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ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵ ԼՈՎ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ Նը: ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆԱԿԱՆ 
ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ Մը ՕՍ ՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

(1908-1914ԹԹ.)

 Սու րեն Մա նու կյան

 Ցան կա ցած ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար չա փա զանց կար ևոր 
նա խա պայ ման է բնակ չու թյան մեծ զանգ ված նե րի ներգ րա վու մը սպա նու թյան 
գոր ծըն թա ց։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը դեռևս մինչև Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տը քայ լեր ձեռ նար կե ցին Օս մա նյան կայս րու թյան հա րյուր հա զա-
րա վոր մուսուլմանների հա վա քագ րու մը հայե րին ո չն չաց նե լու գոր ծըն թա ցի մեջ 
ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ։ 

Այս պա րա գա յում վճ ռա կան նշա նա կու թյուն էր ձեռք բե րում ցե ղաս պա նա կան 
մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը։ Այս ամ բողջ գոր ծըն թա ցը տե ղի ու նե ցավ ե րիտ թուր քա-
կան հե ղաշր ջու մից քիչ ան ց, ե րբ նոր ի րա վի ճա կը թույլ տվեց ստեղ ծել այն պի սի 
պայ ման ներ, ո րոնք հա սա րա կու թյունն ա ռա վել ըն կա լու նակ դարձ րին ա տե լու թյան 
գա ղա փար նե րի տա րած ման նկատ մամբ։ Իր հեր թին հայ  բնակ չու թյու նը, տր վե լով 
երիտթուրքերի կար գա խոս նե րին, կորց րեց զգո նու թյու նը և ան պատ րաստ գտն վեց 
գա լիք ար հա վիր քին դի մագ րա վե լու հա մար։ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը հար մար 
ա ռիթ ըն ձե ռեց այս ամ բողջ գոր ծըն թա ցը բյու րե ղաց նե լու հա մար։ Իթ թի հա դա-
կան կու սակ ցու թյան վեր նա խա վը, օգ տա գոր ծե լով պե տա կան ամ բողջ ռե սուրս-
նե րը՝ նյու թա կան, կազ մա կերպ չա կան, ու ժային և քա րոզ չա կան, ներգ րա վեց այս 
« նա խագ ծի» մեջ կայս րու թյան գրե թե ամ բողջ մու սուլ մա նա կան բնակ չու թյա նը1։

 Մեր կող մից փորձ է ար վել կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյան են թար կել Օս մա-
նյան կայս րու թյու նում ձևա վոր ված ցե ղաս պա նա կան մի ջա վայ րը, մաս նա վո րա պես 
ա ռանձ նաց նել ու դրա բա ղադ րիչ նե րը։ Այս փու լե րի բա ժա նու մը, ի հար կե, խիստ 
պայ մա նա կան բնույթ ու նի։ Յու րա քան չյուր փու լ կա րող է հա մընկ նել և փոխլ րաց-
վել մեկ այլ, կամ մի քա նի այլ փու լե րի հետ, ո րոշ  փուլերը եր բեք հան դես չեն գա լիս 
« մա քուր» տես քով, սա կայն կար ծում ե նք, որ ա ռանձ նաց ման այս փոր ձը հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձե ռում ա վե լի ամ բող ջա կան հաս կա նա լու հա կա հայ կա կա նու թյան 
ձևա վոր ման և այն ցե ղաս պա նա կան բնույ թի վե րա ծե լու ամ բողջ խոր քային գոր-
ծըն թաց նե րը, ո րոնք ըն թա նում է ին օս մա նյան հա սա րա կու թյու նում Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան նա խօ րե ին։

«Մ շա կու թային ար մատ ներ»
 Ցե ղաս պա նա կան մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը մեկ օ րում տե ղի չի ու նե նում, այն եր կա-
րատև ձևա վոր ված վե րա բեր մուն քի, կարծ րա տի պե րի և մո տե ցում նե րի մի ամ բող-
ջու թյուն է, ո րը պայ մա նա կա ն կա րե լի է ան վա նել «մ շա կու թային ար մատ ներ»։ 

1 Հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան տար բեր աս տի ճան նե րի մա սին տե՛ս Մա նու կյան Ս., 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ոճ րա գործ նե րի հի ե րար խի այի հար ցի շուրջ, «Ցե ղաս պա նա գի տա կան 
հան դես», 2(2014), էջ 100-126։
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Տար բեր ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ժա մա նակ հա սա րա կու թյուն նե րը տո գոր ված են 
լի նում դա րա վոր ա տե լու թյամբ ո րո շա կի թի րախ խմ բե րի նկատ մամբ, ին չը հա մա-
պա տաս խան պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում տա նում է դե պի զանգ վա ծային 
սպա նու թյուն ներ։ Նման եր ևույ թի մա սին է խո սում իր վի ճա հա րույց գր քում պատ-
մա բան Դա նի ել Գոլդ հա գե նը, ով շեշ տում է մի հա տուկ հա կա սե մա կա նու թյան 
մա սին, ո րը Գեր մա նի այի բնակ չու թյան մեջ ա ռա ջաց րել էր հրե ա նե րին մահ վան 
դա տա պարտ ելու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին հա մոզ մունք2։ Նման պատ կերն էր 
ձևա վոր վել Օս մա նյան կայս րու թյան թուրք բնակ չու թյան մի զգա լի հատ վա ծի մեջ 
հայե րի նկատ մամբ։ 

Եր կար ժա մա նակ հայե րի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նե ին ե րեք հիմ նա կան կարծ-
րա տի պեր, ո րոնց հի ման վրա էլ կա ռուց վե ցին հա կա հայ կա կան քա րոզ չու թյան 
հա ջորդ աս տի ճան նե րը։ Հայե րը մու սուլ մա նա կան պատ կե րա ցում նե րում հան դես 
է ին գա լիս ի բրև «ան հա վատ ներ», ի բրև ստո րա դաս ներ և ի բրև հնա րա վոր զո հեր։ 

ա. Հայերն ի բրև «ան հա վատ ներ»
 Հա կաք րիս տո նե ա կան տրա մադ րու թյուն նե րը բա վա կա նին տա րած ված է ին Օս մա-
նյան հա սա րա կու թյու նում։ Հայե րը ա ռօ րյ ա կյան քում հա ճախ պի տա կա վոր վում 
է ին ի բրև «ան հա վատ ներ»՝ « գյա վուր ներ», և պա տա հա կան չէ, որ դա օգ տա գործ-
վում էր կո տո րած ներ կազ մա կեր պե լու հա մար։ Օ րի նակ՝ 1909 թ. Ա դա նայի ջար դի 
ժա մա նակ մու սուլ մա նա կան հոգ ևո րա կան նե րը հա տուկ կրո նա կան հրո վար տակ՝ 
ֆեթ վա հաս տա տե ցին այն մա սին, որ իս լամն ըն դու նում էր քրիս տո նյ ա նե րի սպա-
նու թյու նը, ին չը մե ծա պես դյու րաց րեց ամ բո խին հայե րի սպա նու թյան գոր ծըն թաց 
ներգ րա վե լու գոր ծը3։ Ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը եր կու ան հա ջող՝ Տրի պո լի տա-
նա կան և Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ պարտ վեց «ք րիս տո նյա» պե տու-
թյուն նե րից, դա ան դրա դար ձավ նաև ե րկ րի ներ սում ապ րող քրիս տո նեա կան 
բնակ չու թյան նկատ մամբ թշ նա ման քի ա ճի վրա4։ Ա վե լին, թեև Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ճար տա րա պետ նե րը տո գոր ված չէ ին կրո նա կան զգա ցում նե րով5, սա կայն 
նրանք նույն պես շատ լավ հաս կա նա լով, որ մու սուլ մա նա կան հա սա րա կու թյան մեջ 
իս լա մը կա րող է դառ նալ լա վա գույն գոր ծի քը հա սա րա կու թյան մեծ մա սին հա մա-

