siiriisii, hizli ve giiglii bireylerden olu§acaktir. Ama elbette bu 

mekanizma, geyikleri evrimle§tirmez, onlari ba§ka bir canli tiiriine, orne¬ 

gin atlara d6nii§tiirmez. 

Dolayisiyla dogal seleksiyon mekanizmasi higbir evrimle§tirici giice 

sahip degildir. Darwin de bu gergegin farkmdaydi ve Tiirlerin Kokeni adli 

kitabmda "Faydali degi§iklikler olu§madigi siirece dogal seleksiyon higbir 

§ey yapamaz" demek zorunda kalmi§ti. 140 

LAmARCK'm ETKisi 

Peki bu "faydali degi§iklikler" nasil olu§abilirdi? Darwin, kendi done- 

minin ilkel bilim anlayi§i iginde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevapla- 

maya gali§mi§ti. Darwin'den once ya§ami§ olan Fransiz biyolog Lamarck'a 

gore, canlilar ya§amlan sirasmda gegirdikleri fiziksel degi§iklikleri sonra- 

ki nesle aktariyorlar, nesilden nesile biriken bu ozellikler sonucunda yeni 

tiirler ortaya gikiyordu. Ornegin Lamarck'a gore ziirafalar ceylanlardan tii- 

remi§lerdi, yiiksek agaglarm yapraklarmi yemek igin gabalarken nesilden 

nesile boyunlari uzami§ti. 

Darwin de benzeri ornekler vermi§, ornegin Tiirlerin Kokeni adli kita- 



bmda, yiyecek bulmak iqin suya giren bazi ayi- 

larm zamanla balinalara donu§tugunu iddia 

etmi§ti. 141 

Ama Mendel'in ke§fettigi ve 20.yiizyilda 

geli§en genetik bilimiyle kesinle§en kalitim ka- 

nunlari, kazanilmi§ ozelliklerin sonraki nesil- 

lere aktarilmasi efsanesini kesin olarak yikti. 

Boylece dogal seleksiyon "tek ba§ma" ve dola- 

yisiyla tumiiyle etkisiz bir mekanizma olarak 

kalmi§ oluyordu. 

riEO-DARWinizm ve Uhitasyoiilar 

Darwinistler ise bu duruma bir goziim bulabilmek igin 1930'lann 

sonlarmda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygm ismiyle neo-Dar- 

winizm'i ortaya attilar. Neo-Darwinizm, dogal seleksiyonun yanma "fay- 

dali degi§iklik sebebi" olarak mutasyonlari, yani canlilann genlerinde 

radyasyon gibi di§ etkiler ya da kopyalama hatalari sonucunda olu§an bo- 

zulmalari ekledi. 

Bugiin de hala diinyada evrim adma gegerliligini koruyan model 

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryiizunde bulunan milyonlarca canli tiiru- 

niin, bu canlilann, kulak, goz, akciger, kanat gibi sayisiz kompleks organ- 

larimn "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayali bir siireg sonu¬ 

cunda olu§tugunu iddia etmektedir. Ama teoriyi garesiz birakan agik bir 

bilimsel gergek vardir: Mutasyonlar canlilan geli§tirmezler, aksine her 

zaman iqin canlilara zarar verirler. 

Bunun nedeni gok basittir: DNA 50k kompleks bir diizene sahiptir. 

Bu molekiil iizerinde olu§an herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir. 

Amerikali genetikgi B. G. Ranganathan bunu §oyle agiklar: 

Mutasyonlar kiigiik, rasgele ve zararlidirlar. Qok ender olarak meyda- 

na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu ug ozellik, mutasyonla- 

rm evrimsel bir geli§me meydana getiremeyecegini gosterir. Zaten 
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yiiksek derecede ozelle§mi§ bir organizmada meydana gelebilecek 

rastlantisal bir degi§im, ya etkisiz olacaktir ya da zararli. Bir kol saatin- 

de meydana gelecek rasgele bir degi§im kol saatini geli§tirmeyecektir. 

Ona biiyiik ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacak¬ 

tir. Bir deprem bir §ehri geli§tirmez, ona yikim getirir.142 

Nitekim bugiine kadar higbir yararli, yani genetik bilgiyi geli§tiren 

mutasyon ornegi gozlemlenmedi. Turn mutasyonlarm zararli oldugu go- 

ruldii. Anla§ildi ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmasi" olarak goster- 

digi mutasyonlar, gergekte canlilan sadece tahrip eden, sakat birakan ge¬ 

netik olaylardir. (Insanlarda mutasyonun en sik goriilen etkisi de kanser- 

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmasi" olamaz. Do- 

gal seleksiyon ise, Darwin'in de kabul ettigi gibi, "tek ba§ma higbir §ey ya- 

pamaz." Bu gergek bizlere dogada higbir "evrim mekanizmasi" olmadigi- 

m gostermektedir. Evrim mekanizmasi olmadigma gore de, evrim denen 

hayali siireg ya§anmi§ olamaz. 

