




Bu kitap Harun Yahya'n›n konuyla ilgili olarak daha önce

kaleme ald›¤› eserlerinden önemli bölümlerin derlenmesi ile

oluflturulmufltur. Amaç, okuyucular›n Harun Yahya 

serisinin tamam›n› okuyabilmesidir.

Cep Kitaplar› Serisi haz›rlan›rken, Türk halk›n›n içinde

bulundu¤u ekonomik durum göz önüne al›nm›fl, bu duruma

uygun fiyatlarla okuyucuya hizmet etmek amaçlanm›flt›r.

Bu seri haz›rlan›rken kendisinden al›nt›lar yap›lan kitaplar›n

orijinallerine, Harun Yahya'n›n eserlerini satan tüm

kitapç›lardan veya www.harunyahya.org

internet sitesinden ulaflabilirsiniz.



OKUYUCUYA
● Yazar›n eserlerinde evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n ne-

deni, 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 ol-

mufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne ser-

mek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za

ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yaza-

r›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-

makta, 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 flekilde 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" de-

yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r

sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmek-

te ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-

ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan

istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›,

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›n-

mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.

Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlü-

dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-

r›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›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 sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti-

¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-

la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve si-

yasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤u-

na flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-

heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-

g›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se

sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 



HARUN YAHYA
Eylül, 2002
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YAZAR HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Anka-

ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha

sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›l-

lardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›r-

lad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k

ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun

ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n ka-

pa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anla-

m› 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 çü-

rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son

söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas›

olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret

gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne

sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngil-

tere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya

kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngi-

lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,

Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt

d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler

pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflme-

sine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserler-

deki 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 neti-

ce verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik 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 hiç-

birini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra

savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›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. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme

içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifl-

tir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görme-

diklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin

okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤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›¤› genel tecrübe ile

sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacak-

t›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgu-

lamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu ko-

nuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n

dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-

ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel

kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslü-

manlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyeti-

dir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilme-

si, 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 bi-

çimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliya-

t›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen

huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya

bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.

www.harunyahya.org - www.harunyahya.com

www.harunyahya.net
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GGiirriiflfl

Elinizdeki kitapta incelenen konu, "ma-

sonluğun dine karşı verdiği savaşın tarihi" ola-

rak da özetlenebilir. Kitabın ilerleyen bölüm-

lerinde, Avrupa'yı dinden uzaklaştıran, bunun

yerine materyalist felsefenin hakimiyeti altın-

da yeni bir düzen kuran ve sonra da bu düze-

ni Avrupa dışındaki diğer coğrafyalara ihraç

etmeye kalkan masonluğun gerçek hikayesi

anlatılacaktır. Masonluğun bu düzeni kurmak

ve korumak için hangi yöntemleri kullandığı

da ortaya çıkarılacaktır.

Dahası, masonluğun gerçek felsefesi göz-

ler önüne serilecektir. Masonların, "insan sev-

gisi", "akıl ve bilim yolu" gibi olumlu kavram-

larla kamufle ettikleri din-karşıtı materyalist

felsefeleri açıklanacak, bunun geçersizliği ve

gerçek kökenleri üzerinde durulacaktır.



TTaapp››nnaakkçç››llaarr''ddaann

EEsskkii  MM››ss››rr''aa

HHaaççll››llaarr

Masonluğun tarihini inceleyen uzmanların çoğunun

ortak görüşü, örgütün tarihinin Haçlı Seferleri'ne kadar

uzandığıdır. Elbette ki masonluk resmi olarak 18. yüzyı-

lın başlarında İngiltere'de kurulmuş ve tanımlanmıştır,

ama aslında örgütün arka planı, belirttiğimiz gibi Haçlı

Seferleri'ne, yani 12. yüzyıla dayanmaktadır. Bu eski hi-

kayenin odak noktası ise, "Tapınak Şövalyeleri"

(Templar Knights) veya kısaca "Tapınakçılar" (Temp-

lars) olarak bilinen bir Haçlı tarikatıdır. 

Haçlı Seferleri her ne kadar Hıristiyan inancının bir

ürünü olarak anlaşılsa da, aslında temeli maddi çıkarlara

dayanan savaşlardır. Avrupa'nın büyük bir yoksulluk ve

sefalet içinde yaşadığı bir devirde, Doğu'nun ve özellik-

le de Ortadoğu'daki Müslümanların refah ve zenginliği,

Avrupalıları cezbetmiştir. Bu motivasyonun, Hıristiyanlı-

ğın dini sembolleriyle süslenmesi sonucunda, dini görü-

nümlü, fakat gerçekte dünyevi amaçlara yönelik bir

"Haçlı" düşüncesi doğmuştur. Hıristiyanların daha önce-

ki devirlerde temelde barışçı bir siyaset izlerken, ani bir

dönüşle savaşçılığa eğilim göstermelerinin nedeni budur. 

Haçlı Seferleri'ni başlatan kişi, Papa II. Urban'dı.

1095 yılında topladığı Clermon Konseyi ile, o zamana

kadar Hıristiyan dünyasında hakim olan barışçıl doktrini

değiştirdi ve "kutsal toprakların Müslümanların elinden

kurtarılması amacıyla" bir kutsal savaş çağrısında
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bulundu. Ardından, hem profesyonel savaşçıların hem

de on binlerce sıradan insanın katıldığı dev bir "Haçlı

Ordusu" oluştu.

Tarihçiler Papa II. Urban'ın bu girişiminde, kendisine

rakip olan bir diğer papa adayını gölgede bırakabilme is-

teğinin rol oynadığını düşünürler. Papa'nın çağrısına he-

yecanla tabi olan Avrupalı krallar, prensler, aristokratlar

veya diğer insanlar da aslında temelde dünyevi niyetler-

le bu savaş çağrısını kabullenmişlerdi. "Fransız şövalyele-

ri daha fazla toprak ummuş, İtalyan tacirleri Doğu Avru-

pa limanlarında ticareti büyütmeyi hayal etmiş... çok sa-

yıdaki yoksul insan, sadece normal yaşamlarının zorluk-

larından kaçabilmek için sefere katılmıştı."1 Nitekim bu

aç gözlü kitle, yol boyunca pek çok Müslümanı -ve hat-

ta Yahudiyi- sırf "altın ve mücevher bulma" hayaliyle öl-

dürdü. Hatta Haçlılar, öldürdükleri insanların karınlarını

deşerek, "ölmeden önce yuttuklarına" inandıkları altın

ve değerli taşları araştırıyorlardı. Haçlıların maddi hırsı

o kadar büyüktü ki, VI. Haçlı Seferi'nde Hıristiyan Kons-

tantinapolis'i (yani İstanbul'u) dahi yağmalamaktan çe-

kinmemişler, Ayasofya'daki Hıristiyan fresklerinin altın

kaplamalarını sökmüşlerdi. 

İşte kendilerine "Haçlılar" denen bu güruh, pek çok

yeri yakıp-yıktıktan, pek çok Müslümanı kılıçtan geçir-

dikten sonra 1099 yılında Kudüs'e vardı. Yaklaşık 5 haf-

ta süren uzun bir kuşatmanın ardından şehir düştü ve

Haçlılar kente girdiler. Bir tarihçinin ifadesiyle "Bulduk-

ları tüm Arapları ve Türkleri öldürdüler... Erkek veya

kadın, hepsini katlettiler."2 Haçlılardan biri, Raymund of

Aguiles, bu vahşeti "övünerek" şöyle anlatıyordu:

Görülmeye de¤er harika sahneler gerçekleflti. Adamlar›-

10



m›z›n baz›lar› -ki bunlar en merhametlileriydi- düflman-

lar›n kafalar›n› kesiyorlard›. Di¤erleri onlar› oklarla vurup

düflürdüler, baz›lar› ise onlar› canl› canl› atefle atarak da-

ha uzun sürede öldürüp iflkence yapt›lar. fiehrin sokak-

lar›, kesilmifl kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki,

yolda bunlara tak›l›p düflmeden yürümek zor hale gel-

miflti. Ama bütün bunlar, Süleyman Tap›na¤›'nda yap›-

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

size gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilir-

siniz. En az›ndan flunu söyleyeyim ki, Süleyman Tap›na-

¤›'nda akan kanlar›n yüksekli¤i, adamlar›m›z›n dizlerinin

boyunu afl›yordu.3

Haçlı Ordusu Kudüs'te iki gün içinde yaklaşık 40 bin

Müslümanı üstte anlatılan yöntemlerle vahşice öldürdü.4

Haçlılar, Kudüs'ü kendilerine başkent yaptılar ve sınırla-

rı Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin Krallığı

kurdular. 

Bu tarihten sonra Haçlıların Ortadoğu'da tutunabil-

me mücadelesi başladı. Kurdukları devleti ayakta tutabil-

mek için örgütlenmeleri gerekiyordu. Bu nedenle daha

önce benzeri bulunmayan "askeri tarikatlar" kuruldu. Bu

tarikatların üyeleri, Avrupa'dan Filistin'e göç edip, bura-

da bir tür manastır hayatı yaşıyor, bir yandan da 

Müslümanlara karşı savaşmak üzere askeri eğitim görü-

yorlardı. 

İşte bu tarikatlardan biri, diğerlerinden farklı bir yol

tuttu. Ve tarihin akışına etki edecek bir değişim yaşadı.

Bu tarikat, "Tapınakçılar" tarikatıydı.

Tap›nakç›lar'dan Eski M›s›r'a 11



21. YÜZYIL MASONLU⁄U

TTaapp››nnaakkçç››llaarr

Tapınakçılar ya da tam adıyla "İsa'nın ve Süleyman

Tapınağı'nın Fakir Askerleri" adlı tarikat 1118 yılında,

yani Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirilmesinden

yaklaşık 20 yıl sonra kuruldu. Tarikatı kuranlar, Hugh

des Payens ve Godfrey of St. Omer adlı iki Fransız

şövalyesiydi. İlk başta 9 kişiden oluşan tarikat giderek

büyüdü. Kendilerine "Süleyman Tapınağı" ile ilgili bir

isim verilmesinin nedeni, üs olarak seçtikleri yerin, bu

yıkık tapınağın yeri olan "tapınak tepesi" olmasıydı. Bu

yer aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu yerdi. 

Tapınakçılar kendilerini "yoksul askerler" olarak ta-

nımlamışlardı, ancak kısa sürede zenginleştiler. Avru-

pa'dan Filistin'e gelen Hıristiyan hacıların yolculukları ta-

mamen bu tarikatın kontrolündeydi ve hacılardan topla-

dıkları paralarla büyük bir servetin sahibi oldular. Daha-

sı, ilk kez "bankacılık" benzeri bir çek-senet sistemi kur-

dular. Hatta BBC yorumcuları Michael Baigent ve Ric-

hard Leigh'e göre bir tür Ortaçağ kapitalizmi oluştur-

muşlar ve faiz işleterek "modern bankacılığa öncülük"

etmişlerdi.5

Tapınakçılar Müslümanlara karşı yürütülen Haçlı sal-

dırılarının ve katliamlarının da baş sorumlularındandı.

Nitekim bu nedenle, Haçlı Orduları'nı 1187 yılındaki

Hıttin Savaşı'nda yenilgiye uğratan ve ardından Kudüs'ü

kurtaran büyük İslam kumandanı Selahaddin Eyyubi, Hı-

ristiyanların büyük bölümünü bağışlamasına rağmen, Ta-

pınakçılar'ı işledikleri katliamlara bir karşılık olmak üze-

re idam ettirmişti. Kudüs'ü kaybetmelerine ve pek çok

kayıp vermelerine rağmen Tapınakçılar varlıklarını sür-

dürdüler. Filistin'deki Hıristiyan varlıklarının giderek kü-
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çülmesine rağmen, Avrupa'daki güçlerini artırarak başta

Fransa olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde "devlet

içinde devlet" oldular. 

Bu siyasi güç, kuşkusuz Avrupa'daki kralları rahatsız

ediyordu. Ancak sadece kralları değil, aynı zamanda din

adamlarını da rahatsız eden bir başka özelliği daha vardı

Tapınakçılar'ın: Tarikatın giderek Hıristiyan inancından

koptuğu, Kudüs'teki varlığı sırasında garip bazı mistik

öğretiler benimsediği, bu öğretiler gereğince tuhaf ayin-

ler düzenlediği söylentileri yayılıyordu. 

Tap›nakç›lar'dan Eski M›s›r'a 13

Kiliseden kaçan Tap›nakç›lar'› himayesi alt›na alan

‹skoçya Kral› Robert Bruce.
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Ve sonunda 1307 yılında, Fransa Kralı Philip le Bel

ve Papa V. Clement'in ortak bir kararı ile tarikat hakkın-

da tutuklama kararı çıktı. Tapınakçılar'ın bir kısmı kaç-

mayı başardıysa da çoğu yakalandı. Bunun ardından uzun

bir sorgu ve yargı dönemi başladı. Ve çoğu, gerçekten

"sapkın" olduklarını, Hıristiyan inancını terk ettiklerini,

ayinlerinde Hz. İsa'ya hakaretler ettiklerini kabul ettiler.

Sonunda, Tapınakçılar'ın "büyük üstad" adını verdikleri

liderleri, en başta da en büyük üstad Jacques de Molay,

1314 yılında Kilise ve Kral'ın onayı ile idam edildiler.

Çoğu hapse mahkum edildi. Tarikat dağıtıldı ve resmi

olarak tarihten silindi. 

Ancak tarikatın "resmi" olarak yok olması, fiilen ger-

çekten yok olduğu anlamına gelmiyordu. Öncelikle,

1307 yılındaki ani tutuklama sırasında Tapınakçılar'ın bir

kısmı kaçıp izlerini kaybettirmeyi başarmışlardı. Çeşitli

tarihsel kayıtlarla da desteklenen bir teze göre, bu ka-

çak Tapınakçılar'ın önemli bir bölümü, 14. yüzyıl Avru-

pası'nda Katolik Kilisesi'nin otoritesini tanımayan yega-

ne Krallığa, yani İskoçya'ya sığındılar. İskoç Kralı Robert

Bruce'un himayesi altında yeniden örgütlendiler. Bir sü-

re sonra da, varlıklarını sürdürmek için iyi bir kamuflaj

yöntemi buldular: Ortaçağ'da Britanya Adasındaki en

önemli "sivil toplum örgütü" olan duvarcı loncalarına

sızdılar ve bir süre sonra da bu locaları tamamen ele ge-

çirdiler.6

Duvarcı loncaları, modern çağın başlarında adlarını

değiştirdiler ve "mason locaları"na dönüştüler. (Mason

kelimesinin sözlük anlamı, "duvarcı ustası"dır.) Masonlu-

ğun en eski kolu olan İskoç Riti ise, 14. yüzyılın başında

İskoçya'ya sığınan Tapınakçılar'dan miras kalmıştı. Nite-
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kim İskoç Riti'nin en üst derecelerine verilen isimler,

Tapınakçı tarikatında asırlar önce şövalyelere verilen

ünvanlardı. Bugün de hala öyledir. 

Kısacası, Tapınakçılar yok olmamışlar ve sahip ol-

dukları felsefe, inanç ve ritüelleri masonluk çatısı altında

sürdürmüşlerdir. Bu tez, bugün mason ya da mason ol-

mayan pek çok Batılı tarihçi tarafından kabul görür. Te-

zi ispatlayan çok sayıda tarihsel kanıt vardır. Yeni Maso-

nik Düzen adlı kitabımızda bu kanıtlar detaylı olarak in-

celenmiştir. 

Masonluğun kökeninin Tapınakçılar'a dayandığı tezi,

Türk masonlarının kendi üyelerine mahsus olarak yayın-

ladıkları dergilerde de sık sık belirtilir. Masonlar, bu ko-

nuda oldukça açık sözlüdürler. Türk masonların kendi

üyelerine mahsus yayınlarından biri olan Mimar Sinan

dergisinde, Tapınakçı (Templier) tarikatı ile masonluk

arasındaki ilişki şöyle açıklanmaktadır:

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 flövalyelerine vermesi ile Templier'lerin etkinli-

¤i ortadan kalkmad›. Bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u o za-

man çal›flmakta olan Avrupa'daki mason localar›na s›¤›n-

d›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› Ro-

bert Bruce onlar› çok iyi karfl›lad› ve ‹skoçya'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

Tap›nakç›lar'dan Eski M›s›r'a 15
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Benach sözcü¤ü bugün bile masonlarca 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 usu-

lü olarak bilinen ritin temelini Fransa'da att›lar.7

Sonuçta, masonluğun kökeninin Tapınakçı tarikatına

kadar uzandığı, masonların bu tarikatın felsefesini yaşat-

tıkları açık bir gerçektir. Bunu kendileri de kabul etmek-

tedirler. Ama kuşkusuz önemli olan, bu felsefenin ne ol-

duğudur. Tapınakçılar neden Hıristiyanlıktan çıkıp "sap-

kın" bir tarikat olmuşlardır? Onları buna iten nedir? Ku-

düs'te büyük bir değişim yaşamalarına sebep olan şey

nedir? Edindikleri bu felsefenin, masonluk aracılığıyla,

dünya üzerindeki etkisi ne olmuştur?

TTaapp››nnaakkçç››llaarr  vvee  KKaabbaallaa

Her ikisi de mason olan İngiliz yazarlar Christopher

Knight ve Robert Lomas, The Hiram Key (Hiram Anah-

tarı) adlı kitaplarında masonluğun kökeni hakkında

önemli gerçekler açıklarlar. Yazarlara göre masonluğun

Tapınakçılar'ın bir devamı olduğu açık bir gerçektir. An-

cak bunun da ötesinde araştırdıkları konu, Tapınakçı-

lar'ın kökeninin ne olduğudur. 

Yazarların tezine göre, Tapınakçılar Kudüs'te bulun-

dukları dönemde gerçekten de büyük bir değişim yaşa-

mışlar, Hıristiyanlık inancı yerine başka öğretiler kabul

etmişlerdir. Bunun temelinde ise, Kudüs'teki Süleyman

Tapınağı'nda "keşfettikleri bir giz" yatar. Zaten Tapınak-

çılar'ın Kudüs'teki asıl hedefleri, Süleyman Tapınağı'nın

harabelerini araştırmak olmuştur. Yazarlar, Tapınakçı-

lar'ın "Filistin'e giden Hıristiyan hacıları korumak" şeklin-
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deki görüntüsünün sadece bir kılıf olarak kullanıldığını,

tarikatın asıl hedefinin çok daha farklı olduğunu şöyle

açıklarlar:

Tap›nakç›lar'›n kurucular›n›n herhangi bir zaman hac›la-

ra koruma sa¤lad›klar›na dair hiçbir kan›t yoktur, ama

öte yandan Herod Tap›na¤›'n›n (Süleyman Tap›na¤›'n›n

yeniden infla edilmifl hali) y›k›nt›lar› alt›nda yo¤un arafl-

t›rma kaz›lar› yapt›klar›na dair son derece ikna edici ka-

n›tlar buluyoruz.8

Bu konuda kanıtlar bulan yegane araştırmacılar The

Hiram Key kitabının yazarları değildir. Fransız tarihçi

Gaetan Delaforge şu benzer yorumu yapmaktadır:

(Tap›nakç›lar tarikat›n› kuran) Dokuz flövalyenin gerçek

amac›, Yahudili¤in ve Eski M›s›r'›n gizli geleneklerinin

özünü içeren kal›nt›lar ve yaz›lar› bulabilmek için bölge-

de araflt›rma yapmakt›.9

19. yüzyılın sonlarında Kudüs'te arkeolojik bir çalış-

ma yürüten İngiliz Kraliyet araştırmacısı Charles Wilson

da, Tapınakçılar'ın Kudüs Tapınağı'nın kalıntılarını araştır-

mak için oraya gittikleri kanısına varmıştır. Wilson, Tapı-

nak'ın temellerinin altında bazı araştırma ve kazı izlerine

rastlamış ve incelemeleri sonucunda bunların Tapınakçı-

lar'a ait araçlar olduğunu belirlemiştir. Söz konusu araç-

lar halen Tapınakçılar hakkında büyük bir arşive sahip

olan İskoçyalı Robert Brydon'un kolleksiyonundadır.10

The Hiram Key kitabının yazarları, Tapınakçılar'ın bu

araştırmalarının sonuçsuz kalmadığını, bu tarikatın ger-

çekten de Kudüs'te, "dünya görüşlerini değiştiren"

önemli bir şeyler bulduklarını yazmaktadırlar. Pek çok
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araştırmacı da aynı kanıdadır. Tapınakçılar'ın Hıristiyan

bir dünyada doğmalarına, Hıristiyan kökenden gelmele-

rine rağmen, Hıristiyanlıktan tamamen farklı bir inanca

ve felsefeye bağlanmalarına neden olan, onları sapkın

ayinlere, kara büyü ritüellerine yönelten bir "kaynak" ol-

malıdır. 

İşte bu kaynak, pek çok tarihçinin ortak görüşüyle,

Kabala'dır. 

Kabala, kelime anlamıyla "sözlü gelenek" demektir.

Ansiklopedilerde veya sözlüklerde, Yahudi dininin mis-

tik, ezoterik (batıni) bir kolu olarak tarif edilir. Bu tanı-

ma göre, Kabala, Tevrat'ın ve diğer Yahudi dini kaynak-

larının gizli manalarını araştıran bir öğretidir. Ancak ko-

nuyu biraz daha yakından incelediğimizde, karşımıza da-

ha farklı gerçekler çıkmaktadır. Bu gerçeklerin bizi ulaş-

tırdığı sonuç ise, Kabala'nın, Yahudiliğin temeli olan Tev-

rat'tan da önce var olan, Tevrat'ın vahyedilmesinden

sonra Yahudiliğin içinde yayılan, "pagan" yani putperest

kökenli bir öğreti olduğudur. 

