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ԵՐԿՈԻ ԽՈՍՔ 

«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի է հայերի և Անդրկով-
կասի մյուս Կողովուրդների մասին3) աշխատության երկրորդ հա-
տորր կազմված է XVI—XVIII դարերի թուրք պատմագիր֊տարե-
գիրների և այլ հեղինակների երկերից, որոնք կարևոր տեղ են գրա-
վում թուրքական պատմագրության մեջ։ Այդ հեղինակները, իրե&ց 
երկերում տալով ւսյդ դարերի Թուրքիայի ներքին և արտաքին դրու-
թյան պատկերը, ՝ միաժամանակ որոշակի հետաքրքրություն ներ-
կայացնող բազմաթիվ տեղեկություններ են հաղորդում հայ և հա-
րևան ժողովուրդն երի պատմության, պատմական աշխարհագրում 
թյան և սոցիալ-քաղաքական կյանքի մասին։ 

Ներկա հատորում առանձին գլուխներով նե րկայացված են հե-
տևյալ թուրք պատմագիրներն ու հեղինակները• 

1. Քյսւթիր Տելերի (Հաջի Խալիֆա), Օսմանյան պետության 
XVII դարի ականավոր պատմ ագիր-աշխ արհա գրագետ։ Նյութերը 
քաղված են նրա «Ջի^ան նյումա» խորագիրը կրող աշխարհագրու-
թյունից և «Ֆե(լլեքե» անունով հայտնի երկհատոր պատմությունից։ 

2. Սելանիկի Մուստաֆտ—XVII դարի թուրք պատմագիր։ 
3. Սոլաք Ջսւդե—XVII դարի թուրք պատմագիր։ 

4. Շանհ Զսւդե—XVIII դարի արքունական տարեգիր-պատմա-

գիր։ 

5. Մյունեջջիմ Րաշի—թուրքերեն լեզվով առաջին ընդհանուր 
պատմության հեղինակը, որից թարգմանված է հայ ժողովրդի հա-
մառոտ պատմությունը։ 

6. Ֆեւփդուն ք*եյ—XVI գարի թուրքական պետական բարձրաս-
տիճան պաշտոնյա, որը իր «Սուլթանների գրություններ2> անունով 
հայտնի պետական պաշտոնական փաստաթղթերի ժողովածուի մեջ 
հավաքել է Օսմանյան կայսրության սկզբից մինչև XVI դարի վերջն 
ընկած ժամանակաշրջանի սուլթանական բազմաթիվ ֆերմաններ և 
գրություններ։ 

5 



7. Կոչի Թեյ— թուրք պետական գործիչ և քննադատ, որը XVII 

դարի 30-ական թվականներին սուլթաններին ներկայացրել է եր-

կու զեկուցագիր (Ռիսալե), Օսմանյան կայսրության ներքին դրու-

թյան մասին։ 

Վերոհիշյալ բոլոր հեղինակների մասին տրված են համ առոտ 

կենսագրական տեղեկություններ, ինչպես նաև անհրաժեշտ լուսա-

բան ությոմններ նրանց երկերի մասին։ 

Գրքում որպես հ ա վ ե լ վ ա ծ զետեղված են, 

1 . Ֆերիդուն Թեյի «Սուլթանների գրություններտ-ից մի քանի 

փաստա թղթերի թարգմանությունը, որոնք որոշ լույս են սփռում 

Օսմանյան պետության միջնադարի պետական, վարչական և տըն-

տեսական կյանքի բնորոշ կողմերի վրա։ 

2. Տ ա ր ե գ ի ր Շ ա ն ի Ը ա դ ե ի ց XVI—XVII դարերի Թուրքիայի 

ֆինանսական, կուլտուր-կենցաղային (հագուստ, բնակարան և 

այլն), ինչպես նաև ազգային խտրականության վերաբերյալ պաշ-

տոնական .փաստաթղթեր։ 

3. Մի քանի փադիշահական գրությունների (ֆերման, ուղերձ 

և այլն) թուրքերեն տեքստերը։ 

Այս հատորում ծ ա ն ո թ ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը տրված են ավելի ըն-

դարձակ, անհ րաժեշտության դեպքում՝ պատմ ական ակնարկի ձե-

վով։ Ծանոթագրությունները լուսաբանում են միջնադարյան Թուր֊ 

քրայի պատմագիր-տարեգիրների և մյուս հեղինակների երկերում 

արծարծված բազմաթիվ հարցերը և հնարավորություն են տալիս 

ավելի լայն և բազմակողմանի պատկերացում կազմ ելու միջնա-

դարյան Թուրքիայի մասին։ 

Թարգմանված բոլոր նյութերի տարեթվերը տրված են Հիջրեթի 

թվականով} ինչպես տալիս են թուրք հեղինակները, այդ թվական-

ների կողքին փակագծում տրված են նաև համապատասխան եվրո-

պական թվականները* ։ 

* Տ՝ե ս նաև սույն աշխատության Ա հատորում «Հիշրեթի թվականները եվ-
րոպականի վերածելու աղյուսակըյ>, էշ 339—348։ 
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Ք Ց Ա Թ Ի Բ 2 Ъ Ц > № , է Ա Ջ Ի Խ Ա Լ Ի Ֆ Ա 

ԷԱԱՋ ՄՈԻՍՏԱՖԱ ՐԻՆ-ԱԲԴՈԻԼԼԱՀ 

Քյաթիբ Չելեբին ծնվել է Ս տամրուլում, հիջրեթի մոտավորապես 1017 (1609) 

թվականին* Աբդուլլահ անունով սիփահու ընտանիքում։ Նրա իսկական անունն է 

Մ ուստաֆա բ ին-Աբդուլլահ , ԲայՏ ընդհանրապես հա չանի է Քյաթիբ Չ ելեբի և 

Հաչի Խալիֆա** անուններով, որոնք կապված՛ են նրա ծառայությունների և 

վարած պաշտոնների հետ։ 

Նախնական ՛կրթությունն ստանալուց հետո Քյաթիբ Չելեբին ծառայության 

է մտնում Անատոլիայի զինվորական ստորա բաժանում ում՝՝ գրասենյակային հաշ-

վապահի համեստ պաշտոնով։ Իր ծառայության ընթացքում նա մասնակցել է 

Բաղդադի պաշարմանը՝ 1035 (1625) թվականին, էրզրումի պա շար մ անը՝ 1036 

(1626) թվականին, ենիչերիների կռվին՝ Աբազա փաշայի դեմ և մի շարք այլ 

կռիվների։ Մի քանի տարի հետո Քյաթիբ Չելեբին վերադառնում է Ս տամբու/, 

վարում է գրասենյակային քարտուղարի պաշտոն և միաժամանակ շարունակում է 

իր կրթությունը այդ ժամանակի հայտնի գիտնական Շեյխ Կագը Հագեի մոտ, որը 

նրա մեշ մեծ հետաքրքրություն է արթնացնում դեպի գիտությունը։ 

Թուրք-ի բանական պատերազմի տարիներին, Քյաթիբ Չելեբին, ընդհատելով 

իր ուսումը, օսմանյան բանակի հետ մեկնում է Համադան և Բաղդադ։ Վերադար-

ձից հետո շարունակում է ուսումնասիրել կրոն ական ֊ ի բավական գիտությունը։ 

1043 (1633) թվականին բանակի հետ գնում է Սիրիա և մասնակցում թուրք-իրա-

նական պատերազմին, որը ղեկավարում էր Սուլթան Մուրադ IV։ Այդ ժամանակ 

Քյաթիբ Չելեբին ուխտի է մեկնում իսլամական սրբազան Հաջչ ուխտատեղին1 և 

ստանում է Հաշի տի՛տղոսը։ 1044 (1634 ) թվականին նա մասնակցում է Երևանի 

պաշարմանը։ 

Սովետական արևելագետ ակադեմիկոս Ի. Յու, Կրաչկովսկին նշում է, որ 

Հալեպիճ իսլամական կուլտուրայի այդ կենտրոնի ազդեցության տակ Քյաթիբ 

Չելեբին ավելի մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում դեպի գիտությունը***։ 

Արդարև, Քյաթիբ Չելեբին թողնելով իր ծառայությանը, վերադառնում է 

Ստամբուլ և մեծ եռանդով ու հետաքրքրությամբ նվիրվում գիտությանը։ Ուսում-

նասիրում է տրամաբանություն և քերականություն, մաթեմատիկա, աստղագիտու-

* Մի քանի աղբյուրներում ցույց են տրվում տարբեր թվականներ։ 

** Եվրոպական աղբյուրներում Հաշի Խալիֆան վերածվել է Հաջի Կալֆայի։ 

* * * И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. IV, М.-Л. 1957, гл. 
XXI. Турецкая географическая литература XV—XIX вв. 
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թյուն և բժշկություն։ Քյաթիբ Չելեբին իբրև բազմակողմանի գիտելիքների տեր 

անձնավորություն, գրավում է ժամանակակիցների ուշադրությոկնը։ Նրա ՛անձնա-

կան բարեկամներից մեկը՝ օսմանյան բանակի պետ Մուհամմեդ փաշան, նրան 

նշանակում է բանակի ֆինանսական գրասենյակի երկրորդ խալիֆա , 

Քյաթիբ Չ՛ելեբին ֆինանսական հարցերում ևս հեղինակավոր անձնավորու-

թյուն էր։ 1063 (1652) թվականին Թուրքիայի ֆինանսական գործերը բարելա-

վելու նպատակով Սուլթան Մուհամմեդ 1-ի նշանակած հսւտուկ հանձնաժողովի 

աշխատանքներին մասնակցում է նաև Քյաթիբ Չելեբին։ Այգ կապակցությամբ, 

Չ՛ելեբին մի քանի տարի հետո, ֆինանսական հարցերի մասին ներկայացնում է 

հատուկ զեկուցագիր, որը հետագայում, 1867 թվականին, հրատարակվում է Ս տամ -

բուլում, թուրք գրող Ահմեդ Վեֆիքի ՛կողմից* ։ 

Քյաթիբ Չելեբին չորս տարի շարունակ զբաղվել է դասախոսական աշխա-

տանքով։ Նւն մահացել է 1067 (1656) թվականին, մոտ 50 տարեկան հասակում։ 

Կա ավանդություն նրա հանկարծամահ լինելու մասին։ Ակադեմիկոս />. Յու Կրաչ-

կովսկին նշում է. «Բաբինգերը լրիվ իրավունք ունի Հաշի Խալիֆային (՝* 1աթիբ 

Չելեբիին 1 անվանելու օսմանների մեծագույն պոլիդ իստորըֆ, որովհետև նրա 

գիտելիքները տարածվում էին մտքի բոլոր բնագավառների վրա)) * * ։ 

Քյաթիբ Չելեբիի գիտական աշխատությունների ուսումնասիրությամբ զբաղ-

վել են եվրոպական և սովետական բազմաթիվ արևելագետներ՝ Վ. Р արթոլդը, 

Ի. Կրաչկովսկին, Համմերը, Թեշները, Մորդթմանը, Բա բինդերը և այլն&։ 

Քյաթիբ Չելեբիի կարևոր աշխատություններն են» 

1. « Թ ա ւ լ կ ի մ - ո ւ թ - թ ե վ ա ր ի խ » («Պատմությունների տարեցույց))) ինքնուրույն 

արժեքավոր աշխատություն է։ Համմերը Քյաթիբ Չելեբիի այս աշխատության 

մասին գրել է. «Եթե Քյաթիբ Չելեբիի այս աշխատությունը գոյություն չունենար, 

Օսմանյան պատմությունը գրելու նախաձեռնությունը շատ դեպքերում խավարի 

մեշ պիտի մնար»։ • 

2. « Ֆ հ է լ լ ե ք ե » — Օսմանյան պետության XVII դարի պատմությունը երկու 

հատորով։ 

3. « Ք ե շ ֆ - ո ւ լ - с у ո ւ ն ո ւ ն » («Կարծիքների հայտնություն»), Քյաթիբ Չելեբին 

այս աշխատությունը գրել է 30 տարում։ Սա մի բիբլիոգրաֆիական երկասիրու-

թյան է, որը ամփոփ տեղեկություններ է պարունակում գիտության մոտ 300 ճյու-

ղերի մասին։ Աշխատությունը գրված է արաբերեն։ 

Համմերը հիմնվելով այս աշխատության վրա գրել է «Արևելքի գիտություն-

ների հանրագիտական տեսություն» վերնա գրով մի աշխատություն։ 

« Մ ի դ ա ն - ւ ս լ - Տ ա կ կ » («Իրավունքի չափը») և « Դ յ ո ւ ս թ ո ւ ր - ո ւ լ - ս ւ մ ե լ » , («Գոր-

ծողության ուղեցույց») աշխատությունների մեշ Քյաթիբ Չելեբին ուսումնա-

սիրում է իր ժամանակի հասարակական երևույթները և պայքարում հետա-

մնացության ու կրոնական ֆանատիզմի դեմ։ 

5. « Ջ ի ճ ա ն նյումսւ» '(«Աշխարհի հայելիին 

6. « Թ ո ւ խ ֆ ա թ - ա լ - կ ի р ш г ֆի Է ս ֆ ա ւ ^ ս ւ լ - բ ե Տ ս ւ ր » («Նվեր ծովային արշավանք-
ների մեծերին»)։ 

Այս վերշին աշխատության մեշ Քյաթիբ Չելեբին պատմում է օսմանցիների 

Այդ պաշտոնի կապակցությամբ ստացել է Հաշի Խալիֆա անունը։ 

* * И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. IV, М.-Л., 1957, 
гл. XXI. Турецкая географическая литература XV—XIX вв. стр. 603. 

*** Նույն տեղը։ 
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ծովային ն՛ավատորմի, նրա արշավների ու հաղթությունների, Օսմանյան կայսրու-
թյան ափերը ողողող շրերում տեղի ունեցած դեպքերի, ծովային կռիվներում Հե-
րոսներ Խայրեդդին Բարբարոսի, Փերի Ռեիսի, Սիգի Ալի Չեչեբիի և այլոք մա-
սին։ Աշխատությունն ունի առավելապես պատմական և աշխարհագրական բնույթ» 
Այս աշխատությունը արագ ժողովրդականություն է շահել թե' Ստամբուլում և 
թե' Եվրոպայում։ 1141 (1728) թվականին գիրքը քարտեգներով և պատկերազարդ 
տպագրվո ւմ է Իբրահիմ Մյոլթեֆերիկ այի տպարանում։ 

Ըստ ժամանակակից թուրք պատմաբան Ի. Հ. Գանիշմենդի, Քյաթիբ Չելե-
րին «թուրքական. գիտության առաշ բաց է արել արևմտյան կուլտուրայի դոսւը..« 
Այս մեծ մարդը արևմտյան կուլտուրայից իր ստացածից շատ ավելին է վերա-
դարձրել» ։ 

Թուրք պատմաբանները նշում են, որ Քյաթիբ Չ ե լերին կարևոր դեր է կա-
տարել Արևմուտքի՛ գիտությունները Արևելք փոխադրելու գործում։ Սակայն, չնա-
յած այդ մեծ ծառայությանը, Քյաթիբ Չեչերին իր <rհասարակ ծագմանյ> պատճա-
ռով չի արժանացել բարձր աստիճանների ու կոչումների, կյանքի մեծ մասը զբաղ-
վել է ինքնուրույն գրական-գի տա կան աշխատանքով, որը շարունակել է մինչև իր 
վաղաժամ մահը։ 

Սովետական թրքագետ Ա. Տվերիտինովան նշում է» «Ք յաթիբ-Չելեբին իր 
ժամանակի համար վերին աստիճանի բարձր և համապարփակ կրթության տեր մի 
անձնավորություն էր։ Նրա թողած աշխատությունները՝ պատմություն, աշխար-
հագրություն, տիեզերագիտություն, աստվածաբանություն, բիբլիոգրաֆիա և այլն, 
մեծ նշանակություն ունեն թե Օսմանյան պետության պատմությունը և թե XVII 
դարի Թուրքիայի գիտական մտքի զարգացումը ուսումնասիրելու համարя* ։ 

Քյաթիբ Չելեբիի աշխատությունները թեև ուշ, բայց տպագրվել են։ Նրա 
«Քեշֆ-ուլ զյունունըа տպագրվել է Եգիպտոսում, 1833 թվականին թարգմանվել է 
լատիներեն և ծանոթագրություններով, վեց հատորով, տպագրվել է էայպցիգում։ 

Ք Յ Ա Թ ի Ր ԶԵԼԵՑԻ — « £ Ի Հ Ա Ն ՆՑՈԻՄԱ» 

«Ջ իհ ան նյումա»-ն XVII դարում թուրքերեն լեզվով գրված ա ռաշին աշխար-
հագրական գիրքն է։ 

«Ջիհ՚ան նյում шх> գրքի առա շար ան ում Չ ե լերին, նշելով աշխարհագրական 
գիտության բացառիկ կարևորությունը, ցույց է տալիս դրա անտեսումը իսլամա-
կան երկրներում և ավելացնում Հ. <rԼատիներեն լեզվով գրված աշխարհագրու-
թյուններից թարգմանեցի վերշին համառոտ ատլասը և նրան ավելացնելով իսլա-
մական գրքերից իմ քաղած նյութերըt կազմեցի սույն գիրքը՛• « Բ<ոլոր նյու՛թերը 
բաժանել եմ երկու մասիսակայն բուն նյութին անցնելուց առաշ մի առաշարան 
կազմեցի և գիրքն անվանեցի «՛Ջ իհ ան նյումա»։ 

1058 (1648) թվականին սուլթան Մուհամմեդ IV իշխանության օրոք, Չ ե լե-
րին իր գիրքը ներկայացրել է «Խագինեի Ամիրեին» (Արքունական գանձարան)t 

«Ջիհան նյումա»-ն տպագրվել է հեղինակի մահից մոտ 80 տարի հետո, 1145 

* Ismail Hami Danismend, lzahli Osmanli Tarihi Kronolojisi , Istan-
bul, 1950, III c. s. 423. 

* * А. Т в е р и т и н о в а , Восстание Кара Языджи-Дели Хасана в Турции, 
М., 1945. 
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(1732) թվականին Ատամթուլում, թուրքական աոաջին տպարանի հիմնադիր Իբ-

րահիմ Մյութեֆերիկայթ նախաձեռնությամբ։ 

Քյաթիր Չ ելերին, ինչպես պարզվում է ԳՐՔԻ առա շարանից և հրատարակչի 

ծանոթագրություններից, չի կարողացել իր աշխատությունն ավարտել նախատես-

ված՛ ժամկետում։ Հրատարակիչը, չկարողանալով գտնել «Ջիհան նյումաօ֊ի բնա-

գիրր, ստիպված՛ է եղել օգտվել «Ջիհան նյումա»-ի արտագրված օրինակներից, 

որոնց մեջ եղած՛ բազմաթիվ սխալներն ու պակասությունները ուղղել և լրացրել է 

նկատի ունենալով նաև աշխարհագրության բնագավԽռում եղած նոր հայտնա-

գործություններն ու գրքերը* 

«Ջիհան նյումա»-ի վերջում հրատարակիչը տվել է հետևյալ ծանոթությունը, 

((Բարձրյալն Աստծո ողորմությամբ սույն գիրքր ավարտեցինք։ Ինչպես ծրագրել 

և խոստացել էինք գրքի սկզբում, նկարագրեցինք Ասիայի աշխարհամասի երկըր-

ների և իշխանությունների վիճակը,,.։ Երբ փագիշահական բարձր շնորհներն ու 

բարձրագույն հրամանը շնորհվի սույն գրքին, իբրև երկրորդ հատոր հրատարա-

կելու ենք մանրամասնորեն Ստամբուլի, Արևմտյան երկրների, այսինքն երեք աշ-

խարհամասերի՝ Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի ազգաբնակչության և իշխա-

նությունների վիճակը, որով տված կլինենք երկրի բոլոր մասերի լրիվ պա սէ կերը»։ 

Ըստ երևույթին այս ծրագիրը չի իրագործվել։ 

Մի քանի խոսք «Ջիհան նյումա»-ի բովանդակության մասին։ «Ջիհան նյու-

ման» յուրատեսակ աշխարհագրություն Է։ ւ՚րքի մոտ 700 Էջից 1150 \Էջը հատկաց-

ված է աշխարհագրության ընդհանուր հարցերի լուսաբանմանը։ Հեղինակը նշում 

է, ՛որ իբրև աղբյուր ձեռքի տակ է ունեցել իսլամական, ինչպես նաև լատիներեն 

ու եվրոպական լեզուներով գրված մի քանի աշխարհագրական գրքեր, ատլասներ 

(Օր, «Մինորը» և այլն)։ Խոսում է աշխարհագրության բովանդակությ՛ան և կա-

րևորության, երկրի գնդաձևության վերաբերյալ այդ ժամանակ գոյություն ունե-

ցած տեսակետների մասին, նշելով, որ «երկրի գ ն դ ա ձ և ո ւ թ յ ո ւ ն ը չի հ ա կ ա ս ո ւ մ շ ա -

ր ի ա թ ի ն » (ընդգծումը մերն է — Ա. Ս,)։ 

Անցնելով ֆիզիկ ական աշխարհագրության հարցերին, նա խոսում է երկրի 

շարժումների, աստիճանա ցանցի, բևեռների, մասշտաբի, ծովի և ցամաքի բա-

ժանման, օվկիանոսների, ծովերի և նեղուցների, գետերի ու լճերի մասին։ Հիշում 

է Կոլումբոսի և Մագելլանի ճանապարհորդությունները, անդրադառն՛ում ւէ Հյու-

սիսային և Հարավային բևեռային կղզիներին։ 

Պ՚Րքի .երկրորդ գլխում խոսում է երկրի ազգաբնակչության մասին՝ ըստ 
կրոնների։ 

Հետաքրքիր և տեղին է Քյաթիբ Չելեբիի հետևյալ դիտողությունր, «Ատլա-

սում և աշխարհագրական մյուս գրքերում, հեղինակները ընդհանրապես եվրոպա-

ցիներ լինելով, իրենց ուսումնասիրությունները սկսել են Եվրոպայիցք որր նկա-

րագրել են ամենայն մանրամասնությամբ, իսկ Ասիայի և Աֆրիկայի մասին խո-

սում են համառոտակի, և այն էլ իրենց գրքերի վերջում,,, Ամերիկայի մսԽին 

խոսում են մի քանի էջում... Այս գրքում մենք այլ ուղղության հետևեցինք։ Սկսե-

լով Արևելյան Ասիայից, անցանք Աֆրիկային, Եվրոպային և Ամերիկային... 

Ասիական երկրների մասին շատ նյութեր հավաքեցինք Արևելյան գրքերից»։ 

•Քյաթիբ Չելեբիի «ԱշխարհագրությանX) բովանդակության մասին գաղափար 

տալու համար հիշենք թեկուզ ճապոնական կղզիների աշխարհագրության ծրա-

գիրը։ Քյաթիր Չելեբին տալիս է ճապոնական կղզիների ֆիզիկական աշխարհա-

գրությունը, սահմանները, քաղաքները, այնտեղ տիրող քաղաքական կարգը, գի-
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տ ութ յան և կրթության վիճակը, ժողովրդի սովորությունները և ճապոնական կըղ-

զիների հայտնադործման պատմությունը։ 

ճապոնական կղզիներից հետո Չեչերին նկարագրում է Ինդոնեզիական կըղ-

զիները, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ֆարսի երկրները, Իրաքի Աջեմը, Անդրգետ-

յան երկրները, Թռւրքեստանը, Հարավ Արևելյան Եվրոպան, Ադրրեջանը, Արրանը, 

Մուզան ը, Շիրվանը, Երևանի երկիրը, Աղրի լեռը, Գենջեն, Նախիջևանը, Ւիֆլի-

սը, Դերրենդը, Կուր գետը։ Այնուհետև անցնում է սևծովյան երկրներին։ Նկարա-

գրում է Վրաստանը, Կարսր, Կաղզվանը, Ո ւչ Քիլիսեն, Ախալցխայի էյալեթը, 

Հայաստանը (Արմենիա), Վանի էյալեթը, Սիփան լեռը, Բիթլիսը, Մուշը, քրդական 

աշիրեթները, Երգն կան, Տ րապիգոնի էյալեթը, հետո անցնում է Քուրդիս տանին և 

Միջագետքին։ 

Ակադեմիկոս Ի. Յու. Կրաչկովսկին չի ընդունում մի քանի թրքագետների 

այն կարծիքը, որ իբր Քյաթիբ Չելեբին «Ջիհան նյումանյ» նախապես գրել է արա-

բերեն լեզվով, ֊որը հետագայում թարգմանվել է թուրքերենի։ 

«Ջիհան նյումաօ-ի առաջին խմբագրությունը, ինչպես նշում է ինքը՝ հեղի-

նակը, մնացել է անավարտէ 1064 թվականին նա իր համար գտել Է շատ արժա-

նավոր մի աշխատակից, մ ահմեդԽկանո ւթյո ւն ընդունած ֆրանսիացի մենակյաց 

Մուհամմեդ Էֆենդի Իխլասին, որի օժանդակությամբ Քյաթիբ Չելեբին արևմտյան 

հեղինակների աշխատություններից կազմել Է մի քանի քարտեզ։ Այդ քարտեզները 

օգտագործվել են ՀէՋիհան նյումատ-ի երկրորդ խմբագրության մեջ։ Իխլասիի 

օժանդակությամբ թարգմանել Է նաև Մ երկա՛տոր ի հայտնի 4^է13Տ №\1\0ք*>-ըէ Ատ-

լասի թարգմանությունը չվերջացրած, Քյաթիբ Չելեբին սկսում Է խմբագրել «Ջի-

հան նյումա»~ի 2-րդ մասը։ Սակայն պարզվում Է, որ Ատլասի խմբագրության 

աշխատանքը մնացել Է անկատար։ Հետագայում այդ աշխատանքը շարունակել Է 

Աբու Բեքիր Բին-թախրամը։ 

Կրաչկովսկոլ և վերոհիշյալ մյուս թրքագետների կարծիքով, երկրորդ խըմ-

բագրության ժամանակ «Ջիհան նյումա»-ի մեջ ընդգրկվել են արևմտյան աշխար-

հագրական գրականության նյութերը։ Այդ բանը պարզ կերպով երևում Է նրանից, 

որ երկրորդ խմբագրության մեջ չեն պահպանված արաբական աշխարհագրության 

տրադիցիոն հիմունքները՝ Պտղոմեոսի 7 կ լիմաները և Աթուլ Ֆեդայի 2 8 սովորու-

թ ա յ ի ն կ լ ի մ ա ն ե ր ը : Նոր խմբագրության մեջ հիմք ք,1անդունվել երկրի բաժանումը 

ըստ աշխարհամասերի, հաշվի են առնվել աշխարհամասերի քաղաքական միավո-

րումները (օրինակ, Թուրքիա յումճ Էյալեթները և լիվաները )։ 

«Հաջի Խալիֆան (Քյ՛աթիբ Չելեբին), ինչպես իր մյուս աշխատություննե-

րում, «Ջիհան նյումաձ-ում նույնպես չի ձգտում աստղագիտական կամ մաթե-

մատիկական բնույթի սեփական որևէ հայտնություն անելուն։ Արաբական և թուր-

քական աշխարհագրական գրականության համար նրա նշանակությունն այն է, որ 

նա Արևելյան հին աղբյուրների հետ միասին, առաջին անգամ օգտագործել է նաև 

եվրոպական գիտության հետևությունները, ըստ որում, ոչ թե պատահական կեր-

պով, այլ սիստեմատիկաբար և, պետք է ավելացնել, բավականին հաջող ընտրու-

թյամ բ»*։ 

«Ջիհան նյումատ-ն թե' Թուրքիայում և թե' Եվրոպայում մեծ հետաքրքրու-

թյան առարկա է եղել իբրև յուրահատուկ աշխատություն։ Նրա քարտեզները ար-

ժանացել են հատուկ ուշադրության։ 
«Ջիհան նյումա»-ում Հայաստանի և Անդրկովկասի մասին տրված աշխար-

* N. Խ. ՅճրՋ՚աՕՏՕւաճ, նշվ. աշխ., էջ 617։ 
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հա գրական տեղեկությունները, իբրև պատմական աշխարհագրական նյութեր, ան-
տարակույս, կարևոր են և արժեքավոր։ Այդ նյութերը որոշ չափով պատկերացում 
են տալիս նաև հայ և հարևան ժողովուրդների XVII դարի սոցիալ-տնտեսական 
վիճակի մա սինէ 

Սույն գրքում Քյաթիբ Չ ելեբիից քաղել և թարգմանել ենք բոլոր այն նյու-
թերն ու տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են Հայաստանին, հայերին և 
Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդն երին* է 

Ինչպես վերևում նշվեց, -Քյաթիբ Չելերին իր ուսումնասիրությունը տալիս Է 
որոշ ծ՛րագրով• հեղինակի նյութերը թարգմանելիս նպատակահարմար համ արե-
ցինք պահպանել այդ ծրագիրը և թարգմանված նյութերը դասավորել հետևյալ 
կերպ. 

1. Արրանի (Առան), Մուզանի և Շ ի բվան ի երկրները 

2. Վրաստանի երկիրը 

3. Կարսի Էյալեթը 

4. Արմենիայի երկիրը (Հայսատանյ 

ա) Վանի Էյալեթը 

Բ) Հեքարին 

գ) էրզրոլմԻ էյաւեԲս 
5 . Տրապիղոնի էյալեթը 

6. Գիարբեքիրի էյալեթը 

7. Մարաշի և Ադանայի էյալեթները 

8. Սվաղի էյալեթը 

Այս բաժանումով տրված են Արևմտյան Հայաստանի, մասամբ նաև Արևել-

յան Հայաստանի և այլ հայաբնակ շրջանների աշխարհագրական բաժանումները* ։ 

Քյաթիբ Չ ելեր ի ի աշխարհագրությունը, կարծում ենք, ավելի հետաքրքիր և 

արժեքավոր է դաոնում այն պատճառով, որ նրանում աշխարհագրական նյութերի 

հետ տրվում են նաև պատմական որոշ տեղեկություններ և դեպքեր։ Այս տեսա-

կետից Քյաթիբ Չելեբիի «Ջիհան նյումա»-ն որոշ նմանություններ ունի XVII դարի 

հայտնի թուրք ճանապարհորդ է վլի յա Չելեբիի «Ուղե գրության}* հետ։ Երկու հե-

ղինակները կարծես լրացնում են միմյանց։ էվլիյա Չելեբին և Քյաթիբ Չելեբին 

թեև ժամանակակիցներ են, Հայց նրանց աշխատությունները, հավանաբար, իրար 

հայտնի չեն եղել։ Քյաթիբ Չելեբին իր «Ջիհան նյումա»-ն գրել է մի տասնամյա-

կով առաջ։ «էվլիյա Չելեբիի ուղեգրության»*** մեշ հեղինակը ոչինչ չի ասում 

Քյաթիբ Չելեբիի և նրա աշխատությունների մասին։ 

* Հասկանալի է, որ Քյաթիբ Չելեբին իր «Աշխարհագրությանն համար 
նյութերը քաղելով գլխավորապես իսլամական աղբյուրներից, չէր կարող տալ իր 
ուսումնասիրված երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի, աշխարհագրական 
լրիվ պատկերը, մանավանդ, եթե նկատի ունենանք նրա խիստ ընդարձակ պլանը։ 

** Քյաթիբ Չելեբիի «Ջի հան նյումատ֊ն հայերենի է թարգմանվել նույն դա-
րում, բայց դժբախտաբար մինչև օրս այն՝ չի տպագրվեր Թարգմանությունը կա-
տարել է Երեմ իա Չևլեբի Քյոմուրշյանը։ 

*** «էվլիյա Չելեբիի ուղեգրության» տասը հատորներից քաղել, թարգմանել և 
կազմել ենք առանձին գիրք «XVII դարի թուրք ուղեգիր էվլիյա Չելեբին Հայաս-
տանի, հայերի և Անդրկովկաս յան մյուս ժողովուրդների մասին», որը պաարաստ 
է տպագրության։ 
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ԱՐԱՆԻ, ՄՈԻԿԱՆԻ (ՄՈՒՂԱՆ) Եվ ՇԻՐվԱՆԻ ԵՐԿՐՆԷՐԸ 

(Գլուխ 39) 

39֊րդ գլուխը Ադրբե շանին հարևան հյուսիսային երկրներին 
է վերաբերում։ Սահմաններն են, արևելքում՝ Ադրբեշանը, Գիլանը 
և Դիլեմը, հարավումճ ներկայումս Վան կոչվող Հայաստանը և 
Քուրդիստանը, արևմուտքում՝ էրզրումի էյալեթը և Վրաստանի լեռ֊ 
ները, հյուսիսում՝ Խազերի ծովը, որը Շիրվանի ծովն է, Դաղս տան ի 
վիլայեթը։ Վերոհիշյալ սահմանները ընդգրկում են այդ երեք եր-
կըրները, որոնք իրար հետ կապված լինելով, տվել ենք միևնույն 
գլխում։ Այդ երկրներն են՝ Րեվան կոչված Արանը, Մուզանը և Շիր-
վանը (Արանի <ք/ո> տառը թեշդիդով^)։ Տարեցույցում ասված է 
Յաֆեթի որդի Արրան, որի մասին պատմում է Թեոհվեն*. էհսեն-
1'լթիկասիում Վլիֆ֊լամ» տառերով էլրան (էլզան) է գրված*։ 
Մյուշերրետը ցույց է տալիս, որ Րեվան է գործածվել։ Իրականում 
սա վիլայեթի անունն էր, որի մայրաքաղաքն էր Գենշեն։ Համ դուլ֊ 
լահը5 ասում է, թե հետագայում այդ անունով կոչվեց Րեվանի (Ե-
րևանի) հայտնի բերդը։ 

Արանը Արաս (Արաքս) և Սուր գետերի միջև գտնվող վիլայե-
թի անունն է։ Հիշենք այդ վիլայեթի քաղաքները. Երևանը (Րեվան) 
երկարության 87 աստիճանի և լայնության 39 աստիճանի միշև ըն՛-
կած Չուկուր֊Սաադ անունը կրող երկրի կենտրոնական քա-
ղաքն է։ Պարսպի կողքի Զանգի գետը հոսում է արևմուտքից։ Զան-
գի ին գետահայաց հարթավայրի հողաշեն բերդն ունի երկու դուռ 
հարավային և հյուսիսային։ Հարավային դուռը կոչվում է Ղեր վա-
զեի Թաբրիզ, իսկ հյուսիսայինը՝ Րաբը-Շիրվս/ն։ Շրջակայքում 
կան հացահատիկի դաշտեր, պտղատու այգիներ և պարտեզներ։ 
Հացահատիկի և մրգեղենի վայր է։ Հիշյալ բերդի մեջ կա շուկա, 
մի ջամի և գետահայաց մի պալատ։ 

Անցյալում, 991 (1583) թվականին Ֆերհատ փաշան [այս 
բերդը] գրավելով, այնտեղ կարգել էր զինվորներ։ 1014 (1605) 
թվականին Շահ Աբբաս ը, 7 ամիս [բերդը] պաշարելով, գրավեց այն։ 
Տասը տարի հետո Մուհամմեդ փաշան բերդը պաշարեց, սակայն 
չկարողացավ գրավել։ 1045 (1635) թվականին Սուլթան Մուրադ 
խանը 7 օրում գրավեց այն։ Երբ [սուլթանը] վերադարձավ, Շահ 

* Բնագրում տպ՛ագրական սխալով էլգան է գրված։ 
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Սհֆին [բերդը] նորից ետ գրավեց։ Ներկայումս կարմրագլուխների 
(կըզըլբա2ի)6 ձեռքում բերքառատ մի վիլայեթ է։ էրղի (Աղբի) էե~ 
ռըճ Երևանից հարավ-արևմուտք, մեկ մերհելե հեռավորության 
վրա, հսկա մի լեռ է և երևում է մի քանի մերհելե հեռավո րությու-
նից։ կեսից վեր մշտապես ձյունո վ ծածկված այդ կլորաձև լեռը 
ունի մի քանի մենզիլ շրջապատ։ Սրանից դեպի արևելք և հյուսիս 
գտնվող Արաս գետր հոսում է դեպի արևելք և հյուսիս։ Ալաշկերտի 
դաշտը ընկած է գետի և լեռան միջև։ Մեկ կողմում էլ Չալդրանի 
դաշտն է. այդ պատճառով էլ [լեռան] հյուսիսային կողմը Չրլդըրի 
էյալեթ է կոչվում։ 

Գենջեն՝ Երևանից չորս մերհելե դեպի արևելք րնկած հարթա֊ 
վայրում մի քաղաք է այգիներով և՚ պարտեզներով։ Ունի շատ 
առատ թուզ և պտուղներ։ Քաղաքը կառուցել է Ռումի Ւսք են դերը, 
իսկ Կուբադ Բին-Ֆիրուզը այն նորոգել \է։ Անցյալում եղել ,է շատ-
մեծ և բարեշէն քաղաք։ Դե ռևս կան մեծ շենքերի մնացորդներ։ 
Շատ ընտիր են նուռը, խաղողը և կաղինը։ Ջուրը Բերբեր անունով 
հայտնի մի գետից է։ Թերգսւն Դենջեից երկու մերհելե հյուսիս-ա-
րևմուտք ընկած իսլամ ական քաղաք է, ոիը կառուցվել է հիջրեթի 
39 թվականին։ Բ՛արձրադիր մի վայրում ունի Թերք անունով մի 
յայլա, որը շատ լավ, հաճելի և ջրառատ վայր է։ Ամառվա օրերին 
այնտեղ են քոչում։ Կուր գետր թափվող երկու գետակները շրջա-
պատում ե.ն այս վայրը։ Այս մասին հիշում է Ւբնի Սայիդը^։ Ոմանք 
ասում են, որ նշանավոր ((հազվագյուտ ջուրը)) սա է, բայց դա՛ 
ճիշտ չէ։ Բերդայի շրջակայքում կան շատ գեղեցիկ և հարուստ 
կաղնու ծառեր, որոնց տված կաղիններր ավելի լավ են, քան Սա֊ 
մարղանդի կաղինները։ Այստեղ կա նաև շատ լավ շագանակ և մի 
տեսակ թուզ, որ երբեք չի հսձնդիպել այլ վայրերում։ Շատ առատ 
է մետաքսի բերքը9 որովհետև թթենիները շատ են-։ Մետաքսը ու-
ղարկվում է շրջակա վայրերը։ Ջորիները այլ երկրների ջորիներից 
գերազանց են և հարդի։ Այս քաղաքից է նաև ճշմարիտ հավատաց֊ 
յալներից էբու Սայիդ Բերդայինը։ 

Նախիջևան (արաբական ձևով Նտկշի Ջիհան, կոչվում է նաև 
Նակջևան), երկարության 88 աստիճանի, լայնության 38,5 աստի-
ճանի վրա գտնվող քաղաք է։ Շենքերի մեծ մասը կառուցված են 
կղմինդրից։ Մշակվող կուլտուրաներն ենճ հացահատիկը, բամբա-
կը, խաղողը և այլ պտուղներ։ Ժողովուրդը սպիտակամորթ է և, 
Համդուլլահի վկայությամբ, էլիջեկի բերդը, Կարանի անցքը և 
այլն ենթակա են քաղաքին։ Դիվանային իրավունքը8 115 հազար-
դին ար է և, բացի այդ, մեկ թյում են է։ 
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Րիլկանր անցյալում Կուբադի կողմից կառուցված հնագույն 
քաղաք էր։՛ Ներկայումս նման է գյուղի• շենքերը կղմինդրից են։ 
Եղանակը տաք է։ Ցանում են հացահատիկ, բրինձ և բամբակ։ 
Էմին-Ահմեդը9 ասում է, որ այստեղից մինչև Վերսանը վեց փար-
սախ է. ունեցել է խիստ ամրակուռ բերդ։ Հելաքու խանը գրավե-
լով բերդը, ժողովրդին կոտորել է և բերդն էլ ավերել։ Ւլխանի զին-
վորները մի ժամանակ պաշարել են, սակայն չեն կարողացել գրա-
վել այն, որովհետև մենջեն իքով® գնդակոծելու համար քարեր չկա-
յին։ Հոջա Նա սիր Թ ո ւս ի ցուցումով փա յտից թնդանոթներ շինե-
ցին, կապարով լցրին, քարի փոխարեն մենջենիքով արձակեցին և, 
այդ կերպով գրավելով քաղաքը, հաղթանակի հասան։ Հետո, էմիր 
Թիմուրր, Ռումի երկրից վերադառնալով, ցանկացավ վերաշինել 
այդ բերդը։ Այո գործին ձեռնամուխ եղավ Միրզա Շահրուխը։ Այս-
տեղ աշխատեցին բերել Բելասի գետը, և չնայած առաջացան որոշ 
դժվարություններ, այնուամենայնիվ, հաջողության հասան։ Դետն 
այժմ հոսում է։ 

Մ ո ս լ ա ն ո , որը հայտնի է նաև Մուկան անունով, ընդգրկում է 

Ղարաբաղի երկիրը։ Տարեցույցում Մուկան-Բին Յաֆեթ անունը 

կրող վիլայեթի անունն էճ Շիրվանի ծովի հարավային եզերքում. 

շրջապատված է Արմենով (Արմենիա), Շիրվանով, Ադրբեջանով և 

Խազերի ծովով։ Աթաբեկանի ժամանակ երեք հարյուր թումանից 

ավելի եկամուտ էր տալիս, հետո իջավ երեսուն թումանի և երեք 

դինարի։ Զորի եզերքի քարից մինչև Արաս գետի ափն ընկած տա-

րածության վրա, մինչև աչքով տեսանելի Սիլան լեռը, խոտը թու-

նավոր է և կենդսձեիների համար մահացու, մասնավորապես գար-

նանը, երբ սոված կենդանիները ուտում են այդ խոտը։ Սակայն 

Սիլան լեռ ան որոշ վայրերում այդպիսի վտանգ չկա, ինչպես այդ 

մասին գրում էր Համդուլլահը։ Որոշ գիտակների գրածի համա-

ձայն, Շամուխի, Նեվշեհիրի, Մահմուդաբատի միջև մեկական մեր֊ 

հելե է։ Նեվշեհիրը նույնպես մի գյուղաքաղաք է, որի միջով հո-

սում է Խալ ջուրը (գետը)։ Րսւգրվանը Անցյալում Մուզանի քա-

ղաքներից է եղել, ներկայումս գյուղ է։ Եղանակը տաք է, չուրը 

սկիզբ է առնում նրան սահմանակից լեռ ներից։ Բերքը միայն հա-

ցահատիկն է։ հերզենդը միջին մեծության մի գյուղաքաղաք է ե-

ղել։ Եղանակը այստեղ տաք է։ Ունի ջրառատ աղբյուրներ։ Հողը 

բարեբեր է և բերքառատ... Մահմոսգաբադը մի գյուղաքաղաք £ 

Ղարաբաղի գավառի Քյսվբարի դաշտում։ Կոչվում Է նաև Շ ել։ Կուր 
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և հալ գետերի ծովը թափվելու վայրում գոյացած ծոցում և ծով-
եզերքում առատ ձուկ են որսում...։ 

՛Ղարարաւլը Մուզանի գավառներից էճ Շիրվանի արևելքում. 
բաղկացած է մի քանի գյուղաքաղաքներից և շրջաններից։ Դրանցից 
են Բեթլանը և Վալկասիյեն։է Հեմշեհրեն, որը գտնվում Է ծովեզեր-
քից երկու փարսախ հեռավորության վրա, անցյալում քաղաք Է 
եղեի*.։ 

Համգուլլահի վկայությամբ, Կուր գետի եզերքից մինչև Րար-
է լ -էրվաբը 1 2 , այսինքն՝ մինչև Դեմիր Կափուի դերբենդը, մի վիլա-
յեթի անունն Է... Հին ժամանակներում Շ|ւո|անըլ քաղաքի անունն 
Էր։ Ներկայումս մի քանի քաղաքներ ունեցող վիլայեթի անունն Էք 
Այգ քաղաքներից են Բաքուն, Շամաիփն, է ա ը , Ր ա ր - է լ - է բ վ ա ր ը և 
այլն։ 

Շիրվանի մայրաքաղաքն Է Շասախրն, որը գտնվում Է ծովից 
մեկ օրագնաց գեպի արևմուտք։ Այս քաղաքը եղել Է շատ բարեշեն, 
այնպես որ տարեկան վաճառելիս Է եղել 20 հազար բեռ մե-
տաքս...։ (Էջ 389—394) 

Թիֆլյւսբ երկարության 83 աստիճանի, լայնության 43 աս-
տիճանի վրա բերդաքաղաք Է, գտնվում Է Դյուրջիստանի լեռների 
արևելքում, Կուր գետի վրա։ Քաղաքի մի կողմը լեռ Է, իսկ մյուս 
կողմըճ գետ։ Հացահատիկը առատ Է, սակայն պտուղները քիչ են։ 
Այս քաղաքն ունի երկու բերդ և երեք դուռ, որոնք գտնվում են իրար 
դեմ։ Կուր գետը հոսում Է քաղաքի մեջտեղից։ Բ՚իֆլիսը սեղմված 
Է պարիսպների երկու հսկա սեպաձև ժայռերի միջևճ երկար ու 
նեղ տարածությամբ։ Դետի հունը մոտավորապես 10 արշին Է։ Հին 
գրքերում այս քաղաքի մասին նշված Է իբրև Վրաստանի գյուղա-
քաղաք (կասաբա)։ Հնում, մուսուլմանների կողմից որոյ ժամա-
նակ գրավված լինելուց հետո, վրացիները այն ետ են գրավել, սա-
կայն հետագայում նորից Է նվաճվել։ Ներկայումս ենթակա Է Շիր֊ 
վանին։ Այս քաղաքից դուրս, դեպի արևելք, կան բազմաթիվ տաք 
աղբյուրներ (իլիջաներ), որոնք շատ հաճելի և չափավոր ջերմաս-
տիճան ունեցող հոսող ջրեր են։ Սրանց մի քանիսի ակունքների 
վրա քարուկիրով կառուցված են փոքրիկ կամարակապ լողարան-
նե ր։ Դրանք հին շինություններ են։ Ջրերից ծծմբի հոտ չի զգացվում 
և լոգանքը շատ օգտակար Է։ Էմին Ահմեդը «Բնության հրաշալիք֊ 
ներտ-ում պատմում է, որ եթե այդ աղբյուրներից որևէ մեկի մեջ 
10 հատ ձու դնենք, իննը հատը կեփվի և մեկը կկորչի։ 

(էջ 394) 
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Բար է լ -էրփորը (Բաբ էլ-Հադիդ™ էլ է կոչվում) Դեմիր Կափու 
և %րրեսդ կոչված բերդն էէ որ գտնվում է երկարության 81,5 աս-
տիճանի և լայնության 42,5 աստիճանի վ_րա, Խազերի ծովի արև-
մրտյան կողմում։ Ալբրեզ (էլբրուս) կոչված Վրաստանի լեռների 
և ծովի միջև ճանապարհը փակելու նպատակով կառուցված է ամ-
րակ՛ուռ մի բերդ, որը հայտնի նավահս/եգիստ է։ Ղերբենդը Խա-
զերի ծովի, Սերիրի և Գերգունի, Թեր բիս տան ի, Կերչի ու Կըյթաքի 
նավահանգիստն է։ Ծովեզերքն ընդհանրապես ավերված է և Գեր-
բեն դը մի գյուղաքաղաքի տեսք է ստացել։ Վերոհիշյալ վայրերը 
վուշի (քաթան) բեզը և քրքումը (զաֆրան) այստեղից են ստա-
նում։ Ծովեզերքում տարածված են քրքումի դաշտերը։ Հիշյալ բեր-
դը գտնվում է Կուր գետը ծովը թափվելու վայրից 21 փարսախ 
դեպի հյուսիս։ Արևելքում ծովն է, իսկ արևմուտքում՝ հսկա լեռ-
ներ են, որոնց միջև ընկած է 2—3 մղոն տարածություն գրավող 
հարթ դաշտ։ Հյուսիսում ապրող խազերը և թերեք ցեղերը, անցնե-
լով այդ տեղից, կողոպտում էին դեպի հարավ ^նկած Շիրվանի, 
Ադրբեջան ի և Արանի երկրները։ Այդ պատճառով էլ ֆարսի մելիք-
ները դրանց հետ մշտապես կովի և պատերազմ ի մեջ էին։ Այդ 
դրությունը շարունակվեց մինչև Նեվշիրվանի ժամանակաշրջանը։ 
Նեվշիրվանը^ Հիշյալ վայրերում կառուցեց պարիսպ/ներ, այդ ցե-
ղերի հետ հաշտություն կնքեց և ծովի եզերքից մինչև վերևի լեռ-
ները պարիսպներ շինեց, որոնք, յուրաքանչյուր երեք մղոնի վրա, 
ունեին երկաթյա դուռ։ Այդ պարիսպների մեջ պահապաններ բնա-
կեցրեց և այդպիսով այդ ցեղերի ճանապարհը փակեց։ Ոմանք ա-
սում են, թե այդ պարիսպր առաջին ան գամ կառուցել է Իսֆենդյա-
րը, որից հետո Ն ե վշի ր վանը ,ն որո գել է տվելԱյս պարսպի եր-
կարությունը 10500 արշին է, իսկ լայնությունը՝ 550 արշին։ Ունի 
70 աշտարակ։ Բարձրությունը հասնում է Կոստանդինեի պարսպի 
ցամաքի կողմի բարձրությանը։ Պատերը ներս ի կողմից և դրսից 
ամբողջապես կառուցված են տաշած քարե րից։ Պատերի մեջ կան 
քարեր, որոնք ունեն չորսական արշին երկարություն և լայնություն։ 
Արևելքում ծովն է, հարավում՝ ընդարձակ դաշտը, արևմուտքում՝ 
վերոհիշյալ [էլբրուս] լեռներն են, որոնց վրա բուսնում են բազմա-
տեսակ ծաղիկներ։ 

(էջ 394—395) 

էւ՝սո (Արս, Արեշ), Շամախիից երեք օրագնաց դեպի հյու-
սիս-արևմուտք, գետեզերքին, Նեվշիրվանի կառուցած մի գյուղա-
քաղաք է։ Եղանակն այստեղ շատ տաք է։ Շինությունները սակավ 
են։ Շիրվս&ի մելիքների բնակավայրերը հանդիսացող Գյուլիստսւն 
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բերդը այս նահիյեում սեպաձև, բարձր և ամրակուռ մի բերդ էէ 
! > Կուր գետր ծովր թափվելու տեղից մեկ օրագնաց դե-

պի արևելք, ծովեզրյա մի քաղաք Է։ Նեվշեհիրը գյուղաքաղաք Է 
Կուր գետի եզերքին՝ Շամա/սիից մեկ օրագնաց դեպի հարավ։ Լ ե ն ֊ 
քերքանբ (Հենքորանը) մի գյուղաքաղաք Էճ Կըղըլ Աղաչից երկու 
օրագնաց դեպի արևելք, ծովեզերքում, էր դեֆ ի լի կողմ ի ց հոսող Բե-
րարզու անունով ՛գետակի ծովը թափվելու վայրում։ 

Բաքուն, որ երկարության 84,5 աստիճանի և լայնության 40,5 
աստիճանի վյւա ,է, Դերբենդի մոտ, Շամախիից հ յո լա ի ս - ա ր(ևե լք Ւ 

ծովեզերքէն, Շիրվանի նշանավոր քաղաքներից է։ Եղանակն այս-
տեղ տաք է։ Շրջակայքը, մինչև 10 փարսախ տարածությամբ լինե-
լով քարքարոտ վայր, բուսականությունից բոլորովին զուրկ է։ Սա-
կայն, եթե 10 մատնաչափ խո րությամբ փորվի, հողը երևան կգա է 
Այդ քարերի մի մասը վառում են փայտի փոխարեն։ Այս քաղաքի 
նահիյեի հարակից մասերից մեկն >Է Ամելյանը, որտեղ 
մոտ 500 հորեր կան, որոնցից սպիտակ և սև նավթի յուղ է ստաց-
վում։ Այս կողմերում, եթե հողր մի քիչ փորվ_ի և այդ փոսի մեջ՛ 
դրվի կաթսա ու պուտուկ (չեոմլեք), երկրի ներս ի տաքությունից: 
կարելի է կերակուր եփել* Ն|ւ յսւզ-Աբադր ծովեզրյա գյուղաքաղաք 
է Րաքվի և Դեմ իր֊ Կա փ ուի միջև։ 

(էջ 395—396) 
ԴԵՏԵՐԸ, այս երկրի ամենամեծ երկու գետերից մեկը Կուր-

գետն է, որը սկիզբ առնելով Կալիգանի լեռներից, արևմուտքից 
հոսում է դեպի արևելք, անցնում է Լորիի և Ախսկայի (Ախալցխա) 
հարավից։ Մի քանի իրազեկների ասելով, Կուր գետի ակունքր շատ 
մոտ է Քեոլե բերդի և Կարս ի միջև գտնվող չեռներին։ Քարից մի-
եզան պատկեր են սարքել և նույնությամբ դրել հիշյալ ակունքի 
վյ՚ա։ Այդ պատկերի բերնից և քթից ջուրը խշշալով, մեծ ուժգնու֊՝-
թյամբ հոսում է Քեոլե ի դաշտը և Քեոլե ի մոտ անցնում համա-
նուն նեղուցից (կիրճ)։ Եթե չլիներ այդ նեղուցր, լեռներով շրջա-
պատված այդ դաշտը կվերածվեր լճի, կգոյանային ճահիճներ։ Հին 
ժամանակներում այդ նպատակով անցքեր են փորել և ապահովեք 
ջրի ճանապարհը այդ քարերի միջով։ Հիշյալ գետը անցնելով քարի 
մեջ փորված անցքից և ապա՝ Կա րա ֊Ար գահ անի բերդի տակից, 
հոսում է էրջուգե և Խերթվիս բերդերի առջևից։ Այդ վայրում նրան 
է միանում Ախալքալաքի գետակը, որր Խերթվիսի միացման անկ-
յան մոտից, հետո էլ Ազղուրի և Հաջրեքի բերդերի առջևից անցնե-
լով, Ր իք լիք ի մարգագետնի մոտ իր մեջ է րնդունում Ախասխայի 
գետակը։ Ազղուրի բերդի առջևից և ապա լեռնանցքից անցնելուց՝ 
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հետո, ստանում է ծովի ձև և Թիֆլիսում հոսում է երկու հսկա 
բնական ժայռերի միջով, որոնց արանքը խիստ նեղ է։ Այնուհետև 
Կու՛ր գետին Է խառնվում Զեքեմի լեոՏեերի Կանըք (նորա) գետակը 
և, թեքվելով դեպի հարավ-արևե լք, կազմում Է սահման Շիրվւսնի 
և Ադրբեջանի միջև։ Համ դուլլահ ի վկայությամբ, գետը Արանում 
բաժանվում Է երկու ճյուղի, փոքրը թափվում Է Շեմքունի լիճը, իսկ 
մեծըճ Յուրթ Բազարի մոտ Արաս գետին միանալով, թափվում Է 
Շիրվանի ծովըI Այ՛ս գետի ե րկարությունը մոտավորապես երկու 
հարյուր փարսախ Է։ Վերոհիշյալ Յուրթ Բազարը գտնվում Է Շամա-
խիից տաս փարսախ դեպի արևելք, նման Է գյուղաքաղաքի, կոչ-
վում Է նաև Ջևադ։ Սակայն որոշ իրազեկներիr բացատրության հա-
մաձայն Կուր գետը ոմեի երեք ճյուղ, որոնք ծով են թափվում ա-
ռան ձին -առանձին։ 

(Էշ 396—397)։ 
U.ruiuji (Արաքս) մեծ գետ Է։ Սկիզբ առնելով Pինգյոլի յայլա-

յից, անցնում Է Փասենի սահմանից և հոսում Չոբանի կամրջի տա֊ 
կով։ Հյուսիսում գտնվող Դեոգջա [Սևան] ծովից (լիճ) սկիզբ առնող 
Զանգի գետը, անցնելով Երևանից, միանում Է Արաս գետին։ Հիշ-
յալ բերդերի մոտ դարձյալ Արա սին են միանում Կա բա սուն և Չու-
կուր- Սա ադիցճ Արփաչայը։ Բոլոր այս գետերր Արդի (Աղրի) լեռան 
ստորոտից հոսում են դեպի արևելք Ալաշկերտից դեպի Նախիջևան 
և Ջ ո ւլֆա։ Կարջա Դաղի և Կահկահա բերդի մոտ Կենջեի և Կեֆանի 
գետակները խառնվում են Արա սին և անցնում կամրջի տակով։ 
Մահմուդ֊Աբադից Կուր գետի մի մասն Էլ Է միանում սրան և, անց-
նելով Ջեվադի կամրջի տակով, Արաս գետր Արս-Բաղ վայրում 
(որտեղ անցնում Է բարձրադիր մի մեծ ճանապարհ) միանում Է 
Կուր գետին և ծովի վերածվելով, Քեշթասեֆիի սահմանում թափ-
վում Է Խազերի ծովը։ Այս գետը շատ օգտակար Է ոռոգման հա-
մար։ Երկարությունը մոտավորապես 150 փարսախ Է... Երևանի 
արշավանքի ժամանակ, Թավրիզ գնալիս, Սու՛լթան Մուրադ խանը 
իր բանակով անցավ այս գետր։ Վարարած գետր քշեց տարավ ե ֊ 
րիտասարդ սո լաքն երից15 մեկին։ Բախտավոր փադիշահ ը ինքը սո-
լաքի ձեռքից բռնելով, նրան ազատեցի խեղդվելուց։ Այս գետը 
նշանավոր Է պատմության մեջ։ Գտնվում Է Արմ են իա երկրի արե՛ 
վելյան սահմանում••• 

(Էջ 397) 

Սա մուր դետը սկիզբ Է առնում Վրաստանի լեռ ներից, ապա 
իր մեջ ընդունելով Դաղստանի գետերը և անցնելով Դեմ իր Կա-
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փուից և Նիյազ֊Աբագ գավառից, թափվում է Խազերի ծովը։ Արա-
գահոս է և դժվարանցանելի։ Գետի հունը իր մեջ պարունակում է 
❁ճառի նման հողոտ և նետաձև քարեր։ 

Կոյսու գետը սկիզբ առնելով Կափուից չորս օրագնաց դեպի 
հյուսիս արևելք՝ Շամ խալի լեռներից, թափվում է Խազերի ծովը։ 
Այս գետն էլ դժվարանցանելի է և արագահոս, սակայն մի քսձնի 
տեղերից կարելի է անցնելէ 1)ուլակ զ ե տ բ սկիզբ Է առնում Դաղըս-
տանի արևմուտքից և թափվում Է Խազերի ծովը••• 

(Էշ 397—398) 
ԼԵՌՆԵՐԸ* այս երկրի լեռներից նշանավորը Ալրրեգ (Էլբրուս) 

լեռն է, որը գտնվում Է Դեմիր Կափուի արևմուտքում։ Սրան միա-
նում են բազմաթիվ լեռներէ որոնք ձգվում են Քուրդիս տանից դե-
պի Հիշազ։ Ասում են երկարությունը հազար փարսախից ավելի Է։ 
Այս պատճառով մի քանի դատարկախոսներ այդ լեռը համարում 
են Կաֆ լեռը^71 լեռան արևմտյան մասը միացած 
Է Վրաստանինէ Այդ լեռները կոչվում են Ալգեզի (Ալագազ)։ Էրզ~ 
րոօմն անցնելուց հետո Կալիկար, իսկ Անթաքիա և Մասիսեին 
հասնելիս՝ Լեքամի լեռները, որոնք բաժանում են Շամի և 
Ռումի սահմանները է Հում սի և Դամասկոսի մոտ այդ լեռները կոչ-
վում են Ջեբել Լի բան։ Մեքքեի և Մեդինեի միջէւ Ջեբել Արջ են կոչ-
վում է (Այս լեռների մասին իրենց տեղերում խոսված Է)։ 

Ալրրեզի (Էլբրուս) լեռան արևելյան մասը, Արանին և Ադրբե-
ջանին միացած մասերըք կոչվում են Կըյթսւքի լեււնէր, իսկ Գիլանի 
սահմանի մոտ սրանք կոչվում են Դիլեւքի լեոներ և երկիրն Էլ 
Թերսիստան: Իրաքի սահմանին հասնելիս Ռեքուտե և Թերֆեք են 
կոչվում։ Այս լեռ ներում ապրում են բազմաթիվ ժողովուրդներէ ո" 
րոնցից հիշենք հիշյալ լեռան հյուսիսում բնակվող Կըյթաք անու-
նով ժողովուրդը։ Հարավային մասը, կարծես պատի նման, սղո՛-
ցով Է կտրված։ Այս լեռան լայնությունը մոտ տաս օրագնաց Է։ 
Ոմանք ասում են, թե այն կողմում, Դեմիր Կափուից բացի ուրիշ 
ճանապարհ (անցք) չկա, սակայն վերջերս հիշյալ լեռներում ցույց 
են տալիս մոտ 10 ճանապարհէ որոնք մեծ մասամբ գտնվում են 
լեռան կենտրոն ական մասում։ Այդտեղ ժամանակին Րաբի Էլլան 
անունով ամրակուռ մի բերդ է կառուցվել։ Շիրվանի, Գերբեն դի և 
այլ բնակիչներ այդ լեռները կոչում են Դեմիր Կ ափուի լեռներ։ 
Շիրվանի ծովը, որը օրացույցում նշված է որպես Խազերի ծով, 
իսկ ատլասում՝ Մարեղասպիում, համառոտակի կերպով հիշվում է 
գրքի սկզբում< 
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Վերոհիշյալ Խազերի (Կասպից) ծովը արևելքից դեպի արև-

մուտք երկարած մի մեծ լիճ է, որ ոչ մի ծովի հետ կապ չունի։ 

Մեծությամբ Սև ծովի չափ է։ Արևմտյան սահմանը, ըստ ատլասի, 

երկարության 85 աստիճանի, արևելյան սահմանըճ լայնության 105 

աստիճանի, հարավային սահմանը՝ երկարության 42,5 աստիճանի, 

հյուսիսային սահմանը լայնության 47,5 աստիճանի վրա է սանր-

վում* ամբողջ երկարությամբ 20 աստիճան է, և լայնությամբ մոտ 

5 աստիճան։ Ամեն կողմից այս ծովն են թափվում մեծ գետեր և 

քայքայում են նրան։ Այս պատճառով դիտողներն ասում են, որ 

Կասպից ծովը երկրի խորքում կապված է Սև ծովի հետ և հոսում 

է դեպի Սև ծովը։ Մինչև անգամ պատմում են, որ մի մուրացիկի 

փայտյա տաշտը ընկել է Խազերի ծովը և դուրս է եկել Սև ծովում։ 

Նման անհիմն վկայությամբ փորձում են ապացուցել այդ սխալ 

միտքը, սակայն իզուր։ Ծանոթանալով բնական գիտության հի-

մունքներին, տգիտության արդյունք հանդիսացող նման անհեթե-

թությունները հերքելու կարիքը վերանում է։ Հիշյալ ծովի արև-

մըտյան եզերքին, Դեմ իր Կափուից մինչև Շիրվանի երկիրը, Նիյազ 

Աբադը և Րաքվի բերդն է։ Մ ուզանի երկրից հարավի %արաբաղի 

սահմանում, Կուր և Ար ասի գետաբերաններում գտնվում է Բենդեր 

Մահին։ Դեպի Արևելք ընկած են* Գի լան ի երկրիցճ Փումեն, Մա-

սուլեն, Շեհրի Ղեջթը, Լենքերանն և Ռուդսերնը, ինչպես նա!ւ Ւի-

բիստանի երկրիցճ Ռիսթեմդարը, Ամելի Կադեմը, Մազանդարս/եը, 

Թահան և Սերմիտանքեն։ Հյուսիսային եզերքը անապատային է։ 

I Այնտեղ են գտնվում ^ըյըքի կոչված Սև լեռները, որտեղ 

ապրում է Խազերի ժողովուրդը։ Այս ծովը մակընթացություն և տե՝« 

ղատվություն չունի, ջուրը թանձր է և պղտոր։ Կալզեմի և Օման 

ծովերի նման վճիտ չէ։ Հատակում սպիտակ քարեր չեն երևում։ 

Չկան մարգարտի և մարջանի նման թանկագին քարեր։ Սակայն 

I այս ծովում շատ կան ծովային կենդանիներ, խոշոր ձկներ և այլ 

I տարօրինակ գազաններ։ Ծովում կան 6—7 փոքր կղզիներ, որենց 

մեծ մասում ստացվում է սև և սպիտակ նավթ։ Կղզիներից բնակե-

ԼԻ է միայն մեկը։ Մնացածներից մեկը նման է կլորաձև լեռան, 

որտեղից ջրերը դեպի ծովն են հոսում։ Մեկը անտառապատ է և 

խոտով հարուստ, սակայն օձերի շատության պատճառով դարձել է 

անբնակ։ Սև լեռ կոչված կղզին ամենից մեծն է։ Հարուստ է հո-

սող ջրերով և ճահիճներով, սակայն դարձյալ ավերակ է։ Ծովի 

• Կասպից ծովը ձդվում է հյուսիսից հարավ և ոչ թե արևելքից արևմասաք» 
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արևմտյան եզերքի մոտ կա խոտով և ջրով ծածկված մի կղզի, որի 

վրա ապրում են մի քանի տեսակ կենդանիներ***։ 

(էշ 396—399) 

Հա շորդ էշերում Քյա թիթ Չեչերին մանր ամ ասն որ են խոսում է Շիր վան ի մե-
լիքների, սուլթանների, չերքեզների, աբակաների վիլայեթի և այլնի մասինւ 

(էշ 400—406) 



ՎՐԱՍ ՏԱՆԻ ԵՐԿԻՐԸ, ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ Եվ ՄԱՍԵՐԸ, ՑԵՂԵՐԸ, 
ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ Եվ ԳՅՈ1ՀԼԵՐԸ 

Վրաստանը Շիրվանի և Սև ծովի միջև, մոտ քսան օրագնաց 
( մերհելե) տարածության վրա, լեռների մեշ ընկած մի վիլայեթ է։ 
Սահմաններն են. արևելքում՝ Դեմ իր Կափոմե և Շիրվանը, հարա-
վում 9ըլգըրի,Կարսի և էրզբումի վիլայեթները, արևմուտքում՝ Սև 
ծովը, հյուսիսում՝ Արազայի և Դաղստանի վիլայեթները։ Հիշյալ վի-
լայեթը (երկիրը) բաժանում է մի քանի երկրամասերի, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի իր իշխողը է Ժողովուրդն ամբողշությամբ 
վրացիներ են, կրոնով քրիստոնյա։ Սրանց հողերը կցվել և խառնը֊ 
վել են իսլամական քաղաքներին։ Կան տարբեր դասերէ որոնք 
Ջ ենշավաթ են կոչվում։ Այսպեսէ Աչըք Բաշ, Դա դի անի, Մ են գրել 
և այլ ցեղերը, ամենքն Էլ վրացի են համարվում։ Ունեն իրենց 
ւսռսէնձին երկրները և իշխանները։ Մ են գրելները ապրում են Սև ծո-
վի եզերքին։ Սակայն իսկական վյրացիներ են համարվում Աչըք Բաշ 
Լ. Դադիանի ցեղերը։ 

£ ե ք ե մ ո (Զեյեմը) Թիֆլիսի ուղղությամբ մի երկիր Է։ Անցյա-
լում այս երկրին իշխում Էր Բ՛ահ մ ուրասը։ Ներկայումս իշխում Է 
Ռուստեմը, որը Վրաստանի խաների մեծն Է։ Աչըք Բաշը մի երկիր 
Է միջին մասում, որի շրջակայքում են գտնվում Զեքեմը, Դեմ իր 
Կափուն, Դաղստանը և Դադիանը։ Դադիանը Սև ծովի եզերքին, 
Աբազային սահմս/նակից մի երկիր Է, որի իշխողները մշտապես 
պատերազմի մեշ են Աբազայի հետ։ Այս երկիրը մի կողմից հաս-
նում Է մինչև Ֆաշ գետը (Ռիոն)։ Մ են գրելը Սև ծովի եզերքում, 
Ֆաշ գետը ծովը թավ՚վելու վայրում մի նահիյե Է (գավառակ)։ Սրա 
սահմանը հասնում Է Քունիային։ 

Վերոհիշյալ վիլայեթներում կան մի շարք բերդեր և երկրներ, 
որոնք թեև գիտական գրքերում չեն հիշվում, սակայն պատմության 
մեշ համառոտ հիշատակություն կա հետևյալ դեպքերի մասին։ 
Սուլթ ան Սուլեյման խանը 955 (1586) թվականին Ելկազ Սիրզայի 
դեմ արևելյան արշավանքի դուրս գալո վ, Վեզիր Ահմեդ փաշային 
ուղարկեց Վրաստան, որը իսլամական բանակով գրավեց հետևյալ 
բերդերը, Րեաւքսւն, բարձր և երկարաձիգ պարիսպներով մի բերդ, 
որի տերը մեծաքանակ զինվորներով կովի դուրս եկավ, բայց 
պարտվեց։ Քււս՝մեքո՝ ամրակուռ մի պարիսպ, Փենսւքը՝ ամրակուռ 
մի բերդ, վրացիների ուխտատեղին։ Գրավվեցին նաև Րերնսւքր, 
Սեմաւլսւրը և Ախ ան բերդերը։ Ապա Նեջահը և Էմոսխորր, որոնք 
մորթումին մոտիկ բերդեր են։ Թորթումը փոքրիկ բերդ Էճ էրզրու-

23 



մից չորս օրագնաց հեռավորության վրա, որ գրավվեց հիշյալ տար-
վա շարան ամսին։ Գրավվեց նաև Ակչա Կալան՝ այդ 'շրշանի ամ-
րակուռ բերդերից մեկը, որը կառուցված է ամուր ժայռի վրա և 
համարվում է Վրաստանի բանալին։ էշք սաղ., Ք ա մ ի փ ս , Ներք եր և 
Անրեր սեպաձև բերդերի տերերը անձնատուր եղան։ Նվաճվեցին 
նաև այդ ժամանակվա Վրաստանի մեծ բերդերից Փերթքերքր և 
Իվանեդերեսին: Վերջինս Վրաստանի բարեշեն վիլայեթներից է։ 
Թորթում իք Ք ամ խիսի և Բեն դեն ի համար Աշանակվեցին սանշակի 
բեյեր։ Մեծ դժվարությամբ գրավվեց Նուլսւքւ սեպաձև բերդը։ 

Ոփասթեն գտնվում է՝Սզբրեվի (էլբրուս) խիստ ամայի մի մա-
սում և ունի դժվարանցանելի ճանապարհներ։ Կւ*եմ Ջ ե մ ս ր նահիյե 
է, որն ունի մի քանի բերդ։ Սրա ճանապարհները ծայր աստիճան 
դժվարանցանելի են թե հեծյալների և թե' հետիոտների համար։ 
Շատ տեղերում անհրաժեշտ է լինում գնա՛լ սողալով և խարխա-
փելով։ 

Նա՚քու,՝ Միք ա յ ի և Դիրն ք լու բերդերի գրավումից հետո պա-
րիսպները հողին հավասարեցվեցին։ Գրավվեց նաև էջքուջեն բեր-
դը, որի բնակիչները քաֆիլէներ էին։ Հետո գրավվեց և հողին 
հավասարեցվեց նաև Ներք ես բերդը։ Մրա բնակչությունը ա պա ս տ ա ֊ 
նեց բարձր լեռների կատարների վրա եղած քարայրներում և ծեր-
պերում։ Նրանք այդ քարայրներր վերածեցին պարսպի։ Օսմանցի-
ները խրամատներում կռվելով, քարայրներում գտնվողներին հաղ-
թեցին և գրավեցին բոլոր բերդերը։ 

ւ*ու՝ելի (Գուրիա) երկիրը գտնվում է Վրաստանի հյուսիս--
արևմտյան մասում և ունի իր առանձին իշխողը* 997 (1588) 
թվականին ՛Հաղի Կիրայ խանը այս երկրում նվաճել և թալանել է 
հետևյալ բերդերը. Բերասլո, Վինդասե, Քերամնե (վերջինս Քու-
նիայի պարիսպն է)։ Բուրսելե բերդը (որը մի վոյեվոդություն է), 
Քեն ար Բիհըճ մի իշխանություն• էրԼար դա րի բերդր, որ Գորելի սե-
փականությանն է։ Սրանցից բացի, թալանված են հետևյալ քա-
ղաքները . Փելաշե, Քոփսար, Բիքսոլա, Նուխելֆեք, Սենիաոբլո, 
Չեմ եք յուր, Կոնստանտին, Բերասլո, Նաղպլի, Քուփին, Յանբուլ, 
Շանբար, Կուշքերման, էղբարաշ, Շելուզ, Նիզեյաշլու, Քե ո ամն եււ, 

Հոժոթսա, Մ են աղին, Դե լաջեթիրջէ, Բուլասկիրո, Ջողբոսուր, Շի-
րավկե, Հորավետեք, Սանթավ, Զենկուկամթես, էսկելե, Բ՛երեն-
փուլ, Կալնուսքե, Քոլենսե, Բուդիվրավեղ, Բաղլավդեսե, Սենաթին. 
Հալըջ, Գուրչին, Ռահանին, Բերղեն, Կամենքե, Զելուջո, Ջելուսքե, 

* Հավանաբար գյուղեր են։ 
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Քելին ան է Բուրսելե, Բավարավ, Շահուրդե, Լոկաթին , որոնց ներ-
կայիս վիճակը մեզ անհայտ Է մնում։ 

էլգեզ|ւ լեռներր գտնվում են Սե ծովի արևելքում և Էլրրեզ լե-
ո ան արևմուտքում։ էլգեզի լեոՏե ա շղթան կոչվում է նաև Գյուրշիս֊ 
տանի լեռներ։ Ասում են, որ այնտեղ ապրում են բազմաթիվ ցե-
ղեր, որոնք խոսում են յոթանասուներկու լեզուներով։ Այս լեռնե-
րը միանում են էրզրումի լեռն երին։ 

Վրաստանի մասին սրանից ավելի խոսելու հնարավորություն 
չունեցանք։ 

Լրացում, այստեղ ավելացվել են աշխարհագրության թարգ-
մանիչ էբուբեքիր բին Բեհրամ Էլ-Դեմեշկիի™ մի քանի խոսքերը։ 

(էշ 406—407) 



ԿԱՐՍԻ ԷՅԱԱՅԹԻ ՄԱՍԻՆ 

Այս էյալեթի սահմաններն են. արևելքից և հարավից՝ Երևանն 
ու Տրւդըրրք հյուսիսից՝ \Ախալցխան, արևմուտքից՝ էրզրումը։ 

էյալեթն ունի վեց սանշակ, Կ ա ա ը , որ իշխանության կենտ-
րոնն ՛է, Փոքր Արդահանը, Խոշեվանը, Զարուշադը և Քեչվսւն, որը 
սահմանակից է Կաղէլմանին: Իսլամների կողմից էյալեթր նվաճվե-
լուց հետո, վրացիները այն նորից ետ են վերցրել։ Հետագայում 
Թիմուրը ավերել է վիլայեթի ամենաւսմրակուռ՝ Սարսի բերդը։ Սա-
կայն, ավելի ուշ Ալ-օսմանըայս կողմերը գրավելուց հետո, 988 
(1580) թվականին վեզիր Կարա Մուստաֆա փաշան վերանորոգել 
Է Կարս ի բերդր՝ կառուցելով նրա պարիսպները} մզկիթը և բաղ֊ 
նիքը։. Այս բերդում կան բազմաթիվ հին մզկիթների և գերեզման-
ների մնացորդներ, որոնցից Է նաև Շեյխ Լբու Էլ-Հասան էլխա-
կանի գերեզմանը։ Մի ժամանակ Թիմուրլենկը պա շարել է [բերդը], 
սակայն շի կարողացել գրավել։ Բերդն այդ ժամ ան ակ գտնվում էր 
Ֆիրուզ Աենշեթ անունով մի անձնավորության ձեռքին։ Ւ վերշո Թի-
մուրր «ամանով» գրավել է այն և ավերել։ Ներկայումս ունի հա-
տուկ կուլեր (զինվորներ)։ Բերդը գտնվում է երկու լեռան միշև, 
նրա մոտովն է անցնում Արաս գետը։ 

Արդաճսւնը գտնվում է էրզրումի հյուսիս-արևելքում։ էրզրումի 
և Արդահանի միշև ընկած տարածությունը հինգ օրագնաց է։ Ունի 
փոքր պարիսպ և բերդ։ Շրշակայքում կան անտառներ։ 

Կաւլէլմանը գտնվում է Կարս ի և Բասենի միշև, մի լեռան ստո-
րոտում, որի դիմացր նույն պես կա մի լեռ։ Այդ երկու լեռների միշև 
է գտնվում Կաղզմանի լեռնանցքը (դերբենդը)։ Արաս գետն ւանց-
նում է այդ երկու լեռների միշով և Կաղզմանի մոտով։ Կաղզմանի 
արևմուտքում Արաս գետի վրա կառուցված ,է Չորանի կամուրջը: 
Կաղզմանի մոտ Ու£ Քի լիսե (էշմիածին) անունով տեղում կա 
հայկական հայտնի մի եկեղեցի [վանք]։ Այս եկեղեցում կան շատ 
քահս/նաներ։ Սրանք ամեն տարի գարնանը հավաքում են բազմա-
տեսակ ծաղիկներ, լցնում մի մեծ կաթսայի մեշ և վրան շուր ածե-
լուց հետո, մի քանի գորգերով ծածկում են բերանը։ Քառասուն օր 
այդ ծաղիկների վրա կարդում են հայտնի աղոթքներ։ Այդ քառա-
սուն օրվա ընթացքում եկեղեցու տաքությունից այդ շո՚ւրը եռում է 
և ստացվում էնեբիզի20 նման մի հյութ, որի զտելուց հետո, ստաց-
ված ծաղկաշուրը վաճառում են մսխալը մեկ ոսկով։ Այդ շուրը 
քսում են իրենց մեռյալների երեսին, ալքերին, բերնին և քթին։ 
Նրանք հավատում են, թե երկնքից հրեշտակներն են եկել և եռաց-
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րել այդ Հուրը։ Այդպիսի ջուր պատրաստվում է նաև Ախթամարի 
եկեղեցում , այս երկու տեղից բացի ուրիշ ոչ մի տեղում չի պատ-
րաստվում։ Այդ շրջանների մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի. 
մի մասը պատկանում է Ախթամարին, մյուսը՝ հիշյալ Ուչ Քիլի՛ 
սեին։ 

Այս վայրի գլխավոր լեռը կոչվում է Սալանլուի յ ա յ լ ա : Հա֊ 
րավ֊ արևե լքում Աւլւփ [Արարատ] լեռն է, որի ստորոտում կան ըն-
դարձակ անտառներ։ Այս լեռը այն աստիճան բարձր է, որ ոչ ոք 
չի կարող բարձրանալ նրա գագաթը, ամպերից էլ բարձր է։ Կար-
սից դեպի Երևան տանող լեռնանցքներն են՝ Կա րախ ան գյուղի ճա-
նապարհին, Շեհների անցքը [կիրճ], Շ որակյալի դիմացի Կալայի 
՛Անցքը, Քերեքմեզի անցքը, Աղղի Աչըքի անցքը, Կաքլուի անցքը և 
Կարաբաղիցճ Բեքրենի անցքը... 

(էշ 407—408) 
Ա խ ա լ ց խ ա ն (Ախասխա, այլ կերպ* Ախսկա) Վրաստանի մի 

մասն է• առաջներում մտնում էր Չըլդըրի էյալեթի մեշ, բայց երբ 
պատերազմների ընթացքում Չըլդըրը ավերվեց, Ախալցխան վե-
րածվեց անկախ էյալեթի։ Սահ մաններն են, արևելքից՝ Կարսը, հա-
րավից՝ Չըլդըրը, արևմուտքից՝ Վրաստանի լեռները, հյուսիսից՝ 
Թիֆլիսր։ Սանջակներն ենճ Աշարա, Արտսւնոլջ, Արդսւճանի Բյու-
ղուր ք [մեծ], Արդաճանի Քյուչուք [փոքր], Սոքե (Օլթիին ենթակա), 
Փ ե թ ք ե ր ք (օջաքլրք է)71, ՓԼնեք, Փոսխով, Թավեսքեր, Չըլդրր, Հ ա շ -
ր ե ք , Խերթվյւս, Շուշատ (օջաքլըք է), Մախշիլ, Նրսֆի-Լեվանե 
(օջաքլրք է), Մ ա մ ր վ ա ն , Աիւալքալաք, Թրիալեթ: Այս էյալեթր 656 
կըլըջ է է ունի 97 զեամեթ, թեզքերեով և առանց թեզքերեի 559 
թիմար2^։ Ջեբելուների^ հետ միասին տալիս է 1700 զինվոր։ 

Ա խ ա լ ց խ ա յ ի նկարագրությունը. Ախալցխան վիյալեթի կենտ-
րոնն է։ Այս վիէայեթը եղել է վրացական ցեղերի տիրակալներից 
Ղազեի որդի Մենուչեհրի և ժառանգական պատրիարքի մայրաքա-
ղաքը։ 988 (1580) թվականին վեզիր Մուստաֆա փաշան, այն ժա-
մանակ, երբ սուլթան Մուրադ խանը նրան հանձՏնւարարել էր գրա-
վել Շիրվանը, իբրև օջաքլըք, ժառանգական կարգով ստացավ այս 
վիլայեթը, որտեղ մի քանի ականավոր մարդիկ արդեն րնդունել 
էին իսլամությունը։ Հետո այս վիլայեթը գրավեցին Կրզըլբաշները 
(իրանցիները)։ 1045 (1635) թվականին Սուլթան Մուրադ խանը 
վեզիր Քեն ան փաշային որոշ քանակությամբ զինվոր տալով, ու-
ղարկեց այս կողմերր։ 23 օրվա պաշարումից հետո բերդր խաղա-

* Հեղինակը էչմիա&ինն ու Ախթամարը անվանում է եկեղեցի (քիլիսե)ւ 

Պետք է հասկանալ վանք։ 
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ղությամբ հանձնվեց։ Այդ շրջանում նվաճված վեց բերդերն էլ 
օջաքլըքի կարգով հանձնվեցին Սեֆեր փաշային։ Ներկայումս 
դրանք գտնվում են այդ գերդաստանի տիրապետության տակ։ Կա-
ռուցվել են բազմաթիվ ջամիներ, բա գնի քներ, մեդրեսեներ և խա-
ներ։ Այդ վայրերում կան մի շարք հին գերեզմաններ, որոնց մա-
սին վիլայեթի ժողովուրդը ասում է, որ դրանք հին մուսուլմանա-
կան գերեզմաններ են։ 

Ախալքալաքր վրացերեն անունն է, որ նշանակում է Սպիտակ 
բերդ25, գտնվում է էրզրումի հյուսիս-արևելքում, Գորիի 
հարավ-արևմուտքում։ Գորիի ու Ախալքալաքի միջև եղած տարա-
ծությունը հինգ օրագնաց է։ Ախալքալաքը երկու ձորերի մեջտե-
ղում գտնվող բլուրի վրա հսկա մի բերդ է։ Այդ ձորերից մեկում 
բարակ ջուր է հոսում։ Առաջներում վիլայեթի կենտրոն է եղել, սա-
կայն սահմանի վրա գտնվելու պատճառով ավերվել է։ Եղանակը 
խիստ է։ Ցանում են հացահատիկ և ա՛ճեցնում պտուղներ։ 

Արսւանուշը [Ար տ անուշ] ՛կառուցված է մի քանի մինարեի 
բարձրություն ունեցող ժայռոտ, բարձր լեռ ան քարերի մեջ։ Այս-
տեղ գնալու համար կա միայն մի ճանա՛պարհ։ Բեռնված անասու-
նը կարող է բարձրանալ այդ ճանապարհի միայն կեսը, իսկ հե-
տիոտն մարդը բարձրանում է մեծ դժվարությամբ։ 

Երկու լեոների միջև կա ընդարձակ ձոր, որի մեկ կողմում 
գտնվում է ցածրադիր բերդը։ Լեռ ան կողմի պատի [պարսպի] մեջ 
կա մի բնական սահրինջ (ջրամբար), իսկ բերդի կենտրոնում փոր-
ված է մի մեծ ջրամբար։ Գյուղաքաղաքի բնակիչների թաղերը և 
շուկան կառուցված են լեռան փեշերի վրա։ 

Ծանոթության. Քչաթիր Չելեբին ծանոթության ձևով ասում է• օ՜Սրա-

նից հետո սւնցնեչոլ ենք Եվրոպայի և Աֆրիկայի ցամաքամասերի արեմըտ-

յան կողմում գտնվող Օ՛սմանյան կայսրության սահմանների նկարագրու-

թյանը, իսկ մյուս մասերը նկարագրելու ենք մի քանի այլ գլուխներում..» 

Այգ էյալեթներն են՝ Վանը, Չըլդըրը, կրզրումը, Գիարբեքիրը, Հա լեպը, 

Շամը, Բաղգագը, Բա սրան, Շ եհրի-Զ"Րը, էհական, Մ՛ար աչը, Սվաղը, Ան ա՛-

տոլի ան, Տրապիգոնը և Կարսը]>ւ 
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Գլուխ 41 

ԱՐՄԵՆԻԱՅԻ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Քառասունմեկերորդ գլխում խոսելու ենք Արմենիայի մասին։ 

Սսւճմանները, այս երկրի սահմանների մասին կան տարբեր 
տեղեկություններ. Տարեցույցում ւասված է, որ Ադրբեջանը է Արա-
նը և Արմենիան սահմանակից երեք մեծ երկրներ են։ Նրանց սահ-
մանազատումն ու առանձին նկարագրությունը դժվար լինելու պատ-
ճառով գիտնականները երեք երկրները նկարագրում են միատեղ։ 

Վայրերի մեկնաբանող Շերնեշինը2^ ասում Է, որ Արմե-
նիսԻն բաժանվում Է երեք մասի• առաջինն են Դեբիլը, Կալիկլան 
և Շեմ իսադը, երկրորդը՝ Բերդան և Ք ի լկան, երրորդը՝ Նախիջևանը։ 

Համդուլլահը ասում Է. Արմենի \Արմենիա\ վիլայեթր բաղկա-
ցած Է երկու մասիցճ Փոքր և Մեծ: Փոքր Արմենիսւն Իրանի մեջ չի 
մտնում։ Նրա արևելքում Է գտնվո ւմ Մեծ Արմենի ան, հյուսիսում՝ 
Ռումըք հարավում՝ Շամը, արևմուտքում՝ Ռումի ծովը։ Նրա (Փոքր 
Արմենիայի) մեծ քաղաքներից են՝ Սիսը, Թարսուսը և Կիբրոսը։ 

Մեծ Արմենիան Իրանի սահմանների մեջ Է մտնում և հայտնի Է 
Թուման Ախ լաթ անունով։ Սահմաններն են՝ Փոքր Արմենիան, 
Ռումր, Գիարբեքիրը, Քուրդիստանը, Ադրբեջանը և Արանը։ Երկ սր-
բությունը Էրզեն Էլ-Ռումից հասնում է մինչև Սալմաս, իսկ լայնու-
թյունը՝ Արանից մինչև Ախլաթի վիլայեթի վերջավորությունը։ Մայ-
րաքաղաքը Ախ լաթն է։ Դիվանային իրավունքը անցյալ ժամանակ-
ներում մոտ երկուհարյուր թուման էր, հետո իջավ մինչև 39 թումա-
նի։ Նվաստիս կարծիքով, ներկայումս Մեծ Արմենիան բաղկացած է 
Վանի և էրզրումի վիլայեթներից, իսկ Փոքր Արմենիան՝ Ադանյսյի 
և Մարաշի էյալեթներից։ Մի քանի պատմագիրներ գրում են, որ 
անցյալում Արմենիայի մայրաքաղաքը Ախ լաթն է եղել։ Պետու-
թյունը կործանվելով, ժողովուրդը դարձել է ռայա և ցրվել Թար-
սուսի և Մասիսեի27 ,շրջաններում։ Ներկայումս երկրի մայրաքա-
ղաքը Միսն է։ Սրանց նախահայրերը պատկանել են Արմեն-բին-
Լիտի-բին Յունանին*. նրանցից են նաև էնջար, կերջ, Սեբասեթե, 
Սադրիե և Սեբատ ցեղերը։ Հե սէ ադայում բոլորը քրիստոնյա են 
դարձել։ Ներկայումս այդ ժողովրդի մնացորդները քրիստոնյաներ 
են և հարկատու?*։ Բ՝ակվիմ-ալ-Բուլդանում*9 որպես Արմե-
նիայի քաղաքներ են հիշատակված Էլբիստանը, Ադան ան, Ար֊ 
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ճեշը, Ադերբ եյշանը [Ադրբեշան], ԲիթլիսԱ) Բարդան, Բիլեկանը, 
Թիֆլիսը, Ախլաթր, Դեբիլը, Դվինը, Սուլթանիյեն, Սիսը, Թարսու-
սը, Մալաթիան, Վանը, Ոստանը, Մ ուշը, էրզեն էլ֊Ռումը (էրզրում} 
և Մալազկերտր։ Վերոհիշյալ քաղաքները այդ վիլայեթի սահման-
ներում ցրված լինելու պատճառով մենք այստեղ բավականանում 
ենք հիշատակելով Արմենիայից Վս/նի էյալեթը։ Առանձին գլուխ-
ներով հիշատա կելու ենք Փոքր Արմենիայի մեշ մտնող Մարաշը և 
Մեծ Արմենիայի մեշ մտնող էրզրումր և Կարսը։ 

(էշ 410—411) 

ՎԱՆԻ ԷՅԱԼԵԹԸ 

Օսմանյան երկրին սահմանակից երկիր է։ Սահմաններն են» 
արևելքից՝ Ադրբեշան կոչված Թաւէրիզի երկիրը, հարավից՝ Քուր-
դիստանն ու Սուլթանիեի նահիյեն, հյուսիսից՝ Չըլդըրի և Կարսի 
Էյալեթները, արևմուտքից՝ Դիարբեքիրի էյալեթը։ Ունի 13 սան-
ջակ և մեկ հյուքումեթ^, որի տիբակալր իշխում է ժառանգական 
կարգով։ Սանջակներն են• 1* Վանը՝ փաշայի սանջակը, որը իշ-
խանության կենտրոնն է, 2* Ադիլջեվազը, 3. Արճեշը, 4. Մ ուշը > 
5. Բերկիրին, 6. Կարկարը, 7. Քեսանին, 8• Իսբայիրդը [ Սպարկերտ ]> 
9, Աղաքիսը, 10. էքրատի-բին-Կոթուրր, 11. Բայազիտի բերդը, 
12* Բերդան, 13* Օվաջիկր։ Սա համապատասխանում է Այնի-Ալի-
էֆենդիի™ գրանցումին։ Սակայքն Կոջ>ա-Նիշա նշին** «Բ՛աբա֊ 
կաթ»֊ում հետևյալ կերպ է հաշվում Վանի սանջակները• Ոստան, 
Խիզան, Հեքարի, Մոկս, Սիրվի, էլկակ, Սալմաս, Դենբըլի, էս թան է 
Այս հարցում ժամանակի րնթացքում {տեղի են ունեցել փոփոխու-
թյուններ, որի հետևանքով հակասություն Է նկատվում։ Տարակույս 
չկա, որ երկրների բաժանումը պետք Է փոփոխվեր, քանի որ այդ 
չէր սահմանվում ամեն տարի։ Այդպես ,է նաև էյալեթն երի, սան-
ջակների և ե րկրների սահմանների բաժանում ր։ Այս կապակցու-
թյամբ ստուգման խստապահանջություն չպետք է ցուցաբերվի է 
Հետևաբար մենք այստեղ կխոսենք գիտական գրքեբում հիշվող 
քաղաքների մասին և հնարավորին չափ կբացատրենք վերոհիշյալ 
Էյալեթի սանջակների վիճակը։ 

վանը երկարության 83,5 աստիճանի և լայնության 37 աս-
տիճանի վրա հարթ դաշտավայրում, Արճեշի ծովի արևելյան կող-
մում րնկած նշանպվոր քաղաք և ամրակուռ բերդ Է։ 940 (1533) 
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թվականին սուլթան Սուլեյման խանը դուրս գալով Իրաքի արշա-
վանքին, Հալեպում եղած ժամանակ, այս կողմերը եկավ մեծ վե-
զիր Իբր ահ ի մ փաշան։ Աշեմի կողմից գրավված այս քաղաքի բնա֊ 
կիչներր հպատակություն ցույց տվին և հանձնվեցին։ Գրավելով 
Վանը, սուլթան Սուլեյմանը ն որո գել տվեց բերդը և այն վերածեց 
առանձին էյալեթի։ Հիշյալ քաղաքն ունի ներքին և արտաքին պա-
րիսպներ։ Ներքին պարիսպը՝ քաղաքի արևմտյան կողմում, բարձր 
և կտրված ժայռի վրա է, որի մեկ կողմը քաղաքի վարոշն է, մյուս 
կողմը, պարսպից դուրս՝ արմ ակուռ բերդը։ Արևելյան կողմը, որ-
տեղ քաղաքն է, կա պարսպի նման կտրված ժայռ։ Արտաքին կող-
մը դեպի դաշտ իջնող մի բլուր է, որի վրա առանձին տեղերում, 
կառուցվել են երկու հարկանի ամուր աշտարակներ և պատնեշ-
ներ։ Պարսպից դուրս, հարթ տեղում, ըստ սովորության, ժայռերը 
փորելով, երեք դռներ են շինել. արևելքում՝ Թսւվւփզի դոսւր, հա-
րավում'՝ Իսքելե յի դոսւր, իսկ հարավ-արևե լքում այգիներ և պար-
տեղներ են։ Քաղաքը և պարիսպները գտնվում են լճից բավական 
հյուսիս։ Սակայն պարսպից դեպի լիճը ճանապարհ կա։ Պաշար-
ման ժամանակ կարող են նավեր երթևեկել։ Բոլոր թաղերը և շի-
նությունները, բեյլերբեյիի պալատը, շուկան և չարշիները, բաղ-
նիքները և շամիները գտնվում են պարսպից ներս։ 

աոսրով փաշան այս քաղաքում կառուցել է մի գեղեցիկ շա-
մի, մեդրեսե և թյոլրբէ33, որր էվկաֆի է վերածվել։ Այս վերջինի 
շինարարությունն ավարտվեց 975 (1567) թվակ՛անի ռեշեբ ամսին 
և տեղում նամազ կատարվեց։ 958 (1551) թվականին Ռուստեմ 
փաշան այնտեղ մի բաղնիք էլ էր շինել։ Ներքին պարիսպներում 
կարգված բերդակալների և հերթապահ ենիչերիների թիվը հաս-
նում է 1500 մարդու։ Կուլի աղաները և բեյլերբեյիի ծառայողները 
ապրում են պարսպից դուրս։ Ն ա վահան գս տում Արճեշից, Ախ լա֊ 
թից և Ադիլջևազից նավեր են գալիս-գնում։ Շրջակայքի լեռները 
գտնվում են քաղաքից կես փարսախ հեռավորության վրա։ 

Թի մուր Գերգանը, գրավելով Վանի բերդը, իր մեծ էմիրներից 
մեկին պատվիրել էր բերդը քանդել։ Զանազան միջոցներ և ամեն 
տեսակ ջանքեր գործ դնելուց հետո, հնարավոր չեղավ բերդը լիո-
վին ավերել։ Այդ լեռնանման բերդի քարաշեն հիմքերը քանդելու 
հնարավորություն չունենալով, բավականացան հետագայում շին-
ված մի քանի աշտարակներն ու պատնեշները քանդելով։ Սակայն 
բերդի այս ավերումները ազդեցություն չունեցան նրա ամրության 
վրա։ Դրանից կարելի է պատկերացնել, թե ինչ աստիճանի ամ-
րակուռ էին Վանի բերդը և նրա պարիսպները։ 
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Բարկի րին [Բերկրի] փոքր քաղաք և ՚ սանջակ է• գտնվում է 
Վանի հյուսիսում, Արճիշից դեպի արևելք։ Տարածությունն է 5 
փարսախ։ Բերգր ավերակ է, որը նորոգել է Սուլթան Սուլեյման 
խանը։ Բերկրիի և Արճեշի միջև է գտնվում Հեյդեր-Բաղի անունով 
մի գյուղ։ 

Արնիշըւ [Ար&եշ] Վանից երկու օրագնաց դեպի հ յուսիս-արև-
մուտք, լճից դեպի հյուսիս ընկած մի գյուղաքաղաք Է, բերդ և սան՛-
ջակ։ Գտնվում Է հարթավայրումէ շրջապատված Է այգիներով։ 
Համդուլլահը ասում Է, թե սրա պարիսպն երր կառուցել Է Խոջա 
Թաջեդդին Ալիշահի վեզիրը* Ստանում Է հացահատիկի և բամբա-
կի բերք։ Գիվանային իրավունքը 74 հազար դինար Է (*)• Ունի 
ամուր բերդ և պարիսպ։ Արճեշի (Վանա) ծովը արևմուտքից դեպի 
արևելք, քիչ դեպի հարավակողմը թեքված՝ երկարավուն մի լիճ Է։ 
Շատ տեղերից կարելի Է տեսնել դիմացի կողմը։ Շրջապատի տա-
րածությունը 60 փարսախ Ջուրը բավականին լեղի Է և աղիէ 
Տարեկան մի անգամ թարեհի (տառեխ) անունով մի տեսակ շատ 
սննդարար ձուկ Է երևումէ որ տանում են, շրշակայքի բնակիչները։ 
Վանը (քաղաքըյ այս լճի արևելյան ափին Է։ կճի հյուսիսային ա-
փերից անցնելով, հասնում են Բենդի Մ ահի [դետը\, Արճեշ, իսկ 
հե տոճ Ադիլջեվազ և Ախլաթ։ 

Ա խ թ ա մ ա ր ը փոքր կղզի և բերդ Է վերոհիշյալ լճի հարավա-
յին ափին։ Ոստանից հեռու Է մեկ նետաչափ է իսկ Վանից՝ 3—4 
մամ։ Արճեշի մոտ, Գիադին կոչված վայրում, կա տաք ջուր (իլի" 
ջա), որ կարող Է մի ջրաղաց դարձնել։ Այդ աղբյուրի ջուրը դուրս 
Է բխում շատրվանի նման։ Կա մեկ ուրիշ տաք ջուր ևս, որը կաթ-
սայի նման եռում Է։ 

Ադիլջեվադը [Արծկե] գտնվում Է լճի եզերքին, Արճեշից երկու 
օրագնաց դեպի արևմուտք։ Լճի ջուրը բարձրանալու հետևանքով 
Ադիլշեվազի մի քանի աշտարակներ ծածկվել են ջրով։ Գյուղա-
քաղաքը կառուցվել Է ծովահայաց բարձր մի տեղում և ամբողջո-
վին առնված Է պարսպի մեջ։ Լիճը ընկած Է բերդի հ ա րա\վա)յ ի ն 
կողմ ում ։ 

Աիւլաթր Ադիլջեվազից մեկ օրագնաց դեպի արևմուտք, հար-
թավայրի վբա այգիներով, պարտեզներով և մրգերով շատ հա-
րուստ գյուղաքաղաք Է։ Ունի մեղմ կլիմա։ Բլրի վրա կա մի բերդ։ 
Միրշերեֆը ասում Է, թե Ախ լաթը կառուցվել Է հին ժամանակնե-
րում և որոշ շրշանում եղել Է Արմեն փադիշահների մայրաքաղա-
քը։ Այսպես, Ան ուշիրվանի ժամանակ Ամիշա Մասիբը այդ-
տեղ նստած իշխում Էր իր Էյալեթի վրա։ Օդը շատ հիանալի Է 
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այգեշատ վայր է, հայտնի է իր մ ր գերով, մասնավորապես ծիրա-

նով և խնձորով, որոնց մեկ հատր կշռում է հարյուր գիրհեմէ Ախ֊ 

լաթի խնձորը հայտնի Է նաև Ագրրեշանում։ Անցյալում, խառնա-

կությունների ժամանակ, հիշյալ քաղաքը գրավել և ավերել են 

սելշուկներր, այնուհետև, 626 (1226) թվական ին սուլթան Ջ ելա֊ 

լեգգին Խորեզմշահը, իսկ ավելի ուշ մոնղոլական բանակները։ 

644 (1246) թվականին ուժեղ երկրաշարժից այս քաղաքի շատ 

շենքեր քանդվեցին։ 955 (1549) թվականին ՇաՀ Թահմասբը գրա-

վելով բերդր, հողին հավասարեցրեց։ 

Սուլթան Սուլեյման խանը, այս հնագույն քաղաքր մեկ կողմ 

թողնելով, լճի ափին կառուցեց մի պարիսպ, սակայն հին պա֊ 

րիսպր ավերվելուց հետո} նորր հնի չափ բարեշեն վիճակ չունե-

ցավ։ Քաղաքի մոտից ջրերը հոսելով թափվում են լիճը, որր գտնր 

վում Է գյուղաքաղաքից քիչ հեռու։ Անցյալում, մի շարք հայտնի 

բարեպաշտ գիտնականներ ծնվել և ապրել են այս քաղաքում։ 

ս ի փ ա ն լեււը Ախ լա թի հարավում հսկա մի լեռ Է։ Իր շրջա-

պատում և ստորոտներում ունի շատ բնակիչներ։ Գագաթը մշտա-

պես ծածկված Է ձյունով և երևում Է 50 փարսախ հեռավորությու-

նից։ Շրջապատը 50 փարսախ Է։ Ո ւնի խոտաշատ ընդարձակ մար-

գագետիններ։ Գտնվում Է Ախլաթից մեկ օրագնաց դեպի արևմուտք։ 

Այստեղ վերջանում Է Վանի լիճը։ 

ՒԴ1ՒսՍ [^Ւք^ւՒս] գտնվում Է Դադվանից մեկ օրագնաց արև-

մուտք, մի ձորի մեջ, երկարության Տ1,5 աստիճանի, լայնության 

37,5 աստիճանի վրա. ամրակուռ բերդ Է և գյուղաքաղաք։ Զորից 

մի գետ Է հոսում։ Շինությունները և թաղերը գտնվում են այդ գե-

տի երկու կողմերում։ Կենտրոնից կարելի Է անցնել կամրջով, 

մուտքն ու ելքը նեղ և դժվարանցանելի են։ Տները շրջապատված 

են պարիսպով։ Մ իր Շերեֆ խան Բիդլիսին^ իր «Պատմության» 

մեջ, մանրամասն խոսելով Բ ի թլի սի մասին, ասում Է. «Մեր քա-

ղաքը Իսքենդերի գործն Է և անվանված Է նրա ղուլամներից (ծա֊ 

ռա) մեկի անունով։ Իրաքից և Բաբելոնից Ռումի երկիրը գնալիս 

[Իսքենդերր] ստուգում Էր իր հանդիպած վայրերի ջուրն ու օդր և 

Տիգրիս գետի մեջ թափվող ջրերի թեթևությունը։ Գալով Բիթլիսի 

ջրի (գետի) թափվելու վայրը, այդ գետի ջուրը շատ ընտիր ու օգ-

տավետ գտավ և ջրի եզերքով գնալով եկավ այն տեղը, ուր Քե-

սուրի ջուրր և Ռաբաթի ջուրը իրար են խառնվում։ Երկուսն Էլ ըս֊ 

տուգեցին և Քեսուրի ջուրր ավելի րնտիր գտան։ Գալով Քեսուրի 

ջրի ակունքի մոտ, Իսքենդերր մի քանի օր կանգ առավ այդ հիա-

նալի վայրումէ ներկայումս այդ վայրը «Իսքենդերի վրանատեղյ> Է 
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կոչվում։ Հետո Իսքենդերը հրամայեց. «Այդ բանուկ վայրում այն-
պիսի մի քաղաք և ամուր բերդ պետք է կառուցել, որ ինձ նման 
մի փադիշահն անգամ գրավելու անկարող լինի»։ Այս հրամանի 
վրտ Բիդլիս անունով ղուլամր, հիշյալ աղբյուրի մոտ երկու փար-
սախ տարածության վրա Քեսուր գետի և Ռաբաթի միշև ամրա-
կուռ մի պարիսպ կառուցեց, որը մինչև այսօր էլ ամրակուռ մի 
բերդ է այդ բանուկ անցքում։ Բիթ լի սի բերդը կառուցվել է եռան-
կյան ձևով։ Բերդը զերծ չի եղել մշտական խռովություններից և 
նեղություններից35* 

Այնուհետև հեղինակը հիշում ( մի շարք նման առասպելական դեպքեր։ 

Բիթլիսի օդն ու շուրը իսկապես շատ հիանայի են, թեև ձմեռը 

ընդհանրապես շատ խիստ է լինում, սակայն բնակիչներին նեղու-

թյուն չի պատճառում։ Յայլայի պտուվներից ընտիր են տանձն 

ու խնձորը. խաղողը շրջակայքից է ստացվում։ Բնակիչները 

ամռանը քոչում են այգիները և ամբողջ վեց ամիս ^ապրում շրջա-

կայքի դաշտերում և կանաչապատ վայրերում, իսկ աշնանը վերա-

ռա ռնո ւմ սաները։ Այ ս քաղաքը հին ժամանակներից ի վեր, ճանա-

պարհների պահպանության սովորական Լսովորութային\ հարկէ՛ 

ոիցազատված է եղել։ Իսլամական իշխողներր այս քա-

ղաքում կառուցել են բազմաթիվ բարեգործական հիմնարկն ե ր։ 

Ղրանցից են քաղաքի կենտրոնում, տաշված քարերից կառուց-

ված 21 -աչքանի կամուրջը, որի երկու կողմից ժողովուրդը անց ու 

դարձ է անում, չորս մեծ ջամիները, որոնցից ամեն մեկը կառուց-

վել է նախորդ սուլթաններից մեկի կողմից և ունեն քուֆի™ տա-

ռերով գրություններ։ Այդ չորս մեծ ջամիներից մեկր կոչվում է 

հնագույն ջամի, իսկ մեկն էլ նախապես հայկական եկեղեցի 

է եղել, որը քաղաքի գրավումից հետո վերածվել է ջամիի և 

հայտնի է Կըզըլ Մեսջիտ անունով։ Մեկն էլ Գյոք Մեյդան կոչված 

վայրում, էմիր Շեմսեդդինի ջամին է, որի մոտ կա մի մենաս-

տան։ Չորրորդը, պատմագիր Մ իր Շերեֆի պապի՝ Շերեֆ խանի 

ջամին է, որին կից կառուցվել են մեդրեսե և մենաստան... 

...Վերոհիշյալ րիթլիս քաղաքը մի դե րբենդ է Ադրբեջան ի, 

Ղիարբեքիրի, Ռեբիայի և Արմենի (Արմենիա) միջև։ Թուրքիստա-

նից, Իրանից, Խո բաս ան ից դեպի Շամ և Հիջազ գնացողն երը ան-

պայման պետք է անցնեին նրա ժայռի տակով, որովհետև այլ ճա-

նապարհ չկար։ Այդ քարի կիրճը գտնվում է Բիթլիսից մեկ փար-

սախ հարավ։ Անցյալում ճանապարհ ր անցնում էր նրա մի կող-

մով։ Ժամանակի ընթացքում, գետի վարարման պատճառով, ճա-
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նապարհը փակվեց։ Այդ դարի խաթուններից [տիկին] մի բարե-
գործ՛ անձ, այս ժայռը ծածկել տալով, ճանապարհը նորից բա-
ցեց, իսկ Բ ի թլիս ում կառուցել տվեց մի մզկիթ և քաղաքի կենտ-
րոնում՝ մի մեծ կամուրջ։ Ներկայումս հայտնի Է «Փել Խաթունյ> 
և «Մ ես շի դի Խաթուն)) անուններով։ Քաղաքի բնակիչների մեծ մա-
սը հայ զիմմիներ են։ Մուսուլմանները պատկանում են Շաֆիի 
դավանանքին, իսկ մի փոքր մասն Էլ Հանիֆիի դավանանքին է 
Մ եծամա սնությունը քաջարի, առատաձեռն, հյուրասեր մարդիկ 
են... 

Այնուհետև հեղինակը հիշում Է մի շարք իսլամ կրոնագետների, շեյխերի*, 

գրագետների է բարեպաշտների» Ղրան ցից Է նաև սուլթան Սելի մ իւանի ՆեդիմյՒ 

Մեվլանա Հեքիմ Ւդրիսին, որը սուլթան Րայազիտ խ.անի հրամանով գրել Է Ալ-

Օսմանի պատմությունը% «Հեշթ֊Բիհիշթը* , պարսկերեն լեզվով։ 

^ՒԹւՒսՒ 2Ր£աԿայքի գյուղաքաղաքները և նահիյեներն են. 1րաո— 
վա,, որ գտնվում Է Ղատվան գյուղի և միջև և ըն\կած Է 

Բիթլիսից կես օրագնաց դեպի արևելք։ Խուսրև փաշան այստեղ 
երկու քարվանսարա, մեկ մենաստան, մեկ բաղնիք, տասը խա-
նութ է մեկ մզկիթ կառուցեց, մոտավորապես 12 հազար արշին հե-
ռավորությունից շուր բերել տվեց և մոտ 30 տուն ռայաներ բերել 
տալով, այնտեղ բնակեցրեց։ Եկող-գնացողներին ուտելիք տվող 
այս շինությունը այժմ Էլ իր իսկական տեղում Է գտնվում։ 

Անցյալում Բիթ լիսը և Դատվանը ունեին բազմաթիվ քարվան-
սարաներ, որոնք ավերված լինելով, ձմռան սաստիկ ցրտերի ժա֊ 
մանակ, անցորփւերն ամեն վայրկյան գտնվում Էին մահվան 
սպառնալիքի տակ։ Սուլթանները և իշխողները բազմիցս ցանկու-
թյուն են ունեցել նորոգելու այդ վայրը, նույնիսկ մի քանիսը ձեռ-
նարկել Էին շինարարության, սակայն արգելքների հանդիպելով, 
գործը գլուխ չեն բերել։ 980 (1572) թվականին ավարտվեց այս 

բարեգործական շինությունը և անցորդները հանգստանալու հնա-

րավորություն ունեցան։ 
(Էշ 414—416) 

Մ ա շ ը , ըստ տարեցույցի, մի լեռան ստորոտում, հարթավայ-
րում, դաշտի եզրին ընկած փոքր քաղաք Է։ Դաշտը, որ հայտնի Է 
Մուշի դաշտ անունով, խիստ րնդարձակ Է, ունի երկու օրագնաց 
տարածություն։ Մ իր Շերեֆր ասում ք. Մ ուշը նահիյեի քաղաքն Է 
և կառուցվել Է հին ժամանակներում։ Ներկայումս երևում են նրա 
ավերված պարիսպների և շենքերի մնացորդները։ Ջ եդեմ Շերեֆ 
խանի ժամանակ՝ քաղաքից մեկ փարսախ դեպի հարավ, մի լե-
ռան գագաթին պարիսպ Է կառուցվել։ Հետո սուլթան Սոզեյման 
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խանր բարեգործական շինության վերածեց հին բերգի կեսը, որը 

գտնվում է քաղաքի արևմտյան կողմում կտրված մի բլրի վրա։ 

Ներկայումս մոտ 50 հոգի պաշտպանում են այս շինությունր։ Հա֊ 

յերի տերմինով, անջրդի տեղերը կոչվում են «մուշ»։ Այդ վիլայե-

թում քիչ կան պտղատու ծառեր, ս՚սկայն լեռնային մ ասերում և 

քաղաքում երևում են այգիներ։ Հացը առատ է։ Ռայաները ունեն 

շատ անասուններ, մասնավորապես շատ ոչխարներ ու գոմեշներ, 

որովհետև կերի արոտավայրերր ընդարձակ են։ Վերոհիշյալ դաշ֊ 

աի երկարությունն է մոտավորապես ութ փարսախ և լայնությու-

նը՝ երեք փարսախ։ Ունի շատ. ուղիղ և հարթ մակերես, շրշապատ֊ 

ված է անտառապատ լեռներ ով և ձյունածածկ յայլաներով։ Ան-

նման ջրերը հոսում են ամեն կողմից։ Եփրատ գետը, այս դաշտի 

հյուսիսային կողմից անցնելով, կտրում է դաշտի մեկ երրորդր և 

հոսում դեպի հարավ։ Կարա Սուն, գալով արևելյան կողմից, 

կենտրոնական մասից անցնում և թափվում է Եփրատ գետը։ Աշ-

նանը այս լեռն երում որսում են անն մ ան բաղեներ։ Այդ դաշտում 

որսում են նաև բազմատեսակ թռչուններ և ձկներ։ Գյուղերում 

ամենուրեք ապրում են հայեր։ Ղիվանային իրավունքր, րստ Համ֊ 

դուլլահի վկայության, անցյալում, Ջինգիզյան սուլթանն ե րի ժա-

մանակդ 69 հազար դինար էր։ Օսմանյան սուլթանների դարում, 

ըստ Արքայական դավթարին, հինգ հազար դինար է, չորս հազար 

մարդ էլ գրանցված է որպես զիմ մ ի*®։ 

Խն ուսր ^էԹւՒսէ նահիյեներից մեկն է, որըք ըստ Ս՛իր Շերի-

ֆի վկայության, ենթարկվում է Բիթլիսին, սակայն կան տեղա-

ցիներ, որոնք համարվում են էրզրում ի լիվայից։ Խնուս ր ունի րն-

դարձակ յայլաներ, դրանցից մեկր նշանավոր Բ|ւնգյոլ|ւ յայլան է։ 

Հայտնի են նաև Սուշեհրի և Չեբլի Շերեֆեդդին յայլաները։ Մ իր 

Շերեֆի ն ախնիները, պապերը 4 քրդական ցեղերը այդտեղ են 

Հանգստանում։ Առատ են Խնուսի բերքերն ու պտուղներր։ Այստե-

ղից հոսում է երկու գետ, որոնցից մեկր տալիս է սպիտակ աղ, իսկ 

մյուսր՝ կարմիր աղ։ Ղրան ցից տարեկան չորս հազարական ալթու-

նի եկամուտ է ստացվում։ Խնուսի դիվանային իրավունքր Մ ուշի 

չափ է։ Ռայաների թվում հայերը քիչ են և տալիս են մոտ 400 

հեծյալ զինվոր։ Այս նահիյեում քամու նման արագավազ ձիեր 

կան։ Հացահատիկից բացի այլ բերքեր չունի։ Այստեղի արտառոց 

երևույթներից մեկր Բուլանըք (պղտոր) լիճն է, որի մակերեսը} են-

թադրում են, որ մի փարսախ է։ Այս ջուրը պղտոր ու կարմրավուն 

է և երբեք չի զտվում։ Կա նաև Նազեք անունով մի լիճ, որր գտնը֊ 

վում է Ախ լաթի և Բ ուլան ըք լճի միջև։ Սրա ջուրը վերին աստիճա-
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նի զուլալ է և քաղցրահամ։ Ձմռան ր խիստ սառչում է և վրա լից 

քարավաններ են անցնում։ Երբ մոտենում է ձնհալը, նրա սառույ-

ցը այնպես է պայթում, որ ձայնր լսվում է երեք փարսախ հեռա-

վորությունից։ Հալչելուց հետո լճում անթիվ ձկներ են երևում, 

որոնք գնում են դեպի շրջակայքի փոքրիկ գետերը։ Խնուսի և Ախ-

լաթի բնակիչները առատությամբ որսում են այդ ձկները։ Մեկ 

մարդը օրական որսում է գրեթե երեք բեռ։ էմինները հաճախ ցան-

կացել են այդ լիճը մա կթուի41 կարգով տալ, որովհետև նրանք են-

թադրում էին ստանալ մեծ եկամուտ, սակայն պատահաբար, այդ 

տարիներին ձուկ չի երևացել։ 

Ն ե մ ա ւ թ ի լ ե ո ը Բիթլիսի հյուսիսում հսկա մի լեռ է։ Ասում են, 

որ Նեմրոսթը այստեղ յայլա է բարձրացել և այնտեղ բազմաթիվ 

բերդեր ու բարձր շենքեր կառուցել։ Սակայն զայրույթի արժանա-

նալով, ա,յդ շենքերը անցել են գետն ի տակ, և այդտեղից շուր է. 

դուրս բխել։ Ներկայումս, երկու հազար արշին բարձրության վրա 

գտնվող այդ լեռ ան գագաթի վյւա կա մի փոքր լիճ, որի երեք 

փարսախ շրշապատում կան սեպաձև ժայռեր։ Այս ժայռերի մեշ 

կա միայն երեք ճանապարհ. մեկր հետիոտների ճանապարհ է, իսկ 

մյուս երկուսը՝ ձիավորների։ Հիշյալ լճի եզերքին կան վճիտ շրե֊ 

բով աղբյուրներ, իսկ շրշակա յքի քարերր կարծես տաշված լինեն։ 

Հյուսիսային կողմի լեռը աստիճս/նաբար ցածրանում է, և այդտե-

ղից երկաՔի թիրաի նման մի զանգված է հոսում դեպի ներքև։ 

Այս լեռր մոտ 600 արշին երկարություն և 50 արշին բարձրություն 

ունեցող բարձր բլուր է։ Հիշյալ վայրում կան ծծմբի հանքեր, ո-

րոնք պատճառ են հանդիսանում նման նյութերի դուրս գալուն։ 

Այս մասին գրված և ապացուցված է բնական գիտությ՛ունների 

գրքերում ։ 

ԿոթուՐո գտնվում է Երևանից երկու օրագնաց դեպի արևեւք և 

համ արվում է նահիյե և լիվա։ Հովտում ունի մի փոքրիկ բերդ, 

որտեղ սուլթան Մուրադ խանը՝ Երևանից վերադառնալիս, հանդի-

պել է մի քանի «կարմրագլուխների3) (կըզըլթաշ)։ Նրանց հեռաց-

րել է բերդից, բայց գրավելու ցանկություն չի ունեցել։ Հետագա-

յում, հաշտության ժամանակ, հիշյալ պարիսպները քանդել է 

տվել 1ւ վայրը սահմանամերձ լինելու պատճառով, անբնակ դարձ-

րել։ Ներկայումս այդ բերդր պատկանում է Թավրիզի էյալեթին և 

նորից վերանորոգվել է։ 

Ր ա յ ա զ ի տ ի բ ե ր դ ը Կոթուրի հյուսիսում մի բերդ է և լիվա։ 

Գտնվելով սահմանամերձ գոտում, բերդը ենթարկվել է մշտական 

հարձակումների։ 
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Չալդրանի դաշտը 4 2 երկար, րնդարձակ մի դաշտ է։ Երկու մեծ 
և հռչակավոր փադիշահն եր, մեկը՝ օսմանյան սուլթան Սելիմը և 
մյուսը Սաֆեվի Շահ Րսմայիլր, որոնք երկուսն էլ ռազմագետ և 
բախտավոր փադիշահներ էին, բախվել են այս դաշտում։ Վերո-
հիշյալ սուլթան Սելիմը փաոավոր հաղթանակ տարավ Շահ Ւս-
մայիլի դեմ։ Շահ Րսմայիլր պարտություն կրելով փախավ և նրա 
աստղը խավարեց։ Սա մեծ և նշանավոր դեպք է։ 

Ոստանը, ինչպես նշվում է տարեցույցում, Վանից մոտ մեկ 
օրագնաց դեպի հարավ-արևելք, ծովեզերքին, հարթավայրի վրա 
ընկած մի քաղաք է։ Ս ահ մ ան ր հասնում է մինչև Վան, որից այն 
կողմ լ1 Քուրդիստանի լեռներն են։ Հիշյալ քաղաքը ներկայում ս մի 
գյուղ է։ Կարճկանր Րիթէիսի նահիյեներից մեկն է, որր մի ժա՝-
մանակ առանձին նահիյե է եղել։ 

էրմուքը մի բերդ է Ախլւսթի ծովի ափին, վերին աստիճանի 
•սեպաձև մի տեղանքում։ Դիվանային իրավունքր 13 հազար դինար 
է։ Թերքերր փոքր քաղաք է, թեև անցյալում եղել է մեծ քաղաք։ 

Շինված է բլրի վրա։ Քաղաքի մոտից անցնում է բարձր լեռից հո-
սող մի մեծ գետ։ Հարուստ է այգիներով և բանջ\արա\ս՝ոցներով։ 
Քաղաքի մի կողմում կա մի ամուր բերդ։ Ղիվանային իրավունքր 

25 դինար է։ 
Մի մ անը գյուղաքաղաք է։ Ունի շատ այգիներ և պտուղներ։ 

Դիվանային իրավունքր 12 հազար է։ Խրսւդինը փոքր քաղաք է։ 
՛Նախապես եղել է մեծ և բայդե շեն։ Դիվանային իրավունքր 5300 
դին ալ/ է։ Սելիմը գյուղաքաղաք է։ Դիվանային իրավունքր 7000 
•դինար է: Ային միջակ քաղաք է։ Դիվանային իրավունքր 4300 դի-
նար է։ է յ հ ե ք ա ն ր մի նահիյե է Մուշի մարզում։ Երբեմն Խնուսին 
Հր միանում, երբեմն էլ առանձին նահիյե կազմ ում ։ Դեքիլը տա-
րեցույցում նշվում է իբրև Արմենիայի նշանավոր և բարեշեն քա-
ղաք և հին մայրաքաղաք։ էրդեբիլից ավելի հին և րնդարձակ պա-
րիսպ ուներ, որը հետագայում ավերվեց։ Այստեղ բազմամարդ է 
Թե րսա ցեղը։ Եկեղեցին և մզկիթը կառուցվել են իրար մոտ։ Ժո-
•դովուրդր գործում է աննման կարպետներ։ Այստեղ շատ ընտիր է 
՛կարմիր ներկր։ 

Սեքման Աբադը Խոյի մոտ մի նահիյե է, որտեղ ապրում է 
•Դենըելի աշիրեթը: Շերեֆ խանը ասում է, որ Դենբելի աշիրեթը 
Շամի էմիրներից՝ Րսա անունով, մի անձի հետ է կապված։ Այս 
աշիրեթը անցյալում Շամի երկրից եկել և Իրանի տիրակալների 
մոտ ծառայության է մտել։ Այդ ժամանակ էլ, օջաքլըք ի կարգով, 
նրան են հանձնել Խոյի մարզի Սեքման Աբադր։ Դրանից հետո, 
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այդ վայրում հետզհետե աշիրեթներ և ցեղեր հավաքվելով, բազ-
մացան և Դենբելի աշիրեթը նշանավոր դարձավ։ Անցյալում այս 
աշիրեթը եզիդիներից էր բաղկացած։ Ավելի ուշ, աշիրեթների որոշ 
էմիրներ և ազնվականներ ընդունեցին սյուննի դավանանքը, ան-
հավատությունից ու ապօրինությունիցս հրաժարվեցին, ժողո-
վրդի մեծամասնությունր Հնտրեց ուղիղ փրկության ճանա-
պարհը, սակայն մի մասը այդ մոլորության մեշ էլ մնաց։ Ըստ ա-
վանդության, Դենբելի աշիրեթը Յահյա աշիրեթի մի մասն է եղել 
և բնակություն է հաստատել Սեքման Արագում։ Քուրդիստանի ա-
շիրեթների և ցեղերի մեջ այս աշիրեթը կոչվում է Դենբել քահյա-
յի աշիրեթ, իսկ էմիրները կոչվում են Իսաբեյլու։ Սրանց բեյերից 
ոմանք իշխել են բուն Խոյում։ Կ ո թուրի հովիտը, էբկան և Օվաջրքի 
նահիյեն, որը Նախիջևանի մարզումն է, ենթարկվել են նրանց տի-
րապետությանը։ Ոմանք էլ տիրացել են էբկայի կեսին, Սուլեյման 
Սարայի նահիյեին, Նախիջևանի մ արզի ցճ էլաքիսի ձորին և Շա-
թուրին։ Դեռևս օսմանյան զինվորների ներխուժումից առաջ այդ 
կողմերը ավերվել են և գրավվել շահերի կողմից։ Երբեմն էլ օս-
մանցիները, ըստ հին սովորության, սրանց են տվել էբկայի եր֊ 
կիրԸ) Չալդրանր, Սուլեյման Սարայր և Սեքման Աբադը։ Ի վերջո, 
օսմանցիները Չ ալդրանի նահիյեն սանջակի վերածեցին։ Շերեֆ 
խանի (քՊատմությունձ֊ից պարզվում է, որ այս Դենբելի աշիրեթը 
դաշտաբնակ է եղել։ Երբ 1045 (1635) թվականին, ռեբիել-էվվել 
ամսին, օսմանյան սուլթան Մուրադ խանը, գրավելով Երևանը, 
ուղղվել է դեպի Թավրիզ և իջևա նել Ար աս գետի ափին, Դենբելի 
աշիրեթից 500 տուն, Շարուրի նահիյեի բնակիչներից մոտ 300 
տուն և Փեսիանի հասարակությունից որոշ քանակությամբ տներ 
[սուլթանից] յուրթ էին խնդրել։ Այս պատճառով Դենբելի \աշիրեթր\ 
տեղափոխվեց Երզնկայի սանջակը, Շ արուրի ռայաները՝ մերջանի 
կազանք իսկ Փեսյանը՝ Բաս են։ Հրաման տրվեց նաև այդ աշիրեթ-
ներին տեղավորել և վերաբնակեցնել ավերակ վայրերում և ան-
բնակ գյուղերում։ Մուլքեր ունեցողներին տրվեցին սանջակ և է ֊ 
միրությոսն, իսկ աշիրեթի երևելիներին՝ առանձին թիմարներ և 
զեամ եթներ։ 

Խոշաբը Քուրդիստանի բեյերին պատկանող Մահմուդիների 
«օջաքլրքն» ու նրանց «հյուքյումե թի» կենտրոնն Նեզհեն ասում 
է, որ Խոշաբը նահիյե է և նրա դիվանային իրավունքր հազար դի-
նար 

Այս բերդի գյուղաքաղաքն ու լիվան գտնվում են երկու լեռնե-
րի միջև։ Այդ լեռ ներից սկիզբ են առնում երկու գետեր, որոնք Խո֊ 
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շարի մոտ միանալով, հոսում են դեպի հյուսիս-արևմուտք, որտե-

ղից էլ անցնելով դեպի հյուսիսճ քարե կամրջի տակով, Ախթամա-

րից մի քիչ դեպի արևելք, թափվում են Վանի լիճը... 

