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İstihbarat, günün şartla-
rına uygun olarak geliş-
tirilen çok yönlü bir ko-
nudur. Muhtelif kitap 
ve lûgatlerde, istihba-
rat, “akıl, zekâ, anlayış, 
malûmat, haber, bilgi, 
vukuf, işitilen haberler, 
muteber olan havadis, 
duyulan şeyler, toplanan 
haberler, alınan haber-
ler, bilgi toplama, haber 
alma” olarak tarif edil-
mektedir.

Ancak teknik olarak kul-
landığımız İstihbarat ke-
limesinin, kapsamı biraz 
daha değişiktir. “İstihba-
rat, haberlerin (ham bil-
gilerin) işlenmesi (tas-
nif, kıymetlendirme, 
yorum) sonucu üreti-
len bir ürün veya bilgi-
dir.” Başka bir ifadeyle, 
istihbarat tekniği teşki-
lât ve faaliyet itibariyle, 
mevcut olması lâzım ge-
len organları ve konula-
rı içine alır. Bu sebeple, 
istihbarat (intelligence), 
plânlama, araştırma, de-
liller toplama, çeşitli aklî 
ve tecrübî ilmî metodlar 
ile onları değerlendirip 
bir sonuç istihsal edip, 
kullanma faaliyetleri-
ni içine alan bir manaya 
sahip bulunmaktadır. Bu 
cümleden olarak, “Mil-
lî İstihbarat” kasdedildi-
ği zaman, devletin Mil-
lî Güvenlik Politikası’nı 
yürütmek için yurt için-
de ve yurt dışında sekiz 
ana konunun, yani aske-
rî, siyasî, ekonomik, sos-
yal, coğrafî, biyografik, 
ulaştırma ve muhabere, 
ilmî ve teknik istihbarat 
ile Kontr Terör ve Kontr 
Espiyonaj çalışmalarının 
bütünlüğü ve merkezî is-
tihbarat üretimi anlaşıl-
malıdır. Öyle ise, geniş 
anlamda devlet çapın-
da istihbaratı şöyle tarif 
edebiliriz.

“Devlet İstihbaratı, dev-
letin bütünlüğünü, reji-
min emniyetini sağla-
mak için, millî politika 
ile tespit edilen millî he-
defleri elde etmek üzere 
devlet organlarının yap-
tığı istihbaratın tümüdür. 
Başka bir ifadeyle, Mil-
lî Güvenlik Politikala-

rı’nın oluşturulması için 
gerekli bilgileri sağlayan 
ve ilgili bütün devlet is-
tihbarat kuruluşlarının 
işbirliği ve koordinasyo-
nu ile üretilen istihbarat-
tır.”.

İnsanlık tarihinin baş-
langıcından bu yana var 
olan istihbarat faaliye-
ti, geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de devletle-
rin geleceğinde rol oy-
nayan önemli ve önce-
likli faktörlerden biridir. 
Çünkü bu faaliyet, hedef 
ve hedef olması muhte-
mel kişi, grup, örgüt ve-
ya devletlerin imkân ve 
kabiliyetlerini ortaya çı-
karmak, muhtemel ha-
reket tarzlarını önceden 
tespit etmek için yürü-
tülür.

Geleceği görebilmek, 
muhtemel sorunlar hak-
kında önceden bilgi sa-
hibi olabilmek, olayla-
rın gerçek nedenlerine 
ulaşabilmek, ancak sağ-
lıklı istihbarat üretimi ile 
mümkün olabilir. Haber, 
ham bilgiyi ifade eder. 
İstihbaratın üretilebil-
mesi için ise, sadece ha-
berin, bilginin ve belge-
nin toplanması yeterli 
değildir. Elde edilen ha-
berin, bilginin ve belge-
nin belli bir sistematik 
içerisinde işlenmesi ge-
rekir. Önemli bir haber, 
doğru bir şekilde değer-
lendirilemediği takdirde, 
yanıltıcı sonuçlara yol 
açabilir.

