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ni konusunda yardýmcý olmaya çalýþtýklarý-
ný savunmuþtur.

Teþkîlât-ý Mahsûsa’nýn gayri nizamî bi-
rimler örgütlerken keyfî davranýþlar içine
girdiði, bu alanda teþkilât görevlilerinin
hukukî sýnýrlarý zorladýklarý belgelerden an-
laþýlmaktadýr. Çoðunluðu 1914 yýlý Þuba-
týnda Takvîm-i Vekåyi‘de neþredilen, Dâ-
rülharbe Gidecek Olan Eþhas Hakkýndaki
Takibat ve Mücâzâtýn Teciline Dair Kanûn-ý
Muvakkat’a dayanarak silâh altýna alýnan
kiþilerden oluþturulan çeteler ve diðer bi-
rimler kýsa süreli bir eðitimin ardýndan cep-
helere ve cephe gerisine gönderilmiþ, teþ-
kilât mensubu zâbitlerin kumandasý altýn-
da çalýþmýþtýr. Ayrýca mahkûm ve gönüllü-
lerden kurulan, bazý bölgelerde aþiret men-
suplarýndan oluþturulan (BA-DH.ÞFR. 445-
31/8.10.1330), Osmanlý tebaasý dýþýnda di-
ðer ülke vatandaþlarýnýn da görevlendiril-
diði (BA-DH.EUM.2.Þb. 15-64/6 N 1335;
DH.Ý.UM. 29-1-43/1 Ca 1333) birimler mev-
cut askerî birliklere göre çok daha gevþek
bir disiplin içerisinde hareket etmiþ; eþký-
yalýk, 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 tartýþma-
lara yol açan ve uygulamada bürokratik
denetim dýþýnda kalan teþkilâtýn laðvýna yol
açmýþtýr. Teþkilât liderlerinden Hüsamet-
tin Bey (Ertürk) hâtýratýnda Enver Paþa’-
nýn kendisine, laðvedilme kararýna raðmen
teþkilâtýn faaliyetlerini sürdürmesi konu-
sunda yeni sadrazam Ahmed Ýzzet Paþa
ile fikir birliðine varýldýðýný söyleyerek bu
yönde tâlimat verdiðini nakletmektedir. Bu
ifade, Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin sa-
vaþýn maðlûbiyetle neticeleneceðinin anla-
þýlmasýndan sonra ülkede direniþ örgütlen-
mesinin yapýlandýrýlmasý konusunda gös-
terdiði çabalara uygunluk göstermekte-
dir. Teþkilâtýn bu faaliyet döneminde dire-
niþ, Millî Mücadele’nin baþlatýlmasý ve sür-
dürülmesinde istihbarat, lojistik ve ope-
rasyonlarla ilgili destek saðladýðý deðiþik
kaynaklar tarafýndan belirtilmektedir.
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Aksýranýn
“elhamdülillâh” demesi halinde
ona “yerhamükellah” þeklinde

dua etme anlamýnda terim
(bk. AKSIRMA).
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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 üze-
rinde bulunmak” anlamýndaki þer‘ kökün-
den türeyen teþrî‘ “evi yol üzerinde kur-
mak, kapýsýný yola doðru açmak” demek-
tir (Lisânü’l-£Arab, “þr.” md.; Kåmus Ter-
cümesi, “þr.” md.). Bedîî sanatlardan olan
teþrî‘, “kasidenin asýl vezin ve kafiye siste-
mi yanýnda beyitlerin ortasýnda baþka bir
vezin veya vezinlere uygun düþecek þekil-
de iki veya daha çok kafiye düzeninin oluþ-
turulmasý” þeklinde tanýmlanýr. Bu suret-
le kasidenin hem lafzî âhengi hem de an-
lam güzelliði arttýrýlmýþ olur ve kaside her
kafiye düzenine göre müstakil þiir olma ni-
teliðini korur. Teþrî‘ kök anlamýyla iliþkilen-
dirilerek ana yola tâli bir yol ilâve etmeye
benzetilmiþtir. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr ve Ýbn
Hicce’ye göre teþrî‘ anlam eksenli olmak-
tan ziyade görsel içerikli bir sanattýr ve te-