Հեքյսււփի «հյուքյումեթը» գտնվում է Ամադիյեի հյուքյումեթի 

արևելքում՝ Վանի էյալեթում՝, Ոստանի նահիյեից հյուսիս-արև-

մուտք։ Շրջապատված է ^իթ[իսի հյուքյումեթով և Դիարրեքիրի 

էյալեթից՝ Քուրդիստանի մի քանի սանջակներով, իսկ հարավից 

Շեհրի-Զոր էյալեթով և Մեհրանի հյուքյումեթով։ Այս հյուքյումե֊ 

թին են պատկաՀեում մի շարք բերդեր և նահիյեներ։ Արևելյան 

սահմանը Կրզրլրաշի (Իրանի) սահմանը լինելով, ընդհանրապես 

ամայի, անբնակ վայրեր են։ Վանի էյալեթին հպատակ այս հյուք-

յումեթը պատկանում է քուրդերի հեք յարի ցեղի վիլայեթին։ Անց-

յալում այս հյուքյումեթի էմիրներն ու իշխողներր և հեք յարի ցեղը 

տիրություն են արել Վանի և Ոստանի վրա։ Հետո սաֆևի և օս-

մանյան տիրակալները Վանը վերածեցին էյալեթի (քրդական 

հյուքյումեթի ) և իրենց վիլայեթից որոշ մասեր տվին նրան։ Ներ-

կայումս Հեքյարիի է մ իրն երի կառավարական կենտրոնը՝ Ջուլա-

մ ե ր կ ը , իրենից ներկայացնում է մի բերդ և գյուղաքաղաք՝ Ոստա-

նի հարավ-արևմուտքում։ 

Շ ա կ ա կ ը [Շ ատ ախ] Ջուլամերկի բերդի հյուսիսում, լեռ ան վրա 

ընկած մի նահիյե է։ Այգ սարից բխում է մի գետակ, որը 

թափվում ,է Վանի լիճը։ Օատախը գտնվում է Մոկսի և Ջ՛ու-

լամերկի միջև, սակայն ավելի մոտ է Ջուլամ երկին։ Զերիլ 

բերդը գտնվում է Ջուլամ երկից արևմուտք, լեռ ան ստորոտում։ 

Նրա հյուսիսում Շիրվիի բերդն է։ £ի-Ս ւութուն 4 4 բերդը գտնվում է 

նույնպես լեռ ան վրա, Ամա դիեի և Զերիլի միջև... Զելի բերդին են 

պատկանում մի քանի բերդեր ու նահիյեներ.., Դե դիի բերդը նույն-

պես Հեքյարիին ենթակա բերդերից է... Ր ա յ ա ն բ ե ր դ ը Քուրդիստա-

նի ամրակուռ բերդերից է։ Քիսանի լիվան բերդ է և գյուղաքա-

ղաք։ Մոկսր լեռների արևմուտքում, հարթավայրում ընկած մեծ 

բերդաքաղաք է։ Խ ի զ ա ն ը ընկնում է սրանից մի քիչ հյուսիս-արև-

մուտք։ Մ ոկսի առջևից մի գետ է հոսում, որը Խիզանի հողից անց-

նելուց հետո, թափվում է Ւիլեքլու ժայռից ներքև և միանում րիթ-

լիսի գետին... Կարկառի բերրյն ու նահիյեն նախապես ենթակա 

էին Մոկսին, հետո դարձել է անկախ նահիյե։ 

(էջ 416—421) 

Ծանոթություն Ո1*Ա1 տաւ՝ակշր. հեղինակի ձեռագիր օրինակում Արևելքի 

երկրների նկարագրությունը ընգհատվում է Վանի էյալեթով$ 

Հրատարակէի կարծիքով, Քյաթիբ Չելերին Մեծ Հայաստանի կազմի 
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մեք մտնող էրզրում ի և Կարսի էյալեթներն առանձին գլուխներով պետք է 

նկարէևգրած լիներ, քանի որ այդ մասին հիշատակել Է գրքի սկղրոլմ։ 

Հրատարակիչը ասում Է, որ այդ նյութերը կամ կորել են և կամ հեղինակի 

այդ նպատակը նրա վաղահաս մահվան պատճառով չի իրագործվել։ 

Այդ պակասը և Ասիայի մնացած երկրների նկարագրությունը լրաց-

վել Է հրատարակչի կողմից։ Այդ Էյ4սլեթների և երկրների նկարագրության 

համար հեղինակը օգտվել է նաև հայտնի մեծ աշխարհագրության թարգ-

մանիչ էրուբեքիր բին-Բահրամ էլդեմեշկիից (էշ 422)։ 

ԷՐԶՐՈԻՄԻ ԷՑԱԼԵԹԸ 

Այս էյալեթը Ռումին արևելյան կողմում, Ար մ են ի այի մի 
մասն է համարվում։ Սահմաններն են. արևելքում'՝ Երևանի, Կար֊ 
սի վիլայեթները, հյուսիսում՝ Տրապիզոնի վիլայեթը, հարավում՝ 
Դիարրեքիրը և Վանը։ էյալեթն ունի 11 սանջակ, էրզրում (փա֊ 
շայի սանջակն է), Իսփիր, Բասեն, Թորթում, Խնուս, Կարահիսա֊ 
րի Շարքի, Կրզուջան, Մ ամ ր վան, Քըղի, Մ եշենկերտ, Նեքսա, Ա֊ 
լաշկերտ և Բայաղիտ։ էլայեթում կա 15 բերդ, թեզքերեով և առանց 
թեզքերեի 5150 թիմար։ Զեբելուներով միասին ունի 7800 զինվոր։ 
Այս էյալեթում Մեշենկեր տից, Իսփիրից, Ալաշկերտից և Բա յա զի֊ 
տից բացի, կան «նեոբեթլու թիմար))^ կոչված թիմարներ, որոնք 
հավաքական կարգով 3—4 մարդու են պատկանում, և հերթակա-
նությամբ գնում են պատերազմ ի։ Մ յուս վիլայեթներում նման թի-
մարներ չկան։ էրզրումը էյալեթի մայրաքաղաքն է և 500 ակչեով 
մեվլեվիություն*' է։ էրզրում ի էի վայ ի կա զան ե լւն են. էրզինշանը 
(Եր զն կաԲայբուրդը, Վերին Թերշանր, Ստորին Թերշանը, Բ՛որ֊ 
թումը, Ղեվերլերը (այլ կերպճ *հյումշխանեԹորուլը, Կուրաչա֊ 
յը, Կըզուչանը, Կոզայը, Գերշանիսը, Ք ելքեթը, Ք եմ ախը, Ք եվան֊ 
սը, Մերդջանը, Յաղմուր-Ղերեսին։ 

է ր զ ա ւ մ ի րնութագիրր: Այս պարսպապատ քաղաքն ունի հին 
և նոր թաղամասեր, որտեղ կան շամի, բաղնիքներ, շուկաներ և 
բեզիստան^։ Ունի մեծ՛ ցանքատարածություններ, սակայն ծառեր 
և պտուղներ չկան։ Շինարարական փայտը բերում են երկու օրվա 
ճանապարհ կտրելով։ Ընդհանրապես աթար են վառում։ Հոսող 
աղբյուրներից նշանավոր է «Դրախտի աղբյուրը1> (Ջեննեթ փի~ 
նարի )։ 

Թավրիզի դռան մեշ կա մի հայտնի եկեղեցիք որի գմբեթը 50 
արշին բարձրություն ունի։ Այս գմբեթի մի քանի կամարները, աշ-
խարհի պարծանք վեհափառ Մ արգարեի ծննդյան տարիներին 
քանդվել են և այլևս անհնարին է եղել վերականգնել դրանք։ Այս 
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եկեղեցու դիմաց, մուսուլմանները մի մզկիթ են կառուցել և ան-

վանել են «Քյաբեի օրինակը», որը իր կառուցվածքով ունի Քյա-

բեիՀ9 ձև։ Քաղաքն ունի .երեք դուռ. Թավւփգի զ ա ռ ը հյուսիսային 

կողմում է։ Այս դռնից դուրս կա մի ջուր, որը թափվում է «Շամ-

խանեի զենե» անունով քարե տաշտերի մեջ։ Մյուսը կոչվում է 

վ ր ա ց ա կ ա ն դուռ (Գյուրշի կափուսու,երրորդը՝ ս ր դ ն կ ա յ ի դուռ 

(էրզնջաԼ կափուսու)։ Կա մի զբոսավայր՝ հոսող աննման ջրերով, 

ուր էխում են Թավրիզի դռնից։ Այստեղ Է նաև Շեյխ Աբդուլրահ֊ 

մանի ուխտատեղին։ Էրզենի մոտիկ վայրում կա աժդահայի տպա-

վորություն թողնող մի տեսարան։ Այս լեռ ան վրա գտնվող ժայ-

ռերը հեռվից նայողին թվում են իսկական աժդահաներ։ Ժայռերի 

այս շարանը կոչվում է «Կա լի կայի սաստ»™։ Ռումի էմիրնե-

րից մի քս/նիսը բաժանվել և կազմել են առանձին իշխա-

նություններ, որոնցից մեկը տիրում էր Արմենիային։ Իշխանի մա-

հից հետո, նրա Կալի անունով կինը կառուցել Է տալիս Կալիի քա-

ղաքը։ Այ ս կինը իր պատկերը նկարել Է տվել մի դռան վրա։ 

Մեծ թվով աջեմ վաճառականներ են գալիս այս քաղաքը, ո-

րոնցից տեղական իշխանությունները առնում են մաքս և շատ 

ապրանքներ։ Այս քաղաքում Է գտնվում ԷբոԼ Ւսհակի գերեզմանը, 

որը դարձել է ուխտատեղի։ Կան թվով մոտ հարյուր նահիյեներ, 

որոնցից են՝ Խնուսը, Ւսփիրը, Մերսը, Կուլին, Բողազը, Սուշեհրը, 

Թերջանը, Քելքիդր և այլն։ Մ յ ուշ թե լքելը Ավազից երեք օրագնաց 

հեռու մի կա զա և մի փոքր գյուղաքաղաք է։ Ունի ջամի և բաղնիք։ 

Հարթ դաշտում շինությունները մեծ մասամբ փայտաշեն են։ Գյու-

ղաքաղաքի մոտ է գսՀնվում Չ ե մ ե ն - Դ ա ւ լ ի կոչված յայլան, ուր 

բարձրանում են թուրքմեն ցեղերը։ Այս յայլաներից դեպի հարթու-

թյուններն. են, հոսում մի շարք աղբյուրներ։ Լեռները բնակեց-

ված են։ 

Քեւ1ա|սը — Եփրատ գետի վրա բարեշեն գյուղաքաղաք է, ունի 

բերդ։ Ք եմ ախի ու Երզնկայի հեռավորությունը մեկ օրագնաց է։ 
798 (1395—1396) թվականին Յըլդըրըմ Բայազիտի էմիրներից Թե-
մուր Բ՛աշ փաշան գրավել է այս բերդը։ ճնճղուկները ոչնչացնում 

են քաղաքի բնակիչների հացահատիկների կարևոր մասը... Նշա-

նավոր է այս գյուղաքաղաքի պանիրր։ Նահիյեներն են Կուրուչայ, 

Վատի Ռանեք, Օրլը։ Այս կաղայի մոտակայքում կան արծաթի 

հանքեր, որի հետևանքով էլ նահիյեն կոչվում է նաև Տ*յոււ1ուշ—խա— 

նե: ներկայումս, հանքավայրի մոտ, մեծ և բարեշեն մի գյուղա-
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քաղաք է կառուցվել։ Մինչև այնտեղ 1—2 ժամվա ճանապարհ է։ 
Այս հան քերի կառավարման գործի համար նշանակված է հատուկ 
էմին։ Բնակիչները խոսում են հունարեն։ Հանքում արտադրվում է 
արծաթ, պղինձ, ոսկի։ Մուկաթաա Ունի մի փոքրիկ գետ, որը 

գալիս է Քեվանիսից։ Նահիյեն կառավարում է սուբաշին'օ2է որը 
նշանակվում է էրղրումի փաշայի կողմից։ 

Թեյ*չանը (այլ կերպ՝ Դերջան) միջին մեծության քաղաք է* 
գտնվում է Երզնկայից և էրղրումից 40 փարսախ հեռավորության 
վրա։ Այստեղ կան շատ արոտավայրեր։ Մի քանի անգամ երկրա-
շարժեր են տեղի ունեցել և շենքերի մեծ մասր քանդվել է։ Սել-
ջուկյան սուլթան Ալաեդդին Քեյկուրադը նորոգել է այս քաղաքի 
պարիսպը։ Ունի լավ կլիմա։ Եփրատ գետը հոսում է քաղաքի դըր-
սի կողմից։ Շատ հարուստ է հացահատիկով, բամբակով, խաղո-
ղով և պտուղներով։ 

Կոլուըը մի մեծ գյուղ է սահմանամերձ հովտում, Բայբուրդից 
մեկ օրագնաց դեպի հարավ*** 

ՐսւյըուՐդը գտնվում է էրղրում ի հյուսիս-արևմուտքում և Տրա֊ 
պիզոնի հ ա րա վ-ա րևե լքում ։ Բայբուրդից դեպի էրղրում երկու օրա-
գնաց ճանապարհ է։ Բայբուրդի և Տրապիզոնի միջև գտնվող դաշ-
տի տարածությունր երեք օրագնաց է։ Ունի ջամի, որտեղ կատար-
վում է ուրբաթ օրվա աղոթքը"ք Մի կողմի ժայռի վ_րա կա բերդ: 
Եղանակն այստեղ խիստ է։ Չափազանց առատ են ցանքերը և հա-
ցահատիկը։ Այս քաղաքի կենտրոնից են անցնում Ջույի Ռուհ և 
Չորաք գետերը։ Բերդի արևելյան կողմում, բերդի տակից հոսում 
է մի մեծ գետ։ Երկու օրվա տարածության վրա կա մի մեծ լեռ։ 
Վերոհիշյալ գետի միջոցով է փոխադրվում լեռ ան վրա կտրված 
փայտր։ Երբ փայտը քաղաք է հասնում, ամեն մարդ, ըստ իր նշա-
նի, վերցնում է իր վւայտը։ Այդ գետը հոսում է դեպի Տրապիզոն։ 
Այս նահիյեն էրղրում ի փաշայի խասն է։ 

Թեք մանր էրզրումից ոչ հեռու հյուսիս-արևելքում, երկու լեռ՛ 
ների միջև ընկած մի բերդ է և գյուղաքաղաք։ Ունի նաև մի քանի 
լիճ.։ Արոտավայրերի օգտագործման իրավունքր ստանում է Բին-
գյոլի յայլայում ապրող ժողովրդից։ Ձմեռն այստեղ երկարատև է 
և հաճախ է պատահում, որ ձյունր իջնում է հասունացած ցանքսե-
րի վրա և վնասում նրանց։ Քե վանի սի բերդը Մուրադ խանի օջախն 
է։ էրղրում ի փաշայի կողմից այստեղ նստում է սուբաշի։ Բերդի 
մոտից անցնում է մի փոքր գետ։ Նահիյեն լեռնոտ է և անտառա-
պատ։ 

Կաոսհիսսււփ Շարքի լի վայի կազաները հետևյալներն են* 
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էբուելիւայր, էզոքյոյ, Օզկրը, էսքֆեր, Ակշար Օվասը, Ակքյոյ, Ու֊ 
լուբեկ, Ի՚փոքրի, Բ ա ղա րս ույո ւ, Սուշեհիր, Բեհրամշահ, Բոլման, 
Բիրամլու (այլ անունով՝ էրտեր), Չեմաս, Հիսմանե, Չ եղա թե, Սի-
սորթա, Շաբխանե, Շիրան, Կ բ ր ի ք ։ Կ ո յոլնլուՀիս ա ր, Միլաշ, Յակոբ 
Բեյ!ի դերբենդը (այլ անունով Փենշշենբե)։ 

Կարսւ1ւիսարի Շարքիի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Գյուղաքաղաք է էբզբու֊ 
մի և Թոկաւո ի միջև։ Ունի բերդ։ Կոչվ ում է նաև Կարահիսարի Շա-
րին։ Կոյունլու Հիսսւրր Թո կա տ ի արևելքում է, Սվաղից էրզրում 
տանող ճանապարհի վրա։ Այստեղ կա զինվորական երկու կռ-
նաք։ Գեղեցիկ դաշտեր կան սրա՝ և Սվաղի միջև։ Նիկսսւրբ գտնվում 
է հյուսիս-արևելքում։ Մի բլրի վրա ունի հողաշեն մի փոքր բերդ, 
որտեղ կարելի է գնալ միայն մի նեղ ճանապարհով։ Հիշյալ բլրի 
ներքևում կա հետիոտնի ճււնա պ արհ ։ ՇսՒբխանեում գոյություն 
ունի պաղլեղի (շաբ) հանք, որր մի մուկաթաա է։ Կարահիսարի 
Շարքիի պահապաններր իրենց ռոճիկը (ուլուֆեյ ստանում են այս 
մ ուկաթաա ից՝ 

Թասենի լիվան րնդարձակ դաշտավայր է, որտեղ մի փոքրիկ 
պարիսպ կա։ Հասան Կալայի բերդը գտնվում է էրզրում ից դեպի 
արևելք, կես օրագնաց հեռավորության վրա։ Ո էն ի ջամի և շուկա-
ներ։ Այս բերդին են պատկանում Կասնի, Ք՛ուն ի, Ւյնեք, Չեզքերք 
նահի յեներր։ Բասենր բաղկացած՛ Է երկու բերդից։ Ղրան ցից մեկը 
կոչվում Է Վերին Թասեն, որը Հասան Կալայի սահմանից հասնում 
Է մինչև Չոբանի կամուրջը, իսկ մյուս կողմը Մեջենկիրտի [ Մժըն-
կերտ\ բերդն Է , որը կոչվում Է Ստորին Բասեն։ Բասենի և Կաղզ-
մանի միջև գտնվում Է Քուս յեռը, որր ձգվում Է արևելքից դեպի 
արևմուտք։ Սրա հարավ-արևմուտքում Կրզրլջա լեռն Է ։ Սրանց միջև 
կա ընդարձակ մի դաշտ, իսկ մյուս կողմում գտնվում Է Ակ-Դսւղրը. 
որի մի՛ կողմից հոսում Է Արաս գետը։ Բասենի դաշտում, մեծ լճի 
յայլայից հոսում Է մի գետ և խա՛ռնվում Արաս գետին։ Հասան Կա-
լայի հարավում գտնվում Է Ալա-Դաղը, որից սկիզբ Է առնում Մու-
րադ գետը։ 

Մեչենկե Րէոր, որր կոչվում Է նաև Ստորին Թասեն, ունի ամ -

րէ յ կուռ բերդ, բաղկացած Է երեք ն ահ իյենե րից՝ Խո Ր ա ս ա ն , Զեվի և 

Սեղան: Այս բերդը Արաս գետի եզերքին Է։ Ւսպիրր լիվա Է։ Ւս-

պիր քաղաքը գտնվում Է բավականին հարթ հովտում, Էրզրում ից 

երկու օրագնաց հյուսիս-արևելք։ Շրջակայքում կան բարձր լեռ-

ներ, որոնց վրա Էլ գտնվում են բերդն ու քաղաքը։ Զորից հոսող 

գետի երկու ափերին կան այգիներ և պարտեզներ։ Այդ գետը սկիզբ 

Է առնում Բայբուրդից և թափվում Է Սև ծովը։ Իսպիրը հայտնի Է 
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իր պտուղներով։ Սև ծովին Հարած վայրե րում ապրում են քաֆիր 

հույները, որոնք պետությանը տալիս են տարեկան վեց հարյուր 

կանթարէ մեղրամոմ։ Այգ վայրերը անտառային են և ծաղկա-

զարդ, լի վայրի մեղուներով։ Իսպիրի շրջանում սերով (կայմաք) 

և մեղրով փաստրմա են պատրաստում« փոքրիկ տակառներում 

դասավորում են մեկ խավ մեղր և մեկ խավ սեր և պահում են մին-

չև ձմեռ։ Մեղրը պահում Է սերին և սերը չի փչանում։ Այսպիսով 

ստացվում Է մեղրով խառնված համեղ չոր սեր։ Այս նահիյեում որ-

սում են աննման շահեն թռչուններ։ 

Խն ուսի լ ի վ ա ն գտնվում Է Էրզրումից հյուսիս-արևելք, երեք 

Հյրագնաց հեռավորության վրա։ Ունի մի քանի նահիյեներ՝ Բազա, 

Բուլանե, Խենդե րե ս, որոնք գտնվում են Բֆնգյոլի փեշերին: 

Խնուսի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Այս բերդը կազմված է բնական մեծ 

ժայռերից, որոնց մեջտեղում կա մի խոռոչ, որն իրենից ներկա-

յացնում է բոլոր կողմերով գետնից կտրված բարձր ժայռերի մի 

խումբ։ Տասր արշին բարձրության հասնող այս պատի վրա հողր 

հարթ է։ Այս խոռոչի կենտրոնում կա մի բարձր բլուր, որի վրա 

է գտնվում Խնուս քաղաքի ամրակուռ բերդը։ Բ երդը հսկում են 

պահապաններ։ Բլրի ստորոտում, բերդի արևելյան պարսպի մի 

անցքից հոսում է մի փոքր գետ։ [Բն ակիչները\մեծ մասամբ քրր-

դեր են, որոնք պատկանո ւմ են Բե սյանի ցեղին։ Բերդում կան մըզ֊ 

կիթ և շուկաներ։ Րրենց ամառն անցկացնելու համար ամեն տարի 

այստեղ են գալիս հարյուր հազարավոր մարդիկ։ 

Մամրվսւնի լ ի վ ա ն (այլ կերպճ Ն ա մ ր վ ա ն ) մի բերդ է Խնուսի 

հյուսիս-արևելքում, լեռնոտ է և անտառոտ։ Այդտեղից ճանա-

պարհը տանում է 0 լ թի։ 

Քւլիի լ ի վ ա ն : Ք ղին էրզրումի հարավային վերջավորության 

վրա, մի փոքրիկ քաղաք է, որի մի կողմը դաշտ է, մյուս կողմը 

լեռ։։ Սանջակի նահիյեում եվալրք կոչված հանքերից պատրաս-

տում են թնդանոթի գնդակներ։ Բնակիչները Բեսյանի աշիրեթի 

քրդերից են։ 

նբզուջսւնի լ ի վ ա ն սեպաձև լեռներով հարուստ և անտառոտ 

վայր է։ Սրա բնակիչներն էլ Բեսյանի աշիրեթի քրդերից են։ 

Մե լ ա ({կերտի ( Մ ւ ս ն ա ղ կ ե ր տ ) լ ի վ ա ն : Սրա փոքրիկ քաղաքի 

շենքերը սև քարից են։ Ունի բազմաթիվ աղբյուրներ, թեև ծառեր 

չկան։ Ախլաթին մոտիկ Մուրադ գետը սրա շրջակայքից է անց-

նում։ Այս գետի վրա կա տարօրինակ մի կամուրջ։ Մալազկերտը 
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գտնվում է գետի արևմուտքումՀ էրզրումից երկու օրագնաց հե-

ռավորության վրաք էրզրումի հյուսիս-արևելյան կողմում։ Ամենից 

նշանավոր նահիյեն Կեթատի Սարիսուն է, որը հնագույն բերդ է 

և եղել է Արմենի մայրաքաղաքը։ 

Սիքւանի (Սեփսւն) լ ե ռ ը հսկա մի լեռ է Սարիսույի արևմուտ-

քում։ Այս լեռան շուրջը բնակվում են քրդական ցեղեր, որոնք կոչ-

վում են Բա թրեք ի աշիրեթ։ 

Ա լ ս ւ շ կ ե ա ւ բ Չալդրանի դաշտի և Երևանի միշև ընկած հնա-

գույն էիվա է> որը ներկայումս իրենից ա՛ռանձին կարևորություն 

չի ներկայացնում։ 

Թ ա յ ա զ ի տ ի քեւ՝դր գտնվում է Կո թուրի հյուսիսում։ Հայտնի 

բերդ է և լիվա։ Խ ե մ ր ի ն բերդը սահմ ան ակից է Աջեմին։ Երկու բեր-

դերըճ Ղիադինը և Խեմրին ենթարկվում են Բայաղիտի բերդին։ 

Փահլևան բեյը օջաքլրքի կարգով իշխում է այս լիվայի վյրա։ 

Սրա բնակիչներն էլ Բեսյանի աշիրեթի քրդական շատ քաջարի ցե-

ղերից են։ Կըզըլբա շները սրանցից շատ են վախենում։ Բայա՛ղիտի 

դաշտից հոսում է Մուրադ գետը, որը մի տեղ անհայտանալով 

գետնի մեջ, նորից դուրս է գալիս չոԲս ժամվա հեռավորության 

վրա։ Աղրի էեոը նայում է այս լիվային։ Այստեղ է նաև Չալդրանի 

դաշտը։ 

Թոյրթում ք ա ղ ա ք ը գտնվում է էրզրումի հյուսիսում՝ երելու 

օրագնաց հեռավորության վրա ընկած ձորում։ Մոտակայքում կան 

բորակի հանքեր։ Թորթում ի ձորում հոսող գետը, իջնելով Ակչա 

Կալայի նահիյեից, ապա անցնելով Վրաստանից, թափվում է Սև 

ծովը։ Ա կ չ ա Կ ա լ ա յ ի նահիյեն և բերդը գտնվում են Թորթում ի նա-

հիյեի հյուսիսում մի բլրի վրա։ Բերդն ոմնի բերդապահներ։ Առատ 

են այստեղ տանձն ու խնձորը, ինչպես նաև այլ պտուղներ։ Հիա-

նալի են օդն ու ջուրը։ Ունի բազմաթիվ գետեր։ 

Ա լ ա Դ ա ղ լնււը իրենից ներկայացնում է մի մեծ յայլա և որ-

սատեղ։ Այստեղ Մուրադ գետի ակունքներին են միանում 4—5 

աղբյուրի ջրերը։ Մողոլ էր ղուն խանը այստեղ կառուցել է տվել մի 

պալատ։ Քուս լեռը գտնվում է Կրզրլջա լեռան մոտ։ Անտառա-

պատ է և չամի [սոճի] ծառերով հարուստ։ էրզրումից երևում է 

եյեբլու լեռը, որը ձգվում է դեպի Հասան Կալա։ Մուրադ գետը 

"ԿՒղԲ է առնում երկու տեղից, մեկը Ալա Դաղն է, որտեղից մի 

քանի ակունքներով հոսելով'՝ դառնում է մեծ գետ, և անցնելով 

Չ արմ ար կոչված լեռնս/նցքից, բաժանվում է չորս ճյուղի։ Այդ գե-

տի վրա կառուցված է Ջեդեմն Շահ անունով մի քարաշեն կամուրջ։ 

Գետի այս ճյուղն այնուհետև միանում է Մալազկերտի գետին, որը 
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երկրորդ Մուրադ գետն է համարվում։ Սա սկիզբ է առնում Բին-
գյոլի յայլայից և հոսում դեպի հարավ. այն նախ խառնվում է Բեր-
շեկեին և հետո Մուշի դաշտում՝ Կարասուին։ Այնուհետև անժնում 
է Կենջից, Չափաքջրից, Փայլուից և Ռեչվանում միանում է Եւիրատ 
գետին։ 

Եփրսւտ գ ե տ ը , սկիզբ առնելով էրզրումի Կալիկար լեռ ներից, 
Շ ուղնի ձորից անցնում է Թերջանի, Երզնկայի, Քեմախի} Կուրուչա-
յի, էգինի և Ռեշվանի միջով և միանում Մուրադ գետին, ապա անց-
նում է Հեքիմ Խանի մոտից։ Մալաթիայի կողմից Կըրք գյուղի 
մոտ Նեվշար անցքում գետը միանում է Եփրատ գետին։ Հետո Շիմ-
շատի, Ռում Կալայի, Բերիջիքի և Ռակայի մոտ իր մեջ ընդունե-
լով Ռուհա գետը, միանում է Խաբուր գետի հետ. սրանցից արև-
մուտք գտնվում են Դիր և Հեբե գյուղաքաղաքները։ Այնուհետև 
գետն անցնում է Մակամ Ալիից և Համասլիից։ Այստեղ կտրելով 
Համեր լեռը, անցնում է Սանեից, Հեյեթից և Հեդիսեից, հետո Սոզ-
թան Սուլեյմանի Քերբելայում անցնում է իր փորած անցքից, ինչ-
պես նաև Ակերկուկի անցքից, որը Եփրատ գետի արևելքում է: 
Անցնելով Հելեի արևելքից, այնուհետև Շահի Ռում ահի յե, Սեմա-
վաթ գետերի անցքերից, Ջևաղեր էի վայի հողում միանում է Շաթ 
գետին, որից հետո այդ երկու գետերը կազմ ում են ծովանման մի 
մեծ գետ, առաջացնելով մի շարք կղզիներ։ Կուրնեի բերդի մոտ 
Բ՚Հլոր ջրերն ՈԼ ջրանցքները միանում են և անցնելով Բասրայի 
արևելյան կողմիցճ Կալայի Ջ ե դի դե ի մոտ թափվում է Հո րմ ուզի 
ծովը։ 

սփրսւտի ակունքը մոտ է էրզրումին։ Գարնանը այս գետի 
ջրով լվացվող անձը այդ տարին զերծ կլինի հի վան դություններից։ 
էրզենի դաշտի լիճը փոքր է, ունի ընդամենը երեք փարսախ տա-
րածություն։ Ջուրը անուշահամ է և ձկներով հարուստ։ Հողը բարե-
բեր է, բուսականությամբ հարուստ և բերքառատ։ Օսմանյան զին-
վորների այստեղ ձմեռելու ժամանակ, սննդամթերքը բավականա-
նում է և ոչ մի նեղություն չեն քաշում։ Երբեմն չեն հասցնում հա-
վաքել այս վիլայեթի կալերը և բերքերը։ Ձմեռվա խստությանը 
հակառակ՝ ցանքսերը երեք ամսում հասունանում են, և սկսվում է 
հունձր։ 

ճ ա ն ա պ ա ր հ ն ե ր ը ե. մ ե ն գ ի լ ն ե ր ր (հեռավորությունը օրագնա-
ցով), էրզրումից մինչև Կարս։ էրզրումի մոտ Իլիջայից մինչև Մեն-
զի լ-ի/անեն երեք ժամ է։ Հասան Կալան (այլ անունովի Դեվե-Բոյ-
նու)Հ երեք ժամ, Կարա Կոջալար հինգ ժամ. Չոբան Քյոփրյուի 
զեամեթըճ հինգ ժամ, Դոմա՚Դամը (այլ անունով՝ Սողան յայլա-
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սին)՝ երեք և կես ժամ։ Այնտեղից Կարս՝ երկու ժամէ Կարսից Երե-

վան, Զտիմ Իսմայիլի մ են զիլը՝ յոթ ժամ։ Այս մենզիլում, Կարս ի 

գետի այն կողմում, կա մի անցք, որտեղ ջուրր հոսում Է շատ ու-

ժեղ թափով։ Այդ գետի հատակում կան խոշոր քարեր։ Մինչև 

Շախնեի անցքր հինգ ժամ Է։ Կարսի գետի անցքից մինչև Շորագ-

յալի մենղիլր՝ չորս ժամ։ Արփա գետը այս անցքից Է հոսում։ 

Բինգյոլի մ են զիլը երեք ժամ Է։ Այստեղ Աղրի գ՛ետը գոյանում Է 

Բինգյոլի ձնհալից։ Գետն ունի աննման կարմրախայտ ձկներ։ Շե-

րեր֊ խանեն չորս ժամ Է, հարթ դաշտավայր Է հարուստ կերի խո-

տով։ Այարանը չորս ժամ Է, խոտերով հարուստ։ Էրդալարը (այլ 

անունով[՝ Թայըլար )՝ չորս ժամ է։ Երևանի ցանքսերր հասնում են 

այս վայրին, մենզիլր Երևանի մոտ է։ Կետեք գյուղն է։ էրզրումից 

Սվաղ էշկալե, Թեր շան, Քելքիթ, Շիրովաս, Կաբա Հիսաբ, Ավազւ 

էրզրումից Ղիարբեքիր՝ Քաֆիր գյուղր հեռու է մեկ կոն աք։ Ակչա 

Կալան մեծ գետով է անցնում: Խան Գի լան լյ հեռու է և դժվարան-

ցանելի։ Շ ահ իկե լեռներր կարելի է անցնել միայն մեծ գետերով։ 

Բալուն հեռու է մեկ կոնաք։ Եփրատի եզերքում գտնվող Կրգլար 

Կեչիդին չորս ժամ է։ Շաբունշին՝ երեք ժամ է, Կիմ են հինգ ժամ։ 

Այար֊չայը՝ երեք ժամ։ Փիր Հյուսեյինի բլուրը՝ հինգ ժամ։ Սուլ-

թանի բլուրը, որին ժողո վուրդր Սիրանի բլուր էլ է ասում, Ղ իա ր ֊ 

բեքիրի մի այլ ճանապարհը, որը էրզրումից Ղիարբեքիր է տա-

նում , անցնում է հետևյալ վայրերով, Հայտարի լիճ, Աղայի լիճ, 

Կուրդ Խուրդա, Կարղա Բազար, Ք յոփրուխան, Գի լան, Սեմավե, 

Մուրադ գետ, Կըզըլ Փինար լիճ, Բաբա Թեքիյե գետ, Իլիջա, Ա յար 

բաշ, Փիր Հյուսեյինի բլուր, Կաթրրբիլ, Ղիարբեքիր։ Մի այլ ճա-

նապարհ՝ էրզրումից Ղիարբեքիր՝ Ներդբանլար, Մամա Խաթուն 

(Ս ՛աւքա-խաթունբ կոյունլուի մելիք Իղեդդինի աղջիկն է)։ Քաղա-

քում կա երկու ախոռ, կենտրոնում՝ մզկիթ, դրսում՝ բաղնիք, որը 

հետագայում նորոգել է Մուհամմեդ փաշան։ Թ ե ր շ ա ն ը , Ք ե շ ի շ խ ա -

նը , Ջ ե մ ե ն գ յ ո ս լ ը : Երզնկայի ճանապարհը՝ Սեճիլ և Ք ե մ ա ի փ լեռը, 

այս մ են զի լ ում ճանապարհը անցնում է Եփրատ գետի եզերքով, 

անդնդախոր վայրեր են, Բողերթի լիճը, այլ անունովի Խուղիսի 

ճանապարհը, դժվարանցանելի է, Խութո խանի ճանապարհը նմա-

նապես դժվարանցանելի է, Կարաջա Ղաղ անունով հայտնի լեռը 

Խութո կիրճով է անցնում։ Չմշկազեքր (Չմշկածագը) և Փերթեքր 

Մուրադ գետով են անցնում։ Խարփութ, Խաբուսե գյուղերի ճանա-

պարհի կեսը դժվարանցանելի, կեսը ուղիղ է։ Թաշիւան, Օ ր թ ա -
խ ա ն , Ս ե ր բ ե թ ե ն , Շ ե լ ի լ ե , Դ ի ս ւ ր բ ե ք ի ր : է ր զ ր ո ւ մ ի ց Ե ր զ ն կ ա ՝ Ի լ ի ջ ա , 

որր ենթակա է Թերջանին, երեք ժամ է, Խան Լոշ, Ք ե ը ա դ ե ք , Լ ո դ ե , 
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էրղնկւս : է ր ղ ն կ ս ւ յ ի ց Սվաղ' Խոշսւ Ա հ մ ե դ , երեք ժամ է։ Սոլրղսւղե 
Ռսւըաթի, Խոջա Ա հ մ ե դ , Սվաղ. Դ ո ւ մ ի ց (Սվաղ) Թսւվւփղ՝ Մ ե լ ա ղ -
կերտը՝ վեց ժամ է։ Արքփշը՝ ութը ժամ, Բենդի Մաճին1 ութը ժամ։ 
Նեվշեհիրր՝ երեք ժամ, Ս ե ք մ ա ն Արադը՝ հինգ ժամ, Ֆերսենքը՝ վեց 
ժամ, Խո յը ՝ 12 ժամ։ 

(էջ 422—428) 
Մ ե լ ի ք ն ե ր ի և իշիւ ողների դ ր ո ւ թ յ ա ն մ ա ս ի ն : Ֆարսից, Արմենից, 

Ռումից հետո հանդես է գալիս Իսլամը։ Խալիֆաների ժամանակ 
սկզբնական շրջանում խաղաղությ ամբ երկրներ նվաճողը եղել է 
նորին վսեմություն Ղիազ-բին Ղիմր* Աբասյան պետության թուլա-
ցումից հետո հրապարակ են եկել և տիրապետություն հաստատել 
բռնակալ մ ելիքները։ Ղրան ցից իր սուլթանական իշխանությամբ 
հայտնի էրզրում ի Ս իլիկ յան պետությունն է, որը երևան է եկել 
556 (1160) թվականին։ 559 (1163) թվականին վրացիների հետ 

ծագած մեծ պատերազմում նա իր երևելիների հետ գերի ընկավ։ 
Նրա քույրը Շահ P անուն Խաթունն է, որը Սուլեյման բին֊Իբրա֊ 
հիմ-բին Մուլեյմանի կինն Հր։ Սա հայտնի է Ախլաթի տեր և Շահ 
Արմեն անուններով։ Վրացիները մեծ նվերներ ուղարկելով, ազա-
տեցին էմիր Սալիկին։ Հետո Մուհամմեդ բին-էմիր Սալիկը էր-
զրում ի վալի կարգվեց։ Նրանից հետո 598 թվականին Ռյուքնեդ-
դին Սուլեյման ի Ս ելջուքին գրավեց էրզրում ի վիլայեթը։ Հիշյաէ 
Մելիքշահ Սուլեյմանը պատերազմի դուրս գալով վրացիների դեմ, 
նրանց պարտության մատնեց։ Մելիք Մուհամմեդից հետո էրզրու-
մի իշխողը դարձավ Տաքտեղ անունով մի մարդ։ Հետո 598 (1201) 
թվականին Սելջուկյան ճյուղից Երզնկայում և Ք եմ ախ ում առաջա-
q աս Մեն գուջիեի պետությունը։ Սրանցից սուլթան Ալփ-Արսլանը 
այս վիլայեթը տվեց Մենգուջ Ղազիէին, իսկ հետո՝ Ֆախրեդդին 
Բահրամշահ բին-Ղավիդ բին-Մենգուջին։ Սրա որդի Մելիք Ղավի-
թր անցավ նրա տեղը։ Վերջապես; /28 (1327) թվականին երևան 
եկավ Բենի Չոբանի պետությունը և նրանցից նշանավոր դարձավ 
Թիմուր Ղաշը։ Ջենգիզյանի պետությունից Էբու Սաիդը գրավեց 
էրզրումը։ էբու Սաիդի Աահանալուց հետո 738 (1337) թվականին 
էրզրումում վալի դարձավ Թիմ ուր Ղաշի որդի Շեյխ Հա սանը։ 

Մելիք էշրեֆը մի բռնակալ և դաժան անձ էր։ Սրա ժամանակ 
Կազի Մուհեդդին Բարդայի անունով մի բարեպաշտ անձնավորու-
թյուն, նրա բռնությունից ազատվելու համար, փախավ Խանի բեյ 
խանի մոտ։ Հիշյալ խանը նրան հովանավորեց։ Մելիք էշրեֆը մե-
ծաքանակ զինվորներով նրա վրա գնաց։ Պատմում են, որ երբ նա 
Թավբիզ հասավ, Աստծու հրամանով սոսկալի խավար տիրեց, ա-
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հավոր քամի բարձրացավ, որի Հետևանքով բոլոր զինվորներն ու 
ձիերը իրար բախվեցին։ Երբ Մելիք էշրեֆը պարտվեց, Հակառա-
կորդները Հարձակվեցին նրա վրա և սպանեցին։ Հետո 809 (1406) 
թվականին երևան եկավ Ակ֊Կոյունլուն (որը Բայենդուրի էլ է կոչ-
վում) և նվաճեց վիլայեթը։ Նրանցից Օսմանը, որը Թիմուրին է 
Հասնում, Ռումի քաղաքների վալի նշանակվեց։ Հետագայում, Իս-
քենդեր բին-Կարայուսուֆի սպանվելուց Հետո, ո՛րդին՝ Յակուբը, 
էրզրում ում մնաց իշխանության գլուխ։ Ալ-0 սմանիներից սուլթան 
Սելիմը, պատերազմելով ՇաՀ Իսմայիլի դեմ, Հաղթող Հանդիսա-
ցավ և այդ կողմերը նվաճեց։ (էշ 428—429) 

ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ Է8ԱԼԵԹԸ 

Տրապիզոնի և Բաթումի սանջակները միանալով կազ-

մել են բեյլերբեյիություն։ Սանջակներն են՝ Տ ր ս ւ պ ի զ ո ն ը , 4?ու-

նիսւն և Թաթումր: Ունի 404 կըլըջ, 54 զեամեթ և թեզքերեով ու 

առանց թեզքերեի 398 թիմար, ըստ օրենքի, ջեբելուներով միա\ 

սին 700 զինվոր։ Բերդերի թիվը Հասնում է 14-ի։ Այս էյալե-

թի երկարությունը 5—6 օրագնաց է} լայնությունր երեք օրագնաց։ 

Հսկա և դժվարանցանելի լեռներր իրենցից ներկայացնում են մի 

մեծ լեռնաստան, որի կարևոր մասը ընկած է ծովեզրյա շրջանում։ 

Այս լեռներր ծածկված են անծայրածիր անտառներով։ Որոշ խճու-

ղային ճան ապա րՀ ների վրա երկու լեոնային գետակների շրջակայ-

քում, երևում են վայրի խաղողի թփեր, որոնք ձողերով իրար են 

կապված ու միացված։ էրզրումի շրջակայքը լեռնային է և մինչև 

էրզրում ի սաՀմանր ընդհանրապես զառիվայր է։ Կ աղաներն են՝ 

էթեկբան, Երղոլը, Ակչակալան, էրխոՀը, Օֆը, Փլադանան, Թրի-

պոլին, ՌեՀվեին, Ռիզեն, Սուրմենեն, Թուրլը, Կիրասունը, Քեշաբը, 

Քորթունը, Քունիյեն, Մազկեն, Մ այիրը, Միավերին, Յովաբոլին 

(այլ անունովի Քորեյլե) և Լեջե՚ն։ 

Տ ր ա պ ի զ ո ն ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը , այս վիլայեթն ունի շատ գեղեցիկ և 

պտուղներով Հարուստ վայրեր։ Առատ են ընկույզը, կաղինը, խըն-

ձորն ու տանձը և բազմատեսակ լեռնային պտուղնե րր։ Տրապիզո-

նը գտնվում է Սև ծովի արևելյան անկյունում և Հանդիսանում է 

այս վիլայեթի գլխավոր քաղաքն ու բերդը։ Բնակիչների մեծ մա-

սը լեզգի ցեղից է, որոնց ժողովուրդը անվանում է լազ: Լեգզիի 

լեռներր գտնվում են Տրապիզոնի արևելյան և Հարավային կողմե-

րում։ Այս լեոները Պ՛աղս տան ումք մինչև Բաբ էլ-էբվաբը Հասնող 

բեռները, Կրյթաքի, էլս ե սի և Ալբրեզի (էլբրուսի) լեռներ ի Հետ 

միանալով, անցնում. են Վրաստանից և Հասնում մինչև Եփրատի 
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ու Տիգրիսի եզերքները։ Այստեղ ապրում են բազմաթիվ ժողովուրդ՜ 
ներճ մեգրել, վրացի, աբազա, չերքեզ, լա զ, մուսուլմաններ և ան֊ 
հավատներ (քաֆիրներ)։ Մուսուլմանները պատկանում են Շաֆիի 
դավանանքին։ Տրապիզոնի մոտ ապրողները կոչվում են լազ։ Տրա-
պիզոնի արևմտյան և հարավային կողմում եղած Չինի լեռներում 
լազ ցեղի հետ միասին ապրում են թուրքական ցեղեր։ Լեզուն թուրք 
և աջե մ լեզուների խառնոռրդ է։ Աչեմ ի շահին աստված համարող 
ռաֆըզիներ են։ 

Տրապիզոնը ամրակուռ և հաստատուն պարիսպնե րով քաղաք 
է։ Հյուսիս-արևելքում է գտնվում Սուխ ում ը։ 865 (1460—1461) 

թվականին, երբ էբու էլ-ֆեթհ55 սուլթան Մուհամմեդ խանը գրա-
վեց այս քաղաքը, Կըզըլ Ահմեդ բեյը փախավ և գնաց Ուզոլն Հա-
սանի մոտ։ Այդ նույն թվականին նվս ճվեց Կասթեմունին, Տրապի-
զոնը և Սինոպը։ Կազմակերպվեց սրբազան պատերազմդեպի 
Վրաս տան։ 

Տրապիզոնն ունի երկու պարսպով ամրակուռ բերդ։ Պ արիսպ-
ներից մեկը կոչվում է աշտարակ, որն իրենից ներկայաց-
նում է մի ամուր բերդ և ունի ուրբաթօրյա աղոթքի շամի։ Բերդն 
ունի պահապաններ և հյուսիսային պատի մեջ պարսպին նայող մի 
դուռ։ Բերդի հարավում կա մի փոքր դուռ, որը բացվում է միայն 
կարիքի դեպքում։ Միջին պարսպի վրա ունի չորս դուռ, մեկը՝ արե-
վելյան պատում, դեպի Միջին պարիսպը բացվող Ենի-Ջ ամի ի դուոն 
է : երկրորդը արևելյան պատի վերջում է և կոչվում է Դար աղիւսս-
ս ա յ ի դո ԱՆ, որից դուրս կա խաղախորդարան։ Այս դռան առաջից 
հոսում է մի փոքր գետակ, որը գալիս է ընդարձակ հովտից։ Այս 
գետի վրա կառուցված է մի մեծ կամուրջ։ Արևմտյան պատի մեշ 
եղած դուռը կոչվում է Զինդան-Կափուսու : Տրապիզոնի բանտը կա-
ռուցված է այս դռան մոտ։ Պարսպից դուրս, ընդարձակ ձորի մի-
ջով մի փոքրիկ գետակ է հոսում։ Երեք արշին երկարությամբ քա-
րուկիր հիմքի վրա, խոշոր գերաններով կառուցված կամրջի վրա 
գտնվում Հ- Զղանոսի դո սոր: Չորրորդ դուռը՝ հյուսիսային պատ ում, 
բացվում է դեպի Ստորին պարիսպը։ Սա կոչվում է Ստորին րերդի 
դուո : Այս միջին պարսպի մզկիթը, նախքան նրա գրավումը, քրիս-
տոնեական եկեղեցի է եղել։ Գրավումից հետո սուլթան Մուհամմե-
դը վերածել Հ ջամիի։ Այս ջամիին կից կա մի մեդրեսե՝ իր խցիկ-
ներով միասին, որը կառուցել է սուլթան Մուհամմեդը։ Միջին 
պարսպում կա երկու բաղնիք, որոնցից մեկը կառուցել են քաֆիբնե-
րը։ Ստորին պարիսպը քառակուսի ձև ունի և հյուսիսային պարըս-
պի որոշ մասերը անմիջապես ծովին են կպած։ Այս պարիսպն էլ 
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ունի չորս դուռ* մեկը Զղա նայ ի դււան կողմն է, մյուսը Ս յ ո ւ թ խ ա -
•է ՚են է, որից դուրս, ծովեզերքին, քրիստոնյաների թաղամասերն 

են։ Երրորդը Մոլողի դո ա ն Է , որը բացվում է դեպի ծովէ Չորրորդը 
-Մումիւանեի դուռն Է , որտեղ մեղրամոմ են պատրաստում,*• 

Այնուհետև հեղինակը մանրամասնորեն հիշում Է Տրապիզոնի չամիները և 
մեորեսեներու 

,,,Այս քաղաքում կան բազմատեսակ պտուղներ՝ հունար, կե-
ռաս, տանձ, որից հայտնի են «բե յ ֊ արմ ուտի» և Ծգյուլաբի-արմու֊ 
տիձ> տեսակները, սինապի խնձորը, դելքուի խաղողը, բաաընշանի 
թուզը, աննման նուռը, թուրունջը։ Տրապիզոնում աճում Է սև կե-
ռասի նման համեղ մի պտուղ, որը կոչվում Է «կարսւ-եմիշ» ( ս և -
պտուղ)։ Տ րապիզոնի ծովում որսում են բազմատեսակ ձկներ, ո ֊ 
բոնցից են մեբլե ձուկը, մեզդիտ ձուկը, վահանաձուկը։ Տրա՝պիզո֊ 
նի ծովերում «համսինի օրերինորսում են փոքրիկ ձկներ։ Տ րա-
պիղոն ի ժողովուրդը ((խամսին]) բառը աղավաղելով, այդ ձկան 
«խաբսի» ձուկ Է ասում։ Խամսինի օրերին փոքրիկ նավակներով 
այդպիսի փոքրիկ ձկներ որսացողները այնպիսի աղմկալի փող են 
նվագում, որ ձայնը լսվում Է 2 — 3 փարսախ հեռավորությունից։ 
Այդ փողի ձայնը լսողները, «խաբսի ձուկը դուրս Է եկելյ> ասելով 
իրար են անցնում։ Իրականում այդ փոքրիկ ձկները դժվարամարս 
են և ծանր։ Ամառվա ամիսներին հիշյալ ձկները կեղտոտ են լի-
նում և գգվելի հոտ արձակում։ Տներում որոշ անհանգստության 
.պատճառ են դառնում։ 

Կիոսսունը Սև ծովի ափին, Սամսոնի և Տ րապիզոնի միշև ըն-
կած առանց պարսպի փոքրիկ քաղաք Է ։ Ունի մի մզկիթ և շու-
կս/ներ։ Հարուստ Է ծառաստաններով ու այգիներով։ Տրապիզոնից 
երեք օրագնաց դեպի Արևելք, լեռ ան վրա կա մի ավերակ բերդէ 
Ներկայումս այս քաղաքի ծովեզրյա մասում գտնվող մի փոքր 
լճից սարդիոն անունով հայտնի թս/նկագին քար Է հանվում, 
որը նման Է Եմենի քարին։ Ստացվում են նաև այլ քարեր։ 

Ո՚իղեն գտնվում Է Տ րապիզոնի և Քունիայի միշև, հարթ վայ֊ 
յրում։ Ոմնի ծովեզերքին նայող պարիսպ։ Արտադրում Է բարձրո֊ 
րակ շապկի կտավ, որը հայտնի Է «Ռիզեի բեղ» անունով և օգ֊ 

.տագործվում Է իբրև նվեր։ Ռիզեի գետակը հոսում Է շուկայի 
,միշով։ 

*ք-ունիա յի լիվան գյուղաքաղաք Է։ Գտնվում Է Վրա ստ ան ի սահ-
մանի վրա է Ունի ծովեզրյա մի բերդ։ Կա զաներն են՝ Աթինա, Է ր -

!քսեի, Սումլե, Վիհւե: Այստեղից հոսում Է ճորոխ գետը և թափվում 
Սև ՛ծովը։ Նահիյեում աճում են բաղմա տեսակ ծառեր։ 
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Թսւթումի լ ի վ ա ն : Այս լիվան մոտ է Գորելին (Գուրիա)։ Տրա-

պիզոնի և Բայբուրդի միշև է գտնվում Յայլա Մեսշիդի լեռը, որը 

հարուստ է անուշահամ շրերով։ Լեռը մշտապես ձյունով է ծածկը֊ 

ված[։ Այստեղ հին ձյուների մեշ ապրում է մի տեսակ փոքրի՛կ 

կենդանիէ Ուշադրությամբ դիտելիս կարելի Է նկատել այդ կենդա֊ 

նու շարժումը սառույցի մեշ։ Կա նաև մի տեսակ որդ, որից ծծելու 

դեպքում դուրս Է գալիս զուլալ շուր։ Այս լեռն երում կա մի հին 

մգԿՒք^' ՈՐԸ կոչվում Է Յայլուի մզկիթէ Տ րապիզոնի հարավային 

կողմում, երկու փարսախ հեռավորության վրա գտնվում Է Խոշ-Օղ-
լ ա ն լեռը է Մեծ և փոքր լեռնաշղթաների ստորոտից հոսող դետը՛ 

բարեկարգել Է Խոշ֊Օղլան անունով մի անձնավորություն։ Նա կա֊ 

ռուցել Է նաև Ռաբաթը^, տրապիղոնցիները այս լեռը անվանում 

են Աղաշ Բաշը։ Երկարությունը 50 փարսախ Է։ Տրապիզոնից Բայ-

բուրդ տանող ճան ապարհը այս լեռ ան կեն տրոնից Է անցնում է Ունի 

մի նեղ դուռ, որտեղից բացի, այլ տեղերից անցնել չի կարելի։ 

Դուռը պահպանելու համար կառավարությունը կարգել Է մի շարք 

գյուղական ռայաներ։ Տրապիզոնից մեկնողը առանց քաղաքի ի շ ֊ 

խոզից ստացած գրությունը պահապաններին ցույց տալու չի կա-

րող անցներ Խոշ-0ղլան գետը գալիս Է Աղաշ Բաշը սարից, անց-

նում Է Տրապիզոնից և թափվում ծովը։ Սուրմենեի գետր, Օֆ գե-

տը, Ռիզե գետը, Աթինե գետը (կոչվում Է նաև Սոյուք-Սու) վերո-

հիշյալ գյուղաքաղաքների մոտ նույնպես թափվում են Սև ծովը։ 

Ֆաշ գետը (Ռիոն) մեծ գետ Է, որը ծովն Է թափվում Ֆաշի (Փո֊ 

թիի) մոտ։ Այս բոլոր գետերը սկիզբ են առնում Վրացական լ ե ռ ֊ 

ներից։ (Էշ 429—431) 

* * * 

Քյաթիբ Չելեբին Միշադետքի (Մեսոպոտամիա) նկարագրության մեք ման՛-
րամասն խոսում Է երեք Էյալեթների՝ Ռակայի (Ուրֆա), Մուսուլի և Դիարրեքիւփ-
մասինւ Գրանցից բերվում են Դիարբեքիրի էյալեթին վերաբերող նյութերը։ 

ԴԻԱՐՐԵՔԻՐԻ ԷՅԱԼԵԹԸ 

Այս էյալեթը գտնվում է Տիգրիս գետի երկու եզերքիԱՀ 

Արաբական ցեղերից Բեքիր բին-Վայիլ բին-Կասեթը այս ե ր ֊ 

կիրը ֆարսերից գրավեց և Դիարբեքիր անվանեց։ Սահման-

ներն են. արևելքից՝ Վանի էյալեթը, հյուսիսից՝ էրզրոլմը, ա ֊ 

րևմուտքից՝ Սվաղը, Հարավից՝ Ռական և Մուսուլը։ Բաժանված է 

19 սա նչակի և հինգ «հյոլքյումեթի»։ Սանջակներից ութը քուրդ բե-

յերի աննշանակելի և անհրաժարելի «օջաքլըքներ»59 են։ Օսման-

յան սանջակներն են. Աոլնի, 1 % ա Կալա, Ամեդ, Յմշկեզեք, 
53. 



(Չմշկածագ), Հ ի ս ն ի Ք ե ֆ , Խսւր ուր , Խ ա ր փ ո ւ թ , Ս ղ ե ր տ , ՍենչսւՐ, Ս ի -

վ ե ր ե կ , Մ ե ֆ ա ր կ ի ն , Մ ա ղ կ ե ր տ , Ն ի ս ի ր ի ն : Օշաքլըք հանդիսացող 

սանջակներն են. Աթսւկ, Փ ե ր թ ե ք , Թ ե ր շ ի լ , Ջ ա ր ս ւ ք շ ո ւ ր , Տ ե ր մ ի ք , 

Ս ա ղ մ ա ն , Կու լր , Մ ե հ ր ա ն ի : Հյուքյում եթներն են, է ք ի լ , Փ ա լ ո ւ , Ջ ե -

ղ ի ր է , Խեղու , Գ ե ն շ : Այս էյալեթը 7030 կրլրջ էէ Ունի 688 զեամեթ, 

թեզքերեով և առանց թեզքերեի թիմարներ։ Քուրդ րեյերից բացի՝՝ 

ջեբելուներով միասին, տալիս Է 1800 զինվոր։ Ա մ ե ղ ի լ ի վ ա ն փա-

շայի սանշա կն Է և 500 ակչեի մեվլեվիություն Է։ Կա զաներն են՝ 

Ջոնքեշ, Ս ավել1, Թելեբ, Մարտին, Մալազկերտ, (այլ անունով 

Մ ազկերտ), Մ աքիր, Մ ի դուն, Հինի (այլ անունովի Հունի)։ 

Ա մ ե ղ ի լ ի վ ա ն : Այս քաղաքի մեծ պարիսպը սև քարից Է կա-

ռուցված։ Բոլոր շինություններն ու թաղամասերը գտնվում են պա֊ 

րըսպից ներս։ Պարիսպը ունի չորս դուռճ Մարդինի, Ղաղկափու֊ 

սու, Շսձթի և Էրզրումի։ Ներքին բերդում կան բազմաթիվ շամի-

ներ, մեդրեսեներ, բաղնիքներ, բարեգործական շինություններ և 

տներ։ Ներքին բերդը գտնվում է քաղաքի մի բլրի վրա, որն իր. 

սուլթանական պալատով, որոշ շինություններով և թաղամասերով 

ամրակուռ մի բերդ է։ Քաղաքը կառուցված է հարթ վայրում, իսկ 

ծայրամասում գտնվող ներքին բերդը նայում է Շաթից այն կողմն 

ընկած դաշտին։ Բերդի ներքևում, Շաթի եզերքին տարածվում են 

սեխի բոստանները։ Երբ գետի ջուրը նվազում է, ամենքը իրբնց 

հատուկ հողերում, քարքարոտ և ավազոտ վայրերում եղած ա֊ 

ռանձին հողամասերում սեխ են ցանում։ Վերցնում են որոշ քա-

նակությամբ քար, մի ափ աղավնու ծերտը խառնում են 5—10 

Հատ սեխի սերմի հետ և ցանում են քարքարոտ ավազի մեջ։ Սեխը 

այստեղ չափազանց համեղ է։ Բնակիչները սեխի սեզոնին գնում 

են բանջարանոցները, եղեգից հյուղակներ են սարքում և բաղեղի 

Հ սարմաշըք) ու վրան ա ծաղկի գմբեթներով զարդարում։ Այնու~ 

հետև, որոշ ժամանակով հավաքվում են և կեր ու խումով զբաղ֊ 

վում։ Այս քաղաքում զինվորների համար կան ձմեռելու պայման-

ներ։ Սերդարները հաճախ ձմեռել են այստեղ։ Ամեդից դեպի հա֊ 

բավ, Մ ուս ուլի կողմում, Շաթի վրա կա մի քարաշեն կամուրջ։ 

Մ ա ր ղ ի ն ը գտնվում է Ամեդի հարավ-արևմուտքում։ Բերդը 

գտնվում է մի լեռան վրա։ Գետնից մինչև բերդի գագաթը երկու 

փարսախ է։ Այդ բերդն անհնար է բռնի ուժով գրավել։ Այս լեռան 

մեջ կան ապակու հանքեր,.. 

Սաղըրո Մարդինին մոտ մի գյուղաքաղաք և բերդ է, գտնվում 

է Ամեդից երկու օրավնաց հարավ։ Տիգրիսը անցնում է սրա մո-

տից։ 
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Հիդանը հարուստ է ծառերով։ Հատկապես շատ են կաղնու 
ծառերը։ կեռների միջև ունի մի բարձր բերդ։ 

Մեֆաւ*կինլւ (այլ անունով՝ Միաֆարկին) Դիարբեքիրի հիմքն 
է։ Այգիներով և պարտեզներովնմանում է Նիսիբինին... Մոլսոլլից 
Միաֆարկինով Հիսնի Քեյֆ տանող ճւսճյ ապա րհը վեց օր է տևում։ 
Կա նաև Մարդինով գնացող ճանապարհ։ Հյուսիսում, ութ օրվա 
հեռավորության վրա կա մի լեռ, որի լանջին էլ գտնվում է Մ իա֊ 
ֆարկինը։ 

Հիսնի Քեֆը (կամ Հիսնի Քեֆան) մեծ քաղաք է, ընկած է 
Շաթի արևելյան եզերքին։ Բերդը գտնվում կ քաղաքի հյուսիսում, 
գետի եզերքին , բարձր ժայռոտ լեռ ան վրա։ Քաղաքի և բերդի լե֊ 
ռան միջև կա մի կամուրջ։ Այս քաղաքն ունի շատ հիանալի իւա-
ղող, որը «Հիսի խաղող» Է կոչվում։ Այգ քաղաքը կառուցել Է Հիս-
նի Քեյֆի առաջին Էմիր Մերդ Մահ մերեն, որը եղել Է քբդերի Էյու-
քիյե ցեղից... 

Անցյալում Հիսնի Քեֆը կոչվել է Ռես-էլդուլ։ Բերդի հիմնա-
դիրը եղել է Քեֆան, որի ա՛նունով էլ կոչվել է Հիսնի Քեֆա... Նա֊ 
հիյեներն են՝ Բեշերի, Բեհրդի, Խենդեկի, Թուր, Մեհլերի, Փեսեն֊ 
գիղե... 

Նիսիբինի լիվան: Այս քաղաքի հյուսիսային կողմում կա մի 
մեծ լեռ, որից սԿիդբ առնող գետը անցնում է Նիսիբինի մոտից։ 
Նիսիբինը նշանավոր է իր բանջարանոցներով։ Ասում են, այս 
գետի ափերին կա մոտ 40 հազար բանջարանոց։ Նիսիբինին հա-
տուկ է սպիտակ վարդը, կարմիր վարդ բոլորովին չկա։ Նիսիբինի 
լեռը կոչվում է Ջեբլի Զուտի։ Ըստ ավանդության, Նոյի տապանը 
վեց ամիս և ութ օրից հետո այս լեռան վրա է նստել։ Կարիճները 
սպանիչ են և ահարկու։ Դարա գյուղում Իսքենդերը (Ալեքսանդրը) 
պատերազմել է Դարեհի դեմ և այդ կապակցությամբ այս գյուղը 
Դարա (Դարեհ) անունն Է ստացել։ Ներկայումս Էլ գյուղ Է...։ 

Սենչաւփ լիվան գտնվում Է Նիսիբինի հարավում։ Հեզիրեում, 
Սենջարից բացի, ոչ մի տեղ արմավ չկա։ Սենջարի և Մուսուլի մի-
ջև տարածությունը երեք օրագնաց Է... 

Սղերտի լիվան Դիարբեքիրի քաղաքներից Է. գտնվում Է լե-
ռան վրա, Տիգրիսի հյուսիս-արևելքում, Տիգրիս-Շաթին մոտ. շըր-
ջապատը հարթավայր Է։ Միաֆա բկթյի և Սղեր տի միջև տարածու-
թյունը մեկ և կես օրագնաց Է, Միաֆարկինը Սղերտի հյուսիսում 
Է։ Սղերտի և Ամեդի միջև տարածությունը չորս օրագնաց Է։ Սղեր-
տի բնակիչները խմում են այդ գետերի ջուրը։ Սղերտը շատ հա-
րուստ Է թուզով, ,նռով և խաղողի որթատունկով» Շատ համեղ Է 
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այս քաղաքի խաղողը, որ կոչվում է Շաֆիի խաղող։ Բոլոր ծ ագ-
ռերն այստեղ աճում են անձրևի ջրով։ 

Սղերտը գտնվում է Մուսուլի հյուսիս-արևելքում։ Սրանց միջև 
եղած տարածությունը հինգ օրագնաց է։ Բիթլիսի գետը գտնվում 
է Սղերտի հարավում, կա ևս մի փոքր գետ, որը միանում է Բիթ֊ 
լիսի գետին։ 

Զերկի բերդը նույնպես գտնվում է հարթավայրում։ Սրա վերևի 
մասից հոսում է Բիթ լի ո ի գետը։ 

Խարփոնթի (Խարրեոլի) լիվան: Բերդաքաղաք է մի լեռ ան 
վրա։ Շրջակայքում կա մի լճակ։ Ունի ընդարձակ դաշտավայր։ 
Սրա վերջավորությունը միանում է Փերթեքի և Չմշկեզեքի սահ-
մաններին։ Խարբերդը կոչվում է նաև Հիսնի Զիյադ: Գտնվում է 
Մալաթիայից երկու օրագնաց հեռավորության վրա։ Սրան է են-
թարկվում Րսւդի նանի յեն , որը շատ մոտ է Ամեդի ու հարբեր դի 
միջև գտնվող Շեմիսաթի երկրին։ 

էրղանիի լիվան կաղա և էմիրություն60 է Խարբերդի և Ամեդի 
միջև։ Մոտակա լեռ ան վրա կա մի բերդ։ Ունի նպև ն ահ ի յեներ։ 
Բերդի ստորոտում Գյոքջեք անունով մի լիճ կա։ 

Սիվերիկի լիվան կաղա և էմիրություն է։ Գտնվում է դաշտա-
վայրում, Ամեդի, Կարաջա Գաղի, Եփրատի ու Շաթի միջև։ 

^մշկեզեքի (Յմշկածազ) լիվան Ամեդի կողմում, Եփրատ գե-
տի ափին, մի քանի նահիյեներ ունեցող էմիրություն և կաղա է։ 
Բուն Չմշկեղեքը կառուցված է Եփրատ գետի ափին։ Լեռ ան կողին 
կա բերդ, որի մի կողմը դաշտավայր է։ Անցյալում եղել է մեծ վի-
լայեթ, որից կազմվել էր Քուրդիստանը։ Տիրակալը իշխում էր 32 
բերդի և 15 նահիյեների վրա։ Սուլթան Սուլեյմանի ժամանակ 
գրանցվեց իբրև վիլայեթ և Չ մշկե զեքի կասաբա։ Սաղմանի նահի֊ 
յեն և Ջեզերեի ոչխարի հարկը*** կայսերական խասին կցելուց հե֊ 
տո, վիլտյեթը բաժանվեց երկու էմարեթի, 14 զեամեթի և թիմա-
րի։ Հետագայում, սուլթան Սուլեյմանը Սաղմանի նահի յեն դարձ-
յալ բաժանեց և շնորհեց Չմշկեզեքի որոշ իշխանների որդիներին։ 
Այդ երեք էմարեթներն են՝ Մեջենկերտը, Փերթեքը և Ս աղմ ասը։ 
Փերթեքը °ջաքւըք է, դաշտային կողմը բաց է և ընվարձակ։ 

Ջեւ-միքր գտնվում է Սիվերեկի մոտ, երկու լեռան միշև, Եփ-
րատ գետի Նուշար ա՛նցքի դիմաց։ Սա էլ օչաքլըք է։ 

Ջաը սւք չուրը (ճապաղշուր) օշաքլըք է էրղրումի կողմում, Մու-
րադ գետի եզերքին։ 

Թեր»իլո օչաքլըք է, Հանիից դեպի Ամեդ տանող ճանապարհին, 
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Մուրադ գետի մոտ, մի լեռան վրա։ Փենբուկլի գետը սկիզբ է առ-
նում Թերշիլի լեռներից Հոսող Սեյիդ Հասան գետից, ներքևում 
խառնվում է Շաթի գետին։ 

Ա թ ա ք ը գտնվում է Իերւիլի մոտ, Մ ուշի, Ֆելեքի և Բ՚երշիլի 
բերդերի միշև ընկած մի դաշտում։ Օշաքլըք է։ Սալաթ գետը բխում 
է լեռան մի անկյունից և թափվում է Փենբուկլի գետի մեշ։ Մեֆար-
կինի և Ամեդի դիմաց, երկու լեռան միշև, ԱլթոմԱ Սույու կտմրշի 
գետի վրա ավերակ մի կա սա բա է։ 

(էշ 436—439) 

Այնուհետև հեղինակը մանրամասնորեն խոսում է քրդական շրշանների, 

նրանց կարևոր կենտրոնների և այգ տեղերում ապրող բազմաթիվ քուրդ աշիրեթ-

ների մասինւ Քրդական նահիյեների շարքում հիշում է ^ ի թե մի նահիյեն և նշում, 

«բնակիչների մեծ՛ մասը և ռայաները հայեր են 

Շ ա խ ի նահիյեի բնակիչները նույնպես հայեր են... Գիրանգեի նահիյեի 

Հարկեն բերդի որոշ բնակիչներ արաբ են... Այս կողմերի հայերը մեծ մասամբ 

արաբերեն են խոսում.•• 

(էշ 440) 
Քուրդ աշիրեթների մասին խոսելուց հետո հեղինակը շարունակում Էէ 

Լե զուները: Այս Էյալեթում խոսում են արաբերեն, թուրքե-
րեն, ֆարսերեն և Հայերեն։ Մուսուլմանները պատկանում են Հա֊ 
նեֆի և Շաֆիի դավանանքին։ Բրդերը բաժանվում են երկու խմբի, 
որոնցից մի մասը մուսուլմաններ են՝ Հանեֆի դավանանքից, իսկ 
մի մասրճ ան հա վատ (քյաֆիր) եզդիներ։ 

ճ ա ն ա պ ա ր հ ն ե ր ը : Դիարբեքիրից մինչև Հալեպ Ջանֆեզայի 
արոտավայրը, երկու ժամ է, Կըզըլ֊Թեփեն՝ չորս ժամ, Կոշա-Դաղը 
երեք ժամ, էլմալուն՝ երեք ժամ, Աշի Գյոլը՝ երեք ժամ։ Արեգունի 
ճանապարհը քարքարոտ է։ Ունի սառը շրերւ Հե ռա վո րո ւթյ ո ւնը 
վեց ժամ է։ Ջելաբ գետըճ չորս ժամ է, Ռեհանը՝ հինգ ժամ, Ուշփի-
նարըճ յոթ՝ժամ։ Շեկեֆ խանի (այլ անունով Բեշ Թեփեի) ճանա-
պարհներին գեղեցիկ, հորդառատ աղբյուրներ կան։ Մեշհետի աղ-
բյուրի դիմաց երեք ժամ տևող գեղեցիկ ճանապարհի վրա կան 
սառը ջրեր*** 

Դիարբեքիրից մինչև Մուսուլ՝ Կաբա Քյոփրուն, երեք ժամ է... 
Դիարբեքիրից Վան՝ Ափա-Չայը, երկու ժամ է... Բիթլիսը Հինգ ժամ 
է, Ղատվանը հինգ ժամ է, Քյարմուխը հինգ ժամ, Ադիլշեվազը՝ 
վեց, Արճեշը՝ երեք, Կաբա Քյոյը չորս, Բենդի Մահին՝ չորս, Վա-
նը երկու ժամ է։ Դիարբեքիրից Մալաթիա՝ Շելբե գյուղը, երկու 
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ժամ է։ Կ արա Ք յոփրյուն (այլ անունով Մ ալան ր) ճանապարհը այդ 

մ են զի լից Ղեվե Բոյնու կոչված վայրից մինչև էրղանի վեց ժամ է**»* 
(էջ 441—442) 

Ղ՚իարյւեքիրի վիլայեթից հետո ՝*յաթիբ Չ ե լերին անցնում է Ռակայի ԼՈւր-

ֆա ) է յա լե թին։ Մանրամասն կանգ է առնում Բ աղդադի էյայեթի, իսլամական 

խալիֆայությունների, Արաբական թերակղգու և նրա գլխավոր կենտրոնների վրա։ 

Այդտեղից անցնում է Սիրիային ու Պ աղե ստինին, և հետո խոսում է Մ արաշի և 

Ագան այի էյալեթների մասին։ 

Մ Ա Ր Ա Տ Ի ԷՅԱԼԵԹԸ 

Այս երկու էյալեթների մի մասը պատկանում է Փոքր Ար-

ոնիային, իսկ մյուս մասը՝ Շամի երկրին։ Այդ երկու էլալեթ֊ 

ներո Շամին սահմանակից լինելու պատճառով, նրանց նկա-

րագրությունը տալիս ենք միասին։ Մ արաշի վիլայեթում ապ-

րում է Զյուլկադե րիյե ցեղը։ Իսկ Ադանայի վիլայեթում իշ-

խում է Ալ Ռամազս/ն ցեղը։ Ալ Օսմանը ա յ դ մասերը նվա-

ճելուց հետո, բաժանեց երկու էյալեթի։ Սահմաններն են• հյուսի-

սային կողմիցճ Կարամանի վիէայեթը ք արևելյան կողմից Եփրատ 

գետը և Ո ւրֆայի վիլա յե թ ը, հարավից՝ Հա լեպի վիէա յե թը, արև-

մուտքից՝ Ադանան և Զիհան (Ջիհուն) գետը։ Սս/եջակները հետև-

յալներն են, Մւսրսւշ (փաշայի սանջակն է), Կ ա ր ս ի - Ը յ ո ւ լ կ ա դ ե ր ի յ ե , 

Ս ՚ ա լ ա թ ի ա , Այնթսւր և Ս ի մ ս ա թ : 

Մարսւշի փ վ ա ն էյալեթի մ այրաքաղաքն է և հինգ հարյուր 

ակչայով մեվչեվիություն է։ Մարաշը մեծ քաղաք է և ունի բազ-

մաթիվ ջամիներ ու մզկիթնե ր, մեդր եսեներ և թեքի յեներ, բաղ-

նիքներ, շուկաներ, փառավոր տներ։ Ցածրադիր բերդր գտնվում է 

բարձր բլրի վրա։ էսքի-ջամի կոչվող մեծ մզկիթի մոտ կ ա դատա-

րան և մի պալատ փաշաների համար։ Այս քաղաքում կան գետեր, 

կանաչ տարածություններ, բազմաթիվ ծառեր։ Նահիյեներն են է լ ֊ 

բիստանը, Բիհիսնին, Բազարջլը, Լարունիյեն, Բերքանը, Կարա 

Հասանալին, էնդերունը, Զեմաթնին, Քյուրքերը, Զենլիքը, Զա-

մոլս թլին, Փեշլին, Ենիջեն, Կոզու֊Քեմիրր, Կարթ ան և Իսլամ եքլոն։ 

Ստամբուլից Մարաշ գնալիս պետք է անցնել այդ նահիյեներից։ 

Մի քանի գյուղերի և անբաբերեր վայրերի բնակիչները քոչվոր 

են։ Այդ գյուղերը հանդիսանամ են ռայաների յուրթերը։ 

Մարաշ քաղաքը կառուցել է Հարուն Ռեշիդր. այն գտնվում է 

Դուքան լեռան կողմում, Քենիսեից 12 մղոն հեռավորության վրա։ 

Փ ա զ ա ր շ ը ք ը մոտ է Մարաշին, ունի հոսող ջրեր և զբոսավայ-

Այս և նախորդ հատվածում ժամերով ցույց տրված հեռավորությունները 
ճիշտ չեն, հավանաբար տպագրական սխալ է, 
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բեր։ Այստեղ կա մի լիճ, լճի վրա էլ շարժուն մի գյուղ։ Եղեգների և 

սեզերի արմատները իրար խառնվելով, ժամանակի ընթացքում 

ծածկվել են փոշով ու հողով և առաշացրել հարթ լաստի նման մի 

կղզի։ 

Որոշ թվով ջուլհակ հայեր հարդից և սեզից տներ են շինել և 

ապրում են այնտեղ։ Հետագայում դրանց թիվը ավելացել է և վայ֊ 

րը վերածվել է գյուղի։ Բոլոր բնակիչները ջուլհակներ և հայ քյա֊ 

ֆիրներ են։ Այդ դյուզը քամուց շարժվում է և լճում այս ու այն 

կողմ լողում։ 

է լ ր ի ս տ ա ն ը Մ ա բաշից Կեսարիա տանող ճանապարհի վրա 

բարեշեն մի քաղաք է, որը բազմաթիվ ընդարձակ գյուղերով կազ֊ 

մ ում է մի առանձին կաղա։ Քաղաքը կառուցված է դաշտավայ֊ 

բում։ Նահիյեներն են Սարդեսը, Սեդրնան, Ահսենդերը, Օրթան, 

Նեբ աբեթը, Զերթերը (այլ անունով թեմանն ի )։ Գտնվում է Մա֊ 

բաշից ինը փարսախ հեռավորության վրա, Արմենիայի սահմա֊ 

նում։ Պարիսպը քարից է,.* 

Բիճի ս ն ի ն Մարաշի նահիյեներից մեկի կաղան է, որ գտնվում 

է Մարաշից Կայսերի .տանող ճանապարհի վրա։ Ունի մի փոքր 

գետ, բանջարանոցներ, շուկաներ, ժզկիթ, ջամի և բազմաթիվ բա֊ 

րեգործական շինություններ։ Գտնվում է Այնթաբից հյուսիս-արև-

մուտք երկու օրագնաց հեռավորության վրա։ Նահիյեներն են ԳՈԼ֊ 

բազը, Գուզե Բաշը, Սոմ ալի կա զան, Զեմաթնի նահիյեն, Չուրսե֊ 

քը, Փինար Բաշըն։ 

ձ յ ո ւ լ կ ա դ ե ւ փ յ ե - Կ ս ւ ա ի լ ի վ ա ն կաղա է և գյուղաքաղաք։ Մսիսը^~ 

գտնվում է նրա արևելքում՝ 1որս ժամ հեռավորության վրա։ 

Փոքր բերդ է։ Ձմռան ամիսներին այստեղ են ձմեռում քոչ-֊ 

վոր թուրքմենները. այդ ժաման ակ այս կողմերը բազմ ամ արդ է 

լինում. ամռանը այստեղ ոչ ոք չի լինում, քանի որ բոլորը բարձ֊ 

բանում են յայլաները։ 

Ա յ ն թ ա ր ի լ ի վ ա ն : Գեղեցիկ է այս քաղաքը։ Ունի ժայռի վրա 

փորված բերդ։ Առատ են ջրերն ու բանջարանոցները։ Նահիյեի 

կենտրոնն է։ Ունի գեղեցիկ շուկա։ Գտնվում է Հալեպից դեպի 

հյուսիս, երեք օրագնաց հեռավորության վրա։ Մ ոտակայքում 

գտնվող Դելուք բերդը ավերակ է։ Հայտնի է սպիտակ րեքմեզը 

(ռուպ), որը կտրում են դանակով։ Անվանի են սրա աղեղը և թամ֊ 

բը, իսկ մրգերից՝ ծիրանն ու խնձորը, որի մեկ հատը մի օխա է 

կշռում։ Այնթաբը գտնվում է Բիհիսնեի հյուսիս֊արևելքում, դրա֊ 

նից երեք օրագնաց հեռավորությս/ն վրա։ Նահիյեներն են Թելը, 

Իշարլ1, Ուրբանը, Քերջը, Սերաջը։ 
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Սիմսսւթի լ ի վ ա ն գտնվում է Եփրատի եզերքին։ Սրա ցանք-

սերը ջրովի են։ Ընկած է Կալայի Ռումի արևմուտքում և Հի՚սնփ-

Մանսուրի հյուսիսային կողմում։ Սրանց միշև եղած տարածու-

թյունը քիչ է։ Կալայի էլնեշմի կոչված տեղից Եփրատի և Մ են իջի-

կամրջի հեռավորությունը քսան մղոն է։ Նախապես Կալայի էլնեջ-

մր կոչվում էր Հիսնի Մենիջ, հետո Կալա անունը ստացավ։ Սուլ-

թան Մ ահ մուգ րին֊Զենգիի կառուցած այս կամրջի վրայից կարե-

լի է անցնել ազատ կերպով։, Այս կամրջից մի օրագնաց դեպի վեր 

գտնվում է Հիսնի Հեգա յան։ Նահիյեներն են Կարսը և Ռեշվանը։ 

Մ ա լ ա ր ի ա յ ի լ ի վ ա ն Եփրատ գետի արևմուտքում, ընդարձակ 

դաշտի վրա հնագույն քաղաք է։ Ունի շուկա, բաղնիք, խաներ և 

ջամիներ։ Հարավային կողմում, լեռների լանջերին կան անթիվ 

պարտեզներ և առատ ջրեր։ Ամռան ամիսներին բնակիչներն, ընդ-

հանրապես} քոչում են դեպի այդ պարտեզներն ու յայլաները։ 

Ունի ավերակի վերածված մի պարիսպ։ Սուլթան Մուրադ IV-է 

սիլահդարլ»՝ Մո ւստաֆա փաշան, այստեղ մի խան շինել տվեց։ 

Գտնվելով Ս տ ամ բուլից արևելք տանող ճանապարհի ւ{բա, ունի 

աշխույժ երթևեկություն։ Այստեղից կես փարսախ արևելք՝ ճա-

նապարհ ր տանում է դեպի Եվւրատ, որտեղից պատրաստի նավե-

րով կարելի է անցնել քաղաք։ Այս քաղաքի դաշտը շրջապատված 

է լեռնկրով, որոնց վրա կան շատ ընկույզի և այլ ինքնաբույս 

պտղատու ծառեր։ Մալաթիան ընկնում է այս լեռների հյուսիսում, 

որի մյուս կողմում էլ գտնվում է Սիսի վիէայեթը։ Այս վայրերը 

ոռոգում է մի փոքրիկ գետ, որն անցնում է պարսպի մոտով• բան-

ջարանոցները այս գետի շրջապատումն են գտնվում։ Մ ա լա թի այի 

ցուրտը ուժեղ է։ 

Մալաթիայից Սվաղ երեք օրագնաց է։ Դեպի հյուսիս-արև-

մուտք, Մարաշ և Հալեպ զինվորական մենզիլով կարելի է գնայ 

ութը օրում։ Մալաթիան ունի Քրիստոսի վանք անունով մի 

գետ, որի ակունքից մինչև քաղաք՝ գետի ափերին կան այգիներով 

ու ծառաստաններով հարուստ 15 գյուղ։ Բն ակիչները բերքի ժա-

մանակ 3—4 ամսով քոչում են այդտեղ։ Ցերեկները քաղաքում են 

լինում, իսկ արևամուտին գնում են այգիները։ Գիշեր ժամանակ 

քաղաքում 5—10 գիշերապահներ պահակություն են անում։ Այս 

գետի եզերքին է գտնվում էսբոզիի կ ասաբան։ Այս գետից բացի, 

Մալաթիայում կա նաև Բեքար Բաշը անունով մի գետ, որը Մալա-

թիայում միանում է Դիրի Մեսիհի հետ և, Մ ալաթիայից հինգ մղոն 

հեռավորության վրա, թափվում Եփրատ գետը։ Կա նաև մի այլ 

գետ, որ Թեխմե է կոչվում։ Քաղաք տանող բարձր ճանապարհի 
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վրա, Մ ալաթիայից ոչ այնքան Հեռու, այս գետի վրա կառուցված 
Հ Կըրք Գյոզ (քառասուն աչք) անունով մի կամուրջ։ 

Այս քաղաքում Բա թալ Ղադիի ծննդավայր անունով մի տեղ կա, 
•որը ուխտավայր է Համարվում։ 1056 (1646—1647) թվականին 
Մ ելեք ԱՀմեդ փաշան այդ վայրում քարաշեն մի գեղեցիկ կամար 
է կա ռուցել։ 

Մալաթիայի նաՀիյեներն են՝ Հիսն-Մ ասուրե, Ղիվիրինի, Շու-
բե, Մեղր ուջաք, Թաշաբար, Թին Իլի, Քաթխե, -Բերքեր, Ջույաշ։ 
Մալաթիան Հայտնի է անուշսՀամ խնձորներով... 

(էշ 598—600) 

ԱԴԱՆԱ8Ի ԷԼԱ8ԵԹԸ 

Ադանան փոՔՐ էւաՓթ է* Ունի երկու սանշակճ Սիսը 
և Թ ա ա ո ւ ս ը , որոնք կցված են Կիպրոսին։ Սիսը ավերակ է։ 
Կաղաներն են Այասը (Բերենդիի Հետ միասին), Զիյակարը, 
Սարի Ջամը՝ Սիսը, Աղիրը (Կենկի Հետ միասին), Կարա Իսա֊ 
չուն, Կարա Կըշլուն և Յուրքերը։ ՍաՀմաններն են* Հարավից՝ Ռու-
՛մ ի (Միշերկրական) ծովը, արևմուտքից՝ Սելեֆկեի վիլայեթը, Հյու-
սիսից՝ Կարամանը, արևելքից՝ Մ արաշի վիլայեթը։ 

Ադանան էյալեթի մայրաքաղաքն է և կադիություն է Համար-
•ԱՈ ւմ։ Աա քաղաքը կառուցել է էմիր-ուլ-Մյումինի^ Ռաշիդը։ Վե-
րակառուցել է ՄուՀամմեդի կին Ռաշիդը։ Քաղաքը գտնվում է Սի֊ 
Հուն գետի եզերքին, Թարսուսից 12 մղոն Հեռավորության վրա։ 
ՍիՀ ուն գետը ՋիՀուն գետից փոքր է։ ՍիՀունի վրա կա քարաշեն 
կամուրջ, որը Հրաշալի շինություն է։ Ադանայի ծանր օդի պատ֊ 
ճառով բնակիչները մոտ վեց ամիս լինում են յայլաներում։ Քա-
ղաքում սեբիլի շինություններին Համար մնում են միայն մի քա-
նի փակ խանութների և թաղամասերի պաՀապանները։ Նրանց յայ-
չաները գտնվում են երկու օրագնաց Հեռու, լեռան վրա։ Ռամազան 
Օղլուի յայլան գլխավոր ճանապարՀ[ւ վրա է* իսկ բուն յայլան 
Հանդիսանում է Թեքերի յայլան։ Այստեղ են շինված Ադանայի 
բնակիչների տները, որոնք ամռան ամիսներին վերածվում են բա-
բե շեն կասաբաների։ 

Սիսի լ ի վ ա ն նախապես բարեշեն էր և նշանավոր։ Ներկայումս 
ավերակ է։ Ինքը Սիսը բերդ է՝ երկարավուն մի լեռան վրա։ Ունի 

հրեք պարիսպ, մի փոքր գետ և բոստաններ։ 726 (1325—1326) թվա-
կանին Սիսը Արմեն մելիքների քաղաքն ու իշխանության կենտ-
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րոնն էր (մայրաքաղաք)։ Անցյալում Արմեն մելիքներից Սիսը հիմ֊ 
նել է Լավենր (Լևոն)։ Իսլամական սահմանի վրա գտնվող երկրնե֊ 
րից մեկն է։ Այն բոլոր վայրերր, որոնք մոտ են թշնամու երկրին, 
սյոսլոս՝ 6 5 են կոչվում։ Սիսից մինչև Զերբեի գետը 24 մղոն 
է։ Մ սիս են և ներկայումս հայտնի Սիսը հիմնել են Ռաշիդի մի 

քանի ծառայողները։ Նահիյեներն ենճ Կ ավեր ֊կա լեն և Մսիս են, 
Մսիսեն երկու քաղաք է. մեկը կոչվում է Մսիսե, իսկ մյուսը՝ Քեֆը 
Բինա։ Գտնվում է Ջիհուն գետի երկու եղերքիՏւ. գետի վրա կա 

քարաշեն մի կամուրջ։ Քաղաքը նայում է դեպի Ռումի ծովը։ Ագա-
մայից կես օրագնաց հեռավորության վրա դարձյալ կա մի կաէ֊ 
մուրջ, որի վերևի մասում մի խան է կառուցված։ Այս կամուրջը 
949 (1543—1544) թվականին կառուցվել է մի քանի վաճառական-
ների կողմից։ Կամրջի վրա բաջ (մաքս) է գանձվո ւմ։ Մ սիսեի մ ոտ, 
Ջեբլ էլ֊Նուր անունով լեռան վրա գեղեցիկ հակինթ (սյունբուլյ և 
գեղածաղիկներ կան։ Այս լեռը Մսիսեից ձգվում է մինչև ծովեզերք։ 
Յիլան Կալա սի և Շահմարան Կա լա սի կոչված լեռան վրա կա մի 
անբնակ պարիսպ••• 

Այնի նավէլերր լեռան վրա մի քաղաք է* ունի բերդ և գետ• 
գտնվում է Սիսի և Բ՚ելլ Հեմտունի միջև։ Այնի Զերբեն Սիսից դե֊ 
պի հարավ գտնվող Նինհեմայից մեկ օրագնաց է։ Բ՝ելլ Հեմդունը 
ունի բերդ և պարիսպ։ Գտնվում է բլրի վրա։ Բերդից մի գետ է հո֊ 
սում։ Նինհեմանըճ Ջիհուն գետի հարավում, մեկ օրագնաց է։ Բ՚ելլ 
Հեմ դունը՝ Սիսից և Նինհեմայից երկու օրագնաց է։ Հիսնի Հեմ դու֊ 
նը Թելլ Հեմ դունի արևե լքումն է, որտեղից երևում է Հիսնի Հեմդու-
նը։ Բե ս բերդը գտնվում է բարձր լեռան վրա, որը Արմեն քաղաք֊ 
ների մեծ ապաստարանն էր։ Բեսը գտնվում է Սիսի հյուսիսումդ 
Սիսից մեկ մերհելե հեռավորութ՛յան վրա։ 

Այասը Ռումի ծովափին, Բուղրասից երկու, իսկ Թելլ Հեմ դու֊ 
նից մեկ օրագնաց հեռավորության վրա, ծովի մեջ կառուցված մի 
աշտարակ է։ Ունի բերդապահներ։ Հայտնի է ապակիով, որի հա֊ 
մար հաճախ վաճառականներ են գալիս այստեղ։ 722(1322) թվա-
կանին իսլամական բանակը գրավել է այս աշտարակը, կողոպ-
տել է, թալանել և ավերել։ Ոմնի աղահանք։ Սուլթան Սուլեյմանյէ 
այստեղ բերդ և խան է կառուցել։ 

ն ի ս յ ա ս կղզին գտնվում է Այասից դեպի հարավ, մեկ օրա֊ 
գնաց հեռավորության վրա։ Սրա ամրակուռ բերդը հայտնի է իբ 
մեծ շինություններով, խաներով, շուկայով, բաղնիքով և շամիով։ 
Օդը վատառողջ է։ Կղզին ունի նավահանգիստ։ Առատ են լիմոնն 
ու թուրինջը։ Կղզում կա մի գեղեցիկ լեռ, որը ձգվում է ճանա-
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պարհի եզերքով կես օրագնաց երկարությամբ։ ճանապարհը անց-
նում է այդ լեռով և բերդի կենտրոնով։ Այս լեռ ան վրա են Փա յա-
սի աննման յայլաները։ Փա յասից Բակրաս մեկ օրագնաց է։ Ան-
ցորդներին կերակրում են բարեգործական շենքում, որը մեծ շի-
նություն է։ Մերքեշը Փա չասին և Իսքենդերունին նայող, լիռան 
գագաթին կառուցված հատուկ բերդ է։ Ունի բերդապահներ։ Գըլ֊ 
խավոր ճանապարհը անցնում է նրա առշևից։ Սերֆենդքյարը 
գտնվում է Այնի Չերբեի հարավ-արևելյան մասում, Բինհեմայից 
մեկ օրագնաց հեռավորության վրա։ Բենդիմեմրին գտնվում է Բին-
հեմայից մեկ օրագնաց հեռու Սերֆենդքյարի արևելքում։ 

Թաւ՝սոսփ էի վայի նկարագիրը; Այս լիվան հարում է Կիպրո-
սի էյալեթին. կազաներն են էլվանլուն, Ուլաշր, Կասունը, Գյոք-
զեն, Լոկոնը և Շիթմուրը։ Բ՝ արս ուսը, Շամի ծովի եզերքին, Ռումի 
քաղաքներից մեկն է։ Հայերի կողմից գրավվելուց հետո հայկա-
կան քաղաք է համարվել։ Ունի քարաշեն երկու պարիսպ։ Թարսու-
սի լիվան լեռնային է։ Երբ Ռաշիդ խալիֆան Թարսուս հասավ, շի-
նությունները նորոգեց։ Կան շատ բարեպաշտներ... 

(էշ 600—603) 

Հետագա էշերում Ք չաթիր Չելերին տալիս է Շամի երկրի, Ւչ-Իլիի և Կիպ-

րոսի պա տմա֊ աշխարհագրական նկարագիրը, որից հետո նորից վերադառնում է 

Անատոլիա և նկարագրում է Կոն իա չի էչալեթը ու նրա հարակից շրջանները, 

հասնելով մինչև. Սվաղի էչալեթը, որի նկարագրութչունը ամփոփ կերպով տրվում 

է ստորևւ 

ՍՎԱԸԻ ԷՅԱԼԵԹԸ 

Ավազի Էյաէեթը կոչվում \է նաև Ռումի էյալեթ։ Սահմաններն 
են. արևելքում՝ մասամբ էրզրումը և Դիարբեքիրը, հարավում՝ մա-
սամբ Մա բաշը և Կարամանը, արևմուտքում՝ Կարամանը և Անա-
տոլիան (էյալեթներր), հյուսիսում՝ Սև ծովր։ Այս էյալեթն ունի 
յոթ սանշակ. Սվսւգ (փաշայի սանշակն է), Ամասիա, Րոգոք, Ջ ա -
նիկ , Սորում, Դիվրիկ Արար կիր: էյաղեթու մ կա մի բերդ, որի 
մի մասը ավերակ է, մի մասը բարեշեն։ 

Այս էյալեթը բաղկացած է 3130 կրլրշից» որից 130-ը զեա-
մեթ է, իսկ մնացածներր թեզքերեով և առանց թեզքերեի թիմար-
ներ։ Ջեբելուների հետ միասին ունի մոտ 9000 զինվոր։ 

Սվսւգի նկարագրությունը: Ավազի կազաներն են. Ար թըկ Արա-
գը, Իրակը, Իլբեյլին, Բեհրամշահը, Բալլոմե, սուրհալը, Թոկաթը 
(Չեբնի Տուն ղարի հետ միասին), Հյուսեյին Արագը, Խանի Ջ ե գիդը, 
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Դերբեքուշը, Աբադ Դյունքսարը, Զի լեն, Սունսարը, Սիվաս Իլին, 

Շարքի Աբադը, Թաշաբադը, Կազաբադը, Կարահիսարը, Կարա-

Յըկան, Մեջիդ է ողին, նիքս արը, Բեյի Իլլը, Շարք Փարեն, Հաջի 

Մուրադը, Կորասը, Թոփրաք Կալան, Դեկան Աբադը, Թոոզան-

չունէ 

Սվազր ունի մի փոքր բերդ։ Սառեր քիչ կան, ցրտերը սաստիկ 

են։ Ալաեդդին Ք ե յքուբադի-Սելջուկին քաղաքի պարիսպները կա-

ռուցեց քարից։ Թիմ ուր լ1 կործանեց այդ պարիսպները. «կործա-

նում} բառը իբրև (քպատմությունյ> արձանագրված Քաղաքը 

գտնվում Է բլրի վրա։ Նրա հովտից հոսում Է Կըզըլ-Արմաք գետը, 

որի ջուրը ագի Է ե չի խմվում։ Այս քաղաքն ոմնի ջամիներ, բաղ-

նիքներ և շուկաներ։ 

բերքերից կարևոր են հացահատիկը և բամբակը։ Պտուդների 

կ՜ողմից հա բուստ չէ։ 

Թոկսւթր Ավազի հյուսիսում Է։ Ար թըկ Աբադը գտնվում Է 

Ավազի և Թո կա թի միջև ընկած դաշտավայրում։ Արթը կը բե յի կա-

ռավարության կենտրոնն Է. բնակիչները մուսուլմաններ և քրիս-

տոնյաներ են։ Զմռանը ճանապարհորդները իշևանում են այս գյու-

ղում։ Այս դաշտում, Ավազի ճանապարհի վրա, մի մեծ բլուր կա։ 

Թոկաթի բերդի շրշակայքում թաղամասերը և տները խիտ են։ 

Քաղաքը գտնվում Է կարմ բահող մի լեռ ան լանջին, ձորամիջում, 

իսկ բերդը՝ լեռ ան ծայրին բարձր ժայռի վրա։ Առատ են բանջա-

րանոցները, ծառաստանները և պտուղները։ Օդը բարեխառն Է։ 

Բուն կա սա բան ընկած Է լեռների միջև գտնվող փոս վայրում։ Ունի 

աննման ջամիներ, բաղնիքներք խաներ և մեդրեսեներ։ Քաղաքի 

երկու կողմերը միանում են իրար։ Թո կաթը վաճառականների 

կենտրոն Է։ Քաղաքի մի կողմում կա գեղեցիկ դաշտավայր։ 

^երքւափ կամ այլ անոմեո վ՝ Ք ե շ անի բերդը գտնվում Է Թոկա-

թի արևմուտքում, Թոկաթից հինգ ժամ, իսկ Զիլեից դեպի հյուսիս՝ 

երեք ժամ հեռավորության վրա, գլխավոր ճանապարհին։ Թոկա-

թից մինչև Թեր հալի ընկած են հարթ դաշտեր, որոնց կենտրոնից 

հոսում Է Կոշհիսարի գետը։ Ը ի լ ե ն ՝ Թոկաթի հարավ-արևմուտքում, 

շատ գեղեցիկ մի կասաբա Է, որի հարավային կողմը բաց դաշտ Է։ 

Նիք սարի բերդը գտնվում Է լեռան ստորոտում, Թոկաթից մեկ 

օրագնաց դեպի արևմուտք, սրա հարթ վայրերում պարտեզներ քիչ 

կան, պտուղները առատ են։ Նիքսարը գտնվում Է Էրզրումի ճա-

նապարհի վրա։ Սունսարը գտնվում է Նիքսարից մեկ օրագնաց դե֊ 

պի արևմուտքք ընդհանուր օգտագործման ճանապարհի վրա, Նիք-
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սարի լեռնելէի ստորոտում։ Նիքսարի լեռների և Սուն սա րի միշև 
գտնվում Է Ջանիկի վիլայեթը: 

Ս՚եյփդ Աբադը (այլ անունով Մեջիդ Է ո զին) գտնվում Է Չո֊ 
բումից ոչ հեռու, արևմտյան կողմում։ Երկու լեռների միշև ընկած 
այգիներով և պարտեզներով շրշապատված գեղեցիկ մի կա սա բա և 
կա զա Է։ Հ յուսեին Աբադը գտնվում Է Չ որում ի ուղղությամբ, նրա 
հարավ֊ արևե լքում, Մեշիդ Արագից մեկ օրագնաց հեռավորության 
վրա։ Այստեղ Դելի Ըրմաք անունով մի գետակ Է հոսում բնական 
ա վ ա զ ա ն ի մեջ : 

Ջանիկի լ ի վ ա յ ի մասին: Սահմաններն են. արևելքում՝ Տրա֊ 
պիզոնը, արևմուտքում՝ Կասթեմունին, հյուսիսում՝ Սև ծովը, հա֊ 
րավումճ Ավազը։ Կազաներըճ Էրիմ, էֆրատ, Աք Չայ, Ալաչոմ, Ունի֊ 
յե, Ուքսե, Այտեշիք, Բաֆրա, էրթմե, Ջորգի, Ջեվիզ Դերեսիէ Հա֊ 
սարշըք, Ս ամ սուն, Ֆինարիս, Կավաք, Քեշ Դերեսիէ Մեյդան, Վոնե, 
Ֆաթսոս։ Այս վայրերում որոշ գյուղեր միայն մի քանի թաղ ունեն, 
որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած Է 3—4 տնից։ Դյուզերը իրա֊ 
րից բավականին հեռու են և կոչվում են թաղ։ Հանիկի բնակիչնե֊ 
րը հայտնի են որպես անարգ ու կոպիտ ժողովուրդ։ Աակայն վի-
լայեթն ունի բնական գեղեցկություն։ Հարուստ Է աննման և առատ 
ջրերով, մարգագետիններով։ կեռները ծածկված են եղևնու ծառե-
րով։ Լեռնաստանում կան դժվարանցանելի անտառներ, որոնց ժո֊ 
ղովոլրդը հայտնի Է որպես ըմբոստ և վայրենի։ 

Բուն Ջանիկը մի կազա Է մեծ լեռների մեշ և ունի ընդամենը 
մի քանի գյուղ, որոնցից ամեն մեկն ունի մի քանի թաղ։ Այս գյու֊ 
ղերից յուրաքանչյուրն իր անունն ունի, սակայն բոլորը միասին 
Ջանիկ են կոչվում։ Այս կտզայի ծովափը հանգստավայր Է։ Սրա 
հյուսիս֊ արևե լքում Է Սամսունը, արևմուտքում՝ Կսւրա-Ցայլաք ը . . . 

Րաֆրսւն գտնվում Է Սև ծովի եզերքին։ Կըզրլ Ըրմաք գետը, 
անցնելով Բաֆրայի արևմուտքից, ,մի փարսախ հեռավորության 
վրա թափվում Է ծովը։ Գետի վրա կա փայտե կամուրջ։ 

Ջանիկի շենքերը մեծ մասամբ փայտաշեն են։ 
Սամսունը Սև ծովի եզերքին, Քեֆեի67 դիմաց, նշանավոր կա֊ 

սաբա Է։ Ս ամ սունի արևելյս/ն կողմում Ամասիայի գետը թափվում 
Է ծովը և կոչվում Է Չհարշամբայի գետ... Սամսունը ունի ավերակ 
բերդ, որը [հնագույն շինություններից Է։ Ունի նաև նավահանգիստ։ 
Այս կասաբայի արևելքում Տրապիզոնն Է, իսկ արևմուտքում՝ Սի-
նոպը։ 

Արաբ կիրի փ վ ա յ ի նկարագրությունը: Է գինը Արա բկի րի կա֊ 
զան Էճ Շատ իի հետ միասին։ Արսւբկիրր Ավազի վիլայեթի հյուսիս֊ 
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արևելյան վերջավորության վրա, Գիարբեքիրի էլայեթի սանջակնե-

րին հարող մի սանջակ է։ Գտնվում է Եփրատ գետից 2—3 մղոն 

դեպի արևմուտք, Գիվրիկ իից մեկ ֊երկու օրագնաց դեպի հարավ։ 

Բուն Ար արկի լւր բերդաքաղաք և բարեշեն կասաբա է։ Էգինլբ 

կցված է Արաբկիրին։ Զի լեն Արաբկիրի մեծ գյուղե րից է և գտնը֊ 

վում է նփրատի արևելյան եզեբքին։ Բանուկ ջրային ճանապարհ է 

և ունի մի քանի նավ։ Այստեղից, երեք ժամվա հեռավորության, 

վրա, Մուրադ գետի եզերքի մի գյուղում ևս կան նավեր••• 

էգինր (Ակն) գտնվում է Արաբկիրի հյուսիսում, Ավազից մե1[ 

օրագնաց դեպի արևելք։ Սա մի կասաբա՝ է Եփրատ ի արևմտյան 

եզերքից երեք օրագնաց հեռավոբության վրա, քարքարոտ լեռան 

ստորոտում ։ Զուրը աղի է։ Լեռ ան ստորոտից մինչև Եփրա՛տի ե — 

զերքը կան այգիներ ու պարտեզներ, որոնք առատ բերք են տալիս։ 

էգինի մոտ, լեռ ան վրա, մի քարի տակից բխում է վերին աստի-

ճանի անուշահամ մի աղբյուր, որը անցնում է քաղաքի միջով և. 

թափվում Եփրատ գետը։ էգինր ընկած է այդ ջրի երկու կողմումէ 

լեռ ան ստորոտին։ Տներն ու թաղերը դասավորված են իրար վրաէ 

Ունի ջամիներ և բաղնիքներ; Կասաբա յի և Եփրատ գետի մյուս-

կողմում կան քարքարոտ լեռներ, իսկ արևմտյան կողմումխիստ 

բարձր ժայռեր։ Եփրատի մյուս կողմում Չմշկազեքի սահ-

մանն Է։ 

Դ ի վ ր ի կ ի ի լի վ ա յ ի մ ա ս ի ն : Դիվրիկիի կազաներն են Գերեն֊ 
տեն.., 

Դփվւփկիի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Սվաղից երկու օրագնաց դեպի արևելք՝ 

հայտնի կազա և «հյուքյումեթ» Է։ Արևելյան սահմանը հասնում Է 

մինչև Փեջեքի լեռը։ Հարավում Հա սան ի լեռը միանում Է Մալա ֊ 

թի այի լեռ ան։ Դիվրիկին արևելքից դեպի արևմուտք ձգվող երկու 

բարձր լեռների մերկ ժայռերի միջևէ արևմտյան լեռ ան ստորոտում 

ընկած մեծ կասաբա Է, որի բերդը գտնվում Է լեռնալանջի վրա՛* 

իսկ բնակելի շենքերը և շուկաները. մեծ մասամբ ընկած են հար-

թավայրում։ Այս հովիտը երկու ժամվա տարածություն Է, ամբող-

ջովին ծածկված այգիներով։ Ունի բազմապիսի մրգեր։ Հովտի մի 

կողմից հոսում Է մի գետ, որը անցնում Է այգիների ու պարտեզնե֊ 

րի միջով և դուրս գալով հովտից որոշ հեռավորության վրա, Հասան 

լեռ ան ստորոտից հասնում Է մինչև հովտի վերջավորությունը։ Այս 

գետը Էգինի հյուսիսում միանում Է Եփրատի մեջ թափվող մի այլ 

գետի և երկու գետերը իրար միանալու տեղից քիչ հեռու թափվում 

* Այստեղ բացթողում կա (Ծանոթ, թարգմ.)է 
29 



են Եփրատ գետը։ Հասանէ սարից հոսող այս գետի վրա թմբեր 

են կառուցել և այդ տեղից չուրը տանում են պարտեղները։ 

Քաղաքից անցնող գետը, որը գալիս է Սվաղի սահմաններից,, 

ցածրադիր լինելու պատճառով այգիներին ու պարտեղներին օգուտ 

չի տ՛ալիս։ Այս գետի մոտ գտնվող լեռան դիմացի կամարի վրա 

կա հին և ավերակ մի բերդ, որը մոտ է քաղաքի բերդին։ Այդ չե-

ռան հետևում՝ արևելյան մասում, կա Ք ե ս մ ե անունով քաֆիրի մի 

գյուղ, իսկ լեռան այդ կողմում մաքուր երկաթահանք, որի որոշ 

մասերում մեծ քանակությամբ արտադրվող երկաթի շահույթը 

պատկանում է բեյերին։ Այդ հանքի հյուսիս-արևմուտքում՝ լեռաՆ 

վրա, կան մագնիսաքարի հանքեր, որոնցից ստացվում է բարձրո-

րակ մագնիս։ 

Դիվրիկիում Ահմեդ փաշայի շամին նմանվում է Բրուսայի 

Ուլու շամիին։ 

Ւերենդեն հայտնի կասաբա է, որը գտնվում է Դիվրիկիից դե-

պի հարավ, երկու օրագնաց հեռավորության վրա։ Սահմս/նակից 

է Մալաթիային։ Ունի հատուկ կագի (դատավոր) և Դիվրիկիի բեյի 

կողմից նշանակված սուբաշի։ Այստեղ կա Դերենդե քաղաքին նա-

յող և երկու մասի բաժանված մի բարձր ժայռ, որը կարծես ճեղք-

ված է արհեստական կերպով։ Այդ երկու բարձր ժայռերի միշից 

հոսում է Աքսու անունով մի գետ, որն անցնում է Դերենդե քաղա-

քի կենտրոնից։ Այդ քարերի գլխին կա մի ամրակուռ բերդ։ 

Չ ո ր ո ւ մ ի լի վ ա յ ի մ ա ս ի ն : Զիլեից երեք օրագնաց դեպի հարավ-

արևմուտք, Ք անդրիի սանշակի Կալեշիքի վայրի հյուսիս-արևել-

քում մի լիվա է։ Արա հարավում է Բողոքի սանշակը։ Կազաներն 

են՝ էսքելիբ, Թահթի-էլթարիք, Հաշի Հեմղե, Սաղսակըղ, Օսման-

շըք, Կարահիսար, Թեմուրլու, Կոկելթ արիք, Կաթս ար Սարայ, Կե-

նար, Մեհմա և Սելամ։ 

թորումի կ ա ս ա ր ա յ ի ն կ ա ր ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը . Չորում ը բաբե շեն մի 

քաղաք է, որտեղ ամեն շաբաթ մեծ բազար է լինում։ Ունի խանեբէ 

մզկիթներ, շամիներ, շուկաներ և փաշայի պալատ։ Քաղաքը գտնը֊ 

վում Է երկու լեռան միշէւ, րնդարձակ մի դաշտում, գլխավոր ճա-

նապարհից դուրս։ Չորումից մեկ օրագնաց դեպի արևելք գտնվում 

Է Շեյխ Ալվանի թեքիյենՏ8, որը մեծ հյուրանոց Է և որտեղ հյուրե֊ 

րին ա՝րժս/նի հարգանք են մատուցո ւմ։ 

է ս ք ե լ ի թ ը բերդ Է և կասաբա Չորում ի արևմուտքում։ Մյուֆթի 

Էբու Էլ-Սաուդր ծնվել է այս կասաբայում։ Այստեղ նա կառուցել է 

մի շամի և ուսուցչանոց։ Կըզըլ Ըրմաքը անցնում է էսքելեբի և Չո-

րում ի միշով։ 

ատ 



Օսմանջրքր գտնվում է Ամասիայից երկու մերհելե արևմուտք: 
Սրա մոտից է անցնում Կըզըլ Ըրմաքը։ Գլխավոր ճանապարհի 
վրա կաս արա և բերդ. Էճ գետից մեկ ժամ հեռոլ։ Այստեղ է թաղ-
ված Կայուն Գեդե .անունով նվիրական անձը։ Նրա գերեզմանը 
ծածկված է կապարով և գտնվում է մի շիրմի ու թեքիյեի միջև... 

Ամասիսւյի լ ի վ ա յ ի մ ա ս ի ն : Սրա Կազաներն են՝ Բազ, Քելիդ Գի-
լանք Հաֆսե (այլ անունովի Հոսե), Տ»ուլենուն Արադ, Զեյթուն, Քե֊ 
դեղրե, Քյուլքերլես, Քեմշ, էադիկ, Արադ, Մերզիֆոմն (Մ ար զվան)։ 

Ամասիսւյի ն կա ր ագւ՝ ութ յ ո ւնր. Ամ աս ի ան գտնվում է Թո կա թի 
գետի վրա, մի ձորում։ Ունի մի շարք թաղամասեր, շուկաներ, 
բաղնիքներ ք ջամիներ, մեդրեսեներ, խաներ և բարձր վայրում մի 
պարիսպ։ Ալաեդդին Քեյկուբադ Սելջուկին վերանորոգել Է Ամ ա-
սիայի պարիսպը։ Անցյալում այստեղ արծաթի հանքեր կային։ Ք ա֊ 
զաքը կառուցված Է երկու լեռան միջև։ Ֆերհադի և Շ իրին ի^ հա֊ 
մար բացված ջրանցքները Ամ ասիա յում են եղել։ Ֆերհադը 
տեղական ժայռերը կտրելով, բացել Է մեծ ջբանցքներ։ Այստեղ Է 
սուլթան Բա յա զի տի երկու մին արեյով մեծ ջամին, ինչպես նաև 
Ւսֆենդյարի պալատը։ Այս քաղաքը կոչվում Է նաև Ռումի Բաղ-
դադ, որ մի ծա ման ակ մայրաքաղաք Է եղել։ 

Մ ե Ր ( փ ֆ ունր (Մարզվանը) գտնվում Է Ամասիայից մեկ օրա-
գնաց դեպի հյուսիս, Թաշան լեռան արևմուտքում։ Ունի հնագույն 
մի ջամի և քաֆիրի հնագույն բաղնիք։ Քյուրշեջի սուլթան Մուհամ-
մեդը այստեղ մի ջամի և մի մեդրեսե Է կառուցել։ 

Գյում յուշը գտնվում Է 0սմանջըքից հյուսիս-արևելք, երեք օ՛-
րագնաց հեռավորության վրա, Հաջի Քյոյի հարավում։ Սրա մոտ 
են գտնվում Լամ ամ Էոզի և Լամ ամ լու անունով մեծ դյուղերր, ինչ-
պես նաև նահիյեն, որի կամարի տակ կա Գեղեցիկ ջերմուկ։ 

քուլաքըլ կաղա է Գյումյուշի մոտ։ Գտնվում է Թաշան լեռան 
արևելքումք ընդարձակ մի դաշտավայրի վրա։ Թաշան Օղլու անու-
նով մի հայտնի անձ, 812 (1409) թվականին գրավել է բե[ՀԴ[Հ... 
Անմատչելի պարիսպ է։ Սրա և Ամասիայի միջև մի ջերմուկ կա, որի 
ջրում ձուն եփում է։ Շատի բեյը այս ջերմուկի վրա մի կամար է 
կառուցել։ Ջերմուկում կանանց համար կա մի ավազան, իսկ տղա-
մարդկանց համար երկու ավազան։ Այս ջերմուկը բուժում է մի 
քանի հիվանդություններ։ 

քո զոք ի լի վ ա յ ի մ ա ս ի ն : Այս լիվան գտնվում է Ջերմուկի հա֊ 

րավ-արևելքում։ Կազաներն են՝ Ակ դաղ, Եմ լաք, Բո տաք, էոզի, Բո-

ղազ լիան, Սյուլեյմանլու, Սազիր, Սորկուն, Գյոք-Չըբեք, Կըզըլ Կո-

ջալատ, Հյուսեին Օվա և Խանի Ջեդիդ-Օսաֆ։ Այս նահիյեն ունի 
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բազմաթիվ դյուղեր։ Կենտրոնը Կըրշեհիրն Է։ Բնակիչները հյուրա-

սեր են։ Սերի լի շինությունները գտնվում են Բողոքի ճանապարհի 

վրա։ Այստեղ ուտելիքի և խմելիքի նեղություն չի զգացվում, քանի 

որ յուրաքանչյղւր ԳՏՈԼղ մի խնջույքի վայր Է։ Կարևոր գետերից Է 

Կըզըլ Ըըմաքը> որը Տիր ուքի դաշտից և Կոչհիսարի կողմից գալով, 

հոսում Է արևե լքի ց-արևմ ուտք, անցնում Սվաղից, Կըրշեհիրի հա֊ 

րավից, Չաշենգիրի կամրջի տակով և հասնում Է Օսմանջըք։ Այնու-

հետև անցնում Է Հաջի Համզայի, Կըրղի և Զեյթուն ի կազաներով։ 

Գետը այս երկու կազաների միջև ընկած Հայ-մահալ անունով գյու-

ղի մոտ անցնելով փայտե կամրջի տակով, Թո՛ւր ղան ի կազայից 

անցնում և Բաֆրայի մոտ թափվում Է Սև ծովը։ 

Ա մ ա սի ա գ ե տ ը սկիզբ առնելով Կարահիսարի Շարքիի շրջա-

կայքից, անցնում Է Կոյլու Հիսաբից և Նիքսարից, ապա Թոկաթի 

հյուսիսում հոսելով կամրջի տակով և Ամասիա քաղաքի միջով1 

հասնում Է Ջանիկ։ Էր իմ ի նահիյեում անցնում Է Ջհար-Շենբեի 

բազարից և թափվում ծովը։ Տըլդըզ Ղաղ լեռը Սվազի Էյալեթի 

սահմանից ձգվում է մինչև Կայսերի։ Այս մեծ ու բարձր լեռը ունի 

աննման յայլաներ։ օըլդըզի գետակը սկիզբ է առնում այս լեռիցՀ 

Սվազի էյալեթի հարավ-արևե լյան կողմը՝ Գիվրիկիի շրջանը քար-

քարոտ է, սակայն հյուսիս-արևելյան մասում ունի հիանալի յայ-

լաներ և ծածկված է եղևնու անտառներով։ Հյուսիսում՝ Սև ծովի 

եզերքին, կան շղթայաձև բարձր լեռներ։ Հարավը մեծ մասամբ 

դաշտային է, բայց ունի մի քանի լեռներ։ Ջանիկի լեռները միա-

նում են Տրապիզոնի լեռներին և Ամասիա յի սահմանին։ Շ ահեկ 

լեռները դժվարանցանելի են։ Կզաքիսը այս լեռներում չափազանց 

շատ է։ ՛Ժողովուրդը որսում է այդ կենդանուն և մորթին վաճա-

ռում։ Այս լեռան գագաթի հսկա ժայռը մի քանի տեղ ծակելիվ, 

երկաթյա օղեր են անցկացրել։ Իսկ մի քանի տեղերում, հայտնի 

չէ, թե ինչ նպատակով, մարդու հասակի բարձրությամբ ժայռեր 

են տաշել և. ուղղահայաց ձև տվել։ Ժողովրդի կարծիքով, այն բա-

նից հետո, երբ Ալեքսանդրը (Իսքենդերը) փակեց Սև ծովի նեղուցր 

(*\)է այդ քարերը ծովեզերքում Էին գսձեվում և շինված Էին նավե-

րը կապելու համար։ Այս լեռը թե' Ջանիկի կողմում և թե Ամա-

սիա յի ու Նիքս արի կողմերում ունի հիանալի օդ, աննման ջրեր և 

կանաչազարդ յայլաներ։ Ամռանը այստեղ են գալիս թուրքմեննե-

րը, Շահեկ լեռան ամեն մի անկյոմեը վեր Է ածվում քաղաքի և կեն-

դանություն Է ստեղծվում։ Այս Էյալեթի բնակիչների մեծամասնու-

թյունը իսլամ ական ժողովուրդներ են՝ թուրքմեններ և թուրքեր? 

Կան նաև հույներ։ Իսլամականները դավանանքով հանիֆիներ ենէ 
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որոշ տեղերում կան նաև գաղտնի ռաֆըղի դավանանքին պատկա-

նողներ։ Ապրում են նաև քյաֆիրներ, որոնց մեծամասնությունը 

հայեր են։ 

Սվազի վ ի լ ա յ ե թ ի ճանսւպսււ՝ճների և մենզիլնեւփ մ ա ս ի ն : Սվա-

ՂՒյ էրզրո-ւմյ: Աքիսու֊Բաշը՝ զինվորական իջևանով հինգ ժամ է։ 

Կոջ Հիսաբը՝ հինգ ժամ է, Ալթը Կարիե՝ չորս ժամ։ էրղնութ էոզին, 

որն անցնում^ է մեծ կիրճից, յոթ ու կես ժամ է, Այասի յայլան՝ վեց 

ժամ• սրա ճանապարհը անցնում է եղևնիներով ծածկված անտա-

ռով։ Շահնե Չեմին՝ չորս ժամ էէ Ակշարըճ չորս ու կես ժամ, Ր ար-

դի կան՝ յոթ ու կես ժամ, Յար֊ կազի Փինարըճ յոթ ու կես ժամ, Չե-

մեն-յայլասին՝ չորս ժամ։ Այս յայլայում ձյուների մեջ երևում են 

սև կակաչներ։ Տասը Չեմ են՝ չորս ու կես ժամ է, Կարա-Բոլուրը՝ 

հինգ ժամ, Սեքերի դաշտը՝ երեք ժամ, Ջանիկը՝ հինգ ժամք Թոլուս-

լյարըճ հինգ և կես ժամ, Ակդեիրմ ևնըՀ չորս ու կես ժամ ք այս մեն-

զիլից է անցնում ՝ Եփրատ գետը), Մամախաթունր՝ հինդ ու կես 

ժամ, Փենեքըճ չորս ու կես ժամ, Խնուսըճ հինգ ժամ, Ելի ջան՝ չորս 

ժամ, էրզրումըճ չորս ժամ։ Սվաղից Թոսիե, Յըլդըզ գետը չոր՛ս 

ժամ է, Մուհամեդ փաշայի խանը՝ չորս ժամք Բ՛ախտ Աբադը՝ յոթ 

ժամ. սա Արթըք Արա դի դաշտում մի մեծ գյուղ է, ճանապարհը 

անցնում է կիրճից) հետո թեքվում Թոքաթ՝ յոթ ժամ։ Ւնե բազարը՝ 

վեց ժամ է, Թուրհալը՝ չորս ժամ, էսքի Ւնեն՝ յոթ ժամ, Ակիելեր, 

այլ անունովի Բ՝եքիելեր, հետո Ամասիան՝ յոթ ժամ, Ք ելքերա-

սը հինգ ժամ, Մերզիֆունի (Մարզվան) մոտ Բուլաքը՝ յոթ ժամ։ 

Այն ո ւհե տև, Մ արզվանի դաշտի վերջավորության վրա գտնվող 

Քոսե Շարանը՝ չորս ու կես ժամ, Օսմանջըքը, կամ Հաշը Քեոյու 

ֆյումուշի կա սա բան՝ դեպի հարւսվ, որտեղ կա երկու խան, Ջամիք՝ 

ութ ժամ, Հաշը Համ զան՝ վեց ժամ, Բ՚ուսիե նճ յոթ ժամ։ Այստեղ 

Քեփ իր Բելի անունով մի կիրճ կա, որը ահավոր է և դժվարանցա-

նելի։ Սվաղից Կոնիա, էսկելեջը՝ ութ ժամ է, Աբարդի, այլ անու-

նով՝ Շար Կըշլա, այլ անոմեով Չայըրլը լեռնանցքը՝ վեց ժամ, Չու-

բուք Չայիրին՝ վեց ժամ, Սարը Օղլանըճ հինգ ժամք Բարսին՝ վեց 

ժամ, Կայսերին՝ վեց ժամ, Ինջե Սունճ հինդ ժամ, Դեվելուն, Կա-

րահիսարը՝ չորս ու կես ժամ, Գյոլբաշըն՝ չորս ժամ, Նի գդեն՝ չորս 

ժամ, Թեկ արեո են՝ չորս ժամ (այս ճանապարհի վրա կան մեծ ճա-

հիճներ), էյեկլին՝ չորս ժամ, Ակչաշարը՝ յոթ ու կես ժամ, Փին ար 

Բաշին՝ վեց ժամ, Բեքար Օղլուն՝ վեց ժամ, Կոնիան՝ վեց ժամ։ 

Սվաղից Մալաթիա ինը ժամ է, կամ Սվազից Սեւուկ խանը՝ վեց 

ժամ։ Դեյիրմեն Քյոյուն՝ չորս ու կես ժամ, այլ անունով՝ Բահը 

Բուռն ու Կան ղալ՝ չորս ժամ, կամ Ալաշա խան, այնտեղից Հասան 



Չելեբիի գյուղը, այնտեղից Քեսիք Քյոփրյուն, այնտեղից Հասան 

Բաթրիկը, կամ Կոչ Հիսաըից Կազլու գյոլը, այնտեղից Գյոլ Բաշը, 

այնտեղից Գյուղել Հիսաբ, այնտեղից Օյուք, այնտեղից Թախթե-

չու, այնտեղից Թոփրաք Կալա Ակշաը, այնտեղից Կաըա Յակուբ 

(Արփա Էլ Է կոչվում), այնտեղից Չաթը, այնտեղից Չամարլու, 

այնտեղից Բ՛եր շան, այնտեղից Մ ամա խաթուն, այնտեղից Արմուգ֊ 

չու, այնտեղից Ալաշա խանէ կամ Խաթուն֊Չայիրի՝ հինգ ժամ Է։ 

Այս գյուղի բնակիչները թուրքմեններ են և Վալի դե սուլթանի70 Էվ-

դաֆի ռայաներ։ Ակչա Կալան՝ հինգ ժամ է։ Հասան Չելեբի գյուղի 

ճանապարհ ը այս մեն զիլի կենտրոնում միանում է։ Քեթխուդա 

գյուղի և Կարա Ղադի միշև կա մի վաքր դյուզ։ ճանապարհը այս-

տեղ հարթ է և այդտեղից է անցնում Կըրք >՝եչիդ անունով մի գետ։ 

Բն ակիշները թուրքմեններ են, որոնք գարնանը քոչում են յայլա-

ները։ Հեքիմ խանը կառուցված է սուլթան Ալաեդդինի կողմից։ Հե-

տագայում Հեքիմ անունով մի անձնավորություն այն նորոգել է և 

այդ պատճառով էլ Հեքիմ անոմևն է ստացել։ Հասան Բաթրիկը ու-

նի լավ շամի և խան։ Մալ ա թի ան՝ հինգ ժամ է։ Սվաղից էնգյուրի 

ՀԱնկարա) տանող ճանապարհի վրա՝ Ւլիջա խան, Մուհամմեդ փա-

շա, Թոլռս գյուղը, Խըզըրլըք կամ Արթրկ Աբադ, Սիս, Զիլետ, Ուշ֊ 

թաղ, Կազան, Կիյա, Սենշար, Բուդաք, էոզի, Ւլբեյլի, Ղելիջե Ըր-

մ աք, Քեսքին, Կըզըլ Ըրմաք, Ալմա Ղազը, էնգյուրի։ Բ՛ո կաթից Ան֊ 

կարա՝ Իյնե Բազարը, Շեյխ Նասրեթըճ ֆիլեին մոտ է, Մեշհեդ Ա֊ 

բադ, Ակ Ադեր, Կազոն, Կաբա Հյուսեին Աբադ, Ակչա Կոյունլու, 

Ղւազենդե, Կարա Կողա, Չտշեն գիրի կամուրջը՝ Կըզըլ Ըրմաքի վրա 

է, Չուկուրջուք, Լալա Չաիրի, Անկարա։ Օսմանջըքից էրզրում, Դի -

րեքլի Դերբենդ, Մարզվան, Լադիք, Աթեփլու Բելլի, Սունսե, Նիք-

սար, Թելմեսե, Հաջի Մուրադ, էշկիրի դաշտը, Գյուրջամես, Քե֊ 

մ ախ, էրզրում ։ 

Մելիքների և սփրսւկսւլնեւփ վիճակը: Կուրեյշից7ւ, հույներից 
և ռումից հետո, երբ երևան եկան իսլամականները, Աբասյան խա-
լիֆաները այս երկիրը մի քանի անգամ նվաճեցին և կողոպտե-
ցին։ Այդ դարում £աֆեր Բաթալ Ղազին Սվազր գրավեց անհա-* 
վատներից և իսլամական երկրի վերածեց։ Նրա մահից հետո Բ՛ո֊ 
կաթի Թեքֆուրը72 ,մի խումբ վաճառականների կազմակերպելով, 
Սվաղ ուղարկեց և, մարդկանց սնդուկների մեջ դնելով, քաղաք 
մտցրեց, որոնք սբերով կոտորեցին իսլամականներին և քաղաքը 
ավերեցին։ Հետո երևան եկան Դանիշմենդի™ պետության մելիք-
ները հետևյալ պարագաներում։ Բաթալ Ղազի ի քրոջ աղջկա աղ֊ 

շիկը ամուսնացավ Խորեզմի Թուրքմեն երևելիներից՝ Ալի բին-Մեզ-
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րաբիի հետ, որից ունեցավ մի զավակ• նա անվանվեց Մուհամմեդ։ 

Երբ Մուհամմեդը մեծացավ և գիտություն ձեռք բերեց, դրա հա-

մար «Ղանիշմ ենդ»7* ազգանունը ստացավ։ Հետո ֆարսի գրու-

թյունն էլ ուսումնասիրելով, Սեի դ֊Բաթալի թոռ Թուր и ան ի հետ 

միացավ և քյաֆիրների դեմ սրբազան պատերազմ (շիհատ) մղե-

լու համար Աբասյան խալիֆաներից արտոնություն ստացավ։ Խա-

լիֆան նրանց տվեց արտոնությունը և յուրաքանչյուրին շնորհեց 

դրոշակ և հրովարտակ (մենշուր), որի համաձայն նրանց նվաճած 

վայրերը իրենց պետք է պատ կանեին։ Այդ ժամանակ հիշրեթի 360 

(970) թվականն էր։ Թուրսանը վերցնելով իր զորքի մի մասը գնաց 

4ա սթեմ ունիի կողմը։ ճանապարհին կատարեց մի շարք նվաճում-

ներ և երբ հասավ Սկուդարի մոտերը} Ալեմ լեռաճւ վրա մի բերդ 

կառուցեց և այդտեղ էլ ապրեց։ Ղանիշմենդր գնաց դեպի Սվաղ և 

քաղաքը նորոգելով՝ այն մայրաքաղաքի վերածեց։ Հետո ուղըղ-

վեց դեպի Սիս (այսինքն՝ Կոմնաթ) քաղաքը։ Կոմնաթը հին քա-

ղաք էբ, որը կառուցել էր Րբենշ բին-Ֆրիդմանը։ Այս քաղաքում 

կար 360 եկեղեցի։ Քաղաքը գրավելուց հետո, կործանեց Ք իշանը, 

այսինքն Թուրհալը։ Հետո, Կազ Գյոլի մոտ Կըզըլ Կարեյե անունով 

քաղաքը գրավելով կործանեց։ Ապա հերթը եկավ Քանղրիին, Ա-

մասիային և Չորումին։ Ավելի ուշ, իր մարդկանցից Օսման անու-

նով մեկին հինգ հազար զինվորով ուղարկեց Կասթեմունիի վրա։ 

Նվաճման գնալիս գրավեց էֆլենուսը, որը ներկայումս նվաճողի 

անունով Օսմանշըք է կոչվում։ Գրավեց նաև այս կողմերի արծա-

թի հանքերը։ Այնուհետև գրավեց Կասթեմունիի պարիսպը և այդ 

կողմերում եղած բերդերը, ապա Նիքհիսարը։ Ասում են, որ այս 

քաղաքը նախապես Ստամբուլի նման շատ մեծ քաղաք է եղել։ 

Հետո գրավեց Զ անիկը։ Հելքեներ բերդը պաշարելիս, նրա կրծքին 

մի նետ է դիպել և զոհվել է։ Նրա տեղը գրավեց իր որդին՝ Մ ոճ֊ 

համմեդ Էլ-Ղազին, որը իր հորը թաղեց Նիքսարում և վրան բարձր 

մի կամար կառուցեց։ Ներկայումս այդ նահատակի վայրը ուխտա-

տեղի է։ Ասում են, որ Բա թալ Ղազիից հետո Ռումի երկրի ֆաթիհը 

(նվաճողը) նա է։ 

Երբ Ղանիշմ են դի պետությունը թուլացավ, քյաֆիրները նորից 
գրավեցին այս վայրերը։ Այնուհետև Մուհամմեդ Ղաղին դիմելով 
խալիֆային, օգնություն խնդրեց։ Խալիֆան սելշուկյան Սուլեյման 
բին-Կութելմիշին մի քանի հազար զինվորներով նրան օգնության 
ուղարկեց։ Այդպիսով նա բոլոր իսլամական զինվորներին միավո-
րելով, նորից նվաճեց իր կորցրած վիլայեթները։ Հետո խալիֆան 
Սուլեյման Շահի քրոշը կնության տվեց Մելիք Ահմեդ ՝\ազիին և 
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այս կերպ նրանց իրար կապեց. Սուլեյման Շահը հաստատվեց Ռու֊ 
մի վիլայեթում Կեսարիայում։ Երկար տարիներ նրանք սիրով ապ-
րեցին։ Հետզհետե Սելջուկյան պետությունը ուժեղանալով Կոնիան 
մայրաքաղաքի վերածվեց։ 

Վերջապես Մուհամմեգ Վազիին հաջորդեցին՝ որդին Բաղի 
Բասանըէ եղբոր որդինճ Իբրահիմը, ապա որդին՝ Իսմայիլը, նրա-
նից հետո Զյուլնունը, որի ժամանակ պետությունը թուլացավ։ 568 
(1172) թվականին սելջուկյան Կըլըջ Արսլանը75 երկիրը նվաճեց^ 
որով վերջացավ Դանիշմ են գների պետությունը։ Սելջուկյանների 
պետությունը վերջանալուց հետո, Չինգիզյան ճյուղից Բ՛ուլի խանի 
որդի Էլջա Թիյուխանը Ռումի երկրից նվաճեց մի քանի վիլայեթդ 
ապա նրա տեղը գահակալեց է բու Սաիդը, որը անչափահաս լի-
նելով, նրա էմիրներից Չոբանը նրան աթաբեկ դարձավ։ Քանի դեռ 
էբ ու Ս աիդը ուժ էր կուտակում, նա Չոբանի վրա կասկածելով, 
նրան սպանել տվեց և դրանից հետո Էմիր Չոբան Օղլու Թիմուր 
Ղաշը Էբու Սաիդից գրավեց Սվաղն ու էրզրումը։ Սակայն, երբ նա 
ստացավ հոր սպանության լուրը, փախավ Եգիպտոս։ Եգիպտոսում 
Մելիք Նա սիրի հետ թշնամության մեջ լինելով սպանվեց։ 

738 (1329) թվականին էբու Սաիդի մահից հետո, Թիմ ուր Դա-
շի կնոջ եղբայր էրթնան Սվաղում անցնում է իշխանության գլուխ, 
նրան հաջորդում է որդին՝ Մուհամմեդը, իսկ սրա որդու անչափա-
հաս լինելու պատճառով, փոխարենը նշանակվում է Սվաղի կա դի 
Աբդուլլահը։ Այնուհետև, սրա որդին՝ Բյուրհանեդդին Ահմեդը, լի-
նելով գիտակից և կարող մի անձնավորություն, այդ վայրերի վրա՝ 
իշխանություն ձեռք բերեց և Սվազր մայրաքաղաք դարձրեց։ ՀՀյուլ֊ 
կադերիյեի որդու հետ մոտիկություն ձեռք բերելով, իր աղջիկը՝ 

նրա որդուն կնության տվեց և, երբ ինքը մեռավ, վիլայեթի գլխա-
վորները շատ խելացի կերպով իրենց վիլայեթը հանձնեցին Ալ՝ 
օսմանցիներից 3ըլդըրըմ Բայազիդ խանին։ 

(էջ 622—630 ի 



« Ֆ Ե Զ Լ Ե Ք Ե » 

Քյաթիբ Տելեբիի պատմական կարևոր աշխատություններից է նրա երկհա-
՛տոր աՖեզլեքե»-ն* որն ընդգրկում է Թուրքիայի պատմության XVI դարի վերջն 
•ու XVII դարի առաջին կեսը (1592—1654)։ Աոաջին Հա՛տորում շարադրվում են 
1001 — 1031 (1592—1621) թվականների դեպքերը։ Այստեղ XVI—XVII դարերի 
թուրք պատմագիրներից Քյաթիբ Տելերին Հիշատակում Է Փեչեվիին^ Կարա-Չելեբի 
ՀՀադեին, Հասան րեյզադեին և այլն է 

«Ֆեզլեքեօ-ի երկրորդ հատորը, որն ընդգրկում Է 1031 — 1065 (1621 — 1654) 

թվականների դեպքերը, ավելի արժեքավոր Է այն տեսակետից, որ Քյաթիբ Տելե-

՛րին ականատես Է եղել նկարագրված դեպքերից շատերին։ 

«Թուրքիայի յուրաքանչյուր ուսումնասիր՛ողի Համար անգնաՀատելի աղբյուր 

Է այդ, քանի որ Հեղինակը դեպքերը շարադրում Է Հանգամանորեն... Քյաթիբ 

ՏելեբիՀյ, Սելանիկիից* Հետո, ամենից ավելի լրիվ և մանրամասն տեղեկություն-

՛ներ Է Հաղորդում այդ ժամանակաշրջանի մասին**, Տելեբիի Հեղինակությունը 

անվիճելի Է Թուրքիայի բոլոր պատմագիրների նկատմամբ և նրա աշխատությունը 

ամենալավ աղբյուրներից Է Թուրքիայի XVI դարի առաջին կեսի պատմության 

Համար])** է 

Մի շարք թուրք պատմագիրներ, ընդունելով Քյաթիբ Տելեբիի Հեղինակու-

թյունն ու նրա պա տմական և գիտական աշխատություննեոի կարևորությունը, Հա -

.Հախ մեջբերումներ են անում նաև նրա «Ֆեզլեքետ-ից։ Այսպես, XVII դարի թուրք 

պատմագիր-տարեգիր Նայիման® իր «Թարիխ-ի Նայիմա»-<ում լայն չափով օգտ-

վել Է «Ֆեզլեքես-ից՝ նրանից նույնությամբ վերցնելով ամբողջ Հատվածներէ սա-

կայն առանց այդ մասին Հիշելու։ 

Հավանաբար Նայիման ևս առաջնորդվել Է աՏԴ դարերում ընդունված այն 

սովորությունով, որ հեղինակները օ՛գտվելով այլ պատմիչների երկերից՝ այդ մա-

սին չէին Հիշատակում* Պատմագիր-տարեգիր Նայիման իր աոաջաբան Հոդված-

ներում խոսելով օգտագործված մի շարք պատմագիրների գործերի մասին, նշում 

է նաև Քյաթիբ Տելեբիի «Ֆեղլեքեո-ն՝ նրան տալով այսպիսի բնութագիր* «Հաշի 

Խալիֆա անունով Հայտնի Քյաթիբ Տելերին գրել է Օսմանյան պետության պատ-

մությունը 1000 թվականից մինչև 1066 թվականը (1591 — 1655) և անվանել է 

«Ֆեզլեքե»։ Արդարությունը այն է, որ «Ֆեզլեքենյ» , իր արտաՀայտության պար-

զությամբ և նրբությամբ, երկարաբանությունից զերծ, Հիանալի պատմություն 
Լա.***, է» * 

Քյաթիբ Տելերին եղել է բարեխիղճ պատմագիրէ Այդ մասին է վկայում Հե-

տևյալ փաստը։ Ինչպես պատմագիրն է Հիշում, թուրք-իրանական պատերազմա-

՛կան դեպքերին ականատես և մասնակից Նախիջևանի Կագի ՋերրաՀ Զադեն Փա-

դիշաՀին մի ընդարձակ գրություն է ներկայացրել այդ պատերազմական գործո-

ղությունների մասին։ «Ֆեզլեքեօ-ում Քյաթիբ Տելերին գրում է* «Մինչև այստեղ 

այդ գիրքր ամբողջությամբ Համառոտագրեցի և մեջ բերեցիօ։ 

«Ֆեզլեքե)9-ից ներկա Հատորում տրված են այդ ժամանակաշրջանի դեպքե-

րից ամենակարևորները, ինչպես օրինակ, ջելալիների ապստամբական շարժում-

ները, թուրք-իրանական պատերազմները, Ար աղա փաշայի ապստամբական ելույթ-

* «Ֆեզլեքե» գործ է ածված Համառոտ պատմության իմաստով։ 

** A. 18€թ117յ1ա)83, նշվ. աշխ., էջ 17—18։ 

* * * Ա՛ Սսւֆւգսաոյան, «Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, Հայերի և 
Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին», Հատ. Ա. 1961, էջ 64։ 
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ները և այլն, որոնք անմիջականորեն կապված են Հայաստանի, հայերի և Անդըր-
•կովկասի մյուս՛ Կողովուրդների պատմության հետ։ 

Քանի որ Քյաթիբ Տելերին, բոլոր թուրք պատմագիրների նման, պատմա-
կան դեպքերը տալիս է տարեգրության ձևով, այդ նյութերը թարգմանելիս աշ-
խատել ենք, հնարավորության չափ, պատմական դեպքերը տալ լրիվ կերպով 

Հ՚որոշ չափով չհետևելով տարեգրական ձևին)։ 

* * * 

Նպատակ չունենալով մանրամասն վերլուծել Քյաթիբ Տելեբիի «Ֆեզլեքե»-ից 
թարգմանված նյութերը, անհրաժեշտ ենք համարում այստեղ որոշ պարզաբանում-
ներ տալ շելալիների ապստամբական շարժումների և թուրք-իրանական պատե-
րազմների մասին։ 

Բոլոր թուրք պատմագիրները և տարեգիրները ջելալիական շարժումներն 
անվանել են aապստամբականx>, aավազակային», «կողոպուտի-թալանի» , «ավերի 
և հրի», (Tանվերջ և անթիվ սպանություններիօ շարժումներ։ 

Թո ւրք պատմագիրները, դրանց թվում նաև Քյաթիբ Տելերին, միաբերան ա-
նիծում և նզովում են ջելալի* ավազակներին, նկարագրում են տասնյակ հազա-
րավոր ջելալիների անխնա հալածանքներէս ու կոտորածները՝ սկսած փաշաներից 
և բարձրաս՛տիճան անձնավորությունն երից, մինչև շարքային ջելա լիները (գյու-
ղացիներ, զինվորներ և այլն)։ 

Այն փաստը, որ XVII և հաջորդ դարերի թուրք պատմագիր-տարեգիրները 
մեծ տեղ են տալիս ջելալիական ապստամբական շարժումների հետ կապված դեպ-
քերին, ցույց Է տալիսէ որ Օսմանյան կառավարությունը և սուլթանական արքոլ-
նիքը բացառիկ կարևորո լթյո մ։ են տվել այդ շարժումներին։ Տ ասն յակ սադր ա -
զ ամն եր t մեծ վեզիրներ, սերդարներ, փաշաներ, բեյլերբեյիներ հատկապես զբաղ-
վել են այդ շարժումը խեղդելու և նրա պարագլուխներին ձեռք գցելու համար։ 
Շարժման ծավալի և նրա ընդգրկած շրջանների մասին պատկերացում կարող են 
տալ այն բազմաթիվ վիլայեթներն ու շրջանները, որոնց մասին խոսվում Է շարժ-
ման դեմ ձեռնարկված միջոցառումների առթիվ։ Այդ շարժումն ընդգրկել Է Անա-
տոլիան և Ռումելիի կարևոր մասը։ Ջելալիական ապստամբությունները տարած-
վել են Սիրիական անապատից սկսած մինչև Սկյուդար, Թավբիզից մինչև Իզմիր 
և Այդըն ընկած ընդարձակ շրջանները։ 

Ո ւզունչարշըլըն իր <rՕսմանյան պատմությանD մեջ գրում Է. <rՏասերեք-
տասնչորս տարի տևած այս ավազակության պատճառով Սիրիան, Իրաքը և Անա-
տոլիան գրեթե ձեռքից գնացել Էին. ապահովություն և վստահություն չէր մնա-
ցել, առևտուրը կանգ էր առել և տնտեսական կյանքր խիստ վատացել էր։ Բացի 
այդ, ավազակության պատճառով հողամշակությունը դադարելու հետևանքով, երկ-
րռւմ զգացվում էր վտանգավոր նեղություն, միաժամանակ կրճատվել էին թիմարի 
սիփահիների ապրուստի միջոցները»*։ 

Ի, Հ» Ղանի շմենդը, խոսելով Սարա 3 ազըջիի ղեկավարած ջելալիական 
շարժման ծավալի ու կարևորության մասին, ասում Է. <rԲնականաբար սպառն ում 
Էր այնպիսի մի վտանգ, որ կարող Էր Անաաոլիայի օսմանցիներից, Օսմանյան 
կայսրությունից անջատվելու պատճառ լինել»**։ 

* I. H. Uzunpars i l l , O s m a n l i Tarihi , Ankara , 1951. Ill c. I bolum, 
s . 116. 

* * I. H. D a n i s m e n d , նշվ. աշխ.. Էշ 204, 
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Նույն հեղինակը մի այլ առիթով գրում է. ՀՀ Ջ ելա լի ավազակների խռովու-
թյունները ճնշելու համար ուղարկված «դեվշիրմե» փաշաների իրար ետևից, կրած 
պարտությունները Անատոլիան հասցրել էին Օսմանյան կայսրությունից դուրս 
գալու վիճակին*։ 

Ջելալիական շարժումների առաջացման պատճառներիէ դրանց բնույ՛թի և 
Հետապնդած նպատակների մասին XVII դարի թուրք պատմագիրների տված տե-
ղեկությունները միակողմանի են և տենդենցիոզ։ Պետական-արքունական տարե-
գիրները և թուրք պատմագիրները իրենց ծագումով և հասարակական դիրք՛ով 
առհասարակ պատկանելով թուրք տիրապետող և իսլամական՛ հոգևորական դա-
սին, չէին կարող չպաշտպանվել սուլթանների, վեզիրների և փաշաների շահերը, 
ձգտումներն ու նրանց մտայնությանը։ Այդ պատճառով էլ հասկանալի է, թե 
ինչո՜ւ այդ պատմագիրներն ու. տարեգիրները մի խոսք անգամ չեն ասում ջելա-
լիական շարժման առաջացման և Հսկայական չափեր ստանալու Հիմնական պատ-
ճառների մասին։ 

Օսմանյան կայսրության պատմությամբ զբաղվող եվրոպացի պատմագիր-
ները, որոնք իրենց պատմությունները գրելիս օգտվել են թուրք պատմագիրներից 
և տարեգիրներից. գրեթե ոչինչ չեն ավելացնում ջելալիական շարժումների մա-
սին թուրք պատմագիրների տված տեղեկությունն՜՛երին և նյութերինէ 

Ինչ վերաբերում Է այդ դարաշրջանի հայ պատմագիրներին և տարեգիրնե-
րին, նրանք Էլ արտահայտել են այն ծանր դրությունը, որին անխուսափելիորեն 
ենթակա Էր եղել հայ ժողովուրդը1 իր հայրենի երկրռւմ ւև բովանդակ Օսմանյան 
կայսրության սահմաններում ջելա լիների ստեղծած անիշխանության, երկարատև 
և մշտական կռիվների, կողոպուտի, թալանի, սպանությունների և անասելի զըր-
կանք ների Հետևանքով։ Ջելա լիների մասին հայ պատմագիրների և տարեգիրների 
հաղորդած տեղեկությունների մեջ անտարակույս կան պատմական արժեքավոր 
նյութեր և փաստեր, որոնց լրիվ ուսումնասիրությունըէ դժբախտաբար մինչև օր» 
չի կա՛տարվել հայ պատմաբանների կողմիցէ 

Ժամանակակից թուրք պատմագրությունը ևս չի զբաղվում ջելա լիների սո-
ցիալական բնույթի ուսումնասիրությամբ։ Նրանք բավականացել են ջելալիական 
շարժումները կապելով օսմանյան պետական ռեժիմի ընդհանուր թուլացման և 
դեպի անկում գնալու փաստերի հետ, այդ շարժումները համարելով օսմանյան 
ռազմ ա-ֆեոդալական ռեժիմի թուլացման անմիջական արդյունք։ 

Այսպես, ժամանակակից թուրք պատմաբան Իսմայիլ Հակկը 0ւզոձչարշըլին 
իր «Օսմանլի թարիխիյ>-ի երկրորդ հատորի առաջին մասում ջելալիական շարժ-
ման առաջացման պատճառների մասին խոսելիս է ասում Է* <քՀատկապես Է յա լե յա-
ներում պե՛տական վարչության լավ ձեռքերից դուրս գալը, դրամի արժեքի ան-
կումը, տնտեսական դրության օրեցօր վատթարացումը, մասնավորապես ճնշման 
ենթակա գյուղացիության ցրվելը և նրա մի մասի ավազակության Հետևելը, այս 
կերպով հողի անմշակ մնալու պատճառով առաջացած ճգնաժամը... ինչպես նաև 
բանակի՝, հատկապես ենիչերիների անկարգությունները, պետության հիմնական 
Հեծյալ ուժը հանդիսացող թիմարի սխիաՀիների անտեսումն ու նման փաստերը 
ներքուստ քայքայում Էին պետության օրգանիզմը»**։ ՝ 

Թուրք պատմաբանը բավականանում Է հիշելով ջելալիական շարժման առա-
ջացման պատճառներից մի քանիսը, առանց խորը և բազմակողմանի լուսաբ ա -
նությոէններիէ 

* I . 11. Օյ7Ո$1Ո6Ո<1, հչվ. "շխ>, ԷՀ 
** I. ՒԼ ւ^ա^աԱ, %շվ. աշխ., Էշ 102, 
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* * * 

«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս 
մողէվույՀգների մասին» մեր աշխ ատության թե առաջին և թե' ներկա երկրորդ 
հատորում կարևոր տեղ Է բռնել նաև թուրք-ի բանական պատերազմների հարցը» 

Տարակույս չկա, որ տասնյակ տարիներ տևած և անմիջականորեն Արևմըտ-
յան և Արևելյան Հայաստանի հողի վրա տեղի ունեցած այգ պատերազմները սեր-
տորեն կապված են հայ ժողովրդի կյանքի և ճակատագրի հետ։ 

Այդ պատւերւսզմների հիմնական պատճառը հանդիսացել Է այն, որ Օսման-
յան կայսրությունը համառորեն ձգտել Է ամրապնդել սիրիական ու եգիպտական 
ճակատները և նվաճողական քաղաքականություն իրագործելու համար իր ձեռ-
քում պահել Հայկական լեռնաշխարհը և Անդրկովկասը։ 

Իրանն Էլ իր հերթին ձգ տել Է կասեցնել օսմանյան թուրքերի առաջխաղա-
ցումը և իր ձեռքում պահել Անդրկովկասն ու Հյուսիսային Կովկասը։ Մերձավոր 
արևելքի իսլամական երկու հզոր պետությունների այս երկարատև և արյունալի 
հակամարտությունը արտաքուստ գոգավորվել Է իսլամական <rսյուննի» և €շիա»$ 
դավանանքների միջև գոյություն ունեցող թշնամությամբ։ Այդ պայքարի և մար-
տերի ընթացքում օսմանյան սուլթաններն ու Իրանի շահերը իրենց ենիչերիական 
և կըղըլրաշ հորդաներով, իրենց հատուկ բարբարոսությամբ և դաժանությամբ 
ավերել, կողոպտել ու թալանել են պատերազմական գործողությունների բեմ 
հանդիսացող Հայաստանը և ոտքի տակ տվել, սպանել, ոչնչացրել և բռնությամբ 
գ աղթեցրել հայ ժողովրդի հսկայական զանգվածներ։ 

Թո ւրք պատմագիրներին ամենևին չի հետաքրքրել այգ դաժան պայքարին 
գոհ դարձած հայ, թուրք և քուրդ ժողովրդական մասսաների անասելի տառա-
պանքներն ու զրկանքները։ Նրանք առանձին բավականությամբ են խոսում ո: 
նկարագրում կըզըլբաշների դեմ մղած <rսրբազան պատերազմներըյ>6, <rիսլամա-
կան բանակի»' հաջողություններըt 

Թուրք պատմագիլ/ները այս դարաշրջանի թո ւրք-ի բան ական պատերազմները 
բաժանում են երեք շրջանիt 

Աոաջին շրջանը տևել Է 12 տարի, և նախորդում Է Շահ Աբբասի տիրակա-
լության շրջանին։ Շահ Թահմասբի իշխանության տարիների կարևոր դեպքերն են 
Չըլդըրի ճակատամարտը և Վրաստանի նվաճումը, Էոզգեմիր Օզլուի պատերազմ-
ները՝ Սինան փաշայի և Ֆերհատ փաշայի սերդարության օրոք։ 

Այդ պատերազմներից հետո 998 (1590) թվականին Ստամբուլում կնքվում 
Է հաշտության պայմանագիր, որով Թավրիզը, Թիֆլիսը, Շ եհ րի Հորը, Նիհավեն-
տը մնում են օսմանցիներին։ 

Երկրորդ շրջանը Շահ Աբբասի իշխանության օրով տեղի ունեցած պատե-
րազմներն են։ Այդ ժամանակ Թուրքիան զբաղված Էր մեկ կողմից Ավստրիայի 
դեմ մղած երկարատև պատերազմով և մյուս կողմից՝ Անատոլիայում տարածված 
ջելալիական ապստամբական շարժումների ճնշումով։ 

Օգտվելով իրեն համար շատ նպաստավոր այդ դրությունից, Շահ Աբբասը 
սկսում Է պատերազմական գործողությունները։ 1092 (1603) թվականից սկսած 
այդ պատերազմները, փոխադարձ հաջողությամբ, շարունա կվոսէ են Ջաղալե 

Զադե փաշայի և Կույուջի Մուրադ փաշայի սերդարության օրով։ 
Վերջապես 1021 (1612) թվականին Նևսոլհ փաշան ընդունում Է Շահ Աբ-

րա սի առաջարկները. Իրանը ետ Է ստանում Ատամ բուլի պայմանագրով կորցրած 
վայրերը, համաձայնում Է վճարել տարեկան 200 բեռ մետաքս։ 

77 



Երրորդ շրջանը սկսվում է Երանի Հետ Ս տամբու չում կնքված երկրորդ Հա-
մա ձայնագրով, որը սակայն, ինչպես ասում են թուրք պատմագիրները, ավելի 
շուտ զինադադարի բնույթ ուներ։ 

1024 (1615) թվականին Վերսկսվում են պատերազմական գործողություն՛-
ները, որոնցից ամենակարևորը Երևանի 44 օր տևած պաշարումն էր օսմանցիների 
կողմիցI Սակայն, ըստ թուրք պատմագիրների, սերդար էոքյուզ ՄուՀամմեդ փա-
շան չի կարողանում ffԵրևանի նման Հողաշեն բերդը գրավելձ, որի պատճառով 
սուլթանը փաշային Հեռացնում է և սերդար նշանակում հալիչ փաշային (1026)» 
Ղրիմի Զանբեյ Կիրայի բանակի Հետ միասին Խալիլ փաշան գնում է Թավրիզէ 
ՇսւՀ Աբբասը նորից Հաշտություն Հ առաջարկում, որը 1028.(1619) թվականին 
ընդունվում Հ օսմանյան կառավարության կողմից և կնքվում Է Հաշտության պայ-
մանագիր, պայմանով, որ Pաղդադն ու Ախալցխան մնան օսմանցիների ձեռքումէ. 
իսկ 200 բեռ մետաքսը իշեցվի 100 բեռի։ 

Թուրք իրանական պատերազմների մասին Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆեղլեքե»-ից 
քաղված նյութերը վերաբերում են այդ երեք շրջանների դեպքերինt Այդ նյութերը 
թարգմանել ենք կրճատումներով։ Կրճատման Հիմնական պատճառն այն Է, ո ո 
մեր աշխատության առաջին հատորում զետեղված պատմագիր-տարեգիր Նայիմա-
յի պատմության մեջ կան այգ դեպքերը, որոնք Հաճախ գրեթե նույնությամբ 
վերցված են Քյաթիբ Չելեբիից» 



«ՖԵԶԼԵՔԵ» , ՀԱՏՈՐ I 

1 0 0 5 ( 1 5 9 6 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ՏԵԼԱԼԻՆեՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵԼՈՒՅԹԸ ԵՎ ԿԱՐԱ ՅԱ&ԸՋ1Փ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Իսլամական զինվորները թշնամու անհամար քաղաքներ հո-

ղին հավասարեցրին և բազմաթիվ ժողովուրդն երի իրենց ենթար-

կեցին։ Երբ բանակն զբաղված էր էնգերուսի [Հունգարիայի] դեմ' 

մղվող սրբազան պատերազմով} անգիտակից թուրքերից և խա-

վարամիտ քուրդերից մի խումբ ավազակներ, առիթից օգտվելով,, 

հպատակությունից դուրս եկան և դիմեցին դավաճանության ու 

ապստամբության։ Աբդուլհալիմր, որը հայտնի էր Կարա Յազրջի 

անունով և ղեկավարում էր սեկբաների^ զորագունդը, անցավ ա-

վազակների գլուխը և, ռայաներին թշնամի դառնալով, Օսմանյան՛ 

երկրի Ռուհայի (Ուրֆա) շրջակայքում ապստամբության ԴՐո2 

բարձրացրեց։ Երբ Նորին վսեմությանը հայտնի դարձավ, որ Հաբե-

շին նախկին բեյլերբեյի և 1007 թվականի վերջերին Անատոլիայի՛ 

վերաքննիչ նշանակված Հյուսե յին փաշան բռնություններ է գործա-

դրում և. ըմբոստացել է, բարձրագույն ֆերմանի համաձայն, կարա-

մանի մյութեսելլիմ^ Մուհամմեդ չավուշը, մոտ հազար հոգով 

Ակսարայի մոտից շարժվեց Հյուսեյին փաշայի վրա և մեկ-երկու 

ժամ տևած պատերազմում նրանից պարտություն կրելով, վերա-

դարձավ Կոն իա։ Երբ այս լուրը հասավ պետության կենտրոնը, այդ 

ժամանակի երրորդ վեզիր Սինան-վ։աշազադե Մուհամմեդ փաշան 

նշանակվեց երկրի մյուս մասում գտնված զինվորների սերդար և 

1008 (1599— 1600) թվ ականի մուհարրեմ ամսին անցավ Սկուդար։ 

Երբ հասավ Կոնիայի մոտերքը, Հյուսեյին փաշան այդ գիշեր մեկ-

երկու մենզիլ ճանապարհ կտրեց և, համաձայնության գալով,, 

միացավ Կարա Յազըջիին, որը գրավել էր Ուրֆայի բերդը։ Մու-

համմեդ փաշան անմիջապես վրա հասավ, պաշարեց այդ բերդը 

և այնպիսի ճնշում գործադրեց, որ բերդից դուրս գալը անհնարին 

դա րձա վ։ Նա առաջա րկե ց Կարա Յազըշիին, որ եթե Հյուսեյին 

փաշան իր ձեռքր հանձնվի, ինքը հաշտություն կկնքի և նա սան-

ջակ կստանա։ Կարա Յազըջին Հյուսեյին փաշային բերդից ցած 

իջեցրեց և հան ձնեց Մուհամմեդ փաշային, իսկ ինքը պայմանի 

համաձայն, Ռեհայում ազատվեց և գնաց իրեն տրված Ամասիայի 

սանջակը։ 

Հյուսեյին փաշա յին կապեցին և շղթայակապ ուղարկեցին Ա-
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էսիթանե։ Դիվանում նրա ձեռքերն ու ոտքերը ջարդեցին ե մյուս-
ներին օրինակ ցույց տալու համար, մի ձիու վրա դրած սկսեցին 
փողոցներում ման ածել, որից հետո Օդուն Կափույում կախեցին 
մի կեռից։ 

Հետագայում, երբ Կարա Յազըջին դարձյալ րնթացավ իր 
նախկին մոլորության ուղիով, Մուհամմեդ փաշային հրամս/ն տըր-
Վե9> "Ր նրան Էլ իրենց ձեռքը գցի։ 

Վերոհիշյալ Սերդարը հետապնդեց 3ազըջիին և հասավ նրան։ 
Կարա 3ազըջին սկսեց կռիվ և կոտորածը։ ՛Փաշայի Չաքեր անու-
նով քեթխուդան և մի քանի աղաներ, թեև [քնկան կռվում, սակայն 
ի վերջո փաշան հաղթող հանդիսացավ։ Յազըջին փախավ Սվաղի 
•սահմանները և ապաստանեց անառիկ լեռներումէ 

Ձմեռը վրա հասած լինելով, Մուհամմեդ փաշան գնաց Ղիար-
բեքիր քաղաքում ձմեռելու։ 

(Էջ 127—128) 

Նույն թվականի դեպքերի շարքում Քյաթիբ Չեչերին հիշում Հ նաև հեաևյալը. 

