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ՌԱԶ ՄԱ ՃԱ ԿԱ ՏՈՒՄ (1914Թ. Օ ԳՈՍ ՏՈՍ-ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ) 

Ար սեն Ա վա գյան

 Վեր ջին տա րի նե րին Թուր քի ա յում հրա տա րակ վել են մի շարք նոր ար խի վային 
նյու թեր պա րու նա կող ար ժե քա վոր աշ խա տու թյուն ն եր1, սա կայն չի կա րե լի հա մա-
րել, որ Teskilata-i Mahsusa  (Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան) գոր ծու նե ու թյու նը հան-
գա մա նա լից ու սում նա սիր ված է: Այդ ի րա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի 
շարք օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րով: Նախ ևա ռաջ հարկ է նշել, որ Ա ռա-
ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում կրած պար տու թյու նից հե տո, ե րբ իթ թի-
հա տա կան կա ռա վա րու թյան և « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
ա ռաջ նորդ նե րը ստիպ ված է ին լքել եր կի րը, ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շայի 
հրա մա նով « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» փաս տաթղ թե րի մեծ մա սը ո չն չաց վեց: 
Հե տա գա ի րա դար ձու թյուն նե րը ցույց տվե ցին նման քայ լի ար դա րաց ված լի նե լը, 
քա նի որ 1918թ. նոյեմ բեր-դեկ տեմ բեր ա միս նե րին օս մա նյան խորհր դա րա նի 5-րդ 
հանձ նա ժո ղո վում և 1919-1920թթ. ե րիտ թուր քե րի դա տա վա րու թյան ժա մա նակ, 
որ տեղ հիմ նա կան մե ղադ րանք նե րից մեկն ա ռնչ վում էր օս մա նյան օ րենք նե րի 
շր ջանց մամբ հայե րի տե ղա հա նու թյան և ո չն չաց ման հա մար նա խա տես ված « Հա-
տուկ կազ մա կեր պու թյան» –ը, հանձ նա ժո ղո վին և դա տա րա նին չհա ջող վեց բա վա-
րար փաս տեր հա վա քել, ի սկ նշ ված կազ մա կեր պու թյան հար ցաքնն վող ան դամ-
նե րը, կապ ված լի նե լով գաղտ նա պա հու թյան ե րդ մամբ, ա մեն կերպ խու սա փե ցին 
կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե լուց: Ի նչ-
պես նկա տում է թուրք պատ մա բան Օս ման Սե լիմ Քո ջա հա նօղ լուն. «Օ րի նակ` 
հար ցաքն նու թյան և դա տա վա րու թյան ժա մա նակ « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» 
հար ցում նույ նիսկ շատ տե ղե կաց ված նե րը որ ևէ տե ղե կու թյուն չհայտ նե ցին ո ՛չ այդ 
գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քի, ո ՛չ էլ ան դամ նե րի մա սին: Հարկ ե ղած 
դեպ քում այդ հար ցում խի զախ ու ան վախ գոր ծե ցին: Կար ծում ե նք̀  այդ գոր ծե լաոճն 
իթ թի հա տա կան նե րի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն է և մեզ հետ ևյալ եզ րա կա-
ցու թյան է հան գեց նում. կար ևոր ժա մա նա կա հատ վա ծում « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի-
մու թյուն» կու սակ ցու թյան տա րած ման գոր ծում գաղտ նի ու թյու նը կարևոր ազ դե ցու-
թյուն է ու նե ցել»2: 

