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Armas Genelgesi, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan, ulusal egemenliğe dayanan ilk kurucu belgedir. Armasian genelgesi Türk tarihinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. İşte genelgeye ilgi duyanamas... İlk olarak ulusal egemenlikten bahseden Amasa Genelgesi 22 Haziran 1919 gecesi Amasa'da basılmıştır. İlk kez ulusal egemenliğe dayalı bir yönetime
atıfta bulunan Aramian Genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın nedenini, amacını ve yöntemini tanımlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yeniden kullanılmayacak olan Armas Çevre Yolu'nun 100. Havza'dan mezun olduktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geçtiler. Milli mücadele için mücadele çabalarını sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbey, Refet-
Bile ve Ali Fuat Çebesa birlikte Armasya Genelgesi hazırladılar. Hazırlanan açıklama, Erzurum 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir tanıtıldı. Abdurrahman Rahmi Efendi, 22 Haziran 1919'da onayından sonra tüm komutanlara ve komutanlara telgraf lar verdi. Aransya Genelgesi ilk kez milli mücadelenin temel gerekçesini, amacını ve yöntemini belirtmiştir. Armas Genelgesi'nin
yayınlanması İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin tepkisine yol açtı. Özellikle İngilizler, İstanbul hükümetine Mustafa Kemal'i iade etmesi için baskıyı artırdı. Mustafa Kemal, İstanbul'a dönmemesi nedeniyle daha sonra görevinden alınacaktır. O dönemde İçişleri bakanı olan ve Milli Mücadele'de pek iyi olmayan Ali Kemal, Mustafa Kemal'in iyi bir asker olduğunu ancak İngiliz baskısı
sonucu görevinden alındığını bildiren bir genelge yayınladı. AMASYA GENELGESİ NE Temel İlkeler, Sayın Mustafa Kemal'in 21-22 Haziran 1919 gecesi Amass'ta yazdığı temel ilkelerdir. Bu, insanlarımızın yok olduğunu gösteriyor. Her türlü baskı ve kontrolden uzak bir ulusal heyetin bulunması önemlidir.- Bu, Anadolu'nun tüm ilişkilerinde en güvenli yer olan Siwas'da bir an önce
ulusal bir kongrenin bir an önce tolere edilebilmektedir.- Bu, her taraftan milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin bir an önce kurulmasını gerektirir. Bu konu ulusal gizlilik içinde tutulmalı ve temsilciler seyahatlerini kendilerini hayal etmeden yapmalıdır.- Kongre 10 Temmuz'da Erzurum'da doğu illeri adına yapılacaktır. O zamana kadar diğer illerden temsilcilerin Sivas'a gelmesi
halinde, Erzurum Kongresi üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere harekete geçecek. AMASYA GENELGE SONUÇLARI - T.C. İnkılap Dönemi - Kurtuluş Savaşı'nın nedeni, amacı ve yöntemi belirlenmiştir. İlk defa, ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedildi. - İstanbul hükümeti ilk kez yıkıldı. - Türk milleti hem İstanbul'a hem de işgal cihetlerine karşı savaşmaya
çağrıldı. - Padişah, halifelik, manda ve kurtarıcı olarak kabul edilen himaye fikri yerini milliyetçilik ve milliyetçilik anlayışına almıştır. Komitenin bir temsilcisinin (temsil) kurulduğu belirtilmiştir. - Mustafa Kemal'e Sultan 9. Ordu Müfettişliği yetkisini aştı ve tamim'i batı bölgelerinde yayınladı. - Amasa'da direniş ilkeleri ilk olarak yazılı ilke olarak yazılmalıdır. - Milletin bağımsızlığı bir kez
daha milletin oluşumunu güçlendirmiş, azim ve kararını koruyacaktır. Bu evrensel bir maddedir, çünkü ulusal egemenlik ilk kez söz konusudur. Aynı zamanda Avrupa devletlerinin sömürgelerinde ezilen halklar için bir örnektir. - Sivas'ta, yasal savunma topluluklarını birleştirmek için bir kongre toplanması kararlaştırıldı. -Ordudan ziyaret edilmemesi istendi ve Erzurum'a gelen
delegelerdoğrudan Sivas'a gelsin. - Kurtuluş savaşı resmen ilan edildi. Genelgenin orijinal metni. Aramice Genelgesi, Türkiye tarihinde önemli olan tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ulusal egemenliğin kurulmasına ilişkin ilk belgedir. Genelgenin hazırlanmasında ilk olarak ulusal egemenlikte bahsedilmiştir. Devrimin bu bildirgesi, İstanbul hükümetini göz
ardı ettiği için, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylüyor ve milletin kendi kararlılığını ve kararlılığını koruyacağını söylüyor. Makalenin yorumu, Türk kurtuluş savaşının amacının ve kontrolünün 9. Ordu müfettişi olarak imzaladı. Amas Genelgesi'ne göre Sivas'ta bir kongre yapılacak. Orijinalleri Mustafa Kemal tarafından 21-22 Haziran 1919 gecesi Amass'ta yardımcısı
