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ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

հայկական ՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոսներ ՝ Ս. ԷՐԵՄՑԱՆ ( գ լ խ ա վ ո ր խ մ բ ւ ա յ ի ր ) , Ա. 

ԴԱՐԻԲՅԱՆ, Հ ա յ կ ա կ ա ն ՍՍՀ ԳԱ թ ղ թ ա կ ի ց ա ն դ ա մ Լ. ԽԱՉԻԿՅԱՆ, Հ . ԻՆՃԻԿՅԱՆ, 

Գ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ (գ լխավոր խմթսպրի տ ե ղ ա կ ա լ ) , Հ . ՓԱՓԱԸՅԱՆ, Հ . ԲԱՐԹԻԿՅԱՆ 

(դիտական ք ա ր տ ո ւ ղ ա ր ) : 

ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

«Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մ ասին» սույն մատենաշարի ա-

ռաշին երեք հատորները հրապարակվել են առանց հ ամ ապա տ ասի։ ան համարների: 

Դրանք են. 

1. Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժո-

ղովուրդն ե ր ի մասին, թարգմանություն թուրքերեն բնագրից, ներածությունով, ծա-

նոթագրություններով, տերմինաբանական բառարանով և հավելվածով, կազմեց 

Ա. Խ. Սաֆրաստյան, հատոր Ա., Երևան, 1961։ 

2. Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժո-

ղովուրդն ե ր ի մասին, թարգմ անութ յուն թուրքերեն բնագրից, ներածական ակնար-

կով, ծանոթագրություններով և հավելվածով, կազմեց Ա, Խ. Ս աֆրաստ յան, հա-

տոր Ր., Երևան, 1964: 

3. Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին, կազմեց 

Հ . Թ. Նալբանդյան, Երևան, 1965։ 

4. Բյուգանդական աղբյուրներ, դիրք Ա., Պրոկոպիոս Կեսարացի. թարգմանու-

թյուն բնագրից, առաշաբան և ծանոթագրություններ՝ Հրաչ Բարթիկյանի: 
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«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկով-
կասի մյուս ժողովուրդների մասին» գրքի երրորդ հատորում ընդ-
ԳԸբկված նյութերը քաղվածաբար թարգմանվել են XVII դարի թուրք 
ուղևոր էվչիյա Չելեբիի «Ուղեգրությունից»։ 

Սույն աշխատության I և II հատորներում զետեղված նյութերը 
հիմնականում պատմական բնույթի էին։ Ներկա հատորի նյութերը, 
իրենց պատմական, աշխարհագրական, տնտեսական, հնագիտա-
կան, ազգագրական և կուլտուր-կենցաղային բնույթով, որոշ չափով 
լրացնում են թուրք հեղինակների հաղորդած ժլատ տեղեկություն-
ները մեր և հարևան ժողովուրդների սոցիալ-տնտեսական ու կուլ-
տուր-կենցաղային կյանքի մասին։ 

էվւիյա Չելեբիին հաճախ անվանում են նաև թուրքական Ւբն-
Բաթութա կամ «Աշխարհաշրջիկ})*։ 

էվչիյա Չելեբիի վերաբերյալ շատ սահմանափակ տեղեկու-
թյուններ են պահպանվել։ «Ուղեգրության» մեջ նա որոշ կենսա-
գրական տեզեկություններ է հաղորդում իր մասին։ Ծնվել է 1020 
թվականին (1611) Կոստանդնուպոլսում։ Ղ^ուրանը անգիր անելու 
(Հաֆըզ) և պապերի սուլթանական արքունիքի հետ ունեցած կապի 
պատճառով նրա էվլիյա անվանը հետագայում ավելանում է Չեչե-
րի պատվավոր անունը և կոչվում Հաֆըզ էվլիյա Չելեբի։ 

էվլիյա Չելեբին նախնական կրթությունը ստացել է իր ծննդա-
վայրում. այնուհետև ուսումը շարունակել է շեյխ-ուլ-իսլամ Համիդ 
էֆենդիի մեդրեսեում։ 1045 թվականին (1636) Այա-Սոֆիայում 
ծառայել է որպես հաֆըզ։ Հետագայում սուլթան Մուրադ IV-ը նր-
բան իբրև զրուցակից հրավփրել է իր արքունիքը։ 

էվ. Չելեբին ընդունակություն և մեծ հակում է ունեցել դեպի 

Ա Տ ® 
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երգն ու երաժշտությունը, որին շատ է նպաստել նրա գեղեցիկ և 

հրապուրիչ ձայնը։ Թե' արքունիքում և թե' դրսում նա սերտ կապ է 

պահպանել ժամանակի հայտնի երաժիշտների հետ և զարգացրել իր 

երաժշտական ձիրքր։ Նա զբաղվել է նաև գեղագրությամբ ու նկար֊ 

չությա մբ։ Սիրել է նաև ճարտարապետությունն ու երկրաչափու֊ 

թյունր, որն ակնհայտորեն երևում է նրա «Ուղեգրությունից»։ էվ. 

Չելեբին աոանձին ուշադրություն է դարձրել և կենդանի դույներով 

նկարագրել է ճարտարապետական զանազան կառույցներն ու պատ-

մական հուշարձանները։ Նա ուսումնասիրել է նաև դրա կանութ յ ո լ ֊ 

նը, ծանոթ է եղել թուրք և պարսիկ բանաստեղծների երկերին (Ֆի~ 

զուլի, Բաքի, Ռուժի, Նեջաթի և այլն)։ 

Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ էվ. Չելեբին առանձնապես 

մեծ սեր և հակում է դրսևորել աշխարհագրության ու երկրագիտու-

թյան բնագավառներում։ Դեռևս վաղ հասակից ձգտել է ճանապար-

հորդել, ծանոթանալ տարբեր երկրների ժողովուրդների լեզվին, 

կուլտ արային, կենցաղին ու սովորություններին։ 

1041 թվականին (1631), 21 տարեկան հասակում, էվ. Չելեբին 

սկսում է շրջագայել Կոստանդնուպոլսում և նրա շրջակայքում։ 

Մոտ իննր տարի տևող այդ շրջագայությունների և ուսումնասիրու-

թյունների արդյունքը լինում է նրա ((Ուղեգրության» առաջին հա-

տորը, որբ խիստ արժեքավոր նյութեր ու փաստեր է բովանդակում 

Կոստանդնուպոլսի մասին։ 

Հետագայում, փոքր ընդմիջումներով, շուրջ 41 տարի նա շա-

րունակում է իր ուղևորությունները։ Չելեբին մերթ իբրև հոգևորա-

կան՛ իմամ կամ մյուեզզին, մերթ իբրև բարձրաստիճան անձանց 

ուղեկցող, զրուցակից, անձնական քարտուղար, իսկ երբեմն էլ իբրև 

տուրքեր հավաքողի քարտուղար, խորհրդական, բանակի իմամ կամ 

մյուեզզին, հիվանդապահ, սուրհանդակ, ռազմիկ և այլն, 16 ան-

գամ ճանապարհորդել է տարբեր ուղղություններով։ 

Այդ պաշտոնների բերմամբ, նա թե օսմանյան և թե օտար 

երկրներ ում, գրեթե միշտ պատվով է րնդունվել։ Այս հանգաման֊ 

քր, անտարակույս, հեշտացրել է նրա ուղևորությունները և հնա-

րավորություն տվել առանց արգելքի մուտք գործել պաշտո-

նական հիմնարկությունները, դիտել և ուսումնասիրել տեսարժան 

վայրերր, պատմական հնություններր և հուշարձաններր, մինչև ան-

գամ ռազմական նշանակություն ունեցող բերդերր։ Այս առթիվ էվ. 

Չելեբին նշում է. «Ես լայն հնարավորություն ունեցա ամենակա-
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էոարյալ կերպով ծանոթանալ էրզրումի կենցաղին։ Ինձ թույլատըր-

ված էր տեսնել բոլոր օրենսդրությունները, արձանագրությունները 

•և հիշատակարանները))։ 

Նա ճանապարհորդել է բազմաթիվ երկրներում՝ Փոքր Աս իա, 

Հայաստան, Քուրդիստան, Կովկաս, Սիրիա, Պաղեստին, Մ իջա֊ 

դետք, Արաբիա ք Եգիպտոս է Հա բեշս տան, Բալկանյան երկրներ, Հա-

րավային Ռուսաստան, Ղրիմ, Գերմանիա, Դանիա, Հոլանդիա և 

Լեհաստան։ 

Էվ. Չելեբին մի քանի անգամ եղել Է Անատոլիայում ու Հա-

յաստանում և անցել այդ երկրների բոլոր կարևոր քաղաքներով ու 

գյուղերով։ Վերջին ուղևորությունը Էվ, Չելեբին կատարել Է 1089 

թվականին (1678) * ենթադրվում Է, որ նա մպհացել Է այդ ուղևորու-

թյունից հետո, 1090 թվականին (1679), մոտ 70 տարեկան հասա-

կում ։ 

Անհրաժեշտ Է նշել, որ Էվ, Չելեբին իր ստացած կրթության և 

շրջապատ ի պայմանների բերումով եղել Է ջերմ հավատաց յալ-մու-

սուլման և կրոնական ավանդությունների ու առասպելների խիստ 

սիրահար։ Նրա բոլոր հատորներում հիշատակված են բազմաթիվ 

սրբեր, սրբավայրեր, նրանց հրաշագործությունների վերաբերյալ 

երբեմն անհ եթե թության հասնող սնոտիապաշտ ական նկարագրու-

թյունն եր։ 

Էվ, Չելեբին Թուրքիայի ռազմ աֆեո դա լական վերնախավի ներ-

կայացուցիչներից Է։ Նա դաստիարակվել, ապրել և գործել Է այդ 

մ իջավայրում ։ 

Էվ, Չելեբին մոլեռանդ մահմեդական Է, հավատարիմ «նվիրա-

կան իսլամին)), թշնամի «անհ ավատն երիտ։ Այստեղից հասկանալի 

Է, թե ինչու Էվ, Չելեբին չի ըմբռնել և չի կարողացել բացատրել 

Ռո ւսաստանի, Լեհաստանի, Հունգարիայի, Մոլդավիայի, Վալա-

խիայի և Թուրքիայի Կողովուրդների միջև գոյություն ունեցող հա-

րաբերությունների իսկհյկան բնույթը տվյալ ժամանակաշրջանում։ 

Ֆեոդալական պետությունների միջև տեղի ունեցող պատերազմները 

նա սովորաբար ընկալում Է իբրև ընդհարումներ Կողովուրդ-

ների միջև։ է վ . Չ ե լ ե ր ի ի , ինչպես նաև ֆեոդալական դասակարգի 

ներկայացուցիչների համար, պ ա տ ե ր ա զ մ ա կ ա ն նվաճումները ե ա -

վւսրներր հ ա ն դ ի ս ա ց ե լ են կ յ ա ն ք ի հ ի մ ն ա կ ա ն ն պ ա տ ա կ , և ա յ դ դ ի ր -

ք ի ց նրան բ ն ա կ ա ն են թ վ ո ւ մ ա ր յ ո ւ ն ա լ ի « ս խ ր ա գ ո ր ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը , 

բ ո ն ո ւ թ յ ո լ ն ն ե ր ն ու ա վ ա ր ա ռ ո ւ մ ն ե ր ը » * : 

* Эвлия Челеби, Книга путешествия, вып. I, Москва, 1961, стр. 10—11 
(ընդգծումը մերն Է—Ա, Ս,)։ 
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Նա «օրինական» է համարել օսմանյան «փառապանծ իսլամա-

կան րանակի» դեպի արևելք և արևմուտք կատարած արշավանք֊ 

ներր (շ\ձոԽ), <Ր"Վ Ո Լ սր»Վ> արյունով ու կոտորածներով նվաճում-

ները, ֆեոդալական վերնախավի և օսմանյան բանակի համաը 

հարստանալու դլխավոր աղբյուր հանդիսացող ավարաոություններր 

և դե րե վար ո լմն ե րր... էվ. Չելեբիի հաղորդած տեղեկություններիդ 

երևում է, որ նա ինքն էլ հաճախ ակտիվ մասնակցել է օսմանյան 

բանակի նման «հաղթական» արշավանքներին և ավարառու մնե֊ 

րին... 

էվ. Չելեբիի «ՈւղեգրությանX) առաշին տպագրության կազմա-

կերպիչն ու խմբագիրը՝ թուրք պատմագիր Նեջիբ Ասրմր, «Իգտամ» 

օրաթերթի 1314 թվականի (1896) 701 համարում հետևյալ կերպ է 

[քնահատում նրան։ 

«...Օսմանյան երկրներն ամբողջությամբ, Իրանն ու եվրոպա-

կան երկրների մեծ մասը ճանապարհորդող այս անխոնջ ուղևորըՀ 

իր տեսածներն ու լսածները լրիվ դրի է առել, և կազմել 10 հատո-

րից բաղկացած իր «Ուղեգրությունը» ...էվ. Չելեբին իսկական 

ուղևոր է՝ պահանջվող բոլոր հատկանիշներով, հիանալիորեն նկա-

րագրել է անցած ու տեսած վայրերը և ըստ ամենայնի իրակա-

նացրել իր ուղևորության նպատակները։ Այս օսմանցի ճանապար֊ 

հորդը, պաշտոնի բերմամբ, իր այցելած վայրերի վիճակը նկարւս-

գրել է պատկերավոր լեզվով, հավաքել է բերնից բերան անցած 

ավանդոլթյունները, գրի առել հասարակական շինությունների վրա 

եղած արձանադրություններր և կազմել ժողովրդի բոլռր տարրերի 

վյւճա կադր ութ յունները...»* ։ 

Նույն «՛Իգտամ)) թերթի 702 համարում պատասխանելով Նեջիբ 

Ասրմին, թուրք գրականագետ Ահմեդ Միդհատր դրում է. «...Բոլոր 

քաղաքակիրթ ազգությունների դարավոր գոյության րնթացքում 

էվ. Չելեբիի նման անձնավորությունները շատ քիչ են... Եթե նա ապ-

րած ու գործած լիներ այնպիսի երկրներում, ուր մեծ մարդկանց հի 

շատակր հավերժացնելու համար արձաններ են կանգնեցնում1, 

նման մարդկանց շարքում էվ. Չելեբին կլիներ առաջիններից... Ինչ 

որ դրեւ է նա իր գրքերում, անպայման անձամբ տեսել ու ստուգեք 

է և կամ այդ հարցերի մասին դրված գրքերից օգտվել և դրի է ա֊ 

ոել... Նեջիբ Ասրմի ասելով «էվ. Չելերիին կարելի է դասել համաշ-

խարհային Հռչակ վայելող ուղևորների՝ Իբնի֊ Բաթութայի և Մ արկ ո 
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Պոլոյի շարքը», գուցե և գերազանցում է նրանց, քանի որ ավելի 

շատ երկրներում է եղել և այդ մասին գրել, նա ինչ տեսել է, ա 

սում է՝ տեսա և ինչ լսել է՝ լսեցի, իսկ եթե օգտվում է այլ աղբյուր֊ 

ներից՝ այդ ևս հիշատակում է... Նա չնայած XVII դարի ուղևոր և 

դբող է> սակայն լեզուն վերին աստիճանի պարզ Է ու հասկանալի»*։ 

Իր մի այլ հոդվածում շեշտելով Էվ. Չելեբիի «Ուղեգրության» նաև 

սլատմ ական սւշխ ա րհ ա գրության համար ունեցած բացառիկ կարևո-

րությոլնր Ահմեդ Միդհատր առաջարկում է Նեշիբ Ասր մին պատ-

րաստել էվ. Չելեբիի ուղևորության «գլխավոր երկրների պատմա-

կան քարտեզը» (Մերձավոր արևելքի երկրների ու Արևելյան Եվրո-

պայի): Նեշիբ Ասրմը իր պատասխան հոդվածում համաձայնու֊ 

թյուն է հայտնում։ 

Բայց թուրք հեղինակների այդ «գեղեցիկ ցանկությունր» մ ր ֊ 

նում է միայն ցանկություն։ 

Հրատարակիչ Ահմեդ Ջևդեթին և խմբագիր Նեշիբ Ասրմին 

1314—1318 թվականներին (1896—1900) հաջողվում է տպագրել 

էվ. Չելեբիի «Ուղեգրության» I—VI հատորները միայն, որից հետո 

նրա երկերի տպագրության գործր րնդհատվում է մինչև 1928 թվա-

կանը, երբ «Ուղեգրության» մնացած հատորների (VII—X) հրա-

տարակությանը Ստամբուլում ձեռնարկում է «Օսմանյան պատմու-

թյան էնջյում ենը»^։ 

«Ուղեգրության» VII հատորի առաջաբանից պարզվում է, որ 

առաջին հրատարակության ձեռնարկողը ու խմբագիրը՝՝ Նեջիբ Ասր֊ 

մր, հնարավորություն չի ունեցել օգտագործել էվ. Չելեբիի «Սեյա֊ 

հեթնամեի» գոյություն ունեցող բոլոր ձեռագրերը և բավականացել 

է միայն Փերթև փաշայի գրադարանում պահվող ձեռագրով։ Չնա-

յած այդ թերություններին տպագրված բոլոր օրինակներր կարճ ժա-

մանակում սպառվել են. ներկայումս էվ. Չելեբիի հատորներր հազ-

վա դեպ ութ յուն են։ Նրա աշխատութ յունր արժանացել է եվրոպական 

մի շարք գիտնականների ուշադրությանը: Այսպես, հայտնի արևելա֊ 

դետ֊թուրքադետ Ֆոն-Համմերր իր բազմահատոր «Օսմանյան պատ-

մության» համար, իբրև կարևոր աղբյուր օգտագործել է նաև էվ. Չե-

լեբիի «Ուղեգրությունը»։ Բացի այդ Համմերր էվ. Չելեբիի մի քանի 

հատորներ թարգմանել է անգլերեն, իսկ VI հատորր թարգմանվել է 

հունգարերեն (այդ հատորր վերաբերում է էվ. Չելեբիի Հունգարիա-

յում կատարած ուղևորությանը)։ 

* նայն տեղում։ 

9 



«Օսմանչան պատմության էնջյումենի» տեղեկության Համա-

՛ձայն էվ. Չելեբիի (TՈւղեգրության)> ձեռագրերից լրիվ պահպանվել 

են միայն հինգը։ Եվրոպական գրադարաններում ևս ձեռագրերը 

ձրիվ չեն։ Վիեննայի գրադարանում կա միայն IV հատորըք Լոնդոնի 

Արքայական ասիական գրադարանում միայն I հատորը և այլն։ 

VII և հա շորդ հատորները հրատարակվել են բոլոր հինգ ձեռա-

֊գրերի համեմատական սկզբունքով, որոշ ծանոթություններով ու 

լրացումներով։ 

էվ. Չելեբիի «Ուղեգրության» մեշ կարևոր տեղ է գրավում 

պատ մ ական դեպքերի նկարագրությունը։ Նա ականատես և նույն֊ 

իսկ մասնակից է եղել այդ դեպքերից շատերին։ 

էվ. Չելեբիի առաջին հատորում առանձնապես կարևոր են՝ 

1. Կ ո ս տ ան դն ո ւպ ո լս ի բազմաթիվ շինությունների (պալատներf մրզ-

կիթներ, բարեգործական հիմնարկներ, աղբյուրներ և այլնի հու-

շարձանների նկարագրությունը f 2. Սուլթան Սուլեյման Կանունիի 

վարչական, զինվորական օրենսդրությունները և միջոցառումները 

(անհրաժեշտ տվյալներով3. Սուլթան Մուրադ IV-ի ֆերմանով 

Ստ ամբուլում կատարված աշխարհահամարը և կազմակերպված 

հսկա ու հետաքրքիր շքերթը (ալայ ), որին մասնակցել են քաղաքի 

զինվորական} վարչական, հոգևորական, առևտրական, արհեստա-

վորական և բոլոր այլ էսնաֆները t սկսած պետության բարձր դա՛ 

սերից, վերջացրած ժողովրդական խավերով։ ((Ուղեգրության)) առա-

ջին հատորում այդ մեծ շքերթի նկարագրությունը բռնում է 150 էջ 

Հարաբական տառերովP* 

* • * 

Սովետական արևելագետներից էվ. Չելեբիի ուսումնասիրու-

թյամբ հիմնականում զբաղվել են ակադեմիկոսներ Ի. Կրաչկովսկին 

և Վ. f^արթոլդը։ 

Ի. Կրաչկովսկին այսպես է բնութագրում նրան, «էվլիյա Չե-

լեբիի տասը հատորանոց աշխատությունըt որպես հուշեր, իր դա-

րաշրջանը բնութագրող կարևոր փաստաթղթերից է, առաջնակարգ 

ա ղ բ յ ո ւ ր ա յ դ ժ ա մ ա ն ա կ ի պ ա տ մ ո ւ թ յ ա ն ճ ա մ ա ր , մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ 

նու յնքան կարևոր ն կ ա ր ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն , որը մ ի ա կ ն է Ա ր և ե լ յ ա ն գ ր ա կ ա -

ն ո ւ թ յ ա ն մեջ և ա մ ե ն տ ե ս ա կ ե տ ի ց կ ո ւ լ տ ո լ ր - պ ա ւ ո մ ա կ ա ն ուստւմնա-
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սիրությունների ա ն ս պ ա ռ աղբյուր է » * * Իսկ Վ. Բարթողդը գրում 
է• <(հէԼւէ1Տա Չելերիի «Ուղեգրությունը» թուրքերեն լեզվով ինքնա-
տիպ աշխարհագր ական աշխատությ՛ուն Է, ^ԲԸ» հարուստ բազմա-
թիվ նյութերով (աշխարհագրական, ազգագրական և լեզվագիտա-
կանիրենից շատ Է ետ թողնում արաբական դասական աշխար-
հագրագետների աշխատություններըէ թեև մյուս կողմից, պարզ 
ասածք բովանդակում Է բազմաթիվ մտացածին տարրեր»**։ 

Ի, Կրաչկովսկին նշում Է նաև մի կարևոր պատմ ա ֊հնագիտա-
կան փաստ։ Էվ. Չելեբին XVII դարում հատուկ ուշադրություն է 
դարձրել Վերին Մ իջա գետքի և Փոքր Ասիայի Խալդական հնության 
վրա, մի հարց} որը մեծ դեր է խաղացել XX դարի եվրոպական գի-
տության մեջ և մասնավորապես մեր երկրռւմ։ Նրան ոչ պակաս 
զարմացրել են ժայռային ճարտարապետության այն հուշարձան-
ները, որոնք նոր ժամանակների համար անլուծելի հանելուկներ են 
թվացել։ Նրա ուշադրությունը գրավել են նաև յուրահատուկ ծա-
գում ունեցող թունելներըէ կամուրջները և կամարներրք որոնք հազ-
վագյուտ չեն այդ երկրներումէ 

