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Özetçe : Bir ön söz olarak çok karmaşık bir dizi olaya rağmen Dünya’nın önceden kadim 

kavimlerce bilinen yörüngesinde gitmekte olduğuna değinildi. 

Çağdaş Masonluk ile 2. Dünya Savaşı arasındaki evre irdelendi. Aydınlanmanın dertlere çare 

olamadığına, Masonluğun çelişkilerine ve bunlara karşı çıkan silik seslere özetle yer verildi. 

Son söz olarak ise herkesin eteğindekini karşılıklı sevgi-saygı içerisinde ortaya koyması ile tam 

aydınlanmanın olasılığına olan umut belirtildi. 

 

6. Çağdaş masonluk-Niçe evresi 

 

6.1 Prolog 

 

Psikoloji, sosyoloji vb. bir pozitif bilim olarak kabul edilmezler çünkü bu alanlarda denetimli 

deney olanağı sağlamak çok zordur; Pavlov koşullu refleks olayı için bir deney düzeneği 

kullanmıştır, Milgram Deneyi keza oldukça yinelenebilirdir ama bir kez uygulanmış olması ikinci 

uygulamayı etkiler niteliklidir [103], [104] 

. 

 
Şekil1. Güncel bir örnek. 

 

Şekil 1’de güncel bir psikolojik ve sosyal olay örneği görülmektedir. Bir polis memuru Rusya’nın 

Türkiye Büyükelçisini öldürmüştür. Olayın hemen ardından bunun açıklanabilmesine yönelik bir.  
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dizi sav yükseklerden bir çığ gibi ortaya inivermiştir. Tatminkar olanını saptamak zordur. 

Yalnız başına dini inanç böyle bir olayı açıklayamaz, sonuçta büyükelçi görevini, hem de gayet 

iyi yapmaktadır ve birey olarak masumdur. Hiçbir din içerisinde bu tür bir insanın bu şekilde 

öldürülmesine onay verir bir dayanak olamaz. 

 

Kişinin Siirt kökenli olması ve Halep’te ola ki öldürülmüş ya da büyük acılar çekmiş yakınlarının 

olması da, bir masuma karşı, öç duygusu ile kolay açıklanamaz. 

Maddi çıkar yani profesyonellik te olayı açıklayamaz, maddiyat sonuçta yaşamayı sürdürebilenin 

kullanabileceği bir olanaktır. 

 

Tüm bu yukarıda sayılanların bir bileşkesinin olayı açıklaması olasıdır, ancak bunun için katilin 

bir yaşam beklentisinin olmaması ek olarak gerekir. Öldüren kişi ise işi ve geliri olan birisidir, bir 

yaşam beklentisinin de olması beklenir. Meğer ki bir nedenle evlenmek ve baba olmak 

durumundan ümitsiz ola. Konu üzerindeki karmaşa kaynakta yansıtılmaktadır [105]. 

 

Yukarıdaki olayın da gösterdiği gibi insan psikolojisi karmaşıktır, milyarlarca insanın psikolojileri, 

psiko-sosyolojisi ve sosyolojisi çok daha karmaşıktır. Böyle bir kitlenin geleceği hakkında 

öngörümde bulunmak olağanüstü zordur. Buna karşın yine de çağdaş yaşam ilkel denilen 

kabilelerin binlerce yıl öncesinden bildikleri bir dizi öngörüm, söz edilen tarihlerle uyumlu olarak 

sürmektedir ve bu üzerinde durulması gerekli bir husustur [Dünyayı Yoneten Guç III/Hopiler].  

 

6.2 18. Ve 19. Yüzyıllar, Masonluk başlangıcı-Niçe evresi 

 

Bu yazı serisi Dünya’yı yöneten gücü aramak amaçlıdır ve bu güç Dünya üzerindeki baskın çekici 

güç, lokomotif, olan gücün saptanmasıyla ancak ortaya konabilir. 18. Yüzyıl başından itibaren bu 

güç, kısıtlı anlamda, Masonluktur savı da yapılabilir. Her ne kadar o bunu yadsısa da. 

