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Abstract 

The article contains discussions within the first Assembly. In the Assembly, 
especially the Lausanne negotiations and the removal of the reign was 
discussed. The acceleration of the activity of particlise accelerated the 
establishment of the People's Party. Because organization can not be realized 
without relying on a political organization. It can not lead society. In this 
article, during the period between Liberation War and the Lausanne 
negotiations, the issue of the opposition within the Assembly was examined 
and the constitutional process of the Republican People's Party was 
examined. 
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Özet 

Makale'de I. Meclis içinde yer alan I. ve II. Grubun tartışmalarına yer 
verilmiştir. Bilindiği üzere özellikle I. Meclis’in içerisinde önemli bir yer 
tutan muhalifler 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasından sonra özellikle 
Lozan Görüşmelerinde muhalefetin dozunu arttırmıştır. Mücadelenin 
kazanılmasının ardından particilik faaliyetlerinin artmaya başlaması üzerine 
Müdafaa-i Hukuk Grubunun da siyasi bir parti olarak ad değiştirmesine 
karar verilmiştir. Çünkü siyasal bir örgüt olan partiye dayanmadan 
örgütleşme gerçekleştirilemez. Toplumu yönlendiremez. Bu makalede 
Kurtuluş Savaşından Lozan Görüşmelerine kadar geçen sürede Meclis içi 
muhalefet konusu irdelenerek Cumhuriyet Halk Fırkasının kuruluş süreci 
incelenmiştir. 

 
Makale Geçmişi 

Alınan Tarih 
9 Eylül 2017 
Kabul Tarihi 

15 Kasım 2017 

1. Sivas Kongresi ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Birleştirilmesi 

4-11 Eylül 1919 tarihinde yapılmış olan Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele için 
oldukça önemli kararlar alınmıştır. Mustafa Kemal’in açılış konuşmasıyla başlayan 
Sivas Kongresi’nde, Mustafa Kemal Erzurum Kongresinde alınan kararlara 
değinmiştir. Ayrıca bu kongrede tüm ülkeyi kapsayacak ulusal bir örgütün 
kurulması gerekliliğini belirterek kurulacak bu ulusal örgütün adının “Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ya da “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 
olabileceğini belirtmiştir (Kili, 2001:76).  
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İşgallere karşı başlayan direniş hareketlerinin tek bir elden tüm ülkeyi kapsaması 
açısından Sivas Kongresi kararları ehemmiyetli bir yere sahiptir. Erzurum 
Kongresi, Trabzon ve Altı Doğu İli’ndeki örgütlerin güçlerini birleştirmiş, bölgesel 
düzeyde tek dernek olan “Şark-ı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ve 
organlarıyla eski yapıları hukuken geçersiz kılmıştır. Sivas Kongresi, aynı işi ülke 
çapında yaparak bütün yerel örgütlenmeleri kendi şubeleri haline getirmiştir. 
Heyet-i Temsiliye 3 Mart 1920’de gönderdiği tamimde, yerel müdafaa-i hukuk 
cemiyetlerinin gerekli formaliteleri tamamlayarak “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” merkezine bağlanmalarını istemiştir (Tanör, 1998:231). Böylece 
Milli Mücadele merkezi hâle gelmiştir. 

2. Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Meclis’teki Gruplar 

28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi “Misak-ı Milli”yi kabul etmiştir. Milli 
Mücadele yanlılarının başkentte güçlenmeleri karşısında endişeye kapılan İtilaf 
devletleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir. Mebusan 
Meclisi ise feshedilmiştir.  1909 Kanuni Esasi değişikliğine göre Padişah, Meclis-i 
Ayan’ın onayı olmadan meclisi feshedemeyecek, ederse de en geç üç ay içinde 
seçimler yapılarak yeni meclis çalışmalarına başlayacaktır(Kurtcephe-Beden, 
2007:70). Yeni Meclisin açılabilmesi maksadıyla 19 Mart 1920’de vilayetlere, 
livalara, kolordu komutanlarına gönderilen tamimle seçimlerin yapılmasına, eski 
Meclisi Mebusan’dan Ankara’ya gelecek mebusların ise yeni açılacak meclise dâhil 
olabilecekleri belirtilmiştir (Kurtcephe-Beden, 2007:71). 23 Nisan 1920’de Büyük 
Millet Meclisi açılmıştır. 