((Պետության մեջ փողի դրությունը վատթարացած լինելով, 
Հիշյալ թվականին ռեբի ուլ-Էվվել ամսի 5-ին շրջանառության մեջ 
մտավ Հասան փաշայի կտրած նոր ակլեն$ որով ֆլորինը 220 ակ֊ 
Հ^ից հավ 120-ի, իսկ ղուրուշըճ 80-ի»։ 

(Էջ 142—143) 

ՍԵՐԴԱՐ ԻԲՐԱՀԻՄ ՓԱՇԱՆ ԳՆՈԻՄ է ԿԱՐԱ ՅԱԸԸՋԻԻՆ «ԼՌՆԳԵԼՈԻ 

նախորդ տարում Չորում ի սանջակը Կարա 3 աղըջիին հանձնվե-
լուց հետոճ խաղաղությունն ապահովվեց։. Սակայն նա շարունակեց 
իր նախկին մոլորությունները և վերսկսեց ապստամբական շար-
ժումը։ Շեվվալ ամսի 11-ին Հալեպի Էյալեթից հրաժարեցված 
Հաջի Իբրահիմ փաշան զինվորներով ուղարկվեց հիշյալ ջելալինե-
րի դեմ, իսկ Բաղդադի էյալեթից հեռացված Հասան փաշան նշա-
նակվեց սերդար։ Իբրահիմ փաշան էլ ուղարկվեց Ասիթանեից,, 
որպեսզի միանա հիշյալ սեր դարին։ ք^աղդադից Հասան փաշայի 
ուշանալու հավանականությունը նկատի ունենալով, ֆերման տրր-
վեց, որ Յազըջիի ու նրա եղբայր Պ՛ելի Հաս ան ի դեմ կռիվ սկսեն և 
նրանց ձեռք գցեն։ Հիշյալ Իբրահիմ փաշան իրեն հանձնված զին՛ 
վոբներով առաջ շարժվեց և ավազակների խմբին հանդիպելով Կե-
սարիայի դաշտում՝ ճակատամարտ տվեց։ Սակայն Հաջի Իբրահիմ 
փաշան պարտություն կրեց և քաշվեց բերդը՝ սպասելով վերոհիշ-
յալ սերդար ի հասնելուն։ 
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Թեև մի քանի պատմագիրներ հաղորդում են, թե Հաշի Իբրա-
հիմ փաշայի դեպքը տեղի է ունեցել 1008 թվականին, սակայն 
Կարա Յազըջիի հրամանը", պատմագիրների մեծ մասի վկայոլ-
թյամբ, արձակված է 1009 թվականին*։ 

(էէ " է ) 

1 0 1 0 ( 1 6 0 1 ) թ վ ա կ ա ն ի դեպքերից 

ՍԵՐԴԱՐ ՀԱՍԱՆ Փ Ա Շ Ա Ն ԵՎ ԿԱՐԱ Յ Ա Ը Ը Ջ Ի Ի ՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մինչ այդ Ասիթանեից ուղարկվեց Հաշի Իբրահիմ փաշան, 
որպեսզի միանալով սերդար Հասան փաշային, հարձակվի Կարա 
Յազըշիի վրա։ Իբրահիմ փաշան ինքնակամ կերպով, առանց սեր-
դարին միանալու, Կե սարիայի մոտ վերոհիշյալ ավազակի դեմ 
պատերազմելով, նրանից պարտություն Էր կրել և մտել բերդը։ 
Ղիարբեքիրի մոտ կանգ առած սերդար Հասան փաշան այդ սոս-
կալի լուրը ստանալով, առանց հապաղելու, 1010 թվականի սե~ 
ֆեր ամսի 12-ինէ Էլբիոտանիի յայլաղում, Սեփետլու անունով 
վայրում հանդիպելով հիշյալ ապստամբ զինվորներին, պատե-

րազմի Է բռնվում։ Մարտը շարունակվում Է առավոտից մինչև երե-
կո։ Ի վերջո Հասան փաշան հաղթում Է և, ջելալի զինվորները, 
պարտություն կրելով, ցիրուցան են լինում և 30 հազար ավազակ֊ 
ներից մեկ երրորդը սրո ճարակ Է դառնում։ 

Յազըջին, թողնելով իր վրանն ու ամբողջ ունեցվածքը, սրից 
ազատված ավազակների հետ փախուստի Է դիմում և ապաստա-
նում Ջանիկի լեռներում։ Հասան փաշան, նրան հետապնդելով, 
հասնում Է մինչև Թո կաթ քաղաքը։ 

ԿԱՐԱ Ց Ա Ը Ը Ջ Ի Ի Մ Ա Հ Ը 

Ջեմ ազիել-ախըրում ջելալիների ղեկավարները հայտնեցին, 
որ Յազըջին վախճանվել Է ռամ ազան ամսին Ջանիկի լեռներում։ 
Նրան փոխարինել Է եղբայրը՝ ՛հեյի Հա սանը։ 

(կ 173-174) 

ԴԵԼԻ ՀԱՍ ԱՆԻ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՍԱՆ Փ Ա Շ Ա Յ Ի ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Երբ Յազըջին մահացավ, քեթխուդա Շահվերդին, Փոլադ Կա-

գին և Թավիլը եկան հիշյալ ավազակի եղբոր՝ Գելի Հաս ան ի մոտ 

և, մի խումբ ավազակներով Ջանիկից դուրս գալով, գնացին Դիար-

* Կարա Յազըշիի այգ Հրամանի թարգմանությանը տրված Է այս աշխա-
տության 1 հատորում, աԹարիիւի Նայիմաա, Էշ 68—€9։ 
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բեքիրից եկող Հասան փաշայի հարստությունը թալանելու։ Նրանք 

հարձակվելով մի վայրում՝ ամբողջապես կողոպտեցին և թալա՛ 

նեցին։ Հետո այդ նույն ավազակախումբը առանց կանգ առնելու 

եկավ Թոկաթ։ Հասան վւաշան, զինվորական ուժեր չունենալով, 

չկարողացավ դիմանալ այդ հարձակմանը և ապաստանեց Թո կա֊ 

թի բերդում։ Ավազակ զինվորները քաղաքը կողոպտելուց և թա-

լանելուց հետո, ավերեցին այգու գեղեցկազարդ և թանկարժեք 

ծաղկանոցները և փաշային բռնելու նպատակով պաշարեցին 

բերդը։ 

Երբ այդ լուրը հասավ պետության մայրաքաղաքը, ներքինինե-

րի դասից Ղիարբեքիրի բեյլերբեյի ւՍուսրեվ վւաշան, իր տրամա-

դրության տակ ունենալով Քուրդիստանի զինվորներին^, նշանակ-

վեց վեզիր՝ ջելա լիներիՀև ոչնչացնելու նպատակով։ 

Ընդհարումների ժամանակ Հասան փաշան զոհվեց։ 

Այսպիսով Գելի Հասանը հեշտությամբ հասավ իր հիմնական 

նպատակին և, վերցնելով իր անարգ զինվորներին, սկսեց թալա-

նել Անատոլիայի վիլայեթները։ Հասան փաշայի հարստությունը 

հ ափշտա կելիս և կողոպտելիս, նրանք [ շե լա լիները ] դրամը չափում 

Էին վահանով, իսկ կերպասեղենը՝ սրով, այդ աստիճան նրանք 

հարստացել և ու ժե ղացել Էին։ X ելա լիները 7— 8 տարի շարունակ 

երկիրը իրենց տիրապետության ներքո պահեցին։ 

(Էջ 174-175) 

Ք Յ Ո Թ 1 Ա Ի Ա Յ Ի ԴՐԱՎՈՒՄԸ ԴԵԼԻ ՀԱՍ ԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ «ԵՎ 
Մ Ա Հ Մ Ո Ի Դ Փ Ա Շ Ա Յ Ի ԺԱՄԱՆՈՒՄԸ 

նախորդ տարվա վերջին վերոհիշյալ ավազակապետ ւ՚ելի Հա-

սաս ր Թոկ աթում Հասան փաշայի մ ահ ապատժի ենթարկելուց հե-

տո, Անատոլիայում սկսեց զբաղվել կողոպուտներով։ Նրան ոչըն-

չացնելու համար նշանակվել Էր Ղի պ ր բեքիր ի բեյլերբեյի Խուսրեվ 

փաշան, որն իր տրամադրության տակ ուներ Շամի, Հաղեպի և 

Մարաշի զինվորներին։ Սակայն ոչ ոք նրան չհպատակվեց և երբ 

նա Սվաղին մոտեցավ, զինվորները նրան լքեցին ու հեռացան, 

պատրվակ բռնելով վերահաս ձմեռը։ Ապա այդ խռովարարը [Դելի 

Հասանը\ հայտնվեց Անկարայի մոտ։ Նա համարձակ և անվախ 

կերպով շարժվեց Ահմեդ փաշայի դեմ, որը խնդիր ոմներ պաշտ-

պանել Անատոլիան։ Այս փաշան նրա դեմ կռվելու կարողություն 

չունենալով, ապաստանեց Ք յոթահիայի բերդում։ Ավազակապե-

տը անմիջապես եկավ և իր զինվորներով երեք օրով պաշարեց 

բերդը, բայց քանի որ ձմեռ Էր ու սառնամանիքները սկսվել Էին> 
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քաղաքը կրակի մատնեց և ձմեռելու համար գնաց Կարահիսար։ 
Երր այս սոսկալի լուրը մայրաքաղաք հասավ, վեզիրներից Գյու-
զիլշե Մահմուգ փաշան ռեշեբ ամսին նշանակվեց սերդար։ 

(էշ 184—185) 

ԲՈՍՆԻԱՅՈԻՄ ԴԵԼԻ ՀԱՍ ԱՆԻ ՀԵՏ ՊԱՏԱՀԱԾ Դ Ե Պ * Ի ՄԱՍԻՆ 

Կարա Յազըշիի եղբայր Դելի Հասան ը Բոսնիայի էյալեթը 
ստանալուց հետո, արշավանքի էր ուղարկվել։ Նա տարօրինակ վե-
րաբերմունք էր ցույց տալիս սերդար Մուհամմեդ փաշա յին ք եր-
բեմն հպատակվում էր նրան, երբեմն ապստամբում նրա դեմ։ Ա-
տայի պատերազմում շելալի ավազակների մեծ մասը կոտորվեց, 
իսկ ինքը որից ճողապրած զինվորների հետ վերադարձավ Բոսնիա-
յի երկիրը։ Ժողովուրդը, չկարողանալով հանդուրժել նրա անպատ-
շաճ վարքագիծը, էմիրներից Սեֆեր անունով էմիրին պարագլուխ 
(բաշբուղ) ընտրեց և դիմելով սերդար Մուհ ամմեդ փաշայինՀ բողո-
քեց նրա բռնությունների դեմ։ Երբ դիմողներն արտոնություն ըս-
տացան պաշտպանվելու, շարժվեցին Դելի Հասանի դեմ, սակայն 
առաջին անգամ պարտություն կրեցին։ Երկրորդ անգամ ուժեր 
հավաքելով, արաբաներին կցված «զարբազանն թնդանոթներով 
հարձակվեցին և թշնամուն պարտության մատնեցին* Դելի Հասա-
աի ունեցվածքը կողոպտեցին և բոլորին մեծ վնասն եր պատճա-
ռեցին։ Դելի Հասանը փախուստի դիմեց։ Անցնելով խոր գետից, 
իր քեթխուդա Շահվերդիին ուղարկեց Բելգրադճ սերդարի մոտ։ 
Հիշյալ քեթխուդան Դելի Հասանից վշտացած լինելով, այնտեղ 
մնաց և չվերադարձավ։ Փաշան իր ծառաներից ռուղն ամեջի1* Մու-
համմեդ էֆենդիին ուղարկեց Դելի Հասանի մոտ և խոստումներով 
նրան սիրաշահեց։ Տեղի ունեցած դեպքերի մասին նա հաղորդեց 
պետության մայրաքաղաք և խնդրեց, որ նրան [Դելի Հասանք/] 
փոխադրեն Թեմեշվալյի էյալեթը... 

Դելի Հասանը դարձյալ ներման է արժանանում և Բոսնիայից 
փոխադրվում է Թեմեշվարի բե յլերբե յության պաշտոնին: Նա 
գնում է Թեմեշվար և այնտեղ մնում է երկու տարի։ 

(էշ 225—226) 

ԴԵԼԻ ՀԱ.ՍԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԵՄԵՇՎԱՐՈՒՄ 

Ինչպես հայտնի է} նախքան այդ, անհրաժեշտության բեր-
մամբ, Կարա Յազրշիի եղբայր Դելի Հա սանին նախապես տրված 
էր Բոսնիայի էյալեթը, որտեղից հետո նա փոխադրվել էր Թեմեշ-
ւ{ար։ Թեմեշվարում իբրև վալի պաշտոնավարել էր՝ մոտ երկու 
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տարի։ Սակայքն, ելնելով նրա անվայել վարքագծին վերջ տալու 

անհրաժեշտությունից, էսթերդո ւնի գրավումից հետո, մեծ սեր֊ 

•դար Մուհամմեդ փաշան հայտնում է Թեմեշվարի ժողովրդին, որ 

՛զգույշ լինեն։ Դժգոհները մի օր բերդից դուրս եկան և որսի գնա֊ 

յու ժամանակ հարձակվեցին. ու նրա [Դելի Հասանի] ենթականերին 

•սպանեցին։ Ինքը Բելգրադ փախավ։ Այնտեղ սեբդարի փոխանորդ 

Թերյաքի Հասան փաշան նրան արգելափակեց բերդում և Ասիթա՛-

նեին զեկուցեց այդ մասին։ Օրենքի ուժով Դելի Հասանին սպա-

նելու մասին ֆեթվա և հրաման ուղարկվեց, որից հետո նա իր եղ-

բորորդի Քյուչյուկ Բեյի հետ միասին սպանվեց••• 

Այստեղ պատմագիրը հիշում է մի դեպք, ՛որը նա համարում է Պ՛ելի Հասա-
նէ ՛կողմից կատարված մեծ՜ դավաճանություն։ 

Պ՛ելի Հասա՛նը հատուկ մարդու միջոցով, գրավոր, դիմում է Վենետիկճ \Հ.ռոմի 
պապին, առաջարկելով, որ նրանք նավատորմ և ուժեր ուղարկեն՝ Ռեսնե բերդը 
գրավելու համար։ Ինքը խոստանում ւէ օժանդակել նրանց, պայմանով, որ Ռեսնեի 
Բներգի գրավման համար իրեն վճարեն հարյուր հազար ալթուն։ 

Բոսնիա յում եղած ժամանակ Պ՛ելի Հասանը այդ նամ ակի պատասխանը 
շաո-ա նալով Թեմեշվարից, մի մարդու միջոցով նորից լուր է ուղարկում։ Սակայն 
այդ անձը գնում է սերդար Մուրադ փաշայի մոտ և. ներկայացնելով նամակը, 
հա յանում կ Պ՛ելի Հասանի մտադրությունը։ Ահա այդ պատճառ՛ով Պ՛ելի Հասանի 
հիշյալ քայլը անհետևանք է մնում։ 

(կ 272—273) 

1015 (1606—1607) թվականի դեպքերի շարքում Քյաթիբ Տելերին խոսում է 

ջե լա լիների բոլոր խմբավորումների մասին։ Տալիս ենք համառոտ բովանդակու-

թյունը։ 

Հանգուցյալ սուլթան Մուհամմեդ խանի^ օրով, էֆլաքի և է ն ֊ 

գերուս ի պատերազմների հետևանքով, իսլամական քաղաքներում 

տեղի ունեցած ապստամբություններն ու խառնակությունները վե-

րացնելու համար թեև միջոցներ ձեռք են առնվում, սակայն այդ 

շարժումներն ու կռիվները շարունակվում են, որի պատճառով մոտ 

15 տարի շարունակ երկրռւմ երթևեկությունը խանգարվում է։ Ես֊ 

չ£ամական զինվորները իրենց հայրենիքում չեն կարողանում հան֊ 

•գը ստանար Ան ատոլիայում ((ստորին դասի ռայաներըյ> օգտվելով 

•երկրի անտերությունից, սկսում են զբաղվել կողոպուտով ու թա֊ 

լլանով և նման միջոցներով ձի և հագուստ ձեռք բերելով, առանձին 

՛խմբեր ե\ն\ կազմում ու իրենց համար ղեկավարներ նշանակում։ 

՚Սրանք զենք և զինամթերք ձեռք բերելով, առանձին խմբերով, 

•հեծյալ ու հետևակք ցրվում են երկրի տարբեր մասերում և շարու-

՛՛նակում են թալանն ու կողոպուտը, բռնությունները և այլն։ Այս մ ո ֊ 
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լոր յա լ ավազակների ղեկավարներից մեկը լինում է Կարա Ցսւզո-
շի անունով հայտնի Արդյուլ Հա լի մ ողորմելին, որը բեյլերբեյի-
ների մոտ քարշ էր գալիս երբեմն սեկբանություն, երբեմն սուրա՛ 
շիություն16 անելով, երկիրը անտեր տեսնելով, ավազակ ռայանե-
րին իր շուրՀս է հավաքում և ավերում է երկրի մի շարք քաղաք֊ 
ներն ու գյուղերը...է Մյ,ւուսը լինում է Հ յո ւսեին փ ա շ ա աէ)ոռճով 
հայտնի ավազակը... Երկրորդը% Կարա Յազըշիի եղբայր Գելի Հա֊ 
սանը... Հետո Կսւլենդեր օւլլու անունով հայտնի ավազակը.,,, որը 
1013 թվականին ավազակներին իր շուրջը հավաքելով մթյչև իր 
մահը, քաղաքները կողոպտելով ու կրակի մատնելով շարունա-
կում է իր չարագործություններն ու բռնությունները։ Մյուսը լի-
նում է Կարա Սայիդը, որը ստոր մարդկանցից մի քանի հազար 
զինվոր հավաքելով, սկսում է երկիրը ավերել։ Թավիլ անունով 
ստոր արարածը, որը սկզբում սեկբւսն էր եղել, հետագայում իր 
նման ավազակներին 2ՈԼՐ2Ը հավաքելով, սկսում է ավաններն ու 
գյուղերը ավերել... Մեկն էլ Ցուսուֆ փ ա շ ա ն էր, որը բազմաթիվ 
չարագործություններ կատարելուց հետո, ներման է արժանանում 
ու բեյչերբեյիություն ստանում,,,։ 

Այդ ժամանակ հանդես են գալիս մի շարք ապստամբներ նաև 
սիփաՀ իներից «զորբա» անուն՛ով, որոնց մեծ մասը ոչնչացվում է 
սերդարի ձե ռքովք իսկ մնացածներն էլ Հասան փաշայի օրով? 

Ամենից ավելի կատաղի ավազակը Ջանփոլադ-օղլի Ալի փա-
շան է լինում, որը Հալեպում մեծ բռնություններ է գործում և Ք ի ֊ 
լիսի սանջակի քրդերի Ջտնփոլադ ցեղը սուլթանից իբրև «օջաքլըք» 
ստանալուց հետո, ձգտում է անկախություն ձեռք բերել։ 

Պատմագիր Քյաթիբ Չելեբին մանրամասնորեն խոսում է այդ 
«պ վազա կա յին» ապստամբական շարժումների մասին, որոնց 
զինվորական ուժերը տասնյակ հազարների են հասել։ Այդ ապըս-
տամբական շարժումները տարածվել են գրեթե ամբողջ Անատո-
լիայում։ 

(էտշ 289—292, 292—294, 298—300, 304—315) 

ԹՈԻՐՔ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ԵՂ ԽՌՈՎ.ՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՍԿԻ&ՐԸ ԱՋԵՄԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

Քյաթիբ Տելերին 1012 (1603—1604) թվականը անվանում է 9խռովություն-

ների և ապստամբությունների տարի»։ Այդ խռովությունների ղեկավարն է եղել 

Աչեմ ի շահ Շահ Աբբասը* Պատմագրի ասելով, խոստումնադրուժ Շահ Ար բասը, 

չկարողանալով տանել օսմանյան պետության աշխարհի բոլոր մասերում ոմւեյաժ 

հաջողություններն ու օսմանյան արքայական գերդաստանի փայլն ու փառքը, 
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փորձում է զանազան միջոցներով Հարված Հասցնել օսմանցիներին , իսկ իր պե-
տությունը ընդարձակել և ուժեղացնել։ 

Պատմագիրը բառեր ու ածականներ շի խնայում օսմանյան պետությունը 
փառաբանելու և Աջեմի շաՀին անարգելու ու նսեմացնելու համար։ Օրինակ, նա 

ՇաՀ Աբբասին անվանում է «անփառունակէ» 

* * * 

ՇաՀ Աբբասի Երևանի վրա Հարձակվելու նախօրյակին Թավբիզը օսման-
ցիների ձեռքում էր։ Այգ ժամանակ ՝ Սալմաստի բեյ Քուրդ Ղազին օսմանցիներից 
փախչելով ա պա ստանում է ՇաՀ Աբբասի մոտ և նրանից օգնություն խնդրում։ 
ՇաՀը Քուրդ Ղազի բեյին խանություն է շնորհում։ Օսմանցիները պաշարում են 
Քուրդ Ղազի բեյի ապաստանած Կարնը Յարըք բերդը» Պաշարվածները անձնա-
տուր են լինում և օսմանցիները նրանց թույլ են տալիս բերդից դուրս գալ ու 
գնալ իրենց ցանկացած ուղղությամբ» Քուրդ Ղազին գնում է ԻսֆաՀան (ՍպաՀս/ն) 
ՇաՀ Աբբասի մոտ» Օսմանցիները Կարնը Յարըք բերդը միացնում են իրենց մյուս 
բերդերին» Օսմանյան բանակը գնում է Նախիջևան» 

ՇաՀ Արբ ասը Քուրդ Ղազիի դրդումով շարժվում է Թավյւիզի վրա» Նա իր 
տրամադրության տակ եղած 2—3 Հազար ընտրյալ զինվորներին միացն՛ում է 
աՊ՝յոք~դուլաքւ> և <(Թուլունգի» անուններով Հայտնի ավազակային տարրերին, ինչ-
պես նաև էր դե՛բիլում իշխող քէյուլֆիկար խանի զինվորներին և 15 հազարանոց 
բանակով շարժվում է դեպի Թավրիզ։ 

Սոֆիանում տեղի ունեցած կատաղի կռվում օսմանցիները պարտվում են» 
Քյաթիր Չելերին գովաբանում է օսմանյան բանակի քաջագործություններն ու հե~ 
րոսությունները և պարտության պատճառ համարում է օսմանցիների սակավաթիվ 
լինելը» 

«Խարդախ շաՀը գրավում է Թավրիզը» վերնագրով հատվածում պատմագիրը 
մանրամասնորեն նկարագրում է Շահ Աբբասի կողմից Թ՚ավյւիզի գրավումը, նշե-
լով, որ ՇաՀը Թավրիզը գրավում է միայն իր խորամանկ՛ությունների 1ւ կեղծ խոս-
տումների շնորհիվ։ Քերդում եղած օսմանյան զինվորները Հավատալով ՇաՀ Աբ-
բասի այն խոստումներին, թե իրենց կյանքին և ունեցվածքին ոչ մի վտանգ չի 
սպառնում, բերդը Հանձնում են» @՝ավրիզից օսմանցիները դուրս գալով իրենց 
երեխաներով, ընտանիքներով և ունեցվածքով շարժվում են դեպի Վան։ Աջեմները 
նրանց Հետապնդում են, կողոպտում և թալանում» Իսկ ՇաՀը մտնելով Թավրիզ, 
անասելի չարագործություններ է կատարում» Այստեղ, Շահը1 Նախիջևանն ու 
Երևանը գրավելու նպատակով, ուժեր և ռազմամթերք է Հավաքում» 

«Երևանի նոր բերդի կառուցումը» վերնագրով գլխում Քյաթիբ Չ՛եչերին խո-
սում է Երևանի Հին բերդին կից նոր պարսպի կառուցման մասին» Այդ նոր պարս-
պի անհրաժեշտությունը զգացվում է, երբ Նախիջևանի զինվորներն էլ են գալիս 
Երևան և տեղի զինվորների հետ միասին պատրաստվում են դիմադրություն ցույց 
տալ ՇաՀ Աբբասին։ 

(էջ 202—211) 

ԱՋԵՄԻ Շ Ա Հ Ը ԳԱԼԻՍ է ԴԵՊԻ ԵՐԵՒԱՆ 

Ջեմազիել-ախըր ամսի 11-րդ օրը Երևանի դաշտի հարա-

վային կողմից երևացին թշնամու զինվորները։ Այդ ստոր ցեղի 
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զինվորները չար ոգիների նման տարածվեցին Երևանի դաշտում։ 

Բուն աջեմները հազիվ չորս֊հինգ հազար մարդ էին, որի մոտ 

երեք հազարը «Թուլունգի» և «Գյոք-դուլաք» անոմԱով հայտնի ա֊ 

վազակներն էին, մի մասն էլ վատաբարո քրդերի խմբերը՝ Քուրդ 

Ղազի ի և նրա եղբայրների Կոշի Բեյի և Սեյֆեդդինի գլխավորու-

թյամբ։ Մյուս մասը, նախապես էմարեթ^ ստացած Միրփաշա 

Օղլի Շեյխ Հեյդար անունով քուրդն էր, չորրորդ մասն էլ նախա-

պես Նախիջևանի երկրի գրավման գործում փադիշահ ի նայիբին 

ճան ապա րհ ցույց տալու համար բարձր աստիճանի արժանացած, 

Ալաեդդին բեյի մարդիկ, Մակուի տիրակալ Մուստաֆա բեյի վաշ-

տը, ապա՝ ստոր և խայտառակ քուրդ Զեյնալ բեյի վաշտը, Ալաշ-

կերտի Կըլըշ ^եյի վաշտը, Բերգուշատ սանջւս կի բեյ Ֆերեհ Զորի 

վաշտը։ Բանակի կենտրոնում՛ օձի նման նենգ, փառքով ու շքեղու-

թյամբ շրջապատված Շահը սրինգների և փողերի բարձրահնչյուն 

նվագով ահ ու սարսափ էր տարածո ւմ։ Ստ որ ռաֆըզիները մի-

առժամանակ Երևանի բերդի առջև իրենց ռազմական հզորությու-

նը ցուցադրելով, կարծում էին, թե բերդի ժողովուրդը Շահի շքե-

ղությունից և վեհությունից սարսափահար՝ ստիպված կլինի անձ-

նատուր լինել և բերդը հանձնել։ 

Սակայն օսմանյան բանակում կային իսլամական խելահաս 

և գիտակից մարդիկ, որոնք կարողացան հասկանալ, որ այդ ար-

տաքին փառքի և սարսափի նշաններր անհիմն ու անարժեք են։ 

Նրանք այդ անիմ աստ շքեղություններին և նվագներին ուշադրու-

թյուն չդարձնելով, իրենց «ալարղա» թնդանոթների կրակով հեռ-

վից ողջունեցին ք թշնամուն ]; Այդ զզվելիների խումբը (աջեմներ) 

շահական վրանր դրեցին Միհնեթի բլուր անունով վայրում։ 

(էջ 214—215) 

% * * 

Քյաթիբ Չելեբին իր «Ֆեզլեքեի» հաջորդ հատվածներում մանրամասնորեն 
նկարագրում է Երևանի բգրդի պարիսպների տակ տեղի ունեցած խիստ կատաղի 
և համառ մարտերը՝ <քԵրևանի մոտի առաջին մարտը», «Երկրորդ մարտը», «Եր-
րորդ մարտը» վերնագրի տակ։ Այգ նկարագրությունների մեջ պատմագիրը ածա-
կաններ կ շռայլում , օսմանցիների հերոսություններն ու սխրագործությունները 
դրվատելու, իսկ աջեմներին ստորացնելու և անարգելու համար։ 

Շ Ա Հ Ի Ն Ա Մ Ա Կ Ա Բ Ե Ր Բ Ա Խ Շ Ի Ի Ժ Ա Մ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը 

Երբ նենգամիտ թշնամին տեսավ, որ իր բանակի հարձակու-

մը բերդը պաշտպանողների վրա ազդեցություն չգործեց, դիմելով 

խարդախության և նենգության, նա փորձեց սպառնալից նամակով 
87 



մոլորեցնել մտքերը և սիրաշահել զինվորներին։ Դրանից առա շ 

նա նամակներ էր գրել էրզրումի վիլայեթի պաշտպանության հա-

մար Շերիֆ փաշայի կողմից նշանակված՛ Հասան փաշային և շըր-

ջապատի էյալեթների փաշաներինք որոնցով նա հայտնում էր, որ 

ինքը ստուգել է թշնամոմև ընկճելու համար սպասվող զինվորա-

կան ուժերի ճանապարհը, նրանց վիճակը և ուժը։ Աստծու ողոր-

մությամբ եթե խո ստացված զինվորները ժամանեն որոշված ուղ-

ղությամբ, ապա կարելի կլինի հեշտությամբ պարտության մատ-

նել բերդի զինվորներին։ Նամակը ուղարկել էր բերդը պաշա-

րող զինվորներից մեկի՝ Շաթըր Մուհամմեդ չավուշի միջոցով։ 

Հիշյալ չավուշի մոտ եղած նամակներից մեկի վբա նա հեգ-

նանքով գրել էր* «Գոհություն Աստծո, մենք դիմել ենք խելամիտ 

և անհրաժեշտ միջոցների։ Ղուք թողեք այն վատթար միտքը և մի-

ջոցները, որոնք այս մոտ ժամանակներում ձեզ համար անիրա-

գործելի են։ Ո վ վփլայեթի ժողովուրդ, դուք բոլորդ իմ երջանկա-

բեր Ղռան երես քսելով, հպատակություն ցույց տվեք։ Սրանից հե-

տո ձեզ այսպիսի նամակներ ուղարկելու հնարավորություն չի լի-

նի։ Բերդը հանձնելուց բացի փրկության այլ ճանապարհ չկա3)։ Այս 

սպառնալից խոսքերով գրված նամակն ուղարկվեց սուրհանդակ 

Բախշի Խալիֆայի միջոցով։ 

Հիշյալ անձը պարսպի անցքով տեղեկացրեց, որ ինքը նամա-

կաբերն է և ներկայացավ վեզիրին։ Նրա բերած թղթերի բովան-

դակությանը ծանոթացան։ Վեզիրը, զինվորներն ու ամբողջ հա-

սարակությունը [Շահի] խարդավանքը անպատասխան թողնելով, 

նամակաբերին պարսպից դուրսէ հանեցին։ Սակայն այդ խորա-

մանկ նամակաբերը, ներկայանալով դիվանին, հայտնեց. «Ինձ 

հանձնված գրությանը պատասխան չտվեցին, այն պատճառաբա-

նությամբ, թե նամակը հաստատված չէ դիվանի ս/ևդամներից որևէ 

մեկի ձեռքով և գրված չի Շահի հայտնի ձեռագրերով, այնպես, որ 

այս անգամ եթե գնամ ղեկավարներից մեկի նամակով, ապա Շա-

հի նպատակը կիրագործվի3)։ Այսպես նա շարունակեց իր անտե-

ղի միջնորդական աշխատանքը։ 

(էջ 216—217) 

Շահը նամակաբեր Բախշի ի առաջարկով մի նոր նամակ է գրում և իր վե֊ 
գիրի ու պետության հավատարմատարի կնիքներով կնքհլ տալով, ուղարկում է 
Երևանւ Բերդում գտնվողները, ծանոթանալով նամակի բովանդակությանը, հաշվի 
չեն առնում խորամանկ Շահի սպառնալիքները, կտրականապես մերժում են նրա 
առաջարկը, հայտնելով, որ իրենք պատրաստ են կովով և պատերազմով պաշտ-
պանել բերդը։ Նրանք Շահի սուրհանդակին նորից դուրս են անում։ 

Երևանի բեյլերբեյի Շերիֆ փաշան դիմումներ է ուղարկում պետության մայ-
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րաքաղաք և օգնություն խնդրում։ Շ եյխ-ուլ-Իսլամի, մյուս վեզիրների և ավա-
գանի ի խորհրդակցությունից հետո, շրջակա վիլայեթներին հրամաններ են տոր» 
վում, և էր գրումի բեյլերբեյի Ահմեդ փաշան նշանակվում է սերդար։ 

Այդ ժամանակ սուլթան Մուհամմեդը վախճանվում է և նրան հաջորդում է 
սուլթան Ահմեդը։ Այդ կապակցությամբ Երևանին իրական օգնություն ցույց տա-
լու գործը մնում է անհետևանք։ Շ ահ Աբբասը ուժեղացնում է Երևանի բերդի պա-
շարումը, որը շարունակվում է վեց ամիս։ Պաշարվածների ուժերը սպառվում են։ 

(կ 217—218 )$ 

ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ Պ Ա Շ Ա Ր Վ Ա Ծ ԵՐԵՒԱՆԻ 
Պ Ա Տ Ե Ր Ա Զ Մ Ա Կ Ա Ն ԴԵՊՔԵՐԸ 

Երևանի բերդի պաշարմ՛ան ընթացքում Շահ Աբբասը մի շարք 
բանակցություններ վարեց, սակայն ապարդյուն։ Բերդ ուղարկ-
ված դեսպանին սպանեցին։ Տեսնելով պաշարվածների այդ վար-
քագիծը, նա հասկացավ, որ հազիվ թե նրանք անձնատուր լինեն.*. 
Ռեջեբ ամսի տասներորդ օրը պաշարման երեսուներորդ օրն էր. 
Շահ Աբբասը, Թավրիզի և Նախիջևանի գրավումից հետո, Գենշեի 
և Շիրվանի էյալեթների գրավմանը ձեռնարկելով և այդ երկրների 
ժողովուրդն երին դեպի Ղարաբաղ և Շիրվան ուղարկելու ծրագրին 
արգելք հանդիսանալով, կարծում էր Երևանի գրավումը կարելի է 
հեշտությամբ գլուխ բերել։ Իրենց ուժերը դեպի Երևան ուղարկող-
ներից մեկինճ Խալիֆե Յակուբ անունով անձին, և նախապես զեա-
մեթ ունեցած ու այդ կողմերն ապաստանած Խալիֆե %ադե Ղա~ 
զան անունով սիփահիին իր մոտ կանչելով և հան գիմ անելով թե 
«դուք եք պատճառ դարձել իմ այս կողմերը գալուն և Երևանի 
գրավման մինչև այսօր ձգձգվելուն)), սաստեց նրանց։ Վերջիններս 
պատասխանեցին. «մենք չենք թերացել մեր կարողության չափ 
աշխատելու մեջ։ Քանդել ենք ջրանցքները, կտրել կյանքի համար 
անհրաժեշտ հոսող ջրերը։ Սակայն բոլորովին առանց ջրի թողնե՛-
լու համար անհրաժեշտ է կտրել նաև պարսպի մոտից հոսող £ան-
գիբար№ (Ղ ) գետը))։ (, 

Այդ երկու ավազակները Շահի ցանկությանը ծառայելու նպա-
տակով, հաջորդ օրըէ իրենց հիշյալ նենգամիտ միջոցներով բերդի 
վրա բաց արին անկանոն կրակ։ Հյուլֆիկար խանը մի քանի մարդ-
կանցով կրակը ուղղեց դեպի ^՚ յուր ջի թերդը։ Բերդապահները չերե-
վացին։ 

(Էջ 221—227)։ 
* * * 

Հաջորդ հատվածներում պատմագիրը մանրամասնորեն նկարագրում Է բեր-
դի շուրջը տեղի ունեցած մարտական գործողությունները, մասնավորապես պա-
շարվածների կատարած սխրագործությունները։ 
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Իրանական բանակի հարձակումները, պատմագրի ասելով, օսմանցիների 

կողմից հերոսաբար ետ են մղվում։ Իրանական բանակի ղեկավարները քանդում 

են բ^րդի պարսպի մոսո գտնված ջրաղացր, որն Ծայդ ժամանակ բերդում գըտ-

նըվողների միակ ջրաղացն ԷրՋ* Պատմագիրը նշում Է, որ այդ չարագործությունը 

կատարում են այն ավազակները, որոնք նախապես հպատակվել ՛Էին Շահին։ 

Սրանք բերդի այդ մասի ճանապարհին ծանոթ յինելով, մութ գիշերով, երբ ջրա-

ղացպանը քնած Է լինում, մտնում են ջրաղացը և գետի վրա կառուցված քարու-

կիր կամուրջը քանդ՛ում և ավերում են...։ Ռեջեբ ամսի 15—18-ը կռիվները ավելի 

կատաղի են դառնում։ Երկու կողմերն Էլ ծայրահեղ զոհողությունների գնով փոր-

ձում են վճռել պատերազմի բախտը, սակայն այդ բանը չի հաջողվում։ Ըստ պատ-

մագրի Շահ Աբբասի ուժերը սպառվում են և եթե օսմանցիները մի փոքր օժանդակ 

ուժ ստանային՝ Շահին պարտության կմատնեին։ Սակայն ձՆախկին սերդար Հասան 

փաշայի անփութության պատճառով,— գրում Է Քյաթիբ Չելեբին,— դրությունը 

վատացավ 1ւ երկիրը մեծ աղետների ենթարկվեց...»։ 

Ռեջեբ ամսի 22-ին (պաշարման 12-րդ օրը), բերդապահ զինվորների շըր-

ջանոսէ, մի զինվոր, ենիչերիների քեթխուդայի դրդմամբ, այսպիսի հուսահատա-

կան խոսքեր Է ասում. «Եթե պաշարումը այսպես շարունակվի, մեր շտ՝եմարանում 

մի հատիկ ցորեն ու սահրինջում մի կաթիլ ջուր չի մնա, և անհրաժեշտ կլինի բեր-

դը հանձնել թշնամուն...»։ Այս թշնամական գրգռման հետևանքով մի խումբ թու. 

լակամ զինվորներ միանում և գիշերով դուրս են գալիս բերդից։ Նրանք ոչնչաց՛ 

վում են գերվածների մի խմբի կողմից...։ Պաշարման օրերին տեղի ունեցած այլ 

դավաճանությունների համար մահվան են դատապարտվում մի շարք անձինք։ 

«Սո ւրհ անդ ակի գալը}) վերնագրով հատվածում պատմագիրը խոսում Է տո-

նական (ռամազան ) ամսի 8-ին մի սուրհանդակի բերած նամակի մ ասին։ Նամա-

կը ուղարկած Է լինում Էրզրումի վեզիր Սաաթջի Հասան փաշան, որով նա հայտ-

նում է, որ դիմել է Աս ի թանե և սպասում է հրամ ան իճ իր տրամադրության տակ 

եղած մոտ 40 հազար զինվորներով Երևանին օգնության գալու համար։ 

Այդ օրերին, ինչպես նշվեց, տեղի է ունենում սուլթան Մոլհամմեդի մահր և 

Սուլթան Ահմեդի գահակալությունը։ 

( կ 227—234) 

ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ Պ Ա Ր Տ Ո Ի Թ Յ Ո ե Ն Ը ՇՈՐԱԳՅԱԼԻ Պ Ա Տ Ե Ր Ա Զ Մ Ո Ւ Մ 

[Ւրանի] բռնապետության ժամանակ Շորագյալը բռնակալ Կա-

բա Խան անունով սիփահիի իշխանության կենտ բոնն էր։ Այդ 

ժամանակ Շահից ֆերման ստացվեց ժողովրդի պատրաստակա-

մության մասին։ Զմեռր վրա հասնելուց առաջ, երբ խանը իր ժողո-

վըրդի հետ միասին պատրաստվում էր մեկնելու, ՀՀալ-Փաշազա-

դեի ազգականներից Օսման բեյը Կարա խանից առաջ Սարսի զին-

վորներով և իր մոտ հավաքված ղազիներով հ ա րձա կվեց թշնամու 

մի քանի գյուղերի վրա։ Այսպես իրանցիներն ու Շորագյալի խա-

նը նիզակակից դարձան։ Այնուհետև, երբ թշն ամ իները գրավելով 

լեռ ան լանջերը՝ փախչելու ճանապարհն էին բռնել, եկան նաև Կար-
սի զինվորները։ Թշն ամին ամբողջությամբ պարտության մատնր-
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վեց։ Կարսի զինվորները նրանց հետապնդելով, զինաթափ արին, 

մի մասին գերի վերցրեցին, իսկ շատերին սրի քաշեցին։ 

Շ Ա Հ Ի ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԻ ԳԱԼԸ 

Օգնություն խնդրելուց անցել էր մի քանի օր և խոստացված 

ժամկետը լրացել էր, սակայն սպասվող զինվորներից ոչ մի նշան 

չէր երևում։ Պաշարվածները վերին աստիճանի հուսալքվեցին և 

պատերազմի ծանրությունը նրանց համար անտանելի դարձավ։ 

Զիլկադդե ամսվա 4-րդ օրը թշնամու ռայաներից մեկըճ «Դուռը 

բացեք, որ թշնամու հարձակման ժամանակը ձեզ հայտնեմյ> ասե-

լով ներս մտավ ու փաշային ներկայանալով, հայտնեց, որ իր 

նպատակն է համաձայնություն կայացնել և վերացնել երկպառա-

կությունը բերդի ժողովրդի և Շահի միջև։ Գթություն և արգահա-

տություն ցույց տալով, նա ասաց, «Ամեն կողմից և ամեն օր զին-

վորների հեղեղներ են գալիս Շահի մոտ, նույնիսկ Սիմոնի որդի 

Գուրգենը, իր ենթակաների հետ միասին, Շահի բանակատեղում 

է։ Եկել է նաև Զեքեմի իշխող Ալեքսանդր անունով թափառական 

թշնամին։ Գործադրված ուժեղ ջանքերի շնորհիվ, բերդի հաղթա-

կան գրավումը կասկածի ենթակա չէ» պաշարման սկզբից մինչև 

այժմ ձուլվող թնդանոթներից երեքը արդեն պատրաստ են վաղր 

առավոտից կրակ բաց անելու։ Ղրանցից մեկը արձակում է 72 կի֊ 

յա (օկկա ), մյուսը| 42 կիյա, երրորդը 24 կիյա ծանրությամբ արկ։ 

Ղրանից հետո բերդի փրկությունն անհնարին գործ է։ Ավելի նպա-

տակահարմար է դիմել Շահի ողորմությանր և անձնատուր լինել։ 

Եթե Աստված կամենա, կարող եք փրկել ձեր կյանքն ու ունեցված-

քը։ Ցանկության դեպքում կարելի է այդ առթիվ միջնորդություն 

հարուցել»։ 

Երբ սուրհանդակր այդ խոսքերով հայտնեց իր առաքելության 

նպատակը, վեզիրն ու ժողովուրդը՝ հաշվի առնելով նրա առաջար-

կի անընդունելի լինելը, սուրհանդակին անարգեցին և ձմռան այդ 

օրերին իբրև փոքրիկ նվեր ուղարկված հիանալի պտուղները՝ 

տանձն ու խնձորը, պարսպից դուրս շպրտեցին ու մերժողական 

պատասխան տալով, վերջ դրին բանակցությանը։ 

(էջ 234—235) 

* * * 

Հաջորդ հատվածներում պատմագիրը խոսում է հետագա պատերազմական 
գործողությունների մասին, երկու կողմից ուժեղանում է թնդանոթաձգությունը։ 
Պաշարվածները բերդի պարսպի ավերված մասերը անմիջապես վերաշինում և 
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նույն պարսպին նոր մասեր են ավելացնում։ Բերդից դուրս դալով նրանք անա-
կընկալ հարձակումներ են գործում թշնամու վրա և մեծ կորուստ պատճառում։ 

Զիլհիշչե ամսվա 8-րդ օրը ա շեմն ելէն իրենց բոլոր ուժերով ու միջոցն եր ով, 
ավելի ուժեղ և կատաղի հարձակումներ են գործում Երևանի բերդի վրա և. գրա-
վում են պարիսպը։ Պաշարվածները ամրանում են բերդի ներքին մասում։ Աշեմ-
ները փողերի ահարկու հնչյունների ներքո գիշերային ուժեղ հարձակման են անց-
նում..* պաշարվածներից մոտ 1500 զինվոր ընկնում են մարտերում, իսկ զինվոր-
ների կեսը՝ հակառակորդ դուրս դալով, հեռանում Է» Բոլոր զինվորներից մնում 
են միայն 500-ը, որոնք անկարող լինելով այդ ընդարձակ բերդը պաշտպանել 
հրաժարվում են դիմադրելուց։ Քանի որ մուհարրեմ ամսի տասներորդ օրը աշեմ -
ների սգի օրն \Է, նրանք հարձակումից խուսափեցին, որպեսզի հետո ավելի ուժգին 
հարձակման անցնեն։ Բերդում մնացածները ստիպված են լինում անձնատվություն 
խնդրել։ Նրանց խնդրանքը Շահի կողմից ընդունվում Է։ 

(Էշ 235—236) 

ՇԱՀԻ ՄԵՋԼԻՍԻ ՊԱՏԿԵՐԸ 

Մուհարրեմ ամսի 11-ին ազատված և փրկված բերդի ժողո-

վուրդը, Շահի հրամանով պատրաստ կանգնեց նրա խղճուկ վրա-

նի մոտ։ Ինչպես այդ ժամանակ պաշարման մեջ եղած Նախիջևանի 

կադինճ Ջերրահ Զադեն Է պատմում, ուշադրությամբ դիտելիս, կա-

րելի Էր նկատել, որ Շահը իրեն օգնական և հենարան հանդիսա-

ցող թափառականներով շրջապատված «Ալաջըք ՝Էվ_ի}) անունով 

հայտնի հնացած և մրոտված վրանը իր համար Ղիվանխանե էր 

սարքել։ Պաշարվածների վրա ազդեցություն գործելու համար, 

վրանի առջևի կողմում, 3—4 զույգ տերևներով ծածկված սյունի 

տակ նա մի քանի գորգ էր փռել, տվել։ Ինքը դեռ չէր երևում։ Խիտ 

հոնքերով, ածիլված գլուխներին անհավատի թագ դրած, նստած 

էին նրա զինվորական պարագլուխները։ Հանկարծ Շահը եկավ։ 

Նրա դեմքը ևս զուրկ էր գրավչությունից։ Հագել էր կոշտ ասվ]։ 

արա (վերարկու)։ Նրա կապած թուրն ու դաշույնը ոսկուց և զարդե• 

րից զուրկ էին։ Նա եկավ և նստեց իր Դիվանխանեի ճիշտ կենտրո-

նում։ Ներկա գտնվողները շտապեցին համբուրել նրա քղանցքը։ 

Մոտ մի ժամ, վեզիրներն ու հասակավոր մարդիկ, Շահի դիմաց* 

ձեռքերը կրծքներին դրած կանգնած մնացին նրա հրամանին սպա-

սողի վիճակում։ Գոռոզ Շահը այդ պահին, իրեն հատուկ մեծամը-

տությամբ, ոչ մի սիրալիրություն չցուցաբերեց՝ ո՛չ վեզիրների և 

"I Էէ խյուսների հանդեպ։ Նա զրուցեց միայն իր երկու կողմում 

կանգնած արքայազունների հետ, և հարց ու պատասխաններն էլ 

փոխանակեց միայն նրանց հետ։ Հետո անցավ վրանը և ներս հրա-

վիրեց իր զինվորական պետերին։ Նրանք ներս մտան։ Այք/սձեղ 
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չկար շահին վայել նստելու ոչ մի տեղ, ոչ մի բարձ։ Նա ուղղակի 

նստեց մի անկյունում փռված գորգի վ_րա։ Շահի աջ կողմում նըս-

տած էր Լեվենդ խանի որդի Ալեքսանդր խանը, ձախ կողմում՝ Սի-

մոնի որդի Ղուրգենը, որոնք ժողովի էին նստել, ինչպես վայել է 

թափառս/շրջիկներին։ Նրանց կողքին նստել էին Թավյրիզի բեյլեր-

բեյի Ալի փաշան, քուրդ Ղազին և մյուսները։ Շերիֆ փաշային և 

այլ զինվորական պետերին նա հր ամա յեց նստել Ալեքսանդրից 

հետոt իսկ դա նշանակում էր, որ Շահը այդ թշնամուն բարձր էր 

դասում «էհլի-սյուննեթներից»20։ 

Հե տո շահը վերոհիշյալ Ջ եր րահ Ջ ադեին հանդիմ անելով, ա՛-

սում է• «Ղու խելամիտ և գիտակից մարդ ես, ինչո լ ինձ հպատա-

կություն ցույց տալու ուղիղ ճանապարհը թողնելով հեռացար 

շնորհներից ու առաքինությունից3)։ Ջ երր ահ Հէադեն պատասխա-

նեց, «Իսլամական փադիշահին ծառայողր պարտավոր է նրա հա-

մար իր անձր զոհել և ավագանիի ու զինվորների համար անհրա-

ժեշտ կռվից և պատերազմներից չհրաժարվել։ Մենք հույս ունենք, 

որ Զերդ մեծության կողմից կշտամբանքի չենք ենթարկվի»։ 

Այս խոսքերն ընդունելի համարվեցին և, հաշվի առնելով շա-

հին մատուցած նրա ծառայությունր, ներում շնորհվեց և հրաման 

տրվեց անմիջապես հեռանալ Մեջլիսից։ 

Շահը նախապես գերի ընկած ուլեմաներին ասաց, «Ղուք այն 

մարդկանցից եք, որոնք ֆեթվա են տալիս այն մասին, թե թշնա-

միներից [իրանցիներից] մեկի սպանությունը հավասար է յոթա-

նասուն անհավատ թշնամու սպանությանՏ>։ Այս խոսքերից հետո, 

Շահը հրամայեց պատռել ողջ-ողջ նրանց կուրծքը, թոքերը հանել 

և սոսկալի տանջանքներով սպանել...J)j 

Քչաթիր Չելերին վերջում գրում է, որ ներման արժանացած վերոհիշյալ 

Զերր ահ Զա դեն, մոտ 500 մարդով գալիս է Կարս և հաջորդ տարվա սկզրին մեկ-

նում Գար-ուլ ֊սո զթան ի [Ս տամ բուլ]# Վերոհիշյալ դեպքերը նա գրի առնված ներ-

կայացնում է Նորին վսեմություն փադիշահին։ 

Քյաթիր Ջ ե լերին ավելացնում է, <rՄինչև այստեղ* այդ գիրքը ամբողջու-

թյամբ համառոտագրեցի և մեջ բերիտ։ 

(էջ 238—239) 

1013 ( 1 6 0 4 ) ԹՎԱԿԱՆԻ ՄՆԱՑԱԾ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Շահը հաղթանակ տանելուց հետո Շերիֆ փաշային Իմամ Ռի-

զայի վա կֆին մյութեվելիՈ նշանակեց։ Նա իր կյանքի մնացած 

տարիներն անց կացրեց Մեշհեդևւմ։ Շահը պաշարվածներին ար-

* Խոսքը վերաբերում է իր գրքին՝ «Ֆեզլեքե»-ին։ 
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առնություն տալով, ասաց. «Ցանկացողները թող ինձ նոքյար լ ի ֊ 

նենյ)։ Մնացածներին՝ մոտավորապես 300—400 տուն, Խըզըր փա֊ 

շա-օղլի Մուհամմեդ փաշայի միջոցով ուղարկեց Կարս։ Երևանի 

բերդը քանդեց և հողին հավասարեցրեց։ Այդ ժամանակ վախճան-

վեցին նաև էրզրումի բեյլերբեյին և սերդար Սաաթջի Հասան փա֊ 

շան, որից հետո բանակը ցրվեց։ (էշ 2 4 2 յ 

Հա շոր դ հատվածներում պատմագիրը խոսում է նան. Երևանի գրավումից 
հետո Շահ Աբրա սի հետ կապված հետագա դեպքերի մասին։ 

Շ՛ահ Աբբասը վախենալով օսմանյան բանակի պատրաստությունից և առաջ-
խաղացումից շտապ հեռանում է Երևանից ու Ակչե Կ ալտ յից և գնում է Թավրիւյ։ 

Իրանի արշավանքի ղեկավար նշանակված Ջղալե Զագե Սին ան փաշան ուժեր 
հավաքելով, կարողանում է հասնել Կարս միայն ձմռանը։ ճ՛անապարհին եղած 
ոայաների [հայերիյ գյուղերի ու ավանների բնակիչները աքսորված լինելով, եր-
կիրը մնում է անմշակէ Երկրռւմ սով Է տիրում։ Ջ ղալե $ադ՝ե Սինան փաշան ան-
նպատակ համարելով Շահին հետապնդելը, քաշվում Է դեպի Վան» Քուրդ բեյերին 
սիրաշահելով, ուզում Է իր կողմը գրավելէ Շահ Աբբասի ուղարկա՛ծ ուժերը պա-
շարում են Վանը։ Փաշան բավականաչափ ուժեր չունենա լովէ Վանի լճի վրայով,. 
նավակով, փախչում Է դեպի Ադիլշեվազ և հետո դեպի Էրզրում։ Ղ՛րանից հետո 
շահը իմանալով Սինան փաշայի փախուստը և, նկատի առնելով, որ <էՎանի պա-
շարումը [և գրավումը] ապարդյուն է, մոտ 40 օր այնտեղ մնալուց հետո, վերաց-
նում է պաշարումն ու մեկնում է Նախիջևան և Թավրիզ։ ճանապարհին պաշարում 
է օսմանյան բերդերից՝ Մակուն, սակայն անհաջողությունից բացի, ոչինչ ձեռք 
բերել չի կարողանումՏ>։ 

ա ա> 

1014 (1605) թվականի դեպքերից 

Այս Ժամանակաշրջանում ևս շարունակվում են Շահ Աբբասի և օսմանյան 
բանակի պատերազմական գործողությունն՛երը։ Օսմանցիները մեծ ուժեր են կու-
տակում Արևելյան ճակատում։ Կատաղի մ ա րտե րից հետո նրանք պարտության են 
մատնում Շահի բանակին։ Սակայն հետագայում իրանցիները նոր ուժեր հ՛ավա-
քելով, շարունակում են պատերազմը։ Այնուհետև, օսմանյան բանակում անկար-
գություններ են ծագում, որոնք թուլացնում են բանակի ռազմական ուժը։ 

Նույն տարին Շահ Աբբասը գրավում է նաև Գենջեն և Շիր վանը։ Նախապես-
Շահ Աբբասը պաշարում է Գենջեն և 7 ամիս հետո՝ գրավում։ Ապա շարժվում է 
դեպի Շիրվան, որը նույնպես գրավում է 7 ամիս տևող պաշարումից հետո։ Չնա-
յած իր խոստումին, Շահը Շ իրվան ի ժողովրդի մեծ մասին ՛կոտորում \է։ 

(էջ 264—267) 

1019 (1610) թվականի դեպքերից 

Բարձր սերդարը [Մուրադ փաշան] Արևելք մեկնելով, Գյուրջի 

Մուհամմեդ փաշային նշանակեց տեղակալ։ Սեֆեր ամսի 5 ֊ ի Ն 

Մուրադ փաշան իր հաղթական զինվորներով Աջեմի երկիրը գնա-

լու համար անցավ Սկուդար։ Փադիշահ ական: հրամանով ռե-
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բուէլ֊էվվելի սկզբին ճանապարհ ընկավ և մենզիլներն անցնելով 

հասավ սահման, որտեղ հավաքվեցին նշանակված բեյլերբելինե-

րը և մեծ թվով զինվորներ։ Տեղեկություն ստացվեց, որ մոլորյալ 

Շահը Թավրիզում է գտնվում։ Քանի որ ձմեռը մոտենում էր, Մու-

րադ փաշան շտապ եկավ Ւավրիզ, սակայն բնակիչները քաղաքը 

դատարկել էին, թողել անբնակ և հեռացել։ Զինվորները քանդեցին 

և այրեցին քաղաքի բոլոր շինությունները։ Շահը դիմադրություն 

ցույց տալուց խուսափելով, ապաստանել էր Թավրիզի շրջակայ-

քում գտնվող Սյուրխաբ բերդը։ 

,,,Ձմեռը վրա էր հասնում։ Այստեղ զինվորներր հանգստա-

նալու հնարավորություն չունենալով, այդ կողմերը քանդելուց և 

այ վերելուց հետո սերդարն ու կափուկուլի22 զինվորները վերադար-

ձան Ղի արբեքիր։ 

Այս արշավանքի ժամ ան ակ սերդարը մի անգամ ևս Շահին 

նամակ ուղարկեց և ստացավ պատասխանը։ Նամակում մի շարք 

տիտղոսներ թվելուց հետո, ասված էր* «Դուք խախտել եք Շահ Իս-

մայիլի ժամանակ գոյություն ունեցած պայմանները^։ Շահը իր 

պատասխանում մերժելով պայմանագրի խախտումը, ասում էր. 

«Զեր սահմանի վրա՝ եղած իշխանավորները գրավել են մեր վա-

ճառականների (բեզիրգյան) ապրանքները և նույնիսկ սպանել մի 

քանիսին։ Այդ մասին բազմիցս հայտնել ենք Նորին վսեմություն 

փադիշահին, սակայն ապարդյուն։ Սուլթանության արժանապատ-

վությունը թույլատրել է այդպիսի գործողությունների կատարու-

մը։ Մենք բարձրյալն Աստծուն ապավինելով, ձեռնարկեցինք գրա-

վելու մեր ժառանգական իրավունքը հանդիսացող երկրները։ Ղուք 

պարծենում եք թաթարական զինվորներով։ Սրանից առաջ Իսլամ 

Կիրայն ու Ղազի Լիրայը Շիրվանի վրա արշավելով, պատերազ-

մել էին Աջեմի դեմ։ հաները գերի էին ընկել։ Եթե նորից գան, ի՛-

րենց պատիժը կստանան։ Մեզ ծանոթ է Ալ-Օսմ անի փ ագի շահն ե-

րի հարստությունը և զորությունը։ Սակայն մեր ղազիները ձեր զին-

վորների գերազանց թվի համար երբեք չեն անհանգստանում։ Հան-

գուցյալ սուլթան Սուլեյմանի և իմ հանգուցյալ պապ Շահ Բ՛ահ-

մասբի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն, երբ հնարավոր լի-

նի որոշել սահմանները, ես Նորին վսեմություն փադիշահի մի 

կուլն եմ։ Եթե մի մարդ թշնամության մեջ ուժեղ չլինի, չի կարելի 

վստահել նրա բարեկամությանը։ Տեսնենք ինչպես կլինի մեր բա-

րեկամությունը։ Եթե համաձայն չեք, սէյդ դեպքում, թող տեղի ու-

նենա այն, ինչ որ կարգադրել է նախախնամությունը, վեսսելամ»։ 

(էջ 234—235) 

95 



Ս Ե Ր Դ Ա Ր Ի ՈՒՂԱՐԿԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ* ԷՎ. 1021 (1612) ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՆԱԳԻՐԸ 

Սերդարը իր պատասխան նամակում հայանում է, որ հաշտությունը հնարա -
վոր կլինի միայն այն >դեպքում, եթե Շահը հրաժարվի բոլոր այն հողերից0 որտեղ 
կարդացվում է փադիշահի խութբեն**» 

1019 (1610—1611) թվականին Շահը նորից պատգամավորներ Է ուղար-
կում և համաձայնություն Է հայտնում, որ Սուլթանը բեյլերբեյի նշանակի գրավ-
ված երկրներոէմt Բացի այդ, առաջարկում Է այդ վայրերի բերքից տարեկան տալ 
200 բեռ. մետաքս։ 

Մուրադ փաշան չի համաձայնում ա յդ առաջարկներին և պատրաստվում Է 
արշավանքի։ 

1020 (1611) թվականին, Մուրադ փաշայի մահից հետ՛ո, սերդար Է նշա-
նակվում Մուրադ փաշայի մրցակից Նեսուհ փաշան, որը կողմնակից Էր Շահ Ար-
բասի հետ հաշտություն կնքելուն։ 

Նեսուհ փաշան գալիս Է Ս տամ բուլ, իր հետ բերելով շահի պատգամավորին 
և խո ստացված մեկ տարվա մետաքսը։ 

1021 (1612) թվականին Թուրքիայի և Իրանի միջև վերջապես որոշվում են 
հաշտության պայմանագրի պայմանները, նախապես Շահ Թահմասբի և սուլթան 
Ս՚ոլլեյման Կանունիի միջև ընդունված սահմաններով, և տարեկան 200 բեհ. մե-
տաքս տալու պայմանով։ 

Սահմանագիծը որոշելու համար Իրանի պատգամավորը Էրղրումի բեյլերբե-
յիի հետ մեկնում է Իրանի սահմանը։ Սակայն, <rմինչև 1024 (1615) թվականը,—-
գրում է Քյաթիբ Չեչերին,— սահմանների հարցը չի լուծվում և ձգձգվում է»։ 

(էջ 346) 

ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿՆՔՈՒՄԸ Ա £ Ե Մ Ի Շ Ա Հ Ի Հ Ե Տ 

Այդ տարին, Աջեմի շահի հետ կնքվելիք հաշտության պայմա-

նագիրը՝ շեյխ-ուլ-իսլամ Մուհամմեդ էֆենդիի խմբագրությամբ, 

պատրաստվեց և ուղարկվեց։ Սախորդ փադիշահների հաշտության 

դաշնագրերում ընդունված՛ պայմանների համաձայն ընտրյալների, 

մյուջթեհիդ իմամներիև այլ նվիրական անձերի նկատմամբ ա֊ 

նարդանք և անեծք շպետք է արտահայտվի։ Շահ Թ՛ահմասբի խոս-

տումի համաձայն,՝ «էհլի-սյունեթին» [սյուննիներին] վատ վերա-

բերմունք չպետք է ցույց տրվի, իրենց միջոցներով այս կողմերն 

եկողների նկատմամբ արգելք չպետք է հարուցվի։ Բարձր Դերգյա-

հին ենթակա գյուղերի և ե րկրների գործերին միջամտություն 

չպետք է լինի։ Սուլթան Սուլեյման խանի ժամանակ որոշված սահ-

մանները պետք է ընդունվեն։ Բաղդադի էյալեթին ենթակա Սեն՛ 

ջար-Օղլի Մյուբարեքի ձեռքում եղած երկիրը դարձյալ պետք է են-

* Սերդար Մուրադ փաշայի պատասխան նամակը տրված է այս աշխատու-
թյան 1-ին հատորում՝ պատմագիր-տար և դիր Նայիմ այի 1019 թվակ անի դեպքերի 
շարքում (էջ 77), այստեղ տալիս ենք միայն բովանդակությունը։ 
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թակա լինի Բաղդադին, սակայն նրան հովանավորություն և օգ-

նություն ցույց չպետք է տրվի։ Շեհրի֊Զոր էյալեթի մեծ քաղաք֊ 

ների գրավմանը աջակցող Հելու խանից այդ երկիրը ազատելու 

գործին պետք է օժանդակություն ցույց տրվի։ Արևելյան երկրնե֊ 

րից եկող հաջիները պետք է գնան Հալեպի և Շամի ճանապարհով, 

այլ ոչ թե անապահով և անվստահելի Բաղդադի և Բա սրաչի ճա-

նապարհով։ Վաղուց ի վեր մեզ հավատարիմ Շամխալ Խանին և 

Դաղստանի երկրների իշխողներին ու նրանց երկրներին վնաս 

չպետք է հասցվի։ Իսկ Ռուսի (ռուսների) այս կողմերում երթևե-

կելու ճանապարհը փակելու նպատակով, նրանց կառուցած Բ՛ե-

րեք բերդը քանդելու ֆերման տալու ժամանակ շահի զինվորներից 

ոչ մեկը չպետք է միջամտի, և սահմաններն ապահով դրության մե« 

պետք է լինեն։ Այս հիմունքներով սահմանները որոշելու համար 

սահմանի փաշաներից նշանակվեցին Բաղդադի էյալեթի Հաֆըզ 

Մահմուդ փաշան և է մ իր֊ ուլ֊ ում երա25 Մուհամմեդ փաշան, որպես-

զի երկուստեք սպիտակ մորուքավորների որոշումով, սահմանները 

ճշտվեն ու որոշվեն; Այդ մասին ուղարկվեց հրաման։ 

(էջ 354—355) 

1 0 2 4 ( 1 6 1 5 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ՍԵՐԴԱՐԸ ԵՎ ՄԵԾ Վ է & Ի Ր ՄՈՒՀԱՄՄԵԴ Փ Ա Շ Ա Ն 
ԳՆՈՒՄ ԵՆ ԴԵՊԻ ԵՐԵՂԱՆ 

Նախքան այդ, Աջեմի շահի հետ կնքված հաշտությունից հե-

տո 1021 թվականի շաբան ամսին Իրան էր ուղարկվել Նեսուհ փա֊ 

շայի հետ եկած Սազի անունով դեսպանը։ Նրա հետ Բարձր Ղեր՝֊ 

գյահի չա վուշն երից մեկիճ Ինջելի Մուստաֆա չա վուշի միջոցով ու-

ղարկված էր նաև [հաշտության] պայմանագիրը։ Պատգամավորը 

մոտ երկու տարի մնաց Աջեմի երկրռւմ։ Չնայած Շահ Աբբասը ա՛-

մեն տարի հարյուր բեռ մետաքս և մոտ հարյուր բեռ թանկագին 

ապրանքներ ուղարկելու խոստում էր տվել, սակայն անցել էր 2 

տարի նա ոչինչ չէր ուղարկել։ Նա ասում էր* «Ինչո լ ես հարկա-

տու պիտի լինեմ»։ Փադիշահր խիստ զայրացավ և ասաց. «Դա 

կատարելապես խոստման դրժում և պայմանի խախտում է նշա-

նակում£։ Նեսուհ փաշայի սպանությունից հետո մեծ վեզիր նշա-

նակված Մուհամմեդ փաշային փադիշահ ական գրություն ուղար-

կելով, ֆերման տրվեց, որ արշավանքի պատրաստություն տես-

նի։ Նա էլ, Բարձր ֆերմանի համաձայն, անհրաժեշտ ռազմամթերք 
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ուղարկեց։ Կափուկո զխ ԱՆ ատոլիայի ու Ռումելիի բոլոր զինվոր-
ներն արշավանքի պատրաստվեցին Աջեմի երկրի վրա,*. Նույն 
թվականի ռեբուել-աիւըր ամսի 23-ին, սերդարը հանդիսավորու-
թյամբ անցավ Սկյուտար••• 20 օր այնտեղ սպասելուց հետո 
շարժվեց և, մենզիլներն անցնելով, շաբան ամսին Հալեպ հասավ... 
Ժամանակը ուշ էր և ձմեռը վրա հասավ։ Ենիչերիները ձմեռեցին 
Մարաշում և Մալաթիայում, սիփահիներըճ Ավազում, իսկ սիլահ-
դարըճ Կարամանում։ Նպատակահարմար համարվեց գարնանը 
մտնել Աջեմի երկիրը։ 

ԱՋԵՄԻ Շ Ա Հ Ի ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԻ ԺԱՄԱՆՈՒՄԸ 

Երբ սադրազամը սեր դար նշանակվեց և պատրաստվում էր 

մայրաքաղաքից մեկնել, վերոհիշյալ Ւնջելի Տավուշից մարդ եկավ 

և հայտնեց, որ Աջեմի շահի կողմից ամեն տարի ուղարկելիք մե-

տաքսը Կասըմ անունով դեսպանը բերել և հասցրել է Երևանի 

սահմաններին։ Սակայն, քանի որ երկու տարուց ի վեր, առանց 

որևէ պատճառի, հետաձգվել էր մետաքսի ուղարկումը, փադիշահը 

զայրացել էր և ուժի մեջ թողեց արշավանք ձեռնարկելու որոշումը։ 

Երբ սերդարը Հալեպ մտավ, վերոհիշյալ դեսպանն էլ հասավ 

Սա ամբուլ և իջևանեց մի թաղում, որովհետև նրան ոչ մի հար-

գանք և պատիվ ցու՛յց չտրվեց։ Օրենքի համաձայն բավարարվեցին 

նրա կարիքները։ Մոտ մեկ տարի նա բոլորովին մոռացության 

մատնվեց, ոչ նրա բերած նամակին նայեցին և ոչ էլ որևէ արժեք 

տվեցին նրա բերած նվերներին։ 

(էջ 368—370) 

1 0 2 5 ( 1 6 1 6 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ՄԵԾ ՍԵՐԴԱՐԸ ԴՆՈՒՄ է ԴԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆ 

Երբ գարունը բացվեց, Հալեպ ի ձմեռանոցից զինվորները 
շարժվեցին և ռեբուել-ախըրի սկզբինճ Պ*յոք Մեյդանի դաշտում 
վրաններ խփեքյին։ Ձմեռանոցներում եղած կափուկուլերին հրւս-
ման տրվեց շարժվել դեպի էրզրում։ 

Հիշյալ ամսի 7-րդ օրը Մարաշի և Հա լեպի բեյլերբեյիները (՝ ի 
բեջիկից ճանապարհ ընկան դեպի էրզրում։ Հետո շարժվեց սերդա-
րը և Քյուքսենի դաշտից եկավ Ակ Շակի դաշտը, որտեղ նրան 
միացավ Ռումելիի բեյլերբեյի Դավադ փաշան1 իր էյալեթի ղին-
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վորներով։ Ասիթանեից ստացան դրամ ու գանձ։ Ջեմ ազիել-էվվելի 
կեսին հասան էրզրում և բերդից 7 հատ թնդանոթ իջեցրին, հինգը 
14-ական կիյա (օկկա) արկ էին արձակում, երկուսը՝ կըլնբորինա 
էին։ Պատրաստեցին նաև անհրաժեշտ ռազմամթերք։ Ըստ ըն-
դունված կարգի կափուկուլերին մթերք բաժանելուց հետո, Անատո-
լիայի, Կարամանի և Սվազի էյալեթների զինվորները պատրաստ-
վեցին հարձակման։ Դիարբեքիրի բե յլերբեյի Գիչավեր փաշան և 
Երևանի բեյլերբեյի Թեքե լի փաշան Երևանի վրա շարժվելու հրա-
ման ստացան։ Հրամաններ ուղարկվեցին Բաղդադի բեյւերբեյի 
Մո ւստաֆա փաշային, Մուսուլի Սեյիդ խանին և այլ վայրերի 
քուրդ զինվորներին, որպեսզի հավաքվեն և ենիչերիների վաշտերի 
հետ միասին շարժվեն Նեհավենտի վրա։ Սրանք Կարս հաւայն ամ-
սի վերջին։ • Տ 

ԿԱՐՍԻ ԲԵՐԴԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ 

Քանի որ Կարսի բերդը ավերվել էր Շահի ձեռքով, նպատա-
կահարմար համարվեց նորից վերանորոգել և այնտեղ զինվորներ 
պահել։ Կափուկուլերին և բեյլերբեյիներին զինվորներ տրամա-
դրեցին։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հնարավորին չափ վերանորո-
գեցին• պաշտպանության համար հատկացվեցին զինվորներ ու 
թնդանոթներ, որից հետո ջեմազիել-ախըրի կեսին հասան Ե-
րևանի դաշտը։ Գիշերը խրամատներ պատրաստեցին և բերդը 
պաշարեցին։ Էմիր Գյոնե խանը բերդը ամրացնելով, վիլա-
յեթի զինվորներին լցրեց այնտեղ։ Շահ Աբբասը իր զինվորներով 
Նախիջևանում Էր։ Ռումելիի բաժնում դրեցին չորս թնդանոթ, ենի-
չերիների բաժնումճ երկու, և դռան դիմաց՝ երկու թնդանոթ ու քսան 
օր բերդը գնդակոծեցին, սակայն ապարդյուն։ Սկսեցին հողը փո-
րել. ցերեկվա փորված հողը գիշերը ներս Էին տանում և անհե-
տացնում։ Խանդակներում ձգված տոպրակները և ղարարները կե-
ռերով ներս Էին քաշում։ Ի վերջո, իսլամական զինվորներր, ջանք 
գործադրելով, հողաբլուրներ շինեցին և զարբազան թնդանոթնե-
րով անցքեր բացելով ամեն կողմից հարձակվեցին բերդի վրա։ Մա-
զանդարանի հրացանաձիգները թաքնվեցին. նրանցից շատերը 
զոհվեցին մեծ մարտերում, ենիչերիների աղաճ Մեսլի Աղան սպան-
վեց, իսկ Թուրքչե Բիլմեզ փաշան՛2^՝ վիրավորվեց, որից հետո զին-
վորները հետ քաշվեցին։ 

(Էշ 374—375) 
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* * * 

Քյաթիբ Չելեբին Հաջորդ Հատված՛ն,երում նկարագրում է հետագայում տեղի ու-
նեցած պատերազմական գործողությունները։ Վանի րեյլերբեյի Թեքեչի Մուհամմեդ 
փաշան մեծ• Հերոսություններ է ցուցաբերում։ Երկու կողմերը խոշոր շանքեր են 
գործադրում Հաղթանակ ձեռք բերելու Համար։ Տեղի են ունենում կատաղի մար-
տեր, որոնք շարունակվում են 44 օր։ Ս՛ակայն ձմ՛եռը մոտ լինելու պատճառովք 
օսմանցիները ստիպված են լինում պաշարումը վերւսցնեվ։ Վերականգնվում է Նե-
սուՀ փաշայի օրով կնքված Հաշտությունը, պայմանով, որ արվի որոշված մե-
տաքսի և նվերների միայն կեսը։ Ոչնչացվում են բերդի Համար բերված մեծաքա-
նակ պաշարները։ Այսպես, աշեմները բերդից դուրս են գալիս ու սկսում են 
առևտուր անել։ Թնդանոթները նախօրոք Կարս են ուղարկվում։ ճանապարհին, 
սոսկալի սառնամանիքների պատճառով, բանակը մեծ նեղություններ է քաշում։ 
Շ ատերը՛*՞սառչում են։ 

Երբ արտակարգ անհաջողության լուրը Ստամ բուլ է Հասնում, <էայդքան զին-
վորներով և գանձերով Երևանի նման Հողաշեն բերդը չգրավելու» Համար փադհ-
շաՀը զայրանում է։ ՄուՀամմեդ փաշան Հեռացվում է իր պաշտոնից։ Նոր նշանակ-
ված սերդար Խալի լ փաշան պատրաստվում է նոր արշավանքի։ Հատուկ ֆերմա-
նով Ղըիմի խան Զանբեյ Կ իրային առա չար կվում է մասնակցել նոր արշավանքին։ 

Աք եմ ի շահի դեսպան վերոհիշյալ Կասըմը բանտարկվում է Եդի Կուլեյում։ 
(էշ 376—377) 

1026 (1617) թվականի դեպքերից 

ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՌԱՔՈՒՄԸ ՎՐԱՍ ՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Պ՚ուրիլի \Պ՝ուրիա\ իշխոզը նամակ էր ուղարկել և հայտնել, որ 

Աջեմի շահը ցանկանում է 9՝յուրջիստանի վիլայեթը իր իշխանու-

թյանը ենթարկել։ Այս պատճառով Բաթումի րեյլերբեյի Օմեր փա-

շան իր էյալեթի զինվորներով, Տըլդըրի կամուրջի բեյ Մյուրթեզ 

բեյը, Արփալըք սանջակի մյութասարրիֆ փաշան և Վրաստանի իշ-

խաններից ու էմիրն երից ւ՚ա դի ան ի և Աչը ք Բաշի մելիքներն իրենց 

իշխանության տակ եղած զինվորներով հրաման ստացան Վրաս-

տանի սահմանին օգնություն ցույց տալ։ Բացի այդ, ամբողջ էրվ՜ 

րումի և Տրապիզոնի էյալեթներում եղած ենիչերիներին ու նրանց 

սպաներին, ինչպես նաև Դաղստանի իշխաններին հրաման ուղարկ-

վեց, որ անհապաղ շարժվեն և պաշտպանության համար հավաք-

վեն վերոհիշյալ սերգաբների մոտ։ (էջ 384) 

* * * 

Գարնանը վեզիր Խալի լ վւաշան տեղաշարժվում և Թիֆլիսի ու Վանի վրայով 
ուղղվում է դեպի Բ՚ավրիզ։ ՇաՀը լինում է էրդեբիլում։ Թաթարական խանը միա-
նում է փադիշահ ական բանակինI 
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ԽորՀրդ ակցությունը որոշում է շա րժվե լ էր դե բ իլի վրա, որի Կոշաղայ [ Կար* 
չաղայ] խանը այդ շրշան ի բոլոր ռայաներին գաղթեցրել էր և քշել դեպի էրդեբիլ։ 

Թաթարական խանը, Ջանբեյ Կ ի բայը, ուղարկվում է էրդեբիլի վրա, սա 
շարժվում է արտակարգ արա գութ յամ բ, բայց Սերավի դաշտում տեղի ունեցած 
կատաղի կռվում չարաչար պարտվում է։ Խալի լ փաշան, իմանալով խանի պար-
տո ւթյո ւնը, ինքն էլ է շարժվում դեպի էրդեբիլ։ Շահ Աբբասը դատարկում է 
էբդեբիլը և ետ քաշվում։ 

Հաշտության բ ա ն ակց ութ յո մւն\ե ր ը վերսկսվում են և 1027 (1618) թվակա-
նին, Նեսուհ փաղայի օրով ընդունված՛ պայմաններով կնքվում է հաշտության 
պայմանագիր։ Այդ պայմանագրով Շահը ամեն տարի պետք է ուղարկեր երկու 
հարյուր բեռ մետաքս և. հարյուր թեռ այլ ապրանքներէ Պայմանագրի ստորագրու-
մից հետո, Շահը օսմանյան բանակին1 իբրև նվեր, ուղարկում Է 800 ուղտի բեռ 
պարենՀ բրինձ, շաքար, լիմոն, նուռ, մրգեղեն, քաղցրավենիք և այլեւ Մեծ վե-
զիրն Էլ իր կողմից շահին մեծ նվերներ Է ուղարկում.,*ք 

Ջեմազիել-Էվչվել ամսին գալիս Է Աշեմի շահի դեսպանը, իր հետ բերելով 
հարյուր բեռ մետաքս, չորս փիղ» մեկ ռնգեղյյուր և ՛այլ նվերներ։ Ստամբուլում 
նա ընդունվում Է մեծ պատվով ու շուքով։ Հաշտության պայմանագրի շուրշը բա-
նա կցելուց հետո, ընդունվում են հետևյալ պայմանները. պեւտք Է պահպանվեն 
սուլթան Աուլեյմանի ժամանակ ընդունված սահմանները, օսմանցիներին մնան 
Ախալցխայի Էյաղեթը և նրան ենթակա մասերը։ Դրա փոխարեն, իրականում 
իրանցիների տիրապետության տակ գտնվող Բաղդադին սահմանակից Գերթեի և 
Դերթենկի սանջակներն իրենց նահիյեներով և գյուղերով Իրանին պետք է պատ֊ 
կանեն։ Ամեն տարի պետք է ուղարկվեն հարյուր բեռ մետաքսի արժեք ունեցող 
նվերներ, Շ ամ խալի և 0՝ աղս տան ի մյուս իշխողների երկրներին վնաս չպետք է 
հասցվի։ 

Հաշտության պայմանագիրը երկու կողմից ստորագրվում և հաստատվում է 
շեվվալ ամսի 19-ին։ 

(էշ 397—398) 



« Ֆ Ե Զ Լ Ե Ք Ե » , ^ Ա Տ Ո Ր I I 

1 0 3 1 ( 1 6 2 1 — 1 6 2 2 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ն պ ք ե յ ւ փ ց 

U p a a a ՓԱՇԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՊՍՏԱՄ0ՈԻԹ8ՈԻՆԸ 

Ստահոդ լուրեր էին տարած՛վել, թե իբր դրանից առաջ, Հան" 
գուցյալ սուլթան Օսմանը՝ իր ախոռապետներին շրջագայելու ու-
զարկելով, ենիչերիներին ոչնչացնելու նպատակ էր ունեցել։ Այս 
կապակցությամբ Այնթաբում, Աբդուլբակի անունով կադին, թշնա-
մանալով տեղական ենիչերիների հետ՝ քաղաքացիներին նրանց 
դեմ էր հանել և սպանել էր տվել մի քանի մարդկանց։ Օրթա Չ ա-
վուշր^ ուղարկվեց հետաքննության։ էրզրումի բեյլերբեյի Մուհամ-
մեդ Աբազա փաշան և նրա մարդիկ, մի հարցի կապակցությամբ, 
թշնամացել էին հերթապահ ենիչերիների հետ և կռվի բռնվել, որի 
պատճառով սպանվել էին երեք ենիչերի և փաշայի մարդկանցիցս 
երեք հոգի։ Փաշային անարգել էին, որի համար փաշան ցանկացել 
էր ենիչերիներին պատժել։ Ենիչերիները քաշվեցին ներքին բերդը։ 
էրզրումից հրաժարեցված Հյուսեին փաշան ու վիլայեթի երևելի-
ները միջնորդեցին և հաշտեցրին նրանց։ Երբ ենիչերիները ներքին 
բերդից դուրս եկան, Աբազա փաշան մտավ բերդ և իր դիրքը ու-
ժեղացնելով, սկսեց սեկբաններ գրել։ Փաշան դուրս հանեց էրզրու-
մի բերդում գտնված ենիչերիներին, որոնք գնացին Ս տամ բուլ։ 
Այդ ժամանակ էրզրումի էյալեթը շնորհվեց Ղիարբեքիրից հե-
ռացված 

Նե սուհ փաշայի քեթխուդա Մուստաֆա փաշային։ Սա-
կայն Աբազա փաշան դուրս չեկավ և մյութեսելիմին հետ ուղարկեց։ 
Անատոլիայում և այլ քաղաքներում սկսվեց խռովություն ե. խառ-
նակություն։ Երկրռւմ ծայր առան ավազակային շարժումներ։ Ա՛-
սում էին, թե փադիշահը խելագարվել է և պետությունը գտնվում է 
Վալի դե • Սուլթանթ9 ձեռքին։ Այսպես, կուլերը և ստոր տարրերը 
երես առնելով, զավթ ել էին պետական բոլոր ծառայությունների ու 
վակֆների գործերը։ Պատվի տեր և վաստակավոր մարդիկ հալած-
վում էին, քանի որ օրենքը կորցրել էր իր ուժը։ Ժողովրդի դրու-
թյունը շատ ծանր էր։ Ամեն անգամ դրությունը այսպես է եղեի 
երբ փադիշահը հրաժարվել է պետությունը կառավարելուցւ (էշ 28) 
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1032 (1622) թվականի դեպքերից 

ԱԲԱԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ԳԱՆԳԱՏՆԵՐ ԵՆ ՍՏԱՑՎՈՒՄ 

Մուհարրեմ ամսի 13-ին էրզրումի հերթապահ ենիչերիները 
Սա ամ բուլ գալովք Աբազայի մասին գանգատ ներկայացրին և 
հայտնեցին, որ փաշան բանտարկել է աչքի ընկնող ենիչերիներին 
և սեկբաննե ր է գրել։ Նրանք հ ա վաք ական գիմում ներկայացրին 
նաև վիլայեթի երևելիների անունից։ Ամսի 16֊ին բոլոր հերթա՛-
պահ ենիչերիները հայտնեցին, որ Աբազա փաշան Կարսի և Ախալ-
ցխայի փաշաներին նույնպես հրամանագրեր է գրել և ուղարկեի 
որ ենիչերիներին գուրս հանեն։ Խալիլ փաշան խրատական նամակ-
ներ գրեց Աբազա փաշային և իր մարդկանցից երկուսին ուղարկեց 
և հատկապես իւնգրեց, որ բերդից դուրս գա։ 

ԵՆԻՉԵՐԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԱԲԱԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 

Սեֆեր ամսի 19-ին ենիչերիների աղան գնալով մեծ վեզիրի 
պալատը՝ ենիչերիներին ոտքի հանեց։ Նրանք հայտնեցին, որ Ա-
սի թանե չում [Ս տամ բուլ] Աբազայի ապստամբության պատճառը 
Պ*յուրջի Մուհամմեդ փաշան և Խալիլ փաշան են։ Աբազա փաշան 
մեծ վեզիրի եղբայր Հյուսեին փաշայի փեսան և Խալիլ փաշայի որ՛ 
դե գիրն Էր։ 

Սպ աները միջամտեցին գործին։ Նրանք դռնից դուրս գալով 
հանդիպեցին Խալիլ փաշային և նրան շրշա պա տելով, ասացին• 
«Աբազան իր շարժման մեջ քեզ վրա Է հենվում»։ Ք եթ խուդա Չե-
թեշի Ալի աղան եկավ և ցրեց սրանց։ Հաջորդ հավաքույթին նրանք 
նորից ոտքի ելան և ասացին* «Աբազա փաշան անպայման պետք 
Է սպանվի»։ Սպաները միջամտեցին և արգելեցին։ Հրաման ստաց֊ 
վեց, որ Էրզրումի բեյքերբեյին պաշտոնազուրկ Է արված։ Խալիլ 
փաշան այդ գործում մասնակից չէ% հետևաբար, պետք չէ նրան 
նեղություն տալ*** 

(էջ 32) 

ԱԲԱձԱ ՓԱՇԱՅԻ ԱՊՍՏԱՄՐՈԻԹՅՈԻՆԸ 

Սրանից առաջ, Գյուրջի Մուհամմեդ փաշան հավատ չընծայե-
լով Աբազայի մասին ժողովրդի մեջ տարածված լուրերինճ իր եղ-
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բայր Հյուսեին փաշայի խոսքին էր Հավատում։ Դրությունը ստու֊ 

դեքթւ համար նա ենիչերիական օջախից մի չոր բաշի էր ուղար-

կել։ Ջեմաղիել֊էվվել ամսի 11-ին պարզվեց, որ Աբազա փաշան 

թույլ չի տվել, որ Մուստաֆա փաշայի մյութեսելիմը ընդունի է յ ա ֊ 

լեթը։ Բոլոր սանջակները նա իր մարդկանց է տվել, ռայաների յու-

րաքանչյուր տան վրա հազարական ակչե նշանակել և մոտ 15 

հազար զինվոր հավաքել... 

ԿԱՐ1ԱԻՍԱՐԻ ԳՐԱՎ.ՈԻՄԸ 

Քանի որ էյալեթի սահմանի վրա գտնվող Կարահիսարի Շար-

քիում Մուրթազա փաշան դիմադրություն էր ցույց տվել, Աբազա 

փաշան շարժվեց նրա դեմ։ Ջրի նեղության պատճառով Մուրթազա 

փաշան 10 օր պաշարված մնաց և հետո ստիպված եղավ հ անձնը֊ 

վել ու բերդից դուրս գալով, միանալ այդ ամբոխին։ Այնուհետև> 

Աբազա փաշան շարժվեց Սվազի ու Անկարայի վրա և շրջակայ-

քի բեյերին նամակներ ուղարկեց։ Շատերր հպատակվեցին։ Մա-

րաշի բեյլերբեյի Կլավուզ Յուսուֆ փաշան եկավ և միացավ նրանց։ 

Սվազի Բ՛ա յար Մուստաֆա փաշաս նույնպես բարեկամություն 

ցույց տվեց... 

Չորումից Քանղրի գնալիս նրանց դիմավորեց Նողայ փաշան 

և պատիվներ տվեց։ Այսպես իր գնացած բոլոր վայրերում, քա-

ղաքներում և գյուղերում նա սպանում էր ենիչերիներին և հա֊ 

փըշտակում նրանց ունեցվածքը։ Գավառներում գտնվող բոլոր 

ենիչերիները վախենալով, հավաքվում էին իրենց օդաները։ 

ՍԵՐԴԱՐ Ջ Ը Ղ Ա Լ Ե - Զ Ա Գ Ե Ն 

Աբազա փաշան մոտ 40 հազար զինվորներով պաշարեց Ան-

կարան։ Երբ այդ մասին տեղեկություններ ստացվեց, կարգադրր-

վեց Անատոլիայի բեյլերբեյի Ի լյաս փաշա յին և Կարամանի բեյլեր-

բեյիին, որ իրենց էյալեթների զինվորներով օգնության հասնեն 

Անկարայի ն։ 

Մայրաքաղաքում, վեզիրներից մեկըճ Մահմուդ փաշան նշա-

նակվեց սերդար։ Չորս փաշաներ, հավաքելով 4000 ենիչերիներ և 
ա յ լ զինվորներ, ռեջեբ ամսին անցան Սկյուդար։ Երբ հիշյալ զին-

վորները Բեկբազար հասան, այնտեղ կանգ առան հանգստանալու, 

սակայն տեղեկանալով, որ Աբազա փաշան հաղթանակ տանելոա 

դեպքում կարող է գիշերային հարձակում գործել, պաշտպանվելու 
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համար վերադարձան Րրուսա։ Աբազան պաշարեց քա ղաքը, ջրերը 

կտրեց, գրավեց վարոշը, հարձակվեց ներքին բերդի վրա։ Սա-

կայն, իր թափած ջանքե րին հ ակառակճ հաղթել չկարողացավ և, 

երբ ձմռան ցրտերը վրա հասան, ձմեռելու համար գնաց Նիկտեի 

սանջակը։ 

(էջ 34-36) 

1033 ( 1 6 2 3 — 1 6 2 4 ) թվականի դեպքերից 

ԱՐԱ&ԱՅԻ ԿՌԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՇԵՅԽԻ ԽԱԲԵԲԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Աբազա փաշան ինքնավստահ և քաջարի անձնավորություն էր, 
սակայն խելամիտ մարդ չլինելով ընդունակ չէր ըմբռնելու գոր-
ծերի ներքին կողմը։ Նա իր կամքի սանձը հանձնել էր կէՏսարացի 
տգետ մի շեյխի։ Նա խռովություններ հարուցելով և ավազակնե-
րին իր շուրջը հավաքելով, խրվել Էր անելանելի մի կովի մեջ։ Նա 
չէր կարողանում իր շուրջը հ ա վաքված հասարակությունը ցրել, 
իսկ Շեյխը ամեն անգամ կրկնում էր, «Այս հասարակությունր մի 
ցրի։ ւ՝րա շնորհիվ դու վեզիրություն կստանաս))։ Մի շարք ստա-
հոդ նամակներով և ֆեթվաներով Աբազա փաշան մոտ 30 հազար 
ավազակներ հավաքեց իր շուրջը։ Ղրանից առաջ հարձակվել էր 
Անկարայի վրա, սակայն վեց ամիս պաշարելուց հետո, չէր կարո-
ղացել հաղթություն ձեռք բերել և հետ վերադառնալով, ձմեռել էր 
Նիկտեի և Կես արիա յի կողմերում։ Շրջակայքը վաշտեր ուղարկե-
լով ապրանք ու հարստություն էր հավաքել տալիս Օսմանյան 
կայսրությունից։ 

Մյուս կողմից, ենիչերիների քեթխուդանճ Մըխլաջի Սարը 
Մուհամմեդ աղան, ամեն օր օդա-բա ջիներին^0 ազդարարում էբ, որ 
փադիշահական արշավանքը ուղղված է միայն ենիչերիների ոխե-
րիմ թշնամի* Աբազայի դեմ. նա բազմաթիվ չորբաջիների և ան-
հատ ենիչերիների մահվան է դատապարտել ու սպանել։ Դուք էլ 
ջանքեր գործադրեք, վարվեք այդ կերպ։ Ձեզ տեսնեմ, քանի* զին-
վորներով եք արշավանքի գնալու։ 

Աբազան լսելով այս մասին, ուղարկում է իր պատասխան 
նամ ակը։ 

ԱԲԱԶԱ ՓԱՇԱՅԻ ՆԱՄԱԿԻ ՊԱՏՃԵՆԸ 

Մեծարգո եղբա՛յր, ենիչերիների քեթխուդա Մուհամմեդ աղա> 
բարևից հետո դու ասում ես. «Այս գարնանը մենք Աբազայի դեմ 
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արշավանք ունենք, սա դրա զամ ի հետ միասին պետք է գնանք. ւսյս 

արշավանքը ենիչերիակյսն արշավանք է, սիփահիներից և բեյերիը 

մեզ օգնություն չկա։ Աբազայի հոգսը մենք ենք։ Տեսնե մ, ինչ-

քա՞ն ենիչերիներ կհավաքեք։ Այս ասելով դու օդա֊րաշիներին 

խիստ պատվերներ ես տալիս։ Հաջողություն քեզ։ Փադիշահի հա֊ 

ՏԸ հալալ լինի.**»։ 

Նամակի մնացած՛ մասում Աբազա փաշան երկար [սոսում է սուլթան 0ս՛մ՛ա-
նի սպանության հետ կապված դեպքերի մ ասին։ 

Հաջորդ հատվածում Քյ՛աթիբ Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրում է Աբա-
զա փաշայի պատերազմական գործողություններն ու նրա վերջնա՛կան պարտոլ-
թյոլնը։ Այդ հատվածի թար՛գմանությունը չի տրվում, որովհետև, սույն գրքի առա-
ջին հատորում , գրեթե նույն բովանդակության նյութեր թարգմանվել են պատմա-
գիրներ Փեչեվիից և Նայիմայից*։ 

, ՚ (Էջ 53—56) 

Կ Ը Զ Ը Լ Ր Ա Շ Ն Ե Ր Ի Պ Ա Ր Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը Վ Ր Ա Ս Տ Ա Ն Ո Ւ Մ 

Այս և հաջորդ հատվածներում (կ 67—69) Քյաթիբ Չելեբին խոսում Է 1034 
(1624—1625) թվականին տեղի ունեցած դեպքերի մասին, երբ վյրաց հայտնի պե-
տական գործիչ Մաղրավ բեյը^ սպանում Է կըզըլբաշների բանակի հրամանատար 
Vարջղայ խանին և վրացական զինված՛ ուժերի հետ կըզըլբաշների բանակին պար-
տության մատնելով, միանում Է օսմանյան փադիշահ ական բանակինէ 

Քանի որ Քյաթիբ Չելեբին գրեթե նույնությամբ կ տալիս այդ դեպքերը, 
որոնք նկարագրված են թուրք պատմագիր ՓեչԼվիի և տարեգիր Նայիմայի կող-
մից, կրկնությունից խուսափելու համար, ավելորդ ենք համարում թարգմանել 
Մաղրավ բեյին վերաբերող նյութերը**է 

* * * 

1045 (1635 — 1636) թվականի դեպքերից 

Թուրք֊ իր ան ական պատերազմական գործողությունները շարունակվել են։ 
Vեֆեվիների կողմից Վանի պաշարումը գագարում Է, որից հետո մեծ վեզիր ե. 
բարձր սերդար Թաբանը-3 ասսը Մ ոլհամմեդ փաշան Ստամթոլլից շարժվում Է 
Արևելյան արշավանքի։ Անձամբ Սուլթան Մուրադ 1\-ը մասնակցում Է Երևանի 
արշավանքին։ 

Փ Ա Դ Ի Շ Ա Հ Ի Ա Ր Շ Ա Ւ Ա Ն Ք Ի Դ Ա Լ Ա 

Մուհարրեմ ամսի սկզբին (104օ) սադրազամը իջևանեռ իս-

լամական սահմանում գտնվող Էրզրումի 9այբուրտ գավառի մոտ։ 

Այս հատորի հաջորդ գլխում ևս պատմագիր Սոլաք ՏԷադեն բավականա-
չափ խոսում Է Աբազա փաշայի մասինէ 

** Տե՛ս մեր VԹուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի 
մյուս ժողովուր դներ ի մասին» աշխատության 1 հատորը, Էջ 56—59, 88—91, 

94—95, 96—98* 
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Աղաներին նա հրամայեց, որ գարու մեկ քիլեն՝ քսան, իսկ ալյուրի 
քիլենճ երեսուն ակչե գնահատվի, և յուրաքանչյուր զինվորի հին-
գական քիլե գարի ու երկուական քիլե ալյուր բաժանվի։ Հաջորդ 
օրը սադրազամը գնաց Նորին վսեմություն փադիշահին դիմավո-
րելու։ Սահմանամերձ դաշտում հրաման տրվեց երկրորդ վեզիր 
Սիլահդար փաշայի վրանում իշևանել։ Խնճույքից հետո արժանա-
ցավ փադիշահին տեսնելու և նրա աշը համբուրելու շնորհին։ Հա-
ջորդ օրը եկան Բայբուրտ։ Ամսի 8-ին մտան էրզրում։ Մուհարրեմ 
ամսի 16-ին վսեմաշուք փադիշահը եկավ Իլիջա^2։ Մեծ վեզիրն էլ 
իր տրամադրության տակ եղած զինվորների հետ էրզրումից եկավ 
այստեղ փադիշահի վրանի [օթաղ\ առջև գահ սարքվեց ու Դիվան 
հրավիրվեց։ Օջաղի վաշտերի աղաներն ու բոլոր ենիչերիները, սի֊ 
փահիներն ու այստեղ եկած միրիմիրանները, ըստ սովորության, 
իրենց զորամասերով անցան վսեմաշուք փադիշահի առջևից։ 

Մուհ արրեմ ամսի 11-ին վսեմաշուք փադիշահը հրամայեց, 
ր, ըստ սովորությանք մեծ շքերթ կազմակերպվի... 

Քյաթիր Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրելով աչդ շքերթը, ասում է, որ 

Նման շքերթ ու Հանդիս՛ավորություն ոչ մի ժամանակ գ՛ոյություն չի ունեցել և 

Ալ-ՕսմանիՏՅ զինվորների թիվն էլ ոչ մի տեղ այդքան մեծ՛ չի եղեր 

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՓԱԴԻՇԱՀԻ ԵՐԵՎԱՆ ԳՆԱԼԸ 

Մ ուհարրեմ ամ սի 24-ին, բեռների մ ի մասը էրզրում ում թող-
նելով, նախօրոք ուղարկվեցին 25 հատ «բալյեմեզ» թնդանոթների 
և թուզ։ Հաջորդ օրը էրզրումից դուրս գալով, շարժվեցին դեպի 
Երևան։ Սեֆեր ամսի ս կղբին իջևանեցին Կարս ի մոտ։ Փադիշահը 
դիտեց Կարսը։ Երկու օր այստեղ մնացին... Հաջորդ օրը հասան 
Մեսհենե-Գեչիդի մենզիլը, ուր և խփեցին փադիշահի վրանը, իսկ 
շրջակայքի չորս կողմը նայող մի բլրի վրա սարքեցին զորամա-
սերի վրանները, հաջորդ օրը ստացվեցին Գուրիլի երկրի [Գուրիա] 
հարկերն ու նվերները։ Ուչ Քիլի սևում [ էջմիածին ] չիթեր35 հյուսելու 
համար մեծ քանակությամբ ճյուղեր կտրեցին։ Սեֆեր ամսի 10-ին 
հասան Երևանի ցանքերին և իջևանեցին Երևանի մոտ։ Լրաման 
տրվեց անասուններին արածացնել ցանքսերում։ Հաջորդ օրը հա-
սան Գյոք-Քյումբետ։ Երբ փադիշահի բանակը շքերթով անցնում 
էր բերդի մոտից, պարսպից արձակված թնդանոթի արկերը ան-
ցան հատուկ պահեստային մասի զինվորների գլխի վրա յով, սա-
կայն Աստծո ողորմությամբ ոչ ոքի վնաս չպատկառեցին։ Անցնե-
լով Զանգի գետը, կանգ առան պարսպից քիչ հեռոււ Վսեմաշուք 
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փադիշահը հրամայեց ավելի մոտենալ։ Հաջորդ օրը փադիշահի 
վրանը սարքվեց Հյունքար֊ Թեվեսի անունով հայտնի բլրի վրա, 
իսկ վեզիրներն ու պետության այլ ղեկավարները տեղավորվեցին 
հարմար վայրերում։ Զինվորներին բաժանեցին ռազմամթերք, բահ> 

բրիչէ վառոդ և պատրույգ (ֆիթիլհ Ֆերմպն տրվեց, որ են ի չերին ե֊-
րը այդ գիշեր մտնեն խրամ ատներր։ Սեֆեր ամսի 1 2 ֊ ի գիշերը, 
երբ բերդի շրջակայքը լուսավորված Էր լուսնի լույսով և ջահե-
րով, ժամի Ց֊ին զինվորները մեծ զանգվածով առաջ շարժվելով 
դեպի պարիսպները, մտա\ն խրամատները։ Երբ ենիչերիներից մի 
քանի հարյուր զինվորներ վիրավորվեցին, վսեմաշուք փադիշահը՛ 
նրանցից ամեն մեկին 30—40 ղուրուշ դեղի փող շնորհեց, իսկ ո-
մ անց վերքերը իր ներկայությամբ վիրաբույժներին դարմանել 
տվեց։ Մինչև առավոտ խրամատների գործերը կարգավորվեցին և 
յուրաքանչյուր զինվոր ամրացավ իր տեղում։ 

Է)ՐԵ՝ԼԱՆԻ ՊԱՇԱՐՈՒՄԸ 

Գյուրջի֊Թեփեից Հյուսեին փաշայի և Հալեպի բեյլերբեյի Ահ-
մեդ փաշայի զորամասերից թնդանոթները կրակն ուղղեցին դեպի 
բերդը և քանդեցին Էմիր 1՝յոնե֊օղլուի պալատն ու բարձր շենքե՜րը։ 
Երևանի բերդը մոտավորապես Էսքի Սարային մեծությունն ուներ, 
այնպես որ թնդանոթի արկերը բերդի վրայից թռչում֊անցնում 
էին։ Բերդի դռան առջև դրեցին նոր ստացված վեց թնդանոթ։ Բեր-
դից դեպի վրաններն արձակված արկերից զոհվեց վեզիրի դռնա֊ 
պաններից մեկըճ քեթխուդա Ալի աղան։ Ամսի 13֊ին, հին Երևա֊ 
նի մոտ խրամատ մտավ Անատոլիայի ենիչերիական զորամասը։ 
Նրանք ունեին վեց թնդանոթ։ Ամսի 14֊ին, բերդի հյուսիսային կող֊ 
մ ում անհրաժեշտ եղավ պաշտպանել գետեզերքը, որի համար 
նշանակվեցին էրզրումի բեյլերբեյի Ահմեդ փաշան և Տըլդըրի բեյ-
լերբեյի Vեֆեր փաշան։ Այդ վայրում զետեղվեցին ևս երեք թնդանոթ֊ 
ներ... Ամսի 16֊րդ օրը, երբ Շեմս փս:շա֊ՀՀատեն իր երեք աղանե֊ 
րի հետ միասին (որսի ժամանակ) քնել էին Կափուդան փաշային 
զորամասի պարտեզում, աջեմները բերդից իջնելով երեքին էլ գըլ֊ 
խատեցին և նրանց գլուխները բերդ տարան։ 19-ին սերդարը գետն 
անցավ և հասավ Գյուրջի֊Թեփեի այն կողմում գտնվող անցքը. 
այնտեղի կամուրջը գրավեց և այդ կողմից իջնելով դեպի գետ՝ 
ձեռնարկեց ժայռի մեջ պատնեշ կառուցելու գործին։ Հաջորդ օրը% 

Հալեպի բեյլերբեյին ու բոլոր պաշտոնազուրկ բեյերր ուղարկվեցին 
այնտեղ և վրաններ խփեցին։ Հետո հասնելով մինչև խանդակի [փոս] 
ծայրը, ամեն կողմից Երևանի վրա անձրևի նման հրացանի գըն֊ 
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դակներ և թնդանոթի արկեր տեղացին։ Մի շաբաթվա ընթացքում՝ 
դիշեր-ցերեկ, թնդանոթների գնդակոծությունից պարսպի աշտա-
րակներն ու պատնեշները խանդակի վերածվեցին, մասնավորա-
պես, ենիչերիների աղայի և Ռումելիի զորամասերի հարձակման 
ենթակա պարիսպը հողին հավասարվեց։ Մի օր իրանցիներր, 

ի րամ ա տների վրա հարձակվելու նպատակով, բերդից դուրս եկան, 
սակայն իսլամական ղազիներին կազմ ու պատրաստ գտնելով, 

ստիպված եղան հուսախաբ ետ փախչել։ Թշնամին փորձում էր կո-
ղովներով ու կարպետներով փակել թնդանոթների հարվածից 

քանդված վայրերը և անցքերը, սակայն երբ անհամար զինվորնե-
րը շարժվեցին դեպի այդ կողմը, իրանցիները տեսան, որ իրենք 
այլևս չեն կարող հաշողության հասնել և նախօրոք իմանալով, որ 
հարձակման հրաման է տրված, հաջորդ օրը, սեֆեր ամսի 21-ին, 
թուրքմեն Հազեր բեյ անունով մի հարյուրապետ, Շամլի օջախից՝ 
մի պատվավոր անձ և մի անհավատ ծառայող, արդեն հուսահատ֊ 
Ված, ներողություն խնդրող հատուկ գրությամբ դուրս եկան բեր-
դից և սերդարին դիմելով, հաշտություն խնդրեցին...» 

(էջ 170—173) 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՐԵՐԴՓ ԳՐԱՎՈՒՄԸ 

Սեֆեր ամսի 22-ը երկուշաբթի էր։ Մուրադ քեթխուդան բեր֊ 
•դից դուրս գալով հայտնեց, որ էմիր Գյոնե-օղլու Թահմասբ Կուլու 
խանը որոշել է դուրս գալ բերդից և հանձնել Երևանը։ Վսեմաշուք 
Սուլթանը գրեց պայմանագիրը և մի մարդու միջոցով ուղարկեց, 
իսկ քեթխուդան մնաց։ Հաջորդ օրը սիփահիների զորամասերը հա-
սան բերդ և շարքով կանգնեցին դարբասի առջև։ Խանը բերդից 
դուրս գալով, անցավ զորաշարքերի առջևից և համ բուրելով փա-
դիշահի ասպանդակրճ բերդը հանձնեց։ Նա արժանացավ Նորին 
վսեմություն փադիշահի շնորհին։ Մեկ օր հետո ծառայության անց-
նելու նրա խնդրանքը ընդունվեց և նրան շնորհվեց խալաթ, դա-
շույն, ակնապատ գոտի և բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այղպիսով ենի-
չերիները մտան բերդ։ Փադիշահի հրամանով, բերդում գտնվող 
5—6 հազար հրացանաձիգ թշնամիները, Երևանի բերդապահ 
Միրֆեթահ-օղլուի հետ միասին, երեկոյան վերցնելով իրենց ունեց-
վածքը՝ հեծյալ և հետիոտն, գնացին դեպի էրդեբիլ... Երևանի բեր-
դը գրավելիս, գոյություն ունեցող վիրայի38 կարգով, պետք Լ հանձ֊ 
նըվեին բոլոր զենքերը։ Սակայն այս անգամ այդ կարգը չպահ-
պանվեց։ Իրանցիներն ուղևորվեցին զինված, և ճանապարհին հան' 
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դիպած ձիերը քշեցին ու տարան։ Երբ այդ մասին լուր ստացվեց, 
էրզրումի Քյուչյուք Ահմեդ փաշան և Կարամանի բեքլերբեյի Մոլ-
համմեդ փաշան իրենց էյալեթների զինվորներին ուղարկեցին 
նրանց ետևից։ Երբ վերջինները հասան նրանց, հրացանաձիգնե-
րը , ապաստանելով սեպաձև ժայռերում և քարքարոտ տեղերում, 
սկսեցին կռվել։ Ահմեդ փաշան վիրավորվեց, Ենիշեհիրի Ռամա-
զան բեյը սպանվեց և 15 զինվորներ վիրավորվեցին, իսկ մնացած-
ները ստիպված եղան ետ վերադառնալ։ Ուրբաթ օրը, ավետաբեր 
լուրով Ստամբուլ ուղարկվեցին Բեշիր Աղան և Կափուջիների քեթ-
խուդան։ Երևանի գրավման հանդեսի համար փադիշահ ական օ՛-
թաղի առջև ճյուղերով ծածկված քառանկյունի քյոշկ կառուցեցին 
և զարդարեցին••• Բոլոր փաշաները և բեյերը Ղիվան ի հավաքվե-
ցին։ Փադիշահը բազմեց իր գահի վրա և բոլորը հրավիրվեցին 
ձեռքը համբուրելու••• Փադիշահ ակ ան հրովարտակով Մ ուրթա զա 
փաշան նշանակվեց Երևանի պահպանության պաշտոնում։ 

ՊԱՐՍՊԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ Եվ ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ 

Սեֆեր ամսի 27-ին սկսվեցին բերդի քանդված մասերի վերա-
նորոգման աշխատանքները։ ճարտարապետի հետ միասին չափե-
ցին, հաշվեցին և սաթրանջի [շախմատի] ձևով 19280 արշին տե-
ղից 8800 արշինը տրվեց Ռումելիի և Հա լեպի էյալեթնե րին, սիփա-
հիներին և սիլահդարներին, 8560 արշինը՝ Անատոլիայի զինվոր նե-
րին և ենիչերիներին, 1920 արշինը՝ էրզրումի, Կարամանի և Կարսի 
զինվորներին։ Վերանորոգման աշխատանքները վերջացնելուց հե-
տո, բերդի պահպանության համար ենիչերիներից և այլ զինվոր-
ներից նշանակվեցին 1200 զինվորներ, որոնց ռոճիկների համար 
գանձարանից հատկացվեց չորս հարյուր քիս £39 

փող, անհրաժեշտ 
քանակությամբ ռազմամթերք և «բայ յամ եզ» թնդանոթներ։ 

Երևանից դուրս եկան 6-րդ օրը։ Երևանի նախկին տիրակալ 
էմիր Գյոնե-օղլուին՝ նոր անունով Յուսուֆ փաշային, շնորհվեց 
Հալեպի էյալեթը, իսկ նրա քեթխուդային՝ Թարաբլուսի էյալեթր։ 

(էջ 173—175) 
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Չորրորդ օրը, Ղեհլեի լեռնանցքից, ծովանման Արաս գետից 
անցնելիս փադիշահի կողքին գտնվող մի սոլաքի ջուրը տարավ։ 
Փադիշահը իր նվիրական ձեռքով բռնեց խեղդվողի ձեռքերից և 110 



նրան մյուս ափը հասցրեց։ Այստեղ մնացին մի օր։ Ռենբելլի և այլ 
աշիրեթներից մյուս կողմը փոխադրեցին մոտ հազար օրահրա-
մաններ արձակեցին դրանց Երզնկայի, Թերշանի և Բասենի ան-
մարդաբնակ և ավե րված վայրերում բնակեցնելու մասին, իսկ 
նրանց մելիքներին զեամեթներ շնորհեցին։ Մակույում լուր ստաց-
վեց, որ սուլթան Ալաեդդին անունով մի շեհզադե Է ծնվել, այդ կա-
պակցությամբ հանդեսներ կատարվեցին։ Ամսի 11-ին կըզըՀթաշ-
ները թողին Չուրսեն քանդված բերդը։ Մուբթեզա փաշային ուղըղ֊ 
ված Ռուստեմ խանի դրությամբ եկավ Հազեր անունով մի մարդ և 
խոսեց հաշտության մասին։ Ռեբիել-Էվվելի 17-ին վսեմաշուք փա-
դիշահի առողջությունը մի քիչ վատացավ։ Փադիշահի համար չորս 
ջորիներով տարվող երեք թևավոր մի պատգարակ սարքեցին և հա-
ջորդ օրն այդ պատգարակով Խոյ հասան։ Այնտեղ երեք օր մնացին, 
բերդը քանդեցին, այգիների ծառերը կտրեցին և ավերեցին։ Երրորդ 
օրագնացում Մարանդ հասան և այնտեղ էլ ծառերը կտրեցին ՈԿ 
այգիները փչացրեցին։ 

Հաջորդ օրը իջևանեցին Սոֆիանեյում և Հաջի Հարամիեյում։ 
Ստ ացվեց Ռուստեմ խանի կողմից Քյուչյուք Ահմեդ փաշային ու-
ղըղված մի գրություն, որով հայտնվում էր, թե հաշտություն կըն-
քելու համար պետք է ուղարկվի Օսման աղան։ Ամսի 28-ին Թավ-
րիզ հասան և իջևանեցին կամրջի գլխին՝ Սեյիդաբադ անունը կրող 
դաշտում։ Քյուչյուք Ահմեդ վւաշան և Վանի բեյլերբեյին պահնորդ 
նշանակվեցին։ Երեկոյան եկան 61 ենիչերիներ և տեղեկություններ 
բերին աջեմների խարդախության մասին• նրանք հայտնեցին նաև, 
որ Ռուստեմ խանի դեմ ուղարկված զինվորները սակավաթիվ են, 
իսկ շահն էլ 4—5 օրագնաց հեռու է գտնվում։ 

Հաջորդ օրր վսեմաշուք փադիշահը շքերթով շրջագայեց քա-
ղաքում, դիտեց Սուլթանի ջամին և հրամայեց քանդել ու ավերել 
շահի պալատը։ Շուկան ու բազարը ամբողջովին կրակի մտանե-
ցին, բարեշեն տները ու գեղեցիկ մ ակսուրեները^ քարուքանդ ա-
րեցին։ Այնուհետև սկսեցին ծառերը կտրատել։ Չնայած դրան, 
անսահման ծովի նմանվող այգիների մեկ տասներորդն անգամ 
զինվորները երեք օրում չկարողացան ոչնչացնել։ Հաջորդ օրը, 
ռեբի-ուլ-ախըրի սկզբին, Ռուստեմ խանի մոտ ուղարկված Օսման 
աղան և Ռուստեմ Քամիրան անունով անձը եկան քսան կըզըլթաշ-
ներով և իրենց հետ բերեցին հաշտություն կնքելու գրությունը։ 
Սակայն նրանց առաջարկին հավատ չընծայվեց, ուստի ձեռնամուխ 
եղան բանակի կարիքները բավարարելու աշխատանքներին։ 

(էջ 175—176) 

111 



Փ Ա Դ Ի Շ Ա Հ Ի Վ Ե Ր Ա Դ Ա Ր Ձ Ը ՍՏԱՄՐՈՒԼ 

Այս հատվածում Քյաթիբ Չելեբին նկարագրում է փադիշահի վերադարձը և 

ճանապարհին տեղի ունւեցած դեպքերը։ Փադիշահը ռևրի֊ուլ ախըրի 2-ին մեկ-

նում է Վան։ Աջ եմի շահը՝ անկարող լինելով դիմադրություն ցույց տալ, փախուս-

տի է դիմում... փադիշահը և նրա բանակը ճանապարհին մեծ դժվարությունների 

են հանդիպում։ Ամսի 18-ին նրանք հասնոսէ են Վան։ Փադիշահը ծպտված դիտում 

է Վանի բերդը։ Ամսի 21~ին մեկնում են Գիարբեքիր։ Բիթլիսում Աբդալ խանը42 

փադիշահի ւդատվի՚ն մեծ խնջույք է կազմակերպում։ Ջեմ ազիել֊ւէվեչի 9-ին նրանք 

հասնում են Գիարբեքիր քաղաքը։ Շարունակելով ճանապարհը, ռեշեբ ամսի 9-ին 

հագնում են Սւոամբուլ.*.։ 

(ԷՀ 177—178) 

ԷՄԻՐ ԳՅՈՆԵ-ԶԱԳԵԻ Վ Ի Ճ Ա Կ Ը 

Երևանի նախկին տիրակալ էմիր Գյոնե֊Աադեն, փադիշահին 

ենթարկվելով, ընտանիքով և ունեցվածքով դուրս է դալիս Երևանից։ 

Հալեպի էյալեթը շնորհվում է նրան, իսկ Թարաբլուսի Շամի էյա-

լեթը՝ նրա քեթխուդային։ էմիր Գյոնեն անհավատ ռաֆըզի** լինե-

լով, միայն անհրաժեշտության րերմամբ էր հպատակություն ըն-

դունել։ Երևանը հանձնելու պատճառ դարձած իր քեթխուդա Մու-

բադից վրէժխնդիր լինելու համար նա մի պատրվակով սպանել է 

տալիս նրան։ Երբ փադիշահը իմ անում է այդ մասին, ասում է. 

((Անհարմար է նման անհ ավատին թո դնել որպես Հալեպի էյալե թի 

իշխող3), և նրա նախորդ Ահմեդ փաշային վերականգնում է իր 

պաշտոնում ։ 

ԱՋԵՄԻ Շ Ա Հ Ը ԳՐԱՎՈՒՄ է ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԵՐԴԸ 

Ռեշեբ ամսի սկզբին Վանի բեյլերբեյին մի գրությամբ հայտ-
նում էր, որ Շա հը Թ ավրիզ գալով շրջակայքից հավաքել է իր զին-
վորներին և, Սպահանից չորս թնդանոթ բերել տալով, որոշել ՛է 
շարժվել Երևանի վրա։ Այս մասին մեծ վեզիրը հայտնեց կառա-
վարության կենտրոնին։ Ռեջեբ ամսի 14-ին մոլորյալ շահը, Ռուս-
տեմ խանի հետ, պաշարեց Երևանի բերդը։ Շաբան ամսի 4-ին մեծ 
վեզիրր հրաման ուղարկեց Անատոլիայի, Կարամանի, Սվաղի, Մա-
րաշի, Հալեպի, Շամի, Թարաբլուսի, էրզրումի, Տրապիզոնի, Կար-
սի և Չըլդրրի էյալեթներին, որ շտապ կարգով ներկայանան էրզ-
րում.,,։ Ամսի 22-ին էլ Դիարբեքիրից էրզրում ուղևորվեց մեծ վե-
զիրը* էրզրում ից ստացված գրությունից պարզվում էր, որ Կաղզ-
մանի բերդը պաշարված է։ Ամսի 27-ին կանչվածները հասան 
էրզրում, •• 
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Երկրի տարբեր մասերից նույնպես գալիս են զինվորական ու՛ 
մեր. պատրաստ ւԼիճակում էին նաև սիփահիների և սիլահդարների 
աղաներն ու ենիչերիների քեթխուգան։ Հասան Կալայում էրզրու-
մի սաստիկ սառնամանիքից սառեցին 9 զինվոր։ Շատերի էլ ձեռ-
քերն ու ոտքերը սառեցին։ Իրանցիներն էլ իրենց ուժերն էին հա-
վաքում և դասավորում։ Ստամբուլում խիստ միջոցներ են ձեռք 
առնվում զինվորական նոր ուժեր հավաքագրելու համար։ Սակայն 
այդպիսի զորահավաքին խանգարում են սաստիկ սառնամանիք-
ները։ Ի վերջո, շեվվալ ամսի 22-ին, մեծ վեզիրի մոտ տեղի ունե-
ցած խորհրդակցությունից հետո, նրանք շարժվում են դեպի Կարս՝. 
Ստացված գրությունից պարզվում է, որ Երևանի բերդի դրությունը 
չափազանց դժվարացել է։ Անհրաժեշտ է 10 օրվա ընթացքում օգ-
նության հասնել...։ Ամսի 24-ին բերդը հանձնվեց։ Այս սարսափե-
լի լուրր հասավ սերդարին։ Սակայն, քանի որ նոր տեղացած ա՛-
ռատ ձյունը փակել էր ճանապարհները, օգնության հասնելու հնա-
րավորությունը վերացել էր։ Երևանի գրավման լուրը հաղորդվեց 
Ստամ բուլ։ 

Պ ատմագրի ասելով, ապարդյուն են անցնում փադիշահի գործադրած բոլոր 
ջանքերը։ 

( կ 179-181) 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՆԵՖԻԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

էրզրումի֊Նեֆի էֆենդին44 Ռումին բանաստեղծների ա մ են ա գլխավոր և ակա-

նավոր ներկայացուցիչն էր։ Նա ծառայել էր մի քանի պետական պաշտոններում» 
Նա Բ՛այրամ փաշայի մասին գրել էր երգիծ՛ական ոտանավոր [հիշվՀ* 

Սուլթան Մուրադ խանի թույլատվությամբ, շարան ամսի 8-ին, Նեֆիին խեղ-
դեցին իր պալատում։ Նեֆին երգիծական գրվածքներում հանդես է գալիս որպես 
հազվագյուտ տաղանդի տեր բանաստեղծ։ Երգիծաբանության մեշ նա գերազան-
ցել էր բոլոր բանաստեղծներինւ Հաւանի են նրա պոեմները [կասիգե]։ 

(Կ 1 8 3 ) 

1048 (1638) թվականի դեպքերից 

Հաշտություն կնքելու նպատակով խանի դեսպան Մակսոլդ խանը գալիս է 
Ատամ բուլ։ Այդ ժամանակ Սուլթան Մուրադ IV ֊ ը պատրաստվում է Բաղդադի ար-
շավանքին։ Դեսպանին ուղարկում են Մուսուլ, որպեսզի այնտեղ սպասի պատե-
րազմի հետևանքին։ Մուսուլում սուլթանը ընդունում է Մակսուդ խանին և նրան 
է հանձնում շահին ուղղված իր նամակը։ Այդ նամակով սուլթանը շահից պահան-
ջում է վերադարձնել օսմանյան պետությանը պատկանող վայրերը և ամեն տարի 
նվերներ ուղարկել։ Հակառակ դեպքում, սպառնում է գարնանը արշավել Իրանի 
վրա։ 
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Սո՛ւլթան Մուրադ I V ֊ ի այդ սպառնագիրը, իբրև այդ դարաշրջանի պետու-
թյունների հարաբերության բնորոշ փաստաթուղթ թարգմանաբար բերվում է այս-
տեղ ամբողջությամբ* գրքի հավելվածում .տրվում է նաև նրա թուրքերեն տեքստը։ 

Կ Ա Յ Ս Ե Ր Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ո Վ Ա Ր Տ Ա Կ Ի ( « Խ Ա Թ Թ Ը - Հ 3 Ո Ի Մ Ա Յ Ո Ի Ն » ) Պ Ա Տ Ճ Ե Ն Ը 

((Իմ փ ա դիշահ ա կան գրությունը ստանալիս, թող հայտնի լի-

նի, որ քո մարդկանցից Խալիֆա Մակս ուղին ուղարկելով հաշտու-

թյուն էիր ցանկացել։ Քո դեսպանին որոշ ժամանակ սպասեցնե-

լու պատճառն այն էր, որ մենք որոշ գործ՛եր ունեինք։ Այժմ այդ 

գործերը վերջացրել ենք։ Հիմա, եթե հաշտություն ես ցանկանում, 

նորից մեր բեյլերբեյիներին պիտի հանձնես իմ մեծ նախահա յլդե-

րի ժամանակից մեր փառավոր պԼտության մեջ մտնող երկրները, 

որոնք գրավվելու են իմ հաղթական զինվորների կողմից։ Հին 

պայմանի և սովորության համաձայն ամենամյա նվերներն ու 

փեշքեշները պետք է կանոնավոր կերպով ուղարկվեն։ Իսկ եթե 

դրանք չկատարես, ես այս սահմաններում ձմեռելուց հետո, գար-

նան սկզրին որոշել եմ իմ ծովածավալ զինվորներով արշավել քո 

երկրի և պետության վրա։ Թե տղամարդ ես, հրապարակ արի ։ 

Ղեկավարելու հավակնություն ունեցողներին անվայել է թաքնր-

վել վարագույրի ետևը։ Ձիուց վախեցողը, եթե ձի հեծնի և սուր 

կապի՝ սխալ գործած կլինի։ Կլինի այն, ինչ նախապես սահման-

ված է։ Միճ վախենա, դեմ արի։ Վեսսելամ»^։ 

1049 (1639) թվականի դեպքերից 

Այս թվականին թուրք-ի բանական պատերազմական գործողությունները վեր-
ջանում են հաշտության պայմանագրով։ Սուլթան Մուրադ IV-ի սպառնագիրը շա-
հին ուղարկելուց հետո, թուրքական բանակի հաղթական շարժումները և փադի-
շահի վճռական նախազգուշացումը ունենում են իրենց ազդեցությունը։ Շահը 
ստիպված է լինում հաշտություն խնդրել։ Մոլհարրեմ ամսի 8-ին, Սեֆեվի գըլ-
խավոր հրամանատար Ռուստեմ խանը հատուկ գրությամբ դիմում է մեծ սերդա-
րին հայտնելով, որ Դերթենգի բերդը դատարկել է և հաշտության համար ուղար-
կում է իր ներկայացուցիչ Սարուխանինէ 

Սարուխանը գալիս Է մուհարրեմ ամ՝սի 11-ին։ Երեք օրվա բանակցություն-
ներից հետո մուհարրեմ ամսի 14-ին (.մայիսի 17-ին), Կ ս ւ ո ւ ի - Շ ի ր ի ն ի մ ո տ Ը ե -
աԱթ** անունով օսմանյան գլխավոր շտաբում կնքվում Է հաշտության պայմանա-
գիր, որը ստորագրում են՝ օսմանյան կառավարության կողմից4 մեծ վեզիր և 
բարձր սերդար Ք եմ են քեշ Կարա փաշան, Իրանի կողմից4 արտակարգ դեսպան 
Ս արուխանը։ 

Ինչպես հայտնի Է, այդ պայմանագրով Օաղդադը, Բասրան և Շեհրի Զորը 
(«Իրաքի-Արաբը») անցնում են /Թուրքիային, իսկ Երևանը մնոսէ Է Իրանի ձեռ-
քումէ 

1 1 4 * ք 



Կասրի Շերինի [Զեհաքէի] հաշտության պայմանագրի հայերեն թարգմանու՛-
թյունը տրված Է սույն աշխատության ա ռաշին հատորի «Օ՚արիխի Նայիմատ գըլ-
խում ։ Նկատի ունենալով պայմանագրի պատմական կարևորությունը, «Ֆեզլե-
քեյօ֊ից, գրքի վերՀում, իբրև հավելված տրվում Է նրա թուրքերեն տեքստըա 

1052 (1642) թվականի դեպքերից 

Թ Ի Մ Ա Ր Ի Գ Ո Ւ Մ Ա Ր Ի Հ Ա Վ Ե Լ Ո Ւ Մ Ը 4 8 

Գանձարանի \իէաղինե\ ծախքերը ավելանալով, կազմեցին եկամտի գումարի 
կեսըէ Այդ մասին անհրաժեշտ Էր համապատասխան միշոցառոսէէ Ամբողշ Օսման-
յան կայսրության մեշ ֆերման տրվեց թիմ արա տերեր ի վրա ավելացնել հազարին 
հինգ հարյուր ակչե» 

(կ 358—359) 

* Տե՛ս թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի 

մյուս մոզովուրդների մասին*, հատ. Ա, Էշ 110—lilt 



ՍԵԼԱՆԻԿԻ ՄՈԻՍՏԱՖԱ ԷՖԵՆԴԻ 
XVI դարի 2-րդ կեսի և XVII դարի առաջին քառորդի թուրք պատմագիր 

Սելանիկի Մուստաֆա էֆենդիի գրչին է պատկանում թուրքական պատմագրու-

թյան մեջ հաչտնի «Թ՚արիխի Սելանիկի2 տարեգրությունը։ 

Սելանիկին գրի է առել իր ժամանակի դեպքերը և նույնիսկ մասնակցել 

դրանցից շասւերին։ Այդ մասին նա բազմիցս Հիշատակում է իր &Պատմոլթյան» 

էջերում» 

Սելանիկիի վկայությամբ նա վարել է մի շարք պատասխանատու պաշտոն-

ներ և ճանաչվել որպես պետական կարևոր անձնավորություն։ Այս Հանգամանքն 

ավելի արժեքավոր է դարձնում նրա կողմիո գրի առնված օսմանյան պետության 

այդ դարաշրջանի դեպքերը։ 

Սելանիկիի «Պատմությունը» արժանահավատ աղբյուր Է ծառայել նան. ժա-

մանակակից թուրք պատմագիրների Համարէ Այդ մասին վկայում են /*• Հ* Ու-

ղունչարշըլըն՝ իր «Օսմանյան պա՛տմությանդ մեջ և Ի* Հ. Գանիշմենդը իր քառա-

հատոր օՕսմանյան պատմության բացատրական խրոնոլոգիատ-ում* ։ 

Մինչև հիմա Հրա՛տարակվել Է այդ արժեքավոր աշխասսության միայն առա-

ջին մասը։ Այն տպագրվել Է մոտ Հարյուր տարի սրանից առաջ։ Այդ մասին Հրա-

տարակիչ Էութֆին դրքի վերջում ծանոթության ձևով գրում է. 

«Սրանից [այսինքն՝ Հիջրեթի 1000 թվականից] Հետո տեղի ունեցած դեպքերը 

Նայիմայի <(Պ ատմռլթյան»** մեջ գրի այւնված լինելու պատճառով՝ այդ դեպքերի 

տպագրությունը անհրաժեշտ չհամարվեցյ>։ 

Թւե\և հրատարակիչը չի նշում, բայց հավանական է, որ Հիջրեթի 1000 

Լ1591 — 1592) թվականից Հետո օսմանյան պատմությանը վերաբերող դեպքերը 

պա՛տ մ ա գիր-տարն գիր Նայիման վերցրել է Սել-անիկիից և այդ պատճառով էլ 

Հրատարակիչը անհրաժեշտ չի համարել տպագրել հիշյալ մասը։ 

Սելանիկիի պատմությունը հրատարակվել է Ստամբուլում 1281 (1864— 

1865) թվականին։ 

* I smai l Hakkl Uzun^arsih. Osmanl i Tarihi, 4 cilt, Ankara, 1949. 
Ismail Hami Danismend, Izabli Osmanl i Tarihi kronolojis i , 4 cilt, I s tan-
bul, 1950. 

** Տե՛ս aԹուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի 

մյուս ժողովուրդների մասին», Հատոր Ա, էջ 63—1151 
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« Թ Ա Ր Ի Խ Ի Ս ե Լ Ա Ն Ի Կ Ի » 

9 7 5 ( 1 5 6 7 — 1 5 6 8 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՐԿՐԻ ԳԵՐԻՇԽՈՂ Շ Ա Հ ԹԱՀՄԱՍՐԻ ԴԵՍՊԱՆԻ 
ԺԱՄ ԱՆ Ո ԻՄԸ 

Այս հա ավալում պատմագիր Ս ելանիկին խոսում է այն մասին, ար սուլթան 
Սելիմ II-ջ ձմեռելու համար4 իր արքունիքով, վեզիրներով ու բարձրաստիճան 
պաշտոնյաներով, փոխադրվում է կայսրության երկրորդ մայրաքաղաքը՝ կդիրնեւ 

Այդ ժամանակ լուր է ստացվում, որ գալիս է Շահ Թահմասբի դեսպանը՚ 
Նախ ի չհանի և Երևանի իշխող Շահ Կուլի խանը, որն իր հետ բերում է շահի մե-
ծաքանակ և թանկարժեք նվերները» Դեսպանին պատվով, հանդիսավորությամբ 
դիմավորելու և ընդունելու համար տրվում են անհրաժեշտ հրամաններէ 

Իրանի դեսպանը , թուրք պատմագիրների ասելով, գալիս Է մոտ հաղ ար հո -
գուք բաղկացած շքախմբով.ւ 

Այդ դարա շրշան ի արևելյան պետությունների արտակարգ շքեղության և 
փարթամության մասին գաղափար Է տալիս Իրանի դեսպան Շահ Աուլի խանի 
շքախմբի նկարագրությունըէ Հիշյալ շքախմբում եղել են այմասների մեշ փայլող 
120 բեյեր, ոսկեթել հագուստներով 120 թուրքմեն հեծյալներ, Իրանի 400 հարուստ 
վաճառականներ, բազմապիսի նվերներով բեռնված 1700 կենդանիներ, որոնցից 
միայն սուլթան Սելիմին հատկացված Է եղել 44 ուղտի բեռէ 

Սուլթանին ուղարկված նվերներից հիշատակության արժանի են ոսկեթել գե-
ղանկարներով երկու մետաքսյա վրանը, ոսկեզարդ և փառակազմ «Շահն ամեն», 
փ՛ոքր տանձի մեծությամբ մի բետեհշանի հակինթը, 40 դիհրեմ ծանրությամբ եր-
կու մարգարիտը, Իրանի և Խորասանի ընտիր գորգերը, թանկարժեք կերպասները 
և այլն։ Հատուկ նվերներ են հատկացվել նաև սադրազամի ու վեզիրների համարէ 

Պատմագրի ասելով, Շահ Թահմասբի կողմից այսպիսի մեծարժեք նվերնե-
րով ու շքեղությամբ դեսպանության ուղարկելու նպատակը եղել Է, սուլթան Սե-
լիմ ի գահակալությունը շնորհավոր եր ւց բացի, Թուրքի՛ս յի և Իրանի միշև մոտ 
կես դար տևող թշնամության վերացումը և 962 (1555) թվականին կնքված Ամա-
սիայի հաշտության պայմանագրին վերահաստատումըէ 

Իրանի դեսպանը մեծ շքեղությամբ և պատվով ընդունվում Է նախ4 Ստամ-

բոլլոսմ և ապա Էդիրնեյոսէւ 
Պ ատմագիր Ս ելանիկին մանրամասն նկարագրոս! Է Իրանի դեսպան Շահ 

Կուլի խանի ընդունելությունը սուլթանի, սադրազամի և վեզիրների կողմից է 

(Էշ 78-95) 

9 8 2 ( 1 5 7 4 ) թ վ ա կ ա ն ի դեպքերից 

ԱՐՔՈԻՆԻ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿՆՔԻՉ ՖԵՐԻԴՈԻՆ ՐԵՅԸ « Մ Յ Ո Ի Ն Շ Ե Ա Թ -
ՈԻՍ-ՍԱԼԱԹԻՆ»2 ԱՆՈՒՆՈՎ ԵՐԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ է ՆՈՐԻՆ 

ՎՍԵՄՈՒԹՅՈՒՆ Փ Ա Դ Ի Շ Ա Հ Ի Ն 

Ալ֊Օսմանի վեհափառների (Աստված ողորմի Նրանց Հոգինե-
րին) ժամ ան ակ տեղի ունեցած պատերազմներում և կռիվներում 
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ձեռք առնված միշոցներըէ կրոնի թշնամիներին ուղարկված կայ-
սերական նամ ակները, կրոնի և պետության թշնամիներից ստաց-
ված նամակներըէ որոնք վերաբերում են Օսման ի/ան Ղ^աղիի սուլ-
թանությունից սկսած մինչև այժմ, այսինքնճ երեք հարյուր տա-
րում տեղի ունեցած դեպքերին, և որոնք բոլորովին մոռացված են 
ու ցրված, նիշանջթ Ֆերիդուն բեյը, տարիներ շարունակ մեծ ջա-
նասիրությամբ Հավաքելով դասավորել Էր և այդպիսով 1880 նա-
մակ ու կոնաքի դաֆթար ձեռք բերելով մաքուր գրի Էր առել քյա-
ֆիր [անհավաա] մելիքներին, կըզըլբաշ շահերին, Արևելքի և Արա-
բական երկրների իշխողներին օսմանյան սուլթանների տված փա-
դիշահ ական պայմանագրերը, երկրի դրության վերաբերյալ յու-
րաքանչյուր փադիշահի սուլթանության շրջանի գործերը։ Բացա-
ռիկ կարևորություն ունեցող այս հոյակապ աշխատությունը Ֆերի-
դուն բեյը կազմել Էր 11 հատորով, այսինքն՝ յուրաքանչյուր սուլ-
թանի ժամանակաշրջանի համար մեկ հատոր՝ մինչև սուլթան 
Մուրադ խանի սուլթանությ՛ունն ու խալիֆայությունը։ Այդ ԲոԷո[*ըճ 

ավելի քան 2<50 մասից բաղկացած, մեկ հատորի մեջ ամփոփե-
լուց հետո ստացվեց գեղագրված, մեծածավալ և փառակազմ մի 
գիրք* Այդ գԷՐՔԸ սա դրա զա մ Մուհամմեդ փաշայի ձեռքով Նորին 
վսեմություն փադիշահին հանձնվեց 982 (1574) թվականի շեվվալ 
ամսի 9-ին։ Այս դէրքը Կ <(Ս՝ յո ւնշե ա թ~ ո լա ֊ Ս ա լա թ ին »։ Այս 

աշխատության անզուգական լինելու մասին բոլորովին տարակույս 
չկար, ուստի բոլորի կողմից հավանությամբ ընդունվեց։ Սակայն 
արքունիքի կողմից այնքան Էլ ընդունելություն չգտավ և վարձա-
տրության չարժանանալու համար առաջացրեց ժամանակի խելա-
միտների զարմանքը։ 

ՀԿ 137) 

984 ( 1576—1577) թվականի դեպքերից 

Ա Ջ ե Մ Ի Շ 1 Ա Թ ւ Ա Մ Ա Ս Ր ԽԱՆԻ Դ Ե Ս Պ Ա Ն ՝ Ե Ր Ե Վ Ա Ն Ի ԵՎ. 
Ն Ա Խ Ի Ջ և Ա Ն Ի ԽԱՆ Թ Ո Ք Մ Ա Ք Խ Ա Ն Ի Ժ Ա Մ Ա Ն Ո Ի Մ Ը 

Այս հատվածում Ս ելանիկին նորից անդրադառնում Է Շահի դեսպան, Երևա-

նի և Նախիջևանի խան՝ Թոքմաք խանի ժամանմանը և նրա Հանդիսավոր ընդու-

նե լութ չանը։ 

Թոքմաք խանը 975 թվականին սուլթան Սելիմ I I ՛ ի գահակալությունը շնոր-

հավորելու համար եկած՛ Շահ Կուլի խանի որդին Էր։ Նա եկավ մեծ՛ շքախմբով, 

իր հետ բերելով 500 ուղտի բեռ նվերներ։ Նոր դեսպանը այս անգամ եկել Էր 

շնորհավորելու և միաժամանակ նորոգելու Թուրքիայի և Իրանի միշն. եղած՛ հաշ-

տությոմւը։ Սա նույնպես մեծ1 պատիվներ՛ով Է ընդունվում Սուլթանի կողմից։ 

Դեսպ անչ1 Ստամբուլում մնում Է միայն 16 օր» Շահ Թահմասբի մահվան 
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լուրն առնելով, նա ստիպված կ լինում վերադառնալ։ Շահ Թահմասբը իշխել էր 

52 տարի։ Ը,ստ ավանդության, նա թունավորվել է իր գահաժառանգների միշև 

տեղի ունեցած պայքարի հետևանքով։ Շահ Թահմասւրի մահից հետո շարունակ-

վում են գահի շուրշը տեղի ունեցող խարդավանքներն ու կռիվները։ 

Ստամրուլի կառավարական շրշանները մեծ աչալրշոլթյամր հետևում են 

Իրանի ներքին անցուդարձին և հատուկ հրահանգներ են տայիս օսմանյան պե-

տության արևելյան սահմանի4 րեյլերրեյիներին, որպեսզի նրանք առանց ժամա-

նակ կորցնելու տեղեկություններ հաղորդեն Ասիթանեի կառավարությանը՝ «կրոնի 

և պետության թշնամուցօ [Իրանից] անհրաժեշտ զգուշավորություն պահպանելու 

համար։ (կ 140—145) 

986 (1578—1579) թվականի դեպքերից 

Է Ր Զ Ր Ո Գ Մ Ի Ա Վ Ա Գ Ա Ն Ի Ն Է Ր Զ Ր Ո Ւ Մ Ի ԲԵՐԴԻՑ ԴՈԻՐՍ ԳՏՆՎՈՂ ՏՆԵՐԻ 
Պ Ա Հ Պ Ա Ն Ո Ի Թ Յ Ա Ն Ե Վ ԻՐԵՆՑ Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր Ո Վ ԲԵՐԴ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ Հ Ա Մ Ա Ր 

Պ Ե Տ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ի Ց Ա Ր Տ Ո Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն է ԽՆԴՐՈՒՄ 

էրզրումի վիլայեթի ավագանիից (այանբ և ռայաներից 5— 
10 մարդ դալով., Հայտնում են* ((Մենք աստվածային շնորհով 
մեծ հարստության ենք արժանացել, ոչնչի կարիք չունենք և խնա-
յասեր ժողովուրդ ենք։ Սակայն խանգարվեց խաղաղություեր ա՛-
նիծ՛յալ կրզըլբաշների հետ և մենք գիտենք, որ շահի գահին տի-
րացած զզվելի բռնակալր անգութ է։ Մենք գտնում ենք, որ էրզրու-
մի բերդից դուրս կառուցված մեր տներր չպետք է պարսպից դուրս 
մնան։ Ղրանց և բերդի միշև եղած աշտարակների ու պարիսպների 
վրա պետք է թնդանոթներ դնենք և խրամներ փորենք»։ Վիլայեթի 
բոլոր ռայանե րր միացան և միաբերան ասացին. «Խոստանում 
ենք բոլոր ծախս երր և կարիքն երր մեզ վրա վերցնել և ապահովել 
մեր րնտանիքներին ու երեխաներին։ Մեր մթերքներն ու գույքը 
պահպանելու համար հոգով ու մարմնով կաշխատենք կառուցել 
մի ամբողջական և ամրակուռ պարիսպ։ Աշխարհի ապավեն փա-
դիշահի գանձարանից մի ակչեի և մի հատիկի ծախս անգամ լենք 
ուզում։ Մենք մեր դրամով, մեր բանվորներով (րրգաթ) և ռանչ-
պարներով կաշխատենք ու կվերջացնենք պարսպի կառուցումը։ 
Մենք մեր այս վիճակը հայտնում ենք պետության կենտրոնին»։ 
Նրանք այսպիսի բովանդակությամբ մի դիմում էլ ներկայացրին 
Նորին վսհմություն փադիշահին։ Արտոնություն շնորհվելուց հե-
տո, նրանք ձեռնամոկխ եղան 10 հազար արշին երկարությամբ 
պարիսպ կառուցելու համար անհրաժեշտ քար և կիր պատրաստե-
լու գործին։ Պարսպի աշտարակների կառուցման աշխատանքները 
սկսվեցին 986 թվականի մուհարրեմ ամսի սկզբին։ 

(էշ 145—146) 
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ա Դ Ը Ր Ի Դ Ա Շ Տ Ո Ի Մ Օ Ս Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ա Յ Ի Ն Բ Ա Ն Ա Կ Ի Պ Ա Տ Ե Ր Ա Զ Մ Ը 
Կ Ը & Ը Լ Ր Ա Շ Ն Ե Ր Ի ԴԵՄ Ե վ Ա Յ Դ Ա Ն Ի Ծ Յ Ա Լ Ն Ե Ր Ի Պ Ա Ր Տ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ը 

Հիշյալ տարվա նվիրական շարան ամսին, երբ մեծ սերդար 
Լալա Մուստաֆա փաշան՝ իր տրամադրության տակ եղած զին-
վորներով, Գյուրջիստանի երկրի Չըլդըրի6 դաշտի բերդերից մեկի 
պաշարման համ ար՝ Ռումելիի էմիրներից մ եկ-երկու սանջակի բե-
յերի և ղազիների Հետ, թնդանոթներով պատերազմելու պատրաս-
տությամբ էր զբաղված, վատաբարո կըզըլբաշները դալիս են վրա-
ցիներին օգնելու։ Երևանի և Նախիջևանի խան Իմամ Կուլի խանը 
և կըզըլբաշների շրջանում իր քաջությամբ հայտնի Կարս խանը ու 
այլ ռաֆըզիներ', իսլամ ական զինվորներից վրեժ լուծելու համար, 
միահամուռ ու միաբերան, նպատակ են դնում՝ առանց հրացան և 
թնդանոթ կրակելուք միայն սրերի հարվածներով ցույց տալ իրենց 
ուժը։ Նրանք դալիս են դեպի հիշյալ Զըլդըրի դաշտը*** էրզրումի, 
Ղիարբեքիրի, Մւարաշի բեյլերբեյիները և իր հերոսությամբ պատե-
րազմներում հռչակված Յոզդեմիր-օղլու Հասան փաշայի ղեկա-
վարությամբ, այդ անիծյալները \կըզԸ[Բաշնե րը] իսլամական սրի 
հարվածների տակ պարտություն են կրում, այդ պատերազմո ւմ 15 
հազարից ավելի մարդ սրախողխող են լինում։ Սրից ճողոպրած հա-
զարավոր անիծյալներ էլ դերի են ընկնում։ Նրանց ունեցվածքը, 
վրանները, նվագները և դրոշակները անարգվում են և գրավվում։ 
Հաջորդ օրը, կողոպուտից և թալանից ճողոպրածներն, իսլամա-
կան զինվորների միջ ռ ցոԱ, բերվում են բարձր դիվանի առաջ սեր-
դար Մուստաֆա փաշայի օթաղում։ Կարը-օղլի անունով հայտնի 
Մինուջեհրը և Գյուրջիստանի վիլայեթի անվանի կտրիճ ու երի-
տասարդ ազնավուրները տեսնելով, որ հաղթության քամին իսլա-
մական թուղի8 վրա է փչում} իրենց բոլոր ենթականերով եկան և 
իրենց վիլայեթների բերդերի բանալիները հանձնեցին Նորին 
վսեմություն սերդւսրին ու իսլամի փառքին արժանանալու ցան-
կություն հայտնեցին։ Երբ այդ մասին հաղորդվեց երջանիկ գահա-
կալին (սուլթանին), նա ֆերման տվեց, որ դրանց Ասիթանե ու-
ղարկեն։ Երբ մեծ սերդարն իր օթաղն եկավ, հրամայեց կտրել ե ր ֊ 
կու հազարից ավելի շղթայակապ կը զը լբաշնե րի գլուխը, իսկ վրա֊ 
ցի զինված ջերելու® ազնավուրներին՝ անտառից փայտ կտրել տա֊ 
լով, իրենց ձեռքով պատրաստված խարույկի վրա նրանց այրել 
տվեց: 

Այս դեպքը թշնամուն մեծ ահ՛ ու սարսափ պատճառեց,** Այդ֊ 
տեղից դուրս գալով գնացին դեպի Վրա ստ անի մայրաքաղաքը՝ 
նշանավոր և նախանձ գրգռող Թ՚իֆլիս ի բերդը։ Այդտեղի իշխող 
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Գավիթ խանը բերդը անտեր թողնելով, փախել էր։ Ըիֆլիսը 

գրավվեց իր բոլոր նահիյեների հետ միասին։ Երբ հաղթական 

բանակը ապահով կերպով դուրս եկավ Րիֆլիսի բերդից, Վրաս-

տանի երկրի հարուստ և անվանի ազնվականները հպատակություն 

ցույց տվեցին։ Ալեքսանդրն Լեվենդ անունով խանը՝10 իր բոլոր 

ենթականերով, համբուրում է բարձր սերդարի ոտքի տակի հողը 

և արժանանում նրա բարձր շնորհին։ Նա իսլամական զինվորնե-

րին սննդամթերք է հասցնում և այլ ծառայություններ մատու-

ցում ։ 

^՝ՒֆւՒսՒտ Հոսող կուր մեծ գետը, որ որոշ վայրերում հայտնի 

է Կընըք գետ11 անունով, այդ ժամանակ չափազանց վարարել էր 

և ոչ մի կերպ չէր կարելի այն անցնել։ 

երբ իսլամական զինվորները շվարած, սպասողական դրու-

թյան մեջ ՛էին, բարձր սիփ ահ սալա րին12 Կոյուն Գեչիդի կոչված 

վայրում, հաջողվեց գետից անցնել մյուս կողմը։ Իսլամական զին-

վորները հետևեցին նրան և շտապեցին գետն անցնելէ Սակայն ու-

նեցվածքը, հագուստներն ու կենդանիները ջուրը քշեց տարավ։ 

Միայն մեծ կորուստներով նրանք կարողացան անցնել գետը։ 

Հաջորդ օրը գումարվեց բարձր Ղիվան։ Վատաբարո կըզըի 

բաշն երի մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով, բերե-

ցին բռնված գերիներին և խոսեցրին։ Պարզվեց, որ Թավրիզի Էմիր 

խանը իր տրամադրության տակ եղած թուրքմեն օյմաղներից մի 

շարք անվանի սուլթաններ մեծ խմբերով հանդես են գալիս հաղ-

թական զինվորների դեմ... 

