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TEŞEKKÜR

Komplo teorileri üzerine çalışmanın kendine göre zorlukları ve 
cilveleri var. Batı’da bir dönem komplo teorileri akademik ra-
darın kapsama alanına yeterince girememiş, akademik olarak 
ancak psikolojik/tıbbi veya siyasi/ideolojik paradigmanın için-
den okunabildikleri oranda dikkate değer bulunmuş. Türkiye 
ise komplo teorileri bakımından hayli verimli bir arazi sunu-
yor. Memlekette çoksatan komplo kitapları genellikle rafların 
erişilebilir tarafında yer bulurken, komplo teorilerini araştıran 
az sayıda kitaba ulaşmak aynı oranda kolay değil.

Uzun süredir dünyadaki komplo teorileri etrafında dönen 
akademik tartışmaları yansıtan bir kitap yazabilsem diye içim-
den geçiriyordum. Ancak komplo teorilerini çalışan bir araş-
tırmacının Türkiye’de karşılaştığı en önemli sorunlardan biri 
zamanının yarısını komplo teorisyeni olmadığını anlatarak ge-
çirmesi olabilir. İnandığınız heyecanlı ve kapsayıcı bir komplo 
teoriniz yoksa neyi araştırıyor olabilirsiniz ki? Eğer bu nokta-
da susmayı başarabilirseniz derin mevzuları araştıran, merak-
lı ve sorgulayıcı bir “komplo araştırmacısı” olarak saygı gör-
me şansınız bile var. Tabii, zamanınızın diğer yarısı da ne yap-
maya çalıştığınızı pekala anlayan ama bazı komplo teorileri-
nin neden “gerçek” olduğunu size uzun uzadıya savunmacı 
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bir saikle anlatmaya uğraşan başka bir grup insanı dinlemek-
le geçebilir.

Bu kitabı yazma sürecinde bana burada sayamayacağım ka-
dar çok insan fikir ve ilham verdi, değerli eleştiriler ve katkı-
lar sundu, zihnimi açtı. Kitabı yazmaya başladığımda 8 yaşın-
da olan kızlarımdan Asmin, elimde tuttuğum bir kitabın kapa-
ğındaki üçgen sembole bakıp “İlluminatiiii!” diye sevinçle hay-
kırdığında, “Esrarengiz Kasaba” adlı çizgi filmin varlığından ve 
oradaki Bill adlı şeytani karakterin şapka takmış bir İllumina-
ti üçgeninden ibaret olduğundan habersizdim. Dolayısıyla İllu-
minati’nin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada yaşıyo-
ruz: Gıda, tıp, savaşlar, siyaset, para, din, iktidar, cinsellik, rap 
müzik, sanat, popüler kültür ve tabii, akademi!

Bölümdeki hocalarımın, meslektaşlarımın ve ayrıca “komp-
lo” dersini alan öğrencilerimin üzerimde doğrudan ya da do-
laylı etkileri olduğunu düşünüyorum. Güneş Sevinç, Onur Gü-
neş Ayas, Güneş Resul ve Selim Erdoğan’a özel olarak müteşek-
kirim. Yayım aşamasındaki katkıları için Burak Özçetin ve Kı-
vanç Koçak’a çok teşekkür ederim. Annem Nazlı, babam Ali ve 
Defne olmadan bu kitabı sıkılmadan yazabilir miydim bilmiyo-
rum? Kendi kendime konuşurken beni yalnız bırakmayan Se-
ma ve kızlar olmadan da pek yazamazdım gibi geliyor.

Elinizde tuttuğunuz kitabı haberim olmadan bana yazdırma-
yı başardığı için, İlluminati de bir teşekkürü hak ediyor olabilir!



13

Giriş:  
Komplo Teorilerini Araştırmak ve Anlamak

Komplo teorileri hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor. Çe-
şitli vesilelerle siyasette, medyanın her alanında ve toplum-
sal dünyamızda komplo teorileriyle hemhal olmak durumun-
da kalıyoruz. Akademik alandaysa komplo teorileriyle kapsam-
lı olarak ilgilenmenin tarihi pek eski sayılmaz. İkinci Dünya Sa-
vaşı sonunda Karl R. Popper ile başlayan bazı çalışmalar mev-
cuttur ama kapsayıcı araştırmalar ancak 2000’li yıllarla birlik-
te yaygınlaşır. Bu geç kalmışlığın en önemli sebebini anaakım 
akademinin komplo teorilerine yönelik ilgisizliğine bağlaya-
biliriz herhalde. Bu ilgisizliğin kaynağının da özellikle Batı’da 
egemen olan ve komplo teorilerini patolojik bir zihniyetin teza-
hürü olarak gören ve yer yer marjinallikle, aşırılıkla, dengesiz-
likle ve hatta “çatlaklıkla” özdeşleştiren akademik tutum oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu tutumun kendine göre haklı nedenleri 
olsa da meseleyi anlamada son derece yetersiz kaldığını belirt-
memiz gerekir. Durum, çoğu zaman Aydınlanma zihniyetiyle 
ve “bilimsellikle” kolayca üstesinden gelinemeyecek kadar kar-
maşıktır. İşte bu çalışma söz konusu karmaşıklığın boyutlarını 
ve derinliğini ortaya koymayı denediği kadar söz konusu kar-
maşıklıkla nasıl başa çıkılabileceği konusunda bir fikir verme 
amacını da taşıyor.



