Sunuş
Mustafa Kemal ATATÜRK, yaşamının her
döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma
sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini
zaman zaman yazmaya dönüştüren ATATÜRK,
yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda
kitaplar yazmıştır. Yazdıkları gerek güncelliği,
gerekse yol göstericiliği açısından bugün dahi
tartışmasız
gerçekleri
içermektedir.
Onun
günümüzden yaklaşık bir asır önce yazdığı bu
kitapların
hâlâ
geçerliliğini
koruması
ileri
görüşlülüğünün, akılcılığının ve askerî konulardaki
yeteneklerinin en iyi göstergelerinden biridir.
Mustafa Kemal, özellikle II. Meşrutiyet’in (23
Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve
çalışmasını
askerlik
mesleği
üzerine
yoğunlaştırmıştır. O, özellikle subayların değişen
koşullara uygun olarak mesleki bilgilerini artıracak
yayınların yapılmasını gerekli görüyordu. Bu
amaçla mesleğinin ilk yıllarından itibaren askerlikle
ilgili birikimlerini aşağıda isimleri belirtilen
kitaplarda toplamıştır.
a. Takımın Muhârebe Ta’limi
b. Cumalı Ordugâhı
c. Ta’biye Tatbîkat Seyâhati 1
d. Bölüğün Muhârebe Ta’limi
e. Zâbit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl
f. Ta’biye Mes’elesinin Halli ve Emirlerin
Sûret-i Tahrîrine Dâir Nasâyih
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Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak
nazari bilgilere önem verirken askerî tatbikat ve
manevraların, sadece katılanların istifadesinde
kalmasına onun gönlü razı olmamaktadır. Bu
nedenle o, bu tatbikat sırasında tuttuğu gözlem
notlarını ve komutanların yaptıkları tenkitlerini
yazmış ve bunları krokilerle destekleyerek küçük
birer broşür hâlinde yayımlamıştır. “Ta’biye
Tatbîkat Seyâhati” adlı eseri de bunlardan birisidir.
Mustafa
Kemal,
subayların
arazide
yetiştirilmesini amaçlayan, tatbikatın önemini
vurgulayan bu eserini, 1911’de 5’inci Kolordu
Harekât Şube Müdürü iken yazmıştır. Bu eserde,
karşılıklı olarak kırmızı ve mavi muharebe
birliklerinin Selanik - Kılkış arasında yaptığı
savunma
ve
taarruz
uygulamalarının
değerlendirilmesi yapılmıştır.
Bu eserinde, bir muharebeyi sevk ve idarede
belirli kuralların olmadığını vurgulaması yanında,
komutan olan kişinin nitelikleri üzerinde de
durmuştur. Bunlar ise: Birliğini barışta ve savaşta
eğitmek, yönetmek ve gözetmekteki üstün başarı,
elindeki kuvvetin eksikliğini giderecek düşünce
gücü ve astlarından her konuda üstünlüğü
sağlamaktır. Bunun yanında, kişisel cesaret,
başkalarının hareketini önceden seziş ve
harekâtını en uygun zamanda yapabilme yeteneği
olmalıdır. Ortak amacın gerçekleştirilebilmesi için
birliklerini başarılı bir şekilde yönetmeli, astları
üzerinde etkili olmalı ve otoritesini kurabilmelidir.
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Mustafa Kemal, bir işe karar vermeden önce
onu ince ayrıntılarına kadar düşünürdü. O, hiçbir
zaman gelişigüzel ve içgüdüye dayalı kararlar
vermemiştir. Onun hareketleri her zaman önceden
hesaplanmış ve planlanmıştır. O, stratejik ve taktik
kuralları kişisel deneyimleri ile birleştirip durum ve
koşullara göre uygulamasını en iyi şekilde
yapmıştır.
Bu eserde ayrıca bir komutanın başarılı
olabilmesi için bu kuralları sadece okumuş ve
öğrenmiş olmanın yeterli olmadığı, bunların
tatbikatının da önemi belirtilmiştir. Zira zafer ancak
tecrübe kazanmış komutanlar sayesinde elde
edilebilir.
Emir ve komuta yetkisi ve sorumluluklarını
taşıyan iyi bir komutanın görevi, başarıya ulaşmak
için birliklerini en iyi şekilde yönetmek ve astları
üzerinde etkili olmaktır. Bu sayede düzenli ve
disiplinli bir hâle getirilen ordu ile başarıya
ulaşılabilir.
Mustafa Kemal’in askerliğe dair yazmış
olduğu, yukarıda isimleri sıralanmış olan altı
eserinden ilk beşi; 1959 yılında Türkiye İş Bankası
tarafından Osmanlıcadan çevirisi yaptırılarak beş
bölüm hâlinde tek kitap olarak yayımlanmıştır.
Bu eserlerden birisi olan Ta’biye Tatbîkat
Seyâhati, 1995 yılında ATASE Başkanlığı Birinci
Askerî Tarih Kurulu tarafından “Taktik Tatbikat
Gezisi” adı altında, tek kitap hâlinde; birinci kısmı
günümüz Türkçesi, ikinci kısmı Osmanlıca çevirim
yazıları olarak yayımlanmıştır.
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Eserin ATASE ATEM Başkanlığı tarafından
hazırlanan bu baskısı “Taktik Tatbikat Gezisi 1” adı
altında,
günümüz
Türkçesi
ile
yayıma
hazırlanmıştır.
Bu baskıda daha önceki baskıdan farklı
olarak üç olan harita sayısına dördüncü harita
eklenmiştir. Tarihler Rumi takvimden miladi
takvime çevrilirken 13 günlük fark eklenmiştir.
Başkanlığımız, yapılan bu çalışma ile Ebedî
Başkomutan
Mustafa
Kemal
ATATÜRK’ün
askerlikle ilgili yazmış olduğu eserleri yaşayan
Türkçeye
çevirerek
okurlarına
sunmayı
amaçlamıştır.
Abdullah ATAY
Korgeneral
ATASE Başkanı
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