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Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յու նում բնակ վող հա յե րի թվա-
քա նա կի, ինչ պես նաև Ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թվի հար ցե րը յու րա հա տուկ 
տեղ են գրա վում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը ժխտող ու սում նա սի րող նե րի 
նեն գա փո խում նե րի շար քում: Այս պես, Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րա րութ յան 
կայք այ ցե լե լու դեպ քում այն տեղ կա րող ենք գտնել « Ցե ղաս պա նութ յան մա սին 
հայ կա կան պնդում նե րը. խնդիր և փաս տեր» գրութ յու նը, որ տեղ որ պես փաստ 
հա մար մեկ նշվում է հետև յա լը. « Ժո ղովր դագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
փաս տում են, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ-
յու նում բնակ վում էր 1.5 մի լիո նից պա կաս հայ. այս պի սով պնդում ներն առ այն, 
որ ա վե լի քան 1.5 մի լիոն Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի հայ է մա հա ցել, կեղծ են»1։ Այս 
«փաս տի» գի տա կան հիմ նա վոր ման բնա գա վա ռում աչ քի են ըն կել բազ մա թիվ 
ու սում նա սի րող ներ, ո րոն ցից կա րե լի է նշել Է սաթ Ու րա սի2, Ս թեն ֆորդ Շոուի3, 
Ք յա մու րան Գ յու րու նի4, Քե մալ Կար պա տի5, Ջաս թին Մաք Քար թիի6 և  այ լոց ա նուն-
նե րը։ Ժխ տո ղա կան ուղ ղութ յա նը պատ կա նող ու սում նա սի րող նե րին հա տուկ են 
արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ 1878-1914 թթ. օս ման յան կա ռա վա-
րութ յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի (հենց դրանք են հա ղոր դում «1.5 մի լիո նից 
պա կաս» թի վը) ան վե րա պահ ու ոչ քննա դա տա բար ըն դու նու մը և  այդ տվյալ նե-
րին հա կա սող, հիմ նա կա նում հայ կա կան աղբ յուր նե րից ծա գող վի ճա կագ րութ-
յան մեր ժու մը (հա մա ձայն Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1914 թ. տվյալ նե րի` 
Օս ման յան Թուր քիա յում շուրջ եր կու մի լիոն հայ էր բնակ վում)7:

1 The Armenian Allegation of Genocide: The issue and the facts (http://www.mfa.gov.tr/the-armenian-
allegation-of-genocide-the-issue -and-t he- fact s.en.mfa, վերցված է` 07.10.2014). 
2 Uras Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara: Yeni Matbaa, 1950, անգլերեն 
թարգմանությունը` Uras Esat, The Armenians in History an d the Armenian Question, Ankara, Documentary 
Publications, 1988. 
3 Shaw Stanford J. and Shaw Ezel Ku ral, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol.2, N.Y., 
Cambridge University Pres s,  1977; Shaw Stanford J., The Ottoman Census System and Population, 1831-
1914, IJMES, 9, (1978), էջ 325-338.
4 Gürün Kamuran, The A rm enian File: The Myth of Innocence Exposed, Nicosia and London: K. Rustem 
and Brother and Weidenfeld and Nicolson, 1985.
5 Karpat Kemal H., Ottoman population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, Wisconsin, 
The University of Wisconsin Press, 1985.
6 McCarthy Justin, Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire, 
N.Y. University Press, 1983.
7 Համաձայն 1919 թ. Փարիզի հաշտության կոնֆերան սին Հայկական միացյալ պատվիրակության 
կո ղմի ց ներկայացվ ած հուշ ագր ի` 1914 թ. Օսմանյան կայսրությունում բնակվում էր 2,026,000 հայ, 
որից Թուրքահայաստանում (Տրապիզոնը և Կիլիկիան ներառյալ)` 1,403,000, Ասիական Թուրքիայի 
այլ մասերում` 440,000, Պոլսում և Եվրոպական Թուրքիայում` 183,000 (տե՛ս Հայկական հարցը 
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Դ րա հետ մեկ տեղ, վեր ջին շրջա նում ո րոշ թուրք ու սում նա սի րող ներ ա վե լի տար-
բե րակ ված, ան կողմ նա կալ և հա վա սա րակշռ ված մո տե ցում են որ դեգ րել խնդրո 
ա ռար կա հար ցի նկատ մամբ: Ն րան ցից է մաս նա վո րա պես Ֆուաթ Դ յուն դարն իր 
«Թ վե րի ո ճի րը. վի ճա կագ րութ յան դե րը Հայ կա կան հար ցում (1878-1918)» մե նագ-
րութ յամբ, ո րը լույս է տե սել 2010 թ. անգ լե րեն լեզ վով8։

Նե րա ծութ յան (էջ 1-10) սկզբում հե ղի նա կը հայ տա րա րում է, որ ու սում նա սի րութ-
յան հիմ նա կան թեզն է հիմ նա վո րել, որ վի ճա կագ րութ յու նը կար ևոր դեր է խա ղա ցել 
Հայ կա կան հար ցում` ինչ պես հար ցի մի ջազ գա յին աս պա րե զում հայտն վե լու, այն-
պես էլ «վերջ նա կան հան գու ցա լուծ ման» մեջ։ 

