
 
 

MİT'in Kuruluş Hikayesi 
 
Eskiden Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği olan Teşkilatın bugünkü gibi kanuni bir statüsü 
yoktu. Genç Cumhuriyette MAH (Milli Amale Hizmet) olarak baslayan ve halen MİT olarak 
süren Teşkilat'in hikayesi Şöyleydi. Bugünkü MİT'in ilk temeli İstiklal Harbi sırasında 
atılmıştı. 
 
O tarihte kurulan Mustafa Muğlalı komutasındaki Askeri Polis Teşkilatı istihbarat ve karşı 
koyma görevleri ile de vazifeli idi. Teşkilatı Mahsusa, bütün imkansızlıklarına rağmen 
İstiklal Harbi sırasında Anadolu’da büyük hizmetler vermiş, Harbin sonunda bu görev 
Genelkurmay Haber Alma Şubesine devredilmişti. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1926'nın 
başlarında, Atatürk Genelkurmayda yapılan bir toplantıda “Bu böyle olmaz, muasır 
devletlerde olduğu gibi biz de modern bir istihbarat teşekkülü kurmak mecburiyetindeyiz” 
emrini verdi. O tarihlerde General Naci Eldeniz, basında bulunduğu bir heyetle Avrupa'da 
Türk Ordusuna öğretmenlik yapacak subayların tespiti ile görevliydi. Ona istihbarat 
teşkilatı kurulması için uzman bir kimsenin bulunması talimatı verildi. Naci Pasa hemen, 
1912 ile 1919 yılları arasında ve harp boyunca Alman Genelkurmay Başkanlığı Askeri 
İstihbarat Hizmetinin Başkanlığını yapan ve bu teşkilatı yeniden organize eden General 
Oberst Walter Nikolai'yi buldu ve onu Türkiye'ye davet etti. Nikolai teklif edilen görevi 
kabul ederek 1926 yılının başlarında göreve başladı. 
 
Nikolai'ye İstanbul Yıldız'daki Harp Akademisinde yer tahsis edildi. Burada sivil ve asker 
şahısları eğitti. Daha sonra bu şahısları beraberinde Almanya'ya götürerek pratik eğitim 
yapmalarını sağladı. 
 
Eğitim gören personelin Türkiye"ye dönmesi ile birlikte 6 Ocak 1927 tarihinde" o zamanki 
Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak'in yazılı çok gizli emri ile merkezi Ankara'da ve 
şubeleri de İstanbul" İzmir" Adana" Diyarbakır ve Kars"ta olmak üzere Milli Amale Hizmet 
Teşkilatı kuruldu. 
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Kısaca MAH olarak tanınan Teşkilat'ın kuruluşu ile o tarihe kadar Ordu Müfettişlerince 
yürütülen istihbarat hizmeti de MAH'a devredildi. Harf inkilabından sonra Teşkilat'in ismi 
Milli Emniyet Hizmetleri olarak değiştirildi. Yeni ismin kısaca MEH olarak telaffuzu 
gerekiyordu. Bu ise kulağa pek hoş gelmiyordu. Atatürk'ün emri ile rumuz MAH olarak 
devam etti. 
 
1965'e kadar şeklen" İçişleri Bakanlığına bağlı gözüken MAH esasında" kanuni olmayan ve 
gizli çalışan bir kuruluş olduğu için bu bağlantının pratikte bir önemi yoktu. Başlangıçta 
sadece A. Espiyonaj, B. Kontrespiyonaj, C. Propaganda ve D. Teknik ve Destek 
faaliyetlerinde bulunuyordu. 
 
Ankara'da" Hacı Bayram Camii civarındaki dar bir sokak içinde" iki katlı beş odalı ahşap 
binada faaliyete baslayan bu küçük fakat dinamik kadronun o yıllarda ülke yararına çok 
faydalı faaliyetlerde bulunduğu ve fonksiyonel çalıştığı bilinmektedir. 
 
Şeyh Sait isyanı, Kızıl Lazistan çalışmaları, Kürtlerle Ermenilerin müşterek Hoybun ve Kürt 
Teali Cemiyeti faaliyetleri, Gizli Komünist Partisi faaliyetleri, Hilafetçi ve Saltanatçıların 
faaliyetleri, Hatay meselesi, Çiçero olayı MAH'in uğraş konuları arasındaydı. 
 
