
SiVAS 

dört eyvan şeması gösterir. Yıkılmış olan 
hamamın temel duvarları 1 m. yüksekli
ğindedir. 

Evler. Sivas evleri genellikle bodrum, 
zemin ve birinci kat olmak üzere planlan
mıştır. Birinci kat oturma mekanıdır ve evin 
caddeye veya sokağa bakan kısmıdır. Çık

malarla genişletilmiş odalar bol pencereli 
ve dolayısıyla aydınlıktır. itinalı bir işçilik gö
rülen baş oda bu kattadır. Odaların hep
sinde çiçeklik nişi, duvarlarda lambalıklar, 
yüklük ve dolap bulunur. Sivas evlerinde 
iki yüzlü iç sofalı, üç tarafı adalı dış sofa
lı , dört eyvanlı olmak üzere üç plan tipi uy
gulanmıştı r. Taş temel üzerinde ahşap 
çatkılı, kerpiç dolgulu duvarlara sahip ev
lerde kat araları , döşeme, tavan ve kiriş
ler ahşaptır. Cephede yer alan çıkmalar 
cumba veya köşk şeklindedir. Çatılar be
şik veya kırma çatı olup oluklu alaturka 
kiremitle kaplıdır. Tavanlarda, oda kapıla
rında , yüklük ve dolap kapaklarında, du
varlarda, merdiven korkuluklarında, ocak 
davlumbazlarında süslemeler görülür. 
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SİVAS KONGRESİ 

Erzurum Kongresi kararlarının 
bütün Anadolu ve Rumeli'ye 
yayılmasını sağlamak üzere 

S ivas 'ta toplanan kongre 

L 
(4 -11 Eylül 1919). 

_j 

Anadolu'da Milli Mücadele'nin başlatılma
sında önemli bir yeri bulunan Sivas Kongre
si, Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran 
1919'da "Amasya Tamimi''yle yaptığı çağ
rı sonrasında şekillenmiştir. Önce delege
lerin Erzurum Kongresi'nin toplanacağı 1 O 
Temmuz'da Sivas'ta olmaları istenmiş, Er
zurum'da kongre yapmaya karar veren 
doğu ve kuzeydoğu ilieri ise aynı anda se
bebini pek kavrayamadıkları Sivas Kongre
si için delege seçmekten çekinmişlerdi. 
Erzurum Kongresi 23 Temmuz'a ertelen
diği halde Sivas'a hiçbir delege gelmedi. 
Erzurum Kongresi, doğu ve kuzeydoğu 
bölgelerinin milli kuruluşlarını Şarki Ana
dolu MüdMaa-i Hukuk Cemiyeti adı altın
da ve Hey' et-i TemsTiiyye başkanlığına seçi
len Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 
bir araya getirerek milli birliğin ilk adımla
rını attı . Yurttaki bütün milli kuruluşları 
birleştirerek yetki sınırlarını daha da ge
nişletmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, 
bütün illerden gelecek temsilcilerin katı
lacağı Sivas Kongresi'nin düzenlenmesin
de ısrar ediyordu. Sivas Valisi Reşid Paşa 
ise Mustafa Kemal Paşa 'nın Sivas'a gel
mesi halinde bölgenin işgal edileceği ko
nusunda haberler aldığını söYlüyordu. Onu 
telgraflaşmak suretiyle ikna eden Musta
fa Kemal Paşa 2 Eylül'de Sivas'a geldi. Si
vas Kongresi 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas 
Sultanisi'nde çalışmalarına başladı. Davet 
sahibi olarakaçış konuşmasını yapan Mus
tafa Kemal Paşa, memleketin içinde bu
lunduğu genel durumu değerlendirerek 
kongrenin amaçlarını anlattı. Kongreye ka
tılan üye sayısı kesin olarak bilinmemek
tedir. Delege sayısını yirmi sekiz gösteren-