Rastgele mutasyonlar insanla- 
ra ve diger turn canlilara her 
zaman igin zarar verirler. Re- 
simlerde goriilen Cernobil ka- 
zasinin sonuglari, mutasyon- 
larin etkilerini gormek agisin- 
dan ibret vericidir. r- 

www.ecn.cz/pnvate/c10/ ... www.tmia.com/xtrarosebud.html www.adiccp.org/imagery/medical-aid.html 
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FosiL Kayitlari: Ara Forirlardaii Eser Yok 

Evrim teorisinin iddia ettigi senaryonun ya§anmami§ oldugunun en 

agik gostergesi ise fosil kayitlaridir. 

Evrim teorisine gore biitiin canlilar birbirlerinden tiiremi§lerdir. On- 

ceden var olan bir canli tiirii, zamanla bir digerine donii§mii§ ve biitun 

tiirler bu §ekilde ortaya gikmi§lardir. Teoriye gore bu d6nii§iim yiiz mil- 

yonlarca yil siiren uzun bir zaman dilimini kapsami§ ve kademe kademe 

ilerlemi§tir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun d6nii§iim siireci iginde sayisiz "ara 

tiirler"in olu§mu§ ve ya§ami§ olmalari gerekir. 

Ornegin gegmi§te, balik ozelliklerini ta§imalarma ragmen, bir yan- 

dan da bazi siiriingen ozellikleri kazanmi§ olan yari balik-yan siiriingen 

canlilar ya§ami§ olmalidir. Ya da siiriingen ozelliklerini ta§irken, bir yan- 

dan da bazi ku§ ozellikleri kazanmi§ siiriingen-ku§lar ortaya gikmi§ olma¬ 

lidir. Bunlar, bir gegi§ siirecinde olduklan igin de, sakat, eksik, kusurlu 

canlilar olmalidir. Evrimciler gegmi§te ya§ami§ olduklarma inandiklari bu 

teorik yaratiklara Mara-ge^i§ formu" adim verirler. 

Eger gergekten bu tiir canlilar gegmi§te ya§ami§larsa bunlarm sayila- 

rmm ve ge§itlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmasi gerekir. Ve bu 

ucube canlilarm kalmtilarma mutlaka fosil kayitlarmda rastlanmasi gere¬ 

kir. Darwin, Tiirlerin Kokeni'nde bunu §oyle agiklami§tir: 

Eger teorim dogruysa, tiirleri birbirine baglayan sayisiz ara-gegi§ qe- 

§itleri mutlaka ya§ami§ olmalidir... Bunlarm ya§ami§ olduklarimn 

kamtlari da sadece fosil kalmtilari arasmda bulunabilir.143 

DARWin’in Yikilah Uirutlari 

Ancak 19. yiizyilm ortasmdan bu yana diinyamn dort bir yamnda 

hummali fosil ara§tirmalari yapildigi halde bu ara gegi§ formlarma rastla- 

namami§tir. Yapilan kazilarda ve ara§tirmalarda elde edilen biitiin bulgu- 

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlilarm yeryiiziinde birdenbire. 



eksiksiz ve kusursuz bir bigimde ortaya giktiklarmi gostermi§tir. 

Unlii ingiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol- 

masina kar§m bu gergegi §oyle itiraf eder: 

Sorunumuz §udur: Fosil kayitlarmi detayli olarak inceledigimizde, 

tiirler ya da smiflar seviyesinde olsun, siirekli olarak aym gergekle 

kar§ila§iriz; kademeli evrimle geli§en degil, aniden yeryuziinde olu- 

§an gruplar goriiriiz. 144 

Yani fosil kayitlarmda, turn canli tiirleri, aralarmda higbir gegi§ for- 

mu olmadan eksiksiz bigimleriyle aniden ortaya gikmaktadirlar. Bu, Dar- 

win'in ongorulerinin tam aksidir. Dahasi, bu canli tiirlerinin yaratildikla- 

rmi gosteren 50k giiglii bir delildir. (^iinkii bir canli tiiriiniin, kendisinden 

evrimle§tigi higbir atasi olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya 51k- 

masimn tek agiklamasi, o tiiriin yaratilmi§ olmasidir. Bu gergek, iinlii ev¬ 

rimci Biyolog Douglas Futuyma tarafmdan da kabul edilir: 

Yaratili§ ve evrim, ya§ayan canlilarm kokeni hakkmda yapilabilecek 

yegane iki agiklamadir. Canlilar diinya iizerinde ya tamamen miikem- 

mel ve eksiksiz bir bigimde ortaya gikmi§lardir ya da boyle olmami§- 

tir. Eger boyle olmadiysa, bir degi§im siireci sayesinde kendilerinden 

once var olan bazi canli tiirlerinden evrimle§erek meydana gelmi§ ol- 

malidirlar. Ama eger eksiksiz ve miikemmel bir bigimde ortaya 51k- 

mi§larsa, o halde sonsuz giig sahibi bir akil tarafmdan yaratilmi§ olma- 

lari gerekir.145 

Fosiller ise, canlilarm yeryuziinde eksiksiz ve mukemmel bir bigim- 

de ortaya giktiklarim gostermektedir. Yani "tiirlerin kokeni", Darwinfin 

sandigimn aksine, evrim degil yaratili§tir. 

