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ՊՈ ԼԻ ՏԻ ՑԻ Դը ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

 Մե լի նե Ա նու մյան

 Պո լի տի ցիդ կամ քա ղա քա կան սպա նու թյուն` եզ րով է ցե ղաս պա նա գի տու թյան մեջ 
սահ ման վում ցե ղաս պա նու թյան զոհ հան դի սա ցող ազ գի կամ ժո ղովր դի քա ղա քա-
կան, հա սա րա կա կան, ռազ մա կան և մշա կու թային գոր ծիչ նե րի կան խամ տած ված 
և զանգ վա ծային ո չն չա ցու մը ցե ղաս պա նու թյունն ի րա կա նաց նող դահ ճի կող մից: 
Նպա տա կը մեկն է` ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մից ա ռաջ կամ ըն թաց քում զր կել 
տվյալ էթ նո սին` ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պումն ստանձ նե լու կա րող 
ու ժից: 

Պ րո ֆե սոր Նի կո լայ Հով հան նի սյա նի բնո րոշ մամբ. « Քա ղա քա կան սպա նու-
թյան նպա տակն է գլ խա տել ցե ղաս պա նու թյան են թա կա ազ գին և կոտ րել նրա 
դի մադ րո ղա կան ո գին, ո րը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյան լայն դաշտ է ստեղ-
ծում ցե ղաս պա նու թյու նը կի րա ռող պե տու թյուն նե րի և կա ռա վա րու թյուն նե րի 
հա մար̀  զանգ վա ծային սպանդ կազ մա կեր պե լու ա ռու մով»1:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում պո լի տի ցի դի կամ քա ղա քա կան սպա նու-
թյան մեկ նար կը տր վեց 1915 թ. փետր վա րին, ե րբ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան հրա հան գով բա նակ զո րա կոչ վե ցին զենք կրե լու ու նակ շուրջ 60 հա զար հայ 
տղա մար դիկ: Դա ձևա կան զո րա հա վաք էր, քա նի որ հայ զին վոր նե րից կազմ վե ցին 
բան վո րա կան գու մար տակ ներ, և նրանց ստի պե ցին փո րել սե փա կան գե րեզ ման-
նե րը: Այդ պի սով, հայ բնակ չու թյու նը զրկ վեց մար տու նակ ու ժից2:

 Քա ղա քա կան սպա նու թյան հա ջորդ փու լը հայ մտա վո րա կան նե րի` քա ղա քա-
կան, հա սա րա կա կան և մշա կու թային գոր ծիչ նե րի զանգ վա ծային բնաջն ջումն էր, 
ո րի սկիզ բը դր վեց 1915 թ. ապ րի լի 24-ին:

 Հար վածն ուժ գին էր հատ կա պես Կոս տանդ նու պոլ սում, որ տեղ բնակ վում էր 
հայ մտա վո րա կա նու թյան սե րուց քը̀  բազ մա թիվ գրող ներ, ար վես տա գետ ներ և 
գիտ նա կան ներ: Հայ ա կա նա վոր գոր ծիչ նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րը Կոս տանդ-
նու պոլ սում ան ձամբ ղե կա վա րում էր Ստամ բու լի ոս տի կա նա պետ Բեդ րի բեյը: 
Նրան ա ջակ ցում է ին նաև քա ղա քա կան գծով իր տե ղա կա լը̀  Ռե շա դը, և ը նդ հա-
նուր ան վտան գու թյան պետ Ջան փո լա դը: Ը ստ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից կան խավ պատ րաստ ված սև ցու ցակ նե րի` հա տուկ կնք ված ծրար ներ 
է ին ու ղարկ վել ոս տի կա նա կան բո լոր տե ղա մա սե րը3: Հին տո մա րով 1915 թ. ապ րի-
լի 11-ին, 12-ին և 13-ին տե ղի ու նե ցան հայ քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան և մշա-
կու թային գոր ծիչ նե րի բազ մա թիվ ձեր բա կա լու թյուն ներ: Այդ կա լա նա վո րում նե րի 
մա սին հետ ևյալն է պատ մում Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած մտա վո րա-
կան նե րից ազ գային ե րես փո խան Բյու զանդ Բո զա ջյա նը. « Վեր ջա պէս ե րբ գրա սե-

1 Հով հան նի սյան Ն., Ար մե նո ցի դը ճա նաչ ված ցե ղաս պա նու թյուն է, Եր ևան, 2012, էջ 122-123: 
2 Խր լո պե ան Գէ որգ Տ., Ցե ղաս պա նա գի տու թիւն, Պէյ րութ, 2006, էջ 104:
3 Ար զու մա նյան Մ., Հա յաս տան 1914-1917, Եր ևան, 1969, էջ 320: 
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նե ակ հա սայ, հոն լի ու լի տե ղե կու թիւն ա ռի թէ ո ՛ր դա սա կար գի ան ձնա ւո րու թիւնք 
ձեր բա կա լուած է ին, եւ այն ա տեն մի այն հա մո զում գո յա ցու ցի, թէ քա ղա քա կան 
նշա նա կու թիւն ու նե ցող դէպք մըն էր այս եւ թէ հայ մատ նիչ նե րու կող մէ նա խա-
պէս պատ րաս տուած ցու ցակ նե րու վրայ կա տա րուած էր: Նա խաս կիզբն էր այս 
հայ տա րագ րու թե ան դժո խային ծրագ րին, զոր Իթ թի հա տա կան Կու սակ ցու թե ան 
դա ւա ճան պե տե րը պատ րաս տած է ին Գեր մա նի ոյ դժոխմ բեր խորհր դով»4: 

