
tu. I. Hakem zamanında (796-822) ŞezQne 
(Sedona. Sidonia) ve Algeciras (ei-CezTretü 'l 
hadra) kadısı olan Abbas b. Nasih el-Mas
mü di bunların önde gelenlerindendir. 
MasmOdeliler ayrıca Portekiz'in güneyin
deki ldanha a Valha, ÜşbQne(Lizbon) Şen
terin (Santarem) ve Kulumriye (Coimbra) 
dahil birçok yeri yurt edinmiştir. 

İdrisiler'in çöküşü üzerine IV. (X.) yüz
yılda müstakil hale gelen MasmOdeliler 
kendi seçtikleri "amgar'' (şeyh) denilen re
isi eri tarafından idare edilmiştir. 449'da 
( 1 057) Sus'taki MasmQdeliler'in desteğini 
alan Murabıtlar Devleti'nin kurucusu Ab
dullah b. Yasin Ağmat'ı ele geçirdi, daha 
sonra Yusuf b. Taşfin 4S4 (1062) yılında 
burayı başşehir yaptı. Sanhaceliler ' le 
MasmQdeliler'in birlikte hareket etmesi
ni sağlayarak bunları Zenate kabilesinin 
boyunduruğundan kurtardı . 

MasmQdeliler. Muvahhid hanedanının 
kurulmasını sağlayan ve bir MasmGde ka
bil esi mensubu olan İbn Tümert'in S 1 S 
(1121) yılındaki isyanına kadar Murabıt
lar'a tabi idi. İbn TGmert. Hezrece ve Hes
küre gibi MasmGde'nin alt kollarını itaat 
altına alıp onlarla birlikte Lemtüneliler'e 
karşı savaştı. Sanhaceliler'in kumandasın
da savaşlara katılan MasmGdeliler, Mu
vahhidler Devleti'nin kurucusu İbn TQ
mert'e büyük destek vererek S 19 ( 1125) 
yılından itibaren Murabıt hakimiyetine 
baş kaldırdılar ve sayı bakımından onlar
dan çok üstün oldukları için müstakil ha
reket etmeye başladılar. Yedi yıl süren sa
vaşın ardından S41'de (1146) Fas şehri
ni, bir yıl sonra da Merakeş'i ve kısa za
manda bütün Mağrib-i Aksa'yı, İspanya'
daki müstakil emirlikleri Murabıtlar'dan 
alan çoğu MasmGde asıllı Muvahhidler. 
S47'de (1152) başlattıkları İfrikıye sefe
rini SS3'te (1158) tamamlayarak tarihte 
ilk defa bütün Mağrib'i tek hakimiyet al
tında topladılar. İspanya'da hıristiyanla
rın "Reconquista" adını verdikleri. Endü
lüs'ü müslümanlardan kurtarma hareke
tinin gecikmesinde etkili oldular. Bu ara
da Thnus'taki Mehdiye ve Erek'in (Alar
cas) hıristiyanlardan geri alınmasını sağ
ladılar. 

Bu kabilenin tarihte rol oynadığı en 
önemli hadise, MasmGde Devleti diye de 
adlandırılan Muvahhid hanedanının ku
ruluşunu sağlamasıdır. Bu sebeple 667'
de ( 1269) Zenate asıllı M eriniler hanedam 
tarafından yıkılıncaya kadar Muvahhid
ler'in tarihi aynı zamanda MasmOdeli
ler'in tarihidir. Ebu Hafs el-Hintati'nin so
yundan gelenlerin kurduğu Hafsi hane
danı da aslında MasmGde kökenlidir. 

Muvahhidler'in 609'da (1212) İkab (Las 
Navas de Tolosa) savaşında ispanya hıristi
yanlarına yenilmesi üzerine MasmGde, 
Mağrib-i Aksa'da bağımsızlığını ilan eden 
Meriniler'in saldırısına uğradı. Atlas dağ
larında yaşayan MasmOdeliler bu idari 
boşluktan istifade ederek müstakil hale 
geldiler. Burada yaşayanlar. kuruluşunda 
faal olarak görev aldıkları Muvahhidler'in 
iktidarlarının ilkyarısı hariç tarih boyunca 
bölgeye hakim iktidarların genelde baskı
sına uğramadılar. Sa'di ve Filali hanedan
ları da dağlık bölgelerdeki MasmGdeliler'i 
yeteri kadar kendilerine bağlayamadılar. 
Ancak onların mahalli idarecilerin etra
fında toplanmasını önleyip dini şahsiyet
lere yöneiterek nüfuzları altında kalma
larını sağladılar. Filaliler, Mevlay Reşid dö
neminde ilk defa Sus ve Atlas bölgesini 
hakimiyetleri altına aldılar. Sadece Tazer
valt'ta Seyyidi Hişam'ın kurduğu müsta
kil MasmGde emirliği, merkezi Iliğ olan 
bölgede XVIII. yüzyıl sonundan 1886'ya 
kadar hakimiyetini sürdürdü. Bu tarih
ten itibaren MasmGdeliler'in adı kaybol
maya başladı. Kabilenin Fransız işgal i sıra
sında Sultan Mevlay Hasan 'ın ölümünün 
ardından doğuda bazı büyük aileler tara
fından idare edildiği anlaşılmaktadır. Rif 
bölgesinin 1926 yılına kadar önce İspan
yollar'a, ardından Fransızlar'a karşı ba
ğımsızlık mücadelesi vermesi, yukarı At
las Masmudelileri'nin 1934-193S'te Fran
sız işgaline direnmesi bölge halkının ba
ğımsızlığa düşkün olduğunu göstermek
tedir. MasmGde ismine günümüzde 
Fas'ın kuzeyinde Kasrülkebir civarında kü
çük bir kabile adı olarak rastlanmaktaysa 
da ülkenin güneyinde bu isim tamamen 
unutulmuştur. 

