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 Mustafa Kemal Atatürk �ç�n d�ğer alanlarda olduğu g�b� Türk Yargı S�stem�’n�n de çağdaş
meden�yetler sev�yes�ne gelmes� büyük önem arz etmekteyd�. Her ne kadar Türk
yargısında çağdaşlaşma çalışmaları cumhur�yet önces�ne dayansa da Türk yargısının
çağdaş ve kurumsal b�r yapı hal�ne gelmes� cumhur�yet devr�mler�yle gerçekleşm�şt�r.
Tanz�mat Dönem� �le b�rl�kte başlayan yargı s�stem�ndek� çağdaşlaşma çalışmalarındak�
amaç Osmanlı Devlet�’n�n el�n� dış �l�şk�lerde rahatlatmak olduğu �ç�n yapılan
düzenlemeler kısa ömürlü ve etk�s�z kalmıştır. Bu sebeple cumhur�yet�n �lanı �le b�rl�kte
hukuk reformu büyük b�r �ht�yaç hal�ne gelm�şt�r. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Adalet
sev�yem�z� bütün meden� toplumların adalet sev�yes� dereces�nde bulundurmak
zorunluluğundayız. Bu hususları tatm�n �ç�n mevcut kanun ve usuller�m�z� bu görüşle
�y�leşt�rmekte, canlandırmakta ve yen�lemektey�z ve de buna devam edeceğ�z.” sözü de
onun hukuk reformu konusundak� bakış açısını net b�r şek�lde özetlemekted�r. 

Ankara Hukuk Fakültes�, 1925
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 Hukuk reformu �ç�n yalnızca çağın gerekler�ne uygun, �ler�c� ve Türk toplumunun
yapısına uygun olan kanunların �kt�bas ed�lmes�yle yet�n�lmem�ş aynı zamanda n�tel�kl�
hukukçu kadrolar yet�şt�reb�lmek amacıyla da 1925 yılında Ankara Ün�vers�tes� Hukuk
Fakültes� kurulmuştur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’e göre ne kadar çağdaş ve ad�l
kanunlar yapmış olsan da bu kanunları uygulayab�lecek n�tel�kl� hukukçu kadroların
olmadığı sürece çağdaş ve ad�l hukuk düzen� mümkün değ�ld�r. Avukatlık mesleğ�,
Osmanlı Dönem�nde bağımsız savunma makamı k�ml�ğ�nden çok uzaktı. 1924 tar�h�nde
yürürlüğe g�ren Muhamat Kanunu �le b�rl�kte avukatlık mesleğ�n�n kurumsal yapısı
ç�z�lm�ş ve bağımsız b�r meslek kolu hal�ne gelmes� sağlanmıştır. Avukat Al� Haydar
Özkent’�n 1940 yılında yayımlanan Avukatın K�tabı adlı eser�nde yer alan “Tanz�mat’tan
evvel arzuhalc� (Müzev�r) , (Ayak kavafı) �d�k. Muhz�rler�n, müfl�sler�n, Karamanlı ve
İncesulu vek�ller�n bu k�rl� adlarını uzun müddet taşıdık. Tanz�mat b�z� (Dava vek�l�) yaptı.
Fakat b�z� (Muham�) ve (Avukat) yapan M�ll� �dared�r. Cumhur�yet rej�m�d�r. Dava vek�ller�
cem�yet� b�r ışıktı. M�ll� �daren�n çıkardığı (Muhamat Kanunu) b�r Ay’dır. Eğer bu gün
Türk�ye’de müstak�l avukatlık müesseses� varsa, eğer bu gün Türk avukatları �y�, namuslu,
söz, vakar ve hatta refah sah�b� yurttaşlar arasında bulunuyorsa, bunu bu �radeye
borçludurlar çünkü Cumhur�yet, Avukatların yalnız refahını tem�n etmem�şt�r, mesleğ�
kurmuş, Türk avukatının namusunu ve şeref�n� kurtarmış, onu layık olduğu mevk�ye
çıkarmıştır. Bunu böylece kabul etmek ve söylemek meslek, v�cdan ve namus borcudur.”
sözler� de Atatürk’ün avukatlık mesleğ�ne olan katkılarını kanıtlamaktadır. Mustafa Kemal
Atatürk’ün hukukçulara h�taben yaptığı aşağıdak� �k� konuşma, Atatürk’ün hukukçulara
verd�ğ� önem� ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n çağdaş uygarlık sev�yes�ne çıkmasında
hukukçulara b�çm�ş olduğu rolü ortaya koymaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhur�yet Savcılarına H�taben Yaptığı 9 Ek�m 1925
Tar�hl� Konuşma