nus, Orta Asya’nýn deðiþik bölgeleri, Hin-
distan, Afganistan, Balkan devletleri ara-
sýnda paylaþýlan eski Rumeli vilâyetleri, Vi-
lâyât-ý Þarkýyye, Kafkasya, Kýrým gibi böl-
gelerle ilgilenen masalarý ve deðiþik diller-
de istihbarat toplayarak propaganda ya-
pan birimlerinin bulunduðu anlaþýlmakta-
dýr. Teþkilât, I. Dünya Savaþý’nda belgeler-
de dârülharp diye atýfta bulunulan Kafkas-
ya, Suriye, Asîr gibi savaþ alanlarýna deði-
þik ölçeklerde (çete, müfreze, tabur, alay)
faaliyet gösteren yarý askerî yapýlanmala-
rýn gönderilmesini saðlamýþ; Mýsýr, Sudan,
Trablusgarp bölgelerinde operasyonlar yap-
maya çalýþmýþtýr. Ayrýca Ermeni tehcirin-
de aktif rol almýþ, Dr. Bahâeddin Þâkir Bey
örgütün Vilâyât-ý Þarkýyye reisi sýfatýyla bu-
nun uygulayýcýlarýndan biri olmuþtur. Teþ-
kîlât-ý Mahsûsa’nýn örgütlediði gayri niza-
mî birimleri, faaliyet ve operasyonlarý Os-
manlý ordusundaki emir-komuta düzenin-
de ciddi sorunlara yol açmýþ ve düzenli bir-
lik komutanlarý tarafýndan eleþtirilmiþtir.

Harbiye Nezâreti içerisinde bulunan Teþ-
kîlât-ý Mahsûsa, bir diðer istihbarat biri-
mi þeklinde faaliyet gösteren Dahiliye Ne-
zâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdüriyeti ile
irtibatý sürdürmüþ, vilâyetlerdeki mülkî ida-
recilerle deðiþik konularda iþ birliði yap-
mýþtýr. Belgeler, teþkilâtýn özellikle savaþ
döneminde fazlasýyla artan masraflarýnýn
Harbiye Nezâreti yanýnda diðer nezâret-
ler, vilâyetlerin örtülü ödenek bütçeleriyle
Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti gibi kuruluþlar
tarafýndan karþýlandýðýný, ayrýca gönüllü
müfrezelerin oluþturulmasý alanýnda iâne-
ler toplandýðýný ortaya koymaktadýr (BA-
DH.ÞFR. 497-52/1.11.1331). Ancak teþki-
lât görevlileri aslî raporlarýný örgütlendik-
leri nezâret birimlerine sunmuþtur. Teþkî-
lât-ý Mahsûsa liderlerinin Ýttihat ve Terak-
kî Cemiyeti ileri gelenlerinden oluþmasý iki
kurum arasýndaki iliþkinin tanýmlanmasýný
güçleþtirmektedir. Hukuken Teþkîlât-ý Mah-
sûsa devlet örgütlenmesi içinde yer alan
bir kurum olmakla birlikte Ýttihat ve Te-
rakkî’nin baskýcý tek parti uygulamalarýyla
devlet bürokrasisine hâkim olmasý ve men-
suplarýný önemli mevkilere yerleþtirmesi
sebebiyle bu cemiyetin bir yan kuruluþu
gibi mütalaa edilmiþtir. Bu husus, Ýttihat
ve Terakkî reislerinin 1918 sonrasýndaki
sorgulama ve muhakemelerinde dile ge-
tirilmiþ, ancak ülkede kalan Ýttihatçý lider-
ler bu iddiayý kesinlikle reddedip cemiyet-
le Teþkîlât-ý Mahsûsa arasýnda organik bir
bað bulunmadýðýný, cemiyet yerel þube ör-
gütlerinin kanunlar çerçevesinde faaliyet
gösteren teþkilâta yalnýzca gönüllü temi-
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(Ey Ümmü Muhallem, bu senin davranýþýn ay-
rýlýk ve hicran mý yoksa bir naz ve iþve mi; böy-
lesi uzun naz ve iþve! // Sen de bilirsin ki kuzey
rüzgârýnýn estiði çetin anlarda, on aylýk gebe de-
veler devekuþu yavrularýnýn hýzlý ve çevik adým-
larla koþmasý gibi akþam vakti aç vaziyette eve
döndüklerinde bile // Semiz ve saðlýklý hayvan-
larýmýzý kesip çoluk çocuktan önce misafirleri-
mize ikram etmekte gecikmeyiz, [cenk zamaný
geldiðinde] kahraman kimselerle vuruþmaktan
geri kalmadýðýmýz gibi). Burada beyitlerin ta-
mamý kâmil bahrinin maktû vezninde müs-
takil bir þiirken orta kafiyede (delâl/riâl/ýyâl)
kesilmesi halinde ayný bahrin meczû vez-
ninde müstakil þiir olmaktadýr (Ýbn Ebü’l-
Ýsbâ‘, s. 503; Alevî, III, 72).