Այդ կատաղի կռվում, թշնամին մեծ կորուստներ տալով, փա-

խուստի Է դիմում.*, Շիրվանի հնագույն երկրռւմ ապրող և սյուն-

նի դավանանքին պատկանող հազարավոր մուսուլմաններ, որոնք 

կըզըւբաշներին սյաննիական հարկ13 անունը կբ"ղ միանվագ 

հարկ Էին վճարում, աքս հաղթությունը իսլամական բանակի մեծ 

բախտավորություն համարելով, կանոնավոր զինված խմբերով 

եկան իսլա՛մական բանակին դիմավորեցին և մեծ նվերներ բերե-

ցին բարձր սերդարին մատուցելու համար։ Նրանք անսահման 

շնորհակալությամբ աղոթեցին Նորին վսեմ ոլթյոձն փադիշահի 

համար և գնացին Շիրվանի երկրի մայրաքաղաք Շամախի, որ-

տեղ անիծյալներից ո\չ,մի մարդ կենդանի չթողնելով՝ բոլորին Էլ 

կո՛տորեցինք 

Շիրվանի պաշտպանությունը հանձնվում Է Դիարբեքիրի բեյ-

լերբեյի Օսման փաշային, որը տարբեր զորամասերից բավակա-

նաչափ ուժեր Է ստանում։ (կ 146—150} 
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Ր Ա Ր Զ Ր Վ Ե Զ Ի Ր ԵՎ ՍԵՐԴԱՐ Է Ո Ը Դ Ե Մ Ի Ր - Օ ՚ Ա Ի ՕՍՄԱՆ Փ Ա Շ Ա Յ Ի Մ Ղ Ա Ծ 
Բ Ա Զ Մ Ա Թ Ի Վ Պ Ա Տ Ե Ր Ա Զ Մ Ն Ե Ր Ը ԷՐԵՍ Խ Ա Ն Ի ԵՎ Կ Ը Զ Ը Մ Ա Շ Զ Ի Ն Վ Ո Ր Ն Ե Ր Ի Դ Ե Մ 

Երբ այդ լուրը տարած՛վեց կը ԳԸ! Բ ա շն ե ր ի մեջ, { / ի ր վան ի նախ-

կին խան էրես (Օրուս) խանըք շրջակա երկրների անվանի սուլթան-
ների անարդ խմբի հետ միանալով, արշավեց երկրի պաշտպանու-
թյան համար մնացած իսլամական զինվորների վրաէ Քանի որ 
պատերազմն ու կոտորածը անխուսափելի Էին, վերոհիշյալ սերդա-
րը, իր տրամադրության տակ մնացած իսլամական զինվորներին 
քաջալերելով, նրանց պատիվներ տվեց և պատերազմի համար ան-
՛հրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելուց Հետո, պատրաստվեց պատե-
րազմի դուրս դալ։ Ռամազան ամսի 17-ին, Շամախիի դաշտում, 
տեղի ունեցավ ճակատամարտը։ Շահ Օղլիի, Շիր վանի նախկին 
խան Օրուս խանիէ նրա որդի Ղեդե խանի, ոենջեի Րմամ Կուլի խա-
նի և այլ խաների, Լեվենտի եղբայր է1 սա խանիճ 30 հազարից ա-
Վելի ընտրյալ կը*ԼԸլբաշ զինվորների երեք օր տևած կատաղի 
մարտերի աղմուկն ու աղաղակը երկինքն ու երկիրը թնդացրին։ 
Այս մարտերը կռվող կողմերին ուժասպառ արին։ Սակայն պա-
տերազմում, մի կողմին սպասում Էր հուսահատությունն ու վիշ-
տը, • • Հիշյալ ամսի 27-ին, երկուշաբթի օրը, Ղբիմի խանի եղբայր 
Ադիլ Կիբայ խանը թաթարական զինվորներով օգնության հա--
սավ... Աստծո ողորմ ութ յամ բ և օգնությամբ թշնամին չարաչար 
պարտության մատնվեց և խորտակվեց... Պատերազմական գոր-
ծողությունների ժամանակ Օրուս խանի որդի Ղեդե խանը կենդանի 
գերի ընկավ, Էրթուղտի խանը սպանվեց։ Թուրք իշխող Ղեդե Սուլ-
թանը և Հյուսեին խանը կռվում ընկան թնդանոթի արկից։ Գելանի 
Սեյիդ էմիր խանի և Միրզա Ալի սուլթանի գլուխները կտրվեցին։ 
Միրզա օղլի Այն ի խանը նույնպես գլխատվեց։ Ղենջեի իշխող Ւ֊ 
մամ Կուլի խանի ձին գտնվեց, իսկ ինքը անհետ կորավ։ Լեվենտի 
՛եղբայր Իսա խանը և Շահ-օղլին փախուստի դիմեցին և գետից 
•անցնելիս խեղդվեցին,,, 

Րոլորի իրերն ու բեռները իսլամական զինվորներին մնա-
՛ցին,,,։ Թաթար զինվորները իսլամական բանակից բաժանվեցին և 
•գնացին Օրուս խանի գերդաստանը թալանելու և կողոպտելու։ Թեև 
փաշան ցանկացավ նրանց խրատներ տալով արգելել, սակայն 
նրանք խոսք չհասկացան։ Նրանց հաջողվեց հեշտությամբ հասնել 
իրենց նպատակին, կողոպտել ու թալանել բոլորին։ Րայց եր՛բ 
նրանք ուրախ-ուրախ իրենց թալանած բեռներն էին տանում, ա-
Նիծյալ կըզըլբաշները, իրենց թաքնված տեղերից դուրս գալով, 
հարձակվեցին նրանց վրա։ Այս անգամ գոռոզ ու հարբած թաթար 
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զինվորները չկարողացան դիմանալ և իրենց բեռներն ու հարըս-
լռությունը թողնելով, փախուստի դիմեցին... 

**.Ադիլ Կիրայը գերի Է ընկնում է Օսման փաշան իր սակավաթիվ զինվորնե-

րով յւտիպվաձ֊ Հ լինում քաշվել դեպի հյուսիս, Դերրենդի հայտնի թերգը» Այստեղ 

նա շարունակում Է կռիվները կըզըլբաշների դեմ։ 987 (1579) թվականին Ղրիմի 

Մուհամմեդ Կիրայ խանը 100 հազարանոց բանակով օգնության Է գնում օսման-

ցիներին և նրանց հետ շարժվում Շամախիի վրա։ Ձ֊մեռը մոտ լինելու պատճառով 

Ղրիմի խանը վերադառնում Է, իր որդան թո գնելով այնտեղ։ Այսպիսով Օսման 

փաշայի դրությունը նորից Է դժվարանումէ 

(կ 150—153) 

087 (1579) թվականի դեպքերից 

ԿԱՐՍ Ի ԼՐԻՎ. N . Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ 

Վերոհիշյալ տարում սկսվեցին Կարս ի բերդի վերանորոգման 
Ն. բարեկարգման աշխատանքները։ Պետության կենտրոնից հաղ-
թական բանակին ուղարկեցին բարձրագույն և խիստ հրամաններ։ 
Սուրհանդակներ ուղարկվեցին բոլոր բե յլերբե յիներին, պեամեթ֊ 
ների Էմիրներին և սիփահիներին, որոնք մասնակցելու էին ար-
շավանքին* հրամայվեց Նովրուզին1* պատրաստ ներկայանալ իր 
՛հաղթանակներով հռչակված սերդարի մոտ։ Կարճ ժամանակում 
օսմանյան զինվորները ժամանեցին որոշված վա1ՐԸ և, բարձր 
հրամանի համաձայն մեծ բանակ կազմեցին։ Այդ նվիրական ժա-
մին շտապ կերպով սկսեցին բերդի վերակառուցման աշխատանք-
ները**, Զգուշության համար թշնամու կողմ ում հետախույզներ 
նշանակվեցին։ Մեծ ջանքերի շնորհիվ կարճ ժամանակում ավարտ-
վեց բերդի աշտարակների ու պարիսպների կառուցումը15յ 

0՝ԻֆլԻ"Ի բերդում պահպանության համար թողնված զինվոր-
ների վրա էմիր և սերդար նշանակված Աոլաք Ֆերհադ փաշազադե 
Մուհամմեդ փաշան, երկար ժամանակ վրացի անհավատների դեմ 
կռվելով և պատերազմելով հանդերձ, կարողացավ դիմանալ անիծ-
յալ կըզըլբաշների պաշարմանը։ Ուտելիքի և խմելիքի պակասու-
թեան հետևանքով բոլորը հուսահատվել էին* կատուներ անգամ 
չէին մնացել։ Երբ այդ դրության մասին տեղեկություն ստաց վեց, 
Իսքենդեր փաշազադեն, Ահմեդ փաշայի միջոցներով, որպես օգ-
նություն սննդամթերք ուղարկեց... Ուղարկվեցին նաև Մարաշի և 
«Շամի բե յլերբե յիները, որոնք ճանապարհին և լեռնանցքներում 
վրացիների դեմ անդադար պատերազմ մղելով, Աստծու օգնու-
թյամբ, միաժամանակ Թիֆլիսի Բարդին օժանդակ օգնություն 
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ցույց տվինք բավականաչափ սննդամթերք և դրամ հասցրին։ Պա-
հակազորքը փոխարինվեց։ Վերադարձի ճանապարհին նրանք հա-
մ առ մարտի բռնվեցին կատաղած վրացիների հետ, որից հետո 
հաղթանակով ու փառքով հասան իսլամ ական բանակը և ընղուն-
վեցին մեծ հանդիսավորությամբ ու ուրախությամբ։ 

(\էշ 153—154) 

Օ Ս Մ Ա Ն Յ Ա Ն Բ Ա Ն Ա Կ Ի Ա Ր Շ Ա Վ Ա Ն Ք Ը է Ր Ե Վ Ա Ն Ի Վ Ր Ա , Ն Ր Ա 
ԹԱԼԱՆՈՒՄԸ ԵՎ Թ Ո 1 Մ Ա 1 Խ Ա Ն Ի Փ Ա Խ Ո Ի Ս Տ Ը 

Անատոլիայի բեյլերբեյի Զաֆեր փաշան սերդար նշանակվե-
լով, Երևանի վյրա արշավելու կոչ է անում. «Լավ զենք ունեցող-
ների և հարմար ձիեր պահողների օրն է։ Թշնամին վիլայեթի վրա 
է արշավումտ։ Երբ մունետիկները օրվա կացության մասին հայտ-
նեցին բոլոր քաշերին, էմիրներին և սիփահինե րին , որոնք պատ֊ 
րաստ էին կռվ_ի դաշտում հերոսաբար զոհվելու, բազմաթիվ իսլա-
մական զինվորներ՝ թեթևաշարժ ու հետիոտն, շտապ շարժվեցին և 
երկրորդ օրը, առավոտյան, հասան բարեշեն Երևանի երկիրը։ 

Իսկ դդվելի Թոքմաք խանը, նախօրոք տեղեկանալով այս 
պատրաստության մասին, կողոպտում ու թալանում է քաղաքն ու 
նրա 2Ր1ակայքը և փախուստի դիմում։ Այդպիսի ահավոր և անա-
սելի կողոպուտի, թալանի ու հրկիզման ենթարկված Երևանին 
բնակիչների ողբն ու կոծը, նրանց թափած արտասուքը նյութ դար-
ձան հանրածանոթ դեսթանի համար։ Այս դեպքը տեղի ունեցավ 

987 (1579) թվականի շարան ամսի 15-ին։ 

( կ 154— 155) 

9 8 8 ( 1 5 8 0 — 1 5 8 1 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

Կ Ը & Ը Լ Բ Ա Շ Դ Ե Ս Պ Ա Ն Ի Ժ Ա Մ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը 

Այս Հատվածում V ելան ի՞կին պատմ՛ում է Աչեմ ի շահ ՄուՀամմեգ Խոսդաբեն-

գեի Մակսուդ Սուլթան անունով դեսպանի գալու և Հաշտության ու խա-

ղաղության վերաբերյալ նամակ բերելու մասին^է 

(կ 160-161> 

9 9 2 ( 1 5 8 4 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ՎՍԵՄ ՕՍՄԱՆ Փ Ա Շ Ա Ն ԴԱԼԻՍ է ԹԵՄ Ո ԻՐ ԿԱՓ11ՒԻ8»®, Դ.ՐԻՄԻ Խ Ա Ն 
Մ Ո Ւ Հ Ա Մ Մ Ե Դ Կ Ի Ր Ա Յ Ի Ա Պ Ս Տ Ա Մ Բ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը « Ե Ֆ Ե Ո Ւ Մ ԵՎ ՆՈՐ Խ Ա Ն Ի 

Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը 

Ֆաթիհ բարձր վեզիր վսեմ Օսման փաշան, որը վեց յոթ տա• 

րի շա րոմէ ակ Բաբ ֊\Էղ - էբ\վաբո[ւմ, այսինքն Թեմռւբ Կափոլյում ե 
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Շիրվանի երկրռւմ զբաղված էր բերդերի և քաղաքների դրա վու• 
մով, բազմաթիվ իսլամական զինվորներով մեծ ջանքեր ու եռանդ 
գործ դրեց, մի շարք պատերազմներ մղեց կըզըլբաշների դեմ և 
այդ վիլայեթը ամբողջությամբ ազատեց նրանցից։ Սա՝ մեծամեծ 
դժվարություններով երկրի պաշտպանության իր ծառայությունն 
ավարտելով, Թեմ ուր Կափուի ու Շիրվանի պաշտպանությունը 
վսեմ Ջաֆեր փաշային էր հանձնել, իսկ ինքըճ փադիշահ ական 
ֆերմանով, ինչպես նաև Սվաղի բե յլերբե յի Հայդար փաշան և 
էմիրներն ու նրանց հետ եկող-գնացող բոլոր զինվորները, Կըփ-
չաքի դաշտի19 շրջակայքի մենզիլներից և օթևաններից անցնելիս, 
անիծյալ թշնամի զինվորների դեմ անընդհատ կռիվներ մղելով, 
հասան Քեֆե։ Այստեղ, ՛Հրի մ ի խան Մուհամմեդ Կիրայր սատանա-
յական նպատակներով և վատ վարքագծով շեղվեց իր մեծ նախա-
Հայրերի ճանապարհից և Նորին վսեմություն իսլամական փադի-
շահի դեմ ապստամբելով, Թեմ ուր Կափուից եկող օսմանյան զին-
վորներին, վեզիր Օսման փաշային և Հայդար փաշային պաշարեց 
Քեֆեյի բերդում, քանդեց բերդի ջրերի ճանապարհները, խրա-
ս ատ ներ փորեց և 37 օր թնդանոթներով պատերազմ մղեց***։ 

երբ Ս տամբուլում այդ մասին տեղեկություն է ստացվում, 
կայսերական նավաշինարանում անմիջապես մոբիլիզացնում են 
տարբեր մ ե ծութ յան նավեր և սիփահիներից, ենիչերիներից ու 
թնդանոթաձիգներից բաղկացած 10 հազար զինվոր։ Բացի այդ, 
Կոնիայում բնակվող Իսլամ Կիրայ խանր շտապ կարգով կանչվում 
է Ս տամ բուլ և ընդունվում մեծ շուքով, պատվով ու նվերներով։ 

Իսլամ Կիրայը նշանակվում է Ղրիմի խան և մեծ ուժերով Քե-
ֆե ուղարկվում։ Թաթարական զինվորները չկարողանալով դիմա-
դրություն ցույց տալ, փախուստի են դիմո ւմ, իսկ Մուհամմեդ Կի-
րայը սպանվում Հ-* 

Ղրիմից Ս տամ բուլ վերադարձող վեզիր Օսման փաշան ըն-
դունվում է մեծ շուքով ու հանդիսավորությամբ։ 

(կ 176—179) 

Կ Ը Զ Ը Լ Բ Ա Շ Ն Ե Ր Ի ԴԵՍՊԱՆ ԻԲՐԱՀԻՄ ԽԱՆԸ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ է 
ԽՆԴՐՈՒՄ ՍԵՐԴԱՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Հիշյալ տարվա շարան ամսի սկզբին կարմրագլուխների Խու-
դաբենդե Շահից խաղաղության և հաշտության նամակ բերող Կա-
մի և Քեշանի իշխող դեսպան Իբր ահ իմը, որը երկու և կես տարի 
առաջ պետության մայրաքաղաքը գալով, Կադըբղայի նավահան-
գըստում Մուհամմեդ փաշայի ապարանքում էր ապրել և որի հետ 
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եկած բոլոր կըզըլբաշները ժանտախտից մահացել էին, դիմել էր 
Նորին վսեմությոմե փադիշահին և նրա գթությանն ու ողորմու-
թյանն արժանանալու խնդիրք ներկայացրել։ Կայսերական բարձր 
հրամ անով նա ներկայացավ Բարձր Դերգյահին։ Նրա մարդկանց 
խալաթ շնորհվեց և արշավանքում գտնվող սերդար Ֆերհատ փա-
շայի մոտ գնալու հրաման տրվեց... Հետո Բարձր Դիվանում դես-
պանին ընդունեց մեծ վեզիր Օսման փաշան։ 

Այդ Ժամանակ պատմագիր Սելանիկին դեֆթերդարի պաշտոն էր վարել, որի 

մասին ինքր հիշատակում է իր «Թարիխի Սելանիկիտ-ում» 

(կ 180—181) 

Դ Ա Ղ Ի Դ [ԴԱՎՈՒԴ] Խ Ա Ն Ի Ն Շ Ն Ո Ր Հ Վ Ո Ւ Մ է ԲԵՅԼԵՐԲԵՅԻՈՒԹՅՈՒՆ 

Այդ Ժամանակ բարձր սերդար Ֆերհադ փաշայից տեղեկու-
թյուն ստացվեց այն մասին, որ Վրաստանի երկրի տիրակալ Սի-
մոնի եղբայրը, կըզըլբաշի խոներից՝ Դավիդ խանը լքել է իր մայ-
րաքաղաքը, աշխարհի սուլթանների նա խանձը շարժող հնագույն 
յուրդըճ Թիֆլիսի բերդը և չկարողանալով դիմանալ Մ ո ւստաֆա 
փաշայի խորտակիչ հարվածներին, հեռացել է այդ բերդից։ Այժմ 
նւս իր հինգ բեյերի և որդու հետ եկել է բարձր սերդար Ֆերհադ 
փաշայի մոտ և խնդրում է իրեն երջանիկ Ասիթանե ուղտրկեն, 
որպեսզի հանձնի Վրաստան երկրի բանալիները, որը պետք է 
գրավվի Աստծու օգնությամբ։ 

Արդարև, կըգըլբաշների շրջանում մեծ հարգանք վայելող հիշ-
յալ Ղավիդ խանը, երբ ներկայացավ բարձր դիվանին, մեծ պատ-
վո վ ընդունվեց։ Նրա որդուն ու մարդկանց պատվո խալաթ տվե-
ցին, իրեն էլ շնորհեցին Մա բաշի բե յլե րբեյիությունր, որից հետո 
922 թվականի զիլկադդե ամսի սկզբին, փադիշահ ական հրաման 
արձակվեց Վրաստանի վիլայեթից և իր եղբայր Սիմոնի հողերից 
գրավված վայրերը օջաքըլըքի^0 կարգով տալ նրան։ 

(կ 186—187) 

ԹԱԹԱՐՆԵՐԻ ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԾԱՐՔԻ է Ե Ն Թ Ա Ր Կ Վ Ո Ւ Մ ԵՎ ՕՍՄԱՆ 
Փ Ա Շ Ա Ն Ն Ո Ր Ի Ց Ա Ր Ե Վ Ե Լ Ք Ի Ս Ե Ր Դ Ա Ր է Ն Շ Ա Ն Ա Կ Վ Ո Ւ Մ 

Այստեղ պատմագիրը խոսում է մեծ սերդար Օսման փաշա յիք ստացված 

զեկուցման մասին, որտեղ հայտնվում էր, որ Ղրիմում ծագած խռովությ՛ունը 

ճնշվել է և Իսլամ Լիրայը շարունակում է իր իշխանությունը$ Այդ պատճառով 

վերացվում է Քեֆե գնալու անհրաժեշտությունը։ 
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սՆորին վսեմություն բովանդակ աշխարհի խալիֆան կայսեր 
րական հրովարտակով հայտնում է, որ ինքը ցանկանում Է կար-
մրագլուխների վրա դարձնել իր ուշադրությունը և այդ վատաբա-
րոների գոյությանը վեր շ տալ երկրի երեսից։ Իր հիմնական ցան-
կությունն Է խորտակել ու լրիվ ոչնչացնել նրանց [կըզըլբաշներին\։ 

Բարձրյալն Աստված թող քեղ և քո ձեռքի տակ եղած հաղթա-
կան զինվորներին օգն ական լինի))։ 

Այս խոսքերով խիստ պատվերներ տվեց և մեծ պատերազմի 
հրամաններ հղեց օսմանյան պետության բոլոր բե յլերբե յիներին, 
որպեսզի նրանք կազմ ու պատրաստ սպասեն։ 996 (1584) թվա-
կանի մուհարրեմ ամսի ս կղբին բարձր հրաման ուղարկվեց, որ-
պեսզի սերդար Ֆերհադ փաշան գա պետության կենտրոնը՝ Ասի֊ 
թանե։ Նույն թվականի ռեբուել-Էվվել ամսին, նախկին սերդար 
վսեմ Ֆերհրադ փաշային կայսերական հրովարտակ գրվեց, որ-
պեսզի նա տեսնվ_ի սադրազամ և բարձր սերդար Օսման փաշայի 
հետ։ Եվ քանի որ Արևելքի արշավանքի համար կայսերական բա-
նակի գործերը նրան են հանձնարարված, ապա անհրաժեշտ է դի-
մել նրան և գործել ֆերմանի համաձայն։ 

Տե սակցութ յունից հետո նա պետք է գա Ասիթանե։ 

(կ 187—188) 

* * * 

ՓերՀադ փաշան Թո կ՛աթ ում տեսնվում է սադրազամ Օսման փաշայի հետ և 

ապա վերադառնում է Ստամթուլ։ 

Կ աս թեմ ունի ում ձմեռելուց Հետո, մեծ- սերդար Օսման փաշան ելնում է 

Արևելքի արշավանք ի է (Էշ 188) 

ԹԱ՝ԼՐԻ&ՈԻՄ ՄԵԾ ՍԵՐԴԱՐ ՕՍՄԱՆ Փ Ա Շ Ա Յ Ի ԵՎ Կ Ը Ը Ը Լ Ր Ա Շ Ն Ե Ր Ի 
ՄԻՋԵՎ. Տ Ե Ղ Ի Ո Ի Ն Ե 8 Ա Ծ Դ Ե Պ Ք Ե Ր Ի ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Այստեղ Ս ելանիկին տալիս օսմանցիների և կըզըլթաշների միշև տեղի ու-

նեցած՛ կատաղի պատերազմների մանրամասնությունները։ 

993 (1585) թվականի շարան ամսի 14-ին մեծ վեզիր և Բարձր 

սերդար Օսման փաշան էրզրումից շարժվում է դեպի Թավրիզ։ 
ճանապարհին իր բանակով նրան է միանում Վանի և Երևանի բեյ-
լերբեյի Սինան փաշան։ 

Երբ Օսման փաշան Թավրիզին է մոտենում, կըզըլբաշները ի-
րենց ուժերը հավաքելով, լավ զինված, կանոնավոր գնդերով դուրս 
են գալիս օսմանցիների դեմ... և պարսպանման պողպատյա թըն-
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//.անոթներով օսմանյան զինվորների դեմ երկաթյա շղթա են կա-

պում**, Ւր սատանայական զինվորներով մեկ կոնաք հեռավորու-

թյան վրա են գտնվում մոլորյալ շահը, բանակի սերդար, շահի 

որդի Համզա Միրզան, նշանավոր խաներիցճ Պ*ենջեի և Ղ%արաբաղի 

իշխող Իմամ Կուլի խանը*** և այլ խաներ ու սուլթաններ։ Կրոնի 

և դավանանքի թշնամի մոտ 30 հազար դժոխային շներ միանա-

լով, ընդհարվում են իսլամական բանակի տարբեր զորամասերի 

հետ։ Մի ամբողշ օր տևող և շահերի լուսավորության տակ շարու-

նակվող մեծ պատերազմում երկուստեք մեծ կորուստներ են տա-

լիս։ Այս մարտերում զոհվում Է Մուհամմեդ փաշան, իսկ Մուրադ 

փաշան փախչելիս ընկնում Է մի հորի մեշ և բռնվում կըզըլբաշ-

ների կողմից։ Այդ դեպքերից հետո Թ՚ավրիզի բնակիչները վատ 

վերաբերմունք են ցույց տալիս իսլամ ական բան ա կին, փակում են 

փողոցների ճան ապա ր հները և կռվում նրանց դեմ։ Սակայն իսլա-

մական զինվորները պատնեշները քանդելով մտնում են քաղաք 

ու առևտուր անում։ Մեծ սերդւսրր փութաշանությամբ ձեռնարկում 

Է բերդի կառուցման աշխատանքներին և «Հեշթ֊բիհեշթի» պա լա՜ 

տը վերածում ամ րակուռ պարսպի։ Երբ նրանք զբաղված Էին 

պարսպի աշտարակների և պատնեշների կառուցումով, քաղաքի 

բնակիչներից մի շարք անիծյալներ փորձում են իսլամական զին-

վորներից վրէժխնդիր լինել*** Զինվո րնե րի մեշ լուր է տարած-

վում, թե իրենք ենթարկվելու են րնդհանուր ջարդի, որպեսզի հպա-

տակվեն,**։ Վսեմ սերդարը, լսելով այդ ասում է• «Բարձրյալն 

Աստված պահպանի}), և համաձայնություն չի տալիս ջարդին։ Սա-

կայն իսլամական բոլոր զինվորները տարված են լինում այդ ջար-

դին վերաբերող խոսակցություններով։ Օսման փաշան ծանր հի-

վանդ լինելով, «Վաիվայ» է ասում և անկարող է լինում ձին հեծ-

նել ու այդ չարիքի առաջն առնել։ Այդպիսով անհնար է լինում 

զսպել զինվորներին։ Քաղաքը \Բ՝ավրիզը\ կողոպտում և թալանում 

են,,* Որոշվում է Ջ ա ղալե Զատե Սինան փաշային, տարբեր դասե-

րից հավաքագրված 15 ՝հազար զինվորներով, թողնել քաղաքի 

պաշտպանության համար։ Սակայն Սինան փաշան չի համաձայն-

վում։ Այդ հանգամանքը մեծ սերդարին ավելի մեծ ցավ է պատ-

ճառում։ Սակայն անհրաժեշտ էր հեռանալ և քանի որ թշնամին էլ 

տեղյակ էր դրությանը, որոշվեց գործին հմուտ և հայտնի իսլա-

մական զինվորներից մեկին թողնել Թավրիզում։ Վսեմափայլ սեր-

դարի հիվանդությունը գնալով ավելի էր ծանրանում։ Երբ տեղե-

կություն ստացվեց, որ կրոնի թշնամին տեղեկացել է սերդարի 

ծանր վիճակի մասին և օգտվելով դժվարություններից, առիթ է 
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փնտրում իսլամական զինվորների վրա հարձակվելու, որոշեցին 

թողնել թիմարի և զեամեթի տերերից մեկին՝ Պ՚իարբեքիրի բե յլեր-

բե յի Խադիմ Ջաֆեր փաշային և նրա\նճ պաշտպանության համար 

ենիչերիների, շե բեշին եր ի21, թնդանոթաձիգների է թնդանոթի կա-

ռապանների խմբերից թերաքքիի կարգով22 տալ հազարից ավելի 

զինվորներ, սանշակի բեյլերբեյիներ ու ալայի բեյեր և պաշտպա-

նության համար մնացողներին ապահովել դրամով և սննդամթեր-

քով*..։ 

Կըզըլբաշները օսմանցիներին հանգիստ չեն տաշիս և ճանապարհին, ամե-

նուրեք, հարձակումներ են գործում։ Օսման փաշան ճանապարհին մահանում ( 

(993 թվականի զիլկադե ամսի 6-ին23)։ 

(Էշ 198—201) 

* * * 

994 (1585) թվականին կըղըյյւաշները շահի որդի Լամ զա Միրզայի գլխա-

վորությամբ Հարձակվում են Թավրիզի պաշտպանության համար մնացած՛ օսման-

յան զինվորների վրա։ Երկարատև և կատաղի մարտեր են տեղի ունենում։ Փա-

դիշահի կողմից Արևելյան արշավանքի սերդար նշանակվում Է Ֆերհադ փաշան, որը 

մեծ՛աքանակ ու բազմապիսի զինվորական ուժերով նույն թվականի մոլհարրեմ 

ամսին Սւտամբուլից մեկնում Է Արևելք։ 

Նույն թվականի զիլկադե ամսի կեսին արևելյան արշավանքի սերդարից 

ստացված- գրություններից պարզվում Է, որ Թավրիզ քաղաքի պաշտպանության 

համար մնացած՛ զինվորական ուժերը բերդից անդադար պատերազմ ել են կըզըլ-

բաշների դեմ և միաժամանակ վերանորոգել են բերդի ավերված- պարիսպները։ 

Նոր սերդարի Ւավբիզ գալուց տաս օր առաշ կողմերի միջև հաշտություն Է կընք-

վում և հաստատվում Է խաղաղություն։ 

(Էշ 202, 205, 212—213) 

995 (1586) թվականի դեպքերից 

Բ Ա Ր Զ Ր Ս Ե Ր Դ Ա Ր Ը Հ Ա Յ Տ Ն Ո Ւ Մ է Կ Ը Զ Ը Լ Բ Ա & Ն ե Ր Ի 
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ռեջեբ ամսի կեսին Բարձր սերդարից ստացված զեկուցումից 

պարզվում Է, որ մոլորյալ շահրճ Մուհամմեդ Խուգաբենդեն, դի-

մել Է նամակով և հայտնել. «Իմ սպանված որդու Հա մ զա Միրզա՛ 

յթձ անչափահաս որդունճ Հայդար Միրզային, ուղարկում եմ օս-

մանյան պետության մոտ պատանդ թողնելու համար։ Մինչև հի-

մա սրի ուժով մեզնից գրավված երկրների վրա հարձակում չպետք 

Է գործենք։ Խառնակ դրությանը վերշ տալու համար պետք Է հրա-

ժարվենք երկու կողմերի վեճերից։ Բ՛ող երկիրը խաղաղ և հան-

գիստ լինի։ Մեր անվանի դեսպանի գալու համար փադիշահական 
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թույլտվություն ենք խնդրում»։ Այս առթիվ փադիշահի ուղարկած 

գրության մեշ ասվում էր* «Կըզըլբաշների նպատակն է իսլամ ա֊ 

կան զինվորներին հեռու պահել պատերազմից և ազատվել իսլա-

մական սրից* Նրանց ստախոսությանը վերշ չկա։ Դուք նրանց դեմ 

արշավելուց և կռվելուց ետ մի մնաք»։ Այս իմաստով վսեմ սեր-

դարին ուղարկվեցին խիստ հրամաններ։ 

( կ 223—224) 

Վ Ս Ե Մ Ս Ե Ր Գ Ա Ր Ը 9 9 5 ( 1 5 8 6 ) Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի Ն Վ Ր Ա Ս Տ Ա Ն Ի 
Վ Ի Լ Ա Տ Ե Թ Ո Ի Մ Բ Ե Ր Դ Ե Ր է Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ 

Վրաստանի վիլայեթում հնարավորություն չեղավ չեզոքաց-

նել անիծյալ Սիմոնին։ Ի վերջո, Սիմոնի մայրաքաղաք Դորիում 

կառուցվեց մի ամրակուռ բերդ, Ախալցխան ևս վերածվեց բերդի;Ւ 

որի հետևանքով այդ անիծյալը [Սիմոն] ստիպված եղավ անօթևան 

թափառականի և խելագարի պես ամառն անցկացնել լեռներումի 

իսկ ձմռանը ողբ ու կոծ բարձրացնել։ Կառուցված բերդերում նշա-

նակվեցին բեյլերբեյիներ և հատկացվեցին զինվորներ, դրամ և 

սննդամթերք։ 

Այսպիսովք Վրաստանի համար Խումաշը*, Լորին, Դորին և 

Ախ ալցխան նոր պարսպի բնույթ ստացան։ &՝իֆլիսի բերդի հա-

մար ծախսվեց մեծ գումար և այն ամրացվեց։ Այս բոլորի մասին 

հաղորդում ստացվեց 995 թվականի ռեջեբ ամսի վերջին։ 

(էջ 225—226> 

Վ Ս Ե Մ Ս Ե Ր Գ Ա Ր Ը Հ Ա Յ Տ Ն Ո Ւ Մ է Ա £ Ե Մ Ի Շ Ա Հ Խ Ո Ի Դ Ա Բ Ե Ն Գ Ե 
Շ Ա Հ Ի Հ Ա Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Խ Ն Դ Ր Ա Ն Ք Ի Մ Ա Ս Ի Ն 

Շաբան ամսի սկզբին մի քանի զեկուցումներ ստացվեցին՛ 

վսեմ սերդարից, որը հայտնում էր, թե մոլորյալ շահը հաշտու-

թյան և խաղաղության համար անդադար դիմումներ և խնդրա֊ 

գրեր է ուղարկում։ Նա կրկնում է, «Ինչո՛՛ւ այն մեծ շահնշահը մեր՝ 

հարաբերությունները չպետք է բարվոքի, ո՞ր կրոնում և ո՛ր սուլ-

թանության սովորություններում է ցույց տրված, որ հաշտություն՛ 

խնդրողը մերժում ստանա։ Սա լավ նշան չէ։ Միթե չկա աստվա-

ծային քննություն։ Սրանից հետո անկեղծ ցանկությամբ Ասիթա-

նեի ֆերմաններին ծառա պետք է լինենք։ Եթե Սվաղի բեյլեբբեյի՛ 

վսեմ Մուհամմեդ փաշան Թավրիզ գա, մեր թոռանը՝ Հայդար Միր-

զային պետք է հանձնենք իբրև պատանդ։ Սրով գրավված բեր-

* Թումաշը աղավաղված է, հավանաբար պետք է լինի Թումանիս< 
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դերը թող ձեր տիրապետության տակ մնան։ Բացի այգ, ինչ ֆեր-
ման էլ որ տրվի, պետք է ասեմ. «լսում եմ և հպատակվում եմ** 

Երբ նամակների բովանդակությունը կրճատումներով ներկա-
յացրին Նորին վսեմության գահին, վ%սեմ փադիշահը հրամայեց, 
որ չնայած կըգըլբաշների ստերին և խարդախություններին վերջ 
չկա, երկար ժամանակ երկրի դա յաներբ դարձել են սուլթանա-
կան սիփահիների ձիերի ոտքերի կոխան։ Նրանց պատանդը գա-
լուց հետո ժամանակավոր կերպով արշավանքն ու շարժումը թող 
դադարեցվի։ Այս իմաստով Հիշյալ տարում թույլտվություն 
շնորհվեց։ 

(կ 226) 

ԴԵՍՊԱՆՆԵՐԸ ԳԱԼԻՍ Ե վ Հ Ա Յ Տ Ն Ո Ւ Մ ԵՆ ԷԺԴԵՐԽԱՆԻ (ԱՍ ՏՐԱԽ ԱՆ) 
ԵՐԿՐԻ ԳՐԱՎՄԱՆ Ա Ն Հ Ր Ա Ժ Ե Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ՄԱՍԻՆ 

Շեվվալ ամսի կեսին, Օղբեկի Աբդռւլլահ խանի դեսպանի հետ 
Քյուչուկ Նողայ անունով հայտնի թաթարական ցեղից մարդիկ են 
գալիս և հայտնում, որ սպանված Ղրիմի Մուհամմեդ Կիրայի որ-
դին փախել և ապաստանել է ռուսական թագավորի մոտ։ Նա հա-
վաքել է մեծ թվով զինվորներ և իբրև Աստրախանի վիլայեթի բեր-
դի բեյ, ներկայումս իր անթիվ զինվորներով ցանկանում է գրա-
վել Նողայը և հետո արշավել %րիմի վրա։ Նա նպատակ ունի մեծ 
վրեժ լուծել իսլամական ժողովրդից և դրա համար պատրաստու-
թյուններ է տեսնում։ Բոլոր դեպքերում, անհրաժեշտ է այդ կողմի 
իսլամ ական զինվորներին մի բարձր սերդար նշանակել և Ղըի^ի 
Իսլամ Կիր այ խանի հետ միասին, թաթարական զինվորներով, Աստ-
րախանի բերդերն ու շրջակայքր գրավել, որով և ճանապարհի խո-
չընդոտը մեջտեղից կվերացվի ու կրոնի թշնամուն ճանապարհ չի 
մնա։ Պետք է ճանապարհը փակել։ Աստված մի արասցե, եթե 
թշնամին մի առիթով ճանապարհ գտնի, վրեժխնդրությունը ան-
խուսափելի է։ 

Դրության մասին տեղեկություն տալով, 995 թվականին 
նրանք ներկայացրին իրենց խնդիրն ու միջնորդությունը իշխող-
ներին։ 

ՎԵԶԻՐՆԵՐԻ Հ Ա Վ Ա Ք Ո Ւ Յ Թ Ը Ա Ս Տ Ր Ա Խ Ա Ն Ի ՆՎԱՃՄԱՆ ՈՒ 
ԳՐԱՎՄԱՆ Կ Ա Պ Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Յ Ա Մ Բ » 

Երբ վերոհիշյալ հարցի համար եկած մարդկանց խնդիրը 
կարդացվեց Նորին վսեմություն փադիշահին՝ ֆերման տրվեց. «Բո-
լորդ միասին հավաքվեք, միջոցներ ձեռք առեք և պատրաստվե-

ա 



ջեք»։ Մեծ վեզիրը՝ վսեմ Սի յա վուշ փաշան, բարձր վեզիրներին և 
լՐեվլանա Սաղի էֆենդիին խնջույքի Հրավիրեց Սկյուդարի իր այ-
գում և այնտեղ բարձր ժողով գումարեց։ Խոսակցության ժամ ան ա կ 
պարզվեց, որ սուլթան Սելիմ 11-ի սուլթանության ժամանակ, 
Աս տրախ ան ի գրավման Համար Քեֆեյում Հրամ անատար նշանակ-
ված Սասը մ փաշան, թաթարական խանի Հետ միասին մեծ գու-
մարներ է ծախսել և մեծ դժվարությունների գնով անգամ չի կա-
րողացել Աստրախանը գրավել։ Սակայն ներկայումս Ղրիմի Րս-
լամ Կիրայ խանը իր ընտրյալ Միրզային նստեցրել է Ղրիմի գա՛ 
հին, պետության կողմից էլ ուղարկվել են նավատորմի նավեր և 
իսլամ ական զինվորներ, այնպես որ մի զորեղ սերդարի Հետ միա-
նալով, կարելի է գնալ։ Այս մասին որոշում ընդունվեց և 995 
թվական ի շեվվալ ամսի Տ-ին բարձր ֆերման արձակվեց Աս տրա-
էյանի արշավանքին պատրաստվելու Համար։ 

(կ 229—230) 

՝ԼՍԵՄ ՍԵՐԴԱՐԸ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ է Տ Ա Լ Ի Ս վ Ր Ա Ս Տ Ա Ն Ի 
ԴՐՈՒԹՅԱՆ Ե՝Լ Ա Յ Ն Տ Ե Ղ ԲԵՐԴԵՐ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն 

Զիլհիշշե ամսի սկզբին, օսմանյան բանակի սերդար ՖերՀադ 
փաշան նամակներով Հայտնում էր, որ իր սիլաՀդար Ղավուդ ա՛-
ղան իր տասը մարդկանցով եկել և տեղեկացրել է, որ անիծյսբլ 
Սիմոնի մայրաքաղաք ւ՝որիում կառուցվել է մեծ թվով զինվորներ 
պատսպարող ամուր բերդ, որը Վրա ստանում եղած բոլոր բեր-
դերից ամենաամրակուռն է։ էեվենդ ցեղի իշխող Ալեքսանդրե խա-
նը ամեն տարի պետության Ասիթանեին 10 Հազար ոսկու արժե-
քով ընտիր մետաքս տալու պայմանով մակթուի £26 կապել և խոս-
տացել էճ գոյություն ունեցող պ արիսպների կարիքներն ապաՀո-
վեի լրիվ Հացամթերքներ Հասցնել և Հպատակությունը շարունա-
կեր 

Հնուց ի վեր, մոլորյալ շահի ծառաներից մեկըճ իր Հերոսու-
թյամբ Հայտնի չերքեզ Դրազ-օղլի ՄուՀամմեդ խանը, իր մոտ ե՛-
ղա ծ քաշերի Հետ միասին եկել էր և Հպատակություն ցույց տա-
լով, Հայտնել. «եթե գրավված վայրերը բեյլերբե յիութ յան կարգով 
իրեն շնորՀվի, Հանձն է առնում բռնել անտուն-անօթևան թափա-
ռող Սիմոն խանին»։ 

Հիշյալ տարին այդ բեյլերբեյիությունը շնորհվեց նրան* 
(կ 232—233) 
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996 ( 1 5 7 8 — 1 5 7 9 ) թվականի դեպքերից 

ՎՍԵՄ ՍԵՐԴԱՐԸ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ է ՏԱԼԻՍ ՍԱՀՄԱՆԻ 
ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Այս հատվածում պատմագիրը խոսում է Կազվինում կըզըլբաշների հավաք՝ 
վելու և Աբրաս Միրզայի մտադրությունների մասին... Կըզըլբաշ Աչեկ անունով 
սուլթանը դիմում և խնդրում է Շահին, որ իրեն թույլատրվի օսմանցիներից գրա-
վել Սեյիդ Չուքուրին և Երևանի բերդը, պայմանով, .որ իրեն •շնորհվի խանու-
թյուն։ Թույլտվություն ստանալուց հետո նա անսպասելի կերպով մտնում է Երե՛ 
վան։ Սակայն օ՛սմանյան զինվորները ջախջախիչ հարված են հասցնում կըղըէ՜ 
բա շներին, մի մասին գլխատում, իսկ մյուսներին փախուստի են մատնում։ Փախ-
չողներից մի խումբ հարձակվում է Նախիջևանի վրա, սակայն այնտեղ էլ պար-
տություն է կրում։ 

Հիշյալ դեպքերը պատճառ են դառնում նորից արշավելու դեպի Արևելք։ Այդ 
առթիվ տրվում են հատուկ հրահանգներ< 

(էջ 238—230) 

996 (1578) թվականի դեպքերից 

Դեպքերի բերում ով, անհրաժեշտ եղավ մասնակցել արևել-

յան արշավանքին, գրի առնել և պետության կենտրոնին պատմել 

այդտեղ կատարված դեպքե րի ու փոփոխությունների մասին։ 

Հիշյալ տարինք ջեմազիել-էվվել ամսին, Արևելյան արշավան-

քի կապակցությամբ նվաստս նշանակվեցի սիլահդաբների վաշտի 

քարտուղար։ (կ 243) 

ԳԵՆՋԵԻ ԳՐԱՎՈՒՄԸ 

Նույն թվականին, Արևելյան արշավանքի մեկնելու համար, 
էրղրումի դաշտում մեծ թվով զինվորներ են հավաքվում։ Շարան 
ամսի 13-ին, բարձր սերդար Ֆերհրադ փաշան բանակով գնում է 
Հասան Կալե։ Այստեղ տեղի է ունենում շատ ուժեղ երկրաշարժ, 
որը բազմիցս կրկնվում է մի քանի օր շարունակ։ Այստեղից նրանք 
շարժվում են դեպի Կարս։ Կարսում փադիշահից ստացվում է նվի-
րական հրովարտակ, որով հրամայվում էր) Գենջեի և ՛Հաբաբա ղի 
վրա գնալու փոխարեն, շարժվել դեպի Կա զվին։ Այս հանգաման-
քը մեծ դժգոհություն է առաջացնում բանդակում։ Նկատի են առ-
նըվում Կազվին գնալու դժվարությունները։ Բարձր սերդարին հա-
ջողվում է Կա զվին ի արշավանքը հետաձգել հաջորդ տարվան և 
ռամազան ամսի 17-ին շարժվել դեպի Գենջե, որտեղ կըզըլբաշ-
ները մեծ ուժեր էին կենտրոնացրել։ 
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Վրաստանից անցնելիս, վերոհիշյալ Սիմոնը, օսմանյան բա-

նակին դժվարություններ պա աճառելու համար, ամեն ինչ այրել 

և ոչնչացրել էր։ Այդ պատճառով բանակը մեծ նեղություններ է 

քաշում։ Pшնшկnւմ առաջանում են մեծ դժգոհություններ և ան-

կարգություններ։ Ս երդարը ուլուֆե^ վճարելով, կարողանում է 

հանգստացնել զինվորներին։ 

Թշնամու երկրռւմ բանակը առաջանում էր մենզիլից մ են զի լ։ 

Թաուսի գետի մոտ գիշերով մունետիկները կանչում են և հայտ-

նում, որ անհրաժեշտ է զգույշ լինել, ծանր իրերը թողնել և շարժ-

վել վաշտերով, որովհետև թշնամին դարան է մտել... Հաջորդ իջե֊ 

վանում, լեռները քաշված կըզըլբաշները իրենց թաքստոցներից 

տեսնելով օսմանյան մեծաքանակ բանակը, փախչում են և կըզըլ-

բաշ ղեկավարներին տեղեկություն տալիս։ Նրանց սիփ ահ սալարը՝ 

Զի յադ օղլին, Գենջե քաղաքի և նրա գյուղերում ու գավառներում 

ապրող բոլոր ռայաներին՝ իրենց բոլոր մթերքներով, հա-

գուստներով և կենդանիներով քշում տանում է։ Շատերին բարձ-

րացնում է լեռները, իսկ մնա ցածին՝ իր զինվորների հետ 

միասին, քշում տանում է Արաղ գետի եզերքը։ Նրա նպատակն էր 

պահել և պաշտպանել ռայանե րին։ Դենջե քաղաքի այգիներում ո ա 

պարտեզներում կենդանի շունչ չէր թողել, բոլորին դուրս էր բե>-

րել...է 

Շեվվալ ամսի 9-ին բանակը հասնում Է Գենջե և ամեն կող-

ւէից շրջապատում քաղաքը։ Սակայն քաղաքում ոչ մի մարդ չեն 

գտնում։ Օսմանյան զինվորները բնակիչների թողած մթերքներն 

ու հագուստները հեշտությամբ դուրս բերեցին թաքցրած տեղերից 

և գտան մեծ քանակությամբ հացամթերք։ 

Արդարև, Աջեմի վիլայեթում Դենջեի տների նման գեղեցիկ և 

վայելուչ շինություններ ուրիշ ոչ մի երկրռւմ չէին տեսել։ Այգի-

ներն ու պարտեզները աննման էին։ Հոսող ջրերը, քաղաքի մոտ ե՛-

ղած երկու հոյակապ կամուրջները, գեղատեսիլ լեռները, պտղա-

տու ծառերն ու անթիվ, անհամար ծաղիկներն՝ իրենց փարթամ 

գեղեցկությամբ, չկան' ոչ մի երկրռւմ։ Օրհն յա՛ լ է Աստված։ Այդ-

քան բազմատեսակ ու անուշահամ պտուղներ ուրիշ երկրներին չեն 

շնորհված։ Վճիտ և անուշահամ ջրերն էլ աննման են։ Սակայն 

ամռան տաք օրերին անհրաժեշտ է յայլաներ բարձրանալ։ 

9 ո լոր դեպքերում իսլամ ական բանակը ժամանակին եկավ, 

երբ ամենուրեք հանդարտություն էր տիրում։ Զինվորները լիովին 

օգտվեցին այդ աստվածային բարիքներից։ Նորին վսեմություն սեր-

դարը, բեյլերբեյիների և այլ ավագանիների հետ միասին, զինվոր-
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՛հերին խստիվ արգելեց այգիներից պոկել Հասած պտուղները։ Զին-

վորներին թույլ չտրվեց նաև ապրել քաղաքի տներում կամ քանդել 

դրանք։ Որոշվեց կարգի բերել քաղաքը իր հրապարակով, պահ-

պանել շուկաները, քարվանսարաներն ու բաղնիքները։ Սակայն 

վսեմ ՛սերդարը Շահ Թահմասբի, վրացիների դեմ մղած հաղթա-

կան պատերազմում, Սիմոնի և Լեվենդ Ալեքսանդրի հայրերի ու 

պապերի գլուխներից կառուցած աշտարակը քանդել տվեց և նրա 

կղմինդրները գործածեց բերդի պարիսպների շինության համար։ 

Նա [սերդարը] պարսպապատեց վեց հազար արշինից ավելի 

տարածություն, կառուցեց աշտարակներ և պատնեշներ, խանդակ֊ 

նետ փորեց և մեծ տոնակատարությամբ, 40 օրվա ընթացքումդ 

կարողացավ վերջացնել բոլոր այդ ամրակուռ կառուցումները։ 996 

թՎականի զիլկադե ամէսի 18-ին, բոլոր զինվորական մասերի «շա-

հի» թնդանոթների համազարկերով սկսվեց հանդիսավոր տոնակա-

տարությունը։ Առանձին զինվորական մասերին տրված առաջա-

դրանքների համաձայն ութը բեյլերբեյիություններ շինեցին ու վեր-

ջացրին բերդի առանձին մասերը։ 

Սերդարը բեյլերբեյիներին խորհրդակցության Է հրավիրում։ 

Ընտրյալ զինվորական մասերից առանձնացնում են որոշ թվով 

ուժեր և նրանց խստիվ պատվերներ տալով, նախազգուշացնում 

են, որ թշնամին Արաղ գետի ափին կազմ ու պատրաստ կանգնած 

Է և եթե մենք այստեղից հեռանանք, թշնամին պատրաստ Է Գեն-

ջեն պաշարել, գրավել և թալաներ Որոշվում Է, որ իսլամական 

բանակը հարձակվի կըզըլբաշների վրա և նրանց ուժերը խորտակի։ 

Շի բվան ի վալի Ջաֆեր փաշայի հրամանատարության տակ 

եղած 30 հազարանոց բանակը ճանապարհ Է ընկնում և երրորդ 

օրը հասնում Արաղ գետի ափը։ Կըզըլբաշական բանակի հրամա-

նատար Ջիյադ օղլի Մուհամմեդ խանը, օսմանյան բանակի մա-

սին տեղեկովթյուն ստանալուն պես, բանակի ամբողջ հանդեր-

ձանքը թողնելով փախուստի Է դիմում։ Արաղ գետը անցնելիս 

բազմաթիվ զինվորներ գետում խեղդվում են։ Այսպես, իսլամա-

կան հաղթական բանակը վերադառնում Է Գենջե,,.։ 

Ջաֆեր փաշան, որը այդ պատերազմից առաջ հիվանդացել Էր, 

մեռնում Է և նրա փոխարեն Շիրվանի վալի Է նշանակվում Անա-

տոլիայի բեյլերբեյի Խադիմ Հասան փաշան։ 

Ձմեռը մոտ լինելու պատճառով բանակը ձմեռելու համար վե-

րադառնում Է Էրզրում։ 
(էջ 246—251) 
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* * * 

Ս ելանիկին է որը Արևելյան արշավանքի ժամանակ՝ սիփ ահին երի խմբի քար-
տուղարի պաշտոնով, գտնվում Էր բանակում, «Նվաստիս սի փահին եր ի քարտուղա-
րության պաշտոնից հեռացնելու մասինճ վեբնագիրը կրող հատվածում գրում Է• 

«...Պետության կենտրոնից ստացվեց բարձր հրաման է որով 

հայտնվում Էր, որ բոլոր սիփ ահին երր եկել են պետության Ասի֊ 

թան ենք Ղու Էլ պետք Է գաս և շարունակես քո ծառայությունը։ 

997 (1588—1589) թվականի ռամազան ամսին, Քեթխուդա բեյի 

հետ Ասիթանե եկա և բաժանեցի Ռեշենի ռոճիկները*։ Շեվվալ ամ-

սի 25-ին, իմ քարտուղարության պաշտոնը, առանց հանցանքի և 

առանց պատճառի, փադիշահ ակ ան հրամանով տրվում Է Ւբրահիմ 

Չելեբիին.., Այդպիսի անարդարացի վերաբերմունքի շարունակու-

մը խանգարեց պետության կարգն ու կանոնը և. պետական գան-

ձարանը գնալով դժվարին վիճակի մեշ ըն\կավ»։ 

( կ 2 5 8 ) 

9 9 8 ( 1 5 8 9 ) թվականի դեպքերից 

Այս թվականի դեպքերի շարքում պատմագիրը հիշում է իրանցիների առ ա -
շարկը՝ հաշտության բանակցությունների համար , շեհղադե Հայգար Միրղային իբ& 
րև պատանդ ուղարկելու մասին։ Շահի հատուկ դեսպանի և մեծ շքախմբի ուղեկ-
ցությամբ, բազմաթիվ նվերներով, Հայգար Միրգ ան գալիս է օսմանյան բանա-
կատեղը՝ Հասան Աալե, և հետո անցնում Ս֊տամբուլ։ Մանկահասակ շեհղադեն 
Ատ ամբոզում ընդունվում է մեծ պատվով ու շքեղությամբ« Նրան հատկացվում է 
հատուկ պալատ» 

Ա ելանիկին գրում է, որ փադիշահ ական ֆերմանով, պա տանդ ուղարկված 
շեհղադեին և Երանի դեսպանությանը դիմավորելու համար, ինքը նշանակվում է 
մեհմանգար (Հյուր ընդունող)» 

Առանձին մանրամասնություններով նկարագրվում է Ւրանի շեհղադե ի ե. դես-
պանության հանդիսավոր ընդունելությունը փադիշահի կողմից» 

Պալատական հանդիսավորությունն երի նկարագրությամբ տարված, պատմա-
գիր Սելանիկին անուշադրության է մատնում գլխավոր և հիմնական հարցը՝ 996 
(1589—1590) թվականին, Իրանի և Թուրքիայի միջև կնքված հաշտության պայ-
մանագիրը, որը հայտնի է Ս տամ բուլի պայմանագիր անունով^*» 

( կ 2 5 9 , 261, 2 6 3 ) 

Օ Ր Ե Ն Ք Ի Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ֆ Ե Ր Մ Ա Ն է Տ Ր Վ Ո Ի Մ Ա Ջ Ե Մ Ի - Օ Դ . Լ Ա Ն Ն Ե Ր Ի 
Դ Ե Ղ Շ Ի Ր Մ Ե Ի 2 0 Մ Ա Ս Ի Ն 

Օսմանյան հնագույն սովորության համաձայն, աշեմի-օղ-

լանների դեվշիրմեի համար բեռնակիր կենդանիներ քշող ե ն ի չ ե ֊ 

* Ռեշենի ռոճիկը1 տե ս այս գլխի ծանոթ. 27» 
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րիների հետ միասին, փադիշահական ֆերմանով ենիչերիների օչա-
ղից Անատոլիա և Ռումելի ուղարկվեցին նաև խղճի տեր և նշա-
նավոր չորբա ջին եր30։ Երկրի ռայաներից հավաքագրվեցին ծառա-
յության ընդունակ տղաներ, որոնք ընդունելով իսլամական հա-
վատը, կրոնի սրբազան պատերազմներում (ջիհադ և ղազա^) 
փրկության էին արժանացել։ 

Ժամանակի իշխողները տղաների դեվշիրմեի գործում անխիղճ 
են եղել և նվերի անվան տակ շատ մեծ կաշառքներ են վերցրել• 
ինչպես գայլն Է հարձակվում ոչխարի հոտի վրա, այնպես էլ 
նրանք ագահորեն հարձակվել են երկրի ռայաների վրա։ Հարուստ 
ռայաներից խլել են անթիվ անհամ ար հարստություն, իսկ աղքատ 
ռայաներից՝ նրանց զավակներին, քանդել են նրանց տունն ու տե-
ղը։ Այսպես ենիչերիների օջաղի մեջ մտել են օտար տարրեր՝ 
հրեա, գնչու, ռուսք չերքեզ։ էթրաք խաժամուժին և այլ ստոր տար-
րերին դա ֆթա րո ւմ արձանագրելով, նրանցից մեծ քան ակութ յամ բ 
հարստություն են խլել, որի պատճառով լուսավոր աշխարհը խա-
վարել է, վատագույն ապօրինությունները հետզհետե ավելացել են։ 

Նորին վաեմություն բարձր Դերգյահին ներկայացված դիմում-
ների հետևանքով ենիչերիների Մահմուդ աղան և Քեթխուդա բեյր 
պաշտոնազուրկ են արվել։ 

... Ռայաներից մեծ քանակությամբ ակչե առնելով, տղաների 
դեվշիրմեին գնացողների մեծ մասը պաշտոնազուրկ է արվել և. 
հ րամ ան է տրվել քննություն կատարելու համար։ 

Ատամ բ ուլում իրար ետևից մի քանի հրդեհներ ֆնՓ առաջա-
նում և բազմաթիվ շենքեր հրո ճարակ դառնում։ 

Պաշտոնազուրկ Մ ահուդ աղան Ս տամ բուլից արտաքսվում է 
այն կասկածի հիման վրա, որ նա է այդ հրդեհների պատճառը։ 

(էջ 263—264) 

999 (1590) թվականի դեպքերից 

գենջեի իշխող ԿԸԶԸԼԲԱՇ զիյադ ՕՂԼԻՆ գալիս է պետության 
ԱՍI 'ԹԱՆԵՆ, Ս Ա Կ Ա Ց Ն 2 Ի ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ՈՒ Բ Ա Ն Տ Ա Ր Կ Վ Ո Ւ Մ է 

Սրանից առաջ Գենջեի և Ղարաբա ղի իշխող ՋիյաԴ °ղԺ 
Մուհամմեդ խանր, որը Արաղ գետի ափին պատերազմի բռնվելով 
հաղթական սերդար Ֆերհադ փաշայի իսլամական զինվորների 
հետ, իր տրամադրության տակ եղած կԸՂԸԼԲա2 զինվորների հետ 
պարտության և կողոպուտի էր մատնվել, այդ անիծյալը, նորից 
մի խումբ ավազակներ ոէ պոռնկորդիներ հավաքելով, եկել Էր և 
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Գենշեի բերդը պաշարեր Սակայն մի քանի օր տևող մարտերից 

Հետո Հազիվ էր իր գլուխը ազատել և, Փախչելով, ապաստանել էր 

Վրաստանի երկրռւմ՝ Լեվենդ ցեղի իշխող Ալեք սան գրեի մոտ, ո ր ֊ 

.տեղ բավական ժամանակ թաքնվելուց Հետոէ եկել Էր Ասիթանե 

՛և բարեխոսական ոճով մի նամակ Էր ներկայացրել։ Երբ ոչ ոք նրա 

երեսին չնայեց և ինքը ընդունելության չարժանացավ, ստիպված՛ 

եղավ գնալ շաՀի որդի Հայգար Միրղայի մոտ։ Այդտեղ պնակա-

լիզությամբ իր Համար լավ պայմաններ ապաՀովեց։ Սակայն չկա֊ 

ձբոզանալով այդ ամենը գնաՀատել և ունենալով իշխանության տի-

րանալու ցանկություն, նա նորից սքետության Ասիթանե ներկա-

յացավ և փ ա դիշաՀ ա կան գաՀին խնդրագիր ներկայացրեց։ Երբ 

նրա ինքնությունը պարզվեց, 999 թվականի ռեշեբ ամսի վերշին 

բանտարկվեց Եղի կուլե յում^ ,** 

(Էշ 284—285) 

Ն Ո Ւ Յ Ն Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի Դ Ե Պ Ք Ե Ր Ի Ց 

ՀԷիլկադե ամսի 19-ին, Շ ահ Աբբասի դեսպան Կաբա Ահմեգ խանը գալի ւ 
Է Ասիթանե, իբ հետ բերելով փադիշահին ուղղված շահի նամակը» 

Դեսպանը հայտարարում Է, թե ինքը եկել Է շահի կողմից խնդրելու, որ 
Ս տամ բուլի հաշտության պայմանագրով Թուրքիային անցած Նիհավենդի բերդը 
վերադարձվի Իրանին և պատանդ շեհղադե Հեյդար Միրզային նոր լալա [խնամող 1 

՜՛նշանակվի» Նրա խնդրանքները մերժվում են,»,է 



Ս11ԼՍ.Ք ԶԱԴԵ 
Մուհամմեդ էֆենդի Սո լաք Զա՚դեն XVII գարի թուրք պատմագիրներից էէ 

Նրա գրչին Է պատկանում «Սոլաք 9,ադե Թարիխի» վերնագրով գիրքը, որն ընդ-
գրկում Է օսմանյան պետության պատմությունը՝ նրա հիմնադրումից մինչև 1053 
(1643—1644) թվականը։ 

Սոլաք քԼադեի պատմության հրատարակիչը գրքի առա շարան ում գրել Է. 
<քՄուհամմեդ Էֆենդին այն ժամանակի օսմանյան լեզվի արտահայտություններով 
ու ոճով գրած՛ <քԹարիխ»՛ում ընդդրկում Է 699 թվականին Կոնիայում կործան՛ 
ված Սելջուկյան պետությունից հետո 700 թվականին հիմնված օսմանյան պե-
տության մինչև 1053 թվականը տեղի ունեցած դեպքերը։ ւ՚իրքը ճշտելու և հրա-
տարակելու հնարավորություն մինչև հիմա չի եղել։ Սոլաք ՀԼագեի պատմության 
ձեռագրի օրինակները շատ հազվագյուտ Էին։ Միայն 1298 (1880—1881) թվակա-
նին հնարավոր եղավ աքն տպագրել Ստամբուլում՝ րաբը Ալիի մոտ գտնվող Մ ահ֊ 
մուգ բեյի տպարանում))։ 

Սոլաք £ադեի պատմությունը 773 Էշ Է։՜ Պ՚րքի սկզբում տրված Է բովան-
դակությունը։ Հետո գալիս Է օսմանյան սուլթաններին ձոնված ոտանավորը՝ Օս-
մանից սկսած մինչև սուլթան Րբրահիմը (1049—1058)։ 

Սոլաք Զագեի պատմությունը գրված Է տարեգրության ձևով։ Լեզուն պարզ 
Է և հասկանալի. կան շատ բանաստեղծական տողեր, մի գրելաձև, որն, ինչպես 
հայտնի Է, ընդունված Էր այդ դարաշրշանի պատմագիր-տարեգիրների մոտ։ 

Սոլաք քէսքգեի պատմությունից քաղված և թարգմանված նյութերը վերա-
բերում են գլխավորապես թուրք-իրանական պատերազմներին և Աբազա փաշայի 
ապստամբության դեպքերին։ թ՛ուրքական այլ աղբյուրներից այդ նույն դեպքերի 
մասին բավականաչափ նյութեր բերվել են սույն գրքում. այդ պատճառով Սոլաք 
Զագ/քի նյութերը կարող են կրկնություն համարվել։ Սակայն նկատի ունենալով 
այգ դեպքերի կարևորությունը մեր պատմության, հատկապես Երևանի պատմու-
թյան համար, այստեղ չենք խուսափել այդ կրկնությունից, մանավանդ, որ թուրք 
պատմագիրները միմյանց կրկնելով հանդերձ, տալիս են նաև որոշ մանրամաս-
նություններ, որոնք կարող են լուսաբանել մեր պատմության հետ կապված աոան-
ձին հարցեր։ 

Սոլաք Զադեն լրիվ ինքնուրույն ՛և հեղինակավոր պատմագիր չէ, ինչպես 
Նայիմ ան, Քյաթիբ Չելեբին և Ս ելան իկին» Ինչպես պարզվում է նրա էԹարիխի» 
բովանդակության ուշադիր վերլուծումից, նա բավականաչափ օգտվել է մյուս 
թուրք պատմագիրներից՝ առանց այդ մասին հիշատակելու։ Այդ պատճառով Սո-
լաք Զադեի պատմությունից այստեղ բերվում են սահմանափակ քանակությամբ 
նյութերւ 
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« Թ Ա Ր Ի Խ Ի Ս Ո Լ Ա Ք Զ Ա Դ Ե » 

9 2 5 ( 1 5 1 9 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

Ջ ե Լ Ա Լ Ի Ն Ե Ր Ի Ա Պ Ս Տ Ա Մ Ր Ո Ի Թ Ց Ո Ի Ն Ը 

Սրանից առաջ Հիշված էր, որ աշխարհի ապավեն Նորին վսե-

մության փադիշահր ամբողջությամբ քննելով Անատոլիայի վիլա-

յեթր, բոլոր կըգըէԲաշ ստոր տարրերին սրո ճարակ է դարձել։ Այդ 

օրերին, մոլորյալների գլու՛ի՛ կանգնած Ջ ելա լի անունով մի անհա-

վատ չարագործք խե լա գա ր ձևանալով, ապուշի արտաքինով ու հա-

գուստով, իր Հավաքած ավազակների հետ միասին Բողոքից փա֊ 

խել Էր Թ՚ոկաթ։ Այդ երկրի մարդիկ նրան Աստծու րնտրյալ հա֊ 

մարելովէ հարգանք են ցույց տվել։ Բազմաթիվ ավազակներ հա֊ 

վաքվել են նրա շուրջը և սկսել զբաղվել գաղտնի խոսակցություն-

ներով և սատանայական գործերով։ Հայտարարելով, թե «Մեհդին^ 

այս քարայրից պետք Է երևա, և ես նրան եմ սպասում», նա 

լալին] նման սուտ խոսքերով մարդկանց խաբելով, հետզհետե ա-

վելացնում Է իր շուրջը խմբվածների թիվը և պատրաստվում ա ֊ 

պըստամ բութ յան։ Ր վերջո հայտարարելով, թե «Ես ինքս եմ Մ եհ֊ 

դին}), նա կոչ Է անում և իր շուրջը հավաքում 20 հազարից ավելի 

հե տիոտն ու հեծյալ, որոնք սկսում են հարձակվել այդ շրջանի 

գյուղերի ու գյուղաքաղաքների բնակիչների վրա և բռնություններ 

գործադրում։ Երբ այս մասին հայտնում Է Բարձր սուլթանական 

գահին, Ֆերհադ փաշան՝ վեզիրի աստիճանով, սերդար Է նշանակ-

վում և զորեղ Էմիրների հետ միասին ուղարկվում վերոհիշյալ ա ֊ 

պըստամբի դեմ... Չարագործ Ջելալին տեղեկանում Է այդ մասին, 

բայց դիմադրության անկարող լինելով, կըզըլբաշների երկիրը 

փախչելու նպատակով շտապում Է դեպի Ավազ։ 

Զյուլկադե րի2 վիլա յԼ թ ի Ւ2ՒյոՂ Շահսուվար-օղլի Ալի բե յը, 

մոտ լինելով այդ սահմանին, տեսնում Է, որ եթե ինքը Ֆերհ ադ 

փաշայի գալուն սպասի, ապա թշնամին կարող Է փրկվել։ Ուստի 

նա իր թուրքմեն կտրիճներին անմիջապես հավաքելով, շտապ 

կերպով առաջ Է շարժվում և նրանց ետևից հասնելով Ակշեհիրի 

մոտ% նրանց պարտության Է մատնում, իսկ իրեն՝ £ ելա լիին, կեն՛-

դանի բռնելով, կտոր-կտոր անում։ Այդ մասին նա հայտնում Է 

պետության կենտրոնին և արժանանում վսեմ փադիշահի շնորհին։ 

Ֆերհադ փաշան այս գործի պատճառով թշնամանում Է Շահսու-

վար-օղլի Ալի բեյի հետ և ի վերջո այդ ազնվական մարդու ոչրն-

չացման պատճառ դառնում... (\Էջ 414— 415) 
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ԷԼԿԱՍ Մ Ի Ր Զ Ա Յ Ի Հ Ե Տ Պ Ա Տ Ա Հ Ա Ծ ԴԵՊՔԻ ՄԱՍԻՆ 

Այս հատվածում Սոլաք Հագեն մանրամասն խոսում է Իրանի Թահմասր Շա-

հի եղբոր* էլկաս Միրզայի մասին, որը Շի/Վանում իշխելու ժամանակ, գահի ժա-

ռանգման խնդրում թշնամանում է Շահի հետ, որոշ ժամանակ թափառաշրշիկ 

կյանք վարելուց հետո, գնում է Ղրիմ ու Քեֆեից* նավով մեկնում է Ստամբուլ։ 

Փադիշահի հրամանով էլկաս Միրզային մի շքեղ պալատ է հատկացվում։ 

Փադիշահը էդիրնեից Ստամբուլ վերադառնալիս, դիմավորում է մեծ շուքով և 

հանդիսավորությամբ։ Մի քանի օր հետո էլկաս Միրզան նույնպիսի շքեղությամբ 

և փառքով ընդունվում է փադիշահի կողմից և արժանանում շքեղ և թանկարժեք 

նվերների։ Միրզան իր եղբոր մասին գանգատ է հայտնում փադիշահին և խընդ-

րում արշավանք կազմակերպել դեպի Արևելյան երկրները... 

Սկսվում են պատերազմ ի պատրաստությունները։ 

(էշ 5 0 7 — 5 0 9 ) 

Ս Ո ԻԼ ԹԱՆ Ի ՄԵԿՆՈՒՄԸ ԻՐԱՆ 

Փադիշահը հարմար առիթ էր փնտրում կըզըէբաշ ժողովըր֊ 

դից վրեժ լուծելու համար։ էլկաս Միրզայի փադիշահի մոտ ապաս-

տանելը հազվադեպ առիթ համարելով, անմիջապես պատերազմի 

պատրաստվելու ֆերման տրվեց։ 955 (1549—1550) թվականի սե-

ֆեր ամսի 18-ինք նախօրոք, որոշ ուժերով ու՛ղարկվեց Էլկաս Միր-

զան, իսկ հետո ինքը փադիշահը մեծ ուժերով մեկնեց Արևելյան 

արշավանքի: Կոն իա յից, Կե սարիայից և Ավազից անցնելով նա հա-

սավ Էրզրում և այնտեղից մեկնեց Ադիլջեվազ։ Վանի բերդը, որ 

մինչ այդ մտնում էր օսմանյան երկրի մեջ, կըզըլբաշները նորից 

կարողացել էին գրավել։ Այդ շրջանի բեյլերբեյի Ուլամե փաշան ն 

Կարամանի բեյլերբեյի Փիրի փաշան ուղարկվեցին այդ բերդը ա-

զատելու համար։ 

Ջեմազիել-ախըրի 14-ին, փադիշահը գրավեց Խոյը և մի շա-

բաթ հետո հասավ Թավրիզ։ Քաղաքի պաշտպանության համար 

կարևոր պատրաստություններ տեսան։ էլկաս Միրզային Թավրիզի 

իշխող նշանակելու մտադրությունը փոխվեց, քանի որ իր ստացած 

շնորհների և բարության հանդեպ, նա հանդես եկավ իր ապե-

րախտությամբ և Շիրվանում կատարած բռնություններով.«• 

Պատմագիրը Վանի դեպքերի մասին գրում է. 

Փադիշահը Րավրիզից մեկնեց Վան։ Ռեջեբ ամսի 10-ին, բազ-
մահազարանոց բանակը կանգ առավ Վանի դաշտում։ Ռումի 
[Ավազ] և Կարամանի զինվորների հետ նախապես ուղարկված թըն-
դանոթների համար տեղեր պատրաստվեցին, խրամատներ փորվե-
ցին և բերդի նվաճման համար ձեռք առան բոլոր անհրաժեշտ մի-
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ջոցները։ Մոտ 10 օր թնդանոթներով, հրացաններով և նետերով 

պատերազմելուց հետո, բերդում պաշարված կըզըլբաշները բերդը 

հանձնեցինէ Այդ ամրակուռ բերդը կառուցող փորձված երկրաչափ֊ 

ների նման մարդիկ խիստ հազվագյուտ են, և սրա վաստակավոր 

ճարտարապետները միայն իրենց երևակայությամբ են նկարել նրա 

պատկերր։ Այս բերդը Աշեմի երկրի բանալին Է և այդ կողմերի 

ամրակուռ պարիսպը: Մոլորյալ շահր պարծենալով ասում Էր. 

«Քանի որ դեղին ժայռը4 իմ հրովարտակի տակ Է գտնվում, օս-

մանյան սուլթաններից ի՞նչ վախ ունեմ»։ Բերդը գրավվեց և նրա 

կարիքները բավարարելուց հետո, նրա բեյլերբեյիությունը հանձ֊ 

նրվեց Անատոլիայի դեֆթերդար Իսքենդեր փաշային։ 

Մոտալուտ ձմեռվա ցրտերի և սառնամանիքների պատճառով 

նրանք մեկնեցին Ղիարբեքիր և շաբան ամսի 25-ին կրոնի մար-

տիկները5 անցնելով Ադիլքեվազից և Ախ լաթից՝ կանգ առան Ամե-

տի դաշտում։ Այդ- ժամանակ, կարմրագլուխները շտապ կերպով 

շարժվելով դեպի Ադրբեշան, ավերեցին այս բարեշեն երկրի գյու-

ղերն ու քաղաքներն, իսկ ժողովրդին ցիրուցան արեցին։ Երբ այդ 

լուրը հասավ վսեմաշուք փադիշահին, երրորդ վեզիր Ահմեդ փա-

շան, որոշ քանակությամբ աշխարհակալ զինվորներով, ուղարկ-

վեց նրանց դեմ, որից հետո Նորին վսեմությունը նույնպես շարժ-

վեց այդ ուղղությամբ։ Վերոհ իշյալ Ահմեդ փ աշան, երբ հասավ 

Քեմախի մոտ, «սերդեն գեչտիների»^ սերդար Չ երք ես Օսման փա-

շան, շտապ հասնելով այդ գգվելիների ամբոխին, նրանց ցիր ու 

ցան արեց, հավաքեց նրանց ամբողշ ավարն ու հարստությունը, 

վերադարձավ Խարբերդ և միացավ իսլամական բանա կին**» 

Էլկաս Միրզան հայտնելով փադիշահին, որ Սպահանի և Քաշանի կողմերում՝ 

շահը մեծ քանակությամբ հարստություն Է պահում, թույլտվություն Է խնդրում 

այդ հարստությունը կողոպտելու համար։ Սոլաք ՀԼադեի ասելով, Էլկաս Միրզան 

փադիշահի մոտ կորցրած՛ լինելով իր հարգանքն ու վստահությունը, այնուհանդերձ 

թույլատվություն Է ստանում։ Սակայն քրդական մի քանի խմբերից բացի, նրան՝ 

զինվորական ուժեր չեն տրամադրվում < Էլկաս Միրզան «երկնային պւստոսհասի 

նման» հարձակվում Է Սպահանի վրա, կողոպտում և թալանում Է շահի անթիվ 

հարստությունները, և դրանցից մի մասը՝ որպես նվեր, ուղարկում Է փադիշա-

հին։ Դրա փոխարեն Էլկաս Միրզային ուղարկվում Է ակնազարդ մի սուր, թան-

կագին վրան և արքայական հագուստներ։ Այնուհետև, Էլկաս Միրզան կողոպտե-

լով և ավերելով հայրենի երկիրը, շարունակում Է իր «արշավանքը» Իրանում։ 

Զգուշանալով իր եղբայր Շահ Թահմասրից, նա քաշվում Է Գոլհիստան7, ապա գա-

լիս Շեհրի Զորի շրջանը, որտեղ և հիվանդանում Է։ Շահ Թահմասբի մարդիկ ա-

I,ակնկալ կերպով հարձակվում են Միրզայի մարդկանց վրա և ցրում են նրանց, 

իսկ իրեն գերի են վերցնում և տանելով շահի մոտ, ըստ ավանդության, նրա քա-

շով ոսկի են ստանումէ Շահը Էլկաս Միրզային ուղարկում Է Կահկահա բերդը, որ-

տեղ, ըսս1 ավանդության, նրան թունավորում են։ 
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... Իսլամ մյուջահիդները^ գրավել էին Վանի բերդը։ Իր հերո-
սությամբ փառք ու պատիվ վաստակած և շահի վստահությանն 
արժանացած Ղենբելլի Հաշի բեյ անունով մի ստոր արարած նշա-
նակվեց Խոյի խան և մի երկու հազար ստոր, ավազակ կըզըլբաշ֊ 
ներ ով ուղարկվեց Վանի վլ՚ա, այն հաշվով, որ զանազան խո-
րամանկություններով կարողանա դիմադրություն ցույց տալ Վա-
նի մյուջահիդներին։ Վերոհիշյալ Դենբելլի Հաշի բեյը, Վանի բեյ-
լերբեյի Իսքեն\դեր փաշայից Վանի բերդը ոււԺոՎ և բռնությամբ՛ 
վերագրավելու նպատակով, գնռւմ է Խոյ։ Իս քեն դեր փաշան, տե-
ղեկանալով այդ մասին, անսպասելի կերպով հարձակվո,ւմ է այդ 
չարագործների վրա։ Ք աջամա րտի\կ զինվորները բերդը ամեն կող-
մից պաշարում .են և ուժեղ կռիվ մղելով[՝ շուտով գրավում են այն։ 
Անվանի և հաղթական Իսքենդեր փաշան հիշյալ Ղենբելլի Հաշիի և 
նրա մարդկանց գլուխները կտրել է տալիս և նրանց ունեցվածքն 
ու հարստությունը հափշտակում է։ Կտրված գլուխները նիզակնե-
րի ծայրն անցկացնելով ուղարկում է Նորին վսեմություն փադի-
շահի բարձր Ւերգահը։ 

(կ 507> 

ՎՐԱՍ Տ Ա Ն Ի ՍՐՐԱԸԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ 

՛Փադիշահն այդ ձմեռն անցկացրեց Հա լեպում ։ Գարնանը, 95& 

(1549) թվականի ջեմազիել-էվվելի 10-րդ օրը, մեծ շուքով նա Հա֊ 

լեպից դուրս եկավ և մեկնեց դեպի Դիարբեքիր։ Նա ծրագրել էր 

այդտեղից արշավել Վրաստանի վրա։ Այս արշավանքի պատճառն 

այն էր, որ իրենց սեպ և անառիկ բերդերում, վրաց ապստամբ• 

ցեղերը, մշտապես ապստամբական շարժման մեջ էին. երբեմն 

նրանք ապաստանում էին մոլորյալ շահի, երբեմն էլ օսմանյան 

փադիշահի մոտ։ Մի անգամ, նույնիսկ, երբ աշխարհակալ փադի-

շահը գնացել էր Բաղդադի արշավանքին, վրացիները օգտվելով 

առիթից, մեծ բանակ էին կազմել, անսպասելի կերպով հարձակվել 

էին էրզրումի ՝ բեյլերբեյի Մուսա փաշայի վրա և սպանել նրան։ 

Անշուշտ, հարկավոր էր արշավել նրանց վրա և պատժել։ Երբ փա-

դիշահը երջանկությամբ և փառքով Դիարբեքիր հասավ, Կարա-

մանի, էրզրումի և Ավազի բե յլե ր բեյին երըՀ իրենց ձեռքի տակ ե-

եղած զեամեթի և սանջակների բեյերի*, որոշ քա ն ակութ յամ բ 

արքունական ենիչերիների և ազաբ աղաների10, երկրորդ վե-

զիր Ահմեդ փաշայի տրամադրության տակ դնելով, նրան Վրաս֊ 

տան ուղարկեցին։ Շարան ամսի 19-ին, անվանի սերդարը շարժ-
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վեց Վրաս տան ի թորթում բերդի վրա և, մի քանի օր պաշսրե-

չուց հետո, գրավեց այն։ Իսկ շրջակայքում գտնվող Նեջահ և Ս՛եր֊ 

խոյի բերդերի բնակիչները, սարսափահար եղած, բերեցին և 

հանձնեցին իրենց բերդերի բանալիները։ Վրաստանէ երկրի բա-

նալին համարվող Ակջա ձիս ար բերդը Աստծու ողորմ ութ յամ բ 

նույնպես նվաճվեց։ Վերջապես, թվով տասնհինգ բերդերից մի 

քանիսը գրավվեցին ուժով, մյուսներն էլ հպատակվեցին և հնա-

զանդություն ցույց տվեցին։ Այդ բերդերը մեկական սանջակի հաշ-

վով տրվեցին էմիրներին։ 

Ղրանից հետո նրանք վերադարձան մեծ ավարով և փառքով։ 

Մեկ ամսից մի քիչ ավելի կարճ ժամանակում ձեռք բերվեցին մեծ 

հաղթություններ և հվաճո\ւմներ, իսկ իսլամական սահմանները 

մատամբ կարգի բերվեցին և ապահովվեցին... Սուլթանն ու բանա-

կը ամսի 10-ին մեկնեցին Ատամբուր 

Ն Ա Խ Ի Ջ և Ա Ն Ի 1 Ա Շ Ա ՝ Լ Ա Ն 1 հ ՄԱՍԻՆ 

Ամեն անգամ, երբ վսեմաշուք և երջանիկ փադիշահը մեկնում 

էր Ար ևելք, խարդախ Շահ ԹահմասբՀ, իր սովորության համա֊ 

էտայն, փախչում Էր և թաքնվում, իսկ երբ փադիշահը վերադառ-

նում Էր Ռումի կողմերը, մոլորյալ շահը, բռունցք և ուժ ցույց տա֊ 

չով, հարձակվում Էր սահմսւնամերձ շրջանի բնակիչների ու ռայա-

ների վրա և մոտակա բերդերր Էմիրներից վրեժխնդիր լինում։ 

Վնաս պատճառելու հետամուտ լինելով նա մշտապես թափառում 

էր այդ կողմերում և առիթ ներկայանալու դեպքում՝ կողոպտում էր 

ու ավերում։ Մի օր, անակնկալ կերպով հարձակվեց Արճևշի բեր-

դի վրա և ամեն կողմից պաշարեց։ Բերդի վալին, քուրդ Իբրահիմ 

բեյը, որը Ռուստեմի նման քաջ փահլևան էր, բերդից թնդանոթ-

ներով, հրացաններով ու այլ զենքերով պատերազմեց կ ըզըլբաշ 

ամբոխի դեմ և նրանց ցիրուցան արեց։ Տեսնելով, որ բերդի գրա-

վումը հնարավոր չէ, շահը գնաց Ադիլջեվազի վրա։ Նրա վալին՝ 

Սինան Զադե Մուստաֆա բեյը, որը նույնպես անվանի զորավար 

ե- վերին աստիճանի քաջակորով տղամարդ էր, մինչև անգամ բեր-

դի դռները փակելու կարիքը չզգալով, պաշարված ռազմիկների մի 

խմբի հետ թշնամու դեմ դուրս եկավ։ Ռազմիկները ուժեղ և կա֊ 

տաղի կռվում այնպիսի խիզախություն ցույց տվին, որ անգամ ե ր ֊ 

կընքի հրեշտակները փառաբանեցին նրանց։ 

Անիծյալներն այս անգամ ևս պարտված և կորուստներով վե-

րադարձան ու գնացին Ախ լա թի բերդի վրա, որի պահապանների 
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մի մասը ցրված էըէ Ի երդում պաշարվածները բերդը պաշտպանելոլ 

Համար շանք չխնայեցփն, սակայն կըզրլբաշ մի քանի խռովարար 

1ւ ստոր արարածներ բերդ Էին ուղարկել սուտ և կեղծ նամակ-

ներ, որոնց մեշ դրել Էին, «Սեր փադիշահը իր զինվորներով Ռու-

մ ելի ի սահմանում Է գտնվում։ Մոտ ժամանակում դուք օգնու-

թյուն ստանալ չեք կարող, այնպես, որ ձեր հոժար կամքով բերդը 

մեզ հանձնեցեք. դրանով դուք կփրկվեք։ Իսկ եթե համառեք՝ ձեր 

վիճակը շատ ծանր կլինի։ Թողեք համառությունն ու թշնամությու-

նը}>։ Այսպիսի խորամանկությամբ նրանք բերդը գրավեցին, ամ֊ 

րողջ ժողովրդին սրի մ ա տնեցին, բերդի պարիսպները քանդեցին ե 

հողին հավասարեցրին։ Երբ այս դժբախտ լուրը հասավ Արճեշ, 

այնտեղ գտնվողների և Իբր ահ իմ բեյի կողմնակիցների միշև ա֊ 

ռաշա ցավ թշնամություն, որի հետևանքով Իբրահիմ բեյին ան-

սպասելի կերպով սպանեցին և բերդը թողնելով, ցրվեցին ու գնա֊ 

ցին։ Կըզըլբաշները այստեղ ևս քարը քարի վրա չթողեցին և բեր֊ 

դը հողին հավասարեցրին։ 

Ղրանից հետո Շահը իր որդուն՝ Իսմայիլ Միրզային, մի քա֊ 

նի հազար կրգըլբաշ զինվորներով, ուղարկեց Էրզրումի բերդի 

վրա... 

Սոլաք Զադեն մանրամասն նկարագրում է էրզրումի Հա էի Իսքենդեր փաշա լի 
և կըզըլ՚բաշների միշև տեղի ունեցած խիստ կատաղի և արյունահեղ պատերազմը։ 
Նրա ասելով, կըզըչրաշները իրենց գերազանց ուժերի և խորամանկության շնոր-
հիվ հաղթող են հանդիսանում։ Մի քանի հայտնի բեյեր սպանվում են, իսկ էրզրոլ~ 
մի աղաների մի մասը գերի է ընկնում։ Իսքենդեր փաշան, որը բերդից դուրս 
գալով, անձամբ մասնակցում է ամ են ակատ աղի մ արտերին, նորից ապաստանում 
է էրզրումի բերդում։ Պատմագիրը գրում է. «՛Իսքենդեր փաշայից բացի, ուրիշ 
որևէ սերդար նման կռիվ իր երագումն անդամ շէր կարող տեսնել»։ Փադիշահը 
հատուկ նվիրական գրությամբ Իսքենդեր փաշային շնորհավորում և նվերներ է 
ուղարկում < 

(կ 518—520) 

9 6 0 ( 1 5 5 2 ) թվականի դեպքերից 

Պատմագիրը մանրամասնորեն նկարագրում է Իրանի արշավանքի հետ կապ-
ված դեպքերը։ Հա լեպում ձմեռելուց հետո, 960 թվականի շեմ ազիեչ֊էվվելի 5-ին, 

փադիշահը մեծաքանակ բանակով առաջ է շարժվում և անցնելով Դիարբեքիրից 
ու էրզրումից, շարան ամսի 4-ին իշևաձում է Կարսի դաշտում։ Ամբողշ ճանա-
պարհին, երկրի բոլոր կողմերից, րեյլերբեյիները իրենց բանակներով միանում 
են փադիշահ ական բանակին։ Իրենց բանակներով գալիս են նաև Քուրդիստանդ 
հայտնի էմիրները։ 

Կարսի դաշտից Շահին՝ «նախազգուշացնելու և հորդորելու» նպատակով, 
հա աո ւկ փ ադիշահա կան գրությու ն է ուղարկվում։ 

Այդ երկարապատում նամակում օսմանյան սուլթանը Շահին համարում է 
1 4 5 
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աանհավատ», «մոլորյալ», «իսլամական ուղիղ և ճշմարիտ դավանանքից հեռա-
ցած» և այլն։ «Հիմա այս վեհանձն [ մերդլիք ] կռվում,— ասված է նամակում,— 
Նամարդությամբ, կնոշ նման ասպարեզից փախչելն ու թաքնվելը անվայել է 
քեզ,..»։ Ապա սպառնում է, որ դիմադրության դեպքում, իր [շահի] և իր մոլոր-
յալ ավազակներից կազմված բանակի վերջնական ոչնչացումը անխուսափելի է.ձ 

Այդտեղից, շարանի 15-ին, նրանք շարժվում են դեպի Երևան։ 

Երևան քաղաքը իսկապես Իրան երկրի մարմնի հոգին էր 
համարվում։ Այստեղ, շահի որդու և նշանավոր խաների ու սուլ-
թանների շքեղազարդ, ոսկեզոծ պալատները կրակի մատնվեցին> 
այգիներն ու պարտեզները Հողին հավասարվեցին, բուերի, ագ-
ռավների բույնի վերածվեցին։ Այդ ամսի 21-ին Նախիջևանի դաշ֊ 
տը բանակատեղիի վերածվեց։ Այստեղ «աքընջիների» խմբին11 

թույլատրվեց կործանել և թալան ել կարմրագլուխների տները։ 
Քսան օր շարունակվող ավերիչ կրակը հողին հավասարեցրեց վար-
դանման, գեղեցիկ, բալդե շեն տներն ու ապարանքները և քարը քա-
րի վրա չթողեց։ Հիշյալ աքընջիների ձեռքն անցած ավարը այնքան 
անչափ ու անսահման էր, որ չի կարելի նկարագրել։ Աշխարհա-
կալ, վսեմաշուք փադիշահի շուրջը Հավաքված բազմահազար զին-
վորների հարձակումից մոլորված շահը, աղվեսի նման այնպես էր 
ապաստանել սեպաձև լեռն երում, որ ^նրանից ոչ մի նշան կամ 
Հետք չէր երևում։ Երբ լուր ստացվեց, որ նա բոլորով_ին մտադիր 
չէ որևէ Հարձակում ձեռնարկել և կամ որևէ կողմից Հանդես գալՒ 

նրա վրա շարժվող իսլամ-ղազիներին առջև չէին կարող արգելք 
հանդիսանալ անգամ քարերն քււ լեռները... 

Այդքանով բավական ան ալով, փադիշահը նպատակահարմար է համարում 
վերադառնալ։ Ռամազան ամսի 7-ին իջևանում է Բ այազիտ բերդի մոտ և հետո 
Հասան Կալեում։ Այստեղ Վանի բեյլերբեյիին և Քուրդիստանի էմիրներին հրա-
ման է. տրվում վերադառնալ իրենց տեղերը։ Շահ լւ իր մարդկանցից Շահ Կուլի 
անունով մեկին, հաշտության և խաղաղության խնդրանքով ուղարկում է փադի-
շահ ակ ան բանակ։ Փադիշահը պատգամավորին ընդժւնում է մեծ պատվով ու շու-
քով։ Շահը իր նամակում, ի միջի այլոց, հայտնում է, որ «Չալդրանում իմ հայր 
Շահ Իսմայիլը սխալվել էր և ներկայումս՝ հրացանով ու թնդանոթով, պատերազ-
մի կրակի մեջ մտնելն անիմաստ է...»։ 

Փադիշահը պատասխանում է Շահի նամակին և սպառնում ձեռնարկել արե-
վելյան նոր արշավանքի։ Շահը սարսափահար է լինում և նորից հատուկ գրու-
թյամբ, մեծաքանակ ու թանկագին նվերներով պատգամավոր է ուղարկում և 
հայտնում է հաշտության իր հաստատ մտադրությունը։ Երբ փադիշահը ժամանել 
էր Ամա-սիա ձմեռելու համար, այնտեղ է գալիս շահի պատգամավորը և ընդուն-
վում մեծ. պատվով ո՛ւ շուքով։ Հաշտության պայմանների մասին համաձայնու-
թյան գալուց հետո հաշտության պայմանագիրը հաստատվում է փադիշահի կող-
էից և ուղարկվում շահին» Փադիշահը էյալեթների զորամասերն ուղարկում է 
իրենց տեղերը և ինքը վերադառնում է Ստամբուլ։ 

(էջ 625—532) 
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Կ անունի Սուլթան Սուլեյմանը վերադառնալով Նախիջևանի արշավանքից և 

երկարատև բանակցություններ վարելուց ու զինադադարից հետո, 962 (1554—• 

1555) թվականին, Իրանի և Օսմանյան պետության միջև վերջապես հաշտության 

պայմանագիր է կնքվում» Այդ պայմանագիրը երկու պետությունների միջև կընք-

ված հաշտության առաջին պայմանագիրն էր, որի համաձայն հովանավորություն 

պետք է ցույց տրվեր Իրանի հաջիներին։ Վերջինս պարտավորվում է չխախտել 

խաղաղությունը, իսկ օսմանյան պետությունը՝ հավատարիմ մնալ պայմանագրի նա 

Այս հաշտությամբ բավականին երկար ժամանակ դադարում են Իրանի և 

Թուրքիայի միջև շարունակվող պատերազմական գործողությունները» 

993 (1585) թվականի դեպքերից 

ք*Ա՝ԼՐԻ£Ի ԱՆԱՐԳԵԼ ԳՐԱՒՈՒՄԸ 

Օսման փաշան Աստծուն ա պա վին ա ծ, իր հաղթական զին-

վորներով հասավ Թավրիզի ընդարձակ դաշտավայրն ու դուրս ե~ 

կավ կրզրէբաշ զինվորների դեմ։ Պատերազմի ու սպանության 

կրակը բորբոքվեց և այնպիսի մարտեր տեղի ունեցան, որ նկարա-

գրել անհնար է։ Թեև Մ ո ւրադ փաշան գերի ընկավ, սակայն կըգըլ-

բաշները սրո ճարակ դարձան։ Մեծ թվով խաներ ու սուլթաններ 

սպանվեցին և Աջեմի զինվորները պարտության մատնվեցին։ Թավ-

րիզ քաղաքը իսլամական բանակի ձեռքն անցավ, գրավվեց և իս-

լամական երկրին միացվեց։ Ներքինիների խմբից մեկը, Ջաֆեր 

փաշան, բավական թվով իսլամական զինվորներով նշանակվեց 

Թավրիզի պահապան։ Աա պետք եղածին պես ամրացրեց բերդը* 

նրա պաշտպանության համար նշանակված զինվորների հետ մտավ 

բերդը և այնտեղ հանգստացավ։ Աակայն պատերազմից Հետո Օս-

ման փաշայի առողջությունը խանգարվեց, նա ծանր կերպով հի-

վանդացավ և մի քանի օր Հետո ւմահացավ,,.։ 

Թավրիզի անարգել գրավման առթիվ Ատամբուլում երեք օր 

ու գիշեր հրավառություն կատարվեց, բայց քանի որ կըզրլբաշների 

նկատմամբ վստահություն չկար, բեյլեր բեյին երին անհրաժեշտ 

հրահանգներ տվեցին և սահմաններն ամրացրին։ Գարնանր նորից 

պատրաստություններ սկսեցին Աջեմի դեմ արշավելու համար։ 

ՖերՀադ փաշան նորից օսմանյան Հաղթական բանակի սերդար է 

նշանակվում և մեծաքանակ զինվորական ուժերով շարժվում դեպի 

արևելյան սաՀմանը.,. 

%•• Իսլամական բանակը, կրզրլբուշների Հեռու և մոտ վայրերի 

'վրա Հարձակվելով, գրավեց մի շարք երկրներ. կրգը1Բաշների մի 
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մասը սրո ճարակ դարձավ, մի մասն էլ գերի ընկավ։ Վրաստանցի 
Սիմոն և Ալեքսանդրե խաներին նախազգուշական գրություններ 
ուղարկվեցին։ Թեմ ուր Կափու [Դերբենդ], Շիրվանի վիլայեթ, 
Կարս, Թիֆլիս, Երևանի բերդ և օսմանյան տիրապետության տակ 
ընկած քաղաքներ ուղարկվեցին զորավոր միրիմիրաններ, պահ-
պանության զինվորներ և բոլոր կողմերն ամրացնելու համար մեծ 
ջանքեր գործադրեցին։ 

( կ 609—613) 

1000 (1591 — 1592) թվականի դեպքերից 

ԳԵՆՋԵԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ Ե՝Լ Հ Ա Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ԿՆՔՈՒՄԸ 

Նախորդ տարին, երբ հավաքվեցին հաղթական զինվորները, 

անվանի սերդարն իր փառապանծ բանակով գնաց Գենջեն ու Բեր-

դան նվաճելու և այդ շրջաններում եղած կըզըլբաշներին սաստե-

լու։ րենջեն նրա հպատակների ու ռայաների հետ միասին իր տի-

րապետության տակ առնելուց հետո, Ան ատոլիայի էյալեթի իշխող 

Խադիմ Հասան փաշանt որը հետագայում սադրազամ նշանակվեց 

և ապա սպանվեց, վեզիրության աստիճանով ստացավ Ղենջեի է ֊ 

յալեթը և այդ երկրռւմ մետաքսի բերքի հարստությունը գրավելու 

համար նշանակվեց դեֆթերդա ը։ Երեքական տարի ծառայելու 

պայմանով բավականաչափ կուլեր [զինվորների գրանցեց և այն-

տեղ թողեց։ Այդ մետաքսի եկամտից• այնտեղի կուլերի ռոճիկ-

ներն ու ծախքերը վճարելուց հետո, ամեն տարի հավասարապես 

150 բեռ1^ ակչեի արժեքով մետաքս էր ուղարկվում արքունական 

գանձարանը։ 

Գենջեի գրավումից հետո, դեպի Ռեշտ նահանջած Աջեմի շա-

հը՝ իր եղբոր որդի Հայդար Միրզային պատանդ տալով, մտադըր-

վեց հաշտություն կնքել։ Աշխարհի ապաստան փադիշահն էլ այդ-

քան երկար տարիներ տևած արշավանքներից հոգնած լինելով և 

իսլամական զինվորներին երկարատև շարժման մեջ պահելը այլևս 

անտեղի համարելով, գթաց նրանց ծանր վիճակիք», մյուս կողմից 

էլ ռայաների անվտանգությունն ու հանգիստը ապահովելու նպա-

տակով, սերդար Ֆերհադ փաշային ֆերման տրվեց, որ [շահիr] 

հաշտության առաջարկությունը ընդունի և իբրև պատանդ տրված 

Հայդար Միրզային վերցնի ու վերադառնա։ Աերդարը հաշտություն 

կնքելով և Հայդար Միրզային վերցնելով, հիջրեթի 1000 թվակա-

նին եկավ պետության մայրաքաղաքը։ Տեղի ունեցավ մեծ հանդի֊ 
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սավորություն, և [շահի\ նամակներին համաձայնության պատաս-
խաններ ուղարկվեցին••• 

Վերոհիշյալ Միրզայի բոլոր կարիքները բավարարվեցին. դե-
պի Վեֆայի հրապարակը** նայող ՓերթԼւ փաշայի պալատում նրան 
բնակարան հատկացվեց և ծառայողներ նշանակվեցին... Հայդար 
Միրզան որոշ ժամանակ հետո մահանում Է ժանտախտից։ Նրան 
թաղում են մի հարմար վայրում և գերեզմանի վրա գիշերով կա-
մար են կառուցում։ Քիչ ժամանակ հետո, ռաֆըզի ավազակները 
գերեզմանը բաց են անում և Միրզայի մ արմ ի նը փախցնում են ի-
րենց երկիրը... 

(կ 624—625) 

1031 (1621 — 1622) թվականի դեպքերից 

ԱԲԱԶԱ ՓԱՇԱՅԻ ԴԵՊՔԵՐԻ Մ Ա Ս Ի Ն " 

Երբ Կոշա Մուրադ փաշան պարտության մատնեց Ջ ան փ ո լա֊ 
դին, Արազա փաշան խազինեդար^ Էր։ Այդ կռվում Աբազան գերի 
ընկավ, սակայն ենիչերիների Աղայի խնդրանքով Մուրադ փաշան 
նրան ազատ արձակեց և իր մոտ վերցնելով, հոգ տարավ նրա կըր" 
թութ յան մասին։ Հետագայում, երբ Խալիլ փաշան ծովակալ նշա-
նակվեց, Աբազայի ծառայությունը գնահատելով, նրան որդեգրեց 
և ծովի բեյություն տվեց։ Իսկ երբ Խալիլ փաշան ծովակալությու-
նից Արևելյան արշավանքի սերդար նշանակվեց, Արագային իր 
հետ տարավ և բեյլերբեյի նշանակեց։ Ի վերշո, Աբազան նշանակ-
վեց Էրզրումի բեյլերբեյի։ Աբազան ամուսնացավ մեծ վեզիր 
Գյուրշի Մուհամմեդ փաշայի եղբոր աղջկա հետ... Այդ ժամանակ 
Էրզրումում եղած ենիչերիների մեծ մասը եկավ Ատամբրւլ և սագ֊ 
րազամ Մուհամմեդ փաշային հայտնեցին, որ [Աբազա փաշան] 
«Մեզ բոլորիս բերդից դուրս հանեց և բացի այդ, մտադիր է Կար-
սի և Ախալցխայի բերդերում գտնվիղ ենիչերիներին ևս դուրս հա~ 
նել))։ Ծովակալ Խալիլ փաշային Էէ հայտնեցին, որ «Քո որդին ա֊ 
պըստամ բութ յան է պատրաստվումյ>* Խալիլ փաշան Աբազային 
գրություն ուղարկեց և հայտնեց. «Բերդից դուրս արի և եթե ինձ 
հարգում ես, իմ խոսքին մի հակառակի»։ 

Սեֆեր ամսի 19-ին, ուրբաթ օրը, ենիչերիների Աղա Մուս-
տաֆա փաշան, գնալով մեծ վեզիր Մուհամմեդ փաշայի մոտ, 
հայտնեց, որ ենիչերիների խումբը ըմբոստացել է և ասում են, որ 
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«Արազա փաշան ապստամբել է, մեր պահապան ընկերներից մի 

մասին բերդից դուրս արել և մեր կարող ընկերներին էլ բանտար-

կել։ Աբազա փաշան Ս տամ բո ւլում մեծ վեզիր Պ՜ Լուրջի Մուհամմեդ 

փաշայի և ծովակալ Խալիլ փաշայի վրա հենվելով, չի ցանկանում 

փադիշահի բերդից դուրս գալ և համառում է։ ^՚ յո լրջի Մուհամմեդ 

փաշան և ծովակալ Խալիլ փաշան հովանավորում են նրան, քանի 

որ Աբազա փաշան ներկայումս մեծ վեզիր ւ՚յուրջի Մուհամմեդ 

փաշայի եղբոր, էրզրումի Հյուսեին փաշայի աղջիկն է առել, այդ 

պատճառով էլ վերջինս պաշտպանում է Աբազա փաշային։ Սպա-

ները միջամտեցին, կռիվը արգելեցին»։ Երբ ենիչերիների Աղան 

փաշայի դռնից դուրս գալով ձի էր հեծնում9 ճանապարհին հանդի-

պեց ծովակալ Խալիլ փաշան։ Երբ սա անցնում էր ենիչերիների 

մոտից, էրզրումի բերդից արտաքսված և ունեցվածքները հափըշ-

տակված մի քանի ենիչերիներ առաջ անցնելով, Խալիլ փաշային 

ասացին• «Որդիդ Աբազա փաշան, ապստամբել է։ Մեր նկատ-

մամբ նրա կատարած դավաճանությունը մենք հայտնեցինք մեծ 

վեզիր Մուհամմեդ փաշային• նա անտարբեր մնաց, և այդ ամենը 

ի պատիվ քեզ։ Աբազան քեզ վրա է հենվում և նման գործեր է 

կատարում}).,, 

Քեթխուդան և մյուս աղաները ենիչերիներին ցրեցին և Խա-

լիլ փաշայի համար ճանապարհ բացեցին... Հաջորդ օրը ենիչերի-

ները հավաքվելով հայտարարեցին• «Աբազա փաշան անպայման 

պետք է սպանվի։ Մեր ընկերների նկատմամբ նրա կատարած դա-

վաճանությունը մեզ էլ է վերաբերում։ Նա փադիշահի բերդի պահ-

պանման համար նշանակված ընկերներից մի քանիսին բերդից 

դուրս է արել և սեկբան գրելով}7 է զբաղված))։ Օջաքի սպաները 

միջամտեցին և կռիվը դադարեցրին։ 

Սեֆեր ամսի 21-ին փադիշահը գրեց մի նվիրական հրովար-

տակ, որով էրզրումի րեյլերբեյիին հայտնում էր, թե «Աբազա փա-

շան պաշտոնազուրկ է եղել։ Այդ գործում Խալիլ փաշան մեղավոր 

չէ...»։ Այդ ամսի վերջին, էրզրումի բեյլերբեյի Աբազա փաշայի 

ապստամբությունը քննելու համար գանգատավորներ եկան։ Նրան 

պաշտոնազուրկ արեցին և նրա փոխարեն նշանակեցին Նեսուհ 

փաշայի քեթխուդա Մուստաֆա փաշային։ Աբազա փաշան դիվան 

կազմեց, էրզրումի բերդի բոլոր բնակիչներին* թե' մեծերին և թե' 

ստորադասներին դիվանի կանչեց և հարցրեց. «Ւմ բեյլե րբեյիոէ֊ 
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թյունն եք ուզում, թե ուրիշինը»։ Բոլորը վախից պատասխանե-
ցին. «Մենք քեզնից բացի ուրիշ մարդ չենք ուզում, քեզնից գոհ 
ենք»։ Այս կերպ քաղաքի ժողովուրդը իր գոհունակությունը հայտ-
նելով, իրենց կնիքով գրությունը կնքեցին և Ատամբուլ ուղարկե-
ցին։ Արա պատճառն այն էր, որ Աբազա փաշան իր հավաքագրած 
ս եկքանն երից ամեն մի տան վրա հինգական հոգի բաժանելով, 
տան տերերին պարտավորեցրել էր ապահովել նրանց ուտելիքն ու 
խմելիքը և այդ պատճառով էլ նրանք մյուսելլիմիներկայու-
թյամբ վկայություն տվեցին այն մասին, որ նա [Աբազա փաշան] 
լավ մարդ է։ Ար աղա փաշան մյուսելլիմին ասաց. « Ատ ամբուլից 
ստացա մի քանի նամակ, որոնք հաւտնում են, թե Ատաաբուլում 
գտնվող ենիչերիներն ու սիփահիները ապստամբություն են բարձ-
րացրել և ո չ փադիշահին են լսում ու ո՛չ էլ մեծ վեզիրին։ Ղու այդ 
կողմերում զինվորներ հավաքագրիր։ Անհրաժեշտ է դրանց վռըն-
դել»։ Նա պատասխանեց, (էԵս իմ կամքով զինվորներ հավաքա-
գրել չեմ կարող»։ [Աբազա փաշան] մյուսելլիմին թույլ չտվեց 
վիլայեթը գրավելու և ինքը զբաղվեց կանոնավոր զորքեր պատ-
րաստելու գործով, որպեսզի, եթե Ատամբուլից իր դեմ զինվորներ 
*ււղա րկվեն, կարողանա պատերազմ ել.,* 

(կ 725—729, 730, 734) 

* * * 

Այդ Ժամանակ կրզըչբաշները, Բաղդադի բերդը ամրացնելով, 
այնտեղ մեծ քանակությամբ զինվոր էին կուտակել։ Ինքը՝ շահը 
անձամբ, անչափ զինվորներով գտնվում էր այդ կողմերում։ Բեր-
դի պահպանության համար ծառայող բերդապահները ապահովված 
էին պաշարով և զինվորներով, այնպես որ բերդի գրավումը ան-
հնարին էր» իսԿ շահի բանակի հաղթությունը՝ հավանական։ Ի ա ՛ . 
լամ ական զինվորներն իննը ամիս անցկացրին այսպիսի պայման֊ 
ներում..* 

Երբ օսմանյան բանակը Բաղդադը գրավելու համար պատրաս-
տություններ Էր տեսնում, Աջեմի սահմանի քաղաքներից լուրեր 
ստացվեցին, որ կըզըլբաշները պաշարել են Ախալցխայի բերդը: 
Այնտեղից օգնություն Էին խնդրում։ Քանի որ գարունը եկել Էր, 
կարելի Էր սպասել հաղթական բանակի շարժմանը։ Ամենից առաջ, 
Ախ ալցխայի բերդի ազատագրմանը հասնելու համար Դի շլեն գ Հյոշ-
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սեին փաշան նշանակվեց մեծ վեզիր, իսկ Խալիլ փաշան, սերդարէ 

Դիարրեքիրի Էմիրների Էմիր Մուհամմեդ փաշան, նվազի բեյլեր-

բեյին և մի քանի այլ բեյլերբեյիներ նույնպես նշանակվեցին, իսկ 

Էրզրումի բե յլերբե յի Աբազա փաշային ուղարկվեց մի նամ ակ Ւ 

որով հայտնվում էր* «Դու էլ Հյուսեին փաշայի և մյուս բե յլերբե ֊ 

յիների հետ պետք է գնաս Ախալցխայի ազատագրմանը, ես էլ ձեր 

հետևից կհասնեմ։ Դուք ինձնից առաջ ճանապարհ ընկեք»։ Հիշ-

յալները էրզրում հասանէ Դիշլենգ Հյուսեին փաշան մեծ սերդար 

Խալի լ փաշայի նամակը հանձնեց Աբազա փաշային։ Աբազա փա-

շան նրանց բանակները տեղավորեց բերդից դուրս, բաց դաշտում, 

Դիշլենգ Հյուսեին փաշային խնջույքի պատրվակով բերդը տարավ 

և այդ գիշերը նրան սպանելով, դիակը անհետացրեց։ Հաջորդ օրը, 

որսի գնալու պատրվակով, մեծ թվով զինվորներով նա Էրզրում ի 

բերդից դուրս եկավ և վերոհիշյալ բե յլերբե յիների բանակների առ֊ 

ջևից անցնելովէ կողոպտեց նրանց անասուններն ու սարքերը և 

ունեցվածքը ոչնչացրեց։ Խեղճ բե յլերբե յիներ ը իրենց մերկ 

ձիերն հեծան և եկած ճանապարհով շտապ ետ գնալիս, տեսան, որ 

սերդար Խալիլ փաշան գալիս Է դեպի Էրզրում։ Բե յլերբե յիներին 

տեսնելով նա հարցրեց* «Սա ի"նչ վիճակ Է»։ Նրանք պատասխա-

նեցին «Ի՛՛նչ պետք Է լինի, Աբազա փաշան Ղիշլենգ Հյուսեին փա-

շային ոչնչացնելուց հետո, մեզ այս վիճակին ենթարկեց։ Մենք Էլ 

մեր գլուխը փրկելու համար մի կերպ դուրս եկանք և դնում ենք»է 

Երբ նրանք մանրամասն բացատրեցին իրերի վիճակը, Խալիլ փա՛-

շան իր տրամադրության տակ եղած զինվորներով և փախչող բեյ՛-

լերբե յիների զինվորներով շարժվեց դեպի Էրզրում, պաշարեց 

բերդը և նամակ ուղարկելով Աբազա փաշային, նրան հպատակու-

թյան կոչ արեց ու շատ խրատներ տվեց։ Սակայն Աբազա փաշան 

ոչինչ չլսեց և բերդում փակվելովէ որոշեց շարունակել կռիվն ու 

պատերազմը։ Նա հպատակությունը անհնարին Էր համարում։ 

Էրզրումի բերդը շատ ամրակուռ և անառիկ լինելով, նրա գրավու-

մըն ու նվաճումը դժվար Էր։ Այդ տարվա արտակարգ դեպքերը 

թույլ չտվին, որ [օսմ ան յան բանակըյ Էր դե բիլի վրա գնա և այ)գ 

բերդը գրավի, ինչպես նախատեսված Էր։ Աբազա յի դեմ մղված 

կռվում Դիշլենգ Հյուսեին փաշան և մի քանի այլ Էմիրներ թշնա-

մու սրով սպանվեցին և ոմանք Էլ գերության շղթաներով կաշ-

կանդվեցին։ Մեծ սերդար Խալիլ փաշան այս դեպքերի պատճառով 

շատ վշտացավ և Աջեմի երկիրը թողնելով, անցավ Էրզրումի պա-

շարման գործին։ 

Սակայն բերդը գնդակոծելու հ՛ամար նա միայն մի թնդանոթ 
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ուներ, որ բերել Էր Վրաստանի Էմիրներից մեկը՝ Մաղրավ* անու-
նով անձը։ Անկարելի Էր Էրզրումի նման ամրակուռ բերդը ավեր ել 
մեկ֊երկու թնդանոթով, իսկ բերդի շատ խոր խանդակներն (խրամ-
ներ) անցնել և լաղըմներ (կոյուղի) փորելն անհնարին Էր։ Մյուս 
կողմից շրջակա քաղաքներից թնդանոթներ բերելու և հողը դուրս՝ 
թափելու համար եղանակը աննպաստ Էր։ Ձմեռվա ցրտերը մոտ 
լինելու պատճառով նրանք ստիպված եղան բերդի պաշարումից 
հրաժարվել և գնալ ձմեռելու վայրերը։ ճանապարհին, սաստիկ 
սառնամանիքի պատճառով, իսլամական զինվորներից շատերի 
ձեռքերն ու ոտքերը սառեցին և վիրահատները ստիպված եղան 
կտրել դրանք։ 

Երբ փադիշահը այդ մասին տեղեկություն ստացավ, անմի-
ջապես վեզիրներին և ուլեմաներին19 իր մոտ խորհրդակցության 
հրավիրեց։ 

Որոշվեց նոր ուժեր և անհրաժեշտ ռազմամթերք ուղարկել 
Աբազա փաշայի ապստամբական շարժմանը վերջ տալու հա֊ 
մ ար,,,։ 

1037 (1627—1628) թվ ականին բան ա կը մեծ պատրաստու՛-
թյուններով մեկնում Է Ա տամ բուլից։ ճանապարհին լուր Է ստաց-
վում, որ Աբազա փաշան դիմել Է Շահ Աբբասին և խնդրել, որ 
քանի դեռ սերդարը իսլամ ական բանակով Էրզրում չի հասել, 
շտապ կարգով Էրզրում ուղարկի որոշ քանակությամբ կըզը1Բա£ 
զինվորներ և մի քանի խաներ, որպեսզի ինքը Էրզրումի բեիդը 
նրանց հանձնի, և դրանից հետո ինքը շահին ներկայանա և նրան 
հպատակություն հայտնի։ Ւսկ սերդարի Էրզրում հասնելուց հետո 
բերդի հանձնումը անհնար կլինի։ Շահ Աբբասը տեղեկացնել Էր,, 
որ ((մի քանի հազար զինվորներ ու զորեղ խաներից մի քանիսը 
արդեն նշանակված են և մոտ ժամ տնակներս գալու են Էրզրում»։ 
Այս պատճառով սերդարը, զիլհիջջե ամսի 2 6 ֊ ի ն , մի քանի հազար 
հեծյալ ենիչերիներից և այլ խմբերից շտապ կարգով ընտրեց գոր-
ծին օգտակար զինվորներ և առույգ ձիեր։ Նրանց հանձնարարեց 
թնդանոթների փոխադրությունը և ասաց. «Երբ ես Էրզրում հաս-
նեմ, դուք Էլ թնդանոթները թռչունի նման թռցնելով տեղ պիտի 
հասցնեք, այնպես որ, եթե ինձնից մի քայլ անգամ ետ մնաք, ձեզ 
բոլորիդ կսպանեմ. ձեզ փրկություն չկա»։ Քաջամարտիկ զրնվոր֊ 
ները շտապ մեկնեցին և հաջորդ օրը, կեսօրին, Աստծո ողորմ ու֊ 

* Պատմագիրը (կամ հրատարակիչը) Մաղրավ անունը աղավաղել ու գրել Հ. 

Մ աղու լ ( ? ) ։ Գա վրաց ազգային հերոս Գ* Աաակաձեն Է, որին թուրք պասէմա֊ 

գիրները Մաղրավ են կոչում։ 
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թյամբ հասան էրզրումի շրջակայքը։ Թնդանոթները բերդի առաք 

դասավորելու համար նշանակված զինվորները, թնդանոթները 

թռցնելով, նույն ամսի 9-ին բերդի առաջ տեղավորեցինւ 1038 

/1628—1629) թվականի մուհարրեմ ամսի 7-ին ենիչերիները խրա-

մատ մտան և հաջորդ օրը սկսեցին գնդակոծել։ Բերդի պարիսպ-

ների տակ մի քանի լաղըմներ փորեցին։ սակայն անհնար էր քան-

դել ու ավեըել այդ ամրակուռ բերդը, անդամ նրանից մի քար պո֊ 

կել, հատկապես շատ խորն էր նրա շուրջը փորված խրամը։ 

Բերդում պաշարված Աբազա փաշան, տեսնելով մեծ սերդարի 

պատրաստությունները , նրա ահագին ռազմամթերքը և զգալով, 

որ ինքը փրկություն չունի, շատ վախեցավ և հատկապես տեսնե-

լով, թե ինչպես են բերդր պաշարող հաղթական հռչակ վայելող 

ղազիները հրացանով և թնդանոթով անընդհատ կռվում, իր սըբ՛-

տում ահ ու սարսափ զգաց։ Մեծ սերդարը Աբազայի մոտ եղած 

ստոր արարածներին լուր ուղարկեց և խրատական խոսքերով հպա-

տակության ու հանձնվելու կոչ արեց, «ք՚նչո՞լ եք ապստամբում 

վսեմաշուք փադիշահի դեմ։ Եթե ձեր նպատակը դիրլիք^ ստանալն 

Է, եկե ք, ձեր ցանկացած դիրէիքին ա րժ ան ա ց ե ք։ Ձեզ նման քա-

ջերին անվայել Է մնալ ապստամբ։ Մ ասա վանդ դուք գիտեք, որ 

ապստամբությունը վերջ չունի։ Մինչև հիմա ո"վ Է կարողացել օս-

մանցիի հետ չափվել, որ Աբազան չափվի։ Հետո, երբ նա [Աբազա 

փաշան] մեր ձեռքն անցնի, ձեր վիճակը հայտնի կլինի։ Փադիշա-

հի ֆերմանի համաձայն ձեր ոճիրները պետք Է ներվեն և ձեր պա-

հանջած գիրւիքները կստանաք։ Իմ նպատակն Է ձեզ խրատ տալ։ 

Թե չէ հետո՝ զղջումը օգուտ չի տա))։ Այսպես, շատերը մեծ սեր-

դարի հողը համբուրեցին և շնորհի արժանացան••• 

Աբազայի զինվորների թիվը պակասեց, մնացածներն էլ եր-

կար ժամանակ պաշարված մնալով, տառապում էին և ցանկանում 

հպատակություն ցույց տալ մեծ սերդարին։ Աբազան և նրա խռո-

վարար շեյխը տեսնելով, որ հաշտություն խնդրելուց բացի, իրենք 

ուրիշ ելք չունեն, հիշյալ ամսի 17-ին, վեց մարդ ուղարկեցին վսեմ 

սերդարի մոտ և հայտնեցին, որ պատրաստ են հաշտություն կըն-

քելու։ Ամսի 22-ին, Աբազան ինքը բերդից դուրս եկավ և սերդա-

րին ներկայացավ։ Տե սակցությունից հետո նորից բերդ վերադար-

ձավ։ Ամսի 23-ին, մեծ վեզիր աուսրեվ փաշան բերդը մտավ և 

ուրբաթ օրվա նամազը Մեծ Համիում կատարեց։ Հետո Աբազա 

փաշային իր հետ առնելով, բերդից դուրս եկավ և նրան իր վրանը 

տարավէ Ղրանից հետո Աբազային իր մոտ պահեց։ 

Ախալցխայի բերդի գրավման ու պահպանման համար նշա-
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նա կվեցին անհրաժեշտ քանակությամբ զինվորներ։ Ինքը Խուսրեվ 
փաշան Աբազա փաշայի հետ միասին մեկնեց Ատամբուլ... 1038 
(1629) թվականի ռեբիուլ-ախըրի 16-ին նա մեծ հանդիսավորու-
թյամբ Ա տամ բուլ մտավ։ Հաջորդ օրը ընդունվեց վսեմաշուք փա-
դիշահի կողմից և մեծ նվերների ու շնորհների արժանացավ... 

(կ 742—746) 

1044 (1634—1635) թվականի դեպքերից 

ՍՈՒԼԹԱՆ ՄՈԻՐԱԴ ԽԱՆԸ21 ԳՆՈՒՄ է ԵՐԵՎ.ԱՆԸ ԳՐԱՎԵԼՈՒ 

Այդ գարնանը, փադիշահը մտադրվեց Արևելյան արշավանքի 

գնալ անձամբ և գրավել Երևանի բերդը։ 1044 թվականի շարան 

ամսի 2-րդ օրը սուլթանական փառապանծ թուղը^* Ակուդար տար-

վեց և նույն ամսի 4-րդ օրը մեծ 'շուքով և հանդիսավորությամբ 

հաստատվեց փադիշահական օթաքը։ Ակուդարի դաշտում՝ Ռու-

մելիի զինվորներին բերելու համար ուղարկվեց վեզիր Խալիլ փա-

շան։ Ռամազան ամսի 8-ին ստացվեց Կարսի բերդի մոտի Մազիզ 

բերդի գրավման լուրը։ Այգ օրերին Բայրամ փաշան ավարտեց ար-

շավանքի պատրաստությունները և ամսի 17-ին, մեծ շուքով և 

հանդիսավորությամբ, բանակը դուրս բերեց, 20-ին փադիշահը, 

շեյխ-ուլ-իսլամը, սադրազամ Մուհամմեդ փաշան և այլ երևելի-

ներ, սիփահիներն ու ենիչերիները՝ շքերթով, աղոթքով և գովաբա-

նությամբք Ա տամ բուլից V կուդար անցան և կանգ առան փադիշա-

հական բանակում, «• 

Բանակը շարժվում էր դանդաղ։ ճանապարհին տեղի ունե-

ցան բազմաթիվ մահապատիժներ։ Գյոքբոզեում սպանեցին մի քա-

նի ավազակների, Դիլեքլի դաշտում՝ Աոլաք Բաշիին, Իզնիկի և Ե-

նիշեհրի բազարում՝ մի ենիչերի օդաբաշիի, Կոնիայում Կարաիլան-

օղլի Սեֆերին շղթայեցին և սպանեցին։ Ինենյուի և էսկիշեհրի 

մոտ բարևի կանգնած Թուջուջի Հասան փաշան հրավիրվեց փադի-

շահական վրանը, որտեղ դահիճը թռցրեց նրա գլուխը։ Սեյիդ Ղա-

զի մ են զիլում սպանվեց զորբաներից մեկը, Բուլավադինի մեն֊ 

զիլում Կաբա Աղաջի կագին, որի դեմ գանգատներ կային։ Ակ֊ 

շեհիրում սպանվում է Կարամանի թեյլերբեյի Ալի փաշան, որը 

փադիշահի կամքին հակառակ շրջագայության գնալովդ բռնու-

թյուններ էր կատարել։ Կոնիայում մահապատժի են ենթարկվում 

Արաբ-օղլի և Նալիզե անունով ավազակները, իսկ սուլթան Օսմա-

նի23 սպանության գործին մեղսակից զորբաներից24 սպանվեցին 
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Գյուրջի Օսմանը, Հաջի Հասան օղլին և Շաբանը։ Թիքե Փընարում՝ 
մահվան դատապարտվեց Ջեվհերի ՀԼադեն, Նիկդեյում սպանվեց 
էդիրնեի բեյլերբեյի Հյուսեին փաշան, Կե սարիայի կադին սպան՛* 
վեց ՛կաշառակերության Համար, Փալասի, Թուղլայի և Չեն եք ի կըշ-
լակն երի թուրքմեն ավազակներից 10 մարդ բերվեցին և սպանվեմ 
ցին Օթաքի առաջ։ 

Սվազում սպանվեցին Քեսքենլի Ալի փաշան և Սուլեյման ա՛-
նունով ավազակը, որոնց դեմ գանգատավորներ էին եկել* նույն 
մենզիլը ժամանած հինգ կըզըէբաշներից չորսը գլխատվեցին, իսկ 
մեկը՝ Վանի բերդում բռնված Խոջա Մուհամմեդ Թեբբիզի անունով 
լրտեսը՝ ներման արժանացավ։ Այդ վայրում սպանվեցին անհա-
մար թվով խռովարարներէ Քանի որ Էրզրումաւմ գանգատներ էին 
ստացվել Ավազի բեյլերբեյի Ալի փաշայի դեմ և նրա ոճիրները-
ապացուցվել էին, փաշան գլխատվեց 

1045 (1635—1636) թվականի մուհարրեմ ամսի 24-ին բա-
նակը շուքով առաջ շարժվեց։ Բասիրեի մենզիլում վեց օր կա՛նգ 
առան։ Այնուհետև, Կարսի բերդի մոտի Ք յունբեթ անունով 
գյուղում, Կարս ի Շեյխխան փաշան իր քաջ զինվորներով շքերթ 
կազմակերպեց։ Այդտեղ նրանք մնացին երկու օր*** Աեֆեր ամսի 
14-ին անթիվ-անհամար զինվորներով իջևանևցին րյոք-Քյունբեթ 
կոչված վայրում, որը սակայն անհարմար համարելով, մուսուլ-
ման ղազիների հետ միասին եկան Երևանի բերդի առաջ։ Երևա-
նում եղած անհավատները մուսուլման ղազիների վրա հրացան Ա 
թնդանոթ կրակելիս՝ թնդանոթի մի արկ կայծակի նման սլանալով 
փողոցների վրայով, ընկավ սիփահիների զորամասի մեջ, սակայն 
բարձրյալ Աստծո կամքով ոչ ոքի վնաս չպատճառեց։ Վեհաշուք 
փադիշահը տեսնելով այդ ստոր արարածների հրացա նները և թըն֊ 
դանոթներըք Երևանի դիմացի Զանգի խան լեռնանցքից ցասումով 
և զայրույթով անցնելով, կանգ առավ Երևանի առջև։ Վրանները 
շրջապատեցին բերդը։ Այդ °ԲԸ» բերդի դռան մոտ, մարտերը շա-
րունակվեցին մինչև երեկո։ Շատերը շրջապատեցին բերդի դուռը է 
Հաջորդ օրը զենք և ռազմամթերք բաժանվեց ենիչերիներին և 
մյուս զինվորներին։ 16-րդ գիշերը ենիչերիները մտան խրամատ-
ները։ Հին Երևանի կողմից՝ Ք յուչյուկ Ահ մ՛եգ փաշան, Էրզրումի 
զինվորներով, մյուս՝ հին քաղաքի դռան կողմից Անատոլիայի 
բեյլերբեյի Պ՝ յուր ջի Մուհամմեդ փաշան, միջին թևից՝ մեծ վեզի-
րը՝ լեվենգ2* և սեկբան զինվորներով, Թավրիզի դռան կողմից էլ 
Ջանփուլադ 9,ադե Մուստաֆա փաշան, ծովակալ փաշան և ծովա-
յին մասի զեամեթի ու թիմարի տեըեըը,, սկսեցին պատերազմը* 

156 



էհում ելի ի թևից Լորս ահարկու թնդանոթներից արձակված արկե-

յ՚Ր բերդին դիպչելիս՝ դղրդացնում Էին երկինք ու երկիր։ Այդ օրը, 

Շամի բեյլերբեյի Մուստաֆա փաշան և ծովակալ Հյուսեին փաշան 

տվեցին հինգական թնդանոթ, որոնցից արձակված արկերը անհա-

վատների տների վրա ընկնելիս մարդկանց ճիչն ու աղաղակը 

բարձրացնում Էին մինչև երկինք։ Ենիչերիների աղայի թևում ԳԸՐ~ 

ված Էր չորս թնդանոթ, Ղ յ ո լրջի ի թևում՝ չորս թնդանոթ, Քյուչյուկ 

Ահմեդ փաշայի կողմում՝ նույնպես չորս թնդանոթ. ամեն մի թըն-

դան ո թին լծված քառասուն գոմեշները դժվարությամբ Էին տեղից 

շարժում թնդանոթները։ Բերդը այդ հինգ վայրերից շրջապատելով, 

նրանք սկսեցին գնդակոծել։ Իսլամ ական փադիշահը, բարձրանա-

լով դեպի բերդը նայող բլրի վրա, գիշեր-ցերեկ դիտում Էր պատե-

յւազմական գործողությունները և բարձրաձայն աղոթում Էր Աստ-

ծուն՛« նահատակներին թաղել Էր տալիս, մեկ ձեռքով Էլ նվերներ, 

թիմարներ Էր շնորհում և աստիճանները բարձրացնումԱյգ 

օրը, նրանք 12 հազար զինվորո՛՛վ գնացին Թոփրաք Կալե... Ղրանից 

առաջ, հանգուցյալ վեզիր Մուհամմեդ փաշայի օրով, պաշարման 

Ժամանակ Թոփրաք Կալե մարդ չուղարկելու և պատրաստություն 

չտեսնելու պատճառով, Մերշաղա խանը այդ կողմը գնալով շատ 

վնասներ Էր պատճառել։ Կափուջիների քեթխուդա^ Ալի աղան 

թնդանոթի պատահական գնդակից սպանվեց՛ աբդեսթի28 ժա-

մանակ։ Փադիշահը ֆերման տվեց, որ թնդանոթաձիգները անպայ-

ման ոչնչացնեն այդ թնդանոթը։ Թնդանոթաձիգների պետը և թըն֊ 

գանոթաձիգները փադիշահ ական ֆերմանի հ ամաձայն, ջանքեր 

գործ դրեցին։ Շամի Էմիր֊ ուլ-ում եր ա** Աիչահդար փաշայի և ծո-

վակալ փաշայի զինվորները հրետանային շատ ուժեղ կրակ բացե֊ 

ցին, որի հետևանքով անհավատների թնդանոթը և աշտարակի 

ծածկը ավերվեց, և այսպիսով մուսուլման ղազիները վնասից 

ազատվեցին։ Այնուհետև, էԻումելիի և սիլահդարի զորամասերի 

դեմ ևս մի թնդանոթ ուղղվեց, որը կարող Էր վնասներ պատճա-

ռել մուսուլման ղազիներին։ Առանց երկրորդ օրվան սպասելու, 

Ռումելիի զորամասից արձակված թնդանոթի արկը հողին հավա-

սարեցրեց բերդի կեսը։ Երեք օր շարունակ, օրական թնդանոթի 

հազար արկ արձակելով, բերդում եղած անհավատների տրամա-

դրությունը խորտակեց։ Էմիր Գյոնե-օղլին Էլ իր պալատում, չէր 

կարող հանգիստ մնալ։ Երբ նա՝ մուսուլմանների թնդանոթները 

ոչնչացնելու մտադրությամբ, 5—6 հարյուր կըզըէբաշ զինվորնե-

րով, անսպասելիորեն հայտնվեց իսլամ զինվորների մեջ, ղազի-

ները ամեն կողմից սբերով ընկան կրզրլբաջների վրա, որոնք Ռու-
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մ ելի ի զորամասից մի դրոշակ էին խլել։ Ռումելիի մարտիկներից 
մեկըճ մի երիտասարդ, հասավ և հիշյալ ռաֆըզիին սպանեց։ 'Լա֊ 
զիները մնացածներին սրախողխող արեցին։ Երր վսեմաշուք փա֊ 
դի շահ լ»՝ ձին հեծած, իր զորամասերով պատերազմելու պատրաստ 
վիճա կումն էր, թշնամին փախավ և մտավ բերդը. փադիշահը ուղ֊ 
ղըվեց դեպի իր վրանը և օրվա հերոսներին անչափ շատ նվեր-
ներ շնորհեց։ 

Հինգերորդ և վեցերորդ օրը բերդի պարիսպները այն աստի-
ճան ավերվել էին, որ մի ենիչերի խլեց քանդված պատերի վրա-
եղած կըզըլբաշների դրոշակներից մեկը և վազելով հասցրեց փա-
դիշահին, որի վրա ստացավ հարյուր ակչե։ £եբելուներիցձ) մի 
քաշ երիտասարդ պարսպի վրայ ի դրոշակը պոկելիս, դեմը մի կը-
զըլրաշ դուրս եկավ։ Ջերելուն կըզըէբաշի Գէխէց Ւ՚Ժց դրոշակն ու 
թաշկինակը և դրա համար ստացավ նվեր և սիփահիություն^։ 

Երբ կրզըլբաշները այս դրությունը տեսան և լաղըմ փորելու 
հավանականությունը նկատի առան, «Այս աստիճանի շանքեր ոչ 
մի տեղում չեն եղել» կրկնելով, մտահոգության մեջ ընկան... 
Աստծո կամ քով, պաշարմ ան յոթերորդ օրվա կիրակի Գիշերը, իս-
լամական փադիշահը՝ բերդը հինգ կողմից պաշարած վեզիրնե-
րին հրավիրելով, ասաց, ((Բերդը վաղը անպայման պետք է գրա-
վեք»։ Նրանք բոլորը պատասխանեցին« (քՄենք պատրաստ ենք մեր 
ունեցած միակ հոգին զոհելու կրոնի և պետության համար»։ Այգ 
գիշեր մյուս օրերից ավելի շատ թնդանոթներ կրակեցին և բեր-
դում պաշարված կըզըլբաշները թաքնվելու տեղ չգտան։ Կըզըլբաշ֊ 
ները առավոտյան տեսան, որ թնդանոթների ու հրացանների կրա-
կը չափազանց ուժեղացել է և թշնամին հարձակման է պատրաստ-
վում։ Աիփահիներին ֆերման տրվեց, որ հող կուտակեն։ Մի գիշե֊ 
րում կուտակված հողը նմանվեց մի լեռան։ Յոթերորդ օրը վերին 
աստիճանի կատաղի մարտեր տեղի ունեցան։ Բերդում, խանի քեթ֊ 
խուդա Մուրադ աղան և Երևանի դատավոր Միր Ֆեթահ֊.օղլին, պա-
շարված խաներն ու սուլթանները հավաքվեցին և քեթխուդա Մու-
րադ Աղային, էմիր Գյոնե-օղլիին և Թահմասբ Կուլի խանին ասա-
ցին* ԾՄեզ վրա եկած փադիշահը հերոս է։ Եթե մենք համառենք, 
Ահմեդ փաշան լաղըմներ կփորի և հարձակման կանցնի։ Եթե բեր֊ 
դը գրոհով գրավվի, մեզնից ոչ մեկիճ փրկություն չկա՛։ Մենք մեր 
ընտանիքներով սրո ճարակ կդառնանք։ Ո՛՛րն է փրկության միջո-
ցը»։ Մ ուրագ քեթ խուդան ասաց. ծՓադիշահը արդարադատ է։ Բեր-
դը հանձնենք։ Փադիշահները մարդասեր են լինում։ Մեր մի մա-, 
զին ան գամ վնաս չի հասնի»։ Թ ահ մ ա ս ր Կուլի խանը, եէըզըր Ա-
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ղան և մյուս խ ելա ցիներն ասացին• «ճիշտ պատասխանը այդ է»։ 

Սակայն Մ իր Ֆեթահ-օզլին չհամաձայնվեց և ասաց. «Ես Բաղդա-

դի նման վայրից 18 օրո\ւմ եկա, 5—10 ձի զոհեցի։ Ես այդ բանին 

չեմ կարող համաձայնվել։ Ի՛՛նչ պատասխան պետք է տամ Շա-

հին}9։ Մյուսները պատասխանեցին• «Հիմա բերդը մերն է և մենք 

վիրա յով բախտավոր փադիշահին կհանձնենք, քեզ տե՛սնենք, ի նչ 

միջոցներ ձեռք կառնես»։ 

Այս խոսքերի վրա Մ իր Ֆեթահ-օղւին խելակորույս ասաց. 

«Հիմա դուք աշխարհ ի ապավեն փադիշահից կխնդրեք, որ ինձճ իմ 

մարդկանց հետ միասին, բաց թողնի»։ Նրանք խոստացան և պա-

տասխանեցին• «Քո ապահովությունը մենք մեզ վրա ենք վերցնում»։ 

Ութերորդ օրը, կեսօրին, 1045 (1635—1636) թվականի սեֆեր 

ամսի 2 6 ֊ ի ն , Աստծո հրամանով, բերդի աշտարակից երկինք հա-

սան աղաղակներ• «Ո* վ աշխա րհի և ժամ ան ակի բախտավոր [փա-

դիշահ\, ամա՜ն ամա ն»։ Երբ այդ բարի լուրը փադիշահին հասավ• 

բարձր վեզիրները և մեծ ուլեմաները փադիշահի ոտքն ընկան և 

խնդրեցին. «Ո վ փադիշահ, շնո՛րհ արեք ընդունել մեզ»։ Վեհաշուք 

փադիշահը ֆերման տվեց• «Նրանց ոճիրները ներեցի։ Գնացեք և 

ասեք թող գան»։ Ուղարկվեց Չավուշ֊Բաշթ2 Թուր աք աղան։ Կը-

ԳԸ1Բաշներից մեկը ասաց. «Բերդը հանձնվեց, գոնե այս մարդու-

կին սպանենք», — և պարսպի որմնածակից մի գնդակ արձակեց, 

որը սակայն, Աստծո կամքով նրա գլխարկը &ակեց, բայց գլխին 

չդիպավ։ 

Այնուհ ետևէ չորսհարյուր կըզըլբաշներով **ավրիզից օգնու-
թյան եկած Խըզըր Աղան, թնդանոթի քանդած վայրից իջնելով և 
ձիերը դռնից դուրս բերել տալով, 4—5 կըզըլբաշներով սադրա-
զամի վրանի առաշ վրան սարքեց 1ւ այնտեղ իջևանեց։ Նա հրա-
վիրվեց փադիշահի կողմից և Նորին վսեմությանը ծանոթացրեց 
իրերի դրության հետ։ Փադիշահը հրամայեց. «Քանի որ բերդը վ ի ֊ 
րայով հան ձնեց իք, այսօր իսկ այնտեղից պետք է, դուրս գաք»։ Շատ 
խնդրելով[՝ հետաձգեցին մինչև առավոտ, միայն այն պայմանով, 
որ մինչև վաղ առավոտ թնդանոթների կրակը չդադարի և բերդը 
առաջվա նման գնդակոծվի։ Այդ գիշեր ավելի հզոր թնդանոթներ 
կրակեցին ու բերդում եղածների քունն ու հանգիստը վրդովեցին։ 
Հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, էմիր Գյոնեի քեթխուդա Մուրադ 
աղան բերդի տակ համբուրեց մեծ վեզիրի ձեռքը։ Արա համար ևս 
վրան պատրաստվեց, փադիշահի կողմից հրավիրվեց և ֆերման 
տրվեց։ Ֆերմանով հայտնվում էր* «Միր֊օղլիի ցանկությամբ «ա-
մանը» հաստատ է։ Բոլորը իրենց զենքերով, ամբողջ ունեցված-
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քով ու դրոշակով կարող են դուրս դալ և գնալ»։ [Մուրագ Աղան] 

փադիշահի ոտքն ընկավ և փրկվեց... 

Հա շորդ օրը, վաղ առավոտյան, նվիրական ֆերմանով սի֊ 

փահիների և սիլահդարների զորամասերը բերդի դուռը եկան և 

դրոշակներով կանգնեցին աջ ու ձախ կողմերումԹահմաս Կու֊ 

չին «Մնաս բարով, ով Երևանի բերդ» ասելով, մեծ շուքով ու հան֊ 

գիսավորությամբ դուրս է գալիս և, անցնելով սիփահիների միջից, 

գնում է Բարձր Դիվանը, վեհափառ փադիշահի առաջ համբուրում 

է գետինը, հրաժարվում ռաֆըղիությունից և մուսուլման դառնում։ 

Իբրև հավատարիմ կուլ, Հալեպի էյալեթը վեզիրության աստիճա-

նով նր:սն է շնորհվում... 

Խըզըր Աղայի խնդրանքով, ինքը՝ Մ իր Ֆեթահ-օղլին, նրանց 

հետ եղած սուլթանները և իրենց ձեռքի տակ գտնվող կըզըլբաշ֊ 

ները այդ գիշեր իրենց ընտանիքներով և զավակներով, թվով 4— 

5 հազար հոգի, դուրս են գալիս ու հեռանում։ Արանք իրենց ճ / ս ֊ 

նապարհին պատահած աթ-օղլաննե րից՞* ոմանց գլխատում են, ո ֊ 

մ անց էլ շղթայում և անարգում... 

Այնուհետև, բերդի պարիսպների համար նշանակվեցին չոր֊ 

Հաջիների և իսլամ ական զինվորները գցվեցին բերդը։ Զինվորներն 

անսահման քանակությամբ հարստություն և մթերք ձեռք բերեցին։ 

Հաջորդ օրը փադիշահական վրանի դաշտում Հքեղ Ղիվան 

կազմվեց և Ղիվանի անդամներն արժանացան փադիշահի ձեռքը 

*ամ բուրելու պա տ վին և շնորհավորեցին իսլամի փադիշահի հաղ֊ 

թությունը։ Բոլորին խալաթ հագցրին։ Երևանի բերդի մասին «Բ՛ա֊ 

րիխ» է ասվել, «Սուլթան Մուրադ IV-ը նվաճեց Երևանը»։ 

Հինգշաբթի օրը, Թահմաս Կուլի խանը, փադիշահի թույլատվու֊ 

թյամբ, եկավ բերդում եղած իր պալատը, պատրաստություն տե-

սավ և 1045 (1635—1636) թվականի հաջորդ օրը, նվիրական ջա-

մին զարդարվեց... Աուլթան Մուրադը մեծ շուքով և հանդիսավո֊ 

ր ությամբ բերդ մտավ։ Նրան դիմավորեց Բ՛ահ մ ասր Կուլի խանը։ 

Նամազի ժամանակ լինելով սալավաթ35 կարդացվեց, որից հետո 

եկան Բ՝ահմաս\բ Կուլի խանի պալատը֊, այնտեղ շ"ջեմական խ,ըն֊ 
չույք տեղի ունեցավ, խանը իր ծառայությունը հայտնեց մեծամեծ 
նվերներով։ Փադիշահը խանին սամույրի խալաթ հագցրեց և Հա* 
լեպի էյալեթը նրան շնորհելով՝ իր մարդկանցով բերդից դուրս 
գալու ֆերման տվեյյ... 

Ակս վեց [Երևանի բերդի] ռմբակոծությունից քանդված սասերի 
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վերանորոգման աշխատանքները, որը ավարտվեց 8 օրում... Մուր՛ 
թեզա փաշան նշանակվեց Երևանի պահպա՛նության համար. նրան 
տվեցին զինվորներ և չորբա շիներ, որոնք կամավոր գրվեցին ենի-
չերի ու սիփահի լինելու պայմանով։ 

Այն հարցին, թե ո ր ուղղությամբ պետք է գնալ, պատաս-
խան տրվեց. (քՆպատակահարմար և հեշտ է գնալ դեպի Գենշե, 
Ղարաբաղ և Շիրվան»։ Փա դի շահական վրանը դեպի այդ կողմը 
շարժվեց։ Երբ լուր ստացվեց, որ Աշեմի շահը Ռուստեմ խանի կը-
ղըլբաշ զինվորներով գտնվում է Րավրիզի, Խոյի և Աոֆիանի մեն-
զիքներում, փադիշահը անմիջապես Բ*ավրիզ գնալու ֆերման տվեց։ 

Շարժվեցին դեպի այդ կողմը։ Ախալցխայի մոտ ԳՐանցվեց 15 
ենիչերիական վաշտ (օրթա) և ուղարկվեց Աեֆեր փաշայի ու Քե-
նան փաշայի հետ։ Ռ,ե բի- ուլ ՜՛է վվե լի 6-ին, նրանք իշևանեցին 
Թոփրաք Սալեի մոտակայքում։ Երևանի պահպանության համար 
նշանակված Մուրթեզա փաշան իր 12 հազար զինվորներով շքերթ 
կազմակերպեց և մնաց բերդում։ Էրզրումի գետի մոտ, Սեյֆեդդին 
մ են զի լին հասնելիս, այդ կողմերի բերդերի խաննրը եկան, հողը 
համբուրեցին և բերդերի բանալիները հանձնելով վերահաստատվե-
ցին իրենց տեղերում••• Սարա Խոշա Խոյի դաշտի տասը գյուղերը, 
որոնց բնակիչները փախել էին, հրո ճարակ դարձան... Այդտեղից 
նրանք Թավրիզ հասան։ Այդ շրջաններում բռնված մի քանի հազար 
կըզըլբաշների սրի անցկացրին և նրանց տները կրակի մատնելով 
այրեցին*.• Փադիշահի ներկայությամբ բերված մի կրզըլրա2 
հայտնեց, որ Աջեմի շահը իր անունն ու պատիվր մոռացած, է ր ֊ 
դեբիլը դատարկել, ռայաներին քշել և ինքն էլ փախչելով, անուն 
ու հետք չի թողել։ Փադիշահը Թավրիզի մոտ վրան հաստատեց։ 
Զինվորները Թավրիզ մտնելով, անթիվ հարստություն և ապրանք-
ներ կողոպտեցին ու թալանեցին։ Ռեբի֊ուլ-էվվելի 20-ին [փադիշա-
հը] մեծ շուքով Թավրիզ մտավ։ Քաղաքը կրակի տրվեց և բոլոր 
շինություններն այրվեցին։ Այդ ժամանակ, երբ մի խումբ կըզըէ֊ 
բաշն եր իբրև «սերգեն գեչդի» գալիս էին իսլամական բանակից մի 
քանի մարդ բռնելու նպատակով, հանդիպեցին Մա բաշի բեյլերբե-
յի Վար վար Ալի փաշային, որի հետ բավական երկար կռվելուց 
հետո, դրանց մի մասը սպանվեց, մնացածները բռնվեցին և իրենց 
սերդար Օշար Ալի փաշայի հետ միասին գլխատվեցին... 