insAnm EvRiihi Hiasali 

Evrim teorisini savunanlarm en 50k giindeme getirdikleri konu, in- 

samn kokeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugiin ya§ayan 

modern insamn maymunsu birtakim yaratiklardan geldigini varsayar. 4- 
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5 milyon yil once ba§ladigi varsayilan bu siiregte, modern insan ile atala- 

ri arasmda bazi "ara form'larm ya§adigi iddia edilir. Gergekte tumiiyle 

hayali olan bu senaryoda dort temel "kategori" sayilir: 

1- Australopithecus 

2- Homo habilis 

3- Homo erectus 

4- Homo sapiens 

Evrimciler, insanlarm sozde ilk maymunsu atalarma "giiney may- 

munu" anlamma gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlilar ger- 

gekte soyu tiikenmi§ bir maymun turiinden ba§ka bir §ey degildir. Lord 

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi Ingiltere ve ABD'den diin- 

yaca iinlu iki anatomistin Australopithecus ornekleri iizerinde yaptiklari 

gok geni§ kapsamli gali§malar, bu canlilarm sadece soyu tiikenmi§ bir 

maymun tiirune ait olduklarmi ve insanlarla higbir benzerlik ta§imadik- 

larmi gostermi§tir. 146 

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasim da, "homo" yani in¬ 

san olarak simflandirirlar. Iddiaya gore homo serisindeki canlilar, Austra- 

lopithecuslar'dan daha geli§mi§lerdir. Evrimciler, bu farkli canlilara ait fo- 

silleri ardi ardma dizerek hayali bir evrim §emasi olu§tururlar. Bu §ema 

hayalidir, giinkii gergekte bu farkli smiflarm arasmda evrimsel bir ili§ki 

oldugu asla ispatlanamami§tir. Evrim teorisinin 20. yiizyildaki en onemli 

savunucularmdan biri olan Ernst Mayr,'Homo sapiens'e uzanan zincir ger- 

gekte kayiptir” diyerek bunu kabul eder. 147 

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa¬ 

piens " siralamasim yazarken, bu tiirlerin her birinin, bir sonrakinin atasi 

oldugu izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlarm son bulgulari, 

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'nn dunya'nm farkli bolgele- 

rinde aym donemlerde ya§adiklarmi gostermektedir. 148 

Dahasi Homo erectus smiflamasma ait insanlarm bir bolumii qok 

modern zamanlara kadar ya§ami§lar. Homo sapiens neandertalensis ve 

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aym ortamda yan yana bulun- 

mu§lardir. 149 



Evrim yanlisi gazete ve dergilerde gikan haberlerde usttekine benzer hayali "ilkel" insanla- 
rin resimleri siklikla kullamlir. Bu hayali resimlere dayanarak olusturulan haberlerdeki tek 
kaynak, yazan kisilerin hayal gucudur. Ancak evrim bilim kar§isinda o kadar 90k yenilgi al- 
mi§tir ki artik bilimsel dergilerde evrimle ilgili haberlere daha az rastlamr olmustur. 

Bu ise elbette bu simflarm birbirlerinin atalari olduklan iddiasmm 

gegersizligini agikga ortaya koymaktadir. Harvard Universitesi paleonto- 

loglarmdan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasma kar§m, 

Darwinist teorinin iqine girdigi bu gikmazi §oyle agiklar: 

Eger birbiri ile paralel bir bigimde ya§ayan iiq farkli hominid (insa- 

nimsi) gizgisi varsa, o halde bizim soy agacimiza ne oldu? Agiktir ki, 

bunlarm biri digerinden gelmi§ olamaz. Dahasi, biri digeriyle kar§i- 

la§tinldigmda evrimsel bir geli§me trendi gostermemektedirler. 150 

Kisacasi, medyada ya da ders kitaplarmda yer alan hayali birtakim 

"yan maymun, yari insan" canlilarm gizimleriyle, yani sirf propaganda 

yoluyla ayakta tutulmaya gali§ilan insamn evrimi senary osu, higbir bilim¬ 

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yillar inceleyen, ozellikle Australopithecus fosilleri 
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uzerinde 15 yil ara§tirma yapan Ingiltere'nin en unlii ve saygm bilim 

adamlarmdan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasma ragmen, orta- 

da maymunsu canlilardan insana uzanan gergek bir soy agaci olmadigi 

sonucuna varmi§tir. 

