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SUNUŞ
Millî egemenlik, devletin gücü olan yönetme yetkisinin bir kişi,
fırka ya da çoğunluğa değil millete dayanmasıdır. Ulusal Egemenlik ya
da millî hâkimiyet millet iradesini hâkim kılması münasebetiyle demokrasinin temel şartları arasındadır.
1921 Anayasasında yer alan “Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir” (egemenlik kayıtsız şartsız milletindir) ilkesi, milli devlet şuuru ile
Kurtuluş Savaşının top yekûn kazanılması azmini ortaya koymuştur.
Milli Mücadele döneminde halkın milli bilincini yükseltmek amacıyla hazırlanan Havza Genelgesi; milli mücadelenin gerekçesini, yöntem
ve amaçları ortaya koyan Amasya Genelgesi; 23 Nisan 1920’de açılan
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yeni kurulan devlete dayanak sağlayan Erzurum ve Sivas Kongresi Beyannameleri ile vatan topraklarının
bütünlüğünü ifade eden Misak-ı Millî Kararları milli iradenin vücut
bulmasında önemli kilometre taşları olmuştur.
Milli egemenliğinin en önemli göstergesi, iradenin demokratik bir
sistem içerisinde meclis eliyle kullanılmasıdır. Ülkemizde millet iradesi
kavramı Osmanlı Devletinde meşrutiyet dönemlerinde güçlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla vücut bulmuştur. Egemenliğini Kurtuluş Savaşı ile tüm dünyaya kabul ettiren Türk Milleti, bu
iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla kullanmaktadır.
Kısaca Milli Egemenlik Belgeleri olarak da ifade edilen Havza
Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi Beyannamesi, Sivas
Kongresi Beyannamesi ile Misak-ı Millî Beyannamesi belgelerinin
kopyaları ile Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi çevirilerinin bir
araya getirildiği bu derleme çalışmasının yararlı olacağını umuyoruz.
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HAVZA GENELGESİ*-**
(Osmanlı Türkçesi)

Zâta mahsustur.

Havza
15. K. Kumandanlığına

Mıntıka-i âcizîde (ve civarında) bulunan vilâyetlerle müstakil mutasarrıflıklara keşide ettiğim telgrafnâmenin suretini aynen takdim ediyorum.
28 Mayıs 35
9’uncu Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal

İstihbarat Numara: 14

İzmir’in ve maalesef bunu takip eden Manisa’nın işgali tehlike-i
müstakbeleyi daha aleni ihsas etmiştir. Tamamiyet-i mülkiyemizin muhafazası için tezahürât-ı milliyenin daha canlı olarak izhâr ve idâmesi lazımdır. Hayat ve istiklâl-i milliyi rahne-dâr eden işgal ve ilhak gibi
hadiseler bütün milleti dil-hûn etmektedir. Teessürât zabt olunamıyor.
Kabil-i hazm ve tahammül olamayan bu ahvalin derhal ref’ ve izalesini
bütün medenî milletlerle büyük devletlerin adl ve tesirinden sabırsızlıkla
intizâr zemininde önümüzdeki hafta zarfında Pazartesi başlayıp Çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler
akdiyle tezahürât-ı milliyede bulunulması ve bunun tekmil mülhakata da
teşmili ve bütün düvel-i muazzama mümessillerine, Bâb-ı Âliye müessir
telgraflar verilmesi ve ecnebi olan yerlerde ecnebilere de hususi tesirler
yapılmakla beraber tezahürât-ı milliyede adâb ve sükûnetin fevkalade
mahfuziyeti ve Hıristiyan halka karşı bir tariz ve nümayiş ve husumet
gibi etvâr alınmaması elzemdir.
Zât-ı âlilerinin bu fikirler etrafında hassas ve müessir bulunmaları cihetiyle işin hüsn-i idare ve muvaffakiyetinden âcizlerinde itminan-ı
tam mevcuttur. Neticesinin inba buyrulmasını rica eylerim.
29.5.35
*

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi
Koleksiyon: İSH, Kutu: 346, Gömlek: 107, Belge: 107-1
** Havza’dan Kolordu Komutanlıklarına, Vilayetlerine ve Mutasarrıflıklara Gönderilen
Genelge
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HAVZA GENELGESİ
(Günümüz Türkçesi)

Kişiye özeldir.