2 Goldhagen  Daniel Jonah, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, New 
York, Vintage Books, 1997, p.14.
3 Տե՛ս Duckett Ferriman, The Young Turks and the Truth about the Holocaust at Adana in Asia Minor, 
during April, 1909, Yerevan: The Armenian Genocide Museum-Institute, 2009, էջ 16-17, Ա դո սի դես Ա., 
Հայեր և ե րիտ թուր քեր. Կի լի կի այի կո տո րած նե րը, Եր ևան: ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ի նս տի տուտ, 2011, էջ 16։
4 Տե՛ս Փա փա զյան Վ., Իմ հու շե րը, II, Բեյ րութ: Հա մազ գային, 1952, էջ 155։
5 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus, New York and Oxford: Berghahn Books, 1995, p. 5: Մոր գեն թաուն նաև նշում 
է, որ Թա լաա թին իս լա մը բո լո րո վին չէր հու զում, և ը նդ հան րա պես կու սակ ցու թյան բազմաթիվ 
ա ռաջ նորդ ներ ար հա մար հանք էին տա ծում ցան կա ցած դա վա նան քի հան դեպ: Նա հա ճախ էր 
կրկ նում. «Ես ա տում եմ բո լոր քա հա նա նե րին, րաբ բի նե րին ու խո ջա նե րին» (Morgenthau Henry, 
Ambassador Morgenthau’s Story, Garden City, NY: Doubleday, Page & Company, 1918, p. 20).
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խմբ նե լու հա մար, Ա ռա ջին Աշ խար հա մար տի հենց սկզ բին՝ 1914 թ. նոյեմ բե րի 14-ին, 
օգ տա գոր ծե ցին «սր բա զան պա տե րազ մի»՝ ջի հա դի հայ տա րա րու մը։ 

Որ պես ար տա քին թշ նա մի նե րի՝ Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի դեմ 
պայ քա րի մի ջոց՝ այն այդ քան էլ ար դյու նա վետ չգտն վեց, սա կայն ուղ ղեց կայս րու-
թյան բնակ չու թյան կրո նա կան ֆա նա տիզ մը դե պի « ներ քին թշ նա մի ներ»։ Այն դար-
ձավ չա փա զանց լավ մի ջոց ցե ղաս պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Ջի հա դի 
հայ տա րա րու մը տվեց սպա նու թյուն նե րին յու րա տե սակ կրո նա կան լե գի տի մա ցում։ 
Հե տա գա յում կա րե լի է տես նել՝ ի նչ պես հենց կրո նա կան կար գա խոս նե րի ներ քո և 
կրո նա կան գոր ծիչ նե րի ա ռաջ նոր դու թյամբ է ին հա ճախ տե ղե րում ի րա կա նաց վում 
հայե րի կո տո րած նե րը։

բ. Հայե րը որ պես ստո րա դաս ներ 
Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ ֆուն դա մեն տալ ի րո ղու թյուններ մեկ խմ բի՝ թուր քե րի 
գե րիշ խա նու թյու նը և մեկ այլ խմ բի՝ հայե րի / նաև այլ քրիս տո նյա նե րի/ են թա կա-
յու թյու նը: Այս ան հա վա սա րու թյու նը հիմ նա վոր վում էր իս լա մի ի րա վա կան հա մա-
կար գով, ո րը ոչ մահ մե դա կան հպա տակ նե րին ստո րա դա սում էր մինչև ե րկ րորդ 
կար գի քա ղա քա ցի նե րի կար գա վի ճա կի6։ Միլ լեթ նե րի հա մա կար գը ճա նա չում էր 
ոչ մու սուլ ման նե րի ի րա վուն քը դա վա նե լու սե փա կան կրո նը, սա կայն քրիս տո նյա 
« զիմ մի նե րը»7 տար բեր ձևե րով հարս տա հար վում է ին։ Օ րի նակ՝ նրանց ար գել ված 
էր զենք կրել և ձի հեծ նել, նրանց խոս քը դա տա րա նում չու ներ նույն կշիռը, ի նչ մու-
սուլ մա նի խոս քը։ Նույ նիսկ հա տուկ եզ րույթ՝ « ռա յա»8, ներ մուծ վել էր պաշ տո նա-
կան փաս տաթղ թե ր քրիս տո նյա ին նկա րագ րե լու հա մար9։ Հայե րի տնե րը մշ տա պես 
ա վե լի բարձր է ին հարկ վում, հո ղե րը բռ նա զավ թում է ին։ Ա մե նօր յա ճն շում նե րը,  հայ 

6 Տե՛ս Adalian Rouben Paul, “The Armenian Genocide,” in Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness 
Accounts, edited by Samuel Totten, William S. Parsons, and Israel W. Charny, London and New York: 
Routledge, 2004, էջ 60–62։
7 Զիմմի (արաբ.՝ պայմանագրի մարդիկ), մուսուլմանական պետություններում այլակրոն 
(հատկապես քրիստոնյա և մովսիսական) համայնքներին պատկանող հպատակներ։ Անվանումն 
առաջացել է արաբական արշավանքների ընթացքում (VII դարում), երբ նվաճողները որոշ 
ժողովուրդների թույլատրեցին դավանել իրենց կրոնը։ Արաբները պաշտպանում էին այդ 
ժողովուրդների կրոնական համայնքները՝ պայմանով, որ նրանք հպատակվեն իրենց, օգնեն 
«անհավատների» դեմ մղվող «սրբազան» պատերազմում և գլխահարկ վճարեն։
8 Ռայա (արաբ.՝ հպատակներ, հոտ), սկզբնական շրջանում այսպես էին անվանում պետության 
բոլոր հպատակներին, հետագայում այս անվանումը ստացավ վիրավորական բնորոշում և 
օգտագործվում էր միայն քրիստոնյաների նկատմամբ։
9 Ման րա մասն տե՛ս, օ րի նակ՝ Setian Shahkeh Yaylaian, Humanity in the Midst of Inhumanity, 
Bloomington, IN: Xlibris Corporation, 2011, էջ 91; Melson Robert F., Revolution and Genocide: On the 
Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, Chicago: University of Chicago Press, 1992, էջ 
249; Balakian Peter, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response, New York: 
HarperCollins, 2003, էջ 40–43; Bat Ye’or, Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, Madison 
and Teaneck, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2001, էջ 372:
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գյու ղա ցու նկատ մամբ կի րառ վող բռ նու թյան տար բեր ձևե րը ստեղ ծում է ին Օս մա-
նյան կայս րու թյան հայ կա կան բնակ չու թյան մշ տա կան ճնշ ման ի րա վի ճակ10։

 Հո գե բա նա կան տե սա կե տից ա մե նավ տան գա վորն այն փաստն էր, որ այլ խմ բի 
ի րա վունք նե րի բա ցա կա յու թյու ն ըն կալ վում էր ի բրև բնա կա նոն ի րա վի ճակ, բնա-
կան եր ևույթ։ Այն չէր քն նարկ վում, չէր դառ նում բա նա վե ճի թե մա, և ե րբ ի նչ-որ մե կը 
փոր ձում էր սա սա նել այդ հա մա կար գը, դա դառ նում էր զար ման քի և վր դով մուն քի 
աղ բյուր, ո րին սո վո րա բար հետ ևում էր հաս տատ ված հա մա կար գին մար տահ րա վեր 
նե տած խմ բի նկատ մամբ ագ րե սի ան11։ 1908 թվա կա նից հե տո հա րա բե րու թյուն նե րը 
հայե րի և թուր քե րի միջև պաշ տո նա պես փո փոխ վում են սահ մա նադ րու թյամբ, 
սա կայն ա մե նօ րյա կյան քում այս փո փո խու թյուն ներն ըն դա մե նն ա վե լաց նում էին 
ա ռանց այդ էլ բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում գո յու թյուն ու նե ցող լար վա ծու-
թյու նը։ 

գ. Հայե րը որ պես պո տեն ցի ալ զո հեր (ան պատ ժե լի ու թյուն և կո տո րած նե րի 
ա վանդույթ) 
Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ քա ղա քա կան խն դիր նե րը բռ նու թյամբ, ը նդ հուպ 
մինչև կո տո րած նե րի մի ջո ցով լու ծե լու ա վան դույթ։ Այս մե թոդ ներն օգ տա գործ վե-
ցին հույ նե րի, սեր բե րի, բուլ ղար նե րի, ա սո րի նե րի և հայե րի12, ի նչ պես նաև կայս-
րու թյան այլ փոք րա մաս նու թյուն նե րի պա րա գա յում։ Ե րիտ թուր քե րը շա րու նա կե-
ցին այս քա ղա քա կա նու թյու նը։