Zuckerman bir de ilging bir "bilim skalasi" yapmi§tir. Bilimsel olarak 

kabul ettigi bilgi dallarmdan, bilim di§i olarak kabul ettigi bilgi dallarma 

kadar bir yelpaze olu§turmu§tur. Zuckerman'm bu tablosuna gore en "bi- 

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallari kimya ve fiziktir. Yelpa- 

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel- 

pazenin en ucunda, yani en "bilim di§i" sayilan kisimda ise, Zuckerman'a 

gore, telepati, altmci his gibi "duyum otesi algilama" kavramlari ve bir de 

"insamn evrimi" vardir! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu §oyle agiklar: 

Objektif gergekligin alamndan gikip da, biyolojik bilim olarak varsa- 

yilan bu alanlara -yani duyum otesi algilamaya ve insamn fosil tari- 

hinin yorumlanmasma- girdigimizde, evrim teorisine inanan bir 

kimse iqin her§eyin miimkun oldugunu goriiruz. Oyle ki teorilerine 

kesinlikle inanan bu kimselerin geli§kili bazi yargilari aym anda ka¬ 

bul etmeleri bile miimkundur. 151 

I§te insamn evrimi masali da, teorilerine korii koriine inanan birta- 

kim insanlarm bulduklari bazi fosilleri on yargili bir bigimde yorumlama- 

larmdan ibarettir. 

DARWin Forirulu! 

§imdiye kadar ele aldigimiz tiim teknik delillerin yamnda, isterseniz 

evrimcilerin nasil sagma bir inam§a sahip olduklarmi bir de gocuklarm bi¬ 

le anlayabilecegi kadar agik bir ornekle ozetleyelim. 

Evrim teorisi canliligm tesadiifen olu§tugunu iddia etmektedir. Do- 

layisiyla bu iddiaya gore cansiz ve §uursuz atomlar biraraya gelerek once 

hiicreyi olu§turmu§lardir ve sonrasmda aym atomlar bir §ekilde diger 

canlilari ve insam meydana getirmi§lerdir. §imdi du§iinelim; canliligm 

yapita§i olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge- 



tirdigimizde bir yigm olu§ur. Bu atom yigim, hangi i§lemden gegirilirse 

gegirilsin, tek bir canli olu§turamaz. Isterseniz bu konuda bir "deney" ta- 

sarlayalim ve evrimcilerin aslmda savunduklari, ama yiiksek sesle dile 

getiremedikleri iddiayi onlar adma "Darwin Formiilu” adiyla inceleyelim: 

Evrimciler, 50k sayida biiyiik varilin iqine canliligm yapismda bulu- 

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden 

bol miktarda koysunlar. Hatta normal §artlarda bulunmayan ancak bu ka- 

n§imm iginde bulunmasim gerekli gordiikleri malzemeleri de bu varillere 

eklesinler. Kari§imlarm igine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar 

da (bir tekinin bile rastlantisal olu§ma ihtimali 10'950 olan) protein doldur- 

sunlar. Bu kari§imlara istedikleri oranda isi ve nem versinler. Bunlan iste¬ 

dikleri geli§mi§ cihazlarla kari§tirsmlar. Varillerin ba§ma da diinyamn on- 

de gelen bilim adamlarmi koysunlar. Bu uzmanlar babadan ogula, ku§ak- 

tan ku§aga aktararak nobetle§e milyarlarca, hatta trilyonlarca sene siirekli 

varillerin ba§mda beklesinler. Bir canlmin olu§masi igin hangi §artlarm var 

olmasi gerektigine inamliyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne 

yaparlarsa yapsmlar o varillerden kesinlikle bir canli gikartamazlar. Ziira- 

falan, aslanlari, arilan, kanaryalan, bulbiilleri, papaganlari, atlan, yunus- 

lari, giilleri, orkideleri, zambaklan, karanfilleri, muzlari, portakallari, el- 

malari, hurmalari, domatesleri, kavunlan, karpuzlan, incirleri, zeytinleri, 

uziimleri, §eftalileri, tavus ku§larim, siiliinleri, renk renk kelebekleri ve 

bunlar gibi milyonlarca canli tiiriinden higbirini olu§turamazlar. Degil bu- 

rada birkagim saydigimiz bu canli varliklari, bunlarm tek bir hiicresini bi¬ 

le elde edemezler. 

Kisacasi, bilingsiz atomlar biraraya gelerek hiicreyi olu§turamazlar. 

Sonra yeni bir karar vererek bir hiicreyi ikiye boliip, sonra art arda ba§ka 

kararlar alip, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hiicre yapisim 

bu mikroskop altmda izleyen profesorleri olu§turamazlar. Madde, ancak 

Allahhn iistiin yaratmasiyla hayat bulur. 

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykiri bir 
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safsatadir. Evrimcilerin ortaya attigi iddialar iizerinde biraz bile dii§iin- 

mek, ustteki ornekte oldugu gibi, bu gergegi agikga gosterir. 

G©Z VE KULAKTAKi TEKIIOLOji 

Evrim teorisinin kesinlikle agiklama getiremeyecegi bir diger konu 

ise goz ve kulaktaki iistiin algilama kalitesidir. 

