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Sayı::2· Ağustos 1941' .Cilt: 

ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAAİ HUKUK CEMİYETİNİN 
KURULUŞUNA AİT VESİKALAR . 

Mecmuamızın geçen sayısında Türk İnkilap Tarihinin mühim safha ve hareketlerinden 
birini teşkil eden «Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti» nin kuruluşu hak
kında Ebedi Şef Atatürk tı:ırafın an Sıvas vilayet makamına verilmiş cilan istida ile 
beyannameyi ve Sıvas Kongres.inin umumi beyannamesini faksimileleriyle birlikte umumi 
istifadeye arzetmiştik. Bu sayıda da bunları tamamlıyan bir vesikayı, «Şarki Anadolu 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti» nizamnamesi esas tutularak bazı tadillerle vücuda getirilmiş 
olan «Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti» nin esas nizamnamesini neşrediyoruz. 

Aslı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü Selim Gerçek'in şahsi koleksiyonunda 
bulunan bu nizamname, Erzurum'da «Türk Basma Evi» nde 10. VIII. 1335 (1919) tarihinde 
70 X 108 boyunda adi matbaa kağıdı üzerine basilmış ve Erzurum Kongresince kabul 
olunarak resmi muamelesinin ikmali için 24 Ağustos 1919 tarihinde Erzurum Vilayeti 
makamına Mustafa Kemal t"rafından tevdi edilmiş bulunmaktadır (1). Bnnun tam bir met
nini Cevdet Kerim İncedayı «Türk İstiklal Harbi» adlı eserinde de neşretmiştir (2). 

Bu Nizamnamenin Erzurum Kongresinde ilk müsveddesinin Birinci Büyük Millet Mec
lisine Erzurum Mebusu olarak iştirak etmiş bulunan Albayrak gazetesi Müdür ve sahibi 
Süleyman Necati Güneri [3] tarafından hazırlandığını ve Kongre nizamname encümenini 
teşkil eden Trabzon Mebusu Servet, mütekait Yarbay Kazım Yıirdalan [4], Süleyman 
Necati Güneri ile kendisinden müteşekkil heyetçe son• şekli verildikten sonra bazı kelime 
ve ibare tashihleriyle Kongre umumi heyetince kabul edilmiş bulunduğunu Erzurum Kong
resi katipliğini yapmış olan Maarif Vekilliği Teftiş Heyeti Reisi Cevat Dursunoğlu söy-
mektedir. . 

[1] Nutuk, 1934 baskısı, Cild 3, S. 32, Vesika 41. 
[2]-Türk İstiklal Harbi (Garp C~phesi) 1341, İstanbul, S. 21 - 27. 
[3] Bir önceki devrede Zonguldak Mebusu ve şimdi İstanbul'da Cibali Kız Orta

okulu Tarih - Coğrafya Öğretmeni. 
[4] Şimdi Konya' da Nafia Koıiıiseri. 
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-~ Bizim_ burada faksinıiJesini Türk yazısı metni ile birlikte neşretmekte olduğumuz 
nüshanın hususiyeti, · Sıvas kongresinde · bütün vatana şamil olmak üzere kurulan ve ·teş
kilatlandırılan cemiyetin nizamnaiuesini vücüda getirmek için Erzurum metni üz~ri~de yapıl
nnş olan esaslı fakat: kısa tadilleri gösteren· ve yapılan yeni· nizamnameye pratik bir 
_zihniyetle ilk müsveddeyi teşkil etmiş olduğu tahmin edilen _nüsha olmasıdır. 
: · J::be4i Şef Atatürk, 1937 de 'Dolmabahi;e Sarayında Türk Tarih Kurumu tarafından 
tertip ·edilen 4:Türk Tarih Sergisi» nin TÜrk İnkılabı kısmında da teşhir edilmiş olan bu . 
.vesikaya sureti mahsusada alaka göstermişler, .yalnız mavi. kopye kalemiyle yapılmış ,olan 
bu tadil ve ilavelerin kimin elyaz;sı olduğunu hatırlıyamamışlardı. 