“Her uygar ve çağdaş devlette olduğu g�b�, Türk
Cumhur�yet� Adl�yes�nde de, Cumhur�yet
Savcılarını yüksek ve son derece öneml� b�r
görev ve makamın tems�lc�ler� olmak üzere
tanırım. Devr�m Savcılarının, kend�ler�ne ver�len
bu büyük görev�n önem�ne uygun olarak
gayretl� ve çalışkan olmaları konusunu,
adl�yem�z�n başarı ve üstünlüğünün en öneml�
etkenler�nden sayarım. La�k Türk Devr�m�,
çağımızın uluslara yaşama ve yükselme
yeteneğ�n� veren en son ve en uygar �lkeler�n�n
b�r �fades� ve Türk Ulusunun büyük
fedakârlıklarıyla sürdürülen ve kazanılan büyük
mücadeles�n�n eser�d�r. Devr�mler�n
gerçekleşmes�, kararları ve kanunlarıyla, ulusal
�rade ve ulusal egemenl�ğ�n b�r görünümü;
bütünü �t�bar�yle de Türk Ulusunun bütün
haklarıdır. Devr�mler�n her b�r�, ulusun emeğ� ve
hakkı �le gerçekleşm�şt�r. Cumhur�yet
Savcılarımızın, devr�m�n gerekler� etrafında, en
kıskanç ve uzakları gören hassas nöbetç�ler
olmalarını, asıl görevler�nden sayarım.
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Türk Cumhur�yet�, ulusun kader�n� yıllarca hastalıklı ve korkunç gelenekler�yle, zulüm ve
baskının kan ve yangınları �ç�nde sürükleyen saltanat ve h�lâfet tar�h�n� yıktı. Bu
mücadelen�n asıl amaçlarından b�r� de, zayıf olanları zorbaların baskısından ve
entr�kacıların âlet� olmaktan kurtarmak ve ulusu kend� kader�ne sah�p kılmaktır. Çağdaş
ve uygar b�r ulusuz. Ulusumuz, Batı uygarlığını kayıtsız şartsız kabul etm�şt�r. Hayatta
başarılı olmanın tek yolu budur. Yılmaz ve kes�n kararlı devr�mler�m�z, Türk ulusunun
yaradılıştan gelen büyük yeteneğ�n�n gel�şmes� ve artırılması �ç�n gereken zem�n�
hazırlayarak hızla �lerlemekted�r. Yüksek amaca yönel�k herhang� b�r su�kast fa�l�n�n
durmaksızın kovuşturulması ve kovuşturmanın, ulusun bütün hakları tatm�n ve tazm�n
ed�l�nceye kadar, hak�m önünde de kaygı ve ısrarla sürdürülmes�n� ve sonuçlandırılmasını
�ster�m.