ler olduğu gibi kırk sekize kadar çıkaran
lar da vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın itti
fakla başkan seçildiği kongrenin ana gün
dem maddesi, Erzurum Kongresi kararla
rının bütün ülkeyi kapsayacak şekilde de
ğiştirilerek kabul edilmesi ve Amerikan 
mandaterliğini isteyen teklifin görüşülme
si oluşturuyordu . İlk üç gün kongrenin si
yasetle uğraşıp uğraşmayacağı tartışma
larıyla geçti. Delegeler kabul edilen yemin 
metnine göre hilafete. saltanata, İslami
yet' e, devlete, millete ve memlekete hiz
met edeceklerine, kongrenin müzakeresi 
süresince politikayla uğraşmayacaklarına, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyasına ça
lışmayacaklarına dair yemin ettikten son
ra gündeme geçilebildi. Erzurum Kongre
si kararlarıyla nizamnamesi, bölgesel ol
maktan çıkarılarak bütün Anadolu ve Ru
meli'yi kapsayacak biçimde genelleştirildi. 
Bütün MüdMaa-i Hukuk cemiyetleri bir
leştirilerek Anadolu ve Rumeli MüdMaa-i 
Hukuk Cemiyeti kuruldu. Erzurum Kongre
si Nizamnamesi'nin, "Hey'et-i Temsiliyye 
Şarki Anadolu'nun hey'et-i umQmiyyesini 
temsil eder" ibaresi, "Hey'et-i Temsiliyye 
vatanın hey'et-i umQmiyyesini temsil eder" 
şeklinde değiştirildi. Mustafa Kemal Paşa'
nın başkanlığındaki Temsil Heyeti'nin üye 
sayısı dokuzdan on altıya çıkarıldı. Ameri
kan mandasının kabulünü isteyen ve yir
mi beş delege tarafından imzalanan muh
tıra sert tartışmalara sebep oldu ve red
dedildi. Sivas Kongresi, aldığı kararları mil
lete ve bütün dünyaya duyurmak üzere 
11 Eylül 1919'da bir beyanname yayımla-
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yarak çalışmalarını tamamladı. Erzurum 
Kongresi Beyannamesi'nin değiştirilmesiy
le oluşan beyannarnede özetle şu esasla
ra yer veriliyordu: 

1. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 
30 Ekim 1918 tarihindeki sınır içinde ka
lan ve ezici çoğunluğu müslüman olan Os
manlı ülkesi toprakları birbirinden ayrıl
maz ve hiçbir bahane ile bölünmez bir bü
tündür. Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün 
müslümanlar birbirlerine karşı saygı ve fe
dakarlık duygularıyla dolu, ırki ve içtimal 
haklarına ve maham şartlarına riayetkar 
öz kardeştirler. z. Osmanlı toplumunun 
bütünlüğü ve milli bağımsızlığımızın sağ
lanması, yüce hilafet ve saltanat makamı
nın korunması için milli kuwetleri etkin ve 
mill'i iradeyi hakim kılmak esastır. 3. Os
manlı ülkesinin herhangi bir bölgesine kar
şı yapılacak saldırı ve işgale bilhassa vata
nımız dahilinde bağımsız Rum ve Ermeni 
devletleri kurulmasına karşı Aydın, Mani
sa ve Balıkesir cephelerindeki Mill'i Müca
dele gibi birlik içinde müdafaa ve direniş 
esası kabul edilmiştir. 4. Öteden beri ay
nı vatan içinde birlikte yaşadığımız bütün 
gayri müslim unsurların her türlü hakları 
tamamıyla korunduğundan bu unsurlara 
siyaSı hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi 
bozacak imtiyazlar verilmesi kabul edil
meyecektir. S. Osmanlı hükümeti, dış bas
kı karşısında memleketimizin herhangi bir 
parçasını terketmek zorunda kaldığı tak
dirde hilafet ve saltanat makamıyla vatan 
ve milletin korunmasını ve bütünlüğünü 
sağlayacak her türlü tedbir ve kararlar 
alınmıştır. 6. İtilaf devletlerinden 30 Ekim 
1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalan, 
ezici müslüman çoğunluğunun yaşadığı, 
kültürel ve medeni üstünlüğün müslü
manlara ait olduğu ülkemizi taksim et
me düşüncesinden tamamen vazgeçme
lerini, bu topraklar üzerindeki tarihi, coğ
rafi, siyaSı ve dini hakianınıza riayet etme
lerini, buna aykırı girişimleri iptal ederek 
hak ve adalete dayanan bir karara var
malarını beklemekteyiz. 7. Devlet ve mil
letimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanı
mızın bütünlüğü saklı kalmak şartıyla 6. 
maddede belirtilen sınırlar içinde milliyet 
esaslarına saygı gösteren ve memleketi
mize karşı istila emeli beslemeyen her
hangi bir devletin fennl, sınai ve iktisadi 
yardımını memnuniyetle karşılarız. 8. Mil
letierin kendi kaderlerini bizzat tayin etti
ği bu tarihi devirde merkezi hükümetimi
zin de mill'i iradeye tabi olması zaruridir. 
Çünkü milli iradeye dayanmayan bir hükü
metin aldığı keyfi ve şahsi kararlara millet-

