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ANADOLU VE RUMELİ MÜDAF AAİ HUKUK CEMİYETİNİN 
KURULUŞUNA AİT VESİKALAR 

Ebedi Şef Atatürk'ün aziz eliyle, Türk İstiklal Mücadelesinin başların
da, bütün Türk milletinin kalplerini bir ülkü çevresinde toplıyah ilk milli . 
teşekkülümüz, '.'Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti,, -nin inkı-

lap tarihimizdeki ehemmiyet ve rolü. malumdur. _ • 

Atatürk, büyük tarihi nutkunu iradettiği Cümhuriyet Halk Partisi 
1927 Kongresini aÇarken: "Cümhuriyet Halk 'Fırkasının Büyük 'Kongre
sini açıyorum. Fırkamız geçen ıstırap seneleri içinde milletimizin hayatı 
ve şerefi için gösterdiği yüksek azitn ve ·iradenin mümessili olş.rak bun
dan dokuz sene evvel meydana çıkmıştı. Bütün . Anadolu ve Rumeli'ye 
şamil olmak üzere ilk . umumı' kongremiz Sıvas'ta akdedlımişti. 

1

Sıvas 
Umumi Kongresine takaddüm eden şarkta ve garpte mıntakavv'kongre
ler de akdedilmişti. Bunlardan benim iştirak ve· riyaset ettiğim Erzurum 
Kongresidir~ Erzurum Kbngresi tesbit ettiği esaslar itibariyle şayani kayt 
ve tizkardır. Sıvas Umumi Kongresinde müzakere mevzuu o'lah, ayni 
esaslar olmuştur. Bu esaslar tavzihen ve bütün memlekete teşmilen kabul 
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olunmuştur. · 

Gerçi o zaman kullandığımız unvan ile bugünkü unvan arasında fark 
vardır. Fakat teşkilat, esas itibariyle mahfuz kalmıştır ve bugün siyasi 
fırka halinde tecelli eden mevcudiyete meb_de teşkil etmiştir,, [1] sözle
riyle Cümhuriyet Halk Partisinin ilk kongresinin Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin kurulduğu "Sıvas Kongresi,, olduğunu ka
bul ve teyit etmekle Cümhuriyet Halk Partisinin tarihini, .bu cemiyetin 
nizamnamesiriin tespit olunduğu 7 Eylül 1919 tarihine kadar derinleştir-
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mişlerdir. · · 

Türk Tarih Vesikaları Dergisi, intişara başlarken sAhifelerini bu tarihi 
· ane ait değerli bir kaç vesika ile süslemeği büyük bir şeref bilmiştir. 

Okuyanlarımızın tetkik nazarlarına sundugumuz bu Üç vesikadan ikisini, 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hul<uk Cemiyetinin resmen kuruhriasını 
temin maksadiyle Ebedi Şef'in Sıvas vilayeti makamına verdikleri istida 

[I] Cümhuriyet Halk Fırkası. BÜyük Kongresinin zabıtları 15 Teşrinevvel 1927: Sahife: '1 
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Anadolu ve Rumeli Müdafaa( Hukuk CefI!İyetinin Kuruluşuna Ait Vesikalar 

ve beyanname [1], birisini de Sıvas Kongresi Umumi Heyetinin matbu 
beyannamesi ve bunun arkasına Atatürk'ün bizzat yazdığı bir temsil he
yeti listesi teşkil etmektedir. 

Aciz Osmanlı İmparatorluk idaresince 23 .Haziran 1919 d.a Ordu 
Müfettişliğinden azlolunan, 9/8 Temmuz 1919 da' "Resmi sıfat ve salahi
yetten mücerret olarak yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvene
rek ve onun bitmez feyz ve kudret membaından ilham ve kuvvet alarak 
vicdani vazifesine [2],, başlıyan ve 30 Temmuz 1919 da hakkında "hemen 
derdest olunarak İstanbul'a sevkı,, emri verilen Mustafa Kemal, Sıvas 
Kongresinin dördüncü günü (7 Eylil.l 1919) arkadaşlarına. Erzurum Kong
resinde kabul edilmiş bulunan "Vilayatı Şarkıye Müdafaai Hukuku Milli
ye Cemiyeti,, yerine kaim olmak üzere "Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti,, nizamnamesini kabul ettirmiş bulunuyordu. 

