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BİZE BİRBİRİMİZİN CENAZESİNİ YIKAMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETEN İNSANIN 

CENAZESİNE DAHİ GİDEMEMEK 

M. Remzi Sanver 

Türkiye’de masonluğun son kırk yılının en renkli, en kendisine has ve masonluk geleneğini en 

derinlerden kavramış siması kimdir diye sorulsa, aklıma gelecek ilk isimlerden biri olur Ahmet 

Selahattin Kalın birader. Bilhassa yeni neslin kendisini yakın tanıma fırsatını nispeten az bulmuş 

olduğunu düşünüyorum. Ne yazık! Zira, Ahmet Kalın’ı tanımak, Türk Masonluğu’nun mana 

iklimini anlamak için büyük bir fırsattır. Tam anlaşılması ancak birlikte yaşayarak mümkün olan 

bu çok özel insanı birkaç sahifelik bir yazıyla tanıtmaya kalkmanın anlamsızlığının farkında 

olsam da karşı koyamadığım bir yazma arzusu hissettim. Neden bilmiyorum. Belki, minicik de 

olsa bir iz kalır ümidiyle; belki, bu uğursuz salgına meydan okuma saikiyle; ama şüphesiz, 

üzerimdeki emeği, sevgisi ve şefkatine minnetimi ifade etmek için.  

En çarpıcı özelliği, birbirinden çok farklı, hattâ bazen birbiriyle çelişebilen aidiyetlere dair  

kimlikleri üzerinde taşımasıydı. Bilim kariyeri vardı ama çok başarılı bir işadamıydı. Aynı 

zamanda tasavvuf ehliydi de. Avrupa burjuvazisinin en seçkin kesiminin hayat tarzına 

sahipken, üslubu ve davranışlarıyla 1940’lar ya da 50’lerin İstanbul’unu günümüze getiriverir 

ya da gayet seküler bir sohbeti tasavvufi atıflarla zenginleştiriverirdi. Modernitenin 

merkezinde yaşarken, her haliyle “geleneği” yansıtırdı. Eksik anlaşlmasın, bütün bu kimlikleri 

üzerinde eş zamanlı taşırdı. Kendisiyle uzunca bir sohbet edin, hepsi birden karşınıza 

çıkıverirdi. Bunu okuyan gençler yaşlı başlı birisini tasavvur ediyorlardır; Ahmet Kalın 

gençliğinden beri böyleydi. Başka kim yapsa mümkün değil yakışmaz ama ona yakışırdı çünkü 

hepsini temessül etmişti. Aynı, temessül edilmiş nezaketinin gerçek bir zarafeti yansıtması gibi.  

 

Ahmet Kalın’ı 1992 senesinde tanıdım. Tanju Koray sayesinde karşılaştık. İkimiz de onun 

şakirtiydik ama ben 22 yaşındaydım o 40; ben çiçeği burnunda masondum, onun arkasında ise 

neredeyse 15 sene vardı. Teşbihde hata olmaz, üçlü ilişkimiz, büyük cerrah- başasistan- birinci 

sınıf tıp talebesi üçlemesini andırırdı. Hepimiz Tanju Koray’a hayrandık ama onun etrafındaki 

gençler grubu Ahmet Kalın’a da hayrandı. Tanju Ağabey’den daha yaşlıymış gibi duran tarzı, 

ağdalı Türkçesi, herhangi bir ortamda Buckingham Sarayı’nda resepsiyondaymış gibi 

davranabilmesi, tasavvuf geleneğine olan vukufu, köklü ailesinden duyduğu gururu zarafetle 

ifadesi ve Türk Masonluğu’nun 1930’lardan uzanan tarihi simalarını sanki her biriyle askerlik 

arkadaşıymışçasına detaylı anlatabilmesiyle bize gerçek üstüymüş gibi gelirdi. Ona 

yaklaşabilmek, onunla sohbet edebilmek bizim için masal diyarına gitmek gibiydi. O da bizi hiç 

geri çevirmedi. Sevgi doluydu; müşfikti ve cömertti: parasına cömert, bilgisine cömert; 

zamanına cömertti. Bizi evine davet eder, sabahlara kadar sohbet ederdi. Sohbetlerimizde 

beni en çok etkileyen, kendi aile geçmişiyle de ilintilenen eski İstanbul, eski masonluk ve 

tasavvuf hikayeleriydi. Bugün geriye baktığımda anlıyorum ki Şemsiper Yenge, Yegane Hala, 

Mecdettin Ali Akasya, uyku döneminde Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı’ndaki masonik 

toplantılar derken, Ahmet Kalın bize masonluğun bir modernite değil gelenek; dava değil mana 

meselesi olduğunu; biraderlik hukukunun başka hiçbir hukuka benzemediğini öğretmişti. 
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Çeyrek asrı aşkın zaman önce başlayan muhabbetimiz ve dostluğumuz son nefesine kadar 

devam etti; bundan sonra da edecek elbette çünkü yine ondan öğrendim ki 

 

“Tekrar mülâki oluruz bezm-i ezelde  

Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler.” 

 

Bugün insan ilişkilerimde biraderliğin; bireysel mana arayışımda masonluğun merkezi 

konumunu görebilecek bir vukufa sahipsem, bunda en büyük emeğe sahip insanlardandır. 

Sohbetlerimizin birinde -bugün bile sesi kulaklarımda çınlar- beni çarpan şu sözleri söylemişti: 

“Şekerim bizimki de masonluk mu. Eskiden biraderler birbirlerinin cenazesini yıkamayı hocaya 

bırakmaz kendileri yıkarlardı.” Bu sözleri orada bulunan kimse asla unutmadı. Ne uğursuz 

günler ki bize bunu öğreten insanın, bırakın cenazesini yıkamayı, cenazesine dahi gidemiyoruz. 

Ölüm Allah’ın emri; bunca yıllık masonluktan sonra onunla başa çıkmayı bir nebze de olsa 

öğreniyoruz da usulünce veda edememek yok mu, işte o buz gibi yapıyor insanın içini. 

 

Ama edeceğiz. Şöyle bir sokağa çıkılabilsin, ilk iş bunu yapacağız. Zira, onun çok sevdiği deyişle, 

bu da geçer ya Hu!  

  

 

 