Իբրև օրինակ կարելի Է նշել Վանի ժայռի (բերդի) և Բիթէիսից 
մինչև Վանա, լիճը հասնող քարաշեն կամարների կենդանի գույ-
ներով նկարագրությունը 

Կրաչկովսկին նշելով Էվ. Չելեբիի կրոնասիրությունը} գրում Է. 
«Եր մ իջավայրի և դարաշրջանի համար միանգամայն բնական Է, 
որ Էվլիյա Չելեբին հատուկ ուշադրությամբ կանգ է առել այցելած 
երկրների կրոնական պաշտամունքների և սովորությունների վրա։ 
Գյուղերը նկարագրելիս նա միշտ նշումներ է արել, արդյոք նրանց 
բնակիչները մուսուլմաննե՛՛ր են, քրիստոնյանե՛՛ր, թե" հայեր։ Քա-
ղաքները նկարագրելիս նա հանգամանորեն կանգ է առնում ուխտա-
տեղիների վրա, պատմում սրբերի հրաշքների և սրբավայրերի ու-
ժի մասին... երբեմն ոչ պակաս ուշադրություն դարձնելով նաև 
քրիստոնեական կրոնական սովորություններին։ Չելեբիի արժանիքը 
պ ե տ ք է համարել ա յ ն , որ նրան հետաքրքրում են մ ե ծ մասամբ ոչ 
թե վերին ղասերի պաշտոնական կրոնը, որին նա շատ լավ ծանոթ 

* И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения. М.—Л., 1957, том IV, гл. 
XXI , Турецкая географическая литература XV—XIX вв., стр. 607 (ընդ-
գծումը մերն Է—Ա. V.) ։ 

* * В. В. Бартольд, История изучения Востока в Европе и России. Л., 
1925, стр. 114. 
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է, այ լ ժ ո ղ ո վ ր դ ա կ ա ն լ ա յ ն մ ա ս ս ա ն ե ր ի կ ր ո ն ա կ ա ն պ ա տ կ ե ր ա ց ո ւ մ -

ն ե ր ը » * : 

Իբրև օրինակ Հիշենք էջմիածնի (Ուչքիլիսե) կրոնական արա֊ 

բոզությունները (մասնավորապես մեռոն եփելը) ժողովրդական 

լայն մասսաների մասնակցությամբ, Մշո սուրբ Կարապետի վանքի 

ուխտագնացությունը, զոհաբերությունները, աղոթքներր և բժշկու-

թյունները, Վանի Վարագա վանքի ու Աիւթամ արի նկարագրություն-

ները և այլն և այլն։ 

Մի շարք Հեղինակներ էվլիյա Չելեբիի և Հայտնի ճանապար-

հորդ Իբն-Բաթութայի միջև գաղափարների և տեսակետների որոշ 

մերձավորություն են գտնում։ 

Միջնադարյան թուրք ճանապարՀորդ էվ. Չ ելեբին իր Հայրենի-

քում չի արժանացել այն ուշադրությանը և գնահատականին, որին 

նա իրավամբ արժանի է եղել։ Այդ է ապացուցում այն փաստը, որ 

նրա «Ուղեգրությունը» մոտ երկուսուկես դար մնացել է ձեռագիր 

վիճակում։ Բացի այդ, էվ. Չելեբիի տաս հատորները Հրատարակվել 

են խայտաբղետ ու մեծ թերություններով։ 

Վերջերս միայն էվ. Չելեբիի «Ուղեգրությունը» Թուրքիայում 

որոշ չափով Հետաքրքրության և ուսումնասիրության առարկա է 

դարձել։ 

Ռեշատ էքրեմ Կոչուն կրճատումներով վերահրատարակել է էվ. 

Չ ելեբիի ԾՈւղեգրությունը»։ Ամսա գրերում և Հանրագիտարաննե-

րում լույս են տեսել մի շարք ուսումնասիրություններ։ էվ. Չելեբիի 

(քՈւղեգրության)) մասին դիսերտացիաներ են գրվել ու պաշտպան-

վել Ս տամ բուլի Համալսարանի գրականության ֆակուլտետում։ 

Այնուամենայնիվ, դեռևս անբավարար են էվ. Չելեբիի մասին 

թուրքերեն կատարված ուսումնասիրություններն ու Հրատարակու-

թյունները։ Մինչև օրս չի Հրատարակվել «Ուղեգրության» գիտական 

լրիվ տեքստը։ Բազմակողմանիորեն չեն ուսումնասիրված ստվա-

րահատոր աշխատության մեջ ընդգրկված բազմաթիվ Հարցերը։ 

էվ. Չելեբիի նկատմամբ անհամ եմ ատ ավելի մեծ հետաքրքրու-

թյուն է ցուցաբերվել Արևմուտքում։ Եվրոպական լեզուներով է ո լ յ ս 

են տեսել մի քանի տասնյակ մենագրություններ, Հոդվածներ և 

գրախոսություններ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իտալե-

րեն, ռուսերեն, բուլղարերեն, ռումիներեն, սերբերեն, Հունգարերեն, 

• {(բձ՚աՕՏՕէւա, նշվ. աշխ., էշ 630—631 (ընդգծումը մերն է ֊ Ա . Ս.)։ 
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հունարեն և այլ լեզուներով։ Այս հարուստ գրականության մեջ էվ. 
Չելեբիի աշխատությունը ուսումնասիրվում է պատմագրական, աշ-
խարհագրական, լեզվագիտական, հնագիտական և այլ տեսան-
կյուններից։ 

Անհր աժեշտ է նշել, որ Р ալկանյան ժողովուրդն երի թուրքա-
գետներր առանձին հետաքրքրությամբ են ուսումնասիրել էվ. Չելե-
բիի «Ուղեգրությունը))։ Այդ բացատրվում է նրանով, որ էվ. Չելե֊ 
բին ճանապարհորդել է Բալկանյան, Հարավային և Արևելյան Եվ-
րոպայի երկրները և նրանց մասին հաղորդել է պատմական, տեղա-
գրական և կենցաղային բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ, 
որոնք կարևոր աղբյուր են հանդիսանում այդ երկրների և ժողո-
վուրդն երի պա տ մ ութ յան ուսումնասիրության համար։ 

Նկատի ունենալով, որ էվ. Չելեբիի «Ուղեգրության)) հատոր-
ներ ում շատ հարուստ տեղեկություններ և նյութեր կան նաև ՍՍՌՄ 
տարբեր երկրամասերի և ժողովուրդների մասին, Ասիայի ժողո-
վուրդների ինստիտուտը սկսել է էվ. Չելեբիից թարգմանել ե 
հրատարակել Սովետական Մ իության ժողովուր գներին վերա-
բերող նյութերը։ Վերջերս, անհրաժեշտ ծանոթագրություննե-
րով, առածաբանով և հավելվածով հրատարակվեցին Մոլդա-
վիային և Ուկրաինային վերա բերող նյութերը** ։ Թարգմանու-
թյան իյմբագիրներր նշում են այդ կարևոր նախաձեռնության մա-
սին. «էվ. Չելեբիի <г Ուղեգրությունը)), որը պատմության և ազգա-
գրության վերաբերյալ բովանդակալից հարցեր է ընդգրկում, կարելի 
է համարել ամենից ավելի արժեքավոր օտար աղբյուրը ՍՍՌՄ ժողո-
վուրդների անցյալր ուսումնասիրելու համար։ էվ. Չելեբիի հաղոր-
դած անթիվ և բազմազան փաստական նյութերը այդ աշխատությու-
նը վեր են ածում բացառիկ կարևոր աղբյուրին նրա տեսած և նկա-
րագրած երկրների ուսումնասիրության համ ար)) * ։ 

• • * | 

էվ. Չելեբիի «Ուղեգրությունը)) կարևոր աղբյուր է նաև Հայաս-
տանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների միջնադարյան 

* Տե՛ս Эвлия Челеби, Книга путешествия, вып. I, М., 1961, Библиогра-
фия на европейских языках, стр. 326—330. 

* * Эвлия Челеби, Книга путешествия, отв. редактор А. С. Тверитннова, 
выи. I. Земли Молдавии и Украины. М., 1961. 

* * * Эвлия Челеби, Книга путешествия, стр. 9—11. 
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պատմության, սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-կենցաղային պայ-
մանների բազմակողմանի ուսումնասիրության համար։ 

Պե տք է նշել, որ էվլիյա Չելեբիի Հայաստանի մասին հաղոր-
դած նյութերի մի մ ասր հայերեն թարգմանվել են դեռևս անցյալ 
դարի կեսերինճ հայագետ 3» Քյուրդյանի կողմից։ Պ՚իրքր հրատա-
րակվել է այսպիսի վերնագրո վ. «Ուղեգրություն էվլիյա էֆենդիի, 
թարգմանած անգլերեն հրատարակութենենէ լույս տեսած Լոնդոն-
1850 թ*է թարգմանեց և ծանոթագրեց՝ 3. Ք յուր դե ան))* ։ 

Արդեն ասվել Է, որ Չելերիի ((Ուղեգրությունը)) թուրքերեն լեզ-
վով (միայն I—VI հատորներր ) առաջին անգամ լույս Է տեսել ան-
ցյալ դարի վերջերին է Ս տամ թուլում։ Ղրանից մոտ 50 տարի առաջՒ 

Լոնդոնում լույս Է տեսել Էվ, Չելերիի հատորների մի մասի անգլե-
րեն թարգմանությունր։ Քյուրդյանի գրքույկում չի ասված, թե ով Լ 
անգլերենի թարգմանիչը։ Սակայն հայտնի է, որ ((Օսմանյան կայ-
սրության պատմության)) բազմահատորյակի (18 հատոր ) հեղինա-
կը՝ Ֆոն-Համմերը իր կապիտալ աշխատությունը գերմաներենից 
թարգմանել է ֆրանսերեն, մասամբ նաև անգլերեն։ Հետևաբար, 
կարելի է ենթադրել, որ Քյուրդյանը իր գրքույկը կազմել է Ֆոն-
Համմերի էվ. Չելերիի անգլերեն թարգմանությունից։ 

•Քյուրդյանի այն հավաստիացումը, որ նա տալիս է «Հայաստա-
նի մ ասր ամբողջությամբ)), թյուրիմացություն Է, քանի որ նա Էվ-
Չելեբիի «Ուղեգրությունից)) թարգմանել Է միայն երկրորդ հատորի 
նյութերը, որոնք վերաբերում են, ինչպես նշում Է Ք յուրդյանը 
«Էրզրումի նահանգապետությանը», նրա սանջաքներին, Երևանին, 
Կարսին, Երզնկային, Շաբին-Կարահիսարին և այլն։ էվ, Չելեբին իր 
մյուս I I I , IV և V հատորներում ևս բավականաչափ տեղեկություն-
ներ է հայտնում Հայաստանի և հայերի մասին, որոնք այն ժամա-
նակ անգլերեն թարգմանված չեն եղել և հավանաբար այդ պատ-
ճառով էլ Ք յուրդյանը անտեղյակ է եղել դրանցից։ Հիշյալ նյութերր 
վերաբերում են կենտրոնական և արևմտյան Անատոլիային, Կիլի֊ 
կիային, Սիրիայի և Պաղեստինի հայաբնակ շրջաններին։ 

Ինչպես իրավամբ նշում է Ք յուրդյանը, էվ. Չելեբիի անգլերեն 
թարգման ությունր կատարվել է այն ժամանակ, երբ Թուրքիայում 
դեռևս չէին տպագրվել նրա ((Ուղեգրությունները))։ Հետևաբար, հա-
վանական է, որ անգլերեն թարգմանությունը կատարվել է Լոնդոնի 
Արքայական գրադարանում պահպանված էվ. Չելեբիի ձեռագիր 
օրինակից։ 

Գրքույկի վրա չկա հրատարակության վայրն ու թվականը։ 
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Քյուրդյանլւ ծանոթագրելով էվ. Չելեբիի տեքստը, միաժամա-
նակ քննադատում է այնտեղ տեղ գտած մի շարք պատմական-
դեպքերի, քաղաքների հիմնադրման ու կառուցման հարցերում առկա 
անճշտությունները։ «Թուրքական աղբյուրների...» ինչպես նախորդ> 
այնպես էլ սույն հատորում բացարձակ անճշտությունների դեպ-
քում, ծանոթագրությունների բաժնում երբեմն անդրադառնում ենք 
դրանց, սակայն ընդհանրապես մեր առշև այդ խնդիրր չի դրվեի 
հրատարակված նյութերում ինչ խոսք, որ զգալի անճշտություններ՛ 
կան, որոնց գիտական քննությունը թողնում ենք պատմաբաններին։ 

էվ* Չելեբին ճանապարհորդելիս իր տեսածները և ուսումնասի-

րություններր գրի է առել օրագրության ձևով։ Ահա նրա Հայաստա-

նում և Անդրկովկասում կատարած ուղևորությունների կարևոր եր-

թուղիները։ 

1050 թվականին (1640) նա Անատոլիայից ուղևորվում է է ր ֊ 

զըրում, այնտեղից անցնում Թավրիզ, հետո Երևան, Բաքու, Շամա֊ 

խի, որտեղից գնում է Վրաստան։ Այստեղից նա Ախ ալցխայով նո-

րից վերադառնում է էրզրում և ապա Ատ ամբուր 

1058 թվականին (1648) էվ. Չելեբին արևմտյան և կենտրոնա-

կան Անատոլիայի վրա յով գնում է Պաղեստին (Աուրբ երկիր), հետո՜ 

Ղամասկոսից ուղևորվում է Ավազ, Հալեպ, Ուրֆա, Մարաշ, Կեսա֊ 

րիա։ 

1065 թվականին (1654) նա Ակյուդարից ուղղություն է վերց-

նում դեպի Վան, այսինքն կտրում անցնում ամբողջ Ան ատոլիան? 

հատկապես կանգ առնելով Վան քաղաքում, նրա բերդի, Վանա լճի՛ 

շրջակայքում, հետո Վանից մեկնում է Պ արս կաս տան։ 

1066 թվականին (1655) էվ. Չելեբին ճամփորդում է Քուրդիս-

տանում, որտեղից նորից անցնում է Վան, այստեղից Բիթ լիս և Ար-

ճեշի ու Ադիլշևազի (Արծկե) ուղղությամբ՝ էրզրում։ 

Այսպիսով էվ. Չելեբին տարբեր երթուղիներով ճանապարհոր-
դել է Հայաստանում, Անդրկովկաս յան երկրներում, իրանական 
Ադրբեշանում և Կ իլիկիայում։ Այդ հսկայական տարածության վրա 
նա կանգ է առել բոլոր կարևոր քաղաքներում (Երևան, Թիֆլիս Ւ 

Գյանշա, Բաքու, Թավրիզ, էրզրում, Երզնկա, Ավազ, Կեսարիա, Ա-
մ ասիա, Թո քաթ, Մարաշ, Ադանա և այլն)։ Նա չի բավականացեք 
միայն մեծ քաղաքներն այցելելով, կանգ է առել նաև իր ճանապար-
հին գտնվող բազմաթիվ փոքր քաղաքներում, գավառական կեն-
տրոններում, հաճախ գյուղերում։ 
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Առանց նսեմացնելու էվ. Չելեբիի, իբրև աշխարհահռչակ ու֊ 

ղեգրի, կարևորությունր, որի մասին, ինչպես վերևում նշվեց, աչն-

քան հիացմունքով են խոսում թուրք, օտար և սովետական հեղի-

նակներր, անհրաժեշտ ենք համ արում մի քանի վերապահումներ 

անել Հայաստանի պատմության, հայ և հարևան ժողովուրդների 

կուլտուրայի, կենցաղի և սովորությունների նկատմամբ նրա ունե-

ցած մոտեցման և վերաբերմունքի հարցերում։ 

Ամենից առաջ պետք է շեշտել, որ էվ. Չելեբիի «Ուղեգրությու-

նում» կարմիր թելի նման անցնում է իսլամական ֆանատիզմր։ 

Հաճախ նա սնոտիապաշտ է, երագների, գուշակությունների հավա-

տացող։ Անատոլիայի և Հայաստանի ժողովուրդների կենցաղն ու 

սովորությունները նկարագրելիս, լեզուն ու կուլտուրան ուսումնա-

սիրելիս, կարծես դիտավորյալ մոռացության է տալիս ոչ-մուսուլ-

մաններինճ հայերին, վրացիներին և այլն։ Արևմտյան Հայաստանի 

բազմաթիվ քաղաքներր, նրանց ծագումն ու պատմությունը, կեն-

ցաղն ու սովորությունները նկարագրելիս, հաճախ կամ ոչինչ չի ա՛-

սում հայերի, հայ կուլտուրայի մասին և կամ շատ սահմանափակ 

տեղեկություններ է հաղորդում։ Նշենք մի քանի օրինակ. Չելեբին 

շատ քիչ է խոսում Ատամբուլում և Անատոլիայի կարևոր քաղաք-

ներում բնակվող հայ արհեստավորության և առևտրականների, հա-

յերի թվի, զբաղմունքների, ապրուստի պայմանների և կուլտուրայի 

մասին։ Թեև հիշատակում է, օրինակ, էջմիածնի, Ախթ.ամարի, Վա-

րագի, Մշո սուրբ Կարապետի վանքերր, սակայն հարևանցի ու ան-

բավարար։ Մի շարք կարևոր հայկական քաղաքների վերա բեր յալ 

հաղորդումներից այն տպավորությունն^ է ստացվում, որ կարծես 

այդ քաղաքներում հայեր չեն ապրում (օրինակ Վան, էրզրում, 

Դիարբեքիր, Սեբաստիա և այլն)։ էվ. Չելեբին որոշ ազգությունների 

և ժողովուրդների ծագման հարցր, լեզվական ս տ ուգա բան ութ յուն-

ները փորձում է տալ ելնելով իսլամ ական ավանդություններից։ 

Պարզ հայկական ծագում և արտասանություն ունեցող հատուկ ա֊ 

հուններն ու բառերը ուղղակի աղավաղում է և փորձում է բացա-

տրել և Աստուգաբանել» իսլամական կամ թուրքական ոգով։ 

Այս և նման հանդամանքներր, անտարակույս, որոշ չափով 

իջեցնում են էվ. Չելեբիի աշխատության նշանակությունր Հայաս-

տանի, հայ ժողովրդի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների պատ-

մությունը ուսումնասիրելու գործում։ Պետք է նկատի ունենալ, որ 
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այդ Հատուկ է ոչ միայն էվ. Չելեբիին, այլ նաև այդ դարերի շատ ոլ 
շատ պատմագիրների և ուղեգիրների առհասարակ։ Չնայած այս 
թերություններին, էվ. Չելեբիի «Ուղեգրությունից)) մենք կարող ենք 
շատ արժեքավոր տեղեկություններ և նյութեր քաղել Հայաստանի 

և Անդրկովկաս յան մյուս երկրների մասին։ 

• • » 

Ներկա աշխատությունը կազմված է ժամանակագրական կար-

գովՀ էվ. Չելեբիի կատարած ճանապարհորդությունների տարեթվե-

րին համապատասխան։ Այդ պատճառով անհնարին դարձավ աշ-

խարհագրական կապի պահպանումը։ 

էվ. Չելեբիի «Ո ւղե գրության» մեզ հետաքրքրող նյութերը 

թարգմանվել են քաղվածաբար։ Հայ և Անդրկովկասի մյուս ժողո-

վուրդների պատմության տեսակետից :սնհետաքրքիր և անկարևոր 

մասերր կրճատվել են կամ տրվել է նրանց համառոտ բովանդակու-

թյունը։ Նման վերարտադրումներըք հեղինակային բնագրերից ան-

ջատելու նպատակով, շարվել են ավելի փոքր շրիֆտով (պետիտ)? 

