
S İVAS KONGRES İ  

(4  –  1 1  EYLÜL 19 19 )   

Sivas Kongresi’nin Erzurum Kongresi’nden ayrı-

lan en önemli yönü; 

Temsil edilen yerler, toplanma amacı ve alınan 

kararlar yönünden ulusal bir kongre 

Olmasıdır. 

Kongrenin toplanma amacı nedir? 

Ulusal güçleri birleştirmek ve ulusal hareketi 

idare edebilecek bir teşkilat kurmaktır.  

1. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, 

burada yeniden görüşülerek, ulusal kararlar 

olarak aynen kabul edilmiştir.  

2. yararlı cemiyetler (Müdafaa-i Hukuk Ce-

miyetleri); Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti olarak birleştirildi.  

Amaç: Milli mücadeleyi tek elden yürütmek 

amaçlanmıştır. 

Yorum: Milli mücadelede birlik ve beraberlik 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

3. Tam bağımsızlıkta karar kılınarak manda 

ve himaye düşüncesi bir daha gündeme gel-

memek üzere kesin olarak reddedilmiştir.  

Dikkat Edelim: 

Kongrede bazı üyeler özellikle ABD mandasını 

tekrar gündeme getirmiş ancak bu durum tam 

bağımsızlığa ve ulusal egemenliğe ters olduğu için 

Erzurum Kongresi’nden sonra bir daha reddedil-

miştir  

NOT: Kesin olarak kayıtsız ve şartsız tam bağım-

sızlıktan yana bir tutum sergilenmiştir. 

 

4. Temsil Heyeti “Yurdun bütününü temsil eder” 

duruma getirilerek üye sayısı 16’ya çıkarılmıştır.  

NOT: Temsil Heyeti Erzurum Kongresinde Doğu 

illerini temsil etmesi için 9 üyeyle kurulmuştu. 

SİVAS KONGRESİ KARARLARI 

Halkın, sivil ve askeri idarecilerin Ali Galip Olayı sonra-

sında Temsil Heyeti’nin aldığı kararlara uyması sonu-

cunda Damat Ferit görevden alınmıştır. 

Nasıl Yorumlanır? 

Temsil Heyeti’nin bir şekilde İstanbul’da hükümet deği-

şikliğine etki etmesi heyetin ilk siyasi başarısı olarak 

değerlendirilebilir. 

Sivas Kongresi’nin Önemi 

* Ali Fuat Paşa Temsil Heyeti tarafından 

Batı Cephesi Komutanı olarak atanmıştır. 

Yorum: Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi 

Komutanı olarak atanması Temsil          

Heyeti’nin Yürütme yetkisini kullanarak 

hükümet gibi davrandığını gösterir. 

* Kongreye katılan delegelerin halk tara-

fından seçilmiş olması millet iradesinin işler 

hale geldiğini gösterir. 

*  Temsil Kurulu, iç ve dış politikada siyasi 

ve idari karar almak için tek yetkili organ 

haline getirildi. 

Ali Galip Olayının Etkileri Nasıl Olmuştur? 

 Ali Galip’in Mustafa Kemal’i tutuklama ve 

kongreyi dağıtma girişimlerinin başarısız 

olması sonucu Temsil Heyeti; 

 İstanbul ile tüm haberleşmelerin kesil-

mesi, 

 İstanbul’un Anadolu’ya atadığı komutan 

ve valilerin kabul edilmeyerek, geri 

gönderilmesi, 

 Yapılacak tüm çalışmalarda Sivas’a 

bağlı kalınması  

 Her türlü haberleşme ve danışma mer-

kezinin Sivas olduğu  

Kararlarını almıştır. 

   

NOT: İtilaf Devletleri ve Damat Ferit Sivas Kongre-

si’nin toplanmasını önlemek, Mustafa Kemal ve arka-

daşlarını tutuklamak için Elazığ Valisi Ali Galip’i gö-

revlendirmiştir. 

 Ancak, Mustafa Kemal’in bu girişimden  

 haberdar olması üzerine Ali Galip başarısız 

 olmuştur. 

AKLIMIZDA OLSUN 

 Sivas Kongresi kararlarını halka duyurmak, 

 Basın yoluyla Propaganda yapmak, 

 Halkı bilinçlendirmek, 

 Milli Mücadele’nin haklılığını duyurmak, 

İçin İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmıştır. 

 Sivas Kongresi 38 delegenin katılımıyla 4 

Eylül 1919 günü toplanmıştır. 

 Mustafa Kemal’in kongre başkanı olmasına 

karşı çıkan delegeler olsa da Mustafa Ke-

mal seçimlerde oyların çoğunluğunu alarak 

kongre başkanlığına seçilmiştir. 


