
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-
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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. 
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1980 yılına kadar Kongre Lisesi adıyla Türk 
milli eğitimine hizmet vermiştir. 

M üzenin zemin katında etnografik eser
ler, birinci katında Atatürk ve Sivas Kongre
si ile ilgili belgeler sergilenmektedir. Ze
min katında silahlar bölümü, Ahmet Tu
ran Türkmenoğlu (Hacı Beslen) odası, kilim 
salonu, halı salonu, Sivas baş odası, bakır 
eserler bölümü, tekke eşyaları bölümü, el
bise ve el işlemeleri bölümü olarak sekiz 
teşhir salonu bulunmaktadır. Silahlar bö
lümünde Selçuklu dönemi çelik zırh ile Os
manlı dönemine ait kılıç, kama, miğfer, 
kalkan, tüfek, tabanca gibi savaş aletleri 
ve koruyucu silahlar; Ahmet Turan Türk
menoğlu odasında adı geçenin bağışladı
ğı etnografik eserler; kilim salonunda Si
vas ili ve ilçeleriyle bağlı köylerdeki cami
lerden toplanan kilimler, Divriği Kale Ca
mii'nin (1180) ağaç oyma minberi ve Sivas 
Harası'ndan getirilerek müze koleksiyan
larına kazandırılan fayton; halı salonunda 
Sivas'taki resmi dairelerden ve camiler
den toplanan halılar, bir adet kağnı, ayrı
ca kahve takımları, cam ve porselen eser
ler, gaz lambaları, gümüş takılar, el yaz
ması kitaplar, yazı takımları ve hat sanatı 
örnekleri; Sivas baş odasında Osmanlı dö
neminde Sivas konaklarında misafirlerin 
ağırlandığı başoda düzenlemesi ile oda
nın girişinde Divriği Ulucamii ve Darüşşifa

sı'na ait ahşap kapı ve pencere kanatları; 
bakır eserler bölümünde Osmanlı döne
minde günlük hayatta kullanılan sini, ibrik, 
kazan, lengerle kapı tokmakları, çeşme lü
leleri gibi madeni eserler; tekke eşyaları 
bölümünde Sivas'taki Osmanlı dönemi tek
kelerin e ait sancak, teber, şiş, zikir tes
bihleri gibi eserler; elbise ve el işlemeleri 
bölümünde Sivas yöresine ait yağlık, hav
lu ve bohçalarla cepken gibi giysiler ve gü
müş takılar, cam ve porselen eşyalarla hat 
sanatı örnekleri sergilenmektedir. 

M üzenin birinci katının kuzey kısmında 
Atatürk ve Sivas Kongresi ile ilgili bölüm
ler bulunmaktadır. Burada sırasıyla bel
gelerle Atatürk odası, telgraf odası, Ata
türk'ün yatak odası yer almaktadır. Sivas 
Kongresi'nin toplandığı salon toplantı sı
rasındaki mevcut durumunu büyük ölçü
de korur vaziyette halkın ziyaretine açılmış
tır. Kongre başkanı Atatürk'ün masası ve 
koltuğu, katipler için ayrılan masa ve san
dalyeler, konuşma kürsüsü, delegelerin 
oturduğu orüinal okul sıraları bu salonda, 
Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin yağlı 
boya resimleri ve biyografileriyle kongre 
tutanakları kongre delegeleri odasında, 
İrade-i Milliye gazetesinin nüshaları ve 
gazetenin basıldığı matbaa makinesi mat-
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baa odasında sergilenmektedir. Sivas Mü
ze Müdürlüğü koleksiyonlarında 2006 yılı 
sonu itibariyle toplam 11.607 adet eser 
kayıtlı bulunmaktadır. Sivas il sınırları içe
risinde yerli ve yabancı bilim adamları ile 
müze uzmanları tarafından yapılan yüzey 
araştırmalarında 600 civarında arkeolajik 
yerleşim alanı tesbit edilmiştir. 
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(bk. ULUCAMİ). 