Kabala hakkındaki bu ilginç gerçeği, yine ilginç bir

kaynak, Türk masonlarından Murat Özgen Ayfer, Ma-

sonluk Nedir ve Nasıldır? adlı kitabında şöyle anlatır:

Ne zaman do¤mufl ve nas›l geliflmifl oldu¤u tam ve ke-

sin bir flekilde bilinmeyen Kabala, özellikle Yahudi dini ile

ba¤lant›l› olmak üzere, metafizik nitelikli, kendine özgü

bir ezoterik sistemi olan bir gizemci felsefenin genel 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.11
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Fransız tarihçi Gougenot des Mousseaux da, Kaba-

la'nın aslında Yahudilikten daha eski olduğunu belirt-

mektedir.12

Yahudi tarihçi Theodore Reinach ise, Kabala'yı "Ya-

hudiliğin damarlarına giren ve onu tamamen ele geçiren

gizli bir zehir" olarak tarif eder. Salomon Reinach ise

Kabala'yı "insan zihninin en kötü sapmalarından biri" ola-

rak tanımlamaktadır.13

Kabala'nın "insan zihninin en kötü sapmalarından bi-

ri" olarak görülmesinin nedeni, bu öğretinin büyük ölçü-

de "büyü" ile ilgili olmasıdır. Kabala, binlerce yıldır he-

men her türlü büyü ritüelinin temel taşlarından birini

oluşturmuştur. Kabala ile uğraşan hahamların büyü gü-

cüne sahip olduğuna inanılmıştır. Yahudi olmayan pek

çok insan da Kabala'nın gizeminden etkilenmiş, bu öğre-

tiyi kullanarak büyü ile uğraşmıştır. Ortaçağ'ın sonların-

da Avrupa'yı saran, özellikle simyacılar tarafından be-

nimsenen batıni (ezoterik) çalışmaların kökeninde de

Kabala'nın büyük rolü vardır. 

İşte garip olan nokta da buradadır: Yahudilik, Tev-

rat'ın Hz. Musa'ya vahyedilmesi ile doğmuş İlahi bir din-

dir. Ama bu dinin içinde, din tarafından yasaklanan bü-

yücülüğü temel uğraşı olarak benimseyen Kabala adlı bir

öğreti bulunmaktadır. Bu durum, üstte aktardığımız yo-

rumları doğrulamakta, yani Kabala'nın aslında Yahudiliğe

dışarıdan giren bir unsur olduğunu göstermektedir. 

Peki nedir bu unsurun kaynağı?

Yahudi tarihçi Fabre d'Olivet bu soruya "Eski Mısır"

cevabını verir. Fabre d'Olivet'e göre, Kabala'nın kökeni

Eski Mısır'a uzanmaktadır. Kabala, İsrailoğulları'nın bazı

liderlerinin Eski Mısır'dan öğrendikleri, sonra da nesil-
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den nesilden aktardıkları sözlü bir gelenektir.14

Bu nedenle, bu kitapta inceleyeceğimiz Kabala-Tapı-

nakçılar-Masonluk zincirinin tam kökenini bulmak için,

Eski Mısır'a bakmak gerekmektedir.

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

Firavunlar ülkesi Eski Mısır, dünya tarihinin bilinen

en eski uygarlıklarından biridir. Aynı zamanda en baskı-

cı uygarlıklardan biri olarak kabul edilir. Eski Mısır'ın gü-

nümüze ulaşmış olan görkemli yapıları, yani piramitler,

sfenksler veya obeliskler, yüz binlerce köle işçinin yıllar

boyunca kırbaç ve açlık tehdidiyle ölesiye çalıştırılmala-

rıyla inşa edilmiştir. Mısır'ın mutlak hakimleri olan Fira-

vunlar, kendilerini "ilah" olarak göstermiş ve tebalarının

kendilerine tapınmasını istemişlerdir. 

Eski Mısır hakkında bize bilgi ulaştıran kaynakların

birisi, elbette Eski Mısır'ın kendi yazıtlarıdır. 19. yüzyılda

ele geçen bu yazıtlar, aynı dönemde uzun çalışmalar so-

nucunda Mısır alfabesinin çözülmesiyle anlaşılmış ve Mı-

sır tarihi hakkında pek çok bilgi ortaya çıkmıştır. Ancak

bu yazıtlar, Mısır'ın resmi tarihçileri tarafından yazıldığı

için, temelde bu medeniyeti övmeye yönelik taraflı yo-

rumlarla doludur. 

Bize bu konuda en doğru bilgiyi ulaştıran kaynak ise,

elbette, Mısır hakkında detaylı bilgiler verilen Kuran-ı

Kerim'dir. 

Allah Kuran'da Hz. Musa kıssasında Mısır'daki sistem

hakkında da önemli bilgiler verir. Ayetlerde açıklandığı

gibi, Mısır'da iki önemli güç odağı bulunmaktadır: Fira-

vun ve onunla birlikte söz sahibi olan yönetici kadro. Bu

kadro çoğu zaman Firavun üzerinde önemli bir güce sa-
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hiptir. Firavun onlara danışır ve zaman zaman onların

telkinlerine göre hareket eder. Aşağıdaki ayetler, bu yö-

netici kadronun Firavun üzerindeki etkisine işaret et-

mektedir:

Musa dedi ki: "Ey Firavun, gerçekten, ben alem-

lerin Rabbinden (gönderilme) bir elçiyim."

"Benim üzerimdeki yükümlülük, Allah'a karşı

ancak gerçeği söylemektir. Rabbinizden size

apaçık bir belge ile geldim. Artık İsrailoğulla-

rı'nı benimle gönder."

(Firavun) Dedi ki: "Eğer gerçekten bir ayet ge-

tirmişsen ve doğru sözlülerden isen, bu durum-

da onu getir (bakalım)."

Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca, anında apa-

çık bir ejderha oluverdi.

(Bir de) Elini sıyırdı, o da anında bakanlara

bembeyaz (görünüverdi).

Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: "Bu

gerçekten bilgin bir büyücüdür.";

"Sizi topraklarınızdan sürüp-çıkarmak istiyor.

Bu durumda ne buyuruyorsunuz?"

Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik bekleti-

ver, şehirlere de toplayıcılar yolla";

"Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler." (Araf

Suresi, 104-112)

Dikkat edilirse, ayetlerde, Firavun'a akıl veren, onu

Hz. Musa'ya karşı kışkırtan ve yöntemler gösteren bir

kadrodan söz edilmektedir. Mısır tarihinin kayıtlarına

baktığımızda, bu "kadro"nun iki temel unsuru olduğu gö-

rülür: Ordu ve rahipler. 

Ordunun neden önemli olduğunu açıklamaya gerek

yoktur; Firavun rejiminin temel fiziki gücünü oluşturur.
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Ancak rahiplerin durumuna biraz daha yakından bakmak

gerekir. Eski Mısır'daki rahipler, Kuran'da "büyücüler"

olarak bahsedilen sınıftır. Firavun rejiminin "fikri dayana-

ğını" oluşturmuşlardır. Kendilerinde özel bir güç ve giz-

li bir ilim olduğuna inanmışlar, Mısır halkını bu otorite ile

etkilemiş ve Firavun yönetimine olan bağlılıklarını sağla-

mışlardır. Mısır kayıtlarında "Amon rahipleri" olarak bi-

linen bu sınıf, astronomi, matematik, geometri gibi ko-

nuların yanında, büyücülük ve kahinlik gibi batıl inanışlar

üzerine yoğunlaşmıştır. 

Eski Mısır'daki söz konusu rahipler sınıfı, kendi içine

kapalı ve özel bir ilme sahip olan (veya olduğunu düşü-

nen) bir tarikattır ve bu gibi örgütlenmelere "ezoterik"

örgütler denir. Türk masonlarının kendilerine özgü ya-

yınlarından biri olan Mason dergisinde, masonluğun kö-

keninin bu gibi ezoterik tarikatlar olduğu anlatılır ve

özellikle Eski Mısır rahiplerinden bahsedilir:

‹nsanlarda düflünce gelifltikçe bilim artm›fl, bilim artt›kça

da ezoterik sistem içeri¤inde saklamalar›n konular› ge-

nifllemifltir. Bu geliflme içinde, asl›nda Do¤u'da Çin ve Ti-

bet'te bafllayarak Hindistan kanal›yla Mezopotamya ve

M›s›r'a geçmifl olan ezoterik uygulama, oralarda binler-

ce y›l sürmüfl ve özellikle M›s›r'da esas egemen güçler

olan rahiplerin bilgilerinin temelini oluflturmufltur.15

Peki Eski Mısır rahiplerinin ezoterik felsefesinin gü-

nümüz masonlarıyla nasıl bir ilişkisi olabilir? Binlerce yıl

önce yıkılmış olan -ve Kuran'da inkara dayalı bir siste-

min klasik modeli olarak anlatılan- Eski Mısır'ın günümü-

ze yansıması var mıdır?

Bu sorunun cevabını bulmak için, Eski Mısır rahiple-
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rinin evrenin ve yaşamın kökeni hakkındaki inançlarına

bakmak gerekir.

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

İngiliz mason yazarlar Christopher Knight ve Robert

Lomas, The Hiram Key (Hiram Anahtarı) adlı kitapların-

da Eski Mısır'ın masonluğun kökeninde çok önemli bir

yeri olduğunu anlatırlar. Yazarlara göre Eski Mısır'dan

çağdaş masonlara miras kalan en önemli düşünce ise,

"kendi kendine var olan ve rastlantılarla evrimleşen ev-

ren" fikridir. Bu ilginç gerçeği şöyle açıklamaktadırlar:

Eski M›s›rl›lar maddenin her zaman için var oldu¤una

inan›yorlard›; onlar için bir yarat›c›n›n mutlak olarak hiç-

likten bir fley yapmas›n› düflünmek mant›k d›fl›yd›. Onla-

r›n görüflüne göre, dünya, kaosun içinden düzenin do¤-

mas›yla oluflmufltu... Bu kaotik duruma "Nun" ad› verili-

yordu ve ayn› Sümerlerin tan›m› gibi... karanl›k, güneflsiz,

sulu bir derinlikti, bu derinli¤in kendi içinde bir gücü var-

d›, bu yarat›c› güç kendi kendine düzenin bafllamas›n›

emretmiflti. Kaosun maddesinin içinde yer alan bu gizli

güç, kendi varl›¤›n›n bilincinde de¤ildi; o bir olas›l›kt›, dü-

zensizli¤in rastgeleli¤i ile birleflmifl bir potansiyeldi.16

Dikkat edilirse burada anlatılan inanç, günümüzde

materyalist felsefe tarafından savunulan ve "evrim teori-

si", "kaos teorisi", "maddenin öz örgütlenmesi" gibi te-

rimlerle bilim dünyasının gündeminde tutulan görüşler-

le tam bir uyum içindedir. Nitekim Knight ve Lomas da

üstteki satırların ardından konuya şöyle devam etmek-

tedirler:
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fiafl›rt›c›d›r ki, bu yarat›l›fl tarifi, günümüzde modern bi-

lim taraf›ndan kabul edilen görüflle, özellikle de karma-

fl›k dizaynlar›n tamamen evrimleflerek ve matematiksel

olarak kendini tekrarlayarak düzensiz yap›lardan ç›kabi-

lece¤ini savunan "kaos teorisi" ile kusursuz bir uyum

içindedir.17

Knight ve Lomas, Eski Mısır inançlarının "modern bi-

lim" ile uyum içinde olduğu iddiasındadırlar, ancak aslın-

da "modern bilim" derken kast ettikleri, başta vurgula-

dığımız gibi, evrim teorisi veya kaos teorisi gibi mater-

yalist kuramlardır. Bu kuramlar, her ne kadar hiçbir bi-

limsel dayanakları olmasa da, son iki yüzyıldır zorla bili-

me empoze edilmekte, bilim tarafından desteklenen gö-

rüşler gibi sunulmaktadır. (Bu kuramları bilim dünyasına

empoze edenlerin kimler olduğunu ise ilerleyen bölüm-

lerde inceleyeceğiz.)

Kuşkusuz şu ana kadar anlatılanlar anlamlı bir tablo

oluşturmaktadır. Eski Mısır'ın büyücülerinin felsefesinin

hala canlı olması ve bu canlılığı günümüze taşınmasında

etkili olmuş bir zincirin (Kabala-Tapınakçılar-Masonluk

zincirinin) izlerinin bulunması, bir rastlantı değildir. 

Acaba gerçekten de 18. yüzyıldan bu yana dünya ta-

rihine damgasını vuran, devrimler, felsefeler ve sistem-

ler kuran masonluk, Eski Mısır büyücülerinden gelen bir

felsefenin mi mirasçısıdır?

Bu sorunun cevabının daha açık ortaya çıkması için,

buraya kadar kısaca özetlediğimiz tarihsel akışı biraz da-

ha yakından incelemek gerekmektedir.
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KKaabbaallaa''nn››nn

‹‹çç  YYüüzzüü

Exodus" kelimesi "çıkış" anlamına gelir ve aynı za-

manda Tevrat'ın 2. kitabının başlığını oluşturur. Bu ki-

tapta, İsrailoğulları'nın Hz. Musa önderliğinde Mısır'dan

çıkarak Firavun zulmünden kurtulmaları anlatılır. Fira-

vun, köle olarak çalıştırdığı İsrailoğulları'nı serbest bırak-

maya yanaşmamış, ancak Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği

mucizeler ve Firavun kavmine gönderdiği felaketler kar-

şısında zayıf düşmüş, İsrailoğulları da bu sayede toplanıp

Mısır'dan bir gecede topluca göçe başlamışlardır. Ardın-

dan Firavun'un saldırısı gelmiş ve Allah Hz. Musa'ya ver-

diği mucizelerle İsrailoğulları'nı kurtarmıştır.

Ancak Mısır'dan çıkış vakasını bize en doğru şekliyle

anlatan kaynak, Kuran-ı Kerim'dir. Çünkü Tevrat, Hz.

Musa'ya vahyedilmesinden sonra pek çok tahrifata uğra-

mıştır. Nitekim Tevrat'ın beş kitabı (Tekvin, Çıkış, Levi-

liler, Sayılar ve Tesniye) arasında pek çok çelişki bulun-

ması buna dair önemli bir kanıttır. Bu beş kitabın sonun-

cusu olan Tesniye'nin sonlarında Hz. Musa'nın ölümü ve

gömülmesinin anlatılması ise, bu kitapların Hz. Musa'nın

vefatından sonra ilavelere uğratıldığının açık ve tartışıl-

maz bir ispatıdır.

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

İsrailoğulları henüz Hz. Musa hayatta iken dahi Eski

Mısır'da gördükleri putların benzerlerini yapıp onlara ta-

pınmaya başlamışken, Hz. Musa'nın vefatının ardından
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daha ileri sapmalara kaymaları zor olmamıştır. Kuşkusuz

tüm Yahudiler için aynı şey söylenemez, ama araların-

dan bazıları Mısır'ın putperest kültürünü yaşatmış, daha-

sı bu kültürün temelini oluşturan Mısır rahiplerinin (Fi-

ravun büyücülerinin) öğretilerini sürdürmüş, bu öğreti-

leri Yahudiliğin içine sokarak onu tahrif etmişlerdir. 

Eski Mısır'dan Yahudiliğe devrolunan öğreti, Kaba-

la'dır. Kabala da, aynı Mısır rahiplerinin sistemi gibi, ezo-

terik bir öğreti olarak yayılmış ve yine Mısır rahipleri gi-

bi temelde büyü ile ilgilenmiştir. Kabala'nın dikkat çeki-

ci bir yönü ise, Tevrat'taki yaratılış anlatımından çok

farklı bir anlatım içermesi, Eski Mısır'ın maddenin sürek-

liliğine dayalı materyalist görüşünü korumasıdır. Türk

masonlarından Murat Özgen Ayfer bu konuda şunları

yazmaktadır:
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Tevrat'›n ortaya ç›k›fl›ndan çok daha eski bir tarihte olufl-

turulmufl bulundu¤unu göstermektedir. Kabala'n›n en

önemli bölümü, evrenin oluflturulmas›na iliflkin kuram›-

d›r. Bu kuram, teist dinlerde benimsenen yarat›l›fl öykü-

sünden pek farkl›d›r. Kabala'ya göre, yarat›l›fl›n bafllang›-

c›nda, "daireler" 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 uzaydaki öteki y›ld›z kümelerini temsil ederler. Kaba-

la'n›n bu özelli¤i, eski astrolojik inanç sistemleriyle yak›n

bir ba¤lant›s›n›n bulundu¤unu ortaya koyar... Böylece

Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklafl›r; Do¤u'nun

eski gizemci inanç sistemleriyle... çok daha ba¤dafl›r.18

Eski Mısır'ın materyalist, büyüye dayalı ezoterik öğ-

retilerini devralan Yahudiler, Tevrat'ın bu konudaki ya-

saklamalarını tamamen göz ardı ederek, diğer putperest

kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişler ve böyle-

ce Kabala Yahudiliğin içinde ama Tevrat'a muhalif bir

mistik öğreti olarak gelişmiştir. İngiliz yazar Nesta H.

Webster "Ancient Secret Tradition" (Antik Gizli Gele-

nek) adlı makalesinde, bu konuyu şöyle açıklar:

Büyücülük, bildi¤imiz kadar›yla, Filistin'in ‹srailo¤ullar› ta-

raf›ndan iflgal edilmesinden önce, Kenanl›lar taraf›ndan

uygulan›yordu. M›s›r, Hindistan ve Yunanistan da kendi

kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa Yasas›'nda

(Tevrat'ta) büyücülük aleyhinde yap›lm›fl lanetlemelere

karfl›, Yahudiler, bu uyar›lar› göz ard› ederek, bu
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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 speküla-

tif yönü, Perslerin büyücülü¤ünden, neo-Platonizm'den

ve yeni Pisagorculuk'tan etkilendi. Dolay›s›yla, Kabala

karfl›tlar›n›n, Kabala'n›n saf bir Yahudi kökenden gelme-

di¤i fleklindeki itirazlar›n›n hakl› temeli vard›r.19

Kuran'da bu konuya işaret eden bir ayet bulunmak-

tadır. Allah, İsrailoğulları'nın, kendi dinlerinin dışındaki

kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini şöy-

le haber vermektedir:

Ve onlar, Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hak-

kında şeytanların anlattıklarına uydular. Süley-

man inkâr etmedi, ancak şeytanlar inkâr etti.

Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe

Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oy-

sa o ikisi: "Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr

etme" demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi.

Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan

şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni ol-

madıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna

rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağ-

lamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar,

bunu satın alanın, ahiretten hiçbir payı olmadı-

ğını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattık-

ları şey ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi,

102)

Ayette bazı Yahudilerin, ahirette kayba uğrayacakla-

rını bilmelerine rağmen, büyü öğrendikleri ve uyguladık-

ları haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle, söz ko-

nusu Yahudiler, bu şekilde Allah'ın kendilerine indirdiği

28



şeriattan sapmış ve putperestlerin kültürüne (büyü öğ-

retilerine) özenerek "kendi nefislerini satmış", yani

imandan vazgeçmişlerdir. 

Bu ayette haber verilen gerçek, Yahudi tarihindeki

önemli bir mücadelenin de ana hatlarını göstermektedir.

Bu mücadele, Allah'ın Yahudilere gönderdiği peygam-

berler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Yahudi-

ler ile, Allah'ın emirlerine isyan eden, çevrelerindeki

putperest kavimlere özenerek Allah'ın şeriatı yerine on-

ların inanç ve kültürlerine eğilim gösteren sapkın Yahu-

diler arasındadır.

TTeevvrraatt''aa  EEkklleenneenn  PPaaggaann  ÖÖ¤¤rreettiilleerr

İlginçtir ki, sapkın Yahudilerin suçları, bizzat Yahudi-

lerin kutsal kitabı olan Eski Ahit'in içinde de kimi zaman

belirtilir. Eski Ahit'in bir tür tarih kitabı niteliğindeki kı-

sımlarından biri olan Nehemya'da, Yahudilerin işledikle-

ri suçu itiraf edip tevbe edişleri şöyle anlatılır:

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

suçlar›n› ve atalar›n›n fesatlar›n› itiraf ettiler. Ve oldukla-

r› yerde aya¤a kalkt›lar ve günün dörtte birinde Allahla-

r› RABB‹N fleriat kitab›ndan okudular; ve dörtte birinde

suçlar›n› itiraf edip Allahlar› Rabbe secde k›ld›lar. Ve Ye-

sua ve Bani, Kadmiel Sebanya, Bunni, Serebya, Bani ve

Kenani, Levililer merdiveni üzerinde aya¤a kalk›p yüksek

sesle Allahlar› Rabbe feryat ettiler...

(Dediler ki): Atalar›m›z... itaatsizlik ettiler ve sana karfl›

âsi oldular ve senin fleriatini arkalar›na att›lar ve onlar›

sana döndürmek için kendilerine karfl› flehadet eden
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senin peygamberlerini öldürdüler ve büyük küfürler etti-

ler. Ve düflmanlar›n›n eline onlar› verdin ve onlar› s›k›fl-

t›rd›lar; ve s›k›nt›lar› vaktinde sana feryat ettiler ve sen

göklerden iflittin ve çok merhametlerine göre onlara kur-

tar›c›lar verdin, bunlar da düflmanlar›n›n elinden onlar›

kurtard›lar. Fakat rahat bulunca yine senin önünde kö-

tülük ettiler, bundan dolay› düflmanlar›n›n elinde onlar›

b›rakt›n ve üzerlerinde saltanat sürdüler; fakat onlar dö-

nüp sana feryat edince göklerden iflittin; ve rahmetlerine

göre çok kereler onlar› kurtard›n, ve onlar› kendi fleriati-

ne döndüresin diye onlara karfl› flehadet ettin. Fakat az-

g›nl›k ettiler ve senin emirlerini dinlemediler, fakat hü-

kümlerine karfl› suçlu oldular -o hükümler ki, insan onu

yapmakla yaflar-. Ve omuzlar›n› yükten kaç›r›p enseleri-

ni sertlefltirdiler ve dinlemediler... Fakat çok merhamet-

lerinden ötürü onlar› büsbütün bitirmedin ve onlar› b›-

rakmad›n; çünkü sen lûtfeden ve çok ac›yan Allah's›n.

