
29

irinci Dünya Savafl›’n›n bafllamas›ndan üç ay sonra Osmanl› ‹mparator-
lu¤u Enver Pafla’n›n teflvikiyle Almanya’n›n yan›nda yer ald›. Osmanl›

Harbiye Naz›r› olan Enver Pafla Osmanl›’n›n gücünü Almanya ile birlefltirerek
imparatorluklar›n›n parçalanmas›n› durdurma flans›na sahip olaca¤›na, hatta
geçmifl y›llarda ‹talyanlar’a, Ruslar’a, Yunanl›lar’a, S›rplar’a ve Bulgarlar’a
kaybettikleri topraklar›n bir k›sm›n› geri alabilece¤ine inan›yordu. Bu yüzden
Osmanl› üstünlü¤ünü tekrar sa¤lamay› amaçlayan büyük projesine 2 A¤utos
1914’te imzalanan ve Osmanl›’n›n ‹tilaf Devletleri’ne karfl› her durumda sava-
flaca¤› sözünü veren gizli bir Osmanl›-Alman anlaflmas›n› görüflerek bafllad›.
Bunun sonucunda ilk darbeyi vurmak için Ekim 1914’te Osmanl› Donanmas›
Karadeniz’e girerek Odessa ve K›r›m limanlar›n› bombalad› ve iki Rus gemi-
sini bat›rd›. Bunun yan› s›ra, Osmanl› kuvvetleri Rus Kafkas s›n›r› boyunca
konuflland›r›ld› ve bu ac›mas›z da¤l›k bölgede ciddi çat›flmalar bafllad›. Enver
Pafla’n›n stratejisi Müslümanlar› ‹ngiltere ve Rusya’n›n Hindistan, ‹ran, Kaf-
kaslar ve Orta Asya’daki hakimiyetine karfl› ayaklanmaya ça¤›ran bir cihad›n
ilan›n› içermekteydi:  

DDoo¤¤uu’’yyaa  DDoo¤¤rruu::
TTeeflflkkiillaatt--››  MMaahhssuussaa’’nn››nn  ‹‹rraann,,  KKaaffkkaassyyaa  vvee

OOrrttaa  AAssyyaa  FFaaaalliiyyeettlleerrii11

TToouurraajj  AATTAABBAAKK‹‹**

B

1 Bu bildiri için yap›lan araflt›rma St. Antony’s College, University of Oxford’›n bursu (Hilary term 1998) ve
Hollanda Bilim Akademisi’nin (NWO) araflt›rma yard›m› ile mümkün olmufltur. Ankara’da bulunan Türkiye
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baflkanl›¤› (ATASE), arflivlerini kullanma f›rsat› vermifltir.
ATASE arfliv uzmanlar› ve çal›flanlar›na hüsn-i kabulleri için flükranlar›m› sunmak isterim. Son olarak
araflt›rmalar›ma renkli boyutlar ve enginlik katan sürekli k›lavuzlu¤u için Profesör Mete Tunçay’a teflekkür
etmek istiyorum. 

* Leiden Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Uluslararas› Sosyal Tarih Enstitüsü. Bu makale Touraj Atabaki
(Ed.), Iran and the First World War: A Battleground of the Great Powers (Londra: I. B. Tauris, 2006) adl›
kitapta yay›nlanm›flt›r.
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Tüm ‹slam dünyas›n› silahl› ayaklanmaya ça¤›r›yoruz... Her ne-
rede olursa olsun ‹tilaf devletlerinin ç›karlar›na darbe indirmek
için en becerikli adamlar›m›z› gönderece¤iz. Bu yolla Hindistan,
Belucistan, Afganistan, ‹ran ve tüm Afrika’n›n düflman ‹tilaf dev-
letlerine karfl› ayaklanmalar›n› sa¤layaca¤›z. ‹slam dünyas› k›sa
süre içinde Halife’nin hakimiyeti alt›na girecek. Do¤u ve Bat›
Türkistan ile Kafkaslar’da Ruslar’a karfl› savaflmaktay›z, bu yer-
lerde Türkler sald›r›lar›na bafllamak için som emrimizi bekliyor-
lar.2

Osmanl›lar için öncelikli stratejik amaç Bakü petrol yataklar›n› ve daha
do¤uya ilerleyebilmek için kuzey ‹ran’› ele geçirmekti, böylelikle yaln›zca Hin-
distan’daki ‹ngiliz yönetimini tehdit etmekle kalmay›p Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun s›n›rlar›n›, yönetimdeki ‹ttihat ve Terakki liderlerinin ‹mparatorlu¤un
“do¤al s›n›rlar›” olarak nitelendirdi¤i yere kadar geniflletecekti. Bu ba¤lamda
‹ttihat ve Terakki’nin merkez komitesi taraf›ndan imzalanan genelgede flöyle
deniyordu:    

Dünya savafl›na girmemizin nedeninin yaln›zca ülkemizi kendisi-
ni tehdit eden tehlikeden kurtarmak olmad›¤›n› unutmamal›y›z.
Hay›r, çok daha önemli bir amac›n pefline düflmeliyiz – ülkümüzün
gerçekleflmesi, bu da Moskof düflman›m›z› yerle bir ederek ‹mpa-
ratorlu¤umuzu tüm kardefl halklar›m›z› kapsayaca¤› ve birlefltire-
ce¤i do¤al s›n›rlar›na ulaflt›rmam›z› gerektiriyor.3

Büyük Savafl dönemindeki Osmanl› propaganda kampanyas› ilki Pan-‹sla-
mist ve ikincisi Pan-Türkist aflama olmak üzere iki belirgin evreye ayr›labilir;
her ikisinin de birbirleriyle ba¤lant›l› özellikleri vard›r. Osmanl›lar Balkan
Savafl› s›ras›nda Avrupa s›n›rlar›nda toprak, nüfus ve askeri prestij kaybet-
mifllerdi. Birinci Dünya Savafl›’nda ise bu kay›plar› telafi etmeyi hatta Kafkas-
lar’da ve Orta Asya’da alacaklar› toprak ile daha fazlas›n› ele geçirmeyi umu-
yorlard›. Jön Türk ‹ttihatç›lar için Ruslar yaln›zca kafir de¤il ayn› zamanda
Kafkasya’n›n güneyinde yer alan ve Türk-‹slam anavatan›n›n parças› olarak
gördükleri bölgeleri iflgal eden istilac›lard›. 

Savafl›n ilk y›llar›nda Osmanl›lar özellikle Pan-‹slamizm’i vurguluyorlard›.
‹ttihatç›lar ihtilal ve savaflla geçen befl y›ldan sonra etnik ve dini yönden da-
ha önce hiç olmad›¤› kadar homojen bir ‹mparatorlu¤u miras ald›larsa da yi-
ne de eski ‹slam retori¤ini kullan›yorlard›. Feroz Ahmad’›n da belirtti¤i gibi:

‹deolojilerinde yer alan üç unsuru da – Osmanl›c›l›k, ‹slam ve mil-
liyetçilik – terk edemiyorlard› ve yapabilecekleri tek de¤ifliklik her

2 Tebriz’de da¤›t›lan tarihi belirsiz el ilan›.
3 Serge A. Zenkovsky, Pan-Turkism and Islam in Russia (Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press,

1960), 127-128.
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birinin ne kadar vurguland›¤›yd›. Türkler say›sal olarak en önem-
li topluluk haline gelseler de en çok vurgulanan milliyetçilik de¤il
‹slam’d›; yaln›zca baflkentteki baz› entellektüeller Türk milliyetçi-
li¤ini ciddiye al›yorlard›. Ancak içinde Ziya Gökalp gibi önde gelen
Türkçüleri bar›nd›rmas›na ra¤men ‹ttihak ve Terakki Cemiyeti
‹slam’a ba¤l› kald›. ... Ayr›ca, ‹slam ve Osmanl›c›l›k ‹slam dünya-
s›n›n geneli, özellikle de M›s›r ve Hindistan ile Çar’›n Müslüman
tebaas› için hâlâ oldukça çekiciydi … Bir ‹slamc› olan Said Halim
Pafla’n›n [prens ve M›s›r’› yöneten ailenin bir üyesi, belli ki Türk-
çe’yi pek iyi bilmiyordu bile] Haziran 1913’te veziriazam olarak
atanmas› tesadüf de¤ildi.4

Ancak ‹ttihatç›lar›n Pan-Türkizm reçetesi Balkan yar›madas›, Kafkaslar
ve Orta Asya’da yaflayan Türki halklar› hedef al›rken Pan-‹slamist politika
hâlâ daha çok Yak›n ve Orta Do¤u ile Hindistan alt k›tas›na kadar olan halk-
lar› hedefliyordu. Karma etnik yap›s› nedeniyle ‹ran ve Orta Asya’da bu iki
takti¤i birlikte uyguluyorlard›, burada Pan-Türkizm ve Pan-‹slamizm bir ka-
r›fl›m olarak zerkediliyordu. 