 Հայ կա կան կո տո րած նե րի ա վան դույթն ու ղեկց վում էր ան պատ ժե լի ու թյամբ։ 
Նրանց կազ մա կեր պիչ նե րը և ի րա կա նաց նող նե րը միշտ մնում է ին ան պա տիժ։ 
Ա վե լին, նրան ցից շա տե րը ներգ րավ վում է ին սպա նու թյուն նե րի հա ջորդ շր ջա նի։ 
Ու շագ րավ է Ա դա նայի՝ 1909 թ. կո տո րած նե րին մաս նա կից 42 թուր քի դեմ ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քի13 նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը։ Թեև նրանք կո տո րած նե րի 

10 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Göçek Fatma Müge, “Reading Genocide: Turkish Historiography on 1915,” 
in A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Ronald 
Grigor Suny, Fatma Müge Göçek, Norman M. Naimark, Oxford: Oxford University Press, USA, 2011, pp. 
58-60: Շատ փաս տաթղ թեր կա րե լի է գտ նել հետ ևյալ աղ բյու րում՝ Correspondence Relating to the 
Asiatic Provinces of Turkey, 1892-93. Turkey, No. 3 (1896), London, 1896; Геноцид армян в Османской 
империи: сборник документов и материалов, (Сост.: М. Г. Нерсисян, Р.Г. Саакян). 2-е изд.,  Под 
ред. Нерсисян М.Г., Ереван: изд. “Айастан”, 1982։ 
11 Տե՛ս Adalian  R., Remembering and Understanding the Armenian Genocide, Yerevan: Armenian 
Genocide Museum-Institute, 2008, էջ10։
12 Տե՛ս մաս նա վո րա պես The Massacres of Chios Described in Contemporary Diplomatic Reports, ed. by 
Argenti Philip P., London: John Lane the Bodley Head Ltd, 1932; Morison W. A., The Revolt of the Serbs 
against the Turks, 1804-1813: Translation from the Serbian National Ballads of the Period, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012’ Reid James J., “Batak 1876: A Massacre and Its Significance,” Journal 
of Genocide Research 2, no. 3 (2000), pp. 375-409; Khosroeva Anahit, “Assyrian Genocide in the 
Ottoman Empire and Adjacent Territories,” in The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies, 
ed. by Richard Hovannisian, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2007, pp. 267-274:
13 Տե՛ս Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide: A Complete History, London and New York: 
I.B.Tauris, 2011, էջ 111։



Ցեղասպանագիտական հանդես 3 (1-2), 201546

հիմ նա կան պա տաս խա նա տու նե րը չէ ին, այլ ե րկ րոր դա կան մաս նա կից ներ, թուր-
քա կան հան րային կար ծի քը դա տավ ճի ռը թշ նա ման քով ըն դու նեց, քա նի որ այն 
ան նա խա դեպ է ր։ Ի նչ պես նշում է ցե ղաս պա նա գետ Վ.Դադ րյա նը, ան պատ ժե լի-
ու թյու նը և պատ ժի ան հնա րի նու թյու նը դառ նում են հիմ նա կան գոր ծոն ներ, ո րոնք 
բե րում են ան պաշտ պա նու թյան և «ս տեղ ծում են բո լոր պայ ման նե րը վտան գա վոր 
խո ցե լի ու թյան հա մար, ի նչն իր հեր թին խրա խու սում էր հա վա նա կան ոճ րա գործ-
նե րին»14։

 Սո ցի ա լա կան քա րոզ չու թյուն
 Նույ նիսկ գո յու թյուն ու նե ցող «մ շա կու թային ար մատ նե րի» պայ ման նե րում ցե ղաս-
պա նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ձևա վո րու մը նպա տա կաուղղ ված պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ար դյունք է ր։  Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը մարդ կանց ուղ-
ղոր դե լու ման րակր կիտ մշակ ված և ի րա գործ ված մի նա խա գիծ է ր։ Օս մա նյան 
կա ռա վա րիչ նե րի կող մից ի րա կա նաց ված հան րային քա րոզ չու թյան ար դյուն քում 
ստեղծվեց հայե րի` որ պես « ներ քին թշ նա մի նե րի» կեր պա րը։

Բ նակ չու թյան համախմբման հա մար նա խա ձեռ նված « ներ քին թշ նա մի նե րի» 
փնտր տու քի հայտ նի գոր ծըն թա ցն ուժգ նա նում է կայս րու թյուն նե րի ան կման շր ջա-
նում15։ 1908 թ. հե ղաշր ջու մից հե տո ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցու թյու նը չկա րո ղա-
ցավ կան խել Օս մա նյան կայս րու թյան շա րու նա կա կան թու լա ցու մը։ Բալ կա նյան 
և Տրի պո լի տա նա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում տա րած քային կո րուստ նե րն 
ուժգնացրեցին հի աս թա փու թյան մթ նո լոր տը։ Ա նհ րա ժեշտ էր թի րախ, ո րի վրա 
կուղղ վեր այդ դժ գո հու թյան և հի աս թա փու թյան զգա ցու մը։ Քրիս տո նյա նե րը ներ-
կա յաց վե ցին ի բրև այդ անհաջողությունների հիմ նա կան մե ղա վոր ներ։ Հա սա րա-
կու թյան մեջ ան գրա գի տու թյան չա փա զանց բարձր մա կար դա կը և քրիս տո նյա նե րի 
նկատ մամբ գո յու թյուն ու նե ցող կաս կա ծամ տու թյու նն այս քա ղա քա կա նու թյու նն 
ար դյու նա վետ դարձ րին։

1909 թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րը, սա կայն, 1914 թ. հայ կա կան բա րե նո րո գում-
նե րի ծրագ րի հռ չակ ման հետ մի ա սին, մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մարտն ըն կած 
տա րի նե րը հայե րի նկատ մամբ խո ր թշ նա ման քի մի ջա վայ րը դարձ րին ա ռա վել 
ը նդ գծ ված ու ա վե լի տե սա նե լի: Հա կա հայ կա կան քա րոզ չու թյու նը տա րած վում էր 
ե րիտ թուր քա կան տե ղա կան ա կումբ նե րի և մզ կիթ նե րի ցան ցի մի ջո ցով։ Հայե րի 
բնաջն ջու մը սկ սեց ըն կալ վել ի բրև մի ակ լու ծում: 

ա. Հայերն ի բրև հարս տա հա րիչ ներ 
XIX դարի օս մա նյան ա ռևտ րի ա ճի պայ ման նե րում կայս րու թյու նում զար գա ցում 
ապ րեց քրիս տո նյա նե րի ձեռ նար կա տի րա կան մի ջին խա վը: Որ պես ար դյունք այն 

14 Dadrian Vahakn N., "The Agency of "Triggering Mechanisms" as a Factor in the Organization of 
the Genocide against the Armenians of Kayseri District,” Genocide Studies and Prevention, vol. 1, no. 2, 
2006,  p. 115.
15 Տե՛ս, օ րի նակ՝ Akçam Taner, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian 
Genocide, London: Zed Books, 2004, pp. 39–58.
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ա վե լաց րեց իր հարս տու թյու նը և ա վե լի ի նք նավս տահ դար ձավ` հիմ նե լով նաև 
հա մայն քային հաս տա տու թյուն նե րի ամ բողջ ցանց՝ դպ րոց ներ, սր ճա րան ներ, 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, մար զա կան ա կումբ ներ և այլն: Քրիս տո-
նե ա կան հա մայնք նե րի հարս տու թյան և տն տե սա կան կար գա վի ճա կի տե սա նե լի 
վե րել քը դար ձավ մահ մե դա կան նե րի շր ջա նում բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի ա ճի 
պատճառ16:

Ն ման պայ ման նե րում թուր քա կան վեր նա խա վը հա ճա խա կի ը նդ գծում էր հայ 
բնակ չու թյան զգա լի տն տե սա կան կշի ռը: Լի նե լով ճնշ ված փոք րա մաս նու թյուն 
ու դուրս մնա լով օս մա նյան ռազ մա կան և մե ծա պես քա ղա քա կան ծա ռա յու թյու-
նից (ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ ար վում է ին թարգ մա նիչ նե րի հա մար)՝ հայե րն ու նե ին 
մեծ ազ դե ցու թյուն օս մա նյան տն տե սու թյան ո րոշ հատ ված նե րում՝ ֆի նանս նե րի, 
ա ռևտ րի, ի սկ ա վե լի ուշ նաև ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղե րում։ Մեկ այլ պատ ճառ 
էլ ֆի նան սա կան հար ցե րում իս լա մում գո յու թյուն ու նե ցող ո րոշ սահ մա նա փա կում-
ներն է ին, ին չը թույլ էր տա լիս ոչ մու սուլ ման նե րին ու ժեղ դիր քեր զբա ղեց նել բան-
կային ո լոր տում: 