İbn Haldun. ziraat ve hayvancılık yapa
rak geçinen ve küçük köylerde taştan ev
lerde oturan Atlas MasmQdelileri'nin kale 
ve hisarlarından bahsetmektedir. Mas
mOdeliler'in yaşadığı dağlık bölgelerde 
İbn Tümert'in kabrinin bulunduğu Tin
mellel dışında başka şehir bulunmamak
tadır. Ovalarda ise Yusuf b. Taşfin'in 4S4'
te ( 1 062) kurduğu Merakeş, kuzeyde Ağ
mat ve Nefis, güneyde İgli ve Tama
rurt'un yanı sıra ikinci derecede öneme 
sahip kuzeyde Şafşave (Şişave). Afifan, do
ğuda Haha ve Tadnast bulunmaktadır. 

Büyük ticaret yolları Ağ mat'tan başlayıp 
Fas. Sicilmase, Sus. Beni Magüs ve İgli 
yurdunu geçerek buraya ulaşıyordu. Böl
genin belli başlı ürünleri ceviz. incir. nar. 
üzüm. erik, armut, portakal, zeytin ve ba
demdir. MasmOdeliler Haha'daki orman
ları oluşturan , bölgeye özgü "arkan" de-
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nilen ağaçtan yağ üretiyor, demir, bakır 
ve gümüş madenierini işletiyordu. Sus 
bölgesinde ise şeker kamışından şeker 
üretimi yapılıyordu . İbn Haldün ayrıca is
lam'ın burada yayıldığı ilk asırdan itiba
ren Masmüde'nin dinlerine sıkı sıkıya 
bağlı olduğunu kaydeder. Masmüde ko
lundan imam Malik'in el-Muvatta'ının 
ravileri arasında bulunan Yahya b. Yahya 
ei-Leysi gibi çok sayıda önemli şahsiyet 
yetişmiş, bunlar Endülüs Emevi idaresin
de rol oynamıştır. 
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Dünyanın en yaygın 
ve kısmen gizli loca örgütlenmesi, 

Hür ve Kabul Edilmiş 
Masonlar Topluluğu'nun 
öğreti ve uygulamalan. 

_j 

ı 

_j 

Mason kelimesi Fransızca "duvar usta
sı" anlamındaki maçondan gelir; mason
lara farmason veyafranmason da (franc 
maçon: serbest duvarcı) denir. Masonlu
ğun son iki yüzyıllık geçmişi genel olarak 
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bilinmekle beraber daha öncesine ait ta
rihi sırlar, efsaneler ve mitlerle kaplıdır. 
Son zamanlardaki araştırmalar modern 
masonluğun temelini; Ortaçağ İngiltere
si'nde duvarcı ve katedral inşaatçısı mes
lek birliklerinin (Fr. loge, ing. lodge: loca) 
gelişmesine dayandırmaktadır. Ancak 
zamanla katedral inşaatlarının azalması 
üzerine arneli (operatif) masonların oluş
turduğu localar, üye sayılarını en azından 
koruyabilmek için başka meslek grupla
rından da aynı ilkeleri benimseyen kabul 
edilmiş 1 fahri (spekülatif) üyeler almaya 
başladılar. Böylece masonlar arneli ve ka
bul edilmiş olmak üzere iki şekilde anıldı. 
XVII. yüzyılın sonlarında kabul edilmiş 
masonların sayısı giderek ağırlık kazandı. 
Bunların çoğunlukta olduğu localar, ken
dilerine tarihi kökler kazandırmak ama
cıyla eski tarikatların ve şövalye topluluk
larının mistik ayin usullerini benimseme
ye başladılar. Kudüs'teki Süleyman Mabe
di masonluk m esteğinin başlangıcı olarak 
benimsendi, bu mabedin mimarı olduğu 
kabul edilen Hiram Usta da masonluğun 
piri sayıldı. 

1717'de Londra'da dört büyük mason 
taeasının birleşmesiyle Londra Büyük Lo
cası kuruldu. Bundan sonra toplumsal ha
yatta giderek etkin bir konum kazanan 
masani u k İngiliz kraliyet ailesinin ve Ang
likan kilisesinin desteğini alarak hızla ge
lişti , bir taraftan da İngiliz sömürgeciliği
ne paralel olarak dünyanın pek çok bölge
sine yayıldı. Masonluğun günümüzde de 
geçerli olan temel kanunları 1723'te rahip 
James Anderson tarafından hazırlandı. 

Masonluk, XVIII. yüzyılın başlarında 
Fransa'ya girişiyle giderek Aydınlanma 
çağının kavramları çerçevesinde siyaset 
dışı yapısından uzaklaştı. Bunun sonucu 
olarak Fransız masonları 1789 Fransız İh
tilali'nde etkili oldular. Masonluğun hür
riyet- eşitlik- kardeşlik ilkeleri Fransız İh
tilali'nin de mesajı olarak tarihe geçti. Lo
ca yapılanmasındaki biraderlik ve sem
bolizm. yerini hiyerarşik derecelenmeye 
ve buna uygun ritüellere bıraktı. Aynı dö
nemde masonluk. İskoç ve York geleneği 
olmak üzere günümüze kadar devam 
eden iki ana sisteme ve ko la ayrıldı. İskoç 
kolu Fransız, York kolu Angio-Sakson mo
tiflerini taşımaktaydı. Bu dönemde ma
sonluğa geçen ritüeller arasında , tarihi 
Haçlı seferlerine dayanan ve Kudüs'ü mu
hafaza için teşkilatianan dini karakterli 
tapınak şövalyeleri. Malta şövalyeleri gibi 
efsaneler en belirgin olanlarıdır. Masonlu
ğun sloganlarından biri olan ve Tanrı için 
kullanılan "evrenin ulu mimarı" ifadesi yi-
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ne bu dönemde öğretiye yerleşti. Angio
Sakson masaniuğu daha sonra kendi için
de İskoç. İrlanda ve İngiliz localarına ay
rıldı. 

