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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Գեղամ Մ. Բադալյան
 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ

 Մաս չորրորդ։ Էրզրումի նահանգի արևելյան և հարավային 
գավառները*

Բանալի բառեր. Բասեն, Թորթում, Նարիման, Խնուս, 
Քղի-Կեղի, Բայազետի սանջակ, Բայազետ քաղաք, Արծափ, 
Դիադին, Ղարաքիլիսա (Կարաքիլիսա), Ալաշկերտ, Դութաղ- 
Անթաբ:

Շարունակելով Արևմտյան Հայաստանի պատմական աշխարհագրու-
թյանն ու ժողովրդագրությանը նվիրված մեր շարքը՝ ընթերցողի ու շա դ-
րությանն ենք ներկայացնում Էրզրումի նահանգի արևելյան և հարա վային 
գավառները (թրք. kaza): Ներկա հոդվածում ընդդգրկված են հետևյալ 
վարչամիավորները՝ Բասեն, Թորթում, Նարիման կամ Մամրվան, Խնուս, 
Քղի կամ Կեղի (բոլորն էլ՝ Էրզրումի կենտրոնական սանջակում), ինչ-
պես նաև՝ Բայազետ քաղաքը և համանուն գավառը, Դիադինը, Ղարա քի-
լի սան (Կարաքիլիսա), Ալաշկերտը և Դութաղը կամ Անթաբը (բոլորն էլ՝ 
նա հանգի 3-րդ՝ Բայազետի սանջակի կազմում): 

Այս շարքում հան դի պող առանձին գավառներ Արևմտյան Հայաստանի 
մասշտաբով առավել հայաթափվածներից էին: Էրզրումի նահանգի գա-
վառ ների հայազրկման գործընթացի սկիզբը դրվել է դեռ 16-17-րդ դդ. 
թուրք-պարսկական պատերազմների ժա մա նակ: Գտնվելով սահմանա-
մերձ գոտում, հետևաբար՝ մշտապես հայտնվելով ռազմական գործողու-
թյունների թատերաբեմում, վերո հիշ յալ բոլոր գավառներն անխտիր են-
թարկ  վել են բազմաթիվ արհա վիրք ների՝ կոտորածների ու բռնագաղթի: 
Միայն Շահ-Աբաս առաջինի կողմից կազմակերպած 1604-1605 թթ. բռնա-
գաղթի՝ Մեծ սյուրգ յունի ընթացքում, Արևմտյան Հայաստանի արևելյան 
բազմա թիվ գա վառներից, որոնց թվում էին ներկա հոդվածում քննվող 
գրե թե բո լոր վարչա միավորները, Այրարատյան նահանգ, իսկ այնուհետև՝ 

* Ընդունվել է տպագրության 15.03.2016:
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Պարս կա կան տե րու թյան խորքերը քշվեց 60000 մարդ: Հատկանշական է, 
օրինակ, որ հարավային Իրանի Չհար մահալ գա վառի հայերն ավանդաբար 
իրենց նախահայրենիքը համարում էին Բա սենը («Բասումա երկիրը»): Այս 
գործ ըն թացը շարունակվեց նաև 18-րդ դարում և 19-րդ դարի առաջին 
30-ամ յակի ընթացքում: Սակայն տարածաշրջանի հա յաթափումը հիրավի 
աղետալի ծավալներ ընդունեց Ռու սա կան կայսրության կողմից Արևելյան 
Հայաստանի մի մասի նվաճումից հետո: 19-րդ դարի ընթացքում տեղի 
ունեցած ռուս-թուրքական 3 պատե րազմն երը (1828-1829 թթ., 1853-1856 թթ. 
և 1877-1878 թթ.) սարսափելի հե տևանքներ ունեցան նշված գավառների 
հայության համար: Բավական է նշել, որ Բայազետի սանջակի բոլոր վար-
չամիավորները, դրանց հետ և գա վառակենտրոնը, ամեն անգամ՝ ռուսների 
կողմից երկարատև ռազ մա կալումից հետո, կրկին վերադարձվել են Օս-
ման  յան կայսրությանը, որին հետևել է հայերի հերթական տեղափոխությունն 
Արևելյան Հայաստան: Այս բռնագաղթերի շարքում առանձնանում է հատ-
կապես 1829-1830 թթ. ա րևմ տահայերի մեծ գաղթը, երբ միայն Բայազետի 
սանջակի տարածքից հիմն ականում Սևանի ավազան, նաև՝ Սուրմալու և 
Արևելյան Շիրակ ու ա րևելահայկական մյուս գավառներ տեղափոխվեց 
ա վ ելի քան 2500 հայ ընտանիք` մեծ չափերով ամայացնելով Բայազետ քա-
ղաքը և տասնյակ գյուղեր ու ավաններ: Ժողովրդագրական իրավիճակն ի 
վնաս հայերի փոխ վեց նաև Բասենում, Թեքմանում (20-րդ դ. սկզբին կազ-
մում էր Խնուսի գավառի հյուսիսային հատվածը), Թորթումում և Նարիման-
Մամրվանում: 

Այս ժամանակաշրջանից սկսվեց Կենտրոնական Հայաստանի էթնո-
ժողովրդագրական պատկերի հիմնովին աղճատումը: Մեծ գաղթին ան մի-
ջապես հետևած քրդական մի շարք ցեղերի՝ ամայացած տարածք նե րում 
նստակեցության անցնելը, ինչն ամեն կերպ խրախուսվում էր թուր քա կան 
իշխանությունների կողմից, աստիճանաբար ստեղծեց յուրա հա տուկ «քրդա-
 կան պատնեշ» Հայաստանի երկու մասերի միջև, ինչը հետա գա յում ճակա-
տագրական դեր խաղաց հայ ազատամարտի պատմության մեջ: Պատճառն 
այն է, որ նման արտագաղթերի արդյունքում հայերի թվա քանակը, բնակա-
նաբար և՝ տեսակարար կշիռն անընդհատ նվազում էր ռուս-թուրքական 
սահմանի երկայնքով տարածվող գավառներում: 

Ավելին՝ Բայազետ քաղաքի և նույնանուն սանջակի բազմաթիվ բնա-
կա վայրերը, թուրքական ռազմական իշխանությունների բացահայտ դրդու -
մով և աջակցությամբ, 1877 թ. ենթարկվեցին մոլեռանդ շեյխ Ջալա լեդ դինի 
քրդական ելուզակների հարձակումներին։ Տեղի հայ բնակ չու թյունը զանգ-
վածաբար բնաջնջվեց (զոհերի թիվն անցնում էր 2200-ից): Սա, ըստ էության, 
արյունարբու սուլթան Աբդուլ Համիդ 2-րդի կողմից 1890-ական թթ. սկիզբ 
դրված զանգվածային կոտորածների նախադեպն էր: Սակայն հայաթափման 
մակարդակը հատկապես բարձր էր Թորթումի և Նարիմանի գավառներում, 
ուր արտագաղթից ու պարբերական կոտո րած ներից անհամեմատ ավելի 
վնաս էր հասցրել հայերի բռնի կրոնա փո խու թյունը 18-րդ դարում և 19-րդ 
դարի 1-ին կեսին: 

Այնուամենայնիվ, այս շարքում ևս գոյություն ունեին առանձին գավառ-
ներ, ուր հայ բնակչությունը, թեկուզ նկատելիորեն խեղաթյուրված տես-
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քով, կա րողացել էր պահել իր էթնիկական տարածքն ու թվական գերա-
կշռու թյունը: Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է Խնուսին և Քղիին: 
Մեծ եղեռնի նախօրեին զգալի թիվ էր կազմում նաև Բասենի հայ բնակ-
չությունը: 

Ներկայացվող ցուցակները կազմել ենք հոդվածի նախորդ մասերում 
կի րառ ված սկզբունքների հիման վրա, ուստի ավելորդ ենք համարում 
դրանք կրկնելը: 

1. Բասենի գավառ

Բասենի գավառը գրավում էր նահանգի մինչև ռուս-թուրքական սահ-
մանն ընկած արևելյան խոշոր հատվածը: Գավառի կենտրոնական մասն 
ընդգրկում էր Արաքսի վերին ավազանում փռված Բասենի ար գա վանդ 
դաշտը, և հվ-արևելքում` Ղարայազի գոգավորությունը (թրք. Karayazı-
«սև դաշտ կամ հովիտ»): Բասենի հյուսիսային մասը հիմն ականում լեռ-
նային էր: Վարչականորեն գավառը բաժանվում էր Վերին (արևմտյան 
հատվածը) և Ներքին (արևելյան հատվածը) գավառակների, որոնք, ըստ 
թուրքական վարչական բաժանման, գյուղախմբեր էին (թրք. nahiye): Մինչև 
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը գավառը հյուսիսից՝ Մեծրաց 
(թրք. Çakırbaba) լեռներով, սահմանակցում էր Նա րիման-Մամրվանին և 
Թախթա-Սարիղամիշին (այն ժամանակ՝ օսման յան Կարսի նահանգի մեջ), 
արևելքից՝ Մեծրաց-Սուրբ Խաչ լեռներով ձգվող գծով՝ Կաղզվանին 
(դարձ  յալ Կարսի նահանգում), հարավից՝ Սու կավետ-Ջրաբաշխ լեռներով՝ 
Ալաշկերտին և Խնուսին, իսկ արևմուտ քից՝ Ծիրանյաց լեռներով (թրք. De-
veboyunu և Kargapazarı կրկնակ անուն ներով)՝ Կարին-Էրզրումին: 1878 թ. 
Բեռլինի վեհաժողովով Բասենի վերը նշված արևելյան սահմանագծից 
արևմուտք ընկած Ներքին Բասենի շուրջ 5 տասնյակ բնակավայրեր ան ցան 
Ռուսական կայսրությանը՝ կազմելով նորաստեղծ Կարսի մարզի Կաղզ-
վանի շրջանի (ռուս. округ) Խորասանի տեղամասը: Սրանով Բա սե նի 
գավառի արևելյան նոր սահ մա նը Կարսի մարզի հետ կայունացավ մինչև 
1918 թ.: Կենտրոնը Հասան ղալա (թրք. Hasankale) կամ պատմական Դորոնք 
բերդաքաղաքն էր, որը գտնվում էր Արաքսի ձախակողմյան նույ նանուն 
վտակի մայր գետին միախառնումից շուրջ 15 կմ արևմուտք՝ Ծի րանյաց 
լեռների ստորոտին: Վերջինս 1829-1830 թթ. առավել տուժած բնակա-
վայրերից էր, որի հայ բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ հե ռա ցավ 
Ա րևելյան Հայաստան: Միայն հետագա տասնամյակներին Հա սան ղալա-
յում կրկին հայեր հաստատվեցին, սակայն նրանց թիվը 1914 թ. կազ մում էր 
ընդամենը 550 մարդ (շուրջ 60 տուն, ամբողջը՝ 2000-2500 տուն, գերա-
զանցապես՝ թուրք): 

Մինչև 18-րդ դարի վերջը Բասենն Արևմտյան Հայաստանի առավել հոծ 
և մեծաթիվ հայ բնակչություն ունեցող գավառներից էր: 1828-1829 թթ. 
ռուս-թուրքական պատերազմի նախօրեին տեղի հայաբնակ գյուղերի և 
ավանների թիվն այստեղ հաշվվում էր տասնյակներով: Ընդ որում, առա-
քելական և որոշ թվով կաթոլիկ հայերի հարևանությամբ բնակվում էին 
նաև զգալի թվով հայ-հոռոմներ (քաղկեդոնական հայեր), որոնց թեև 
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«հույն» էին հորջորջում, սակայն կենցաղով գրեթե չէին տարբերվում իրենց 
հայ րենակիցներից: Ավելին, նրանց մի մասը պահել էր անգամ մայրենին 
(հիմնական մասը թրքախոս էր): Արևմտահայերի մեծ գաղթի հետևանքով 
Բասենի գավառի տարածքում ևս հայաթափման գործընթացն ահավոր 
ծավալների հասավ: Հայ բնակչության մեծագույն մասը գաղթեց Արևելյան 
Շիրակ, Ջավախք, մասամբ՝ Լոռի-Փամբակ: Գաղթեց նաև հայ-հոռոմների 
հիմնական մասը՝ հաստատվելով գլխավորապես Թռեղ քում և Հյուսիսային 
Լոռիում (այժմ՝ Վրաստանի Հանրապետության Ծալ կայի և Դմանիսի 
շրջաններ): Հեռացած բնիկներին փոխարինեցին եկվոր թուրքերը: Գավառի 
ազգային կազմն է՛լ ավելի աղճատվեց 1830-1850-ական թթ. առավելապես 
լեռնային հատվածներում քրդերի նստա կե ցու թյան անցնելով: Հարկ է նշել, 
որ քոչվորական անասնապահության համար բարենպաստ պայմաններ 
ունեցող Ղարայազում քրդերը սկսել էին գերակշռություն ձեռք բերել դեռ 
17-18-րդ դդ.: Այս ամենի հե տևանքը եղավ այն, որ 19-րդ դ. 70-80-ական 
թթ. Բասենում հայերի տե սա կարար կշիռը զգալիորեն նվազել էր: Սակայն 
19-20 դդ. սահ մանա գլխին արևմտահայ այլևայլ գավառներից դեպի Բասեն 
սկսված ներքին տեղաշարժերի շնորհիվ տեղի հայ բնակչության թիվը 
կրկին սկսեց աճել՝ Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին կազմելով ավելի 
քան 21000 մարդ: Ընդ որում, հանդիպում էին բավական բազմամարդ հա-
յաբնակ գյուղեր, անգամ՝ խոշոր ավաններ (տե՛ս ստորև):

1914 թ. նոյեմբերի սկզբից Բասենը դարձավ ակտիվ ռազմական գոր ծո-
ղու թյունների թատերաբեմ: Դեկտեմբերին ռուսական զորքերի նահանջը 
ստիպեց տեղի հայությանը տեղափոխվել Արևելյան Հայաստան: Բարե-
բախ տաբար փրկվեց գավառի հայության մեծ մասը, որը 1915 թ. գարնանից 
արդեն սկսեց աստիճանաբար վերադառնալ հայրենի բնօրրան: 1917 թ. 
աշնանը նախկին Էրզրումի նահանգի Բասենի գավառի տարածքում վերա-
հաստատված հայերի թիվը կազմում էր 15500-16000 մարդ: Ցավոք, բասեն-
ցիներին վիճակված չէր ամրապնդվելու հայրենի եզերքում: 1918 թ. թուր-
քական բանակի հակահարձակումը կրկին հայաթափեց հայոց հինա վուրց 
այս ոստանը: 

#  Բնակավայր  Եկեղեցի  Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
1 Ազափ (Ազափքյոյ)  
2 Ալիճագրակ 

(Արուճագրակ)
 Մայր 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը՝ Շնորհքյան։ Գյուղում 
ապրել են նաև քաղկեդոնական հայեր 
(հայ-հոռոմներ), որոնք ունեցել են 
առանձին եկեղեցի: 

3 Ալվար  եկեղեցի Բասենի հնագույն բնակա վայրե րից է: 
Հիշվում է Վահանանց պատերազմի 
առնչությամբ:

4 Ախա  եկեղեցի 
(ավերակ)

5 Ախալիկ (Վերին)
6 Աղջալար (Աջիլար)
7 Արդոստ (Արտոս)
8 Բայրախդար 

(Ղարայազ)
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9 Գետակ (Գետիկ, 
Քյոթակ)

Գյուղում գտնվում էր մի հայ իշ խանի 
գմբեթավոր դամբարան, որի պատին 
պահպանվել էր նի զակով և վահանով 
հեծյալի բար ձ րաքանդակ։ Մի փոքր հա
րավ գտնվող Զևին (Զիվին) գյու ղի մոտ 
կար կիսավեր բերդ։ Ոչ շատ հեռու 
գտնվող Մժնկերտ (Մա ժանկերտ) գյու
ղը պատմական Աբեղյանք գավառի 
հնագույն կենտրոնն էր, որի մոտ պահ
պանվել էր համանուն բերդը: Վերջինս 
XIV դ. նշվում է որ պես «անառիկ» գյու
ղաքաղաք՝ Սբ Աստվածածին եկեղե
ցիով: Գետակ-Քյոթակի շրջակայքում 
մեծ թիվ էին կազմում հայահունչ անուն
ներով գյու ղերը, ինչը խոսում է ժամա
նակին տեղի հոծ հայության գոյության 
մասի (Վա նասոր<Վանաձոր, Քեչեսոր< 
Կեչեձոր, Խադիք ևն)։ Ի դեպ, Գետակի 
հա րա վային մասում բարձրացող Հոռոմ 
(Հո ռում) լեռան անունը, ինչպես նաև մո
տա կա համանուն Վերին և Ներքին 
զույգ գյուղերը, մինչև XIX դ. 1ին 30ամ
յակը քաղկեդոնիկ հայերի («հայհոռոմ
ներ») առկայության ապացույցն են։

10 Գյուլլի (Կյուլլի)  Սբ 
Աստվածածին

Բասենի ծայր հարավարևմտյան բնա
կավայրերից էր։ Հարևան երբեմնի հա
յա բնակ գյուղերից հայտնի էր Ալիբա-
զիրգյանը, ուր մինչև մեծ գաղթը գո
յու թյուն ու ներ բազմամարդ հայկա
թո ղիկե համայնք։ Հայաբնակ էր նաև 
Նաբին, որը ևս դատարկվեց 1829ից 
հետո։ 

11 Գոմաձոր  Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը՝ Տիգրանյան։ Բասենի առա
վել բազմամարդ բնակավայրերից էր՝ 
1914 թ. 1600 հայ բնակ  չով։

12 Դելիբաբա 
(Վելիբաբա)

Սբ 
Աստվածածին, 
Սբ Սարգիս

 1 Դպրոցը՝ Մուրցյան։ Գյուղում կար 
«սրբի» գմբեթավոր մի դամբարանուխ
 տատեղի, որը հավասարապես հարգ 
ված էր ինչպես հայերի, այնպես էլ 
թուրքերի շրջանում։ Բասենի առա վել 
բազմամարդ բնակավայրերից էր՝ 1914 
թ. 1200 հայ բնակչով։

13 Դյոլլեք (Տյոլլեք, 
Դոլիկ)

14 Եգըլղան (Եգըլխան)
15 Էգեպատ  Սբ 

Աստվածածին
XV դ. հիշատակվում է Սբ Փրկիչ եկե
ղեցին։ Գյուղից հարավարևմուտք՝ Ա -
րաքսի Բասենի ջուր վտակի աջ ափին 
ընկած Կնտեղի (Գնտեղի) (պահ վել է 
սրբաց ված Ավետարան) և Բլուր 
(Բլուրք) գյուղերը հայաբնակ էին մինչև 
XIX դ. 80ական թթ. ։ Էգեպատը Բա
սենի առավել բազմամարդ բնակա վայ
րերից էր՝ 1914 թ. ավելի քան 1200 հայ 
բնակչով։

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ



VI

16 Էզըրմեկ (Եսիրմեն)
17 Թայխոջա 

(Թայիրխոջա, 
Տարխոջա, Ներքին)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը՝ Տրդատյան։ 

18 Թայխոջա 
(Թայիրխոջա, 
Տարխոջա, Վերին)

19 Թավոնց (Թավս)  Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը՝ Տորքյան։ XIV դ. նշանավոր 
էր Սբ Առաքելոց վանքը (Թաոցու 
վանք)։ Շրջակայքը հարուստ էր քարա
դեզերով։ Թավոն ցից հվ՝ Արաքսի 
Կու ճուռ վտա կի ափին բարձրացող 
ան մատ չելի ժայռի վրա գտնվում էր 
Ավնիկ հռչակավոր բերդը (թրք. Civan-
kalesi), որի անունով միջնադարում 
Բասենը կոչվել է նաև «Աւնկայ եր կիր»: 
Թավոնցի շր ջա կա երբեմնի հա յաբնակ 
գյու ղե րից հայտնի էին Ագ րակը և 
Վաղավերը: 

20 Թոդովերան 
(Թոդավերան)

 Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը՝ Արտաշեսյան։

21 Թորդան (Թորթան)  Սբ Սարգիս  1 Դպրոցը՝ Գաբեղյան։ XVII դ. 
հիշատակվում է Սբ Գրիգոր եկեղեցին։

22 Թույ (Փոքր, Դու) Հարևան Մեծ Թույ գյուղը համապա
տասխանում է հնագույն Որդունի 
նա   խարարական տոհմի կենտրոն Որ-
դորու (Օրդրու) բնակավայրին, որը 
միջնադարում հիշատակվում է որպես 
քաղաք:

23 Իշխու (Ոսխա) Ըստ Ղ. Ալիշանի՝ Փավստոս Բուզանդի 
մոտ հիշվող Ոսխա բնակավայրն է, որի 
մոտ 298 թ. հայհռոմեական միացյալ 
բա  նակը ջախջախեց պարսկական 
ուժե րին: Բասենի առավել բազ մա մարդ 
բնակավայրերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1100 
հայ բնակ չով։ 

24 Խանագահ 
(Խանըկա)

25 Խաչլու (Խարչլու, 
Խաչգեղ)

 Սբ Խաչ  1 Դպրոցը՝ Սուրբխաչյան։ XVII դ. հիշ
վում է Սբ Աստվածածին եկեղեցին։

26 ԽդըրԷլիաս
27 Խոսրովերան  Սբ 

Աստվածածին
 1 Դպրոցը՝ Խոսրովյան։ Գյուղից հյուսիս 

գտնվում էին հայանուն Արտի և 
Բնատուս (Բինադուզ) գյուղերը:

28 Խորասան Ներքին Բասենի գյուղախմբի (թրք. ՝ 
nahiye) կենտրոնն էր: 

29 Ծանծաղ (Ձանձախ)  եկեղեցի Ծանծաղից արևմուտք գտնվող Ալա-
քիլիսա (Ալաջաքիլիսա) գյուղում պահ 
պանվել էին սպիտակ և կարմիր քա
րերի զուգորդմամբ կառուցված «օ րո
րոցաձև» եկեղեցու ավերակները։ Ավելի 
հյուսիսում՝ Գյարաք (Ագա րակ) լեռան 
հարավարևմտյան ստո րո տին, գտնվում 
էր Կըզլարկալա (Ղըզ լարղալա, Կու-
սանաց բերդ) բերդը։
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30 Ծարս (Ծառս, Զարս) XVI դ հիշատակարաններից հայտնի է 
գյուղի Սբ Ստեփաննոս Նախավկա 
եկեղեցին։ XVIXVII դդ. գործել է գա
վառի միջնադարյան գրչության հայտ
նի կենտրոններից մեկը՝ Սուրբ Խաչ 
վանքը։ 

31 Կարաչուխա 
(Կարաչոխա)

32 Կարավեդ
33 Կզըլջա (Ներքին) Հարևան երբեմնի հայաբնակ մի շարք 

գյու ղեր պահպանել էին հայեցի անվա
նումն երը՝ Բազաջուր, Քե չիկ (<Կեչիք), 
Պետ րեվանց (տե՛ս ստորև), Մասրա ևն։ 

34 Կզըլջա (Վերին)
35 Կռդաբազ 

(Գրդաբազ)
 Սբ Սարգիս  1

36 Հասանկալա 
(Հասանղալա, 
 Դորոնք), գքաղաք

 Սբ Փրկիչ
 

 1

37 Հարան
38 Հարսնեքար
39 Հերթև  Սբ 

Աստվածածին
Մոտակայքում գտնվող Մասաթ գյու ղը 
նույ նացվում է պատ մա կան Մազ դատ 
բերդի հետ: Հեր թևը գավառի առավել 
բազ մա մարդ բնակավայրերից էր՝ 1914 
թ. 1600 հայ բնակչով: 

40 Ճռասոն (Ջիրեսուն)  Սբ 
Աստվածածին

Գյուղում ապրում էին նաև հայ կա թո
լիկներ, որոնք ունեին առանձին եկեղեցի: 

41 Մախսուդջուղ 
(Մասուրջուղ)

42 Մաջիթլու (Մեջիդլի) Գյուղի հայերը քրդացած էին, բայց 
պահպանել էին ազգային սովորույթ
ները:

43 Միջելդի (Միջալդին, 
Միջինգեղ՞)

 եկեղեցի 
(կիսավեր)

Պահպանվել էին 2 հայկական գե րեզ
մանատների հետքերը: Գյու ղից հս տա
րածվում էր Բա սենի դաշ տի արևմտ յան 
հատ վածը կազ մող պատ մական Արջով-
տի կամ Արծա թաղ բեր քի հովիտը, որի 
Կապուտռու բերդի մոտ 1048 թ. սեպ
տեմ բերի 18ին հայբյուզանդավրա ցա
կան զոր քերը ճա կա  տամարտ տվեցին 
սելջուկթյուր քե րի դեմ: Այստեղ պահ
պան վել էին մի շարք երբեմնի հայա
բնակ գյու ղեր՝ Արջի կամ Արջա (թրք. 
Acı), Գեղ վանք (նախ կինում՝ վանք, թրք. 
աղա վաղումով՝ Keyvank կամ Körvank), 
Նիստ (թրք. Hins) ևն: Արջովտի 
ա րևմտյան եզրամասում բարձրացող 
Այ գորդ (թրք. Haykürt) լեռնազանգվածի 
ստորո տին գտնվել է Խնձորբերդը՝ իր 
վանքով (Սբ Կիրակոս): Ոչ շատ հեռու 
գտնվում էին Սոս և Բերդակ կամ Բու-
թակ (թրք. Pertek, միջնադարյան բերդի 
ավերակով) երբեմնի հայաբնակ գյուղե
րը:

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ
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44 Մնդեվան 
(Մնդըկվան)

45 Մուշկի (Մըշկի) Հարևան Անդակ (աղավաղված՝ En-
dek) գյուղը նախկինում եղել է հայա 
բնակ: Զգալիորեն հարավ՝ Ալաշ կեր-
տի սահմանագլխին գտնվող Յազ-
լը թաշ (թրք. «գրով քար») գյուղի 
մոտ՝ համանուն լե ռան ժայռերի վրա, 
պահ   պանվել էին վանյան սեպագիր 
արձանագրություններ:

46 Յաղան (Եղան)  Սբ 
Աստվածածին

 1 Դպրոցը՝ Պարույրյան։ Գյուղից ա րևելք՝ 
դեպի Արաքս, գտնվող Ամ րա գոմ բնա
կավայրը Ղ. Ա  լի  շանը նույ նացնում է 
բյուզանդական սկզբնաղ բ յուր ներում 
հի  շատակվող «Կաստրո գոմիոնի» հետ 
(հունարեն՝ «բեր դագոմ»): Բասենի 
ա ռավել բազ մա մարդ բնակավայրերից 
էր՝ 1914 թ. 1700 հայ բնակչով:

47 Յուզվերան  Եկեղեցի 
(կիսավեր)

 1 Դպրոցը՝ Արշակյան։ Բասենի առավել 
բազմամարդ բնակա վայրերից էր՝ 
1914 թ. ավելի քան 1200 հայ բնակչով։ 
Հարևան Ճիճագրակ (Ճիճրակ) գյուղից 
էր 419422 թթ. հակապարսկական ապս  
տամբության ղեկավար իշ խան Ներ սես 
Ճիճրակեցին:

48 Չամըրլու
49 Չիֆթլիկ (Գենչա

ղայի չիֆթլիկ)
50 Պատիժվան 

(Պատիճվան)
Երեքխորան Սբ 
Աստվածածին 
(Կաթողիկե)

Գյուղի ընդարձակ գերեզմանատանը 
կար Կարմիր վանք անունով մի մա
տուռ։ Միջնադարում հիշվում է որ պես 
«դղեակ» (իմա՝ իշխանանիստ կենտ րոն 
է եղել): 

51 Սալքորի (Սարիք
յուլլի, Սալքորա)

 եկեղեցի 
(ավերակ)

52 Սանամեր  Արաքսի ձախակողմյան համա նուն 
վտա կի ակունքների մոտ՝ Մեծրաց 
(թրք. Çakırbaba) լեռների հսարևելյան 
ստորոտին գտնվող Սչանղալա (թրք. 
Sıçankale - «մկ  նա  բերդ») բնակա վայ
րի հետ պետք է նույնացնել Վահա
նանց պատերազմի առնչությամբ հիշ
վող Մկնառինճ գյուղը: Գյուղից վեր 
պահ  պանվել էին Սչանղալա բերդի 
ավերակները (Վերին Սչանղալա) :

53 Սոգյութլու (Վերին)
54 Սյուլուսկի 
55 Սուրբ Աստվածածին Յոթվիրաց Սբ Աստվածածին վանքին 

կից ագարակը։ Մոտակայքում՝ Ծիրան-
յաց լեռան հյուսիսիային ստորոտին, 
գտնվում էր նշանավոր Սբ Աստվածա-
ծին կամ Բասենի վանքը (կոչվում էր 
նաև Յոթվիրաց Աստվածածին, Հա-
սան-ղա լայի կամ Մագիստրոսի վանք, 
Կարմիր վանք), որի կառուցումը
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վերագրվում է XI դ. հայ իրականու թյան 
մեծանուն քաղաքական և մշակութային 
գործիչ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլա-
վու նուն։ Վեր ջինիս ուշագրավ ոճով 
պատ  րաստված տապանաքարը գտն
վում էր վանքի պարս պա շա րի արևելյան 
կողմում։ Մինչև ա րևմտա հայերի մեծ 
գաղթը Սբ Աստվածածին վանքում 
պահ վում էր, ըստ ա վանդության՝ նույն 
Մա գիստրոսի կողմից Ուռհայից այս
տեղ բեր ված Սուրբ Աստ վածածնի 
«հրա  շագործ» պատ կերը, որն այնու հե
տև տեղա փոխվեց Գյումրի։ XVIII դ. Սբ 
Աստ վա ծածինն ուներ շուրջ 300 գյուղից 
կազմված ընդարձակ թեմ։ 20րդ դ. սբ. 
Բասենի թեմի կենտրոնն էր: Վան քի 
շրջա  կայքը հա րուստ էր հայ կյանքի 
բազ  մաթիվ հիշա տակներով։ Հսա րևել 
քում բար ձ րացող Ակսիգոմեր (թրք. 
Ziyaret) լեռան ստորոտին ընկած Սրբա-
հան (Սուրբ Օհան, պատմ. Ակսիգոմս) 
գյուղում պահ պան վել էին վանքի մնա
ցորդներ։ Հա վանաբար մոտա կայքում է 
գտնվել XIII դ. հիշվող Մուշեղկա գյուղն 
իր Նորսեսի (Ներսեսի) անապատով։ 
Մո տա կա Թիմար, Ձնձոր (Սանսոր) և 
Միատուն երբեմնի հայաբնակ գյուղե
րում դեռ երևում էին հայ կական գերեզ
մանատների մնա ցորդներ։ 

56 Տոտի  Մայր Աստվա
ծածին,
 Սբ Հակոբ 

 1 Դպրոցը՝ Արշակունյան: 

58  Փեկեջիկ (Փեյեջիկ)
59 Քյոփրիքյոյ 

(Վաղժվան, 
Վաղարշավան, 
Բասեան)

 Կաթողիկե Սբ 
Աստվածածին 

 1 Դպրոցը՝ Արամյան: Գյուղում կար ևս 
մեկ եկեղեցի: Արաքս և Հասանղալա 
(Բա սեն) գետերի միախառնման վայ
րում առ այսօր կանգուն է Գրիգոր Մա -
գիստրոս Պահլավունու կողմից կա
ռուցված նշանավոր «Հովվի կամուր-
ջը»։ Վերջինից արևելք երևում էին 
ընդարձակ ապա րան քի (կամ՝ իջևա
նատան) ավե րակ   ները, պարս պաշար՝ 
աշ  տա րակնե րով: Ավան դու թյան հա մա
ձայն՝ բնակա վայրը կա ռուց վել է Հա
յոց Վաղարշ Ա Արշակունու (117140) 
ծնված վայրում՝ նախապես կոչ վելով 
Վա ղարշավան: Բասենի առա վել բազ
մամարդ բնակավայ րե րից էր՝ 1914 թ. 
ավելի քան 1100 հայ բնակչով։ 

60 Օկոմի (Ոկոմի)  Սբ 
Աստվածածին 

 1 Դպրոցը՝ Թորգոմյան: Գյուղում 
նշմարվում էին Սբ Հովհաննես վանքի 
և վերջինիս կից գերեզմա նատան 
ընդարձակ ավերակ նե րը:

61 Օրթուզի (Օրթիզի, 
Որդք)
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XIX դ. վերջին- XX դ. սկզբին հայաթափ եղած բնակավայրեր՝ Բլղա սոն 
կամ Պլղասոն (բնակվել են նաև հայ-հոռոմն եր), Բլուր (պատմ. ՝ Բլուրք), 
Դանըշման կամ Թանըշման, Պետրեվանց (բնակվել են նաև հայ-հոռոմներ), 
Գյարաք կամ Կերեք (<Ագարակ, 1870-ական թթ. ուներ եկեղեցի՝ Սբ Սարգիս 
և Մամիկոնյան նախա կրթարան), Փորիկ, Խոցեվանց (1870-ական թթ. Խոց 
Հիսուսի եկեղեցին կիսավեր էր, ունեցել է նաև նա խակրթարան՝ Փրկչյան 
անունով), Ղրըխ (Գրըք), Ղալանդար (Գալանտեր), Կնտեղի կամ Գնտեղի 
(ժամանակին գյուղում պահվել է սրբացված Ավե տարան, որին ուխտի են 
եկել), Բալդիզի (<Պարտիզի), Չյոգենդեր (թրք. Çöğender), Կարաքիլիսա 
(Ղա րա քիլիսա, 1870-ական թթ. Սբ Աստվածածին եկեղեցին կիսավեր էր, 
եղել է նաև նախակրթարան՝ Արամյան անունով), Կըզլարկալա (Ղըզ-
լարղալա), Ղաջալար կամ Ղազի-Ջալալ։

 
2. Թորթումի և Նարիմանի (Նամրվան, Մամրվան) գավառներ

Սահմանակից այս 2 գավառները գրավում էին Էրզրումի նահանգի 
հյուսիսարևմտյան հատվածը: Առաջինն ընդգրկում էր Ճորոխի Օլթի 
(պատմ. Բողխա) խոշոր վտակի Թորթում (պատմ. Ոքաղե, ստորին հո-
սան քում՝ Ազորդ) օժանդակի ավազանը՝ վերջինիս բազմաթիվ ձորահո-
վիտներով: Սահմանակից էր հյուսիսից՝ Կիսկիմ-Բերդագրակին, արևել-
քից՝ Նարի մանին, հարավից՝ Խաչափայտի և Ծաղկավետի (Դումլուդաղ) 
լեռնե րով՝ Կարին-Էրզրումին, արևմուտքից և հյուսիս-արևմուտքից, Մեղ-
րա բեր-Հարկևորի լեռներով՝ Իսպիրին (Սպեր): 

Թորթումի երբեմնի կենտրոնը Ծաղկավետի հյուսիսային ստորոտից 
սկիզբ առնող և Թորթում գետի վերին ձորահովտում գտնվող համանուն 
բերդավանն էր (թրք. Tortumkale), որը 18-րդ դարի վերջին ուներ 400 տուն 
բնակիչ: Սակայն տեղի քաղկեդոնական հայերի բռնի մահմե դակա նա-
ցումից հետո Թորթումն անկում ապրեց և զգալիորեն ամայացավ, իսկ 
նոր վարչական կենտրոնը տեղափոխվեց նույն գետի արևելյան ճյուղի 
(կոչվում էր նաև Ղազարենց ջուր) ափին գտնվող Նիխախ կամ Նիխաղ 
ավանը, որի՝ 20-րդ դարում շուրջ 200 տուն մահմեդական, որպես կանոն՝ 
բռնի մահմեդականացված հայ բնակչության հարևանությամբ բնակվում 
էին նաև սակավաթիվ (5-10 տուն) հայ-բոշաներ: Թորթումն Արևմտյան 
Հայաստանի առավել հայաթափ եղած գավառներից էր: Դրա հիմնական 
պատճառն, անշուշտ, 17-18-րդ դդ. տեղի քաղկեդոնական հայերի (որպես 
կանոն, վերջիններիս Մեծ Հայքի հյուսիսարևմտյան գավառներում կոչում 
էին «վրացի») բռնի կրոնափոխությունն էր և ժամանակի ընթացքում՝ 
«թրքա  ցումը»: Ոչ պակաս բացասական հետևանքներ ունեցավ նաև արև-
մ տա հայերի մեծ գաղթը, որի հետևանքով բնիկներից լիովին զրկվե ցին 
քրիս տոնյա հայերով (ի դեպ, մասամբ՝ կաթոլիկ) բնակեցված մի շարք 
գյուղեր (Լսկավ Վերին և Ներքին, Խաշուտ, Խնձորիկ Վերին և Ներքին, 
Ղազարենց, Մեղուս, Նիխախ, Չիֆթլիկ ևն): Հայերի արտահոսքը շա րու-
նակվեց նաև հետագա տասնամյակներին ևս, իսկ նրանց լքված բնա կա-
վայրերն աստիճանաբար լցվեցին մահմեդական վերաբնակիչներով (այս-
պես կոչված՝ «մուհաջիրներով»): Ի հետևանս այս քաղաքականության, 
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20-րդ դարի սկզբին Թորթումի հայ բնակչությունը նկատելիորեն նվազել 
էր: Թերևս դա էր պատճառը, որ գավառում առաջնորդական փոխանորդ 
չէր պաշտոնավարում: Ցավոք, Թորթումի (նաև՝ Նարիմանի) ազգային 
ինքնությունը պահած հայերի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները 
խիստ կցկտուր են, ինչն առայժմ հնարավորություն չի տվել վերջնա կա-
նապես ճշտելու ինչպես նրանց տեղաբաշխվածությունը, այնպես էլ եկե ղե-
ցիների և դպրոցների ամբողջական ցանկը: Հայտնի է միայն, որ գա վառի 
հայ բնակչությունն Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին կազմում էր շուրջ 
700 տուն կամ 5000 մարդ, ինչն, այնուամենայնիվ, զգալի թիվ է: Հարկ է 
նկատի ունենալ նաև Թորթումի ողջ բնակչության գերակշիռ մե ծա մաս-
նության հայկական ծագումը, թեև նրանք պաշտոնական տեղե կագրերում 
հորջորջվում էին «թուրք» կամ «լազ», իսկ շատ հաճախ պարզապես՝ «մահ-
մեդական» (müslim): Այս բնակչության մի զգալի մասը, հարևան որոշ գա-
վառների իրենց հայրենակիցների նման, դեռ պահպանել էր հայկական 
բազ մաթիվ սովորություններ, որոշ դեպքերում անգամ՝ մայրենին (ճիշտ է՝ 
խիստ աղճատված, թրքախառն):

Նարիմանը, նաև՝ Նամրվան (միջնադարյան Մամրվան բերդանունի 
աղավաղումից) ընկած էր Թորթումից անմիջապես արևելք՝ տարածվելով 
մինչև ռուս-թուրքական սահմանը: Գավառը հյուսիսում և արևմուտքում 
սահմանակցում էր Կարսի մարզի Օլթիի շրջանին (ռուս. округ), հարա-
վում՝ Բասենին: 1878 թվականից գավառի կենտրոնը դարձավ Օլթի գետի 
ձախակողմյան համանուն օժանդակի ափին գտնվող Իդ ավանը: 

Նարիման-Մամրվանի գավառի տարածքը գրեթե զուտ հայաբնակ էր 
մինչև 18-րդ դ. կեսերը: Սակայն այստեղ ևս իր չարագուշակ դերը կատա-
րեց քաղկեդոնական հայերի մի մասի բռնի մահմեդականացումը, ինչպես 
նաև տեղի կիսանկախ կառավարիչների՝ «ձորապետերի» (թրք. derebeyi) և 
Էրզրումի փաշաների միջև պարբերաբար տեղի ունեցող ռազմական բա-
խումները, որոնք մեծ վնասներ էին հասցնում բնակչությանը: Նարի մանի 
հայ բնակչությունը նույնպես խիստ նվազեց մեծ գաղթի հետևան քով, որին 
հաջորդած տասնամյակներին այստեղ հաստատվեցին մահ մեդական վե-
րա բնակիչներ: 

Նարիմանի հայ բնակչության համար խիստ բացասաբար անդրա դար-
ձավ 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում գավառի 
մեծագույն մասի վերադարձն Օսմանյան կայսրությանը: Մինչ այդ, 1878 թ. 
Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրով Նարիմանն ամբողջու-
թյամբ անցնելու էր Ռուսական կայսրությանը, և ռուսական զինվորական 
իշխանություններն այն ընդգրկել էին ժամանակավոր ստեղծված Էրզրումի 
մարզի կազմում: Ռուսական նոր սահմանի հարևանությունը դրդեց նա-
րիմանցի բազմաթիվ հայ ընտանիքների տեղափոխվել Կարսի մարզ, ինչի 
հե տևանքով 1880-1890-ական թթ. գավառի տարածքում պահպանվեց 
միայն 2 հայաբնակ գյուղ (տե՛ս Ծանոթություն 1): Առաջին աշխարհամարտի 
հենց սկզբին՝ 1914 թ. դեկտեմբերին, Նարիմանի գավառի ավելի քան 800 
հայեր գրեթե ամբողջությամբ լքեցին իրենց բնօրրանը՝ անցնելով Կարսի 
մարզ, որտեղից էլ՝ Երևանի նահանգ: Նույնը, սակայն, տեղի չունեցավ 
Թորթումի գավառի հայերի հետ, որոնք զանգվածաբար տարագրվեցին և 
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կոտորվեցին իրենց կարինցի հայրենակիցների հետ:

#  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ

 ա/ Թորթում
1 Ապըրնես (Աբեռ

նես, Ապրանից 
դուռ)

Գյուղում պահպանվել էր իջևանատուն, 
հայ կա  կան գերեզմանա տուն, խաչ քա րեր:

2 Բար (Պար) Հարևան Բեթխար (<Բերդ խար), Խնձորիկ 
(Վերին և Ներքին) գյու ղերը հայա բնակ էին 
մին չև մեծ գաղ թը: Նշված բնակավայ րե րը 
գտնվում էին Թորթումի հվարևելյան 
հատվածում: Վերջինիս երբեմնի հայա բնակ 
մյուս գյուղերից էին Նիխախը (Նիխաղ)՝ 
գա վառի նոր կենտրո նը, Աղա սարը, Լըս
կավ զույգ գյու ղերը (Վե րին և Ներ քին), 
Մոխր տա փը: Լըս կավ ա ջա կողմյան փոք
րիկ օ ժան  դակի Թորթում թափ վելու մոտ 
գտնվող Ղալա դիբի (թրք. kaledibi  «բեր  դի 
տակ») գյուղի մոտ բարձ րա նում էր Թվեր 
ամ րոցը: Ի դեպ, չի բացառ վում, որ այն հա
մապա տաս խա նում է պատմա կան Տայքի 
Ոքա ղե գա վա ռի հա մանուն հնագույն 
կենտ  րո նին: Զգալիորեն հսարևելք՝ Նարի-
մա նի սահ մա նա գլխին, գտնվում էր 
հայանուն Փշնկոց կամ Փշնկերս գյուղը:

3 Խախու(տ) Գյուղում գտնվում էր 9րդ դ. 2րդ կեսին 
Տայքի հայ իշխանների կողմից կա ռուցված 
Սբ Աստվա ծածին շքեղ վանքը (Խա խու-
վանք): Գյուղը գտնվում էր Թորթումի 
ձախակողմյան Ոտոք (վերին հոսանքում՝ 
Գո չուն, իսկ ստորին, մի ախառնման մա
սում՝ Վխկաջուր) օժանդակի գետա բերանի 
մոտ: Վեր ջի նիս ձորահովիտը ժա մա  նա կին 
զուտ հայաբնակ էր, ինչի մասին են խո
սում ինչպես տեղանունները, այնպես էլ 
պահպան ված հայկական հուշ ար  ձան նե րի 
մնացոր դ ները: Խախուի հարևան Վխիկ 
պատմա կան գյու ղում կար վանքի ա վե րակ 
(ամենայն հա վա նականությամբ՝ 14րդ դ. 
հիշվող Սբ Նշանն էր): Ա վե լի արևմուտք՝ 
Սրբահան կամ Սրբեհան գյուղում է գտն
վել Սուրբ Հովհան վանքը: Հարևան Քյու-
չուքդերե (թրք. küçük  dere  «փոքր ձոր») 
և Ծաղ  կիձոր գյու ղերում կա  յին բերդերի 
ա վե րակ ներ: Ընդ որում, 1ինում երևում էր 
նաև վան քի ա վերակ: Համա նուն վտա կի 
հարավա յին ա փին ընկած Ոտոք (թրք. Ödük) 
գյու ղը նույն    պես հայտնի էր իր բերդով, կար 
նաև ե կե ղե ցու ավերակ: Ոտո քում պահ վել է 
«Հայր Անտոն» կոչ վող սրբացված Ավե տա-
րանը, որը հր դեհից վնասվելով՝ 16րդ դ.
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 տեղափոխվել է Կար  նո Թվանճ գյուղ 
և վերանո րոգ վել Առաքել անունով կրո
նավորի կողմից: Ձե ռագիրն այ լևս չի վերա
դարձ վել Ո տոք (հա վանա բար՝ տե ղի հայերի 
բռնի իս լամ ընդունելու հե տևան քով ), իսկ 
Մեծ Ե ղեռ նի նա խօրեին պահ վում էր Կարին
Էրզրում քաղա քի Արծնյան վար ժարա նի 
գրա  դարանում: Ո տո  քի ձորահովտում կար 
նաև մի քանի քա րա  շեն կա մուրջ (հայտ նի 
էին Լիր տե րենցի և Վխիկի կա ռույ ց ները, 
վերջինս՝ Թոր թումի վրա): Ընթեր ցողին 
ենք ներկայացնում նաև այս ենթաշրջանի 
որոշ գյու ղանուններ՝ Բակեր, Բար թու ղոնց 
կամ Բար թոնս), Խաչանց, Խաչնա տափ 
կամ Խաչինտափ, Վա    ղավեր, Քալվան < 
Գայ  լավան ևն: 

4 Խոզբրիկ

5 Կողանց 
(Կողվանց)

Մոտակայքում Կողա վանք ավերակ մե
նաս  տանն էր:

6 Նորշեն 
(Նորաշեն)

 Սբ Աստվածա
ծին (հայ
կաթողիկե)

 1 Թոր թում գետի ձախա կող մյան Վար դա -
շեն (20րդ դ. սկ. Վարչին < Վար դ շին) 
օժանդակի ավազանում քրիստո նեու  թյունը 
պահ  պանած միակ գյուղն էր: Հարկ է նշել, 
որ Վարդա շենի հովիտը՝ հա րևան մի քանի 
ձորահո վիտնե րով, մին չև մեծ գաղթը 
զուտ հա յաբնակ էր: Գյու ղերից հայտնի 
էին Էգեկը (<Այգեկ), Խա շուտը, Խա շուտ-
վանքը (Սբ Գևորգ մենաս տանով), Սխտո-
րու տը (Սխտորոտ, ավերակ վանքով), 
Վարդաշենը (հի շա տակվում է դեռ 5րդ դ.՝ 
Վահանանց պատե րազ   մի առնչությամբ): 
Նորշենը գա վառի առավել բազմամարդ 
գյուղերից էր՝ 1914 թ. 170200 տուն հայ 
բնակչով (մին չև 1500 անձ):

7 Շիփակ (Շիկբակ)  Սբ Գևորգ (Սբ 
Մինաս)

14րդ դ. ձեռագիր հի շա տա կարանում 
հան  դի պում  է Սբ Սարգիս Զորա վար 
եկեղեցին: Գյուղից հս տարածվող գետա
հո վիտ ներում գտնվում էին Ղա զարենց, 
Մեղեջուր կամ Մեղեչոր, Չիֆթլիկ, Օս -
գեղ (<Օձգեղ) երբեմնի հայաբնակ բնա
կա վայրերը։

8 Ռաբաթ  Սբ 
Աստվածածին

9 Վախթիկանց

10 Վերինգեղ 
(Վերնգեղ)

 Սբ 
Աստվածածին

Մոտակա Ակնես գյուղի մոտ՝ Հարկևոր լեռ-
ների ստորոտին, պահպան վել էր ա վերակ 
բերդ:
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11 Քարնկոս 
(Գառնկոց)

Գյուղը գտնվում էր Ճո րո խի ձախակողմյան 
Օլ թի (պատմ. Բողխա) վտակի օժանդակ 
Թոր թումի ա կունքների շր ջանում, ուր 
պահ  պան վել էին մի շարք հայկա կան հու
շար ձան ներ: Զենավոր կամ Զենա գոր գյու
ղի մոտ, որն, ի դեպ, նույնացվում է Վար -
դա  նանց պատե րազմի հետ կապված 
իրադար ձութ յուն ների առնչությամբ հի
շա տակվող Զենակս բնա կավայրի հետ, 
գտն վում էր Քյոր-օղլու բեր դը: Թոր-
թում վտակի ստորին հոսանքի մոտ էր 
գտնվում գավառի միջնադարյան եր բեմնի 
կենտրոնը՝ հա    մանուն բեր  դով: Մոտա
կայքում էր Աղջաղալայի (թրք. Akça kale) 
միջնադարյան բերդը: Այս ենթա շրջանում 
հայտ նի են մի շարք գյուղեր, որոնց բ նակ  
չությունը կա՛մ հե ռացել էր մեծ գաղ  թի 
ըն  թացքում, կա՛մ էլ բռնի մահմեդա կա
նաց  վել. Գեղիկ կամ Գյու ղիկ (հի շա տակ
վում է Վա հանանց պատե րազ  մի ա ռնչու
թ յամբ, մո տակայ քում  պահ պան  վել էին 
վանքի և ամ րոցի ավե րակ   ներ), Դան քար, 
Մե ղուս կամ Մե ղոս, Մեղրա գոմ (հայա
բնակ էր մին չև 1870ական թթ., եղել է 
ե կեղեցի), Պո չենց, Սաղեր ևն: Թոր թում 
ավանից արևելք՝ համա նուն գետի ա ջափ
նյա հանդիպակաց ձո րա  հովտում գտնվող 
երբեմնի Ագրակ գյու ղում, պահ պան   վել 
էր նշանավոր Սբ Աստվա ծածին վանքը 
(Ագրկի վանք): Ա վելի հյուսիս ընկած 
Աղ բա ձորի գետա հովտում գտնվում էր 
համանուն եր բեմն ի հայաբնակ գյու ղը: 
Նույն գետակի Թորթումին միանալու 
վայրում գտն վող Դևեյաթաղ օտար ա նուն 
գյուղի մոտ կար ի ջևա նատան ավերակ:

12 Քորքեր 
(Գորգեր)

13 Քցխա (Քիսխա) Թորթում գետի և Քցխա (վերին հո սան
քում՝ Գյոք դերեԿապույտջուր) օ ժան  դա կի 
միախառնման մոտ երևում էին Քիշ (Քց խա) 
բնակավայրի ավե րակ ները: Նույն վտակի 
ձո րահովիտը նույնպես ժա մանակին 
զուտ հայա բնակ էր: Տեղի բնակա վայ րե
րից հայտնի էին Աղբ րիկը, Աղ ջրի կը (ա
վեր. ե կեղեցի), Ճանկերսը (թրք. Çağnis), 
Մա քիձորը (թրք. Mak  sor, պահ պան վել էր 
ավերակ եկե ղեցի) ևլն: 

 բ/ Նարիման
14 Ագրակ  եկեղեցի  1
15 Վեքեխաս 

(Վեքելխաս)
 եկեղեցի  1

 
Ծանոթություն 1. Թորթում գավառի հյուսիսային հատվածում, որը 

հնում կազ մում էր Տայքի Ա զորդաց փոր գավառը և ընդգրկում Ոտոքի 



XVII

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
53

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

16

ձորա հովտից մինչև Նարիմանի վարչական սահմանն ընկած շրջան ները 
(ներառյալ Թոր  թումի գեղատեսիլ լճ ա  կի փոքրիկ ավա զա նը), այլևս քրի ս-
տոնյա հայերի գյուղեր չէին հանդիպում, թեև տե ղանունները հա մա տա րած 
հայկական էին, պահ  պանվել էին բազ մա թիվ հուշար ձան ն եր (կամ՝ դրանց 
մնա ցոր դ  ները): Վերջիններիս շար քում, ի հարկե, առան ձ նա նում են Աշունքի 
վանքը (Օշկվանք, համանուն գուղում, թրք. ա ղավա ղու մով Öşkvenk, 10-րդ 
դ.) և Ամե նայն Հայոց Ներսես Գ Տայեցի կա թողիկոսի (641-661) կողմից 
կա ռուց   ված Իշ խա նի հո յա կապ տաճա րը՝ Օլթիի և Ճո րոխի միա խառ նումից 
ոչ շատ հե ռու՝ պատմական Իշխա նա նիստ ձորում [ի դեպ, վերջինս, մինչև 
հա րա վում՝ Արևիք (աղա վաղ ված ՝ Arafekdağ) լեռ նա  գա գաթն ընկած 
տարածքի հետ, 20-րդ դարի սկզբին մտնում էր Նա րիմանի գավառի մեջ]: 
Նշված ենթաշրջանի աչքի ընկնող բնակավայրերից էին նաև Թորթումի 
աջա կող մյան Ազորդաջուր օ ժան  դակի ձորահովտում գտնվող Ազորդ կամ 
Ազոր ավանը (Ազորդաց փոր գա  վառի հնագույն կենտ րոնը, ուր պահպանվել 
էին եկեղեցիների կամ մա տուռների ավե րակ  ներ), Աշկիձոր կամ Էշկի-
ձոր(<Աշունքձոր) գյուղը՝ բեր դի և վանքի ավե րակ ներով, Ընկուզիկի ջուր 
օ ժան դա կի հովտի հյու սի սային մա սում գտնվող Ընկուզիկ կամ Ընկուզեկ 
ավանն իր բերդով (Ըն կուզ կաբերդ, գյուղից նկատելիորեն հարավ՝ Թոր-
թում գետի արդեն աջ ափին), Իսը՝ ուրույն ճարտարապետական ոճի կի-
սավեր մենաստանով (Իսավանք, հարևան Օթխա գյուղի անունով կոչվում 
է նաև Օթխայի վանք): Թորթումի լճի շրջակա հայանուն գյուղերից հիշենք 
նաև հե տևյալ ները՝ Ավշեն կամ Աղուշեն, Բլուր, Թև, Լիք կամ Լյոք, Խարս, 
Խաթ խա, Ծխեկ կամ Ծխիկ ևն: Այս տեղանուններն ինքնին խոսում են միջին 
դա րերում Ազորդացփորի տարածքի համատարած հայաբնակ լինելու 
օգտին: 

Ծանոթություն 2. Նարիմանի գավառի 1870-1880-ական թթ. հայա թափ 
եղած բնակավայրերը. Ախա, Գանձաձոր (կար եկեղեցի), Իդ (եկե ղե ցի), 
Խեչո (Մեծ և Փոքր), Խորխոր, Կոճկանց, Կորնիս, Շեքերլի, Պլտա ջուր կամ 
Պլտաձոր, Սամուրղալա կամ Սամիղարա, Վերինտափ (Վերն թափ), Փիթ-
կիր, Քոթիկ կամ Սիվրի Քոթիկ (<Գոդիք), Քորմերի (Կոր մայրի), Քութումար 
(<Գոդոմայրի՞):

Ծանոթություն 3. Նարիմանի գավառի հայանուն կամ հայկականու թյուն 
ցույց տվող բնակավայրեր (բնակիչները՝ հիմնականում 17-18-րդ դդ. բռնի 
մահմեդականացվածներ). Ասպակ կամ Էսփեկ (Իփեկ), Արասթի, Արտոս 
կամ Արդոստ, Բագեղ (Փակեղ), Բուղակալե կամ Բուա ղա լա (պատմ. Տայքի 
Բողխա գավառի կենտրոն Բողբերդը), Գե ղանի, Գեղիկ (<Գյուղիկ), Գեղ-
թիկ կամ Կեղթիկ, Գոմփոր, Դիվաձոր (թրք. Tivasor աղավաղումով), Եղ-
նովիտ (թրք. Arnovud աղավաղումով), Զադրա գոմ (<Ծաթրագոմ, «ծաթ»՝ 
հայ-հոռոմներին տրվող անվանումից), Թո դան (<Թորդան՞), Լավ ձոր (թրք. 
Lafsor աղավաղումով), Հովակ, Ձկնա ջուր (թրք. Çineçur աղավաղումով), 
Ղզըլքիլիսա (վանք կամ եկեղեցի), Ճան ձոր կամ Ճանճաձոր (թրք. Cansor 
աղավաղումով), Մելեդուռ, Մկնա ձոր (թրք. Minasor աղավաղումով), Նոր-
շեն, Շամխի, Շոշա(ն), Ոսկեհատ (թրք. Öskühat աղավաղումով), Որջոք 
(բեր  դի ավերակ), Ուռուտ, Պստա ձոր կամ Բստաձոր, Սանանիս<Ծանանց, 
Սիմ սարգիս<Սուրբ Սարգիս (վանքի կամ եկեղեցու անունով), Վաշ կան< 
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Վաչկա, Վաշկաձոր<Վաչկաձոր, Փերթևան<Բերդավանք (վանք-բեր դի 
ա նու նով, թրք. Pertüvan աղա վա ղումով), Փրթանոս<Բրտանոց (չենք բա-
ցա  ռում նաև Բերդանոց տար բե րակը, թրք. Pertanus աղա վա ղու մով), Քար-
շեն (թրք. Karşim աղավա ղու մով), Քյամխիս կամ Քյամխու<Կաղա մախիք: 
Նշված գյուղերի և ավան ների առնվազն մի մասում որո շա կիորեն պահ-
պան ված պետք է լինեին հայ կական հուշարձանների մնա ցորդներ, որոնց 
մասին, ցավոք, տեղեկու թյունները բացակայում են: 

3. Խնուսի գավառ 

Գրավում էր Էրզրումի վիլայեթի հարավային հատվածը՝ Բիթլիսի նա-
հանգի սահ մանի երկայնքով: Գավառի մեծ մասը ներառում էր Արածանու 
աջա կողմյան Խնուս վտակի (Սուրբ Դանիել և Դեղթափ-Գյոքսու օժան-
դակ  ներով) ավազանը: Հյուսիսը, մասամբ՝ արևմուտքը զբաղեցնում էին Ա -
րաք սի ակունքների շրջանը: Խնուսի գավառի հարավային մասում գտնվում 
էին Մեծ և Փոքր Խամուրբերդ (Խամլբերդ) փոքր լճերը: Սահ մա նակից էր 
հյուսիսից՝ Բասենին, արևելքից՝ Մա նազ կերտին և Բուլա նուխին (Բիթլիսի 
նահանգ), հարավից, Բյուրակնյան (Բինգյոլի) լեռնե րով՝ Վարդոյին (Բիթ-
լիսի նահանգ), իսկ արևմուտքից, Արածանու մեկ այլ վտակի՝ Լճիկի գե-
տահովտով, Քղիին: Նշված սահմաններում գավառը ձևավորվել էր 19-րդ դ. 
2-րդ կեսին՝ Էրզրումի նահանգի երբեմնի Խնուս և Թաքման կամ Թեք ման 
վարչամիավորների համակցումով: Սակայն մինչև Առաջին աշխարհամարտ 
պահպանվել էր նաև ուշ միջ նադարյան ներքին բաժանումն ըստ գյուղա-
խումբ-գավառակների՝ Խնուս կամ Դաշտ (թրք. Hınıs ova), Խա մուրբերդ 
(Խամլբերդ), Շադիան, Շուշար, Չարեկցի, Թեքման (Թաք ման), Գյոքսու 
կամ Դեղթափ: Կենտրոնը Խնուս կամ Խնուս բերդ (պատ մական Խնունիս) 
գյուղաքաղաքն էր, որի 1914 թ. 700 տուն ընդհանուր բնակչությունից հայերը 
կազմում էին 450-500 տուն (որոշ տվյալներով՝ անգամ 600 տուն) կամ 3000-
3500 մարդ: 

Մինչև 18-րդ դարի 2-րդ կեսը Խնուսը և Թեքմանը (Թաքման) գրեթե 
զուտ հայաբնակ են եղել: Նստակյաց մահմեդական բնակչությունն այս-
տեղ հիմնականում ներկայացված էր իշխող քուրդ և լեզգի վերնախավի 
տոհ մերով: Ընդ որում, Խնուսի հարավում, որպես հայկական պետականու-
թյան բեկոր, պահպանվել էր Խամուրբերդի (Խամլբերդ) մելիքությունը, 
որի գլուխ կանգնած էին սասունցի Մհերի տոհմի ներկայացուցիչները 
(Մելիքենք): Սակայն 1760-ական թթ. Խնուսի և Մանազկերտի բեկերի 
միջև ծայր առած երկարատև արյունալի բախումները ճակատագրական 
եղան hայկական մելիքության համար: Հայկական իշխանությունը կոր ծան-
վեց, ամայացան բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում՝ մելիքության կենտ-
րոն Խամուրբերդը: Վերապրած բնակչությունը հիմն ա կանում տեղափոխ-
վեց Խնուս բերդաքաղաք, իսկ մելիքների ժառանգ ները հաստատվեցին 
շրջակա Խոզլու, Հարամիկ, Կարաչոբան, Աղջա մե լիք (Խաչամելիք) գյու-
ղերում: Պարսկաստանի ճանապարհին 1805-1806 թթ. Խնուսի տարածքով 
անցած ֆրանսիացի դիվանագետ Պիեր Ամադե Ժոբերի տեղեկություն-
ներով, այստեղ 19-րդ դարասկզբին օսմանյան գե րիշ խանությունն անվա-
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նա կան էր, իսկ տեղի հայերը համատարած զին ված էին և արժանի հակա-
հարված էին տալիս վաչկատուն քրդերին: Խնու սի և առանձնապես Թեք-
մանի հայ բնակչությունը նկատելիորեն նվազեց 1829-1830 թթ. մեծ գաղթից 
հետո, երբ անմարդաբնակ դարձան տասն յակ գյուղեր և ավաններ: Հե ռա-
ցած հայ բնակչությանը 1830-1840-ական թթ., թուրքական իշխանություն-
ների լայն աջակցությամբ աստիճա նա բար փոխարինեցին մինչ այդ քոչվոր 
մի շարք ցեղեր (զռըկցի, հասնանցի, ջբրանցի), որոնք նստակեցության 
անց նելով՝ հիմնովին աղ ճա տեցին Խնուս-Թեքմանի ազգային նկարագիրը: 
1860-1870-ական թթ. որոշ գյուղերում հաստատվեցին նաև կովկասյան լեռ-
նա կաններ, գերազան ցապես՝ մահմեդական օսեր: Այս ամենի հետևան-
քով արդեն 19-րդ դ. 70-80-ական թթ. Խնուսի գավառում հայերը կենտ-
րոնացած էին գերազանցապես Խնուսի կամ Դաշտի, մասամբ՝ Գյոքսուի և 
Շադիանի գյուղերում: Թեք մանը (գավառի հյուսիսում) և Շուշարը (գա-
վառի արևմուտ քում) ամբող ջովին զրկվել էին հայ բնակչությունից: Ընդ 
որում, մի ամբողջ շարք բնակավայրերում ընդհուպ 20-րդ դարի սկիզ բը 
պահպանվել էին հայկական մեծաքանակ հուշարձաններ, գերեզ մանատներ, 
խաչքարեր ևլն (տե՛ս ստորև, Ծանոթություն 1,2): Սրանով հան դերձ, 1914 թ. 
Խնուսի գավառի բնակչության գրեթե 50 %-ը (շուրջ 26000 մարդ) կազմում 
էին հա յերը: Տեղի հայությունը 1915 թ. ենթարկվեց զարհուրելի կո տորածի: 
Գյու ղա քաղաքի և շրջակա բազմաթիվ գյուղերի ավելի քան 12000 հայեր 
բնա ջնջվեցին հարևան Բիթլիսի նահանգի տարածքում: Այնուամենայնիվ, 
Խնու  սի գավառի շատ գյուղեր ջարդարարներին ցույց են տվել ուժեղ դի մադ-
րություն (Արոս, Գաբրիելիգոմ, Գովանդուկ, Դուման, Ելփիս, Խալիլ չավուշ-
Խաչալույս, Խոզլու, Կարաչոբան, Կարաքյոփրու, Մարուֆ, Շա բա դին, Չա-
ուրմա, Սալորի-Սալվորի ևլն): Փրկված փոքրաթիվ հայերը տե  ղա փոխվեցին 
Արևելյան Հայաստան: 1916 թ. փետրվարին՝ ռուսական բա նակի կողմից 
Խնուսի գրավումից հետո, վերապրածները սկսեցին վերա  դառնալ՝ ավերված 
բնակավայրերը վերաշինելու հաստատուն մտադրու թյամբ: 1917 թ. նախկին 
Խնուսի գավառի տարածքում հայերի թիվը հասնում էր 5000-ի: Սակայն 
նրանց վիճակված չէր ամրապնդվելու աստիճանաբար ավերակներից վեր 
հառ նող իրենց բնօրրանում: 1918 թ. սկզբին թուրքական բանակի հակա հար-
ձակումը հարկադրեց տեղի հա յության մնացորդներին կրկին լքելու հայրենի 
եզերքը:

 
#  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ

1 Աղջամելիք 
(Խաչամելիք)

 Սբ Գրիգոր Լուսավորիչ 
(Սբ Հակոբ, երբեմնի վանք) 

 1 Դպրոցը՝ Ներսեսյան: Ուշա գրավ վայ րե
րից էր «Ժաժան քար» հսկա մեգա լի թը:

2 Ավդալագոմ 
(Աբդալիգոմ)

Ավդալագոմը հարևան Բաշ գեղ, Բե-
կուր դի կամ Բեյուր դի, Դամրչի կամ 
Դեմիր չի, Թան դր լու կամ Թոնդրակ, 
Թա րաձիգ կամ Քուռուջիկ, Խոզան 
կամ Քուրդ Խոզլու բնակավայ րե րի 
հետ մտնում էր Շադիան գյուղախմբի 
մեջ, որն ընկած էր Բյու րակ նյան լեռ-
ների արև մտյան լանջե րին: Տեղի 
որոշ քրդաբնակ դարձած գյուղեր ևս 
պահել էին հայեցի ա նվանումները
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կամ դրանք հուշում էին եր բեմնի հայ 
կյանքի մասին, ինչ պես օրինակ՝ Աս-
մարԱմասիա, Ավնիկ (համանուն ամ
րո ցով), Դերիկ (քրդ. Dêrîkē«վան քի 
գյուղ»), Կարա քիլիսա (թրք. kara kilise
«սև եկեղե ցի»), Կզըլան կամ Կզըլքիլի-
սա (թրք. kızılkilise«կարմիր ե կեղեցի»), 
Կորդի կամ Խուր դի, Տա փըկ, Սևիկ, 
Սե ֆերեկ կամ Սևա վե րակ ևն:

3 Արոս (Հարոս) Սբ Սարգիս, Սբ Վարդան
 

 1 Դպրոցը՝ Խորենյան։ Գյուղից մի փոքր 
հվարևմուտք, Խ նուս գետի ափին ըն
կած Ար ջաձորում, գտնվում էր ժայ 
ռափոր Նորելածի վանքը, ո րը հայտ
նի ուխտատեղի էր: Գավա ռի առավել 
բազմա մարդ բնա կա  վայրերից էր՝ 1914 
թ. ա վելի քան 1200 հայ բնակ չով:

4 Բաշգեղ
5 Բեկուրդի 

(Բեյուրդի)
6 Բուռնազ 

(Պուռնազ)
 Սբ Հարություն  1 Հայտնի էին Թուխմանուկ և Սբ Սար-

գիս ուխտատե ղինե րը։ Հանդի պակաց 
Խնուս գետի աջ ափին գտնվող Լաք -
բու դաղ (Լաբուդաղ) եր բեմնի հայա 
բնակ գյուղում պահպանվել էր եկե
ղեցին:

7 Գաբրիելիգոմ 
(Խոզլուիգոմ)

Մի փոքր հսարևմուտք՝ Խնուս գե տի 
Վանքիձոր (քրդ. Hâftŕâng, «յոթնե
րանգ») օ ժանդակի ա փին գտնվող 
Փա  յիկ (Հայկ) երբեմնի հայա բնակ 
գյու ղում պահպանվել էր ժայ ռափոր 
եկե ղեցի (ա վան դաբար՝ թոն դ րակեցի 
աղանդավորների)։

8 Գոպալ 
(Գոպալներ)

Սբ Կարապետ (Սբ Աստ
 վածածին), Սբ Մինաս

 1 Գյուղի մոտ գտնվում էին Սբ Սարգիս 
(Գոգսվա վանք) մե նաստանի ավերակ
ները (վան քը թվագրվում էր 10րդ դա
րով): Վանքի հարևանու թյամբ գտնվում 
էր Քեշիշան կամ Քեշիշվերան երբեմնի 
հայաբնակ գյուղը, որի եկե ղեցին, ըստ 
16րդ դ. մի հի շա  տակարանի, կոչվել է 
Սբ Սարգիս: Գա վառի առա վել բազմա
մարդ բնակա վայ րե րից էր՝ 1914 թ. 1450 
հայ բնակչով։

9 Գովանդուկ 
(Գովանդիկ)

 Սբ Գևորգ  1 Դպրոցը՝ Ներսեսյան։ Եկե ղեցին հնա
գույն կառույց էր, նշանավոր ուխ տա
տեղի: Գավառի առավել բազմա մարդ 
բնակավայրերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1600 
հայ բնակչով։

10 Դամրչի 
(Դեմիրչի)

11 Դուման  Սբ Հակոբ  1 Ուներ Թուխմանուկ ուխտա տեղի: 
12 Ելփիս (Էլփիս)  Սբ Սարգիս (Սբ Գևորգ)  1 Գյուղի մոտ՝ բարձունքին, գտնվում էր 

Սբ Գևորգ հնա գույն վանքը:

12 Եկմալ 
(Եքմալ)
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13 Ենիգեղ 
(Նորգեղ)

 Սբ Հարություն (Սբ Աստ
 վածածին)

 1 Դպրոցը՝ Դիմաքսյան։ Մո տա  կա բլրին 
կար Թուխ Մա նուկ ուխտատեղի: 
Վերջի նիս մոտ գտնվում էր «Քյոռ-
օղլու բերդ» հնավայրը:

14 Եղրդլու (Հե
լելի Գաս պա
րի գեղ)

15 Թանդրլու 
(Թոնդրակ)

16 Թարաձիգ 
(Քուռուջիկ, 
Խոռջիկ)

17 Խալիլչավուշ 
(Խալչաուշ, 
Խաչալույս) 

 Սբ Սարգիս Զորավար  1 Մոտակայքում էին Վանքիկ ավերակ 
մենաստանի մնացորդները, Շարան-
քա րեր սրբավայրը (մեծաթիվ խո յա
նման տապանա քարե րով)։ Գավառի 
առա վել բազմա մարդ բնակա վայ  րե
րից էր՝ 1914 թ. 1500 հայ բնակչով։ Խա-
լիլչավուշԽաչալույսից հվ՝ Խամուր-
բերդ կամ Խամլբերդ լեռնագա գա թի 
հյուսիսային լանջե րին, տա րածվում էր 
համա նուն գյու ղախումբը, որի կենտ 
րոնը դարձյալ նույն ա նունը կրող 
բերդն էր (կոչվել է նաև Ղա մե քա 
բերդ): Տե ղի լիովին հայա թափ ված մի 
շարք բնա կավայ րե րում (Ա րա բո, Խա-
մուրբերդ, Խասե կամ Հզեր, Խոնղուռ, 
Ղզըլ Ահմեդ կամ Խզլամատ, Շահ-
վերդի կամ Շահրվերան ևն) 20րդ դ. 
սկ. դեռ պահ պան վել էին հայ կա    կան 
հու շ  ար ձան ների մնա  ցորդներ: Եր բեմ
նի հայ կա կան ներկա յության մա  սին 
էին խոսում մի շարք տե ղա նուն ներ, 
ինչ պես՝ Գյա վուր Հա մո, Դերիկ (քրդ. 
«վան քի գյուղ»), Զեռ նակ կամ Ձեռնակ 
(հայտնի բեր դով), Թոլով, Թռչունք 
(Տր ճոնք), Մալաձոր (քրդ. Mâğalêsor), 
Նըֆտըկ կամ Նաֆ թիք (մո տակա 
նավ  թահո րե րի հա մար), Ֆր ֆռիկ ևն: 

18 Խըռթ (Հերթ)  Սբ Հարություն (Սբ Մի
 նաս)

Ուներ Թուխմանուկ և Քա ռա սուն 
Մանկունք (քրդ. Hâlilbaba) ուխ տա
տեղիներ։ Առանձին ուսումնա սիրող
ներ գյուղը համա րում են 56րդ դդ. 
ապրած աշխար հա հռչակ իմաս տասեր 
Դավիթ Ան հաղթի ծննդավայրը։ 

19 Խրըմխայա 
(Կռըմղայա)

 Սբ Կարապետ  Գյուղի հսարևելքում բարձ րացող Գյո-
զալբաբա և Հա զար բաբա (Հազըլ-
բաբա) լեռ նագագաթները հայտնի ուխ
տատեղիներ էին:

20 Խնուս 
(Խնու նիս), 
գքաղաք 

 Սբ Աստվածածին 
 

 4 Դպրոցները՝ Սուրբ Գևորգյան, Կ. Պոլ-
սի Միացյալ ընկերության, Խաշ խաշ-
յան (մասնավոր), բողոքական վար ժա
րան (բացված ամերիկյան մի սիո ներ նե
րի կողմից)։ Պահվել են ձեռագիր մատ
յաններ: Պահպանվել էր միջնադարյան 
ամրոցը (Խնունիս)։

21 Խոզան (Քուրդ 
Խոզլու)
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22 Խոզլու (Օվա 
Կոզլու)

 Սբ Գևորգ (Սբ 
Հրեշտակապետ)

 2 Դպրոցների մեջ՝ նաև բողո քական ների 
վարժարա նը։ Մոտակա Թոփ  րախկալա 
(Թոփրա ղա լա) գյուղում պահ պան վել 
էր կի սա վեր բերդը, ուր ժա  մա նակին 
իշխել են տեղի լեզգի բե կերը: Մոտակա 
Կըզմուսա (Խըզ մուսա) գյու ղը նախկի
նում հայա բնակ է եղել: Խնուսի առա վել 
բազ  մա մարդ բնակավայ րե րից էր՝ 1914 
թ. շուրջ 1900 հայ բնակչությամբ։ Մո տա
 կայ քում կար ավերակ վանք։

23 Խոլհիսար 
(Խոլասար, 
Գոլճիսար)

24 Ծուղրաշեն 
(Զկռաշ, 
Չոխրեշ)

25 Կարաբուդաղ
26 Կարագյուվիժ 

(Խարա
գյուվիժ)

27 Կարաչոբան 
(Խարաչոբան)

 Սբ Հակոբ  1 Դպրոցը՝ Սրբոց Ղևոնդյանց։ Պահվել 
է սրբացված ձեռա գիր: Ավան էր, 
Էրզրումի նա հան գի խոշոր բնակավայ
րե րից մեկը՝ ավելի քան 2700 (որոշ 
տվյալներով՝ 3000) հայ բնակչով։

28 Կարաքյոփրի 
(Խա րաքյոփ
րի)

 Սբ Աստվածածին (Սբ 
Գևորգ) 

