SUNUŞ
Mustafa Kemal ATATÜRK, tarihte hiçbir liderin sahip olmadığı kadar
büyük ileri görüşlülüğe sahip bir komutan ve devlet adamıdır. Büyük Önder
ATATÜRK’ün yaşamını, kazandığı savaşları, ortaya koyduğu ilkeleri, yapmış
olduğu devrimleri ve yazdığı eserleri inceleyenler, hemen her konuda çağın
ilerisinde bir dâhiyle karşılaşmaktadır.
ATATÜRK’ün yaşanan olaylardan ve mevcut gerçeklerden hareketle
dile getirdiği geleceğe dönük fikirler, onun olağanüstü ileri görüşlülüğünü
gözler önüne sermektedir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın nasıl
sonuçlanacağı konusundaki değerlendirmeleri, savaşlardaki sevk ve idaresi,
Türk milletini ordu-millet anlayışıyla bir araya getirerek işgalcilere karşı
başarılı olunacağına inandırması ve bu inancını büyük bir zaferle
taçlandırması, İkinci Dünya Savaşı’nın hangi tarihte başlayacağını ve nasıl
sonuçlanacağını Amerikalı General Mc Arthur’a söylemesi ile günümüz
dünyasına kadar uzanan millî birlik ve beraberliği tehdit edici unsurlara karşı
geliştirdiği çözüm önerileri, ATATÜRK’ün olağanüstü bir ileri görüşlülüğe
sahip olduğunu göstermiştir.
Yüce Önder, koşulların gerektirdiği durumlarda sorumluluğu üzerine
almak konusunda asla tereddüt etmemiş, olayların üzerine aklın ve mantığın
gerektirdiği doğrultuda cesaretle giderek sorunları çözmeyi bilmiştir. Bu öz
güveni sayesinde, ülkenin üzerine kara bulutların çöktüğü, herkesin
umutsuzluk içerisine düştüğü işgal yıllarında bile Yüce Önder ATATÜRK,
umutsuzluğa düşmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlatma cesaretini göstermiş;
üstün ileri görüşlülüğü sayesinde mutlak zaferi görmüştür.
Bir savaşı kazanmaktan daha zor olan şey, savaşı kazandıktan
sonraki dönemde barış için gerekli olan ortamı hazırlamaktır. ATATÜRK hiç
yılmadan bu işe girişmiş, barışı sağlayarak Cumhuriyet’i kurmuştur. Büyük
Önder sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla yetinmemiş, gerçekleştirdiği
inkılaplarla da halkını uygar dünyanın şerefli bir üyesi hâline getirmiştir. O,
Türk milletine öz güvenini yeniden kazandırmış ve milletinin hem bağımsızlık
hem de medeniyet yolunda önemli adımlar atmasını sağlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, ATATÜRK’ün fikirlerinin ışığında eğitim veren
kurumlarında yetişen insanları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, çağdaşlaşma
yolunda emin adımlarla yoluna devam edecek; Türk milleti, yüreğinde
taşıdığı sevgiyle büyük kurtarıcısı, eşsiz lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
manevi mirasına daima sahip çıkacaktır.
Her yıl 10 Kasım haftasında yayımladığımız “ATATÜRK Haftası
Armağanı” dergisinin, bu yıl 42’nci sayısı yayına hazırlanmıştır. Bu sayıda
yayımlanmak üzere gönderilen ve TSK personeli ile sivil akademisyenler
tarafından yazılan 154 makaleden 12 makale seçilmiş ve yayımlanması
uygun görülmüştür.

“ATATÜRK Haftası Armağanı” dergisi için hazırladıkları makalelerle
ATATÜRK’ün üstün şahsiyetini değişik yönleriyle ortaya koyarak bizleri bu
yönde aydınlatan makale yazarlarına ve yayında emeği geçen tüm
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.
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