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Mahrum ve
merhum
kahraman
Mehmed Alioğlu
Büyült idealisüer, benim
»edikleri muazzam davaları ta;
hakkıık ettirebilmek için yal
nız şuurlarına ve gönülleri
ne hâkim olan ideal uğrunda,1
şahsi bir gaye takip etmeksi
zin, sonuna kadar didişip çır-1
pmmaktan bıkıp usanmazlar.
Bu ideal, günün birinde, uzun yıllar beslenen hayal n
fuklannı aşarak hakikat ola
bilir. Veyahut, idealist için ba
zı zahiri değişiklikler dolayı
sıyla gayeye ulaşılmış sanılır.!
B u hal belki de bir seraptsa,
farksızdır. Fakat, ne şekilde1
tecelli ederse etsin idealisti t a t !
min etmiştir. Gerçi, bir son ra1
müthiş ve k a f i mahiyette biri
hayal inkisarı idealisti yeni
den iztiraba düşürdüğü de va
sidir. Lâkin, ister m uvakkat'
olsun isterse devamlı bir hüvi <
yet arzetsin umduğunu bulan ı
idealistlerin bir kısmı umumi!
şekilde tecelli eden bu gaye arasında kendi şahsının da — i
şu veya bu şekilde — tatmini
edildiğini bütün tarihi hald
katler ispat ediyor.
Lâkin bazı idealistler vardın
ki idealleri -velev ki noksan su!
rette meydana gelse dahi- ay*
ni daavda yürüyen hem emel,
ierinin ikbal zirvesine ulaşma ,
larına rağmen kendileri her;
türlü maddi ve manevi mah
rumiyetin
girdabında çırpın
mağa
mahkûm
olmuşlardı. Bunlar için, hayatta, necat ve
lıalâs imkânı hiçbir zaman vn
ku bulmamıştır.
]
İşte evvelki gün Tarsus va-:
puru ite m ağfur cesedi Is ta n -'
tıul’a getirilen büyük hürriyet *
idealisti ve cidden em salsiz1
mütefekkir Prens Sabahaddin
Beyin, hayatında daimi h ü s -]
rana maruz ka,mış bir idea - >
list olduğu eski basımlarının }
>da kabul ettikleri tarihi bir va
kıadır.
’

Filhakika babası damat M a lı!
t
mud Celâleddin Paşa ve k a r-.
; deşi Prens Lutfullah Bey ile !
I

i beraber vatan, hüriyet ve d e -1
! mokrasi davası uğrunda atıl-!
i dıkları
mücadeleden hiç b ir J
zaman istedikleri semereyi e l-«

de etmedikten başka tarihi b ir'
zaruret münasebetiyle çok u-<
zun yıllar vatan cüda kalm ış-,
tardı.

1

Evet, hakikaten her bakım
dan mahrum olan, merhum ]
t Sabahaddin Bey önümüzdeki ı
►cuma günü E yüp’te doğduğu]
> ve bütün hayalleri ile bağlı bu *
J lunduğu bu şehrin
bir avuç]
> sinesine
katılmakla
ah ret1
> yolculuğunda olsun bu ebedi,
> mahrumiyeti bir nebze
1 edecektir.
(A lla h rahmet eyleye!)

