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 Ռու բեն Հ. Մել քոն յան
Բա նա սիր. գիտ. թեկ նա ծու

ՀՈՒՅՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔՍՈՒՄԸ ՍՏԱՄԲՈՒԼԻՑ 1964 
ԹՎԱԿԱՆԻՆ*

Բա նա լի բա ռեր –  ե րիտ թուր քեր, քե մա լա կան ներ, ոչ 
թուրք փոք րա մաս նութ յուն ներ, Լո զան, ստամ բու լաբ նակ հույ-
ներ, այ լա մերժ քա ղա քա կա նութ յուն, միա տարր Թուր քիա, 
Հու նաց պատ րիար քութ յուն, Կիպ րոս, ար տաք սում: 

Մուտք
Ինչ պես հայտ նի է, Օս ման յան կայս րութ յան պատ մութ յու նը լի է քրիս-

տոն յա ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված պե տա կան հա լա ծան քի, 
խտրա կա նութ յան, ու նեզրկ ման, կո տո րած նե րի և ցե ղաս պա նութ յուն նե րի 
օ րի նակ նե րով: Հատ կա պես ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման տա րի նե րին է՛լ 
ա վե լի ցայ տուն էր դար ձել եր կի րը միա տարր, այն է` թուրք իս լա մա կան 
դարձ նե լու մո լուց քը: 

Այս նույն մտա ծե լա կեր պը և գոր ծե լա կեր պը փո խանց վեց նաև Թուր-
քիա յի Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րին և սա կա րե լի է բա ցատ րել 
եր կու հան գա ման քով. նախ թուր քա կան պե տութ յու նը ինս տի տու ցիո նալ 
ա ռու մով այ լա մերժ էր և թշ նա մա բար էր վե րա բեր վում ոչ թուրք բո լոր ազ-
գութ յուն նե րին: Երկ րորդ` 1923 թ. ստեղծ ված Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան 
հիմն ա դիր նե րի, ղե կա վար կազ մի, պե տա կան բյու րոկ րա տիա յի զգա լի մա-
սը նախ կին ե րիտ թուր քեր էին, ո րոնք էլ հենց շա րու նա կում էին ար դեն 
ա վան դա կան՝ այ լա մերժ և ցե ղաս պան քա ղա քա կա նութ յու նը: Ինչ պես Թուր-
քիա յի ա ռա ջին նա խա գահ Մուս թա ֆա Քե մա լը, այն պես էլ երկ րորդ և  եր-
րորդ նա խա գահ ներ Իս մեթ Ին յոն յուն, Ջե լալ Բա յա րը ե րիտ թուր քեր էին: 
Այ սօր ար դեն շատ պատ մա բան ներ, այդ թվում և թուրք կամ ծնուն դով 
Թուր քիա յից ( Թա ներ Աք չամ, Սե լիմ Դե րին գիլ, Այ շե Հ յուր, Սա յիթ Չե թի նօղ-
լու, Նև զաթ Օ նա րան և  ու րիշ ներ), հեն վե լով ճշգրիտ փաս տե րի վրա հստակ 
հայ տա րա րում են, որ քե մա լա կան իշ խա նութ յուն նե րը ե րիտ թուր քե րի շա-
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րու նա կութ յունն էին գա ղա փա րա կան, աշ խար հա յաց քա յին, գոր ծե լաո ճի և  
ան գամ կադ րե րի ա ռու մով: 

Հո լան դա ցի հայտ նի թուր քա գետ Է րիկ Ց յուր խե րը Թուր քիա յում ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վար ման շրջա նը հասց նում է մինչև 1950-ը, այն հիմ քով, 
որ մինչ այդ իշ խած քե մա լա կան Հան րա պե տա կան-ժո ղովր դա կան կու սակ-
ցութ յու նը ե րիտ թուր քե րի դե յու րե և դե ֆակ տո շա րու նա կողն էր ու քե մա-
լա կան ազ գայ նա մո լա կան շարժ ման, գրե թե ա ռանց բա ցա ռութ յան, բո լոր 
գոր ծիչ նե րը նախ կին ե րիտ թուր քեր էին1:

Մեկ այլ հայտ նի պատ մա բան Հանս- Լու կաս Քայ զե րը, իր հար ցազ րույց-
նե րից մե կում խո սե լով թուր քա կան ազ գայ նա մո լութ յան մա սին, ու շագ րավ 
զու գա հեռ ներ է անց կաց րել Մուս թա ֆա Քե մա լի և Թա լեա թի միջև ու նկա-
տել. « Քե մա լիզ մի ետ ևում թաքն ված է թա լեա թիզ մը»2: 

Ե րիտ թուր քա կան ա վան դույ թի գա ղա փա րա խո սա կան և գործ նա կան-քա-
ղա քա կան շա րու նա կա կա նութ յու նը մաս նա գետ նե րը ի րա վա ցիո րեն դի տար-
կում են նաև ֆա շիզ մի կամ մեր կար ծի քով՝ ֆա շիզ մի թուր քա կան տար  բե-
րա կի հա մա պատ կե րում: Այս պես, ըստ թուր քա գետ-պատ մա բան Վահ րամ 
Տեր- Մաթ ևոս յա նի. «Ի րա կա նում քե մա լա կա նութ յան գա ղա փա րա խո սա կան 
դրույթ նե րի կա պը և կախ վա ծութ յու նը նա խոր դող ե րիտ թուր քա կան ժա մա-
նա կաշր ջա նից ու նի բազ մա թիվ ան հեր քե լի «շա րու նա կութ յուն ներ»»3: 

Ըստ թուրք պատ մա բան Ու ղուր Ուն գո րի՝ ե րիտ թուր քա կան էթ նիկ ձուլ-
ման քա ղա քա կա նութ յու նը շա րու նակ վել է 1913-ից մինչև 1950 թվա կա նը4: 
Ուն գո րը նաև հղում ա նե լով տար բեր ու սումն ա սի րութ յուն նե րի և  աղբ յուր-
նե րի, նշում է, թե Թա լեա թին է պատ կա նում նաև ազ գայ նա մո լա կան հայտ-
նի կար գա խո սը « Թուր քիան թուր քե րինն է»5, ո րը հե տա գա յում դառ նա լու 
էր հան րա պե տա կան Թուր քիա յի ա մե նա տա րած ված կա րգա խոս նե րից մե-
կը: Ի դեպ, խո սե լով Մուս թա ֆա Քե մա լի և Թա լեա թի ու մյուս ե րիտ թուրք 
պա րագ լուխ նե րի կա պի մա սին՝ հարկ է ու շադ րութ յուն դարձ նել այն հան-
գա ման քի վրա, որ հենց Քե մա լի նա խա գա հութ յան տա րի նե րին հայ վրի-
ժա ռու նե րի կող մից սպան ված ե րիտ թուրք ոճ րա գործ նե րը պե տա կա նո րեն 
հե րո սաց վե ցին և ն րանց ըն տա նիք նե րին տրվե ցին հայ կա կան թա լան ված 
գույ քից մաս նա բա ժին ներ ու նշա նակ վեց թո շակ6: 

Կան նաև գիտ նա կան ներ, որ ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յան փաս տա-
ցի գո յութ յու նը ի րա վա ցիո րեն հասց նում են մինչև 1960 թ. և 1950-1960 թթ. 
իշ խած Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յա նը ևս հա մա րում են ե րիտ թուր քա-
կան գա ղա փա րա խո սութ յան բա ցա հայտ շա րու նա կող: Օ րի նակ՝ թուրք 
պատ մա բան Էմ րե Քոն գա րը, անդ րա դառ նա լով Դե մոկ րա տա կան կու սակ-

1 Տե՛ս Zürcher E. J., Yenilenme ve Sessizlik: Savaş Sonrasında İttihatçıların ve Kemalistlerin Ermeni Soykırımına İlişkin Reto-
rikleri // Soykırım Meselesi: Osmanlı İmparatorluğu՚nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler, (Hazırlayanlar: Ronald G. Suny, 
Fatma M. Göçek, Norman M. Naimark), İstanbul, “Tarih Vakfı Yurt Yayınları”, 2012, s. 408.
2 Hans-Lukas Keiser: “Türk milliyetçiliğin asıl problemi Talat՚tır”, Agos, 21, 11, 2008.
3 Տեր-Մաթևոսյան Վ. Հ., Ֆաշիզմի դրսևորումները Թուրքիայում. տեսության մի քանի հարցեր, Ժամանա-
կակից Եվրասիա, հատոր III (2), Եր., 2014, էջ 10: 
4 Տե՛ս Üngör U.Ü., “Türkiye Türklerindir”: Doğu Anadolu՚da Demografi Mühendisliği 1914-1945; // Soykırım Meselesi: 
Osmanlı İmparatorluğu՚nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler, (Hazırlayanlar: Ronald G. Suny, Fatma M. Göçek, Norman M. 
Naimark), İstanbul, “Tarih Vakfı Yurt Yayınları”, 2012, s. 382-383.
5 Նույն տեղում, էջ 391:
6 Այս մասին մանրամասն տե՛ս, Մելքոնյան Ռ.Հ., Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրա կա-
նացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ական թվականներ), «Պատմաբա նա սի րական 
հանդես», Եր., 2015, N 2 (199), էջ 61-71:
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ցութ յան կա ռա վար ման տա րի նե րին և կոնկ րետ՝ նա խա գահ Ջե լալ Բա յա րին, 
նշում է. «Ան գամ 1950-ա կան նե րին կա րե լի էր նկա տել «իթ թի հա թա կան» 
ա րա տա վոր սո վո րույթ նե րը: Այդ տա րի նե րին իշ խա նութ յան ղե կին գտնվող 
Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յու նից նա խա գահ Ջե լալ Բա յա րը (1883-1986 
թթ.) լի նե լով հին իթ թի հա թա կան ա պա հո վում էր « Մեն դե րե սի շրջա նի» 
(1950-1960 թթ. Թուր քիա յի վար չա պետ- Ռ.Մ.) և «ե րիտ թուր քա կան» շրջա նի 
օր գա նիկ կա պը»7: Ի դեպ, ու սումն ա սի րող Սա յիթ Չե թի նօղ լուն մեջ բե րում 
է հենց Ջե լալ Բա յա րի խոս քը, ո րը գա լիս է ա պա ցու ցե լու վե րը նշվա ծը. «Ես 
մինչև կյան քիս վերջ ապ րել եմ որ պես մի իթ թի հա թա կան»8:

Մեր կար ծի քով, սա կայն, ե րիտ թուր քա կան մտա ծո ղութ յու նը շա րու նակ-
վել է նաև ա վե լի ուշ. դրա ո րո շա կի տար րեր բա ցա հայտ կեր պով առ կա են 
նաև մե րօր յա Թուր քիա յի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում և մ տա-
ծե լա կեր պում։ Ե րիտ թուր քե րի այս հիմն ա կան նպա տա կի՝ միա տարր Թուր-
քիա յի ստեղծ ման և բո լոր ոչ թուրք ու հատ կա պես ոչ մու սուլ ման ժո ղո-
վուրդ նե րի դեմ մտած ված ու մշակ ված քա ղա քա կա նութ յան կար ևոր մի 
դրվագ տե ղի է ու նե ցել 1960-ա կան նե րի ա ռա ջին կե սին, երբ Թուր քիա յի 
վար չա պետն էր նախ կին ե րիտ թուրք և նախ կին նա խա գահ (1938-1950 թթ.) 
Իս մեթ Ին յոն յուն: Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 
1964 թ. մար տի 16-ին սկսեց մի գոր ծըն թաց, որն ազ գա յին-կրո նա կան փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի, տվյալ պա րա գա յում՝ հույ նե րի, հա մար ու նե ցավ ճա-
կա տագ րա կան նշա նա կութ յուն և դար ձավ Թուր քիան հույն բնակ չութ յու նից 
«մաք րե լու» վեր ջին ու ո րո շիչ ա կոր դը:

1. Միա տարր Թուր քիա յի ճա նա պար հի «հու նա կան  
խո չըն դո տը»

Նախ պետք է ընդգ ծել, որ 1923 թ. հռչակ ված Թուր քիա յի Հան րա պե-
տութ յան ղե կա վա րութ յան կար ևոր քա ղա քա կան նպա տակ նե րից էր եր կի-
րը քրիս տոն յա բնիկ ժո ղո վուրդ նե րի (հա յեր, հույ ներ) վեր ջին բե կոր նե րից 
«մաք րե լը» և  այդ ուղ ղութ յամբ իշ խա նութ յուն նե րը ի րա կա նաց նում էին հա-
մա կարգ ված քայ լեր: Չ նա յած որ երկ րի նա խա գահ Մուս թա ֆա Քե մա լը 
հռչա կել էր բա րե փո խումն եր ա նե լու իր մտադ րութ յան մա սին, սա կայն ինչ-
պես նկա տում է ու սումն ա սի րող և քա ղա քա կան վեր լու ծա բան Վ. Մեյ սո նը. 
« Քե մա լը ցան կա նում էր Թուր քիան դարձ նել ժա մա նա կա կից եվ րո պա կան 
պե տութ յուն, մինչ դեռ նրա ա ռա ջին քայ լը ե ղավ արևմտ յան մտա ծո ղութ յուն 
ու նե ցող իր քա ղա քա ցի նե րի մեծ մա սին ար տաք սե լը»9: Մեյ սո նը փոր ձում է 
տալ այդ քայ լի տե սա կան հիմն ա վո րու մը և  ի րա վա ցիո րեն ա ռանձ նաց նում 
է այն ի րո ղութ յու նը, որ քե մա լա կան նե րը հա վա տա ցած էին, թե Օս ման յան 
կայս րութ յան անկ ման հիմն ա կան պատ ճա ռը իբրև թե մշա կու թա յին բազ-
մա զա նութ յունն (diversity) ու, այս պես կոչ ված, հան դուր ժո ղա կա նութ յունն 
են ե ղել և քե մա լա կան նե րի կար ծի քով պե տութ յան եր կա րա ժամ ետ անվ-

7 Kongar R.E., 21. Yüzyılda Türkiye: 2000՚li Yıllarda Türkiyenin Toplumsal Yapısı, İstanbul, “Remzi Kitabevi”, 45. Basım, 
2012, s. 135-136.
8 Çetinoğlu A.S., Ekonomik ve Kültürel Jenosid: Varlık Vergisi 1942-1944, İstanbul, “Belge Yayınları”, 2009, s. 215-216.
9 Mason W., Constantinople՚s Last Hurrah: Turkey and the Ecumenical Patriarchate, World Policy Journal, . Vol. 18, N 2, 
(Sammer, 2001), p. 57.
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տան գութ յան ե րաշ խա վո րը միա ձու լումն է (homogeneity)10:
Թուր քիա յի ոչ մու սուլ ման փոք րա մաս նութ յուն նե րի թե մա յին անդ րա-

դար ձող բազ մա թիվ գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե րում հան դի պում ենք 
այն մտքին, որ հա յե րի, հույ նե րի և հ րեա նե րի դեմ կի րառ ված խտրա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ա մե նա ցայ տուն օ րի նակ նե րը հետև յալ չորսն են. 1. Հու-
նաս տա նի և Թուր քիա յի միջև բնակ չութ յան փո խա նա կում (1923-1924 թթ.)11, 
2 «20 դա սա կար գի զո րա կոչ» (1941 թ.)12, 3. «Ու նեց ված քի հարկ» (1942 թ.)13, 
4. 1955 թ. սեպ տեմ բե րի 6-7-ի դեպ քեր (պոգ րոմ)14: Այս դա սա կարգ ման հետ 
կա րե լի է հա մա ձայն վել մա սամբ, քա նի որ կան հա լա ծան քի բազ մա թիվ 
այլ լայ նա մասշ տաբ կամ լո կալ օ րի նակ ներ, ո րոնք նույն պես հարկ է ա ռանձ-
նաց նել: Փաս տե րի հա մադր մամբ կա րող ենք ա սել, որ ոչ թուրք փոք րա-
մաս նութ յուն նե րի դեմ հա լա ծանք նե րի պե տա կան ծրագ րի մասշ տա բա յին 
օ ղակ նե րից է 1964 թվա կա նին ստամ բու լաբ նակ հույ նե րի ար տաք սու մը, ո րը 
թուր քա կան խտրա կան քա ղա քա կա նութ յան ա մե նա քիչ ար ծարծ ված և  ու-
սումն ա սիր ված թե մա նե րից է: Մինչ օրս այս խնդրի վե րա բեր յալ կա ըն դա-
մե նը մեկ ամ բող ջա կան աշ խա տութ յուն. խոս քը ու սումն ա սի րող ներ Հուլյ ա 
Դե մի րի և Ռըդ վան Ա քա րի 1994 թ. Ս տամ բու լում հրա տա րակ ված գրքի 
մասին է: 

Սա կայն հիշ յալ գիտ նա կան նե րը ևս բախ վել են ո րո շա կի դժվա րութ յուն-
նե րի՝ կապ ված աղբ յուր նե րի սա կա վութ յան և  ու սումն ա սի րութ յուն նե րի բա-
ցա կա յութ յան հետ: Հարկ է նկա տել, որ թուր քա կան հա մա պա տաս խան 
ար խիվն ե րը մինչ օրս էլ շա րու նա կում են փակ մնալ և Հ. Դե մի րի ու Ռ. 
Ա քա րի ու սումն ա սի րութ յան կար ևոր աղբ յու րա գի տա կան հիմ քե րից են ժա-
մա նա կի մա մու լը, ա կա նա տես վե րապ րող նե րի հու շե րը, ինչ պես նաև ո րոշ 
պաշ տոն յա նե րի հետ ար ված հար ցազ րույց նե րը: Բա ցի այդ գրքից՝ հե տա-
գա յում հրա տա րակ վել են ո րոշ հոդ ված ներ, որ տեղ հպան ցիկ անդ րա դարձ 
է ար վում հույ նե րի ար տաքս ման խնդրին, կամ էլ բա ցա հայտ վում ու լու սա-
բան վում է այդ եր ևույ թի մի ո րո շա կի դրվագ, սա կայն ա ռա վել ընդգր կուն, 
հա մա պար փակ ու սումն ա սի րութ յուն ներ առն վազն մեզ հայտ նի չեն: 

Խո սե լով Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նում հույ նե րի բնա կութ յան, կար-
գա վի ճա կի և թ վա քա նա կի մա սին՝ հարկ է ա ռանձ նաց նել Լո զա նի բա նակ-
ցութ յուն նե րը, ո րոնց արդ յուն քում 1923 թ. հուն վա րի 30-ին Հու նաս տա նի և 
Թուր քիա յի միջև կնքվեց «Բ նակ չութ յան փո խա նակ ման վե րա բեր յալ» պայ-
մա նա գիր, հա մա ձայն ո րի Թուր քիա յի քա ղա քա ցի հույն ուղ ղա փառ նե րը և 
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 64:
11 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Gökaçtı M.A., Nüfus Mübadelesi: Kayıp Bir Kuşağın Hikâyesi, İstanbul, “İletişim 
Yayınları”, 6. Baskı, 2010, 331 s..
12 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Bali R., “Yirmi Kura İhtiyatlar” olayı, Tarih ve toplum, İstanbul, 1998, cilt 30, sayı 179, s. 
4-18. Տե՛ս նաև Մելքոնյան Ռ.Հ., Էթնիկ զորակոչ Թուրքիայի Հանրապետությունում (1941-1942 թթ.), «Լրաբեր 
հաս. գիտ.», ՀՀ ԳԱԱ, Եր., 2012, N 2-3, էջ 42-50:
13 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Aktar A., Varlık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, İstanbul, “İletişim Yayınları”, 3. 
Baskı, 2000; Akar R., Aşkale Yolcuları (Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları), İstanbul, “Mep Kitap”, 2006; Մելքոնյան Ռ. Հ., 
«Ունեցվածքի հարկը» կամ տնտեսության «թուրքացման» քաղաքականությունը հանրապետական Թուր-
քիայում, «Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հատ. 5, Եր., «Ասողիկ» հրա տա-
րակչություն, 2008, էջ 127-143:
14 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Güven D., Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül 
1955 Olayları, İstanbul, “İletişim Yayınları”, 3. Baskı, 2009; Մելքոնյան Ռ. Հ., 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-7-ի 
դեպքերը (Թուրքիայում քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ բռնությունների հերթական դրսևորումը), 
«Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու)», խմբագիր` Գուրգեն 
Մելիքյան, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, հատ. 8, էջ 144-156:
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Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի թուրք մու սուլ ման նե րը պետք է փո խա նակ վեին15: 
Բա ցա ռութ յան էր ար վում միայն Կոս տանդ նու պոլ սի բնա կիչ հույ նե րի և 
Արևմտ յան Թ րա կիա յի բնա կիչ մու սուլ ման նե րի հա մար, ո րոնք ի րա վունք 
ու նեին մնալ16: Հու նա կան կող մը պա հան ջում էր տե ղա հա նութ յան չեն թար-
կել Ս տամ բու լում բնակ վող բո լոր հույ նե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով այն տեղ 
պահ պա նել հու նա կան ներ կա յութ յու նը, իսկ քե մա լա կան նե րը ընդ հա կա ռա-
կը, ցան կա նում էին հնա րա վո րինս քիչ ոչ մու սուլ ման ազ գեր ու նե նալ ի րենց 
սահ ման նե րում և դ րա նով ևս մի քայլ ա նել դե պի միա տարր Թուր քիա յի 
տես լա կա նը: Այդ տա րի նե րին քե մա լա կան իշ խա նութ յուն նե րի նպա տակ նե-
րից է ե ղել Կոս տանդ նու պոլ սի Հու նաց տիե զե րա կան պատ րիար քութ յան 
տե ղա փո խու մը Թուր քիա յից և  ան ձամբ Մուս թա ֆա Քե մա լը և՛ իր հրա պա-
րա կա յին ե լույթ նե րում, և՛ հար ցազ րույց նե րում բազ միցս ա մե նա կո պիտ ո րա-
կումն ե րով է անդ րա դար ձել Հու նաց պատ րիար քութ յա նը և պատ րիար քին: 
Լո զա նի բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ թուր քա կան կող մի նա խա ձեռ նութ-
յամբ քննարկ վել է Հու նաց պատ րիար քութ յու նը Ս տամ բու լից տե ղա փո խե-
լու հար ցը, սա կայն Մեծ Բ րի տա նիա յի ճնշման շնոր հիվ հնա րա վոր է ե ղել 
հաս նել նրան, որ պատ րիար քութ յու նը շա րու նա կի մնալ Ս տամ բու լում՝ 
ի հար կե են թարկ վե լով բազ մա թիվ սահ մա նա փա կումն ե րի17:

Լո զա նի պայ մա նագ րից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում Թուր քիա յի 
և Հու նաս տա նի միջև ար վե ցին հա րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ մանն ուղղ-
ված մի քա նի քայ լեր և  ար դեն 1930 թ. հու նի սի 10-ին Ան կա րա յում Թուր-
քիա յի նա խա գահ Մուս թա ֆա Քե մա լը և Հու նաս տա նի վար չա պետ Վե նի-
զե լո սը ստո րագ րե ցին բնա կութ յան, առևտ րի և ճա նա պար հոր դե լու վե րա-
բեր յալ մի հա մա ձայ նա գիր, ո րը կոչ ված էր կար գա վո րե լու 1923 թվա կա նին 
ի րա կա նաց ված բնակ չութ յան փո խա նակ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած քա-
ղա քա կան, տնտե սա կան և  ի րա վա կան խնդիր նե րը: Այս պայ մա նագ րի 3-րդ 
կե տով ճա նաչ վում էր եր կու երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի՝ Թուր քիա յում՝ հու-
նահ պա տակ նե րի և Հու նաս տա նում՝ թուր քահ պա տակ նե րի բնա կութ յան, 
առևտ րով զբաղ վե լու, գույք ձեռք բե րե լու-վա ճա ռե լու ի րա վուն քը18: Այդ ժա-
մա նակ Թուր քիա յում, հիմն ա կա նում՝ Ս տամ բու լում, կա յին Հու նաս տա նի 
քա ղա քա ցի հան դի սա ցող հա զա րա վոր մար դիկ, ո րոնց մեծ մա սը ծնվել, 
մե ծա ցել էր Թուր քիա յում: 

Սա կայն այդ պայ մա նա գի րը ա մեն ևին էլ չէր նշա նա կում, որ Թուր քիան 
հրա ժար վել է իր գլխա վոր նպա տա կից՝ ստեղ ծել միա տարր՝ թուր քա կան 
եր կիր, որ տեղ ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րը կամ պետք է չլի նեին, կամ նրանց 
թի վը պետք է լի ներ սիմ վո լիկ: Աս վածն ա վե լի ինս տի տու ցիո նալ տեսք է 
ստա նում, երբ նկա տի ենք ու նե նում 1947 թ. իշ խող ՀԺԿ-ի 9-րդ բ յու րո յի 
պատ րաս տած գաղտ նի զե կույ ցը փոք րա մաս նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Այդ 
փաս տաթղ թում հույ նե րի մա սին նշվում էր, որ իշ խա նութ յուն նե րի նպա-
տակն է մինչև Ս տամ բու լի գրավ ման 500-ամ յա կը, այն է՝ 1953 թ. Ս տամ-
բու լում ոչ մի հույն չթող նել, և դ րա հա մար ներ կա յաց ված էին ա ռա ջարկ-

15 Տե՛ս Tosun R., Türk Yunan İlişkileri ve Türk-Rum Nüfus Mübadelesi, Konya, “Palet Yayınları”, 2014, s. 5.
16 Տե՛ս Çetinoğlu S., İstanbul Doğumlu Rumların Kitlesel Kovulması-1964 http://anatoliblog.blogspot.com/2011/03/istanbul-
dogumlu-rumlarin-kovulmasi.html (մուտք` 22.01.2018)
17 Տե՛ս Ակցօղլու Յ., Անիծված առյուծի բնաջնջումը, Եր., «Ճարտարագետ», 2007, էջ 113-114:
18 Տե՛ս Demir H., Akar R., İstanbul՛un Son Sürgünleri, İstanbul, “İletişim Yayınları”, 2-inci Baskı, 1994, s. 43.
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ներ19: Կա րե լի է վստա հա բար պնդել, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
տար բեր տա րի նե րին հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց րել են հա լա ծան քի 
մշակ ված քա ղա քա կա նութ յուն հու նա կան հա մայն քի նկատ մամբ, ո րի նպա-
տակն էր ստի պել հույ նե րին հե ռա նալ Թուր քիա յից և բա ցի այդ, տի րա նալ 
նրանց ու նեց ված քին: Ե՛վ «20 դա սա կար գի զի նա կո չը», և՛ «Ու նեց ված քի հար-
կը» էա կա նո րեն ա վե լաց րե ցին վա խի մթնո լոր տը հու նա կան հա մայն քում, 
սա կայն 1955 թ. սեպ տեմ բե րի 6-7-ի դեպ քե րը էլ ա վե լի հուժ կու հար ված 
ե ղան, ո րին հետ ևեց Թուր քիա յի հույ նե րի ար տա գաղ թի մեծ ա լիքը: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, տաս նամ յակ ներ տևած հա լա ծանք նե րից հե տո էլ 
1960-ա կան նե րին Թուր քիա յում հու նա կան հա մայն քը դեռևս հաշվ վում էր 
մի քա նի տասն յակ հա զար և թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը Կիպ րո սի հար-
ցի հեր թա կան սրա ցու մը որ պես պատր վակ կի րա ռե լով՝ գոր ծի դրե ցին 
ի րենց ծրա գի րը, ո րի թի րա խը դար ձան հիմն ա կա նում ստամ բու լաբ նակ և 
Հու նաս տա նի քա ղա քա ցիութ յուն ու նե ցող հույ նե րը: 

2. Հույ նե րի ար տաքս ման նա խա պատ րաս տա կան փու լը. 
ի րա վա կան և  անվ տան գա յին «հիմն ա վո րումն ե րը»

1963 թ. դեկ տեմ բե րի 21-ից Կիպ րո սում կրկին սկսվել էին զին ված բա-
խումն եր, ո րոնք շա րու նակ վե ցին մինչև 1964-ի օ գոս տոս20: Թուր քա կան քա-
րոզ չութ յու նը հստակ մե խա նիզմն ե րով լա րում էր իր երկ րի հա սա րա կութ-
յա նը՝ բոր բո քե լով հա կա հու նա կան տրա մադ րութ յուն ներ. լու րեր էին տա-
րած վում Կիպ րո սում հույ նե րի կող մից թուր քե րի «կո տո րած նե րի» մա սին, 
մա մու լում հրա պա րակ վում էին լու սան կար ներ: Այս ա մե նին որ պես տրա-
մա բա նա կան շա րու նա կութ յուն հա սա րա կութ յա նը հի շեց վում էր, որ ստամ-
բու լաբ նակ հույ նե րը և Կիպ րո սում «կո տո րած» ա նող նե րը նույն ազ գից են: 
Ա վե լին, ան մի ջա պես պաշ տո նա կան քա րոզ չութ յու նը ստամ բու լաբ նակ հույ-
նե րին սկսեց ներ կա յաց նել որ պես Կիպ րո սի նա խա գահ Մա կա րիո սի գոր-
ծա կալ ներ և հու նա կան EOKA կազ մա կեր պութ յան ա ջա կից ներ21: Հա կա հու-
նա կան թշնա ման քը անձ նա վոր ված դրսևո րո վում էր հատ կա պես Մա կա րիոս 
ար քե պիս կո պո սի հան դեպ և դա այն քան էր խո րա ցել, որ ինչ պես նշում են 
Հ. Դե մի րը և Ռ. Ա քա րը, այդ ժա մա նակ վա Թուր քիա յում թուրք մայ րե րը 
ի րենց ե րե խա նե րին վա խեց նում էին սպառ նա լով կան չել Մա կա րիո սին կամ 
հանձ նել նրան22: Հա կա հու նա կան հիս տե րիա յի պայ ման նե րում Ս տամ բու լի 
ա վա գա նին հան դես ե կավ ա ռա ջար կութ յամբ փո խե լու Ս տամ բու լում հույն 
ա նու նը պա րու նա կող կամ հու նա կան որ ևէ բան խորհր դան շող տե ղա նուն-
նե րը23: Նույն ա վա գա նու ո րոշ մամբ՝ հենց 1964-ին Ս տամ բու լի Գա լա թա 
թա ղա մա սը ան վա նա փոխ վեց Քա րաք յո յի, Սա մաթ իան՝ Քո ջա մուս թա ֆա 
փա շա յի և  այլն24: 

