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YYAAZZAARR  vvee  EESSEERRLLEERR‹‹

HHAAKKKKIINNDDAA

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Anka-
ra'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-
mü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel
ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, ya-
zar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve
Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya

koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-

lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevril-
mifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden
iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Ha-
run ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitapla-
r›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembo-
lik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in
Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül
enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek
çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak

susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok
büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n
mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› ola-

rak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef,

Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle
insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-
mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk et-
mek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve

sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-
mektir.



Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,
Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaris-
tan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Fran-
s›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça,
Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kulla-
n›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Dani-
markaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›n-
dan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman et-
mesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen
her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n
fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütüle-
mezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n,
art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak sa-
vunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savuna-
caklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya
Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ya-
zar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile
olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi ka-
zanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤la-
yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet ol-
du¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meydana
getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› ge-
nel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kur-
tarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde
edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve
samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyet-
lerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fik-
ren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p
yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i
zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir
biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüz-
y›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mut-
lulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.







Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
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● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin

her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden

Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dola-

y›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-

metin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma im-

kan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular,

Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmek-

tedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekil-

de aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan

rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar"

deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplar-

da anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet orta-

m› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okuma-

lar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bu-

lunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güç-

lüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okun-

mas›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu saye-

de kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu ki-

tapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zen-

gin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mu-

kaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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u kitab›m›zda dünyan›n en gizli örgütlenmelerinden

biri olan masonlu¤un felsefesinin temeli incelenmekte,

masonik ayinlerin, ritüellerin, bat›l inan›fllar›n hangi

temele dayand›¤› gözler önüne serilmektedir. Yap›lan

araflt›rmalar, Yahudi inan›fl›nda önemli bir yeri olan

Kabala'n›n, masonik inan›fl ve uygulamalarda da önem tafl›d›¤›n› göster-

mektedir. Ancak bu kitapta -konuyla ilgili di¤er kitaplar›m›zda oldu¤u gi-

bi-, masonlar›n kendi kaynaklar›nda yer alan ifadelere, araflt›rmac›lar›n ve

tarihçilerin tespitlerine ve çeflitli belgelere dayan›larak ortaya konulan bilgi-

leri de¤erlendirirken önemli bir gerçe¤in hat›rlat›lmas›nda fayda vard›r:

Masonlu¤un Kabala içinde yer alan baz› bilgileri kendi amaçlar› do¤rultu-

sunda yorumlayarak bu bilgilere yanl›fl anlamlar yüklemeleri, onlar›n ken-

di ön yarg›lar›ndan ve bak›fl aç›lar›n›n yanl›fll›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

Masonlar›n söz konusu bat›l yorumlar›ndan, Yahudi inan›fl ve uygulamala-

r› sorumlu de¤ildir. Dolay›s›yla, masonluk ve Kabala ö¤retisi aras›ndaki

ba¤lant› ele al›n›rken yap›lan elefltiriler de Yahudilik inan›fl›na de¤idir.

‹branice'de "almak, kabul etmek" anlamlar›na gelen Kabala, Yahudi

inan›fl›n›n temel kitaplar›ndan biridir. Yahudi inan›fl›na göre, Tevrat bir Ya-

hudi'nin hayat›n› nas›l yaflamas› gerekti¤ini, uymas› gereken kurallar› ve

ahlaki de¤erleri, sak›nmas› gereken haramlar› ö¤retirken, Kabala da inançl›

Yahudilerin manevi konularda derinleflmesine vesile olan bir eserdir. Kaba-

la e¤itimini ancak 40 yafl›n› aflm›fl, Tevrat ve Talmud (Yahudilerin bir di¤er

temel kitab›) e¤itimini tamamlam›fl kifliler alabilir. Kabala'da, hak dine uy-

gun baz› bilgiler oldu¤u gibi, zaman içinde tahrif edilmifl oldu¤u aç›kça gö-

rülen anlat›mlar da yer almaktad›r. 
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Kabala'n›n içinde yer alan baz› sembolik anlat›mlar, tarih boyunca bir-

tak›m insanlar›n Kabala'ya farkl› anlamlar yüklemelerine neden olmufltur.

Bunlardan en bilineni, Kabala'yla u¤raflanlar›n büyüyle u¤raflt›klar› iddi-

as›d›r. Tarihte büyücülük gibi sapk›nl›kla u¤raflan baz› kimselerin Kaba-

la'yla yak›ndan ilgili olduklar› do¤rudur, ancak bu Kabala'n›n tamamen bir

tür büyü kitab› gibi alg›lanmas›na neden olmamal›d›r. Bu iddian›n ortaya

ç›kmas›n›n temel nedenlerinden biri, önde gelen Yahudi hahamlar›n Kaba-

la'n›n içinde yer alan bilgileri halk›n genelinden sakl› tutmalar›d›r. Bu du-

rum, di¤er toplumlarda flüpheye ve farkl› yorumlara neden olmufltur. Ka-

bala'n›n geneline hakim olan semboller de bu flüpheyi pekifltirmifltir. Söz

konusu flüphenin yayg›nlaflmas›na neden olan unsurlardan biri de, -özel-

likle 13. yüzy›ldan itibaren- baz› Yahudilerin de Kabala'da birtak›m s›rlar

bulundu¤unu, bu s›rlar›n bekledikleri Mesih'in geliflini h›zland›raca¤›n›,

kendilerine sözde Tevrat'ta vaad edilen kutsal topraklar› kazand›raca¤›n›

iddia etmeleri ve bu düflünceleri öne sürerek taraftar toplamalar›d›r. Ma-

sonlar da baz› Yahudiler aras›nda yayg›nlaflan bu düflünceyle hareket et-

mifl, Kabala'da yer alan baz› sembolleri ve gizli anlamlar tafl›d›¤› varsay›-

lan bilgileri kullanarak kendi bat›l sistemlerini dünyaya hakim k›labilecek-

leri yan›lg›s›na kap›lm›fllard›r. 

Elbette bu hatal› yorumlar, bu hatal› yorumlara dayanarak hareket

eden bir k›s›m Yahudilerin davran›fllar› ve masonlar›n gizli planlar›, tüm

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

de baz› inan›fl ve uygulamalar› bozulmaya u¤ram›flsa da- Allah'›n Ku-

ran'da Kitap Ehli olarak bildirdi¤i, Hz. ‹brahim'e, Hz. Süleyman'a, Hz. Da-

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

gönderilmifl tüm mübarek peygamberlere itaat eden, Allah'a iman eden,

hak dinde yer alan ahlaki de¤erlere sahip bir topluluktur. Müslümanlar›n

Yahudilere bak›fl aç›s› da Kuran ahlak›na ve Peygamber Efendimiz (sav)'in

sünnetine uygun olarak merhamet, flefkat ve hoflgörüye dayal›d›r. Nitekim

bir Kuran ayetinde, Müslümanlar›n Kitap Ehli'ne davetlerinin nas›l olmas›

gerekti¤i flöyle bildirilmifltir:  

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran›zda müflterek bir kelimeye gelin.

Allah'tan baflkas›na kulluk etmeyelim, O'na hiçbir fleyi ortak koflmayal›m

ve Allah'› b›rak›p bir k›sm›m›z (di¤er) bir k›sm›m›z› Rabler edinmeyelim.

(Al-i ‹mran Suresi, 64)
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u kitapta, materyalist felsefeye dayal› mevcut dünya

sisteminin en büyük mimar› olan, ancak bu kimli¤ini

perde arkas›nda tutan mason örgütünü inceleyece¤iz.

Kitab›m›z›n bu ilk cildi, masonlu¤un felsefesini gözler

önüne sermekte ve bu felsefeyi önce Bat› dünyas›na,

sonra da dünyan›n di¤er medeniyetlerine nas›l yerlefltirdi¤ini göstermek-

tedir. ‹kinci ciltte, masonlu¤un günümüzdeki uluslararas› örgütlenmesi

ve faaliyetleri, üçüncü ciltte ise Türkiye içindeki gizli faaliyetleri ortaya

konacakt›r. Türkiye'deki "Sabetayc›" örgütlenmenin yap›s›, masonlar ile

ortak faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten önemli isimlerin listeleri, yine

üçüncü cildin konular› aras›nda yer almaktad›r.

Elinizdeki ciltte incelenen konu, "masonlu¤un din ahlak›na karfl›

verdi¤i mücadelenin tarihi" olarak da özetlenebilir. Kitab›n ilerleyen bö-

lümlerinde, Avrupa'y› din ahlak›ndan uzaklaflt›ran, bunun yerine mater-

yalist felsefenin hakimiyeti alt›nda yeni bir düzen kuran ve sonra da bu
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düzeni Avrupa d›fl›ndaki di¤er co¤rafyalara ihraç etmeye kalkan mason-

lu¤un gerçek hikayesi anlat›lacakt›r. Masonlu¤un bu düzeni kurmak ve

korumak için hangi yöntemleri kulland›¤› da ortaya ç›kar›lacakt›r.

Dahas›, masonlu¤un gerçek felsefesi gözler önüne serilecektir. Ma-

sonlar›n, "insan sevgisi", "ak›l ve bilim yolu" gibi olumlu kavramlarla ka-

mufle etmeyi amaçlad›klar› din ahlak›na uygun olmayan felsefeleri aç›k-

lanacak, bunun geçersizli¤i ve gerçek kökenleri üzerinde durulacakt›r.

Masonlu¤un ateist, materyalist ve Darwinist felsefe-

si incelenirken, masonlar›n kendi kaynaklar›ndan

al›nt›lara da yer verilmifltir. Bu al›nt›larda ve ma-

sonlar›n bat›l inan›fllar›nda, Allah, peygamber-

ler, melekler, kutsal kitaplar ve din ahlak›

hakk›ndaki sayg›ya uygun olmayan ifadele-

re, masonlu¤un gerçek yüzünü gösteren bi-

rer delil olmalar› nedeniyle yer verilmifltir.

Söz konusu tüm ifadelerden Allah'›, mübarek

elçilerini, melekleri, kutsal kitaplar› ve tüm ma-

nevi de¤erleri tenzih ederiz. 
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--II--

TTAAPPIINNAAKKÇÇIILLAARR''DDAANN  

EESSKK‹‹  MMIISSIIRR''AA

HHaaççll››llaarr

asonlu¤un tarihini inceleyen uzmanlar›n ço¤unun

ortak görüflü, örgütün tarihinin Haçl› Seferleri'ne kadar

uzand›¤›d›r. Elbette ki masonluk resmi olarak 18. yüzy›-

l›n bafllar›nda ‹ngiltere'de kurulmufl ve tan›mlanm›flt›r, ama asl›nda örgü-

tün arka plan›, belirtti¤imiz gibi Haçl› Seferleri'ne, yani 12. yüzy›la dayan-

maktad›r. Bu eski hikayenin odak noktas› ise, "Tap›nak fiövalyeleri"

(Templar Knights) veya k›saca "Tap›nakç›lar" (Templars) olarak bilinen bir

Haçl› tarikat›d›r. 

Elinizdeki kitaptan 6 y›l önce yay›nlanan Yeni Masonik Düzen adl›

kitab›m›zda Tap›nakç›lar'›n hikayesini oldukça ayr›nt›l› biçimde incele-

mifltik. Bu nedenle burada bu uzun hikayeyi özetleyerek geçece¤iz. An-

cak masonlu¤un fikri kökenini, dünyaya getirdi¤i fikri etkiyi daha

`     `     



detayl› olarak analiz edecek, "Global Masonlu¤un" anlam›n› keflfedece¤iz. 

Haçl› Seferleri her ne kadar H›ristiyan inanc›n›n bir ürünü olarak

anlafl›lsa da, asl›nda temeli maddi ç›karlara dayanan savafllard›r. Avru-

pa'n›n büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde yaflad›¤› bir devirde, Do-

¤u'nun ve özellikle de Ortado¤u'daki Müslümanlar›n refah ve zenginli¤i,

Avrupal›lar› cezbetmifltir. Bu motivasyonun, H›ristiyanl›¤›n dini sembol-

leriyle süslenmesi sonucunda, dini görünümlü, fakat gerçekte dünyevi

amaçlara yönelik bir "Haçl›" düflüncesi do¤mufltur. H›ristiyanlar›n daha

önceki devirlerde temelde bar›flç› bir siyaset izlerken, ani bir dönüflle sa-

vaflç›l›¤a e¤ilim göstermelerinin nedeni budur. 

Haçl› Seferleri'ni bafllatan kifli, Papa II. Urban'd›. 1095 y›l›nda topla-

d›¤› Clermon Konseyi ile, o zamana kadar H›ristiyan dünyas›nda hakim

olan bar›flç›l doktrini de¤ifltirdi ve "kutsal topraklar›n Müslümanlar›n
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elinden kurtar›lmas› amac›yla" bir kutsal savafl ça¤r›s›nda bulundu. Ar-

d›ndan, hem profesyonel savaflç›lar›n hem de on binlerce s›radan insan›n

kat›ld›¤› dev bir "Haçl› Ordusu" olufltu.

Tarihçiler Papa II. Urban'›n bu girifliminde, kendisine rakip olan bir

di¤er papa aday›n› gölgede b›rakabilme iste¤inin rol oynad›¤›n› düflünür-

ler. Papa'n›n ça¤r›s›na heyecanla tabi olan Avrupal› krallar, prensler, aris-

tokratlar veya di¤er insanlar da asl›nda temelde dünyevi niyetlerle bu sa-

vafl ça¤r›s›n› kabullenmifllerdi. "Frans›z flövalyeleri daha fazla toprak um-

mufl, ‹talyan tacirleri Do¤u Avrupa limanlar›nda ticareti büyütmeyi hayal

etmifl... çok say›daki yoksul insan, sadece normal yaflamlar›n›n zorlukla-

r›ndan kaçabilmek için sefere kat›lm›flt›."1 Nitekim bu aç gözlü kitle, yol

boyunca pek çok Müslüman› -ve hatta Yahudiyi- s›rf "alt›n ve mücevher

bulma" hayaliyle öldürdü. Hatta Haçl›lar, öldürdükleri insanlar›n kar›nla-

r›n› deflerek, "ölmeden önce yuttuklar›na" inand›klar› alt›n ve de¤erli tafl-

lar› araflt›r›yorlard›. Haçl›lar›n maddi h›rs› o kadar büyüktü ki, VI. Haçl›

Seferi'nde H›ristiyan Konstantinapolis'i (yani ‹stanbul'u) dahi ya¤mala-

maktan çekinmemifller, Ayasofya'daki H›ristiyan fresklerinin alt›n kapla-

malar›n› sökmüfllerdi. 

‹flte kendilerine "Haçl›lar" denen bu güruh, pek çok yeri yak›p-y›k-

t›ktan, pek çok Müslüman› k›l›çtan geçirdikten sonra 1099 y›l›nda Ku-

düs'e vard›. Yaklafl›k 5 hafta süren uzun bir kuflatman›n ard›ndan flehir

düfltü ve Haçl›lar kente girdiler. Bir tarihçinin ifadesiyle "Bulduklar› tüm

Araplar› ve Türkleri öldürdüler... Erkek veya kad›n, hepsini katletti-

ler."2 Haçl›lardan biri, Raymund of Aguiles, bu vahfleti "övünerek" flöyle

anlat›yordu:

Görülmeye de¤er harika sahneler gerçekleflti. Adamlar›m›z›n baz›lar› -ki

bunlar en merhametlileriydi- düflmanlar›n kafalar›n› kesiyorlard›. Di¤erle-

ri onlar› oklarla vurup düflürdüler, baz›lar› ise onlar› canl› canl› atefle ata-

rak daha uzun sürede öldürüp iflkence yapt›lar. fiehrin sokaklar›, kesilmifl
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kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki, yolda bunlara tak›l›p düflme-

den yürümek zor hale gelmiflti. Ama bütün bunlar, Süleyman Tap›na¤›'nda

yap›lanlar›n yan›nda hafif kal›yordu. Orada ne mi oldu? E¤er size gerçek-

leri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En az›ndan flunu söyle-

yeyim ki, Süleyman Tap›na¤›'nda akan kanlar›n yüksekli¤i, adamlar›m›-

z›n dizlerinin boyunu afl›yordu.3

Haçl› Ordusu Kudüs'te iki gün içinde yaklafl›k 40 bin Müslüman›

üstte anlat›lan yöntemlerle vahflice öldürdü.4 Haçl›lar, Kudüs'ü kendileri-

ne baflkent yapt›lar ve s›n›rlar› Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir

Latin Krall›¤› kurdular. 

Bu tarihten sonra Haçl›lar›n Ortado¤u'da tutunabilme mücadelesi

bafllad›. Kurduklar› devleti ayakta tutabilmek için örgütlenmeleri gereki-

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

ruldu. Bu tarikatlar›n üyeleri, Avrupa'dan Filistin'e göç edip, burada bir
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tür manast›r hayat› yafl›yor, bir yandan da Müslümanlara karfl› savaflmak

üzere askeri e¤itim görüyorlard›. 

‹flte bu tarikatlardan biri, di¤erlerinden farkl› bir yol tuttu. Ve tari-

hin ak›fl›na etki edecek bir de¤iflim yaflad›. Bu tarikat, "Tap›nakç›lar" tari-

kat›yd›.

TTaapp››nnaakkçç››llaarr

Tap›nakç›lar ya da tam ad›yla "‹sa'n›n ve Süleyman Tap›na¤›'n›n Fa-

kir Askerleri" adl› tarikat 1119 y›l›nda, yani Kudüs'ün Haçl›lar taraf›ndan

ele geçirilmesinden yaklafl›k 20 y›l sonra kuruldu. Tarikat› kuranlar,

Hugues de Payens ve Godfrey de Saint-Omer adl› iki Frans›z flövalyesiy-

di. ‹lk baflta 9 kifliden oluflan tarikat giderek büyüdü. Kendilerine "Süley-

man Tap›na¤›" ile ilgili bir isim verilmesinin nedeni, üs olarak seçtikleri

yerin, Hz. Süleyman'›n infla ettirdi¤i mabedin bulundu¤una inan›lan tap›-

nak tepesi olmas›yd›. Bu yer ayn› zamanda Mescid-i Aksa'n›n da bulun-

du¤u yerdi. 

Tap›nakç›lar kendilerini "yoksul askerler" olarak tan›mlam›fllard›,
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ancak k›sa sürede zenginlefltiler. Avrupa'dan Filistin'e gelen H›ristiyan

hac›lar›n yolculuklar› tamamen bu tarikat›n kontrolündeydi ve hac›lar-

dan toplad›klar› paralarla büyük bir servetin sahibi oldular. Dahas›, ilk

kez "bankac›l›k" benzeri bir çek-senet sistemi kurdular. Hatta BBC yorum-

cular› Michael Baigent ve Richard Leigh'e göre bir tür Ortaça¤ kapitaliz-

mi oluflturmufllar ve inançlar›na ayk›r› oldu¤u halde faiz iflleterek "mo-

dern bankac›l›¤a öncülük" etmifllerdi.5

Tap›nakç›lar Müslümanlara karfl› yürütülen Haçl› sald›r›lar›n›n ve

katliamlar›n›n da bafl sorumlular›ndand›. Nitekim bu nedenle, Haçl› Or-

dular›'n› 1187 y›l›ndaki H›ttin Savafl›'nda yenilgiye u¤ratan ve ard›ndan

Kudüs'ü kurtaran büyük ‹slam kumandan› Selahaddin Eyyubi, H›risti-

yanlar›n büyük bölümünü ba¤›fllamas›na ra¤men, Tap›nakç›lar'› iflledik-

leri katliamlara bir karfl›l›k olmak üzere idam ettirmiflti. Kudüs'ü kaybet-

melerine ve pek çok kay›p vermelerine ra¤men Tap›nakç›lar varl›klar›n›

sürdürdüler. Filistin'deki H›ristiyan varl›klar›n›n giderek küçülmesine

ra¤men, Avrupa'daki güçlerini art›rarak baflta Fransa olmak üzere pek

çok Avrupa ülkesinde "devlet içinde devlet" oldular. 

Bu siyasi güç, kuflkusuz Avrupa'daki krallar› rahats›z ediyordu. An-

cak sadece krallar› de¤il, ayn› zamanda din adamlar›n› da rahats›z eden

bir baflka özelli¤i daha vard› Tap›nakç›lar'›n: Tarikat›n giderek H›ristiyan

inanc›ndan koptu¤u, Kudüs'teki varl›¤› s›ras›nda garip baz› mistik ö¤re-

tiler benimsedi¤i, bu ö¤retiler gere¤ince tuhaf ayinler düzenledi¤i söylen-

tileri yay›l›yordu. 

Sonunda 1307 y›l›nda, Fransa Kral› Philippe le Bel ve Papa V. Cle-

ment'in ortak bir karar› ile tarikat hakk›nda tutuklama karar› ç›kt›. Tap›-

nakç›lar'›n bir k›sm› kaçmay› baflard›ysa da ço¤u yakaland›. Bunun ard›n-

dan uzun bir sorgu ve yarg› dönemi bafllad›. Ve ço¤u, gerçekten "sapk›n"

olduklar›n›, H›ristiyan inanc›n› terk ettiklerini, ayinlerinde Hz. ‹sa'ya ha-

karetler ettiklerini kabul ettiler. Sonunda, Tap›nakç›lar'›n "büyük üstad"
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ad›n› verdikleri liderleri, en baflta da en büyük üstad Jacques de Molay,

1314 y›l›nda Kilise ve Kral'›n onay› ile idam edildiler. Ço¤u hapse mah-

kum edildi. Tarikat da¤›t›ld› ve resmi olarak tarihten silindi. 

Ancak tarikat›n "resmi" olarak yok olmas›, fiilen gerçekten yok ol-

du¤u anlam›na gelmiyordu. Öncelikle, 1307 y›l›ndaki ani tutuklama s›ra-

s›nda Tap›nakç›lar'›n bir k›sm› kaç›p izlerini kaybettirmeyi baflarm›fllard›.

Çeflitli tarihsel kay›tlarla da desteklenen bir teze göre, bu kaçak Tap›nak-

ç›lar'›n önemli bir bölümü, 14. yüzy›l Avrupas›'nda Katolik Kilisesi'nin

otoritesini tan›mayan yegane Krall›¤a, yani ‹skoçya'ya s›¤›nd›lar. ‹skoç

Kral› Robert Bruce'un himayesi alt›nda yeniden örgütlendiler. Bir süre

sonra da, varl›klar›n› sürdürmek için iyi bir kamuflaj yöntemi buldular:
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Ortaça¤'da Britanya Adas›ndaki en önemli "sivil toplum örgütü" olan

duvarc› loncalar›na s›zd›lar ve bir süre sonra da bu loncalar› tamamen ele

geçirdiler.6

Duvarc› loncalar›, modern ça¤›n bafllar›nda adlar›n› de¤ifltirdiler ve

"mason localar›"na dönüfltüler. (Mason kelimesinin sözlük anlam›, "du-

varc› ustas›"d›r.) Masonlu¤un en eski kolu olan ‹skoç Riti ise, 14. yüzy›l›n

bafl›nda ‹skoçya'ya s›¤›nan Tap›nakç›lar'dan miras kalm›flt›. Nitekim ‹s-

koç Riti'nin en üst derecelerine verilen isimler, Tap›nakç› tarikat›nda as›r-

lar önce flövalyelere verilen ünvanlard›. Bugün de hala öyledir. 

K›sacas›, Tap›nakç›lar yok olmam›fllar ve sahip olduklar› sapk›n fel-

sefe, inanç ve ritüelleri masonluk çat›s› alt›nda sürdürmüfllerdir. Bu tez,

bugün mason ya da mason olmayan pek çok Bat›l› tarihçi taraf›ndan da

kabul görür. Tezi ispatlayan çok say›da tarihsel kan›t vard›r. Yeni Masonik
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Düzen adl› kitab›m›zda bu kan›tlar detayl› ola-

rak incelenmifltir. 

Masonlu¤un kökeninin Tap›nakç›lar'a

dayand›¤› tezi, Türk masonlar›n›n kendi üyele-

rine mahsus olarak yay›nlad›klar› dergilerde

de s›k s›k belirtilir. Masonlar, bu konuda ol-

dukça aç›k sözlüdürler. Türk masonlar›n kendi

üyelerine mahsus yay›nlar›ndan biri olan Mi-

mar Sinan dergisinde, Tap›nakç› (Templier) ta-

rikat› ile masonluk aras›ndaki iliflki flöyle aç›k-

lanmaktad›r:

Kilise'nin bask›s›yla, Fransa K›ral›'n›n, 1312 y›l›nda,

Templier Tarikat›n› kapatmas› ve mallar›n› Kudüs'teki Saint Jean flövalye-

lerine vermesi ile Templier'lerin etkinli¤i ortadan kalkmad›. Bunlar›n

büyük bir ço¤unlu¤u o zaman çal›flmakta olan Avrupa'daki mason loca-

lar›na s›¤›nd›lar. Templier'lerin baflkan› Mabeignac ise çevresindeki bir

gurup Templier ile, ‹skoç duvarc›s› k›l›¤›nda ve Mac Benach takma ad›yla

‹skoçya'ya s›¤›nd›. ‹skoç k›ral› Robert Bruce onlar› çok iyi karfl›lad› ve ‹s-

koçya'daki mason localar› üzerinde büyük bir etkinli¤e sahip olmalar›-

n› sa¤lad›, bunun sonucunda, ‹skoç localar› hem mesleki hem de düflünsel

aç›dan büyük bir aflama kazand›lar. Mac Benach sözcü¤ü bugün bile ma-

sonlarca sayg› ile kullan›l›r. Templier miras›n›n sahibi ‹skoç Masonlar›,

Fransa'ya çok y›llar sonra bu miras› iade ettiler ve bugün ‹skoç usulü ola-

rak bilinen ritin temelini Fransa'da att›lar.7 

Yine Mimar Sinan dergisinde Tap›nakç›lar ile masonluk aras›ndaki

iliflki konusunda pek çok bilgi verilir. "Tampliyeler ve Hürmasonlar" bafl-

l›kl› bir makalede "Tampliye tarikat› tekris törenini içeren ritüeller, gü-

nümüzdeki mason ritüellerinin benzeridir" denmektedir.8 Yine ayn› ma-

kaleye göre, "Tampliye tarikat› üyeleri birbirlerine, ayn› masonlukta ol-
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du¤u gibi, kardeflim derler."9 Yaz›n›n sonuç k›s-

m›nda ise flöyle denmektedir:

… Tampliye tarikat› ve masonluk kurumu bir-

birlerini belirgin ölçüde etkilemifllerdir. Hatta,

korporasyonlar›n ritüelleri adeta Tampliye'ler-

den kopye edilmifl denilecek kadar benzerdir.

Bu itibarla, masonlar›n kendilerini büyük öl-

çekte Tampliye'lerle özdefllefltirdikleri ve asl›n-

da özgün gibi görünen masonik ezoterizm

(gizlilik) içinde önemli boyutlarda Tampliye

miras› oldu¤u belirtilebilir. Özet olarak, arafl-

t›rman›n bafll›¤›nda belirtildi¤i gibi, masonik

kralî sanat ve inisiyatik-ezoterik çizginin bafllang›ç noktas› Tampliye'le-

rin, son noktas› da Hürmasonlar›n olarak kabul edilebilir.10

Sonuçta, masonlu¤un kökeninin Tap›nakç› tarikat›na kadar uzand›-

¤›, masonlar›n bu tarikat›n felsefesini yaflatt›klar› aç›k bir gerçektir. Bunu

kendileri de kabul etmektedirler. Ama kuflkusuz önemli olan, bu felsefe-

nin ne oldu¤udur. Tap›nakç›lar neden H›ristiyanl›ktan ç›k›p "sapk›n" bir

tarikat olmufllard›r? Onlar› buna iten nedir? Kudüs'te büyük bir de¤iflim

yaflamalar›na sebep olan fley nedir? Edindikleri bu felsefenin, masonluk

arac›l›¤›yla, dünya üzerindeki etkisi ne olmufltur?

TTaapp››nnaakkçç››llaarr  vvee  KKaabbaallaa

Her ikisi de mason olan ‹ngiliz yazarlar Christopher Knight ve Ro-

bert Lomas, The Hiram Key (Hiram Anahtar›) adl› kitaplar›nda masonlu-

¤un kökeni hakk›nda önemli gerçekler aç›klarlar. Yazarlara göre mason-

lu¤un Tap›nakç›lar'›n bir devam› oldu¤u aç›k bir gerçektir. Ancak bunun

da ötesinde araflt›rd›klar› konu, Tap›nakç›lar'›n kökeninin ne oldu¤udur. 

Yazarlar›n tezine göre, Tap›nakç›lar Kudüs'te bulunduklar› dönem-
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BB‹‹RR  TTAAPPIINNAAKKÇÇII--MMAASSOONN  MMAABBEEDD‹‹::

RROOSSSSLLYYNN  fifiAAPPEELL‹‹

‹ngiltere'nin Edinburg kenti yak›nlar›ndaki "Rosslyn fiapeli" olarak bilinen kilise,

Tap›nakç›lar'›n H›ristiyanl›k d›fl› pagan inançlar›n›n bir sembolü olarak kabul edilir. Bu

yap›n›n inflas›nda Tap›nakç›lar'›n devam› niteli¤indeki masonlar ve Gül-Haçlar görev al-

m›fl ve flapelin dört bir yan›na kendi pagan felsefelerini temsil eden semboller yerlefltir-

mifllerdir. 
Türk masonlar›n›n yay›n organlar›ndan Mimar Sinan dergisinde, flapelin masonik

kökeni ve pagan unsurlar› flöyle anlat›l›r:
"‹skoçya'da Tampliye-Mason birlikteli¤inin en önemli bir kan›t›, Edinburgh'un 10
km güneyinde, eski Tampliye merkezi Balantrodoch'tan 15 km uzakl›ktaki, Mid-
lothian'daki Rosslyn köyünde bulunan kale ve flapeldir. Bölgede ve kalede özel-
likle 1312 y›l›ndan sonra St. Clairs Baronlar›n›n himayesi alt›nda Tampliyeler ya-
flam›fllard›r.
... fiapel ‹skoçya hatta Avrupa'da döneminin en asil ve en ünlü kiflisi say›lan Sir
William St. Clair taraf›ndan 1446-48 y›llar›nda infla ettirilmifltir. Yap›mda mason-
lar ve Rozikrusiyenler görev alm›flt›r. Eserin bafl mimarl›¤›n› üstlenen Tampliye
Büyük Üstad› Sir William St. Clair taraf›ndan mimari ve tafl iflçili¤i için Avru-
pa'n›n her yerinden gezgin mason sanatkârlar› getirilmifl; flapelin hemen yan›n-
daki Rolsine (Rosslyn) yerleflimine yeni evler kurulmufl ve loca aç›lm›flt›r...
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fiapel, plan ve dekorasyon özelli¤i olarak
özgündür. ‹skoçya'da ve hatta Avrupa'da
ikinci bir örne¤i yoktur. fiapele özellikle
Herod Mabedi ambiyans› çok güzel bir fle-
kilde yans›t›lm›fl ve her taraf› masonik sem-
bollerle bezenmifltir. Sembollerin aras›nda, duvarlara ve kemerlere ifllenmifl olan Hi-
ram ve katilinin bafllar›n›n kabartmalar› bir tekris töreni kabartmas› ve kemerlerdeki
kilittafllar› ile pergel say›labilir. 
fiapelin M›s›r, ‹brani, Gotik, Norman, Kelt, ‹skandinav, Tampliye ve Masonik kültür-
lerinin mimari özelliklerini tafl›r flekilde belirgin olarak pagan üslubunda infla edilme-
sinin ve çok zengin tafl iflleme örneklerini içermesinin yan›nda; en ilginç yönlerinden
biri de, sütunlar›n üzerindeki çeflitli bitki figürlerinin aras›nda kaktüs ve m›s›r motif-
lerinin ifllenmifl olmas›d›r. …
fiapel içinde pagan süslemeler o kadar çoktur ki, rahip William Koncks, 1589 y›l›nda
yapt›¤› Rosslyn Baronu'nun vaftiz töreni ile ilgili an›lar›nda: 'flapelin pagan idolleri ile
dolu oldu¤u için kutsal tören yap›lmaya uygun bir yer olmad›¤›ndan' yak›nm›flt›r. 31
A¤ustos 1592 tarihinde, Rosslyn Baronu Oliver St. Clair'e yap›lan bask› sonunda
flapeldeki pagan türü altar tahrip edilmifltir."
(Tamer Ayan, Bilinen En Eski Masonik Kurulufl ‹skoçya Royal Order, Mimar Sinan,
1998, say› 110, s. 18-19)   

Rosslyn fiapeli'nin günümüzdeki hali ve fiapel'deki
pagan (putperest) sembollerden bir örnek.



de gerçekten de büyük bir de¤iflim yaflam›fllar, H›ristiyanl›k inanc› yerine

baflka ö¤retiler kabul etmifllerdir. Bunun temelinde ise, Kudüs'teki Süley-

man Tap›na¤›'nda "keflfettikleri bir giz" yatar. Zaten Tap›nakç›lar'›n Ku-

düs'teki as›l hedefleri, Süleyman Tap›na¤›'n›n harabelerini araflt›rmak ol-

mufltur. Yazarlar, Tap›nakç›lar'›n "Filistin'e giden H›ristiyan hac›lar› koru-

mak" fleklindeki görüntüsünün sadece bir k›l›f olarak kullan›ld›¤›n›, tari-

kat›n as›l hedefinin çok daha farkl› oldu¤unu flöyle aç›klarlar:

Tap›nakç›lar'›n kurucular›n›n herhangi bir zaman hac›lara koruma sa¤la-

d›klar›na dair hiçbir kan›t yoktur, ama öte yandan Herod Tap›na¤›'n›n (Sü-

leyman Tap›na¤›'n›n yeniden infla edilmifl hali)

y›k›nt›lar› alt›nda yo¤un araflt›rma kaz›lar› yap-

t›klar›na dair son derece ikna edici kan›tlar bu-

luyoruz.11

Bu konuda kan›tlar bulan yegane

araflt›rmac›lar The Hiram Key kitab›n›n ya-

zarlar› de¤ildir. Frans›z tarihçi Gaetan De-

laforge flu benzer yorumu yapmaktad›r:

(Tap›nakç›lar tarikat›n› kuran) Dokuz flövalye-

nin gerçek amac›, Yahudili¤in ve Eski M›s›r'›n

gizli geleneklerinin özünü içeren kal›nt›lar ve

yaz›lar› bulabilmek için bölgede araflt›rma yap-

makt›.12

19. yüzy›l›n sonlar›nda Kudüs'te ar-

keolojik bir çal›flma yürüten ‹ngiliz Kraliyet

araflt›rmac›s› Charles Wilson da, Tap›nakç›lar'›n Kudüs Tap›na¤›'n›n ka-

l›nt›lar›n› araflt›rmak için oraya gittikleri kan›s›na varm›flt›r. Wilson, Tap›-

nak'›n temellerinin alt›nda baz› araflt›rma ve kaz› izlerine rastlam›fl ve in-

celemeleri sonucunda bunlar›n Tap›nakç›lar'a ait araçlar oldu¤unu belir-

lemifltir. Söz konusu araçlar halen Tap›nakç›lar hakk›nda büyük bir arfli-
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ve sahip olan ‹skoçyal› Robert Brydon'un kolleksiyonundad›r.13

The Hiram Key kitab›n›n yazarlar›, Tap›nakç›lar'›n bu araflt›rmalar›-

n›n sonuçsuz kalmad›¤›n›, bu tarikat›n gerçekten de Kudüs'te, "dünya gö-

rüfllerini de¤ifltiren" önemli bir fleyler bulduklar›n› yazmaktad›rlar. Pek

çok araflt›rmac› da ayn› kan›dad›r. Tap›nakç›lar'›n H›ristiyan bir dünyada

do¤malar›na, H›ristiyan kökenden gelmelerine ra¤men, H›ristiyanl›ktan

tamamen farkl› bir inanca ve felsefeye ba¤lanmalar›na neden olan, onlar›

sapk›n ayinlere, kara büyü ritüellerine yönelten bir "kaynak" olmal›d›r. 

‹flte bu kaynak, pek çok tarihçinin ortak görüflüyle, Kabala'd›r. 

Kabala, ansiklopedilerde veya sözlüklerde, Yahudi dininin mistik,

ezoterik (bat›ni) bir kolu olarak tarif edilir. Bu tan›ma göre, Kabala, Tev-

rat'›n ve di¤er Yahudi dini kaynaklar›n›n gizli manalar›n› araflt›ran bir ö¤-

retidir. Ancak konuyu biraz daha yak›ndan inceledi¤imizde, karfl›m›za

daha farkl› gerçekler ç›kmaktad›r. Bu gerçeklerin bizi ulaflt›rd›¤› sonuç

ise, Kabala'n›n içine, Yahudili¤in temeli olan Tevrat'tan da önce var olan,

Tevrat'›n vahyedilmesinden sonra Yahudili¤in içinde yay›lan, "pagan"

yani putperest kökenli ö¤retilerin de dahil edildi¤idir.

Kabala hakk›ndaki bu ilginç gerçe¤i, yine ilginç bir kaynak, Türk

masonlar›ndan Murat Özgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nas›ld›r? adl› kita-

b›nda flöyle anlat›r:

Ne zaman do¤mufl ve nas›l geliflmifl oldu¤u tam ve kesin bir flekilde bilin-

meyen Kabala, özellikle Yahudi dini ile ba¤lant›l› olmak üzere, metafizik

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

nel ad›d›r. Yahudi gizemcili¤i olarak benimsenmekle birlikte, içerdi¤i

ö¤elerden birço¤u, asl›nda Tevrat'›n ortaya ç›k›fl›ndan çok daha eski bir

tarihte oluflturulmufl bulundu¤unu göstermektedir.14

Frans›z tarihçi Gougenot des Mousseaux da, Kabala'n›n içinde yer

alan baz› inan›fllar›n asl›nda Yahudilikten daha eski oldu¤unu belirtmek-

tedir.15
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Kabala'n›n içinde Yahudilik d›fl›ndaki kaynaklar›n izleri vard›r. Bunlar, Eski M›s›r'daki ve
Mezopotamya'daki pagan inançlardan gelmektedir.



Yahudi tarihçi Theodore Reinach ise, Kabala'y› "Yahudili¤in da-

marlar›na giren ve onu tamamen ele geçiren gizli bir zehir" olarak tarif

eder. Salomon Reinach ise Kabala'y› "insan zihninin en kötü sapmalar›n-

dan biri" olarak tan›mlamaktad›r.16

Kabala'n›n "insan zihninin en kötü sapmalar›ndan biri" olarak gö-

rülmesinin nedeni, içinde yer alan baz› ö¤retilerin kimi kimseler

taraf›ndan "büyü" ile ilgili olarak kullan›lmas›d›r. Kabala, binlerce y›ld›r

hemen her türlü büyü ritüelinin temel tafllar›ndan birini oluflturmufltur.

Kabala ile u¤raflan baz› hahamlar›n büyü gücüne sahip oldu¤una inan›l-

m›flt›r. Yahudi olmayan pek çok insan da Kabala'n›n gizeminden etkilen-

mifl, bu ö¤retiyi kullanarak büyü ile u¤raflm›flt›r. Ortaça¤'›n sonlar›nda

Avrupa'y› saran, özellikle simyac›lar taraf›ndan benimsenen bat›ni (ezote-

rik) çal›flmalar›n kökeninde de Kabala'n›n büyük rolü vard›r. 

‹flte garip olan nokta da buradad›r: Yahudilik, Tevrat'›n Hz. Mu-

sa'ya vahyedilmesi ile do¤mufl ‹lahi bir dindir. Ama bu dinin içine, din

ahlak›na uygun olmayan büyücülü¤ü temel u¤rafl› olarak benimseyen bir

ö¤reti dahil edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu durum, üstte aktard›¤›m›z yorum-

lar› do¤rulamakta, yani Kabala'n›n içindeki baz› ifadelerin asl›nda Yahu-

dili¤e d›flar›dan giren bir unsur oldu¤unu göstermektedir. 

Peki nedir bu unsurun kayna¤›? Yahudi tarihçi Fabre d'Olivet bu

soruya "Eski M›s›r" cevab›n› verir. Fabre d'Olivet'e göre, Kabala'n›n için-

deki baz› ifadelerin kökeni Eski M›s›r'a uzanmaktad›r. Kabala'daki bir-

tak›m ö¤retiler, ‹srailo¤ullar›'n›n baz› liderlerinin Eski M›s›r'dan ö¤ren-

dikleri, sonra da nesilden nesilden aktard›klar› sözlü bir gelenektir.17

Bu nedenle, bu kitapta inceleyece¤imiz Kabala-Tap›nakç›lar-Ma-

sonluk zincirinin tam kökenini bulmak için, Eski M›s›r'a bakmak gerek-

mektedir. 
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EEsskkii  MM››ss››rr''››nn  BBüüyyüüccüülleerrii

Firavunlar ülkesi Eski M›s›r, dünya tarihinin bilinen en eski uygar-

l›klar›ndan biridir. Ayn› zamanda en bask›c› uygarl›klardan biri olarak ka-

bul edilir. Eski M›s›r'›n günümüze ulaflm›fl olan görkemli yap›lar›, yani pi-

ramitler, sfenksler veya obeliskler, yüz binlerce köle iflçinin y›llar boyun-

ca k›rbaç ve açl›k tehdidiyle ölesiye çal›flt›r›lmalar›yla infla edilmifltir. M›-

s›r'›n mutlak hakimleri olan Firavunlar, kendilerini sözde "ilah" olarak

göstermifl ve tebalar›n›n kendilerine tap›nmas›n› istemifllerdir. (Allah'›

tenzih ederiz.) 

Eski M›s›r hakk›nda bize bilgi ulaflt›ran kaynaklar›n birisi, elbette

Eski M›s›r'›n kendi yaz›tlar›d›r. 19. yüzy›lda ele geçen bu yaz›tlar, ayn› dö-

nemde uzun çal›flmalar sonucunda M›s›r alfabesinin çözülmesiyle anlafl›l-

m›fl ve M›s›r tarihi hakk›nda pek çok bilgi ortaya ç›km›flt›r. Ancak bu ya-

z›tlar, M›s›r'›n resmi tarihçileri taraf›ndan yaz›ld›¤› için, temelde bu mede-

niyeti övmeye yönelik tarafl› yorumlarla doludur. Bize bu konuda en

do¤ru bilgiyi ulaflt›ran kaynak ise, elbette, M›s›r hakk›nda detayl› bilgiler

verilen Kuran-› Kerim'dir. Kuran'da Hz. Musa k›ssas›nda M›s›r'daki sis-

tem hakk›nda da önemli bilgiler verilir. Ayetlerde aç›kland›¤› gibi, M›-

s›r'da iki önemli güç oda¤› bulunmaktad›r: Firavun ve onunla birlikte söz

sahibi olan yönetici kadro. Bu kadro ço¤u zaman Firavun üzerinde önem-

li bir güce sahiptir. Firavun onlara dan›fl›r ve zaman zaman onlar›n telkin-

lerine göre hareket eder. Afla¤›daki ayetler, bu yönetici kadronun Firavun

üzerindeki etkisine iflaret etmektedir (En do¤rusunu Allah bilir):

Musa dedi ki: "Ey Firavun, gerçekten, ben alemlerin Rabbinden (gönde-

rilme) bir elçiyim."

"Benim üzerimdeki yükümlülük, Allah'a karfl› ancak gerçe¤i söylemek-

tir. Rabbinizden size apaç›k bir belge ile geldim. Art›k ‹srailo¤ullar›'n›

benimle gönder."

(Firavun) Dedi ki: "E¤er gerçekten bir ayet getirmiflsen ve do¤ru
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sözlülerden isen, bu durumda onu getir (bakal›m)."

Böylelikle (Musa) asas›n› f›rlat›nca, an›nda apaç›k bir ejderha oluverdi.

(Bir de) Elini s›y›rd›, o da an›nda bakanlara bembeyaz (görünüverdi).

Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: "Bu gerçekten bilgin bir bü-

yücüdür.";

"Sizi topraklar›n›zdan sürüp-ç›karmak istiyor. Bu durumda ne buyuru-

yorsunuz?"

Dediler ki: "Onu ve kardeflini flimdilik bekletiver, flehirlere de toplay›c›-

lar yolla";

"Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler." (Araf Suresi, 104-112)

Dikkat edilirse, ayetlerde, Firavun'a ak›l veren, onu Hz. Musa'ya

karfl› k›flk›rtan ve yöntemler gösteren bir kadrodan söz edilmektedir. M›-

s›r tarihinin kay›tlar›na bakt›¤›m›zda, bu "kadro"nun iki temel unsuru ol-

du¤u görülür: Dönemin M›s›r ordusu ve rahipler. 

Bu iki güçten biri olan rahiplerin dönemin M›s›r sosyal düzeninde

nas›l bir konuma sahip olduklar› önemlidir. ‹flte bu rahiplerin durumuna
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Eski M›s›r kal›nt›lar›nda yer alan bir hiyeroglif yaz›s›



biraz daha yak›ndan bakmak gerekir. Eski M›s›r'daki rahipler, Kuran'da

"büyücüler" olarak bahsedilen s›n›ft›r. Firavun rejiminin "fikri dayana¤›-

n›" oluflturmufllard›r. Kendilerinde özel bir güç ve gizli bir ilim oldu¤una

inanm›fllar, M›s›r halk›n› bu otorite ile etkilemifl ve Firavun yönetimine

olan ba¤l›l›klar›n› sa¤lam›fllard›r. M›s›r kay›tlar›nda "Amon rahipleri" ola-

rak bilinen bu s›n›f, astronomi, matematik, geometri gibi konular›n yan›n-

da, büyücülük ve kahinlik gibi bat›l inan›fllar üzerine yo¤unlaflm›flt›r. 