Sivas Kongresi sırasında Milli Mücadele’den dolayı, hiçbir parti adına çalışmama 
kararı alan ve particiliği reddeden delegelerin bu kararı Meclis’e de yansımıştır. 
Buna göre Sivas Kongre’sinin cemiyet tüzüğüne giren cümle “Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti unvan ile tevsim kılınmıştır. İşbu milli cemiyet her türlü 
fırka cereyanlarından aridir.” denilerek mecliste particilik reddedilmiştir. Meclise 
giren tüm milletvekilleri bu cemiyetin üyesi sayılmıştır. Bu önlemin sebebi ise 
İttihatçılığın yeniden canlandırılmasını engellemektir(Aktaş, 2004: 9).  

22 Ekim 1919'da gerçekleştirilen Amasya Mülâkatı'nın yine en önemli 
meselelerinden birini ittihatçılık teşkil etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bu görüşme 
sırasında da, ittihatçılıkla bir ilişkileri olmadığını belirtmiş ve bu husus mülâkatın 
ilk maddesi olarak belirlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Amasya Mülâkatı'ndan 
sonra, 24/25 Ekim 1919'da, Ruşen Eşref ile yaptığı bir konuşmada bu hususu yine 
gündeme getirmiş ve şöyle demiştir: 

"Yeniden canlandırılıp, diriltilmesinden sakınılan şey, İttihat ve Terakki partisidir. Bir 
kere kongreye katılan üyelerin her biri kesin olarak böyle bir teşebbüste 
bulunmayacaklarıma dair yemin etmiştir. Yemin kutsal bir güvenlik demektir. Öte 
yandan İttihat ve Terakki tuttuğu siyaset bakımından da iflas etmiştir."(Kısıklı, 
1990:127). 

Ancak zamanla fikir yönünden birbirine yakın milletvekilleri çeşitli isimler altında 
gruplar kurmuşlardır (Aktaş, 2004; 10-11). Tesanüt Grubu, İstiklal Grubu, 
Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi ve Islahat Grubu, 1920 yılının ikinci 
yarısında kurulan önemli gruplardır(Tunçay, 1999:35).  
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3. Birinci Meclis’teki Fikir Ayrılıkları ve Meclis’in Faaliyetleri 

3.1. Müdafaa-i Hukuk Zümresi 

3.1.1. Birinci Grup 

Grupların dağınık çalışmaları üzerine 10 Mayıs 1921’de Mustafa Kemal “Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun” kurulmasına karar vermiştir. Nutuk’ta 
(Atatürk, 1999) bu durumu şu şekilde izah eder: 

“…Efendiler, isimlerini saydığım grupların her biri, Meclis görüşmelerinde disiplini 
sağlamak ve oyları birleştirmek maksadıyla kurulmuş oldukları halde, varlıkları 
aksini gösteriyor. 

Gerçekten de, sayıları çok, üyeleri sınırları olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya 
kalkmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden Meclis’te neredeyse bir kargaşa 
doğurmaya başlamışlardı. Hele Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Meclis’ten çıktıktan sonra, 
yani Ocak 1921 sonlarında, Meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların, genellikle her 
konuda toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarının sağlamanın, bir kat daha 
güçleşmeye başladığı görülüyordu. Çünkü, Misak-ı Milli’nin tespit ettiği ilkelerde, 
kayıtsız şartsız düşünce ve gaye birliği yer aldığı halde, Teşkilat-ı Esasiye Kanunun 
ortaya koyduğu düşüncelerde tam bir birlik sağlanmış görünmüyordu. Mevcut 
grupları birleştirmek veyahut mevcut gruplardan birini destekleyerek iş görmek için, 
dolaylı yollardan çok çalıştım. Ancak, bu yolla elde edilen sonuçların uzun ömürlü 
olmadıkları görüldü. İşe doğrudan doğruya ben el atmam zaruri olmaya başladı. 
Nihayet, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup kurulmasına 
karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu 
maddenin özü iki noktadan ibaretti. Birinci nokta şuydu: Grup Misak-ı Milli ilkeleri 
çerçevesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin istiklalini sağlayacak, barış ve 
güvenliğin elde edilmesi için, milletin bütün maddi ve manevi kuvvetlerini gereken 
hedeflere yönelterek kullanacak, memleketin resmi ve özel bütün kuruluş ve 
tesislerinin bu ana gayeye hizmet etmelerine çalışacaktır. 