Vesikaların tetkikinden, Kongrenin mesaisine son verdiği ve Heyeti 
Temsiliyenfrı "İstanbul'daki gayrımeşru hükumetle her türlü münasebet 
ve muhabereyi kesmeyi karar. altına aldığı,, 11 Eylil.l 1335 (1919) günü 
kongre .reisinin Sıvas vilayeti makamına bir istida ve beyanname vererek, 
hiç bir .. zaman ayrılmadığı kanun yolundan, kurulan yeni cemiyetin tes-
cilini talep ettiği anlaşılmaktadır. ,.. 

Bu istida ve beyanname ile üzerinde cereyan etmiş olan muameleyi 
ve Sıvas Kongresinin umumi beyannamesini Türk harfleriyle de genç 
inkılap neslinin tetkikine arzediyoruz: 

Faik Reşit UNAT 

. [l] Bu vesikaların esericedit kağıdı .üzerine yazılmış asılları, bugün Sıvas Lisesi bina
sında, Atatürk'ün Kongre esnasıoda çalıştıkları ve yattıkları·tarihl od.ada saklanmaktadır. 

[2] Büyük Nutuk, ] 934 baskısı, Cilt: 1. Sahife: 34. 
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SIV AS ViLA YETİ. CANİBİ ALİSİNE 

Atuf eth1 efendim hazretleri 

Anadolu ve Rumeli'de müteşekkil bilılll!um milli cemiyet ve Reddi 
İlhak heyetlerinin Sıvas'ta rhün'akit 'kongre karariyle "Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti,, namiyle bir cemiyet teşkil . ettiklerine 
dai~ olan beyanname merbuten ita ·kılındı. Mukabilinde· Cemiyetler Ka
nun~ mucibince muktazi ilmühaberin itası müsterhamdır, olbapta emrü 
ferman hazreti menlehülemrindir. 

11 Eglfı.l 335 

Kongre ·Reisi 
M. KEMAL 

Polis Müdiriyetine 
73 Eylul 335 

Tahkik ve beyan olmak üzere kısmı adli 
riyasetine 

13 

Merbut beyannamede esamisi muharrer zevatın ·. 
cünha ve cinayetle mahkum olduklarına ve· hukuku 
medeniyep.en iskat edildiklerine dair polis dairesi 

· kısmı adli şubesince bir kayde tesadüf olunamamış 
olduğunun arziyle ·Polis Müdiriyeti Aliyesine takdim 
olunur. 13 Eylül 335 

Kısmı Adli Reisi 
Fahri 

Muktazası icra ve evrakın. iadesine müsaade 
buyurulmak üzere huzuru samii cenabı vilayetpena
hiye takdim olunur. F~rman /13 minh . 

Polis Müdürü 
Nuri 

Mührü resmi ile mahtum nizamname alınarak 

rapt ve hıfz edilmek üzere Polis Müdiriyetine iade 
15 Eylül 335 . 

Kısmı idarf riyasetine l 75 Minh 
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BEYANNAME 

Anadolu ve Rumeli'de müteşekkil bilumum Müdafaai Hukuku Milliye 
vesair milli ve vatani milli cemiyetlerle Reddi İlhak heyetlerinin-Sıvas'ta 
4 Eylül 335 tarihinde akdettikleri urnumi kongre karariyle "Anadolu ve 
Rumeli Müdq.faai Hukuk Cemiyeti,, ·namı müştereki altında olmak ve 
hukuku milliye ve menafii Osmaniyeyi müdafaa etmelç. üzere birleşmiştir. 
Mezkur cemiyetin heyeti temsiliyesi Üçüncü Ordu Müfettişliğinden ve 
silki askeriden. müstafi. Mustafa Kemal Paşa ve Bahriye Na~ırı esbakı 
Hüseyin Rauf Bey [1] ve Üçüncü Kolordu Kum<:!_ndanlığından ve silki ·aske- . 
riden müstafi Erkanıharp Miralayı Refet Bey [2] ile Erzurum meb'usu sa- . 
bıkı Raif ·Efend.i [3] ve Trabzon meb'usu sabıkı izzet l4J ve .Servet [5] 
Beyler ve Erzincan meşayihi nakşibendiyesinden Şeyh Hacı F~vzi Efen
di [6] ve Beyrut valii esbakı Bekir -Sami Bey [7], Bitlis meb'usu esbakı 
Sadullah Efendi [8],, Mutki aŞiret rüesasından Hacı Musa [9] ve erkanı
harp miralaylığından mütekait Vasıf [10] ve Bitlis valii sabıkı Mazhar 
Müfit [11], Ankara meb'usu sabıkı Ömer Mümtaz [12], Husrev Sami [13], 
sabık mutasarrıflardan Hakkı Behiç [14] ve Niğdeli Ratipzade M~s
tafa [15] Beylerden mürekkep cemiyetin şimdilik :ıperkezi idaresi Sıvas'ta 
bulunmak· ve Rumeli ve Anadolu'nun her tarafında şubeler küşat edilmek 
üzere bir cemiyet teşkil ' edilmiş· ve müteşekkil bulunan milli cemiyet 
ve Reddi İlhak heyetleriyle birle.şilrhiş olduğuna dair olan işbu beyan
namemiz Cemiyetler· Kanununa tevfikan ita kılındı. 

