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inanların, elinden çok kısa bir zamanda, kud
retli ellerini uzatarak kurtardı, Ona can verdi, 
istiklâl verdi, fikir hürriyeti verdi, Bunlarla da 
kalmadı, ona yazısını verdi, dilini verdi, tari
hini verdi. Tarihte büyük işler yapmış adamlar 
vardır. Fakat bütün bunlarm hepsini birden top
layarak yapmış bir tek adam vardır o da Atatürk 
Kemaldir. Onun için bu ad kendisine nasıl tek
lik veriyorsa bu ad da tek olmalıdır (Okay 
sesleri). Binaenaleyh teklif veçhile ister de
ğiştirerek, ister aslı muhafaza edilmek şartile 
kimse bu adı almamalı ve kimseye de bu ad kon
mamalıdır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini onay bulanlar ... Bul

mayanlar ... Bulunmuştur. 

24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Kemal 
öz adlı Türkiye Cumhur Reisine verilen « Ata
türk » adrnm veya bunun başına ve sonuna söz 
konarak yapılan adlarm hiç bir kimse tarafın

dan alınamayacağını buyuran kanun 
MADDE 1 — Kemal öz adlı Türkiye Cum

hur reisine 24 - XI - 1934 tarih ve 2587 sayılı 
kanunla verilmiş olan Atatürk soy adı yalnız 
tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz 
ve soy adı olarak alınamaz ve kullanılamaz ve 
kimse tarafından hiç bir suretle bir kimseye ve
rilemez. 

BAŞKAN — Onay bulanlar ... Bulmayan
lar ... bulunmuştur. 

MADDE 2 — « Atatürk » adının başına ve 
sonuna başka söz konarak öz ve soy adı alına
maz ve kullanılamaz. 

HAKKI (Kütahya) — Teklif sahibi arkadaşı
mızın esbabı mucibesinde ifade etmek istediği şey
leri kanun zannediyorum bu madde ile dairei şü
mulüne alamamıştır. Buna nazarı dikkati cel-
betmek istiyorum. İkinci madde ile Atatürk 
admm önüne ve sonuna bazı sözler eklenme
si ve bu şekilde kullanılması yasak edilmek 
isteniyor. Meselâ : ( Öz Atatürk, Atatürkmen, 
Atatürkân, Türkâta ) gibi. İkinci maddenin 
başında Atatürk sözü vardır. Bu kelime iki ay
rı kelimeden müteşekkil bir şey değildir, belki 
hepisinin medlulü tekdir ve o da Ulu Türke bu 
Meclisin verdiği soy adıdır. Şimdi Atatürk 
olunca, Türkâta, yani Türk kelimesine yal
nız bir kelime ilâvesile bunu taklib ederek 
Atatürk haline getirmek, bu ikinci maddenin 
şümulü dahiline girmese gerektir. Çünkü Ata-
türkün Önüne veya sonuna bazı ilâveler ya
parak yeni isimler vücude getirilmesi tahtı 
memnuiyete alınmak isteniyor. Amma Türk 
kelimesinin ilâvesile husule gelecek kelimeler
den soy adı almak memnu değildir. Bilfarz 
Ulutürk, Yücetürk, bunlar olabilecek. Ben
deniz bir nokta arzedeceğim ve eğer Dahiliye 
encümeni de noktai nazarıma iştirak ederse 

Atatürk yerine yalnız Türk kelimesi olsun. 
Meselâ Türk yüksekliği ve Türk yüceliği ola
rak bu gün aile ismi alınmıştır. Yarm da Yü-
ceer, Yücetürk, Ulutürk diye aile ismi alına
bilir. 

YUSUF ( Denizli ) — Yalnız Atatürk namı 
alınamaz. 

HAKKI ( Kütahya ) — Bendenizin noktai 
nazarım şudur : Şimdi Ulutürk ismini zikretti
ğimiz zaman bu kimdir diye hiç kimse tered-
düd etmedi. Atiyen âlem halini alacak bu 
vasfm kime raci olduğunda kimse tereddüd et
meyecektir. Binaenaleyh Atatürk kelimesi ye
rine yalnız Türk kelimesini koyalım ve bununla 
iştikak yaparak soy adı konmasm (Kanun var 
sesleri). 

BAŞKAN — Bir takrir var reye koyacağım, 
kabul buyurulursa nazan dikkate almmak üze
re Dahiliye encümenine havale edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna şöyle bir maddenin ilâvesini rica 

ederim: Atatürk adı Hükümetin müsaadesi ol
madıkça hiç bir müesseseye dahi konamaz. 

Balıkesir 
Vasfi 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) 
— Efendim, kanun maddesinin sarahati, Ata
türk ismi yalnız olduğu gibi, önüne ve sonu
na başka sözler ilâvesile teşkil edilecek ter-
kib suretile de hiç kimse tarafından kullanıl
mamasını âmirdir. Hiç kimse tarafından kul
lanılmamasını emreden kanun evveliyetle bu 
ismin ve bundan terekküb eden isimlerin baş
ka bir mahal veya herhangi bir yapıya veril
mesine manidir. Binaenaleyh bunun kanuna 
dercedilmesine lüzum yokdur. 

BAŞKAN — Okunan takriri reye koyaca
ğım. Onoy bulanlar... Bulmayanlar... Onay bu
lunmamıştır İkinci maddeyi reye koyuyorum. 
Onay bulanlar... Bulmayanlar... Onay bulun
muştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 24-XI-1934 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . 
Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

7 — Bayazıd mebusu Halid Bayrak ve 29 ar
kadaşının, Bursa mebusu merhum Emin Fikri 
Eralpın çocuklarının parasız okutulması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/133) [1] 

[1] 59 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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