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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

(1915-1918 ԹԹ.)

 Սե դա Պար սա մյան

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1915-1918 թվա կան նե րին հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք-
նե րի յու րաց ման և ո չն չաց ման ե րիտ թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյու նը՝ որ պես ցե ղաս պա-
նա կան ծրա գրի բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ հետևյալ դի տար կումն ե րով.
ա) Ցույց է տր վում մինչև ցե ղաս պա նու թյու նը հայ կա կան ազ գա պատ կան կալ վածք նե րի 

հե տա գա յու րաց մանն ուղղ ված մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը կա ռա վա րու թյան կող մից: 
Նման կան խամ տած ված քայլ ե նք դի տար կել օ րի նակ հայ կա կան ե կե ղե ցա կան կալ-
վածք ներն ան ժա ռանգ ճա նա չե լուն ուղղ ված ե րիտ թուր քա կան հետևո ղա կան քա ղա-
քա կա նու թյու նը: 

բ) Ներ կա յաց ված են ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հայե րի մաս նա վոր և ազ գային 
ու նեց ված քի յու րաց մա նը միտ ված կա ռա վա րու թյան ո րո շումն ե րը, ա պա և դրանց 
հետևո ղա կան գոր ծա դրու մը:

գ) Ու սումն ա սիր ված է հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի յու րաց ման և ո չն չաց ման 
գոր ծում հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րի ներ գրավ վա ծու թյան ու գոր ծա ռույթ-
նե րի հար ցը:

Բա նա լի բա ռեր. մշա կու թային ար ժեք, ազ գային հարս տու թյուն, ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյուն, կա ռա վա րա կան ո րո շումն եր, ո չն չա ցում, բռ նա գրա վում, յու րա ցում, 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ցե ղաս պա նու թյուն, դի տա վո րու թյուն:

***

1890-ա կան նե րից Օս ման յան կայս րու թյու նում հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե-
րի1 յու րաց ման և ո չն չաց ման հա մա տա րած քա ղա քա կա նու թյունն ա ռա վել հա մա-
կարգ ված և հետևո ղա կան բնույթ կրեց ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման տա րի նե րին: 
Ե թե նախ կի նում կո տո րած ներն ու դրանց ըն թաց քում ի րա գործ ված ո չն չա ցում ներն 
ու ա վե րա ծու թյուն նե րը « պատ ժիչ» գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակ ու նեին՝ միա ժա մա-
նակ ձգ տե լով շե ղել հայ ժո ղովր դին ազ գային զար թոն քի ու ղուց, ա պա այժմ նպա-
տա կը հայե րի բնաջն ջումն ու նրանց հետ կապ ված յու րա քան չյուր հետ քի ո չն չա ցումն 

1 Մշակութային արժեք հասկացությունը կիրառելիս առաջնորդվել ենք իրավագետ Ռաֆայել 
Լեմկինի առաջարկած մշակույթի սահմանմամբ՝ որպես ցեղասպանության բաղադրիչ: Նա 
մշակութային արժեքների ոչնչացման կամ մշակութային ցեղասպանության (Cultural Genocide) 
գործ ընթաց ներառեց խմբի ազգային ավանդույթների, լեզվի արգելքը, հուշարձանների, արխիվ-
ների, գրադարանների ոչնչացումը, ինչպես նաև խմբի մշակույթն ու արվեստը կրող մարդ կանց 
բնաջնջումը: Չնայած քննարկումներին՝ մշակութային ցեղասպանությունը բնորոշող և դատա պար-
տող սահմանումները չներառվեցին ՄԱԿ-ի «Ցեղասպանություն հանցագործությունը կանխար-
գելելու և պատժելու մասին» կոնվենցիայի վերջնական տեքստ: Սակայն ժամանակակից միջազ-
գային իրավունքում այդ դրույթները հաստատագրվեցին որպես միջազգային իրավական պարտա-
վորություններ՝ մշակութային ժառանգության պահպանման ու դրանց ոչնչացման համար պա-
տաս խանատվության ենթարկելու համար: Մանրամասն տե՛ս Պարսամյան Ս., «Մշակութային 
ցեղա սպանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում. տեսական հիմնադրույթներ», 
Ցեղասպանագիտական հանդես, 2(2), 2014, էջ 164-175:
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էր: Ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գը հար ձա կում գոր ծեց սո ցիա լա կան այն բնու թա-
գրիչ նե րի վրա, այն է՝ ա զգ, մշա կույթ, լե զու, ո րոնք, ի րենց խո րին հա մոզ մամբ, լուրջ 
վտանգ էին ներ կա յաց նում օս ման յան ի նք նիշ խա նու թյա նը, միաս նու թյանն ու ա ռա վե-
լա պես միա տար րու թյա նը: 

Ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի բնաջնջ մա նը վե րա բե րող՝ 
առ այ սօր հայտ նի փաս տաթղ թե րի կամ ո րո շում նե րի ու սում նա սի րու թյու նը հիմք է 
տա լիս պն դե լու, որ հայե րի մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյու նը կամ հայ կա կան հետ քի 
ո չն չա ցու մը, թեև ոչ այն քան ա ռաջ նային խն դիր, ի նչ պես ֆի զի կա կան բնաջն ջու մը, 
ե ղել է ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս պա նա կան ծրա գրի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Ստորև բեր ված 
փաս տարկ ներն ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի վկա յում են ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան կող մից հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի կամ հայ կա կա նու թյուն հի շեց նող 
բո լոր հետ քե րի ո չն չաց ման կան խամ տած վա ծու թյունն ու դի տա վո րու թյու նը: 

Մեր կար ծի քով, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը կայս րու թյան հայե րի 
բնաջնջու մը ծրա գրել էր դեռ մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը2: Կայս րու թյան Ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հանձ նա րա րու թյամբ 1912-1913 թթ. Կ.Պոլ սի Հայոց 
պատ րիար քա րա նի կող մից կազմ վել և Թուր քիայի ար դա րա դա տու թյան ու դա վա-
նանք նե րի նա խա րա րու թյանն է ներ կա յաց վել պաշ տո նա կան ցու ցա կա գրու թյուն` 
կայս րու թյան տա րած քում գոր ծող հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի թվա քա նա կի, 
գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ և այլ ման րա մաս ներ3: Մեր ու սումն ա սի րու թյուն նե րը 
թույլ են տա լիս պն դե լու, որ հայ կա կան վան քե րի ու ե կե ղե ցի նե րի նկատ մամբ ո՛չ 
օս ման յան սուլ թան նե րի և ո՛չ էլ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից նախ կի-
նում եր բեք նման հե տաքրք րու թյուն չի ցու ցա բեր վել, և ո՛չ Հայոց պատ րիար քա րա նի 
և ո՛չ էլ ա ռաջ նոր դա րան նե րի կող մից նախ կի նում նման ցու ցակ ներ չեն ու ղարկ վել 
կա ռա վա րա կան մար մին նե րին: Հետևա բար, կա րե լի է են թա դրել, որ ե րիտ թուր քա-
կան կա ռա վա րու թյան ցու ցա բե րած նման հե տաքրք րու թյունն Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի նա խօ րեին ո րո շա կի նպա տակ է հե տապն դել: 

Որ պես զի ա պա ցու ցենք վե րոն շյա լը, փոր ձենք հեր քել ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան ցու ցա բե րած նման հե տաքրք րու թյան հնա րա վոր բա ցատ րու թյու նը՝ դի տար-

2 Այս հարցի վերաբերյալ ցեղասպանագիտության մեջ գոյություն ունի երկու հակադիր տեսակետ. մի 
խումբ ցեղասպանագետների պնդմամբ՝ Հայոց ցեղասպանությունը կանխորոշված, շարունակական 
գործընթացի հետևանք էր (այս տեսակետի գլխավոր պաշտպանը Վահագն Դադրյանն է): 
Գիտնականների մյուս խումբը, չբացառելով Հայոց ցեղասպանության՝ շարունակականությամբ 
բացատրվող փաստերը, շրջանառում է` վերջինիս չկանխորոշված, նախապես չծրագրված լինելու 
տեսակետը՝ պնդելով, որ այն ավելի շուտ կործանման եզրին կանգնած կայսրության նախաձեռնած 
դիպվածային իրադարձություն էր (այս տեսակետի գլխավոր պաշտպանը Ռոնալդ Սյունին է): 
Գիտական բանավեճի մասին մանրամասն տե՛ս Akçam T., The Young Turks’ Crime against Humanity: 
The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton: Princeton University 
Press, 2012, pp. 126-129. Հայոց ցեղասպանության՝ երկարատև, շարունակական գործընթաց լինելու 
հիմնավորումները տե՛ս Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի 
ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009:
3 Սաֆրաստյան Ա. Խ., «Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքարանի կողմից Թուրքիայի 
Արդարադատության և Դավանանքների մինիստրությանը ներկայացված հայկական եկեղեցիների 
և վանքերի ցուցակներն ու թաքրիրները (1912-1913 թթ.)», Էջմիածին, 1965, Ա (յունուար), էջ 40-42:
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կե լով լոկ վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց վող ժո ղովր դա գրա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա մա տեքս տում: 1912-1913 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմն ե րում Թուր քիայի կրած 
ծանր կո րուստ նե րից հե տո Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կո մի տեի հա մար ազ գային 
ան վտան գու թյան խն դիր դար ձավ Ա նա տո լիայի ազ գային-կ րո նա կան միա տար րա-
ցու մը, ո րը դր վեց բնա կեց ման ու վե րաբ նա կեց ման քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում: Այս 
քա ղա քա կա նու թյունն ի րա գոր ծե լու հա մար ա մե նից ա ռաջ հար կա վոր էր վե րաձևել 
օս ման յան բյու րոկ րա տիան, ստույգ տվյալ ներ ձեռք բե րել Ա նա տո լիայի ազ գային-կ րո-
նա կան հա մայնք նե րի՝ ի նչ պես բնակ չու թյան, այն պես էլ գույ քի վե րա բե րյալ: Ա ռանձ-
նա հա տուկ տեղ է հատ կաց վել շար ժա կան ու ան շարժ գույ քին: Նա հանգ ներ ու ղարկ-
ված հույժ գաղտ նի հե ռա գրե րում Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը տե ղա կան 
պաշ տո նյա նե րին հրա հան գում էր « խիստ գաղտ նի կեր պով» ցու ցակ ներ լրաց նել 
քրիս տոն յա նե րի հարս տու թյան, կր թու թյան, հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կի և ի րենց 
հա մայնք նե րի նշա նա վոր ու ազ դե ցիկ ան դամն ե րի մա սին և ու ղար կել նա խա րա րու-
թյուն4: Հրա հանգ նե րի հույժ գաղտ նի ու թյունն ի նք նին են թա դրում է ո րո շա կի կան խամ-
տած վա ծու թյուն՝ քրիս տոն յա նե րի ու նեց ված քի հե տա գա յու րաց ման հար ցում:

 Պատ մա բան Թա ներ Աք չա մի հա մոզ մամբ՝ հա վաք ված տե ղե կու թյուն նե րը դր վե-
ցին կայս րու թյան քրիս տոն յա բնակ չու թյան բռ նի տե ղա հան ման և նրանց փո խա րեն 
մահ մե դա կան ներ բնա կեց նե լու՝ ի նչ պես նա խա պա տե րազ մյան, այն պես էլ պա տե-
րազ մա կան շր ջա նի քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում5: Այլ ձևա կերպ մամբ՝ ժո ղովր դա-
գրա կան այս քա ղա քա կա նու թյու նը հնա րա վոր դարձ րեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը:

 Դեռ մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից 
հայե րի գույ քե րի հե տա գա յու րաց ման հա մար մե խա նիզմն ե րի մշակ ման կան խամ-
տած վա ծու թյան թեզն ա պա ցու ցե լու հար ցում կարևոր ու ղե նիշ է նաև հա յա պատ կան 
ազ գային կալ վածք ներն ան ժա ռանգ ճա նա չե լուն միտ ված թուր քա կան քա ղա քա կա-
նու թյու նը: Այն ժա մա նա կին ան հանգս տու թյուն է ա ռա ջաց րել հայ մտա վո րա կան-քա-
ղա քա կան շր ջա նակ նե րում: Դրա լա վա գույն վկա յու թյու նը 1911 թ. նոյեմ բե րի 28-ին 
Գրի գոր Զոհ րա պի6՝ մեծ վե զիր Քյու չուկ Մեհ մեդ Սաի դին ուղղ ված խնդ րա գիրն է7: 
Ըն դար ձակ խնդ րա գրում Գ. Զոհ րա պը, ել նե լով պատ գա մա վո րա կան ի րա վուն քից և 
փաս տե րի վրա հիմն վե լով, ման րա մասն ներ կա յաց նում է ա րևմ տա հա յու թյան ծանր 
կա ցու թյու նը, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, դա տա րան նե րի կա մա յա կա նու թյուն ներն 