Ոչմու սուլ մա նա կան կա պի տա լը գե րիշ խող դիրք ու ներ կայս րու թյան տն տե սա-
կան կյան քում: Հույ նե րին էր պատ կա նում ար տադ րա կան և ար հես տա գոր ծա կան 
ո լորտ նե րի բիզ նե սի գրե թե 50%-ը: Նրանք վե րահսկ ում է ին բո լոր ներ պե տա կան   
 ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ա վե լի քան 40%-ը: Հա ջոր դը հայ գոր ծա րար նե րը՝ 
ա ռևտ րա կան նե րը և ֆի նան սիստ ներն է ին, ո րոնք վե րահս կում է ին ար տադ րու-
թյան և ա ռևտ րի մոտ 25%-ը: Նրանց հա ջոր դում է ին հրե ա նե րն ու լևան տա ցի նե րը17: 

Հայե րի կշի ռը զգա լի էր նաև գյու ղատն տե սու թյան և ար հեստ նե րի մեջ: Հայե-
րի տն տե սա կան հա ջո ղու թյուն նե րը նրանց դարձ րին նա խան ձի և թշ նա ման քի 
առարկա, նրանք սկ սե ցին ըն կալ վել ի բրև տն տե սա կան պոր տա բույծ ներ, ով քեր 
հափշ տա կում են օս մա նյան հո ղն ու հարս տու թյու նը: Ստեղծ վել էր հայե րի` որ պես 
մու սուլ ման նե րին շա հա գոր ծող նե րի քա րոզ չա կան կերպար:

բ. Հայե րը որ պես մր ցա կից ներ
1908 թ. սահ մա նադ րու թյան վե րա գոր ծար կու մից հե տո հայե րը տն տե սա կան 
սպառ նա լի քի հետ մեկ տեղ սկ սե ցին ըն կալ վել որ պես մր ցա կից ներ քա ղա քա կան 
և մշա կու թային ո լորտ նե րում: Թան զի մա թի բա րե փո խում նե րից և հատ կա պես 
1878 թ. Հայ կա կան հար ցի` մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան օ րա կար գում հայտն-
վե լուց հե տո հայե րը հետզ հե տեքա ղա քա կա նա պես ա վե լի ակ տիվ է ին դառ նում: 
Նրանց շփում նե րը եվ րո պա կան գա ղա փար նե րին ու շար ժում նե րին, հիմ նա կա-
նում եվ րո պա կան և ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի կող մից հիմ նադր ված դպ րոց նե րի 
և եվ րո պա կան մայ րա քա ղաք ներ այ ցե լու թյուն նե րի մի ջո ցով, ներշն չե ցին նրանց 
ե ռան դով ու այն հնա րա վո րու թյուն նե րով, որ տա լիս է ին XIX-րդ դա րի զար գա ցում-

16 Տե՛ս Zürcher Erik J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to 
Atatürk’s Turkey, London, I. B. Tauris, 2010, p. 68.
17 Տե՛ս Инджикян Оганес, Буржуазия Османской империи, Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1977։ 
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նե րը18: Հայե րը կու սակ ցու թյուն ներ հիմ նադ րե ցին և սկ սե ցին պա հան ջել ա վե լի մեծ 
ի նք նա վա րու թյուն և քա ղա քա կան ի րա վունք ներ կայս րու թյան շր ջա նակ նե րում։ 

1908 թվա կա նին ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նը և սահ մա նադ րու թյան 
վե րա հաս տա տու մը հայ բնակ չու թյունն ըն կա լեց որ պես գոր ծիք Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում սե փա կան ժո ղովր դի սո ցի ա լա կան պայ ման նե րը թեթ ևաց նե լու և ի րենց 
ի րա վունք ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րն ը նդ լայ նե լու հա մար19: Նրանք չա փա զանց 
ոգ ևոր ված է ին սահ մա նադ րու թյամբ տր վող հնա րա վո րու թյուն նե րով, այն դեպ-
քում, ե րբ մու սուլ ման ներն ա կն կալ վող բա րե փո խում նե րը հա մարում է ին ա նըն-
դու նե լի, հատ կա պես ե րբ այն փոր ձում էր բարձ րաց նել քրիս տո նյա նե րի սո ցի ա-
լա կան կար գա վի ճա կը: Ար դյունքն ըն դա մե նը թուր քա կան բնակ չու թյան նա խանձն 
ու խո ր ա տե լու թյունն էր: Այս պես, 1909 թ. հուն վա րի 19-ի մի զե կույ ցում Է րզ րու մում 
Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տո սը Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես պան Զի նով ևին 
հա ղոր դում է հետ ևյա լը. «Հռ չակ ված ա զա տու թյուն նե րով հայե րի հրա պուր վելն 
ա վե լի ու ա վե լի է գրգ ռում մու սուլ ման նե րի ա տե լու թյու նը նրանց դեմ: Նույ նիսկ 
ա ռա վել ա ռա ջա դեմ ե րիտ թուր քե րի մեջ, ո րոնք դեռ վեր ջերս այն պես բա ցա հայ-
տո րեն ի րենց ե րախ տա գի տու թյունն է ին հայտ նում հայե րին՝ Թուր քի ա յում ա զա-
տագ րա կան շարժ ման նա խա ձեռ նող ներ լի նե լու հա մար։ Ա նվս տա հու թյու նը հայե-
րի նկատ մամբ ա ճում է ոչ թե օ րե ցօր, այլ՝ ժա մե ժամ»20։ 

Ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցու թյու նը գաղտ նի հս կո ղու թյուն էր հաս տա տել հայ-
կա կան ակ տի վիստ նե րի նկատմամբ և հրա մայեց իր գոր ծա կալ նե րին օգ տա գոր ծել 
խիստ մի ջոց ներ, ե թե ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա21։

Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ղե կա վար նե րից մե կը՝ Ստե փա նոս Սա պահ-Գու լ-
յանը, իր հու շե րում ան դրա դառ նում է Մարզ վա նի քա ղա քա պե տի ը նտ րու թյուն նե-
րին, ո րոնք տե ղի ու նե ցան ար դեն սահ մա նադ րու թյան վե րա կանգ նու մից հե տո: 
Հայե րի թեկ նա ծուն հաղ թեց, բայց նրա հաղ թա նա կը վի ճարկ վեց։ Թեև հե տաքն-
նու թյու նից հե տո ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը հաս տատ վե ցին, Սե բաս տի այի 
վա լին ան վա վեր ճա նա չեց դրանք: Վա լին այս մա սին ցու ցում ներ էր ստա ցել ե րիտ-
թուր քա կան կու սակ ցու թյան Կենտ րո նա կան կո մի տե ից: Պատ ճա ռը հայ տա րար վել 
էր, որ նման պաշ տոն նե րը չպետք է դեռևս տր վեն հայե րին, քա նի որ մահ մե դա կան 
բնակ չու թյա նը  այդ արդյունքը կա րող է գրգռել22։

 Հայե րի մր ցու նա կու թյու նը կան խե լու ձգ տու մը տե սա նե լի էր յու րա քան չյուր ո լոր-
տում։ Խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր Վա հան Փա փա զյանն իր հու շե րում գրում 

18 Տե՛ս Weitz Eric D., A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2003, էջ 3։
19 1876 թ. սահ մա նադ րու թյու նը (Kanûn-u Esâsî) վե րա գոր ծարկ վեց 1908 թ.։ Դա Օս մա նյան կայս-
րու թյան ա ռա ջին սահ մա նադ րու թյունն էր և գոր ծեց եր կու տա րի՝ 1876-1878։ 
20 АВПРИ Архив внешней политики Российской империи, Посольство в Константинополе, д. 
2677, с. 17, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում. փաս տաթղ թե րի և նյու-
թե րի ժո ղո վա ծու, խմ բագ րու թյամբ Մ. Գ Ներ սի սյա նի, կազ մող ներ՝ Մ. Գ. Ներ սի սյան, Ռ. Գ. Սա-
հա կյան, Եր ևան, « Հա յաս տան», 1991, էջ 230։
21 Նույն տե ղում։
22 Տե՛ս Kévorkian R., The Armenian Genocide…, էջ 127։
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է ե րիտ թուր քա կան բո լոր տա րա ծաշր ջա նային ա կումբ նե րին 1911թ. հոկ տեմ բե-
րին ու ղարկ ված գաղտ նի շր ջա բե րա կան նե րի մա սին, ո րոնք պա հան ջում են բո լոր 
մի ջոց նե րով սահ մա նա փա կել հայ կա կան ա ռա ջըն թացն ազ գային, կր թա կան և 
տն տե սա կան ո լորտ նե րում և ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա հել քա ղա քա կան կու-
սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը և կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում նե րը23։ 