 

Tabi bu savın gerekçelendirilmesi de gerekir. Önce neden yadsınılabilir bir sav olduğunu  

belirtmekte yarar vardır ve neden de açıktır: Masonluk bir kitle ismidir, her bireyi bu değirmene 

su taşımamıştır; oldukça aykırı tutum göstermiş üyeleri de vardır. Bu vb.  gerekçelerle Masonluk 

“söz konusu bu insanlar kurumdan aldıkları ilhamlarla bu edimleri düşünmüş ve yapmışlardır ama 

bunlar kuruma mal edilemez” der. Haklıdır. 

 

Olayın ayrıntılı irdelenmesi her masonun neler yaptığının dökümlenmesini gerektirir ve 

olanaksızdır. Yalnızca 1720-1740 yılları arasında önde gelen masonlardan yalnızca bazılarının 

edimlerinin kısmi dökümlenmesi bile 400 sayfalık bir kitaptır [106]. Bu nedenle burada “Gökte ne 

olduysa yerde de o olmaktadır.” ve “Nasıl başladı ise öyle gider.” sözlerinden yola çıkılacak ve 

kısmi dökümlemenin tümün dökümlenmesinin yeterli bir örneği olduğu varsayılacaktır. 

 

Şekil 2’de aktarıldığı üzere Masonluk İngilizlerin milli profillerinin bir kısmı ve kulüp ve 

topluluklarının en genişi ve en etkini olmuştur; kendisinden önceki birlik ve dini tarikatların bir 

düz uzantısı olmayıp kendini bizzat atamış bir iç çekirdek tarafından düzenlenmiştir;  kurum bu iç 

çekirdeğin politik  ve dini görüşlerini ve çok önem verdikleri bilimsel aydınlanmayı açıklamak ve 

yaygınlaştırmak için kullanılmıştır. Kurum, özellikle bilimsel aydınlanma babında o denli etkin 

olmuştur ki görüşleri kamuca hala revaçtadır ve Şekil 3 bunun örneğidir. 

 



 
Şekil 2. Söz edilen kaynağın “özetçe”sinin ilk paragrafı. 

 

 

 
Şekil 3. Aydınlanmanın halk üzerindeki izdüşümü. 

 

Bugün artık açıklıkla görülmektedir ki sevgi aşırıya kaçmış ve sevgiyle boğmak durumuna 

gelmiştir. Bu yazının amacı ise bağcı döğmek değil, üzüm yemektir; amaç kişisel suçlamalar değil, 

bizleri tümüyle bu konuma getiren gizli/saklanmış gücü ortaya çıkarmaya çaba harcamaktır. Nef’i 

dediği üzere “Zülfüne kalsa, perişan eylemezdi dilleri. Anı da tahrik eden bâd-ı sabâdır neylesin”.   

Ola ki bu gizli güç bazı masonlarca bilinmektedir ancak onlar ettikleri yemin gereği bunu 

açıklayamaz konumdadırlar. 

 



 
Şekil 4. Masonluk, göksel sanat. 

 

Şekil 4’deki şiir üst paragrafın savını desteklemekte ve “Masonluk gökten inmedir, bunu mason 

olan görür, olmayan göremez.” demektedir. Bu konuda şunlar söylenebilir: 

1. İngiliz Masonluğunun resmi inancı deizmdir. Tanrı Evren’i yarattı, kuralları 

belirleyerek yarattı ve sonra kendi haline bıraktı demektedir. Bu inanç açıkça şiirle 

çelişkilidir. Tabii Masonluk üyelerinin inancına karışmaz tümcesi ile bu çelişki 

giderilebilir. 

 
Şekil 5. Masonik sır. 



 

2. Bu çelişkinin giderilmesi Şekil 5 ile oldukça zorlaşmaktadır. Böyle bir erek olmadan 

masonluğun varlığını ve tutumunu açıklamak olanaksızdır [107]. 

3. Bu söz konusu çelişki resmi inancı panteizm olan Fransız Masonluğu için de geçerlidir. 

Doğa ne denli doğurgan olursa olsun bir dizi ancak özel yöntemlerle erişilebilir tinsel 

varlığı doğurabilme olasılığı zayıftır. 