14

Komplo teorileri neden araştırmaya değer? Çünkü önem-
li bir etki yaratma kapasitesine sahipler. Kuşkusuz komplo te-
orileri hayatın sadece “hafif” tarafıyla ilgili olsalardı, eğlenceli 
ve komik iddialar olarak geçiştirilebilselerdi ve modern dünya-
daki folklorik efsanelere benzemekten ibaret kalsalardı bile bu 
onların araştırmaya değer olmayacakları anlamına gelmeyecek-
ti. Yarattıkları etkiden bağımsız olarak komplo teorileri hayatın 
her unsuru gibi kültürel çalışmaların ve genel olarak sosyal bi-
limlerin ilgi alanına girmeye adaydır. Fakat bunun ötesi de var-
dır. Bir kere sandığımızdan çok daha fazla insan komplo teo-
rilerine inanıyor, onları destekliyor, kurguluyor, hayal ediyor, 
kulaktan kulağa yayılmasını sağlıyor ve/veya söz konusu teori-
leri bir şekilde yeniden üretiyor ve dolaşıma sokuyor.

Örneğin Ağustos 2004’te yapılan bir çalışma New York sa-
kinlerinin yarısının ABD hükümetinin 11 Eylül hakkında ön-
ceden bilgi sahibi olduğunu düşündüğünü tespit etmiştir. 2006 
yılındaki başka bir çalışma Amerika’da %36’lık bir kesimin 11 
Eylül olaylarında bir çeşit hükümet veya devlet müdahalesinin 
–en azından önceden bilip göz yumarak– gerçekleştiğine inan-
dığını ortaya koymuştur. %16’lık bir kesimse 11 Eylül’de İkiz 
Kuleler’in patlayıcıyla indirildiğine inanmaktadır. Yine 2006’da 
yapılan başka bir çalışmaya göre Kanadalıların %22’si 11 Ey-
lül’ün Usame bin Ladin ile ilişkisi olmadığını düşünmektedir. 
Müslüman 7 ülkede yapılan bir araştırmada da %78 gibi bir ço-
ğunluk, Arapların 11 Eylül’le hiçbir ilgisi olmadığını düşün-
mektedir.1 2003 yılındaki bir araştırmaya göre Almanların üçte 
biri 11 Eylül’ün içeriden tezgâhlanan bir iş olduğuna inanmak-
tadır. 2006 yılı itibariyle 11 Eylül’ün ABD hükümetinin kum-
pası olduğunu savunan “Loose Change” adlı amatör komplo 
teorisi belgeselini kısa süre içinde 10 milyondan fazla kişi sey-
retmiştir.2 2008 yılında 17 ülkede 16.063 kişiyle yapılan bir 
araştırmaya göre 11 Eylül hakkındaki resmî açıklamaya ankete 

1 Cass R. Sunstein ve Adrian Vermeule (2009), “Conspiracy Theories: Causes 
and Cures”, The Journal of Political Philosophy, 17(2), s. 202.

2 David Aaronovitch (2010a), Voodoo Histories: The Role of Conspiracy Theory 
in Shaping Modern History, e-kitap, New York: Riverhead, bölüm 7, “A Few 
Clicks of a Mouse”.
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katılanların sadece %46’sı inanıyordu. John F. Kennedy suikas-
tıyla ilgili olaraksa resmî hikâyeye şüpheyle yaklaşanların oranı 
%70’in üzerindedir.3 Dünyanın değişik bölgelerinde aşılar hak-
kında yaygın olarak inanılan komplo teorileri mevcuttur ve bu 
durum aşı kampanyalarına negatif etki etmektedir. Bir araştır-
maya göre yaklaşık her on Amerikalıdan dördü insan kaynaklı 
iklim değişikliğinin uydurmaca olduğunu düşünmektedir. Her 
üç Amerikalıdan biri de ABD hükümetinin uzaylılar hakkın-
da kanıtlar sakladığına inanmaktadır. Her beş Rus vatandaşın-
dan ikisi Amerikalıların aya ayak basmadığını düşünmektedir.4

“Komplo” kelimesi Latince conspirare kelimesinden türe-
miştir ve “birlikte nefes almak” anlamına gelir.5 Komplo teori-
si bazılarına göre sadece konusu komplo olan teorilerdir. Bu ta-
nım birçok araştırmacı için fazlasıyla geniştir. Bir komplo teori-
si birden fazla insanın gizlice tasarladıkları bir plan hakkındaki 
iddiadır. Fakat tanımın kapsamı –içine iş yerinizdeki arkadaşı-
nızın doğum gününüzü sürpriz bir partiyle kutlama planını da 
pekala dahil edebileceğiniz için– hâlâ geniştir. Komplonun sin-
si bir plan dahilinde, iradi şekilde, belli bir fail tarafından tasar-
lanmış olması gerekir ve belirleyici unsurlardan biri kötücül bir 
niyettir. Dolayısıyla komplo teorisini, bir ya da bir grup insanın 
kötü niyetle tasarladığı sinsi bir plan hakkındaki iddia olarak 
tanımlayabiliriz. Bu durumda komşunun 6 yaşındaki oğlunun 
gizlice evdeki kurabiyeleri aşırma planı hakkındaki iddiamızı 
da komplo teorisi olarak değerlendirebiliriz. Bazıları için bu ta-
nım yeterli olsa da araştırmacıların çoğu daha fazlasını bekler. 
Komplo teorisinin son derece etkili ve büyük çaplı sonuçları 
olan bir plan hakkında olması esastır. Hatta bazıları komplo te-
orisi tanımının sadece neticede başarılı olan planlar ya da olay-
lar hakkında türetildiğini vurgular.6 Tanımlar üzerinden dö-

