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««««ԹեշքիլաթԹեշքիլաթԹեշքիլաթԹեշքիլաթ----ըըըը    մախսուսամախսուսամախսուսամախսուսա» » » » գաղտնիգաղտնիգաղտնիգաղտնի    կազմակազմակազմակազմակերպությունը՝կերպությունը՝կերպությունը՝կերպությունը՝        
ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    ցեղասպանությանցեղասպանությանցեղասպանությանցեղասպանության    ոճրագործոճրագործոճրագործոճրագործ    

ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան    ՎերաՎերաՎերաՎերա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Թեշքիլաթ-ը մախսուսա, գաղտնի կազմակերպություն, 
Թուրքիա, Հայոց ցեղասպանություն, «Մազհարի հանձնախումբ» 

1914 թ․ օգոստոսի 3-ին Թուրքիան, Գերմանիայի հետ ստորագրած գաղտնի 
պայմանագրի համաձայն1, միացավ գերմանա-ավստրիական խմբավորմանը, իսկ 
հոկտեմբերի 29-ին փաստացի ներքաշվեց պատերազմի մեջ։  

Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում իշխա-
նության եկած Իթթիհադ վե թերաքքի կուսակցության պարագլուխների հետա-
պնդած նպատակներից մեկը Անդրկովկասի գրավումն էր: Այդ ծրագիրն իրակա-
նացնելու համար նրանց խանգարում էին կայսրությունում ապրող քրիստոնյա 
ժողովուրդները և հատկապես արևմտահայությունը: Առաջին աշխարհամարտը 
պատեհ առիթ հանդիսացավ, որպեսզի իթթիհադականները, նախապես կազմած 
ծրագրի համաձայն, ընտրեն արևմտահայությանն իսպառ ոչնչացնելու ճանա-
պարհը: Այդ ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծվեց «Թեշքիլաթ-ը մախ-
սուսա» գաղտնի կազմակերպությունը: Վերջինիս գործունեության մասին քիչ 
թվով փաստաթղթեր են պահպանվել, քանի որ դրանց մեծ մասը ժամանակին 
ոչնչացվել են դոկտոր Նազըմի հրահանգով2 կամ էլ Թալեաթի հրաժարական տա-
լուց ոչ շատ առաջ գողացվել քրեական հետախուզության նախկին պետ Ազիզ 
բեյի կողմից, ով պաշտոնը լքելուց հետո թեշքիլաթականների գործունեության 
մասին թղթապանակները չվերադարձրեց3:  

Այնուամենայնիվ, մեզ հասած բազմաթիվ հեռագրեր, նամակներ, ինչպես 
նաև երիտթուրքերի դատավարության արձանագրությունները աներկբա հաս-
տատում են արևմտահայերի տեղահանության և զանգվածային կոտորածների 
գործում իթթիհադականների և «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակեր-
պության համագործակցության մասին: Այս կազմակերպության գործունեության 
պաշտոնական որոշումը վավերացվել է 1914թ. օգոստոսի 3-ի գիշերը4 Կ.Պոլսի 
Նուրի Օսմանիե պողոտայում՝ «Թասֆիր-ի էֆքյար» թերթի տպարանի դիմաց 
վարձակալված թիվ 32 տանը: «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպության հե-

                                                                 
1    ՏեՏեՏեՏե''''սսսս    KévorkianKévorkianKévorkianKévorkian, RRRR․․․․, , , , Thr Arrmenian Genocide, A Complete History, Published in 2011 by 

I.B.Tauris & Co Ltd, New York, Pdf, էջ 179։    
2 Տե'ս Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտուրքերի դատավարության փաստաթղթե-

րի, առաջաբանը, թարգմանությունը և ծանոթագրությունները ՓափազյանՓափազյանՓափազյանՓափազյան, , , , ԱԱԱԱ․․․․    ՀՀՀՀ․․․․,,,,Երևան, 
1988թ., էջ 18: 

3    ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ՋՋՋՋ. Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք երկրորդ, 
Երևան, 1983թ., էջ 175: 

