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aralarýnda iliþki bulunmayan nesneler için
kullanýlan isimlere mütebâyin denir. Meselâ Arapça’da sarhoþluk veren sývýyý ifade eden “hamr, râh, ukar” lafýzlarý müterâdif, mahiyetleri ve tanýmlarý tamamen
farklý olan nesneler için kullanýlan at, gümüþ, elbise, fincan gibi isimler mütebâyin
lafýzlardýr. Bu sonuncu türden lafýzlara
“mütezâyil” adý da verilir. Tevâtu’ lafýzlarý
kanýtlama, tartýþma (cedel), hitabet ve þiirde kullanýldýðý halde teþkîk ve müterâdiflerinin kanýtlama ve hitabette kullanýlmasýnýn zihin karýþýklýðýna yol açacaðý belirtilir
(Gazzâlî, s. 52-53).
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II. Meþrutiyet döneminde
1913-1918 yýllarý arasýnda
faaliyet gösteren
istihbarat ve propaganda teþkilâtý.
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23 Temmuz 1908 inkýlâbý sonrasýnda
mevcut istihbarat birimleri ve hafiyelik
teþkilâtýna gösterilen tepkiler bu kurumlarýn neredeyse tamamen tasfiyesine yol
açmýþtýr. Bunun yaný sýra II. Abdülhamid
döneminde benimsenen panislâmizm siyasetinin yürütülmesinde kullanýlan deðiþik mekanizmalar, gerek bu alanda görevlendirilen kiþilerin devre dýþý kalmasý gerekse yeni siyasetler oluþturulmasý yolundaki beklentiler sebebiyle iþlevsiz kalmýþtýr. Siyasette yeni bir güç merkezi halinde
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ortaya çýkan Osmanlý Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti kendi istihbarat birimlerine ve fedai teþkilâtýna yarý resmî bir karakter kazandýrarak bu boþluðu doldurmaya çalýþmýþ, bu sebeple II. Meþrutiyet döneminin
ilk yýllarýnda ciddi bir yetki çatýþmasý meydana gelmiþtir. Aslýnda Osmanlý Terakkî ve
Ýttihat Cemiyeti’nin (cemiyet 1908 ihtilâlinin ilk günlerine kadar bu adý kullanýr)
1908 öncesindeki muhaberatýna bakýldýðýnda, özellikle Batý devletlerinin idaresi
altýna girmiþ müslüman topluluklarla Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk kavimleriyle irtibat konusunda II. Abdülhamid’in izlediði siyasetten temelde farklýlýk göstermeyen düþüncelerin örgüt tarafýndan benimsendiði görülür. Nitekim Terakkî ve Ýttihat Cemiyeti reisleri 1906 yýlýnda Uhuvvet-i Ýslâmiyye Cemiyeti adý altýnda Paris
merkezli bir teþkilâtý örgütlemiþ, Âzerî ve
Tatar aydýnlarý ve siyasî cemiyetleriyle iliþkiler kurmuþtur.
1908 sonrasýnda kendi teþkilâtýný tedrîcen devlet istihbaratý haline getiren Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti ayný þekilde dünya müslümanlarý, Kafkasya ve Orta Asya
Türkleri’yle münasebetleri düzene sokma
alanýnda kurumsal düzenlemeler yapmýþtýr. Balkan savaþlarýnýn ardýndan bu topluluklara Rumeli’nin kaybedilen topraklarýndaki müslümanlar da katýlmýþtýr. Bunun yaný sýra Trablusgarp’ýn Ýtalyanlar tarafýndan iþgali, Asîr’de Seyyid Muhammed
el-Ýdrîsî, Yemen’in Cibâl bölgesinde Ýmam
Yahyâ Hamîdüddin ve Arabistan yarýmadasýnýn deðiþik bölgelerinde yerel liderlerin nüfuz alanlarýný geniþletmeleri Arap
liderleriyle iliþkinin niteliðini deðiþtirmiþtir. Teþkîlât-ý Mahsûsa’nýn Veteriner Miralay Râsim Bey’in telkiniyle gayri resmî olarak Eþref Sencer (Kuþçubaþý) tarafýndan
1898’de kurulduðu ve 1910’da Sultan Reþad’ýn onayý ile resmiyet kazandýðýna dair
kayýtlarýn geçerliliði tartýþmalýdýr. Mevcut
belgelerden 17 Teþrînisâni 1329 (30 Kasým
1913) tarihinde Harbiye Nezâreti bünyesinde Umûr-i Þarkýyye Þubesi veya Teþkîlât-ý Mahsûsa diye adlandýrýlacak bir teþkilâtlanmaya gidilmesinin kararlaþtýrýldýðý
anlaþýlmaktadýr. Fakat ayný belgeler, asýl
örgütlenme ve faaliyetin 1914 yýlýnda bilhassa I. Dünya Savaþý’nýn baþlamasýndan
sonra gerçekleþtirildiðini ortaya koymaktadýr. Nitekim savaþýn ardýndan teþkilâtýn
faaliyetlerinin soruþturulmasý amacýyla belgeleri talep edildiðinde müdürlüðün Baþkumandanlýk Vekâleti’ne baðlý þekilde kurulup ilga edildiði vurgulanmýþtýr (BA-HR.
SYS 2461/31-4.12.1918). Teþkilâtlanmanýn,

Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti içinde Enver
Bey (Paþa) liderliðindeki askerî aðýrlýklý kanadýn güçlendiði bir dönemde yapýlmasýnýn bir neticesi olarak örgütlenme de askerî karakter kazanmýþ ve Enver Bey’in denetimi altýnda gerçekleþtirilmiþtir. Enver
Bey ile 1905 sonundan itibaren cemiyeti
örgütleyen Dr. Nâzým ve Dr. Bahâeddin
Þâkir beylerin Teþkîlât-ý Mahsûsa içindeki
konumlarý ve örgütün ideolojisinin þekillenmesindeki rolleri bu durumu açýkça ortaya koymaktadýr. Enver Paþa’nýn Bingazi’de Alman propagandasý tarafýndan dikkat çekici bir askerî ve sivil örgütlenme
modeli diye nitelenen düzenlemeleri (Enver Pascha, Um Tripolis, s. 7 vd.), Dr. Bahâeddin ile Dr. Nâzým beyler tarafýndan
idare edilen Terakkî ve Ýttihat Cemiyeti
muhaberatýnda dünya müslümanlarý, Kafkasya ve Orta Asya’daki Türkler’e yönelik
olarak dile getirilen görüþler (Osmanlý Ýttihat ve Terakkî Cemiyetinin 1906-1907 Senelerine Ait Muhaberatýnýn Kopya Defteri,

s. 119-123, 180-181) ve La Fraternité Musulmane-Uhuvvet-i Ýslâmiyye Cemiyeti’nin belirtilen amaçlarýyla (Archives nationales [Paris], Fonds Emile Corra, 17/AS/
23/dr2; Þûrâ-yý Ümmet, sy. 122 [1907], s.
4) Teþkîlât-ý Mahsûsa ideoloji ve uygulamalarý arasýnda çarpýcý benzerlikler bulmak mümkündür. Teþkîlât-ý Mahsûsa
baþkanlýðýna getirilen Süleyman Askerî
Bey, hem Bingazi’de hem Garbî Trakya’da direniþte ve geçici yönetimler kurulmasýnda (1913) önemli görevler almýþ bir
Osmanlý zâbitidir. Teþkîlât-ý Mahsûsa örgütlenmesinin, Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti tarafýndan 1911 sonrasýnda planlanarak icra edilen eylemlerin devlet mekanizmasý içinde tek merkezden ve daha geniþ ölçekte uygulanmasý amacýyla gerçekleþtirildiðini belirtmek gerekir. Trablus ve
Balkan savaþlarýnýn yol açtýðý sorunlar, I.
Dünya Savaþý’nýn çýkýþýyla birlikte çatýþmaya Osmanlý Devleti’nin dahil olmasý, bu tür
bir istihbaratýn ve gayri nizamî harp teþkilâtýnýn eylem alaný ve hacminin fazlasýyla geniþlemesine sebep olmuþtur. Yeni örgütte Süleyman Askerî, Yâkub Cemil ve
Âtýf (Kamçýl) gibi Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin önde gelen fedai liderleri görev almýþtýr. Süleyman Askerî Bey’in 1914 sonunda Irak’ta görevlendirilmesinin ardýndan Ali Baþhampa reisliðe getirilmiþ, onun
31 Ekim 1918 tarihinde vefatýndan sonra
Hüsamettin (Ertürk) son baþkan olarak çalýþmýþtýr.