Gozle ilgili konuya gegmeden once "Nasil goriiriiz?" sorusuna kisa- 

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen i§mlar, gozde retinaya ters olarak dii- 

§er. Bu i§mlar, buradaki hiicreler tarafmdan elektrik sinyallerine donii§tii- 

riiliir ve beynin arka kismmdaki gorme merkezi denilen kiigiiciik bir nok- 

taya ula§ir. Bu elektrik sinyalleri bir dizi i§lemden sonra beyindeki bu 

merkezde goriintu olarak algilanir. Bu bilgiden sonra §imdi du§iinelim: 

Beyin i§iga kapalidir. Yani beynin iqi kapkaranliktir, i§ik beynin bulun- 

dugu yere kadar giremez. Goriintu merkezi denilen yer kapkaranlik, i§igm 

asla ula§madigi, belki de hig kar§ila§madigimz kadar karanlik bir yerdir. 

Ancak siz bu zifiri karanlikta i§ikli, pinl piril bir diinyayi seyretmektesiniz. 

Ustelik bu o kadar net ve kaliteli bir goruntiidiir ki 21. yiizyil tekno- 

lojisi bile her tiirlii imkana ragmen bu netligi saglayamami§tir. Ornegin §u 

anda okudugunuz kitaba, kitabi tutan ellerinize bakm, sonra ba§mizi kal- 

dirm ve gevrenize bakm. §u anda gordiigiinuz netlik ve kalitedeki bu go- 

riintiiyu ba§ka bir yerde gordiiniiz mii? Bu kadar net bir goruntiiyii size 

diinyamn bir numarali televizyon §irketinin iirettigi en geli§mi§ televiz- 

yon ekram dahi veremez. 100 yildir binlerce miihendis bu netlige ula§ma- 

ya gali§maktadir. Bunun igin fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, ara§tir- 

malar yapilmakta, planlar ve tasarimlar geli§tirilmektedir. Yine bir TV ek- 

ranma bakm, bir de §u anda elinizde tuttugunuz bu kitaba. Arada biiyiik 

bir netlik ve kalite farki oldugunu goreceksiniz. Ustelik, TV ekram size iki 

boyutlu bir goriintii gosterir, oysa siz iiq boyutlu, derinlikli bir perspekti- 

fi izlemektesiniz. 

Uzun yillardir on binlerce miihendis iig boyutlu TV yapmaya, goziin 



GLOBAL FtiASOriLUK 

gorme kalitesine ula§maya gali§maktadirlar. Evet, iig boyutlu bir televiz- 

yon sistemi yapabildiler ama onu da gozliik takmadan iiq boyutlu gor- 

mek miimkiin degil, kaldi ki bu suni bir iig boyuttur. Arka taraf daha bu- 

lamk, on taraf ise kagittan dekor gibi durur. Higbir zaman goziin gordii- 

gii kadar net ve kaliteli bir goriintii olu§maz. Kamerada da, televizyonda 

da mutlaka goriintii kaybi meydana gelir. 

I§te evrimciler, bu kaliteli ve net goriintiiyii olu§turan mekanizmamn 

tesadiifen olu§tugunu iddia etmektedirler. §imdi biri size, odamzda duran 

televizyon tesadiifler sonucunda olu§tu, atomlar biraraya geldi ve bu go¬ 

riintii olu§turan aleti meydana getirdi dese ne du§unursiiniiz? Binlerce ki- 

§inin biraraya gelip yapamadigim §uursuz atomlar nasil yapsm? 

Goziin gordiigiinden daha ilkel olan bir goriintiiyii olu§turan alet te¬ 

sadiifen olu§amiyorsa, goziin ve goziin gordiigii goriintiiniin de tesadii¬ 

fen olu§amayacagi 50k agiktir. Aym durum kulak igin de gegerlidir. Di§ 

kulak, gevredeki sesleri kulak kepgesi vasitasiyla toplayip orta kulaga ile- 

tir; orta kulak aldigi ses titre§imlerini giiglendirerek iq kulaga aktarir; iq 

kulak da bu titre§imleri elektrik sinyallerine donii§tiirerek beyne gonde- 

rir. Aynen gormede oldugu gibi duyma i§lemi de beyindeki duyma mer- 

kezinde gergekle§ir. 

Gozdeki durum kulak igin de gegerlidir, yani beyin, i§ik gibi sese de 

kapalidir, ses gegirmez. Dolayisiyla di§ansi ne kadar giiriiltiilii de olsa 

beynin iqi tamamen sessizdir. Buna ragmen en net sesler beyinde algila- 

mr. Ses gegirmeyen beyninizde bir orkestramn senfonilerini dinlersiniz, 

kalabalik bir ortamm tiim giiriiltiisiinii duyarsmiz. Ama o anda hassas bir 

cihazla beyninizin igindeki ses diizeyi olgiilse, burada keskin bir sessizli- 

gin hakim oldugu goriilecektir. 

