onü ayağmalan kuıtarcLn illye. Delik a,çıIıyor alevden ve ta.yyare,den çrksrn diye. Eödise mahailintn 20 - 3t}
ma,ğr

motro yan tarafintta btr köylü evi. Köytünii,ıı k /rr§rnrB
iyi tıir hastaba.kıcı oluşu. Çantasında Başvekill ruiıi şok_
üaıı kurtarocak vo onu doıhal ild üç giiıı uşüuya eokacaİ< ilicıı buluırmaşı... Topyekün fizik ırc nrjhantki hfldiselerlo, lıaıunlann blr aııtla yok oluşu... l}iucizg tıü3ük
toğsdiif, şanş kelimelertntn çiziltği bu alevll hAdiso do,
konrnun ar-trasrna aaklana,ıı ndir? Bu konrşııcu, hıfzaailcl Ailaiıln ğliülr... DIb€tto bu ol boşero apaçik göriinmez, fr7,1k1, mihaııttd hiüiseterln cıkışma, delik a,çma ile
lıiranda yok oluşu şoklinde glzlenecoktir.
Göritnmotie hiinor yok.. Görtinmoyent keçfotrnede
hiiner vaıdrr. Beşerin anlaına, hududuna l]0hi sır vo

kuırvotlertn verlığ ancai< muclzo, biiyiik tegaiiüf, şanş
kolimolerl ilo girer ve beçer ylno bunu ga.flet hududundın çıkaııadığx içtn şüphe içinile, bocalama hattnile ldrak edeı §ed edernez bir türtü anlıyamadı§ hadlcöl€rl
gaıip iiadolorle mınldar durur,

Bu yazıda llerl şürliüen garip gilıi 5örüIen haklka^lı
ler ha,kikatinğ ltimz edeceklertn çok olduğunu blliyoruz.
Oniar ltlrazlaşını yapabillrler. Bu öyle tılr h§disg öyle
bir ğJemttir ki; anlayana no mutlu... Bu yazıyı karalaı
]ıaa vatanttaşın Ğağarcığında maneviyata itlraz odecelı
lerİ doylracaft ve boğacak kadar mnolor ve me!ıakkaf.
ların !çlnden çılğ,n gok ma.lzome va,rdır. Doilelerimldı
dedelerinfu bunca asırlardır Alla,h yoluııilakl adak vu
kurbanlanıı vehleten bu g,ilnkü mealeııi diiışıada hayvan boğazlaıııa vahşettir diye ıöyltyenlero §ııııu 6oraF

fım

:

"Anııs§tntn herıiiz karnınilo iken, aıa§ı öldürliloıElt,
trarnınilaki ttaira cltinyaya ayak basmamç yawu]nı lıo_
ğazlatıp a§trasaJı kiirk yapacağz diye uğraşan ve buıu
meilenl al6,ııı.otütr ttlye giyen ingan lriltlele-inln bu vahşete no laim voroceklerlııl öğrenmok lştorİrn_."
Dedemtn ıledeıinln koytluğu uguldo .akatlık yoküır,

İnsan madili ve ruhi harnilelerden lbarettlr btrt göriiııür, tutulıır, birt göriilrıınez tutulrııa,z tezaiüiıleri tle

l}t anlamamada, ondaki şrr ve hikmott
kavrayamama,da sakatlü mevcuttur.. Tilık iliyaımtia
her ha5rratın arkaşrnda, her türbe şandukasının aJtındaı
hor dyaretgfiiıta biı Allah doştıınun blllıımeyen kudroü

göriinilr.

sizlidir..

ota,rnaz da".. Onu
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