İkinci nokta: Grup, devlet ve milletin teşkilatını, Teşkilat-ı Esasiye Kanunun koyduğu 
ilkeler çerçevesinde, sırasıyla şimdiden tespite ve hazırlamaya çalışacaktır (Atatürk, 
1999:403-404)…” 

Mustafa Kemal’in amacı disiplini sağlamak ve oyların bölünmesini engellemektir.  
Müdafaa-i Hukuk I. Grubunun kuruluşuna karşı ilk tepkisel hareket Erzurum 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı ve Heyet-i Temsiliye üyesi Erzurum Mebusu 
Hoca Raif Efendi’nin başkanlığında kurulan Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti’dir. 
Parlamento dışında kurulmuş hükümete muhalif ilk siyasal fırka örneğidir(Akın, 
2001:59). 

3.1.2. İkinci Grup 

16 Mayıs 1921’de grubun dışında kalan Erzurum milletvekili Celalettin Arif Bey ve 
Hüseyin Avni (Ulaş) Bey bir önerge hazırladılar. Verilen önergede “Grubun 
kendisine ilke olarak seçtiği husus hepimizin üzerinde ittifak halinde olduğumuz 
Misak-ı Milli’den başka bir şey değildir. O halde böyle bir grup teşkiline lüzum 
yoktur. Bu ilkeyi burada okuyarak hepimiz bir kere daha kabul edelim ve 
kanunlaştıralım (Aktaş, 2004: 16).”  
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Teşkilat-ı Esasi Kanuna mebusların muhalefet etmelerinin temel nedeni birinci 
maddesinde yer alan “Hakimiyet kayıtsız şartsı milletindir. İrade usulü halkın 
mukadderatını bizzat ve bilfiil yönetmesi esasına dayanır.” denilmiş ve diğer 
maddelerin hiçbirinde Saltanat ve hilafetten bahsedilmemiştir. Bu durum 
Meclis’teki ilk ciddi fikir ayrılığının başlangıcıdır (Demiraslan, 2013:55-56). 

Nutuk’ta (Atatürk,1999) İkinci Grubun kurulama nedenleri şu şekilde açıklanır: “… 
Muhalefet düşüncesinin ana kaynağı, Müdafaa-i Hukuk Grubu tüzüğünün temel 
maddesindeki ikinci noktaydı. Yani hükümet kuruluşunun Teşkilat-ı Esasiye 
Kanununa uygun olarak yapılma meselesi. 

Programın ilk maddesinin son fırkası, duygu ve düşüncelerde tam bir uyuşma 
sağlanmasına sürekli bir engel olarak kaldı. Bu sebeple grup içinde de görüş 
ayrılıkları ve disiplinsizlik baş gösterdi. Bir takım kimseler gruptan ayrıldı. 
Ayrılanlar dışarıdakilerle birleşerek grubu yıkmaya çok çalıştılar. Alınan tedbirler 
buna engel oldu. Sonunda ikinci grup adıyla yeni bir grup oluştu(Atatürk, 1999: 
429-430).” Temmuz 1922’de Meclis’te İkinci Grup, muhalifler tarafından 
oluşturulacaktır. 

3.2. Meclis’teki Önemli Tartışma Konuları ve Muhalefet 

3.2.1. Başkomutanlık Yetkileri Sorunları 

1921 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında iki grubun çatışmaları doruk noktasına 
ulaşmıştır. Çünkü Kütahya-Eskişehir yenilgisi alınmış ve Meclis Mustafa Kemal’e 
Başkomutanlık yetkisi teklifinde bulunmuştur. Mustafa Kemal’in başkomutanlık 
görevinin yanı sıra üç ay süreyle Meclis’in yetkilerini üstlenmek istemesi 
Meclis’teki muhalifleri harekete geçirdi. Mersin Milletvekili Selahattin Bey, 
“Başkomutan” unvanı yerine “Başkumandan Vekili” ibaresi konulmasını teklif eder. 
Mustafa Kemal yaptığı konuşmada “Başkumandan Vekili” denmenin akla padişahı 
getirdiğini ve ileride padişahın “Ben böyle bir vekil tayin etmedim.”diyebileceğini 
ve ordu üzerinde “vekil” olmak suretiyle azalabileceğini işaret ederek bu teklife 
şiddetle karşı çıkmıştır (Aktaş, 2004: 24-25). 

Sinop milletvekili Hakkı Hami Bey, Meclis’in yetkilerinin devredilemeyeceğini 
belirterek Mustafa Kemal’in isteğine karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal bunun üzerine 
yetki devrinin sınırlı olduğunu ve yalnızca orduyu ilgilendiren meselelerle alakalı 
olduğunu belirtir (Aktaş, 2004: 24-25). Yapılan uzun tartışmalar sonucunda 
Mustafa Kemal’i isteği kabul edilmiştir. Bu olay I. Grubun, muhaliflere karşı aldığı 
ilk başarıdır (Aktaş, 2004: 24-25).  