Eski M›s›r'daki söz konusu rahipler s›n›f›, kendi içine kapal› ve özel

bir ilme sahip olan (veya oldu¤unu düflünen) bir tarikatt›r ve bu gibi ör-

gütlenmelere "ezoterik" örgütler denir. Türk masonlar›n›n kendilerine öz-

gü yay›nlar›ndan biri olan Mason dergisinde, masonlu¤un kökeninin bu

gibi ezoterik tarikatlar oldu¤u anlat›l›r ve özellikle Eski M›s›r rahiplerin-
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d›. Büyücülerin ö¤retisi, daha sonra Kabala'n›n kökenini oluflturdu ve oradan da
masonlara aktar›ld›.



den bahsedilir:

‹nsanlarda düflünce gelifltikçe bilim artm›fl, bilim artt›kça da ezoterik sis-

tem içeri¤inde saklamalar›n konular› genifllemifltir. Bu geliflme içinde,

asl›nda Do¤u'da Çin ve Tibet'te bafllayarak Hindistan kanal›yla Mezopo-

tamya ve M›s›r'a geçmifl olan ezoterik uygulama, oralarda binlerce y›l sür-

müfl ve özellikle M›s›r'da esas egemen güçler olan rahiplerin bilgileri-

nin temelini oluflturmufltur.18 

Peki Eski M›s›r rahiplerinin ezoterik felsefesinin günümüz mason-

lar›yla nas›l bir iliflkisi olabilir? Binlerce y›l önce y›k›lm›fl olan -ve Ku-

ran'da inkara dayal› bir sistemin klasik modeli olarak anlat›lan- Eski M›-

s›r'›n günümüze yans›mas› var m›d›r?

Bu sorunun cevab›n› bulmak için, Eski M›s›r rahiplerinin evrenin ve

yaflam›n kökeni hakk›ndaki inançlar›na bakmak gerekir.

EEsskkii  MM››ss››rr''››nn  MMaatteerryyaalliisstt  EEvvrriimm  ‹‹nnaanncc››

‹ngiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas, The

Hiram Key (Hiram Anahtar›) adl› kitaplar›nda Eski M›s›r'›n masonlu¤un

kökeninde çok önemli bir yeri oldu¤unu anlat›rlar. Yazarlara göre Eski

M›s›r'dan ça¤dafl masonlara miras kalan en önemli düflünce ise, "kendi

kendine var olan ve rastlant›larla evrimleflen evren" yan›lg›s›d›r. Bat›l

M›s›r düflüncesi söz konusu eserde flöyle anlat›lmaktad›r:

Eski M›s›rl›lar maddenin her zaman için var oldu¤una inan›yorlard›; on-

lar için bir yarat›c›n›n mutlak olarak hiçlikten bir fley yapmas›n› düflün-

mek mant›k d›fl›yd›. Onlar›n görüflüne göre, dünya, kaosun içinden dü-

zenin do¤mas›yla oluflmufltu... Bu kaotik duruma "Nun" ad› veriliyordu

ve ayn› Sümerler'in tan›m› gibi... karanl›k, güneflsiz, sulu bir derinlikti, bu

derinli¤in kendi içinde bir gücü vard›, bu yarat›c› güç kendi kendine dü-

zenin bafllamas›n› emretmiflti. Kaosun maddesinin içinde yer alan bu

gizli güç, kendi varl›¤›n›n bilincinde de¤ildi; o bir olas›l›kt›, düzensiz-
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li¤in rastgeleli¤i ile birleflmifl bir potansiyeldi.19

Dikkat edilirse burada anlat›lan inanç, günümüzde materyalist fel-

sefe taraf›ndan savunulan ve "evrim teorisi", "kaos teorisi", "maddenin öz

örgütlenmesi" gibi terimlerle bilim dünyas›n›n gündeminde tutulan

yan›lg›larla tam bir uyum içindedir. Nitekim Knight ve Lomas da üstteki

sat›rlar›n ard›ndan konuya flöyle devam etmektedirler:

fiafl›rt›c›d›r ki, bu yarat›l›fl tarifi, günümüzde modern bilim taraf›ndan ka-

bul edilen görüflle, özellikle de karmafl›k dizaynlar›n tamamen evrimlefle-

rek ve matematiksel olarak kendini tekrarlayarak düzensiz yap›lardan ç›-

kabilece¤ini savunan "kaos teorisi" ile kusursuz bir uyum içindedir.20 

Knight ve Lomas, Eski M›s›r'›n bat›l inançlar›n›n "modern bilim" ile

uyum içinde oldu¤u iddias›ndad›rlar, ancak asl›nda "modern bilim" der-

ken kast ettikleri, evrim teorisi veya kaos teorisi gibi materyalist

yan›lg›lard›r. Bu yan›lg›lar, hiçbir bilimsel dayanaklar› olmasa da, son iki

yüzy›ld›r zorla bilime empoze edilmekte, bilim taraf›ndan desteklenen

görüfller gibi sunulmaktad›r. (Bu kuramlar› bilim dünyas›na empoze

edenlerin kimler oldu¤unu ise ilerleyen bölümlerde inceleyece¤iz.)

Kitab›n bu aflamas›nda önemli bir noktaya gelmifl bulunuyoruz.

Buraya kadar ele ald›¤›m›z bilgileri özetleyelim:

FE

Eski M›s›r'›n "dünya
görüflü" bu gibi
heykellerde gömülü
kalmam›fl,
günümüze kadar
tafl›nm›flt›r.
Kendisini Eski
M›s›r'›n varisçisi
olarak gören gizli
dernekler
arac›l›¤›yla...
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1) Konuya masonlu¤un kökeni say›lan Tap›nakç› örgütünü ele ala-

rak bafllad›k. ‹nceledik ki, Tap›nakç›lar, bir H›ristiyan tarikat› gibi kurul-

mufllarsa da Kudüs'te bulduklar› birtak›m gizemli ö¤retilerden etkilenmifl

ve H›ristiyanl›ktan tamamen ç›karak sapk›n ayinler uygulayan din karfl›-

t› bir örgüt haline gelmifltir. 

2) Tap›nakç›lar'› etkileyen ö¤retinin ne oldu¤unu sordu¤umuzda

ise, Kabala ile karfl›laflt›k. 

3) Kabala'y› ele ald›¤›m›zda ise, bu ö¤retinin her ne kadar bir Yahu-

di mistisizmi gibi görünse de, içinde Yahudilikten daha öncesine uzanan

pagan ö¤retilerin izleri oldu¤una, bunlar›n Yahudili¤e sonradan girdi¤i-

ne ve as›l köklerinin Eski M›s›r'da bulundu¤una dair kan›tlara rastlad›k. 

4) Firavun rejimiyle yönetilen ve tipik bir "inkarc› sistem" olan Eski

M›s›r'da ise, günümüz inkarc›l›¤›n›n temel felsefesi olan "kendi kendine

var olan ve rastlant›larla evrimleflen evren" yan›lg›s›yla karfl›laflt›k. 

Kuflkusuz tüm bunlar anlaml› bir tablo oluflturmaktad›r. Eski M›-

s›r'›n büyücülerinin felsefesinin hala canl› olmas› ve bu canl›l›¤› günümü-

ze tafl›nmas›nda etkili olmufl bir zincirin (Kabala-Tap›nakç›lar-Masonluk

zincirinin) izlerinin bulunmas›, bir rastlant› de¤ildir. 

Acaba gerçekten de 18. yüzy›ldan bu yana dünya tarihine damgas›-

n› vuran, devrimler, felsefeler ve sistemler kuran masonluk, Eski M›s›r

büyücülerinden gelen bir felsefenin mi mirasç›s›d›r?

Bu sorunun cevab›n›n daha aç›k ortaya ç›kmas› için, buraya kadar

k›saca özetledi¤imiz tarihsel ak›fl› biraz daha yak›ndan incelemek gerek-

mektedir. 
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KKAABBAALLAA''NNIINN  ‹‹ÇÇ  YYÜÜZZÜÜ

xodus" kelimesi "ç›k›fl" anlam›na gelir ve ayn› zaman-

da Tevrat'›n 2. kitab›n›n bafll›¤›n› oluflturur. Bu kitapta,

‹srailo¤ullar›'n›n Hz. Musa önderli¤inde M›s›r'dan ç›-

karak Firavun zulmünden kurtulmalar› anlat›l›r. Firavun, köle olarak ça-

l›flt›rd›¤› ‹srailo¤ullar›'n› serbest b›rakmaya yanaflmam›fl, ancak Allah'›n

Hz. Musa'ya verdi¤i mucizeler ve Firavun kavmine gönderdi¤i felaketler

karfl›s›nda zay›f düflmüfl, ‹srailo¤ullar› da bu sayede toplan›p M›s›r'dan

bir gecede topluca göçe bafllam›fllard›r. Ard›ndan Firavun'un sald›r›s› gel-

mifl ve Allah Hz. Musa'ya verdi¤i mucizelerle ‹srailo¤ullar›'n› kurtarm›fl-

t›r.

Ancak M›s›r'dan ç›k›fl vakas›n› bize en do¤ru flekliyle anlatan kay-

nak, Kuran-› Kerim'dir. Çünkü Tevrat, Hz. Musa'ya vahyedilmesinden

sonra pek çok tahrifata u¤ram›flt›r. Nitekim Tevrat'›n befl kitab› (Tekvin,

Ç›k›fl, Levililer, Say›lar ve Tesniye) aras›nda pek çok çeliflki bulunmas›
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buna dair önemli bir kan›tt›r. Bu befl kita-

b›n sonuncusu olan Tesniye'nin sonlar›n-

da Hz. Musa'n›n ölümü ve gömülmesinin

anlat›lmas› ise, bu kitaplar›n Hz. Mu-

sa'n›n vefat›ndan sonra ilavelere u¤rat›l-

d›¤›n›n aç›k ve tart›fl›lmaz bir ispat›d›r. 

Kuran'da ise ‹srailo¤ullar›'n›n M›-

s›r'dan ç›k›fl›, çok detayl› olarak ve en

do¤ru flekliyle anlat›lmaktad›r. Kuran'da

yer alan di¤er tüm k›ssalarda oldu¤u gi-

bi, bu k›ssada da haber verilen olaylar›n

içinde pek çok önemli hikmet ve s›r aç›k-

lanmaktad›r. Bu nedenle, ak›l ve hikmet

gözüyle bak›ld›¤›nda, iman edenlerin bu

k›ssalardan say›s›z ders ç›karmalar›

mümkündür.

BBöö¤¤üürreenn  BBuuzzaa¤¤››  HHeeyykkeellii

‹srailo¤ullar›'n›n M›s›r'dan ç›k›fl› hakk›nda Kuran'da aç›klanan

önemli gerçeklerden biri, ‹srailo¤ular›'ndan baz›lar›n›n, Hz. Musa vesile-

siyle Firavun zulmünden kurtar›lm›fl olmalar›na ra¤men, Allah'a ve dini-

ne karfl› isyankar davranmalar›d›r. Baz› ‹srailo¤ullar›, Hz. Musa taraf›n-

dan kendilerine tebli¤ edilen tevhid dinini bir türlü kavrayamam›fl, sürek-

li olarak putperestli¤e yönelik bir e¤ilim göstermifllerdir. 

Kuran'da söz konusu kiflilerin bu sapk›n e¤ilimi flöyle anlat›l›r:

‹srailo¤ullar›'n› denizden geçirdik. Putlar› önünde bel büküp e¤ilmekte

olan bir toplulu¤a rastlad›lar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onlar›n

ilahlar› gibi, sen de bize bir ilah yap." O: "siz gerçekten cahillik etmek-

te olan bir kavimsiniz" dedi. Onlar›n içinde bulunduklar› fley (din)
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Yahudilerin hak dinden sapa-
rak tapt›klar› buza¤› heykeli,
pek çok araflt›rmac›ya göre,
Eski M›s›r'›n dininde yer alan
Aphis adl›, alt›ndan yap›lma
inek fleklindeki putlar›n bir
taklidiydi. 



mahvolucudur ve yapmakta olduklar› fleyler de geçersizdir. (Araf Suresi,

138-139)

‹srailo¤ullar›'ndan bir k›sm›n›n bu sapk›n e¤ilimi Hz. Musa'n›n

uyar›lar›na ra¤men devam etmifl ve Hz. Musa'n›n kendilerinden ayr›l›p

Tur Da¤›'na gitmesinin ard›ndan iyice aç›¤a ç›km›flt›r. Samiri adl› kifli Hz.

Musa'n›n yoklu¤undan yararlanarak ortaya ç›km›fl, baz› ‹srailo¤ullar›'n›n

putperest e¤ilimlerini körükleyerek kavmin bir k›sm›n›, bir buza¤› heyke-

li yap›p ona tap›nmaya ikna etmifltir: 

Bunun üzerine Musa, kavmine oldukça k›zg›n, üzgün olarak döndü. De-

di ki: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmad› m›? Size

(verilen) söz (ya da süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzeri-

nize kaç›n›lmaz bir gazab›n inmesini mi istediniz de bana verdi¤iniz

sözden cayd›n›z?"

Dediler ki: "Biz sana verdi¤imiz sözden kendili¤imizden dönmedik, an-

cak o kavmin (M›s›r halk›n›n) süs eflyalar›ndan birtak›m yükler yüklen-

mifltik, onlar› (atefle) att›k, böylece Samiri de att›."

Böylece onlara bö¤üren bir buza¤› heykeli döküp ç›kard›, "‹flte, sizin

ilah›n›z ve Musa'n›n ilah› budur; fakat (Musa) unuttu" dediler. (Taha Su-

resi, 86-88)

Peki acaba neden baz› ‹srailo¤ullar›'nda put yap›p ona tap›nmak gi-

bi sapk›n bir e¤ilim vard›r? Bu sapk›nl›¤›n kökeni nedir?

Daha öncesinde böyle bir putperest inanca sahip olmayan bir top-

lumun bir anda aniden bir put yapmak ve ona tap›nmak gibi son derece

saçma bir eyleme giriflmeyece¤i aç›kt›r. Bunu, ancak putperestli¤i kendi-

lerince do¤al karfl›layan, bu bat›l inanc› benimsemifl insanlar yapabilir.

Oysa ‹srailo¤ullar›, atalar› olan Hz. ‹brahim'den itibaren hep tek

‹laha iman etmifl bir kavimdir. "‹srailo¤ullar›" ifadesi, Hz. ‹brahim'in toru-

nu olan Hz. Yakub'un o¤ullar›n› ve onlardan gelen Yahudi soyunu ifade

eder. ‹srailo¤ullar›, atalar› Hz. ‹brahim, Hz. ‹shak ve Hz. Yakup'tan tek
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Allah'a iman etmeye dayal› tevhid inanc›n› miras alm›fl ve korumufllard›r.

Hz. Yusuf'la beraber M›s›r'a girmifller, burada uzun zaman yaflam›fllar,

ama M›s›r'›n putperest dinine ra¤men tevhid inanc›n› muhafaza etmifller-

dir. Hz. Musa kendilerine geldi¤inde de, ‹srailo¤ullar›'n›n tek Allah'a

iman eden bir kavim olduklar› Kuran'daki k›ssalardan anlafl›lmaktad›r. 

Peki bu durumda ‹srailo¤ullar›'ndan baz›lar›n›n, hem de Hz. Musa

taraf›ndan kendilerine gösterilen pek çok mucizenin ard›ndan, bir anda

kolayca putperestli¤e e¤ilim göstermelerinin nedeni ne olabilir? 

Bunun tek aç›klamas›, ‹srailo¤ullar› her ne kadar tevhid dini üzeri-

ne yaflayan bir toplum olsa da, içlerinden baz›lar›n›n çevrelerindeki put-

perest kavimlerden etkilenmeleri, Allah'›n kendileri için seçti¤i din yerine

cahilce putperestli¤e özenmeleridir. 
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Konuyu tarihsel kay›tlar›n eflli-

¤inde inceledi¤imizde, ‹srailo¤ulla-

r›'n› etkileyen putperest kültürün,

uzun devirler içinde yaflad›klar› Eski

M›s›r oldu¤unu görürüz. Bizi bu so-

nuca götüren önemli bir gösterge, Hz.

Musa Tur Da¤›'nda iken ‹srailo¤ulla-

r›'n›n saparak tap›nd›klar› "bö¤üren

buza¤› heykeli"nin, asl›nda M›-

s›r'daki Hathor ve Aphis adl› putla-

r›n bir taklidi olufludur. H›ristiyan

araflt›rmac› Richard Rives, Too Long in

the Sun (Günefl Alt›nda Uzun Süre)

adl› kitab›nda flöyle yazar:

M›s›r'›n bo¤a ve inek tanr›lar›, yani Hathor ve Aphis, günefle tap›nman›n

sembolleriydiler. Bu putlara tap›n›lmas›, M›s›r'›n günefle tap›nma konu-

sundaki uzun tarihinin sadece bir parças›n› oluflturuyordu. Sina Da¤›'nda-

ki (‹srailo¤ullar›'n›n tap›nd›¤›) alt›n buza¤› ise, orada kutlanan bayram›n

günefle tap›nmayla ilgili oldu¤unu gösterir..21

M›s›r'›n putperest dininin baz› ‹srailo¤ullar› üzerindeki etkisi pek

çok de¤iflik aflamada ortaya ç›km›flt›r. Baflta da belirtti¤imiz gibi, baz›lar›

putperest bir kavimle karfl›laflt›klar›nda hemen bu sapk›n inanca e¤ilim

göstermifl ve ayette haber verildi¤i üzere, "Ey Musa, onlar›n ilahlar› gi-

bi, sen de bize bir ilah yap" demifllerdir. (Araf Suresi, 138-139) ‹çlerinden

baz›lar›n›n Hz. Musa'ya karfl› söyledikleri, "Ey Musa, biz Allah'› apaç›k

görünceye kadar sana inanmay›z" (Bakara Suresi, 55) fleklindeki ak›ls›zca

söz de, M›s›r'›n putperest dininde oldu¤u gibi "gözle görülen", yani mad-

di varl›klara (putlara) tapmak istediklerini göstermektedir.
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‹srailo¤ullar›'ndan bir k›sm›n›n burada özetledi¤imiz Eski M›s›r

kaynakl› putperest e¤ilimi son derece önemlidir ve bize Tevrat'›n tahrifi

ve Kabala'n›n kökenleri konusunda önemli bir bak›fl aç›s› sunmaktad›r.

Bu iki konuyu yak›ndan inceledi¤imizde, her ikisinin de kayna¤›nda Es-

ki M›s›r'›n sapk›n putperest ve materyalist dininin izlerini görürüz. 

EEsskkii  MM››ss››rr''ddaann  KKaabbaallaa''yyaa

Baz› ‹srailo¤ullar› henüz Hz. Musa hayatta iken Eski M›s›r'da gör-

dükleri putlar›n benzerlerini yap›p onlara tap›nmaya bafllam›fl, Hz. Mu-

sa'n›n vefat›n›n ard›ndan içlerindeki cahil kimseler sapk›nl›kta daha ileri

gitmifltir. Kuflkusuz tüm Yahudiler için ayn› fley söylenemez, ama arala-

r›ndan baz›lar› M›s›r'›n putperest kültürünü yaflatm›fl, dahas› bu kültürün

temelini oluflturan Firavun büyücülerinin bat›l ö¤retilerini sürdürmüfl, bu

sapk›nl›klar› Yahudili¤in içine sokarak onu tahrif etmifllerdir. 

Eski M›s›r'dan Yahudili¤e devrolunan bat›l ö¤reti, Kabala'ya da gir-

mifltir. Bu da M›s›r rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik bir ö¤reti olarak ya-

y›lm›fl ve yine M›s›r rahipleri gibi temelde büyü ile ilgilenmifltir. Kaba-

la'daki baz› bölümlerin dikkat çekici bir yönü ise, Tevrat'taki yarat›l›fl an-

lat›m›ndan çok sapk›n bir anlat›m içermesi, Eski M›s›r'›n maddenin sü-

reklili¤ine dayal› materyalist yan›lg›s›n› korumas›d›r. Türk masonlar›n-

dan Murat Özgen Ayfer bu konuda flunlar› yazmaktad›r:

Tevrat'›n ortaya ç›k›fl›ndan çok daha eski bir tarihte oluflturulmufl bulun-

du¤unu göstermektedir. Kabala'n›n en önemli bölümü, evrenin oluflturul-

mas›na iliflkin kuram›d›r. Bu kuram, teist dinlerde benimsenen yarat›l›fl öy-

küsünden pek farkl›d›r. Kabala'ya göre, yarat›l›fl›n bafllang›c›nda, "daire-

ler" ya da "yörüngeler" anlam›na gelen ve SEF‹ROT olarak an›lan, hem

özdeksel (maddi) hem de tinsel (manevi) nitelikli oluflumlar do¤mufltur.

Bunlar›n toplam say›s› 32'dir; ilk onu Günefl Sistemi'ni, di¤erleri ise
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uzaydaki öteki y›ld›z kümelerini temsil ederler. Kabala'n›n bu özelli¤i, es-

ki astrolojik inanç sistemleriyle yak›n bir ba¤lant›s›n›n bulundu¤unu orta-

ya koyar... Böylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklafl›r; Do-

¤u'nun eski gizemci inanç sistemleriyle... çok daha ba¤dafl›r.22

Eski M›s›r'›n materyalist, büyüye dayal› ezoterik ö¤retilerini devra-

lan Yahudiler, Tevrat'›n bu konudaki yasaklamalar›n› tamamen göz ard›

ederek, di¤er putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemifller ve

böylece Kabala Yahudili¤in içinde ama Tevrat'a muhalif bir mistik ö¤reti

olarak geliflmifltir. ‹ngiliz yazar Nesta H. Webster  "Ancient Secret Traditi-

on" (Antik Gizli Gelenek) adl› makalesinde, bu konuyu flöyle aç›klar:

Büyücülük, bildi¤imiz kadar›yla, Filistin'in ‹srailo¤ullar› taraf›ndan iflgal

edilmesinden önce, Kenanl›lar taraf›ndan uygulan›yordu. M›s›r,  Hindis-

tan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa

Yasas›'nda (Tevrat'ta) büyücülük aleyhinde yap›lm›fl lanetlemelere karfl›,
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Sefirot, Kabala'n›n tahrif edil-
mifl ö¤retisinin en aç›k ifadele-
rinden biridir. Yandaki Kabalis-
tik gravürde yer alan daireler-
den oluflmufl flema, sefirottur.
Baz› Kabalac›lar, yarat›l›fl› sefi-
rotla aç›klamaya çal›fl›rlar. ‹lahi
kitaplarda bildirilen gerçeklere
tamamen ayk›r› olan bu senor-
yo,bir hurafedir. 



Yahudiler, bu uyar›lar› göz ard› ederek, bu ö¤retiye kendilerini bulaflt›rd›-

lar ve sahip olduklar› kutsal gelene¤i, di¤er ›rklardan ald›klar› büyüsel

düflüncelerle kar›flt›rd›lar. Ayn› zamanda Yahudi Kabalas›'n›n spekülatif

yönü, Perslerin büyücülü¤ünden, neo-Platonizm'den ve yeni Pisagorcu-

luk'tan etkilendi. Dolay›s›yla, Kabala karfl›tlar›n›n, Kabala'n›n saf bir Yahu-

di kökenden gelmedi¤i fleklindeki itirazlar›n›n hakl› temeli vard›r.23

Kuran'da bu konuya iflaret eden bir ayet bulunmaktad›r. Allah, ‹s-

railo¤ullar›'ndan baz›lar›n›n, kendi dinlerinin d›fl›ndaki kaynaklardan

fleytani büyü ö¤retileri ö¤rendiklerini flöyle haber vermektedir:

Ve onlar, Süleyman'›n mülkü (nübüvveti) hakk›nda fleytanlar›n anlat-
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Yahudilerin bir k›sm›, Eski M›s›r'daki ve Mezopotamya'daki pagan (putperest)
toplumlar›n kültürlerinden etkilenerek Allah'›n kendilerine yol gösterici olarak
indirdi¤i Tevrat'tan yüz çevirdiler ve çeflitli maddi varl›klara tapmaya bafllad›lar.
Üstte, günefle tapan pagan toplumlara ait bir tap›nak görülüyor. 



t›klar›na uydular. Süleyman inkâr etmedi, ancak fleytanlar inkâr etti.

Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki mele¤e Harut'a ve Marut'a indi-

rileni ö¤retiyorlard›. Oysa o ikisi: "Biz, yaln›zca bir fitneyiz, sak›n inkâr

etme" demedikçe hiç kimseye ö¤retmezlerdi. Fakat onlardan erkekle ka-

r›s›n›n aras›n› açan fleyi ö¤reniyorlard›. Oysa onunla Allah'›n izni olma-

d›kça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra¤men kendilerine zarar

verecek ve yarar sa¤lamayacak fleyi ö¤reniyorlard›. Andolsun onlar, bu-

nu sat›n alan›n, ahiretten hiçbir pay› olmad›¤›n› bildiler; kendi nefisle-

rini karfl›l›¤›nda satt›klar› fley ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102)

Ayette baz› Yahudilerin, ahirette kayba u¤rayacaklar›n› bilmelerine

ra¤men, büyü ö¤rendikleri ve uygulad›klar› haber verilmektedir. Yine

ayetteki ifadeyle, söz konusu Yahudiler, bu flekilde Allah'›n kendilerine

indirdi¤i fleriattan sapm›fl ve putperestlerin kültürüne (büyü ö¤retilerine)

özenerek "kendi nefislerini satm›fl", yani imandan vazgeçmifllerdir. 

Bu ayette haber verilen gerçek, Yahudi tarihindeki önemli bir mü-

cadelenin de ana hatlar›n› göstermektedir. Bu mücadele, Allah'›n Yahudi-

lere gönderdi¤i peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Ya-

hudiler ile, Allah'›n emirlerine isyan eden, çevrelerindeki putperest ka-

vimlere özenerek Allah'›n fleriat› yerine onlar›n inanç ve kültürlerine e¤i-

lim gösteren sapk›n Yahudiler aras›ndad›r.

TTeevvrraatt''aa  EEkklleenneenn  PPaaggaann  ÖÖ¤¤rreettiilleerr

Do¤ru yoldan sapan Yahudilerin yanl›fllar›, bizzat Yahudilerin kut-

sal kitab› olan Eski Ahit'in içinde de kimi zaman belirtilir. Eski Ahit'in bir

tür tarih kitab› niteli¤indeki k›s›mlar›ndan biri olan Nehemya'da, Yahudi-

lerin iflledikleri suçu itiraf edip tevbe ediflleri flöyle anlat›l›r:

Ve ‹srail zürriyeti bütün ecnebilerden ayr›ld›lar ve durup suçlar›n› ve

atalar›n›n fesatlar›n› itiraf ettiler. Ve olduklar› yerde aya¤a kalkt›lar ve gü-

nün dörtte birinde Allahlar› RABB‹N fleriat kitab›ndan okudular; ve
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dörtte birinde suçlar›n› itiraf edip Allahlar› Rabbe secde k›ld›lar. Ve Yesua

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

diveni üzerinde aya¤a kalk›p yüksek sesle Allahlar› Rabbe feryat ettiler...

(Dediler ki): Atalar›m›z... itaatsizlik ettiler ve sana karfl› âsi oldular ve se-

nin fleriatini arkalar›na att›lar ve onlar› sana döndürmek için kendileri-

ne karfl› flehadet eden senin peygamberlerini öldürdüler ve büyük kü-

fürler ettiler. Ve düflmanlar›n›n eline onlar› verdin ve onlar› s›k›flt›rd›lar;

ve s›k›nt›lar› vaktinde sana feryat ettiler ve sen göklerden iflittin ve çok

merhametlerine göre onlara kurtar›c›lar verdin, bunlar da düflmanlar›n›n

elinden onlar› kurtard›lar. Fakat rahat bulunca yine senin önünde kötülük

ettiler, bundan dolay› düflmanlar›n›n elinde onlar› b›rakt›n ve üzerlerinde

saltanat sürdüler; fakat onlar dönüp sana feryat edince göklerden iflittin;

ve rahmetlerine göre çok kereler onlar› kurtard›n, ve onlar› kendi fleriatine

döndüresin diye onlara karfl› flehadet ettin. Fakat azg›nl›k ettiler ve senin

emirlerini dinlemediler, fakat hükümlerine karfl› suçlu oldular -o hü-

kümler ki, insan onu yapmakla yaflar-. Ve omuzlar›n› yükten kaç›r›p en-

selerini sertlefltirdiler ve dinlemediler... Fakat çok merhametlerinden ötürü

onlar› büsbütün bitirmedin ve onlar› b›rakmad›n; çünkü sen lûtfeden ve

çok ac›yan Allahs›n.

Ve flimdi, ey Allah›m›z, ahdi ve inayeti koruyan büyük, kudretli ve heybet-

li Allah... Sen bafl›m›za gelen herfleyde âdilsin, çünkü hakikatle davrand›n

fakat biz kötülük ettik; ve k›rallar›m›z, reislerimiz, kâhinlerimiz ve baba-

lar›m›z senin fleriatini tutmad›lar ve onlara karfl› flehadet etti¤in emirle-

rini ve flehadetlerini dinlemediler. Ve kendi ülkelerinde, onlara verdi¤in

bol iyilik içinde ve önlerine koydu¤un genifl ve semereli diyarda sana kul-

luk etmediler ve kötü ifllerinden dönmediler. (Nehemya, Bap 9, 1-35)

Bu pasaj, Yahudilerin tekrar Allah'›n dinine dönmesini isteyen bir

düflüncenin ifadesidir. Ancak Yahudi tarihi içinde kimi zaman di¤er taraf

a¤›rl›k kazanm›fl, Yahudi toplumuna hakim olmufl ve sonra da Yahudili¤i
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k›smen de olsa tahrif etmifltir. Bu nedenle, Tevrat'›n ve di¤er Eski Ahit ki-

taplar›n›n içinde, üstteki gibi hak dine uygun anlat›mlar bulundu¤u gibi,

sapk›n putperest (pagan) ö¤retilerden aktar›ld›¤› anlafl›lan anlat›mlar

da vard›r. Örne¤in (Tüm bu ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.):

�Tevrat'›n ilk kitab›nda Allah'›n tüm evreni 6 gün içinde yoktan ya-

ratt›¤› anlat›l›r. Bu do¤ru bir bilgidir ve vahiy kaynakl›d›r. Ama hemen ar-

d›ndan, Allah'›n 7. günde "dinlendi¤i" gibi tamamen hayal ürünü bir id-

dia ortaya at›l›r. Allah'a insani bir s›fat atfetmeye yönelik bu sapk›n fikir,

pagan bir zihniyetin ifadesidir.

�Tevrat'›n di¤er baz› k›s›mlar›nda, Allah'a karfl› sayg›ya uygun ol-

mayan bir üslup vard›r ve özellikle Allah'a birtak›m uydurma insani za-

aflar atfetme e¤ilimi dikkati çekmektedir. (Allah'› tenzih ederiz) Bu uy-

durma senaryolar, putperest kavimlerin kendi hayali tanr›lar›na atfettik-

leri insani zaaflara benzemektedir. 

�Allah'a karfl› uydurulan bu iftiralar›n birisi, ‹srailo¤ullar›'n›n ata-

s› olan Hz. Yakub'un "Allah ile güreflip onu yenmesi" gibi son derece saç-

ma bir senaryodur. ‹srailo¤ullar›'na üstün bir ›rk payesi vermek için or-

taya at›ld›¤› aflikar olan bu senaryo, putperest kavimlerde yayg›n olan

"kabile asabiyetinin" (Kuran'daki ifadeyle "öfkeli soy koruyuculu¤unun")

bir ifadesidir.

�Eski Ahit'te Allah'› sanki sadece ‹srailo¤ullar›'n›n ilah› gibi göster-

meye yönelik bir e¤ilim vard›r. Oysa kuflkusuz Allah tüm alemlerin ve

tüm insanlar›n ‹lah› ve Rabbidir. Eski Ahit'teki bu "milli din" fikri, her ka-

bilenin kendine has bir ilaha tap›nd›¤› pagan kültüre uymaktad›r.

�Eski Ahit'in baz› kitaplar›nda (örne¤in Yeflu'da), Yahudi olmayan

kavimlere karfl› çok büyük vahflet buyruklar› verilir. Kad›n, çocuk ve yafl-

l› ayr›mlar› yap›lmadan kitle katliamlar› emredilir. Allah'›n adaletine

tamamen ayk›r› olan bu ac›mas›z vahflet, hayali "savafl tanr›"lar›na inanan

barbar pagan kavimlerin vahflet kültürünü and›rmaktad›r. 
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Tevrat'a eklenen tüm bu pagan düflüncelerin kuflkusuz bir kayna¤›

olmal›d›r. Birtak›m Yahudilerin, Tevrat d›fl›nda itibar ettikleri, benimse-

dikleri ve koruduklar› bir gelenek olmal›d›r ki, oradaki sapk›n fikirleri

Tevrat'a dahil ederek onu de¤ifltirmifl olsunlar. ‹flte bu gelenek, as›l köken-

leri Eski M›s›r'daki rahiplere (Firavun rejiminin büyücülerine) uzanan, bir

k›s›m Yahudiler taraf›ndan oradan devral›n›p korunan Kabala'd›r. Kaba-

la, Eski M›s›r'›n ve sonra di¤er putperest kültürlerin Yahudilik içine girip

bar›nabilece¤i, geliflebilece¤i bir gelenek haline gelmifl ve Tevrat da söz

konusu Kabala merkezli sapk›n Yahudi ö¤retisine göre tahrif edilmifltir.

Kabalac›lar, "Kabala'n›n asl›nda Tevrat'›n gizli s›rlar›n› aç›klayan bir ö¤re-

ti oldu¤unu" iddia etmifllerdir elbette, ama gerçekte Kabala'n›n içinde Ya-

hudi tarihçi Theodore Reinach'›n ifade etti¤i gibi "Yahudili¤in damarlar›-

na giren ve onu tamamen ele geçiren gizli bir zehir" vard›r.24 

Nitekim Eski M›s›r'›n materyalist "dünya görüflü"nün aç›k izlerini

Kabala'da bulmak mümkündür.

KKaabbaallaa''nn››nn  YYaarraatt››ll››flfl  GGeerrççee¤¤iinnii  ggöözz  aarrdd››  eeddeenn

BBaatt››ll  ÖÖ¤¤rreettiissii

Allah, Tevrat'›n ilk halinin hak bir kitap oldu¤unu ve insanlara "hi-

dayet ve nur" getirdi¤ini Kuran'da flöyle haber vermifltir:

Gerçek flu ki, Biz Tevrat'›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Tes-

lim olmufl peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yö-

neticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah'›n kitab›n›

korumakla görevli k›l›nd›klar›ndan ve onun üzerine flahidler oldukla-

r›ndan (onunla hükmederlerdi)... (Maide Suresi, 44)

Dolay›s›yla Tevrat, Allah'›n varl›¤›, birli¤i, s›fatlar›, evreni yarat›fl›,

insan›n yarat›l›fl amac›, Allah'›n insana emretti¤i ahlak gibi konularda,

Kuran'a mutab›k bilgiler ve hükümler içerir. (Ama gerçek Tevrat bugün

elimizde de¤ildir, elimizde tahrif edilmifl bir "Muharref Tevrat" vard›r.)
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Gerçek Tevrat'ta ve Kuran'da ortak olan çok önemli bir nokta,

Allah'›n "Yarat›c›" (Halik) s›fat›d›r. Allah, ezelden beridir var olan yegane

mutlak varl›kt›r. Allah'tan baflka herfley, O'nun yokluktan yaratt›¤›

mahluklard›r. Tüm evreni, içindeki gök cisimlerini, cans›z maddeleri, can-

l›lar› ve insan›, Allah yaratm›fl ve flekillendirmifltir. Allah tektir, O'nun hiç-

bir orta¤› yoktur. 
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Gerçek bu iken, "Yahudili¤in damarlar›na giren ve onu tamamen

ele geçiren gizli bir zehir" olan Kabala'da çok farkl› bir anlat›m vard›r. Ka-

bala'n›n Allah ve yarat›l›fl hakk›ndaki ö¤retisi, Gerçek Tevrat'ta ve Ku-

ran'da bildirilen ve üstte k›saca aç›klad›¤›m›z "yarat›l›fl gerçe¤i"ne tama-

men ayk›r›d›r. Amerikal› araflt›rmac› Lance S. Owens, Kabala hakk›ndaki

bir yaz›s›nda bu ö¤retinin varl›¤›n kökeni hakk›ndaki senaryosunu flöyle

anlat›r: (Bu al›nt›da yer alan tüm ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)

Kabalistik tecrübe, kutsall›k hakk›nda çeflitli alg›lamalar› do¤urmufltur ki,

bunlar›n ço¤u genel kabul edilen görüflten hayli uzaklaflm›fllard›r. ‹srail'in

inanc›n›n en temel tafl›, "Tanr›m›z Birdir" fleklindeki beyand›r. Ama Kaba-

la, Tanr›'n›n tamamen aç›klanamaz bir teklik olarak en yüksek formda var

oldu¤unu kabul etse de (ki buna Kabala dilinde Ein Sof, yani sonsuzluk

ad› verilir), bu bilinemez tekli¤in kaç›n›lmaz olarak birçok tanr›sal forma

dönüfltü¤ünü iddia etmifltir: Yani çok say›da tanr›ya. Kabalistler bunlara

"Sefirot" ad›n› verirler, bu Tanr›'n›n yüzleri veya kaplar› anlam›na gelir.

Tanr›'n›n anlafl›lamaz bir teklikten bu çoklu¤a geçifli, Kabalistlerin pek çok

meditasyon ve spekülasyonuna neden olmufl bir s›rd›r. Aç›kças›, bu çok

yüzlü Tanr› imaj›, çok tanr›l› olmak suçlamalar›n› da beraberinde getirmifl-

tir. Kabalistler bu suçlamaya karfl› ç›km›fllar, ama baflar›l› bir flekilde cevap-

land›ramam›fllard›r. 

Kabalistik teosofide ‹lahi varl›k sadece ço¤ul say›lmakla kalmaz, ama ayn›

zamanda Tanr›'n›n ilk belirsiz yans›mas›nda Erkek ve Difli olarak ikili bir

form ald›¤›na inan›l›r. Bunlar kutsal Baba ve Anne'dir veya Kabala diliyle

Hokhmah ve Binah. Kabalistler Hokhmah ve Binah aras›ndaki iliflkinin na-

s›l yeni formlar oluflturdu¤unu anlatmak için aç›kça seksüel benzetmeler

kullanm›fllar..25

Kabala'n›n tam anlam›yla bir "hurafe" olan bu senaryosunun ilginç

bir özelli¤i, insan› "yarat›lm›fl" bir varl›k saymamas›, adeta insana bir tür

ilahl›k atfetmesidir. Lance S. Owens bu Kabala hurafesini de flöyle aç›klar:
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Kabala'n›n karmafl›k Tanr› imaj›... ayn› zamanda antropomorfik (Allah'a

insani vas›flar atfeden) bir flekildedir. Bir Kabalistik yoruma göre Tanr›,

Adam Kadmon'du; yani ilk ve örnek insan. (Bu inanca göre) ‹nsan, Tanr›

ile kendi özünden gelen, yarat›lmam›fl bir k›v›lc›m ve kompleks, orga-

nik bir form paylafl›yordu. Adam (Adem) ile Tanr› aras›ndaki bu garip

Kabalistik özdefllefltirme, ayn› zamanda Kabalistik bir flifre ile destekleni-

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

say›sal de¤eri ayn›yd›; 45. Dolay›s›yla Kabalistik yorumda Yehova

Adem'e eflit say›l›yordu; Adem Tanr›yd›. Bu iddiayla birlikte, tüm insan-

l›¤›n en yüksek realizasyonunda Tanr› gibi oldu¤u iddias› geliyordu.26

Pagan dinlerin hurafelerinden devflirilmifl olan bu sapk›n inan›fllar,

Yahudili¤in dejenarasyonunun temelini oluflturdu. ‹nsan› sözde ilahlafl-

t›rmaya kalkacak kadar ak›l s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›kan baz› Yahudi Kabalist-

ler, söz konusu "insan"›n da sadece Yahudilerden ibaret oldu¤unu, di¤er

›rklar›n insan say›lmad›¤› bat›l inan›fllar›n› da senaryolar›na eklediler. Bu-

nun sonucunda, bir ve tek olan Yüce Allah'a iman ve kulluk inanc›n›n

yerini sapk›n putperest inan›fllar ve uygulamalar almaya bafllad›. B ubat›l

inan›fllar bir zaman sonra Tevrat'›n da tahrif edilmesine ve içine hak din

ahlak›na uygun olmayan inan›fllar›n dahil edilmesine neden oldu. 

Kabala'da yer alan sapk›n ö¤retilerdeki bir di¤er ilginç nokta, Eski

M›s›r'›n pagan ö¤retisiyle paralellik göstermesiydi. Eski M›s›rl›lar, daha

önceki sayfalarda inceledi¤imiz gibi, "maddenin hep var oldu¤u"

yan›lg›s›na sahiptiler, bir baflka deyiflle maddenin yoktan yarat›ld›¤›n›

reddediyorlard›. Kabala'daki baz› bölümler ise ayn› reddiyeyi insan için

yap›yor, insan›n yarat›lmad›¤›n›, kendi varl›¤›n›n sorumlusu oldu¤u

yan›lg›s›n› ileri sürüyordu. 

E¤er günümüzün terimleriyle konuflursak, Eski M›s›r'›n ö¤retisinin

ad› "materyalizm"di. Kabala'n›n baz› bölümlerindeki ö¤reti ise "seküler

(din d›fl›) hümanizm". 
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Ne ilginçtir ki, bugün bu iki yan›lg›, son iki yüzy›ld›r dünyan›n

büyük ço¤unlu¤una hakim olan kültürü de tarif eden kavramlard›r. 

Acaba tarihin derinliklerinden Eski M›s›r ve birtak›m Kabala ö¤re-

tilerini günümüze tafl›yan birileri mi olmufltur? 

TTaapp››nnaakkçç››llaarr''ddaann  MMaassoonnllaarraa

Önceki sayfalarda Tap›nakç›lar'dan söz ederken, bu garip Haçl› ör-

gütünün Kudüs'te buldu¤u bir "giz"den etkilendi¤ini ve bunun sonucun-

da H›ristiyanl›ktan ç›karak garip büyü ayinlerine giriflti¤ini anlatm›flt›k.

Baflta belirtti¤imiz gibi, konuyu inceleyen pek çok araflt›rmac›n›n ortak

görüflü, bu "giz"in Kabala ile iliflkili oldu¤udur. Örne¤in okültizm (gizli

ilimler) tarihinin ünlü uzmanlar›ndan Frans›z yazar Eliphas Lévi, Histoire

de la Magie (Büyünün Tarihi) adl› kitab›nda, Tap›nakç›lar'›n Kabala dokt-

rini ile "inisiye edildiklerini", yani bu doktrin ile gizli bir biçimde e¤itil-

diklerini detayl› kan›tlar göstererek anlat›r.27

Kabala'n›n içinde, bir önceki bölümde inceledi¤imiz gibi, kökenleri

Eski M›s›r rahiplerine uzanan, bat›l baz› ö¤retiler bulunmaktad›r. Baz› Ya-

hudiler Eski M›s›r'dan devrald›klar› bu ö¤retiyi, Ortado¤u'daki putperest

kavimlerin büyü inançlar›yla da (Kuran'daki Harut ve Marut ile ilgili Ba-

kara Suresi 102. ayetinde haber verildi¤i gibi) kar›flt›rarak bat›l bir gelenek

fleklinde korumufllar ve Tevrat'› buna göre tahrif etmifllerdir. Böylece kö-

kenleri Eski M›s›r'dan gelen ö¤reti, Kabala üzerinden Tap›nakç›lar'a akta-

r›lm›flt›r. 

‹talyan yazar Umberto Eco, Foucault Sarkac› adl› roman›nda söz ko-

nusu gerçekleri bir roman ak›fl› içinde aktar›r. Umberto Eco, roman bo-

yunca, canland›rd›¤› kahramanlar›n a¤z›ndan Tap›nakç›lar'›n Kabala'dan

nas›l etkilendiklerini ve Kabalac›lar›n, eski M›s›r zaman›ndaki firavunla-

ra uzanan bir "giz"e sahip olduklar›n› anlat›r. Eco'ya göre, Eski M›s›rl›-

lar'›n sahip oldu¤u "giz"ler, baz› Yahudi önde gelenleri taraf›ndan
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ö¤renilmifl ve sonra da bu Yahudiler taraf›ndan Eski Ahit'in ilk befl kitab›-

na (Muharref Tevrat) serpifltirilmifltir. Ancak üstü kapal› bir biçimde anla-

t›lm›fl olan bu "giz" ancak Kabalac›lar taraf›ndan anlafl›labilmektedir. (Za-

ten daha sonra ‹spanya'da yaz›lacak ve Kabala'n›n temeli haline gelecek

olan Zohar, bu söz konusu befl kitab›n "giz"lerini konu edinecektir) Um-

berto Eco, Kabalac›lar›n Eski M›s›r'dan devrald›klar› bu "giz"in Süleyman

Tap›na¤›'n›n geometrik ölçülerinden de okundu¤unu söyledikten sonra,

Tap›nakç›lar'›n bu gizi, o dönemde Kudüs'te bulunan Kabalac› hahamlar-

dan ö¤rendiklerini yazar: "... Gizi, Tap›nak'›n aç›kça söyledi¤i fleyi sezin-

leyenler, Filistin'de kalan bir avuç hahamd›r yaln›zca... Tap›nakç›lar da

onlardan ö¤reniyorlar."28

Tap›nakç›lar Eski M›s›r-Kabala ö¤retisini benimsemekle, do¤al ola-

rak, Avrupa'da hakim olan H›ristiyanl›k temelli düzenin muhalifi haline

gelmifllerdir. Bu muhalefette onlarla ayn› safta olan bir di¤er önemli güç

ise baz› Yahudilerdir. Tap›nakç›lar'›n Fransa Kral› ve Papa'n›n ortak kara-

r›yla 1307 y›l›nda tutuklanmalar›n›n ard›ndan, bu muhalefet yer alt›na in-

mifl, ama eskisinden daha radikal ve kararl› biçimde devam etmifltir. 

Daha önceden de belirtti¤imiz gibi, Tap›nakç›lar'›n önemli bir bölü-

mü tutuklamalardan kurtulmufllar, kendilerine güvenli bir yer bulabil-

mek içinse o dönemde Avrupa'da Papa otoritesini tan›mayan tek krall›k

olan ‹skoçya'ya kaçm›fllard›r. ‹skoçya'daki duvarc› loncalar›na s›zm›fllar,

zamanla bu loncalar› ele geçirmifller, loncalar Tap›nakç› gelenekle özdefl-

leflmifl ve böylece masonlu¤un kökeni ‹skoçya'da oluflmufltur. Nitekim

hala günümüz masonlu¤unun temeli, "Eski ve Kabul Edilmifl ‹skoç Ri-

ti"dir. 

