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CUMHUR VE CUMHURİYET
ERG‹N KÜLÜNK / ‹nﬂaat Mühendisi- ‹nanç Grup Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhuriyet yolunda bir foto¤raf;
...Kaz›m Karabekir Paﬂa, görevlendirmenin (1.Cihan harbinin neticesinde yap›lan Mondros antlaﬂmas›
ile) yap›lmas›ndan sonra 11 Nisan 1919'da 15. Kolordu
Komutanl›¤›'na atanmas›ndan dolay›, hem teﬂekkür,
hem de veda etmek için dönemin Sultan› Vahdeddin'in
huzuruna ç›kt›. Ard›ndan da ﬁiﬂli'de ki evinde Mustafa
Kemal Paﬂa'y› ziyarete gitti. Bu ziyaret s›ras›nda Karabekir Paﬂa, Anadolu'ya geçmek istemesinin sebebini ﬂu ﬂe-

“Bugünkü hükümetimizin, devlet teﬂkilat›m›-

kilde aç›klad›. "ﬁarkta Milli bir hükümet esas›n› haz›rla-

z›n do¤rudan do¤ruya milletin kendi kendine, kendi-

mak ve ordunun kuvvetini muhafaza ederek vahim sulh

li¤inden yapt›¤› bir devlet ve hükümet teﬂkilat›d›r ki

ﬂartlar› karﬂ›s›nda milli istiklâlimizi kurtarmak için mü-

onun ad› Cumhuriyettir. Art›k hükümet ile millet ara-

cadeleye giriﬂmek... Muhtelif namlar alt›nda oluﬂan te-

s›nda geçmiﬂteki ayr›l›k kalmam›ﬂt›r. Hükümet millet

ﬂekkülleri birleﬂtirmek medeni alemin nazar-i dikkatini

ve millet hükümettir.” (1925). Mustafa Kemal Paﬂa”

celbe çal›ﬂan erbâb-i hamiyetten istifade etmek ve gerekirse milli bir hükümet kurmak.

Do¤ru sözün yoruma, tevile, ilave aç›klamaya ihtiyac› yoktur.
29 Ekim 1923 ve 2009. Cumhuriyetin ilan›n›n
86. seneyi devriyesini idrak ediyoruz ve kutluyoruz.
Özelde yaklaﬂ›k bin sene, genelde ise yaklaﬂ›k beﬂ bin
senelik bir örgütlü yap›ya sahip Türk Milletinin devlet
gelene¤inin son halkas› olan TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹’
nin kuruluﬂunun 86. senesi.
Kökü mazide, dallar› atide olan devletimizin

Karabekir Paﬂa bu hususlarda Mustafa Kemal Paﬂan›n da onay›n› ald›ktan sonra Anadolu'da buluﬂmak
temennisi ile ﬁiﬂli'deki evden ayr›ld›. Bundan dolay›d›r
Mustafa Kemal Paﬂa, Samsun'a ç›kt›ktan hemen sonra
Erzurum'daki 15. Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir
Paﬂa ile temasa geçti. Mustafa Kemal Paﬂa'ya, 11 Haziran 1919'da ‹stanbul'a ça¤›r›lmas› ile ilgili bilgiyi de ilk
olarak Karabekir Paﬂa verdi.

“DEVLET EBED MÜDDET” (SONSUZA KADAR DEVLET)
felsefesi ile yaﬂamas› en büyük temennim acizane. Bizim

Ayn› tarihte Mustafa Kemal Paﬂan›n, Kâz›m Kara-

sahip oldu¤umuz ve dünya üzerinde çok az bir millete

bekir Paﬂaya gönderdi¤i mektupta ‹zmir'in iﬂgal edildi¤i

nasip olan uzun ömürlü devletlerden birinde yaﬂamak-

ve Manisa'n›n da iﬂgal tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u

tan mutluyum, mesudum ve bahtiyar›m. ﬁöyle dönüp ar-

bildirildikten sonra iﬂgalin protesto edilmesi istendi ve

kaya bakt›¤›m zaman bir elin, hadi iki elin parmaklar›
say›s›nca tarihi devletlerden birinde yaﬂ›yoruz. Bu da bu
topraklar üzerinde yaﬂayan bizlere, Türk Milletine çok
önemli tarihi mesuliyetler yüklemektedir.

"Zat-› alilerin bu fikirler etraf›nda hassas ve müessir bulunmalar› cihetle iﬂin hüsnü idare ve muvaffakiyetinden
acizlerinin (benim de) inanc›m tam mevcuttur" dendi.
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