Աշ խա տան քի ա ռա ջին գլխում, ո րը վեր նագր ված է « Դի վա նա գի տութ յուն և 
վի ճա կագ րութ յուն. Հայ կա կան հար ցի ի հայտ գա լը (1878-1913)» (էջ 11- 65), հե ղի-
նա կը ներ կա յաց նում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի բնակ չութ յան վի ճա կագ րութ յան 
դե րը նշված ժա մա նա կաշր ջա նի Հայ կա կան հար ցի հետ կապ ված դի վա նա գի տա-
կան գոր ծըն թաց նե րում։ Այդ ա ռու մով նա անդ րա դառ նում է Հայ կա կան հար ցի 
գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում մեծ տե րութ յուն նե րին վի ճա կագ րութ յուն ներ ներ կա-
յաց րած եր կու մար մին նե րի` օս ման յան կա ռա վա րութ յան և Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տութ յան խնդրին։ Ինչ-
պես Դ յուն դարն ար դա րա ցիո րեն նշում է. «...ի հա կա ռակ ո րոշ ու սում նա սի րող-
նե րի, այդ թվում` Քե մալ Կար պա տի և Ջաս թին Մաք Քար թիի պնդում նե րի, հայ 
բնակ չութ յան վե րա բեր յալ օս ման յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ոչ ամ բող ջութ-
յամբ են վստա հե լի»։ Հե ղի նա կը փաս տում է, որ օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րը 
մար դա հա մար ներ էին անց կաց նում ոչ միայն զին վո րագր վող նե րի թի վը և/ կամ 
հար կե րի չա փը ո րո շե լու, ինչ պես պնդում են Ք. Կար պատն ու Ջ. Մաք Քար թին, այլ 
նաև տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում մահ մե դա կան նե րի և  ոչ մահ-
մե դա կան նե րի ներ կա յա ցուց չութ յան մաս նա բա ժի նը սահ մա նե լու նպա տա կով։ 
Այդ պատ ճա ռով օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը ձգտում էր վե րահս կել վի ճա կագ-
րա կան տվյալ ներն այն տե ղե րում, որ տեղ ոչ մահ մե դա կան նե րը (հա յե րը) մե ծա-
մաս նութ յուն էին կազ մում։ Ու սում նա սի րո ղը կար ևո րութ յուն է տա լիս այն հան-
գա ման քին, որ, ի տար բե րութ յուն Ք. Կար պա տի և Ջ. Մաք Քար թիի պնդում նե րի, 
օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րը հաշ վել և գ րան ցել են մահ մե դա կան նե րին` նաև 
ըստ ի րենց էթ նի կա կան ծագ ման հատ կա նի շի` թուր քեր, քրդեր, չեր քեզ ներ և  այլն։ 
Վե րոնշ յա լը թույլ է տա լիս ու սում նա սի րո ղին եզ րա հան գե լու, որ օս ման յան իշ խա-
նութ յուն նե րը մի ջամ տել են ինչ պես վիճակագրական տվյալների հա վաք ման, այն-
պես էլ դրանց համակարգման գործընթացին` հա մա պա տաս խան ի րենց սե փա-
կան քա ղա քա կան շա հե րի (էջ 3)։ 

Միև նույն ժա մա նակ Դ յուն դա րը փոր ձում է վի ճար կել Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար-
քա րա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տութ յու նը. ըստ հե ղի նա կի` 

հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ, Երևան, 1919, էջ 32)։
8 Տե՛ս Dündar Fuat, Crime of Numbers. The Role of Statistics in the Armenian Question, The State Univer-
sity of New Jersey-Rutgers, Transactions Publishers, 2010, xiv + 2 38 pp. 
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«հա յե րի կող մից ներ կա յաց վող տվյալ նե րը ևս  եր բեմն հա կա սա կան էին» (էջ 2) և 
«ուռ ճաց ված»: Մաս նա վո րա պես, հե ղի նա կը հա կա սութ յուն ներ է տես նում Գ րի գոր 
Զոհ րա պի` 1913 թ. հրա տա րա կած վի ճա կագ րութ յան9 և Հա յոց պատ րիար քա րա նի 
տվյալ նե րի միջև` նշե լով, որ թեև Զոհ րա պը պնդում է, որ տվյալ նե րը Հա յոց պատ-
րիար քա րա նինն են, սա կայն դրանք պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րի հա մե մատ ուռ-
ճաց ված են։ Իր այս կար ծի քը հե ղի նա կը հիմ նա վո րում է լոկ այն փաս տար կով, որ 
ի րեն չի հա ջող վել գտնել որ ևէ փաս տա թուղթ, ո րը կա րող է վկա յել Զոհ րա պի տվյալ-
նե րի վա վե րա կա նութ յան մա սին (էջ 3): Ի րա կա նում Գ րի գոր Զոհ րա պը 1913 թ. հրա-
տա րա կած իր գրքում ըն դա մե նը զե տե ղել էր Հա յոց պատ րիար քա րա նի կող մից լիա-
զոր ված մարմ նի՝ Ա պա հո վութ յան հանձ նա ժո ղո վի` 1912 թ. վեր ջե րին կազ մած վի ճա-
կագ րա կան աղ յու սակ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել էին մեծ տե րութ յուն նե րի դես պան-
նե րի ու շադ րութ յա նը 1913 թ. սկզբնե րին Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման կա պակ-
ցութ յամբ10: 