Yeni Masonik Düzen adl› kitab›m›zda detayl› olarak inceledi¤imiz gi-

bi, 14. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren Avrupa tarihinin çeflitli aflamalar›nda

Tap›nakç›lar'›n -ve onlarla iliflki halindeki baz› Yahudilerin- izlerini gör-

mek mümkündür. O kitapta inceledi¤imiz baz› konu bafll›klar›n›, detay-
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lar›na girmeden, flöyle belirtebiliriz:

�Fransa'daki Provins bölgesi, Tap›nakç›lar'›n önemli s›¤›naklar›n-

dan biriydi. Tutuklamalar s›ras›nda pek ço¤u burada saklanm›flt›. Bölge-

nin di¤er bir önemli özelli¤i ise, ayn› zamanda Avrupa'n›n en belirgin Ka-

bala merkezi olmas›yd›. Provins, sözlü bir gelenek halindeki Kabala'n›n

kitaba döküldü¤ü yer oldu.

�1381 y›l›nda ‹ngiltere'de patlak veren Köylü Ayaklanmas›, tarihçi-

lerin kabulüne göre, bir tür "gizli organizasyon" taraf›ndan körüklenmifl-

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

Tap›nakç›lar'd›. Ayaklanma basit bir sosyal patlaman›n ötesinde, Katolik

Kilisesi'ne yönelik planl› bir sald›r›yd›. 

�Bu ayaklanmadan yar›m as›r sonra Bohemya bölgesinde John

Huss adl› bir din adam›n›n Katolik Kilisesi'ne karfl› bafllatt›¤› muhalefetin

ve ard›ndan gelen ayaklanman›n da perde arkas›nda Tap›nakç›lar vard›.

Dahas› Huss, Kabala ile çok yak›ndan ilgilenmifl bir kifliydi. Doktrinlerini
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Süleyman Tap›na¤›'n›n bir maketi. Tap›nakç›lar ve masonlar, Hz. Süleyman
hakk›ndaki bat›l inançlar› nedeniyle, bu tap›nakta sözde pagan kültürlerden
kalma bir "giz" oldu¤una inanm›fllard›r. Masonik literatürde Süleyman
Tap›na¤›'na bu denli yo¤un bir vurgu yap›lmas›n›n nedeni budur.



gelifltirirken kendisinden etkilendi¤i en önemli isim olan Avigdor Ben

Isaac Kara, Prag'daki Yahudi cemaatinin hahamlar›ndan biri ve bir Kaba-

lac›yd›. 

Bu gibi örnekler, Tap›nakç›lar ve Kabalac›lar aras›ndaki oluflan itti-

fak›n, Avrupa'da bir sosyal düzen de¤iflikli¤i peflinde oldu¤unun iflaretle-

riydi. Bu de¤ifliklik, H›ristiyanl›k temelinde yükselen Avrupa kültürünün

de¤ifltirilmesi, bunun yerine Kabala temelli bir kültür yerlefltirilmesini

öngörüyordu. Bu kültürel de¤iflimin ard›ndan ise, siyasi de¤ifliklikler ge-

lecekti. Frans›z Devrimi, ‹talyan Devrimi gibi...

‹lerleyen bölümlerde Avrupa tarihinin baz› önemli dönüm noktala-

r›n› inceleyece¤iz. Her aflamada karfl›m›za ç›kacak olan gerçek, Avrupa'y›

dindar bir kültürden uzaklaflt›rmak, bunun yerine din-d›fl› bir ideoloji

yerlefltirmek ve bu amaçla halk› din ahlak›ndan uzaklaflt›rmaya çal›flan

bir gücün varl›¤› olacakt›r. Bu güç, Eski M›s›r'dan Kabala'ya aktar›lm›fl

olan ö¤retiyi Avrupa'ya kabul ettirmeye çal›flm›flt›r. Bu ö¤retinin temelin-

de ise, daha önce de belirtti¤imiz gibi, iki kavram ön plana ç›kar: Hüma-

nizm ve materyalizm. 

Önce hümanizmi inceleyelim.
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HHÜÜMMAANN‹‹ZZMM‹‹NN

PPEERRDDEE  AARRKKAASSII

ümanizm" kavram› ço¤u insan›n akl›nda olumlu

mesajlar ça¤r›flt›r›r. "‹nsan sevgisi", "bar›fl", "kardefllik"

gibi. Ancak felsefi anlamda hümanizmin daha da

önemli bir anlam› vard›r: Hümanizm, "insanl›k" kavram›n›, insanlar›n ye-

gane amaç ve odak noktas› haline getiren bir düflüncedir. Bir baflka deyifl-

le, insan›, Yarat›c›m›z olan Allah'tan yüz çevirmeye, sadece kendi varl›¤›

ve benli¤i ile ilgilenmeye ça¤›r›r. Hümanizmin bu anlam›, özellikle de ke-

limenin Bat› dillerindeki kullan›m›nda belirgindir. Hümanizmin ‹ngiliz-

ce'deki sözlük anlam› flu flekildedir:

En iyi de¤erler, karakterler ve davran›fllar›n do¤aüstü bir otoritede de¤il

de, insanlarda oldu¤una inanan düflünce sistemi.29

Hümanizmin en aç›k tarifini ise, bu felsefeye inananlar yapm›flt›r.

Günümüzün önde gelen hümanist sözcülerinden biri olan Corliss La-

mont, The Philosophy of Humanism (Hümanizm Felsefesi) adl› kitab›nda
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flöyle yazar:

Hümanizm, tüm gerçekli¤in bizzat do¤an›n

kendisinden ibaret oldu¤una inan›r, evrenin

temel materyali, zihin de¤il madde-enerji-

dir... (Hümanizme göre) Do¤aüstü varl›klar

gerçek de¤ildir; yani insan düzeyinde, in-

sanlar do¤aüstü ve ölümsüz ruhlara sahip

de¤ildirler ve tüm evren düzeyinde, evreni-

mizin do¤aüstü ve sonsuz bir Yarat›c›s› yok-

tur.30

Görüldü¤ü gibi, hümanizmin te-

meli do¤rudan ateizme dayanmaktad›r.

Söz konusu ateist iddilar ise bilim

taraf›ndan da yalanlanan yan›lg› ve al-

datmacalardan ibarettir. 

Geçti¤imiz yüzy›lda hümanistler taraf›ndan yay›nlanan iki önemli

"manifesto" yani beyanname vard›r. Birinci manifesto 1933 y›l›nda yay›n-

lanm›fl, dönemin baz› isimleri taraf›ndan imzalanm›flt›r. 40 y›l sonra,

1973'te yay›nlanan II. Hümanist Manifesto ise, birincisini teyid etmifl, an-

cak aradan geçen zaman›n geliflmelerine göre baz› ilaveler içermifltir. II.

Hümanist Manifesto'yu imzalayan birçok düflünür, bilim adam›, yazar,

medya üyesi vard›r ve bu doküman American Humanist Association

(Amerikan Hümanist Birli¤i) taraf›ndan savunulmaktad›r. Manifestolar›

inceledi¤imizde, her ikisinde de en temel hezeyan›n; evrenin ve insan›n

yarat›lmad›¤›, kendi bafl›na var oldu¤u, insan›n kendisinden baflka hiçbir

varl›¤a karfl› sorumlu olmad›¤›, Allah inanc›n›n insanlar› ve toplumlar›

geri götürdü¤ü gibi yan›lg›lar, bilinen ateist dogma ve propagandalar ol-

du¤u görülür. Örne¤in I. Hümanist Manifesto'nun ilk alt› maddesi flu fle-

kildedir:
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Biz afla¤›daki görüflleri ilan ediyoruz:

B‹R: Dinsel hümanistler, evrenin kendi bafl›na var oldu¤unu ve yarat›lma-

d›¤›n› kabul ederler.

‹K‹: Hümanizm, insan›n do¤an›n bir parças› oldu¤una ve sürekli bir iflle-

min (sürecin) sonucunda olufltu¤una inan›r.

ÜÇ: Hayat hakk›nda organik görüflü kabul eden hümanistler, zihin ve be-

den aras›ndaki geleneksel dualizmi reddederler.

DÖRT: Hümanizm, insan›n kültür ve medeniyetinin, antropoloji ve tarih

taraf›ndan aç›kça tan›mland›¤› gibi, insan›n do¤al ortam›yla ve sosyal biri-

kimiyle olan iliflkisinden kaynaklanan kademeli bir geliflimin ürünü oldu-

¤unu kabul eder. Belirli bir kültür içinde do¤an birey, büyük ölçüde o kül-

tür taraf›ndan flekillendirilir.

BEfi: Hümanizm ileri sürer ki, evrenin modern bilim taraf›ndan tan›mla-

nan do¤as›, insan de¤erlerine ait herhangi bir do¤aüstü ve kozmik garan-

tiyi kabul edilemez hale getirir...

ALTI: Bizim kanaatimiz gelmifltir ki, teizm, deizm, modernizm ve çeflitli

"yeni düflünce"lerin zaman› geçmifltir.31

Yukar›daki maddeler, materyalizm, Darwinizm, ateizm ve agnosti-

sizm gibi isimler alt›nda ortaya ç›kan ortak ve bat›l bir felsefenin ifadele-

ridir. ‹lk maddede "evren sonsuzdan beri vard›r" fleklindeki materyalist

dogma öne sürülmektedir. ‹kinci madde, insan›n, evrim teorisinin öne

sürdü¤ü gibi, yani yarat›lmadan var oldu¤u iddias›d›r. Üçüncü maddede,

insan ruhunun varl›¤› reddedilmekte, insan›n maddeden ibaret oldu¤u

iddia edilmektedir. Dördüncü maddede "kültürel evrim" iddias› öne sü-

rülmekte ve insan›n "f›trat›n›n" (yarat›l›fltan gelen özelliklerinin) varl›¤›

reddedilmektedir. Beflinci madde, Allah'›n evren ve insan üzerindeki ha-

kimiyetini reddetmektedir. Alt›nc› madde ise, "Teizm"in, yani Allah inan-

c›n›n terk edilmesi gerekti¤ini, bunun "zaman›n gere¤i" oldu¤unu savun-

maktad›r. 

HH

Harun Yahya - Adnan Oktar



Dikkat edilirse bu iddialar, hak din ahlak›na düflman olan çevrele-

rin hemen her zaman kulland›klar› basmakal›p aldatmacalar›n bir topla-

m› niteli¤indedir. Bunun nedeni, hümanizmin, din düflmanl›¤›n›n temel

çat›s›n› oluflturmas›d›r. Çünkü hümanizm, Allah'› inkar›n tarih boyunca

en büyük ç›k›fl noktalar›ndan biri olan "insan›n kendini bafl›bofl ve so-

rumsuz sanmas›" aldan›fl›n›n bir ifadesidir. Allah bu konuda Kuran'da

flöyle buyurur:

‹nsan, 'kendi bafl›na ve sorumsuz' b›rak›laca¤›n› m› san›yor?

Kendisi, ak›t›lan meniden bir damla su de¤il miydi?

Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yaratt› ve bir 'düzen

içinde biçim verdi.'

Böylece ondan, erkek ve difli olmak üzere çift k›ld›.

(Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren de¤il midir? (K›yamet

Suresi, 36-40)

Allah insana "kendi bafl›na ve sorumsuz" olmad›¤›n› bildirmekte ve

bunun hemen ard›ndan ona kendi yarat›l›fl›n› hat›rlatmaktad›r. Çünkü in-

san, kendisini Allah'›n yaratm›fl oldu¤unu kavrad›¤›nda, "bafl›bofl" olma-

d›¤›n›, Allah'a karfl› sorumlu oldu¤unu da anlayacakt›r. ‹flte bu nedenle

hümanizm, insan›n "yarat›lmam›fl" oldu¤u yan›lg›s›n›, felsefesinin temel

doktrini haline getirmifltir. I. Hümanist Manifesto'nun ilk iki maddesi,

do¤rudan bu doktrini ifade eder. Hümanistler bu iddialar›nda bilimin

kendilerini destekledi¤i iddias›ndad›rlar. 

Oysa yan›lmaktad›rlar. I. Hümanist Manifesto'nun yay›nlanmas›n-

dan bu yana, bu felsefenin hümanistlerce sözde bilimsel gibi gösterilen iki

dayana¤› do¤rudan bilimin kendisi taraf›ndan çürütülmüfltür:

1) Sonsuzdan beri var olan (yani yarat›lmam›fl) evren yan›lg›s›, I.

Hümanist Manifesto'nun yaz›ld›¤› y›llarda bafllayan bir dizi astrono-

mik ve fiziksel bulgu ile çürümüfltür. Evrenin genifllemesi, kozmik fon

radyasyonu, hidrojen-helyum oran›n›n hesaplanmas› gibi geliflmeler, ev-
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renin bir bafllang›c› oldu¤unu ve yaklafl›k 15-17 milyar y›l önce "Büyük

Patlama" (Big Bang) ad› verilen dev bir patlama ile yoktan var edildi¤ini

göstermifltir. Big Bang teorisi, hümanist ve materyalist felsefelerin ba¤l›la-

r› taraf›ndan uzun süre kabul edilmese de, sonuçta onlar› da ikna edecek

flekilde galip gelmifltir. Günümüzde, ortaya ç›kan bilimsel kan›tlar nede-

niyle, bilim dünyas› "evrenin yarat›l›fl›" anlam›na gelen Big Bang'i kabul

etmektedir ve bu, hümanistleri ç›kmaza sokmaktad›r. Düflünür Anthony

Flew'un ifadesiyle, "Big Bang modeli, bir ateist aç›s›ndan oldukça s›k›nt› veri-

cidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar taraf›ndan savunulan bir iddiay› ispat etmifl-

tir: Evrenin bir bafllang›c› oldu¤u iddias›n›."32 (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Harun

Yahya, Evrenin Yarat›l›fl›, 1999) 

2) I. Hümanist Manifesto'nun sözde bilimsel dayana¤› konumun-

daki evrim teorisi de yine Manifesto'nun kaleme al›nmas›ndan sonraki

on y›llar içinde bilimsel olarak büyük bir çöküfl yaflam›flt›r. Hayat›n kö-

keni hakk›nda 1930'larda Oparin ve Haldane gibi ateist (ve kuflkusuz hü-

manist) evrimciler taraf›ndan ortaya at›lan senaryolar›n hiçbir bilimsel ni-

teli¤i olmad›¤›, canl›l›¤›n bu senaryolarda ileri sürüldü¤ü gibi cans›z

maddeden kendi kendine do¤amayaca¤› bugün anlafl›lm›fl durumdad›r.

Fosil kay›tlar›, canl›lar›n bir evrim süreci içinde oluflmad›klar›n›, farkl› ya-

p›lar›yla yeryüzünde aniden belirdiklerini göstermektedir ve bu gerçek

70'li y›llardan bu yana bizzat evrimci paleontologlar taraf›ndan aç›kça iti-

raf edilmektedir. Modern biyoloji, canl›lar›n evrim teorisinin öne sürdü¤ü

gibi do¤a kanunlar›n›n ve rastlant›lar›n ürünü olmad›klar›n›, her organiz-

mada yarat›l›fl› kan›tlayan örnekler bulundu¤unu göstermektedir. (Bkz.

Harun Yahya, Hayat›n Gerçek Kökeni, 2000) 

I. Hümanist Manifesto'nun insanl›¤› geride b›rakan veya çat›flmaya

sürükleyen etkenin dini inançlar oldu¤u fleklindeki çarp›k iddias› da, ta-

rihsel tecrübelerle çürümüfltür. Hümanistler, dini inançlar ortadan kald›-

r›ld›¤›nda insanl›¤›n mutluluk ve huzur bulaca¤›n› öne sürmüfller, oysa
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bunun tam aksi yaflanm›flt›r. I. Hümanist Manifesto'nun yay›nlanmas›n-

dan 6 y›l sonra patlak veren II. Dünya Savafl›, tamamen din-d›fl› bir ide-

oloji olan faflizmin insanl›¤a getirdi¤i felaketlerin belgesidir. Hümanist bir

ideoloji olan komünizm, önce Sovyetler Birli¤i'nde, ard›ndan da Çin,

Kamboçya, Vietnam, Kuzey Kore, Küba ve çeflitli Afrika ve Latin Ameri-

ka ülkelerinde insanl›¤a efli benzeri görülmemifl bir vahflet yaflatm›fl, top-

lam 120 milyon insan›n hayat›na mal olmufltur. Bat› tipi hümanizmin (ka-

pitalist sistemlerin) de kendi toplumlar›na ve dünyan›n di¤er bölgelerine

bar›fl ve mutluluk getiremedi¤i aç›kt›r. 

K›sacas› hümanizmin hem bilimsel dayanaklar› çürüktür hem de

vaatleri bofltur. Ama bunlar›n ortaya ç›kmas›na ra¤men, Hümanistler fel-

sefelerinden vazgeçmemifller, dahas› bunu kitle propagandas› yöntemle-

riyle tüm dünyaya yaymaya çal›flm›fllard›r. Özellikle II. Dünya Savafl›

sonras› dönemde, bilim, felsefe, müzik, edebiyat, resim, sinema gibi alan-

larda yo¤un bir hümanist propaganda dikkati çeker. Hümanist ideologla-

r›n ürettikleri içi bofl ama süslü mesajlar, kitlelere ›srarla empoze edilmifl-

tir. Tüm zamanlar›n popüler müzik gruplar›ndan biri olarak kabul edilen

Beatles'›n solisti John Lennon'›n "Imagine" (Hayal Et) adl› flark›s›n›n söz-

leri, bu konuda dikkat çekici bir örnektir

(Allah'› tenzih ederiz):

Hayal et ki, hiçbir cennet yok

E¤er denersen kolayd›r bu, 

Alt›m›zda bir cehennem yok,

Üzerimizde sadece gökyüzü var

Hayal et ki, tüm insanlar

Bugün için yafl›yorlar...
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Hayal et ki hiçbir ülke yok

Bunu yapmak zor de¤il

Öldürecek ya da u¤runda ölecek bir fley yok

Ve hiçbir din de yok...

Benim bir hayalperest oldu¤umu söylebilirsin

Ama tek bafl›ma de¤ilim

Umar›m bir gün sen de bize kat›l›rs›n

Ve tüm dünya tek olur.
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20. yüzy›ldaki önemli propagandac›lar›ndan biriydi. 



Bu flark›, bilimsel ve ak›lc› temelleri bulunmayan hümanizmin, kit-

lelere duygusall›k yöntemiyle nas›l empoze edildi¤inin ilginç bir göster-

gesidir. Dine ve dinin insanlara ö¤retti¤i gerçeklere karfl› hiçbir ak›lc› iti-

raz getiremeyen ve getirmesi de mümkün olmayan hümanizm, ancak bu

gibi duygusal telkinlerle kendince etkili olmaya çal›flmaktad›r. 

1933 y›l›nda yay›nlanan I. Hümanist Manifesto'nun vaatlerinin bofl

ç›kmas›n›n üzerine, aradan 40 y›l geçtikten sonra, hümanistler ikinci bir
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metin kaleme ald›lar. II. Hümanist Manifesto olarak bilinen bu metnin

bafllang›c›nda, hümanist vaatlerin bofla ç›km›fl olmas›na bir aç›klama ge-

tirilmeye çal›fl›l›yordu. Bu aç›klama son derece zay›f kalmas›na ra¤men,

yine de hümanistlerin felsefelerine ba¤l›l›kta direndikleri, dahas› kendine

fazlas›yla güvenen bir üslup kulland›klar› dikkat çekiyordu. 

Manifesto'nun en belirgin özelli¤i ise, 1933 y›l›ndaki ilk

manifestonun din aleyhtar› çizgisini aynen korumas›yd›: (Bu al›nt›daki
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Hümanist felsefenin vaatlerinin aksine,
ateizm ve dinsizlik 20. yüzy›lda dünyaya
sadece savafl, çat›flma, ac› ve zulüm
getirmifltir. 



ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.) 

1933'te oldu¤u gibi, hümanistler hala, geleneksel teizmin, özellikle de du-

alar› ifliten, insanlar› dikkate alan ve dualar›na cevap veren Tanr› inanc›-

n›n, kan›ts›z ve zaman› geçmifl bir inanç oldu¤u düflüncesindedirler... Va-

hiy, Tanr›, ibadet veya inanç kavramlar›n› insan ihtiyaçlar›n›n veya tecrü-

belerinin üzerine ç›karan geleneksel, dogmatik veya otoriter dinlerin, in-

san türüne zarar verdi¤ine inan›yoruz... Teist olmayanlar olarak, Tanr›'yla

de¤il insanla, kutsall›kla de¤il do¤ayla ifle bafll›yoruz.33

Bu ifadeler, hümanistlerin hezeyanlar›d›r ve son derece yüzeysel

izahlard›r. Dini anlamak için derin bir ak›l ve kavray›fl gerekir. Bunlar›n

bafllang›ç noktas› ise, samimiyet ve ön yarg›dan uzak olmakt›r. Hüma-

nizm ise, ilk bafltan dine ve Allah'a karfl› ç›kan insanlar›n, bu ön yarg›lar›-

n› kendilerince ak›lc› ve bilimsel gibi gösterebilme çabas›ndan baflka bir

fley de¤ildir. Ve bu çabalar› her zaman için bofla ç›kmaya mahkumdur.

Hümanistlerin, Allah inanc›n› ve ‹lahi dinler hakk›nda öne sürdükleri ak›l

ve mant›k d›fl› iddialar ise, asl›nda yeni bir fikir de¤il, binlerce y›ld›r in-

karc›lar taraf›ndan ileri sürülen yan›lg›lar›n tekrar›d›r. Allah Kuran'da bu

inkarc› düflünceyi flöyle bildirir:

Sizin ilah›n›z tek bir ilaht›r. Ahirete inanmayanlar›n kalpleri ise inkar-

c›d›r ve onlar müstekbir (büyüklenmekte) olanlard›r. fiüphesiz Allah,

onlar›n sakl› tuttuklar›n› ve aç›¤a vurduklar›n› bilir; gerçekten O, müs-

tekbirleri sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" dendi¤inde, "Eskilerin

masallar›" dediler. (Nahl Suresi, 22-24)

Ayetlerde, inkarc›lar›n din için hep "eskilerin masallar›" dedikleri

ve bu inkar›n gerçek nedeninin kalplerindeki büyüklenme hissi (kibir) ol-

du¤u haber verilmektedir. "Hümanizm" denilen felsefe ise, ayette tarif

edilen bu inkarc› düflüncenin sadece bu ça¤a ait bir tan›m›d›r. Bir baflka

deyiflle hümanizm, bu felsefenin ba¤l›lar›n›n iddia etti¤i gibi "yeni" bir

düflünce de¤il, tarihin eski dönemlerinden beri inkarc›lar›n "dünya
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görüflü" olmufl olan köhne bir yan›lg›d›r. 

Nitekim hümanizmin Avrupa tarihindeki seyrini inceledi¤imizde,

bu konuda çok somut gerçekler ortaya ç›kmaktad›r.

HHüümmaanniizzmmiinn  KKaabbaalliissttiikk  KKöökkeennlleerrii

Kabala'n›n içinde yer alan baz› ifadelerin, Allah'›n ‹srailo¤ullar›'na

verdi¤i hak dine sonradan dahil edilen ve as›l kökenleri Eski M›s›r'a uza-

nan bat›l bir ö¤reti oldu¤unu incelemifltik. Bu ö¤retinin temelinde ise, in-

san› "yarat›lmam›fl, sonsuzdan beri var olan ilahi bir varl›k" olarak gören

sapk›n bir anlay›fl yatt›¤›n› görmüfltük. 

‹flte Avrupa'ya hümanizm bu kaynaktan girdi. H›ristiyanl›k inan-

c›nda Allah'›n varl›¤›na ve tüm insanlar›n O'nun yaratt›¤› aciz kullar ol-

du¤una iman esast›. Ancak Tap›nakç› gelene¤in Avrupa'da yay›lmas›yla

birlikte, Kabala baz› düflünürleri cezbetme-

ye bafllad›. Böylece 15. yüzy›lda Avrupa fi-

kir dünyas›na damgas›n› vuran hümanizm

ak›m› bafllad›. 

Hümanizm ile Kabala aras›ndaki bu

ba¤lant›, tarihsel olgular›n perde arkas›n›

araflt›ran pek çok kaynakta vurgulan›r. Bu

kaynaklardan biri, Vatikan Papal›k Kutsal

Kitap Enstitüsü'nde tarih profesörü olan

ünlü yazar Malachi Martin'in The Keys of

This Blood (Bu Kan›n Anahtarlar›) adl› kita-

b›d›r. Prof. Martin, hümanistlerde aç›kça

gözlemlenen Kabala etkisini flöyle anlat›-

yor:

Rönesans ‹talyas›'n›n erken dönemlerin-

de kendini gösteren al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki
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Vatikan Üniversitesi 
tarihçisi Malachi Martin'in
belirtti¤i gibi, Avrupa'da 
hümanizmin do¤uflu ile Kabala
aras›nda yak›n 
bir iliflki vard›r...



belirsizlik ve isyan atmosferinde, kurulu düzenin tüm kontrolünü etkisiz

hale getirmeyi amaçlayan hümanist derneklerin faaliyetleri bafllad›. Bu tür

amaçlara sahip olduklar›ndan bu dernekler, en az›ndan bafllang›ç için, giz-

lilik yoluyla korunmal›yd›lar. Ancak gizlili¤in yan› s›ra bu hümanist grup-

lar›n belirgin bir özellikleri daha vard›; bu dernekler Kilise ve di¤er otori-

teler taraf›ndan yap›lm›fl olan ‹ncil'in geleneksel yorumuna ve Kilisenin si-

vil ve politik alanda getirdi¤i felsefi ve dini zorunluluklara baflkald›r›yor-

lard›... Bu cemiyetlerin Kutsal Kitab›n orijinal mesaj› ile ilgili farkl› yorum-

lar› vard›. Bu anlay›fllar›n› Kuzey Afrika'da, özellikle M›s›r'da bulunan bir-

tak›m mezhep ve do¤aüstü kaynaklardan al›yorlard›; bunlar›n bafl›nda da

Yahudi Kabalas› geliyordu... ‹talyan hümanistleri zamanla Kabala konu-

sunda daha da ileri giderek, Kabala'y› bir yol gösterici olarak kabul et-

tiler. Gnosis (H›ristiyanl›¤›n ilk dönemlerinde do¤mufl ve yine Kabala ile

ba¤lant›l› olan metafizik gelenek) kavram›n› tekrar yorumlad›lar. Ve bu

kavram›, büyük ölçüde bu dünya merkezli hale getirdiler. Yapmak istedik-

leri fley, Kabala yoluyla, tabiat›n gizli güçlerini sosyopolitik amaçlar için

kullanmakt›.34

K›sacas›, o dönemde kurulan hümanist dernekleri, Avrupa'ya ha-

kim olan Katolik kültürün yerine kökenleri Kabala'dan gelen yeni bir kül-

tür yerlefltirmek, bu amaca yönelik bir "sosyopolitik de¤iflim" gerçeklefl-

tirmek hedefindeydiler. Bu kültürün kayna¤›nda, Kabala'n›n yan›nda, Es-

ki M›s›r ö¤retileri bulunmas› ise ilginçti. Prof. Martin flöyle yaz›yor:

Bu hümanist cemiyetlerin üyeleri, 'Kainat›n Ulu Mimar›'n› arad›klar›n› ve

kendini ona adad›klar›n› söylüyorlard›. 'Kainat›n Ulu Mimar›', dört kutsal

‹branice harfle yani, YHWH ile tan›mlan›yordu... Hümanistler, bunun ya-

n› s›ra, piramit ve göz gibi genelde M›s›r kaynakl› olan sembolleri de al-

d›lar.35

Hümanistlerin, günümüz masonlu¤unda hala kullan›lan "Kainat›n

Ulu Mimar›" kavram›n› kullanmalar› ise oldukça ilginçti. Bu durum,
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hümanistler ile masonlar aras›nda bir iliflki oldu¤una iflaret ediyordu. Ni-

tekim Prof. Martin bu konuda flunlar› yaz›yor:

Bu arada, Avrupa'n›n di¤er kuzey bölgelerinde, hümanistlerle paralel olan

daha önemli bir birlik olufltu. Hiç kimsenin önemini hemen kavrayamad›-

¤› bir birlik... 1300'lerde Kabalist-hümanist cemiyetler kendilerini yeni

yeni oluflturmaya bafllam›flken, ‹ngiltere, ‹skoçya ve Fransa'da Ortaça¤

duvarc› loncalar› bulunmaktayd›. Bu loncalar, yavafl yavafl mason loca-

lar› haline geldiler. Ve o dönemlerde yaflayan hiç kimse masonlarla ‹tal-

yan hümanistler aras›nda bir fikir birli¤i oldu¤unu tahmin edemezdi...

Masonluk, hümanistler gibi Roma Katolik Kilisesi'nden tamamen uzaklafl-

t›. Ve yine, ‹talyan hümanist mezhebinde oldu¤u gibi masonlar, kendileri-

ni büyük bir gizlilik prensibi içinde koruyorlard›.

Bu iki grubun baflka ortak yönleri de vard›. Spekülatif masonlu¤a ait yaz›

ve kay›tlardan ‹talyan hümanistlerindeki Kainat›n Ulu Mimar› inanc›-

n›n masonlarca da aynen kabul edildi¤i anlafl›l›yordu... Bu 'Ulu Mimar',

(Katolik inanc›ndan farkl› olarak) maddesel evrenin bir parças› ve 'ayd›n-

lanm›fl' düflünce yap›s›n›n bir ürünüydü... (Hümanistlerin ve masonlar›n

kabul etti¤i) bu yeni inanc›n, klasik H›ristiyan inanc› ile uzlaflan hemen

hiçbir yönü yoktu. Günah, cehennem, cennet, peygamberler, melekler, ra-

hipler ve Papa gibi pek çok kavram inkar ediliyordu.36

K›sacas›, Avrupa'da 14. yüzy›lda, kökenleri Kabala'ya dayanan hü-

manist ve masonik bir örgütlenme do¤mufltu. Ve bu örgütlenme, Allah'›

Yahudilikte, H›ristiyanl›kta ve ‹slam'da oldu¤u gibi, tüm kainat›n yarat›-

c›s›, hakimi ve tüm insanlar›n tek Rabbi ve ‹lah› olarak görmüyordu. Bu-

nun yerine, "Kainat›n Ulu Mimar›" gibi farkl› bir kavram kullan›yordu ve

kastettikleri bu varl›k, onlara göre "maddesel evrenin bir parças›"yd›.

Yani, 14. yüzy›l Avrupas›'nda ortaya ç›kan bu gizli örgütlenme, Allah'› üs-

tü kapal› olarak inkar ediyor, "Kainat›n Ulu Mimar›" kavram› alt›nda,

maddi evreni sözde ilah olarak kabul ediyordu. (Allah'› tenzih ederiz.)
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Bu çarp›k inanc›n daha aç›k bir tarifini görmek istersek, bir anda 20.

yüzy›la uzanabilir ve günümüz masonlar›n›n kendi üyelerine mahsus

olarak ç›kard›klar› yay›nlara bakabiliriz. Örne¤in en k›demli Türk mason-

lar›ndan biri olan Selami Ifl›nda¤'›n, genç masonlar› e¤itmek için yazd›¤›

ve 1977 y›l›nda sadece masonlara mahsus olarak yay›nlanan Masonluktan

Esinlenmeler adl› kitab›nda, masonlar›n "Evrenin Ulu Mimar›" hakk›ndaki

inanc› flöyle anlat›l›r:

Masonluk Tanr›s›z de¤ildir. Ama onun benimsedi¤i Tanr› kavram›, dinler-

dekinin ayn› de¤ildir. Masonlukta Tanr› bir yüce prensiptir. Evrimin son

aflamas›, doru¤udur. Öz varl›¤›m›z› elefltirerek, kendi kendimizi tan›ya-

rak, bilerek, bilim, ak›l ve erdem yolundan yürüdükçe, onunla aram›zdaki

aç› azalabilir. Sonra, onda insanlar›n iyi ya da kötü nitelikleri yoktur. Kifli-

lefltirilmemifltir. Do¤an›n ve insanlar›n yöneticisi say›lamaz. Evrendeki

büyük ve yüce çal›flman›n, birli¤in, harmoninin Mimar›d›r. Evrendeki

tüm varl›klar›n toplam›d›r. Herfleyi kapsayan total güçtür, enerjidir. Bü-

tün bunlara karfl›n, onun bir bafllang›ç oldu¤u benimsenemez... Büyük bir

gizem (s›r)d›r.37

Yine ayn› kaynakta, masonlar›n "Kainat›n Ulu Mimar›" derken, as-

l›nda do¤ay› kastettikleri, yani "do¤aya tap›nd›klar›" flöyle ifade edilir:

Do¤a d›fl›nda bizi yöneten, düflünü ve davran›fllar›m›zdan sorumlu bir

güç olamaz... Masonik ilke ve ö¤retiler, temellerinde bilim ve ak›l bulunan

bilimsel gerçeklerdir. Ekosizmin temel koflulu budur… Tanr› salt evrim-

dir. Bunun bir ögesi de do¤an›n gücüdür. Böylece salt gerçek de evrenin

kendisi ve onu kapsayan enerjidir…38

Türk masonlar›n›n üyelerine özel yay›n organlar›ndan biri olan Mi-

mar Sinan dergisinde ise, ayn› masonik felsefe flöyle aç›klan›r:

Evrenin Ulu Mimar› sonsuza do¤ru bir e¤ilim demektir. Sonsuza bir gi-

difli anlat›r. Bize göre bir "yaklafl›m"d›r. Sonsuzluktaki saltl›¤› (abso-

lu/taml›k), mükemmeli, aramak ve tekrar tekrar aramak demektir.
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Düflünen Masonla, k›sacas› bilinç'le, yaflanan an aras›nda bir mesafe oluflu-

yor.39

‹flte masonlar›n "biz Allah'a inan›yoruz, aram›za ateist olanlar› ke-

sinlikle almay›z" derken kastettikleri "inanç" budur. Masonlu¤un sapk›n

inan›fllar›na göre gerçekte Allah'a de¤il, masonik felsefe içinde sözde ilah-

laflt›r›lan "do¤a", "evrim", "insanl›k" gibi hümanist ve natüralist kavram-

lara tap›lmaktad›r. Nitekim masonik literatürü biraz inceledi¤imizde, bu

örgütün asl›nda "örgütlü hümanizm"den baflka bir fley olmad›¤› ve ama-

c›n›n tüm dünyada din-d›fl›, hümanist bir düzen kurmak oldu¤u ortaya

ç›kar. 14. yüzy›l Avrupas›'n›n hümanist derneklerinde do¤an fikirler, gü-

nümüz masonlar› taraf›ndan aynen korunmakta ve savunulmaktad›r.

MMaassoonniikk  HHüümmaanniizzmm::  ‹‹nnssaannaa  TTaapp››nnmmaa

Masonlar›n kendi üyelerine özgü yay›nlar›, örgütün hümanist fel-

sefesini ve bu felsefe içinde ‹lahi dinlere karfl› duyulan düflmanl›¤› detay-

l› olarak tarif ederler. Gerek yabanc› gerekse Türk masonlar›n›n yay›nla-

r›nda bu konuda say›s›z denebilecek kadar çok aç›klama, yorum, al›nt› ve

sembolik anlat›m vard›r. 

Hümanizm, baflta da belirtti¤imiz gibi, insan›n kendisini yaratm›fl

olan Allah'tan yüz çevirmesi ve bizzat kendini "evrenin en yüce varl›¤›"

olarak görmesi yan›lg›s›d›r. Bu asl›nda "insana tap›nmak" anlam›na gelir.

14 ve 15. yüzy›llarda ortaya ç›kan Kabalac› hümanistlerden günümüz ma-

sonlar›na kadar, ak›ls›zca bu inanç devam ettirilmifltir. 

14. yüzy›l›n Kabalac› hümanistlerin en tan›nalar›ndan biri, Pico

Della Mirandola'd›r. Mirandola'n›n Conclusiones adl› çal›flmas›, Papa VIII.

Innocent taraf›ndan "inkarc› ve sapk›n düflünceler içerdi¤i" gerekçesiyle

1489 y›l›nda lanetlenmifltir. Çünkü Mirandola, "dünyada hiçbir fley, insa-

na hayran olmaktan daha üstün de¤ildir" diye yazm›flt›r. Kilise, gerçekte

"insana tap›nma"dan baflka bir fley olmayan bu sapk›n düflünceyi inkar
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olarak de¤erlendirmifltir. Gerçekten bu

düflünce inkard›r, çünkü as›l hayran olu-

nacak varl›k, Allah't›r. ‹nsan ancak

O'nun bir eseri, itaatkar bir kulu ve bir

tecellisi olarak de¤er tafl›r. Günümüz

masonlar› ise, Mirandola'n›n üstü kapal›

olarak ifade etti¤i "insana tap›nma" olan

bu sapk›n inanc› çok daha aç›k flekilde

ilan ederler. Örne¤in Selamet Mahfilinde

Üç Konferans adl› yerli bir masonik kitap-

ç›kta flöyle yaz›l›d›r:

"‹ptidai cemiyetler, acizdiler, aczleri dolay›-

s›yla etraflar›ndaki kuvvetleri ve hadiseleri

ilahlaflt›rd›lar. Masonizm ise insan› ilahlaflt›rd›."40 

Mason yazar Manly P. Hall taraf›ndan kaleme al›nan The Lost Keys

of Freemasonry (Masonlu¤un Kay›p Anahtarlar›) adl› kitapta ise, söz konu-

su masonik hümanist doktrinin, kökenleri Eski M›s›r'a uzanan bir ö¤reti

oldu¤u flöyle aç›klan›r:

‹nsan, M›s›r'›n mistik efsanelerinde oldu¤u gibi, infla halindeki bir tan-

r›d›r, bir çömlekçi kal›b›nda flekillendirilmektedir. Herfleyi kald›rmaya ve

korumaya yönelik ›fl›¤› parlad›¤›nda ise, üçlü bir tanr›l›k tac› kazan›r ve

Üstad Masonlar›n saf›na kat›lm›fl olur. Onlar ki, mavi ve alt›n renkli cüb-

belerinin içinde, mason locas›n›n üçlü ›fl›¤› ile gecenin karanl›¤›n› söndür-

meyi hedeflemektedirler.41

Masonlar›n bat›l inanc›na göre, insan bir ilaht›r, ama ancak üstad

mason oldu¤unda bu payeye eriflir. (Allah'› tenzih ederiz.) Üstad mason

olman›n yolu ise, Allah'a inanmaktan ve O'nun kulu olma fluurundan ta-

mamen uzaklaflmaktan geçmektedir. Bir baflka araflt›rmac›, J. D. Buck'›n

Mystic Masonry (Mistik Masonluk) adl› kitab›nda flöyle denmektedir: 
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"Masonlu¤un kabul etti¤i tek kiflisel tanr›, insanl›¤›n bütünüdür...

Dolay›s›yla insanl›k kavram›, masonluktaki tek geçerli tanr›d›r."42

Görüldü¤ü gibi masonluk bir tür dindir. Ama bu din, ‹lahi bir din

de¤il, hümanist ve dolay›s›yla bat›l bir dindir; Allah'a de¤il, insan›n biz-

zat kendisine tap›nmay› emreden sapk›nl›kt›r. Masonik kaynaklar bunu

›srarla vurgularlar. Türk Mason dergisindeki bir yaz›da, "Hep takdir edi-

yoruz ki, masonlu¤un yüksek ideali 'Humanisme' doktrini içindedir"

denir.43 Bu doktrinin bir din oldu¤u da yine Türk masonlar›na ait bir kay-

nakta flöyle aç›klan›r:

Kat› bir flekilde vaaz edilmifl dinsel dogmalardan uzak ve fakat hakiki bir

din ve böylece hayat›n manas› içinde kök salm›fl olan hümanizmam›z

gençlerin fark›nda olmad›klar› özlemlerini karfl›layacakt›r.44

Peki masonlar, inand›klar› bu bat›l dine nas›l hizmet etmektedirler?

Bunu görmek için, masonlar›n topluma verdikleri mesajlar›n anlam›n› bi-

raz daha yak›ndan incelemek gerekir. 

HHüümmaanniisstt  AAhhllaakk  TTeeoorriissii

Günümüzde masonlar, hem Türkiye'de hem de dünyada, kendile-

rini topluma tan›tma ve anlatma yönünde bir çaba içindedirler. Bas›n top-

lant›lar›, internet siteleri, hatta gazete ilanlar› ve demeçler yoluyla, "asl›n-

da sadece toplumun iyili¤i için çal›flan" bir kurum olduklar›n› anlatmak-

tad›rlar. Baz› ülkelerde masonlar›n destekledikleri hay›r kurumlar› dahi

vard›r.

Ayn› söylem, masonlu¤un daha hafif ve serbest versiyonlar› olarak

kabul edilen Rotary ve Lions kulüpleri gibi kurulufllar taraf›ndan da kul-

lan›l›r. Tüm bu örgütlerde "toplumun iyili¤i için çal›flma" kavram›na özel

bir vurgu yap›lmaktad›r. 

Kuflkusuz "toplumun iyili¤i için çal›flmak" kötü bir kavram de¤ildir

ve bizim de buna getirdi¤imiz bir itiraz yoktur. Ancak bu kavram›n
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alt›nda, örtülü ama son derece önemli bir mesaj yatmaktad›r. Masonlar,

"din olmadan da insanlar›n ahlakl› olabilece¤i, din olmadan da ahlakl› bir

dünya kurulabilece¤i" iddias›ndad›rlar ve verdikleri tüm "hay›rseverlik"

mesajlar›n›n alt›nda bu fikri topluma yayma niyeti yatmaktad›r. 

Bu iddian›n neden son derece aldat›c› oldu¤unu birazdan inceleye-

ce¤iz. Ancak bundan önce, masonlar›n bu konudaki görüfllerine bakmak-

ta yarar vard›r. Masonlar›n internet sitesinde, söz konusu "dinsiz ahlak"

kavram› flöyle izah edilir:

‹nsan nedir? Nereden gelip nereye gidiyor?.. ‹nsan nas›l yafl›yor? Nas›l

yaflamas› lâz›md›r? 

Bu suallere, dinler, koymufl olduklar› ahlâk prensipleri ile cevap verme-

ye çal›fl›rlar. Fakat prensiplerini, Allah, cennet, cehennem, ibadet gibi,

metafizik kavramlara ba¤larlar. ‹nsanlar›n ise, anlamadan inanmalar›n›

gerektiren metafizik problemlere gitmeden, hayat prensiplerini bulabil-

meleri lâz›md›r. Masonluk bu prensipleri, hürriyet, eflitlik, kardefllik, çal›fl-

ma ve bar›fl sevgisi, demokrasi vb. olarak, as›rlardan beri beyan etmekte-

dir. Bunlar, insan›, dinî akidelerinde tamamen serbest b›rakmakta fakat, yi-

ne de bir hayat felsefesi verebilmektedir. Temellerini ise, metafizik kav-

ramlarda de¤il, bu dünya üzerinde yaflayan olgun insan›n kendisinde ara-

maktad›r.45

Bu mant›k içindeki masonlar, bir insan›n Allah'a inand›¤› için,

O'nun r›zas›n› kazanmak amac›yla bir hay›r ifli yapmas›na kesinlikle kar-

fl›d›rlar. Onlara göre herfley, sadece "insanl›k" için yap›lmal›d›r. Mason

Derne¤i Yay›nlar›'nca ç›kar›lan, masonlara özel Üçüncü Derece Ritüelinin

‹ncelenmesi adl› kitapta bu zihniyeti aç›kça görmek mümkündür:

Masonik ahlak, herfleyden önce insanl›k sevgisine dayan›r. Bir kifliden,

dinsel ya da siyasal bir kurulufltan, do¤a d›fl› bilinmez güçlerden korka-

rak gelecek, yarar, ödüllenme, cennet... umarak iyi olmay› kesinlikle

yads›r... Ama bütün iyili¤i aile, yurt, insan ve insanl›k sevgisiyle yapanla-
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r›, yaln›z bu duygularla iyi olanlar› benimser ve yüceltir. Masonluk

evriminin en önemli amaçlar›ndan biri budur. ‹nsanlar› sevmek ve bir fley

beklemeden iyi olmak, bu aflamaya eriflmek çok büyük bir evrimdir.46

Bu al›nt›daki iddialar son derece aldat›c›d›r. Din ahlak› olmayan bir

yerde millet, yurt, aile sevgisi gibi kavramlar yaflanamaz. Yaflan›yor gö-

rünse de, asl›nda sahte bir sevgi ve ba¤l›l›k vard›r. Din ahlak›n› yaflama-

yan insanlar Allah korkusu da olmayan insanlard›r ve Allah korkusunun

olmad›¤› bir ortamda yaln›zca insanlar›n kendi ç›kar endifleleri kal›r. ‹n-

sanlar kendi ç›karlar›na bir zarar gelece¤ini düflünürlerse sevgi, sadakat,

ba¤l›l›k göstermezler. Ancak bir fayda sa¤layabilecekleri insanlara sevgi

ve sayg› duyarlar. Çünkü kendi sapk›n inançlar›na göre dünyaya bir kez

gelmifllerdir ve burada ne kadar fayda sa¤layabilirlerse, o kadar karl› ola-

caklard›r. Üstelik bu bat›l inan›fllar›na göre, dünyada yapt›klar› hiçbir sah-

tekarl›k ve kötülük cezas›n› bulmayacakt›r. 

Masonik literatür bu gerçe¤i gizlemeye çal›flan sözde ahlak vaazla-
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r› ile doludur. Ama gerçekte bu "dinsiz ahlak" tamamen göstermelik ve

sahtedir. Tarih, dinin insan ruhuna kazand›rd›¤› gerçek terbiye ve

Allah'›n yol gösterici hükümleri olmad›ktan sonra, hiçbir surette gerçek

bir ahlak kurulamayaca¤›n› kan›tlayan örneklerle doludur. 

Bunun çok çarp›c› bir göstergesi, 1789'daki Büyük Frans›z Devri-

mi'dir. Devrimi haz›rlayan masonlar, "özgürlük, kardefllik, eflitlik" gibi gö-

rünürde ahlaki kavramlar ça¤r›flt›ran sloganlarla ortaya ç›km›fllar, ama on

binlerce insan› suçsuz yere giyotine yollam›fllar, ülkeyi kan gölüne çevir-

mifllerdir. Devrimin liderleri dahi bu vahfletten kurtulamam›fl, birbiri ar-

d›na giyotine gönderilmifllerdir. 