Ankara Hukuk Fakültes� İmt�hanı, 1933

Bütün düşünceler�n üzer�nde olan kamu hukuku ve kamu yararının korunmasının, devlet
ve hükümet gücünün mutlaka sağlanması ve korunmasıyla mümkün olab�leceğ�n�
önemle hatırlatırım. Cumhur�yette devlet ve hükümet gücü, ulusal �rade ve ulusal
egemenl�ğ�n en kes�n ve en temel �fades� ve görünümüdür. Türk yasalarına dayanan bu
yetk� ve güce engel olacak en küçük b�r g�r�ş�m�n dah�, ulusun egemenl�k hakkına açık b�r
saldırı olarak değerlend�r�lerek, buna yeltenenler�n mutlaka mahkeme huzuruna
çıkarılmasını talep eder�m. Özgürlüğü ve yasaları b�r alet g�b� öne sürerek, ulusun en
küçük b�r yararını b�le tehl�keye atmak hakkına h�ç k�mse sah�p değ�ld�r. Devlet hal�nde
yaşayan uygar uluslarda, özgürlük ulusun emr�nded�r; yüksek yararlarının gerekt�rd�ğ�
şek�lde gen�şlet�l�r, sınırlanır ve bel�rlen�r. Yakın tar�h�m�zde ve esk� zamanlarda, d�nler�n
zorba hükümdarların, rah�pler ve çıkar sağlayanların el�nde b�r baskı aracı olması g�b�,
çağımızda kes�nl�kle �z�n ver�lemez ve hoş görülemez. Devr�me karşı koyan muhalefet�n
özgürlükten ve yasadan yararlanmaya hakkı yoktur. B�rey�n değ�l, b�reyler�n tamamını
�fade eden toplumun ve devlet�n yararı her düşünce ve kaygıdan önce gelmel�d�r. Sınırsız
b�reysel özgürlük ve k�ş�sel çıkar peş�nde olanlar, kend� emeller�n�, çıkarlarını ulusun
yüksek çıkarları ve özgürlüğünden üstün tutanlardır. Sınırsız k�ş�sel özgürlükler, k�ş�sel
çıkarlar, uygar ve düzenl� toplumları, devletler� yıkarak anarş�y� ve çoğunlukla da zorbalığı
yaratır.
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Anarş� ve zorbalık, doğrunun yanlışa, zayıfın güçlüye yen�lmes� sonucunu doğurur. Uygar
uluslarda, yasa ve özgürlük, yüksek çıkarların korunması �ç�n düzenlen�r ve kabul ed�l�r.
Çağdaş devlet kurmaya ve bu kuruluştan yararlanmaya karar veren toplumlarda, bu kes�n
b�r şart ve zorunluluktur. B�rey yok, toplum vardır. Zorbalık ve monarş�yle yönet�len
ülkelerde, yasa ve özgürlük b�r k�ş�n�n veya sınıfın emeller�n� sağlamaya yarayan b�r araç
olur. Göçebe veya �lkel topluluklarda, toplum değ�l k�ş�n�n çıkarları vardır.

Halkçılık esaslarına dayanarak yönet�len b�r
ülkede, düzen�n d�ğer her yönet�m şekl�nden
daha fazla önem ve ısrarla kurulması ve
gel�şt�r�lmes� gerek�r. Bu kuralın, çağımız
uygarlığının başarı sırlarından en öneml�s�
olduğunu hatırlatırım. Halk yönet�m�n�n,
ancak bu şek�lde başarıya ulaşacağından ve
�nsan haklarının ancak bu yoldan
korunab�leceğ�nden asla kuşku
duyulmamalıdır. Düzen ve �şley�ş, halk
cumhur�yetler�nde, ulusal egemenl�k ve
ulusal çıkarlar g�b� en yüksek yetk�n�n b�r
gereğ�d�r. En son hukuk kurallarına dayanan
bu gerçekler�, Türk�ye Cumhur�yet�
Savcılarının, b�r an �ç�n b�le gözden uzak
tutacaklarına �ht�mal vermem. Yasalarımızın
uygulanmasında, bu yönler�n önemle ve
mutlaka d�kkate alınmasını talep eder�m. 

Ankara Hukuk
Fakültes�, 1933

Savcılarımızın, kovuşturmak ve açmak
zorunda oldukları ceza davaları, mahkeme
huzurunda, her türlü del�lle aydınlatılacaktır. 

Cumhur�yet Savcılarının bu konuda yapacakları açıklamaları, kamu hukuku adına �stenen
ceza, suç ve sanık hakkında kamuoyunun aydınlatılması �ç�n ve ver�lecek hükmün
n�tel�ğ�ne �l�şk�n açık b�r f�k�r ed�n�lmes�n� sağlamak �ç�n gerekl� bulurum. Davaların
Yargıtay'ca �ncelenmes� sırasında da, bu konunun büyük kolaylık sağlayacağı açıktır.

Savcılık, karar değ�l, dava makamıdır. Yargılama sırasında ve duruşmada, savcılarımızın
kend�ler�n� herhang� b�r davanın taraflarından sayarak ısrarla açıklamaları ve görüşler�n�n
kabul ed�lmes�n� ve desteklenmes�n� sağlamak �ç�n, tüm tar�hsel ve yasal araçlardan
yararlanmayı �hmal etmemeler� gerek�r.

Kamu Hukuku adına ortaya koyduğu b�r taleb�n desteklenmes�n� sağlayamamanın, b�r
Cumhur�yet� Savcısı �ç�n övünülecek b�r konu olamayacağını hatırlatmak �ster�m.