Ձեր բա կալ ված հայ մտա վո րա կան նե րի ա ռա ջին խում բը շուրջ 200 հո գի ա զա-
տազրկ վեց Ստամ բու լի կենտ րո նա կան բան տում` մեհ թեր հա նե ում: Կա լա նա վոր 
5 հայ հոգ ևո րա կան նե րից ծայ րա գույն վար դա պետ Գրի գո րիս Պա լա քյա նը, ով 
հրաշ քով ո ղջ է մնա ցել Ե ղեռ նից, վեր հի շում է. « …ա հա բան տին հս կայ եր կա թե այ 
դռ ներն չա րա գու շակ ճռին չով մը, կր կին բա ցուե ցան: Խուռ նե րամ ներս հրուե ցան բազ-
մա թիւ դէմ քեր, ա մէնքն ալ ծա նօթ յե ղա փո խա կան պե տեր, հան րային գոր ծիչ ներ եւ 
ան կու սակ ցա կան եւ նոյ նիսկ հա կա կու սակ ցա կան մտա ւո րա կան ներ: Մէկ քա նի ժամն 
ան գամ մը, մին չեւ ա ռա ւօտ բանտ բե րուած նո րա նոր ձեր բա կա լե ալ նե րով, գի շե րային 
խոր լռու թե ա նը մէջ, բան տի ամ րա կուռ եւ բարձր պա րիսպ նե րուն ե տեւ, տա կաւ ե ռու-
զեռն կ’ա ճէր, քա նի բան տար կե ալ նե րու բազ մու թիւ նը կը ստուա րա նար: Ի բր թէ նոյն 
գի շե րը̀  բան տին այդ խա ւարչ տին նկուղ նե րուն մէջ ժա մա դիր ե ղած ըլ լային, Մայ րա քա-
ղա քի հա յու թե ան հան րային աչ քա ռու բո լոր գոր ծիչ ներն, ժո ղո վա կան, ե րես փո խան, 
յե ղա փո խա կան, խմ բա գիր, ու սու ցիչ, բժիշկ, դե ղա գործ, ա տամ նա բոյժ, վա ճա ռա կան, 
սե ղա նա ւոր եւ այլ ա մէն դա սա կար գէ ազ գային ներ: Մէ կէ ա ւե լի ան ձեր բե րուած է ին 
նոյ նիսկ սե նե ա կի զգեստ նե րով եւ հո ղա թա փե րով: (…) Ա մէնքս ալ հե տա մուտ է ինք 
լու ծե լու այս ա ռեղ ծուա ծը եւ պա տաս խան կը փնտ ռէ ինք սա հար ցե րուն, բայց ին չո՞ւ 
աս հա րիւ րա ւոր ձեր բա կա լու թիւն նե րը, եւ ար դե օք ի ՞նչ պի տի ըլ լայ ա սոր վախ ճա նը»5:

Ք սան չորս ժա մյա բան տար կու թյու նից հե տո՝ 1915 թ. ապ րի լի 25-ին, ձեր բա կալ-
ված հայ մտա վո րա կան նե րը տար վում են Ստամ բու լի Հայ դար փա շա եր կա թու-
ղային կա յա րան, որ տե ղից էլ գնացք նե րով աք սոր վում6: Հայ ա կա նա վոր գոր ծիչ-
նե րի մի մա սը̀  75 հո գի, ճա նա պար հին ա ռանձ նաց վում է և ու ղարկ վում Ա յաշ, ի սկ 
մյուս մա սը̀  Ան կա րա: Ա յաշ աք սոր ված նե րին տե ղա վո րում են քա ղա քի ծայ րա մա-
սում գտն վող « Սա րը քըշ լա» զո րա նո ցում և սար սա փե լի կտ տանք նե րի են թար կում7: 
Ա յա շի աք սո րյալ նե րի շար քում են ե ղել հայ մտ քի այն պի սի ա կա նա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, ի նչ պի սիք են` հայտ նի դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ ներ Խա չա տուր Մա մու-
լյա նը (Ակ նու նի), Գա րե գին Խա ժա կը, Ռու բեն Զար դա րյա նը, Սար գիս Մի նա սյա նը, 
ազ գային ե րես փո խան ներ Հա րու թյուն Ջան գյու լյա նը, Նա զա րեթ Տա ղա վա րյա նը, 
Համ բար ձում Բո յա ջյա նը (Մեծն Մու րադ), Հա րու թյուն Շահ րի կյա նը, բա նաս տեղծ 
Սի ա ման թոն, դե րա սան Ե նովք Շա հե նը, վի պա գիր Սմ բատ Բյու րա տը, բժիշկ ներ 