4 Տե՛ս Akçam T., նշվ. աշխ., էջ 36-40:
5 Նույն տեղում:
6 Գրիգոր Զոհրապ (1861-1915) – գրող, հրապարակախոս, փաստաբան-իրավագետ, հասարա կա-
կան-քաղաքական գործիչ, 1908-1915 թթ. Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավոր:
7 Խնդրագիրը հայերեն թարգմանությամբ առաջին անգամ լույս է տեսել «Ազատամարտ» օրա-
թերթի՝ 1911 թ. դեկտեմբերի 21-22 (թիւ 776-777) համարներում: Տե՛ս «Պ. Զօհրապի յիշատակագիրը 
ուղղուած վարչապետ Սաիտ փաշային», «Ազատամարտ» (Կ.Պօլիս), 1911, 21 դեկտեմբեր, թիւ 776, 
22 դեկտեմբեր, թիւ 777, 1911, էջ 1: Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի 
արխիվում պահվող թուրքերեն բնագրից խնդրագրի ամբողջական թարգմանությունը Ա. Հ. Փա-
փազյանի կողմից տե՛ս նաև՝ Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, Հայագիտությունը 
արտասահմանում, գիտա-ինֆորմացիոն բյուլետեն, Գ. մատենաշար, թիվ 2 (56), Երևան, 1983, էջ 
5-12։
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ու զեղ ծումն ե րը, այդ թվում՝ ազ գա պատ կան գույ քի ու կալ վածք նե րի հափշ տա կում-
նե րը8: Հայ կա կան վան քե րի, ե կե ղե ցի նե րի ու դպ րոց նե րի ե կա մու տը հան դի սա ցող 
կալ վածք ներն ան ժա ռանգ ճա նա չե լու գոր ծում կարևոր դե րա կա տա րու թյուն ու ներ 
Վա քը ֆային տես չու թյու նը9՝ ար տոն ված կա ռա վա րու թյան կող մից: Վեր ջինս ի նչ-որ 
երևա կա յա կան ար ձա նա գրու թյուն ներ կազ մե լու մի ջո ցով պար բե րա բար դա տա կան 
գոր ծեր է հա րու ցել հի շյալ կալ վածք նե րի ան ժա ռան գա կա նու թյան խնդ րով՝ միև նույն 
ժա մա նակ խա փա նե լով այդ հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը10: Հայ կա կան 
ազ գա պատ կան կալ վածք ներն ան ժա ռանգ են ճա նաչ վել ու յու րաց վել հիմն ա կա-
նում շա րիա թա կան դա տա րան նե րի11 կա յաց րած վճիռ նե րով՝ մեկ-եր կու սուտ վկա-
յու թյուն նե րի հի ման վրա: Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում մեծ չա փե րի հաս նող 
այ դօ րի նակ յու րա ցումն ե րը, ան կաս կած, Վա քը ֆային տես չու թյան կամ դա տա րան-
նե րի ի նք նա գոր ծու նե ու թյան հետևանք չէին, այլ ի րա կա նաց վում էին կա ռա վա րու-
թյան ան մի ջա կան թողտ վու թյամբ և ցու ցումն ե րով: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է 
վե րոն շյալ խնդ րա գրում Գ. Զոհ րա պի՝ որ պես ի րա վա բա նի հի շե ցու մը մեծ վե զի րին՝ 
առ այն, որ շա րիա թա կան դա տա րա նը միայն կա ռա վա րու թյան ցու ցու մով կա րող է 
հո ղային դա տեր լսել12: Վե րոն շյալ խնդ րի վե րա բե րյալ Կ.Պոլ սի Հայոց պատ րիար քա-
րա նը նույն պես դի մումն եր է հղել կա ռա վա րու թյա նը, ո րոնց ի պա տաս խան ստաց վել 
է հետևյալ ան հիմն պատ ճա ռա բա նու թյու նը՝ «օ րեն քի դր ված քը այդ պես է»13: Խնդ րա-
գրի « Խա ղա ղու թյան և կարգ ու կա նո նի հաս տա տու մը» խո րա գրի ներ քո Զոհ րա պը 
կետ առ կետ ա րևմ տա հա յու թյա նը վե րա բե րող խն դիր նե րի լուծ ման հա վա նա կան 
տար բե րակ ներ է ա ռա ջար կում: Մաս նա վո րա պես ազ գային կալ վածք նե րի հար ցում 
նա պն դում է, որ հայ կա կան դպ րոց նե րին, ե կե ղե ցի նե րին ու վան քե րին կից հո ղե րի 
և կալ վածք նե րի ան ժա ռան գու թյան վե րա բե րյալ հար ցապն դումն երն ար գել վեն, ի սկ 
նի զա մի ե դա տա րան նե րին հանձն ված դա տե րի ա ռն չու թյամբ կա ռա վա րա կան խոր-
հուր դը ո րո շում կա յաց նի շա րիա թա կան դա տա րան նե րի կա յաց րած վճիռ նե րը չե ղյալ 
հա մա րե լու մա սին14։ Բանն այն է, որ շա րիա թա կան դա տա րան նե րի մի ջո ցով հո ղե-
րի յու րա ցումն երն այն պի սի մեծ չա փե րի էին հա սել, որ կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում 
ըն դու նեց հո ղային բո ղոք նե րը վճ ռել նի զա մի ե դա տա րան նե րում: Սա կայն կա ռա վա-
րու թյան այդ « զի ջու մը» ևս որևէ ար դյունք չտ վեց, քա նի որ «օ րի նա կան» դար ձած 

8 Տե՛ս Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, էջ 5-12։ 
9 Հիմնվելով շարիաթի սկզբունքների վրա՝ տնօրինում էր կրոնապատկան և սեփականատիրական 
այլ կալվածքներ:
10 Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, էջ 8:
11 Օսմանյան կայսրությունում գոյություն ուներ երկու տիպի դատարան՝ շարիաթական և 
նիզամական: Շարիաթական դատարանը գործում էր զուտ Ղուրանի դոգմաների հիման վրա, և 
նրա իրավասությանն էին ենթակա անշարժ գույքի, ամուսնության, ժառանգության, դավանանքի 
վերաբերյալ հարցերը, իսկ նիզամականը գործում էր պետության կողմից ընդունված քաղաքացիական 
օրենքների՝ «դյուսթուր»-ի հիման վրա:
12 Վավերագրական նյութեր արևմտահայերի մասին, էջ 8:
13 Նույն տեղում:
14 Նույն տեղում, էջ 11:
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այդ յու րա ցումն ե րը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մաս էին կազ մում և այս կամ այն 
դա տա կան մարմն ի կա մա յա կան ո րո շումն ե րը չէին: Ազ գա պատ կան կալ վածք նե րի 
յու րաց ման այս քա ղա քա կա նու թյու նը հե տա գա յում դր վեց տե ղա հան ված հա յու թյան 
ու նեց ված քը յու րաց նե լու քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում և ար տա ցոլ վեց դրան ուղղ ված 
ո րո շումն ե րում։ 

Պատ կերն ա ռա վել պարզ է դառ նում, ե րբ դի տար կում ե նք ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան հե տա գա ո րո շումն երն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը` ուղղ ված հայ կա կան 
ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րի դեմ:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ կա կան պատ մամ շա կու թային հու շար-
ձան նե րի հետ մեկ տեղ կո ղոպտ վել ու ա վեր վել են նաև Հայոց ա ռաջ նոր դա րան նե րը, 
այդ թվում և Կի լի կայի կա թո ղի կո սա րա նը15: 1916 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին Ահ մեդ Ջե մա-
լին16 հղած իր հե ռա գրե րից մե կում Թա լե ա թը բա ցատ րե լով, թե ին չու է Սսի հայ կա-
կան կա թո ղի կո սա րա նի գույ քը բռ նա գրավ վել, և ի նչ պատ ճա ռով է կա թո ղի կոսն 
աք սոր վել Սսից, հետևյալն է գրում. «…ն պա տակն ուղղ ված է այդ վայ րի գո յու թյու նը 
լի ո վին վե րաց նե լուն, վայր, որ տեղ հայե րը են թա դրում են, թե Կի լի կիա յում շատ 
մեծ պատ մա կան և ազ գային հարս տու թյուն ներ կան, և ո րը ի բրև թե ե ղել է հայ կա-
կան կա ռա վա րու թյան ա մե նա վեր ջին ար քա յա նիստ կենտ րո նը»17: Թա լե աթն այ նու-
հետև խո սում է այս շր ջա նի բո լոր հայե րին աք սո րե լուց հե տո Սսում մնա ցած հայ կա-
կան գո յու թյու նը մեջ տե ղից վե րաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին18: Իր տե սա կի մեջ 
բա ցա ռիկ այս վա վե րա գի րը լի ո վին հաս տա տում է մեր կող մից ա ռաջ քաշ ված այն 
թե զը, որ հայ կա կան հետ քե րի վե րա ցումն ան կաս կած ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս պա նա-
կան ծրա գրի բաղ կա ցու ցիչ մաս է կազ մել:

 Թա լե ա թի հրա հանգն ան մի ջա պես գոր ծի է դր վել Ջե մալ փա շայի զի նա կից և 
փո խա նորդ Օ մեր Ֆաh րեդ դի նի19 կող մից20: Վեր ջինս Կի լի կիայի հայ կա կան հու շար-
ձան ներն ա վե րակ նե րի վե րա ծե լուց հե տո հայ տա րա րել է. «Ա ւե տա րա նը ձեր ձեռ քէն 
պի տի առ նենք»21: Սսի մայ րա վան քը հայե րի տե ղա հա նու թյու նից հե տո վե րած վել է 
մզ կի թի22: 

15 Խմբագրական. Համաշխարհային պատերազմ, «Մշակ» (Թիֆլիս), 1915, 21 օգոստոս, թիվ 183, էջ 1:
16 1914 թ. նշանակվել է կայսրության ռազմածովային նախարար, 1914-1918 թթ. Սիրիայում գործող 
4-րդ բանակի հրամանատար, 1915-1917 թթ. Սիրիայի կառավարիչ, 1915 թ. կիլիկիահայության 
տեղահանության ու կոտորածների կազմակերպիչներից:
17 Աքչամ Թ., «Դա ցեղասպանություն է, պարո՛ն վարչապետ», թարգմանությունը՝ Մ. Անումյանի 
[http://akunq.net/am/?p=20598, դիտվել է՝ 01.09.2018]:
18 Նույն տեղում:
19 Օմեր Ֆաhրեդդին (1868-1948) – Հայտնի «Անապատի վագր» մականվամբ, 1914 թ. նշանակվել 
է 4-րդ բանակին առընթեր, Մոսուլում տեղակայված 12-րդ ջոկատի հրամանատար, 1915 թ. գործուն 
մասնակցություն է ունեցել Ուրֆայի, Զեյթունի, Մուսա լեռան, Հաճնի հայերի ինքնապաշտպանության 
ճնշմանը: 
20 Տօնապետեան Պ., Ձայն տառապելոց, Փարիզ, տպ.` Յակոբ Բ. Թիւրապեան, 1922, էջ 289-290:
21 Նույն տեղում:
22 Քէլեշեան Մ., Սիս-մատեան, Պէյրութ, տպ. «Հայ ճեմարանի», 1949, էջ 200:
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ա) Որոշումներ՝ միտված հայերի մասնավոր և  
ազգային ունեցվածքի յուրացմանը 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ հայե րի տե ղա հա նու թյան մա սին ո րո շումն օս ման յան 
կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել է 1915 թ. մայի սի 27-ին և գոր ծա դրու թյան մեջ 
մտել 1915 թ. հու նի սի 1-ին, ե րբ « Թաք վիմ-ի վե քայի» (Takvîm-i Vekâyı) պաշ տո նա-
թեր թում հրա պա րակ վեց « Տե ղա հա նու թյան մա սին ժա մա նա կա վոր օ րենք»-ի տեքս-
տը23, ա ռա ջին զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյուն նե րը, թա լանն ու բռ նա գրա վումն ե րը 
սկս վել էին դեռ ա վե լի վաղ24: Մաս նա վո րա պես, հայե րին պար բե րա բար թա լա նե լու 
գոր ծըն թա ցը սկս վել էր դեռ 1914 թ. աշ նան ը նդ հա նուր զո րա կո չի հետ միա ժա մա-
նակ, ի սկ նոյեմ բե րին սր բա զան պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը, նոր թափ հա ղոր դեց 
դրան25: Թուր քիա յում Ա ՄՆ-ի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի հա վաստ մամբ թուր քա-
կան բա նա կի մո բի լի զա ցիային ու ղեկ ցող բռ նա գրա վումն երն ի րա կա նում վե րած վե-
ցին քա ղա քային բնակ չու թյան լայ նա ծա վալ կո ղո պու տի26: 

Այս պի սով, ա մե նա թո ղու թյան պայ ման նե րում մու սուլ ման լայն զանգ ված նե րի 
կող մից հայե րի ու նեց ված քի հետ մեկ տեղ բռ նա գրավ վել, կո ղոպտ վել ու յու րաց վել են 
նաև հայ կա կան ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը: Պե տու թյան հա մար 
ա ռա վել քան հրա տապ էր դառ նում զանգ վա ծային թա լա նը զս պե լու և պե տա կան 
գան ձա րա նը հարս տաց նե լու ուղ ղու թյամբ մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նա ցու մը: Ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն այս խն դի րը լու ծեց ստորև ներ կա յաց ված ի րա վա կան 
ե րեք հիմն ա կան ակ տե րի գոր ծադր մամբ՝ այդ պի սով փոր ձե լով «օ րի նա կա նաց նել» 
հայե րի ու նեց ված քի թա լա նը: 

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն վել և 1915 թ. մայի սի 
28/ հու նի սի 10-ին հրա պա րակ վել է 34 հոդ ված նե րից բաղ կա ցած հրա հանգ (talimat-
name, այ սու հետև հու նի սի 10-ի հրա հանգ), ո րը ցու ցումն եր է պա րու նա կել տե ղա հան-
ված նե րի ու նեց ված քի, ազ գային կալ վածք նե րի գրանց ման կար գի, տնօ րին ման և 
պա տե րազ մի ա վար տից հե տո դրանք ի րենց տե րե րին վե րա դարձ նե լու մա սին27: Այս 