4 Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի կազմավորման թվականի վերաբերյալ տե՛ս АААА. . . . АвакянАвакянАвакянАвакян, 
Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, 2013, стр. 92-99։ 
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տագա ամբողջ գործունեությունը Օսմանյան կայսրությունում ղեկավարվում էր 
այստեղից, որը նրանց պաշտոնական գրասենյակն էր5։ Առաջին փաստաթուղթը, 
որտեղ այս գաղտնի կազմակերպությունը հիշատակվում է նշված անվամբ, թվա-
գրված է 1914 թ. օգոստոսի 5-ով6։  

Ըստ պահպանված վավերագրերի՝ 1915թ. ապրիլի 5-ին «Թեշքիլաթ-ը 
մախսուսա» կազմակերպությունը անվանափոխվել է՝ ստանալով «Ումուր-ը 
շարքիյյէ դաիրեսի» (Արևելյան գործերի գրասենյակ)7 անունը։ Չնայած դրան՝ ան-
վանափոխությունից հետո էլ կազմակերպության անդամները շարունակել են 
կոչվել թեշքիլաթի անդամներ կամ թեշքիլաթականներ (Teşkilat-ı mahsusa’ya 
memur)8։ Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ունեցել է երեք նա-
խագահ։ Առաջին նախագահը Սյուլեյման Ասքերին էր, երկրորդը՝ անվանափո-
խությունից հետո ընտրված նախկին «Արևելյան պետություն» (Şura-yı Devlet) 
կազմակերպության անդամներից Ալի Բաշհամրան և վերջին նախագահը՝ Հյու-
սամեդդին Էրթյուրքը։ 1918թ. Թալեաթի կառավարության վերացմամբ կառույցն 
ինքնալուծարվել է9: 

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպության գործունեությունը 
բացահայտվեց այն ծածկագիր հեռագրերի, պաշտոնական գրությունների, հրա-
հանգների, հրամանների ու կոտորածների ականատեսների վկայությունների հի-
ման վրա, որոնք հավաքագրվել էին Երիտթուրքերի դատավարության ընթաց-
քում։ Այդ գործընացը սկսվեց 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսի զինադադարի10 
ստորագրումից հետո, երբ Ահմեդ Իզզեթ փաշայի գլխավորած կաբինետը որոշեց 
Թուրքիան Առաջին աշխարհամարտի մեջ ներքաշելու և հայերի տեղահանու-
թյունն ու զանգվածային կոտորածը կազմակերպելու համար դատական պատաս-
խանատվության ենթարկել երիտթուրքական կառավարության ղեկավարներին և 
«Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի ան-
դամներին: 

1918թ. դեկտեմբերի 16-ին Ահմեդ Թեվֆիկի կաբինետը ստեղծեց հարցա-
քննիչ հանձնախումբ Անկարայի նախկին վալի Մազհար բեյի գլխավորությամբ, 
որոնք սկսեցին մեղադրական ապացույցներ հավաքել արևմտահայության կոտո-
րածների վերաբերյալ: 1919թ. հունվարի 8-ին Կ.Պոլսում կազմվեցին զինվորական 
երեք ատյաններ, իսկ մարտի 8-ին սուլթան Մեհմեդ 6-րդ Վահիդեդդինի հատուկ 

                                                                 
5Թաքվիմ-ի վեքայի, 1919 թ․, հ․ 3554, էջ 85; Jacobsen, M.,Jacobsen, M.,Jacobsen, M.,Jacobsen, M., Diary of a Danish Missionary, 

Harpoot, 1907–1919, p.75։ 
6    Tuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay Özkan, MİT’in Gizli Tarihi, İstanbul, ALFA, 2003, s. 49;  АААА. . . . АвакянАвакянАвакянАвакян, Указ. соч., стр. 93. 
7    Ergün HiçyılmazErgün HiçyılmazErgün HiçyılmazErgün Hiçyılmaz, Belgelerle Teşkilat-ı Mâhsusa ve Casusuluk Örgütleri, Ünsal 

Yayımları,İstanbul, 1970, s. 123․Ahmet TetikAhmet TetikAhmet TetikAhmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkiyye Dairesi) Tarihi, 
1. Cilt, 2014, s. 17։ 

8    Ahmet TetikAhmet TetikAhmet TetikAhmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa, s. 17։  
9 Նույն տեղում։ 
10 Մուդրոսի զինադադարի մասին տե՛ս Sir Frederick Maurice,Sir Frederick Maurice,Sir Frederick Maurice,Sir Frederick Maurice, The Armistices of 1918. 

