
 
MİT ve İstihbarat Örgütleri - İlhan Bahar Kitap özeti, konusu ve 

incelemesi 
MİT ve İstihbarat Örgütleri kimin eseri? MİT ve İstihbarat Örgütleri kitabının yazarı 

kimdir? MİT ve İstihbarat Örgütleri konusu ve anafikri nedir? MİT ve İstihbarat Örgütleri 

kitabı ne anlatıyor? MİT ve İstihbarat Örgütleri PDF indirme linki var mı? MİT ve İstihbarat 

Örgütleri kitabının yazarı İlhan Bahar kimdir? İşte MİT ve İstihbarat Örgütleri kitabı özeti, 

sözleri, yorumları ve incelemesi... 

Kitap Künyesi 

Yazar: İlhan Bahar 

Yayın Evi: Kum Saati Yayınları 

İSBN: 9789758035694 

Sayfa Sayısı: 672 

MİT ve İstihbarat Örgütleri Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti 

İstihbarat Nedir 

İstihbarat Teknikleri 

Psikolojik Savaş 

İstihbarat Tarihi 

Eski Türklerde İstihbarat 
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Osmanlılar Döneminde İstihbarat 

Osmanlı Devleti'nde İstihbarat Faaliyetleri 

Casuslar Ailesi 

Bir Kontra Örgütü:Yeni Osmanlılar 

Camideki Hristiyan ve Ajan İmam 

Teşkilatı Mahsusa 

Teşkilatın Amaç ve Örgütlenmesi 

Teşkilatı Mahsusa'nın Faaliyetleri 

Eşref Kuşçubaşı ve Lawrence 

Atatürk'ten Uceymi'ye Mektup 

II.Dünya Savaşı'nda İstihbarat 

Türk Generaller Hitleri'in Karargahında 

Türkiye'deki Nazi İstihbarat Ağı 

İlginç Bir Adam Öldürme Olayı 

İzmir Fuarı'nda İstihbaratçıların Kedi Fare Oyunu 

Bir CIA Ajanı, Bir Türk Ajanını Anlatıyor 

CIA Bazı Örgütlerde Yardım Yapıyor 

Kazım Karabekir Paşa'nın Anlatımıyla İstihbarat 

Batı'da istihbarat 

Tarihteki Ünlü Casuslar 

Günümüzde İstihbarat Teşkilatları 

İstihbaratın Kanlı Savaşı:Petrol 

ABD'ye Karşı Blok:Avrupa - Rusya - Çin Bloku 

MİT ve İstihbarat Örgütleri Alıntıları - Sözleri 



• Yahudiler, Türkün merhametinin, himayesinin ve insancıllığının karşılığını ihanetle 

ve ihanete teşvik etmekle ödediler. 

• Barışta propaganda ile neler yapıldığına dair biz iyi bir örnek oluşturuyoruz. Siyasi , 

iktisadi, dini , ahlaki, sıhhi olarak bizi içten çürütecek , tembelliğe sevkedecek 

yüzlerce atasözü olarak kabul edilen sözler var. Örnek olarak sağlık için:"Akarsu kir 

tutmaz." , " Bit yiğitte bulunur.","Mikrop benm gibi oluncaya kadar ben dağ gibi 

olurum." gibi... İktisat ve ahlak için:" Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar." 

,"Her iş bitti de iş buna mı kaldı?", "Adam, sende ,geç olsunda güç olmasın." , 

"Devlet malı deniz , yemeyen domuz." , "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın." 

gibi... 

• MAh ajanlarının savaş yıllarında yaptıkları çalışmalar, dünya istihbarat tarihinin 

ender olayları arasında yer alır. Bunlardan biri de ünlü Çiçero'dur. Çiçero aslında 

MAH'a çalışıyordu. Elyasa Bazna ,savaştan dolayı Türkiye ' ye kaçan binlerce 

sığınmacıdan biridir. Bazna ,İngiltere Büyükelçisi Sir Hugh Knatchbull Hughessen'in 

oda hizmetçiliğini kapar. Bazna ' yı da diğer mülteciler gibi takibe alan Türk ajanları , 

derhal onu kendi safına çekerler. Çünkü yapılan tespitlere göre İngiliz Büyükelçi, 

evine sürekli olarak evraklar götürüp getirmektedir. Ve bu evraklarda neler olduğu 

Türk istihbaratının ilgi alanındadır. 