XIX ve XX. yüzyıllarda Angio-Sakson 
masaniuğu İngiltere Krallığı'nın himaye
sinde Amerika, Kanada. Hindistan, Afrika 
ve Kuzey Avrupa'da; daha seküler ve siya
si içerikli Fransız kolu iseAvusturya- Ma
caristan, İspanya , Portekiz, İtalya, Orta
doğu ve Latin Amerika'da yayıldı. XIX. 
yüzyılın sonlarında bu iki kol Tanrı'ya 
iman hususunda farklı yaklaşımlar benim
sediği için birbirinden koptu. 1877'de 
Fransız Büyük Doğu Locası üyelik için 
Allah'a imanın gerekli olmadığını kabul 
ederken genel olarak İngilizce konuşulan 
bölgelerde masonluk rejimler ve kurum
sallaşmış dinlerle iyi ilişkiler halinde ge
lişti. 

Masonluk önceleri sadece hıristiyanlara 
ait bir yapılanma iken XIX. yüzyıldan iti
baren yahudiler, müslümanlar ve diğer 
din mensupları da bu örgütlenmeye ka
bul edildi. Bununla birlikte masonluğun 
hıristiyan-yahudi geleneğinin eklektik bir 
formu mahiyetinde modern ve müstakil 
bir din olduğu yönünde yaygın bir kanaat 
de vardır. Özellikle Fransız geleneğinin se
küler-rasyonalist içeriği ve kendine has 
dini- ahlaki öğretileri başından beri Ka
tolik kilisesinin muhalefetiyle karşılaştı. 
1738'de Papa XII. Clement masaniuğu din 
dışı ilan etti. Bu anlayış 1902'ye kadar 
diğer papalar tarafından da sürdürüldü. 
Protestan ve Ortodoks dünyasında bu ka
dar katı bir tavır söz konusu olmamakla 
birlikte Amerika'daki bazı Lutheryan ve 
Metodist kiliseler masonluğun kilise dışı 
deist bir iman ve ahlak sistemi içerdiğini. 
bunun hıristiyan inancıyla bağdaşmadı
ğını açıklamışlardır. M asonluk çarlık Rus
ya'sında yasaklandığı gibi komünizm dö
neminde de burjuva kapitalizminin bir 
kurumu sayılarak faaliyetlerine izin veril
medi. XX. yüzyılda diğer komünist ülkeler 
ve bazı totaliter devletlerde de masonluk 
yasaklandı. 

ı. Dünya Savaşı sonrasında üye sayısının 
hızla arttığı, loca sayısının 1919'da 4000'e, 
1926'daSOOO'e, 19SO'de 7000'e, 1981'de 
9000'e ulaştığı belirtilmektedir (Knight. 
s. 39) . Günümüzde masonluk, dünya ça
pında 6 milyon civarında mensubu bulu
nan evrensel bir örgütlenme haline gel
miştir. Her ülkedeki masonlar iki ana ge
leneğin birinden icazetli bağımsız büyük 
localar tarafından idare edilmektedir. 

Öğreti, Ritüel ve Teşkilat . Masonluk 
öğreti ve ritüellerinin üç yüzyıla yakın bir 

geçmişten bugüne değişmeden geldiği 
ileri sürülmektedir. Genel olarak Tanrı'ya, 
Tanrı'nın evrenin ulu mimarı olduğuna ve 
ölümden sonra bir hayatın bulunduğuna 
inanmak masonlukta önemlidir. Mason
lukta ferdin evrenin ulu mimarının var 
oluş sırlarını araştırıp öğrenerek olgun
luğa eriştiğine inanılır. M aso nlar. hayatın 
her döneminde kendi aralarında yardım

laşmak ve birbirlerine destek olmakla gö
revli olduklarına inanırlar. Ritüeller, bü
tün locaların başkanı olan üstad-ı muh
teremin başkanlığında mabed ve mahfel 
de denilen locada icra edilen ve belli ha
reketleri, konuşmaları ve yeminleri kap
sayan oldukça karmaşık bir seremonidir. 

Masonluk insanla Tanrı, insanla insan ve 
insanla madde arasındaki ilişkileri sem
bol ve mecaztarla anlatır. Hiyerarşide en 
alt derece olan çıraklık, insanın doğuşun

daki zayıf ve çaresiz durumu temsil eden 
çocuklukla sembolize edilmiştir. Bu dö
nemde çırak bütün dillerin yerini tutan 
sembollerle ifade edilen masonik dili öğre
nir. Gençlikle sembolize edilen ikinci dere
cenin adayına (ka lfa) daima sebat tavsiye 
edilir. sanata ve bilime yönlendirilir. Usta
lıkla sembolize edilen üçüncü derecede 
"ruhun lisanına işlenmiş olan" semboller 
önem kazanır. Bu üç dereceye "remzi de
receler". 4-33. derecelere "felsefi derece
ler" denir. Masonlar birbirine "birader". 
mason olmayana da "hikici" derler. 

Masonların bulundukları mekanların , 

kullandıkları malzemelerin, toplantı gün
lerinin, ritüellerdeki hareket ve duruşla
rın da sembolik anlamları vardır. Hakikat 
ışığının doğudan geldiğine inanıldığı için 
masonluk esaslarına uygun bir hayat 
tarzının sürdürüldüğü yer olan loca 
doğudan batıya dikdörtgen şeklinde olup 
doğuya dönüktür. M asonluk öğretisi
ne göre locaların yıldızlı tavanı gök yü
zünü, dolayısıyla masonluğun bütün in
sanlığı kuşatmasını, siyah- beyaz da
malı yer döşemesi iyi- kötü, sıcak-so
ğuk gibi zıtlıkları temsil eder. Locadaki 
iki büyük tunç sütundan soldaki gücün, 
sağdaki devamlılığın sembolüdür. Lo
ca dünyanın sembolü, masonun kalbi de 
taeanın sembolüdür. Locadaki gönye, tes
viye ve şakul amblemleriyle sembolize 
edilen üç baş görevliden üstad-ı muhte
rem ruhu, birinci nazır canı , ikinci nazır 
insandaki bedeni remzeder. Çoğu ülke
lerde çıraklık. kalfalık ve ustalık (üstatlık) 
şeklinde üç aşamalı bir süreç ihtiva eden 
yapılanma 33. derecede son bulur. Ancak 
pek çokyerde bu ana aşamalara eklenen 
sayısız ara dereceler söz konusu olabil-



mektedir. Çıraklık. kalfalık ve üstatlık de
recesine ve bunun üzerindeki otuz üçe 
kadar her derecenin sınıfları ve sembolik 
isimleri vardır. 