London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1943, s. 85-87։  
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հրամանագրով արտակարգ ատյանի (Court-Martial) քննությանը հանձնվեցին 
երիտթուրքական պարագլուխներն ու նախարարները11: Պատասխանատվության 
կանչվածների թվում էին նախկին ֆինանսների նախարար Ջավիդ բեյը, իթթիհադ 
կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Շյուքրին, պատասխանատու քարտուղար 
Սաբրին, կենտկոմի անդամ Զիա Գյոք Ալփը և այլք12: 

 Իթթիհադական պարագլուխների մի մասին հեռակա կարգով ներկայաց-
վեց մեղադրանք: Նրանց թվում էին «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպության 
ղեկավարներից Բեհաէդդին Շաքիր բեյը, կազմակերպության անդամներ դոկտոր 
Նազըմ բեյը, հասարակական անվտանգության նախարար Ազիզ էֆենդին, արդա-
րադատության և արտաքին գործերի նախարար Խալիլ էֆենդին, հանրակրթու-
թյան նախարար Շյուքրի բեյը, Ահմեդ Ջեվիդ բեյը, Աթիֆ բեյը, Ռիզա բեյը13: 

Երիտթուրքերի դատավարության նախօրեին և ընթացքում Կ.Պոլսում 
ստեղծվել ու գործում էր Տեղեկատու դիվան, որը, մի քանի հանձնարարականնե-
րից բացի, նպատակ էր հետապնդում կոտորածների առնչությամբ դատական 
հայց ներկայացնելու համար նախկին Օսմանյան կայսրության տարբեր բնակա-
վայրերից հավաքագրել փաստաթղթեր, վավերագրեր, վկայություններ ու փաս-
տական զանազան ապացույցներ14։ 

Ե՛վ Տեղեկատու դիվանի, և՛ 1919-1920 թթ․ երիտթուրքերի դատավարու-
թյունների շրջանակներում «Մազհարի հանձնախմբի», խորհրդարանի «Հինգե-
րորդ հանձնախմբի» և այլոց կողմից հավաքած նյութերը, ինչպես նաև դատավա-
րությունների արձանագրությունները վկայում էին «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» 
կազմակերպության մեղսակցությունը Հայոց ցեղասպանությանը: Այս առումով 
թուրքական այդ նյութերը հայոց եղեռնի իսկությունը հաստատող անփոխարինե-
լի սկզբնաղբյուրներն են։ Այս դատավարությունները կարևոր են նաև այն տեսա-
կետից, որ ոճրագործության վկաների ճնշող մեծամասնությունը ոչ թե հայեր էին, 
այլ թուրքեր և այլազգի մահմեդականներ, հիմնականում պաշտոնյաներ, զինվո-
րականներ, հասարակական գործիչներ15: 

Երիտթուրքերի դատավարությունների ընթացքում բացահայտվեց, որ 
«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» անվան տակ գործել է երկու գաղտնի կազմակերպու-
թյուն16: Դրանցից մեկը գործել է Կ.Պոլսում` ռազմական նախարար Էնվեր փաշա-
յի անմիջական վերահսկողության ներքո: Կազմակերպության կորիզը կազմում 

                                                                 
11ՓափազյանՓափազյանՓափազյանՓափազյան, ԱԱԱԱ․․․․ՀՀՀՀ․, նշվածաշխատ․,էջ 13-14: 
12ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ՋՋՋՋ...., նշված աշխատ., էջ 175: 
13ՓափազյանՓափազյանՓափազյանՓափազյան, ԱԱԱԱ․․․․ՀՀՀՀ․, նշվածաշխատ․, էջ 14-16: 
14Տեղեկատու դիվանի ստեղծման մասին տե՛սԶաւԶաւԶաւԶաւէէէէնննն    արքեպսարքեպսարքեպսարքեպս․․․․,,,, Պատրիարքական 

յուշերս, վաւերագիրներ եւ վկայութիւններ, Գահիրէ, 1947թ., էջ 301-305․KévorkianRKévorkianRKévorkianRKévorkianR., The 
Armenian Genocide…, p. 3-5։ 