Sevat Abbas Wei'ye yazılmıştır. Mustafa Kemal'in Sevath Abbas'a yazdığı temel ilkeler şunlardır: Ülkenin bütünlüğü milletin bağımsızlığında söz konusudur. İstanbul Hükümeti vaatlerini yerine getirmiyor. Halkımızı yok ediyor gibi gösteriyor. Milletin bağımsızlığı bir kez daha iradesi ve kararıyla milleti kurtaracaktır. Ulusal bir heyetin her türlü baskı ve kontrolden uzak olması, ülkedeki
durum ve koşulların uygulanması ve haklarının yüksek sesle ilan edilebisolması için esastır. Anadolu'nun her açıdan en güvenli yeri olan Siwas'da derhal ulusal kongre yapılması kararlaştırıldı. Bu nedenle, tüm illerin acılarından milletin güvenini kazanan üç temsilci, bir an önce yetişmeye doğru yola devam etmelidir. Bu konunun ulusal gizlilik içinde tutulması durumunda ve zorunda
kalacak bunu yapmak zorundalar. Kongre 23 Temmuz'da Erzurum'da doğu illeri adına yapılacak. O zamana kadar diğer illerden temsilcilerin Sivas'a gelmesi halinde, Erzurum Kongresi üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere harekete geçecek. Konuşmanın aynı bölümünde aslında bu projenin dört parçalı bir kreş olarak dikte edildiği söylenir. Bu taslak uyarınca
Amasaya'nın nihai beyanı kabul edilmiştir. Bu taslağın sonunda Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Albay Kazime'nin, askeri makamlara şifresi olan bir diğer Yaver Muzaffer-bey'in personelinin tebliğedilmesi üzerine çalışmadan sorumlu subay ve sivil yetkililere şifre veren ancak konuşmada adı açıklanmayan sivil bir subay olduğu ifade edildi. Bu diğer imzalar da belirtilen ilk
imzalardan sonra projedeki yerini aldı. Atatürk'ün konuşmasında, bu imzaların sahipleri isimlerini vermediler; Irak savaşını başlatan diğer komutanlar hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Paşa'ydı. Bildiri 15. Kolordu komutanı Kızılm Karabekir ve Cemal (Mersinli) Paşa da temsil edildi. Abdurrahman Rahmi Efendi, 22 Haziran 1919'da onayıncaya kadar, bildirgeyi batıdan
doğuya kadar tüm mülk şeflerine ve savaş lordlarına teslim etti. Amasi Genelgesi'nin sonuçları Amasi Genelgesi ile hazırlandı ve telgrafla tüm Türkiye'ye ulaştırıldı ve Türk Devrimi kışlasında devrimin evresi Amas Saraiduz başladı. Kurtuluş Savaşı'nın nedeni, amacı ve yöntemi tanımlanmıştır. İlk defa ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedildi. İstanbul hükümeti ilk kez yok
edildi. Türk halkı hem İstanbul'a hem de işgal cihetlerine karşı savaşmaya çağrıldı. Padişah, halifelik, bufalo ve kurtarıcı olarak kabul edilen himaye fikri yerini milliyetçilik ve milliyetçilik fikrine almıştır. Temsil Komitesi'nin (Temsil Kurulu) kurulduğu belirtilmiştir. Mustafa Kemal'e Sultan 9. Ordu Müfettişliği yetkisini aştı ve tamim'i batı bölgelerinde yayınladı. İlk defa Amas'ta direniş
ilkeleri yazılı prensipte yapılmıştır. Ulusun bağımsızlığı, bir kez daha milletin güvenini ve kararını kurtaracak olan oluşumu güçlendirdi. Bu evrensel bir maddedir, çünkü ulusal egemenlik ilk kez söz konusuolmuştur. Aynı zamanda Avrupa devletlerinin sömürgelerinde ezilen halklar için bir örnektir. Sivas'ta hukuk toplumlarını birleştirmek için bir kongre toplanması kararlaştırıldı. Ordu
görevden alınmadı ve Erzurum'a gelen delegeler doğrudan Sivas'a davet edildi. Kurtuluş Savaşı resmen ilan edildi. Kaynak: b Mumku, Ahmet (19). Türk devriminin temelleri ve gelişimi tarihe bakış. İstanbul: İstanbul: ISBN 975-10-0527-2. Bu, Tamimi'nin yayınlandığı gün Anadolu Devrimi'nin başlangıcının gerçek tarihidir. Birçok bilim adamı bu genelgeyi bir devrim ilanı olarak kabul
etmektedir. Tarihin anlamını incele: yıl (yardım) - b Konuşma, Sivas, Ankara'daki Genel Ulusal Kongre birimi, 1987 - Konuşma, Kararsız Rauf ve Refeth Beis'in bölünmesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Baskılı Odası, 1987 Vikikaynak'ta Ayamas'ta bulabileceğiniz 1987 Yabancı Bağlantılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi genel ağı (31 Aralık 2008'de eklendi.) . Aşağıda. amasya
genelgesinin tarihimizdeki onemi. amasya genelgesinin tarihi nedir. amasya genelgesinin türk tarihi açısından önemi. amasya genelgesinin tarihi önemi. amasya genelgesinin tarihi ve önemi. amasya genelgesinin yayınlanma tarihi. amasya genelgesinin yayınlanması tarihi
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