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1923 Cumhuriyet Devriminin sosyal yönünü belirleyen “Halkçılık” me-
selesinin yeniden incelenerek hatırlanması, daha iyi anlaşılması ve belki de 
21. yüzyıla taşınması gayretlerini çok değerli bulmaktayım. 

2003-2007 döneminde T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Uluslararası 
İlişkiler Çalışma Grubu üyeliği görevim sırasında Çankaya Köşkü’ndeki 
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Arşivi’nden Halkçılık Programının orijinal metni 
ve daktilo edilmiş transkripsiyonundan birer kopya edinmiştim. Memleket Si-
yaset Yönetim Dergisi “Halkçılık” temalı bir özel sayı/dosya çağrısına çıkınca 
elimdeki bu metni, meraklıları ile paylaşmanın sırasıdır diye düşündüm. Sayı 
editörlerinden Doç. Dr. Deniz Yıldırım’ın da görüşünü aldıktan sonra bu kısa 
notla birlikte ilgili metinleri takdim ediyorum. 

Metnin transkripsiyonunu, alanında nerede ise tek yapıt olan İsmail 
Arar’ın Atatürk’ün Halkçılık Programı’ndaki metin ile birebir karşılaştırdım2. 
Saptadığım küçük farklılıklar nedeniyle de emin olmak için ODTÜ Tarih Bö-
lümü Araştırma Görevlisi Sayın Canan Halaçoğlu’ndan destek aldım3. Canan 
Hocam, bendeki transkripsiyon metninde 13 adet imla hatasına işaret ederek, 
düzeltmelerde bulundu. Kendisine buradan da bir kere daha şükranlarımı su-
nuyorum. Bu bağlamda düzeltmeleri içeren transkripsiyon metni, tarafımdan 
yeniden Word ile yazıldı. Doğal olarak son halde varsa yazım hatalarının ku-
suru tamamıyla bana aittir.  

Evet, Mustafa Kemâl Paşa diyor ki; “Bilmünasebe arzetmiştim ki, ilk Teş-
kilâtı Esasiye Kanunumuza menşe teşkil eden 13 Eylûl 1920 tarihli bir prog-
ramı Meclise takdim etmiştim. (…) Siyasî, içtimaî, idari, askerî noktai nazar-
ları telhis ve teşkilâtı idariye hakkındaki mukarreratı ihtiva eden bu program 
Meclisin 18 Eylûl 1920 günkü içtimaında okunup, bu tarihten dört ay geçtik-
ten sonra takarrür eden ilk Teşkilâtı Esasiye Kanunu, bu programdan çıkmış-
tır” (Arar, 1963: 7 – 11) 

	
1	Dr. 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü	
2 Arar, İsmail (1963). Atatürk’ün Halkçılık Programı ve Halkçılık İlkesinin Tarihçesi. Eylül. 
İstanbul. Baha Matbaası. 
3 Bu desteği sağlayan ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi aziz dostum Prof. Dr. Recep Boz-
temur’a teşekkürlerimle.	
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Büyük Millet Meclisi Başkâtibi Recep Beyefendi’ye 

HALKÇILIK PROGRAMI 

Büyük Millet Meclisinin mâhiyet-i esâsiyesini ve usûl-i idâre hakkındaki 
nokta-i nazarları tesbît eden ve Büyük Millet Meclisinin  24 Nisan sene 336 
Cumartesi günkü ictimâında ittifâkla kabûl olunan Mustafa Kemâl Paşa’nın 
takrîri: 