Bu durumda bir ahlak okulu olduğunu savlayan söylemleri çelişkili bir kurum eylemleri açısından, 

Şekil 2’de ve ek olarak Şekil 6’da söz edildiği gibi, kısa sürede İngiltere’nin ve Dünya’nın et etkin 

kurumu olmuştur ve bu hemen tüm Dünya yaşayanlarınca da kabullenilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Masonluğun hızlı gelişmesi. 

 

Bu hızlı gelişme ve gördüğü genel kabullenilme, Şekil 7’de aktarıldığı üzere bilimsel aydınlanma 

ve bunun veba (kara ölüm), açlık ve savaş gibi büyük sıkıntılar çekmiş Dünya yaşayanlarına 

sunduğu olanaklar temeli üzerinde olmuştur. 

 



 
Şekil 7. Bilimsel aydınlanmanın etkileri. 

 

O günün ortamında zaten ekonomik sıkıntılara karşı bir umar olamayan dinin beli kırılmış iken 

yine de cılız bir takım çıkışlar gözlenmiştir: 

 Fareli Köyün Kavalcısı (Pied Piper of Hamelin) [108]: Bu öykü gerçekte kökü daha eskiler 

giden, taa  13. Yüzyıl’a uzanan bir öyküdür. Sihir ile fareler, veba yok edilmiş, ancak 

sihirbazın ücreti ödenmeyince … Buradaki özel yorum bu ücretin “insan ruhu” olarak 

algılanmasıdır. 

 Bluebeard (Mavi Sakal) [109]: Eski bir Fransız halk öyküsüdür. 1697 yılında ilk kez yazılı 

hal aldığı aktarılmaktadır. “Dünya bizlere çok meraklı olup da tüm kapıları açmaya 

kalkışmayın.” iletisi veriyor der gibidir. 

 Frankenstein, Çağdaş Promete (Frankenstein, The Modern Prometheus) [110], [111]: 1818 

yılında Mary Shelley tarafından yazılmıştır. 

 Faust[112], [113]: 2 cilt düşünüldüğünde 1832 yılında J. W. von Goethe tarafından 

tamamlanmıştır ve eski versiyonları da vardır. İnsanın maji (büyü) ve bilimler üzerinden 

kendi kaderini eline almasının olanağının irdelenmesi esas konudur. Bizzat kendi de Gül 

Haç kökenli bir mason olan Goethe burada, yazar yorumunca, insan şeytana yenilmez ama 

söz konusu edimlerle bir ütopya da kuramaz, kıyamet kaçınılmazdır demektedir. 
Wikipedia bu ana temayı şu şekilde vermektedir: “Ana temayı ise insanın, inancın gücü ve 

bilimsel anlayışın güvenilirliği arasında yarattığı şüphe oluşturmaktadır. Faust, ben-

merkezci bir şekilde kendini ispatlama ve sosyal bir öğrenme arasındaki mücadelenin 

ortasında kalan, sınırlarını aşarak çaba gösteren bir kişidir.” 

Kısa sürede büyük yol alan aydınlanma ve Masonluk bu arada Yahudilerin de katılımıyla hem 

bilgi dağarcığını genişletmiş hem de, Şekil 8, uluslararası ticarette güç kazanmıştır. Ek olarak bu 

arada Fransız Devrimi yapılmış, çoğu mason olan kendi önderlerini yemiş ve Avrupa savaş üzerine 

savaş yaşamıştır. Büyü de bilim de aranılan huzur ve mutluluğu oluşturabilir olmaktan uzak 

kalmışlardır. Bu bağlamda da, yine Şekil 8’de görülen insan kişiliğinin zayıflıkları gündeme 

gelmeye başlamıştır. 

  



 
 

Şekil 8. Uluslararası ticaret ve insanın pragmatik yönü. 

 

 7. Niçe-Carrel-Hitler evresi 

 

Üstün insan sözcüğünü ilk kez Niçe kullanmamıştır, kavram da sözcük de daha eskidirler [114]. 