1927"de Alman generalinin eğitimi ile ise baslayan MAH Türkiye'nin NATO'ya 
katılmasından sonra 1955 yılından itibaren Amerikan eğitimine ve dolayısıyla Amerikan 
sistemine döndü.1953 yılında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından Teşkilat’ın başına 
getirilen Albay Behçet Türkmen, Kurmay Yarbay Fuat Doğu'nun da dahil olduğu bazı 
kurmay yarbayları Teşkilat’a aldı. 6 kişilik bu çekirdek kadroyu eğitim görmek üzere 
Amerika'ya gönderdi. Daha sonra bu heyet Türkiye'ye dönüp Amerikalılar ile birlikte 
İstanbul’da Emirgan'da açılan okulda MAH personelini eğitmeye başladılar. Bir süre 
okulun Baş öğretmenliğini yapan Kur. Yrb. Fuat Doğu daha sonra İstanbul Merkez Şefliği 
Operasyon Muavinliğine atandı. MAH, 1965 yılında 644 sayılı MİT Kanunu ile Milli 
İstihbarat Teskilatı adı altında legal bir kuruluş haline geldi. MAH, MİT'in ana bir birimi 
olarak hayatiyetini devam ettirdi. Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı, İstihbarat 
Başkanlığı, Psikolojik Savunma Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 
Hukuk Müşavirliği Müsteşara bağlı birimlerdi.1971'de Elektronik ve Teknik İstihbarat 
Başkanlığı bu başkanlıklara katıldı.644 sayılı kanunla MİT Müsteşarı başkanlığında Milli 
İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) da kurulmuştur. Üyeleri Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri veya Yardımcısı, MAH Başkanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya 
Yardımcısı, Bakanlık görevlileri idi.1976 yılında, Em. Orgeneral Hamza Gürgüç'ün 
zamanında. 
 
Personel Daire Baskanı Nuri Bey'in önderliğinde yürütülen re organizasyon çalışmaları ile 
birçok kuruluş değişiklikleri yapıldı yeni üniteler ilave edildi. Bu tarihlerde, Haber Toplama 
ve Kıymetlendirme birimleri ayrıldı. MAH Başkanlığı tamamen yurt içi istihbarata dönük 
bir başkanlık haline sokuldu. Teşkilat'ın kuruluşundaki en önemli temel birimlerden biri 
olan Kontrespiyonaj Dairesi bir kıymetlendirme ünitesi haline getirildi. Müsteşar 
Yardımcılığı ihdas edilerek bu makama General Nihat Yıldız atandı. 
 



Bu değişiklikleri birçok diğer değişiklikler takip etti. Re organizasyon çalışmaları sırasında 
genelde Teşkilat'ın daha iyi faaliyet yürütmesi amacından uzaklaşılarak, birtakım dengeler 
hesap edildi  bazı personelin tasfiyesi için başında bulundukları ünitelerin fonksiyonları 
azaltıldı, bazı personel için yeni fonksiyonel üniteler kuruldu. Neticede şubelerin ve 
dairelerin bir başkanlıktan diğer başkanlığın emrine" bir binadan diğerine taşınması bir 
adet haline geldi. 
 
01.11.1983 tarihinde 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanunu"' ile MİT'e yeni bir statü kazandırıldı ve Atatürk'ün MAH Başkanlığı da fiilen 
ortadan kalkarak tarihin sayfaları arasına gömüldü. 
 

Fotoğraf ve Görüntü İstihbaratı (IMINT) 
 
Savunma amaçlı bir istihbarat türü olan foto-istihbaratı, en basit uçaklara takılan fotoğraf 
makineleri ile başlayıp, gelişen ve değişen teknolojilerle elde edilen uzaya yollanan 
uydulardaki gelişmiş fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflarla gelişimini 
sürdürmektedir. Bu tür bir istihbarat ile amaçlanan, düşman ordusunun konuşlanışı, silah 
üretimi, hareketlerini sağlayan kara ve demir yollarının yapısı hakkında bilgiler elde 
etmektir. Genel olarak bir tanım yapılırsa fotoğrafların istihbarat amaçlı elde edilmesidir 
diyebiliriz. 
 