Ռուզի-քասըմին3® հիսունհինգ օր մնացած լինելով, իսլամա-
կան բանակը ապահով կերպով դուրս բերելու համար շարժվեցին 
դեպի Երևան և ռեբի-ուլ-էվվելի 18-ին իշևանեցին Երևանի բեր-
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դում... Երեք օր այնտեղ մնացին... Հետո Բիթլիս/՚ց > Դիարրեքի֊ 

րից և Ավազից անցնելով Իզնիկ, այնտեղ էլ, ռեջեբ ամսի 1 6 ֊ ի ն , 

Նավերով, մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ Ստամբուլում մտան 

ւի ա դի շահ ա կան պալատ։ 

1046 (1636—1637) թվականին փադիշահը մեկնեց Բաղդադի 

արշավանքին։ 

(Էշ 753—762) 



ՇԱՆԻ ԶԱ՚ՒԵ 
Շանի Զ՚ա՚գե Մուհամմեդ Աթսւուլլահ էֆենդին տարեգիր է նշանակվել 1235 

(1819) թվականինճ Ասըմ էֆենդիից հետո։ Շանի Զ ադեն իր «Թ արիխի Շանի Զա" 

դե»-ում գրի է առել on մ ան յան պետության պատմության 1223—1237 (1808— 

1821J թվականների իրադարձություններր։ 

Շանի Զադեի պաամո ւթյան սկգրում զետեղված՛ կենսագրական համառոտ 

տեղեկություններից պարզվում է, որ նա եղել է իր ժամանակի գրական և գիտա-

կան նշանավոր անձնավորությունն եր իք մեկը։ Բացի արքունական տարեգրի պաշ-

տոնից, նա վարել է նան. այլ պետական բարձր պաշտոններ (սրբազան Մեքքայի 

մեվլեվի^չ սադրազամի իշխանության էվկաֆի տեսուչ և այլն)։ Սակայն, ինչպես 

նշվում է այդ կենսագրական ակնարկում, մի քանի չարամիտների խարդավանք-

ների պատճառով Շանի Զ ադեն 1241 թվականին աքսորվում է Թիիեի՝ իր կալվա-

ծում ապրելու, ուր և մահանում է 1242 (1826) թվականին։ 

Շանի Հէադեն տիրապետել է բազմակողմանի գիտելիքների, նա ուսումնա-

սիրել է մի շարք գիտություններ4 մաթեմատիկա, աստղագիտություն, բժշկություն, 

նկարչություն և. երաժշտություն։ Գիտության տարբեր բնագավառներին վերաբերող 

աշխատությունների հետ միասին, նա ունի նաև գրական ստեղծագործություններ։ 

Իր «Պատմոլթյան» առաշին հատորի սկզբում Շանի Զադեն շատ խրթին լեզ-

վով խոսում է պատմության բացառիկ կարևորության մասին։ Նրա ասնլով, օս-

մանյան կառավարությունը և հատկապես օսմանյան սուլթանները պատմությունը 

հատուկ ուշադրության առարկա են դարձրել։ 

«Պատմոլթյունը իբրմլ գիտություն և պատմությունը ուսումնասիրելու մեթո-

դի մա՛սին առաշա բան» վերնագրով երկարապատում հոդվածում Շանի ՀՀադեն 

պատմական էք՛սկուրս է կատարում դեպի մարդկության պա՛տմության ա մեն ա Բնա-

գույն ժամանակները և հասնում է մինչև նոր շրշացելս Շանի Զ ադեն հետաքրքիր 

դատողություններ է անում մարդկության պատմության ընդ առա շի համար խոշոր 

գեր կատարած Չինաստանի, Հնդկաստանի և Եգիպտոսի հնագոլյն կուլտուրաների 

մասին։ Նա գրում է. «Թե՛ չին և թե' հնդիկ ժողովուրդները, ներկայումս գոյու-

թյուն ուննցող բոլոր ժողռվուրդներից և պետություններից առաշ, ստեղծել են 

բազմաթիվ գեղարվեստական արժեքներ...»։ Շանի Զադեի կարծիքով, հնագոլյն 

կուլտուրաների զարգացումը բացատրվում է այդ մեծ ժոգովոլրդների <rհնագոլյն 

օրենքների, նրանց բարքերի, նրանց մեշ 'տարածված, գործածված և հռչակ ստա-

ցած տառերի, խոսակցական լեզվի չորս հազար տարուց ի վեր անփոփոխ և անա-

ղարտ մնալու փաստով»* 

Նա մեծ գովասանքով և նույնիսկ հիացմունքով է խոսում Օսմանյան կայս-

րության և նրա ժողովրդի կուլտուրական արժանիքների մասին, դրա ապացույց-
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ներից մեկը Շանի Զադեն համարում է օսմանյան երկրում պատմության՝ իբրև 

գիտությանք բացառիկ զարգացումըէ 

0 անի Հագեն իր տարեգրության մեջ, նախորդների նման, շատ մեծ տեղ Է 

հատկացնում արքունիքին ե. սուլթանին, բազմաթիվ նշանակումներին, պաշտոնա-

զրկումներին, աքսորներին է պատիժներին՝ սկսած պետության առաջին անձնա-

վորությունը հանդիսացող սադրազամից, վեզիրներից, փաշաներից, ենիչերիական 

և այլ զորամասերի պետերից, վերջացրած հասարակ ավազակներով ու բախտա-

խնդիր անձերովէ Իսկ պատերազմական դեպքերին, բանակների շարժումներին, 

ավարառությանը և կողոպուտներին հատկացված նկարագրությ՛ունները հարյու-

րավոր Էջեր են կազմում։ 

Տարեգրի լեզոմւ ու ոճը, ուրիշ շատ տարեգիրների նման, խրթին Է և ծանր, 

մասնավորապես նրա բանաստեղծական անթիվ մեջբերումները («բեյթերը» ) , 

որոնք հաճախ գտնվելով պաշտոնական փաստաթղթերում և դիվանագիտական 

գրություններում, դժվարացնում են բնագրերի ընթերցումն ու թարգմանությունը։ 

«Թարիխի Շ անի Զադեն» բաղկացած Է չորս հատորից։ Առաջին հատորը 

տպագրվել Է Ստամբուլում 1284 (1867) թվականին, երկրորդը՝ 1290 թվականին, 

երրորդ և չորրորդ հատորները՝ 1291 թվականին՝ «Ջեր ի դե ի հավադիս» թերթի 

տպա բանում է 

* * * 

Թուրքական արքունական տարեգիրների երկերը, ինչպես նշել ենք սույն աշ-

խատության առաջին հատորի առաջաբանում, իրար հաջորդել են ժամանակագրա-

կան կարգով և այդ պատճառով նրանց «պատմությունները» կազմել են օսման-

յան պատմության լրիվ ժամանակագրությո ւնը։ 

Մեզ չհաջողվեց պարվել, թե ինչո՛ւ Շանի Զադեի տարեգրությունը կրկնում 

Է ՛տարեգիր Ջեվդեթ փաշայի տարեգրությունը («Թարիխի Ջեվդեթ փաշա», 1188 — 

1241)* Քանի որ Ջեվդեթ փաշան տարեգիր Է նշանակվել Շանի Զադեից հե՛տո, 

ապա պարզ Է, որ նա պետք Է օգտված լինի վերջինից։ Այդ մասին Ջեվդեթ փա-

շան ունի հիշատակություններ իր «Թարխիսի Ջեվդեթ»-ում։ 

Կրկնությունից խուսափելու համար Շանի Զադեից այստեղ չեն բերվել այն 

նյութերը, որոնք ավելի հանգամանալից տրված են «Թարիխի Ջեվդեթ»֊ում։ 

* 

\ 



« Թ Ա Ր Ի Խ Ի Շ Ա Ն Ի ՏէԱԴԵ» 

Շանի Հէադեի պատմության մեջ ընդգրկված ժամանակաշրջա-

նըք այսինքն՝ XIX դարի առաջին երկու տասնամյակըէ Օսմանյան 

կայսրության շատ ծանր տարիներն են եղել։ 

Սուլթան Սելիմ 111-ի (1789—1807) իշխանության վերջին 

տարիներին Օսմանյան պետությունը մղում ՛էր մի քանի պատե-

րազմներ, թե երկրի եվրոպական մասում և թե Արևելքում։ Այդ 

ժամանակ քայքայման ու անկման հասած ենիչերիական բանակը 

երկրի թե՛ արտաքին և թե' ներքին կյանքում մեծ դժվարություն-

ների և անկարգությունների պատճառ էր դառնում։ 

Ենիչերիական բանակը վերացնելու և, թուրք պատմագիրների 

արտահայտությամբ, «Նիզամի ջեդիդ))^ անվան տակ ((եվրոպական 

ձևով}) բանակ ստեղծելու ուղղությա մբ Սուլթ ան Սելիմ 111-ի նա-

խաձեռնությունը կատաղի դիմադրության է հանդիպում թե' ենի-

չերիների և թե' պետության ղեկավար շրջանների կողմից։ Սուլ-

թան Սելիմ ի արդ փորձը վերջանոամ է նրա գահընկեցությամբ և 

ապա սպան ո ւ\թյՀա,մ\բ ։ 

Պալատական ինտրիգների, ենիչերիների օջախների և պատա-

հական անձերին զորբաների հարուցած անվերջ խռովությունների 

հետևանքով արքունիքի և կառավարության հեղինակությունը չա-

փազանց ընկնում է։ Ահա այդպիսի պայմանների հետևանքով էլ 

գահազրկվում է Սուլթան Սելիմ 111-ը և փադիշահ է հայտարար-

սուս Մո ւստաֆա 1\-ը, որի իշխանությունը շատ կարճատև է 

լինում։ 

Այդ շրջանի կարևոր պետական գործիչներից է լինում Բայ-

րաքդար Մ ո ւստաֆա փաշան*, որը Ռուսջուքում իր մի խումբ համա-

խոհների հետ կազմակերպում է «Ռուսջուք Տարանիի կազմակեր-

պությունը։ ոայրաքտար Մուստաֆա փաշան ձեռք է բերում սա դ՛-

րա զամ ութ յան բարձր պաշտոնը և փորձում Սելիմ 111-ին կալանքից 

ազատել և գահ բարձրացնել։ Սակայն արքունիքում և Ստամբու-

լում ստեղծված դրության, ռեֆորմիստների և ռեակցիոներների 

միջև եղած ուժերի անհավասարության հետևանքով, սուլթանական 

պալատի ներսում տեղի ունեցած կատաղի և արյունահեղ կռվում 

Բայրաքտար փաշան զոհվում է. նրանից առաջ սպանվում է գա-

հազուրկ Սելիմ 111-ը։ 

* Այս ամենի մասին տե՛ս А . Փ . М и л л е р , М у с т а ф а п а ш а Б а й р а к т а р , 
о с м а н с к а я и с т о р и я в н а ч а л е X I X века , М - Л . , 1947. 
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1223 թվականին սուլթան Մուստաֆա IV-ը, չորս ամսից հե՛-
տո, գահազուրկ Է լինում և գահ Է բարձրանում սուլթան Մահմուռ 
I I ֊ ը (1223—1255)։ 

1 2 2 4 ( 1 8 0 9 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ԼՈԻՐ է ՍՏԱ8ՂՈՒՄ ՖԱՇ3 ԲԵՐԴԻ ՊԱՇԱՐՈՒՄԸ 
ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Մի քանի օր առաջ ցավալի լուր ստացվեց, որ թշնամին [ ռուս-
ները ] ցամաքից և ծովից հարձակվել են Ֆաշ բերդի վրա։ Այդ ժա-
մանակ Տրապիզոնի վալի և Ան ատոլի այի սևծովյան եզերքի սերաս-
քեր Շերիֆ Մուհամմեդ փաշայից ստացված գրությունից պարզ-
վեց , որ երբ վերոհիշյալ փաշան իմացել Է այդ լուրը՝ մի կողմից 
ինքը անմիջապես մեծ թվով զինվորներ Է ուղարկել, իսկ մյուս 
կողմից Ռիզեի այաններից Թուղջի-օղլուն բազմաթիվ զինվորներով 
շտապել \Է օգնության հասնել։ Ղոհությո ւն բարձր յայն Աստծուն , 
բազմաթիվ ղազիների ուժեղ ճնշումները թշնամուն ահ ու սարսափ 
են պատճառել Լ ստիպել թողնել բերդի պաշարումն ու հեռանալ։ 
Շեվվալ ամսի 27-ին, Ղերսաա գեթում [Ս տամբուլում] լուր ստաց-
վեց, որ հիշյալ բերդը [ թշնամու] հարձակումից ազատվել է և 
գտնվում է հանգիստ, ապահով վիճակում։ 

(էէ ա 

* * * 

Հաջորդ հատվածներում տարեգիրը տալիս Է հետևյալ տեղե-
կությունները. «Նկատի առնելով ռուսների [ ռուսյալու] նենգությունն 
ու խարդախությունը, անհրաժեշտ համարվեց միջոցներ ձեռք առ-
նել Բաթումի նավահանգստի և Ֆաշի բերդի ապահովությունը ամ֊ 
րապնդելու համար})։ Միջոցներ են ձեռնարկվում նաև Սև ծովի կա-
րևոր նավահանգիստներից մեկըճ Սինոպը ամրացնելու համար։ 

ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ ԴԱՇԻՆՔ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
(ՖԵՐՄԱՆ է ՏԻԼՈՒՄ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՍԵՐԱՍՔԵՐԻՆ 

Հայտնի Էին'ռուսների նկատմամբ Իրանի պետության սնու-
ցած թշնամությունն ու մղած պատերազմները։ Հայտնի Էր ն աև, որ 
օսմանյան պետությունը նկատի ունենալով սիրո ու համակրու-
թյան, իսլամական անկեղծ բարեկամության ոգով Իրանի շահի 
նախկին անկեղծ արտահայտությունները բարձր սուլթանության 
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նկատմամբ) ձգտում էր մեջտեղից վերացնել Իրանի պետության 
հետ ունեցած մի շարք երկրորդական տարաձայնություններ4։ Նո-
րին վսեմություն շահի հարդե լի զավակ գահաժառանգ Աբբաս Միր-
զան իր տրամադրության տակ եղած իրանական բանակով, շարժ-
վելով թշնամու [ռուսների] վրա, եկել էր սահմանները և պա-
տերազմական գործողություններ սկսել։ 

Հիշյալ շեհզադեի հետ նԱռակագրություն պահպանելով և տե-
ղեկություններ փոխանակելովկրոնի թշնամու [ ռուսների ] դեմ 
միացյալ ուժերով հարձակում ը ապահովելու համար, անհրաժեշտ 
էր լավ հարաբերություններ պահպանել Իրանի շեհզադեի սահմանի 
վրա եղած պաշտոնյաների հետ և նրանց նկատմամբ ցուցաբերել 
անկեղծություն։ Այդ մասին նույն թվա կան ին առանձին-առանձին 
բարձր հրամաններ ուղարկվեցին Արևելքի սերասքերին, Չըլդըրե 
վալիին և Վանի ու Սարսի մութասարրիֆներին։ 

(կ 309) 

ՖԱՇԻ ԳՐԱՂՄՍԼՆ ԼՈԻՐԸ 

Ինչպես սրանից առաջ Հիշվեց» թշնամու [ռուսների] զինվոր-
ները ծովից և ցամաքից հարձակվել էին Ֆաշ բերդի վրա։ Գիշեր ու 
ցերեկ շարունակվող նրանց անընդհատ կրակը մեծ նեղություն էր 
պատճառում բերդի պահապաններին։ Երբ Տրապիզոնի վալի Շե-
րիֆ փաշան և Ռիզեի այան Թուզջու-օղլուն լուր ստացան այդ մա-
սին, նրանք շուտափույթ օգնության հասան, որի շնորհիվ բերդը 
ազատագրվեց։ Այս ռազմ ական ընդհարումը մեջտեղից վերանալուդ 
հե աո, վրացական ցեղի Գուրյալ անունով ցեղապետը դիմում 
ներկայացրեց վերոհիշյալ վեզիրին և հայտնեց, որ եթե օսման յան 
պետությունը բարձր հրամանով իրեն սերքերդե (զորապետյ նշա-
նակի, նա խոստանում և երաշխավորում Է, որ սրանից հետո ինքը 
այդ շրջանում ամրակուռ պատվար կլինի ռուսների դեմ և թույլ չի 
տա, որ թշնամիներից որևէ մեկը երթևեկի Ֆաշի և այդ շրջանի 
ծովեզերքի հողերում։ Վերոհիշյալ Գոլրյալը, նախազգուշացման 
կարգով, սուլթանական Բարձր Դերգյահին գրավոր հայտնել էր, որ 
եթե իր առաջարկը ուշադրության աունվի, ապա ինքը այգ ուղղու-

թյամբ գործի կանցնի և իր ջանքերով Քեմհալը կազատի ռուսնե-
րից* Այդ Քայլով նա ապացուցած կլինի իր ասածն ու խիստումը։ 

Այն պահին, երբ նրան հայտնել էին, որ անհրաժեշտ ռազմա-
կան լրացումներով իրեն տրվում է սերքերդեություն և նա էլ այդ 
գործը ստանձնելով, ինչպես ասվեց վերևում, .պատրաստվում էր 
իրագործել իր խոստումները, այդ շրջանի վեզիրների և ղեկավար-
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ների միջև գոյություն ունեցող հակառակության և երկպառակու-
թյան պատճառով, ուրիշների գործերին արգելք լինելու և նրանց 
խանգարելու նպատակով և, բացի այգ, վերոհիշյալ վրացու նկատ-
մամբ մի քանիսի ունեցած ատելութ յան հետևանքով, վրացու նա-
խա ձեռն ութ յան մասին տեղեկություն հաղորգեցին ռուսական դե-
ներ ալին, որի պատճառով այգ օղն ութ յան գործլյ այս անգամ հե-
տաձգվեց և անհետևանք մնաց։ Այսպիսով վերոհիշյալ սահմա-
նային գոտին դուրս եկավ իսլամների ձեռքից։ Ախա/ցխայի ագնվա-
տս՛,մերից մի քանի ան կո ղմն ա կա լ և վստահության արժանի ան-
ձանց տված վերոհիշյալ տեդեկութ յուններր արձանագրվեցին այս-
տեղ [Շանի Զադեի պատմության մեջ]։ ^^ 314) 

1225 (1810) թ վականի դեպքերից 
Շանի 9,աղեն այս թվականի դեպքերից նշում է, որ Իրանի գահաժառանգ 

Արրաս Միրզան նորից առաջ կ քաշում երկու իսլամա կան պետությունների միջև 
բարեկամություն և եղբայրություն հաստատելու իր ցանկո։թյունրւ Օսմանյան կա-
ռավարություն ր ընդառաջելով նրա այդ ցանկությանը՝ հայտնում կ, որ կրոնական 
կաս/ի ամրապնդման համար անհրաժեշտ կ համատեղ միջոցներ ձեռք առնել երկու 
իսլամական երկրների ընդհանուր թշնամոլ՝ Ռուսաստանի հարձակումների և իս-
լամական երկրների հաշվին իր սահմանները ընդարձակեյոլ նրա ձգտման դեմ։ 

Այնուհետև, տարեդիրր մանրամասնորեն խոսում կ Արևելքի երկրների նկատ-
մամբ [Ռուսաստանի] ձեռնարկած միջոցների, ինչպես նաև այդ առթիվ հրավիր-
ված խորհրդակցական մեջլիսի մասին։ Այդ մեջլիսում, նկատի առնելով էրզրու-
մի, Տրապիդոնի, Ախալցխայի, Կարսի, Չըլդրրի ւԱւլայեթների վալիների և փաշա-
ների միջև գոյություն ունեցող թշնամությունն ու հակաոակություններր, որոշվում 
կ նրանցից \վալիներից] մի քանիսին պաշտոնից հեռացնել և փոխարինել այլ փա-
շաներով։ Արևե[քի սահմանները պաշտպանելոլ ե ամրացնելու համար հատուկ 
կարգադրություններ են արվոսէ անհրաժեշտ զենքեր, հատկապես թնդանոթներ և 
սննդամթերք հայթայթելու մասին։ Միջոցներ են ձեռք առնվում Ֆաշի բերդը ռուս-
ներից վերագրավելու համար։ Հատուկ հրահանգներ են տրվում նավատորմին՝ Սև 
ծովի եզերքի և նավահանգիստների պաշտպանության կապակցությամբ։ 

Նույն 1225 թվականի դեպքերից պետք կ հիշել նաև հետևյալը։ 
Ռուսաստանի դեմ պատերազմական դո րծողո ւթ յ>։ ւննե ր ը շարունակվում էիհ 

թե եվրոպական և թե ասիական մասերում։ Ռոլսներր միաժամանակ սլատերագ-
մում կին Թուրքիայի և Իրանի դեմլ Սակայն երկու իսլամական երկրների միջև 
շարունակվող երկրորդական բնույթի վիճելի հարցերի պատճառով, Թուրքիան և 
Իրանը չէին կարողանում միասնական ճակատ ստեղծել ռուսների դեմ։ 

Ռուսները հարձակվում կին Սև ծովի եզերքի և Ախալցխայի շրջանի վրա։ Օգ-
տագործելով Իրանի և Թուրքիայի միջև շարունակվող տարաձայնությունները, 
նրանք աշխատում կին ուժեղացնել իրենց դիրքերը Դաղստանում և Վրաստանամ։ 

1225 (1810) թվականին ռուս գեներալ Տորմոսովր գրավեց Թիֆլիսր և փոր֊ 
ձեց դերի վերցնել Աչըք Բաշի Սոլոմոն խանին5, սակայն վերջինիս հաջողվեց փախ-
չել Ախալցխա և օգնություն խնդրել Թուրքիայից և Իրանից։ 

(կջ 408—409} 
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1226 ( 1 8 1 1 ) թվականի դեպքերից 

Վեց տարուց ի վեր շարունակվող ռուս ՛թուրք ական պատերազմը վերջանում 
է 1226 (1811) թվականի Բուխարեստի հաշտության նախնական պայմանագրով, 
իսկ վերջնական պայմանագիրը կնքվում է հաշորդ՝ 1227 թվականին» 

Թուրք պատմագիրների ասելով, Բուխարեստի հաշտության պայմանագրի 
ստորագրումից հետո օսմանյան կառավարությունը ձեռնարկում է ներքին բարե-
նորոգումների (երկրի բազմաթիվ մասերում գլուխ բարձրացրած ապստամբ, հա-
ճախ կիսանկախ մյութե ղալի բեներին տարբեր տեսակի անկարգությունների վերա-
ցում և այլն)։ 

Ֆաշի բերդը թշնամուց [ռուսներից] ետ գրավելու պայմանով, փադիշահ ական 
հրամանով Քունիայի սանջակը շնորհվում է Բարձր Գերգյահի Կափուջի Բաշի և 
Տրապիզոնի մյոլթեսելլիմ [հարկահավաք] Խագինեդար ՀԼադե Սուլեյման աղային< 

էրզրումի վալի և Արևե լյան ճակատի սերասքեր վեզիր էմին փաշային ան-
հրաժեշտ ուժեր և միջոցներ են տրվում Արևելյան ճակատը ամրապնգելու և պաշտ-
պան ե լու համար։ 

Կարսի պահապան միրիմիրյան Աբդուլլահ փաշան, Ախալցխայի պատերազ-
մում ցույց տված ջանքերի և ծառայության համար, պարգևատրվում է վեզիրու-
թյան աստիճանով։ Միաժամանակ նրան հանձնարարվում է ապահովել այգ շրջա-
նի պաշտպանությունը է 

(Հատ. I I , Էջ 2—7) 

Վ Ր Ա Ս Տ Ա Ն Ի ՌԱՅԱՆԵՐԻ ԳՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ Ա2Ը4?-ք*ԱՇԻ 
Ն Շ Ա Ն Ա Վ Ո Ր Ի Շ Խ Ա Ն ՍՈԼՈՄՈՆԻՆ Տ Ր Վ Ա Ծ ԲԱՐՏէՐ ՀՐԱՄԱՆԸ 

...[ Ռուսաստանը ] ամենից առաջ Հեռացրեց իր խաբեբայու-

թյան զոհ դարձած Աչրք Բաշի իշխողին [Սոլոմոնին] և աքսորեց 

&՝ՒֆլՒսՒ կողմերը։ Հետո, նրա ազնավուրներից յուրաքանչյուրին* 

զանազան պատրվակներով բռնությունների ենթարկեց, անպատ-

վեց բոլոր այն զինվորներին, որոնք իրենց ամբողջ կյանքում օս-

մանյան պետության շնորհիվ ոչ մի բռնության չ\Էին ենթարկվեի 

ձանձրացրեց նրանց և այդ բարեհամբույր ժողովրդին [ վրաց ժողո-

վըրդին] մեծ նեղություններ պատճառելովճ դավեր լարեց նրա դեմ։ 

Միայն այդ ժամանակ վրաց ժողովուրդը դժվարությամբ կա-

րողացավ հասկանալ, թե ինքը ի*նլ մեծ դժբախտության առաջ է 

կանգնած։ Խելամիտ մարդկանց մեծ մասը առանձին-առանձին, 

մեկ կամ երկու հոգով, մի կերպ Ախալցխա փախան և այնտեղ վե-

րոհիշյալին [ Սոլոմոնին ] տեղեկացրին կատարվածների մասին։ 

Այդ քաջարի և հազվագյուտ հերոսը [Սոլոմոնը] բոլորին իր 

շուրջը հավաքելով և ապացուցելով իր՝ Ռուստեմ Ջա[ի "երնդից 

լինելու մասին տարածված լուրը, իր բազուկի ուժով ռուսների մեջ-

լիսից ազատվեց և նորից Ախալցխա եկավ։ Այստեղ իր հավաքած 

քաջերով սկսեց կռվել ռուսների դեմ։ 

Ընդունելով թշնամու մոտ եղած ժամանակ իր թույլ տված 
1 6 9 



սխալները և արտահայտելով իր զղջումը դրանց համար, նա դիմեց 

սուլթանական կառավարությանը և ներողամտություն ու օժանդա-

կություն խնդրեց։ 

Նորին վսեմության գահին ներկայացրած նրա [ Սոլոմոնի ] 

խնդրագիրը նախօրոք V տամ բուլ հասած լինելով, օսմանյան բարձր 

կառավարության ողորմության շնորհիվ, Նորին վսեմություն փա-

դիշահի կողմից նրան շնորհվեց արքայական խալաթ և փադիշա-

հական ֆերման, փադիշահական նվերներ ու մի քանի պատվեր-

ներ և հրամաններ, որոնք [ Սոլոմոնի ] վերոհիշյալ հավատարմու-

թյան խնդրագիրը բերող մարդկանց միջոցով նրան ուղարկվեցին։ 
(հատ. I I , կ 27—29) 

* * * 

նկատի ունենալով, որ օսմանյան կառավարության վարած կեղծ և դավադիր 

քաղաքականությունը Վրաստանի նկատմամբ բավականին պարզ կերպով արտա-

հայտված է սուլթանի՝ Աշըք Բաշի իշխան Սողոմոնին ուղարկված ֆերմանում, պյ՛է-

տեղ թարգմանաբար բերվում է այդ ֆերմանը, իսկ դրա թուրքերեն սէեքաոը տըր-

վում է հատորի հավելվածում։ 

ԲԱՐՏ1Ր Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

Աչըք Բաշի իշխան Սոլոմանին [ Սոլոմոն ] հրաման։ 

Բարձր սերդար Քեյխուսրեվի* և սերդարի օդնա կան Դավիթի 

ձեռքով ուղարկված քո և քեզ հետ համախոհ, հնազանդ և հպատակ 

ազնավուրների խնդրագրերը այս անգամ հասել են բարձր և փա֊ 

ռապա նծ ապարանքին և իր ողորմությամբ հռչակված Ղռանը։ Բո-

վանդակությունից [երևում է] օսմանյանդ պետության հանդեպ ձեր 

հնուց ի վեր ունեցած անկեղծությունն ու հավատարմությունը։ 

Համաձայնության և ուղղամտության մեջ հարատև վրացական 

ցեղերին խաբելով և մոլորեցնելով, խարդավանքով և որոգայթ-

ներով Վրաս տանը գրավելու և նվաճելու միտում ունեցող Ռուսաս-

տանը [Մոսկոլու], սրանից առաջ խարդախությամբ և դավերով 

ձեռքր երկարել էր Թիֆլիսի կողմերը։ Իմ օսմանյան պետության 

ռայաներին, նրանց կալվածներին և հողերին վնասներ չպատճառե-

շու մասին Աստծու անունով երդում տալով, սկզբում արտաքուստ 

վստահություն էր ցույց տվել, իսկ հետոճ դավադրությամբ և խա-

բեբայությամբ, քեզ ուղարկել էր Թիֆլիսի կողմերը՝ ձերբակալելու և 

բանտարկելու սպառնալիքներով։ 

Շանի Զադեի պատմության մեջ Քեյխուսրեվը հիշատակված է աղավաղ-
ված ձևով՝ Քենջերեվ։ 
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Սակայն դո՛ւ, որ վերոհիշյալ մելիքն ես, քո բնածին ջանա-
սիրությամբ և արիությամբ, ռուսների [ ռոտյյալու] բռնակալ ոլ 
չարագործ ձեռքից աղատվելուց և այս կողմերը գալուց հետո, ձեռ-
նարկեցիր պաշտպանվելու ռուսական զորքերից։ Քո բոլոր հպա-
տակներն ու ազնավուրները քեզ հետ համախոհ են։ Սրանից հե-
տո, իմ պետության հավերժական թշնամոլ դեմ շարժվելու համար, 
ներկայումս քո բոլոր ռազմական միջոցներով գտնվում ես Ախալց-
խայում։ Այգ մասին գրված և հայտնված Հ ինձ։ 

Վերոհիշյալ խնդրագրով եկած իմ բարձր սուլթանության վե-
քիլներին կատարած քո մարդկանց բերանացի և գրավոր դիմում-
ները մատուցվեցին իմ կայսերական բարձր ունկընդրությանը և ես 
ծանոթացա բոլորի բովանդակությանն ու հավատարմական արտա-
հայտություններին։ Իմ մեծ նախնիների բարձր հոգատարությամբ 
Վրա ստ ան ի երկիրը իմ կայսերական երկրի մաս կազմելու օրից 
մինչև այսօր, նրա բնակիչները, ւէմիրները և վարիչները մշտա-
պես շնորհից, համակրանքից, ապահովությունից և հանգստու-
թյունից բացի ուրիշ ոչինչ չեն տեսել։ Իմ հավերժական պետության 
մեջ ապրող բոլոր ռայաների, տկարների ու թույլերի, բոլոր բե-

ժերի ու ծառաների (գյադա) ընտրած ծիսակատարություններին և 
սովորություններին միջամտություն ցույց չտալը իմ բարձր սուլ-
թանության մեջ ընդունված կարգերից Է, որը հայտնի Է բոլորին և 
փորձված Է բոլորի կողմից։ 

Ակնհայտ Է, որ այսպիսի ռայասեր, արդարադատ և հաստա-
տուն պետության ծառայությունը թողնելով, վտանգավոր հետե-
վանք և ցավալի վախճան ունեցող այլ ճանապարհով գնալու հա-
կամիտություն ցույց չպետք Է տրվի։ Այդ կապակցությամբ՝ իրենց 
օգուտն ու վնասը հասկացող և գործի վախճանը նախատեսող իմ 
ծառաները, դու և քեզ հետ միասին իմ փադիշահության համար 

հավատարմությամբ աշխատողներդ, ամեն կողմից հովանավորու-
թյուն և պաշտպանություն եք ^գտնում իմ բարձր փադիշահ ական 
շնորհներով։ Իմ արքայական գթասիրությունն ու ողորմածությու-
նը ձեր նկատմամբ, իմ փադիշահական շնորհն՜երը միշտ անպա-
կաս են լինելու։ Քանի որ այս ամենը պարզ <Է ու ակնհայտ, ապա՝ 
ժամանակի և պայմանների համաձայն, այդ շրջանն երեն հատ-
կացված մեծաքանպկ և առատ սննդամթերքը ու ժամանակին հասց-
նելու և պատերազմական միջոցներով Վրաստանից ռուսներին 

բոլորովին դուրս հանելու ու վռնդելու համար էրզրումի վալի և Արե-
վելքի ճակատի սերասքեր, իմ բարձր վեզիր էմին փաշային անհրա-
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ժեշտ միջոցառումներ ապահովելու մասին գրվեց և կարևոր պատ-

վերներ տրվեցին։ 

րն ահա տելով քո ցույց տված հավատարմական գործերը, վե — 

րահաստատվում ես քո իշխանության ենթակա Աչըք Բաշի երկրի> 

մելիքության մեջ, որի համար անհրաժեշտ նոր հրովարտակը (մ են-

շուրը) և դրա հետ միասին իմ կայսերական հատուկ խալաթները* 

սամույրից կարված մի բերկրալի խալաթ ու ծախսի համ ար՝ առ-

այժմ հինգ հազար ղուրուշ, իբրև նվեր, ուղարկված է վերոհիշյալ 

սերասքերի միջոցով։ 

Ղ՝ բութ յան մասին հայտնված է նաև իմ բարձր վեզիր Չըլդըրխ 

վալի Շերիֆ փաշային, իսկ սույն բարձր հրամանը ուղարկվում է 

քո մարդկանց միջոցով։ 

Այժմ, իմ բարձրարժեք նվերի հետ քո [ իշխանության ] վերա-

հաստատման մասին տրված փադիշահ ական հրամանը, երբ վերո-

հիշյալ սերասքերի միջոցով քեզ հասնի, դու պետք Է դիմավորես 

հարգանքի, մեծարանքի նշաններով և պարծանքի արտահայտու-

թյուններով։ 

Օսմանյան պետության հանդեպ քո ցույց տված անկեղծու-

թյունն ու հավատարմությունը շարունակելու ես սրանից հետո ևս է 

և պետք Է հաստատակամ լինես քո հպատակության մեջ։ Հավա-

տարմություն և հպատակություն ցույց տվողները, սուլթանական 

հնագույն սովորության համաձայն, կարժանանան իմ կայսերական 

շնորհներին և ողորմ ութ յանը։ Աշխատեցե՚ք և ջանացե՛ք հասկաց-

նել և ներշնչել Վրաստանի բոլոր այն ցեղերին, որոնց անհրա-

ժեշտ Էէ 

Վերոհիշյալ վեզիրի ու սերասքերի հավանությամբ և միջոցա-

ռումներով Չըլդըրի վալիի թշնամուց պաշտպանվելու գործում մըշ-

տապես գործակցե ք միմյանց հետ։ 

Ռայաներին օգնելու և երկրռւմ կարգ ու կանոնի պահպանու-

թյան քո ջանքերը շարունակելու դեպքում, քո նկատմամբ իմ փա-

դիշահ ական ակնհայտ համակրանքը օր ավուր պետք Է աճի ոև 

ավելանա և, ինչպես քեզ հայտնի Է, իմ արքայական շնորհներն 

ու փաղաքշանքը անպակաս պետք Է լինեն։ 

Քո բնածին անկեղծությունն ու հավատարմությունը, ինչպես 

և անհրաժեշտ հպատակությունը պահպանելով, ամեն պարագա-

յին իմ փադիշահական համակրությունն ավելանալու համար քո 

ջանասիրության մասին տրված Է իմ բարձր ֆերմանը։ 

Գրվեց 1226 (1811 թ.) ռեբի-ուլ-էվվելի կեսին։ 

(հատ. I I , Էջ 29—30) 
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1 2 3 1 ( 1 8 1 5 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

ՎԱՆԻ ՛ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՈՐՈՇ ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ՖԵՐՄԱՆԸ 

Դրանից առաջ, որոշ իրանցիներ հարձակում են գործել Վանի 
էձայ.եթի սահմանում։ Երբ այգ դեպքի մասին հարցում արվեց 
Իրանի պետական պաշտոնյաներին, նրանք պատասխանեցին, որ 
I այդ մասին] լուր չունեն։ Նրանք /ավելացրին, որ Մուհամմեդ Ալի 
Միրզան՝ Բաղդադի կողմերում, իսկ Խոյի խաէեըճ Վանի կողմերում, 
իրենց կատարած ասպատակություններով դավաճանություն են 
արել, որի համար իրենք էլ են դժգոհ։ Այս մասին Արևելքի սերաս֊ 
քեր Փահլևան Իբրահիմ փաշան գրել էր և հայտնել փառապանծ 
\ սուլթանական] Ղերգյահին։ Նկատի ունենալով, որ վերոհիշյալ-
ների շարժումը ապստամբական բնույթ ունի, Վանի պահապանին 
1ւ Արևելքի վերոհիշյալ սերասքերին հանձնարարվեց և պատվիր-
վեց, որ արգելի Իրանի սահմանի որևէ խախտում, իսկ Օսմանյան 
կայսրության սահմանն անցնողներին վռնդելու մասին հոգատար 
ւինեն և միջոցներ ձեռք առնեն։ 

Այս անգամ Ստամբուլում ստացված գրություններից պարզվում 
էր, որ վերոհիշյալ Մուհամմեդ Ալի Միրզան կողոպտել և թալանել 
է Բաղդադի շրջանը։ Աբաս Միրզան մեծ քանակությամբ զինվոր էր 
հավաքել Բաղդադի շրջակայքում ապրող քուրդ աշիրեթներից, որ-
պեսզի հարձակվի Ղե վան դեր աշիրեթի վրա։ Երբ այդ դեպքը ստուգ-
վեց, նախազգուշության համ արճ ներկայիս Բաղդադի վաէի 
Մուհամմեդ Սաիդ փաշային վերոհիշյալ Աբբսււս Միրզային ու 
Մուհամմեդ Ալի Միրզային հատուկ գրություններ ուղարկելով, 
հայտնեցին, որ համաձայն չեն փադիշահական երկրի սահմաննե-
րից մի թիզ հող անգամ տալ։ 

Կատարված հարձակումները ետ մղելու համար1 իբրև պատաս-
խան այդ շրջանի բնակիչների ուղարկված գրությունների, պարսկե-
րեն լեզվով գրված հավաքական մի դիմում ստացվեց ժողովրդից։ 

Սե րասքերից ստացված գրությունից փադիշահը ծանոթացավ 
իրերի դրությանը։ Պարզվեց, որ նրանք խախտեմ են օսմանյան 
պետության սահմանները և քանի որ իրանական պետության պաշ-
տոնյաները հայտնում են, որ իրենք ևս համաձայն չեն այդ գոր-
ծերին, ապա պարզ ՛է, որ եթե այդ դեպքերի վրա աչք փակվի և 

թուլություն ցուցաբերվի, այդ շրջանում նման խախտումները կշա-
րունակվեն։ Դեվանդերի աշիրեթը և այդ շրջանում եղած լիվաներն 
ոէ կա ղաները Օսմանյան կայսրության մասն են կազմում։ Տեղի 
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ունեցած Հարձակումները արգելելու Համար անհրաժեշտ միջոցնե-

րի իրականացումը պետք է ընդունել իբրև ժամանակի պահանջ։ 

Նկատի ունենալով, որ վերոհիշյալ աշիրեթը և նրա շրջակայքը Ս՛ու-

սուլին մոտ են և սահմանակից, միաժամանակ շատ Հեռու չեն, ջե-

մազիել-ախըրի վերջին փադիշահ ական հրաման ուղարկվեց Սու-

սուլի վալիին և Փահլևան փաշային, որպեսզի ամեն կերպ օժանդա-

կություն ցույց տան վերոՀիշյալ աշիրեթին և անհրաժեշտ միջոց-

ներ ձեռք առնեն այդ շրջանում իրանցիների միջամտությունները 

արգելելու համար։ 

(Հատ. I I , էջ 290—291) 

Ա Պ Ս Տ Ա Մ Բ Ա Կ Ա Ն ԴԵՊՔԵՐ 9 Ը Լ Դ Ը Ր Ի ԷՑԱԼԵԹՈՒՄ 

Այս հատվածում Շանի Զադեն մանրամասնորեն նկարագրում է փաշան՛երի 
և պետական այլ բախտախնդիր պաշտոնյաների հրահրած ապստամբական շար-
ժումները, խլրտումները և ավազակությունները Չըլդըրի էյալեթում, որոնք ինչ-
պես հայտնի է, այդ դարաշրջանում Օսմանյան կայսրությս/ն գրեթե բոլոր մասե-
րում դարձել էին սովորական երևույթ, խանգարում էին երկրի անդորրը և ծանր 
հարվածն՛եր հասցնում ժողովրդական մասսաներին։ 1231 թվականին Չ ըէդըրի 
դեպքերը նույն բնույթն ունեին։ Չըլդըրի վալի Սելիմ փաշա Հէադե Ահմեդ բեյը 
գրգռելով էյալեթի Վերին Աշարայի ժողովրդին, նրան ոտքի է հանում և ապըս-
տա մրում։ Փադիշահ ական հրամանով նրա վրա են ուղարկվում էրզրում ի և Տրա-
պիզոնի վալիները» Ուղարկված ուժերի ղեկավար 9աշբուղը գրավում է Աշարան։ 
Ահմեդ բեյը փախչում և թաքնվում է անտառում։ Վերին Աշարայի թվով 150 ուլե-
մ աները և սո զեհ աները', աղաներն ու ժողովուրդը հպատակություն են հայտնում 
Րաշբուղին և խոստանում են բռնել և հանձնել Ահմեդ բեյին։ 

Ախալցխայի օշախի աղաներից մեկը՝ Աղղը-աչըք Մուհամմեդ բեյ անունով 
անձը, որը կապված է եղել ապստամբ Ահմեդ բեյխ հետ, սուտ լուրեր տարածելով, 
իր շուրշն է հավաքում մի շարք բախտախնդիրների և փորձում է օգնել Ահմեգ 
բեյին։ 

Անտառում թաքնված Ահմեդ բեյը տեսնելով, որ չի կարող ազատվել կա-
ռավարական ուժերի հետապնդումից, փախչում և ապաստանում է վերոհիշյալ 
Աղզը-աչըք Մուհամմեդ բեյի մոտ։ Այս վերջինը հավաքելով իր բոլոր ուժերը, 
բռնում և բանտարկում է Ախալյքխայի միրիմիրանին։ Նա Չըլդըրի էյալեէթի էր դու-
նի (*)» Մամ/Վանի, Օլթիի և Փենեքի սանջակներին գրություն ուղարկելով, փոր-
ձում է նրանց ևս մասնակից դարձնել այդ խռովարարական շարժմանը։ 

Սակայն հիշյալ սանշակների ժողովուրդները մերժում են ապստամբությա-
նը մասնակցելու այդ առաջարկը և պաշտպանվելու համար խրամատներ են կա-
ռուցում ճանապարհների քարքարոտ վայրերում։ Տեղի ունեցած կռիվներում 
սպանվում են բազմաթիվ զինվորներ։ Խրամա՛տները քանդում են։ 

Վերոհիշյալ Աղզը-աչըքը իր ավազակախմբով գալիս և պաշարում է Գեն-
շեվան անունով գյուղը, որտեղ ամրացել էին կառավարության ուժերը։ Պաշարում 
մը և մարտերը շարունակվում են տասնհինգ օր։ էրզրումից օժանդակ ուժեր են 
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Տարեգիրը գրում է• 

ff.. Երբ այս դեպքերի մասին տեղեկություն տրվեց փադիշա-

հին, նա չկարողացավ հանդուրժել այդ բոլորը։ Նկատի ունենալով, 

՛որ Չըլդըրի էյալեթում և հատկապես Ախալցխայում մի քանի ան-

գամ տեղի են ունեցել նման ապստամբական շարժումներ, բայց 

այդ վայրերը իսլամական [երկրի] սահման լինելու պատճառով, 

նախքան այդ նրանց նկատմամբ ճնշում և բռնություն չի գործա-

դրվեի այլ բավականացել են նախազգուշացումով, խրատներով և 

գթություն ու ողորմ ութ յան ցուցաբերելով։ Սակայն նրանք ապըս-

տամբութ յան վարժված լինելով և դրանից հաճույք զգալով, նման 

նախազգուշացումներով չեն խրատվել և այս անգամ նորից են 

ապստամբել և օսմանյան երկրում խռովություն առաջացրել... 

Փադիշահը ուրիշներին օրինակ տալու նպատակով անհրա-

ժեշտ համարեց խիստ պատժել նման վատ գործերի դիմող հիշյաէ 

Աղզը-աչըքին և նրա գործակիցներին։ Այդ դավաճաններին մահվան 

դատապարտելու և Ախ ալցխայում կարգ ու կանոնը վերականգնելու 

մասին նա հրաման տվեց և փադիշահական հրովարտակով այդ 

գործին նշանակեց վերոհիշյալ Փահլևան փաշային։ Նկատի ունե-

նալով նաև., որ Ախալցխան կայսերական երկրի սահմանն է և 

պաշտպանության համար ամրություններ ունի, որոշվեց վերոհիշ-

յալ ապստամբների այնտեղ ապաստանելու դեպքում՝ նրանց զսպել 

և ոչնչացնել։ Դժվարության դեպքում որոշվեց էրզրումի և Չըլդըրի 

էյալեթների բոլոր էշքինջի թիմարների և զեամեթների զորամասե-

րը® ուժեղացնել և ուղարկել այնտեղ։ Բացի այդ, օգնության կա-

րիք լինելու դեպքում, պետք է ուղարկվեին նաև համապատասխան 

բոլոր պաշտոնյաները։ Այս բոլորի մասին անհրաժեշտ հրամաննե-

րը տրվեցին և անհրաժեշտ հասցեներով գրություններ ուղ գրկվե-

ցին։ Այս մասին, շարան ամսի սկղբին, տրվեց և ուղարկվեց փա-

դիշահական բարձր հրաման։ 

(հատ. I I , էշ 296—298) 

1 2 3 3 ( 1 8 1 7 — 1 8 1 8 ) թ վ ա կ ա ն ի դ ե պ ք ե ր ի ց 

• ԻՐԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ 

Իրանի դեսպան Մ ուհի լւ Ալի խանը, իր դեսպանության գործե-

րը ավարտելուց հետո, վերադառնալու արտոնություն էր ստացել« 

Նրա հետ տեղի ունեցած մի քանի տեսակցությունների ժամանակ 

պարզվեց, որ դրանից առաջ վսեմ շահը ընդունել և հաստատել էր 

մի կարգ, որ Քուրդիստանից ձեռք քաշի և պատանդներից բացի 
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մնացածներին վերադարձնի։ Օսմանյան դեսպաններին բերանացի 

խոստում էր տվել, որ այլևս փախստականներին չընդունեն, սահ-

մանը խախտելու դեպքերն արգելեն, ինչպես նաև՝ կարգավորեն 

Ս եդմանիշ բերդի ավերման հարցը։ 

Երբ դեսպանին հարցրին վերոհիշյալների մասին, նա պատաս-

խանեց, որ խոստացածի համաձայն, էրզրում հասնելուն պես իր 

մարդկանցից մեկին կհանձնարարի, որ Վանի կողմերում գտնվող 

օսմանյան պետության պաշտոնյաների հետ միասին ձեռնարկեն 

վերոհիշյալ բերդի վերականգնման և նորոգման աշխատանքներին, 

քանի որ բոլոր ծախսերը օսմանյան պետության պաշտոնյաներին 

ինքն է վճարելու։ Մնացած հարցերը կարգավորելու մասին ինքը 

կհայտնի Իրանի կառավարությանը։ 

Դրանից հետո, դեսպանը մեծ պատվով և հարգանքով Իրան է 

վերադառնում՝ իր հետ տանելով շահին, Իրանի սադրազամին, գա-

հաժառանգ Աբբաս Միրզային և պետական այլ անձանց ուղղված 

նամ ակներ։ 
(հատ. I I , էշ 380) 

ՍՎԱԸԻ ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1233 թվականի դեպքերից Շանի ՀԼադեն մանրամասնորեն նկարագրում է 
Ավագում տեղի ունեցած խռովությունները, որոնք տարածվել էին ամբողջ երկ-
րռւմ» Փաշաների և այլ բարձրաստիճան անձանց այդ ԿաՐԴՒ խռովարարական 
շարժումներից, անտարակույս ամենից ավելի տուժել են ժողովրդական մասսա-
ները $ 

* * * 

Սվաղի բնակիչ Քենան-ւօղլու անունով բախտախնդիր մի մարդ 

սպանում է մյուլթեզիմ Մոլհամմեդ աղային և կողոպտում է նրա 

հարստությունը։ Սպանվածի եղբայրը գնում է Ս տամ բուլ և դիմում 

է ներկայացնում։ Փադիշահը Սվաղի վալիին հրամայում է գործը 

քննել դատական կարգով և պատժել մարդասպանին։ Վերջինս իր 

շուրջը հավաքելով իր նման մի շարք ավազակների, հարձակվում 

է դատարանի, ինչպես նաև Վալի փաշայի պալատի վրա և նոր 

չարագործություններ կատարում։ 

Երբ այս բոլորի մասին լուր \է հասնում Ս տամ բուլ սա դրա զա մը 

զեկուցում է փադիշահին։ Վալին Ս տամ բուլ է կանչվում։ Նման 

* Այդ շարժումների մասին տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, 
հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովոլրդների մասին», հատ. Ա. «թ՚արիխի Զեվ-
դեթ», էշ 803—307$ 
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դեպքերը մյուս քաղաքներում կանխելու նպատակով որոշվում է 

դրանց պատճառ հանդիսացողներին աքսորել տարբեր վայրեր, իսկ 

կատարված դեպքերը բազմակողմանի կերպով քննելու համար 

հատուկ մյուբաշիր ուղարկել և Վալիին օգնական ուժեր տալ։ 

Տարեգրի ասելով, «այդ դեպքերը գաղտնի պահվեցին»։ 

Սվաղի վալին1 փադիշահ ական հրամանի համաձայն, խառնակիչ ավազակնե-
րին աքսորելու համար մ եկ-մ եկ ձերբակալում է։ Վալի ի քեթխուդայի դրանից 
առաջ կատարած բռնություններից ձանձրացած Սվազի ժողովուրդը սարսափում 
է և վալիին սպանելու համար հարձակվում է պալատի վրա և պաշսւրո մ այն։ 
Մի քանի օր անց՝ պալատում բանտարկվածներին ազատելու պայմանով, երկուս-
տեք վեճը դադարեցվում է։ Այդ դեպքերից հետո՝ նկատի առնելով ժողովրդի և 
վալի ի միջև համաձայնության հասնելու անկարելիությունը, որոշվում է Սվազի 
վալիին հեռացնել պաշտոնից» 

(հատ. I I , էշ 394—395, 411—412) 

1234 ( 1 8 1 9 ) թվականի դեպքերից 

Այս տարվա կարևոր դեպքերից են Վանում և Գիարբեքիրում տեղի ունեցած 

ապստամբական շարժումները։ Այդ դեպքերի նկարագրությունը կա նաև «Թարիխի 

Ջ՝եվդեթ»-ում։ Կրկնությունից խուսափելու համար Շանի Հադեից չեն թարգման-

վել «Ապստամբությունը Վանի բերդապահությունումօ վերնագրով հատվածը և 

հաշորդ հատվածները։ 

(հատ. I I I , էշ 4—9, 46—50, 54—57) 

Նույն թվականի բնորոշ դեպքերից են նաև Ստամբուլում ապրող քրդերի և 

խումբարաջի9 զորամասերի միջև տեղի ունեցած կատաղի ընդհարումներն ու ան-

թիվ սպանությունները։ Այդ հատվածները թարգմանվում են կրճատումներով» 

ԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՒՄՐԱՐԱՋԻՆԵՐԻ ԵՎ 
ՔՐԴԵՐԻ Մ Ի Ջ Ե Վ 

Ստ ամ բուլի Խասքյոյ թաղամասում պոռնիկի պատճառով մի 

խումբարաջի սպանում է մի քրդի։ Հաջորդ օրը, 15 քուրդ հարձակ-

վում են մի խումբարաջիի սրճարանի վրա և սպանում մի քանի 

խումբար աջին երի։ Այդ պատճառով քրդերի և խումբարաջիների 

թշնամությունը գնալով ուժեղանում է և խորանում։ Մի քանի օր 

հետո քրդերը հարձակվում են խում բարաջիների զորանոցի վրա։ 

Խումբարաջիներն ու մյուս զինվորները զինվում և պատրաստվում 

են թնդանոթներով հարձակվելու նավաշինարանում (թերսանեյ աշ-

խատող քրդերի վրա։ Կաւիուդան փաշան, այս թշնամության ա՛-

ռաջն առնելու նպատակով, կանչում է երկու կողմի սպաներին ու 

խելահաս մարդկանց և փորձում է նրանց հաշտեցնել։ Երբ պարզ-

վում է, որ այդ թշնամությունը հրահրողները խումբարաջի և լա֊ 
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ղըմջի օջախների չավուշներն են, դրանց անմիջապես Հեռացնում են 

պաշտոնից ե աքսորում* Խռովությունը էրիվ վերացնելու համար 

կափուդան փաշան, փադիշւսհական Հատուկ Հրամանով, նոր խոր-

Հըրդակցություն \է Հրավիրում և քրդերի պարագլուխ Մանդե Աղայի 

միջոցով Հանգստացնում է քրդերին։ Մանդե Աղան խոստանում և. 

երաշխավորում է, որ այլևս նման դեպքեր տեղի չեն ունենա։ 

Նման խոստումներ են տալիս նաև խումբարաջիների պարագլուխ-

ները։ Այդ ձևով խռովարարական շարժումը և արյունաՀեզությու-

նը կանխվում է։ 

(Հատ. I l l , էջ 41—43) 

1235 (1819—1820) թվականի դեպքերից 

ԿՈՒՄ ԿԱՓՈՒԻ10 ԵԿԵՂԵՑՈՒ Ո-ԱՆՋՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 
ԵՆԻՉԵՐԻՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԿՌԻՎԸ 

Սօռամբուլում տիրող դրության բնորոշ պատկերներից է նաև այս դեպքը-չ 
որի մասին Շանի Զադեն խոսում է, այն համարելով սովորական երևույթ։ 

Այդ Ժամանակաշրջանում իրենց ենիչերի Համարող մի շարք 

բախտախնդիր մարդիկ, այս ու այն կողմ թափառելով, զանազան 

պատրվակներով, թե' մուսուլմաններին և թե՛ Հարուստ ու աղքատ 

ռայաներին մեծ նեղություններ էին պատճառում։ Այսպես, տար-

բեր արՀեստավորների (ներկարար, ծեփող, նկարազարդող և այլն) 

անվան տակ իրենց c r ը ր ղ ա դ ^ բ ա շ ը » (շինարարական բանվորների 

պետ) Համարելով, երկու անգամ ավելի բարձր աշխատավարձ էին 

ստանում և զանազան խաբեբայական միջոցներով, բանվորներին 

Հասնող շաբաթական աշխատավարձից ավելին բռնությամբ առնում 

էին շինարարությունների տերերից և միայն կեսը տալիս բանվոր-

ներին։ Շինարարական բոլոր տեսակի նյութերը միայն ըրղադ-

բաշիների միջոցով ձեռք բերելով, դրանից էլ մեծ գումարներ \էին 

կորզում, իսկ խեղճ բանվորներին ստիպում էին աշխատել ամենա-

ծանր պայմաններում։ 

Կոսէ Կափոլ թաղամասում ծագած հրդեհի ժամանակ այրվում է նաև հայ-
կական եկեղեցին, որի վերաշինման համար մեծ դժվարոլթյ ամբ են հրաման ձեռք 
բերում։ Եկեղեցու կառուցման կապակցությամբ շրշակայքի բախտախնդիրները և 
չարագործ տարրերը, դրամ կորզելու նպատակով, միշամտում են և դժվարություն-
ներ հարուցում։ Եկեղեցու կառուցման գործով զբաղվող հայերը փորձում են կա-
շառք տալու միշոցով այդ չարագործներից ազատվել, բայց՝ ապարդյուն. դրանց 
թիվյ։ գնալով ավելանում է* Չարագործները շինարար բանվորներին մեծ նեղու-
թյուններ են պատճադոսք, հաճախ խանգարում են նրանց աշխատանքը և բան-
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վորներին ցրում» Ի վերշո գործը հասնում է ընդհարումների, կովի և սպանու-
թյունների, Տարեգրի տպելով, «վանքի (եկեղեցու) համար լինում են իրենց անձը 
զոհողներ9» 

(հատ. 111, էշ 87—88) 

ՀԱՑԵՐԻ ԵԼՈԻ8ԹԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԴԵՄ 

Այս հատվածում տարեգիրը նորից է անդրադառնում հայ լուսավորչական-
ների և հայ կաթոլիկների միշև շարունակվող վեճերին ու պայքարին» Այդ մասին 
գրեթե նույնությամբ պատմում է պատմագիր Հեվդեթ փաշան իր աՒարիխի Ջեվ-
դեթյ>-ի II հատորում » 

(հատ. I I I , Էշ 118—120) 

1236 թվակս/նի դեպքերից Շանի Զ ադեն կանդ Է առնում նաև Իրանի սահ-
մանի վրա տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա, որոնք ավելի մանրամասն 
տրված Էր Զեվդեթ փաշայի «Պատմությանօ 12-րդ հատորում**» 

(հատ. I I I , Էջ 87—88, 127—128) 

* * * 

1236 (1820—1829) թվականի դեպքերի շարքում Շանի Հագեն բավականա-
չափ կարևոր տեղ Է հատկացնում Մ որայի (Հունաստանի) ապստամբությանը» Այգ 
կապակցությամբ իր պատմության IV հատորում հիշատակում Է նաև Ստամբօւլի 
հունական պատրիարքի և մի քանի մետրոպոլիտների կախաղան բարձրացնելը» 

Այդ նյութերից բերվում են մի քանի բնորոշ հատվածներ» 

ՀՈԻՆԱԿԱՆ Պ Ա Տ Ր Ի Ա Ր Ք Ի ՄԻ ՔԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏՆԵՐԻ 
ԿԱԽԱՂԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼԸ 

Ռեջեբ ամսի 19-ին Զատկի կիրակի օրը, Նորին վսեմություն 

փադիշահի հրովարտակով, սադրազամը հունական պատրիարքին 

բերելով Բաբը Ալի, հարցրեց. «Դու նախապես տեղեկություն չե՛ս 

ունեցել այս ապստամբության մասին, ինչո՛ւ մեզ ոչինչ չես հայտ-

նելնէ Երբ Հիշյալը [ պատրիարքը] ժխտեց այդ, սադրազամը, շա-

րունակելով իր հարցումը, ասաց. «Երբ ձեր կրոնի համաձայն, մի 

պոռնիկ կնոջ մեղքի և շնության հարցում Լրիվ տեղեկություն ու 

ծանոթություն եք ստանում, մի՛թե կարելի Է հավատ ընծայել ամ՛ 

բողջ մի ազգի համար մեծ և ընդհանուր խռովարարական շարժ-

ման մասին ձեր < ք տ ե ղ ե կ ո ւ թ յ ո ւ ն չունեմ» ասելուն։ Երբ այս խոս-

* Տե՛ս VԹուրքական աղբյուրները...*, հատ. I , Էշ 300—302* 
** Տ՛ե՛ս նույն տեղում, Էշ 308—315» 
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քերով [պատրիարքին] կշտամբեց, վերջինս պատասխանեց. «Իմ 

վեհաշուք տե ր, ձեր ծառան իննսուն տարեկանից ավելի անգիտա-

կից մի ծերունի է, իսկ եթե որևէ մեկը գիտե, ապա գա «տասներ-

կուսն*» են»։ Այս անճիշտ պատասխանը, արդարև, հասարակ 

մի ծերունու և վարդապետի պատասխանը չէր։ Երկար ժ՜ամ ան ակից 

ի վեր իրեն [ պարտիարքին ] լավ հայտնի ազգային շարժման մա-

՛սին նրա անտեղյակ լինելը անհավանական էր և անհիմն։ 

Հետևաբար, [սադրազամը] ոստիկաններին հրամայեց, որ 

առայժմ \ պատրիարքին] տանեն Կագը Քյոյ*^։ Այսպես դուրս վռրն֊ 

դեց այդ անիծյալին։ 

Հիշյալի [պատրիարքի] նկատմամբ Վսեմ փադիշահի ունեցած 

զայրույթր ավելի ևս հրահրվեց և տրված ֆերմանի համաձայն 

նրան նորից պատրիարքարան տարան ու իր քեթխուդայի հետ միա-

սին՝ Փեթրեի դռան մոտ, իրար դեմ առ դեմ կախեցին և այդպիսով 

նրանց մասին տրված վճիռը ի կատար ածեցին։ Ղրանից հետո Կե֊ 

սարիայի, Ւզմիրի և Թարաբիայի մետրոպոլիտներին բերեցին և 

տարբեր վայրերում կախաղան բարձրացրեցին։ 

Րացի այդ, հույն ժողովրդի ավագանիից և մեծ վաճառա-

կաններից հինգ հոգու մահվան դատապարտեցին՝ մարդաշատ վ ա յ ֊ 

ր ում կախաղան բարձրացնելու միջոցով, այն մեղադրանքով, որ 

տեղեկություններ և գրավոր փաստաթղթեր էին ձեռք բերվել խռո-

վությանն ունեցած նրանց մասնակցության մասին։ 

(հատ. IV, էջ 29—30) 

* * * 

Ինչպես հայտնի է, կախաղան բարձրացնելիս դատապարտ յա լի հանցագոր-
ծության մասին հատուկ պատրաստված գրությունը (դատավճռի բովանդակու-
թյունը) կախվում է դատապարտյալի վզից։ Այդ գրությունը կոչվում է « յ ա ֆ թ ա » 
(պիտակt հայտագիր)։ 

Հունական պատրիարքի «յաֆթան», որ բերում է տարեգիրը, երկու տպա-
գրական էշից ավելի է։ Այստ՛եղ թարգմանաբար բերվում են Հյաֆթաօ-յի մի քա-
նի բնորոշ մասերը միայն։ 

Պ Ա Տ Ր Ի Ա Ր Ք Ի 8 Ա Ֆ Թ Ա Յ Ի Պ Ա Տ Ճ Ե Ն Ը 

Ամեն մի դասի և ժողովրդի ղեկավարները իրենց պաշտոնում 

պարտավոր են հետևել իրենց վարչությանը հանձնված մարդկանց 

վիճակին ու գործերին և նրանց ապօրինի շարժումների ու գործերի 

•մասին հաղո՛րդեն օ՛սմանյան կառավարությանը։ 

Պատրիարքներն էլ նշանակված են Նորին վսեմության ողոր֊ 
մութ յան շնորհիվ հանգիստ և խաղաղ կյանքով ապրող ռայաների 
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վրա։ Նրանք պարտավոր են նախ և առաջ իրենք անձամբ հավա-

տարմություն ցուցաբերել, և հետո, իրենց ժողովրդի մեջ լավն ու 

վատը ճանաչել և մշտապես հետևել նրանց րնթացքին ու գործե-

րին, խրատով չուղղվողներին առհարկին պատժել կամ պատժել 

տալք»։ 

Հունական անարգ պատրիարքը, վաղուց ի վեր, թեև ար-

տաքուստ հավատարմություն Էր ցույց տալիս, բայց վերջերս օժան-

դակում Էր անգիտակից խռովարարների սատանայական և ցնորա-

միտ նպատակներին.է» Հազար տարիներից ի վեր, գոհությո"ւն 

Աստծո, հաստատ և անսասան Մուհամմեդի կրոնի և պետության 

դեմ նման մտքերի անիրականանալի լինելը ինքը գիտենալով և 

լգիտեցողներին հասկացնելու փոխարեն, իր մեջ կենտրոնացած 

դավաճանության և մոլորության բերմամբ, միամիտ խռովարար-

ներին արգելք լինելու փոխարեն, ինքը այդ խռովություններին ա՛-

ռաջն որդ և ուղեցույց Էր հանդիսացել... 

...Վերոհիշյալ [պատրիարքը] թե' օսմանյան պետության 

հանդեպ և թե' իր ազգի նկատմամբ կատարել Է ամեն տեսակ դա-

վաճանություններ, որոնք լրիվ կերպով երևան են հանված։ Դրա-

նով անհրաժեշտ Էր դարձել այդ անարգ և ստոր անձնավորությա-

նը մեջտեղից վերացնելը։ Դավաճանը, ուրիշներին օրինակ լինե-

լու համար, կախվեց**.»։ 

Պատրիարքի դիակը երեք օր կախված մնալուց հետո, փադի-

շահի հրամանով, հրեաները նրա դիակը տանում են դեպի ծովը 

և քարեր կապելով նրանիռ նետում են ծովը*.. 

Տարեգիրը իբրև հավելված հիշում \Է նաև. «Իրազեկ և գիտա-

կից մարդկանց տված տեղեկության համաձայն, [ պատրիարքը ] 

հույների շրջանում մեծ հեղինակություն էր վայելում։ Եվրոպայում 

նրա խոսքը մեծ կշիռ ուներ և եթե նրա նկատմամբ այդ պատիժը 

չգործադրվեր, նա կարող էր խաղաղեցնել հույների խռովություն-

ները... (V.) 
Պատմում են, որ մի ռուսական \առևտրական նավի նավապետ, 

Ետ ամ բուլի Ոսկեղջյուրից (հա լի ջ) մի պատահական դիակ է տարել 

Պե տերբուրգ և այնտեղ ժողովրդին ցուցադրել է իբրև պատրիարքի 

դիակ..* 

Կայսրի է ռուսական] մոտ ծառայության մեջ գտնվող հարգելի 

մի անձնավորություն այդ դիակը թաղել է իրենց եկեղեցում։ Այս-

պիսով [ ռուսները ] ուզեցել են հույներին իրենց կողմր գրա-

վել»։ 

(հատ. IV, էջ 30—33) 
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[ՆՈՐ] ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԸՆՏՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ՀԻՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

Օսմանյան պետությունը մշտապես Հավատարիմ է մնացել բո-

չոր պետությունների և ազգերի հետ կնքած դաշնագրերին և պաշտ-

պանել է ռայաների իրավունքները։ 

Միաժամանակ, պայմանագրերր խախտողների և դրանց Հա-

կառակ ընթացք բռնողների նկատմամբ, Համաձայն իր կրոնական 

պարտավորության, գործադրել է շարիաթի վճիռները։ 

Հետևաբար, Հնուց ի վեր ընդունված պատրիարքի ընտրության 

ծիսակատարության Համաձայն, ազգի կողմից տասներկուսից 

[բարձր Հոգևորականներ] մեկի ընտրությունը այս անգամ էլ ան-

հրաժեշտ Համարվեց և ռեշեբ ամսի 19-ին, Հույն ժողովրդի մեծե-

րին և փոքրերին ուղղված փադիշաՀական բարձր հրաման տրվեց.•• 

(հատ. IV, էշ 29—33) 



Մ8ՈՒՆԵՋՋԻՄ ԲԱՇԻ1 

XVII դարի պատմագիր Մյունեջջիմ Բաշին (Դերվիշ Ահմեդ էֆենդին) առանձ-
նահատուկ տեղ է դրավում թուրքական պատմագրության մեջ։ Նրա «Պատմությոլ-
նը»ճ գրված- այդ դարերի արաբական պատմագրության տրադիցիաներով, ավելի 
շուտ րնդՀանուր պատմություն է» Մյունեջջիմ Բաշին թուրք պատմագիրներից առա-
ջինն էէ որ փորձել \Է ստեղծել համաշխարհային պատմություն, որի կարևորու-
թյունը այդ դարաշրջանում մեծ էր օսմանցիների համար։ 

Դերվիշ Ահմեդ էֆենդինէ որի ծննդյան թվականը անհայտ Էէ մեռել Է 1113 
(1702) թվականին» Նա սուլթան Մոլհամմեդ պալատում վարել Է աստղագու-

շակի պաշտոնը, որը ձևական ՛և ժամանակավոր բնույթ Է կրել։ Հիմնականում նա 
ԳՐադվել Է պատմագրությամբ» Իր կյանքի վերջին ՛տարիները պատմագիրն անց Է 
կացրել իսլամ ական նվիրական քաղաքներումճ Մեքքայում և Մեդինեում» 

Դե բվիշ Ահմեդ Էֆենդինէ Մյունեջջիմ Բաշին, իր հիմնական աշխատությունը, 
որը հայտնի Է <տՄյհւնեջջիմ Բաշիի պատմությունն (9Մյունեջջիմ Բաշի Թարիխիօ) 
անունով, գրել Է արաբերեն» Սուլթան Ահմեդ 111-ի իշխանության տարիներթե 
(1707—1730) բանաստեղծ Նեդիմ Էֆենդին Մ յունեջջիմ Բաշիի «Սահաիֆ-ոզ-Ախ-
բար»2 անունով պատմությունը թարգմանել Է թուրքերեն» Թարգմանիչը գրում Է. 
(է... Այդ շատ արժեքավոր ժողովածուն հրատարակելու և տարած՛ելու, այն պարզ 
թուրքերեն լեզվով թարգմանելու պատվավոր աշխատանքը նվաստիս հանձնարար-
վեց սուլթանական հրովարտակով» Սույն 1132 թվականի (1719) ջեմ ազի ել-ախ ըր 
ամսին ձեռնարկեցի թարգմանական աշխատանքի»*։ Մյունեջջիմ Բաշիի պատմու-
թյան թարգմանությունը կատարվել Է նրա մահվանից հետո» Գիրքը ՛տպագրվել Է 
միայն 1285 թվականին (1868) Ստամբուլում, պետական տպարանում (<ՀՄաթ-
բաաի Ամիրե»)է 

Մյունեջջիմ Բաշիի «Սահաիֆ-ուլ-Ախբարը» կազմված Է երեք մեծածավալ 
հատորներից՝ ընդամենը 2200 Էջ ծավալով։ 

Մյունեջջիմ Բաշին, պատմության բնորոշման և պատմությունը գրելու մեթո-
դի մասին առաջաբանից հետո տալիս Է աշխարհի և Ադամի սսէեղծման , հրեական 
մարգարեների պատմությունն ու նրանց գործունեությունը» Նա հանգամանորեն 
կանգ Է սանում իսլամի ծագման վրա» Իրանի մասին խոսում Է ըստ պարսկական 
ավանդություններիէ իսկ արաբական իշխողներին ներկայացձեչիս հենվում Է արա-
բական ավանդությունների վրա։ Մյոէնեջջիմ Բաշին խոսում Է նաև. ^Մյուլքի Ռու-
միյ>, «Սյուր յանի յանի», տԱսորիյանիօ, «էՆինվեյանի», տԲաբելիյանի» փադիշահն ե-
րի մասին» Այնուհետև հիշում Է հնդիկ, չին և թուրք փադիշահներինէ Անցնելով 
իսլամից հետո առաջացած պետություններին, խոսում Է Էմեվիների, ա բբաս յան-
ների, Էն\դե լուսի (Անդալուզիա) էմիրների և այլոց մասին։ Դրանց շարքում որոշ 

* «Մյունեջջիմ Բաշի Ւարիխի», հատ. I , էջ 6» 
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տեղեկություններ է տալիս «թուրք հյուքյումդարներիս (տիրակալների), Թուրքես-

տանի իշխողների, Չ ինգիզյան մյուլուքների, Դե շտի Կըփչաքի, Կազանի [սաների 

և այլնի մասին։ 

Մյունեջջիմ Բաշին իր «Սահաիֆ-ուլ-Ախբարտ-ի III հատորի երկրորդ կեսից 

սկսած (165-րդ էշից) տալիս է օսմանյան պետության պատմությունը՝ սկզբից 

մինչև 1083 (1672) թվականը՝ սուլթան Մուհամմեդ IV-ի իշխանության շրշանը 

(1648—1687)։ 

Իր առաշաբանում պատմագիրը նշում է, որ այդ հսկա աշխատությունը կազ-

մելու համար օգտվել է արաբական ու պարսկական բազմաթիվ աղբյուրներից և 

մի քանի թուրքական պատմագիրներից։ Արաբական աղբյուրներից հիշում է 32 

հեղինակների, պարսկականից՝ 15, թուրքականից՝ 7*։ 

Սովետական հայտնի արևելագետ ակ ադե միկռս Ի. Յոլ. Կրաչկովսկին, խո-

սելով Մ յո ւնեշջիմ Բաշիի (ГՊատմությանл մաս ին, նշում է. Щ, Щ ՎալիդինՀ 

Ս տամ բուլի արաբերեն ձեռագրի հիման վրա ցույց է տվել, որ Մյ ունեշշիմ Բաշին 

օգտվել ,է Դերբենդի ու Անդրկովկասի պատմությանը և աշխարհագրությանր նվիր-

ված «Գերբեն գնա մ եի» արաբերեն բնագրից» *։ 

Պատմության ամբողջ դիրքը (երեք հատոր) բաժանված է երեք մասի։ Ա 

գրքում խոսվում է աշխարհի ստեղծագործության, գլխավոր մարգարեների և 

սրբերի մասին։ Բ գրքում՝ իսլամից առաշ գոյություն ունեցած պետությունների 

մասին։ Գ գրքում իսլամից հետո եղած՝ պետությունների մասին։ Այնուհետևք օս-

մանյան պատմությունը սկզբից մինչև XI դարի վերշը (Հիշըի)* Ամբողջ պատ-

մությունր տրված է առանց վերնագրերի։ Նյութերի բաժանումը կատարված է փա-

կագծերում առնված հատուկ տերմիններով[՝ cr/7ւնվան» (անվանում), որը բաժան-

ված է տարբեր մասերի՝ «սահիֆեа (՛էջ), ՝«սաթըր» (տող), Ծքելիմե» (բառ) և 

«հարֆ» (տառ)։ Գիրքը ունի բազմաթիվ հավելումներ և հավելումների հավել-

վածներ։ 

Այդ բաժանման հիման վրա գրքի սկզբում տրված է բովանդակությունը,. 

որը որոշ չափով հեշտացնում է ընթերցումը և օգտագործումը։ 

Մյունեջջիմ Բաշին իր aU ահաիֆ-ուլ-Ախբարտ-ի տարբեր մասերում օգտվե-

լով, հավանաբար, արաբական և պարսկական աղբյուրներից, բավականաչափ 

նյութ է տալիս նաև Հայաստանի և հայերի մասին։ Հայ ժողովրդի պատմության 

խիստ համառոտ բովանդակությունը տալիս է չորս մասովճ ըստ դինաստիաների 

(հեղինակը գործ է ածում aթաբակաո֊տոհմ տերմինը), հետևյալ բաժանումով 

1) Հայկյսւննեւ* ՝ 4 իրենց մի քանի ճյուղերի հետ միասին, 2) Արշակունի ներ՝ իրենց 

ճյուղերով, 3) Բագրատունինեг % իրենց ճյուղերով, 4) Ռ ո ւ բ ի ն յ ա ն ն ե ր ՝ իրենց ճյու-

ղերով։ 

Մյունեջջիմ Բաշին հայկական տեղանունների և անձնանունների մի կարևոր 

մասը տալիս է խեղաթյուրված ձևով։ Դրա պատճառն այն է, որ նա, ինչպես աս֊ 

վեց, իր պատմությունը գրել է արաբերեն, որը հետագայում թարգմանվել Հ թուր-

քերեն։ Եվ քանի որ երկու բնագրերն Հլ արաբատառ են, ապա այդ անունների 

սխալ տառադարձումը երբեմն անխուսափելի է։ Այստեղ, հնարավորին չափ, աշ-

խատել ենք տալ այդ անունների ճիշտ ձևը՝ պատմագրի տված ձևի հետ միասին։ 

* еՄյունեջջիմ Բաշի Թարիխի»֊ հատ. / , էջ 6—7։ 

* * И. Ю . К р а ч к о в с к и й , Избранные сочинения, том IV, М.—Л., 1957. 
стр. 633. 
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Ս1ԱԱԻՖ-ՈԻԼ-ԱԽՐԱՐ 

Մյունեշշիմ Բաշին իր «Սահաիֆ-ուլ ~Ա/սրար»~ի ա ռաշին հատորի երկրորդ 

գլխի (քԻսլամից առաջ եղած պետությունները» բաժնում՝ այլ երկրների շարքում 

ունի նաև «Արմենիայի մելիքներըօ և «Արմեն ազգը»՝, հետո նաև վԳյոլրջի ազգը» 

(«Վրաց ազգը») մասերը։ 

ԱՐՄԵՆ ԱԸԳԸ 

Սրանք էլ Եաֆեսի [Հաբեթի] որդիներից են։ Վիլայեթը2 [ եր֊ 
կիրը] Արմ են ի ան ,է, մայրաքաղաքը՝ Ախլաթ քաղաքը։ Հնուց ի վեր 
քրիստոնյա են եղել, հետո իսլամ ականները տիրել են նրանց վ ի ֊ 
լայեթր։ Երենք ռայա՛* են եղել։ Այնուհետև, նորից հաղթելով, նրանք 
գրավել են իրենց դերբենդները*։ Իսլամականներից գրավել են 
Տարսոնն (Տարսուս) ու Մսիսը (Մսիս են )՝> և, արշավելով Սիս քա-
ղաքի վրա, նվաճել են այն։ Սիսը մի քաղաք է, որն ունի ամուր 
բերդ և ներկայումս Արմենիա վիլայեթի [երկրի] մայրաքաղաքն է* 

(հատ. Լ էջ 400) 

Գ8ՈԻՐՋԻ Ս.&ԳԸ6 

Եաֆեսի [Հաբեթի] որդիներից են։ Վիլայեթր [երկիրը1 Ախլա-
թի երկրին սահմանակից էճ Կոստանդինյան ծոցի՝7 եզերքի ուղղու֊ 
թյամբ։ Այստեղ կան հսկա լեռներ։ ք՝ազմ ա քան ակ ժողովուրդ է, 
մեծ մասը քրիստոնյա։ Վիլայեթը ընդարձակ է և ունի ամուր բեր֊ 
դեր։ Մայրաքաղաքն է Թիֆլիս քաղաքը։ Սրանք բեյական (ազնը֊ 
վակ ան) ցեղին են պատկանում, ուրիշներից [հասարակներ] չեն. 
տղամարդ թե կին, բոլորն էլ այդ տոհմից պետք է լինեն։ 986 
(1579) թվականի ռեջեբ [ամսին] Մուստաֆա փաշան® սուլթան 
Մուրադ խանի հրամանով նվաճել է Վրաստանր։ 

(հատ. I , էջ 400) 

* * * 

Երկրորդ գրքի երրորդ մասում հունական, ֆ ր ան ս հական և այլ երկրների ու 

իշխողների Համառոտ նկարագրությունների շարքում Մյունեշշիմ Քաշին զետեղել է 

նաև Արմենիա չի մյուլոլքներին [մելիքներին]ւ 
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ԵՐՐՈՐԴ ԲԱՌ. Ա ո մ ե ն ի ա յ ի մ ե լ ի ք ն ե ր ի հ ի շ ա տ ա կ ո ւ թ յ ա ն մ ա ս ի ն 

Սրանց [ Արմ են ի աչի ] պատմությունից տեսնում ենք, որ նրանք 

ունեցել են չորս տոհմ9, դրա համար էլ մենք նրանց կհիշենք չորս 

«տառովս։ 

ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՌ ( « հ ս ւ ր ֆ » ) . ա ո ա ջ ի ն տ ո հ մ ը Հ ա թ յ ա ն ն ե ր ն ե ն ; 

Սրանք 10 հոգի են, մայրաքաղաքը Նախջվանն [Նախիջևան ] է։ 

Սրանց սկիզբը [ծագումը] Հայկն է՝ Թերջոմի [Թորգոմի] որդին, 

Թերասի որդին, Ջոմերի որդին, Եաֆեսի որդին, Նոհի [Նոյի] 

որդին։ [Հայկը] Բաբե լի արքաների (Նեմրո ւդ)Ո գլխավոր Դե֊ 

վալքին ծառայելուց ձանձրանալով, հավաքեց իր հպատակնե՛-

րին, գնաց գեպի հյուսիսային կողմը և Արարատ անունով լեռ ան 

վրա բնակություն հաստատեց։ Այնտեղ երևացին շենքեր և կոչվեց 

Նախջվան (Նախիջևան), որ նշանակում է սկզբնական բնակավայր։ 

Հետո այդ [անունը] արա բա կան ան ալով, կոչվեց Նախիջևան։ Նեմ֊ 

րուդներից մեկը նրանց վրա զորք ուղարկեց, բայց ոչինչ չկարո-

ղացավ անել։ Մինչև անգամ ասում են, որ Նեմրուդը նրանց վրա 

գնաց անձամբ։ Հայկը մի նետով նրան խփեց և սպանեց։ Այդ օ ր ֊ 

վանից [Հայկը] անկախություն ձեռք բերեց, երկարատև կյանք 

ունեցավ և հպատակները բազմացան։ Մահվանից հետո նրան հա֊ 

Հորդեց անդրանիկ որդին՝ Ար մենակը։ Արմեն (բառը) նրանից [Ար֊ 

մենակից] է առաջացել։ [Սա] իր եղբայրներին՝ և' հոռին և՛ Մենա֊ 

վայյին [ Մ անավագին ] մաս տվեց իր երկրից, ունեցվածքից և հպա֊ 

տակներից։ հոռին բաժին ընկավ հոռխոոյան ցեղը, իսկ Մենավա֊ 

սին [Մանավազին] Մ ան ավազ յան ցեղը։ Կրտսեր որդուն Եասին 

[ Բաղին] նույն պես որոշ տարածությամբ երկիր տվեց. Եասուն ա կան 

'[Բզնունյան] ցեղը նրանից է առաջանում։ Այս Ց^Ղ^րը հաստատ֊ 

վելով Վանի լճի շուրջը, շենացրին այդերկիրր և կառուցեցին Վանի 

բերդը։ Ար մենակի մահից հետո նրան հաջորդեց իր մեծ որդին 

Արամայիսը, որը Արմենիա երկրում իր հպատակների ու ցեղերի 

համար շատ քաղաքներ կառուցեց։ Ւր որդուն Շարազն [Շարան] 

ուղարկեց, նրա անունով մի քաղաք կառուցեց, այնտեղ բնակոլ֊ 

թյուն հաստատեց և այնտեղ էլ մահացավ։ Նրան հաջորդեց Ամա֊ 

սիան, որը նույնպես մի շարք շինություններ կառուցեց և հետո մ ե ֊ 

ռավ։ Նրան հաջորդեց իր որդին՝ Գեղամը, հետոճ նրա որդին Գե֊ 

ղամը, հետո նրա որդին Հարմանը, հետո նրա որդին Արամը։ 

Սրա պետությունը հաղթեց հունական և սուրեանի (ասորական) 

Հթագավորներին և նրանցից շատ վիլայեթներ գրավեց։ Սր ա ժամա֊ 
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նակ ուղարկվեց Իբր ահ իմը [ Աբրահամը ]։ Սա հիմնեց Կեսարիա քա-
ղաքը և իր իշխաններից Մշակ անունով մեկին այնտեղ կառավարիչ 
նշանակեց, նրա մոտ զինվորներ թողեց, որպեսզի մնացած հու֊ 
նա կան քաղաքներն էլ գրավեն։ Նրա մահվանից հետո նրան հա֊ 
ջորդեց իր որդին՝ Արան, որը խիստ վայելուչ և գեղեցիկ լինելով, 
նրա վյրա սիրահարվեց Ասորեստանի թագավոր Նինոսի կին Շամ֊ 
րամը [ Շամիրամը]/ [ Շամիրամը], թագավորությունը նրան փո֊ 
խանցելու պայմանով ուզեց տիրանալ Արային, բայց որովհետև 
հավանություն չստացավ, նրա վրա բանակ ուղարկեց։ Պատերազ֊ 
մի ժամանակ Արան սպանվեց և նրա որդին՝ Կարդոսը, գերի ըն-
կավ։ Րայց հետո Շամիրամը նրան գերությունից ազատեց, Արա֊ 
յան անունը տվեց և հոր տեղը թագավոր նշանակեց, սակայն 
նրան իր մոտ պահեց և նրա վէլայեթը գրավելու համար իր կող-
մից փոխանորդ նշանակեց և ուղարկեց։ Հետո Շամիրամի որդի 
Նինոսը կռվում հաղթեց Շպմիրամին ու նրան սպանելով, նրա 
տեղը գրավեց և քանի որ Արայանն էլ իր մոր նման ամբաստան֊ 
վում \է,ր, ուզեց նրան \էլ սպանել, բայց Արայանը փախավ իր եր֊ 
կիրը և ազատվեց։ Այնուհետև, նրա տեղն անցավ նրա որդի Անու֊ 
շավանը։ Նինոսը մի քանի անգամ հարձակվեց նրա վրա, սակայն 
ոչ մի կերպ չկարողացավ հաղթանակ տանել։ Նրա [ Անուշավանի ] 
մահվանից հետո Հայկի սերունդը վերջացավ։ 

Հ ա վ ե լ վ ա ծ , ինչպես որ հավելվածում կհիշենք, Արմենի ազգն 
իր բեյերին [իշխաններին] նշանակեց իբրև առան ձին ֊առան ձին 
իշխողներ։ 

Լրացում. Հայկյանների ճյուղի հիշատակության մասին։ Սրանք 
սկիզբ են առնում Կագերից։ Երբ հայկյանները վերջացան, Արմենի 
ցեղը նրան հպատակվեց՝ իբրև ամենամեծ իշխանի։ Հետո նրան 
հաջորդեցին էրբակը [Արբակը], հետո Դավանը [Հավանը], հետո 
Փառնասը, հետո Սուրը, որի ժամանակ Նունի* որդի Հակոբր12 Ես֊ 
րայելի որդիներին Քանաանի երկիրը բերեց, իսկ քանաանցիները 
փախան շրջակա քաղաքներր։ Նրանցից Քանդոսը Արմենի երկիրը 
գալով նշանավոր մարդ դարձավ. Ք ան գոսական ցեղը նրան է պատ֊ 
կանում։ Հետո Լ նրան հաջորդեցին ] Խեվանակը [ Հա վան ակը ], է շ ֊ 
վակը [Վասակը], հետո Հայկակը, հետո էմյալը [Ամպակը], հետո 
Առն ակը [Արտակը], հետո Շավարշը, հետո Նորայրը, հետո Կարը 

[Վարասկարը], հետո Դր(արակը) [Դրրակը], հետո էբխակը \Ըն֊ 
ձակը], հետո Դլա կը, հետո Հորոյը [Հորան], հետո քԼարմայրը, որը 

* Բնագրում՝ Յաշա բին-Նուն։ 
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ժամանակակից է Գավիթ Մարգարեին. սպանվել է հին Ստամբու-

լի կովում. հետո Արբունը, հետո Խոյը [Հոյը], հետո Օսուկը [Հու֊ 

սակը], հետո Կ ի բա կը [Կայպակը], հետո Սեկան [ V կա յորդին ], 

հետո Բուրավիրը [ Պարույրը ], հետո Հրալեն [Հրաչյան], որի ժա֊ 

մ ան ակ Բախտ ֊ ն ասա բը [ Նաբուգ ո\դոնոսոր\ը ] Երուսաղեմն ավերեց 

ու Իսրայելի որդիներին գերի տարավ։ Հր աչեն Իսրայելի ազնվա֊ 

կ աններից մեկին՝ Շեմյաթ [Շամբաթ] անունով մարդուն, Նաբու֊ 

գոդոնոսորի մոտ միջնորդելով, իր երկիրը բերել տվեց։ Շեյմաթը 

մնաց Արմենի երկրում։ Նրա որդիներն օրեցօր մեծ հռչակ ստա֊ 

ցան և հետո թագավոր դարձան, որի մասին կխոսենք ՛ստորև։ Հրա֊ 

չեի մահից հետո նրան հաջորդեցին Փարդեսը [Փառանավազը], 

հետո Բաջուհը [Պաճույճը], հետո Կերտնոկը [Կ ոռն ակը], հետո 

Փարսը [Փավոսը], հետո Դիասը, հետո Հայկակը, հետո Երվանդը, 

հետո նրա որդի Տիգրանը։ Սա [ Տիգրանը] հարձակվելով հույների 

վրա, սպանեց նրանց թագավորին։ Նա քաջ և բարի վարքի տեր 

անձնավորություն Լինելով մեծ հռչակ ստացավ։ Նրա իշխան ու֊ 

թյունը երկար տևեց և նրա երկիրը ընդարձակվեց։ Նրանից հետո 

իր չորս որդիներր մեկ֊մեկ թագավոր եղան։ Առաջինն էր Պապը, 

հետո Տիրանը, հետո Վահագը, հետո Առ վանը [Առ ավանը], ապա 

սրա որդի Ներսուհր, հետո սրա որդի Հէարեհը, հետո սրա որդի 

Փադամը, հետո սրա որդի Վանը, հետո երկրորդ որդի Վահ են։ Վա֊ 

հեն պատերազմելով Ալեքսանդրի^ դեմ, կռվում սպանվեց և նրա֊ 

նով էլ կործանվեց թագավորական ցեղը ու պետությունն անցավ 

Արամենեի իշխաններին, որոնք իշխեցին մոտ յոթանասուն տարիէ 

մինչև որ Արշակ Մեծը հաղթություն տարավ։ Դրա մասին կխոսենք 

հետո։ 

Հ ա վ ե լ վ ա ծ : Նրանց ճյուղի մասին է։ Ասքենդերը [ Ալեքսանդրը ] 

տիրելով Արմենի երկրին, մահվանից առաջ իր կողմից վալի (կու֊ 

սա կալ) նշանակվեց։ Արամենեն հավաքվելով, իրենց իշխաններից 

Ս ելեֆկոս անունով մեկին՝ Ալեքս ան դրի թագավորության իններորդ 

տարում, իրենց վրա թագավոր նշանակեցիք։ Սա 31 տարի հետո 

մեռավ և նրան հաջորդեց Տիտոսը, որը իշխեց 11 տարի։ Նրանով 

էլ վերջացավ այս տոհմը։ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՌ. Ա ր մ ե ն ի իշիւ ա ն ն ե ր ի ց ե ր կ ր ո ր դ տ ո հ մ ի ( « թ ա -

ր ա կ ա » ) ՝ Արշակունիների մ ա ս ի ն : Տրվում է մեկ «վերնագրովւ> մեկ 

ծնպատակովյ> և մեկ հավելվածով։ 

ՎԵՐՆԱԳԻՐ։ Արշակ Մեծի գործունեության մասին է։ Արշակը... 

սուրբ Աբրահամի սպասուհի Քեդուրայի որդիներից է, Բելխի^ և 

Խորասանի իշխաններից է և չորս տարի իշխանություն է վարեր 
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Սա մեծ բանակով եկավ Արմենիայի վրա, Տիտոսից գրավեց այն և 
նրան էլ գերի բռնելով[ տարավ Բելխ։ Հետո հանդես եկավ Տիտոսի 
եղբայր Անդիոքսը։ Երբ Արշակը իմացավ, որ իր երկիրը գրավել 
են, նորից եկավ և բոլոր դիմադրողներին ոչնչացրեց։ Այն ուհետև, 
գրավելով Իրանի և Ասորեստանի երկրները, բոլորի վրա իշխան 
նշանակ,եց իր եղբայր Աղարշակին [Վաղարշակին]։ Սա Այդակու-
նյան տոհմի սկիզբն Է։ Հետո Արշակը գալով իր մա յրաքաղաք Բելիւ 
քաղաքը, 31 տարի իշխանություն վարելով'՝ մեռավ և նրան հա՛ 
ջորդեց իր որդի Արտաշեսը։ Սա իշխեց 21 տարի։ 

ՆՊԱՏԱԿ. Արչակունյաննեւփ մասին է: 
Սրանք 26 մարդ են, իրենց երկիրը Արմենիան Է, սկիզբը Ալեք-

սանդրի թվականության 70-րդ տարին Է։ Կործանումը ,605 թվա՛ 
կանին։ Իշխանության ժամանակաշրջանը 535 տարի Է։ Սկիզբ են 
առնում Արշակ Մեծի եղբայր Աղարշակից [ Վաղարշակից ], որը 
բարի վարքի տեր անձնավորություն Էր, նա իր զինվորների և ռա-
յաների համար Էավ օրենքներ մշակեց, ամեն մի ցեղի համար 
պարտականություններ որոշեց և իսրայելը ի Շեմ յադի [ Շամբադի] 
որդիներին մեծ (քխասերյ)^ տվեց։ Նա մեծ քաղաքներ կառուցեց և 
մի շարք երկրներ բարեշեն դարձրեց։ 22 տարի իշխելուց հետո, 
մեռավ Նիսիբին քաղաքում՝ Ալեքսանդրի թվականության 22-րդ 
տարին, և նրան հաջորդեց իր որդի Արտ աշեսը, որը գրավեց հո-
րա ս ան ը և Միջագետքը, հետո գնաց դեպի Ռումերի^ քաղաքները՝ 
գրավեց, սպանեց Լիբիայի թագավորին և հետո հաղթություն տա-
րավ նաև Եգիպտոսի թագավորի դեմ։ Հետո վերցրեց նաև Սպի-
տակ ծովի^ կդգիները և այսպիսով մեծապես ուժեղացրեց ու ըն-
դարձակեց իր պետությունը, այնպես որ Արևելքի և Արևմուտքի 
թագավորները հպատակվեցին ու ենթարկվեցին նրան։ Կառուցեց 
մեծ քաղաքներ։ Մեռավ 25 տարի իշխելուց հետո և նրան հաջորդեց 
իր որդի Տիգրանը [Տիգրան Բ»], որը իշխանության գլուխ անցավ 
130 թվականին։ Նա գնաց Երուսաղեմ և գերեց քաղաքի բնակիչ-
ներին, ավերեց նաև Նաբելսը և նրա բնակիչներին էլ գերի վերց-
րեց։ Մեռավ 33 տարի իշխելուց հետո։ Նրան հաջորդնց իր որդի 
Արտավասդը [ Արտավազդր ]# Սա շռայլ և զբոսասեր լինելով, չկա-

րողացավ երկրներ գրավել։ Երկու տարի հետո, երկրի ավագանի-
ները նրա վրա հարձակվեցին և սպանեցին։ Նրան հաջորդեց իր 
հորեղբայր Ար շամը, որը 22 տարի իշխելուց հետո մեռավ և, 185 
թվականին, նրան հաջորդեց իր որդի Աբգարը։ Սրա իշխանության 
երկրորդ տարում, ասում են, որ տեղի է ունեցել Քրիստոսի ծնունդը, 
բայց դա ճիշտ չէ։ Սա էլ 38 տարի իշխելուց հետո մեռավ և նրան 
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հաջորդեց իր եղբոր որդի Սանատրուկը, որի իշխանությունը տևեց 

30 տարի։ Հետո նրան հաջորդեց Երվանդը՝ 253 թվականին , որը 

մոտ 20 տարի իշխելուց հետո մեռավ, ու նրան հաջորդեց Ս ան ատ-

րուկի որդի Արտեշիսը [ Արտաշեսը ]; Սրա իշխանությունը տևել Է 

մոտ 41 տարի։ [ ծա ] մեծ հռչակ ձեռք բերեց, տիրեց հունական 

քաղաքների մեծ մասին, Պարսկաստանի և այլ սահմանակից ե ր ֊ 

կրրների բազմաթիվ վայրերին, որով ավելացավ նրա փառքն ու 

հզորությունը։ 

314 թվ ականին մեռավ, և նրան հաջորդեց իր որդի Արտեվաս֊ 

դը [ Արտավազդը]։ Սա աքսորեց իր եղբայրներին• երկու տարի հե֊ 

տո, որսի ժամանակ, նրա ձին սայթաքեց, ընկավ և ինքն Էլ մա-

հացավ։ Նրան հաջորդեց իր եղբայր Արտաշեսի որդի Տիրանը։ Սա 

հաշտություն կնքեց հուն ական թագավորի հետ։ Ընդհանրապես 

զբաղվում Էր որսորդությամբ և սիրում Էր զվարճություններ։ 21 

տարի իշխելուց հետո մեռավ և նրան հաջորդեց իր եղբայրըճ Ար-

տաշեսի որդի Տիգրանը։ [Տիգյչանը] իշխանության գլուխ անցավդ 

337 թվականին։ Նա կողոպտեց Շամը [ Դամասկոսը ] և Երուսաղե-

մը, հետո՝ հույների դեմ մղած կռվում, գերի ընկավ։ (Լուկիոս Վե֊ 

դոս) Բունկիանո կայսրը նրան ազատեց, իր ազգականներից Ռա-

դի ե [Ռոփի] անունով կնոջ հետ ամուսնացրեց և նորից իր երկիրն-

ուղարկեց։ Ռագիյեն [ Ռոփին ] երկու որդի ունեցավ, բայց հետո Տիգ-

րանը՝ մի պատճառաբանությամբ կնոջն՝\ապահարզան տվեց և որդի֊ 

ների հետ միասին աքսորեց իր երկիրը։ [Տիգրանի՛] իշխանությու-

նը տևել Է 42 տարի. 379 թվականին մեռավ և նրան հաջորդեց իր՝ 

որդի Վաղարշը։ Սա կառուցեց երեք մեծ քաղաք, քանիցս իր բա-

նակով արշավեց Խորասանի և Պարսկաստանի վրա։ Ի վերջո, կռիվ-

ներից մեկում սպանվեց։ Սրա իշխանությունը տևել Է մոտ 20 տա-

րի։ 399 թվականին նրան հաջորդեց իր որդի Խոսրեվը [ Խոսրովը ].-

Սա մեծ թվով զինվորներ հավաքելով արշավեց Խորասանի և Մ ի ֊ 

ջագետքի վրա, պարտության մատնեց նրանց արքաներին, շատե-

րին սպանեց և լուծեց իր հոր վրեժը։ Պարսկաստանի արքա Արտ֊ 

շիրը [Արտաշիրը] նրա ձեռքից փախավ Հնդկաստան։ Հետո, Բել-

խի վեզիրներից Ան ակ անունով մեկը եկավ և Խոսրովի մոտ ա֊ 

պաստանեց. շատ մոտեցավ և բարեկամացավ նրա հետ։ Մի օր, 

որսի ժամանակ, հարմար առիթ գտնելով, նրան սպանեց ու փախավ։-

Իշխանությունը տևել Է 48 տարի։ 447 թվականին նրան հաջորդեց 

իր որդի Տիրդատը [Տրդատը]։ Սա քաջ և դյուցազն անձնավորու-

թյուն լինելով, շատ երկրներ Նվաճեց։ Արմենի թագավորներից սա 

Է առաջին Քրիստպսին հավատացողը։ Նա կործանեց իր երկրռւմ՛ 
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եղած կռատներն ու մեհյանները և նրանց փոխարեն կառուցեց 

եկեղեցիներ ու վ անքեր։ [Քրիստոսի] առաքյալների աշակերտնե-

ՈՒՅ ԳՐԻԳ"Ր անունով մեկին իր երկրռւմ նշանակեց իբրև պապ [կա-

թողիկոս]։ Իսկ երբ լսեց, որ Հռոմի կայսր Կոնստանդինը նույն-

պես ընդունել է քրիստոնեություն, սկզբում նամակագրություն ու-

նեցավ նրա հետ, ապա անձամբ գնաց նրա հետ տեսնվելու, իր 

հետ տանելով Գրիգոր պապին [կաթողիկոսին] և 70 հազար մարդ։ 

Կայսրի հետ^ տեսակցությունը տեղի ունեցավ Հռոմում։ Նրանք կըն-

քեցին փոխադարձ բարեկամության պայմանագիր։ Հետո վերա-

դարձավ իր երկիրը։ Նա մեծ հաջողություններ ունեցավ շենքեր 

կառուցելու, քաղաքներ նվաճելու և հաղթանակներ տանելու գոր-

ծում։ 54 տարի իշխելուց հետո, 503 թվականին թունավորվեց իր 

վեզիրների [նախարարների] կողմից։ Նրան հաջորդնց իր որդի 

Խուսրեվը [ Խոսրովը ]* զբաղված լինելով զվարճություններով, պե-

տական գործերը վարում էին նրա վեզիրները։ 9 տարի իշխելուց 

հետո մեռավ ու նրան հաջորդեց իր որդի Տիգրանր։ Սրա գործերից 

է Թոփրակ Կալե^՝ բերդը։ Մեռավ 527 թվականին և նրան հաջոր-

դեց իր որդի Արշակը։ Սա պատերազմելով Պ արս կաս տան ի դեմճ 

հաղթանակ տարավ, բայց հետո Պարսկաստանի թագավորը մեծա-

քանակ զորքով եկավ և Արշակին գերի վերցրեց։ Մեռավ գերու-

թյան մեջ և 557 թվականին նրան հաջորդեց իր որդի Պապը։ Սա 

լինելով զբոսասեր և վատ բարքի տեր անձնավորություն, դավա-

ճանեց քրիստոնեությանը։ Յոթ տարի իշխելուց հետո, կայսրը 

նրան տարավ և 564 թվականին սպանեց։ Նրան հաջորդեց Վարազ-

դատը, որը քաջ, դյուցազն անձնավորություն էր։ Նա մարդ ուղար-

կեց Պ արս կաս տան ի թագավորի մոտ և խնդրեց նրա աղջկա ձեռքը։ 

Նա կայսրից երես դարձնելով, նրան [Պարսից թագավորին] հպա-

տակություն ցույց տվեց։ Արմենի ավագանիներն այս մասին հայտ-

նեցին կայսր Սեողիոսին [ Թեոդոսին], որը նրան Ստամբուլ տանե-

լով, շղթայակապ աքսորեց մի կղզի? Այնտեղ նա մեռավ։ Իշխանու-

թյուն ը տևել է 4 տարի։ Նրան հաջորդեցին Պապի որդիներ Արշակն 

ու Վաղարշակը, որոնք թագավոր եղան միասին։ [Նրանք] Պարս-

կաստանի թագավորի դեմ մղած կռվում պարտություն կրեցին։ Յոթ 

տարի հետո, 575 թվական ին, իշխանության գլուխն անցավ Խոս-

րովը։ Սա բազմաթիվ պատերազմներ մղեց պարսից թագավորի 

դեմ։ 580 թվականին գերի ընկավ։ Նրան հաջորդեց իր եղբայր 

Տիրամ-Շափուխը [Վռամշապուհը], որը նշանակվեց Պարսկաստա-

նի թագավորի կողմից, սակայն կայսրին էլ բարեկամություն ցույց 

տվեց։ Մեռավ 601 թվականին՝ 21 տարի իշխելուց հետո, և պապի 
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I կաթողիկոսի] ջանքերով նրա տեղն անցավ Նրա եղբայր Խոսրո-
վը» ՈՐԸ սաԿայն մի տարի հետո կ.ահընկեց եղավ ու նրա փսխարեն 
թագավոր նշանակվեց իր եղբորորդի Արդեիսը [Արտաշեսը]։ Սա 
զվարճասեր և կնամոլ անձնավորություն լինելով, Պ արս կաստա֊ 
նի թագավորը հարմար առիթ գտավ, գրավեց նրա երկրի մեծ 
մասը, բռնեց նրան և բանտարկեց։ Բանտում նա մահացավ և նրա-
նով էլ վերջացավ Արշակունյան տոհմը։ Արմենի ավագանիները 
հավաքվելով առան ձին ֊առան ձին թագավորներ ընտրեցին իրենց 
իշխաններից։ 

Հ ա վ ե լ վ ա ծ . Արշակունիների ճյուղի մասին։ Սրանք 12 անձնա-
վորություն են* մայրաքաղաքը [ երկիրը ] Արմենիան է. սկիգրր 605 

թվականն ւէ, կործանումը՝ 932 թվականր և տևողությունր 325 տա-
րի։ Սկիզբ են առնում Իսհակ պապի թոռ Վարդանից։ Երբ Արտա-
շեսը գերի ընկավ, Արշակունիների գերդս՛ստանում թագավոր դառ-
նալու արժանի ոչ ոք չգտնվեց։ Արմենի ժողովուրդը վերոհիշյալ 
Վարդանին թագավոր ընտրեց։ Վարդանը թագավոր դառնալով 
բազմիցս պատերազմ մղեց Պարսկ սստանի դեմ։ Բայց հետո որոշ 
հարստություն տալով հաշտություն կնքեց։ Սակայն Պարսկաստանի 
թագավորը դրանով չգոհացավ։ Նա ուզում էր նրանց [ արմեննե-
րին] բռնությամբ կռապաշտ դարձնել և նորից հաշտությունը խախ-
տելով, պատերազմ սկսեց։ Կռվի դաշտում Վարդանր սպանվեց 
Արմենի ավագանիներից շատերի հետ։ Պարսկական թագավորի 
կողմից Արմենի իշխաններից թագավոր նշանակվեց Վարդը, նրա-
նից հետո՝ Մանգոսը, հետո Արշամը, հետո Վահանը, հետո երկ-
րորդ Վարդը, Հետո 'Ւավխթը, հետո Թոտերվորսը [ Թեոդորոսը ]։ Այս 
վերջինի ժամանակ պարսկական պետությունը կործանվեց և երբ 
իսլամականները պատերազմում էին Արմենի 6րկրում, Թե ո դո րո ս ր 
նրանց հպատակվեց և սրբազան Ռաշիդյան խալիֆաների կողմից 
նրան կայսերական ֆերման շնորհվեց։ Նրան հաջորդեց Համա-
զասպը, հետո Գրիգորը, հետո Մեժեժը [Մժեժը], հետո Ներսեն, 
որով և վերջացավ պետական իշխանությունր։ 

ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՌԸ. Արմենի մելիքներից երրորդ տոհմի («թաբա-
կա»)ճ Րսւզոսսաւնյան տոհմի մասին։ Սրանք Շմփոտ [Սմբատ] Իս-
րայելի որդիներից 13 իշխաններ են։ Նրանց մայրաքաղաքը [երկի-
րը] դարձյալ Արմենիան է. ծա դումը՝ Ալեքսանդր յան թվականի 
մոտավորապես 930 տարին է։ Կործանում ր տեղի է ունեցել 1225 
թվականին, տևողությունը 195 տարի է եղել։ Սկիզբ են առնում 
Արմենի մելիքներից՝ Աշ ոտից, որը մեծ պատիվ և համբավ էր 
վաստակեր Բա գրատ ունին ելւը նրա ցեղից են։ Այս տոհմը վերո-
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<hiwL Բա գրատունէն երին է պատկանում։ Աշոտի իշխանությունը 

տևել է 17 տարի։ Նրա մահվանից հետո, 947 թվականին, նրան 

հաջորդեց իր որդի Շ մ փատը [Սմբատը]։ Սա մոտ 20 տարի 

շարունակեց իր հոր ուղին, 967 թվականին մեռավ և նրան 

հաջորդեց իր որդէ Աշոտը։ Սա հարկ վճարելու խնդրում համա-

ռություն ցույց տվեց և այդ պատճառով էբուջաֆեր Էլ-Մենսուր 

յէիԱբասին նրա վրա բանակ ուղարկեց և նրան բռնելով, կա-

պեց և րաղդադ տարավ։ Հետո բանտում մեռավ։ Իշխանությու-

նը տևել է 20 տարի։ Երբ վերոհիշյալը 987 թվականին գերի ընկավ, 

նրա որդի Շմփատը [Սմբատը] իշխանության գլուխ անցավ, նրա 

հայրանունը էբու ուլ-Աբասի է։ Սրա իշխանության 35-րդ տարում, 

խալիֆան իր սերասքեր Բեզային մեծ բանակով սրա վյւա ուղար-

կեց։ Մեծ պատերազմից հետո ի ս լամ ական բանակը հաղթեց, Շըմ-

փատին [Սմբատին] բռնեցին և կապելով խալիֆայի մոտ տարան, 

որր նրան սպանել տվեց և նրա փոխարեն 1022 թվականին նշա-

նակեց նոր որդի Աշոտին։ Սա թե՛ խալիֆայի և թե կայսրի նկատ-

մամբ բարյացակամ գտնվեց, մինչև անգամ կայսրը նրան մի ար-

քայական թագ ուղարկեց։ 37 տարի իշխելուց հետո, 1059 թվակա-

նին մեռավ և նրան հաջորդեց իր որդի Շմփատը [Սմբատը], որը, 

հետևելով իր հոր ճանապարհին, շատ մեծ հռչակ ձեռք բերեց: 

Գյուրջի [վրացական] քաղաքների մեծ մասը նույնպես նրա իշխա-

նությանը ենթարկվեց։ Ռոմանոս կայսրը նրան թագ ուղարկեց։ Այգ 

ժամանակ խալիֆայական պետության մեջ խառնակություն էր 

առաջ եկել. [Սմբատը] քանիցս հարձակվեց իսլամական և խալի-

ֆայական քաղաքների վրա և ավերեց։ Հետո հիշյալի [Սմբատի] 

քրոջ տղան՝ Վանի իշխանը, օգնություն ստանալով սուլթանից, 

պատերազմի դուրս եկավ Շմփատի [Սմբատի] դեմ։ Արմենի իշ-

խանները վերոհիշյալին [ Սմբատին ] բռնեցին և հանձնեցին։ Իս-

լամական սուլթանր նրան կախեց Թոփրակ Կալեի աշտարակից։ 

Իշխանությունը տևել է 24 տարի։ 1083 թվականին նրան հաջորդեց 

իր որդի Աշոտը, որին կայսրը թագ նվիրեց։ Աշոտը շատ քաջ լի-

նելով Պողպատ [Երկաթ] անունը ստացավ։ Մեռավ 8 տարի իշ-

խելուց հետո և, 1091 թվականին նրան հաջորդեց իր եղբայր 

Սմբատը, որը Կարս քաղաքում մի մեծ եկեղեցի և չորս մեծ.,* կա֊ 

ռուցեցւ քաղաքները մաքրեց խռովարարներից։ Մեռավ 1115 թվա-

կանին^ 24 տարի իշխելուց հետո, և նրան հաջորդեց իր որդի Աշո֊ 

ղյը։ Սա Լավ վերաբերմունք ցույց տվեց թե իսլամականներին և 

քտ Անընթեռնելիէ 

193» 

13 1676 



թե' անհ ավատն երին։ Կինը երկու մեծ եկեղեցի է կառուցել։ Մե-
ռավ 27 տարի իշխելուց հետո և 1142 թվականին նրան հաջորդեց՝ 
իր որդի Շմփատը [Սմբատը]։ Սա ընդարձակեց իր մայրաքաղա-
քը՝ Անին։ 13 տարի հետո մեռավ և 1155 թվականին նրան հաջոր-
ղեց իր եղբայր Դագիկը* սա Ծաղկաձորում1® Հ * , անվան՛^ 
մի եկեղեցի է կառուցել։ Մեռավ 29 տարի իշխանություն վարելուց 
հետո և նրան հաջորդեց իր որդի Շմփատը [Սմբատը], որը իշխեց-
մոտ 20 տարի և մեռավ 1204 թվականին։ Նրան հաջորդեց իր եղ-
բորորդի Դագիկը։ Սա իմաստուն և փիլիսովւա մի անձնավորու-
թյուն լինելոՎ, 21 տարի ապրեց աշխարհիկ գործերից ու պե\տ\ա՝կան-
իշխանությունից հեռու և անտարբեր։ Հետո նրա իշխանների միջԱ 
անհամաձայնություն առաջացավ։ Սրանցից մի խումբ դիմեց 

կայսրին, իսկ մյուսները՝ իսլամ ական փադիշահին։ Ֆելաջերմ՜ 
Ալբ-Ար սլանը մեծաքանակ զորքերով հարձակվեց Արմենիայի վրա 
և Պ՛ագիկի բանակի դեմ մղած մարտերում հաղթեց նրանճ 25 օրվա 
պաշարումից հետո։ Հիջրեթի 456 (1063) թվականին գրավեց Անի 
մայրաքաղաքը, կոտորեց բնակչության մեծ մասին և թալան եց՝ 
նրանց ունեցվածքը։ Այդ ժամ ա%ակ, Անի քաղաքում, բացի բազ-
մաթիվ բարձր շինություններից, կար 400 հսկա եկեղեցի։ Գագիկր-
400 զինվորով փախավ և ապաստանեց Ս տամբուլում կայսրի մոտէ 
Որոշ ժամանակ այնտեղ ապրելուց հետո, նրան իբրև խաս21 շնորհ-
վեցին Սվազն [ Սեբաստիա ] ու Կայսերին [Կես արիան]։ Բացի այդ^ 
նա խոստում ստացավ նորից վերագրավելու իր երկիրը։ Գագիկը՝ 
եկավ Սվաղ և որոշ ժամանակ այնտեղ մնալուց հետո, մի օր, հույն 
բնակիչներից մի քանի հոգի, որսորդության ժամանակ հարմար՛ 
առիթ գտնելով, նրան սպանեցին։ Նրանով վերջացավ Բա գրա-
տուն յան պետությունը։ 

Հավելված. Արմենի իշխանների պառա՛կտումը շարունակվեց։-
[ Սրանցից] ոմանք տուրք Էին տալիս իսլամներին, իսկ ոմանք Էլ* 
անհ ավատն երին։ 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՌԸ Արմենի մելիքներից չորրորդ տոհմի՝ Դ ո ւ -
րին յսւն տոհմի մասին։ 

Սրանք 11 անձնավորություն են։ Իրենց մայրաքաղաքը Սիս-
քաղաքն Է։ Երկիրը հունարեն Կիլիկիա Է կոչվում։ Սրանց սկիզբը 
Ալեքսանդրյան թվականության մոտավորապես 1230 տարին Է, 
հիջրեթի թվականության՝ 460 տարին, կործանումը՝ Հիջրեթի 722' 
(1322) թվ ականին, տևողությունը՝ 262 տարի Է։ Ռուբենը վերջին** 
երրորդ տոհմից Էր, Գագիկի ազգականներից, որը նրա սպանու-
թյունից հետո փախել և թաքնվել Էր Ս վազում։ Երբ դուրս եկավ 
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այնտեղից, Գագիկի հպա տ ակները և. Արմ են ի իշ խանն եր ը նրա շուր--

ջը հավաքվեցին։ Նա [ Ռուրենը ] երկրի բ՜երդերից գրավեց Գ ուսեն՛ 

դարը և այդ բերդում ու շրջակայքում իշխանություն վարելուց հե-

տո, 480 թվականին մեռավ և նրան հաջորդեց իր որդի Կոստան-

դինը, որը բազմաթիվ բերդեր և քաղաքներ գրավելով, ընդարձա֊ 

կեց իր երկիրը։ Հինգ տարի հետո մեռավ և նրան հաջորդեց իր 

որդի Թո րոսը։ Սա իմաստության և քաջության մարմնացում էր։ 

Երկրռւմ կառուցեց եկեղեցիներ, նվաճեց Իմալսիյեն (Ղ)։ Մեռավ 

508 թվականին և նրան հաջորդեց իր եղբայր Լևոնը, որը գրավեց 

Տ արս ուսի և Սի սի շրջանները։ Կայսրր նրա վրա զայրացած լինե-

լով, էմիր Ահմեդ Դանիշմենդին զինվորներ տալով նրա վրա ուղար-

կեց։ Լևոնի դեմ մղած կռվում [ Էմիրը ] նրան գերի վերցրեց և ու-

ղարկեց կայսրին։ [Լևոնը] բանտում մեռավ* կայսրը նրա որդու՝ 

Ռ ուր են ի աչքերում միլ քաշելէ տվեց։ Նրան հաջորդեց փոքր որդի 

Թո րոսը, որը իր հոր և եղբոր վրեժը լուծելու համար բազմաթիվ 

հույն երի սպանեց և շատ քաղաքներ գրավեց։ Կայսրր անճար մնա-

լով, դաշինք կնքեց Կոնիայի փադիշահ Կրլըջ Արս լան ի հետ և նրան 

որոշ քանակությամբ զինվոր տալով, Թորոսի վրա ուղարկեց։ Սա-

կայն սա էլ չկարողացավ նրան հաղթել։ Կայսրը ստիպված եղավ 

միջնորդության ուղին բռնել և գեղեցիկ խոստումներով նրան իր 

կողմը գրավել։ Որոշ ժամանակ նրանց հարաբերությունները լավ 

ընթացք ունեցան, բայց հետո Թո րոսը դարձյալ կայսրից երես 

դարձրեց և հարձակվեց նրա երկրի վրա։ Կայսրը այս անգամ ավե-

լի մեծ նվերներ ուղարկեց Կրլըջ Արսլանին և խնդրեց, աղաչեց, 

որ նորից հարձակվի Թորոսի վրա։ ԿըլըՀ Արսլանր զորքեր հավա-

քելով, պաշարեց Սիս ի բերդերից Թելնավանը։ Իսկ Թորոսը մեկ 

այլ ճանապարհով գնաց և կողոպտեց Կոնիայի շրջակայքը։ Կրլըջ 

Արսլանը ստիպված եղավ հաշտություն կնքել և իր երկիրը քաշվել։ 

Թորոսը 14 տարի իշխանություն վարելուց հետո մեռավ և նրան 

հաջորդեց իր որդի Ռուբենը։ Մի տարի հետո Կրլրջ Արսլանըճ Հա֊ 

լեպի փադիշահի օգնությամբ, հաղթեց և սպանեց Ռուբենին։ Նրան 

հաջորդեց Թորոսի որդի Կըլրջր* Սրա իշխանությունը տևեց 7 տա-

րի։ Սա վատ բարքի տեր լինելով, զինվորները հարձակվեցին նրա 

վրա և սպանեցին։ Նրան հաջորդեց իր հորեղբոր որդէr՝ Իստեֆո-

նի որդին՝ Ռուբենը, որը խելացի և բարի վարքի տեր անձնավո-

րություն լինելով, իր երկիրը շենացրեց և ամուսնացավ ֆրենգի 

[ Ֆրանսիայի ] թագավորի աղջկա հետ։ 22 տարի հետո աշխարհիկ 
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գործերից հեռացավ և հոգևորական դարձավ։ Նրան հաջորդեց իր 

եղբայր Լևոնը։ Սա շատ ընդարձակեց իր երկիրը՝ Անթակիայից 

մինչև Անթալիա և Վարկելիե։ [Լևոնը] այդ երկրների մի մասր 

Նվաճեցէ մի մասն Էլ գնեց հույներից և ֆրանսիացիներից։ Կ առու֊ 

ցեց բազմաթիվ եկեղեցիներ ու վանքեր։ Հունական կայսրը նրան 

(յադ ուղարկեց և Կիպրոսի թագավորի քրոջը նրան կնության տվեց։ 

մ՛եռավ 24 տարի իշխելուց հետո և նրան հաջորդեց իր ազգական 

3)իլիսքպը [Փիլիպպոսը], որի իշխանությունը տևեց երեք տարի։ Հե-

տո պետության ավագանիները նրան սպանեցին և նրա փոխարեն 

նշանակեցին նրա ազգական Հեթում անունով մեկին։ Սա նվաճեց 

Օահմի և Մարաշ քաղաքները, շինել տվեց մի եկեղեցի՝ Այա Սոֆիա-

հ/»28 պատկերով [նմանությամբ]։ Երբ [Հեթումը] նրան հպատա-

կություն ցույց տվեց և ներման հրովարտակ ստացավ... նորից 

իսլամների վրա հարձակվեց և բռնություն ցույց տվեց։ Սիսում պա-

տերազմ տեղի ունեցավ. [Հեթումը] պարտվեց։ Նրա մի որդին ըս-

պանվեց, իսկ մյուսը գերի ընկավ և Եգիպտոս ուղարկվեց։ Իսկ երբ 

Հաշտություն կնքվեց, ազատ արձակվեց։ Երբ [ Հեթումի ] որդին 

եկավ հոր հետ տեսնվելու, նա թագավորությունն հանձնեց իր որ-

դուն և ինքր մի եկեղեցում հոգևորական դարձավ։ Իշխանությունը 

տևել Է 44 տարի։ Նրան հաջորդեց իր վերոհիշյալ որդի Լևոնը։ Սա 

կէ իր հոր նման, լավ հարաբերություն պահպանեց թաթարական 

մելիքների հետ և իր երկիրն ապահովից նրանց չարագործություն-

ներից։ Եվ որովհետև Լևոնը մեծ սեր ուներ դեպի գիտությունն ու 

գիտնականներր, նա իր ժամանակի մեծ մասն անց Էր կացնում 

Նրանց հետ տեսակցելով և զրուցելով։ Հավաքել Է բազմաթիվ գրբ-

բեր։ Մե ռավ 18 տարի իշխելուց հետո և նրան հաջորդեց իր որդի 

ձեթում ը։ Սա ենթարկվում Էր թաթարական իշխաններին. մի շարք 

կռիվներ մղեց Եգիպտոսի և Շամի իշխողն երի դեմ։ Իսլամների 

Նկատմամբ խստություն ցույց տվեց։ Վեց տարի իշխելուց հետո 

հոգևորական դարձավ և նրա փոխարեն նշանակվեց իր եղբայր 

Կս փատը [Սմբ ատը], որը նրան սպանեց և իշխանությունը խլեց։ 

Սակայն երեք տարի հետո սա բանտարկվեց, և նրան փոխարինեց 

իր եղբայր Կ ոստ անդինը։ Սա Էլ մի տարի հետՈ բանտարկվեց և 

էրան հաջորդեց իր եղբորորդի Լևոնը։ Երեք տարի հետո թաթարա-

կան բեյերից մեկըՀ Արգոնը, նրան սպանեց և փոխ արենր. նշտնա-. 

եեց Նրա որդուն՝ Օշինին։ Օշինը մարդ ուղարկեց թաթարական փա֊ 

պիշահին և գանգատվեց իր հոր սպանության համար։ [ Թաթարա-

կան] փադիշահը մարդիկ ուղարկեց հիշյալ Արգոնին սպանելու 

համար։ Օշինը 13 տարի իշխանությունը վարելուց Հետո մեռավ և 
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նրան հաջորդեց իր որդի Լևոնը։ Սա փոքր էր։ 23 տարի իշխելուց 
հետո, էմիր Չորանի որդի Թեմ ուր Դաշը 30 հազարի լափ զինվորի 
ներով հարձակվեց Լևոնի վրա։ Բայց հետո հաշտության կնքեց և 
Թեմո ւր Ղաշը վերադարձավ իր երկիրը։ Այնուհետև, եգիպտական 
բանակը եկավ և պաշարեց Այաս բերդը, սակայն չկարողացավ 
գրավել։ Երկրորդ անգամ առաջինից ավելի մեծ բանակով հար֊ 
ծակվելով, 722 թվականին, [եգիպտացիները] գրավեցին բեր-
դը։ Այս պատերազմում Լևոնը սպանվեց և նրանով էլ վերջացավ 
[/հուրին յան] տոհմը։ 

Հ ա վ ե լ վ ա ծ . Չորրորդ տոհմի ճյուղի24 մասին է։ 
Այս վերջին՝ չորրորդ տոհմից, սկզբում իշխանությունը վարեց 

Լևոնի ազգականներից մեկը՝ Կոստանդին անունով անձը, որի իշ-
խանությունը տևեց մոտ 7 տարի։ Հետո Լևոնի ազգականներից1 

Խեվանը [Հովհաննեսը], հետո նրա եղբայր Կիտանը [ 9'վիդոնը }, 
հետո ֆրանսիական տոհմից՝ երկու եղբայրներ։ Սակայն Արմենի 
իշխանները նրանց չհպատակվեցին և սպանեցին։ սրանց հաջոր-
դած Լևոն անունով անձը իշխեց միայն մեկ տարի։ Հետո Եգիպտո-
սի թագավորը եկավ և հիշյալին [ Լևոնին ] իր կնոջ Մարունի [ Մա՛ 
րիամի] հետ միասին գերի տարավ, գրավեց ամբողջ Արմենի եր֊ 
կիրրք կործանեց եկեղեցիներն ու վանքերր և նրանց փոխարեն 
կառուցեց ջամիներ և մեսջիտներ25։ Լևոնին և կնոջը տարավ Եգիպ-
տոս։ Լևոնը բանտում մեռավ, կինն ազատվեց և Երուսաղեմում 
հոգևորական դարձավ։ Այսպես, Արմենի երկիրն ամբողջությամբ 
ավերվեի և կործանվեց։ 

(հատ. I , էջ 652—663՝) 

* * * 
Մյունեչչիմ Բպշին իր «Պատմության» 11 Հատորի երրորդ մասում նույն ձե-

վով տալիս է իսլամից հետո առաշացած պետությունների պատմությունը։ Արա-

րական խալիֆայությունները, Պարսկաստանի, Միչագետքի իշխանությունները, 

Եգիպտոսի մելիքությունները թվարկելուց հետո, նա տալիս է հիջրեթի IV դարում 

Իրարում և Ադրրեշանում գոյություն ուն՝եցա& իշխանությունների համառոտ պատ֊ 

մ ությունը» 

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՏՎԱԾ. Տարմի2* և Ազերրայջանի [ Ադրբեջանի ] իշ-
խողների՝ « Մե\սա ֆի րի որդիների))27 մա սին է Սրանք կո\չվում են նաև 
Սալարի որդիներ*®։ Սկիզբ են առել 330 թվականին և կործանվեք 
420 թվականին։ նրանց տոհմր շարունակվել Է հետևյալ կարգով. 
Սալար Մուհամմեդ բին-Մ եսաֆեր, Էյդիլմի Սալարի որդիները* 
Դեսուդան և Մարզբան, Դեսուդանի որդի Իսմայիլ, Րսմայիլի որդի 
երկրորդ Մարզբան, երկրորդ Մարզբան ի որդի Ւբրահիմ, առա-
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ջին Մարզբան ի որդի Ջ եսրան Իբրահիմ։ Հայտնի պետք է լինի, որ 

Տարմրճ Դե լի մ երկրի սահմանում, Դ ա զվին ի նվիրական լեռ ներում 

մի մեծ գավառ29 է, որի ջուրը և խոտը շատ առատ է և գտնվում է 

լեռն երի մեջ։ Այս երկիրը երկար ժամանակ գտնվել է անկախ իշ-

խանների ձեռքում, որոնք կոչվում էին Սելար, որը հավանաբար 

Սալարի* բառի արաբական ձևն է։ Ադրբեջան ր մի ընդարձակ եր-

կիր է• խառն է Արանի և Արմենիայի քաղաքների հետ։ Նրա արե-

վելյան կողմում են գտնվում Դե լի մ ի քաղաքները և Ջեբլեյի քաղաք-

ների մի մասը։ Հարավային կողմից սահմանակից է Ւրաքին և Ջե-

զիրեի մի քանի քաղաքներին^ արևմտյան կողմից՝ ԱրմեՄիայի 

քաղաքներին ու հունական մի քանի երկրներին, հյուսիսային կող-

մից սահմանակից է Արանի քաղաքներին և վերջանում է Խազերի 

[Կասպից] ծովեզերքում։ Այս վիլայեթի մայրաքաղաքներից մեկը 

էրգեբիլ քաղաքն է, որը գտնվում է չորրորդ կլիմ այռւմ^ ։ Երկարու-

թյան 37 աստիճանի, լայնության 38 աստիճանի վրա այԴ Կ1Բ" 

մայի ամենամեծ քաղաքը և ամրացված երկիրն է։ Հավանաբար 

այս քաղաքը կառուցել է էրգեբիլ բին-Արդմին բին-էեմբդի բին֊ 

Յուհան և նրա անունով էլ հայտնի է եղել։ Թավրիզի և նրա [ է բդե-

րի լի] միջև եղած տարածությունը 25 փարսախ է։ Մյուս մայրաքա-

ղաքը Թեբրիզ [ Թավրիզ] քաղաքն է, որը գտնվում է հինգերորդ կլի՛ 

մայում՝ երկարության 73 աստիճանի և լայնության 39 աստիճանի 

վրա։ Սա կոչվում է նաև Թուրիզ։ Երրորդը Շիրվանն է, որը գտնը-

վում է հինգերորդ կլիմայում՝ երկարության 68 աստիճանի և լայ-

նության 42 աստիճանի վրա։ Ադրբեջան երկրռւմ են գտնվում նաև 

հետևյալ քաղաքները. Խուսրեվ, Ջեզե, Ս ալմաս, Նախջևան, Բեր-

դիճ, Խույիխ, Խոյ, էրմիյե [Ուրմիա], Մարաղա, Օջան, Միեանիջ, 

Մերենդ, Մուգան, Բերզենդ, Բարդա, Սոգթանիե, որը Չինգիզյան-

ն երից մեկ ր՝ էր զրում-օղլու Խուդա բեն դեն, կառուցել և իր համար 

մայրաքաղաք էր դարձել։ Բ՚ավրիզից արևելք՝ ութ կոն աքհեռու 

է։ Այդ ցեղից վերոհիշյալ Սալար սուհամմեդր հնուց ի վեր Դելի-

մի սերասքերներից լինելով, նրա կողմից վալի [կուսակալ] նշա-

նակվեց Տարմի սահմաններում։ Հետո Մ ագանի պետության մեջ 

հեղաշրջում տեղի ունեցավ և նա, անկախություն• ձեռք բերելով, 

որոշ ժամանակ իշխելուց հետո մեռավ և նրան հաջորդեց Սալար 

Մարզբանը։ Սրան հաջորդեց Սալար Տեստոնը։ Սա էլ որոշ ժամա-

նակ իշխելուց հետո մեռավ և նրան հաջորդեց Սալար Դեսոլդան։ 

Սրան հաջորդեց Ւս մայիլը, իսկ վերջինիս՝ Իբրահիմ ը։ Սրա մեռնե-

քուց հետո էլ հաջորդեց Մարզբանը։ Վերևը հիշատակվ ած թվա կա — 

նին ամբողջովին կործանվեցին։ Նրանք նման էին. մի երկրի վրա 
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իշխող վալիի [կուսակ ալյյ\է Երկրների ու սուլթանության տեր հա յա-
նի մելիքներ չէին, այդ պատճառով նրանց մասին համառոտակի 
խոսեցինք և մանրամասն կանգ չառանք։ 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՏՎԱԾ. Արանի մելիքների՝ Շ ե դադի-որդին երի™ 

մասին է։ Սրանց տոհ՛մը հետևյալ կարգով է. Մոսհամ\մեդ բին-Շե-
•դադ, Մուհամմեդի որդիները՝ Մարզբան և Ֆազը, Լեշկերի Մարզ-
պանի որդի էբու-ուլ-ֆեթհ Մուսա, Մուսայի որդի Լեշկեր ի, Լեշկերի 
ոՐդի Նուշիրվան, Ֆազլի որդի էբոլ-ուլ-Սեվար Շարուր, Շ արուրի 
որդիներ Ֆազլ, Շոլբ և Ֆազլուն: Սկիզբը 340 թվականին է։ Կոր-
ծան ումր տեղի է ունեցել 468 թվականին։ Արան կոչված այս երկ-
րի արևմտյան կողմը Արմենիան է, արևելյան և հարավային կո՛ղ-
մը՝ Ադրբեջան\ը, իսկ հյուսիսային կողմը՝ Կընվէքի լեռները։ Մայ-

րաքաղաքներից մեկը Նախիջևանն է, որը գտնվում է. հինգերորդ 
կլիմայում՝ երկարության 73 աստիճանի և լայնության 43 աստի-
ճանի վրա։ Մյռէս ^մայրաքաղաքը ] Դեմ իր Կա փու կոչվա՛ծ քաղաքն 
Հ\, որը գտնվում է երկարության 75 աստիճանի և լայնության 41 
^աստիճանի վրա։ Մյուս [> մայրաքաղաքը] Դեն ջ են է, որը գտնվում 
յէ երկարության 71 աստիճանի և լայնության 43 աստիճանի վրա։ 
Հինգերորդ կլիմայում է գտնվում։ Արանի երկրի նշանավոր քա-
ղաքներից մ Ակն էլ Թիֆշիսն է։ Շեմ\կորր [ Շամխռր ], Բելեգանը և 
Սերիր Ալանը մեծ գավառներ են։ ԼեկզՅՀ կոչված ցեղն այս շրջա-
նում է ապրո ւմ։ 

Արմենիայի վիէայեթը մեծ է։ Նրա արևմտյան կողմը Արմեն 
վիլայեթն է, արևելյան և հարավային կողմը՝ Արանի և Ադրբեջա-
նի սահմաններն ու Ջիզիրեի մի քանի քաղաքներն են։ Հյուսիսա-
յին կողմը նորից Արանի սահմաններն են։ Այս երկրի մեծ մ ասր 
լեռնային լինելով, բաժանվում է երեք մասի։ Մի մասը՝ Գալի գա, 
Հյիմշադ և սրանց հարակից սահմաններն են, մյուս մասը՝ Հեզ՛ 
բան և Բաբի Ալաև քաղաքներն ու դրանց միջև ընկած տարածու-
թյունը։ Երրորդ մասը՝ Բերդան, Բաբ էլ-էբվաբը և հարակից մա-
սերը։ Ուրիշներն այս երկիրը] բաժանում են չորս մասի, որից մի 
մասը Բելգան և Շիրվանն է և դրանց միջև ընկած տարածությունր։ 
Մի մասը Մ եզր անն է, որ ֆիֆլիս է կոչվում, և Ֆիրուզ Աբադի ու 
Լեկեզի գավառները։ Հաջորդ մասը՝ Սի ոխ անն ու Նախիջևանն են, 
իսկ մյուս մասը՝ Խըրդ Բրրթր» Ախլաթը, էրզրումր և նրանց հա-
րակից մասերր։ Այս գավառներից ամեն մեկում անկախ վալին եր 
I կուսակալն եր] են իշխում։ 

Արմենիայի կլիմային և Ռումի կլիմայի միջև րնդհանուր քա-
՛ղաքներն են՝ Կաստեմունին, Սինոպր և Սամսոնր։ Արմենիայի սև-
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ծովյան նավահանգիստը Տրապիզոնն է• Տրապիզոնի ն]շանավոթ 

քաղաքները հետևյալներն են* Երզնկա, Մ ուշ, Էր զին [ԷրզրումՆ Մ ե-

լազշ երդ [Մ ան ա զ կերտ\, Բիթ լիս յ Ախլաթ, Արճեշ, Ոստան, ՇիրՎան և 

Ղերիի որը մայրաքաղաք է և գտնվում է չորրորդ կլիմայում'՝ եր-

կարության 72 ա՛ստիճանի և լայնության 38 աստիճանի վրա։ Դվի՛՛-

նը չորրորդ կլիմայի վերջում է երկարության 72 աստիճանի և 

լայնության 39 աստիճանի վրա, Ղանը՝ երկարության 68 աստի֊ 

ճանի, լայնության 38 աստիճանի վրա է երբ 337 թվականն եղավ, 

Ադրբեջանի իշխողը՝ Սալաթ Մուհամմեդը, գերի ընկավ, անվանի 

և հպատակներ ունեցող նրա բոլոր բեյերը տարբեր կողմ երում ան֊ 

կա խութ չուն ձեռք բերեցին։ Վերոհիշյալ Մուհամմեդ բին Շեդադը 

նույնպես ձեռնամուխ եղավ երկրներ գրավելու և թշնամուց պաշտ-

պանվելու։ Հետզհետե նվաճեց իր շրջակայքը և մինչև 344 թվա-

կանը իշխեց և ապա մեռավ։ Նրա իշխանության վերջին շրջանում 

[երկրռւմ] կարգր խանգարվեց և նրա ձեռքից դուրս եկավ։ Որոշ 

ժամանակ հետո հրապարակ եկավ նրա որդին՝ Լեշկերի է բու֊ է լհ ա՛-

սան Ալին, և 360 թվականին իր հոր տիրապետած երկրները թըշ՝-

նամուց ազատեց ու ինքը իշխանության գլուխ անցնելով շրջա-

կայքը գրավեց, բանակը պատշաճ կերպով կարգի բերեց և վար-

չական կարիքները լրացրեց. ութ տարի իշխելուց հետո մեռավ, և 

նրա տեղը թագավոր դարձավ իր եղբայր Մարզբանր։ Սակայն սա 

պետական գործերում անկարող և անտարբեր լինելով, նրա իշխա-

նության շրջանը խռովությամբ անցավ։ Սրա և իր եղբայր Ֆազրլի 

միջև թշնամություն էր առաջացել, մի օր, որսի Ժամանակ, Ֆազըլր 

հարմար առիթ գտնելով, սպանեց նրան և նրա փոխարեն գահ 

բարձրացավ։ Այս դեպքր տեղի է ունեցել 375 թվականին։ Ինքը 

լավ բարքի տեր լինելով, ժողովուրդը նրանից գոհ ՛էր։ 418 թվա-

կանին Արազ գետի վրա մի մեծ կամուրջ շինել տվեց, որը նրա 

լավագույն գործը եղավ։ 47 տարի իշխելուց հետո մեռավ և նրան 

հաջորդեց իր որդի էբու-ոզ-ֆեթհ Մուսան։ Երեք տարի հետո նրան 

հաջորդեց իր որդի Լեշկերի բին-Մուսան։ Սա իշխեց 15 տարի և 

նրան հաջորդեց իր որդի Նուշիրվանը։ Որոշ ժամանակ իշխելուց 

հետո, նրան հաջորդեց էբու-ուլ-Սեվար Շաբուտ-բին Ֆազլը։ Մա 

լավ կառավարեց իր երկիրը և որոշ ժամանակ անց երկրռւմ տիրող 

անկարգությունները վերացրեց, վերանորոգեց քաղաքները և բա-

նակը կարգի բերեց։ 457 թվականին, Սելջուկների սուլթան Ալվէ 

Արսլանը Արմենի և Ռումի երկրներ ում սրբազան պատերազմ հայ-

տարարեց և քաֆիրների [ անհ ավատն երի ] ձեռքից ազատած երկըր-

ները միացրեց Էբու-ուլ-Սեվարի երկրսերին և այդ երկրները նվի-
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րեց ու շնորհեց նրանց։ 459 թվականին էրու֊ուլ֊Սեվարը մեռավ ե-
նրան հաջորդեց Ֆազլ բին-Շավերը, որի ժամանակ, երբ սուլթան 
Ալփ Ա րսլասը Ար անի երկրի վրա եկավ, Ֆազլլ» նրան դիմավորեց 
և հպատակություն հայտնեց, որով և արժանացավ նրա նվերներին 
ու պատիվներին։ 466 թվականին նրա որդի Ֆազլուն ապստամբ-
վեց և նրա երկիրը ձեռքից խլեց, բայց երկու տարի շարունակ չկա-
րողացավ ե ր կրում կարգ հաստատել։ Ալփ Արսլանը հարձակումներ 
գործեց Արանի երկրի վրա և այդ տոհմը կործանվեց։ 

(հատ. I I , էշ 500—508> 



Ֆ Ե Ր Ի Գ Ո Ւ Ն Բ Ե Ց 

«ՍՈԻԼԹԱՆՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

XVI դարի պետական գործիչ և գրող Ֆերիդուն Ահմեդ Բեյը իր կրթությունն 

՛ստացել է սուլթան Ս յուլեյման Կ ա՛նուն ի ի Բաշ Դեֆթերդաո Չիվի-Զադե Աբդուլլահ 

ւՉ եղեր ի ի մոտ» 960 (1563) թվականին, քարտուղարի պաշտոնով, նա ծ՛առայել է 

սա դրա զա մ Ս ոկուլլոլ Մուհամմեդ փաշային* Մասնակցել է մի շարք արշավանք-

ների* Իր ընդունակության և բարձր կրթության շնորհիվ ՛աստիճանաբար բարձրա-

նալով, 978 (1570) թվականին նշանակվել է արտաքին գործերի ընդհանուր քար-

տուղար (ռեյիս-ուլ-քյութթաբ) , այնուհետև, 981 (1573) թվականին, նշանակվել է 

արտաքին գործերի մինիստրի պաշտոնին համապատասխանող '1՝(^1աա£-/ք և. N1-

պոս տե րո ս11 

Ֆերիդուն Բեյը թուրքական պատմության մեշ հայտնի Է իր «Սուլթանների 

գրություններն ) անունով հայտնի աշխատությամբ, որը 

լպատմական և քաղաքական փաստաթղթերի մի ժողովածու Է և իր մեշ ընդ~ 

գրկում Է օսմ՛անյան կայսրության (սուլթան Օսմանից սկսած մինչև սուլթան Մու-

րադ 111-ը մոտավորապես 700 (1300) թվականից մինչև 1000 (1591) թվականը) 

սուլթանների , սադր աղամների, վեզիրների, շեյխ-ուլ-իսքամների պետական պաշ-

տոնական բնույթի ֆերմանները, օտար պետությունների վեհապետներին և իշխան-

ներին գրված պաշտոնական գրությունները, ԹուրքիԽյի և այլ պետությունների 

միշև կնքված պայմանագրերը, հա մա ձայնագրերը, հայտարարությունները և այլն, 

ինչպես նաև վերոհիշյալ գրությունների ա՛ռթիվ ստացված պատասխաններըէ Ֆե-

րիդուն Բեյի ([Սուլթանների գրությունները» ընդգրկում Է այդ դարի արևելյան և 

արևմտյան բոլոր երկրները։ 

Թուրք պատմագի բները նշում են, որ Ֆերիդուն Բեյը իր ժողովածուում հա-

վաքել Է մոտ 1880 փաստաթուղթ և տարբեր բնույթի գրություններ։ 

Հասկանալի Է, որ իր գրաված դիրքի պատճառով մոտ կանգնած լինելով սուլ-

թանական արքունիքին, կառավարական շրջաններին, նրա համար մատչելի են 

եղել պետական բոլոր տեսակի փաստաթղթերը, մինչև անգամ ամենակարևոր 

գաղտնի գրությունները է 

Ֆերիդուն Բեյի «Սուլթանների գրություններն-ի պատմական և գիտական ար-

ժեքը մեծ Էէ Այդ աշխատությունը լուսաբանում է Օսմանյան կայսրության, մաս-

նավորապես XIV-֊ XVI դարերի ներքին և արտաքին կյանքին վերաբերող բազ֊ 
մա թիվ կարևոր հարցեր։ 

Տե ս I հատորի բառարանը, էշ 360, 372։ 
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Ֆերիդուն Բեյը աշխատությունը ավարտել է 982 (1574) թվականին և իր 

հովանավոր սադրազամ Սոկուլլոլ Մոլհամմեդ փաշայի միշ ոցով ներկայացրել է 

•՛սուլթան Մուրադ 111-ին։ 

XVII դարի հայտնի թուրք պատմագիր Սելանիկին իր «Թարիխի Սելանի-

կի»-ում նշելով Ֆերիդուն Բեյի «Սուլթանների գրություններ»-իճ այդ Հհոյակապ 

՛աշխատության» , բացառիկ կարևորությունը, գրում է. «•տարակույս չկա այդ աշ-

խատության անգուգական լինելու մասին, որը բոլորի կողմից ընդունվել է մեծ 

Հավանությամբ։ Սակայն [Արքունիքի կողմից] չարժանացավ բավարար ընդունելու-

թյան, որի համար շատ զարմացան ժամանակի խելամիտները»*է 

Ժամանակակից թուրք պատմաբան /». Հ. Դանիշմենդը, նշելով «օսմանյան 

֊պատմության ամենակարևոր աղբյուրներից այս արժեքավոր աշխատության»** , 

սուլթանի կողմից անուշադր ութ յան մատնվելու փաստը, քննադատում Է սուլթան 

Մուրադ 111-ինէ Դանիշմենդը և մյուս թուրք պատմագիրները սուլթ ան Մուրադի 

այդ անտարբերությունը Ֆերիդուն Բեյի աշխատության նկատմամբ բացատրում են 

-սուլթան ի ունեցած ատելությամբ և թշնամությամ բ դեպի սադրազամ ՍոկուԱու 

փաշան։ Արդարև, սուլթան Մուրադը 984 (1576) թվականին Ֆերիդուն Բեյին զըր-

կում Է նիշ անշիության պաշտոնից և Ս տամ բուլից նրան հեռացնելով, նշանակում 

Է Բելգրադի, իսկ հետո՝ Քյոսթենդելի սանշակի բեյի պաշտոնում։ Միայն Սոկուոոլ 

Մուհամմեդ փաշան մահվան դատապարտվելուց հետո, Ֆերիդուն Բեյը վերադառ՛ 

նում Է Ստամբուլ և նորից նշանակվում Է նիշանջիության պաշտոնին։ 

Ֆերիդուն Բեյը մեռել Է 991 (1583) թվականին։ 

Ժամանակակից թուրք պատմաբանները, բարձր գնահատելով Ֆերիդուն 

Բեյի «Վյ ուլթանների գրություններ» աշխատությունը, նշում են նաև, որ այդ աշ-

խատության մեշ, մա՛սնավորապես, Օսմանյան կայսրության սկզբնական շրշանին 

վերաբերող գրություններում, կան մի շարք անճշտություններ և թերություններ։ 

Ֆերիդուն Բեյի ժողովածուն տպագրվել Է Ս տամ բ ուլում երկու անգամ՝ նրա 

մահվանից մոտ 270 տարի հետո։ Առաշին անգամ տպագրվել Է 1265 (1848) 

թվականին սուլթան Աբդոլլ Մեշիդի թույլտվությամբ և Մուհավմեդ Սաիդի խըմ-

բագրությամբ։ Երկրորդ, ավելի հաշող տպագրությունը տեղի Է ունեցել 1274 

(1857—1858) թվականին։ 

Ֆերիդուն Բեյի «Ս ուլթանների գրություններ» ֊ ի պատմական և գիտական 

արժեքը մեծ Է։ Գրքում ընդգրկված փաստաթղթերը լուսաբանում են սուլթանա-

կան Թուրքիայի XIV—XVI դարերի ներքին և արտաքին քաղաքականության բազ-

մաթիվ հարցեր, որոնք սերտորեն կապված են նաև մեր աշխատության առարկա 

ՀանդիԱացող հայ և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդն երի պատմության հետ։ 

Ֆերիդուն Բեյի «Սուլթանն!րը • գրություններ»֊ից բերված նյութերը մեծ 

մասամբ կրճատված են. միայն առավել ուշագրավ նյութերն ու փաստաթղթերն 

են տրվում նույնությամբ և լրիվ* Բացի դրանից որոշ նյութերի թարգմանություն-

ները տրվում են Հատորի հավելվածում։ 

* «Թարիխի Սելանիկի», Էջ 137։ Մանրամասնությունները տե՛ս այս Հատորի 

«Թարիխի Սելանիկի»-ի 982 թվականի դեպքերից հատվածը և 2-րդ ծանոթագրու-

թյունըt 

* * I . H . Dani smend, Izahli Osmanl i Tarihi kronolojisi, cilt III, s . 5. 
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Վ Ա Ն Ի Յ Ա Ղ Թ Ա Ն Ա Կ Ի Ա Ռ Թ Ի Վ Դ Ր Ա Խ Տ Ա Ր Ն Ա Կ 
ՍՈԻԼԹԱՆ ՍՈԻԼԵՅՄԱՆ ԽԱՆԻ Գ Ե Ր Գ Յ Ա Հ Ի 8 Ֆ Ր Ա Ն Ս Ի Ա Յ Ի 

ԹԱԳԱՎՈՐԻՆ ՈՒՂԱՐԿԱԾ ԳՐՈԻԹՅՈՒՆԸ 1 

Փաստաթղթում Ֆրանսիայի թագավորին հայտնվում է, որ թշնամու նկատ-
մամբ իսլամական բանակի տարած հաղթանակը մեծ գոհունակություն Լ ուրա-
խություն է պատճաոել իսլամական ժողովրդին։ 

Հք., Սրանից առաջ ստոր և խավարի մեշ ս/պրող կըզըէթաշ ցե-
ղը, որը խռովության ու երկպառակության կրակը բորբոքելով և 
ռաֆըզիական անհ ավատ ութ յան անվան ներքո ծածկված մոլորու-
թյան ճանապարհով տարածում է գարշելի շիա դավանանքը, այդ 
ցեղի պետությանը զրկել է հավատի լույսից։ 

Նրանց մոլորյալ սերդար Թահմ ասի [Թահմասբի] եղբայր էլ՛ 
կաս [Միրզա] սատանան։ ապաստանելով մեր բարձր Դռան, գան-
գատ ներկայացրեց իր կրած բռնությունների մասին։ սրանց ան-
հավատության պատճառով կրոնում առաջացած ժանգն ու արատը 
Զյուլֆիկարի փայլուն սրով մաքրելու եՀ ոչնչացնելու համ ար է հաղ-
թանակի դրոշը րաց անելով, իմ հաղթական բանակով փա դի շա-
հական արշավանքի դուրս եկա դեպի արևելք։ Ադրբեջանի երկի-
րը նվաճելով, իմ հովանու տակն առա և, Թավրիզի երկիրը իմ 
բախտավոր դրոշակի [ իշխանության ] կենտրոնը դարձավ։ Շրշա-
կա և հարևան երկրներն ազատվեցին խռովարարներից և անհա-
վատներից [ 1յըզրլբաշներից], նրանց սֆիրապետությունից։ Ստոր ե. 
եղկելի շահը, արիության ու քաշության նշույլ անդամ երևան չբե-
րեց և պարզ ու ակնհայտ եղավ, որ [ նա ] մեր սրի առաշ վիզը ծռած 
թուլամորթի նման թաքնվել Է մեր փառապանծ զինվորների ահից 
ու սարսափից։ 

Այդ երկրի ռայաներն ու հպատակները, մեր Բարձր հովանա-
վորության ներքո, արժանանալով թագավորական արդարության 
և աշխարհապարփակ ողորմ ության, զերծ մնացին կողոպուտից ու 
թալանից և վայելեցին իմ փադիշահ ական գթության ու ողորմու-
թյան շնորհիվ ստեղծված ապահովությունը և անդորրությունըէ 

Մեր հաղթական արշավի և Ադրբեշանի երկիրը գալու բուն 
նպատակն Էր ձեռք բերել այդ երկրի իշխանությունը և ապահովել 
այն։ Անտարակույս, նվաճման այդ նպատակը իրականացնելու 
համար իմ փադիշահական ուղևորության ժամանակ անհրաժեշտ 
էր ազատել Վանի բերդը, որը հանդիսանում Է Աջեմի երկրի ամ-
րակուռ բերդը։ Երջանկաբեր 955 թվականի ռեջեբ ամսի սկզբին 
եկա [Վանի] բերդի վրա, Վերոհիշյալ անհավատը 1չահը]է այդ 
երկնամբարձ բերդը կարգի բերելով և ամրացնելով, լցրել Էր ան֊ 
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հավատներով [զինվորներով]։ Փա՛ռք և պաս^ի՚վամենահզորԱստ-
ձուն, որը մշտապես օգնել Է իմ բարի նպատակներին։ ՛Ապավինե-
լով նրա շնորհներին և հետևելով տիեզերքի ու բոլոր արարածների 
պարծանք [ փեյղամբերի ] ցուցմունքներին... իմ մեծ վեզիր Ռուս-
տեմ փաշայի և մյուս բարձր վևդիրների ու իմ կուլեր՝ բեյլերբե-
յիների, սանշակի բեյերի և բոլոր հաղթական ղազի զինվորների 
հետ միասին ձեռնարկեցինք Լրերդի] նվաճմանը... Կարճ ժամանա-
՛կում մեզ հաջողվեց գրավել [Վանի] բերդը, նրա շրջակայքն ու հա-
րակից վայրերը, որոնք մեր Մուհամմեդի երկրի մասն ՝Էին կա՛զ-
մում• նրանց գրավման և պահպանման համար իշխողներ նշանա-
կեցի մեր առյուծաբար կռվողներից և հաղթական մյուջահիդներիցւ 
Ւմ հավատարիմներից մեկին նշանակեցի բեյլերբեյի։ Այդ ժամա-
՛նակ վերոհիշյալ պարտվածի [շահի] իշխանության ներքո գտնվող 
Շիրվանիի երկիրն \էլ մեր հաղթական էվլիյաների ձեռքն անցավ և 
այդ երկիրը մաքրվեց անհավատ ռպֆըզիներից։ Այս հաջողություն-
ներից հետո, մեր հաղթական զինվորներով շարժվեցինք դեպի 
Դիարբեքիր և, որովհետև մոտենում էին ձմեռվա օրերը, երշանիկ 
ն բախտավոր ձմեռեցինք Հա լեպում, իսկ մեր զինվորներն էլ ձմե-
էւեցին Ղիարբեքիրի տարբեր վայրերում••• 

Այնուհետև, մանրամասն խոսվում Է Վանի թեյլերբեյիի և թշնամու բազ-
մաթիվ ուժերի միջև Խոյում տեղի ունեցած՝ կատաղի մարտերի մասին, որոնց 
ժամանակ օսմանցիները միշտ հաղթություն են տարել< Նշվում Է, որ օսմանցիների 
•մոտ ապաստանած Էլկաս Միրզան, իր ստացած փոքրաթիվ զինվորներով, Հա-
մադանից գնում է Սպահանի և Սա զվին ի վրա, ավերում, կողոպտում և թա-
լանում է ա յգ երկրները։ Այնուհետև, գարնանը, փադիշահական բանակը Հա-
չեպից շարժվում է դեպի Ղիարբեքիր և հետոճ Վրաստանւ 

• •• Ւմ փադիշահական երկրին սահմանակից Վրաստանի ան֊ 
հավատները երկերեսանի խռովարարներ են և երբեմն իմ Բարձր 
իշխանության են ապավինում, երբեմն էլ ապաստան փնտրում հա-
վատուրաց կրզըլբաշների մոտ; Նկատի առնելով նրանց խռովու-
թյուններին վերջ տալու կարևորությունը և անհրաժեշտությունր, 
որոշ քանակությամբ զինվորներ ուղարկեցի դեպի այդ կողմը 
է Վրաս տան ], որոնք քյաֆիրներյք։ դժոխանման Սերլեքան անունով 
ամրակուռ և բարձրադիր բերդի վրա գնալով, հաղթանակ ձեռք բե-
րեցին. անհավատները պարտության մատնվեցին և սրո ճարակ 
դարձան։ Այդ բերդից հետո նվաճեցին նաև բազմաթիվ այլ բեր-
դեր, որոնք միացվեցին իմ կայսերական երկրին։ Հաշողությամբ և 
բախտավորությամբ իշևանեցինք Դիարբեքիրի մոտի Կըզըլ Գեփե 
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կոչված վայրում և այնտեղ մնացինք մի քանի օր։ Այն ժամանակ 

իմ երջանկաբեր Դուռն ապաստանած էլկասր [Միրզան], որը իմ 

փադիշահական բազմաթիվ շնորհներով հարգանքի .էր արժանա-

ցել և իր խռովարարական բն՛ության պատճառով հակամիտ էր՝ 

հավատարմությունը փոխարինելու գժտությամբ և թշնամությամբ, 

մի շարք անգիտակից քրդերի խաբելով և մոլորեցնելով, ապստամ-

բել էր և ապաստանել Քուրդիստանի լեռ ներում։ Եմ հաղթական և 

առյուծանման զինվորներից մի֊ բանակ նրա [ էլկասի] դեմ ուղար-

կեցի. բանակը շտապ շարժվեց դեպի այդ կողմը։ Բարձրյա՛լն Աստ֊ 

ծո օգնությամբ մեր զինվորները սրո ճարակ դարձրին թշնամու. 