Ընդ հան րա պես Դ յուն դա րն ա ղոտ պատ կե րա ցում ու նի Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նի կող մից 1878-1914 թթ. անց կաց ված մար դա հա մար նե րի և դ րանց արդ-
յուն քում հա վաք ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի մա սին: Այս պես նա սխալ մամբ 
հա մա րում է, որ Գ րի գոր Զոհ րա պի` 1913 թ. հրա տա րա կած տվյալ նե րը11 և սփ յուռ քա-
հայ ու սում նա սի րող Ռայ մոն Գ ևորգ յա նի կող մից 1992 թ. կազմ ված վի ճա կագ րութ-
յու նը12 Հա յոց պատ րիար քա րա նի նույն՝ 1912 թ. կազ մած վի ճա կագ րութ յան եր կու 
տար բե րակ ներ են, և  այդ ա ռու մով հա կա սութ յուն ներ տես նում դրանց մեջ (էջ 145), 
մինչ դեռ Ռայ մոն Գ ևորգ յա նի վի ճա կագ րութ յու նը հիմն ված է Հա յոց պատ րիար քա-
րա նի՝ 1913-1914 թթ. կազ մա կեր պած մար դա հա մա րի ցու ցակ նե րի ամ փոփ ման վրա13:

9 Տվյալները զետեղված են Գ. Զոհրապի «Հայկական հարցը փաստաթղթերի լույսի տակ» ֆրան-
սերեն լեզվով հրատարակված գրքում (Leart Marcel, La question Armenienne a la lumiere des documents, 
Paris, Challamel, 1913)։ 
10 1912-14 թթ. Հայկական հարցի վերաբացման շրջանում Կ. Պոլսի պատրիարքարանին կից 
ստեղծված Ապահովության հանձնաժողովի աշխատանքներին Գրիգոր Զոհրապի մասնակցության 
մասին տե՛ս մասնավորապես Շարուրյան, Ա. Ս., Գրիգոր Զոհրապի օրագրությունները հայկական 
բարենորոգումների (1912-1914) վերաբերյալ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», № 4, էջ. 202-228։
11 Ըստ Գ. Զոհրապի` 1912 թ. Օսմանյան կայսրությունում բնակվում էր 2,100,000 հայ (տե՛ս Leart 
Marcel, La question Armenienne a la lumiere des documents..., էջ 62)։
12 Համաձայն Ռայմոն Գևորգյանի տվյալների` Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության թիվը 
Առաջին աշխարհամարտի նախօրյակին 1,915,560 է (տե՛ս Kévorkian Raymond H., Paboudjian Paul 
B., Les Arméniens dans l'Empire ottoman à la veille du génocide, Paris, Arhis, 1992, էջ 57-60)։ 
13 Մեր կող մից կա տար ված ու սու մն աս իր ու թյան մեջ, որի ար դյունք ներն ամ փոփ ված են 
ատենախոսական աշխատանքում, ցույց է տրվել, որ 1878-1914 թթ. ըն թաց քում Պատ րիար քա րա-
նի կող մից Արևմտ յան Հա յաս տանն ամ բող ջութ յամբ ընդգր կող հինգ մար դա հ ա մար ներ և հաշ վա-
ռում ներ են կազ մա կերպ վել. 1-2) 1878-80թթ. և 1880-81 թթ.՝ պատ րիարք Ներ սես Վար ժա պետ յա նի 
օրոք, 3) 1902թ.՝ Մա ղա քիա Օր ման յա նի պատ րիար ք ութ յան շրջա նում, 4) 1912թ.՝ Հայ կա կան հար-
ցի վե րա բաց ման կա պակ ցութ յամբ և 5) 1913-14թթ.՝ հայ կա կան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծի շուրջ 
ըն թա ցող զար գա ցում նե րին զու գա հ եռ : Առ ան ձ նա կի տեղ  է  զ բա ղեց նում 18 78թ. Բեռ լի նի վե հա ժո-
ղո վին ներ կա յաց ված Արևմտ յան Հա յաս տա նի բա րե փո խում նե րի հայ կա կա ն նա խագ ծին կից վի-
ճա կագ րա կան աղ յու սա կը, որի հե ղինակ ն է  հա յո ց պ ատ վիրակ ու թյան անդամ Ստեփա ն Փափա-
զյանը: Ն ա հիմնել  է Արևմտյա ն Հա յա ստանի բնակ չության  թ վա քա ն ակի իր  հա շվա րկ ը օսմա նյան  
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Երկ րորդ` « Պա տե րազմ, կո տո րած և վի ճա կագ րութ յուն (1914-1918). Հայ կա կան 
հար ցի « վերջ նա կան հան գու ցա լու ծու մը», գլխում (էջ 67-140) ներ կա յաց վում է հա յե րի 
տե ղա հա նութ յան և բ նաջնջ ման գոր ծըն թա ցը։ Դ յուն դա րը չի ժխտում օս մա նահպա-
տակ հա յե րի հետ տե ղի ու նե ցա ծի ծրագ ր ված բնույ թը, սա կայն նա դի տար կում է 
1915-1917 թթ. դեպ քե րը որ պես «ժո ղովր դագ րա կան գոր ծո ղութ յուն», ե րիտ թուր քե րի 
«էթ նի կ վերակազմակերպում» (ethnic engineering) քա ղա քա կա նութ յան մի մաս։ Ըստ 
հե տա զո տո ղի` ե րիտ թուր քե րի նպա տակն էր ոչ թե արևմ տա հա յութ յան բնաջն ջու մը, 
այլ ամ բողջ բնակ չութ յան հա մե մատ հա յե րի տե սա կա րար կշռի նվա զե ցու մը: Ն շենք, 
որ հե ղի նա կը կար ծես թե խու սա փում է «ցե ղաս պա նութ յուն» բա ռեզ րը օգ տա գոր ծե-
լուց14, նրա հա մար տե ղի ու նե ցա ծը «1915-1917 թթ. կո տո րած ներ են» (էջ 5)։ 