 Bugünkü müşkil vaziyet içinde vatanı tehlike-i inhilâl ve izmihlâlden 
kurtarmak için ittihâzı lâzım gelen tedâbîr bi’t-tabi heyet-i muhteremelerine  
âid olacaktır. Ancak bu husûsta da kendi tedkîkât ve malûmâtımıza istinâd 
eden kanâatlerimizi Meclis-i âlinize arz etmeyi fâideli add etmekteyiz. Gerek 
hukuk-i esâsiye kavâidine gerek târihteki emsâl-i adîdeye ve gerek 
zamânımızda aynı şerâit-i elîme içinde marûz-ı inhidâm kalmış olan 
milletlerin teşkil ettiği ibret-i müessireye nazaran memleketi inkısâm ve 
inhilâlden kurtarmak için derhâl kuvâ-yı umûmiye-i milliyeyi esâslı teşkilât 
ile tevhîd etmekten başka çâre yoktur. Bunun şekli ne olmak lâzım gelir? İşte 
mesele buradadır.  Gayr-ı meşrû ve gayr-ı mesûl kuvvetlerin tahakkümüyle 
kuvâ-yı devleti tevhîd imkânı bulunsa dahî bunun temâdîsi kabil olmadığını 
bilirsiniz. Esâsen Meclis-i âlînizin mevcudiyeti de evvel emirde meşrûiyet ve 
mesûliyet esâslarının milletçe vâcibü’l-mürââat görüldüğüne en büyük 
delîldir. Binâen-aleyh Meclis-i âlînizde tekasüf eden irâde-i âliye-i milliyeye 
istinâd etmek suretiyle meşrûiyet ve kânûniyetini ve yine heyet-i 
muhtereminizde tecellî eyleyen vicdân-ı milletin muhâkemesine merbût 
bulunmak cihetiyle de mesûliyetini takdîr ve tesbît edecek bir kuvvetin idâre-
i umûr etmesi zarûrîdir. Bu kuvvetin şek-i tabîîsi ise bir hükûmettir. Hükûmet 
teşkilâtının şekl-i esâsîsi gayr-i mesûl bir reis hükûmette tesbît edilen nokta-i 
tevazüne istinaden kuvve-i teşrîiye vazîfesiyle mükellef bir heyet-i murâkabe 
ile vazifede devâmı bu heyetin inzimam-ı itimadına mütevakkıf bir kuvve-i 
icrâiyeden ve bu kuvve-i icrâiyenin vezâif-i mililiyeye göre taksim ve 
tensîkinden ibarettir. Bu şekilde kuvve-i icrâiye, reis-i hükûmet tarafından 
müntehâb ve kuvve-i teşrîiyenin itimâd ve muvafakatine müstenid bir 
kuvvettir ki hilâfet ve saltanat makamının tahlîsine muvaffakiyet hâsıl 
olduktan sonra Pâdişâhımız ve Halîfe-i Müslimîn Efendimiz her nev cebr ve 
ikrâhtan âzâde ve tamâmıyla hürr ve müstakil olarak kendini milletin aguş-ı 
sadâkatinde kendini gördüğü gün Meclis-i âlînizin tanzîm edeceği esâsât-ı 
kânûniye dâiresinde vaz-ı muhterem ve mübeccelini ahz eder. Meclis-i âlîniz 
murakıp ve müdekkik mâhiyetinde bir meclis-i meb’ûsân değildir. Binâen-
aleyh yalnız teşri ve taknîn ile vazîfedâr olarak mesûl bir mevkiden 
mukadderât-ı milliyeyi nezâret altında bulunduracak değil, bi’l-fi’l onunla 
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iştigâl edecektir. Nitekim fevkalâde ahval içinde bütün milletler bu prensipleri 
terk ederek ya kuvve-i teşriiyeyi tatîl edip icrâ heyetlerine fazla salâhiyetler 
bahş ederler veyâhûd bütün milletin ârâ-yı umûmiyesine mürâcaatla ittihaz-ı 
mukarrerât eylerler. Biz ittifâk-ı cumhura her kuvvetten ziyâde salâhiyet bahş 
eden İslâmiyet esâsâtını nazar-ı dikkate alarak Meclis-i âlînizi kâffe-i umûr-ı 
millette doğrudan doğruya vazü’l-yed tanımak tarafdârız. 