3 Daniel Jolley (2013), “Are Conspiracy Theories Just Harmless Fun?”, New 
Voices, 26(1), s. 60-61.

4 Rob Brotherton (2015), Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theori-
es, Londra: Bloomsbury Sigma, s. 10-11.

5 Jovan Byford (2011), Conspiracy Theories: A Critical Introduction, Londra: 
Palgrave Macmillan, s. 20.

6 Aaronovitch (2010a), bölüm 4, “Dead Deities”.
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nen bütün bu karmaşayı göz önüne alırsak, kesin bir tanım öne 
sürmek kolay olmayabilir ama ABD Yüksek Mahkemesi Hâki-
mi Justice Porter Stuart’ın pornografi için söyledikleri komplo 
teorileri için de geçerli gibidir: “Gördüğüm zaman tanırım!”7

Brotherton’a göre belirli bir bağlam (context) içinden bakıldı-
ğında bir komplo teorisi daha muhtemel açıklamalarla çelişen 
onaylanmamış, sansasyonel komplo iddialarıdır. İçerik (con-
tent) bakımından komplo teorisi komploculara sıra dışı bir kö-
tü niyet ve profesyonellik atfeder. Bilgi kuramı açısından ba-
kıldığındaysa bir komplo teorisi sorgulanmaya ve düzeltilme-
ye direnç gösteren ve kalitesiz kanıtlara dayanan iddialardan 
oluşur.8 Bir komplo teorisinin resmî teoriye karşı kurgulan-
mak durumunda olduğunu vurgulayanlar da mevcuttur.9 Gün-
lük dilde “komplo teorisi” tabirinin doğru olmayan herhangi 
bir iddia için de kullanılabildiğini görüyoruz. Hatta bu iddia ne 
kadar çılgıncaysa o kadar “komplo teorisi” etiketini hak ediyor 
gibi. Bu tanımlar silsilesi ve karmaşası içinden çıkmayı iyiden 
iyiye zorlaştıran bir diğer husussa zamanında “komplo teorisi” 
olarak yaftalanan bazı iddiaların sonraları “doğru” çıkmasıdır. 
Yani bazı komplolar gerçektir ve bu durum işleri pek de kolay-
laştırmamaktadır.

Komplo teorileri siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, antropo-
loji, felsefe ve tarih gibi farklı disiplinler etrafında incelenmiş-
tir. Bu disiplinlerin birbirleriyle uyumlu bir diyalog içinde ol-
duklarını söylemek zordur. Birbirlerinin yaklaşımlarına ve bil-
gi dağarcığına sırtını çeviren bir disipliner körlükten bahsedi-
lebilir. Bu anlamda özellikle komplo teorileri bağlamında di-
siplinlerarası bir birleştirici yaklaşımın gerekli olduğu açıktır.10

7 Robert Brotherton (2013), “Towards a Definition of ‘Conspiracy Theory’”, 
PSΨAG Quarterly, 88, September, s. 9.

8 Brotherton (2013), s. 12-13.
9 David Coady (2006), “An Introduction to the Philosophical Debate About 

Conspiracy Theories”, David Coady (der.), Conspiracy Theories: The Philosop-
hical Debate, Londra: Routledge, s. 1-12.

10 Byford (2011), s. 3; Bradley Franks, Adrian Bangerter ve Martin W. Bauer 
(2013), “Conspiracy Theories as Quasi-Religious Mentality: An Integrated 
Account From Cognitive Science, Social Representations Theory and Frame 
Theory”, Frontiers in Psychology, 4(424), s. 1.
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Komplo teorileri tarihte var olmuştur ve geçmişe bakarak söz 
konusu komplo iddialarının nasıl bir evrimsel süreçten geçtiği-
ni ve aynı zamanda devamlılık arz ettiğini görebiliriz. En azın-
dan yakın tarihe bakarak önemli ipuçları elde edebiliriz. Tarihe 
bakarak aynı zamanda “komplo teorisi” kalıbının nasıl bir söy-
lemsel forma dönüştüğünü de anlayabiliriz. Zira komplo teori-
leri gerek içerdikleri temalar (muhteviyat) gerek şekilsel özel-
likler (biçem) bakımından belli ve şaşırtıcı ortaklıklara sahip-
tirler.