Havza
15 inci Kolordu Komutanlığına

Bölgemde ve civarında bulunan vilâyetlerle bağımsız mutasarrıflıklara gönderdiğim telgrafın suretini aynen takdim ediyorum.
28 Mayıs 1919
9’uncu Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal

İstihbarat Numara: 14

İzmir’in ve maalesef bunu takip eden Manisa’nın işgali gelecekteki tehlikeyi daha açık göstermektedir. Ülke bütünlüğümüzün korunması
için millî gösterilerin daha canlı olarak yapılması ve sürdürülmesi lazımdır. Hayatımıza ve millî bağımsızlığımıza zarar veren işgal ve ilhak gibi
olaylar bütün milletin içini kan ağlatmaktadır. Üzüntüler durdurulamıyor. Sindirilmesi ve tahammülü mümkün olmayan bu durumun derhâl
yok edilip giderilmesi bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet
ve nüfuzlarını sabırsızlıkla beklemek konusunda önümüzdeki hafta içinde Pazartesi başlayıp Çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere
büyük ve heyecanlı mitingler yaparak millî gösteride bulunulması ve bunun bütün bağlı olan yerlere yayılmasına ve bütün İtilaf devletleri temsilcileri ile Osmanlı Hükümetine etkili telgraflar verilmesi ve yabancı olan
yerlerde yabancılara da özel etkiler yapılmakla beraber millî gösterilerde
adap ve sükûnetin fevkalade korunması ve Hristiyan halka karşı bir sataşma, gösteri ve düşmanca tavırlar alınmaması lazımdır.
Sizin bu fikirler etrafında hassas ve etkili bulunmanız yönüyle işin
iyi idare edileceği ve başarılı olunacağı hususunda inancım tamdır. Sonucunun bildirilmesini arz ederim.
29.5.1919
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AMASYA TAMİMİ*
(Osmanlı Türkçesi)

Bihi
Şifre
194

Amasya
22 Haziran 335
Tamim

1. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir. Hükümet-i
merkeziyemiz itilâf devletlerinin tesir ve murakabesi altında mahsur bulunduğundan deruhte ettiği mesuliyetin icâbâtını ifa edememektedir. Bu
hal milletimizi ma’dum tanıttırıyor. Milletin istiklâlini yine milletin azim
ve kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve vaziyetini der-pîş etmek ve sadâ-yı
hukukunu cihana işittirmek için her türlü tesir ve murâkabeden âzâde
bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. Bunun için bi’l-mühabere her
taraftan vaki olan teklif ve arzu-yı millî üzerine Anadolu’nun bi’l-vücuh
en emin mahalli olan Sivas’ta millî bir kongrenin serian in’ikadı takarrür
etmiştir. Bunun için tekmil Vilâyât-ı Osmaniye’nin her livasından ve fırka ihtilafatı nazarı dikkate alınmaksızın muktedir ve milletin itimadına
mazhar üç kadar zatın sürat-i mümküne ile yetişmek üzere hemen yola
çıkarılması icap etmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir sırr-ı millî halinde tutularak dağdağaya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası lâzımdır.
2. Vilâyât-ı Şarkiyemiz namına 10 Temmuz’da Erzurum’da in’ikadı
mukarrer kongre için vilâyât-ı mezkurenin Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve
Redd-i İlhak Cemiyetlerinden müntehap azalar zaten Erzurum’a müteveccihen yola çıkarılmışlardı. O vakte kadar vilâyât-ı sairemizin murahhasları da Sivas’a vasıl olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin azası
da tensib edeceği zamanda ictima-ı umumiye dahil olmak üzere Sivas’a
hareket edecektir.
*

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi
Koleksiyon: Atatürk. Dolap No: Özel. Göz No:1. Klasör No: VI. Dosya No: 1335-7.
Fihrist No: 1, 1-1
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3. İşbu mevada göre murahhasların Müdafaa-ı Hukuk-i Milliye Cemiyetleri ve belediye riyasetleri ve suver-i saire ile intihabı ile tahrikleri
hakkındaki delâlet-i aliye-i vatanperverîlerini ve isimleri ile zaman-ı hareketlerinin telgrafla iş’arını istirham eylerim.
4. Bu telgrafın vusulünün hemen iş’ar buyrulması rica olunur.

Hüsrev

Kâzım

Hüseyin Rauf		
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Ali Fuad

Mustafa Kemal
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AMASYA TAMİMİ
(Günümüz Türkçesi)

Şifre
194

Amasya
22 Haziran 1919

Genelge
1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet-i
merkeziyemiz (İstanbul Hükümeti) itilaf devletlerinin etkisi ve denetimi
altında çevrilmiş bulunduğundan üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin
bağımsızlığını, yine milletin engelleri yenme kararı kurtaracaktır.
Milletin şimdiki durumunu gözönünde tutmak ve haklarının sesini
dünyaya işittirmek için her türlü etki ve denetimden uzak bir milletin kurulun varlığı zorunludur. Bunun için haberleşerek her yandan gelen öneri ve millî istek üzerine Anadolu’nun görünüşte en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin ivedi toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için
bütün Osmanlı illerinin her sancağından parti anlaşmazlıkları bir yana
bırakılarak yetenekli ve milletin güvenini kazanmış üç kişinin en çabuk
şekilde kongreye yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
Her olasılığa karşı bunun bir millî sır halinde tutularak gürültüye
yer verilmemesi ve gerekli görülen yerlerde yolculuğun kendini tanıtmayarak yapılması gereklidir.
2. Doğu illerimiz adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongre için adı geçen illerin Müdafaa-i Hukuku Milliye ve
Reddi İlhak Cemiyetlerinden seçilmiş üyeler zaten Erzurum’a doğru yola
çıkarılmışlardı. O zamana kadar diğer illerimizin delegeleri de Sivas’a
varmış olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin üyesi de uygun göreceği
zamanda genel toplantıya katılmak üzere Sivas’a hareket edecektir.
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3. Bu maddelere göre temsilcilerin Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetleri ve belediye başkanları ve diğer şekilde seçilmesiyle hareketleri
hakkındaki delâlet ve vatanseverliklerini ve isimleri ile hareket zamanlarının telgrafla bildirilmesini rica ederim.
4. Bu telgrafın gelişinin hemen bildirilmesi rica olunur.