15    ՏեՏեՏեՏե''''սսսս    ԱնումյանԱնումյանԱնումյանԱնումյան, , , , ՄՄՄՄ., ., ., ., Ճանաչում և դատապարտում․ երիտթուրքերի դատավարություն-
ները (1919-1921թթ․ 1926 թ․), Երևան, 2013թ., էջ 6։ 

16АвакянАвакянАвакянАвакян    АААА., ., ., ., Указ. соч., стр. 100; Kévorkian R., Kévorkian R., Kévorkian R., Kévorkian R., Op. cit., p. 180-181։  
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էին երկարամյա մեծ փորձառություն ունեցող բարձրաստիճան զինվորականնե-
րը, Օսմանյան կայսրության Իթթիհադական պաշտոնյաները և ուրիշներ: Այս 
կազմակերպության ղեկավարը Սուլեյման Ասքերի բեյն էր: Կազմակերպության 
գլխավոր խնդիրն էր Կովկասի մահմեդական ժողովուրդներին ոտքի հանել Ռու-
սաստանի դեմ: 

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» երկրորդ կազմակերպությունը գտնվում էր ներ-
քին գործերի նախարարության անմիջական ենթակայության տակ և ղեկավար-
վում էր Իթթիհադի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Բեհաէդդին Շաքիրի կողմից: 
Այս կազմակերպությունը գործում էր մի շարք վիլայեթներում, սանջակներում և 
զբաղվում էր հիմնականում հայության տեղահանման և կոտորածների կազմա-
կերպման հարցերով17: Կազմակերպության անդամները բանտերից ազատված 
հանցագործներ էին, որոնք կազմում էին հատուկ հրամաններով և առաջադրանք-
ներով գործող ավազակախմբերի կորիզը: Նրանց վերաբերյալ մեզ հասած վավե-
րագրերը վկայում են, որ այդ ավազակախմբերը ստեղծվել են բացառապես տա-
րագիր հայերին ոչնչացնելու նպատակով18:  

Երիտթուրքերի դատավարության ընթացքում բացահայտվեց, որ 
«Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» անդամներն իրականացրել են հայերի տեղահանու-
թյունն ու բնաջնջումը, այրել են տներն ու բնակավայրերը, անարգել ու տանջա-
մահ են արել կանանց և, որ այս ամենը տեղի է ունեցել երիտթուրք պարագլուխ-
ներ Թալեաթի և Էնվերի հրամաններով19: 

Չնայած «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» ռազմական և քաղաքացիական բնույ-
թին՝ երկու կազմակերպությունն էլ ղեկավարվում էին իթթիհադական կուսակ-
ցության Կենտրոնական կոմիտեի կողմից և ծառայում էին նույն գաղափարին՝ 
թուրք ժողովրդի համար ապահովել կենսատարածք՝ ազգային մեծ պետություն 
ստեղծելու նպատակի իրագործման համար։ 

Թեշքիլաթականների իրականացրած կոտորածների, բռնությունների, ավե-
րածությունների, կողոպուտի ձևերն ու մեթոդները տիպիկ վայրագության և բար-
բարոսության դրսևորում էին: Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք ոչնչից 
չէին խորշում, ոչ մի բանի առաջ կանգ չէին առնում և համագործակցում էին տար-
բեր ազգերի ներկայացուցիչների, դիվանագիտական ծառայողների, գաղթական-
ների և ժողովրդական զանգվածների և անգամ խաժամուժի, ավազակախմբերի ու 
հանցագործների հետ20։ Նրանց գործելաոճը խարսխված էր «նպատակն արդա-
րացնում է միջոցները» սկզբունքի վրա: 

Ուսումնասիրելով «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպության 
վերաբերյալ պատմագիտությունում առկա տեսակետներն ու կարծիքները, վեր-

                                                                 
17 Տե՛ս Թաքվիմ-ի վաքայի, 1919, մայիսի 12, թիվ 3554: 
18 Տե՛ս Թաքվիմ-ի վաքայի, 1919, ապրիլի 12, թիվ 3604: 
 19Տե՛ս Թաքվիմ-ի վաքայի, 1919, թիվ 3571: 
20 Մաշտոցյան Մատենադարան (այսուհետ ՄՄ), ԱԱԱԱ․․․․    ԵրիցյանիԵրիցյանիԵրիցյանիԵրիցյանի    անվ․արխիվ, թղթ․151, 