Cezaevler�n�n haftada b�r mutlaka denetlenerek, yargılama olmaksızın tutuklu kalanların,
kısaca nedenler�yle b�rl�kte derhal en yakın müfett�şl�ğe ve Adalet Bakanlığına
b�ld�r�lmes� gerek�r. B�r soruşturmanın başlatılab�lmes� ve sürdürüleb�lmes� �ç�n b�r
ş�kayet veya zabıtanın b�ld�r�m� beklenecekt�r. Duyuma dayanarak soruşturmaya
başlanarak, herhang� b�r olayla �lg�l� olarak merc��nden b�lg� alınarak gerçeğ�n
aydınlatılması ve konunun �lg� ve d�kkatle �zlenmes�, kamu hukuku ve kamu güvenl�ğ�n�n
esenl�ğ�n� sağlamak bakımından çok öneml�d�r.
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Türk�ye Cumhur�yet�nde k�mses�z b�r b�rey yoktur. Cumhur�yet, böyle b�r kavramı asla
kabul edemez. İnsan hakları, yasalarımızın güvences� altındadır. En güçsüz ve en
k�mses�zler�n yardımcısı devlet ve onun kamu hukuku tems�lc�ler� olan Cumhur�yet
Savcılarıdır. Kend�ler�n� k�mses�z görenler�n, yanlarında her an haklarını aramakla görevl�
Cumhur�yet Savcıları bulunduğunu asla unutmamaları ve bundan em�n olmaları gerek�r.
Zayıf ama haklı olanların en güçlü durumda olmaları, adl�yem�z�n en bel�rg�n özell�ğ� ve
ülküsüdür. Cumhur�yet Adl�yes�n�n yükselmes�n� b�r onur meseles� saydıklarından h�ç
kuşku duymadığım çalışma arkadaşlarıma bu onurlu görev alanında mutlak ve
muhakkak olan başarılarını coşkuyla d�ler�m efend�m.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�’n�n Açılışında Yaptığı
Konuşma

“Öğrenc� Baylar ve Hukukçu Baylar! 