 1 Դպրոցը՝ Սբ Մեսրոպյան։ Խնուս գետի 
վրա գտնվում էր սև քարով կա ռուցված 
15րդ դ. կամուրջ, որտեղից էլ գյու ղի 
անունը (թրք. kara köp rü«սև կամուրջ»): 
Խնու սի ա ռա վել բազմա մարդ բնակա
վայրերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1600 հայ 
բնակչով։

29 Հարամիկ Սբ Աստվածածին (Սրբոց 
 Ղևոնդյանց)

 2 Դպրոցները՝ Սուրբ Սահա կյ ան և բո
ղո քական վարժա րան։ Հայտնի էր 
Թուխ Մա նուկ ուխտատեղին: Շրջա
կայ  քի նշանավոր վայրերից էին «Աբելի 
գերեզմանը» (Աս տ վածաշնչյան հերո սի 
անու նով, օտարները կոչում էին Axî rçi-
mân՝ «հավերժա մարգ» կամ «դրախ
տա մարգ»), «Օձի խազինան» ևն: Հա-
րամիկի և Քաղ քիկի միջև՝ Խնուսին 
Սուրբ Դա նիե լի գե տակի մի  ա խառ նու
մից ոչ հեռու՝ Քըռեք վայ րում, կանգ նած 
էին հայ քան դա կա   գոր ծու թյան ինքնա
տիպ նմուշ համար վող 2 հս կա յա կան 
սրբաց ված խաչ քա րեր (ի դեպ, ժողո
վուրդն այս սրբա վայրն ուղ ղակի «Խաչ-
քարեր» էր կո չում): Գավառի առավել 
բազ մամարդ բնակավայրերից էր՝ 1914 
թ. շուրջ 1500 հայ բնակչությամբ։

30 Մարուֆ  Սբ Ստեփաննոս Ուներ Թուխմանուկ ուխ տա տեղի: 
31 Մժնկերտ  Սբ Աստվածածին Գյուղի մոտակայքում գտն վում էր 

Սբ Կարապետ վան քը։ Մոտակայքով 
անցնում էր Խնուսի ձախակողմյան 
Վանքիձոր օժանդակը (ա կունքների 
մասում՝ Կար մր ակն):
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32 ՄոլլաԴաուդ 
(Մալադաուդ)

 

33 Յահյա (Յայա) Սբ Հովհաննես (Սբ 
Գևորգ)

Մոտակայքում էին Սբ Հովհաննես 
ավերակ վանքը (ըստ ավանդության՝ 
վերջի նից գյուղը ստացել է իր ա նունը), 
Քարսիրտ սրբա վայրը։

34 Յահյայի 
գոմեր

35 Շաբադին Սբ Կարապետ (Սբ Գևորգ)  1 Դպրոցը՝ Արամյան։

36 Չաուրմա 
(Օվա Չևիրմե)

 Սբ Աստվածածին  2 Գյուղի եկեղեցին հնագույն կառույց 
էր և հայտնի ուխ տա  տեղի: Գյուղում 
մինչև 18291830 թթ. մեծ գաղթը պահ
վում էր «Բանալի ճշ մար տութեան» 
ձե ռագիրը, ու ր գրանցված էր «նոր 
թոն դ  րակեցիներ» ա ղանդի վար դա
պե  տությունը: Խնու  սի ա ռա վել բազ մա
մարդ բնա կա վայ  րե րից էր՝ 1914 թ. շուրջ 
1800 հայ բնակ չով։

37 Սալորի 
(Սալ վորի, 
Սարվոլի)

 Սբ Աստվածածին

38 Սարլու 
(Սայլու)

Սբ Աստվածածին (Սբ Սա
 հակ)

 1 Գյուղից դուրս գտնվում էր Սբ Գևորգ 
ավերակ եկեղե ցին: Չի բացառվում, 
որ գյու ղի մոտ է գտնվել 15րդ դ. հի 
շատակվող Սայլաւ ( > Սայ լու) անա-
պա տը (Սբ Աստվա ծածին) : 

39 Սոգյութլու 
(Սոգըթլու)

40 Տորախան 
(Թորախան)

41 Քաղքիկ  Սբ Կիրակոս, Սբ Հարու
 թյուն

 1 Մոտակայքում գտնվում էին Սբ Դա-
նիել վան քի ավերակ ները՝ խաչքա րե
րով: Նույն ա նուն գետակի վրա պահ
պան վել էր քարաշեն և ուշա գրավ 
ճար  տարապե տու  թ յամբ մի կամուրջ: 
Գյու ղից ոչ շատ հեռու տեսանելի էին 
Քաղքիկ կամ Վե  րանշեհիր (նաև՝ 
Շահ  վե րան) բնակա տե ղիի ավերակ
ները: Գա վա ռի ա ռավել մեծ բնա կա
վայ րերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1200 հայ 
բնակչով։

XIX դ. վերջին-XX դ. սկզբին հայաթափ եղած բնակավայրեր՝ Լաք բու-
դաղ, Կարամիշ (Խառմըշ), Կզըլ Ահմեդ (Խզլամատ), Կըզմուսա (Խըզ-
մուսա):

Ծանոթություն 1. Թեքմանի երբեմնի հայաբնակ գյուղերը, ուր գրանց-
վել են հայկական հուշարձաններ կամ որոնց մասին կա հիշատա կություն. 1) 
Զողնի կամ Զոկնի, 2) Թաթոս՝ ավերակ եկեղեցի, 3) Խան բե կի Ներքին և 
Վերին, 4) Կալառաշ՝ միջնադարյան Սևուկ բերդակ ամրոց (քրդ. Kâlêrâş-
«սև բերդ»), 5) Կարաքիլիսա՝ Սբ Աստվածածին մատուռ, 6) Շախշախ՝ 
բնակատեղի, 7) Սյոյլեմեզ Ներքին՝ եկեղեցի, 8) Սյոյլեմեզ Վերին՝ եկեղեցի, 
9) Վերանշեհիր՝ բնակատեղի, 10) Քյուլլի՝ «Ավեր քա ղաք» բնակատեղի և 
կամուրջ Արաքսի վրա, 11) Օդաբաշու Չաուրմա (Չևիր մե)՝ «Քըռքլար» 
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(«Քա ռասունք») գերեզմանատուն հսկա տապանա քարերով (յուրաքանչ-
յուրը՝ մինչև 14 մ երկարությամբ): 

Հայեցի անվանումներով բնակավայրեր. Բեկքյոյի<Բակ, Գյար մըկ<Ջեր-
միկ, Գոմեր, Գուրգուռա, Դելեր<Դալառ՞, Դիզյուրթ<Դիցուտ, Մադ  րաք< 
Մար դաղի, Քոռջուր<Գոռջուր, Քորդ<Կորդ:

Ծանոթություն 2. Շուշարի երբեմնի հայաբնակ գյուղերը, ուր գրանցվել 
են հայկական հուշարձաններ. 1) Ալթունան՝ Առնիս բերդ, 2) Գյոք-օղլան 
կամ Գյոքոլան՝ վանք, 3) Խրբաձոր կամ Խրբեսոր՝ ավերակ եկեղեցիներ, 
բնակատեղի (ենթադրաբար՝ միջնադարյան Աղորի գյուղա քաղաքը), 4), 
Համզան՝ Քյոռ-օղլու բերդ կամ Բերդակ (մոտակա Բութակ կամ Բերդակ 
լեռան անունով), 5) Շաքան՝ բնակատեղի, 6) Վանքիձոր կամ Քիլիսա՝ 
եկեղեցի (վանք՞), 7) Տուռնագյոլ (թրք. «կռունկի լիճ»)՝ իջևանատուն:

Հայեցի անվանումներով բնակավայրեր՝ Բաստոխ կամ Բաստոքան, 
Կաբալակ կամ Կաբալական (<Կապաղակ), Մարխոք, Քըրսորիկ կամ 
Քար ձորիկ: 

4. Քղիի (Կեղիի) գավառ

Քղիի գավառը գրավում էր Էրզրումի նահանգի հարավային մասը՝ 
Խնուսից անմիջապես արևմուտք: Այն ամբողջությամբ ընդգրկում էր 
Արածանու Լճիկ (Լծիկ) կամ Մեծգետ աջակողմյան վտակի (պատմական՝ 
Միւս Գայլգետ) վերին և միջին ավազանը՝ վերջինիս Կռան կամ Խուփսի 
գետ, Հորեվանք, Օրոր (ակունքների շրջանում՝ Խարաբաշդերե) օժան դակ-
ների ձորահովիտներով: Սահմանակից էր հյուսիսից, Պախր-Գայ լախա զու-
տի լեռներով (թրք. Bağırbabadağları)՝ Դերջանին, հս-արևելքից՝ Խնուսին, 
հվ-արևելքից, Ջրվեժի և Կոհերի կամ Սանջախի փոքր լեռնա ճյուղերով՝ 
Ճապաղջրին (Բիթլիսի նահանգ), հարավից, Ղարաղայկանի (Կարակոչանի) 
բլրաշարով՝ Բալուին (Դիարբեքիրի նահանգ), իսկ ա րևմուտ քից, Սուրբ 
Լույս և Սևդին լեռնազանգվածներով՝ Ղուզուջանին և Դերսիմի մարզին 
(Խարբերդի նահանգ): Ուշ միջնադարում գավառը բաժանվել է Վերին և 
Ներքին (Վարի) Կեղի անուններով 2 գավառակի, որոնք իրարից սահմա-
նազատվել են պատմական Առյուծ կամ Առյուծ նախազ լեռնաշղթայով, որն 
օտարների կողմից հորջորջվում էր Քյոշմեռ կամ Շեյթան (Köşmürdağ, Şeytan
dağları): Սակայն 19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկզբին Քղին ավելի հայտնի էր 
իր լեռնային մակերևույթից բխող ավե լի մանր ներքին բաժանումով ըստ 
գավառակ-գյուղախմբերի (թրք. nahiye): Դրանք Լճիկ գետի հոսանքի եր-
կայն քով՝ հյուսիս-արևելքից հարավ տա րածվող ինքնամփոփ շրջաններ էին 
հետևյալ հերթականությամբ. Խուր թուզի (Քղիի գավառի հնագույն Խոր-
ձեան անվանման Խորձիւնք, երկիրն Խորձունեաց տարբերակների աղ-
ճա տումից), Խորթի կամ Խոր դու, Հանդրես կան Ընդերես (<Հանդերձ, 
թերևս՝ նաև Հանդերձիք), Կեղի (Քղի), Խարաբաշդերե, Խասեր, Հերթև 
(Հար տիֆ), Խուբադ, Կո ճակ, Գազ (Կազ), Չանախչի, Քարեր, Սանջախ 
(Սանջակ) և Օղջիան կամ Աղջիան: Մինչև 19-րդ դարը Քղիի գավառի գյու-
ղախմբերից էին համարվում նաև Վերին Խորթին (Խորդու) կամ Վերին 
Դեր ջանը, Չա րեկ ցիքը և Գյույնուքը (<Գինեկ), որոնք հետագայում անցան 
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հարևան վար չամիավորներին: Գավառի կենտրոնը Գայլգետի (Մեծգետ) 
աջափն յակում Ծովառ, Սեդեխառում և Շուշանքար լեռնագագաթներով 
պաշտ պանված Կեղի կամ Քղի գյուղաքաղաքն էր (թրք. Kiğıkasabası, այս-
տե ղից՝ որոշ հայկական աղբյուրներում բնակավայրի Գասապա, իմա՝ 
«գյուղա քաղաք» անվանումը): 1914 թ. Կեղիի շուրջ 5000 բնակչից 4000-ը 
կազմում էին հայերը (650 տուն), որոնք տեղաբաշխված էին գյուղաքաղաքի 
հայա բնակ Քարկանձոր հատվածի 4 թաղերում (Սբ Լուսավորչի, Սբ 
Հակոբի, Սբ Սարգսի և Վարի): Քղի գյուղաքաղաքը հայ եկեղեցու Խորձ-
յանի (Քղիի) թեմի առաջնորդանիստն էր:

Թեև Քղիի գավառի տարածք օտարացեղ ներթափանցումների առա-
ջին փորձերը նկատելի են դեռ 15-16-րդ դդ., սակայն հայ բնակչությունն 
ընդհուպ 19-րդ դ. սկիզբն այստեղ կազմել է գերակշիռ մեծամաս նություն: 
Մասնավորապես դա է ցույց տալիս գավառի տեղանունների համատարած 
հայկական բնույթն անգամ 20-րդ դ. սկզբին: Բացի այդ, Քղիում երկար 
ժամանակ գոյատևել են նաև հայկական իշխանությունների բեկորներ՝ ի 
դեմս մելիքությունների: Դրանցից մեկը գտնվել է Լճիկի վե րին ավազանում 
գտնվող Հանդրես (<Հանդերձ) գավառակում Մելիքան (իմա՝ «մելիքներ») 
կենտրոնով, որը 18-19-րդ դդ. սահմանագլխին ուներ 200-300 տուն զուտ 
հայ բնակիչ: Այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում ներթափանցած 
որոշ քրդական և դմլիկական (զազա-ղզըլբաշական) ցե ղերի ճնշման ներ-
քո հայերը հարկադրված էին հեռանալ Քղիի գավառի հս-արևելյան, հվ-
արևելյան և հվ-արևմտյան հատվածներից՝ աստի ճանա բար կենտրոնա-
նա լով վարչամիավորի միջնամասը կազմող Խասեր, Կեղի կամ Քղի և 
Չանախչի գավառակներում: Հայերը մեծամասնություն էին կազմում նաև 
Առյուծ-Քյոշմեռից հյուսիս ընկած վերոհիշյալ Հանդրեսում: Հայաբնակ 
գյու ղեր էին հանդիպում նաև Գազ (Կազ),Կոճակ, Հերթև (Հար տիֆ) և 
Սանջախ (Սանջակ) գավառակներում, սակայն՝ արդեն կղզյակ ների տեսքով: 
Հայ բնակչությունն ամբողջությամբ (կամ՝ գրեթե ամ բող ջությամբ) անհե-
տացել էր Խարաբաշդերե, Խորթի, Խուբադ, Հերթև, Քարեր և Օղ ջիան 
գավառակներում: Հարկ է նշել, որ Քղիում ևս տեղ են գտել հայերի բռնի 
ուծացման դեպքեր [օրինակ՝ գավառի հս-արևելյան Քարեր գավա ռա կում 
բնակվող «Քյուչուկ աղայի աշիրին» (ցեղին) վերագրվում էր հայկական 
ծագում]: Հայ բնակչության ներքին տե ղաշարժերում որոշակի դեր են խա-
ղա ցել գավառի տարածքում բա վա կան հաճախ տեղի ունեցած բնական 
ա ղետները, մասնավորապես՝ երկ րա շարժերը: Վերջիններս ամբող ջությամբ 
ամայացրել են Սանջախի գա վառակում՝ Զախ կամ Զաղ, Կամախ, Կորխ 
(Խոռըխ), Մազարջուղ կամ Մար զաջուղ, Շոխ (Շող), Սիմսոր կամ Սիպսոր 
(Սևձոր), Գազի գավա ռա կում՝ Շամոնի կամ Շամունիկ, Քեքլիկ կամ Գագ-
լիկ, Խասերի գա վառակում՝ Ախորս, Խուրս, Վերին և Ներքին Քարմրուն 
(Քարմրուկ) գյուղերը ևն: Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին Քղիի գա-
վառի ավելի քան 60000 բնակչից շուրջ 26000-ը հայեր էին (ամենամեծ էթ-
նիկական տարրը): Գավառի մյուս ազգություններն էին քրդերը (նստա կե-
ցության ան ցածները հիմնականում՝ թրքացած), դմլիկ-զազաները (որոնց, 
ի դեպ, գավառում կոչում էին Geği), թուրք մենները (զգալիորեն՝ քրդացած), 
ինչպես նաև՝ կովկասյան լեռնա կանները (միայն Հանդրեսի գավառակի 
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Ղարա փոլադ կամ Խարափոլադ գյուղում): 1915 գարնան վերջից սկսվեց 
Քղիի հայության Գողգոթան, որը բնաջնջվեց աքսորի ճանապարհին՝ 
Խար բերդի և Դիարբեքիրի նահանգ ների տա րածքներում: Որոշ տվյալ-
ներով, Մեծ եղեռ նը վերապրած քղեցիների թիվը մի փոքր էր գերազանցում 
770-ը: Այ նուամենայնիվ, Խուփս ավանի արիա սիրտ հայերը, չենթարկվելով 
թուրքա կան իշխանությունների բռնա գաղ թի հրամանին, դիմեցին հերո-
սական ինքնապաշտպանության: Ստեղծ վեց Զին վորական խորհուրդ, 
որի կազմի մեջ մտան Ա. Առվանիկյանը, Մ. Նալ բանդյանը (Մանուկյան), 
Զ. Փոս թո յանը, Ղ. Պարոնյանը և Տ. Դիլ բեր յանը (Տիլպերյան): Խուփսի 
կռվող ուժը՝ ավելի քան 230 մարտիկ, բա ժանվեց 5 մարտական խմբի: 1915 
թ. մայիսի 18-25-ը ավանի հայերն անհավասար կռիվներ մղեցին ջար-
դարարների դեմ՝ վերջիններիս պատ ճառելով հարյուրավոր կորուստներ: 
Տեսնելով, սա  կայն, ուժերի խիստ ան հավասարությունը և ոչ մի տեղից 
որևէ օգնու թյուն չակնկալելով՝ պաշտ պանության ղեկավարությունը որո-
շեց կռիվն երով քաշվել Դերսիմ՝ տեղի բարեկամ ցեղերի մոտ: Ցավոք, 
նահանջողներն ընկան նենգ թշնա մու կողմից բնակավայրից դուրս պատ-
րաստած դա րանը: Փոքրաթիվ խուփսեցիների հաջողվեց փրկվել: Մնա-
ցածը՝ այդ թվում կանայք և երե խաներ, մարտնչեցին մինչև արյան վերջին 
կա թիլը և նա հատակվեցին զենքը ձեռքին... Հարկ է նշել, որ քղեցի բազ-
մաթիվ վե րապ րած հայեր, որոնց մեջ զգալի էր ժամանակին ԱՄՆ պանդխ-
տած ների թիվը, զինվո րագրվեցին կամավորական շարժմանը, մարտ ն չե-
լով ինչպես Կովկասյան, այնպես էլ Պաղեստինի ճակատներում, դրա նով 
իսկ վրեժ լուծելով դա րավոր ոսոխից: Մինչև 1950-1960-ական թթ. Քղիի մի 
քանի գյուղերում (Առեք, Ծերմակ, Օսնակ ևն) դեռ պահպանվել էին երբեմնի 
հոծ հայության խլյակները, որոնք, հետզհետե լքելով իրենց կի սավեր բնօր-
րանը, տեղա փոխվեցին Ստամբուլ և այլ վայրեր (գերա զան ցապես՝ ԱՄՆ): 

 
#  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
1 Ագրակ  1 Մոտակայքում գտնվում էր Սբ Կարապետ վանքը։ 

Հարևան Մրուն երբեմնի հայաբնակ գյուղի մոտ 
պահպանվել էին պատմական Մորանս բերդի ավե
րակները։ Ավելի հարավ՝ Բերիի ափին, գտնվում էր 
Հակի բերդը, իսկ Վանք (Քիլի սե) գյու ղում կային 
հայկա կան մենաս տա նի ավերակներ։ 

2 ԱլթունՀու
սեյին (Ալ թուն
 Հուսեյ նիկ)

 Սբ Աստվա
ծածին (Մայր 
Աստվա ծա
ծին)

 1 Մոտակայքում պահպանվել էր ընդարձակ գերեզ
մանոց և ա վերակ Սբ Աստվածածին եկե ղե ցին: 

3 Աղբզուտ 
(Ափխզուտ)

 Սբ Գևորգ 
(Սբ Սարգիս)

 1 Հարևան Ձվառիճ գյուղը (աղա վաղված՝ Süveriç) 
նախկինում հայա բնակ էր:

4 Ամառիճ  Սբ Վարդան  1

5 Ապողնակ 
(Աղբնակ)

 Սբ Հակոբ  1
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6 Առեք (Արեգ)  Սբ Գրիգոր, 
Սբ Հովհան
 նես 

 1 Գյուղի մոտ՝ Արեգի լեռան արևմտյան ստորոտին 
էր գտնվում Քղիի երբեմնի մշակութային կենտրոն 
Գե տա  հայաց Սբ Աստվածածին վան քը։ Վերջինս 
ունեցել է հա րուստ ձեռագրատուն, որի մատ յանների 
մի մասը, ժա մա նակին տեղափոխվելով հա րևան 
Դերսիմ, 20րդ դ. սկ. պահվում էր ալևի ջաֆերանցի 
ցեղի կրոնապետի՝ սեյիդի մոտ, դիտարկվելով 
իբրև քրդե րեն ձեռագրեր: Գյուղի շրջակա հայա նուն 
բնա կա վայրերից էին Բաղեշը (sic!), Բերդակը (բար
բա ռային՝ Պայթակ), Սզնու տը ևն: Առեքը գավառի 
ա ռավել բազմամարդ բնակավայ րերից էր՝ 1914 թ. 
շուրջ 1600 հայ բնակչով։ 

7 Առինձ (Առյուծ)  1 Գյուղի մոտ էր գտնվում Սբ Փրկիչ (Սբ Ամենափրկիչ) 
վան քը, որը նշանավոր ուխտա տե ղի էր։

8 Աստղաբերդ 
(Աստղբերդ)

 Սբ Սարգիս  1 Մոտակայքում պահպանվել էր համանուն ամրոցը 
(թրք. Azak pert)։ Հայտնի էր Սբ Գևորգ վան քով, որի 
մոտ կար սրբացված հորդառատ աղբ յուր: Գավառի 
ա ռավել բազ մա մարդ բնակա վայ  րերից էր՝ 1914 թ. 
շուրջ 1250 (այլ տվյ ալ ներով՝ 1600) հայ բնա կ չով։ 
Աստղա բեր դը Խասեր գավա ռակի բնակա վայ րերից 
էր, որի մեջ էին մտնում նաև Ապող նակը, Դըզմո
րին, Չա  րի բաշը, Սեղանքը և Օս նա կը: Վեր ջին ներս 
ընկած էին գավա ռա կի հարավում՝ Օրոր գետակի 
միջնահովտում: Ժա մանակին այս հատվածում հա
յաբնակ էին եղել նաև հա րևան Բլուր, Դմ լակ (հայտ
նի էր բերդը) և Թու միկ գյուղերը: Խասերի հյուսի
սային հատ վա ծը, որը գրավում էր Առյուծ (Քյոշմեռ
Շեյ թան) լեռ ների հա րա վային ստո րոտ նե րը, ժամա
նակին նույնպես հա յաբնակ էր, ինչպես երևում է 
բնակա վայ րերի հա յեցի ան վա նումն երից՝ Հաճելիս, 
(թրք. Hacı İlyas ա ղա վաղու մով), Ճեր մակքար (թրք. 
Aktaş), Քարեր, Քխմա սոր < Կաղամախաձոր ևն: 
Խասերից արլ գտնվում էր Խա րա  բաշդե րեի գա վա
ռա կը: Թեև վեր ջինս ամբող ջությամբ հայա թափված 
էր, սա կայն բազ մաթիվ տեղա նուն ներ խո սում են 
հայերի՝ ժա մա նա կին այս տեղ ունե ցած գե րա կշռու
թյան մասին՝ Ազ նա վեր, Ալա քիլի սա, Չերմե < Ջեր-
մակն, Չոր սան, Սև քար, Սիմխաչ < Սուրբ  Խաչ, Տափ 
(Դափ) ևն: Խա րա բաշդերեի տարածքում հայ  կա կան 
հուշար ձաններից հայտ նի էին Ազնավերի բեր դը 
(Ազանց բերդ կամ Ազնա բերդ) և Սիմխ ա չի ամրոցը 
(ի դեպ, տեղանունից կարելի է են թա դրել, որ այստեղ 
գոյու թ յուն ուներ նաև համանուն վանք): 

9 Ավրդնիկ 
(Վարդենիկ)

 Սբ Հակոբ 
(Սբ Երրոր
 դություն)

 1 Գյուղը հիմնել էին մի փոքր հսարևելք գտնվող և 
երկրաշար ժից ավերված Քարմրուն զույգ գյուղերի 
բնակիչները:

10 Ափեվանք 
(Ակիպեվանք)

 Ափեվանք 
(նախկինում` 
 վանք)

 1

11 Բաշչիֆթլիկ  Սբ Հակոբ 
(Սբ Աստվա
ծածին)

 1

12 Գաբոռ (Ղա
բուռ, Գավառ)

ՀԱ
Վ

Ե
ԼՎ

Ա
Ծ
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13 Դարման 
(Թեմրան)

 Սբ Սարգիս  2 Էրզրումի նահանգի խոշոր բնա կավայրերից էր՝ 
շուրջ 2700 հայ բնակչությամբ։ Քղիի գավառի եր
բեմնի կենտրոնն էր:

14 Դըզմորի 
(Դիցմորի)

Հարևան Դմլակ (Տըմլակ) գյուղի մոտ պահպանվել 
էին բերդի ա վերակներ։

15 Ընկուզիկ 
(Ընկըզեկ, Ըն
կըզնեկ)

16 Ինախ (Ինա
խու մեզրե)

17 Լճիկ (Լիչեք, 
Լծիկ)