Hüsrev

Kâzım

Hüseyin Rauf		
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Ali Fuad

Mustafa Kemal
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ERZURUM KONGRESİ BEYANNAMESİ*
(Osmanlı Türkçesi)

Bihi
Şarkî Anadolu Vilâyâtının Erzurum Kongresi Beyannamesidir.

Mütarekenin akdini müteakip gittikçe artan ahd-ı şikenane muamelat ve İzmir, Antalya, Adana ve havalisi gibi aksam-ı mühimme-i memalikimizin fiilen işgali ve Aydın vilayetinde ika edilen tahammülsüz Yunan
fecayii ve Ermenilerin Kafkasya dahilinde hudutlarımıza kadar dayanan
katliam ve imha-yı İslam siyasetiyle istila hazırlıkları ve Karadeniz sahilinde Pontus hayalini tahakkuk ettirmek gayesiyle hazırlıklar yapılması
ve sırf bu maksatla Rusya sahillerinden akın akın muhacir namı altında
gelen yabancı Rumların ve bu meyanda da müsellah eşkiya çetelerinin
sevk ve celp edilmesi gibi hadisat karşısında mukaddes vatanın inkısam
ve inhilal tehlikesini gören milletimiz, hiçbir irade-i milliyeye istinat etmeyen hükümet-i merkeziyemizin bu âlâm ve fecayıa çaresâz olamayacağına emsal-i meşumesiyle kani ve birçok müessirat tahtında ihtimal
ki daha elim ve gayr-i kabil-i hazım ve kabul mukarrerata da serfüru
edeceğinden tamamıyla endişenak bulunuyor. Binaenaleyh kendini en
yakın ve en hunin tehlikeler karşısında gören Şarkî Anadolu vilâyâtının
mukaddesatını b’iz-zat muhafaza gayesi ile her tarafta vicdan-ı milliden
doğmuş cemiyetlerin iştiraki ile ahiren munakit olan Erzurum Kongresi 7
Ağustos 3 5 tarihinde mesaisine hitam vererek bi-lütfullah-ı taâlâ ber-vech-i âtî mukarreratı ittihaz etti.