23 Akçam T., A Shameful Act. The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, N. Y., 
Henry Holt and Company, 2006, p. 194. Տե՛ս նաև Սաֆրաստյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 187:
24 Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, МИГА, 2013, 
с. 7. Տե՛ս նաև Ինճիկյան Հ. Գ., Օսմանյան կայսրության անկումը. սոցիալ-տնտեսական ակնարկ, 
Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1984, էջ 296-297:
25 Տե՛ս Morgenthau H., Ambassador Morgenthau’s story, New York, Doubleday, Page and Company, 
1918, էջ 169-170, ինչպես նաև Զոմմեր Է., Ճշմարտությունը Աշխարհամարտի ժամանակ Թուրքիայում 
հայ ժողովրդի կրած տառապանքների մասին, գերմաներենից թարգմանեց Էվելինա Մակարյանը, 
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջ 16:
26 Morgenthau H., նշվ. աշխ., էջ 64:
27 Հրահանգի ամբողջական տեքստը հայերեն թարգմանությամբ առաջին անգամ շրջանառության 
մեջ է դրել Հայկազն Ղազարյանը, սակայն հրահանգի ընդունման ամսաթիվը նշելով «մայիս 
16, ի զօրու՝ գործադրութեան համար մայիս 26, 1331 (1915)» (տե՛ս Ղազարեան Հ., Ցեղասպան 
թուրքը, Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1968, էջ 227-235), ինչին հանդիպում ենք նաև հետագայում 
հրատարակված ցեղասպանագիտական գրականության մեջ։ Տե՛ս Վարդան Լ., Հայկական 
տասնհինգը եւ հայերու լքեալ գոյքերը, Պէյրութ, տպ. «Ատլաս», 1970, էջ 93-100։ Ինճիկյան Հ. Գ., 
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հրա հան գի՝ հայտ նի նաև որ պես «լ քյալ գույ քե րի օ րենք» ան վամբ, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ 
հոդ ված ներն ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ վում են ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու-
թյուն նե րին: Հա մա ձայն 2-րդ հոդ վա ծի` գյու ղե րի և ա վան նե րի բնակ չու թյան տա րա-
գրու մից հե տո վեր ջին նե րիս պատ կա նող տնե րը և բո լոր շեն քե րը (խոս քը վե րա-
բե րում է նաև ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րին)` ներ սում գտնվող 
ապ րանք նե րով, ար տոն ված հա տուկ հանձ նախմ բե րի կող մից պետք է փակ վեին, 
դռ նե րը կնք վեին և պահ պա նու թյան տակ ա ռն վեին28: Հա մա ձայն 3-րդ հոդ վա ծի` 
ե կե ղե ցի ներն ու դպ րոց նե րը վե րած վե լու էին պա հես տա վայ րե րի, որ տեղ պետք 
է փո խադր վեին տե ղա հան ված նե րի` « պահ պա նու թյան» տակ ա ռն ված գույ քե րը` 
ար ձա նագր վե լուց հե տո միայն29: Ի նչ վե րա բե րում է ե կե ղե ցա պատ կան ու նեց ված քին, 
ա պա 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է, որ ե կե ղե ցի նե րում առ կա գույ քը, պատ կեր-
նե րը, սուրբ գր քե րը « տո մա րի» (գ րան ցա մա տյան) մեջ պետք է ար ձա նագր վեն և կից 
տե ղե կա գրով պահ վեն տե ղե րում: Ա պա տա րագր ված բնակ չու թյան՝ ո րո շա կի վայ-
րում հաս տատ վե լուց հե տո յու րա քան չյուր գյու ղին պատ կա նող ե կե ղե ցա կան գույ քը 
նրանց պետք է ու ղարկ վի30: 

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 13/26-ին հրա պա րակ վել է 11 հոդ ված նե րից բաղ կա ցած 
ժա մա նա կա վոր օ րենք՝ հայտ նի նաև որ պես լու ծար ման օ րենք (Tasfiye Kanunu), 
ո րի գլ խա վոր նպա տա կը հայե րի ու նեց ված քի լու ծա րումն է ր31: Այն կոչ ված էր նաև 
լրաց նե լու նա խոր դի բաց թո ղում նե րը, մաս նա վո րա պես հս տա կեց նե լու սե փա կա նա-
տե րե րի ի րա վունք նե րը, հանձ նա ժո ղով նե րի և են թա հանձ նախմ բե րի կազ մու թյան 
ձևն ու գոր ծե լա կեր պը32: Այս օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով հս տա կեց վել է մինչև ան գամ 
«խնդրո ա ռար կա ան ձե րու [ հայե րի] շեն քե րի և ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րի» ար ձա-
նա գրու թյան վայ րը, այն է` Բա րե սի րա կան հաս տա տու թյուն նե րի նա խա րա րու թյան 
(Evkaf) ա նու նով, ի սկ 9-րդ հոդ վա ծով՝ վար ձա կա լու թյան են թա կա (icarı tayınlı) շեն-
քե րը, ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րը և Էվ քա ֆի ու տն տե սա կան նա խա րա րու թյուն նե րի 

Օսմանյան կայսրության անկումը. սոցիալ-տնտեսական ակնարկ, Երևան, «Հայաստան», 1984, էջ 300 
և այլն: Ցեղասպանագետ Վահագն Դադրյանը, ավելի ուշ խոսելով սույն հրահանգի, կամ ինչպես 
ինքն է նշում, հավելյալ օրենքի ընդունման ու գործադրման մասին, ինչը փաստորեն հաջորդել է 
մայիսի 27-ին ընդունված տեղահանության օրենքին, նշում է հունիսի 10 (նոր տոմարով) ամսաթիվը, 
որը հետագայում տեղ է գտել նաև ցեղասպանագետներ Թաներ Աքչամի, Ուղուր Ումիթ Ունգորի 
և այլոց ուսումնասիրություններում: Տե՛ս Dadrian V., The History of the Armenian Genocide. Ethnic 
Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Oxford, Berghahn books, 1995, p. 222, ինչպես 
նաև Akçam T., A Shameful Act, p. 188; Uğur Ümit Ünğör and Mehmet Polatel, Confiscation and 
Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property, London, 2011, p. 44. Հրահանգի անգլերեն 
թարգմանությունը տե՛ս Baghdjian K. K., The Confiscation of Armenian Properties by the Turkish 
Government said to be abandoned, Antelias, “Khatchig Babikian Literary Fund”-N-3, Printing House of the 
Armenian Catholicosate of Cilicia, 2010, pp. 480-487.
28 Ղազարեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 227:
29 Նույն տեղում, էջ 228:
30 Նույն տեղում, էջ 229:
31 Dadrian V., The History of the Armenian Genocide, p. 222, տե՛ս նաև Akçam T., A Shameful Act, էջ 
188։ Այս օրենքի հայերեն ամբողջական թարգմանությունը տե՛ս Վարդան Լ., նշվ. աշխ., էջ 153-155:
32 Վարդան Լ., նշվ. աշխ., էջ 153-155:
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մոտ ար ձա նագր ված այլ հո ղեր ներ գաղ թի օ րեն քի հա մա ձայն թույ լատր վում էր 
հատ կաց նել մու սուլ ման ներ գաղ թող նե րին՝ « մու հա ջիր նե րին»33: 

Սեպ տեմ բե րի 26-ի օ րենքն ու ժի մեջ մնաց մինչև 1918 թ. նոյեմ բե րի 4-ը34: Այն ևս 
բա վա րար չե ղավ հայե րի ու նեց ված քի և ազ գային կալ վածք նե րի բռ նա գրա վումն ու 
թա լանն «օ րի նա կա նաց նե լու» հա մար: Վեր ջի նիս 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մշակ վել 
և 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին « Թաք վիմ-ի վա քայի»-ում հրա պա րակ վել է 25 հոդ ված-
նե րից կազմ ված մեկ այլ կա նո նա դրու թյուն՝ «13 սեպ տեմ բեր 1331 [1915]-ին տր ված 
ժա մա նա կա վոր օ րեն քի գոր ծա դրու մը հս տա կեց նող կա նո նա գիր» խո րա գրով35: 
Վեր ջի նիս 16-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե կե ղե ցի նե րում գտնվող գույ քե րը, պատ կեր-
նե րը, սուրբ գր քե րը պետք է ար ձա նագր վեին տո մա րի մեջ և վերց վեին պահ պա նու-
թյան ներ քո, ի սկ դպ րոց նե րի, վան քե րի և ը նդ հան րա պես դպ րո ցա կան պի տույք նե րի 
ու կահ կա րա սու օգ տա գործ ման ի րա վուն քը պետք է փո խանց վեր կր թա կան տես չու-
թյուն նե րին36:

 Հատ կան շա կան է, որ ի նչ պես տե ղա հա նու թյան, այն պես էլ տե ղա հան ված-
նե րի ու նեց ված քին վե րա բե րող վե րոն շյալ ի րա վա կան ակ տե րում ձևա կեր պումն ե րը, 
որ պես կա նոն, ը նդ հա նուր են ե ղել՝ չն շե լով ո ՛չ հայե րի և ո ՛չ էլ որևէ այլ ազ գի ան վա-
նում: Ա վե լի ուշ պարզ է դար ձել, որ դա ար վել է օ րեն քի ի րա կան նպա տակ նե րը 
հայե րից թաքց նե լու հա մար37: 

33 Դեռևս XIX դարի կեսերից սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի կողմից Օսմանյան կայսրությունը, 
մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանը «մուհաջիրներով»՝ մուսուլման վերաբնակիչներով 
բնակեցնելու ժողովրդագրական քաղաքականությունն ուներ նաև ընդգծված հակահայկական 
ուղղվածություն: Դրանով սուլթանական կառավարությունը ձգտում էր Արևմտյան Հայաստանում 
բարձրացնել մահմեդական ազգաբնակչության թվաքանակը՝ միաժամանակ խրախուսելով հայերի 
արտագաղթը: 1913 թ. Բալկանյան պատերազմների ավարտից հետո հիմնականում Բալկաններից 
դեպի կայսրություն սկսվեց «մուհաջիրների» նոր հոսք, որոնց մի մասը վերաբնակեցվեց Արևմտյան 
Հայաստանում: Այս մասին մանրամասն տե՛ս Авакян А., Черкесский фактор в Османской империи 
и Турции (вторая половина XIX – первая четверть XX вв.), Ереван, МИГА, 2001, с. 134-136, 222-223. 
Վարդան Լևոն, նշվ. աշխ., էջ 153, 155։
34 Հովհաննիսյան Ա., Հայերի ունեզրկման գործընթացը Օսմանյան կայսրությունում և քեմալական 
Թուրքիայում, Երևան, «Գիտություն», 2016, էջ 18:
35 Ստորագրված սուլթան Մեհմեդ Ռեշադի, Շեյխ ուլ-իսլամ և կայսերական վաքըֆների նախարար 
Հայրիի, Մեծ վեզիր Մեհմեդ Սայիդի, Ներքին գործերի նախարար և ֆինանսական գործերի 
նախարարի տեղակալ Թալեաթի, Ռազմական նախարար և Ծովային նախարարի տեղակալ 
Էնվերի, Արդարադատության նախարար և պետական խորհրդի տեղակալ Իբրահիմի, Արտաքին 
գործերի նախարար Խալիլի, Լուսավորության նախարար և կապի նախարարի տեղակալ Ահմեդ 
Շյուքրիի, Հասարակական աշխատանքների նախարար Աբբասի, Առևտրի և գյուղատնտեսության 
նախարար Ահմեդ Նեսիմի կողմից: Այս փաստաթղթի օսմաներեն բնագրի առաջին և վերջին էջերի 
լուսապատճենը տե՛ս Հավելված, պատկեր 1:
36 1915 թ. հոկտեմբերի 26-ի կանոնադրության 16-րդ հոդվածի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենը 
տե՛ս Հավելված, պատկեր 2: Թարգմանությունն օսմաներեն բնագրից՝ բանասեր, Հայոց 
ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Մինասյանի: 1915 թ. 
հոկտեմբերի 26-ի կանոնադրության ամբողջական թարգմանությունը տե՛ս նաև Փափազյան Ա., 
Թուրքական վավերագրական նյութեր Օսմանյան կայսրության ոչ մահմեդական ժողովուրդների 
մասին (1839-1915 թթ.), Երևան, «Զանգակ-97», 2002, էջ 214-222:
37 Dadrian V., The History of the Armenian Genocide, p. 224.
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Այս պի սով, հա մա ձայն վե րոն շյալ հիմ նա կան ակ տե րի, հայե րի հոգևոր և 
ազ գային-մ շա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես վան քե րը, ե կե ղեցի-
նե րը, դպ րոց նե րը՝ կից շի նու թյուն նե րով ու կալ վածք նե րով, ար տոն ված հանձնա-
ժո ղով նե րի կող մից գույ քագր վե լուց հե տո պետք է փակ վեին, դռ նե րը կնքվեին և 
հանձնվեին մու սուլ ման ներ գաղ թող նե րին: Վեր ջին ներս ի բրև պետք է « պահ պա նեին» 
և « պա տաս խա նատ վու թյուն կրեին» այդ շի նու թյուն նե րի հա մար և հնա րա վոր ա վե-
րա ծու թյուն նե րի դեպ քում « փոխ հա տու ցեին վնա սը»: Ի նչ վե րա բե րում է վան քե րում ու 
ե կե ղե ցի նե րում պահ վող մշա կու թային և կրո նա կան ար ժեք ներ կա յաց նող ա ռար կա-
նե րին՝ ձե ռա գրե րին, պաշ տա մուն քային գր քե րին, սր բա պատ կեր նե րին և այլ ար ժեք-
նե րի, ա պա դրանք նույն պես պետք է ման րա մասն ար ձա նագր վեին և պահ պա նու-
թյան տակ ա ռն վեին՝ ա վե լի ուշ ի րենց օ րի նա կան տե րե րին վե րա դարձ նե լու պայ մա-
նով: Չնա յած գույ քագր ման և պահ պա նու թյան մա սին ման րա մասն ձևա կեր պում նե-
րին՝ ա կն հայտ էր, որ այդ փաս տաթղ թե րը ձևա կան բնույթ էին կրում, քա նի որ դրանց 
հե ղի նակ նե րը լավ գի տեին, թե ի րա կա նում ի նչ ճա կա տա գիր էր սպաս վում այդ ու նեց-
ված քի ի րա կան տե րե րին՝ կայս րու թյան հայ բնակ չու թյա նը: Հետևա բար, այդ ակ տե րը 
կոչ ված էին միայն «ի րա վա կան» ու ղի հար թե լու հայե րի ի նչ պես մաս նա վոր, այն պես 
էլ ազ գա պատ կան ժա ռան գու թյան հե տա գա բռ նա գրավ ման ու թա լա նի հա մար:

 Վե րոն շյալ ե րեք հիմն ա կան ակ տե րից բա ցի, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյու նը տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին է ու ղար կել նաև մի ջան կյալ այլ հրա հանգ ներ 
ու շր ջա բե րա կան ներ՝ մաս նա վո րա պես տե ղա հան ված նե րի ու նեց ված քի վա ճառ քին38, 
ան շարժ գույ քի տնօ րին մա նը39, այդ թվում՝ ազ գային հաս տա տու թյուն նե րին և դրան-
ցում առ կա գույ քի տնօ րին ման, յու րաց ման ե ղա նակ նե րին վե րա բե րող, ո րոնց մա սին 
կխո սենք ստորև: 

բ) Եկեղեցական գույքի լուծարում և յուրացում

Ընդ հա նուր առ մամբ ձևա վոր վել և մայ րա քա ղա քից գա վառ ներ են գոր ծուղ վել 
թվով 33 «Լ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ նա ժո ղով ներ» (Emvâl-ı Metruke Tesviye 
Komisyonu)40: Վեր ջին ներս, ի րենց են թա կա յու թյան տակ ու նե նա լով հա տուկ ար տոն-
ված են թա հանձ նախմ բեր, գտնվել են Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ան մի ջա-
կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո և յու րա քան չյուր 15 օր վա ըն թաց քում զե կու ցա գրե րի 
մի ջո ցով տե ղե կաց րել են ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քի մա սին41: Այս հանձ նա ժո-

38 1915 թ. հուլիսի 7-ի հրահանգով, օրինակ, թույլատրվել է տեղահանված հայերի ունեցվածքը 
վաճառել մուսուլմաններին: Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян, էջ 73. 
39 1915 թ. դեկտեմբերի 2 (15)-ին ընդունված հավելյալ օրենքը վերաբերվել է տեղահանվածների 
«լքյալ» անշարժ գույքի տնօրինման հարցերին, որին կցվել է գույքագրման ձևաթղթի օրինակ: 
Ձևաթղթի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենը տե՛ս Հավելված, պատկեր 3:
40 Տե՛ս Uğur Ümit Ünğör and Mehmet Polatel, նշվ. աշխ., էջ 66, տե՛ս նաև Վարդան Լ., նշվ. աշխ., 
էջ 104: Հայկազն Ղազարյանը նշում է՝ «Լլքյալ գույքերի վարչական հանձնաժողովներ» (Emvâl-ı 
Metruke Idare Komisyonu), տե՛ս Ղազարեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 227-228:
41 Ղազարեան Հ., նույն տեղում, տե՛ս նաև՝ Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը. հայերի ունեզրկումը 
Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, «Նաիրի», 2013, էջ 47:
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ղով նե րը պետք է գույ քա գրեին, ա պա հա մա ձայն հու նի սի 10-ի հրա հան գի 5-րդ հոդ-
վա ծի ար տոն ված են թա հանձ նախմ բե րի մի ջո ցով հրա պա րա կային ա ճուր դով վա ճա-
ռեին հայե րի մաս նա վոր շար ժա կան ու նեց ված քը՝ այդ պի սով լու ծա րե լով այն42: Խոս-
քը, սա կայն, հայե րի մաս նա վոր շար ժա կան ու նեց ված քի, այլ ոչ ազ գա պատ կան կալ-
վածք նե րի ու մշա կու թային ար ժեք նե րի մա սին է: Մինչ դեռ ի րա կա նում տե ղի ու նե-
ցավ հետևյա լը. հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րը վե րած վե ցին պա հես տա վայ րի, ա պա նաև 
վա ճա ռա տե ղե րի, որ տեղ կենտ րո նաց վեց տե ղա հան ված հայե րին պատ կա նող շար-
ժա կան ո ղջ ու նեց ված քը` չն չին գնե րով ա ճուր դի մի ջո ցով վա ճառ քի հա նե լու կամ 
հե տա գա թա լա նի հա մար43: 

Ազ գու թյամբ ա րաբ փաս տա բան Ֆայեզ ալ-Ղու սեյ նը, Դիար բե քի րում ա կա նա տես 
լի նե լով թուր քե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին, իր հու շե րում գրում է. «Ես հետևում էի, թե 
ի նչ պես խա չե րը հան վում էին ե կե ղե ցի նե րի գմ բեթ նե րից, ի սկ ե կե ղե ցի ներն օգ տա-
գործ վում որ պես պա հեստ և շու կա` սպան ված նե րի ու նեց ված քը ամ բա րե լու և վա ճա-
ռե լու հա մար»44: 

Հայե րի տե ղա հա նու թյու նից հե տո այդ պի սի պա հես տա վայ րեր դար ձան Սե բաս-
տիա քա ղա քի Ս. Ա ստ վա ծա ծին Մայր տա ճա րը45, Մու շի Ս. Մա րի նե, Ս. Գևորգ, Շեկ-
Ա վե տա րան46, Է րզ րու մի ա ռա քե լա կան և կա թո լիկ ե կե ղե ցի նե րը47, Սամ սո նի հայ 
կա թո լիկ Ա ռաջ նոր դա րանն ու ե կե ղե ցին48, Տրա պի զո նի Ս. Ստե փա նոս49 և բազ մա-
թիվ այլ ե կե ղե ցի ներ: Սե բաս տիայի նշ ված ե կե ղե ցու մա սին ա կա նա տես նե րից մե կը 
գրում է. « Մայր ե կե ղե ցին մթե րա նո ցի վե րա ծե լով տե ղա հան ե ղող նե րու թո ղած ի նչք 
ու ստա ցուածք, գոյ քեր, կահ կա րա սի և այլ հարս տու թիւն կառ քե րով կը փո խա դրեն, 
կը մթե րեն հոն. տա րի մը և ա վե լի ե կե ղե ցիին բա կը, շր ջա կայ քը մեծ պա զար կը 
լա րուի»50: 

Չ բա վա րար վե լով հայե րի մաս նա վոր ու նեց ված քի վա ճառ քից ստաց ված հա սույ-
թով` չն չին գնե րով վա ճառ քի է հան վել նաև վա նա կան ու ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք 

42 Ղազարեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 228-229: 
43 The treatment of Armenians in the Ottoman Empire. 1915-1916, Documents presented to Viscount Grey 
of Fallodօn, Secretary of State for Foreign Affairs by Viscount Bryce, with a preface by Viscount Bryce, 
London, Stationery Office by Sir Joseph Causton and Sons, 1916, p. 403:
44 Faiz El-Ghusein Martyred Armenia, New York, 1918, p. 27. 
45 Եկեղեցու գմբեթից խաչն իջեցնելու փորձը չի հաջողվել: Տե՛ս Գաբիկեան Կ., Եղեռնապատում 
փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին Սեբաստիոյ, Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924, էջ 154, 562:
46 Կարապետյան Ե., Տարոն և Սասուն. հուշեր, վկայություններ. անտիպ, «Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի ֆոնդեր, ֆ. 8, թ. 3, տ. 4, էջ 578:
47 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության 
մասին, կազմեց` Արա Սարաֆյան, Երևան, 2004, էջ 186:
48 Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի յուշերը Մերձաւոր Արեւելքի 1914-1928 
շրջանի քաղաքական-կրօնական դէպքերուն մասին, Ա հատոր, ֆրանսերենից թարգմանեց` դոկտ. Հ. 
Ստեփանեան, Պէյրութ-Լիբանան, 1960, էջ 221:
49 Kévorkian R. H., Paboudjian P. B., Les Arméniens Dans L’Eempire Ottoman Ala Veille Du Genocide, 
Paris, 1992, p. 186. 
50 Գաբիկեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 563:
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գույ քը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես հայ կա թո լիկ ար քե պիս կո պոս գե րա-
պայ ծառ Հ. Յով հան նես Շի նիա րան51, 1916 թ. սեպ տեմ բե րից եր կու տա րի աք սո րի 
մեջ գտնվե լով Թո քա տում, իր տե սա ծի մա սին հետևյալն է գրում. «Օր մըն ալ լսե ցի 
մու նե տիկ մը, որ կը ծա նու ցա նէր` թէ հրա պա րա կային ա ճուրդ տե ղի պի տի ու նե նար 
հայ-կա թո ղի կէ ե կե ղեց ւոյ շէն քե րէն մէ կուն մէջ... Հոն կ՚ եր թամ... կը տես նեմ ջարդ ու 
փշուր ե ղած ար ձան նե րու դէզ մը. կոտր տած խա չեր` ծռմրտ կած ու ճզ մուած աշ տա-
նակ նե րու հետ խառն ի խուռն, կան թեղ ներ` կտոր-կ տոր, և բզք տուած ե կե ղե ցա կան 
գր քեր...: Ա ճուր դի ա տեն` կը տես նեմ քա հա նա յա կան զգեստ ներ` դեռ բո լո րո վին 
խունկ կը բու րեն»52: 

Կո ղոպտ վել ու յու րաց վել են ան գամ սպան ված հոգևո րա կան նե րի կրած ե կե ղե-
ցա կան թան կար ժեք զար դե րը: 1915 թ. օ գոս տո սի 6-ին Յոզ ղա թի հոգևոր ա ռաջ նորդ 
Ներ սես ե պիս կո պոս Դա նի ե լյա նին աք սո րե լուց, այ նու հետև Գար տաշ լա րի ձո րում 
սպա նե լուց հե տո ոճ րա գործ նե րը կո ղոպ տել էին նրա վրայի զար դե րը, այդ թվում՝ 
ե պիս կո պո սա կան մա տա նին53: Կ. Պոլ սի Պա տե րազ մա կան ար տա կարգ ա տյա-
նի նա խա գա հը, խիստ հե տաքրքր ված լի նե լով ար ժե քա վոր այդ մա տա նու ճա կա-
տա գրով, 1919 թ. փետր վար-մարտ ա միս նե րին հետևո ղա կա նո րեն հանձ նա րա րել 
է Յոզ ղա թի կա ռա վար չին հե տաքն նու թյուն ան ցկաց նել և պա տաս խա նել, թե ով է 
հա նել ե պիս կո պո սի մա տա նին, ա րդյո՞ք հանձն վել է լու ծար քի հանձ նախմ բե րին ու 
վա ճառ վել54: Հարց մանն ի պա տաս խան՝ 1919 թ. մար տի 3-ին Յոզ ղա թի կա ռա վա-
րի չը հա ղոր դել է, որ լու ծար քի հանձ նախմ բի կազ մա կեր պած ա ճուր դի ժա մա նակ 
Ֆե յազ բեյի պա տաս խա նատ վու թյամբ ե պիս կո պո սա կան մա տա նին վա ճառ վել է 
2350 դա հե կա նով: Ա վե լի ուշ, սա կայն, պարզ է դար ձել, որ, չնա յած լու ծար քի հանձ-
նախմբե րի ղե կա վար նե րին տր ված՝ ա ճուր դին չմաս նակ ցե լու հրա հան գին, Ֆե յազ 
բեյն ան ձամբ է գնել մա տա նին55: 

Չ նա յած նրան, որ հոկ տեմ բե րի 26-ի կա նո նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես վում էր «լ քյալ գույ քե րի» վա ճառքն ի րա կա նաց նել հնա րա վո րինս գույ քի հա մա-
պա տաս խան ար ժե քով56, հարկ է ը նդ գծել հանձ նախմ բե րի գոր ծե լա կեր պի կա մա յա-
կա նու թյունն ու շտա պո ղա կա նու թյու նը: Մաս նա վո րա պես բա ցա հայտ ան տես վել կամ 
չն չին են ա րժևոր վել ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք ի րե րը, սուրբ գր քե րը, մա գա ղաթ-ձե-
ռա գրե րը և այլ ա ռար կա ներ: 1915 թ. նման սկզ բուն քով են ա րժևոր վել և վա ճառ վել 
Այն թա փի Մայր տա ճա րում պահ վող ե րեք միա վոր ար ծա թա պատ կազ մով սուրբ 

51 Ընդհանուր փոխանորդ, Լիբանանի հույն կաթոլիկ եպիսկոպոս գրպծ. Յովսեփ Տումանի աքսո-
րակից ընկերը: 
52 Տե՛ս Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի յուշերը, էջ 280:
53 Գրիկէր (Գրիգոր վարդապետ Կերկերյան), Յոզղատի հայասպանութեան վաւերագրական պատ-
մութիւնը, Նիւ Եորք, 1980, էջ 193-195:
54 Նույն տեղում:
55 Նույն տեղում, էջ 196-197:
56 Փափազյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 220-221:
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գր քե րը, ար ծա թե խա չե րը, քշոց նե րը57, սր բա պատ կեր նե րը և այլ ար ժե քա վոր ի րեր58: 
2012 թ. քր դա կան « Ֆը րաթ» լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյու նը, ան դրա դառ նա-

լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հայ կա կան գույ քի բռ նա գրավ ման խնդ րին 
և հղում կա տա րե լով նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նի պար բե րա կան նե րում հրա պա րակ-
ված նա հան գային ֆի նան սա կան վար չու թյան (defterdarlık) և դա տա րան նե րի հայ-
տա րա րու թյուն նե րին, գրում է, որ ե կե ղե ցա կան գույքն ան գամ դա տա կան ո րոշ մամբ 
վա ճառ քի է հան վել թեր թում հրա պա րակ ված հայ տա րա րու թյան մի ջո ցով59:

 Հայ կա կան վա նա կան ու ե կե ղե ցա կան գույ քի մյուս մա սը՝ հիմն ա կա նում մե տա-
ղե ա նօթ ներ ու զան գեր, «Լ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ նա ժո ղով երն» ու ղար կել են 
Կ.Պո լիս, եր բեմն նաև Գեր մա նիա՝ տե ղի ձու լա րան նե րում ձու լե լու և պա տե րազ մա-
կան նկա տա ռումն ե րով կի րա ռե լու նպա տա կով60: Այս ա ռու մով ե զա կի է Յոզ ղա թի 
ժան դար մե րիայի հա րյու րա պետ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ոճ րա գործ նե րից Շյուք րի 
բեյի խոս տո վա նու թյու նը, ո րում մաս նա վո րա պես աս վում է. «...Աս կէ զատ լքուած և 
կո ղոպ տուած հա րիւ րա ւոր ե կե ղե ցի նե րու ու վան քե րու բո լոր մեծ ու փոքր զան գակ-
նե րը Գեր մա նիա ղր կե ցինք՝ Քռու փի (Krupp) գոր ծա րա նին մէջ թն դա նօթ ձու լե լու 
հա մար...»61: Բեռ լին են ու ղարկ վել նաև Ան կա րայի (Էն կյու րի ո) հայ կա կան ե կե ղե-
ցի նե րից ու վան քե րից կո ղոպտ ված գույ քը62: 1916 թ. մայի սի 9-ին 7 սն դուկ նե րի մեջ 
ամ փոփ ված՝ Կ.Պո լիս են ու ղարկ վել Բուր սայի Ս. Ա ստ վա ծա ծին մայր տա ճա րի ե կե-
ղե ցա կան սպասքն ու այլ թան կար ժեք ի րեր (ը նդ հա նուր ար ժե քը կազ մել է 650.000 
օս ման յան ոս կեդ րամ), ո րոնց ոս կյա և ար ծա թյա մա սը ձուլ վել և մե ջի դի ե կոչ վող 
ոս կեդ րա մի է վե րած վել63: Ե կե ղե ցա կան գույ քը հա ճախ ե կամ տի աղ բյուր է դար ձել 
գեր մա նա ցի զին վո րա կան նե րի հա մար. լա վա գույն օ րի նա կը Դեր ջա նի Հո ղիկ գյու ղի 
հայ կա կան ե կե ղե ցու՝ 20-30 օ խա կշ ռող զանգն է, ո րը գեր մա նա ցի զին վոր նե րից գնել 
և Կ.Պոլ սի « Գալ ֆա յան» որ բա նո ցին է նվի րել Հա կոբ Ա նդ րե ա սյան ա նու նով մի հայ՝ 
որ բա նո ցի Ս. Ա ստ վա ծա ծին նո րա կա ռույց մա տու ռի զան գա կա տա նը կա խե լու նպա-
տա կով64: 

Ակն հայտ է, որ «Լլ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ նա ժո ղով եր»-ի և են թա հանձ-
նախմ բե րի ան դամն ե րը, ո րոնք աշ խա տում էին գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցար ձակ ա զա-

57 Եկեղեցական բոժոժավոր հովահար:
58 Կուրկէն, Ի՛նչ եղան Այնթապի եկեղեցիին գոյքերը, «Հայ Անթէպ» (Պէյրութ) 1966, թիւ 2 (22), էջ 40-
41:
59 Ցեղասպանությունը «թուրք»ացրել է նաև հայերի ունեցվածքը. [http://akunq.net/am/?p=20765, 
դիտվել է՝ 12.06.2017 թ.]:
60 Տե՛ս, Խմբագրական. Ահա եկեր են, բայց ի՞նչ կը գտնեն..., «Արիամարտ» (Կ.Պոլիս) օրաթերթ, 
1918, 25 դեկտեմբեր, թիւ 31 (1846), էջ 1։ Պալաքեան ծ. Վարդ. Գ., Հայ գողգոթան. դրուագներ հայ 
մարտիրոսագրութենէն, հատ. Ա, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 1922, էջ 229:
61 Պալաքեան ծ. Վարդ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 229:
62 Ակունի Սեպուհ, Միլիոն մը հայերու ջարդի պատմութիւնը, Բ. տպագր., Կ.Պոլիս, 1920, էջ 189:
63 Աստոյան Ա., Բուրսայի նահանգի հայության տնտեսական վիճակը և նյութական կորուստները 
հայոց ցեղասպանության տարիներին, Երևան, «Գիտություն», 2017, էջ 239-240:
64 «Հայրենիք» օրաթերթ (Կ.Պոլիս), 1918, 2/15 նոյեմբեր, թիւ 194: 
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տու թյան ու ան պատ ժե լի ու թյան պայ ման նե րում, միայն պե տա կան գան ձա րա նը լց նե-
լու օգ տին չէ, որ ծա ռայե լու էին: Նրան ցից շա տե րը գր պա նել ու հարս տա ցել են հայե-
րի ի նչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ ազ գա պատ կան կա րո ղու թյան վա ճառ քից ստաց-
ված հա սույ թի թա լա նից: Յոզ ղա թի թուր քա կան որ բա նոց նե րի նախ կին տնօ րեն Շէվ-
գիի վկա յու թյամբ տե ղի «Լ քյալ գույ քե րի լու ծա րող հանձ նա ժո ղո վի» ան դամ Նա զըֆ 
բեյը, որ մեծ հարս տու թյուն էր կու տա կել հայե րին պատ կա նող ու նեց ված քի հափշ տա-
կու մից, Յոզ ղա թի փոս տա տան մի ջո ցով 36.000 օս ման յան ոս կի է ու ղար կել մայ րա-
քա ղա քում ապ րող իր ըն տա նի քին ու Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան 
ը նդ հա նուր քար տու ղար Միդ հատ Շյուք րի բեյի ա նու նով, ի սկ Կ.Պո լիս ուղևոր վե լով՝ 
իր հետ տա րել է 50.000-60.000 օս ման յան ոս կու ար ժո ղու թյամբ գո հա րե ղեն, ա դա-
ման դա կուռ խա չեր, ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք ա նոթ ներ և ի բր իր հետ ա մուս նա ցած 
տասն չորս տա րե կան մի հայ ա ղջ կա65: Հատ կան շա կան է, որ Յոզ ղա թի «Լ քյալ գույ-
քե րի լու ծա րող հանձ նա ժո ղո վի» ան դամ Նա զըֆ բեյի ա նու նը հի շա տակ վում է նաև 
Ա ռա քել Չաք րյա նի66՝ Զա վեն պատ րիար քին ուղղ ված ան տիպ նա մա կում (Բե րա, 16 
մարտ, 1919 թ.)67: Իր որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում Ա. Չաք րյա նը բրի տա-
նա կան դես պա նա տան ա ջակ ցու թյամբ թուր քե րի տնե րից հա վա քա գրել և Կ.Պոլ սի 
պատ րիար քա րա նին է հանձ նել զգա լի թվով կո ղոպտ ված ե կե ղե ցա կան ի րեր: Այս 
կերպ Չաք րյա նը նշում է, որ չնա յած վե րոն շյալ ան ձը՝ Նա զը ֆը, նախ կի նում հեր քել է 
իր մոտ հայե րի ի րեր պա հե լու մե ղա դրան քը, Կ.Պոլ սի Ա յա-Սո ֆիա թա ղա մա սի նրա 
տան խո հա նո ցի գետ նա փոր գաղտ նի պա հես տից, ի նչ պես նաև Բան գալ թը թա ղա-
մա սի Ջա բեր փա շայի հա րե մից, բրի տա նա ցի և թուրք ոս տի կան նե րի ներ կա յու թյամբ 
խու զար կու թյան մի ջո ցով հայտ նա բեր վել են ե կե ղե ցա կան մե ծար ժեք ի րեր68: 

Լայ նա ծա վալ կո ղո պու տի գոր ծըն թաց ներ գրավ ված են ե ղել նաև պե տա կան այլ 
պաշտոնյա ներ, տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ոս տի կան ներ ու 
զին վոր ներ, ո րոնք հա տուկ հանձ նախմ բե րի գոր ծու նե ու թյանն օ ժան դա կե լուց զատ, 
կու տա կել են մեծ հարս տու թյուն: Այս պես, 1915 թ. օ գոս տո սին Ար մա շի հոգևո րա-
կա նու թյա նը մե կու սաց նե լուց հե տո Կ.Պոլ սի Կենտ րո նա կան բան տի տնօ րեն Իբ րա-
հիմ Խայ րին, տե ղի մյու դիր Ֆահ րեդ դին Ահ մե դը և վեր ջի նիս եղ բայր Օս ման Սու-
դին ամ բող ջո վին թա լա նել են դպ րե վան քի մոտ. 80.000 օս ման յան ոս կուն հա մար ժեք 
ու նեց ված քը (ք րիս տո նե ա կան հնու թյուն ներ, մա սունք ներ, ե կե ղե ցա կան թան կար ժեք 
ա նոթ ներ, կա հույք, յու ղա ներկ սր բա պատ կեր ներ, ձե ռա գիր մա գա ղաթ ներ և այլն), 

65 Շէվգը, Եոզկատի սարսափները (թուրք մըն է, որ կը պատմէ, լսեցէ՛ք), «Ճակատամարտ» օրաթերթ 
(Կ.Պոլիս), 1919, 4 հունվար, թիւ 41 (1855), էջ 2: 
66 Առաքել Չաքրյան (1885-1954) – փարիզաբնակ մեծանուն գիտնական, ակադեմիկոս, 1919-
1922 թթ. ընթացքում բրիտանական կառավարության աջակցությամբ զբաղվել է որբահավաք 
գործունեությամբ հատուկ այս նպատակով ստեղծված մարմնի շրջանակներում: Ա. Չաքրյանի 
որբահավաք գործունեության մասին մանրամասն տե՛ս Գզոյան Է., «Փրկություն հայ որբերին. 
Առաքել Չաքրյանի հուշերը», Ցեղասպանագիտական հանդես, 4(2), 2016, էջ 161-175: 
67 Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի արխիվ, անմշակ ֆոնդ, Ա. Չաքրյանի նամակը՝ ուղղված 
Զավեն արք. Եղիայանին. նամակի լուսապատճենը տե՛ս Հավելված, պատկեր 4:
68 Իրերի ամբողջական ցուցակը տե՛ս նույն տեղում:
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ո րի մի մա սը փո խադր վել է Ա դա բա զա րում գոր ծող «Լ քյալ գույ քե րը լու ծա րող հանձ-
նա ժո ղո վի» ան դամ նե րին, ի սկ պղն ձե ա նոթ նե րը, աշ տա նակ ներն ու այլ ի րեր՝ Կ.Պո-
լիս՝ բրի տա նա կան « Բոն» ըն կե րու թյան գրավ ված գոր ծա րա նում ձու լե լու հա մար69: 

1916 թ. օ գոս տո սին Ջե մալ փա շայի կող մից « Հայ տե ղա հան ված նե րի տե սուչ» 
նշա նակ ված Հա սան Ամ ջայի (Հա սան Վաս ֆի) վկա յու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Սվա զի 
նախ կին վա լի Մուամ մեր բեյի գոր ծըն կեր և օգ նա կան Մեր զի ֆո նի նախ կին քայ մա-
քամ Ֆայի քը և նրա հան ցա վոր գոր ծըն կեր, ժան դար մե րիայի կա պի տան Մա հիր 
բեյը, հայե րի տե ղա հա նու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ օ ջախ ներ և հոգևոր շեն քեր 
թա լա նե լով, 30-40 հա զար լի րայի հարս տու թյուն են կու տա կել և այժմ հա ճե լի ժա մա-
նակ են ան ցկաց նում Ստամ բու լում70: Կե սա րիայի Ս. Կա րա պետ վան քի թան կար ժեք 
ի րե րի մի մա սը յու րաց րել է Էս քի շե հի րի կա ռա վա րիչ Զե քայի բեյը71: 

Ո րոշ վայ րե րում ա ռա վել ար ժե քա վոր ի րերն ա պա հով պա հե լու պատր վա կով 
տար վել են տե ղա կան ոս տի կա նատ ներ, ա պա բա ժան վել ոս տի կան նե րի միջև72: 
Կե սա րիայի 15-րդ զո րագն դի հրա մա նա տա րի փո խա նորդ Շե հա բէդ դի նի՝ Ան կա րայի 
զո րա բա նա կի հրա մա նա տա րու թյանն ուղղ ված 14 հու լիս 1915 թվա կիր ծած կա գիր-
տե ղե կա գրում մաս նա վո րա պես աս վում է. «... այս գա ւա ռա կի [ Պո ղազ լյա նի] հա յա-
բնակ գիւ ղե րը կա րե լի է ը սել թէ բո լո րո վին մաք րա գոր ծուած են... ցա ւա լի ե րև ոյթ նե-
րեն մին սաս տիկ թա լանն է զոր կը գոր ծեն հայ գիւ ղե րու մէջ ոս տի կա նու թե ան լրա-
ցու ցիչ մար դե րը, չէր քեզ ձիա ւոր նե րը... »73: 

1915 թ. թուրք զին վոր ներն ամ բող ջո վին թա լա նել են Սե բաս տիա քա ղա քի Ս. Ա ստ-
վա ծա ծին, Ս. Սար գիս, Ս. Փր կիչ, Ս. Մի նաս ե կե ղե ցի նե րը և հա րա կից Ս. Նշան վան-
քը74: Ա կա նա տես նե րից մե կը, նկա րա գրե լով վեր ջի նիս կո ղոպտ ման տե սա րա նը, 
գրում է. «900-ա մե այ հնա մե նի այս վան քին գաղտ նի պա հա րա նի բա նա լին չէին 
գտած... քա նի մը զի նուոր նե րով, լծակ նե րով, մուր ճե րով կղ պան քը կոտ րած եւ պա տի 
մեջ ծե փուած եր կա թե այ դու ռը բա ցած էին: Հոն գտան չա թալ-թա գեր, գր քեր, ան գին 
ձե ռա գիր ներ, ոս կի ևւ ար ծաթ ի րե ղէն ներ, հնու թիւն ներ, ի նչ որ կար, մօտ 3. 000 կտոր 
ար ժէ քա ւոր ա ռար կա ներ, 293 ձե ռա գիր ներ»75: 