 Սբ Սարգիս  1 Խուրթուզի կամ Լճիկ գավա ռակի կենտրոնն էր, ուր 
հայա բնակ էին ևս 3 բնակա վայ րեր՝ Բաշ-չիֆթլիկ 
(Չյութլիկ), Ղզըլ չիբուխ և Շարուկ: Ավելորդ է ասել, 
որ այստեղ էլ առկա էին երբեմնի հայաբնակ շատ 
գյու ղեր՝ Գե ռան կամ Կեռան, Խոր խոռ, Ջերման 
կամ Չերմե, Սև քար ևն: Հարկ է նշել, որ մինչև մեծ 
գաղթը Խուրթուզիում որո շակի թիվ են կազմել 
թրքախոս հայհոռոմները (դիտվում էին հույներ), 
որոնց հիմնական գյուղը Հունիան էր (բառացի՝ 
«հույներ», քրդերենի ազդեցու թյամբ): Վերջիններս 
18291830 թթ. տեղափոխվել են Թռեղք (Ծալկա): 

18 Լըք (Լեք)  Սբ Սարգիս  1
19 Խա չա տուր 

(Խաչա դուրիկ)
 1

20 Խասգեղ 
(Կտակ)

 եկեղեցի 
(ավերակ)

21 Խարաբեք  Սբ Մինաս  1 Խորթի (Խորդու) գավառակի կենտրոնն էր: Հայեր 
էին բնակ վում նաև Ներքին Մոզ և Գա բոռԳավառ 
գյուղակ նե րում: Նշված գա վառա կում ևս հան դիպում 
էին բազ մա թիվ հայեցի (որոշ դեպքերում՝ անճանա
չելիորեն աղճատված) անվա նումն ե րով գյուղեր. 
Ալմա լու<Խուլ-մին (Հուլմին), Ավլեք < Ավն իկ, 
Բարգի, Գուռներ, Էգեձոր < Այ գե ձոր, Արզանի կամ 
Ըրզա նի < Արծնի, Կեռ վան, Տեղան կամ Դեղան, 
Քա րիգոմ (Ղա րա քյոմ աղավա ղու մով) ևն: 

22 Խոլխոլ 
(Հոլհոլք)

Խոլխոլը Կեղի (Քղի) գյուղա քա ղա քից հվ-արևմուտք 
և ԼճիկԳայլ գետի աջափնյակում տարած վող Կո-
ճակ գավառակի կենտ րոնն էր: Ի դեպ, հաճախ Կո-
ճակի կազմում ներ կա յացվում է նաև հարևան Հեր -
թևի շրջանը: Ա վ ա նից հսարևմուտք՝ Սբ Լույս 
լեռնագագաթի վրա, պահ պան վել էին Սուրբ Լույսի 
կամ Սըլ բուսի բերդի ավերակները և նշանավոր 
ուխտատեղին: Նույն լեռնագագաթի քարա ժայ ռերի 
ստորոտին դեռ պահ պանվել էին Սբ Ավետման և Սբ 
Քառասուն Մանկանց եկեղե ցիների ավերակ նե րը: 
Մեկ այլ ամրոցի՝ Սուրբ Թորիկի կամ Թառոյի ա վե
րակ ները գտն վում էին Խոլ խո լից արև մուտք բարձ
րացող Սբ Թո րի կի լեռ նագագաթին (քրդ. Târō), որով 
Կոճա կը սահ մա նակ ցում էր Խուբադ գա վա ռա կին: 
Կոճակի տա րածքում հան դի պում էին եր  բեմնի հայ
կական, պատմա կան անվա նումները պա հած մի ամ
բողջ շարք բնա կա վայ րեր՝ Աղ դատ կամ Աղ տաղտ, 
Ան ծևիկ կամ Ան զրևիկ, Բարկի ձոր (քրդ. Par gê sor), 
Զե(յ)նըկ ցիք<Սենեկն, Խար  սակ, Հաֆ թ արիչ  < Ա ւա-
տ առիճ՞, Հորեվանք կամ Հորիկ (չի բացառվում, որ 
ժամանա կին այստեղ գործել է հայկա կան վանք), 
Հոփ, Ճոնակ, Ջրաղբի կամ Ջրար բի ևն: Խոլ խոլից 
բացի Կոճակում 20րդ դ. սկ. հայաբնակ էին Ագրակ,
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Խասգեղ (պատմ. Կտակ), Խուպեկ (պատմ. Խո-
պակ) և Հար կապ գյու ղերը: Թեև հա րևան Խուբադի 
տարածքում արդեն 19րդ դ. վերջին այլևս հայեր 
չկային, սակայն որոշ տեղանուններ հուշում են նրանց 
մասին: Ու շա գրավ է մասնավորապես Զանգեվանք 
գյուղանունը, որը խոսում է տեղում վանքի առ կա
յության մասին: Դերսիմի սահմանագլխին գտնվող 
Սաթար գյուղում պահպանվել էր միջնադարյան 
բերդ:

23 Խոշքար 
(Խոշկար)

 Սբ 
Նիկողայոս 
(Սբ Նիկո
 ղոս)

 1 Սանջախի գավառակի կենտ րոնն էր: Վերջինիս 
բազմաթիվ գյուղեր ավերվել և հայաթափ վել էին 
ինչպես քրդական ներ թափան ց ման, այնպես էլ բնա
կան աղետ ների, մասնավո րա պես՝ երկրա շարժերի 
հետևան քով (տե՛ս վե րը): Նման գյուղերից Զաղում 
պահպան վել էր ավերված եկեղեցին: 20րդ դ. սկ. 
Խոշքարից բացի հա յաբնակ էր մնա ցել ևս 1 գյուղ՝ 
Լեքը (Լըք, թրք. և քրդ. աղա վա ղու մով՝ Lök): Մինչև 
1890ական թթ. հայեր էին բնակվում նաև գավառակի 
Ալյարան կամ Ալ վե րան) գյուղում: 

24 Խուպեկ 
(Խուպակ)

 Սբ Աստվա
ծածին

 1

25 Խուփս 
(Խուփուս)

 Սբ Կարա
պետ, Սբ 
 Սարգիս

 3 Մոտակայքում գտնվում էր Քելեղեկյան (Սբ Աստ
վա ծա ծին՞) ավերակ վանքը։ Ավանը՝ հարևան Ըն-
կուզիկ, Հողաս և Սերկևիլիկ գյուղերի հետ, գտ ն
վում էր Լճիկի (այս հատվա ծում՝ Մեծգետ) Խուփ-
սի ջուր կամ Կռանձոր (թրք. և քրդ. Giran sor) 
աջա կողմյան վտակի ստորին հոսանքի շր ջա նում, 
ուր հանդիպում էին մի շարք նախկինում հայա
բնակ գյու ղեր՝ Գրանսոր (<Կռանձոր), Դաշտ կամ 
Դաշ տիլ (<Դաշ տաթիլ), Զըխ (<Ծեղ), Խա րոր կամ 
Խարվոր, Խոզա վիտ (<Խոզհովիտ), Խոզ քաշի, 
Ուռեկ կամ Օրիկ ևն: Խուփսից մի փոքր հսարևելք՝ 
Հերթևի գա վառակի սահմա նա կ ցությամբ գտնվող 
Ղարա քի լիսա գյուղում, կային հայկա կան եկեղեցու 
մնացորդներ: Խուփս ավանն Էր զ րումի նա հան գի 
խոշոր բնա  կավայ րե րից էր՝ 1914 թ. ա վելի քան 2200 
հայ բնակ չով։

26 Ծաղկի
27 Ծերմաք 

(Ջերմակն)
 Սբ Գևորգ  1 Գավառի առավել բազմա մարդ բնակավայրերից էր՝ 

1914 թ. ավելի քան 1150 հայ բնակ չությամբ։
28 Ծծվարս 

(Դիզվազ)
 Սբ 
Հովհաննես

29 Կեղի (Քղի, 
Գասապա), գ 
քաղաք

 Սբ Հակոբ, 
Սբ Սարգիս
 

 2 Դպրոցները՝ տղաների և աղ  ջիկ ների: Կեղիում կար 4 
մա տուռ՝ Սբ Աստվածածին, Սբ Կի րակոս, Սբ Լու-
սավորիչ և Սբ Նշան (եր բեմն հիշվում է որպես եկե  ղե
ցի)։ Կար նաև բողոքականների ժողովա րան։ Պահ
պանվել էին հնագույն Կողոբերդի (Կե ղի) ա վե րակ
ները։ Շրջակայքում՝ հա մանուն լեռնագա գաթ ներին 
կամ բլուրներին, գոյություն ունեին մի շարք սրբա
վայրեր՝ «Սբ Սար գսա հետկըներ (իմա՝ հետքեր)», Սբ 
Եղիա, Սբ Դավիթ (վանքի մնա ցորդնե րով , եղել է 
առաջնոր դանիստ), Սբ Օղիտա, Գոհա նամ։ Ժո ղո
վրդի շր ջանում մեծ համբավ ուներ գյու ղաքա ղաքի 
արև մուտ քում բարձ րացող Սեդե խառում լեռան ստո
րոտին գտն վող «Աստվա ծածնա  ակը» աղբյուրուխ
տա  տեղին։ Հայտ նի էին նաև Կաթ նաղ բյուրը և 
Խորշունք-աղբյուրը։ Գյու ղա քաղաքի երբեմնի հա յա
բնակ «արվարձաններից» էին Բեր դարիգին (թրք. և 
քրդ. Pertelik), Միա տունը (բրբռ. Միադին), Սելենքը 
(Սերանիկ): 
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30 Կզըլչիբուխ  Սբ Մինաս 
(Սբ Սարգիս)

 1

31 Հագստուն 
(Հանգստուն)

 Սբ Խադ 
Հայրապետ
 (Սբ 
Խադիոր)

 1 Եկեղեցին նշանավոր ուխտա տեղի էր՝ միջնադարյան 
Սբ Աստվածածին մենաս տանը: Ամենայն հավանա
կա նությամբ Հագստունում կամ նրա մոտա կայքում 
է գտնվել պատ մա կան Արտալես (հունա րեն՝ Ար-
տալեսոն) ամրոցը։ Ոչ հեռու՝ Լճիկ գետի ձախ ափին 
(այդ մա սում՝ Ապար կամ Ծծվարս) կա ռուց ված էր 
միջնա դա րում Կեղի-Խոր ձ յան գավառի հո գևոր 
կենտրոն, հռչա կավոր Գետա հայաց կամ Բարձր 
Սբ Կարա պետ վանքը, որը կոչ վել է նաև Խըլբաշի 
կամ Ապարու (Առա պարի) վանք։ Ժամա նակին 
այն ուներ բավական ընդար ձակ թեմ: Սբ Կարա-
պետի վանքի 1475 թ. կոնդակի հա մա ձայն, նրան 
են թակա էին Ապար և Կեղի բեր դա քաղաք ները, 
ինչպես նաև Խա սեր, Կեղի, Կոճակ, Հանդերձ և 
Հերթև գավառակների շուրջ 4 տասնյակ գյուղեր 
ու ավաններ: Նույն գետի հանդիպակաց ափին 
երևում էին Կեղի (Խորձյան) գա վառի միջ նա դար
յան կենտրոն Ա պար կամ Առապար բերդա քա ղա
քի ավե րակները (կործանվել և ամա յա ցել է 1616 
թ. ավերիչ երկ րա շարժի ժամանակ )։ Մինչև XX դ. 
սկիզբը Լճիկի վրա պահ պանվել էր «Խադ հոր» 
կա մուր ջը (թրք.Keşişköprüsü):

32 Հարկապ  Սբ Աստվա
ծամայր

33 Հերթև 
(Հարտիֆ)

 Սբ Գևորգ  1

34 Հողաս 
(Հողեկ)

 Սբ Աստվա
ծածին

 1

35 Ղազուգեղ 
(Ղազի, 
Խազուգեղ)

 Սբ Եղիա  1

36 Ճպըռգեղ  Սբ Աստվա
ծածին

 1 Գյուղի մոտ գտնվում էին Սբ Աստվածամոր վանքի 
ավե րակ   ները: 

37 Մելիքան 
(Հանդերձիք)

Սբ Գրիգոր 
Լուսա վորիչ, 
Սբ Աստվա
ծածին

 1 ՀանդրեսՀանդերձ գավառակի կենտրոնն էր, ուր 
20րդ դ. սկ. հայաբնակ էին ևս 6 գյուղեր՝ Ա  մա ռիճ, 
Առինձ, Հագստուն, Շեն, Ջերմե կամ Ջերման և Տի-
նեկ: Նախապես այս գավառա կում ևս հայկական 
գյուղերն ավելի մեծ թիվ են կազմել, ինչը կրկին 
երևում է մի շարք հայե ցի գյուղ ա նուններից՝ Անգեղ, 
Գառնբերդակ, Զռզանոս < Ձոր ձանոց, Խըմսոր < 
Խուփձոր, Կար  միր եկեղեցիք > Վանք՞ (Ամառիճի 
մեզրե՞), Հաֆշիկան < Ապծեք, Մուշաղա<Մուշեղա, 
Ոս կե նուտ ևն:

38 Մոզ (Մոզի, 
Ներքին)

39 Մուսրում 
(Մուրսում)

Մոտակայքում պահպանվել էին Անգեղ 
բերդաքաղաքի ա վերակները։

40 Շարուկ 
(Շոռիկ)

 Սբ Գևորգ  1

41 Շեն  Սբ Գևորգ 
(Սբ Հակոբ)

 1
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42 Չան (Ճան)  Սբ Մինաս  1  Որոշ աղբյուրներում Չա նը նշվում է որպես Գազ 
(Կազ) գա վառակի կեն  տ  րոն: Վեր ջինս թեև Քղիի 
նկատելիորեն հայաթափ ված շրջան ներից էր, սա
կայն ժա մա  նակին այստեղ ևս գերա կշ ռել է հայ 
բնակ չությունը: Դա են ցույց տալիս հայանուն մի 
շարք գյուղեր՝ Աղբաթան, Ծմակ (Zimak աղավաղու
մով), Կակ վին (հայտնի էր մոտակա բերդը), Կթան, 
Մուղպեթ < Մոգ բերդ (հայտնի իր ամրոցով), Նոր-
փութ<Նորբերդ (մոտա կայ քում՝ համանուն ավե րակ 
բերդն  էր), Քամխութ<Կաղա մա խուտ, Քար սը նի 
ևլն: Չանից բացի, 20րդ դ. սկ. Գազում հա յաբնակ 
էին մնացել Մուս րում, Չելեբի մեզրե և Քերբոս 
գյուղերը, իսկ Աղփունղարի (Աղփունար, թրք. «ճեր
մակ աղբյուր») հայերը հեռացել էին 1890ական թթ.: 

43 Չանախչի 
(Չահանգչի)

 Սբ Կիրակոս  2 Երբեմն որպես Գազ (Կազ) գա վառակի կենտրոն 
նշվում է Չանախչին: Հա րևան Կժիկան կամ Գյաժը-
կան գյուղը նախ կինում հայաբնակ էր: Չանախ չին 
Քղիի ա ռավել բազ մա մարդ բնակա վայրերից էր՝ 
1914 թ. 1400 հայ բնակչով։

44 Չարիբաշ  Սբ Հակոբ 
(Սբ 
Հովհաննես)

 1

45 Չելեբիմեզրե  Սբ Թորոս  1
46 Չումախ  Սբ Գևորգ  1
47 Ջերմե 

(Ջերման) 
 Սբ Գևորգ  1

48 Սագաձոր 
(Սահակաշեն)

 Սբ Սարգիս  1

49 Սեղանք  Սբ Մինաս  1
50 Սերկևիլիկ 

(Սերկևիլ)
 Սբ Նշան  1 Գյուղի մոտ էր գտնվում Սբ Փրկիչ (Ամենափրկիչ) 

վանքը։ Սերկևիլիկի շրջակա հուշար ձաններից էր 
նաև Սբ Ստե փան  նոս Նախավկայի վանա կան 
կիսավեր համալիրը՝ կազ մված 3 եկեղեցուց: 

51 Տինեկ  Սբ Աստվա
ծածին

 1

52 Փառչեվանք 
(Բախ չե վանք, 
Բռնչիք)

Նույնացվում է 14րդ դ. մի ձեռա գրի հիշա տակա
րանում հիշ վող Բռնչիք անապատի կամ Սբ Աստ
վածածին վանքի հետ: 

53 Քերբոս 
(Քարբույս)

 Սբ Սարգիս  1 Մի փոքր հյուսիս՝ Բերիի (այդ հատվածում՝ Մեծգետ) 
ձախ ափին, գտնվում էր Նորբերդ (աղավաղված՝ 
Նորփութ) կի սա վեր ամրոցը։

54 Օլմեզ 
(Յոլմեզ)

 եկեղեցի  1

55 Օսնակ 
(Հոսնակ)

 Սբ Մինաս  1 Օսնակ և Աստղաբերդ գյու ղե րի միջև էր գտնվում 
Սբ Կիրա կոս վանքը։ Ժամանակին այն Քղիի հայտ նի 
մշակութային կենտ րոններից էր, ունեցել է հա  րուստ 
ձեռագրատուն և վա նա կան դպրոց: Սբ Կիրակոսի 
ձե ռագրերի մի մասը տեղա փոխ վել էր հարևան 
Դերսիմ և 20րդ դ. սկ. պահվում էր ալևի մամ-
կանցի (մամգանի) ցեղի կրոնապետի՝ սեյիդի մոտ:

56 Օրոր Սբ Գևորգ 
(Սբ Աստվա
ծածին) 

 1
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5. Բայազետ քաղաք և Բայազետի ու Դիադինի գավառներ 

Էրզրումի նահանգի 5 գավառներից կազմված համանուն սանջակի 
(թրք. sancak), միաժամանակ՝ գավառի կենտրոնն էր: Գտնվում էր նահանգի 
հյուսիսարևելյան սահմանամերձ գոտում՝ թուրք-պարսկական սահմանից 
շուրջ 30 կմ հեռավորության վրա, Մասիսի ստորոտին տարածվող Գռնա-
վուկի կամ Չուխուրի դաշտում (պատմական՝ Կոգովիտ): Շրջապատված 
էր Ար նաքար, Շարան քարեր, Բալաբան կամ Բալամբան քարեր, Քա-
րաքիթ, Խլխլեք ևն ժայռոտ լեռնագագաթներով: Արնաքարի (Անտոնի 
դար) բարձունքում վեր էր խոյանում Բագրատունյաց իշխանազն-պայա-
զատ ների (որոշ ուսումնասիրողներ քաղաքի անունը բխեցնում են այս 
եզրից) երբեմնի նստավայրը՝ հնագույն Դարևնից բերդը (Դարոյնք): 
Վերջինից ոչ հեռու՝ Բալաբան քարերի մոտակա ձորաբերանին, գտնվում 
էր 18-րդ դա րի հայ շինարար-վարպետների կողմից կառուցված նոր բերդը՝ 
տեղի Սլիվանի քուրդ կառավարիչների նստավայրը՝ Իսհակ փա շայի 
Սարայը, զարդանախշ պալատը, մզկիթը և դամբարանները: Գտնվե լով 
առևտ րա կան մայրուղու վրա՝ Բայազետը մինչև 18-րդ դարի վերջը Արևմտ-
յան Հա յաստանի բազմամարդ և վաճառաշահ քաղաքներից էր: Սակայն 
Օս ման յան կայսրության և Պարսկաստանի սահմանագլխին գտնվելը, 
հաճա խա կի կրկնվող պատերազմներն ու քրդական վաչկատուն ցեղերի 
կողոպ տիչ ասպատակությունները մի քանի անգամ ավերել և ամայացրել 
են այս բնակավայրը: Բայազետին առավել ծանր հարված հասցրեց 1828-
1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը: Քաղաքի գրավման գործում 
ռուսա կան բանակին մեծ աջակցություն ցուցաբերած և պատերազմական 
գոր ծո ղու թյուններին մասնակցած հայերը, խուսափելով Ադրիանապոլսի 
պայմանագրի կնքումով Բայազետին կրկին տիրացած թուրքական իշխա-
նությունների հնարավոր վրեժխնդրությունից, հարկադրված էին լքել 
բնօրրանը: Ավելի քան 1700 տուն (8000-10000 մարդ) հայ բնակչության 
գերակշիռ մեծամասնությունը հաստատվեց Ռուսական կայսրությանն 
անցած Արևելյան Հայաստանի տարածքում՝ վերաշինելով Սևանի ավա-
զա նի Գավառ կամ Գեղարքունի ավերված բնակավայրը, որը վերան վա-
նեց Նոր Բայազետ: Բայազետը տուժել է նաև 1853-1856 թթ. և 1877-1878 
թթ. ռուս-թուրքական պատերազմների ընթացքում: Աղետալի էր հատ կա-
պես 2-րդը, երբ մոլեռանդ շեյխ Ջալալեդդինի քրդական հրոսակները և 
թուրքական զորամասերը հիմնահատակ ավերեցին քաղաքը՝ զանգվա ծա-
բար բնաջնջելով հայ բնակչությանը (800-1000 զոհ): Գաղթեց շուրջ 100 
ընտանիք: 

Սրանով հանդերձ քաղաքը հետագա տարիներին վերաշինվեց այլևայլ 
գավառներից այստեղ վերահաստատված հայերի կողմից, որոնց թիվն 
Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին կազմում էր 250-300 տուն կամ 2500 
բնակիչ (քաղաքի ողջ բնակչությունը՝ շուրջ 1000 տուն): Հայերը հիմն ա կա-
նում բնակվում էին Դարևնից բերդին առընթեր Ավդիգյոռի (Ապտիկոր), 
մասամբ՝ Վռըշիկների և Ծիրանավորի (Բերդի) թաղերում: Հայերն ունեին 
2 եկեղեցի՝ Սբ Կարապետ և Ծիրանավոր Սբ Աստվածածին (Սբ Աստ վա-
ծամայր): Բայազետում էր գտնվում Հայոց եկեղեցու Բագրևանդի թեմի 



XXXIII

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
53

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

16

առաջնորդանիստը: Գործում էր Արամյան երկ սեռ դպրոցը (ավելի քան 300 
աշա կերտ): Քաղաքում պահպանվել էին բազմաթիվ հայկական հուշար-
ձաններ և սրբատեղիներ: Հայտնի էին Ծիրանավոր Սբ Աստվա ծածին և 
Բերդա Սբ Գրիգոր ամայի վանքերը (պատմ. Դարևնից բերդի և Շարան 
քարերի շրջանում), Սբ Ամենափրկիչ (Սբ Փրկիչ), Սբ Սիմոն և Սբ Վար-
դան ավերակ եկեղեցիները (2-ն էլ ուխտատեղի էին): Բայազետի մյուս 
սրբատեղիներից էին Թուխ Մանուկը, Գառնիկ աղբյուրը, Լու սաղբ յուրը, 
«Ղզրոյի Ավետարան» մատուռ-ուխտատեղին, ուր ժամա նա կին սրբացված 
ձեռագիր է պահվել: Հարկ է նշել, որ կրկնվող պա տե րազմն երը խեղա թյու-
րել էին Բայազետի բնակչության ազգային նկարա գիրը: Երբեմնի հա-
յաբնակ մի շարք թաղեր կա՛մ անբնակ էին և ավերված, կա՛մ բնակեցվել 
էին թուրքերի և քրդերի կողմից [Բանանիկ, Դավալիկ, Նոր թաղ կամ 
Թազա մահլա, Ջաբախանա (թերևս այլ աղբյուրներում հիշատակվող 
Ջիլախանենց թաղն է) ևն]: Քաղաքից հյուսիս՝ Մասիսի արևմտյան ստո-
րոտին ընկած Խարաբաբազարի լեռնանցքի շրջանում գտնվող «Խարաբա 
բաժեր» բնակատեղին (քրդ. «ավեր քաղաք») նույ նաց վում է պատմական 
Արշակավանի հետ: Հնագույն Բայազետ-Դա րոյնք քաղաքն ամբողջու-
թյամբ հայաթափվել է Առաջին աշխարհամարտի տարիներին (1914-1918 
թթ.), իսկ ավելի ուշ քաղաքը վերջնականապես լքվել է և ամայացել: 

* 
*
 *

Բայազետի գավառն ընկած էր Ռուսական կայսրության և Պարս կաս-
տանի հետ սահմանամերձ հատվածում՝ ընդգրկելով Առուն (թրք. Balıkçay) 
գետի հովիտը, ինչպես նաև նույն վարչամիավորի արևմուտքը զբաղեցնող 
Գայլատու լճակի (թրք. Balıkgöl) ավազանը: Գավառի կենտրոնական հատ-
վածում տարածվում էր Գռնավուկի կամ Չուխուրի արգավանդ լեռ-
նադաշտը, իսկ հարավ-արևելքում՝ Կանիկորի գոգավորությունը: Մասիս-
ներին հարող հյուսիսարևելյան հատվածում գտնվում էր Կոգովիտի 
(պատ մական Այրարատի գավառներից) Շամբը՝ դարձյալ նպաստավոր 
հողագործության համար: Բայազետի գավառը սահմանակից էր հյու սի-
սից, Մեծ ու Փոքր Մասիսներով և Հայկական պարի Բարդողյան-Սի նա-
կի արևելյան լեռնաճյուղերով՝ Երևանի նահանգին (Արևելյան Հայաս-
տան), արևելքից՝ Մակվի և Ավաջուղի գավառներին (Պարսկաստան), 
հարավից, Ծաղկանց (Ալադաղ) լեռների արևելքում բարձրացող Թոնդ-
րակ հրաբխային լեռնագագաթով՝ Վանի նահանգին, իսկ արևմուտքից, 
Արածանի գետի (Արլ Եփրատ, թրք. Muratçay) ջրբաժանով՝ Դիադինի և 
Ղարաքիլիսայի (Կարաքիլիսա) գավառներին: Մինչև 19-րդ առաջին 
30-ամ  յակը գավառը համատարած հայաբնակ էր: Մահմեդական կամ այլ 
օտա  րազ գի բնակչություն կար միայն Բայազետ քաղաքում (թուրքեր) և 
հա տուկենտ գյուղերում (քրդեր և եզդիներ): 