տեքստր ավելի հասկանալի դարձնելու նպատակով անկյունային 

փակագծերի մեջ են առնվել ավելացված բառերն ու նախադասու-

թյունները։ 

Հեղինակի տված իսլամ ական (հիջրեթի) տարեթվերի կողքին-

կամ տողատակին գրեթե միշտ տրված Է համապատասխան եվրո-

պական տարեթվերը*։ 

Ա . Խ . Ս Ա Ֆ Ր Ա Ս Տ Յ Ա Ն 

* Հիշրեթի տարեթվերը եվրոպականի վերածելու լրիվ աղյուսակը (հիշրեթի 

1 — 1360 թթ.) տե՛ս «Իուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկով-

կասի մյուս ժողովուրդների մասին» աշխատության ա ռաշին Հատորում, Երևան> 

1961, Էշ 339—348: 

70 — 2 





K U ՝ 8 U . ԶԵԼԵՐԻԻ ՈՒ՚ԼԵԴՐՈԻԹՕՈԻՆԸ 





Հ Ա Տ Ո Ր Ա Ռ Ա Ջ Ի Դ 

( 1 0 4 1 — 1 0 5 0 թ թ . = 1 6 3 1 - 1 6 4 0 թ թ . ) 

ՍՏԱՄՐՈԻԼԸ ԵՂ Շ Ր Ջ Ա Կ Ա Յ Ք Ը 

էվ. Չելերին իր «Ուղեգրությանն I Հատորն ամբողջությամբ նվիրել է Ստամ-

բուլին^։ Հեղինակը տարիներ շարունակ շրշագայել է Ստամբուլում, դիտել և ու-

սումնասիրել է բազմաթիվ պա տմ ական և օսմանցիների ժամանակաշրջան ի հնու-

թյունները, շենքերը, պալատները, շամիներն ու այլ տեսարժան վայրեր։ Այդ 

պատմական մեծ քաղաքի հիմնադրման և զարգացման վերաբերյալ նա հարուստ 

պա տմ ա կան ու ավանդական նյութեր Է հավաքեի ուսումնասիրել և գրի առել։ 

Էվ՛ Չելեբին սկզբում կանգ Է առնում Ա տամ բուլի հիմնադրմանը վերաբերող 

մի շարք ավանդությունների վրա, հիշատակում նրա հիմնադիրներին, պարիսպները 

կառուցողներին։ Այնուհետև նշում Է Ս տամբուլի անունները2 տարբեր լեզուներով։ 

Լ՚վ. Չելեբին գրում Է, որ Ս տամ բուլը ամենից ավելի բարեշինվել Է Կոստանդին 

կայսրի օրոք։ «Կոստանդինին Զատկի մի օր ներկայացված դեֆթերի համաձայն, 

նրա ազգաբնակչությունը քառասուն անգամ հարյուր հազար Է եղել» : Խոսելով 

Կ ոստ ան ղին ի ժամանակաշրջանի քաղաքի շինարարության և ամրությունների մա-

սին, Էվ. Չելեբին գրում Է, որ «Բերդից դուրս մինչև Սի լիվր ի և Սև ծովի եզերքը՝ 

մինչև Թերկոսի բերդը, իրար Էին միանում 1200 գյուղեր ու գյուղաքաղաքներ 

իրենց այգիներով ու պարտեզներով....»* * 

Էվ. Չելեբին շրջագայելով ամբողշ քաղաքում, չափել և հաշվել Է նրա տարբեր 

մասերի, բերդերի, պարիսպների երկարությունը և բարձրությունը քայլաչափով 

(ադըմ )է Նա մանրամասնորեն խոսում Է քաղաքի ներսի և դրոի բազմաթիվ հան-

քեր ի, հանքային ջրերի և այլ բնական հարստությունների ու նրանց ունեցած նշա-

նակության մասինէ 

Պատմական իրադարձություններից Էվ. Չելեբին հիշատակում Է սուլթան Մու-

համմեդ Ֆաթիհից առաջ Ս տամ բուլի տասը պաշարումները՝ սկսած հիջրեթի 43 

* ձ ձ Հյ^ « ս ! » . լ ք ք Օ ք Հյ^Հ- և - ՚ յ ! 
** նույն տեղում, Էջ 59։ 
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թվականից։ ԱյնուՀետև մանրամասնորեն կանգ է առնում Ստամբոլլն օսմանցիների 

կողմից գրավմանը նախորդող և Հաջորդող դեպքերի վրա։ 

էվ. Չելերին բավականաչափ տեղ է Հատկացնում սուլթան ՄուՀամմեդ Ֆաթի-

Հի և սուլթան Սուլեյման Կանանի/։ գործունեության նկարագրությանը։ 

Այստեղ քաղվածաբար տրվում են սուլթան Սուլեյման Կանունիի Հաստատած 

վարչական, տնտեսական, զինվորական և այլ կանոնների (օրենքների) այն մասե-

րը, որոնք որոշ չափով կապված են նաև Հայաստանի և անդրկովկասյան մյուս 

երկրների Հետ։ 

ՍՈԻԼԹԱՆ ՍՈԻԼԵՅՄԱՆԻ Հ Ա Ս Տ Ա Տ Ա Ծ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ Ե վ 
ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

...Թեև սուլթան Մուհամմեդ Ֆաթիհր նվաճեց Կոստանդինիյեն 

(Ստամբուլը), սակայն սուլթան Սուլեյմ ան խանը բա բեշին ե ռ 

(Ստամբուլը ) և հատուկ կանոններով (օրենք) Ռումելիում և Ան ա֊ 

տոլիայում սահմանեց վեզիրությունների, մ իրմ իրանություԱների, 

միրլիվայությունների քանակը։ Ինչպես նաև ոբոշեց ամեն մի է յա -

լեթում և լիվայում կայսերական, վեզիրական, միրմիրանական և 

միրլիվայական ի/ասերի քանակը։ ԼՍուլեյմանի կանոններով որոշ-

վեց նաԼ\ ամեն մի է յա լեթում ա զա.տ\լե ա մ եթների և ամեն մի սան-

ջաքում թիմարների և զեամեթների թիվը։ Նույն օրենքներով որոշ-

ված Է նաև ջեբելուների [քանակը], քանի անգամ հազար զինվորնե-

ՐԻ թԻՎը3՛ 

...Ռումելիի 20 Էյալեթում Սուլեյման խանի կանոններով, ըն-

դամենը կայինճ 

176 սանշաք. 

3306 զեամեթ. 

37.389 թիմար. 

40.695 զեամեթ և թիմար (միասին). 

30.399 արտոնյալ խասեր։ 

ԱՆԱՏՈԼԻԱՅԻ ԷՅԱԼԵԹՆԵՐԸ, ՍԱՆՋԱԿՆԵՐԸ, ԸԵԱՄԵԹՆԵՐԸ, 
ԹԻՄԱՐՆԵՐԸ Ե վ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՄՅՈԻՍԵԼԼԻՄՆԵՐԸ 

Սսւն ջ սւբ զեւսէքեր բ|ււքսւ|» 
ԱՆատոյիայի էյալեթը 13 299 §589 

Կարամանի > . . . . . . • • 7 68 2211 

Իզմիրի > 3 108 3899 

Մարաշի 9 4 29 215 

Շամի Շերիֆի (Գամաակոս) 7 128 1865 
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Թարաբլալսի է ամ ի էյալեթը 

Հեդիդէ Սեյղայի 

Հա լ I. պ ի 

Ադանա յի 

/ՒեՀայի* 

՛հի՛՛՛ր բեբիրի 

էրդրումի 

ՏրասլիզոՆի (Թե րեըի֊էֆգուն) 

ԳյուրՀիսաանի (Վրսւ ատ անի) 

Պարսի 

ՅըլդՌրի 

Վանի 

Մ ոլաուլի 

ՇեՀրի Զորի 

Րագղատի 

6 63 218 
4 94 985 
5 99 833 
5 43 1559 

4 (ա. աւն£այ> 6026 

և ղե ամեթ) 
12 926 1926 

9 132 5159 
2 56 398 

չկա — — 

6 1 1263 
13 159 689 
24 46 2695 

3 66 1004 

31 85 806 

նիք աս սրեկան ԻւԲհդ-

Բա սրայի 

Մշսըրի (Եդիսլաոս) 

Գեկիղի-Ջեըւեյի էյալեթը 
Թ արար լուսի > 

Թուն ի սի > 

Ջեղ այի րի (Ալմիր) > 

մով* է արվում է 

սա լյանե ով* Է կա ո սւ վարվում է 

Թիմար և զեամեթ չունի, իլթիգս 

վարվում է 

Վերին Եդիսլսէոսի Էյալեթն էI 

սալյանե յով է կառավարվում է 

տար եկան իլթ ի զա մ ով Է արմում։ 

տարեկան ի լթիգա մ ով Է տրվում։ 

ղ Է կառա• 

Վերոհիշյալ օրենք ով և սովորություններով կառավարվող Էյա-

լեթներում ընդամենը կային 151 սանջաք, 1571 զեամեթ և 41286 

թիմար։ 

...Ամբողջ Փադիշահ ական երկրի եկամուտը երեք մասերից է 

կազմված, առաջի ն—փ ա դի շահ ական խասերի մասը, երկրորդ—վե-

զիրների, միրմիրանների և Էմիրների (ումերա ) խասերի մասը, ե ր ՛ ֊ 

ըորդ—զեամեթ և թիմարների մասըւ 

ՅՈԻՐԱՔԱՆՏՅՈԻՐ ՐԵՅԼԵՐՐԵՅԻՆ ՈՐՔԱՆ ԽԱՍԵՐ ՈԻՆԻ 
Ռումե/իի միրմիրանների խասերի ընդհանուր գումարը 11 անգամ 100 

Հագար ակչե* Էէ Անաաոլիայինճ 10 անդամ 100 Հագար7 ակչե 

ւմանի Էաաաերը 960071 * 

է ամի 

I կ ա գ ի 
Էրգրումի 

10 անդէ 

9 9 

12 > 

100 Հագար 

100 Հագար 

100 Հագար և 

14600 

* Ակչե—փոքր արծաթյա դրամ, այդ դարում Թուրքիայում գործածական դրա-

մական միավորը, որ Հավասար Էր ղուրուշի 1 / յ շ ց մասին, իսկ ղուրուշը լիրայի 

(ոսկի) 1/100 մասին։ 

2Տ 



Դիարբեքիրի խասերը 12 անդամ 100 Կա դար և 960 ակչե 

I . . ; 11 | 100 Հագար և 

32200 

8 9 100 Հագար և 

80000 
885000 

817760 
. 628450 

650000 

] 806790 
. ; . ՛ . ; 820770 

925000 

794850 
681086 

682000 
XI անդամ 100 Հագար 

786000 

988000 

*Լրիմի (սուլթանի) խասերը 12 անդամ 100 Հագար ակչե է ստացվում "Բեֆե9 

նավա Հանդ ստի մաքսատնիցէ 

՝Բեֆեյի փաշայի խասերը 679000 ակչե 

Վանի 

Բուդինի 

Հեգայի րի 

Հալեսլի 

Մարաշի 

У՝ոսնա յի 

Թեմ շիվար ի 

Հարսի 

Հըւդըրէ 

Տրապի գոն ի 

/հակա յի 

Ս՝ ուս ուլի 

ՀեՀրի Զորի 

Թարար լուսի 

էոգիի 

մի 

ԽԻԻ 
կան մա յի 

Մ որայի 

Բաղդատի 

Բա սրա յի 

> 800080 
յ> \ 746000 

> / . . . . 656000 

9 12 անդամ 100 Հագար 

) . ՝ . . . Ю անդամ 100 Հագար 

(վեդիրություն լինելուս Հետո) 

էլ Հաաեի խասերը 888000 у 

(վեդիրություն չէ> բայց կառավարություն Է) 

ՆվիրակաՆ Մ ե բբայի խ աս երը—Եգիպտոսի շերիֆի սուրրեից* Է ստանում 

Հաբեշի խասերը 10 անգամ 100 Հագար 80 ակչե Է 

Եգիպտոսի վեզիրն երի խասերը . * ա ՜ 487 եգիպտական քիսե*է 

Թարաբլուսի, Թունիսիէ Ջեգայիրի, վե '/իր կափուտան փաշայի խասերը 12 ան-

գամ 100 Հագար 700 ակչե Է... 

(Էշ 173^-178) 

ԷՅԱԼԵԹՆեՐԻ Ս Ա Ն Տ Ա Ք Ն հ Ր Ը * * 

. . .Սվսսզի է յ ա լ ե ր ո կազմված Է 7 սանչաքիչյ , ունի դեֆթեր քեթ-

խուդասիդեֆթեր Էմինի^ւ և թիմարի դեֆթեր դար12, Լավուգների 

* Քիսե (քեսե ) — դրամապարկ, քսակ, որը բովանդակում էր 500 ղուրուշ։ 

Տրվում են թեմայի հետ առնչվող էյալեթներր։ 
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քեթխուդա և ՛է մի ն™., ալայի բեյ™, չերի բաշին ելւ15/ Սվաղ քաղաքը 
փաշայի սանշաքն է։ Սանշաքներն են՝ Դիվրիկի, Չորում, Քեսկին, 
Բողավոր, Ամաս իա, Թոքաթ, Զիլե, Ջանիկ, Արաբկիր։ Հետո Զիլեն 
դ ա ր ձ ե լ է Վ ա լ ի դե խասի16, 

Ադան աչի էյալեթը դիվանի ոչ մի ծառայող չունի, որովհետև Հա֊ 

լեպից բաժանվելով էյալեթ է դարձել։ Սանշաքներն են՝ Սիս, սար-

սուս, Կարադաշ, Սելեֆկե։ Ունի բո յբե յիներճ1 ։ Ապստամբները (ա-

վազակները) շատ են, որովհետև էյալեթը քարքարոտ է։ 

Դիարբեքիրի էյալեթը կազմված է 19 սանշաքից, կա նաև հինգ 

հյուքումեթ։ Այս սանշաքն երից 11-ը, իբրև օսմանյան կալված, կա-

ռավարվում են օսմանյան երկրի այլ մասերի նման։ 8-ը քրդական 

բեյերի տիրապետության ներքո են զտնվում, որովհետև (սուլթանը ) 

Սելիմ խանը [այդ երկրները] նվաճելու ժամանակ նրանց (քուրդ բե-

յերինյ յուրթլուք և օշաքլըք18 է շնորհել։ նշանակումն ու հրաժարա-

կանը թողնված է իրենց կամքին։ [նեյերի] մահանալու դեպքում, 

էյալեթի վալիի հրամանով սանշաքն երը նրանց որդիներին են տըր-

վում։ Մյուս սանջաքների նման, սրանց տներն ու բերքերը նույնպես 

գրանցվում են դեֆթեր ում և նրանց հողերի վրա թիմար ու զեամեթ-

ներ կան։ Երբ փադիշահական արշավանք (պատերազմ ) է տեղի ու-

նեն ում, ալայի բեյերի դրոշակի տակ ծառայություն կատարող թի-

մարի տերերի զեամ եթները և սանշաքն երը, այլոց նման, տղային 

կամ ազգականին են տրվում։ Սակայն Սելիմ խանի օրենքների հա -

մաձայն կառավարության (հյուքումեթ) արձանագրված սանշաքնե-

րում թիմար ու զեամեթներ չկան։ Րշխողները կառավարում են իբրև 

իրենց սեփականություն, տներն ու բերքերը նրանց է պատկանում։ 

Օսմանյան սանշաքն երը հետևալներն են՝ Խարփութ (Խարբերդ), 

Արղնի, Սևրեկ, Նիսիբին, Հիսնի-Քիֆ, Միղարկին (Միֆարկին), Ակ-

չե Կալա, Խաբուր, Ս են շար: Տուրթլուքի և օշաքլըքի կարգով կառա-

վարվող սանշաքներն են՝ Սեղման, Կուլեբ, Մեհրանիե, @՝երշիլ, Ա ֊ 

թաք, Փերթեք, Չապաքշուր (ճ աբաքշուր), Ջերմիկ։ Կառավարու-

թյունները հետևյալներն են՝ Էլ-Ջեզիրեի, էկինի (էկիլ), Գենշի, Փա֊ 

լույի, հր ույի։ 

Քուրդիս տան ի այս սանշաքները մեծ էյալեթների չափ ընդար-

ձակ են։ Դիարբեքիրի դիվանը նմանապես ունի ռուզնամեշի1՝ , մալ-

դեֆթերդարի20, թիմար դեֆթերդարի, դեֆթեր էմինի, չավուշների 

քեթխուդա, էմին և քարտուղար, ալայի բեյ և չերիբաշիներ։ 

Կարս ի էյալեթի սանշաքների թիվը վերը հիշված է, նվաճվելու 

ժամանակ ենթարկվում էր էրզրումին։ Հետագայում, երբ նրան կըց՝֊ 



վեցին Բաս են ի սանշաքներլ/՝ էյալեթի վերածվեց։ Դիվանը ծառա-
յողներից չունի մալդեֆթերդարի։ Սակայն ալայի բեյ, չերիբաշի-
ունի։ Սանջա քներն են՝ Փոքր Արդահան, Հոջոջան, ՀԼարուշա տ, Կե9֊ 
վան, Կաղզվան։ Կարսը փաշայի սանջաքն է։ 

Չըլդրւ՝ի, այսինքն Ս»խըչկայի (Ս՚խալցխայի) էյալեթը ծառա-

յողներից մալդեֆթերդարի և դիվանի այլ ծառայողներ չունի, սա-

կայն ալայի բեյ և չերիբաշի ունի։ Կազմված է 13 սանշաքիցճ Օլթի,. 

Խերթվիս, Արդանուշ, Հաջրեք, Արդահանի Բյուզյուրք, Փոսխով, 

Մախջիլ, Աշարա, Փենեք։ Բացի այդ, 4 սանջաքր յուրթլուքի, օջաք-

լըքի ե սեփականության կարգով են կառավարվում։ Դրանք են՝* 

Փերթքերք, Լի վան ե, Նըսֆի Լիվանե և Շևշատ։ Սակայն սուլթան 

Մուհամմեդ I V ֊ ի ժամանակ Կարա Մուրթեզա փաշան նվաճելով 

Ք ութ այիսի բերդը՝ կցեց սանջաքներին։ Թե մ եր Սերխանի որդիներն՝ 

իրենց հպատակությունը հայտնեցին և սանջաքի վերածվեց։ 

Գյ ուրչիս տանի է յ ա լ ե թ ը : Սչըքբաշիի, Շևշատի, Դադիանիի,. 

Դորիլի, Մեգրելիստանի բոլոր բեյերը քաֆիրներ են։ Սակայն Մու-

րադ I V ֊ ի Ժամանակ բոլորը հպատակվել են և Սեֆեր փաշան վեզի-

րության կարգով, իշխել և Ախալցխայի բերդը դարձրել է կենտրոնէ 

Մինչև հիմա էլ ամեն տարի նվերներ , են ստացվում։ 

Տրսւպիզոնի է յ ա լ ե թ ը ( Թերեբ-էֆզունի, Բ՚երեբ-էֆսունի)։ Սա 

էլ Ռումի երկրի սանշաքներից է։ Դ յում ուշխանե, Մաիյչա (Մաչկա)է 

Ռիզե և Դյունիայի չորս սանշաքները միանալով կազմում են Տրա-

պիզոնի էյալեթը։ 

Վանի 2 1 է յալեթը ունի 15 սանշաք, դեֆթեր էմինի, չա վուշն երի-

քեթխուդա, էմին և քյաթիբ, ալայի բեյ, չերիբաշիք թիմարի դեֆ֊ 

թերդար։ Սանշաքներն են՝ Ադիլշևաղ, Արջիշ, Մ ուշ, Բարկիրի (Բեր֊ 

կրի)» Կարկար, Ք ես անի, Ջիրիկիք Սղերտ, հանի, Աղաքիսի, Էքրատ, 

Բենի Կոթուր, Բայազիդի բերդը, Բերդա, Ախլաթ։ Այս էյալեթին 

Հպատակ են Ալ-Աբբա սչանն երից՝ Բիթլիսի խանը, Հեքարիի իշխո-

ղը, Մահմուդիի իշխողը և Փինյանիշի իշխողը։ էյալեթում թիմար և 

զեամեթ չկ ա։ Սրանց տուրքերը (խարաջ) ամբողջապես Վանի կուլի 

(զորաբանակի) հետ է կապված։ Տները և բերքերը իբրև սեփակա-

նություն իրենց է պատկանում։ Երբ իշխողը մեռնում է, իշխանու-

թյունը անցնում է որդիներին կամ ազգականներին։ 

էր գրումի էյալեթը 18 սանջաքից է կազմված22։ Ունի խազինեի 
դեֆթերդար, դեֆթերի էմին. դեֆթերի քեթխուդա, չավուշների քեթ-
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խուդա, էմին և ՔյաՐՒբ։ Սա ն Հա քներն են՝ Կարահիսար-ի Շարքի, 
Բասեն, Իսպիր, Խնուս, Մալազկերտ, Կուզիշան, Թորթում, Մժըն֊ 
կերտ, Մամրվան։ էրզրումը փաշայի սանշաքն է։ 

ՍՈԻԼԵՅՄԱՆ ԽԱՆԻ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ (ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ) 
ՍԱՆՋԱՔԻ ՐԵՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Ավելի խաս ունեցող սանշաքի րեյը իր ստորադասից բարձր է 

համարվում։ Իսկ եթե մեծ վեզիրությունից հրաժարվի՝ ոչ ոք նրա 

վրա գերիշխող չի լինի, որովհետև մեծ վեզիրը բացառիկ պաշտոն 

ունի և գերիշխում է բոլորի վրա։ Մի սանշաքի բեյին, ըստ օրենքի 

նախապես 200 հազար ակչեի բեյություն Հ տրվում։ Այնուհետև, եթե 

նվիրական պատերազմներում նա փադիշահին ծառայություններ 

մատուցի, [այդ գումարը] ավելանում է ըստ իր արժանիքի՝ հազա՛-

րին հարյուր ակչե ավելի կտրվի։ Ծառայությունը որքան արժեքա-

վոր լինի, այնքան մեծ կլինի թեաւքքին (առաշադիմությունը, ա-

վելացումը), ի վերշո միրմիրան կդառնա։ Իսկ եթե փադիշահական 

ապարանքի աղաները սանշաքներ գնեն, սկզբից ոչ թե 200 հա-

զար ակչե, այլ ավելի կարվի։ Յուրաքանչյուրի համար օրենքը տար-

բեր է։ Օրինակ՝ ենիչերիի աղայինը23 500 հազար ակչե է։ Նիշանշի 

բաշին**, կափուշի բաշին2^, մեծ միրախորը2^ 400 հազար ակչե 

կստանան։ Զաշնիգիր բաշին27, մյութեֆերրիքա բաշին28, չաքըրշի 

բաշինւշ9, փոքր միրախորը, սիլահդար աղան3®, աշ ուլուֆեշին3^, 

ձախ ղուրեբա աղաները32, բոլորը 300 հազար ակչեատեր սանշաքի 

բեյեր են համարվում։ Սեքբան բաշին33, դեֆթեր քեթխուդասին, թի-

մարի դեֆթերդարը և յայաբեյերը3*, եթե 50 հազարից ավելի զեա-

մեթներ ունեն, ստանում են 100 հազար ակչեի սանշաքներ։ Օրեն-

քով, երբ մի սանշաք ազատ է մնում, թերաքքիով տրվում է արժանի 

համարված բեյին։ Ենիչերիությունից և զորագնդից դուրս եկած բե-

յեր ին՝ սանշաքի բեյ լինելու դեպքում, խասեր են տրվում ազատ 

մնացած թիմարներից։ Փադիշահական պատերազմի ժամանակ, 

սանշաքի բեյերր, իրենց տիրապետության տակ գտնվող սանշաքի 

զինվորների թվի համաձայն, ըստ խասի յուրաքանչյուր 5000 ակ֊ 

չեին մի կանոնավոր շեբելու3* են տալու։ Իսկ եթե 200 հազար ակչեի 

սանշաքի տեր լինի, ցածր աստիճանավորները 140 շեբելու զինվո-

րով պատերազմի կգնան, իսկ եթե 500 հազար ակչեի սանշաքի տեր 

լինի՝ 100 շեբելու կտա։ Նորից ամեն մի 5000-ին (ակչե) մեկ։ Փա-

շան, միրլիվան և զեամեթի ու թիմարների տերերը մեկական շե-

բելու տալով են մասնակցում պատերազմին։ 



ԱՄԵՆ ՄԻ ՍԱՆՋԱՔԻ ՐԵ8Ի, Դ Ե Ֆ Ե Ր Ի ՔԵԹԽՈԻԴԱՑԻ, ԹԻՄԱՐԻ 
ԴԵՖԹԵՐԴԱՐԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԽԱՍ ԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ. 