SİV Asi, Abdülmecid 
(ö . 1049/1639) 

Halvetiyye tarikatının 
Şemsiyye kolu şeyhlerinden. 

_j 

_j 

971 'de (ı 563) Zile'de doğdu. Babası Mu
harrem Efendi, Horasan'dan gelip Zile'ye 
yerleşen Muhammed b. Hacı İlyas Halve
tl'nin dört oğlunun en büyüğüdür. Abdül
mecid ilk tahsilini HalvetY meşayihinden 
Abdülmecid ŞirvanY'nin halifesi olan ba
basından aldı. Dini ilimleri Halvetiyye'nin 
Şemsiyye kolunun plri amcası Şemseddin 
Sivas!' den öğrendi. Otuz yaşına kadar dini 
ilimlerle meşgul olduktan sonra tasavvu
fa yönelip Şemseddin SivasY'ye intisap et
ti. Kısa zamanda seyrü sülQkünü tamam
layan Abdülmecid Sivasl'yi amcası halkı ir
şad için Merzifon'a gönderdi. Ardından Pir
zade Şeyh Veliyyüddin'in yerine Zile'deki 
Halveti-Şemsi Dergahı'nda halife olarak gö-

revlendirdi (ı 005/1596) . Şemseddin Sivas! 
ertesi yıl ölünce oğlu Pir Mehmed Efendi 
postnişin oldu. Onun iki yıl sonra vefatı 
üzerine posta oturan Şemseddin Sivas!'
nin damadı Receb Sivas! de vefat edince 
Abdülmecid Sivas! diğer halifelerin daveti 
üzerine Zile'den Sivas'a gelip meşihat ma
kamına oturdu. Şemsiliğin Sivas ve çevre
sinde yayılmasında etkili olan Abdülme
cid Sivas!, lll. Mehmed tarafından İstan
bul'a davet edildi. Kocası vefat ettikten 
sonra himayesine aldığı kız kardeşi Safa 
Hatun, yeğenieri Abdillahad Nuri, Abdüs
samed Efendi ve Kamil Ağa ile birlikte İs
tanbul' a gitmesiyle ( ı 008/ ı 5 99) Halvetiy
ye'nin Şemsiyye kolu taşradan merkeze ta
şınmış oldu. Sivas'taki Şemsiyye Dergahı 
faaliyetlerini sürdürmekle birlikte etkinliği 
ikinci planda kaldı. 

Ayasofya yakınında bir evde oturan Ab
dülmecid Sivas! padişahın isteği üzerine 
fWasofya Camii'nde vaaz vermeye, hadis ve 
tefsir okutınaya başladı. Bu arada mürid
lerinden Relsülküttab La'll Efendi'nin ken
disine hediye ettiği Eyüp Nişanca'daki eve 
yerleşti. 1010 (1601) yılında Fatih Çarşam
ba'daki Mehmed Ağa Tekkesi meşihatı
na, üç yıl kadar burada görev yaptıktan 
sonra Sultan Selim Camii yanındaki Şeyh 
Yavsl Tekkesi'ne (Sivas! Tekkesi) tayin edil
di. İki yıl Şehzade Camii'nde, ardından Sul
tan Selim Camii'nde vaizlik yaptı. Sultan 
Ahmed Camii'nin açılışında ilk cuma vaazı
nı verdi. Tekkedeki görevinin yanı sıra bu 
caminin cuma vaizliği görevini ölünceye 
kadar sürdüren Abdülmecid Sivas!, 1049 
Cemaziyelahirinde (Ekim 1639) vefat etti 
ve Eyüp Nişanca'sında evinin bahçesine 
defnedildi. İki yıl sonra IV. Murad ve Sul
tan İbrahim'in annesi Kösem Mahpeyker 
Valide Sultan tarafından kabrinin üzerine 
bir türbe yaptınldı (bk sivA.sl TEKKESİ). 
Abdülmecid SivasY'nin biri erkek dört ço
cuğu olmuş, soyu oğlu Abdülbaki Efendi 