Նույ նիսկ Օս մա նյան կայս րու թյան սպոր տի և ֆի զի կա կան կր թու թյան ո լոր տում, 
փոր ձեր են ար վում սահ մա նա փա կելու հայե րի մր ցու նա կու թյու նը: Ե րիտ թուր քե րի 
կող մից ստեղծ վել է ին սպոր տային ա կումբ ներ̀  փոք րա մաս նու թյուն նե րի ա կումբ նե-
րում ար ձա նագր ված հա ջո ղու թյուն նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար24:

գ. Հայե րը որ պես ռու սա կան/արևմ տյան գոր ծա կալ ներ կամ ի բրև դա վա ճան ներ
1877-78 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մից և 1878 թ. Բեռ լի նի կոնգ րե սից հե տո 
թուր քե րը սկ սե ցին մե ղադ րել հայե րին ռուս նե րի գոր ծա կալ ներ և Ա րև մուտ քի 
վս տահ ված ան ձինք լի նե լու մեջ, քա նի որ Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 61-րդ հոդ վա ծը 
պար տադ րում էր վար չա կան բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նել օս մա նյան կա ռա-
վար ման ներ քո գտն վող հայ կա կան մար զե րում, մեծ տե րու թյուն նե րի վե րահս-
կո ղու թյան ներ քո։ Մեծ տե րու թյուն նե րը փոր ձե ցին օգ տա գոր ծել այս դրույ թը, 
ի նչ պես նաև Հայ կա կան հարցն ը նդ հան րա պես Օս մա նյան կայս րու թյան նկատ-
մամբ ճն շում գոր ծադ րե լու հա մար: Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը վա խե նում է ին, 
որ ի րենց իշ խա նու թյու նը հայտն վել է վտան գի տակ հայե րի են թադ րյալ դա վա-
ճա նու թյան պատ ճա ռով: Այս մտ քերն ա վե լի է ին ու ժե ղա նում 1914 թ. Մեծ տե րու-
թյուն նե րի և հատ կա պես հայ կա կան վի լայեթ նե րում Ռու սաս տա նի նա խա ձեռ նած 
բա րե փո խում նե րի ծրագ րի մեկ նար կից հե տո։ Այս յու րա տե սակ վա խը դար ձել էր 
ծայ րա հեղ վտան գա վոր Առաջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկս վե լուց հե տո 
և ակ տի վա նում էր հե տա գա յու րա քան չյուր թուր քա կան ռազ մա կան ձա խող ման 
հետ ևան քով (հատ կա պես  1915 թ. հուն վա րին, ե րբ Էն վե րը Սա րի ղա մի շում կրած 
ա մոթա լի պար տու թյու նից հե տո հայե րին մե ղադ րեց ռուս նե րի հետ ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ):

« Հայ կա կան դա վա ճա նու թյան» թեզն ակ տի վո րեն օգ տա գործ վեց լրատ վա մի-
ջոց նե րի կող մից տար վող քա րո զար շա վի ժա մա նակ։ Հոդ ված նե րը պի տա կա վո-
րում է ին հայե րին ի բրև ռուս նե րի « հան ցա կից նե րի» և մե ղադ րում նրանց Կով կա-
սում մահ մե դա կան բնակ չու թյան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ, 
ի նչ պես նաև 1877-78 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում Բալ կան նե-
րում ի բր թե ի րա կա նաց րած վայ րա գու թյուն նե րի մեջ։ Այս « ներ քին թշ նա մու» և 
« հայ կա կան դա վա ճա նու թյան» կարծ րա տիպն օգ տա գործ վում էր հա սա րակ բնակ-

23 Տե՛ս Վ. Փա փա զյան, նշվ. ա շխ., II, էջ 161։
24 «Ալ թայ» մար զա կան ա կում բը ստեղծ վեց 1914 թ. հուն վա րի 16-ին ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցու-
թյան ան դամ նե րը և Նա զը մը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը 
1916 թ. գլ խա վո րում էր մեկ այլ մար զա կան ա կումբ՝ « Ֆե ներ բախ չեն», տե՛ս Դե մո յան Հայկ, Հայ-
կա կան սպոր տը և մարմ նակր թու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում, Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ, 2009։
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չու թյա նը հայե րի մարմ նա վո րած սպառ նա լիք լի նե լը մա տու ցե լու և դրա նով բազ-
մու թյան հա վա քագ րու մը կո տո րած նե րին հեշ տաց նե լու հա մար, քա նի որ կա րիք 
կար « կան խե լու հայե րի կող մից նա խա տես վող դա վադ րու թյու նը, ո րով հայե րը 
նպա տակ է ին հե տապն դում մի ա նա լու Ռու սաս տա նի ի րենց եղ բայր նե րին և կո տո-
րե լու մու սուլ ման նե րին»25: Այս մի ջա վայ րում հայե րի կող մից կազ մա կերպ ված մի 
քա նի դի մադ րական գոր ծո ղու թյուն ներն օգ տա գործ վե ցին որ պես ան հա վա տար-
մու թյան ու հե ղա փո խու թյան նա խա պատ րաստ ման «ա պա ցույց ներ»: Ի րա կա նում, 
սա կայն, հայա կան բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան հա վա տար մու թյունն ա կն հայտ 
է ր26։

 Հայ կա կան հա մայն քի ղե կա վար նե րը, ի նչ պես քա ղա քա կան, այն պես էլ հոգևոր, 
փոր ձում է ին կան խել սադ րանք նե րը, ի նչ պես նաև խրա խու սում է ին հայ ե րի տա-
սարդ նե րին ի րա կա նաց նել ի րենց պարտքն օս մա նյան հայ րե նի քի նկատ մամբ: 
Հա զա րա վոր հայ զին վոր ներ ա րի ու թյուն ցու ցա բե րե ցին Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի ճա կատ նե րում օս մա նյան բա նա կի շար քե րում: Հայե րի մեծ մա սը մնացին 
օս մա նյան հայ րե նի քի չքա ղա քա կա նաց ված հայ րե նա սեր ներ: Այն տե ղե րում, 
որ տեղ հան դի պում էր հայե րի դի մադ րու թյու նը, դրանք տե ղայ նաց ված, հու սա հատ 
և կո տո րած նե րին ի պա տաս խան ի րա կա նաց ված ճի գերն է ին27:

Հ նա րա վոր հայ կա կան ա պս տամ բու թյուն նե րի վա խը և հայ կա կան ան հու սա-
լի ու թյան վե րա բե րյալ քա րոզ չու թյունն օգ տա կար էին նաև ե րիտ թուր քե րի հա կա-
հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ի րենց դաշ նա կից նե րի աչ քե րում հիմ նա վո րե լու 
հա մար: Դի մադ րու թյան և ռուս նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ը նդ գծու մը թույլ 
էր տա լիս փո խա կեր պել ան մեղ մարդ կանց կո տո րա ծը ռազ մա վա րա կան խնդ րի 
լուծ ման:

 Դա ժա նու թյան ռա ցի ո նա լա ցու մը
 Քա րոզ չու թյու նը և թշ նա մու կեր պա րի ստեղ ծու մը, ի հար կե, շատ կար ևոր և ան հրա-
ժեշտ քայլեր են ա տե լու թյուն սեր մա նե լու հա մար, բայց ոչ բա վա րար մարդ կանց 
ցե ղաս պան գոր ծո ղու թյուն նե րի մղե լու հա մար: Ցե ղաս պա նու թյան ճար տա րա-
պետ նե րը պետք է նրանց ու ժեղ, հա մո զիչ հիմ նա վո րում տրա մադ րեն ցե ղաս պա-
նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 Դա ժա նու թյան ռա ցի ո նա լաց ման ժա մա նակ ղե կա վար նե րը հան դես են գա լիս 
որ պես հմուտ հո գե բան ներ, ով քեր մա նի պու լաց նում են մարդ կանց` օգ տա գոր ծե-
լով հնարք ներ նրանց կր քե րի և սպա նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նն ա րթ նաց նե-