Net bir goriintii elde edebilmek iimidiyle teknoloji nasil kullamliyor- 

sa, ses iqin de aym gabalar onlarca yildir siirdiiriilmektedir. Ses kayit ci- 

hazlari, miizik setleri, birgok elektronik alet, sesi algilayan miizik sistem- 

leri bu gali§malardan bazilandir. Ancak, tiim teknolojiye, bu teknolojide 

calisan binlerce miihendise ve uzmana ragmen kulagm olusturdugu net- 



lik ve kalitede bir sese ula§ilamami§tir. En biiyiik miizik sistemi §irketinin 

urettigi en kaliteli miizik setini dii§iiniin. Sesi kaydettiginde mutlaka se- 

sin bir kismi kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit olu§ur veya miizik 

setini agtigmizda daha miizik ba§lamadan bir cizirti mutlaka duyarsmiz. 

Ancak insan viicudundaki teknolojinin iiriinii olan sesler son derece net 

ve kusursuzdur. Bir insan kulagi, higbir zaman miizik setinde oldugu gi- 

bi cizirtili veya parazitli algilamaz; ses ne ise tarn ve net bir bigimde onu 

algilar. Bu durum, insan yaratildigi giinden bu yana boyledir. 

§imdiye kadar insanoglunun yaptigi higbir goriintii ve ses cihazi, 

goz ve kulak kadar hassas ve ba§arili birer algilayici olamami§tir. 

Ancak gorme ve i§itme olaymda, tiim bunlarm otesinde, qok biiyiik 

bir gergek daha vardir. 

BEVnin i$inDE Goreii ve 

Duvah §uur Kims AiTTiR? 

Beynin iginde, i§il i§il renkli bir diinyayi seyreden, senfonileri, ku§la- 

rm civiltilarim dinleyen, giilii koklayan kimdir? 

Insamn gozlerinden, kulaklarmdan, burnundan gelen uyarilar, elekt- 

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla- 

rmda bu goriintiiniin beyinde nasil olu§tuguna dair birgok detay okursu- 

nuz. Ancak, bu konu hakkmdaki en onemli gergege higbir yerde rastlaya- 

mazsmiz: Beyinde, bu elektrik sinyallerini goriintii, ses, koku ve his ola¬ 

rak algilayan kimdir? Beynin iginde goze, kulaga, burna ihtiyag duyma- 

dan tiim bunlan algilayan bir §uur bulunmaktadir. Bu §uur kime aittir? 

Elbette bu §uur beyni olu§turan sinirler, yag tabakasi ve sinir hiicre- 

lerine ait degildir. I§te bu yiizden, her§eyin maddeden ibaret oldugunu 

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara higbir cevap verememek- 

tedirler. (Jiinkii bu §uur, Allah'm yaratmi§ oldugu ruhtur. Ruh, goriintii- 

yii seyretmek igin goze, sesi duymak iqin kulaga ihtiyag duymaz. Bunla¬ 

rm da otesinde dii§iinmek igin beyne ihtiyag duymaz. 
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Bu agik ve ilmi gergegi okuyan her insamn, beynin igindeki birkag 

santimetrekupliik, kapkaranlik mekana turn kainati tig boyutlu, renkli, 

golgeli ve i§ikli olarak sigdiran yuce Allah'i du§uniip, O'ndan korkup, 

O'na sigmmasi gerekir. 

RS 

Hiateryalist BiR iruwif 

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla 

agikga geli§en bir iddia oldugunu gostermektedir. Teorinin hayatm koke- 

ni hakkmdaki iddiasi bilime aykiridir, one siirdugu evrim mekanizmala- 

rmm higbir evrimle§tirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdigi ara 

formlarm ya§amadiklarmi gostermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te¬ 

orisinin bilime aykiri bir dii§iince olarak bir kenara atilmasi gerekir. Nite- 

kim tarih boyunca diinya merkezli evren modeli gibi pek 50k du§unce, bi- 

limin giindeminden gikanlmi§tir. Ama evrim teorisi israrla bilimin gun- 

deminde tutulmaktadir. Hatta bazi insanlar teorinin ele§tirilmesini "bili¬ 

me saldiri" olarak gostermeye bile gali§maktadirlar. Peki neden?.. 

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazi gevreler igin, kendisinden 

asla vazgegilemeyecek dogmatik bir inam§ olu§udur. Bu gevreler, mater- 

yalist felsefeye korii koriine baglidirlar ve Darwinizm'i de dogaya getiri- 

lebilecek yegane materyalist agiklama oldugu igin benimsemektedirler. 