19. yüzy›lda yine "dinsiz ahlak" yan›lg›s›yla yola ç›kan komünizm,

daha da korkunç sonuçlar meydana getirmifltir. Sözde adaleti, eflitli¤i, sö-

mürüsüz bir toplumu savunan ve bu amaçla da dinin yok edilmesi gerek-

ti¤ini ileri süren komünizm, 20. yüzy›lda Sovyetler Birli¤i, Do¤u Bloku,

Çin, Hindiçini, Afrika, Orta Amerika gibi pek çok co¤rafyada insanlara

büyük ac›lar yaflatm›flt›r. Komünist rejimlerin katletti¤i insan say›s› 120

milyon gibi inan›lmas› güç bir raka-

m› bulmaktad›r.47 Dahas›, komünist

rejimlerde hiçbir zaman iddia edil-

di¤i gibi adalet ve eflitlik kurulma-

m›fl, devlete hakim olan komünist

kadrolar ayr›cal›kl› s›n›f haline gel-

mifllerdir. (Yugoslav düflünür Milo-

van Djilas, Yeni S›n›f adl› klasiklefl-

mifl kitab›nda, "nomenklatura" ola-

rak bilinen komünist kadrolar›n,

komünizmin iddialar›n›n tam aksi
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Frans›z Devrimi'nden bir baflka fliddet manzaras›
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yönünde bir "imtiyazl› s›n›f" oluflturdu¤unu çok iyi anlat›r.)

Günümüzde de, topluma yönelik aç›klamalar›nda sürekli olarak

"toplum yarar›na çal›flma", "insanl›k için fedakarl›k" gibi kavramlara vur-

gu yapan masonlar›n iç yüzüne bak›ld›¤›nda, oldukça kirli bir bilanço or-

taya ç›kmaktad›r. Pek çok ülkede masonluk, karanl›k maddi ç›kar ilifl-

kilerinin oda¤› durumundad›r. 1980'lerde ‹talya'y› çalkalayan "P2 Ma-

son Locas›" skandal›, masonlu¤un bu ülkede mafya ile iç içe oldu¤unu,

loca yöneticilerinin silah kaçakç›l›¤›, uyuflturucu ticareti, kara para akla-

ma gibi ifller yürüttüklerini, rakiplerine veya kendilerine "ihanet" edenle-

re suikastler düzenlettirdiklerini ortaya ç›karm›flt›r. 1992'de Fransa'da

gündeme gelen "Büyük Do¤u Locas› Skandal›"nda, 1995 y›l›nda ‹ngilte-

re'de bas›na yans›yan "‹ngiliz Temiz Elleri" operasyonunda, hep mason

localar›n›n karanl›k ç›kar iliflkileri deflifre olmufltur. Masonlar›n "hüma-

nist ahlak" kavram›, sadece sözdedir. 

Böyle olmas› da kaç›n›lmazd›r, çünkü baflta da belirtti¤imiz gibi, bir

toplumda ahlak gerçekte sadece ‹lahi bir dinin yaflanmas› sayesinde ku-

rulur. Ahlak›n temelinde, insan›n kibirden ve bencillikten kurtulmas› yat-

maktad›r. Bunu ise ancak Allah'a karfl› olan aczini ve sorumlulu¤unu bi-

len insanlar baflar›r. Allah, Kuran'da müminlerin fedakarl›klar›n› anlatt›k-

tan sonra "... Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkular›ndan' korunmuflsa,

iflte onlar, felah bulanlard›r" (Haflr Suresi, 9) buyurarak, bu gerçek ahla-

k›n temelini haber vermektedir. 

Kuran'›n Furkan Suresi'nde ise, ancak "Rahman'›n kullar›"n›n sahip

olduklar› ahlak›n özellikleri flöyle bildirilir:

O Rahman'›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve

cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman "Selam" derler.

Onlar, Rablerine secde ederek ve k›yama durarak gecelerler...

Onlar, harcad›klar› zaman, ne israf ederler, ne k›sarlar; ikisi aras›nda or-

ta bir yoldur.
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Ve onlar, Allah ile beraber baflka bir ilaha tapmazlar. Allah'›n haram

k›ld›¤› can› haks›z yere öldürmezler ve zina etmezler... 

Ki onlar, yalan flahidlikte bulunmayanlar, bofl ve yarars›z sözle karfl›lafl-

t›klar› zaman onurlu olarak geçenlerdir.

Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hat›rlat›ld›¤› zaman, onun üstün-

de sa¤›r ve körler olarak kapan›p kalmayanlard›r. (Furkan Suresi, 63-73)

"Allah'›n ayetleri hat›rlat›ld›¤› zaman, onun üstünde sa¤›r ve körler

olarak kapan›p kalmamak", yani Allah'a karfl› sayg› dolu bir korku ve sa-

dakatle dolu olmak, bir müminin temel vasf›d›r. Bu vas›f sayesinde bir in-

san benli¤indeki bencilliklerden, tutkulardan, h›rslardan, kendisini insan-

lara be¤endirme tasas›ndan kurtulur. Üstteki ayetlerde baz› özellikleri sa-

y›lm›fl olan ahlaka da bu sayede eriflir. Bu nedenledir ki, Allah'a iman›n ve

Allah korkusunun bulunmad›¤› bir toplumda, ahlak da bulunmaz. Hiçbir

fleyin mutlak bir k›stas› olmad›¤› için, insanlar "do¤ru" ve "yanl›fl" kav-

ramlar›n› kendi ç›karlar›na göre tan›mlar ve uygularlar. 

Zaten masonlu¤un din-d›fl› hümanist ahlak teorisinin gerçek amac›

da, "ahlakl› bir dünya kurmak" de¤il, din-d›fl› bir dünya kurmakt›r. Bir

baflka deyiflle, masonlar, ahlaka çok önem verdikleri için de¤il, sadece

topluma kendilerince "din gerekli de¤il" mesaj›n› verebilmek için hüma-

nist felsefeye sar›lmaktad›rlar. Oysa ne hümanist felsefe ne de bir baflka

bat›l düflünce insanlara güzel ahlak› yaflatamaz. Ancak Allah'tan gere¤i

gibi korkan insanlar gerçek anlamda güzel ahlak gösterebilirler.

MMaassoonniikk  HHeeddeeff::  HHüümmaanniisstt  BBiirr  DDüünnyyaa  KKuurrmmaakk

Buraya kadar inceledi¤imiz gibi, masonlar hümanist felsefeye

ba¤l›d›rlar. Bu nedenle Allah'a iman› reddetmekte, Allah yerine insana ve

"insanl›k" kavram›na tap›nmaktad›rlar. (Allah'› tenzih ederiz.) Ancak bu-

rada önemli bir soru gündeme gelir: Masonlar acaba bu inanc› sadece

kendilerine mi saklamaktad›rlar, yoksa bu inanc› di¤er insanlara da be-

GLOBAL MASONLUK

JI



nimsetmeyi mi istemektedirler? 

Masonik kaynaklara bakt›¤›m›zda cevab› aç›kça görebiliriz: Örgüt,

hümanist felsefeyi tüm dünyaya yaymak ve bunun sonucunda ‹lahi din-

leri (‹slam, H›ristiyanl›k ve hatta Yahudili¤i) tamamen ortadan kald›rmak

hedefindedir. 

Örne¤in Mimar Sinan dergisinde, Moiz Berker imzal› bir makalede,

"masonluk, kötülük, adalet, dürüstlük düflüncelerinin kökenini fiziköte-

sinde aramaz, insanlar›n ba¤l› bulunduklar› sosyal yasalardan ve karfl›-

l›kl› sosyal iliflkilerden, yaflam u¤rafl›ndan do¤du¤una inan›r" denirken

hemen ilave edilmektedir: "Masonluk bu tezi dünyan›n her yan›na yay-

maya çal›flmaktad›r"48

Türk masonlar›n›n en büyüklerinden Selami Ifl›nda¤ ise, Masonluk-

tan Esinlenmeler adl› kitab›nda flöyle yazar:

Masonlu¤a göre, do¤a d›fl› ilahi temellere dayanm›fl bir ahlaktan insan-

lar› kurtararak, insani ahlak›, yani insaniyet aflk›na dayanan, göreli (izafi)

olmaktan ç›km›fl ahlak› kurmak gereklidir. Töresel (ahlaki) ilkelerinde; in-

san organizmas›n›n e¤ilimlerini, gereksinmelerini, tatminlerini, toplumsal

yaflam›n yasalar›n›, düzenlerini, bilinç (vicdan), düflünme ve söz özgürlük-

lerini, nihayet do¤an›n bütün oluflumlar›n› göz önüne ald›¤› için mason-

luk, bütün toplumlarda insani ahlak› kurup gelifltirmeyi amaç edinmifl-

tir.49

Üstad mason Ifl›nda¤'›n "‹lahi temellere dayanm›fl bir ahlaktan in-

sanlar› kurtarmak" ifadesiyle kastetti¤i hedefin daha aç›k tan›m›, "tüm in-

sanlar› dinsizlefltirmek"tir. Ifl›nda¤, ayn› kitab›nda bu hedefi, sözde "ileri

bir uygarl›¤›n kurulmas› için ilkeler" olarak flöyle aç›klar:

Masonlu¤un olumlu ilkeleri, ileri bir uygarl›¤›n kurulmas› için gerekli ve

yeterli etkenlerdir. fiöyle ki:

– ‹nsan niteli¤i olmayan Tanr› (Evrenin Ulu Mimar›)n›n evrim oluflunun

benimsenmesi. 
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– Vahiy inanc›, gizli anlamlar bilimi ve bofl inançlarla dogmalar›n kabul

edilmemesi.

– Rasyonel hümanizmin ve çal›flman›n yüceli¤i. 

Üstteki üç maddenin ilki, Allah'›n varl›¤›n›n inkar edilmesini kas-

tetmektedir. (Masonlar Allah'a de¤il "Evrenin Ulu Mimar›"na inanmakta-

d›rlar ve üstteki al›nt›da ifade edildi¤i gibi, bundan kas›t "evrim"dir.) ‹kin-

ci madde, Allah'tan gelen vahyin ve buna dayal› tüm dini bilgilerin inkar

edilmesidir. (Ifl›nda¤ bunu kendince "bofl inanç" olarak tan›mlamaktad›r.)

Üçüncü madde ise, hümanizmin ve hümanist anlamda "emek" kavram›-

n›n (ayn› komünizmde oldu¤u gibi) cahilce yüceltilmesidir. Bu sapk›n

düflüncelerin günümüz dünyas›nda ne kadar yerleflik oldu¤unu düflü-

nürsek, masonlu¤un dünya üzerindeki etkisini de anlayabiliriz. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir di¤er önemli nokta, masonlu-

¤un üstlenmifl oldu¤u bu din karfl›t› misyonu hangi araçlarla yürüttü¤ü-

dür. Masonik kaynaklar› inceledi¤imizde, dini özellikle fikri düzeyde, kit-

le telkini yoluyla kendilerince y›kmak istediklerini görürüz. Üstad mason

Selami Ifl›nda¤'›n kitab›ndaki flu pasaj, bu konuda oldukça ayd›nlat›c›d›r:

... Afl›r› özgürlüksüz rejimler bile, din kuruluflunu kald›rma çabalar›nda

baflar› sa¤layamam›fllard›r. Hatta bu siyasal yöntemlerin, dinsel bofl

inançlardan ve dogmalardan insanlar› kurtararak, toplumu ayd›nl›¤a ka-

vuflturmak eyleminde afl›r›l›¤a, zor kullanmaya kalkmalar›n›n bir tepkisi

olarak kapatmak istedikleri ibadet yerlerinin bugün daha çok doldu¤u ve

yasakland›¤› için dinsel inançlar ve dogmalar›n daha çok yandafl buldu¤u

saptanm›flt›r. Böyle bir gönül ve duygu iflinde yasaklamalar ve zor kullan-

malar›n bir sonuç vermedi¤ini, bir baflka konuflmam›zda belirtmifltik. ‹n-

sanlar› karanl›ktan ayd›nl›¤a götürecek tek yol, olumlu bilim, ak›l ve bilge-

lik prensipleridir. ‹nsanlar bu yoldan e¤itilirse, dinlerin hümanist ve

olumlu yanlar›na sayg› duyar, ama bofl inançlar›ndan ve dogmalar›ndan

kendilerini kurtar›rlar.50
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Burada ne kastedildi¤ini iyi analiz etmek gerekir. Ifl›nda¤, dine kar-

fl› bask› uygulaman›n dindarlar› daha fazla motive edece¤ini ve dini güç-

lendirece¤ini ve bu nedenle, yani dini bu flekilde güçlendirmemek için,

masonlar›n dini, fikri düzeyde yok etmeleri gerekti¤ini anlatmaktad›r.

Ifl›nda¤'›n "olumlu bilim, ak›l ve bilgelik prensipleri" derken kastetti¤i

kavramlar ise, gerçekte bilim, ak›l ve bilgelik de¤ildir. Sadece, bu sözcük-

lerle kamufle edilmifl olan hümanist ve materyalist felsefedir, evrim teori-

sidir. Ifl›nda¤, bunlar›n topluma yay›lmas› durumunda, "dinlerin sadece

hümanist yanlar›na sayg› duyulaca¤›n›", yani ‹lahi dinlerin sadece hüma-

nist felsefeye uygun görülen k›s›mlar›n›n kalaca¤›n› anlatmaktad›r. Buna

karfl›l›k ‹lahi dinlerin temeli olan gerçeklerin (ki Ifl›nda¤ bunlar› kendince

"bofl inanç ve dogma" olarak ifade etmektedir) reddedilece¤ini savun-

maktad›r ki, bunlar insan›n Allah'›n kulu oldu¤unu ortaya koyan temel

iman esaslar›d›r. Ifl›nda¤'›n ve kendisi gibi düflünen masonlar›n büyük bir

yan›lg› içinde olduklar› aç›kt›r.

K›sacas› masonlar, dinin özünü oluflturan iman esaslar›n› ortadan

kald›rmak (yani Allah'›n varl›¤›n›, birli¤ini, herfleyi O'nun yaratt›¤›n›, in-

san›n da Allah'a karfl› sorumlu oldu¤unu reddettirmek) hedefindedirler.

Dini, kendilerince sadece baz› genel ahlaki konularda fikir veren bir "kül-

türel öge" haline getirmek istemektedirler. Bunu yapman›n yolu ise, ma-

sonlara göre, sözde "olumlu bilim ve ak›l" kisvesi alt›nda topluma ateiz-

mi empoze etmektir. Nihai hedefleri ise, dini bu "kültürel öge" konumun-

dan da ç›karmak ve tamamen dinsiz bir dünya kurmakt›r. Yine Ifl›nda¤'›n

bu kez Mason dergisinde yay›nlanan "Olumlu Bilim-Akl›n Engelleri ve

Masonluk" adl› bir makalesinde ayn› masonik ideal flöyle aç›klan›r:

Sonuç olarak flunlar› söylemek istiyorum: Hepimize düflen en büyük in-

sanc›l ve masonik görev, olumlu bilim ve ak›ldan ayr›lmamak, bunun ev-

rimde en iyi ve tek yol oldu¤unu benimseyerek bu inanc›m›z› insanlar ara-

s›nda yaymak, halk› olumlu bilimlerle yetifltirmektir. 
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Ernest Renan'›n flu sözleri çok önemlidir: 'Ancak halk olumlu bilim ve ak›l

ile e¤itilirse, ayd›nlat›l›rsa, dinlerin bofl inançlar› kendi kendine y›k›l›r'.

Lessing'in flu sözleri de bu düflünüyü destekler: "‹nsanlar›n olumlu bilim

ve ak›l ile ayd›nlat›lmas›yla bir gün dine gerekseme kalmayacakt›r.51

‹flte masonlu¤un nihai hedefi budur: Dinleri tamamen yok ederek,

"insan" kavram›n›n kutsallaflt›r›ld›¤› hümanist bir dünya kurmak. Yani in-

sanlar›n, kendilerini yaratm›fl olan Allah'› inkar edip, kendilerini "ilah"

zannettikleri yeni bir "cahiliye" düzeni oluflturmak... Bu hedef, masonlu-

¤un varolufl sebebidir. Ayna adl› masonik dergide, bunun bir "Ülkü Mabe-

di" oldu¤u flöyle anlat›l›r:

Günümüz masonlu¤u eski masonlu¤un somut Mabed infla amac›n› kendi

deyimleriyle "Ülkü Mabedi" infla etme flekline dönüfltürmüfltür. Ülkü Ma-

bedi inflas›, masonik ilke ve erdemlerin yay›l›p yerleflmesi sonucu bira-

raya gelen yetkin insanlar›n yeryüzünde ço¤almas›yla olanakl›d›r.52

Masonluk bu amaç için dünyan›n pek çok ülkesinde var gücüyle

çal›fl›r. Üniversitelerde, di¤er e¤itim kurumlar›nda, medyada, sanat ve fi-

kir dünyas›nda etkin olan masonik örgütlenme, topluma sürekli olarak

GLOBAL MASONLUK

KC

Lessing ve Renan. Masonlar, bu iki ateist düflünürün hayalini gerçeklefltirmek, yani
"dini yeryüzünden tamamen kald›rmak" amac›ndad›rlar.



hümanist felsefeyi yaymaya, dinin temeli olan imani gerçekleri reddettir-

meye çal›fl›r. Evrim teorisi, ileride daha ayr›nt›l› inceleyece¤imiz gibi, ma-

sonlar›n bir numaral› propaganda malzemesidir. Bunun yan›nda,

Allah'tan ve dinden hiç bahsedilmeyen, sadece insan zevklerine, h›rs ve

isteklerine dayanan bir kültür infla etmek için u¤rafl›rlar. Bu, Kuran'da sö-

zü edilen Medyen kavmi gibi "Allah'› arkalar›nda unutuvermifl" insanla-

r›n kültürüdür. (Hud Suresi, 92) Bu cahiliye kültürü içinde Allah korku-

su, Allah sevgisi, Allah r›zas›, ibadet, ahiret gibi kavramlara yer yoktur.

Dahas› bu kavramlar sanki "eski kafal›" veya "e¤itimsiz" insanlara aitmifl

gibi gösterilir. Filmlerde, karikatürlerde, romanlarda hep bu aldatmaca

telkin edilir.

Bu büyük aldatmaca içinde masonlar her zaman lider rolü oynarlar.

Ancak onlarla ayn› safta olan daha pek çok farkl› grup ve birey vard›r.

Masonlar bunlar› da bir anlamda "fahri mason" kabul eder ve kendileriy-

le müttefik sayarlar. Çünkü ayn› hümanist felsefe üzerinde birleflmekte-

dirler. Selami Ifl›nda¤ bu konuda flu yorumu yapar:

(Masonluk) flu gerçe¤i de benimser: D›fl evrende öyle bilge insanlar var-

d›r ki, mason olmad›klar› halde, mason ideolojisini çok iyi benimsemifl-

lerdir. Çünkü bu ideoloji, bütün anlam›yla insan ve insanl›k ideolojisidir.53

Dine karfl› yürütülen bu uzun savafl›n iki temel dayana¤› vard›r:

Materyalist felsefe ve Darwin'in evrim teorisi. Sonraki bölümlerde bu iki

dayana¤›, kökenlerini ve masonlukla olan iliflkisini inceleyece¤iz. O za-

man, 19. yüzy›ldan bu yana dünyay› saran ve "ak›l ve bilim" kisvesi alt›n-

da insanlara empoze edilen yalanlar›n iç yüzünü daha iyi anlayabiliriz.
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MMAATTEERRYYAALL‹‹ZZMM‹‹NN

PPEERRDDEE  AARRKKAASSII

itab›n ilk bölümünde Eski M›s›r'daki Firavun reji-

minden söz etmifl ve bu rejimin felsefi dayanaklar› hak-

k›nda önemli tespitlerde bulunmufltuk. Eski M›s›r'›n

çok ilginç bir özelli¤i, baflta da belirtti¤imiz gibi, materyalist olmas›, yani

maddenin sonsuzdan beri var oldu¤una, yarat›lmad›¤›na inanmas›d›r. Bu

konuda mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas'›n, The Hi-

ram Key (Hiram Anahtar›) adl› kitaplar›nda verdikleri bilgileri, önemi ne-

deniyle tekrar aktaral›m:

Eski M›s›rl›lar maddenin her zaman için var oldu¤una inan›yorlard›; on-

lar için bir yarat›c›n›n mutlak olarak hiçlikten bir fley yapmas›n› düflün-

mek mant›k d›fl›yd›. Onlar›n görüflüne göre, dünya, kaosun içinden dü-

zenin do¤mas›yla oluflmufltu... Bu kaotik duruma "Nun" ad› veriliyordu

ve ayn› Sümerlerin tan›m› gibi... karanl›k, güneflsiz, sulu bir derinlikti, bu

derinli¤in kendi içinde bir gücü vard›, bu yarat›c› güç kendi kendine dü-

zenin bafllamas›n› emretmiflti. Kaosun maddesinin içinde yer alan bu

^  ^  



gizli güç, kendi varl›¤›n›n bilincinde de¤ildi; o bir olas›l›kt›, düzensiz-

li¤in rastgeleli¤i ile birleflmifl bir potansiyeldi. 54

Yazarlar›n da belirtti¤i gibi, eski M›s›r'›n bu ak›l ve mant›k d›fl›

inanc› ile günümüzdeki materyalist görüfller ve materyalist bilim teorile-

ri aras›nda flafl›rt›c› bir benzerlik vard›r. Bunun gizli, fakat çok önemli bir

nedeni ise, tüm bu ak›l d›fl›l›¤›na ra¤men, dünya üzerinde kurmak iste-

dikleri dinsiz toplum modeli aç›s›ndan uygun gördükleri Eski M›s›r

inançlar›n› benimseyen ve yaflatmay› hedefleyen ça¤dafl bir örgütün var-

l›¤›d›r: Masonluk...

MMaassoonnllaarr  vvee  EEsskkii  MM››ss››rr

Eski M›s›r'›n materyalist felsefesi, bu uygarl›k ortadan kalkt›ktan

sonra yaflamaya devam etti. Baz› Yahudiler bu felsefeyi devralarak, Kaba-

la ö¤retisi içinde yaflatt›lar. Öte yandan, baz› Yunan düflünürleri de ayn›

felsefeyi devrald›lar ve "Hermetizm" olarak bilinen Eski Yunan ö¤retisi

içinde yeniden yorumlay›p devam ettirdiler. 

Hermetizm kavram›, Eski M›s›r inanc›ndaki hayali tanr›lardan biri

olan "Thoth"un Yunanca'daki karfl›l›¤› olan "Hermes" kelimesinden gelir.

Bir baflka deyiflle Hermetizm, Eski M›s›r felsefesinin Eski Yunan'daki kar-

fl›l›¤›d›r. 

Bu felsefenin kökenini ve günümüz masonlu¤undaki yerini, üstad

mason Selami Ifl›nda¤ flöyle anlat›r:

Eski M›s›r'da Hérmetisme düflünü ve inanç sistemini oluflturan bir tari-

kat vard›. Masonlu¤un buna benzer yanlar› vard›r. Örne¤in; belirli düze-

ye gelmifl insanlar, gizli toplant›larda tarikat›n törenlerini yaparlar, tinsel

duygular›n› ve düflünülerini aç›klarlar, daha küçük dereceli üyeleri e¤itir-

lerdi. Pithagore, bunlar›n aras›nda yetiflmifl bir hermetiktir. Yine eski M›-

s›r'dan kökünü alan ‹skenderiye Okulu ve eski Yunan'dan ç›kan
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Néoplatonisme gibi örgüt ve düflünü sistemlerinin kurulufl biçimi ve

düflünü yanlar›, mason Ritlerine çok benzer.55

Ifl›nda¤, masonlu¤un kökenindeki Eski M›s›r etkisini daha da aç›k

flekilde flöyle ifade eder: "Franmasonluk, toplumsal ve töresel bir kuru-

lufltur. Bafllang›c› eski M›s›r'a kadar uzan›r."56

Di¤er pek çok mason otorite de, masonlu¤un kökeninin Eski M›s›r

ve Eski Yunan gibi pagan (putperest) kültürlerdeki gizli derneklere uzan-

d›¤›n› belirtmektedir. Türk masonlar›n›n büyüklerinden Celil Lay›ktez,

Mimar Sinan dergisinde yay›nlanan "Masonik S›r, Ketumiyet Nedir? Ne

De¤ildir?" bafll›kl› makalesinde flöyle yazmaktad›r:

Eski Yunan, M›s›r ve Roma uygarl›klar›nda muayyen bir bilim, bir "gno-

se" veya gizli irfan çevresinde toplanan "Giz Okullar›" (écoles de mystè-

res) bulunurdu. Bu Giz Okullar›'n›n mensuplar›, ancak uzun tahkikatlar-

dan sonra ve tekris merasimleri ile kabul edilirlerdi. Bu okullar›n aras›nda,

ilkinin "Osiris" okulu oldu¤u san›lan cemiyette çal›flmalar›n esaslar›n›, Osi-

ris'in do¤uflu, delikanl›l›k dönemi, karanl›klara karfl› verdi¤i mücadeleler,

nihayet ölümü ve tekrar dirilmesi temalar›n› olufltururdu. Bu temalar
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ritüelik dramalar fleklinde ruhban s›n›f taraf›ndan merasimler esnas›nda

oynan›rd› ve böylece fiilen ifltirak edilerek temsil edilen ritüel ve semboliz-

man›n daha etken olmas› sa¤lan›rd›... 

Bu olaylar, y›llar sonra masonluk ismi alt›nda sürecek bir inisyatik kar-

defllik dizisinin ilk halkalar›n› oluflturmufltur. Bu gibi kardefllikler, da-

ima ayn› idealler çevresinde kurulmufllar, bask›lar alt›nda gizlice hayati-

yetlerini sürdürebilmifller, isimlerini, flekillerini de¤ifltire de¤ifltire, an-

cak antik sembolizma ile landmarklar›na sad›k kalarak ve fikren birbir-

lerinin mirasç›s› olarak ça¤›m›za kadar gelebilmifller; savunduklar› dü-

flüncelerin yerleflmifl düzeni sarsabilme olas›l›¤›na karfl›, kendi aralar›nda

ketumiyet kurallar›na uymufllar, cehlin de gazab›ndan kurtulabilmek için,

kendi ketum mesleki kurallar›n› içeren Operatif Masonlu¤a s›¤›narak onu

fikren tohumlam›fllar ve böylece bildi¤imiz modern Spekülatif Masonlu-

¤un oluflumunda etken olmufllard›r.57

Lay›ktez, üstteki sözlerinde, masonlu¤un kökenini oluflturan der-

nekleri överek anlatmakta, "cehle karfl›" kendilerini gizlediklerini iddia et-

mektedir. Bu tarafl› yorumlar bir kenara b›rak›l›rsa, üstteki al›nt›dan, ma-

sonlu¤un, Eski M›s›r, Eski Yunan ve Roma gibi her üçü de pagan (putpe-

rest) olan medeniyetlerde kurulan derneklerin günümüze ulaflan bir tem-

silcisi oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu üç medeniyet içinde en eskisi ve di-

¤erlerine öncülük etmifl olan› M›s›r oldu¤u için de, masonlu¤un ana kay-

na¤›n›n Eski M›s›r oldu¤unu söylemek mümkündür. (Bu pagan gelenek-

le günümüz masonlar› aras›ndaki temel ba¤lant›n›n Tap›nakç›lar oldu¤u-

nu daha önce incelemifltik.)

Eski M›s›r'›n, Allah'›n Kuran'da "inkar sistemi" olarak en detayl› fle-

kilde anlatt›¤› örneklerden biri oldu¤unu bu noktada tekrar hat›rlatmak

gerekir. Özellikle de M›s›r'›n hakimleri olan Firavunlar ve yak›n çevreleri,

pek çok ayette zalimlikleri, adaletsizlikleri, azg›nl›k ve taflk›nl›klar›yla an-

lat›lmaktad›r. M›s›r halk› da, bu sistemi kabullenmifl, Firavun'u ve di¤er
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sahte M›s›r ilahlar›n› benimsemifl sapk›n bir kavimdir. 

Bu gerçe¤e karfl›n masonlar hem kendi kökenlerinin Eski M›s›r'da

oldu¤unu belirtmekte, hem de Eski M›s›r'› övülesi bir toplum modeli ola-

rak görmektedirler. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede, Eski M›s›r'›n

pagan tap›naklar›n›n övülmesi ve buralar›n "Masonluk mesle¤inin kay-

naklar›" olarak nitelenmesi dikkat çekicidir:

... Egypte'liler (M›s›rl›lar) Heliopolis (günefl flehri) ve Menfis flehirlerini

kurmufllard›r. Ve masonik efsaneye göre, bu iki flehir, ilim ve fennin, ya-

ni, masonik tabirle Nur'u Ziya'n›n kayna¤› olmufltur. Heliopolis'i ziyaret

etmifl olan Pisagor oradaki mabetten uzun uzad›ya bahseder. Bunun yetifl-

ti¤i tap›nak, Menfis Tap›na¤›, tarihî bir önem tafl›r. Teb flehrinde yüksek de-

receli okullar bulunurdu. ‹flte Pisagor, Eflatun ve ... Çiçeron M›s›r'da ma-

sonluk mesle¤ine bu flehirlerde intisab etmifllerdir.58

Mason kaynaklar›nda, s›rf Eski M›s›r'›n geneline de¤il, bu sistemin

zalim yöneticileri olan Firavunlara karfl› da büyük bir övgü ve yak›nl›k

vard›r. Mimar Sinan dergisindeki bir di¤er makalede flunlar yaz›l›d›r:

Firavun'un bafll›ca vazifesi, NUR'u aramakt›r. Gizli Nur'u, daha canl› ve

daha kuvvetli bir surette yüceltmektir.… Biz masonlar, nas›l Süleyman

Mabedi'ni inflaya çal›fl›yorsak, eski M›s›rl›lar da Ehram›, yani Nur Evini

inflaya çal›fl›rlard›. Eski M›s›r mabetlerinde yap›lan ayinler, baz› derecele-

re ayr›lm›flt›. Bu dereceler iki k›s›md›. Küçük ve büyük dereceler. Küçük de-

receler, bir-iki-üç diye ayr›lm›flt›; bundan sonra Büyük dereceler bafllard›.59

Buradan anlafl›lmaktad›r ki, Eski M›s›r'›n Firavunlar› ile masonlar›n

arad›klar› ve "nur" dedikleri kavram ayn›d›r. Bir di¤er ifadeyle, mason-

luk, Firavun düzenine hakim olan felsefenin ça¤dafl temsilcisidir. Bu fel-

sefenin ne oldu¤unu ise Allah'›n Kuran'da Firavun ve kavmi için verdi¤i

"Gerçekten onlar, fas›k (sapk›n) olan bir kavimdir" (Neml Suresi, 12)

hükmü tarif eder. Di¤er ayetlerde ise, M›s›r'›n inkarc› sistemi flöyle anla-

t›lmaktad›r:
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Firavun, kendi kavmi içinde ba¤›rd›; dedi ki: "Ey kavmim, M›s›r'›n mül-

kü ve flu alt›mda akmakta olan nehirler benim de¤il mi? Yine de görme-

yecek misiniz?" (Zuhruf Suresi, 51)

Böylelikle kendi kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun e¤diler. Ger-

çekten onlar, fas›k olan bir kavimdi. (Zuhruf Suresi, 54)

MMaassoonn  LLooccaallaarr››nnddaakkii  EEsskkii  MM››ss››rr  SSeemmbboolllleerrii

Eski M›s›r ile masonlar aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyan önemli ger-

çeklerden biri de, masonlu¤un sembolleridir. 

Semboller masonlukta çok büyük önem tafl›r. Masonlar, felsefeleri-

ni, gerçek manalar›n› sadece kendi üyelerine aç›klad›klar› semboller ara-

c›l›¤›yla ifade ederler. 33 derecelik masonik hiyerarfli içinde kademe kade-

me yükselen mason, her derecede masonik sembollerin yeni anlamlar›n›

ö¤renir. Böylelikle masonik felsefenin derinliklerine aflama aflama ulafl›r. 

Sembolizmin bu ifllevi, Mimar Sinan dergisindeki bir makalede flöy-

le aç›klanmaktad›r:

Hepimiz biliyoruz ki, masonluk fikir ve ideallerini birtak›m semboller

ve hikayelerle yani birtak›m allegorilerle ifade etmektedir. Bu hikayeler

hep tarihin ilk ça¤lar›na, hatta diyebiliriz ki, Prehistorik devre ait efsanele-

re dayanmaktad›r. Bu suretledir ki, masonluk hem ideallerinin eskili¤ini

belirtmifl hem de zengin bir sembol kayna¤› kazanm›fl olmaktad›r...60

Masonlu¤un "tarihin ilk ça¤lar›na" uzanan sembol ve efsanelerinin

içinde, Eski M›s›r kavramlar› baflta gelir. Mason localar›n›n dört bir yan›n-

da ve masonik yay›nlarda s›k s›k Eski M›s›r sembollerine, piramit, sfenks

çizimlerine, hiyeroglif yaz›lar›na rastlamak mümkündür. Mimar Sinan

dergisindeki bir yaz›da, "masonlu¤un en eski kökeni" hakk›nda flöyle söy-

lenmektedir:

"En eski" olarak M›s›r'› seçersek san›r›m ki yan›lm›fl olmay›z. Ayr›ca, ma-

sonlu¤a en yak›n ve benzer merasim, derece ve felsefenin Eski M›s›r'da



Günümüz masonlu¤u, Eski M›s›r felsefesini yaflatmakta ve bunu sembolleriyle

ifade etmektedir. Üstteki loca resminde yer alan Firavun tasviri (masan›n alt

k›sm›nda) bu sembolizmin bir örne¤idir. 
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Washington'daki Büyük Mason Locas›n›n giriflinde
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Eski M›s›r'daki efsanevi Menphis flehrine dair bir tasvir. Masonlar pagan
mabedleriyle dolu bu kenti "nurun kayna¤›" olarak kabul etmektedirler.
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bulunuflu da, dikkatlerimizi öncelikle oraya çekmektedir.61 

Yine Mimar Sinan'daki "Masonlu¤un Sosyal Kaynaklar› ve Amaçla-

r›" bafll›kl› bir makalede flöyle yaz›l›d›r:

Eski ça¤larda M›s›r'da Menphis mabedinde büyük bir titizlikle ve ihtiflam

ile yap›lan ve çok uzun süren tekrislerin oluflunda masonik merasime ben-

zeyen benzerlikler çoktur.62

Eski M›s›r-masonluk ba¤lant›s›na dair baz› örnekleri s›ras›yla ince-

leyelim:

GGöözzüünn  AAlltt››nnddaakkii  PPiirraammiitt

Dünyadaki en ünlü masonik sembol, büyük olas›l›kla, 1 dolarl›k

Amerikan banknotunun üzerinde yer alan ABD mührüdür. Mühürde ya-

r›m bir piramit ve bu piramitin tepesine oturtulmufl bir "üçgen içinde göz"

sembolü yer al›r. "Üçgen içinde göz" mason localar›n›n de¤iflmez sembo-

lüdür ve adeta masonlu¤un bir numaral› iflareti durumundad›r. Mason-

luk konusunu ele alan kaynaklar›n büyük bölümü, bu gerçe¤e vurgu ya-

parlar.

Üçgen içindeki gözün alt›ndaki piramit nispeten daha az dikkat

çekmifltir. Oysa bu piramit de son derece anlaml›d›r ve masonlu¤un felse-

fesini tan›mlamak bak›m›ndan oldukça aç›klay›c›d›r. ABD mührü hakk›n-

da bir doktora tezi haz›rlayan Amerikal› akademisyen Robert Hieroni-

mus'un bu konuda verdi¤i önemli bilgiler vard›r. Hieronimus'un tezi

"Amerikan Büyük Mührü'nün Arka Yüzünün Tarihsel Bir Analizi ve

Hümanist Psikoloji ile ‹liflkisi" bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Tezde, mührü be-

nimseyen ABD kurucular›n›n mason olduklar›na, bu nedenle hümanist

felsefeyi benimsediklerine vurgu yap›lmakta ve mühürde de bunu yans›t-

t›klar› bildirilmektedir. Bu hümanist mesajlar›n Eski M›s›r ile olan ba¤lan-

t›s› ise, mührün merkezindeki piramit taraf›ndan simgelenmektedir. Pira-

mit, M›s›r'daki Firavun mezarlar›n›n en büyü¤ü olan Keops Pirami-

di'nin bir tasvirinden ibarettir.63
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GGÖÖZZ  vvee  PP‹‹RRAAMM‹‹TT

Masonlar›n en ünlü sembolleri aras›nda yer

alan üçgen içinde göz ve piramit, Eski M›s›r'dan

al›nmad›r. ABD Büyük Mührü'nde (yanda) yer

alan piramit, Firavun Keops ad›na yap›lan

büyük piramittir. (afla¤›da) Göz sembolü ise

Eski M›s›r gravürlerinde s›kça kullan›lan bir ru-

muzdur. (en altta)
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AAlltt››  KKööflfleellii  YY››lldd››zz''››nn  MMaassoonniikk  AAnnllaamm››

Masonlu¤un bir di¤er ünlü sembolü, iç içe geçmifl iki üçgenden

oluflan alt› köfleli y›ld›zd›r. Ayn› zamanda Yahudilerin geleneksel sembo-

lü olan bu figür, ‹srail Devleti'nin bayra¤›nda da yer almaktad›r. Mührün

ilk kez Hz. Süleyman taraf›ndan kullan›ld›¤› kabul edilir. Dolay›s›yla da

bir "peygamber mührü" olan alt› köfleli y›ld›z, Rahmani bir semboldür. 

Ancak bu konuda masonlar›n farkl› bir düflüncesi vard›r. Onlar, al-

t› köfleli y›ld›z›, bir peygamber olan Hz. Süleyman'›n sembolü olarak de-

¤il, Eski M›s›r'›n putperest kültürünün sembolü olarak benimsemifllerdir.

Mimar Sinan dergisindeki "Ritüellerimizdeki Allegori ve Semboller" bafl-

l›kl› bir makalede bu ilginç gerçek flöyle aç›klan›r:

Eflkenar üçgen, üç noktay› eflit uzakl›¤a dikerek bu de¤erlerin efl de¤er

oluflunu iflaret eder. Masonlu¤un da benimsedi¤i ve Davut'un y›ld›z› diye

bilinen iç içe geçmifl iki eflkenar üçgen yani hegzagram; bugün Yahudili¤in

sembolü olarak bilinir ve ‹srail'in bayra¤›nda yer al›r. Ama asl›nda bu

sembolün bafllang›c› eski M›s›r'd›r… Bu amblemi ilk olarak Tampliye fiö-

valyeleri yapt›rd›klar› kiliselerde anlaml› bir duvar süslemesi olarak kul-

lanmaya bafllad›lar. Çünkü Ku-

düs'te H›ristiyanl›kla ilgili

önemli gerçekleri ilk keflfeden-

ler onlard›. Tampliyeler alafla¤›

edildikten sonraki y›llarda, bu

amblem bu sefer sinagoglarda

kullan›lmaya baflland›. Ama

masonlukta biz bu amblemi

flüphesiz Eski M›s›r'daki ilk

evrensel anlam›yla kullan›yo-

ruz. Bu anlamda da iki önemli
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Bir peygamber mührü olan alt› köfleli y›ld›z, Rahmani bir semboldür. Oysa masonlar
onu Eski M›s›r'daki pagan inan›fl›na göre yorumlayarak kullan›rlar.
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gücü birbiriyle kaynaflt›r›p birlefltirmifl oluyoruz. Bu iki eflkenar üçgenin

alt ve üst tabanlar›n› silerseniz karfl›n›zda çok iyi tan›d›¤›n›z bu nadide

sembolü bulursunuz.64

Asl›nda masonlar›n Hz. Süleyman Tap›na¤› ile ilgili tüm sembolle-

rini bu mant›kta yorumlamak gerekir. Hz. Süleyman, Kuran'da bildirildi-

¤i üzere, di¤er peygamberler hakk›nda oldu¤u gibi kendisi aleyhinde de

iftiralar uydurulmufl, mübarek bir peygamberdir. Allah bir ayette, "Ve on-

lar, Süleyman'›n mülkü hakk›nda fleytanlar›n anlatt›klar›na uydular.

Süleyman inkâr etmedi; ancak fleytanlar inkâr etti..." (Bakara Suresi,

102) fleklinde buyurur. 

Masonlar ise, Hz. Süleyman hakk›ndaki söz konusu çarp›k bak›fl

aç›s›n› benimsemifl ve bu nedenle Hz. Süleyman'a kendi ö¤retileri içinde

büyük bir yer ay›rm›fllard›r. Amerikal› tarihçi Michael Howard The Occult

Conspiracy adl› kitab›nda, Ortaça¤'dan bu yana, birtak›m cahil insanlar

taraf›ndan Hz. Süleyman'›n (kendisini tenzih ederiz) sanki bir büyücüy-

müfl gibi alg›land›¤›n›n görüldü¤ünü, birtak›m pagan fikirlerin Yahudilik

içindeki temsilcisi olarak kabul edildi¤ini anlatmaktad›r.65 Howard bu ba-

k›fl aç›s› nedeniyle masonlar›n kendilerince Hz. Süleyman mabedini bir

"pagan tap›na¤›" olarak alg›lad›klar›n› ve bu yüzden tap›na¤a önem ver-

diklerini belirtmektedir.66 

Gerçekte Allah'a karfl› son derece ba¤l› ve itaatli bir kul ve peygam-

ber olan Hz. Süleyman hakk›nda üretilmifl olan bu sahte imaj, masonlu-

¤un gerçek kökenini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 

ÇÇiifftt  SSüüttuunn

Mason localar›n›n de¤iflmez dekorlar›ndan biri, locan›n giriflinde

yer alan ikiz sütunlard›r. Üzerlerine "Jakin" ve "Boaz" kelimeleri kaz›nm›fl

olan bu sütunlar, Hz. Süleyman Tap›na¤›'n›n giriflinde yer alan iki

sütunun taklidi olarak bilinir. Oysa gerçekte bu sembolde de masonlar›n
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Çift sütun, göz, pergel-gönye gibi çeflitli masonik semboller birarada
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kast›, bir peygamber olan Hz. Süleyman'› anmak de¤il, Hz. Süleyman

hakk›nda üretilen iftira yoluyla, ilham ald›klar› pagan inançlar› ifade et-

mektir. Bu sütunlar›n kökeni de yine eski M›s›r'd›r. Mimar Sinan dergisin-

deki "Ritüellerimizdeki Allegori ve Semboller" bafll›kl› makalede bu ko-

nuda flu aç›klama yap›l›r:

Örne¤in M›s›r'da Horus ve Sut göklerin ikiz mimar› ve dayana¤› idiler.

Hatta Tebai'deki Baccus da öyleydi. Localar›m›zdaki iki sütun da eski M›-

s›r kaynakl›d›r. M›s›r'daki bu sütunlar›n biri güneyde Thebes flehrinde di-

¤eri kuzeyde Heliopolis'tedir. M›s›r'›n bafl tanr›s› Ptah'a adanm›fl Amenta

isimli tap›na¤›n giriflinde Solomon tap›na¤›n›n giriflinde oldu¤u gibi iki

sütun vard›. Güneflle ilgili en eski mit'lerde de sonsuzlu¤un girifl kap›s›

önünde dikili ak›l ve kuvvet isimli iki sütundan bahsedilir.67 

LLooccaallaarrddaakkii  MM››ss››rr  DDiillii

‹ngiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert Lomas da The

Hiram Key (Hiram Anahtar›) adl› kitaplar›nda masonlu¤un Eski M›s›r kö-

kenine dikkat çekerler. Bu konuda verdikleri ilginç bilgilerden biri, Üstad

Mason seviyesine yükselen masonlar için yap›lan törende kullan›lan söz-

cüklerdir. Sözcükler flöyledir:

Ma'at-neb-men-aa, Ma'at-ba-68

Knight ve Lomas, bu sözcüklerin ço¤u zaman anlam› düflünülme-

den kullan›ld›¤›n›, ancak gerçekte Eski M›s›r dilinde olduklar›n› ve flu an-

lama geldiklerini aç›klarlar:

Kurulu olan Duvarc› Ustal›¤› uludur, Duvarc› Ustal›¤›n›n ruhu uludur.69

Yazarlar, Eski M›s›r dilindeki "Ma'at" kelimesinin tam olarak "du-

varc›l›k" anlam›na geldi¤ini ve bunun en uygun tercümesinin de "mason-

luk" oldu¤unu söylemektedirler. Bunun anlam›, günümüz mason locala-

r›nda, binlerce y›l önce ölmüfl olan M›s›r dilinin hala kullan›ld›¤›d›r. 
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MMoozzaarrtt''››nn  

""SSiihhiirrllii  FFllüütt""üü

Masonlar›n tarihindeki ilginç hika-

yelerden biri, ünlü besteci Mozart'›n "Si-

hirli Flüt" operas›d›r. Mozart bir mason-

dur ve bu bestesinin pek çok yerinde ma-

sonik mesajlar verdi¤i kabul edilmekte-

dir. ‹flin ilginç yan›, bu masonik mesajla-

r›n Eski M›s›r'›n pagan (putperest) inanç-

lar› ile yak›ndan ilgili olmas›d›r. Mimar

Sinan dergisinde konu flöye aç›klan›r:

Bilindi¤i gibi masonik ritüellerin Antik M›-

s›r ritüelleri ile belli ba¤lant›lar› vard›r. Sihirli Flüt üzerinde çal›flanlar da

her ne kadar "Uzak Do¤u ile ilgili bir masal" olarak konuyu ele ald›larsa da

temelde M›s›r ritüelleri vard›. M›s›r mabedlerindeki Tanr›lar ve bunlar›n

karfl›tlar› olan Tanr›çalar Sihirli Flüt'ün de karakterlerinin oluflmas›nda et-

kili oldular.70

OObbeelliisskklleerr

Masonlar›n önem verdikleri sembollerden biri de, Eski M›s›r mima-

risinin önemli unsurlar›ndan biri olan "obelisk"tir. Obelisk, tepesi piramit

fleklinde olan, tek parça, dikine uzun bir kuledir. Ço¤u okurun tan›yaca¤›

bir obelisk, ‹stanbul'un Sultanahmet meydan›nda bulunan ve turistlerin

büyük ilgisini çeken "dikilitafl"t›r. Üzerlerinde Eski M›s›r'›n hiyeroglif ya-

z›lar› kaz›nm›fl olan obeliskler, as›rlar boyu toprak alt›nda gizli kald›ktan

sonra 19. yüzy›lda gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›fl ve daha sonra da New York,

Londra ve Paris gibi Bat›l› kentlere tafl›nm›fllard›r. Obelisklerin en büyü-

¤ünün gönderildi¤i ülke ise ABD'dir ve bu ifli masonlar organize etmifller-

dir. Çünkü obeliskler ve üzerlerinde tafl›d›klar› Eski M›s›r figürleri, ma-
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sonlarca kendi sembolleri olarak kabul edilmektedir. Mimar Sinan dergisin-

de, New York'taki 21 metre boyundaki büyük obelisk için flu yorum yap›-

l›r:

Mimari avadanl›¤›n sembolik kullan›l›fl›nda en canl› misal 1878 y›l›nda M›-

s›r Hidîvi ‹smail taraf›ndan ABD'ne hediye edilen ve ad›na Kleopatra i¤ne-

si denilen an›tt›r. Bu an›t bugün New-York'taki Central Park'ta bulunmakta-

d›r. Üzeri masonik amblemlerle doludur. An›t asl›nda Heliopolis'te Günefl-

Tanr› ad›na kurulmufl olan ve bir inisiasyon merkezi olan tap›na¤›n giri-

fline MÖ 1500 y›llar›nda dikilmifl bulunmakta idi.71

‹‹ssiiss  EEffssaanneessii--DDuull  KKaadd››nn

Masonlu¤un sembolleri aras›nda yer alan önemli bir kavram da "dul

kad›n" tasviridir. Masonlar kendilerini "dul kad›n›n çocuklar›" olarak tarif

eder ve yay›nlar›nda "dul kad›n" resimlerini s›k s›k kullan›rlar. Peki nedir

bu kavram›n kökeni? "Dul kad›n"

gerçekte kimdir?