Büyük Savafl’›n ilk günlerinden bafllayarak Almanlar da Osmanl›lar’›n
Pan-Türkist hatta Pan-Osmanl› propagandas› yerine Pan-‹slamist propagan-
da kulland›klar›n› görmek istediklerini belirtiyorlard›. Almanlar uzun dönem-
li stratejilerinde Osmanl›lar’›n Pan-‹slamist propaganda yapabilme yetene¤i-
ne güveniyorlard›, bunu ‹ttifak devletleri’nin konumunu tehdit etmek için kul-
lanacaklard›. 5 A¤ustos 1914’te Alman genelkurmay baflkan› daha önce D›flifl-
leri Bakanl›¤›’na gönderdi¤i bir rapora at›fta bulunmufltur:

. . . Hindistan, M›s›r ve Kafkaslar’da ayaklanmalar ç›karmak çok
büyük öneme sahiptir. Türkiye ile yap›lan anlaflma D›fliflleri Ba-
kanl›¤›’na ‹slam dünyas›nda fanatizmi canland›rarak bu plan›
mümkün oldu¤unca uygulama f›rsat› verecektir.5

Almanlar ve Osmanl›lar aras›ndaki iflbirli¤i Jacob Landau’nun “dan›flma”6

olarak tan›mlad›¤› kavrama dayanmaktayd›. A¤utos 1915’te Afganistan Emi-
ri Nasrullah Han’a, Osmanl› Sultan› ve Alman Kaiser’inden gelen bir mesaj
tafl›yan bir Türk-Alman heyeti gönderildi.7 Dahas› “Berlin’deki ortak bir top-
lant›ya dair en az iki rapor vard›. Berlin’deki Osmanl› elçisi ve askeri ataflesi,

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

4 Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (Londra: Routledge, 1996), s. 39. 
5 Philip H. Stoddard, The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918: A Preliminary Study of the

Teflkilat-i Mahsusa, Princeton University, Doktora tezi, 1963, University Microfilm Inc., Ann Arbor,
Michigan, s. 17.

6 Jacob M. Landau, The Politics of Pan-Islamism, Ideology and Organisation (Oxford: Oxford University Press,
1990), 106.

7 Lal Baha, “Activities of Turkish Agents in Khyber”, Journal of Asiatic Society of Pakistan, 14/2 (1969): 185-
192.
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baz› Türk ve Arap ileri gelenleri ve yeni kurulan “Rusya’daki Türk-Tatar Müs-
lüman Haklar› Komitesi”nden dört temsilci Mart 1916’da bu toplant›lar›n ilki-
ne kat›ld›lar. Eylül 1916’daki ikinci toplant›da Enver Pafla, Türkiye, Afganis-
tan, ‹ran, Orta Asya, M›s›r ve Kuzey Afrika’dan gelen Müslümanlardan olu-
flan bir delegasyona liderlik etti”.8 Bunun yan› s›ra ‹stanbul, Berlin ve Bern’de
ortak Osmanl›-Alman denetim bürolar› kuruldu”.9

Ancak Almanlar›n flevki uzun sürmedi. Arap cephelerinde üstüste u¤ra-
d›klar› hayal k›r›kl›klar›ndan ve özellikle de Haziran 1916’daki10 Arap isya-
n› ile Said Halim Pafla’n›n fiubat 1917’deki istifas›ndan sonra, Osmanl›lar
propaganda kampanyalar›n› daha Pan-Türkist boyutta yeniden biçimlendir-
diler. ‹stanbul’da ‹ttihatç›lar Abdülhamid’in eski tarz ‹slami retori¤inin yeni
topraklar getirmemekle kalmay›p çökmekte olan ‹mparatorlu¤un yapboz par-
çalar›n› bir araya getirmeye de yetmeyece¤ine daha fazla ikna oldular.11 Bu-
nun sonucunda Pan-Türkizm’e dönüfl kendini belli etti. Pan-Türkizm politi-
kas› ayn› zamanda Kars ve Batum yolunu açan Rus-Osmanl› ateflkesi ile de
ba¤lant›l›yd›. Haziran 1918’de burada biraraya gelen Enver Pafla’n›n ordusu
Üçlü ‹tilaf’la yap›lan ve tatmin edici olmayan ateflkes anlaflmas›n› ard›ndan
direniflin merkezini oluflturacakt›. Bunun sonucunda, “Alman hükümeti En-
ver Pafla’n›n Pan-Türkizm’e gittikçe daha fazla dayanarak Pan-‹slamizm’i ih-
mal etmesini ortak savafl çabalar›n›n gerçekleflmesinin önünde bir engel ola-
rak görüyordu. Bu, özellikle 1918’e gelinip de Almanlar kendi savafl amaçla-
r›n› Müslüman yanl›s› propaganda alt›na gizlemeyi b›rakt›¤› ve Enver Pa-
fla’n›n Orta Asya planlar› ile do¤rudan z›tlaflmaya bafllad›¤› zaman gerçeklefl-
miflti”.12

Birinci Dünya Savafl›’n›n arifesindeki Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ‹ttihat-
ç›lar Pan-Türkizm ve Pan-‹slamizm hakk›nda hemen hemen ayn› görüfllere
sahip olsalar da lider kadrolar›n›n her seviyesinde çok ihtiyaç duyulan görüfl-
birli¤inden yoksundular. Meflrutiyetçilerin libreal kanad› olan Ahrar F›rkas›
ve Mehmed Kamil Pafla liderli¤indeki muhafazakârlar ile durmak bilmeyen
çarp›flma ve çat›flmalarla geçen befl y›l›n ard›ndan ‹ttihat ve Terakki en so-

8 “Rapor 16 Ekim 1916’da ‹talyan Bahriye Nezareti’nce yaz›lm›flt›r. Bir kopyas› Frans›zca olarak burada bulun-
abilir: Chateau de Vincent (Paris), Archives de l’Armee de Terre , Archives de la Guerre, 7N2104. 28 Ekim
1916’da Frans›z Harbiye Nezareti’ne gönderilen istihbarat raporu.”. 

9 Rudolph Peters, Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History (Lahey, 1979), 93. T. R.
Sareen, Indian Revolutionary Movement Abroad, s. 163-4.

10 Arap isyan› ile ilgili yeni bir çal›flma için bkz. Efraim Karsh ve Inari Karsh, “Myth in the Desert, or Not the
Great Arab Revolt”, Middle East Studies 33/2 (1997): 267-312.

11 Abdülhamid’in Pan-‹slamist ajanlar›n›n Orta Asya’daki faaliyetleri hakk›nda daha eski bir kaynak için bkz.
Count K. K. Pahlen, Mission to Turkistan (Londra: Oxford University Press, 1964), 43, 49.

12 Philip H. Stoddard, a.g.e., 21.
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nunda Ocak 1913 darbesi ile iktidar›n› sa¤lamlaflt›rm›flt›. Buna ra¤men ikti-
dar kadrosu içindeki çeflitli fraksiyonlar varl›¤›n› tehdit ediyorlard›. Osmanl›
Dahiliye Naz›r› Talat Pafla ‹ttihat ve Terakki’nin örgütlenmesini yönlendirir-
ken Enver Pafla tüm askeri iflleyifli kontrol etmekteydi. ‹ttihat ve Terakki yü-
zünden hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan Enver Pafla kendi politikas›n› hükümetten
ba¤›ms›z olarak takip ediyordu. Enver Pafla ve Talat Pafla (Talat Enver’i s›k-
l›kla askeri istibdad kurabilecek biri olarak betimlemekteydi) aras›ndaki flid-
detli güvensizlik kendisini en çok Teflkilat-› Mahsusa’n›n kuruluflu ve faaliyet-
lerinde gösteriyordu. 

Büyük Türk vatan›n› kurma hayalini kendi denetiminde gerçeklefltirmek
için 1913’te Enver Pafla Osmanl› gizli servislerinden birini, Teflkilat-› Mahsu-
sa’y›, geniflletti. Teflkilat-› Mahsusa bafllang›çta Balkanlar’daki bir dizi Os-
manl› askeri yenilgisinin ard›ndan burada gerilla savafl› düzenlemek ve “ken-
disinin (Enver Pafla’n›n) Osmanl› devletinin güvenli¤ine karfl› çifte tehdit ola-
rak gördü¤ü yerli ayr›l›kç› hareketler ve Avrupa sald›rganl›¤› ile bafla ç›k-
mak”13 için kurulmufltu. “Üzerine infla edildi¤i ideolojik temeller ve uygulaya-
ca¤› politikalar aç›kça tan›mlanmam›fl” olsa da “t›pk› kendisinden sorumlu
olan hükümet yetkililerinin yapt›¤› gibi örgütün ajanlar›n›n da geleneksel Os-
manl›c›l›k kavram›na sahte ba¤l›l›k göstermelerine ra¤men asl›nda Pan-‹sla-
mizm ve Pan-Türkizm kavramlar›na dayanmaktayd›.”14 Osmanl› ‹mparator-
lu¤u Birinci Dünya Savafl›’na girdi¤i zaman Teflkilat-› Mahsusa’n›n görevi de
güncellenmiflti. “Enver Pafla’ya ba¤l› küçük gizli bir grup olmak yerine yeni-
den düzenlenerek Harbiye Nezareti içinde yar› aç›k bir statüye kavuflmufltu
ancak Enver’in do¤rudan kontrolü alt›nda kald›”.15 Art›k bilindik istihbarat
toplama, casusluk ve karfl› casusluk faaliyetlerinin yan› s›ra “Türklerin ve di-
¤er Müslümanlar›n ‹tilaf Devletleri’ne karfl› seferber edilmesini amaçlayan
genifl bir Pan-‹slamist ve Pan-Türkist propaganda kampanyas› bafllatmak” 16

için de çal›fl›yordu.
Dahas›, kuruluflunun ilk aflamalar›ndan itibaren Teflkilat-› Mahsusa’n›n

ana kurucusu olarak Enver Pafla’n›n teflkilat›, Talat Pafla’n›n hizbi ve Osman-
l› ‹mparatorlu¤u’nda Cemal ve Talat paflalar taraf›ndan kurulan di¤er istih-
barat örgütlerinin (Dahiliye Nezareti’ne ba¤lanan Gizli Polis gibi)17 hüküm
sürdü¤ü ‹ttihat ve Terakki’nin örgütsel a¤›na bir alternatif olarak kullanma