[l] Kastamonu Mebusu_Rauf Orbay 
[2] İstanbul Mebusu (}J. Refet Bele 
[3] Rize Mebusu Raif Dinç 
[4] Ölmüştür · , __ 
(5] Tütü~ t.imitet Şirketi İdare Mec-

lisi Azalarından . .. 
[6] Birinci Millet meclisinde Mebusken 

.ölmüştür. · . 
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· [7] Ölmüştür; 
rsl Ölmüştür 
[9] Ölmüştür 

. fl Egli.ıl 335 

·Heyeti Temsiliye namına 

M. KEMAL 

(10] Ölmüştür 

(11] ,Çoruh Mebusu Mazhar Müfit 
Kansu 

L12] Ölmüştür 

, [13] Kars Mebusu Hüsrev Kızıldoğan. 

[14] Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-, 
kilmetinin ilk Maliye Vekili, halen mütekait 

[15] Sıvasta· Heyeti temsiliye azası iken 
hastalanarak memleketine gitmiş ve ölmüş
tür. 
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UMUMi KONGRE BEY ANNAMı;.SiDİR 
Sıvas 

71 Eylül sene 335 

Bütün milletÇe malum olan mehaliki hariciye ve dahiliyenin tevlit 
etmiŞ olduğu intibahı milliden doğan kongremiz mukarreratı atiyeyi 
ittihaz etmiştir. · , 

-1. - Devleti Aliyyei Osmaniye ile düveli itilafiye arasında ~ün'akit 
· mütarekenamenin imza olunduğu 30 teşrinievvel 3Ş4 tarihindeki hududu
muz dahilinde kalan ve her noktası İslam ekseriyeti kabiresiyle .meskun,.. 
olan memaliki Osmaniye aksamı yekdiğerinden ve camiai Osmaniyeden 
gayrikabili tecezzi ve hiç bir sebeple iftirak etmez bir kül teşkil ecier; 
memaliki mezkurede yaşıyan bilcümle anasın İslamiye yekdiğerine karşı 
hurmeti mütekabile ve fedakarlık hissiyatiyle meşhun ve hukul~u ırkıyye 
ve içtimaiy~leriyle şeraiti muhitiyelerine tamamiyfe riayetkar öz kardeştirler. 

2. - Camiai Osmaniyenin tamamiyeti ve ·.istiklali millimiz in temini 
ve makamı -muallay!_ hilafet ve saltanatın masuniyeti iÇin Kuvayı, Milliyeyi 
amil ve iradei milliyeyi hakim kılmak, esas.ı kat'idir. 

3. - Memaliki Osmariiyenin herhangi bir cüz'üne karşı vaki ola
cak müdahale ve işgale ve bilhassa vatanımız dahilinde müstakil . birer 
Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf harekata karşı Aydın, 
Manisa, Balıkesir cephelerinde mucahedatı milliyede olduğu gibi mütte
hiden müdafaa ve mukavemet esası meşruu kabul edilmiştir. 

4. - Ötedenberi ayni vatan ·içinde birlikte yaşadığımız · bilcümle 
anasırı gayrimüslimenip her tüı lü müsavatı hukukiyeleri tamamiyle 
mahfuz olduğundan, anasırı mezkureye hakimiyeti siyasiye v~ rhuvaze. 

· neti içtimaiyemizi ihlal edec~k imtiyazat itası kabul edilmiyecektir. 

5. - Hükumeti Osmaniye ,bir tazyikı harici karşısında memleketi
mizin herhangi bir cü,z'ünü terk ve ihmal etmek }Ztirarından bulunduğu 

. takdirde makamı hilafet ve saltanatla vatan ve milletin masun.iyet ve 
tamarniyetini kafi! her türlü tedabir ve mukarrerat ittihaz· olunmuştur. 

