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Eaidkatlar bazaı coraret hududımun üştna taşülca
*aiılpsiz kaiır. Bıı yazı da, bunlarala.n tıiıialir-

Bu yazı bir sene evvel kaleme aünrnıştıı Şlmdt
noşredillyor. Üziintü vo endişelerln gitmesi, ilimağlann
saçma ilüşiimcelerdeıı dıııuJması beklgndi de ondan tiiy_
le oldıL..

Başıekllimizln Londrıa selıahatında seçiriliğt büyiik

katadan kurtırluşunu bir tesadüf, bir mucize, bir tocelli
dlye vasıftandıra.n ya,,zı ve sözJerle Tiirktye ı,e Dcne,bi
ii,lkşler kalnaşıp durdu.

ileşey fizik vo kimya, iiiğer

rııaddt malz,omo lle

izah odllemez tılz bırra,da, bunıın maneı,i tarafiru lza,iı
etieeeffz

:

rürk İ§laJıı carniasında asırlann yo§ırduğır çok
bir inaırma terblyesi ııardrr ki, bu cgmlanrn öz

tnco

evl6dı olınaya,n bunda.n tıir ŞeY anta5ıa,maz ve fo;rİzlene
mez... Tiirkiye büyiik katıra.m.anla,rrı, büyltk velilerln
lıer köşesinde bııiıııduğu ınukaddşs tıir diyardrr, ÖIiiüere
hiirıılot vo maneı{ bağlılıktan doğan büyiiık tıir inannıa

kudretl bu di1".arda gür bir mentıağ hatinde fişkınr.Adaklar, Zlyaıetler, ilfa,kamla,r, Türbeler bunlan şiis_
},o3,ea

eobi,iler, hayratlar, rakıf!a,ı, hamamia,rn lmaretier,

tıamiler. ırıescltler.,"

Bunların 1ıan:nda fertleriı, ağalırrn, nineleı:ln, pa,
şıı!a,rıı_ r;eşmeleri, köprülert hayratlan ile büyük madıti
ı,tı m_anoı,l, görii,ırür, göıitrınıoz ijir kitio t,eşkil ederlor.,"

Top yekün buırla,r Tiirk nıh:ınn, iııraş, ahl6.1t vo f;ızilet,
ada,let ıııeflırımla,n ilo şiııiiro stiriüre yoğunııuştİr. Asır*

iarıa ı,ofurduğu bnı ha,murııa içlnĞe.n ?ürlç'iiıı lıiiyü&
iıranç ı,e n:h şalöbgti ortaya çüar.
}iürııret urviyyotln tıir fonksiyonu haliıe girıtiği

alatrdkada mantık ve nazoriyoler ifl6ı edeı. Japcn'atııı
ıngşhııı i]taı:aldri yapınası gibi, Kotkocaıaan Japon Baş_

ı,ekili vazifestni yapamadığı ı,icdant ond§esl kaş,ıında
(B€n bir haita conra foldn günü trnparatorun §aralı
öniiııtlo EaraJrirt ya,pacağım) ttiyo ll*n odoıok; gii,ııü
geliliği za,nıaıı bu lşt yapıyor vo haya,tıııa aoa veriyoı.
Japon Başvektlt deli değildl.. tsu hidiıo ınant,ılı ve ğa,
zarİye tle lzah edİlgmoz; §faneviyottan nooğdtnü alan
nıhİ şaiabet lşIllm felşefee[nite ,Atlaİı ındİndo aı€ a,d?dİİ.
Başveldlimlzin tıu ruhu sa.lğbotlni dedeştniı kenitisl
ng miitevazi ailo ocağnda vertliği manoü terbiyealnin
yo nlneglnln buııalaJı 50 sene eırvel kuaağında kulAğına
mırıldandğ Altah sözlor{nin hce eırrından kenilişini
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lzah edileıııeyen blr gönill 1,,e şicda,n terlı§e,*i neticesi
ayrramaınış ve bu sayüa ile dünya ile görtiıl-meyoıı ıııanovi 6Jom hattı fastını teşkil eqten biiyiiü velilerin ziyaretlerindo, büytik Türk hezaket ve efendiliğini },et ı,a,
man fuhar ederok, cnlaıın htızurırnu k6.rnil olırıarun ver_
tliğt haeletlo daima beslemiştir,
İşto Eyüp §ultan Hazretleri, lşte 'ninlorce l)ed,o ve
Veli yaıtigin c,anıilerin, fiiı,belorin, katıirlerin manevi
zevkten doğaı tamir .ı'e onanhrralan... Bu Allah dost_
lartnın, nezaket ve hii,rmeto mrıka,belesinrien doğan hi_
ma,yo galT etteritür ki, tesailüf, muclze, tecglli ke|lmelori
ile blr tii,ılii tıu cünkü dik kafalı cemiyetin halletrneilo
bocala.dığı hidiseyt ortaya koymuştuı Başvekilin dedeye cnvriüşinile polltika aramak bu bakrrndan ilerl gerl
söz söylemek maneıdyata hürmetsizliğiı en büyiiğü vo
edep dışı blı, hareket oluı Kudsi bir lıadisdo (Bana
bir adın,ı 1,aklaşaıa ben oı adın J,aklaşlı,lm, diyor,
Arhh.) Gözlerin ve @ duygıııırn şahitltğine daya,ııarak bunlar hakkrnda btr fit<ir yilrütmoyiniz" Aldın yet,
modiği yerlerde kanunlardan kıhsetıııok gülünç olur,
Kanun etrattrı bilgi demektir. Lraneviyyat bllgl i,leminde
yalnız tezaiıürleri lle vardrr. Bu tiiyledlr vo böyie kaJae"aktr.

İlıı

hükiiun ı,o tahdit ncrmal durrrır üstiimileld tn-

lllm ha,kkında,, kanun me_
nasınılakl rrnıtıni bilgi içirıdir. Nor:nal durıım üsttiırdeki iısa,:ılann enfüsi müşa,hedeleri, umıımi duşgıılan möna,§rndaki bilgi tç:ı değitdir. Bu öşle i;"ir duygııdur kl;
onun keniline mahsus biı uzr-u yol,-tııı, her uzuv onunduı, ruhrnı ıımurnl duygusuduı. Bu hal beş ilnyguııın
itışında mü-him btr ruh tıaşansıdrr kl o ,duyguya orlBizirrı
şeonter bütün ruhlan ile şuİrut ölemini duyarlar,
görilüğiiıniiz bu ğ]i:ıı 2ahlren nıaddedi: batfuıen ma,ııevi_
santrar zavl;;estntien objektlf

ş-aütın
Madele ğJeminde nriIıanlld kan,.:ılardan baheedorke,n
ba,tınl 6,!eme çevriltliğmizde o Aiomde kanunun değil
beçeri bileİ ile a,ncq,k lhtimal kelfunesinl ileri şiiroblllrlz"
Kulun şöz ve ifado tasarnıfura gtımiş heşey ıu,bbailt
e§§zı,ğlru kaybeder.

Ğalp hazinesinin iieın göziine kapak kapraırnn
aralığıııda,n miiıaade ederseaiz biraa ilaiıa, lıakaiım;
Londıa llava alanındaki alerli enlıa,z aıasında, dola_
şalim : Ta5şarea;n kuyfıü ta.rıaf-rna, Başveldlln ayağ
sıloşınış, yanrndaJd arkadaşı sağ salim. Kııyruğun scn
tarafrndan delik a!ılmrş,,. Ayağından asılma, oradan
kurtulınasınr toıntıı içiı birinln burnunrın bilo kanarna,
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