1 Տե՛ս Atilla Çeliktepe, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Siyasi Misyonu, İstanbul: IQ Kültürsanat Yayıncılık, 
2002; Emin Demirel, Teşkilat-ı Mahsusa’dan Günümüze Gizli Servisler, İstanbul: IQ Kültürsanat 
Yayıncılık, 2002; Ergün Hiçyılmaz, Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e, İstanbul: Varlık Yayınları, 1990; Prof. 
Dr. Mustafa Balcıoğlu, Teşkilat-ı Mahsusa’dan Cumhuriyet’e, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001; Prof. 
Dr. Mustafa Balcıoğlu, Teşkilat-ı Mahsusa Yahut Umur-u Şarkiye Dairesi, Ankara: Dinamik Akademi, 
2011; Ekrem Hayri Peker, Teşkilat-ı Mahsusa’dan  Kuşçubaşı Eşref Bey, İstanbul: Kurtaş Yayınevi, 2012;  
Berkay Sadi Türkol, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kurduğu Kahraman Grubu Emirber Fedaileri, İstanbul: 
Kariyer Yayınları, 2012։  
2 Osman Selim Kocahanoğlu, İttihat-Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması (1918-1919), İstanbul, 
Temel Yayınları, 1998, s. 18.
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« Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» պատ մու թյունն ու գոր ծու նե ու թյու նը բա վա-
րար ու սում նա սիր ված չլի նե լու պատ ճառ նե րից է այն, որ այդ կազ մա կեր պու թյու նը 
Թուր քի այի Ազ գային հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան (Milli Istihbarat Teskilati MIT) 
հիմքն է, և կա ռույ ցը հիմ նա կա նում պահ պա նել է « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» 
գոր ծե լաոճն ու պահ ված քը, ի սկ այդ կազ մա կեր պու թյան « ֆի դայի նե րը» ներ կա 
թուրք հե տա խույզ նե րի հա մար օ րի նակ են ծա ռա յում: Շատ գիտ նա կան ներ « Հա-
տուկ կազ մա կեր պու թյան» հետ են կա պում Թուր քի ա յում գաղտ նի պե տու թյան 
ձևա վոր ման սկիզ բը3:  

Եվս մեկ կար ևոր հան գա մանք կապ ված է նրա հետ, որ Թուր քի այի քա ղա քա-
կան մտա ծե լա կեր պում « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» հետ են կապ ված « բա նա կը 
մեզ սա տա րում է» (arkamizda ordu var)  քա ղա քա կան մտա ծե լա կերպն ու գոր ծե-
լաո ճը: Այդ մտա ծե լա կեր պը զգա լի ո րեն նպաս տել է հան րա պե տա կան Թուր քի ա-
յում ռազ մա կան հե ղաշր ջում նե րի մի ջո ցով իշ խա նու թյու նը զավ թե լուն: 

Գի տա կան ու սում նա սի րու թյան հա մար դժ վա րու թյուն ներ է հա րու ցում պատ մա-
կան հե տա զո տու թյան օբյեկ տի վու թյան հար ցը, քա նի որ « Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյան» վե րա բե րյալ հիմ նա կան սկզբ նաղ բյուր ներ են նշ ված կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ նե րի հու շե րը, ի նչ պես, օ րի նակ` Հու սա մեթ թին Էր դուր քի4, Գա լիբ Վար դա-
րի5, Ա րիֆ Ջե մի լի6, կամ Օս մա նյան կայս րու թյան ան կման շր ջա նի պե տա կան գոր-
ծիչ նե րի հու շե րում « Թեշ քի լաթ-ը Մահ սու սա» –ին վե րա բե րող հատ ված նե րը7: Այս-
պես, ա մե րի կա ցի պատ մա բան Ֆի լիփ Ստո դար դի «Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը 
և ա րաբ նե րը 1911-1918. « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» ու սում նա սի րու թյուն»  դոկ-
տո րա կան ա տե նա խո սու թյան հա մար հիմ նա կան աղ բյու րը այդ կազ մա կեր պու-
թյան ղե կա վար նե րից մե կի` Քուշ չու բա շը Էշ րե ֆի պատ մած ներն ե ն8: 

Թ վարկ ված աշ խա տու թյուն նե րից « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Կով կա սյան 
ռազ մա ճա կա տում գոր ծած Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մուն քի գոր ծու նե ու թյան 
լու սա բան ման տե սա կե տից  կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի այդ բա ժան մուն քի ղե կա-
վար ան ձե րից մե կի` Ա րիֆ Ջե մի լի հու շե րը, ո րոնք « Թեշ քի լաթ-ը Մահ սու սան» 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մում» վեր նագ րով հրա տա րակ վել են 1934 թ. « Վա-
քիթ» թեր թում9: 