Masonluğa yalnız belli bir meslek sahibi 
ve mesleğinde başarılı yetişkin erkekler 
üye kabul edilmekle birlikte son yıllarda 
kadınların da mason Joeaları kurma giri
şimleri bulunmaktadır. "Tekris" adı veri
len masonluğa giriş ayin ve merasimleri 
farklı geleneklerde bazı değişiklikler gös
terse de yaygın uygulamaya göre aday 
tekrise hazırlanırken önce üzerindeki bü
tün madenieri çıkarır; ardından lamba, 
kum saati, tuz. kükürt vb. sembollerin 
bulunduğu bir odada tek başına bırakılır. 
Bu arada sorumluluklarıyla ilgili soruya 
cevabı ile vasiyetnamesini yazması istenir. 
Bazı elbiselerini çıkardıktan sonra gözleri 
bağlı olarak mabede alınır ve kılıçla tekris 
edilir. Masonluğun bütün geleneklerine ve 
esaslarına gönüllü uyacağına ve mason
luk sırlarını ifşa etmeyeceğine dair inan
dığı kutsal kitap üzerine yemin eder. Bun
dan sonra Joeanın bütün faaliyetlerine ve 
toplantılarına devam ederek belli aşama

lardan geçip 33. derece masonluğa ula
şabilir. Hiyerarşik yapının her birimi yılın 
sembolik değeri olduğuna inanılan bazı 
günlerinde bir araya gelir. Büyük konsey 
yılda dört defa. 21 Mart, 25 Haziran. 21 
Eylül, 27 Aralık günlerinde toplanır. Ma
sonlar genel toplantı yapmayıp en az ye
di kişiden oluşacak Joealar halinde faaliyet 
gösterirler. Yeni bir Joeanın kurulması bü
yük Joeanın iznine bağlıdır. Yönetici her yıl 
gizli oyla seçilir. Bütün locaların başkanı 
üstad-ı muhteremdir. Masonlukta doğu 
ışık ve aydınlanmanın kaynağı olarak 
kabul edildiğinden büyük locaların adı her 
dilde "büyük doğu" anlamındadır (büyük 
maşrık, great orient vb.). 

Dini gerekçelerin ve tekris merasimle
rindeki uygulamaların dışında masonla
ra yöneltilen yaygın eleştiriterin başında 
bulundukları ülkelerde yerleşmiş mil
ll, siyasi ve ahlaki değerlerin ve yapı
lanmaların üstüne çıkarak masonlu
ğun ilkeleri dışında her türlü otoriteye 
karşı gelmeleri. güç merkezlerini ele ge
çirip yönetimlerde söz sahibi olmaları gi
bi hususlar gelir. Ayrıca eleştirilerde ma
sonların teşkilatianma biçimi, kendi anla
yışlarında dogmatizmi reddederek akla 
ve bilimselliğe değer verdiklerini, form el 
dini düşüncelerden uzak olduklarını söyle
melerine rağmen dinler üstü yeni değer
ler sistemi içeren öğretiler benimseme
leri, bu öğretilere dayanan evrensel bir 

birlik tesisini hedeflemeleri. belli oranda 
Yahudilik efsaneleriyle bezenmiş sembol
leri ve mistik- ruhani öğeler taşıyan mera
sim ve uygulamaları, kadınları ve çocuk
ları dışlayan hiyerarşik ve oligarşik bir ya
pılanmaya sahip olmaları gibi hususlara 
sık sık dikkat çekilmekte. bu çerçevede za
man zaman günümüzAvrupa ülkelerinde 
de güçlü tepkiler oluşmaktadır. Mason
luğun, bazan fazla abartılmış muazzam 
sırların ve dünya çapında karşı konulma
sı imkansız bir güç ve iktidar organizas
yonunun adı olarak takdim edilmesinde 
muhalifleri kadar bizzat masonların yap
tıkları propagandaların da tesiri olduğu
na inanılmaktadır. 

İslam Dünyasında ve Türkiye'de Ma
sonluk. XVIII. yüzyılda Avrupa'nın sömür
gesi olan veya ticari ilişkileri bulunan 
müslüman topraklarına girmeye başlayan 
masonluğun bu ülkelerdeki ilk faaliyetleri 
buralarda mevcut Avrupalı tüccar. asker 
ve bürokratların zaman zaman bir araya 
gelmesi şeklinde olup örgütlü bir yapılan
ma taşımıyordu. Sömürgeciliğin kalıcı ha
le gelmesiyle birlikte üyeliğe yertilerin de 
alındığı müstakil Joealar açılmaya başlan
dı. Hindistan'da İngiliz Doğu Hindistan 
Şirketi mensuplarınca XVIII. yüzyılın ilk 
yarısında Bengal. Madras ve Bombay gibi 
şehirlerde kurulan Joealar önceleri sadece 
İngilizler'e açıkken 1844'te seçkin Hintli
ler'in de katılabildiği ilk loca oluşturuldu. 
Masonluğun Endonezya ve Malezya'ya 
girişi de bu şirket vasıtasıyla oldu; ilk loca 
Sumatra'da 1765'te Bencoolen'de, Ma
lezya'da 1809'da Penang'da kuruldu. Gü
ney ve Güneydoğu Asya müslüman top
raklarında genel olarak İngiliz , Fransız 
ve ardından Hollandalılar'ın kontrolünde 
günümüze kadar devam eden masonlu
ğun İran ve Osmanlı topraklarındaki ge
lişimi kısmen farklı bir seyir izledi. 