Teþkîlât-ý Mahsûsa örgütlenmesine dair
ulaþýlabilen belgelerden örgütün Mýsýr, Tu-
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nus, Orta Asya’nýn deðiþik bölgeleri, Hindistan, Afganistan, Balkan devletleri arasýnda paylaþýlan eski Rumeli vilâyetleri, Vilâyât-ý Þarkýyye, Kafkasya, Kýrým gibi bölgelerle ilgilenen masalarý ve deðiþik dillerde istihbarat toplayarak propaganda yapan birimlerinin bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Teþkilât, I. Dünya Savaþý’nda belgelerde dârülharp diye atýfta bulunulan Kafkasya, Suriye, Asîr gibi savaþ alanlarýna deðiþik ölçeklerde (çete, müfreze, tabur, alay)
faaliyet gösteren yarý askerî yapýlanmalarýn gönderilmesini saðlamýþ; Mýsýr, Sudan,
Trablusgarp bölgelerinde operasyonlar yapmaya çalýþmýþtýr. Ayrýca Ermeni tehcirinde aktif rol almýþ, Dr. Bahâeddin Þâkir Bey
örgütün Vilâyât-ý Þarkýyye reisi sýfatýyla bunun uygulayýcýlarýndan biri olmuþtur. Teþkîlât-ý Mahsûsa’nýn örgütlediði gayri nizamî birimleri, faaliyet ve operasyonlarý Osmanlý ordusundaki emir-komuta düzeninde ciddi sorunlara yol açmýþ ve düzenli birlik komutanlarý tarafýndan eleþtirilmiþtir.
Harbiye Nezâreti içerisinde bulunan Teþkîlât-ý Mahsûsa, bir diðer istihbarat birimi þeklinde faaliyet gösteren Dahiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdüriyeti ile
irtibatý sürdürmüþ, vilâyetlerdeki mülkî idarecilerle deðiþik konularda iþ birliði yapmýþtýr. Belgeler, teþkilâtýn özellikle savaþ
döneminde fazlasýyla artan masraflarýnýn
Harbiye Nezâreti yanýnda diðer nezâretler, vilâyetlerin örtülü ödenek bütçeleriyle
Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti gibi kuruluþlar
tarafýndan karþýlandýðýný, ayrýca gönüllü
müfrezelerin oluþturulmasý alanýnda iâneler toplandýðýný ortaya koymaktadýr (BADH.ÞFR. 497-52/1.11.1331). Ancak teþkilât görevlileri aslî raporlarýný örgütlendikleri nezâret birimlerine sunmuþtur. Teþkîlât-ý Mahsûsa liderlerinin Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti ileri gelenlerinden oluþmasý iki
kurum arasýndaki iliþkinin tanýmlanmasýný
güçleþtirmektedir. Hukuken Teþkîlât-ý Mahsûsa devlet örgütlenmesi içinde yer alan
bir kurum olmakla birlikte Ýttihat ve Terakkî’nin baskýcý tek parti uygulamalarýyla
devlet bürokrasisine hâkim olmasý ve mensuplarýný önemli mevkilere yerleþtirmesi
sebebiyle bu cemiyetin bir yan kuruluþu
gibi mütalaa edilmiþtir. Bu husus, Ýttihat
ve Terakkî reislerinin 1918 sonrasýndaki
sorgulama ve muhakemelerinde dile getirilmiþ, ancak ülkede kalan Ýttihatçý liderler bu iddiayý kesinlikle reddedip cemiyetle Teþkîlât-ý Mahsûsa arasýnda organik bir
bað bulunmadýðýný, cemiyet yerel þube örgütlerinin kanunlar çerçevesinde faaliyet
gösteren teþkilâta yalnýzca gönüllü temi-