Դ յուն դա րը գտնում է, որ ե րիտ թուր քե րի նպա տակն էր ամ բող ջա պես տե ղա հա նել 
1914 թ. ռուս– թուր քա կան բա րե փո խում նե րի ծրա գիրն ընդգր կող տա րած քի (Արևմտ-
յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ ներ և Տ րա պի զո նի նա հան գը) հայ բնակ չութ յա նը, 
մինչև 5%-ի ի ջեց նել Ա նա տո լիա յի ( Փոքր Ա սիա յի) նա հանգ նե րի, մինչև 2%-ի` Հա լե պի 
նա հան գի, և մինչև 10%-ի` այլ տա րածք նե րի հայ բնակ չութ յան տե սա կա րար կշի ռը (էջ 
2)։ Ըստ հե ղի նա կի` Հայ կա կան հար ցի հան գու ցա լուծ ման ե րիտ թուր քա կան քա ղա-
քա կա նութ յունն ան ցել է ե րեք փու լե րով` 1) հայ «հե ղա փո խա կան նե րի» ընդվզ ման 
«պատ ճառ նե րի» և «ո գու» ոչն չա ցու մը 2) հայ ժո ղովր դի ան հա տա կան և  ինս տի տու-
ցիո նալ ներ կա յա ցուց չա կան մի ջոց նե րի ոչն չա ցու մը և, վեր ջա պես, 3) հայ բնակ չութ-
յան կի սաա նա պա տա յին տա րածք ներ տե ղա հա նե լը և  այն տեղ նրանց թվա քա նա կի 
նվա զե ցումն այն մա կար դա կի, որ հա յե րը «վի ճա կագ րա կան տե սանկ յու նից» վտանգ 
չներ կա յաց նեն (էջ 68)։ 

Ի րա կա նում այն, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան կազ մա կեր պիչ ներն ի րենց հա կա-
հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ պետք է ա ռաջ նորդ վեին այլ` ա վե լի լուրջ նկա-
տա ռում նե րով, քան հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի լոկ նվա զե ցու մը մինչև 2,5, 5 կամ 
10%–ը, կա րող ենք տես նել, երբ մենք թե կուզ թեթև հա յացք ենք նե տում 1914 թվա-
կա նին վե րա բե րող օս ման յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վրա։ Ըստ այդ պաշ-
տո նա կան տվյալ նե րի, ո րոնք պետք է դրված լի նեին ե րիտ թուր քե րի «էթնիկական 
ճարտարագիտություն» քաղաքականության հիմ քում, ար դեն իսկ նախ քան տե ղա-
հա նութ յու նը Փոքր Ա սիա յի մի քա նի նա հանգ նե րում հայ բնակ չութ յու նը ցածր էր կամ 
չէր գե րա զան ցում 5%–ը (տե՛ս Աղ յու սակ 1): Այս հան գա ման քը, սա կայն, չի խան գա-
րել ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին տվյալ տա րածք նե րի հայ բնակ չութ յա նը ևս  
են թար կել տե ղա հա նութ յան ու կո տո րած նե րի։ 

վիճակագրական  տ արբ եր աղբյուրն երի վրա:
14 Ամբողջ շարադրանքի մեջ այն օգտագործված է լոկ մեկ անգամ, այն էլ ծանոթագրությունում (էջ 
7)։ 
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Վարչական միավոր Հայեր16 Ընդհանուր 
բնակչություն

Հայ բնակչության 
տեսակարար կշիռը, 

%
Ադրիանապոլիս 19,773 631,094 3,1
Անկարա 51,576 953,817 5,4
Կաստամունի 8,959 767,227 1,1
Կոնիա 12,971 789,308 1,6
Էսքիշեհիր 8,592 152,726 5,6
Նիգդե 4,935 291,117 1,7
Բիղա (Կալե–ի Սուլթանիե) 2,474 165,815 1,5

Ի հար կե չի կա րե լի ժխտել, որ ե րիտ թուր քե րը մեծ տեղ էին տա լիս վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րին արևմ տա հա յութ յան բնաջնջ ման գոր ծո ղութ յուն նե րը կազ մա-
կեր պե լու գոր ծում, սա կայն վի ճա կագ րութ յու նը լոկ մի ջոց էր, գոր ծիք` ցե ղաս պա-
նութ յան ըն թաց քը կա ռա վա րե լու հա մար և  ոչ եր բեք նպա տակ, ինչ պես փոր ձում է 
ներ կա յաց նել Ֆուաթ Դ յուն դա րը։ Բա ցի դրա նից, լոկ «ժո ղովր դագ րա կան ճար տա-
րա գի տութ յան» քա ղա քա կա նութ յան տրա մա բա նութ յու նից ել նե լով հնա րա վոր չէ 
բա ցատ րել ո՛չ արևմ տա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին ընտ րա-
նու ձեր բա կա լութ յուն նե րը, աք սորն ու բնաջն ջու մը և  ո՛չ էլ հայ զին վո րա կա նութ յան 
ոչն չա ցու մը, ո րոնք Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի մասն են կազ մում։