Faik Reşit UNAT 

o 
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Kapak: 

ŞARKİ ANADOLU (ViLAYATİ) MÜDAFAA! 
- HUKUK ÇEMİYETİ · 

TÜRK BASMA EVİ-ERZURUM 8 - 10-335 [1] 
l 

Metin: · 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

Şarki Anadolul)un ittifakı tamı ile 10. 23 Temmuz seİıe 1335 tari
hinde Erzurum' da akdohınan-ilk kongrenin mukarrerahdır: 

"MEVADDl ESASİYE,, 

1. --' "Vilayah şarkıye ve Trabzon vilayeti ve Canik sancağı gayri 
kabili infikak ve camiai osmaniyenin bir rüknü olmak üzere bir kül 
teşkil eder,, : 

·Trabzon vilayeti ve Canik sancağı ile vilayatı şarkiye namını taşı· 

yan Erzurum, Sıvas, Diyarbekir, Mamuretülaziz, Van, Bitlis ve bu me
yandaki elviyei müstakile hiç bir sebep. ve bahane ile yekdiğerinden 
ayrilmak imkanı tasavvur edilemiyen bir kül olup saadet ve felakette 
iştiraki tamını kabul ve mukadderah hakkında aynı maksadı hedef ittihaz 
ederler. Bu mıntakada yaşayan bilcümle anasırı İslamiye yekdiğerine 
karşı hürmeti mütekabile ve hissi fedakari ile meşhun ve vaziyeti ırkıye 
ve içtimaiye ve şerati muhitiyelerine riayetkar öz kardeştirler. [2] 

_ [1] Bu tarihin 10. 8. 335 şeklinde okunması icap etmektedir. çünkü Sıvas Kongresi 
Eyliilde, yani dokuzuncu ayda aktolunduğuna göre bunun onuncu ayda basılmış olmasına 

imkan yoktur. Netekim Erzurum Vilayeti makamına 24. 8. 1335 (1919) tarihinde Mustafa 
Kemal imzası ile ceqıiyetin usulen teşcili için verilen istidada bu nizanınamenin basılı 

olarak· verildiği yazılıdır. 

[2]Bu madde Szvasfa şu şekilde değiştirilmiştir: Umum Anadolu ve Rumelii şaha
neyi teşkil eden bilcümle vilayat ve elviyei müstakile ile düveli itilafiye ile znütarekena
menin imza olunduğu 30 Teşrini evvel 314 [3] tarihindeki hudut dahilinde kalan ve her 
noktasıiıda ekseriyeti İslamlar teşkil eden aksamı memaliki ~maniye yekdiğerinden ve 
camiai osmaniyeden gayri kabili tecezzi ve infikak bir · küldür. Balada tasrih edilen 
memalikimizde bilcümle anasırı İslamiye (aynen devam ... ) 

[3] 334 olacaktir. 
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2. - "Her türlü işgal ve müdahaleyi Rumluk ve Ermenilik teşkili 
gayesine matuf olarak telakki edeceğimizd_en müttehiden müdafaa ve 
mukavemet esası kabul edilmiştir." : 

Vatariımızda öteden beri birlikte yaşadığımız bilcümle anasırı [1] 
hıristiyaniyenin kavanini devleti aliyyei osmaniye ile müeyyed hukuku 
müktesebelerine · tamamen. riayetkariz. Bunla:rni rrial; can --·ve ırzlarının 
masuniyeti muktaziyatı diniye, an'anatı milliye ve esasatı kanuniyemiz
den olmağla bu esas kongrenin kanaati umumiyesile de tekrar edilmiştir: 
Ancak rum ve ermenilerin bizzat veya bilvasıta hafi ve celi her ne· şekil 
ve surette olursa olsun hakimiyeti osmaniye ve· hukuku islamiyeyi ve 
mevcudiyeti milliyemizi muhil bir vaziyet. almalarına kat'iyen . müsaade 
edilmeyecektir. Millet ve vatanımızın zararını müeddi her nevi teşebbüs
lerine karşı milletimiz bilcümle vesaiti _maddiye· ve maneviyesile müdafaa 
ve mukabelede kendini sahibi hak ve selahiyet telakki eder. Bu bahta 
düveli itilafiyenin her hangi bir suretle vukubulacak teşebbüsatıhı aynı 
gayenin husulüne matuf bir sebep telakki eyleyeceğimizden bu takdir-· 
de dahi hukuk ve mukaddesatımızı bütün varlığımızla müdafaada kat'iy
yen tereddüt edilmeyecektir. İCap eden· esbab ve tedabiri tedafüiye 
ittihazı zaruri görülmüştür. _ 
. 3. - "Hükumeti osmaniyenin tehlikei inhil~line karşı saltanat ve 

