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Mondros Mütarekesinden sonra Osmanlı topraklarının azınlık-
lar tarafından taksimi girişimleri başlatılmıştı. Bu paylaşma da Doğu
Anadolu bölgesinde Ermeni devleti kurulması için dünya kamuoyun-
da yoğun bir propaganda girişiminin başlatıldığı görülmektedir.
Bu çalışmalar karşısında Doğu Anadolu'da yaşayan ve savaş süresin-
ce Ermenilerin zülmuna uğrayan insanlar, tekrar aynı olayları yaşa-
manın verdiği korku ve çaresizlik içerisinde bir takım teşkilatlar kur-
maya başlamışlardı.

Doğu Anadolu'nun top-yekün savunması ve bütünlüğünün sağ-
lanması amacı ile İstanbul'da mütarekenin hemen arkasından "Vilâ-
yât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti" adıyla 2 Aralık 1918'de
bir cemiyet oluşturuldu. Cemiyetin başkanlığını Mahmut Nedim
Bey yürütmekte idi. Kurucu üyeler arasında, Beyrut eski valisi İsmail
Hakkı, Beyazıt meb'usu Şefik, Diyarbakır meb'usları Zühtü ve Fevzi,
Süleyman Nazif, Cavit ve Hoca Raif Efendi bulunuyordu.1 Doğu
Anadolu'da başlatılan propagandaların önüne geçebilmek amacı ile
oluşturulan cemiyet, işgal istanbul'unda fazla bir şey yapamadı.
Doğu Anadolu insanı ile de yeteri kadar bağlantı sağlayamayan ce-
miyet, daha etkili bir çalışma sağlamak, doğu illerinde şubeler
açabilmek için girişimlerde bulunmaya başladı. Erzurumda bir şube
açma yetkisi Cevat (Dursunsunoğlu')na verilmişti. Trabzon üzerin-
den Erzurum'a gelen Cevat Bey, kendisinden önce Albayrak Gaze-
zetesi sahibi Süleyman Necati Bey'in oluşturduğu gizli teşkilatla
temas kurarak, istanbul'da bulunan cemiyet merkezine bağlı bir şube
açma girişimine başladı. ,

1 Sarıhan, Zeki; Kurtuluş Savaş Günlüğü, Mondoros'tan Erzurum Kongresine Kadar
C.I, Ankara 1982. s. 51. Dursunoğlu, Cedvat; Mili, Mücadele Erzurum, Ankara 1946, s. 17.
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Vilûyât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Erzurum
Şubelinin Kurulması

Cevat Bey, Erzurum'a gelişinden itibaren yaptığı görüşmelerde
şehrin ileri gelenlerinin tasvibini alarak, 3 Mart 1919'da bir dilekçe
ile valiliğe başvuruda bulunarak, istanbul merkezine bağlı bir şube
açma teşebbüsünde bulundu. Valilik yapılan başvuruyu kabul ede-
rek, cemiyetin çalışmasına 10 Mart 1919'da izin verdi.

îlk toplantısını 6 Mart'ta gerçekleştiren cemiyete kurucu üye
olarak Hak kızâde Hacı Fehim, Hacı îsmailzâde müftü Sadık, Emekli
binbaşı Süleyman, Gümrük mütevellisi Kazım, Kunbetli Gençağa-
zâde Hüseyin Ayni, Hacı Recepzâde Hacı Hafız, Namık Efendizâde
Ahmet, Emekli Binbaşı Haydar, Kobalzâde Ahmet ,Dursun Beyzade
Cevat bulunmakta idi.2

Kurucu üyeler aralarında görev bölümü yaparak şube başkan-
lığına Hakkızâde Hacı Fehim Efendiyi, muhasipliğe Süleyman Bey'i,
katipliğe ise Cevat Bey'i getirdiler. Birkaç gün sonra kurucu heyet
üyelerinden Hacı ismail Efendizâde Tevfik Bey ve Kobalzâde Ah-
met. Bey'in ayrılmalaıı ile yerlerine Erzurum eski meb'usu Raif ve
Yavuluzâde Şükrü Beyler kurula alındılar. Cemiyet üyelerinin yaşlı
kimselerden oluşması, halkın itimadını kazanmak amacı ile düşünül-
müştü. Fakat yaşlı üyelerin çalışmaları yürütmede yetersiz kalmaları,
aktiviteyi yavaşlatmaya başlattı. .