25 Տե՛ս Kévorkian R., The Armenian Genocide…, էջ 303։
26 Տե՛ս, օ րի նակ՝ վկա յու թյուն ներ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում Օս մա նյան կայս րու թյան դաշ նա-
կից Գեր մա նի այի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նից (Gust Wolfgang (Ed.),The Armenian 
Genocide: Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-1916, New York: Berghahn Books, 
2013, էջ 56-59):
27 Տե՛ս Levene Mark, Genocide in the Age of the Nation State: Volume 1: The Meaning of Genocide, 
London: I. B. Tauris, 2008, p. 73; Trumpener Ulrich, Germany and the Ottoman Empire 1914–1918, 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968, էջ 202, 203։
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լու հա մար: Ի նչ պես գրում է ա մե րի կա ցի ու սում նա սի րող Վեյ ցը. «Ն րանք ցե ղաս-
պա նու թյու նը հա մա ժո ղովր դա կան, պո պու լյար մի ջո ցառ ման են վե րա ծում»28։ Այդ 
մա նի պու լյա տիվ հնարք նե րից է մեծ գոր ծո ղու թյան մաս լի նե լու, սե փա կան նշա նա-
կա լի ու թյան և պատ մա կան ի րա դար ձու թյան ներգ րավ վա ծու թյան զգա ցում նե րար-
կե լը: Միև նույն ժա մա նակ հնա րա վոր ան ձնա կան տն տե սա կան օ գուտ ներ ստա նա-
լու հնա րա վո րու թյու նը նույն պես խրա խու սում էր բնակ չու թյան մեծ զանգ ված նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը սպա նու թյան գոր ծըն թա ցին: 

ա. Ու տո պի ա կան « Մեծ» գա ղա փա րի օգ տա գոր ծու մը
 Դա ժա նու թյան հիմ նա վոր ման ձևե րից մեկն ու տո պիս տա կան գա ղա փա րի հռ չա-
կումն էր: Մարդ կանց մղում են զանգ վա ծային սպա նու թյուններին մաս նակ ցե լու՝ 
դրա դի մաց ա ռա ջար կե լով դառ նալ մեծ և կար ևոր գոր ծո ղու թյան, հա ճախ նույ-
նիսկ ու տո պիս տա կան նա խագ ծի մաս, ին չը նրանց կար ևո րու թյան և « պատ մա կան 
ի րա դար ձու թյան» մեջ ներգ րավ վա ծու թյան զգա ցում էր հաղորդում:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ նման գա ղա փար նե րից էր 
պան թուր քիզ մը: Զի յա Գյո քալ փի և Յու սուֆ Աք չու րայի ա ռա ջար կած գա ղա փա րա-
խո սու թյու նը կոչ էր ա նում ո չն չաց նել հայե րին և այդ մի ջո ցով ջն ջել խո չըն դո տը 
մեծ ռազ մա վա րու թյան ճա նա պար հից: Նպա տա կը Մեծ Թու րա նի կա ռու ցումն էր, 
մի գեր կայս րու թյան, ո րը պետք է մի ա վո րեր բո լոր թուր քե րին և թուր քա խոս ժո ղո-
վուրդ նե րին Ա նա տո լի այից մինչև Կենտ րո նա կան Ա սի ա29: 

Ըստ պան թուր քիզ մի30 գա ղա փա րա խոս նե րի՝ հայե րը հայ տա րար վե ցին «անհ-
նա զանդ տար րեր», խո չըն դոտ մի աս նա կան թուր քա կան պե տու թյան կա ռուց ման 
ծրագ րե րի հա մար, քա նի որ հայե րի հայ րե նի քը կի սում էր եր ևա կա յա կան պան-
թու րա նա կան պե տու թյու նը՝ Փոքր Ա սի այի և Մի ջին Ար ևել քի թուր քա խոս ժո ղո-
վուրդ նե րին Կով կա սում և Կենտ րո նա կան Ա սի ա յում ապ րող ազ գա կից նե րից: 
Սկզբ նա կան շր ջա նում հայ կա կան տա րած քի թուր քա կա նա ցու մը պետք է ի րա կա-
նաց վեր մշա կու թային և լեզ վա կան « թուր քաց ման» մի ջո ցով31: Սա կայն այս փոր-
ձե րի տա պա լու մից հե տո խնդ րի լուծ ման մի ջոց ը նտր վեց ֆի զի կա կան ո չն չա ցու մը: 
Այս պի սով, մեծ նա խագ ծի ի րա կա նաց ման հա մար հայե րը դա տա պարտ վե ցին ո չն-
չաց ման: Պա տե րազմն ըն դա մե նը ստեղ ծեց հնա րա վո րու թյուն ներ և դրա հա մար 
մի ջոց ներ ու հնարավորություններ ըն ձե ռեց:

բ. « Հայ րե նի քի փր կու թյան»  գա ղա փա րի շա հար կու մը

28 Weitz Eric D., A Century of Genocide…, p. 6.
29 Տե՛ս Naimark Norman M., Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, Cambridge: 
Harvard University Press, 2002, էջ 25–28։
30 Պան թուր քիզ մի մա սին տե՛ս օ րի նակ Landau Jacob, Pan-Turkism: From Irredentism To Coope-
ration, Indiana University Press, 1995, Еремеев Д. Е. Этногенез турок, М., 1971; На де ин-Ра ев-
ский, В.А. Пантюркизм: миф или реальность: исследование идеологии и политики современного 
пантюркизма, М.: Изд-во РАН, 1995:
31 Տե՛ս Dadrian Vahakn N., Warrant for Genocide: The Key Elements of the Turko-Armenian Conflict. 
Second Edition, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1999, էջ 97,98։
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 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի հե ղի նակ ները շա հար կում է ին նաև օս մա ն ցի-
նե րի հայ րե նա սի րական զգա ցում նե րը: Նրանք հայ տա րա րում է ին, որ հայ րե նի քը 
վտան գի մեջ է, և յու րա քան չյուր իս կա կան մու սուլ մա նի պարտքն է մաս նակ ցել 
« Հայ րե նի քի փր կու թյան» գոր ծին: Դա նշա նա կում էր « մաք րել» եր կի րն օ տար, 
թշ նա մի տար րե րից՝ հայե րից, հույ նե րից և ա սո րի նե րից:

 Սա ժո ղո վուրդ նե րի միջև զրո յա կան գու մա րով խա ղի (ա նգլ.̀  zero sum game) 
սկզ բունք նե րի վրա հիմն ված յու րա տե սակ մի սո ցի ալ-դար վի նիս տա կան տե սու-
թյուն էր, ո րի հա մա ձայն պե տու թյան և ազ գի գո յատ ևումն ի բր պա հան ջում է Ա րև-
մ տյան Հա յաս տա նի ա վե լի մի ա տար րա ցում32:

 Հայե րի ժո ղովր դագ րա կան կշի ռը նվա զեց նե լու փոր ձե րը՝ օս մա նյան կա ռա-
վա րիչ նե րի կող մից մար դա հա մար նե րի մշտական կեղ ծում նե րը, պար բե րա կան 
կո տո րած նե րը, հայ կա կան բնա կա վայ րե րում Կով կա սից և Բալ կան նե րից ե կող 
մու հա ջիր նե րի բնա կե ցու մը, ի նչ պես նաև բռ նի թուր քա ցու մը նույն նպա տակն է ին 
հե տապն դում: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի և Փոքր Ա սի այի (թուր քա կան տեր մի նա բա նու թյամբ՝ 
Ա նա տո լի այի) փո խա կեր պու մը « Թուր քա կան հայ րե նի քի» ուժգ նա նում էր այն հան-
գա ման քով, որ ե րիտ թուր քա կան ա ռաջ նորդ նե րից, ի նչ պես նաև Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ան մի ջա կան կազ մա կեր պիչ նե րից շա տերն ազ գու թյամբ թուր քեր չէ ին: 
Հայ ու սում նա սի րող Ար սեն Ա վա գյա նը շեշ տադ րում է « Թեշ քի լաթ Մահ սու սե»-ի 
ա ռաջ նորդ նե րի չեր քե զա կան ար մատ նե րը33: Ա վե լին, ե րիտ թուր քա կան ա ռաջ-
նորդ նե րից շա տե րը ներ գաղ թել է ին Բալ կան նե րից և գտն վում է ին նոր հայ րե նի քի 
փնտր տու քի վի ճա կում: Նրանք ը նտ րե ցին Ա նա տո լի ան34։ Ի սկ Բալ կան նե րում և 
Կով կա սում քրիս տո նյա նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նրանց դա ռը փոր ձը 
հայե րի նկատ մամբ ա տե լու թյուն էր ձևա վո րում: Բալ կան նե րի օ րի նա կով Ար ևե լյան 
Ա նա տո լի ան (այ սինքն` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը) կորց նե լու վա խը թե լադ րում էր 
հայե րից և այլ օ տա րազ գի տար րե րից տա րած քը մաք րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