*

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi
Koleksiyon: Atatürk. Dolap No: Özel. Göz No: 1. Klasör No: 6. Dosya No: 1335/4-2.
Fihrist No: 12-8/12-9
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1. Trabzon vilayeti ve Canik Sancağı ile Vilâyât-ı Şarkiye namını
taşıyan Erzurum, Sivas, Diyarıbekir, Mamuretülaziz, Van, Bitlis vilâyâtı
ve bu saha dahilindeki elviye-i müstakile hiçbir sebep ve bahane ile yekdiğerinden ve câmia-i Osmaniyeden ayrılmak imkânı tasavvur edilmeyen
bir külldür.
Saadet ve felâkette iştirak-i tammı kabul ve mukadderatı hakkında
aynı maksadı hedef ittihaz eyler. Bu sahada yaşayan bi’l-cümle anasır-ı
İslamiye yekdiğerine karşı mütekabil bir hiss-i fedakârî ile meşhun ve
vaziyet-i ırkiye ve ictimaiyelerine riayetkâr öz kardeştirler.
2. Osmanlı vatanının tamamiyeti ve istiklâl-i millimizin temini ve
makam-ı saltanat ve hilafetin masuniyeti için Kuva-yı Milliyeyi amil ve
irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır.
3. Her türlü işgal ve müdahale, Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf telakki edileceğinden müttehiden müdafaa ve mukavemet esası
kabul edilmiştir. Hakimiyet-i siyasiye ve muvazene-i ictimaiyeyi muhill
olacak surette anasır-ı Hıristiyaniyeye yeni bir takım imtiyazat itası kabul
edilmeyecektir.
4. Hükümet-i merkeziyenin bir tazyik-i düvelî karşısında buraları terk ve ihmal ızdırarında kalması ihtimaline göre makam-ı hilafet ve
saltanata merbutiyeti ve mevcudiyet ve hukuk-ı milliyeyi kâfil tedabir ve
mukarrerat ittihaz olunmuştur.
5. Vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız anasır-ı gayr-ı Müslimenin kavanin-i Devlet-i Osmaniye ile müeyyed hukuk-ı müktesebelerine tamamıyla riayetkarız. Mal ve can ve ırzlarının masuniyeti zaten mukteziyat-ı diniye, an’anat-ı milliye ve esasat-ı kanuniyemizden olmakla bu
esas kongremizin kanaat-i umumiyesiyle de teyit olunmuştur.
6. Düvel-i itilafiyece mütarekenin imza olunduğu 30 Teşrinievvel
334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan ve her mıntıkasında olduğu
gibi Şarki Anadolu vilayetlerinde de ekseriyet-i kahireyi İslamlar teşkil
eden ve harsî, iktisadî tefevvuku Müslümanlara ait bulunan ve yekdiğe20
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rinden gayr-i kabil-i infikak öz kardeş olan din ve ırkdaşlarımızla meskun
memalikimizin mukasaması nazariyesinden bi’l-külliye sarf-ı nazarla
mevcudiyetimize, hukuk-ı tarihiye, ırkiye ve diniyemize riayet edilmesine ve bunlara mugayir teşebbüslerin tervic olunmamasına ve bu suretle
tamamıyla hak ve adle müstenid bir karara intizar olunur.
7. Milletimiz insanî, asrî gayeleri tebcil ve fennî, sınaî ve iktisadî
hal ve ihtiyacımızı takdir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin dahili ve harici istiklâli ve vatanımızın temamisi mahfuz kalmak şartıyla
altıncı maddede musarrah hudut dahilinde milliyet esaslarına riayetkar
ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi devletin fennî,
sınaî, iktisadî muavenetini memnuniyetle karşılarız ve bu şerait-i adile
ve insaniyeyi muhtevi bir sulhun da acilen takarrürü selamet-i beşer ve
sükun-ı âlem namına ehass-ı âmâl-i milliyemizdir.
8. Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayin ettiği bu tarihî devirde hükümet-i merkeziyemizin irade-i milliyeye tabi olması zaruridir.
Çünkü; İrade-i milliyeye gayr-ı müstenit herhangi bir heyet-i hükümetin indi ve şahsî mukarreratı milletçe muta’ olmadıktan başka haricen
de muteber olmadığı ve olamayacağı şimdiye kadar mesbuk efal ve netayic ile sabit olmuştur. Binaenaleyh; milletin içinde bulunduğu hal-i
zucret ve endişeden kurtulmak çarelerine bi’zzât tevessülüne hacet kalmadan, hükümet-i merkeziyemizin Meclis-i Millî’yi hemen ve bila-ifate-i
ân toplaması ve bu suretle mukadderât-ı millet ve memleket hakkında
ittihaz eyleyeceği bi’l-cümle mukarreratı Meclis-i Millî’nin murakabesine
arz etmesi mecburidir.
9. Vatanımızın maruz kaldığı âlâm ve hadisât ile ve tamamen aynı
maksatla vicdan-ı millîden doğan cemiyetlerin ittihat ve ittifakından hasıl olan kitle-i umumiye bu kere (Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) unvanı ile tevsim olunmuştur. İşbu cemiyet her türlü fırkacılık
cereyanlarından külliyen âridir. Bi’l-cümle İslâm vatandaşlar cemiyetin
aza-yı tabiiyesindendir.
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10. Kongre tarafından müntehap bir “Heyet-i Temsiliye” kabul ve
köylerden bi’l-itibar vilâyât merakizine kadar mevcut teşkilat-ı milliye
tevhit ve teyit olunmuştur.

İmza						
Kongre Heyeti					

(İmzalar)

22
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Perşembe

MİLLİ EGEMENLİK BELGELERİ

ERZURUM KONGRESİ BEYANNAMESİ
(Günümüz Türkçesi)

Şarki Anadolu İlleri Erzurum Kongresi Beyannamesidir.

Mütarekenin yapılmasından sonra gittikçe artan antlaşmayı bozan
işlemler ve İzmir, Antalya, Adana ve yöresi gibi memleketimizin önemli
parçalarının eylemli olarak ele geçirilmesi ve Aydın ilinde yapılan katlanılmaz Yunan faciaları ve Ermenilerin Kafkasya içinde sınırlarımıza
kadar dayanan soykırım ve İslamların yok edilmesi politikasıyla yayılma hazırlıkları ve Karadeniz kıyısında Pontus hayalini gerçekleştirmek
amacıyla hazırlıklar yapılması ve yalnızca bu amaçla Rusya kıyılarından
akın akın göçmen adı altında gelen yabancı Rumların ve bu arada silahlı
eşkıya çetelerinin gönderilmesi ve getirilmesi gibi olaylar karşısında kutsal vatanın parçalanması ve dağılma tehlikesini gören milletimiz, hiçbir
millî iradeye dayanmayan Hükümeti Merkeziyemiz’in bu acılara ve facialara çare bulamayacağına uğursuz benzerleriyle konuya varmış ve birçok
etkenler altında belki daha acı ve sindirilemez ve kabul edilemez kararlara da baş eğeceğinden tamimiyle kuşkulu bulunuyor. Bundan dolayı
kendini en yakın ve en kanlı tehlikeler karşısında gören Şarkî Anadolu
illerinin kutsal değerlerini kendilerince korunması amacıyla her yönden
millî vicdandan doğmuş derneklerin katılmasıyla sonradan toplanmış
olan Erzurum Kongresi 7 A ğustos 1 91 9 tarihinde çalışmasına son vererek Allah’ın lütfu ile aşağıdaki kararları aldı:
1. Trabzon ili ve Canik Sancağıyla doğu illeri adını taşıyan Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elâzığ, Van, Bitlis illeri bu saha içindeki bağımsız
livalar hiçbir neden ve vesile ile birbirinden ve Osmanlı toplumundan
ayrılmak olanağı düşünülmeyen bir bütündür.
Mutluluk ve mutsuzlukta birliği kabul ve kaderi üzerinde aynı amacı hedef sayar. Bu bölgede yaşayan bütün İslami unsurları birbirlerine
karşı karşılıklı bir özveri duygusu ile dolu ve soy ve sosyal durumlarına
saygılı öz kardeştirler.
2. Osmanlı vatanının bütünlüğü ve millî bağımsızlığımızın sağlanması ve saltanat ve hilafet makamının korunması için Kuvayı Milliyeyi
etken ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.
23