4 Թէոդիկ, Յուշարձան նահատակ մտաւորականութեան, «Նաւասարդ»-ի հրատարակութիւն, 
թիւ 4, Բ Տպագրութիւն, Ապրիլ 24, 1985, էջ 116:
5 Գրի գո րիս Ծ. Վրդ. Պա լա քե ան, Հայ Գող գո թան, Ա հա տոր, Գ տպագ րու թյուն, Ան թի լի աս, 
2003, էջ 107-108: 
6 Ար զու մա նյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 321: 
7 Նույն տե ղում:
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Խա չիկ Պար տի զա կյա նը, Կա րա պետ Փա շա յա նը, Տիգ րան Ալ լահ վեր դին և այլք8: 
Նրանց շար քում գտն վող ազ գային ե րես փո խան Բյու զանդ Բո զա ջյա նի խոս քե րով. 
«Ա յա շի մէջ բան տար կուած է ին հայ մտա ւո րա կան դա սա կար գին ա մէ նէն կար կա-
ռուն դէմ քե րը, զոր կա ռա վա րու թիւ նը « քա ղա քա կան յան ցա պարտ» տիտ ղո սով 
ո րա կած էր»9: 

Ա յա շի կա լա նա վոր նե րից հն չա կյան գոր ծիչ Համ բար ձում Բո յա ջյա նը կա ռա վա-
րու թյան ո րոշ մամբ ու ղարկ վեց Կե սա րի ա՝ ի բրև թե տե ղի ռազ մա կան ար տա կարգ 
ա տյա նում դատ վե լու հա մար, սա կայն կա խա ղան բարձ րաց վեց: 

Ա յա շի աք սո րյալ նե րը եր բեմն խորհր դակ ցա կան գաղտ նի ժո ղով ներ է ին գու մա-
րում այս տեղ̀  Խա ժա կի կամ Ակ նու նու նա խա գա հու թյամբ: Այդ ժո ղով նե րից մե կի 
ժա մա նակ կա յաց ված ո րոշ ման հա մա ձայն` նրանք հե ռագ րով դի մե ցին Ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն` խնդ րե լով կա՛մ դա տել ի րենց, կա՛մ ա զատ ար ձա կել, 
սա կայն ա պար դյուն10: 1915 թ. օ գոս տո սի կե սե րին Ան կա րայի փոխ նա հան գա պետ 
Ա թը ֆի հրա մա նով Ա յա շի աք սո րյալ նե րը սպան վում են` քար կոծ վե լով և սվի նա-
հար ար վե լով: Ու շագ րավ է, որ ա յաշ ցի տաս նա պետ Ֆա շի լօղ լու Ռե ֆի քը չի ցան-
կա ցել կրա կել հայ եր ևե լի նե րի վրա, սա կայն կա տա ղի կո մի սար Զե քի Հա սա նը 
և չա վուշ Հուր շի դը գա զա նա բար կո տո րել են նրանց: Չա վուշ Հուր շի դը, Ան կա րա 
վե րա դառ նա լով, ցի նի կա բար պատ մել է. «Երբ կո տո րա ծը սկ սանք, սպան վող նե րի 
ա ղի ո ղորմ ճի չե րով, վայ նա սուն նե րով ձո րը և լե ռը կթն դար: Ես դոկ տոր Փա շա-
յա նի աչ քե րը նախ փո րե ցի, ա պա վի զը կտ րե ցի և ա հա վա սիկ ա նոր ոս կի շղ թան 
ու ժա մա ցույ ցը»11: 

Տա րագ րյալ մտա վո րա կան նե րի մյուս խում բը (մոտ 150 հո գի) ու ղարկ վեց Չան-
քը րը: Այս խմ բում է ին գտն վում հայ մտա վո րա կան սե րուց քի այն պի սի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, ի նչ պի սիք են` Կո մի տաս վար դա պե տը, ծայ րա գույն վար դա պետ Գրի-
գո րիս Պա լա քյա նը, հայ ա կա նա վոր բա նաս տեղծ ու բժիշկ Ռու բեն Չի լին կի րյա նը 
(Ռու բեն Սևակ), բա նաս տեղծ և դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Դա նի ել Վա րու ժա նը, փաս-
տա բան Գաս պար Չե րա զը, « Սա բահ» պար բե րա կա նի խմ բա գիր և Ռամ կա վար 
ա զա տա կան կու սակ ցու թյան ղե կա վար Տի րան Քե լե քյա նը, « Բյու զան դի ոն» թեր թի 
խմ բա գիր Բյու զանդ Քյու չյա նը, ու սու ցիչ և դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ար մե նակ Բար-
սե ղյա նը, «Ոս տա նի» խմ բա գիր Մի քայել Շամ դան ջյա նը, հրա պա րա կա խոս և 
պատ մա բան Ա րամ Ան տո նյա նը, ու սու ցիչ և դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Մով սես Պետ-
րո սյա նը, հն չա կյան գոր ծիչ Սամ վել Թո մա ջա նյա նը, դե ղա գործ և հան րային գոր ծիչ 
Վահ րամ Աս տու րյա նը, ճար տա րա պետ ներ Սի մոն Մել քո նյա նը և Մա նուկ Բաս մա-
ջյա նը, օս մա նյան բան կի պաշ տո նյա Վա ղի նակ Պար տիզ պա նյա նը և ու րիշ ներ12:

Ն րանց մի մա սին բա ժա նե ցին եր կու քա րա վան նե րի, ո րոն ցից ա ռա ջի նում 52 
հո գի է ին, ե րկ րոր դում` 24: Այս եր կու քա րա վան ներն էլ աք սոր վե ցին Դեր-Զոր: 
8 Գրի գո րիս Ծ. Վրդ. Պա լա քե ան, նշվ. ա շխ., էջ 118-122: 
9 Թէ ո դիկ, Յու շար ձան Ապ րիլ 11-ի, Belge Yayınları, 2010, էջ 204-205:
10 Թէ ո դիկ, Յու շար ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա նու թե ան…, էջ 124:
11 Արզումանյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 321-322:
12 Գրի գո րիս Ծ. Վրդ. Պա լա քե ան, նշվ. ա շխ., էջ 138-143: 
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Ա ռա ջին քա րա վա նից մի այն Պա րո նյան ազգանունով (ա նու նը չի հի շա տակ վում – 
Մ.Ա.) մի հայ բո ղո քա կան գրա վա ճառ ա զատ վեց աք սո րից` իր հղած բազ մա թիվ 
դի մում նե րի շնոր հիվ, և վե րա դար ձավ Ստամ բուլ: Ա ռա ջին խմ բի մնա ցած բո լոր 
ան դամ ներն ան գթա բար սպան վե ցին Էլ բիս տա նի ճա նա պարհ նե րին: Ի սկ ե րկ-
րորդ քա րա վա նից փրկ վեց մի այն Ա րամ Ան տո նյա նը, ով հի վան դա նոց տե ղա փոխ-
վեց` ճամ փին ոտ քը կոտ րե լու պատ ճա ռով: Ե րկ րորդ խմ բի մյուս բո լոր մտա վո րա-
կան նե րը բեր վե ցին Էլ մա լե ռան ստո րոտ և սրա խող խող ար վե ցին13: 

Ն րան ցից 37 հո գի է ին մնա ցել, այդ թվում` Ռու բեն Չի լին կի րյա նը (Ս ևակ), 
Դա նի ել Վա րու ժանն ու Տի րան Քե լե քյա նը: 37 հո գու ա զատ ար ձա կե լու և Ստամ-
բու լից բա ցի ի րենց ցան կա ցած տեղ գնալ թույ լատ րե լու հրա ման էր ե կել: Այս ցան կ 
ը նդ գրկ ված 5 ան ձինք ար դեն ի սկ կա՛մ Պո լիս է ին մեկ նել, կա՛մ էլ մյուս քա րա վան-
նե րի մաս կազ մել: Սա կայն դրանց փո խա րեն ար ձակ ման են թա կա ան ձանց ցան-
կում բա ցա կա յում է ին 5 մտա վո րա կան նե րի ա նուն ներ, ո րոնց մեջ է ին նաև Վա րու-
ժանն ու Սևա կը: Վեր ջին ներս հե ռագ րով դի մե ցին Ստամ բուլ̀  Ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թյուն, որ պես զի ի րենց ևս այդ ցան կ ը նդ գր կեն: 

Սա կայն Չան քը րըի` Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան պա տաս-
խա նա տու քար տու ղար Ջե մալ Օ ղու զի գոր ծադ րած ջան քե րով ո րոշ վեց, որ այդ 
հին գը տե ղա փոխ վեն Ա յաշ: Կար ծես ճա կա տագ րի չար քմա հա ճույ քով նրանց մեկ-
նե լուց ըն դա մե նը մեկ օր հե տո Ստամ բու լից հե ռագ րի պա տաս խանը ե կավ, որ այդ 
հին գը ևս, մյուս 22-ի նման, ա զատ վեն աք սո րից14: 

Այս հին գը գա զա նա բար սպան վե ցին 1915 թ. օ գոս տո սի 13-ին Թու նեյ գյու ղի 
ձո րա կում: Նրանց վրա հար ձակ վե ցին դա շույն նե րով զին ված քր դե րը̀  ա վա զակ 
Հա լոյի գլ խա վո րու թյամբ, հայ աք սո րյալ նե րին ի ջեց րին ձո րը և սրա խող խող ա րե-
ցին: Ու շագ րավ է, որ մինչ այդ հայ ա կա նա վոր բա նաս տեղծ ու բժիշկ Ռու բեն Չի լին-
կի րյա նը (Ս ևա կը) մա հից փր կել էր քուրդ Հա լոյի ա ղջ կան: Քուրդ ա վա զա կը հայ 
բժշկին ա ռա ջար կել էր մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել և իր դս տե րը կնու թյան առ նել̀  
ան խու սա փե լի մա հից ա զատ վե լու հա մար, սա կայն կտ րուկ մեր ժում էր ստա ցել15:

37 հո գուն ա զատ ար ձա կե լու մա սին հի շյալ ո րո շու մը ևս զուտ ձևա կան բնույթ 
էր կրում, քա նի որ ի րա կա նում նրանք կաշ կանդ ված է ին հա զար ու մի ար գելք նե-
րով և շա րու նա կում է ին հա լա ծանք նե րի են թարկ վել: Նրանց մեծ մասն սպան վեց 
փո խադ րու թյան ան վան տակ: Սպանվածների մեջ էր նաև Տի րան Քե լե քյա նը, ով 
30 տա րի շա րու նակ պատ մու թյուն էր դա սա վան դել օս մա նյան հա մալ սա րա նում, 
խմ բագ րել « Սա բահ» օ րա թեր թը, կազ մել ֆրանս-թուր քե րեն բա ռա րան: Նրան 
սպա նե ցին Սե բաս տի ա յում՝ Ա լիս գե տի կամր ջի մոտ16:

 Հարկ է նշել նաև, որ Չան քը րըի` Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան 
պա տաս խա նա տու քար տու ղար Ջե մալ Օ ղու զը հե տա գա յում` 1919-1920 թվա կան նե-

13 Թէ ո դիկ, Յու շար ձան Ապ րիլ 11-ի…, էջ 227:
14 Թէ ո դիկ, Յու շար ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա նու թե ան…, էջ 137:
15 Ար զու մա նյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 323-324:
16 Նույն տե ղում, էջ 325: 
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րին, դատ վել է Օս մա նյան կայս րու թյան Ռազ մա կան ար տա կարգ ա տյա նի կող մից` 
Ստամ բու լից Չան քը րը աք սոր ված հայե րի սպա նու թյան մե ղադ րան քով17: Նրա 
գոր ծը նախ քնն վել է Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան շր ջա նային 
պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րի դա տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում: Ամ բաս-
տա նյալ Ջե մալ Օ ղու զը 1919 թ. դեկ տեմ բե րի ու 1920 թ. հուն վա րի դա տա կան նիս-
տե րի ըն թաց քում ձևաց րել է, թե խե լա գար վել է, ա նընդ հատ վի ճա բա նել է դա տա-
րա նի նա խա գա հի հետ և մինչև ի սկ ի նք նաս պա նու թյան փորձ ա րել: Ի վեր ջո, նա 
կա րո ղա ցել է հա մո զել դա տա րա նի կազ մին, որ ի րեն հո գե բու ժա րան ու ղար կեն: 
Թեև սկզ բում ա տյա նը մեր ժել է նրա դի մու մը, սա կայն տաս նե րորդ նիս տում (1919 թ. 
դեկ տեմ բե րի 29) նրա դա տա կան գործն «ա ռող ջա կան խն դիր նե րի» պատր վա կով 
ա ռանձ նաց վել է18 պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րի դա տա կան գոր ծըն թա ցից: 
Ջե մալ Օ ղու զի ա ռան ձին դա տաքն նու թյու նը վերսկս վել է 1920 թ. հուն վա րի 27-ին: 
1920 թ. փետր վա րի 3-ի նիս տում մե ղադ րյա լի դեմ վկա յու թյուն է տվել հայ փաս-
տա բան Գաս պար Չե րա զը, ով դա տա րա նին հայտ նել է, թե ին քը Չան քը րը աք սոր-
ված լի նե լու պատ ճա ռով քա ջա տե ղյակ է Դա նի ել Վա րու ժա նի և Ռու բեն Սևա կի 
սպա նու թյան ման րա մաս նե րին: Ը ստ վկայի` Ջե մալ Օ ղուզն ի նքն էր ու ղար կել հայ 
մե ծա նուն բա նաս տեղծ նե րին` այդ պի սով կազ մա կեր պե լով նրանց սպա նու թյու նը: 
Գաս պար Չե րա զը վկա յու թյուն է տվել̀  բո լոր փաս տե րի մա սին դա տա րա նին 
հայտ նե լով ճշգ րիտ թվա կան ներ և ա նուն ներ19: Հա ջորդ նիս տում, ո րը կա յա ցել է 
1920 թ. փետր վա րի 5-ին, Ջե մալ Օ ղու զի դեմ ուղղ ված վկա յու թյամբ է հան դես ե կել 
Մի քայել Շամ դան ջյա նը, ո վ հաս տա տել է, թե հայ աք սո րյալ նե րի եր կու խմ բե րի 
ցան կե րը (24 և 52-հո գա նոց) կազմ վել է ին Չան քը րըում Ջե մալ Օ ղու զի կող մից, ով 
ա վե լի զո րա վոր էր, քան Չան քը րըի մու թա սա րիֆ (սան ջա կի/ մար զի կա ռա վա րիչ) 
Ա սաֆ բեյը20: Ջե մալ Օ ղու զը 1920 թ. մայի սին դա տաքնն վել է հա րյու րա պետ Նու-
րեդ դի նի հետ մի ա սին: 1920 թ. մայի սի 27-ին նրան դուրս են գրել հի վան դա նո ցից և 
վերս տին բե րել կենտ րո նա կան բանտ, քա նի որ դա տա րա նը նրան դա տա պար տել 
էր 5 տա րի և 4 ա միս ա զա տազրկ ման, ա պա Մեծ Բրի տա նի այի Գե րա գույն կո մի-
սա րու թյան պա հան ջով 1920 թ. օ գոս տո սի 2-ին նա հանձն վել է ան գլի ա ցի նե րին, 