 
 
Açılım olarak “Imagery Intelligence” olarak belirtilen, IMINT (görüntü istihbaratı) çeşitli 
vasıtalarla görüntü almak sureti ile yapılan istihbarattır. Hava keşifleri ve gözetlemesi 
olarak uygulandığı için genellikle uydu, uçak ve insansız hava araçlarından görüntü 
alınarak yapılmaktadır. Örneğin, uluslararası hava sahası içerisinde görüntü keşifleri 
yapılarak bir kamera aracılığıyla elde edilmiş olan füze mevzilerinin yerleri ile ilgili film 
veya resimler görüntü istihbaratıdır. Bu tür istihbarat genellikle U-2 gibi uçaklara monte 
edilen çok yüksek alandan resim çekebilen kameralar, film sistemleri veya elektro-optik 
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sistemler vasıtasıyla elde edilen görüntülerin, elektronik iletişim linklerinden 
faydalanılarak yer istasyonlarına aktarılması işlemlerinden oluşmaktadır. 
 
Fotoğraf istihbaratı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında çift kumanda uçaklarda arka 
kokpitte oturan pilot tarafından elle kullanılan 21-102 cm’lik kameralarla fotoğraf 
çekilmesi ile başlamıştır. Bir fotoğrafın yani elde edilen bir delilin binlerce söze bedel 
olmasından dolayı fotoğraf istihbaratının önemi artmaktadır. Örneğin bir savaş alanında 
yerde kilometrelerce keşif yapmaktansa havada çok kısa sürede elde edilen bilgiler, 
görüntüler daha çabuk ve daha kesin sonuçlar doğurmaktadırlar. Teknolojideki değişimler 
fotoğraf istihbaratının da nasıl bir değişim seyri izlediğini göstermektedir. 1914’de I. 
Dünya Savaşı’nın başlangıcıyla İngiliz kuvvetleri Almanlara karşı havadan gözlemi 
gerçekleştirmişler, II. Dünya Savaşı’nda keşif uçaklarına kameralar yerleştirilmiş ve 
günümüzde ise düşman topraklarını gözetleyebilecek insansız hava araçları üretilmiştir. 
Ayrıca uzaya gönderilen uydulardan da yine bu doğrultuda yararlanılmaktadır. Uzaydan 
gözlem için kullanılan fotoğraflama cihazlarının en önemli avantajı, optik aletlerin kaliteli 
olmasıdır. Bugünkü cihazlar ile uzaydan yeryüzünün izlenerek anında görüntülerin 
alınması sağlanmaktadır. 
 
Uydudan fotoğraf çekmekFotoğrafçılık ilminin gelişmesi, video-kameraların ortaya 
çıkması, fotoğraf ve film aygıtlarıyla istihbaratı bir araya getirerek geliştirip, 
yaygınlaştırmıştır. Farklı teknolojilerle birleştirildiğinde, karadan ve denizden 
fotoğraflamadan ziyade özellikle havadan yani uçaklardan fotoğraf alınması, film 
çekilmesi istihbarat açısından farklı bir önem kazanmıştır. Son 25-30 yılda havacılık 
sektöründeki büyük atılımlar ile yüksek performanslı modern uçakların ortaya çıkması 
sağlanmış, bu modern uçakların yanı sıra, gittikçe gelişen uydular ve uzay teknolojileri 
sayesinde fotoğraf ve filme alma yoluyla yürütülen istihbaratta ivme kazanmıştır. Pilotsuz 
hava araçlarıyla da fotoğraf istihbaratı gittikçe yaygınlaşmıştır. Son 50 yılda önemini 
koruyan U-2 tipi casus uçaklar sayesinde birçok rakibine karşı üstünlük kuran ABD, hala 
bu uçaklardan faydalanmaktadır. Bu tek kişilik uçaklar, yüksek irtifada seyredebiliyor ve 
27 kilometreye kadar çıkabiliyor. Fotoğraf istihbaratçılığı için kullanılan bu uçaklar 
sayesinde ABD, 1962 yılında Sovyetlerin Küba’ya füze yerleştirdiğini ortaya çıkarmıştır. 
 