MİLLİ EGEMENLİK BELGELERİ

3 . Her türlü işgal ve karışma, Rumluk ve Ermenilik oluşturma
amacına dönük sayılacağından, birlikte savunma ve direnme esas kabul
edilmiştir. Siyasal egemenlik ve toplum dengesini bozacak surette Hristiyan ögelere yeni bir takım ayrıcalık verilmesi kabul edilmeyecektir.
4. Hükümeti Merkeziye’nin bir devlet baskısı karşısında buraları
terk ve savsama zorunda kalması olasılığına göre Hilafet ve Saltanat makamına bağlılığı ve varlık ve millî haklara kefalet eden önlem ve kararlar
alınmıştır.
5. Vatanımızda öteden beri birlikte yaşadığımız Müslüman olmayan
ögelerin Osmanlı Devleti yasaları ile doğrulanmış, kazanılmış haklarına
tümüyle saygı duymaktayız. Mal ve can ve ırzlarının korunması zaten
dinsel gerekler, millî gelenekler ve yasalarımızın esaslarından olmakla bu
esas kongremizin genel kanısıyla da doğrulanmıştır.
6. İtilaf devletlerince mütarekenin imza olunduğu 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırımız içerisinde kalan ve her bölgesinde olduğu gibi Doğu
Anadolu illerinde de ezici çoğunluğu İslâmlardan oluşan ve kültürü,
ekonomik üstünlüğü Müslümanların olan ve birbirinden ayrılmaları olanaksız öz kardeş olan din ve soydaşlarımızın oturmakta bulunduğu ülkemizin bölünmesi görüşünden tümüyle vazgeçmekle varlığımıza tarihsel, soysal ve dinsel haklarımıza saygı gösterilmesine ve bunlara aykırı
girişimlerin tutulmasına ve böylece bütünü ile hak ve adalete dayalı bir
karar beklenir.
7. Milletimiz insancıl, çağdaş amaçları yücelten ve fenne uygun,
sanat ile ilgili ve ekonomik durum ve gereksinmemizi değerlendirir. Bundan dolayı devletimizin ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşulu ile altıncı maddede açıklanan sınır
içerisinde millî esaslara saygılı ve ülkemize karşı yayılma isteği beslemeyen herhangi bir devletin fenne uygun, sanat ile ilgili ekonomik yardımını kıvançla karşılarız ve bu hakça ve insanca koşulları içeren bir barışın
da ivedi karar altına alınması insanlığın esenliği ve dünyanın dirlik ve
düzenliği adına alacağımız milli isteğimizdir.
8. Milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin belirttikleri bu tarihsel
çağda Hükümeti Merkeziyemizin millî iradeye bağlı olması zorunludur.
Çünkü, millî iradeye dayanmayan herhangi bir hükümet kurulunun kendine göre ve kişisel kararlarına ulusça uyulmadıktan başka dışarıda da
geçerli olmadığı ve olamayacağı şimdiye kadar belgelenmiş, işlev ve sonuçlarıyla tanıtlanmıştır. Bundan dolayı ulusun içinde bulunduğu sıkıntı
ve kuşkudan kurtulmak çarelerine kendisinin girişmesine gerek kalma24
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dan Hükümeti Merkeziyemizin Milli Meclisi hemen ve bir an kaybetmeden toplaması ve bu suretle ulusun kaderi ve ülke için alacağı bütün
kararları Milli Meclis’in denetimine sunması zorunludur.
9. Yurdumuzun uğradığı acılar ve olaylar ile bütünüyle aynı amaç
ve millî vicdandan doğan derneklerin birleşmesinden ve bağdaşmasından meydana gelen genel kitle bu kez (Şarki Anadolu Müdafaayı Hukuk
Cemiyeti) Doğu Anadolu Müdafaayı Hukuk Derneği adıyla adlandırılmıştır. İşbu dernek her türlü particilik akımlarından tamamen arınmıştır.
Bütün İslâm vatandaşlar, derneğin tabii üyesindendir.
10. Kongre tarafından seçilen bir Temsilciler Heyeti kabul ve köylerden başlamak üzere il merkezlerine kadar kurulmuş olan Teşkilatı Milliye (ulusal örgüt) birleştirilmiş ve gerçekleştirilmiştir.

