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nin vekilleri sıfatı ile, izin verin ilk önce sizi 
tebrik edeyim, ondan sonra sözüme başlayayım. 
Ne mutlu Türk milletine ki kendisini kurtaran 
yaşatan yürüten Atası ona sevgisini kendi va
rını vermekle tebarüz ettirmek istiyor. Türk 
milleti için bundan büyük mükâfat, bundan 

büyük ve değerli ne tasavvur edilebilir? Ata-
türkümüz bizim semamıza doğduğu gündenberi 
her manevî sahada bize mütemadiyen nur.feyiz 
ışık verdi. Şimdi maddî sahada da varmı Türk 
milletine hediye etmekle onun refahmı, onun 
köylüsünün kalkınmasını emel edindiğini ve onu 
sevdiğini tebarüz ettirmek istiyor. Ne mutlu 
Türk milletine ki buna mazhar olmuştur. 

Arkadaşlar, bu yüce kürsüden, bu sevgiye 
mazhar olan milletin bir vekili sıfatile, o Ulu 
Atama hitab ederek diyorum M; çok yaşa ve 
senin sevgine lâyik olan ve dünya Hazinelerin
den daha değrli bir armağan olan Türk milleti
nin, bir vekili, sana afiyet dilerken, diyorum ki; 
çok yaşa Atatürk ve senin ideallerin uğrunda 
bütün Türk milleti onların tahakkuku için bü
tün kabiliyetini vermeğe ve senin için ölmeğe 
hazırdır. (Alkışlar). 

RUŞBNt BARKIN (Samsun) — Sayın ar
kadaşlar •f benden evvel söz soyliyen krymetli 
hatibler ve bilhassa Büyük Hükümet Şefimiz 
ismet înönünün büyük sözlerinden sonra 
söz söylemek çok güçtür. Fakat bu bü
yük işte benim sezdiğim bir iki nokta
yı söylemekten de kendimi alamıyorum. 
Atatürk, Mm bilir, belki de doğduğu günden 
beri, belki de henüz kendisini anlamadığı daki
kalardan beri, yarattığı, yaptığı, serdiği, ortaya 
attığı iyiliklerin haddi hesabı ne dir, onu bilmi
yorum ve kendisinin de bunu kavrayacağına ben 
inanryorum. O dahi bunları zor kavrayabilir. Bir 
millet batarken nasıl kurtulur.. Bunu yalnız 
Türk milletine değil, bütün geri kalan milletlere, 
böyle kurtuur, dedi. Kimsenin zaferi idrak 
edemediği, anlayamadığı dakikalarda, zafer 
böyle kazanılır, dedi. 

Tarihi bir az kanştırırsak, Türk tarihinin 
hattâ çok büyük diye kaydettiği büyük Devlet 
şahsiyetleri, yani padişahların içinde en değer-
lleri dahi kendi servetleri için titremişlerdir, 
hatta servet toplamak için kelle kestiklerini çok 
iyi biliyoruz. 

Servetlerini saklamak için hususî hazineler 
dahi yapmışlardır. Hazinei hassalar çok büyük, 
çok geniş sahalarda çalışmışlardır. Hazinei has-
salrm enkazı hâlâ eski imaparatorluğun toprak
larında duruyor ve onları varislerine, liyakatsiz, 
meziyetsiz varislerine mal edebilmek için, bu 
gün beynelmilel avukatlar bile uğraşıyor. 

Atatürk varlık, hayat, kurtuluş inMlâbcısı, 
fakat ayni zamanda bu gün yaptığı bu işle de 
diğer yeni bir inkilâbcı olduğunu da bize göste
riyor. Frd yok, cemiyet var; bu düsturu eski
den beri işitiyoruz. Fakat bu düstur nereye ka

dar dayanır ve nasıl yaşar? Onu da bu gün bize 
öğretti. Evet ne zaman bir milletin her ferdi, 
şahsî menfaatinin, şahsî varlığının, şahsî serve
tinin, şahsının biriktirdiği bütün meşru hakları
nın kendisinden ziyade milletine raci olduğunu 
ve ancak milletine verildikten sonra kendisinin 
kolayca müteneeim, mütjueifi ve mesud olabi
leceğini dünyada ve Öldükten sonra da yaşaya
cağınızı kendisi ne vakit en büyük iman kayde
derse, bunu ne vakit en büyük bir ülkü, eli bü
yük bir karekter diye kaydederse, işte o vakit 
bu millet dünyadaki milletlerin en büyükğü, 
dünyadaki lâyemutlarm en lâyemutu olur. işte 
bunu Atatürk bize öğretiyor. Çocuklar, böyle 
çalışm, çorak topraklarda bu suretle varlık ya
ratın, böyle müesseseler kurun, inkişaf ettirin, 
yurdda, milletinize böyle dersler verin. Ancak 
milletinize böyle hayırlı olursunuz. 

Bence Atatürk her vakit, her şeyde bütün 
zekâsmı, irfanını, karekterini, ruhunu, yaratıcı
lığını her şeyini, bu millete, bu toprağa hediye 
etmiştir. Bize öyle demek istiyor, binlerce sene 
sonra gelecek torunlarımıza anlatmak istiyor ki, 
hayır bu kâfi değildir, sizin servetiniz, milletin 
serveti sizin varlığınız milletin varlığıdır. Bir 
çok defalar gazetelerde okuyoruz. Bir çok mil
yonerler Rokf eller, şunlar, bunlar hayırlı işler 
yapmış, servetlerinin bir kısmını bu işlere vermiş
tir. Fakat öyle bir Rokfeller tanımıyorum ki 
yaşarken dahi bütün varlığını, bütün servetini 
çıkarsın, milletine versin. Bize Atatürk çalışm, 
yükselin, meşru olarak kazandığınızı milletinize 
ciro etmesini bilin ve onu öğrenin, ancak böyle 
yaşayacaksınız ve ancak böyle lâyemut Tür
kiye ebediyen ve bütün milletlerin fevkinde 
yaşayacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, bendenizin hatibliğim yoktur. 
Müsaade buyurun, Atatürk ismini işittiğim za
man kalbim muhabbet, sevda ve perestişle do
lar. Binaenaleyh Atatürk ismi burada yade-
dildi. Bendenizi af buyurunuz. Burada ona 
karşı olan hürmetimi Heyeti âliyeniz muva
cehesinde yadedeyim. Atatürk bu memleketi, 
bu milleti kurtardı ve bunu yaptıktan sonra 
Türk milletinin bir hazine olduğunu bilirdi. 
Türk milletinin bir hazine olduğu, eski devir
lerde unutulmuştu. O devirlerin dirij anları, bu 
Türk milletini, gayet meziyetli ve necib olan 
Türk milletini unutmuştu, tşte Atatürkün 
büyük eseri bu milleti uykusundan uyandırdı. 
Bu milleti kurtardıktan sonra kendisi büyük 
bir rehber oldu, çiftlikler yaptı, ticaret gös
terdi, rehber oldu. Bu gün bize yaptığı, mem
lekete yaptığı hediye büyüklüğün büyüklüğü
dür. Bunlar kendi ulvî kalbinin, kendi ulvî 
maksadının eseridir. Binaenaleyh bundan do
layı bütün millet namma bendeniz de haddim 
olmayarak teşekkür ve tazimatlarımı arzederim. 