3 Տե՛ս Suat Parlar, Osmanlı’dan Günümüze Gizli Devlet, İstanbul, Bibliotek Yayınları, 1997, s. 50; Bora 
İyiat, Hunlardan Günümüze Türk derin Devlet, Ankara Kripto Kitaplar, 2008։ 
4 Տե՛ս Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perder Arkası, İstanbul, Sebil Yayınevi, 1996։ 
5 Տե՛ս İttihat ve Terakki İçinde Dönenler, Anlatan: Galib Vardar, Yazan: Sami Nafız Tansu, İstanbul, 
Yeni Zamanlar Yayınları, 2003։ 
6 Տե՛ս Arif Cemil, I Dünya Savaşında Teşkilat-ı Mahsusa, İstanbul, Arba Yayınları, 1997; Arif Cemil 
(Denker), İttihatçı Şeflerin Gürbet Maceraları, İstanbul, Arba Yayınları, 1993։ 
7 Տե՛ս Cemal Paşa (Bahriye Nazırı ve 4 Ordu Kumandanı), Hatıralar, İstanbul, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2001, էջ  69-72։  
8 Տե՛ս Dr. Philip Hendrick Stoddard, Teşkilat-ı Mahsusa. Osmanlı Devleti ve Araplar 1911-1918. Teşkilat-ı 
Mahsusa Üzerine Bir Ön Çalışma, Çeviren: Tansel Demirel, İstanbul, Arma Yayınları, 2003։ 
9 Տե՛ս Suat Parlar, Osmanlı’dan Günümüze Gizli Devlet, İstanbul, Bibliotek Yayınları, 1997, էջ 67։ 
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Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մուն քը « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» չորս 
բա ժան մունք նե րից մեկն էր, ո րն աչ քի էր ը նկ նում մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րով: Այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված է ին իր ա ռջև դր ված 
խն դիր նե րի բնույ թով: Ը նդ հա նուր առ մամբ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի ժա մա նակ « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան-
մուն քը գոր ծու նե ու թյուն էր ծա վա լում հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րով`

1. Չե թե նե րի (հ րո սա կախմ բե րի) ստեղ ծում, ո րոնք կա նո նա վոր բա նա կի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ պետք է կռ վե ին ռու սա կան զոր քե րի դեմ։

 2. Ռու սա կան կով կա սյան բա նա կի թի կուն քում ա պս տամ բու թյան կազ մա կեր-
պում ու ղե կա վա րում։

3.  Կով կա սում լր տե սա կան ցան ցի ստեղ ծում։
4. Հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նում ու ո չն չա ցում:
 
Հաշ վի առ նե լով խն դիր նե րի կար ևո րու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը̀  

բա ժան մուն քի ղե կա վար նշա նակ վել էր Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հիմ նա կան 
ան մի ջա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը̀  Իթ թի հա տի Կենտ րո նա կան կո մի տե ի 
ան դամ դոկ տոր Բե հաէդ դին Շա քի րը: Ի տար բե րու թյուն « Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյան» մյուս, օ րի նակ` աֆ րի կյան կամ Ռու մե լի ի (եվ րո պա կան) բա ժան մունք նե րի, 
ո րոնք հիմ նա կա նում ի րա կա նաց նում է ին հե տա խու զա կան և ռազ մա կան բնույ թի 
գոր ծո ղու թյուն ներ, ղե կա վար վում է ին կադ րային սպա նե րի կող մից և են թարկ վում 
ռազ մա կան նա խա րա րու թյա նը, Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մունքն ան մի ջա-
կա նո րեն են թարկ վում էր « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան Կենտ-
րո նա կան կո մի տե ին, և պատ մու թյան մեջ նրա ա նունն ան քակ տե լի ո րեն կապ-
ված է հայե րի տե ղա հա նու թյան և ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման և 
ի րա կա նաց ման հետ: Այդ ի րա կա նու թյան վե րա բե րյալ թուրք պատ մա բան Սուաթ 
Փար լա րը նշում է. « Կազ մա կեր պու թյան բնույ թը չէ ին կա րող ո րո շել խի զախ սպա-
նե րից կազմ ված և ռազ մա ճա կա տում կռ վող « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» ստո-
րա բա ժա նում նե րը: Այդ կազ մա կեր պու թյան բնույ թը ո րո շե ցին ներ քին ճա կա տում 
ծա ռայող և հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը կազ մա կեր պած այդ մար դաս պան նե րի 
ոհ մակ նե րը»10: 

Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մուն քի ղե կա վար Բե հաէդ դին Շա քի րի` Իթ թի-
հա տի ԿԿ-ի ազ դե ցիկ ան դամ նե րից մե կը լի նե լու հան գա ման քը կար ևոր է այն 
տե սա կե տից, որ հայ կա կան վի լայեթ նե րի Իթ թի հա տի պա տաս խա նա տու քար տու-
ղար նե րը են թարկ վում է ին նրան, և նա փաս տա ցի ի րա կա նաց նում էր պե տա կան 
և կու սակ ցա կան ա պա րա տի մի ա վո րումն ու հա մա կար գու մը: Մի քա նի պա տաս-
խա նա տու քար տու ղար ու ղարկ վե ցին նաև Կով կաս, Ի րան, Աֆ ղանս տան գաղտ նի 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու և լր տե սա կան ցանց ստեղ ծե լու հանձ նա րա րու թյամբ11:

10 Arif Cemil, I Dünya Savaşında Teşkilat-ı Mahsusa, İstanbul, Arba Yayınları, 1997, s. 13-14. 
11 Տե՛ս Tahsin Üzer, Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1999, էջ 336-338։ Տե՛ս նաև Arif Cemil, նշվ. աշխ., էջ 73։
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« Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի կազ մա կերպ ման տա րե-
թիվ պաշ տո նա պես հա մար վում է 1914թ. օ գոս տոս ա մի սը: Բե հաէդ դին Շա քի րի 
ա ռաջ նային նպա տակն էր, որ նա հան գա պե տե րի (վա լի) պաշ տո նում նշա նակ վեն 
վս տահ ված ան ձինք, ո րոնք պետք է կազ մա կեր պե ին հայ բնակ չու թյան տե ղա հա-
նու թյու նը: Այս պես, նրա ա ռա ջար կու թյամբ Տրա պի զո նի նա հան գա պետ նշա նակ-
վեց նախ կի նում Ռի զե ի մյու թե սա րիֆ12 Ջե մալ Ազ մին, Է րզ րու մի վա լի` ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րար Թա լե աթ փա շայի մտե րիմ ըն կեր նե րից մե կը̀  Թահ սի նը13:  

Ռու սա կան բա նա կի թի կուն քում ա պս տամ բու թյան նա խա պատ րաստ ման 
հա մար Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մուն քը կա պեր հաս տա տեց հյու սիս կով կաս-
ցի նե րի, կով կա սյան թա թար նե րի և վրա ցի նե րի հետ: Հաշ վի առ նե լով, որ հյու սիս-
կով կաս ցի նե րի և կով կա սյան թա թար նե րի (ա դր բե ջան ց թյուրքե րի) հա մակ րան քը 
թուր քե րի կողմն էր, հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ վեց վրա ցի նե րի հետ կա պեր 
հաս տա տե լու գոր ծին: Բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում ռու սա կան կայս րու թյան 
դեմ հա մա տեղ պայ քար ծա վա լե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վեց, 
ո րից հե տո Տրա պի զո նի շր ջա նում վրա ցի նե րից սկ սե ցին զին ված հրո սա կախմ բեր 
կազ մա վո րել: Ու շագ րավ է Ռի զե ի շր ջա նի « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» ղե կա վար 
Ռը զա բեյի` 1914թ. օ գոս տո սի 23-ին Բե հաէդ դին Շա քի րին գր ված նա մա կը, որ տեղ 
Ռը զան նշում է. «…ք րիս տո նյա վրա ցի նե րը մեր դաշ նա կից ներն են: Աշ խա տում ե նք 
նրան ցից կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծել: Ա մեն ի նչ լավ է գնում»14:  