17 Ջե մալ Օ ղու զը հայ մե ծա նուն բա նաս տեղծ ներ Դա նի ել Վա րու ժա նի և Ռու բեն Սևա կի, ի նչ պես 
նաև` Օն նիկ Մա ղա զա ջյա նի, Դյոք մե ջի Վա հա նի և հա ցա վա ճառ Ար թին ա ղայի սպա նու թյան 
կազ մա կեր պիչն էր: Ջե մալ Օ ղու զը մաս առ մաս տե ղա հա նել էր Ստամ բու լից Չան քը րը աք սոր-
ված հայե րին և նրանց հանձ նել Ան կա րայի նա հան գա պետ Ա թը ֆին: Նրան Քաս թա մո նուի իր 
պաշ տո նակ ցի հետ հա ջող վել էր պաշ տո նանկ ա նել Քաս թա մո նուի նա հան գա պետ Ռե շիդ փա-
շային և բե կա նել այս տե ղի հայե րին տե ղա հա նու թյու նից զերծ պա հե լու կու սա կա լի ո րո շու մը: 
« Ճա կա տա մարտ» օ րա թեր թի բնո րոշ մամբ Ջե մալ Օ ղու զը «Իթ թի հա տի հին մէկ բա րակն էր» 
(որ սա շու նը), ով որ պես ծած կագ րու թյան պաշ տո նյա` ներ կա էր գտն վել նաև Ա դա նայի 1909 թ. 
ջար դին (տե՛ս « Դա նի էլ Վա րու ժա նի եւ Ռ. Սե ւա կի սպան նի չը ձեր բա կա լուած», « Ճա կա տա-
մարտ», 5 ապ րիլ, 1919, N 122 (1943):
18 Տե՛ս Dadrian V., Akçam T., “Tehcir ve Taktil”, Divan-ı Harb-i Örfî Zabıtları, İttihad ve Terakki’nin 
Yargılanması 1919-1922, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, էջ 155։
19 «Ո՞վ սպան նեց եր կու բա նաս տեղծ նե րը», « Ճա կա տա մարտ», 4 փետր վար, 1920:
20 « Ճէ մալ Օ կու զի դա տը», « Ճա կա տա մարտ», 6 փետր վար, 1920, N 373 (2194):
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ով քեր 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին հայե րի կո տո րած նե րի մեջ մե ղադր վող մի շարք 
այլ թուրք պաշ տո նյա նե րի հետ նրան էլ են աք սո րել Մալ թա21:

 Զանգ վա ծա բար ձեր բա կալ վե ցին, աք սոր վե ցին և կո տոր վե ցին ոչ մի այն Կոս-
տանդ նու պոլ սի, այլ նաև գա վառ նե րի հայ մտա վո րա կան նե րը̀  բազ մա թիվ գրող-
ներ, ման կա վարժ ներ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ (մոտ 800 հո գի): Նրանց մեջ է ին 
Ե րու խա նը, Թլ կա տին ցին և ու րիշ ներ22:

 Ցան կա նում ե նք ա ռանձ նա հա տուկ ան դրա դառ նալ նաև օս մա նյան խորհր դա-
րա նի ան դամ նե րից` ա կա նա վոր գրող, ի րա վա բան և հրա պա րա կա խոս Գրի գոր 
Զոհ րա պի և դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Վարդ գես Սե րեն գու լյա նի ե ղե րա կան վախ ճա-
նին: Նրանք մե ղադր վում է ին « պե տա կան հան ցա գոր ծու թյան» մեջ և պետք է ներ-
կա յա նային Դի ար բե քի րի ռազ մա կան ար տա կարգ ա տյա նին: Նրանց Ա դա նայի և 
Հա լե պի վրայով տա րան Ուր ֆա, ա պա տե ղա փո խե ցին այս տե ղից մեկ ժամ հե ռա-
վո րու թյան վրա գտն վող Քա րաքյոփ րյու վայ րը, որ տեղ ար դեն պատ րաստ կանգ-
նած է ին զին ված ա վա զա կախմ բե րը̀  Չեր քեզ Ահ մե դի գլ խա վո րու թյամբ, ով սպա-
նեց նրանց` ա նա սե լի տան ջանք նե րի են թար կե լով23: 

Այս տեղ տե ղին է մեջ բե րել այդ ժա մա նա կաշր ջա նի թուրք գրող Ահ մեդ Ռե ֆիք 
Ալ թը նայի հու շե րը̀  Գրի գոր Զոհ րա պի և Վարդ գես Սե րեն գյու լյա նի մար դաս պան-
նե րի վե րա բե րյալ. «Երբ Չեր քեզ Ահ մե դին բե րող գնաց քը ժա մա նել էր, ա մեն կողմ 
ռազ մա կան կար գա պա հու թյան տակ էր ա ռն վել: Ահ մեդն ի րա կա նում Ա ֆի ո նում 
էր ձեր բա կալ վել և Էս քի շե հիր էր տար վում ոս տի կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ: Գնաց-
քից բարձ րա հա սակ, մոր թե գլ խար կով, ե րիտ թուրք պատ վի րակ նե րի և նա հան գա-
պե տե րի ճամ փոր դա կան հա գուս տով, թավ մո րու քով, նի հար դեմ քով մե կը դուրս 
ե կավ: Նրա հետ ևից մի ջա հա սակ և թխա դեմ մեկն էլ էր գա լիս` թավ շե շալ վա րով: 
Բարձ րա հա սա կը Չեր քեզ Ահ մեդն էր, մյու սը̀  լեյ տե նանտ Հա լի լը: Նրանք Հա տուկ 
կազ մա կեր պու թյան մի ջո ցով ու ղարկ ված ա վա զա կախմ բե րի ղե կա վար նե րից է ին: 
Հատ կա պես Հա լի լի վաս տակն ա վե լի մեծ էր: (…) Չեր քեզ Ահ մե դը հայ կա կան 
ող բեր գու թյու նը հաս տա տող կար ևոր փաստ էր: Այդ ա րյու նա լի դեպ քի դր վագ-
նե րի մա սին ցան կա ցա ան ձամբ գոր ծած ան ձից լսել: Չեր քեզ Ահ մե դին հարց րի, 
թե ին չեր է ա րել ար ևե լյան վի լայեթ նե րում: «Եղ բա՛յր,-ա սաց,-այս վի ճա կը պատ-
վիս դիպ չում է: Ես ծա ռայել եմ այս հայ րե նի քին: Գնա ցեք և տե սեք̀  Վա նը և շր ջա-
կայ քը Կաա բայի եմ վե րա ծել: Այ սօր այն տեղ չեք կա րող գեթ մի հայի հան դի պել: 
Ես այդ քան ծա ռայե ցի հայ րե նի քիս, ի սկ հե տո Թա լե ա թի պես սրի կա նե րը պի տի 
Ստամ բու լում սա ռը գա րե ջուր վայե լեն, ի սկ ի նձ ոս տի կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ 
այս տե՞ղ բե րեն: Չէ՜, դա վի րա վո րում է ար ժա նա պատ վու թյունս»:  (…) Ու զում է ի 
Չեր քեզ Ահ մե դից ա վե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ: « Լա՛վ, ի սկ Զոհ րա պին 
և մյուս նե րին ի՞ նչ պա տա հեց»,– հարց րի ես: « Վա՜յ, չե՞ք լսել: Բո լո րին էլ սատ կաց-
րել եմ»,-ա սաց նա: Ծխա խո տի ծու խը դե պի օդ մղե լով` խոս քը շա րու նա կեց` ձախ 