19 Տե՛ս Akar R., Aşkale Yolcuları (Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları), İstanbul, “Mep Kitap”, 2006, s. 191.
20 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 18.
21 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 27:
22 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 30:
23 Թուրքիայում տեղանունների թուրքացման մասին մանրամասն տե՛ս Սահական Լ.Ս., Տեղանունների 
թուրքացումն Օսմանյան կայսրությունում և հանրապետական Թուրքիայում, Մոնրեալ, «Արոդ», 2010; 
Nişanyan S., Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye՛de Değiştirilen Yeradları, İstanbul, “TESEV Yayınları”, 2011; 
Մելքոնյան Ռ.Հ., Տեղանունների փոփոխությունը` որպես թուրքացման քաղաքականության բաղադրիչ, 21-
րդ դար, Եր., «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, 2009, N 6, էջ 30-37:
24 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 31.
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Հա կա հու նա կան տրա մադ րութ յուն նե ր բոր բո քե լու և  ի րենց քայ լե րի իբրև 
թե օ րի նա կա նութ յու նը ա պա հո վե լու հա մար թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե-
րը օգ տա գոր ծում էին նաև խորհր դա րա նա կան հար թա կը: Այս պես, շատ 
հա ճախ իշ խա նա մետ պատ գա մա վոր նե րի «ան մեղ» հար ցե րին ի պա տաս-
խան կա ռա վա րութ յու նը հան դես էր գա լիս որ ևէ կոշտ հայ տա րա րութ յամբ 
կամ քայ լեր ձեռ նար կում25: Օ րի նակ` 1964 թ. փետր վա րի 14-ին Մա նի սա յի 
պատ գա մա վոր Հ յուր րեմ Քու բա թը Ազ գա յին ժո ղո վում կա ռա վա րութ յան 
առջև հարց է բարձ րաց նում և պա հան ջում որ պես զի դրանց պա տաս խա նի 
վար չա պետ Իս մեթ Ին յոն յուն: Պատ գա մա վո րին հե տաքրք րում էր, թե որ քան 
է Թուր քիա յում բնակ վող և  աշ խա տող հույ նե րի թի վը, ո րոնք ու նեն Հու-
նաս տա նի քա ղա քա ցիութ յուն, արդ յոք նրանք վճա րում են ե կամ տա հարկ և  
ե թե ոչ, ա պա հար կից խու սա փած նե րի նկատ մամբ որ ևէ քայլ ար վե՞լ է թե 
ոչ26: Այդ շրջա նում նմա նա տիպ սադ րիչ են թա տեքստ պա րու նա կող հա ցադ-
րումն եր շատ էին հնչում խորհր դա րա նում, ինչն ակն հայ տո րեն ու ներ կազ-
մա կերպ ված բնույթ: Հա կա հու նա կան հիս տե րիա յի մյուս գոր ծիք նե րը մա-
մուլն էր և  իշ խա նա մետ ու ազ գայ նա մո լա կան ե րի տա սար դա կան/ու սա նո-
ղա կան կա ռույց նե րը, ո րոնք նախ կի նում էլ ար դեն քա նիցս օգ տա գործ վել 
էին27: Ն րանք ոչ միայն բո ղո քի ցույ ցեր էին ա նում` ռա սիս տա կան բնույ թի 
լո զունգ նե րով, այլև կազ մա կեր պում էին հու նա կան ապ րանք նե րը բոյ կո-
տե լու և հույ նե րին պատ կա նող խա նութ նե րից առև տուր չա նե լու ակ ցիա-
ներ28: Ոչ թուրք փոք րա մաս նութ յուն նե րի հան դեպ կի րառ վող պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ա վան դա կան մե թոդ նե րից էր այն, որ ստի պում էին 
դի ցուք՝ ստամ բու լաբ նակ մի խումբ հույ նե րի հան դես գալ Կիպ րո սում ի րենց 
ազ գա կից նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի կոշտ քննա դա տութ յամբ, մա մու լում հրա-
պա րա կել հա մա պա տաս խան հայ տա րա րութ յուն ներ, կազ մա կեր պել այդ 
ա մե նը դա տա պար տող ստո րագ րա հա վաք նե ր և  այլն29:

Այս ա մե նի գա գաթ նա կե տը դար ձավ 1964 թ. մար տի 16-ը30, երբ Թուր-
քիա յի կա ռա վա րութ յու նը պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց, որ միա կող մա նի 
կեր պով չեղյ ալ է ճա նա չում 1930 թ. Թուր քիա յի և Հու նաս տա նի միջև 
կնքված պայ մա նա գի րը, ո րը վե րա բե րում էր Ս տամ բու լում հու նահ պա տակ 
հույ նե րի բնա կութ յան և  այլ ի րա վունք նե րին: Իսկ պայ մա նագ րի չեղյ ալ ճա-
նա չե լը Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րին տա լիս էր ի րա վա կան հիմք Ս տամ-
բու լում բնակ վող Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի հույ նե րի ար տաքս ման հա մար: 
Կա ռա վա րութ յու նը հան դես ե կավ պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յամբ, որ 
պայ մա նագ րի չեղյ ալ ճա նա չու մից 6 ա միս անց Թուր քիա յում բնակ վող Հու-
նաս տա նի քա ղա քա ցի հույ նե րի վի զա նե րը չեն եր կա րաձգ վե լու, և ն րանք 

25 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 33:
26 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 33-34:
27 Օրինակ` 1928 թ. ոչ թուրք փոքրամասնությունների մայրենի լեզուների դեմ պետական հալածանքի 
քաղաքականության կիրառման ժամանակ: Այդ մասին տե՛ս Մելքոնյան Ռ.Հ., Թուրքական լեզվաքա ղա-
քականության ազգայնամոլական ուղղվածության շուրջ, «Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդ ված-
ների պարբերական ժողովածու)», խմբագիր` Գուրգեն Մելիքյան, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, հատ.11, էջ 110-118:
28 Տե՛ս Новейшая история Турции, Москва, издательство «Наука», 1968, с. 324.
29 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 29.
30 Ըստ Սայիթ Չեթինօղլուի այս ամսաթվի ընտրությունը ևս պատահական չէր. մարտի 16-ը տխրահռչակ 
«Ունեցվածքի հարկի» չեղարկման ամսաթիվն էր. «Չափազանցրած չենք լինի եթե ասենք, որ էթնիկ զտման 
մասնագետ Իսմեթ Ինյոնյուն շարունակեց իր կանգ առած կետից», տե՛ս Çetinoğlu S., İstanbul Doğumlu Rumların 
Kitlesel Kovulması-1964 http://anatoliblog.blogspot.com/2011/03/istanbul-dogumlu-rumlarin-kovulmasi.html (մուտք` 22.01.2018)

ՀԻ
ՇՈ

Ղ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ

 



184

ստիպ ված են լի նե լու լքել Թուր քիան31: Այս հայ տա րա րութ յամբ թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յու նը իբրև թե պահ պա նում էր 1930 թ. պայ մա նագ րի 36-րդ 
հոդ վա ծի պա հան ջը, ո րի հա մա ձայն պայ մա նագ րի չեղյ ալ ճա նա չե լու դեպ-
քում կող մե րը պետք է առն վազն 6 ա միս ա ռաջ հայ տա րա րեն այդ մա սին: 
Սա կայն ըստ Հ. Դե մի րի և Ռ. Ա քա րի՝ այս 6 ա միս ժա մա նա կի տրա մադ րու-
մը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը սպա-
սում էին հու նա կան կող մից ո րո շա կի զի ջումն ե րի32: Բա ցի այդ՝ թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յու նը, միա կող մա նի կեր պով չե ղար կե լով 1930 թ. թուրք-հու-
նա կան պայ մա նա գի րը, հղում էր ա րել այդ նույն պայ մա նագ րի 16-րդ հոդ-
վա ծին, ո րի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը հնա րա վոր է չեղյ ալ հայ տա րա րել, 
ե թե ծա գել են այն պի սի պատ ճառ ներ, ո րոնք կապ ված են երկր նե րից մե կի 
անվ տան գութ յան և պաշտ պա նութ յան հետ33 և  այդ պա րա գա յում ար տաքս-
ման հա մար հատ կաց վող 6 ամս վա ժամ ե տը կա րող է և չ պահ պան վել34: 

 1964 թ. ապ րի լի 7-ին Թուր քիա յի վար չա պե տը հան դես է գա լիս ևս մեկ 
հայ տա րա րութ յամբ, ո րում աս վում էր, թե կա ռա վա րութ յու նը ո րո շում է ըն-
դու նել ժա մա նա կա վո րա պես շրջա նա ռութ յու նից հա նել 1955 թ. Թուր քիա յի 
և Հու նաս տա նի միջև կնքված վի զա նե րին վե րա բե րող պայ մա նա գի րը35: 
Սա կայն այս ո րոշ ման հա մար ընտր ված ժա մա նա կը նույն պես պա տա հա-
կան չէր. խնդիրն այն էր, որ Զատ կի տո նե րի հետ կապ ված բազ մա թիվ 
թուր քահ պա տակ հույ ներ այ ցե լել էին Հու նաս տան և փաս տո րեն այլևս չէին 
կա րո ղա նա լու ստա նալ վի զա Թուր քիա վե րա դառ նա լու հա մար36: Սա, ըստ 
էութ յան, 1964 թվա կա նին հույ նե րի ա ռա ջին զանգ վա ծա յին ար տաքս ման 
փուլն էր, ո րի ժա մա նակ խախտ վեց մարդ կանց կրո նա կան զգաց մունք նե-
րի, կրո նա կան տո նե րի հան դեպ ցու ցա բեր վող հար գան քը:

Բա ցի վե րո հիշ յալ «ի րա վա կան» հիմն ա վո րու մից, թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը ստամ բու լաբ նակ հույ նե րին ար տաք սե լու հա մար սկսե ցին 
փնտրել այլ պատր վակ ևս, որն ա վե լի հա վաս տի կդարձ ներ ա ռաջ քաշ ված 
այն վար կա ծը, թե հույ նե րը «սպառ նա լիք են երկ րի անվ տան գութ յա նը»: 
Դ րա հա մար ա ռանձ նաց վե ցին այդ պա հին Թուր քիա յում գրանց ված հու-
նա կան 82 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, իսկ Ս տամ բու լի անվ-
տան գութ յան ծա ռա յութ յու նը հանձ նա րա րութ յուն ու ներ դրան ցից մե կը ներ-
կա յաց նել որ պես « Թուր քիա յի դեմ պայ քա րող» գաղտ նի կամ ա հա բեկ չա-
կան կա ռույց: Այ նու հետև ար տաքս ման են թա կա հույն քա ղա քա ցի նե րից 
շա տե րը պետք է ներ կա յաց վեին որ պես այդ կազ մա կեր պութ յան ան դամն եր, 
ին չից հե տո նրանց հան դեպ կկի րառ վեին հա մա պա տաս խան քայ լեր: 82 
հու նա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից թուր քա կան հա մա-
պա տաս խան կա ռույց ներն ընտ րում են 1930 թ. ստեղծ ված «Է լե նի կի Է նո սիս» 
միութ յու նը, ո րի կա նո նադ րութ յան մեջ նշված նպա տակ նե րից էր հու նա կան 
հա մայն քի մշա կույ թի խթա նու մը: Ա հա հենց այս կա ռույցն էլ հայ տա րա վում 
է գաղտ նի գոր ծու նեութ յուն վա րող, Թուր քիա յի անվ տան գութ յա նը սպառ-

31 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 40.
32 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 41:
33 Տե՛ս Новейшая история Турции, Москва, издательство «Наука», 1968, с. 324.
34 Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 64.
35 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 78:
36 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 78:



185

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 2
 (
62

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

8 

նա ցող և սկս վում է դրա ան դամն ե րի ար տաք սու մը: Սա կայն այս ա մե նը մի 
կող մից ծի ծա ղե լի վի ճա կում էր դնում թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին, իսկ 
մյուս կող մից ցույց էր տա լիս նրանց քայ լե րի ու գոր ծո ղութ յուն նե րի անտ-
րա մա բա նա կան բնույ թը: Այս պես, «Է լե նի կի Է նո սիս» միութ յան ան դամն ե րի 
մեծ մա սը տա րեց մար դիկ էին. նրան ցից 121-ը 70-ն  անց էր, իսկ 20-ը` 80-նն  
անց37, իսկ մի մասն էլ ար դեն մա հա ցել էին, սա կայն միև նույնն է, թուր քա-
կան իշ խա նութ յուն նե րը բո լո րին հռչա կե ցին «ա հա բե կիչ ներ», «հա տուկ գոր-
ծա կալ ներ», ո րոնք են թա կա են ան հա պաղ ար տաքս ման: 

1964 թ. ապ րի լի 17-ին կա ռա վա րութ յու նը և մաս նա վո րա պես ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րութ յու նը Թուր քիա յի տա րած քում գոր ծող բո լոր բան կե րից 
պա հան ջում է Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի հույ նե րի հա շիվն ե րի վե րա բեր յալ 
տվյալ ներ: Իսկ ար դեն մա յի սի 7-ին պաշ տո նա պես հայ տա րար վում է, որ 
բո լոր հույ նե րի հա շիվն ե րը սա ռեց վել են38: Շու տով հրա պա րակ վում է 
ստամ բու լաբ նակ, սա կայն հու նահ պա տակ այն ան ձանց ցու ցա կը, ո րոնք 
են թա կա էին ար տաքս ման: Այդ հույ նե րին նախ ու ղարկ վում էր ծա նու ցում, 
ո րից հե տո նրանք պար տա վոր էին ներ կա յա նալ անվ տան գութ յան ծա ռա-
յութ յան հույ նե րի հար ցե րով զբաղ վող բա ժին: Այն տեղ նրանց ներ կա յաց-
վում էր ար դեն պատ րաստ ված մի հայ տա րա րա գիր, ո րը պար տա վոր էին 
ստո րագ րել: Այդ փաս տաթղ թում նշված էր, որ ստո րագ րող հույ նը «խոս-
տո վա նում է», որ «1. ըն դու նում է, որ խախ տել է Թուր քիա յի օ րենք նե րը, 2. 
ան դա մակ ցում է «Է լե նի կի Է նո սիս» կազ մա կեր պութ յա նը, ո րը մե ղադր վում 
է Թուր քիա յի դեմ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու մեջ, 3. գու մար է ու ղար կել 
Կիպ րո սի հույն «ա հա բե կիչ նե րին», 4. իր կամ քով է հե ռա նում Թուր քիա-
յից»39: Ն րանք, ով քեր հրա ժար վում էին ստո րագ րել այդ փաս տա թուղ թը 
են թարկ վում էին ֆի զի կա կան բռնութ յուն նե րի անվ տան գութ յան ծա ռա յութ-
յան նկու ղա յին հար կում գտնվող խցե րում40: Այդ դեպ քե րի մա սին տվյալ-
նե րի ենք հան դի պում նաև Թուր քիա յում հայտ նի հա յազ գի հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ Սար գիս Չեր քեզյ ա նի հու շե րում. «Ինչ քան ես 
գի տեմ 1964-ին հույ նե րին Հու նաս տան ար տաք սե լու ժա մա նակ ջար դե լու-
թա լա նե լու, սպա նե լու դեպ քեր չեն ե ղել, սա կայն բո լո րին կան չում էին անվ-
տան գութ յան մար մին ներ և ս տո րագ րութ յուն վերց նում առ այն, որ «Ես իմ 
կամ քով եմ հե ռա նում»»41: 

Հարկ է հա տուկ շեշ տել, որ ար տաքս ման են թա կա ան ձին տրվում էր 
մեկ կամ ա ռա վե լա գույ նը եր կու օր պատ րաստ վե լու և Թուր քիա յից հե ռա-
նա լու հա մար42: Այդ ըն թաց քում տվյալ ան ձը պետք է հասց ներ հա վա քել 
ի րե րը, կար գա վո րել գոր ծե րը, հրա ժեշտ տալ ազ գա կան նե րին և  այլն: 1964 
թ. ար տաքս ված Նեոկ լիս Սար րի սը պատ մում է, որ այն քան խիստ է ե ղել 
նշված կարճ ժամ ե տում Թուր քիան լքե լու պար տադ րան քը, որ հույ նե րին 
ան գամ թույլ չի տրվել կազ մա կեր պել կամ մաս նակ ցել ազ գա կան նե րի հու-
ղար կա վո րութ յա նը43:

37 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 75-76:
38 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 88:
39 Նույն տեղում, էջ 76:
40 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 111:
41 Çerkezyan S., Dünya Hepimize Yeter, İstanbul, “Belge Yayınları”, 2003, s. 195.
42 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 111.
43 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 183:
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Թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հա տուկ ու շադ րութ յուն էր դարձ րել նաև 
այն հար ցին, թե ար տաքս վող նե րը ի րենց հետ ինչ քան գույք և գու մար կա-
րող էին վերց նել: Ս րա վե րա բեր յալ ըն դուն վել էր ո րո շա կի սահ մա նա փա-
կումն եր են թադ րող ո րո շում, ո րը մի կող մից՝ հստակ ցույց էր տա լիս տվյալ 
քայլի անտ րա մա բա նա կան և հա կաի րա վա կան բնույ թը, իսկ մյուս կող մից՝ 
ի ցույց դնում պե տա կան մա կար դա կով հույ նե րի գույ քը և  ու նեց ված քը թա-
լա նե լու ձգտու մը: Այս պես, ըստ կա ռա վա րութ յան ըն դու նած ո րոշ ման, Թուր-
քիա յից ար տաքս վող հույ նե րը ի րա վունք ու նեին ի րենց հետ վերց նե լու 20 
կի լոգ րա մը չգե րա զան ցող ճամպ րուկ՝ անձ նա կան ի րե րով և 200 թուր քա կան 
լի րա գու մար, որն այդ ժա մա նակ հա վա սա րա զոր էր 22 ԱՄՆ դո լա րի44: 
Ն րանց մնա ցած ամ բողջ շար ժա կան գույ քը, անձ նա կան ի րե րը ար գել վում 
էր հա նել Թուր քիա յի սահ ման նե րից դուրս45: 

3. « Կա մա վոր»-պար տա դիր ար տաք սում
1964 թվա կա նին Ս տամ բու լում բնակ վել է հու նա կան քա ղա քա ցիութ յուն 

ու նե ցող մոտ 12 500 մարդ (ա ռա վել ստույգ` 12 592), ո րոնք պար տա դիր 
են թա կա էին ար տաքս ման: Այս 12 500-ի ար տաք սու մը, սա կայն, են թադ-
րում էր ա վե լի լայն ծա վալ նե րի ընդգր կում, քա նի որ նրանք ա մուս նա կան 
և  ըն տա նե կան կա պե րով կապ ված էին Թուր քիա յի քա ղա քա ցի հույ նե րի 
հետ և ն րանց ար տաք սու մը ինք նա բե րա բար են թադ րում էր նաև մյուս նե րի 
«կա մա վոր հե ռա ցում»: Այ սինքն՝ կա յին բազ մա թիվ ըն տա նիք ներ, որ տեղ 
օ րի նակ կի նը Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի էր, իսկ ա մու սի նը՝ Թուր քիա յի և  
ար տաքս ման հրա մա նից հե տո ստիպ ված ար տա գաղ թե լու էր ամ բողջ ըն-
տա նի քը: Փաս տա ցի ստեղծ վում էր մի վի ճակ, որ Թուր քիա յի քա ղա քա ցի 
հույ նե րը, ո րոնք ըն տա նե կան կա պե րով կապ ված էին Հու նաս տա նի քա-
ղա քա ցի հույ նե րի հետ «կա մո վին»46 ար տա գաղ թում էին, ուստիև քա ղա-
քա ցիութ յան հար ցը դար ձավ կար ևոր ու բախ տո րոշ բազ մա թիվ հու նա կան 
ըն տա  նիք նե րի հա մար: Ըստ տար բեր աղբ յուր նե րի՝ ար տաքս ման են թա կա 
հույ  նե րի հետ ըն տա նե կան կա պե րով (ա մու սին, ե րե խա, ծնող) կապ ված 
հույ նե րի թի վը գե րա զան ցում էր 40 000-ը և թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե-
րը նա խա ձեռ նե լով այս ա մե նը ի հար կե գի տեին, ո րը խնդի րը չէր վե րա-
բե րե լու միայն 12 500 հույ նե րին, այլ դա լի նե լու էր ա վե լի լայ նա մասշ տաբ 
ար տա գաղթ:

Պե տա կան և հա սա րա կա կան հա լա ծան քի մթնո լոր տը, ինչ պես նաև 
ի րենց հա զա րամ յա բնօր րա նից ա րագ ար տաքս վե լու հան կար ծա կի ո րո շու-
մը ստի պել էր, որ  ար տաքս ման են թա կա հույ նե րը ո րոշ ծայ րա հեղ և պար-
տադր ված քայ լե րի գնան: Օ րի նակ՝ 1964 թ. ապ րի լին 86 հույն ուղ ղա փառ 
հրա պա րա կավ դի մել են հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րին՝ խնդրե լով 
ի րենց գրան ցել որ պես ուղ ղա փառ թուր քեր47. այդ նույն շրջա նում ար ձա-
նագր վել են հույ նե րի «կա մո վի» իս լամ ըն դու նե լու48 կամ ինք նութ յու նը 

44 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 72:
45 Տե՛ս Hür A., 6-7 Eylül 1955 yağması ve 1964 sürgünleri, “Radikal”, 06. 09. 2015. 
46 Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 90.
47 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 82:
48 Այս համատեքստում նշենք, որ հենց նույն ժամանակ և կրկին նույն հալածանքի մթնոլորտի հետևանքով 
Բաթմանում 88 բնակիչ ունեցող հայկական մի գյուղի բոլոր բնակիչները փոխել են կրոնը՝ ընդունելով 
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թաքց նե լու բազ մա թիվ դեպ քեր49: Թեև այս ա մե նը ար վում էր ար տաքս վե-
լուց խու սա փե լու հա մար, սա կայն այդ քայ լե րը մեծ մա սամբ արդ յունք չէին 
տա լիս: 