Թեև Պարսկաստանի սահմանակցությամբ պայմանավորված՝ ռազ-
մական բախումները, դրանց ուղեկցող կոտորածներն արդեն 19-րդ դ. 20-
ական թթ. սկզբին զգալիորեն ամայացրել էին գավառի բնակավայրերի 
զգալի մասը, սակայն մինչև ռուս-թուրքական 1828-1829 թթ. պատերազմի 
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ավարտը տեղի գյուղական բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ կազ-
մում էին հայերը: Արևմտահայերի մեծ գաղթը հայաթափեց և ամայացրեց 
Բայազետի գավառի բնակավայրերի գերակշիռ մեծամասնությունը: Գյու-
ղա բնակ հայերը՝ քաղաքացիների հետ միասին, հիմնականում տեղա-
փոխվեցին Սևանի ավազան, իսկ բայազետցիների մի մասը հաստատվեց 
Երևանի նահանգի Սուրմալուի գավառում: 19-րդ դ. կեսերից Բայազետի 
լքյալ գյուղերում սկսեցին բնակություն հաստատել եկվոր քրդեր՝ գերա-
զան ցապես ջալալի ցեղից, ինչը վերջնականապես աղճատեց գավառի 
բնակչության ազգային կազմը:

 
* 

*
 *

Դիադինի գավառը (պատմական Ծաղկոտն, Այրարատ), ինչպես 
արդեն նշվեց, գտնվում էր Բայազետից արևմուտք՝ ընդգրկելով Արա ծա-
նու ակունքների և նույն գետի վերին հոսանքի շրջանները: Սահմանակից 
էր, հյուսիսից Գայլատու լճակի ջրբաժանով և Ղզըլքիլիսա (Ղզըլ զիա-
րեթ) լեռնազանգվածով՝ Բայազետի ու Ղարաքիլիսայի (Կարա քի լիսա) 
գավառներին, արևելքից՝ Բայազետին, հարավից, Ծաղկանց (Ալա դաղ) 
լեռ ների արևմտյան ճյուղավորումներով՝ Վանի նահանգին, իսկ արևմուտ-
քից, պատմական Նպատ (2706 մ, թրք. Kandildağ) լեռնազանգվածով՝  դարձ-
յալ Ղարաքիլիսայի գավառին: Ի դեպ, 19-րդ դ. 80-90-ական թթ., Դիադինի 
կազմում էր նաև Խամուրի գյուղախումբը, որը տարած վում էր Նպատից 
մինչև Արածանի: Գավառի համանուն կենտրոն ավանը գտնվում էր 
Արածանու ակունքների հարևանությամբ բխող հռչա կավոր Վարշակի 
ջերմուկների մոտ: Հին Հայաստանում այստեղ էին օգոս տոսի 11-ին մեծ 
հանդիսությամբ նշում Նավասարդը՝ Նոր տարին, կազ մակերպելով Նա-
վա սարդյան մարզական խաղերը: Դիադինի գա վա ռը, հարևան Բա յա-
զետի նման, Էրզրումի նահանգի առավել հայա թափ ված շրջաններից էր: 
Դրանում կրկին խիստ բացասական դեր է խա ղացել սահմանի մերձա-
վորությունը: Պարսկական զորքերի մշտական հար ձակումների հետևանքով 
արդեն 19-րդ դ. 20-ական թթ. կեսերին գա վառի տարածքի մեծագույն մասն 
ամայացել և անմարդաբնակ էր դարձել: Դիադին գավառակենտրոնում, 
ուր 18-րդ դ. վերջին-19-րդ դ. սկզբին կար 500 տուն, գերազանցապես՝ հայ 
բնակիչ, 1828 թ. ապրում էր նախկինի 1/5-ը մասը միայն (100 տուն հայ և 
10-12 տուն քուրդ): Իսկ գավառի երբեմնի 2 տասնյակից ավելի հայկական 
գյուղական բնակավայրերից նույն ժամա նակ կանգուն էին մնացել 
ընդամենը 6-ը (!): 

Դիադինի գավառը մեծ գաղթից հետո գրեթե ամբողջությամբ ամա յա-
ցավ (բնակիչները հիմնականում հաստատվեցին Սևանի ավազանի հա-
րա վարևելյան մասում՝ ժամանակակից ՀՀ-ի Վարդենիսի տարածաշր ջա-
նում): Գաղթած հայերի փոխարեն թուրքական իշխանություններն այս տեղ 
բնակեցրին քրդերի (հիմնականում՝ ադաման ցեղից): Հետագա տաս-
նամյակներին միայն տարբեր շրջաններից տեղափոխված ընտանիքների 
շնորհիվ առանձին գյուղերում հայերը կրկին սկսեցին մեծամասնություն 
կազմել (տե՛ս ցուցակները): Առաջին աշխարհամարտի տարիներին վերո-
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հիշ յալ 2 գավառների հայերը, ռուսական սահմանի մերձավորության շնոր-
հիվ, կարողացան խուսափել զանգվածային կոտորածներից և 1914 թ. վեր-
ջին անցան Արևելյան Հայաստան: 1915 թ. բայազետցի և դիադինցի հայերի 
մի մասը վերադարձավ՝ վերաբնակվելով ամայացած գյուղերում: 1917 թ. 
ռու սական զորքերի կողմից ռազմակալված նորաստեղծ Բայազետի օկրու-
գում, որն ընդգրկում էր նախկին 2 գավառները, հայերի թիվը կազմում էր 
ավելի քան 4000 մարդ: Սակայն օսմանյան զորքերի հակահարձակման հե-
տևանքով Բայազետի և Դիադինի գավառների տարածքը կրկին հա յա-
թափ եղավ: 

Ընթերցողին վերոհիշյալ գավառների հայաթափման ծավալներն ավե-
լի պարզ ցույց տալու նկատառումով ստորև ներկայացնում ենք երբեմնի 
հայաբնակ գյուղերի ցուցակները՝ կազմված 18-րդ դ. վերջի-19-րդ դ. 
սկզբնաղբյուրների տվյալների հիման վրա:

ա) Բայազետի գավառ. Ալլահղուլի գեղ, Արուճ (հիշատակվում է 774-
775 թթ. հակաարաբական ապստամբության իրադարձությունների կա պակ-
ցությամբ), Բաբախանի գեղ, Բազրգյանչայ (Բազրգան), Բարաք յաթ, 
Գյուլլիջա, Գյուրջիբուլաղ, Դութաղ կամ Թութաք, Դիզա կամ Ղզըլ դիզա, 
Զանգիզոռ (Բայազետի արվարձանը, ուր պահպանվել էին հայկական 
եկեղեցու, գերեզմանատան և բերդի ավերակներ), Թաջդոյի գեղ (Թաջդին), 
Թափառիս կամ Թափարիզ (մոտակա քարաժայռերին պահպանվել էին 
պաշտպանական կառույցների հետքեր՝ տեղ-տեղ բա վական վնասված 
հայերեն արձանագրություններով), Ինջասու, Խաչլու, Խարք, Կարմիրկոնդ, 
Հալաջ, Ղամարջըղ (բերդի ավերակներով), Ղա րաք յանդ (աշտարակի մնա-
ցորդներ), Մելիքշեն, Նորաշեն, Շամշա գեղ (Շամսո), Սարիբեղ կամ 
Սարթափ (հայաբնակ էր մինչև 1890-ական թթ. սկիզբը, եկեղեցին՝ Սբ Մի-
նաս, դպրոցը՝ Աշոտյան, մոտակայքում է գտնվել 7-րդ դարում հիշա տակ-
վող Գայլատուս քաղաքը), Սրբահան կամ Սուրբ Օհան (համանուն վանքի 
կամ եկեղեցու մնացորդներով), Քյաս տակ կամ Քեստեկ, Քյուլթափա կամ 
Գյուլթափա, Քոթիս<Գոդիս: 18-րդ դարի վերջին Բայազետի գավառի մեջ 
են մտել Բազրգյան և Կաշոտ գյուղերը, որոնք 19-րդ դարում արդեն անցել 
էին Պարսկաստանին:

բ) Դիադինի գավառ. Ադաքյանդ, Աղբազար (թերևս՝ պատմ. Ծաղ կոտ-
 նի Զարեհավան գյուղաքաղաքը), Բրումի գեղ (Բիլիգան), Բուդաղի գեղ 
(Բուդաղ), Գորանի գեղ (Գորան), Դամիրսղան (Դելի Հասան՞), Դաշ քե-
սան, Դավութի գեղ (Դավութ, հին բերդի ավերակներով), Դու թաղ (Թու-
թաք) Ներքին, Դութաղ (Թութաք) Վերին, Թոխլուջա (բերդի ավե րակ-
ներով), Մայա (բերդի ավերակներով), Մոլլաղարա, Շահվալադ, Շըք րոյի 
գեղ (Շուքրուկ), Ուլուգեղ (Ուլուքյանդ), Ջանաղըզ, Ռահման ղուլի, Սորան: 

գ) Ղարաքիլիսա-Նահենի Քարովջուր-Դաշլիչայ ենթաշրջանի և 
Նպա տի հյուսիսային ստորոտին ընկած գյուղերը, որոնք 20-րդ դ. սկզբին 
մտնում էին Դիադինի գավառի մեջ. Ալիկոր, Գումբեթ կամ Կուբըկ, 
Լաշքոյի գեղ, Խլֆոյի գեղ, Խոջի գեղ կամ Խոջիկ, Ղումլուջա (հայաբնակ 
էր մինչև 19-րդ դ. 80-ական թթ. վերջը), Քյալտոշ:
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 Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
 ա/ Բայազետի 
գավառ
Արծափ  Սբ Աստվածածին  2 Հին դպրոցը՝ Հայկազյան: Արծափի եկեղեցին 

7րդ դ. կառույց էր և աչքի էր ընկ նում ու րույն 
ճարտարա պե տությամբ: Չի բացառ վում որ 
նույնական է Արծա փի վանքի հետ, որի վանա
հայր Հովնանիկը մասնակ ցել է Դվի նի 609/610 
թթ. ե կե ղե ցա  կան ժողովին: Նշա  նա վոր էր նաև 
պատ մական համանուն (նաև՝ Արծափք) 
բերդը, ո րը  կա ռուցված էր գյուղի հա րա  վում 
բարձրացող Ար ծա փաքար կամ Գալուստի
քար հսկա քարաժայռի վ րա: Այս տեղ 650 թ. 
Հայոց իշ խան և սպա րա պետ Թեո դո րոս 
Ռշտու  նին ամ բող  ջովին ոչն չաց րեց Հա յաս 
տան ներ խու ժած արա բա կան մի խո շոր զորա
ջո կատ: 19րդ դ. 1ին 30ամ  յակին տեղի հայե
րը  (տար բեր տվյալ ներով՝ 200400 տուն) ունե
ցել են մի քանի հար յուր հեծյալից կազմ ված 
զորաջոկատ, որը գյուղը պաշտ պա  նում էր քր
դե րից, իսկ Բայազետի փաշա յության սահ
ման  նե րը՝ պարսիկների ասպա տակու թյուն  նե
րից: Վերջի նիս հրամանա տարն էր ա րի ա սիրտ 
Մանուկ Բանե յանը: Ար ծա փի շրջա  կայ քում 
հանդիպում էին մի քանի ավե րակ վանքեր, 
ո րոն ցից հայ տ նի էին Սբ Գրի գո րը և Ծաղ -
կավանքը: Գա վա ռի առա վել խոշոր գյու ղերից 
էր՝ 1914 թ. ավելի քան 1300 հայ բնակչով: 

Թավլա (Թավլեն)
Մարիամանա 
(Մայրամանա)

 Սբ Աստվածածին  1 Դպրոցը՝ Վարդանյան:

Մոսուն (Մուսուն)  Սբ Ստեփաննոս  1 Դպրոցը՝ Տիգրանյան:
Քորուն (Քորում)  Սբ Սարգիս  1 Դպրոցը՝ Վահանյան:

 բ/ Դիադինի գավառ
1 Բոթիգեղ (Փոթի, 

Ներքին)
 Սբ Խաչ  1 Դպրոցը՝ Փրկչյան: Ավան դական անվանումը՝ 

Եղեգ նիս:
2 Դաշլիչայ (Քա 

րովջուր, Ներքին)
 եկեղեցի

3 Դիադին (Տա
տեոնք)

 Սբ Աստվա ծածին
 (երեքխորան)

Հայաստանի հնագույն բնա կավայրերից է 
(հիշատակ վում է Ք. ա. 2րդ դ. դեպ քե րի 
կապակցությամբ): Պահ պանվել էին բերդի 
ավե րակ  ները: Դիադինից հվարևմուտք՝ 
Արածանու ձա խակողմյան Ոսկյանց (20րդ 
դ. սկ. Ուսկանի) վտակի ակունքների մոտ 
գտնվող Ոսկիք վայրում են նահա տակվել 
1ին դ. Հայաս տա նում քրիստոնեություն քա 
րոզող Սուրբ Ոսկյանք: Այդ վայրում ավելի 
ուշ հիմնվել է Սրբոց Ոսկյանց և Սուքի ա-
սյանց վանքը, որի ժայռա փոր եկեղեցին 
ուխտատեղի էր նաև 20րդ դ. սկզբին: 

4 Թավլըք 
(Թավլեն)

5 Ղարա բազար 
(Ղարղա բազար, 
Անգղ)

 Սբ Աստվածածին  1 Դպրոցը՝ Տրդատյան: Մոտակայքում կա
յին բերդի մնացրդներ: Գյու ղի հվարև մտ
յան կողմում բարձրացող Կույս Վար  վառ 
լեռնագա գաթին (2151 մ) գտնվում էր համանուն 
ուխ տավայրը: Նույնացվում է պատմական 
Ծաղկոտն գավառի Անգղ բնակավայրի հետ:
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6 Ղումլիբուջախ  Սբ Աստվածածին
 (Սբ Կարապետ)

 1 Դպրոցը՝ Խոսրովյան:

7 Միրզաջան 
(Միրզիքյանդ)

 եկեղեցի

8 Նավրուզիգեղ  Սբ Աստվածածին  1 Դպրոցը՝ Նոյան:
9 Ջուջան (Ճոճանց)  Սբ Աստվածածին  1 Դպրոցը՝ Սմբատյան: Գյու ղի եկեղեցին ճար

տարա պե տական հորինվածքով հի շեցնում էր 
Սբ Հովհաննեսի վանքը: Ջուջանում պահ
պանվել էին 3 ավերակ եկեղեցիներ, բեր դի և 
պա րիսպ ների մնա ցորդներ: Մոտա կա բար
ձուն   քին պահպանվել էր ա վերակ վանք:

10 Սեյդո (Սևդոյի 
գեղ)

11 Վանքիգեղ 
(Ուչքիլիսա, Բա 
գա վան) 

 1 Վանական դպրոցը՝ Ժա ռան գավորաց: Բագ-
րևանդի հռչակավոր Սբ Հովհաննես վանքին 
կից գյուղն էր: Այս տեղ՝ պատմա կան Բագա-
վանում է գտն վել հին Հա յաս տանի 8 գլ խա
վոր մեհ յաններից մեկը՝ նվիր ված հյուրընկա
լության աստված Վանա տուրին (հա մարվում 
է Ա րա մազդի պատ վա  նուն ն ե րից մեկը): Այս 
բնակա վայրն իր կարևո րու թ յունը չկորց րեց 
նաև քրիս տո  նեու թյան ընդու նու մից հետո: 
Պատա հական չէ, որ հենց Բագա վանի մոտ՝ 
Հայոց սր բա զան Ա րա ծանի գետի ափին, տե
ղի ունեցավ Հա յոց Դարձը: Այստեղ՝ Տր դա -
տի քար կոչ վող վայրի մո տակա ժայ ռե րին 
անգամ 20րդ դ. սկ. պահ պանվել էին ուխ
տա վորների մի քանի սերունդ ների կողմից 
թողնված խա չանշան հիշա տա կարան ներ: Սբ 
Հովհան նեսի ճար տա րապետը 7րդ դ. նշա
նա  վոր շինարարվար պետ Իս  րայել Գոռաղ-
ճեցին է, ո րը վանքի կառու ցումն ա վար տել 
է 639 թ.: Վանքը հռչակված էր իր հարուստ 
մատենա դարա նով: Ցավոք, 1877 թ. քրդերի 
բարբարոսություններից փրկելու նպատակով 
ձեռա գիր մատյանները թաղվել են, ինչի 
հետևանքով դրանց մեծ մասը ոչնչացել է: 20
րդ դ. սկ. վանքում պահվում էին ընդամենը 3 
տասնյա կի չափ գրչագիր, ինչպես նաև՝ 200
ից ավելի տպա գիր գրքեր: Վանքիգեղի մոտ՝ 
Արածանու վրա, կար քարաշեն կամուրջ: 
Ա րա ծանու հան դիպակաց՝ աջ ափին, գտն
վում էր Նավ րուզ (Խըդիկ) բնակատեղին, ուր 
ե ր և ում էին մեծ եկեղե ցու հիմ քեր: 

6. Ղարաքիլիսայի (Կարաքիլիսա) գավառ

Ղարաքիլիսայի (Կարաքիլիսա) գավառը գրավում էր Բայազետի 
սան ջակի կենտ րո նա  կան  մասը՝ տարածվելով Արածանու 2 ափերին: Գա-
վառի միջնամասը կազմում էր Բագրևանդի կամ Ալաշկերտի դաշտի 
ա րևելյան հատվածը, որը պատմական Ձիրավի տարածքով հարավում 
ձգվում է մինչև Նպատ սրբազան լեռնագագաթը (թրք. Kandildağ, 2942 մ): 
Ղարաքիլիսայի (Կարաքիլիսա) հյուսիսային և հարավային հատվածներն 
անհամեմատ ավելի լեռնային են: Սահմանակից էր հյուսիսից, Հայկական 
պարի արմ բազուկներով (Սինակի և Սուկավետի կամ Ջրաբաշխի լեռ-
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ներ)՝ Երևանի նահանգին և Կարսի մարզին (Ստլ. Հայաստան), արևելքից, 
Գայլատու լճա կի հովտով և Նպատի արևմտյան ստորոտով՝ Դիադինին, 
հարավից, Ծաղկանց լեռնաշղթայի ջրբաժանով՝ Արճեշի գավառին (Վա-
նի նահանգ), իսկ արևմուտքից՝ Ալաշկերտին և Դութաղին (Անթաբ): 
Կենտ րոնը Արա ծանու և վերջինիս արևմտյան բազկի՝ Շեռյանի (պատմ. 
Բագրավան կամ Բագրևանդ) միախառնումից շուրջ 5 կմ հյուսիս ընկած 
Ղարաքիլիսա (Կարաքիլիսա) գյուղաքաղաքն էր: Կարծիք կա, որ այն 
համապատասխանում է Քրիստափոր Ա Ամենայն Հայոց կաթո ղի կոսի 
(539-545) ծննդավայր Տիրառիճ (Տիրառինջ) գյուղին, որի անվանումը եկ-
վոր քրդերի կողմից դարձել է Դերառաշ (Dērârâş), իսկ այնուհետև, կրկնակի 
թարգ ման վելով՝ 16-րդ դ. սկզբին Բագրևանդը նվաճած օս մանցի թուրքերի 
կողմից վերած վել է Ղարաքիլիսայի կամ Կարա քի լի սայի (թե՛ քրդ. և թե՛ 
թրք. «սև եկե ղեցի կամ վանք»): 1914 թ. գավա ռա կենտրոնն ուներ շուրջ 700 
տուն բնակիչ, որից 400-ը՝ հայեր (ավելի քան 3000 անձ):

18-րդ դ.-19-րդ դ. 1-ին 30-ամյակին Ղարաքիլիսայի (Կարաքիլիսա) 
գա վառի տարածքում գոյություն են ունեցել 3 առանձին վարչամիավորներ՝ 
Նահիա կամ Նահեն, Խամուր և Մերգեզար (քրդ. Mârgazêŕ, «ոսկեմարգ»): 
Նշված ժամանակաշրջանում, Բայազետի փաշայության մյուս գավառ նե րի 
պես, այստեղ ևս բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը կազմում էին 
հայերը: Ցավոք, թուրք-պարսկական սահմանի մերձավորությունը, թշնա մի 
տերությունների միջև պարբերաբար կրկնվող բախումները, ան գամ պա-
տերազմական գործողությունները (1820-1823 թթ.), ինչպես նաև քրդական 
ցեղերի չընդմիջվող ներթափանցումն ու խժդժությունները խիստ բացա սա-
բար անդրադարձան ժողովրդագրական իրավիճակի վրա: Ղա րա քիլիսայի 
գավառի հայաթափումը հատկապես ահավոր չա փեր ըն դու նեց 1828-1829 
թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո, երբ թուրքական իշխանու թյուն-
ները գաղթած հայերի փոխարեն դատարկված կամ սակա վամարդ դարձած 
բնակավայրերում սկսեցին զանգվածաբար բնակեցնել քրդերի: Ի հետևանս 
այս ամենի՝ 19-րդ դ. 2-րդ կեսին հայերի բնակության էթնոտարածքը խիստ 
կրճատվել էր՝ հիմնականում սահմանափակվելով Արա ծանուց հյուսիս ըն-
կած գյուղերով: Սակայն 19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկզբին Արևմտյան Հա-
յաս տանի այլևայլ գավառներից դեպի Ղարա քիլի սայի (Կարաքիլիսա) գա-
վառ սկիզբ առած ներքին տեղաշարժերի շնորհիվ որոշ չափով վերահա-
յացան նաև Արածանուց հարավ գտնվող Խամուրի մի շարք բնակավայրեր 
(տե՛ս ստորև): Դա զգալիորեն նպաստեց գավառի հայերի տեսակարար 
կշռի բարձրացմանը: Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին Ղարաքիլիսայի 
(Կարաքիլիսա) հայ բնակչության թիվը հաս նում էր 8000-ի՝ կազմելով 
ամբողջի շուրջ 30 %-ը: 1914 թ. վերջին գավառի հայերը գրեթե առանց 
կորստի կարողացան անցնել Արևելյան Հա յաս տան՝ խուսափելով զանգ-
վածային կոտորածներից: Արդեն 1915 թ. գար նանից սկսվեց նրանց վերա-
դարձը բնօրրան: Սակայն թուրքական բանակի 1918 թ. հակահարձակումը 
հայերին հարկադրեց կրկին հեռանալ: 



XXXIX

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ը

 (
Ժ
Դ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 1
 (
53

) 
հու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 
20

16

 #  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
 1 Աղադավա 

(Մեծ)
Այս, ինչպես նաև Բազր խա նա, Դանագիրան, Դիդամ, 
Խաչլու, Կյավռեկյավռըկ և Ղա զարիգեղ բնակավայրերը 
մտնում էին Արածանուց հա րավ ընկած Խամուրի գյու-
ղա խմբի (թրք. nahiye) մեջ: Վերջինս ընդգրկում էր Ա  
րածանուց (հսում) մինչև Ծաղկանց կամ Ալադաղ լեռ
նաշղթա (հվում) տա րած վող Ղարաքիլիսայի գավառի 
հվարևմտյան հատվածը: Խամուրն արլից սահմա նա
կ ցում էր Դիադինին, իսկ արմից՝ հիմնականում Ա րա-
ծանու դեպի հարավ թեք վող հունով, Ալաշկերտին և 
Դութաղին: Մինչև արև մ տա   հա յերի մեծ գաղթը գյու
ղա խմբի բնակչության գերա կշիռ մեծամասնու թյու
նը կազմում էին հայերը: 18րդ դ. վերջին19րդ դ. 1ին 
30ամյակին հայ կական սկզբ նաղբյուր նե րը Խամուրի 
տա րածքում հի շատակում են հետևյալ հա յա բնակ գյու
ղերն ու ավան նե րը, որոնք մեծ գաղթի հե տևանքով 
հայաթափ վե ցին՝ Աղադավա (մոտա կայ քում՝ բերդի 
և գերեզմանատան մնա ցորդ ներ), Բորջիմա սուր կամ 
Պու ճումանսուր (հայտ նի էր Ա րածանու ափին կա ռուց
ված վանքով), Գորգո, Դամ բաթ կամ Տամբատ, Զա դո, 
Խան ռաշիկ կամ Խան րի շիկ, Խու մար (հա  մանուն բեր    
դով), Կրիգյոլ կամ Քրե քոլ, Մալ խա սի գեղ, Մարտիկ 
կամ Մարտկագեղ, Շոշիկ (նշա նավոր Շոշկա բերդով), 
Շոր վերան կամ Շոլվերան: Նշ ված գյուղերում դեռ պահ
պան վել էին հայկական եկե ղեցիների և գերեզմանա տնե
րի ավերակներ, բերդերի և կամուրջների մնացորդներ: 
Խամուրի հարավային մա սում՝ Ծաղկանց լեռների հյու  
սիսային ստորոտին տե սանելի էին Սուլեյման-գյում-
բաթ բերդաքաղաքի ա վե րակ ները: 