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

13 a.g.e., s. 1.
14 a.g.e., s. 55. 
15 a.g.e., s. 58.
16 Arif Cemil, I. Dünya Savafl›nda Teflkilat-› Mahsusa (‹stanbul: Arba Yay›nlar›, 1997), 11.
17 Bu istihbarat örgütlerinin yan›na Osmanl› Erkan-› Harb’ine ba¤l› istihbarat birimi de eklenebilir.
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niyetinde oldu¤u belli olmufltu. Böylece Teflkilat-› Mahsusa’n›n “en önemli gö-
revlerinden biri Cemal Pafla ve Talat Pafla’n›n liderli¤indeki benzer örgütlerin
çabalar›na karfl› durmak ve bu üç azimli adam aras›ndaki hassas dengeyi boz-
makt›. Enver Pafla’n›n ajanlar›na verdi¤i emirler di¤er örgütün faaliyetlerin-
den haberdar olmak ve Cemal Pafla ile Talat Pafla’n›n kendi güçlü konumunu
zay›flatmalar›n› engellemek üzere tasarlanm›flt›”.18

Teflkilat-› Mahsusa’n›n kurulmas›n›n hemen ard›ndan Enver Pafla eski ‹t-
tihat ve Terakki sekreterleri aras›ndan bir grup ajan seçerek Kafkas ve ‹ran
s›n›rlar›na gönderdi. Bunlar›n aras›nda Haci Sami Kuflçubafl›zade19, Hamal
Ferit, Hasan Basri ve Memduh fievket de vard›. Ancak Enver Pafla’n›n faali-
yetlerini duyunca Talat Pafla da ‹ttihat ve Terakki’nin önde gelen üyelerinden
bir grup oluflturarak bu kiflileri ayn› bölgeye farkl› emirlerle gönderdi. Talat
Pafla’n›n ajanlar› Kuzey Kafkasya’da görevlendirilen Dr. Bahaettin fiakir20,
‹ran’da görevlendirilen Ömer Naci21 ve Rufleni Bey22 ile Afganistan’a gönderi-
lern Süleyman fiefik Pafla, Rauf Bey ve Ubeydullah Efendi idi23.

Hem Enver Pafla’n›n hem de Talat Pafla’n›n misyonlar›n›n en dikkat çekici
yönü gereken lojistik destekten yoksun olmalar›yd›. Örne¤in, Osmanl› Harbi-
ye Nezareti’nde bölgenin detayl› bir haritas› bile bulunmamaktayd›.24 Buna
k›s›tl› bir bütçe ve deneyimsiz ajanlar da eklenince Teflkilat-› Mahsusa daha
dezavantajl› durumda olamazd›. Farsça ve Rusça bilen bir avuç dolusu vas›fl›
ajan da Osmanl› hükümeti ve ordusu içindeki politik bölünmeden dolay› en-
gelleniyorlard›. ‹ran misyonunun Farsça konuflabilen tek üyesi Binbafl› Rufle-
ni Bey’di. Sadece bir kaç y›l sonra, Enver Pafla kendi korumas› alt›ndaki bafla-

18 Philip H. Stoddard, a.g.e., s. 5.
19 Haci Sami Kuflçubafl›zade Teflkilat-› Mahsusa’n›n önde gelen liderlerinden olan Eflref Kuflçubafl›zade’nin

kardeflidir. Savafltan önce Teflkilat-› Mahsusa taraf›ndan Hindistan’a, savafl›n bafllamas›n›n ard›ndansa Rus
Türkistan›’na gönderilmifltir. Savafltan sonra Enver Pafla ile tan›flm›fl ve onu Basmac›lara kat›lmaya teflvik
etmifltir. Enver Pafla’n›n ölümünün ard›ndan bir süre bölgedeki Bolflevik karfl›t› gerilla faaliyetlerine devam etmifl
ancak yaraland›ktan sonra Türkiye’ye dönmeye karar vermifltir. 1927’de s›n›r› geçmeye çal›fl›rken Türk jandar-
malar taraf›ndan öldürülmüfltür. Bkz. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yak›n Tarihi (‹stanbul,
1981) 465-469. fievket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Pafla, Cilt III (‹stanbul: Remzi
Kitabevi, 1978), 590. Hüsameddin Ertürk, ‹ki Devrin Perde Arkas› (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1964), 192-193.

20 Dr. Bahattin fiakir’in yaflam›n›n ayr›nt›l› hikayesi için bkz. Hikmet Çiçek, Dr. Bahattin fiakir - ‹ttihat ve
Terakki’den Teflkilat-› Mahsusa'ya Bir Türk Jacobeni, ‹stanbul: Kaynak Y., 2004.   

21 Ömer Naci’nin biyografisi için bkz. Fethi Tevetoglu, Ömer Naci (‹stanbul: Devlet Kitaplar›, 1973).
22 Rufleni Bey (sonra Rufleni Bark›n), 1884’te Girit’te do¤du, Harbiye’yi bitirdikten sonra Teflkilat-› Mahsusa’ya

kat›ld›. Farsça ve Arapça bilgisi nedeniyle Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran faaliyetleri için en iyi aday oldu.
‹ran’da çal›fl›rken, Teflkilat’taki çal›flma arkadafllar›yla ve ‹ran’daki Osmanl› ordusu kumandanlar›yla
fliddetli görüfl ayr›l›klar› yaflad› ve sonunda Teflkilat’tan ayr›ld›. Savafl›n sonunda ‹stanbul’a döndü ve
flehirdeki Pan-Türkist kulüplere kat›larak bütün Türkler için tek vatan ça¤r›s›n›n önderlerinden oldu.
Cumhuriyet döneminde siyasal bir parti kurdu ve yeni meclise seçildi (Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Albümü 1920-1991, Ankara: TBMM, 1994).

23 Arif Cemil, a.g.e., s. 13.
24 fievket Süreyya Aydemir, a.g.e., s. 190. 
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r›l›, oldukça deneyimli ve çokdilli bir ajan olan Yusuf Ziya’y›25 gönderince Tefl-
kilat-› Mahsusa’n›n faaliyetlerinde koordinasyondan bahsetmek mümkün ha-
le geldi. ‹ran misyonu, Ömer Naci ve Rufleni Bey, buradaki ba¤lant›lar›n› ko-
laylaflt›rmak için ‹ran meflrutiyet hareketinin (1905-11) mücahitlerinden
Emir Hiflmet’i gizli görevlerinde kendilerine efllik etmek üzere ça¤›rd›lar.

