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CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLMELERİ ÜZERİNE 
 

29 Ekim 1923 (1339) 
 

Muhterem Arkadaşlar! Mühim ve cihanşümul hâdisat-ı fevkalâde karşısında 
muhterem milletimizin teyakkuz ve intibah-ı hakikisine bir vesika-i kıymettar 
olan Teşkilât-ı Esasiye Kanunumuzun bazı maddelerini tavzih için encümeni 
mahsus tarafından heyeti celilenize teklif olunan kanun lâyihasının kabulü 
münasebetiyle Yeni Türkiye Devletinin zaten ve cihana mâlum olan, malûm 
lâzım gelen mahiyeti, beynelmilel mâruf unvaniyle yâdedildi. Bunun icab-ı 
tabiîyesi olmak üzere, bu güne kadar doğrudan doğruya Meclisinizin riyasetinde 
bulundurduğunuz arkadaşınıza ifa ettirdiğiniz vazifeyi Reisicumhur unvaniyle 
yine aynı arkadaşınıza, bu âciz arkadaşınıza tevcih buyurdunuz.  
 
Bu münasebetle şimdiye kadar mükerreren hakkımda izhar buyurmuş olduğunuz 
muhabbet ve samimiyet ve itimadı bir defa daha göstermekle yüksek 
kadirşinaslığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı heyeti celilenize 
samimiyet-i ruhiyemle arzı teşekkürat ederim.  
 
Efendiler, asırlardan beri şarkta mağdur ve mazlum olan milletimiz, Türk 
Milleti, hakikatte meftur olduğu hasailden muârra telâkki ediliyordu. Son 
senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrâk, kendi hakkında 
suizanda bulunanların ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak, zevahirperest 
insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz, haiz olduğu evsaf ve 
liyakatini hükümetinin yeni ismiyle cihan-ı medeniyete daha çok suhuletle 
izhara muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkie 
lâyık olduğunu âsarı ile ispat edecektir. Arkadaşlar, bu müessese-i âliyeyi 
vücude getiren Türk milletinin son dört sene zarfında ihraz ettiği zafer, bundan 
sonra da bir kaç misli olmak üzere, tecelliyatını gösterecektir. Âcizleri mazhar 
olduğum bu emniyet ve itimada kesbi liyakat etmek için pek mühim gördüğüm 
noktadaki ihtiyacımı arzetmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, heyeti âlinizin 
şahsım hakkındaki teveccüh ve itimadının, müzaheretinin devamıdır. Ancak bu 
sayede ve Allah’ın inayetiyle, şahsıma tevcih buyurduğunuz ve buyuracağınız 
vezaifi hüsnü ifaya muvaffak olabileceğimi ümidederim. Daima muhterem 
arkadaşlarımın ellerinde, çok samimî ve sıkı bir surette yapışarak onların 
şahıslarından kendimi bir an bile müstağni görmeyerek çalışacağım, milletin 
teveccühünü daima nokta-i istinat telâkki ederek, hep beraber ileriye gideceğiz. 
Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 
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İKİNCİ  DEFA CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLMELERİ 
ÜZERİNE 
Bakınız: 1 Kasım 1927 TBMM Açış Nutku 

 
 
ÜÇÜNCÜ DEFA CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLMELERİ 
ÜZERİNE 
 

5 Mayıs 1931 
 
Muhterem Efendiler! 
 
Beni tekrar Türkiye Reisicumhuru intihap etmek suretiyle bizzat ve büyük 
milletimiz namına hakkımda gösterdiğiniz itimada teşekkür ederim. Bu itimadın 
bana tahmil ettiği mesuliyetin ağırlığını müdrikim, bunun icaplarını ifada 
muvaffakiyetin aziz milletimizin muhabbet ve emniyetine ve celil heyetinizin 
ciddi yardımına vabeste olduğunu samimiyetle arzederim. Bu muhabbet ve 
yardımın benden esirgenmeyeceğine eminim.  
 
Büyük milletimiz için yüksek saadetler ve âli Meclis’e mesaisinde 
muvaffakiyetler dilerim.  
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Muhterem Âzası; Reisicumhur sıfatiyle, 
Cumhuriytin kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları 
müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarf-ı mesai, 
Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiye’nin 
şan ve şerefini vikaye ve îlâya ve deruhte ettiğim vazifenin icabatına hasrınefs 
etmekten ayrılmayacağıma – huzurunuzda – namusum üzerine söz vererek and 
içerim. 
 
 

 
 
* 
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DÖRDÜNCÜ DEFA CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLMESİ 
ÜZERİNE  
 
1 Mart 1935 
 
Kamutayın Sayın Üyeleri! 
 
Kamutayca beni bu seçim devresi için de Cumhurluk Başkanlığına seçmek 
yöiyle, yüksek Türk ulusu adına göstermiş olduğunuz büyük güvenden dolayı 
eğilerek hepinize saygılarımı sunarım. 
 
Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına ve hâkimiyet-i millîye 
esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve 
bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi 
kemali şiddetle men, Türkiye’nin şan ve şerefini vikaye ve îlâye ve deruhte 
ettiğim vazifenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmayacağına namusum 
üzerine söz veririm.  
 
Bayanlar, Baylar! Bu içtiğim andla üzerime aldığım onurla ödevim kutsal 
olduğu kadar ağır da bulunduğunu pek iyi anlıyorum. Buna benim özel gücüm, 
ancak sizin, seçkin arkadaşlarımın, ayrılmaz birliği ve arasız yardımı ile 
yetebilir. Bu değerli güvencin benden esirgenmeyeceğine inanım büyüktür.  
 
Arkadaşlarım, katınızdan çekilirken başladığınız önemli yurt ve ulus işlerinde 
sizler için verimli, mutlu çalışmalar dilerim. 
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