Ինչ ևէ, ար դեն ապ րիլ ամ սից սկսե ցին հույ նե րի ա ռա ջին ար տաք սում-
նե րը և չ նա յած որ նրանց հա մար Թուր քիան լքե լու վեր ջին ժամ ետ սահ-
ման վել էր 1964 թ. սեպ տեմ բե րի 16-ը, այ սինքն՝ այն օ րը, երբ լրա նում էր 
1930 թ. պայ մա նագ րի չեղյ ալ հայ տա րա րե լու 6 ա մի սը, սա կայն այդ ժամ-
կե տը չպահ պան վեց: Հույ նե րի ա մե նա զանգ վա ծա յին ար տաք սու մը և «կա-
մո վին» հե ռա ցու մը տե ղի ու նե ցան հու նիս-հու լիս ա միս նե րին50: Այդ գոր-
ծըն թա ցը գտնվում էր թուր քա կան մա մու լի ու շադ րութ յան կենտ րո նում և 
հիմն ա կա նում լու սա բան վում էր պե տա կան-պաշ տո նա կան թե զի շրջա նակ-
նե րում. այ սինքն՝ ար տաքս վում էին «պե տութ յա նը վտանգ սպառ նա ցող նե-
րը», «լրտես նե րը» և  այլն: Այդ ո ճի հրա պա րա կումն ե րը և լ րատ վութ յու նը 
ու ղեկց վում էր տա րա տե սակ լու սան կար նե րով, ո րոնք միտ ված էին էլ ա վե-
լի հիմն ա վոր դարձ նել ար տաք սումն ե րի պաշ տո նա կան վար կա ծը, սա կայն 
հենց միայն լու սան կար նե րը պար զո րոշ ի ցույց էին դնում այդ ա մե նի շին-
ծու լի նե լը: Օ րի նակ՝ « Յե նի Սա բահ» թեր թի 1964 թ. հու նի սի 24-ի հա մա րում 
ամ բողջ է ջի վրա մի փոք րիկ լուր է՝ վեր նագր ված « Հույն լրտե սը այս ա ռա-
վոտ ար տաքս վում է», իսկ շուր ջը լու սան կար ներ են, որ տեղ պատ կեր ված 
են տա րեց ու մի կերպ քայ լող հույ ներ, ո րոնց ու ղեկ ցում են դե պի ինք նա թիռ 
կամ գնացք51: Ս տամ բու լաբ նակ անխ տիր բո լոր հու նահ պա տակ նե րը են թա-
կա էին պար տա դիր ար տաքս ման ան կախ նրանց տա րի քից, ա ռող ջա կան 
վի ճա կից և  այլն. ար տաքս վում էին տա րեց նե րը, ան գամ ան կող նա յին հի-
վանդ նե րը, հաշ ման դամն ե րը: Օ րի նակ՝ Սար գիս Չեր քեզյ ա նը իր հու շե րում 
գրում է. « Պատ գա րա կով մի կին էին տա նում, քայ լե լու ուժ չու ներ, սա կայն 
նա էլ հա մար վում էր «պո տեն ցիալ» թշնա մի»52:

Հույն լրագ րող Վա սի լիա դիս Մի հա լի սի փո խան ցած տվյալ նե րը մեկ այլ 
դի տանկյ ու նից են ա պա ցու ցում 1964 թ. ար տաքս ման ցե ղաս պա նա կան 
բնույ թը և  ո րո շա կի զու գա հեռ նե րը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետ: Այս պես, 
ըստ Մի հա լի սի՝ ա մե նաա ռա ջի նը ար տաքս ման էին են թարկ վում հույն մտա-
վո րա կան նե րը, լրագ րող նե րը և գոր ծա րար նե րը53. այ սինքն՝ ըստ էութ յան, 
կրկին կի րառ վում էր հա մայն քը գլխա տե լու նախօրոք մշակ ված ցե ղաս պա-
նա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Դեպ քե րի ա կա նա տես-վե րապ րող Նեոկ լիս 
Սար րի սը պատ մում է նաև մի ոս տի կա նի մա սին, ո րը ծա գու մով հույն է 
ե ղել, սա կայն ըն դու նել է իս լամ, փո խել ա նու նը դառ նա լով Բեհ չեթ և հենց 
նա է ակ տի վո րեն զբաղ վել ար տաքս ման են թա կա հույ նե րի ար ձա նագր-
մամբ և վ տար մամբ54: Ինչ պես հայտ նի է, ո րոշ թվով հա յազ գի մատ նիչ ներ 
ե ղել են նաև Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին և ն րանք էին, որ նպաս-
տում էին աք սո րի են թա կա հայ մտա վո րա կան նե րի ու հա սա րա կա կան-քա-

իսլամ, տե՛ս Hofmann T., Armenians in Turkey today, Uppsala, (second edition), The Union of Armenian 
Associations in Sweden, 2003, p. 18.
49 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 101.
50 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 95:
51 Տե՛ս Yunan casusu bu sabah suruluyor, “Yeni Sabah”, 24, 06, 1964.
52 Çerkezyan S., նշված աշխ., էջ 195.
53 Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 187.
54 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 182:

ՀԻ
ՇՈ

Ղ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ

 



188

ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ցու ցակ նե րի պատ րաստ մա նը:
Բա ցի քա ղա քա կան և տն տե սա կան հետ ևանք նե րից՝ 1964 թ. ար տաք-

սու մը, բնա կա նա բար, ու նե ցել է նաև անձ նա կան, հո գե բա նա կան ծանր 
հետ ևանք ներ: Ար տաքս ված հույ նե րից տի կին Հա րու լա Բ.-ն, ո րը, ի դեպ, 
ար տաք սու մից 29 տա րի անց էլ խու սա փում էր հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ 
հայտ նել իր լրիվ ա նու նը, պատ մում էր, որ Հու նաս տան ար տաքս ված հույ-
նե րի շրջա նում ար ձա նագր վել են ինք նաս պա նութ յան բազ մա թիվ դեպ քեր55, 
իսկ շա տե րը լրջա գույն հո գե կան խնդիր ներ են ձեռք բե րել: Ինք նաս պա-
նութ յան և հո գե կան խան գա րում ստա նա լու դեպ քեր ար ձա նագր վել են նաև 
Թուր քիա յում այն մարդ կանց շրջա նում, ո րոնց տե ղե կաց վել է, որ ի րենք 
պետք է 1-2 օր վա ըն թաց քում լքեն ի րենց բնօր րա նը: 

Կար ևոր է նաև ար տաքս ված հույ նե րի ան շարժ գույ քի և բան կա յին հա-
շիվն ե րի հար ցը. ըստ տար բեր տվյալ նե րի՝ հույ նե րի միայն ան շարժ գույ քի 
գի նը կազ մում էր 200-ից 500 մի լիոն դո լար56: Թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յու նը 1964 թ. նո յեմ բե րի 2-ին ըն դու նում է 6/3801 ո րո շու մը, ո րը վե րա բե րում 
էր հու նահ պա տակ հույ նե րի ան շարժ գույ քին և բան կա յին հա շիվն ե րին: 
Ըստ այդ ո րոշ ման՝ ան շարժ գույ քը և բան կում պահ վող գու մար նե րը կվե-
րա դարձ վեն հույ նե րին «ե թե նրանք վե րա դառ նան»57: Սա ռեց վել է նաև հույ-
նե րին պատ կա նող ան շարժ գույ քի վկա յա կան նե րի կի րա ռե լիութ յու նը և 
փաս տո րեն այդ գույ քը ժա մա նա կա վո րա պես պե տա կա նաց վել է: Բ նա կա-
նա բար դրանք օգ տա գործ վել են (տրվել են վար ձա կա լութ յան, ժա մա նա-
կա վոր շա հա գործ ման) պե տութ յան կող մից և ս տաց ված ե կա մու տը տրվել 
է ոչ թե օ րի նա կան տե րե րին, այլ յու րաց վել է պե տութ յան և տար բեր պե-
տա կան պաշ տոն յա նե րի կող մից: Այս փաս տը ևս  ան զեն աչ քով հի շեց նում 
է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժա մա նակ օս ման յան կա ռա վա րութ յան կող մից 
ըն դուն ված և հե տա գա յում քե մա լա կան նե րի կող մից վե րըն դուն ված ու կի-
րառ ված հայ կա կան լքյալ գույ քի թա լա նը «կար գա վո րող» «Լք յալ գույ քի 
մա սին» օ րեն քը, ո րով մի կող մից՝ հա յե րին ար գել վում էր վե րա դառ նալ 
Թուր քիա, իսկ մյուս կող մից՝ հռչակ վում, որ ե թե վե րա դառ նան, ա պա գույ-
քը կա րող են ետ ստա նալ: 

Ն կա տենք նաև, որ Հու նաս տա նը ա մեն հնա րա վոր ա ռի թի դեպ քում հույ-
նե րի գույ քի հար ցը բարձ րաց նում էր մի ջազ գա յին հար թակ նե րում և  ի վեր-
ջո 1988 թ. Դա վո սի գա գա թա ժո ղո վի ժա մա նակ Թուր քիա յի վար չա պետ 
Թուր գութ Օ զա լը ստիպ ված է լի նում խոս տա նալ ետ վե րա դարձ նել 1964 թ. 
ար տաքս ված հույ նե րի գույ քը և 1988 թ. փետր վա րի 3-ին Թուր քիա յի կա-
ռա վա րութ յու նը ըն դու նում է թիվ 12592 ո րո շու մը, ո րով կի րա ռութ յու նից 
հան վում էր 1964 թ. հա մա պա տաս խան ո րո շու մը և սկս վում ար տաքս ված 
հույ նե րի զավթ ված գույ քի վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցը58: Այդ ըն թաց քում ի 
հայտ էր ե կել հետև յալ պատ կե րը. 1964 թվա կա նին Հու նաս տա նի քա ղա-
քա ցի հույ նե րից թուր քա կան պե տութ յու նը բռնագ րա վել էր 2902 ան շարժ 
գույք, ո րից 2411-ը Ս տամ բու լում, 284-ը Իզ մի րում, 102-ը Այ դը նում, ինչ պես 
նաև Է դիր նեում (2), Թե քիր դա ղում (23), Ի չե լում (32), Հա թա յում (46), Ա դա-
55 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 177:
56 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 116-117:
57 Նույն տեղում, էջ 117-118:
58 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 164-165:
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նա յում (2)59: Ա վե լորդ չէ նկա տել նաև, որ 1980-ա կան նե րի վեր ջին Թուր-
քիա յի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան դաշ տում այդ ո րո շու մը միա ն շա նակ 
չի ըն դուն վել և Թ. Օ զալն ու թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հա ճախ են-
թարկ վել են քննա դա տութ յան՝ ազ գայ նա մո լա կան շեշ տադ րումն ե րով: Այ-
սինքն՝ ըստ էութ յան, թուր քա կան հա սա րա կութ յան գե րակ շիռ մե ծա մաս-
նութ յու նը բ նա կան է հա մա րել հու նա կան գույ քի թա լա նը և տաս նամ յակ ներ 
անց դրանց մի մա սի վե րա դար ձը հա մա րել է պարտ վո ղա կան, ան գամ 
դա վա ճա նա կան քայլ: 