Fotoğraf istihbaratından her zaman faydalanılamaz. Örneğin havadan alınacak 
fotoğraflarda hava durumu önemlidir ve eğer hava bulutlu ve sisli ise bu yöntemi 
kullanmak neredeyse imkânsız hale gelir. 
 
Fotoğraflama, video kameralar ile takip, olayları ve kişileri filme alma, güvenlik 
kameraları ile gözleme ve ekrana yansıtma gibi yöntemler terörizmin yükselişte olduğu 
son yıllarda pek çok ülke tarafından önemi artan bir konuma gelmiştir. Hava alanları, tren 
istasyonları, büyük alışveriş merkezleri, metro istasyonları, konferans salonları, otogarlar 
ile trafiğe yoğun köprüler ve daha birçok yerde görüntü ve fotoğraf alımına yönelik 
istihbari faaliyetler yoğunlaşmakta ve istihbarat oluşturulması için bu görüntülerden 
faydalanılmaktadır. 



 
Nükleer ve Radar İstihbaratı 
 
Nükleer istihbarat ile uydular aracılığıyla, yeryüzündeki patlamalar, yer altındaki 
sismografik hareketler, atmosferdeki radyoaktif maddeler, gama ışınlarının tespiti 
yapılmaktadır. 1947 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri aldıkları emir doğrultusunda 
nükleer istihbarata başlamıştır. Yapılan ilk istihbarat çalışması ise 1949 yılında Amerikan 
B-29 uçağının Japonya’dan Alaska’ya uçarken Sovyetlerdeki nükleer testi tespit etmesi ile 
gerçekleşmiştir. 
 

 
 
Radar istihbarat ise ufuk ötesinin izlemesine yönelik radarla yapılan istihbarat 
çalışmalarıdır.  Özünde bir tesisten veya araçtan elektromanyetik dalgalar göndererek, bu 
dalgaların gözle görülemeyen mesafelerde, uzaklardaki bir cisme çarpıp, oradan 
yansıyarak geri döndüğünde bir ekran üzerinde o cismin karaltısını vermesi teknolojisine 
dayanan bir istihbarattır. Deyim olarak İngilizce “Radio Detecting And Ranging” 
kelimelerinin baş harflerinden oluşan somutlaşmış hali ile Radar olarak bilinen terim, 
1935 yılında İskoçyalı bilim adamı Robert Alexander Watson-Watt tarafından icat olunan 
cihaz sonrasında literatürde yerini almıştır. Erken uyarı sistemi olarak gelişmesi ise Soğuk 
Savaş dönemine rastlar. 
 
Radar istihbaratı, hedef ülke uçaklarındaki radarlara kilitlenerek elde edilen bilgi ve 
yapılan istihbarat çeşididir. Bu istihbarat ile radara yakalanan uçağın hem performansı 
hem de özellikleri hakkında bilgiler elde edilmektedir. 
 
Akustik istihbaratı ise deniz altındaki askeri nitelikli faaliyetler ve deniz altı hareketleri ile 
ilgili radar sistemine dayalı haber toplama faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. 
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Elektronik ve İletişim İstihbaratı 
 
Ülkelerin en fazla kaynak ayırdıkları “istihbarat” alanında, insan unsuru sayesinde 
toplanan istihbaratın, yerini daha az riskli ve güvenilir olan elektronik istihbarata 
bırakmakta olduğu söylenebilir. Bu tür istihbarat ile yeni elektronik buluşların 
geliştirilmesi için bilgi temin edilmesi ve bunun yanında hedef ülkedeki mevcut iletişim 
olanakları hakkında stratejik bilgilerin elde edilerek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

 
 