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի և Մեծ 
ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թվի հաշ վարկ նե րին է նվիր ված Դ յուն դա րի աշ խա-
տութ յան եր րորդ գլու խը, ո րը կրում է « Հան ցա գոր ծութ յան թի վը. հաշ վե լով հայ կա-
կան մա հե րը» վեր նա գի րը (էջ 141-157): Նախ քան տե ղա հա նութ յու նը հայ բնակ չութ-
յան թվա քա նա կը ո րո շե լու հար ցում ու սում նա սի րո ղը սե փա կան որ ևէ հաշ վարկ չի 
կա տա րում, այլ ըն դու նում է մի թիվ, որն առ կա է վեր ջերս հայտ նա բեր ված և հ րա-
տա րակ ված թուր քա կան մի զե կու ցագ րում, ո րը կազմ վել էր Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան ա ռանց քա յին կազ մա կեր պիչ նե րից մե կի՝ Թա լեա թի հա մար 1917 թվա կա նին և 
պահ վել նրա ար խի վում: Զե կու ցագ րում ներ կա յաց վում է հայ բնակ չութ յան թվա-
քա նակն ըստ Օս ման յան կայս րութ յան վար չա կան միա վոր նե րի, նախ քան Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յու նը՝ 1914–ին և հե տո՝ 1917-ի դրութ յամբ: Զե կու ցա գի րը կազ մած 
թուրք պաշ տոն յան, մեկ նա բա նե լով օս ման յան վի ճա կագ րութ յան տվյա լը, հա մա ձայն 
ո րի 1914-ին արևմ տա հա յութ յան թի վը 1,251,785 շունչ էր (ա ռա քե լա դա վան և կա թո-
լիկ հա յեր), ծա նո թագ րութ յան կար գով նշում է, որ այդ տվյալն ի րա կա նից ցածր է, 

15 1914  թ. օսմանյան վիճակագրական տվյալները վերցրել ենք Քեմալ Կարպատի «Օսմանյան 
բնակ չությունը 1830-1914 թթ. ժողովրդագրական և սոցիալական բնութագրիչներ» գրքից (տե՛ս 
Karpat Kemal H., նշվ. աշխ., էջ 18 8- 189 )։ 
16 Լուսավորչական և կաթոլիկ: 
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քա նի որ ոչ բո լոր հա յերն են հաշ վառ վել, և  ի րա կան թի վը պետք է լի նի 1,500,000-ի 
սահ ման նե րում: Ա հա այս տվյա լն է Ֆուաթ Դ յուն դա րը ըն դու նում որ պես մի թիվ, ո րը 
«վերջ է դնում հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ վե ճե րին» (էջ 149): Ի հիմ-
նա վո րում իր այս պնդման` ու սում նա սի րո ղը բե րում է եր կու փաս տարկ. 1) տվյա լը 
կազմ վել է մի քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից, ո րը ցան կա նում էր վերջ-
նա կա նա պես հան գու ցա լու ծել Հայ կա կան հար ցը և  այդ նպա տա կով բո լոր ջան քերն 
էր գոր ծադ րում հայ բնակ չութ յան ճշգրիտ թվա քա նա կը պար զե լու հա մար և 2) այս 
տվյա լը պատ րաստ վել էր ոչ թե հրա պա րակ ման նպա տա կով, այլ կազ մա կեր պութ-
յան ներ սում ներ քին օգ տա գործ ման հա մար (նույն տե ղում): 

Նախ, ե թե ան գամ ըն դու նենք Հայ կա կան հար ցի հան գու ցա լուծ ման և հայ բնակ չութ-
յան ճշգրիտ թի վը պար զե լու միջև հե ղի նա կի կող մից փաստ վող կա պը, ին չը տրա մա բա-
նա կան ա ռու մով այն քան էլ ակն հայտ չէ, նույ նիսկ այդ դեպ քում ան հաս կա նա լի է, թե ինչ-
պես 1,5 մի լիոն թի վը կա րե լի է հա մա րել «ճշգրիտ»: Ընդ հա կա ռա կը, տրա մա բա նութ յու նը 
հու շում է, որ ե թե 1917-ին կազմ ված թուր քա կան զե կու ցագ րի հե ղի նա կը իր առջև նպա-
տակ դրած լի ներ ճշգրիտ թիվ պար զե լու, ա պա նա չէր սահ մա նա փակ վի ծա նո թագ րութ-
յան կար գով տո ղա տա կում նշված մո տա վոր կլո րաց ված թիվ ներ կա յաց նե լով, այլ կփոր-
ձեր ա վե լի հիմ նա վոր և կոնկ րետ հաշ վարկ ներ կա տա րել, նա մա նա վանդ որ, ինչ պես 
ար դեն նշե ցինք, 1914 թ. օս ման յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով հա ղորդ վող օս ման յան 
հա յե րի թի վը բա վա կա նին որոշակի է՝ 1,251,785 շունչ: 

Այս պի սով, ու սում նա սի րո ղի կար ծի քը, որ Թա լեա թի հա մար պատ րաստ ված 
այս զե կու ցագ րում զե տեղ ված հաշ վարկ նե րը վերջ են դնում Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նի այն պնդում նե րին, որ Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին Օս ման յան Թուր-
քիա յում շուրջ 2 մի լիոն հայ է բնակ վել, հիմ նա զուրկ է: Թա լեա թի զե կու ցագ րում 
առ կա տվյալն ի րա կա նում միայն մեկ բան է ա պա ցու ցում, այն է՝ ի րենք իսկ օս ման-
յան պաշ տոն յա նե րը չէին վստա հում արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր-
յալ օս ման յան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան հա վաս տիութ յա նը, գտնում էին, 
որ տվյա լը շտկման կա րիք ու նի։ Միև նույն ժա մա նակ օս ման յան տվյալ նե րը շտկե-
լու նպա տա կով զե կու ցագ րում ա ռա ջարկ վող շուրջ 20%-ով ա վե լա ցու մը պետք է 
գնա հա տել որ պես ոչ բա վա րար. նախ քան տե ղա հա նութ յու նը և կո տո րած նե րը լու-
սա վոր չա կան և կա թո լիկ հայ բնակ չութ յան թի վը 1,500,000 հաշ վե լը թեր հաշ վա-
ռում է և  ի րա կա նութ յու նից ցածր է17։