Niçe’nin bu kavramı “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı kitabında kullanması onun occult ile ilintisini 

akla getirse de güçlü bir ilgisi saptanamamıştır ve kavramın içi de tam doldurulmamıştır. 

Bu kavram da Masonluk gibi daha çok ekonomik kaygı verici durumdan beslenmiştir. 

Amerika’nın keşfi ve birçok Avrupa ülkesinin sömürgecilikle zenginleşmesi üzerine Büyük 

Frederik zaten Alman halkının tek umarının çok çalışmak ve kaliteli iş yapmak olduğunu 

vurgulamıştır. Bu arada nüfus çok artmış ve öyle çok Alman Amerika’ya göçmüştür ki bugün 

orada nüfus bakımından 1. konumda olanlar Alman kökenlilerdir. 

Savaşlara, göçlere ve aydınlanmaya rağmen refah düzeyinin yoksulluğu ortadan kaldıracak şekilde 

yükselememiş olması kanımızca bu kavramın ortaya çıkış nedenidir. Occult’da  ve dinde söz 

edilen üstün insan daha çok bir değişik yaşam evresine geçişle ilintilidir.  

Hızını daha çok Büyük Frederik’ten alan Almanya ortaya koyduğu sıkı çalışma ile kısa sürede 

üzerinde Güneş’in batmadığı İngiliz imparatorluğuna rakip olmuş ve bu rekabet 1. Dünya Savaşı 

ile sonuçlanmıştır. Mağlup Almanya’ya Frederik düşünceleri yetersiz kalmış ve sonuçta Hitler ve 

düşünceleri + eylemleri ortaya çıkmışlardır [115]. 

Niçe’ye ait içi doldurulamamış üstün insan kavramı daha çok occult ile ilintillilendirilirken, 

Hitler’e ait yiğit insan/ırk (Herrenrasse) kavramı daha çok biyolojiktir ve birincinin temeli üzerine 

inşa edilmiştir ama arada 1912 fizyoloji Nobel’i sahibi Alexis Carrel’i atlamamak gerekir. Carrel 

gelişen teknolojinin gereğince kullanılabilmesi için insan genetiğinin geliştirilmesi fikrini ilk 

aklına getiren bilim insanıdır [116]. 

Hitler’in fikir ve eylemleri ilk aşamada eugenics ve ardından 2, Savaş + Yahudi kırımı ile 

sonlanmışlardır. Savaşın son günlerinde bulunan atom bombası ise bugünün hazırlayıcıları 

arasındaki önemli yerini almıştır. 

 

8. Epilog 

 

Öyle görülüyor ki zor günler önümüzdeler, tüm aydınlanmaya rağmen şaşkınız. 

Dinlerin sayısı neredeyse yıldaki günlerin sayısına eşit. Müslüman olanlarımız örneğin akşam 

namazını acele ile kılıyorlar, düşünmüyorlar ki her meridyen üzerinde ona has bir akşam vakti var. 

Fatiha suresinin yarısı dua, ama tümünde eller havaya açılıyor. Hadi bu bir nebze akılcı olsun, bir 

ölünün ruhu için okunan Fatiha bir hediye, bir dua değil; ama eller yine gökyüzüne açılıyor. Daha 

bunun gibi neler var kim bilir. 

 



 
Şekil 9. Söyler isem sözüm yavaş. 

 



Bilime inanan şaşkın, görüyor ki bir yarım aydınlanma bir çıkmaza sürdü bizi. Mason daha  kendi 

tarihini bilmiyor, zaten erişim derece derece, nerede kaldı ki her biri kaynakta söz edilen düzeyde 

en üst ölçekte aydınlanmaya erişmiş olsun [117]. 

Bir ikinci aydınlanmaya, bir tam aydınlanmaya süratle gereksinim var. Yazar bunun için elinden 

geleni yapmakta, umudu odur ki her birey eteğindekini, Şekil 9 ilkeleri içerisinde, ortaya dökerse 

bu aydınlanma gecikmeyecek. 

 

Son bir yazı ile de kısmetse 2. Dünya Savaşından günümüze olan olayların bu dizide şu ana kadar 

yapılan saptamaları destekleyip desteklemedikleri irdelenecek. 
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