Masonik kaynaklar incelen-

di¤inde, dul kad›n sembolünün

de Eski M›s›r kökenli bir efsane ol-

du¤u ortaya ç›kar. Söz konusu ef-

sane, Eski M›s›r'›n en ünlü mitle-

rinden biri olan "Osiris-‹sis" hika-

yesidir. Osiris, Eski M›s›rl›lar›n

"bereket tanr›s›" olarak kabul et-

tikleri hayali bir erkek tanr›d›r. ‹sis

ise Osiris'in eflidir. Efsaneye göre

Osiris bir k›skançl›k cinayetinin
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kurban› olmufl ve ‹sis dul kalm›flt›r. ‹flte masonlar›n "dul kad›n›", bu

‹sis'tir. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede konu flöyle aç›klanmakta-

d›r:

S›k s›k makalelere ve konferanslara konu olan Osiris-‹zis menk›besi, M›s›r
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mitolojisinin masonlu¤a en yak›n olan mit'idir. ‹zis mabedinin rahipleri

aras›na kat›labilmek için geçirilen imtihan, masonluktaki tekrisin ta kendi-

sidir. Bir kere daha tekrar› gereksiz ve s›k›c› olacakt›r. Orada ›fl›k (nur) en

önemli unsurlardan biridir: fiark›n karanl›klar›na (zulmet) gömülmek için

ö¤leden itibaren alçalmaya bafllayan sabah günefli, tanr› Osiris'in görevini

her gün yeniden üstlenir; t›pk› öldürülen babas›n›n yerine daha parlak fle-

kilde geçen Horus gibi. Nihayet evlad› oldu¤umuz "dul kad›n" Osiris'in

dul efli ‹zis'den baflkas› de¤ildir.72

Görüldü¤ü gibi, kendisini "ak›l ve bilimin yolunda" gibi gösteren

masonluk, asl›nda say›s›z bat›l inançla dolu bir "hurafeler ö¤retisi"dir.

GGöönnyyee  vvee  PPeerrggeell

Mason sembolleri içinde en çok bilineni ise iç içe geçmifl bir gönye

ve pergelden oluflan kompozisyondur. Masonlar kendilerine soruldu¤un-

da bu sembolün bilim, geometrik düzen, ak›lc›l›k gibi kavramlar› simge-

ledi¤ini belirtirler. Oysaki gönye-pergelin bundan daha farkl› bir anlam›

vard›r. 

Bunu, tüm zamanlar›n en büyük mason üstadlar›ndan biri say›lan

Albert Pike'›n Morals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adl› kitab›ndan ö¤ren-

mek mümkündür. Pike, bu kitab›n 839. sayfas›nda pergel ve gönye sem-

bolü hakk›nda flöyle yazmaktad›r: 

"Bu, Aryanlardaki Brahman ve Maya inançlar›nda veya M›s›r'daki Osiris

ve ‹sis efsanesinde oldu¤u gibi, kutsall›¤›n ikili bir do¤as› oldu¤u düflün-

cesini sembolize eder. Örne¤in Günefl erkek, Ay ise difli bir do¤aya sahip-

tir."73

Bunun anlam›, masonlar›n en ünlü sembolü olan gönye-pergelin,

asl›nda yine Eski M›s›r'dan veya H›ristiyanl›k öncesi Aryan inançlar›ndan

kaynaklanan pagan bir hurafenin iflareti olufludur. Pike'›n al›nt›s›nda ge-

çen Ay ve Günefl sembolleri de mason localar›nda yer alan önemli bir
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semboldür ve bunlar Ay'a ve Günefl'e tap›nan antik pagan toplumlar›n

bat›l inançlar›n›n bir ifadesinden baflka bir fley de¤ildir. 

MMaassoonnlluu¤¤uunn  PPaaggaann  FFeellsseeffeessii

Buraya kadar ele ald›¤›m›z bilgiler, masonlu¤un kökleri Eski M›-

s›r'a uzanan pagan (putperest) bir ö¤retinin mirasç›s› oldu¤unu, masonik

kavram ve sembollerin gerçek anlam›n›n burada gizlendi¤ini göstermek-

tedir. Masonluk bu nedenle ‹lahi dinlere karfl› ve düflmand›r. Bu nedenle

hümanist, materyalist ve evrimcidir. Amerikal› tarihçi Michael Howard,

masonlu¤un ancak üst derecelerinde tam olarak aç›klanan bu s›rr› flöyle

anlat›r:

Neden H›ristiyanlar masonlu¤a karfl› bu denli elefltirel olmufllard›r?... Bu

sorunun cevab› masonlu¤un "s›rlar›nda" yatmaktad›r. E¤er bu s›rlar
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toplumun geneline aç›kça bildirilseydi, okültizm ve antik dinler konula-

r›nda e¤itimli olmayanlar›n bunlar› anlamas› oldukça zor olurdu. Gerçek-

te masonlu¤un s›radan üyelerinin ço¤unun bile bu s›rlar›n anlam›n› kav-

rad›klar›n› düflünmek zordur. Ancak masonlu¤un daha iç çemberlerinde,

yüksek derecelere ulaflm›fl olanlar aras›nda, masonlu¤un pagan devirler-

den gelen H›ristiyanl›k-öncesi antik bir gelene¤in mirasç›s› oldu¤unu

anlayanlar vard›r.74

Türk masonlar›n›n kaynaklar› inceledi¤inde de, üst düzey mason-

lar›n, di¤er biraderlerinden gizli tuttuklar› bir ö¤retiye sahip olduklar›

aç›kça görülmektedir. Üstad mason Necdet Egeran'›n kaleme ald›¤› bir

yaz›da, yüksek dereceli masonlar›n bu konudaki düflüncesi flöyle aktar›l-

maktad›r: 

Baz› masonlar bile masonlu¤u sadece yar› dini, yar› yard›msever, tatl› sos-

yal iliflkiler kurulabilen bir dostluk müessesesi olarak tan›r ve ona göre ha-

reket eder. Baz›lar› ise masonlu¤un maksad›n›n sadece iyi insanlar› daha

iyi yapmak oldu¤unu san›r. Di¤er bir k›s›m mason, masonlu¤u karakter

yapma yeri telakki eder. Velhas›l masonik kutsal dili okuyup yazmay›
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bilmeyenlerin sembollerden ve alegorilerden ç›kard›klar› manalar bunlar

ve bunlara benzer de¤erdedir. Biraz derinine inebilen masonlar için ma-

sonluk ve onun maksat ve gayesi bambaflkad›r. Masonluk bir erifltirme

bilimidir. Erifltirme, inisiyasyon, yeni bir bafllang›ç manas›na gelir. Eski bir

yaflay›fl tarz›n› b›rak›p, yeni ve daha asil bir hayata girifl demektir... Ma-

sonlukta çok elemanter ve basit bir sembolizm arkas›nda, varl›¤›m›z›n

s›rlar›n›n ö¤renebilece¤i daha yüksek bir iç hayata girmemize yard›m

eden bir erifltirme silsilesi mevcut bulunmaktad›r. ‹flte bu iç hayatta ve

ona geçifltedir ki Masonluk Ayd›nl›¤›na ulaflmak mümkün oluyor. Terakki

ve tekamülün vas›flar›n› ve flartlar›n› ö¤renmek kabil oluyor.75

Al›nt›da baz› düflük dereceli masonlar›n, bu örgütü bir "yard›mse-

verlik ve sosyal iliflkiler müessesesi" zannettikleri oysa masonlu¤un insa-

n›n "varl›¤›n›n s›rlar›" ile ilgili oldu¤u vurgulanmaktad›r. Yani masonlu-

¤un "yard›mseverlik ve sosyal iliflkiler müessesesi" görüntüsü, asl›nda bu

örgütün felsefesini kamufle eden ve bir taraftan da sembolik olarak ifade

eden bir k›l›ft›r. Masonluk gerçekte belirli bir felsefeyi kendi üyelerine ve
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topluma empoze etmek için sistemli flekilde çal›flan bir örgüttür.

Masonlu¤un pagan kültürlerden, baflta da Eski M›s›r'dan devrald›-

¤› bu felsefenin en temel unsuru ise, baflta da belirtti¤imiz gibi materya-

lizmdir.

MMaassoonn  KKaayynnaakkllaarr››nnddaa  MMaatteerryyaalliizzmm  

II::  MMuuttllaakk  MMaaddddee  YYaann››llgg››ss››

Günümüzde masonlar, aynen Eski M›s›r'daki Firavunlar, rahipler

ve di¤er sosyal s›n›flar gibi, maddenin sonsuzlu¤una, yarat›lmad›¤›na ve

canl›l›¤›n cans›z maddenin içinden rastlant›larla do¤du¤una inanmakta-

d›rlar. Materyalist felsefenin temel unsurlar› olan bu yan›lg›lar›, masonik

kaynaklarda detaylar›yla okumak mümkündür. 

Üstad mason Selami Ifl›nda¤'›n Masonluktan Esinlenmeler adl› kita-

b›nda, masonlu¤un kat›ks›z materyalist felsefesi flöyle aç›klanmaktad›r:

Bütün uzay, atmosfer, y›ld›zlar, do¤a, cans›z ve canl› dedi¤imiz herfley,

atomlardan oluflmaktad›r. ‹nsan da do¤adaki çeflitli atomlar›n toplam›n-

dan baflka bir fley de¤ildir. Canl›lar›n yaflam›, atomlar aras› elektrik ak›m›-

n›n bir dengesiyle sa¤lanmaktad›r. Bu dengenin –atomlardaki elektrisite-

nin de¤il- ortadan kalkmas›yla öldü¤ümüz vakit, topra¤a dönüflüp atom-

lara ayr›l›yoruz. Yani özdekten (madde) enerjiden gelmifliz, özde¤e,

enerjiye dönüflüyoruz. Atomlar›m›zdan bitkiler, onlardan da canl›lar ve

bizler yararlan›yoruz. Öyleyse herfley eflit hamurdan yap›lm›flt›r. Ancak

evrime eriflmifl en son hayvan olan bizde beyin en yetkin (mükemmel)

durumda bulundu¤undan, bilinç oluflmufltur. Deneysel Ruhbilim'in veri-

lerini göz önünde tutarsak, "duygu-zihin-buyrultu"dan oluflan üç ruhsal

yaflant›m›z›n, beyin korteks hücreleri ve hormonlar›n dengeli fonksiyonla-

r› sonucu olufltu¤u anlafl›lmaktad›r... Olumlu bilim ve ak›l, hiçbir fleyin

yoktan var edilmedi¤ini ve yok olmad›¤›n› benimsemifltir. Buna göre in-

san›n hiçbir güce minnettar ve borçlu olmad›¤› sonucunu ç›karma
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olana¤› vard›r. Evren bir total enerjidir. Bafllang›c› ve sonu bilinmemek-

tedir. Herfley bu total enerjiden do¤ar. Evrime u¤rar, ölür, ama tümüyle

kaybolmaz. De¤iflir ve dönüflür. Gerçek ölüm ve kaybolufl yoktur. Sürekli

de¤iflme, dönüflme ve oluflma vard›r. Ama bu büyük sorunu, bu evrensel

gizemi (s›r) bilimsel yasalarla aç›klama olana¤› yoktur. Bilim d›fl› aç›klama-

lar da bir imgesel (hayali) tasar›d›r, dogmad›r, bofl inançt›r. Olumlu bilim

ve akla göre, bedenden ayr› bir ruh olamaz.76

Bu sat›rlarda s›ralanan görüfllerin ayn›s›n›, Marx, Engels, Lenin, Po-

litzer, Sagan, Monod gibi materyalist düflünürlerin kitaplar›nda da bula-

bilirsiniz: Bunlar, evrenin sonsuzdan beri var oldu¤u, maddenin tek mut-

lak varl›k oldu¤u, insan›n maddeden ibaret oldu¤u ve bir ruha sahip ol-

mad›¤›, maddenin kendi içinde evrimleflti¤i ve yaflam›n böyle ortaya ç›k-

t›¤› gibi, temel materyalist hurafelerdir. Hurafe terimini kullanmak yerin-

dedir, çünkü -Ifl›nda¤'›n "bunlar olumlu ak›l ve bilimin sonuçlar›d›r" flek-

lindeki iddias›n›n aksine- gerçekte tüm bu görüfller 20. yüzy›l›n ikinci ya-

r›s›ndaki bilimsel bulgular taraf›ndan çürütülmüfl durumdad›r. Örne¤in

bugün bilim çevrelerince kesin kabul görmüfl olan Big Bang teorisi, evre-

nin bundan milyarlarca sene evvel yoktan yarat›ld›¤›n› bilimsel olarak is-

patlam›flt›r. Termodinamik Kanunu, maddenin "kendi kendini düzenle-

me" gibi bir vasf› olmad›¤›n›, dolay›s›yla evrendeki denge ve düzenin bi-

linçli bir yarat›l›fl›n eseri oldu¤unu göstermektedir. Biyoloji, canl›lardaki

ola¤anüstü düzenleri ortaya koyarak, tüm bunlar› var eden bir Yarat›-

c›'n›n yani Allah'›n varl›¤›n› ispatlamaktad›r. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ha-

run Yahya, Evrenin Yarat›l›fl›, Materyalizmin Çöküflü, Hayat›n Gerçek Kökeni,

Evrim Aldatmacas›)

Ifl›nda¤ sat›rlar›n›n devam›nda, masonlar›n gerçekte materyalist

(ve dolay›s›yla ateist) olduklar›n›, "Evrenin Ulu Mimar›" kavram›n› ise

gerçekte maddi bir evrimi kastederek kulland›klar›n› flöyle aç›klar:

K›saca, hem de pek k›saca, baz› masonik ilkelere, düflünüfl ve benimseyifl-
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lere de de¤inmek istiyorum: Masonlu¤a göre yaflam (hayat) tek hücreden

bafllar, de¤iflme, dönüflme ve evrim (tekamül) ile insana kadar gelir. Bafl-

lang›c›n kendili¤i (mahiyet), nedenleri, amac› ve koflullar› bilinemez. Ya-

flam, özdek-enerjiden ç›km›flt›r ve ona dönecektir. Evrenin Ulu Mimar›;

ancak yüce bir prensip, iyilikler ve güzelliklerin sonsuz ufku, evrimin

doru¤u, en yüksek aflamas›, insanl›k ülküsü olarak düflünülüp benimse-

nirse, kiflilefltirilmezse, dogmatizmden kurtulma olana¤› vard›r.77

Görüldü¤ü gibi, masonluk felsefesinde "maddeden gelip maddeye

gitmek" en temel inançlardan biridir. Konunun önemli bir yönü ise, ma-

sonlar›n bu felsefeyi sadece kendilerine has bir inanç olarak görmemele-

ri, tüm topluma bu fikirleri yaymak istemeleridir. Ifl›nda¤, üstteki sat›rla-

r›n›n ard›ndan flöyle yazar:

Bu ilke ve ö¤retilerle yetkinleflen mason; insanlar› e¤itmeyi... olumlu bi-

lim ve ak›l ilkelerini ö¤reterek onlar› kalk›nd›rmay› bir görev olarak
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alm›flt›r. Masonluk böylece insanlara halka dönüktür. Halka ra¤men, halk

için çal›fl›r.78 

Bu ifadeler masonlu¤un topluma yönelik iki özelli¤ini göstermek-

tedir: 

1) Masonluk, inand›¤› materyalist felsefeyi (yani bir Eski M›s›r hu-

rafesini) topluma "olumlu bilim ve ak›l" kisvesi alt›nda empoze etme ça-

bas›ndad›r.

2) Bunu, "halka ra¤men" yapmaya niyetlidir, yani bir toplum

Allah'a inansa, materyalist felsefeyi kabul etmek istemese bile, masonluk

bu konuda ›srarl› davranacak, halk›n r›zas›na ra¤men onun dünya görü-

flünü de¤ifltirmek için çaba harcayacakt›r. 

Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, mason-

lu¤un kulland›¤› terminolojinin aldat›c›l›¤›d›r. Masonik yay›nlarda, özel-

likle de masonlar›n topluma yönelik aç›klamalar›nda, kendi felsefelerini

olabildi¤ince masum, ak›lc› ve hoflgörülü gibi göstermeyi amaçlayan bir

üslup kullan›lmaktad›r. Üstteki al›nt›da kullan›lan "olumlu bilim ve ak›l

ilkelerini ö¤reterek insanlar› kalk›nd›rmak" kavram› buna bir örnektir.

Gerçekte masonlu¤un felsefesinin "olumlu ak›l ve bilimle" bir ilgisi yok-

tur; bilime ra¤men savunulan köhne bir hurafedir. Masonlu¤un "insanla-

r› kalk›nd›rmak" gibi bir amac› da yoktur; bundan kas›t kendi felsefeleri-

ni insanl›¤a empoze etmektir. Bunu "halka ra¤men" yapmaya kararl› ol-

duklar›n› aç›klamalar› ise, "hoflgörülü" de¤il, totaliter bir dünya görüflüne

sahip olduklar›n› göstermektedir. 

IIII::  RRuuhhuunn  vvee  AAhhiirreettiinn  ‹‹nnkkaarr››

Masonlar materyalizm inanc›n›n bir gere¤i olarak insan ruhunun

varl›¤›n› kabul etmezler ve ahiretin varl›¤›n› da kesin olarak reddederler.

Buna ra¤men, masonik kaynaklarda kimi zaman ölenler için "ebediyete

intikal etmekten" söz edilir veya buna benzer manevi kavramlar
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kullan›l›r. Çeliflkili gibi görünen bu durum asl›nda çeliflkili de¤ildir, çün-

kü masonlar›n ruhun ölümsüzlü¤üne dair tüm izahlar› sembolik anlam-

dad›r. Mimar Sinan dergisindeki "Masonlukta Ölüm Sonras›" bafll›kl› bir

makalede bu durum flöyle anlat›l›r:

Masonlar Üstad Hiram efsanesinde ölümden sonra dirilifli sembolik mana-

da kabul ederler. Bu dirilifl, hakikat›n daima ölüme ve karanl›¤a üstün ge-

lece¤ini belirler. Masonluk, bedenden ayr› bir ruhun mevcudiyeti ile u¤-

raflmaz. Ölümden sonra dirilifl, masonlukta insanl›¤a manevi ve maddi

birtak›m eserler verebilmektir. ‹nsan› ebedilefltirecek olan bunlard›r. Pek

uzun gibi görünen, asl›nda k›sa olan insan yaflam›nda, adlar› ölümsüzlefl-

me konusunda belirginleflenler, yaflamlar› süresince bu baflar›ya eriflmifl

olanlard›r. Adlar›n› ölümsüzlefltirmifl olanlar›n tüm çabalar›n›, gerek ça¤-

dafllar›n›, gerek kendilerinden sonra gelecek kuflaklar› mutlu etmeye, on-

lara daha insanc›l bir dünya sa¤lamaya sarf ettiklerini görüyoruz. Bunla-

r›n güttükleri amaç, yaflayan insanlar›n yaflamlar›nda etkin olan insanc›l

duygular› yükseltmektir... As›rlar boyunca ölümsüzlü¤ü aram›fl insano¤lu

buna, yapt›¤› ifller, hizmetler, fikirler sayesinde kavuflacak ve yaflant›s›na

bir anlam verebilecektir. Bu sayede, Tolstoy'un belirtti¤i gibi, "Cennet bu-

rada, yeryüzünde kurulmufl olacak ve insanlar mümkün olan en yüksek

iyiye kavuflacaklar."79

Üstad Mason Ifl›nda¤ ise ayn› konuda flunlar› yazmaktad›r:

HERfiEY‹N TÖZÜ (cevheri): Bunu enerji, özdek (madde) olarak benimse-

yen masonluk, herfleyin aflama aflama de¤iflikli¤e u¤rayarak yine özde¤e

dönece¤ini söyler ki, bilimsel anlamda ölümü tan›mlam›fl olur. Bu durum-

da mistisizmin; ruh ve beden olarak ikiye ay›rd›¤› güçlerden bedenin öl-

mesine karfl›n (ra¤men) ruhun ölmedi¤i, ruhlar evrenine göçtü¤ü, orada

yaflam›n› sürdürdü¤ü ve ileride Tanr› buyru¤uyla bir baflka bedene geç-

ti¤i biçimindeki inanc›, masonlu¤un benimsedi¤i de¤iflme-dönüflüm

düflünüsüyle ba¤daflamaz. Masonluk bu benimseyiflini flöyle bir
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tümceyle desteklemektedir: "Ölümünüzden sonra sizden kalacak ve öl-

meyecek olan fley, olgunluklar›n›z›n an›s› ve yap›tlar›n›zd›r." Masonlu-

¤un bu benimseyifli, bir filozofik düflünüfl biçimidir ki, olumlu bilim ve

ak›l ilkelerine dayan›r. Ruhun ölümsüzlü¤ü ve ölümden sonra dirilmesi

fleklindeki dinsel inanc›n bu bilim-ak›l prensipleriyle uzlaflmas› olanaks›z-

d›r. Öyleyse Masonluk bu konuda düflünü ve benimseyifl ilkelerini, poziti-

vist ve rasyonalist felsefe sistemlerinden alm›flt›r. Böylece bu filozofik so-

runda dinlerden ayr› bir düflünü, benimseyifl ve aç›klamaya ba¤lanm›flt›r.80

Ölümden sonra dirilifli reddetmek, ölümsüzlü¤ü ise "geride b›rak›-

lan maddi eserlerde" aramak... Bu düflünce masonlar taraf›ndan "ça¤dafl

bilimin gere¤i" gibi gösterilse de, gerçekte tarihin eski ça¤lar›ndan bu

DDD

Harun Yahya - Adnan Oktar

Materyalizme
inanan masonlar,
ölümden sonra
yaflam›n varl›¤›n›
kabul etmezler.
Masonik
kaynaklarda kimi
zaman "ölümden
sonra yaflam"
kavramlar› geçer,
ama bundan kas›t,
yanda temsil
edilen Hiram
efsanesinde
oldu¤u gibi,
insan›n dünyada
ad›n›n an›lmaya
devam etmesidir. 



yana inkarc›lar taraf›ndan inan›lan bir hurafedir. Kuran'da inkarc›lar›n

"ölümsüz k›l›nmak umuduyla sanat yap›lar›" edindikleri haber verilir.

Geçmifl peygamberlerden biri olan Hz. Hud, inkarc› Ad kavmini bu cahil-

ce düflünceye karfl› flöyle uyarm›flt›r:

Hani onlara kardeflleri Hud: "Sak›nmaz m›s›n›z?" demiflti.

"Gerçek flu ki, ben size gönderilmifl güvenilir bir elçiyim."

"Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin."

"Buna karfl›l›k ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yaln›zca alem-

lerin Rabbine aittir."

"Siz, her yüksekçe yere bir an›t infla edip oyalan›p e¤leniyor musunuz?"

"Ölümsüz k›l›nmak umuduyla sanat yap›lar› m› ediniyorsunuz?"

"Tutup yakalad›¤›n›z zaman da zorbalar gibi mi yakal›yorsunuz?"

"Art›k Allah'tan korkup-sak›n›n ve bana itaat edin." (fiuara Suresi, 124-

131)

‹nkarc›lar›n burada yan›ld›¤› nokta, sanat yap›lar› infla etmek de¤il-

dir. Müslümanlar da sanata önem verir, sanat yap›lar› infla eder ve bu yol-

la dünyay› güzellefltirmek için gayret ederler. Aradaki fark, niyettir. Bir

Müslüman, Allah'›n insana verdi¤i güzellik ve estetik kavramlar›n› sergi-

lemek, ifade etmek için sanatla ilgilenir. ‹nkarc›lar ise, sanat› "ölümsüzlük

yolu" zannnederek yan›lmaktad›rlar. 

RRuuhhuunn  ‹‹nnkkaarr››nn››nn  BBiilliimmsseell  ÇÇeelliiflflkkiissii

Masonlar›n ruhun varl›¤›n› inkar etmeleri, insan bilincini sadece

maddeden (beyinden) ibaret saymalar› da, iddia ettikleri gibi "bilimin ge-

re¤i" de¤ildir. Aksine, günümüzde bilimsel bulgular, insan bilincinin

maddeye indirgenemedi¤ini, yani bilincin beynin fonksiyonlar› ile aç›kla-

namad›¤›n› göstermektedir. 

Bu konudaki literatüre bak›ld›¤›nda, bilim adamlar›n›n, materyaliz-

min zorlamas›yla ortaya ç›kan "bilinci beyne indirgeme" çabas›
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sonucunda hiçbir sonuca ulaflamad›klar› ve ço¤unun bundan vazgeçti¤i

görülür. Günümüzde pek çok araflt›rmac›, insan bilincinin beyindeki nö-

ronlar›n, onlar› oluflturan molekül ve atomlar›n ötesinde, aç›klanamayan

bir kaynaktan geldi¤i kan›s›ndad›r. 

Bunlardan biri olan Wilder Penfield, y›llarca süren çal›flmalardan

sonra ruhun varl›¤›n›n inkar edilemeyecek bir gerçek oldu¤u sonucuna

varm›flt›r:

… Akl› sadece beyin fonksiyonu olarak y›llarca aç›klamaya çal›flt›ktan son-

ra, bir kiflinin, varl›¤›m›z›n iki önemli unsurdan meydana geldi¤ini savu-

nan hipotezi benimsemesinin daha mant›kl› oldu¤u sonucuna vard›m...

Akl›, beynin içindeki sinirsel ifllemler baz›nda aç›klaman›n oldukça imkan-

s›z olaca¤› kesin gözüktü¤ü... için, varl›¤›m›z›n iki önemli unsur (madde

ve ruh) aç›s›ndan aç›klanmas› gerekti¤i sav›n› seçmek zorunda kal›yo-

rum.81

Bilim adamlar›n› bu sonuca ulaflt›ran gerçek, bilincin hiçbir zaman

için maddi faktörlerle aç›klanamamas›d›r. ‹nsan beyni 5 duyumuzun top-

land›¤› ve ifllemden geçirildi¤i muhteflem bir bilgisayar gibidir. Ama bu

bilgisayar›n bir "benlik" duygusuna sahip olmas›, kendisine ulaflan duyu-

lar› kavramas›, hissetmesi, bunlar üzerine düflünmesi mümkün de¤ildir.

Ünlü ‹ngiliz fizikçi Roger Penrose, The Emperor's New Mind (‹mparatorun

Yeni Bilinci) adl› kitab›nda bu konuda flunlar› söyler:

Belirli bir kimseye onun insan kimli¤ini veren nedir? Bir dereceye kadar

vücudunu meydana getiren atomlar m›d›r? ‹nsan kimli¤i atomlar› mey-

dana getiren elektron, proton ve di¤er partiküllerin özgün seçimine mi

ba¤l›d›r? Bunun böyle olmad›¤›n› gösteren en az›ndan iki neden vard›r. Bi-

rincisi, yaflayan herkesin bedenini meydana getiren materyalde aral›ks›z

bir de¤iflim vard›r. Bu, her ne kadar do¤umdan sonra yeni beyin hücreleri

meydana gelmese de, bir kimsenin özellikle beyin hücreleri için de geçer-

lidir. Do¤umdan beri her bir hücrenin ve vücudumuzu meydana getiren
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maddenin hemen tamam› defalarca de¤ifltirilmifltir. ‹kinci neden kuantum

fizi¤inden gelir... E¤er bir kimsenin beynindeki bir elektron bir tu¤ladaki

di¤er bir elektronla de¤ifltirilse idi, sistemin durumu bir önceki ile tama-

men ayn› olurdu, adeta ay›rt edilemezdi. Ayn› fley protonlar ve di¤er bü-

tün parçac›klar için de geçerlidir. E¤er bir kimsenin bedenindeki tüm

madde bu evin tu¤lalar›ndaki uygun parçac›klar ile de¤ifltirilse idi, tam

anlam› ile hiçbir fley fark etmezdi."82

Penrose bir insan›n bütün atomlar›n› tu¤lan›n atomlar› ile de¤ifltir-

sek bile insan› bilinçli yapan özelliklerin tamamen ayn› kalaca¤›n› aç›kça

ifade etmektedir. Ya da tam tersini düflünebiliriz. E¤er beynin atomlar›n›n

parçac›klar›n› tu¤lan›nkilerle de¤ifltirsek, bu da tu¤lay› elbette bilinçli

yapmaz. 

K›sacas› insan› insan yapan özelliklerin maddenin bir özelli¤i olma-

d›¤›, onun d›fl›nda bir varl›k oldu¤u çok aç›kt›r. Penrose kitab›n›n sonuç

k›sm›nda flu yorumu yapar:

Bilinç bana göre, öylesine önemli bir olgu ki, karmafl›k hesaplamayla 'rast-

lant›' sonucu ortaya ç›kan bir kavram

oldu¤una inanamam. Bilinç, evrenin

varoluflu gerçe¤ini, onun sayesinde

anlad›¤›m›z bir olgudur.83

Peki bu durum karfl›s›nda mater-

yalizm neyi savunmaktad›r? Materya-

listler, insan›n sadece maddeden ibaret

oldu¤unu, cans›z, bilinçsiz atomlar›n

tesadüflerle yanyana gelip, insan gibi

akl›, duygular›, düflünceleri, hat›ralar›,

duyular› olan bir varl›¤› meydana getir-

di¤ini nas›l ileri sürmektedirler? Bunu,

kendilerince, nas›l mümkün görmekte-

dirler?
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Bu sorular tüm materyalistleri ilgilendiren sorulard›r. Ancak maso-

nik kaynaklar bu konuda herhangi bir materyalist kaynaktan daha ilginç

fikirler içerir. Bu kaynaklara bak›ld›¤›nda, materyalist felsefenin ard›nda-

ki "maddeye tap›nma" hurafesi aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.

MMaassoonniikk  MMaatteerryyaalliizzmm::  

MMaaddddeenniinn  ‹‹llaahhllaaflfltt››rr››llmmaass››

Materyalist felsefenin ne oldu¤unu iyi anlamak gerekir: Bu felsefe-

yi savunanlar, evrendeki büyük düzen ve dengenin, dünya üzerindeki

milyonlarca farkl› canl› türünün ve biz insanlar›n, sadece ve sadece mad-

deyi oluflturan atomlar›n etkileflimleri ile ortaya ç›kt›¤›na inanmaktad›r-

lar. Bir baflka deyiflle, cans›z ve fluursuz atomlar›n "yarat›c›" oldu¤unu

sanmaktad›rlar. (Allah'› tenzih ederiz.)

Bu fikir her ne kadar modern gibi gösterilse de, gerçekte tarihin es-

ki ça¤lar›ndan bu yana var olan sapk›n bir inanc›n tekrar›d›r: Putperest-

lik. Putlara tapanlar, tap›nd›klar› heykellerin, totemlerin bir ruhu ve kud-

reti oldu¤una inanm›fl, yani cans›z, bilinçsiz maddeye, bilinç ve büyük bir

kudret atfetmifllerdir. Bu kuflkusuz son derece saçma bir inançt›r. Allah

putperestlerin bu saçma inanc›na Kuran'da dikkat çeker. Peygamber k›s-

salar›nda, putperest kavimlerin inanc›n›n saçmal›¤› özellikle vurgulan›r.

Örne¤in ayette Hz. ‹brahim'in babas›na "Babac›¤›m, iflitmeyen, görme-

yen ve seni herhangi bir fleyden ba¤›ms›zlaflt›rmayan fleylere niye tap›-

yorsun?" (Meryem Suresi, 42) diye sordu¤u bildirilmektedir. ‹flitmeyen,

görmeyen, yani bir güce sahip olmayan cans›z maddeye ilahl›k atfetme-

nin çok ak›ls›zca bir düflünce oldu¤u aç›kt›r.

Materyalistler ise ça¤›m›z›n putperestleridir. Onlar tafltan, tahtadan

heykellere, totemlere de¤il, ama bunlar› ve tüm di¤er cisimleri oluflturan

"madde" mefhumuna inanmakta, bu maddenin sonsuz bir güç, ak›l ve bil-

gi sahibi olabilece¤ini düflünmektediler. ‹flte masonik kaynaklar, bu konu-
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da ilginç bilgiler içerirler. Çünkü masonlar, materyalizmin özündeki bu

putperest inanc› aç›kça "itiraf" etmektedirler. Mimar Sinan dergisindeki bir

makalede flunlar yaz›l›d›r:

Bir özde¤i oluflturmak için, atomlar kendi kendilerine, bir düzen içinde ör-

gütlenirler. Atomlar›n örgütlenmesini sa¤layan güç, her atomun sahip

oldu¤u tindir (ruhtur). Her tin bir bilinç oldu¤una göre, her yarat›k bir bi-

linçtir ve her yarat›k zekidir. Üstelik her yarat›k ayn› derecede zekidir. Bir

insan, bir hayvan, bir bakteri, bir molekül ayn› derecede zekidir.84

Dikkat edilirse, burada aç›kça her atomun ayr› bir ak›l ve bilince sa-

hip oldu¤u iddia edilmektedir. Bunu iddia eden mason yazar, her varl›¤›n

da sahip oldu¤u atomlardan dolay› bir bilince sahip oldu¤unu ileri sür-

mekte, insan ruhunun varl›¤›n› reddetti¤i için de, insan› hayvanlar veya

cans›z moleküller gibi bir "atom y›¤›n›" saymaktad›r. 

Oysa gerçek fludur: Cans›z maddenin (yani atomlar›n) bir ruhu, bi-

linci, akl› yoktur. Bu, bütün gözlem ve deneylerimizin bize gösterdi¤i bir

gerçektir. Bilinç ancak canl›larda vard›r ki, bu da Allah'›n canl›lara vermifl

oldu¤u "can" mefhumunun bir sonucudur. ‹nsan ise canl›lardaki en üstün

bilince sahiptir, çünkü Allah'›n kendisine verdi¤i ruhu tafl›maktad›r. 

Bir di¤er ifadeyle, bilinç, masonlar›n inand›¤› gibi cans›z maddede

de¤il, ancak ruh sahibi varl›klarda bulunur. Masonlar ise, Allah'›n varl›¤›-

n› kabul etmemek için, atomlara "ruh" atfedecek kadar saçma bir inanca

baflvurmaktad›rlar. 

Masonlar›n savunucusu olduklar› bu materyalist inanç, asl›nda

"animizm" olarak bilinen ve do¤adaki her maddenin (tafllar›n, da¤lar›n,

rüzgar›n, suyun vs.) ayr› birer ruhu ve bilinci oldu¤unu varsayan pagan

bir inan›fl›n yeniden ifadesidir. Bu inan›fl Yunan düflünürü Aristo taraf›n-

dan materyalizmle (maddenin yarat›lmad›¤› ve tek mutlak varl›k oldu¤u

inanc›yla) birlefltirilmifl ve bugün dahi materyalizmin özünde yer alan
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"do¤adaki cans›z varl›klara bilinç atfetme" fleklindeki "ça¤dafl paganizm

(putperestlik)" geliflmifltir. 

Masonik yay›nlar bu konuda çok ilginç izahlarla doludur. Mimar

Sinan dergisindeki "Gerçe¤in Yolu" bafll›kl› bir makalede flöyle denir:

Animist bir varsay›mla atomda ruhun varl›¤›n› kabul edersek, hiyerar-

flik bir geliflimle, atom ruhcuklar›n› yöneten molekül, molekül ruhcuklar›-

n› yöneten hücre, hücrelerinkini yöneten organ ve hepsinin üzerinde tüm

bedenin yönetici ana ruhu, bütün bu ruhcuklar›n ilah› de¤il mi?85

Bu bat›l ve ilkel inan›fl, masonlar›, evrendeki denge ve düzenin can-

s›z madde taraf›ndan sa¤land›¤› düflüncesine götürür. Yine Mimar Sinan

dergisinde, dünyan›n jeolojik geliflimi hakk›ndaki bir makalede flöyle ya-

z›l›d›r:

Bu yüzey bozulmas› öylesine ince hesaplarla gerçekleflmifltir ki, canl› ya-

flam›n bugünkü durumunu kazanmas› magman›n bu görünmez zekas›

sayesinde mümkün olmufltur diyebiliriz. Yoksa, sular çukurlarda topla-

namaz, yeryüzünü küresel bir su tabakas› tamamen kaplard›.86

Mimar Sinan dergisindeki bir baflka makalede ise, ilk canl› hücrenin

ve ondan türeyen di¤er hücrelerin bilinçli olduklar›, plan yap›p bunu uy-

gulad›klar› iddia edilmektedir: 
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Dünyada hayat bafllang›c› tek hücrenin meydana gelmesiyle olmufltur. Bu

tek hücre derhal harekete geçerek, hayati itiliflin alt›nda, adeta isyankar bir

davran›flla, ikiye bölünür ve bu vetire namütenahi bir parçalanma teselsü-

lü ile devam eder. Ancak, bu ayr›lm›fl hücreler serserice seyretmenin gaye-

siz oldu¤unu idrak eder, sanki bu serseri seyrinden korkuyor ve hayat› ko-

ruma insiyak›n›n kuvveti ve itilifli alt›nda, bu birbirlerinden ayr›lm›fl hüc-

reler aralar›nda planl› teflriki mesai yaparak, birleflerek, hayat› idame etti-

rebilecek uzuvlar›n yap›s› için fedakarl›kla, tam demokratik bir flekilde,

ahenkle çal›fl›r.87

Oysa bir canl› hücresinde, üstteki al›nt›da iddia edilen planlamay›

yapacak bir bilinç yoktur. Buna inanmak, bat›l bir inançtan baflka bir fley

de¤ildir. Yine de masonlar, üstteki al›nt›larda görüldü¤ü gibi, Allah'›n

varl›¤›n› ve yaratma s›fat›n› kabul etmemek için atomlara, moleküllere ve

nihayet hücrelere ak›l, plan, fedakarl›k ve hatta "demokratik ahenk" gibi

komik s›fatlar atfedebilmektedirler. Bir ya¤l›boya tablonun nas›l ortaya

ç›kt›¤›n› anlat›rken, "boyalar planl› bir teflriki mesai yaparak, tam demok-

ratik bir flekilde, ahenkle çal›flm›fl ve bu resim ortaya ç›km›fl" demek nas›l

bir saçmal›ksa, masonlar›n hayat›n kökenine getirdi¤i iddia da o kadar

saçmal›kt›r. 

Masonlar›n ve di¤er materyalistlerin söz konusu bat›l inanc›n›n

günlük yaflamda s›kça karfl›laflt›¤›m›z bir ifadesi, "Do¤a Ana" kavram›d›r.

Evrim teorisini savunan belgesel filmlerde, kitaplarda, dergilerde, hatta

reklamlarda dahi karfl›m›za ç›kan "Do¤a Ana" ifadesi, do¤ay› oluflturan

cans›z maddelerin (azot, oksijen, hidrojen, karbon gibi elementlerin, bun-

lar› içeren topra¤›n, suyun, atmosferin vs.) bilinçli bir güce sahip oldu¤u

ve insanlar dahil tüm canl›lar› "yaratt›¤›" fleklindeki bir bat›l inanc› ifade

etmek için kullan›lmaktad›r. Hiçbir gözlemsel ve deneysel veriye ya da

herhangi bir ak›lc› analize dayanmayan bu hurafe, sadece telkin yoluyla

insanlara kabul ettirilmek istenir. Amaç, insanlar›n gerçek Yarat›c›lar› olan
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Allah'› unutmalar›, bunun yerine "do¤a"n›n yarat›c› say›ld›¤› pagan bir

kültür içinde yaflamalar›d›r.

Masonluk ise, bu kültürü oluflturmak, güçlendirmek ve yaymak

için büyük bir çaba içindedir ve kendisiyle ayn› safta gördü¤ü tüm top-

lumsal güçleri desteklemektedir. Mimar Sinan dergisinde yay›nlanan

"Bilimsel Aç›dan Dayan›flma Kavram› ve Evrimi Üzerine Düflünceler"

bafll›kl› bir makalede, "do¤a anan›n düzenledi¤i esrarl› uyum"dan söz
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edilmekte, bu düflüncenin masonlu¤un hümanist felsefesinin temeli oldu-

¤u vurgulanmakta ve bu felsefeyi savunan tüm hareketlerin masonluk ta-

raf›ndan desteklenece¤i haber verilmektedir:

Canl›lar dünyas›n›n yaflam›nda madde al›flverifli bak›m›ndan yeryüzünde

ve içimizde yaflayan yararl› mikroplar›n, bütün bitkilerle hayvanlar›n ve

insanlar›n "do¤a anan›n" düzenledi¤i esrarl› bir uyumla sürekli olarak

ortaklafla organik bir dayan›flma içinde olduklar›n› düflünerek masonlu-

¤un, huzur-bar›fl-güven ve mutluluk amac›nda ve k›sacas› hümanizma ve

insanlar›n evrensel birli¤i yolunda at›lan psiko-sosyal her türlü dayan›flma

hareketini, kendi ülküsünün gerçeklefltirmesini sa¤layacak araç ve aksiyon

olarak karfl›layaca¤›n› ve selamlayaca¤›n› bir kez daha teyit etmek iste-

rim.88

Masonlu¤un "kendi ülküsünü gerçeklefltirmek için" destekledi¤i

"araç ve aksiyon"lar›n en önemlisi ise, materyalizmin ve hümanizmin ça-

¤›m›zdaki sözde bilimsel dayana¤› olan evrim teorisidir.  

Bir sonraki bölümde Darwin'in yaflam›ndan günümüzdeki evrim

propagandas›na kadar evrim teorisinin iç yüzünü inceleyecek ve tüm za-

manlar›n bu en büyük bilimsel yan›lg›s›n›n masonlukla olan gizli iliflkisi-

ni ortaya ç›karaca¤›z.
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EEVVRR‹‹MM  TTEEOORR‹‹SS‹‹NN‹‹NN  

PPEERRDDEE  AARRKKAASSII

arihler 1832 y›l›n› gösteriyordu.

H.M.S. Beagle gemisi, Atlas Okyanusu'nun derin sular›nda

h›zla ilerliyordu. Gemi s›radan bir yük ya da yolcu gemisi

görünümündeydi, ama ç›kt›¤› yolculuk y›llar sürecek uzun bir keflif gezi-

si niteli¤indeydi. ‹ngiltere'den yola ç›kt›ktan sonra tüm okyanusu kat

edecek ve Güney Amerika sahillerine varacakt›. 

O zamanlar hemen hiç kimse için çok büyük bir anlam ifade etme-

yen Beagle gemisinin 5 y›ll›k uzun yolculu¤u bafll›yordu.

Gemiyi daha sonra çok ünlü yapacak olan fley ise, içindeki bir yol-

cuydu. Charles Robert Darwin ad›nda 22 yafl›ndaki bir do¤a araflt›rmac›-

s›yd› bu. Asl›nda ö¤renimini biyoloji de¤il din üzerine yapm›fl, Cambrid-

ge Üniversitesi'nde teoloji okumufltu. 

Genç adam, uzun bir din e¤itimi görmüfl, ama öte yandan içinde

yaflad›¤› yüzy›ldaki materyalist düflüncelerden de çokça etkilenmiflti. Ni-

tekim Beagle yolculu¤una ç›kmadan bir y›l önce de, H›ristiyan inanc›n›n

g   g   
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baz› temellerinden kesin olarak vazgeçmiflti.

Genç Darwin bu yan›lg›lar içinde ç›kt›¤› yolculuk boyunca, karfl›-

laflt›¤› tüm bulgular› materyalist bir gözle yorumlad›; inceledi¤i canl›lara

yarat›l›fl d›fl›nda bir aç›klama getirmeye çal›flt›. ‹lerleyen y›llar›nda bu

temelsiz fikri daha da gelifltirdi, detayland›rd› ve bir teori olarak ortaya

koyup yay›nlad›. 1859 y›l›ndaki Türlerin Kökeni adl› kitab›yla ileri sürdü-

¤ü bu teori, 19. yüzy›l fikir dünyas›na çok olumsuz bir etkide bulunacak,

ateizmin yüzy›llard›r aramakta oldu¤u sözde "bilimsel" dayana¤› olufltu-

racakt›. Peki acaba evrim teorisi Darwin'in özgün bir buluflu muydu?

Dünya tarihinin en büyük aldatmacalar›ndan birine yol açan teoriyi, ken-

di bafl›na m› gelifltirmiflti? 

Gerçekte Darwin, daha önceden temel argümanlar› oluflturulmufl,

fikri alt yap›s› kurulmufl bat›l bir düflünceyi baz› rötufllarla yeniden öne

sürmekten baflka bir fley yapmam›flt›. 