• İnsanoğlu yaratıkların içerisinde en tuhaf olanı galiba .Kendi bireysel yaşamını güzel 

kılmak için milyonlarca türdeşinin hayat hakkını elinden alıyor. 

• "Eşref bey'in emir eri Zenci Musa, İsa Peygamber'e omuzlarını ödünç verir. Ve 

Peygamber bu sayede göğe tırmanabilir." 

• Çoğu propaganda düşmanın gerçek veya hayali bir haksızlığın sebebi olduğu hissini 

vermek ister. Aynı zamanda halkın kendi milletinin haklı olduğuna da inanması 

gerekir. Propagandanın etkili olabilmesi için inanılır, basit, ilginç, tutarlı, sık sık 

tekrar edilmesi, bölgesel ve gerçeklerle uyumlu olması gerekir. 

• Psikolojik harp;yazılı ve görsel basın, internet, sinema filmleri ve kitaplar gibi 

araçlarla uygulanır. Psikolojik savaşın ana yöntemlerinden biri propagandadır. 

Propaganda savaşta çok güçlü bir silahtır. 



• Yakup Cemil, silahlı muhafızların ortasında sorgu odasına giderken hala gururlu ve 

ağırbaşlıydı. Nasıl olmasındı ki ,o Bab-ı Ali Baskını'nın kudretli yüzbaşısı, Ardahan 

Fatihi ,Teşkilat'ın silahşörü değil miydi? 

• En güçlü silah, zamanı gelmiş fikirdir. 

• Yahudiler, Türk'ün merhametinin, himayesinin ve insancıllığının karşılığını ihanetle 

ve ihanete teşvik etmekle ödediler. 

MİT ve İstihbarat Örgütleri İncelemesi - Şahsi Yorumlar 

MİT Yunancada bu kelime “yalan”, daha doğrusu “uydurmaca” manasına... Fransızlar, adî 

ve umûmî şekilde değil de, zengin bir hayâl âleminde yüzüp yok yere masal uyduranlara 

(mitoman) derler. Yunan (mitoloji)si de işte bu (mit) kökünden gelir. Yunan “esâtir’i veya 

"hayâliyyât’’ı... Bizim “Millî İstihbarat Teşkilâtı” isminin ilk harflerinde “MİT" kelimesi ise 

delâlet ettiği müessise bakımından elbette ki “hayâliyyat” yerine en katı "vakiât - 

vâkıalar”a dayalı olmak mükellefiyetindedir. Ulu Hâkan Abdülhamîd Hân devrine kadar 

her memlekette millî menfaatlerin gözcüsü olmak mevkiindeki gizli istihbarat teşekkülleri 

henüz tam mânasiyle keşfedilmiş, verimlendirilmiş ve geliştirilmiş değildi. Abdülhamîd'i 

küçültmek için onu hafiyelik teşkilâtını kurmuş olmakla suçlandıranlar bilmelidir ki 

(Entelijans Servis)den (G.P.U.), (Gestapo) ve nihayet (C.I.A.) ve (K.G.B.)ye kadar bütün 

büyük haber alma ve tedbir gösterme müesseseleri bu gün her memlekette iç ve dış 

emniyetin usta bekçileri halinde maddî ve manevî hudut koruyucuları mahiyetindedir. 

Vücut hikmetini bu kadar değerlendirdiğimiz bizim (MİT)imizin ise (mitoloji) ve malûm 

(Mit)ler dışında ne yaptığı, neyle ve nasıl uğraştığı ve devlete ne çapta faydalı olduğu, 

umumî hatlariyle olsun malûmumuz değildir. Mahrem ve hususî hatlar kendisine kalsın... 