Teþrî‘ sanatýnýn iki kafiye düzeninde ge-
len þiir örnekleri daha yaygýn olmakla bir-
likte üç, dört ve daha fazla kafiye düzeni-
ne göre þekillendirilmiþ örnekleri de var-
dýr. Bunun için özellikle recez bahri tercih
edilmiþ, birinci kafiye bahrin menhûk vez-
nini, ikinci kafiye meþtûr veznini, üçüncü
kafiye meczû veznini, dördüncü kafiye re-
cez bahrinin tam veznini teþkil etmiþtir.
Harîrî’nin þu beyitleri recezin anýlan vezin-
lerine uygun biçimde yedi kafiye düzenine
göre kurulmuþtur:
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(Lutfet hakkýndaki dedikodulara aldýrmayan gö-
zü yaþlý, baðrý yanýk âþýðýna / Lutfet de vuslatýný,
merhametini esirgeme ondan // Þu derd-i gama
müptelâ, aþk derdiyle gönlü üzgün ve efkâr yük-
lü âþýðýna / Sonra periþan halini sor, zulmetme
ona). Burada þiir “râ” kafiyesinde kesilirse
recezin menhûk vezninden müstakil bir
þiir, “bâ” kafiyesinde kesilirse recezin ahaz
meþtûr vezninde, “yâ” kafiyesinde kesilir-
se recezin meþtûr vezninde, “fâ” kafiye-
sinde kesilirse recezin meczû vezninde,
“hâ” kafiyesinde kesilirse baðýmsýz birer
þiir özelliðini korumaktadýr (Þürû¼u’t-Tel-
Åî½, IV, 462-463).
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Osmanlý Devleti’nde
protokol anlamýnda kullanýlan terim.
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Sözlükte “þereflendirme, bir kimsenin
ziyaretiyle bir yeri veya kiþiyi þereflendir-
mesi” anlamýndaki teþrîf kelimesinin ço-
ðulu olup “protokol / merasim” mânasýný
XVIII. yüzyýlda kazanmýþtýr. Bazý Ýslâm dev-
letlerinde hil‘atle ayný anlama gelen teþ-
rif kelimesi Osmanlý Devleti’nde de benzer
þekilde kullanýlmýþtýr. Eflak ve Boðdan voy-
vodalarýna, Kýrým hanýna, elçiler ve bazý
muteber misafirlere ihtiyaçlarýný karþýla-
mak üzere veya sadece taltif maksadýyla
yapýlan nakdî ve aralarýnda hil‘atin de yer
aldýðý aynî harcamalarla vezîriâzamlara
bazý durumlarda giydirilen hil‘atler teþrif
diye isimlendirilmiþtir. Teþriflerle ilgili gö-
revleri bulunan Hazîne-i Âmire kâtibine II.
Bayezid zamanýnda önce teþrîfî, ardýndan
teþrifatî denilmiþtir. Bu kâtibin görevle-
rinde ve konumunda XVII. yüzyýl sonlarý
ile XVIII. yüzyýl baþlarýnda meydana gelen
deðiþim isminin ifade ettiði mânayý da et-
kilemiþtir. Deðiþim sürecinin tamamlan-
masýndan sonra teþrifatî artýk baþdefter-
dara baðlý bir hazine kâtibi deðil doðru-
dan sadrazama baðlý ve protokol iþlerin-
den sorumlu Bâbýâli görevlisi haline gel-
miþtir. Teþrifat kelimesinin protokol anla-
mý da bunun ardýndan ortaya çýkmýþtýr.