Ըյուլկադեւփյե, այսինքն՝ Մարաշի է լայ երում 

Մալաթիայի խասերը 
Ա յնթաբի » 
Սարսի Մ արա շի ք^յոզկագերիյե յ » 
Սեմսեմատի յ> 

Մարաշի դեֆթերի քեթխուդայի յ> 

Մարաշի թիմարի դեֆթերդարի' յ> 

500.000 
145.130 

205.300 

200.000 

870.073 

20.300 

Սվսւզի (Ռում) էյ ալն թո ւմ 

\ •Ամասիայի միրչիվայի խասերը 
Զորումի ւ> 4» 
Բողոքի յ> » 

Դիվրիկի > . 
Հ անիկի 9 » . 
•Արաբկիրի » » ա 
Սվաղի դեֆթերի քեթխուդայի ղեամեթները • 
Սվաղի դեֆթերդարների յ> . 

300.000 
300.000 
212.750 
250.360 
207.224 
210.000 

80.200 
82.550 

էր (լրումի էյալեթի էմիրների խասերը 

՜Կարահիսար֊ի Շարքիի խասերը . 

*ղիի 

Բ ասեն ի յ» . 
Իսպիրի » , 
Խնուս ի » , 

Մ ալաղկերտի » , 
Թեքման ի յ> 
Կ ու ղիշան ի յ> . 
Թորթում ի )) 
Մ ժնկերտի յ, , 
Սամերվանի յ> . 

:է Բ՛լրում ի խաղինեի դեֆթերդարի 
էրղրումի դեֆթերդարի քեթխուդայի ղեամեթները 

Հրղրումի թիմարի դեֆթերդարի . , 

12.000 
20.000 

29.400 
300.000 
588.440 
500.000 
164.229 
200.702 

237.000 
240.000 
203.000 
142.900 
150.000 
202.000 

Կարսի էյալեթի խասերը 

Փոքր Արդահանի խասերր 
Հոշոչանի ա 

29.030 
153.500 
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Զարուշատի 

Կ աղզվանի 

Կեշվանի 

240.000՝ 

200.000 

200.000 

Զըլդըւփ, ա յ ս ի ն ք ն Ա խ ա լ ց խ ա յ ի է յ ա լ ե թ ո ւ մ 

Օլթիի միրլիվայի խասերը 200.017 

Փնրթքերքի » . . . . . . . 1.462.190 

Արդենիշի (Արդանուշի) խասերը 280.000 

Մեծ Ա ր դահ ան ի խասերը 300.000 

Շևշատի (օջա քլրք ի ԿաՐԳո'Լ) խասերը . . . . 656.000 

Լիվանեյի (օջաքլըք, երկու սան քարում) խասերը . . . 365.000 

Խերփ ութի խասերը 200.500 

Սեմրեքի * . . 265.000 

Փոսխովի 9 206.500 

Մախչիլի » 203.229 

Փ են երի . 400.000 

Տ ր ա պ ի զ ո ն հ է յ ա լ ե թ ո ւ ւ ! 

ԲաթումIւ դեֆթերի քեթխուդայի զեամեթը 

Բաթումի թիմարների դեֆթերդարի յ> 

Դիարթեքիւփ է յ ա լ ե թ ո 

Խ արփ ութի (Խար թեր դի) լէ4.ատՒ խաԱերր 

էրղանիի 

Սերեկի 

Աթակի 

Նիսիրինի 

Ըերշիլի 

Ջերմիկի 0> 

Հիսնի֊Քիֆի » 

Լ կին ի (էկիլի, օշաքլըքի կարգով) 

Չե բաք քուր ի (ճ աբաք քուրի) 

Չմշկեզեք (Չմշկաձագ) յ> | 

Սեֆաթի » տ 

Ս ղերտի 9 

Ակ լա Կալայի / ւ> 

Միաֆարկինի » 

Լեսան և Փ ողբ ան ի լիվաների խասերը 

Կաչեբի /օշաքլըքի կարգով) 9 9 

հան չաք ի յ> յ» 

Փերթ եք ի » * 

Խաքիչի յ» * 

Ամիտի խազինեյի դեֆթերդարի խասերը 

Գիարբեքիրի դեֆթերի քեթխուդայի զեամեթը 

Թիմարի դեֆթերդարի » • 

300.000 

40.290 
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Վանի է յալերում 

Ադիլշևազի միրլիվայի խ ասերը 

էրւԻւԻ » » 
Մուշի յ> 
Քարկիրի 9 յ> 
Կարկարի •» » 
•Հեսանի յ> յ> 
էսփազիրդի * 

՛Քիսի -» -» 

էքրադի » » 
Վանի Բենի Կոթուրի յ> 
Բա յա զի դի բերդի •» 
Բերդայի » •» 
էվեշիքի » » 
Վանի դեֆթերի քեթխուդայի զեամեթը 
Վանի թիմարների գեֆթերդարի յ> 

459.346 
390.009 
410.009 
299.000 
200.000 
259.000 
250.000 
290.000 
290.000 
270.000 

10.044 
200.000 
385.000 

60.189 
53.870 

ՍՈԻԼԵՅՄԱՆԻ ՕՐԵՆՔՈՎ Յ Ո Ի Ր Ա Ք Ա Ն 2 3 Ո Ի Ր Ր Ե Յ Լ Ե Ր Ր Ե Յ Ո Ի Թ Յ Ա Ն 
ԿԸԼԸՋՆԵՐԻ36 ԲՈԼՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ, ԱՄԵՆ ՄԻ Ս Ա Ն Ջ Ա Ք Ո Ի Մ Ե վ 

ԷՅԱԼԵԹՈԻՄ ԹԻՄԱՐԻ ՈԻ Ը Ե Ա Մ Ե Թ Ի Ք Ա Ն Ա Կ Ի ՄԱՍԻՆ 

Ռումելիի էյալեթների բոլոր иանշաքներում ղեամեթները և թի-

մարները ընդամենր 9284 կըլըշ են, որոնցից 914֊ը զեամեթներ են, 

մնացածը թեզքերեով և առանց թեզքերեր^ թիմար են է Օրենքով, 

զեամեթի տերերը 5000 ակչեին մի ջեբելու, իսկ թիմարի տերերը 

3000 ակչեին մի չերելու են տալիս։ 10 \աէԼաթից ավելի զեամեթի 

տերերը երեք ջեբելու են տալիս։ Այսպիսով, ըստ օրենքի, Ռումելիի 

Էյալեթներում զեամեթի և թիմարի տերերը, ջեբելուների հետ միա֊ 

սին, 20.200 զինվոր են տալիս։ Միրմիրանները, иանշաքի թեյերը, 

դեֆթերի քեթխուղան, թիմարի դեֆթերդարը 5000 ակչեին մեկ չե-

րելու են տալիսէ Սրանց ջեբելուների թիվը 2500 զինվոր Է։ Այսպի-

սով, Ռումելիի զինվորների թիվը, ըստ օրենքի, շեբելուների հետ 

միասին1 33.000 րնտիր զինվոր, այլ ծառայողներով 40.000 իսլա-

մական զինվոր Է։ 

Անսւտոլիայ ի էյալեթնեгпւմ 

Այս Էյալեթները 7310 կըլըշից են բաղկացած, որից 195-ը զեա-

մեթներ են, մնաց ածը թեզքերեով և առանց թեզքերեի թիմարներ են է 

9700 չեբելուներով ընդամենը 17.000 զինվոր կա։ Յուրաքանչյուր 
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օսլայի բեյի դրոշակի ներքո այս զինվորները պատերազմի են գնում։ 

<Օրենքով, թիմարի տերերի տարեկան եկամուտրճ 373 անգամ 100 

Հազար և 17*730 ակչե է։ 

ՅՈԻՐԱՔԱՆ98ՈԻՐ ՍԱՆՋԱՔՈԻՄ ՈՐՔԱՆ ԹԻՄԱՐ 
ԵՎ. ԶԵԱՄԵԹ է ԳՐԱՆՑՎԱԾ 

. . . Ռ ո ւ ս ի ՝ ա յ ս ի ն ք ն Ա վ ա զ ի է յ ա լ ն թ ը 3133 կըլըջից է բաղկացած, 

•որից 9 0 0 ֊ ը զեամեթ է, մնացածը թեզքերեով թիմար։ Օրենքով թի-

մարի և զեամեթի տերերը՝ ջե բե լուն երի հետ միասին՝ 9000 զինվոր 

են տալիս։ Տարեկան եկամուտը 131 անգամ 187 հազար և 327 ակչե 

.է։ I) վազի, Ամասիայի, Չ որում ի, Պ՚իվրիկի, Ջանիկի, Արաբկիրի լ ի ֊ 

վաների թիմարներն ու զեամեթները միասին են գրանցված, ավե֊ 

լի կամ պակաս չկա։ Սվաղի լիվայում 48 զեամեթ, 928 թիմար կա, 

բոլոր լիվաների թիմարներն ու զեամեթներր այս կարգով են։ 

Մ ա ր ա շ ի է յ ա լ ե թ ր 2169 կըլըջից է բաղկացած, որից 29-ը զեա-

մեթ է, մնացածը թեզքերեով և առանց թեզքերեի թիմարներ են։ 

էմիրների, զեամեթ և թիմարի տերերի՝ ջեբե լուն երի հետ միասին, 

զինվորների թիվը 5500 է։ Տ արեկան եկամուտր 94 անգամ 100 հա-

զար և 23,017 ակչե է։ Մարաշի լիվայում 3 զեամեթ, 1120 թիմար 

կա, Կարսում՝ 2 զեամեթ, 656 թիմար, Այնթաբումճ 2 զեամեթ, 656 

թիմար, ՄալաթիայումՀ 8 զեամեթ, 276 թիմար։ Բարեշեն լիվա է: 

Տ ո ս պ ի դ ո ն ի է յ ա լ ե թ ր 454 կըլըջից է բաղկացած, ջեբելուների 

հետ միասին 1850 զինվոր ունի։ Տրապիզոնի լիվայում 43 զեամեթ, 

328 թիմար կա, Բաթումիում՝ 5 զեամեթ, 72 թիմար։ 

Օփսւրբեքիրի է յ ա լ ե թ ր 300 կըլըջից է բաղկացած, ջեբելուների 

հետ միասին զինվորների թիվը 1800 է։ (Սուլթան) Մուրադ խան 

I V ֊ ի ժամանակ 900 կը[ըջ էր։ Ամիտի լիվայռւմ 9 զեամեթ, 169 

թիմար կա, Խարփութումճ 3 զեամեթ, 163 թիմար, Արղնիում՝ 9 զեա-

մեթ, 123 թիմար, Սևերեկումճ 4 զեամեթ, 164 թիմար, Նիսիբի-

նում՝ 4 զեամեթ, 15 թիմար, Թերջիլում՝ 4 զեամեթ, 163 թիմար, 

Ջերմիկում՛ 8 զեամեթ, 13 թիմար, Հիսնի-Քիֆում՝ 45 զեամեթ և 

թիմար, Չապաքջուրում՝ 5 զեամեթ, 30 թիմար, Չմշկածագում՝ 2 

զեամեթ, 7 թիմար, Կալեբում՝ 44 զեամեթ և թիմար, Սենջարում՝ 

6 զեամեթ, 21 թիմար։ 

է ւ պ ր ո ւ մ ի է յ ա լ ե թ ր 279 կըլըջից է բաղկացած, ջեբելուների հետ 

միասին 8000 զինվոր ունի։ էրզրումի լիվայում՛ 56 զեամեթ, 2215 
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թիմար կա, Թորթ ում ում 5 զեամեթ, 49 թիմար, Նամ երվան ում՝ 

4 զեամեթ, 92 թիմար, Քղիում (Քիֆիում)՝ 8 զեամեթ, 229 թիմար, 

Խնուսում՚ 2 զեամեթ, 425 թիմար, Մալազկերտում 9 զեամեթ, 

282 թիմար, Թեքմանում' 1 զեամեթ, 253 թիմար, Կարահիսարի 

Շարքիում՝ 4 զեամեթ, 946 թիմար։ 

Չըլդըրի է յ ւս լեթբ 656 կըլըշից է բաղկացած, շեբելուների հետ 

միասին 800 զինվոր ունի։ Օլթիի լիվայում 3 զեամեթ, 123 թիմար 

կա, Արդահանո ւմճ 8 զեամեթ, 45 թիմար, Ար դան ուշում՝ 44 զեամեթ, 

49 թիմար, Հաշրեքում' 3 զեամեթ, 12 թիմար, Խերթվիսում' 12 զեա-

մեթ, 35 թիմար, Փոսխովում' 1 զեամեթ, 18 թիմար, Փեթեքում՚ 

8 զեամեթ, 54 թիմար, Բասենում՚ 9 զեամեթ, 14 թիմար, էոզիում' 

9 զեամեթ, 10 թիմար, Օղշեում՚ 8 զեամեթ, 18 թիմար, Ախալքա-

լաքում' 32 զեամեթ և թիմար, Ջեթլեում (1) 13 զեամեթ, 14 թիմար, 

Իսպիրում՝ 1 զեամեթ, 4 թիմար, Փերթեքում 4 զեամեթ, 98 թիմար։ 

Վ ա ն ի է յ ա լ ե ր ո ւ մ , շեբելուների հետ միասին, զինվորների թիվը 

1300 է, սակայն աշ և ձաիյ թևերի զինվորները միանալով քրդերին 

դուրս են եկել շահի դեմ։ Վանի լիվայում 48 զեամեթ, 35 թիմար 

կա, Շևերկերում ր ) 47 զեամեթ, 33 թիմար, Չոբան լի ում՛ 2 զեա-

մեթ, 26 թիմար, Վեդանեում՝ 7 զեամեթ, 61 թիմար, Բայազիդի 

բերդում՛ 4 զեամեթ, 125 թիմար, էրշիշում՝ 14 զեամեթ, 68 թիմար, 

Ադիլշևազում՝ 9 զեամեթ, 101 թիմար, Քորլատեքում (Ղ )՝ 7 զեամեթ» 

67 թիմար։ 

.••(/ ուլթան Սուլեյմանի երջանիկ ժամանակ էհում եղի անունով 

հայտնի ընդարձակ Էյալեթներում զեամեթի և թիմարի տերերի՚ 

շեբելուների հետ միասին, ընդամենը 74.000 զինվոր կար, իսկ Անտ-

առ լի այի էյալեթներում՛ 91.600 զինվոր... Ալ-Օսմանի տիրապետու-

թյան տակ գտնվող երկրներում հաշվի է առնված ռոճիկ ստացող 

զինվորական ծառայություն կատարողների թիվը• 5 անգամ 100 հա-

զար պաշտոն ի տեր էշքինշի^ հավատացյալ զինվոր է գրանցված։ 

* * • 

Այնուհետև / հատորում էվ. Չելերին խոսում է Սուլեյման Կ անուն ի ի օրոր 

կատարված նվաճումների մասին։ Ղրանցից հիշենք մի քանիսը, Հիջրեթի 940 թվա-

կանին (1533—1534) գրավում են Ղազվինը, Բաղդատը, Երևանը, Թավրիզը և 

Համադանը. 941 թվականին՝ Վանի, Ադիլշևազի, Ար շիշի, Ախլաթի, Բարկիրի (Բեր-

ԿՐԻԻ) բերդերը։ 

Համաոոտակի նշված են նաև սուլթան Սելիմ 11-ի, սուլթան Մուրադ 111-ի, 

սուլթան Ահ մ ե դի, սուլթան Օսման 11-ի իշխանության տարիների կարևոր դեպքերը» 

էվ. Չելերին մանրամասնորեն անդրադառնում է սուլթան Մուրադ իշխա-
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հաթյան տարիների դեպքերին, որոնց ինքը ժամանակակից և ականատես է եղեր 

Չելերին տասնյակ էջեր է հատկացնում իր փադիշահի (սուլթան Մուրադ IV՛ի) հետ 

ունեցած տեսակցությանը, զրույցին և փադիշահական շնորհներին ու պարգևներին 

արժանանալուն։ 

«՚Ուղեգրությանյ> այս հատորում կարևոր տեղ են գրավում նաև Ստամբու/ի 

բազմաթիվ ջամիների, ուխտատեղիների, պալատների և այլ շինությունների նկա-

րագրությունն երր: 

Գրքի հաջ 

"ՐԴ էջերում էվ. Չելերին նկարագրում է Կոստանգինիյեից դուրս Ւ 

մինչև Սև ծովի նեղուցը ընկած երեք մևլևիյեթներիՀՀ շին ութսունները, ջամիներր, 

մ եսչիդներըՀՕ և այլ բարեգործական հիմնարկություններ ու տեսարժան վայրերդ 

Այստեղ նկարագրվում են Եղի Կուլեն, էյուբը, Նյուգ/իջեն, Կասըմփաշան, Ղալա֊ 

թան, Ռուս ելի Հիսաբը, Սկյուդարը և այլն։ էվ. Չելերին, ըստ իր սովորությանՒ 

մանրամասնորեն նկարագրում է բոլոր քաղաքամասերը, նրանց բնական պայ-

մանները, բնակչությունը, արհեստներն ու առևտուրը, կարևոր շինությունները, 

զբոսավայրերր և այլն: 

Սույն հատորում կարևոր տեղ են գրավում Ս տամ բուլի բն ակչության տար֊ 

բեր դասերին, դրանց թվում նաև արհեստավորությանը վերաբերող նկարագրա՛ 

կան և թվական տեղեկությունները։ 

((1048 (1638) թվականին սուլթան Մուրադ IV-ի ֆերմանով Ս տամբուլու-Տ 

տեղի ունեցած րնդհանոլր գրանցումր (աշխարհահամար) յ> վերնագրով հատվա-

ծում էվ. Չելերին պատմում է. սուլթան Մուրադ IV-ը շատ է հետաքրքրվել պատ-

մությամբ։ Մի անգամ սուլթանր իր ուլեմաների և վեզիրների հետ՝ տարբեր երկրր-

ների և քաղաքների պատմության մասին խոսելիս հարցնում է, թե՝ «Մեր մայրա-

քաղաք Ս տամ բուլի նման պատմական անցյալ ունեցող, մեծ ու բարեշեն փառա-

վոր քաղաքի բնութագիրը պատմագիրն երր գրի աոե լ են, ուղևորները տեսե լ են» է 

Ներկաների տված պատասխանները սուլթանին չեն բավարարում և այդ պատ-

ճառով նա հրամայում Է Ս տամ բուլում աշխարհահամար կատարեն և արդյունքը 

իրեն՝ փադիշահին ներկայացնեն։ Սուլթանի հրովարտակում ասված Էր 

((V տամ բուլում որքան սուլթանական շամիներ, վեզիրական 

շամիներ, մզկիթներ, մեդրեսեներ, դար՚ուլ՚կուրաներ, գար-ուլ՚հա-

դիսնելւ41, պատանիների վարժապետանոցներ, մենաստաններ, խա-

ներ, բաղնիքներ, քարվանսարա յներ, վեզիրների պալատներ, այան 

և ազնվականների սարայներ, ջրի աղբյուրներ, սեբիլխանեներ*2, 

ջրի ծորակներ, ջրհորներ, իսլամական թաղեր, քրիստոնյաների // 

հրեաների թաղեր, եկեղեցիներ, հացի փռեր, կարկանդակի փռեր, 

բեքսիմետի փռեր, ձիթաղացներ, ջրաղացներ, կափաններ և վերջա-

պես իմ Ատամ բուլ քաղաքում չորս մևլևի յեթներում որքան բարեգոր-

ծական շինություններ կան, բոլորը պետք Է գրանցվեն և ներկայաց-

վեն իմ Երջանիկ Դռանը։ Այգ բոլորը ոչ չարամիտ մարդկանց մի-

ջոցով նորից ստուգել պիտի տամ։ Ջեր գրանցման մեջ եթե անճըշ-

տություն գտնվի, գրանցողներին չորս կտոր պիտի անեմ»։ 

Այս մասին մեծ վեզիր Բայրամ փաշային, Ատամբուլի մոլլա-
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յինք էյուբի, Ղալաթայի, Սկյուդարի մոլլաներին կայսերական խաթ-

թեր ուղարկվեցին։ 

Վերոհիշյալ փադիշահ ական հրամանի համաձայն V տա մ բու֊ 

չում, Ետի֊Կուլեում , Է յուրում, Ք յաղատ խանեում, Ս յուտլիշեզւմ, 

Փիրիփաշայում, Խասքյոյում, Կասըմ փաշա յում, Ղ^ալաթայում, Թոփ֊ 

խանեում, Բեշիկթաշում, Հիսարում, Բողազ Հիսաբներում, Բհյքո֊ 

զում, Անատոլի Հիսարում, Չենգելքյոյում, Կ ուզղունշուքում, Սկյու֊ 

դարում՛ մինչև Բադրքյոյում, բոլոր շինություններր, այդի և պար֊ 

տեզներր, խանութներն ու բեզիստաններր, բոլոր զինվորներր, ար֊ 

հեոտավորները, այաններր երեք ամսում լրիվ գրանցվեցին։ Մեծ մի 

զիվան կազմ վեց, որը կոչվեց ((Էվսաֆի Կ ոստան դինի յե՝)՝) և ներ֊ 

կայացվեց Նորին Վսեմություն փադիշահին։ Հայտնի պատմագիր 

Սոլաք Զադեն գիշեր֊ցերեկ փադիշահի ներկայությամբ կարդաց 

այդ դիվանը, որից սուլթան Մուրադր շատ գոհ մնաց։ 

էվ, Չեչերին վերոհիշյալ դիվանի մասին գրում է. 