Olmuş veya olacak bir 
olay hakkında toplanan 
ham bilgi, tasnif, kıy-
metlendirme, yorum ve 
yayım aşamalarından 
geçirilerek değerlendiri-
lir, yani işlenir. Tasnif ilk 
aşamadır. Bu aşamada 
benzer bilgiler bir ara-
ya getirilir. İkinci aşama 
kıymetlendirmedir. Ya-
ni, haberin istihbarat de-
ğerinin, haberin alındığı 
kaynağın güvenilirliği-
nin ve haberin doğruluk 
derecesinin tespit edil-
mesidir. Bu aşamadan 
sonra bir yorum yapılır. 
Yorum, kesin bir yargıya 
varmak için, mevcut bil-
gilere dayanılarak olay-
ların, gelişmelerin ve 
benzeri durumların an-
lamını ve önemini orta-
ya koyma işlemidir. Son 
aşamada ise, üretilen is-
tihbarat, ihtiyacı olan 
kurumlara, gerekli za-
manda ve uygun formda 

ulaştırılır.

İstihbarat faaliyeti ke-
sintisiz süren bir çalış-
madır ve bu faaliyet, bü-
tün istihbarat kuruluşları 
tarafından bir çarka ben-
zetilir. Çarkın birinci 
safhasında, devletin Mil-
lî Güvenlik Politikaları 
doğrultusunda istihbarat 
ihtiyaçları tespit edilir 
ve operasyon birimleri-
ne iletilir. İkinci safha-
da, operasyon birimleri, 
belirli plânlar doğrul-
tusunda açık ve kapalı 
kaynaklardan haberleri 
toplar ve değerlendirme 
ünitesine aktarır. Üçün-
cü safhada, operasyon 
birimlerinden ve servis 
dışı kurumlardan gelen 
haber, bilgi ve belgeler 
değerlendirme ünitesin-
de analize tâbi tutularak 
işlenir ve istihbarat nite-
liği kazanan raporlar ya-
yınlanır. Yani, kullanıl-
mak üzere, zamanında 
ve süratle ilgili kuruma 
ulaştırılır. Dördüncü saf-
hada ise, ilgili kurumlar 
yalnız bu istihbaratı kul-
lanmakla kalmazlar, sü-
rekli olarak gözden geçi-
rilen ve değerlendirilen 
öncelikler çerçevesinde 
yeni istihbarat ihtiyaçla-
rını tespit ederler.

İşte, birbirini takip eden 
dört safhadan oluşan ve 
dördüncü safhasından 
sonra yeniden ilk safha-
ya dönülen bu faaliyete 
İstihbarat Çarkı adı ve-
rilmektedir. [1]

1. II.Abdülhamid ve Yıl-
dız İstihbarat Teşkilâtı 
(1880-1908)

XIX. yüzyılın sonları-
na doğru devlet istihba-
ratı geliştirilmiş, ancak 
özel çıkarlara hizmet ve-
ren bir araç haline ge-
tirilmiştir. II.Abdülh-
amid devrinde yaşanan 
iç ve dış olaylar, Abdül-
hamid’i Yıldız İstihba-
rat Teşkilâtı’nı kurmaya 
sevketmiştir. O hâtıra-
tında, “Yabancı devlet-
ler kendi emellerine hiz-
met edecek kimseleri 
vezir ve sadrazam mer-
tebesine kadar çıkarabil-
mişlerse, devlet emniyet 
içinde olamazdı. Doğ-
rudan doğruya şahsıma 
bağlı bir İstihbarat Teş-
kilâtı kurmaya, bu dü-
şünce ile karar verdim. 
İşte düşmanlarımın Jur-
nalcilik dedikleri teşki-
lât budur.”[2] ifadeleri 

ile bu teşkilâta neden ih-
tiyaç duyduğunu belirt-
mektedir.