Yen� hukuk esaslarından, yen� gereks�nmeler�m�z�n, zorunlu olarak �sted�ğ�
yasalardan söz ederken 'her devr�m�n kend�ne özgü yaptırımı bulunmak
zorunludur' gerçeğ�ne, yalnız bu gerçeğe �şaret etm�yorum. Boşuna b�r çıkışma
eğ�l�m�nden kend�m� uzak tutarak, fakat Türk ulusunun çağdaş uygarlığın
n�tel�kler�nden ve mutluklarından yararlanmak �ç�n en aşağı üç yüz yıldan ber�
sarf ett�ğ� çabaların ne kadar eleml� ve acı ver�c� engeller karşısında boşa g�tt�ğ�n�
tam b�r teessür ve uyanıklıkla göz önüne alarak söylüyorum. Ulusumuzu düşmeye
mahkûm etm�ş ve ulusumuzun ver�ml� bağrında dönem dönem eks�k olmamış
g�r�ş�m sah�pler�n�, çaba ve çalışma sah�pler�n�, en sonunda bıktırmış ve bozguna
uğratmış olumsuz ve yok ed�c� güç, ş�md�ye kadar el�m�zde bulunan hukuk ve
onun �çten �zley�c�ler� olmuştur. Belk� ağır ve cesurca olan tar�hsel gözlem�m�n,
seçk�n kurulunuz �ç�nde ve Cumhur�yet Hükümet�n�n bugün h�zmetler�nden
yararlanmakta bulunduğu değerl� memurlar ve yargıçlarımız �ç�nde k�msen�n
hayret�n� gerekt�rmeyeceğ�ne em�n�m. Bununla b�rl�kte b�raz daha, �ç�mden
tasarladıklarımı açıklamak �ç�n �z�n vermen�z� r�ca edeceğ�m. Uluslararası genel
tar�h�n akışında Türkler�n 1453 zafer�n�, yân� İstanbul'un feth�n� gözler�n�z�n
önünde canlandırınız. Bütün b�r Dünyaya karşı İstanbul'u sonsuzluğa değ�n Türk
topluluğuna kazandırmış olan güç ve kudret, aşağı yukarı aynı yıllarda bulunmuş
olan basımev�n� Türk�ye'ye kabul �ç�n hukukçuların uğursuz d�renc�n� kırmayı
başaramamıştır. Esk�m�ş hukukun ve �zley�c�ler�n�n basımev�n�n yurdumuza
g�rmes�ne �z�n vermeler� �ç�n üç yüz yıl gözlem ve duraksamada bulunmalarını ve
basımev�n�n yandaşı ya da karşıcalığı olarak pek çok güç ve kudret sarf etmeler�n�
gerekt�rm�şt�r. Esk� hukukun çok uzak ve çok esk� ve yen�den ortaya çıkması gücü
olmayan b�r dönem� ve o dönem�n hukukçularını seçt�ğ�m kanısına kapılmayınız.
Esk� hukukun ve hukukçularının yen� devr�m dönem�m�zde doğrudan doğruya
bana çıkarttıkları zorluklardan örnek get�rmeye kalksam, başınızı ağrıtma
tehl�kes�yle karşılaşırım. Fakat b�les�n�z k� Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�'n�n kuruluş
anlarında, onun bugünkü n�tel�k ve durumunu hukuk esaslarına ve b�l�m
esaslarına aykırı sayanların başında ünlü hukuk b�lg�nler� bulunuyordu. 
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Sayın Baylar, Hattâ Cumhur�yet�n �lânından sonra olan fec� b�r olayı da uyanık
bakışlarınızın önünde canlandırmak �ster�m. En büyük kent�m�z�n bu yurtta belk�
Avrupa'da öğren�m görmüş yüksek uzmanlardan oluşan Baro kurulu, açıkça
hal�fec� olduğunu duyuran ve duyurmakla öğünen b�r�s�n� seç�p kend�s�ne başkan
yapmıştır. Bu olay esk�m�ş hukuku �zleyen esk�m�ş hukukçuların Cumhur�yet
anlayışına karşı �çten ve gerçek olan durum ve eğ�l�m�n� bel�rtmeye yetmez m�?
Bütün bu olaylar, devr�mc�ler�n en büyük fakat en s�ns� düşmanının çürümüş
hukuk ve onun düzelt�lemez hukukçuları olduğunu göster�r. Ulusun ateşl� devr�m
atılımları sırasında s�nmek zorunda kalan esk� kanun hükümler�, esk� hukukçular,
�y�l�k yolunda g�denler�n etk�s� ve ateş� yavaşlamaya başlar başlamaz derhal
canlanarak, devr�m esaslarını ve onun �çten �zley�c�ler�n� ve onların değerl�
ülküler�n� mahkûm etmek �ç�n fırsat beklerler. Bu fırsat esk� kanunların varlığı ve
esk� hukuk esaslarının yürürlüğü �le ve esk� anlayışını �çten ve yüreğ�nde olarak
korumada �natçılıkla d�renen yargıçların ve avukatların varlığı �le sağlanır.
Bugünkü hukuksal etk�nl�kler�m�z�n nedenler�n� açıklamış oluyorum
umudundayız. Büsbütün yen� kanunlar yaparak esk� hukuk esaslarını temel�nden
ortadan kaldırmak g�r�ş�m�ndey�z. Ve yen� hukukun esasları �le alfabes�nden
öğren�me başlayacak b�r yen� hukuk kuşağını yet�şt�rmek �ç�n bu kurumları
açıyoruz. Bütün bu uygulamada dayanağımız, ulusun �şe yatkınlığı ve yeteneğ� ve
kes�n �rades�d�r. Bu g�r�ş�mlerde arkadaşlarımız, yen� hukuku, b�z�mle b�rl�kte,
sözünü ett�ğ�m n�tel�kte anlamış olan seçk�n hukukçularımızdır. Genel
yaşamımızın yen� hukuksal esası kuram ve uygulama alanında görünüp
gerçekleş�nceye kadar geçecek zamanı sağlayan, doğrudan doğruya ulusumuz ve
onun devr�m�ndek� yorulmaz ve yıpranmaz güç olacaktır. Öğrenc� Baylar, Yen�
Türk toplum yaşamının kurucusu ve güçlend�r�c�s� olmak savı �le öğren�me
başlayan s�zler, Cumhur�yet dönem�n�n gerçek hukuk b�lg�nler� olacaksınız. B�r an
önce ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ yet�şmen�z� ve ulusun �steğ�n�
eylemsel olarak tatm�ne başlamanızı ulus sabırsızlıkla beklemekted�r. S�z�
yet�şt�recek olan profesörler�n üzerler�ne düşen görev� hakkıyla yer�ne
get�recekler�ne em�n�m. Cumhur�yet�n yaptırımı olacak bu büyük kurumun
açılışında duyduğum mutluluğu h�çb�r g�r�ş�mde duymadım ve bunu açığa
vurmakla ve bel�rtmekle hoşnutum.”
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