hilafeti Osmaniye ve islamiyenin bekası esas maksadı teşkil ettiği cihetle 
vilayat~ saire ile müttehiden ve temini iştirak mümküri oİamadiğı 
takdirde Anadolu-i şarkı vilayetlerince münferiden müdafaa ve· muka-
vemet esası kabul edilmiştir.,, [2] ' · , 

Gayei mukaddesenin temini için Şarki Anadolu vilayetlerince. vila
yatı saire ile her noktai nazardan iştiraki mesaiyi temiİ:ı eİneli · kat 'idir. 
Ancak hasbelvaz 'iyye bu mesaiye bilfiil iştirake vilayatı mezkurece imkan 

· görülemediği takdirde dahi esas maksat mahfuzdur. Yani bir kül teşkil 
eden şarki Anadolu vilayetlerince müttehiden gayei mukaddesenin istih
sali için teşebbüsata devam edilecektir, Tahtı işgalde bulunup iradele
rini istimal ;ye serbest ızhar edemeyen mahallerdeki dindaşlarımızı serd 
olunan şeraiti mücbirenin zevaline kadar mazur göreceğiz. 

· 4. - "Hükumeti osmaniye bir tazyiki düveli karşısında buraları [3] 

(1] Altı çizilen kısım Sivasta {gayri müslimenin hukukı tabiyetl~rine yazılmıştır. 
[2] Bu madde Sıvasta şu şekilde değiştirilmiştir :· 
«Hukfimeti Osmaniyenin tehlikei inhilaline karşı hilafeti İslamiye ve saltanatı Osma-

niyenin müdafaa ve mukavemet esası kabul edilmiştir». · 
· Ancak hasbelvaz'iye bu mesaimi~e bilfiil iştirake imkan bulunamıyan yani tahtı işgal-

de bulunup (aynen devam .... ,) . 
[3] Sıvast~, (buraları } kelimesi yerine (mülkümüzün her hangi bir cüz 'ünü) sözleri 

konul~uştur. 
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terk ve ihmal etmek ıztırarında bulunduğu anlaşıldığı takdirde alınacak 

idari, siyasi, askeri vaziyetlerin tayin ve tesbiti,,: 
Hükumeti osmaniye bir tazyiki düvell karşısında (allah göstermesin) 

vatanı umuminin izmihlali tamına bir mukaddeme demek olan buraları 
terk ve ihmal etmek ıztırarında bulunduğu takdirde yani şarki [1] ana
dolu vilayetlerinin hükumeti osmaniyeye ve makamı hilafete merbutiyeti 
mualiedat imza edilmek ve düveli itilafiyeye muhtıra ve notalar ita 
olqnmak suretile veya kanaatbaşh olacak vesaiki sairei siyasiye ile terk 
ve ihmal olunduğu tahaklmk eylediği halde hilafeti mukaddeseye ve 
saltanatı osmaniyeye olan merbutiyetimizi muhafaza ve temin etmek ve 
vatanımızı Rum ve Ermeni ayakları altında çiğnetmemek üzere derhal 
mıntakası musarrah olan şarki Anadoluda bir idarei muvakkate teşek
.kül edecektir. Ve halen mevcut olan teşkilat ve kavanini mevzuai dev
leti aliyyei osmaniye dairesinde tedviri umura devam edilecektir. Ve 
bilcümle mü.iki ve askeri rüesa ve memurini devlet işbu idarei muvak
kateye tabi olacaktır. İdarei muvakkate tekmil ecnebi devletlerine işbu 
vaziyeti cedideyi usulen ve resmen iblağ edecektir. Mevzuu bahis olan 
idarei muvakkate teşkilatı milliyemizin vüc;ude getirdiği kongrece intihap 
olunacak hı;:yettir. Tasavvur edilen hal kongrenin münakit bulunmadığı 
bir zamanda vukua geldiği takdirde "heyeti temsiliye;, işbu intihap 
vazifesini muvakkaten der 'uhde ederek mavaka 'dan derhal vilayatı 
haberdar edecek ve hemen kongreyi içtimaa davet eyleyecektir. · 