Evrim teorisi
Darwin'in özgün

bir buluflu
de¤ildi. Darwin,

önceden
oluflturulmufl

bat›l bir felsefeyi
do¤aya

uyarlamaktan
baflka bir fley

yapmad›.





EEsskkii  YYuunnaann''ddaann  YYeenniiççaa¤¤  

AAvvrruuppaass››''nnaa  EEvvrriimm  HHuurraaffeessii

Darwin'in evrim teorisinin özü sözde,

cans›z maddenin kendi kendine, do¤a flartlar›

içinde ilk canl›y› ortaya ç›kard›¤› ve sonra da bu

ilk canl›dan, yine do¤al flartlar ve rastlant›lar

sonucunda di¤er tüm canl› türlerinin türedi¤i

iddias›d›r. Di¤er bir deyiflle, evrim teorisi, do¤a-

n›n kendi içine kapal› bir sistem oldu¤unu, hiç-

bir  yarat›l›fl olmadan, kendi kendine düzenlen-

di¤ini ve canl›l›k oluflturdu¤unu iddia eder. Bu

bat›l düflünceye, yani bir Yarat›c› olmadan do-

¤an›n kendi kendine organize oldu¤u düflünce-

sine "natüralizm" ad› verilir.

Natüralizm, bir kütüphanenin, hiçbir ya-

zar olmadan "kendi kendine" ortaya ç›kt›¤›n›

iddia etmek kadar saçma bir düflüncedir. Ama

tarihin eski ça¤lar›ndan bu yana, felsefi ve ide-

olojik tercihler nedeniyle, birtak›m düflünürler

taraf›ndan savunulmufl ve baz› kültürler tara-

f›ndan benimsenmifltir.

Natüralizmin do¤du¤u ve kabul gördü¤ü

toplumlar ise pagan toplumlard›r. Eski M›s›r ve

Eski Yunan gibi. Ancak H›ristiyanl›¤›n dünyaya

yay›lmas›yla birlikte, bu pagan felsefe büyük

ölçüde terk edilmifl ve tüm evreni ve do¤ay›

Allah'›n yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i Bat› düflünce-

sine hakim olmufltur. Ayn› flekilde ‹slam'›n

Materyalist evrim teorisi, Eski Yunan'›n
pagan düflünürleri taraf›ndan gelifltirildi.



Do¤u'ya yay›lmas› ile birlikte, Zerdüfltlük, putperestlik, fiamanizm gibi

pagan inançlarla birlikte natüralist fikirler de ortadan kalkm›fl, yarat›l›fl

gerçe¤i kabul görmüfltür.

Ancak natüralist felsefe yer alt›nda da olsa yaflamaya devam etmifl,

özellikle gizli dernekler yoluyla yaflat›lm›fl ve uygun zemin bulundu¤un-

da da yeniden ortaya ç›km›flt›r. H›ristiyan dünyas›nda natüralizmi yafla-

tanlar, baflta da belirtmifl oldu¤umuz gibi, masonlar ve onlar›n öncüleri

olan benzeri gizli derneklerdir. Türk masonlar›n›n üyelerine mahsus ya-

y›nlar›ndan biri olan Mason dergisinde bu konuda flu ilginç bilgiler veril-

mektedir:

Tanr›lar›n d›fl›nda, do¤a olay ve olgular›na iliflkin araflt›rmalar›nda yeni

yeni bulufllara eriflen kifliler, bulgular›n› kendilerine saklamak zorunda

kald›lar. Araflt›rmalar›n gizli yap›lmas›, hatta benzer araflt›rmalarda bulu-

nanlar›n birbirleriyle iliflkilerinin bile gizli tutulmas› zorunlulu¤u do¤du.

Bu gizlilik, ele al›nan konular›n ifllenmesi s›ras›nda türlü iflaretlerin ve sim-

gelerin kullan›lmas›n› gerektirdi.89 

Burada "yeni bulufllar" sözüyle kastedilen kavram, natüralizme uy-

gun, yani al›nt›da belirtildi¤i gibi, Allah'›n varl›¤›n› kabul etmeden yürü-

tülen bir "bilim anlay›fl›"d›r. Bu çarp›k bilim anlay›fl›, dindar toplumlarda

"gizlice" gelifltirilmifl, bu amaçla iflaret ve simgeler kullan›lmas›na ihtiyaç

duyulmufl ve böylece masonlu¤un kökenleri oluflmufltur. 

Masonlu¤un kökenini oluflturan söz konusu gizli derneklerin biri,

Tap›nakç›lar ile masonlar aras›nda bir tür "geçifl aflamas›" olarak kabul

edilen Gül-Haç (Rose-Croix) derne¤idir. 15. yüzy›lda ad› duyulmaya bafl-

layan bu dernek, Avrupa'da özellikle simya konusunda bir furyan›n do¤-

mas›na neden olmufl, derne¤in üyelerinin bu konuda "gizli bilgilere" sa-

hip oldu¤u efsanesi yay›lm›flt›r. Ancak Gül-Haçlar'dan günümüze kalan

en önemli miras, natüralist felsefe ve onun ayr›lmaz bir parças› olan "ev-

rim" fikridir. Mason dergisinde, masonlu¤un Tap›nakç›lar ve Gül-Haçlar'a
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Yak›n Ça¤ Avrupas›'nda evrim teorisini ilk savunanlar, masonik Gül-Haç
(Rosecroix) derne¤inin üyeleriydi. Üstte; bir Gül-Haç sembolü
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uzanan kökeni anlat›lmakta ve ard›ndan Gül-Haçlar'›n evrimci felsefesi

flöyle vurgulanmaktad›r:

Spekülatif Masonluk, ya da modern ça¤dafl masonluk örgütlenmesini

Operatif Masonluk dedi¤imiz yüzy›llar›n inflaatç› birlikleri üzerine kur-

mufltur. Fakat bu kuruluflta as›l spekülatif ö¤eleri getirenler, tarih öncesi

ça¤lar›n ezoterik ekollerinin sistem ve bilgilerini izleyen baz› örgütlerin

üyeleridir. Bu örgütler aras›nda en önemli olanlar› Tampliye (Templiers) ve

Rozkrua (Rose-croix) tarikatlar›d›r...

Rozkrua Tarikat›'n›n nerede ve nas›l kurulmufl oldu¤u kesinlikle bilinme-

mektedir. Bu tarikat›n izlerine Avrupa'da ilk kez 15. yüzy›l ortalar›nda

rastlanmaktad›r. Fakat tarikat›n çok daha eski bir kurulufl oldu¤u da belli-

dir. Tampliye Tarikat›'ndan farkl› olarak Rozkrua Tarikat›'n›n temel u¤ra-

fl› alan› bilimseldir. Üyeleri genifl çapta alflimi (simya) ile u¤raflm›fllard›r...

Tarikat üyelerinin en önemli özelli¤i, her oluflumda bir evrim süreci ol-

du¤unu benimsemifl olmalar›, bu nedenle de felsefelerinin temelinde

natüralizme yer vermifl bulunmalar›d›r. Bu nedenle de Rozkrua Tarikat›

Tabiyyun (natüralistler) ad›yla an›lm›flt›r.90

Evrim fikrinin gelifltirildi¤i bir di¤er masonik örgütlenme ise, Ba-

t›'da de¤il Do¤u'da kurulmufl olan bir baflka masonik teflkilatt›r. Üstad

Mason Selami Ifl›nda¤, "Kuruluflundan Bugüne Masonluk ve Bizler" bafl-

l›kl› makalesinde bu konuda afla¤›daki bilgileri verir:

‹slam dünyas›nda adeta masonlu¤un karfl›l›¤› olan ‹hvanussafa derne¤i

vard›. Abbasiler zaman›nda Basra'da kurulan bu gizli dernek, 52 büyük fa-

sikülden oluflan bir ansiklopedi yay›nlam›flt›. Bunlar›n 17'si Do¤a Bilimle-

rini içerir. Bu fasiküllerde Darwinizm'e çok benzeyen bilimsel aç›klama-

lar vard›r. Bunlar ‹spanya'ya kadar yay›lm›fl ve Bat›'da düflünü çevresini

etkilemifltir.91

‹slam dünyas›nda geliflmesine ra¤men ‹slam'›n temel esaslar›ndan

uzaklaflan bu dernek, Eski Yunan felsefesinden etkilenmifl ve bu felsefeyi
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üstü kapal› bir sembolizm ile ifade etmifltir. Selami Ifl›nda¤, üstteki aç›k-

lamas›na flöyle devam etmektedir:

‹smailiyye mezhebinden kayna¤›n› alan bu gizli derne¤in bafll›ca amac›,

dinsel dogmalar›n benzetmeler ve simgesel (remzî, sembolik) aç›klamalar-

la ussal (aklî) yola getirilmesi idi. Bu derne¤in felsefesi, Pithagore ve Ef-

latun'dan etkilenmifltir. Bu gizli derne¤e girebilmek için, insan önce mis-

tik ö¤ütlerle heyecanland›r›l›r, sonra dinsel bofl inançlar ve dogmalardan

kurtar›l›rd›. Daha sonra da filozofik ve simgesel yöntemlere al›flt›r›l›rd›.

Art›k ç›rakl›k aflamas›n› geçen böyle bir üye, bazen neo-Platonik görüfller-

den geçirildikten sonra, kimya, astroloji ve say›lara anlam verme bilimi

olan aritmolojiye bafllayabilirdi. Ama bütün bu bilgiler gizli tutulur ve an-

cak ö¤renmeye lay›k oldu¤u anlafl›lanlara verilirdi. ‹flte masonluk kayna-

¤›n› bütün bu kurulufllardan alm›flt›r. Bunlardaki baz› simgesel ögelerin

(unsurlar›n) anlam›, bilim ve akla ayk›r› düflmedi¤i için, bugün bile ritüel-

lerimizde yer yer kalm›flt›r.92

Bu al›nt›da yer alan "dinsel bofl inançlar ve dogmalardan kurtarma"

ifadesinden kas›t, dini inançlar›n reddettirilmesidir. Mason Ifl›nda¤, dini

kendince böyle tan›mlamaktad›r. Oysa daha önceki bölümlerde de de¤in-

di¤imiz gibi, "bofl inanç ve dogma" as›l olarak masonlu¤un kendi felsefe-

sine uyan tan›mlard›r. Masonlar›n (veya di¤er herhangi bir materyalist

mahfilin) din aleyhinde kulland›klar› bu gibi sözlerin, hiçbir delile dayan-

mayan, sadece propaganda ve telkin amaçl› kavramlar oldu¤una dikkat

etmek gerekir. Dine karfl› fikri bir itiraz getiremedikleri için, bu gibi telkin

yöntemlerine, insanlarda psikolojik etki uyand›rmas›n› umduklar› keli-

melere s›¤›nmaktad›rlar. 

Üstteki al›nt›da verilen bilgiler ise, bizlere masonlu¤un ‹slam dün-

yas›ndaki paraleli olan ‹hvanussafa derne¤inin aynen günümüz masonla-

r› gibi çal›flt›¤›n› göstermektedir. Yöntem, hak dine karfl› pagan bir felse-

feyi savunmak, bunu sembolizm yoluyla ifade etmek ve örgüte kat›lan
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üyelere bu gizli felsefeyi yavafl yavafl afl›lamakt›r. 

‹slam tarihinde, ‹slam'dan bu flekilde uzaklaflarak Eski Yunan'›n

materyalist ve evrimci hurafelerine aldanan çeflitli düflünürler olmufltur.

Büyük ‹slam alimi ‹mam Gazali'nin eserlerinde fliddetle yerdi¤i ve çürüt-

tü¤ü bu fikir ekolünün masonik karakterde olmas› ise, kuflkusuz tarihe

önemli bir ›fl›k tutmaktad›r. Gazali, el-Münk›z mine'd-dalal adl› eserinde ‹h-

vanussafa'y› da do¤rudan elefltirmifl, Eski Yunan düflüncesinden etkile-

nen sapk›n bir felsefe savundu¤unu aç›klam›flt›r. Fedaih-ul-Bat›niyye adl›

eserinde ise, ‹hvanussafa'n›n da dahil oldu¤u ‹smailiye mezhebinin ö¤re-

tilerinin çarp›kl›¤›n› ortaya koymufltur. 

""AAyydd››nnllaannmmaa""  vvee  EEvvrriimm  HHuurraaffeessiinniinn  

YYeerr  ÜÜssttüünnee  ÇÇ››kk››flfl››

Gül-Haçlar veya ‹hvanussafa gibi masonik örgütler taraf›ndan be-

nimsenen ve gizli bir flekilde, ço¤u kez sembolizm yoluyla ifade edilen

materyalist ve evrimci düflünceler, Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin sosyal

gücünün zay›flamas› ile birlikte daha aç›k ifade edilir hale geldi. Böylece

H›ristiyanl›¤›n fikri ve sosyal egemenli¤i nedeniyle yaklafl›k 1000 y›l bo-

yunca yer alt›na inmifl olan bu pagan ö¤retiler, 17 ve 18. yüzy›lda Avrupa-

l› düflünürler aras›nda yeniden revaç buldu. 

Materyalist ve evrimci fikirlerin Avrupa toplumlar›nda yayg›n bir

kabul görüp toplum yap›s›n› dinden uzaklaflt›racak flekilde etkileyifli,

"Ayd›nlanma" dönemi olarak bilinir. Kuflkusuz bu terimi seçenler, (yani

bu fikri de¤iflime "ayd›nlanmak" gibi olumlu bir tan›m getirenler) bu fik-

ri sapman›n öncüleridir. Daha önceki dönemi "karanl›k dönem" olarak ta-

n›mlam›fllar, bunun sorumlulu¤unun din oldu¤unu öne sürmüfller ve Av-

rupa'n›n sekülerleflmesiyle, yani dinden uzaklaflmas›yla birlikte "ayd›n-

land›¤›n›" iddia etmifllerdir. Bu, tarafl›, çarp›k ve sahte tablo, günümüzde
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hala din karfl›tlar›n›n en temel propaganda malzemelerinden birini

oluflturur. 

Gerçekte ise 'Ayd›nlanma' Bat›'ya hiç de olumlu fleyler getirmemifl-

tir. Ayd›nlanma'n›n en önemli aya¤› Fransa'da yaflanm›flt›r ve bu süreçten

sonra gelen Frans›z Devrimi, ülkeyi bir kan gölüne çevirmifltir. Bugün ay-

d›nlanmac› literatürde Frans›z Devrimi övülerek anlat›l›r, oysa devrim

Fransa'ya çok fley kaybettirmifl, 20. yüzy›la kadar sürecek olan sosyal ça-

t›flmalar› bafllatm›flt›r. Ünlü ‹ngiliz düflünür Edmund Burke'ün Frans›z

Devrimi ve Ayd›nlanma dönemi hakk›ndaki analizleri bu konuda olduk-

ça yol göstericidir. Burke, 1790'da yay›nlad›¤› Reflections on the French Re-

volution (Frans›z Devrimi Hakk›nda Düflünceler) adl› ünlü eserinde, gerek

Ayd›nlanma fikrini gerekse onun meyvesi olan Frans›z Devrimi'ni elefltir-

mekte, bu hareketlerin toplumu birarada tutan din, ahlak, aile yap›s› gibi

temel de¤erleri parçalad›¤›n›, teröre ve anarfliye zemin haz›rlad›¤›n› vur-

gulamakta, Ayd›nlanma'y› "insan akl›n›n parçalay›c› bir hareketi" olarak

nitelemektedir.93

Bu parçalay›c› hareketin liderleri ise masonlard›r. Frans›z Devri-

mi'ni haz›rlayan Voltaire, Diderot, Montesquieu gibi din aleyhtar› düflü-

nürlerin hepsi masondur. Masonlar, Frans›z Devrimi'nin öncülü¤ünü ya-

pan Jakobenler ile de hep iç içe olmufllard›r. Öyle ki, kimi tarihçiler döne-

min Fransas›'nda Jakobenizmi ve masonlu¤u birbirinden ay›rman›n güç

oldu¤u kan›s›ndad›rlar. (Bkz. Harun Yahya, Yeni Masonik Düzen, 1996)

Frans›z Devrimi s›ras›nda dine karfl› çok ciddi bir düflmanl›k sergi-

lenmifltir. Pek çok din adam› giyotine gönderilmifl, kiliseler tahrip edil-
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mifl, dahas› H›ristiyanl›¤› tamamen kald›r›p yerine "Ak›l Dini" denen ve

pagan sembolleri ile ifade edilen sapk›n bir din oluflturulmak istenmifltir.

Devrime liderlik edenler de bu ç›lg›nl›¤›n kurban› olmufl, her biri pek çok

insan› gönderdikleri giyotine en son kendi bafllar›n› vermifltir. Bugün pek

çok Frans›z "devrim yapmakla iyi mi yapt›k" sorusunu tart›flmaktad›r. 

Frans›z Devrimi'nin din aleyhtar› dalgas› k›sa sürede tüm Avru-

pa'ya yay›lm›fl ve bunun sonucunda da 19. yüzy›l, din düflmanl›¤›n›n en

küstah ve sald›rgan dönemi olmufltur. 

‹flte bu süreç, as›rlard›r yer alt›nda yürütülen, sadece semboller yo-

luyla ifade edilen materyalist ve evrimci düflüncenin de yer üstüne ç›k-

mas›na olanak tan›m›flt›r. Diderot, Baron d'Holbach gibi materyalistler di-

ne karfl› aç›kça karfl› ç›kmaya kalk›fl›rken, Eski Yunan'›n "evrim" efsanesi

de bilim dünyas›nda ortaya ç›km›flt›r.
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EErraassmmuuss  DDaarrwwiinn

Evrim teorisinin kurucular› say›l›rken genellikle Frans›z biyolog Je-

an Baptist Lamarck ve ‹ngiliz biyolog Charles Darwin'in ismi an›l›r. Kla-

sik hikayeye göre, ilk evrim teorisini Lamarck ortaya atm›fl, ancak bunu

"kazan›lm›fl özelliklerin aktar›lmas›" kavram›na dayand›rarak yan›lm›fl,

daha sonra ise Darwin do¤al seleksiyona dayal› ikinci bir evrim teorisi or-

taya atm›flt›r.

Ama burada, evrim teorisinin kökeni konusunda çok önemli bir rol

üstlenmifl olan bir baflka teorisyen atlanmaktad›r: Erasmus Darwin, Char-

les Darwin'in dedesi.

Erasmus Darwin, Lamarck ile ayn› dönemde, 18. yüzy›lda yaflayan

bir ‹ngilizdi. Fizikçi, psikolog ve flair s›fatlar›n› üzerinde tafl›yan Darwin,

oldukça "sözü dinlenir" bir insan olarak bilinirdi. Hatta bibliyografyas›n›

yazan Desmon King-Hele onu, "18. yüzy›l›n en büyük ‹ngilizi" olarak ta-

n›mlamaktan çekinmemiflti.94 Ancak Erasmus Darwin'in oldukça karanl›k

bir özel hayat› vard›.95

Erasmus Darwin'in en önemli özelli¤i ise, ‹ngiltere'nin en önde ge-

len birkaç "natüralist"inden biri olmas›yd›. Natüralizm, baflta da belirtti-

¤imiz gibi, Allah'›n canl›lar› yaratt›¤›n› kabul etmeyen bir felsefi görüfltü.

Gerçekte materyalizmden pek bir fark› olmayan bu görüfl, Erasmus Dar-

win'in evrim teorisinin de ç›k›fl noktas›yd›.

Erasmus Darwin, tüm canl›lar›n rastlant›lar ve do¤a kanunlar› so-

nucunda ortak bir atadan türedikleri fleklindeki evrim teorisinin ana çat›-

s›n› 1780'li ve 1790'l› y›llarda gelifltirdi. Kurdu¤u sekiz dönümlük botanik

bahçede yapt›¤› araflt›rmalarla, bu fikre kan›t olarak gösterebilecek bulgu-

lar aram›flt›. Teorisini Temple of Nature (Do¤a Tap›na¤›) ve Zoonomia adl›

kitaplar›nda aç›klad›. Öte yandan 1784 y›l›nda da, bu fikirlerin yay›lmas›-

na öncülük edecek bir dernek kurdu: Philosophical Society, yani "Felsefe

Derne¤i".
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Y›llar sonra Charles Darwin evrim teorisini ortaya atarken, bu ifl

için dedesinden hem fikri hem de örgütsel bir miras devralacakt›: Char-

les Darwin'in teorisi, dedesi Erasmus Darwin'in kurdu¤u çat› üzerinde

yükseliyordu ve Philosophical Society, Darwin kuram›n›n en büyük ve

ateflli destekçilerinden biri oldu.96

K›sacas› Erasmus Darwin, bugün "evrim teorisi" olarak bildi¤imiz

ve 150 y›ld›r tüm dünyada propagandas› yap›lan kuram›n as›l öncüsüy-

dü. 

Peki evrim fikrini Erasmus Darwin nereden alm›flt›? Onun bu ko-

nuyla ilgisi nereden geliyordu? 

Bu sorunun cevab›na bakt›¤›m›zda karfl›m›za kaç›n›lmaz olarak

Erasmus Darwin'in masonik kimli¤i ç›kar. Erasmus Darwin bir masondu,

hem de s›radan bir mason de¤il, örgütün en üst düzey "üstad"lar›ndan bi-

riydi. 

‹skoçya'n›n Edinburgh

kentindeki ünlü Canongate

Kilwining locas›n›n üstad› oy-

du.97 Dahas›, o s›ralarda Fran-

sa'daki devrimi organize eden

Jakoben masonlarla ve din

düflmanl›¤›n› bir numaral› gö-

rev haline getiren masonik ‹l-

lüminati örgütüyle de yak›n

ba¤lant›s› vard›.98 Yani Eras-

mus Darwin, Avrupa'daki din

aleyhtar› masonik organizas-

yonun önemli isimlerinden bi-

riydi. 
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Erasmus, o¤lu Robert'› da (Charles Darwin'in babas›n›) kendisi gi-

bi yetifltirmifl ve mason localar›na üye yapm›flt›.99 Bu nedenle Charles

Darwin, hem dede hem de baba taraf›ndan masonik bir miras devrala-

cakt›.

Erasmus Darwin, teorisinin o¤lu Robert taraf›ndan gelifltirilip yay›-

laca¤› ümidindeydi. Ancak bu ifli üstlenen kifli torunu Charles oldu. Eras-

mus Darwin'in "Do¤a Tap›na¤›", biraz gecikmeyle de olsa, sonunda Char-

les Darwin taraf›ndan hayata geçirildi. Çünkü Darwin'in teorisi, "bilim-

sel" bir görünüm tafl›mas›na ra¤men, gerçekte do¤ay› yarat›c› olarak ka-

bul eden natüralist dogman›n bir ifadesiydi. 
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MMaassoonnllaarr  vvee  NNaattüürraalliisstt  FFeellsseeffee

Darwinizm'in, Charles Darwin'in özgün bir buluflu olmad›¤› gerçe-

¤ine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar Darwin kitab›nda sürekli olarak

"benim teorim" demiflse de, gerçekte çok daha eskilere uzanan natüralist

felsefeyi, döneminin gözlemlerini kullanarak yeniden yorumlamaktan

baflka bir fley yapmam›flt›r. Zaten dedesi, az önce belirtti¤imiz gibi, Dar-

win'in teorisinin ana hatlar›n› ondan 60 y›l kadar önce çizmifltir. 

Darwin'in tek özgün buluflu gibi gösterilen do¤al seleksiyon kavra-

m› ise, gerçekte ondan daha önce çeflitli bilim adamlar› taraf›ndan vurgu-

lanm›fl bir olgudur. Ancak Darwin'den önceki bilim adamlar› do¤al selek-

siyonu yarat›l›fla ayk›r› bir argüman olarak kullanmam›fllar, aksine bu ol-

guyu Yarat›c›n›n türleri kal›tsal bir bozukluktan korumak için meydana

getirdi¤i bir sistem olarak görmüfllerdir. Darwin, ayn› materyalist Karl

Marx'›n idealist Hegel'in "diyalektik" kavram›n› al›p, kendi felsefesine gö-

re çarp›t›p sahiplenmesi gibi, do¤al seleksiyon kavram›n› da yarat›l›flç› bi-

lim adamlar›ndan alm›fl ve natüralizme göre çarp›tarak kullanm›flt›r.

Dolay›s›yla Darwinizm'in ortaya ç›k›fl›nda Darwin'in kiflisel rolünü

fazla büyütmemek gerekir. Darwin'in kulland›¤› felsefe ve kavramlar,

kendisinden daha önce natüralist düflünürler taraf›ndan infla edilmifltir.

E¤er Darwin evrim teorisini ortaya atmasayd›, ayn› ifli bir baflkas› yapa-

cakt›. Nitekim Darwin'in teorisinin çok benzeri ayn› dönemdeki bir baflka

‹ngiliz do¤a bilimci olan Alfred Russel Wallace taraf›ndan da gelifltirilmifl,

hatta Darwin bu nedenle Türlerin Kökeni'nin bas›lmas›nda acele etmifltir. 

Sonuçta Darwin, Avrupa'da Allah'a ve dine olan inanc› kendilerince

yok etmek, bunun yerine materyalist ve natüralist felsefeyi, hümanist bir

yaflam modelini yerlefltirmek için yürütülen uzun bir mücadelenin bir

aflamas›nda ortaya ç›km›fl bir kiflidir. Bu mücadeleyi yürüten en etkin güç

ise, flu veya bu düflünür de¤il, pek çok düflünürü, ideolo¤u, siyasi lideri

bünyesinde bar›nd›ran masonluk örgütüdür. 
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Bu gerçek, dönemin H›ristiyanlar› taraf›ndan da teflhis ve ifade

edilmifltir. Katolik dünyas›n›n lideri Papa XIII. Leo'nun 1884 tarihli ünlü

Humanum Genus adl› ferman›nda masonluk ve faaliyetleri hakk›nda çok

önemli tespitler vard›r. Papa flöyle yazm›flt›r:

"Zaman›m›zda Masonluk isimli, çok yayg›n ve kuvvetli bir örgüte sahip

bir derne¤in deste¤i ve yard›m›yla, karanl›k kuvvetlere tapanlar ola¤anüs-

tü bir gayret içinde birleflmifl durumdalar. Bunlar art›k niyetlerini gizleme

ihtiyac› duymadan Tanr›'n›n Yüksek Varl›¤› ile mücadele etmektedirler...

Masonlar›n istekleri ve bütün çabalar› ayn› amaca yönelmektedir: H›risti-

yanl›¤›n gere¤i olan her türlü sosyal ve dini disiplini tamamen y›kmak ve

yerine prensiplerini natüralizmden alan ve kendi fikirlerine göre flekil-

lenmifl yeni kurallar› oturtmak."100

Papa XIII. Leo'nun yukar›daki sözleriyle ifade etti¤i gerçek, dinin

getirdi¤i ahlak kurallar›n›n tamamen ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmas›d›r.

Masonlu¤un, Darwinizm arac›l›¤› ile yapmaya çal›flt›¤›, hiçbir ‹lahi kanun

tan›mayan, Allah korkusundan uzak, her türlü suçu iflleyebilecek, ahlaki
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yönden dejenere olmufl toplumlar meydana getirmektir. Yukar›daki ifa-

dede "prensiplerini natüralizmden alan ve kendi fikirlerine göre flekillen-

mifl yeni kurallar" derken kastedilen de tam olarak böyle bir toplum mo-

delidir.

Masonlar, amaçlar›na hizmet edece¤ini düflünerek Darwinizm'in

kitlelere yay›lmas› konusunda da büyük bir rol oynad›lar. Darwin

teorisini yay›nlar yay›nlamaz, etraf›nda bir grup gönüllü propagandac›
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olufltu. Bunlar›n en önde geleni ise, o zamanlar kendisine "Darwin'in ço-

ban köpe¤i" s›fat› bile yak›flt›r›lan Thomas Huxley'di. "Darwinizm'in ya-

y›lmas›ndaki tart›fl›lmaz en önemli faktör" say›lan Huxley101, 1860 y›l›nda

Oxford Piskoposu Samuel Wilberforce ile giriflti¤i "Oxford Tart›flmas›"yla

tüm dünyan›n dikkatini evrim konusuna çekmiflti. 

Huxley'in kendisini evrimi yaymaya bu denli adamas›, onun "ör-

gütsel ba¤lant›"lar› ile birarada düflünüldü¤ünde ortaya ilginç bir tablo ç›-

k›yordu: Huxley, ‹ngiltere'nin en önemli bilim kurumlar›ndan biri olan

Royal Society'nin bir üyesiydi ve bu kurumun neredeyse tüm di¤er üye-

leri gibi k›demli bir masondu.102 Royal Society'nin di¤er üyeleri de, hem

kitab›n› yay›nlamadan önce hem de yay›nlad›ktan sonra Darwin'e büyük

destek ve katk›larda bulundular.103 Bu masonik kurum, Darwin'i ve Dar-

winizm'i o denli sahiplendi ki, bir süre sonra, ayn› Nobel ödülleri gibi, her

y›l baflar›l› buldu¤u bilim adamlar›na "Darwin madalyas›" hediye etmeye

bafllad›.

K›sacas› Darwin tek bafl›-

na de¤ildi. Teorisini ortaya att›-

¤› andan itibaren "örgütlü" bir

flekilde desteklendi. Bu örgütlü

destek, çekirde¤ini masonlar›n

oluflturdu¤u sosyal s›n›f ve

gruplardan geliyordu. Marksist

düflünür Anton Pannekoek

Marxism And Darwinism (Mark-

sizm ve Darwinizm) adl› kita-

b›nda, bu önemli gerçekten söz

eder ve burjuvazinin, yani Av-

rupal› zengin kapitalist s›n›f›n

Darwinizm'i destekleyiflini flöy-
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le anlat›r:

Marksizm'in önemini ve pozisyonunu sadece proleter s›n›f mücadelesin-

deki rolüne borçlu oldu¤u herkesçe bilinir... Darwinizm'in de Marksizm'le

ayn› tecrübeleri yaflad›¤›n› görmek zor de¤ildir. Darwinizm, bilim dünya-

s› taraf›ndan objektif bir yaklafl›mla tart›fl›larak ve test edilerek kabul edil-

mifl soyut bir teori de¤ildir. Hay›r, Darwinizm ilk ad›m› atar atmaz, he-

vesli destekçileri ve tutkulu düflmanlar› olmufltur. Darwin'in ismi, teori-

sinden az bir fley anlayan insanlar taraf›ndan yüceltilmifltir... Darwinizm

de, s›n›f mücadelesinde bir rol oynam›flt›r ve bu rol sayesinde h›zla yay›l-

m›fl, tutkulu taraftarlar ve çetin düflmanlar kazanm›flt›r.

Darwinizm, kilise haklar›na ve aristokrasiye karfl› ç›kan burjuvazi için

bir araç olmufltur... Burjuvazinin amac›, önlerine ç›kan eski hakim yöneti-

ci güçleri ortadan kald›rmakt›r... Din sayesinde rahipler büyük kitleleri

kontrol alt›nda tutmufl ve böylece burjuvazinin isteklerine karfl› koyabil-

mifltir.... Do¤a bilimi inanca karfl› bir silah haline getirilmifl, bilim ve yeni

keflfedilen do¤al yasalar öne sürülmüfl ve burjuvazi bu silahlarla birlikte

savaflm›flt›r...

Darwinizm tam istenen zamanda gelmifltir; Darwin'in insan›n afla¤› hay-

vanlardan türemifl oldu¤unu öne süren teorisi, H›ristiyan inanc›n›n bütün

temelini yok etmifltir. ‹flte bu nedenledir ki, Darwinizm ortaya ç›kt›¤› an-

da, burjuvazi onu büyük bir h›rsla sahiplenmifltir... Bu flartlar alt›nda, bi-

limsel tart›flmalar bile, s›n›f savafl›n›n fanatizmi ve tutkusu ile yürütülmüfl-

tür. Darwin hakk›nda yaz›lm›fl yaz›lar, bilimsel yazarlar›n isimlerini tafl›-

malar›na ra¤men, sosyal polemiklerin karakterini sergilemektedir.104 

Anton Pannekoek, Marksist "s›n›f analizi" terimleriyle düflündü¤ü

için, Darwinizm'i yayarak dine karfl› örgütlü bir mücadele yürüten gücü

"burjuvazi" olarak tan›mlamaktad›r. Ancak konuyu biraz daha tarihsel

veriler ›fl›¤›nda inceledi¤imizde, söz konusu burjuvazinin içinde, din

aleyhtar› savafl› organize eden -ve bunun için Darwinizm'i kullanan- bir
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örgütlenme oldu¤unu görürüz: Masonluk. 

Bu gerçek, gerek tarihsel verilerle ortadad›r, gerekse masonlar›n

kendi kaynaklar›nda aç›kça ifade edilmektedir. Bu kaynaklardan biri, Üs-

tad mason Selami Ifl›nda¤'›n Türkiye Hür ve Kabul Edilmifl Masonlar› Büyük

Locas›, 1962 Y›l› Bülteni adl› kitab›nda yay›nlanan "Bilginin Geliflmesinde

Engeller ve Masonluk" adl› makalesidir. Ifl›nda¤, makalesinin bafl›nda, di-

nin insanlar taraf›ndan ortaya at›lm›fl bir efsane oldu¤unu iddia etmekte

ve tüm ‹lahi dinlerin ak›l ve bilime ayk›r› oldu¤u fleklindeki klasik maso-

nik hikayeyi tekrarlamaktad›r. Daha sonra da, bilimsellik görüntüsü alt›n-

da dine karfl› verilen savafl›n gerçek organizatörünü flöyle aç›klamaktad›r:

Bilginin geliflmesindeki flu mücadeleye dikkat edilirse, her safhas›nda ma-

sonlu¤un savaflt›¤› kabul edilebilir. Bunun sebebi fludur: Masonluk, her

devirde daima ak›l, ilim ve olgunlu¤u, yani hikmeti kendine rehber edin-

mifltir. Kuruldu¤u tarihten beri, bat›l ve hurafe ile savaflm›flt›r.105

Oysa gerçekte "bat›l ve hurafe", masonlar›n iddia etti¤i gibi din de-

¤il, kendilerinin inanmakta oldu¤u materyalist, natüralist ve evrimci
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dogmalard›r. Bunun en aç›k kan›t› da, Eski M›s›r, Eski Yunan gibi pagan

medeniyetlerin bofl inançlar›n›n birer tekrar› olan bu köhne düflüncelerin

ça¤›m›z›n bilimsel bulgular› taraf›ndan reddedilmesidir.

Sadece yaflam›n kökeni konusundaki bilimsel gerçekleri ve maso-

nik inançlar› karfl›laflt›rmak, bu konuda fikir edinmek için yeterlidir.

MMaassoonnllaarr››nn  ""HHaayyaatt››nn  KKöökkeennii""  SSeennaarryyoollaarr››

Evrim teorisi baflta da belirtti¤imiz gibi, canl›l›¤›n yarat›lmad›¤›,

rastlant›lar ve do¤a kanunlar› ile kendili¤inden do¤du¤u ve geliflti¤i id-

dias›na dayan›r. Bu teoriyi bilimsel yönden test etmek için, iddia etti¤i bu

sürecin her aflamas›na bakmak ve gerçekten geçmiflte böyle bir evrim sü-

reci yaflan›p yaflanmad›¤›n›, bunun mümkün olup olmad›¤›n› incelemek

gerekir.

Bu sürecin ilk basama¤› ise, cans›z maddenin içinden kendi kendi-

ne canl› bir organizman›n do¤mas› senaryosudur.

Bu senaryoyu incelemeden önce, biyolojide Pasteur'den bu yana

geçerli olan bir kural› hat›rlatmak gerekir: "Hayat hayattan gelir." Yani

canl› bir organizma, yine ancak canl› bir organizmadan do¤ar. Örne¤in,

memeli hayvanlar, anneleri taraf›ndan do¤urularak dünyaya getirilir. Di-

¤er pek çok hayvan s›n›f›, anneleri taraf›ndan b›rak›lan yumurtalardan

do¤arlar. Bitkiler tohumlar yoluyla ürer. Tek hücreli canl›lar, örne¤in bak-

teriler ise, bölünerek ço¤al›rlar. 

Bundan farkl› bir durum hiçbir zaman gözlemlenmemifltir. Dünya

tarihi boyunca hiç kimse cans›z maddelerin biraraya gelip canl› bir varl›k

meydana getirdi¤ini görmemifltir. Eski M›s›r'da, Eski Yunan'da veya Or-

taça¤'da bunu gözlemlediklerini zanneden pek çok insan olmufltur elbet-

te; M›s›rl›lar kurba¤alar›n Nil Nehrinin çamurundan ç›k›p f›rlad›¤›n› zan-

netmifl, Aristo gibi eski Yunan felsefecileri bu inanc› korumufl, Ortaça¤'da

ise farelerin tah›l ambarlar›ndaki bu¤daylar›n içinden peydah oldu¤u
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san›lm›flt›r. Oysa bütün bunlar›n birer cehalet ifadesi olduklar› ortaya ç›k-

m›fl ve sonunda Pasteur, 1960'lardaki ünlü deneyleri ile, en basit canl›lar

say›lan bakterilerin dahi, atalar› olmaks›z›n ortaya ç›kmad›klar›n›, yani

cans›z maddenin hayat oluflturmas›n›n imkans›z oldu¤unu kan›tlam›flt›r. 

Ama evrim teorisinin bu imkans›za ihtiyac› vard›r. Çünkü canl›l›-

¤›n hiçbir yarat›c› müdahale olmaks›z›n do¤du¤u ve geliflti¤i iddias›nda-

d›r ve bu senaryonun ilk aflamas›, ilk canl›n›n tesadüfen oluflmas›n› ge-

rektirir. 

Darwin, hakk›nda fazla bir fley bilmedi¤i bu "hayat›n kökeni" konu-

sunu, "hayat›n küçük, s›cak bir gölde do¤mufl olmas› gerekir" diye bir

cümlelik bir izahla

geçifltirmeye çal›flm›fl-

sa da, onu izleyen ev-

rimciler, bu konunun

vehameti karfl›s›nda

daha kapsaml› çaba-

lara giriflmifllerdir.

Ancak 20. yüzy›l bo-

yunca hayat›n köke-

nine evrimci bir aç›k-

lama getirebilmek

için yürütülen çaba-

lar, bu konudaki ev-
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rimci ç›kmaz› daha çok geniflletmekten baflka bir sonuç vermemifltir. Ev-

rimciler, cans›z maddenin hayat oluflturabilece¤ine dair en ufak bir de-

neysel ve gözlemsel kan›t göstermek bir yana, bu konuda teorik bir aç›k-

lama bile getirememektedirler. Çünkü en basit canl› olarak kabul ettikleri

tek hücreli bir canl›n›n yap›s› dahi son derece komplekstir: Hücrenin ta-

mam› bir yana, en temel parçalar› olan proteinlerin, DNA'n›n veya

RNA'n›n bile rastlant›larla oluflmas› matematiksel olarak imkans›zd›r. 

Tesadüfün imkans›z olmas›, bir düzenin varl›¤›n› kan›tlamakta, ya-

ni yarat›l›fl› ispat etmektedir. Nobel Ödüllü ‹ngiliz matematikçi ve astro-

nom Fred Hoyle, bu konuda flu yorumu yapar:

Asl›nda, yaflam›n ak›l sahibi bir varl›k taraf›ndan meydana getirildi¤i o

kadar aç›kt›r ki, insan bu aç›k gerçe¤in neden yayg›n olarak kabul edilme-

di¤ini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel

de¤il, psikolojiktir.106

Hoyle'un söz etti¤i psikolojik neden, evrimcilerin kendilerini

Allah'›n varl›¤›n› kabul etmeye götürecek her sonucu peflinen reddetme-

leri, kendilerini bunun için flartland›rmalar›d›r. 

Evrim teorisiyle ilgili bilimsel eserlerimizde, buna dair, evrimciler-

den pek çok itiraf aktarm›fl ve s›rf Allah'›n varl›¤›n› kabul etmemek için

ak›l d›fl› senaryolar› körü körüne savunduklar›n› incelemifltik. Burada ise

dikkatimizi mason localar›na çevirecek ve onlar›n bu konudaki görüflüne

bakaca¤›z. Acaba, "yaflam›n ak›l sahibi bir Yarat›c› taraf›ndan meydana

getirildi¤i o kadar aç›k" iken, masonlar bu konuda ne düflünmektedirler? 

Üstad mason Selami Ifl›nda¤, yine masonlara özgü yay›nlanm›fl

olan Evrim Yolu adl› kitab›nda bu konuda flu aç›klamay› yapar:

Ahlak okulumuzun en önemli niteli¤i, bilim ve ak›l ilkelerinden ayr›lma-

mak, Theisme'in bilinmezlerine, gizli anlamlar›na ve dogmalar›na girme-

mektir. BUNA DAYANARAK D‹YORUZ K‹, yaflam›n ilk oluflmas›,

bugün bilemedi¤imiz, bulamad›¤›m›z koflullarla, kristallerde bafllad›. Ev-
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rim yasas›yla canl›lar do¤du ve yavafl yavafl yeryüzüne da¤›ld›. Evrim so-

nucu olarak bugünkü insan olufltu. Bilinci ve akl› ile hayvanl›¤›n üstüne

yükseldi.107

Üstteki al›nt›da ifade edilen sebep-sonuç iliflkisine dikkat etmek ge-

rekir: Ifl›nda¤ masonlu¤un en önemli özelli¤inin "Teizmi", yani Allah

inanc›n› kabul etmemek oldu¤unu vurgulamaktad›r. Ve hemen ard›ndan,

"buna dayanarak", yaflam›n cans›z maddenin içinden kendili¤inden do¤-

du¤unu, sonra bir evrim yafland›¤›n› ve bunun insana kadar gitti¤ini id-

dia etmektedir. 

Dikkat edilirse, Ifl›nda¤'›n evrim teorisine getirdi¤i dayanak her-

hangi bir bilimsel bulgu de¤ildir. (Zaten böyle bir bulgu olmad›¤›n›, "bu-

gün bilemedi¤imiz, bulamad›¤›m›z koflullar" sözüyle üstü kapal› kabul

etmektedir.) Ifl›nda¤'›n evrim teorisine getirdi¤i dayanak, "masonlu¤un

Teizmi kabul edemez oluflu"dur. 

Yani masonlar evrimcidirler, çünkü Allah'›n varl›¤›n› kabul ede-

mezler. Evrimci olmalar›n›n tek nedeni budur. 

33. dereceden Türk masonlar›n›n düzenledi¤i "Türkiye Yüksek fiu-

ras›"n›n kay›tlar›nda ise, bu kez evrim senaryosu yine anlat›lmakta, ard›n-

dan masonlar›n "yarat›l›fl izah›n› reddettikleri" flöyle belirtilmektedir:

Çok eski bir devirde, inorganik bir flekil içinde, organik hayat ortaya ç›kt›;

selül (hücre) organizmalar›n› meydana getirmek için selüller gruplaflt›; bu

selül organizmalar›, çok selüllü kompleksler halinde gelifltiler. Sonra, ak›l-

l› düflünce f›flk›rd› ve insan do¤du; ama nereden? Kendi kendimize bunu

sormaktay›z. Acaba, Allah'›n, flekilsiz çamur üzerine üflemesi ile mi? Biz,

anormal bir yarat›l›fl fleklini, bizzat insan›n d›fl›nda kalan bir yarat›l›fl

izah›n› reddediyoruz. Hayat ve hayat›n a¤ac› var oldu¤una göre, biz, filo-

genetik çizgiyi takip ederek, "atlama" hareketi olan bu büyük fiili izah

eden halkan›n varl›¤›n› hissetmeli, anlamal› ve müflahede etmeliyiz; bir ge-

liflme safhas› oldu¤unu, belli bir anda, oradan, hayat›n bir sat›htan baflka
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Masonik kaynaklara bak›ld›¤›nda, evrim teorisine yönelik körü körüne bir ba¤l›l›¤›n ya-

n›nda, oldukça ciddi bir bilgisizlik de dikkati çeker. Örne¤in Türkiye'deki masonlar›n kaynak-

lar› inceledi¤inde, bir sahtekarl›k oldu¤u henüz 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde anlafl›lm›fl evrimci

iddialar› hala büyük bir hararetle savunduklar› görülmektedir. Bunlar›n biri, evrimle ilgili he-

men her masonik yay›nda sözü edilen "Haeckel'in embriyolar›" hikayesidir.

Hikaye, Charles Darwin'in yak›n bir dostu ve destekçisi olan ve onun ölümünden son-

ra evrim teorisi lehine en çok sivrilen isimlerin bafl›nda gelen Alman biyolog Ernst Haeckel ile

ilgilidir. Haeckel evrim teorisine kan›t bulabilmek amac›yla farkl› canl›lar›n embriyolar›n› in-

celemifl, bunlar›n birbirine çok benzediklerini, dahas› do¤um öncesi geliflimleri s›ras›nda min-

yatür bir "evrim süreci" geçirdiklerini ileri sürmüfltür. Bu iddiay› desteklemek için karfl›laflt›rma-

l› embriyo çizimleri de yapan Haeckel, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda bu iddiayla pek çok insan›

evrim teorisinin do¤rulu¤una ikna etmifltir. 