 2 Բազրխանա 
(Բզըրխանա, 
Բեդիրխանի 
գեղ)

 3 Դանագիրան
 4 Դիդամ Գյուղից մի փոքր հսարևելք՝ Արածանու ձախ ափին, 

գտն վող Գյոլասոր (Կոլասոր) գյու   ղը նախկինում Ղա-
րա  քի լիսաՆահենի առավել բազ մամարդ և հայաշատ 
բնա կա վայրերից էր: Գյուղում պահպանվել էին խոշոր 
տա պանաքարերով ընդարձակ գերեզմա նատուն, իսկ 
Ա րա ծանու վրա՝ քարաշեն կա  մրջի հետքեր:

 5 Երանոս  Սբ Հակոբ  1 Դպրոցը՝ Արմենակյան: Երա նոսի մերձակա՝ Արա ծա-
նու աջա կող մ յան Ախ տա չայ կամ Աղտից ձոր (ստորին 
հոսան քում՝ Դա րա բի, սկիզբ է առնում Եր ևա նի նա -
հանգի սահ մա նա մերձ շր ջանից) վտակի հու նի եր
կայնքով գտնվում էին Ներ քին և Վերին Դարաբի 
երբեմն ի հայաբնակ գյու ղերը: Ավելի հյուսիս՝ Ջրա-
բաշխ (Սու կա վետ) լեռների հարավային ստո րոտին, 
տա րած վում էր Մեր գե զարի գյուղա խում բը: 19րդ 
դ. վ.  20րդ դ. սկ. տեղի քր դաբնակ դարձած որոշ 
գյու  ղերում դեռ պահ պան  վել էին երբեմնի հայ կյանքի 
մնա ցորդներ. 1. Գյազգյազք՝ ձիակերպ կամ խոյանման 
տապա նաքարեր: 2. Շա բո՝ ավե րակ եկեղեցի, ձիթ հան
քի մնացորդներ, իսկ մոտա կա Խարաբա ղալա լեռան 
վրա՝ բերդի ավե րակ: 3. Սա  բունչի գյուղի մոտ՝ Մա մա-
քար բլ րա  կի գագաթին, հայ կակ ան տապանա քա րեր, 
որոնք յու  րացվելով եկ վոր քրդե րի կողմից, վե րած վել 
էին մահ մե դա կան սրբավայրի՝ Շե հիդներ
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(քրդ. Şâhidan) ա նու նով: Մերգեզարում մի շարք 
գյուղեր պահել էին նաև հայեցի անվա նումն ե րը՝ Գոմք, 
Դուավան, Զեյթ (<Ձեթ), Վերեթեք (<Վա րա տեղ՞): 
Նույն ԱխտաչայԱղտից ձո րի ա կուն ք ների մոտ գտն
վում էին 3 հա մա նուն Ախտա (<Աղտք, Վերին, Միջին, 
Ստորին) նախկինում հայա բնակ գյու ղերը:

 6 Զիրո (Ձիրավ)  Սբ Հարու
թյուն

 1 Դպրոցը՝ Վաղարշյան: Գյու ղը գտնվում էր Արա ծա նու 
աջ ափին, իսկ անմիջապես հվ՝ գետի ձախափնյակում՝ 
մինչև Նպատ, փռված էր պատմական Ձիրավի դաշ տը, 
ուր 371 թ. Հայոց զորքը սպարապետ ներ Սմբատ Բագ-
րատունու և Մուշեղ Մա միկոնյանի գլխավորութ յամբ 
ջախջախեց պարսիկներին, որով վերջ նա կանապես ամ 
րապնդվեց Պապ Արշակու նու թագավորությունը: Զի րո-
  յի շրջակայքի երբեմնի հա     յաբնակ գյուղերից էին Եկ   մալը 
(Զիրոյի Եկմալ, Ա րա   ծանու աջ ափին), Սոֆի անը 
(Սուֆույան), Գյառ գյա ռը և Պիկանը (Բիրկան, վեր ջին 
3ը՝ Արածանու ձախ ափին): Զիրոյից արլ, Արածանու 
ա ջափնյակում, Դիադի նի գա վառի վար չա կան սահ
մանի ուղղությամբ, ընկած էին եր բեմնի հա յաբնակ 
Աբդալ աղիգեղ կամ Ավդալիկ, Մամ զեցիկ (քրդ. Avâmasi, 
իմա «ձկնա ջուր») և Միր զա խան գյու ղե րը:

 7 Խաչլու   
 8 Խդըր (Հազր 

գիւղ)
 Սբ 
Աստվա
ծածին

 1 Դպրոցը՝ Ասքանազյան: Պահվել է Կարմիր Ավետա-
րան ձեռագիրը: Գյուղից արմ գտնվող Նավիկ կամ 
Նավ կագեղ (Մազրա) երբեմն ի հայաբնակ գյու
ղում մինչև 1880ական թթ. սկ. դեռ պահպանվել 
էին հայկական եկե ղե ցու և գերեզմանատան մն ա
ցորդ ներ, որոնք հետա գա տաս նամյակներին լիովին 
ոչնչացվեցին եկվոր քրդերի կողմից:

 9 Կավռե
կավռըկ

10 Ղազարիգեղ
11 Ղազուգեղ 

(Խազուգեղ)
 Սբ Ստե
փաննոս

 1 Դպրոցը՝ Սուրբմեսրոպյան:

12 Ղարաքիլիսա 
(Կարա քիլի
սա), գ
 քաղաք

 Սբ 
Աստվա
ծածին

 2 Հին դպրոցը՝ Հայկազյան: Ղարաքիլիսայի մերձա վո
րությամբ գտնվում էին Եզ դո յիգեղ, Դամիրսղան [Դա-
մզխան, Արածանու և վերջի նիս արևմտյան Շեռ յան-
Բագրևանդ բա զուկի միա խառնման մոտ] երբեմնի 
հա յաբնակ գյուղերը: Ավելի արմ՝ Շեռյանի ստորին հո
սանքի շրջանում, ընկած էին Բոշիկ և Եկմալ երբեմնի 
հա յաբնակ գյուղերը:

13 Մանկասար  Սբ Հարու
թյուն

 1 Դպրոցը՝ Գուրգենյան: Պահվել է ձեռագիր մատյան: 
Գյուղից հս գտնվող երբեմնի հայա բնակ Փոխան
ցիկ (Փո խան) գյուղի մոտ գտնվում էր Բազկաբերդ 
կիսավեր ամրոցը: Մանկասարը գա վա ռի մեծ 
բնակավայրերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1000 հայ բնակչով:

14 Յոնջալու 
(Առաւիւտոց)

 Սբ 
Աստվա
ծածին

 1 Դպրոցը՝ Լուսավորչյան: Գյու ղից արմ՝ Արածանու 
2 ափերին ընկած Քուփղռան (Ներքին) և Ճամըկան 
գյու ղերը նախկինում հայաբնակ էին: Յոնջալուն գա
վառի մեծ բ նա կավայրերից էր՝ 1914 թ. ավելի քան 1300 
հայ բնակ  չով:

15 Նորգեղ 
(Մազրա)

 եկեղեցի  1 Մի փոքր հվ երբեմնի հայա բնակ Ղալանդեր գյուղն 
էր:
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16 Չամրլու Մինչև մեծ գաղթը գյուղում եղել է եկեղեցի (20րդ 
դ. սկզբին՝ ավերակ): Այստեղ պահվում էր ձեռա
գիր «Ջեյրան (Ճէյ րան)» Ավետարանը, որը 1829 թ. 
տեղափոխվել է Արլ Հայաստան՝ Ապարանի գա վառի 
Ափնագյուղ: Չամրլուի արևմուտքով անցնող Սի նակ 
(ստորին հոսանքում՝ Ման կասար) գետակի հու նով դե
պի հս, միմյանց հա րև  ան ու թյամբ ընկած էին Մու րադ-
խան (պատմ. Ար ձ նի՞), Ներ քին Մուրադխան (ամա
յա ցած), Բյո լուքբաշի, Արաբա ղայի գեղ (Ալիարաբ), 
Յա զը ջի (Յա զը ճուգեղ, եկեղեցին՝ Սբ Ստեփաննոս, 
ունեցել է նա խակրթարան)։ Ալեք սան, Դո դիկան 
(Դոդոյի գեղ, Վե րին և Ներ քին) գյուղերը մին չև 19րդ 
դ. կեսերը եղել են հայ ա բնակ:

17 Ջաջուռ
Իրիցուգեղ

 Սբ Ստե
փաննոս

 1 Դպրոցը՝ Ղևոնդյան: Գերեզ մանատանը պահ պան  վել 
էին մի քանի տաս նյակ խո շոր չափ սերի հնագույն խաչ
քարեր: 

18 Քուփղռան 
(Վերին)

 Սբ Ստե
փաննոս

 1 Դպրոցը՝ Սահակյան: Գյու ղից արլ տարածվում էր 
Հաֆ    թռանգ (քրդ. Hâftŕâng, «յոթնե րանգ») սարա
հարթը, որի հյու  սիսային մասում՝ Երևա նի նահանգի 
սահմա նա գըլ խին, բարձրանում էր Ղզըլ քի լիսա 
(թրք. «կարմիր վանք», նաև՝ Ղզըլզիարեթ, 2897մ) 
լեռնագագաթը, որի բարձունքում պահպանվել էր 
վանքուխտատեղի: Այն հա վասարապես հարգի էր թե՛ 
հայերի, և թե՛ քրդերի շր ջանում: Մոտակայքից սկիզբ 
առնող Հաֆ թռանգ գե տակը (ստորին հոսան քում՝ 
Ման կասար) նույնպես սրբացված էր: 

 
19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկզբին հայաթափ եղած բնակավայրեր՝ 

Դարաբի (Ներքին), Հիզան, Մուրադխան, Նավիկ, Սոֆիան:

7. Ալաշկերտի գավառ

Գրավում էր Շեռյանի (Բագրավան կամ Բագրևանդ) գրեթե ողջ ավա-
զանը, այն է՝ Բայազետի սանջակի արևմուտքը: Հիմնականում նե րառում էր 
Բագրևանդի կամ Ալաշկերտի դաշտի մյուս՝ արևմտյան հատ վածը, ինչ պես 
նաև նշված գետի ակունքների շրջանը կազմող Խալիյազի (Haliyazı, թրք. 
«ամայի կամ դատարկ դաշտ») գավառակը: Սահմանակից էր հյուսիսից, 
Սուկավետ-Ջրաբաշխով՝ Կարսի մարզին (Արլ. Հայաստան), արևելքից՝ 
Ղա րա քիլիսայի (Կարաքիլիսա) գավառին, հարավից, Շեռյանի կամ Բագ-
րևանդի լեռներով՝ Դութաղ-Անթաբին և Մանազկերտին (վեր ջինս՝ Բիթ-
լիսի նահանգում), հարավ-արևմուտքից՝ Խնուսին, իսկ արևմուտ քից և 
հյուսիս-արևմուտքից՝ Բասենին: Ալաշկերտի գավառի կենտ րոնը Մեծ Սու-
կավետ կամ Սուկավ (թրք. Büyük Kösedağ) լեռնագագաթի հարավային 
ստորոտին գտնվող Թոփրախղալա գյուղաքաղաքն էր (նաև՝ Ալաշկերտ, 
պատմ. Վաղարշակերտ, թրք. Toprakkale՝ «հողաբերդ»): Վերջինս 1914 թ. 
ուներ 650 տուն բնակիչ, որից 200-ը՝ հայեր (1400-1500 անձ): Ընդ որում, մեծ 
գաղ թից առաջ գյուղաքաղաքն ունեցել է գրեթե միատարր հայ բնակ չու-
թյուն՝ 1828 թ. 302 տուն մահմեդական 12 տան դիմաց: 

Մինչև 18-րդ դարը Ալաշկերտի գավառը գրեթե զուտ հայաբնակ էր: 
Սակայն քրդական չընդհատվող ներթափանցումը, թուրք-պարսկական 
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պարբերաբար կրկնվող ռազմական բախումները խիստ բացա սական 
հետևանքներ ունեցան նաև Ալաշկերտի համար: Արդեն 18-րդ դ. 2-րդ կեսի 
ընթացքում հայ բնակչությունն աստիճանաբար հեռացավ Խա լի յազից (տե՛ս 
ստորև): 1820-1823 թթ. թուրք-պարսկական պատերազմը զգա լիորեն ամա-
յաց րեց նաև Ալաշկերտը: Է՛լ ավելի ահավոր էին 1829-1830 թթ. մեծ գաղթի 
հետևանքները: Ամայացան տասնյակ գյուղեր, կտրուկ նվա զեց հայ բնակ-
չության թիվը: Այսպես, Թոփրախղալա-Ալաշ կերտ գյու ղա քաղաքի մի շարք 
թաղեր ամայացան և հետայդու անբնակ մնացին ընդ հուպ 20-րդ դ. սկիզբը, 
իսկ լքված գյուղերը հետագա տաս նամ յակ ներին բնակեցվեցին քրդե րով: 
Այնուամենայնիվ, Ալաշկերտի գավառում հայերը շարունակում էին մեծա-
մասնություն կազմել մինչև 1870-ական թթ. վերջը (12000 մարդ կամ 52%-ը): 
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատե րազմը նոր արհավիրք ներ բերեց 
տեղի հայությանը: Շեյխ Ջալալեդդինի հրո սակների խժդժություն ներին զոհ 
գնացին 340-ից ավելի հայեր, գաղ թե ցին 1500-1600-ը (շուրջ 200 տուն): 
Ալաշկերտի հայ բնակչությունը նվազեց նաև համիդյան Զուլումի տարի-
ներին, երբ հարյուրավոր նոր ընտանիքներ հեռացան բնօրրանից: Դրա նով 
հանդերձ, գավառը մինչև Առաջին աշխարհամարտ շարունակում էր մնալ 
Բայազետի սանջակի (ի դեպ, նաև՝ ողջ Էրզրումի նահանգի) առա վել 
հայաշատ վարչամիավորներից մեկը: Սա բացատրվում է ինչպես հայերի 
բնական բարձր աճով, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստա նի տարբեր գավառ-
ներից դեպի կյանքի անհամեմատ ավելի բարենպաստ պայմաններ ունեցող 
Ալաշկերտի գավառ ընթացող ներհոսքով: 1914 թ. հայերը թեև տեղաբաշխված 
էին գավառի բնակավայրերի ընդամենը 1/10 մասում, սակայն կազմում էին 
ողջ բնակչության 43%-ը (ավելի քան 14000 մարդ): 

Առաջին աշխարհամարտի հենց սկզբից Բայազետի սանջակի մյուս 
գավառների հետ Ալաշկերտը ևս վերածվեց ակտիվ պատերազմական գոր-
ծողությունների թատերաբեմի՝ ժամանակավորապես ռազմակալվելով ռու-
սական բանակի կողմից: Սակայն 1914 թ. դեկտեմբերին ռուսների նահանջը 
հար կադրեց ալաշկերտցիներին գաղթելու Արևելյան Հայաստան: Ցավոք, 
առանձին գյուղերի բնակչությունը, ուշ տեղեկանալով այդ մասին, չհասց րեց 
ժամանակին հեռանալ և քրդերի կողմից ենթարկվեց զանգվածային կո-
տորածի: Առավել տուժած նման բնակավայրերից էին Զետկան և Մոլլա-
Սուլեյման հայաշատ գյուղերը, ուր զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցում 
էր 1300-ը: Ռուսական զինված ուժերի կողմից Ալաշկերտի հովտին կրկին 
տի րանալուց հետո՝ 1915 թ. գարնանից, սկսվեց գաղթականների վերա դար-
ձը: Արդեն 1917 թ. նախկին Ալաշկերտի գավառում վերահաստատված հա-
յերի թիվը կազմում էր 14500 մարդ (նրանց մեջ՝ որոշ թվով նաև այլ գա վառ-
ներից վերաբնակվածներ): Ցավոք, 1918 թ. Ալաշկերտից ևս հայերը ստիպված 
էին հեռանալ: 
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 #  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
 1 Ամատ 

(Համատ)
Երեք
խորան Սբ 
Աստ
 վածածին 

 1 Դպրոցը՝ Արշակունյան: Գյուղում պահվել են ձե
ռա  գիր մատյաններ (Մա նուկ Ավետարան, Կար միր 
Ավետարան): Մոտա կայ քում կային ուխտա տե ղի
ներ՝ Նորելուկ, Ցաս ման Խաչ: Քերխանի ձոր վայ
րում երևում էին մեծ թվով խաչքարեր և տա պանա
քարեր: Մո տակայ քում կար փոքր ավերակ  բերդ (Հա-
մատաբերդ): Հայկա կան կյան քի հիշատակ ներ էին 
պահ  պանվել նաև Ա մատի շրջա կա մի շարք գյուղա
տեղիներում: Հա րևան (արևմուտքում) Ահմադ բեկ 
գյու ղը մինչև 18րդ դ. վերջը հայաբնակ էր և կոչվել է 
Թորգոմներ (ա ղա վաղված՝ Թուրքմեն ներ): Ամատը 
գավառի ա ռավել խոշոր բնակա վայ րերից էր՝ 1914 թ. 
18002000 հայ բնակչով:

 2 Աշխալի  եկեղեցի 
(ավերակ)

Մոտակա գյուղա տեղի ներն էին՝ Ադախալի կամ 
Ադաղալեն, Դաշլի, Մա նուկներ՝ իրենց հայկական 
հի շա  տակներով: Մոտակա Խարաբաղալա լեռ նա
գա գաթին նշմարվում էին բերդի ավերակներ: Մինչև 
ա րև մտահայերի մեծ գաղ թը Ալաշկերտի առավել 
բազմամարդ գյուղերից էր (ըստ ավան դության՝ 300
500 տուն հայ բն.): Ղ. Ալի շանի կարծիքով՝ պատ մա
կան Բերդկունքն է: 1914 թ. Աշխալին վարչա կանորեն 
մտնում էր Ղա րա քիլիսայի (Կարա քի լի սա) կազմում: 

 3 Գարըսան 
(Գյարըսան) 

Մինչև մեծ գաղթը բնա կեցված էր հիմնականում կա
թոլիկ հայերով, որոնք ունեին եկեղեցի: 

 4 Եխնիթափա 
(Բլուր)

 Սբ Ստե
փան նոս

 1 Դպրոցը՝ Եփրատյան: Ա վանդաբար, 439 թ. սեպ  
տեմ բերին այս գյուղում է վախ  ճանվել Սբ Սահակ 
Պար թևը: Գյուղի մոտ Եխ նիթափայի հարևան Մոլ-
լա-Օսման և Սողան ցիք (Դամուրսղան) գյու ղերը 
19րդ 1ին կե սին հա յա բնակ են եղել: Եխնի թա փան 
գավառի առավել բազմա մարդ բնակա վայ րերից էր՝ 
1914 թ. ավելի քան 1700 հայ բնակչով:

 5 Զետկան 
(Զեյդեկան< 
Ձիթկան՞)

 Սբ Գևորգ Դպրոցը՝ Նուպարյան: Գյու ղում պահ  վել է ձեռա գիր 
«Ղարիբ» Ավետարա նը: Զետկանի հյուսիսում գտնվում 
էր Սբ Գրիգոր Լուսավորչի կիսավեր մատուռը, որը 
եր բեմնի մե նաստան էր, և ժողովրդի կող մից կոչվում 
էր Կար միր վանք կամ Զետ կանի վանք:

 6 Թոփրախ
ղալա 
(Ալաշկերտ, 
Վաղար
 շակերտ), 
գքաղաք

 Սբ 
Աստվա
ծածին
 (նախկին 
վանք)

 3 Դպրոցները՝Բագ   րատու  ն          յան, ևս մեկը (տղաների) 
և աղջիկ ների: Ըստ ավան դության՝ եկեղեցին ճար  
տարապետական ո ճով 7րդ դ. կառույց էր, հիմնված 
Ներսես Գ Տա յեցի կաթո ղիկոսի կող մից: Պահ պան   
վել էր հնագույն Վա ղարշակերտ (Վալաշ կերտ) 
կիսավեր բերդը՝ հայտնի դեռ Վանի թագա վորության 
դարա շրջա նից: Գյուղաքաղաքում տեսա նելի էին 
Սբ Կիրա կոս վան քի մնա ցորդները: Հայտնի էին 
Թուխ Մա նուկ (սեպագիր արձանա գրություններով), 
Սբ Սար գիս և Կույս Խա նումի (նա հա տակված 18
րդ դ. 70ա կան թթ.) սր բա տեղիուխտա վայ րե րը: 
Գյուղաքաղաքում պահ վել է արծաթապատ կազ մով 
Կարմիր Ավետարան սըր բացված ձեռագիրը: 

 7 Խաչլու 
(Խաշլո)

 Սբ 
Աստվա
ծածին

 1 Դպրոցը՝ Արծրունյան: Գյուղում պահվել են մե կից 
ավելի ձեռագիր մատ յաններ («Հարանց վարք», Ճաշոց 
ևն): Խաչլուից հս կար ընդարձակ գերեզմա նատուն՝ 
բազմաթիվ տա պանաքարերով: Այդ վայ րը ժողովուրդը 
կոչում էր «Խաչլուս վանք», որից էլ ժողովրդական 
ստու գա բանությամբ առաջացել էր գյուղի անունը: Ոչ 
շատ հեռու Նորելուկ ուխտա վայրն էր՝ 2 տասնյակից 
ավելի ուռենիների սրբա զան պուրակով: Խաչլուն գա
վառի մեծ բնակա վայ րերից էր՝ 1914 թ. շուրջ 1200 հայ 
բնակչով:
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 8 Խաստուր 
(Խնձոր)

Սբ 
Աստվա
ծածին 
(առա քե
լական), 
Սբ 
Հովհան 
Կարա
պետ 
(հայկա
թողիկե)

 2 Դպրոցը՝ Արագածյան (ա ռաքելականների): Գյուղի 
եկեղեցին հիմնվել է 7րդ դ. կեսերին՝ Ներսես Գ 
Տա  յեցու կողմից, և նախա պես եղել է վանք: Պահվել 
են ձեռագրեր: Խաս տուրի ընդարձակ գերեզ մա 
նա տանը հանդիպում էին ու շա գրավ արվեստով 
պատ րաստված հարյու րավոր ձիա կերպ կամ խո
յակերպ տապանա քարեր: Հայտ  նի էր Թուխ Մանուկ 
ուխտա տեղին՝ սեպագիր արձա նագրությամբ: «Խա-
նումի քոշք» վայրում գտ նվող աշ տարակի պատե
րին նույնպես պահպանվել էին սե պա գրեր: Գյուղը 
Ալաշկերտի առավել խո շոր բնակավայրերից էր՝ 
1914 թ. 1800 հայ բնակ չով: Խաս տու րից մի փո քր հվ՝ 
Արածա նու հանդի պա  կաց ձախ ափին, գտ նվում էր 
Աբաս երբեմն ի հայաբնակ գյու ղը, ուր կա յին գերեզմա
նատուն և բերդի մնա ցորդ ներ: Ա բասից մի փո քր հվ 
գտ ն վում էր Թուխ Մանուկ ուխ տա տե ղին: Խաստուր-
Զետկան գծից արև մուտք ընկած տա րած քը՝ Շեռյ անի 
ակունքներն ընդ գրկող Խալիյազի գավա ռակը, մինչև 
18րդ դ. 2րդ կեսը գրեթե զուտ հա յա բնակ էր: 19րդ 
դ. վերջին տեղի բնակա վայ րերի զգա լի մասում դեռ 
պահ պան վել էին հայ կա կան հուշար ձան ներ, գե րեզմա
նա տներ, խաչ քա  րեր: Այդ շարքում ա ռանձ նանում են 
հետևյալ գյու ղերը.1.Ա բուզեթ (բերդ, նաև՝ հայ կա կան 
տա պա նա քարեր, խաչքարեր): 2. Այիգան կամ Այըկան 
(ա վերակ վանք, որի քարերի մի մա սով կա  ռուցվել է 
Թոփ րախ  ղա լայի քրդերի մզ կի թը): 3.Բադր կամ Պե-
տր (գերեզմանատուն): 4. Բյո լուքբաշի (վանքի և ե կե
ղե ցու ավերակներ): 5. Բյու րապատ կամ Փիրապատ 
(ավերակ վանք,Վ անի թա գավորության դա րա շր ջա
նի բերդ): 6. Բոզ մե զեն կամ Բազմա շեն (գե րեզ մա
նատուն): 7.Գո պալ (գե րեզմանա տուն): 8.Դայար կամ 
Թա հիր: 9. Մարտո (Վերին Մա ր տոյի գեղ, գե րեզմա
նա տուն): 10. Շահ նազար կամ Վե րին  գեղ (ավերակ 
եկեղեցի, 2 գե րեզ մանա տուն): 11. Ռամ ան (հայ կական 
տա պա նա քա րեր):

 9 Խոշյան  Սբ Հակոբ  1 Դպրոցը՝ Նարեկյան: Մո տակայքում գտնվում էին 
Մսուրցիք (Մու սու րի) և Շամիան երբեմնի հայա բնակ 
գյուղերը: 

 10 ՀաջիՍաֆար 1914 թ. վարչա կանորեն Ղարաքիլիսայի գավառի 
կազմում էր:

 11 Ղայաբեկ 
(Խայաբեկ)