1964 թ. հույ նե րի ար տաքս ման խնդի րը բա ցի քա ղա քա կան, տնտե սա կան 
աս պեկտ նե րից ու նի կար ևոր մեկ այլ բա ղադ րիչ ևս. խոս քը պե տա կան 
ա վան դույ թի և գոր ծե լա կեր պի մա սին է: Փաս տա ցի Թուր քիա պե տութ յու նը 
իր երկ րի տա րած քում ապ րող կոնկ րետ ազ գե րին դի տար կում է որ պես 
պա տանդ և մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րում առևտ րի ա ռար կա60: Աս-
վա ծի ա մե նա ցայ տուն ա պա ցույց ներն առ կա են թուրք բարձ րաս տի ճան 
պաշ տոն յա նե րի ե լույթ նե րում: Օ րի նակ՝ Թուր քիա յի նա խա գահ Ջե մալ Գ յուր-
սե լը 1964 թ. ապ րի լի 7-ին հայ տա րա րում էր. « Թուր քիա յի հույն փոք րա-
մաս նութ յան վի ճա կը սեր տո րեն կապ ված է Կիպ րո սի խնդրի և թուրք-հու-
նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հետ»61: Ա վե լորդ չէ նկա տել նաև, որ 1964 թ. 
հույ նե րի ար տաքս ման շրջա նում թուր քա կան մա մու լում կրկին սկսել էր 
ար ծարծ վել Հու նաց տիե զե րա կան պատ րիար քութ յան Ս տամ բու լից տե ղա-
փո խե լու հար ցը, ո րը թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի և կոնկ րետ վար չա պետ 
Իս մեթ Ին յոն յո ւի հա մար կար ևոր ու սկզբուն քա յին էր և, ինչ որ ա ռու մով, 
Լո զա նի բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ կի սատ թո ղած գոր ծի շա րու նա-
կութ յան ի մաստ ու ներ: Եվ բնա կան էր նաև, որ իշ խա նութ յուն նե րի հռե տո-
րա բա նութ յան մեջ պատ րիար քութ յունն ու ան ձամբ պատ րիար քը հստակ 
ա ռանձ նաց վում և թի րա խա վոր վում էին: Վար չա պետ Իս մեթ Ին յոն յուն իր 
օ րագ րում 1964 թ. ապ րի լի 8-ին գո հու նա կութ յամբ նշել է, որ նա խա գահ 
Գ յուր սե լը հրա պա րա կավ քննա դա տել է Կոս տանդ նու պոլ սի Հու նաց պատ-
րիար քին և ն շել. « Պատ րիար քութ յու նը ( Հու նաց - Ռ.Մ.) իր ստեղծ ման օր-
վա նից հա կաի րա վա կան դաշ տում է և  եր բեք էլ զուտ կրո նա կան գոր ծա-
ռույթ նե րով չի զբաղ վել»62:

Պետք է շեշ տել, որ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի վե րոնշ յալ ա վան-
դա կան գոր ծե լաո ճը դրսևոր վում է ա մեն ան գամ, երբ ի հայտ են գա լիս 
խնդիր ներ ար տա քին ճա կա տում: Այս նույն մտա ծո ղութ յու նը շա րու նակ վում 
է նաև մեր օ րե րում՝ կապ ված, օ րի նակ, Թուր քիա յում բնակ վող հա յաս տան-
ցի ա նօ րի նա կան միգ րանտ նե րի հետ և նա խա գահ Էր դո ղա նը հայ-թուր քա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րի լար ման ժա մա նակ բազ միցս սպառ նա ցել է ար-
տաք սել այդ հա յե րին: Թուր քիա յի տար բեր բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ 
հա յե րի հետ կապ ված նմա նա տիպ հայ տա րա րութ յուն նե րով հան դես են ե կել 
նաև ա վե լի վաղ:

Ինչ պես նշվեց, 1964 թ. հույ նե րի ար տաքս ման մա սին սա կա վա թիվ փաս-
տե րի, տե ղե կատ վութ յան առ կա յութ յան պա րա գա յում է՛լ ա վե լի կար ևոր և  
59 Տե՛ս նույն տեղում, էջ s. 89:
60 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 14:
61 Նույն տեղում, էջ 138:
62 İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), 2. Cilt (Hazırlayan Ahmet Demirel), İstanbul, “Yapı Kredi Yayınları”, 3. baskı, 2008, s. 945.
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ու շագ րավ են դառ նում ժա մա նա կի թուրք պաշ տոն յա նե րի, քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի տա րի ներ հե տո տված հար ցազ րույց նե րը կամ ար տա հայ տած 
մտքե րը, ո րոնք բա ցա հայ տում են այ լատ յաց քա ղա քա կա նութ յան տար բեր 
են թա շեր տեր: Այս պես, հույ նե րի ար տաքս ման մա սին հե տա գա յում հար-
ցազ րույց է տվել 1964-ին Թուր քիա յի աշ խա տան քի նա խա րար, իսկ հե տա-
գա յում մի քա նի ան գամ վար չա պետ դար ձած Բ յու լենթ Էջ ևի թը: Հ. Դե մի րի 
և Ռ. Ա քա րի գրքում տեղ գտած հար ցազ րույ ցում Բ. Էջ ևի թը նախ խո սում 
է թուր քա կան պե տութ յան, այս պես կոչ ված, հան դուր ժո ղա կա նութ յան և 
հատ կա պես այ լ էթ նիկ խմբե րի նկատ մամբ բար յաց կամ վե րա բեր մուն քի 
մա սին՝ ինչ պես օս ման յան, այն պես էլ հան րա պե տա կան շրջան նե րում: Ի րա-
կա նութ յան հետ ընդ հան րա պես կապ չու նե ցող այդ հայ տա րա րութ յու նից 
հե տո Բ. Էջ ևի թը նկա տում է, որ եր բեմն թուր քա կան պե տութ յու նը ո րոշ 
հար ցե րում «փոքր ինչ սխալ է հա կազ դե ցութ յուն ցույց տա լիս»63: Խո սե լով 
1964-ին հույ նե րի ար տաքս ման մա սին՝ նախ կին վար չա պե տը բա ռա ցիո րեն 
հայ տա րա րում է. «Ս տամ բու լաբ նակ հույ նե րին Թուր քիա յից ար տաք սե լու 
ո րո շու մը, իմ կար ծի քով, շատ մեծ սխալ էր»64: Սա կայն ան մի ջա պես շտա-
պում է նշել, որ դրա պատ ճա ռը Կիպ րո սի հույ նե րի կող մից թուր քե րի նկատ-
մամբ «ցե ղաս պա նութ յուն նա խա ձեռ նելն էր»65: Հա կա սա կան այդ հար ցազ-
րույ ցում Բ. Էջ ևի թը, այ նո ւա մե նայ նիվ, խոս տո վա նում է, որ «ստամ բու լաբ-
նակ հույ նե րը որ ևէ մեղք չու նեին այն ա մե նի հետ, ին չը տե ղի էր ու նե նում 
Կիպ րո սում»66: 

Այս տեղ չենք կա րող չընդգ ծել, որ հենց նույն Բ. Էջ ևիթն էլ, 1974 թ. լի-
նե լով վար չա պետ, նա խա ձեռ նեց Թուր քիա յի ներ խու ժու մը Կիպ րոս և կղ զու 
մի մա սի օ կու պա ցիան, ո րը շա րու նակ վում է մինչ օրս: Իր այդ քայ լի հա մար 
Բ. Էջ ևի թին թուր քա կան հա սա րա կութ յու նը տվել էր « Կիպ րո սի նվա ճող» 
ա նու նը: Սա կայն խո սե լով հույ նե րի ար տաքս ման սխալ լի նե լու մա սին՝ 
« Կիպ րո սի նվա ճո ղը» չի կա րո ղա նում թաքց նել իր այ լատ յաց և զավ թո ղա-
կան մո տե ցումն ե րը ան կեղ ծո րեն նշե լով. « Քա նի որ 1964-ին Թուր քիան ի 
վի ճա կի չէր Կիպ րո սում զին ված մի ջամ տութ յուն ի րա կա նաց նել, ուս տի 
նման սխալ ար ձա գաք տվեց67»... « Թուր քիան այն ժա մա նակ չկա րո ղա նա-
լով փրկել թուր քե րին Կիպ րո սում դրա վրե ժը լու ծեց ստամ բու լաբ նակ հույ-
նե րից»68: Այ սինքն՝ Բ. Էջ ևի թը, մա կե րե սո րեն քննա դա տե լով 1964-ի ո րո շու-
մը և  ար տաք սու մը սխալ հա մա րե լով, ուղ ղա կիո րեն շեշ տում է, որ դրա 
փո խա րեն պետք էր «զին ված մի ջամ տութ յուն ա նել Կիպ րո սում», ուս տի 
սխալ էր ոչ թե հա կա հու նա կան ա տե լութ յու նը, այլ դրա գոր ծադր ման հա-
մար 1964-ին ընտր ված կոնկ րետ մե խա նիզ մը:

Հույ նե րի 1964 թվա կա նի ար տաքս ման խնդրին է անդ րա դար ձել 1991-
1995 թթ. Թուր քիա յի Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի նա խա գահ Հ յու սա մեթ թին Ջին-
դո րու քը, որը, լի նե լով քա ղա քա կան և գա ղա փա րա խո սա կան հա կա ռակ 
բևե ռի ներ կա յա ցու ցիչ, քննա դա տել է ընդ հան րա պես Իս մեթ Ին յոն յո ւի քա-