7 Ağustos 1919					
Perşembe					

(İmzalar)
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SİVAS KONGRESİ BEYANNAMESİ
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SİVAS KONGRESİ BEYANNAMESİ
(Osmanlı Türkçesi)

Sivas
11 Eylül 335
Bihi
Umumi Kongre Beyannamesidir
Bütün milletçe malum olan mehalik-i hariciye ve dahiliyenin tevlit
etmiş olduğu intibah-ı milliden doğan kongremiz mukarrerat-ı atiyeyi ittihaz etmiştir.
1. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ile Düvel-i İtilâfiye arasında münakit
mütarekenamenin imza olunduğu 30 Teşrinievvel 334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan ve her noktası İslâm ekseriyet-i kahiresiyle
meskûn olan Memalik-i Osmaniye aksamı yekdiğerinden ve camia-ı Osmaniyeden gayr-i kabil-i tecezzi ve hiçbir sebeple iftirak etmez bir küll
teşkil eder; memalik-i mezkurede yaşayan bi’l-cümle anasır-ı İslamiye
yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ve fedakarlık hissiyatıyla meşhun
ve hukuk-ı ırkiye ve ictimaiyeleriyle şerait-i muhitiyelerine tamamıyla
riayetkâr öz kardeştirler.
2. Camia-i Osmaniyenin tamamiyeti ve istiklal-i millîmizin temini
ve makam-ı mualla-yı hilâfet ve saltanatın masuniyeti için Kuva-yı Milliyeyi âmil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak, esas-ı katidir.
3. Memalik-i Osmaniyenin herhangi bir cüzüne karşı vaki olacak
müdahale ve işgale ve bilhassa vatanımız dâhilinde müstakil birer Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf harekâta karşı Aydın, Manisa,
Balıkesir cephelerinde mücahedât-ı milliyede olduğu gibi müttehiden
müdafaa ve mukavemet esas-ı meşrûî kabul edilmiştir.
4. Öteden beri aynı vatan içinde birlikte yaşadığımız bi’l-cümle anasır-ı gayr-i Müslimenin her türlü müsavat-ı hukukiyeleri tamamıyla mahfuz olduğundan, anasır-ı mezkureye hakimiyet-i siyasiye ve muvazenet-i
ictimaiyemizi ihlâl edecek imtiyazât i’tâsı kabul edilmeyecektir.
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5. Hükümet-i Osmaniye bir tazyik-i harici karşısında memleketimizin her hangi bir cüz’ünü terk ve ihmal etmek ızdırarında bulunduğu
takdirde makam-ı hilâfet ve saltanatla vatan ve milletin masuniyetle tamamiyetini kâfi her türlü tedabir-i mukarrerat ittihaz olunmuştur.
6. Düvel-i İtilafiyece mütarekenamenin imza olunduğu 30 Teşrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dâhilinde kalıp azîm-i ekseriyet-i
İslamiye ile meskûn olan ve harsını ve medenî faikiyeti Müslümanlara
ait bulunan vahdet-i mülkiyemizin taksimi nazariyesinden bi’l-külliye
feragatle bu topraklar üzerindeki hukuk-ı tarihiye, ırkiye, diniye ve coğrafiyemize riayet edilmesine ve bu muğayir teşebbüsatın iptaline ve bu
suretle hak ve adle müstenid bir karar ittihaz olunmasına intizar ederiz.
7’nci Madde aynen.
8’nci Madde aynen.
9. Vatan ve milletimizin maruz olduğu mezalim ve âlâm ile ve tamamen aynı gaye ve maksatla vicdan-ı milliden doğan vatanî ve millî
cemiyetlerin ittihadından mütehassıl kitle-i umumiye bu kere (Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) unvanıyla tevsim olunmuştur. Bu
cemiyet her türlü fırkacılık cereyanlarından ve ihtirasat-ı şahsiyeden külliyen müberra ve münezzehdir. Bi’l-cümle Müslüman vatandaşlarımız
bu cemiyetin âzâ-yı tabiiyesindendirler.
10. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 4 Eylül 335
tarihinde Sivas şehrinde in’ikad eden umumi kongresi tarafından maksad-ı mukaddesi takip ile teşkilat-ı umumiyeyi idare için bir (Heyet-i Temsiliye) intihap edilmiş ve köylerden vilayet merkezlerine kadar bi’l-cümle
teşkilat-ı milliye takviye ve tevhid olunmuştur.