Şu kadarını kaydetmeden duramıyacağız ki, bembeyaz bir kar zemini üzerinde sırtlanların 

takip edildiğini gösteren çizme izleri adına hiçbir işaret görmemekteyiz. 6 Mart 1978 

yazar/i1030 / kitap/kitap--51175 / MİT (zaimoğlu mehmet) 

dünyayı etkileyen istihbarat örgütlerinin hikayesini anlatıyor osmanlı döneminden bu 

yana devam eden ve hala gizli bir şekilde devam eden istihbarat örgütlerinin hikayesine 

ışık tutuyor (gökhan biçer) 

Kitabın yazarı hakkında hiçbir bilgi yok. Kitapta doyurucu bilgiler olsa da oradan buradan 

toplama olduğu için sanırım okuyucuyu zorluyor. Kısaca bazı alıntılar paylaşacak olsam da 

kitabı beğenmedim. (Muhammed Işık) 

MİT ve İstihbarat Örgütleri PDF indirme linki var mı? 



İlhan Bahar - MİT ve İstihbarat Örgütleri kitabı için internette en çok yapılan aramalardan 

birisi de MİT ve İstihbarat Örgütleri PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu 

kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve 

kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF 

satılıyorsa indirebilirsiniz. 

Kitabın Yazarı İlhan Bahar Kimdir? 

İlhan Bahar Kitapları - Eserleri 

• Vaktiyle Bir Atsız Varmış 

• MİT ve İstihbarat Örgütleri 

• Atatürk'ün Liderlik Sırları 

• Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık 

• Türkiye'de İstihbaratçılık Ve Mit 

• Bozkurtların Tarihi 

• 1453 Boğazkesen 

• Allah'ın Aslanı Hz. Ali ve Liderlik Sırları 

• Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket 

• Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket - 

İlhan Bahar Alıntıları - Sözleri 

• Çarlar idaresi Rus emperyalizminin hıristiyanlığın arkasına gizlerdi. 1917'den 

itibaren ellerine başka müthiş bir silah bu silah komünizm ideolojisi, komünizm 

doktrinidir (Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket) 

• Totaliter sosyalizmin, komünizmin, sömürücü kapitalizmin ve her çeşit faşist 

sistemin amansız düşmanıyız. Milliyetçilik anlayışımız manevî şuurlanmaya 

dayanir,milli sınırlarımız üzerinde Türklük şuuruna erişmiş,samimi olarak"Ben 

Türküm" diyen herkes TÜRK'TÜR... Milliyetçilik ve Türk'ün tayininde bölücü 

unsurlara,antropolojik ırkçılığa, mezhepçilik ve bölgecilige inanmıyoruz. Nazist 

ırkçılığın, komünist halkciligin,mezhepciligin, emperyalist cografyaciliğin 

karşısındayız. (Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık) 
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• İnsanoğlu yaratıkların içerisinde en tuhaf olanı galiba .Kendi bireysel yaşamını güzel 

kılmak için milyonlarca türdeşinin hayat hakkını elinden alıyor. (MİT ve İstihbarat 

Örgütleri) 

• "Yalnızlığın ve ızdırabın, Türklük aşkı ile karışıp damarlarımda dolaştığı çağda, 

rûhum, Bozkurtların ölümü adlı örste, Bozkurtlar Diriliyor adlı çekiçle döğülüp 

duruyordu." (Vaktiyle Bir Atsız Varmış) 

• Çoğu propaganda düşmanın gerçek veya hayali bir haksızlığın sebebi olduğu hissini 

vermek ister. Aynı zamanda halkın kendi milletinin haklı olduğuna da inanması 

gerekir. Propagandanın etkili olabilmesi için inanılır, basit, ilginç, tutarlı, sık sık 

tekrar edilmesi, bölgesel ve gerçeklerle uyumlu olması gerekir. (MİT ve İstihbarat 

Örgütleri) 

• -Ertuğrul Dursun Önkuzu, 23 Kasım 1970 tarhinde komünist militanlar tarafından 

ağır işkenceler sonucu şehit edilmiştir. Önkuzu'nun kırılmadık kemiği, patlamadık 

yerinin kalmadığını ve ağzından ciğerlerine bisiklet pompası ile hava verilerek 

ciğerleri de patlatıldıktan sonra okulun 3. katının penceresinden aşağı atılarak şehit 

edilmiştir. -14 yaşındayken şehadet düşen Tokat'ın Zile ilçesinden Mustafa 

Taştangil'in kitap ve defterlerinin her bir sayfasında Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun 

ismi yazılıydı. Mezarı Önkuzu'nun yanındadır. - Ahmet Sarıkaya Kurban Bayramı'nın 

son günü mahallelerine baskın gelen komünist militanları önceden fark edip, 

durumdan arkadaşlarını haberdar etmek için evleri dolaşırken açılan ateş 

neticesinde şehit düşmüştür. 18 yaşındaki Sarpkaya sağır ve dilsizdi. - Bekir Çifter 