‹ran ve Kafkaslar’a gitmek üzere ‹stanbul’dan ayr›lan Enver Pafla’n›n mis-
yonu karargâhlar›n› Trabzon’da kurarken Talat Pafla’n›n Bahaeddin fiakir ön-
derli¤indeki ajanlar› Erzurum’u karargâh olarak kullanmaya karar verdiler.
K›sa süre sonra ‹stanbul’un bask›s› ile Bahaeddin fiakir Trabzon’a çekildi. Bir-
leflen Teflkilat-› Mahsusa yaln›zca Kafkaslar ve Rus Türkistan’›ndaki Türk-

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

25 Yusuf Ziya Talibzade 1877’de Gürcistan’›n Borçal› kentinde do¤mufltur. Babas› Kafkas bölgesinde yüksek
dereceli bir molla idi. Yusuf çocukken annesi onu (kardefli Abdullah, daha sonra Abdullah fiaik ile birlikte)
okumas› için Meflhed’e götürmüfltür. Buradaki ö¤retmeni Yusuf’un daha sonra ad›n› alaca¤› Ziya adl›
muhalif bir Anadolu Türk’üydü. Meflhed’de ilkö¤retimini tamamlad›ktan sonra Kerbela’ya giderek dini ilim-
ler çal›flm›fl ve molla olmufltur. 1899’da Bakü’ye dönerek kariyerine Hac› Zeynelabidin Tagiyev hizmetinde
çevirmen olarak çal›flarak bafllam›flt›r. Tagiyev’in emriyle Keflfü’l-Hakaik‘i Azeri diline çevirmifltir ve
çevirinin üç kopyas› ‹ran fiah›na, Afganistan Emirine ve Osmanl› Sultan›na hediye edilmifltir. Yusuf Ziya
Sultan’›n kopyas›n› kendisi sunmufltur ve 1907’de ‹stanbul’dayken ‹ttihat ve Terakki’ye kat›lm›flt›r. Bunun
ard›ndan 1912’de Osmanl› ordusuna kat›larak Balkan Savafl›’nda cesurca savaflm›fl ve pafla unvan›n›
alm›flt›r. Balkan Savafl›’ndan sonra Osmanl› Gizli Servisi ajan› olarak bir süre ‹ran Azerbaycan’›nda
kalm›flt›r. Azerbaycan’›n Bolfleviklerce ele geçirilmesinden sonra  geçici olarak Bolfleviklere kat›lm›fl ve
birkaç ay Nahcivan’da yaflam›flt›r. Daha sonra Türkistan’ da Enver Pafla’ya kat›larak yard›mc›s› olmufltur.
Enver’in ölümünün ard›ndan Afganistan’a kaçmaya çal›fl›rken Amu Derya’da bo¤ulmufltur. Yusuf Ziya’n›n
kiflili¤i için bkz. ATASE, K. 1829, D. 56/7, F.1-43.

Hürriyet Kahramanlar›: Ohrili Eyüp Sabri, Erkân-› Harp Enver Bey, Resneli Niyazi Bey.
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Müslüman halk› de¤il, ‹ran Azerilerini de seferber etmeyi amaçlayan Kafkas-
ya ‹htilal Cemiyeti’ni kurma karar›n› burada verdi.26 Ancak, bu aflamada yan-
dafllar›n› Türk Turan anavatan›n› kurmaya teflvik ettiklerine dair bir ipucu
yoktu. Osmanl›lar’›n Azerbaycan’daki Pan-‹slamist ça¤r›s› daha çok geneldi ve

“kendilerini ‹slam düflmanlar›n›n boyunduru¤undan kurtarmak üzere” 27 Hi-
lafet dünyas›na kat›lmalar› için bölgenin yaln›zca Türk de¤il Kürtler dahil ol-
mak üzere Türk olmayan halklar›na da hitap ediyordu

Kafkasya ‹htilal Cemiyeti’nce ‹ran, Kafkaslar ve Rus Türkistan›’nda da¤›-
t›lan pek çok duygu yüklü el ilan›nda bölge Müslümanlar›na flu ça¤r› yap›l›-
yordu:

… Y›llarca ‹slami miras›m›z› ezip geçen ve bulduklar› her f›rsatta
kahraman o¤ullar›m›z› katledip masum k›zlar›m›z›n ›rz›na geçen
Rus katillere karfl› Müslümanlar›n ayaklanma vakti gelmifltir.
Müslümanlar› yeryüzünden silmeye çal›fl›yorlar. ...Ancak Cenab-›
Hak Ruslar’a hakettiklerini vermifltir. Büyük Almanya ve Avus-
turya kuvvetlerince a¤›r yenilgiye u¤rat›lm›fllard›r ve art›k hü-
kümdarl›klar› tamamen çökmek üzeredir. Yeryüzündeki 300 mil-
yon Müslüman’›n halifesi olan Padiflah›m›z, peygamberimizin son
kutsal cihad için tüm Müslümanlar› seferber etme ça¤r›s›n› kabul
etmifltir. Ey ümmet-i Muhammed! Art›k silahlar› kuflanma ve e¤er
bizimle olsayd› peygamberimizin üstlenece¤i görevi yerine getir-
menin, Rus kafirleri yeryüzünden silmenin zaman›d›r.28

Aral›k 1914’te Osmanl›lar Ruslar’›n Erzurum’a ilerleyifllerine karfl›l›k ver-
mifl ancak Ocak 1915’te Sar›kam›fl Muharebesi’nde Kafkas k›fl› için yeterli do-
nan›m› ve erza¤› olmayan Osmanl›lar savafltaki en büyük yenilgilerinden bi-
rini alm›flt›. Kuzeyde de a¤›r kay›plara u¤rayan Osmanl›lar, güney s›n›rlar›n›
kuvvetlendirmeye karar verdiler ve 14 Ocak’ta kuvvetlerinin büyük k›sm›n›
Tebriz’e kayd›rd›lar. Rus ordusu halen Tebriz’de oldu¤u için iki ordunun yüz-
leflmesi kaç›n›lmaz görünüyordu. Rus birlikleri Tebriz’de Osmanl›lar’la bir as-
keri çat›flmadan kaç›nm›fllar ve Tebriz’i boflaltm›fllarsa da Osmanl›lar yine de
Tebriz’i ellerinde tutamam›fllar ve Mart 1915’te Ruslar›n karfl› ata¤› ile flehir-
den ç›kar›lm›fllard›.29

Sar›kam›fl yenilgisi gerçekten de Osmanl›’n›n Kafkaslar, Rus Türkistan› ve
nüfusunun ço¤u Türk dillerini konuflan Kuzey ‹ran’daki yay›lma politikalar›-
n›n dönüm noktas›yd›. Bu yüzden, Pan-‹slamizm’i daha fazla vurgulamak için

26 Arif Cemil, a.g.e., s. 32.
27 a.g.e.
28 a.g.e., s. 33-34.
29 Orbay, R., “Hat›ralar”, Yakin Tarihimiz, Cilt I (‹stanbul, 1963), 16-29.
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1915’in bafl›nda Osmanl›lar Kerbela ve Necef’teki fiii dini liderlere yaklaflt›lar
ve ‹tilaf devletlerine karfl› cihad ilan eden bir dizi fetva almay› baflard›lar.30

Tabii ki Osmanl›lar’›n bu hareketi savafl müttefiki olan Almanlar taraf›ndan
s›cak karfl›land›.

Necef, ‹ran’a elçiler göndererek cihad konusunda ‹ranl› din adamlar› ile
mümkün oldu¤unca fazla uyum sa¤lamaya çal›fl›yordu. Örne¤in Hac› Hüseyin
Kumi ‹ranl› ulemay› Büyük Savafl s›ras›nda Mihver’in taraf›na geçerlerse ül-
kenin yarar›na olaca¤›na ikna etmek için Meflhed’e gönderilmiflti.31 Ancak
‹ran fiii hiyerarflisi içindeki kifliler aras›nda Necef’ten gönderilen cihad ça¤r›-
s›na dair bir görüfl birli¤i yoktu. Meflhed’li Aga Mirza ‹brahimi gibi baz› dina-
damlar› kiflilerin istedikleri gibi davranabilece¤ini söyleyerek kay›ts›z davra-
n›rken Sünni olan Türkler de dahil olmak üzere savafl› iki kafir taraf›n savafl-
mas› olarak gören Aga Seyyid Ali Sistani gibileri de bulunmaktayd›. Aga Sey-
yid R›za Kuflani’nin hükmüne göre Ruslar Türkler’e tercih edilmeliydi, zira
Hristiyan olduklar› için Muslümanlar’›n dinlerine kar›flabilecek durumda de-
¤illerdi.32 Di¤er yandan Naibü’t-Tevliyyet (Meflhed’deki kutsal ibadet yerin-
den sorumlu dinadam›) “durmadan ‹ran’›n Türkiye ve Almanya ile gizli bir an-
laflma yapt›¤›na ve yak›nda savafl ilan edece¤ine dair muz›r dedikodular yay-
makta” idi.33

Sar›kam›fl yenilgisinin ard›ndan Osmanl› askeri gücü ‹ran’›n bat› s›n›rla-
r›nda, yani güney Kürdistan’da yo¤unlaflm›flt›. Teflkilat-› Mahsusa’n›n karar-
gâh› resmi olarak Tahran’a tafl›nm›fl ve Osmanl› Elçili¤i’nin askeri ataflesi
Ömer Fevzi yönetici olarak atanm›flt›.34 Savafl›n sonuna kadar devam eden gö-
rev süresi boyunca Ömer Fevzi ‹ttifak Devletleri’ne destek toplamak için ‹ran-
l›lar’›n Rus ve ‹ngiliz karfl›t› hislerini büyütmeye çal›flt›. Bu görevin beklenen-
den daha çetin oldu¤u ortaya ç›kt› çünkü ‹ranl›lar’›n ço¤u kuvvetli Osmanl›
karfl›t› hislere de sahiplerdi. Y›llar boyu süren güvensizlik yüzy›ll›k s›n›r an-
laflmas›n›n Osmanl›larca ihlali ile daha da kuvvetlenmiflti. Osmanl› birlikleri
‹ran Azerbaycan›’n› iflgal ettikleri zaman samimiyetleri derhal sorgulanmaya
bafllanm›flt›. Geçen zaman ve ‹hsan Bey (Kermanflah’taki Osmanl› bölükleri-
nin kumandan›) gibi Osmanl› subaylar›n›n ‹ranl›lar’a kötü muamelesi ile bir-
likte Ömer Fevzi ordunun yöntemlerini yüksek sesle elefltirmeye bafllad›; sal-
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30 ATASE, K. 1828, D. 14/1, F. 1-6, F. 1-30. Bu emirlerin detaylar› için bkz. Muhammad Hassan Kavusi ‘Araqi
ve Nasrollah Salihi (ed), Jihadiyyeh: Fatawi-i Jihadiyyeh-i ‘Olama va Maraji‘-i ‘Izam darJjang-i Jahan-i
Avaal (Tahran: Asnad, 1996).