II.Abdülhamid’in teşki-
lât kadrosundan bekledi-
ği diğer bir husus, kendi 
tahtına yönelik komplo-
ları ortaya çıkarmaktı. 
Onun bu yolda yürüttü-
ğü operasyonlar, sadece 
imparatorluğun içinde 
yapılmamış, Avrupa’da 
kendisine karşı grupla-
şan Jön Türkler’in bu-
lunduğu Paris, Lond-
ra, Brüksel, Cenevre ve 
Kahire gibi şehirleri de 
kapsamıştır.

Abdülhamid’in 33 yıl-
lık yönetimine, İttihad 
ve Terakki Cemiyeti’nin 
Makedonya’da başlattı-
ğı hareket sonunda, 23 
Temmuz 1908 tarihin-
de II. Meşrutiyet’in ilânı 
ile son verilecektir. İtti-
had ve Terakki yönetimi, 
ihtilâlden hemen sonra 
Yıldız İstihbarat Teşki-
lâtı’nı ortadan kaldırmak 
için harekete geçmiştir. 
Meclisi Vükelâ (Bakan-
lar Kurulu)’nın, Teşki-
lât’ın kaldırılmasına dair 
29 Temmuz 1908 tarih-
li kararnâmesi ile Yıldız 
İstihbarat Teşkilâtı’nın 
faaliyetlerine son veril-
miştir. II.Abdülhamid’in 
tahttan indirilmesinden 
sonra teşkilâta ait olan 
yüzbinlerce rapor (jur-
nal) saraydan alınarak 
yakılmıştır.

2. Enver Paşa ve Teşkilâ-
tı Mahsûsa (1913-1918)

XIX. yüzyıl sonlarında, 
Osmanlı Devleti’ne kar-
şı ayrılıkçı hareketlerin 
yoğunluk kazanması ve 
isyanların genişlemesi, 
istihbarat ve espiyonaj 
çabalarını da artırmıştır.

Balkan Savaşı (1912-
1913)’nın sonuna kadar, 
Osmanlı Devleti’nde ge-
niş olarak istihbarat ya-
pan gizli bir teşkilâ-
ta rastlanılmamaktadır. 
Balkan Savaşı’nın ge-
tirdiği kötü sonuçlardan 
sonra, Osmanlı İmpa-
ratorluğu gibi üç kıtaya 
hükmetmiş, çeşitli ırk ve 
mezhepte çeşitli millet-
leri idare etmiş bir dev-
let için gizli modern bir 
İstihbarat Teşkilâtı’na 
mutlak surette ihtiyaç ol-
duğu artık anlaşılmıştır. 
Böyle bir teşkilâta sahip 
olma zaruretini düşü-
nen, Harbiye Nazırı En-

ver Paşa olmuştur[3]. İş-
te Enver Paşa tarafından, 
Osmanlı Devleti’nin si-
yasî birliğinin korunma-
sını sağlamak, ayrılık-
çı hareketleri önlemek 
ve yabancı devletlerin 
Orta Doğu’daki istihba-
rat ve gerilla faaliyetle-
rine karşı koymak ama-
cıyla kurulan İstihbarat 
Teşkilatı’na, “Teşkilâtı 
Mahsûsa” veya “Umûru 
Şarkiye Dairesi” adı ve-
rilmiştir.

Askerî Tarih ve Stratejik 
Etüt Başkanlığı (ATA-
SE) arşiv belgelerine gö-
re yapılan bir çalışmada, 
Teşkilâtı Mahsûsa’nın 
17 Kasım 1913 tarihin-
de resmî olarak kuruldu-
ğu anlaşılmaktadır. Teş-
kilât’ın ilk başkanının 
Kurmay Binbaşı (bilâha-
re Yarbay) Süleyman As-
kerî Bey[4, 5 ,6] , ikinci 
başkanının Ali Bey Baş-
hampa ve son başkanının 
da Hüsamettin Ertürk ol-
duğu bilinmektedir. 