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

kudretli ve heybetli Allah... Sen bafl›m›za gelen herfleyde

âdilsin, çünkü hakikatle davrand›n fakat biz kötülük et-

tik; ve k›rallar›m›z, reislerimiz, kâhinlerimiz ve babalar›-

m›z senin fleriatini tutmad›lar ve onlara karfl› flehadet et-

ti¤in emirlerini ve flehadetlerini dinlemediler. Ve kendi ül-

kelerinde, onlara verdi¤in bol iyilik içinde ve önlerine koy-

du¤un genifl ve semereli diyarda sana kulluk etmediler

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

Bu pasaj, Yahudilerin tekrar Allah'ın dinine dönme-
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sini isteyen bir düşüncenin ifadesidir. Ancak Yahudi ta-

rihi içinde giderek diğer taraf ağırlık kazanmış, Yahudi

toplumuna hakim olmuş ve sonra da Yahudiliği tama-

men ele geçirip tahrif etmiştir. Bu nedenle, Tevrat'ın ve

diğer Eski Ahit kitaplarının içinde, üstteki gibi hak dine

dönme yanlısı anlatımlar bulunduğu gibi, sapkın putpe-

rest (pagan) öğretilerden aktarıldığı anlaşılan anlatımlar

da vardır. Örneğin:

Tevrat'ın ilk kitabında Allah'ın tüm evreni 6 gün için-

de yoktan yarattığı anlatılır. Bu doğru bir bilgidir ve va-

hiy kaynaklıdır. Ama hemen ardından, Allah'ın 7. günde

"dinlendiği" gibi tamamen hayal ürünü bir iddia ortaya

atılır. Allah'a insani bir sıfat atfetmeye yönelik bu sapkın

fikir, pagan bir zihniyetin ifadesidir.

Tevrat'ın diğer bazı kısımlarında, Allah'a karşı saygı-

ya uygun olmayan bir üslup vardır ve özellikle Allah'a

birtakım uydurma insani zaaflar atfetme eğilimi dikkati

çekmektedir. (Allah'ı tenzih ederiz) Bu uydurma senar-

yolar, putperest kavimlerin kendi hayali tanrılarına atfet-

tikleri insani zaaflara benzemektedir. 

Allah'a karşı uydurulan bu iftiraların birisi, İsrailoğul-

ları'nın atası olan Hz. Yakub'un "Allah ile güreşip onu

yenmesi" gibi son derece saçma bir senaryodur. İsrailo-

ğulları'na üstün bir ırk payesi vermek için uydurulmuş

olduğu aşikar olan bu senaryo, putperest kavimlerde

yaygın olan "kabile asabiyetinin" (Kuran'daki ifadeyle "öf-

keli soy koruyuculuğunun") bir ifadesidir.

Eski Ahit'te Allah'ı sanki sadece İsrailoğulları'nın ila-

hı gibi göstermeye yönelik bir eğilim vardır. Oysa kuş-

kusuz Allah tüm alemlerin ve tüm insanların İlahı ve

Rabbidir. Eski Ahit'teki bu "milli din" fikri, her kabilenin
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kendine has bir ilaha tapındığı pagan kültüre uymaktadır.

Eski Ahit'in bazı kitaplarında (örneğin Yeşu'da), Ya-

hudi olmayan kavimlere karşı çok büyük vahşet buyruk-

ları verilir. Kadın, çocuk ve yaşlı ayrımları yapılmadan

kitle katliamları emredilir. Allah'ın adaletine tamamen

aykırı olan bu acımasız vahşet, hayali "savaş tanrı"larına

inanan barbar pagan kavimlerin vahşet kültürünü andır-

maktadır. 

Tevrat'a eklenen tüm bu pagan düşüncelerin kuşku-

suz bir kaynağı olmalıdır. Birtakım Yahudilerin, Tevrat

dışında itibar ettikleri, benimsedikleri ve korudukları bir

gelenek olmalıdır ki, oradaki sapkın fikirleri Tevrat'a da-

hil ederek onu değiştirmiş olsunlar. İşte bu gelenek, asıl

kökenleri Eski Mısır'daki rahiplere (Firavun rejiminin bü-

yücülerine) uzanan, bir kısım Yahudiler tarafından ora-

dan devralınıp korunan Kabala'dır. Kabala, Eski Mısır'ın

ve sonra diğer putperest kültürlerin Yahudilik içine gi-

rip barınabileceği, gelişebileceği bir gelenek haline gel-

miş ve Tevrat da söz konusu Kabala merkezli sapkın Ya-

hudi öğretisine göre tahrif edilmiştir. Kabalacılar, "Kaba-

la'nın aslında Tevrat'ın gizli sırlarını açıklayan bir öğreti

olduğunu" iddia etmişlerdir elbette, ama gerçekte Kaba-

la Yahudi tarihçi Theodore Reinach'ın ifade ettiği gibi

"Yahudiliğin damarlarına giren ve onu tamamen ele ge-

çiren gizli bir zehir"dir.20

Nitekim Eski Mısır'ın materyalist "dünya görüşü"nün

açık izlerini Kabala'da bulmak mümkündür.

KKaabbaallaa''nn››nn  ""YYaarraatt››ll››flfl  KKaarrflfl››tt››""  ÖÖ¤¤rreettiissii

Allah, Tevrat'ın hak bir kitap olduğunu ve insanlara

"hidayet ve nur" getirdiğini Kuran'da şöyle açıklar:
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Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve

nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamber-

ler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-

yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de

(Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kı-

lındıklarından ve onun üzerine şahidler oldukla-

rından (onunla hükmederlerdi)... (Maide 

Suresi, 44)

Dolayısıyla Tevrat, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, di-

ğer varlıkları ve insanı yaratışı, insanın yaratılış amacı, 

Allah'ın insana emrettiği ahlak gibi konularda, Kuran'a

tamamen paralel bilgiler ve hükümler içeren bir kitaptır.

(Ama söz konusu gerçek Tevrat bugün elimizde değil-

dir, elimizde insan eliyle bozulmuş, tahrif edilmiş bir

"Muharref Tevrat" vardır.)

Gerçek Tevrat'ta ve Kuran'da ortak olan çok önem-

li bir nokta, Allah'ın "Yaratıcı" (Halik) sıfatıdır. Allah,

ezelden beridir var olan yegane mutlak varlıktır. 

Allah'tan başka herşey, O'nun yokluktan yarattığı mah-

luklardır. Tüm evreni, içindeki gök cisimlerini, cansız

maddeleri, canlıları ve insanı, Allah yaratmış ve şekillen-

dirmiştir. Allah tektir, O'nun hiçbir ortağı yoktur. 

Gerçek bu iken, "Yahudiliğin damarlarına giren ve

onu tamamen ele geçiren gizli bir zehir" olan Kabala'da

çok farklı bir anlatım vardır. Kabala'nın Allah ve yaratılış

hakkındaki öğretisi, Gerçek Tevrat'ta ve Kuran'da bildi-

rilen ve üstte kısaca açıkladığımız "yaratılış gerçeği"ne

tamamen aykırıdır. Amerikalı araştırmacı Lance S.

Owens, Kabala hakkındaki bir yazısında bu öğretinin

varlığın kökeni hakkındaki senaryosunu şöyle anlatır:

Kabalistik tecrübe, kutsall›k hakk›nda çeflitli alg›lamalar›
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do¤urmufltur ki, bunlar›n ço¤u genel kabul edilen görüfl-

ten hayli uzaklaflm›fllard›r. ‹srail'in inanc›n›n en temel ta-

fl›, "Tanr›m›z Birdir" fleklindeki beyand›r. Ama Kabala,

Tanr›'n›n tamamen aç›klanamaz bir teklik olarak en

yüksek formda var oldu¤unu kabul etse de (ki buna Ka-

bala dilinde Ein Sof, yani sonsuzluk ad› verilir), bu biline-

mez tekli¤in kaç›n›lmaz olarak birçok tanr›sal forma dö-

nüfltü¤ünü iddia etmifltir: Yani çok say›da tanr›ya. Kaba-

listler bunlara "Sefirot" ad›n› verirler, bu Tanr›'n›n yüzle-

ri veya kaplar› anlam›na gelir. Tanr›'n›n anlafl›lamaz bir

teklikten bu çoklu¤a geçifli, Kabalistlerin pek çok medi-

tasyon ve spekülasyonuna neden olmufl bir s›rd›r. Aç›k-

ças›, bu çok yüzlü Tanr› imaj›, çok tanr›l› olmak suçlama-

lar›n› da beraberinde getirmifltir. Kabalistler bu suçlama-

ya karfl› ç›km›fllar, ama baflar›l› bir flekilde cevapland›ra-

mam›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 ina-

n›l›r. Bunlar kutsal Baba ve Anne'dir veya Kabala diliyle

Hokhmah ve Binah. Kabalistler Hokhmah ve Binah ara-

s›ndaki iliflkinin nas›l yeni formlar oluflturdu¤unu anlat-

mak için aç›kça seksüel benzetmeler kullanm›fllar.21

Kabala'nın tam anlamıyla bir "hurafe" olan bu senar-

yosunun ilginç bir özelliği, insanı "yaratılmış" bir varlık

saymaması, adeta insana bir tür ilahlık atfetmesidir. Lan-

ce S. Owens bu Kabala hurafesini de şöyle açıklar:
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Kabala'n›n karmafl›k Tanr› imaj›... ayn› zamanda antro-

pomorfik (Allah'a insani vas›flar atfeden) bir flekildedir.

Bir Kabalastik 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 komp-

leks, organik bir form paylafl›yordu. Adam (Adem) ile

Tanr› aras›ndaki bu garip Kabalistik özdefllefltirme, ayn›

zamanda Kabalistik bir flifre ile destekleniyordu: ‹brani-

ce'de Adem ve Yehova (Yod he vav he harfleri) kelime-

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

yorumda Yehova Adem'e eflit say›l›yordu; Adem Tanr›y-

d›. Bu iddiayla birlikte, tüm insanl›¤›n en yüksek realizas-

yonunda Tanr› gibi oldu¤u iddias› geliyordu.22

Pagan dinlerin hurafelerinden devşirilmiş olan bu uy-

durma senaryolar, Yahudiliğin dejenarasyonunun teme-

lini oluşturdu. İnsanı ilahlaştırmaya kalkacak kadar akıl sı-

nırlarının dışına çıkan Yahudi Kabalistler, söz konusu "in-

san"ın da sadece Yahudilerden ibaret olduğunu, diğer

ırkların insan sayılmadığı iddiasını da senaryolarına ekle-

diler. Bunun sonucunda, Allah'a itaat ve kulluk temeli

üzerine kurulmuş bir din olan Yahudiliğin içinde, Yahu-

dilerin kibir hislerini tatmin etmeye yönelik sapkın bir

öğreti gelişmeye başladı. Tevrat'a rağmen Yahudiliğin içi-

ne sokulan Kabala, bir zaman sonra Tevrat'ı tahrif ede-

rek kendi öğretisini onun içine yerleştirmeye başladı. 

Kabala'nın sapkın öğretisindeki bir diğer ilginç nok-

ta, Eski Mısır'ın pagan öğretisiyle paralellik göstermesiy-

di. Eski Mısırlılar, daha önceki sayfalarda incelediğimiz

gibi, "maddenin hep var olduğuna" inanıyor, bir başka
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deyişle maddenin yoktan yaratıldığını reddediyorlardı.

Kabala ise aynı reddiyeyi insan için yapıyor, insanın ya-

ratılmadığını, kendi varlığının sorumlusu ve idarecisi ol-

duğunu ileri sürüyordu. 

Eğer günümüzün terimleriyle konuşursak, Eski Mı-

sır'ın öğretisinin adı "materyalizm"di.

Kabala'nın öğretisi ise "seküler (din dışı) hüma-

nizm". 

Ne ilginçtir ki, bugün bu iki kavram, son iki yüzyıldır

dünyaya hakim olan kültürü de tarif eden kavramlardır. 

Acaba tarihin derinliklerinden Eski Mısır ve Kabala

öğretilerini günümüze taşıyan birileri mi olmuştur? 

TTaapp››nnaakkçç››llaarr''ddaann  MMaassoonnllaarraa

Önceki sayfalarda Tapınakçılar'dan söz ederken, bu

garip Haçlı örgütünün Kudüs'te bulduğu bir "giz"den et-

kilendiğini ve bunun sonucunda Hıristiyanlıktan çıkarak

garip büyü ayinlerine giriştiğini anlatmıştık. Başta belirt-

tiğimiz gibi, konuyu inceleyen pek çok araştırmacının or-

tak görüşü, bu "giz"in Kabala ile ilişkili olduğudur. Örne-

ğin okültizm (gizli ilimler) tarihinin ünlü uzmanlarından

Fransız yazar Eliphas Lévi, Histoire de la Magie (Büyünün

Tarihi) adlı kitabında, Tapınakçılar'ın Kabala doktrini ile

"inisiye edildiklerini", yani bu doktrin ile gizli bir biçimde

eğitildiklerini detaylı kanıtlar göstererek anlatır.23

Kabala ise, bir önceki bölümde incelediğimiz gibi,

kökenleri Eski Mısır rahiplerine uzanan, büyüye dayalı

pagan bir öğretidir. Yahudiler Eski Mısır'dan devraldıkla-

rı bu öğretiyi, Ortadoğu'daki putperest kavimlerin büyü

inançlarıyla da (Kuran'daki Harut ve Marut ile ilgili Baka-

ra Suresi 102. ayetinde haber verildiği gibi) karıştırarak
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bir gelenek şeklinde korumuşlar ve Tevrat'ı buna göre

tahrif etmişlerdir. Böylece kökenleri Eski Mısır'dan ge-

len öğreti, Kabala üzerinden Tapınakçılar'a aktarılmıştır. 

Dünyaca ünlü İtalyan yazar Umberto Eco, Foucault

Sarkacı adlı romanında söz konusu gerçekleri bir roman

akışı içinde aktarır. Umberto Eco, roman boyunca, can-

landırdığı kahramanların ağzından Tapınakçılar'ın Kaba-

la'dan etkilendiklerini ve Kabalacıların, eski Mısır zama-

nındaki firavunlara uzanan bir "giz"e sahip olduklarını an-

latır. Eco'ya göre, Eski Mısırlılar'ın sahip olduğu birtakım

"giz"ler, Yahudi önde gelenleri tarafından öğrenilmiş ve

sonra da bu Yahudiler tarafından Eski Ahit'in ilk beş ki-

tabına (Muharref Tevrat) serpiştirilmiştir. Ancak üstü

kapalı bir biçimde anlatılmış olan bu "giz" ancak Kabala-

cılar tarafından anlaşılabilmektedir. (Zaten daha sonra

İspanya'da yazılacak ve Kabala'nın temeli haline gelecek

olan Zohar, bu söz konusu beş kitabın "giz"lerini konu

edinecektir) Umberto Eco, Kabalacıların Eski Mısır'dan

devraldıkları bu "giz"in Süleyman Tapınağı'nın geometrik

ölçülerinden de okunduğunu söyledikten sonra, Tapı-

nakçılar'ın bu gizi, o dönemde Kudüs'te bulunan Kabala-

cı hahamlardan öğrendiklerini yazar: "... Gizi, Tapınak'ın

açıkça söylediği şeyi sezinleyenler, Filistin'de kalan bir

avuç hahamdır yalnızca... Tapınakçılar da onlardan öğre-

niyorlar."24

Tapınakçılar Eski Mısır-Kabala öğretisini benimse-

mekle, doğal olarak, Avrupa'da hakim olan Hıristiyanlık

temelli düzenin muhalifi haline gelmişlerdir. Bu muhale-

fette onlarla aynı safta olan bir diğer önemli güç ise Ya-

hudilerdir. Tapınakçılar'ın Fransa Kralı ve Papa'nın ortak

kararıyla 1307 yılında tutuklanmalarının ardından, bu
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muhalefet yer altına inmiş, ama eskisinden daha radikal

ve kararlı biçimde devam etmiştir. 

Daha önceden de belirttiğimiz gibi, Tapınakçılar'ın

önemli bir bölümü tutuklamalardan kurtulmuşlar, ken-

dilerine güvenli bir yer bulabilmek içinse o dönemde

Avrupa'da Papa otoritesini tanımayan tek krallık olan İs-

koçya'ya kaçmışlardır. İskoçya'daki duvarcı loncalarına

sızmışlar, zamanla bu loncaları ele geçirmişler, loncalar

Tapınakçı gelenekle özdeşleşmiş ve böylece masonluğun

kökeni İskoçya'da oluşmuştur. Nitekim hala günümüz

masonluğunun temeli, "Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ri-

ti"dir. 

Yeni Masonik Düzen adlı kitabımızda detaylı olarak

incelediğimiz gibi, 14. yüzyılın başlarından itibaren Avru-

pa tarihinin çeşitli aşamalarında Tapınakçılar'ın -ve on-

larla ilişki halindeki bazı Yahudilerin- izlerini görmek

mümkündür. O kitapta incelediğimiz bazı konu başlıkla-

rını, detaylarına girmeden, şöyle belirtebiliriz:

Fransa'daki Provins bölgesi, Tapınakçılar'ın önemli

sığınaklarından biriydi. Tutuklamalar sırasında pek çoğu

burada saklanmıştı. Bölgenin diğer bir önemli özelliği

ise, aynı zamanda Avrupa'nın en belirgin Kabala merke-

zi olmasıydı. Provins, sözlü bir gelenek halindeki Kaba-

la'nın kitaba döküldüğü yer oldu.

1381 yılında İngiltere'de patlak veren Köylü Ayak-

lanması, tarihçilerin kabulüne göre, bir tür "gizli organi-

zasyon" tarafından körüklenmişti. Masonluk tarihini in-

celeyen uzmanlara göre, bu "gizli organizasyon" Tapı-

nakçılar'dı. Ayaklanma basit bir sosyal patlamanın öte-

sinde, Katolik Kilisesi'ne yönelik planlı bir saldırıydı. 

Bu ayaklanmadan yarım asır sonra Bohemya bölge-
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sinde John Huss adlı bir din adamının Katolik Kilisesi'ne

karşı başlattığı muhalefetin ve ardından gelen ayaklan-

manın da perde arkasında Tapınakçılar vardı. Dahası

Huss, Kabala ile çok yakından ilgilenmiş bir kişiydi.

Doktrinlerini geliştirirken kendisinden etkilendiği en

önemli isim olan Avigdor Ben Isaac Kara, Prag'daki Ya-

hudi cemaatinin hahamlarından biri ve bir Kabalacıydı. 

Bu gibi örnekler, Tapınakçılar ve Kabalacılar arasın-

daki oluşan ittifakın, Avrupa'da bir sosyal düzen değişik-

liği peşinde olduğunun işaretleriydi. Bu değişiklik, Hıris-

tiyanlık temelinde yükselen Avrupa kültürünün değişti-

rilmesi, bunun yerine Kabala temelli bir kültür yerleşti-

rilmesini öngörüyordu. Bu kültürel değişimin ardından

ise, siyasi değişiklikler gelecekti. Fransız Devrimi, İtalyan

Devrimi gibi...

İlerleyen bölümlerde Avrupa tarihinin bazı önemli

dönüm noktalarını inceleyeceğiz. Her aşamada karşımı-

za çıkacak olan gerçek, Avrupa'yı dindar bir kültürden

uzaklaştırmak, bunun yerine din-dışı bir ideoloji yerleş-

tirmek ve bu amaçla dini kurumları yıpratmaya ve yok

etmeye çalışan bir gücün varlığı olacaktır. Bu güç, Eski

Mısır'dan Kabala'ya aktarılmış olan öğretiyi Avrupa'ya

kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu öğretinin temelinde ise,

daha önce de belirttiğimiz gibi, iki kavram ön plana çı-

kar: Hümanizm ve materyalizm. 

Önce hümanizmi inceleyelim.
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HHüümmaanniizzmmiinn  PPeerrddee

AArrkkaass››

Hümanizm" kavramı çoğu insanın aklında olumlu

mesajlar çağrıştırır. "İnsan sevgisi", "barış", "kardeşlik"

gibi. Ancak felsefi anlamda hümanizmin daha da önemli

bir anlamı vardır: Hümanizm, "insanlık" kavramını, insan-

ların yegane amaç ve odak noktası haline getiren bir dü-

şüncedir. Bir başka deyişle, insanı, Yaratıcımız olan 

Allah'tan yüz çevirmeye, sadece kendi varlığı ve benliği

ile ilgilenmeye çağırır. Hümanizmin bu anlamı, özellikle

de kelimenin Batı dillerindeki kullanımında belirgindir.

Hümanizmin İngilizce'deki sözlük anlamı şu şekildedir:

En iyi de¤erler, karakterler ve davran›fllar›n do¤aüstü bir

otoritede de¤il de, insanlarda oldu¤una inanan düflünce

sistemi.25

Hümanizmin en açık tarifini ise, bu felsefeye inanan-

lar yapmıştır. Günümüzün önde gelen hümanist sözcüle-

rinden biri olan Corliss Lamont, The Philosophy of Hu-

manism (Hümanizm Felsefesi) adlı kitabında şöyle yazar:

Hümanizm, tüm gerçekli¤in bizzat do¤an›n kendisinden

ibaret oldu¤una inan›r, evrenin temel materyali, zihin de-

¤il madde-enerjidir... (Hümanizme göre) Do¤aüstü var-

l›klar gerçek de¤ildir; yani insan düzeyinde, insanlar do-

¤aüstü ve ölümsüz ruhlara sahip de¤ildirler ve tüm ev-

ren düzeyinde, evrenimizin do¤aüstü ve sonsuz bir Ya-

rat›c›s› yoktur.26



Görüldüğü gibi, hümanizmin temeli doğrudan ateiz-

me dayanmaktadır. 

Bu gerçek, hümanistler tarafından da açıkça kabul

edilir. Geçtiğimiz yüzyılda hümanistler tarafından yayın-

lanan iki önemli "manifesto" yani beyanname vardır. Bi-

rinci manifesto 1933 yılında yayınlanmış, dönemin bazı

ünlü isimleri tarafından imzalanmıştır. 40 yıl sonra,

1973'te yayınlanan II. Hümanist Manifesto ise, birincisini

teyid etmiş, ancak aradan geçen zamanın gelişmelerine

göre bazı ilaveler içermiştir. II. Hümanist Manifesto'yu

imzalayan binlerce düşünür, bilim adamı, yazar, medya

üyesi vardır ve bu doküman hala son derece aktif olan

American Humanist Association (Amerikan Hümanist

Birliği) tarafından savunulmaktadır.

Manifestoları incelediğimizde, her ikisinde de en te-

mel görüşün; evrenin ve insanın yaratılmadığı, kendi ba-

şına var olduğu, insanın kendisinden başka hiçbir varlığa

karşı sorumlu olmadığı, Allah inancının insanları ve top-

lumları geri götürdüğü gibi, bilinen ateist dogma ve pro-

pagandalar olduğu görülür. Örneğin I. Hümanist Mani-

festo'nun ilk altı maddesi şu şekildedir:

Biz afla¤›daki görüflleri ilan ediyoruz:

● Dinsel hümanistler, evrenin kendi bafl›na var oldu¤u-

nu ve yarat›lmad›¤›n› kabul ederler.