5. - "Heyeti temsiliye tarafından heyeti merkeziyeler vasıtasile teb
liğat icra edilmedikçe muhaceret memnudur. Heyeti temsiliye muhacere
.tin vilayatı . şarkiye; dahilinde olmak üzere . tarzı icrasını ve mahallini 
ihzar ve tesbit edecektir.,, : [2] 

. Heyeti temsiliye düçarı taarruz olması ihtimali olan mahalleri şimdi
den nazarı dikkate alacaktır. Ve bu taarruzların mahiyet ve vüs 'atini 
teemmül edecektir. Buna nazaran icap eden ahalinin siyaneti hayatları 
için mesken, iaşe ve saire noktai nazarlarından mahalli heyeti idarelerin 
tetkikatına müsteniden bir plan yapacaktır. Bu plan ve bunun sureti 
icrası mahalli heyeti idarelerince şimdiden malum olacaktır. Zamanı 
icrası tehlikenin tahakkuku halinde bildirilecektir. Ancak esbabı muhte
lifeden dolayı anı mutasavver mahalline vaktü zamanile tebliğ edileme
diği takdirde mahalli heyeti idareler vak 'anın hudusile planın tatbiki 
lüzumuna kanaati tamme hasıl eder ise mes 'uliyeti üzerine alarak tatbik 
·etmekle beraber Heyeti temsiliyeyi haberdar eyleyecektir. Mes 'ele gayet 
mühim ve nazik ve her türlü tedabire rağmen şayanı arzu olmayan 

[1] Sıvasta, (Garbi ve Şarki) yapılmıştır 

[2] Sıvasta, (Vilayatı Şarkiye dahilinde olmak Üzere) kaydı çıkarılmıştır. 
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ahvali perişaniyi mucip olabileceğinden son derece iltizami dikk.at ' ve 
ihtiyat olunmalıdır. Ahalinin bulunduğu yerden nakil suretHe imkanı 
tahaffuz bulunamadığı takdirde ahaliyi yeıinden oynatmamak şayanı 
tercih ol~çağından bu takdirde dahi mucibi zarar olamayacak ·tarzı 
hareket iltizam ve aynı zamanda gayri muntazam kuvvetlerin ,mahalli 
tecavüzüne karşı tedabi_r ittihaz eylemek sureti kabul edilecektir. 

6. - "Yedi vilayetin [1] nasıl yekdiğerinden gayrı münfek bir kül 
- teşkil ettiğini ve buradaki hukuku İslamiye istikrar ve şümulünün ·hiçbir 

suretle kabili izale olmadığını efkarı umumiyei cihana karşı 'izhar ve 
iblağ etmek,, : -· 

Kongremizin hitamile beraber teşkilatı milliyemizdeki gaye ve kong
remizin in 'ikadındaki maksat ve mesleki · harekatımıza dair 'köılgrece 
tekarrür eden hususat, hülasa milletimizin amal ve mutalebah vicdani
yesi gayet sarih ve. kat 'i bir beyanname ile millete ve hükumeti rİıerke
ziyeye ve ecnebi1ere iblağ olunacaktır. Bundan başka maksat ve mesleki 
teşkilatımızı neşrü tamim ve her tarafça hüsnü tefhim ve telkin husu~ 
sunda azayı cemiyetten her biri ve bittabi bilcümle heyeti idare ve 
heyeti temsiliye mükellef ve muvazzaftır. Bu bahta mümkün olan her 
türlü . vesait' istimal olunacaktır. Elyevm gazete çıkmakta olan" ve gazete 
çıkarmak vesaiti mevcut olau' veya bu vesaitin imkanı ' tedariki buliınah 
bilcümle merakizde ekalli bir gazeteyi o mahallin heyeti idaresi ·tahtı 
himayesine alacaktır. Kongrece ittihaz edilmiş ve vicdahı milliye, muta
bık olan mukarrerat ve esasat· aleyhinde kavlen, kaleinen, filen her 
hangi bir şahıs veya .kuvvet tarafından sui tefsirat ve telkinattıi · bulu
nulduğu takdirde harekatı vakıa bütün manasile millet ve vatana 
hıyanet ve cinayet telakki edilecek~ir. 