çe uyulmadığı gibi dışarıda da itibar edil
mediği ve edilerneyeceği şimdiye kadar ya
şanan olaylardan anlaşılmıştır. Bu sebeple 
merkezi hükümetimizin hemen milli mec
lisi toplaması, millet ve memleketin ge
leceği hakkında alınacak bütün kararları 
meclis denetimine sunması zorunludur. 
9. ramamen mill'i vicdandan doğan ve ay
nı amaç için kurulan bütün mill'i cemiyet

·ler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu 
cemiyet her türlü particilik akımlarından 
ve şahsi ihtiraslardan tamamen arınmış
tır. Bütün müslüman yurttaşlarımız bu ce
miyetin tabii üyesidir. 10. Anadolu ve Ru
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 4 Ey
lül1919'da Sivas'ta toplanan genel kongre
si tarafından kutsal gayeyi izlemek ve ge
nel teşkilatı yönetmek için bir hey' et-i tem
slliyye seçilmiş ve köylerden il merkezle
rine kadar bütün milli kuruluşlar birleşti
rilmiştir. 

Sivas Kongresi, ülkenin bağımsızlığını ve 
milletin haklarını korumak üzere oluştu
rulan mill'i teşkilatı bütün ülkeye teşmil 
ederek milli kuwetlerin bir elden idare 
edilmesini ve mill'i hedefe yöneltilmesini 
sağlamıştır. Kongre, Ali Fuat Paşa'yı Gar
bl Anadolu Um um Kuva-yi Milliye kuman
danlığına tayin ederek ülkeyi yönetmeye 
yetkili bir organ olduğunu açıkça ortaya 
koymuştur. İrade-i Milliye adıyla bir ga
zetenin çıkarılmasına karar veren Sivas 
Kongresi bir taraftan da kongreyi engel
lemeye çalışan faaliyetlerle uğraşmak zo-

Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina ve kongre salonu 
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runda kalmıştır. Elazığ Valisi Ali Galib, böl
gede bir Kürt devleti kurmaya çalışan İn
gilizler'in de kışkırtmasıyla kendi bölgesin
den topladığı kuwetlerle Sivas üzerine yü
rümeye kalkışmışsa da Mustafa Kemal Pa
şa tarafından önlenmiştir. Kongreyi kuwet 
kullanarak dağıtmaktan bahseden Damad 
Ferid Paşa hükümeti ile Ali Galib arasın
daki yazışmaları ele geçiren Mustafa Ke
mal Paşa bunları ihanet belgeleri olarak 
bütün Anadolu'ya duyurmuştur. İstanbul 
ile haberleşmeler kesilerek Damad Ferid 
Paşa hükümetinin istifası sağlanmıştır. Ali 
Rıza Paşa hükümeti kurulup Temsil He
yeti'yle Amasya Protokolü imzalanmış ve 
Sivas Kongresi kararları İstanbul tarafın
dan da kabul edilmiştir. 
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1934 yılında Gökmedrese'de ziyarete açıl
mış. 196Tde Burüciye Medresesi'ne taşın
mıştır. 1990 yılından itibaren Sivas Kongre
si'nin yapıldığı tarihi lise binasında Sivas 
Atatürk-Kongre ve Etnografya Müzesi adıy
la hizmet vermektedir. XIX. yüzyıl geç Os
manlı dönemi sivil mimarlık örneklerinden 
biri olan yapı dikdörtgen planlı, doğu yö
nünde üç, batı yönünde iki katlı ve iç avlu
I udur. 33,50 x 39,50 m. boyutundaki ya
pının dış cephelerinde taş. iç mekanlarda 
ahşap malzeme kullanılmıştır. Ana girişin 
bulunduğu kuzey cephesinin tamamen, 
doğu-batı cephelerinin yarısı kesme taş
tan yapılmış, diğer cepheler moloz taşla 
örülerek üzerieri sıvanmıştır. Binaya dört 
yönden girişi sağlayan kapılardan doğu ve 
batıda yer alanları badrum katına, diğer 
iki kapı zemin katına açılmaktadır. İstas
yon caddesi yönündeki giriş 1930 yılındaki 
onarımlar sırasında eklenmiştir. Dış cep
hede zengin ve hareketli bir mimariye sa
hip olan bina iç cephede yüksek tavanları 
ve simetrik planı ile dikkat çekmektedir. 

285 