Amaca göre özellikleri bulunan metot ve cihazlarla gerçekleştirilen elektronik istihbarat 
ile karşı tarafın elektronik aygıtlarının varlığı, yayım ve faaliyetlerinin yerleri, hangi amaca 
yönelik bulundukları, tiplerinin belirlenmesi, kapasitelerinin bilinmesi, hangi silah 
sistemini yönlendirip, yönettikleri gibi hususlarda ilgili gerekli bilgilerin toplanması ve bu 
bilgilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yani radar sistemlerinin teknik ve kabiliyet 
özellikleri hakkında bilgi edinmek amacı ile özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında önemi 
artan elektronik istihbarat, “bir tür uzaktan alıcıların uzaktan dinlenmesi” olarak tabir 
edilmektedir. “Örneğin, bir ateş kontrol radarının yaydığı sinyallerin tespiti ateş eden 
silahların veya bir füzenin kabiliyetleri ile ilgili analiz imkânı sağlayabilir. Bu şekilde 
radarın yeri ve düşman birliklerinin yeri de tespit edilebilir.” Elektronik istihbarat radyo 
iletişiminden değil, elektromanyetik yayından elde edilmekte ve istihbarat toplamak için 
savaş gemileri, denizaltılar ve özel istihbarat uçakları kullanılmaktadır. Elektronik 
istihbaratın kaynaklarını radarlar ve güdüm füzeleri oluştururlar. 
 
“COMINT (İletişim İstihbaratı) daha çok ses, video, mors ve faks şeklinde mesajların 
tespitini ihtiva etmektedir. Bu istihbarat, hava dalgaları, kablolar, fiber optikler veya diğer 
ortamlardan elde edilebilir, şifreli veya şifresiz olabilir.” Örneğin, sadece bir askeri birimin 
kendine bağlı diğer bir alt birime gönderdiği mesajların hacminin ve sayısının arttığını 
anlayan rakip ülke, kısa zamanda önemli bir şeylerin gerçekleşeceğini anlayabilecektir. 
 
Yaşayanların tek işinin elektronik istihbarat olduğu, SIGINT isimli bir kasabaya sahip olan 
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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), burada 40000 civarında çalışanı ile kendine ait uydular 
sayesinde elektronik istihbarat alanında çalışmalar yapmaktadır. 
 
Bu hususta Türkiye’deki bir gelişmeye yer vermeye gerek duydum. MİT bünyesinde bir 
Elektronik İstihbarat Köyü kurmak istenmekte, böylece hem istihbarat birimleri arasındaki 
koordinasyonsuzluk giderilecek hem de sinyal istihbarat sayesinde gelebilecek tehlikelere 
karşı doğru bilgilere önceden ulaşılabilecek. 
 
Dinleme istihbaratı ya da telefonların dinlenmesi ve takibi, Soğuk Savaş yıllarından bu 
yana popülaritesini kaybetmemiştir. Elektronik gelişime paralel olarak önemli bir aşama 
kaydeden teknik dinleme sayesinde istihbarat servislerine önemli bir katkı ve kolaylık 
sağlanmıştır. Teknolojideki değişim ile artık günümüzde tüm telefon görüşmeleri 
dinlenebilmekte, uydular aracılığı ile her hangi birisi ile yapılan konuşmalar takip 
edilebilmekte, hatta gönderdiğimiz fakslar ve e-mailler başkaları tarafından 
görülebilmektedir. 
 

İstihbarat Teşkilatlarının Efendileri : Teşkilat-ı Mahsusa 
 
1.Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devlet yönetimine İttihat ve Terakki Partisi gelmiştir. 
Kısaca “İttihatçılar” da denilen bu parti yöneticileri, yönetimlerine yardımcı bir haber 
alma (istihbarat) teşkilatı kurmaya karar vermişlerdir.Kurulacak haber alma teşkilatını adı 
“Teşkilat-ı Mahsusa” olacak ve teşkilatın isim babalığını Veteriner Miralay Rasim Bey 
yapacaktır. 
 