Հե տա գա յում կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րի հետ կա պերն ի րա կա նաց վում է ին 
« Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» կող մից ստեղծ ված « Կով կա սյան մի աս նու թյան 
կազ մա կեր պու թյան» (Kafkas Ittihat Cemiyeti)  մի ջո ցով15:   

Էրզ րու մում Բե հաէդ դին Շա քի րը և Իթ թի հա տի ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րից Օ մեր 
Նա ջին հան դի պում ներ ու նե ցան նաև Հ.Յ. Դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Հան դի պում ներն ար տա քուստ նվիր ված է ին « ռուս նե րի դեմ 
հա մա տեղ պայ քար ծա վա լե լու» իթ թի հա տա կան նե րի ա ռա ջար կի քն նարկ մա նը, 
սա կայն դրանց կազ մա կերպ ման տակ թաքն ված  ի րա կան նպա տա կը հայե րի 
« դա վա ճա նու թյան» մեջ հա մոզ վելն էր: Այս պես, 1914թ. սեպ տեմ բե րին Թա լե ա թին 
ուղղ ված հե ռագ րում Բ. Շա քի րը գրում է, որ Ռոս տո մի հետ տե ղի ու նե ցած հան-
դիպ ման ժա մա նակ պար զել է, որ «…ռուս նե րը նրանց խոս տա ցել են տալ Եր ևա-
նը, Նա խիջ ևա նը, Ա դր բե ջա նը, Վա նը, Դի ար բե քիրն ու Ուր ֆան և ռուս նա հան գա-
պե տի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան պե տա կան մի ա վո րում (prenslik) ստեղ ծել»16: 
Նույն հե ռագ րում Շա քի րը Թա լե ա թից հրա հանգ էր պա հան ջում ժան դար մե րի ա-
յում ծա ռայող բո լոր հայե րին հե ռաց նե լու վե րա բե րյալ17: 

12 Հայտնի էր «sopali mutesarif»` «փայտով (ծեծող) մութեսարիֆ» անվամբ։
13 Տե՛ս Arif Cemil, նշվ. աշխ., էջ 42։
14 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, Teşkilat-ı Mahsusa Yahut Umur-u Şarkiye Dairesi, Ankara, Dinamik 
Akademi, 2011, s. 156. 
15 Տե՛ս Arif Cemil, նշվ. աշխ., էջ 48-49։ 
16 Նույն տեղում։
17 Նույն տեղում, էջ 49։
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Կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րին տր վող խոս տում ներն ա ճում է ին հա մա պա տաս-
խան նրանց օգ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան կա րի քի գի տակց ման չա փի: Այս պես, 
Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տում ռու սա կան զոր քե րից կրած պար տու թյուն նե րից 
հե տո, « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյու նը» կով կա սյան ժո ղո վուրդ նե րին խոս տա նում 
էր ի նք նա վա րու թյուն կամ Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև ըն կած բու ֆե րային 
ան կախ ազ գային պե տու թյուն նե րի ստեղ ծում:  Հե տա գա յում իթ թի հա տա կան ներն 
այդ խոս տում նե րը փոր ձե ցին ներ կա յաց նել որ պես Օս մա նյան կայս րու թյան ծա վա-
լա պաշ տա կան նվա ճո ղա կան ծրագ րե րի բա ցա կա յու թյան փաստ: Այս պես, 1920թ. 
սեպ տեմ բե րին Բաք վում կա յա ցած Ար ևե լյան ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա-
րում ու նե ցած իր ե լույ թում Բ. Շա քի րը նշում էր. «Ըն կեր ներ, ես կա րող եմ ա պա ցու-
ցել դա այն փաս տով, որ ե րբ դեռ իմ պե րի ա լիս տա կան պա տե րազ մը շա րու նակ վում 
էր, և գեր մա նա կան դա շինքն ի րեն հաղ թող էր զգում, թուրք ժո ղո վուր դը և թուր-
քա կան կա ռա վա րու թյու նը ցան կա նում է ին ստեղ ծել ա դր բե ջա նա կան, հայ կա կան 
և վրա ցա կան բու ֆե րային պե տու թյուն ներ: Ե թե են թադ րենք, որ Թուր քի ան զավ-
թո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում, ա պա ի նչ պես բա ցատ րենք, որ թուրք 
ժո ղո վուրդն ու թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը քա ղա քա կան գիծ է ին տա նում, ո րի 
է ու թյունն այն էր, որ նա զուտ ցան կա նում էր պաշտ պան վել̀  Ռու սաս տա նի և Թուր-
քի այի միջև ստեղ ծե լով բու ֆե րային պե տու թյուն ներ»18:

« Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» օգ նու թյամբ պա տե րազ մի ա ռա ջին ա միս նե րին 
հա ջող վեց ռու սա կան զոր քե րի թի կուն քում` Բա թու մում, ա պս տամ բու թյուն կազ-
մա կեր պել, ո րը, սա կայն, ճնշ վեց ռու սա կան զոր քե րի կող մից: « Հա տուկ կազ մա-
կեր պու թյան» հրո սա կախմ բե րին, այդ թվում` նաև բան տե րից ա զատ ված հան ցա-
գործ նե րից կազմ ված չե թե նե րին, պա տե րազ մի ա ռա ջին ա միս նե րին հա ջող վեց 
մի քա նի պար տու թյուն մատ նե լով ռու սա կան զո րախմ բե րին, գրա վել Բարչ քա և 
Ա րդ վին քա ղաք նե րը, որ տեղ նրանք կազ մա կեր պե ցին հայ բնակ չու թյան կո տո րած: 
Այս պես, Ա րդ վի նում հայ բնակ չու թյան ո չն չաց ման կազ մա կեր պիչն էր հե տա գա յում 
Գրի գոր Զոհ րա պի և Վարդ գես Սե րեն գու լյա նի դա հիճ Հա լի լը: Ի նչ պես վկա յում է 
1919թ. այդ շր ջանն այ ցե լած թուրք պատ մա բան և գրող Ահ մեթ Ռո ֆիք Ալ թը նայը, 
Հա լիլն այն պի սի դա ժա նու թյամբ էր գոր ծում, որ դեպ քե րից ե րեք տա րի ան ց էլ 
« խեղճ հայ կա նայք, թուր քա կան հա մազ գեստ տես նե լով, սար սա փա հար փախ չում 
է ին»19: 

Հարկ է նշել, որ « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» հրո սա կախմ բերն աչ քի ըն կան 
նաև մահ մե դա կան բնակ չու թյան կո ղո պու տով ու թա լա նով: Մահ մե դա կան բնակ-
չու թյան բո ղոք նե րից հե տո Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մուն քի ղե կա վա րու-
թյու նը ստիպ ված էր մի շարք ան դամ նե րի, ի նչ պես, օ րի նակ` 1918թ. Կար սի Շու րայի 
ղե կա վար Ջա հան գիր զա դե ին, ու ղար կել Ստամ բուլ: Այս պես, 1915թ. հուն վա րի 19/20 
հե ռագ րով Բ. Շա քի րը տե ղե կաց նում է Թա լե ա թին. « Նախ կի նում Ա րդ վի նում չե թե ի 
ղե կա վար և պա տե րազ մի ժա մա նակ իր վախ կո տու թյամբ աչ քի ըն կած Գա լա տա լը 