iran'da "faramasunri" şeklinde ifade
lendirilen masonlukla ilk tanışanların dip
lomatlar arasından çıktığı görülmekte
dir. Paris elçisi Asker Han Afşar. 1808'de 
Paris'teki İskoç ritine bağlı bir Joeaya üye 
olan ilk iranlı diplomattır. Bundan iki yıl 
sonra iran'ın Londra sefiri Mirza Ebü'I
Hasan Han Şlrazl ve 1818'de İran'dan 
gönderilen beş öğrenciden Mirza Şah ŞI
razi ile Mirza Ca'fer Han tekris edildi. 
1856'da İran adına Paris'te bulunan altı 
diplomat Paris Locası'na katıldı . Bunlar
dan Mirza Malkum Han İran'a dönünce 
Fransız Büyükdoğu geleneğine bağlı ilk 
Joeayı kurdu. 1860'ta. aralarında daha 
sonra İran'ın İstanbul sefiri olarak görev 
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yapan Mirza Muhsin Han'ın da yer aldığı 
yeni bir grup İranit masonluğa girdi. 

1861'de Malkum Han'ın mason cemiye
ti (faramQshane) şahın fermanıyla kapatıl
dı. İranit masonlar Avrupa ve istanbul'
daki localarda faaliyetlerine devam etti
ler. 1873-1890 yılları arasında İstanbul'da 
setirlikyapan Mirza Muhsin Han bu faa
liyetlerin merkezinde bulundu. Muhsin 
Han. 1890'da İran'a dönünce bir loca ku
rarak mason faaliyetlerini canlandırmak 
istediyse de 1899'da ölümüyle bu gerçek
leşmedi. 1907'de Mirza Malkum Han'ın 
taraftarlarından Abbas Kulı Han aynı 
maksatla Mecmua-i Ademiyyet adlı bir 
cemiyet kurdu, fakat bu teşebbüs de 
uzun ömürlü olmadı. Bununla birlikte 
İranit masonlar 1905-1909 Meşrutiyet 
hareketlerinde etkili bir konumda idiler. 
1908'de oluşturulan ve 1927'ye kadar fa
aliyetine devam eden Bldarl Locası. XX. 
yüzyılda İran'da Fransız Büyükdoğu gele
neğine bağlı kurulan ilk locadır. 195 1' de 
Halil Cevahirl adlı bir gazetecinin açtığı 
İngiliz ritine bağlı Pehlevi Locası bir müd
det sonra Hümayun Locası adını aldı ve 
1970'lerde çok popüler hale gelerek üye 
sayısı 2000'e yaklaştı . Masonluk İran İs
lam Devrimi'nden sonra yasaklandı. Ma
son arşivlerinin ele geçirilmesiyle listeler
de adı tesbit edilenler takibata uğradı. 

Mısır'a masonluğun girişi XVIII. yüzyılın 
sonunda Fransız işgaliyle oldu. XIX. yüz
yılın ortalarından itibaren buradaki faali
yetler İstanbul merkezli Osmanlı faaliyet
leriyle paralel yürütülmeye çalışıldı. 1830'
da İtalyanlar İskenderiye'de Carbonari Lo
cası'nı kurdular. Cezayir'in ünlü bağımsız
lık kahramanı Abdülkadir ei-Cezairl de 
1864'te bu Joeada tekris edildi. 1864'te 
İtalyan Büyükdoğu Locası. Mısır Büyük 
doğu kolunun açılmasına izin verdi ve 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Ha
lim Paşa aynı yıl bu taeanın üstad-ı a'za
mı oldu. Hidiv Tevfik Paşa 1881'de Mı
sır'daki bütün locaların üstad-ı a'zamlığı
na seçildi. Ancak masonluğun iyice gün 
yüzüne çıkinnası 1882 İngiliz işgali sonra
sında gerçekleşti. Vatanller hareketinin 
lideri Urabl Paşa'nın mason olduğu iddi
aları doğrulanmamakla birlikte onun ta
raftarlarından bazılarının masantuğu bi
linmektedir. Bu çerçevede Cemaleddln-i 
Efganl ile Muhammed Abduh da mason 
olanlar arasındaydı. Tevfik Paşa'dan Kral 
Fuad'a kadar bütün hidiv ve krallar fahrl 
üstad-ı a'zamlık unvanını kabul ettiler. 
fakat çoğunun masonlukla ilişkisi loca
larda resimlerinin asılmasından öteye 
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geçmedi. Kral Faruk'un 19S2'de taht
tan indirilmesinden sonra masonluğun 
siyonist bağlantısı üzerine Arap ülkele
r inde yoğun olarak gündeme gelen tar
tışmalar karşısında Mısır'da da faaliyet
lere baskılar geldi. Süveyş krizinin ardın
dan Cemal Abdünnasır bütün mason fa
aliyetlerini yasakladı. 

Masonluk, Osmanlı topraklarında XVIII. 
yüzyılda önce sadece Avrupalılar arasın
da istanbul, H alep, İzmir gibi ticari ve si
yasi merkezlerde görüldü. İstanbul'da ilk 
mason locası1720'de Galata'da açıldı . Bu 
tarihlerde babasıyla birlikte Paris'e giden 
Yirmisekiz Çelebizade Mehmed Said Paşa 
ile Türk matbaacılığının kurucusu İbra
him Müteferrika'nın ilk Osmanlı mason
ları olduğu söylenegelmişse de bu iddia
dan öteye geçmemiştir. Osmanlılar, bu 
dönemde genel olarak masaniuğu gayri 
müslimlerin kendilerine has bir cemiyeti 
ve bazı bakımlardan hıristiyanların mez
hep-tarikat çekişınesi olarak değerlendi
riyordu. Nitekim Babıali'nin 1748'de Ga
lata bölgesinde faaliyet gösteren bir loca
yı kapatması Ortodoks patrikliğinin tale
biyle olmuştur. XIX. yüzyı l ın hemen ba
şında Londra'da Osmanlı sefiri olan İs
mail Ferruh Efendi ile katibi Yusuf Efen
di'nin mason oldukları yönündeki bilgi
ler ise bu dönemde Avrupa'da bulunan 
yabancı ülke diplomatlarının ülkelerinin 
çıkarlarına hizmet edebilmek için Avru
pa sosyal hayatına girmek ve genel olarak 
bu tür loca ilişkilerinden istifade etmek 
maksadıyla yürütülen çabalar arasında 
değerlendirilmelidir. 