((Աստծո կամքով այգ տարի մեր էֆենդին՚ Մելեք Ահմեդ փա-

շան, ղազի Մ ուրագ խանի սիլահդարության պաշտոնին արժանա-

ցավ, իսկ Բաղդատի նվաճումից հետո արժանացավ Բաղդատի և 

Դիարբեքիրի վալի ության պաշտոնին։ «էվսաֆի Կոստանդինի յեն)) 

Մելեք Ահմեդ փաշայի մոտն էր մնացել։ Նվաստս նրանից վերցնե֊ 

լով մի օ րին ակր' այստեղ գրի առա»։ 

(էշ 506—509) 

էվ. Չելերիի հետագա մանրամասն նկարագրությունից պարզվում է, որ փա -

դիշահական հրամանով կազմակերպվում է էսնաֆների, զինվորների և այլ ծա-

ռայողների պաշտոնական շքերթ (ալայ)։ 

((Այդ կարգր (սովորությունը ) մեզ մոտ հնուց ի վեր գոյություն 

ուներ,— ասում է էվլիյա Չելեբին։— էսնաֆը մեծ հարսանիքներում 

(արքունական) և այլ հանդիսավոր օրերումն էլ այդ կերպ էր (շքեր-

թով) անցնում։ Այդ ժամանակ Ատամբուլր բաժանվում էր չորս 

մևլևի ութ յան (կամ կադիության)' V տամ բուլ, էյուբ, Ղ ալաթա և 

Ս կյուդար» ։ 

Ըստ էվ. Չելերիի հաղորդած տեղեկության, այս չորս քաղաքամասերում գո-

յություն ունեին ընդամենը 1100 էսնաֆներ՝ բաղկացած 57 դասերից։ Հազարից 

ավելի էսնաֆներից յուրաքանչյուրի մասին էվ. Չելեբին հաղորդում է հետաքրքիր 

տեղեկություններ։ 

Ուշագրավն այն է, որ էվ. Չելեբին տարբեր էսնաֆների շարքում հիշատակում 

է նաև գրպանահատներին, գողերին, խաբեբաներին և նման տարրերի, որոնք նմա-

նապես իբրև է ս ն ա ֆ պետք է մասնակցեին շքերթին։ 
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«Սրանք տուրք են տալիս ասես բաշիին** և սուրա շիին**, 

դրում է էվ. Տելերին,— ման են գալիս Ստամրուլի բազմամարդ 

վայրերում և գողություն անում, գավառներից եկած պանդուխտնե-

ՐԻԸ մինչև անգամ աչքի սյուրմեն (ծարիր) գողանոչմ»։ 

Այս շքերթի (ալայ) նկարագրությունը էվ. Չելերիի «Ուղեգրությանօ / հա-

տորում 150 էջից ավելի տեղ է գրավումt 

Ավելորդ համարելով այդ նյութերի լրիվ թարգմանությունը, բավականանում 

ենք շքերթի կազմր, մասնավորապես արհեստավորների մի քանի խմբերը համա-

ռս տակի նշելով։ Թեև այդ մասին էվ. Չելեբին գրեթե ոչինչ չի ասում, սակայն 

հայտնի է, որ Ստամրուլի այդքան բազմաթիվ և բազմատեսակ արհեստավորների 

մեջ հա յերր բոնում էին, հավանաբար, առաջնակարգ տեղերից մեկը։ 

Այդ հսկա շքահանդեսին մասնակցել են զինվորական, վարչական, քաղաքա-

յին և այլ հիմնարկների բազմաթիվ խմբեր։ էվ, Չելեբին նշում է շքերթի առջևից 

անցնող և որոշ չափով կարգ ու կանոն պահպանող ալայի չա վուշն երի, սուրա֊ 

շիների, զինված աջեմի օղլաններիՀՏ, մաքրողների, գերեզմանափորների խմբերը, 

բոլորն իրենց հատուկ տարազով, զենքերով և իրենց աշխատանքի գործիքներով։ 

Այստեղ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ խոսելով լաղըմջիներին մասին էվ. Չե-

լեբին գրում է, որ «Սրանց մեծ մասը կեսարացի հայեր են. թվով 5000 մարդՀ։ 

Այլաղդի արհեստավորներից էսնաֆներ էվ. Չելեբին երբեմն հիշատակում է հրեա-

ներին և հույներին։ 

Շ քերթում այնուհետև անցնում են զինվորական և ոստիկանական խմբերը, 

մինչև անգամ դահիճներն՝ իրենց պաշտոնին համապատասխանող բոլոր գործիէ-

{ j b r n i j , հետո գողերի խմբերր, ձիապանները, Ստամրուլի գիշերապահները (12 հա-

զար մարդ) իրենց հատուկ տարազով և գործիքներով։ Ղրանց հետևում են հոգե-

վորականները (շարիաթի), վարչական, դատական և այլ պաշտոնյաներն, ինչ-

պես նաև բանաստեղծներր (800 մարդ), արտասանողներր, ընթերցողները, սուլ-

թանի, վեզիրների և այանների գովք ասողներր, որոնք հատուկ պատգարակ-

ների վրա նստած, ձեռքերում գրքեր, քերթվածներ բռնած, արտասանելով անցել են 

փադիշահի առջևով։ Նույն ձևով անցել են նաև աստղաբաշխները (70 մարդ), աստ-

ղագուշակներր (հատուկ էսնաֆ են) և այլ բազմատեսակ գուշակներ։ Այնուհետև 

հոգևորական դպրոցների խոջաներր և նրանց բազմաթիվ աշակերտները... Բժիշկ-

ները (հեքիմներր) անցել են պատգարակների վրա ձեռքերում դեղերի շշեր, բժշկա-

կան գործիքներ և մի շարք հիվանդների պուլսերր բռնած... Վիրաբույժները, ատամ-

նաբույժները, դեղագոր ծներր, հիվանդապահները իրենց հատուկ գործիքներով և 

բազմատեսակ դեղորայքներովդ 

Ստամրուլի գյուղատնտեսության մասին որոշ պատկերացում են տալիս 

էվ. Չելերիի կողմից հիշված մի շարք էսնաֆները։ Չորս Մևլևիությունում գրանց-

ված 21 հազար տնտեսություններում աշխատել են 57 հազար չիֆթջիներ*7, 4395 

այգիներում աշխատել են 43.950 այգեպան, բազմաթիվ պարտիզպաններ, բան-

ջարամշակներ և այլն։ Այս խմբերր շքերթում անցել են իրենց մշակության ար-

տադրանքներով և ժողովրդին պտուղներ, բանջարեղեն և ծաղիկներ բաժանելով։ 

Դրանց հետևել են հացագործներր (999 խանութ—10 հազար մարդ) և Ստամրուլի 

բազմատեսակ թխվածքների, քաղցրեղենների էսնաֆները։ 

Շքերթի հաջորդ խմբից հիշատակության արժանի են Սև ծովի նավատորմի 
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անձնակազմը (9000 մարդ)։ Անցնում են նաև Ստամբուլի տարբեր մասերի հավա* 

շինարարական աշխատողները, պարանադործներր է կողմնացույցի, ավաղի ւէ ամա-* 

ցույցի և քարտեզի մասՆ ա գե ան Լրր. • , Շատ հետաքրքիր Է նաև Էվ. Չելերիի տված 

Հետևյալ տեղեկությունը• 

«Ստամբուլւէւմ, Թավուք֊բազար թաղամասում էսիր-րաէյարր 

(ստրուկների շուկա) անունով հայտնի մի տեղ կա, որի վերևի և 

ներքևի Հարկերում կան 300 խցիկներ։ Երկաթյա փականքով դռաԼ 

առաջ նստած կառավարիչր տասանորդ Է առնում վաճառված ըս֊. 

տրուեն երիք և ստրկուհիների համար։ Ստրուկների առևտրով պարա֊. 

պող վաճառականների թիվր մոտ 2000 Է։ Սրանք Կ ո վկա ս ից} Վրաս 

տանից և ՂրԷմԷցճ Ւբրև նվիրական պատերազմի ա պ ր ա ն ք , ստրուկդ 

ներ են բերում և վաճառում))։ 

Այն ո լ , Լ տ և, Էվ* Չելեբին ամենայն մանրամասնություններով թվում Է հարյուր 

րավոր մեծ և փոքր արհեստավորական խմրեր, որոնց շարքում խիստ կարևոր տեղ 

են գրավում սուլթանական արքունիքին սպասարկող բազմաթիվ արհեստավորները և 

ծառայողները։ Այգ խայտաբղետ9 հետաքրքիր, XVII գարի Ստամրուլի իրական 

պա տկերը ք կենցաղն ու սովորությունները կենդանի և իրական գույներով պատ՝% 

կերացնող շքերթի մանրամասն նկարագրությունը տալուց հետո Էվ. Չելեբին վեր՝*, 

ջացնում Է այսպես. 

..Հետո իրենց շեյխերին, նադիրներին ու քեթխուդաներին Այ-

լակներով իրենց տներր տարան, րոլորր փադիշահի համար աղոթք 

անելով իրենց տեղերր գնացին։ Այս ալայի համար Ս տամ րուլում 

երեք օր և երեք դիշեր բոլոր աշխ ատ անքն երր դադարեցվեցին, ո ֊ 

րովհետև րոլորր զբաղվ ած Էին ալայի պատրաստությամբ։ Այդ ալա^ 

յը լի Կարե>լի նկարագրել լեզվով և գրչով։ Նվաստս՝ Էվլիան, որքան 

հնարավոր է, աշխատեցի գրի առնել։ Այգպիսի ալայ ոչ մի փադի֊ 

շահի ժամանակ չի եղել և ոչ էլ կլինի»։ 

ա 500—669Հ 



Հ Ա Տ Ո Ր Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ 

( 1 0 5 0 — 1 0 5 8 թ թ . = 1 6 4 0 — 1 6 4 8 թ թ . ) 

Ս տամ բուլից — Ս ամ սուն — Սիրասուն — Տրապիզոն — Մեգ֊ 

Հւ ելիստան — Ամասիա — էրզրում — Շուշիկ բերդ — Հասան Կա֊ 

\ա — Խնուս — Ո ւչքիլիսե (էջմիածին) — Կ արա բաղ — Նախիջևան — 

Պարսկաստան — Թավը ի զ — Երևան — Գյանջա — Արեշ — Նիյազա֊ 

բագ — Շամ ախի — Բաքու — Շաբուրան — Դերբենդ — Թիֆլիս — 

Ազղուր — Ախալցխա — Տըլդըր — Կարա Արդահան — էրզրում — 

Հասան Կալա — Կարս — Կաղզման — Մաղազբերգ — Հէարիշատ — 

ւււչքիլիսե — Երևան — Շորագյա լ — էրզրում — Բայբուր գ — Ջան֊ 

ջա — Եսպիր — Թորթում — Ակչակալա — էրզրում — Խնուս — 

Մամ ա֊ Խաթուն — Քեմախ — Երզնկա — Շ աբին֊Կարահիսար — 

նիկհիսար — Լադիկ — Մարզվան — Ս տամ բոս։ 

1 0 5 0 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԵՐ ՈԻՎԵՎՈՐՈԻԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՐԱԹՈԻՄԻ ԵՎ 

Տ Ր Ա Պ Ի Զ Ո Ն Ի ԵՐԿՐՆԵՐԸ 

էվ, Չելեբին իր ուղևորության նկարագրությունը սկսում է Ս տամ բուլից։ Լե-

ղինա կր հիշատակում է ծովային ճանապարհի այն բոլոր մեծ ու փոքր նավահան-

գիստները, որոնց կողքով անցել կամ որտեղ կանգ է առել նա։ Այգ նկարագրու-

թյունների մեջ կան բազմաթիվ աշխարհագրական, պատմական տեղեկություններ, 

բերղաքաղաքների նկարագրություններ և այլն։ Ծովային ճանապարհով անցնելով 

Անատ ոլիան, նա Սև ծովի եզերքով հասնում է 1] ամ սուն նավահանգիստը: 

Սաւք ս ո ւ ն բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Հիմնադիրն է Ռում֊օղլի Խերգի֊ 

լիե կայսրը։ Հետագայում սուլթան Ալայեդգին֊Սելջուկին գրավե-

լով այնճ միացրեց իր կալվածներին։ Այնուհետև, անցավ սուլթան 

Տըլդըըմ Բա յա ղիդ խանի ձեռքը։ Ունի ենիչերիական սերգաը, քեթ֊ 

խուդա, բերդակալ (դի զտար) և բերդապահ զինվորներ։ Սակայն 

մ յուֆթի և նվիրական նա գի լւ չունի։ Այանն ու էշր աֆը շատ են։ 

Բնակիչները բոլորը նավաստիներ և պար ան ագո էւ ծներ են. Ռամիկ-

ներ (ավամ) չկան, ուլեմաները շատ են։ Բոլորը, իրենց կարողու՛-

թյան համապատասխան, սպիտակավուն, կապտագույն մաքուր հա-

գուստներ են հագնում։ Քաղաքը գտնվում է Սինոպի արևելքում։ 
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Բերդը ծովի եզերքին է, քարաշեն և ամրակուռ է։ էյրիթ գրավման 

ժամանակ, ռուսները այս բերդը նվաճել և որոշ մասերը ավերել են, 

սակայն հետագայում նորից վերանորոգվել Է։ Բավականաչավ։ 

բերդակալներ և զինվորներ կան։ Ունի 70 աշտարակ և 2000 պա֊ 

րիսպի պատվար։ Ամ ասիայի առաջից հոսող Չ ա րշամ բա բազարի 

դետը Սամսունի արևելյան կողմից թափվում Է Սև ծովը։ Ղա անան-

ցանելի մեծ գետ Է։ Նախապես անցնում Է Թոքաթ քաղաքով, հետո 

Ամ ասիայի կողքով և ոռոգում Է մի շարք քաղաքների հողերը։ Այս 

կապակցությամբ Ամասիայի և Թոքա թի ժողովրդի մեջ որպես ա -

սույթ տարածված Է. «Թոքաթը ապականում, Ամ ա ս ի ան խմում Էյ)* ։ 

Սամսունն ունի իր անուշահամ դետակըճ *հ ան ա վք ա ր ի զ անունով։ 

Տներր կոմինրրավոր են. հարուստ ՚ ա >; ր ին ե ր ո վ և ա աո/ո հ ո՛՛ հ ? 

Մեդրեսե, իմարեթ (բարեգործական հիմնարկություն:ֆ և նման հիմ-

նարկություններ չկան, բայց կան փոքրահասակների 7 դպրոցներ։ 

Նավամատույց Լլիման) չունի, բաց տարածություն Է, սակայն խա-

րիսխ կարելի Է գցել։ 

Սամսունի գ ո վ ա ս ա ն ք ի ա ր ժ ա ն ի հ ա ր ս տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը : Լեռներում 

հայտնի են վայրի խաղողը, նռագույն տանձը և նրա թթուն, որը 

հազարավոր տակառներով տարվում Է Ս տա մ բուլ։ Նավերի համար 

անհրաժեշտ պարաններ պատրաստելու կանեփի թելը այնքան շատ 

Է, որ կարելի Է ասել, թե ամբողջ աշխարհի [կանեփը] այստեղից Է 

գնում։ Քաղաքը գտնվում Է ծովածոցի մոտ, իսկ նրա հարավային 

կողմում գտնվող լեռը ծովեզերքին Է։ Այստեղից ընկերներով նավով 

մեկնեցինք ոեպի Ունիայի բերդը... 

Կիրսւսուն բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Հիմնել Է Ս տամ բուլի Կոստան֊ 

դինը։ Հետագայում թեև անցել Է սուլթան Ո ւզուն Հա սան ի2 ձեռքը, 

սակայն Ջենովայի ֆրենգները գրավել են այն։ ՖաթիհՀ սուլթանը 

այս բերդը գրավելու ժամանակ Մահմուդ փաշային ասում Է. «Այս 

գիշերը բերդի տակը կմտնես»** և ֆերման Է տալիս, փաշան մտնե-

լով բերդի տակը գրավում Է այն. այդ պատճառով Էլ [բերդը] Կ ի -

րսւսուն Է կոչվել4։ Գտնվում Է 17-րդ կլիմայական գոտում։ Տրապի-

դոնի Էյալեթի ս ահ մ ան ա ս կզբ ինճ փաշայի խաս է։ Իդքսոդր մ յուսելլիմ 

է։ Ունի ենիչերիական օջախից սերդար, բերդի բերդակալ, բերդապահ 

զինվորներ, մաքսատան էմին, մ յուֆթի և նագիբ։ Ընկած է ծովե-

զերքում Ջանիկի և Տրապիզոնի միջև։ Տրապիզոնը Կիրասունի արե-

վե լքումն է։ Ջենովայի ֆրենգների ձեռքում եղած ժամանակ բարե֊ 

շեն և մեծ քաղաք է եղել։ Երևում են այդ ժամանակաշրջանից մնա-
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ցած շինությունների Հետքերը և ավերակները։ Սակայն Կիրասունը 

ներկայումս այնքան էլ մեծ քաղաք չէ։ Շուկայի մեջ մզկիթներ, 

ջամիներ, խան, բաղնիք և բազարներ կան։ Բերդը ծովեզերքումն է։ 

Այգիներում և պարտեզներում պտուղները շատ են։ Նավահանգիս-

տը շատ լավ խարիսխ է բռնում։ Սակայն քամու ազդեցության են-

թակա է։ Լիմանի արևմուտքում մի փոքր կղզի կա... Այս քաղաքը 

Տրապիզոնի էյալեթին է ենթակա։ Օմար փաշայի զինվորներից շա֊ 

տերըճ ծովից ՛գգվելով, ցամաքով Տրապիզոն են գնում։ 

Այստեղից ծովով դուրս գալով դեպի հյուսիս՝ եկանք Փ ե ր փ ո -

լուս բերդը, որը քառանկյունի մի ժայռի վրա հին և փոքր բերդ է 

ծովեզերքում։ Ունի բերդակալ և զինվորներ։ Նավահանգիստը լավն 

է։ Գավառը այնքան էլ բարեշեն չէ։ Տ րապիզոնի նահիյեն է։ Ժողո-

վուրդը «չեն գա լան)) հույներ են։ Այդտեղից մեկնեցինք դեպի Գորելի 

բերդը.«• այնուհետև հասանք Փոփոլի մենզիլը»,* հետո Գելիյե 

բերդը... Փորող հրվանդանի բերդը».. Այնտեղից Փոլթա-բազարը։ 

Փոլթսւ-ը ա զ ա ր ը : Սա ևս Տրապիզոնին ենթակա նահիյե և սու-

բաշիություն է։ Շրջակայքում մոտ 100 բարեշեն գյուղեր կան և այս 

հովտում շաբաթը մի անգամ շուկա է կազմակերպվում, որտեղ 

մոտ 10 հազար մարդ է հավաքվում։ Այստեղ գտնվող բարեշինու-

թյունը Տրապիզոն ում Խսւթունքւյե անունով հայտնի, (սուլթան) Սե-

լիմ խան I ֊ ի մոր բարեգործական էվկաֆն է^։ Այստեղ կա մի մեծ 

նավահանգիստ, որը Սև ծովի նավահանգիստների շրջանում հայտ-

նի է Փոլթայթ նավահանգիստ անունով։ Ութ քամիներից պաշտպան-

ված, խարիսխ բռնող, խոր մի նավահանգիստ է։ Այ ստեղից ավելի 

առաջանալով հասանք Կալա Թիմ անի գետակը, որը սկիզբ առնելով 

Տրապիզոն ի լեոներից, Փոլթա նավահանգստի մոտ թափվում է Սև 

ծովը։ Այստեղից շարժվելով, հասանք Սերե կոչված վայրը, որտեղ 

բարեշեն և գեղատեսիլ գյուղեր կան։ Բնակիչները մ ե ն զ ե ս ե լ ե կոչ-

ված նավակներով գնում են Տրապիզոն և գալիս են։ Ժողովուրդը 

հույներ և իսլամներ են։ Գյուղերը ընկնում են Տրապիզոնի հարավա-

յին կողմը։ 
(էէ 69-81) 

ՄԵԾ ՔԱՂԱՔ Եվ ԼԵԶԳԻ ՎԻԼԱՅԵԹԻ ՀՆԱԳՈԻՅՆ ԲԱՐԵՇԵՆ ՐԵՐԳԻ. 
ԱՅՍԻՆՔՆ ԹԱՐԵՐԻ-ԷՖԶՈԻՆԻ' (ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ) ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Առաջին հիմնադիրը Մեծն Ալեքսանդրի դարի մի թագավոր Է 
եղել։ Հետագայում, երբ Ադրբեջանի իշխող Ուզուն Հասանը այս 
քաղաքը ջենովացիներից գրավեց՝ Թսւրեբի-զեն 8 անունը ստացավ, 
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որովհետև այդ ժամանակաշրջանում քաղաքի իշխողը հաճոյասեր 

մի կին էր։ Այնուհետև, Թի մուրի օրոք, երբ սուլթան Ուզուն Հաս անը 

գնաք դեպի Միջագետք՝ Թիմ ուր ին դիմավորելու, Ս տամ բուլի թեք֊ 

•ֆուրը Ռում Կ ոստ ան դինը, նպաստավոր առիթ գտնելով, գրավեց 

այդ կողմերը։ Հետո, 878 (1473) թվականին, Ֆաթիհ Մուհամմեդ 

խանը փադիշահական նավատորմով Ս տամ բուլից եկավ Տրապիզոն 

և իր անթիվ զինվորներով շարժվեց Ուզուն Հասանի վրա։ Թերջանի 

դաշտում տեղի ունեցած պատերազմեւմ սուլթան Հասանի մոտ 

40 հազար զինվորներին սրի քաշեց։ Իսկ պարտված սուլթան Հա-

.սանը փախավ Ադրբեջանի բերդը... 1 

Օսմանցիները սուլթան Մուրադ 1-ի մղած Ք ոսովայի պատե-

րազմ ից ավելի մեծ պատերազ մ չեն ունեցել։ Ա յս նվիրական պա-

տերազմից 13 տարի առաջ, Ֆաթիհը իր անթիվ զինվորներով Տրա-

պիզոնը ծովից և ցամաքից 70 օր պաշարելուց հետո, 865 (1460) 