18 Первый съезд народов Востока, Баку, 1920, с. 78. 
19 Ahmet Refik Altınay, İki Komite, İki Kıtal, İstanbul, 1992, s. 42-43.
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Հա լիլ բեյն Ա րդ վի նի բնակ չու թյու նից մեծ քա նա կու թյամբ փող է հափշ տա կել: 
Նշ ված ան ձը փոս տով իր հոր̀  Դեն գե լի զա դե Ա լի ա ղայի ա նու նով կա նանց վզ նե-
րից պո կած ը նդ հա նուր առ մամբ 65 000 ղու րուշ ար ժո ղու թյամբ ոս կի է ու ղար կել, 
ին չին ես ա կա նա տես եմ ե ղել: Խնդ րում եմ Ձեր կար գադ րու թյունն այդ կա պո ցը 
փոս տից ա ռգ րա վե լու որ պես հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցույց»20:

«Իր վախ կո տու թյամբ աչ քի ըն կած» բնու թագ րու մը վե րա բե րում է նաև « Հա տուկ 
կազ մա կեր պու թյան» մի շարք հրո սա կա պե տե րի, ո րոնք փախ չում է ին ռազ մա ճա-
կա տից ռու սա կան զոր քե րի հետ բա խում նե րի ժա մա նակ, սա կայն հե տա գա յում` 
1919-22թթ., ազ գայ նա կան շարժ ման հե րոս ներ դար ձան, ի նչ պես Թո փալ Օս մանն 
ու Յա հյա Քա հյան: Դրա հետ մեկ տեղ « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» հրո սա կա-
պե տե րի և բա նա կի սպա նե րի միջև ա ճում էր հա կակ րան քը, այն աս տի ճա նի, որ 
3-րդ բա նա կի հրա մա նա տար Մեհ մեթ Վե հիբ փա շան սպառ նա ցել էր ձեր բա կա լել 
Բե հաէդ դին Շա քի րին: Բա նա կը մե ղադ րում էր, որ « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» 
ան կա նոն հրո սակ նե րը ոչ թե օգ նում, այլ խան գա րում է ին ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ժա մա նակ, նրանց վրա հույս դնել չի կա րե լի, քա նի որ կա նո նա վոր զոր-
քե րի հար ձակ ման դեպ քում ա ռա ջին փախ չող նե րը հենց հրո սակ ներն է ին:   

Փաս տա ցի, Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տում « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» վեր-
ջին հա ջո ղու թյու նը 1914թ. նոյեմ բե րի 23-ին  Մուր գու լի և Բորչ քայի գրա վումն էր, 
ո րից հե տո Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան մուն քը հիմ նա կա նում զբաղ վել է հայ 
բնակ չու թյան տե ղա հան ման և ո չն չաց ման կազ մա կերպ մամբ և ի րա գործ մամբ:

« ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅԱՆ» ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒ Նը ԿՈվ ԿԱՍՅԱՆ 
ռԱԶ ՄԱ ճԱ ԿԱ ՏՈՒՄ (1914Թ. օ ԳՈՍ ՏՈՍ-ԴԵԿ ՏԵՄ բԵՐ)

 Ար սեն Ա վա գյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1914թ. օ գոս տո սին ստեղծ վեց « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Ար ևե լյան վի լայեթ-
նե րի բա ժան մուն քը, ո րը ղե կա վա րեց Իթ թի հա տի ԿԿ ան դամ դոկ տոր Բե հաէդ դին 
Շա քի րը: Բա ժան մուն քը գոր ծու նե ու թյուն էր ծա վա լում հետ ևյալ ուղ ղու թյուն նե րով` 

ա. չե թե նե րի (հ րո սա կախմ բե րի) ստեղ ծում, ո րոնք կա նո նա վոր բա նա կի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ պետք է կռ վե ին ռու սա կան զոր քե րի դեմ, 

բ. ռու սա կան կով կա սյան բա նա կի թի կուն քում ա պս տամ բու թյան կազ մա կեր-
պում ու ղե կա վա րում, 

գ. Կով կա սում լր տե սա կան ցան ցի ստեղ ծում, 
դ. հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նում ու ո չն չա ցում: 