21 Տե՛ս Dadrian V., Akçam T., նշվ. ա շխ., էջ  88։
22 Ար զու մա նյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 326:
23 Նույն տե ղում, էջ 324-325: 



եինե Անումյան 39

ձեռ քով բե ղե րը շտ կե լով. « Հա լե պից դուրս է ին ե կել: Ճա նա պար հին հան դի պե ցինք: 
Ան մի ջա պես շուրջ կա լի մեջ ա ռա նրանց ավ տո մե քե նան: Հաս կա ցան, որ սատ կե-
լու են: Վարդ գե սը ա սաց. « Շա՛տ լավ, Ահ մե՛դ բեյ, մեզ հետ այդ պես եք վար վում, 
ի սկ ա րաբ նե րի՞ն ի նչ եք ա նե լու: Նրանք էլ գոհ չեն ձե զա նից»: « Դա քո գոր ծը չէ, 
լա կո՛տ»,-ա սա ցի նրան և մաու զե րի փամ փուշ տով ու ղե ղը ջնջ խե ցի: Հե տո Զոհ-
րա պի օ ձի քից բռ նե ցի: Ոտ քե րիս տակ ա ռա և գլու խը ճմ լե ցի24»: 

Ամ փո փե լով նշենք, որ Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ նա հա տակ ված հայ ա կա նա վոր 
գոր ծիչ նե րից շա տե րը, ա կա նա տես նե րի վկա յու թյամբ, մա հից ա ռաջ ափ սո սանք 
են  հայ տնել̀  ի րենց մշա կու թային գոր ծու նե ու թյամբ նաև թուր քե րին ծա ռայե լու 
հա մար: Ե թե ըն կա լե լի է նախ քան Ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյան 
մշա կույ թը զար գաց րած ա րևմ տա հայ մտա վո րա կա նու թյան դյու րա հա վա տու-
թյու նը, ա պա լրիվ ան հաս կա նա լի են թվում այն հայ գիտ նա կան ներն ու ար վես տի 
գոր ծիչ նե րը, ով քեր վերս տին մեծ ներդ րում ու նե ցան Թուր քի այի Հան րա պե տու-
թյան գի տու թյան և մշա կույ թի մեջ: Ի սկ նման նե րի թի վը զար մա նա լի ո րեն, փոքր չէ:

 Հարկ է նաև շեշ տել, որ պոլ սա հա յու թյան հան դեպ քա ղա քա կան սպա նու թյան 
կամ պո լի տի ցի դի եր ևույ թը նկա տե լի է ան գամ մե րօ րյա Թուր քի ա յում: Թե՛ «Ա կօս» 
շա բա թա թեր թի գլ խա վոր խմ բա գիր Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նը 2007 թ. հուն-
վա րի 19-ին, թե՛ թուր քա կան բա նա կում հա յազ գի Սևակ Շա հին Բա լըք չըի` ծա ռա-
յու թյան ըն թաց քում ի րա կա նաց ված դի տա վո րյալ սպա նու թյու նը 2011 թ. ապ րի լի 
24-ին` այդ խորհր դան շա կան օ րը, և թե՛ պոլ սա հայ լեզ վա բան Սևան Նշա նյա նի 
ա զա տազր կու մը ևս պետք է դի տար կել որ պես պո լի տի ցի դի կամ քա ղա քա կան 
սպա նու թյան մաս նա վոր դեպ քեր:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ կի րառ ված պո լի տի ցի դի հիմ նա կան հետ-
ևան քը ե ղավ ոչ մի այն Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում և դրանից ան մի ջա պես հե տո 
ա րևմ տա հա յու թյան գլ խա տու մը, այլ նաև` հե տա գա տաս նա մյակ նե րին Թուր քի-
այի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հա յու թյան, հատ կա պես պոլ սա հա յու թյան 
ա պա քա ղա քա կա նա ցու մը: Հի րա վի, վեր ջին հա րյու րա մյա կում, չնա յած պոլ սա հայ 
հա մայն քի ոչ սա կավ թվին, Թուր քի այի հայե րի կող մից չի հիմն վել որ ևէ քա ղա քա-
կան կու սակ ցու թյուն: Մի այն վեր ջին տա րի նե րին, պայ մա նա վոր ված Թուր քի այի` 
ԵՄ-ի ան դա մակ ցու թյան գոր ծըն թա ցով, ստեղծ վել են մի քա նի հայ կա կան հայ րե-
նակ ցա կան մի ու թյուն ներ, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը, սա կայն, ան հնար է բնո րո շել 
որ պես քա ղա քա կան:

 Վեր ջա պես, ան հնար է ան գամ պատ կե րաց նել, թե հայ կա կան և հա մաշ խար-
հային մշա կույ թի մեջ դեռ որ քան մեծ ներդ րում կու նե նային Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան ժա մա նակ Կո մի տա սի նման հո գեցն ցում ապ րած կամ նա հա տակ ված հայ 
ար վես տի և մշա կույ թի գոր ծիչ նե րից շա տե րը, ե թե նրանց ապ րե լու և ա րա րե լու 
հնա րա վո րու թյուն տր վեր:

24 Ahmet Refik Altınay, İki Komite, İki Kıtal, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1999, ss. 49-52.
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 ՊՈ ԼԻ ՏԻ ՑԻ Դը ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ
 ե ի նե Ա նու մյան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում պո լի տի ցի դի մեկ նար կը տր վեց 1915 թ. ապ րի-
լի 24 –ին, ե րբ սկս վեց հայ քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան և մշա կու թային գոր ծիչ-
նե րի զանգ վա ծային բնաջն ջու մը։ Հայ գոր ծիչ նե րը մեծ ներդ րում են ու նե ցել Թուր-
քի այի գի տու թյան և մշա կույ թի մեջ։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում զոհ ված 
նշա նա վոր հայ գոր ծիչ նե րից շա տե րը նախ քան մահն ափ սո սանք է ին հայտ նում 
թուրքերին իրենց մատուցած ծառայությունների համար։  

Կոս տանդ նու պոլ սի (Ս տամ բու լի) հայե րի նկատ մամբ պո լի տի ցի դը  շա րու նակ-
վում է նաև ժա մա նա կա կից Թուր քի ա յում։  Ի նչ պես «Ա կօս» թեր թի խմ բագ րա պետ 
Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նը 2007 թ. հուն վա րի 19 –ին, այն պես էլ հայ լեզ վա բան 
Սևան Նշա նյա նի բան տար կու թյունն ան հրա ժեշտ է դի տար կել որ պես քա ղա քա-
կան հաշ վե հար դա րի մաս նա վոր դեպ քեր։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
գոր ծի դր ված պո լի տի ցի դի հիմ նա կան ար դյուն քը դար ձավ Թուր քի այի քա ղա քա ցի 
հայե րի հիմ նա կան զանգ վա ծի ա պա քա ղա քա կա նա ցու մը։ 

Բա նա լի բա ռեր̀  պո լի տի ցիդ, հայ մտա վո րա կա նու թյուն, Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյուն։ 

The PoliTiCide in The ConTeXT oF The armenian GenoCide
Meline Anumyan

summarY
In the case of the Armenian Genocide, the start of the Politicide was given on April 24, 
1915, when the Armenian political, public, and cultural figures’ mass annihilation had 
begun.

Armenian scholars and cultural figures have greatly contributed to science and 
culture in Turkey. Before their death, many of the influential figures who died during 
the Armenian Genocide expressed regret for having served the Turks.

The Politicide toward the Istanbul Armenians is noticeable in modern-day Turkey, 
too. The murder of Hrant Dink, the chief editor of Agos, who was killed on January 
19, 2007, as well as Armenian linguist Sevan Nisanyan’s arrest should be observed as 
particular cases of political killing.

The primary consequence of the Turkish leadership’s politicide (political killing) at 
the time of the Armenian Genocide was the depolitization of the Armenian citizens of 
Turkey.

Keywords: politicide, Armenian intelligentsia, Armenian genocide.
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ПоЛитицид в КонтеКсте геноцида армян
Мелине Анумян

резЮме
В Геноциде армян старт политициду был дан 24 апреля 1915 года, когда началось 
массовое уничтожение армянских политических, общественных и культурных 
деятелей. Армянские ученые и деятели искусств внесли  большой вклад в науку 
и культуру Турции. Многие из погибших в ходе Геноцида армян влиятельных 
армянских деятелей перед смертью выражали сожаление в том, что служили 
туркам.

Явление политицида в отношении армян Константинополя заметно также в 
современной Турции. Как убийство главного редактора газеты «Акос» 19 января 
2007 г., так и заключение в тюрьму армянского лингвиста Севана Ншаняна необ-
ходимо рассматривать в качестве частных случаев политического насилия. 

Основным следствием политицида, примененного турецким руководством во 
время Геноцида армян, была деполитизация армян-граждан Турции.

Ключевые слова: политицид,  армянская интеллигенция, Геноцид армян. 