● Hümanizm, insan›n do¤an›n bir parças› oldu¤una ve

sürekli bir ifllemin (sürecin) sonucunda olufltu¤una 

inan›r.

● Hayat hakk›nda organik görüflü kabul eden hümanist-

ler, zihin ve beden aras›ndaki geleneksel dualizmi red-

dederler.

● Hümanizm, insan›n kültür ve medeniyetinin, antropo-
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loji ve tarih taraf›ndan aç›kça tan›mland›¤› gibi, insa-

n›n do¤al ortam›yla ve sosyal birikimiyle olan iliflkisin-

den kaynaklanan kademeli bir geliflimin ürünü oldu¤u-

nu kabul eder. Belirli bir kültür içinde do¤an birey, bü-

yük ölçüde o kültür taraf›ndan flekillendirilir.

● Hümanizm ileri sürer ki, evrenin modern bilim taraf›n-

dan tan›mlanan do¤as›, insan de¤erlerine ait herhan-

gi bir do¤aüstü ve kozmik garantiyi kabul edilemez

hale getirir...

● Bizim kanaatimiz gelmifltir ki, teizm, deizm, moder-

nizm ve çeflitli "yeni düflünce"lerin zaman› geçmifltir.27

Yukarıdaki maddeler, materyalizm, Darwinizm, ate-

izm ve agnostisizm gibi isimler altında ortaya çıkan or-

tak bir felsefenin ifadeleridir. İlk maddede "evren son-

suzdan beri vardır" şeklindeki materyalist dogma öne

sürülmektedir. İkinci madde, insanın, evrim teorisinin

öne sürdüğü gibi, yani yaratılmadan var olduğu iddiası-

dır. Üçüncü maddede, insan ruhunun varlığı reddedil-

mekte, insanın maddeden ibaret olduğu iddia edilmekte-

dir. Dördüncü maddede "kültürel evrim" iddiası öne sü-

rülmekte ve insanın "fıtratının" (yaratılıştan gelen özel-

liklerinin) varlığı reddedilmektedir. Beşinci madde, 

Allah'ın evren ve insan üzerindeki hakimiyetini reddet-

mektedir. Altıncı madde ise, "Teizm"in, yani Allah inan-

cının terk edilmesi gerektiğini, bunun "zamanın gereği"

olduğunu savunmaktadır. 

Hümanizm, insanın "yaratılmamış" olduğu iddiasını,

felsefesinin temel doktrini haline getirmiştir. I. Hümanist

Manifesto'nun ilk iki maddesi, doğrudan bu doktrini ifa-

de eder. Hümanistler bu iddialarında bilimin kendilerini
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desteklediği iddiasındadırlar. 

Oysa yanılmaktadırlar. I. Hümanist Manifesto'nun

yayınlanmasından bu yana, bu felsefenin hümanistlerce

"bilimsel gerçek" gibi gösterilen iki dayanağı (yani son-

suzdan beri var olan evren fikri ve evrim teorisi) doğru-

dan bilimin kendisi tarafından çürütülmüştür:

1) Sonsuzdan beri var olan (yani yaratılmamış) evren

fikri, I. Hümanist Manifesto'nun yazıldığı yıllarda başla-

yan bir dizi astronomik ve fiziksel bulgu ile çürümüştür.

Günümüzde, ortaya çıkan bilimsel kanıtlar nedeniyle, bi-

lim dünyası "evrenin yaratılışı" anlamına gelen Big Bang'i

kabul etmektedir ve bu, hümanistleri çıkmaza sokmak-

tadır. Ateist düşünür Anthony Flew'un ifadesiyle, "Big

Bang modeli, bir ateist açısından oldukça sıkıntı verici-

dir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir

iddiayı ispat etmiştir: Evrenin bir başlangıcı olduğu iddi-

asını." 28 (Ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrenin

Yaratılışı, 1999)

2) I. Hümanist Manifesto'nun en büyük bilimsel da-

yanağı konumundaki evrim teorisi de yine Manifes-

to'nun kaleme alınmasından sonraki on yıllar içinde bi-

limsel olarak büyük bir çöküş yaşamıştır. Modern biyo-

loji, canlıların evrim teorisinin öne sürdüğü gibi doğa ka-

nunlarının ve rastlantıların ürünü olmadıklarını, her or-

ganizmada yaratılışı kanıtlayan "bilinçli tasarım" örnekle-

ri bulunduğunu göstermektedir. (Ayrıntılı bilgi için bkz.

Harun Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni, 2000)

I. Hümanist Manifesto'nun insanlığı geride bırakan

veya çatışmaya sürükleyen etkenin dini inançlar olduğu

şeklindeki çarpık iddiası da, tarihsel tecrübelerle çürü-

müştür. Hümanistler, dini inançlar ortadan kaldırıldığın-
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da insanlığın mutluluk ve huzur bulacağını öne sürmüş-

ler, oysa bunun tam aksi yaşanmıştır. I. Hümanist Mani-

festo'nun yayınlanmasından 6 yıl sonra patlak veren II.

Dünya Savaşı, tamamen din-dışı bir ideoloji olan faşiz-

min insanlığa getirdiği felaketlerin belgesidir. Hümanist

bir ideoloji olan komünizm, önce Sovyetler Birliği'nde,

ardından da Çin, Kamboçya, Vietnam, Kuzey Kore, Kü-

ba ve çeşitli Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde insan-

lığa eşi benzeri görülmemiş bir vahşet yaşatmış, toplam

120 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Batı tipi hü-

manizmin (kapitalist sistemlerin) de kendi toplumlarına

ve dünyanın diğer bölgelerine barış ve mutluluk getire-

mediği açıktır. 

Manifesto'nun en belirgin özelliği ise, 1933 yılındaki ilk

manifestonun din aleyhtarı çizgisini aynen korumasıydı: 

1933'te oldu¤u gibi, hümanistler hala, geleneksel teiz-

min, özellikle de dualar› ifliten, insanlar› dikkate alan ve

dualar›na cevap veren Tanr› inanc›n›n, kan›ts›z ve zama-

n› geçmifl bir inanç oldu¤u düflüncesindedirler... Vahiy,

Tanr›, ibadet veya inanç kavramlar›n› insan ihtiyaçlar›n›n

veya tecrübelerinin üzerine ç›karan geleneksel, dogma-

tik veya otoriter dinlerin, insan türüne zarar verdi¤ine

inan›yoruz... Teist olmayanlar olarak, Tanr›'yla de¤il in-

sanla, kutsall›kla de¤il do¤ayla ifle bafll›yoruz.29

Bunlar son derece yüzeysel izahlardır. Dini anlamak

için derin bir akıl ve kavrayış gerekir. Bunların başlangıç

noktası ise, samimiyet ve ön yargıdan uzak olmaktır.

Hümanizm ise, ilk baştan dine ve Allah'a karşı çıkan in-

sanların, bu ön yargılarını akılcı ve bilimsel gibi göstere-
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bilme çabasından başka bir şey değildir. Hümanistlerin,

Allah inancını ve İlahi dinleri "kanıtsız ve zamanı geçmiş

inançlar" olarak tarif etmeye çalışmaları ise, aslında yeni

bir fikir değil, binlerce yıldır inkarcılar tarafından ileri sü-

rülen bir iddianın tekrarıdır. Allah Kuran'da bu inkarcı

düşünceyi şöyle bildirir:

Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayan-

ların kalpleri ise inkarcıdır ve onlar müstekbir

(büyüklenmekte) olanlardır.
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21. YÜZYIL MASONLU⁄U

Şüphesiz Allah, onların saklı tuttuklarını ve açı-

ğa vurduklarını bilir; gerçekten O, müstekbirle-

ri sevmez.

Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" dendiğinde, "Eski-

lerin masalları" dediler. (Nahl Suresi, 22-24)

Ayetlerde, inkarcıların din için hep "eskilerin masal-

ları" dedikleri ve bu inkarın gerçek nedeninin kalplerin-

deki büyüklenme hissi (kibir) olduğunu haber vermekte-

dir. "Hümanizm" denilen felsefe ise, ayette tarif edilen

bu inkarcı düşüncenin sadece bu çağa ait bir tanımıdır.

Bir başka deyişle hümanizm, bu felsefenin bağlılarının id-

dia ettiği gibi "yeni" bir düşünce değil, tarihin eski dö-

nemlerinden beri inkarcıların "dünya görüşü" olmuş

olan köhne bir yanılgıdır. Nitekim hümanizmin Avrupa

tarihindeki seyrini incelediğimizde, bu konuda çok so-

mut gerçekler ortaya çıkmaktadır.

HHüümmaanniizzmmiinn  KKaabbaalliissttiikk  KKöökkeennlleerrii

Kabala'nın, Allah'ın İsrailoğulları'na verdiği hak dinin

içine giren, onu dejenere eden ve asıl kökenleri Eski Mı-

sır'a uzanan bir öğreti olduğunu incelemiştik. Bu öğreti-

nin temelinde ise, insanı "yaratılmamış, sonsuzdan beri

var olan ilahi bir varlık" olarak gören sapkın bir anlayış

yattığını görmüştük. 

İşte Avrupa'ya hümanizm bu kaynaktan girdi. Hıris-

tiyanlık inancında Allah'ın varlığına ve tüm insanların

O'nun yarattığı aciz kullar olduğuna iman esastı. Ancak

Tapınakçı geleneğin Avrupa'da yayılmasıyla birlikte, Ka-

bala bazı düşünürleri cezbetmeye başladı. Böylece 15.

yüzyılda Avrupa fikir dünyasına damgasını vuran hüma-

nizm akımı başladı. 
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Hümanizm ile Kabala arasındaki bu bağlantı, tarihsel

olguların perde arkasını araştıran pek çok kaynakta vur-

gulanır. Bu kaynaklardan biri, Vatikan Papalık Kutsal Ki-

tap Enstitüsü'nde tarih profesörü olan ünlü yazar Malac-

hi Martin'in The Keys of This Blood (Bu Kanın Anahtar-

ları) adlı kitabıdır. Prof. Martin, hümanistlerde açıkça

gözlemlenen Kabala etkisini şöyle anlatıyor:

Rönesans ‹talyas›'n›n erken dönemlerinde kendini göste-

ren al›fl›lm›fl›n d›fl›ndaki 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›n-

dan bafllang›ç için, gizlilik yoluyla korunmal›yd›lar. Ancak

gizlili¤in yan› s›ra bu hümanist gruplar›n belirgin bir özel-

likleri daha vard›; bu dernekler Kilise ve di¤er otoriteler

taraf›ndan yap›lm›fl olan ‹ncil'in geleneksel yorumuna ve

Kilisenin sivil ve politik alanda getirdi¤i felsefi ve dini zo-

runluluklara baflkald›r›yorlard›... Bu cemiyetlerin Kutsal

Kitab›n orijinal mesaj› ile ilgili farkl› yorumlar› vard›. Bu

anlay›fllar›n› Kuzey Afrika'da, özellikle M›s›r'da bulunan

birtak›m mezhep ve do¤aüstü kaynaklardan al›yorlard›;

bunlar›n bafl›nda da Yahudi Kabalas› geliyordu... ‹talyan

hümanistleri zamanla Kabala konusunda daha da ileri

giderek, Kabala'y› bir yol gösterici olarak kabul ettiler.

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 istedikleri fley,
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Kabala yoluyla, tabiat›n gizli güçlerini sosyopolitik amaç-

lar için kullanmakt›.30

Kısacası, o dönemde kurulan hümanist dernekleri,

Avrupa'ya hakim olan Katolik kültürün yerine kökenle-

ri Kabala'dan gelen yeni bir kültür yerleştirmek, bu ama-

ca yönelik bir "sosyopolitik değişim" gerçekleştirmek

hedefindeydiler. Bu kültürün kaynağında, Kabala'nın ya-

nında, Eski Mısır öğretileri bulunması ise ilginçti. Prof.

Martin şöyle yazıyor:

Bu hümanist cemiyetlerin üyeleri, 'Kainat›n Ulu Mima-

r›'n› arad›klar›n› ve kendini ona adad›klar›n› söylüyorlar-

d›. 'Kainat›n Ulu Mimar›', dört kutsal ‹branice harfle ya-

ni, YHWH ile tan›mlan›yordu... Hümanistler, bunun ya-

n› s›ra, piramit ve göz gibi genelde M›s›r kaynakl› olan

sembolleri de ald›lar.31 

Hümanistlerin, günümüz masonluğunda hala kullanı-

lan "Kainatın Ulu Mimarı" kavramını kullanmaları ise ol-

dukça ilginçti. Bu durum, hümanistler ile masonlar ara-

sında bir ilişki olduğuna işaret ediyordu. Nitekim Prof.

Martin bu konuda şunları yazıyor:

Bu arada, Avrupa'n›n di¤er kuzey bölgelerinde, hüma-

nistlerle 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 localar› haline geldiler. Ve o

dönemlerde yaflayan hiç kimse masonlarla ‹talyan hü-
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manistler aras›nda bir fikir birli¤i oldu¤unu tahmin ede-

mezdi... Masonluk, hümanistler gibi Roma Katolik Kilise-

si'nden tamamen uzaklaflt›. Ve yine, ‹talyan hümanist

mezhebinde oldu¤u gibi masonlar, kendilerini büyük bir

gizlilik prensibi içinde koruyorlard›.

Bu iki grubun baflka ortak yönleri de vard›. Spekülatif

masonlu¤a ait yaz› ve kay›tlardan ‹talyan hümanistlerin-

deki 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›nlanm›fl' düflünce yap›s›n›n bir ürünüydü... (Hüma-

nistlerin ve masonlar›n kabul etti¤i) bu yeni inanc›n, kla-

sik H›ristiyan inanc› ile uzlaflan hemen hiçbir yönü yoktu.

Günah, cehennem, cennet, peygamberler, melekler, ra-

hipler ve Papa gibi pek çok kavram inkar ediliyordu.32

Kısacası, Avrupa'da 14. yüzyılda, kökenleri Kabala'ya

dayanan hümanist ve masonik bir örgütlenme doğmuş-

tu. Ve bu örgütlenme, Allah'ı Yahudilikte, Hıristiyanlıkta

ve İslam'da olduğu gibi, tüm kainatın yaratıcısı, hakimi ve

tüm insanların tek Rabbi ve İlahı olarak görmüyordu.

Bunun yerine, "Kainatın Ulu Mimarı" gibi farklı bir kav-

ram kullanıyordu ve kastettikleri bu varlık, onlara göre

"maddesel evrenin bir parçası"ydı. 

Bir başka deyişle, 14. yüzyıl Avrupası'nda ortaya çı-

kan bu gizli örgütlenme, Allah'ı üstü kapalı olarak inkar

ediyor, "Kainatın Ulu Mimarı" kavramı altında, maddi ev-

reni ilah olarak kabul ediyordu.

Bu çarpık inancın daha açık bir tarifini görmek
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istersek, bir anda 20. yüzyıla uzanabilir ve günümüz ma-

sonlarının kendi üyelerine mahsus olarak çıkardıkları ya-

yınlara bakabiliriz. Örneğin en kıdemli Türk masonların-

dan biri olan Selami Işındağ'ın, genç masonları eğitmek

için yazdığı ve 1977 yılında sadece masonlara mahsus

olarak yayınlanan Masonluktan Esinlenmeler adlı kita-

bında, masonların "Evrenin Ulu Mimarı" hakkındaki inan-

cı şöyle anlatılır:

Masonluk Tanr›s›z de¤ildir. Ama onun benimsedi¤i Tan-

r› kavram›, dinlerdekinin ayn› de¤ildir. Masonlukta Tan-

r› bir yüce prensiptir. Evrimin son aflamas›, doru¤udur.

Öz varl›¤›m›z› elefltirerek, kendi kendimizi tan›yarak, bi-

lerek, bilim, ak›l ve erdem yolundan yürüdükçe, onunla

aram›zdaki aç› azalabilir. Sonra, onda insanlar›n iyi ya

da kötü nitelikleri yoktur. Kiflilefltirilmemifltir. 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 güç-

tür, enerjidir. Bütün bunlara karfl›n, onun bir bafllang›ç

oldu¤u benimsenemez... Büyük bir gizem (s›r)d›r.33

Yine aynı kaynakta, masonların "Kainatın Ulu Mima-

rı" derken, aslında doğayı kastettikleri, yani "doğaya ta-

pındıkları" şöyle ifade edilir:

Do¤a d›fl›nda bizi yöneten, düflünü ve davran›fllar›m›z-

dan sorumlu bir güç olamaz... Masonik ilke ve ö¤retiler,

temellerinde bilim ve ak›l bulunan bilimsel gerçeklerdir.

Ekosizmin temel koflulu budur… Tanr› salt evrimdir. Bu-

nun bir ögesi de do¤an›n gücüdür. Böylece salt gerçek de
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evrenin kendisi ve onu kapsayan enerjidir… 34

Türk masonlarının üyelerine özel yayın organların-

dan biri olan Mimar Sinan dergisinde ise, aynı masonik

felsefe şöyle açıklanır:

Evrenin Ulu Mimar› sonsuza do¤ru bir e¤ilim demektir.

Sonsuza bir gidifli anlat›r. Bize göre bir "yaklafl›m"d›r.

Sonsuzluktaki salt›¤› (absolu/taml›k), mükemmeli, ara-

mak ve tekrar tekrar aramak demektir. Düflünen Ma-

sonla, k›sacas› bilinç'le, yaflanan an aras›nda bir mesafe

olufluyor.35

İşte masonların "biz Allah'a inanıyoruz, aramıza ate-

ist olanları kesinlikle almayız" derken kastettikleri

"inanç" budur. Masonluk gerçekte Allah'a değil, kendi

felsefesi içinde ilahlaştırdığı "doğa", "evrim", "insanlık" gi-

bi hümanist ve natüralist kavramlara tapınmaktadır. 

Nitekim masonik literatürü biraz incelediğimizde, bu

örgütün aslında "örgütlü hümanizm"den başka bir şey

olmadığı ve amacının tüm dünyada din-dışı, hümanist bir

düzen kurmak olduğu ortaya çıkar. 14. yüzyıl Avrupa-

sı'nın hümanist derneklerinde doğan fikirler, günümüz

masonları tarafından aynı şekilde korunmakta ve savu-

nulmaktadır.
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MMaatteerryyaalliizzmmiinn

PPeerrddee  AArrkkaass››

Eski Mısır'ın çok ilginç bir özelliği de; materyalist ol-

ması, yani maddenin sonsuzdan beri var olduğuna, yara-

tılmadığına inanmasıdır. Bu konuda mason yazarlar

Christopher Knight ve Robert Lomas'ın, The Hiram

Key (Hiram Anahtarı) adlı kitaplarında verdikleri bilgile-

ri, önemi nedeniyle tekrar aktaralım:

Eski M›s›rl›lar maddenin her zaman için var oldu¤una

inan›yorlard›; onlar için bir yarat›c›n›n mutlak olarak hiç-

likten bir fley yapmas›n› düflünmek mant›k d›fl›yd›. Onla-

r›n görüflüne göre, dünya, kaosun içinden düzenin do¤-

mas›yla oluflmufltu... Bu kaotik duruma "Nun" ad› verili-

yordu ve ayn› Sümerlerin tan›m› gibi... karanl›k, güneflsiz,

sulu bir derinlikti, bu derinli¤in kendi içinde bir gücü var-

d›, bu yarat›c› güç kendi kendine düzenin bafllamas›n›

emretmiflti. Kaosun maddesinin içinde yer alan bu gizli

güç, kendi varl›¤›n›n bilincinde de¤ildi; o bir olas›l›kt›, dü-

zensizli¤in rastgeleli¤i ile birleflmifl bir potansiyeldi.36

Yazarların da belirttiği gibi, eski Mısır'ın bu akıl ve

mantık dışı inancı ile günümüzdeki materyalist görüşler

ve materyalist bilim teorileri arasında şaşırtıcı bir ben-

zerlik vardır. Bunun gizli, fakat çok önemli bir nedeni ise,

tüm bu akıl dışılığına rağmen, dünya üzerinde kurmak is-

tedikleri dinsiz toplum modeli açısından uygun gördükle-

ri Eski Mısır inançlarını benimseyen ve yaşatmayı hedef-

leyen çağdaş bir örgütün varlığıdır: Masonluk...



MMaassoonnllaarr  VVee  EEsskkii  MM››ss››rr

Eski Mısır'ın materyalist felsefesi, bu uygarlık orta-

dan kalktıktan sonra yaşamaya devam etti. Bazı Yahudi-

ler bu felsefeyi devralarak, Kabala öğretisi içinde yaşat-

tılar. Öte yandan, bazı Yunan düşünürleri de aynı felse-

feyi devraldılar ve "Hermetizm" olarak bilinen Eski Yu-

nan öğretisi içinde yeniden yorumlayıp devam ettirdiler. 

Hermetizm kavramı, Eski Mısır inancındaki hayali

tanrılardan biri olan "Thoth"un Yunanca'daki karşılığı

olan "Hermes" kelimesinden gelir. Bir başka deyişle

Hermetizm, Eski Mısır felsefesinin Eski Yunan'daki kar-

şılığıdır. 

Işındağ, masonluğun kökenindeki Eski Mısır etkisini

açık şekilde şöyle ifade eder: 

"Franmasonluk, toplumsal ve töresel bir kurulufltur.

Bafllang›c› eski M›s›r'a kadar uzan›r." 37

Diğer pek çok mason otorite de, masonluğun köke-

ninin Eski Mısır ve Eski Yunan gibi pagan (putperest) kül-

türlerdeki gizli derneklere uzandığını belirtmektedir.