Baflta da belirtti¤imiz gibi, masonik kaynaklar Haeckel'in "bireyolufl, soyoluflun tekrar›-

d›r" fleklinde özetlenen söz konusu embriyoloji tezine çok önem vermektedirler. Üstad Naki

Cevad Akkerman'›n Mimar Sinan'da yay›nlanan "Hakikat Kavram› ve Masonluk ‹lkeleri" bafl-

l›kl› bir yaz›s›nda bu tez bir "yasa", yani tart›fl›lmaz bir bilimsel gerçek statüsüne ç›kar›lmakta

ve flöyle denmektedir:

... Konumuzu ilgilendiren çok önemli bir tabiat yasas› üzerinde duraca¤›z. Bu, Haec-

kel'in ortaya koydu¤u: "Birey olufl, soy oluflun k›sa bir tekrar›d›r" formülüdür. Örnek

olarak insan al›n›rsa, bu yasan›n anlam› fludur: Bir insan›n ana döl yata¤›ndaki ilk hüc-

resel oluflundan bafllayarak do¤uncaya ve do¤duktan sonra tabii ömrünü bitirerek ölün-

ceye kadar geçirdi¤i morfolojik ve organlar›n düzen ve görevlerindeki de¤ifliklikler,

onun yeryüzünde ve sular içinde bir hücre halindeki hayati oluflundan bafllayarak bu-

güne kadar geçirdi¤i bütün de¤iflikliklerin k›saca tekrar›ndan baflka bir fley de¤ildir.1

Üstad mason Selami Ifl›nda¤ da Haeckel'e büyük önem vermektedir. Ifl›nda¤, "Mason-

luk Ö¤retileri" bafll›kl› yaz›s›nda, "Darwin deneysel çal›flmalar›yla, çeflitli hayvan türlerinin ön-

ce bir tek hücreden ve sonra bir tek türden olufltu¤unu kan›tlam›flt›r..." diye yazd›ktan sonra,

flöyle eklemektedir: 

Haeckel, bütün bu deneysel bulgular› destekleyici çal›flmalar yapm›flt›r. Ona göre en

basit hayvan, inorganik özdeklerden organik, canl› hale gelmifl olan Monera adl› hay-

vand›r... Böylece Haeckel, herfleyin temelinde bir birlik (vahdet) bulundu¤unu göster-

mifltir. Bu Monizm'de özdek ve güç (madde-ruh) biraradad›r (Tev'emdir). Bunlar, temel-

lerini oluflturan tözün (cevher) iki görünümüdür. Masonlu¤un benimseyiflleri de bu bi-

limsel ve deneysel bulgulara uygundur.2
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Bir di¤er masonik metinde Haeckel'den "büyük alim" diye söz

edilmekte ve ileri sürdü¤ü "bireyolufl soyoluflun tekrar›d›r" tezi, evri-

min aç›k bir kan›t› olarak sunulmaktad›r.3

Oysa masonlar›n "büyük alim" sand›klar› Ernst Haeckel bilim-

sel bulgular› kasten tahrif eden bir sahtekar, "yasa" sand›klar› "bire-

yolufl soyoluflun tekrar›d›r" tezi ise bilim tarihinin en büyük sahte-

karl›klar›ndan biridir. 

Sahtekarl›k, Haeckel'in yapt›¤› embriyo çizimlerinden kay-

naklanmaktad›r. Haeckel, insan, tavuk, tavflan, semender gibi farkl›

canl›lar›n gerçekte hiç de benzer olmayan embriyolar›n› benzer gös-

terebilmek için çizimlerini çarp›tm›flt›r. Baz› durumlarda embriyolar-

dan organlar ç›karm›fl, baz› durumlarda eklemifl, öte yandan embriyo-

lar›n büyüklükleri ile oynayarak, sanki hepsi ayn› boyutta gibi göstermeye çal›flm›flt›r. K›sacas›

Haeckel, evrim teorisine uymayan delilleri uyuyor gibi gösterebilmek için sahtekarl›k yapm›fl-

t›r.

Ünlü bilim dergisi Science, 5 Eylül 1997 tarihli say›s›nda bu konuda özel bir makale

yay›nlam›flt›r. Makaleye göre, "gerçekte birbirlerine çok yak›n olan bal›k türlerinin embriyola-

r›nda bile, görünümleri ve geliflim süreçleri aç›s›ndan çok büyük farkl›l›klar bulunmakta"d›r.

Dergi, Haeckel'in çizimlerinin "biyolojideki en büyük sahtekarl›klardan biri" oldu¤unu da not

etmifltir.4

‹flin ilginç yan›, bu sahtekarl›¤›n çok daha önceden beri biliniyor olmas›d›r. Haeckel'in

çizimlerde sahtekarl›k yapt›¤› henüz o hayatta iken, 1910'larda ortaya ç›km›fl ve kendisi de bu-

nu itiraf etmifltir. American Scientist'te yay›nlanan bir makalede, "Biyogenetik yasas› (Haec-

kel'in tezi) art›k tamamen ölmüfltür... Asl›nda bilimsel bir tart›flma olarak 20'li y›llarda sonu

gelmiflti" denmektedir.
5

Evrimcilerin buna ra¤men bu sahte çizimleri on y›llar boyunca kullan-

malar›n›n, konu hakk›nda bilgisi olmayan kitleleri aldatmaktan baflka bir amac› yoktur. 

Masonlar›n Haeckel'in teorisini hala büyük bir evrim kan›t› zannetmelerinin, dahas›

onu bir de "büyük alim" saymalar›n›n ise tek bir anlam› vard›r: Masonlar›n evrim teorisine olan

ba¤l›l›klar›, iddia ettikleri gibi "ak›l ve bilim" tutkusundan de¤il, aksine bilgisizlikten kaynak-

lanmaktad›r. 

1 Naki Cevad Akkerman, Mimar Sinan, Say› 1, s.13
2 Selami Ifl›nda¤, Masonluk Ö¤retileri, Masonluktan Esinlenmeler, ‹stanbul, s.137
3 Selami Ifl›nda¤, Din Aç›s›ndan Mason Ö¤retisi, Akasya Tekamül Mahfili Yay›nlar›, s.10
4 Elizabeth Pennisi, "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered", Science, 5 Eylül 1997

5 Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recaputilated", American Scientist, cilt 76,

s.273

Haeckel



bir satha geçiflini gerçeklefltiren büyük fiilin f›flk›rd›¤›n› kabul etmeliyiz.108 

Bu al›nt›da da masonik ba¤nazl›¤› görmek mümkündür. Yazar,

"biz, insan›n d›fl›nda kalan bir yarat›l›fl izah›n› reddediyoruz" derken, hü-

manist felsefenin temel dogmas› olan "insan, var olan en yüce varl›kt›r"

safsatas›n› tekrarlamakta ve bunun d›fl›nda kalan bir izah› peflinen red-

dettiklerini ilan etmektedir. "Anormal bir yarat›l›fl flekli" derken, kendin-

ce canl›l›¤› Allah'›n yaratmas›n› kastetmekte ve bunu peflinen reddetmek-

tedir. (Oysa as›l "anormal" olan, yani gözlemlerimize, deneylerimize, ak›l

ve mant›¤›m›za ayk›r› olan düflünce, cans›z maddenin kendi kendine can-

lan›p insan haline geldi¤ini savunan masonlar›n inanc›d›r.) Dikkat edilir-

se, bu masonik izahlarda bilimsel delillerden bir bahis yoktur. Masonlar

"Evrime dair bilimsel kan›tlar var, onun için yarat›l›fl› reddediyoruz" de-

memektedirler. Sadece felsefi bir ba¤nazl›k ve bu ba¤nazl›k u¤runa körü

körüne kabul edilen bir evrim inanc› vard›r. 

Bu inanç masonik yay›nlarda ›srarla vurgulan›r. Üstad mason Sela-

mi Ifl›nda¤ "Do¤a d›fl›nda bizi yöneten, düflünü ve davran›fllar›m›zdan

sorumlu bir gücün bulunamayaca¤›n›" iddia etmekte, sonra da hemen

"yaflam›n tek hücreden bafllay›p de¤iflmeler ve evrim ile bugünkü çeflit-

lenme aflamas›na vard›¤›n›" ileri sürmektedir.109 Ard›ndan da evrim te-

orisinin masonlar için ne anlam ifade etti¤ini flu iddiayla özetlemektedir:

‹nsan, evrim bak›m›ndan, hayvandan ayr› de¤ildir. ‹nsan›n oluflmas› ve

evrimi için, hayvanlar›n tabi olduklar› güçlerden ayr›, özel güçler yok-

tur.110

Bu iddia, masonlar›n evrim teorisine neden önem verdiklerini aç›k-

ça göstermektedir. Onlar›n amac›, insan›n yarat›lmad›¤›n› savunmak,

böylece sahip olduklar› hümanist ve materyalist felsefeyi tutarl› gibi gös-

terebilmektir. ‹nsan›n yarat›lmad›¤›n› savunman›n tek yöntemi ise evrim

teorisidir. ‹flte bu nedenle masonluk, her ne surette olursa olsun evrim

teorisine inan›r, bunu savunur ve topluma yaymaya çal›fl›r. 
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Bu ise bizlere, dindarlar› sürekli olarak "dogmatik" olmakla suçla-

yan masonlar›n asl›nda kendilerinin dogmatik oldu¤unu göstermektedir. 

MMaassoonniikk  DDooggmmaattiizzmm  vvee  GGeelleenneekkççiilliikk

Dogmatizm, do¤rulu¤una dair herhangi bir kan›t bulunmayan bir

görüflü, psikolojik nedenlerle ›srarla ve körü körüne savunmak anlam›na

gelir. Dogmatik bir insan, bir kan›t olmadan inand›¤› bu görüflü hiçbir fle-

kilde sorgulamaz ve tartmaz. Kay›ts›z flarts›z kabullenir ve savunmaya

devam eder. 

Masonlar veya di¤er din aleyhtar› gruplar, "dogmatizm" kavram›n›

hep dindarlar› kastederek kullanagelmifllerdir. Bu suçlamaya günümüzde

de s›k s›k rastlayabiliriz. Örne¤in evrim teorisiyle ilgili bir tart›flmada, ev-

rimci olan taraf bu teoriyi kabullenmeyenleri büyük ihtimalle "dogma-

tizm"le suçlayacak, bilimin dogmalarla ilgisi bulunmad›¤›n› anlat›p ken-

disini bilimsel ilan edecektir. 

Oysa bu tablo çok sahtedir. Çünkü Allah'›n varl›¤›na ve mevcut

varl›klar›n O'nun yaratmas›yla var oldu¤una inanmak bilimsel kan›tlarla

da ispatlanm›fl olan bir gerçektir: Do¤ada büyük bir denge ve düzen var-

d›r ve bunun bir amaca göre bilinçli bir flekilde kurulmufl oldu¤u aç›kt›r. 

Nitekim Kuran'da insanlar Allah'›n varl›¤›na imana ça¤r›l›rken, söz

konusu denge, düzen ve kusursuzluk üzerinde düflünmeye davet edilir-

ler. Pek çok ayette, Allah'›n göklerdeki ve yerdeki delilleri üzerinde dü-

flünmek emredilmektedir. Ayetlerde dikkat çekilen bu deliller; evrendeki

denge ve düzen, dünyan›n insan yaflam›na uyumu, bitki ve hayvanlar›n

tasar›m›, insan bedeninin mucizevi özellikleri ve insan›n ruhsal özellikle-

ri gibi konulard›r ki, ça¤dafl bilim tüm bu alanlarda Allah'›n varl›¤›n› gös-

teren aç›k kan›tlar ortaya koymufl durumdad›r. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz.

Harun Yahya; Allah Ak›lla Bilinir, Evrenin Yarat›l›fl›, Mucizeler Zinciri, Haya-

t›n Gerçek Kökeni, Düflünen ‹nsanlar ‹çin, Do¤adaki Tasar›m.) 

DHD

Harun Yahya - Adnan Oktar



As›l dogmatizm ise tüm bunlar› göz ard› ederek Allah'› inkar eden,

evrenin ve canl›lar›n rastlant›larla olufltu¤unu savunmaya devam eden

inkarc›lara aittir. Masonlar tam bu tavr› göstermektedirler. Allah'›n varl›-

¤›n›n delillerini görmelerine ra¤men, hümanist ve materyalist felsefe u¤-

runa bunlar› reddetmekte, görmezden gelmektedirler.

Allah Kuran'da bu zihniyete sahip insanlardan flöyle söz etmekte-

dir:

Görmüyor musunuz ki, flüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanlar› em-

rinize amade k›lm›fl, aç›k ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini geniflle-

tip-tamamlam›flt›r. ‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, hiçbir ilme dayanma-

dan, bir yol gösterici ve ayd›nlat›c› bir kitap olmadan Allah hakk›nda

mücadele edip durur. Onlara; "Allah'›n indirdiklerine uyun" denildi¤in-

de, derler ki; "Hay›r, biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z."

fiayet fleytan, onlar› ç›lg›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da m› (bu-

na uyacaklar)? (Lokman Suresi, 20-21)

Ayette inkarc›lar›n Allah'›n delillerini görmelerine ra¤men, "Allah

hakk›nda mücadele ettikleri", yani O'nun dinine karfl› savafl açt›klar› be-

lirtilmektedir. Bunun nedeni ise, bu inkarc›lar›n "atalar›n› üzerinde bul-

duklar› fleye uymalar›", yani körü körüne bir gelenekçilik içinde olmala-

r›d›r. 

Bu "gelenekçilik" kavram›n›n, kitab›n bafl›ndan bu yana inceledi¤i-

miz mason tarihini ve felsefesini çok iyi tan›mlad›¤›n› fark ettiniz mi? 

Evet, gelenekçilik, masonlu¤u çok iyi tan›mlayan bir kelimedir;

çünkü masonluk, kökenleri binlerce y›l öncesindeki pagan toplumlara

uzanan bir "gelenekler örgütü"nden baflka bir fley de¤ildir. Eski

M›s›r'›n, Firavunlar›n, Firavun'un büyücülerinin, Eski Yunan'›n materya-

list düflünürlerinin, Hermetiklerin, Kabalac›lar›n, Tap›nakç›lar'›n, Gül-

Haçlar'›n ve kendilerinden önceki masonlar›n geleneklerini körü körüne

izlemektedirler. 
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Masonlar›n bu gelenekçili¤ini iyi teflhis etmek gerekir. Günümüzün

mason localar›nda, hala binlerce y›l öncesinin efsaneleri, sembolleri, söz-

cükleri kullan›lmaktad›r. Masonlar, hemen hepsi yüksek e¤itim görmüfl,

toplumun üst kesimlerinden gelen kimseler olmalar›na ra¤men, ellerine

yald›zl› k›l›çlar, kuru kafalar al›p, Eski M›s›r dilinde sözcükler m›r›ldana-

rak, Eski M›s›r tap›naklar›n›n sütunlar› önünde, simli önlükler, beyaz el-

divenler ve kimi zaman daha da garip kostümler içinde, ciddi ciddi ye-

minler etmekte, merasimler düzenlemektedirler. Masonlu¤un ne oldu¤u-

nu hiç bilmeyen bir insan locaya sokulsa, muhtemelen traji-komik bir fil-

min setinde oldu¤unu düflünecek, tekris töreni s›ras›nda gözleri ba¤la-

nan, boyunlar›na ip geçirilen, bir aya¤› ç›plak halde yürüyen bir masonu

gördü¤ünde ise belki gülmeden edemeyecektir. Ama kendi içlerine kapa-

l› bir dünyada yaflayan masonlar bu garip gelenekleri çok normal karfl›la-

makta, localar›n mistik atmosferi içinde psikolojik bir tatmin bulmakta,

sonra da oturup birbirlerine "atomlar›n ruhu var, ondan biraraya gelip

canl›lar› oluflturdular", "ma¤man›n görünmez zekas› sayesinde dünya

denge buldu", "Do¤a Ana bizleri ne güzel yaratt›" gibi hurafeler anlat-

makta ve bunlara inanmaktad›rlar. S›rf gelenekleri korumak ad›na sergi-

lenen tüm bu komedi, aç›kças›, o kadar ak›l d›fl›d›r ki, böyle bir fikir sis-

teminin yaflan›l›yor ve savunuluyor olmas› hayret vericidir. 

Masonlar›n geleneklerine olan körü körüne ba¤l›l›klar›, büyük

önem verdikleri "landmark" kavram›nda aç›kça ortaya ç›kar. ‹ngilizce bir

kelime olan "landmark", tarihsel bir önem veya anlam tafl›yan bir kavra-

m› sembolize eden yap›t anlam›na gelir. Mason dilinde ise "landmark"lar,

örgütün kuruldu¤u dönemden beri de¤iflmeden gelen kurallard›r. Peki

neden bunlar hiç de¤iflmemektedir? Masonlar›n bu konudaki cevaplar› il-

ginçtir. Mimar Sinan dergisinde 1992 y›l›nda yay›nlanan bir makalede

flunlar yaz›l›d›r:

Masonlu¤un Landmarklar› çok eskilerden gelen yasalard›r; bunlar ça¤dan
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Masonluk koyu bir gelenekçilik içindedir.
Günümüz masonlar›, as›rlar önceki 

"biraderlerinin" inand›¤› bat›l inan›fllar› hiç
sorgulamadan aynen kabul etmekte 

ve korumaktad›rlar. 
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ça¤a, nesilden nesile geçmifltir; hiç kimse bunlar›n ne zaman ortaya ç›k-

t›klar›n› bilmez, kimsenin bunlar› de¤ifltirmeye veya ortadan kald›rma-

ya hakk› yoktur. Bunlar Cemiyetin yaz›l› ya da yaz›l› olmayan yasalar›d›r.

Yaz›l› olmayan Landmarklar, baflka hiçbir yerde ö¤renilemeyecek Loca ri-

tüelleri ve ö¤retileridir. Yaz›l› Landmarklar ise alt› tanedir ve ilk defa

1723'te yay›nlanm›fl ‹ngiliz Anayasas›nda "Hürmasonun Mükellefiyetleri"

bafll›¤› alt›nda bulunabilir.111

Üstteki sözleri ak›l süzgecinden geçirerek bir düflünelim: Ortada

masonluk adl› bir örgüt vard›r. Bu örgütün üyeleri, kimin koydu¤u belli

olmayan birtak›m kurallara as›rlard›r uymaktad›rlar. Dahas›, bu kurallar›

kimsenin de¤ifltiremeyece¤i konusunda da çok kararl›d›rlar. ‹çlerinden

bir tanesi de ç›k›p "neden bunlara uyuyoruz" diye sormamaktad›r!... Üs-

telik bu kurallara uymak u¤runa bilimin bulgular›n› da kolayca göz ard›

edebilmektedirler. Böyle bir toplulu¤un "ak›l ve bilim" yolunda oldu¤una

inanabilir misiniz? 

Üstteki makalenin bir baflka yerinde, bir masonun landmarklar ko-

nusundaki "sorgulamadan itaat etme" yaklafl›m› kendi sözleriyle flöyle

aktar›l›yor:

Bana göre Landmark masonlu¤un o kadar eskiden beri mevcut bir parça-

s› gibidir ki, ne locadaki ne de hürmason olarak davran›fl›mla ilgili olarak

onun nereden geldi¤ini hiç merak etmedim; neden böyle hissetmem ge-

rekti¤ini tahlil etmeden duram›yorum, ama hürmasonlu¤un yap›s›n›, ba-

na göre, de¤ifltirmeden ortadan kald›r›lamayaca¤›n› da hissediyorum…

Herhangi bir özel çaba göstermeden onunla yafl›yorum.112

Nereden geldi¤ini merak bile etmedikleri kurallara inanan ve bun-

larla "birlikte yaflayan" insanlarla dolu bir derne¤i, "ak›lc›" sayabilir misi-

niz?...

Kuflkusuz masonlu¤un "ak›lc›l›k ve bilimsellik" iddias› tamamen

bofltur. Di¤er materyalistler gibi onlar da bilim ve ak›l kavramlar›n› sürek-
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Masonik gelenekçili¤in bir ifadesi: As›rlard›r hiç de¤ifltirilmeden
kullan›lan semboller
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li kullanmalar›na ra¤men, gerçekte hiçbir ak›lc› ve bilimsel dayana¤› bu-

lunmayan bir felsefeyi ›srarla savunmakta, bilimin ortaya koydu¤u ger-

çeklere ise yüz çevirmektedirler. Bu konuda masonlar› en çok yan›lg›ya

düflüren, adeta büyüleyen unsur ise, geleneklerine olan körü körüne ba¤-

l›l›klar›d›r.

Bu durum masonlu¤un, insanlar› Allah'a iman etmekten uzaklaflt›-

ran, onlar› bofl kurallar, hurafeler, efsaneler ile oyalay›p, bat›l inan›fllar›n

pefline düflüren bir aldan›fl ö¤retisi oldu¤unu göstermektedir. Kuran'da,

Allah'› b›rak›p da Günefl'e secde eden pagan Sebe kavmi ile ilgili olan

"fieytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece onlar› yoldan al›koy-

mufltur; bundan dolay› onlar hidayet bulmuyorlar" (Neml Suresi, 24)

ayeti masonluk için de geçerlidir.  Masonlar, yald›zl› sembollerle, mistik

ö¤elerle süslenen köhne bir ö¤reti u¤runa, Allah'›n dinini reddetmekte-

dirler. 

Dahas›, reddetmekle kalmamakta, din ahlak›na karfl› savaflmakta-

d›rlar. Hem de oldukça uzun bir süredir. 
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MMAASSOONNLLAARRIINN  

DD‹‹NNEE  KKAARRfifiII  SSAAVVAAfifiII

asonluk varl›¤›n› ilk kez 1717'de ‹ngiltere'de resmi

olarak ilan etti. Bu tarihten sonra, önce ‹ngiltere'de, ard›n-

dan baflta Fransa olmak üzere k›ta Avrupas›'nda yay›lan

masonluk, her ülkede din karfl›tlar›n›n toplanma yeri oldu. Kendilerini

"hür düflünürler" olarak ilan eden -bununla, ‹lahi dinleri tan›mad›klar›n›

ifade eden- pek çok Avrupal› mason localar›nda bulufltu. Mimar Sinan

dergisindeki "Masonlu¤un ‹lk Devirleri" bafll›kl› bir makalede belirtildi¤i

gibi, "Masonluk, kiliselerin d›fl›nda hakikati arayanlar›n biraraya gel-

di¤i, topland›¤› yer, melce oluyordu."113

Dahas› "hakikati dinin d›fl›nda arayan" bu zümre, dine karfl› da bü-

yük bir husumet duyuyordu. Bu nedenle örgüt, k›sa sürede Kilisenin,

özellikle de Katolik Kilisesi'nin rahats›zl›k duydu¤u bir güç merkezi hali-

`   `   



ne geldi. Bu masonluk-Kilise çat›flmas› giderek büyüyerek 18. ve 19. yüz-

y›l Avrupas›'na damgas›n› vuracakt›. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avrupa

d›fl›ndaki co¤rafyalara da yay›lmaya bafllayan masonluk, gitti¤i her ülke-

de din karfl›t› felsefelerin ve hareketlerin ç›k›fl noktas› haline gelecekti. 

Mimar Sinan dergisindeki "Politika ve Masonluk" bafll›kl› bir maka-

lede, masonlu¤un bu din karfl›t› savafl› flöyle aç›klanmaktad›r:

Franmasonluk siyasal bir parti olmamakla beraber, siyasal ve sosyal olay-

lar›n ak›m›na uygun olarak uluslararas› birleflik ve sosyal bir kurulufl ha-

linde örgütlenmesi 18. yüzy›l›n bafllar›na rastlar. Mezheplerin özgürlük

kurallar›n› uygulamaya çal›flt›¤› s›rada, onlara yard›m için, din adamlar›

kurallar›n›n (ruhban heyetlerinin) nüfuz ve iktidarlar›na karfl› savafl açmak

durumuna giren farmasonlu¤un y›kmak istedi¤i fley, Kilisenin hükü-

metler ve halk üzerindeki tahakkümü idi. Bundan dolay› 1738 ve 1751

y›llar›nda Papa taraf›ndan dinsiz olarak ilan edilmifltir... Farmasonluk,

mezhepler özgürlü¤ü ilkelerini amaç edinen ülkelerde yaln›z ismen gizli

ve esrarl› toplant›lar› olan bir dernek halinde kalm›fl ve bu gibi memleket-

lerde hem müsamaha ve hem de teflvik görerek, vakit ve hali uygun orta

s›n›f halk ile yüksek memurlardan taraftarlar bulmufl ve mason olan dev-

let erkan›n› kendi örgütlerinin baflkanl›k makam›na geçirmifltir. Katolik

mezhebinin herkes için mecburi oldu¤u güney memleketlerinde ise, gizli,

yasak ve kanuni tekib ve izlenmeye maruz devrimci bir dernek niteli¤i-

ni muhafaza etmifltir. Bu memleketlerde orta s›n›ftan hür düflünceli genç-

ler ve hükümetlerinin yönetiminden memnun olmayan subaylar mason

localar›na girmeye ve böylece, ‹spanya, Portekiz ve ‹talya'da ve özellikle

Vatikan Kilise Hükümetinin tahakkümü alt›ndaki rejimler aleyhine

devrimci tertipler al›nmaya bafllanm›flt›r.114

Kuflkusuz burada mason yazar kendi örgütünün lehinde bir üslup

kullanmakta, masonlu¤un "kilise tahakkümü"ne karfl› savaflt›¤›n› ileri

sürmektedir. Ancak konuyu yak›ndan inceledi¤imizde, pek çok ülkede
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"tahakküm" kavram›n›n as›l olarak masonlar taraf›ndan kurulan veya

desteklenen rejimlere uygun düfltü¤ünü görürüz. Öte yandan, masonlu-

¤un "tahakküme karfl› savaflma" iddias›n›n da göstermelik oldu¤u sonu-

cuna var›r›z. Kilise, -H›ristiyanl›¤›n çarp›t›lm›fl olmas› sebebi ile- gerçek-

ten de skolastik fikirler ve bask›c› uygulamalar sergilemesine ra¤men,

masonlu¤un kilise düflmanl›¤› bu sosyal meseleden de¤il, ‹lahi dinlere

karfl› duydu¤u nefretten kaynaklanm›flt›r. 

Masonlu¤un yap›s›na, rit ve ayinlerine bir göz atmak, bu konuda fi-

kir vermek için yeterlidir.

BBiirr  MMaassoonn  LLooccaass››  ÖÖrrnnee¤¤ii::  

""CCeehheennnneemm  AAtteeflflii  KKuullüübbüü""

Masonlar›n 18. yüzy›lda nas›l bir örgütlenme içinde olduklar›n›, ne-

lerle u¤raflt›klar›n› anlamak için yap›lmas› gerekenlerden biri, o dönemde

ortaya ç›kan çeflitli masonik gizli dernekleri incelemektir. Bu dernekler-

den birisi, 18. yüzy›l›n ortalar›nda ‹ngiltere'de aktif olan "Cehennem Ate-

fli Kulübü"dür. (Hell Fire Club) Bu kulübün masonik yap›s›n› ve sahip ol-

du¤u din aleyhtar›, pagan kimli¤i, mason yazar Daniel Willens "The Hell-

Fire Club: Sex, Politics, and Religion in Eighteenth-Century in England"

adl› makalesinde aç›klamaktad›r. Masonlar taraf›ndan aç›lan "thefreema-

son.com" isimli internet sitesinde yay›nlanan makaleden baz› ilginç pasaj-

lar flöyledir:

‹ngiltere'de Kral III. George'un hükümdarl›¤› döneminde, mehtapl› gece-

lerde, pek güçlü hükümet üyelerinin, önde gelen ayd›nlar›n ve etkili sanat-

ç›lar›n hep birlikte Thames nehrinin üzerinde bir tekne içinde West

Wycombe civar›nda bulunan bir manast›r y›k›nt›s›na do¤ru yol ald›klar›

görülebilirdi. Orada, keflifl k›yafetlerine bürünen bu sayg›de¤er kifliler, kut-

sall›¤›n› yitirmifl bu manast›r›n çanlar›n›n çalmas›yla birlikte, her türlü ah-

laks›zl›¤a kendilerini kapt›r›rlard›. Gece, kendini sefahate adam›fl sözde
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soylu bir kad›n ile kutlanan bir Kara Ayin ile doruk noktas›na ulafl›r, fley-

tani tap›nmalar›n› tamamlayan ele bafllar› Britanya ‹mparatorlu¤u'nun gi-

diflat› ile ilgili komplolar kurmak için cümbüfle ara verirlerdi. 

Halk aras›nda "Cehennem Kulübü" olarak tan›nm›fl olmalar›na karfl›n,

bu günah tarikat›, kendilerini, bir Gotik özenti ile "Medmenham'l› St.

Francis Kefliflleri" diye adland›r›rlard›. Bu dedikodu dolu dönemde, top-

lulu¤un fleytani etkinlikleri hakk›nda epey söylenti yay›lm›flt›, hatta 1765

y›l›nda Charles Johnstone adl› bir yazar Medmenham Kefliflleri'nin gizleri-

ni aç›klad›¤› "Chrystal" isimli bir roman yay›nlam›flt›. 

Medmenham Kefliflleri'nin en önemli öncüsü, Wharton Dükü Philip (1698-

1731) taraf›ndan 1719 y›l›nda Londra'da kurulan Cehennem Kulübü'dür.

Wharton, liberal partiden ileri gelen bir politikac› ve bir masondu. Ayn›

zamanda ateist olan Wharton, satanist flenliklere alenen önderlik ede-

rek, dini alaya almaya çabalard›. Wharton, 1722 y›l›nda Londra Büyük

Locas›'n›n Büyük Üstad› seçildi...

1739 Y›l›nda Dashwood, Abbe Nicolini'yi görmek için gitti¤i Floransa'da,

Divan Kulübüne kat›lacak olan Lady Mary Wortley Montagu ile karfl›laflt›.

Bu dönemde ‹talya'da masonlar›n iflleri pek yolunda gitmiyordu. Papa XII.

Clement, engizisyonu mason localar›n›n aleyhine döndüren yeni bir karar-

name yay›nlam›flt›. Ancak, 1740 y›l›n›n bafllang›c›nda Papa öldü. Yeni Pa-

pa'y› seçecek olan kardinaller kurulu toplant›s› yap›l›rken, Dashwood Ro-

ma'ya gitti. Masonlar›n en büyük düflman› Kardinal Ottiboni kimli¤ine

girdi ve halk›n önünde maskaral›klar ve sövgülerle dolu sahte bir ayin dü-

zenleyerek Ottiboni ile alay etti.... 

Keflifllerin gerçek eylemlerini ö¤renebilmek için gerekli belli bafll› bilgiler

herhalde toplant› salonunda bulunmal›yd›. Ancak salonun hem döflenifli,

hem de kullan›l›fl tarz› bu güne kadar esrar›n› korudu. Sansasyon yarat-

maktan hofllanan yazarlara göre, bu salon tam bir satanist tap›nakt›. Oysa,

mason toplant›lar› için kullan›ld›¤›n› varsaymak çok daha akla uygun
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görünüyor. Medmenham Kefliflleri'nin önde gelen üyelerinden biri olan ve

ancak kulüpten ayr›ld›ktan sonra masonlu¤a giren John Wilkes , eski dost-

lar›na kara çalan bir makalesinde flunlar› anlatm›flt›: "Kutsal günlerde ke-

flifllerin bir araya gelerek en gizli ayinleri yapt›klar› ve flatafatl› törenlerle

kutsal adaklar› BONA DEA ad›na sunduklar›, bu Eleusis Gizemleri toplan-

t›lar›na hiçbir günahkâr göz bile bakmaya cesaret edemezdi." Dashwo-

od'un politik düflmanlar›ndan biri olan ve kulübe kesin bir tav›rla karfl› ç›-

kan Sir Robert Walpole'un o¤lu Horace, manast›r hakk›nda flu alayl› sözle-

ri söylemiflti: "Ö¤retileri ne olursa olsun, uygulamalar› tam olarak pa-

gand›: Bu yeni kilisenin flenliklerinde hiç gizlemeden Bacchus ve Ve-

nüs'e kurbanlar sunarlar, flarap f›ç›lar› ile tanr›ça heykelleri g›rla gider-

di."... 

E¤er o dönemlerde mevcut idiyse bile, Medmenham Kefliflleri'nin üye lis-

tesi bugün elde de¤il. Ancak, pek büyük bir olas›l›kla kulübe üye olan ki-

fliler aras›nda, Dashwood'un kardefli John Dashwood-King, Sandwich

Earl'ü John Montagu, John Wilkes, George Bubb Dodington, Baron Mel-

combe, Paul Whitehead ve daha birçok meslek sahibi kifliler ve yerel top-

rak sahiplerinin bulundu¤u biliniyor... Kamunun gözünde skandal say›-

lacak kadar önemli kifliler bunlar. 

Dashwood'un bugüne dek yaratt›¤› etkinin tam merkezinde din sorunu

vard›r... Cinsel büyüler, manast›rda bulunan Kabala kitab›, her f›rsatta or-

taya ç›kan Harpokrat'›n resmi, Dashwood'un masonlarla olan ilintisi ve

Medmenham Manast›r›'nda bulunan Theleme slogan› gibi unsurlar, Ce-

hennem Atefli Kulübünün erken bir "Crowley'cilik" oldu¤unu düflündür-

mektedir. Çok daha ciddi bir yaklafl›m ise, Dashwood'un mason ba¤›nt›la-

r›n›n üzerinde durarak, manast›r›n toplant› salonunun bir mason mabe-

di oldu¤unu, büyük olas›l›kla isabetli olarak, ileri sürebilir. 115

Bu uzun al›nt›y› aktarmam›z›n nedeni, 18. yüzy›lda ortaya ç›kan

masonik örgütlenmenin nas›l bir atmosferde geliflti¤ine, kiflileri nas›l
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etkiledi¤ine dair iyi bir fikir vermesidir. Masonluk, gizemli, merak uyan-

d›r›c›, cezbedici bir örgüt olarak ortaya ç›km›fl, üye olan kiflilerde, toplu-

mun genel inançlar›na ayk›r› davranman›n getirdi¤i bir tür psikolojik tat-

min meydana getirmifltir. Masonik ayinlerin temel özelli¤i ise, az önceki

al›nt›da da vurguland›¤› gibi, ‹lahi dinlerin sembol ve kavramlar› yerine

pagan sembol ve kavramlar› yüceltmesidir. Böylece, sadece sembolizm

yoluyla dahi, masonlu¤a giren kifliler H›ristiyanl›¤› terk ederek paganlafl-

m›fllard›r.

Ancak masonluk sadece garip ayinler düzenlemekle kalmam›fl, Av-

rupa'y› ‹lahi dinlerden uzaklaflt›r›p pagan bir kültüre sürüklemek için si-

yasi bir strateji de izlemifltir. Bu bölümde Avrupa tarihinin baz› önemli ki-

lometre tafllar›na ülke ülke bakacak ve bu aflamalarda masonlu¤un dine

karfl› yürüttü¤ü söz konusu savafl›n izlerini araflt›raca¤›z. ‹lk bakmam›z

gereken ülke, Fransa'd›r.

FFrraannssaa''ddaa  DDiinn  KKaarrflfl››tt››  MMüüccaaddeellee

Frans›z Devrimi'nde masonlar›n oynad›¤› büyük rolü daha önceki

çal›flmalar›m›zda incelemifltik. Ayd›nlanma filozoflar›n›n çok büyük bir

bölümü, özellikle de din aleyhtar› görüflleri en keskin olanlar, masondu-

lar. Frans›z Devrimi'ni haz›rlayan ve ona öncülük eden Jakobenler de yi-

ne localar›n üyeleriydiler.116 

Devrimin içinde masonlar›n oynad›¤› rol, Comte Cagliostro adl› bir

"ajan-provokatör" taraf›ndan henüz o y›llarda itiraf edilmiflti. Cagliostro

1789'da Engizisyon taraf›ndan tutuklanm›fl ve sorgu s›ras›nda önemli iti-

raflarda bulunmufltu. Anlatt›klar›n›n bafl›nda, masonlar›n tüm Avrupa'da

zincirleme bir devrim yapma planlar› geliyordu. Masonlar›n as›l amac›-

n›n ise, Papal›¤› yok etmek oldu¤unu ya da Papal›¤›n ele geçirilmesinin

hedeflendi¤ini aç›klam›flt›. Cagliostro'nun itiraflar› aras›nda, uluslararas›

Yahudi bankerlerin tüm bu devrimci faaliyetleri finansal yönden
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destekledi¤i, Frans›z Devrimi'nde de yine Yahudi kaynakl› paralar›n

önemli rol oynad›¤› da yer al›yordu.117

Nitekim Frans›z Devrimi, tam anlam›yla bir "din karfl›t› devrim" ol-

du. Devrimciler aristokrasinin yan›nda din adamlar›na karfl› da büyük bir

tasviyeye girifltiler. Çok say›da din adam› öldürüldü, dini kurumlar orta-

dan kald›r›ld›, ibadethaneler tahrip edildi. Hatta Jakobenler, H›ristiyanl›-

¤› tamamen ortadan kald›rmak ve yerine "ak›l dini" ad›n› verdikleri pa-

gan bir inanç yerlefltirmek için u¤raflm›fllard›. Ancak bir zaman sonra

devrim onlar›n da kontrolünden ç›kt› ve Fransa tam bir kaosa sürüklendi.

Masonlu¤un bu ülkedeki misyonu devrimle birlikte bitmedi. Dev-

rimin ard›ndan do¤an karmafla, sonunda Napoleon'un iktidar› ele geçir-

mesiyle istikrara kavufltu. Ancak bu dönem de uzun sürmedi, Napole-

on'un tüm Avrupa'ya hükmetme h›rs›, iktidar›n›n sonunu getirdi. Bundan

sonra da Fransa'da istikrar ve monarfli yanl›lar› ile devrimciler aras›nda-

ki çat›flma sürdü. 1830'da ve 1848'de ve 1871'de üç ayr› devrim daha ya-

fland›. 1848'de "‹kinci Cumhuriyet", 1871'de ise "Üçüncü Cumhuriyet" ku-

ruldu.

Bu çalkant›l› dönemin içinde masonlar her zaman son derece aktif

oldular. En büyük hedefleri ise, kiliseyi ve dini inançlar› zay›flatmak, di-

ni de¤er ve kurallar›n toplum üzerindeki etkisini yok etmek, dini e¤itimi

ortadan kald›rmakt›. Masonluk, "antiklerikelizm" (kilise düflmanl›¤›)

olarak bilinen sosyal ve siyasi hareketin karargah› gibi ifllev gördü.

The Catholic Encyclopedia, "Grand Orient" olarak bilinen Frans›z ma-

sonlu¤unun bu din karfl›t› misyonu hakk›nda önemli bilgiler vermekte-

dir: 

Grand Orient'in resmi bülten ve el kitab›nda bulunan Frans›z masonlu¤u-

nun resmi dökümanlar›, Frans›z Parlamentosu'na geçmifl Kilise karfl›t›

tüm kanunlar›n Mason localar›na önceden geçirildi¤ini ve Grand Ori-

ent'in yönetimi alt›nda uyguland›¤›n› ispatlamaktad›r. Ki burada aç›kça
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ifade edilen amaç, Fransa'daki herfleyi kontrol alt›na almakt›r. 1903 Kong-

resi'nde resmi konuflmac› olan vekil Massé, 1898 Kongresi'ndeki konuflma-

s›n› flöyle anlat›yor: 

''Masonlu¤un en önemli görevi politik ve laik mücadelelere her gün daha

fazla müdahale etmektir... Kilise karfl›t› mücadeledeki baflar› büyük öl-

çüde masonluk sayesindedir. Masonlu¤un ruhu, programlar›, yöntemleri

galip gelmifltir. E¤er (Kilise karfl›t›) blok kurulduysa, bu masonluk ve lo-

calarda ö¤retilen disiplinin sonucudur... E¤er iflimizi bitirmek istiyorsak,

ki henüz bitmemifltir, tetikte olmal›y›z ve karfl›l›kl› güvene sahip olmal›y›z.

Bu ifl, yani kiliseye karfl› mücadele, biliyorsunuz ki halen sürmektedir.

Cumhuriyet, kendisini dini kurumlardan kurtarmal› ve bunun için onlar›

güçlü bir darbeyle süpürmelidir. Yar›m yapt›r›mlar her yerde tehlikelidir,

karfl›m›zdakiler tek bir darbeyle ezilmelidir.118

The Catholic Encyclopedia, Frans›z masonlu¤unun dine karfl› verdi¤i

savafl› anlatmay› flöyle sürdürmektedir:

Gerçekte 1877'den itibaren Fransa'da uygulamaya konan; e¤itimin dinden

soyutlanmas›, özel H›ristiyan okullar›na ve hay›r derneklerine karfl› yapt›-

r›mlar, dini kurumlar›n kapat›lmas›, Kilisenin mallar›na el konmas› gibi

"kilise karfl›t›" tüm Masonik reformlar, sadece Fransa'da de¤il, tüm dünya-

da insan toplumlar›n›n anti-H›ristiyan ve din d›fl› bir flekilde yeniden

organize edilmesi hedefine yöneliktir. Dolay›s›yla Frans›z masonlu¤u,

Masonlu¤un tümünün öncüsü olarak, evrensel bir Masonik Cumhuriyetin

kurulaca¤› bir ça¤›n bafllang›c›n› kutlamak e¤ilimindedir. Grand Orient'in

Büyük Üstad› Senator Delpech, 20 Eylül 1902'deki konuflmas›nda flöyle de-

mektedir:

"Celileli'nin zaferi 20 yüzy›l sürdü, ama flimdi ölüm zaman› geldi... Maso-

nik Birli¤in kuruldu¤u günden, Celileli efsanesinin üzerine kurulmufl olan

Roma Kilisesi'nin erimesi de zaten bafllam›flt›."119

Söz konusu masonun "Celileli" derken kast etti¤i kifli Hz. ‹sa'd›r.
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Çünkü Hz. ‹sa, ‹ncil'e göre Filistin'in Celile (Galile) kentinde do¤mufltur

ve yine ‹ncil'de Hz. ‹sa'ya "Celileli ‹sa" diye seslenildi¤i bildirilir. Dolay›-

s›yla masonlar›n Kilise nefreti, Hz. ‹sa'ya ve onun flahs›nda tüm ‹lahi din-

lere duyduklar› nefretin bir ifadesidir. 19. yüzy›lda infla ettikleri materya-

list, Darwinist ve hümanist kültürle, kendilerince, ‹lahi dinleri öldürdük-

lerini ve H›ristiyanl›k öncesinde oldu¤u gibi Avrupa'y› tekrar pagan yap-

t›klar›n› düflünmüfllerdir.

Bu sözlerin söylendi¤i 1902 y›l›nda, Fransa'da ç›kar›lan bir seri ka-

nun, din karfl›tl›¤›n› ileri boyutlara götürmüfltür. Tam 3000 dini okul ka-

pat›lm›fl, okullarda herhangi bir dini e¤itim verilmesi yasaklanm›flt›r. Pek

çok din adam› hapsedilmifl, baz›lar› ülkeden sürgün edilmifl, dindarlar

adeta ikinci s›n›f insan uygulamas› görmeye bafllam›flt›r. Bu nedenle 1904

y›l›nda Vatikan, Fransa ile olan tüm diplomatik iliflkilerini kesmifl, ama

Fransa'n›n tavr›nda bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ta ki Fransa I. Dünya Sava-

fl›'na girip, Alman ordular› karfl›s›nda yüz binlerce insan›n› kaybedip, gu-

ruru k›r›l›p, "maneviyat"›n önemini anlayana dek.

Frans›z Devrimi'nden bafllayarak 20. yüzy›la kadar süren din karfl›-

t› savafl, The Catholic Encyclopedia'n›n belirtti¤i gibi, "önceden mason loca-

lar›nda geçmifl olan kanunlar›n meclise onaylat›lmas›" ile yürümüfl, yani

temelde Frans›z masonlu¤unun (Grand Orient'in) bir operasyonu olarak

devam etmifltir. Bu gerçek, mason kaynaklar›ndan aç›kça anlafl›lmaktad›r.

Örne¤in Türk masonlar›n›n bir yay›n›nda "Gambetta Birader'in 8 Tem-

muz 1875 günü Clémente Amitié Locas›'nda Yapt›¤› Konuflmadan" flu

al›nt› yap›lmaktad›r:

‹rtica hortla¤› Fransa'y› tehdit ederken, din doktrinleri ve geri fikirler, mo-

dern cemiyetin prensiplerine ve kanunlar›na karfl› hücuma geçerken, Fran-

masonluk gibi çal›flkan, ileri görüfllü, hür ve kardefllik umdelerine ba¤l› bir

teflkilat›n sinesinde, Kilisenin hudutsuz iddialar›, gülünç izamlar› ve adi

tecavüzleri ile mücadele etme kuvvet ve tesellisini buluyoruz... Uyan›k
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olmal›y›z ve mücadeleye dayanmal›y›z. Befleriyetin nizam ve tekamül ide-

alini teessüs ettirmek gayesiyle, afl›lamayacak siperimizi temin edecek da-

yan›flmay› kural›m.120

Dikkat edilirse masonik edebiyat sürekli olarak kendi fikirlerini

"ilericilik" olarak göstermekte, dindarlar› ise "gericilikle" itham etmekte-

dir. Oysa burada yap›lan bir kelime oyunudur. Al›nt›da "irtica hortla¤›"

olarak söz edilen kavram, zaten gerçek dindarlar›n da karfl› oldu¤u bir ol-

gudur. Ama masonlar bu ifade ile gerçek ve hak dini hedef almakta, in-

sanlar› dinden uzaklaflt›rmaya çal›flmaktad›rlar. Ayr›ca belirtmek gerekir

ki, as›l olarak masonlu¤un savundu¤u materyalist-hümanist felsefe, Eski

M›s›r, Eski Yunan gibi pagan medeniyetlerden miras kalm›fl oldukça bat›l

ve "geri" bir düflüncedir.  

Dolay›s›yla masonlar›n "ilericilik-gericilik" söyleminin hiçbir ger-

çekçi temeli yoktur. Gerçekte böyle bir temel de olamaz, çünkü masonlar

ile dindarlar aras›ndaki mücadele, her ikisi de tarihin en eski devirlerden

bu yana var olan iki fikrin aras›ndaki mücadelenin bir tekrar›ndan baflka

bir fley de¤ildir. Bu iki fikirden birincisi, insan›n Allah'›n dilemesiyle ya-

rat›lm›fl ve O'na ibadet etmekle sorumlu bir varl›k oldu¤unu beyan eden

dindir, ki do¤ru olan da budur. Di¤eri ise, insan›n yarat›lmad›¤›n›, bafl›-

bofl oldu¤unu ve hayat›n›n da bir amac› bulunmad›¤›n› öne süren inkar-

c› düflüncedir. Bu gerçek anlafl›ld›¤›nda, gericilik-ilericilik gibi yüzeysel

kavramlar›n pek bir mana tafl›mad›¤› da görülür. 

Masonlar›n "ilerleme" kavram›n› kullanarak gerçekte dini yok et-

mek istedikleri, The Catholic Encyclopedia taraf›ndan flöyle aç›klan›yor:

Afla¤›dakiler (masonluk taraf›ndan kullan›lan) en önemli yöntemler olarak

say›labilir: 

Aç›k bir bask› politikas›yla veya Devlet ve Kilise aras›ndaki ayr›m ad› al-

t›ndaki daha ikiyüzlü sistemi kullanarak, Kilisenin ve dinin tüm sosyal et-

kisini yok etmek... Kiliseyi, tüm gerçek dini, yani insanüstü bir
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kaynaktan gelen dini ortadan kald›r›p, bunun yerine "insanl›k" gibi so-

yut kültler yerlefltirmek... Ayn› flekilde "dinler aras›nda ay›r›m yapma-

mak" slogan› alt›nda, tüm özel ve kamusal hayat›, en baflta da toplumsal

yönlendirim ve e¤itimi sekülerlefltirmek. 