« Պար զե լով» Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին օս մա նահ պա տակ հա յե րի 
թվա քա նա կը՝ 1,5 մի լիոն, հե ղի նակն անց նում է իր առջև դրված հա ջորդ նպա տա կին՝ 
ո րո շել Մեծ ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թի վը: Դ յուն դա րը նշում է, որ դա կա րե լի 
է ա նել հետև յալ մե թո դի օգ տա գործ ման մի ջո ցով՝ հա նե լով 1918 թ. վե րապ րած նե րի 

17 Նշենք, որ արևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Թա լե ա թի հա մար պատ րաստ ված 
տվյալ  նե րին անդ րա դար ձել է նաև Թա ներ Աք չա մը։ Թուրք անվանի պատմաբանը, սակայն, հայ-
տա րա րում է, որ նպատակ չունի բանավիճելու հայ բնակչության թվաքանակի և ցեղասպանության 
զոհերի թվի հարցի շուրջ, այլ օսմանյան տվյալներն օգտագործում է երիտթուրք երի ժողովրդագր-
ակա ն քա ղա քա կա նու թյան և ցեղասպանության միջև կապը լուսաբանելու համար (տե՛ս Akçam 
Taner, The Young Turks’ crime against humanity: the Armenian genocide and ethnic cleansing in the 
Ottoman Empire, Princeton University Press, 2012, էջ 255:
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թի վը Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յան 
հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կից: Վե րապ րած նե րի թի վը պար զե լու հա մար Դ յուն-
դա րը դա սա կար գում է նրանց ե րեք խմբե րի՝ հա յեր, ո րոնց «թույլ էր տվել մնալ Ա նա-
տո լիա յի տա րած քում», տե ղա հան ված հա յեր և  այլ երկր նե րի տա րած քում ա պաս տան 
գտած փախս տա կան հա յեր: Ա ռա ջին խմբի մեջ հե ղի նա կը հաշ վում է 281,000 շունչ, 
այդ թվում` Կոս տանդ նու պոլ սի, Զմ յուռ նիա յի (Այ դին), Ադ րիա նա պոլ սի (Է դիր նե) և 
Կո նիա յի հա յեր, կա թո լիկ նե րի, բո ղո քա կան նե րի, ար հես տա վոր նե րի և զին վո րա կան-
նե րի ըն տա նիք ներ (շուրջ 75,000), ինչ պես նաև շուրջ 50,000 իս լա մաց ված հա յեր՝ հիմ-
նա կա նում կա նայք և  ե րե խա ներ: Երկ րորդ խումբ կազ մող՝ Սի րիա յի և Մի ջա գետ քի 
աք սո րա կա յան նե րում վե րապ րած հա յե րի թի վը ու սում նա սի րո ղը հաշ վում է շուրջ 
300,000: Եր րորդ՝ փախս տա կան նե րի խմբի թվա քա նա կը, ըստ հե ղի նա կի, 255,000 է: 
Հա նե լով իր կող մից ար դեն իսկ ո րոշ ված 1,5 մի լիոն թվից՝ 1918 թ. դրութ յամբ վե րապ-
րած նե րի թի վը՝ 836,000՝ հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցութ յան, որ Մեծ ե ղեռ նին 
զոհ է գնա ցել 664,000 հայ (էջ 151): 

Ինք նին պարզ է, որ զո հե րի այս թիվն ի րա կա նութ յան հետ որ ևէ կապ չու նի, 
քա նի որ հիմ նա վո րա պես սխալ է մուտ քա յին տվյա լը՝ հայ բնակ չութ յու նը նախ-
քան Ա ռա ջին աշխր հա մար տը 1,5 մի լիոն շունչ հաշ վե լը: Դ րա հետ մեկ տեղ լուրջ 
հար ցեր է ա ռա ջաց նում հե ղի նա կի մո տե ցու մը, ո րը պա տե րազ մի նա խօր յա կին 
հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի ո րոշ ման հա մար իր հաշ վարկ նե րի հիմ քում դնում 
է օս ման յան տվյալ նե րը, սա կայն վե րապ րած նե րի թվա քա նա կը հաշ վար կե լու 
հա մար լայ նո րեն օգտ վում է հայ կա կան և  արևմտ յան տվյալ նե րից: Այս պես, ի րա-
կա նութ յա նը մոտ է Կով կա սում ա պաս տա նած հայ փախս տա կան նե րի թի վը շուրջ 
255,000 հաշ վե լը, սա կայն հե ղի նա կը, գու ցե, տեղ յակ չէ, որ այդ թվի կե սից ա վե-
լին (շուրջ 150,000 շունչ) կազ մում են Վա նի նա հան գից գաղ թած հա յե րը18: Այս 

18 Տե՛ս Կիրակոսյան Ջ. Ս., Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունը, 
Երևան, «Հայաստան» հրատ., էջ 43։ 