Kanûnî Sultan Süleyman devrinde oluþ-
turulan ve divana baðlanan Teþrifat Kale-
mi teþrifatî (teþrifatçý / teþrîfâtî-i Dîvân-ý Hü-
mâyun / teþrîfâtî-i Dîvân-ý Âlî) yönetiminde
malî bir büro iken baþdefterdarlýða baðlýy-
dý ve görev yeri defterdarýn konaðý idi (def-
terdara baðlý diðer kalemler gibi Teþrifat
Kalemi çalýþanlarý da, “... mutlak her gün
sabah namazýndan sonra gelip akþama de-
ðin defterdar olanlarýn evlerinde oturup
onlarýn fermanlarýna muntazýr olup icra-
sýnda ihtimam ederler”, Teþrifatîzâde Meh-
med, vr. 91a). Ayrýca Dîvân-ý Hümâyun’un
toplandýðý günler teþrifatî halife ve þâkird-
leriyle birlikte hazýr bulunur, gerektiðinde
malî iþlemlerle ilgilenirdi. Diðer hazine kâ-
tipleri gibi hâcegândan sayýlan teþrifatî

kellüften uzak deðildir (el-Me¦elü’s-sâßir,
III, 216; ƒizânetü’l-edeb, I, 269). Ýbnü’l-Esîr
beyitlerin orta kesimini süsleyen teþrî‘ sa-
natýný insan belini süsleyen kemere (viþâh)
benzeterek tevþîh diye adlandýrmýþtýr (el-
Me¦elü’s-sâßir, III, 216). Ýbnü’l-Ecdâbî teþ-
rî‘ türünü ilk ele alan âlimlerdendir ve bu
sanata teþrî‘ yanýnda zü’l-kafiyeteyn is-
mini vermiþtir (Süyûtî, s. 155). Harîrî, hem
asýl vezin ve kafiye hem tâli vezin ve kafiye
sistemine uyan kasideler nazmetmek su-
retiyle bu türle ilgili ilk örnekleri veren edip-
lerden olmuþtur (Mašåmât, s. 192-194).
Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, sözlük anlamý ile terim an-
lamý arasýndaki iliþkiyi farkedemediði ya-
hut garipsediði için bu sanata þeklî ben-
zerliði esas alarak tev’em (ikiz) demiþtir
(Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 502). Bahâeddin es-
Sübkî, £Arûsü’l-efrâ¼’ta (Þürû¼u’t-TelÅî½,
IV, 461) söz konusu kavramýn dinî hüküm-
lerle irtibatlý kullanýlmasýnýn teamül ola-
rak kutsiyet kazandýðýný, dolayýsýyla edebî
sanatla irtibatlandýrýlmasýnýn uygun olma-
yacaðýný ifade etmiþtir. Yahyâ b. Hamza
el-Müeyyed-Billâh el-Alevî bu tür þiire teþ-
rî‘ denilmesindeki etimolojik ilgiyi, beyit-
lerin ortasýna konan kafiye düzeniyle din-
leyici ve okuyucuya asýl kafiyeye ulaþmada
bir yol açýlmýþ olmasý þeklinde açýklamýþtýr
(e¹-ªýrâz, III, 70).

Harîrî’nin yirmi üçüncü makamesini teþ-
kil eden el-Mašåmetü’þ-þi£riyye’de yer
alan ve þu beyitlerle baþlayan kasidesi tü-
rün en güzel örneklerindendir (s. 192-194):
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(Ey alçak dünyanýn tâlibi olan kiþi, dünya dedi-
ðin yer / Helâkýn tuzaðý, keder ve sýkýntýlarýn
merkezidir // Öyle bir yurt ki bir gün güldürecek
olsa / Hemen ertesi gün aðlatýr, olmaz olsun
böyle yurt // Ölüm baskýnlarýnýn ardý arasý kesil-
mez, esir ettikleri de / Deðerli mallarla fidyesi
ödense kurtarýlamaz). Burada kasidenin ta-
mamý kâmil bahrinin maktû vezninden
müstakil bir þiirken, “er-redâ / gadâ / lâ-
yüftedâ”nýn oluþturduðu ara kafiyede du-
rulup kesilmesi halinde kâmil bahrinin mec-
zû vezninde müstakil bir þiir olabilmekte-
dir (Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, s. 523; Þürû¼u’t-TelÅî½,
IV, 462). Kadîm þairlerden Ahtal’ýn uzun
“Lâmiyye”sinde birkaç beyit teþrî‘ sanatý-
na uygundur (Dîvân, s. 248):
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