զինվորներին, նրանց ունեցվածքն ու տունուտեղը կողոպտեցին և 

թալանեցին։ ԾՈվ փրկում է իր գլուխը, նա է շահում» առածի հա-

մաձայն վարվելով, նա իր երկու-երեք մարդկանց հետ թաքնվեց 

լեռներում, որի հետևանքով երկիրը և ժողովուրդը ազատվեցին ու 

մաքրվեցին նրա չարությունից և խառնակչությունից։ Այդ կողմե-

րում ապրող բոլոր քուրդ էմիրներր մեր հատու սրի սարսափից մեր՜ 

պաշտպանությունը խնդրեցին. նրանց մարդիկ ու զավակները 

Լկան մեր բանակը և արժանացան իմ փադիշահա՛կան Բարձր գը-

թ ութ յան ը։ Այսաիսով, այդ կողմերի անարգ կըզըյբաշիների հետ-

կապված հպատակ էմիրներն ու ավագանին հ պա տա կվեցին ու 

հնազանդվեցին իմ երջանկաբեր Դռանը և ցույց տվեցին հավա-

տարմություն ու ծառայություն։ կփվ վրեժխնդիր եղան նաև 

Վրա ս տ ան ո ւմ ապրող և վնասի ո\լ դժբախտության ենթարկված 

անհավատներից։ Այդ կողմերը [ երկրներր ] ամբողջովին կազմում՛ 

էն մեր իսլամական եբկրի մասր։ Այդ պատճառով ի\մ բարձր վե-

զիր Ահմեդ փաշան, թո՛ղ Աստված նրան մշտապես պահպանի, 

որոշ թվով Կափու-կոլլի, թյաւֆենքջի և ենիչերի կուլերով, ինչպես 

նաև Կարա մանի, Զյուլկա դերի և Էրզրումի բեյլե րբեյիներըճ իրենց՝ 

բոլոր զինվորներով, մտան Վրաս տան։ Հսկա և բարձրադիր Թու-

թումի [Բ՚որթոձմ] բերդը, լին\ելոՎ դժբախտ անհավատների որջն 

ու հավաքատեղին, այդ երկարի մայրաքաղաքն էր հանդիսանում և՛ 

նշանավոր էր իր ամրությա՛մբ ու անառիկությամբ... 

Օսմանյան բանակը պաշարում կ մորթումի բերդը. երկար ու կատաղի հար-

ծակումներից և թնդանոթաձգությունից հետո քանդվում են բերդի ամրակուռ 

պարիսպները, վրացիներն ստիպված անձնատուր են լինում։ մորթումի բերդը՚ 

գրավվում է 956 թվականի շարան ամսի 18-ին (սեպտեմբերի 17). Ահմեդ փա-

շան Թորթումում նշանակվում է սանջակի բեյ. նշանակվում են նաև բերդապահ-

ներ։ Հետո օսմանցիները գրավում են նաև մորթումի մոտ գտնվող Լահոն կոչ-

ված բերդը, Ակչակալան և այլ բերդեր...։ 
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... Թշնամուն պատկանող 35 բերդերից 14-ը Հողին հավա՛֊ 

սարեցր՚ին, իակ մնացած 21 բեյէդերասմ բերդապահներ Նշանա՛կե-

լով, երկրում մի բեյլերբեյիություն և չորս սանշակ կազմակերպէ֊ 

ցին.** ռղջ և առողջ, ավարով հարստացած [ օ<ս*մանչան բ՛անակը \ 

վերադարձավ Վրա ս տանի նվաճում ից հետո...է Վանի բ ե ա երբևյի ե. 

շարժվեց կրզրլբաշի [շահի] ազգականներից Հյուսեին խանի, Կ ի թ ֊ 

մաս և Նեչեր անունով սուլթանների վրա։ Անհավատն երի զինվոր-

ները չկարողանալով դիմագրեր, ցրվեցին և ապաստանեցին լեռ-

ն՛եր ում ։ 

Նախիջևանը, Սաաթ Չ ուկուրի և Ղ եր դան անունով վայրերը ամ -

բողշովին թալանի ու հրի մատնեցին։ Բարձրյալն Աստծո ողորմոլ-

թյամբ և օգնությամբ իմ վսեմությունը մեծ հաղթության արժանա-

ցավ։ Այս հաղթական արշավանքով բովանդակ Ադրբեշանի երկի-

րը միացվեց իմ կայսերական տիրապետությանը։ 

Այս սրբազան արշավանքից երջանիկ և բախտավոր վերա-

դարձա սուլթանության կենտրոնը [մայրաքաղաքը]։ 

Բովանդակ իսլամ ական հասարակության և իմ բոլոր հպա-

տակներին մեծ խնդություն ու ուրախություն պատճառող այս փա-

ռավոր հաղթանակի ավետիսը ձեզ հաղորդեցի իմ կայսերական 

նամակով, իմ... կուլի միջոցով։ Երբ բարձրյալն Աստծո կամքով այս 

նամ ակը ձեզ հա սնի և դուք այն ստանաք, այս ավետաբեր լուրը՛ 

հայտնեք և ծանուցեք ձեր շրջակայքին, բոլորին և զարդարեք ձեր 

քաղաքները»։ 
(հատ. I I , Էջ 603—606). 

ԿԱՐՍԻ ՐԵՐԴԻ ՄԻ ՀԱՆԻ ՀԱՐ8ԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՇԱՀ ԹԱՄԱՍքՓՆ 
ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ ՓԱԴԻՇԱՀԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԸ2 

Նամակի սկզբում, սուլթանական գրություններին Հատուկ բարձր ոճով էլ-
ամականների ու տիտղոսների շռայլությամբ, խոսվում Է ազգություններին Հան-
գիստ ու խաղաղ կյանք ապաՀովելոլ Հէք/մար սուլթանության և իսլամական խա-
լիֆայության պարտավորության և բարձր կոչման մասինէ Ապա նշվում Է, որ 

Ամասիայի Հաշտության պայմանագրով երկու երկրների միջև թշնամությունը՛ 
վերացվել Է 1ւ խաղաղությունը ապաՀովվել, որը Համապատասխանում Է սուլ-
թանության ցանկությանն ու նպատակներինէ ԱյնուՀետև փադիշահը Հայտնում 
Է, որ ներկայումս այդ խաղաղությունն ու անդորրությունը խանգարվում են ան-
գիտակից և կրոնի լույսից զուրկ որոշ տարրերի, Հատկապես վրացիների կողմից... 

Աչըք Բաշի Էմիրները կողոպտել և թալանել են վիրսյեթի մի 
շարք նահիյեները, մեծ վնասներ են պատճառել և [ երկիրը] ավե-
րակի վերածել։ Ար դա հան ի՝ վիլայեթում նրանց կատարած բռնու-

ա 



թյունները Հայտնի են և ծանոթ։ Ներկայում՛, որոշ մարդկանց ու-

զարկելով, նպատակ են ունեցել դրավել Կարսր։ Հաշտության կըն-

քումից Հետո Կարսի վիլայեթը քանիցս նվիրել եմ իմ բարձրության 

ծառան երից մի քանիսինճ իբրև սանշակ։ Նրան [ Կ արսին ] ենթակա 

մի շարք գյուղեր և Հողեր իմ փադիշահական դաֆթարում գրանց-

ված են և' իբրև զեամեթ, և' թիմար և տրված են իմ սիփաՀի ղադի-

ներին։ Սրանք [սիփաՀիները] այդ տեղերում տներ ու շենքեր են 

կառուցել և ապրում են այնտեղ։ Սակայն վիլայեթի սահմանի վրա 

գտնվող որոշ մարդկանց միջամտությունը նրանց [գործերին] և 

պա աճառած վնասները բոլորովին Հակառակ են օրենքին ու իրա-

վունքին։ 

Այժմ չի կարելի թույլ տալ, որ խախտեն և խանգարեն կրնք֊ 

ված պայմանները, պատվի ու դիրքի տեր մարդկանց գործերը։ Այդ 

պատճառով Հարմար է, թերևս նաև անհրաժեշտ է, որ սրանից 

հետո .է լ համերաշխության, միության և բարեկամության հիմ-

քերը պահպանելու Համար, վերածվեն բռնության դեպքերը։ Կարս 

եկած մեծերին ու փոքրերին այդտեղից հեռացնելու և իմ փառքին 

ու պատվին Համապատասխան անհրաժեշտ ջանքեր գործադրեք, 

կատարեցեք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ \է, որ ուժի մեջ մնան 

պայմանագրի պայմանները։ Անցած ժամանակներից ի վեր իմ 

արքայական Հովանու տակ գտնվող և վիլայեթների ու ւէյալեթների 

դաֆթարներում Հիշատակված բերդերը, գյուղերը և Հողերը պետք է 

միշտ աչալուրջ լինեն և զգուշանան Հարձակումներից, որոնք հա-

կառակ լինելով սուլթանական օրենքներին, անընդունելի գոր-

ծեր են։ 

Ւմ սուլթանության օրով փադիշահական ամենամեծ ցանկու-

թյունս Է խռովարարների բռնությունից և վնասարար մարդկան-

ցից ապահովել երկրի և ժողովրդի պաշտպանությունը, նրանց զերծ 

պաՀել ամեն տեսակի չարիքներից••• Սակայն սաՀմանի վրա գըտ-

նըվող ձեր բեյլերբեյիներից1 Շահ Կուլիի, Մ են սուրի և այլոց ու-

ղարկած նամակները այդ դեպքերի մասին հաստատում են լուրե-

րի ստուգությունը։ Այս մասին ծանուցվել էւ Հայտնվել Է այդ կող-

մերին։ 

(հատ. I I , Էջ 625—626) 

ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՐԱՍ ՏԱՆԻ ԷՄԻՐՆԵՐԻՆ ԵՎ 
ԽԱՆԵՐԻՆ ԳՐՎԱԾ Փ Ա Դ Ի Շ Ա Հ Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ը 3 

Վրաս տան ի հավատարիմ Էմիրները, հնուց ի վեր Հպատակվե-

լով իմ Բարձր և Հարատև ազնվական գերդաստանին, խնդրել են 
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իրենց հովանավորել վատաբարո կըզըլբ աշի հարձակումներից, 
պաշտպանել իրենց երկիրը, փրկել իրենց պատիվն ու գույքը շըր֊ 
ջակայքի զինվորների ոտնձգություններից, բոլորին՝ հարուստին ու 
աղքատին, ապահովելու երջանիկ օրեր և հանգստություն։ 

Սակայն ոմանք [ վրացի իշխաններից ], խաբվելով սևերես շա-
հի խարդավանքից, նրան ցույց են տվել հպատակություն և առ-
երես բարեկամություն, որի հետևանքով կողոպուտի են ենթարկվել 
նրանց բազմաթիվ բարեշեն վայրերը, մեծ վնասներ են կրել նրանց 
ընտանիքներն ու զավակները, թալանվել են սեփականություններն 
ու գույքերը։ Օրեցօր ուժեղացել են թշնամու [կըզըլբտշի] ճնշումն 
ու բռնությունները։ 

Իրենց բնավորության մեջ ունեցած եռանդով ու փութաջանու-
թյամբ [ վրացի իշխանները ] չկարողացան հանդուրժել և տանել 
կրզրլբաշների ստոր արարքները։ Զեքեմի իշխող Թահմուրաս [Բ՚եյ-
մ ուր ա զ] խանը, Քարթ լիի իշխոՂ Մա ղրավ խանը, Պ՚որիլի (Գուրիա), 
Դադի անի, Կ արա Կալկանի և Վրաստանի մյուս էմիրները միա-
բերան և համերաշխ դիմադրություն ցույց տվեցին և կռվեցին վատ 
նպատակներով Վրաստան եկած կվ?զրլրաշների նենգ ու սատան ա-
րարո զինվորների դեմ։ Սպանեցին նրանց մի քանի խաներին, իսկ 
սրից ազատվածներին և փախչողներին հետապնդեցին մինչև 
Ղարաբաղի սահ մանր։ Սպանեցին բազմաթիվ անվանի կրզրլթ^շ֊ 
ների և կողոպտելով ու թալանելով նրանց երկիրը, գրավեցին մի 
շարք բերդեր։ 

Երբ այդ անիծյալները [կըզըլբաշները], վրեժ լուծելու նպա-
տակով, մի քանի անգամ հավաքվեցին ու եկան, [վրացիները յ 
նրանց դեմ դուրս գալով, մեծ մարտեր մղեցին, բռնեցին կրղըլբաշ~ 
ների սերդարին և սպանեցին նրանց բազմաթիվ երևելիներին. 
բարձրյալն Աստծո օգնությամբ նրանց պարտության մատնեցին և 
մեծ հաղթանակ տարան։ 

Մաղրավ խան\ [Այդ մասին] դուք մանրամասնորեն ինձ զե-
կուցել և հայտնել եք, որի շնորհիվ ավելի հաստատուն է դարձել իմ 
փադիշահական բարյացակամ կարծիքը ձեր մասին։ Ռուք արժա-
նացել եք իմ աղոթքներին և բարձր համակրանքին։ Ես այժմ ձեզ-
նից սպասում եմ այնպիսի եռանդ և փութաջանություն, որ միշտ 
ցուցաբերել եք դուք։ Հիմա ձեր ցույց տված օգտակար ծառայու-
թյունների փոխարեն, ձեր նկատմամբ իմ արքայական ողորմ ածու-
թյունր ավելի հաստատուն դառնալով, ձեզ շնորհեցի իմ թանկար-
ժեք խալաթներից մի երջանկաբեր հագուստ, որը ձեզ ուղարկելու 
Համար հատուկ մարդ է նշանակված։ Հրամայեցի, որ դուք հագ֊ 
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նելով այդ պատվո խալաթը և փառավոր հագուստը, ձեր եռանդի 

ու փութաջանությանք ձեր կորովի եւ արիության համապատասխան, 

ձեր բոլոր ուժերը տաք ձեր բազուկներին* Իմ բարձր Դերգյահից 

նշանակված ենիչերիների հետ միասին, այգ սահմաններին մոտ 

Էյալեթների բեյլերբեյիների, Զեքեմի իշխող Թեյմուրազ խանի, 

Քարթլիի իշխող Մաղրավ խանի, Պ՛ո րի լի, Դադիանի, Սարա Կ ա լ՛-

կան ի մելիքների և Վրաս տ ան ի մյուս էմիրների հետ միաբան և 

համերաշխ լինեք։ Աստծո կամքով, մինչև իմ հաղթական սերդարը 

այդ կողմերը հասնի, դուք պետք է կողոպտէք և թալան եք անարգ 

կրզրլբաշների երկիրը, պետք է գրավեք սահմանամերձ բերդերը և 

այդ ստոր ամբոխին ամբողջովին ոչնչացնելու գործում ցուցաբե՛-

րեք ձեր արիությունը։ 

Դո՛ւք, Վրաստանի էմիրնե ր, ձեր բազմաթիվ փորձերով գի-

տեք, թե ինչ աստիճանի կհասնի անկեղծություն ցուցաբերողների 

պատիվն ու արժեքը։ Ամենքին հայտնեցե՛ք և վստահեցրե ք, որ չի 

կարելի հավատ ընծայել խոստմնադրուժ, երդումն ու հավատը 

թույլ [ կրզրլբաշների ] ցեղին, չի կարելի հավատալ նրանց խար-

դավանքներին ու պատրանքներին և, վերջապես, չի կարելի վստա-

հել այդ աստվածուրացներին։ [Ուստի] պետք է լինեք հեռատես և 

զգույշ, պատվի ու նամուսի արժանի և իմ կայսերական հավանու-

թյանը համապատասխան միջոցներ ձեռք առնեք, եռանդ ու ջանք 

չխնայեք երկիրը պահպանելու և պաշտպանելու գործում։ 

Բարձրյալն Աստծո կամքով, ձեր ցույց տված ծառայություն-

ները չեն կորչի և անպայման կարժանանաք իմ բարձր ու բազմա-

տեսակ շնորհներին։ 

Սրանից հետո էլ տեղի ունեցած դեպքերի մասին պետք է գրեք 

ու հայտնեք երջանիկ Ասիթանեին և իմ վսեմաշուք սերդարին։ 

(հատ. I , էջ 223) 

ԱՐՔՈՒՆԱԿԱՆ Հ ԱՆԴԻՍ ԱՎՈ ՐՈՒԹՑ ԱՄՐ ՎՐԱՍ Տ՛ԱՆԻ 
ՏԻՐԱԿԱԼԻՆ Շ Ն Ո Ր Հ Վ Ա Ծ Փ Ա Դ Ի Շ Ա Հ ԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԸ 

Դո՛ւ, որ արիությամբ և քաջությամբ հայտնի Վրաստանի 

էմիրների երևելին ես և իսլամական եռանդով ու փառասիրու-

թյամբ ԱլբրեզիստանիՀ անվանիների գլխավորը։ 

Սրբազան կրոնի և ընտրելագույն Ռաշիդյան խալիֆաներիդ 

(թող Աստված ողորմի' նրանց հոգուն) բարության համար, բա-* 

րեպաշտ ու ազնիվ մարդիկ՝ մեծ եռանդով և փութաջանությամբ, 

մշտապես վրէժխնդիր են եղել անհավատ ռաֆըզիների ցեղից։ Իմ 

մեծ նախորդների օրով Արևելյան երկրները նվաճելու համար նշա-
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նակված սերդարներն ու սերասքերները՝ դեպի Շիրվան ուղևորվե-

լու ժամանակ, այդ երկիրը մաքրել են սյուննի դավանանքն ու մա-

քուր հավատը արատավորող ռաֆըզիներից և հնազանդեցրել բազ-

մաթիվ ըմբ ոստների։ 

Քո հավատարիմ նախորդներն էլ միասիրտ և միահոգի, միա-

բանեցին կրոնի անիծյալ թշնամի ռաֆըզիների դեմ և կրոնի 

պաշտպանության գործում իրանց մատուցած ծառայությունների 

փոխարեն արժանացան իմ փադիշահ ական գովասանքներին և սի-

րաշահությանը։ 

Այժմ, դու էլ իմ ազնվատոհմ գերդաստանին լրիվ հավատար՝-. 

մություն և անկեղծություն ցույց տալով, արդարության ճանա-

պարհին, հաստատակամ և անսասան ես մնում քո նախորդների 

հավատարմության մ՛եջ, որը հայտնի է դարձել իմ արքայական 

լսողությանը և հաստատուն դարձրել իմ փադիշահ ական բար յա-, 

ցակամ կարծիքը քո մասին։ Ղու արժանացել ես իմ աղոթքն երինք, 

բարձր ուշադրության շնորհներին։ Բախտավո ր լինես։ 

Այժմ, իմ բախտավոր Դերգյահի նկատմամբ քո ցույց տված 

անկեղծության փոխարեն, իմ արքայական ողորմածությունը ավե-, 

լացած լինելով, քեզ նվիրեցի և շնորհեցի իմ մեծարժեք խա լա թա-

ներից մի երջանկաբեր հագուստ, որը ուղարկելու համար մարգ է 

նշանակված։ Երբ ստանաս իմ շնորհած մեծարժեք խալաթն ու փա-

ռավոր հագուստը, պիտի հագնես մեծ պատվով ու մեծարանքով և 

քո բնության մեջ պահած ու արմատացած եռանդին և արիությանը 

համապատասխան, մեծաթիվ զինվորներով՝ ցեղերի և աշիրեթնե-

րի երևելիների հետ միասին, կազմ ու պատրաստ պիտի լինես։ 

Բարձր յա լն Ա ստծո կամքով, երբ իմ հաղթական սերգարը գա 

այդ կողմերը և, եթե Վրաստանի էմիրներն էլ շարժվեն իրենց տե-

ղերից, դու նրանց պիտի միանաս՝ պետք եկած վայրում։ Արարչի 

կամքին հակառակ, դաշինքն ու ուխտը դրժող անհավատ ռաֆըզի-

ների ղեկավարներից վրեժ լուծելու համար բոլոր ուժերդ բազուկիդ 

տալով, ստոր կըզըլբաշներին ոչնչացնելու գործում ցույց պիտի 

տաս քո արիությունը, պատիվն ու նամուսը և ջանքեր գործ դնես 

նվիրական շարիաթը պաշտպանելու համար։ Վստահ եղի ր, որ քո 

ծառայություններր չեն կորչի, անպայման արժանի կլինես իմ 

բարձր շնորհներին և բազմատեսակ ողորմածություններին։ 

Սրանից հետո էլ կրոնի և պետության գործերի մասին պետք 

է զեկուցեք և հայտնեք երջանիկ Ասիթանեին և իմ հաղթապանծ 

սերդարին։ 

- (հատ, I I , էջ 224) 
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ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ԵՐԿՐԻ ԷՑԱԼԵԹՆԵՐԻ Ե՝Լ ԼԻԳԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

Սրրագան Մեքքայի ջեւփֆուրյունբ6 

Լիվա — Ռեդուս՝ Դե գիր մ են լիք ի հետ միասին 
Լիվա — Սուղլե 
Լիվա — էնգրե 

Ղ*փմի խա՛նություն 

Լի մա — նակշե 

Ծովակալություն (Կափուդանլըքի— Դեյրա7) 

Հիվա —- Լեմիեճ Կավալայի հետ միասին 

Դվա - մԻԴԻԱԻ 
Լիվա — Սակըղ 

Սա լյան ե . . . . ( 1 ) բեռ 
Սալյանե — Սակըզ 100.000 բեռ 

Սալյանե — Սակըզ 800.000 բեռ 

Սալյանե — Սակըղ 800.000 բեռ 

Սալյանե — Սակըզ 800.000 բեռ 
Լիվա — Մորե Սալյանե Մորե 800.000 բեռ 

Լիվա — էղրիբոզ 100.000 բեռ 
Լիվա — Մեզեսթրե — 8 0 0 . 0 0 0 բեռ 
Լիվա — էյամորե —2>- 800.000 բեռ 
Լիվա — Ինջե Բեխթի —))— 800.000 բեռ 
Լիվա — Բենեկշե —»— 800.000 բեռ 
Լիվա — Եսքենգերիյե 
Լիվա — Դեմ յատ 
Լիվա — Մ աղոսե 

Լիվա — Բաֆ 
Լիվա — Լիմոսոն 

Կավւուդանչըք - Լեվին 
Կափուգանլըք — Անաբոլի 
Լիվա — Թուզլե 
Լիվա — Կասթել 
Լիվա — Բիղա 
Լիվա — Կոջա֊Իլի 
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Լիվա 
Լիվա 

— Բերե 

— Կարլը֊Իլի 

Կայսերական Եգիպտոսի էյալեթ 

Սա յանե8 — Եգիպտոս Ս ալյանե — Եգիպտոս 

Սա յանե — Եգիպտոս Սալյանե — Եգիպտոս 

Սա յանե — Եգիպտոս Ս ալյանե — Եգիպտոս 

Սա յանե — Եգիպտոս Ս ալյանե — Ե գիպտոս 

Սա յանե — Եգիպտոս Ս ալյանե — Եգիպտոս 

Սա յանե — Եգիպտոս Ս ալյանե — ԵգիպտոԱ 

Սա յանե — Եգիպտոս Ս ալյանե — Ե գիպտոս 

Սա յանե — Եգիպտոս Լիվա֊Ջե տտեի — Մ ամ ուրե 

Եգիպտոսի Դիվանի դեֆթերդսւրություն® 

Ռումելիի էյալեթ 

Լիվա — Քոսթենգիլ 
Լիվա — Թերհալե 
Դվա — Փերչերին 
Լիվա — 3 ան յա 
Լիվա _ Դելվինե 

Լիվա — Վելջեթրին՝ Րսքյուբի նեզարեթի հետ միասին 
Լիվա — Րսքյուբ 
Լիվա — էլբիսան 
Լիվա — Ավլոնիա 
Լիվա — Դոկ ե գին 

Լիվա — Իսքենգերիյծ 

Լիվա — Օխրի 
Լիվա — Ալաջա Հիսաբ 
Լիվա — Սելանիկ 
Լիվա — Վինոջան—Ռումելի 
Քեթխուգա յությո Ռումեյիի դեֆթերի 
Դեֆթերգարություն— Ռումելի ի թիմարների 
Լիվա — Նիկոպոլիի և Սի լիս թրեի միրի֊աքընշյան11 

Լիվա — Ռումելի ի միրի֊յուրուքան12 
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Բոսնիայի էյսւլեթ 

Լիվա — Հերսեք 
Լիվա — Քելիս 
Լիվա — էզդւրնիկ 
Լիվա — Կարկե, այլ անունովի Լեկե 
Լիվա — Չախե սթեէ այլ անունովի Չերնիք 
Լիվա — Բոսնիա 
Քեթխուդայություն — Բոսնիայի թիմարների, 
Գեֆթերդարություն — Բոսնիայի թիմարների։ 

Բոդինի էյալեթ 

Լիվա — Սեմենդրե 
Լիվա — Շերմ 
Լիվա — Կորան 
Լիվա — Հյեմ ութուրթե 
Լիվա — Ուս թուն ի Բելգրադ 

1իվ" 
Լիվս 
Լիվ" 
Հիվս 

Լիվս 

— Ուսթերջան 
— Նեվի Բելգրադ 
— Սեջան 

— Ակ սար 
— Մ եհաջ 

Գեֆթերդարություն — Բոդինի ելևմտականի (մալիյե)^ 
Քեթխուդայություն — Բոդինի դեֆթերի 
Քեթխուդայություն — Բոդինի թիմարների 

Թեմեշվարի էյալեթ 

Լիվա — Լիվե 
Լիվա — Չենար 
Լիվա — Քյոլե 
Լիվա — Մհդվե 
Լիվա — Ցանվե 

Ղեֆթերդարությոլն 
Քեթխուդա յություն 
Ղեֆթերդարություն 

Թե մեշվարի ելևմտականի 
Թեմեշվարի դեֆթերի 
Թեմեշվարի թիմարների 

Կսւնիժեի էյալեթ 

Լիվա — Սեքթեվար 
Լիվա — Փելեվի 
Լիվա Փոզղե 
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Քեթխուդա յություն — Կանիժեի գեֆթերի 
Դեֆթերդարություն — Կանիժեի թիմարների 

էյւփի էյալեթ 

Լիվա — Սեքտին, այլ անունով՝ Փելկե 
Լիվա — Սոլթիք 
Լիվա — Խեթվան 
Ք եթխուդա յություն — ԷՏՐՒւՒ դեֆթերի 
Ղեֆթերդարություն — Էյրիյի թիմարների։ 

էոզիի 

Լիվա — Սիլիսթրե 
Լիվա — Նիկեպոլի 
Լիվա — Չերմեն 

Ղեֆթերդարություն — Թունիայի 
Ք եթխուդա յություն — էոզիի 
Ղեֆթերդարություն — էոզիի 

էյալեթ 

Լիվա — Վիդին 
Լիվա — Կըբք Քիլի" 
Լիվա — Վիզե 

դեֆթերի 
թիմ արն երի։ 

Քեֆեի էյալեթ 

ԴՎ" 
Լիվս 

Ակկեբման 
Բեն դար 

Լիվս 
Լիվս 

— Ալաք 
Կըլ Րուրուն 

Անատոլիայի էյալեթ 

Լիվա — Խռլդավենդիդյար 
Լիվա — Կասթեմոլնի 
Լիվա — Կարասի 
Լիվա — Սուլթան Էոնի 
Լիվա — Սարուխան 
Լիվա — Կարա Հիսար (Սահիր) 
Լիվա — Համիդ 
Լիվա — ^ուԻ 
Լիվա — Անկարա 
Լիվա — Քանկրի 
Լիվա — Այղըն 

Լիվա — Թեքե 
Լիվա — Մենթեշա 



Քեթխուդա յություն 

Ղեֆթերդարություն 

— Ան ատոլիայի ղեֆթերի 

— Ան ատոլիայի թիմարների* 

Կարամանի էյալեթ 

Լիվա — Նիկդե 

Լիվա — Կայսերիե [Կեսարիա] 

Լիվա — Բեկշեհրի1 

Լիվա — Ակշեհիր 

Լիվա — Ակսարայ 

Ղեֆթերդարություն — Կարամանի ելևւէտ ական ի 

Քեթխուդա յություն — Կարամանի թիմարների 

Ղեֆթերդարություն — Կարամանի թիմարների 

Մսսոսշի էյալեթ 

Լիվա — Մ ալաթիա 

Լիվա — Այնթաբ 

Լիվա — Կարս՝ Մարաշի 

Քեթխուդայութ յուն — Մարաշի դեֆթերի 

Ղեֆթերդարություն — Մարաշի թիմարների՚ 

Սվսւզի էյալեթ 

Լիվա — Ամասիա 

Լիվա — Ջանիկ 

Լիվա — Չորում 

Լիվա - Դիվբիկի 

Լիվա — Բողոք 

Լիվա Արաբկիր 

Ղեֆթերդարություն — Թոկաթի ելևմտականի 

Քեթխուդա յութ յուն — Ծվաղի դեֆթերի 

Ղեֆթերդարություն — Սվաղի թիմարների։ 

Շամի [Դամասկոսի! էյսւլեթ 

Լիվա — Կոլդսի Շերիֆ [ Երուսաղեմ\ 

Լիվա — Ղաղա 

Լիվա — Սեֆեդ 
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Լիվա — Նաբլոս 
Լիվա — Ջեբել Աջչուն 
Լիվա — Լեզուն 
Լիվա — Թեդմեր 
Լիվա — Կերք֊վե Ջեբեք 
Գեֆթեր դա րություն — Շամի ելևէէտ ական ի 

Ք եթխուդա յություն — Շամի թիմարների 
Դեֆ թեր դա րություն — Շամի թիմարների։ 

Հա լեպ ի էյսւլեթ 

Լիվա — Մ արե 
Լիվա — Նաբլոս 
Լիվա — Աղիր 
Լիվա — ր երե շիկ 
Ղեֆթեր դա րություն — Հա լեպի ելևմտա կան ի 
Քեթիաւդա յություն — Հա լեպի դեֆթերի 
Ղեֆթերդա րություն — Հա լեպի թիմարների։ 

Թսւրսւբ լուսի-Շաւքի է յ ս ւ լ ե թ 

Լիվա — Համա 
Լիվա — Հումս 
Լիվա — Ջեբլիե 
Լիվա — Սելմիյե 
Ղեֆթերդարություն — Թարաբլուսի — Շամի ելևմ տ ա կա 
Քեթիւուդա էություն — Թարաբլուսի — Շամի դեֆթերի 

Ղեֆթերդարոլթյուն — Թարաբլուսի թիմարների։ 

Ադանայի էյսւլեթ 

Լիվա — Թարսուս 
Լիվա — Սիս 

Քեթխոլդսւյոլթյո ւն — Ա դանայի դեֆթերի 
Ղեֆթերդարություն — Ա։դանայի թիմարների 

Կիպրոսի էյսւլեթ 

Լիվա — Ալայիե 
Լիվա — Քերինե 



Հիվա — Մ աղոսե 
Հիվա — Յաֆ 
Հիվա — Ջեզիրեի. — Րներուզ 
Դվա — Սելեֆկե, այլանունով՝ Իչ—Իլ 
Հիվա — Հարսոյ 

Ղեֆթերդարություն — Կիպրոսի ելևմտականի 
Ք ե թ խուդա յություն — Կիպրոսի դեֆթերի 
Դհֆթերդարություն — Կիպրոսի թիմարների։ 

Ռակայի [Ուրֆա] էյալեթ 

Հիվա — Հաթուր 
Լիվա — Համասիյե 
Դվա — Բենի Ռարիե 
Հիվա — Սերուհեջիք 

Ք եթ խուդայություն — Ռուհայի դեֆթերի 
Դեֆթերդարություն ՚— Ռուհայի թիմ արն երի։ 

Դիարքեքիրի էյալեթ 

Հյուքյումեթ 14 — Տետր օջաքլըք^ 
Հյուքյումեթ — Հետր օջաքլըք 
Հյուքյումեթ — էք ուր օջաքլըք 
Հյուքյումեթ — Բերհել օջաքլըք 
֊Հյուքյումեթ — Բա լու օջաքլրք 
-Հյուքյումեթ — Գենջե օջաքլըք 

Դվա — Ջերն եք օջաքլրք 
Դվա — Հիսնի Քեֆ 
Դվա — Բերմեք 
Դվա . — Մարկերտ օջաքլըք 
Հիվա — Չեմեշկեզեք [Չմշկածադ] 
Դվա — Խ արփ ութ [ Խարրերդ] 
Դվա - ԱիվիրԿ 
Հիվա — Կալեր օջաքլըք 
Դվա — էրակ օջաքլըք 
Դվա — Արդնի 
Դվա — Մ եհր ան ի օջաքլրք 
Դվա — Չաբաքջուր 
Դվա — Սղելյա 
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Լիվա — ՝^ոՐՔՒՀ °2աՔԼԸՔ 

Լիվա — Ահաքես օջաքլըք 
Լիվա — Մեֆարկին օջաքլըք 
Լիվա — Բեսթան 
Լիվա — Սում ան 
Լիվա — Նիսիբին 

Լիվա — Ակչա Կալա 
Լիվա — Սանջար 
Լիվա — Քուրդքան օջաքլըք 

Դեֆթերդարություն — Դիա րբեքիրի Ջեզրեի 
Դեֆթերդարություն — Դիարբեքիրի թիմարների 
Ք եթխուդա յություն — Դիարբեքիրի դեֆթերի։ 

էրղաւմի էյալեթ 

Լիվա — Կարահիսարի Շարքի 
Լիվա — Փաս են (Բաս են) 
Լիվա — Խնուս 

Լիվա — Մելադեք [ Մալազկերտ ] 
Լիվա — մորթում 
Լիվա — Մջնկերտ, օջաքլրք 
Լիվա — Կուրջան [ Կոզիջան ], օջաքլըք 
Լիվա — Իսպիր 
Լիվա — Բայբուրդ (Բաբերտ) 
Լիվա — Քղի 
Լիվա — Բայազիտի բերդ 
Լիվա — Մամրվան 
Լիվա — Ալաշկե ր տ 
Լիվա — Թեքման 
Լիվա — Քեոյ 

Դեֆթերդարություն — էրզրումի ելևմ տ ականի 
Ք եթխուդա յություն — էրզրումի դեֆթերի 
Դեֆթերդարություն — էրզրումի թիմարների։ 

Տրլդրւփ էյալեթ 

Լիվա — Ար դահ ան ի Բյուզուրք [Մեծ Արդահան] 
Լիվա — էրլիԼՕլթի] 

Լիվա — Բերմեքդեք I Բերթքերք ] 



Լիվա — էրլոլհ 
Լի վա — 0ուշատ, օջաքլըք 
Լիվա — Նըսֆի — Լի վան ի է օջաքլըք՛ 
Լիվա — Մամեհջել [ Մահջել ], օջաքլըք 
Լիվա — Լիք 
Լիվա — Աջաըեի ՐւԱա [Վերին Աջարա], օջաքլըք. 

Լիվա — Աջարեի Ս ուֆ լա [Ստորին Աջարա ] օջաքլըք* 
Լիվա — Էմիրհոյ 
Լիվա — էսթիչե 
Լիվա — Բոսջոք [ Փոսխով] 
Լիվա — Խերթվիս 

Լիվա — Ալթուն Կալա՝ Օսթհետի հետ միասին 
Լիվա — Մեհրեք 
էյալեթ — Ահմեդ խան, օջաքլրք 

Ք եթխուդայություն — *ԸԼԴԸՐՒ դեֆթերի 
Դեֆթերդարություն — **ԸԼԴԸՐՒ թիմ արների։ 

Կարսի է յալեթ 

Լիվա — Զարշատ 

Լիվա — Կեչվան, օջաքլըք 
Լիվա — Արդահանի Քյուչուք, օջաքլըք 
Լիվա —— Կաղզման 
Լիվա — Քոլե 

Ք եթխուդայություն — Կարսի դեֆթերի 
Դեֆթերդարություն — Կարսի թիմարների։ 

Րաթումի է յալեթ, այլ անունով* Տ ոսպի գոն* 

Լիվա — Ք ունի յե 
•Ք եթ խուդա յություն — Բաթէււմի դեֆթերի 
Դեֆթերդարություն — Բաթումի թիմարների։ 

վանի Էյալեթ 

Հյուքյումեթ — Բ ի թլիս, օջաքլըք 

Հյուքյումեթ — Հարան, օջաքլըք 

Հյուքյումեթ — Հեքքարի, օջաքլըք 

Հյուքյումեթ — Մահմուդի 
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Լիվա — -Բերքեր [ Կարկար յ 
Լիվա — Վեր ֆայի, օշաքլըք 
Հիվա — Սերվի 
Լիվա — Ս՝ոկս» օշաքլըք 
Լիվա — Շենավք օշաքլըք 
Լիվա — Էլբաֆ 
Լիվա — Կուրկուր, օջքալըք 
Լիվա — Էսնաներտ [ Սպարկերտ ] 
Լիվա — էրշիշ I ԱրՀեշ ] 
Լիվա —Քեսան 
Լիվա — Բարկիրի [Բերկրի], օշաքլըք 

Քեթխուդայություն — Վանի դեֆթերի 
Դեֆթե րդա րություն — Վանի թիմարների։ 

Բաղդադի էյսւլեթ {Գսւր-ուլ-իսլաւք) 

Հյուքյում եթ — Ամադիե 
Լիվա — Խելե 
Լիվա — Ջ ե վազեր 
Լիվա — Կարայիլի֊ուրբանի֊բերիյե™ 
Լիվա — Դերթենք 
Լիվա — Կասրի Շիրին 
Լիվա — Ջախո 
Լիվա — Մեհվան 
Լիվա — Սեքերմեթ 
Լիվա — Մ աշվան 
Լիվա — Զենդ Արադ 
Լիվա — Ջ եսան 
Լիվա — Աթր, օշաքլըք 
Լիվա — Հարիր Ղում եք 
Լիվա —• էրհե 
Լիվա — ^ըզըլ Բ՛արաթ 
Լիվա — Ալթուն Քիփրի 
Լիվա — Հարիր, այլ անունո վ Շեհրանի, հյուքյումեթ֊օշաքլըք 

Դեֆթ երդարութ յուն — Բաղդադի ելևմտականի 
Քեթխուդայություն — Բաղդադի դեֆթերի 

Ղնֆթերդա րո՛ւթյուն — Բաղդադի թիմարների 
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Շ ե հ ր - Զ ո ւ փ է յ ա լ ե թ 

Լիվա — Հորի 

Լիվա — Կըզըլջա Կալա 

Լիվա — Սեհրան 

Լիվա — Դենքենի, օշաքլըք 

Լիվա — Կարա Ղազ 

Լիվա — Քյոյ 

Լիվա — Շեմամեք 

Լիվա — Դուլկըրան 

Քեթխուդայություն — Շեհրի Ջորի դեֆթերի 

Դեֆթե րդա րություն — Շեհրի Ջորի թիմարներիէ 

Մուսուլի է յսւ լեթ 

Լիվա — Էսքի Մուսուլ 

Լիվա — Քեշան 

Լիվա — հարուն 

Դեֆթե րդա րություն — Մուսուլի ելևմտականի 

Թսւսրսւյի է յսւլեթ 

Լիվա — Ռումլե ենթակա Ջեզարիի Հիդիթի 
Լիվա — Հաֆար 

Լաճսսւյի է յսւ լեթ 

Լիվա— կաթիֆ 

Լիվա — Սանաա 

Լիվա — Հաշե 

Հաբեշի է յ ա լ ե թ 

էյալեթ — Ջեզայիրի Արար 

Էմիր Հաշլեք — Ջեզայիրի Արաբ 

Էյալեթի Թունուս, Կափուդանլըք Բենի Դերտ 

ՎոյվոդալըքՈ — Բուղտան 

Վոյվոդալըք — էֆլաք։ 

(հատ. / / , էջ 298—300) 
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ՍՏԱՄՈՈՒԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ՐԱՐ2Ր Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ը * 

Ֆերիդոէձ Րեյը իր աշխատության երկրորդ հատորում այս վերնագրով տա-

լիս է մի սուլթանական հրամանէ 

Հրամանի մեշ նշվում Է, որ Ստամբուլը երկար ժամանակից ի վեր քննու-

թյան չի ենթարկվեի Փադիշահը լսում Է, որ քաղաքի տարբեր մասերում նկատ-

վում Է բարքերի ապականություն» Շարիաթին հակառակ ամեն տեսակի գործեր 

արգելելու և վերացնելու համար փադիշահ ական ֆերման Է տրվում, որ յուրա-

քանչյուր թաղամասի իմամը, մյուեղինը և թաղամասի բնակչության ներկայա-

ՑՈԼ9'&1Ը քննեն ու պարզեն, թե ո՛վքեր են քաղաքի կարգ ու կանոնը խանգարող-

ները, ապօրինի աշխատանքով և վաստակով զբաղվողները, գավառներից եկած-

ները Լբեքար) և այլն է Այդպիսի տարրե՛րին հրամայվում Է խիստ քննության-

ենթարկել, ցուցակագրել, կալանավորել, մասնավորապես, անկարգության և խռո-

վության պատճառ հանդիսացողներին է Ֆերմանում ասված Է. 

<ք... Որոշ դերձակների, նպարավաճառների և այլ արհեստա՛-
վորն երի խանութներից և սենյակներից (օդա) յուրաքանչյուրում 
ապրում Է հինգ, նույնիսկ տասը և ավելի մարդ։ Այդպիսիներից 
ում անհրաժեշտ Է, հարկավոր Է երաշխավորության տակ առնել, 
արձանագրել ռայա դասին պատկանողներից այն մարդկանց, 
որոնք իրենց վարն ու ցանքը թողած շրջակայքից և տարբեր վայ֊ 
բերից եկել են [ Ս տամ բուլ ]. այդպիսին երին քննության ենթարկել 
և պարզել, թե ովքե՛՛ր են եկել, ե՛՛րբ են եկել, այստեղ ի՛նչ աշխա-
տանքով են զբաղվում. այդպիսին երին հարկավոր Է խիստ նախա-
զգուշացնել, որ սրանից հետո այլևս չմնան քաղաքում, վերադառ-
նան իրենց հայրենիքը և զբաղվեն իրենց աշխատանքով ու վաս-
տակով։ Նախազգուշացումից հետո իրենց տեղերը չվերադարձող-
ներին հա կան ե ֊հան վան Է պետք Է ցուցակագրել և ինձ ներկայաց-
նել։ Այդպիսիներին պատմելու համար ինչպիսի հրաման որ տամ, 
դրա համաձայն պետք Է վարվեք։ Քաղաքը [Ստամբուլը] պետք Է 
ապականությունից և անառակությունից սրբել ու մաքրել ամբող-
ջապես և լիովին։ Պետք Է պարզէլ, թե [քաղաքում] ովքե՛՛ր են բնիկ-
ները և ովքե՛՛ր նորեկները։ Իրենց հայրենիքը թողած և եկած օտար-
ներին պետք Է ետ ուղարկել իրենց տեղերը, իսկ վաղուց եկածնե-
րին երաշխավորության տակ առնել, որպեսզի սրանից հետո շա-
րիաթին հակառակ Վւ իմ Բարձր հրամաններին հէսկառակ չվարվեն»։ 

(հատ. I I , Էջ 131 — 132) 



ԿՈՋԻ Р Ь В 

Կոչի բնյի մասին շատ քիչ տեղեկություններ են հասել մեգ։ Նրա գրքի 

Հրատարակիչ Ահմեդ Ռեֆիք էֆենդիի տված տեղեկություններից պարզվում է, 

մ/ր Գյուրիջելի Կոչի Բեյը եղել է սուլթան Մուրադ IV ֊ ի մոտիկ անձնավորոլ-

Բչուններից, որին ներկայացրել է իր «Ռիսալեն» («զեկուցագիր» ) 1041 (1631 — 

1632) թվականին։ 

Կոչի բեյը էինելոմ փադիշահի ա՜նձնակ՛ան ծառայողներից, դեռևս մ ան-

կութ յունից կապված է եղել արքունիքի հետ։ 

՛Սուլթան Մուրադ IV֊ից հետո սուլթան Իբրահիմը, հետևելով իր նախոր-

դին, հրամայել է Կոչի Բեյին իր համար էլ մի «Ռիսալե» դրել։ Կոչի Բեյը իր 

երկրորդ Ռիսալեն դրում է գրեթե նույն բովանդակությամբ։ 

Ահմեդ Ռեֆիք էֆենդիի վկայությամբ Կոչի Բեյը հավանաբար արդեն վախ-

ճանված է եղել, երբ Քյաթիբ Չեչերին դրել և վերջացրել է իր «Ֆեզլեքե»-ն։ 

Այդ պատճառով էլ «Ֆեզլեքե»—ում Կոչի Բեյի մահվան մասին հիշատակություն 

չկա։ Ահմեդ Ռեֆիքի կարծիքով, Քյաթիբ Չեչերին, հավանաբար չի էլ ճանաչել 

Կոչի Բեյին, քանի որ վերջինս գրական ասպարեզում հայտնի անձնավորություն 

չի եղել և նրա <էՌիսալեյ>-ները պետական գաղտնի փաստաթղթեր լինելով, մատ-

չելի չեն եղել բոլորի համար$ 

Կոչի Բեյը «Ռիսալե»֊ներում իր մասին կենսագրական տեղեկություններ 

գրեթե չի հաղորդել։ Եղած հիշատակություններից պարզվում է, որ նա Ս տամ -

բուլ է եկել Ռումելիից Ալբանական 9՝որիցա (թուրքերեն1 Կորչա) քաղաքից, 

որը գտնվում է Օխրիդա լճի եզերքին։ Կոչի Բեյը կոչվել է նաև Գյումյուլջի-

նելի (Ղյումյուլշինացի)ճ Գյումյուլշինա քաղաքից լինելու համար< 

Ռուս հայտնի արևելագետ Վ, Ղ՝, Ամիրնովը, որը հատուկ ուսումնասիրու-

թյան առարկա է դարձրել Կոչի Բեյի «Ռիսալե»֊ն*, իր հետազոտական աշխա-

տանքի ժամանակ ձեռքի տակ է ունեցել Կոչի Բեյի «.Ռիսալե»-ի հինգ ձեոագիր 

օրինակ, որոնք եղել են Պետերբուրգի հանրային գրադարանում։ 

Կոչի Բեյի «Ռիսալեն» տպագրվել գ մի քանի անդամ։ 1860 թվականին 

այն հրատարակել է Աթաբեյը՝ լի տ ո գրաֆի ա յով։ Ահմեդ Ռեֆիքը «Ռիսալեն» 

/ույս է ընծայել 1862 թվականին, էբուզիանճ 1887 թվականինւ Թարգմանվել է 

ֆրանսերեն, գերմսՏնևրեն և հունգարերեն։ 

* В. Д . Смирнов,, Кучибей Гюмюрджинский и другие Османские писа 
тели XVII века о причинах упадка Турции, С.-Петербург, 1873. 
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«ՈՓՍԱԼԵ»-Ի ԲՈվԱՆԴԱԿ Ո ԻԹՅ Ո ԻՆԸ 

Կոչիг Բեյի «Ռ ի սա լե» - ո ւմ արծարծված հարցերը, հեղինակի տված տեղեկու-

թյունները և նրա դատողությունները վերաբերում են XVII դարի Թուրքիայի 

պետ ական ֊վարչական, սոցիալ-տնտեսական հարցերին, որոնք կարող են որո-

շակի պատկերացում տալ նաև հայ և հարևան ժողովոլրդների կյանքի պայման-

ների մասին, մանավանդ, որ Կոչի Բեյը խիստ քննադատության է ենթարկել 

Օսմանյան Թուրքիայում ժողովրդական մասսաներին ճնշող և շահագործող տի-

րող շրջանների չարաշահությունները և բռնությունները, հարկերի և այլ պար-

տավորությունների գործում արմատացած ապօրինությունները, երկրռւմ ստեղծ-

ված անապահովությունը, թալանն ու կողոպուտը, ենիչերիական բանակի և այլ 

զորամասերի սանձարձակությունները։ 

«Ռիսալեն» կազմված է զեկուցման ձևով։ Կոչի Բնյը քննության է առել 

այն բոլոր հարցերը, որոնք իր կարծիքով հանդիսանում են երբեմնի հզոր օս-

մանյան պետության քայքայման ու անկման պատճառները։ 

Չնայած Կոչի Բեյը չի կարողացել տալ կայսրության քայքայման իսկական 

պատճառները, այնուամենայնիվ, նրա հաղորդած տեղեկությունները իրենցից 

ներկայացնում են պատմական որոշակի արժեք։ Վ, Զ՝փ И միրնովը Կոչի Բեյի 

տՌիսալե»-ի մասին գրում է. ({Նրանում, ինչպես մի ֆոկուսում, հավաքված են 

Թուրքիայի անկման պատճառները և նրա հզորության մասին այն մտքերը, որոնք 

ցրված են նրա ժամանակակիցների աշխատությունների մեջ.., Նկատի ունենալով 

Կոչի Բեյի աշխատության անկասկած արժանիքները... ես որոշեցի նրան առա-

ջին տեղը տալ Թուրքիայի պատմության և թուրքական ցեղի պե տա կան ֊հա սարա-

կական կյանքի գրականության իմ ուսումնասիրության մեջ»*։ Կոչի Բեյի <ւՌի-

սալեն», որպես XVII դարի պատմական աշխատություն, իր նշանակությունը 

պահպանել է մինչև մեր օրերը։ 

«Ռիսալե»-ի 17 գլուխներում Կոչի Բեյը մեծ հմտությամբ և պարզությամբ 

քննության է առել Թուրքիայի պետական, հասարակական, վարչական և տնտե-

սական կյանքի բոլոր բնագավառները, քննադատության ենթարկել երկիրր դե-

պի քայքայում և անկում տանող երևույթները։ Այդ բազմաթիվ հարցերը վերա-

բերում են սուլթանների, վեզիրների, պետական խորհրդի անդամների բնութա-

գրությանը, մեծ և փոքր ագարակատերերի պետական ծառայությանը, նրա Կ 

կարգապահությանը, պետությունից ռոճիկ ստացողների թվի անընդհատ աճմանը, 

ենիչերիական օջախի քայքայմանը, աղքատ ռայաներից գանձվող հարկերի ա-

վելացմանը, իսլամական երկրներում2 առաջացած ապստամբություններին և 

այլն։ 

Ինչպես տեսնում ենք, XVII դարի պատմաբան-քննադատը ուշադրության 

է առել պետական կյանքի, ժողովրդի և «աղքատ-ռա յաների» առօրյա կյանքի 

հետ կապված բազմաթիվ հարցեր, փորձել է երևան հանել չարիքի արմատը և 

ներկայացնել պետության ղեկավարների, գլխավորապես ռազմա-ֆեոդալական 

ռեժիմի գլուխ կանգնած սուլթանի ուշադրությանը։ 

Պարզ է, որ քննադատի բոլոր անկեղծ ջանքերն ապարդյուն ենщ անցել» 

Կոչի Բեյը իր պատմական արժեքավոր երկով՝ <гՌիսալե»-ով, Թուրքիայի պատ-

մագրության մեջ գրավում է իր պատվավոր տեղը։ 

* В. Д. Смирнов, նշվ. աշխ., էջ 33—37։ 
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Հ Ա Տ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Կ Ո 2 Ի Ր ե Յ Ի « Ո Փ Ս Ա Լ Ե » - Ի Ց 

Աոչի Թեյը ,միջնադարյան մյուս թուրք պատմադիր֊տարեդիրների նման 

պետությունը և երկիրը չի պատկերացնում առանց սուլթ՛անի։ Այդ պատճառով 

էլ միջնադարյան քննադատը իր աշխատության մեջ առաջին հերթին խոսում է 

մի քանի սուլթանների և նրանց գործերի մասին։ 

Այսպես յ Յավուզ սուլթան Ս ելի մի մասին դրում է* 

<քՀին Ղիվանխանեում անձամբ Ղիվան էր կազմում. փադիշա-
հը գիտեր իր կուլերին^, կուլերն Էլ գիտեին իրենց փադիշահին... 
Մեծ վեզիրը անկախ Էր և ոչ ոք չէր միջամտում սուլթանության 
գործերին... թե՛ փադիշահները և թե՛ վեքիլներն ու մ չուս մարդիկ 
չէին ձգտում շքեղության ու փառքի, հավատարիմ ՛էին նվիրական 
շարիաթինք հարգում Էին օսմանյան օրենքները, անհրաժեշտ չա-
փով և խիստ զգուշանում Էին ապօրինություններից»։ 

սուլթան Սյուլեյման Կ անուն ի ի մասին, 
((Այս սուլթանի ժամանակ աշխարհի կարգը խանգարվել Էր, 

որովհետև փադիշահը ինքը չէր հարգում նախկին կարգերն ու 
կանոնները... Փադիշահը իրեն շրջապատում էր իր ծառաներով, 
որոնք կարճ ժամանակում հասնում էին ամենաբարձր, անգամ վե-
զիրության աստիճանի, յուրացնում բազմաթիվ պետական և հա-
սարակական կալվածները և հողերը, հարստանում ու ապրում շո֊այլ 
ե փարթամ կյանքով*,,})։ 

((Մեծ վեզիր Ռուսթեմ փաշանճ իր գործունեությամբ, նվիրա-
կան շարիաթին հակառակ, կայսերական խասերը և մուկաթաա-
ները, որոնք իսլամական բեյթ-ուլ-մ ալեր են, սկսեց իլթիզւսմ ի 
տալ։ Եվ որովհետև պատվավոր էմինները մ երժեցին իլթիզամ 
վերցնել, այդ իլթիզամները անցան անարժան և անբարոյական 
հրեա էմինների ձեռքը, իսկ այդ հանգամանքը պատճառ դարձավ 
կայսերական խասերի և մուկաթաաների գյուղերի քայքայմանը• •• 
Շռայլությունն ու զեխություն ը հետզհետե այնպիսի աստիճանի 
հասան, որ պաշտոնյաների և «կուլ» դասի եկամուտը չէր բավա-
կանացնում նույնիսկ հացի փողի... Բռնության և թշնամության 
պատճառով, աշխարհը ավերվեց»,,. 

ՆԵԳԻՄՆԷՐԻ եվ. ՄՅՈԻԿԱՐՐԻԲՆեՐԻ ՑԱՐԱԳՈՐԾՈԻԹ8ՕԻՆՆԵՐԸ 

«Մինչև 982 (1574) թվականը բարձր վեզիրները միանգամայն 

ինքնուրույն էին գործում Մեծ վեզիրի նախագահության ներքո և 

"Լ "Ք ւէր կարող միջամտել նրանց գործերին։ Պաշտոններում նշա-
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հակելու և ազատելու իրավունքը նրանց էր պատկանում և ոչ ոք 
չէր իմանում փադիշահի հետ նրանց ունեցած գործերի մասին...» 
Վերոհիշյալ թվականներից սկսած նեդիմներն ու այլ մո տիկ ան-
ձինք, փադիշահի մոտ դիրք և պատիվ ձեռք բերելով, սկսեցին 
միջամտել սուլթանության գործերին։ Նրանք մինչև անգամ մեծ 
վեզիրներին մի շարք առաջարկներ ներկայացրին 

Մեծ վեզիրները նրանց [նեդիմների և մյուկարրիբների] ցան-
կություններին չընդառաջելու դեպքում, բոլորը միասիրտ և միա-
բերան, փադիշահին դիմելով բազմաթիվ զրպարտություններ էին 
ներկայացնում և փադիշահի բարկությունն ու զայրույթը գրգռե-
լով, անմեղներից ոմանց սպանության, ոմանց աքսորի և ոմանց Էէ 
ունեցվածքի ու հարստության հափշտակման և նրանց անարգանքի 
ենթ արկվելու պատճառ էին լինում***»£ 

Հեղինակը իբրև օրինակ հիշում է Երանի դեմ մղված պատերազմում սեր-
դար նշանակված Ֆերհադ փաշային, որը Օսմանյան պետության մատուցած իր 
բազմաթիվ ծառայությունների համար փոխանակ փադիշահի շնորհներին և պա-
տիվներին արման ան ա լու, վերոհիշյալ նեդիմների ու մոտիկ մարդկանց զրպար-
տությունների և թշնամության հետևանքով, մահվան էր դատապարտվել... 

«Սրանից առաջ սուլթան Մուրադ 111-ի և սուլթան Մուհամմեդ 
111-ի սուլթանության ժամանակ սիփահի զորամասերը անհնա-
զանդություն ցույց տալով և պետության վեքիլների դեմ բռնություն 
գործ դնելով, Ռումելիի բեյլերբեյի Կարա Մո՛ւհամմեդ փաշային, 
«Բաբ֊ուս֊սեադեի5 աղա Ղազենֆեր Աղային չենք ուզումյ> ասե-
լով, սպանել տվին և բազմաթիվ պատվավոր մարդկանց վրա հար-
ձակվեցին, ռայաների և բերայաների* նկատմամբ բռնություններ 
կատակեցին։ Ոչ ոք չկարողացավ սրանց գործունեությունը կան-
խել։ Միայն հանգուցյալ Եմիշլի Հասան փաշան, իր խելամտու-
թյամբ, ենիչերիների օջախը իր կողմը գրավելով, անսպասելի 
կերպով փակեց Ստամբուլի դոները. վերոհիշյալ խմբի [ սիփահի-
ների] ա վազա կա պետն երին և չարագործներին միանգամից սրի 
քաշեց և նրանց հետ իր հաշիվը մաքրեց։ Սակայն անմեղ և ան-
պարտ [ Հասան փաշային ] փադիշահի առաջ թշնամական ապըս-
տամ բութ յամբ սպանել տվեցին։ Որոշ մարդկանց միջոցով զրպար-
տություններ ներկայացնելով դերվիշ Մահմուդ փաշայի և սեսուհ 
փաշայի նման վեհանձն, հերոս և հավատարիմ բազմաթիվ վեզիր-
ների մասին ևս, Բարձր սուլթանության նկատմամբ, Աստված մի 
արասցե', դավադրություն կազմակերպելու մեջ ամբաստանեցին և 
նրանց փադիշահի զայրույթին արժանացրին։ Նրանցից հետո եկած 
վեզիրները ստիպված էին ենթարկվել <քներքին մարդկանց»7 [ար-
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քունիքի մարդկանց] և ծառայել նրանց ցանկություններին• ինչ որ 
նրանք ցանկանում ՛էին, այն էլ կատարում էին։ Ներքին մարդիկ 
սկսեցին մ ի շամ տել նաև մի շարք այլ գործերի։ Այսպես , հարյու-
րավոր տարիներ առաջվա նվիրական պատերազմների [ ղազավաթ 
հետևանքով նվաճված գյուղերն ու մշակելի հողերը տարբեր ՛ճանա-
պարհներով, մի մասը իբրև ր ա շ մ ա ք լ ը ք 9 , մի մասը իբրև ա ո ի ս ւ լ ը ք , 
մի մասն էլ իբրև մ յ ո ւ լ ք յուրացրին։ Իրենց բավարարելուց հետո, 
իրենց ենթակա մարդկանց բաժինը տվին որպես թիմար և զեամեթ, 
կտրեցին սրի մարդկանց դիրլիքները։ Նրանք մուսուլմանների բ ե յ թ ֊ 
ուլ-մալերը քայքայելով, աշխարհը այսպիսի վիճակի հասցրին։ 
Դրանով էլ նրանք չբավականացան։ Կաշառակերության դուռը բաց 
անելով, սկսեցին միջամտել սանջակների բեյչերբեյիների և փա-
դիշահի մյուս ծառայողների գործերին։ Կաշառակերության մոլուց-
քով տարված, մի շարք անկարող և անարժան մարդկանց բեյլեր֊ 
բե (իություն պարտագրելով, դրան արժւսնի բազմաթիվ գործունյա 
և վաստակ ունեցող մարդկանց, իրենց կորովով և քաջությամբ 
հայտնի կուլերին, անարգանքի ու անուշադր ութ յան դատապարտե-
ցին և աղքատության դուռը հասցրին։ Թիմարի և զեամեթի տերե-
րը լրիվ կերպով ոչնչացվեցին։ Նվաճումներն ու գրավումները դա-
դարեցին։ Աշխարհի երեսից կարգն ու կանոնը վերացվեց... Աշ-
խարհը լցվեց ուլուֆե [ռոճիկ] ստացող կուլերով, սիփահիների 
խումբը խորտակվեց, նրանցից անվանիները ենթարկվեցին վե-
քիլներին և դրանց միջոցով երևան եկան ամեն տեսակի անկար-
գություններ ու խռովություններ, «փադիշահական հարեմը մտան 
թուրք և յուրուքչին գան ե (գնչու), հրեա, անկրոն և անհավատ 
բազմաթիվ սրիկա և հարբեցող քաղաքի օղլաններ»։ 

ԵՆԻՉԵՐԻԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀ ՈԻԹՅԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄԸ 

Ենիչերի ական օջախում օտարների մուտքը սկսվում է 909 
(1503) թվ ականից։ Դրա պատճառը հետևյալն էր« հիշյալ թվակա-
նին տեղի ունեցավ Նորին վսեմություն սուլթան Մուհամմեդ 111-ի 
հարս ան եկան հանդեսը և շարունակվեց գիշեր-ցերեկի մոտ երկու 
ամիս։ Շրջակայքից և ամեն կողմից անթիվ-անհամար մարդիկ 
հավաքվեցին ու այնպիսի խառնաշփոթություն առաջացավ, որ 
բազմաթիվ մարդիկ ոտքի կոխան դարձան։ Բազմությունը ցրել 
անհնարին էր, կտավատի յուղով յուղված պարկեր բերեցին և 
դրանցով հարձակվեցին ժողովրդի վրա... երբ բազմությունը մի քիչ 
ՏՐՎ"9* փ ա դի շահ ական հարսանիքը վերջացավ• փոխանակ [ենի-
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չերիական] դասի հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու, հավաքված 
բազմությունը միաբերան պահանջեց, որ իրենց էլ ընդունեն ենի-
չերիների շարքերը։ Փադիշահը ստիպված եղավ նրանց ցանկու-
թյունը ըն\դուն\ել։ Աքդ ժամանակ ենիչերիների աղա Ֆերհադ Աղա-
յին հրաման տրվեց այդ մասին։ Սա էլ խորհրդակցելով օջախի 
սպաների հետ, հետևյալ կարծիքը հայտնեց• «եթե այդպես լի-
նի, ապա օտար տարրերը մուտք կգործեն մեր օջախը« օջախում 
գոյռւթյյուն ո\ւն\եցոդ կարգն ու կանոնը և օսմանեան պետությունը 
դրանով վնաս կկրեն»։ Այս խորհրդածությամբ նրանք այդ հրա-
մանը չընդունեցին 

Փադիշահը պնդում է իր հրամանի վրա և ենիչերիների աղան 
հեռացվում է պաշտոնից։ Նրան փոխարինող Յուսուֆ Աղան այդ 
օտար տարլւերինճ «աղա չրաղի» անունով, ենիչերիական օջախն է 
ընդունում և դրանով ստեղծում մի նոր ապօրինություն ևս։ Հե-
տագայում, 1030 (1620) թվականին, ստեղծվում է «բեջայիշն [փո-
խարինում] անունով մի ապօրինություն ևս• այդ միջոցներով ենի-
չերին երի շարքերն են ընդունվում օտար տարրեր։ «Օջախը իր մաք՛-
րությունն ու փայլը կորցրեց, գոյություն ունեցող օրենքը խախտ-
վեց և առաջ եկան խառն ակություններ... 10 հազարից ավելի 
«օ թուր աքն եր» [թոշակի անցածներ] երևան եկան և այսպիսով 
ոչնչացվեց մուսուլմանների բեյթ-ուլ-մալը**»յ>։ 

Այնուհետև Կոչի Բեյը հիշատակում Հ բազմաթիվ «նորամու-
ծություններորոնց հետևանքով աշխարհում տարածվում են չա-
րությունը, խռովությունն ու դավադրությունը, խանգարվում է աշ-
խարհի կարգն ու կանոնը։ 

«Եթե աչս եղանա՝կո\վ հավանված զինվորներոՎ կարելի լին՛եր 
կրոնին և պետությանը վայել գործեր տեսնել, մեր նախկին սուլ-
թանները*. • զեամեթները և թիմարները միայն սիփահիներին չէին 
շնորհի և կուլերի դասին տարեկան այդպիսի գանձեր [դրամ] չէին 
տա։ Միայն փադիշահական արշավի ժամանակ տարբեր ցեղերից 
մեկ-երկու հազար զինվորներ չէին հավաքի և ըստ իրենց ծառա-
յությունների՝ դերձակը դերձակությամբ, նպարավաճառը նպարա-
վաճառությամբ, անուշահոտություններ վաճառողը իր գործով, ա-
մենքը չէին զբաղվի իրենց արհեստներով 

X I ԴԱՐԻ [ՀԻՋՐԵԹԻ] Ա Ղ * Ա Տ Օ ֊ԱՅԱՆեՐԸ 

Ուշադրության է արժանի նաև Կոչի Րեյի գրքի այս հատվածը, որի մեջ 

նա տալիս է ժողովրդական մասսաների կյանքի իրական պատկերըւ 
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Մինչև 990 (1582) թվականը աղքատ ռայաների ամեն մեԿ 

շնչից գանձվում էր 40—50 ակչե ջիզիե և 40 ակչե տան ավարիզ։ 

Երկու ոչխարից մեկ ակչեճ ոչխարի հարկ։ Սակայն մ յուր աշիրն ու 

տուրքահավաքները ջիզիեից և տան ավարիզից երկուականերե-

քական և մինչև հինգական ակչե փող էին առնում որպես «ղուլա֊ 

միյե))^ճ, և ոչ ոք չէր համարձակվում միջամտեր Փադիշահական 

խասերի գրանցումը երկու հազար չորս հարյուր քառասուն մեկ 

ակչե էր։ Ներկայումս կուլ դասի թիվը ավելացել է• երբ կուլերի 

թիվը ավելանում է, ծախքերն էլ կավելանան, իսկ երբ ծախքերն 

ավելանում են, ռայաների ճնշումն էլ է ավելանում և աշխարհը 

ավերվում է։ 

Սկզբում տան ավարիզից առնվում Էր 40—50 ակչե, ներկա-

յումս ջիգիեից միայն պետության համար նշանակվել Է շնչից 240 

ակչե, ամեն մեկ տան ավարիզից՝՝ 300 ակչե , ամեն մեկ գլուխ ոչ-

խարի համ արճ մեկ ակչե։ Սիփ ահին երի վեց վաշտի զինվորները , 

մի քանի տարուց ի վեր փ՛ադիշահական եկամուտների գանձումը յու-

րացնելով, սուլթանության վեքիլներից բռնի կերպով վերցրել են 

բոլոր դեֆթերները։ Սուլթան Մուհամմեդի ջամիի բակում ժողո-

վրրդի ներկայությամբ աճուրդի են դնում և մեկ, թերևս մեկ ոլ 

կես «ղուլամիեյով)) վաճառում, իսկ գնողները մեկ ղուրուշով չբա-

վականանալով, իսլամական երկրռւմ սկսել են յոթ-ութ հարյուր 

ակչե ջիզիե առնել, իսկ վիլայեթներում մեկ ոչխարի դիմաց 30— 

40 ակչե են առնում։ Ռայաները ինչպե ս կարող են տանել այս 

բռնությունները։ Երկրի ժողովուրդը ինչպե՛՛ս կարող Է ապրել այս-

պիսի պայմաններում։ Փադիշահական խասերի դրությունն Էլ Է 

վատացելէ Չորս հարյուր ութսուն բեռ ակչե արձանագրված Վրաս-

տանի, Գենջեի, Երևանի և Բաղդադի երկրներում փադիշահական 

խասերի գյուղերը ձեռքից դուրս են եկել և անցել թշնամու ձեռքըէ 

Սրանց մի մասը, շարիաթին հակառակ, սեփականացվել Է և վեր-

ածվել մյուլքի, վակֆի և բաշմաքլըքի, մի մասն ավերվել Է և 

քայքայվել, մի մասն ՛Էլ վեզիրների խասերի վերածվել։ Ներկա-

յումս գոյություն ունեցող փադիշահական խասերի գյուղերից հա-

զիվ հարյուր բեռ ակչե եկամուտ Է մտնում պետության գանձա-

րան ր, իսկ մնացած [ գումարից] անուն և հետք անգամ չի մնացել։ 

Վերջապես աղքատ ռայաների նկատմամբ ներկայումս կի-

րառվող այդ ճնշումներն ու բռնությունները տեղի չեն ունեցել ո՛չ 

մի ժամանակ, ոլ մի տեղ և ո՛չ Էլ փադիշահի որևէ երկրռւմ։ 

Իսլամական երկրներից որևէ մեկում որևէ անձի նկատմամբ 

եթե մի հյուլեի չափ բռնություն գործադրվի, վերջին դատաստանի 

ճՅՕ 



ՕՐԸ այԴ երկրի իշխողն է պատասխան տալու. վեքիլներից լեն 
պահանջելու և իշխողը աշխարհի արարիչ Աստծուն չի կարող պա-
տասխանել և ասել, որ ինքը վեքիլներին է հանձնարարելւ Ա՜խ, 
ուժեղ բռնությունը գերդաստաններ կոչնչացնի և վշտաբեկ մարդ-
կանց արտասուքը դժբախտության մեջ կխեղդի աշխարհը։ 

Աշխարհը անհավատություն կարող Է հանդուրժելէ սակայն 
բռնություն չի հանդո\լրժի։ Արդարությունն Է երկարակեցության 
պա աճառը։ Եյէկրի կարգն ոլ կանոնը փադիշահի աղքատների 
համար արքայություն Է ստեղծում։ Այս ասածներս իմ խոսքերը 
չենք ուլեւմա՛ների և շեյխերի խոսքերն են։ Եթե հավատ չընծայվի, 
նրանցից պետք Է, հարցնել։ 

X I ԴԱՐԻ [ՀԻՋՐԵԹԻ] ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ 

Սկսած 990 (1582) թվականից փադիշահական պաշտոնները 
անարժաններին կաշառքով \Էին տրվում, իսկ պատերազմ ի և կովի 
իրավունք ունեցող զեամեթների և թիմարների տերերը խրամատ-
ներ մտնելով [ պատերազմների գնալով] քայքայվում էին**.* 

Սրանից առաջ Ան ատոլի այի վիլայեթներում «ջելալի» ավա-
զակներ երևան գալով կողոպտեցին և թալանեցին Անատոլիայի, 
Կարամանի, Սվաղի, Մարաշի, Հալեպի, Դամասկոսի (Շամ), Ուր-
ֆայի, Դիարբեքիրի, էրզրումի, Վանի և Մուսուլի էյալեթների գյու-
ղերն ու գյուղաքաղաքները, որով բազմաթիվ երկրներ քանդվե-
ցին ու ավերվեցին։ Նույնիսկ օսմանյան պետության հնագույն 
մայրաքաղաք Բրուսան թալանվեց, կրակի մատնվեցին ու այրվե-
ցին բազմաթիվ քաղաքներ և վայրեր։ Վրանաբնակները և թուրք-
մեն ցեղերը հպատակությունից դուրս գալով, աղքատ ռայաների 
նկատմամբ ծայր աստիճանի բռնություններ գործադրեցին, որի 
պատճառով բազմաթիվ գյուղեր ավերվեցին։ 

Սև ծովի կողմից էլ կազակներ են գալիս և կողոպտում ու թա-
լանում են ծովեզերքում գտնվող գյուղերն ու գյուղաքաղաքները, 
բնակիչներին գերի են տանում, որովհետև նրանց դիմադրություն 
ցույց տվող չկա։ Կազակները մոտենալով Ռումելի Հիսաբին1*; այ-
րել են Ենի Քյոյն ու մի շարք այգիներ, կողոպտել ու թալանել են 
մուսուլմանների ունեցվածքը։ Դրանց պատճառած վնասների ոա 
չարիքների առաջն առնելու համար անհրաժեշտ եղավ նեղուցոււ 
(Բոսֆորում) բերդեր կառուցել և պաշտպանել Ստամբուլի շրջա-
կայքը։ 

Իրանի շահն էլ իր գրաված մի քանի էյալեթներից բացի, մեր 
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ձեռքից խլ՛եց Բաղդադի նման ամրակուռ բերդը և մեր իմամն "ս 

կրոնի առաջնորդը հանդիսացող Նորին սրբություն մեծ իմամ էրու-

Հանիֆեի նվիրական և լուսավոր գերեզմանը գրավելով, անթիվ 

դավաճանություններ կատարեց։ Այսքան ժամանակ ,է Լշահի] դեմ 

արշավանքներ են կազմակերպվում, անհաշիվ բեյթ-ուլ-մալեր են 

ոչնչացվում, սակայն բոլորովին ապարդյուն. նրանից [շահից ] եր-

կու գյուղ անգամ չեն կարողացել գրավել, իսկ այս դարի զինվոր-

ներով գրավելու հավանականություն անգամ չկա։ Միակ միջոցը 

այն էք որ փադիշահը ինքն անձամբ [ պատերազմի ] գնա և շնորքի 

արժանանա։ 

Եմենի երկիրն էլ ձեռքից դուրս է եկել և Ւմամ համարվող մի 

անձի սեփականությունը դարձեի Մուանի-օղլին էլ հպատակու-

թյուն ցույց տալու փոխարեն, ապստամբել է և բռնությամբ գրա-

վել մեկ բեյլերբեյիության չափ երկիր։ Բասրայի և էահասայի վա-

լին Հ հ «թավա յիֆի֊մ յուլուքի»ճ* ձևն է ստացել։ Սկսած 1005 (1596) 

թվականից իսլամ ական երկրից գրավվել է ընդամենը 19 էյալեթ։ 

Մն ացած երկրներն էլ բռնությունների ներքո այրվում են, իսկ 

ռայաներն ու բերայաները քայքայվում... 

Ինչպիսի դժբախտություն է այս։ 

Եվ վերջապես, Օսմանյան սուլթանության հզորությունն ու 

փառքը զինվորով է ապահովվում, իսկ զինվորի գոյությունն ապա-

հովողն էլ դրամն է։ Դրամը ռայաներից կգանձվի։ Ռայաների 

ապահովությունը կարելի է իրագործել արդարությամբ և արդարա-

դատությամբ։ Իսկ ներկայումս աշխարհը քայքայված է, ռւսյւսնե-

ՐԸ 9ՐՎա& են, գանձարանը դատարկ է և կռվող մարդիկ մեր նկա-

րագրած վիճակումն են։ Մեկ կողմից իսլամական երկիրը ձեռքից 

գնում է, բայց դարձյալ միջոցներ ձեռք չեն առնվում և դարման չեն 

հասցնում։ Սակայն ամեն տեսակի զեխությունները նորից անպա-

կաս են։ Այս ի՛՛նչ անգիտակցություն է... 



Կ Ո Տ Ի Ր Ե 8 Ի ԵՐԿՐՈՐԴ «Ո-ԻՍԱԼԵՆ» 

Կոչի Բեյը 1041 (1631—1632) թվականին սուլթան Մուրադ IV֊ին ներ-

կայացրած «Ռիսալե»-ից հետո, սուլթան Իբրահիմի հրամանով նրան ներկայաց-

նում է իր երկրորդ «Ռիսալեն»^^։. 

Իր երկրորդ «Ռիսալե» ֊ում Կոչի Բեյը սուլթան Իրրահիմին առաջարկում 

է հիմնական ուշադրությունը դարձնել պետական գանձարանի կարգավորման և 

ռազմական ուժերի (գլխավորապես ենիչերիական բանակի) վերա կա զմութ յան 

գործերին։ Կոչի Բեյը իր այս «Ռիսալետ-ում հիմնականում կրկնում է իր տեսա-

կետներն ու դատողությունները Օսմանյան կայսրության անկման և քայքայման 

պատճառների, Vաղքատ ռայաներին տնտեսական վիճակի վատթարացման, գյու-

ղատնտեսության դեգրադացիայի մասին և այլև։ 

Ինչպես իր առաջին զեկուցագրում, այստեղ ևս, փոքր և միջին ավատա-

տեր֊ թիմ արա տերերի գաղափարախոս և նրանց ձգտումների արտահայտիչ Կոչի 

Բեյը հավատացած է, որ «բավական է միայն ՝ վերականգնել Հսրի մարդկանցտ 

առանձնաշնորհումները և ամեն ինչ կստանա իր նորմալ վիճակը... Բարձրյալն 

Աստծու կամքով պետությ ան մեջ կարգ կհաստատվի, բարձրագույն իշխանու-

թյունը Լքի ա դի շահ ական իշխանությունըյ կվերստանա իր նախկին փայլը, իսլամի 

սուրը կլինի անպարտելի և թշնամիները՝ հլու-հպատակ»*։ 

Երկրորդ «Ռիսալե»-ի 19 գլուխներում ընդգրկված են բազմատեսակ վար-

չական, ռազմական, տնտեսական, հողային, հարկային և այլ հարցեր, 

Նրա քննության առած հարցերից առանձնապես պետք է նշել սուլթանա-

կան արքունիքի կազմակերպության, շնորհումների Լպաշտոններ, աստիճաններէ 

տիտղոսներ և այլն յ, պատմությունը կարդալու և գործի հանգամանքներին ծանո-

թանալու, ենիչերիական բանակը վերակազմելու, սեփականությունների Լհողա-

յին 1 բաժանման և խասերի քանակի, հարկերի, դատավարության, դրամների 

մասին և այլ հարցերւ 

* A. Շ. նյվ» աքխ., 1շ 218։ 
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Կ՛ԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆԻ1 (ԽԱԸԻՆԵԻ ԱՄԻՐԵ) ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ. 
ԾԱԽՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԴԵՖԹԵՐԳԱՐ ԷՖԵՆԴԻԻ ԹԱՔՐԻՐԸ 

Նվաստս հայտնում եմ, որ կայսերական գանձարանի էրիվ 
սէարին մռւկաթաաից^, ջիզիեից*, ավելի ջիզիեից, ավարիզից5 իշե^ 
վանի (օթևանի) տուրքիցս և տարբեր ստացվածքներից եկող եկա-
մ ուտն երր կազմում են գանձարանի ելքն ոռ մուտքը, և որոնք հատ՛-
կացված են կարիքների և ծախքերի՝ ընդամենը 14503 քիսե ակչե է։ 

— Հիշված ահԺից 7448 քիսեն ստացվում է մուկաթաաից և 
կայսերական խասերից. 

— 297 քիսենճ ջելեպների ոչխարի աղնամից՝1 * 
— 50 քիսեն բեյթ-ուլ֊ մ ալից, բեր աթների և հրովարտակնե-

րի եկամտից• 
— 1203 քիսեն՝ օթևանի և իջևանի տուրքերից. 
— 150 քիսեն՝ զեամեթի և թիմարների տերերիճ թիմարի հա-

մար վճարած ակչեներից. 
«— 47 քիսեն՝ կայսերական անշարժ կալվածների և հողերի 

ամրացման եկամտից ։ 
— 71 քիսենճ օգնության... 
— 115 քիսեն՝ Բոգդանի բեյլերբեյիի, Բոսնիայի դեֆթերդարի 

և Հերսեգի բեյի կուլերի ռոճիկները վճարելու համար ապահովված 
ակչեից։ 

Լրիվ տարվա ընթացքում կատարված ծախքերը հետևյալ-
ներն են. 

— Փոքր ռուզնամեշիի® գրասենյակում գրանցված և թվով 2301 
մարդուց բաղկացած փադիշահ ական ասպանդակի աղաների, չա-
վուշների և այլ նշանավոր անձերի լրիվ տարեկան ռոճիկները՝ 
573 քիսեէ 

— 19843 մարդուց բաղկացած սիփահիների, սիլահդարների, 
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աջ և ձախ ուլուֆեջիների, աջ և ձախ ղարիբների^ լրիվւ տարվա 
ռոճիկն է 3116 քիսե. 

— 2465 մարդուց բաղկացած կա փուշի կուլերի լրիվ տարվա 
ռոճիկը կազմում է 180 և կես քիսե. 

— Աջեմի օղլանների^1, բոստանների օղլանների՝2 և բալթա-
ջի կուլերի13, որոնք թվով 13826 մարդ են, լրիվ տարվա ռոճիկն է 
442 և կես քիսե• 

— 5128 մարդուց բաղկացած ջեբեջի կուլերի լրիվ տարվա 
ռոճիկը 264 և կես քիսե. 

— 1455 մարդուց բաղկացած թնդանոթաձիգ կուլերի լրիվ 
տարվա ռոճիկը՝ 111 և կես քիսե*. 

— 320 մարդուց բաղկացած թնդանոթի կառապանների լրիվ 
տարվա ռոճիկըճ 27 և կես քիսե• 

— Բ՛վով 3217 թամբագործ կուլերի լրիվ տարվա ռոճիկը 195 
և կես քիսե• 

— Կայսերական խոհանոցի 1321 ծառայողների լրիվ տարվա 
ռոճիկը 73 քիսե* \ . 7 

— 735 արհեստավոր կուլերի լրիվ տարվա ռոճիկը՝ 40 քիսե. 

— 221 խալաթի դերձակ կուլերի լրիվ տարվա ռոճիկը 10 
քիսե, 

— 909 վրանի նվազողների լրիվ տարվա ռոճիկը՝ 55 քիսե.՝ 
— Դրոշակի 100 նվազողների լրիվ տարվա ռոճիկը՝ 12 և կես 

քիսե* 

— Դիվանի 35 ջրկիրների լրիվ տարվա ռոճիկը երեք քիսե. 
— Միայն մի մարդ մնացած եվրոպացի խմբի տարեկան ռո-

ճիկը՝ 10600 ակչե. 
— Վարաթի բերդի 717 բերդապահների լրիվ տարվա ռոճի՛-

կը՝ 227 քիսե։ 

Ներկայումս գրանցված և ռոճիկ ստացող բոլոր կուլերին ըն-
դամենը վճարվում է 9206 քիսե ռոճիկ։ 

— Ներկայումս արքունական նավաշինարանում (թերսանե) 
եղած 50 նավերի (կատարղա) բոլոր կարիքների և ակչե յով թիա-
վարների վարձի և բեյլիք (պետական) գերիների հացի, կայսերա-
կան նավատորմի 13 կալիոնների1* նավաստիների վարձի և այլ 
կարիքների համար կանխիկ դրամով վճարվում է 988 և կես քիսե. 

— Օջաքլրքներից իբրև ավարիզ առնված թիավարներին վճա-
րում է 621 և կե ս քիսե ակչե։ Այս ծախսերին ավելացնելիք նավա-
շինարանի սարքավորանքը կազմղւմ է 1609 քիսե։ Սակայն վերո՛ 
հիշյալ 621 քիսեն օջաքլըքի անվան է պատկանում և չի մտցված 
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եկամտի և ծախսերի մեջ, միայն նավաշինարանի ընդհանուր ծախ-
սը իմանալու համար է, որ այստեղ այդ մասին բացատրություն 
տրվեց։ 

— Արքունական խոհանոցի կարիքների համար, բացի Եգիպ-

տոսի իրսալիեյից15 ամբողջ տարին ծախսվում է 965 և կես քիսե* 

— Քաղաքապետության ծառայողների համար, թե՛ նրանց 

ռոճիկների և թե' հին պալատի, Իբրահիմ փաշայի պալատի և Ղա-

լա թայի պալատի մսի և այլ կարիքների համար ամբողջ տարին 

ծախսվում է 724 և կես քիսե. 

— Կայսերական ախոռի հատկացումների համար, բացի Ար֊ 

փա էմինի^ և օջաքլլւքների միջոցով կատարված ծախսերից> 

ծախսվում է 254 և կես քիսե. 

— Ստամբուլի աղայի միջոցով, օջաքլըքներից բացի ամբողջ 

տարին ծախսվում է 114 և կես քիսե* 

— Գավառական գանձարանի միջոցով խալաթի ատլասի և 

այլ իրերի համար ամբողջ տարին ծախսվում է 225 քիսե. 

— Արքունի պալատի կանանոցի (էնդերուն) համար բազմա-

տեսակ դիպակի, ասվիի և ատլասի ծախսերը ամբողջ տարին կազ՛ 

մում են 150 քիսե. 

— Ենիչերիների համար ասվիի և աստառի արժեքը ամբողջ 

տարին՝ 436 և կես քիսե* 

— Ենիչերիների համար մսի արժեքը ամբողջ տարին 210 և 

կես քիսե• 

— էդիրների և պալատի տղաների (ղուլամ) համար ամբողջ 

տարին 46 քիսե. 

— Սեքբանների փռի համար անհրաժեշտ ալյուրի արժեքը ամ-

բողջ տարին 25 քիսե. 

— Ղրիմի խանի և ԿալղայիԱ սալյանեի համար որոշ միրմի-

ր անն երի և ծովային բեյերի սալյանեի համար ամբողջ տարին 

'400 քիսե. 

— Նվիրական Հաջջի համար ամբողջ տարին 139 և կես քիսե. 

— Արքայական սովորույթների, ներբողի, գովասանքի և սո-

վորությունների, շնորհումների և ճանապարհածախսերի համար 

ամբողջ տարին 50 քիսե• 

— Կարամանի Iէյալեթում վառոդ պատրաստելու համար ամ-

բողջ տարին 10 քիսե. 

— Թոշակի անցածների և աղոթքով զբաղվողների, ինչպես 

նաև որոշ բերդերի զինվորների համար ամբողջ տարում 1911 քիսե» 

— Ս՛Ի քանի մուկաթաա ստանալու, բրնձի մշակույթի և մու֊ 
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կաթաանեբի ծախսերի, մզկիթների, վակրֆների և մ են զիլն երի 
ձիերի ծախքերի համար ամբողջ տարին 427 և կես քիսե. 

— Պ ետ ական մսագործների աղն ա մ ի (ոչխարի) տուրքերը , որը 
հատկացված է արքունական խոհանոցի, հին պալատի, Ւբրահիմ 
փաշայի պալատի, *\ալաթայի պալատի և ենիչերիների պետերի 
համարք ամբողջ տարին 188 քիսեէ 

Ներկայումս բոլոր ծախսերի գումարը հավասար Է 16400 քի-
սե ակչեի, որր գերազանցում Է եկամտի գումարից 2000 քիսեով։ 

Գրվել Է 1064 (1653) թվականին։ 
(հատ. I I , Էջ 304 —307) 

Ա Շ Ա Ր Ի ( Տ Ա Ս Ա Ն Ո Ր Դ ) ԵՎ Խ Ա Ր Ա Ջ Ի ՀՈՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Վ Ե Ր Ջ Ն Ա Կ Ա Ն 
ՄԵԿՆԱՐԱՆՈԻԹՅՈԻՆ ՏՎՈՂ Շ Ե Յ Խ - Ո Ի Լ - Ի Ս Լ Ա Մ ԷՐՈԻՍՈԻՈԻԴ ԷՖԵՆԴԻԻ 

ՆՎԻՐԱԿԱՆ ՖԵ0-ՎԱՆԵՐԸ1« 

ՀԱՐՑ. Ի՛՛նչ Է տասանորդային և խարաջային19 հողը, շնորհ 
արե ք մանրամասնորեն բացատրել. 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Եթե իմամը մի երկիր նվաճելով նրա հողերր 
բաժանի հաղթողների միջև, այդ հողերի համար տրված պարտա-
վորությունը, հարկավ տ ա ս ա ն ո ր դ Է, որովհետև մուսուլմանների 
համար տրված պարտականությունը չի կարող լինել սոսկ ապրուս-
տի միջոց։ Եթե նվաճման ժամանակ [հողը] քյաֆիրների ձեռքում 
Է եղել, տեղն ու տեղը տրված որոշումով, հողը պահպանվում Է 
իբրև սեփականություն։ Այդ հողում նշանակվածը, հարկավ, ի ւ ա -
Ո119 կլինի, չի կարող տասանորդ լինել, որովհետև տասանորդը բո-
վանդակում Է նաև բարեպաշտություն, իսկ Ք]աֆիբը արժանի չէ 
դրան։ Խարաջի մի մասը ըստ հոդա բաժն ի է, տարեկան որոշ չա-
փով ակչ\ե է առնվում, մի մասն էլ ըստ եկամտի ստացվածի 
(եկամտի) կամ տասանորդն է, կամ արժեքը, որը նշանակում է; 
ըստ հողի բերրիության աստիճանիճ մինչև կեսը։ 

Այւս երկրի, այսինքն՝ Ռումելիի, հասարակության հողերը ո չ 
տ ա ս ա ն ո ր դ ա յ ի ն են և ո՛չ էլ խ ա ր ա ջ ա յ ի ն , այլ երկրին պատկանող 
հողեր են, որոնք իրենց տերերին չեն տրվում իբրև սեփականու-
թյուն, այլ տրվում են ժամանակավոր օգտագործման կարգով։ 
Դրանց [հողերի] ըստ հողաբաժնի և ըստ եկամտի խարաջները տա֊ 
լիս են սիփահիներին, [հողը] մշակում են, բայց չեն կարող վա-
ճառել կամ սեփականացնել, [մշակողը] եթե զավակ ունենա, սա 
ևս հոր նման հող կմշակի, բայց [հողը] չի անցնում ժառանգորդ-
ներին։ Տասանորդային հողերն ու խարաջային հողերը իրականա֊ 
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թ յան մեջ իրենց տերերի սեփականությունն են, որոնք օգտվում 
են այդ հողերից, որպես իրենց կալվածքի։ 

...ՀԱՐՑ. Եթե մի երկրռւմ տասանո րդի փոխարեն յուր ա քան -
Հյուր չիֆթից հնուց ի վեր առնվել է որոշ քանակի հացահատիկ, 
այդ երկրռւմ թիմ արատեր սիփահիների այդ կարգի տասանո րդի 
փոխարեն առած հացահատիկը արդյոք հալալ կլինի"։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Այն հողերը, որոնք երկիրը նվաճելիս բաժանվել 
են նվաճողների միշև և որոնցից առնվում է ջ ա ւ փ ա թ ս ւ կ ա ն տ ա ս ա -
ն ո ր դ և կամ այն հողերը, որոնք իմամի որոշում ով թողնվել են իս-
լամ ընդունողներին, այդպիսի հողերը չեն կազմում երկրի հողերի 
մեծ մասը։ Քյաֆիրների վրա խարաջ է նշանակվում ըստ շնչի և, 
բացի այդ, խարաջ է նշանակվում նաև իրենց ձեռքում ունեցած 
հողի համար։ Խարաջը նշանակվում է ըստ հողի բերրիության աս-
տիճանի, տասից մեկ, ութից մեկ, ավելի կամ պակաս։ Եթե հիշ-
ված վայրերը տասանորդային հողեր են, տասանորդից ավելին 
առնելը հալալ չի լինում, իսկ եթե խարաջային հողեր են ու խա-
րաջ է նշանակվում, և եթե այս հողերը կարող են [ավելիին] դիմա-
նալ, արտոնված է այդպիսի հողերից առնել ավելին։ 

(հատ. II, էշ 302—303) 

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՒՄ ԵՂԱԾ 
ԹԻՄԱՐՆԵՐԻ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Երկրռւմ ընդհանուր առմամբ զեամեթը 20 հազար ակչե է, 
ամենապակասը՝ 20 հազար, եթե ավելի լինի [դրանից] 20 հազար 
ակչեն կ լ ւ լ ր ջ 9 իսկ մնացածը քւքաս է համարվումւ Ռումելիում եղած 
թիմարների կըլըջը երկու տեսակ է, մեկը վեց հազար ակչե, մյու-
սրճ երեք հազար։ Օրինակ՝ Ռումելիում եղած բեյլերբեյիները տա-
լիս են մինչև 5999 ակչեով փոխանցված թիմարները և իրենց կնի՛-
քով կնքված բերաթները*®. 6000 ակչե լինելու դեպքում բեյլերբե-
յիները բերաթ չեն տալիս, այլ տսդիս են գրություն (թեզքերեյ^ և 
ուղարկում երջանիկ Ասիթանե (Ս տամ բուլ)։ 

Անատոլիայի, Ջեզայիրի և Կիպրոսի ւէյալեթներում կրլրջ թի-
մարը 5000 և 2000 ակչե է։ Մինչև 4999 ակչեի [թիմարները] բեյ-
լերբեյինհրն են բաժանում և բերաթներր տալիս իրենց կնիքով, իսկ 
5000 ակչե լինելու դեպքում, բերաթ չեն տալիս, ինչպես վերևում 
նշվեց, այլ տալիս են թեզքերե, որով և ստացվում է բերաթր 
[ Ստամբուլից ]* 

Բասրայի, Դիարբեքիրի, էրզրումի, Շամի [ Դամասկոս ], Հա-
241 
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լեպի, Բաղդատի և Շեհրի Զորի էյալեթներում կիրառվում է Ռու— 

մելիում գործող կարգը։ 

Կարամանի, Մարաշի և Ռումի [Սվազ] րեյլերրեյիները իրենց 

բերաթներով տալիս են մինչև 2999 ակչեի թիմարներ, իսկ 3000 

ակչե լինելու դեպքում , թեղերքեով ուղարկում են Ստամրուլ։ Եթե 

թիմար ստացողը չի հրաժարեցված և թիմար է ստացել նախնա՛-

կան կարգով, նրան բերաթի փոխարեն տալիս են թեղքերե, որով-

հետև օրենքով բերաթը սկզբում տրվում ՛էր Ասիթանեիցէ 

Օրենքի համաձայն սիփահիի որդիները ևս իրենց հոր սկըզբ-

նա կան բերաթները պետք Է տս՚նեն Աս ի թանե և [բերաթր] այնտե-

ղից ստանան։ Բեյլերբե յիների կողմից բերաթ եղած թիմարները 

տրվում են երջանիկ Ասիթանեից և սերդարների կողմից, հետո 

դեֆթերխաներից թեղքերե Է տրվում և բերաթ լինում։ Սրա պատ-

ճառն այն Է, որ մի քանի տարուց ի վեր արշավանքներ են տեղի՝ 

ունենում դեպի Արևելք և Արևմուտք, բեյլերբեյիները իրենց տեղե՛-

րում չեն լինում և շարժման մեջ են գտնվում։ 

Ինչպես բացատրվեց, բեյլերբե յիների Կոդմից բերաթ եղած 

թիմարներից բացի, երջանիկ Ասիթանեից ուլուֆե (ռոճիկ ) ունեցող 

կամ թիմարի իրավունք ունեցող մ ա րդկանց բերաթ Է տրվում և. 

հաստատվում հրամանով։ Երբեմն երջանիկ Ասիթանեում թեղքե-

րե Է գրվում և լէերաթ լինում, երբեմն Էլ բեյլերբեյիին Է ուղարկ-

վում նախապես տրված հրամանը, որից [ բեյլերբեյիից ] եկած թեզ-

քերեով բերաթ Է լինում Ստամբուլում։ 

Բեյլերբե յիների բերաթներով տրված թիմ արներր անունների՝ 

մատյանում կոչվում են ա ռ ա ն ց թ ե գ ք ե ր ե ի [ թ ի մ ա ր ն ե ր ] : 

Ւսկ իրենց [ բեյլերբե յիների] բերաթներով չտրված, այլ թեզքե-

րեով տրված և պետության մայրաքաղաք ուղարկված ու ներկա-

յացված թիմարները կոչվում են թեզքերեով թիմարներ։ ՎեսսելսւմԷ 
(հատ. I I , Էշ 304)> 

Ֆ Ե Ր Հ Ա Գ Փ Ա Շ Ա Յ Ի Ն 2 2 Շ Ն Ո Ր Հ Վ Ա Ծ Գ Յ Ո Ի ՚ Լ Ե Ր Ի Հ Ա Մ Ա Ր Տ Ր Վ Ա Ծ 
Կ Ա Յ Ս Ե Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ա Լ Վ Ա Ծ Ա Գ Ի Ր Ը 

Սույն կայսերական նիշանի հրամանը հետևյալն Է... 

՛Փադիշահ ական գրություններին ու հրովարտակներին հատուկ երկար նա-

խաբանից և Ֆերհադ փաշայի գործերն ու արժանիքները թվարկելուց հետո նըշ-

վում Է, որ Ֆերհադ փաշան շատ գեղատեսիլ, հոյակապ և նվիրական մի մզկիթ՛ 

Է կառուցել Կասթեմունի քաղաքում« 

«...Կասթեմւէւնի քաղաքում վեց հազար ակչեով գրանցված՝ 

Նարկավան անունով գյուղի բերքերը, վերոհիշյալ մզկիթում ծա֊ 
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ռայհղն երի ծախսերին Հատկացնելու Համար, ՖերՀագ փաշան դի-
մում ներկայացնելով խնդրել է, որ բարեգթոյւեն այդ գյուղը իրեն 
տրվի՝ սեփականության իրավունքով։ «Իմ բարձր գթության և փա-
դիշահական բարերարության Համաձայն... Հիշյալը իր բոլոր շա-
րիաթ ական իրավունքներով և սովորութային Հարկերով իբրև սե-
փականություն շնորհեցի վերոհիշյալին [Ֆերհադ փաշային] և, տա֊ 
լով այս բարեբաղդ կ ա լ վ ա ծ ա գ ի ր ը , Հրամայեցի, որ սրանից Հետո 
վերոՀիշյալ գյուղը իր որ՛ոշյալ սաՀ մ աններով և այդ սաՀ մ անների 
մեջ. եղած խաս-չիֆլիքր, Հողերն ու ցանքսերը, լեռն երր, գետերը* 
ծառերը իրենց Հարակից ենթակա մասերով, պատրաստ եղածնե.-
րով և փոխվածներով^^, Հեյթ-ուլ-մալը, պատրաստի և բացակա 
Հարստություններով, բադՀավան, Հանցանքի և ոճիրի, ոչխարի ե 
ՀացաՀատիկների Հարկերը և բոլոր շարիաթական ու Հանրային 
իրավունքները, ինչպես նաև սովորութային Հարկերը, առանձին 
մ ասերով կամ ընդՀ անուր կարգով, սերնդից-սերունդ նրա [Ֆեր-
Հագ փաշայի] անձնական սեփականությունն ու իրավունքն Է-..» 
մինչև որ Աստված ինքը ժառանգի Հողն ու նրա վրա գտնվողնե-
րին, ու նա Է ժառանգների լավագույնըՏ>։ Նա՝ ՖերՀադ փպշան4 
սեփականության բոլոր տեսակներով սեփականատեր \Է։ Եթե ցան՛-
կանա՝ կվաճառի, եթե ցանկան ա՝ կնվիրի, եթե ուզենա՝ վակըֆի 
կտաւ 

Այդ մասին իմ զավակները և Հետագա փառապանծ սերունդ-
ները՝, բարձր կարողության տեր վեզիրները, բարեպաշտ մենա-
կյացները, բոլոր առաքինիներն ու բարեպաշտները, բոլոր ընտիր 
և Հասարակ իրերի [ ապրանք, Հարստություն ] սեփականատերերը* 
գործակալները, վերջապես ոչ մի անձ և ոչ մի արարած, Հավի-
տյանս չպիտի միջամտեն և արգելք չպիտի լինեն այս որոշման 
գործադրմանր։ Եթե որևէ մեկր փոփոխի, խախտի կամ ջնջի [այս 
որոշումը]*,, թող Աստծու առաջ մշտապես Հանցավոր և մեղավոր 
լինի։ 

(հատ. II, էւ 275—286) 

Ս Ա Գ Ր Ա Զ Ա Մ ՆԵՍՈԻՀ Փ Ա Շ Ա Յ Ի Ն " Շ Ն Ո Ր Հ Վ Ա Ծ ԳՅՈԻՂԵՐԻ 
Ե Ղ Հ Ո Ղ Ե Ր Ի Հ Ա Մ Ա Ր ՏՐՎ.ԱԾ Կ Ա Յ Ս Ե Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ա Լ Վ Ա Ծ Ա Գ Ի Ր Ը 

Սույն կայսերական նշանի Հրամանը այս է որ.., ...ԽուդավեՆ-
դիգյարի սանջակումԱկՀիս արի սանջակում Հազար ակչեով 
գրանցված գյուղերը, և նույն սանջակի ԿարաՀիսարնալլու նաՀի-
յեում Հազար ակչեով գրանցված գյուղերը, նոր Համառոտ և ըն-
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դարձակ գեֆթե բներում^ արձան ա գրված բոլոր հացահատիկներից 
և բերքերից գանձվող շարիաթական ու սովորութային հարկերը27, 
բեննաքի, մյուջերրեդի, բադհավայի և հողի թափուի ՛հարկերը**, 
ինչպես նաև [այդ գյուղերի] սահմաններում գտնվող հողերը, ա-
րոտավայրերր և խոտհարքները, նաև դրանց կից եղած վայրերը, 
շենքերը և ավերակները, մարգագետիններն ու անմշակ վայրերը, 
«ինչ որ հիշված է կամ չի հիշված, ինչ որ գրված է կամ չի գըր֊ 
ված» [բոլորը] շնորհեցի [Նեսուհ փաշային] իբրև սեփականու-
թյուն և [դրանց] կալվածագիրը տալով, հրամայեցի, որ վերոհիշ-
յալ գյուղերի վրա, վերևում նշվածի համաձայն, [Նեսուհ փաշան] 
անձնական կալվածքի և սեփականության իրավունք ունի, կարող 
է տիրանալ իր ցանկացած ձևով, եթե ցանկանա՝ կծախի, եթե ու-
զենա՝ կարող ՛է ուրիշին նվիրել, եթե նպատակ ունենա, կարող է 
վակըֆի տալ։ Այդ մասին իմ սուլթանական գերդաստանը, նրա 
ճյուղերն ու գլխավորները, իմ նվիրական խալիֆայության հետ-
նորդներն ու հաջորդները, Դիվանի բարձրաշնորհ վեքիլները, ա-
յանները, էմիրները, կալվածների դեֆթերդա բները և այլ անձինք, 
բարձրաստիճան ու հասարակ մարդիկ արգելք չլինեն, չխանգա-
րեն և ոչ մի կերպ չմիջամտեն։ Եթե որևէ մեկր [այս հրա մանր] 
փոփոխի, խախտի կամ ջնջի, թո՛դ հանցավոր ճանաչվի բարձրյալն 
Աստծու առաջ։ Թո՛ ղ այդպես գիտենան։ Այս կալվածագրի բովան-
դակությունն ու անուններր հաստատվեցին իմ փառավոր նշանով 
փադիշահական թուղրայով։ Թ՛ո՛ղ վստահեն բարձր նիշանին^։ 

(հատ. I I , էջ 283—285) 

ՇԱՆԻ ԸԱԴհՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ-ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵՎ. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Շանի Հագեն իր տարեգրային դեպքերի շարքում բավականաչափ նյութեր 

է տալիս նաև XVIII դարի վերքի և XIX դարի սկզբի Թուրքիայի և նրա ժողովուրդ-

ների սոցիալ-տնտեսական դրության մասինէ 

Անհրաժեշտ Է նշել, որ տարեգիրը այդ հարցերը շոշափում Է ոչ թե երկրի 

սոցիալ-տնտեսական կյանքի իր կատարած ուսումնասիրությունների կամ դիտում-

ների հիման վրա, այլ որպես արքունական ֊պետ ական տարեգիր, որի պարտակա-

նությունն Էր «պատմության» տարեգրություններում նշել փադիշահական բոլոր 

հրամանագրերն ու կարգադրությունները, տալ նրանց պատճենը նույնությամբէ 

Հատկանշական Է, որ Շանի Հագեն, ի տարբերություն նույն ժամանակի 

պատմագիր-տարեգիր Զեվդեթ փաշայի, կարծեք թե ձեռնպահ Է մնում իր կար-

ծիքն ու տեսակետները հայտնելու ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական կյանքին վե-

րաբերող հարցերի մասին* Մինչդեռ պատմագիր-տարեգիր Հեվդեթ փաշան, 

գրեթե միշտ, վերլուծելով պե տ ա կան-ք ա ղա քա կան և. տնտեսական—կենցաղային 



բազմատեսակ Հարցերը, տալիս է իր սեփական կարծիքը, որը անշուշտ, միշտ, 
չէ, որ ճիշտ է և ընդունելիէ 

Շանի Զա դե ի ց թարգմանաբար բերված են թվով 7 նյութեր, որոնք, ըստ 
բովանդակության, կարելի Է բաժանել երկու մասի։ 

1• Ֆինանսական ՛գրամ ական և տնտեսական միջոցառումներ, որոնք պե-
տության և ժողովրդի համար ունեին բացառիկ կարևոր նշանակություն։ 

2. Կենցաղային (բնակարան, հագուստ) միջոցառումներ, որոնք բնորոշ են 
երկու տեսակետից, ա) փադիշահ ական ֆերմանով որոշվում և հաստատվում Է 
մուսուլմանների և ոչ-մուսուլմանների նկատմամբ Օսմանյան երկրռւմ նույնիսկ 
բնակարան կառուցելու գործում կիրառված խտրականությունը և բ) օսման-
յան կառավարության և մասնավորապես սուլթանական արքունիքի ֆանատիզմն 
ու խիստ պահպանողական վերաբերմունքը դեպի առաջադիմական քայլերը և նո-
րաձևությունները հագուստի, արդուզարդի նկատմամբ։ Սուլթանը հատուկ ֆեր-
մանով փորձել Է արգելակել ժողովրդի լավ, գեղեցիկ և կոկիկ հագնվելու ձըգ-
տումըէ 

ԴՐԱՄԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Տարեգիր Շանի Զադեն 1224 (1809) թվ ականի դեպքերից հիշատակում Է 
նաև այդ ժամանակի դրամական միավորների և շրջանառության մեջ եղած գրամ-
ների մասին՝ «Դրամի կարգավորումը» վերնագրով հատվածում։ 

Արքունական փողերանոցում (զարբխանե ) կտրված տարբեր 
տեսակի ոսկիների (ալթունյ գինր գնալով բարձրանում Է, իսկ ներ՛-
կայումս փողերանոցից [ ոսկիներր] բաց են թողնվում հին գնե֊ 
րով և պետությունը վնաս Է կրում։ 

Ներկայումս շրջանառության մեջ եղած բազմատեսակ ոսկի՝ 
ները ժողովրդի մեջ վաճառվում են բարձր գներով, իսկ գրամի 
արժեքի կարգավորում ր պատճառ պետք Է լինի, որ Աստծու ծա-
ռաները^ [ժողովուրդը] վնասի չենթարկվեն։ Թե պետությանը 
վնաս չպատճառելու և թե' Աստծու ծառաներին վնասից զերծ պա-
հելու նպատակով, անհրաժեշտ համարվեց հատուկ որոշում ընդու-
նել այս մասին։ Այգ պատճառով Շահնշահի [սուլթանի] հրովար-
տակով Շեյխ-ուլ-ի սլա մ ութ յան զիվանում մի քանի անգամ գումար: 

ված խորհրդակցական մեջլիսում քննության առնվեց այս հարցը 
և միաձայն որոշվեց, որ տարբեր\ տեսակի ոսկիները գնվեն և վա-
ճառվեն հետևյալ գներով. 

ներկայումս շրջանառության մեջ եղած, Հյալդլւզլի ոսկին> 
պետք Է արժենա տասը ղուրուշ, «մաջար ոսկին» իննը և կես դու՛ 
րոլշ, «ֆընտըք ոսկին»՝ իննը ղուրուշ, սրա քառորդը արժե հարյուր 
փարա, Ա տամ բուլի «զեբրի մահբուբենյ>՝ վեց և կես ղուրուշ, իսկ 
նրա կեսը՝ երեք ղուրուշ, «եգիպտական մահբուբեն»ճ հինգ և կես 
ղուրուշ, իսկ կեսը՝ հարյուր տաս փարա։ 
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Օրինական Համարելով փողերանոցի գները շրջանառության 
գների հետ համաձայնեցնելու գործը, Շեյխ֊ ուլ֊ ի սլամ ութ յան կող-
մից այս առթիվ տրվեց նվիրական ֆեթվա, որպեսզի առևտուրը 
կատարվի հրամանով սահմանված գներով։ 

Ոսկու գների բարձրացման պատճառներից մեկն Էլ այն 
Է, որ որոշ ժլատ մարդիկ առևտրական կարգով ոսկիները ուղար-
կում են այլ քաղաքներ։ Ուստի հայտարարվեց, որ այդ նպատակով 
ուղարկված ոսկիները սրանից հետո մյուբաշիրների միջոցով պետք 
Է բռնագրավվեն պետության օգտին։ Այս մասին հայտարարվեց 
կայսերական երկրռւմ, որպեսզի բոլորը նկատի ունենան այդ որո-
շումը։ 

(հատ. I, կ 242—243) 

* * * 

Երեք տարի անց, 1227 (1812) թվականին տարեգիրը նորից Է անդրադառ-
նում դրամների շրջանառության հարցին 1ւ «Օ՛րամի շրջանառության կարգավո-
րումը» վերնագրով հատվածում խոսում Է փողերանոցի կտրած արծաթ դրամի 
մ ասին է Հատվածը թարգմանվում Է կրճատումներով։ \ 

ԴՐԱՄԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Նախապես տեղի ունեցած խորհրդակցության ընդունած որոշ-
ման համաձայն2 ղիլհիջջև ամսի սկղբին արքունական փողերանո-
ցում որոշ քանակով բարձրորակ ա րծաթից, շրջան ա ռակ ան գնով, 
սկսեցին կտրել հինգ ղուրուշ «ջիհադիե» անունով դրամներ։• Ոացի 
այդ, «ֆընտըք քառորդ» անունով ոսկին, որը նախապես արժեր 
հարյուր փարա, գավառներում առնվում ու վաճառվում Էր երեք 
ղուրուշով, այսինքն՝ հարյուր քսան փարայով*** 

Տարեգիրը նշում Է նաև հետևյալ փաստը։ Առևտրականները 
հաշվի առնելով թուրքական դրամի բարձր գնողական ուժը, փո-
խանակ ապրանք տանելու Ռուսաստան, նախրնտրում Էին ոսկի և 
արծաթ դրամ տանել։ Այսպիսով վաճառականները շահում Էին, 
սակայն այդ ոսկու արտահանումը Ռուսաստան, պակասեցնում ՝Էր 
Թուրքիայի փողի քանակը։ Այդ հանգամանքը հաշվի աոնելով, 
դրամների արժեքր փոփոխության Է ենթարկվում հետևյալ կերպ* 
«Ռյուրի յեն»ճ հարյուր տաս փարա, «յալդըզ ոսկին»՝ տաս՛ը ղուրուշ» 
աֆընտըք ոսկին»՝ ինը ղուրուշ։ Արգելվում Է առևտուրը եվրոպա-
կան դրամներով և ռայալով։ 90 օրվա րնթացքում այդ ՛գրամները 
իջեցված գներով պետք Է փոխանակվեին սուլթանական դրամնե-
րով։ Այդ կապակցությամբ խիստ միջոցներ են ձեռք առնվում։ 
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Տարեգիրը այնուհետև շարունակում է. «Սակ այն սարրաֆներն ու 
առևտրականները [եվրոպական] այդ դրամները, իբրև սպեկու-
չյատիվ դրամագլուխ անմիջապես թաքցրին. այնպես, որ դրանից 
վնասվեցին միայն իրենց ձեռքում մի քանի ռայալ և դինար ունե-
ցող աղքատներն ու չքավորները, որոնք ստիպված էին այդ դրամ-
ները հատկացնել իրենց օրական ապրուստին։ Ինչ վերաբերում է 
կառավարական գանձարանին, ապա նա գրեթե օգուտ չունեցավ 
•այդ միջոցառումից։» 

(հատ, II, էշ 160) 

ՓՈՂԵՐԱՆՈՑԻ ԷՄԻՆԻՆ ՏՐՎԱԾ ՐԱՐ&Ր ՀՐԱՄԱՆԸ 
1234 (1818) թվականի դեպքերից Շան ի Զա դեն նորից անդրադառնում է 

.դրամի կարգավորման հարցին® և այդ կապակցությամբ մեշ է բերում փողերա-
նոցի էմինին տրված փադիշահ ական հրամանը։ Հրամանը թարգմանվում է 
կրճատված։ 

<r.. Վերջերս կեղծ (կալբ) դրամները շատացել և գրեթե իս-
կական որակի դրամին հավասար մտել են շրջանառության մեջ։ 
•Շարիաթի կողմից անթույլատրելի համարված այդ կեղծ և աղարտ-
վա ծ դրամների շրջանառությունը պատճառ է լինում ընդհանուր 
առևտրի խանգարման։ Կարգադրվում է Ստամբուլում և շրջակայ-
քում, երեք քաղաքներում4 և բովանդակ Օսմանյան կայսրության 
մեջ կեղծ և աղարտված դրամները (փարա, ղուրուշ և այլն) լրիվ 
կերպով դուրս հանել շրջանառությունից և խստորեն պատժել այդ 
կարգը խախտող սարրաֆներին, չարաշահողներին և դրանց նման-
ներին։.» 

(հատ. Ill, էջ 37) 

ԳՐԱՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱ Ռ Ո Ի ԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 
1236 (1820) թվականի դեպքերից տարեգիրը կրկին անդրադառնում է 

շրջանառության մեջ եղած դրամների կարգավորման հարցին։ 
Նախ հանգամանորեն խոսում է առևտրի , կենցաղի մեջ դրամի ունեցած 

կարևորության մասին։ Այնուհետև նշում է. 
Ժողովրդիr տարբեր խավերում երևան եկած ճոխությունն ու 

շքեղությունը ավելացնում է հատկապես արտասահմանյան ապ-
րանքների պահանջը։ Այդ պատճառով դրամը հոսում է այլ երկըր֊ 
ներ և արծաթի գինը սովորականից ավելի է բարձրանում։ Կայսե-
րական դրոշմով կտրված սպիտակ ակչեի արժեքը հետզհետե ավե-
լանալու հետևանքով չարաշահողներր այդ դրամը հավաքում են և 
թաքցնում։ Մյուս կողմից, կտրված հինգ ղուրուշանոցը և մյուս տե-
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սակի դրամները ավելի մեծ չափով են պահանջվում գավառների և 
արտասահմանի վաճառականների կողմից։ Այս հանգամանք՛ը 
դրամի պակասության պատճառ են դառնում••• 

Արծաթի գնի տարբերության պատճառովք ներկայումս հատը 
երեք դիրհեմ ծանրությամբ կտրված ղուրուշի մեջ տասը փարա, 
ֆընտըք ոսկու քառորդի հազար հատի մեջ ավելի քան երկու հար-
յուր ղուրուշ տարբերություն է առաջացել, որը արքունական փո-
ղերանոցին մեծ վնաս է պատճաււել... 

Արծաթի չարաշահությունների հետևանքով պետությանը հաս-
նող վնասի առաջն առնելու համար, որոշվեց դրամները կարգավո-
րել հետևյալ կերպով. արծաթի հին որակը (այար) պահպանելու 
պայմանով կտրել երկու դիրհ\եմից մեկ ղուրուշանոց, չորս դիր-
հեմիցճ երկու ղուրուշանոց և այդ հաշվով քառորդ դրամն եր։ Ավելի 
մեծ քանակությամբ կտրել ռումի քառորդ, ֆընտըքի քառորդը 
բարձրացնել երեք ղուրուշի, V տամ բուլի քառորդը՝ երկու և կես 
ղուրուշի։ Այս գների և սրանից առաջ ընդունված դրամների տե-
սակների գների խստիվ պահպանման մասին հատուկ փա դի շահա-
կան բարձր հրովարտակ (խաթթ-ի հյումայուն) տրվեց... 

Վերոհիշյալ կարգավորումից հետո էլ արքունական փողերա-
նոցը որոշակի օգուտ չունեցավ, որովհետև չարաշահությամբ պա-
րապողները և դրամի առևտրով զբաղվողները սկսեցին հին դրամ-
ները մի քիչ ավելի բարձր գնով հավաքել, թաքցնել և ավելի բարձր 
գնով ու դիրհեմով ծախել օտար վաճառականներին*։ 

(հատ. IV, էշ 51) 

ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ԽԱՆՔԵՐԻ (ՄԱԳԵՆ) ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ ՄԻՋՈՑԱՈ֊ՈԻՄՆեՐ 

Հանքերէ [հանքավայրեր ունեցող] կազաներում ապրող Օմեր-
գանլու քուրդերը անհանգիստ վիճակում լինելով և մշտապես աղ-
քատներին ու այլոց նկատմամբ բռնություններ կատարելով, ան-
կարգության և խռովության պատճառ էին դառնում։ Երբ Նորին 
վսեմություն արդարադատ փադիշահը տեղեկացավ այդ մասին, 
ամբողջ Օսմանյան երկրի և հատկապես կայսերական հանքերի 
կա զաների ժողովրդին և բնակիչներին ծանուցեց, որ Նորին վսե-
մության բարեխնամության շնորհիվ բոլորը պարտավոր են մըշ֊ 
տապես հանգիստ ու խաղաղ ապրել, և վերոհիշյալ վատաբարո 
քուրդերի նման անկարգություններ կատարելու համար համարձա-
կությունը բոլորովին հակառակ է ռայաների հովանավոր փադի-
շահի կամքին և ցանկություններին։ Վերոհիշյալ քուրդերին ոչ ոք 
հովանավորություն ցույց չպետք է տա և ամեն պարագային նրանց 
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այդ շրջաններից հանելով և հեռացնելով, պետք է կայսերական 
հանք ելէի կ աղաների մաքրման գործին ուշադիր և հոգատար լինի,, 
ինչպես նաև ապահովի ժողովրդի, աղքատների և ռայաների հան-
գիստ և խաղաղ կյանքը։ Այս բոլորի մասին Փա լուի և Է քիչի իշ֊ 
խո գներին, 4 ղի ի բեյին, Ջավի սանջակի և ճաբաքջուրի վոյեվո-
դաներինէ Էրղանիի կառավարիչներին6 ուղղված բարձր հրամա-
նը վերոհիշյալներին ուղարկվեց ռամազան ամսի կեսին։ 

(Հատ. I, էւ 272) 

ՐՆԱԿԻՅՆԵՐԻ ՀԱԳՈՒՍՏՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
ՏՐՎԱԾ ՖԵՐՄԱՆԸ7 

ԾՄաքրությունը հավատքի մասն է կազմում» [շարիաթական\ 
սկզբունքը վերաբերում է նաև մուսուլմանների հագուստին։ Սա-
կայն անմիտ պճնասիրությունից խուսափելն էլ հավատացյալների 
բարքի պահանջներից է։ 

Ներկայումս [ պճնասիրությունը] տարածված է շատերի, հատ-
կապես տգետների և անգիտակիցների շրջանում։ 

Բարեկրթության և ամոթխածության բացակայության պատ-
ճառով, մարդիկ իրար նայելով, կանանց նման զարդարանքի մի-
տում են ցուցաբերում... [ այդպիսիները] մարդկայնությունն ու ար-
ժանապատվությունը միմիայն զարդարանքի և շքեղության մեջ 
տեսնելով, հագուստն ու տարազը այլանդակում են. հարուստն ու 
աղքատը ձգտում են հագնվել բազմատեսակ ձևերով, իսկ մարդ-
կանց մեծամասնությունը աղքատ լինելով, տարվում է հագուստի 
և իրերի ցուցամոլությամբճ հաճախ իրար նախանձելու և իրար 
հետ թշնամանալու աստիճան։ 

• •• Չնայած նախապես հայտարարված արգելքներին և կար-
գադրություններին [հագուստի և հագնվելու մասին], ներկայումս 
այդ պճնասիրությունը ավելի մեծ չափերի է հասնում։ 

Հասարակ մարդիկ թողնում են անգամ իրենց հին տարազ-
ները և բազմատեսակ շքեղ ու թանկագին սարըքներ (գլխի փաթ-
թոց) են կապում։ Մի խումբ պճնասերներ մեջքերին արծաթյա յա-
թաղան և դանակ կապած, սրճարաններում, գինետներում, հան-
րատներում և այլ զբոսավայրերում աղմուկ, կռիվ և անկարգու-
թյուններ են առաջացնում, իսկ ոստիկանությունը ի վիճակի չէ 
այդպիսիներին զսպելու և պատժելու... 

Այնուհետև Հիշում է Հագուստի և տարազի զանազան տարօրինակություն-
ները և այլանդակությունները, որոնք տարածված են Հասարակության տար-
բեր խավերի մեջ* 
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... Այսպիսի անմիտ և ավելորդ տարազներ, վարք ու բարքեր, 
՜Նորին Վսեմություն փադիշահի խառնվածքին ու ցանկությանը 
հակառակ լինելու պատճառով և նման վտանգավոր ու անկարգ 
բարքերի վերացումը անհրաժեշտ համարելով, դրան առանձին ու-
շադրություն ընծայվեց և մանրամասն բացատրություններովկայ-
սերական հրամանով, կարգադրվեց է որ այսուհետև ժողովրդից 
յուրաքանչյուրը հագնի իր կարողությանր և վիճակին համապա-
տասխան հագուստ։ Այդ հիման վրա կափուդան փաշային (ծովա-
կալ), Ս տ ամ բուլի կա դիին, սեկբանների պետին, բոստանջինե րի 
պետին և այլ կառավարիչներին ուղղված բույրուլթիներ (հրամա-
նագիր) ուղարկվեցին. 

(հատ. I, Էշ 287—288) 

ՐՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ (ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ 
Շանի Զադեն հետաքրքիր տեղեկություններ Է տալիս նաև բնակարանների 

(տների) կառուցման կանոնների մասին, որոնք թեև. ընդհանրապես վերաբե-
րում են Ս տամ բուլին, բայց բնորոշ են ոչ-մ ահմեդական ժողովուրդն եր ի նկատ-
մամբ Թուրքիայի ղեկավար շրշանների ունեցած խտրական վերաբերմունքի հա-
մարէ 

.. Հնուց ի վեր ընդունված կարգով մուսուլմանների շենքերի 
երկարությունը 12 արշին Էր, իսկ ռայաներինը՝ 10 արշին, ավե-
լին արգելված \Էր։ Ռայաների դասի շենքերի համար ընդամենը 
10 արշին հատկացված լինելով, այն հողամասը (արս այ, որի վրա 
կառուցվում Էր շենքը, շատ նեղ, շենքերի միջև ընկած տարածու-
թյունը նույնպես նեղ Էր, իսկ շենքերը ցածր Էին։ Չնայած գոյու-
թյուն ունեցող արգելքին, [ ո չ-մուսուլմանն երր ] ստիպված Էին 
դարատափներ (տեռասա), հարկերի միջև քյոշկեր և նման մասեր 
կառուցել։ 

Վերոհիշյալ արգելքն երր հաստատելով և ուժի մեջ պահելով 
հանդերձ, թույլատրվեց սրանից հետո կառուցվելիք բնակարաննե-
րին մեկ-երկու արշին ավելացնել և հրդեհից պաշտպանվելու հա՛ 
Սար, կարողություն ունեցող բնակարանատերերին թույլատրել, որ 
բնակարանի չորս կողմում հողամաս (արսա) գնեն և դրանք իրար 
միացնելով պարտեզի վերածեն, իսկ եթե դա հնարավոր չլինի, 
այդ դեպքում արսայի վրա ամբողջությամբ բնակարան չպետք Է 
կառուցեն, այլ մի փոքր մասը ազատ պետք Է թողնեն։ Չնայած այդ 
մասին անհրաժեշտ Էր հատուկ հրամաններ և պատվերներ տալ, 
սակայն նկատի առնվեց, որ գնվելիք արսաները Էվկաֆին պատ-
կան ելու համար, վակըֆը դրան չի համաձայնի և հետո իրար միաց-
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Ված արսաների (հողերի) տերերի միջև վեճեր կարող են առաջա-
նալ։ բացի այդ, նկատի առնելով, որ ոչ-մուսուլման ռայաները 
իրենց [բնակարանների] շրջակայքում թանկարժեք արսաներ գԱե-
յու և իրենց բնակարանները ընդարձակելու կարողություն և մի-
ջոցներ չունեն, որի հետևանքով ստիպված են բաց տարածություն 
չթողնել և առաջվա նման ամբողջ արսայի վրա բնակարան կա-
ռուցել, բնակարանների ընդարձակման ու լրացուցիչ արսաների 
Հարցը վերացվեց և որոշվեց, որ կարողության տեր թե մուսուլ-
մանները և թե ռայաները, երկու տների միջև եղած ձեղնահարկից 
Հչերդակ) մի արշին ավելացնելով, հրդեհի տարածումը արգելող 
քարուկիր պատեր շինեն և այդ գործը հեշտությամբ գլուխ բերելու 
համար ծախքերը վճարեն հավաքաբար։ 

Ղար-ուլ-ԽելաֆեթումՀ և շրջակայքում կառուցված բնակա-
րանների, խանութների և այլ շինությունների արտաքին մասերը 
ալ քիվերը (սանաք) պետք Է տախտակապատ լինեն, բոլորը պետք 
Է իսկական խուրասանիով^ ծեփվեն. կառուցվելիք տների ու խա-
նութների օջաքները և նրանց դռները շինվեն թրծված աղյուսից։ 

Կարողության տեր մուսուլմաններին թույլատրվում Է տար-
բեր տեղերում իրենց տների կեսը կառուցել քար ու կրից։ Այդպի-
սի տներում եղածի նման թրծված աղյուսից պետք Է շինել կամար, 
շրջակայքը պատել քարաշեն պատով, իսկ հատակը շինել տախ֊ 
տակամ ածով։ 

Փայտաշեն շենքերի երկարության համար տրված փա դի շահ ա՛-
կան թույլատվություն ր վերաբերում Է նաև այս կես քարուկիր շի-
նություններին։ Քարուկիր շենքերի կառուցում ր միայն մուսուլման-
ներին Է վերաբերում, իսկ ռայաներին երբեք չի թույլատրվում. 
այս պայմանների վերաբերյալ թաքրիրը Նորին վսեմություն փա-
դիշահին ներկայացվեց և այդ մասին կայսերական թույլտվություն 
շնորհվեց. .. 

Վերոհիշյալ կանոնագրի գործադրությունը հատուկ հրաման-
ներով հանձնարարվում Է համապատասխան անձանց և հիմնարկ-
ն երին։ 

(հատ. II, կ 405—407) 
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1, Հաշ շ , հաջի — իսլամական սրբազան Մեքքա քաղաքում գտնվող նվիրա-
կան Քաաբեյի (Սև քար) ուխտագնացությունը կոչվում է հաջ չ, իսկ այգ ուխ-
տագնացության մասնակցողը՝ հաջի: Հաջջի ուխտագնացությունը և հաչի բարձր 
կոչման արժանանալը իսլամ ական կրոնի կարևոր պայմաններից է։ Հաչի կոչման-
արժանացող անձինք համարվում են բարեպաշտ, կրոնասեր և հարգանքի արժանի 
մ ուսուլմ աններ։ 

2* Պոլիգիստոր—բազմազան գիտելիքների տեր մարգ։ 
3. ա) Ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս Կ ա ւ չ կ ո վ ս կ ի Ի դ ն ա տ ի յ Յուլ յանովիչ (1883—1951)—հայտ-

նի ւարևելագետ-արաբագետ։ Ունի բազմաթիվ աշխատություններ արաբական գրա-
կանության և արաբական ձեռագրերի մասին։ ՍՍՌՄ Փ֊Ա հրատարակությամբ լույս-
է տեսել նրա ընտիր երկերի Ժողոված՛ուն՝ 7 հատորով։ 

բ) Ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս Բարթո լ դ վս ւսի լի յ Վլս ւդիմիրովիչ (1869—1930)—արևե-
լագետ։ 

գ) Հ ա մ մ ե ր (1774 —1856) — ավստրիացի դիվանագետ, պատմաբան։ Իբրև 
արևելյան լեզուների մասնագետ, 1799 թվականից ուսումնասիրել է հնագույն 
գրություններն ու մումիաները։ 1802 թվականից Ստամբուլում վարել է ավստրիա-
կան դեսպանության քարտուղարի պաշտոնը, իսկ 1835 թվականից նշանակվել է 
Վիեննայի գիտական ընկերության նախագահ։ 

Հայտնի է Համմերի $Օսմանյան կայսրության պատմությոճւը» (ծագումից 
մինչև մեր օրերը) գերմաներեն կապիտալ աշխատությունը՝ 18 հատորով։ Համ-
մերը Օսմանյան պատմությունը սկսում է 1300 թվականից և հասցնում մինչև 
1774 թվականը։ Համմերի աշխատությունը թարգմանվել է նաև ֆրանսերեն և 
թուրքերեն։ 

գ) Թեշներ Ֆ. (ծնվ. 1՝888) գերմանացի արևելագետ։ Ուսումնասիրել է. 
Թուրքիայի պատմական աշխարհագրությունը։ Զբաղվել է հա՛տկապես էվլիյա Չե-
լեբիի և Քյաթիբ Չելեբիի աշխատությունների ուսումնասիրությամբ։ 

ե) Մ ո ր դ թ մ ա ն 3. Ն. (1852—1922), գերմանացի արևելագետ։ Հատուկ աշ-
խատություն ունի -Քյաթիբ Չելեբիի և ՒբրԽհիմ Մյութեֆերիկայի մասին։ 

զ) Բար ի ն գ ե ր Ֆ. (ծնվ. 1891) գերմանացի թրքագետ, զբաղվել է Քյաթիբ՝ 
Չելեբիի «Ջիհան նյումատ-ի ուսումնասիրությամբ։ 

«ՋԻՀԱՆ ՆՅՈիՄԱ» 

1• Թուրքիա յում տպագրական արհեստը սկսվել է շատ ուշ, XVIII գարի 
ա ռաշին քառորդից, այսինքն տպագրության գյուտից մոտ երեք գար հետո։ Թուր-
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շիայում տպագրության հիմքը գրել է ազգությամբ հունգարացի 1բ րաՂիմ Մյոլ. 
թեֆերիկան, 1140 (1727—1728) թվականին, Տպարանը հիմնվում սուլթանա-
կան հատուկ հրովարտակով («ձաթթը հյումայուն») Իբրահիմ էֆենդիի տանը» 
Աոաջին տպա գրված գիրքը Վանի ուլեմաներից Մուհամմեզ բին-Մուստաֆայի 
բառարանն է։ Այնուհետև տպագրվում է Քյաթիբ Չելեբիի <քԾովային պատմությու-
նը», «Զիհան նյուման», Նայի մայի տԹսյրԿխի Նայիմ ան», տարեգիր Ռաշիդի տՒա-
յրիիւի Ռաշիդը» և այ լնէ 

«Մյոլթեֆերիկա» Էին կոչվում կայսերական Դիվանի որոշ ծառայողներ։ 

2՛ Էվլիտա Չելեբին XVII դարի հայտնի թուրք ճանապարհորդ Է, որը երկար 
տարիներ ուղևորություններ Է կատարել Մերձավոր արևելքի, Ասիայի և Արևելյան 
Եվրոպայի բազմաթիվ երկրներում։ Իր ուղևորության ընթացքում հավաքած նյու՛-
թերի հիման վրա նա գրել Է 10 հատորանի մի աշխատություն, որը հայտնի Է 
«ԷՎւԽա Չելեբիի Ուղեգրություն» £$1601 Տ6^Ց՚;հՅէՈ31116Տ1 անունով։ Այգ 
աշխատասիրության մեշ բավականաչափ նյութեր են տրվում նաև Հայաստանի և 
հայերի մասին։. Հեղինակի նկարագրություններն ու տեղեկությունները խիստ բազ-
մակողմանի և բազմ ազան ենւ Նա տալիս է պատմական-աշխարհագրական, 
Հտնոգրաֆիական, կենցաղային և այլ նյութեր, խոսում է ժողովուրդն եր ի արհեստ-
ների, լեզվի և կուլտուրայի, տեսարժան վայրերի, պատմական հուշարձանների և 
-.րասց նշանակության մասին։ 

(քէվլիյա Չելեբիի ուղեգրության» առա՛շին վեց հատորները տպագրվել են 
Ս տամ բոզում 1՝896 թվականին՝ արաբ ա՛տ ա՛ռ, իսկ մնացած հատ./բները՝ հանրա-
պետական Թուրքիայում, ըստ որում, 9-րդ և 10-րդ հատորներըճ լատինատառ 
թուրքերենով։ Հ * Հ. I 

VՈւղեգրությանյ> որոշ հատորներ թարգմանվել են նաև անգլերեն, հունգա-

րս բեն և այլ լեզուներովւ 

ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտը «էվ-

լիյա Չելեբիի ուղեգրությունից» ռուսերեն թարգմանել և տպագրել է այն նյութե-

րը, որոնք վերաբերում են Ուկրաինական և Մոլդավական ՍՍՌ-ների պատմու-

թյանդ 

3. Թ ե շ դ ի դ - ա ր ա բ ե ր ե ն տառը կրկնակի հնչյունով կարդալու համար տառի 
վրա դրվում է հատուկ նշան, որը կոչվում է թեշդիդ: Այսպես «Արան». բառը թեշ-
կէդով կարդացվում է «Արրան»։. Թեշգիդով են կարդացվում բազմաթիվ բառեր՝ 
շիդդեթ, չեվվալ, թեշեքքյուլ, թերակկի և այլն։ 

Թուրքերենում ևս այդ բառերը կարդացվում են - կրկնակի Կեչյոմւով։ Բայց 
հաճախ թեշդիդը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ նշաններ, չի գրվում բառի վրա* 
Այ,դ դեպքում ընթերցողը, եթե ծանոթ է տվյալ բառին, պետք է այն կարդա կըրկ" 
նակի հնչյունով» 

4• Թեո£ւ|ե — մ ի շնա դար յան արաբ պատմագիր-աշխարհագրագետ, «էհսեն 
իլթիկասի»-ն նրա աշխատությունն է* 

5 . Համդռւլլսւն կամ Համդուլլաճ սւլ-Կաղվյւնի (12Ծ1 —1՝349)—Իրանի պատ-
մագիրներից է։ 

6. «Կարմրագլուխ» (կըզըչբաշ) պարսկերեն՝ «սերխսեր»։ Իրանի Շահ Իս~ 
մայիլի զինվորները իրենց գլխին կարմիր թաշկինակ կապելու պատճառով կոչվել 
են «կըզըլբաշներ»։. Հետագայում այգ անունը տարածվեց Իրանի բոլոր զինվոր-
ների և ժողովուրդների վրա։. Օսմանյան թուրքերը և առանձնապես թուրք պատմ՚ս•• 
գիրն երը, արհամարհական և անարգական իմաստով էկըզըլբաշօ են ան վան ու ՝ 
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իրանցիներին։ ԿըզըլբաՀեերին համարում են « անհավատ» և «կրոնի թշնամի», 
Իրանի Շահին անվանում են «կրզրլբաշների շահ» և այլն։ 

7 . Իրնի Սայիդ կ ա մ Իբնի Սայիդ ա լ - Մ ա դ ր ի դ ի _ արար պատմագիր, աշ֊ 
խար հա գրագետ և ուղեգիրէ 

8. Դ ի վ ա ն ա յ ի ն ի ր ա վ ո ւ ն ք ը (հոլքուքի-դիվանիյե) այն գումարն Է, որ տվյալ 

քաղաքի բնակչությունը պարտավոր Էր վճարել պետությանը։ 

9. է մ ի ն Ա հ մ ե դ — պարսիկ գրող աշխարհագրագետ, աշխարհագրական հան-

րագիտարանի հեղինակ։ 

10. Մե նշենիք (հունարեն) —ծանր քարերով գնդակոծելու մեքենա։ 

11. Հոշսւ (խոջա) Նասեր Թ ո ն ս ի — X I I գարի երկրորդ կեսի պարսիկ աշ-

խարհագրագետ։ 

12. Բաբ Էլ-Էբվաբ—բառացի նշանակում է դռների դուռ, 

13. Բաբ Էլ-Հադիդ—բառացի՝ երկաթյա դուռ։ 

14. Նեվշիրվան, Իրանի Ս ասան յան շահերից։ Նա իր իշխանությունը տարա-

ծելով դեպի արևելք, գրավել է նաև Ղաղստանի և Կասպից ծովի շրջանները։ Կաս֊ 

պից ծովի ափին, Ղերբենդի շրշան ում կառուցել է մի մեծ պարիսպ։ 

1՝5ա Ս ո լա քներ էին կոչվում փադիշահ ի ասպանդակին ծառայող զինվորները։ 

16. Սուլթան Մուրադը 1045 (1635) թվականին Երևանի արշավանքի ժա-

մանակ անցել է Զանգի գետը։ 

17. նսւֆ լ ե ո , առասպելական լեռ։ Արաբական տիեզերագիտական առաս-

պելական գրականության մեշ Կաֆի լեռնաշղթան իբր շրշա պա տում է ամբողշ 

երկրագունդը։ 

Կաֆ լեոան մասին հիշատակություն կա նաև ղուրանում։ 

18. էրու Րեքիր բ ի ն - Ր ե հ ր ա մ Է լ - Դ ե մ ե ? կ ի ն ակտիվ մասնակցություն է ունե-

ցել XVII դարի թուրք դի ական-աշխարհագրագետ Քյաթիբ Չելեբիի «ձ՚իհան 

նյումա»-ի խմբագրման և հրատարակման գործին։ Նա շարունակել և ավարտեք 

է «Ջիհան նյումա»-ն։ Այդ մասին հիշատակություն կա «Ջիհան նյումա»-ում։ Մե-

ոել է 1691 թվականին։ 

19, Ա լ - Օ ս մ ա ն , Ալ բառացի նշանակում է գերդաստան, դինաստիա։ Օսման-

(ան սուլթանների դինաստիան կոչվում էր նաև Ալ-Օսման։ 

20. Ն ե ր ի դ , արմավից և չամիչից քամված խմելիք (շուրուբ)։ 

21. Օչաք լ ը ք — Տե՛ս «Հիհան նյումա»-ի 58-րդ ծանոթագրությունը։ 

22. կըՀըշ—բառացի սուր, թուր. Օսմանյան կայսրության մեշ ֆեոդալական 

հողաբաժինների (թիմար և զեամեթ) սիփահիների կողմից ռայաներին մշակելու 

տրվող հողերի երեք կամ հինգ հազար ակչեի եկամուտը կոչվում էր կը1ՐՃ: ՍԻ' 

փահիների ընդհանուր եկամտի այդ «կըլըշ» կոչված գումարի համար սիփահին ոչ 

մի պարտավորություն չուներ պետության հանդեպ, քանի որ այդ գումարը համար-

վում էր նրա «սրի իրավունքը»։ Այդ գումարից բացի, եկամտի մնացած ամբողշ 

գումարի յուրաքանչյուր երեք և հինգ հազար ակչեի համար սիփահիներր պար-

տավոր էին մեկ «շեբելու» տալ։ Ջերելու էին կոչվում թիմարի և զեամեթի տե-

րերի կողմից պատերազմ ի ուղարկվող հեծյալ զինվորները, որոնք պետք է զին-

վեին իրենց սեփական միջոցներով։ 

23. Թեդքերեով թ ի մ ա ր ն ե ր ն այն թիմարներն էին, որոնց բերաթները (հրա-

մանագրերը) տրվում էին Ստամբուլից։ Իսկ ա ո ա ն ց թեդքերեի թիմարները բեյ-

լերբեյիի կողմից ավելի փոքր եկամտի գումարով տրվող թիմարներն էին։ 
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24. Ջերելու — Տե'ս սույն գէխ ի 22-րդ ծանոթագրությունը։ 

25. Քյաթիբ Չեչերին Ախալքալաքը սխալմամբ թարգմանել է Սպիտակ բերդ։ 
Պետք է լինի Նոր քաղաք։ 

26. Շերնեշին (Շ արիշի, Ալ-Շարիշի) — արաբ աշխարհագրագետ, որը հայտ-
նի է իբրև «վայրերի» (մակամների) մեկնաբանող* Մեռել է 619 (է222) թվա-
կանին։ 

27. Մասիսե (կամ Մսիս)— հայտնի պատմական քաղաք Կիլիկիայումէ. 
Հուրք պատմագիրները գործ են ածում նաև Մսիս, Մըսիս անունները։ Պատմական 
անունները՝ յ^ւատէ^* ^^ՅթտսհյտէՅ. 