Tarihsel detayların ve söylemsel özelliklerin ötesinde onto-
lojik bir analize ihtiyaç duyduğumuzda felsefi alana girmiş olu-
ruz. Komplo teorilerinin doğruluk değeri ve hakikatle olan iliş-
kisi yadsınamaz. Bu bağlamda felsefi bir sorgulamaya ihtiyaç 
duyarız. Aynı zamanda bilgi kuramı ve metodolojiyle olan bağ-
lantı da önemlidir. Bilim felsefesi sadece teorinin doğruluğuy-
la değil, yöntemin doğruluğu ve kalitesiyle de ilgilenir. Aslında 
bizi doğru yöntemden alıkoyan insani zaaflarımız vardır ve bu 
noktada başka bir disiplin devreye girer.

Psikolojik bir zaviyeden komplo teorilerini incelediğimizde 
ister istemez komplo teorilerinden ziyade komplo teorisyenle-
ri ve komplo teorilerine inananlar üzerinden meseleye yaklaş-
maya başlarız. İnananların psikolojisi klinik psikoloji terimle-
riyle düşündüğümüzde “sağlıksız” ve patolojik unsurlar içerir. 
Psikanaliz yöntemini kullanarak daha derin nedenler üzerin-
den inanma edimini değerlendirebiliriz. Sosyal psikolojiyi kul-
lanarak komplo teorilerine inananların hangi davranışlara me-
yilli olduklarını bulmaya uğraşabilir ve bir profil çıkarmaya ça-
lışabiliriz. Görece yeni bir dal olan evrimsel psikoloji pencere-
sinden baktığımızdaysa komplo teorilerine inanma eğiliminin 
biyolojik anlamda son derece insani kökenleri olduğu sonucu-
na varabiliriz.

Bütün bu yaklaşımlar komplo teorilerinin gerçek hayatta-
ki etkileri üzerine bizi yeterince aydınlatmaz. Komplo teorile-
ri son kertede ideolojinin, aksiyonun ve ahlâkın radarının dı-
şında değildir. Makro ve mikro ölçekte siyaset ve iktidar ilişki-
leri meselenin merkezindedir. Aynı zamanda bu ilişkileri siya-
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sal, toplumsal ve kültürel bir bağlam içinde değerlendirmek ve 
küresel ve genel eğilimler dışında yerelliğin ve kendine özgülü-
ğün de zaman zaman belirleyici olabileceğini göz önünde bu-
lundurmak gerekir.

Komplo teorileri hakkında doğru zannettiğimiz birçok şey 
yanlıştır veya en azından tartışmaya açıktır: Komplo teorileri-
ne inananların büyük çoğunluğu erkeklerden oluşmaz; ekono-
mik durum önemli bir kriter değildir; eğitim seviyesi yüksel-
dikçe inanma eğilimi ciddi anlamda azalmaz; inananlar arasın-
da Nobel Ödülü sahipleri, devlet başkanları ve profesörler var-
dır11; demokratik ülkelere özgü bir davranış biçimi değildir an-
cak sadece otoriter veya totaliter rejimlere özgü olduğu da söy-
lenemez; gelişmiş Batı toplumlarında da vardır, gelişmekte olan 
coğrafyalarda da; bütünüyle “Doğu”ya özgü hiç değildir, zira 
inanma eğilimi patolojik bir anomaliye indirgenemeyecek ka-
dar yaygın ve sıradandır.

Isaiah Berlin bir makalesinde çoğulcularla (pluralists) tek-
çiler (monists) arasındaki ayrıma dikkat çekerek iki farklı en-
telektüel tarzdan bahseder. Tilkinin kafasında aynı anda bir-
çok şey vardır ve çoğulcuları temsil eder. Kirpiyse tek bir şeye 
odaklanmıştır, kafasında bir tane büyük şey vardır ve tekçili-
ğin sembolüdür.12 “Eğer komplo teorisyenleri entelektüel sayı-
lacaksa tarz olarak tilki değil kirpi olurlardı” der Arthur Gold-
wag.13 Bu anlamda komplo teorileri düşünmeyle olduğundan 
daha çok inançla ilgilidir. Biraz da bu nedenle komplo teorile-
ri, komplo teorisyenleri ve komplo teorilerine inananlar gün-
lük hayatta ve akademik dünyada ciddiye alınmalıdır. Ciddiye 
almak, komplo tezlerini kabul etmek anlamına gelmez. Anaa-
kımdan yabancılaş(tır)manın çok da hayırlı sonuçlar verme-
diği ortadadır. Komplo teorileri salt “palavra” iddialar olarak 
geçiştirilemez. Her zaman bundan fazlası gerekir. Fazlası ge-

11 Brotherton (2015), s. 10.
12 Isaiah Berlin (1953), The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of 

History, Londra: Weidenfeld & Nicholson.
13 Arthur Goldwag (2009), Cults, Conspiracies & Secret Societies, New York: 

Vintage, s. 124-125.
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rekir çünkü gerek akademik gerek toplumsal düzlemde had-
dinden fazla kibirli bir tutum takınmak yanlıştır. Bilim her şe-
yi anında çözen sihirli bir değnek değildir. Bilimsel bir zemin-
de durmak önemlidir ama bilimi otomatik çözümler üreten bi-
limci (scientistic) bir kesinlik içinden okuduğumuzda duvara 
toslama ihtimalimiz yüksektir. Söz konusu kibirden fazlasını 
göstermek aynı zamanda entelektüel ahlâkın bir gereğidir de. 
Çünkü komplo teorileri çoğu zaman sadece komplo teorisi ol-
makla kalmazlar. Tarihî tecrübe göstermiştir ki, komplo teori-
leri siyasi kararların çıkmasına vesile olmuş ve kayda değer et-
kiler yaratmıştır. Dolayısıyla tüm bu nedenlerle komplo teori-
leri, komplo teorilerini üretenler ve yayanlar ciddi bir akade-
mik ilgiyi ve analizi hak ediyor.