Cemiyet, düşman propagandasını gözönünde bulundurarak, ilk
iş olarak Wilson ilkelerine dayanarak doğu illerinin nüfus, kültür,
tarih ve coğrafya olarak Türk olduğunu ileri süren bir beyanname
yayınladı.3 Şubenin yayın oraganı vazifesini üstlenen Albayrak Ga-
zetesi'de yayınladığı makale ve yazılarla Doğu Anadolu'nun Türk-
lüğü fikrini savurmaya başladı. Fakat cemiyetin genç üyelerinin ça-
balarına rağmen istenilen çalışmalar tam anlamı ile yapılamıyordu.

Uzun süre beyanname yayınlamaktan öte bir faaliyet göstere-
meyen Erzurum şubesi, Trabzon'da görevli jandarma binbaşısı
Küçük Kazım'ın Erzurum'a gelmesi ile yeni düzenlemeler yapılma-
ya başlandı. Bu amaçla vilayette, Doğu Anadolu'nun parçalanmaz

2 Sarıhan, Zeki; AGE, s. 164-164. Vilayette sunulan dilekçe, nizâmnâme ve vilaye-
tin verdiği cevap yazısı için bkz. Dursunoğlu, Cevat; AGE, s. 33-34, 143-146.

3 9 Mart 1919 tarihinde yayınlanan Erzurum şubesi beyannâmesi için bkz. Dursu-
noğlu, Cevat; AGE, s. 147-148.
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bütünlüğünü destekleyen memur ve aydınların katılımı ile bir top-
lantı düzenlendi. Toplantı sonunda cemiyetin çalışmalarını daha ak-
tif olarak yürütebilmesi için yeni bir yönetim kurulu oluşturuldu.
Şube başkanlığına Raif Efendi, katipliğe Dursunzâde Cevat, muha-
sipliğe emekli binbaşı Süleyman, üyeliklere ise Albayrak Gazetesi
sahibi Süleyman Necati, Namık Efendizâde Ahmet, Avukat Hüseyin
Avni, Hacı Recezâde Hacı Hafız, Kırbaş Fevzi, Eski evrak müdürü
Maksut, Avukat Mesut ve Baytar Nedim seçilmişlerdi.4

Cemiyet kendisini güçlendirmek amacıyla ordu komutam Şevki
Paşa nezdinde temasta bulunmuşsa da Paşa'nın rahatsız olması se-
bebiyle fazla bir yardımını elde edememişti. Cemiyete ordunun ger-
çek anlamda yardımları Kazım Karabekir'in 3 Mayıs 1919'da Er-
zurum'a gelmesinden sonra sağlandı.

Erzurum şubesi güç kazandıkça, çevre vilayetlerde de teşkilat-
lanma girişimini sağlamak için temaslar kurulmaya başlandı. Bir
taraftan Trabzon'da faaliyet gösteren "Muhafaza-ı Hukuk Cemiyeti"
ile ilişkilerini artıran Erzurum şubesi, diğer taraftan bütün Anadolu'
nun güvenliğinin tehdit edilmeye başlanması ile Doğu Anadolu ille-
rini içerisine alacak geniş bir teşkilat vücuda getirmek için çalışma-
larına hız verdi. Erzurum şubesi vasıtası ile diğer illerde bulunan ha-
tırı sayılır ileri gelen kişilere telgraflar çekilerek, yörelerinde teşkilat-
lar yapmaları için çaba harcamaları istenmeye başlanmıştı.