18S3-18S6 Kırım savaşı Osmanlı ma
sonluğunun dönüm noktası olmuş. Babı

ali'nin Rus tehdidine karşı Avrupa deste
ğine ihtiyaç d uyması mason faaliyetlerine 
hoşgörülü bakmasına yol açmıştır. İngiliz 
ve Fransız sefirlerinin öncülüğünde Bul
ver Locası ve Union d'Orient Locası Kırım 

savaşının hemen ardından kuruldu, bun
ları diğerleri izledi. Ancak açılan localar 
aynı zamanda Avrupa'daki siyasi rekabe
tin yansımalarını da taşıyordu. Önceleri 
localar İngiliz ve Fransız dillerinde faaliyet 
gösterirken daha sonra İtalyan ve Alman 
nüfuzundaki locaların yanı sıra Rumca, 
Ermenice ve İbranice'nin asıl olduğu loca
lar da açıldı. 1863'te Türkçe'yi esas kabul 
eden Fransız Union d'Orient Locası elli üç 
Türk'ü tekris etmeyi başardı. Osmanlı ule
masının ise masaniuğu hala bir Hıristi
yanlık meselesi olarak gördüğünü. Hoca 
İshak Efendi'nin 1862 yılında yazdığı 
Şemsü'l-hakika adlı eserinde masonlu
ğun hıristiyanların eksikliklerini tamam-
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lamak için meydana çıkarıldığını, bunla
rın İslam'ı tanımaları halinde müslüman 
olacaklarını belirten ifadelerinden anla
mak mümkündür (s. ı 04). XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında artan Avrupalleşme eği
limleri, Avrupa yüksek sınıflarının ve ha
nedan mensuplarının mason olmaları ve 
masonluğun sosyal ve entelektüel bir 
statü sayılması gibi sebepler Osmanlı 
seçkinleri arasında da masonluğun kabul 
görmesini teşvik etti. Ancak Babıali ve 
saray çevresindekilerin mason olmasının 
etkenleri arasında uluslararası ilişkilerde 

locaların nüfuzundan yararlanma fikri
nin de olduğu söylenebilir. Nitekim Sul
tan Abdülaziz dönemi başınabeyineisi Ce
mil Bey ile padişahın başyaveri Rauf Bey'in 
masonlukl arı muhtemelen bu sebeple
dir. Bu dönemde Babıali politikalarına 
muhalefet eden Yeni Osmanlı aydınlarıy
la İslam dünyasında yenileşmeyi savunan 
pek çok isim de masonlar arasına katıldı . 

Yeni Osmanlılar'ın hamisi Mustafa Fazı! 
Paşa. Namık Kemal. Ali Suavi gibi şahsi
yetler bunlardandır. Masonların 1789 
Fransız ihtilali'yle olan fikri bağları. Av
rupa'dan mülhem bir ideoloji geliştiren 
Yeni Osmanlılar'ın masonluğa ilgi göster
mesinin önemli arnillerinden biri olmuş
tur. Bu arada Veliaht Murad Efendi ile iki 
şehzadesinin demason olması masonlu
ğun gördüğü ilginin boyutlarına işaret 
eder. 

· Sultan Abdülaziz'den sonra tahta ge
çen V. Murad'ın birkaç ay içinde tahttan 
indirilmesi Osmanlı masonluğunda yeni 
bir dönem başlattı. Üstat mason olan 
Cleanti Scalieri'nin V. Murad'ı tekrar tahta 
geçirme gayretleri, Ali Suavi ve Çırağan 

osmanlı dönemi istanbul mason teşkilatının arması 

Vak'ası gibi olaylar ll. Abdülhamid'in ma
sonluğa bakışında etkili oldu, böylece Os
manlı masaniuğu dönemin genel karak
teri çerçevesinde bir kısıtlanma süreci 
yaşadı. Bu durum masonların ll. Abdül
hamid muhaliflerine destek vermesine, 
İttihat ve Terakki ile iş birliği içine girme
sine zemin hazırladı. İlk irtibat, Selanik'te 
İtalyan Büyükdoğu Locası'nın üstad-ı a'za
mı olan yahudi asıllı Emanuelle Carasso 
(Karasu) ile sağlandı . 1901-1908 arasında 
bu locada tekris edilen 1 S4 kişiden on se
kizi memur. dokuzu subay olmak üzere 
kırk ikisi Türk idi. Talat Paşa da bu locaya 
1903'te katılmıştı. 1909 yılına kadar Os
manlı topraklarında faaliyet gösteren 
toplam kırk beş locada 3000 kadar üye 
bulunduğu ve bunların büyük çoğunluk
la gayri müslimlerden meydana geldiği 
belirtilmektedir. 