Բուր սա յում թուր քա կան զոր քը զենք փնտ րե լու պատր վա կով պա շա րել է հայ կա-
կան ե կե ղե ցին, քան դել խո րա նի հետ նա պա տը, սա կայն ո չինչ չգտ նե լով, թա լա նել 
է գույ քը76: 1915 թ. օ գոս տո սի 2/15-ին Կոս տանդ նու պոլ սի Հայոց Պատ րիարք Զա վեն 

69 Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 տարիին, խմբ.՝ 
Գալայճեան Ա., Նիւ Եորք, 1985, էջ 360:
70 Ամջա Հ., Տեղահանություն և ոչնչացում. տեղահանության իրական պատկերը, օսմաներենից 
թարգմանությունը՝ Արսեն Ավագյանի, Երևան, 2007, էջ 42:
71 «Հայրենիք» օրաթերթ, 1918, 26 հոկտեմբեր / 8 նոյեմբեր, թիւ 187:
72 Morgenthau H., նշվ. աշխ., էջ 311:
73 Գրիկէր, նշվ. աշխ., էջ 149-150:
74 «Ալիս» (Նյու Յորք), 1929, մարտ-ապրիլ-մայիս, թիւ 6, էջ 13:
75 Նույն տեղում:
76 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., էջ 267:



Ցեղասպանագիտական հանդես 6 (1), 2018

85

Ե ղիա յա նի` Բուլ ղա րիայի ա ռաջ նորդ Ղևոնդ Ե պս. Դու րյա նին հղ ված նա մա կում 
մաս նա վո րա պես աս վում է. « …Ե կե ղե ցի նե րը ար դէն կո ղոպ տուած և մզ կի թի, ա խո ռի 
կամ ու րիշ բա նե րու վե րա ծուած են: Ար դեն Պոլ սոյ հրա պա րա կին վրայ սկ սած են 
ծա խուիլ հայ ե կե ղե ցի նե րու ա նօթ նե րը և այլ գոյ քե րը…»77:

1915-1918 թթ. ըն թաց քում հայ կա կան վա նա կան ու ե կե ղե ցա կան գույ քի մի մա սը 
թա լան վել է նաև հայե րի թո ղած ու նեց ված քը հնա րա վո րինս ա րագ յու րաց նե լու 
մո լուց քով տար ված տե ղի մու սուլ ման ազ գաբ նակ չու թյան կող մից78: Ցե ղաս պա նու-
թյան ըն թաց քում բռ նի իս լա մաց ված և բա լուե ցի մի թուր քի կող մից կնու թյան ա ռն ված 
Ազ նիվ Տեր Գուր գե նյա նի վկա յու թյամբ՝ ա մու սի նը Բա լուի Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե-
ցու կո ղոպ տիչ նե րից է ե ղել՝ իր հետ տուն բե րե լով հա ղոր դու թյան ժա մա նակ կի րառ-
վող հայե րեն ար ձա նա գրու թյամբ ու Ա ստ վա ծա մոր դի մա պատ կե րով սկի հը, ե կե ղե-
ցա կան սպասք ու ա նոթ ներ, ո րոնք մի ո րոշ ժա մա նակ օգ տա գործ վել են կեն ցա ղում79: 
Հե տա գա յում փախ չե լով գե րու թյու նից` Ազ նիվ այդ ա նոթ ներն ու սպաս քը հանձ նել 
է Խար բեր դի Ս. Ա ստ վա ծա մոր ե կե ղե ցուն80: 1919 թ. սե բաս տա հա յու թյան ազ գային-
մ շա կու թային ար ժեք նե րը փնտ րե լու նպա տա կով Սե բաս տիա գոր ծուղ ված Ե րու սա-
ղե մի միա բան նե րից վար դա պետ Ա ճե մյա նի՝ 26 մայիս 1919 թվա կիր տե ղե կա գրում՝ 
ուղղ ված « Սե նե քե րի մյան Մի ու թյա նը»81, հա ղորդ վում է, որ քա ղա քի ե կե ղե ցա կան 
ա նոթ նե րի մի մասն Իմ դատ ա նու նով թուր քի մոտ է, Ս. Ա ստ վա ծա ծին Մայր ե կե-
ղե ցու գույ քի մի մա սը` տե ղի ա ռող ջա պա հա կան բա ժան մուն քի պա հես տի տնօ րեն, 
հա րյու րա պետ Ֆեհ մի է ֆեն դիի մոտ, ի սկ Ս. Նշան վան քի ջա հը` Մա սու դի ե գյու ղի 
մեդ րե սե ում (թուր քա կան դպ րոց) Ղա լիբ բեյի աշ խա տա սե նյա կում է կախ ված ե ղել82: 

Այս պի սով, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը «լ քյալ գույ քե րի» մա սին վե րո նշյալ 
ի րա վա կան ակ տե րի ըն դուն ման մի ջո ցով «օ րի նա կա նաց րեց» կայս րու թյու նում մինչ 
այդ ար դեն ի րա կա նաց վող զանգ վա ծային թա լա նը՝ մա սամբ զս պե լով այն և հարս-
տաց նե լով պե տա կան գան ձա րա նը: Ար դյուն քում տե ղա հան ված հայե րի շար ժա կան ու 
ան շարժ ո ղջ ու նեց ված քի հետ մեկ տեղ բռ նա գրավ վե ցին, թա լան վե ցին ու լու ծար վե ցին 
նաև ազ գա պատ կան կալ վածք ներն83 ու նրան ցում առ կա մշա կու թային ար ժեք նե րը:

77 Զաւէն Արքեպս., Պատրիարքական յուշերս. վաւերագիրներ եւ վկայութիւններ, Գահիրէ, 1947, էջ 140:
78 Տրապիզոնի թեմին վիճակաւոր Յովհաննէս Արք. Նազլեանի յուշերը, էջ 221, 227:
79 Տէր Գուրգէնեան Ա., Կեանքիս սեւ էջը, Անթիլիաս-Լիբանան, 1960, էջ 34:
80 Տե՛ս նույն տեղում:
81 Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո՝ 1918 թ. դեկտեմբերի 29-ին, մի խումբ սեբաստահայեր 
Կ.Պոլսում վերահաստատել են «Սենեքերիմեան Միությունը», որի գլխավոր նպատակն է եղել 
Սեբաստիա քաղաքի և շրջակա գյուղերի` ցեղասպանության հետևանքով ցիրուցան եղած փոքրաթիվ 
բնակչության փնտրտուքը, համախմբումը, նրանց կորուստների արձանագրումը, ազգային-կրթական 
գործերի վերակազմավորումը: Տե՛ս «Ալիս», 1929, մարտ-ապրիլ-մայիս, թիւ 6, էջ 35:
82 Նույն տեղում, էջ 36:
83 Ազգապատկան կալվածքների բռնագրավման վերաբերյալ որոշում ավելի ուշ կայացվել է նաև 
հույների նկատմամբ. մասնավորապես, 1916 թ. մի որոշման համաձայն՝ վանքերի անշարժ գույք է 
համարվել այն, ինչը պարունակել է նրանց պատերի ներսում, մնացածն անցնելու էր պետությանը: 
Տե՛ս Ակցօղլու Յ. Զ., Անիծված առյուծի բնաջնջումը, թարգմանությունը` Վարդանյան Լ., Երևան, 
2007, էջ 78-79: 
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գ) Կրթական հաստատություններ. բռնագրավում, յուրացում, ոչնչացում 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը բռ նա գրա-
վել ու յու րաց րել է նաև կայս րու թյան հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, վե րոն շյալ հիմն ա կան ի րա վա կան ակ տե րից բա ցի 
ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է մի ջան կյալ մի շարք ո րո շումն եր, 
ո րոնք վե րա բե րում են նաև հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի և դրան-
ցում առ կա գույ քի բռ նա գրավ ման ու տնօ րին ման հար ցե րին: Այս պես, Ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րու թյանն ա ռըն թեր Ա շի րեթ նե րի բնա կեց ման և մու հա ջիր նե րի վար-
չու թյու նը (İskân-ı Aşair ve Muhacirîn Müdüriyeti) 1915 թ. հու նի սի 9/22-ի ն84 ծած կա գիր 
հե ռագրեր է հղել նա հան գային իշ խա նու թյուն նե րին, ո րոն ցից մե կում մաս նա վո րա-
պես աս վում է. «Անհ րա ժեշտ է, որ պես զի մու սուլ ման գաղ թա կան նե րին հաս տա տեն 
քա ղաք նե րի ու գյու ղե րի այն դպ րոց նե րում, որ տե ղից հե ռաց րել են հայե րին: Այ դու-
հան դերձ, այդ կա ռույց նե րում առ կա ու սումն ա կան գույ քի քա նակն ու ար ժե քը պետք 
է գրանց վի և ու ղարկ վի ը նդ հա նուր գրան ցող հանձ նախմ բե րին»85: Հատ կան շա կան 
է, որ այս ո րո շու մը հայե րի տե ղա հա նու թյան, գույ քե րի տնօ րին ման հար ցե րին վե րա-
բե րող գաղտ նի այլ հե ռա գրե րի ու ծած կա գրե րի հետ միա սին 25 օ գոս տոս 1915 թվա-
կիր 20 կե տից կազմ ված ամ փո փա գրով (6-րդ կե տով) Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյունն ու ղար կել է «Լ քյալ Գոյ քե րու Բ. Հանձ նախմ բի Բարձր Նա խա գա հու թե ա նը»՝ ի 
գոր ծա դրու թյուն 86:

Ս տորև բեր ված վա վե րա գրե րից երևում է, թե Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյու նը որ քան հետևո ղա կա նո րեն է վե րահս կել վե րոն շյալ կար գա դրու թյուն նե րի գոր-
ծադր ման ըն թաց քը: 

Ա շի րեթ նե րի բնա կեց ման և մու հա ջիր նե րի վար չու թյան` Կե սա րիայի «լ քյալ գույ-
քե րի» հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյանն ուղղ ված 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ի հրա-
հան գում87 աս վում է. «Ինչ պես 24 օ գոս տոս [1]331 [1915] թվա կիր և թիվ 529 ը նդ հա-
նուր շր ջա բե րա կա նով տե ղե կաց րել էինք, որ հե ռաց ված հայե րի լքյալ գույ քե րից` 
դպ րոց նե րին ան հրա ժեշտ ի րերն ու դպ րո ցա կան շեն քե րը պետք է հանձ նել կր թա-
կան տես չու թյուն նե րին իս լամ ե րե խա նե րի օգ տին: Սա կայն պատ վար ժան Կր թու-
թյան նա խա րա րու թյու նից տե ղե կա ցանք, որ ո րոշ վայ րե րում Լքյալ գույ քե րի հանձ նա-
ժո ղով ե րը չեն հանձ նել շեն քերն ու գույ քե րը: Հետևա բար, վերս տին տե ղե կաց նում 
ե նք նշ վա ծի հա մա ձայն դպ րոց նե րին [իս լա մա կան] ան հրա ժեշտ նմա նա տիպ գույ-

84 Գրականության մեջ հանդիպող հունիսի 24 ամսաթիվը վրիպակ է: Տե՛ս Աստոյան Ա., Դարի 
կողոպուտը, էջ 93-94:
85 Uğur Ümit Ünğör and Mehmet Polatel, նշվ. աշխ., էջ 70: 
86 Փաստաթղթի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենն արևմտահայերեն թարգմանությամբ տե՛ս 
Գալֆաեան Ա., Չօմախլու, Նիւ Եորք, հրատ. Չօմախլուի նպաստամատոյց ընկերութեան, «Կոչնակ» 
տպարան, 1930, էջ 111-117, 131-133: Տե՛ս նաև Սահակյան Վ., «Մատենադարանի՝ Հայոց ցեղասպա-
նության մասին արխիվային վավերագրերը», Բանբեր Մատենադարանի, Հ. 25, «Նաիրի» հրատ., 
2018, էջ 295-301, 305-307:
87 Կրում է Ներքին գործերի նախարարի փոխխորհրդական Մեհմեդ Սուբհիի ստորագրությունը: Այս 
փաստաթղթի օսմաներեն բնագրի լուսապատճենն ու թարգմանությունը տե՛ս Հավելված, պատկեր 5:
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քերն ու շեն քե րը կր թա կան տես չու թյուն նե րին հանձ նե լու մա սին, է ֆեն դիս88»89: Չորս 
օր ան ց՝ սեպ տեմ բե րի 12-ին, Կե սա րիայի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վը գրու թյամբ 
կար գա դրել է տե ղի կր թա կան տես չու թյա նը գա վա ռի դպ րոց նե րի գրավ ման, ար ձա-
նագր ման և դրանց ցանկն ի րենց ու ղար կե լու մա սին: Նույն օ րը՝ սեպ տեմ բե րի 12-ին, 
Կե սա րիայի կր թա կան տե սու չը, պա տաս խան գրու թյամբ90 ա րագ ար ձա գան քե լով 
վե րոն շյա լին, տե ղի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյա նը տե ղե կաց-
նում է հետևյա լը. « Կե սա րիա գա վա ռից, [շր ջա կա] գյու ղե րից և Դևե լուի գա վա ռա կից 
տե ղա փոխ ված հայե րի լքյալ վար ժա րան նե րից ցարդ գրավ ված քսան չորս դպ րոց-
նե րի մեկ կտոր ցան կը կից ու ղար կում ե նք Ձեզ՝ ի պա տաս խան 12 սեպ տեմ բեր [1]331 
[1915] թվա կիր Ձեր գրու թյան, է ֆեն դիս»91: Վե րոն շյալ վա վե րա գրե րին հա վե լենք 
նաև ար դեն նշ ված 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ի կա նո նա դրու թյան 16-րդ հոդ վա ծը, ո րով 
փաս տո րեն ամ րագր վում էր կայս րու թյան հայ կա կան դպ րոց նե րի, վան քե րի և ը նդ-
հան րա պես դպ րո ցա կան պի տույք նե րի ու կահ կա րա սու օգ տա գործ ման ի րա վուն քը՝ 
լու սա վո րու թյան մար մին նե րին հանձ նե լու մա սին: 