3.2.2. Lozan Görüşmeleri  

II. Grubun Lozan konusundaki muhalefeti Lozan’a gönderilecek heyetin 
belirlenmesi esnasında ortaya çıkmıştır. 2 Kasım 1922 tarihinde yapılan Meclis 
görüşmelerinde Rauf Bey, Lozan’a gidecek olan heyetin Hükümet tarafından 
seçileceğini açıklamıştır. II. Grup bu duruma itiraz etmesine rağmen yapılan 
oylamada 67’ye karşı 121 oyla delegelerin hükümet tarafından seçilmesine karar 
verilmiştir. Ayrıca Lozan Görüşmelerinin birinci bölümü sonunda İsmet 
(İnönü)Bey tarafından verilen izahat yeterli bulunmamıştır. II. Grup üyeleri 
Musul’dan vazgeçildiğinin anlaşıldığı, fakat diğer meselelerde Meclis’in 
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aydınlatılmadığını ve Meclis’in etraflıca aydınlatılmasından sonra müzakerelere 
devam edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir (Bolat; Demiraslan, 2013:34-35). 

Ayrıca Musul’un bize verilmesi haricinde Meclis’in beklentileri arasında, harp 
tazminatı ve tamirat, Garb-i Trakya’da lehimize toprak verilmesi de 
bulunmaktaydı. Ancak İsmet Paşa’nın anlaşmaya bağladığı birkaç madde meclisi 
tatmine kafi değildir. Lozan’da varılacak neticenin kabul edilmesi İkinci Grup için 
imkansızdır (Okyar; Seyitdanlıoğlu, 1999: 29). 

3.2.3. Seçim Yasası Önergesi 

Yeni bir seçimin yapılacağıyla ilgili olarak Kazım (Karabekir) Paşa, 18/19 Şubat 
1922 tarihli telgrafla “Barışın sağlanmasından sonraki seçimlerde birçok değerli 
kişiler yerine birtakım tutucuların toplanmasına şimdiden alınacak önlemi en 
önemli bulurum.” demiştir. Mustafa Kemal ve Kazım (Karabekir) Paşa, muhaliflerin 
Meclis’e girmesini engellemeyi düşünürken 2 Aralık 1922’de Erzurum mebusu 
Süleyman Necati, Mersin mebusu Selahattin ve Canik Mebusu Emin Beyler Meclis’e 
Milletvekili Seçim Yasası’nın değiştirilmesine ilişkin bir önerge sunmuşlardır. Bu 
önergenin 15. maddesi “Millet Meclisi’ne aza seçilebilmek için Türkiye’nin 
bugünkü sınırları dahilinde bulunmak şarttır. Muhacereten gelenlerden Türk ve 
Kürtler yerleşim tarihinden itibaren bir bölgede beş yıl ikamet etmişler ise intihap 
olunabilirler.” şeklindedir. 15. madde Mustafa Kemal’in seçilmesine engel teşkil 
etmekteydi (Demiraslan, 2013: 75-76).   

Teklifi inceleyen Anayasa komisyonu teklifte yer alan maddelerin bir bölümünü 
iptal etmiştir. İptal edilen maddeler arasında tek dereceli seçim sistemin 
sürdürülmesini öngören madde; memur, asker, hakim ve savcıların seçme seçilme 
hakkını iptal eden madde ve 15. maddelerdir. Komisyon milletvekili seçilen askeri 
ve sivil memurların (ordu ve kolordu komutanları hariç) seçimden en az bir ay 
önce memuriyetten istifa etmeleri gerektiğini hükme bağlıyor, buna karşılık, teklif 
sahiplerinin görüşünün aksine askeri ve sivil memurlara seçme hakkı tanıyordu 
(Aktaş, 2004: 40).   

3.2.4. Halk Fırkasının Kuruluşuna Doğru 

Mustafa Kemal, Meclis’te devam eden fikir çatışmaları nedeniyle Müdafaa-i Hukuk 
Grubunun parti olmasını istemiştir. Zira eğer hareketi parti haline getirirse grup 
üyeleri parti üyesi olacak; parti üyeleri belirli bir program ve tüzük içinde parti 
disipliniyle hareket edecektir. Mustafa Kemal, Lozan görüşmeleri devam ederken 6 
Aralık 1922’de Yenigün, Hâkimiyet-i Milliye ve Öğüt gazetelerine demeç vererek 
kurmak istediği parti hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir. 7 Aralık 1922’de 
Hâkimiyet-i Milliye gazetesine verdiği demeçte Mustafa Kemal, halkın ve 
memleketin durumunu gözler önüne sererek bu kötü durumdan kurtulmanın tek 
yolunun bir partiyle mümkün olabileceğini belirtmiştir. Mustafa Kemal’in kuracağı 
parti ismi ve dayanacağı Halkçılık ilkesi 1923’te tartışmalara neden olmuştur. 
Tartışmaların giderek artması üzerine Mustafa Kemal halkı aydınlatmak için üç ay 
süreliğine yurt gezisine çıkmıştır(Aktaş, 2004:45-48).  