Կով կա սյան ռազ մա ճա կա տում « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Ար ևե լյան վի լայեթ-
նե րի բա ժան մուն քի հրո սա կախմ բե րը 1914թ. նոյեմ բե րի 2-ին գրա վել է ին Մուր գուլն 
ու Բորչ քան, սա կայն հե տա գա ռազ մա կան բա խում նե րի ժա մա նակ լքել է ին ի րենց 
դիր քե րը, ին չը լար վա ծու թյուն էր ստեղ ծել բա նա կի և « Հա տուկ կազ մա կեր պու-

20 Başbakanlık Osmanlı Arşivi  (BOA), DH. EUM. KLH, dosya 5, vesika 23, tarih 1333 Ra 4, s. 1.  
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թյան» միջև: Պատ մու թյան մեջ « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Ար ևե լ յան վի լայեթ-
նե րի բա ժան մուն քը հայտ նի դար ձավ Տրա պի զո նի և հայ կա կան վեց նա հանգ նե րի 
հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նու թյան և ո չն չաց ման գոր ծու նե ու թյամբ:  

Բա նա լի բա ռեր̀  « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» Ար ևե լյան վի լայեթ նե րի բա ժան-
մունք, Բե հաէդ դին Շա քիր, Ա րիֆ Ջե միլ, հրո սա կախմ բեր, ա պս տամ բու թյուն, բու-
ֆե րային պե տու թյուն ներ, կո ղո պուտ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն։ 

aCTiViTies oF “sPeCial orGaniZaTion” on The CauCasian FronT  
(auGusT-deCemBer 1914)

Arsen Avagyan
summarY

The Branch of Eastern vilayets of the Special organization was established in August of 
1914. The Branch was leaded by member of the Central Committee of the CUP, doctor 
Behaeddin Sakir.  The Branch pursued the following objectives: 

a. creation of gangs (cete) those with cooperation of armed forces will fight against 
Russian troops. 

b. organizations of insurrection (rebelions) in the rear of the Russian army, 
c. creating a spy network in the Caucasus, 
d. destruction of the Armenian population. 

2 November of 1914 on Caucasian front the units of the Branch of Eastern vilayets occu-
pied the cities Murgul and Borchka, but in the subsequent battle with the Russian army 
units abandoned their positions and deserters, which led to tension in the relationship 
between the leadership of the Ottoman army and the “Special Organization”. In the his-
tory the Branch of Eastern vilayets of the Special organization is known for his role in 
the organization of eviction and the destruction of the Armenian population of Trabzon 
and six Armenian vilayets. 

Keywords: Branch of «Special organization» in Eastern vilayets, Behaeddin Shakir, 
Arif Jemil, gangs, rebellion, buffer states, looting, Armenian genocide.  

деятеЛьность «особой организации» на КавКазсКом фронте 
(август-деКабрь 1914 г.)

Арсен Авагян 
резЮме

В августе 1914г. в структуре “Особой организации” было создано Отделение 
восточныx вилайетов, которое возглавил член ЦК Иттиxада доктор Беxаеддин 
Шакир. Отделение вело работу в следующиx напрвленияx: 
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1) организация чет, которые в взаимодействии с армейскими частями должны 
были воевать против русскиx войск, 

2) организация восстаний в тылу русской армии, 
3) создание шпионской сети на Кавказе, 
4) выселение и уничтожение армянского населения.

На кавказском фронте 2 ноября 1914г. четы Отделения восточныx вилайетов 
заняли города Мургул и Борчку, но в последующиx бояx с частями русской 
армии оставляли свои позиции и дезертировали, что привело к напряжению в 
отношенияx между руководством османской армии и «Особой организации». В 
истории Отделение восточныx вилайетов «Особой организации» известно своей 
ролью в организации выселения и уничтожения армянского населения Трапезунда 
и шести армянскиx вилайетов. 

Ключевые слова: Отделение «Специальной организации» в восточных вилайетах, 
Бехаэддин Шакир, Ариф Джамиль, банды, восстания, буферные государства, 
мародерство, Геноцид армян. 