 
 
Teşkilat-ı Mahsusa, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Harbiye Nazırı, daha sonra 
Başkumandan vekili olan Enver Paşa ve çalışma arkadaşı Süleyman Askeri Bey tarafından 
kurulmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşu Sultan Reşat tarafından onaylanmıştır. 
Örgütün en önemli diğer yöneticileri ise Eşref ve Selim Sami Kuşçubaşı, Çerkez Reşit ile 
Hüsrev Sami Bey’dir. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa 17 Kasım 1913 tarihinde Harbiye Nezaretine bağlı kurulmuştur. 
Teşkilatın ilk başkanın Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri Bey, son başkanının ise 
Hüsamettin Ertürk olduğunu söylenirken, ilk başkanın Süleyman Askeri Bey, sonra 
sırasıyla başkanlığa Halil Paşa ve Cevad Paşaların geldiğini, dolayısıyla son başkanın Cevad 
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Paşa olduğunu bilinmektedir. Bazı yazarların makalelerinde Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
başkanlarını, Süleyman Askeri Bey, Halil Bey, Kızanlıklı Cevad Bey ve Tunuslu Ali 
Başhamba olarak sıralamıştır. Genel olarak ise kaynaklar son başkanın Hüsamettin Ertürk 
olduğu konusunda mutabık kalmışlardır. 
 
Harbiye Nazırı Enver Paşa, oluşan bu örgütün görevlerini, Osmanlı Devletinin siyasi 
birliğini korumak, Türkçe konuşan halkın Osmanlı sınırları içerisinde kalmasını sağlamak, 
isyanları önlemek, sömürgeci devletlerin faaliyetlerini akim bırakmak, Rusların Osmanlı 
topraklarında bağımsız Ermenistan kurmalarını engellemek ve düşmanların Orta 
Doğu’daki istihbarat ve gerilla faaliyetlerine karşı cephede çarpışmak olarak sıralamıştır. 
Teşkilat mensuplarının bazıları, Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm ideoloji doğrultusunda 
Cezayir’de, Fas’ta, Tunus’ta, Mısır’da, Arabistan’da, Kafkasya’da, Sina’da, Irak’ta, 
Trablusgarb’ta, Balkanlar’da, Rumeli’de ve Kafkasya’da gerek istihbarat toplama gerekse 
gerilla tarzı savaş şeklinde mücadele etmişlerdir. Kısaca teşkilatın mücadele temelini, 
Türkçülük ve İslamcılık fikirleri oluşturmuştur. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa, salt gizli bir istihbarat servisi olmamıştır. Ülkenin her tarafında 
yaşanan iç ve dış saldırılar da hattı zatında teşkilatın tek yönlü olmasına müsaade 
etmemiştir. Dönemin hususiyeti itibariyle teşkilat bir taraftan düşman hakkında istihbarat 
toplayıp, propaganda çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da oluşturduğu gerilla 
birlikleri ile düşmanla silahlı çatışmalara girmiştir. Nitekim, teşkilata bağlı olarak Trakya, 
Kafkasya ve yakın doğuda oluşturulan gerilla tipi küçük askeri birlikler tipik örneklerdir. 
Gerillacılığın en önemli ismi, örgütün ilk başkanı ve Batı Trakya Genelkurmay Başkanlığı 
da yapan Süleyman Askeri Bey’dir. Örneğin; Bingazi milletvekili Yusuf Şetvan Bey ile Şeyh 
Es-Seyid Şerif Ahmet Es-Sünusi’nin Alman denizaltısı ile Bingazi’den İstanbul’a kaçırılması 
önemli bir gerillacılık hareketidir. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa çalışma prensibi bakımından dört masaya ayrılmıştır ve her masanın 
başında bir subay vardır; 
 
Rumeli masası (Arif Bey) 
Kafkasya masası (Yüzbaşı Rıza Bey) 
Afrika, Trablusgarp masası (Hüseyin Tosun Bey ve Tunus’lu Ali Başhampa) 
Vilayet-i Şarkiye (Merkez Erzurum; Dr. Bahattin Şakir ve Ruşeni Bey) 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın faaliyet gösterdiği diğer bir alan ise Makedonya ve Trakya 
bölgeleri olmuştur. Bu bölgelerde Sırp ve Yunanlılara karşı çok ciddi mücadeleler 
yürütülmüştür. Bu mücadele çerçevesinde, 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya Türk 
Cumhuriyeti kurulmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa’nın idari hiyerarşisi, eğitim sistemi, genel 
merkezi, gizli hücreleri, gizli bütçesi, yönetici ve yönetici yardımcıları gibi teşkilat yapısı 
mevcuttur. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın insan kaynağı içerisinde, mahkumlar, sabıkalılar ve Çeteler (Yakup 
Çetesi, Topal Osman Çetesi, Maksut Çetesi, Veysel Bey Çetesi) de var olmuştur. Teşkilata 
personel teminini de, Müdafa-i Milliye Cemiyetleri, İttihat ve Terakki Partisi, Dahiliye 
Nezareti ve mülki makamlar etkili olmuştur. Teşkilat personeli içinde ayrıca doktorlar, 