II. Grup muhalefetinin güçlendiği, Lozan Konferansı, Musul Meselesi ve Halifelik 
makamının geleceğiyle ilgili tartışmaların alevlendiği bu dönemde II. Grubun önde 
gelen isimlerinden Ali Şükrü Bey’in Mustafa Kemal’in Muhafız Alayı Komutanı 
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Topal Osman tarafından öldürülmesi siyasi tansiyonu iyice yükseltmiştir. Bu 
olaydan sonra Meclis daha fazla çalışamamış ve 1 Nisan 1923 tarihinde TBMM 
seçimin yenilenmesi kararını almıştır(Demiraslan, 2013: 80). Meclisin o dönem 
bileşimiyle, kesintiye uğramış bulunan Lausanne Barış Görüşmelerinin sonucunda 
varılacak bir antlaşma tasarısını kabul etmeyeceğinden endişe duyuluyordu; 
yenilenme isteğinin temel nendi buydu. Seçimin yenilenme kararından iki gün 
sonra 3 Nisan 1339 tarih ve 320 sayılı kanunla Geçici Seçim Yasasında bazı 
düzenlemeler yapıldı. Buna göre elli bin erkek oyu yerine yirmi bin erkek nüfus 
başına bir milletvekili çıkartılması, seçmenlik yaşının 23’ten 18’e indirilmesi ve 
seçmenlik için aranan vergi ödeme koşulu kaldırılmıştır(Tunçay, 1999: 45-46).  
TBMM’nin 1 Nisan 1923’te aldığı karar üzerine 1923 seçimi başlamıştır. Meclis’in 
aldığı bu kararı Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanı olarak Dahiliye Vekaletine o 
da vilayetlere bildirerek seçim çalışmalarını başlatmıştır. Artık bundan sonra 
yapılan tüm seçimler için TBMM Meclis kararı geçerli olmuştur(Güneş, 2004: 214). 

Ayrıca 15 Nisan 1923 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Hıyanet-i Vataniye 
Kanunun 1. Maddesi değiştirilerek seçimler esnasında rejime yönelebilecek 
tehlikelerin önüne geçilmiştir. Bu I. Meclis’in yaptığı son toplantı olmuştur.  

3.2.5. Dokuz Umde 

Parti isminin tartışıldığı sıralarda Mustafa Kemal, 8 Nisan 1923’te seçimlerle ilgili 
olarak bir beyanname yayınladı. Dokuz Umde olarak anılan bu beyannamenin 
maddeleri ve içerikleri şunlardır(Uyar, 1999:71-74): 

“Umde 1 Hakimiyet bilakaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil tedvir etmesi esasına müstenittir. Milletin hakiki ve yegane mümessili 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi)dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi haricinde hiçbir fert, 
hiçbir kuvvet ve hiçbir makam mukadderatı milliyeye hakim olamaz. Binaenaleyh 
bilcümle kavanin tanziminde, her nevi teşkilata, idarenin alelumum teferruatında, 
terbiyei umumiye ve iktisat hususatında hakimiyeti milliyr esesatı dahilinde hareket 
olunacaktır. İcra vekillerinin vazife ve mesuliyeti kanunu, vilayatın mahalli umurda 
manevi şahsiyetlerini ve muhtariyetlerini istismal edebilmelerini kafil olan Şuralar 
kanunu, vilayetlerin iktisadi ve içtimai münasebetleri itibarı ile birleştirilerek 
Müfettişi umumilik teşkili kanunu, nevahi kanunu süratle intaç ve tatbik olunacaktır. 

Umde 2 Saltanatın ilgasına ve hukuku hakimiyet ve hükümranin gayri kabili terk ve 
tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi olan Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin müttefikan verdiği karar layettegayyer 
düsturdur. İstinatgahı Türkiye Büyük Millet Meclisi olan makamı Hilafet, beynelislam 
bir makamı mualladır. 