Türk masonlarının büyüklerinden Celil Layıktez, Mimar

Sinan dergisinde yayınlanan "Masonik Sır, Ketumiyet Ne-

dir? Ne Değildir?" başlıklı makalesinde şöyle yazmaktadır:

Eski Yunan, M›s›r ve Roma uygarl›klar›nda muayyen bir

bilim, bir "gnose" veya gizli irfan çevresinde toplanan

"Giz Okullar›" (écoles de mystères) bulunurdu. Bu Giz

Okullar›'n›n mensuplar›, ancak uzun tahkikatlardan son-

ra ve tekris merasimleri ile kabul edilirlerdi. Bu okullar›n

aras›nda, ilkinin "Osiris" okulu oldu¤u san›lan cemiyette

çal›flmalar›n esaslar›n›, Osiris'in do¤uflu, delikanl›l›k dö-
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nemi, karanl›klara karfl› verdi¤i mücadeleler, nihayet ölü-

mü ve tekrar dirilmesi temalar›n› olufltururdu. Bu tema-

lar ritüelik dramalar fleklinde ruhban s›n›f taraf›ndan

merasimler esnas›nda oynan›rd› ve böylece fiilen ifltirak

edilerek temsil edilen ritüel ve sembolizman›n daha et-

ken olmas› sa¤lan›rd›... 

54

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. 



Bu olaylar, y›llar sonra masonluk ismi alt›nda sürecek bir

inisyatik kardefllik dizisinin ilk halkalar›n› oluflturmufltur.

Bu gibi kardefllikler, daima ayn› idealler çevresinde ku-

rulmufllar, bask›lar alt›nda gizlice hayatiyetlerini sürdüre-

bilmifller, isimlerini, flekillerini de¤ifltire de¤ifltire, ancak

antik sembolizma ile landmarklar›na sad›k kalarak ve

fikren birbirlerinin mirasç›s› olarak ça¤›m›za kadar gele-

bilmifller; savunduklar› düflüncelerin yerleflmifl düzeni

sarsabilme olas›l›¤›na karfl›, kendi aralar›nda ketumiyet

kurallar›na uymufllar, cehlin de gazab›ndan kurtulabil-

mek için, kendi ketum mesleki kurallar›n› içeren Opera-

tif Masonlu¤a s›¤›narak onu fikren tohumlam›fllar ve

böylece bildi¤imiz modern Spekülatif Masonlu¤un oluflu-

munda etken olmufllard›r.38

Layıktez, üstteki sözlerinde, masonluğun kökenini

oluşturan dernekleri överek anlatmakta, "cehle karşı"

kendilerini gizlediklerini iddia etmektedir. Bu taraflı yo-

rumlar bir kenara bırakılırsa, üstteki alıntıdan, masonlu-

ğun, Eski Mısır, Eski Yunan ve Roma gibi her üçü de pa-

gan (putperest) olan medeniyetlerde kurulan dernekle-

rin günümüze ulaşan bir temsilcisi olduğu ortaya çıkmak-

tadır. Bu üç medeniyet içinde en eskisi ve diğerlerine ön-

cülük etmiş olanı Mısır olduğu için de, masonluğun ana

kaynağının Eski Mısır olduğunu söylemek mümkündür. 

Eski Mısır'ın, Allah'ın Kuran'da "inkar sistemi" olarak

en detaylı şekilde anlattığı örneklerden biri olduğunu bu

noktada tekrar hatırlatmak gerekir. Özellikle de Mısır'ın

hakimleri olan Firavunlar ve yakın çevreleri, pek çok

ayette zalimlikleri, adaletsizlikleri, azgınlık ve taşkınlıkla-
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rıyla anlatılmaktadır. Mısır halkı da, bu sistemi kabullen-

miş, Firavun'u ve diğer sahte Mısır ilahlarını benimsemiş

sapkın bir kavimdir. 

Bu gerçeğe karşın masonlar hem kendi kökenlerinin

Eski Mısır'da olduğunu belirtmekte, hem de Eski Mısır'ı

övülesi bir toplum modeli olarak görmektedirler. Mi-

mar Sinan dergisindeki bir makalede, Eski Mısır'ın pagan

tapınaklarının övülmesi ve buraların "Masonluk mesleği-

nin kaynakları" olarak nitelenmesi dikkat çekicidir:

... Egypte'liler (M›s›rl›lar) Heliopolis (günefl flehri) ve

Menfis flehirlerini kurmufllard›r. Ve masonik efsaneye gö-

re, bu iki flehir, ilim ve fennin, yani, masonik tabirle

Nur'u Ziya'n›n kayna¤› olmufltur. Heliopolis'i ziyaret et-

mifl olan Pisagor oradaki mabetten uzun uzad›ya bahse-

der. Bunun yetiflti¤i tap›nak, Menfis Tap›na¤›, tarihî bir

önem tafl›r. Teb flehrinde yüksek dereceli okullar bulu-

nurdu. ‹flte Pisagor, Eflatun ve ... Çiçeron M›s›r'da ma-

sonluk mesle¤ine bu flehirlerde intisab etmifllerdir.39

Mason kaynaklarında, sırf Eski Mısır'ın geneline değil,

bu sistemin zalim yöneticileri olan Firavunlara karşı da

büyük bir övgü ve yakınlık vardır. Mimar Sinan dergisin-

deki bir diğer makalede şunlar yazılıdır:

Firavun'un bafll›ca vazifesi, NUR'u aramakt›r. Gizli

Nur'u, daha canl› ve daha kuvvetli bir surette yüceltmek-

tir.… Biz masonlar, nas›l Süleyman Mabedi'ni inflaya ça-

l›fl›yorsak, eski M›s›rl›lar da Ehram›, yani Nur Evini infla-

ya çal›fl›rlard›. Eski M›s›r mabetlerinde yap›lan ayinler,

baz› derecelere ayr›lm›flt›. Bu dereceler iki k›s›md›. Kü-
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çük ve büyük dereceler. Küçük dereceler, bir-iki-üç diye

ayr›lm›flt›; bundan sonra Büyük dereceler bafllard›.40

Buradan anlaşılmaktadır ki, Eski Mısır'ın Firavunları

ile masonların aradıkları ve "nur" dedikleri kavram aynı-

dır. Bir diğer ifadeyle, masonluk, Firavun düzenine hakim

olan felsefenin çağdaş temsilcisidir. Bu felsefenin ne ol-

duğunu ise Allah'ın Kuran'da Firavun ve kavmi için ver-

diği "Gerçekten onlar, fasık (sapkın) olan bir kavim-

dir" (Neml Suresi, 12) hükmü tarif eder. Diğer ayetler-

de ise, Mısır'ın inkarcı sistemi şöyle anlatılmaktadır:

Firavun, kendi kavmi içinde bağırdı; dedi ki: "Ey

kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altımda akmakta

olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeye-

cek misiniz?"...

Böylelikle kendi kavmini küçümsedi, onlar da

ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar, fasık olan

bir kavimdi. (Zuhruf Suresi, 51-54)

MMaassoonnlluu¤¤uunn  PPaaggaann  FFeellsseeffeessii

Buraya kadar ele aldığımız bilgiler, masonluğun kök-

leri Eski Mısır'a uzanan pagan (putperest) bir öğretinin

mirasçısı olduğunu, masonik kavram ve sembollerin ger-

çek anlamının burada gizlendiğini göstermektedir. Ma-

sonluk bu nedenle İlahi dinlere karşı ve düşmandır. Bu

nedenle hümanist, materyalist ve evrimcidir. 

Türk masonlarının kaynakları incelediğinde de, üst

düzey masonların, diğer biraderlerinden gizli tuttukları

bir öğretiye sahip oldukları açıkça görülmektedir. Üstad

mason Necdet Egeran'ın kaleme aldığı bir yazıda, yüksek

dereceli masonların bu konudaki düşüncesi şöyle akta-

rılmaktadır: 
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Baz› masonlar bile masonlu¤u sadece yar› dini, yar› yar-

d›msever, tatl› sosyal iliflkiler kurulabilen bir dostluk mü-

essesesi olarak tan›r ve ona göre hareket 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, mason-

lu¤u karakter yapma yeri telakki eder. Velhas›l masonik

kutsal dili okuyup yazmay› bilmeyenlerin sembollerden

ve alegorilerden ç›kard›klar› manalar bunlar ve bunlara

benzer de¤erdedir. Biraz derinine inebilen masonlar için

masonluk ve onun maksat ve gayesi bambaflkad›r. Ma-

sonluk 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›n-

da, 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 geçifl-

tedir ki Masonluk Ayd›nl›¤›na ulaflmak mümkün oluyor.

Terakki ve tekamülün vas›flar›n› ve flartlar›n› ö¤renmek

kabil oluyor.41

Alıntıda bazı düşük dereceli masonların, bu örgütü

bir "yardımseverlik ve sosyal ilişkiler müessesesi" zan-

nettikleri oysa masonluğun insanın "varlığının sırları" ile

ilgili olduğu vurgulanmaktadır. Yani masonluğun "yar-

dımseverlik ve sosyal ilişkiler müessesesi" görüntüsü,

aslında bu örgütün felsefesini kamufle eden ve bir taraf-

tan da sembolik olarak ifade eden bir kılıftır. Masonluk

gerçekte belirli bir felsefeyi kendi üyelerine ve topluma
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empoze etmek için sistemli şekilde çalışan bir örgüttür.

Masonluğun pagan kültürlerden, başta da Eski Mı-

sır'dan devraldığı bu felsefenin en temel unsuru ise, baş-

ta da belirttiğimiz gibi materyalizmdir.

MMaassoonn  KKaayynnaakkllaarr››nnddaa  

MMaatteerryyaalliizzmm  

II..  MMuuttllaakk  MMaaddddee  ‹‹nnaanncc››

Günümüzde masonlar, aynen Eski Mısır'daki Fira-

vunlar, rahipler ve diğer sosyal sınıflar gibi, maddenin

sonsuzluğuna, yaratılmadığına ve canlılığın cansız madde-

nin içinden rastlantılarla doğduğuna inanmaktadırlar.

Materyalist felsefenin temel unsurları olan bu görüşleri,

masonik kaynaklarda detaylarıyla okumak mümkündür. 

Üstad mason Selami Işındağ'ın Masonluktan Esinlen-

meler adlı kitabında, masonluğun katıksız materyalist

felsefesi şöyle açıklanmaktadır:

Bütün uzay, atmosfer, y›ld›zlar, do¤a, cans›z ve canl› de-

di¤imiz herfley, atomlardan oluflmaktad›r. ‹nsan da do-

¤adaki çeflitli atomlar›n toplam›ndan baflka bir fley de¤il-

dir. Canl›lar›n yaflam›, atomlar aras› elektrik ak›m›n›n bir

dengesiyle sa¤lanmaktad›r. Bu dengenin –atomlardaki

elektrisitenin de¤il- ortadan kalkmas›yla öldü¤ümüz va-

kit, topra¤a dönüflüp atomlara ayr›l›yoruz. Yani özdek-

ten (madde) enerjiden gelmifliz, özde¤e, enerjiye dönü-

flüyoruz. Atomlar›m›zdan bitkiler, onlardan da canl›lar ve

bizler yararlan›yoruz. Öyleyse herfley eflit hamurdan ya-
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p›lm›flt›r. Ancak evrime eriflmifl en son hayvan olan biz-

de beyin en yetkin (mükemmel) durumda bulundu¤un-

dan, bilinç oluflmufltur. Deneysel Ruhbilim'in verilerini

göz önünde tutarsak, "duygu-zihin-buyrultu"dan oluflan

üç ruhsal yaflant›m›z›n, beyin korteks hücreleri ve hor-

monlar›n dengeli fonksiyonlar› sonucu olufltu¤u anlafl›l-

maktad›r... Olumlu bilim ve ak›l, hiçbir fleyin yoktan var

edilmedi¤ini ve yok olmad›¤›n› benimsemifltir. Buna göre

insan›n hiçbir güce minnettar ve borçlu olmad›¤› sonucu-

nu ç›karma olana¤› vard›r. Evren bir total enerjidir. Bafl-

lang›c› ve sonu bilinmemektedir. Herfley bu total enerji-

den do¤ar. Evrime u¤rar, ölür, ama tümüyle kaybolmaz.

De¤iflir ve dönüflür. Gerçek ölüm ve kaybolufl yoktur. Sü-

rekli de¤iflme, dönüflme ve oluflma vard›r. Ama bu büyük

sorunu, bu evrensel gizemi (s›r) bilimsel yasalarla aç›kla-

ma olana¤› yoktur. Bilim d›fl› aç›klamalar da bir imgesel

(hayali) tasar›d›r, dogmad›r, bofl inançt›r. Olumlu bilim ve

akla göre, bedenden ayr› bir ruh olamaz.42

Bu satırlarda sıralanan görüşlerin aynısını, Marx, En-

gels, Lenin, Politzer, Sagan, Monod gibi materyalist dü-

şünürlerin kitaplarında da bulabilirsiniz: Bunlar, evrenin

sonsuzdan beri var olduğu, maddenin tek mutlak varlık

olduğu, insanın maddeden ibaret olduğu ve bir ruha sa-

hip olmadığı, maddenin kendi içinde evrimleştiği ve ya-

şamın böyle ortaya çıktığı gibi, temel materyalist hurafe-

lerdir. Hurafe terimini kullanmak yerindedir, çünkü -

Işındağ'ın "bunlar olumlu akıl ve bilimin sonuçlarıdır"

şeklindeki iddiasının aksine- gerçekte tüm bu görüşler

20. yüzyılın ikinci yarısındaki bilimsel bulgular tarafından

60



çürütülmüş durumdadır. Örneğin bugün bilim çevrele-

rince kesin kabul görmüş olan Big Bang teorisi, evrenin

bundan milyarlarca sene evvel yoktan yaratıldığını bilim-

sel olarak ispatlamıştır. Termodinamik Kanunu, madde-

nin "kendi kendini düzenleme" gibi bir vasfı olmadığını,

dolayısıyla evrendeki denge ve düzenin bilinçli bir yara-

tılışın eseri olduğunu göstermektedir. Biyoloji, canlılar-

daki olağanüstü tasarımları ortaya koyarak, tüm bunları

var eden bir Yaratıcının varlığını ispatlamaktadır. (Ayrın-

tılı bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrenin Yaratılışı, Mater-

yalizmin Sonu, Materyalizmin Çöküşü, Hayatın Gerçek

Kökeni, Evrim Aldatmacası)

Işındağ satırlarının devamında, masonların gerçekte

materyalist (ve dolayısıyla ateist) olduklarını, "Evrenin

Ulu Mimarı" kavramını ise gerçekte maddi bir evrimi

kastederek kullandıklarını şöyle açıklar:

K›saca, hem de pek k›saca, baz› masonik ilkelere, düflü-

nüfl ve benimseyifllere 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 koflulla-

r› bilinemez. Yaflam, 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 be-

nimsenirse, kiflilefltirilmezse, dogmatizmden kurtulma

olana¤› vard›r.43

Görüldüğü gibi, masonluk felsefesinde "maddeden

gelip maddeye gitmek" en temel inançlardan biridir. Ko-
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nunun önemli bir yönü ise, masonların bu felsefeyi sade-

ce kendilerine has bir inanç olarak görmemeleri, tüm

topluma bu fikirleri yaymak istemeleridir. Işındağ, üstte-

ki satırlarının ardından şöyle yazar:

Bu ilke ve ö¤retilerle yetkinleflen mason; insanlar› e¤itme-

yi... olumlu bilim ve ak›l ilkelerini ö¤reterek onlar› kalk›n-

d›rmay› bir görev olarak alm›flt›r. Masonluk böylece in-

sanlara halka dönüktür. Halka ra¤men, halk için çal›fl›r.44

Bu ifadeler masonluğun topluma yönelik iki özelliği-

ni göstermektedir: 

1) Masonluk, inandığı materyalist felsefeyi (yani bir

Eski Mısır hurafesini) topluma "olumlu bilim ve akıl" kis-

vesi altında empoze etme çabasındadır.

2) Bunu, "halka rağmen" yapmaya niyetlidir, yani bir

toplum Allah'a inansa, materyalist felsefeyi kabul etmek

istemese bile, masonluk bu konuda ısrarlı davranacak,

halkın rızasına rağmen onun dünya görüşünü değiştir-

mek için çaba harcayacaktır. 

Burada mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli bir

husus, masonluğun kullandığı terminolojinin aldatıcılığı-

dır. Masonik yayınlarda, özellikle de masonların topluma

yönelik açıklamalarında, kendi felsefelerini olabildiğince

masum, akılcı ve hoşgörülü gibi göstermeyi amaçlayan

bir üslup kullanılmaktadır. Üstteki alıntıda kullanılan

"olumlu bilim ve akıl ilkelerini öğreterek insanları kalkın-

dırmak" kavramı buna bir örnektir. Gerçekte masonlu-

ğun felsefesinin "olumlu akıl ve bilimle" bir ilgisi yoktur;

bilime rağmen savunulan köhne bir hurafedir. Masonlu-

ğun "insanları kalkındırmak" gibi bir amacı da yoktur;

bundan kasıt kendi felsefelerini insanlığa empoze etmek-
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tir. Bunu "halka rağmen" yapmaya kararlı olduklarını

açıklamaları ise, "hoşgörülü" değil, totaliter bir dünya

görüşüne sahip olduklarını göstermektedir.

IIII..  RRuuhhuunn  vvee  AAhhiirreettiinn  ‹‹nnkkaarr››

Masonlar materyalizm inancının bir gereği olarak in-

san ruhunun varlığını kabul etmezler ve ahiretin varlığı-

nı da kesin olarak reddederler. Buna rağmen, masonik

kaynaklarda kimi zaman ölenler için "ebediyete intikal

etmekten" söz edilir veya buna benzer manevi kavram-

lar kullanılır. Çelişkili gibi görünen bu durum aslında çe-

lişkili değildir, çünkü masonların ruhun ölümsüzlüğüne

dair tüm izahları sembolik anlamdadır. Mimar Sinan der-

gisindeki "Masonlukta Ölüm Sonrası" başlıklı bir maka-

lede bu durum şöyle anlatılır:

Masonlar Üstad Hiram efsanesinde ölümden sonra diri-

lifli sembolik manada kabul ederler. Bu dirilifl, hakikat›n

daima ölüme ve karanl›¤a üstün gelece¤ini belirler. Ma-

sonluk, bedenden ayr› bir ruhun mevcudiyeti ile u¤rafl-

maz. Ölümden sonra dirilifl, masonlukta insanl›¤a mane-

vi ve maddi birtak›m eserler verebilmektir. ‹nsan› ebedi-

lefltirecek olan bunlard›r. Pek uzun gibi görünen, asl›nda

k›sa olan insan yaflam›nda, adlar› ölümsüzleflme konu-

sunda 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, onlara daha in-

sanc›l bir dünya sa¤lamaya sarf ettiklerini görüyoruz.

Bunlar›n güttükleri amaç, yaflayan insanlar›n yaflamlar›n-
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da etkin olan insanc›l duygular› yükseltmektir... As›rlar

boyunca ölümsüzlü¤ü aram›fl insano¤lu buna, yapt›¤› ifl-

ler, hizmetler, fikirler sayesinde kavuflacak ve yaflant›s›na

bir anlam verebilecektir. Bu sayede, Tolstoy'un belirtti¤i

gibi, "Cennet burada, yeryüzünde kurulmufl olacak ve in-

sanlar mümkün olan en yüksek iyiye kavuflacaklar."45

Üstad Mason Işındağ ise aynı konuda şunları yaz-

maktadır:

HERfiEY‹N TÖZÜ (cevheri): Bunu enerji, özdek (mad-

de) olarak benimseyen masonluk, herfleyin aflama afla-

ma 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›¤› güçler-

den bedenin ölmesine karfl›n (ra¤men) ruhun ölmedi¤i,

ruhlar evrenine göçtü¤ü, orada yaflam›n› sürdürdü¤ü ve

ileride Tanr› buyru¤uyla bir baflka bedene geçti¤i biçi-

mindeki inanc›, masonlu¤un benimsedi¤i de¤iflme-dönü-

flüm düflünüsüyle ba¤daflamaz. Masonluk bu benimseyi-

flini flöyle bir tümceyle desteklemektedir: 

"Ölümünüzden sonra sizden kalacak ve ölmeyecek 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 ölümsüz-

lü¤ü ve ölümden sonra dirilmesi fleklindeki dinsel inanc›n

bu bilim-ak›l prensipleriyle uzlaflmas› olanaks›zd›r. Öy-

leyse Masonluk bu konuda düflünü ve benimseyifl ilkele-

rini, pozitivist ve rasyonalist felsefe sistemlerinden alm›fl-
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t›r. Böylece bu filozofik sorunda dinlerden ayr› bir düflü-

nü, benimseyifl ve aç›klamaya ba¤lanm›flt›r.46

Ölümden sonra dirilişi reddetmek, ölümsüzlüğü ise

"geride bırakılan maddi eserlerde" aramak... Bu düşünce

masonlar tarafından "çağdaş bilimin gereği" gibi gösteril-

se de, gerçekte tarihin eski çağlarından bu yana inkarcı-

lar tarafından inanılan bir hurafedir. Kuran'da inkarcıla-

rın "ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları" edindik-

leri haber verilir. Geçmiş peygamberlerden biri olan Hz.

Hud, inkarcı Ad kavmini bu cahilce düşünceye karşı şöy-

le uyarmıştır:

"Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip oyala-

nıp eğleniyor musunuz?"

"Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı

ediniyorsunuz?"

"Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi

yakalıyorsunuz?"

"Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat

edin." (Şuara Suresi, 128-131)

İnkarcıların burada yanıldığı nokta, sanat yapıları in-

şa etmek değildir. Müslümanlar da sanata önem verir,

sanat yapıları inşa eder ve bu yolla dünyayı güzelleştir-

mek için gayret ederler. Aradaki fark, niyettir. Bir Müs-

lüman, Allah'ın insana verdiği güzellik ve estetik kavram-

larını sergilemek, ifade etmek için sanatla ilgilenir. İnkar-

cılar ise, sanatı "ölümsüzlük yolu" zannnederek yanıl-

maktadırlar. 
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Tarihler 1832 yılını gösteriyordu.

H.M.S. Beagle gemisi, Atlas Okyanusu'nun derin su-

larında hızla ilerliyordu. Gemi sıradan bir yük ya da yol-

cu gemisi görünümündeydi, ama çıktığı yolculuk yıllar

sürecek uzun bir keşif gezisi niteliğindeydi. İngiltere'den

yola çıktıktan sonra tüm okyanusu kat edecek ve Güney

Amerika sahillerine varacaktı. 

O zamanlar hemen hiç kimse için çok büyük bir an-

lam ifade etmeyen Beagle gemisinin 5 yıllık uzun yolcu-

luğu başlıyordu.