Kars'ın Ermeniler tarafından işgal edilerek imLhımanlara karşı
zülüm olaylarının başlaması ve bölgede Osmanlı ordusunun çekilir-
ken yönetim boşluğunu doldurmak için oluşturulan Türk Şura hükü-
metlerine ingilizler tarafından son verilmesi olayları karşısında, Doğu
Anadolu aydını tehlikeyi kapısında hissetmeye başlayarak, Erzurum'
da başlatılan teşkilatlanma girişimerme destek vermeye başlamıştır.

Erzurum Vilayet Kongresinin Toplanması

Kars'ın işgalinden sonra Erzurum'da bulunan cemiyet yönetici-
leri ve ordu mensupları Doğu Anadolu'nun bütünlüğünü sağlamak
için bütün doğu illerinin katılacağı bir kongre toplanmasını karar-
tırmışlardı.5 Vilâyât-ı Sarkiyye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Erzurum
şubesi toplanacak olan kongreye hazırlık için vilayet dahilinde bir

4 Goloğlu, Mahmut; Mili, Mücadele Tarihi, Erzurum Kongresi, Birinci kitap An-
kara 1968, s. 22. Dursunoğlu, Cevat; AGE, s. 39.

5 Karaber, Kazım; İstiklâl Harbimiz, Yüce Yayınlan, İstanbul 1990, s. 35-40.
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kongre tertiplenmesini kararlaştırdı. Cemiyet, il kongresine hazırlık
için şehir ileri gelenlerinin düşüncelerim öğrenmek amacıyla iki
özel toplantı tertipledi. İlki Eruzurum'da ileri gelen ulema, asker,
devlet memuru ve şehrin ileri gelenleri arasında yapıldı, ikinci top-
lantı ise halk ve esnafın bir araya gelmesi ile gerçekleşti. Bu toplan-
tılardan sonra cemiyet vilayet dahilinde kazalara kadar genişleme
kararı aldı. Ayrıca merkezdeki aydınları daha aktif hale getirmek
için bir "heyet-i faale" oluşturulmasına karar vererek, İstanbul mer-
kezinden farklı bir nizâmnâme oluşturdu. Böylece Erzurum şubesi,
İstanbul merkezinden bağımsız hale gelmişti. Nizâmnâmede yapılan
değişiklikle merkezde elli kişiden oluşan bir heyet oluşturularak, şehir
dört bölgeye ayrılmış, il ve kaza teşkilatları bu üyeler vasıtasıyla
kurulması kararlaştırılmıştı. Ayrıca bu toplantılarda il. kongresi ve
"Vilâyât-ı Şarkiyye" kongrelerinin toplanması kararları her kesim-
den halk tarafından benimsenmiştir.6

Vilâyet Kongresi Erzurum ve kazaları teşkilatlarından gelen 21
kişinin katılımı ile 17 Haziran 1919'da toplandı. Erzurum şube baş-
kanı Raif Efendi'nin açılış konuşmasından sonra Cevat Dursunoğlu
tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu'nun içerisinde bulunduğu
durumu anlatan bir raporun okunmasından sonra7 daha önceden
muhtemelen bir heyet tarafından hazırlanan 18 sayfalık bir raporun
görüşülmesine geçilmiştir.8 Söz konusu rapor Cevat Dursunoğlu tara-
fından gizli rapor olarak değerlendirilmektedir.

"Vilâyât-ı Şarkiyyede Yapılan Propagandalaı ve Hedefleri"
başlığını taşıyan rapor, Doğu Anadolu'da yapılan düşman propagan-
dalarının üç kaynaktan yardım gördüklerini ileri sürmektedir. Bu
kaynaklar; 1- Ermeni Propagandası, 2-Avrupahların telkinleri, 3- İk-
bâl peşinde koşan bazı kimselerin çalışmalarından oluşmakta olduğu
belirtilmektedir. . .