Հա մա ձայն Կով կա սի հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան լի ա զոր Ալեք սանդր Շա րա ֆյա նի տվյալ  -
նե րի` 1916 թ. հուն վա րի դրու թյամբ Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում ապաս տա նած արևմ տա-
հայ փախս տա կան նե րի թի վը 22 9,293 էր, այդ թվում Բա սե նի բնա կիչ նե ր` 18,910 հո գի, Բիթ լի սի, 
Մշո, Բա յա զե տի գա վա ռի և Վա նի նա հան գի բնա կիչ ներ` շուրջ 170,000, Վա նի նա հան գի արև ե լյան 
և Պարս կաս տա նի արևմ տյան շրջան նե րի բնա կիչ ներ` 18,055 հո գի, ին չպ ես նաև Պարս կաս տա նում 
ապաս տա նած Վա նի նա հան գի գաղ թա կան ներ` մոտ 10,000 և 3,500 որբ: Նույն աղ բյու րում նաև 
նշվում էր, որ 1915 թ. հու լի սին Վան-Վաս պու րա կա նի հայ բնակ չու թյան գաղ թի ժա մա նակ մա հա-
ցել էր մոտ 20,000 հո գի (տե՛ս «Հայ գաղթականներ. հունվար 1916 թ.» հոդվածը «Համբավաբեր» 
շաբաթաթերթում («Համբավաբեր», հա սա րա կա կան-գրա կան շա բա թա թերթ Կով կա սի Հա յոց բա-
րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան, 3 հուն վա րի 1916 թ., թիվ 2): 

1919 թ. հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կող մի ց Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սին ներ կա յաց-
րած հու շագ րում որ պես հան րա հայտ իրո ղութ յուն նշվում էր, որ Վա նի վի լա յե թի հա յե րի թի վը, 
որոնք ապաս տան էին գտել Ռու սաս տա նու մ, 220,000-ից ավե լի էր (տե՛ս Հայ կա կան հա ր ցը հաշ-
տու թեան կօն ֆե րան սի ա ռաջ, Թիֆ լիս, տպ. «Աշ խ ա տա ւոր», 1919, էջ 17): 

Հայ ու սում նա սի րող Գ. Բա դա լյա նը, հիմք ըն դու նե լով 1917 թ. հու լիս-սեպ տեմ բեր ամիս նե րին 
անց կաց ված գաղ թա կան նե րի հաշ վառ ման տվյալ նե րը, հա մա ձայն որի Վա նի նա հան գից դուրս 
եկած հայ ըն տա նիք նե րի թիվն էր 24,127, և վա նե ցի հա յե րի տան մե ծու թյան մի ջին գոր ծա կի ցը հաշ-
վե լո վ 8 ,8 շունչ, գտնում  է , որ 1914 թ. Վա նի նա հան գում ապ րում էր 210-212 հազ . հայ (տե՛ս Բադալյան 
Գ. Մ., Արևմտահայության թվաքանակի ճշգրտման ժող ով րդագրական որոշ սկզբունքներ 



Ցեղասպանագիտական հանդես 2(2), 2014



վա վե րա կան թի վը ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում է օս ման յան պաշ տո նա կան վի ճա-
կագ րութ յան՝ ի րա կա նութ յան հետ որ ևէ ա ղերս չու նե նա լու բնույ թը, քա նի որ, ըստ 
օս ման յան տվյալ նե րի, 1914 թ. Վա նի նա հան գի հայ բնակ չութ յան թվա քա նակն էր 
67,792 շունչ19: 

Ու սում նա սի րութ յու նը եզ րա փա կող «Ո րոշ դի տար կում ներ» վեր տա ռութ յամբ գլու խը 
(էջ 157-172) ըստ էութ յան վեր ջա բա նի դեր է կա տա րում։ Դ յուն դա րը ա վար տում է իր 
ու սում նա սի րութ յու նը հետև յալ տո ղե րով. «Ան գամ այ սօր վի ճա կագ րութ յու նը ան խու սա-
փե լիո րեն կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան և Հայ կա կան 
հար ցի բո լոր աս պեկտ նե րի շուրջ ցան կա ցած բա նա վե ճում» (էջ 171): Ան շուշտ, հե ղի նա կի 
պնդու մը, որ Թա լեա թի հա մար պատ րաստ ված զե կու ցագ րի տվյալ նե րը վեր ջա կետ են 
դնում արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ վե ճե րին, հիմ նա զուրկ է, խիստ 
վի ճե լի են նաև հե ղի նա կի բազ մա թիվ այլ պնդում ներ, սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, գու ցե 
հենց դա է «Թ վե րի ո ճի րը» գրքի ար ժե քը։ Որ պես բա նա վե ճի հրա վի րող աշ խա տանք` 
այն կա րող է նպաս տել Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի և 
Մեծ ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թ վի ճշգրտման բարդ և խճճ ված խնդիր նե րի ու սում-
նա սի րութ յա նը, ինչ պես նաև 1878 թ. Բեռ լի նի կոնգ րե սից հե տո Օս ման յան պե տութ յան 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան՝ իր վի ճա կագ րա կան և վար չա ժո ղովր դագ րա-
կան դրսևո րում նե րում լու սա բան մանն ուղղ ված նոր աշ խա տանք նե րի ի հայտ գա լուն: 

Արևմտահայության թվաքանակի և Հայոց ցեղասպանության զոհերի
թվի հարցերի նկատմամբ թուրքական պատմագրության որոշ

նոր մոտեցումների մասին

Ռոբերտ Թաթոյան

Ամփոփում 

Հոդ վա ծում թուրք ու սում նա սի րող Ֆուաթ Դ յուն դա րի «Թ վե րի ո ճի րը. վի ճա կագ-
րութ յան դե րը Հայ կա կան հար ցում (1878-1918)» մե նագ րութ յան օ րի նա կով (լույս է տե սել 
2010-ին անգ լե րեն լեզ վով) ներ կա յաց վում և վեր լու ծութ յան են են թարկ վում Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան թվա քա-
նա կի և Ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թվի ճշգրտման հար ցե րի ու սում նա սի րութ յան 
մեջ ի հայտ ե կած ո րոշ նոր մի տում նե րը։ 