Grand Orient (Frans›z Büyük Locas›) taraf›ndan kast edildi¤i manas›yla,

söz konusu "dinler aras›nda ay›r›m yapmamak" kavram›, anti-Katolik, an-

ti-H›ristiyan, ateist, pozitivist veya agnostiktir. 

(Grand Orient'e göre) çocuklar›n düflünce özgürlü¤ü ve vicdan› tamamen

ve sistematik olarak okulda flekillendirilmeli ve mümkün oldu¤unca Kili-

senin ve din adamlar›n›n hatta kendi ailelerinin bile etkisinden ç›kar›lma-

l›, bunun için gerekirse fiziksel ve manevi yapt›r›mlar kullan›lmal›d›r.

Grand Orient grubu, bunu, nihai hedefi olan evrensel sosyal cumhuri-

yetin kurulmas›... için asla vazgeçilemez ve yan›lmaz bir yol olarak gör-

mektedir.121

Görüldü¤ü gibi masonluk, "sosyal yaflam›n özgürleflmesi" ad› alt›n-

da, toplumun tamamen dinsizlefltirilmesine yönelik bir program yürüt-

müfltür ve hala da yürütmektedir. Bunun, her vatandafl›n dini inanc›na

sayg› duyan, bu inanc›n özgürce yaflanmas› için f›rsatlar sa¤layan demok-

ratik laiklik modeli ile kar›flt›r›lmamas› gerekir. Söz konusu demokrat la-

iklik modeli, dindar olan veya olmayan her bireyin veya grubun özgürlü-

¤ünü güvence alt›na almaktad›r. Oysa masonlu¤un amaçlad›¤› "sekülari-

zasyon", toplumun ve bireylerin zihninden dinin tamamen ç›kar›lmas›n›

ve bu amaçla dindarlara bask› yap›lmas›n› hedefleyen bir kitlesel beyin

y›kama program›d›r. 

Masonluk içinde bulundu¤u her ülkede, o ülkenin kültürüne ve

flartlar›na uygun biçimde bu program› yürütmeye çal›flm›flt›r. 

Bu ülkelerden biri, Almanya'd›r. 
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AAllmmaannyyaa''ddaa  DDiinn  KKaarrflfl››tt››  KKaammppaannyyaa::  

""KKuullttuurrkkaammppff""

Bundan 150 y›l önce Avrupa'da Almanya diye bir ülke yoktu. Bu-

günkü Almanya'n›n topraklar›nda pek çok prenslik hüküm sürüyordu.

Bunlar›n en büyü¤ü ise, bugünkü Almanya'n›n do¤u k›sm›n› ve Polon-

ya'n›n büyük bölümünü kaplayan Prusya idi. Prusya 1860'larda di¤er Al-

man devletçiklerini kendine katmaya bafllad› ve 1871'de Birleflik Alman

‹mparatorlu¤u'nu kurdu. Bu yeni devletin hakimi ise Prusya Baflbakan›

ve Almanya fiansölyesi Otto von Bismarck't›. 

Bismarck özellikle d›fl politika yönünde baflar›l› bir devlet adam›y-

d›. Ama iç politikada ayn› baflar›y› gösteremeyecekti. Bunun nedenlerin-

de biri, "Ulusal Liberaller" olarak bilinen ve ayn› Fransa'daki "antiklerik-

ler" gibi din aleyhtar› bir politikay› savunan "ayd›nlar" zümresiydi. Ulu-

sal Liberaller Almanya'n›n birli¤inin sa¤lamlaflmas› için, halk›n di¤er tüm

aidiyet duygular›ndan kurtar›lmas› gerekti¤ini düflünüyorlar, buna en

büyük engel olarak da nüfusun üçte birini oluflturan Katoliklerin Papa'ya

olan ba¤l›l›¤›n› gösteriyorlard›. Ulusal Liberaller'in teflvikiyle Bismarck,

ülkesindeki Katoliklere karfl› bir kampanya bafllatt›. "Kulturkampf", yani

"kültürsavafl›" olarak an›lan bu kampanya, "Almanlar›n zihinlerini kont-

rol etme mücadelesi" olarak da tarif ediliyordu.122

Kulturkampf s›ras›nda Almanya'n›n özellikle güneyinde yaflayan

Katolikler önemli bask›larla karfl›laflt›lar. 

1872 y›l›nda ç›kar›lan bir yasa ile ülkedeki tüm Cizvit rahipleri bir

gecede sürüldü ve sahip olduklar› kurumlara el kondu. 1873 y›l›nda ç›ka-

r›lan "May›s yasalar›" ile, devlet hizmetinde çal›flan tüm rahipler iflten at›l-

d›, evlilik ve e¤itim konular›nda Kilisenin herhangi bir uygulamada bu-

lunmas› yasakland› ve Kiliselerdeki vaazlara s›n›rland›rmalar getirildi.

Baz› baflpiskoposlar tutukland›, tam 1300 kilise rahipsiz kald›.

Ama tüm bu uygulamalar ülkedeki Katoliklerin yönetime daha
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fazla tepki duymas›na neden olunca, Kulturkampf da yumuflat›ld›. Bis-

marck, kendisini bu kampanyaya sürükleyen "Ulusal Liberaller"in telkin-

lerini göz ard› ederek Kulturkampf'› aflama aflama geri çekti ve sonunda

da tamamen la¤vetti. Tüm bu kampanyan›n sonucu, Almanya'daki din-

dar Katoliklere bask› yap›lmas› ve ülkenin toplumsal huzurunun bozul-

mas›ndan baflka bir fley olmad›. Bugün ço¤u tarihçinin kabul etti¤i gibi,

Kulturkampf, Almanya'n›n toplumsal huzurunu parçalayan bir "fiyas-
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ko"ydu. Dahas› Kulturkampf dalgas›, Almanya'dan sonra Avusturya, ‹s-

viçre, Belçika, Hollanda gibi ülkelere de s›çrad› ve bu ülkelerde de büyük

bir toplumsal gerilime neden oldu.

‹flin ilginç yan›, Bismarck'› bu politikaya sürükleyen "ayd›nlar"

zümresinin masonik kimli¤iydi. The Catholic Encyclopedia, bu konuda flun-

lar› yaz›yor:

Masonlar kuflkusuz Prusya'n›n Almanya'n›n lider devleti haline gelmesini

sa¤layan hareketin ilerlemesini sa¤lad›lar, Prusya'y› "dini tutuculu¤a",

"ba¤nazl›¤a" ve "Papa bask›s›na" karfl› "modern evrimin temsilcisi ve koru-

yucusu" olarak kabul ediyorlard›. Ayn› zamanda Kulturkampf'› da onlar

bafllatt›lar. Bu çat›flman›n en önde gelen ajitatörü, ünlü bir hukuki dan›fl-

man ve mason olan Büyük Üstad Bluntschli idi. Bluntschli ayn› zamanda

‹sviçre'deki Kulturkampf'› da k›flk›rtt›... Alman masonlar›, ulusun tüm ya-

flam›nda Masonik prensiplere uygun ve büyük bir etki elde etmek için yo-

rulmak bilmeyen çabalar ortaya koydular, ve böylece daimi ve sessiz bir

"Kulturkampf"› ayakta tuttular. Kulland›klar› temel araçlar, halk kütüpha-

neleri, konferanslar, benzer dernek ve kurumlar üzerindeki etkileri, gerek-

ti¤inde yeni kurumlar›n oluflturulmas› olarak say›labilir; bu yollarda ma-

sonik ruh tüm ulusa yay›lm›flt›r.123

Yani Kulturkampf Bismarck taraf›ndan resmen durdurulmas›na

ra¤men masonlar taraf›ndan fiilen sürdürülmüfl, bu amaçla topluma yö-

nelik din karfl›t› bir propaganda daimi olarak devam ettirilmifltir. Alman

toplumunu dinden uzaklaflt›rmak için yürütülen bu savafl›n en ac› mey-

veleri ise 1920'lerde ortaya ç›km›flt›r: Alman milletini H›ristiyanl›k öncesi

pagan kültürüne döndürmeyi hedefleyen Naziler giderek güçlenmifl ve

1933 y›l›nda iktidar› ele geçirmifllerdir. Naziler'in en önemli icraatlar›n-

dan biri ise, dini otoritelere karfl› ikinci bir "Kulturkampf" bafllatmak ol-

mufltur. Amerikal› yorumcu Elbridge Colby, "Nazilerin Katolik Kilisesi'ne

karfl› yeni bir Kulturkampf bafllatarak rahipleri hapsettiklerini veya gö-
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revden ald›klar›n› ve 1870'lerdeki ilk Kulturkampf'dan daha da ileri gide-

rek Protestan kiliselerine de bask› yapt›klar›n›" belirtmektedir.124

K›sacas› Alman masonlar›n›n bafllatt›¤› "toplumu dinden uzaklafl-

t›rma" hareketi, tarihin en kanl› diktatörlüklerinden biri olan Nazi ‹mpa-

ratorlu¤u'nun yolunu açm›fl, dünya bu yüzden 55 milyon insan›n hayat›-

na mal olan II. Dünya Savafl›'na sürüklenmifltir. 
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‹‹ttaallyyaa''ddaa  DDiinn  KKaarrflfl››tt››  MMüüccaaddeellee

Masonlu¤un din karfl›t› faaliyetinin belirgin oldu¤u bir di¤er ülke

ise ‹talya idi.

‹talya topraklar› üzerinde, 1870 y›l›na dek, çok say›da küçük devlet

vard›. Feodalizm döneminin kal›nt›lar› say›labilecek olan bu küçük dev-

letlerin en önemlilerinden biri ise, merkezi Roma'da bulunan ve Orta ‹tal-

ya'n›n büyük bölümünü kontrol eden Papa Devleti idi. Frans›z masonlu-

¤unun bir uzant›s› olarak kurulan ve 19. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ‹tal-

ya'da etkin olan masonlar ise, Papa Devleti'ni y›kmak ve ‹talya'n›n gene-

linde Kilise otoritesini yok etmek için u¤raflt›lar. The Roman Catholic

Church and the Craft (Roma Katolik Kilisesi ve Masonluk) adl› kitab›n ya-

zar›, üstad mason Alec Mellor'a göre, "19. yüzy›l›n ortas›ndan sonra ‹tal-

yan siyasetinin bir numaral› faaliyeti olan Papa'yla mücadele, do¤ru-

dan localar taraf›ndan yönetildi".

Masonluk, ‹talya'daki din karfl›t› mücadelesine kendi kontrolü al-

t›nda kurulan bir baflka gizli dernek arac›l›¤›yla bafllad›. Derne¤in ad›

"Karbonari"ydi. 

‹lk kez 19. yüzy›l bafl›nda Napoli'de faaliyeti duyulan bu derne¤in

ismi "kömür iflçileri"nden geliyordu. Masonlar›n "duvar iflçili¤i" kavram›-

n› kullanmalar› ve sembollerle ifade etmeleri gibi, Karbonari derne¤i de

kömür iflçili¤i kavram›n› benimsemiflti. Ama derne¤in bundan daha fark-

l› amaçlar› vard› kuflkusuz. Dernek üyeleri, önce ‹talya'da ard›ndan da

Fransa'da siyasi bir program yürütmeyi, Kilise etkisini yok etmeyi, yeni

bir yönetim kurmay› ve tüm toplumsal kurumlar› sekülerlefltirmeyi he-

defliyordu. 

Masonlu¤un Karbonari ile ba¤lant›s› ise aflikard›. Masonlar Karbo-

nari derneklerine otomatik olarak üye oluyor, hem de derne¤e girdikleri

anda "üstad" derecesi kazan›yorlard›. (Oysa di¤er Karbonari üyelerinin
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bu dereceye gelmesi uzun bir sü-

reçten sonra mümkün oluyor-

du.) Nitekim Consalvi ve Pacca

adl› iki kardinal, 15 A¤ustos

1814'de yay›nlad›klar› Kilise bil-

dirisiyle, Masonluk ve Karbona-

ri'yi birlikte hedef al›p, sosyo-

politik kar›fl›kl›k ve din düflman-

l›¤› organize etmekle suçlad›. 

Karbonari üyelerinin dü-

zenledikleri siyasi cinayetler ve

silahl› ayaklanmalar ise bu suç-

lamay› hakl› ç›karacak nitelik-

teydi. 25 Haziran 1817'de Mace-

rate bölgesinde ç›kan silahl›

ayaklanma, Karbonari taraf›ndan

örgütlenmiflti. Ama Papa Devle-

ti'nin güvenlik güçleri taraf›ndan bast›r›ld›. Karbonari, 1820'de ‹span-

ya'da ve Napoli'de, 1821'de ise Piyemonte'deki Kilise ve düzen karfl›t›

devrimci ayaklanmalar›n da organizatörüydü. 

Karbonari'nin masonlar taraf›ndan kurulmufl ve masonluk parale-

linde faaliyet göstermifl devrimci bir örgüt oldu¤u, ansiklopedik kaynak-

lar taraf›ndan dahi kabul edilen bir gerçektir. Örgüt, Fransa'da 1830'daki

Temmuz Devrimi'nden sonra zay›flam›fl ve giderek kaybolmufltur. ‹tal-

ya'da ise Guiseppe Mazzini adl› bir devrimcinin kurdu¤u "Genç ‹talya"

örgütü ile birleflmifltir. 

Mazzini, uzun y›llar boyu Papa Devleti'ne ve Kiliseye karfl› yürüt-

tü¤ü mücadele ile sonunda ‹talyan Birli¤i'ni kuracak olan yüksek derece-

li bir masondur. Ateist oldu¤u bilinmektedir. Kendisine destek olan di¤er
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iki ünlü masonla, yani Guiseppe Garibaldi ve Count di Cavour'la

birlikte, 1870 y›l›nda ‹talyan Birli¤i'ni kurmufl ve Papa Devleti'ni bugün-

kü Vatikan'›n s›n›rlar›na s›k›flt›rm›flt›r. O tarihten sonra da ‹talya, Musso-

lini'nin 1920'lerdeki faflist diktas›na zemin haz›rlayacak bir "dinden uzak-

laflma" sürecine girmifltir.

K›sacas› Mazzini, Garibaldi ve Cavour'un, Avrupa'daki din karfl›t›

mücadelede önemli bir görev üstlenen üç önemli lider oldu¤unu söyleye-

biliriz. Mazzini, sadece siyasi bir lider olarak de¤il, ayn› zamanda bir ide-

olog olarak da din karfl›t› savaflta rol oynam›flt›r. Ortaya att›¤› "her ulusa

bir devlet" slogan›, Avusturya-Macaristan ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u gibi

çok uluslu imparatorluklar›n y›k›lmas›na sebebiyet verecek olan az›nl›k

isyanlar›n›n ateflleyicisi olmufltur. Mazzini'nin bu slogan›, insanlar› "din

kardeflli¤i" düflüncesinden uzaklaflt›rarak, soy nedeniyle birbirleriyle ça-

t›flmaya iten, "öfkeli soy koruyuculu¤u"na (Fetih Suresi, 26) sürükleyen

bir ça¤r›d›r.

Bu ça¤r›n›n sahiplerinin birer mason, hem de çok üst düzey birer
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mason olmas› kuflkusuz anlaml› bir tablodur. 10.000 Famous Freemasons

(10.000 Ünlü Mason) adl› loca yay›n›nda bildirildi¤ine göre, Mazzini

uzun y›llar süren masonik yükseliflinin ard›ndan, 1867'de ‹talyan Grand

Orient Büyük Üstad› seçilmifltir. 1949'da Roma'ya dikilen Mazzini heyke-

linin aç›l›fl›nda yer alan 3.000 mason da bu büyük üstadlar›n› minnetle an-

m›flt›r. Mazzini'nin sa¤ kolu olan Garibaldi ise, 33. dereceye 1863'te ‹talya

Süprem Konseyi'nde ulaflm›fl, 1864'de ise ‹talya Büyük Üstad› seçilmifl bir

masondur. Amerika'da da bu büyük üstad›n an›s›na, New York "vadi"si-

ne 542. numarayla ba¤l› "Garibaldi" adl› bir loca bulunmaktad›r. 

RRuussyyaa''ddaakkii  MMaassoonniikk  DDeevvrriimm  GGiirriiflfliimmlleerrii

Sadece ‹talya'daki de¤il, di¤er pek çok Avrupa ülkesindeki din kar-

fl›t› devrimci hareketlerde de masonlu¤un izini bulmak mümkündür. The

Catholic Encyclopedia, "Fransa, ‹talya, ‹spanya, Portekiz, Orta ve Güney
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Amerika'daki devrimci hareketlerde masonik gruplar çok aktif rol oy-

nam›flt›r. Rusya'da da masonluk ülkeyi kaplayan politik bir komploya

dönmüfltür" diye yazmaktad›r.125

Özellikle Rusya'daki masonik komplonun geliflimi ilginçtir. 

GLOBAL MASONLUK
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Masonlu¤un bu ülkeye girifli 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda olmufltu.

Örgüt özellikle entelektüeller aras›nda yay›ld›. D›fltan yaln›zca kültürel

bir kulüp gibi görünmesine karfl›n, localarda Avrupa kaynakl› din ve yö-

netim aleyhtar› düflünceler gelifliyordu. Bunu ilk fark edenler ise Orto-

doks Kilisesi'ni yöneten rahiplerdi. Rahipler, masonlar›n Çar Rejimini y›k-

mak için komplo düzenlediklerine dair ald›klar› istihbarat›, Kilise ile ara-

s› oldukça iyi olan Çar Alexander'a ilettiler. Çar bunun üzerine 1822 y›l›n-

da bir kanun yay›nlayarak ülkedeki tüm mason localar›n›n kapat›ld›¤›n›

ve örgütün de yasad›fl› say›ld›¤›n› ilan etti. Ancak masonlar yok olmad›-

lar, yaln›zca yeralt›na indiler. 

Çar Alexander, localar› yasaklad›ktan üç y›l sonra yakaland›¤› has-

tal›k nedeniyle öldü. Yerine genç Çar Nicholas geçti. Ancak Nicholas'›n

tahta ç›kmas› bir dizi çekiflme ve entrika sonucunda gerçekleflmifl ve ül-

kede de ciddi bir kaos ortam› do¤mufltu. Bu ortam› de¤erlendirmek iste-

yen ve rejimi y›kmay› hedefleyen "birileri", yeni Çar'a karfl› bir darbe pla-

n› yapt›lar. Ordu içinde çok say›da yandafllar› vard›. Buna güvenerek 14

Aral›k 1825 sabah› baflkent St. Petersburg'da devrimci askerler ve onlar›

destekleyen baz› siviller Çar'›n saray›na do¤ru yürüyüfle geçtiler. Devrim-

ciler ile Çar'a ba¤l› birlikler aras›nda silahl› çat›flma ç›kt› ve devrimciler

yenildi. Bu grup, devrim yapmaya kalkt›klar› tarihten dolay› "Aral›kç›lar"

olarak adland›r›ld›. Aral›kç›lar'›n liderleri tutukland› ve 5 tanesi as›larak

idam edildi. 

"Aral›kç›lar", masonlardan baflkas› de¤ildi... Subaylar, entelektüel-

ler ve yazarlardan oluflan bu grubun üyelerinin hepsi, üç y›l önce Çar

Alexander taraf›ndan yasaklanm›fl olan localar›n üyeleriydi. Bu devrimci

masonlar aras›nda ünlü yazar Kont Pushkin de yer al›yordu.126

Aral›kç›lar'›n giriflimi baflar›s›zl›kla sonuçland› ama masonluk,

Çar'› devirme hedefinden vazgeçmedi. 19. yüzy›l›n sonunda ve 20.

yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Rusya'da örgütlenen Çarl›k aleyhtar› gruplar›n
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içinde masonluk her zaman büyük rol oynad›. 1917'de gerçeklefltirilen fiu-

bat Devrimi'nin lideri olan Alexander Kerensky ve neredeyse tüm yak›n

destekçileri masondu.127 Kurdu¤u hükümetin ço¤unu da masonlar olufl-

turmaktayd›.128 K›sa süreli Kerensky Hükümetinin tarihe yapt›¤› tek "kat-

k›" ise, ülkeyi Lenin'in öncülü¤ündeki Bolfleviklere teslim etmekten baflka

bir fley olmad›. 

2200..  YYüüzzyy››ll  MMaassoonnlluu¤¤uu::  SSeessssiizz  vvee  DDeerriinnddeenn

Dikkat edilirse buraya kadar inceledi¤imiz Fransa, Almanya, ‹talya,

Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyetler, masonlu¤un amac›n›n bir "dü-

zen de¤iflikli¤i" oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Masonluk, dini kurum-

lar›n, dini inançlar›n ortadan kald›r›ld›¤› bir "yeni düzen" kurmay› hedef-

lemifl, bu amaçla da bu ülkelerdeki monarflileri y›kmaya çal›flm›flt›r. Pek

çok Avrupa ülkesinde masonluk, din karfl›tlar›n›n buluflma yeri olmufl, bu

buluflma yeri çok kez darbe, ayaklanma, suikast gibi kararlar›n al›nd›¤›

merkezlere dönüflmüfltür. 1789'daki Büyük Frans›z Devrimi'nden 20. yüz-

y›la kadar uzanan süreç içinde irili ufakl› pek çok devrim, darbe giriflimi,

ayaklanma, siyasi komplo veya din karfl›t› siyasetin ard›nda masonlu¤un

etkisi vard›r. 

‹ngiliz tarihçi Michael Howard'a göre, mason localar› 19. yüzy›l›n

ikinci yar›s›nda çabalar›n› Avrupa'da kalan iki önemli imparatorlu¤u,

Avusturya-Macaristan ve Rus ‹mparatorluklar›n› y›kmak için yo¤unlafl-

t›rm›fllar ve bu amaçlar›na I. Dünya Savafl› ile ulaflabilmifllerdir. 

Bir di¤er deyiflle, masonluk "mevcut düzeni y›kmak" hedefine 20.

yüzy›l›n bafllar›nda büyük ölçüde ulaflm›flt›r. 

Dolay›s›yla da 20. yüzy›l, art›k masonluk için bir "düzen y›kma"

yüzy›l› olmam›flt›r. Önünde engel kalmad›¤›n› düflünen masonluk, siyasi

komplolarla, devrim haz›rl›klar›yla, ayaklanma k›flk›rtmalar›yla

u¤raflmaktan ziyade, art›k kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu
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HHÜÜMMAANN‹‹ZZMM TTAAPPIINNAA⁄⁄IINNDDAA GGAARR‹‹PP AAYY‹‹NNLLEERR

Masonlar tüm dünyay› bir "tap›nak" haline getirme amac›ndad›r. Ama hayal ettikleri
bu tap›nak, ‹lahi bir dinin de¤il, hümanist bir dinin tap›na¤›d›r. "‹nsan" kavram›n›n
putlaflt›r›ld›¤›, insanlar›n ‹lahi dinleri tamamen terk etti¤i, materyalist ve evrimci felsefenin
tek do¤ru say›ld›¤› sapk›n bir dünya hayalidir bu. 

Bir masonik metinde masonlu¤un bu hedefi ve  bu amaçla düzenlenen garip bir ayin
flöyle ifade edilir:

"Bugünkü dinde, yavafl da olsa, fluuru tam manas›yla tatmin edebilecek tek ve
evrensel bir din teflekkül etmektedir... Bu evrensel dine paralel olarak, bir de dünya
görüflü ölçüsünde ahlak kurulacakt›r...Böyle bir din insan› kainatla birlefltirecektir.
‹flte bu MASON‹ZMdir. Bu din gönülden gönüle kurulacakt›r. Kurulan bu dinin mabet-
leri insanl›k mabetleri olacakt›r. Bu tap›nakta okunan ilahiler, belki de bir insan›n
ruhundan f›flk›ran müzik eserlerinin en soylusu olan Bethowen'in 9. Senfonisi ola-
cakt›r...
Mithra Efsanesi'ndeki Bo¤a'n›n eti ve kan› yerine, ekmek yiyerek ve k›rm›z› flarap içe-
rek bu do¤uflu kutluyoruz. Komünyonun manas› olan inanç birli¤i yap›yoruz burada
biz. Yeni bir y›lda bu kutsal mücadelemizi flöyle vaftiz edip bitirmek istiyorum: Ek-
mekten bir parça daha yiyiniz, kardefllerim, bu dinin misyonerleri olan sizler, ekme¤i
paylaflan aziz dostlar olsun. Atefl yiyerek bir daha flarab›n›zdan içiniz kardefllerim,
kan kardefli olmak için."  (Mason Dergisi, Y›l: 29, Say›. 40-41, 1981, s.105-107)
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seçmifltir. Masonlu¤un, materyalizm, hümanizm ve evrimcilik kavramla-

r›yla özetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, müzik ve

her türlü popüler kültür arac›yla kitlelere yay›lm›flt›r. Masonluk bu pro-

paganda sonucunda, ani bir devrimle de¤il, uzun vadede ‹lahi dinleri or-

tadan kald›rarak tüm insanl›¤› kendi felsefesi içinde aflama aflama birlefl-

tirmek istemektedir. 

Amerikal› bir mason, masonlu¤un bu yöntemini flöyle özetler:

"Masonluk çal›flmas›n› sessiz bir flekilde yürütür. Fakat bu çal›flma, ok-

yanusa do¤ru sessiz bir flekilde vuran derin bir nehrin iflleyifli gibi-

dir."129

ABD'nin Georgia eyaletinin "Büyük Üstad" dereceli masonlar›n bi-

ri olan J. W. Taylor ise, ayn› konuda flu ilginç yorumu yapmaktad›r:

Eski kavramlar›n terk edilmesi ve yerine yenilerinin yerlefltirilmesi, her

zaman dünyan›n ilk olarak dikkatini çeken alg›lanabilir sebeplerden kay-

naklanmaz, daha çok insanlar›n zihninde uzun y›llard›r ifllev gören

prensiplerin bir toplam›d›r. Ancak son anda uygun flartlar oluflur ve elve-

riflli bir çevre meydana gelir, o zaman gizli olan gerçek hayata aktar›l›r...

böylece her insan› büyük bir ortak hedefe do¤ru teflvik eder ve büyük he-

deflere varmak için tüm uluslar› sanki hepsi birer insan gibi hareket ettirir.

‹flte masonluk kurumunun, dünyadaki insano¤lu üzerindeki etkisi bu

prensip üzerinde gerçekleflmektedir. Sessiz ve gizli olarak çal›fl›r, ama çok

yönlü iliflkileri sayesinde toplumun her detay›na ve bofllu¤una s›zar; ma-

sonlu¤un eserlerini görenler bu eserlere karfl› hayrete düflerler, ama

kayna¤›n›n ne oldu¤unu bilip söyleyemezler.130 

Chicago Büyük Locas›'n›n yay›nlad›¤› Voice dergisine göre ise,

"Masonluk sessiz bir flekilde, fakat kesinlikle ve sürekli olarak insan

toplumunun harc›n› infla etmektedir".131 Söz konusu "harç inflas›", maso-

nik felsefenin temelleri olan materyalizm, hümanizm ve Darwinizm'in

topluma empoze edilmesiyle gerçekleflmektedir.
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Masonlu¤un bu sessiz ve derinden iflleyen stratejisinin en büyük

özelli¤i, bu stratejide görev alan masonlar›n, bunu masonluk ad›na yap-

t›klar›n› hemen hiçbir zaman aç›klamamalar›d›r. Farkl› kimliklerle, farkl›

s›fatlarla, farkl› makamlarda görev yapar, ama masonluk arac›l›¤›yla be-

nimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze ederler. Türk localar›n›n

büyük üstadlar›ndan Halil Mülküs, y›llar önce kendisiyle yap›lan bir rö-

portajda, bu gerçe¤i flöyle aç›klam›flt›r:

Masonluk, masonluk olarak ortaya ç›k›p hiçbir fley yapmaz. Masonluk bi-

reyleri yönlendirir, burada yetiflen bireyler, zikir talimi üretimine kat›lan

Masonlar d›fl alemde bulunduklar› yerlerde, çeflitli seviyelerdeki meslek-

lerdedirler. Bunlar üniversitelerdedirler, rektördürler, bunlar profesördür-

ler, bunlar devlet adam›d›rlar, bakand›rlar, doktordurlar, hastane baflheki-

midirler, avukatt›rlar, vs. Bulunduklar› yerlerde bu masonlu¤un talim etti-

¤i fikirleri yayg›n bir biçimde topluma aktarma gayreti içinde olurlar.132

Oysa masonlu¤un büyük bir ›srarla "talim etti¤i ve topluma aktar-

ma gayreti içinde oldu¤u" bu fikirler, önceki bölümlerde inceledi¤imiz gi-

bi birer aldatmacadan baflka bir fley de¤ildir. Masonluk, Eski M›s›r, Eski

Yunan gibi çeflitli pagan kültürlerin hurafelerinden kaynak bulan felsefe-

sini, "ak›l ve bilim" ambalaj› ile süsleyip "talim etti¤i ve topluma aktarma

gayreti içinde oldu¤u" sürece, hem kendisini hem de insanl›¤› aldatmak-

tad›r. 

Globalleflme ça¤›nda "Global Masonluk"un ifllevi budur. 

Bu aldan›fl›n sonuçlar› ise çok ac›d›r. Masonlu¤un 18. ve 19. yüzy›l

boyunca sürdürdü¤ü "kitleleri dinsizlefltirme" program›, ›rkç›l›k, faflizm,

komünizm gibi kan dökücü ideolojilerin do¤mas›na neden olmufltur. Sos-

yal Darwinizm'in yay›lmas›, insanlar› "çat›flmak için yaflayan hayvanlara"

dönüfltürmüfl, bunun kanl› sonuçlar› 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve 20.

yüzy›lda ortaya ç›km›flt›r. I. Dünya Savafl›, Darwinist telkinler sonucunda

savafl› ve kan dökmeyi "biyolojik bir gereklilik" olarak gören Avrupa li-
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derlerinin eseridir. Bu savaflta 10 milyon insan bir hiç u¤runa ölüme gön-

derilmifltir. Ard›ndan gelen II. Dünya Savafl›, yine masonlu¤un att›¤› din-

sizlik tohumlar›n›n ürünleri olan faflizm ve komünizm gibi totaliter ide-

olojilerin eseridir ve tam 55 milyon insan› yok etmifltir. 20. yüzy›l boyun-

ca dünyan›n dört bir yan›na ac› veren savafl, çat›flma, zulüm, adaletsizlik,

sömürü, açl›k, ahlaki dejenerasyon gibi belalar, temelde dinsiz felsefe ve

ideolojilerin ürünüdür. (Ayr›nt›l› bilgi bkz. Harun Yahya, Darwinizm'in

‹nsanl›¤a Getirdi¤i Belalar, 2000)

K›sacas› masonlu¤un felsefesi çok ac› meyveler vermifltir. Baflka

türlü olmas› da düflünülemez, çünkü bu ‹lahi bir kurald›r. Tarihte,

Allah'›n dinini reddederek atalar›n›n dinini, geleneksel hurafelerini tercih

eden tüm pagan kavimler, kendilerini helaka sürüklemifllerdir. Bu pagan-

lar›n ça¤dafl temsilcisi olan masonluk ise, kendisiyle birlikte tüm dünya-

y› helaka do¤ru sürüklemektedir. 

Ve iflte bu nedenle, insanl›¤› bu felaketten korumak, Bediüzza-

man'›n ifadesiyle "maddiyun ve tabiyyun taununun" (maddecilik ve tabi-

atç›l›k hastal›¤›n›n) telkinlerini k›rmak ve bu yolla kitlelerin iman›n› kur-

tarmak gerekmektedir.
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SSOONNSSÖÖZZ

asonluk son iki yüzy›ld›r insanlar›n en çok merak

etti¤i konulardan biri olmufltur. Örgütün kendi içine ka-

pal›, ketum ve mistik atmosferi do¤al olarak ilgi çekmifl-

tir. Bu ilgiyle birlikte masonlu¤a karfl› bir antipati de do¤mufl, masonlar

kendilerini "zarars›z bir hay›r kurumu" olarak göstermeye çal›fl›rken, bir

yandan da örgüt hakk›nda birtak›m gerçek d›fl› senaryolar içeren fanatik

bir "mason aleyhtarl›¤›" geliflmifltir. 

Oysa masonluk gerçe¤i karfl›s›nda yap›lmas› gereken fley, gözü ka-

pal› bir "mason aleyhtarl›¤›" sergilemek de¤il, bu örgütün inand›¤› ve in-

sanl›¤a empoze etti¤i çarp›k felsefeyi deflifre etmek ve çürütmektir. 

Büyük ‹slam alimi Bediüzzaman Said Nursi, bu felsefenin deflifre

edilmesi ve çürütülmesi görevinin ana hatlar›n›, tek bir paragrafla flöyle

aç›klamaktad›r:

Materyalist, maddeci felsefesinden ç›kan nemrudca bir fikir ak›m›, ahir za-

manda materyalist felsefe arac›l›¤› ile yay›larak kuvvet bulur, Uluhiyeti in-

kar edecek bir dereceye gelir... 133

Yani ahir zamanda ortaya ç›kan materyalist bir fikir ak›m› Allah'›

inkar etme derecesine gelecektir. Buna karfl›l›k ise, bunun ne kadar büyük

`   `   



ve ak›ls›zca bir aldatmaca oldu¤u oldu¤u, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i

iman delillerini gözler önüne sererek anlat›lmal›d›r.

‹flte masonlu¤a karfl› yap›lmas› gereken fikri mücadelenin yolu ve

yöntemi budur. Önemli olan, masonlu¤un felsefesini çürütmek ve yen-

mektir. Sessiz ve derinden yürütülen bir kitle propagandas› ile insanlar›

imandan ve din ahlak›ndan uzaklaflt›ran, onlar› materyalist, hümanist ve

Darwinist hurafelere sürükleyen örgütün fikri etkisinin y›k›lmas› son

derece önemlidir. Fikren yenilen bir felsefenin etkin olamayaca¤› aç›kt›r.

Bunu yaparken de insanlara Allah'›n varl›¤›n›, birli¤ini ve dinin hakikati-

ni en güzel ve en etkili yöntemlerle anlatmak, bilimsel gerçekler ›fl›¤›nda

onlara do¤ru yolu göstermek gerekmektedir. 

Asl›nda bu fikri çal›flma, tek bafl›na "masonlu¤a karfl› mücadele" de

say›lmaz; çünkü bizzat masonlar› da kurtarmay› hedeflemektedir. Çünkü

onlar da aldat›lm›fl durumdad›rlar. Kuran'da inkarc› Ad ve Semud kavmi

için bildirilen "Yapt›klar›n› fleytan süsleyip-çekici k›ld›, böylece onlar›

yoldan al›koydu. Oysa onlar görebilen kimselerdi" (Ankebut Suresi, 38)

ayeti, masonlar›n durumuna da iflaret etmektedir. Amaç, masonlar da da-

hil olmak üzere tüm insanlara do¤ruyu göstermek, onlar› yan›lg›lardan

kurtarmak olmal›d›r.

fiunu da belirtmek gerekir ki, masonlar›n son iki yüzy›ld›r kendi

felsefelerinin sözde destekçisi olarak gösterdikleri bilim, onlar›n aleyhine

dönmüfl durumdad›r. Materyalist dünya görüflünün dayana¤› konumun-

daki evrim teorisi, özellikle 1970'li y›llardan bu yana büyük bir çöküfl için-

dedir. Fosil kay›tlar› teorinin iddialar›n› aç›kça yalanlamakta, canl›l›¤›n

detaylar›n› inceleyen biyokimya tesadüflerle aç›klanamayan muhteflem

yarat›l›fl örnekleri ortaya koymakta, genetik karfl›laflt›rmalar birbirinin

atas› gibi sunulan canl› türlerinin gerçekte farkl› türler oldu¤unu göster-

mektedir. Bilim evrim teorisinin geçeesizli¤ini ispatlam›flt›r ve bu gerçe-

¤in art›k evrimciler taraf›ndan gizlenebilir bir yan› da kalmam›flt›r.
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Yap›lmas› gereken fley, bilimin ortaya koydu¤u gerçekleri de kullanarak,

materyalist/hümanist felsefenin geçersizli¤ini kitlelere anlatmakt›r. 

Masonluk, yanl›fl bir fikri uzun bir zaman boyunca ve etkili pro-

paganda yöntemleriyle kitlelere kabul ettirebilmifltir. Do¤ruyu anlat-

mak ve kabul ettirmek ise çok daha kolayd›r. 

Müslümanlar bu görevi üstlendiklerinde, Allah'›n izniyle, "Biz hak-

k› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini darmada¤›n eder. Bir de

bakars›n ki, o, yok olup gitmifltir" hükmü tecelli edecektir. (Enbiya Sure-

si, 18)

Ve o zaman, 21. yüzy›l, masonlar›n umduklar› gibi "Global Mason-

lu¤un" de¤il, ‹slam ahlak›n›n yüzy›l› olacakt›r. 
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"Biz hakk› bat›l›n 

üstüne f›rlat›r›z, o da onun

beynini darmada¤›n eder.

Bir de bakars›n ki, o, yok

olup gitmifltir."

(Enbiya Suresi, 18)



EEKK  BBÖÖLLÜÜMM

EEVVRR‹‹MM  YYAANNIILLGGIISSII

arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini red-

detmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl

bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n,

cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende

ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan is-

pat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› ya-

ratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim

teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sade-

ce bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim gö-

rüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›n-

da giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden

sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu

ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifl-

tir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan

gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte,

canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bi-

limsel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i-

ni gözler önüne sermektedir.  

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok ça-

l›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam ediyo-

ruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da özetle-

mekte yarar vard›r. 

GLOBAL MASONLUK

DLG

DD



DDaarrwwiinn''ii  YY››kkaann  ZZoorrlluukkllaarr

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-

n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›nda

yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üze-

rindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›-

k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman

içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta Dar-

win'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf etti-

¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›-

laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in umut-

lar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rak-

m›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›kla-

yamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrim-

lefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tablo

ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.
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AAflfl››llaammaayyaann  ‹‹llkk  BBaassaammaakk::  

HHaayyaatt››nn  KKöökkeennii  

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› türü-

nü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden

bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤›

sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin

ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l or-

taya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi kabul

etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan,

do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia eder. Ya-

ni teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre

ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r›

bir iddiad›r.

""HHaayyaatt  HHaayyaattttaann  GGeelliirr""

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane

jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip,

canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böcekle-

rin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir dü-

flünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-

çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu kar›-

fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-
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le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakteri-

lerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü Fran-

s›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin olarak

çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda vard›¤› so-

nucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias›

art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 134

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun sü-

re direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› or-

taya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli-

¤i daha da aç›k hale geldi. 

2200..  YYüüzzyy››llddaakkii  SSoonnuuççssuuzz  ÇÇaabbaallaarr

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus

biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›¤› bir-

tak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini ispat et-

meye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin

flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." 135

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin

yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin ge-

çerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflullar›n-

dan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›. 136
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Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 137

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sa-

hip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Ha-

yat yeryüzünde nas›l bafllad›? 138

HHaayyaatt››nn  KKoommpplleekkss  YYaapp››ss››  

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›larla

aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan protein-

lerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir

protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›k-

lar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve ge-

netik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r.

‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er

sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden
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olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisi-

nin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asit-

lerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak

oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olma-

dan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, ya-

flam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. 139

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al

etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z

ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü

bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel

amac› yarat›l›fl› reddetmek olan ev-

rim teorisini aç›kça geçersiz k›lmak-

tad›r. 
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Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçekler-

den bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz dere-

cedeki kompleks yap›s›d›r. Canl› hücrele-

rinin çekirde¤inde yer alan DNA molekü-

lü, bunun bir örne¤idir. DNA, dört ayr›

molekülün farkl› diziliminden oluflan bir

tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda

canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin flif-

releri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da dökül-

dü¤ünde, ortaya yaklafl›k 900 ciltlik bir

ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r.

Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, te-

sadüf kavram›n› kesin biçimde geçersiz

k›lmaktad›r.



EEvvrriimmiinn  HHaayyaallii  MMeekkaanniizzmmaallaarr››

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "evrim

mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir ev-

rimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n is-

minden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici güce

sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl›

kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir

fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›. 140

LLaammaarrcckk''››nn  EEttkkiissii

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi döne-

minin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevapla-

maya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a

göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonra-

ki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni

türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan tü-

remifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden

nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-
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b›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›-

lar›n zamanla balinalara dönüfltü¤ünü iddia

etmiflti. 141

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda

geliflen genetik bilimiyle kesinleflen kal›t›m ka-

nunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesil-

lere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›.

Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dola-

y›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak

kalm›fl oluyordu.

NNeeoo--DDaarrwwiinniizzmm  vvee  MMuuttaassyyoonnllaarr

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-Dar-

winizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na "fay-

dal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde

radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bo-

zulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meyda-

na gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonla-

r›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten
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yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek

rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatin-

de meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir.

Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacak-

t›r. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir. 142

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u gö-

rüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak göster-

di¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan ge-

netik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanser-

dir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do-

¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-

pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" olmad›¤›-

n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen

hayali süreç yaflanm›fl olamaz.
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FFoossiill  KKaayy››ttllaarr››::  AArraa  FFoorrmmllaarrddaann  EEsseerr  YYookk

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir. Ön-

ceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün

türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz mil-

yonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe kademe

ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen

canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olma-

l›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu

canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu

teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›la-

r›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› gere-

kir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çe-

flitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n

kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir. 143

DDaarrwwiinn''iinn  YY››kk››llaann  UUmmuuttllaarr››

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rastla-

namam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bulgu-

lar, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire,
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eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci ol-

mas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde,

türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle

karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde olu-

flan gruplar görürüz. 144

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu, Dar-

win'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›kla-

r›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden

evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›k-

mas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü ev-

rimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek

yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükem-

mel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›fl-

t›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden

önce var olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl ol-

mal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›k-

m›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olma-

lar› gerekir. 145

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹‹nnssaann››nn  EEvvrriimmii  MMaassaall››

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-
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5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atala-

r› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle

hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dün-

yaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar›

çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir

maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›k-

lar›n› göstermifltir. 146

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Austra-

lopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait fo-

silleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu flema

hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki

oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli

savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. 147

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sa-

piens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin atas›

oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgele-

rinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir. 148

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulun-

mufllard›r. 149
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Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleonto-

loglar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na karfl›n,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insa-

n›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki,

bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›-

laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler. 150

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bilim-

sel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
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üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, orta-

da maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤›

sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsa-

y›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tari-

hinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir

kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine

kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda ka-

bul etmeleri bile mümkündür. 151

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlama-

lar›ndan ibarettir.

DDaarrwwiinn  FFoorrmmüüllüü!!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz

evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bi-

le anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

lay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n

yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-
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tirdi¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu ka-

r›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere

eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar

da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldur-

sunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dünyan›n ön-

de gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflak-

tan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli

varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var

olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne

yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Züra-

falar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunus-

lar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, el-

malar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri,

üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il bu-

rada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bi-

le elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar.

Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka

kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n›

bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak

Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

GLOBAL MASONLUK

ECK



safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

GGöözz  vvee  KKuullaakkttaakkii  TTeekknnoolloojjii

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›sa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak dü-

fler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltü-

rülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir nok-

taya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu

merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bulun-

du¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n

asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir.

Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in flu

anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kal-

d›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu gö-

rüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televiz-

yon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-

ya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araflt›r-

malar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ek-

ran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük

bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspekti-

fi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün
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görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televiz-

yon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu gör-

mek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bu-

lan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü-

¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda

da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizman›n

tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda duran

televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu gö-

rüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce ki-

flinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-

fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönde-

rir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma mer-

kezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir

cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli-

¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›yor-

sa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t ci-

hazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sistem-

leri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide

çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u net-
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lik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin

üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka se-

sin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya müzik

setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z.

Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler son derece net

ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gi-

bi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu

alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vard›r.

BBeeyynniinn  ‹‹ççiinnddee  GGöörreenn  vvee  

DDuuyyaann  fifiuuuurr  KKiimmee  AAiittttiirr??

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuflla-

r›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his ola-

rak alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücre-

lerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤unu

zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememek-

tedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntü-

yü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunla-

r›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 
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Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

MMaatteerryyaalliisstt  BBiirr  ‹‹nnaannçç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim te-

orisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nite-

kim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-

deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-

me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü

bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edil-

mifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir

aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de-

¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dün-

yaya materyalist bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kav-

ramlar› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre
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de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin veremeyiz. 152

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baflka

hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz madde-

nin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün; örne¤in

kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçek-

lerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle,

yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤u-

nu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir kabuldür.

Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n sahneye gir-

memesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

EEvvrriimm  TTeeoorriissii  DDüünnyyaa  TTaarriihhiinniinn

EEnn  EEttkkiillii  BBüüyyüüssüüddüürr

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan, bi-

lim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim teorisi-

nin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir va-

rilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bunlar›n

kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan profesörle-

rin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n,

Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylan-

lar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik,

bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤itimli

insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en büyük ve en
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etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü, dünya tari-

hinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflün-

melerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok

aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia da-

ha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal› baz› kabilele-

rin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavmi-

nin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›kla-

r› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah,

baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz

duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›-

lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onla-

rad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalbleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bu-

nunla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r.

(Araf Suresi, 179)

Allah bir baflka ayetinde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselseler

de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu-

¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insan-

lar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bo-

zulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir durum-

dur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve

mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n

GLOBAL MASONLUK

EDG



dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla

biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur gösterip

kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun olan her türlü

özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks sistemle dona-

t›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir

aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyü-

leyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-

mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifller-

dir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil,

onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etki-

siz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir

de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böy-

lece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kald›.

Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler.

(Araf Suresi, 117-119)

Ayette de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen

bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile, söz ko-

nusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle,

bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› sa-
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vunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse ger-

çekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük du-

ruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve

ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu flöyle

aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, ge-

lece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri

olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir

hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›laya-

cakt›r. 153

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar "te-

sadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tari-

hinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r.

Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üze-

rinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok

insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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