Bu propagandaların Doğu Anadolu'da Türklerle Kürtler ara-
sında ikilik yaratarak, Doğu Anadolu'nun bütünlüğünü ortadan kal-
dırdıktan sonra bölgede Ermeni devleti kurulmasına yönelik planlı
bir çalışmanın ürünü olduğu belirtilmektedir. Türklük-Kürtlük me-

6 Dursunoğlu, Cevat; AGE, s. 49-53.

7 Dursunoğlu, Cevat; AGE, s. 64. Sarıhan, Zeki; AGE, s. 328.

8 Söz konusu rapor, Bekir Sıtkı Baykal tarafından traskribe edilerek yayınlanmış-

tır. Bkz. Baykal, Bekir Sıtkı; Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, Türk İnkılâp Tarihi Ensti-

tüsü Yayınları, Ankara 1969, s. 52-42. A.Ü. TİTE Arşivinde bulunan Osmanlıca metninin

fotokopisi için bkz. ek.
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selesini tarihi kökenlerinden itibaren ilmi delillere dayanarak ince-
leyen rapor, Ermeniler tarafından ileri sürülen ayrılıkçı iddialara
cevap niteği taşımaktadır. Doğu Anadolu halkının tarih, dil ve din
olarak bütünlüğünü ortaya koyan rapor, bu iki unsurun birbirinden
ayrılmalarının mümkün olmadığını, ayrıldıkları andan itibaren de
tarih sahnesinden silinmeye mahkum olacaklarını belirtmektedir.

Doğu Anadolu'da gelişen olayların ve yapılan propagandaların
geniş bir değerlendirmesini yapan rapor, gelecek için bazı tavsiye-
lerde bulunmaktadır. Doğu Anadolu'nun bütünlüğünün devamı
için uyulman gerekli kuralları üç maddede toplayan rapora göre;

1- Bölgeden katiyen göç edilmemeli: Osmanlı Devletinin Bal-
kanlardan çekilirken halkın da ordu ile birlikte çekilmesinin tarihi-
miz açısından büvük bir hata olduğunu ileri süren rapor, aynı hata-
nın bir daha tekrarlanmasının Doğu Anadolu'yu Ermenilere terk et-
mek demek olacağını örneklerle anlatmaktadır.

2- Derhal ilmî, iktisadî ve dini teşkilat meydana getirmek:
Devletlerin ayakta kalabilmelerinin her alanda gösterecekleri faali-
yete bağlı olduğunu ileri süren rapor, top-yekün savunmanın da bu
alanlarda gösterilecek çalışmalara dayandığını kaydetmektedir.

3- Saldırılara karşı konma'ıdır: Vilâyât-ı Şarkiyyenin herhangi
bir yerine saldırı olursa derhal bütünlük içerisinde karşı konulması
ve bunun için silahlı teşkilatların oluşturulmaı tavsiye edilmektedir.

Vilayet Kongresi beş gün süren toplantı sonunda söz konusu ra-
por çerçevesinde kararlar aldı. Kongrenin aldığı kararlar; Bölgede
işbirliğinin sağlanması, kesin olarak bütün vatanın bütünlüğünü sağ-
layarak ondan katiyetle ayrılmama, Ermeni saldırılarına karşı silahlı

' teşkilat kurmak, her ne olursa olsun kesin olarak bölgeden göç etme-
mek ve millî şuurun kökleşmesi ve gelişmesini sağlayacak eğitim ku-
rumlarının açılarak eğitimin sürdürülmesi şeklinde özetlen ebilinir.
Kongre sonunda yapılan seçimleıle bir heyet-i idare oluşturularak
alman kararların uygulanması işini yürütmekle görevlendirildi. Bu
heyet, Erzurum Kongresinin tertiplenmesinde önemli bir görev üst-
lenmiştir.9

Erzurum Vilayet Kongresinde Alınan Kararların Erzu-
rum Kongresine Etkileri

Doğu Anadolu illeri ve Doğu Karadeniz illeri "temsilcilerinin
katılımı ile 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde Erzurumda top-

9 Dursunoğlu, Cevat; AGE, s. 155-157.
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lanan ve Millî Mücadele tarihimizde "Erzurum Kongresi" adıyla
anılan kongrenin toplanmasında ve alman kararlarda Mustafa Kemal'-
in büyük bir etkisi olduğu kuşkusuzdur. Samsun'a çıkışından itibaren
her türlü millî hareketi destekleyen Mustafa Kemal, Erzurum'da fali-
yet gösteren millî teşkilatlanmanın destekleyicisi ve yol göstericisi ola-
rak önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal ve Millî Mücadele tari-
himiz için dönüm noktası olan Erzurum Kongresi, düzenleyen ve ka-
tılan delegeler açısından da önemlidir. .