7. --""' "Teşkilatımızın bu tasavvuratı sahai .imkana çıkarabilecek 

bir hale ifrağı,, : 

1. - Cemiyetin un.vanı 

Va~anımızın maruz· kaldığı hadisat ve vekayi ile ve tamamen aynı 
maksatla vicdanı milliden doğmuş cemiyetlerin ittihat ve ittifak.ile hasıl 
olmuş olan kitlei umumiye "şarki Anadolu Müdafaai Huhuk Cemiyeti,, 
[2] unvanile tevsim kılınmıştır. İşbu· milli cemiyet her türlü fırka ,cere .. 
yanlarından 'aridir. . ' 
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[1] Sıvasta, (yedi vilayetin) yerine '(eczayı mülkümüzün) yazılmıştır. 
[2] Sıvasta, (A~dolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti) olmuştur. 
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2. - Maksat 

Osmanlı vatanının tamamiyetini ve makamı [1] hiİafef ve saltanatın 
·ve istiklali millinin mas~uniyetini temin ·zımnında kti.vayı milliyeyi amil 
ve iradei milliyeyi hakim kılmaktadır. · . . 

3. ~. TeŞkil~t 

a) Bil'umum islam vatandaşlar bu [2] cemiyetin azayı tabiiyesindendii'ler. 
b) Teşkilat her biri aledderecat yekdiğerine riierbut olmak üz<:re 

köy ve mahallattan başlayarak nahiye, kaza, liva, vilayet •imüstakil lfva~ . 
taksimahna tabidir. Köy, nahiye, kaza, ve mülhak livalarda heyeti id<ı:" 
reler ve müstakil livalarla vilayetlerde heyeti merkeziyeler ve kongrece 
müntahap bir· Heyeti . temsiliye vardır. 
. 1. _:_ Köy heyeti . idaresi: Köyde- ve mahallatta mukim köy v_e 
:mahalle halkından müntahap laakal üç azadan terekküp eder. İçJerinc1en 
biri bilintihap reis. olnr. Vazifesi: Köylüyü ve mahalle halkını tehlikeye 
karşı muhafaza ve !rşad etmek ve mafevk heyetten . alacağı talimatı 
tefhim ve ilan ve ahkamını tatbik ettirmektir. Köy ve mahallenin ve 
köy ve . ıiı~haıie · ·halkımri .. ahvali h~kkıridaki düşünbeierind:en rrıafevk 
·heyeti haberdar eylemektir. ' . . . 

2. - Nahiye heyeti idaresi : Nahiyeyi . teŞkil eden köyler heyeti 
id<!relerince müntahap Iaakal üç azadan terekküp eder. İçlerfodeıi · biri 
bilintihap reis olur. Vazifesi: bütün köylerdeki· cereyanı milliyi .tevhid 
.etmek ve tehlike karşısında anlan müheyya bulundurmak ve mafevk 
.heyetten alacağı talimatı tebliğ ve tatbikı ahkamını temin eylemektir; · 

3. - Kaza heyeti idaresi : Merkeze merbut mahalle ve köy ve 
neva'.hi h_eyeti idareleri tarafından müntahap laakal beş azadan terekküp 
eder; İçlerinden biri bilintihap reis olur. 