Bu kitap komplo teorilerine giriş mahiyetinde bir çalışma. 
Konunun çok boyutluluğunu ortaya koymayı ve disiplinler 
arası bir yaklaşımın gerekliliğini anlatmayı amaçlıyor; komp-
lo teorilerinin tarihî kronolojisini sunan bir referans kitabı de-
ğil. Komplo teorilerinin nasıl “çürütülmesi” (debunking) gerek-
tiğine odaklanan bir kitap da değil. “Komplo teorileriyle müca-
dele rehberi” olarak da okunamaz. Ancak Türkiyeli okuyucu-
yu uluslararası literatürlere aşina kılmak, farklı disiplinler ve 
bakış açıları içinden düşünmeye yardımcı olmak ve en azından 
meselenin karmaşıklığını ortaya koymak gibi görece mütevazı 
amaçları olduğunu söyleyebilirim.
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1

Söylem / Tarih

Tarihsel çalışmanın en parlak başarısı, bize, sezgisel anlamda olayların 

nasıl gerçekleşmediğini öğretmesidir.

– LEWIS NAMIER
1

Kökenler, ana metinler, tarih

Komplo teorilerine baktığımızda tarihle olan ilişkilerinin çok 
renkli ve anakronik olduklarını görürüz. “Komplo teorisi” tabi-
ri görece yenidir ve ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında kul-
lanılır olmuştur. Komplo teorisyenleri teorilerini dayandırdık-
ları komploların tarihsel yolculuğunu genellikle antik çağlarla 
ve hatta bazen insanlık tarihiyle başlatsalar da, kavramsal ola-
rak bugünkü anlamıyla komplo teorilerinden bahsedebilme-
miz için 18. yüzyıl Avrupası’na gitmek gerekir.

Aydınlanma fikriyatının etkili olduğu 1700’ler Avrupası 
komplo teorilerini yeşerten arka planı hazırlar. Avrupa’da de-
ğişim rüzgârları esmektedir. Farklı fikirler, “yıkıcı” ideolojiler 
ve “din dışı” uygulamalar eski kurumları zorlamaktadır. Köh-
nemiş monarşiler, değişime kapalı rejimler ve Katolik Kilisesi 

1 John Brooke (1964), “Namier and Namierism”, History and Theory, c. 3, No. 
3, s. 331.
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bu durumdan rahatsızdır. Avrupa’nın birçok yerinde gizli ce-
miyetler hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu cemiyetlerin 
çatısı altında zaman zaman Aydınlanma idealleri konuşulur ve 
farklı fikirler teati edilir. O dönemin toplumsal yapısını yansı-
tan bu cemiyetler çoğu zaman aynı sınıftan olan insanların bir 
araya gelmesine ve sosyalleşmesine imkân tanır, cemiyet içi bir 
kardeşlik vaadi sunar.

Bu örgütler tek tip değildi. Bazıları okuma odası (reading ro-
om) düzeninde çalışan, gelenlerin küçük ve samimi bir ortam-
da kitap okumalarına, fikir tartışması yapmalarına imkân ve-
ren gevşek kulüp yapıları şeklindeydi. Başka bazılarıysa daha 
gizli ve kapalıydı. Bir kısmı her türlü dinî hurafeye ve metafi-
zik unsura karşı çıkıp Aydınlanma ideallerini savunurken, di-
ğerleri dönemin Katolik Kilisesi’ne aykırı gelebilecek dinî ritü-
ellere ve doğaüstü inançlara sarılırdı. Bu örgütlerin bazılarıy-
sa toplumdaki çeşitliliği bir ölçüde yansıtacak derecede farklı 
insanı ve görüşü bünyesinde barındırarak bilimsel ve dinî ba-
kış açılarını kendi içinde harmanlamaya çalışırdı. Birçoğu çok 
radikal, çok sıra dışı veya çok etkili olduklarından değil, sa-
dece aleni olarak faaliyette bulunmak iyi bir fikir olmadığın-
dan gizliydi.

Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri

Sözünü ettiğimiz cemiyetlerin en tanınmışlarından biri gü-
nümüze kadar gelen masonluktur. Masonluk 1700’lerin Fran-
sası’nda popülerlik kazanıp yaygınlaşmıştır. Toplumsal olarak 
geniş ve nispeten çeşitlilik arz eden bir üye tabanı vardır. Üye-
leri arasındaki farklılık, Aydınlanmacılardan birtakım ezote-
rik görüşleri benimseyen insanlara, dindarlardan deistlere ka-
dar geniş bir yelpazeyi yansıtır. Dolayısıyla aralarında aristok-
rasiye ve burjuvaziye mensup olanlar olduğu gibi, 1789 ile baş-
layacak olan Fransız Devrimi’ni destekleyenler ve destekleme-
yenler de vardı.