Gemiyi daha sonra çok ünlü yapacak olan şey ise,

içindeki bir yolcuydu. Charles Robert Darwin adında 22

yaşındaki genç bir doğa araştırmacısıydı bu. Aslında öğ-

renimini biyoloji değil din üzerine yapmış, Cambridge

Üniversitesi'nde teoloji okumuştu. 

Genç adam, uzun bir din eğitimi görmüş, ama öte

yandan içinde yaşadığı yüzyıldaki materyalist düşünce-

lerden de çokça etkilenmişti. Nitekim Beagle yolculuğu-

na çıkmadan bir yıl önce de, Hıristiyan inancının bazı te-

mellerinden kesin olarak vazgeçmişti.

Genç Darwin bu düşünceler içinde çıktığı yolculuk

boyunca, karşılaştığı tüm bulguları materyalist bir gözle

yorumladı; incelediği canlılara yaratılış dışında bir açıkla-

ma getirmeye çalıştı. İlerleyen yıllarında bu fikri daha da

geliştirdi, detaylandırdı ve bir teori olarak ortaya koyup

yayınladı. 1859 yılındaki Türlerin Kökeni adlı kitabıyla

ileri sürdüğü bu teori, 19. yüzyıl fikir dünyasına çok



olumsuz bir etkide bulunacak, ateizmin yüzyıllardır ara-

makta olduğu sözde "bilimsel" dayanağı oluşturacaktı.

Peki acaba evrim teorisi Darwin'in özgün bir buluşu

muydu? Dünya tarihinin en büyük aldatmacalarından bi-

rine yol açan teoriyi, kendi başına mı geliştirmişti? 

Gerçekte Darwin, daha önceden temel argümanları

oluşturulmuş, fikri alt yapısı kurulmuş bir düşünceyi ba-

zı rötuşlarla yeniden öne sürmekten başka bir şey yap-

mamıştı. 

MMaassoonnllaarr  vvee  NNaattüürraalliisstt  FFeellsseeffee

Darwinizm'in, Charles Darwin'in özgün bir buluşu

olmadığı gerçeğine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar

Darwin kitabında sürekli olarak "benim teorim" demiş-

se de, gerçekte çok daha eskilere uzanan natüralist fel-

sefeyi, döneminin gözlemlerini kullanarak yeniden yo-

rumlamaktan başka bir şey yapmamıştır. 

Darwin'in tek özgün buluşu gibi gösterilen doğal se-

leksiyon kavramı ise, gerçekte ondan daha önce çeşitli

bilim adamları tarafından vurgulanmış bir olgudur. An-

cak Darwin'den önceki bilim adamları doğal seleksiyonu

yaratılışa aykırı bir argüman olarak kullanmamışlar, aksi-

ne bu olguyu Yaratıcının türleri kalıtsal bir bozukluktan

korumak için meydana getirdiği bir sistem olarak gör-

müşlerdir. Darwin, aynı materyalist Karl Marx'ın idealist

Hegel'in "diyalektik" kavramını alıp, kendi felsefesine gö-

re çarpıtıp sahiplenmesi gibi, doğal seleksiyon kavramını

da yaratılışçı bilim adamlarından almış ve natüralizme

göre çarpıtarak kullanmıştır.

Dolayısıyla Darwinizm'in ortaya çıkışında Darwin'in

kişisel rolünü fazla büyütmemek gerekir. Darwin'in kul-

Evrim Teorisinin Perde Arkas› 67



21. YÜZYIL MASONLU⁄U

landığı felsefe ve kavramlar, kendisinden daha önce natü-

ralist düşünürler tarafından inşa edilmiştir. Eğer Darwin

evrim teorisini ortaya atmasıydı, aynı işi bir başkası yapa-

caktı. Nitekim Darwin'in teorisinin çok benzeri aynı dö-

nemdeki bir başka İngiliz doğa bilimci olan Alfred Russel

Wallace tarafından da geliştirilmiş, hatta Darwin bu ne-

denle Türlerin Kökeni'nin basılmasında acele etmiştir. 

Sonuçta Darwin, Avrupa'da Allah'a ve dine olan inan-

cı yok etmek, bunun yerine materyalist ve natüralist fel-

sefeyi, hümanist bir yaşam modelini yerleştirmek için yü-

rütülen uzun bir mücadelenin bir aşamasında ortaya çık-

mış bir kişidir. Bu mücadeleyi yürüten en etkin güç ise,

şu veya bu düşünür değil, pek çok düşünürü, ideoloğu,

siyasi lideri bünyesinde barındıran masonluk örgütüdür. 

Bu gerçek, dönemin Hıristiyanları tarafından da teş-

his ve ifade edilmiştir. Katolik dünyasının lideri Papa XI-

II. Leo'nun 1884 tarihli ünlü Humanum Genus adlı fer-

manında masonluk ve faaliyetleri hakkında çok önemli

tespitler vardır. Papa şöyle yazmıştır:

"Zaman›m›zda Masonluk isimli, çok yayg›n ve kuvvetli

bir örgüte sahip bir derne¤in deste¤i ve yard›m›yla, ka-

ranl›k kuvvetlere tapanlar ola¤anüstü bir gayret içinde

birleflmifl durumdalar. Bunlar art›k niyetlerini gizleme ih-

tiyac› duymadan Tanr›'n›n Yüksek Varl›¤› ile mücadele

etmektedirler...

Masonlar›n istekleri ve bütün çabalar› ayn› amaca yönel-

mektedir: H›ristiyanl›¤›n gere¤i olan her türlü sosyal ve

dini disiplini tamamen y›kmak ve yerine prensiplerini na-

türalizmden alan ve kendi fikirlerine göre flekillenmifl ye-

ni kurallar› oturtmak."46
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Papa XIII. Leo'nun yukarıdaki sözleriyle ifade ettiği

gerçek, dinin getirdiği ahlak kurallarının tamamen ortadan

kaldırılmaya çalışılmasıdır. Masonluğun, Darwinizm aracı-

lığı ile yapmaya çalıştığı, hiçbir İlahi kanun tanımayan,

Allah korkusundan uzak, her türlü suçu işleyebilecek, ah-

laki yönden dejenere olmuş toplumlar meydana getir-

mektir. Yukarıdaki ifadede "prensiplerini natüralizmden

alan ve kendi fikirlerine göre şekillenmiş yeni kurallar"

derken kastedilen de böyle bir toplum modelidir.

Masonlar, amaçlarına hizmet edeceğini düşünerek

Darwinizm'in kitlelere yayılması konusunda da büyük

bir rol oynadılar. Darwin teorisini yayınlar yayınlamaz,

etrafında bir grup gönüllü propagandacı oluştu. Bunların

en önde geleni ise, o zamanlar kendisine "Darwin'in ço-

ban köpeği" sıfatı bile yakıştırılan Thomas Huxley'di.

"Darwinizm'in yayılmasındaki tartışılmaz en önemli fak-

tör" sayılan Huxley , 1860 yılında Oxford Piskoposu Sa-

muel Wilberforce ile giriştiği "Oxford Tartışması"yla

tüm dünyanın dikkatini evrim konusuna çekmişti.47

Huxley'in kendisini evrimi yaymaya bu denli adama-

sı, onun "örgütsel bağlantı"ları ile birarada düşünüldü-

ğünde ortaya ilginç bir tablo çıkıyordu: Huxley, İngilte-

re'nin en önemli bilim kurumlarından biri olan Royal So-

ciety'nin bir üyesiydi ve bu kurumun neredeyse tüm di-

ğer üyeleri gibi kıdemli bir masondu.48 Royal Society'nin

diğer üyeleri de, hem kitabını yayınlamadan önce hem

de yayınladıktan sonra Darwin'e büyük destek ve katkı-

larda bulundular.49 Bu masonik kurum, Darwin'i ve

Darwinizm'i o denli sahiplendi ki, bir süre sonra, aynı

Nobel ödülleri gibi, her yıl başarılı bulduğu bilim adam-

larına "Darwin madalyası" hediye etmeye başladı.
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Kısacası Darwin tek başına değildi. Teorisini ortaya

attığı andan itibaren "örgütlü" bir şekilde desteklendi.

Bu örgütlü destek, çekirdeğini masonların oluşturduğu

sosyal sınıf ve gruplardan geliyordu. Marksist düşünür

Anton Pannekoek Marxism And Darwinism (Marksizm

ve Darwinizm) adlı kitabında, bu önemli gerçekten söz

eder ve burjuvazinin, yani Avrupalı zengin kapitalist sını-

fın Darwinizm'i destekleyişini şöyle anlatır:

Marksizm'in önemini ve pozisyonunu sadece proleter s›-

n›f mücadelesindeki rolüne borçlu oldu¤u herkesçe bili-

nir... Darwinizm'in de Marksizm'le ayn› tecrübeleri yafla-

d›¤›n› görmek zor de¤ildir. Darwinizm, bilim dünyas› ta-

raf›ndan objektif bir yaklafl›mla tart›fl›larak ve test edile-

rek kabul edilmifl soyut bir teori de¤ildir. Hay›r, Darwi-

nizm ilk ad›m› atar atmaz, hevesli destekçileri ve tutku-

lu düflmanlar› olmufltur. Darwin'in ismi, teorisinden az

bir fley anlayan insanlar taraf›ndan yüceltilmifltir... Dar-

winizm de, s›n›f mücadelesinde bir rol oynam›flt›r ve bu

rol sayesinde h›zla yay›lm›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 yönetici güçleri ortadan kald›r-

makt›r... Din sayesinde rahipler büyük kitleleri kontrol al-

t›nda tutmufl ve böylece burjuvazinin isteklerine karfl›

koyabilmifltir.... Do¤a bilimi inanca karfl› bir silah haline

getirilmifl, bilim ve yeni keflfedilen do¤al yasalar öne sü-

rülmüfl ve burjuvazi bu silahlarla birlikte savaflm›flt›r...
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Darwinizm tam istenen zamanda gelmifltir; Darwin'in

insan›n afla¤› hayvanlardan türemifl oldu¤unu öne süren

teorisi, H›ristiyan inanc›n›n bütün temelini yok etmifltir.

‹flte bu nedenledir ki, Darwinizm ortaya ç›kt›¤› anda,

burjuvazi onu büyük bir h›rsla sahiplenmifltir... Bu flartlar

alt›nda, bilimsel tart›flmalar bile, s›n›f savafl›n›n fanatizmi

ve tutkusu ile yürütülmüfltür. Darwin hakk›nda yaz›lm›fl

yaz›lar, bilimsel yazarlar›n isimlerini tafl›malar›na ra¤-

men, sosyal polemiklerin karakterini sergilemektedir.50

Anton Pannekoek, Marksist "sınıf analizi" terimleriyle

düşündüğü için, Darwinizm'i yayarak dine karşı örgütlü

bir mücadele yürüten gücü "burjuvazi" olarak tanımla-

maktadır. Ancak konuyu biraz daha tarihsel veriler ışığın-

da incelediğimizde, söz konusu burjuvazinin içinde, din

aleyhtarı savaşı organize eden -ve bunun için Darwinizm'i

kullanan- bir örgütlenme olduğunu görürüz: Masonluk. 

Bu gerçek, gerek tarihsel verilerle ortadadır, gerek-

se masonların kendi kaynaklarında açıkça ifade edilmek-

tedir. Bu kaynaklardan biri, Üstad mason Selami Işın-

dağ'ın Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük

Locası, 1962 Yılı Bülteni adlı kitabında yayınlanan "Bilgi-

nin Gelişmesinde Engeller ve Masonluk" adlı makalesi-

dir. Işındağ, makalesinin başında, dinin insanlar tarafın-

dan ortaya atılmış bir efsane olduğunu iddia etmekte ve

tüm İlahi dinlerin akıl ve bilime aykırı olduğu şeklindeki

klasik masonik hikayeyi tekrarlamaktadır. Daha sonra

da, bilimsellik görüntüsü altında dine karşı verilen sava-

şın gerçek organizatörünü şöyle açıklamaktadır:

Bilginin gelişmesindeki şu mücadeleye dikkat edilirse,

her safhasında masonluğun savaştığı kabul edilebilir. Bu-
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nun sebebi şudur: Masonluk, her devirde daima akıl, ilim

ve olgunluğu, yani hikmeti kendine rehber edinmiştir.

Kurulduğu tarihten beri, batıl ve hurafe ile savaşmıştır.

Oysa gerçekte "batıl ve hurafe", masonların iddia et-

tiği gibi din değil, kendilerinin inanmakta olduğu materya-

list, natüralist ve evrimci dogmalardır. Bunun en açık ka-

nıtı da, Eski Mısır, Eski Yunan gibi pagan medeniyetlerin

boş inançlarının birer tekrarı olan bu köhne düşüncelerin

çağımızın bilimsel bulguları tarafından reddedilmesidir.

Üstad mason Selami Işındağ "Doğa dışında bizi yöne-

ten, düşünü ve davranışlarımızdan sorumlu bir gücün

bulunamayacağını" iddia etmekte, sonra da hemen "ya-

şamın tek hücreden başlayıp değişmeler ve evrim ile bu-

günkü çeşitlenme aşamasına vardığını" ileri sürmektedir.

Ardından da evrim teorisinin masonlar için ne anlam ifa-

de ettiğini şu iddiayla özetlemektedir:

‹nsan, evrim bak›m›ndan, hayvandan ayr› de¤ildir. ‹nsa-

n›n oluflmas› ve evrimi için, hayvanlar›n tabi olduklar›

güçlerden ayr›, özel güçler yoktur.51

Bu iddia, masonların evrim teorisine neden önem

verdiklerini açıkça göstermektedir. Onların amacı, insa-

nın yaratılmadığını savunmak, böylece sahip oldukları

hümanist ve materyalist felsefeyi tutarlı gibi gösterebil-

mektir. İnsanın yaratılmadığını savunmanın tek yöntemi

ise evrim teorisidir. İşte bu nedenle masonluk, her ne

surette olursa olsun evrim teorisine inanır, bunu savu-

nur ve topluma yaymaya çalışır. Yani masonlar, yaldızlı

sembollerle, mistik öğelerle süslenen köhne bir öğreti

uğruna, Allah'ın dinini reddetmektedirler. 

Dahası, reddetmekle kalmamakta, dine karşı savaş-

maktadırlar. Hem de oldukça uzun bir süredir. 
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MMaassoonnllaarr››nn  DDiinnee

KKaarrflfl››  SSaavvaaflfl››

Masonluk varlığını ilk kez 1717'de İngiltere'de resmi

olarak ilan etti. Bu tarihten sonra, önce İngiltere'de, ar-

dından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası'nda yayı-

lan masonluk, her ülkede din karşıtlarının toplanma yeri

oldu. Kendilerini "hür düşünürler" olarak ilan eden -bu-

nunla, İlahi dinleri tanımadıklarını ifade eden- pek çok Av-

rupalı mason localarında buluştu. Mimar Sinan dergisin-

deki "Masonluğun İlk Devirleri" başlıklı bir makalede be-

lirtildiği gibi, "Masonluk, kiliselerin dışında hakikati arayan-

ların biraraya geldiği, toplandığı yer, melce oluyordu."52

Dahası "hakikati dinin dışında arayan" bu zümre, di-

ne karşı da büyük bir husumet duyuyordu. Bu nedenle

örgüt, kısa sürede Kilisenin, özellikle de Katolik Kilise-

si'nin rahatsızlık duyduğu bir güç merkezi haline geldi.

Bu masonluk-Kilise çatışması giderek büyüyerek 18. ve

19. yüzyıl Avrupası'na damgasını vuracaktı. 19. yüzyılın

ikinci yarısında Avrupa dışındaki coğrafyalara da yayılma-

ya başlayan masonluk, gittiği her ülkede din karşıtı felse-

felerin ve hareketlerin çıkış noktası haline gelecekti. 

Mimar Sinan dergisindeki "Politika ve Masonluk"

başlıklı bir makalede, masonluğun bu din karşıtı savaşı

şöyle açıklanmaktadır:

Franmasonluk siyasal bir parti olmamakla beraber, siya-

sal ve sosyal olaylar›n ak›m›na uygun olarak uluslarara-

s› birleflik ve sosyal bir kurulufl halinde örgütlenmesi 18.

yüzy›l›n bafllar›na rastlar. Mezheplerin özgürlük kuralla-



r›n› uygulamaya çal›flt›¤› s›rada, onlara yard›m için, din

adamlar› kurallar›n›n (ruhban heyetlerinin) nüfuz ve ik-

tidarlar›na karfl› savafl açmak durumuna giren farma-

sonlu¤un y›kmak istedi¤i fley, Kilisenin hükümetler ve

halk üzerindeki tahakkümü idi. Bundan dolay› 1738 ve

1751 y›llar›nda Papa taraf›ndan dinsiz olarak ilan edil-

mifltir... Farmasonluk, mezhepler özgürlü¤ü ilkelerini

amaç edinen ülkelerde yaln›z ismen gizli ve esrarl› top-

lant›lar› olan bir dernek halinde kalm›fl ve bu gibi mem-

leketlerde hem müsamaha ve hem de teflvik görerek,

vakit ve hali uygun orta s›n›f halk ile yüksek memurlar-

dan taraftarlar bulmufl ve mason olan devlet erkan›n›

kendi örgütlerinin baflkanl›k makam›na geçirmifltir. Ka-

tolik mezhebinin herkes için mecburi oldu¤u güney

memleketlerinde ise, gizli, yasak ve kanuni tekib ve iz-

lenmeye maruz devrimci bir dernek niteli¤ini muhafaza

etmifltir. Bu memleketlerde orta s›n›ftan hür düflünceli

gençler ve hükümetlerinin yönetiminden memnun olma-

yan subaylar mason localar›na girmeye ve böylece, ‹s-

panya, Portekiz ve ‹talya'da ve özellikle Vatikan Kilise

Hükümetinin tahakkümü alt›ndaki rejimler aleyhine dev-

rimci tertipler al›nmaya bafllanm›flt›r.53

Kuşkusuz burada mason yazar kendi örgütünün lehin-

de bir üslup kullanmakta, masonluğun "kilise tahakkü-

mü"ne karşı savaştığını ileri sürmektedir. Ancak konuyu

yakından incelediğimizde, pek çok ülkede "tahakküm"

kavramının asıl olarak masonlar tarafından kurulan veya

desteklenen rejimlere uygun düştüğünü görürüz. Öte

21. YÜZYIL MASONLU⁄U74



yandan, masonluğun "tahakküme karşı savaşma" iddiasının

da göstermelik olduğu sonucuna varırız. Kilise, -Hıristiyan-

lığın çarpıtılmış olması sebebi ile- gerçekten de skolastik fi-

kirler ve baskıcı uygulamalar sergilemesine rağmen, ma-

sonluğun kilise düşmanlığı bu sosyal meseleden değil, İlahi

dinlere karşı duyduğu nefretten kaynaklanmıştır. 

Masonluğun yapısına, rit ve ayinlerine bir göz atmak,

bu konuda fikir vermek için yeterlidir.

BBiirr  MMaassoonn  LLooccaass››  ÖÖrrnnee¤¤ii::  

""CCeehheennnneemm  AAtteeflflii  KKuullüübbüü""

Masonların 18. yüzyılda nasıl bir örgütlenme içinde

olduklarını, nelerle uğraştıklarını anlamak için yapılması

gerekenlerden biri, o dönemde ortaya çıkan çeşitli ma-

sonik gizli dernekleri incelemektir. Bu derneklerden biri-

si, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de aktif olan "Cehen-

nem Ateşi Kulübü"dür. (Hell Fire Club) Bu kulübün ma-

sonik yapısını ve sahip olduğu din aleyhtarı, pagan kimli-

ği, mason yazar Daniel Willens "The Hell-Fire Club: Sex,

Politics, and Religion in Eighteenth-Century in England"

adlı makalesinde açıklamaktadır. Masonlar tarafından açı-

lan "thefreemason.com" isimli internet sitesinde yayınla-

nan makaleden bazı ilginç pasajlar şöyledir:

İngiltere'de Kral III. George'un hükümdarlığı döne-

minde, mehtaplı gecelerde, pek güçlü hükümet üyeleri-

nin, önde gelen aydınların ve etkili sanatçıların hep birlik-

te Thames nehrinin üzerinde bir tekne içinde West

Wycombe civarında bulunan bir manastır yıkıntısına doğ-

ru yol aldıkları görülebilirdi. Orada, keşiş kıyafetlerine

bürünen bu saygıdeğer kişiler, kutsallığını yitirmiş bu ma-

nastırın çanlarının çalmasıyla birlikte, her türlü ahlaksızlı-
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ğa kendilerini kaptırırlardı. Gece, kendini sefahate ada-

mış bir soylu kadının çıplak vücudu ile kutlanan bir Kara

Ayin ile doruk noktasına ulaşır, şeytani tapınmalarını ta-

mamlayan ele başları Britanya İmparatorluğu'nun gidişatı

ile ilgili komplolar kurmak için cümbüşe ara verirlerdi. 

Halk arasında "Cehennem Kulübü" olarak tanınmış

olmalarına karşın, bu günah tarikatı, kendilerini, bir Go-

tik özenti ile "Medmenham'lı St. Francis Keşişleri" diye

adlandırırlardı. Bu dedikodu dolu dönemde, topluluğun

şeytani etkinlikleri hakkında epey söylenti yayılmıştı, hat-

ta 1765 yılında Charles Johnstone adlı bir yazar Med-

menham Keşişleri'nin gizlerini açıkladığı "Chrystal" isimli

bir roman yayınlamıştı. 

Medmenham Keşişleri'nin en önemli öncüsü, Whar-

ton Dükü Philip (1698-1731) tarafından 1719 yılında

Londra'da kurulan Cehennem Kulübü'dür. Wharton, li-

beral partiden ileri gelen bir politikacı ve bir masondu.

Aynı zamanda ateist olan Wharton, satanist şenliklere

alenen önderlik ederek, dini alaya almaya çabalardı.

Wharton, 1722 yılında Londra Büyük Locası'nın Büyük

Üstadı seçildi...