Տա րաբ նույթ փաս տե րը վկա յում են, որ վե րոն շյալ հրա հանգ ներն ան մի ջա պես 
գոր ծի են դր վել: Դեռևս 1915 թ. մայի սի 30-ին Կ.Պոլ սում Գեր մա նիայի դես պան 
Հանս Վան գեն հայ մը Բեռ լի նի ա րտ գործ նա խա րա րու թյանն ուղղ ված իր զե կու ցա-
գրում հա ղոր դում է. « …Էն վեր փա շան, օ գտ վե լով պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կից, 
մտա դրած է փա կել մեծ թվով հայ կա կան դպ րոց ներ, թեր թեր, ար գե լել հայե րի փոս-
տային նա մա կա գրու թյուն նե րը... Նա հա մա ռո րեն խնդ րում է մեզ չխան գա րել ի րեն 
այդ գոր ծում»92: Հեն րի Մոր գեն թաուն, ե րիտ թուր քե րի այս քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ի րա վա ցի ո րեն բնո րո շե լով որ պես հա մա թուր քա կա նու թյան ծրա գրի բաղ կա ցու-
ցիչ մաս, գրում է. «Ար դեն նկա րա գրել եմ այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց բախ վում 
էի թուր քե րի հետ քրիս տո նե ա կան դպ րոց նե րի շուրջ հար ցե րը քն նար կե լիս: Դրանք 
ար մա տա խիլ ա նե լու կամ ա ռն վազն թուր քա կան հաս տա տու թյուն նե րի վե րա ծե-
լու նրանց վճ ռա կա նու թյու նը, ըն դա մե նը, մեկ այլ ա ռա ջըն թաց քայլ էր ազ գայ նա-

88 Օսմանյան պաշտոնական նամակագրություններում հարգանքի արտահայտության դիմելաձև:
89 Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանի արխիվ, Կաթողիկոսական 
դիվան, ց. 29ա, թղթ. 3, վավ. 142: Թարգմանությունը՝ Միհրան Մինասյանի: Այս փաստաթղթի 
օսմաներեն բնագիրը արևմտահայերեն ու անգլերեն թարգմանություններով տե՛ս նաև Գալֆաեան 
Ա., նշվ. աշխ., էջ 128, 140; Kalfaian A., Chomaklou. The history of an Armenian village, New York, 
1982, pp. 168-169, սակայն անգլերեն տարբերակում կայսրության Ներքին գործերի նախարարության 
փոխխորհրդական Մեհմեդ Սուբհիի ստորագրության հատվածում սխալմամբ նշվում է Կրթության 
նախարարության փոխխորհրդական պաշտոնը, տե՛ս Kalfaian A., նշվ. աշխ., էջ 169: Այս վավերագրի 
մեկ այլ թարգմանություն տե՛ս նաև Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը, էջ 220:
90 Վավերագիրը կրում է Կեսարիայի կրթական տեսուչ Մեհմեդ Թևֆիգ բեյի ստորագրությունը: 
Այս փաստաթղթի, ինչպես նաև կից ուղարկված բռնագրավված 24 դպրոցների ցանկի օսմաներեն 
բնագրի լուսապատճենն ու թարգմանությունը տե՛ս Հավելված, պատկեր 6:
91 Տե՛ս Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-Մատենադարանի արխիվ, Կաթողիկո-
սական դիվան, ց. 29ա, թղթ. 3, վավ. 148: Թարգմանությունը՝ Միհրան Մինասյանի: Այս փաստաթղթի 
մեկ այլ թարգմանություն տե՛ս նաև Աստոյան Ա., Դարի կողոպուտը, էջ 223-225:
92 Барсегов Ю., Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества, 
документы и комментарий, том 1, М., Гардарики, 2002, с. 239.
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կան այդ ծրա գրում»93: Հա մա թուր քա կա նու թյան ծրա գրի հա մա տեքս տում հայ կա կան 
դպ րոց ներն ար մա տա խիլ ա նե լու ա ռու մով ե զա կի է ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան ըն դու նած մեկ այլ ծած կա գիր ո րո շում (թ վագր վում է 10 հու նիս, 1915)94: Հա մա-
ձայն դրա՝ տե ղա հա նու թյան ըն թաց քում միև նույն գա վա ռի և գա վա ռակ նե րի հայ 
բնակ չու թյու նը պետք է տե ղա բաշխ վեր ա ռան ձին-ա ռան ձին և թույլ չտր վեր, որ պես զի 
վեր ջին ներս կա րո ղա նան դպ րոց բա ցել, միև նույն ժա մա նակ ստի պել, որ պես զի 
հայերն ի րենց զա վակ նե րին ու ղար կեն պե տա կան (թուր քա կան) դպ րոց95: Այս ո րո-
շու մը ևս նե րառ վել է վե րոն շյալ 20 կե տից բաղ կա ցած ամ փո փա գրում (7-րդ կե տով) և 
Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կող մից ու ղարկ վել «լ քյալ գույ քեր»-ի հանձ նա ժո-
ղով ե րի նա խա գա հու թյա նը՝ ի գոր ծա դրու թյուն96: 

1915-1918 թթ. հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը բռ նա գրավ վել և օգ տա-
գործ վել են ա մե նա տար բեր նպա տակ նե րով: 1915 թ. Կ.Պոլ սում զին վո րա կան իշ խա-
նու թյան կող մից գրավ վել և զո րա կա յան նե րի են վե րած վել «Էս տե ան», «Ս. Ներ սէ-
սե ան», « Լև ո նե ան-Վար դու հե ան», « Տա տե ան», «Ս. խաչ», « Սէ մէր ճե ան-Ճե մա րան», 
«Ա րա մե ան-Ո ւն ճե ան», « Պէզ ճե ան», « Պէր պէ րե ան», « Տայե ան Հայ Օ րի որ դաց» վար-
ժա րան նե րը97: Հու լի սին «Մ շակ» թեր թը գրում է. «…Կ. Պօլ սի հայ կա կան բո լոր հաս-
տա տու թիւն նե րի գոյ քը գրաւ ված է թիւր քաց կա ռա վա րու թիւ նից: Հայ կե ան քը մե ռել է 
այն տեղ բա ռիս բուն նշա նա կու թե ամբ»98: 

Ի րա վի ճա կը նույնն էր նաև նա հանգ նե րում: Հայե րի տե ղա հա նու թյու նից հե տո 
Մա լա թիայի ազ գային բո լոր հաս տա տու թյուն ներն ու կալ վածք նե րը բռ նա գրավ-
վել են կա ռա վա րու թյան կող մից99: 1916 թ. դրու թյամբ Ե րզն կայի հայ կա կան վար ժա-
րան նե րի («Ըն կե րա կան», «Եզ նի կյան», « Կենտ րո նա կան», «Ա րա մյան» և «Ք րիս-
տի նյան» ի գա կան վար ժա րա նը՝ կից հա մա նուն ման կա պար տե զով) մի մա սը հատ-
կաց ված է ե ղել մու սուլ ման գաղ թա կան նե րին՝ որ պես կա ցա րան ներ, ի սկ մյուս նե րը 
թեև կան գուն, բայց զուրկ դռ նե րից ու պա տու հան նե րից100: Ռո դոս թո յում վար ժա րան-
նե րից մե կը վե րած վել է պա հես տա վայ րի, մյու սը՝ թուր քա կան որ բա նո ցի101, մեկ այլ 
դեպ քում՝ բան տի (ի նչ պես Սե բաս տիայի «Ա րա մյան» վար ժա րա նը, լու սան կա րը տե՛ս 
հա վել վա ծում, Կե մե րե կի ներ քին թա ղի վար ժա րա նը և այլն)` հայ տա րա գրյալ նե րին 

93 Morgenthau H., նշվ. աշխ., p. 285.
94 Հեղինակը, ժամանակագրորեն մեջբերելով հայերի տեղահանության և «լքյալ գույքերի» 
վերաբերյալ մի շարք պաշտոնական փաստաթղթեր, չի մանրամասնում, թե դրանցից յուրաքանչյուրը 
երիտթուրքական կառավարության հատկապես որ մարմնի կողմից և ում է ուղղված եղել: Տե՛ս 
Գալֆաեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 111- 117:
95 Տե՛ս Գալֆաեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 112, տե՛ս նաև Սահակյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 296-297:
96 Նույն տեղում:
97 Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԶ տարի, Կ.Պօլիս, 1922, էջ 376-381:
98 Լրագիրներից, Թիւրքական պատերազմի շուրջը, «Մշակ», 1915, 26 յուլիս, թիւ 162, էջ 2:
99 Ալպօյաճեան Ա., Պատմութիւն Մալաթիոյ Հայոց, Պէյրութ, «Սեւան», 1961, էջ 959: 
100 ՀԱԱ, ֆ. 28, ց. 1, գ. 166, թ. 24:
101 Խմբագրական. Կեանքը Ռօտոսթոյի մէջ, «Արդարամարտ» (Կ.Պոլիս) օրաթերթ, 1918, 23 նոյեմբեր, 
թիւ 4 (1819), էջ 2:
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այն տեղ ար գե լա փա կե լու հա մար102: Բռ նա գրավ վել ու յու րաց վել են նաև մի սի ո նե րա-
կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 1915 թ. հու լի սի 19-ին «Եփ րատ» քո լե ջի նա խա-
գահ Է ռնստ Ռիգ զը Հայ-սի րիա կան օգ նու թյան ա մե րի կյան կո մի տեի նա խա գա հու-
թյանն ուղղ ված նա մա կում նշում է, որ ա ռա քե լու թյան մեծ շեն քե րից 7-ը կա ռա վա րու-
թյան ձեռ քում են, միայն մեկն է մնա ցել ի րենց ի րա վա սու թյան տակ103, ի սկ Խար բեր-
դում Ա ՄՆ-ի հյու պա տոս Լես լի Դեյ վի սը 1915 թ. հու լի սի 11-ի իր տե ղե կա գրում հա վե-
լում է, որ այդ շեն քե րից մե կը վե րած ված է զո րա նո ցի, ի սկ մյուս ներն ա ռայժմ փակ 
են, սա կայն կո ղոպտ ված ու ա վեր ված, ա շա կեր տու թյան մեծ մա սը տա րա գրուած 
է, մի մա սը` սպան ված կամ հա րեմն ե րում ար գե լա փակ ված, ու սու ցիչ նե րից չոր սը 
սպան ված են, ե րեքն` ա ռայժմ ո ղջ104:

1915-1916 թթ. ըն թաց քում մերձ ճա կա տային բնա կա վայ րե րի, մաս նա վո րա պես 
Վա նի և Է րզ րու մի կր թօ ջախ նե րի մեծ մա սը կո ղոպտ վել, հր կիզ վել ու ա վեր վել է 
թուր քա կան զոր քե րի կող մից: Մաս նա վո րա պես 1915 թ. ապ րի լին թուր քա կան կա նո-
նա վոր զոր քը պատ մամ շա կու թային, ազ գային բազ մա թիվ շի նու թյուն նե րի հետ մեկ-
տեղ կո ղոպ տել, հր կի զել ու ա վե րել է Վա նի գա վա ռի Կու ռու պաշ, Ա տեր, Գոմս, Է րե-
րին, Մար մետ, Ջա նիկ, Քյո չա նի, Քերծ, Ա ռեղ, Կեմ, Կղ զի, Հնդս տան, Մաշ տակ, 
Մարգս, Գոր ծոթ, Խա չան, Բլուր մակ, Սոս կուն գյու ղե րի, ի նչ պես նաև Ա կանց-Ար-
ճեշ գյու ղա քա ղա քի ա ռա քե լա կան ու բո ղո քա կան հայե րին պատ կա նող դպ րոց նե րը, 
«Եր կա թե ան» կոչ ված գրա դա րան-ըն թեր ցա տու նը105 և այլ հաս տա տու թյուն ներ: 1915 
թ. հիմն ո վին ա վեր վել են նաև Վան քա ղա քի «Ե րե մյան» վար ժա րա նը (լու սան կա րը 
տե՛ս հա վել վա ծում), «Ա վե տի սյան» գրա դա րան-ըն թեր ցա րա նը, « Վան-Տոսպ» թեր թի 
տպա գրա տու նը106, Քղի-Գա սա պա գյու ղա քա ղա քի (Է րզ րու մի գա վառ) եր կու վար ժա-
րան նե րը, բո ղո քա կան հայե րի նա խակր թա րա նը107, Սե բաս տիա քա ղա քի Ս. Փր կիչ 
ե կե ղե ցուն կից վար ժա րա նը և բազ մա թիվ այլ կր թօ ջախ ներ108: 1916 թ. փետր վա րի 
15-ին Է րզ րու մում թուր քա կան զոր քե րը ռմ բա կո ծու թյամբ քան դել են ա ռաջ նոր դա-
րա նը, շու կան` հր կի զե լով հայե րին պատ կա նող բո լոր վար ժա րան նե րը109: 

102 Սեբաստիայի «Արամյան» վարժարանը թուրքերը բռնագրավել են դեռևս 1914 թ. դեկտեմբերի 
12/25-ին և վերածել զինվորական արհեստանոցի, ապա՝ բանտի: Տե՛ս «Ալիս», 1929, մարտ-ապրիլ-
մայիս, թիւ 6, էջ 31, ինչպես նաև Գալֆաեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 108:
103 The treatment of Armenians in the Ottoman Empire, p. 278.
104 Հայկական ջարդերը. Տոքթ. Եոհանես Լեփսիուսի տեղեկագիրը, Պէյրութ, 1965, էջ 85:
105 Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում. վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատ. Ա, Վանի նահանգ, Երևան, 2012, Հայաստանի ազգային արխիվ, 
վկայություններ N 12, 69, 71, 74, 81, 83, 85-86, 87, 90, 98, 100, 104, 107, 108, 128, 129, 134, 142, 149, 161, 
էջ 42-43, 123-124, 125, 131, 138, 142, 145-147, 148, 153, 165, 168, 174, 180, 183, 211-214, 219, 229, 241, 255:
106 Լրագիրներից. Թիւրքական պատերազմի շուրջը, «Մշակ», 1915, 11 սեպտեմբեր, թիւ 199, էջ 1:
107 Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում. վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատ. Գ, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի, Տրապիզոնի 
նահանգներ Պարսկահայք, Երևան, ՀԱԱ, 2012, վկայություն N 32, էջ 127:
108 Գաբիկեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 562։ Տե՛ս նաև «Ալիս», 1929, մարտ-ապրիլ-մայիս, թիւ 6, էջ 36։ 
Ծոցիկեան Ս. Մ., նշվ. աշխ., էջ 59: 
109 Ակունի Սեպուհ, նշվ. աշխ., Կ.Պոլիս, 1920, էջ 144:
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Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյան կար գա դրու թյամբ և ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյամբ բռ նա գրավ վել, յու րաց-
վել կամ ո չն չաց վել են նաև հայ կա կան կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րը: 1915-1918 թթ. 
ըն թաց քում այդ հաս տա տու թյուն ներն օգ տա գործ վել են հետևյալ հիմ նա կան նպա-
տակ նե րով.