31 F.O. 248/1113, Mashhad Diary, no. 6, 6 fiubat 1915.
32 a.g.b.
33 a.g.b.
34 ATASE, K. 1848, D. 111/140, F. 1-3, D. 32/25, F. 33.
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d›rgan bir askeri yaklafl›m kendi propaganda planlar›n›n alt›n› kaz›yordu. Bu-
nu izleyen tart›flma ‹hsan Bey’in Ömer Fevzi’yi görevinden almas›yla son bul-
du.35 Ömer Fevzi ancak ‹ran’›n ‹ttifak taraftar› koalisyonunun lideri olan
Prens Nizam al-Saltana’n›n araya girmesi ve Ba¤dat valisi ve Osmanl› Alt›n-
c› Ordusu’nun kumandan› olan Halil Pafla’ya rica etmesi sayesinde önceki gö-
revlerine devam edebildi.36

‹ran’daki Teflkilat-› Mahsusa’n›n bafl›na getirildi¤inde Ömer Fevzi’nin ilk
görevi ‹ran’da genifl tabanl› bir ‹ttihad-› ‹slam oluflturmakt›. Ancak “politik
zihniyetli ‹ranl›lar’›n bu projedeki Osmanl› hegemonyas›ndan endifle duydu-
¤unu ve ‹ttihad-› ‹slam’› ‹ran’›n egemenli¤ine bir tehdit olarak gördü¤ünü”37

bir kez daha farketti. Bu yüzden, partinin ad›n› Cemiyet-i Difai‘-i ‹slam (‹sla-
m› Savunma Cemiyeti) olarak de¤ifltirmeye karar verdi; bu, tüzü¤ünde aç›kça
belirtilmifl “cemaatin kuruldu¤u her ülkede kendi yöneticisinin, fiah ya da
Emirin, Cemiyet-i Difai’’nin yerel flubesinin lideri olarak kabul edilece¤ine”38

dair bir madde bar›nd›ran uluslarüstü bir a¤ olacakt›. 
Teflkilat-› Mahsusa faaliyetlerini ‹ran demokratlar› aras›nda düzenledi¤i

kampanyalarla a¤›rl›kl› olarak baflkent ve çevresinde yürütse de, Hazar Deni-
zi bölgesindeki Cengeli39 isyan›n›n lideri olan Küçük Han ile ba¤lant› kurarak
ikinci bir politik cephe açt›. Küçük Han’›n Gilan’da bir ‹ttihad-› ‹slam partisi
kurdu¤u haberini almas›n›n ard›ndan Teflkilat-› Mahsusa Küçük Han’›n faali-
yetlerini gündeminde ön s›ralara oturttu.40 Ancak ilk ba¤lant›y› kuranlar
Cengeliler oldu. Kas›m 1915’te Küçük Han Osmanl›lardan cephane almak
amac›yla Tahran’daki Osmanl› Elçili¤i’ne gizli bir heyet gönderdi.41 Bu heye-
tin üyelerinden Mirza Ali Han Talikani’ye göre Ömer Fevzi ile görüflmeleri s›-
ras›nda Ömer Fevzi’nin Cengeliler’e maddi yard›m sa¤lamaya haz›r olmas›na
ve bu konudaki büyük heyecan›na ra¤men Küçük Han’a silah veya cephane
veremeyece¤i belli olmufltu. Yine Talikani’ye göre, Osmanl›’n›n askerî öncelik-
leri Hamedan ve Kermanflah gibi baflka bölgelerdi. Dahas›, k›s›tl› olan (Tah-

35 ATASE, K. 3649, D. 213, F. 31-6.
36 ATASE, K. 3649, D. 213, F. 31-4.
37 ATASE, K. 3649, D. 213, F. 15.
38 a.g.b.
39 Cengeli Hareketi (‘Orman Hareketi”, cengel Farsça orman demektir), kuzey ‹ran’da, Hazar’›n güneyinde

Gilan ormanlar›nda üslenmifl devrimci bir harekettir. 1914’te bafllayan ayaklanma, gerilla savafl› biçimini
kazanm›fl ve Rusya ve ‹ngiltere kuvvetlerini yurttan atarak anayasay› yeniden yürürlü¤e sokma amac›yla
1921’e kadar devam etmifltir. Merkezi hükümetin bask›lar› kadar hareketin iç çat›flmalar› da Cengeli
Hareketi’nin trajik sonunu getirmifltir. Modern ‹ran’da hareketin önderi, Gilak etnik kökenli Mirza Küçük
Han (1880-1921) anti-emperyalist ve anayasac› ulusal kahraman olarak de¤erlendirilmektedir. Cengeli
Hareket’in ayr›nt›l› tarihi için bkz. Cosroe Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran, 1929-1921, Birth
of the Trauma (Londra, University of Pittsburg Press, 1995). 

40 ATASE, K.1831, D. 8035/17, F. 43
41 ATASE, K. 4276, D. 53/584, F. 47.
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ran’da depolanm›fl) cephaneleri zaten Emir Hiflmet ve Ali Han Savadkuhi’ye
da¤›t›lm›flt›. Osmanl›lar’la Tahran’da yapt›klar› görüflmenin ard›ndan Cenge-
li heyeti Ömer Fevzi’nin arac›l›¤›yla Tahran’daki Alman elçili¤ini ziyaret et-
mifl ve burada kendilerine Alman Krupp fabrikas›nca imal edilen cephanele-
rin yan› s›ra çeflitli patlay›c› cihazlar da gösterilmiflti. 42

Cengelilerle tan›flmas›n›n hemen ard›ndan Enver Pafla’ya yazd›¤› mektupta
Ömer Fevzi Küçük Han’›n ricas›na olumlu yaklaflm›fl ve flunlar› belirtmiflti:

Küçük Han 300 ‹ttihad-› ‹slam mücahidi ile birlikte stratejik
Refld-Kazvin yolu üzerindeki Manjil’de bulunan da dahil olmak
üzere tüm köprüleri sabote edebilir. Dahas›, Cengeliler’in yard›-
m›yla ana hedeflerimizden biri olan Hazar Denizi’ndeki Rus filo-
suna sald›rabiliriz. Kendileriyle konuflmam s›ras›nda amaçlar›na
ba¤l›l›¤›m› gösterdim ve ihtiyaç duyduklar› cephaneyi almalar›
için para teklif etmekte ›srarc› davrand›m, ancak teklifimi geri çe-
virdiler ve maddi yard›ma de¤il cephaneye ihtiyaç duyduklar›n›
belirttiler.43

Enver Pafla’n›n birkaç ay sonra kendi elçisi Hüseyin Efendi’yi Gilan’a gön-
dermesi hiç flüphesiz Ömer Fevzi’nin mektubu sonucunda olmufltur.44 Hüse-
yin Efendi Cengeliler’e 300 tüfek teslim ederken, Enver Pafla’n›n arma¤an›
olan ve üzerinde “Mücahid-i ‹slam Mirza Küçük Han’a” yazan k›l›c› da Küçük
Han’a sunmufltur. Zaman geçtikçe Cengeliler gittikçe Osmanl›’ya yak›nlafl-
m›flt›r.

Bir y›l sonra, 25 Kas›m 1916’da Küçük Han’a yazd›¤› mektubunda Ali ‹h-
san Bey (Osmanl› onüçüncü bölü¤ünün kumandan›) “yaln›zca kiflisel baflar›la-
r› ile ilgilenip kendi ülkelerinin ihtiyaçlar›na ve Alem-i ‹slam düflüncesine s›r-

t›n› dönen eflraf ve ve afliret reislerini” 45 elefltirmifl ve Küçük Han’› “‹ran’› ‹n-
giliz ve Rus boyunduru¤undan kurtarmak için verdi¤i cesur mücadeleden” 46

dolay› takdir etmiflti. Dahas›, Küçük Han’a ihtiyaç duydu¤u fazladan cephane-

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

42 Mohaamad Ali Gilak, Tarikh-i Inqilab-i Janga. Bi ravayat-i Shahidan-i ‘Ayni (Refld: Gilakan, 1992), 24-29.
Chaqueri Cengeliler üzerine yazd›¤› kitab›nda Cengeliler ve Almanlar aras›ndaki ilk temas›n 1917 yaz›nda
oldu¤unu belirtir. Dahas› “Küçük Han ve Almanlar Tahran’da 1917 yaz›ndan önce kesinlikle
karfl›laflmam›fllard›r,” demektedir. Bkz. Cosroe Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran, 1929-1921,
Birth of the Traum (Londra: University of Pittsburg Press, 1995), 129-130.