 Bu umde-i esâsiye kabûl edildikten sonra dâima Meclis-i âlînizin 
heyet-i umûmiyesi teferruât-ı umûra kadar fi’len tedkîk ve müzâkere imkânı 
bulamayacağından heyet-i muhteremenizden tefrîk ve tevkîl edilecek azânın 
hükûmet teşkîlât-ı hâzırasına nazaran îcâb eden taksîm-i mesâi esâsına göre 
memûr edilmesi ve her birinin ayrı ayrı ve cümlesinin müştereken heyet-i 
umûmiye huzûrunda mesûl olması temîn-i maksada kâfidir. Bu hâlde Meclis-
i âlînize riyâset edecek zâtın meclis-i âlînizi temsîl etmesi itibâriyla tevdi-i 
umûr edilen azâ-yı muhteremeden mürekkeb heyete de riyâset etmesi ve 
Meclis-i âlîniz nâmına vaz-ı imzâya ve tasdîk-i mukarrerâta salâhiyatdâr 
olması ve icrâya âid mesâilde diğer azâ-yı muhtereme gibi heyet-i umûmiye 
nezdinde tamamen mesûl bulunması zarûrîdir.  Bu şekilde heyet-i icrâiye 
Meclis-i âlînizin tasvîbiyle tevkîl edilecek ve heyet-i umûmiyeye karşı mesûl 
olacak azâ-yı muhteremeden ibâret olacak ve hatta isimleri de (Vekîl) tesmiye 
edilecektir. Reis olacak zât vâkıâ ağır bir mesûliyet altında bulunacaktır. 
Çünkü Heyet-i İcrâiye ve Vekîller ile Heyet-i muhteremeniz arasında bütün 
mesuliyet evvel emirde kendisine râci ve bu mesûliyet hem Meclis-i âlînizdeki 
hem Heyet-i Vekîledeki riyâset makâmının ikisine birden sârîdir. Milletin 
intihab ettiği heyet-i teşrîiye ile muvâzenetini hükûmet riyâseti makamının 
teşkîl ettiği nokta-i vahdetde bulur. Hükûmet teşkilâtının bu kuyud-ı 
esâsiyesine göre içinde bulunduğumuz buhrâna ve memleketimizin ahval-i 
husûsiyesine nazaran bizim için kâbil-i tatbîk olup olmadığını düşünmek 
mecbûriyetindeyiz. Bizim bu zemîndeki tedkikât neticesinde hâsıl ettiğimiz 
kanâata göre idârenin bu şeklini mahzurdan sâlim görememekteyiz. Çünkü 
Devlet-i Osmâniye diğer herhangi bir devlet gibi hükümdârının nüfûz-ı 
cismânisi etrafında müteşekkil değildir. Makâm-ı Saltanat aynı zamânda 
makâm-ı Hilâfet olmak itibâriyla Pâdişâhımız Cumhur-ı İslâmın da reisidir. 
Mücâhedâtımızın birinci gâyesi ise saltanat ve hilâfet makâmlarının tefrîkini 
istihdâf eden düşmanlarımıza irâde-i milliyenin buna müsâid olmadığını 
göstermek ve bu makâmat-ı mukaddeseyi esâret-i ecnebiyeden tahlîs  ederek 
ûlu’l-emrin salâhiyetini düşmanın tehdît ve ikrâhından âzâde kılmaktır. Bu 
esasa göre Anadolu’da muvakkat kaydıyla dâhi olsa bir hükûmet reisi tanımak 
veya bir pâdişâh kaymakâmı ihdâs etmek hiçbir sûretle kâbil-i cevâz değildir. 
Şu hâlde reissiz bir hükûmet vücuda getirmek zarûreti içindeyiz. Hâlbûki bir 
nokta-i vahdetde tevâzün etmeyen kuva-yı devletin âhenk-i mesâîsini idâmeye 
dahi imkân yoktur. Diğer taraftan herhângi bir makâma kuvâ-yı devlet ve 
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milleti tevhid ve tevzîn salâhiyeti bahş ederek o makâmı gayr-ı mesul tanımak 
mûcib-i felâkettir. Halîfenin bile mesuliyetini esas olarak kabul etmiş olan 
İslâmiyetin böyle sûret-i tesviyelere müsâid olamayacağı âşikârdır.  