Vazifesi : Kaza dahilinde cereyanı milliyi tevhit etmek ve ahaliyi 
tehlike karşısında mühe:YYa bulundurmak .hususunda köy .. ve nahiye 
heyeti idarelerinin vazifelerini hüsnü ifa ve her köy ve mahallenin ve 
kendisine mülhak nevahiniıi cesametine ve icabatı mevkiiyesine göre 
bekçi· teşkilatını takip ve icra ettirmek ve mafevk heyeti idareden alız 
ve telakkı. edeceği talimat dairesinpe cemiyetin her türlü amal ve ·ma
kasıdının husulünü temin ve teshil eylemektir. Bd te_şkilatı aynen tatbik 
mümkün olamayan yerlerde mahallenin· şerait ve' icabatına muvafık· bir 
~arzda icra olunur. Ve _en yakın heyeti idarere kesbi irtibat eder .. 

[1] Sıvasta, (Makamı muallayı hilafet) şekli verilmiştir~ 
[2] Sıvasta, (bu) sözünün yerine (milli) kaydı konulmuştur. 
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4. - Liva heyeti idares =~Livaya ~ülhak kazalar ile merkezi livaya 
merbut kura ve mahaallat ve· İıevahi -heyetleri tarafından müntahap Iaakal 
yedi azadan terekküp·· eçler. : Jçlerinden. biı:isi. bilintihap. reis olur. Ancak 
liva merkezlerinde . aynca kaza teşkilatı- yapılmayacak· ve vazifesi bu 
heyet tar~fından görülecktir. . · 

Vazifesi: Cemiyetin nizamna~eye. mutabık olarak teşkilatını taazzuv 
ettirmek ve bilhassa bekçi teşkilaİ:ına ehemmiyeti nisbetinde atfı dikkat 
ettirmek ve. liya .ve w.ü.llı~katı d<l;hilinde_ her türlü . nı~~asıdı :Siya~iy,eden [1] 
·azade olan rriakasıdı. rıezihe ·ve milliyeye. ·mani olabilecek her türlü te
şebbüsatı derhal akim bırakmak ve bu hususat için· lüzum' görülecek 
·n:'ıukabll vesaite müracaat eylemek ve mafevk heyeti ~.erkeziye ·if~ -~.ık_ı 
bir temas ve. irtibatta' bulun.arak' ' oradan ahzedeceği -talimat dairesinde 
·hareket eylemektir. Teehuru cerİliyetin makasıdı e~asiyesine ve .niehıleJ<et 
ve milliyetimizin hayat ve menafiine muzır ve tehlikeli olabilecek fevkcılade 
_mühim· v~· müstacel ahvalde li:Va heyetiicİaresi doğ~dan doğniya.heyeti 
femsiliyeye müracaat eder ve mensup olduğu vilayet heyeti merkezfr_e~ 
_s'tne de. nıaluniat ita eyler. Heyefi temsiliye livaya vereceği . cevaptan 
vilayet heyeti merkeziyesini de haberdar eder. ' ·- . 

· 5. - Müstakil liva ve vil~yet heyeti merkeziyesi : Nev_ahi, ka?a, ve 
liva heyeti idareleri tarafından müntehap on azadan terekküp ··eder. 
:İçlerinden biri . bilintihap reis olur.· Bu heyet aynı zamanda merkez 
kazasının heyeti idaresi 1I1akamına da kaimdir. 

Vazifesi : vilayet dahilinde mevcut bilcümle heyeti idarelerin vezaifi 
mevdualanm hüsnü ifa eylemelerini temin' ve heyeti temsiliye ile' icra 
edeceği muhaberat netayiCinden ve oradan alacağı talimat ve malumat:. 
tan icap edenieri derhar haberdar eder. Teşkilatı milllyeye ait hususatı 
bila terahi takip ve netayicinden heyeti 'terİısiliyeye malumat .ita eyler. 
Tehiri cemiyetin makasıdı esasiyesine ve memleket ve milletimizin hayat 
ve menafiine rriuzır ve tehlikeli olabilecek fevkalade mühim· ve müstacel 
ahvalde· karar ve tedabir ittihaz ve icrasiyle hemen heyeti temsiliy~ye 
malumat ita eder. Vilayet hududu haricinde ve fakat cemiyetin muhiti 
'dahilinde vuku ve hudusuna muttali olabileceği ahval ve hadisatı fovka~ 
·ıadedeİı hem mahallinf · ve hem de heyeti temsiliyeyi derhal· haberdar 
eyler. Ahvali · fevkaladede ·. füzum görülürse fevkalade olarak.' vilayet 
kongresini içtimaa . davet eder. Heyeti merkeziye kongreye karşı bir 
senellk muamelat ve· hesabatından mes'uldüt.' -