վավ․22։ 
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լուծելով նրա գործունեությունն ու հետապնդած նպատակը՝ կարելի է վստահա-
բար պնդել, որ «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» այն գնդերը, որոնք կազմավորվեցին 
ըստ 1914թ. հրապարակված թիվ 67-րդ հրամանագրի, օգտագործվել են նախա-
պես ծրագրված Հայոց ցեղասպանության իրականացման համար։ Ցեղասպանու-
թյունը երիտթուրքական պետական ծրագիր էր, որն իրականացվեց «Թեշքիլաթ-ը 
մախսուսայի» անմիջական մասնակցությամբ։    

Ցեղասպանության իրականացման հարցում անհրաժեշտ է տարանջատել 
երկու հասկացություն՝ ցեղասպանական քաղաքականություն և բուն ցեղասպա-
նություն։ Ըստ այդմ՝ կարծում ենք, որ Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական 
մեկնարկն իթթիհադականները տվեցին 1914թ. օգոստոսի 3-ին՝ Կ․Պոլսում, երբ 
ստեղծեցին «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպությունը։ 

Օսմանյան կայսրությունում պետական մակարդակով ցեղասպանական քա-
ղաքականության առաջին ծրագիրը կազմվել է 1876թ. մայիսին՝ բուլղարների 
դեմ21: Ինչ վերաբերում է Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Հայոց ցեղա-
սպանությանը, ապա այն ծրագրեցին իթթիհադականները, որի անմիջական կի-
րառողը հատկապես մի շարք շրջաններում դարձան թեշքիլաթականները: 

Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչ երիտթուրքերը և ոճրագործ թեշքի-
լաթականները միմյանց հետ այնքան սերտ փոխկապակցված են, որ անհնար է 
տարանջատել մեկը մյուսից։ Եթե մատնանշվում է ցեղասպանության որևէ ոճրա-
գործ, ապա նրա թեշքիլաթական լինելու հանգամանքը կասկածից դուրս է։ Թեշ-
քիլաթի հիմնադրմամբ և գործունեությամբ ամբողջանում է ցեղասպանություն 
պետական գործողության ծրագրվածությունը։ Թեշքիլաթականների կառույցը 
թեպետ ունեցել է տարբեր անվանումներ, սակայն գործունեության ձևերը, մեթոդ-
ներն ու նպատակը մնացել է նույնը: Այս կառույցն ի սկզբանե ծառայել է թուրքա-
կան կառավարող շրջանների շահերին, հանդիսացել գործիք՝ կոնկրետ խնդիր 
լուծելու համար։ Այս իմաստով պատահական չէ, որ ժամանակակից թուրք որոշ 
ուսումնասիրողներ Թուրքիայի Ազգային անվտանգության ծառայության գործու-
նեությունը սկզբնավորում են «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայից»22: 

Անդրադառնալով «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» անվանափոխության հանգա-
մանքներին ու պատճառներին՝ նշենք, որ այն ոչ այնքան խորքային կամ գաղա-
փարական բնույթ ուներ, որքան նպատակային և ծրագրային փուլերի փոփոխու-
թյունների շղթա էր ներկայացնում։ Մեր կարծիքով, անվանափոխությունը տեղի է 
ունեցել այն նպատակով, որ ցեղասպանության ծրագիրն առաջին փուլում արդեն 
ամբողջությամբ պատրաստ էր և պետք էր սկսել երկրորդ կամ բուն ծրագրի իրա-

                                                                 
21 Տե՛ս ՌուբենՌուբենՌուբենՌուբեն    ՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյան, Օսմանյան կայսրություն, Ցեղասպանության երկու ծրա-

գիր, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXIV, Երևան, 2005, էջ 236-254; 
նույնի, Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-
1920), Երևան, 2009, էջ 157-166: 