•	 Դպ րո ցա կան շեն քե րի մի մա սի և գույ քի մեծ մա սի տնօ րին ման ի րա վուն քը 
հանձն վել է կր թա կան տես չու թյուն նե րին ու լու սա վո րու թյան մար մին նե րին՝ 
իս լա մա կան դպ րոց նե րի օգ տին օգ տա գոր ծե լու հա մար: 

•	 Պա տե րազ մա կան նկա տա ռում նե րով վե րած վե լով զո րա նոց նե րի՝ մի կող մից 
ռազ մա գե րի նե րի, մյուս կող մից՝ թուր քա կան բա նա կի զին վոր նե րի հա մար: 

•	 Ծա ռայել են որ պես բան տեր՝ հայ տա րա գրյալ նե րին այն տեղ ար գե լա փա կե-
լու հա մար, պա հես տա վայ րեր՝ տե ղա հան ված նե րի ու նեց ված քի կու տակ ման 
հա մար, կա ցա րան ներ՝ մու սուլ ման գաղ թա կան նե րի հա մար և այլն: 

•	 Ա վեր վել են, քա րերն օգ տա գործ վել որ պես շի նա նյութ: 
Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ֆի զի կա կան բնաջն ջումն 

ու ղեկց վեց հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի զանգ վա ծային յու րաց ման ու ո չն-
չաց ման հետևո ղա կան քա ղա քա կա նու թյամբ, ո րը, մեր խո րին հա մոզ մամբ, հայե-
րի բնաջնջ ման ե րիտ թուր քա կան ծրա գրի մաս է կազ մել: Այդ քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ ներ գրավ ված են ե ղել հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված ներ՝ բա նակ, տե ղա-
կան իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, պե տա կան պաշ տո նյա ներ, մու սուլ ման 
ազ գաբ նակ չու թյուն, այդ թվում և « մու հա ջիր ներ», ո րոնք գոր ծել են ոչ միայն բա ցար-
ձակ ան պատ ժե լի ու թյան ու ա մե նա թո ղու թյան մթ նո լոր տում, այլև հա ճախ վերևից 
հրա հան գա վոր ված ու ար տոն ված են ե ղել: Այս հան գա մանքն ի նք նին խո սում է 
հա յու թյան ու նեց ված քի, այդ թվում և ազ գա պատ կան հարս տու թյան յու րաց ման ու 
ո չն չաց ման դի տա վո րու թյան մա սին: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 Պատ կեր 1. 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ին հրա պա րակ ված 25 հոդ ված նե րից կազմ ված կա նո նա-
դրու թյան օս մա նե րեն բնա գրի ա ռա ջին և վեր ջին է ջե րը: Կրում է «13 սեպ տեմ բեր 1331 [1915]-ին 

տր ված ժա մա նա կա վոր օ րեն քի գոր ծա դրու մը հս տա կեց նող կա նո նա գիր» խո րա գի րը: 

Միհ րան Մի նա սյա նի հա վա քա ծու
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 Պատ կեր 2. 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 26-ի կա նո նա դրու թյան օս մա նե րեն բնա գրի 8 և 9-րդ է ջե րը 
և 16-րդ հոդ վա ծը. «ե կե ղե ցի նե րում գտնվող գույ քե րը, պատ կեր նե րը, սուրբ գր քե րը պետք է 
ար ձա նագր վեն տո մա րի մեջ և վերց վեն պահ պա նու թյան ներ քո, ի սկ դպ րոց նե րի, վան քե րի 
և ը նդ հան րա պես դպ րո ցա կան պի տույք նե րի ու կահ կա րա սու օգ տա գործ ման ի րա վուն քը 

փո խան ցել կր թա կան տես չու թյուն նե րին»:

 Միհ րան Մի նա սյա նի հա վա քա ծու
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 Պատ կեր 3. Գույ քագր ման ձևաթղ թի օ րի նակ յու րա քան չյուր հայ ըն տա նի քի գույ քի գրանց ման 
հա մար՝ կց ված տե ղա հան ված հայե րի «լ քյալ» ան շարժ գույ քի տնօ րին ման վե րա բե րյալ 1915 թ. 

դեկ տեմ բե րի 2(15)-ին ըն դուն ված հա վե լյալ օ րեն քին: 

Միհ րան Մի նա սյա նի հա վա քա ծու
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 Պատ կեր 4. Ա ռա քել Չաք րյա նի նա մա կը՝ ուղղ ված Զա վեն ա րք. Ե ղիա յա նին,  
Բե րա, 1919 թ., 16 մարտ։ 

Ե րու սա ղե մի Հայոց պատ րիար քա րա նի ար խիվ, ան մշակ ֆոնդ
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 Պատ կեր 5. Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան Ա շի րեթ նե րի բնա կեց ման և մու հա ջիր նե րի 
վար չու թյան` Կե սա րիայի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյանն ուղղ ված հրա-

հան գը, 1915 թ. 8 սեպ տեմ բե րի

Մ. Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռա գրե րի ի նս տի տուտ-Մա տե նա դա րան, Կա թո ղի կո սա կան դի վան, 
ցու ցակ 29ա, թղթ. 3, վավ. 142:
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Պատկեր 5-ի թարգմանությունը.

« Հա նուն ա մե նա կա րող Ա ստ ծո  
Բա բը Ա լի մու հա ջիր նե րի տնօ րի նու թյուն թիվ ը նդ հ. 583 մասն. - 
 Կե սա րիայի Լքյալ գույ քե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հու թյա նը 

Ինչ պես 24 օ գոս տոս [1]331 [1915] թվա կիր և թիվ 529 ը նդ հա նուր շր ջա բե րա կա-
նով տե ղե կաց րել էինք, որ հե ռաց ված հայե րի լքյալ գույ քե րից` դպ րոց նե րին ան հրա-
ժեշտ ի րերն ու դպ րո ցա կան շեն քե րը պետք է հանձ նել կր թա կան տես չու թյուն նե րին 
իս լամ ե րե խա նե րի օգ տին: Սա կայն պատ վար ժան Կր թու թյան նա խա րա րու թյու նից 
տե ղե կա ցանք, որ ո րոշ վայ րե րում Լքյալ գույ քե րի հանձ նա ժո ղով նե րը չեն հանձ նել 
շեն քերն ու գույ քե րը: Հետևա բար, վերս տին տե ղե կաց նում ե նք նշ վա ծի հա մա ձայն 
դպ րոց նե րին [իս լա մա կան] ան հրա ժեշտ նմա նա տիպ գույ քերն ու շեն քե րը կր թա կան 
տես չու թյուն նե րին հանձ նե լու մա սին, է ֆեն դիս:

19 Zilkade [1]333 
8 սեպ տեմ բեր [1]331 

 Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
փոխ խորհր դա կան Մեհ մեդ Սուբ հի»110:

110 Օսմաներեն բնագրից թարգմանությունը՝ բանասեր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտի գիտաշխատող Միհրան Մինասյանի: 
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 Պատ կեր 6. Կե սա րիայի կր թա կան տե սու չի՝ Կե սա րիայի «լ քյալ գույ քե րի» հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հու թյանն ուղղ ված պա տաս խան-գ րու թյու նը՝ կից ու ղարկ ված բռ նա գրավ ված 24 

դպ րոց նե րի ցան կով, 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 12

Մ. Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռա գրե րի ի նս տի տուտ-Մա տե նա դա րան, Կա թո ղի կո սա կան դի վան, 
ցու ցակ 29ա, թղթ. 3, վավ. 148:
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Պատկեր 6-ի թարգմանությունը

Հանուն ամենակարող Աստծո 
Կեսարիայի կրթական տեսչություն 

թիվ 52 (կնիք)

Կեսարիայի Լքյալ գույքերի հանձնաժողովի պատվարժան նախագահություն 

Կե սա րիա գա վա ռից, [շր ջա կա] գյու ղե րից և Դևե լուի գա վա ռա կից տե ղա փոխ ված 
հայե րի լքյալ վար ժա րան նե րից ցարդ գրավ ված քսան չորս դպ րոց նե րի մեկ կտոր 
ցան կը կից ու ղար կում ե նք Ձեզ՝ ի պա տաս խան 12 սեպ տեմ բեր [1]331 [1915] թվա կիր 
Ձեր գրու թյան, է ֆեն դիս:

12 սեպ տեմ բեր [1]331
 Կե սա րիայի կր թա կան տե սուչ
 Մեհ մեդ Թև ֆիգ111

 Սան ջա կի կենտ րոն Կե սա րիայից, գյու ղե րից և Դևե լուի գա վա ռա կից այլ վայ րեր 
տե ղա փոխ ված հայե րի լքյալ դպ րոց նե րի՝ Կր թա կան տես չու թյան հա մար գրավ ված 
24 դպ րոց նե րի ցան կը

12 սեպ տեմ բեր [1]331

Սան ջակ
(գա վառ)

կա զա
(գա վա ռակ)

նա հիյե
(գյու ղա խումբ)

գյուղ թաղ թիվ ծա նո թու թյուն ներ

 Կե սա րիա  Կե սա րիա - -
Բահչե 
բաշը 1

Ըն դուն ված է 
որ պես վար ժա-

պե տա նոց

= = - - Գեչիգափու 1

= = - -  Ջաֆեր բեյ 1
Ըն դուն ված է 

« Դար Ալ-Ադաբ» 
նա խակրթա-
րա նի կող մից

111 Օսմաներեն բնագրից թարգմանությունը՝ Միհրան Մինասյանի:



Ցեղասպանագիտական հանդես 6 (1), 2018

103

Սան ջակ
(գա վառ)

կա զա
(գա վա ռակ)

նա հիյե
(գյու ղա խումբ)

գյուղ թաղ թիվ ծա նո թու թյուն ներ

= = - -  Սի նա նօ յու 1
տուն լի նե լով՝ 
տր վել է որ բա-

նո ցի

= = - Կեր միր - 1

= = Թա լաս Թավ լու սուն - 1

= = Էֆ քե րե Էֆ քե րե - 1

= Դևե լու - Է վե րեկ - 2

= = - Ֆե նե սե - 2

= = Թո մար զա Թո մար զա - 2

= = - Չո մախ լու - 2

= = - Ին ջե սու - 1

= = - Ջյուջյուն - 1

= = - Սեոյութլու - 1

= = - Յաղթը - 1

= = - Քազլը 
Գեոմեթի

- 1

= = - Յե նի ջե - 1

= = - Թաշ խան - 1

= = - Սա զագ - 1

= = - Գա րա ջա 
վե րան

- 1

Ընդ հա նուր 
գու մար

24
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YOUNG TURK’S POLICY OF APPROPRITION AND DESTRUCTION OF THE 
ARMENIAN CULTURAL VALUES (1915-1918)

Seda Parsamyan

SUMMARY

The article presents the Young Turks’ policy of appropriation and destruction of the 
Armenian cultural values during 1915-1918 as part of a genocidal program with the fol-
lowing observations:
1. The paper shows the development of mechanisms for the further appropriation of the 

Armenian estate before the Genocide by the government. The Young Turks’ consistent 
policy of recognizing the Armenian church property as unclaimed/without legal heir is 
considered to be an example of such a deliberate step.

2. The paper presents the decisions of the government aimed at confiscation of the Armeni-
ans’ private and national property during the genocide, and their consistent application.

3. The paper discusses the issue of the involvement of masses and their role in the 
appropriation and confiscation of the Armenian cultural values.

Keywords: cultural value, national property, Young Turks government, governmental 
decisions, destruction, confiscation, appropriation, state policy, genocide, intent. 

МЛАДОТУРЕЦКАЯ ПОЛИТИКА ПРИСВОЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ АРМЯНСКИХ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (1915-1918 гг.)

Седа Парсамян

РЕЗЮМЕ

В статье представлена политика присвоения и уничтожения армянских культурных 
ценностей в 1915-1918 гг., как составная часть младотурецкой геноцидальной про-
граммы, с помощью следующих наблюдений:
1. До геноцида правительство разработало механизм для дальнейшего присвоения 

армянского национального имущества. Таким преднамеренным шагом являлась, 
например, последовательная политика младотурок, направленная на признание 
отсутствия наследников имущества Армянской церкви.

2. Правительственные решения, направленные на конфискацию личного и националь-
ного имущества армян в период геноцида, и их последовательное применение.

3. Участие и функции широких слоев турецкого общества в присвоении и уничтоже-
нии армянских культурных ценностей.

Ключевые слова: культурная ценность, национальное имущество, младо турецкое 
правительство, правительственные решения, уничтожение, конфиска ция, присвоение, 
государственная политика, геноцид, преднамеренность.