ll. Meşruiyet'in ilanı ile birlikte yeni dü
zende kendilerine yer bulmak isteyen 
binlerce kişi, Meşrutiyet'in arka planında 
masonların bulunduğu inancıyla kendile
rinin de mason olduğunu söylemeye baş
ladı. Aynı zamanda yeni rejimi nüfuzları 
altına almak için İngiliz, Fransız ve İtal
yan locaları arasında bir rekabet canlandı. 
İttihatçılar, başka .bir locaya bağlı olmak 
yerine bağımsız Osmanlı Yüksek ŞOrası'
nı kurmayı tasarladılar .. İskoç ritine bağlı 
olarak faaliyetine başlayan Türkiye Bü
yükdoğusu zamanla basında ve mecliste 
muhaliflerin yoğun eleştirilerine uğradı . 
Eleştirilerin yoğunlaştığı husus, İslam'ın 
masonlukla bağdaşmadığı iddiaları ve 
İttihatçılar'ın Şeyhülislam Musa Kazım 
Efendi'nin de mason olduğunu açıklama
sıydı. 1913'ten itibaren ittihat ve Terak
ki'ye Enver Paşa liderliğinde mason olma
yan askeri kanat hakim olunca masonlar 
siyasetin dışında kaldılar ve sosyal faali
yetlere yönelerek Himaye-i Etfal Cemiyeti 
gibi dernekleri kurdular. 1918 yenilgisinin 
ardından İttihatçı liderler ülke dışına ka
çınca Türkiye Büyükdoğusu'nun başına 
Rıza Tevfik geçti. Cumhuriyet'in ilk yılla
rında Besim ömer, Servet Yesari, Fikret 
Takiyeddin, Edip Server gibi isimler Türk 
Mason Cemiyeti'nde büyük üstatlıkyap

tılar. Ayrıca Türk Teall Cemiyeti adlı baş
ka bir mason cemiyeti faaliyete başladı. 

Cumhuriyet'in ilkyıllarında masonluğa 
cephe alınmamakla birlikte ön plana da 
çıkarılmadı. 1930'larda Türkiye'de yirmi 
üç loca ve 2000 kadar üyenin mevcudiyeti 
hesaplanıyordu. Atatürk'ün talimatı üze
rine Türk Mason Cemiyeti bütün mal var
lığını halkevlerine devrederek 14 Ekim 
193S'te çalışmalarına son verip "uyku dö-



nemi"ne girdi. Çok partili siyasi hayata 
geçilince masonluk faaliyetleri 1948'de 
tekrar başladı; ardından masonlukla ilgili 
tartışmalar da yeniden gündeme geldi. 
1951 'de mason localarının kapatılması 
için meclise verilen teklif reddedildi. 
1965'te bir siyasi li derin masonluğuna da
ir ortaya çıkan tartışmalar Türkiye ma
sonları arasında bölünmeye yol açtı ve 
masonlar üç gruba ayrıldı. 1998'de uya
nışın ellinci yılı. 1999'da Türkiye Büyük
doğusu'nun kuruluşunun daksanıncı yılı 

kutlamaları çerçevesinde Türkiye'deki ba
zı localar basma gezdirildi. Günümüzde 
Türkiye masonluğunun 160 loca ve 12-
13.000 üyeli bir organizasyon halinde fa
aliyet gösterdiği belirtilmektedir. 

Genel olarak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 
kurulan Arap devletlerinde ve diğer islam 
ülkelerinde masonluk gittikçe yoğunla
şan siyonizm hareketleriyle ve özellikle İs
rail Devleti'nin kuruluşuyla irtibatlandırı
larakyahudilerin islam'a karşı bir komp
losu ve Avrupa sömürgeciliğinin islam 
ülkelerine yönelik bir aracı olarak değer
lendirilmiştir. Bu değerlendirmede Fran
sız kolunun dini değerleri dışlayan karak
terinin yanı sıra XX. yüzyıl başlarındaki 
ingiliz masonluğunda yahudilerin tesiri 
ve İsrail Devleti'nin kuruluş sürecinde in
giliz ve Amerikan masonlarının çalışmala
rı etkili olmuştur. Bunun neticesinde ma
son ların günümüz Arap coğrafyasında 
Lübnan ve Fas dışında örgütlü faaliyetleri 
yasaklanmıştır. Fas Büyük Locası'nın ku
rulmasına 1999'da izin verilmiştir. Ancak 
başta Mısır olmak üzere bazı ülkelerde 
Lions ve Rotary kulüp gibi dernekler adı 
altında toplandıkları söylenmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Harputlu ishak Efendi, Şemsü'l-hakika, İs
tanbul 1278, s. 1 04; Kemalettin Apak, Ana Çiz
gileriyle Türkiye'de Masonluk Tarihi, İstan
bul 1958; İlhami Soysal. Türkiy e ve Dünya
da Masonluk ve Masonlar, İstanbul 1978; Ra
şit Temel. Masonik Anlatım, [baskı yeri yok[ 
1982; S. Knight, The Brotherhood: TheSeeret 
World of Freemasons, London 1984; a.e.: Bi
raderlik: Masonların Gizli Dünyası (tre. Kemal 
Çiftçi). İstanbul 1990; Çukurova- 10. Yıl: 1995, 
[baskı yeri ve tarihi yok!; Mustafa el-Amin. al-ls
lam, Christianity and Freemasonry, Jersey 
City 1986; Türkiye Büyük Locası Birinci De
rece Ritüeli, [ baskı yeri yok[ 1989; Mim Kemal 
Öke, "Young 1\ırks, Freernasons, Jews and the 
Question of Zionisrn in the ottornan Ernpire: 
1908-1913", lll Congress on the Social and 
Economic History of Turkey (ed. H. W. Lowry
R. S. Hattox), İstanbul 1990, s. 29-46; Orhan Ko
loğlu, Abdülhamit ve Masonlar, İstanbul 1991; 
a.mlf .. ittihatçı/ar ve Masonlar, İstanbul 1991; 
Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti Otuzüçüncü 
ve Sonuncu Derecesi Türkiye Yüksek Şürası: 
içtüzük, İstanbul 1998; Celil Layiktez. Türkiye'-