1739 Yılında Dashwood, Abbe Nicolini'yi görmek

için gittiği Floransa'da, Divan Kulübüne katılacak olan

Lady Mary Wortley Montagu ile karşılaştı. Bu dönemde

İtalya'da masonların işleri pek yolunda gitmiyordu. Papa

XII. Clement, engizisyonu mason localarının aleyhine

döndüren yeni bir kararname yayınlamıştı. Ancak, 1740

yılının başlangıcında Papa öldü. Yeni Papa'yı seçecek olan

kardinaller kurulu toplantısı yapılırken, Dashwood Ro-

ma'ya gitti. Masonların en büyük düşmanı Kardinal Otti-

boni kimliğine girdi ve halkın önünde maskaralıklar ve
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sövgülerle dolu sahte bir ayin düzenleyerek Ottiboni ile

alay etti.... 

Keşişlerin gerçek eylemlerini öğrenebilmek için ge-

rekli belli başlı bilgiler herhalde toplantı salonunda bu-

lunmalıydı. Ancak salonun hem döşenişi, hem de kulla-

nılış tarzı bu güne kadar esrarını korudu. Sansasyon ya-

ratmaktan hoşlanan yazarlara göre, bu salon tam bir sa-

tanist tapınaktı. Oysa, mason toplantıları için kullanıldı-

ğını varsaymak çok daha akla uygun görünüyor. Med-

menham Keşişleri'nin önde gelen üyelerinden biri olan

ve ancak kulüpten ayrıldıktan sonra masonluğa giren

John Wilkes , eski dostlarına kara çalan bir makalesinde

şunları anlatmıştı: "Kutsal günlerde keşişlerin bir araya

gelerek en gizli ayinleri yaptıkları ve şatafatlı törenlerle

kutsal adakları BONA DEA adına sundukları, bu Eleusis

Gizemleri toplantılarına hiçbir günahkâr göz bile bakma-

ya cesaret edemezdi." Dashwood'un politik düşmanla-

rından biri olan ve kulübe kesin bir tavırla karşı çıkan Sir

Robert Walpole'un oğlu Horace, manastır hakkında şu

alaylı sözleri söylemişti: "Öğretileri ne olursa olsun, uy-

gulamaları tam olarak pagandı: Bu yeni kilisenin şenlikle-

rinde hiç gizlemeden Bacchus ve Venüs'e kurbanlar su-

narlar, şarap fıçıları ile tanrıça heykelleri gırla giderdi."... 

Eğer o dönemlerde mevcut idiyse bile, Medmenham

Keşişleri'nin üye listesi bugün elde değil. Ancak, pek bü-

yük bir olasılıkla kulübe üye olan kişiler arasında, Dash-

wood'un kardeşi John Dashwood-King, Sandwich Earl'ü

John Montagu, John Wilkes, George Bubb Dodington,

Baron Melcombe, Paul Whitehead ve daha birçok mes-

lek sahibi kişiler ve yerel toprak sahiplerinin bulunduğu

biliniyor... Kamunun gözünde skandal sayılacak kadar

önemli kişiler bunlar. 
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Dashwood'un bugüne dek yarattığı etkinin tam mer-

kezinde din sorunu vardır... Cinsel büyüler, manastırda

bulunan Kabala kitabı, her fırsatta ortaya çıkan Harpok-

rat'ın resmi, Dashwood'un masonlarla olan ilintisi ve

Medmenham Manastırı'nda bulunan Theleme sloganı gi-

bi unsurlar, Cehennem Ateşi Kulübünün erken bir

"Crowley'cilik" olduğunu düşündürmektedir. Çok daha

ciddi bir yaklaşım ise, Dashwood'un mason bağıntıları-

nın üzerinde durarak, manastırın toplantı salonunun bir

mason mabedi olduğunu, büyük olasılıkla isabetli olarak,

ileri sürebilir.54

Bu uzun alıntıyı aktarmamızın nedeni, 18. yüzyılda

ortaya çıkan masonik örgütlenmenin nasıl bir atmosfer-

de geliştiğine, kişileri nasıl etkilediğine dair iyi bir fikir

vermesidir. Masonluk, gizemli, merak uyandırıcı, cezbe-

dici bir örgüt olarak ortaya çıkmış, üye olan kişilerde,

toplumun genel inançlarına aykırı davranmanın getirdiği

bir tür psikolojik tatmin meydana getirmiştir. Masonik

ayinlerin temel özelliği ise, az önceki alıntıda da vurgu-

landığı gibi, İlahi dinlerin sembol ve kavramları yerine

pagan sembol ve kavramları yüceltmesidir. Böylece, sa-

dece sembolizm yoluyla dahi, masonluğa giren kişiler

Hıristiyanlığı terk ederek paganlaşmışlardır.

Ancak masonluk sadece garip ayinler düzenlemekle

kalmamış, Avrupa'yı İlahi dinlerden uzaklaştırıp pagan

bir kültüre sürüklemek için siyasi bir strateji de izlemiş-

tir. Bu bölümde Avrupa tarihinin bazı önemli kilometre

taşlarına ülke ülke bakacak ve bu aşamalarda masonlu-

ğun dine karşı yürüttüğü söz konusu savaşın izlerini

araştıracağız. İlk bakmamız gereken ülke, Fransa'dır.
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FFrraannssaa''ddaa  DDiinn  KKaarrflfl››tt››  MMüüccaaddeellee

Fransız Devrimi'nde masonların oynadığı büyük rolü

daha önceki çalışmalarımızda incelemiştik. Aydınlanma

filozoflarının çok büyük bir bölümü, özellikle de din

aleyhtarı görüşleri en keskin olanlar, masondular. Fran-

sız Devrimi'ni hazırlayan ve ona öncülük eden Jakoben-

ler de yine locaların üyeleriydiler.55

Devrimin içinde masonların oynadığı rol, Comte

Cagliostro adlı bir "ajan-provokatör" tarafından henüz o

yıllarda itiraf edilmişti. Cagliostro 1789'da Engizisyon ta-

rafından tutuklanmış ve sorgu sırasında önemli itiraflarda

bulunmuştu. Anlattıklarının başında, masonların tüm Av-

rupa'da zincirleme bir devrim yapma planları geliyordu.

Masonların asıl amacının ise, Papalığı yok etmek olduğu-

nu ya da Papalığın ele geçirilmesinin hedeflendiğini açıkla-

mıştı. Cagliostro'nun itirafları arasında, uluslararası Yahu-

di bankerlerin tüm bu devrimci faaliyetleri finansal yön-

den desteklediği, Fransız Devrimi'nde de yine Yahudi

kaynaklı paraların önemli rol oynadığı da yer alıyordu.56

Nitekim Fransız Devrimi, tam anlamıyla bir "din kar-

şıtı devrim" oldu. Devrimciler aristokrasinin yanında din

adamlarına karşı da büyük bir tasviyeye giriştiler. Çok

sayıda din adamı öldürüldü, dini kurumlar ortadan kaldı-

rıldı, ibadethaneler tahrip edildi. Hatta Jakobenler, Hı-

ristiyanlığı tamamen ortadan kaldırmak ve yerine "akıl

dini" adını verdikleri pagan bir inanç yerleştirmek için

uğraşmışlardı. Ancak bir zaman sonra devrim onların da

kontrolünden çıktı ve Fransa tam bir kaosa sürüklendi.

Masonluğun bu ülkedeki misyonu devrimle birlikte

bitmedi. Devrimin ardından doğan karmaşa, sonunda

Napoleon'un iktidarı ele geçirmesiyle istikrara kavuştu.
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Ancak bu dönem de uzun sürmedi, Napoleon'un tüm

Avrupa'ya hükmetme hırsı, iktidarının sonunu getirdi.

Bundan sonra da Fransa'da istikrar ve monarşi yanlıları

ile devrimciler arasındaki çatışma sürdü. 1830'da ve

1848'de ve 1871'de üç ayrı devrim daha yaşandı.

1848'de "İkinci Cumhuriyet", 1871'de ise "Üçüncü

Cumhuriyet" kuruldu.

Bu çalkantılı dönemin içinde masonlar her zaman

son derece aktif oldular. En büyük hedefleri ise, kiliseyi

ve dini inançları zayıflatmak, dini değer ve kuralların top-

lum üzerindeki etkisini yok etmek, dini eğitimi ortadan

kaldırmaktı. Masonluk, "antiklerikelizm" (kilise düşman-

lığı) olarak bilinen sosyal ve siyasi hareketin karargahı gi-

bi işlev gördü.

The Catholic Encyclopedia, "Grand Orient" olarak

bilinen Fransız masonluğunun bu din karşıtı misyonu

hakkında önemli bilgiler vermektedir: 

Grand Orient'in resmi bülten ve el kitabında bulunan

Fransız masonluğunun resmi dökümanları, Fransız Parla-

mentosu'na geçmiş Kilise karşıtı tüm kanunların Mason

localarına önceden geçirildiğini ve Grand Orient'in yöne-

timi altında uygulandığını ispatlamaktadır. Ki burada açık-

ça ifade edilen amaç, Fransa'daki herşeyi kontrol altına al-

maktır. 1903 Kongresi'nde resmi konuşmacı olan vekil

Massé, 1898 Kongresi'ndeki konuşmasını şöyle anlatıyor: 

''Masonluğun en önemli görevi politik ve laik müca-

delelere her gün daha fazla müdahale etmektir... Kilise

karşıtı mücadeledeki başarı büyük ölçüde masonluk sa-

yesindedir. Masonluğun ruhu, programları, yöntemleri

galip gelmiştir. Eğer (Kilise karşıtı) blok kurulduysa, bu

masonluk ve localarda öğretilen disiplinin sonucudur...

Eğer işimizi bitirmek istiyorsak, ki henüz bitmemiştir,
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tetikte olmalıyız ve karşılıklı güvene sahip olmalıyız. Bu

iş, yani kiliseye karşı mücadele, biliyorsunuz ki halen

sürmektedir. Cumhuriyet, kendisini dini kurumlardan

kurtarmalı ve bunun için onları güçlü bir darbeyle sü-

pürmelidir. Yarım yaptırımlar her yerde tehlikelidir,

karşımızdakiler tek bir darbeyle ezilmelidir.57

The Catholic Encyclopedia, Fransız masonluğunun

dine karşı verdiği savaşı anlatmayı şöyle sürdürmektedir:

Gerçekte 1877'den itibaren Fransa'da uygulamaya ko-

nan; e¤itimin dinden soyutlanmas›, özel H›ristiyan okul-

lar›na ve hay›r derneklerine karfl› yapt›r›mlar, dini ku-

rumlar›n kapat›lmas›, Kilisenin mallar›na el konmas› gibi

"kilise karfl›t›" tüm Masonik reformlar, sadece Fransa'da

de¤il, tüm dünyada 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 Cumhuri-

yetin kurulaca¤› bir ça¤›n bafllang›c›n› kutlamak e¤ilimin-

dedir. Grand Orient'in Büyük Üstad› Senator Delpech,

20 Eylül 1902'deki konuflmas›nda flöyle demektedir:

"Celileli'nin zaferi 20 yüzy›l sürdü, ama flimdi ölüm za-

man› geldi... Masonik Birli¤in kuruldu¤u günden, Celileli

efsanesinin üzerine kurulmufl olan Roma Kilisesi'nin eri-

mesi de zaten bafllam›flt›."58

Söz konusu masonun "Celileli" derken kast ettiği ki-

şi Hz. İsa'dır. Çünkü Hz. İsa, İncil'e göre Filistin'in Celi-

le (Galile) kentinde doğmuştur ve yine İncil'de Hz. İsa'ya

"Celileli İsa" diye seslenildiği bildirilir. Dolayısıyla ma-

sonların Kilise nefreti, Hz. İsa'ya ve onun şahsında tüm

İlahi dinlere duydukları nefretin bir ifadesidir. 19. yüzyıl-

da inşa ettikleri materyalist, Darwinist ve hümanist kül-
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türle, kendilerince, İlahi dinleri öldürdüklerini ve Hıris-

tiyanlık öncesinde olduğu gibi Avrupa'yı tekrar pagan

yaptıklarını düşünmüşlerdir.

Bu sözlerin söylendiği 1902 yılında, Fransa'da çıkarılan

bir seri kanun, din karşıtlığını ileri boyutlara götürmüştür.

Tam 3000 dini okul kapatılmış, okullarda herhangi bir di-

ni eğitim verilmesi yasaklanmıştır. Pek çok din adamı hap-

sedilmiş, bazıları ülkeden sürgün edilmiş, dindarlar adeta

ikinci sınıf insan uygulaması görmeye başlamıştır. Bu ne-

denle 1904 yılında Vatikan, Fransa ile olan tüm diploma-

tik ilişkilerini kesmiş, ama Fransa'nın tavrında bir değişik-

lik olmamıştır. Ta ki Fransa I. Dünya Savaşı'na girip, Al-

man orduları karşısında yüz binlerce insanını kaybedip,

gururu kırılıp, "maneviyat"ın önemini anlayana dek.

Fransız Devrimi'nden başlayarak 20. yüzyıla kadar

süren din karşıtı savaş, The Catholic Encyclopedia'nın

belirttiği gibi, "önceden mason localarında geçmiş olan

kanunların meclise onaylatılması" ile yürümüş, yani te-

melde Fransız masonluğunun (Grand Orient'in) bir ope-

rasyonu olarak devam etmiştir. Bu gerçek, mason kay-

naklarından açıkça anlaşılmaktadır. Örneğin Türk ma-

sonlarının bir yayınında "Gambetta Birader'in 8 Tem-

muz 1875 günü Clémente Amitié Locası'nda Yaptığı Ko-

nuşmadan" şu alıntı yapılmaktadır:

‹rtica hortla¤› Fransa'y› tehdit ederken, din doktrinleri ve

geri fikirler, modern cemiyetin prensiplerine ve kanunla-

r›na karfl› hücuma geçerken, Fran-masonluk gibi çal›fl-

kan, 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 olmal›y›z ve mücadeleye
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dayanmal›y›z. Befleriyetin nizam ve tekamül idealini te-

essüs ettirmek gayesiyle, afl›lamayacak siperimizi temin

edecek dayan›flmay› kural›m.59

Dikkat edilirse masonik edebiyat sürekli olarak ken-

di fikirlerini "ilericilik" olarak göstermekte, dindarları ise

"gericilikle" itham etmektedir. Oysa burada yapılan bir

kelime oyunudur. Alıntıda "irtica hortlağı" olarak söz

edilen kavram, zaten gerçek dindarların da karşı olduğu

bir olgudur. Ama masonlar bu ifade ile gerçek ve hak di-

ni hedef almakta, insanları dinden uzaklaştırmaya çalış-

maktadırlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki, asıl olarak ma-

sonluğun savunduğu materyalist-hümanist felsefe, Eski

Mısır, Eski Yunan gibi pagan medeniyetlerden miras kal-

mış oldukça batıl ve "geri" bir düşüncedir. 

Dolayısıyla masonların "ilericilik-gericilik" söylemi-

nin hiçbir gerçekçi temeli yoktur. Gerçekte böyle bir

temel de olamaz, çünkü masonlar ile dindarlar arasında-

ki çelişki, her ikisi de tarihin en eski devirlerden bu ya-

na var olan iki fikrin arasındaki çelişkinin bir tekrarından

başka bir şey değildir. Bu iki fikirden birincisi, insanın

Allah'ın dilemesiyle yaratılmış ve O'na ibadet etmekle

sorumlu bir varlık olduğunu beyan eden dindir, ki doğ-

ru olan da budur. Diğeri ise, insanın yaratılmadığını, ba-

şıboş olduğunu ve hayatının da bir amacı bulunmadığı

öne süren inkarcı düşüncedir. Bu gerçek anlaşıldığında,

gericilik-ilericilik gibi yüzeysel kavramların pek bir mana

taşımadığı da görülür. 

Masonların "ilerleme" kavramını kullanarak gerçekte

dini yok etmek istedikleri, The Catholic Encyclopedia

tarafından şöyle açıklanıyor:

Aşağıdakiler (masonluk tarafından kullanılan) en

önemli yöntemler olarak sayılabilir: 
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Aç›k bir bask› politikas›yla veya Devlet ve Kilise aras›n-

daki ayr›m ad› alt›ndaki daha ikiyüzlü sistemi kullana-

rak, Kilisenin ve dinin tüm sosyal etkisini yok etmek... Ki-

liseyi, tüm gerçek dini, yani insanüstü bir kaynaktan ge-

len dini ortadan kald›r›p, bunun yerine "insanl›k" gibi so-

yut kültler yerlefltirmek... Ayn› flekilde "dinler aras›nda

ay›r›m yapmamak" slogan› alt›nda, tüm özel ve kamusal

hayat›, en baflta da toplumsal yönlendirim ve e¤itimi se-

külerlefltirmek. 

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, anti-H›ristiyan, ateist,

pozitivist veya agnostiktir. 

(Grand Orient'e göre) çocuklar›n düflünce özgürlü¤ü ve

vicdan› tamamen ve sistematik olarak okulda flekillendi-

rilmeli ve mümkün oldu¤unca Kilisenin ve din adamlar›-

n›n hatta kendi ailelerinin bile etkisinden ç›kar›lmal›, bu-

nun için gerekirse fiziksel ve manevi yapt›r›mlar kullan›l-

mal›d›r. Grand Orient grubu, bunu, nihai hedefi olan ev-

rensel sosyal cumhuriyetin kurulmas›... için asla vazgeçi-

lemez ve yan›lmaz bir yol olarak görmektedir.61

Görüldüğü gibi masonluk, "sosyal yaşamın özgürleş-

mesi" adı altında, toplumun tamamen dinsizleştirilmesine

yönelik bir program yürütmüştür ve hala da yürütmekte-

dir. Bunun, her vatandaşın dini inancına saygı duyan, bu

inancın özgürce yaşanması için fırsatlar sağlayan demok-

ratik laiklik modeli ile karıştırılmaması gerekir. Söz konu-

su demokrat laiklik modeli, dindar olan veya olmayan her

bireyin veya grubun özgürlüğünü güvence altına almakta-

dır. Oysa masonluğun amaçladığı "sekülarizasyon", toplu-
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mun ve bireylerin zihninden dinin tamamen çıkarılmasını

ve bu amaçla dindarlara baskı yapılmasını hedefleyen bir

kitlesel beyin yıkama programıdır. 

Masonluk içinde bulunduğu her ülkede, o ülkenin

kültürüne ve şartlarına uygun biçimde bu programı yü-

rütmeye çalışmıştır. 

Bu ülkelerden biri, Almanya'dır.

AAllmmaannyyaa''ddaa  DDiinn  KKaarrflfl››tt››  KKaammppaannyyaa::  

""KKuullttuurrkkaammppff""

Bundan 150 yıl önce Avrupa'da Almanya diye bir ül-

ke yoktu. Bugünkü Almanya'nın topraklarında pek çok

prenslik hüküm sürüyordu. Bunların en büyüğü ise, bu-

günkü Almanya'nın doğu kısmını ve Polonya'nın büyük

bölümünü kaplayan Prusya idi. Prusya 1860'larda diğer

Alman devletçiklerini kendine katmaya başladı ve

1871'de Birleşik Alman İmparatorluğu'nu kurdu. Bu ye-

ni devletin hakimi ise Prusya Başbakanı ve Almanya Şan-

sölyesi Otto von Bismarck'tı. 

Bismarck özellikle dış politika yönünde başarılı bir

devlet adamıydı. Ama iç politikada aynı başarıyı göstere-

meyecekti. Bunun nedenlerinde biri, "Ulusal Liberaller"

olarak bilinen ve aynı Fransa'daki "antiklerikler" gibi din

aleyhtarı bir politikayı savunan "aydınlar" zümresiydi.

Ulusal Liberaller Almanya'nın birliğinin sağlamlaşması

için, halkın diğer tüm aidiyet duygularından kurtarılması

gerektiğini düşünüyorlar, buna en büyük engel olarak da

nüfusun üçte birini oluşturan Katoliklerin Papa'ya olan

bağlılığını gösteriyorlardı. Ulusal Liberaller'in teşvikiyle

Bismarck, ülkesindeki Katoliklere karşı bir kampanya

başlattı. "Kulturkampf", yani "kültürsavaşı" olarak anılan
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bu kampanya, "Almanların zihinlerini kontrol etme mü-

cadelesi" olarak da tarif ediliyordu.60

Kulturkampf sırasında Almanya'nın özellikle güneyin-

de yaşayan Katolikler önemli baskılarla karşılaştılar. 

1872 yılında çıkarılan bir yasa ile ülkedeki tüm Cizvit

rahipleri bir gecede sürüldü ve sahip oldukları kurumla-

ra el kondu. 1873 yılında çıkarılan "Mayıs yasaları" ile,

devlet hizmetinde çalışan tüm rahipler işten atıldı, evlilik

ve eğitim konularında Kilisenin herhangi bir uygulamada

bulunması yasaklandı ve Kiliselerdeki vaazlara sınırlan-

dırmalar getirildi. Bazı başpiskoposlar tutuklandı, tam

1300 kilise rahipsiz kaldı.

Ama tüm bu uygulamalar ülkedeki Katoliklerin yöne-

time daha fazla tepki duymasına neden olunca, Kultur-

kampf da yumuşatıldı. Bismarck, kendisini bu kampanya-

ya sürükleyen "Ulusal Liberaller"in telkinlerini göz ardı

ederek Kulturkampf'ı aşama aşama geri çekti ve sonun-

da da tamamen lağvetti. Tüm bu kampanyanın sonucu,

Almanya'daki dindar Katoliklere baskı yapılması ve ülke-

nin toplumsal huzurunun bozulmasından başka bir şey

olmadı. Bugün çoğu tarihçinin kabul ettiği gibi, Kultur-

kampf, Almanya'nın toplumsal huzurunu parçalayan bir

"fiyasko"ydu. Dahası Kulturkampf dalgası, Almanya'dan

sonra Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda gibi ülkelere

de sıçradı ve bu ülkelerde de büyük bir toplumsal gerili-

me neden oldu.