Birçok örgüt toplumdaki prestijini ve etkisini olduğundan 
büyük göstermeye çalıştığı için kendisinin antik çağlardan be-
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ri var olduğunu kanıtlamaya yarayacak bir tarih icat eder. Nite-
kim 1734 yılında Benjamin Franklin masonluğu antik efsaneler 
üzerinden anlatan James Anderson’ın kitabını Amerika’da ba-
sar.2 Efsanelere dayanan bu köken arayışı Aydınlanma hikâye-
siyle her yönüyle olmasa da bazı açılardan uyumludur. En azın-
dan anaakım Hıristiyanlık baypas (by-pass) edilerek antik çağ-
lara uzanılır ve insanlığın kadim gelenekleri bizi “evrensel” ola-
na ulaştırır. Bu “radikal” değişim neticesinde Aydınlanma ger-
çekleşir. Eski olan aşılır, yeni bir çağ ve yeni bir insan profili 
ortaya çıkar.

1700’lerle birlikte masonluk tarihindeki köken arayışların-
dan biri Hermetik (Hermeticism) gelenekle köprü kurmaya ça-
lışarak yapılır. Hermetiklik, yeni-Eflatunculuk, gnostiklik, er-
ken dönem Hıristiyanlık, paganlık ve hatta İslâmiyet’le belli öl-
çülerde harmanlanan, dinî ve felsefi özellikler taşıyan ezoterik 
bir gelenektir. Hermetik öğreti efsanevi karakter Hermes Tris-
megistus tarafından yazıldığı varsayılan ve varlıkları aslında 
M.S. 2. yüzyıldan daha eski olmayan Hermetica adlı metinle-
re dayanır. Bu metinlerde ilahî güç, simyacılık, astroloji ve bü-
yücülükle ilgili bilgiler vardır ve inananlar için bunlar insanlı-
ğın ve evrenin sırrını ihtiva eden kadim bilgeliğin bir parçası-
dır. Varsayılmaktadır ki, bu bilgelik yüzyıllarca gizli kalmış, bir 
şekilde korunmuş ve aslında antik Yunan ve Mısır medeniye-
tinin süzgecinden geçerek bugüne ulaşmıştır. Hermetica, ma-
sonların bir bölümünü ve mason karşıtlarını aynı şekilde cez-
bedebilen bir köken mitidir. 1945 itibariyle Mısır’da, yine aşağı 
yukarı aynı döneme ait Nag Hammadi Kütüphanesi adı verilen 
gnostik metinler bulunur ve bunların bir kısmı Hermetica kül-
liyatının parçasıdır. Dolayısıyla bitirmek bir yana Nag Hamma-
di, Hermes Trismegistus etrafında dönen tartışmayı ayakta tu-
tar ve fantastik komplo literatürünün klasik unsurlarından bi-
ri haline gelir.

Masonlukla ilgili olarak bir diğer köken arayışı Tapınak Şö-
valyeleri ile ilgili olandır. 1737’de Şövalye Ramsey’nin meşhur 

2 James Anderson ve Benjamin Franklin (2008), The Constitutions of the Free-
Masons, Lincoln: University of Nebraska.
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konuşması masonluğu Tapınak Şövalyeliği ile bağlantılandırır. 
Ramsey’e göre antik Mısır’da kaybolan masonluk geleneği 12. 
yüzyılda Haçlı Seferleri ve şövalyelik yardımıyla Avrupa’ya ge-
ri gelmiştir.3 Bu noktadan sonra Tapınak Şövalyeliği, masonluk 
tarihine ve masonluğun etrafında dönen gizli el sıkışma biçim-
lerinden inisiyasyon4 seremonilerine kadar envai çeşit ritüele 
malzeme sağlayan bir dayanak olmaya başlar. Masonluk, Tapı-
nak Şövalyeliği ve Hermetik gelenek arasında kurulan bağ son 
derece keyfî olmasına ve tartışmalı temellere dayanmasına rağ-
men sadece masonlar tarafından desteklenmekle kalmaz, ma-
son karşıtlarına da önemli bir cephane olur.5

1738 yılında Papa, Katoliklerin mason olmalarını yasaklayan 
“in eminenti apostolatus” fermanını ilan eder.6 1791’de Fran-
çois Lefranc adlı rahip masonluğun sırlarını ve ritüellerini if-
şa ettiği bir kitap yazar. 1792’de Cadet de Gassicourt, Jacques 
Molay’in Mezarı (Tomb of Jacques Molay) adlı kitabıyla Tapı-
nak Şövalyeleri’ni masonlar üzerinden Fransız Devrimi’ni ger-
çekleştirmekle suçlar.7 Aslında 1314’te örgüt lağvedilir ve Ta-
pınakçılar’ın lideri Jacques Molay Fransız Kralı IV. Philip ta-
rafından yakılarak öldürülür. İddia odur ki, Molay’in intika-
mı Fransız Devrimi’nin tam da kendisidir. Gassicourt kitabın-
da, tam 479 sene sonra 1793 yılında Fransa Kralı XVI. Louis’in 
giyotinle infazı esnasında kalabalıktan birinin kalkıp “Jacques 
Molay’in intikamı alındı” diye bağırdığını iddia eder.8 Tapınak 
Şövalyeleri süreç içinde “Baphomet” adlı şeytani Tanrı’ya tap-

3 Christopher Hodapp ve Alice von Kannon (2008), Conspiracy Theories & Sec-
ret Societies For Dummies, Hoboken, NJ: Wiley, s. 172.