Umde 3 Memlekette emniyet ve asayiş katiyetle muhafazası en mühim bir vazifedir. 
Bu gaye milletin arzu ve ihtiyacına mutabık olarak temin edilecektir. 

Umde 4 Mahkemelerimiz bilhassa seri bir surette tevzii adelet edebilmeleri temin 
edilecektir. Bundan başka külliyatı kanuniyemiz ihtiyacatı milliyeye ve ilmi hukukun 
telekkiyatına göre yeni baştan ıslah ve ikmal olunacaktır. 

 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 363-374.  369 

 

Umde 5 

 Aşar usulünde halkın şikayet ve mağduriyetini mucip olan nıkat esaslı bir 
surette ıslah edilecektir. 

 Tütün zıraat ve ticaretini milletin azami nefine göre temin edici tedbirler 
alınacaktır. 

 Müessesatı maliye çiftçilere, sanayi ve ticaret erbabına vesair bilcümle 
erbabı mesaiye kolaylıkla para ikraz edecek surette ıslah ve teksir 
olunacaktır. 

 Zıraat Bankasının sermayesi tezyic olunacak, çiftçilere daha kolay ve vasi 
yardım edilmesi temin edilecektir. 

 Memleketimiz çiftçilerine ziraat makineleri ve vasi mikyasta idhal olunacak 
ve çiftçilerimizin alet ve edevatı ziraiyeden kolaylıkla istifade etmeleri 
temin kılınacaktır. 

 Mevaddı iptidaiyesi memleketimizde bulunan mamulat ve masnuatı 
memleket dahilinde vücuda getirmek için himaye ve teşvikat icrası ve 
mükafat itası suretiyle azami tedabir alınacaktır. 

 Müstacelen muhtaç bulunduğumuz demiryolları için heman teşebbüsat ve 
fiiliyata başlanılacaktır. 

 Tahsili iptidaide tedrisatın tevhidi ve bilimum mekteplerimizin ihtiyacımıza 
ve asri esasata tevfiki ve muallim ve müderrislerimizin terfih ve iktidarı 
temin edilecektir. Vesaiti münasebe ile halkın tenvir ve talimine de tevessül 
olunacaktır. 

 Sıhhati umumiye ve muaveneti içtimaiyeye ait müessesat ıslah ve teksir 
edilecek ve sayi amel erbabı himaye edici kanunlar yapılacaktır. 

 Ormanlarımızdan terakkiyatı fenniyeye muvafık surette istifadeyi 
meadinimizin en nafi tarzda işletilmesi ve hayvanatımızın ıslah ve teksirini 
temin edecek esaslar vazolunacaktır. 

Umde 6 Hizmeti fiiliyei askeriye müddeti tenkis olunacaktır. Bundan başka 
okuyup yazma bilenlerin ve orduda okuyup yazmak öğretenlerin müddeti hizmeti 
bir derece daha azalacaktır. 

Umde 7 İhtiyat zabitanının hayat ve istikballerini kendilerine ve memlekete en 
nafi bir surette temin etmek esaslı bir hedefimizdir. 

Müdafaai memleket ve istiklali millet uğrunda malul kalan mensubini askeriye 
efradı millet ve alelumum mütekaidin ve itam ve eramilin zaruret ve sefaletlerine 
meydan bırakmayacak tedabir ittihaz olunacaktır. 

Umde 8 Halk umurunun azami süratle intacı faal, muktedir, müstakim bir silsilei 
memurin kemali intizamla ve usul ve kanun dairesinde iş görmesine mütevakkıf 
olduğundan sınıfı memurin bir noktai nazardan ikmal edilecek ve bütün şuabatı 
devlet daima teftiş ve murakabeye tabi tutulacaktır. Diğer taraftan memurinin 
nasp, azil, terfih, masuniyet, mesuliyet, tekaüt ve taltifleri tesbit edilecektir. 
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Münevveranı memleketten ve mesaliki muhtelife erbabı ihtisasından şuabatı 
umuru devlette en nafi bir surette istifade edilmek mukarrerdir. 

Umde 9 Harap olan memleketimizin süratle tamir ve ihyası zımmında devletçe 
ittihaz olunacak tedabirden başka inşaat ve tamirat için yer yer şirketler teşekkülü 
teşvik ve temin ve ferdi teşebbüsleri himayeye medar olacak ahkam 
vazolunacaktır. Sulh hakkındaki noktai nazarımız; mali, iktisadi, idari istiklalimizi 
behemal temin etmek şartile sulhün iadesine çalışmaktır. Bu şeraiti temin etmeyen 
sulh muahedesi kabul olunamaz.”   