թվականին գրավեց հույներից։ (Ֆաթիհը) շատ հավանելով քաղաքի 

օդն ու ջուրը, նրան Թ ա ր ե բ ի — է ֆ զ ո ւ ն անունը տվեց։ Իսկապես, որ 

հաճույքի և ուտել-խմելու վայր է։ Ք աղաքը կոչվում է նաև Ստորին 

Րաթում և Լեզգի քաղաք։ Ոմ նք էլ Թւձլւեբի-էֆզ ուն են անվանում, 

բայց հասարակությունը (ավամ) Տրապիզոն է ասում։ Մուհամմեդ 

խանը (Ֆաթիհը ) այս քաղաքր գրավելուց հետոՀ մայրաքաղաքի վե՛-

րածեց ու այնտեղ փող կտրել և խութբե ՝ կարդալ տվեց և երեք տարի 

այնտեղ ապրելով, նրա հյուսիսային կողմում գտնվող Վրաս տանը, 

Մեզրելիս տանը, Աբ ազիս տանը իրեն հմլատակեցրե ց ու ենթարկեց^ 

արքայորդի (շեհզադե) Բա յագիդ խանին Տրապիզոն ի իշխան նշա-

նակեց և ինքր վերադարձավ Ստամբուլ։՝ Իսկ երբ Բա յաղի դը փադի-

շահ դարձավ, իր փոխարեն, Տրապիզոնիշխան նշանակեց իր որդի 

Սելիմին։ Ավելի 

ուշ, երբ սուլթան Բայազիդը մեռավ, Սելիմ 1-ը 

ինքնուրույն փադիշահ դարձավ։ Սա եղկ է աջեմների դեմ մղվող 

հայտնի Չըլդըրի պատերազմում, հետո գնացել է Եգիպտոսի նվի-

րական պատերազմին, որոնք առանձին ՛պատմություններ են։ 

Շեհզադե (արքայորդի) Սուլեյմանն էլ Տրապիզոնում իշխանու֊ 

թյուն ստացավ։ Տրապիղոնը հին քաղաք է և Ալ-օսմաններից չորս 

փադիշահի մայրաքաղաք է եղել։ (Սուլթան) Սուլելման խանը 926 

(1519) թվականին փադիշահ դառնալով իր մորը ուղարկեց Տրապի-

զոն։ Քաղաքում աշխարհահամար կատարել տվեց և Բա թո լմի սան֊ 

ջաքն էլ նրան միացնելով՝ մի առանձին է)ալեթ կազմեց։ Երկու թու-

ղով9 միրմիրանություն է։ Մուրադ IV-ի ևԳբրահիմ խանի իշխանու֊ 
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թյան ժամանակ մի շարք թուղավոր վեզիրների շնորհվել է իբրև 

արփալրք10< Սուլեյման խանի օրենքով փադիշահի կողմից սահման-

ված է 30 հազար [ակչեով] խաս։ Սանշաքներում 11 սուբաշի կա։ 

Ըստ արդարադատության, տարեկան 19 հազար ղուրուշի ընկույզի 

եկամուտ11 ունի, իսկ երբ բռնություն գործ դրվի, 30 հազար ղու-

բուշի կհասնի։ 

էյալեթը 5 սանջաքի է բաժանվում՝ Խանշա, Ստորին Բաթում, 

Վերին Բաթում, Գունիա և Տրապիզոն։ Փաշան նստում է Տրաաիզո֊ 

նում։ Ըստ օրենքի՝ թիմարի դե ֆ թեր դա ր, դեֆթերի քեթխուդա, դեֆ֊ 

թերի էմին, չավուշների քեթխուդա և չավուշների էմին ունի։ Բաթու-

մի լիվայի դեֆթերդարի թիմարների խասերը՝ 42 299 ակլե է։ Տրա-

պիզոն ի լիվայում կա 43 զեամեթ և 226 թիմար, Բաթում ի լիվա-

յումճ 13 զեամեթ և 72 թիմար, Տրապիզոնում ընդամենը 454 միա-

վոր է գրանցված12։ Ըստ օրենք՛ի՝ ջեբելուների հետ միասին, 1800 

անվանի զինվոր ունի։ Իսկ փաշայի ջեբե/ուներր 1000 քաշերից են 

կազմված։ Ալայի բեյի, էեըիբւեշիի և յուզբաշիների հետ միասիս 

ընդամենը 3000 զինված զինվոր ունի։ Պատերազմի ժամանակ այդ 

բոլոր զինվորները զինված հավաքվում են փաշայի և ալայի թեյի 

դրոշակի տակ։ Չներկայացած զինվորի զեամեթը ուրիշին է տըր֊ 

վում։ Բոլոր գյուղերը բարեշեն ևՀհարուստ են։ 

(էք 81—83) 
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Ա ր ա ղ ա ա շ ի ր ե թ ն ե ր ն ե ն ՝ Զաշլերը, Արլանը, Չ անդալարշիլին, 

Մեծ Չ անդաներր (ծովեզերքումն են), Քեչները, Արթերը, Կամըշնե-

րը, Սուջեները, Բոզոդոքր, Կութասը, Աշըքլին, Յուգարըլին, Ջեմ-

բեն, Սովուք֊Սուն և այլն, մոտ 70 ցեղեր և աշիրեթներ, որոնք բո-

լորն էլ հպատակեցված են և հնազանդ։ Մեգրելիստանի և Վրաստա-

նի բեյերը ևս ենթարկված և հպատակեցված լինելով, ամեն տարի 

իրենց հպատակությունր և հաշտությունը վերանորոգելու համար 

40—50 ղուլամ (պատանի ) և ստրկուհի, հազար զույգ բրդյա (թիֆ~ 

թիկ) գուլպա, փադիշահ ական խոհանոցի համարճ հազար զույգ 

սրբիչ* աստառի բեզ և այլ բազմաթիվ նվերներ ուղարկելով[ Տրա-

* Բնադրում՝ փւսչավրա (ջնջոց ի 
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պիզոնի փաշաներին հպատակություն են հայտնում և պայմանագիր՛ 

կնքում ։ 

Տրապիզոնր 500 ակլեով մ և լևիություն Է։ Ունի 41 նահիյե, բայց՛ 

շատերը ապստամբված են։ Ունի շեյխ՛ուլ՛իսլամ, նվիրական նա֊ 

գիբ, սերդարի փոխարեն՝ պատկառելի ենիչերիի չավուշ, սիփահիի 

քեթխուգայի փոխարեն՝ քաղաքի սուբաշի, մյուհթեսիբ-աղա^4, մ աք֊ 

սապետ, ձկան Էմին, ներկատան էմին, գինու էմին, մոմատան էմին-

և վերջապես 17՛ի հասնող իշխանավոր պաշտոնյաներ, որոնք իրենց 

ձեռքում կայսերական հրամանագրեր ունեն։ Վիլայեթի բոլոր ավա֊ 

գանիների (այան) ձեռքում եղած փադիշահ ական հրամանների մա֊ 

սին, եթե աստված կամեցավ, իր տեղում կգրենք։ Այս քաղաքը 

1 7 ֊ ր դ կլիմայական լայնության մեջ է։ Ռումի քաղաքներից է։ 

ր րախ տան մ ան գեղեցիկ քաղաք է՝ Սև ծովի արևելյան ափինէ 

Ս տամ բուլի նեղուցից մինչև Տրապիզոնի նավահանգիստը ըն֊ 

դամենը հագար մղոն է։ Տրապիզոնի արևելքում գտնվող Գեզգի լ ե ֊ 

ռան շուրջը ապրող ժողովուրդը կոչվում է Գ ե գ գ ի ցեւլ , որն աղա֊ 

վաղվա ծ ձևով լւսգգի (էեզգի) է կոչվում։ Ոմանք թեթևացնելու հա ֊ 

մար գ և ի տառերը ջնջում և լսւգ 1 5 են ասում։ Ղագի սուլթան Մ ու֊ 

համմեդ Ֆաթիհը այս բերդը գրավելիս տարբեր ժողովուրդներէ 

Տրապիզոն փոխագրելով[՝ բնակեցրեց այնտեղ։ 

Անունները՝ Ալի Փեշե, Վելի Փեշե, Խեթավերթի Փեշե, Չաֆըր 

Փեշե, Փեշիր Փեշե, Ֆասիլի Փեշե, Մեծի Փեշե, Միսեր Փեշե, Ֆեխ֊ 

րադ Փեշեյ Մեհմեթ Փեշե։ 

Ազգանունները 1 Ֆըրթուշ՚օղլի, Ֆո դո լ ֊ օ զլի, Ֆե զարազ-օղլի , 

Կեշումբուր֊օղլի, Կեթրազ֊օղլի, Կալաֆաթ-օղլի, Կոսդեհ-օղլի, Փի֊ 

փուլի, Կաշիդյարի, Սիամի, Զորկալի, Հաջի Չեչք, Կոթուզ, Մ ես լէ1, 

Ալի Բեշար, Քյունելի, Ալի Փեշե։ 

Կանանց անունները (իրենց արտասանությամբ)՝ Ում խան, Իս֊ 

մեխ ան, Ռափիյե, Ասիյե, Խանֆե, Աֆիֆե, Սանջե, Ֆաթմա, Խռֆես-

թի, Թուն թի, Գյուլ Շախի, Մեմերմահ, հևա, Խումա, Աախլա, Անֆե։ 

Ստրուկների անունները՝ Ուսեֆ, Փետվան, Քանանեն, Ելախ, 

Կուլի, Ռուսթեմ, Ափարթի, Հանսի, հալի և այլ բազմաթիվ նման 

տարօրինակ անուններ։ Բայց եթե ուշադրությամբ դիտենք, կտես֊ 

նենք, որ այս անունները հայտնի խոսքեր են, սակայն լազերր հար-

մարեցնելով իրենց բարբառին1 աղավաղել են դրանք։ 

Տրապիզոնի ժողովուրդը մաքուր վերարկուով և հագուստով 

կրթված մարդիկ են։ Նրանց մեջ մի շարք բանաստեղծներ կան, 

որոնք արտասանում են և պարսկերեն ղազելներ ասում։ Մեր օրե֊ 
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րում՝ իր ճարտասանությամբ նշանավոր Օկչի Զ^դեն գեղեցիկ լեզ՛՚ 

վի տեր բանաստեղծ է և 11 դիվան ունի... 

Տ ր ա պ ի գ ո ն ի բ ե ր դ ի գ ո վ ք ը : Բոզ-թեփեյի լանջի և Սև ծովի եզեր* 

քի միջև ընկած երկու մեծ բերդից է կազմված։ Բաժանվում է երեք 

մասի, մեկր կոչվում է Ստորին պարիսպ (Աշաղի հիս ար), մյուսըՀ 

Միջին պարիսպ (Օրթա հիս ար), իսկ միջնաբերդը կոչվում է Աշ-

տարակի պարիսպ (Կուլե հիս ար)։ Բոլորից ավելի ամրակուռն ու 

անառիկը աշտարակի պարիսպի բերդն է, որովհետև գտնվում է 

Բոզ-թեփեյի վրա։ էեռան կողմից դժոխային անդունդի նմանվող մի 

խոր փոս (խենդեք) կա, որի մեջ 77 մարդ կտեղավորվի։ Ամբողջա-

պես կտրված ժայռ է։ Սրա մեջ մի ջամի, բերդապահների տներ, 

մթերան ոցներ և զինանոցներ կան։ Հյուսիսային կողմի պարսպից 

մի դուռ է բացվում դեպի միջին պարիսպը, որը դուրս է գալիս 

քաղաք, սա է միակ դուռը։ Թեև մի ուրիշ դուռ էլ ունի, սակայն այդ 

դուռը միշտ փակված է և բացվում է միայն անհրաժեշտության 

դեպքում։ Միջին պարիսպը երկարաձև ամրակուռ բերդապատ է։ 

Նախկինում սրա արևելյան կողմի պարսպի մեջ Բերդ (կալա) ա՝ 

նունով հայտնի և դեպի միջնաբերդը բացվող դռան մոտ Նոր Ջյումա 

քավ,ուսի անունով մի դուռ կար։ Երկրորդ դուռր նույնպես այդ 

պարսպի արևելյան վերջավորությունում է և բոլոր խաղախորդների 

գործարանները Լդեպպաղխանե) այս դռնից դուրս են գտնվում։ Այղ 

պատճառով էլ այս դուռը կոչվում է Ղեպ պաղն երի դուռ։ Այդ դռան 

առջևից մի փոքրիկ գետ է հոսում։ Արևելքում այս գետը լեզգիների 

լեռներից հավաքվելով, հոսում է խաղախորդների գործարանների 

մոտով և թափվում ծովը։ Երբեմն վարարում է։ Խաղախորդների 

շուկայում քարաշեն մի մեծ կամուրջ կա} որի հիմնադիրը Ուզուն 

Հասանն է։ Ուզուն Հասանը էր գրում էւ արևելքում գտնվող Հասան 

Կալեի տերն է եղել, հետագայում տիրացել է նաև Տրապիզոնին։ Եր-

րորդ դուռր՝ բերդի արևմուտքում, Ցինգան ի դուռն է։ Բոլոր ոճրա-

գործները և պարտքերի մեջ թաղվածները այս դռան բերդում են 

բանտարկված։ Այս դռնից դուրս՝ նույնպես քարաշեն կամուրջով, 

դնում են Զղանոս։ Չորրորդ դուռը՝ պարսպի հյուսիսումն է և բաց-

վում է դեպի ստորին պարիսպը ու կոչվում Ստորին պարսպի դուռ։ 

Ս տ ո ր ի ն պ ա ր ի ս ս յ [բերդի]ճ հյուսիսային կողմի պատը ծովեզեր-

քում է։ Բերդր քառանկյունի է։ Սա էլ լորս դուռ ունի։ Առաջինը 

Ջղանոսի դուռն ք. սրա և 3>ինդանի գռան միջև ընկած, պարսպի 

պատին կպած երկար մի կամուրջ կա։ Երկրորդը՝ Սյութխանեի դուռն 
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֊Է, որից դուրս՝ ծովեզերքում, քրիստոնյաների մի թաղամաս կա։ 

՛Երրորդը Մոլոզի դուռն է։ Փոքր խճաքարերը Հունարեն Ս ՛ ո լ ո դ են կոչ-

վում։ Այս թաղամասի ծովափը ամբողջապես մոլող քարերով 

ծածկված լինելու պատճառովք դուռըճ Մ ոլոզի դուռ անունն է ստա-

ցել։ Լազերի լեզվով խարխուլ և Հենարաններով պաՀվող տներին 

մոլող են ասում։ Այս դուռը բացվում ՛է դեպի ծովը։ Ստորին պարրս-

պի (բերդի) երկու կողմի պատերը կպած են ծովին։ Ծովի մեջ՚ մեկ 

ծայրից մինչև մյուսը, պատեր են կառուցված, որպեսզի ժողովրդի 

և թշնամու մուտքր արդելվի։ Այդ դուռն այնքան էլ բանուկ չէ։ 

Չորրորդը Մումխանիե դուռն է։ Տրապիզոնում մեղրամոմ և 

•ճարպամոմ շատ կա։ Մոմը այս դռան մոտ է պատրաստվում, այլ 

տեղերում թույլ չի տրվում, որովՀետև մոմի գործարանը պետական 

,լինելով (միրի), առանձին էմին ունի։ Այս բերդերի տարածությունը 

.շուրջանակի 9 Հազար քայլ է։ Տրապիղոնի տների մեծ մասը նայում 

են դեպի Հյուսիս և արևմուտք. բոլոր տները ծածկված են կարմրաւ 

*գույն կղմինդրով։ 

Այնուհետև էվ. Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրում է Տրապիղոնի շամինե՛-

րը, մեդրեսեներըէ հոգևորական դպրոցները, բաղնիքներըէ իսլամական բարեգոր-

ծական շինությունները և այլն» 

ՏՐ սայի դոնի շուկան: Շուկաներից ամենալավը Մոմխանեի դըռ֊ 
նից դուրս գտնվող Էսնաֆներն են։ Սրանք դռան ուղղությամբ և ծո-

վեզերքում րնկած Հարուստ և ճոխ խանութներ ունեն։ րարեշեն մի 

բեդիստան կա, որի վաճառականները (խաջեգի) Հարուստ, վեՀանձն 

և պատկառելի բա զիր դանն եր են։ Օրթա Հիսաբում կան ամեն տե-

սակի Էսնաֆներ, 70—80 խանութներ, որոնք փոքր շուկա (քյուչուք 

բազար) են կոչվում։ 

Տրսււդիդոնի ժողովրդի գույնն ու դիմագծերը: Տրապիղոնը գըա֊ 
նըվում Է Հինգերորդ կլիմայում™, նրա օդն ու բնությունը գեղեցիկ 

•են, այդ պատճառով Էլ ամբողջ ժողովուրդը Հաճոյասեր և զբոսասեր 

.Է, տրամադրված են խմելու և զվարճանալու, անՀոգ են և անտար-

բեր, սիրահարվող են և. Հավատարիմ։ Նրանց գույնն ու դիմագծերր 

•Iկարմրավուն են։ Կանայք՝ ւսբազա, վրացի և Լ^րքեզ գեղեցկոլՀիներ 

սս, Արասց ս սչ լուսնի նման գեղեցկուհիներ կան։ 

Տրսւսյիդոնի բնակչության աշխատանքն ու դթաղմունքր: Այս 
քաղաքի բնակչությունը վաղուց ի վեր բաժանվում Է 7 դասի, աոա-

ջին դասը ա յ ա ն և ազնվական դասերին պատկանող բեյեր ոլ բհ-
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յորդիներ են, որոնք պերճանքով սամույրի մուշտակ են հագնում: 

Երկրորդ դասըճ ուլեմաներր, բարեպաշտները և այլ բարեկեցիկ-

մարդիկ ենէ Ուլեմ աները իրենց հատուկ համազգեստը ունեն և ար՛ 

ժանի են հարգանքի։ Երրորդը՝ վաճառականներն են, որոնք գնում 

են դեպի Ազաք (Ազով)> Կաղաք, Մեքրեք ( է ) , Աբազա, Չերքեզիս-

տան ու ՛Հր իմ, առևտուր անում։ Կերպասից վերարկու (ֆերաջե) և 

էչոնթուշ, դոլմա և բաճկոնակ (ելեկ) են հագնում։ Չորրորդը՝ ար-

հեստավորներն են, որոնք բոլորը կերպասից վերարկու և խալար 

են հագնում։ Հինգերորդը՝ Սև ծովի նավաստիներն են, որոնք իրենց 

հատուկ համազգեստն ունեն, հագնում են շատ ուռած՝ դոլմա կոԼ~ 

ված համազգեստը, փաթաթում են կտավից սարըքներ, ծովի վրա՛ 

առևտուր են անում և դրանով Էլ ապրում։ Վեցերորդը՝ պարտիզ-

պաններն ու այգեպաններն են։ Այս քաղաքի Բող֊թեփե բլուրը ամ-

բողջովին այգիներով Է ծածկված։ Ըստ սիջիէ[ի^ արձանագրու-

թյան, 31 հազար այգի և պարտեզ կա։ Յոթերորդը՝ ձկնորսներն են: 

օ ր ս ւ ս յ ի դ ո ն ի ն շ ա ն ա վ ո ր , ա ր հ ե ս տ ն ե ր ը ե . ն ր ա ն ց բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : ; 

Աշխարհում Տրապիղոնի ոսկերիչների նման կատարելագործված-

վարպետներ չկան։ Մինչև անգամ ( ս ուլթան ) Սելիմ I ծնված լինելով 

այստեղ իր պատանեկության տարիներին սովորում է ո ս կե դրոշմ ի-

արհեստը18 և իր հորճ Բայազիդ խանի անունով Տրապիզոնում 

գրոշմ^ փորագրել տալիս։ Նվաստս տեսել է այդ դրոշմր։ Այդ ժա-

մանակից սկսած ոսկերիչները հռչակ են ստացել։ Այնպիսի ձիու 

սանձեր, բուրվառներ, վարդաջրի ամաններ, սրեր, խոհանոցի դա-

նակներ են պատրաստում, որ նմաններր այլ երկրներում չեն գտնվիէ՛ 

Ղոր-ղոր-օլի անունով հայտնի մի տեսակ դանակ են պատրաստում> 

Տրապիղոնի կացին անունով հայտնի կացինը այլ երկրներում չկա> 

Շատ լավ ընդունելության արժանացած և գովված են նաև սադաֆից 

պատրաստված սնդուկը, սեղանատախտակը, դևաթը^, ռիքգանը2[». 

որոնք միայն Հնդկաստանում և այստեղ են պատրաստում։ 

Տ ր ս ւ ս յ ի դ ո ն ի ո ւ տ ե լ ի ք ն ե ր ն ո ւ խ մ ի չ ք ն ե ր ը : Գորշագույն լեռն երի֊ 

խաղողի հյութը շատ համեղ Է լինում և խմողներին բոլորովին չխ 

գինովցնում։ Երեք անգամ եռացված և թանձրացած կարանֆիլեն2Ղ^ 

միսքեթր2* շատ համեղ են։ Ուտելիքներից մասնավորապես պտուղ֊ 

ներրճ կեռասր, լեհիջան տանձը, բեյ արմուդին (տանձ), գյուլաբի՛ 

տանձը, սինոբի խնձորը, համըք խաղողը, մյուլքի խաղողը, ֆրեն-

գի խաղողր շատ ընտիր են։ Բադլջան ինջիրի անունով հայտնի թու-

զը այնքան համեղ Է, որ նմանը Նազիլլիոււ/24 անգամ չի լինում։ 

Լիմոնը, նարինջը, նուռը, ձիթապտուղը ամենուրեք, հայտնի են.՝՝ 



.Յոթը տեսակ ձիթապտուղ ունի։ Տրապիղոնի ձիթապտուղի մանր 

յյւեսակր՝ դեռ չհասած ուտվում է և սև կեռասի նման է։ 

Տրապիղոնի խուրմա կոչվածր բնորոշ է այս շրշանի Համար։ 

Փռում չորացնում և ուղարկում են մյուս վիլայեթներր։ Երկու֊երեք 

կորիզով շատ համեղ պտուղ է։ Տրապիզոնր ունի բազմատեսակ 

ծաղիկներ, մասնավորապես, կարմրագույն մի տեսակ մեխակ կա, 

որը բացված կարմիր վարդի նման նուրբ է և բուրմունքը հիացնում 

յէ մարդու։ Ամեն մեկը 5—6 դիրհեմ ծանրություն ունի։ 

Քաղաքի հիանալի եղանակի և կլիմայի հետևանքով լեռներում 

,տուսախի (շիմշիր)> Իսհ այգիներում սոճիի և հունական րնկույզի 

,ծառեր են աճում։ Տարօրինակ է և սքանչելիք. նրա (Տրապիղոնի ) 

հարավում գտնվող էրզրումի լեռներում ձմռան սոսկալի սառնամա-

նիքների ժամանակ այստեղ ծաղկում են վարդ, շահասպրամ և շե-

փորուկ։ Զմեռ չի լինում, կամ շատ թեթև է անցնում։ բնակիչները 

լավ վարքի տեր, պանդուխտներին սիրող մարդիկ են։ Սակայն չ ի ֊ 

չո, չըղթան և լեզգի ցեղերի ռայաները վերին աստիճանի կոպիտ են 

և թշնւսմաբար տրամադրված։ Այդ ցեղերը ունեն տարբեր բարբառ, 

Խոսքեր ու բառեր, որը բուն Տրապիղոնի ժողովուրդն անգամ չի 

հասկանում։ Թ՛արգմանության կարիք է զգացվում,.. 