Եվ այս ա մե նը քո ղարկ վում էր « Հայ րե նի քի փր կու թյան» կար գա խո սով: Պա տա-
հա կան չէ, որ հե տա գա յում հենց այս բա ռերն է ին օգ տա գոր ծում ոճ րա գործ-
նե րը՝ ի րենց հան ցա գոր ծու թյունն ար դա րաց նե լու հա մար: Այս պես, Դի ար բե քի րի 
ոճրագործ նա հան գա պետ Մեհ մեդ Ռե շիդն իր հու շե րում ար դա րաց նում էր հայե-
րի տե ղա հա նու թյան ո րո շու մը՝ փոր ձե լով ժխ տել իր դեմ ա ռա ջադր վող մե ղադ-

32 Տե՛ս Suny Ronald Grigor, “Writing Genocide: The Fate of the Ottoman Armenians,” in A Question of 
Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Ronald Grigor Suny, Fatma 
Müge Göçek, Norman M. Naimark, Oxford: Oxford University Press, USA, 2011, էջ 34, 35։ 
33 Հա տուկ կազ մա կեր պու թյունն իր գո յու թյան ըն թաց քում ու նե ցել է ե րեք ղե կա վար, և նրանք 
բո լո րն ազ գու թյամբ չեր քեզ ներ է ին՝ Սու լեյ ման Աս քե րին (ս տեղծ ման պա հից մինչև 1915թ. ապ րի-
լի 14-ը), Ա լի Բա շամ փան (1915, մայի սի 24-ից – 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ը), Հյու սա մե թին Էր թուր քը 
(1918 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ը) տե՛ս Авакян Арсен, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения 
решений, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 2013:
34 Ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո Ա նա տո լի այի նկատ մամբ ա ճող հե տաքրք րու-
թյան մա սին տե՛ս Zürcher Erik J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman 
Empire to Atatürk’s Turkey, London and New York: I. B. Tauris, 2010, p. 120-121:
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րանք նե րը՝ բա ցատ րե լով իր գոր ծո ղու թյուն նե րը « Հայ րե նի քին մա տուց վող ծա ռա-
յությամբ»35:

գ. Տն տե սա կան օ գուտ ներ
 Պատ մա բան Ա դամ Ջոն սը ցե ղաս պա նու թյուն ի րա կա նաց նո ղին խրա խու սող 
է ա կան հո գե բա նա կան տարր է նշում «ա գա հու թյու նը»36: Հայ կա կան ու նեց ված քին 
տի րա նա լու ձգ տու մը և ցե ղաս պա նու թյանն ու ղեկ ցող հս կա յա կան չա փե րի հասնող 
կո ղո պու տը դառ նում է ին հայ կա կան բնակ չու թյան ո չն չաց ման ռա ցի ո նա լաց ման 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կը: Հայ կա կան ու նեց ված քը, գույ քը, ապ րանք նե րը 
և նյու թա կան այլ հարս տու թյուն նե րն ա ռգ րավ վե ցին ու վե րա բաշխ վե ցին կայս րու-
թյան մու սուլ ման բնակ չու թյան միջև: 

Ի հար կե, կո ղո պու տի հիմ նա կան բա ղադ րի չը հենց հարս տա նա լու հնա րա վո րու-
թյունն էր, սա կայն ցե ղաս պա նու թյան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րը փոր ձում է ին 
« Մեծ գա ղա փար» ներդ նել նույ նիսկ այս թա լա նի մեջ: Պան թուր քիզ մի գա ղա փա-
րա խոս ներ Գյո քալ փի և Աք չու րայի կող մից զար գաց վեց «ազ գային» (թուր քա կան) 
տն տե սու թյան ստեղծ ման գա ղա փա րը: Աք չու րան հա վա տում էր, որ «…ե թե թուր-
քե րը ձա խող վեն բուր ժուա կան դա սի ստեղծ ման մեջ […], մի այն գյու ղա ցի նե րից և 
պաշ տո նյա նե րից կազմ ված թուր քա կան հա սա րա կու թյան գո յատև ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րը շատ փոքր են»37:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած թուր քա կան բուր ժուա զի ան 
իր մեկ նար կային կա պի տա լը կու տա կեց հենց հայ կա կան ու նեց ված քի ուղ ղա կի 
բռ նագ րավ ման մի ջո ցով:

1915 թ. մայի սին հրա պա րակ վեց « Վար չա կան ցու ցում ներ պա տե րազ մի և 
ար տա կարգ քա ղա քա կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով տե ղա հան վող հայե րի լքյալ 
գույ քի վե րա բե րյալ» դեկ րե տը, ո րը թույլ էր տա լիս թուր քա կան պաշ տո նյա նե րին 
տի րա նալ հայե րի ու նեց ված քին38: Նրանք զավթե ցին ա մե նա հա րուստ հայ կա կան 
տնե րը: Հա սա րակ մու սուլ ման բնակ չու թյու նը նույն պես ձեռք բե րեց նոր կա րո ղու-
թյուն ներ ՝ թա լա նե լով ի րենց հայ հար ևան նե րի տնե րը և շար ժա կան գույ քը39:

35 Տե՛ս Dr. Reşid’in Bey’in Hatıraları. “Sürgünden İhtihara”, Yayına Hazırlayan Ahmet 
Mehmetefendioğlu, İstanbul, ARBA, 1993. s. 43-70: Մեջ բեր վում է ը ստ` Арсен Авакян, Геноцид 
армян: механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 
2013։
36 Մյուս բաղադրիչներն են նարցիսիզմը, վախը և ստորացումը: Տե՛ս  Jones Adam, Genocide: A 
Comprehensive Introduction, London: Routledge, 2010, p. 262.
37 Türk Yurdu, no. 140, Aug. 12, 1333/Aug. 25, 1916, 2521ff: Մեջ բեր վում է ը ստ` Libaridian Gerard 
J., “What was Revolutionary about Armenian Revolutionist Parties in the Ottoman Empire?,” in A 
Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Ronald Grigor 
Suny, Fatma Müge Göçek, Norman M. Naimark, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 124.
38 Kouymjian Dickran, Confiscation of Armenian Property and the Destruction of Armenian Historical 
Monuments as a Manifestation of the Genocidal Process,  Cf http://armenianstudies.csufresno.edu/
faculty/kouymjian/articles/confiscation.htm#foot_out_01.
39 Ման րա մասն տե՛ս Üngör Uğur Ümit, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of 
Armenian Property, London: Continuum, 2011։
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Ա պա մարդ կայ նա ցու մը և դա ժա նու թյան կա ռու ցու մը։ Հեշ տաց նե լով 
սպանու թյան գոր ծըն թա ցը։

 Դա րա վոր կարծ րա տի պերն ու ղեկց ում են զո հե րի ա պա մարդ կայ նաց ման գոր-
ծըն թա ցը։ Պրոֆ. Գրե գո րի Սթեն թո նը նկա րագ րել է «ա պա մարդ կայ նաց ման» գոր-
ծըն թա ցը որ պես ցե ղաս պա նու թյան փու լե րից մե կը: « Մեկ խում բը հեր քում է մյուս 
խմ բի մարդ կային հատ կա նիշ նե րը։ Այդ խմ բի ան դամ նե րը հա վա սա րեց վում են 
կեն դա նի նե րի, վնա սա տու նե րի, մի ջատ նե րի և հի վան դու թյուն նե րի։ Ա պա մարդ-
կայ նա ցու մը հաղ թա հա րում է մարդ կային բնա կա նոն զզ վանքն ը նդ դեմ սպա-
նության»40: 