 Սբ Աստ
վա ծածին

 1 Դպրոցը՝ Մասիսյան: Պահվել է ձեռագիր Ավե տա-
րան:

 12 Ղարասու 
(Խարասու, 
Խարս)

Նույնանում է պատմա կան Խարս գյուղի հետ, ուր 774 
թ. հայ ապստամբ ները, իշխան Մուշեղ Մա միկոնյանի 
գլխավո րու թյամբ, ջախջախեցին ա րաբ ների մեծաթիվ 
զո րագունդը: Մինչև մեծ գաղթը գյուղի բնակ չութ յան 
հիմնական մասը կազ մել են կաթո լիկ հա յերը, որոնք 
ունեցել են եկեղեցի: Չի բացառվում, որ Ղարասուի 
հարևան (արլից) Բավնցիք (քրդ. Bavînan) բնա
կա  վայրը նույ   նական է պատմական Բավոնք կամ 
Բա  վոնյաց գյուղին, ուր ծնվել է Ամե նայն Հայոց 
կաթողիկոս Սիոն Ա-ն (767775): Ղա րասուն 1914 թ. 
վարչա կանորեն Ղարաքիլիսայի գավառի կազմում 
էր: 
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 13 Մոլլա
Սուլեյման

Սբ Հակոբ 
(առաքե
լա կան) և 
հայկա
թողիկե

 2 Դպրոցը՝ Արշարունյան (առաքելականների): Մոլ լա-
Սուլեյմանին արմից հա րևան Շադիան քրդա բնակ 
գյուղի մոտ պահ պան  վել էր հայկական գե րեզմա նոց 
և «Ցասման (Սասման) խաչ» ուխտա տեղին: Մոլլա
Սուլեյմանի շր ջակայքում կային մի շարք գյուղատե
ղիներ՝ բազ  մա թիվ հայկա կան հետ  քերով («Դիլոյի 
գոռ», Կանեսպի ևն): Արածանու Կռավի ձոր վտակի 
ա փին գտնվող աղբյուրը բու ժիչ էր համարվում: Գյու
ղից հսարևմուտք բարձ րա նում էր Ջրաբաշխ լեռ նե
րի Սուկավ կամ Սու կա վետ երկգա գաթ լեռը, ո րի հվ
արևելյան ստորո տին գտ նվում էին Սրբոց Սուքիա
սյանց նահատա կության վայրում կա ռուց  ված մա
տուռները (ավանդու թյան համա ձայն՝ Սբ Գրիգոր 
Լուսա վորչի կող մից հիմն ված), սրբաց ված Լուս-
աղբյուրը: Այս վայրը խո շոր ուխտա տե ղի էր, որին 
ուխտի էին գալիս ինչպես Բագրևան դի, այնպես էլ 
Բասենի, Կարսի, Կաղ զվա նի և ողջ Երասխաձորի 
հայերը: Մո տակա Խո փուզ քրդա բնակ գյուղի մոտ 
գտնվել էին հայկա կան եկեղեցու մնացորդ ներ և հնա
գիտա կան բազ մաթիվ գտա ծո ներ: Մոլ լաՍու լեյ մանը 
գա վառի ա ռա վել խոշոր բնակա վայ  րերից էր՝ 1914 թ. 
ա վելի քան 1700 հայ բնակչով:

 14 Շամիան

 15 Չըլկանի 
(Քառասնակն)

 Սբ Աստ
վա ծածին

 1 Դպրոցը՝ Թորգոմյան: Գյու ղում պահ   վել է ձեռա գիր: 
Դեպի հարավ՝ Արածա նու ձախ ափին բարձրա ցող 
Ղլիջգյադուկ լեռան հյու սի սային լանջին, գտ նվում 
էր Սբ Գևորգ հայտ նի ուխ տավայրը՝ սրբաց ված 
Լուսաղբյուրով: Չըլ կա նիի շրջակայ  քում հան դի պում 
էին մի շարք եր բեմն ի հայկական գյուղեր, ուր 19րդ 
դ. վ.20րդ դ. սկ. դեռ երևում էին հայկա կան կյանքի 
բազ մաթիվ հիշատակներ. 1. Դավո կամ Դավոն (մա
տուռ և տապանա քա րեր, որոնց մի մասը տարվել էր 
Թոփ րախ ղալա տե ղա փոխված բնակիչների կող  մից): 
2. Համզըկան: 3. Հաշտո (ժա  մա նակին՝ Չըլ կանիի 
գո մը կամ «թա ղը», որը չի բա ցառվում, որ նույնա
կան լինի պատմա կան Աշ  տարա կաց գյուղի հետ, 
ուր ծնվել է Ա մենայն Հա յոց կաթո ղի կոս Ներսես 
Բն, 548557): 4. Ղազի կամ Ներքին Ղա զու գեղ 
(ավե րակ եկեղեցի, գերեզ մա նա  տուն ): 5. Մի րանցի 
կամ Միրանկի (բնակվել են կաթոլիկ հա յեր, որոնք 
ունեցել են եկե ղեցի): 6. Չուրուկ (Չու ռու կի գեղ, 
ա վերակ եկեղեցի և գերեզ մանատան հետ քեր): 7.Քո   
լու կամ Քյոլիգեղ (Արա ծա նու ձախ ափին): 

 16 ՖրանկԻրիցու 
գեղ (Սև 
Իրիցուգեղ)

 Սբ 
Աստվա
ծածին
 (հայ
կաթո
ղիկե)

 1 Գյուղից արմ գտնվող բլրի ստորոտին գտնվում էր 
«Սահակ իշխանի այվան (պալատ)» կոչվող հնա
վայրը, որը ոմանք կա պում էին պարսկական գե
րությունից վերա դարձ ված Սբ Խաչա փայ տի (628 թ.), 
իսկ ոմանք էլ՝ Սբ Սա հակ Պար թևի անվան հետ: Հա
րևան Վերանցիկ (Ֆե րան, հայաթափվել է 19-րդ 
դ. վերջին), Մամը դան (Մար մտան) և Քար ձոր կամ 
Քա  րուձոր գյու ղերը նախ կի նում հա յա բնակ են ե ղել: 
Վերջի նիս գերեզմա նա տու նը պահ պանվել է մին  չև 19
րդ դ. 80ական թթ.:
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8. Դութաղի (Անթաբ) գավառ

Դութաղի կամ Անթաբի (Անտափ) գավառը գրավում էր Բայազետի 
սանջակի արևմտյան, մասամբ հարավ-արևմտյան մասը՝ տարածվելով 
Արա  ծանու 2 ափերին: Սահմանակից էր հյուսիսից, Շեռյանի (Բագրևանդի) 
լեռներով՝ Ղարաքիլիսայի և Ալաշկերտի գավառներին, արևելքից, Ծաղ-
կանց լեռնաշղթայի հյուսիսային ճյուղավորումներով՝ նույն Ղարա քիլի-
սային, մասամբ՝ Արճեշի գավառին (Վանի նահանգ), արևմուտքից, Արա-
ծանու աջակողմյան Ալմալուդերե (թրք. «խնձորուտի գետ») կամ Տվարա-
ծատափ վտակի ձորահովտով և Խաթավին լեռնա զանգ վածի արևելյան 
ստորոտով՝ Մանազկերտի գավառին (Բիթլիսի նա հանգ): Հարավում 
Դութաղի գավառի տարածքն աստիճանաբար նեղա նում և խորանում էր 
Բիթլիսի ու Վանի նահանգների մեջ: Գավառը կազմ ված էր 2 հատվածից 
(համանուն կենտրոններով). հյուսիսային՝ Բուն Դու թաղ, և հարավային՝ 
Բադնոց (Պատնոց): Նման սահմաններում այս վար չա միավորը ձևավորվել 
է 19-րդ դ. 70-80-ական թթ., երբ Մանազկերտի հյու սիսարևելյան հատվածը 
գրավող Արածանու ձախակողմյան Փադի շա(հ) կամ Բադիշան (հյր. Արքա-
յա ջուր գետանունից) վտակի միջին հովի տում գտնվող Բադնոցի գյուղա-
խումբը միացվեց Էրզրումի նահանգին: Գավառի կենտ րոնը Դութաղ 
ա վանն էր, որը ժամանակին խոշոր և զուտ հայաբնակ բնակավայր էր՝ 
կազմված երկու, իրար մոտ գտնվող Մեծ և Փոքր մասերից («թաղերից»): 
Սակայն 18-րդ դ. ենիչերիների և գավառ թափանցած վաչկա տուն քրդերի 
վայրա գությունների հետևանքով տեղի հայ բնակչությունը կո տորվեց և 
ցրվեց (Փոքր Դութաղն ընդհանրապես ամայացավ): Հայերը կրկին Դութա-
ղում վերահաստատվեցին միայն 19-րդ դ. վերջին, երբ այն ար դեն բնակեց-
վել էր Կարսի մարզից տեղափոխված թյուրքախոս ղարափափախներով: 
1914 թ. այն ուներ շուրջ 100 հայ բնակիչ (10-12 տուն): Քոչ վորական ցեղերի 
տեղա շարժերն ընդհանրապես խիստ բացասաբար են անդրադարձել Դու-
թաղի գավառի ազգային նկարագրի վրա: Դեռ 18-րդ դ. 60-ական թվական-
ներից սկսված և մի քանի տասնամյակ տևած քուրդ բեկերի միջցեղային 
ընդ հարումները գրեթե ամբողջությամբ ամայացրեցին ո՛չ միայն Դութաղի 
ու Բադնոցի, այլև հարևան Մանազկերտի և Խնուսի տասնյակ հայկական 
բնակավայրեր: Դութաղի գավառի հայաթափումը շարունակվեց նաև հե-
տա գայում, մասնավորապես՝ 1829-1830 թթ. արևմտա հայերի մեծ գաղթի 
ժա մանակ: Արտագաղթի գլխավոր պատճառներից մեկն էլ տխրահռչակ 
«ղշլաղի» համակարգն էր, որը քոչվորներին իրա վունք էր վերապահում 
իրենց ընտանիքներով ու հոտերով ձմռան ամիս ներն անցկացնել գյուղերում՝ 
ի հաշիվ հայ բնակչության: 1830-ական թթ. սկզբից օսմանյան իշխանություն-
ների կող մից լքված բնակավայրերը հե տևողականորեն սկսեցին վերաբնա-
կեց վել գերազանցապես հայդարան և սիպկի ցեղերի քրդերով: 1877-1878 
թթ. ռուս-թուրքական հերթական պատե րազմից հետո Կարսի մարզի տա-
րած քից որպես «մուհաջիր» (արաբ.-թրք. muhacir՝ «վերաբնակիչ, գաղ թա-
կան») Դութաղ-Ան թաբի 15 գյուղերում վե րա բնակեցվեցին նաև ղարա-
փափախ թուրքեր: Հետևանքներն աղետալի էին: Եթե որոշ տվյալներով 
18-րդ դ. վերջին գա վառի նստակյաց բնակ չությունը բացառապես կազմում 
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էին հայերը, ապա 1830-ական թթ. նրանք կազմում էին արդեն 50 %-ը: 1853-
1856 թթ. Ղրիմի պատերազմի տարիներին Բուն Դութաղը լիովին հայա-
թափվեց, իսկ Բադնոցի հատվածում պահ պանվեց ընդամենը 3-4 գյուղ: 
Դութաղի վերջ նական «քրդացումը» իր ա վար տին հասավ «համի դիեների» 
ստեղ ծու մով, որի հետևանքով 19-րդ դ. կեսերից Կենտրոնական Հայաստան 
ներ թափանցած քրդական ցեղերը վերջ նականապես անցան նստա կեցու-
թյան: 

Պետք է նշել, սակայն, որ 1880-1890-ական թթ. Վանի, Բիթլիսի, նաև 
Էրզ րումի նահանգների մի շարք գավառներից սկսվեց հարյուրավոր հայ-
կա կան ընտանիքների ներհոսք դեպի Դութաղ-Անթաբի, և, ընդհան րա-
պես՝ Բայազետի սանջակի տարբեր բնակավայրեր: Դրա շնորհիվ գա վա-
ռի շուրջ 3 տասնյակ բնակավայրեր կրկին վերահայացան, և 1914 թ. հայ 
բնակչության թիվը հասնում էր 4300-ի (շուրջ 30-35 %): Դութաղ-Ան թաբի 
հայ բնակչությունը զգալիորեն տուժեց 1914-1915 թթ.: Առանձին գյու ղերում 
տեղ գտան զանգվածային կոտորածներ: Այսպես, միայն Բադ նո ցում զո-
հերի թիվն անցնում էր 160-ից, իսկ Գրագոմում` 60-ից: Գտնվե լով ռու սա-
կան բանակի պատերազմի իրավունքով գրավյալ տարածքում, Դու թաղ-
Անթաբը հայաբնակ մնաց մինչև 1918 թ., երբ թուրքական բանակի հակա-
հարձակումը հայաթափեց նաև այս գավառը: 

 #  Բնակավայր  Եկեղեցի Դպրոց  Այլ տեղեկություններ
 1 Ասմար 

(Սամար)
Հանդիպում էին հայկական տապանաքարեր:

 2 Արաբալի
 3 Բադնոց 

(Պատնոց, 
Բատոնց)

 Սբ 
Աստվա
ծածին
 (Սբ Ստե
փաննոս)

 1 Դպրոցը՝ Պարույրյան: Բադ նոցում պահպանվել 
էին մի քանի վանքերի և եկեղե ցի ների ավերակներ: 
Դրանցից մեկի անունը հայտնի է 14րդ դ. ձեռագիր 
հիշատա կա րանից՝ Սբ Գրի գոր («ընդ հո վանեաւ Սրբոյ 
Գրիգորի և Սրբոյ Յակոբայ»): Նշանավոր է 2 կմ հս 
գտն վող Ազնավուր-թեփե հնավայրը (համանուն բլրի 
վրա), ուր պահպանվել են Վանի թագավորության 
դա րաշրջանի ամրոցներ՝ սե պա գիր արձանա գրութ յուն
ներով: Գավառի առավել խո շոր բնակավայրերից էր՝ 
1914 թ. 150160 տուն հայ բնակչությամբ (1200 բն.): 

 4 Բարդավ 
(Դըրբավ)

 5 Գրագոմ 
(Կրագոմ)

 Սբ Ստե
փաննոս

 1 Հայ եկեղեցու թեմական բա ժանման համաձայն՝ Արճե-
շի գավառի (Վանի նահանգ) կազմում: 

 6 Դերիկ 
(Դերեկ)

Պահպանվել էր կամարա կապ վանք (Դերիկի վանք), 
որը գործել է մինչև 19րդ դ. 50ական թթ. (գյուղանունը՝ 
քրդերեն Dērıkē, նշանակում է «վանքի գյուղ»): Անմիջա
կան հարևանությամբ գտն վող Բրջո կամ Բրջոք գյու
ղում դեռ 1880ական թթ. հան դի պում էին հայկական 
տա պա նաքարեր:

 7 Դերիկ, 
Ներքին 

 8 Դութաղ (Թու
թակ), Մեծ

Կար Թուխ Մանուկ ուխտա տեղի: Պահպանվել էին 
բեր դապարսպի ավերակներ: 

 9 Զիարեթ
10 Թոփե Գյուղի մոտ կար ուխտա տե ղի, որը յուրացվել էր եկվոր 

քրդերի կողմից:
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11 Լիճ Մոտակայքում պահպանվել է Վանի թագավորության 
ժա մանակաշրջանի ամրոց:

12 Խանիկ 
(Խանըք)

Պահպանվել էին ընդարձակ հայկական գերեզմանա
տան ավերակներ: Ավանդության համաձայն՝ գյուղում են 
գտնվել հարևան Դերիկի վանքի միաբանների բնակելի 
խցերը: 

13 Խրբասոր
14 Խուննըք 

(Հոնի)
15 Կալո

16 Կուբըկ (Կո-
բիկ, Խուբըկ)

Պահպանվել էին հայկական մենաստանի մնացորդներ, 
մատուռ և տապանաքարեր:

17 Հոխան 
(Օխան)

18 Ղանլիչայ 
(Կայնըջա)

19 Ղարաղու 
(Խարախու)

20 Ղարղալըղ 
(Խարղալըղ), 
Ներքին

Հարևան Ղարաղաջ (թրք. karaağac«սև ծառ») գյուղի 
մո տակա ժայռերին պահ պանվել էին սեպագիր ար ձա 
նագրություններ: Ավելի հարավ՝ Քեսուկ (Կեսիկ) գյուղի 
մոտ՝ Արածանու վրա, գոյու թյուն ուներ քարե կամուրջ: 

21 Ղարղալըղ 
(Խարղալըղ), 
Վերին

Շուրջ 56 կմ հարավ՝ Խրբե-Կե սան (Կեզան) գյուղի մոտ, 
հայ տ նաբերվել էին հնավայր և արձանագրություններ 
(հա վանաբար՝ սեպագիր): 

22 Ղզըլղայա 
(Խզըլխայա)

 Սբ 
Աստվա
ծածին

 1 Դպրոցը՝ Վահագնյան:

23 Մաթար
24 Մոլլա-Շամ-

դին (Մալա-
շամդին)

Հարևան Խունդին գյուղում, ըստ ավանդության, 
գտնվել է Դերիկի վանքի դպրանոցը (գյուղա նունը 
բացատրվում է քրդերենով xūndīn«կարդա ցող»):

25 Մըլան
26 Մոլլա-Հասան 

(Մալա հասան)

27 Մուսիկ
28 Նադարշեյխ Պահպանվել էին հայկական տապանաքարեր, նաև՝ 

կա մուրջ: Նադարշեյխից 1215 կմ հսարևմուտք՝ Ալ-
մալուդերե կամ Տվարածա տափ գետի միջին հով տում 
գտն վում Ղարաջան (Խարաջան) երբեմնի հայա բնակ 
ավանը, որը 19րդ դ. 20ական թթ. գավա ռի առավել 
խոշոր բնա  կա վայրերից էր (ըստ չա փա զան  ցեված 
տեղեկու թյուն ների՝ մինչև 500 տուն հայ): Ղարաջա նը 
հա յաբնակ էր մինչև 1853 1856 թթ. Ղրիմի պատե րազմը, 
երբ տեղի հայերը վեր ջ նա կա նապես տեղափոխվել են 
այլևայլ վայրեր (մասամբ՝ Ալաշկերտի գավառի Խաս-
տուր գյուղ): Գյուղում պահ պանվել էր 4 ավերակ եկե
ղե ցի: Մոտակայքում մինչև 1880ական թթ. կանգուն 
էր Սբ Հովհաննես ուրույն ճար տարապետությամբ 
կա ռուցված վանքը, որը հիմնիվեր կործանվեց եկվոր 
քրդերի կողմից: Ղա րաջանից մի փոքր արլ գտն վող 
Կալի կամ Կալե գյու ղում կար կիսավեր եկեղեցի:

29 Շամե
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30 Պոտո 
(Բադուն)

31 Ջամալ վերդի 
(Ջաբալ
վերդի)

32 Սնջան (Սնջո)

33 Քոշկ  Սբ 
Գևորգ

34 Օզոյի 
(Հասուն ներ)

Summary

HISTORICAL AND DEMOGRAPHIC IMAGE OF WESTERN ARMENIA ON 
THE EVE OF THE ARMENIAN GENOCIDE

Part four: eastern and southern provinces of Erzurum vilayet 

Gegham M. Badalyan

Keywords - Basen,Tortum,Nariman,Hınıs,Kehi,sanjakofBay-
azet,Bayazetcity,Artsap,Bagavan,Karakilisa,Alashkert,Dutagh-Antab.

Continuing the series devoted to historical geography and demography of 
Western Armenia, we present to the reader the eastern and southern provinces 
of Erzurum vilayet - Basen, Tortum, Nariman or Mamrvan, Hınıs, Kehi (all in the 
central sanjak of Erzurum), as well as the town of Bayazet and the homonymous 
province, Diadin, Karakilisa , Alashkert and Dutah or Antab (all as part of the 3rd 
sanjak of the province - Bajazet). Armenians were driven away from some of the 
aforementioned provinces almost entirely. The persecution of the Armenian 
population began during the Ottoman-Persian wars in the 16-17 centuries. Only 
Shah Abbas I organized in 1604-1605 the migration of Armenians in many eastern 
provinces of Western Armenia, including in all administrative units, which are 
discussed in this article: About 60,000 people were expelled in the Ararat region, 
and then driven away to the depth of the Persian Empire. This process continued 
in the 18th century and in the first 30 years of the 19th century. Nevertheless, 
the process of the expulsion of Armenians from their historical homeland has 
reached truly catastrophic levels after the conquest of the Eastern Armenia from 
the Russian Empire. All three Russian-Turkish wars of the 19th century (1828-
1829, 1854-1856 and 1877-1878) have had terrible consequences for those re-
gions. Among these violent expulsions stands out particularly the big migration 
of Western Armenians in the period of 1829-1830, when only from sanjak Bajazet 
more than 2,500 families have been displaced mainly in Sevan basin, as well as 
in Surmalu, in eastern Chirac and other eastern provinces, as a result of which, 
Bajazet and many other villages and settlements were emptied. The demograph-
ic situation has changed to the detriment of Armenians also in Basen, Tekman (at 
the beginning of the 20th century was the northern part of the province Ķinis) 
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in Tortum and Nariman-Mamrvan. It is in those times that ethno-demographic 
picture of Central Armenia was completely distorted. Immediately after the 
forced relocation of Armenians, Kurdish tribes began to settle in areas, which 
was strongly encouraged by the Turkish authorities and marked the beginning of 
a gradual “kurdization” of Western Armenia. As a result of such relocations, the 
Armenians, and, naturally, their ratio has been declining. In addition, in 1877 the 
city of Bajazet and many villages of the sanjak have been attacked by Kurdish 
brigands of fanatical Sheikh Jalaleddin, who was supported by the Turkish mili-
tary authorities. During the robbery, the local Armenian population was almost 
completely destroyed (number of victims exceeded 2200). In fact, this should be 
considered as a precedent of the Armenian Genocide committed in 1890 by the 
bloody Sultan Abdul-Hamid II. However, among those provinces there are also 
some, where in spite of the Turkish policy of destruction, Armenian population 
could preserve their ethnic Armenian territory and numerical superiority until 
the Genocide. We are talking primarily about Hınıs and Kehi. The Armenian 
population of Basen was also quite significant.

Резюме

ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 
НАКАНУНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

Часть четвертая: восточные и южные провинции  
Эрзерумского вилайета

Гегам М. Бадалян

Ключевые слова - Басен, Тортум, Нариман, Хыныс, Кехи, 
санджак Баязета, город Баязет, Арцап, Багаван, Каракилиса, 
Алашкерт, Дутах-Антаб.

Продолжая серию посвященную исторической географии и демографии 
Западной Армении, представляем вниманию читателя восточные и южные 
провинции Эрзерумского вилайета - Басен, Тортум, Нариман или Мамрван, 
Хыныс, Кехи (все в центральном санджаке Эрзерума), а также город Байазет 
и одноименная провинция, Диадин, Каракилиса, Алашкерт и Дутах или 
Антаб (все в составе 3-го санджака провинции Баязет). Из некоторых армяне 
были изгнаны практически полностью по масштабам Западной Армении. 
Гонения армянского населения упомянутых провинциий начались еще во 
времена османско-персидских войн 16-17 вв. Один только Шах Аббас I 
организовал в 1604-1605 гг переселение армян во всех административных 
единицах, которые рассмотрены в данной статье: около 60000 человек были 
изгнаны в Араратскую область, а затем в глубины Персидской империи. 
Этот процесс продолжался в 18-м веке и в первые 30 лет 19-го века. Тем не 
менее, процесс изгнания армян из исторической родины достиг поистине 
катастрофического уровня после завоевания части Восточной Армении со 
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стороны Российской империи. Все три русско-турецкие войны 19-го века 
(1828-1829, 1854-1856 и 1877-1878) имели ужасные последствия для этих 
регионов. Особенно выделяется большая миграция западных армян в период 
1829-1830, когда только из санджака Баязет более 2500 семей были 
перемещены в основном в Севанский бассейн, а также в Сурмалу, восточный 
Ширак. В итоге Баязет и десятки сел и поселков были опусташены. 

Демографическая ситуация изменилась в ущерб армянам также в Басене, 
Текмане ( в начале 20-го века был северной частью провинции Хинис), в 
Тортуме и Нариман-Мамрване. Именно с этих времен этнодемографическая 
картина Центральной Армении начала полностью искажаться. Сразу же 
после насильственного переселения армян курдские племена начали 
обосновываться на их территориях.Это поощрялось турецкими властями и 
положило начало постепенной “курдизации” Западной Армении. В результате 
таких переселений количество армян, и, естественно, их соотношение 
постоянно снижалось. Кроме того, в 1877 году город Баязет и многие 
населенные пункты санджака были подвергнуты нападениям шейха 
Джалаледдина, которого открыто поддержали турецкие военные власти. Во 
время разбоев местное армянское население было практически полностью 
уничтожено (число жертв превосходило 2200). Это, фактически, следует 
рассматривать как прецедент массовой резни армян совершенного в 
середине 1890-х годов кровавым султаном Абдул-Хамидом II. Тем не менее, 
среди представленных провинций встречаются и такие, где армянское 
население смогло вплоть до Геноцида сохранить свою этническую 
территорию и численное превосходство, хотя и в искаженной форме. Речь 
идет в первую очередь о Хынысе и Кехи. Значительным было также и 
армянское население Басена.
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