6. - Düveli itilafiyece mütarekenamenin ,imza olunduğu 30 Teşri
nievvel sene 334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalıp azim ekseriyeti · 
İslamiye ile meskun olan ve harsi ve medeni faikıyeti müslümanlara 
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Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin kuruluşuna ait vesikalar 

ait bulunan vahdeti mülkiyemizin taksimi nazariyesinden bilkülliye fera
gatle bu topraklar üzerindeki hukuku tarihiye, ırkıye, diniye ve coğra
fiyyemize riayet edilmesine ve bu(na) mugayir teşebbüsabn iptaline ve bu 
suretle hak ve a'dle müstenit bir karar ittihaz olunmasına intizar ederiz; 

7. - Milletimiz insani, asri gayeleri tebcil ve fenni, sınai ve iktı
sadi hal ve ihtiyacımızı takdir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin 
dahili ve harici istiklalini ve vatanımızın tamamiyeti mahfuz kalmak şar
tiyle a1tınci madde de musarrah hudut dahilinde milliyet esaslarına riayet
kar ve memleketimize karşı istila emeli beslemiyen herh~ngi devletin 
fenni, sınai, ikt~sadi muavenetini memnuniyetle karşılarız ve bu şeraiti 
adile ve insaniyeyi muhtevi bir sulhun da acilen takarrürü selameti be-

. şer ve süku!lu alem namına ahassı amali milliyemizdir. 

8. - Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tayin ettiği bu tarihi . 
devirde hükumeti merkeziyemizin de iradei milliyey~ tabi olması zaruridir. 

·Çünkü, İradei milliyeye gayrimüstenit herhangi bir heyet'i hükumetin 
indi . ve şahsi mukarreratı milletçe muta olmadıktan ·başka haricen de 
muteber olmadığı ve olamıyacağı şimdiye kadar. mesbuk ef'al ve netayiç 
ile sabit olmuştur. Binaenaleyh milletin içinde bulunduğu hali ducret ve 
endişeden kurtulmak çarelerine bizzat tevessüle hacet kalmadan hüku
me_ti merkeziyemizin meclisi milliyi hemen ve bila ifateian toplaması ve 
bu suretle mukadderatı millet ve memleket hakkında ittihaz eyliyeceği 
bilcümle mukarreratı meclisi millinin murakabesin_e arzetmesi mecburidir . . 

9. - Vatan (ve) milletimizin maruz olduğu mezalim ve alam ile ve ta-
mamen ayni gaye ve maksatla vicdanı milliden doğan vatani ve milli 
cemiyetlerin ittihadından mütehassıl kütlei umumiye bu kere (Anadolu 
ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti) unvaniyle tevsim olunmuştur. Bu 
cemiyet her türlü fırkacılık cereyanlarından ve ihtirasatı şahsiyeden

külliyen müberra ve münezzehtir. Bilcümle müslüman vatandaşlarımız bu 
cemiyetin azayı _tabiiy~sindeı;ı.dirler. 

10.- - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 4 eylül sene 
335 tarihinde · Sıvas şehrinde in'ikat eden umumi kongresi tarafından 
maK:sadı mukaddesi takip ile teşkilatı umumiyeyi idare için bir (heyeti 
temsiliye) intihap edilmiş ve köylerden vilayet merkezlerine kadar bil-
cümle teşkilatı milliye takviye ve tevhit olunmuştur. · 

Umumf Kongre Heyeti 
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Tarih Vesikaları dergisi 
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RUMELİ . AN,ADOLU MÜDAF AAİ HUKUK 
CEMİYETİ NAMİYLE CEMİYET. NAKLETMİŞTİR 

Mustafa Kemal 
Hiiseyin Rauf 
Erzurum mebusu Raif 
Trabzon mebusu İzzet 
Trabzon mebusu Serve~ 
Erzincanlı şeyh Hacı Fevzi _ 
Beyrut valii · sabıkı Bekir Sami Bey 
Bitlis mebusu Sadullah 
Mutkj AŞiret rüesasından Hacı Musa Bey 
Erkanıharp Miralayliğından mütekait· Vasıf 
Bitlis valii sal;llkı Mazhar Müfit Bey· 
Ankara meb'usu Ömer Mumtaz, 
Ankara mebusu Hüsrev Sami 
Mutasarrıfı sabıklardan Hakkı Behiç 
Niğdeli Ratipzade Mustafa 

71 Eylfıl 335 