63 Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 201.
64 Նույն տեղում:
65 Նույն տեղում:
66 Նույն տեղում, էջ 202:
67 Նույն տեղում, էջ 201-202:
68 Նույն տեղում, էջ 203:
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ղա քա կան գոր ծու նեութ յու նը: Իսկ խո սե լով Ի. Ին յոն յո ւի 1960-ա կան նե րի 
ա ռա ջին կե սին որ պես վար չա պետ գոր ծու նեութ յան մա սին՝ նշել է. «1964 
թ. կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ 50 հա զա րից ա վե լի ստամ բու լաբ նակ հույ-
ներ բռնա գաղ թի են թարկ վե ցին և ն րանք զրկվե ցին ի րենց ան շարժ գույ քի 
վրա ու նե ցած ի րա վունք նե րից»69: Զար գաց նե լով նույն թե ման՝ ԹԱՄԺ նախ-
կին նա խա գա հը նկա տում է, որ Ի. Ին յոն յուն 1964 թ. ա րել է այն, ին չը լիո-
վին չի կա րո ղա ցել լու ծել Լո զա նի պայ մա նագ րի ժա մա նակ: Անդ րա դառ-
նա լով այդ ա մե նի հետ ևանք նե րին՝ Հ. Ջին դո րու քը նկա տում է, որ բռնա-
գաղ թը հան գեց րեց նրան, որ. « Հու նա կան դպրոց նե րը և  ե կե ղե ցի նե րը մնա-
ցին ա ռանց հա մայն քի և  ա շա կերտ նե րի»70: Այս տեղ խիստ ու շագ րավ է այն 
հան գա ման քը, որ հեր թա կան ան գամ ա կա նա տեսն ենք լի նում նրան, թե 
ինչ պես են թուր քա կան տար բեր տա րի նե րի իշ խա նութ յուն նե րը, տար բեր 
գա ղա փա րա խո սութ յան կրող քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը միմ յանց մե ղադ-
րում ռա սիզ մի, խտրա կան քա ղա քա կա նութ յան, կրո նա կան և  էթ նիկ այ-
լատ յա ցութ յան մեջ: 

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
Ըստ ու սումն ա սի րող Սա յիթ Չե թի նօղ լո ւի ի րա վա ցի դի տարկ ման՝ 1964 

թ. հույ նե րի ար տաք սու մը Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նում հետ ևո ղա կան 
կեր պով ի րա կա նաց ված էթ նիկ զտման կար ևոր փու լե րից էր71, ո րի ճար-
տա րա պետն էր նախ կին ե րիտ թուրք վար չա պետ Իս մեթ Ին յոն յուն: Կար ևոր 
է փաս տել նաև, որ 1960-ա կան նե րի երկ րորդ կե սին Թուր քիա յի քա ղա քա-
ցի հույ նե րի շրջա նում ևս լայն թափ ստա ցավ ար տա գաղ թը: Վա խից 
դրդված Թուր քիա յից փախ չող հույ նե րի գաղ թը չկա րո ղա ցավ կանգ նեց նել 
ան գամ Հու նաց տիե զե րա կան պատ րիարք Ա թե նա գո րա սը, ո րը հան դես 
ե կավ հույ նե րին ուղղ ված կոչով՝ չլքել Թուր քիան72: Թուր քիա յում բնակ վող 
հույ նե րի վեր ջին բե կոր նե րի շրջա նում ար տա գաղ թը խթա նող կար ևոր ազ-
դակ նե րից էր նաև 1974 թ. Կիպ րո սի հյու սի սա յին հատ վա ծի օ կու պա ցիան 
և հա կա հու նա կան ա տե լութ յան շա րու նա կու մը՝ պե տա կան ու հա սա րա կա-
կան մա կար դակ նե րով: 1978 թ. ի րա կա նաց ված մի հար ցու մի հա մա ձայն՝ 
Ս տամ բու լում այդ ժա մա նակ բնակ վող 7822 հույ նե րի մեծ մա սը ցան կութ յուն 
էին հայտ նել ար տա գաղ թել Թուր քիա յից73: 

Այս պի սով, 1964 թ. Թուր քիա յից պար տա դիր և «կա մո վի» ար տաքս վե ցին 
ա վե լի քան 40 000 հույ ներ և սա, ըստ էութ յան, 1923 թ. բնակ չութ յան փո-
խա նակ ման պայ մա նագ րից հե տո հույ նե րի ա մե նա զանգ վա ծա յին ար տա-
գաղթն էր, ո րը կոր ծա նիչ հար ված հասց րեց հու նա կան հա մայն քին: Այդ և 
հե տա գա տա րի նե րի չդա դա րող ար տա գաղ թե րի հետ ևան քով հու նա կան 
հա մայն քը Թուր քիա յում շա րու նա կեց պահ պա նել լոկ սիմ վո լիկ ներ կա յութ-
յուն, և  այ սօր այդ երկ րում ապ րող հույ նե րի թի վը ըն դա մե նը 1500 է: Եվ 
չնա յած այս փոքր թվով խորհր դան շա կան ներ կա յութ յա նը՝ հու նա կան հա-

69 Cindoruk H., 6-7 Eylül Olayları; 6-7 Eylül Olayları Davası (Hazırlayan Emine Gürsoy Naskali), İstanbul, “Kitabevi”, 2007, 
s. xviii.
70 Նույն տեղում:
71 Տե՛ս Çetinoğlu S., նշված հոդվածը:
72 Տե՛ս Demir H., Akar R., նշված աշխ., էջ 91.
73 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 142:
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մայն քը շա րու նա կում է մնալ որ պես թուր քա կան այ լատ յա ցութ յան գլխա վոր 
թի րախ նե րից մե կը, ին չը դրսևոր վում է թե՛ պե տա կան հռե տո րա բա նութ յան 
և թե՛ հա սա րա կա կան լայն զանգ ված նե րի մտա ծո ղութ յան ու ըն կալ ման մեջ:

Ռու բեն Հ. Մել քոն յան – ԵՊՀ, թուր քա գետ, ու նի տպագր ված 5 
մե նագ րութ յուն, 6 տասն յա կից ա վե լի գի տա կան հոդ ված ներ, 2 բու-
հա կան դա սա գիրք: Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կն 
ընդգր կում է Թուր քիա յում բնակ վող քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ-
յուն նե րի խնդիր նե րը, պե տութ յան կի րա ռած խտրա կան քա ղա քա-
կա նութ յու նը, Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան ո րո շա-
կի փու լե րը, պատ մութ յան և ժա մա նա կա կից թուր քա կան գրա կա-
նութ յան փո խառն չութ յուն նե րը, հայ կա կան թե մա տի կա յի ար տա ցո-
լու մը թուր քա կան գրա կա նու թան մեջ և  այլն:

Summary

THE DEPORTATION OF GREEKS FROM ISTANBUL IN 1964

Ruben H. Melkonyan

Key words - Young Turks; Kemalists; non-Muslim minori-
ties; Lausanne; Greek citizens living in Istanbul; discriminative 
policy; monoethnic Turkey; Ecumenical Patriarchate of Costanti-
nople; Cyprus; deportation.

It՛s widely known that the history of Ottoman Empire is full of examples of 
state persecutions, discrimination, massacres and genocides against Christians. 
The aspirations to create monoethnic, that is Turko-Islamic state became more 
obvious during the government of the Young Turks. The same policy was adop-
ted by the authorities of the Republic of Turkey established in 1923. This fact 
can be explained by following circumstances. First of all, Turkish state had al-
ready become instiutionally hostile against all non-Turkish nations. Besides, the 
majority of the founders of Turkey were former Young Turks, the bearers of 
nationalist ideology. However, there are specialists, including the Turks, who 
bring the period of governmenr of Young Turks even up to 1960 and ascribe 
some elements of young Turkizm to the Democratic Party which was in power 
in 1950-60s. Main periods of the policy of discrimination against non-Muslim 
minorities in the history of Turkish Republic were: 1. Exchange but in reality 
exile of Greeks in 1923 2. The “20 classes” draft in 1941 3. “Tax of Wealth” in 
1942 4. Pogroms of 6-7 September 1955. However, the comparison of facts shows 
that the last and one of the most important links of this chain was the exile of 
the Greeks from Istanbul in 1964 which is not sufficiently examined yet. On 
March 16,1964 the government of Turkey officially stated that it unilaterally 
considered invalid the agreement signed between Turkey and Greece in 1930. 
This meant the emergence of legal basis for exile of the Greek citizens living in 
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Turkey. At that time nearly 12.500 Greek citizens were living in Turkey. All of 
them were condemmed to exile. However deportation of these 12500 people 
meant inclusion of much more wide masses as they were connected by marital 
and family ties with the Greeks, citizens of Turkey. Exile of the Greeks in 1964 
became the important stage of consecutive politics of ethnic purges in Turkey.

Резюме

ИЗГНАНИЕ ГРЕКОВ ИЗ СТАМБУЛА В 1964 ГОДУ

Рубен О. Мелконян

Ключевые слова - младотурки, кемалисты, немусуль-
манс кие меньшинства, Лозанна, проживающие в Стам бу ле 
граждане Греции, политика дискриминации, мононацио наль-
ная Турция, Константинопольский Вселенский Патриархат, 
Кипр, изгнание.

Как известно, история Османской империи полна примеров государствен-
ных гонений, дискриминации, резни и геноцида христианских народов. В 
особенности в годы правления младотурок уже более явным стало стрем-
ление сделать страну мононациональной, то есть турецко-исламской. Ту же 
политику переняли власти созданной в 1923 году Турецкой Республики. 
Объясняется это следующими обстоятельствами: во-первых, турецкое 
государство в институциональном плане уже стало враждебным по от ноше-
нию ко всем нетурецким этносам, и кроме того, основную часть основателей 
Турецкой Республики составляли бывшие младотурки, носители крайне 
националистической идеологии. 

Однако, есть специалисты, в том числе и турецкие, которые доводят 
период правления младотурок до 1960 года. В истории Турецкой Республики 
основными периодами применения дискриминационной политики по 
отношению к немусульманским меньшинствам считаются: 1. Обмен, а на 
самом деле - изгнание греческого населения в 1923 году. 2. «Призыв 20-ти 
классов» в 1941 году. 3. «Налог на имущество» в 1942 году. 4. Погромы 6-7-
го сентября 1955 года. Но при сопоставлении фактов становится очевидным, 
что последним и одним из крупнейших по своим масштабам звеньев в этой 
цепи стало изгнание греков из Стамбула в 1964 году, которое, однако, 
малоизучено. 

16-го марта 1964 года правительство Турции официально заявило, что в 
одностороннем порядке считает недействительным соглашение, заключенное 
между Турцией и Грецией в 1930 году, что означало создание законной 
основы для изгнания граждан Греции, проживающих в Турции. В то время 
в Стамбуле проживало около 12.500 граждан Греции, которые подлежали 
высылке в объязательном порядке. Однако, изгнание этих 12.500 людей 
предполагало вовлечение более широких масс, так как они были связаны 
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семейными и брачными узами с греками, являющимися гражданами Турции, 
и высылка одних предполагала высылку других. Изгнание греков в 1964 году 
стало важнейшим этапом последовательной политики этнической чистки, 
проводимой в Турции.
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