43 ATASE, K. 835/17, F. 1-43.
44 ‹brahim Fakhraii’ye göre Hüseyin Efendi Tebriz’li bir ‹ran Azerisiydi. ‹stanbul Üniversitesi’nde okumufl ve

daha sonra Kürdistan’da Ruslar’a karfl› çarp›flan Osmanl›lara kat›lm›flt›r. Cephanenin Küçük Han’a teslim
edilmesinin ard›ndan Hüseyin Efendi Cengeliler ile kalm›fl ve Cengeliler’in Homam’daki bir Rus garnizo-
nuna yapt›¤› sald›r›lardan biri s›ras›nda öldürülene kadar bu grubun askeri faaliyetlerinde yer alm›flt›r.
‹brahim Fakhraii, Sardar-i Jangal (Tahran: Ilmi, 1972), 90-91.

45 ATASE, K. 4283, D. 63, F. 5-12.
46 a.g.b.
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yi tedarik edece¤ine dair söz vermiflti.47 Ali ‹hsan Bey sözünü tuttu ve Ocak
1917’de Teflkilat-› Mahsusa’ya haber vermeden ve sadece Hükümet-i Muvak-
kat ile yap›lan bir anlaflmaya dayanarak Küçük Han’a göreceli olarak az mik-
tarda cephane gönderdi.48

Hüseyin Efendi’nin Cengeliler’e yapt›¤› törensel ziyaretten k›sa bir süre
sonra Teflkilat-› Mahsusa’n›n ilk ajanlar› Gilan’a vard›. Aralar›nda Yüzbafl›
Yusuf Ziya, Ömer Efendi ve Osman Efendi de bulunmaktayd›.49 Yusuf Ziya
Cengelilerle Küçük Han’›n isyan›n›n sonuna dek süren yak›n bir iliflki bafllat-
m›flt›.  Mart 1917’de Ba¤dat’›n düflmesinin ard›ndan Osmanl› ordusu ve Kü-
çük Han aras›ndaki iliflki bozulmaya bafllad›. Yine de Teflkilat-› Mahsusa’n›n
Kuzey ‹ran ve Kafkaslar’da casusluk ve propaganda görevini yerine getirmek
üzere dolaflan ajanlar› için Küçük Han’›n Gilan’› göreceli olarak güvenilir bir
s›¤›nak olmaya devam etti. Hatta pek çok kereler Cengeliler Osmanl› ajanla-
r›na nakit para tedarik ettiler.50

Daha Kas›m 1915’te, Tahran’da Cengeli heyeti ile yapt›¤› görüflmenin ar-
d›ndan Ömer Fevzi, Rus askeri hedeflerini ve bölgedeki stratejik öneme sahip
köprüleri sabote etmeleri için Kafkaslar’a Teflkilat-› Mahsusa’n›n üç ajan›n›
gönderdi. Bu operasyonun bafl›ndaki Ali Murtiza Efendi Tahran’› Kafkaslar’a
ba¤layan anayolun durumu hakk›nda detayl› bir rapor haz›rlamas›na ra¤men
herhangi bir sabotaj yapamad›. Bakü’deki Musavat Partisi kendisine gerekli
cephaneyi tedarik edece¤ini söylemesine ra¤men Rus misillemesinden korktu-
¤u için son anda bu sözünü tutamad›. 

Musavatç›lar›n ve y›llar boyu önce Tahran sonra ‹stanbul’da geçirdi¤i sür-
gün hayat›ndan yeni dönen liderleri Muhammed Emin Resulzade’nin Osman-
l› ajanlar› ile iflbirli¤i yapmakta tereddütlü davranmas› savafl boyu sürdür-
dükleri Ruslar’la iliflkilerini tehlikeye atmama politikas›n›n sonucuydu. Ba-
kü’de Azerbaycanl› milliyetçilerce bas›lan Kaspii dergisi “Rus Müslümanlar›-
n› Almanya ve Türkiye’ye karfl› savaflta Ruslar›n yan›nda yer almaya” ça¤›r›-
yordu.51 Ruslar da Musavatç›lar’›n hareketlerini yak›ndan takip ediyorlard›.
Savafltan önceki y›llarda ‹stanbul’daki Pan-Türkist çevrelerle olan yak›n ba¤-
lant›lar›, Azerbaycanl›lar’›n “kültürel tercihleri”ni ve daha fazla kültürel
özerklik isteklerini52 kabul ederlerken bölgedeki dokunulmazl›klar›n› tehlike-

47 a.g.b.
48 ATASE, K. 4287, D.89/626, F. 5.
49 ATASE, K. 378, D. 842/1055, F.18.
50 ATASE, K. 1837, D. 44/41, F.1-26.
51 Serge A. Zenkovsky, a.g.e., s. 125.
52 Bu tip ça¤r›lardan biri de Muhammad Emin Resulzade’nin Aç›k Söz’de tefrika halinde bas›lan ve e¤itim sis-

teminde reform isteyen makalesi, “Mekteb ve Medrese”dir. Bkz.: Aç›k Söz, 133, 134, 135, 138, 143, 147 (15-
31 Mart 1916). 
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ye atacak herhangi bir hareketi fliddetli bir biçimde bast›racaklar›n› gösteren
Ruslar üzerinde etkili olmufltu. 

Bu yüzden, baflar›s›zl›¤›n›n ard›ndan Gilan’a dönen Ali Murtiza Bey benzer
bir ikinci misyon için para istemek üzere Teflkilat-› Mahsusa karargâh›na bafl-
vurmufltu. Ancak Teflkilat-› Mahsusa’n›n ikinci operasyonu finanse edememe-
si yüzünden hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan Ali Murtiza Bey maddi yard›m için yü-
zünü Cengeliler’e döndü, onlar da memnuniyetle yard›m ettiler. Ancak bu ope-
rasyonun da kaderi baflar›s›zl›k oldu.53

Teflkilat-› Mahsusa’n›n Tahran karargâh› Osmanl› gizli servisinin yaln›zca
‹ran ve Kafkaslar’daki faaliyetlerinden sorumlu de¤ildi.54 Teflkilat-› Mahsusa,
iki merkez aras›nda bir ba¤lant› yokmufl gibi görünse de,  Afganistan, Do¤u
‹ran ve Rus Türkistan›’ndaki faaliyetlerini koordine etmek için Herat’› Tah-
ran’dan sonra en önemli ikinci flehir olarak görüyordu.55 Türk-Alman misyo-
nunun Afganistan Emiri’ni ‹slam Ordusuna kat›lmaya ve ‹tilaf devletleri ile
olan ba¤›n› koparmaya ikna etme giriflimleri baflar›s›z olunca, en sonunda He-
rat’a girmek üzere Kabil’den ayr›lmaya karar verdiler. Herat’ta baz› ajanlar›
Hindistan-Afgan s›n›r›ndaki Bacavur, Hayber ve Veziristan afliretlerini silah-

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

53 a.g.y.
54 ATASE, K. 1834, D. 32/25, F. 33.
55 ATASE, K. 378, D. 842/1055, F. 18.

Üçüncü Avc› Taburu Zabitan›; 
Ka¤›tlarda: “Yaflas›n Hürriyet”, Manast›r, 1908.
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land›rmak ve k›flk›rtmak için do¤u Afganistan’a gönderirken56 kendileri Rus
Türkistan›57 ve Rus-‹ran s›n›rlar›ndaki Türkmen afliretleri58 ile iletiflimin ana
noktas› olarak Horasan eyaletinin merkezi Meflhed’i tercih ettiler. Ancak k›sa
süre sonra Türkmenler’in aras›nda yaflaman›n Teflkilat-› Mahsusa ajanlar›n›n
karfl›laflt›¤› en zor görevlerden biri oldu¤u ortaya ç›kt›. ‹ngiliz konsoloslu¤un-
ca Meflhed’den gönderilen bir istihbarat raporuna göre Ruslar “e¤er bir Türk-
men’in evinde Osmanl› tebaas›ndan biri bulunacak olursa hem evsahibi hem
de misafirinin vurulaca¤›n›” aç›klam›flt›.59 Ayn› raporda “iki Osmanl› ajan›n›n
as›ld›¤› ve baz›lar›n›n da Taflkent’e gönderildi¤i” ile ilgili bilgi vard›.60

Herat’ta Osmanl› subay› Kaz›m Bey Hintli ‹slamc› Mevlevi Bereketullah ve
Partap ile birlikte bölgede Pan-‹slamist propaganday› yayan bir provokatörler
a¤› kurmufltu. Meflhed’deki ‹ngiliz konsoloslu¤unun istihbarat subay›na göre
Seyyid Mustafa Arab gibi ajanlar Türkistan’daki “Rus idaresine karfl› isyan
bafllatmak için Buhara ve Rus Türkistan›’n›n ana merkezlerine s›k s›k mesaj-
lar göndermekteydi.”61