22    Tuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay Özkan, Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT’in Gizli Tarihi, Cumhuriyet kitapları, Ankara 
1995, (pdf)https://ru.scribd.com/document/163294460/Tuncay-Ozkan-Milli-Itihbarat-Teskilati): 
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գործման փուլը: Այս փուլում, երբ սկսվեցին ցեղասպանական բուն գործողու-
թյունները, նպատակահարմար գտան, որ «Թեշքիլաթ-ը մախսուսան» հանդես գա 
«Ումուր-ը շարքիյյե դաիրեսի»՝ իր էության մեջ ռազմական ծրագրի երկրորդ 
փուլը ներկայացնող ծածկանվան ներքո։ Նկատենք, որ անվանափոխությունից 
ընդամենը 6 օր անց սկսվեցին Կ.Պոլսի մտավորականության ձերբակալություն-
ներն ու նրանց սպանությունը, որոնց ցուցակները պատրաստ էին դեռևս առա-
ջին՝ կազմակերպչական փուլում23։ Անվանափոխության և ծրագրի փուլերի մեկ 
այլ ապացույց է նաև 1915թ. ապրիլի կեսերին Էրզրումում, Դերջանում, Բիթլի-
սում, Մուշում, Վանում, Կարինում, Սասունում, Զեյթունում, Կիլիկիայում տեղի 
ունեցած արյունահեղ կոտորածները և, որ ամենակարևորն է, տեղահանության 
օրենքի հրապարակումը24։  

Խոսելով Թեշքիլաթի գործունեության նպատակների մասին՝ պետք է հստա-
կեցնել, որ այն ինքնուրույն գործող առանձին ցանց չէր։ Իրականում այս կառույցը 
Իթթիհադ վե թերաքքի (Միություն և Առաջադիմություն) կուսակցության գլխավոր 
զենքն էր: Եթե իթթիհադը պետության մեջ պետություն էր, ապա «Թեշքիլաթ-ը 
մախսուսան» այդ պարագայում բանակի մեջ բանակ էր։  

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպության գործունեության մասին ի 
հայտ եկած նոր փաստաթղթերն ու սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև թուրքական 
մամուլի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը բացահայտում է բազմաթիվ թեշքի-
լաթականների անուններ ու նրանց վայրագությունների նոր մանրամասնություն-
ներ: Դրանք վերաբերում են նաև նախացեղասպանական ամբողջ գործընթացին՝ 
«Թուրքիան թուրքերի համար» կարգախոսի, պանթյուրքիզմի գաղափարի իրա-
կանացմանը և շատ այլ հարցերի25: 

Այս իմաստով «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպության գոր-
ծունեության համակողմանի ուսումնասիրությունը չափազանց կարևոր է հայ 
պատմագրության համար, որը կարող է նոր լույս սփռել Հայոց ցեղասպանության 
իրականացման մութ էջերի վրա։ 

    
    

        

                                                                 
23 Տե՛ս ՄՄ, ՏիրայրՏիրայրՏիրայրՏիրայր    վրդվրդվրդվրդ․ արխիվ, թղթ․ 131, վավ․ 21։  
24 Տե՛ս ՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյան, , , , ՌուբենՌուբենՌուբենՌուբեն,,,, Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության 

օրենքը», Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, № 2 . էջ 72-81։  
25 Տե՛ս ԵԵԵԵ․․․․ՂՂՂՂ․․․․    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան, Թուրքիան և նրա նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկով-

կասում (1914-1918), Երևան, 1964, էջ 67-72։  
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3 августа 1914 года в Османской Турции официально подтвердилась деятель-
ность организации «Тешкилат-и Махсуса». В том же году был издан приказ № 67, 
согласно которому из тюрем освободили уголовных преступников, которые стали 
членами вышеуказанной организации. 

В 1914 -1918 годах организация «Тешкилат-и Махсуса» действовала как 
официально действующая структура, параллельно государственной армии. В статье 
мы показали, что в эти годы организация действовала с целью осуществления Гено-
цида Армян, которая являясь государственной программой, в то же время осущест-
влялась со стороны организации, созданной с этой целью и имеющей государст-
венное засвидетельствование. 
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SummarySummarySummarySummary    
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On 3 August, 1914 the activities of Teshkilat Makhsusa were officially ratified by 
the Ottoman Turkey. In the same year No. 67 decree was published according to which 
the above-mentioned organization was replenished by the criminals released from the 
jails. Between 1914-1918 Teshkilat Makhsusa was operating as an official institution in 
parallel with the State Army.  

This article sheds light on the participation of the mentioned organization in the 
commitement of the Armenian Genocide, as itis it was planned on state level.  
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