Ներկայումս Ադանա քաղաքից 30 կմ դեպի արևելք, Հիհուն գետի ափին 

ընկած գավառական փոքր Սեյհուն քաղաքն Է։ 

28. ԷՏլի դիմմեթ. Էհլը՝ նշանակում է տեր, իմացող, հասկացող, գիտակ, 

ղիմմեթ նշանակում է հովանավորություն։ էհլի զիմմեթ էին կոչվում իսլամական 

պետության հովանավորության ներքո գտնվող աստվածապաշտ ժողովուրդները, 

այսինքն՝ քրիստոնյաները և մովսիսականները։ 

29. Թաքվիմ ալ-Րուլդան — ա ր ա բ ա կ ա ն գիտնականների կազմած տարեցույց-

ները կոչվում էին «Թաքվիմ»։ «Թաքվիմ ալ-Բուլդանը» արաբ պատմագիր և աշ-

խարհագրագետ Աբուլ Ֆիդայի տարեցույցն է, որի մասին և հիշում է Քյաթիբ 

Չելեբին։ 

30. Հ յուք յումեթ — բառացի նշանակում է կառավարություն, բայց պատմա-

կան նշանակությունը այլ է։ Օսմանյան կայսրության XVI-XVII դարերի վարչա-

կան բաժանման մեշ ինքնավար և կիսանկախ ոյԼոշ տերիտորիաներ կոչվում էին 

«ճ յուք յումեթ» : «Հյուքյումեթներ» կային գլխավորապես քրդաբնակ էյալեթներում։ 

Մանրամասնությունները տես սույն գրքի «Ֆեզլեքե»-ի I հատորի 13-րդ ծանո-

թագրությունը։ 

31. Այն ի Ալի Էֆենդի XVII դարի թուրք պետական ծառայող և պատմագիր։ 

Նրա կարևոր աշխատություններից են «Օրենքների գրքույկները» ք որոնց մեշ հե-

ղինակը տալիս է կայսրության 17-րդ դարի վարչական բաժանումը։ Մ անրամաս-

նությանները տես մեր «XVII դարի օսմանյան պետության վարչական բաժանումը» 
հոդվածում. (Արևելագիտական ժողովածու, հատ• I , Երևան, 1960, Էշ 285—301)։ 

32. Կոշա Նիշանջի Մուաոաֆա Տելերի —սուլթան Սուլեյման Կան ունի ի 

(Օրենսդիր) ժամանակաշրջանի հայտնի նիշանշիներից Է։ Նիշանշի Էին կոչվում 

սուլթանական հրովարտակների և այլ պաշտոնական գրությունների վրա սուլթա-

նական հատուկ նշան՝ թոսլրսւ, դրոշմող բարձր աս տիճւեն պաշտոնյաները։ Նիշպն-

շիները կոչվում Էին նաև «թուղրաքեշ» •(թուղրւս նկարող) և «թեվքիի»ւ 

33. Թյ ուրրե — դամբարան, գերեզման։ Ւսլամական սրբերի դամբարաններ 
րը կոչվում Էին թյուրբե, որոնք հաճախ դառնում Էին ուխտատեղի։ Օսմանյան 
սուլթանների դամբարանները նույնպես կոչվում Էին թյուրբե է 

34. Միր Շ ե ր ե ֆ — հ ա յ տ ն ի Է Մ իր Շերեֆ խան Բիդլիզի անունով. Բիթլիսի 

քուրդ խ աների ցեղից Է։ Հայրը՝ Ծ եմ սուդին 111-ը Թուրքիայից փախել և ապաս-

տանել Է Իրանում։ Շերեֆ խանը Սեֆեվիների ժամանակ Նախիջևանում եղել Է 

վալի, իսկ հետագայում, 986 (1573) թվականին Արևելյան արշավանքի ժամանակ, 

անցել Է օսմանցիների կողմը։ «Շերեֆ նամե» անունով հայտնի քրդական պատ-

մության հեղինակն Էէ 

«Շերեֆ նա մեն» գրված Է պարսկերեն, հետո թարգմանվել ֆրանսերեն, ապա 
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նաև՝ թուրքերեն։ Թուրքական աղբյուրներում Մ իր Շերեֆը անվանվում Է Շեր եք' 
խանի-Բիդլիղի։ 

35. Այս առասպելը Բիթլիսի մասին Քյաթիբ Չելեբիից բացի կրկնում են 
նաև այլ հեղինակների ինչպես Էվլիյա Գելերին և ուրիշներ։ 

36. Սովորական կ ա մ սովորութային հարկեր ( է ո ր ֆ ի յ է ) . Օսմանյան 
կայսրության մեշ, մինչև թանզիմաթի* հայտարարումը, գոյություն ունեին բազ-
մաթիվ և բազմատեսակ հարկեր, որոնք հիմնականում բաժանվում էին երկու 
խմբի. 

ա.շարիաթսւկան հարկեր և բ, սովորական կամ սովորութային հարկեր: 
Շարիաթական հարկերը՝ դեքսւթ, աշսւր, խարաջ և շիզիե ընղհանուր անուն-

ներով հայտնի հարկերի հիման վրա մոտ 80 անուն հարկասւեսակ կար։ 

Սովորութային հարկերը, որոնք թվով 97-ի էին հասն-ում, գանձվում էին՛ 
ժողովրդից ռազմական և պետության այլ կարիքների համար։ 

XVI—XVI [ դարերում Թուրքիա յում գանձվող հարկերի մասին մ իշնա գար յան 
թուրք պա-ոմագիրները շատ քիչ և կցկտուր տեղեկություններ են հայտնում։ 

37. ՝Քուֆի տաոերը — Քուֆեն արաբական հնագույն քաղաք է եղել։ Քուֆի1՜ 
Քուֆե քաղաքին հատուկ արաբական գրերի ամենահին տեսակն է։ Քուֆին ուղ-
ղանկյան ձև ունի և ներկայումս անգործածելի է և պա՛տահում է հին գրքերում՛ 
և հուշարձաններում։ 

38» « Հ ե շ թ - բ ե ն ի շ թ » — բառացի նշանակում է ո ւթը դրախտ, դրախտի ութը 

հարկեր։ Պարսկերեն լեզվով գրված Ալ-Օսմանի պատմությունն ւէ, որ գրել է Իգ֊ 

րիսի Բիթլիզին սուլթան Բայազիտ 11-ի հրամանով։ 

«Հեշթ-բեհիշթը» XV դարի պատմական ուշագրավ հուշարձաններից է։ 

39. Արքայական դաֆթար (Դեֆթերի խաքանի)— կալվածների և հողերի ար-

ձանագրության հատո լկ արքայական մատյան է, որի գործերի վարիչը կոչվում 

էր դեֆթերխսւնեի Էմին: 

40. Զիմմի — իսլամական պետություններում ոչ-իսլամ հպատակները կամ 

ռայաները կոչվում են զիմմի։ 
41• Մակթու, մ ակ թու ի կարգով — տե՛ս Սելանիկիի «Թարիխի-Սելանիկի» ֊ խ 

26-րդ ծանոթագրությունը։ 
42. Չալդրանի դաշտը. — Իրանական Ադրբեշանում, Մակու քաղաքի հարա-

վում և Խոյ քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում հայտնի դաշտ է, ուր տեղի է ունե-

ցել օսմանյան պատմության մեշ հա՛յտնի «Չալդրանի հաղթանակը», որ Յավուգ 

սուլթան Սելիմը տարել է Իրանի Շահ Իսմայիլի դեմ 920 (1514) թվականին։ 

43. րիդաթ — բա՛ռացի նշանակում է նորամուծություն, նոր սովորու-

թյուն կամ| կարգ, ՈՐԸ շարիաթով նախատեսված՛ օինելով. համարվում է. 

ապօրինություն։ Սակայն բիդաթ բառը իսլամական երկին երի պատմության մեշ 

գործածվում է շատ լայն իմաստներով։ Ոփսմի-Րիդսւթ նշանակում է ապօրինխ 

ձևով առնված հարկըէ ւ՚րա հայտնի օրինակներից Է սուլթան Սուլեյման 11-ի 

(1687—1691) ժամանակ Ս տամ բ ուլում և նրա հարևան վայրերի մաքսատներում 

Սուլթան Աբդուլ Մեշիդի (1255—1277) իշխանության ա ռաշին տար ինչ 
է255 (1839) թվականի շարան ամսի 26-ին, սուլթանական հրովարտակով («խաթ-
թը-հյումայուն») հրատարակված բարենորոգումների ծրագիրը հայտնի Է «թան-
զիմաթ» անունովւ 

ա 



ներմուծվող սուրճհց գանձվող հարկր, ըստ որում մուսուլմաններից գանձվում էր 

օկկայից* 8 ակչե, իսկ ոչ-մուսուլմանն երից 10 ակչե։ 

XV—XVI գալibրի օսմանյան պետության էյալեթներին և լիվաներին վերա-

բերող օրենքներում հիշված են այն բոլոր հարկերը, տուրքերը և մաքսերը, որոնք 

գանձվում էին ժողովրդից։ Այգ հարկային սիստեմում ներմուծվել էին բազմաթիվ 

և բազմատեսակ հարկեր, որոնք իբրև բիգաթ (ապօրինություն ) , վերացվում էին 

•փադիշահ ակ ան ֆերմաններովւ 

Ժամանակակից թուրք գիտնական Օմեր Լութֆի Pարկանը վերոհիշյալ կա-

նոններից և կանուննամեներից կազմել է մի ստվարածավալ աշխատություն. 

« X V ve X V I a s i r l a r d a O s m a n l i I m p a r a t o r l u g u n d a z i r a i e k o n o m i n i n h u k u -
k i v e m a l t e s a s l a r i " , c i l t I. k a n u n l a r , I s t a m b u l , 1945 . * X V և X V I դ ա ր ե ր ի 
Օսմանյան կայսրության գյուղատնտեսական էկոնոմիկայի իրավական և ֆինան-

սական հիմունքները», հատ. 1, օրենքներ, Ս տամ բուլ, 1՝945**։ 

Չնայած բ ի դաթնե ր ի վերացման համար տրված հրամաններին, նման ապօ-

րինի հարկեր և պարտավորությունն եր շարունակվել են պահպանվել օսմանյան 

պետություն nut։ 

44. Hji—Սյութուն — բառացի նշանակում է առանց սյունի։ 

45. Ռ՚ւսմ — բառացի նշանակում է հույն։ Սակայն թուրքերեն լեզվում և 

պատմության մեշ գործածվել է տարբեր իմաստներով։ Միշին Ասիայի ժողովուրդ-

ները և նույնիսկ Թուրքիա յ ում ապրող որոշ ժողովուրդներ օսմանյան թուրքերին 

«ոում» էին անվան ։ւմ։ Հռոմեական կայսրությունը երկու մասի բաժանվելուց հե-

տո Բյուգանդական կայսրությունը կոչվել է Ռումերի երկիր։ 

Օսմանյան պետության եվրոպական մասը\ ինչպես հայտնի է, կոչվել է 

Ռումելի ((հումի երկիր)։ Միշին դարերի թուրքական աղբյուրներում Սվաղ քա-

ղաքր և վիլայեթր նույնպես կոչվել են «Ռում», հաճախ «Ռումի-սուղրա»ճ Փոքր 

Ռում։ Քյաթիբ Չելեբիի «Հիհան նյումա»-ում էրզրումի էյալեթի սահմանները 

որոշելիս «Ռումբ» գործածվել է Սվաղ իմաստով։ 

46. « Ն յ ո ր ե թ լ ո ւ թ ի մ ա ր » — նյոբեթ բառացի նշանակում է հերթ, կարգ, 

նյոբեթլուճ հերթով։ 

Թուրքիայում, ֆեոդալական կարգերի օրոք, երբ թիմարը տրվում էր ոչ թե 

մի անհատի (սիփահիի), այլ մի քանի սիփահիների, պատերազմի դեպքում այդ 

թիմարատերերր հերթով էին պատերազմի գնում։ Այդ կապակցությամբ նման 

թիմարները կոչվում էին «նյորեթլու թիմար»։ 

Օկկա կամ գըյա, 400 դիրհեմ, թուրքական ծանրության չավ։ է, որը հա-

վասար է 1 կգ. 225 գր.» Օկկան շատ՝էր տարածված Մերձավոր արևելքի և Բալ-

կ ան յան երկրներ ում։ 

Նկատի ունենալով 0. Լ. Բարկանի այս աշխատության բացառիկ նշանա-

կություն ր (նա ա ռաշին անգամ այդ «կանուններր» թուրքական արխիվներից դուրս 

բերել, վերծանել և անհրաժեշտ բացատրություններով լույս աշխարհ է հանել), 

Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Մ. Զուլա լյան ի 

հետ Բարկանի օ Կանուններ»-ից թարգմանել ենք Արևմտյան Հայաստանին և այլ հա-

յաբնակ շր շանն երին վերաբերող օրենքները «Օրենքների ժ ո ղ ո վ ա ծ ո ւ » ընդհանուր 

անունով։ Գիրքն ունի ծավալուն ա՚ռաշաբան և ծանոթագրություններ, լույս կտեսնի 

1964 թ.։ Կարևոր սկզբնաղբյուր է Արևմտյան Հայաստանի XV—XVI դարերի սո-

ցիալ-տնտեսական կյանքի ուսումնասիրության հա քար։ 
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Քյաթիբ Չելեբին նշում է, որ նման թիմ արներ գոյություն ունեին միայն 

էրզրո ւմի էյալեթում։ Ոչ մի աղբյուրում չի հիշատակված էրզրումի էյալեթում 

րնգունված այդպիսի բացառիկ կարգի պատճառը» 

47. Մեվլեվիութ յուն ( մ ե վ լ ե վ ի յ ե թ ) — տե՛ս պատմագիր Շանի Հագեի «Թարի-

խի Շանի Զադեի» 1 ծանոթագրությունը։ Այստեղ գործածված է մեծ կադիի կա՛ 

դի ութ յան շրշանի իմաստով։ » 

48. Բեզիսդսւն (կամ Բե դիս տան) — թանկագին իրերի, զենքերի և գոհա-

րեղենի վաճառքի հատուկ շուկա, որն առհասարակ ծածկված էր լինում։ 

49. Ք յսւբե — ըստ ավանդության, Աբրահամից մնացած սրբազան շինու-

թյունն է Մեքքա քաղաքում, որը համարվում է բոլոր մուսուլմանների ուխտատե-

ղին և կը բլեն։ Աշխարհի բոլոր մուսուլմանները աղոթելիս իրենց երեսները դարձ-

նում են դեպի կըբլե։ Քյաբեն միաժամանակ համարվում է հսւչչի ուխտատեղի 

(տե՛ս նաև Քյաթիբ Չելեբիի 1 ծանոթագրությունը)։ 

50. Կսւլիկա, Կ ա լ ի կ ա յ ի լ ե ռ ն ե ր — լեռներ էրզրումի շրշանում։ 

51. Մուկսւթասւ — որևէ հողից կամ կալվածից տասանորդի (աշար) փոխարեն 

գանձվող նախապես որոշված միանվագ գումար։ Փ 

Թուրք պատմագիրների տված տեղեկություններից երևում է, որ հիջրեթի 

1000 թվականից հետո, այսինքն XVI դարի վերշերին և XVII դարի սկզբներին, 

մեծ թիմարները և զեամեթները ազատ մնալու դեպքում, նոր թիմարատերերի 

(սիփահ ին երի) չէին տրվում, այլ փոխանցվում էին արքունական գանձարանին 

(խազինեի ամիրե) և իլթիզամի կարգով այդ հողամասից ստացված եկամուտը 

մտնում էր պետական գանձարանը։ Այս կարգի մուկաթաաները կոչվում էին պ ե -

տական մուկաթասւներ (մուկաթաաի մերիյե)։ 

52. Սուրաշի, ԱՈ ւ բ ա շի Ո Լթյ ՈԼ ն — տե' ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆե զէեքե»֊ի I 

Հատորի 16 ծանոթագրությունը։ 

53. Ուրբաթ օրվա ա ղ ո թ ք — իսլամ ական կրմեի համաձայն ուրբաթ օրը 

(չումա) համարվում է հանգստի և նվիրական օր։ Այդ օրը շամիում կատարվում 

կ մուսուլմանների հավաքական աղոթքր ուրբաթօրյա աղոթքը կամ ուրբսւթօրյա 

ն ա մ ա զ ը : 

Ա տամ թուլում ուրբաթօրյա աղոթքին մասնակցում էր նաև սուլթանը։ Այգ 

օրը, որոշված ժամին, հատուկ հանդիսավորությամբ և շուքով աշխարհի բոլոր 

մուսուլմանների խալիֆան, այսինքն՝ փեյղամբերի (մարգարեի) փոխանորդը, 

դալիս էր նվիրա կան շամինճ ուրբաթօրյա աղոթքի։ Սուլթանի-Խալիֆայի այս այցը 

և աղոթքը հատո ւկ շամիում կոչվում էր «սելամլըք» կամ սելամլըքի արարողու-

թյուն։ Ուրբաթօրյա և բայրամների աղոթքի ժամանակ շամիում հաթիբը (կար-

դացող) կարդում էր ղորանի որոշ այեթներից, հադիսներից և կրոնական խրատ-

ներից կազմված հատուկ աղոթք, որը կոչվում էր «խութբե»։ Խութբեյում հիշա-

տակվում է փադիշահ-խալիֆայի անունը։ 

Քյաթիբ Չելեբիի կողմից հիշված Բայբուրտ (Բաբերս,) քաղաքի շամիում 

կատարվում էր միայն ուրբաթօրյա աղոթքը, իսկ սելամլըքն ու խութբեն կատար-

վում էին միայն Ստամբուլի շամիում։ 

54. Կանթարը մեծաքանակ ապրանքներ կշռելու հատուկ կշեռք է։ Միաժա-

մանակ կշռի չափ է և հավասար է մոտավորապես 44 օկկայի, թեև ըստ վայրերի 

որոշ տարբերություն է տալիս։ 

55. էբու Է լ - ֆ ե թ հ , էրու հայր, ֆեթհճ հաղթող, նվաճող։ Ինչպես հայտնի է, 

սուլթան Մուհամմեդ 11-ը (1451 —1480) 1453 թվականին Կոստանգնոլպոլիսը 

261 



գրավելու համար, ստացավ «ֆաթիհ» տիտղոսը։ էրու էլ֊ֆեթհ Նշանակում Հ 

ֆաթիհների հայր է 

56. Սրբազան պատերազմ (ղաղա, շիհսւգ)—իսլամական կրոնի և նրա տա՛ 

ր ածման համար մղված պատերազմները համ արվում են սրբազան պատերազմ-

Ներ։ Այդ պատերազմներում հաղթող մուսուլմանները համարվում են «ղազի»։ 

Օսմանյան սուլթաններից շատերը, որոնք սրբազան պատերազմներ են մղել, 

ստացել են «ղազի» տիտղոսը։ Բ՛վով 36 սուլթաններից 20-ը ունեցել են այդ 

•տիտղոսը» 

57. « Խ ա մ ս ի ն ի օ ր ե ր » — խամ սին բառացի նշանակում Է հիսուն։ Իսլամական 

երկ բներում ձմեռվա «՝Էրբ.աին» (քառասուն) կոչված 40-օրյա ցրտերից հետո 

ակսվող և 50 օր տևող տաք օրերը կոչվում Էին խսւմսիս: 

58. Ո ՚ ա բ ա թ (ոիբաթ) — բառացի նշանակում Է ամուր շինություն։ Ս՛աբաթ 

Էին կոչվում բերդերի և բերդաքաղաքների պարիսպներից դուրս մնացած շինու-

թյունները, ինչպես օրինակ, թիքեյեները, քարվանսարաները և այլն։ 

59. Աննշանակելի և անհրաժարելի օշաքլըքն այն Է, երբ մի քանի գյուղե-

րի կամ մի գավառի (կաղա) տասանորդի եկամուտները հատկացվում Էին օս-

մանյան նավաշինարանի (թերսանե) ծախսերին, կամ որևէ բերդի և քաղաքի 

պահապանների և տեղական զինվորների (երլի նաֆարաթ) ոլլուֆեներին (ռո-

ճիկ)։ Նման հողամասը համարվում է օշաքլըք։ Օշաքլըքի մեշ մտնում էին նաև 

յիզիեն, մետաքսի կշոի և մաքսային հարկերը։ 

Օշաքլըքի տերը այդ իրավունքը ստանալուց հետո այլևս նոր նշանակման 

1լ հրաժարեցման ենթակա չէր։ Նման օշաքլըքներ կային օսմանյան պետության 

արևելյան և հարավային վարչական միավորհւմներում, օրինակ, Դիարբեքիրի 

էյալեթում։ 

60. է մ ի ր ո ւ թ յ ո ւ ն կ ա մ է մ ս ւ ր ե թ - տ ե ՛ ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆեզլեքե»-ի I հա-

տորի 18-րդ ծանոթագրությունը։ 

61. Ոչխարի նարկ (ադաթի աղնամ), փոքր եղշերավոր անասուններից 

Հո չի արը իր գառնուկով միասին և այծ) բնատուրքով կամ ակչեով գանձվող 

Հարկ, որ տարբեր դարաշրշաններում և վիլայեթներում տարբեր է եղել։ 

62. Մսիս — տե՛ս «Ջիհան նյումա»-ի 27-րդ ծանոթագրությունը։ 

63. էմիր ո ւ լ - մ յ ու մ ի ն ի ն — տ ե ՛ ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆեզլեքե»-ի I հատորի 

՜25-րդ ծանոթագրությունը։ 

64. Սեբիլի շինությունները ճանապարհների կարևոր կետերում անցորդնե-

րին խմելու շուր տվող հատուկ բարեգործական շինությոմւներ էին։ Խմելու շուրը 

բաժանողները կոչվում էին սիբիւջի: 

65. Սյուղուր — բառացի նշանակում է սահման, պետական սահման։ Իս-

լամական երկրների՝ ոչ-իսլամական երկրների հետ ունեցած սահմանները հա յու-

ղուր» էին կոչվում։ Այսպես էին կոչվում նաև իսլամական երկրներին սահմանա-

կից ոչ-իյլամական երկրները։ 

66. Թուրքիայի և առհասարակ Արևելքի պատմագիրները պատմական որևէ 

կարևոր դեպքի թվական նշում են փոքր ոտանավորով (երկու տող), որը կոչվում 

է «թարիխ»— պատմություն։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է Թիմ ուր ի կողմից 

Հովազի պարսպի կործանման, կամ, ինչպես հեղինակն է գրում, «ավերման» թվա-

կանին։ 

67. Ք ե ֆ ե ն նավահանգիստ-քաղաք է Ղրիմի արևելյան կողմում, ներկայիս 

Ֆեոդոսիան է, XVI-XVII դարերում Քեֆեն Ղրիմի և Ազովի ծովեզերքի մի քանի 
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բերդերի հետ միասին կազմում էր օսմանյան պետության աոանձին էյալեթ։ 'Լրիմի 
թաթարական խաների մասնակցությամբ տեղի ոձեցած բազմաթիվ պատերազմա֊ 
կան գործողություններում Քեֆեն կարևոր դեր է կատարել։ 

68. Թեք ի յ է որևէ շեյխի իշխանության ներքո գտնվող և դերվիշական 
խմբի պատկանող հատուկ շինություն, որտեղ կատարվում էին դերվիշական խմբի 
աղոթքներն ու արարողությունները։ 

69. Ֆերհադ և Շիրին — արևելյան ժողովրդական լեգենդ, որը հիմք է ծա֊ 
ոայել մի շարք բանաստեղծների երկերի համար։ 

Ենթադրվում է, որ այդ ավանդական պոեմը սկիզբ է առել Անդրկովկասում։ 
Սասանյան շահ նոսրով Փերվիզիի սիրահարն է եղել գեղեցկուհի Շիրինը։ Ավան-
դություն կա, որ Շիրինը հայուհի է եղել։ Մի այլ ավանդության համաձայն, Շի-
ր/ձը բյուգանդական կայսրերից մեկի աղջիկն է եղել, և իբր Շիրին անունը 
հունական Իրանա անվան աղավաղված ձևն է։ Ֆերհադ և Շիրին լեգենդը առա չին 
անգամ մշակել է Ֆիրդովսին (Ֆիրդուսի) իր «Շահնամե»-ում, Նիզամին այդ թե-
մայով գրել է «Խոսրով և Շիրին» իր հայտնի պոեմը։ Ալիշեր Նավոյին ևս ոձի 
պոեմ achj ո ս ր ով և Շիրին} անունով։ 

70. *Լսւլիդե Սուլթան — օսմանյան սուլթանների հարազատ մայրերը կոչ-
վում էին Վ ալի դե Սուլթան կամ ուղղակի Վալիդե (մայր)։ Տվյալ դեպքում Ք յա-
թի բ Ջ ե լերին նկատի ունի Վալիդե Սուլթանի անունով վակֆային հողերի վրա 
ապրող և աշխատող ոա յաներին։ 

71. Կոսրեյշ — Արաբական թերակղզու Հիշազի շրջանում ապրող հայտնի 
քեղ։ Կուրեյշի ՝ ցեղապետները Մեքքայի վիլայեթում իշխել են մինչև իսլամա-
կան կրոնի հանդես գալը։ 

72. Թեքֆոս» կամ թ ե ք ի ր — բ ա ռ ա ց ի նշանակում է իշխող, թագավոր։ Երբ 
օսմանյան սուլթանները նվաճեցին Ռ ում ելին և Անատոլիան, որոշ վայրերում 
իրենց նախկին իշխանությունը շարունակող վալիներին թԼքֆուր անունը տվինւ 

73, Դանիշմենդների պետությունը (Դանիշմենդներ, Դանիշմենդ օղուլլարը) — 

Դանիշմենդների հայտնի դինաստիան հիմնել Հ թուրք նվաճող Ահմեդ Դանիշմեն-

դը։ Նրանց պետության մայրաքաղաքը եղել է Սվաղը։ 

Քյաթիբ Չելեբին Դանիշմենդների պետության ղեկավարների և նրանց մղած 
պատերազմների մասին մանրամասն տեղեկություններ է տալիս։ Դանիշմենդների 
պետությունը կործանվել է 568 (1172) թվականին, այսինքն XII դարի վերշերին, 
սելջուկյան պետության իշխող Կըլըշ Արս լան ի ձեռքով։ 

Դանիշմենդների դինաստիայից Կարասի թեյը մի նոր թուրք բեյություն 
հիմնեց, որը հայտնի է Կարասիի բեյություն կամ Կարասի շղուլլարը անունով։ 

74. «ԴանիշմենդD—բառացի նշանակում է գիտության տեր, գիտնական 
ան ձնավոր ո ւթյուն ։ 

75. Ար սլան (1156 — 1 1 9 2 յ —Անասւոլիայի Սելջուկյան պետության 
տիրակալներից է, որը բյուգանդական կայսր Մանուելին պարտության մատնեց 
Կէտնիայի մոտ և 1180 թվականին Դանիշմենդների իշխանությանը վերշ տալով, 
Անատոլիա յում հաստատեց Սելջուկյան իշխանությունը։ 

76. Աթարեկ— բառացի նշանակում £ բեյ-հայր (բեյ-բաբա)։ Աթաբեկ Էին 
կոչվում Իրանի և Իրաքի հիջրեթի XVI—XVII դարերի թուրք իշխողները, որոնք 
իրենց վիլայեթներում կիսանկախ Էին, բայց սուլթանության տիտղոսի չէին արժա-
նացել։ Աթաբեկների կառավարած երկրները կոչվում էին աթաբեկություն։ 
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«ՖԵԶԼԵՔԵ», Հ Ա Տ Ո Ր I 

] , Փեչեվի—XVI—XVII դարերի թուրք պատմագիր, որ իր «Թարիխի Փե-
չեվի» գրքում շարադրել է օսմանյան պետության պատմությունը՝ 926 թվականից 
մինչև 1048 թվականր (1518—1639)։ (է՜Թա րիխի Փեչեվին» տպագրվել է Ս տամ֊ 
բոզում 1238 (1822—1823) թվականին։ Նրա մասին մանրամասն տե՛ս <{Թուրքա-
կան աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և. Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդներ ի 
մասինa գիրքը։ հատ. Ա, Երևան, 1961, «Թարիխի Փեչեվի» գլուխը, էջ 25— 59։ 

2. Սելանիկի — տե՛ս ներկա աշխատության Ս ելանիկի գլուխը։ 
3. Նա|հւքա—XVII դարի հայտնի թուրք պատմագիր֊տարեգիր• Հալերլի Նա-

յիմ ա Մուստաֆա էֆենտին գրել է օսմանյան պետության պատմությունը վեց 
հատորով, որը հայտնի է «Թարիխի Նայիմա» անունով։ Նայիման իր տարեգրու՛-
թյունը սկսում է հիջրեթի 1000 թվականից և հասցնում մինչև 1070 (1591 — 
1659) թվականը։ «Թարիխի ՆայիմանD տպագրվել J; Ստամրուլում մի քանի անգամ։ 
Մանրամասնությունները Նայիմայի և նրա «Պ ատմությս/ն» մասին տե՛ս մեր 
c Թո ւրք "ii կ ա ն աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողո-
վուրդների մասինհատ. Ա, Երևան, T961, «Թարիխի Նայիմա» գլխում, էջ 
63—111։ 

4. Ջելալի բառը թուրքերեն լեզվի մեջ ստացել է ավազակ, ապստամբ, ըմ-
բոստ իմաստը։ 

5. Իսլամական կրոնի երկու հ իմնակս/ն դավանանքները կոչվում են «սյուն՛ 
ն ի» և «շիա»։ Օսմանցի թուրքերը համ արվում են սյուննի դավանանքի, իսկ իրան-
ցիներըճ շիա դավանանքի ներկայացուցիչներ։ Այդ երկու դավանանքների միջև 
գոյություն ունեցած հակամարտությունը գրեթե միշտ պահպանվել է։ Անշուշտ, 
չի կարելի ընդունել թուրք պատմագիրների այն «տեսակետը», որ իբր սյուննի 
և շիա դավանանքի տարբերությունն է հանդիսացել օսմանյան թուրքերի և 
իրանցիների միջև դարավոր թշնամության հիմքը։ Կասկած չկա, որ կրոն ակ ան-
Iլա վան ական խտրականությունը բավական կարևոր զենք է հանդիսացել օսման-
յան սուլթանների ու Ւրյ/նի շահերի և., առհասարակ, տիրող շրջանների ձեռքում 
ժողովրդական մասսաների կրոնական ֆանատիզմը հրահրելու և նրանց միջև թըշ՛ 
նամություն գրգռելու գործում։ 

6. Շարիաթական կարգով անհավատների («քաֆիր») դեմ մղված պատե-
րազմները համարվում են սրբազան պատերազմներ («ջիհադ»)։ Վերում մեր նշած 
կրոնական խտրականության և թշնամության հետևանքով իրանցիների շիա մու-
սուլմանների դեմ օսմանցի թուրքերի մղած պատերազմը նույնպես համարվել է 
սրբազան պատերազմէ 

7. Թուրքական պատմագիրների արտահայտությամբ, ի տարբերություն իրա-
նական, կըզըլբաշական «անհավատ բանակի», թուրքական բանակը համարվում Է 
Հիսլամական բանակցէ 

8. Աեկբւսն (գործածվում Է նաև սեկման)— ենիչերիական օջախին կից հա-
տուկ զորախումբ։ Այդ զորախմբի պետը կոչվում Է Սե1|րան բաշր: 

9. Հաբեշի Էյալեթը կազմում Էին Արաբական թերա՚կղզու Օսմանյան կայս-
րության մեջ մտնող հողերը (Մեքքա, Մետինա, Զիտտե և Թաիֆ)։ 

10. Մյութեսելլյւմ — բառացի նշանակում Է հանձնված որևէ բան պահպանող. 
մյութեսելլիմ էին կոչվում հարկեր ու տուրքեր հավաքող անձինք։ 

11. Կարա Յազըջիի «հրամանը» (հյուքմ)։ Ջ ելա լի ակ ան ապստամբական 
շարժման առ սջին ղեկավար Կարա Ցազըջի Աբդուլհալիմը, որր Հալի՛մ Շահ տիտ-
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ոոսով սուլթյյնություն էր հայտարարել, փագիշահական ֆերմանի բնույթի «հրա-
ման» էր տվել։ Հրամանի տեքստում ասված Է. «գրված Է 1009 (1601) թվականի 
ոեբի-ուլ-Էվվելի ս կղբին»։ 

12. էլրիսւոսւն— Մ արաղի վիլայեթում կաղայի կենտրոնական քաղաք։ Հնում 
Էլբիստանր կոչվել է Ճե13տէհ3, իսկ իսլամական աղբյուրներում՝ Աբ ելիստան։ 

13. Ք ո ւ ր դ ի ս տ ա ն ի զ ի ն վ ո ր ն ե ր , ք ր դ ա կ ա ն « հ յ ո լ ք յ ո ւ մ ե թ ն ե ր » : XVI֊XVII դա-
րերում օսմանյան սուլթաններր միշտ օգտագործել են քուրդ ցեղապետների զին՛-
ված ուժերը։ Տվյալ դեպքում քրդական զինված ուժերը օգտագործվել են «ջելա-
լիներին ոչնչացնելու համար» ։ 

Օսմանյան պետության քրդաբնակ վայրերը այդ ժամանակաշրջանում կիսան-
կախ, արտոնյալ դրության մեջ են եղել։ Թուրքական աղբյուրներում հիշվում են 
ս.յնպիսի կիսանկախ, կիսաինքնավար շրջաններ, որոնք լրիվ կերպով չեն են-
թարկվել ւօսմանյան կենտրոնական և նրա էյալեթների վարչական իշխանություն-
ներին։ Այսպես, Վանի, Դիարբեքիրի, Բիթ լի սի էյալեթներում եղել են «հյուքյու-
մեւթ», «օջաքլըք» անունը կրող գրեթե կիսանկախ վարչական միավորներ։ 

XVII դարի Թուրքիայի վարչական բաժանման ցուցակից պարզվում է, որ 
Դիարբեքիրի էլայեթում պաշտոն ական սանջակներից բացի եղել են նաև 8 
օ օջաքլըք» և 5 «հյ ուքյումե թ» ՝ 1ոՐս Հ*աՐՏոլրի9 ավելի քրդական աշիրեթներով, 
որոնք անմիջականորեն գտնվել են քուրդ բեյերի իշխանության ներքր և կառա-
վարվել այդ բեյերի միջոցով։ 

XVII գարի հայտնի թուրք ուղեգիր էվլիա Չելեբին այգ քրդական ցեղերի 
իրավունքների մասին տալիս է հետևյալ շատ կարևոր տեղեկությունները. ՀԴիար-
բեքիրի 19 սանջակներից 11-ը, որպես Օսմանյան կալված, կառավարվում էին 
երկրի մյուս մասերի նման։ 8-ը գտնվում էին քուրդ բեյերի տիրապետության 
տակ, քանի որ սուլթան Սելիմը հիշյալ երկրները նվաճելու ժամանակ այգ շրջան-
ները շնորհել էր քուրդ բեյերին իբրև «յոլրթլուք և օջաքլըք»։ Նշանակելու և ազա-
տելու իրավունքը իրենց էր պատկանում... Իբրև «հ յուքյում եթ» արձանագրված 
սանջակներում, սուլթան Սելիմի օրենքների համաձայն, թիմարներ և զեամեթներ 
չկային։ Նրանց իշխողները այգ կալվածները կառավարում են որպհս իրենց սեփա-
կանություն։ Տներն ու բերքերը պատկանում են իշխողներին ։ 

Քուրդ բեյերի ազդեցությունը շատ մեծ էր նաև Վս/եի և Բիթլիսի վիլայեթ-
ների քրդաբնակ շրջաններում։ 

էվլիյա Չելեբին շատ հետաքրքիր և կարևոր տեղեկություններ է տաքիս նաև 
ք} ի թլիս ի քրդական իշխանությունների («հյուքյու մեթների») ձ Օսմանյան կենտ-
րոնական կառավարության ու սուլթանի հետ նրանց ունեցած հարաբերություննե-
րի մասին։ Այգ ամենը նա անձամբ գիտել է Բիթլիսում կատարած ուղևորության 
ժամանակ» 

Աբդալ խանի և նրա Բ ի թլիս ի «հ յուքյում եթի» մասին էվլիյա Չելեբին «Բիթ-
լիս քաղաքի բնութագիրը» վերնագրով հատվածում գրում է. «920 (1514 —1515) 
թվականին Բիթլիսի խանը .սուլթան Սելիմ 1-ին հպատակություն է 3ՈԼՏ9 տվեէ՛ 
«հյուքյումեթի» կարգով նրա որդիները մինչև հիմա էլ իշխում են իբրև խան»**» 
Մի այլ հատվածում նա ասում է. «Բիթլիսը Վանի էյալեթում մի հյուքյումեթ է։ 

* էվ. Չելեբիի ուղևորությունը, հատ. I, էյալեթների սանջակները։ 
** էվ. Չելեբին Բիթլիսում է եղել 1065 (1654) թվականին, 
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Ստացված եկամուտը փադիշահը բեյին է տալիս իբրև խաս... Քաղաք եկած քա-
րավանների մաքսն ու տուրքերը խանին են պատկանում... Մուշի դաշտի տուրքերը 
երևանի ֆաթիհ սուլթան Մուրադ խանի կողմից շնորհված են ^իթլի"ի խանին... 
Խանի հրամանի տակ կան 70 աշիրեթ և ցեղ։ Ա մ են ա գլխավորը Մ ուդիկի բերդի 
Ալի բեյն է, որն ունի 700 հրացանաձիգ զինվոր։ Խանը ցանկացած դեպքում ցե-
ղերից կարող է վերցնել 70 հազար զինվոր»*։ 

է վլի յա Չելեբին, իր սովորության համաձայն, մանրամասն նկարագրում է 
Բիթլիսի քուրդ Աբդալ խանի արքայավայել, հարուստ և ճոխ կյանքը, նրա հո յա-
լ՛ ապ պալատն ու այգիները, հազվագյուտ գրքերով հարուստ նրա գրադարանը։ 
Ուղեգրի ասելով, Աբդալ խանը իր ժամանակի վերին աստիճանի զարգացած անձ-
նավորություն է եղել։ 

Այդ բոլոր վկայությունները հաստատում են, որ օսմանյան պետության մեջ 
քուրդ ցեղերը իրենց բնակեցրած շրշսւններ/.ւմ ապրել են կիսանկախ։ Քուրդ բե-
յերը և խաները իրենց ռազմ ական ՛ուժով ու զինված աշիրեթներով օսմանյան 
սուլթանների ուշադրության առարկան են եղել և հաճախ, տարբեր նպատակնե-
րով, օգտագործվել են օսմանյան կառավարության կողմից։ 

14. Ո՚ուօնամեջի — բառացի նշանակում է օրագիր ( ռուզնամե) կազմ ող։ 
Այդպես էին կոչվում բարձրաստիճան անձանց օրագրեր կազմողները, այսինքն 
կարևոր դեպքերն ու գործերը արձանագրողները։ 

15* Խոսքը վերաբերում է սուլթան Մուհամմեդ 111-ին, որը իշխել է 1003— 
:012 (1595—1603) թվականներին։ 

16. Սուբաշի, սուբաշիություն էին կոչվում վարչական այն ծառայողները, 
որոնք հսկում էին թաղամասերի, շուկաների կարգապահությանը և մաքրությանը։ 
Այս պարտականությունից բացի, նրանք գիշերները ևս պատժում էին կարգը 
խանգարողներին։ 

17. Արևելյան հրկրներում ընդունված սովորության համաձայն որոշ անձանց 
տրված ածականները հանգավորվել են։ Այսպես Քյաթիբ Չելեբին Շահ Աբբասին 
անվանում է «Շահի քեմրահ» (մոլորյալ շահ)։ 

18. է մարեթ , է մ ի ր փ ք , ր ե յ փ ք էին կոչվում իսլամական երկրներին հպատակ 
որոշ երկրամասեր, որոնք կիսանկախ էին և լաքն իրավունքներ էին վայելում։ 
Սրբազան Մեքքանք օրինակ, էմարեթ էր համարվում։ 

19. Պետք է լինի Զանգի։ 
20. «էճլի-սյունեթ» էին կոչվում Մուհամմեդին ու նրա հաջորդներին հա-

վատարիմ մուսուլմանները, այսինքն՝ սյունն ի դավանանքին պատկանողները։ 
21. վսւկֆի մ յութեվելի : Վակֆ էին կոչվում իսլամական այն անշարժ կալ-

վածները և հողերը, որ մուսուլմանները բարեգործական նպատակով նվիրում էին 
ջամիներին ու մեդրեսեներին։ Վակֆի վաճառքը արգելված էր։ Վակֆերի գոր-
շերի կառավարիչը կոչվում էր մ յութեվելի : 

22. ԿափքԱ կուլիի զինվորները , տե՛ս «Թարիխի֊Սելանիկիտ-ի 21֊րդ ծանո-
թագրությունը։ 

23. Խութբե , փադիշահի խութբեն — տե՛ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ջիհան նյումա»-ի 
53-րդ ծանոթագրությունը։ 

24. Մ յ ո ւ շ թ ե հ ի դ , մ յ ո ւ չ թ ե ք փ դ ի մ ա մ ն ե ր — այն իմամները, որոնք մեկնաբա-
նում են սրբազան «այեթները» և «հադիսները.»։ 

Այեթ (հոգ. այաթ) են կոչվում Ղ*"-րանի այն մասերը (սուրա), որոնք 

էվ. Չելեբիի ուղևորությունը, հատ. IV, էջ 81—90։ 
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իրենց իմաստով լեն կապվում նախորդ և հետագա սարաների հետ, Ղուրանի է14 
մասերից յուրաքանչյուրը մի սուրա Է» 

Հ ա գ ի ս են կոչվում փեյղամբարի (մարգարեի) նվիրական խոսքերից „լ գ ո ր . 
ծերից յուրաքանչյուրըէ 

25. է մի ր-ուլ-ու մե ւ»ա. Էմիր Է կոչվում մի երկրի կամ ցեղի գլխավորը, 
"ՐԸ ԲաՐձՐ գերդաստանի պատկանող ազնվատոհմ անձնավորություն պետք Է լի-
Տի, Էմիր ուլ֊ումերա նշսԽ ակում Է Էմիրների Էմիր, Այս տիտղոսը տրվում 
Էր բարձրաստիճան և աղգեցիկ անձանց։ 

26. Բառացի՝ թուրքերեն չիմացող փաշա։ 
27. Նայիման այս խանին անվանում Է Ջանիկ խան, 

«ՖԵԶԼԵՔԵ», Հ Ա Տ Ո Ր I I 

28. Օւ*թա շսւվուշ—ենիչերի ական օջախում վաշտը կոչվում Էր Հօրթատւ 
Տավուշ Էին կոչվում, 

ա) փադիշահի կամ պետական բարձր շրջանների Հատուկ ծառայողները՝ 
սպայի աստիճանով. 

թ) բանակում տասնապետից բարձր կրտսեր սպաները. 
գ) հրամանատարի հրամաններն ու գրությունները հաղորդող անձինք։ 
Անցյալ դարերում չավուշ բաշին (չավուշների պետը) համարվում Էր բարձր-

աստիճան պաշտոնյա և կատարում Էր դատական նախարարի պաշտոն» Օրթա չա-
վուշբ ենիչերիական բանակի կրտսեր սպաներից Էր, որին տրվում Էին հատուկ 
հանձնարարություններ» 

29. *Լսւլիդե — Տե՛ս «Ջիհան նյումաօ-ի 70-րդ ծանոթագրությունը» 
30. Օդա, օ դ ա բաշը— օ դա ճ բառացի սենյակ, գրասենյակ. Գյուղերում՝ 

հյուրասենյակ» Օդա բաշի Էր կոչվում խան երի բոլոր սենյակների (օդաների) վե-
րահսկիչը։ Ենիչերիների սենյակները ևս կոչվում Էին օդա: Օդան ուներ սահման-
ված թվով ենիչերի զինվորներ։ Օդաբաշին զինվորների կարգ ու կանոնին հսկող 
չորբաջիի օգնականն Էր։ 

31. Թուրք պատմագիրները վրաց ազգային հերոս Գեորգի Սաակաձեին 
Մաղրավ բեյ են անվանում։ 

32. Ի լ ի շ ա - Է ր ղ ր ո ւ մ ի ց ոչ հեռու գտնվող տաք հանքային չբերի վայր» 
33. Ալ-Օսման — տես «Ջի<ան-նյումա»-ի 19-րդ ծանոթագրությունը» 
34. «ԲաԱեմեզ» թ ն դ ա ն ո թ - Օ ս մ ա ն յ ա ն բանակում գործածվող հին տիպի թըն-

դանոթ» «Բալյեմեզ»՝ այդ թնդանոթը հնարող իտալացի Բալիյեմեզի անվան աղա-
վաղվա ծ ձևն է», 

35. Չիթեր - չիթ ՝ ծառի ճյուղերից և եղեգնից հյուսված զամբյուղ կամ զամ-
բյուղանման ցածր պարկ» 

36. Է ս ք ի - Ս ա ր ա յ — սուլթանի պալատներից մեկը Ստամբուլում։ 
37. Կ ա փ ո ւ դ ա ն փ ա շ ա — կափուդանը իտալերեն ՇՅբյէՅՈՕ բառի աղավաղ-

ված ձևն է, ունի ռուսերեն կապիտան բառի իմաստը։ Նշանակում է նավապետ։ 
Կա առաջին կափուգան, երկրորդ կափուդան։ Ծովային բարձրաստիճան սպաները 
ևս կափուգան են կոչվում» Կ ս ւ փ ո ւ դ ա ն ի դ ե ր յ ս ւ կամ կ ա փ ո ւ դ ա ն փ ա շ ա տիտղոս 
0»նեցող բարձրաստիճան սպաները ծովային մինիստրի դեր են կատարել։ 

38. Բերդը վիրա յով հանձնել նշանակում է անձնատուր լինել։ 
39. Քիսե (քեսե) — քսակ, դրամի տոպրակ։ Հեում, Թուրքիայում 500 ակ-

չԼն համարվում էր մեկ քիսե» 
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40> Օբա — ՔոլՎոՐ մեծ ընտանիք* 

41. Մսւկսարե— փադիշահի համար առանձնացված տեղ շամիներում։ 

42. Աբդալ խան, տե՛ս «Ֆեզչեքեճ-ի I հատորի 13-րդ ծանոթագրությունը։ 

43* Աննսւվատ ոաֆրգի — ինչպես թուրք պատմագիրներն առհասարակ, այն-
պես էլ Քյաթիբ Տելերին իրանցիներին, որպես շիա դավանանքին պատկանողների, 

համարում է «անհավատ»։ թացի դրանից, նրանք նաև «ռաֆըզի» են։ Շիա դա֊ 

ցանանքին պատկանող որոշ աղանդավորներ կոչվում էին ռաֆըզի, իսկ այդ ա֊ 

ւչանգը ռաֆըզի լիք։ 

44. էր գրումի Նեֆի էֆենդի; ինչպես Քյաթիբ Չեչերին \է նշում, այդ դարա-
շրջանի հայտնի բանաստեղծ Նեֆին սուլթան Մուրադ IV-ի հրամանով խեղդա-

մահ է արվում։ Թուրք պատմագիրները նշում են բանաստեղծի բացառիկ վար-

պետությունը հատկապես երգիծական գրվածքներում, որոնցից մեկը պատրվակ է 

Հանդիսանում նրա սպանության համար։ 

45. Ռում— այստեղ գործ է ածվում թուրք, օսմանցի իմաստով։ 

46. Վեսսալամ —ողշ լինես։ Ընդհանրապես գործ է ածվում նախադասության 

վերջում «ահա բոլորըX» իմ աստով։ 

47. Կսւսրի—Շիրինի (Զեհաբի) հաշտության պայմանագիրը։ 

Այդ պայմանագրով սահմանված թուրք-իրանական սահմանը հիմնականում 

պահպանվեչ է մինչև օրս, միայն Անդրկովկասում Իրանին թողնված Երևանը հե-

տագայում անցնում է Ռուսաստանին։ 

Կւսսրի-Շիրինը Գերմանշահից 160 կմ դեպի արևմուտք, Իրանի և Իր աքի 

սահմանի վրա ընկած Սասանյանների ժամանակաշրջանից մնացած ավերակ գյու-

ղաքաղաք է։ 

Հաշտության պայմանագիրը կնքվեչ ւէ Կասրի Եիրինի մոտ գտնվող Զեհաբ 

„անունով գյուղում, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր օսմանյան բանակի գըչ-

խավոր շտաբը, որոշ աղբյուրներում գրվում է Ծ%ոհաբ»։ 

48. Թիմարի գումարի Քավելում. Քյաթիբ Չեչեբիի կողմից հիշատակված 
շ Թիմ արի գումարի հավելումը» երկըի տնտեսության, գյուղացիության (ռայանե-

րի) դրության վատթարացման տեսակետից չափազանց կարևոր է։ Պատմագրի 

խոսքերը պարզ կերպով ցույց են տաչիս Օսմանյան կայսրության ֆինանսական 

ծանր վիճակը։ 

Ինչպես թուրք պա տմ ագիր-տա րեգիրները առհասարակ, այնպես էլ Քյաթիբ 

Հեչերին, շատ քիչ է զբաղվեչ նման հասարակական տնտեսսէկան կարևոր հար-

ցերի լուսաբան մ ամբ։ Այնտեղ Քյաթիբ Չեչերին բավականանում է հիշելով այն 

միջոցառումը, որը պետությանը պետք է հաներ ծանր ֆինս^սական դրությունից։ 

Անտարակույս, այդ հարկերի հավելումը առաջին Հերթին՚ դրվել են գյուղացիու-

թյան վյւա։ 

«ԹԱՐԻԽԻ ՍԵԼԱՆԻԿԻ» 

7. Ամասիսւյի ճաշտության պայմանագիրը, որը հայտնի է «Օսմանչի-Սե-֊ 
ֆեվի» պայմանագիր անունով, կնքվել է Թուրքիայի և Իրս/և ի միջև 962 (1554) 

թվականին սուլթան Սուլեյման Կ անունի ի և Շահ Թահմասբի իշխանության շրջա-

նում։ Այդ պայմանագրով որոշվեց երկու երկրների սահմանները՝ հիմք ընդունե-

լով օսմանցիների վերջին նվաճումները (Ար դահ անի, Գեոլեի, խարշատի—Ար֊ 

փաշայի շրջաններն Իրանից անցան Թուրքիային), 2) վերջ տրվեցին սյուննի և 

•իա դավանանքների միջև ստեղծված թշնամություններին, 3) թույլտվություն և 
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օժանդակություն պետք է տրվեր իսլամական սրբազան վայրերը Իրանից գնացող 
ոխտավորներին (հաջի)։ 

Ամասիայի հաշտության պայմանագրով Արևելյան Ան ատոլի ան ու Իըաքը 
վեր ջնականապհս անցան Թուրքիային։ 

2. Ֆ ե ւ փ դ ՚ ս ն Աճմեդ թեյը XVI դարի երկրորդ կեսի Թուրքիայի հայտնի 
պատմագիրներից է, ն ա միաժամանակ վարել է մի շարք կարևոր պետական 

պաշտոններ։ 

Տեքստում հիշատակված «Մյունշեաթ-ուս-Աալաթինէ-ը պատմական փաստա-

թղթերի ժողովածու է. այն պարունակում է իշխողների, վեզիրների, ուլեմաների և 

ում երաներ ի տիտղոսներին վերաբերող մի գլուխ՝ «[Դրախտի բանալիյ» խորագրով, 

բարոյախոսական մի գիրք, մարգարեի (փեյղամբար) և Նրա մերձավորների նա-

մակները, Օսման Ղազիից սկսած՝ օսմանյան պատմության առաջին երեք դարե-

րին վերաբերող քաղաքական, վարչական և զինվորական գրությունների պատճեն-

ները։ Գոյ՛ություն ունի ավանդություն, ըստ որի լճւագրում եղել է 1880 փաստա-

թուղթ։ Տպագրված գրքում կան որոշ կրճատումներ և հավելումներ։ Ֆերիդուն 

Իեյի աշխատությունը տպագրվել է երկու անգամ՚ երկու հատորով, աոաջին ան-

գամ՝ 1265 (1848), երկրորդ անգամ՝ 1274 — 1275 (1857—1858) թվականին։ Երկ-

րորդ տպագրությունն ավելի կատարյալ է։ 

3. է փ շ ա ն ջ ի , Ն ի շ ա ն ջ ի լ ի ք — տե՛ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ջիհան նյումաՕ՚ի 

Հ՝2-րդ ծանոթագրությունը։ 

4. Արևել յան սահման — ա յդ ժամանակաշրջանում օսմանյան պետության 

արևելյան սահմանը, այսինքն Իրանի հետ Արևելյան Անատոլիային, Անդրկովկա-

լին և Իրաքին կից սահմանները, բացառիկ կարևորություն են ստանումճ կապ-

ված Իրանի և Թուրքիայի միջև շարունակվող երկարատև պատերազմական գոր-

ծողությունների և թշնամության հետ։ Այդ իսկ պատճառով արևելյան սահմանի 

էյալեթների վարչական-ռազմական ղեկավարները1 բեյլերբեյիները, որոնք նշա-

նակվում էին հայտնի վեզիրներից և փաշաներից, ունեին կարևոր և պատաս-

խանատու վար լական ֊քաղաքական ու ռազմական ֆունկցիաներ։ Հիշատակված 

հրահանգը ևււ վկայում է այդ բեյլերբեյիների պատասխանատվության մասին։ 

5. Ա վ ա գ ա ն ի («այ ան))) — արաբերեն բառացի նշանակում է «ալ-

քեր ՝»։ Նոր թուրքերենում «այան» նշանակում է «ծերակուտական», «մեջլիսի-ա-

,ան»ճ ծերակույտ։ Պատմական իմաստը բոլորովին այլ է։ Այան էին կոչվում նա֊ 

հանդա կ.օն քաղաքների և գավառների հասարակության ազդեցիկ, բանիմաց և 

հարուստ ներկայացուցիչները, որոնք երբեմն լքնտրվում էին հասարակության և 

կամ առաջ էին քաշվում բե յլերբե յիների կողմից ու հաստատվում էին արքո ւնի-

քոլմճ «այան» տիտղոսով։ Այանները որոշ չափով վերահսկում էին բեյլերբեյիների, 

սանջակի բեյերի գործունեությունը (հարկերի որոշման և բաշխման, տեղական 

ծախսերի և տեղական բնույթի այլ գործերի գծով)։ Բեյլերբեյիները և վարչական 

մյուս բարձր պաշտոնյաներն իրենց գործունեության ընթացքում ստիպված էին 

հաշվի առնել այանների կարծիքն ու ցանկությունները, քանի որ վերջիններս կա-

րող էին բողոքել արքունիքին և կենտրոնական կառավարությանը։ 

Հետագայում այանները, օգտագործելով իրենց հարստությունն ու ազդեցու-

թյունը, փաշաների և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործակիցները դարձան՝ 

ժողովրդական մասսաներին շահագործելու և ճնշելու գործում։ 

6. 986 (1578) թվականի թուրք ֊իրանական երկարաաե ե կատաղի պատե-
ւ ՚ ս ւ գ մ ր , որի գլխավոր նպատակն է եղել Վրաստանի և Շիրվանի գրավումը, հսյտ֊ 

269 



նի £ Ծ^ըլդըրի պատերազմ» անունով։ Այգ պատերազմի նախաձեռնողները չինում 
էն թուրքերը, որոնք օգտվելով Շահ Թահմասբի կեսդարյա իշխանությունից հետո 
1'րանում սկսված ներքին խռովությունից ու նրա թուլությունից, ձեռնարկում են 
մեծ արշավանք (պաշտոնական տերմինով՝ Հա շեմ սեֆերի» )։ Այգ պատերազմի 
սերդարը լինում է Լալա Մոսւտաֆա փաշան, իսկ Տըլգըրի պատերազմի հաղթա-
նակի կազմակերպիչը՝ Յոզդեմիր-օղչի Օսման փա շ՛սն։ 

7. Ռաֆըգի — տե՛ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆեզլեքե»-ի II հատորի 43-րդ ծա-
նոթագրությունը։ 

8. Թոսլ — Թուրքիա յում ընդունված և երկար մաման ակ գործածության մ եշ 
եղած հատուկ շքանշան, որը պատրաստված էր ձքւոլ պոչի մ աղերից։ Թուղ կրելու 
իրավունքը տալիս է փադիշահը։ Թուղերի քանակը կապված էր աստիճանի բարձ-
րության հետ։ Այսպես, կային մեկ, երկու կամ երեք թուղավոր փաշաներ։ Այստեղ 
ռ իսլամ ական թուզը» գործ է ածվում թուրքական շքանշան, դրոշ իմաստով։ 

9. Ջեբելու — տե՛ս Քյաթիր Չեչեբիի «Ջիհան նյումաձ-ի 22-րդ ծանոթա-

գրությունը։ 

10. Նկատի ունի Կախեթի Աչեքսանդրե II թագավորին։ 

11 . Կրնրք գետ — թուրքերը այսպես են կոչում Իորա գետը։ 

12. Սիփսւնսալար — սիփահ կամ սիփահի բառացի նշանակում է զինվոր, 

մարտիկ, սալար՝ գլխավոր պետ, հրամանատար։ Սի փահ սա լար բանակի հրա-

մանատար, այլ խոսքով սեր դար, սերասքեր։ 

13. «Սյուննիակսւն նսւրկ» և միանվագ նսւրկ: Պատմագիր-տարեգիր 41 ե-
լանիկին և առհասարակ թուրք պատմագիրները համակրանքով են խոսում Շիր վա-

նի մուսուլմանական բնակչության մասին, որովհետև նրանք պատկանում են իս-

լամական սյունն ի դավանանքին։ Դրան հակառակ, նույնքան անարգանքով և թըշ֊ 

նամությամբ են նրանք խոսում իսլամական շիա դավանանքին պատկանող իրան-

ցիների (կըղըլբ՚սշների, աշեմների) մասին։ 

Ինչպես նշում է Սելանիկին, իրանցիները՝ Շիրվանի մուսուլմաններին ճըն-

շելոլ և ստորացնելու համար Նրանց վրա նշանակել են նաև Հսյուննիական» կամ 

Հսյոձնիության հարկ», որ նրանք պարտավոր Էին վճարել որպես միս/նվագ հարկ, 

Լ §} ակթույ է 

14. Նովրուգ. նովճ պարսկերեն նոր, րուզ օր։ Նովրուզ նոր օր։ Հին իրա-

նական տոմարով տարեսկիզբ, նոր տարի, որ զուգադիպում Էր գարնան սկիզբը 

համարվող մարտի 9-ին։ Նովրուզ բայրամը՝ Նովրոսլի տոնէ 

15. Կար սի Լ Երևանի բերդերը թուրք-իրանական պատերազմի ժամանակ 
խիստ կարևոր դեր են կատարել։ Երևանը համարվել Է Իրանի բանալին, իսկ Կար-

սը՝ Երևանի նախադուռը։ Օսմանյան բանակների ղեկավարները միշտ նկատի են 

ունեցել այս բերդերի կարևորությունը և իրենց բոլոր արևելյան արշավանքների 

Ժամանակ՝ Անդրկովկասում և իրանական Ադրբ ե շան ում այդ բերդերը ծ՛առայեցրել. 

Լն իրենց նվաճումների համար։ 
Սելանիկին և մյուս թուրք պատմագիր-տարեգիրները հիշատակում են Կար-

քի ու Երևանի բերդերի վեր ակառուցմանը և ամրացմանը վերաբերող թուրքակւէւ1* 
կառավարության մի շարք միջոցառումները։. 

Այդպիսի մի նախաձեռնություն Է նաև 987 (1579) թվականի Կարս ի վերա-
նորոգումը, որի մասին Սելանիկին խոսում Է շատ համաոոտակի, սակայն թուրթ-

մյուս պատմագիրները այգ առթիվ տալիս են ավելի հետաքրքիր տեղեկություն֊ 
ներ։ 
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Ժամանակակից թուրք պատմաբան Ի. Լ. Դանիշ մենդը թուրքական աղբ չուր, 

է երից քաղել Է նյութեր, որոնք վերաբերում են Կարս ի և շրջակա մյուս բերդերի 

ու քաղաքների 1579 թվականի շինարարական աշխատանքներին։ 

Դանիշմենդի ասելով, այդ թվականին Կարսում վերջանում Է «Կարս քաղա-

քի շինարարությունը»։ Բերդի կառուցումը կատարվում Է ընդամենը 58 օրում։ 

Ամրացվում են Նարնկալե անունով հայտնի ներքին բերդը և նրա աշտարակները, 

արտաքին բերդի շրջապատում մեծ խրամատ (փոս) Է փորվում, բերդի երեք կող-

մերում հսկիչ աշտարակներ են կառուցվում։ Այս ռազմական շինարարություննե-

րից բացի, կառուցվում են նաև մի պալատ, մեդրեսեներ, երկու կամուրջ Կարս-

Չայի վրա, նրբակերտ և փառավոր մինարեներով հինգ ջամի, բնակելի տներ, 

բաղնիքներ, ջրաղացներ և այլն։ Դանիշմենդը ասում Է, որ մինչև օրս Էլ պահ-

պանվել են թուրքական բանակի այդ քաղաքակրթական գործերից մի քանիսը, 

օրինակ, Էվւիյա ջամին, հայերի կողմից այրված բեյլերբեյիի պալատը, որն այսօր 

էէ աԼՔՒ Է ընկնում իր հոյակապությամբ։ Ամենամեծ գործերից Է նաև Կարս-Չա-

յից բերված ջրուղին, որը ջուր Է ապահովում խանդակների և ժողովրդի համար։ 

«Կարսը, որի քարերն ու հողը թուրքերի արյունով են շաղախված ( ? ) , ոչ մի-

այն ռազմական այլև քաղաքաշինության տեսակետից զուտ թուրքական գործ Էր 

Հ?!), ազգային մի կառուցում՝ բանակի զինվորները ներկայացնող բոլոր վի-

լայեթների կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք...։ 52 օր անլ/նդհատ մոտ հարյուր 

հազար զինվորներ միայն Կարսում չեն աշխատել։ Նրանք միաժամանակ կառու-

ցել են Կ իջևան ի բերդը և այդ ժամանակ իրանցիներից գրաված Անիի, Մ աղաղ-

բերդի և Կաղըզմանի բերդերը, որոնք կարծես դիվային հարվածներով դե տնից 

դուրս են ցցվել, և այս կերպով ստեղծվել Է ամրությունների մի անառիկ ցանց»*։ 

16. Երևանի կողոպուտը Թոք մաք խանի կողմից , ինչպես նշում Է Ս ելան ի-

կին, տեղի Է ունեցել 987 (1579) թվականի հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին։ Օսմանցի-

ների (Հաֆեր փաշայի) հարձակումից և իրանցիների (Թոքմաք խանի) փա-

խուստից մեծապես տուժել են հատկապես հայերը, որի մասին հիշատակում Է նաև 

Դա նի շմենդը։ 

Կարսի վերակառուցումը ավարտելուց հետո՝ 30 հազարանոց հեծելազորով, 

Տաֆեր փաշան Կարսից շտապ արշավում Է Երևանի վրա։ 

Ըստ թուրք աղբյուրների, նա երկու կամ երեք օրում հասնում Է Երևան։ Խո-

րամանկ Թոքմաք խանը, մինչև թուրքական բանակի դալը, կողոպտում, թալա-

նում, հրդեհում Է Երևանը ու նրա շրջակայքը, գերի Է տանում 20 հազար մարգ, 

որոնց մեծ մասը լինում են հայեր։ Դանիշ մենդը նշում Է, որ վերջիններին վա-

ճառելու համար շտապ կարգով ուղարկվում են տարբեր շուկաներ**։ 

987 (1579) թվականի Երևանի այդ բարբարոսական ավերումից մի քանի 

տարի հետո օսմանցիները Երևանը գրավելու նոր միջոցների են ձեռնարկում$ 

991 (1583) թվականին Սերդար Ֆերհադ փաշան հսկայական բանակով շարժվում 

Է Երևանի վրա։ Երևանի վալին՝ Ուսթաջլոլ Թոքմաք խանը թողնում Է Երևանը և 

ետ քաշվում։ Օսմանցիները մի aպտույտով.» գրավում են Երևանը և անմիջապես 

ւկսում Երևանի բերդի կառուցման աշխատանքները։ Թուրք պատմագիրների վկա-

յությամբ այդ կառուցումը ավարտվում Է 45\ օրում։ Պատմագիր Գելիբոլոզու Ալին 

այդ մասին գրում Է. ՀՀիշյալ Թոքմաք խանի պալատի շուրջը պարիսպներ շինեցին 

• I. H. Danismend, Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, Istanbul, 1950, 
HI c., s. 44. 
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և այդ պալատի բարեշէն մասերը բեյլերբեյիների պալատի վերածեցին։ Ներքին 

բերդում կառուցեցին 8 աշտարակ, մի շամի և պարսպի 725 պատնեշ, Արտաքին 

րերդը լրացրին 43 աշտարակներով և պարսպի 1726 պատնեշներով։ Բերդում «շա-

հանի» թնդանոթ դրեցին, Վերոհիշյալ աշխատանքները ավարտվեցին 45 օրում»*, 

Երևանում նշանակվում Է 5600 զինվորներից կազմված պահակազոր, Բացի այդ, 

շրջակայքում՝ Շորագյալի, Թալինի, Ակչակալայի, Սուրմա լուի, Իգդիր - Կ արա կա լա յի 

և Բեշենի բերդերում նույնպես պահակազորեր են նշանակվում, Երևանի բեյլեր-

թեյի £ նշանակվում Վանի բեյլերբեյի Հաղ՚սլե Հադե Յուսուֆ Սին ան փաշան, որը 

միաժամանակ պահպանում Է իր Էյալեթը և ստանում «վեզիր» տիտղոսը։ 

17. Սեֆեվինեւփ 9 8 8 ( 1 5 8 0 ) թ վ ա կ ա ն ի հ ա շ տ ո ւ թ յ ա ն ա ո ա շ ա ր կ ր . թուրք 

պատմագիրների տված տեղեկությունների համաձայն, սովորական քաղաքական 

խաղի բնույթ է կրել սուլթան Սուլեյման Կանունիի ժայէանակ գոյություն ունեցող 

սահմանները հաշտության հիմք ընդունելու Իրանի առաջարկը. Ինչպես հայտնի Է, 

օսմանցիները մերժել են այդ առաջարկը, 

18. Թե մուր կ ա փ ո ւ , Բաբ է լ - է բ վ ս ւ բ , Դ ե ր բ ե ն դ — հայտնի ամրակուռ բերդ 

Դաղս տան ում. արևելքի պատմագիրները՝ Թեւէ ուր կափու,- արաբն ե րը ՝ Բաբ Էլ֊ 

Էբվաբ (Դռների դուռ) են անվանել, Ըստ ավանդության, Դերբենդը կառուցել Է 

Մեծն Ալեքսանդրը, հետո գրավել և ամրացրել Է Նեվշիրվանը։ Այս բերդաքաղա-

քումն Է ապրել նաև Հարուն Էլ-Ռաշիդը։ 

19. Կրփշաքի դաշտը (Դեշթի ԿըփչաՔ) • թուրքական պատմության մեջ Ռու-

սաստանի հարավային դաշտավայրը կոչվում է Դեշթի Կրփչաք։ Չինգիզ խանի մա-

հից հետո այսպես է Կուվեէ նաև այդ դաշտավայրում, Ղրէմի թերակղզում և Սև 

ծովի հյուսիսային մասում ստեղծված պետությունը, որը հետագայում բաժան-

վել է յոթ խանությունների։ ՝\ 

20. Օշաքլրք, տե՛ս «Ջիհան նյումա»-ի 57 ծանոթագրությունը։ 

21. Ջ ե թ ե շ ի — թ ո ւ ր ք ա կ ա ն բանակը XVI—XVII դարերում բաժանվում էր 

երկու հիմնական մասի ա. Կափու կուլիի և բ. է յսւ լեթի զ ի ն վ ո ր ն ե ր ; Կափու կուլիի 

զորքերը փադիշահական զինվորներն էինճ «Խասսե ասքերի» և բաժանվում էին 

հետևակային ու հեծյալ չորս մասերի, Հետևակային զորամասերի մեջ մտնում էին 

7 օջաքներ, որոնցից մեկը կո չվում է շ ե բ ե շ ի : Հեբեջիներր նորոգումք բաժանում 

և պահում էին բանակի զենքերը, Հեբեջին չպետք է շփոթել թիմարատերերի և 

զեամեթի տերերի ռջեբելու» կոչված զինվորների հետ, 

22. Թերսւք ք ի, թ ե ր ի ք ք ի կարգ ո ւնեցող զինվորներն ունեին իրենց որոշակի 

ռոճիկը, որ կոչվում էր «ուլուֆե», Թեր աքքին այստեղ հավելում ի իմաստ ունի. 

Այն զիքւվորները, որոնք հատկացված ռոճիկից բացի, հավելման կարգով ստանում 

էին նոր գումար, կոչվում էին թերաքքիով զինվորներ։ 

23. Ջ ի լ կ ա դ ե ա մ ի ս ը — թ ո ւ ր ք պատմագիրները առհասարակ գործ են ածում 

իսլամ ական լուսնային տարվա ամիսների անուններր. դրանք ենճ մուհարբեմ, 

սեֆեր, ռեբի-ուլ-էվվել, ռեբի-ուլ-ախըր, ջեմազիել-էվվել, ջեմազիել-ախըր, ռե-

ջեբ, շարան, ռամազան, շեվվալ, զիլկադե, զիլհիջջե. 

Տե՛ս «Թուրք>ական աղբյուրները...», հատ. Ա. է՛ջ 339 

24. Համղսւ Մ ի ր զ ա ն ՝ Իրանի Խուդաբենդե շահի որդին (շեհզադե), հերոսու-

թյամբ կռվել էր օսմանցիների դեմ, 994 (1586) թվականին, քնած ժամանակ 

նա սպանվում է իր ծառայողներից մեկի ձեռքով։ 

* նշվ. աշխ., Է9 69, 
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Իրանի գահաժառանգի սպանությունը քաղաքական բնույթ է կրել, Թուրք 
պատմագիրների ասելով, այգ սպանությունը կազմակերպել են թուրքմեն ցեղերի 
բեյերր, որոնք թշնամացել էին Համզա Միր զայի հետ՝ Իրանի ժառանգության 
խնդրովւ • 

25. Աստruiխսւնի ( է ժ տ ե ր հ ա ն ի ) արշավանքը: Պատմագրի հաղորդած տեղեկու-

թյուններից պարզվում է, որ Աստրախանի վրա արշավելու նախաձեռնողը եղել է 

Օդբեկի Աբդուլլահ խանը. Աս ար ախ անի գրավման խնդիրը կապված է եղել Վոլ-

գա-Դոն գետերի միշև ջրանցք կառուցելու փորձի հետ, որը տեղի է ունեցել 977 

(1569) թվականին, Սոքուլլու Մուհամմեդ փաշայի սադրազամության օրոք• 

Հրանցքի կառուցման փորձի և Աստրախանի արշավանքի մասին խոսում են թե 

XVII դարի պատմագիրները (Փեչեվին, Հ չաթիր Չեղերին, Սելանիկին), և թե ժա-

մանակակից թուրք պատմաբանները (Ոլզունլարշըլընf Դանիշմենդը), ինչպես նաև 

ժամանակակից թուրքական պատմագրության պետական-պաշտոնական աղբյուրը 

հանդիսացող ccԹարիխը», որտեղ կարդում ենք. 

a Ընդհանուր թուրքական պատմության տեսակետից Սոքուլլուի կառավարու-

թյան շրջանի ամենանշանակալի դեպքը այդ խելացի և գիտակ վեզիրի լռւրջ 

նախաձեռնությունն է, որը կարծես ապագան կանխագուշակելով, հասկացել էր 

այդ գործի մեծ կարևորությունը օսմանյան պետության համար և ցանկացել էր 

արգելք լինել Մոսկվայի ցարիզմի առաջխաղացմանը թուրքական երկրներում և 

p i u r f ական աշխարհը կապել Օսմանյան կ ա յ ս ր ո ւ թ յ ա ն ճետ: Սելի մ 11-ի ժամա-

նակ, Թեն [Դոն] և իթիլ [Վոլգա] գետերի իրար մոտեցող ոլորանների միջև ջրանցք 

բաց անելով և այդ ջրանցքի միջոցով օսմանյան բանակն ու նավատորմը Սև ծո-

վից հեշտությամբ Կասպից ծովը փոխադրելով, [փաշան] նպատակ ուներ մի կող-

մից հյուսիսից սպառնալ օսմանյան փադիշահության մրցակից և թշնամի Իրանի 

Շահությանը, մյուս կողմից՝ ճանապարհ բաց անելով դեպի Միջին Ասիա, Իթիլ 

դետի վրա գտնվող Կազանի և Հաջը-Թարհանի (Աստրախանի) խանությունները 

նվաճած Մոսկվայի ցարիզմը հեռացնել այդ վայրերից» ։ 

Կազանի և Աստրախանի թուրքական խանությունների գրավումը Ռուսաստանի 

կողմից, թուրք պատմագիրների ասելով, խիստ բացասական ազդեցություն է 

թողել օսմանյան թուրքերի և Միջին Ասիայի «թուրքական աշխարհի» վրա, 

Փեչեվին դառնությամբ նշում է, որ այդ իսլամական ժողովուրդներից aկեն-

դանի շունչ անգամ չի մնացել»t Քյաթիբ Չելեբիի ասելով, aՄոսկվայի քյաֆիր-

ների դաժանությանը ենթակա մնացածները ներկայումս աշխարհի ապավեն Դար-

գյահին** խնդիր են ներկայացրել», 

Համ մերը Աստրախանի արշավս/նքի մասին դրում է, որ 977 (1569) թվա-

կանին օսմանյան նավատորմը Ս տամբուլից շարժվեց Ազովի ծովը։ Բանակն ու-

ղարկվեց երկու նվագով, սկզբում 3000 ենիչերիներ, ապա 5000 ենիչերիներ, 3—5 

հազար բանվոր, 20—30 հազար սանջակի զինվոր և սիփահի, որոշ թվով մասնա-

գես&եր և ինժեներներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ գործիքներ։ Ղրիմի խան 

Դեվլեթ Կիրայը 30 կամ 50 [հազար թաթար զինվորներով միանում է օսմանյան 

բանակին***. 

Ըստ մի շարք պատմագիրների, ջրանցքի աշխատանքները շարունակվել են 

մոտ երեք ամիս, նախագծված աշխատանքի կատարվել է և <rթշնամուց 

* .Tar ih" , c. Ill* J e n i ve Yakin zamanlar, 1933, Ankara, s . 63—64. 
** Սուլթանական արքունիքի Բարձր Դոսւը, 

* * * J . de Hammer. Histoire de PEmpire Ottoman, Paris, v. XVI, p.322. 
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Իչ մի վախ չի եղել»։ Ի. Հ. Դանիշմենդը նշում է, որ Իվ ան I V ֊ ը 15—20 Հա-

զարանոց բանակով հարձակվել է թուրքերի վրա և խանգարել ջրանցքի կառուց-

ման աշխատանքները*։ 

Աստրախան՚ր արշավանքի և ջրանցքի բացման աշխատանքների անհետևանք 

մնալու գործում, թուրք պատմագիրների կարծիքով, Ղրիմի խանը վախեն ալով, որ 

գործի հաջողության դեպքում Հրֆմը վտանգի կարող է ենթարկվել, խիստ ող-

բերգական խաղ է խաղացել։ 

XVIII գարի թուրք պատմագիր Ջեվդեթ փաշան իր «Թարիհի Զեվդեթ»-

ում գրել է. ԾՓոխանակ Մաջարիստանի [Հուգարիա] և Խրվաթիստանի նվաճու-

մով զբաղվելու, օսմանյան պետության համար ավելի ձեռն՛տու Էր զբաղվել Կա-

զանի և Աս արա խան ի Էյալեթների գրավմամբ ու պահպանմամբ, որովհետև Կով-

կասի, Աս տրախ ան Է1 և Կազանի բնակիչները, մոտիկության, ցեղակցության և կրո-

նական և դավանական միության տեսակետից կենթարկվեին օսմանյան կառա-

վարության ազդեցությանը և կմիանային Օսմանյան երկրին։ Այդ դեպքում Ղրիմն 

1լ աստիճանաբար կդսւոնար պետության մյուս Էյալեթների նման։ Աստր ախ ան ի և 

Կազանի միջոցով Մեծ Թաթ արիս տանը ևս կենթարկվեր օսմանյան պետության 

ազդեցությանը» ։ 

Աստրախանի պաշարում ը վերացվում Է, ջրանցքի աշխատանքները դա-

դարեցվում են և մնում անավարտ. բանակն ու բանվորները վերադառնում են մեծ 

դժվարություններով։ Մի քանի պատմագիրների ասելով, շատերը զոհվում են ռու-

սական սառնամանիքներից։ Կենդանի են մնում և վերադառնում միայն 17 հա-

զար մարդ։ Ի. Հ. Դանիշմենդը, իր վերոհիշյալ գրքում մանրամասն խոսելով այդ 

արշավանքի մասին, տալիս Է Օսմանյան կայսրության հետապնդած նպատակնե-

րը, որոնք հանգում են հետևյալրԱ։ 

է) Աստրախանի խանության վերականգնումով Ռուսաստանին Կասպից ծո-

վից հետ մղել դեպի հյուսիս և նրան զրկել սև-ծովյան ճանապարհից։ 2) Վերջ 

տալ Ղրիմին սպառնացող ռուսական վտանգին և ապահովել նրա անկախությունըւ 

3) Գրավել և միացնել Կասպից և Աղով ծովերի միջև եղած հողերը։ 4) Ապա-

հովել Հյուսիսային և Հարավային Կովկասի գրավումն ու միացումը։ 5) Ծովային 

ճանապարհս վ հյուսիսից սպառնալ Իրանին և հեշտացնել բանակի փոխադրությունը 

[դեպի Իր ան]։ 6) Կապ հաստատել Թուրքիայի ու Միջին Ասիայի միջև և այլն***։ 

26* Մ ա կ թ ո ւ , մ ա կ թ ո ւ ի կ ա պ ե լ , մակթու բառացի նշանակում Է գինը որոշ-

ված, առանց չափի և կշեռքի, միանվագ վաճառք։ Ըստ եկամուտի և բերքի գանձ-

ված հարկից բացի, կար նաև մակթու գանձվող հարկ։ Այդպիսի հարկատվու-

թյան համար գործ Էր ածվում «մակթուի կապել.» տերմինը։ Թուրքիայում կային 

վիլայեթներ, որոնք <էմակթուի Հին կապված», այսինքն վճարում Էին միանվագ 

գումար, դրանք Էին Բաղդադի, Բասրայի Էյալեթները, Եգիպտոսը և այլն։ Դրանց 

կողմից տարեկան մի անգամ վճարված մակթուն կոչվում Է « ի ր ս ա լ ի յ ե » : 

27. Ո ւ լ ո ւ ֆ ե - զ ի ն վ ո ր ն ե ր ի ն տրվող ռոճիկը։ Ըստ սովորության, ուլուֆեի 

բաժանումը կատարվում Էր հատուկ հանդիսավորությամբ, հրավիրվում Էր սագ-

բաղամի և վեզիրների դիվան, Ուլուֆեն տրվում Էր ըստ զինվորների խմբերի, որը 

զորանոցում բաժանվում Էր առանձին զինվորների միջև, 

"շվ* աշխ.է ք»ատ. I I , ԷՀ 382—3871 

* * Ahmed Cevdet, Օտւաա, շ, 1, տ. 241—242. 
*** ՕյՈ1Տ1Ո6ՈՃ, նշվ. աշխ., Էք 3831 
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Ոլրւֆեն տրվում էր տարեկան չորս անգամ։ Դրանք հայտնի էքն հատուկ 
անուններով, «լեզեզ» «մասար» «ռեջեչ» և «ռեջեն»։ Այգ բառերը կազմված էին 
լուսնային յուրաքանչյուր տարվա երեք ամիսների անուններից վերցրած մեկական 
տառերից, (օրինակ, լեղեզը կազմված էր շեվվալ, զիլկատե և զիլՀիջջե ամիս-
ների լ, զ, զ, տառերից)։ 

28. Սաամքուփ պ ա յ մ ա ն ա գ ի ր ը կնքվել է 998 (1590) թվականի մարտի 

21-ին։ Դա Իրանի և Թուրքիայի միշև կնքված երկրորդ պայմանագիրն էր։ Հաշ-

տության պայմանները տրված են Ֆերիդուն Բեյի «Մյունշեաթում». տե՛ս սույն 

գլխի ծանոթագրությունը։ Նոր պայմանագրով Թուրքիային են անցնում օսմանցի-

ների կողմից գրավված վայրերըճ թավրիզը, Կարաջադաղը և դրանց նահիյենե-

րը, Գենջեի և %ա բա բա ղի շրջանները, Շիրվանն ու նրա շրջակայքը, Գլուրջիս-

տանն ու նրան ենթակա մասերը, Նիհավենտը իր շրջակայքով, Լորիստանն ու 

նրա շրջակայքը։ Դավանական հարցում նախկին պայմանները մնում են ուժի 

մեջլ (Տե՛ս սույն Գէխի- 1 ծանոթագրությունը) ։ 

29. Աջեմի օղլաննեւփ դեվշիրմեն. «դեվշիրմե» նշանակում է հավաքել, 
ժողովել։ Ենիչերիական բանակը համալրելու համար Թուրքիայի ոչ-մուսուլման 

ժողովուրդների երեխաների բռնի հավաքումը հայտնի է «դեվշիրմե» (մ ան կա -

հավաք) անունով։ Օսմանյան սուլթանների հավաքագրած երեխաները կոչվում էին 

«սջեմի օղլաններ» (անփորձ, անվարժ տղաներ), որոնք կրթվում և դաստիարակ-

վում էին հատուկ զորանոցներում1 իսլամ ական և զինվորական ոգով։ Ուսման և 

դաստիարակության երկարատև ընթացքը ավարտելուց հետո, աջեմի օղլանները 

բաժանվում էին զինվորս՛ կան տարբեր ղասերի՝ ենիչերիների, սիփահիների, սի-

լահդարների, ուլուֆեջիների, ղալւիբների և ազաբների։ Աջեմի օղլանների մի մասն 

էլ ծառայության էր մտնում արքունիքում կամ վեզիրների և թեյերի մոտ, մյուս 

մասը աշխատում էր նավակների վրա՝ որպես թիավար և ջամիների շինարարու-

թյունում՝ որպես բանվոր։ 

Արքունիքում ծառայության մտած աջեմի օղլաններից եղել են այնպիսի-

ները, որոնք աստիճանաբար բարձրանալով հասել են մինչև վեզիրության, սադ-

րս զա մ ութ յան և այլ բարձր աստիճանների ու կոչվել են «դեվշիրմե» սադրազամ-

ներ և վեզիրներI 

30. Չորըաչի — օգտագործվում է մի քանի իմաստով։ Գյուղում հարգված, 

բարեգործ և սպիտակամորուք մարդիկ կոչվում էին չորբաջի։ Քրիստոնյա հպա-

տակների (գլխավորապես գավառներում) առևտրական և պատվավոր դասին 

պատկանողները նույնպես չորբաջի էին կոչվում։ Ենիչերիական բանակում միև-

նույն կաթսայից չորբա (սուպ) ստացող զորքերի խմբի պետը (հարյուրապետի 

աստիճան ունեցող սպան) նույնպես չորբաջի էր կոչվում։ Տվյալ Հատվածում 

օգտագործված է վերջին իմաստով։ 

31. Ջ ինսւդ, դ ա զ ա — ի ս լ ա մ ակ ա ն կրոնի հաղթանակի համար անհավատ-

ների (քյաֆիր) դեմ մղված պատերազմը։ 

32. Հավանաբար աշխարհի ոչ մի քաղաքում այնքան Հաճախակի և կոր-

ծանարար հրդեհներ տեղի չեն ունեցել, որքան Ատամբուլում։ Թուրք պատմագիր-

ներն իրենց գործերում արձանագրել են մեծ և կործանարար ՀրդեՀների բազմա-

թիվ դեպքեր։ 

Ի. Հ. Դանիշմենդը 977 (1569) թվականի սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունե-

ցած մեծ Հրդեհի մասին իր «Խրոնոլոգիա»-ում գրում է. «Այս մեծ ՀրդեՀը տևել 

է 7 օր 7 գիշեր.., մի քանի օտար աղբյուրների տվյալներով, այս սոսկալի Հըր-
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դեհի հետևանքով այրվել է 36 հազար տուն, բայց անտարակույս դա չափազան-

ցություն է։ Քաղաքաշինության տեսակետից Ս տամ բուլի դեմքր շատ հաճախ փո-

փոխող նման հրդեհների ս/ատճաոած ամենամեծ վնասներից մեկը լինում էր այն, 

որ բազմաթիվ կուլտուրական հուշարձաններ և մեր ազգային պատմությունը լու-

սաբանող հազարավոր փաստաթղթեր մոխիրի էին վերածվում... Ավելի հետա-

քրրքիր է հետևյալ փաստը... Հրդեհը մարելու եկած ենիչերիները, առանց ղե-

կավարի մնալով, սկսում էին կողոպուտը և թալանը, որով պատճառ էին դառնում 

հրդեհի տարածմանը»*։ 

Ս տամ բուլի այդպիսի հաճախակի հրդեհների հիմն ական պատճառն այն էր, 

որ քաղաքի հին թաղամասերի շինությունները ընդհանրապես փայտաշեն էին, 

փողոցները վերին աստիճանի նեղ և տները շատ խիտ, Լկային հակահրդեհային 

միջոց առումներ, լ/նակչության կուլտ ուր կենցաղային մակարդակն էլ շատ ցածր էր։ 

V տամ բուլի հրդեհները անտարակույս մեծ պատուհաս են հանդիսացել հա տ-

Լապես բնակչության ցածր դասերի համար, որոնք ստիպված են եղել ապրել 

բնակարանային շատ վատ պայմաններում, իսկ հրդեհներից հետո էլ մնացել են 

անօթևան և անօգնական։ 

33. Ե դ ի - կ ո ւ լ ե — հ ա յ տ ն ի բերդ Ս տամբ ուլում, որտեղ բանտարկվում էին 

Նշանավոր մարդիկ։ 

«ԹԱՐԻԽյԻ ՍՈԼԱՔ £ԱԴԵ» 

1. Մե ՚ ւդին — իսլամական 12 իմամներից տասներկուերորդն է, որի գալըստ-

յսնր սպասում էին մուսուլման հավատացյալները։ 

2. XVI-XVII դարերում Օսմանյան կայսրության վարչական բաժանման հա-

մաձայն Զյուլկադերիյեի վիլայեթը (կամ էյալեթը) ուներ վեց սանշակճ Մարաշ, 

Մ ա լաթ իա, Այնթաբ, Կարս-Զյուլկադերիյե և Սամսատ։ 

3. Ք ե ֆ ն - Ք յ ա թ ի բ Չելեբիի «Ջիհան նյումա»-ի 67-րդ ծանոթա-

գրությունը» 

4. Խոսքը վերաբերում է Վանի բերդին (ժայռին)։ 

5« Կրոնհ մ ա ր տ ի կ ն ե ր —— թուրք պատմագիրները օսմանյան բանա կի զին-

վորներին անվանել են իսլամական կրոնի համար մարտնչողներ (մարտիկներ)։ 

6. «Սերդեն գ ե չ տ ի » — բառացի նշանակում է «գլխից ձեռք քաշեց». Օսման-

յսն բանակի «աքընջիների» (գրոհողների, արշավողների) զորամասերից հետա-

գայում կազմվեցին «սերդեն գեչտի» և «գալ կըլըջ» (սուրը մերկացրած, սուսե-

րամերկ) անունները կրող հատուկ զորախմբեր։ 

«Սերդեն գեչտի» զորախմբի պարտականությունն էրճ անսպասելի կերպով 

խրվել թշնամոլ բանակի շարքերը կամ մտնել պաշարված բերդը։ Այս խմբի 

զինվորները իրական մահն աչքն առած հարձակվում էին թշնամու բանակի վրա 

"՛էից՛ ձախից կսմ թիկունքից» Այգ հարձակումներր եղել են շատ ահարկու և 

ընդհանրապես վերջացել են հաղթանակով։ Երր պաշարված բերդի գրավումը ուշա-

ցել Է, այգ դեպքում «դալ կըլըջ» խմբի զինվորները, գիշերով գաղս/նի աստիճան-

ներով անսպասելիորեն մտել են պաշարված բերդը, շփոթություն առաջացրել թըշ-

նամու շարքերում և դրանով հեշտացրել բերդի գրավումը։ 

7. Գուճիաոան Իրանի Էյալեթներից է, Սահմաններն են. հյուսիսից՝ Խո-

րասանր, արևելքից Աֆղանստանը, հարավից՝ Գիրմանը և Ֆարսը, արևմուտքից՝ 

* ՕՅՈւ^տՑՈԺ, նշվ. աշխ., էշ 387, 
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է,բանական իրաքըէ Կենտրոնն Է Շարիսթանը։ Գուհիստան անոնով երկրներ կան 
նաև Հնդկաստանում և Բելուջիստանում։ 

8. Իսլամ՛ մ յուչսւքփդներ- կրոնի մարդիկ, կրոնի համար պատերազմող իս-
լամական զինվորներ։ Կրոնի համար մղվող պատերազմը կոչվում Էր «ջիհադ» 
(՛սրբազան սրաւտերազմ), իսկ մասնակցողը՝ (էմյուշ ահիդ »։ 

9. Թուրքական ֆեոդալական կարգերի օրոք թիմարներից ավելի մեծ «դիր՛ 
լիքներըյ> կոչվում Էին զեսւմեթներ, նրանց տերերը՝ զեամեթի բեյեր։ Էյալեքների 
րեյլերբեյիներթն ենթակա սանջակի թեյերը իրավասու և պատասխանատու էին 
սանջակի թե' վարչական և թե' զինվորական գործերի համար։ Պատերազմի դեպ-
քում, բևյլերբեյիի հրամանա՛տարությամբ, սանջակի բոլոր թիմարատեր սիփա֊ 
հիները, իրենց ջեբելուների հետ միասին գնում էին պատերազմի։ 

10. Օսմանյան բանակի այն զորամասերը, որոնք էյալեթների փաշաների 
(մերիմիրան) և սանջակի բեյերի հրամանատարությամբ գնում էին պատերազմի, 
կոչվում էին «երլի կուլի» զինվորներ։ Երլի կուլիների զորամասը բաժանվում էր 
ազաբների, սեկբանների, իջսւրելիների (վարձկանների) և մ յոա՜ելլեմների: Ազաբ-
ների դասին պատկանող զինվորներն ամուրի էին։ Սեկբաններ էին համարվում 
կամավոր կերպով զինվորական ծառայության մտած գյուղացիները։ Իջարելիները 
սահմաններում, քաղաքներում ու բերդերում ծառայող թնդանոթաձիգ զինվորներն 
էին և ծառայում էին որոշ վարձով։ Մյուսելլեմնեըը կամուրջներ, ճանապարհներ 
նորոգ ելու և խրամատներ փորելու համար ընթանում էին բանակի առաջապահ 
ջոկատի առջևից։ 

Անատոլիայում այդ դասի զինվորն երր կոչվում ՝էին « յուրոլք ներ»: Նրանց 
ստացած 80 —100 դյոնում հողի՝ ^էէֆթլէքէ^) շարիաթական տասանորդը (աշա-
րը) իբրև զինվորական ծառայության վարձատրություն մնում էր իրենց։ Նրանց 
սպաները կոչվում էին «միրի-մյուսե|լսւմ» և «միրի-յուրուք ան»: 

Այստեղ հիշված ազաբ աղաները ազաբների դասի հրամս&ա տա բներն էինտ 
11. «Աքընջիների» խմբերը եղել են օսմանյան բանակի արշավող, հարձակ-

վող աոաջին զորամասերը։ Նրանք կազմակերպվել էին Օրխան ՂազԻԻ ժամա-
նակ։ թ՛ուրք պատմագիրների վկայությամբ, աքընջի ները օսմանյան բանակում 
ծառայել են 250 տարի։ Բայց քանի որ աքընջիները կանոնավոր զորք չէին հա՛ 
մարվում, ձմռան ամիսներին նրանք վերադասում էին իրենց վայրերը և զբաղ-
վում արհեստներով։ 

12. Իսլամ-ղազիներ — տե՛ս «Պարիխի Սելանիկիիո 31-րդ ծանոթագրու-

թյունը։ 

13. Բեո (յուք) — գործ է ածվում իբրև գրամի (ակչե) միավոր։ Ցռւքի քա-

նակը տարբեր է եղել թե' ըստ ժամանակի և թե' ըստ վայրի։ Թուրքական որոշ 

աղբյուրներում ցույց է տրվում 100 հազար ակչե, այլ աղբյուրներում՝ 500 հա-

զար ակչե։ 
14. Ղեֆայի հրապարակը V տա մ բուլի եվրոպական մասի հրապարակներից է» 
15. Աբազսւ փաշայի ապստամբությունը էրգրումում և դրա հետ կապված 

դեպքերը, անտարակույս շատ կարևոր են XVII գարի Թուրքիայի վարչական կարգի 
քայքայման և երկրռւմ տիրող անկարգությունների ընդհանուր բնույթն ուսումնա-
սիրելու տեսակետից» Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Աբազայի ապըս-
տամբություՏյը տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանի հողի վրա, պարզ է, որ 
այդ շարժումը խիստ կործանարար ազդեցություն է ունեցել նաև հայ ժողովրդի 
համար։ Դրա պերճախոս ապացույցն <է հանդիսանում այդ դարաշրջանի հայ պատ-
միչների կողմից գառնությամբ գրի առնված այն անասելի չարիքները, որ այդ 
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ապստամբական շարժումը պատճաոել յէ հայ ժողովրդին։ Հայ պատմագիրնելճ 
անիծում են Աբազային՝ իբրև թուրքական բռնապետական ռեժիմի տիպիկ ներ-
կայացուցչի։ 

Աբազա փաշայի ապստամբության մասին տե՛ս նաև սույն աշխատության 

ս։ռաշին հատորում, Նայիմայի պատմության 82—85 էշերը։ 

16. Խագինեդսւր — խազինե՝ գանձարան, դրամ արկղ, խ ազին եղարճ գանձա-

րանի վարչության և պահպանության պաշտոնատար անձ։ 

17. Սեկբան, սեկբան գոել — տե՛ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ֆեզլեքե»-ի I հա-

տորի 8-րդ ծանոթագրությունը։ 

18. Մյուսել լիմ — տե'ս սույն գլխի 10-րդ ծանոթագրությունը։ Մյուսելլիմ 

էին կոչվում նաև կանոնավոր զինվորական կազմակերպության հեծյալ զինվոր-

ները, որոնք Հետագայում ծառայում էին բանակի թիկունքի աշխատանքներում։ 

19. Ուլեմա — «ալիմ.2)~ի հոգնակին, բառացի նշանակում է գիտնական։ Մոլ-

սուլմ ան ական բարձր հոգևորականությունը կոչվում էր ուլեմա, այսինքն գիտնա-

կաններ, քանի որ այգ դար ա շրշան ում գիտությունը հոգևորական դասի մենաչը-

նորհն էր։ Հաճախ գործ է ածվում «ուլեմա» և «սուլեհա» միասին։ Սուլեհա 

'(«սալիհ» բառի հոգն.) նշանակում է բարեպաշտ, կրոնի հրամաններն ու ցու-

ցումները կատարող անձ։ 

20. Գիրլիք — Օսմանյան իշխանության մեջ վաղուց ընդունված, ավելի ճիշտ 

սելշուկյան իշխանությունից և Անատոլիայի բեյությունից օսմանցիներին ան-

ցած պետական բոլոր տեսակի ծառայությունների համար տրված ռոճիկր, կամ 

հողը (խաս, զեամեթ, թիմար) կոչվել է «դիրլիք»։ որի քանակությամբ սահման-

վել են խասը, թիմ ար ը և զեամեթը։ 

21. Սուլթան Մուրադ Մ - ը իշխել ՛է 1032—1049 (1623—1640) թվական-

ներին։ 

22. Թոււլ—ւտւե՚ւս «Ւարիխի Ս եշանիկի»-ի 8-րդ ծանոթագրությունը։ 

23. հոսքը Սուլթան Օսման 11-ի մասին է, որ իշխել է 1027—1031 (1618 — 

1՝622) թվականներին։ Նա հայսէն ի Է «Գենջ Օսման» («Երիտասարդ Օսման») ա-

նունով։ Այդպես Է կոչվել 14 տարեկան հասակում գահ բարձրանալու համարէ 

",ոհվել Է 13 տարեկան հասակում։ 

24. Զորբա — բառացի՝ ուժով գործ տեսնող, բոնի ուժ գործադրող, հափըշ-

սէակող, իրավունքն ու արտադրությունը ոտնահարող անձնավորություն։ Այդ դա-

րաշրջանում պետական իշխանության թուլա ցմ ան հետևանքով, Ս տամբուլում երևան 

են գալիս «զորբաներ», որոնք պետական և հասարակական կյանքում առաջաց-

նում են ամեն տեսակ անկարգություններ և բրնություններ գործադրում։ Տես 

նաև հաջորդ 25-րդ ծանոթագրությունը: 

25. Սուլթան Մուրադ IV-ը արշավանքի ելնելով Երևանի վրա, ճանապարհին 

բազմաթիվ սպանություններ Է կատարել։ 

Համ մերը իր «Օսմանյան կայսրության պատմության» մեջ նշում Է, որ սուլ-

թան Մ ուրագ IV-ը իր կարճատև իշխանության ընթացքում սպանել Է տվել 20 

հազար մարդ։ Ժամանակակից թուրք պատմաբան Դանիշմենդը, չժխտելով այդ 

հանգամանքը, • աշխատում Է «մեղմացնել» սուլթանի դաժանությունները՝ դրանք 

համարելով «պատմական անհրաժեշտություն»։ 

26. Լեվենդ զինվորներ Էին կ ո չ վ ո լ յ վենետիկցիների մոտ վարձով ծառա-
յող թեթև զորամասերի զինվորներ։ Օսմանյան բանակում ևս այգ տիպի զին-
վորները ստացել Էին «լեվենդ» անունըւ 
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27. Կսւփուշինեւփ ք ե թ խ ո ւ դ ա ն — կ ա փ ո ւ շ ի բառացի Նշանակում է դռնապան, 
Կափուշի էին կոչվում բարձր հիմնարկների մուտքը հսկող և դիմողներին ըն-
դունող պաշտոնյաները$ Կափուշի բաշին սուլթանի արքունիքի դռնապանների ղե-
կավարն էր և որպես ալդպիսին ուներ իր քեթխուդան (գործակալը, տեսուչը)։ 

28. Աբդեսթ — ալւ՝ շուր, գեսթ, ձեռք։ Իսլամական շարիաթական կարգով, 
նամազ անելու համար երեսը, ոտները և ձեռքերը լվանալու արարողությունը կոչ-
վում էր «աբդեսթat 

29. Էմիր-Ուլ-Ումերա — տե՛ս Ք. Չելեբիի «Ֆեզլեքետ-ի I Հատորի 25-րզ 
ծ ան ոթա գրո ւթյռւնը։ 

30. Ջ ե բ ե լ ո ւ — տե՛ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ջիհան նյումա»-ի 22-րդ ծանո-
թագրությունը։ 

31. Սիփաճի, սիփաքփություն — տե՛ս «Թաբիխի Սելանիկի»֊ի 12-րդ ծանո-

թագրությունը։ 

32. Տավուշ, Տավուշ բաշի — տե՛ս Ք. Չելեբիի «Ֆեզլեքեօ֊ի II հատորի 

28 ՜րդ ծանոթագրությունը։ 

33. Աթ-Օղլան — սուլթանական արքունիքի կառապանի և ձիապանի օգնա-

կանները կոչվում էին աթ-օղլանը կամ աթ-ուշաղր։ 

34. Յորբսւջի — տե'ս «Թարիխի Սելանիկիօ-ի 30-րդ ծանոթագրությունը։ 

35. Սալավաթ, Սալավաթ կ ա ր դ ա լ — ս ա լ ա վ ա թ կամ սելաթ* աղոթք, նամազ, 

աիեյղամբարին (Մուհամմեդ մարգարեին) ուղղված հատուկ աղոթք։ Սալավաթը 

կարգում են օրվա որոշ ժամերին, գոյություն ՝ունի ՛առավոտյան սալավաթ, երե-

կոյան սալավաթ և այլն։ Կան նաև բայրամի հատուկ սալավաթ։ 

36. Ռուզի-կասըմ — ռուզ օր, ցերեկ, կասըմճ բաժանող, բաժանում։ Ռուզի-

կասըմը, Ռուզի խրզըրի հետ միասին տարին բաժանում է երկու հավասար մասի, 

Ռուզի-կասըմի օրը հոկտեմբերի 26-րդ օրն է։ Այդ օրը համարվում է ձմեռվա 

սկիզբը Ռուզի խըղրր (կամ խրդրր), այսինքն խրզըրի օրը, ապրիլ ամսի 26-րդ 

օրն է։ 

ՇԱՆԻ Տ $ Դ Ե 

1 . Սրբազան Մ ե ք ք ա յ ի մ ե վ լ ե վ ի . մեվլեվի էին կոչվում Մեվլանա Ջելադ-կդ* 

Դինի կողմից XIII գարում հիմնված դերվիշական աղանդին պատկանողները և 

նրա հպատակները։ Այդ դերվիշական միաբանությունը (թարիքաթ) հատկապես 

տարածվել էր Ստամբուլում, Մեվլեվի դերվիշների հայտնի մեվլեվիական թեքիյեն 

(իսլամական վանքը)ճ մեվլեվի-իւանեն, գտնվել է Ղաղա թայում։ Մեծ կադիի, այ-

ւինքն՝ մեծ մոլլայի պաշտոնն ու նրան ենթակա շրշանը կոչվել է մեվլեվի յեթ 

(մեվլեվիություն)։ Այսպես, Ստամբուլը բաժանված է եղել չորս մեվլեվիության, 

որոնք հետագայում կազմեցին քաղաքապետության (շեՀր-էմ անեթի) շրջանները, 

վյաղաքտմ ասերը։ 

Սրբազան Մեքքայի մեվլեվին այգ քաղաքի կրոնական բարձր պաշտոնյա-

ներից էր, որր նշանակվում էր իսլամական խալիֆայի՝ սուլթանի կողմից։ 

Պ ատմագիր-տարեգ իր Շանի Ջադեն սրբազան Մեքքա քաղաքում վարել է 

մեվլեվիի պաշտոն։ 

«ԹԱՐԻԽԻ ՇԱՆԻ ԶԱԴ*)» 

1, Նիէլամի ջեդիդ (նոր կարգ). Սուլթան Սելիմ III-ի կանոնավոր զինվորա-

կան բանակ ստեղծելու և կենտրոնացած կառավարակս/ն ապարատ կազմ ակեր-
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սյելոլ ռեֆորմիստական նախաձեռնությունը պատմության մեջ հայտնի է «նի-

դամի շեգիդ» անունով։ Սուլթան Սելիմ I I I ֊ ի իշխանության շրջանը զուգադիպում 

է համաշխարհային նշանակություն ունեցող Ֆրանսիական մեծ հեղափոխութ յան 

և եվրոպական երկրներ ում սկսված առաջադիմական ռեֆորմների \տարիներին։ 

Ինչպես իրավամբ նշում է Ա. Ֆ. Միլլերը, «Մի շարք երկրներում սկսված ռե-

ֆորմներն այդ երկրների և ժողովուրդների առաջադիմության արտահայտությունն 

էինք իսկ Թուրքիայում ռեֆորմների հիմնական, գուցե և միակ պս.տճաոը, կառա-

վարող դասակարգի առաջադիմական մի փոքրիկ խմբի ձգտումն էր կայսրու-

թյունը փրկելու սպառնացող վտանգիցւ> ։ 

Արդարև, այդ ժամանակ, երբեմնի հզոր Օսման յս/ն կայսրությունր, մի 

շարք արտաքին և ներքին գործոնների հետևանքով, արագորեն քայքայվում էր։ 

Սուլթան Սելիմ III-ը, Օսմանյան կայսրությունր այդ վերահաս վտանգիս 

փրկելու նպատակով, ձեռնարկում է ռեֆորմների։ 

Ենիչերիական բանակի կազմալուծումը և հիմնականում դրա հետ կապված 

պատերազմ ական անհաջողությունները, որոնք շարունակվում էին վերջին տաս-

նամյակներում, պետության ֆինանսական դժվարությունները և պետական գան-

ձարանի բացարձակ դատարկությունը, սուլթան Սելիմին դրդում են վճռական 

միջոցներ ձեռնարկել կայսրության ռազմական, վարչական և ֆինանսական հզո-

րությունը վերականգնելու համար։ 

Նա ձգտում է Օսմանյան կայսրության հզորությունր վերականգնել ոչ թե 

ենիչերիական բանակի վերակազմ ութ յամբ, որը բազմաթիվ փորձերից հետո 

ապարդյուն էր անցել,, այլ եվրոպական ձևի, կարգապահ և կանոնավոր բա նակի 

կազմակերպումով։ Իսկ պետության ֆինանսական դրությունը բարելավելու հա-

մար. նա ցանկանում է ստեղծել կենտրոնացված և ամուր պետական բյուջե։ 

2. Ռուսջոլք յարսւնի» («Ռուսջուքի բարեկամներa). սուլթան Սելիմի ռե-

ֆորմների փորձերը կատաղի դիմադրության են հանդիպում ռեակցիոն, ֆանա-

տիկ շրջանների և կայսրության տարբեր մասերում գրեթե կիսանկախ դրություն 

ձեռք բերած խոշոր ֆեոդալների կողմից, Սուլթան Սելիմ III-ը գահընկեց արվեց, 

Ռումելիի (Թուրքիայի եվրոպական մաս) խոշոր ֆեոդալ Մուստաֆա Աղան 

(1765 — 1808), որը հետագայում հայտնի է դաոնում Բայրաքդար (Ալեմդար, դրո-

շակակիր) փաշա անունով, 1808 թվականին, կարճ ժամանակում ստանում է 

ււ ա դրա զա մ ի պաշտոնը։ 

Նա մի շարք պատերազմներում և, մասն սվորապես, 1806 թվականի ռուս-

թուրքական պատերազմում վարում է Դանուբյան բանակի սերասքերի պաշտոնը և 

մեծ հռչակ ու հեղինակություն է ձեռք բերում։ 

Մուս տաֆա փաշան լինում է Սելիմ III-ի ռեֆորմիստական նախաձեռնու-

թյունների համոզված կողմնակիցներից և երբ 1806 թվականին սուլթան Մուս-

տաֆա I V ֊ ի կողմից սադրազամ է նշանակվում, Սելիմ III-ի ոեֆորմներր կյան-

քում իրականացնելու համար փորձում է գահընկեց արված Սելիմ III-ին նորիդ 

գահ բարձրացնել, Այդ նպատակով, Բայրաքդար փաշան՝ իրեն հավատարիմ և իր 

հետ կապված բարեկամներից կազմակերպում է խիստ գաղտնի քաղաքական մի 

խմբակցություն։ Այս գաղտնի կազմակերպությունը հայտնի է «Ռուսջոլքի բարե-

կամներ* (թուրքերեն՝ «Ռուսջուք յարան ի» կամ «Ռուսջոլք էրենլերի») անունով» 

А. Ф. Миллер, Мустафа паша Байрактар, Османская империя в 
начале XIX века. Москва, 1947, стр. 73. 
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Թուրք պատմագիր.տարեգիր Հեվդեթ փաշայի ասելով, Բայրաքդար փաշան 
հենվել է 20—30 հազար զինվորներից կազմված կանոնավոր և լավ զինված իր 
բա/հակի վրաւ 

« Ռուսջուքի բարեկամներ» գաղտնի կազմակերպությունը կարելի է համա-

րել Թուրքիայի աոաջին քաղաքական կազմակերպությունը, պարտիան* , որն ուներ 

իր որոշակի քաղաքական նպատակները։ 

Ռուսջուքը կազմակերպության կենտրոնն էր, որտեղ պատրաստվում էին այն 

զինվորական ուժերը, որոնք Բայրաքդար փաշայի ղեկավարությամբ պիտի պաշտ-

պանեին և իրականացնեին Սելիմ III-ի ռեֆորմներըг 

«Ռուսջուքի բարեկամների» կազմակերպության անդամներից մեկը՝ Բայրաք-

դար փաշայի գլխավոր խորհրդական Ո՚սւմիզ էֆենդին, որ իր ժամանակի բազ-

մակողմանի կրթություն ստացած պետական և քաղաքական հայտնի գործիչներից 

էր, դառնում է Սելիմ III-ի ռեֆորմների ակտիվ պաշտպանը։ «Ռուսջուքի բարե-

կամներիл նշանավոր անդամներից էին նաև Մունսւմմեդ Թահսին Էֆենդին, Ս՛ու-
համմեդ Է միս Թենչեթը, Մանուկ Միոլոյանբ (Մանուկ Բեյը) և ուրիշներ։ 

Մանուկ Բեյը Բայրաքդար փաշայի ֆինանսական և առևտրական գործերի 

ղեկավարն ու կազմակերպիչն էր, որի մասին սովետական թրքագետ Ա. Ֆ. Г իլ-

լերը, առանց աղբյուրը ցույց տալու, գրում է. «Ղանուբյան քաղաքների և բուն 

Ստամբուլի հայ բուրժուազիան, որը նյութական կապերով կապված էր Մանուկ 

Րեյի հետ, նրա մեջ տեսնում էր բովանդակ հայ «ազգի» (millet^ հզոր պաշտ-

պանին..*»։ Մի այլ տեղում նա գրում է. «Մանուկ Բեյն իր անձը և հարստու-

թյունը դրեց գաղտնի կազմակերպության տրամադրության ներքո։ Բայրաքդարի 

դիրքը և հարստությունը առաջնակարգ տեղ էին ապահովում խմբակցության ան-

դամների միջև» *։ 

Մանուկ Բեյի ազդեցությունը հատկապես ուժեղանում է 1807— 1808 թվական-

ներին։ Րայրաքդարի սադրազամության ժամանակ Մանուկ Բեյը գալիս է Ս տամ-

բուղ։ Pայրաքդար փաշան «Ռուսջուքի բարեկամների» գործունեության ամենակա-

րևոր շրջանում մեծապես օգտվում է Մ յւնուկ Բեյի խորհ ուր դևերից։ Այդ ժամա-

նակ նա Բարձրագույն Ղ՛ռան թարգմանի (դրագոման) պաշտոն էր վարում» 

Բայրաքդարի և «Ռուսջուքի բարեկամների» պարտությունից հետո Մանուկ 

Բեյը Ս տամ բուլի ց փախչում է Ռուսջուք և ապա Բուխարեստ***։ 

3. Ֆաշ — թուրքական աղբյուրներում սևծովյան նավահանգիստ Փոթին կոչ-

վում է Ֆաշ։ Ֆաշ-կալեսիճ Ֆաշի բերդ։ Ֆաղի մոտ Սև ծովը թափվող Ռիոն գետը 

կոչվում է Ֆաշ-գետ (Ֆաշ-չայը) ։ 

4. Շանի ԶադեԱ «Իրանի հետ դաշինք կազմելու համար սերասքերին տրվ՚-սծ 

ֆերմանի» կապակցությամբ նշում է, որ երկու իսլամական պետությունների միջև 

գոյություն ունեցող «երկրորդական տարաձայնությունները» արգելք են հանդի֊ 

* Թուրք բառարանագետ Շ. Սամին այդ կազմակերպությունը անվանում է 

Comite des liberaux ottoman («Օսմանյան լիբերալների կոմիտե»)։ Kamus 
til alem, lstambub 1306, էջ 1336. 

** А. ф . Миллер, նշվ. աշխ., .էջ 201—203. 

*** Մանուկ ^եյի (Մանուկ Միրզոյան) կյանքի և գործունեության մասին 

թուրք պատմագիրները գրեթե ոչինչ չեն հաղորդում։ Մ իլլերը, որ իր վերոհիշյալ 

գրքում տեղեկություններ է տալիս Մանուկ Բեյի մասին, իր գրքի ծանոթագրու-

թյուններում հիշում է (էջ 395), որ Т852 թվականին Վիեննայում հայերեն լեզվով 

լույս է օոեսւկ 'Հևոնղ Վ. Հովն ան յանի գիրքըճ «Միրզայան Մանուկ Բեյի վարուց 

պատմությունը»։ 
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սացել ընդհանուր թշնամու Ռուսաստանի դեմ միասնաբար գործելու համար» 

Պ ատմագրի «քերկրորդական}» համարվող տարաձայնությունները իսլամական 

սյուննի և շիա դավանանքների միջև դարերով շարունակվող կրոն ական ֊դա վա-

նական հակամարտություններն են, որոնք երկարատև պատերազմների առիթ են 

հանդիսացել Իրսենի և Թուրքիայի միջև։ Շանի Հադեն 1225 և 1226 (1810—1811) 

թվականների իրադարձություններից միայն հարևանցիորեն է հիշում Վրաստանի 

Հետ կապված դեպքերը։ Հայտնի է, որ այդ իրադարձությունները կապված են եղել 

Ռուսաստանի՝ դեպի Կովկաս սկսած առաջխաղացման հետ։ Սուլթանական Թուր-

քիան և շահական Երանը տագնապալի քայլեր են արել Ռուսաստանի առաջխաղա-

ցումը կանգնեցնել ու համար, սակայն ապարդյուն։ Ինչպես ցույց են տալիս պատ-

մական դեպքերը, երկու իսլամ ական երկրները փորձել են միանալ իրենց ընդ-

հանուր թշնամու Ռուսաստանի դեմ, սակայն հաջողություն չեն ունեցել։ 1225 թ. 

ոուս գեներալ Տորմոսովը իր բանակով շարժվում է &՝իֆւիսը գրավելու և այնտեղ 

գտնվող Ա չըք Բաշի Սոլոմոն խանին խաբեությամբ գերի վերցնելու Համար. 

վերջինս փախչում է Ախալցխա և օգնություն խնդրում Իրանից և օսմանյան 

կառավարությունից։ 

Ատամ բուլի կառավարությունը, օգտվելով Ս ոլոմոնի դիմում ից և փորձելով 

օգտագործել նրա ուժն ու Հեղինակությունը, «Վրաստանի ռայաներին և այգ բա-

րեհամ բույր ժողովրդին» (վրացիներին) Հովանավորելու և պաշտպանելու կեղծ 

պատրվակով, պարգևատրում է Աչըք Բաշի Աոլոմոն խանին և նրան ուղարկում է 

Հատուկ փ ա դի շահ ական ֆերման։ 

6. Մ յ ո ւթե ղսւլիբ ե — ուժով I։ բռնությամբ գործող, ապստամբ, ավազակ, 

զորբա։ 

7• Սուլեմաներ — բարեպաշտ մարդիկ։ 

8. էշքինշի թիմարների և գեամեթների զորամասեր — թիմարների և զեա-

մեթների տերերիճ սիփահիների, օսմանյան բանակին տված զինվորները (Հջեբե-

/ուներըօ կարևոր դեր են կատարել Օսմանյան կայսրության մղած պատերազմնե-

րում։ էշքինջի թիմարների զինվորները, ի տարբերություն այլ թիմարների զին-

վորների, պատերազմ ի են գնացել իրենց ալայ-բեյեոի դրոշակի ներքո։ 

9. Խումրարաջի — <քՀավան» կոչվող թնդանոթներից արձակվող մեծ արկերը 

կոչվել են խում բաբա, իսկ այդ թնդանոթներ կրակողները՝ խումբարաջի։ Խում բա-

բա գործ է ածվում նաև ռումբ իմաստով։ Խումբարաջի ռմբաձիգ։ 

10. Կում Կափուն Ստամբուլի Հայաբնակ թաղերից է, որտեղ գտնվող Հայ-

կական եկեղեցին Համ արվում է մայր եկեղեցի։ 

11. Հունական պատրիարքին կից դո բծել է տասներկու բարձր Հոգևորա-

կաններից կազմված խորՀուրդ, որը կոչվել է ԾՏասներկուսի խորՀուրդՕ։ 

12. Կազը 4?յոյ — Ստամբուլի ասիական թաղամասերից մեկը։ 

ՄՅՈՒՆԵՋՋԻՄ ք»ԱՇԻ 
1. Մ յ ո ւ ն ե ջ ջ ի մ — ա ս տ ղ ա գ ո ւ շ ա կ , այդ պաշտոնի պետը կոչվել է մյունեջջիմ 

բաշի։ Սուլթանի պալատում մյունեջջիմ բաշիները կազմել են պաշտոնական տարե-

ցույցներ, աստղերի դիրքերից և շարժումներից եզրակացություններ են Հանել և 

հայտնել են սուլթանին: Սուլթանները իրենց պատերազմական ծրագիրր և այլ 

պետական գործերը Համաձայնեցրել են աստղագուշակների ցուցմունքների Հետ։ 

2. «Ս սւճաիֆ-ուլ-ախբար» — բառացի նշանակում է տեղեկությունների էջեր։ 
Հիշյալ գրքում ամփոփված են այդ դարաշրջանի բոլոր կարևոր պատմական 
իրադարձություններ ըւ 
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Ա' Ղալաաի — ժամանակակից թուրք պատմաբան։ 
4. Բնագրում՝ Հայկիյե։ 

«ՍԱՀԱԻՖ-ՈԻԼ-ԱԽԲԱՐ» 

1. Բնագրում՝ «Ումմեթի Արմեն», պատմագիրը գործ է ածում «Արմենիա» և 
ՀՀԱրմեն» և ոչ «կրմենիստան» և «էրմենի», ինչպես առհասարակ ընդունված է 
թուրքերենում ։ 

2. Վ ի լ ա յ ե թ — բառացի նշանակում է նահանգ, կուսակալություն։ Մինչև 

XIII—XVIII դարերը Թւուրքիայում «վիլայեթ» և «էյալեթ» անունները գործած-

վել են գրեթե նույն իմաստով։ Հետագայում վերջնականապես ընդունվում է «վի-

շայեթյօ տերմինը, որը և պահպանվում է մինչև հիմա։ Մյունեջջիմ Բաշին և մյուս 

թուրք պատմագիրները «վիլայեթ» բառը գործ են ածում ավելի լայն՝ երկիր, 

երկրամաս, հողամաս իմաստով։ Օրինակ, Մյունեջջիմ Բաշին <տԱրմենիայի վիլա-

յեթը», (XՎրացական վիլայեթը» գործ է ածում երկիր իմաստով։ 

3. Ռայա — արաբերեն Հռայիյե» (հոգն, ռեայա) բա ոփ գործածական ձևն է* 

Բառացի նշանակում է հոտ (անասունների)։ Ռայա էին կոչվում իսլամական 

պետությունների հարկատու ոչ-իսլամ հպատակները, որոնք զենք կրելու իրա-

վունք չունեին։ Զենք կրելու իրավունք ունեցող իսլամ հպատակները կոչվում էին 

«բերիյե» (հոգն, բերայա)։ 

4. Դերբենգ — տեՀս «Թարիխի Սելանէմ/ի» 18-րդ ծանոթագրությունը։ 

5. Մասիսե — տե՛ս Քյաթիբ Չելեբիի «Ջիհան նյումա»-ի 27-րդ ծանոթա-

գրությունը։ 
6. Բնագրումճ «Ումմեթի գյուրջ»։ 

7. Կոստանդինյան ծոց — թուրքերեն կոչվում է «հալիչի Կոստանդինե» 

'(Ոսկեղջյուր)։ Այդ փոքր ու գեղեցիկ ծոցը Ստամբուլից ձգվում է մինչև Քյաղըտ-

էսանե։ Ոսկեղջյուրի վրա է կառուցված Ստամբուլի շարժական կամուրջը։ 

8. Մուստաֆա փաշայի կողմից Վրաստանի նվաճման մասին մանրամասն 

տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները...», հատ. I , էջ 44—48։ 

9. Բնագրումճ «թաբակա»։ 
10. Բնագրումճ «հարֆ»։ 

1է. Ն հ մ ա ւ դ — ըստ ավանդո ւթյան եղել է Բաբելոնի հիմնադիրն ու իշ-

խողը, Նեմրուդը գործ է ածվում նաև որպես բաբելոնյան թագավորների տիտղոս, 

ինչպես փարավոնը Եգիպտոսում։ 

12. Բնագրում՝ Յաշա բին-Նուն։ 

13. Բնագրում՝ Իսքենդեր բին-Ֆիլիբուս, Ֆիլիպպի որդի Ալեքսանդր։ 

14. Բելխ-Բալխ Տ Յ ^ Ց , } — հնագույն Բակտրիոնե երկրի կենտրո-

նական քաղաքը։ Կոչվել է նաև Հերյփսբ կամ Զերասբ։ Կենտրոնական Ասիայի 

հնագույն և պատմական քաղաքներից է։ 

15. Խաս կամ խասս (հոգնակի խասսե), բառացի նշանակում է սեփական, 

հատուկ, առանձին, թուրքերեն լեզվով գործ է ածվում՝ «խաս օրդու»1 փադիշահա-

կան հատուկ բանակ, «խազինեի խասսե»ճ փադիշահ ական հատուկ կալվածների 

և գույքերի վարչություն, «խաս-բախչե»ճ արքունական պւսրտեզ։ հաս էին կոչ-

վում այն հողերին ու կալվածները, որոնք պատկանում էին փադիշահին կամ նրա 

ընտանիքի անդամներին։ Թուրք պատմագիրների վկայությամբ, տարեկան 100 հա-

զար ակչեից ավելի եկամուտ (դիր լիք) ունեցող թիմարները, որոնք փադիշահի 

կողմից շնորհվում էին վեզիրներին ու էմիրներին, նույնպես խաս են կոչվել։ 
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16. Ո՛ւս մ — տե ս Հ^իհան նյումա»֊ի 45-րդ ծանոթագրությունը։ 
17. Սպիտակ ծով—թուրքերեն՝ Ակ Գենիզ, արաբերեն՝ Բահրի Սեֆիդ, Սպի-

տակ ծով է կոչվում Միջերկրական ծովր։ 
18. Թոփրակ կ ա լ ե — բ ա ռ ա ց ի նշանակում է Հողե բերդ, գտնվում է նախ-

կին էրգրումի վիլայեթի Բայազիդ սանջակում։ Ալաշկերտի գավառի կենտրոնն է> 
գտնվում է Տրապիզոնից դեպի Իրան գնացող քարավանային հայտնի ճանապար-
հի վրա։ 

19. Բնագրում՝ ^Չիչեքլիք Դ երե սի»։ 

20. Բնագրում՝ «Ջերշեբսի—Բենի» (աղավաղված է)։ 
21. Խաս — տե՛ս այս գլխի 15-րդ ծանոթագրությունը։ 
22. Աչքերում միլ քաշել — կուրացնել։ 
23. Այսւ-Սսֆիա — Ս տա մ թուլում հայտնի շամի է, որ նախկինում եկեղեցի 

է եղել, հնում կոչվել է նաև Սերշիոսի և Բաքոսի եկեղեցի, կառուցվել է Հուստի-
նիանոս կայսրի կողմից։ Ըստ պատմագիրների տված տեղեկությունների, այս 
եկեղեցին հայտնի է եղել իր գեղարվեստական և ճարտարապետական կառուցված-
քով։ Եկեղեցու քարերն անգամ ոսկեզօծված են եղել։ Թուրքերի կողմից Ստամբուլի 
գրավումից հետո, սուլթան Բարսզիդ II ֊ ի ժամանակ, Կրզլաբ աղա սի Հյուսեին 
Աղայի կողմից վերածվել է շամիի, որի չորս անկյուններում հետագայում կա-
ռուցվել են մինարեներ։ 

24. Նկատի ունի Լուսին յան թա գավորությունր։ 
25. Ջամի և մւես շիտ (մզկիթ) — առաշինն ավելի մեծ է և ունի մինարեթ 

որտեղ կատարվում է ուրբաթօրյա աղոթքը, քարոզը (խութբե). մեսշիտը ավելի 
փոքր է։ 

26. Տարմ—իսլամական աշխարհագրագետների տված- տեղեկությունների 
համաձայն Տարմը Իրանում, Կազվինից հյուսիս ընկած լեռներում, անտառներով 
Ս դաշտերով հարուստ մի մեծ գավառ է եղել։ 

27. Բնագրում՝ «Բենու-Մեսաֆիր»։ 

28. Բնագրում՝ «Բենու-Սալար»։ 
29. Բնագրում՝ «Նահիյե»։ 

30. Սալար (պարսկ.)—նշանակում Հ գլխավոր, պետ, հրամանատար, սե֊ 

րասքեր։ 

31. Կլիմա — արաբերեն և թուրքերեն «իկլիմ» բառից։ Գործածվում է կլի-
մայական գոտ .ու իմաստով։ Հին աշխարհագրության մեշ, արևմտյան կիսագնդի 
(Ամերիկայի) և արևելյան կիսագնդի Հարավային կեսի հայտնաբերումից առաշ, 
երկրագնդի հյուսիսային կեսը, այսինքն՝ երկրագնդի քառորդ մասը, հասարակա-
ծից մինչև հյուսիսային բևեռ, որ համարվում էր երկրագնդի բնակեցված տա-

րածությոմյը, բաժանվում էր 7 մասի (կլիմայական գոտիների), որոնցից ամեն 
մեկը կոչվում էր «կլիմա»ճ «առաշին կլիմա», «երկրորդ կլիմա» և այլն* 

32. Կոնսւք — մեկ օրվա ճանապարհ, օրագնաց. 
33. Բնագրում՝ «Բենի-Շեդադ»։ 
34. Լեկզ—ըստ արաբական աշխարհագրագետների, էեկզը Կ ո վկաս ում, Գեր-

բեն դի շրշան ում եղել է մի երկիր, որի բնակչության մեծ մասը եղել է մահմե-
դական, իսկ մյուսը՝ քրիստոնյա, խոսել է իրեն հատուկ ղևզվով։ Ըստ Շեմ-
սեդգփն Սամիի, այս անունը (Լեկզ) լեզգի բառի աղավաղված ձևն էէ Այս դեպ-
քում լեկզ ցեղը պետք է ընդունել լեզգի իմաստով։ 

35. Տե՛ս սույն գլխի 31-րդ ծանոթագրությունը։ 
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ՖԵՐԻԳՈԻն ՐԵՅ, «ՍՈԻԼԹԱՆՆԷՐԻ ԳՐՈԻ^ՅՈԻՆՆԵՐ» 

1. Սուլթան Սուլեյման Կանանին (926-974) վերոհիշյալ նամակը գրել է 
Ֆրանսիայի Ֆերգինանգ թագավորինէ Նամակում հիշատակված պատերազմական 
գործողությունները վերաբերում եմ սուլթան Սուլեյմանի% պատ՛մության մեջ է փա-
դիշահ ական 11 ֊րդ արշավանքը» և «Իրանի 2-րդ արշավանքըյ> անուններով 
Հայտնի դեպքերին։ 

Դեռևս 940 (1534) թվականին սուլթան Սուլեյմանի մեծ վեզիր Իրրահիմ 

Հաշան, նախքան Վանի բերդի առումը, գրավել Էր Արճեշի, Ադիլշեվազի և Ախ֊ 

{սւթի բերդերը, որոնք հանձնվել են գրեթե առանց դիմադրության։ Նույն ձևով 

գրավվում Է նաև Վանի ամրակուռ բերդը (հունիսի 23-ին)։ 

Սուլթան Սոզեյման Կան ունին իր փադիշահ ական հզոր բանակով, Կոն իա -

Կեսար իա-Սվազ-Էրղր ում ճանապարհով, հասնում է Արճեշի բերդը և այնտեղից 

շարժվում է դեպի Թավրիզ։ Սակայն Թավբիզ չհասած, սուլթանը իր բանակի հետ 

գնում է Րաղդադ և ձմեռում այնտեղ։ Սուլթանի Ադրբեջանից հեռանալու առիթից 

օգտվելով, Իրանի Շահ Թահմասր 1-ը գնում Հ Թավրիզում գտնվող մեծ վեզիր 

Իրրահիմ փաշայի վրա և գրավում Թավրիզը, որի վալի Ուլեմա փաշան ստիպ-

ված է լինում փախչել, ապաստանել Վանի բերդում և փադիշահից օգնության 

խնդրել։ 

Սուլթան Սոզեյման Կան ունին վերադառնում է Բաղդադից։ Սեֆեվիները 

4ւտիպված են լինում վերացնել Վանի բերդի պաշարումը և հաշտություն առա-

ջարկել։ 

Սուլթանը նպատակ ունենալով ջարդել շահի բանակը, մերժում է հաշտու-

թյան առաջարկը։ Նա գրավում է Թավրիզը (երկրորդ անգամ) և շարժվո^է Է իրա-

նական բանակի վրա։ Շահը նորից հաշտություն Է խնդրում, սակայն սուլթանը 

նորից Է մերժում։ Շահի խուսափողական գիրքր մեծ դժվարություններ Է պատճա-

ռում օսմանցիներին։ Սուլթան Սուլեյմանը իրանական բանակը ջախջախելու իր 

հիմնակս/ն նպատակը չիրագործած՝ Թավրիզից վերադառնում Է Ստամբուր Շահը 

իր անվթար մնացած ուժերով գրավում Է Ադրբեջանը և նորից ետ խլում Վանի 

բերդը։ Թուրք պատմագրության մեջ կա ավանդություն, որ Վանի բերդը իրան-

ցիների ձեռքն Է անցել այն բանից հետո, երբ բերդում գտնվող ենիչերիական 

բանակը բերդը թողնելով միացել Է օսմանյան բանակին։ 

Սուլթան Սոզեյման Կանունին, դրանից հետո յոարիներ շարունակ զբաղված 

Հինելով օսմանյան պետության եվրոպական մասում տեղի ունեցող պատերազմ-

ներով, չի զբաղվել Արևելյան Անատոլիայի և Ադրբեջանի հարցերով։ 

954 (1547) թվականին Շահ Ւսէհմասբի եղբայր Էլկաս Միրզայի (սուլթանի 

նամակում էլկաս Միրզան անվանում է սոսկ էլկաս) Օսմանցիների մոտ ապաս-

տանելու կապակցությամբ վերսկսվում են թուրք-,իրանական պատերազմական 

գործողությունները։ Կանունին լավ ընդունելության է ցույց տալիս Իրանի իշխա-

նազուն էլկաս Միրզային և իր ցանկությամբ նշանակում է Շիրվանի վալի։ 

955 (1548) թվականին սուլթան Սոզեյման Կանունին ձեռնարկում է *Իրանի 

երկրորդ արշավանքըՀ)։ Նա շտապ կարգով հասնում է Ադիլջեվազ և այնտեղից 

էրզրումի բեյլերբեյի Ուլեմա փաշային և Կարամանի բեյլերբեյի Փիրի փաշային 

*"եծ ուժերով ուղարկում է իրանցիների կողմից գրավված Վանի բերդի վրա։ 
Սուլթան Սուլեյմանը գնում է Խոյ, այնտեղից Թավրիզ և շուտով գրավում 

այն։ Սակայն սոզթանը միայն մի քանի օր Թավրիզում մնալուց հետո դարս է 
գալիս այնտեղից։ Կա ավանդություն այն մասին, որ սուլթանը ստիպված է լի-
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նում շուտով հեռանալ Թավրիզից՝ բանակի և կենդանիների մեջ տարածված հի-

վան դո ւթյան պատճառով։ 

Ինչպես նախորդ արշավանքի ժամանակ, այս անգամ Է լ Շահ Թահմասբը 

շարունակում Է իր՛ նախկին ռազմական տակտիկան. առանց վճռական կռվի բըէմւը-

վելու օսմանյան բանակի հետ, իր բանակը անվթար պահելով ետ Է քաշվում։ 

Սուլթանը գնում Է Վանի բերդի վրա։ Բերդը շուտով հանձնվում Է։ \Թուրք 

պատմագիրների ասելով Վանի բերդը նորից Սեֆեվիների ձեռքը չանցնելու նպա-

տակով սուլթանը խիստ ամրացնում Է այն, ապահովում անհրաժեշտ ռազմական 

ուժերով և նոր բեյլերբեյիության կենտրոնի վերածելով[՝ վալի Է նշանա՜կում Չեր-

քեզ Իսքենդեր փաշային։ 

Ս-ուլթանը ձմեռելու համար գնում Է Ղիարբեքիր և հետո Հա լեպ։ 

Էլկաս Միրզան իր երկերեսանի դիրքով ու օսմանյան կառավարության դեմ 

ուղղված անբարյացակամ գործերով կորցնում Է սուլթանի վստահությունը և 

ստիպված լինում փախչել ու ապաստան փնտրել քուրդ բեյերի մոտ, ՛որոնք խա-

բեբայությամբ Էլկաս Միրզային բռնում և հանձնում են Շահին։ Շահ Թահմասբը 

իր ապստամբ եղբայր Էլկաս Միրզային բանտարկում Է Կահ կահ ա բերդում և 

սպանել տալիս։ 

958 (1551) թվականին Շահ Թահմասբը արշավում Է Արևելյան Անատոլիաէ 

Վրա ստանում նա գրավում Է մի շարք բերդեր ու վայրեր։ Այնուհետև շարժվում 

Է Վանի լճի հյուսիսում գտնվող Արճեշի, Ադիյջեվազի և Ախլա՛թի բերդերի վրա և 

գրավում դրանքէ 

Բ՛ուրք պատմագիրների վկայությամբ, Իրանի շահը Վանի լճի հյուսիսային 

և հյուսիս-արևմտյան ափի շրջանները ծայրից ծայր ավերում, կողոպտում Է և 

թալանոսկ որպեսզի դրանով հակահարված հասցնի սուլթան Սուլեյմանի արշա-

վանքներին։ 

Այս դեպքերի կապակցությամբ սուլթան Նուլեյման Կ անունին Ֆրանսիայի 

թագավորին գրում Է իր վերոհիշյալ «ֆեթհ-նամեն» (հաղթանակի նամակը)։ 

2, Ֆեւփդոէն բ ե յ ի «Սուլթանական գրություններիյ> II հատորի վերջում բեր« 

ված այս նամակում չի հիշվում ոչ մի թվական։. Հավանական Է, որ նամակը 

գրվել Է Վանի գրավումից, այսինքն՝ «հաղթանակի» վերոհիշյալ նամակից հետու 

Նամակից պարզ Է դառնում, որ այդ գրության պատճառ են հանդիսացել Իրանի 

այնպիսի գործողությունները, որոնք հակասել են Ամասիայի հաշտության պայ-

մանագրին (Ամաււիա(ի հաշտության պայմանագրի մասին տե՛ս «Բ՛արիէխի Սելա-

նիկիտ 1՝-ին ծանոթագրությունը) ։ 

Ամասիայի հաշտության պայմանագիրը կնքվել Է Թուրքիայի և Իրանի միջև 

962 (1554) թվականին։ Այդ պայմանագիրը վերջ տվեց օսմանցիների և Իրանի 

միջև մոտ կես դար շարունակվող թշնամությանն ու ավերիչ պատերազմական 

գործողություններին։ 

Ամասիայի հաշտության պայմանագրով Թուրքիային միացան օսմանյան 

բանակի նվաճած քաղաքներն ու վայրերը, այդ թվում Արդահանը, Գ յո լեն, Զար-

շադ-Արփաչայը և այլն։ Ընդունվեց հատուկ որոշում այն մասին, որ վերջ տրվի 

սյունն ի և շիա դավանանքների միջև եղած հակառակությանը և թշնամությանըէ 

Այդ որոշմամբ Իր անի հաջիներին հնարավորություն և օժանդակություն պետք Է 

ցույց տրվեր իսլամի նվիրական վայրերը ուխտի գնալու։ 

Ինչպես պարզվում Է նամակի բովանդակությունից, որոշ դեպքեր տեղի են 
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ունեցել Իրանի կողմից Ամասիայի հաշտության պայմանագիրը խախտելու հե-

տևանքով։ Հիշվում են Աչըք Բաշի վիլայեթի մի շարք նահիյեների և «անսահման 

առաքինության զարդ» հանդիսացող (սոզթանի) կուլերի կողոպուտն ու թալանը 

վրացիների կողմից, ինչպես նաև Կարսը գրավելու փորձերը և այլն, 

Սուլթանը Շահ Թահմ ասրին գրած վերոհիշյալ նամակում նշելով, որ այդ 

փորձերը հակասում են հաշտության պայմանագրին, կոչ է անում միջոցներ ձեռք 

առնել և թույլ չտալ, որ կրկնվեն նման խռովարարական գործերն ոլհարձակում-

ները։ 

3. Թուրք-իրսւնական պ ա տ ե ր ա զ մ ն ե ր ի շրջանում, երբ թուրքերը համառորեն 

ձգտել են ամբողջովին նվաճել Կովկասը և վերջ տալ Վրացական թագավորու-

թյունն երին և իշխանություններին, սուլթանն ու նրա պետական գործիչները Վրաս-

տանի և վրաց իշխանների նկատմամբ վարել են կեղծ և դավադիր քաղաքակա-

նություն։ Նրանք փորձել են վրաց իշխաններին իրենց կողմը գրավեք ընդդեմ 

կըզըլբաշական Իրանի։ 

ՎրաՏ Էմիրներին և խաներին ուղղված բազմաթիվ փաստաթղթերից իբրև 

սուլթանական գոռոզամիտ և կեղծ հրամանների նմուշ բերվում են միայն երկու-

սը, «Երկրի պաշտպանության համար Վրաստանի Էմիրներին և խաներին գրված 

վւադիշահական հրամանըՏ, «Արքունական հանդիսավորությամբ Վրաստանի տիրա-

կալին շնորհված փադիշահական նամակը»։ Առանձնապես հետաքրքիր Է հայտնի 

ազգային հերոս րեորգի Սաակաձեին (Մաղրավ բեյին) ուղղված փադիշահական 

դրությունը, որտեղ սուլթանը կեղծավոր կերպով իր բարյացակամ վերաբերմուն-

քըն Է հայտնում նրան, որը սակայն, որոշ ժամանակ անց, չի խանգարում սուլ• 

թանին գազանաբար գլխատելու Սաակաձեին և նրա որդուն։ 

4. Ա լ ո ր ե զ ի ս տ ա ն — թուրքերը Էլբրուսը անվանում են Ալբրեզ։ Ալբրեզիս-

տան կնշանակի էլբրուսի երկիր։ Գործ է ածված Վրաստան իմաստով։ 

5 . Ֆ ի ր դ ա ն հ ե յ ը Թուրքիայի վարչական բաժանման այս համառոտ ցուցա-

կով ոչ մի լրացուցիչ տեղեկություն չի տալիս երկրի վարչա՛տնտեսական կազմի 

մասին։ Կասկած չի կարող լինելք որ նա այդ ցուցակը կազմել է պետական պաշ-

տոնական տվյալների հիման վրա։ Չնայած Ֆերիդուն Բեյը չի հիշատակում, բայց 

հասկանալի է, որ այդ վարչական բաժանումը վերաբերում է XVI դարի վերջին 

քառորդին է 

Ֆերիդուն Բեյի այս համառոտ ցուցակը ունի պատմական կարևոր նշանա-

կություն, քանի որ թուրքական այլ աղբյուրներում չկան լրիվ տեղեկություններ 

երկրի վարչական կառուցվածքի մասին։ 

6. Շ ե ւ փ ֆ օ ւ թ յ ո ւ ն , շ ե ր ի ֆ - ի ս չ ա մ ս է կ ա ն սրբազան քաղաքների և երկնամասե-

րի կառավարիչները, որոնք իրենց ծագումով պատկանում են իսլամի նվիրական 

գերդաստանին, կոչվում են շերիֆ, իսկ նրանց իշխանության տակ եղած երկիրը՝ 

շերիֆություն (շերաֆեթ)։ Հի ջազը շերիֆություն Էր և իբրև այդպիսին Օսման-

յան կայսրության վարչական կազմում ուներ որոշ առանձնաշնորհումներ։ Մեքքա-

յի շերիֆությունը ուներ երեք լիվա։ 

7. Կափոսյան, կափուդանլըք, կափուզան փաշա — տե՛ս «Ֆեզլեքեւ>-ի 37-րդ 
ծանոթագրությունը։ 

16-րդ դարի Թուրքիայի վարչական բաժանման համաձայն Էգեյան ծովի մի 

շարք կղզիներ կազմում էին Միջերկրականի կղզիների էյալեթը, որը կապված էր 

կափուդանի փաշայությանը և որի բեյլերբեյին կոչվում էր կափուդան փաշա։ 

8. Սալ յանե — Թուրքիայի հողատիրության կարգը, ինչպես հայտնի է, ընդ-
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գրկում էր [սաս, զեսւմեթ և թիմար անուններով հայտնի հողամասերը, որոնց 
շարիաթական տասանորդային հարկերը և մյուս եկամուտները, որոշ զինվորա-
կան ծառայության և պարտավորության համար, պետությունից իբրև «դիրլիքձ 
ստանում էին սիփահիները, էմիրները, սանջակի բեյերը, վեզիրները, շեհ զա դե-
ները և այլն։ 

Այդ հողերից բացի կային նաև այնպիսի հողեր, որոնց շարիաթական եկա-
մուտները անմիջականորեն պատկանում էին պետությանը։ Պ ետությոմԱը այդ 
եկամուտները իբրև ուլուֆե (ռոճիկ) հատկացնում էր միրմիր աններին, միրլիվա-
ներին և այգ վայրերի Հէերլի կուլի» կոչված զինվորներին։ Այդ հատկացումները 
կոչվում էին սսւլյսւնե: Օսմանյան երկրի որոշ վարչական միավորներ (էյալեթ, 
սանջակ) և երկրամասեր թիմար և զեամեթ չունեին և համարվում էին «սալ յսւնելի» 
(ւ՚ալյանեյով կառավարվող) վայրեր։ Այսպես, XVII գարի Թուրքիայի վարչական 
միավորներից Բաղդադի, Բասրայի էյալեթները, Եգիպտոսը, Եմենը, Հաբեշստանը, 
ինչպես նաև Միջերկրականի և Հալեպի էյալեթների >՚ր1շ սանջակներ ((սալյանետ 
էին։ 

Ֆերիդուն Բեյի Օսմանյան կայսրության էյալեթների և լիվաների ցուցակից 
պարզվում է, որ Միջերկրականի ծովակալության մեջ (կավւուդանլըք) կար սալ-
յանեյով կառավարվող 11 վարչական միավոր, իսկ կայսերական Եգիպտոսի էյա-
չեթոյւմ՝ 15 միավոր։ 

9. Դեֆթերդսւր. դե ֆ թերդարություն— դեֆթեր (դաֆթար) էին կոչվում պաշ-
տոնական մատյանները։ էյալեթներում թիմարատերերի անունն ոլ հայրանունը, 
իբրև դիրլիք ստացած հողերի տեղն ու քանակը արձանագրելու համար գոյություն 
են ունեցել հատուկ մատյաններ, որոնք կոչվել են թիմա՛րի դաֆթարներ: Այդ 
դաֆթարներում գրանցումներ կատարողները կոչվում են դեֆթերդսւր: Եղել են նաև 
էյալեթի (կամ վիլայեթի) մ՛արդահամարի արդյունքների գրանցման մատյաններ։ 
Դեֆթերդարությունը ( դեֆթերդարլըք) եղել է էյալեթների հատուկ վարչական 
ււյաշտոնը։ Ֆերիդուն Բեյի ցուցակում էյալեթի վարչական միավորներից հիշվում 
են նաև թիմարի դեֆթերդարություններ (օրինակ, Ռ ում ե լի ի թիմարների դեֆթեր-
ւ արություն) ։ Վարչական միավորների մեծ մասը ունեցել են դեֆթերդարություն։ 

10. -Քեթխոսյա, քեթիւոսպայության, քեթխուդա բառն ունի տարբեր իմաստ-

ներ. օրինակ՝ մի տան, վարչական օրգանի, կամ հատուկ գործի համա ի նշանակ-

ված վստահելի անձը։ 

Վեզիրներն .ունեցել են իրենց հատուկ քեթխուդաները։ Եղել են նաև սոլլթա-
նի րեթխուդաներ, էսնաֆների քեթխուդաներ և այլն։ Քեթխուդայությունը քեթխու-
դա յի պաշտոնն է, որի պարտականությունն էր կատարել թիմարների և նրանց 
դիրլիքների գրանցումները։ Ֆերիդուն Բեյի ցուցակում հիշվում են էյալեթների 
քեթխուդայությոմտները (օրինակ՝ Դ իա ր թեքիր ի կամ Ռումելիի դեֆթեր ի քեթխու-
դա յություն) ։ 

11. Միրի սւքընչյ աս—0սմանյան բանւ՚^կում լավ զինված ու զրահավորված 
թեթև հեծյալ զորամասերը կոչվում Էին աքբնջի: Այս զորամասերը հետախու-
զում Էին թշնամոլ դիրքերը։ 

Աքընջի զինվորների պետը կոչվում Էր միրի աքընջյան։ 
Ֆերիդուն Բեյը իր ցուցակում հիշում Է «միրի աքընջյան» Ռումնլիի Էյալեթում 

և Նիկ ոպոլի ու Սելիսթրեի լիվան և ր ում ։ Հավանորեն այդ լիվաներումն են կենտ-
րոնացվել աքընջի զինվորները, 

12. Միրի յոլրոլքան ֊ Օսմանյան կայսրության ենիչերիական բանակից ա-



f!աջ գոյություն ունեցող զորամասերից հայտնի են յ ա յ տ , j n i r n i f և մուսելլեւ/ 
կոչված զինվորները։ Ենիչերի ագան կանոնավոր բանակը կազմակերպվելուց հետո, 
վերոհիշյալ զորամասերը ճակատից անցել են թիկունք և պատերազմի ժամանակ 
ճանապարհներ են կառուցել, խրամատներ փորել, Սննդամթերք ու ռազմամթերք 
փոխադրել և այլն։ 3ուրուք զորամասերը աշխատել են գլխավորապես Թուր-
քիայի եվրոպական մասում։ Ցուրուքների պետը կոչվել Է «միւփ j n i r n i f ս ւ £ » : Ցու՜ 
բուքանը՝ յուրուքի հոգնակի ձևն Է։ 

1՝3. Մալիե — բառացի նշանակում Է ելևմտական, ֆինանսական, պետական 
եկամտի և ծախքերի վարչություն, ավելի ուշ՝ մինիստրություն (նեզարեթ)։ 
Սալիյե նեզարեթի՝ ֆինանսների մինիստրություն։ 

Ֆերիդուն Բեյը Թուրքիայի վարչական բաժանման ցուցակում մի շարք վար-
չական միավորումներից հիշում Է նաև ելևմտական դեֆթերդարությունները։ Այն-
պիսի միավոր ներ են հիշվում եվրոպական մասումճ Բոդինի, Թեմեշ վարի Էյալեթ-
ներում, ասիական մասում՝ Կարամանի, Ավազի, Շամի, Հալեպի, էրզրումի և Ս ու֊ 
սուլի էյաըեթներում։ Այդ ելևմտական վարչությունները Էյալեթի սահմաններում 
վարել են ելևմտական գործերը։ 

14. Հ յ ո ւ ք յ ո ւ մ ե թ — տ ե ՛ ս Ք. Չելեբիի aԶիհան նյումա»-ի 30-րդ ծանոթա՛ 

գրությունը։ 

15• Օջսւքլըք — տե՛ս Ք. Չելեբիի «Ֆեզլեքե»-ի ծանոթ. 5. օչսւք բառը թուր-
քերեն լեզվում լայն իմաստ ունի (հայերեն օճախ), կրակի օճախ, հան-
քահոր, օսմանյան բանակում զինվորական խումբ (օր. ենիչերիական օշաք) և 
այլն։ Այստեղ «օջաքլըքը» այլ իմաստ ունի։ Պատմագիր Ահմեդ Ռասիմը հետև-
յալ բնորոշումն Հ տալիս։ «Օջաքլըք» էին կոչվում այն վարչական փոքր միավո-
րումները, որոնց մեջ մի քանի գյուղերի կամ կաղայի տասանորդից և սովորութա-
յին հարկերից ստացված եկամուտը հատկացվում էր նավաշինարանի (թերսանե) 
ծախքերին և կամ բերդապահների, քաղաքի տեղական զինվորների ուլուֆեներին 
(ռոճիկ), հաճախ օջաքլըքի եկամտի մեջ, վերոհիշյալներից բացի, մտնում էին 
նաև ջիղիեի (գլխահարկ), մետաքսի և մաքսային եկամուտները»*։ 

Ի* Հէ Ուզունչարշըլըի բացատրությամբ, Արևելյան Անատոլիայում կա յին մի 
շարք սանջակներ, որոնք չունեին թիմարներ և զեամ\եթներՀ կառավարությունը այդ 
սանջակները հանձնել Էր իրենց նախկին տերերին՝ իբրև սեփականություն։ Այգ 
սանջակները ճանաչում Էին օսմանյան պետության գեր իշխան ո ւթյունը և հարկ 
եղած դեպքում կատարում Էին զինվորական ծառայություն։ Այգ սանջակները 
ժառանգական կարգով անցնում Էին բեյի որդուն, եղբորը կամ մոտիկ ազգական-
ներին**։ 

Ֆերիդուն Քեյի ցուցակում Դիարթեքիրի Էյալեթում հիշվում Է հյուքյոսՐեթ 

h օջաքլըք միասին վերցրած և 8 օջաքլըք, Չըլդըրի Էյալեթում՝ 6 օջաքլըք, Վանի 

Էյալեթում 3 հյուքյումեթ-օջաքլըք, 5 օջաքլըք, մեկական օջաքլըք՝ Բաղդադի և 

Շեհր Զորի Էյալեթներում։ 
16. Ոլրրանի բեւփյե — ուր բան Էին կոչվում արաբական անապատներում 

ււ-պրող վրանաբնակ արաբները (արաբ բեդեվիներ)։ Բերիյե նշանակում Է անա-
պատ։ Ո լրբան ի բերիյե-անապատաբնակ։ Ֆիրիդուն Բեյի ցուցակում, Բաղդադի 
Էյալեթում հիշված են անապատաբնակ ցեղեր, որոնք կազմում Էին առանձին 
լիվա։ 

* Ahmet R a s i m , Osmanl i Tarlhi, c. I, s . 429. 
* * L H. Uzun9ar? i l i , O s m a n l i Tarlhi, c. II, s. 572. 
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/ 7 . Ղ ո յ ւ խ դ ա , վ ո յ վ ո դ ա լ ը ք (վոյեվոդություն)— վոյվոդա1 սլավոնական 

ՏՇ6^0յ13 բաոից։ Հին Ռուսաստանում վոյեվոդա էին կոչվում զորավարները, քա-

ղաքի և քաղաքային շրշան ի պետերը, իսկ Լեհաստանումճ խոշոր վարչական միա-

վորների պետերը։ Վ ո յ ե ւ | ո դ ո ւ թ յ ս ւնը դա վոյեվոդայի կոչումն ու պաշտոնն է, կամ 

վոյեվոդա յի իշխանությանը ենթակա երկիրը կամ մարզը։ 

Օսմանյան կայսրության եվրոպական մասում որոշ երկրամասեր և մարզեր 

կոչվում էին վոյեվոդություն, նրանց վարչական պետերը՝ վոյեվոդա։ 

Ֆերիգուն Բեյի ցուցակից պարզվում է, որ է ֆ լ ս ւ ք ն ոլ Ո ո գ դ ա ն ը (Վալա֊ 

իւ [.ան և Մոլդավիան ) համարվել են վոյեվոդություն. 