4 İnisiasyon (initiation) seremonileri gizli örgütlerin veya tarikatların organi-
zasyona yeni üye kabul ederken gerçekleştirdikleri geçiş ritüellerine verilen 
addır. İnanç, cesaret, adanmışlık, dirayet ve güvenilirliği ölçme iddiası taşı-
yan bir ilk sınav niteliğindedir. Genellikle zaten “hazır” olanlar bu teste tâbi 
tutulur.

5 Juan C. Castillon (2007), Dünyanın Efendileri: Bir Komplo Teorileri Tarihi, 
çev. Sakıp Murat Yalçın, İstanbul: Koridor, s. 135-136.

6 Haluk Hepkon (2007), Komplo Teorileri Tarihi, İstanbul: Kaynak, s. 46.
7 Hodapp-von Kannon (2008), s. 28.
8 Michael Haag (2009), The Templars: The History and the Myth: From Solomon’s 

Temple to the Freemasons, New York: Harper Collins, s. 265.
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makla, İslâm ile yakınlaşmakla, eşcinsellikle ve satanizmle suç-
lanırlar.9 19. yüzyıl itibariyle masonluk etrafında dönen komp-
lo rivayetleri hızla popülerlik kazanır ve büyük bir coğrafya-
ya yayılır. Bu noktada komplocu külliyatın gelişimi açısından 
iki ismin oynadığı kritik rolün altını çizmeliyiz: Cizvit rahip 
Augustin Barruel (1741-1820) ile matematikçi ve bilim insanı 
John Robison (1739-1805).

Augustin Barruel, John Robison ve İlluminati

Augustin Barruel 1797 ve 1798 yılları arasında Fransız Dev-
rimi ve masonluğu ilişkilendirdiği dört ciltlik Jakobenliğin Ta-
rihi Üzerine İncelemeler (Memoirs Illustrating the History of Ja-
cobinism) adlı kitabını yazar. Barruel ile birlikte denkleme yeni 
bir grup eklenir: İlluminati.

Aslında Aydınlanma fikrini çağrıştıran kelimeler ve türevle-
ri Aydınlanma Dönemi’nde gizli cemiyetler tarafından rağbet 
görmüştür; Aydınlanma’yı çağrıştıran “İlluminati” kelimesini 
isminde geçiren birçok örgüt de vardır. Fakat bunların içinde 
en bilineninin hangisi olduğu açıktır: Kastedilen İlluminati ad-
lı örgüt 1776 yılında Almanya’nın Bavyera bölgesindeki Ingol-
stadt Üniversitesi’nde hukuk profesörü olan Adam Weishaupt 
(1748-1830) tarafından kurulmuştur. Weishaupt, Aydınlanma 
ideallerine sıkı sıkıya bağlı, onlardan kolay kolay taviz verme-
yecek bir şahsiyetti. Ludwig von Knigge (1752-1796) ile birlik-
te Aydınlanma fikirlerini, okuma topluluklarını ve mason loca-
larını kullanarak toplumun geniş kesimine tanıtmayı ve böy-
lelikle toplumu Aydınlanma idealleri doğrultusunda değiştir-
meyi amaçlıyordu.10 Örgütün genel olarak akılcılık, erdemli 
ve ahlâklı olmak, dünyanın bilgi dağarcığını geliştirmek, cum-
huriyete olan inanç, doğal hukuka bağlılık ve kitleleri bu doğ-
rultuda eğitmek gibi Aydınlanmacı fikirlere ve değerlere yakın 
durduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz ki, devrimin Fransa coğ-
rafyasının dışına ihraç edilme ihtimali muhafazakâr yönetimle-

9 Castillon (2007), s. 137, 141.
10 Goldwag (2009), s. 259-260.
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ri korkutuyordu. Bavyera İlluminatisi’nin, en parlak dönemin-
de aralarında Herder, Goethe ve Mozart gibi ünlü isimlerin de 
bulunduğu, yaklaşık 3.000 üyesi mevcuttu.11 Aslında İllumina-
ti’nin ve özellikle Weishaupt’un son derece rasyonel bir duruşu 
vardı ve bir kısım mason localarının rağbet ettiği büyü, simya 
ve diğer doğaüstü gizemli öğretilerle araları hiç de iyi sayılmaz-
dı. Nitekim Weishaupt’un tavizsiz Aydınlanmacı rasyonalitesi 
1784’te von Knigge’nin gruptan ayrılmasına yol açtı. Yine aynı 
yıl içinde örgütün faaliyetleri Bavyera hükümeti tarafından ya-
saklandı.12 Baskınları takiben 1786’da Weishaupt, Ingolstadt’ı 
terk etti; 1811’deki ölümüne kadar komplo teorisyenlerini he-
yecanlandıracak şeyler yaptığı da pek söylenemez. Bavyera İllu-
minatisi’nin serüveni böylece sona erdi. Ne var ki, örgüt komp-
lo teorileri vasıtasıyla ölümsüz bir kimlik kazandı: Antik Yunan 
ve Mısır’dan Tapınakçılara ve masonlara bağlanarak önce 20. 
yüzyıla oradan da günümüze, finans sektörüne, popüler sanat-
çılara, satanizme ve hatta uzaylılara sirayet etti. Böylece dünya-
yı yönetmeye de devam ediyor!