mühendisler, gazeteciler, politikacılar ve gerilla savaş uzmanları gibi aydınlar da yer 
almıştır. 1916 yılında en kabalık sayı olarak 30.000 kişiye ulaşılmıştır. Teşkilat-ı 
Mahsusa’da resmi bir üyelik sistemi olmadığından, belirli kişiler dışındaki Teşkilat-ı 
Mahsusa üyelerinin isimleri bilinmemektedir. 
 
Birinci Dünya Savaşı’na (1914-1918) Almanların yanında giren Osmanlı Devleti savaşta 
yenilerek, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamıştır. İttihat ve Terakki 
yönetimi tarafından, Afrika ve Orta Doğu’da özellikle İngilizlere karşı çok gizli çalışmalar 
yapan Teşkilat-ı Mahsusa’nın, İtilaf Devletleri veya Osmanlı Devleti’nin yeni yönetimi 
tarafından cezalandırılacağı düşünülmüştür. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın bundan sonraki geleceğini belirlemek için Harbiye Nazırı ve 
Başkumandan vekili Enver Paşa, Kuruçeşme’de, Sadrazam Talat Paşa, Bahriye Nazırı 
Cemal Paşa, İaşe Nazırı Kara Kemal Bey ve Hüsamettin Bey’in katılımı ile bir toplantı 
düzenlemiştir. Enver Paşa, Teşkilat-ı Mahsusa’nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk’e 
İstanbul’dan ayrılmadan önce yaptığı bu son toplantıda; 
 
“…Şimdiye kadar vekaleten bakmakta olduğum Teşkilat-ı Mahsusa’ya benden sonra siz 
Riyaset edeceksiniz. Emrini yazdırdım. Teşkilat-ı Mahsusa’yı resmen lağvedeceksiniz. 
Fakat hakikatte bu teşkilat asla ortadan kalkmayacaktır. Ahmet İzzet Paşa ile konuştuk, 
tamamen mutabık kaldık. Sana lazım gelen bütün yardımı yapacaklar, mestureden para 
da verecekler.” demiştir. Teşkilat-ı Mahsusa faaliyette bulunduğu dönemlerde parasal 
kaynağını, Harbiye Nazırlığı bütçesinden ve Almanya tarafından aktarılan altınlardan 
sağlamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa’nın lağvedilmesinden sonra kurulacak teşkilat isminin, 
“Umum Alem-i İslam İhtilal Teşkilatı” olacağından bazı kaynaklarda bahsedilmektedir. 
 
Enver Paşa bu sözleri ile Teşkilat-ı Mahsusa’nın yönetimini asaleten Hüsamettin Beye 
bırakmış, kendilerinin de ülkeden ayrılacağını ifade etmiştir. Bu toplantıda Enver Paşa 
Hüsamettin Bey’den iki talepte daha bulunmuştu. Birincisi, Londra Konferansının dikkatle 
takip edilip, gelişmelerden Kafkasya’da bulunan Halim Paşa’ya bilgi aktarılması, ikincisi ise 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın göstermelik olarak lağvedilmesi olmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa, 
İttihatçılara karşı olan VI. Mehmet Vahdettin’in emri ile kapatılmıştır. 
 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın kapatılmasından sonra istihbarat faaliyetleri bitmemiştir. Türk 
tarihinde başlayan Mütareke ve Milli Mücadele Dönem’lerinde, bir çoğu eski Teşkilat-ı 
Mahsusa’cı olan kişi ve gruplar tarafından yeni istihbarat teşkilatları kurulmuştur. 
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