[1]' Sıvasta, [makasıdı siya~iyeden .... ) "şeklinde başlayan ibarenin yerine (fırk;cılık 
hissiyatından azade olan makasıdı ·cemiyetin tamamen tefhimi ,esbap ve, tedabirini ihzar 
ve bu makasıdı nezihe ... ) ibaresi konulmuşt~r. · . 
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Ana:dolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk . Cemiyetinin Kuruluşuna Ait Vesikalar 

6.:-... Vilayet kongresi:' 
_ a) :fyı~kasıdı _ mill_iye etrafında·. daha: anı ve -şamil bir. s_uretfe. a,rilaş_:. 
rtıak ve tedabiri · lazirtıeyi · ittihaz eylemek .. üzere senede. bir. defa _l\!Iart, 
Nisan, ·Mayıs ayİai:ı · zarlında ·vilayet . ~erkezleri~de . bi~ kongre· aktedile:. 
cekİir. Viliyet ko~gresi ~amile tevsim ~dilecek .Ölan işbu. kongre ,kaza 
ve liva heyeti idarelerinden müntahap ikiŞer azanın iştir~kile iiı'ikad 
eder. Vazifesi; vilayet dahilinde bir senelik _mesaii milliye ve netayicini 
tetkik ve karara rabt ile umumi kongreye ait raporu ihzar ve cemiyetin 
vilayetine ait hususi bütçe~ini tayiri, ve te~bif .eyler. Ve heyeti. temsili-
Y:eye "ait masarifi ifraz ve irsal. eyler. . -

Umumi kongre 

b) Umumi kongre ~enede -bir-defa 1.0 - 23 Temmuz da. in'ikad eyler. 
MaJ.ıalli in'ikad heyeti temsiliye ile vilayet heyeti mer_keziyelerinin bilınu-

- habere kararlaşhracağı mahaldir. Umumi kongre .. kaza, .liva heyeti ida
relerile müstakil liva ve vilayat -heyeti merkeziyelerince müntehap birer 
azadan teşekkül eder. Millet ve memleketin. ·mukadderatı .hakkında. her 
türlü müzakerat icra ve mukarı;er~t ittihaz eyfor. Heyeti temsiliyenin bir 
~enelik ic_raat ve teşebbüsahnı tetkik ve neticesine göre hüküm ve kara
rnlı ita eder. Ve Heyeti Temsiliyeyi ipka veya tecdiden intihap ve' 
Heyeti Temsiliyenin bütçesini tayin ve kabul. eder. 

Heyeti Temsiliye azalan _kongre müzakerahnda iradı kelama safahi-. 
yettar olup itayı reye mezun değillerdir. -

