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Kocaeli mebusu İbrahim Süreyyanm, Kemal öz adlı Cum
hur reisimize verilen (Atatürk) soy adının hiç bir kimse ta
rafından öz ve soyadı olarak kullanılmaması hakkında ka

nun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/(30) 

1 -XII- 1934 
Kanunun mucib sebebleri 

Türkler; yurda hizmet edenlerin, büyüklerinin adlarını, çpçukLarına takmayı âdet etmişler
dir. Bu, iyi dilekle yapılır, yapanlar da kıvanç duyarlar. 

Türk ulusu; Büyük kurtarıcısına bir soy adı verdi, Atatürk dedi. Gönül ister ki, en Büyük 
Türke verdiğimiz bu anlı sanlı ad, kendi gibi eşsiz kalsın. Bu adı her hangi şekilde kullan
mak isteyenler, kanunla yasak edilmemiş olduğu gibi, eyi dilekle yapacakları için de üzüntü 
duymayabilirler. 

Teklif ettiğim kanunun birinci maddesile bu büyük tarihî adın hiç kimse tarafından öz ve 
soy adı olarak kullanılmasının önüne geçilmiş ohıyorv 

İkinci madde ile de, «Atatürk» adının, önüne -ve sonuna bazı sözler ekienmesile benzerine 
mâni olmak istedim. Meselâ: Öz Atatürk, Can Atatürk, Atatürkmen, Atatürkol, Atatüfker, 
Türkata gibi pek çak isimlere girmesi mümkündür. 

Bu maddeler kabul edildikten sonra bu güzel adın can evimizde duyduğumuz saygı ve 
sevgisine dokunulmamış olur. Kendisi asırlarca ve asırlarca ölmez Türk ulusunun içinde, öz 
canında yaşayacağı gibi, yakışan adı da Türk ulusunun dilinde tek olarak sölenir. 

Kocaeli 
/. Süreyya Yiğit 

Dahiliye eneftmeai mazbatası 

T.B. M. M. 
Dahiliye encümeni , ^ 10 - XII -1934 

Karar No. 17 
Esas No. 2/130 

Yüksek Başkanlığa 

24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla 
Türkiye Cümihur Reisi öz adlı Kemale verilmiş 
olan «Atatürk» soy adının ve bu adın başına 
veya sonuna ıbazı şeyler birleştirilerek yapılacak 
adlarm öz, soy adı olarak hiç bir kimse ta
rafından kullanılmaması isteğini taşıyan Kocaeli 
saylavı İbraıhim Süreyyanm kanun teklifi bu 
yöndeki gereklikleri gösteren yazısile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla 6 - XII -1934 te
ki toplantımızda, teklif yapan da bulunduğu 

ihalde, okundu ve iş konuşuldu: 
Teklif yapanın yazdıkları ve bunları yenile

yen sözleri eneümenimizee de onaya değer görül
müş olmakla ufak tefek yazış değisikliklerile 
teklifin Ulu heyetin iyi görüşüne sunulmasına 
karar verilmiştir. Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dahiliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale Kütahya. 

C.Vy'badm Şükrü M. Sonıer 
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Afyon Karahisar 
zset Ulvi Aykurt 

Aza Aza 
Ordu Rize 

İsmail Çamaş Esad Özoğu 

İBRAHİM SÜREYYANIN TEKLİFİ 

Aşağıdaki kanun teklifini sunuyorum. Gere
ğinin yapılmasını dilerim: 

MADDE 1 — Kemal öz adlı Cumhur Reisimi
ze milletçe verilmiş olan Atatürk soy adını hiç 
'bir kimse öz ve soy adı olarak kullanamaz. 

MADDE II — Atatürk admm basma ve so
nuna başka söz konarak öz ve soy adı yapıla
maz. 

MADDE İÜ •— Bu kanun Atatürk soy adı
nın neşri talihinden başlar. 

MADDE IV — Bu kanunun yürütülmesine 
îç bakanı bakar. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTiRİŞÎ 

24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla Kemal 
öz adlı Türkiye Cumhur Reisine verilen «Atatürk-» 
adının veya bunun başına ve sonuna söz konarak 
yapılan adların hiç bir kimse tarafından alınama

yacağını buyuran kanun lâyihası 

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 almamaz ve kullanılamaz ve 
kimse tarafından hiç bir suretle bir kimseye ve
rilemez. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmü 24 - XI -1934 
tarihinden başlar 

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