3.2.6. Dokuz Umdeye Tepkiler ve 1923 Seçimlerine Gidilmesi 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine gönderilen Dokuz 
Umde’ye, Trabzon eski valisi Hamit Bey, Belediye Reisi Gazazzade Hüseyin Efendi, 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trabzon şube reisi Barutçuzade Ahmet Bey ve oğlu Faik 
Ahmet Bey’in Trabzon’da çıkartmakta olduğu İstikbal gazetesi çevresinde tepki 
gösterildi(Uyar,1999:74). Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni Halk 
Fırkasına dönüştürme girişimi, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetince kişisel bir 
yönetime gidiş ve dernek tüzüğüne aykırı bir tasarı olarak değerlendirilmiş ve bu 
itiraz, Beyannameye bir cevapla bildirilmiştir. Bunun üzerine, Trabzon’a iki 
milletvekilinden oluşan bir soruşturma kurulu gönderilerek, eski heyet-i 
merkeziyeye işten el çektirilip yeni bir heyet-i müteşebbise kurulmuştur(Tunçay, 
1999: 45). 

İstanbul basınında konuyla ilgili çıkan yazılarda Ankara Hükümetinin seçimi 
yenilemekle ulusal güveni kazanmış bir milletvekili topluluğunu dağıttığı iddia 
edilmiştir. Yeni seçimde tekrar seçilemeyeceklerini tahmin eden ikinci gruptaki 
milletvekilleri ve alt gruplar İstanbul basının bu karşı yazılarını 
desteklemişlerdir(Çandar, 1999:246). İstanbul’daki muhalifler arasında eski 
İttihatçılar da bulunmaktaydı. Kara Kemal’in etrafında toplananlar yeni yapılacak 
seçimlerden yararlanarak Mustafa Kemal’i devirmek ve İttihatçıları duruma hâkim 
kılmak amacını taşımaktaydılar(Turgut,2006:199). Nitekim 29 Teşrinievvel 
1922’de Tanin gazetesinde çıkan “Hangi Fırkadansınız?” başlıklı yazıda “ 
Memleketimizde siyasi fırka meselesi halledilememiş bir meseledir. Fakat 
Meşrutiyetle başlayan siyasi hayat henüz tamamıyla inkişaf edip kati bir şekil 
alamamış olduğu için siyasi fırkaların mevcudiyetine katiyet gelmesi gayrikabildir… 
Hazır esvap alır gibi siyasi fırkalar teşkil edilemez… Yalnız uzaktan uzağa bazı 
cereyanların esas hatları belirmeye başlamıştır… Memleketimizin harpten evvel 
yegane fırkası İttihat ve Terakki idi…. İttihat ve Terakkide muhtelif kanaat ve ictihat 
eshabının esas itibariyle meşrutiyet ve vatanperverlik fikri etrafında vücuda 
getirildikleri bir nevi ittifaka benzetilebilir… Bugün hiç kimsenin İttihat ve Terakki 
namına söz söyleme salahiyeti olmadığı cihetle harpten sonrada fırka işlerinin ne 
suretle cereyan edeceğini bilmesek de her konulması, teşkilatın tadil ve tashih 
edilmesi şüphe yok ki icap edecektir… Herhalde bütün bunlar ancak sulh zamanında 
kendi kendimize kaldığımız zaman kendi aramızda düşünülecek 
şeylerdir(Tanin,1922:1).” İstanbul’daki muhalif rüzgârlar henüz seçim kararının 
alınmadığı dönemde başlamıştır.  

Muhalif yayınların hız kazanması üzerine Mustafa Kemal, Vatan muhabirine 
verdiği demeçte “İntihabat başlıyor, birkaç güne kadar her tarafta defterlerin 
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tanzimi ikmal edilecek ve vatandaşlar reylerini vermeye başlayacaklar. İntihabatta 
İstanbul da vazifesini yapmak için hazırlanıyor. İstanbul’un hususi mahiyeti vardır. 
Binaenaleyh ona göre vazifesini hakkıyla ifa etmelidir. Halk, son iki gün zarfında 
neşrettiğim umdeler etrafında toplanarak, vatana merbutiyetini göstermelidir. 
Umdelerimize sadık olmaya azmetmiş kişileri seçerek kendini tahlise hizmet 
etmelidir. 