Ocak 1916’da Ömer Fevzi yeni al›nan ajanlardan birini Afganistan s›n›r›n-
daki Horasan eyaletine gönderdi. Tahran’daki ‹ngiliz elçili¤inin eski çevirme-
ni olan Abdulrahman Pifleveri özellikle bölgede Pan-‹slamist fikirleri yayma
emrini alarak buraya gönderildi. Türkistan ve Afganistan misyonunda Hora-
san’daki Ahund Kaz›m Horasani ve Serdar Bircandi gibi yerel mollalar›n ve
eflraf›n deste¤ini ald›. Herat’ta flehrin valisi ve önde gelenleri ile tan›flt›, yine
de onlar› yan›na çekme girifliminde o kadar baflar›s›zd› ki sonunda casusluk
suçlamas›yla hapsedildi. Abdulrahman serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan Mefl-
hed, Aflkabat, Merv ve Herat’ta birkaç yerel politik hücre örgütlemeyi baflard›
ancak Tahran’daki Teflkilat-› Mahsusa karargâh›ndan destek gelmedi¤i için
asl›nda misyonu beklenilen etkiyi göstermedi.62

Osmanl›’n›n 1914 Kas›m’›n›n sonundaki ilk Azerbaycan iflgali böylesi bir
çabaya giriflmeye yetmeyecek kadar k›sa sürdü¤ü için Teflkilat-› Mahsusa
1918’e kadar ‹ran Azerbeycan’›nda bir a¤ kuramad›. Osmanl› gizli servis ra-
porlar›na göre Tebriz’deki Osmanl› yandafl› tek politik parti 1907’den beri var-
l›¤›n› sürdüren ve pek de önemli olmayan Encümen-i Hayriye (Hay›rseverlik

56 Lala Baha, a.g.e., s. 186.
57 F.O. 248/1113, Mashhad Diary, no. 3, 15 Ocak 1915. F.O. 248/1142, Mashhad Diary, n. 8, 19 fiubat 1916. 
58 F.O 248/113, Mashhad Diary, no.12, 20 Mart 1915.
59 a.g.b. 
60 a.g.b.
61 F.O. 248/1173, ‹stihbarat özeti, no. 3, 20 Ocak 1917. Alman ve Osmanl› ajanlar›n›n bölgedeki hareketlerine

dair detayl› rapor için bkz. F.O. 248/1173, Mashhad Memorandum, 11 May›s 1917.
62 ATASE, K. 1644, D. 27/28, F. 8-8. Osmanl›lar’›n daha sonraki dönemdeki Taflkent faaliyetleri için bkz.

ATASE, K. 3663, D. 129/276.
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Derne¤i) kisvesi alt›nda faaliyet gösteren ‹ttihat ve Terakki’nin yerel flubesiy-
di.63 ‹lk iflgallerinin ard›ndan Osmanl› ordusunun kumandan› Halil Pafla Teb-
riz halk› için hayli sert ifadeler içeren çift dilli bir mesaj yay›mlad› ve onlar›
“düzene uymaya ve ‹slami de¤erlere ba¤l›l›klar›n› ispat etmeye” davet etti.64

Beklendi¤i gibi bildirisinde etnisite ile ilgili göndermelerden kaç›nm›flt›. Os-
manl›lar Rus Devrimi’nin ard›ndan savafl bitene kadar ‹ran Azerbeycan’›na
bir daha ayak basamad›lar.

1918 Nisan’›n›n ortas›na gelindi¤inde Osmanl› ordusu Tebriz’e dönmüfltü.
1914’te Pan-‹slamist propaganda ilkelerine sad›k kalm›fl olsalar da üç y›ll›k
bir savafl dönemi ve Araplar’›n Osmanl› karfl›t› isyanlar›ndan sonra ‹ttihat ve
Terakki genel olarak Pan-Türkist propagandan›n kendi konumlar›na daha uy-
gun oldu¤unu farketmiflti. Dahas›, 1917 Rus Devrimi eski düflmandan gelebi-
lecek tehditi ortadan kald›rm›fl ve Türkler’e Akdeniz’den Altay Da¤lar›’na ka-
dar uzanan genifl bölgede yaflayan Türk halklar› aras›nda Pan-Türkist retori-
¤i yayma f›rsat›n› sa¤lam›flt›. 

Tebriz’in iflgalinden k›sa süre sonra Yusuf Ziya ve Fikri Efendi flehre geçti-
ler ve küçük bir Pan-Türkist parti kurdular65, parti yine de eski ‹ttihad-› ‹s-
lam ad›n› tafl›yordu.66 Bunun yan› s›ra Yusuf Ziya Azeri dilinde Azerbaycan
adl› bir gazete yay›mlamaya bafllad›. Bu gazete Osmanl›’n›n eyalet çap›nda
Pan-Türkizmi yaymas› için temel araç olarak hizmet edecekti. Gazetenin edi-
törlü¤ü daha sonra ‹ran dili ve edebiyat›na getirdi¤i yeniliklerle tan›nacak ye-
rel bir Azeri olan Taki Ref‘et’e önerildi.

Ancak beklentilerinin aksine, Osmanl›lar eyalette bir kez daha etkileyici
sonuçlara ulaflmay› baflaramad›lar. Azerbeycan aylarca Osmanl› birliklerinin
yar› iflgalinde kalsa da Pan-Türkizm’e destek bulma çabalar› kesin baflar›s›z-
l›kla sonuçland›. Osmanl›lar yerel partilerin, birliklerin ya da genel halk›n
deste¤ini asla tam olarak arkas›na alamad›. Tebriz’den Ali ‹hsan Bey’e gönde-
rilen hayli uzun raporda Teflkilat-› Mahsusa’n›n kuzey ‹ran ve Kafkaslar’daki
maslahatgüzar› ‹smail Hakk› flunlar› yazm›flt›:

Tebriz’de polisin deste¤ini alan H›yabani, Nubari ve Hariri tara-
f›ndan yönetilen Demokrat Parti’den baflka sadece Ahrar, Terak-
kiyun ve Mücahidin gibi bir kaç önemsiz parti bulunmakta. Bun-
lar aras›nda yaln›zca Mücahidin bahse de¤er. Partinin lideri  eski
ve önemli dostlar›m›zdan Hac› Mirza Buluri. Veliaht prens ve Ka-
zaklar Türk yandafl› duruflu nedeniyle partiyi destekliyorlar ancak

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

63 ATASE, K. 2922, D. 512.
64 ATASE, K. 193, D. 698/138, F. 24-25.
65 FO 371/ 4358, 1918. 
66 ATASE, K. 1859, D. 88/142, F. 1-25. K. 3663, D. 129/276, F. 22-5.
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aç›k ve net bir parti program› yok. Parti, flehir halk›n› etraf›na top-
lamak konusunda baflar›s›z oldu. Di¤er yandan Demokrat Parti
aç›kça belirtti¤i ‹ran vatanseveri ve yabanc› düflman› durufluyla
en ciddi ve popüler parti, yaln›zca halk›n gözüne girmekle kalma-
y›p polisin, jandarman›n ve askerlerin de deste¤ini alm›fl durum-
da. Dahas› Mücahidin’in Pan-Türkist politikas›n› aç›kça destekle-
memiz ‹ngilizler’in flehirde bir karfl› kampanya bafllatmas›na ne-
den oldu. Bizi Azerbaycan’›n ‹ran’dan ayr›lmas›n› ve Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’na ilhak›n› amaçlayan irredentist bir politika izle-
mekle suçluyorlar. Bu kampanya Demokratlar›n Osmanl› karfl›t›
tutumlar›na destek oldu.67

Osmanl› faaliyetleri Tebriz’in yan› s›ra Tahran politik çevrelerinde de en-
difle ve k›zg›nl›k uyand›rd›. Farkl› politik hiziplere ait gazeteler Osmanl› kar-
fl›t› makaleler yay›mlad›lar, Azerbaycan’daki Osmanl› varl›¤›n› haber yaparak
hükümetin acilen eyleme geçmesini istediler. Baflkentte büyüyen Osmanl›
karfl›t› hislerden dolay› endiflelenen Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran’daki yönetici-
si Ömer Fevzi, Osmanl› Kafkas bölü¤ünün kumandan›n› uyararak ‹ranl›lar ve
Osmanl›lar aras›nda güvenin canland›r›lmas› için tüm önlemlerin al›nmas›n›
istedi. Fevzi’nin kendi diliyle:

Pek çok ‹ranl› için Azerbaycan ülkelerinin yaflamsal bir parças› ve
bu eyalet konusunda çok hassaslar. Oraya birliklerin gönderilme-
sini ve orada tutulmalar›n› b›rak›n Azerbaycan’›n ad›ndan her-
hangi bir biçimde bahsedilmesi bile onlar› endiflelendiriyor.68

Tebriz’de Osmanl›lar’›n yerel Demokratlarla iliflkileri o kadar kötüleflti ki
Osmanl›lar Demokratlar›n popüler lideri fieyh Muhammed H›yabani’yi iki
yoldafl› Nubari ve Bademci ile birlikte tutuklad›lar. Hepsi Kars’ta sürgüne
gönderildiler.69 Osmanl›lar daha sonra H›yabani’yi “‹ngiliz ajan›”70 olmak ve
“‹slam kuvvetlerine karfl› Ermenliler ile iflbirli¤i yapmakla”71 suçlay›p yapt›k-
lar›n› hakl› göstermeye çal›flt›lar ancak müdahalelerinin sonucu eyaletin kont-
rolünü ele geçirme haz›rl›¤›nda olan Demokratlar aras›nda Osmanl› karfl›t›
hisler ortaya ç›karmak oldu.