Ա պա մարդ կայ նա ցու մից հե տո զո հերն այլևս չէ ին ըն կալ վում որ պես մարդ կային 
է ակ ներ։ Մոր գեն թաուն նշում էր, որ տա րած ված եզրը, որ կի րառ վում էր թուր քի 
կող մից քրիս տո նյա ի հաս ցե ին, « շունն» էր, և նրա գնա հատ մամբ սա ոչ մի այն հռե-
տո րա կան ան վա նում է ր։ Թուր քը փաս տո րեն քրիս տո նյա դրա ցի ժո ղովուրդ նե-
րին դի տար կում էր պա կաս ար ժա նի, քան իր ըն տա նի կեն դա նի նե րը41: Ռու սա կան 
ար քու նի խորհր դա կան Ալ. Լ ևից կին հա ղոր դում էր. «… մու սուլ ման նե րի ա տե լու-
թյու նը նրանց [ հայե րի] հան դեպ չի դա դա րում, և ա մեն ա ռի թով « գյա վուր» հայ հո-
յան քի հետ մեկ տեղ, այդ ա տե լու թյան դրս ևո րու մը, մա նա վանդ գյու ղե րում, եր ևում 
է այն խոս քե րում, որ «ս պի տակ թե սև շուն» - ի րենց հա մար մեկ է, այ սինքն՝ հույ-
նե րի թե հայե րի, միև նույն քրիս տո նյա ներն են»42: 

Ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րից մեկը ե րիտ թուրք բժիշկ, Դի ար բե քի րի 
նա հան գի վա լի Մեհ մեդ Ռե շի դը, հայ տա րա րում էր. « Հայ դա վա ճան նե րը գտել 
են ի րենց տե ղը հայ րե նի քի ծո ցում: Նրանք վտան գա վոր ման րէ ներ են»:43 Նման 
բժշկա կան եզ րույթ նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ որ պես հայ կա կան հա մայն քի հա մա-
տա րած ո չն չաց ման հիմ նա վո րում, չա փա զանց տա րած ված էր: Ախ տա հան ման 
և վի րա բու ժա կան ան դա մա հատ ման հայե ցա կար գը որ պես մի ջոց ներ հա սա րա-
կու թյա նը հի վան դու թյան բուժ ման հա մար օգտագործելն ա պա մարդ կայ նաց ման 
գործըն թա ցի տրա մա բա նա կան մասն է ր44։

* * * 
Այս պի սով, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
ըն թա նում է ին հա սա րա կա կան գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք թույլ տվե ցին Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ժա մա նակ զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյուն ա պա հո վել։ Ձևա վոր վում 
էր հայե րի, որ պես ներ քին թշ նա մի նե րի կեր պա րը, ին չը խրա խու սում էր օս մա ն-

40 Stanton Gregory, “The Eight Stages of Genocide,” 
     www.genocidewatch.org/aboutgenocide/8stagesofgenocide.html.
41 Տե՛ս Morgenthau H., Ambassador Morgenthau’s Story, էջ 276։
42 АВПРИ, Посольство в Константинополе, д. 3184, п. 146, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը 
Օսմանյան կայսրությունում, էջ 119։
43 Ը ստ Dadrian Vahakn N., “The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of Ottoman 
Armenians,” Holocaust and Genocide Studies, vol. 1, no. 2 (1986), p. 175.
44 Նույն տե ղում, էջ 177։ 
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յան կայս րու թյան շար քային մու սուլ ման բնակ չին ներգ րավ վել հայե րին բնաջն ջե-
լու գոր ծըն թա ց։ Հիմն վե լով հին նա խա պա շար ումների վրա՝ հայե րը ի բրև «ան հա-
վատ ներ», «ս տո րա դաս ներ» և «հ նա րա վոր զո հեր», տա րած վում է ին նաև նոր 
քա րոզ չա կան կեր պար ներ՝ հայե րը որ պես « հարս տա հա րող ներ», «մր ցա կից ներ» 
և օ տար նե րին՝ « ռուս նե րին և եվ րո պա ցի նե րին ա ջակ ցող ներ»։ Դրան գու մար վում 
էր սպա նու թյուն նե րի գոր ծըն թաց  ներգ րավ վե լը ի բրև մեծ գա ղա փա րի մաս և Հայ-
րե նի քի փր կու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն ներ կա յաց նե լը, ո րը, ու ղեկց վե լով հայե րի 
ա պա մարդ կայ նա ցու մով, ա վար տին է ր հասց նում ցե ղաս պա նա կան մի ջա վայ րի 
ձևա վո րու մը։

 ՆԱ խԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵ ԼՈվ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ Նը: ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՄԻ ջԱվԱՅ ՐԻ ՁԵ վԱ վՈ ՐՈՒ Մը օՍ ՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ 

(1908-1914ԹԹ.)
 ու րեն ա նու կյան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի նա խօ րե ին Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
տե ղի էր ու նե նում հայե րի, որ պես ներ քին թշ նա մի նե րի կեր պա րի ձևա վո րում, 
ին չը թույլ էր տա լիս հրահ րել մահ մե դա կան բնակ չու թյա նը մաս նակ ցե լու հայե րի 
բնաջնջ ման գոր ծըն թա ցին: Հին նա խա պա շա րում նե րին՝ հայե րը որ պես «ան հա-
վատ ներ», «ս տո րա դաս խավ» և «բռ նու թյան հա մար հնա րա վոր թի րախ», գու մար-
վե ցին նոր՝ հայերն ի բրև « շա հա գոր ծող ներ», « թուր քա կան բնակ չու թյան հա մար 
մր ցա կից ներ» և « ռուս նե րի ու եվ րո պա ցի նե րի դաշ նա կից ներ» քա րոզ չա կան 
պի տա կա վո րում ներ: Բա ցի այդ ա ռաջ քաշ վե ցին սպա նու թյունն ար դա րաց նե լու մի 
շարք հայե ցա կար գեր, ո րոն ցում կար ևոր տեղ էր զբա ղեց նում « Հայ րե նի քի փր կու-
թյան գա ղա փա րը»: Այն իր հեր թին ու ղեկց վում էր կայս րու թյան հայ  բնակ չու թյան 
ա պա մարդ կայ նաց ման քա ղա քա կա նու թյամբ: Բո լոր այդ գոր ծըն թաց նե րի մի ա-
հյու սու մը նպաս տա վոր մի ջա վայր ստեղ ծեց օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի 
ցե ղաս պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Բանալի բառեր՝ Հայոց ցեղասպանություն, զանգվածային մասնակցություն, 
ցե ղասպանական միջավայրի ստեղծում, սոցիալ-հոգեբանություն, քարոզչություն, 
թշնամու կերպարի ստեղծում։

 PreParinG To GenoCide. CreaTion oF GenoCidal enVironmenT  
in The oTToman emPire (1908-1914)

Suren Manukyan
summarY

On the eve of the First World War an image of Armenians as internal enemies was 
constructed, which allowed to incite the Muslim population of the Ottoman Empire and 
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involve them in the process of extermination of Armenians. Based on the old prejudices, 
such as Armenians as “infidels”, “subordinate” and “potential victims” new images 
such as “exploiters”, “competitors” and “Russian and European allies “ were introduced 
to the process of social-indoctrination. In addition, the concept of killing to “save the 
Homeland” was developed accompanied by the process of dehumanization of Armenian 
population of the Empire. All these processes constructed the necessary environment for 
the implementation of genocide.

Keywords։ Armenian Genocide, mass participation, creation of genocidal environment, 
social-psychology, indoctrination, creation the image of enemy.

ПодготовКа К геноциду.  
формирование геноцидаЛьной среды в османсКой имПерии 

(1908-1914)
Сурен Манукян

резЮме
Накануне Первой мировой войны в Османской империи происходил процесс 
конструирования образа армян как внутренних врагов, что позволило вовлечь 
широкие массы мусульманского населения в процесс истребления армянского 
населения. На основе старых стереотипов, таких, как армяне - «неверные», «под-
чиненные» и «потенциальные жертвы» в процесс социально-идеологической 
обработки были введены новые образы, такие как армяне - «эксплуататоры», 
«конкуренты турецкого населения» и «союзники русских и европейцев». Кроме 
того, были разработаны несколько теорий, рационализирующих процесс убийств, 
в котором концепция «спасения Родины» занимала центральное место. Все это 
сопровождалось перманентной дегуманизацией армянского населения империи. 
Комплекс этих процессов создал необходимые условия для осуществления гено-
цида армянского населения Османской империи.

Ключевые слова։ Геноцид армян, массовое участие, создание геноцидальной 
среды, социальная психология, пропаганда, создание образа врага.