Umumi Kongre Heyeti
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SİVAS KONGRESİ BEYANNAMESİ
(Günümüz Türkçesi)

Sivas Genel Kongre Bildirisidir
SİVAS
1l Eylül 1919

Bütün milletçe bilinen dış ve iç tehlikelerin doğurmuş olduğu millî
uyanıştan doğan kongremiz aşağıdaki kararları almıştır:
1. Yüce Osmanlı Devletiyle İtilaf devletleri arasında resmi olarak
kabul edilmiş mütarekenamenin onaylandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalan ve her noktasına güçlü İslam çoğunluğu yerleşmiş
bulunan Osmanlı ülkesi kesimleri, birbirinden ve Osmanlı topluluğundan ayrılması mümkün olmayan ve hiçbir sebeple, bölünme kabul etmez
bir bütün oluşturur. Sözü edilen ülkelerde yaşayan bütün İslam unsurları
birbirlerine karşılıklı saygı ve fedakârlık duygularıyla dolu sosyal ve kanunî haklarıyla çevre şartlarına bütünüyle saygılı öz kardeştirler.
2. Osmanlı toplumunun bütünlüğünün ve millî bağımsızlığımızın
sağlanması ve yüce hilafet ve padişahlık makamının korunması için millî
güçleri yapıcı ve millî iradeyi hakim kılmak, kesin esastır.
3. Osmanlı ülkelerinin herhangi bir parçasına karşı meydana gelecek müdahale ve işgale ve özellikle vatanımız içinde bağımsız birer Rumluk ve Ermenilik kurma amacına dönük hareketlere karşı Aydın, Manisa,
Balıkesir cephelerinde yapılan millî savaşta olduğu gibi birleşik olarak
savunma ve direnme esası meşru kabul edilmiştir.
4. Öteden beri aynı vatan içinde birlikte yaşadığımız Müslüman olmayan bütün unsurların her türlü hukuku, eşitlikleri tamamıyla korunmuş olduğundan adı geçen unsurlara siyasî hâkimiyet ve toplum dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmesi kabul edilmeyecektir.
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5. Osmanlı hükümeti bir dış baskı karşısında ülkemizin herhangi
bir parçasını terk veya ihmal etmek mecburiyetinde bulunduğu takdirde
hilafet ve saltanat makamıyla vatan ve milletin korunması ve bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir alınmıştır.
6. İtilaf devletlerince mütareke metninin onaylandığı 30 Ekim 1918
tarihindeki sınırlarımız içinde kalıp büyük İslam çoğunluğunun yerleşmiş olduğu ve hürriyeti ve medeniyet üstünlüğü Müslümanlara ait bulunan mülk birliğimizin parçalanması görüşünden bütünüyle vazgeçilmek
suretiyle bu topraklar üzerindeki tarihimiz, ırkımız ve dinimiz ve coğrafi
haklarımıza saygı gösterilmesini ve buna aykırı girişimlerin hükümsüz
bırakılmasını ve bu suretle hak ve adalete dayanan bir karar alınmasını
bekleriz.
7. Aynen (Erzurum kongresi beyannamesinin 7 nci maddesi)
8. Aynen (Erzurum kongresi beyannamesinin 8 nci maddesi)
9. Vatan ve Milletimizin uğradığı işkence ve elemlerle ve tamamen
aynı amaç ve niyetle millî vicdandan doğan millî ve vatanî derneklerin
birleşmesinden meydana gelen bütün toplum bu kere (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) unvanıyla adlandırılmıştır. Bu dernek,
her türlü particilik akımlarından ve kişisel ihtiraslardan tamamıyla uzak
ve arınmıştır. Bütün Müslüman vatandaşlarımız bu cemiyetin tabiî üyelerindendir.
10. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 4 Eylül 1919
tarihinde Sivas şehrinde toplanan genel kongresi tarafından kutsal amacını izlemekle genel kuruluşları idare için bir temsil heyeti seçilmiş ve
köylerden il merkezlerine kadar bütün milli kuruluşlar güçlendirilmiş ve
birleştirilmiştir.
Genel Kongre Kurulu
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MİSAK-I MİLLÎ BEYANNAMESİ
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MİSAK-I MİLLÎ BEYANNAMESİ*
(Osmanlı Türkçesi)