1918’in bahar ve yaz› Osmanl›lar için bir balay› havas›nda geçti. Aras’›n
kuzeyindeki bölgeyi iflgal etmek gündemlerinde bir sonra at›labilecek en man-
t›kl› ad›md› ve Mart ortas›nda Rufleni Bey Bakü’ye geçerek Büyük Türkiye ve

67 ATASE, K. 1859, D. 88/142, F. 1-20.
68 ATASE, K. 1848, D. 30/99, F. 1-59.
69 ATASE, K. 50, D. 714/239, F.21. Ayr›ca Bkz. Ahmad Kasravi, Tarikh-i Hijda Salih-i Azarbayjan, Cilt 2, 9.

Bask› (Tahran: Amir Kabir, 1978), 749.
70 ATASE, K. 50, D. 714/239, F.21.
71 Ahmad Kasravi, a.g.e.
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‹ttihad-› ‹slam- Kafkas ‹ttihad ve Terakki F›rkas› adl› yeni bir parti kurdu.72

Rufleni Bey ve ço¤u Musavat partisi üyesi olan Kafkasyal› yoldafllar› taraf›n-
dan imzalanan bildirgesinde parti ana amac›n› aç›klad›: bildirgeye göre “befl-
te dördü Müslüman Türk olan”73 Kafkas nüfusunu birlefltirmek. Bildirge ay-
r›ca partinin ilgi alan›n› Osmanl›-‹ran s›n›r›n›n güneyi ile k›s›tlad› ancak ya-
k›n gelecekte Türk anavatan›na kat›lmas›n› umdu¤u Kafkaslar üzerindeki id-
dias›ndan da vazgeçmedi.74

Bakü’nün Eylül 1918’de ele geçirilmesi ile Enver Pafla’n›n Turan hayali
gerçekleflmek üzereymifl gibi görünmekteydi. Art›k Aras’›n kuzey ve güneyin-
deki bölgeler kendi kontrolleri alt›ndayd›. Ancak, bat› cephelerindeki ciddi as-
keri baflar›s›zl›klar yüzünden ‹ttihat ve Terakki liderleri hayalini kurduklar›
‹mparatorlu¤un merkezine öncelik vermek zorunda kald›lar. Merkezde artan
politik sorunlar›n yan› s›ra ciddi erzak k›tl›¤› da onlar› genel stratejilerini göz-
den geçirmeye itti. Yeni iflgal edilen topraklardan Osmanl› merkezine yap›lan
büyük çaptaki büyükbafl hayvan ve tah›l ihrac›n›n do¤rudan sonucu, yerel nü-
fus aras›nda gittikçe artan kindi… 

23 Eylül 1918’de ‹ttifak Devletleri’nin ‹ran’›n toprak bütünlü¤üne ba¤l› ka-
laca¤›n› belirten bir Osmanl›-Alman protokolü imzaland›. 30 Eylül’de bat› cep-
hesinde Osmanl›lar Bulgar kuvvetlerine teslim olmak zorunda kald›. K›sa sü-
re sonra ‹ttihat ve Terakki hükümeti düfltü ve ‹zzet Pafla’n›n yeni hükümeti
31 Ekim’de ‹tilaf Devletleri ile bir ateflkes anlaflmas› imzalad›. Bu esnada Tefl-
kilat-› Mahsusa’n›n faaliyetleri sona ermiflti. Bundan sonra ‹ttihat karfl›t› Sul-
tan Mehmed VI’n›n emri ile resmi olarak feshedildi.

Bu bildiriden ç›kan sonuç genel kan›ya ra¤men Osmanl› gizli servisinin or-
tak ve tutarl› bir politikadan yoksun olmakla kalmay›p pek çok aç›dan da ifl-
levsiz bir örgüt oldu¤udur. Teflkilat-› Mahsusa kuruluflundan itibaren eski re-
kabetler ve Osmanl› yönetimindeki farkl› hizipler aras›ndaki anlaflmazl›klar-
la doluydu. Teflkilat-› Mahsusa’n›n mimar› ordu olsa da k›sa süre sonra Enver
Pafla’n›n h›rs›n›n kiflisel arac› haline gelmifl ve faaliyetlerini ordu ile koordine
edemez olmufltu. Dahas›, faaliyet gösterdi¤i y›llarda Teflkilat-› Mahsusa ‹ran
veya Ruslar›n güney s›n›r›nda güvenli ve etkin bir ajan a¤› kurmakta baflar›-
s›z olmufltu. Teflkilat-› Mahsusa ajanlar›n› rastgele farkl› yerlere göndererek
temel lojistik ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamam›flt›. 

Osmanl›’n›n ‹ran’daki propaganda kampanyas›, e¤er Osmanl›’n›n Cengeli-
ler’le daha çok Cengeliler sayesinde yakalad›¤› küçük çaptaki baflar› say›lmaz-

Teflkilat-› Mahsusa’n›n ‹ran, Kafkasya ve Orta Asya FaaliyetleriATABAK‹

72 ATASE, K. 3818, D. 91/2.
73 a.g.b.
74 a.g.b.
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sa, büyük oranda baflar›s›zl›¤a u¤rad›. Osmanl›’n›n ‹ran’la yap›lm›fl olan s›n›r
anlaflmalar›na uymay› defalarca reddetmeleri sonucu do¤mufl olan kadim ‹ran
milliyetçi güvensizli¤i baz› Osmanl› liderlerinin sürekli de¤iflen ve sözünü sa-
k›nmayan yay›lmac› retori¤i ile birleflince Teflkilat-› Mahsusa ‹ran’daki amaç-
lar›n› gerçeklefltirmesinin önünde afl›lmaz engeller ile yüzyüze kald›.

Teflkilat-› Mahsusa’n›n Rus Türkistan› misyonu teflkilat›n Büyük Savafl s›-
ras›nda do¤u cephesinde karfl›laflt›¤› en korunmas›z göreviydi. Baflar›lar›
önemsiz olsa da unutulmazd›. Ajanlar› faaliyetlerini do¤uda Pamir’den kuzey-
deki Fergana vadisine kadar yayabilmifllerdi. Ancak “pek çok örnekte örgütün
münferit ajanlar›, örgütün Osmanl› devletinin [ç›karlar›n›n] korunmas›nda
oynad›¤› rolden çok kendi macera ve planlar› ile ilgilenirmifl gibi görünmekte-
dir; arac›n bofl, tart›flmal› bir amaçtan daha heyecanl› ve tatminkâr oldu¤u ka-
n›tlanm›flt›r.”75

Çeviren: Ifl›k Demirak›n

ÖÖzzeett:: Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Osmanl› istihbarat örgütü olarak yeniden biçimlendiri-
len Teflkilat-› Mahsusa, ‹ttihat ve Terakki’nin iç rekabeti, Pan-Türkist ve Pan-‹slamist görüfller
ve Almanya’n›n do¤u politikas›n›n kesiflti¤i alanda faaliyetini yürütmüfltür. Bu makalede örgütün
‹ran, Kafkasya, Orta Asya faaliyetleri, bu etkenler ve bölge halklar›n›n tutumlar› ›fl›¤›nda de¤er-
lendirilmektedir.

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr:: Birinci Dünya Savafl›, Teflkilat-› Mahsusa, ‹ttihat ve Terakki, Pan-Tür-
kizm, Pan-‹slamizm, ‹ran, Kafkasya, Orta Asya.

AAbbssttrraacctt: During the First World War, Teflkilat-› Mahsusa was reorganized as the Ottoman
secret service and served actively in the conditions of a competition within the Committe of Union
Progress as well as at a historical junction where Pan-Turkist, Pan-Islamic thoughts and the Ger-
many’s Eastern policy encountered. This article evaluates the activities of the Teflkilat in Iran,
Caucasus and Central Asia within this framework and in the light of the attitudes of local peop-
les.

KKeeyy  wwoorrddss: First World War, Teflkilat-› Mahsusa, Committe of Union and Progress, Pan-Tur-
kism, Pan-Islamism, Iran, Caucasus, Central Asia.

75 a.g.b., s. 3.