ni konusunda yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný savunmuþtur.
Teþkîlât-ý Mahsûsa’nýn gayri nizamî birimler örgütlerken keyfî davranýþlar içine
girdiði, bu alanda teþkilât görevlilerinin
hukukî sýnýrlarý zorladýklarý belgelerden anlaþýlmaktadýr. Çoðunluðu 1914 yýlý Þubatýnda Takvîm-i Vekåyi‘de neþredilen, Dârülharbe Gidecek Olan Eþhas Hakkýndaki
Takibat ve Mücâzâtýn Teciline Dair Kanûn-ý
Muvakkat’a dayanarak silâh altýna alýnan
kiþilerden oluþturulan çeteler ve diðer birimler kýsa süreli bir eðitimin ardýndan cephelere ve cephe gerisine gönderilmiþ, teþkilât mensubu zâbitlerin kumandasý altýnda çalýþmýþtýr. Ayrýca mahkûm ve gönüllülerden kurulan, bazý bölgelerde aþiret mensuplarýndan oluþturulan (BA-DH.ÞFR. 44531/8.10.1330), Osmanlý tebaasý dýþýnda diðer ülke vatandaþlarýnýn da görevlendirildiði (BA-DH.EUM.2.Þb. 15-64/6 N 1335;
DH.Ý.UM. 29-1-43/1 Ca 1333) birimler mevcut askerî birliklere göre çok daha gevþek
bir disiplin içerisinde hareket etmiþ; eþkýyalýk, hýrsýzlýk ve esnafa para ödememe
gibi pek çok þikâyete yol açmýþtýr (BA-DH.
ÞFR. 464-34/3.2.1330; 475-35/30.5.1331;
505-82/3.11.1331; 547-85/10.5.1333; Ý.HB
179-1334-S-093/25.S.1334).
I. Dünya Savaþý’nýn Osmanlý yenilgisiyle
sonuçlanmasý eleman temini, operasyon
ve mensuplarýnýn eylemleri ciddi tartýþmalara yol açan ve uygulamada bürokratik
denetim dýþýnda kalan teþkilâtýn laðvýna yol
açmýþtýr. Teþkilât liderlerinden Hüsamettin Bey (Ertürk) hâtýratýnda Enver Paþa’nýn kendisine, laðvedilme kararýna raðmen
teþkilâtýn faaliyetlerini sürdürmesi konusunda yeni sadrazam Ahmed Ýzzet Paþa
ile fikir birliðine varýldýðýný söyleyerek bu
yönde tâlimat verdiðini nakletmektedir. Bu
ifade, Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin savaþýn maðlûbiyetle neticeleneceðinin anlaþýlmasýndan sonra ülkede direniþ örgütlenmesinin yapýlandýrýlmasý konusunda gösterdiði çabalara uygunluk göstermektedir. Teþkilâtýn bu faaliyet döneminde direniþ, Millî Mücadele’nin baþlatýlmasý ve sürdürülmesinde istihbarat, lojistik ve operasyonlarla ilgili destek saðladýðý deðiþik
kaynaklar tarafýndan belirtilmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
BA, DH.EUM.2.Þb. 5-90/28 Ca 1333; DH.
KMS. 35-22/7 M 1334; DH.ÞFR. 55A-222/23 N
1333; 75-71/14 C 1335; Archives nationales (Paris), Fonds Emile Corra, 17/AS/23/dr2; Osmanlý
Ýttihat ve Terakki Cemiyetinin 1906-1907 Senelerine Ait Muhaberatýnýn Kopya Defteri, Ýstanbul
Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, nr. O.30, s. 23, 119123, 180-181; Enver Pascha um Tripolis (trc. F.
Perzynski), München 1918, tür.yer.; Hüsamettin
Ertürk, Ýki Devrin Perde Arkasý (nþr. Samih Na-