18. Ս տ ա մ բ ո ւ լ ի թ ա ղ ա մ ա ս ե ր ի ք ն ն ո ւ թ յ ա ն հրամանը ուղղված է աշխատանք 

և ապրուստի միջոցներ փնտրելու համար Թուրքիա յի տարբեր շրջաններից Ս տամ֊ 

բուլ եկած հայ, քուրդ և մասամբ նաև. թուրք աշխատավոր (մշակ, բանվոր, 

քայքայված արհեստավոո) տարրերի դեմ, որոնք ստիպված էին թողնել իրենց 

սո՛ւնն ու տեղը, ընտանիքն ու երեխաները և իբրև <Հպանդուխտն (ղարիբ) ապ-

րել Ստամբուլի խաների «օդաներումX), արհեստանոցներում («դյուքաններումօ) ։ 

Ֆերմանից պարզվում է, որ պանդխտության այս հոսանքը դեպի V տամ բուլ 

սկսվել է դար';ր առաջ և շարունակվում է մինչև մեր օրերը։ 

Ս տամ բուլի այդ «պանդուխտներ ի 3) շարքում մեծ թիվ են կազմել հայ աշ-

խատավորները, արհեստավորները, մասամբ նաև մանր առևտրականները։ Թուր-

քիայի հայաբնակ շրջաններից եկած տասնյակ հազարավոր հայ պանդուխտներ 

Ստամբուլում ապրել են խիստ ծանր պայմաններում։ Ֆերմ՛անում պարզ կերպով 

հիշատակված է, որ մեկ «օդսյումօ կամ «խանութում» ապրել են մինչև 8—10 — 

15 մարդ։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այդ «օդաներում» և «դյուքաններում » 

նրանք թե' աշխատել են և թե' ապրեր Պարզ է, որ յուրաքանչյուր պանդուխտ 

ծննդավայրում թողել էր իր ընտանիքը, որի ապրուստը պիտի հոգար իր թա-

փած քրտնաջան աշխատանքով։ 

Ֆերմանում նշվում է, որ այդ տարրերը <Հխախտում էին Ստամբուլի կարգն 

ու կանոնը, շարիաթով սահմանված բարքերն ու սովորությունները£։ Փադիշահը 

սրտի ցավով ( ? ) նշելով, որ այդ տարրերը իրենց «հայրենիքում վարն ու ցան֊ 

քր թողել եկել են Ս տամ բուլն, ֆերմանով կարգադրում է այդ պանդուխտներին 

վերադարձնել իրենց տեղերը և «Ստամբուլը սրբել ու մաքրել» նման տարրերից...է 

Պե տք Է նկատ եի որ Ս տամբուլի արքունիքը/ վեզիրները, փաշաները և առ-

հասարակ տիրող շրջանները դարեր շարունակ հալածել են երկրի հեռավոր շըր-

ջս՚ններից եկած աշխատավորությանը՝ մայրաքաղաքը, ինչպես իրենք են անվա-

նել ծԵրջանիկ ԱււիթւսՆեն» մաքրելու և այդ «անհարազատ տարբերիցն ազատ-

վելու համար։ 

XVI դարին վերաբերող այդ դաժան հալածանքը շարունակվել Է նաև հե-

տագա դարերում, ընդհուպ մինչև սուլթան Աբդուլ Համ իգի շրջանը և նրանից 

հետոճ ավելի դաժան միջոցներով երիտասարդ թուրքերի իշխանության տարիներին* 

ԿՈՅԻ ԲԵՅ 

1. Ոփ ս ա լ ն — բառացի նշանակում Է նամակ, բրոշյուր, փոքր ու-

սումնասիրություն, զեկուցման ներկայացված գրություն։ Կոչի Բեյի «Ռիսալենտ 

փադիշահի հրամանով կատարված ուսումնասիրության վերաբերյալ ներկայաց-

ված զեկուցագիր Է։ Հետագայում հաճախ հանդիպում ենք նման ոիսալեների, 
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2. Թուրք պատմագիրները «իսլամական երկրներ» ասելով նկատի ունեն օս-
մանյան պետությունը։ 

8. Կուլ — նշանակում է գերի, ռազմագերի (որին կարելի է վաճառել), 

ստրուկ, ծառա, ռազմագերիներից կամ ստրուկներից կազմված բանակի զթնվ„ր7 

Կսւփու կու լի ՝ փադիշահ ական բարձր Դռան ծառայող զինվոր։ Սրանք կոչվում էին 

նաև Կափը խալքը: «Կուլ դասի» մասին խոսելիս, Կոչի բեյը նկատի ունի ժ ո ֊ 

ղովրդի հասարակ խավերը, ցածր ծագումով մարդկանց։ 

4. Նեդիմ ե մյուկսւոփբ նեդիմ նշանակում է խոսակից, զրուցակից, բա-

ժակի և զվարճության ընկեր, Մեծ մարդկանց, սուլթանին գեղեցիկ խոսքերով և-

զվարճալի ասացվածքներով զբաղեցնող անձնավորություն։ Այդ ընդունակության; 

տեր մարդը, հատկապես սուլթանների նեդիմները, կոչվում էին «նեդիմի խաս»: 
Մյուկսւո՝իր՝ մոտիկ և վստահելի անձնավորություն։ Սուլթանին մոտ կանգ-, 

նած անձինք նույնպես «մյուկարրիբյ» էին կոչվում, որոնք օգտվելով սուլթանի* 

հետ ունեցած հարաբերություններից, ինչպես նշում է Կոչի Բեյը, որոշ մարդ-

կանց, անգամ վեզիրների նկատմամբ չարախոսություններ և զրպարտություններ» 

էին անում և հաճախ անմեղ մարդկանց դժբախտության պատճառ դաոնում։ 

5* Րաբ-ուս-Սեադե — Բաբճ դուռ, մուտք, դերդահ իմաստով է գործած՜-

վում, սակայն ունի շատ բարդություններ, որոնցից կարևորներն են՝ Բաբը Ալի,. 

Բաբը Մեշեյխեթ, Բաբը Սերասքերի և այլև։ ?ար-ուս-Սէաւյէ՝ հաճախ գործ է 

ածվում նաև Բաբ-ուս-Սե ադե Էլ-Շերիֆե, նշանակում է սուլթանական հարեմ՜ 

(կանանոց)։ Այդ հարեմի մեծը կոչվում էր ^սւրեմ-Աղասը, կամ Բար-ուս-Սեադե 
Աւլասբ: 

ճ. հերա յա — հաճախ գործ է ածվում ռեայա և բերայա, որոնք ռաիյեի 

և բերիյեի հոգնակի ձևն են։ Ռաիյե կամ ռայեթ բառացի նշանակում է հոտ,, 

արածող կենդանիների հոտ։ Գործածական իմաստով մի գերիշխողի իշխանու-

թյանը ենթակա և պետական հարկերը վճարող մարդիկ, ժողովուրդ, զենք կրելու 

իրավունք չունեցող հպատակներէ Րեւ՝Ա1յսւ (բերէյե) — զենքի իրավունք ունեցող՛ 

ընտրյալ մարդիկ, հպատակներ։ 

7. Ներքին մարդիկ (էնդերուն)— էնդերունճ բառացի նշանակում է ներքին, 

ի սրտե, ներքուստ։ էնդերո ւն էր կոչվում փադիշահի հարեմը (էնդերունի-հյումա֊ 

յուն)։ էնդերո ւնի ծառայողները կոչվում էին էն գերուն ի մարդիկ, իսկ նրանց պե-

տերըճ էնդերունի աղաներ։ 

8. Ղազավաթ (եզ. ղաղա) —սրբազան պատերազմ. թշնամոէ կբռնի նկատ-

մամբ իսլամական կրոնի ձեռք բերած հաղթանակըէ 

9. Րսւշմաքլըք — սուլթանների հատկացումը, կոչվում Է նաև խաս արփալրք-

(ռոճիկ, թոշակ) ւ 

էՕ. 8 ուրո լք — բառացի նշանակում Է արագավազ ձի կամ կառք, մշտական• 

բնակավայր չունեցող քոչվոր ժողովուրդ, բեդեվի, վրանաբնակ։ Ան ատոլիա յուժ 

մեծ քանակությամբ ոչխարներ պահող թուրքմեն քոչվոր աշիրեթները կոչվում Էին՚ 

ւուրուքներ։ 

11% Ղուլամիյե — ղուլամ բառացի նշանակում Է տղա, ծառա, ստրուկ. 

Ղուլա միյե* ծառա կամ իրավազուրկ մարդկանցից գանձվող ապօրինի հարկէ Ինչ-

պես նշում Է Կոչի Բ՛եյը, գլխահարկին (էիղիե) և տան հարկին (ավարիզ) իբր Լ 

հավելված մյուբաշիրները (տուրքահավաքները) վերցրել են նաև որոշ գում՛ար, • 

որը կոչվել Է «ղուլամ ի յե Տ>։ 

12. Ո՚ումելի Հիսաւ* — Բոսֆորի նեղուցի եվրոպական ափին սուլթան Ֆա՛ 



թիհի կառուցած ամրությունն ու բերդը կոչվում է Ռումելի Հիսաբ, իսկ դրա դի-

մաց, ասիական ափում գտնվում է Անադոլոլ Հիսսւրբ: 
13. Թավ՚այփֆի մյուլուք — Անատոլիայի սելջուկյան սուլթանության խոր-

ս,ակումից հետո կայսրության տարբեր մասերում առաջացան անկախ իշխանու-

թյուններ, որոնք կոչվում էին «Թավայիֆի մյուլուքа (մելիքների ժողովուրդներ 

թայֆաներ)։ Սրանք կոչվել են նաև «Անադոլոլ բեյլիքլերի» (Անատ՛ոլիայի բեյու-

, թյուններ)։ Ղրանց թվում էր Օսմանի գլխավորությամբ կազմված «Օսմանլի բեյ-

վիյին» (Օսմանյան բեյությունը) г 

14, Թուրքական աղբյուրներից պարզվում է, որ Կոչի ^եյի այս «ոիսա-

լեն» մինչև վերջերս մնացել է անհայտ։ Միայն 1932 թվականին թուրք պատմա-

բան Ալի Քեմալ Ակսյաթը թուրքական արխիվներում հայտնաբերել է այդ «Ռի-

ււալեն» և հրատարակել։ Ղժբախտաբար մեգ չհաջողվեց ձեռք բերել թուրքերեն 

բնագիրը։ Մեր ձեռքի տակն է այդ «Ռիսալեն-ի ռուսերեն թարգմանությունը, որ 

կատարել է Ա. Ս, Տվերիտինովան (տե՛ս У ч в Н Ы в ЗаПИСКИ ИнСТИТуТЭ ВОСТО-

коведения, VI, 1953, стр. 212—268;: 

I Ա Վ Ե Լ Ղ Ա Ծ 

Ֆերիդուն հեյի «Սուլթանների գրությ ուննե ր »-ի ց 

1. Կայսերական գանձարանը («էս ա զին ե ի Ամիրե») սկզբնական շրջանում 

ունեցել Է սոսկ գանձարանի (խաղինե, խազնե) բնույթ, հետագայում վերածվել 

Հ մինիստրության, որի գործերը վարել են դեֆթեր դա բները, որոնք մյուս դևֆթեր-

դարներից տարբերվելու համար կոչվել են «բաշ դեֆթերդար» (հետագայում ֆի-

նանսների մինիստր) ։ 

2. Թաքրիր Էին կոչվում այն պաշտոնական գրությունները, որ%նք ներկա-

յացվում Էին սուլթանին՝ կառավարության առանձին մինիստրների, պաշտոնական 

մարմինների կամ անձանց, ինչպես նաև օտար պետությունների դիվանագիտա-

կան ներկայացուցիչների կողմից։ 

Հայկական և հունական պատրիարքարանների կողմից ներկայացված պաշ-

տոնական գրությունները նույնպես թաքրիր են կոչվել։ 

Թուրք բառարանագետ Շեմսեդդին Սամին թսւքրիրբ համարում Է եվրոպա-

կան լեզուների «ռապորտն բառի թարգմանությունը, որը երբեմն ստանում Է «նո-

աայ> իմաստը, Այստեղ հիշված թաքրիրը կազմված Է պետության բաշ դեֆթեր-

դարի կողմից, որը սադրազամ Թերխունջի Աադե Ահմեդ փաշայի կողմից ներ-

կայացվել Է սուլթան Մուհամմեդ IV-ին, Թաքրիրը գրված Է 1064 (1653—1654) 

թվական ին, 

Թուրք պատմագիրների ասելով, այդ թտքրիրը, որը պետության եկամտի և 

ծախքերի համառոտակի բովանդակությունն Է, օսմանյան պետության բյուջեի 

աոաջին նմուշն Է հանդիսանում, Թաքրիրի բովանդակությունը պարզ կերպով 

ցւ՚ւյց Է տալիս այդ «բյուջեին պրիմիտիվ բնույթը և միաժամանակ որոշ գա-

ղափար տալիս Օսմանյան հզոր կայսրության ֆինանսական սահմանափակ մի-

ջոցների ու պետության եկամ տի հիմնական աղբյուրը հանդիսացող բագմաթ իվ 

հարկերի մասին. 

Վերոհիշյալ թաքրիրով ներկայացված բյուջեի նախագծից բացի, թոլրք 

պատմագիրները հիշատակում են մեկ ուրիշ «կայսերական * գանձարանի նախա-
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գիծ» (բյուջե), որը վերաբերում է W71 (1660) թվականին և շատ քիշ է տար-
բերվում առա շինից ։ 

Այդ բյուշեների նախագծի մասին ավելի կոնկրետ պատկերացում տալու հա-

մար հիշենք մի քանի թվական տվյալներ։ а Թաքրիր ի» և ՛նախագծի» տվյալնե-

րով, օսմանյան կայսրության պետական ծախսերը հիմնականում կազմել են. 

Սուլթանի տարեկան «գրպանի ծախսերին» հատկացվում է «վեց անգամ 

ար յուր հազար ալթուն (ոսկի)»**։ 

Բարձր Դերգյահի 54.220 ենիչերիներին իբրև տարեկան ռոճիկ (չորս վճա-
րով)՝ մոտ 3710 քիսե***, 

Տարբեր դասերի զինվորներին և զինվորական ծառայողներին, արքունի 

ծառայողներին, որոնք թվով 75976 մարդ էին, տարեկան մոտ 5070 քիսե։ 

Բյուջեի նախագծով ամբողջ Օսմանյան կայսրության մեշ (մայրաքաղաքում 

• և բերդերում) ծառայող բոլոր կա փու-կուլերին (թվով) մոտ 95.000 մարդ)ճ տա-

րեկան մոտ 7720 քիսե։ 

Այսպիսով ծախսերի առյուծի բաժինը ընկել է արքունիքէւն և բանակին։ 

Օսմանյան կայսրության ֆինանսական դրության մասին շատ հետաքրքիր 

տեղեկություններ է տալիս XVII դարի հայտնի պատմագիր-գ ի տնական Քյաթիբ 

Չելեբին (Հաշի Խալիֆան) իր «Դյուսթուր-ուլ-Ամել» աշխատության մեշ**** ՚ 

Սուլթան Սուլևյմանի ժամանակ 970 (1562) թվականին բոլոր ռոճիկ ստա-

ցողների թիվը կա լմել է 41.479 մարդ, որոնց տարեկան ստացած ռոճիկը 1223 

բեռ (յուք)***** ակչե էր, իսկ 997 (V588) թվականինճ համապատասխանորեն, 

64,425 մարդ և 1782 բեռ։ 

1004 (1595) թվականին՝ 81870 մարդ, 2512 բեռ։ 

1017 (1608) թվականին՝ 91202 մարդ, 3800 բեռ։ 

Սուլթաններ Օսմանի և Մուստաֆայի օրոք ռոճիկ ստացողների թիվը Հա-

ռել է 100.000 մարդու, իսկ սուլթան Մուրադ IV-ի օրոք դրանց թիվը զգալիորեն 

կրճատվում է։ 

«Այս դարում, —գրում է Քյաթիբ Չելեբին, — սիփահի դասի թիվըճ 20 հազա-

րից, ենիչերի դասի թիվը՝ 30 հազարից պակաս չէր.../ Զինվորների թվի ավե-

* A h m e t Ras im, C s m a n l i Tarihir c. II, s . 225—229. 
** Այգ հաշվով սուլթանը, իբրև «գրպանի ծախս» ստացել է 100.000X& — 

= 600,000 ալթուն == 3750 քիսե։ Այլ խոսքով, այդ «գրպանի ծախսը» կազմեր 

է Օսմանյան կայսրության պետական եկամուտների (և ծախսերի) մոտ 26 տո-

կոսը։ 
*** Քիսեն այգ դարում հավասար է 40,000 ակչե ի, կամ 500 ղուրուշի, իսկ 

ղուրուշը՝ 125 ակչե ի։ 

Պետք է նկատի ունենալ, որ դրամական միավորների այդ արժեքներր շատ 

անկայուն էին և մշտական փոփոխության ենթակա։ Գոյություն ուներ նաև դրամ-

նե՛րի պետական կուրս և շուկայի կուրս, ըստ որում վերջինը միշտ ցածր էր լի-

նում։ Ֆրանսիացի գիտնական Մ. Բելինը Թուրքիայի դրամական սիստեմի 

և կուրսի մասին տալիս է պատմական հետաքրքիր տեղեկություններ, տե ս նաև 

մեր «Թուրքական աղբյուրները...» հատ. Ա, էջ 114 —115։ 
**** Հաջի Խալիֆայի կամ Քյաթիբ Չելեբիի մասին տե՛ս աշխատության 

Քյաթիբ Չեքերի գլուխը։ 

Բեռը (յուք) հավասար է 100.000 ակչե ի։ 
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Հացումը այնքսն էլ ցավալի չէ։ Անհրաժեշտ է ռոճիկների գումարը հին օրենքների 

համաձայն և նպատակահարմար միջոցներով պակասեցնել»*։ 

Գանձարանի եկամուտների և ծախքերի մասին Քյաթիբ Չելեբին տալիս է 

Հետևյալ տեղեկությունները։ 

972 թվականին պետական գանձարանի եկամուտր 1827 բեռ էր։ 

1000 թվականին եկամուտը 2934, ծախսերը՝ 3604 բեռ։ 

1006 թվականին եկամուտը՝ 3000, ծախքերը՝ 9000 բեռ։ Հես՚ագայում, մինչև 

1053 թվականը ծախսերը սկսում են կրճատել։ 1060 (1650) թվա կանթ։ եկամուտր 

Հասնում է 5329 բեռի, իսկ ծախսերը 6872 բեռի։ Այսպիսով ծախսերը 1600 բ ե ֊ 

ոով ավելի է։ Պա՚ոմագիրը նշում է, որ ծախսերի այգ բացը փակվել է գանձա-

րանում պահված պահեստի գումարներով։ 

Օսմանյան կայսրության XVI—XVII գարերի, հատկապես դրանց նախորդած 

ժամանակաշրջանի ֆինանսական դրության մասին թուրք պատմագիրները գրեթե 

-տեղեկություն չեն տալիս։ 

Վերոհիշյալ տվյալները, անտարակույս անբավարար են և իրական դրու-

թյունը չեն արտացոլում։ Գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ գրեթե 

չկան։ Արժեքավոր է Ստամբուլի ֆրանսիական դեսպանության թարգման Մ. Բհ-

չինի աշխատությունը, որի մեջ հեղինակը տալիս է Թուրքիայի ֆինանսական 

դրությունը (պետական բյուջեն, ֆինանսական օրգանները, օսմանյան դրամները 

և այլն)։ Այդ աշխատությունը թարգմանված է թուրքերենի**։ 

3. Մուկաթաա — հաճախ գործ է ածվում մուկաթաաի միրիյե։ Մուկաթաա 

նշանակում է միանվագ վճարով տրված հող, կալված։ 

Մուկաթաան Թուրքիայի պետական եկամտի կարևոր աղբյուրներից է։ Թուր-

քիայում հնուց ի վեր կային «փադիշահական խասեր» կոչվող մեծ հողատարա-

ծություններ, որոնց շարիաթական տասանորդը մանում էր պետության գանձա-

րանը։ Ավելի ուշ, վեզիրներին և էմիրներին հատկացված խասերը ևս աստիճանա-

բար կրճատվելով, միացվեցին փադիշահական խասերին։ Բացի այդ, թիմարներն 

.ու զեամեթները ազատ մնալու դեպքում, նրանց հողերն էլ գրավվում էին պե-

լության կողմից։ Այդ բոլոր հողերը համարվում էին պետական մուկաթաաներ, 

որոնցից ստացված եկամուտներն անմիջականորեն պետությանն էին պատկանում։ 

4. Ջ ի զ ի յ ե — շարիաթական գլխահարկ, որը առնվում էր ոչ-մուսուլմաննե-

րից։ Սա ևս օսմանյան կառավարության պետական եկամտի կարևոր աղբյուր-

ներից էր I Հ 

Քրիստոնյա հպատակները այս հարկը վճարում էին երեք կատեգորիանե-

՛րով. ցածր, միջակ և բարձր՝ 10, 20 և 30-ական ակչե։ Հետագայում սուլթան Մ ու-

րագ lll-ի օրոք, 982—1003 (1574—1595) թվականներին, խմիչքներից գանձված 

հարկը ավելացվեց ջիզիյեի վրա, որով ստացվեց 15, 30 և 45 ակչե։ Հետագա յա՛* 

նորից բարձրացվեց։ Միաթ 1272 (1855—1856) թվականին ջիզիյեն վերացվեց և 

քրիստոնյաները զինվորական ծառայության փոխարեն սկսեցին վճարել հարկ, որը 

Հայտնի է ցբեդելի ասկերիp անունով, Այս նոր տուրքը քրիստոնյաների դրու-

*Քյաթիբ Չելեբիի հաղորդած հիշյալ տեղեկությունները տպագրված են Ահ-

մեգ Ռասիմի (TՕսմանլը Թարիխի»-ում իբրև հավելված, հատ. 2-րդ, էջ 177—180։ 

* M. Bel in , E s s a i s sur l 'histoire e c o n o m i q u e de la T u r q u i e d 'apr£s 
l e s ec r iva ins or ig inaux. P a r i s , 1865. 

T u r k i y e ikt i sad i tarihi h a k k i n d a te tk ik ler , Ti irkceye cev i ren M. Ziya 
I s t anbu l , 1931. 
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քէյունը ոչնչով չէր փոփոխում, Նրանք դարձյալ վճարում էին երեք կատեգորիա՛ 

ձ"'Լ՝ 15՚ 30 ե. 60-ական ղուրուշ. Հարկը վճարում էին միայն տղամարդիկ, Հոգևո-

րականները և պետ սկան ծառայողների ընտանիքները ազատված էին հարկ վճա-

րելուց, 1908 թվականի սահմանադրության հրատարակումից հետո այս հարկը 

վերացվեց, քանի որ քրիստոնյաները ևս կանչվեցին զինվորական ծառայության, 

թաքրիրում հիշված « ա վ ե լ ի շ ի գ ի ե ի » տակ պետք է հասկանալ հետագայում 

այդ հարկի վրա կատարված հավելումները։ 

5 Ա վ ա ր ի դ — սովորական (կամ սովորութային) հարկերից է։ Այս կարգի 

քաղմաթիվ հարկերը միացվելով, հավաս՛արապես բաժանվում էին տվյալ վայրի 

բնակիչների վրա և գանձվում միանվագ։ 

0 , Իջևանի ( օ թ և ա ն ի ) տուրք («բերդելի նյուզուբ) —սա ևս սովորութային 

հարկերից է։ Թուրք պատմագիր Ահմեդ Ռասիմը այսպես է բնորոշում այդ հարկը. 

•«Բանակը կամ զորամասը մի օթևանում իշևանելիս, ձիերի կերը և բանակի կա-

րիքները ապահովող և իջևանի է մին («նյուզուբ կամ «նեզիէմինի») անունը կրող 

պաշտոնյան տեղական ժողովրդից «ավարիզ» և «նյուզուբ անուններով հարկեր 

էր առնում։ 

7. Ոչխարի աւլնսւմ (հարկ) — ոչխարից և այծից ստացված հարկը շարիա-

թական էր է Այս հարկը, որը կոչվում Էր նաև «՛ադե թի աղնամ», մակաղատեղի 

հարկի («աղըլ րեսմի») հետ միասին նշանակվել Է 1040 (1՝630—1631) թվակա-

նին։ Ոչխարի հարկը տարբեր ժամանակներում և երկրի տարբեր վայրերում գան-

գրվել Է տարբեր ձևով և տարբեր քանակով[՝ աչխարով կամ դրամով։ Այսպես, 

1Ւումելիում 10 ոչխարից առնվում Էր մեկը։ Ոչխարն ու այծը միասին Էին հաշվ-

վում, իսկ գառն ու ուլը մոր հետ միասին հաշվվում Էր մեկ գլուխ. 

Ոչխարի հարկը հավաքելու համար ոչխարները համրող պաշտոնյաները կոչ-

վում Էին «միրիշի», իսկ ոչխարի մեծաքանակ գնողներն ու վաճառողները կոչվում 

Հին «չելեբ»։ Ինչպես պարզվում Է թաքրիրիցէ շելեբներից ստացված ոչխարի հար֊ 

կր կազմում Էր մեծ գումար (մոտ 300 քիսե)։ 

8. Մեր ձեռքի տակ եղած աղբյուրներից հնարավոր չեղավ ստուգել այս 

հարկի Էությունը։ 

9. Ո ՚ուէլնամեջի — ոուզ, օր, նամե՝ գրություն. ռուզնամեշի Էին կոչվում 

պետության ամենօրյա եկամուտներն ու ծախսերը արձանագրող ֆինանսական պաշ-

տոնյաները։ 

10. Սիփսւնի, ս ի լ ա Տ դ ա ր , սւշ ու ձ ա խ ու լուֆեջիներ , աշ ու ձախ դ ա ր ի ր ն ե ր . 

XV դարից սկսած օսմանյան բանակը բաժանվում Է կանոնավոր և ոչ-կանոնա-

վոր երկու հիմնական մասի։ Կանոնավոր մասը բաժանվել Է յոթ հատուկ զորա-

մասերին ենիչերիներ, սիփահիներ, սիլահդարներ, աշ-ուլուֆեշիներ, ձախ-ուլուֆե-

չիներ, աչ-ղարի բներ և ձախ-ղալւիբնեթ։ Ոչ կանոնավոր զորամասերը՝ աքըն շի-

ներ, Անատոլիայի թիմարի և զեամեթի զինվորներ, Ռումելիի թիմարի և զեա-

մեթի զինվորներ։ 

Ուլուֆեշի և ՛Լարիր զորամասերի զինվորները, պատերազմի ժամանակ գըտ-

նըվելով բանակի աշ ու ձախ թևերում, կոչվեցին աշ-ուլուֆեշիներ և ձախ-ուլու-

ֆեշիներ։ Նույն ձևով Էլ ղարիբների զորամասերը։ ՛Լարիր Էին կոչվում ենիչերիա-

կան զինվորների այն խմբերը, որոնք հավաքագրվում Էին հեռու վայրերից, 

11 12. Ա չ ե մ ի օւ լ լաններ, բ ո ս տ ա ն չ ի օ ղ լ ա ն ն ն ր , բ ա լ թ ա ջ ի ն ե ր , չ ե բ ե չ ի ն ե ր — 
•տե՛ս Ա հատորի բառարանը։ 

13. Կուլեր — Օսմանյան կայսրության ռազմ ա ֊ֆեոդալական կազմակերպու-
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թյան մեջ բոլոր զինվորները համարվում էին սուլ/Յանի կուլեր (ստրուկներ, 6ա-

II ան եր) է Այդ պատճառով Էլ աոանձին զին՛վորական մասերր ընդհանրապես կոչ-

վում Էին Ծ կափ ու կուլի», « եր լի կուլի» և այլև է Տե ս Ա հատորի բառարանը։ 

14. Կսւլիոն — մի տեսակ ռազմանավ։ 

15. Ի ր ս ա լ ի ե — «իրսալ» բառից, որը նշանակում Է ուղարկեք մարդ, զին-

վոր, մթերք, ռազմամթերք և այլն։ Այստեղ խոսքը վերաբերում Է փաղի շահ ական 

արքունիք ուղարկված գումարին կամ մթերքներին։ 

16. Ա ր փ ա - է մ ի ն ի — տե'ս Ա հատորի բառաոանը։ 

է7. Ղւփմի Ղւփմի խանութ յուն , Կալւլայ — Ղըիմի թերակղզին Օսման-

յան կայսրությանը ենթակա մի խանություն \Էր կազմում։ Մայրաքաղաքը Բաղչե 

Սարայն էր։ Սակայն Ղըիմը փաստորեն բաժանված էր մի շարք խանությունների։ 

Նաներից յուր-սքան չյուրը նստում էր մի քաղաքում և իշխում որոշ երկրամա-

սի վրա։ Օսմանյան կառավարությունը պաշտոնապես կապ էր պահպանում թաղչե 

Սարայի խանի հետ, որը վեզիրի աստիճան ուներ։ Ընդհանրապես սերասքերի 

պաշտոն վարող խանը կոչվում էր կալղսւ յ : Ղրիմի խաները իրենց զինվորական 

ուժերով հաճախ մասնակցում էին օսմանյան կառավարության կազմակերպած 

արշավանքներին՝ Արևելքում և Արևմուտքում։ Ղրիմի խաներն իրենց տրամադրու-

թյան տակ ունեին մոտ հազար կանոնավոր զինվոր, սակայն պատերազմի դեպ-

քում Ղըիմի խանը երկրի տարբեր մասերի ցեղերից մեծ քանակով զինվորներ էր 

հավաքում պատերազմելու համար։ 

Պատմական դեպքերից հայտնի է, որ Ղըիմի խաները պատերազմի էին 

գնում 30—40 հազար, երբեմն ավելի զինվորներով։ 

Ղըիմի խաները օսմանյան պատմության մեշ հայտնի են «Կիրայ» տիտղո-

սով, Մուհամմեդ Կիրայ, Սելի մ Կիրայ և այլն։ 

18—19. Շ ե յ խ - ո ւ լ - ի ս լ ս ւ մ է բ ո ւ Սոուդ է ֆ ե ն դ ի ի ֆ ե թ վ ա ն (հաճախ կոչվում է 

նվիրական ֆեթվա, ֆեթվայի շերիֆ) իսլամական շեյխ-ուլ-իսլամի տված որևէ 

հարցի մեկնաբանությունն ու որոշումն է։ 

Շ ե լխ - ո լլ-ի սլա մ Էբու-Սուուգ էֆենդին \երեք անգամ շեյխ-ուլ-իսլամ է եղել 

սկսած 1053 (1644) թվականից։ 

Ֆեթվայի բովանդակությունը ցույց է տալիս, թե իսլամական հոգևոր ղե-

կավարը շեյխ ուլ-իսլամը, ինչպիսի հեղինակություն է ունեցել երկրի ոչ միայն 

կրոնական, այլև պետական քաղաքական, նույնիսկ տնտեսական հարցերում։ 

Ֆեթվայում Էբոլ-Սուոլդ էֆենդին, հիմք ընդունելով իսլամական շարիաթի սկըզ-

բունքներն ու ցուցումները, մեկնաբանում է օսմանյան պետության հողային սե-

փականության և հողային հարկերի հարցերը։ Ֆեթվայի երկրորդ հարցից պարզ-

վ։.ւմ է, որ տասանորդային ճուլերից առնված աշարի հարկը (տասից մեկը), շա-

րիաթական օրենքին համապատասխանում է («հալալ է»), իսկ խարաջային հո-

ղերի վրա նշանակված խարաջը (հարկը) կարող է ավելի լինել, «եթե հողը կա-

րող է ավելիին դիմանար։ 

Թե' առաջին և թե' երկրորդ հարցում շեյխ-ուլ-իսլամի «մեկնաբանություն-

ները», ինչպես հայսճտի է պատմական փաստերից, լոկ ձևական նշանակություն 

են ունեցել և մնացել են թղթի վրա, Նույնիսկ պետական պաշտոնական փաս-

տաթղթերում, դարերին հատուկ կանուննամեներում (օրենքի գրքերում) 

կան բազմաթիվ փաստեր, ըստ որոնց, օսմանյան պետության տարբեր էյալեթնե-

րում և լիվաներում տասանորդի հարկերը շատ հաճախ հասել են ութից-մեկի 

1'թից-մեկի, վեցից-մեկի, երբեմն էլ գանձվել է երկու տասանորդ (այլ խոսքով 

հինգից մեկը), իսկ խարաջային հողերի համար ֆեթվայի այն ցուցումը, թե «ար֊ 
Հօ Ս 



տոնված է ավելին առնել, եթե հողը կարող է դիմանալ ավելիին, պարզապես հա-

կասում է պատմական փաստերին, քանի որ հայտնի է, որ հողերից շատ հաճախ 

վերցվել են շատ ծանր հարկեր, առանց երբեք հաշվի առնելու հողի՝ այդ հար-

կերին «դիմանալու» հանգամանքը։ 

20. Բերսւթ էին կոչվում այն փադիշահական ֆերմանները, որոնք տրվում էին 

աստիճաններ, նշաններ կամ որոշ արտոնություններ, ինչպես նաև թիմ արներ և 

զեամեթներ շնորհելու մասին։ 

21. Թեդքերե էին կոչվում այն պաշտոնական թղթերը, որոնք տրվ ում էին 

Թուրքիայի բնակիչներին• նրանց ինքնությունը որոշելու համար. դրանք կոչվում 

էին «նյուֆուս թեզքերեսի»։ Այստեղ հիշված «թեզքերեն» նույնպես պաշտոնական 

վկայագիր է, որը տեղական իշխանությունների կողմից տրվում էր թիմարի տե-

րերին։ 

Կառավարական հիմնարկների և անձանց միշև փոխանակված գրություննե-

րը նույնպես կոչվում էին թեզքերե։ 

22. Ֆերհադ փաշան սադրազամ է եղել երկու անգամ, 599 (1591 ) թվա-

կանին և 1003 (1595) թվականին« ազգությամբ ալբանացի է։ 

23» Խոսքը, հավանաբար, հողերի և կալվածքների վրա աշխատող ռայանե-

րի մասին է։ 

24, Նեսուն փ ա շ ա ն ազգությամբ ալբանացի է, սադրազամ է եղել 1020— 

1023 (1611 — 1614) թվականներինհ 

25* ։ Հավանաբար պետք է լինի «էրսյեթում»։ 

26. Դսւֆթսւր, հին և նոր, հ ա մ ա ւ ա տ և ընդարձակ դաֆթարներ — Դաֆթար 

(դեֆթեր) բառացի նշանակում է մատյան, տետր։ Պատմական իմաստով դեֆթեր 

էին կոչվում օսմանյան պետության վարչական միավորումներում պարբերաբար 

կատարված հաշվեհամարների գրանցման մատյանները («թահրիր դեֆթերի»): 

Գրանցվում էին տվյալ վարչական միավորի բնակիչները ըստ տների (խանե), տան 

ավագի անունով, գյո՚ղի կամ ավանի բնակիչների վճարելիք բոլոր տեսակի հար-

կերի անունները և քանակը (դրամով կամ բնատուրքով)։ Դաֆթարում արձանա-

գրվում էին նաև գյու ղի կամ քաղաքի հանրային օգտագործման արոտավայ-

րերը, խոտհարքները ք ջրաղացները և այլն, ինչպես նաև վակֆերը։ Քանի որ նման 

գրանցումները կատարվում Էին պարբերաբար, այդ պատճառով դաֆթաըները 

լինում Էին հին դաֆթարներ (դեֆթերի աթիք) և նոր դաֆթարներ (դեֆթերի շե-

ղիդ)։ Դաֆթաըները կարող Էին լինել նաև մանրամասն դաֆթարներ (դեֆթերի 

մւուֆասսալ) և համառոտ դաֆթարներ (դեֆթերի մուհթասար)։ 

27. Ս ո վ ո ր ո ւ թ ա յ ի ն կ ա մ ս ո վ ո ր ա կ ա ն հ ա ր կ ե ր - տ ե ս «Հիհան նյումայի» 

36-րդ ծանոթագրությունը։ 

28. հ ե ն ! ս ւ ք , մ յ ո ւ չ ե ր ր ե տ , ր ա դ հ ա վ ա և թափու . Սադրազամ Նեսուհ փաշա-

յին տրված կալվածագրում նշված այս անունները կրող հարկերը պատկանում Էին 

«շարիաթ ական հարկեր» (թքա լիֆի շերիյե) անունով հայտնի հարկերին։ Այդ 

հարկերը, ի տարբերություն սովորական հարկերի, արտոնված և հաստատված 

Էին շարիաթի կողմից։ Այդ շարիաթ ական հարկերի հիմքը կազմող չորս անուն 

հարկերի (զեքաթ, աշար, խարաջ և ջեզիյե) հիման վրա նշանակվում և գանձ-

վում կին գլխահարկի տարբեր տեսակները, երկրագործությ ան և անասնապա-

հության բոլոր բնագավառների բազմաթիվ հարկերը, արհեստների և այլ աշխա-

տանքների, առևտրի բոլոր տեսակների հարկերն ու մաքսերը Է այլն։ 

Նեսուհ փաշայի կալվածագրում հիշված բեննաքի, մյուջեբրետի հարկերը 
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քսւդճավսւն գլխահարկի տարատեսակներն են, որոնք առնվում էին Հողամշակու-

թյամբ զբաղվող և այլ աշխատանքների ընդունակ մարդկանցից։ 

Թ ա փ ո փ հարկը գանձվում էր պետական հողերից, որոնք մշակությրլնից 

դուրս էին մնացել և որոնց վրա շենքեր էին կառուցվել։ 

29. 1փշսւն — բառացի նշանակում է նշան, պա տկեր, որոշիչ պատկեր, տար-

բերելու համար տրված նշան և այլն։ 

Նիշանը գործածվում է նաև շքանշանի և մեդալների իմաստով։ Պատմակա-

նորեն նիշանր նշանակում է փադիշահն երին հատոմլ թուղրա։ Ինչպես հայտնի է 

փադիշահ ական ֆերմանների, բերաթների գլխին դրոշմվել է այդ պաշտոնական նի-

շանը, թուղրան։ 

ՇԱՆԻ ԶԱԴԵԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Դրամի շրշ՚սնառությունը կարգավորելու համար սուլթանական արքունի-

քի, կառավարության, շեյխ-ուլ-իսլամ ի միջոցառումները իրականում ամենևին 

նկատի չունեին ժողովրդի շահերը, այլ ամբողջապես բխում էին օսմանյան ռազ-

մաֆեոդալական ղեկավար շրջանների շահերն ապահովելու ցանկությունից։ 

2. Նկատի ունի 1824 թվականի որոշումը։ 

3. թե պատմագիր Շան ի Զադեն, և թե՝՝ գրեթե բոլոր թուրք պատմագիր-

տաըեգիրները, իրենց «պատմություններում» հաճախ' անդրադառնում են այդ 

Հարցերին և հիշատակում պետական ղեկավար շրջանների գումարած խորհրդակ-

ցություն ե ր ը այդ հարցի վերաբերյալ, օրենսդրական և վարչական կարգադրու-

թյունները, սուլթանական ֆերմանները և այլն։ Տարեգիր Շան ի Զադեի XIX դարի 

առաջին քսանամյակին վերաբերող հիշյալ փաստերը, ինչպես նաև նրանից առաջ 

Զ1վդեթ փաշայի և մյուս պատմագիր-տար ե գիրն հրի բերած նույնանման փաստե-

րը, պարզ կերպով ցույց են տալիս, որ Թուրքիայում դրամի շրջանառությունն ու 

նրա արժեքը XVII դարի վերշերից սկսել է խախտվել և ժողովրդական մասսանե-

րի նյութական դրության քայքայման պատճառ հանդիսացել։ Սակայն ո՛չ թուրք 

պատմագիրները, ո՛չ էլ օսմանյան պետության ճակատագիրը տնօրինոդները չեն 

կարողացել բացատրել այդ փաստը, գտնել չարիքի իրական պատճառը։ 

Դր՚սմի արժեքի անկումը, շրջանառության խանգարումը կապված էր երկրի 

տնտեսական կյանքիդ օսմանյան Թուրքիայի ո ազմաֆեոդալական իրավպկարգի 

անկմւսն ու քայքայման հետ։ Այդ պատճառով պետության բոլոր միջոցառումնե-

րը, որոշումներն ու սուլթանական ֆերմանները անցնում էին ապարդյուն« Օսման-

յան կառավարությունը, սուլթանը շատ կարճ ժամանակի ընթացքում, 10—12 տա-

րում, չորս անգամ անդրադարձել են դրամի շրջանառությունը կարգավորելու 

հարցին։ 

4. Տարեգիրը նկատի ունի Ստամբուլ, էդիրնե և Բրուսա քաղաքները։ 

5փ Այս հատվածում Շանի Զադեն սրտի ցավով ստիպված է արձանագրեի 

րր դրամների կարգավորման հարցը «որոշակի օգուտ չապահովեց», «չարաշահու-

թյունները շարունակվեցին» և այլն։ Տե՛ս նաև 3-րդ ծանոթագրությունը։ 

6. Նշված վայրերը գտնվում են Դիարբեքիրի էյալեթում, միայն Քղին՝ կրզ-
րոլմի էյալեթում։ 

7. Որպես խտրականության բնորոշ օրինակ Շանի Զադեի վերոհիշյալ հատ-

վածից նշենք կոնկրետ փաստերը. 1) «Հնուց ի վեր ընդունված կարգով մուսուլ-

մանների շենքերի երկարությունը 12 արշին էր, իսկ ռայաներինըճ 10 արշին...»։ 
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՝2) Քսր 1ւկիր շենքերի կառուցումը միայն մուսուլմաններին է թույլատրվել, իսկ 

ոա յաներին արգելվել է։ 

Խտրականության նման փաստերի կարելի է հանդիպել նաև մյուս թուրք 

պատմագիր-տարեգիրների երկերում։ 

8. ԴաV*—ուլ-քսելսւֆեթ, խ ա լ ի ֆ ա յ ո ւ թ յ ա ն կենտրոն՝ Ստամբուր 

9. Ցեմենտի գյուտից աոաշ թրծված աղյուսի փոշուց և կրից պատրաս-

տում էին ծեփ, որը կոշվել է խ ուր աս անի։ 
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Р Е З Ю М Е 

В настоящем томе собраны материалы, касающиеся исто-
рии армянского и соседних с ним народов, извлеченные из 
трудов турецких хроников и историков XVI—XIX вв. 

В томе использованы труды: 
Кятиба Челеби — историка и географа XVII в., Селаники 

Мустафы — историка XVI—XVII вв., Солака-заде — историка 
XVII в., Шани-заде— придворного летописца, историка 
XIX в., Мюнедджим-баши — историка XVII в., Феридун бея— 
высокопоставленного чиновника Османского правительства, 
автора сборника «Султанские послания» (XVI в.), Кочи-бея— 
известного историка-критика XVII в. 

В сборнике каждому из них посвящена отдельная глава 
в следующем порядке: 

Кятиб Челеби — известный представитель турецкой мыс-
ли XVII в., привлекший своими многочисленными ценными 
научными трудами внимание ученых Востока и Запада. 

Нашей теме соответствуют следующие два историко-гео-
графических труда Челеби: «Джихан-Нюма» (Зеркало мира) 
и «Фезлеке» (краткая история Турции в двух томах). Из них 
переведены довольно обширные материалы, касающиеся гее» 
графии и истории Армении и соседних стран. 

Согласно утверждениям советских, европейских и турец-
ких ученых, изучавших наследие Кятиба Челеби (Крачков-
ский, Бартольд, Гаммер, Мордтман, Бабилгер, Тешнер и дру-
гие), «Джихан-Нюма» является одним из значительных гео-
графических трудов турецкого средневековья, в котором впер-
вые географические знания, существовавшие на Западе, пре-
подносятся турецкому читателю на довольно высоком науч-
ном и техническом уровне (многочисленные карты, рисунки, 
диаграммы, географические открытия и т. д.). «Джихан-
Нюма» издан в 1732 г.—через 80 лет после смерти автора. 
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Сведения, приводимые автором в упомянутом труде, поч-
ти всегда преподносятся в тесной связи с историческими со-
бытиями и поэтому составляют важный первоисточник для-
изучения социально-экономической и культурно-бытовой» 
жизни народов Армении и Закавказья. 

Исходя из этого, полностью переведены все материалы 
«Джихан-Нюма», касающиеся Западной и Восточной Арме-
нии, Киликии и Закавказья. В качестве примера укажем на-
звания некоторых глав из «Джихаи-Нюме»: «Страны Арме-
нии»*, «Эйалет Вана», «Эйалет Эрзерума», «Эйалет Диарбе-
кира», «Эйалет Сваза», «Эйалет Марат и Адана», «Эйалег 
Карса», «Грузия», «Страны Аран, Муган, Ширван» (Азер-
байджан) . 

Материалы по географии Кятиба Челеби относятся -кг 
XVII веку. Он приводит по каждому эйалету географические 
сведения относительно городов и крепостей, рек и озер, гор и 
долин. Указанные сведения, хотя иу кратки, но иногда весьма 
интереоны. Например, при описании Ван оного эйалета Челебге 
дает сначала границы эйалета, затем административное де-
ление, особо останавливается на характеристике ванской 
крепости, ворот и стен ее, а также кварталов, дворцов » 
других городских строений. Далее он подчеркивает торго-
вые связи Вана (через Ванское озеро) с городами и округа-
ми эйалета. Подобным же образом описывает санджаки эй-
алета: Арджеш, Адилджеваз, Ахлат, Битлис и др. Говоря о« 
г. Битлисе, как о стратегическом пункте между Азербайджа-
лой. Этот горо дс давних пор освобожден от обычных нало-
«Путники, идущие из Туркистана, Ирана и Хорасана в Шам* 
(Дамаск) и Хиджаз, непременно должны пройти под его ска-

лой. Этот город с давних дор освобожден от обычных нало-
гов (ТекаШ-1 огПуе),по причине возложения на него обязан-
ностей по сохранению дорог. Большинство жителей города— 
армяне-зимми». Описывая обширные пастбища, многоводные 
реки и равнину Муша, Челеби подчеркивает, что эта мест-

* В отличие от современных турецких историков; которые не хотят 
даже употреблять название Армении (Аггпепуа), средневековые турецкие-
историки, в том числе Кятиб Челеби, Джевдед-паша И1 др! безоговорочно-
употребляют термины Великая %*^ения (Вбуйк Агшепуа) н Малая Ар-
мения (Кй?ик Агтепуа) . 
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ность изобилует зерновыми, что повсеместно в деревнях про-
живают армяне. Упоминая об округе Хнусе, историк отмеча-
ет особую важность Бингёльской яйлы (высокогорного паст-
бища). 

Все сведения по географии, данные Челеби, содержат ин-
тересные исторические факты. Историк приводит интересные 
материалы известного курдского историка Мир-Шерефа, ка-
сающиеся Битлиса, Муша и других местностей. 

Почти аналогичным образом Кятиб Челеби описывает 
другие эйалеты Армении: Эрзерум, Диарбекир, Ов.аз„ Каре 
и другие. После описания географии эйалетов приводятся 
краткие сведения о дорогах и привалах данного эйалета, чго 
несомненно, очень важно для изучения средневековых кара-
ванных и торговых путей Армении, особенно если учесть, что 
некоторые из них до сих пор сохранили свое значение. 

В конце описаний географии эйалетов Кятиб Челеби да-
ет также краткие исторические сведения о князьях и влады-
ках данного края. 

Из исторических трудов ;Кятиба Челеби использован 
только «Фезлеке», являющийся, по свидетельству советских и 
европейских историографов, ценным и достоверным источни-
ком, в котором история Турции (с конца XVI до середины 
XVII в.) освещается умело и объективно. Челеби был оче-
видцем и участником большей части описываемых им собы-
тий, охватывающих шесть десятилетий. В «Фезлеке» освеща-
ются повстанческое движение «джелали» и военные действия 
между Турцией и Ираном. 

Об этих событиях в I томе настоящего издания приводит-
ся довольно много материалов из трудов Печеви и Найма. 
Может показаться, что упомянутые материалы — простое по-
вторение, однако это не так. При переводе учитывалось особе 
важное значение этих событий не только для истории Турции, 
но и для истории Армении и соседних стран. Поэтому в обо-
их томах настоящего сборника использованы разные источ-
ники, в которых одни и те же события оовещаются под раз-
ным углом зрения, а иногда о них приводятся различные под-
робности. 

Кятиб Челеби в I и II томах своего исторического труда 
«Фезлеке» описывает турецко-иранские военные действия, ко-
торые почти целиком происходили на территории Армении и 
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в местностях, населенных армянами. Он особенно останавли-
вается на суровых и продолжительных военных действиях 
между шахаббаским Ираном и Турцией, которые имели тя-
желые последствия для исторических судеб армянского на-
рода. Как известно, эти войны закончились в̂ 40-х годах 
XVII в., когда в 1639 г. был заключен «Касрад-Ширинский» 
мир (Зехаб) между Турцией, и Ираном, по которому чт. Баг-
дад, Басра и Шехри-Зор перешли к Турции, а Ереван остался 
у Ирана. 

Селаники Мустафа. Его «Тарихи Селаники» охватывает 
историю Турции второй половины XVI в. и первой четверти 
XVII в. 

По утверждениям средневековых и современных турец-
ких историков, Селаники является наиболее видным предста-
вителем османской историографии. Его современники, а так-
же последующие историки Турции в своих трудах ссылались 
на «Тарихи Селаники», как на достоверный источник. Села-
ники был очевидцем и участником большей части описывае-
мых им событий. 

Летописец XVII в. Найма в своем «Тарихи Найма» пол-
ностью заимствовал описание Селаники, начиная с 1591 г.*. 
По этой причине Лютфи, издавая в 1864 г. в Стамбуле труд 
Селаники, не нашел нужным опубликовать упомянутую часть 
«Тарихи Селаники», которая была издана ранее в «Тарихи-
Наима». 

Значительными событиями, касающимися Армении и со-
седних стран, описание которых взято из «Тарихи Селаники», 
являются следующие: 

В 975 (1567) г. состоялись переговоры с Шах Тахмасбом 
о прекращении войны между Турцией и Ираном, продолжав-
шейся почти полвека. Напряженные отношения с Ираном 
продолжаются и в последующем десятилетии, т. е. вплоть до 
смерти Шах-Тахмасба в 984 (1576) г. 

В 986 (1578) году большая война, происшедшая в Чил-
дирской равнине, завершилась поражением Ирана, вслед-
ствие чего османы захватили важные крепости Грузии, в т. ч. 
Тифлис, а затем Ширван и его столицу Шамахи. 

* В средневековой Турции принято было заимствование трудов дру-
гих авторов без указания наименования источника. 
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Важными сооытиями 987 (1579) года являются: рестав-
рация прочных стен крепости Карса; нашествие османской 
армии на Ереван, ограбление Еревана Токмак-ханом и др. 

О событиях, связанных с нашествием турков на Астрахань 
(Эждерхан) , в 995 (1586) г., историк Селаники говорит ко-
ротко. В комментариях к «Тарихи Селаники» авантюристи-
ческие события в Астрахани освещаются более обстоятельна. 

Война между Турцией и Ираном с 996 (1587) г. прини-
мает новый размах. В Турции начинается подготовка к «на-
шествию на Восток». На этот раз удар был направлен на За.? 
кавказье — Грузию и Гянджу. Селаники пишет. «В Гяндже 
кызылбаши не сумели собрать большие силы. Сипахсалар 
Гянджи Зиядтоглы сгоняет и уводит со всем имуществом 
всех райя Гянджи и его районов. В г. Гяндже и его садах ом 
не оставил ни одной живой души. Османы завладели Гян-
джой без боя». На этот раз город каким-то чудом уцелел от 
разрухи и пожаров». 

Сердар ферхад паша восстанавливает и укрепляет сте-
ны крепости Гянджи. 

Надо отметить, что в этом нашествии принимал участие 
сам историк Селаники в качестве секретаря сипахокого вой-
ска. Селаники упоминает также о фермане падишаха отно-
сительно. «девширме»—'закона, согласно которому малолет-
них христианских мальчиков, в том числе армянских, наби-
рали для пополнения янычарских войск. Об этом варварском 
порядке историк пишет: «правители того времени в деле 
«девширме» проявили бессовестное отношение и под видом 
подарков брали чрезмерно большие взятки. Они, подобно то-
му как волки набрасываются на стадо овец, нападали на 
райя и захватывали неимоверно большие богатства у имущих, 
а у бедных райя насильно отнимали детей, разрушая их 
очаги». 

Солак-заде— историк XVII в., написал историю Осман-
ской империи с начала возникновения империи д о 1053 г. 
(1643—1644): В своем труде автор целиком заимствовал исто-
рию XVII в. у Найма, Кятиб Челеби и Селаники. По этой 
причине материалы из «Тарихи Солак-заде» приводятся ог-
раниченно и часто с большими сокращениями. Выбраны толь-
ко те описания, которые не имеются у вышеупомянутых ав-
торов или же о них только кратко упоминается. Например, 
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военные действия между Турцией и Ираном, восстание Аба-
за-паши в Эрзеруме, поход султана Мурада IV в 1634— 
1635 гг., захват Еревана и события, связанные с ним. Об этих 
событиях Солак-заде пишет довольно подробно и обстоятель-
но. В описаниях Солак-заде уделяется особое внимание со-
бытиям, связанным с убийством султана Османа II (Гяндж-
Осман), которые в истории Турции имеют важное значение. 

Вышеупомянутые события связаны с историей армянско-
го народа и соседних народов. Исходя из этого, значительная 
часть указанных материалов переведена целиком. 

Шани-заде— историк, придворный летописец, написал 
историю Османской империи за время с 1808 до 1821 гг., т. е. 
историю двух первых десятилетий XIX в. Как выясняется из 
биографии Шани-заде, он являлся видным литературным и 
научным деятелем того времени, занимал высокие посты. Ин-
тересны его труды о древнем Востоке (Китай, Индия, Еги-
пет и т. д.) , а также по истории Турции. «Тарихи Шани-заде» 
состоит из четырех томов, издана в Стамбуле во второй по-
ловине XIX в. Шани-заде, будучи современником историка 
Джевдет-паши, в своей «Истории» повторяет ряд событий, 
описанных в «Тарихи Джевдет-паши». 

В первой части «Тарихи Шани-заде» особо важное место 
занимает описание следующих событий: тяжелое критическое 
состояние внешней и внутренней политики Османской им-
перии, неудачные попытки султана Селима III, предпринятые 
им с целью ликвидации янычарских войск и установления «ни-
зами-джедид», деятельность Ьайрактар (Алемдар) паши и 
организованного им Общества друзей Русчука, которое име-
ло целью претворение в жизнь реформ Селима III, созыв 
«Большого совещания» с участием видных государственных 
деятелей с целью нахождения путей ликвидации критического 
состояния в стране, что вызвало яростное сопротивление со 
стороны Двора, янычарских войск, духовенства и высокопо-
ставленных государственных деятелей и привело к победе 
реакции и фанатизма и гибели султана Селима III и Байрак-
тар-паши. 

Особенно интересно описание следующих событий, непо-
средственно касающихся Армении и народов Закавказья: за-
нятие Фаша (Рион) турками; военные действия между Тур-
цией и Россией, закончившиеся в 1811 г. Бухарестским ми-
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ром; принятие турецкого подданства грузинским князем Со-
ломоном — правителем Ачик-баша и пожалование ему пади-
шахского фермана. Шани-заде, как и историк Джевдет-паша, 
уделяет большое внимание долголетней борьбе между армя-
нами-григорянами и армянами-католиками, которая в то вре-
мя приобрела большое политическое значение и вызвала дип-
ломатическое вмешательство ряда европейских стран. 

Эти материалы переведены полностью. 
Мюнедджим-Баши—историк XVII в., первый турецкий 

историк, создавший о б щ у ю историю под названием «Саха-
иф-ул-Ахбар» (Страницы известий), которая написана на 
арабском языке и переведена на турецкий поэтом Недимом. 
М ю н е д д ж и м - Б а ш и являлся главой астрологов падишахского 
Д в о р а , откуда и происходит его псевдоним. 

«Тарихи Мюнедджим-Баши» начинается с описания Бибг 
лии, подробно излагается история возникновения ислама и 
его развитие, взятое из арабской легенды, приводятся сведе-
ния о древних азиатских народах . Особое место занимает 
описание истории арабских стран. Д а л е е излагается история 
Османского государства с начала его возникновения до 1063 
<1652) г. 

Согласно утверждениям Мюнедджим-Баши, при напи,-
сании этого труда им использовано много арабских и персид-
ских источников и труды некоторых турецких историков. 

В «Тарихи Мюнедджим-Баши» приводится довольно мно-
го сведений об Армении и армянах*. Однако история армян-
ского народа описывается автором очень кратко и по коро-
левским династиям. Он упоминает также о происхождении 
народов «армен» и «гюрджи» (грузин), основываясь на пре-
даниях. Хотя эта схематично приводимая история армянского 
народа едва ли может иметь научное значение, однако она 
характерна в том отношении, что арабские и турецкие исто-
рики средних веков пытались предложить своим читателям 
некоторые сведения о б армянах и по истории Армении. 

Материалы, касающиеся истории Армении, переведены 
полностью. Во втором томе своей «Тарихи» Мюнедджим-Ба-
ши, после описания ар/абских халифов и перечисления иран-
ских, месопотамских и египетских княжеств, схематично упо-
минает о существовании княжесггв в Иране и Азербайджане. 

• Мюнедджим-Баши также употребляет название Армения (Агтепуа). 
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Феридун-бей. Им составлен сборник политических доку-
ментов за период от возникновения Османской империи до кон-
ца XVI в., т. е. почти за три столетия. Этот сборник известен как 
«Султанские послания». В нем Феридун-бей собрал около 1860 
ферманов и официальных посланий султанов, садразамов, 
везиров, шейх|-ул-'Исламов, посланий, адресованных суверен-
ным правителям других стран, договоров и соглашений, 
заключенных между Турцией и другими странами, а также 
официальных ответов на упомянутые послания., Феридун-бей, 
будучи высокопоставленным государственным чиновником и 
человеком, близко стоявшим к падишахскому Двору, имел воз-
можность собрать такое множество документов, в том числе 
и самых важных, даже секретных бумаг. 

Сборник Феридун-бея был опубликован в Стамбуле в 
1848 г.—через двести семьдесят лет после его смерти. При-
веденные в нем документы освещ/ают многочисленные вопро-
сы внешней и внутренней политики султанской Турции, кото-
рые связаны с историей Армении, армян и соседних народов. 
Из сборника переведено около десяти официальных докумен-
тов, непосредственно связанных с историей Армении и Закав-
казья, в том числе письмо, адресованное иранскому шаху 
Тахмаспу по вопросу крепости Каре, падишахские ферманы 
грузинским эмирам и ханам, официальные документы об ад-
министративном делении Османской империи, падишахский 
указ об обследовании положения в стамбульских районах и 
кварталах, где проживало много армян, и т. д. 

Кочи-бей—видный придворный деятель при султане Му-
раде IV (1623—1640). Как видно из трудов Кочимбея, он -был 
хорошо осведомлен о политическом, военном и экономиче-
ском положении страны. Период его деятельности оовпадает 
с процессом ослабления и упадка когда-то могущественной 
военно-феодальной Османской империи. 

Ряд турецких государственных деятелей, историков и пи-
сателей изучал происходящие события и искал средства для 
вывода страны из тяжелого состояния (Айни-Али-Эфенди— 
главный управляющий султанскими владениями, ученый-исто-
рик Кятиб Челеби, неизвестный автор «Книги назиданий» 
и др.). Среди них Кочи-бей занимает особое место благодаря 
своему знаменитому Трактату (Шза1е), который он предста-
вил султану Мураду IV в 1041 (1631—1632) г. 
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В семнадцати главах этого Трактата Кочи-бей изучает 
причины, приведшие к упадку Османской империи. Однако 
по своей классовой ограниченности и в условиях турецкой 
действительности XVII в. он не мог правильно понять и про-
анализировать исторический процесс развития и упадка воен-
но-феодального режима в Турции. 

Кочи-бей в своем Трактате в основном рассматривает 
следующие вопросы: характеристика личности и деятельности 
султанов, везиров и членов государственного совета; госу-
дарственная служба владетелей поместий и нарушение ими 
закона; неуклонное увеличение числа лиц, получающих жа-
лование от государства и военных; полный развал янычар-
ских войск; безмерное повышение налогов, взимаемых от 
«бедных райя», взяточничество, злоупотребления и т. д. 

У русского востоковеда XIX в. В. Ф. Смирнова имеется 
специальное исследование Трактата Кочи-бея. Но В. Ф. Смир-
нов, к сожалению, не учел упомянутых выше причин непра-
вильного анализа Кочи-беем процесса упадка империи. Смир-
нов пишет: «в Трактате, как в фокусе, собраны причины упад-
ка Османской империи, которые разбросаны в трудах совре-
менников»*. ч 

В одиннадцатой главе Трактата говорится о тяжелых на-
логах, легших бременем на «бедных райя», злоупотреблениях, 
которые больше всего направлены были против немусуль-
манских народов, в том числе и армян. В этой же главе Ко-
чи-бей приводит факты неописуемого произвола и злоупо-
треблений, совершенных б Грузии, Гяндже и Ереване. 

Очевидно, что все эти государственные и общественные 
неполадки внутри страны, о которых так живо пишет Кочи-
бей, не могли не отразиться на судьбе Армении и соседние 
стран, причем Армения страдала больше всех. 

У Кочи-бея имеется и другой трактат, написанный им па 
указу султана Ибрагима (1640—1648) и представленный 
последнему. В этом трактате повторяются в основном и ча-
стично дополняются мысли и соображения о причинах упадка. 
Османской империи. Приводя в нем факты быстрого распада 
империи, Ухудшения экономики страны и особенно сельского 

• В. Д. Смирнов, «Кочи-бей Гюмюрджинсясий и другие османские 
писатели XVII в. о причинах упадка Турции». С.-Петербург, 1873. 
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хозяйства, а также описывая положение «бедных райя», Ко-
чи-бей «е предлагает ничего нового. По его мнению, доста-
точно только восстановить права «людей меча», после чего 
все будет налажено: и по воле бола в государстве будет вос-

• становлен порядок и падишахская (власть обретет свой преж-
ний блеск. Единственная «адежда и упование Кочи-бея — это 
«Его Величество султан, священный халиф ислама, чьим вы-
соким велением может упрочиться Османское государство». 

• * 
* 

Настоящий том снабжен приложением, состоящим из 
двух частей: в первой части приводится ряд документов из 
«Султанских посланий» Феридун-бея, которые характеризуют 
режим султанской Турции (о доходах и расходах /казны, о 
налогах «ашар» и «харадж», о состоянии тимаров, о пожало-
вании владетельных грамот на поместья сардарам Несух-па-
ше и везиру Ферхад-паше и т. д.), во второй — несколько 

.документов из труда Шани-заде о денежном обращении в 
Турции, о финансовых и бытовых вопросах, которые отража-
ют тяжелое финансовое положение в стране, а также доку-
менты, свидетельствующие о дискриминации немусульман-
ских народов. 

Все главы и приложение снабжены необходимыми ком-
ментариями, в которых исторические события оовещаются 
более обстоятельно. Кроме того, в комментариях приводятся 
дополнительные исторические сведения: об административ-
ных, шариатских и военных учреждениях Османской импе-
рии; к вопросу о письме султана Сулеймана-Кануни королю 
Франции Фердинанду (эти сведения связаны с историей Арме-
нии и Грузии); о султанских посланиях грузиноким эмирам и 
ханам; о жизни и деятельности упоминаемых в тексте исто-
риков, ученых и других лиц; о шариатских, обычных и дру-
гих налогах; о денежной системе, а также системе мер и ве-

псов, существовавших в средневековой Турции; объясняются 
вопросы шариата, вероисповедания и сектантства; освещают-
ся некоторые вопросы, связанные с административным де-
лением Османской империи («юртлук и оджаклык», «хюкю-
мет», «оджаклык» и т. д.). 
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В комментариях критически рассматривается ряд собы-
тий в средневековой Турции, которые современными турец-
кими историками, в целях идеализации военно-феодального 
режима, освещаются с позиции шовинизма и пантюркизма. 
К этим событиям относятся: захватнические походы турец-
ких султанов на Запад и Восток, завоевание и подчинение ог-
нем и мечом обширных стран, разбой, грабеж и пленение на-
родов этих стран ценой крови турецких крестьян; поход на 
Астрахань с целью сооружения канала Дон-Волга; порядок 
«девширме», как способ укомплектования янычарских войск 
и ,т. д. 

Наконец, в комментариях объясняются терминологиче-
ские слова и выражения, встречающиеся в тексте. 



A. KH. SAFRASTIAN 

TURKISH SOURCES ON ARMENIA, ARMENIANS 
AND OTHER TRANSCAUCASIAN PEOPLES 

In spite of the fact that the Turkish authors, who appear irr 
the present second volume, were not royal chroniclers, they, how-
ever, have compiled the history of the Ottoman IZmpire. Here 
we present a series of historical data, which have been taken 
and, at the same time, translated into Armenian from the «tarih»'s 
of those historians, as well as from two other Turkish authors. 
These historical materials refer to Armenia, to the history and 
geography of the Armenian and other Transcaucasian peoples. 

The above-said historical materials have been taken from 
the works of the following authors, and present themself in the 
seven chapters of the second volume. 

N a m e s o f A u t h o r s ; 

1.— K i a t i b T c h e l e b i (a geographer and historian 
of the eleventh century) (from Dgihan Numa and Fezleke) 

2.— M u s t a f a o f S a l o n i k i (a historian of the seven-
teenth century) (from the «tarihi Selaniki)» 

3.— S o l a k Z a d e ( a historian of the seventeenth century) 
(from Solak Zade tarihi «history») 

4.— S h a n i Z a d e (a royal chronicler of the nineteenth 
century) (from tarihi Shani Zade) 

5.— M u n e d g i m B a s h i (a historian of the seventeenth 
century) (from Munedgim Bashi tarihi) 

6.— F e r i d u n B e y (a high rank functionary of the Ot-
toman government and, at the same time, an author of the six-
teenth century) (from the Sultans' papers) 

7.— K o t c h i B e y (a Turkish author and a critic of the 
seventeenth century) (from Kotchi Bey Risalesi) 

It is true, the histories of the above-cited Turkish historians 
haven't been compiled in a Chronological order, but each of them 
has recorded the history corresponding to that of a certain period 
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of time of Turkey — beginning with the second half of the seven-
teenth century until the first quarter of the nineteenth century. 

As to the sixth and seventh writers of the above-mentioned 
list of the Turkish authors, they can't be counted as historians. 
They have simply treated and discussed important issues pertai-
ning to the state-administrative, economical, political and diplo-
matic life of medieval Turkey. 

A peculiar chapter has been devoted to every author in this 
work. Brief informations have been given about the biography of 
each author and his works. 

All these historical materials, which have been taken from 
the works of the above-said Turkish sources and translated, is 
closely connected with the history of the Armenian and neighbou-
ring peoples, and, to a certain extent, throw light upon the li-
ving conditions of various peoples inhabiting in Turkey. 

These very materials are, no doubt, necessary and important, 
as primary historical sources for the complete and many-sided 
study of the history of the above-said peoples. 

Besides the fundamental chapters of this volume, there is 
also a supplement attached to them, in which the reader may find 
translations of such materials, which are direct by connected with 
the subject of the present work, and which are taken from Feridun 
Bey's «Sultans' papers» and from Shani Zade's stories. 

These historical materials are accompaneed with detailed and 
many sided commentaries, which are able to give the reader the 
possibility of clearly picturing to himself the medieval Turkey 
with its state-administrative, economical, military, financial-
pecuniary, taxational, religious and cultural life as well as the 
unbearable situation of non-Turkish and non-musulman peoples, who 
have suffered under the intolerable yoke of the Turkish military-
feudal absolute monarchy. 

Texts in Turkish of same valuable documents are printed on 
the last pages of the book. 
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Ահմեդ Ռեֆիք, թուրք պատմագիր-224 

Ահմեդ փաշա, Հալերի բեյլերբեյի— 

108, 112 

Ահմեդ փաշա, սերդար—89 

Ահմեդ փաշա, վեզիր—142, 143 

Ադղըաչրք Մուհամմեդ բեյ—174, 175՝ 

Ամասիա, Հայկազյան թագավոր—186 

Ամրակ, Հայկազյան թագավոր—187 

Ամիշա Մ ասիր—32 

Այն ի Ալի էֆենդի—30, 258 

Անակ, Հայկազյան թագավոր-190 

Անուշավան, Հայկազյան թագավոր—18/ 

Աովան—188 

Ասըմ էֆենդի, պատմագիր —163 

Արա (Գեղեցիկ)—187 

Արամայիս—186 

Արա յան—185 

Արբուն—188 

Արմ են ակ —186 

Արմեն բին-Լեդի Յունան—29 

Արշակ Մեծ-188, 189 

Արշակ, Պապի որդի—191 

Արշակ, Տիգրանի որդի—191 

Արշամ—194 

Արտակ (Առն ակ) —187 

Ար տաշես—189, 190, 192 

Արտաշիր—194 

Արտ ավազդ—189, 190 

9ա բինդեր, գերմանացի արևելագետ 

Բա թալ Ղազի—61, 67 
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Բախշը Խալիֆա-—շահի նամակաբեր — 87 

Բախտ֊ Սասար, տե՛ս Նաբուգոդոնոսոր— 

188 

Բաղը Քասուն, Դանիշմ են գներից—73 

Բսւյրամ փաշա —113, 155 
Բա յր աք դար (Ալեմդար) Մուստաֆա 

փաշա—165 

Բաջուհ (Պաճուճ)—188 

Բտրթոլդ Վ,, ռուս արևելագետ—8 

Բելին Մ., ֆրանսիացի պատմագիր—294 

Բեշիր Աղա, ավետաբեր Երևանից —110 

Բրդէիս > Ալեքսանդր Մեծի ծառան երից— 

34 

Րունկիւբնոս կայսր —190 

Բուրավիր (Պարույր) —188 

Գելիբոլուլու. Ալի, պատմագիր—271 

Գեղամ—186 

Գեորգի Աաակաձե—267, տե'ս Մ աղրավ 

խան 

Գլակ—-187 

9 յուզելշե Մահմուդ փաշյս — տե՚ս Մահ-

մուդ փաշա 

Տ՚յոէւրջի Մուհամմեդ փաշա, Անատոլիա-

յի բ եյլերբեյի—94, 103, 149, 150, 

156 

Գ'յուր շի Օսման, զորբա—156 

Գրիգոր (Արշակունիներից ) —192 

Գրիգոր կաթողիկոս—191 

Գրրակ (Գր֊արակ)—187 

րուտրյալ, վրպցի ցեղապետ —167 

Դանիշմ են դ Ի, Հ., թուրք պատմաբան — 

9, 72, 75, 116, 271, 272 

Գավիթ խան (Աիմոնի եղբայր), Թիֆ֊ 

լիսի խան-120, 126 

Դավիթ Մ ար գարե—188 

Ղավուդ փաշա, Ռումելիի բեյլերբեյի— 

98 

Դս՚.րեհ—55 

Դեդե խան, Շիրվանի խան—122 

Դեդե Աուլթան, թուրք իշխող—122 

Դելի Հասան, շե լա լին եր ի պարա գլուխ-

ներից—81—85 

Դենբելլի Հաշի—143 

Դերվիշ Մահմուդ փաշա, սադր աղա մ—-

227 

Դիաս—188 

Դիլավեր փաշա, Դիարբեքիրի բեյլեր-

բեյի—99 

Դիշլենգ Հյուսեին փաշա, սա որա զա մ ——-

151, 152 

Եաս ( Բաղ)—186 

Եաֆես (Հաբեթ) — 185—186 

Եմիշլի Հասան փաշա—227 

Երեմ իա Չելեբի Քեոմ յուրշյան—12 

Երվանդ—181, 190 

Զալ Փաշա զա դե—90 

Զավան (Զավեն) —187 

Զար եհ-188 

Զս՚ր մ այր—187 

Զյոզֆիկար խան—89 

Զյունուն, Դանիշմ ենդներից-73 

Զուլա լյան Մ 260 

Էրխակ (Ընձայ) — 187 

էբ ուբեքիր բին-Բահրամ Էլ-Դեմեշկի>* 

արաբ պատմագիր - աշխարհագրագեսէ 

25, 41, 157 

Էրուզիա, թուրք հեղինակ—224 

էրու Րսհակ, նվիրական անձ—49 

էրու Աայիդ Բերդանի, բարեպաշտ—14, -

49, 73 

էբուսուադ էֆենդի, շե յխ-ուլ-իսլամ— 

240, 296 

էլկաս Միրզա—141, 142 

էլշա Թիյուխան, Չինգիզյաններից—73 ՚ 

է մին Ահմեդ, պատմագիր—15, 16 

էմին Ահմեդ—257 

էմին փաշա, սերասքեր—169 

էմիր Ղեոնե-օղլու (նոր անունովի Յոլ-

սուֆ փաշա), Երևանի խան—109,-

110, 112, 158 

էմիր Չոբան-օղլոլ—77 

էմիր-ուլ-Մյումինե Ռաշիդ—71 

էոզդեմիր-օղլոլ Օսման փաշա, սերաս-

քեր—77, 122, 270 

էոքյուզ Մուհամմեդ փաշա, սերդար—78 

էվԺյա Չելեբի—12, 13, 259, 265, 266 
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էր բակ (Արբակ)—187 

էրես քսան (կըգԸԼԲաշ) — 

էրզրումի Նեֆի էֆենդի, բանաստեղծ— 

113, 268 

էրթմւզտի էսան—122 

.էրթնան, Թիմ ուր Ղաշի ա զգա կան — 73 

Թս՚բանը 3ասը Մուհամմեդ փաշա, սեր֊ 

գար-106 

Թահմասբ Շահ, տե ս Շահ Թահմասբ 

կուլի խան—158, 160 

Թահմ ուր աս (.Թե յմ ուր֊ազ), $եքեմ ի իշ֊ 

խան—209 

•Թայար Մ ուստաֆա փաշա, Ավազի բեյ-

լերբեյի—104 

Թավիլ, ջե լա լիների պարագլուխներից — 

81* 85 

Ք՚ավրիզի էմիր խան—121 

Թարխ ունջի Ահմեդ փաշա, սա դրա զա մ -

292 

Ք եմուր Դաշ փաշա—42, 49 

Թեշներ, արևելագետ—8 

Թեոթորոս—192 

•Ւեոհվե, արաբ պատմագիր—13 

Թերաս—185 

*Թերյաքի Հասան փաշա, սերդար—84 

Շեքելի Մ ուհամմեդ փաշա, Վանի բ ե յ ֊ 

լերբեյի—100 

ft եք ե լի փաշա, Երևանի բեյլերբե յի—99 

•Թիմուր, Թիմ ուր լենդ, Թիմ ուր ֊Գեր գան— 

15, 26, 64, 262 

Թոքմաք խան, Երևանի և Նախիջևանի 

խան—118, 124, 271 

Թուզջի՚օղլու—160, 167 

Ի բնի Ս աչիդ— 14 

Ի բնի Աայիդ, կամ Իբնի Սայիդ ալ՛ 

Մագրիղի, արաբ պատմ ագիր՚աշխար՛ 

հա գրագետ և ուղեգիր—257 
նբրահիմ բեյ, քուրդ ց եղա պետ— 144 
1'բրահիմ, Դանիշմենդներից—73 
Իբր ա՛հ ի մ խան, կըղըլրաշ դեսպան — 125 
իրրահիմ Մութաֆարրիկա, թուրքական 

տպագրության հիմնադիր—9, 10 
Իդրիս Pիթլիզի, պատմագիր — 259 

Իլկաս Միրզա—տե՛ս էլկաս Միրզա 
Ինշիլի Մ ուստաֆա չավուշ—97 
Իսա խան, Լեվէնդ խանի որդին—122 
Իսլամ Կիրայ, Ղրիմի խան-125, 126 
Իսմայիլ Հակկը Ուզունչարշըղը, թուրք 

պատ մ աբան—76 

Իսմայիլ Համի Դանիշմենդ— տե՛ս Դա՛ 
նիշմենգ 

Իսմայիլ Միրզա, շահի որդին—145 

Իսքենդեր (Ալեքսանդր Մեծ)—33—35 

Իսքենդեր բին՚Կարա 3 ուս ուֆ — 50 

Իսքենդեր փաշա, էրզրումի ՛է՛՛՛լի —143 

Լալա Մ ուստաֆա փաշա, սեր դար— 

120—270 

Լութֆի, պատ մ ագիր-տարեգիր—114 

Լուկիոս Վիդոս կայսր—տե՛ս 9ունկիան 

\ևոն—61 

հա զին ե դար֊ Զա դե Այուլեյման աղա, 

կափուշի՛ բաշը—169 

Խալիլ փաշա, ծովակալ—149, 150 

Խալիլ փաշա, սեր դար—100 

հալի լ փաշա, վեզիր-100, 101 — 103 

Խալիֆա Մ ակսուտ, Իրանի դեսպան-

տե' ս Մ ակսուտ 

Խալիֆե-Զադե Ղաղան, սի փահ ի—89 

հալիֆե Յակուբ, Շահ Աբբասի զին-

վորականներից—89 

Խայբեդդին Բ ար բարուս, ծովակալ—-9 

Խըդըր Աղա, Երևանի աղաներից —158— 

160 

Խոքա Ահմեդ—49 

Խոջա Թաշեդդին Ալի շահ—82 

հ՛ոջա էԲուհ ամմեդ Թեբրիզի, լրտես— 

155 

Խոռ—186 

Խուդաս են դե, շահ-125, 272 
Խուսրեվ փաշա, Րիթլիսի բարեշինող— 

35 

Խուսրեվ փաշա, Դիարբեքիրի բեյլերբե՛ 
յի-82 

Խուսրեվ փաշա, սա դրա զա մ —154 —155 
Խուսրեվ փաշա, Վանի փաշա—31 
Խո սրով (Խուսրեվ) —191 
Խոսրով, Վոամշապուհի եղբայրը—192 
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ԿԱ:,ւԻ> Իրանի դեսպան—97 
Կալղայ, ՛էր իմ ի խաներ ի տիտղոսը— 

239, 296 

Կալենդեր֊օղլու, չելա լի—85 

Կասըմ, շահի դեսպան—100 

Կատեր—187 

Կար ( Վարասկար)—187 

Կարա խան, Շ որա գյա լի բռնակալ—90 

Կարս, Մ ուստաֆա փաշա—26 

Կարա 3 աղը չի, ( Աբդուլհալիմ շահ), 

ջելալիների պարագլուխ—75, 78—81, 

85, 264 

Կարա Չելեբի֊Զադե—74 

Կ արգոս—187 

Կար չաղայ խան, (Կոջաղայ) , Իրանի 

խաներից—101, 106 

Կըզըլ Ահ մեգ բեյ, Տրապիղոնի իշխող— 

51 

Կըլըշ Արսլան—73, 263 

Կիբակ (Կայպակ)—188 

Կլավուղ 3 ուս ուֆ փաշա, Մ արաշի բեյ-

լերբեյի—104 

Կոյուն Դեաե, նվիրական անձ—68 

Կոչի բեյ (Պ՚յում յուլջինալի)—6, 223, 

225, 229, 233, 290, 291 

Կոջա Մուրադ փաշա (Կույուջի), սագ-

բաղամ—87, 149 

Կոջա Նիշանջի, պատմագիր—30 

Կոջա Նիշանջի Մ ուստաֆա Չելեբի—258 

Կոշի բեյ, Քուրդ Ղ,ազիի եղբայր—87 

Կրաչկովսկի, ակադեմիկոս—7,. 8, 11, 

184 

Կուբագ բին֊Ֆե յս ալ—14 

Կուրեյշւ Մեքքսէյի արաբական ցեղ—71 

Հաբեթ—տե՚ս Ցաֆես 

Հաղեր թեյ, Երևանի ավագանի-109 

Հակո բ —187 

Համ ազասպ—192 

Համ դո ւլլահ, պատմ ա գ ի ր — 1 6 , 19, 

29, 36 

Համ գա Միրզա—128, 272 

Համ մ եր, ավստրիացի արևե լա գետ—8 

Հայ դար Միրզա — 148 

Հա յդար փաշա, Նվազի բե յլերբե յի—125 

2 1 1 8 7 8 

Հայկ—186, 187 

Հայկակ—187, 188 
Հաջի Իբրահիմ փաշա, սերդար—81, 82, 

85, 90 

Հաջի խալիֆա, Հաջի Կ ալֆա-տե՛ս 

Քյաթիբ Չելեբի 

Հաջի Հասան-օղլոկ զորբա—156 

Հասան Բեյղադե, պատմագիր-74 

Հասան փաշա, Անատոլիայի իշխող— 

148 

Հասան փաշա, սագրազամ—227 

Հասան փաշա, սերդար—81, 82, 85, 90 

Հավանակ (էս եվան ակ)—187 

Հարման—186 

Հարուն Ռաշիդ—50 

ձաֆըզ Մահմուդ փաշա, {Բաղդադի 

բեյլերբեյի—97 

Հյուսեին փաշա, Անատոլիայի վերա-

քննիչ-79—85 

Հյուսեին փաշա, Էդիրնեի բե յլերբեյի— 

156 

Հյուսեին փաշա, էրզրումի վալի—102, 

104, 108 

Հյուսեին փաշա, ծովակալ—156 

Հոջա (խոջա) Նասիբ Թուսի, պարսիկ 

աշխարհագրագետ-257 

Հոր (Խոր) —188 

Հռովմի պապ—84 

Հրաչե (Հրաչյա) —188 

Հուս ակ (Օսակ) —188 

Ղ ազենֆեր աղա, Բար-ուս Սաագեի ա-

ղա—227 

Ղազի Կիրայ, Ղրիմի խան—24, 95 

Ղիսայ բին—Ղիմ, խալիֆա-49 

Մակսուդ խան, Իրանի դեսպան—119 

Մ ակսուդ սուլթան, շահի դեսպան—126 

Մահմուդ փաշա (Գյուզելջե), սերդար-

81—83 

Մ աղրավ ր եյ, Քարթլիի էմիր (Գեորգի 
Աաակաձե) —126, 152, 209, 267 

Մարգարե (Մուհամմեգ փեյղամբեր) — 

41, 266 
Մ ելեք Ահմեդ փաշա, սագրազամ—61 
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Մելիք Ահմեդ Ղազի-72 
Մելիք Դավիթ—49 
Մելիք էշրեֆ—49, 50 
Մենգազ Ղաղի֊49 
Մ Լնուշեհր—27 

Մեսլի Աղա, ենիչերիների աղա—99 
Ն ըխլաջի Աարը Մուհամմեգ աղա, ենի-

չերիների քեթխուգա —105 
Iքիրզա— տե՛ս Հայդար Միրզա 
Միրզա Ալի սուլթան—122 
Միրզա իւան—157 
Միրզա՚օղլի Այն ի խան—122 
Միրզա Ֆեթահ՚օղլի—100—158 
Մ իր Շերեֆ, Բիթլիսի խան, քուրդ պատ՛ 

մագիր—33, 35, 36, 288 
Միրփաշա՚օղլի շեյխ Հեյդար, քուրդ 

բեյ—87 
Մյունեջջիմ Բաշը (Դերվիշ Ահմեդ էֆ.), 

պատ մ ագիր—5 , 183, 185 
Մյուշերրեդ, արաբ պատմագիր—13 
Մյուֆթի էրուուսուադ—67 
Մ ողոլ էր զոմ.ւ խան—46 

Մորդթման, գերմանացի արևելագետ՛—8 
Մուհամ մեգ Ալի Միրզա, Իրանի իշ-

խող—173 
Մուհամմեդ բին՚էմիր Սալիկ — 49 
Մուհամմեդ, Դան իշմ են դներ ի հի մնա-

գիր-72 
Մուհամմեդ էֆենդի Իխլ ասի— 1 1 
Մուհամմեդ էֆենդի, շեյխ՛ուլ՛իսլամ— 

96 
Մուհամմեդ էֆենդի, ոոլզնամեշի—83 
Մ ուհամմեդ խան—84 
Մուհամմեդ Խուդարենդե, շահ—124 

(տե ս հուդա բեն դե ) 
Մ ուհամմեդ Կիրայ խան, Ղրիմի խան— 

123—125, 196 
Մուհամմեդ Ղազի (Դանիշմենդ) — 73 
Մուհամմեդ փաշա, բանակի պետ—8 
Մուհամմեդ փաշա, Դիարբեքիրի էմիր— 

152 
Մուհամմեդ փաշա, էմիր՛ ուլ՛ում երա— 

97 

Մ ուհամմեդ փաշա, Թավրիզի կովում 
զոհված-128 

Մուհամմեդ փաշա, Կարամանի p եյլեր* 
բեյի—110 

Մուհամմեդ փաշա, սա դրա զա մ —155 
Մուհամմեդ փաշա, սադրազամ, սեր-

դար—97, 100, 118 
Մուհամմեդ փաշա, սեր դար—83, 84 
Մուհիբ Ալի խան, Իրանի դեսպան-17 ձ 
Մուստաֆա P^J, Մակուի իշխող—87 
Մո ւստաֆա բին՚Արդուլլահ~7 
Մ ուստաֆա փաշա, ենիչերիների աղա — 

149 

Մուստաֆա փաշա, Մուրադ IV ՛ ի սի-
լա հ դար—60 

Մուստաֆա փաշա, Նեսուհ փաշայի 
քեթխուգա —150 

Մուստաֆա փաշա, Շամի բեյլերբեյի—՛ 
156 

Մ ուստաֆա փաշա, Շիրվանը գրավողը —-
27 

Մ ուստաֆա փաշա, սերդար—120, 126 
Մ ուստաֆա փաշա, Վրա ս տան ր գրավո-

ղը—185 
Մուստաֆա փաշա, քեթխուգա-—102 
Մուսա փաշա, էրզրումի բեյլերբեյի— 

143 
Մուրադ աղա, էմիր Դեոնեի քեթխուգա-

158—160 
Մուրադ փաշա, սերդար—84, 94, 96՝ 
Մուրադ քեթխուգա (Երևանում)—-1091 

Մ ուրթեզա բեյ, Տըլդըրի բեյ—100 
Մ ուր թե զա փաշա—104 
Մ ուրթեզա փաշա, Երևանի պահապան—— 

104, 110, l i t , 161 

Ցազըշի — տե՛՛ս Կաբա Յազըշի 
Յաշա բին֊նուն —187 
3ըլդըրրմ Բայազիդ, սոզթան—92 
Տուսուֆ աղա, ենիչերիների աղա—229 
Տ ուս ուֆ փաշա, շելալի—85 

Նաբուգոդոնոսոր—188 
Նաղիշե, ավազակ—155 
Նայիմա, Հալերի Մուստաֆա էֆենդիp 

տարեգիր—78, 96, 106, 115, 264Ւ 

267 

322 



Նեզհե, պատմագիր-59 
Նեմրուդ—186 
Նեսուհ փաշա, Ղ՛ի արբեք իրի բեյլերբե-

յի—102 
Նեսուհ փաշա, սա որա զա մ — 77 , 96, 97, 

100, 103 
Նեվշիրվան—257, 272 
Նեֆի Էֆենդի, բանաստեղծ—113 
Նինոս—187 
Նինվեյան փադիշահներ — 183 
Նողայ փաշա—104 
Նոյ (Նոհ) — 186 
Նոր այր— 187 

Շարան, զորբա—155 
Շաթրր Մ ուհամմեդ չավուշ, նամակա-

բեր—87 
Շահ Արմեն—49 
Շահ Աբբաս—13, 77, 78, 85, 86, 89, 

90, 94, 96, 97, 99, 100, 153, 266 
Շահ Բանուև խաթուն — 49 
Շահ Թահմասբ—33, 77, 79, 96, 117, 

119, 142, 144, 146, 268, 270 
Շահ Իսմայիլ—50, 95, 259 
Շահ Կուլի, Երևանի իշխող—117, 118, 

146 
Շահ Սեֆի—14 
Շահ վեր դի, չելալի—81—83 
Շ ահ-օղլի—122 
Շ ամ իրամ —187 
Շանի Զադե (Մուհամմեդ Աբդուլլահ), 

տարեգիր — 5 , 6, 163, 165, 168, 174, 
176, 178, 261 

Շավարշ-187 
Շեյխ Աբդուլրահման—41 
Շեյխ Էրու Էլ-Հա սան Իլխակազի—26 
Շեյխ Կադըզադե, գիտնական—7 
Շեյխ Հասան—49 
Շեյխուն փաշա, Կարսի փաշա—155 
Շեմյաթ (Շամբոթ)—-188 
Շէմսեդդին Նամի, բառարանագետ—292 
Շեմս Փաշա զա դե—188 
Շերեֆ խան, Միր Շերեֆի հայրը—34, 

'38, 39, 258, 259 
Շերեֆ փաշա, Երևանի բեյլերբեյի— 

88—93 

Շերեֆ փաշա, Չալըդըրի վալի—172 
Շերիֆ Մուհ ամմեդ փաշա, Տրապիզոնի 

վալի-166, 167 
Շեբնիշին Ալ-Շ արիշի, արաբ աշխար-

հագրագետ—29, 258, 259 

Չեթեշի Ալի աղա, քեթխուդա—103 
Չերքես Օսման փաշա, սերդար—*142 
Չոբան-օղլու Թիմ ուր Դաշ-73 

Պապ (Արշակի որդի) —191 
Պտղոմեոս-11 

Զաղալե %ադե Նինան փաշա, սերդաբ— 
77, 94, 108 

Ջանբեյ կիրայ, Ղրիմի խան ֊ 4 9 , 100, 
101 

յՀանփոլադ֊օղլո*., չելա լիներ ի պետ—-85֊, 
149 

Զաֆեր Բա թալ Ղազի (Բաթալ Ղազի) — 
71 

Զաֆեր փաշա, 'Անատոլիաքի բեյլեր^ե 
յի—124, 125, 147 

Զաֆեր փաշա, ներքինի—197 
Զաֆեր փաշա, սերդար—271 
Զեդիմ Շերեֆ — 35 
Զելալե գդին Խորեզմշահ—88 
Զէլալիներ—74, 76, 79 
ԶեւՀդեթ ՛փաշա, ւ տարեգիր —164, ^79-, 

298 
Զերրահ Զ<**դե, Նախիջևանի կա դի-92 

93 
Զինգիզ խան —273 
Զոմնր-271 

Ռադիյե ( Ռոփի) —190 
Ռաշիդ խալիֆա-63 
Ռենբիլի, քրդական ցեղ—1էէ 
Ռումի Իսքենդեր—14 
Ռուստեմ խան, իրանի խան—'էէ1, 111֊. 

161 
Ռուստեմ փաշա, սա դրա զա մ—226 
Ռուք նեդդին Նյուլեյման Սեչքուքի—49 
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Սաաթշի Հասան փաշա, էրզրումի վե-

զիր—90, 94 

Սաաևաձձ 9՝., վրաց ազգային հերոս 

(տես նաև Մաղրսւվ 4 խան)—133 

Աանատոուկ—190 

Սարուխան, Իրանի արտակարգ գես-

պան—114 
Սաֆեվի Շահ Իսմայիլ—38 
Աելանիկի Մուստաֆա էֆենդի, տարե-

գիր—5, 74, 116—118, 124, 125, 

127, 129, 264, 270, 271 

Աելեֆկոս—188 

Սելի մ Կիրայ, Ղրիմի խան—296 

Սելիմ փաշա Զա դե Ահ մեգ բեյ, Չըլդը֊ 

րի վալի—174 

Աեյիդ Բա թալի թոռ Թորսուն—32 

Նեյիդ էմին խան, Գիլանի խան-122 

Նեյիդ խան, Մուսուլի քրդերից—99 

Նեյֆեդդին, քուրդ Ղազի ի եղբայրը—87 

Սեջար-օղլի Մյուբարեք, Բաղդադի իշ-

խող—96 

Նեֆեր փաշա, Չրլդըրի վալի—108, 161 

Սիլահդար փաշա, Շամի էմիր —157 

Սիմոնի որդի Գուրգեն—91, 93 

Սիմոն խան, Վրաստանի խան—148 

Սինան Զագե Մուստաֆա փաշա, Ադիլ-

$ եվա զի վալի—144 

Քինան փաշա ֊Զա դե Մուհամմեգ փա-

. гш, վեզիր—79 

Օին ան փաշա, սադրազամ—77 

Սմբատ—192 ՚ 

Ամիրնով Վ. г», ռուս արևելագետ— 

224—226 

Սյուլեյման բին-Կաթել մեշ ( Սյուլեյմ ան 

շահ) —72 
Աո լաք Զագե, պատմագիր—5, 106, 141, 

142, 145 

Օոլաք Ֆերհատ փաշա, սերդար—123 
Սոլոմոն խան, Աշըքրաշի խան—168— 

170 

Նուլ՚ե՚յման, ավազակ—155 
Սալեյման բին-Իբրահի մ բին֊Սյուլեյ-

ման—49 
Ս+էքթան Ար դո ւլ Համիդ—290 
Սուլթան Ար գուլ Մեշիտ—259 

ՀԱ 

Սուլթան Ալաեդդին Շեհզադե—116 

Սուլթան Ալաեդդին Քեյքուբադ—43 

Սուլթան Ահմեդ 1—89. 90 

Սուլթան Բայազիդ II—259 

Սո ւլթան Իբրահիմ—233 

Սուլթան Մահմուդ բին-Զենգի — 60 

Սուլթան Մահմուդ 11—166 

Սուլթան Մուհամմեգ I I , Ֆաթիհ—51, 

'261 

Սուլթան Մուհամմեգ III—88, 90, 227, 

228 
Սուլթան Մուհամմեգ IV—9, 183, 292 

Սուլթան Մուստաֆա—293 

Սուլթան Մուստաֆա IV—165, 166 

Սուլթան Մուրադ III—227 

Նուլթան Մուրադ IV—7, 14, 18, 27, 

37, 39, 60, 106, 113, . 114, 118, 

՝Հ55, 185, 223, 257, 268, 293 

Սուլթան Սելիմ 1—265 

Սուլթան Սելիմ III—34, 38, 50, 118, 

165 

Սուլթան Սյուլեյմ ան Կանունի—23, 31 — 

35, 56, 62, 95, 96, 101, 147 

Սուլթան Օսման (Գենշ) — 106 

Վալի դե Սուլթան—102 

Վալիդի Աէ Զ՛ Թոդան, թուրքագետ—184 

Վահաբ —188 

Վահագն—188 

Վահան-192 

Վահե—148 

Վաղարշ—190 

Վաղարշակ (Պապի որդին) —189, 191 

Վան, հայ թագավոր—188 

Վարազդատ—191 

Վարդ 11—192 

Վար դան—192 

Վարվար Ալի փաշա, Մարաշի րեյլեր-

բեյի—160 

Վռամշապուհ—; 189 

Տիգրան—188, 190, 191 
Տիգրան 11—189 
Տիդոս—189 
Տ իրան-188 



Տորմ ոսով—168 

Տվերիտինովա Ա, Ս 9, 292 

Տրդատ—190 

ք) ւզունչարշըլը Ի, Հ,, ժամանակակից 

թուրք պատմագիր-75, 116, 289 

Ուսթաշլու' Թոքմ աք խան, Երևանի 

խան—271 

Փա գա մ—188 

Փահլևան Իբրահիմ փաշա, սերասքեր— 

, 173, 175 

Փառն աս—187 

Փարդես (Փառնավազ) — 188 

Փարս (Փավոս) — 188 

Փելեվի, պատմագիր—74, 106, 264 

Փիրի փաշա, Կարամանի բեյլերբեյի— 

141 

Փոլադ Կագի, շելալի—81 

Ք եդարա , Աբրահամի սպասուհին —188 

Ք եմ են քեշ Սարա փաշա, սա դրա զա մ— 

114 

Քեյխուսրև, վրաց իշխող-170 

Քենան փաշա—27, 166 

Քեֆան, Հիսնի Քեֆ բերդի հիմնադիր-

55 

4՝ չաթիր Չելեբի (Հաշի խալիֆա, Կալ» 

ֆա)—5, 7, 12, 22, 28, 40, 53, 63, 

74, 75, 78, 80, 84—87, 93, 96, 100, 

106, 107, 112,՝224, 258, 262, 270. 

289, 293, 294 

Քյուչուք Ահմեդ փաշա, էրղրումի վա-

լի—110, 111 

4?յուլուք բեյ, Դելի Հասանի եղրորոր՛ 

դին-84 

քորդ ՛Հաղի—86—87 

Քուրշենի Սուլթան Մ ուհամմեդ—68 

Օմեր Լութֆի Բարդան, թուրք գիտնա֊ 

կան—260 

Օմեր փաշա, Բաթումի բեյլերբեյի—100 

Օշ ար Ալի փաշա, սեր դար—161 

Օսման աղա, հաշտության պատգամ ա֊ 

վոբ Երանում—111 

Օսման Ղազի (Օսման բեյ)—90, 1184 

269 

Օսման փաշա, Դիար բեքի րի բեյլերրե֊ 

յի—121, 123 

Օսման փաշա, վեզիր, սերդար—124, 

. 127, 147 

Օրուս խան, Ն իր վանի խան—122 

Ֆաթիհ — տե ս Սուլթան Մ ուհամմեդ // 

Ֆախլւեդդին Բահրամ Շահ բին-Դավիգ 

բին֊Մենգաքի—49 

Ֆերեհ Զոր> Բարգուշատի բեյ—87 

Ֆերիդուն Ահմեդ Բեյ—5, 6, 117, 22ճ, 

237, 269, 289, 290, 292 

Ֆերհադ աղա, ենիչերիների աղա—223 

Ֆերհադ փաշա, Երևանի բերդը գրա-

վողը—13 

Ֆերհադ փաշա, սադրազամ—77, 127* 

147, 148, 227, 271 
Ֆիրդովսի (Ֆիրդուսի) —262 
Ֆիրուզ Ջենշեթ—26 



Տ Ե Ղ Ա Ն Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի 8 Ա Ն Կ * 

Արադ—63 

Աբաղա—23 

Ադանա —12, 29, 30, 58, 61, 62, 258 

Աղիլշեվա զ—30—32, 57—94, 141, 142, 

144 

Ադրբեշան—11, 13, 16, 17, 19, 29, 30, 

33, 34, *142, 272 

Ազդուր ( բ ) 18 

Աղով, Ազովի ծով—262ւ 

Աթաք— 54, 57 

Աթըր, ւիվա (Ա)—221 

Աթինա (Աթենք)—52 

Ալադյազ— 20 

Ա լա դաղ—44, 46 

Ալայիե, լիվա (Ա)—217 

&լաշկերտ—14, 19, 41, 46, 219 

Ալաչա Հիս ար, լիվա (Ա)—213 

Խրէզ (Էլբրուս)֊~17, 20, 24, 50 

Ալբրեղիստան ( Վրաս տան ) —210 

կթուն ֊Կա լա, էիվա—220 

Ալթուն֊Քիփրի, լիվա (Ռ)—221 

Ախաչցխա '(Ախասկա,. Ախսխա) —11, 

18, 27, 78, 103, 149, 151, 154, 161, 

168, 171, 174, 175 

&խա[քալաք—18, 27, 28, 258 

Ախթամար—27 , 40 

Ախլաթ—29, 30, 33, 36, 38, 45, 49, 

142, է85 

Ակ-Դաղ֊ 44 

Ակեր կաք, լեռնանցք—47 

Ակկերման, լիվա, (Ռ)—215 

Ակ Հիսար ( բ ) —144 

Ակն — տե՛ս Էկին 

Ակշար—44 

Ակշեհեր, լիվա (Ա) — 155, 216 

Ակշեհիր—155 

Ակչա֊Կալա (բ)—24, 46, 48, 50, 53, 

94, 272 

Ակսարայ լիվա—216 

Ակքեոյ—44 

Ահաքես, լիվա (Ռ)—219 

Ահմեդ խան—220 

Աղա քիս-30 

Աղղիաչըք, լեռնանցք—27 

Աղբի գետ—48 

Աղբի, լեռ (Արարատ) —11, 14, 19, 27, 

46, Հ86 

Ամասիա, դետ—69 

Ամասիա, լիվա (Ա).*, քաղաք—65, 72, 

79, 117, 146, 268, 269 

Ամաաիյե, լիվա —40, 221 

Ամեդ—54—56 

Ամելի Կաղեմ—21 

Ամերիկա—10 

Ա յաս—61, 62 

Այաս, յայլւս—70 

Ա յարան—48 

Այդրն, լիվա (Ռ)—75, 215 

Ային, փոքր քաղաք—38 

Այն ի Ջերբի—62, 63 

* Տեղանուններում փակագծով նշված տառերը կարդալ, (Ա) — Անատոլիա, (Ռ) — 
Թաւմելի, (լ)—լիվա, ( բ ) ֊ ր ե ր դ , 
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Այնի Նավղեր, լեռ—62 

Այնթաբ, լիվա (Ա)—59, 102, 216 

Անաբոլի, լիվա (Ռ)—212 

Անադա, քաղաք, էյալեթ (Ռ)—217 

Անագոլու-Հիսար—292 

Անատոլիա—75, 77, 79, 82, 84, 98, 

99, 102, 104, 112, 124, 142, 148, 

156, 166, 190, 215, 231, 263 

Անդրկովկաս-6, 7, 12, 13, 28, 63, 

74, 77, 105, 115, 116, 184, 268, 270 

Ան թալիա—20 

Անկարա—82, 104, 105, 215 

Սնտալուզիա (կնդելուս) —183 

Աչըքբաշ—23, 172 

Աշարա-֊27, 174 

Աշարեի- V ուֆ լա (ստորին) —220 

Աշարեի֊ՈւԱա (վերին), լիվա—220 

Ասէա—10, 41 

Ասիթանե, Երջանիկ Ասիթանե, Ատամ՛ 

բուլ—79—81, 84, 90, 103, 119, 120, 

126, 210, 211, 227, 290 

Ասորեստան— 187, 189 

Ավլոնիա, լիվա (Ռ)—213 

Ս ր աբական թերակղզի—98 

Արա բաղ—19 

Արաբկիր—65, 66, 216 

Արաքս, Արաղ, Արաս—13—15, 19, 21, 

26, 39, 44, 110 

Ար դա հան-26 

Ար դահ անի Բ յուղուր ք ( Ար դահ ան Մեծ) 

27—220 

Արդահանի Քյուչուք (Արդահան Փոքր) 

27—220 

Ար դան ուշ—27, 28 

Արդնի-218 

Արթըք Արադ—64, 64 

Ար ճեշ-30, 32, 49, 57, 144 

Արմենիա—11, 12, 15, 19, 29, 30, 34, 

38, 41, 42, 59, 185, 187, 190, 192 

Արրան (Ալբանիա, Աղվանք) —11 —13, 

19, 20, 29 

Արփաչայ—19, 48, 269 

Արևելյան Անատոլիա—269, 289 

Արևելյան Հայաստան-12, 77 

Արևմտյան Հայաստան—12, 77, 260 

Բս՚բելոն—ՅՅ 

ԲաԲ էլ֊էբվաբ (դոների դուռ), Դեր-

բենդ-16, 17, 50, 124, 257, 272 
ՐաԲ էլ֊ՀԽդիդ (երկաթե դուռ), Դեր-

բենդ-17, 257 

Բաբը֊էլլան, բերդ—20 

Բադ, նահիյե—55 

Բաթում—50, 52, 100, 220 

Բալա, լիվա—218 

Բալ ու- 48 , 63 

Բաղդադ—7, 28, 78, 80, 97, 99, 102, 

113, 114, 143, 151, 159, 162, 173, 

221, 230, 232, 289 

Բայաղիդ, բերդ—30, 46, 146, 219, 269 

Բայբուրդ (Բարերդ)—41, 43, 44, 53, 

106, 107, 219, 261 

Ր ասեն-19, 26, 41, 44, 111, 219 

Բա սրա—47, 97, 114, 222 

Բարկիրի—ւոե' ս Բերկրի 

Բաքու—18, 21 

Բաֆրա—65, 69 

Բեթլամ , գավառ ՛Հա բա բաղում —16 

Բելգրադ—83 

Բելխ—-188, 189 

Բեկբազար—104 

Բեկշեհիր, լիվա (Ա)—216 

Բեհրեմա—73 

Բենդի Մահի, գետ—73 

Բենդար, լիվա (Ռ)—215 

Բենեկշե, լիվա—212 

Բենի Դահիյե, լիվա—218l 

Բեսթան, լիվա (Ա)—219 

Բերամլու—44 

ԲԻրաքան, բերդ—23 

Բերգուշատ—87 

Բեր գա (Բարգա )—14, 29, 30, 148 

Բերղենդ, գյուղաքաղաք Մ ուղանում—15 

Բերթերեք, լիվա, ((b)—219 

Բերկրի (Բարկիրի)—30, 32, 221 

Բերմեք, լիվա—218 

Բերշեն, բերդ—24 

Բերշիկի, գետ—46 

Բեքսուլա, բերդ—24 

Բիղա, լիվա—212 
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բի թլիս ^ ֊ 4 , 30, 36, 40, 57, 168, 220, 

265 

Բիթլիսի գետ—33, 56 

Բիլկան (Բիլեկան), բերդաքաղաք—.15, 

29, 30 

Բիհիսնի—58 

Բինգյոլ—19, 36, 43, 45, 47, 48 

Բիսյութուն, բերդ—40 

Բէրե, լիվա—213 

Բոդին, լիվա (Ռ)—214, 289 

Բողոք, լիվա (Ռ)—63, 67, 68, 114, 

216 
Բո լի-215 

Բողդան (Մոլդավիա), վոյեվոդությոլն— 

222, 237, 293 

Բոսնիա—83, 84, 2141 238 

Բոսֆոր—231, 291 

Բ ուլան ե—45 

Բուլաք—68, 70 

Բուլունըք—36 

Բուխարեստ ( Բուքրեշ) — 169 

Բուղեվարիր, ՚ բերդ—24 

Գենշ—54 

Գենշե (Գանձակ)—11, 14, 19, 89, 94, 

148, 168, 230 

Գենշե (Դիարբեքիրի վիլայեթում), լի՛ 

վա—ք՛—218 

Գիլան—13, 20, 21 

Գյոքբողե—155 

Գյոքշա—19 

Ղ յո ք Մեյդան, դաշտ Երևանի շրշա-

նում—98 

Գյոքշեք, լիճ—56 

Գյոք Քում բեթ (գմբեթ), վայր Երևանի 

շրշան ում —107—156 

Գյուլե, բերգ-268 
Գյ ում ուշ—68 

Գյումուշխանե֊ 41, 42 

Գյուրշի֊թեփե, բլուր Երևանի մոտ—108 

Գյուրշիստան-16, 25, 100 

Գէ-րի—28 

Գորիցա, կամ Կորչա, քաղաք Ալբան իա֊ 

յում, թուրքերեն Գյումյուլշինա—224 

Դս՚դվան, նավահանգիստ Վանա լճի ա՛-

փին—33, 35, 57 

Դաղս տան—13, 19, 20, 23, 30, 168 

272 

Դամասկոս (Շամ)—20, 190, 231 

Դար֊ուլ֊իսլամ (Բաղդադ)—221 

Դար՛֊ ուլ՛ սուլթան — 93 

Դեբիլ-29, 30, 38 

Գելի Արմ աք, գետ—65 

Դելվինե, լիվա (Ռ)—213 

Դեմ իր (Թե մուրիկ ափը, Դեր բենդ-

16—21, 23 

Դենքենի, լիվա (Ռ)—220 

Դեվե Բոյնու—47 

Դերբենդ—11, 17, 18, 123, 184, 257 

272 

Ղ՛երեն դե-66, 67 

Դեր թեն կ—102, 104 

Դեր֊Ս եադեթ, Ստամբուլ—166 

Դի ա դին—46 

Դիարբեքիր—12, 18, 28—30, 34, 41 

\ 48, 57, 58, 63, 66, 70, 81, 82, 99, 

112, 120, 143, 146, 170, 221, 262, 

265, 289, 298 

Դիլեմ—13, 20 

Դիվրիկի—63, 66, 67, 217 

Դիրլեքլու, բերդ—24 

Դոկեկին, լիվա (Ռ)—213 

Դոմա Դամը — տե' ս Սողան յայլաղը 

Դվին—30 

Դուլկըրան, լիվա-222 

Եգիպտոս—9, 73, 163, 213 

Եմե11—52, 232 

Ենիշեհ իր—155 

Ենիշե—58 

Երղն կա—11, 39, 42, 47, 48, 50, 56, 

60, 66, 67 

Եվրոպա—5, 10, 11, 181 

Եր ուս աղե մ—188, 189 

Երևան—7, 11, 13, 14, 19, 26, 27, 97, 

39, 41, 46, 48, 78, 86—89, 92, 94, 

98, 100, 108, 112—114, 124—127, 

145, 148, 166, 230, 257, 258, 268, 

270, 271 

Եփրատ, գետ—36, 42, 43, 47, 48, 50> 

56, 60, 66, 67 
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$ախա, լիվա (Ա)—221 

Զանգի—13, 19, 107, 257, 266 

Զանգի խան, լեռնանցք—-156 

Զարշատ, լիվա (Ա)—220, 268 

Զարուշատ—26 

Զելե—64, 66, 67 

Զելուջա, բերդ—24 

էէիՀաթ — տե' ս Կասրի Շիրին 

Ջեմ արթին—58 

Զեյթուն, Ամ աս իա յի լիվան երից—68 , 

69 

Զենդ Արատ, լիվա (Ա)—221 

Զհնգ- Կումբեթ, բերդ—24 

ԶԼվի—44 

Զէ՚րբե, գետ—62 

Զերիլ, բերդ Զուլամերկի մոտ-—40 

Զհրկի—56 

Զեքեմ (Զեյիմ)—23 

է բակ, լիվա (Ռ)—218 

Էբ ուելխայր—44 

էգին (Ակն)—47, 48, 66 

է գիրն ե-117, 234, 298 

էղոքյոք— 44 

էլբաթ, լիվա. (Ռ) —224 

է/բիստան—30, 58, 59, 81, 265, լի-

վա (Ռ)—213 

էլբրուս—17 

էլգեզ (Ալագյազ).—25 

էլզեն էլ֊Ռում (էրզրում) —29—30 

էլիշիքւ բերդ Նախիջևանում-14 

էլկակ—80 

էլմալու—57 

էլվարդար, բերդ—24 

կլրիբալ, լիվա (Ռ)—212 

էմիր հոյ, լիվա — 220 

էմրախոր, բերդ — 23 

էմրուք, բերդ—38 

էյեքան, նահիյե Մ ուշի դաշտ ում—38 

էյոմրե, լիվա—212 

էյրի, էյալեթ (Ռ), բերգ—215 

էն գեր ուս (Հունգար իա) —78, 84 

էշքանջե , բերդ—24 

էշքսադ, բերդ—24 

էոզի, էյալեթ (Ռ), բերդ—215 

էջմիածին—26, 27 

է սթեր տուն—84 

էսթիջե, լիվա (Ռ) —220 

էսքիշեհիր—155 

էսքի Սարայ, պալատ Ստամբ ուլում —• 

267 

էր դե բիլ—152 

էրզինջան — տե՛ս Երզնկա 

էրզրում-+-12, 13, 20, 23, 26, 28—30, 

36, 41, 43—50, 53, 63, 70, 71, 73,. 

83, 94, 96, 98, 100, 102, 107, 112,. 

113, 119, 120, 127, 145, 149, 152Ւ 

153, 174, 176, 219, 231, 260, 261,. 

267, 289 

էրլահ, լիվա (Ռ)—220 

էրխե—52 

էրկոլ—39 

էրջիշ — տե ս Արճեշ . 

էրս (Արս, Արեշ) —17 

էքիլ-54 

էքրադ բին֊Կոթուր—30 

էք ուր, լիվա—218 

էֆլաք (Վալա խ իա), վոյեվոդությոմւ—84 

թ՛ալին—272 

Թահան-21 

Թաշան, լեռ—68 

Թավեսքեր, սանջաք•—27 

Թավրիղ—19, 30, 37, 39, 75—77, 86. 

89, 93—95, 100, 110—112, 127, 

128, 141, 147, 159, 161 

Բ՛աբա բիա—180 

Թարա բլուս—112,. 114 

Թարաբլուս֊Շամ, էյալեթ (Ա)— 

Թարիֆ—264 

Թարսուս, լիվա, քաղաք—29, 30, 61,. 

63, 217 

Թելեր—54 

Թելլ-Հեմդան—62 

Թեր բիս տան —17, 21 

Թ երենքուջ, բերդ—24 

Թեր հալը, լիվա (Ռ)—63, 64, 213 

Թերջան (Դերջան)—39, 43, 47, 48, 111 

Թերջիլ—54, 56, 57 

Թերքեր—39 
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(Թերֆեք, լեռ—20 

՛Թեքե, լիվա (Ա)—215 

•Թեքմանյաերդ, լիվա (Ա)—43, 219 

՛Թիմ ուր Կափու (Դեմիր Կափու), Դեր֊ 

բենդ—124, 125, 148, 272 

՝Թիֆլիս—11, 16, 19, 23, 27, 30, 37, 

100, 120, 121, 123, 148, 168—170, 

185 

Ք՛ո կաթ—216 

Թորթում—23, 24, 41, 46, 144, 219 

Թոփրաք Կալե—156, 161 

Ք^րիալեթ—27 

Թունիս—215 

•Թուշլե, լիվա—212 

Ք՛ուր, նահիյե—55 

՝Թուրլը—50 

•Թուրզան—69 

•Թուրքիա—5, 6, 9, 11, 77, 117, 118, 

168, 259, 260, 262, 268—270, 290, 

298 

Թուրքիստան—10, 34 , 74, 96, 114, 224, 

265, 267, 289 

մ՝ գդիր— Կար ա կալա—272 

յ՚զմիր—75 
փզնիկ—155 

Իլիշա—48, 107, 267 

՝Ինգոնեզիա—10 

Իշիլ—63, 218 

Իորա (տե՛ս Կընըք), գետ—19, 270 
ՀԻսլամ եքլու—58 

'Եսքենդերան—73, 212, 213 

Հսքյուբ, լիվա (Ռ)—213 

էսւիիր (Իսպիր)—41, 42, 44, 219 

•Րվանտերեսի, բերդ—24 

•՛Իրան—34, 38, 40, 76— 78, 94, 96, 

107, 113, 114, 117—119, 146, 166, 

168, 173, 189, 227, 268—270, 272 

՛Իր աք, Իրաք-Աշե մ, Իրաքի-Արա բ — 10, 

20, 33, 75, 268, 269 
Փրնեք—44 
Իվ՚ռքրի, նահիյե — 44 

Հայպցիգ—9 
Հեզե—50 

Վեհիս տան (Լեհաստան)—290 

380 

Լիմե, լիվա Ղրիմռւ մ—20 
Լենքեր ան (Լենքորան)—18, 21 

Լեշան, լիվա Շամում—217 

Լեվիա, լիվա—212 

Լեքում—20 

Լիմոսոն , լիվա—212 

Լիվե, լիվա (Ռ)—214 

Լիք, լիվա (Ա) —220 

Լոկաթին, բերգ—25 

և՚ա բուսե — 48 

Խաբուր գետ—47 

հազերի ծով-13, 15, 17, 19—21 

հալ, գետ ՆեվշեՀիրում—15 

հալիչ — տե՛ս Ոսկեղջյուր 

հանի Զեդիդ-63 

հար բութ (հար բերդ)—48, 56, 218 

հարուն, լիվա—210 

հեթվան, լիվա (Ռ)—215 

հեմրին, րերգ—46 

հենդեկի—55 

հեն դեր ես-44 

հերթվիս—18, 27, 220 

հիզան, գավառ Վանի վիլայեթում—30 

հնուս—36—38, 41, 42 , 45, 219 

հոյ—38, 39, 143, 161, 259 

հոշաբ—39 

հոշ-Օղլան, գետ—53 

հոջեվան—26 

հորա սան—34, 117, 188, 199 

հորասան, նահիյե Մեքենկերտում—44 

հուդավենդիգյար, լիվա (Ա)—215 

Կ արա յի լ ի ֊ Ուր բան ի՛ Բեր ի յե, լիվա—221 

Կաթիֆ, լիվա-222 

Կալա, լեռնանցք—27 

Կալայի Էլնեջմ—60 

Կալայի Զեգիգ—47 

Կալայի Ռում—60 

Կալեբ, լիվա—218 

Կա լզեմ—21 

Կալիկա, լեռ—29, 42, 261 

Կահկահա, բերգ Իրանում—142 

Կաղզվան—11, 26, 112, 220 

Կանիբե, էյալեթ (Ռ)—217 

Կասթեմունի—10, 51, 65, 72, 215 



կասնի—44 

Կասպից ձով—21, 257 

Կարս/ Պաղ, լիվա (ա)—222 

Կար աքս ան, գյուղ—27 

Կարա-Կաշկան—209 

Կարա-Կոջլար—47 

Կարա֊Հասանլը—58 

Կարահիսարի-Շարքի—41, 43, 44, 69, 

89, 219 

Կարահիսարի֊ԱաՀիյլիվա (Ա)—215 

Կարաման—61, 63, 99, 141, 143, 156, 

231 

Կարա-Յայլաք—65 

Կարաշա֊Ղաղ—56 

Կարասի—263 

Կարասի, լիվա (Ա )—215 

Կարասու—19, 36, 47—48 

Կարա֊-Քյոփրյու։—57 

Կարկար (Քերքեր)—201 

Կւսր ճկան — 38 

Կս՚րնր՚Յարրք, բերդ—86 

Կարս-11, 12, 18, 23, 26—28, 30, 41, 

47, 48, 60, 91, 94, 96, 99, 100, 103, 

107, 123, 145, 149, 155, 156, 168, 

220, 270, 271 

Կարս Զյոզկ ա դեր ի յ ե — 58 

Կարս Մարաղի, լիվա (Ա)—216 

Կարս-Չայը—271 

Կււցլու, լեռնանցք—27 

Կաֆ, լեռ — 20, 257 

Կենշ—47, 48 

Կես ար իա (Կայսեր ի )—51, 69, 81, 105, 

141, 180 

Կերչ-17 

Կէրք վե Ջեբեք, լիվա Շամում—217 

ԿըՂԸԼ-^Գա2—^ 

Կրղըլ-Դաբաթ, լիվա (Ա)—221 

Կըղըլ֊Հրմաք—64, 65, 67—68 

Կըզըլ֊Թեփե—57 

Կըղջա-Կալա, լիվա (Ռ)—222 

Կ րզուջան — 41, 45 

Կըլբուրուն, լիվա—215 

^ ը յ ը ք * Ժ ռ — 
Կրյթաք-17, 20, 50 

ԿըՆըց (Իորա), գետ—19, 270 

Կըրշեհիր—69 

Կըփլաք, դաշտ-125, 272 

Կիլիկիա—258 

Կիչեվան, բերդ (Ա)—271 

Կիպրոս-61 — 63, 217 

Կիրասոն—51, 56 

Կորան, լիվա—214 

Կոթուր—37—39, 46 

Կոլուբ—43 

Կսմնաթ, այլ անունովի Սիս—72 

Կոյուն ֊Հիսաբ — 44, 69 

Կոն իա—69, 70, 79, 135, 141 

Կոնստանգին, բերդ—17, 24 

Կոնստ անդինյան ծոց, Ստամբազոլմ-

185 

Կոլհիսար—69—71 

Կոչա Իլի, ձիվա (Ռ)—212 

Կոլդսի Շերիֆ, Երուսաղեմ-216 

Կուլբ—54 

Կ ուշք հրման, բերդ—24 

Կուր գետ (Քուււ )—11, 13, 15—19, 21 

Կուրշան (Կողի շան), լիվա, (Ա)—219 

Հաբեշի Էյալեթ, Արաբական թերակըղ՛ 

ղում—263, 264 

Հս:թուր, լիվա—218 

Հալեբ—7, 28, 57, 59, 60, 82, 115, 

116, 207, 231 

Համա, լիվա (Ա)ւ քաղաք—217 

Համասին, լիվա—218 

Համասլի, վայր—47 

Համիդ, լիվա (Ա)—215 

Հայաստան-11—13, 75, 77, 106, Հ15, 

116 

Հայկական լեռն աշխարհ—77 

,Հաշե, լիվա—222 

Հաշրեք—27 

Հասան-Կալա — 44, 46, 47, 113, 146 

Հս՚րան, հյուքյո լմեթ—220 

Հարիր—Ղումեք, լիվա—221 

Հարս ո յ, լիվա Կիպրոսում—218 

Հարունիյե — 58 

Հա ֆար, շիվա (Ռ)—222 

Հեդիսե—47 
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Հեդր, լիվա—218 

Հհյդւսր Բաղը, գյուղ Վանում—32 

Հեյեթ—47 

Հիղան—54 

ձիթեմ, քրդական նահիյե (Դիալւբեքի֊ 

րում)—57 

Հիշազ—20 , 31, 263 

Հիսն ի-Զի յադ — տե ս եէարբերդ 

Հիսնի֊Մ ակսուրե—60, 61 

Հէսնի-Մենեշ—60 

Հիրմանե—44 

Հյունքար֊թեփեսի (Երևանում) —108 

Հյուսեին Արադ—63, 65 

Հյուսիսային Կովկաս—77 

Հնդկաստան—103 

Հոժաթսրա, բերդ—24 

Հորավերգի, բերդ—24 

Հումս, լիվա (Ա) t քաղաք—217 

Հունաստան—179 

Ղաղա, լիվա Շամում-—216 

Ղարաբաղ—15, 16, 21, 89, 161, 209 

ղրիմ-~141, 212, 262, 272, 296 

ճ ապաքշուր — տե' ս Զաբաքշոլր 

ճապոն իա—10 

Մ ազան դարան—21, 99 

Մազկերտ, Մալազկերտ, Մանազկերտ— 

30, 44, 49, 54, 56, 271 

Մ ալաթիա—30, 47, 48, 60, 61, 66, 

70, 216 

Մ ախ շիլ—27 

Մ ակու—87, 94, 259 

Մ ահմուդաբադ, քաղաք Մուզանում—15 

Մահմուդիե (Հեքքարիում)—219, 220 

Մաղոսե, լիվա Սի պրոսում—212, 213 

Մ ամա֊ Խաթուն—48 

Մամեջիլ (Մահջիլ)—220 

Մամրվան—27, 41, 45, 174, 219 

Մ աշվա, լիվա—221 

Մասիս ե (Մսիս, Մ սիսե)—20, 29, $2. 

62, 258, 262 

Մ ասույե՛—21 

Մ արանդ—111 

Մ արաշ—12, 28—30, 58—61, 82, 92, 

98, 112, 120, 123, 216, 231 

Մ արդին—54 

Մարե-Ղասպի (Կասպից ծով)—20 

Մ արկերտ, լիվա—218 

Մ աքիր—54 

Մ եգրելիա—23 

Մ եդինա—183, 264 

Մեզեսթրե, լիվա—212 

Մերզիֆուն (Մարզվան)—55 

Մեծ Արմ են իա—29, 30 

Մեծ Հայաստան—40 

Մեհաջ, լիվա—214 

Մեհլեբի—55 

Մեհրանի—54 

Մեն ազիր, բերդ—24 

Մենթեշե, լիվա (Ա)—215 

Մենկեբտ (Մինեկերտ)—41, 44 

Մեշհեդ—93 

Մ եշիդ֊ Արադ—65 

Մեսոպոտամիա (Միջագետք)—5ծ 

Մերձավոր արևելք—77, 260 

Մերքեշ—63 

Մեքքա —163, 183, 211, 261, 263, 268 

Մեֆարկի—55, 219 

Միդիսի՛ կղղի—212 

Մ իլաշ—44 

Միհրանի, լիվա (ա)—218 

Մ իշագետք—53, 189, 190 

Միշերկրական ծով—61 

Միշին Աս իա—260 

Մոևս—30, 40, 221 

Մ որե, լիվա—212 

Մուզան (Մ ուկան ֆ —11, 15, 21 

Մ ուշ—11, 30, 35, 57 

Մ ուշի դաշտ—35, 47, 48, 266 

Մ ուս ուլ—53, 56, 57, 99, 113, 174, 

222, 231, 289 

Մուրադ գետ—44, 45—48, 56, 57, 64 

3 աղմ ուր՚Դերեսի—41 

Յայլա Մեսշիդի—53 

Յանկե, լիվա (Ռ)—214 

Յան յա, լիվա (Ռ)—213 

Յաֆ, լիվա Կիպրոսում—218 

Յըլդըզ-Օ՚աղ—69 
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Յիլան֊Կալասի—62 

Ց ովոբոլի—50 

Նաբլուս, լիվա Շամում նաև Հալերում-

217 

Նազալի, բերդ—24 

Նազեք, լիճ Խնուսում—36 

Նակշե, լիվա Ղրիմում—212 

Սաքու, բերդ—24 

Նեբքեր, բերդ—24 

Նեմրաթ, լեռ—37 

Նե, ահ, բերդ—23 

Նեվի֊Բելգր ադ, լիվա (Ռ)—214 

Նեվշեհիր, քաղաք Մուղանում—15, 19, 

49 

ներ դե բեն լեր — 48 

Նի կոպոլի, լիվա (Ռ)—212 

Նիկտե — 70, 156 

Նիյազաբադ—18, 20, 21 

նյ՛սիրին, լիվա (Ա)—54, 55, 189, 213 

Նու, ահ, բերդ—24 

Շաթ—47, 56, 58 

Շահիկե, լեռ-18, 69 

Շ ահ ր իմ ան Կա լա սիդ բերդ—62 

Շահուտե, բերդ—24 

Շս.մ (տե՛ս Դամասկոս)—56, 82, 123, 

190, 216, 217; 289 

Շսւմաիյի—121 — 123 

Շամի ծով—63 

Շ ատախ, գավառ Վ ասպուր ական ում—40 

Շ արբի ոն ի—44 

Շ ար ուր—39 

Շեհո անի, լիվա—222 

Շեհրի-Զոր—28, 40, 77, 78, 114, 142, 

189, 222 

Շ եմ անեք, լիվա (Ա)—222 

Շեմ ուրթաթե, լիվա—214 

Շենասկ, լիվա—231 

Շ եր մ, լիվա (Ռ)—214 

Շիրվան—27, 48, 121, 122, 125, 141, 

148, 161, 270 

Շորագյալ—48, 70, 80, 278 

Շ ուղատ—27 

Ոսկեղջյուր (Խալիջ), ծովածոց Ատամ֊ 

բուլում—181 

Չալգրան, գաղտ իրանական Ադր բե ջա-

նում-14, 38, 39, 46, 146, 259 

Չախ ես թե, լիվա (Ռ)—214 

Չ արմ ար, լեռնանցք—46 

Չափաքջուր (ճա պաղջուր)—47, 48, 56 

Չեմաս—44 

Չեմեղկազեք (Չմղկածագ)—48, 53, 54 

Չեմեքյար, բերդ—24 

Չեն ար, լիվա (Ռ)—214 

Չերմեն, լիվա (Ռ)—215 

Չերմիք (Ջերմուկ)—54, 56 

Չինաստան—163 

Չոր ոք (ճորոխ) , գետ—43 

Չորում-63, 67, 72, 80, 104, 215 

Չուքուր-Աաագ, Երևան յան գաղտ—13 

Պ աղե ստին—58 

Պարսկաստան — տե' ս Երան 

Ջաղբասար , բերդ—24 

Ջանիկ—63, 65, 69, 70, 72, 89, 216 

Ջանիկի լեռներ—63 

Զանքեղ—54 

Ջապաքջուր ( ճա պաղջուր)— 54 

Ջեբլիյե, լիվա (Ռ)—217 

Ջեբլի֊Ջ ուտի, լեռ—55 

Ջեբել֊էիբ ան—20 

Ջեբել-Նուր, գետ—62 

Ջեգեի֊Մամուրե, լիվա—213 

Ջ և զա իր ի ֊Արաբ—222 

Զեզիրե—54, 56 

Ջեզիրե֊Իներուզ, լիվա (Կիպրոսում) — 

218 
Ջելաբ, գետ—57 

՚ Ջեվազիր, լիվա—221 

Զետր, լիվա—218 

Ջերմուկ-68 

Ջերնեկ, լիվա—218 

Ջեսան, լիվա (Ռ)—221 

Տիդդե—264 

Ջիհուն, դետ —58, 70, 258 

Ջոզամերկ—40 

Ջ ոզֆա-19 

Ջույի-Ռուհ, գետ—43 

Ջևատ—19 
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Ռաբաթ—34 

/հակա կամ Ուրֆա, Ռահա—47, 48, 58, 

218 
Ռահագին, բերդ—24 

Ռահվան, նահիյե Բիթէիսօւմ—35 

Ռեանե, բերդ—84 

Ռեբիա—34 

(Իեհվիյե—50 

Ռեշվան—47, 48, 60 

Ռհշտ—148 

Ր ես-էդլուզ — տե՛ս Հիսնի֊Քեֆ 

Ռեսնե, բերդ—84 

ՌիանթԼ, բերդ—24 

Ռիզե—50—52, 167 

Ռիոն—23, 53 

Ռիքադե, լեռ—20 

Ռում (Vվազ)—20, 29, 41, 43, 141 

Ռումելի—74, 97, 98, 120, 157, 158, 
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Ռռւմելի Հի սար — 231, 291 

Ռումի Բաղդադ (Ամ ասիա ) —88 

Ռում ի ծով (Միջերկրական)—61, 62 

Ռումիյե, էյալեթ (տե՛ս Սվաղ) 

Ռում֊Կալա—47, 48 

Ռուսաստան—168, 268, 290 

Սալմաս (Սալմաստ)—29, 30, 86 

Սակըզ, կղզի—212 

Սաղմ ան—54, 56 

Սամսոն—52, 65 

Սամոլր դետ—19 

11անթակ, բերդ—24 

V ավեր—54 

Սարի Սու, գետ—48 

Սարուխան—215 

Սեդմանիշ, բերդ Վրաստանում—176 

Սելանիկ—213 

Սելեֆկե—61, 218 

Սեհրան, լիվա (Ա)—222 

Սեղան—44 

Սեմե ղատ, բերդ—23 

Սեյիդ֊Հասան, դետ—57 

Ս են շատ—54, 55, 219 

Ս են շար-54, 55 

Սեշան, լիվա—214 % 

Սե վերեք-54, 56 

Սերիբ—17 

Ս երիտ-17 

Սերմի տանք ես-21 

ԱկՎԻ» լիվա (Ա)—221 

Սերֆենդքյար—63 | 

Սեքերմեթ, լիվա (Ա) —221 

Սեքթեվար, լիվա—214 

Սեքմեն֊Աբադ—38, 39, 49 

Սէքսար, լիվա—214 

Սի լան, լեռ Մ ուզանում—15 

Սիլիսթրե, լիվա (Ռ)—213 

Սիհուն գետ-61, 62 

Սիմ սաթ—58, 60 

Սին աա—51 —65 

Սինթանբլո, բերդ — 23 

Սիս—29, 30, 60—62, 72, 185, 217 

Սիսաթթա—44 

Սիրավի դաշտ-101 

Սիրիա—7, 58, 75 

Սիրվի—30 

Սիփան (Սիֆան), լեռ—11, 33 

Սկյուդար—72, 75, 79, 94, 104, 15Հ 

Ս ղերդ—54 — 56, 218 

Լ'յուրմենե-33, 50 

Ս՞լթիք՛ լիվա (Ա)—215 

Սողանլու, լեռ, յայլա—27 

Սոյուքսու, դետ—53 

Սոքե, Օլթիին ենթակա սանշաք—27 

Սոֆիան—86, 111, 161 

Ս պարկերտ (Ւսբայերդ) —30 

Սվազ—12, 28, 42, 44, 48, 49, 5ձ. 

60, 63, 65, 66, 69, 70, 73, 80, 82, 

97, 99, 112, 141, 143, 156, 177, 

216, 231, 260, 289 

Ստամբուլ—7—10, 58, 60, 72, 77, 78, 

93, 96, 99—102, 106, 110, 112, 113 

116—119, 125, 141, 144, 146—148 

151, 153, 155, 162, .165, 173, 176 

177, 183, 188, 223, 231, 257, 259— 

261, 264, 267, 290, 294, 298 

Ստորին Բասեն—44 

Սուլակ, գետ—20 

Սուլթանի յե—30 
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Սուլթան կոնի, լիվա (Ա)—215 

Սուլթան Սուլեյմանի Քերբելա—97 

Սուխում—51 

Սուղլե, լիվա (ա)—212 

Ս ունսար—64 ք 65 

Սուշեհրի—36, 42 

Սուրմալու—272 

Սևան—19 

Սև լեռներ—21 

Սև ձով—21, 23, 25, 44, 45, 50, 52, 

63, 65, 69, 163, 172 

Վալկասիյե, գավառ 0,ար արաղում —15 

Վան—11 —13, 27—32, 38, 40, 41, 53, 

57, 86, 94, 100, 106, 112, 127, 140, 

141, 143, 146, 156, 167, 173, 220, 

231, 265, 289 

Վատի Դանեք, նահիյե— 42 

Վարաթ, բերդ (Ռ)—238 

Վէլշեթրին, լիվա (Ռ)—213 

Վենդասե, բերդ—24 

Վենետիկ-84 

Վերին Աշարա—174 

Վերին Բասեն—44 

Վերին թերշան—41 

Վերֆայի, լիվա (Ա)—221 

Վիհե, կաղա—52 

Վրաստան—14, 16, Հ7, 19, 20, 23— 

25, 50—52, 100, 120, 121, 126, 143, 

144, 153, 168—170, 185, 209—211, 

230, 269 

Տարսուս (Տարսոս) — 185 

Տիգրիս — 33, 53—55 

Տիգրիս՚Շաթ—55 

Հրապիզոն—11, 12, 28, 41, 43, 50—53, 

65, 69, 100, 112, 166—168, 170, 

220 

Ուչ փինար—57 

Ուլ Քիլիսե, Էջմիածին —11, 26, 27, 107 

Քւսթանի Բելգր ատ (վերին)—214 

Ուսթերշա, լիվա (Ռ)—214 

Ուրֆա—23, 218 (տե՛ս նաև Ռակա) 

Փաղարջրք—58 

Փալու-47, 48, 54, 

Փա յաս—63 

Փասեն — տե՛ս Բասեն։ 

Փեաբուքլի, գետ—57 

Փել֊Խաթուն—35 

Փենաք, բերդ—23, 27 

Փենշշենբե— 41 

Փեշլին—58 

Փելեվի, լիվա (Ռ)-214-

Փհսենդիրե—55 

Փես յան — 39 

Փերթեք—48, 56 

Փերթքեք, բերդ—24, 27, 54, 56 

Փլատանա—60 

Փոթի—53 

Փոսխով դետ—27, 220 

Փոքր Ասիա—25 

Փոքր Արմենի ա—29, 30, 58 

Քան ան ի երկիր-187 

Քանղրի—67, 72, 104, 215 

Ք աշան—148 

Քավբար, դաշտ \արաբաղում —1*5՝ 

Քելինան, բերդ—24 

Քելիս, լիվա—214 

Քելքիթ—41, 42, 48 

Քեմախ—41, 42, 47—49, 71 

Քեմխիս, բերդ—24 

Քեմհալ—167 

Քեն ալ7-Բեհ, բերդ—24 

Քեշաբ—50 

Քեշան, լիվա (Ա)—22 

Քեշթասեթի-19 

Քեշչան — 26 

Քեղթահիա — 82 

Քեսանի—30 

Քեսլե, լիվա—221 

Քէվանիս—41—43 

Քերեքմեշ, լեռնանցք—27 

Քերինե, լիվա Կիպրոսում—217 

Քեֆե—65, 126, 141, 215,, 262 

Քեֆրի֊Բինա, Մսիսե քաղաք—62 

Քյուրքեր—58 

Քոլե, լիվա—220 

Քոյթուն—50 



•Քոսթենդիլ, լիվա—213 

Քորեյլե—50 

Քորքան, լիվա (Ռ)—211 

Քորքիլ, լիվա (Ռ)-219 

Քրիստոսի վանք (Դիրի Մեսիհ) 60 

Քու մ եք, բերդ—23 

Քուն իա-23, 50, 52 

՜Քոմւիա, լիվա (Ա)—220 

•Քուս, լիվա—44 

՛Քուրդիստան—11, 13, 29, 30, 38—40, 

56, 146, 175 

•Քուփին , բերդ—24 

Քուֆե, արաբական հնագույն քաղաք— 

259 

Օղկրը, նահիյե Գար ահ ի սար ում—44 

Օլթի—45, 174, 219 

օ ի՛րի՛ լիվա (Ռ)—213 

՛Օսան—21 

Օսթեդ, լիվա Ալթուն֊ԿալԽյի մ ոտ—220 

Օսմանյան բեյություն (Օսմանլի թեյլի-

յի)-292 

Օսմանյան կայսրությոլն—5, 6, 28, 75, 

76, 105, 115, 165, 168, 174, 257, 

260, 264, 268, 290, 294, 295 

Օսմանյան պետություն—8, 9, 74, 75, 

147, 180—182, 260, 262, 265, 269, 

289 

Օսմ անշըք—68, 70, 72 

Օսֆեհեր, լիվա (Ռ)—220 

Օվաջըք—30, 39 

Օրլը, նահիյե—42 

0ֆ—50, 53 

Ֆաթսա—65 

Ֆաշ (Ռի ոնյ, դետ, նավահանգիստ-

23, 53, 166—169 

Ֆերսենք—49 
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