Bu müşkil ve yekdiğeriyle telifi imkânsız esâsât içinde dürü dırâz 
tedkîkât icrâ ederek nihâyet İslâmiyetin şerâit-i esâsiyesine mürâcaatla 
Meclis-i âlînizde teksif edilmiş olan ve bütün cumhur-ı İslâmın da müzâheret 
ve muvâfakatine mazhar bulunan irâde-i milliyeyi bi’l-fi’l mukadderât-ı 
vatana vazü’l-yed tanımak umde-i esâsiyesini kabûl ediyoruz. Azâ-yı 
muhtermenin bu nikât-ı nazar hulâsaten tamîm olunarak intihâbına delâlet 
olunması ve selâhiyet-i fevkalâde kaydıyla intihâb edilmiş bulunmaları ve 
müntehiblerin de teksîr ve tevsî olunması esâsı itibâriyla bu umdenin milletçe 
de tamâmen kabûl edilmiş olduğuna delîldir. Binâen-aleyh Meclis-i âlîniz hâiz 
olduğu salâhiyet-i fevkalâdeye binâen karşısına çıkacak bir kuvve-i icrâiyeyi  
yalnız murâkabe etmek ve mesâil-i hayâtiye-yi millet üzerinde böyle bir 
heyetle mücâdeleye mecbûr kalmak gibi vaziyet-i hâzıranın mütehammil 
olamayacağı mahdûd bir vazîfe-i teşrîiye ile değil idâre-i umûmiye-i milleti 
fi’len deruhde ve selâmet-i memleket ve hilâfeti bizzât temîn ve müdâfaa-i 
vazîfe ve selahatiyle teşekkül etmiştir. Ve artık Meclis-i âlînizin fevkinde bir 
kuvvet mevcûd değildir. İşte memleketimizin şimdiye kadar geçirdiği 
buhrândan, felâketlerden gâh Avrupa’yı taklîd etmek, gâh idâre-i umûr-ı 
devleti şahsî nokta-i nazarlara göre tanzîm ve tensîke çalışmak, gâh kânûn-ı 
esâsîyi bile ihtirâsât-ı şahsiyeye bâzîçe eylemek gibi pek elîm neticelerini 
gördüğü basîretsizliklerden hâsıl olan intibâh-ı umûmiye tercümân 
olduğumuz itikâdıyla şu müşkil ve buhrânlı devr-i târîhînin mücâhedâtını bu 
yolda tensik etmek tarafdârıyız. Bi’t-tabi hüküm heyet-i muhteremelerinindir. 
Yalnız marûz olduğumuz inhilâl tehlikesine ve umûr-i devlet ve milletin uzun 
müddetten beri mercisiz kaldığına tekrâr nazar-ı dikkati celbederek bî-lüzûm-
ı nazariyât arasında devam edecek münâkaşâtın en fenâ idârelerden daha 
ziyâde sû-i tesîrât tevlîd edeceğini arz etmeyi de vazîfe-i hamiyet îcâbı 
görüyorum. Cenâb-ı Hakk muvaffakiyet ihsân etsin âmîn. 

 

MAKSAD VE MESLEK 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi, hudûd-ı millîsi dâhilinde 
temîn-i hayât ve istiklâl ve tahlîs-i makâm-ı hilâfet ve saltanat ahdıyla 
teşekkül eylemiştir. 

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti hayât ve istiklâlini 
kurtarmayı yegâne ve mukaddes gâye bildiği halkı emperyalizm ve 
kapitalizm tahakküm ve zulmünden tahlîs ederek irâde ve 
hâkimiyetinin  hakîkî sâhibi kılmakla gâyesine vâsıl olacağı 
itikâdındadır. 
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3- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti; milletin hayât ve 
istiklâline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların 
tecavüzâtına karşı müdâfaa ve haricî düşmanlarla tevhîd-i mesâî edip 
milleti iğfâl ve ifsâda çalışan dâhilî hâinleri tedîp için orduyu tarsîn 
etmeyi ve onu istiklâl-i milletin mütekâsı bilmeyi vecîbe add eder. 

4- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, halkın marûz 
bulunduğu avâmil-i sefâleti, izâle ile esbâb ve vesâit-i saâdet ve 
refâhını temin etmeyi umde-i esâsiye ve binâen-aleyh toprak, maârif, 
adliye, mâliye iktisâd ve ale’l-umûm ictimâi mesâilinde asrın îcâbına 
ve halkın hakîkî ihtiyâcına göre muktezi teceddüdât ve tesîsâtı vücûda 
getirmeyi başlıca vazife add eder. Ancak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti gâye ve maksatlarını temîn için bi’l-cümle mesâî 
ve icrââtında millet ve memleketin marûz bulunduğu fi’li tecâvüzât 
ve ifsâdâta karşı milletin vahdet ve tesânüdünü halle ve müdâfaa ve 
mücâhede kuvvet ve kudretini nakîseye uğratmaktan ehemmiyetle 
tevakkî eder. Siyâsî ve ictimâî umdelerini milletin ruhundan almaya 
atf-ı ehemmiyet eden Büyük Millet Meclisi Hükûmeti bu umdelerin 
tatbîkâtında milletin temâyülât ve ihtiyâcât-ı hâkîkiyesini nazar-ı 
dikkatinde bulundurur. 

 

MEVÂDD-I ESÂSİYE 

5- Hilâfet ve salatanat mâkamının tahlîsine muvaffakiyet hâsıl 
olduktan sonra Pâdişâh ve Hâlife-i Müslimîn kavânîn-i esâsiye 
dâiresinde vaz-ı muhterem ve mübeccelelini ahz eder. 

6- Hâkimiyet bilâ kayd-u şart milletindir. Usûl-i idâre, halkın, 
mukadderâtını bizzât ve bi’i-fi’l idâetmesi esâsına müsteniddir. 

7- İcrâ kudreti ve teşrî salâhiyeti milletin yegâne ve hakîkî 
mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecellî ve temerküz eder.  

8- Türkiye Halk Hükûmeti; Büyük Millet Meclisi tarafından 
idâre olunur. Ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvânını 
taşır. 

9- Büyük Millet Meclisi, vilâyetler halkınca rey-i âmm ile 
müntehâb azâdan mürekkebdir. 

10- Büyük Millet Meclisi azâsının mikdârı her ellibin nüfûsta bir 
azâ olmak itibârıyla tertîb olunur. 

11- Büyük Millet Meclisinin intihâbı iki senede bir kerre icrâ 
olunur. İntihâb olunan azânın azâlık müddeti iki seneden ibaret olup 
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fakat tekrâr intihâb olunmak câizdir. Büyük Millet Meclisi azâsının 
her biri kendini intihâb eden vilâyetin ayrıca vekîli olmayıp umûm-ı 
milletin vekîlidir. 

12- Büyük Millet Meclisi her sene Teşrîn-i sânî ibtidâsında bilâ 
davet ictimâ eder. 

13- Büyük Millet Meclisi azâsı her mebde-i ictimâdan itibâren 
dört ay sonra Büyük Millet Meclisine âid kâffe-i hukûk ve salâhiyâtı 
hâiz olmak ve gelecek devre-i ictimâiyeye kadar hâl-i ictimâi 
muhafaza etmek üzere her vilâyetten asgarî birer azâ bulunacak 
sûrette içlerinden sülüsünü rey-i hafî ile tefrîk eder. 

14- Bi’l-umûm kavânînin vazı, tadîli fehi ve muâhedâd ve sulh 
akdi ve ilân-ı harb Büyük Millet Meclisinin cümle-i hukûkundadır. 

15- Büyük Millet Meclisi Hükûmetin inkısâm eylediği devâiri  - 
kânûn-ı mahsûs mûcibince – intihâb-kerdesi olan vekîller vâsıtasıyla 
reisinin taht-ı riyâsetinde olarak idâre eder. Azâ-yı mütebâkiye icrâi 
husûsât için vekillere veçhe-i tayîn ve lede’l-hâce bunları tebdil eder. 

16- Ordu münhasıran Büyük Millet Meclisinin ordusudur. Emr 
ve kumanda selâhiyeti Büyük Millet Meclisinin şahsiyet-i 
maneviyesinde olup emr ve kumandaya müteallik umûr-ı Erkânı 
Harbiye-i Umûmiye Vekâleti tarafından tedvîr olunur. 

17- Büyük Millet Meclisi Reisi aynı zamânda İcrâ Vekîlleri 
Heyetinin de reisidir. Meclis Reisi sıfatıyla Meclis nâmına vaz-ı 
imzâya ve tasdîk-i mukarrerâta salâhiyetdârdır. 

