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Sonra, Atatürkün mukaddes namı başka bir 

şey de yaptı; ecnebi tesirleri altında kalan 
bir takım çirkin şeyler vardı, bunların hepsi
ni muhabbet ve vahdete kavuşturdu. Bu gün 
ekalliyetler bağırıyorlar, ne mutlu bize ki Tür-
küz, diyorlar. Bendeniz de bunlara iştirak 
ediyorum. Sonra, bir takım ecnebiler; sizi 
yeminle temin ederim, vallahi, billahi; ne mut
lu size ki Türksünüz, diyorlar. Bizim memle
kette böyle nizam, intizam ve muhabbet bula
mıyoruz, diyorlar. Allah bu milleti yaşatsın, 
Atatürkü yaşatsın, büyük Devlet adamımız 
îsmet İnönünü yaşatsın. (Bravo sesleri, sürekli 
alkışlar). 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka
daşlar, arkadaşlarımın güzel sözlerinden son
ra, bilhassa Hükümet şefimiz muhterem îsmet 
înönünün o güzel ve tatlı sözlerinden sonra 
benim bu kürsüden söyleyeceğim sözler pek
mez kadar fena olur. Bunu biliyorum. (Gülüş
meler, pekmez fena mı sesleri). 

Arkadaşlar; burada heyecanımdan bahse
diyorum. Heyecanımdan duramadım, bu kür
süye çıkıp bir iki söz söylemek istedim. Bu 
fazla heyecanımdan söyleyeceğim sözlerin bir 
kısmım da unutursam, insicam ve münasebeti 
kaybedersem kusuruma kalmaym. 

Arkadaşlar, Atatürkü; hepimiz ve bütün 
dünya bilir ki, yüksek bir şahsiyet olarak ya
ratılmıştır. Dünyada insanlar iki şeye haristir. 
Birincisi para, ikincisi de mansıb, rütbe ve me
muriyet. Atatürk bu gün servetini milletine 
verdi. Yalnız bu gün vermemiştir. Atatürk, 
millî mücadeleye atıldığı gün üniformasını da 
vermiştir. Bilhassa bunu hatırlatmak isterim. 
tşte Atatürkte herkesin fevkinde olan büyük 
bir haslet vardır. O, paraya, rütbeye itibar eder 
bir şahsiyet değildir. Onun yalnız bir ideal ve 
mefkuresi vardır. Türk milletini yaşatmak ve 
yükseltmek. Atatürk bize yalnız rütbesini ve 
servetini vermedi, daha çok şeyler verdi. Bi
ze yıkılmaz, kırılmaz, sönmez şuleli istiklâli 
de verdi. Atatürk, memlekete refah verdi, ser
vet verdi, kültür verdi. Medenî olan Türk 
milletini tekâmüle doğru yürüttü ve bu gün de 
yürütmektedir. 

Atatürkün vasıflarını benim nâçiz ağzımm 
bu kürsüden tavsif etmesine imkân yoktur. 

Arkadaşlar; Atatürkün vasıflarmı söyle
mekle bitirmeğe imkân yoktur. Yalnız şunu 
söyleyeyim İri, tarihte gördüğümüz büyük dâ
hiler, büyük kumandanlar Atatürkün o yük
sek dehasına karşı boyun eğmelidir. Hatta 
Iskenderler, Daralar bile Atatürke karşı bo
yun eğmek mecburiyetindedirler. Çünkü Ata
türkün milletine karşı yaptığı fedakârlığı ta
rihteki büyük adamların hiç biri yapmamıştır. 

Sonra arkadaşlar, Atatürk, ismet inönü gi
bi kudretli ve kuvvetli bir arkadaşa nail oldu
ğundan dolayı Atatürkü de bu hususta ben

deniz tebrik ederim, ismet inönü 10 seneden 
beri Hükümetin başmda bulunarak Hükümetin 
bütün şuabatında yapmış olduğu ileri hareket
ler hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır ve kaç
mamaktadır. 

Bu kürsüden O Büyük insana millet namma 
hörmetlerimi takdim etmekle kesbi şeref eylerim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhittin Baha Fars. 
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arkadaşlar, Bu gün tarihî günlerimizden birini 
yaşıyoruz. Fakat fevkalâde günlerimizden biri. 
Atatürk için bu memlekete malmı vermek gayet 
basit bir şeydir. Çünkü Atatürk bu memlekte 
kendisini kalbetmiş ve millet içinde kendisini 
kaybetmiş ve milleti kendisinde toplamış bir 
Şahsiyeti Aliyedir. Atatürkün verdiği şeyleri 
saymakla bitiremeyiz. Bu verdiği şey; manası, 
mahiyeti, delâleti itibarile o kadar büyüktür. 
Çünkü şimdiye kadar hiç bir büyüğün yapma-

. dığmı yine Atatürk yapmış oluyor. Atatürk 
bize ne vermedi. Burada konuşmak hakkını ve
ren o değil mi . Gözlerimize bu ateşi veren o 
değil mi?. Dünyada en büyük millet olmak şere
fini bize bahşeden o değil mi?. Batmış milleti 
çıkaran ve o millete dünya milletleri karşısında 
eğilmek bilmeyen bir bayrak, en yüksek bir 
bayrak veren o değil mi?. Malmı vermiş, Ata
türk için malmı vermek gayet basit bir şey. 

Fakat dediğim gibi, delâlete, mahiyeti itiba
rile çok büyük Atatürk köşede bucakta kalmış 
zekâlerz çıkararak memlekete bir kültür istika
meti veren Atatürk, göze görünmez kabiliyet
leri çıkararak memleketin namütenahi kudret 
ve kabiliyetlerini yatiştirmeğe sebeb olan Ata
türk, bize nihayet kendisinden sonra bu mille
tin işlerine vaziyet edecek, kendisüe beraber ça
lışan ve millet işlerinde kendisinden sonra ge
lerek kendi işlerini tevdi eden, kendisinden sonra 
gelen mevkie ismet inönünü getiren Atatürk de
ğil mi? Onun bu memlekete karşı namütenahi iş
leri arasmda millete yaşatmak kuvvetini, kabili
yetini, itimadmı nefsi veren o değil mi? ve bir 
Atatürk mektebi yaparak her kese mazisini, tari
hini, milliyetini anlatan, lisanmı veren yeni bir 
lisan vücude getirerek, yani lisanm kendi ma
hiyetini o lisana bahşeden Türk milletini ta
rihte ve lisanda şahsiyet sahibi yapan o değil 
midir?. Heyecanım ve bu büyük müjdeye bir
den bire muhatab olmaktan mütevellid teessü
rüm, söylemek istediklerimi süylememe müsaade 
etmiyor. Daha dün gazetede okudum. Bizim 
memlekette ilk defa olarak bir bayan fen dok
toru olmuş. Bu da Atatürkün mektebinden çıkan 
bir kız. Şimdiye kadar, daha 15 sene evvel ka
pısından dışarı çıkamayan kızlarımız, bütün 
dünya içinde, bütün avrupalı kadınlar arasm
da ilk defa olarak müsellâh tayyarecilik yap-
mak kudretini haiz oldu. Atatürk kızı Sa-
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