fiz Tansu), Ýstanbul 1957; Galip Vardar, Ýttihat ve
Terakki Ýçinde Dönenler (haz. Samih Nafiz Tansu), Ýstanbul 1960, tür.yer.; Tarýk Zafer Tunaya,
Türkiye’de Siyasal Partiler, Ýstanbul 1989, III, 275292; Philip H. Stoddard, Teþkilât-ý Mahsusa (trc.
Tansel Demirel), Ýstanbul 1993; Arif Cemil, I. Dünya Savaþý’nda Teþkilât-ý Mahsusa, Ýstanbul 1997;
Vahdet Keleþyýlmaz, Teþkilât-ý Mahsûsa’nýn Hindistan Misyonu: 1914-1918, Ankara 1999; Mustafa Balcýoðlu, Teþkilât-ý Mahsusa’dan Cumhuriyete, Ýstanbul 2001; Atilla Çeliktepe, Teþkilât-ý
Mahsusa’nýn Siyasi Misyonu, Ýstanbul 2003; Polat Safi, The Ottoman Special Organization-Teþkilat-ý Mahsusa: A Historical Assessment with
Particular Reference to its Operations against
British Occupied Egypt, 1914-1916 (yüksek lisans tezi, 2006), Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Nurettin Þimþek, Teþkilât-ý Mahsusa’nýn Reisi Süleyman Askerî Bey: Hayatý, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Ýstanbul 2008; Ýhsan
Aksoley, Teþkilât-ý Mahsusa’dan Kuvâ-yý Milliye’ye, Ýstanbul 2009, s. 15-77; “Uhuvvet-i Ýslâmiyye Cemiyeti”, Þûrâ-yý Ümmet, sy. 122, Ýstanbul 1907, s. 4; Hamit Pehlivanlý, “Teþkilât-ý Mahsusa Türk Modern Ýstihbaratçýlýðýnýn Baþlangýcý
mý?”, Yeni Türkiye, VI/31, Ankara 2000, s. 512521.

ÿM. Þükrü Hanioðlu

–

TEÞMÎTÜ’l-ÂTIS
( g*% !&אR )

—

Aksýranýn
“elhamdülillâh” demesi halinde
ona “yerhamükellah” þeklinde
dua etme anlamýnda terim
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Kasidede
asýl vezin ve kafiye sisteminin yaný sýra
baþka vezin ve kafiyelere de yer vermek
anlamýnda bedî‘ terimi.
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Sözlükte “ev yola açýk olmak, sokak üzerinde bulunmak” anlamýndaki þer‘ kökünden türeyen teþrî‘ “evi yol üzerinde kurmak, kapýsýný yola doðru açmak” demektir (Lisânü’l-£Arab, “þr.” md.; Kåmus Tercümesi, “þr.” md.). Bedîî sanatlardan olan
teþrî‘, “kasidenin asýl vezin ve kafiye sistemi yanýnda beyitlerin ortasýnda baþka bir
vezin veya vezinlere uygun düþecek þekilde iki veya daha çok kafiye düzeninin oluþturulmasý” þeklinde tanýmlanýr. Bu suretle kasidenin hem lafzî âhengi hem de anlam güzelliði arttýrýlmýþ olur ve kaside her
kafiye düzenine göre müstakil þiir olma niteliðini korur. Teþrî‘ kök anlamýyla iliþkilendirilerek ana yola tâli bir yol ilâve etmeye
benzetilmiþtir. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr ve Ýbn
Hicce’ye göre teþrî‘ anlam eksenli olmaktan ziyade görsel içerikli bir sanattýr ve te569