İDARE 

18- Türkiye, coğrafî vaziyet ve iktisadî münâsebet nokta-i 
nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazâlara münkasım olup kazâlar da 
nâhiyelerden terekküb eder. 

VİLÂYET 

19- Vilâyet umûr-ı mahalliyede şahsiyet-i maneviye ve 
muhtârıyet-i tâmmeyi hâizdir. Siyâset-i hâriciye ve dâhiliye, umûr-ı 
askeriye, beyne’l-milel münâsebât-ı iktisâdiye ve hükûmetin tekâlîf-i 
umûmiyesi ile menâfii birden ziyâde vilâyâta şâmil husûsat müstesnâ 
olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavânîn 
mûcibince bi’l-umûm umûr-ı mâarif, sıhhiye, iktisâdiye, zirâiye, nâfıa 
ve mûavenet-i ictimâiyenin tanzîm ve idâresi ( vilâyet meclislerinin ) 
salâhiyeti dâhilindedir. 
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20- Vilâyet meclisleri, beşbin nufûsda bir azâ itibâriyla ve rey-i 
âmm ile vilâyet halkınca müntehâb azâdan mürekkebdir. Vilâyet 
meclislerinin devre-i intihâbiyesi, Büyük Millet Meclisinin devre-i 
intihâbiyesi kadardır. Müdded-i ictimâları iki aydır. 

21- Vilâyet meclisi azâsı meyânından bir reis ile dört azâdan 
teşekkül etmek üzere bir heyet-i idâre intihâb eder. Salâhiyet-i icrâiye 
dâimî olan işbu heyete âiddir. 

22- Vilâyette Büyük Millet Meclisinin vekîl ve mümessili olmak 
üzere vâli bulunur. Vâli Büyük Millet Meclisi Hükûmeti tarafından 
tayîn olunup vazîfesi hükûmetin umûmî ve müşterek vezâifini rüyed 
etmektir. İdâre-i mahalliyeye karşı vaziyet ve vazîfesi yalnız 
murâkabeden ibârettir. 

KAZÂ 
23-  Kazâ yalnız bir cüz-i idârî ve inzibâtî olup şahsiyet-i 

manavîyeyi hâiz değildir. İdâresi Büyük Millet Meclisi Hükûmeti 
tarafından mansûb ve vâlinin taht-ı emrinde bir kaymakâma 
mevdûdur. 

NÂHİYE 

24- Nâhiye, hayât-ı husûsiyesinde hâiz-i muhtâriyet bir şahsiyet-
i manevîyedir. 

25- Nâhiyenin bir meclisi, bir idâre heyeti ve bir de müdürü 
vardır. 

26- Nâhiye meclisi, nâhiye halkınca rey-i âmm ile müntehâb 
azâdan terekküb eder. 

27- İdâre heyeti ve nâhiye müdürü nâhiye meclisi tarafından 
intihâb olunur. 

28- Nahiye meclisi salâhiyet-i kazâiye, iktisâdiye ve mâliyeyi 
hâiz olup bunların derecâtı kavânîn-i mahsûsa ile tayîn olunur. 

29- Nâhiye bir veya birkaç köyden mürekkeb olduğu gibi bir 
kasaba da bir nâhiyedir. Bir veya müteaddid köyün birleşmesinden 
hâsıl olan nâhiyeye dîvân, bir kasabanın teşkîl ettiği nâhiyeye belde 
nâmı verilir. 

MÜFETTİŞ-İ UMÛMİLİK 

30- Vilayetler iktisâdi ve ictimâî münâsebetleri itibâriyle 
birleşerek müfettiş-i umûmilik mıntıkalarını vücûda getirirler. 
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31-  Müfettiş-i umûmilik mıntıkalarının umûmi sûrette âsâyişinin 
temîni bi’l-umûm devâiri muâmelâtının teftîşi ve müfettiş-i umûmilik 
mıntıkasındaki vilâyetlerin müşterek işlerindeki âhengin tanzîmi 
vazîfesi müfettiş-i umûmîlere mevdudur. 

 

 13 Eylül 336 
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