İstanbul’un intihabatında entrikalar çevrildiğini biliyorum. Fakat İstanbullular, 
İstanbul’un henüz işgal altında bulunduğunu hatırlarından çıkarmamalıdırlar… 
(Atatürk,1997: 84)”  

Seçimlere bağımsız aday olarak girmek isteyenlere mebus olma koşullarına sahip 
olmak dışında bir engel konulmamıştır. 1923’te Mustafa Kemal bazı vekillere seçim 
komisyonları oluşturtmuştur. Bu komitede Nafia Vekili Fevzi Bey, İktisat Vekili 
Mahmut Esat Bey, Yunus Nadi Bey, Ali Fuat Paşa ve Zamir (Damar) Bey’e görev 
verilmiştir. Komite seçimlerin düzenli yürütülmesini sağlayacak ve adayları 
belirleyecektir(Güneş,:226-227). Müdafaa-i Hukuk Grubu’ndan aday olmak 
isteyenler söz konusu “Umde”leri kabul ettiklerini belgelemek koşuluyla seçime 
girebilmişlerdir(Turan, 1995:95). Seçmenler sandık başında milletvekillerini 
seçerken açıklanan dernek adaylarına oy vermeleri halinde aynı zamanda 
bildirgeyi kabul ettiklerini belirtmiş ve “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti”nin “Halk Fırkası”na dönüştürülmesini de kabul etmiş olacaklardır(Kili, 
2001:276). 

3.2.7. Müdafaa-i Hukuk’un Halk Fırkası Adını Alması 

1923 seçimlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başarısıyla 
sonuçlandı. 7 Ağustos 1923 tarihinde ilk toplantı yapıldı. Toplantılar 11 Eylül 1923 
tarihine kadar devam etti. Toplantıda bir konuşma yapan Mustafa Kemal, 1923 
yılına kadar gelen olayları anlatmış ve sonuç olarak Müdafaa-i Hukuk Grubunun 
Halk Fırkasına dönüşeceğini belirtti. Bu toplantı, Halk Fırkası adına yapılan ilk 
toplantıdır. 9 Eylül 1923’de parti tüzüğü kabul edildi. Parti tüzüğünün kabul 
edildiği, 9 Eylül tarihi İzmir’in kurtarılışının birinci yıl dönümüydü. Halk Fırkası, 
kuruluş tarihini 9 Eylül 1923 tarihi olarak kabul etmekle Milli Mücadele’ye ilişkin 
vurgu yapmıştır(Uyar,1999:75). 11 Eylül 1923’te Halk Fırkası Reisliği’ne Mustafa 
Kemal seçildi. Partinin kuruluş dilekçesi 23 Ekim 1923’te İçişleri Bakanlığına 
sunulmuştur. 

4. Sonuç 

1923 seçimlerine kadar geçen süre içerisinde ülke içerisinde oldukça önemli 
değişikler olmuştur. Mondros Mütarekesi ile başlayan işgallere ek olarak 16 Mart 
1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve 10 Ağustos 1920'de Sevr 
antlaşmasının imzalanmasıyla Osmanlı Devleti sona ermiştir. Kongreler dönemiyle 
başlayan süreçte Ermeniler ve Yunanlılarla yapılan savaşlar ülkenin kaderini 
değiştirmiştir. Bahsedilen zaman zarfı içerisinde ülkede İttihatçılara karşı ciddi bir 
karşı kampanya başlatılmış Sivas Kongresindeyse "Particilik yapılmayacağı" 
belirtilmiştir. 

Ancak elbette ki I. Meclis içerisinde oldukça farklı fikirlere mensup mebuslar 
vardır. Meclis içindeki gruplaşma I. ve II. Grup olarak adlandırılmış; Milli Mücadele 
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devam ederken iki grup arasındaki fikir ayrılıkları önemli meselelerde gün yüzüne 
çıkmıştır. Özellikle Lozan Görüşmeleri sırasında Meclis içi muhalefet hız kazanmış; 
İstanbul'da ise eski İttihatçıların muhalefeti ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yani 
barıştan sonra şiddetli bir muhalefetin ortaya çıkacağına dair izler basına da 
yansımıştır. II. Grubun önemli simalarından Ali Şükrü Bey'in Topal Osman 
tarafından öldürülmesi Meclisin yeni bir seçim yapması kararında etkili olmuştur. 

TBMM, 1 Nisan 1923'te seçim kararı almış; "Dokuz Umde"yi kabul eden mebuslar 
seçimi kazanmışlardır. Böylece II. Meclis'te muhalif gruplar en aza indirgenmiştir. 
9 Eylül 1923'te ise parti tüzüğü kabul edilerek Halk Fırkası'nın kuruluşu 
tamamlanmıştır.  
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