Bazen bunu agikga itiraf da ederler. Harvard Universitesi'nden iinlii 

bir genetikgi ve aym zamanda onde gelen bir evrimci olan Richard Le- 

wontin, "once materyalist, sonra bilim adami" oldugunu §oyle itiraf et- 

mektedir: 

Bizim materyalizme bir inancimiz var, 'a priori' (onceden kabul edil- 

mi§, dogru varsayilmi§) bir inang bu. Bizi diinyaya materyalist bir 

agiklama getirmeye zorlayan §ey, bilimin yontemleri ve kurallari de- 

gil. Aksine, materyalizme olan 'a priori' bagliligimiz nedeniyle, dun¬ 

yaya materyalist bir agiklama getiren ara§tirma yontemlerini ve kav- 

ramlan kurguluyoruz. Materyalizm mutlak dogru olduguna gore 
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Bu sozler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye baglilik ugruna ya§a- 

tilan bir dogma oldugunun agik ifadeleridir. Bu dogma, maddeden ba§ka 

higbir varlik olmadigim varsayar. Bu nedenle de cansiz, bilingsiz madde- 

nin, hayati yarattigma inamr. Milyonlarca farkli canli tiiriiniin; ornegin 

ku§larm, baliklarm, ziirafalarm, kaplanlarm, boceklerin, agaglarm, gigek- 

lerin, balinalarm ve insanlarm maddenin kendi igindeki etkile§imlerle, 

yani yagan yagmurla, gakan §im§ekle, cansiz maddenin iginden olu§tugu- 

nu kabul eder. Gergekte ise bu, hem akla hem bilime aykiri bir kabuldiir. 

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "Ilahi bir agiklamamn sahneye gir- 

memesi" igin, bu kabulii savunmaya devam etmektedirler. 

Canlilarm kokenine materyalist bir on yargi ile bakmayan insanlar 

ise, §u agik gergegi goreceklerdir: Tiim canlilar, iistiin bir giig, bilgi ve ak¬ 

la sahip olan bir Yaraticimn eseridirler. Yaratici, tiim evreni yoktan var 

eden, en kusursuz bigimde diizenleyen ve tiim canlilari yaratip §ekillen- 

diren Allah'tir. 

Evrihi TEORisi DiinVA TARiHinin 

En ETKiLi Buyusudur 

Burada §unu da belirtmek gerekir ki, on yargisiz, higbir ideolojinin 

etkisi altmda kalmadan, sadece aklim ve mantigim kullanan her insan, bi- 

lim ve medeniyetten uzak toplumlarm hurafelerini andiran evrim teorisi- 

nin inamlmasi imkansiz bir iddia oldugunu kolaylikla anlayacaktir. 

Yukarida da belirtildigi gibi, evrim teorisine inananlar, biiyiik bir va- 

rilin igine birgok atomu, molekiilii, cansiz maddeyi dolduran ve bunlarm 

kari§immdan zaman iginde dii§iinen, akleden, bulu§lar yapan profesorle- 

rin, iiniversite ogrencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlarimn, 

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatgilarm, bunun yam sira ceylan- 

larm, limon agaglarimn, karanfillerin gikacagma inanmaktadirlar. Ustelik, 

bu sagma iddiaya inananlar bilim adamlari, profesorler, kiiltiirlii, egitimli 

insanlardir. Bu nedenle evrim teorisi igin "diinya tarihinin en biiyiik ve en 
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etkili biiyiisii" ifadesini kullanmak yerinde olacaktir. (^iinkii, diinya tari- 

hinde insanlarm bu derece aklim ba§mdan alan, akil ve mantikla dii§iin- 

melerine imkan tammayan, gozlerinin online sanki bir perde gekip 50k 

agik olan gergekleri gormelerine engel olan bir ba§ka inang veya iddia da- 

ha yoktur. Bu, eski Misirlilarm Giine§ Tanrisi Ra'ya, Afrikali bazi kabilele- 

rin totemlere, Sebe halkimn Giine§'e tapmasmdan, Hz. Ibrahim'in kavmi- 

nin elleri ile yaptiklari putlara, Hz. Musa'nm kavminin altmdan yaptikla- 

n buzagiya tapmalarmdan 50k daha vahim ve akil almaz bir korliiktiir. 

Gergekte bu durum, Allah'm Kuran'da i§aret ettigi bir akilsizliktir. Allah, 

bazi insanlarm anlayi§larmm kapanacagim ve gergekleri gormekten aciz 

duruma dii§eceklerini birgok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazi- 

lari §oyledir: 

§iiphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar i^in fark 

etmez; inanmazlar. Allah, onlann kalplerini ve kulaklanni miihur- 

lemi§tir; gozlerinin iizerinde perdeler vardir. Ve biiyiik azab onla- 

radir. (Bakara Suresi, 6-7) 

... Kalbleri vardir bununla kavrayip-anlamazlar, gozleri vardir bu- 

nunla gormezler, kulaklan vardir bununla i§itmezler. Bunlar hay- 

vanlar gibidir, hatta daha a§agiliktirlar. I§te bunlar gafil olanlardir. 