Barruel’in yazdıkları masonluğu Tapınakçılarla ve İllumina-
ti ile birleştirmesi bakımından önemlidir. Rahip Barruel, biraz 
değindiğimiz gibi, İlluminati’yi Fransız Devrimi’ni masonlar 
üzerinden planlayıp gerçekleştirmek, Katolikliği ortadan kal-
dırmaya çalışmak, cumhuriyeti kurmak ve kadınların eğitim 
hakkını savunarak ailevi değerleri çökertmekle suçlar. Barruel, 
devrimin getirdiği muazzam çalkantıya karşı bir tepkiyi, bera-
berinde gelen toplumsal, siyasi ve ahlâki değişime muhafazakâr 
bir reaksiyonu temsil etmektedir aslında. Zaten bırakın İllumi-
nati’yi Fransız Devrimi ve masonluk arasındaki ilişki de son de-
rece gevşektir: Bir kere Fransız Devrimi’ni gerçekleştiren tüm 
devrimcilerin mason olduğunu söylemek imkânsızdır. Tüm 
masonların devrimci olmadığı da kesindir. Devrim öncesinde 
mason localarında ruhban kesimden soylulara kadar, burjuva-
lardan bilimciler ve simyacılara kadar farklı katmanlardan ve 
çevrelerden insanlar vardı, dolayısıyla tam anlamıyla bir ma-

11 Goldwag (2009), s. 260.
12 Castillon (2007), s. 124.
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son dayanışmasından söz etmek zordu.13 1792 sonrasındaysa 
genel olarak devrimcilerle bağların zayıfladığı söylenebilir. Te-
rör Dönemi’nde giyotin kurbanı olan mason sayısı az değildi ve 
bu anlamda döneminin yaygın bir toplumsal gerçekliği olarak 
mason locaları devrimi yönetmekten çok takip ediyorlardı, ta-
rihi şekillendirmekten çok tarih tarafından sürükleniyorlardı.14

1798 yılında John Robison, İlluminati, masonlar ve okuma 
topluluklarını aynı komplonun parçalarıymış gibi gösterdiği, 
kısaltılmış ismiyle Bir Komplonun Kanıtları (Proofs of a Conspi-
racy) adlı kitabı yazar. Kitap kısa zamanda uluslararası bir üne 
kavuşur. Robison’un kitabı bütün bu tartışmayı Anglosakson 
dünyaya taşır. Rahip Barruel’in dört cildinin arasında bir tarihte 
basıldığı için Robison eserinde Barruel’e referans vermektedir. 
Kendi kitabının son cildinde de bu sefer rahip Barruel, Robin-
son’a referans verir. Aslında Robison, rahip Barruel’den bütü-
nüyle farklı bir dünyada yaşamaktadır. Robison’un çıkışı, Ang-
losakson dünyanın, özellikle Britanya’nın Fransız Devrimi’ne ve 
devrimin getirdiği şiddet dalgasına duyduğu tepkiyi ve korkuyu 
barındırmaktadır. Düşmanları ve komplo avcılığı ortak yönleri 
olsa da Robison’un Cizvit rahip Barruel ile tam olarak aynı düz-
lemde değerlendirilmesi zordur. Bilimle uğraşan ve ancak haya-
tının son dönemlerinde komplo işlerine kafa yormaya başlamış 
Protestan bir eski mason her şeye rağmen Katolik rahip Barru-
el için pek de güvenilir bir karakter olmasa gerek. Robison özel-
likle kıta Avrupası localarındaki ahlâki çöküntüyü ve komplo-
cu eğilimleri eleştirir ve Anglosakson dünyanın masonluğunu 
bu anlamda “naif” bulur. Robison, İlluminati üzerinden Fransız 
Devrimi’ni ve Fransız masonluğunu aynı komplonun unsurları 
olarak gösterir. Onun, ABD’de 19. yüzyıl boyunca zaman zaman 
etkili olacak olan mason karşıtlığı ve İlluminati korkusuna kat-
kısı tartışılmazdır. Her bakımdan Barruel ve Robison’un eserleri 
komplo literatürünün bir anlamda temel metinleridir.

13 Castillon (2007), s. 144-148.
14 Castillon (2007), s. 150-153. Şükrü Hanioğlu da benzer ilişkinin masonlar ve 

İttihatçılar arasında söz konusu olduğunu anlatır. Masonlar etken olmaktan 
çok edilgen gibidir. M. Şükrü Hanioğlu (2015), “Siyasal Hareketler ve ‘Komp-
lo Kuramları’”, Sabah, 11 Ocak.