Birinci Madde
Devlet-i Osmaniye’nin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskûn olup
30 Teşrinievvel 1918 tarihli mütarekenin hîn-i akdinde muhasım orduların işgali altında kalan aksamının mukadderatı, ahalisinin serbestçe beyan edecekleri ârâya tevfikan tayin edilmek lazım geleceğinden, mezkûr
hatt-ı mütareke dahil ve haricinde dinen, irfânen, emelen müttehit ve
yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ve fedakarlık hissiyatıyla meşhun
ve hukuk-ı ırkıye ve ictimaiyeleriyle şerâit-i muhitiyelerine tamamıyla
riayetkar, Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskun bulunan aksamın heyet-i
mecmuası hakikaten veya hükmen hiçbir sebeple tefrik kabul etmez bir
külldür.
İkinci Madde
Ahalisi ilk serbest kaldıkları zamanda ârâ-yı âmmeleriyle anavatana
iltihak etmiş olan Elviye-i Selase için lede’l-icap tekrar serbestçe ârâ-yı
âmmeye müracaat edilmesini kabul ederiz.
Üçüncü Madde
Türkiye sulhuna talik edilen Garbî Trakya vaziyet-i hukukiyesinin
tespiti de sekenesinin kemal-i hürriyetle beyan edecekleri ârâya teb’an
vaki olmalıdır.
Dördüncü Madde
Makarr-ı Hilafet-i İslamiye ve Payitaht-ı Saltanat-ı Seniye ve Merkez-i Hükümet-i Osmaniye olan İstanbul şehriyle Marmara denizinin
emniyeti her türlü halelden masun olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak
şartıyla Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının ticaret ve münakalat-ı âleme
küşadı hakkında, bizimle sair bi’l-umum alakadar devletlerin müttefikan
verecekleri karar muteberdir.

*

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi
Koleksiyon: Atatürk. Kutu:23. Gömlek: 50. Belge. 50-6,7
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Beşinci Madde
Düvel-i İtilafiye ile muhasımları ve bazı müşarikleri arasında takarrür eden esasât-ı ahdiye dairesinde ekalliyetler hukuku -memalik-i
mütecaviredeki Müslüman ahalinin de aynı hukuktan istifade etmeleri
emniyesiyle- tarafımızdan teyid ve temin edilecektir.

Altıncı Madde
Millî ve iktisadi inkişafâtımız daire-i imkana girmek ve daha asrî bir
idare-i muntazama şeklinde tedvir-i umûra muvaffak olabilmek için her
devlet gibi bizim de temin-i esbab ve inkişafâtımızda istiklal ve serbesti-i
tamme mazhar olmamız üssü’l-esas-ı hayat ve bekamızdır. Bu sebeple
siyasî, adlî, malî ve sair inkişafâtımıza mani kuyûda muhalifiz.
Tahakkuk edecek düyûnâtımızın şerâit-i tesviyesi de bu esasâta mugayir olmayacaktır.

28 Kanunusani 1336
Erzurum Mebusu
Celaleddin Arif
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MİSAK-I MİLLÎ BEYANNAMESİ
(Günümüz Türkçesi)

Birinci Madde
Osmanlı Devleti’nin, özellikle Arap çoğunluğunun yerleşik olduğu,
30 Ekim 1918’de mütarekenin imzalandığı tarihte, düşman ordularının
işgali altında kalan kesimlerin kaderi, halkının serbestçe verecekleri karara uygun olarak belirlenmesi gerekeceğinden, adı geçen mütareke hattı
içinde ve dışında din, ırk ve soy bakımından birleşik ve birbirine karşı
saygı ve fedakârlık duygularıyla dolu olarak soy ve toplum hukukları ile
çevre koşullarına tam uyan Osmanlı Müslüman çoğunluğunun yerleşmiş
bulunduğu bölgelerin hepsi gerçekten veya hükmen hiçbir şekilde bölünmez bir bütündür.
İkinci Madde
Halkı, ilk serbest kaldıkları zaman halkın oylarıyla anavatana katılmış olan üç sancak (Kars, Ardahan, Artvin) için gerektiğinde yeniden
serbestçe halkoyuna başvurulmasını kabul ederiz.
Üçüncü Madde
Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya’nın hukuki durumunun saptanması da, halkın tam bir serbestlik içinde açıklayacakları
oylara uygun olarak yapılmalıdır.
Dördüncü Madde
İslam Hilafet ve Saltanat Merkezi ve Osmanlı hükümet merkezi olan
İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak
(korunmuş) olmalıdır. Bu ilke saklı kalmak şartıyla, Akdeniz ve Karadeniz Boğazları’nın dünya ticaret ulaşımına açılması hakkında, bizimle
diğer bütün ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerlidir.
Beşinci Madde
İtilaf Devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan antlaşma esasları çerçevesinde azınlıklar hukuku komşu ülkelerdeki
Müslüman ahalinin de aynı hukuktan yararlanmaları güvencesiyle tarafımızdan desteklenecek ve sağlanacaktır.
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Altıncı Madde
Millî ve ekonomik gelişme olanağını elde etmek ve daha çağdaş
ve düzenli bir yönetim şeklinde işleri yürütmeyi başarabilmek için, her
devlet gibi, bizim de, gelişme sebeplerimizin sağlanmasında tam bir hürriyet ve bağımsızlığa kavuşmamız, varlığımızın ve hayatımızın esasıdır.
Bu sebeple, siyasi, adli, mali ve benzeri gelişmelerimize engel kayıtlara
karşıyız.
Gerçekleşecek borçlarımızın ödeme koşulları da bu ilkelerle çelişmeyecektir.

28 Ocak 1920
Erzurum Milletvekili
Celaleddin Arif
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