(Araf Suresi, 179) 

Allah bir ba§ka ayetinde ise, bu insanlarm mucizeler gorseler bile 

inanmayacak kadar biiyiilendiklerini §oyle bildirmektedir: 

Onlann iizerlerine gokyiiziinden bir kapi a^sak, ordan yukan yiikselseler 

de, mutlaka: "Gozlerimiz dondiiriildii, belki biz biiyiilenmi§ bir toplulu- 

guz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15) 

Bu kadar geni§ bir kitlenin iizerinde bu biiyiiniin etkili olmasi, insan¬ 

larm gergeklerden bu kadar uzak tutulmalari ve 150 yildir bu biiyuniin bo- 

zulmamasi ise, kelimelerle anlatilamayacak kadar hayret verici bir durum- 

dur. (^linkli, bir veya birkag insamn imkansiz senaryolara, sagmalik ve 

mantiksizliklarla dolu iddialara inanmalari anlasilabilir. Ancak dlinyamn 

j 
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dort bir yamndaki insanlarm, §uursuz ve cansiz atomlarm ani bir kararla 

biraraya gelip; olaganustii bir organizasyon, disiplin, akil ve §uur gosterip 

kusursuz bir sistemle i§leyen evreni, canlilik igin uygun olan her tiirlu 

ozellige sahip olan Diinya gezegenini ve sayisiz kompleks sistemle dona- 

tilmi§ canlilan meydana getirdigine inanmasimn, "buyii"den ba§ka bir 

agiklamasi yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarci felsefenin savunucusu olan bazi 

kimselerin, yaptiklari biiyiilerle insanlari etkilediklerini Hz. Musa ve Fi- 

ravun arasmda gegen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira- 

vun'a hak dini anlattigmda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin buyiicu- 

leri" ile insanlarm toplandigi bir yerde kar§ila§masim soyler. Hz. Musa, 

buyiiciilerle kar§ila§tigmda, biiyiiculere once onlarm marifetlerini sergile- 

melerini emreder. Bu olaym anlatildigi ayetler §oyledir: 

(Musa:) ”Siz atm” dedi. (Asalarim) ativerince, insanlarm gozlerini biiyii- 

leyiverdiler, onlan deh§ete dii§iirdiiler ve (ortaya) biiyiik bir sihir getir- 

mi§ oldular. (Araf Suresi, 116) 

Goruldiigu gibi Firavun'un biiyuculeri yaptiklari "aldatmacalar'la - 

Hz. Musa ve ona inananlar di§mda- insanlarm hepsini buyiileyebilmi§ler- 

dir. Ancak, onlarm attiklarma kar§ilik Hz. Musa'nm ortaya koydugu delil, 

onlarm bu buyiisunu, ayetteki ifadeyle "uydurduklarmi yutmu§" yani etki- 

siz kilmi§tir: 

Biz de Musa’ya: ’’Asani firlativer" diye vahyettik. (O da firlativerince) bir 

de baktilar ki, o biitiin uydurduklarmi derleyip-toparlayip yutuyor. Boy- 

lece hak yerini buldu, onlarm biitiin yapmakta olduklan ge^ersiz kaldi. 

Orada yenilmi§ oldular ve kii^iik dii§mii§ler olarak tersyiiz ^evrildiler. 

(Araf Suresi, 117-119) 

Ayette de bildirildigi gibi, daha once insanlari buyiileyerek etkileyen 

bu ki§ilerin yaptiklarimn bir sahtekarlik oldugunun anla§ilmasi ile, soz ko- 

nusu insanlar kiigiik dii§mii§lerdir. Guniimiizde de bir buyiiniin etkisiyle, 

bilimsellik kilifi altmda son derece sagma iddialara inanan ve bunlan sa- 
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vunmaya hayatlarmi adayanlar, eger bu iddialardan vazgegmezlerse ger- 

gekler tam anlamiyla agiga giktigmda ve "biiyii bozuldugunda" kiigiik du- 

ruma dii§eceklerdir. Nitekim, yakla§ik 60 ya§ma kadar evrimi savunan ve 

ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gergekleri goren Malcolm 

Muggeridge evrim teorisinin yakm gelecekte dii§ecegi durumu §oyle 

agiklamaktadir: 

Ben kendim, evrim teorisinin, ozellikle uygulandigi alanlarda, ge- 

lecegin tarih kitaplarmdaki en biiyiik espri malzemelerinden biri 

olacagma ikna oldum. Gelecek ku§ak, bu kadar giiriik ve belirsiz bir 

hipotezin inamlmaz bir saflikla kabul edilmesini hayretle kar§ilaya- 

caktir.153 

Bu gelecek, uzakta degildir aksine qok yakm bir gelecekte insanlar "te- 

sadiifler"in ilah olamayacaklarmi anlayacaklar ve evrim teorisi diinya tari- 

hinin en biiyiik aldatmacasi ve en §iddetli buyiisii olarak tammlanacaktir. 

Bu §iddetli biiyii, biiyuk bir hizla diinyamn dort bir yamnda insanlarm iize- 

rinden kalkmaya ba§lami§tir. Evrim aldatmacasimn sirrim ogrenen birgok 

insan, bu aldatmacaya nasil kandigim hayret ve §a§kmlikla dii§unmektedir. 

C£)edi[er kU ’’gen viicesin, bize dffrettifjinden 

ba$ka bizim (tip6ir bif< imiz vole. 

0erpekten gen, Fier^evi biten, hiikiim ve 

Fiikmet sabibi otansin.” 

{Qakara guresi, 32) 
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