7. - Heyeti Temsiliye _ 

Heyeti temsiliye atideki maddei · müzeyyelede mezkur olduğu veç.:. 
hile · kongre tarafından müntahap evsafı Iazimeyi haiz asgari dokuz, 
azami on altı azadan terekküp eder. İçlerinden biri reis Olur. Bir de 
heyeti tabririyesi ·vardır. Merkezi ahval ve hadisata göre en münasip 
göreceği mahaldir. Şarki Anadolu vilayetlerinde mevcut teşkilatı milliye
mizin esbabı beka ve devamını tell!ii:ı ve bu hususta lazım· gelen teda~ 
biri ihzar ve bilcümle heyeti ınüteşekkj.leyi bir noktada cem ve tevhid 
ve temsil ederek teşkilatı mezkfite beynindeki ahengi irtibah Jesis v.e bu 
suretle amal ve makasidi ınilliyeniı;ı. ···sür'at ve suhuleti -husulini. 'temin 
eder. Heyeti temsiliye nizamnameiıin mevadı esasiyesinde ınusarrah · 
olan maksadı kat'ii :ffiillinin bir nol~tasını bile ihmal etmemek . şartile 
vatanın tamamiyyet ve milletimizin istiklalini temin hususunda her türlü 
tedabire ve mukarreratı siyasiye ve i6raiyeyi iftihaza mezundur. Ancak 
mukadderatı: memleket ve millet hakkında mühim ve esaslı mesailde 
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kat'! karar ittihazından evel heyeti merkeziyelerin reyini istihsal eder. 
Mukadderatı memle_ket ve !Jlilleti kat'iyyen tayin ve t_e,sbit edecek vazi
yetler için dahi son ve kat'ı karan ko.ngre müzakeresi ile _ita' edebilir. 
Ahvali fevka\ade zuhurunda Heyeti Tenısiliye umumi kongreyi fevkalade 
.olarak içtimaa davet eder. Heyeti Temsiliye umumi kongreye karşı bu
tün bir senelik muamelat ve hesabatından mes'uldur. 

Yedinci maddeye zayildir. 

Heyeti temsiliye azalan berveçhi ati intihap olunur. 
Heyeti temsiliye, Şarki .Anadolu vilayet ve el~iyei · miistakilesinin 

kongrede hazır bulunan murahhasları tarafından mensup oldukları vila
yet ve elviyei müstakille namına kongre dahilinden veya hariÇten ve 
fakat mensup oldukları. mahalli bihakkin temsil edecek zevattan vila
yetler namına birer mümessilden teşekkül eder: İşbu ~ümessiller men,. 
sup oldukları vifayet ve müstal<ll livanın kongrede 'hazır bulunan mu,. 
rahhaslan tarafından nisabın iki misline müsavi irae olunacş.k namzetler 
meyanından nisabı kadar kongre heyeti umumiyesince tefrik ve intihap 
olunur. Ve her vilayet ve müstakil liva namlarına haizi. ekseriyet olanlar 
heyeti temsiliye azalığı sıfatını ihraz ederler. . · · 

Murahhasları kongreye yetişememiş olan vilayet ve. elviye namına 
heyeti temsiliye meyanına intihabı icap eden azalığa veyahut kongreİıin 
mün'akid olmadığı bir zamanda her hangi bir sebepten dolayı inhiİal 
eden azalıklara intihap oh.ı.nacak zevat, heyeti temsiliye ile ait ·olduğu 
heyeti merkeziyeler arasında bilmuhabere takarrür ettirilir. Bu takdirde 
icap eden azayı heyeti merkeziyeler heyeti idareler}~ bilistişare namzet 
olarak nisabın iki mislini bilintihap Heyeti Temsiliyeye bildirir. Ve 
heyetçe tercih olunan zat mümessil sıfatım ihraz eder.· 

Heyeti Temsiliye Şarki Anadolunun heyeti umumiyesini temsil eder. 
8. - Heyeti temsiliye, heyeti merkeziye ve idareler, mesaili niühim·

mede salahiyettar gördüğü zevatı ,azasından ad ile istişare· edebilfr. 
9. - Heyeti idare ve merkeziyeler bu· niZaniname ile tayin ve 

tesbit olunan esasat ve salahiyat dairesinde serbesttir. ' 
. 10. - Cemiyetin variqatı istiklalin kadr ve menzeletini takdir bu~ 

yuran her ferdiiı ibraz ve izhar eyleyeceği muaveneti· na:kdiyeden ibarettir. 
11. - İradei milliyeyi hakim . kılmaktaki amal!·· cemiyet, ancak millet 

meclisinin toplanarak hukuku teşriiye ve murakabesine tamamen ve 
emniyet ve serbesti ile bilfiil sahip olmasile · tahakkuk edeceği°nden ·bu 
emniyet Millet Meclisiuin teyidi üzerine cemiyetin alacağı vaziyeti atiye 
kongre . kararile taayyün eder. · · · 

Kongre Heyeti. 

90 