de Mason/u k Tarihi 1: Başlangıç (1721- 1956), 
İstanbul 1999; P. Dumont. Osmanlıcılı k, Ulusçu 
Akımlar ve Masonluk (tre. Ali Berktay). İstan· 
bul 1999; Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti Ma
sonluğunun Anayasaları ve Nizamları: 1762-
1786 (tre. Sahir Erman). İstanbul 2000; Hamid 
Algar. "An Introduction to the History of Free
rnasonry in Iran", MES, Vl/3 ( 1970). s. 276-296; 
a.mlf .. "Freernasonry Il, In the Qajar Period", 
Elr., X, 208-212; E. Kedourie, "Young Turks, 
Freernasons andJews", MES, Vll/1 ( 1971 ). s. 89, 
1 04; A. Kudsi-Zadeh, "Afghanı and Freerna
sonry in Egypt", JAOS, XCII/1 ( 1972), s. 23-35; 
M. Şükrü Hanioğlu. "Notes on the Young 1\ırks 
and the Freernasons: 1875-1908", MES,XXV/ 
2 (1989). s. 186-197; J. M. Landau, "Muslim Op
position to Freernasonry", Wl, XXXVI/2 ( ı996), 
s. 186-203; Abd u ı- Hadi Hairi. "Fararnii:ill
Khana". Ef2 Suppl. (ing.). s. 290-292; "Mason", 
ML, VIII, 434-436; "Mason1uk", Yeni Türk An
siklopedisi, İstanbul1985, VI, 2219-2222; Wil
liam H. Stemper, Jr., "Freernasons", ER, V, 416-
419; Hasan Azinfar v.dğr. , "Freernasonry" , Elr., 
X, 205-208, 213-221. li.J AzMi ÖZCAN 

L 

MASSE, Henri 
(1886-1969) 

Fransız şarkiyatçısı. 
_) 

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Lunevil
le'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi
ni doğduğu şehirde yaptıktan sonra Pa
ris'te Ecole des Langues Orientales'de 
Arapça, Farsça, Türkçe ve Ecole Pratique 
des Hautes Etudes'de Sanskritçe, Eski 
Farsça ve islamiyat okudu. Arkasından 
Kahire Fransız Arkeoloji Enstitüsü'ne üye 
oldu ve 1911-1914 yıllarını Mısır'da geçir
di. 1919'da Paris'te Sa'di-i Şirazi üzerine 
hazırladığı tezle doktorasını tamamladı. 
1921 'de Arapça ve Farsça akutmak üze
re Cezayir Üniversitesi'ne davet edildi. 
1927 yılına kadar kaldığı Cezayir'de ayrı
ca islam sosyolojisi hakkında çeşitli kon
feranslar verdi. 1927'de Paris' e dönerek 
Ecole Nationale des Langues Orientales 
Vivantes'ta Farsça ve 1938'den itibaren 
onun yanı sıra İran tarihi okuttu. Bu ara
da birçok defa iran'a gitti. 1938'de Ecole 
des Langues Orientales'in müdür yar
dımcısı, 1948'de müdürü oldu ve bu gö
revini 1958'e kadar sürdürdü. 1955 yılın
da Kahire Üniversitesi'nde misafir pro
fesör statüsünde Fars edebiyatı dersleri 
veren Masse, Şam ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I
Arabi'nin, Ferhengistan-ı Iran'ın ve So
ciete Asiatique'in (Paris) üyesiydi. 9 Kasım 
1969'da geçirdiği bir trafik kazası sonu
cu öldü. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. Essai sur le 
poete Saadi, suivie d'une bibliogra
phie (Paris 1919}; Sa'di-i Şiraz'i hakkındaki 
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doktora tezidir; Les epopees persanes: 
Firdovsi et l'epopee nationale (Paris 
1935}; Croyances et coutumes persa
nes (Paris 1938); Anthologie persane 
(Paris 1950) ; La lecture du nom d'Jbn 
Moyassar (Paris 1923}; Le poete İbn Za
idoun (Rabat 1921 }; l'Islam (Paris 1930), 

Halide Edip Adıvar tarafından ingilizce'
ye çevrilmiştir ( Beyrut 1970); Le tatsir 
d'Abou'l-Fotouh Razi (Paris ı950). 

B) Tercümeleri. 1. İbn Sina, Danişnô
me-i Alô'i (Le livre de science, l-ll, Paris 
1955-1958). z. Abdurrahman-ı Cami, Ba
hôristan (le Beharistan, Paris 1925). 3. 
ömer Hayyam. Nevruzname (le Now
rouz-name, Alger 1937). 4. Esedi-i TCısi, 
Gerşaspnôme'nin bir kısmı (Le livre de 
Gerchasp, Paris ı 95 ı) . S. Ebü'I-Meal'i, 
Beyônü '1-edyôn 'ın bir kısmı ( "L' expose 
des religions", RHR, XCIV 11 926]. s. ı 7-25). 
6. Fahreddin Es'ad Gürgani, Vis ü Ra
min (Le roman de Wis et Ramin, Paris 
1959). 7. Ebü'I-Kasım İbnü's-Sayrafl, 
Kanı1nü divôni'r-resô'il ("Code de la 
chancellerie epoque fatimi de", B/FAO, Xl 
1ı9131. s. 65-120). 8. imadüddin ei-İsfa
hani, el-Fet]Ju'l-]fussi fi'l-fet]Ji'l-Kudsi 
(AI-Fath al-qossi fi'l-fath ai-Qudsi, Paris 
1972) . 

C) Neşirleri. 1. Ebü'I-Kasım İbn Abdül
hakem, FütCı]Ju Mışr (Le livre de la con
quete de I'Egypte, Caire 1914). Z. İbn Mü
yesser, A]]bôru Mışr (Annales d'Egypte, 
les ca li fes fatimides, Ca i re I 91 9). 3. Ke
lai, Kitôbü'l-İktifô (Kitab ai-İktifa, Alger 
1931 ). 

Masse'nin ayrıca birçok çalışmasının 
yanında makaleleri ve başta Encyclo
paedia of Islam'da çıkanlar olmak üzere 
çok sayıda ansiklopedi maddesi bulun
maktadır (diğer eserleri için b k. Melanges 
d'orientalisme offerts a Henri Masse, S. 

I-Xl). 
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