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TEŞKİLAT-I MAHSUSA 

                                         Erdinç Şahin ALBAYRAK

 

Teşkilat-ı Mahsusa bir örgüt olmaktan çok, Osmanlı’nın dağılış dönemindeki direnişin 

adıdır. Enver Paşa’ya bağlı özel bir güç olan bu örgüt kadrosu, bünyesinde öylesine cesur ve 

vatansever kişiler barındırmıştır ki, kahramanlıkları bugünün şartlarında düşünüldüğünde akıl 

almaz boyutlara varmaktadır. 

Teşkilat-ı Mahsusa ismine 1913 ya da 1914 yılında kavuşmuştur. Fakat Kuşçubaşı 

Eşref bu durum hakkında şöyle bir yorumda bulunmuştur; “ Teşkilat, ister Garbi Trakya 

Hükümet-i Muvakkatesi, ister Fedai Zabitan, ister Umur-u Şarkiye, ister Teşkilat-ı Mahsusa 

ismini taşısın, aynı liderin yani Enver Paşa’nın yönetiminde aynı amaç için mücadele eden bir 

teşkilattı. “ Bu sözlerden ulaştığımız sonuç, Teşkilat-ı Mahsusa’nın geçmişi isminden evvel, 

1911 yılında Fedai Zabitan’dan hatta 1903 – 1907 yılları arasında Kuşçubaşı Eşref’in 

Arabistan’da, II. Abdülhamit’e karşı kurduğu cemiyete kadar geri götürülebilir. Fakat bu 

konudaki tek akademik çalışma olan Philip H. Stoddard’ın Teşkilat-ı Mahsusa isimli doktora 

tezinde, Teşkilat-ı Mahsusa’nın faaliyetleri 1911 – 1918 dönemiyle sınırlandırılmıştır. 

Teşkilatın amaçları ve bu amaçlara ulaşmakta kullandıkları araçları incelemekte fayda 

var. Osmanlı’nın toprak kaybının önüne geçmek ve bir arada tutabilmek adına, İslam çatısı 

kullanılmıştır. Teşkilatın bir ‘cihat politikası’ vardır. Fakat İslam, bu politika işlevsel bir 

yaklaşım ile ele alınmıştır. Diğer yandan kurtuluşun diğer reçetesi ‘Türkçülük’ olarak 

görülmüştür. Panislamizm ve Pantürkizm ilki dini bir birlik ikincisi ise bir ulus kimliği 

üzerine inşa edilen politikalar olarak birbirinden zıt gibi gözükse de bu iki birleştirici 

politikanın sentezi yapılmaya çalışılmıştır. Orta Asya’daki Türklere ulaşabilmek ve orada 

birliği sağlayabilmek, Enver Paşa ve dava arkadaşlarının en büyük ülküsüdür. Bu ülkü 

doğrultusunda, ajan kadroları ve mücahitler yetiştirilmiştir. Bugün gerçekçi olmamak ile 

suçlanan bu düşünce, dönemin kadroları içerisinde ve bugün bu ülküyü halen yüreğinde 

taşıyan insanlar için en gerçekçi ve en gerekli hedeftir. Bu uğurda evvela, Enver Paşa’nın 

yaptığı gibi, zihinlerdeki zincirlerin parçalanması gereklidir. 

Teşkilatın amaçlarını özetlersek; Osmanlı parçalanmasının önüne geçmek ve yıkıcı 

faaliyetlerde bulunan örgütlerle mücadele etmek öncelikli amaçtır. Düşmanlarımız olan 

İngiltere ve Fransa’yı, sömürgelerinde meşgul tutmak ve saldırıları engellemek adına bu 
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topraklara ajan kadroları yerleştirmek bir diğer eylem ve amaçtır. Asıl ve büyük ülkü olan ise, 

Orta Asya’da Müslüman Türkleri ayağa kaldırmak ve birliği sağlamaktır. Bunun sebebi, 

Osmanlı içerisinde bağımsız bir Ermenistan kurulmasının önüne geçmektir. Ayrıca çeşitli 

türlerde askeri harekâtlar ve casusluk faaliyetleri, Teşkilatın bir diğer amacıdır. Enver Paşa ve 

silah arkadaşlarının kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa’nın faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi 

için, içinde bulundukları olayları sıralayalım. Bu kadrolar Osmanlı’nın bırakmaya razı geldiği 

Edirne’yi, Bulgaristan’a bırakmamış ve sahiplenmiştir. Kısa süreli de olsa burada bağımsız bir 

Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuşlardır. Bu eylemi gerçekleştiren kadro, Teşkilat-ı Mahsusa 

içerisindedir. Trablus ve Bingazi’de, Teşkilatın faaliyetleri devam etmiştir. Buradaki direnişte 

İtalyanlara karşı bir başarı kazanılmış fakat masada kaybedilmiştir. Teşkilatın bu bölgedeki 

mücadelelerinde Mustafa Kemal’in de yer aldığı bilinmektedir.  İngilizlerin sömürgelerine 

ulaşmasındaki önemli bir güzergâh olan Mısır’da da, Teşkilat-ı Mahsusa faaliyetleri 

bulunmaktadır. Eşref Kuşçubaşı’nın burada ağırlığı hissedilir.  

Son olarak bir diğer kahraman, Süleyman Askeri önderliğinde, Irak direnişi Teşkilatın 

faaliyetleri arasındadır. Savaşın kaybedileceğini anladığında, Süleyman Askeri’nin, intihar 

ederek vatan aşkını, onurunu, gururunu, şerefini, cesaretini sergilediği bu cephede, Osmancık 

Gönüllü Taburunda, nice kahramanımız şehit düşmüştür. Teşkilat-ı Mahsusa ve Enver Paşa 

hakkında, cumhuriyet dönemi sonrası oluş(turul)an yanlış algı, bugün nispeten kırılmaktadır. 

Bilinmesi gerekir ki, Enver Paşa, Nuri Paşa, Süleyman Askeri, Kuşçubaşı Eşref, Atıf Kamçıl 

Bey, Kuşçubaşı Selim Sami, Nuri Conker, Afyonlu Ali ve daha adını zikredemediğimiz nice 

kahraman, canlarını hiçe sayarak, vatanı müdafaaya koşmuş zatlardır. 

Unutulmaması gereken bir diğer nokta bu kadrolarda yer alan ve canlarını ortaya 

koyan bu insanlar, aksini seçip düşmana ülkeyi peşkeş çekerek anlaşma yoluna 

gitmemeleridir. Bu insanlara ve özellikle Enver Paşa’ya eleştiri getirirken, bir kez daha 

düşünülmelidir. Bugün oturduğumuz rahat koltuklardan, 42 yaşında at sırtında Orta Asya’da 

Pamir eteklerinde Çegan tepesinde vurularak Türklük ve Turan ideali için Şehit düşmüş  bir 

kimse için ‘vatan haini’ demek, gaflettir. Onu tanımamak ve Teşkilat-ı Mahsusa kadrosundan 

bihaber olmak ise, cumhuriyetimizin bir ayıbıdır. Zira cumhuriyetin kurucu kadroları da 

İttihat ve Terakki Hareketi ve Teşkilat-ı Mahsusa ile doğrudan ve dolaylı yollarla temas 

halinde olan kimselerdi. Bugünkü gençliğin, bu bağımsızlık ve kazanılmış hakların direnişinin 

yalnızca Kurtuluş Savaşı ile sınırlı olmadığını bilmesi ve yıkılış dönemi kahramanlarını 

unutmaması gerekir. 