İşin ilginç yanı, Bismarck'ı bu politikaya sürükleyen

"aydınlar" zümresinin masonik kimliğiydi. The Catholic

Encyclopedia, bu konuda şunları yazıyor:

Masonlar kuflkusuz Prusya'n›n Almanya'n›n lider devleti

haline gelmesini sa¤layan hareketin ilerlemesini sa¤lad›-
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lar, Prusya'y› "dini tutuculu¤a", "ba¤nazl›¤a" ve "Papa

bask›s›na" karfl› "modern evrimin temsilcisi ve koruyucu-

su" olarak kabul ediyorlard›. Ayn› zamanda Kultur-

kampf'› da onlar bafllatt›lar. Bu çat›flman›n en önde ge-

len ajitatörü, ünlü bir hukuki dan›flman ve mason olan

Büyük Üstad Bluntschli idi. Bluntschli ayn› zamanda ‹s-

viçre'deki Kulturkampf'› da k›flk›rtt›... Alman masonlar›,

ulusun tüm yaflam›nda Masonik prensiplere uygun ve

büyük bir etki elde etmek için yorulmak bilmeyen çaba-

lar ortaya koydular, ve böylece daimi ve sessiz bir "Kul-

turkampf"› ayakta tuttular. Kulland›klar› temel araçlar,

halk kütüphaneleri, konferanslar, benzer dernek ve ku-

rumlar üzerindeki etkileri, gerekti¤inde yeni kurumlar›n

oluflturulmas› olarak say›labilir; bu yollarda masonik ruh

tüm ulusa yay›lm›flt›r. 62

Yani Kulturkampf Bismarck tarafından resmen dur-

durulmasına rağmen masonlar tarafından fiilen sürdürül-

müş, bu amaçla topluma yönelik din karşıtı bir propa-

ganda daimi olarak devam ettirilmiştir. Alman toplumu-

nu dinden uzaklaştırmak için yürütülen bu savaşın en acı

meyveleri ise 1920'lerde ortaya çıkmıştır: Alman mille-

tini Hıristiyanlık öncesi pagan kültürüne döndürmeyi

hedefleyen Naziler giderek güçlenmiş ve 1933 yılında ik-

tidarı ele geçirmişlerdir. Naziler'in en önemli icraatların-

dan biri ise, dini otoritelere karşı ikinci bir "Kultur-

kampf" başlatmak olmuştur. Amerikalı yorumcu Elbrid-

ge Colby, "Nazilerin Katolik Kilisesi'ne karşı yeni bir

Kulturkampf başlatarak rahipleri hapsettiklerini veya gö-

revden aldıklarını ve 1870'lerdeki ilk Kulturkampf'dan

daha da ileri giderek Protestan kiliselerine de baskı yap-

tıklarını" belirtmektedir.63
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Kısacası Alman masonlarının başlattığı "toplumu din-

den uzaklaştırma" hareketi, tarihin en kanlı diktatörlük-

lerinden biri olan Nazi İmparatorluğu'nun yolunu açmış,

dünya bu yüzden 55 milyon insanın hayatına mal olan II.

Dünya Savaşı'na sürüklenmiştir. 

‹‹ttaallyyaa''ddaa  DDiinn  KKaarrflfl››tt››  MMüüccaaddeellee

Masonluğun din karşıtı faaliyetinin belirgin olduğu

bir diğer ülke ise İtalya idi.

İtalya toprakları üzerinde, 1870 yılına dek, çok sayı-

da küçük devlet vardı. Feodalizm döneminin kalıntıları

sayılabilecek olan bu küçük devletlerin en önemlilerin-

den biri ise, merkezi Roma'da bulunan ve Orta İtalya'nın

büyük bölümünü kontrol eden Papa Devleti idi. Fransız

masonluğunun bir uzantısı olarak kurulan ve 19. yüzyılın

başından itibaren İtalya'da etkin olan masonlar ise, Papa

Devleti'ni yıkmak ve İtalya'nın genelinde Kilise otoritesi-

ni yok etmek için uğraştılar. The Roman Catholic

Church and the Craft (Roma Katolik Kilisesi ve Mason-

luk) adlı kitabın yazarı, üstad mason Alec Mellor'a göre,

"19. yüzyılın ortasından sonra İtalyan siyasetinin bir nu-

maralı faaliyeti olan Papa'yla mücadele, doğrudan localar

tarafından yönetildi".

Masonluk, İtalya'daki din karşıtı mücadelesine kendi

kontrolü altında kurulan bir başka gizli dernek aracılığıy-

la başladı. Derneğin adı "Karbonari"ydi. 

İlk kez 19. yüzyıl başında Napoli'de faaliyeti duyulan

bu derneğin ismi "kömür işçileri"nden geliyordu. Ma-

sonların "duvar işçiliği" kavramını kullanmaları ve sem-

bollerle ifade etmeleri gibi, Karbonari derneği de kömür

işçiliği kavramını benimsemişti. Ama derneğin bundan
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daha farklı amaçları vardı kuşkusuz. Dernek üyeleri, ön-

ce İtalya'da ardından da Fransa'da siyasi bir program yü-

rütmeyi, Kilise etkisini yok etmeyi, yeni bir yönetim

kurmayı ve tüm toplumsal kurumları sekülerleştirmeyi

hedefliyordu. 

Masonluğun Karbonari ile bağlantısı ise aşikardı. Ma-

sonlar Karbonari derneklerine otomatik olarak üye olu-

yor, hem de derneğe girdikleri anda "üstad" derecesi

kazanıyorlardı. (Oysa diğer Karbonari üyelerinin bu de-

receye gelmesi uzun bir süreçten sonra mümkün olu-

yordu.) Nitekim Consalvi ve Pacca adlı iki kardinal, 15

Ağustos 1814'de yayınladıkları Kilise bildirisiyle, Mason-

luk ve Karbonari'yi birlikte hedef alıp, sosyo-politik ka-

rışıklık ve din düşmanlığı organize etmekle suçladı. 

Karbonari üyelerinin düzenledikleri siyasi cinayetler

ve silahlı ayaklanmalar ise bu suçlamayı haklı çıkaracak

nitelikteydi. 25 Haziran 1817'de Macerate bölgesinde çı-

kan silahlı ayaklanma, Karbonari tarafından örgütlenmiş-

ti. Ama Papa Devleti'nin güvenlik güçleri tarafından bas-

tırıldı. Karbonari, 1820'de İspanya'da ve Napoli'de,

1821'de ise Piyemonte'deki Kilise ve düzen karşıtı dev-

rimci ayaklanmaların da organizatörüydü. 

Karbonari'nin masonlar tarafından kurulmuş ve ma-

sonluk paralelinde faaliyet göstermiş devrimci bir örgüt

olduğu, ansiklopedik kaynaklar tarafından dahi kabul

edilen bir gerçektir. Örgüt, Fransa'da 1830'daki Tem-

muz Devrimi'nden sonra zayıflamış ve giderek kaybol-

muştur. İtalya'da ise Guiseppe Mazzini adlı bir devrimci-

nin kurduğu "Genç İtalya" örgütü ile birleşmiştir. 

Mazzini, uzun yıllar boyu Papa Devleti'ne ve Kiliseye

karşı yürüttüğü mücadele ile sonunda İtalyan Birliği'ni

kuracak olan yüksek dereceli bir masondur. Ateist oldu-
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ğu bilinmektedir. Kendisine destek olan diğer iki ünlü

masonla, yani Guiseppe Garibaldi ve Count di Cavour'la

birlikte, 1870 yılında İtalyan Birliği'ni kurmuş ve Papa

Devleti'ni bugünkü Vatikan'ın sınırlarına sıkıştırmıştır. O

tarihten sonra da İtalya, Mussolini'nin 1920'lerdeki faşist

diktasına zemin hazırlayacak bir "dinden uzaklaşma" sü-

recine girmiştir.

Kısacası Mazzini, Garibaldi ve Cavour'un, Avrupa'da-

ki din karşıtı mücadelede önemli bir görev üstlenen üç

önemli lider olduğunu söyleyebiliriz. Mazzini, sadece si-

yasi bir lider olarak değil, aynı zamanda bir ideolog ola-

rak da din karşıtı savaşta rol oynamıştır. Ortaya attığı

"her ulusa bir devlet" sloganı, Avusturya-Macaristan ve

Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu imparatorlukların

yıkılmasına sebebiyet verecek olan azınlık isyanlarının

ateşleyicisi olmuştur. Mazzini'nin bu sloganı, insanları

"din kardeşliği" düşüncesinden uzaklaştırarak, soy nede-

niyle birbirleriyle çatışmaya iten, "öfkeli soy koruyuculu-

ğu"na (Fetih Suresi, 26) sürükleyen bir çağrıdır.

Bu çağrının sahiplerinin birer mason, hem de çok

üst düzey birer mason olması kuşkusuz anlamlı bir tab-

lodur. 10.000 Famous Freemasons (10.000 Ünlü Ma-

son) adlı loca yayınında bildirildiğine göre, Mazzini uzun

yıllar süren masonik yükselişinin ardından, 1867'de İtal-

yan Grand Orient Büyük Üstadı seçilmiştir. 1949'da Ro-

ma'ya dikilen Mazzini heykelinin açılışında yer alan 3.000

mason da bu büyük üstadlarını minnetle anmıştır. Maz-

zini'nin sağ kolu olan Garibaldi ise, 33. dereceye 1863'te

İtalya Süprem Konseyi'nde ulaşmış, 1864'de ise İtalya

Büyük Üstadı seçilmiş bir masondur. Amerika'da da bu

büyük üstadın anısına, New York "vadi"sine 542. numa-

rayla bağlı "Garibaldi" adlı bir loca bulunmaktadır. 

90



2200..  YYüüzzyy››ll  MMaassoonnlluu¤¤uu::  

SSeessssiizz  vvee  DDeerriinnddeenn

Dikkat edilirse buraya kadar incelediğimiz Fransa,

Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyet-

ler, masonluğun amacının bir "düzen değişikliği" olduğu-

nu açıkça göstermektedir. Masonluk, dini kurumların,

dini inançların ortadan kaldırıldığı bir "yeni düzen" kur-

mayı hedeflemiş, bu amaçla da dine uyumlu olan monar-

şileri yıkmaya çalışmıştır. Pek çok Avrupa ülkesinde ma-

sonluk, din karşıtlarının buluşma yeri olmuş, bu buluşma

yeri çok kez darbe, ayaklanma, suikast gibi kararların

alındığı merkezlere dönüşmüştür. 1789'daki Büyük

Fransız Devrimi'nden 20. yüzyıla kadar uzanan süreç

içinde irili ufaklı pek çok devrim, darbe girişimi, ayaklan-

ma, siyasi komplo veya din karşıtı siyasetin ardında ma-

sonluğun etkisi vardır. 

İngiliz tarihçi Michael Howard'a göre, mason locala-

rı 19. yüzyılın ikinci yarısında çabalarını Avrupa'da kalan

iki önemli imparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Rus

İmparatorluklarını yıkmak için yoğunlaştırmışlar ve bu

amaçlarına I. Dünya Savaşı ile ulaşabilmişlerdir. 

Bir diğer deyişle, masonluk "mevcut düzeni yıkmak"

hedefine 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde ulaşmıştır. 

Dolayısıyla da 20. yüzyıl, artık masonluk için bir "dü-

zen yıkma" yüzyılı olmamıştır. Önünde engel kalmadığı-

nı düşünen masonluk, siyasi komplolarla, devrim hazır-

lıklarıyla, ayaklanma kışkırtmalarıyla uğraşmaktan ziyade,

artık kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu seçmiş-

tir. Masonluğun, materyalizm, hümanizm ve evrimcilik

kavramlarıyla özetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat,

medya, edebiyat, müzik ve her türlü popüler kültür ara-
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cıyla kitlelere yayılmıştır. Masonluk bu propaganda so-

nucunda, ani bir devrimle değil, uzun vadede İlahi dinle-

ri ortadan kaldırarak tüm insanlığı kendi felsefesi içinde

aşama aşama birleştirmek istemektedir. 

Amerikalı bir mason, masonluğun bu yöntemini şöy-

le özetler: "Masonluk çalışmasını sessiz bir şekilde yürü-

tür. Fakat bu çalışma, okyanusa doğru sessiz bir şekilde

vuran derin bir nehrin işleyişi gibidir."64

ABD'nin Georgia eyaletinin "Büyük Üstad" dereceli

masonların biri olan J. W. Taylor ise, aynı konuda şu il-

ginç yorumu yapmaktadır:

Eski kavramlar›n terk edilmesi ve yerine yenilerinin yer-

lefltirilmesi, her zaman dünyan›n ilk olarak dikkatini çe-

ken alg›lanabilir sebeplerden kaynaklanmaz, daha çok

insanlar›n zihninde uzun y›llard›r ifllev gören prensiplerin

bir toplam›d›r. Ancak son anda uygun flartlar oluflur ve

elveriflli bir çevre meydana gelir, o zaman gizli olan ger-

çek hayata aktar›l›r... böylece her insan› büyük bir ortak

hedefe do¤ru teflvik eder ve büyük hedeflere varmak için

tüm uluslar› sanki hepsi birer insan gibi hareket ettirir. ‹fl-

te masonluk kurumunun, dünyadaki insano¤lu üzerinde-

ki 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; masonlu¤un

eserlerini görenler bu eserlere karfl› hayrete düflerler,

ama kayna¤›n›n ne oldu¤unu bilip söyleyemezler.65

Chicago Büyük Locası'nın yayınladığı Voice dergisine

göre ise, "Masonluk sessiz bir şekilde, fakat kesinlikle ve

sürekli olarak insan toplumunun harcını inşa etmekte-

dir".66 Söz konusu "harç inşası", masonik felsefenin te-
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melleri olan materyalizm, hümanizm ve Darwinizm'in

topluma empoze edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Masonluğun bu sessiz ve derinden işleyen stratejisi-

nin en büyük özelliği, bu stratejide görev alan masonla-

rın, bunu masonluk adına yaptıklarını hemen hiçbir za-

man açıklamamalarıdır. Farklı kimliklerle, farklı sıfatlarla,

farklı makamlarda görev yapar, ama masonluk aracılığıy-

la benimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze

ederler. Türk localarının büyük üstadlarından Halil Mül-

küs, yıllar önce kendisiyle yapılan bir röportajda, bu ger-

çeği şöyle açıklamıştır:

Masonluk, masonluk olarak ortaya ç›k›p hiçbir fley yap-

maz. Masonluk bireyleri yönlendirir, burada yetiflen bi-

reyler, zikir talimi üretimine kat›lan Masonlar d›fl alem-

de bulunduklar› yerlerde, çeflitli seviyelerdeki meslekler-

dedirler. Bunlar üniversitelerdedirler, rektördürler, bunlar

profesördürler, bunlar devlet adam›d›rlar, bakand›rlar,

doktordurlar, hastane baflhekimidirler, avukatt›rlar, vs.

Bulunduklar› yerlerde bu masonlu¤un talim etti¤i fikirle-

ri yayg›n bir biçimde topluma aktarma gayreti içinde

olurlar.67

Oysa masonluğun büyük bir ısrarla "talim ettiği ve

topluma aktarma gayreti içinde olduğu" bu fikirler, ön-

ceki bölümlerde incelediğimiz gibi birer aldatmacadan

başka bir şey değildir. Masonluk, Eski Mısır, Eski Yunan,

Kabala gibi pagan kültürlerin hurafelerinden kaynak bu-

lan felsefesini, "akıl ve bilim" ambalajı ile süsleyip "talim

ettiği ve topluma aktarma gayreti içinde olduğu" sürece,

hem kendisini hem de insanlığı aldatmaktadır. 

Globalleşme çağında "Global Masonluk"un işlevi

budur. 
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Bu aldanışın sonuçları ise çok acıdır. Masonluğun 18.

ve 19. yüzyıl boyunca sürdürdüğü "kitleleri dinsizleştir-

me" programı, ırkçılık, faşizm, komünizm gibi kan dökü-

cü ideolojilerin doğmasına neden olmuştur. Sosyal Dar-

winizm'in yayılması, insanları "çatışmak için yaşayan hay-

vanlara" dönüştürmüş, bunun kanlı sonuçları 19. yüzyı-

lın ikinci yarısında ve 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. I.

Dünya Savaşı, Darwinist telkinler sonucunda savaşı ve

kan dökmeyi "biyolojik bir gereklilik" olarak gören Av-

rupa liderlerinin eseridir. Bu savaşta 10 milyon insan bir

hiç uğruna ölüme gönderilmiştir. Ardından gelen II.

Dünya Savaşı, yine masonluğun attığı dinsizlik tohumla-

rının ürünleri olan faşizm ve komünizm gibi totaliter

ideolojilerin eseridir ve tam 55 milyon insanı yok etmiş-

tir. 20. yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanına acı ve-

ren savaş, çatışma, zulüm, adaletsizlik, sömürü, açlık, ah-

laki dejenerasyon gibi belalar, temelde dinsiz felsefe ve

ideolojilerin ürünüdür. (Ayrıntılı bilgi bkz. Harun Yahya,

Darwinizm'in İnsanlığa Getirdiği Belalar, 2000)

Kısacası masonluğun felsefesi çok acı meyveler ver-

miştir. Başka türlü olması da düşünülemez, çünkü bu İla-

hi bir kuraldır. Tarihte, Allah'ın dinini reddederek atala-

rının dinini, geleneksel hurafelerini tercih eden tüm pa-

gan kavimler, kendilerini helaka sürüklemişlerdir. Bu pa-

ganların çağdaş temsilcisi olan masonluk ise, kendisiyle

birlikte tüm dünyayı helaka doğru sürüklemektedir. 

Ve işte bu nedenle, insanlığı bu felaketten korumak,

Bediüzzaman'ın ifadesiyle "maddiyun ve tabiyyun taunu-

nun" (maddecilik ve tabiatçılık hastalığının) telkinlerini

kırmak ve bu yolla kitlelerin imanını kurtarmak gerek-

mektedir.
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Masonluk son iki yüzyıldır insanların en çok merak

ettiği konulardan biri olmuştur. Örgütün kendi içine ka-

palı, ketum ve mistik atmosferi doğal olarak ilgi çekmiş-

tir. Bu ilgiyle birlikte masonluğa karşı bir antipati de

doğmuş, masonlar kendilerini "zararsız bir hayır kuru-

mu" olarak göstermeye çalışırken, bir yandan da örgüt

hakkında birtakım gerçek dışı senaryolar içeren fanatik

bir "mason aleyhtarlığı" gelişmiştir. 

Oysa masonluk gerçeği karşısında yapılması gereken

şey, gözü kapalı bir "mason aleyhtarlığı" sergilemek de-

ğil, bu örgütün inandığı ve insanlığa empoze ettiği çarpık

felsefeyi deşifre etmek ve çürütmektir. 

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, bu felse-

fenin deşifre edilmesi ve çürütülmesi görevinin ana hat-

larını, tek bir paragrafla şöyle açıklamaktadır:

Materyalist, maddeci felsefesinden ç›kan nemrudca bir

fikir ak›m›, ahir zamanda materyalist felsefe arac›l›¤› ile

yay›larak kuvvet bulur, Uluhiyeti inkar edecek bir dere-

ceye gelir... Bir sine¤e ma¤lup olan ve bir sine¤in kana-

d›n› bile yaratmaktan aciz bir insan›n ilahl›k iddias›nda

bulunmas›n›n ne derece ahmakça bir maskaral›k oldu¤u

malumdur.68

Yani ahir zamanda ortaya çıkan materyalist bir fikir

akımı Allah'ı inkar etme derecesine gelecektir. Buna

karşılık ise, bunun ne kadar "ahmakça bir maskaralık" ol-

duğu, Allah'ın Kuran'da dikkat çektiği iman delillerini

gözler önüne sererek anlatılmalıdır.



İşte "masonluğa karşı mücadele"nin yolu ve yöntemi

budur. Önemli olan, masonluğun felsefesini çürütmek

ve yenmektir. Sessiz ve derinden yürütülen bir kitle

propagandası ile insanları imandan ve dinden uzaklaş-

tıran materyalist, hümanist ve Darwinist hurafelere

sürükleyen örgütün fikri etkisini yıkmak, akışı ters yöne

çevirmek ve insanlara Allah'ın varlığını, birliğini ve dinin

hakikatini anlatmak gerekmektedir. Ve bu işte, en az

masonlar kadar kararlı, sabırlı ve planlı olmak şarttır. 

Aslında bu, "masonluğa karşı mücadele" de sayılmaz;

çünkü bizzat masonları da kurtarmayı hedeflemektedir.

Çünkü onlar da aldatılmış durumdadırlar. Kuran'da in-

karcı Ad ve Semud kavmi için verilen "Yaptıklarını

şeytan süsleyip-çekici kıldı, böylece onları yoldan

alıkoydu. Oysa onlar görebilen kimselerdi" (An-

kebut Suresi, 38) hükmü, masonların durumunu da tarif

etmektedir. Amaç, masonlar da dahil olmak üzere tüm

insanlara doğruyu göstermek, onları yanılgılardan kur-

tarmak olmalıdır.

Ahir zamanın bir özelliği ise, bu mücadelenin inanan-

lar açısından kolay oluşudur. Çünkü masonların son iki

yüzyıldır kendi felsefelerinin destekçisi olarak gösterdik-

leri bilim, onların aleyhine dönmüş durumdadır. Gerek

materyalizmin gerekse hümanizmin bilimsel dayanağı

konumundaki evrim teorisi, özellikle 1970'li yıllardan bu

yana büyük bir çöküş içindedir. Fosil kayıtları teorinin

iddialarını açıkça yalanlamakta, canlılığın detaylarını in-

celeyen biyokimya tesadüflerle açıklanamayan muh-

teşem tasarım örnekleri ortaya koymakta, genetik kar-

şılaştırmalar birbirinin atası gibi sunulan canlı türlerinin

gerçekte farklı türler olduğunu göstermektedir. Bilim
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açıkça evrim teorisine başkaldırmaktadır ve bu gerçeğin

artık evrimciler tarafından gizlenebilir bir yanı da kal-

mamıştır. Yapılması gereken şey, bilimin ortaya koyduğu

gerçekleri de kullanarak, materyalist/hümanist felsefenin

geçersizliğini kitlelere anlatmaktır. 

Masonluk, yanlış bir fikri uzun bir zaman boyunca ve

etkili propaganda yöntemleriyle kitlelere kabul ettirebil-

miştir. Doğruyu anlatmak ve kabul ettirmek ise çok da-

ha kolaydır. 

Müslümanlar bu görevi üstlendiklerinde, Allah'ın iz-

niyle, "Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun

beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok

olup gitmiştir" hükmü tecelli edecektir. (Enbiya 

Suresi, 18)

Ve o zaman, 21. yüzyıl, masonların umdukları gibi

"Global Masonluğun" değil, İslam ahlakının yüzyılı

olacaktır.

Sonsöz 97

Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden

başka bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve

hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32)
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