Այստեղի մարդիկ մեծ մասամբ նավաստիներ են։ ճորոխ դե֊ 

4ռով գնում են Մեգրելիստան, գերիներ բերում և փող վաստակում։ 

Այստեղ լավ խարիսխ բռնող մի մեծ նավահանգիստ կա։ Սակայն 

յյսրևմույռքյրց բաց է։ Եթե 300 մղոն դեպի արևմուտք գնանք, կհաս-

նենք Ղրիմի Քեֆե25 բերդի նա վահ անդստին։ 

Ձ.կ ներ՛ի լավ տ ե ս ա կ ն ե ր ը : Շատ համեդ^ են լևրեք ձուկը և քեֆա֊ 

;1ր։ Մեկ թզից ավելի երկար կարմրագլուխ թեքեր ձուկը, ուսկումրր 

.ձուկը և այլ հազարավոր տեսակի ձկներ։ Սակայն 1ազերը բոլոր 

այս ձկներից ամենից ավելի սիրում են խամսի ձուկը, որի առևտրի 

համար պայքարում ու կռվում են։ Այս ձուկր խամ սինում2* երևալու 

պատճառով կոչվում է խամսի բալրղր։ Խամ սիի մասին այսպիսի 

յՏ ի ոտանավոր են աս ում* ։ 

Այս ոտանավորը էվ. Չելեբին գրի է առել Տրապիղոնի բարբառով՝ լազերին 
Հատուկ արտասանությամբ. 

1 1 յ+Հ յՀ յ ^ ' յ յ ^ 
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՛Տ րապզոնդրր եր իմ ի զ, 

ւԱխչա թութմ ա զ էլում ուղ, 

Խամսի ւի ա լուք օ,լմ ա ս ա՝ 

Նիջե օ լուրթի Հալում ուղ։ 

Մեր տեղը Տրաաիզոնն է։ 

Մեր ձեռքը փող չի բռնում։ 

Եթե խամսի ձուկը չլիներ, 

Ի՞նչ կլիներ մեր վիճակը։ 

Խամսի ձուկը մի թիզ երկարությամբՏ բարակ, կապտավուն և 

սսրծաթափայլ է։ Այնքան օգտակար է, որ եթե մեկր 7 օր ան ընդ֊ 

•Հատ այս ձկով սնվի, նրա սեռական ցանկությունր խիստ կավելա-

՛նա։ Շատ դյուրամարս է։ Ծանր հիվանդություն կրած մարդը, եթե 

՛այս ձուկը ուտի, կառողջանա։ Տան մեջ օձ կամ կարիճ լինելու դեպ-

քում խամսի ձկան գլուխր ծխացնում և փախցնում են նրան։ Այս 

ձուկ ուտելր տրապիզոնցիների սովորությունն է։ Նրանից 40 տեսա-

կի կերակուր են պատրաստումճ խորոված, սուպ, յախնի, բյոբեկէ 

բաքլավա և այլն։ Բացի այդ փիլեքի անունով մի տեսակ կերակուր 

Էլ են պատրաստում։ 

Տ ր ա պ ի է լ ո ն ի զ բ ո ս ա վ ա յ ր ե ր ը : Զղանոսի դռնից դուրս գտնվում Է 

Կավաքի Հրապարակը, որտեղ արձակուրդի օրերին փաշաները զին-

վորների հետ տեգ (ւիրիա)^ են խաղում։ Հրապարակը շատ րնդար-

ձակ Է, կենտրոնում երեք հարկանի իրար միացած նավակայմեր են 

տնկված, որի գագաթին մի Ոսկեզօծ գնդակ կա. խաղի սիրաՀար 

սիփաՀիները վազեցնում են իրենց ձիերը և այդ գնդակին նշան 

,բռնում ։ 

Խո շ Օդ լ ա ն (յեսւո սկիզբ առնելով Էրզրումի էյալեթի Քերեքտե 

նաՀիյեի Յրլան Մ ես շի դի անունով Հայտնի լեռան ստորոտից, ոռո-

գում է մի շարք գյուղերի և գյուղաքաղաքների այգիներն ու պար֊ 

ւտեզները և Տրապիզոնի մոտճ թափվում է Սև ծովը։ Գետի ակունքի 

մոտ, մի լեռան վրաճ Խոշ Օղլան անունով մի Հովիվ բերդ է կառուցել, 

որր գտնվում է Տրապիղոնի Հարավում, երկու մենզիլ Հեռավորու-

թյան վրա։ Այդ բերդի տիրոջ անունով էլ գետը կոչվում է Խոշ Օղլա-

նի գետ։ Տրապիզոնցիներր այդ վեռ ան Աղաջ բաշի են ասում։ Տրա-

ւպիզոնից Բայբուրդ գնացողները այս լեռով են անցնում. ուրիշ ճա-

նապարՀ չկա... 

Այս քաղաքում մի քանի ամիս զբոսնելով ու զվարճանալով, 

բոլոր Հայտնի ուլեմաների ու բարեպաշտների Հետ սրտակից 

՛զրույցներ ունեցանք և ըստ մեր ցանկության ման եկանք ու դիտե-

ցինք քաղաքըI հնարավորին չափ ծանոթացանք քաղաքի վիճակի 

Հետ։ Քեթենջի Օմեր փաշայի քեթխուդան՝ Օմեր աղան, իբրև պատ-

շգամավոր, Մ եզրելիս տա նի վիլայեթին նվերներ էր տանելու։ 

Ղյվաստս ՛էլ նրօսն ընկերացավ։ 
(էջ 83—94) 
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ՄԵՐ ՈԻՂԵՎ.ՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԴԵՊԻ ՝ԼՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ 
ՄԵԳՐԵԼԻՍ ՏԱՆԻ ՎԻԼԱՅԵԹՆԵՐԸ 

Լազերի մենգեսելե կոչված 20 նավակներով, 200 հոդով՝ զին-

ված վիճակում, դուրս եկանք Տրապիզոնից և աստծուն ապավինելով, 

նավարկեցինք հյուսիս և հասանք Ղեյիրման Ղ՝երե նավահ ան դիս տ ը, 

որր Տրապիզոնից ոչ հեռու րնկած մեծ նավահանգիստ է։ Նորից դե-

պի հյուսիս շարժվելով, հասանք Շանա գյուզր։ Pnլոր լեռներր և քա-

րերը ծածկված են կաղնու անտառներով։ Շանայի կաղինր ամ են ու-

րեք հայտնի Է։ Այստեղից գնացինք Սյուրմենե։ 

Սյուրմենե բերդի բնութագիրը: Սա Տրապիզոնին ենթակա Է։ 
Գրավել Է Ֆաթիհ Ղրաղին։ ոերդր կառուցել են հույները, նրանցից 

գրավել Է Հերսեք ՀՀադե Ահմեդ փաշան։ Ունի սուրաշի, 150 ակչեի 

կագի, բերդակալ և զինվորներ։ Սակայն ավագանի չունի։ Պաշտ-

պանված Է վեց քամիներից, լավ խարիսխ Է բռնում և շատ մեծ նա-

վահանգիստ ու նի։ Ս ակայն արևմտյան և հյուսիսային քամիներից 

այնքան Էլ ապահով չէ, այնպես որ 3— 4 խարիսխ պետք է գցել։ 

Այստեղից առաջանալով հասանք Մահնոզ նահիյեն։ Սա էլ Տրապի-

զոնի սահմաններում է և 60 բարեշեն ու հարուստ գյուղեր ունի։ 

Լեռներր ծածկված են պիստակի (ֆըսթըք) և տուսախի (շէ^շիր} 

ծառերով։ Այստեղից դուրս գալով գնացինք Ֆենլի Փերևելի գյուղա-

քաղաքր։ Տրապիզոնին ենթակա մեծ նահիյե է, ժողովուրդն ամբող-

ջապես չիչոներ են (ցեղ)։ Այստեղից մեկնեցինք դեպի Ռիզե և այն-

տեղից էլ Խուբան գյուղաքաղաքր։ Սա, Տրապիզոնի հողում, ծովե-

զերքում րնկած այգիներով ու պարտեզներով գեղեցիկ մի վայր է։ 

Ժողովուրդր ամբողջովին չղթա լազեր են, մի մասն էլ հույներ։ Այս-

տեղից առաջանալով հասանք րունիայի բերդը։ 

Ամրակուռ Գունիսւ բերդի բնութագիրը: Տրապիզոնի էյալեթում 
է և Րաթումի սանջաքում։ Փաշան առանձին խասերի, 15 զեամեթի 

ու 53 թիմարի տեր է։ Ունի չերի բաշի և ալայի բե յ։ Ըստ օրենքի, 

պատերազմի ժամանակ ջեբելուների հետ միասին, 800 զինվոր է 

տալիս։ Բացի այդ, ինքը՝ փաշան, առանձին 300 զինվոր ունի։ Մ եզ-

րելիս տ ան ի ծայրագույն սահմանը լինելով, այդ զինվորներր արշա-

վանքի համար չեն նախատեսնված, նրանք պաշտպանում են բերդր։ 

Ունի բերդակալ և մոտ 500 բերդապահ զինվոր, մեկ օդա բարձր 
rhbրգահի ենիչերիներ. 800 զինվորներ և չորբաջիներ^ գիշեր-ցերեկ 

պահակություն են անում։ 150 ակչեի գավառ է (կաղա ). նահիյենե-

րում ապրում են ապստամբ կիկո լազերը։ Կա դին տարեկան 500 
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ղուրուշի եկամուտ ունի, բեյը 700 ղուրուշի։ Բերդը ծովեզերքում ըն-
կած խիստ ամրակուռ շինություն էէ.% Քաղաքը գտնվում Է ճորոխ 
գետի եզերքում։ 

Տ ո ա լ խ ( ճ ո ր ո խ ) գ ե տ ը : Չորոլխը աղավաղված չաի-ոոմճ 
բառն Է, նշանակում Է հոգու գ ե տ : Հավաքվում Է Էրզրումի արևմուտ-
քում գտնվող Չաղեի Գյոլի֊Հիսարի, Շ արին ֊Կար ահ ի սա րի լեռներից 
և անցնում Բայբուրդ քաղաքով։ Երկու կողմում բարեշեն տներ կանէ 
Այնուհետև հոսում Է Բ այ բուրդի կողքով և Լաղգե վիլայեթի սահ-
մաններում ոռոգում մի շարք գյուղերի ու քաղաքների այգիներն ու 
պարտեզն երր և Գուն իա բերդի մոտ թափվում Սև ծովը։ Այս մեծ 
գետը ան անցանելի Է և կամուրջ չի պահում։ Լազերը բազմաթիվ 
նավակներով այս գետով նավարկում են դեպի վերճ արևելք ու դեպի 
Մեգրելիս տանի սահմանները և աղ, երկաթ, գործիքներ} զենքեր են 
բերում և Մեգրելիստ անում, Վրաստանում փոխանակում տոսախի 
(շիմշիր)» մեղրի, զտված մեղրի, գեղեցիկ տղա ու աղշիկ ստրուկ-
ների հետ և առևտուր անում։ 

Քաղաքը դիտելուց հետո, Կեմրեք կոչված վայբից Չորուխ գե-
տով մեկ օր դժվարությամբ նավարկելով հասանք Մ եգրելիստ ան ի 
սահմանր։ Այս վայրր Խոշ-Ադա անունով մի բեյի սահմանն Է։ Լեռ֊ 
ները ամբողջովին տոսախի ծառերով են ծածկված։ Բարեշեն և ըն-
կուզենիների այգիներով հարուստ գյուղեր կան։ Մի գիշեր քնեցինք 
բեյի գյուղում։ Մեզ շատ մեծ հարգանք և պատիվ տրվեց։ Այստեղից 
առաջանալով, Մ եգրելիստ ան ի վիլայեթում դիտեցինք 70 քաղա-
քանման գյուղեր և նորից վերադարձանք Գունիա բերդը։ Այստեղից 
բոլոր ընկերների հետ միասին Տրապիզոն եկանք։ Նվաստս, Գու-
նիայի աղայի՝ չիչեկջի բաշիի օդայի (զորամաս) հետ միասին նշա-
նակվեցինք ԼԼ զաք ի արշավանքին։ 

Ագաքի արշավանքին 2 9 գնալիս Արա գ ա յ ի վիլայեթում մեր իշե-
վանաձ մ ե ն գ ի լ ն ե ր ը : Տասը լա զ մենգեսելե նավակներով 300֊ ի չափ 
հրացանաձիգ ենիչերիներ և նվաստսճ 5 վրացի ղուլամների հետ 
միասին, ճանապարհ ընկանք։ 

Մենգեսելե նավակները: Այս նավակները շինում են Չորուխ գե-
տի եզերքին աճող կ՛ոպիտ կաղամախի ծառերի երեք կտորից։ Տախ֊ 
տակներից մեկր, իբրև տ աշտ տակի մասն Է, մի-մի տախտակ Էլ 
կողերին են։ Տախտակները շատ մեծ են։ Նավերի կողերը հյուսված 
են երկու մատի հաստություն ունեցող եղեգնից և խսիրի խոտերիցդ 
Ծովումյ փոթո րիկի ժամանակ ջուրր այդ եղեգների արանքից նավի 
մեջ Է լցվում, այնպես, որ այս նավերը փոթորիկի ժամանակ խցա՛ 
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նի նման լողում են Սև ծովի վրաէ Առաջն ու Հետևը միօրինակ, 

տաշտանման նավակներ են։ Այս ծովերում այդ նավակները Հայտ-

նի են մենգեսելե անունով, Հարյուր մարդու տարողություն ունեն։ 

Մեր բոլոր գործերն աստծո կամքին Հանձնելով, այս նավակներով, 

նպաստավոր եղանակին է Հարավային քամոլ օգնությամբ անցանք 

Չորուխ գետը։ Նորից վերադարձանք Մեգրելիս տան ի սաՀմանը և 

Հասա նք Ս ուկարի նավաՀանգիստը։ Ս իվրի֊իսքելե նավամատույ-

ցում մի ավերակ ջրաղաց կա։ Կա նաև Եավիսեն նավաՀանգիստ և մի 

ավերակ բերդ։ Մեգրել Հովիվներր իրենց ոչխարներովն ու այծերովր 

այս բերդում են ձմեռում։ Այստեղից գնացինք Ռաբչե նավահան-

գիստը, որն ունի մեծ և ավերակ մի բերդ։ Այս բոլոր հինգ նավա-

հանգիստները գտնվում են Մեգրելիս տան ի սահմ անում ։ Բարեշեն 

վայրեր չկան։ Միայն հուլիսին և հնձի ժամանակ վաճառականների 

նավերր այստեղ են բերում աղ, ամանեղեն, զենքեր և փոխանակում 

են աղջիկների ու տղաների Հետէ Լեռ ներում այգիներով և պարտեզ-

ներով բարեշեն, բայց անՀնազանգ մեգրելական գյուղեր կան։ Ան-

թիվ զինվորներ Էլ որ լինեն, ան Հնար Է բարձրանալ այդ լեռները։ 

40—50 հազարի չափ հրացանաձիգ ժողովուրդ ունի։ Գունիայից 

100 մղոն Հեռավորության վրա ընկած այս 5 նավահանգիստները 

մի ցերեկվա և գիշերվա ընթացքում անցնելով հաջորդ օրը հասանք 

Ֆաշե30 գետինէ 

Ֆսւշե գեւոր: Սա Ղ անուրի պես լայն գետ Է. որոշ տեղերում 

լայնությունր մի մղոնի Է հասնում։ Ամենանեղ տեղր կես մղոն Է։ 

Խորությունը հասնում Է 8—10 գրկաչափի (կուլաջ)։ Մեգրելիստան 

և Աբազա վիլայեթներ գնացող նավերր այս գետով են նավար-

կում և 100 մ ո ոնով վեր են բարձրանում։ Գետաբերանը գտնվում Է 

Սև ծովի հյուսիսային (փոյրազ) վերջավորության մի ծովախոր-

շում։ Ս տամբուլից մինչև այստեղ 1380 մղոն Է։ Սև ծովի մի ծայրն 

այս գետն Է։ Գետր կազմվում Է Էլբրուս (էլբիզ), Օրոր, Սետեշե 

լեռ ներից հավաքվող գետակներից և անցնելով Մեգրելիստան ի, 

Վրաս տ անի, Դ աղս տան ի, Կաբարթա յի և Չերքեզիս տան ի միջով ու 

հոսելով դեպի հարավ Մեգրելի ստանի և Աբազա յի միջով, թափվում 

է ծովը։ Գետի արևելքում գտնվում են մեգրելական ապստամբ գյու-

ղեր։ Արևմուտքում՝ աբազաների չաչեր ցեղի երկիրն է։ Երկու կող-

մումն էլ թփուտներ և անտառներ կան։ Մեգրելներից իրեր են գողա-

նում և վաճառում առևտրականներին։ Մի քանի պատմագիրներ 

Ֆաշե գետի մասին ասում են, որ այդ Խազերի ծովի, կամ Շիրվան, 

ան, Դեմիր Կափու ծովերի ճյուղն է, որ թափվում է Սև ծովր։ 
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Սակայն այս Ֆաշե գետը անմահական ջրի նման քաղցր է, իսկ Գի֊ 

լանի ծովը Սև ծովից ավելի փոքր մի ծով է, որի ջուրը օձի թույնի 

նման աղի և լեղի է։ Սև ծովի և Խազերի ծովի միջև եղած 

տարածությունը 15 կոն աք է։ Սակայն հավանական է, որ Խազերի 

ծովը էլբր ուս լեռան տակից ճյուղավորվեէով9 ստորերկրյա անց— 

նում և հոսում է Սև ծովը։ Սակայն քաղցրության և աղիության տե-

սակետից այգ ենթադրությունը անհավանական է։ Անցնելով այս 

գետից, ճանապարհ բռնեցինք դեպի արևմուտք։ Ամբողջ մի օր Սև 

ծովի եզերքով գնալով, հասանք Աբազա^ վիլայեթը։ 

(Էշ 94—93) 

Շ ս ւ հ ն ա գ ե վ ի լ ա յ ե թ ի , ա յ ս ի ն ք ն Ա ր ա դ ա յ ի ե ր կ ր ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : 

Ամբողջությամբ Սև ծովի հյուսիսային եզերքում ընկած Աբազայի 

երկէրը "ԿՒԳԲ £ առնում Ֆաշե գետից, իսկ վերջին սահմանը՝ արև-
մուտքում, 42 կոնաք հեռավորության վրա ընկած Քեֆեի Էյալեթի 
սահմաններում գտնվող Թամանի կղզու (թերակղզու) մոտի Անա-
պա բերդի լիմանն ւէ։ 

Այնուհետև էվ. Չելեբին աբխազական ցեղի ծագումը բացատրելուս, 

մանրամասնորեն կանգ է առնում ազգերի և ցեղերի ծագման մասին գոյու-

թյուն ունեցող մի շարք ավանդությունների վրա։ Վերջում ցույց է տալիս, որ 

աբաղաները արաբական ծագում ունեն և կուրեյշական&2 ցեղից են։ «...Չերքեզները, 

ա բազաները, լազերը, առնաուտները, Ում ան ի արաբները, Քիսի արաբները, բոլորը 

եղբոր զավակներ, կուրեյշիներ ենյ> ,— եզրակացնում է էվ. Չելեբին։ 
(էշ 98—102) 

Աբազայի վիլայեթում ապրող բարեկեցիկ աշիրեթները: Այս հատվածում էվ. 
Չելեբին Հիշատակում և նկարագրում է բոլոր աբխազական աշիրեթները՝ Չաչերը, 
ԱրլանԸյ Մեծ Չանդարը, Քե զիլերը, Արթը, Սետեշեն, Կամըշը, Մուզիլերը, թումբե-
րը, Բոզոտոկը, Օսովիշը, Աշղիլին, Սողուք-սուն և Կութասը։ Այս բոլոր աշիրեթները 
ծովեզերքում են։ Բացի այդ, լեռներում էլ ապրում են «տասը ապստամբ աշիրեթ-
ներգրում է Չելեբին, Այս հաշվով ծովեզերքում և լեռներում 25 աբխազական 
աշիրեթներ են եղել։ Այնուհետև, ուղեգիրը նմուշներ է բերում աբխազական լեզ-

վից* I 

էվ. Չելեբին Աբխազիայից՝ գնում է Անապայի բերդը, իսկ այնտեղից Աղաք ի 
բերդը։ Այստեղից գնում է Ղրիմ, որտեղից Սև ծովով դեպի Ատամբուլ նավարկելիս 
էվ. Չելեբին և իր ընկերները սոսկալի նավաբեկման են ենթարկվում, նավը ընկըղմ-
վում է և մի քանի հարյուր ուղևորներ խեղդվում են։ էվ. Չելեբին երեք գիշեր ու 
ցերեկճ մի տախտակի կպած մաքառում Լ փոթորիկի արհավիրքների դեմ և դուրս 
գալիս Սիլիսթրեի ծովափը։ Այստեղից գնում է Ատամբուլ։ Այնտեղ որոշ ժամանակ 
իմամի պաշտոն է վարում։ 1050 թվականին մասնակցում է Մալթայի դեմ կազ՛ 
մ ակերպված նվիրական պատերազմին: Նույն թվականին՝ մաքսատան քարտու-
ղարի պաշտոնով, գնում է էրզրում։ (էշ 102—166) 
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1050 ( 1 6 4 0 ) ԹՎԱԿԱՆԻ ՌԵՋԵԲ ԱՄՍիՅՅ ՍԿԸՐԻՆ Դ Ե Ֆ Թ Ե Ր Դ Ա Ր ֊ Զ Ա Դ ե 
Մ Ո Ի ՚ Ա Մ Մ Ե Դ ՓԱՇԱՅԻ ՀԵՏ ՑԱՄԱՔՈՎ ԷՐ&ՐՈԻՄԻ ԷՅԱԼԵԹԸ ԳՆԱԼԻՍ 
ՄԵՐ ԴԻՏԱԾ ՄԵՆԶԻԼՆԵՐԸ, ԳԱՎԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԾ ՀՈԻՇԱՐԶԱՆՆԵՐԸ 

Այս խորագրի տակ էվ. Չեչերին նկարագրում է իր ուղևորությունը Ս տամ բու-
լից էըգրում։ Նա անցնում է Սկյուգարով, Կեքբողեով, ոոլուով, Օսմանջըքով և այլ 
վայրերով, որոնց մասին տալիս է պատմական և տեղագրական տեղեկություններ։ 
Այնուհետև կանգ է առնում նաև Ամասիա քաղաքում։ 