A. Millî Emniyet Hizme-
ti Riyâseti’nin Kuruluşu 
ve İlk Yapılanma Çalış-
maları (6 Ocak 1926)

1. İstihbarat Teşkilâtı’na 
Duyulan İhtiyaç (1923-
1926)

30 Ekim 1918 tarihin-
de Mondros Mütareke-
si’nin imzalanmasını 
müteakip 19 Mayıs 1919 
tarihinde başlayan Mil-
lî Mücadele, 24 Tem-
muz 1923 tarihinde Lo-
zan Barış Antlaşması ile 
tamamen sona ermiş ve 
modern Türk Devleti’ni 
kurma çalışmaları başla-
mıştı.

1923-1926 yılları arasın-
daki dönem, Türkiye’de 
Atatürk İnkılâpları’nın 
başlama ve yerleşme 
dönemidir. Ancak inkı-
lâplara karşı olanların 
hedefi Cumhurbaşka-
nı Mustafa Kemal (Ata-
türk) olmuştur. 15 Hazi-
ran 1926 tarihinde ortaya 
çıkarılan İzmir Suikasti 
sonrasında Atatürk, Ana-
dolu Ajansı’na verdi-
ği demeçte, “...Alçak te-
şebbüs benim şahsımdan 
ziyade mukaddes Cum-
huriyetimize ve onun is-
tinat ettiği yüksek pren-
siplerimize müteveccih 
bulunduğuna şüphe yok-
tur...Benim nâçiz vücu-
dum birgün elbet toprak 
olacaktır; fakat Türkiye 

Cumhuriyeti ilelebet pâ-
yidar kalacaktır.” sözle-
riyle Cumhuriyete ve in-
kılâplara olan inancını 
belirtmiştir.

İstihbarat faaliyetlerin-
deki branşların, ayrı ayrı 
ihtisas ve kabiliyet iste-
yen, yalnız savaş halin-
de değil, barış dönemin-
de de sürekli çalışmayı 
gerektiren işler olduğu, 
Millî Emniyet Hizme-
ti Riyâseti’nin kurulma-
sına rastlayan dönemde 
meydana çıkmış bir ger-
çek idi. Avrupa’nın bel-
li başlı merkezlerinde, 
Berlin, Paris ve Lond-
ra’da Birinci Dünya Sa-
vaşı (1914-1918)’ndan 
çok önceleri yerleştiril-
miş Espiyonaj yuvala-
rının nasıl çalıştıkları, 
gizli servislerin bu yu-
vaları ve ajanları keşfet-
mek hususundaki gay-
retleri, Espiyonaj ve 
Kontr Espiyonaj konu-
larında yayınlanmış ki-
taplarda ve hatıralarda 
anlatılmakta idi. Diğer 
taraftan, özel teşkilâtlara 
sahip olan ülkeler, bun-
ları devrin ihtiyaçlarına 
göre bir düzene sokma-
ya çalışırlarken, böyle 
bir teşkilâtı bulunmayan 
ülkeler de yeniden kur-
maya başlamışlardı.

İşte, modern devletle-
rin istihbarat konusunda 
geliştirdikleri metotları 
ve teknik alandaki iler-
lemeleri göz önüne alan 
Cumhurbaşkanı Musta-
fa Kemal (Atatürk), bir 
taraftan genç Cumhu-
riyet’e yönelik yaban-
cı devletlerin Espiyonaj 
çalışmalarını, hanedan 
mensupları ve taraftar-
ları ile yıkıcı ve bölü-
cü (Ermenilik, Rumluk, 
Kürtçülük, Komünizm, 
rejim aleyhtarlığı vb.) 
odakların faaliyetleri-
ni önlemek, diğer taraf-
tan yapılan ve yapılacak 
olan inkılâp hareketle-
ri ile rejimi kollamak ve 
korumak amacıyla, “Bu 
böyle olmaz, muasır 
devletlerde olduğu gibi 
biz de modern bir istih-
barat teşekkülü kurmak 
mecburiyetindeyiz.” ifa-
deleri ile teşkilâtın lüzu-
muna işaret ediyordu.

B. Millî Emniyet Hiz-
meti Riyâseti’ne Resmî-
yet Kazandırılması (19 
Aralık 1926)

1. M.E.H.’in Başba-