Özellikle Erzurum merkezinde kongrenin düzenlenmesi kararını
uygulayan Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Erzurum
şubesinin göstermiş olduğu başarı takdire şayandır. Erzurum Kong-
resinin düzenlenmesinde ordu komutanları kadar olmasa da sivil
toplum açısından önemli bir yer tutan Erzurum şubesinin çalışmaları,
önemli ölçüde kongreyi de etkilemiştir.

Kongre kararlarına bakıldığında 17 Haziran'da toplanan Erzu-
rum Vilayet Kongresi kararlarının izlerini bulmak mümkündür.10

Erzurum Kongresinin açılışından itibaren kongreye Erzurum'u
temsilen katılan delegeler arasında fikir birliğinin olması, Mustafa
Kemal ve Rauf Bey'in kongreye katılımının sağlanması için Erzurum-
lu delegelerin gösterdikleri fedakarlıkların arkasında, Erzurum teşki-
latının top-yekün hareket ve fikir birliğinin önemli katkıları bulun-
maktadır.

Kongre sırasında Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk Cemiye-
tinin yeni nizâmnâmesinin hazırlanmasında fikir birliği gösteren
Erzurum delgelerı, kongre süresince Mustafa Kemal'in desteklenme-
sinde de önemli roller üstlenmişlerdir.

Erzurum Vilayet Kongresi vilayette teşkilatlanmayı sağlamanın
yanında üyeler arasında fikir birliğinin sağlanması bakımından da
önemlidir. Vilayet kongresinde tartışılan konular ve alman kararlar
Erzuıum Kongresinde de tartışılarak, kongrenin aldığı kararlar da
etkili olmuştur. Özellikle kongre kararlan arasında yer alan vatanın
parçalanmaz bir bütün olduğu, her türlü işgale karşı milletin top-
yekün karşı koyacağı ve azınlıklara siyasi ve sosyal imtiyazlar verile-
meyeceği gibi genel konunularda vilayet kongresi kararlan ile Erzu-

10 Dursunoğlu, Cevat; AGE, s. 160-170. Kansu, Mazhar Müfit; Erzurum'dan Ölümüne
Kadar Atatürk'le Beraber, C.I, TTK. Basımevi, Ankara 1988, s. 113-125. Atatürk, Kemal;
Nutuk, C.I, MEB. Basımevi, 13. baskı, İstanbul 1973, s. 64-66.
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rum Kongresi kararları bütünlük teşkil etmektedir. Yine Erzurum
Kongresinde Doğu Anadolu'nun bütünlüğü konusunda alınan ka-
rarlarla Erzurum Vilayet Kongresi kararlarının aynı paralelde ol-
dukları görülmektedir. •••-.: ; •

Erzurum Vilayet Kongresi, toplanışı ve aldığı kararlarla Erzu-
rum Kongresinin temelini oluşturması bakımından önemli bir yere
sahiptir. Tarihi açıdan önemli başka bir nokta ise Anadolu'nun her
tarafında başlayan millî teşkilatlanma, Erzurum Kongresi ile hem
millî birliğin sağlanmasında önemli bir adım atmış, hemde aldığı
kararlan uygulayacak bir lider kazanmıştır.
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17 Haziran 1919 tarihinde toplanan Erzurum Vilayet Kongre-
sine sunulan "Vilâyât-ı Şarkiyyede Yapılan Propagandalar ve He-
defleri" konulu raporun sureti.
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