şehit olduğunda daha 16 yaşındaydı. Ailesini tek erkek evladıydı. Kayserili olan 

Bekir Çifter, doktorların gerekli ihtimamı göstermemeleri yüzünden şehit düştü. - 

Cevdet Acar, babasının hırdavatçı dükkânından çivi almak bahanesi ile gelen 

komünist bir militan tarafından şehit edildiğinde henüz 16 yaşındaydı. Şahadeti 

sırasında ise ağabeyi, Ülkücülük suçundan cezaevindeydi. -1 Ocak 1991 doğumlu 

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 4. sınıf 

öğrencisiydi. Karşıt görüş çatışması neticesiyle 20 Şubat 2015 tarihinde bıçaklanarak 

şehit edilmiştir. (Bozkurtların Tarihi) 



• Bilmiyorlar ki İslam, milletleri imha için değil, ihya için gelmiştir. Millet vakıası 

Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu bir gerçektir. "Biz sizi milletler ve kabilelere 

ayırdık" (Hucurat Suresi, 13) ifadesi bunu ortaya koymaktadır. (Başbuğ Türkeş ve 

Dokuz Işık) 

• Biliniz bu dünyada, kuduz itlerin salıverildiği, taşların bağlandığı çağ sürüp gitmez. 

(Vaktiyle Bir Atsız Varmış) 

• "Atatürk, bir ulusun iç yaşamında başarılı olmadıkça, dış ilişkilerinde de başarılı 

olmayacağını görmüştür..." (Atatürk'ün Liderlik Sırları) 

• "O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük 

önderdi..." (Atatürk'ün Liderlik Sırları) 

• Türkçülük ülküsü kutlu bir yoldur. Onun siyasi, ilmi, edebi hissi, fikri tarafları vardır. 

Fakat hepsinde de temel sağlam Türk ahlakıdır. (Vaktiyle Bir Atsız Varmış) 

• Türkeş:Mazide olan şeyler,istikbalde de olabilir, şeklinde Ali Fuat Paşa'nın bir sözü 

vardır.Bu sözün gayet doğru olduğunu söylerdi. Türklerin, Oğuz Han zamanında 

birleştikleri gibi,istikbalde de birleşebileceklerini konuşurduk. (Başbuğ Türkeş ve 

Dokuz Işık) 

• "Atatürk tarihten hakiki dersler almış nadir büyüklerden biridir. Bütün çaba ve 

uğraşmaları yalnız kendi ulusu içindir..." (Atatürk'ün Liderlik Sırları) 

• 1963 yılında Londra'daki Kıbrıslı Türkler, 750 gönüllü ve 50.000 sterlin ile Ankara'ya 

gelip, Türkeş ile birlikte Kıbrıs'a gitmek istediklerini bildirmişlerdi. İnönü diyor ki; 

eğer Türkeş Kıbrıs'a çıkarsa, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı yardımı keserim. (Alparslan 

Türkeş ve Ülkücü Hareket) 

• "Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir 

Turan." (Bozkurtların Tarihi) 

• İsmet İnönü devrinde dış politikamız, çok korkak ve çok çekingen bir seyir takip 

etmiştir. (Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket) 

• "Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı 

Atatürk'tür..." (Atatürk'ün Liderlik Sırları) 



• Yakup Cemil, silahlı muhafızların ortasında sorgu odasına giderken hala gururlu ve 

ağırbaşlıydı. Nasıl olmasındı ki ,o Bab-ı Ali Baskını'nın kudretli yüzbaşısı, Ardahan 

Fatihi ,Teşkilat'ın silahşörü değil miydi? (MİT ve İstihbarat Örgütleri) 

• Türk gençliği, Türk milletinin geleceğinin ümidi ve kurtuluş kaynağıdır. (Alparslan 

Türkeş ve Ülkücü Hareket) 

• Türk gençliği ayrılmaz bir bütündür; bölücü çabaların sermayesi ve oyuncağı 

değildir. (Alparslan Türkeş ve Ülkücü Hareket) 

 

KİTABI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. 
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