(Էրզրումի և Վանի վիլայեթների օրինակով), «Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման 
հեռանկարները» հայագիտական միջազգային համաժողովի (Երևան, 2003, 15-20 սեպտեմբեր) 
զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2003, էջ 140): Տե՛ս նաև Թա թոյան Ռ.Ա., Վիճակագրական 
տվյալնե րը  Վանի նահանգի հայ բնակչության թվաքանակի վե րա բեր յալ 1878-1914 թթ. (աղբյուր-
ներ ի համադրության և վերլուծության փորձ), «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատ-
մագրության հարցեր», № 7, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Հա յո ց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի  
հրատ., 2003, էջ 65-79:
19 Եթե ան գամ հաշ վի  առ նենք օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ճշտե լու նպա տա կով Դյուն-
դա րի կող մից կի րառ վող գոր ծա կի ցը (20%), ապա ստաց ված թի վը` 81,600, մի և նույնն է, զուրկ է 
վա վե րա կան լի նե լուց: 



Ռոբերտ Թաթոյան



Իր գրքում Դ յուն դա րը, ի թիվս այլ թե մա նե րի, անդ րա դառ նում է վե րոնշ յալ հար-
ցե րին` մաս նա վո րա պես ա ռան ձին գլուխ նվի րե լով Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի քա նա-
կի հաշ վարկ նե րին։ Այդ հաշ վարկ նե րի արդ յուն քում Դ յուն դա րը, հիմք ըն դու նե լով 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մե կի` Թա լեա թի վեր-
ջերս հայտ նա բեր ված և հ րա տա րակ ված նո թա տետ րում առ կա վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը, գա լիս է այն եզ րա կա ցութ յան, որ 1915 թ. նա խօր յա կին Օս ման յան կայս-
րութ յու նում բնակ վել է մոտ 1,5 մի լիոն հայ` մի թիվ, ո րն էա պես ցածր է ի րա կա նից։ 

Այ նու հետև Դ յուն դա րը, Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յան հայ 
բնակ չութ յան` իր ո րո շած 1,5 մի լիոն թվից հա նե լով 1918 թ. հայ վե րապ րած նե րի` իր 
հաշ վար կած թի վը (836,000 շունչ), հան գում է այն եզ րա կա ցութ յան, որ Մեծ ե ղեռ նին 
զոհ է գնա ցել մոտ 664,000 հայ, թիվ, ո րը ևս չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ-
յա նը և թեր հաշ վա ռում է: 

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտում, վի ճա կագ րութ յուն, թուր քա-
կան պատ մագ րութ յուն: 

Analysis of Some New Approaches in the Turkish Historiography Concerning
the Questions of Numbers of Western Armenian Population

and the Armenian Genocide Victims

Robert Tatoyan

Summary

The article presents and analyzes some of the new tendencies in the Turkish 
historiography aimed at lessening the number of victims of the Armenian Genocide in the 
Ottoman Empire on the example of the monograph of the Turkish historian Fuat Dündar 
"Crime of Numbers: The Role of Statistics in the Armenian Question" (published in English 
in 2010). 

In his book Dündar among other topics touches upon the issues of the Armenian 
population of the Ottoman Empire on the eve of the Armenian Genocide and the number 
of victims of this terrible crime, devoting a separate chapter to its estimates. Dündar bases 
his calculations on the statistical figures found in recently published notebook of Talaat, 
one of the main organizers of the Armenian Genocide, and comes to the conclusion that 
on the eve of 1915 about 1.5 million Armenians lived in the Ottoman Empire. This number 
is miscalculation and is significantly below the reality. 

Then Dündar deducts from the number of the Armenian population of the Ottoman 
Empire on the eve of the genocide, estimated by him as of 1.5 million, the number of 
survived Armenians in 1918, which he defines as 836,000, coming to the conclusion that as 
a result of the Armenian Genocide about 664.000 were killed – the number, which is also 
underestimate. 

Keywords: Armenian genocide denial, statistics, Turkish historiography.
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О некоторых новых подходах турецкой историографии к вопросам 
численности западноармянского населения и числа жертв Геноцида армян

Роберт Татоян 

Резюме

На примере монографии турецкого исследователя Фуада Дюндара «Преступле-
ние чисел: роль статистики в Армянском вопросе» (опубликована на английском 
языке в 2010 г.), представлены и проанализированы некоторые новые тенденции в 
турецкой историографии по преуменьшению численности жертв Геноцида армян в 
Османской империи. 

Среди прочих тем Дюндар затрагивает вопросы численности армянского населе-
ния Османской империи накануне Геноцида армян и числа жертв этого страшного 
преступления, посвящая этому отдельную главу. В своих вычислениях Дюндар ос-
новывается на недавно опубликованных статистических данных из записной книжки 
одного из главных организаторов Геноцида армян Талаата, приходя к выводу, что 
накануне 1915 г. в Османской империи проживало около 1,5 млн армян – число, 
которое существенно ниже действительного. 

Затем Дюндар отнимает из определенного им числа армянского населения Осман-
ской империи накануне геноцида (1,5 млн) число выживших в 1918 г. армян, которое 
он определяет в 836 000 человек и приходит к выводу, что в результате Геноцида 
армян погибло около 664 000 человек – число, которое также существенно ниже ре-
альной картины. 

Ключевые слова: отрицание Геноцида армян, статистика, турецкая историография. 