Ամսւսիա բերդի բնութագիրը : Ասում են այո բերդը հնադույն 
ժամանակներում կառուցվել է Ամեյեքե^ ցեղի կողմից։ Հարյուրա-
վոր մելիքներից մնացած ռումական Լհունական) բերդ է։ Մ ի քանի 
պատմագիրներ ասում են, որ այս բերդր կառուցել է լեռներ խոր-
տակող Ֆերհպդը։ Հետագայում, 476 (1083) թվականին Ալ-Ղանիշ-
մենտներից՝ սուլթան Մելիք Վաղին, գրավել է ռումերից։ Իրանի 
Ադրբեջանի ւիադիշահները քանիցս պաշարել են այս բերդը, սա-
կայն չեն կարողացել գրավել։ Հետո Ղանիշմ են տներից որոշ ժամա-
նակով անցել է սելջուկների ձեռքր, իսկ այս վերջիններից Թիմ ուր ի 
օրոք, օսմանցիներին։ (Սուլթան) Յըլգըրըմ Բա յա ղիդ խանը այս 
բերդր գրավելուց հետո, Թիմ ո լրի չարագործություններից ա պահով 
լինելու համար այնտեղ իշխող է նշանակում իր շեհղադեինճ Ւսա 
Չելեբիին։ Ղար-ուլ-մելիք^ և սուլթանների քաղաք լինելով, այստեղ 
խութբե է կարդացվել և փող է կտրվելն, քանի որ շրջակա լեռնե-
րում և քաղաքում արծաթի հանքեր կան։ Այստեղ կառուցվել են 
փադիշահներին բնորոշ խաս սարայների և դրախտանման այգիներ։ 
Այսպիսով, նա եղել է Ալ-Օսմանի մայրաքաղաքներից։ էբու-էլ-Ֆեթ-
հի ժամանակ գրանցված է էյա լեթի սահմաններում իբրեւ Ամ աս իա -
յի բեյի կենտրոն։ Ամասիան խոշոր և կարևոր քաղաք լինելով, մի 
քանի անգամ արփալըքի կարգով շնորհվել է երեք թուղավոր վե-
զիրներին։ Փադիշահական կանոնով փաշայի կայսերական խասր 

200.000 ակչե է։ Սանջաքոլմ 19 զեամեթ և 42 թիմար կա։ Ունի 
ալայի բեյ և չերիբաշի, բոլորը պատերազմ գնացող զինված և 
րնտիր զինվորներ են։ 300 ակչեի աստիճանով կաղա է։ Բարեշեն է։ 
Իյնե-բազարի, Ակ-դաղ, Կեֆալե անուններով նահիյեները խիստ 
բարեշեն են։ Սանջաքում 10 կաղա կա՝ Քյոփրյու, Սևմրե, Զ՚ւյթուն, 
Գյումյոլշք Բուլուկ, Մ երզիֆուն (Մ ար զվանՔերքևազ, Լատիք, Վե-
րա յ, %ենուն-Աբադ։ Ամասիա յի կադին տարեկան 7000 ղուրուշի 
եկամուտ ունի, իսկ փաշանճ արդարադատության կարգով, 70 հա-
գար ղուրուշի եկամուտ։ Փաշայի խասը 6 սուբաշիություն է. դրանք 
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են՝ Բեյ-բազար, Վերայ, Իյնե-բազարի, Ակ֊դադ, Սուլու, Օվա։ Ունի 
նաև խասերի սուբաշի, մյուֆթի, նագիբ֊ուլ֊էշրեֆ, ենիչերիների 
սերդար, ս իւի ահ ի ի քեթխուդա, այաններ և էշ րաֆներ, ուլեմ աներ և 
սյուլեհաներ38, հարուստ վաճառականներ։ Ազնվականներից՝ 500 
ակչեի բազմաթիվ մոլլաներ, բեյեր, բեյզադեներ, փաշազադեներ 
կան։ 

Ա մ ա ս ի ա բերդի դիվաբանությունը : [Ամասիայի բերդը] դեպի 
երկինքն է խոյացած. նրա բարձրագագաթ աշտարակներն ու պատ-
նեշները մշտապես մխրճված են ամպերի մեջ։ Պարզ եղանակին, 
կեսօրին, երևում են բերդի շամիների մ ինարեները։ Բերդի շրշա գծի 
երկարությունը 9060 քայլաչափ է։ Բերդր հնգանկյունի է, նրա ան-
կյունները կապված են, քարաշեն է և ամրակուռ։ Ունի 41 աշտարակ 
և 800 պատնեշ։ Բերդում եղած տներր ինձ հայտնի չեն, սակայն 
հնուց կառուցված պալատներր, ռազմ ամ թերանոցր, հացահատիկ-
ների պահեստր և ջրի ավազաններր գեղեցիկ են։ Ջրի ճանապարհ-
ներ ր իշնում են մինչև ներքևից հոսող գետր։ Քառակի երկաթե դուռր 
նայում է դեպի արևելք։ Բերդումն է գտնվում (սուլթան) Յըլդըրրմ 
խանի շամին։ Ունի նաև ստորերկրյա դժոխանմ ան մի բանտ (զըն-
դան)։ Բերդում կան մոտ 70 մեծ և փոքր թնդանոթներ։ Երկրի ներ-
քին մասում գտնվելու պատճառով բալյեմեզ թնդանոթներ չկան։ Բեր-
դի տակը բազմաթիվ քարայրներ կան։ Ջ ելա լիների Կարա Յազըշիի 
և Կարա Աայիդի ժամանակ վիլայեթի այաններն ու էշրաֆներր իրենց 
բոլոր թանկարժեք իրերն ու ապրանքներր պահել են այս քարայր-
ների մեջ։ Իրենք ևս՝ իրենց ընտանիքներով ու երեխաներով, ապա-
հով կերպով թաքնվել են այստեղ։ Խավար յալ Թիմ ո ւրը այս բերդր 
7 ամիս պաշարել և ուզել է գրավել, բայց չի հաջողվել։ Այս վայրը 
թեև երկրի ներքին մասումն է, սակայն որպեսզի ջելալիների կողմից 
պաշարման չենթարկվի, բերդակալ աղան և բերդապահ զինվորնե-
րը մշտապես զինված և պատրաստ վիճակումն են։ 

Քաղաքի ճիշտ մեջտեղից հոսող Թուզանլի գետի ափին գտնը-
վող ստորին բերդր ցածր պատերով քարաշեն բերդ է։ Տարածու-
թյունը ինձ հայտնի չէ։ Ունի երեք դուռ. դրանք են դեպի հարավ 
բացվող Կարանլրք կափուսու [դուռը], նորից դեպի հարավ Միտե֊ 
նուս կափուսուն, որը Բայազիդ խանի (սուլթան) կամրջի ճանա-
պարհն է. արևմուտքում գտնվող Մեյդան կափուսուն գտնվում է 
մեծ և տախտակաշեն կամրջի դիմաց, որտեղից գնում են դեպի քա-
ղաքի Կյոք Մեդրեսեն։ Արևելքում գտնվում է Ս երկի չի կամրջի դու-
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ռր, որտեղից գնում են դեպի քաղաքի ղարիբների շամին։ Այս բեր-
դի շրջակայքում բարեշեն պալատներ և 600 տուն կա, շուկան փոքր 
է, ունի նաև շամիէ 

Բերդի կողքով Հոսող Բ՛ուղան լի գետը, Թոքաթից վերև գտնը-
վող նույն սանշաքի լեռներիցճ Բ՝ ուզան լի սարից սկիզբ առնելով, 
անցնում Է Թոքաթի բերդի կողքով և մի շարք այլ վայրերով, ապա 
Ամասիայով••• Ամասիայից Հետո այս գետը ստանում Է Չարշենբե 
անունր և անցնելով մի շարք գյուղերով ու քաղաքներով, ոռոգում Է 
այգիներէ պարտեզներ ու արտեր և Սամսունի բերդի արևելքում թափ-
վում Սև ծովը։ Չ արշենբե գյուղաքաղաքի մոտ այս գետին են խառնը-
վում բազմաթիվ ջրեր։ ՆիքՀիսար բերդի մոտով Հոսող Կերքյոք 
գետը Բողազքեսենում նույնպես միանում Է այս մեծ գետին։ Այդ 
գետի վրա կառուցված Է սուլթան Բա յա զի դի մեծ և Հոյակապ կա֊ 
մուրշը: Ամասիանճ գետի երկու կողմում, շարք֊շարք լեռների և ձո-
րերի միշև ընկած մեծ քաղաք Է։ Գետը Հարավից մտնում Է քաղաք, 
ոռոգում Հազարավոր այգիներ ոլ պարտեզներ, մի քանի ջրի անիվ-
ներ դարձնում և ապա Հոսում դեպի Հյուսիս։ Օսմանյան երկրռւմ 
նշանավոր են Համաէ Ադանա և Ամասիա քաղաքների ջրի անիվնե-
րը։ Գետով երկու արևելյան և արևմտյան, մասերի բաժանված Ա-
մասիա քաղաքր ունի 48 իսլամական և 5 քրիստոնյա թաղամաս։ 
Քաղաքում կան մեծ ու փոքր մոտ 5000 բարեշեն տներ և դղյակներ, 
որոնցից երկուսր բնորոշ են փադիշաՀներին, այսինքն սուլթանական 
դղյակներ են։ Այս դղյակները գտնվում են գետի եզերքին, գեղազարդ-
ված են դրախտանման այգիներով ու պարտեզներով, վարդերով 
ու շուշաններով։ Բազմապիսի պաղատող ծառերով Հարուստ է ան֊ 
նման դղյակներ են։ Փաշայի դղյակը կցված Է ՄուՀամմեդ փաշա-
յի ջամիին։ Միջնաբերդումն են սուլթան Բայազիդի, Շեմսի փա շա-
ղա դե Ահմեդ փաշայի, Խոջա ԱՀմեդ փաշայի, Կելտիք Քան լի Ալի 
փաշայի դղյակները։ Բոլոր դղյակները ծածկված են կղմինդրներով։ 
Բացի դրանցից այլ դղյակներ Էլ կան, որոնց մասին կարիք չկա խո՛ 
սել, որովհետև անկարևոր բաների մասին գրելն ու կարդալր ձանձ-
րալի Է։ 

Ամ ասիւսյի ջամիների մ ա ս ի ն : Ամենից առաջ պետք Է Հիշել 
սուլթան Բայազիդ Վելիի ջամին։ Բայազիդ խանը իր շեՀզադեյու-
թյան ժամանակ առաջին անգամ Տրապիզոնում, այնուհետև Ամա-
սիա յում եղել Է վալի։ Այստեղից գնում Է պետության մայրաքաղա-
քը, իր հոր ՖաթիՀ սուլթան ՄուՀամմեդ խանի մոտ։ Վերջինիս Մալ-
թեփեում մ ահանալուց Հետո, փադիշաՀ Է դառնում։ «Ամ աս իա յում 
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ես իշխանություն վարեցիյ» ասելով, ժողովրդին ազատում է բոլոր 
տեսակի սովորական Հարկերից և այս շամին կառուցել տալիս։ 
Շատ Հիանալի շամի է. երկարությունը և լայնությունը 100 քայլ էէ 
ՄիՀրաբն ու մինբերը, մյուեզզինի վայրր շատ գեղարվեստական 
ենէ Միակտուր գմբեթը շատ մեծ չէ*** կառուցվել Է 893 (1487յ 
թվականին։ 

Այնո ւՀետկ. էվ. Տելերին թվում է Ամասիայի բազմաթիվ շամիներն ու մ ես-
ջիտները, մ եդրեսեները, դերվիշների թեքյեները, քարվանսարա յները, խաները և 
բաղնիքները։ 

Շուկաներն ու բազարները: Մոտ 160 տարբեր տեսակի էսնաֆ-
ներ կան, որոնք ունեն 1060 խանութ։ Շուկաները, րնդՀանրապես , 
Բբուսայի շուկաների նման քարակերտ և ամուր են։ Բերդանմանդ 
գեղեցիկ գմբեթներով և Լորս երկաթյա դռներով բեդիստանը^ 
գտնվում է Բայազիդի շամիի կողմը։ 

Թաղամասերը: Կա 48 թաղամաս. բերդի կողմից Ջամ լարի 
թաղն է, դիմացից՝ Բայազիդ փաշայի, ՄուՀամմեդ փաշայի, Ղ՚ղյակի 
և Սևաշեի թաղերն են։ Վերջինիս բնակիչներր Հայեր են։ Ապա Սո~ 
ֆիների, Տոփլիջայի թաղերն են։ Բերդի տակը Սերգեզի Դերե և Կա-
զի ի կամրջի, Թեմնայի, Կըլշիի) Եկաջրքի թաղերն են և այլն։ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին թվում է քաղաքի նշանավոր մարդկանց անունները, 

այանները, էշրաֆները և այլն։ 

Քաղաքի բնակիչների դեմքի դույնի ե. աշխատանքի մասին: ժո-
ղովուրդը ընդհանրապես զբոսասեր և զվարթ լինելու պատճառով» 
դեմքի գույնր մշտապես կարմրավուն է։ Բնակիչների մի մասը փա-
շա, բեյ, զեամեթի և թիմարի տերեր և պաշտոնյաներ են, մի մասն 
էլ ուլեմաներ, կա զիներ, շեյխեր, խաթիբներ, մի մասըճ վաճառա-
կաններ ու արհեստավորներ։ 

Ուտելիքներն ու խմելիքները: Կազլե նաՀիյեից ստացվում է 
դան տեր դևե դի շի ցորենը, որից պատրաստում են սպիտակ լավաշ 
և այլ տեսակի Հացեր։ Կա 40 տեսակ տանձ, կարմիր կեռաս, 7 տե-
սակ խաղող, թութ, Հայտնի է 7 տեսակ սերկևիլ։ Ամբողջ աշխար՚ 
Հում Հայտնի է լավ մշակված սերկևիլը, որից նվերներ են ուղար-
կում փադիշաՀներին։ Խմիչքներից Հայտնի են անուշաբույր և Հա-
մեղ փեքմեզի շերբեթը, սերկևիլի շերբեթը, որը շատ օգտակար է 
բաղնիքների տաքության ժամանակ։ Խաղողի Հյութը շատ ուժեղ է։ 
Թթի գինին՝ յո լտըքլի դինին իբրև նվեր ուղարկվում է մինչև Աջեմի 
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Արհեստները: Բոլոր էսնաֆներում բազմաթիվ հայտնի վար-
պետներ կան, բայց ամենից ավելի նշանավոր են դերձակները և 
բամբակ գզողները,•• երիտասարդ սափրիչները, հալվաջիները շատ 
հայտնի արհեստավորներ են։ 

Անցյալի հուշարձանը: Ամալեքեի ժամանակ Թուզանելի գետը 
այս քաղաքի կենտրոնով չի հոսել։ Ֆերհադ անունով մի երիտա-
սարդ, սիրահարվելով Շիրին անունով մի աղշկա, իր սիրուց մղված 
գետը հոսեցրել է քաղաքի կենտրոնով, այդ պատճառով էլ շրջակա 
լեռներր կոչվում են Ֆերհադի լեռներ։ Ֆերհադի բրիչների հետքերը, 
մինչև հիմա էլ պարզ երևում են քաղաքի արևելքում գտնվող ժայ-
՛ռերի վրա։ Քաղաքի բոլոր աղբյուրների ջրերը այս ժայռից են հո-
սում։ 

Եղանակի ե. օղի մեղմութ յունը : Քաղաքը գտնվում է հինգերորդ 
J/լիմայում, գետի եզերքին, բլուրների և ձորերի միջև, այդ պատճա֊ 
ռով էլ եղանակն ու օդը այնքան մեղմ են, որ երկու կողմ երի լեռնե-
լը ամբողջովին այգիներով են ծածկված• շատ բերքառատ վայր է։ 
Տների պատշգամբները նայում են դեպի արևմուտք և հյուսիս• ձմե-
ռը բավականին խիստ է լինում։ Աղբյուրներր, որոնք գալիս են վե-

րին Ֆերհադի լեռներից, հիանալի ջրեր ունեն.«. Կան մոտ 70 զբո-
սավայրեր։ Սրանցից ամենանշանավորր Քանլի փունարն £42* Այս-
տեղ մի կախարդ կին Ֆերհադին ասել է, թե «Շիրինը մեռավ, էլ 
ինչի'* համար ես աշխատում» և տալիս է Շիրին ի լոքման43* Ֆերհա-
դը իր ձեռքում եղած բրիչը վեր է գցում և գլուխր պահում տակր։ 
Բրի էխ պատճառած վերքից Ֆերհադը մեռնում է։ Ահա այդ դեպքի 
կապակցությամբ էլ այս աղբյուրր կոչվել է Քանլի փունար (արյու-
նոտ աղբյուր)։ 

Այնուհետև էվ. Տելերին նկարագրում է Ամասիալի սուլթանական և իսլամական 
ուխտատեղիները։ Ամասիայից նա ուղևորվում է Նիքսարի բերդը, որտեղից գնում 
է Գյոլի Հիսար բերդը. այնուհետև Շարին Կարահիսարը չհասած, հիշատակում է 
էնտեր գյուղը, որը aՇարին Կարահիսարի սահմաններում,— գրում է էվ. Տելե-
րին,— Ակշարա դաշտում ISO բարեշեն տներով հայկական գյուղ և ղեամեթ է»։ 
ճանապարհին հանդիպում է նաև իսլամ և հայ բնակիչներով Կաղի Օղլի և Կարա-
շալար գյուղերին, այնուհետև անցնում է Աարիզելեդ, Քերմլի բարեշեն գյուղերով, 
որոնք նույնպես հայ ու իսլամ բնակիչներ են ունեցել ։ 

Շարունակելով իր ուղևորությունր, էվ. Տելերին անցնում է բազմաթիվ գյու-
ղերով և հասնում Թերշանի դաշտը։ Նա գրում է* 

Այս դաշտը պատերազմական վայր է եղել, ներկայումս գյու՛-
ղացիները հողը հերկելիս, գետնից մարդկանց ոսկորներ են դուրս 
բերում, ինչպես նաև շատ իրեր և հարստություններ։ 

• էվ. Զելեբի, Ուղե գրություն, հատ, II f էջ 199—200։ 
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Գյուղերի շարքում նա հիշատակում է նաև Թեր շան լի Ալի Աղա գյուղը, իբրև 
բարեշեն հայկական և իսլամական գյուղ։ Այդտեղից մեկնում է և իշևանում Մամա՛ 
խաթուն գյուղում, որն «՝էրղրումի նահիյեում, ընդարձակ և բլրավոր դաշտում ըն-
կած բարեշեն մուսուլման գյուղ է, ազատ է և Ալա աղայի զեամեթն ԷՖ։ Այստեղից 
մեկնում ու անցնում է Հեբսի անունով 150 տուն բնակչությամբ հայկական գյու-
ղով, որը էրղրումի դաշտի արևմտյան վերշավո բութ յան վրա է գտնվում*։ Ապա 
գնում է Ըլըշա^Հ գյուղը։ 

Ը լ ը շ ա յ ի ջրի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : էրղրումի կաղայի արևմտյան կող-

մում արտակարգ մի ջերմուկ կա։ Ամեն տարի այս ջերմուկում ան-

պայման մի մարդ պետք է խեղդվի։ Շատ օգտակար է։ Հուրը տաք 

է, րայց երբ սառր ջուր են խառնում բարեխառն է դառնում: Շատ 

օգտակար է բորոտություն հիվանդության դեմ։ Նախորդ փադիշահ֊ 

ներից մեկր այս ջերմուկի վրա կառուցել է տվել մի մեծ կամար և 

ապակիներով ծածկված մի ավազան։ 

Օդն ու ջուրը հիանալի են։ 

Ինչպես վերևում նշվեց էվ. Չելեբին էրզրում էր եկել մաքսատան քարտու-
ղարի ու նեդիմիՀՖ պաշտոնով։ Այս աոթիվ նա գրում է* «Երբեմն նեդիմության և 
երբեմն էլ քարտուղարության պաշտոնով զբաղվելու հետ մեկտեղ, հնարավորին 
չափ, հետամուտ եղա էրղրումի վիճակի հետ ծանոթանալու և տեղեկություններ 
ձեռք բերելու գործին, աչքով անցկացրի բոլոր օրինագրքերը և դեֆթերխանեի տո-
մարները (սիջիլլաթ) յ>**» 

(էջ 183—205) 

Բ Ա Խ Տ Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Վ Ա Յ Ր , Ա Մ Ր Ա Կ Ո Ի Ո - Ր Ե Ր Դ ՝ Է Ր Ը հ Ն Ի 

Ռ Ո Ի Մ Ք Ա Ղ Ա Ք Ի , Ա Յ Ս Ի Ն Ք Ն Է Ր & Ր Ո Ի Մ Ի Ր Ն Ո Ի Թ Ա Գ Ի Ր Ը 

Ոմանք անվանում են էրզրում***։ Ադրբեջանին սահմանակից մի 

ընդարձակ էյալեթ է։ Մի քանի պատմագիրների ասելով Նևշիրվան 

Ադիլն է կառուցել. սակայն ճիշտն այն է, որ կառուցվել է Ակչա-

կոյունլի** փադիշահնեՀից մեկի՝ էրզեն Բայ բին-Սոկթար-բին 

Կյունդուզ Բայի կողմիցք Սրա պապերր եկել են Մահանի երկրից, 

որոնք Վանա ծովի եզերքում կառուցել են Ախլաթի բերդը և այնտեղ 

բնակվել։ էրզեն Բայի բոլոր պապերր ներկայումս թաղված են 

Ախլաթում։ Ալ-Օսմանի նվիրական նախնիների էրթուղրուլր և Սու֊ 

լեյման Շահը, այս Ախլաթի փադիշահների ցեղիցն են։ Հետագայում 

* էվ. Ցելերի, հ,ստ. I I , էշ 202։ 
* Նույն տեղում, էշ 205։ 

*** Նույն տեղումt էշ 205։ 
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էրզրում քաղաքը և Ադրբեջս՚նը անցել են Ուղուն Հաս ան ի ձեռքը, 
ոըը կառուցել է իր ամրությամբ հայտնի Հասան Կալեսին։ Հետո, 
երբ Ֆաթիհը գրավում է Ստամբուլր, նա (Ուղուն Հասան) նախան-
ձում է և տիրանալով Ալ֊Օսմ անի որոշ սահմաններին, սկսում է 
խաղաղությանը հակառակ քայլեր կատարել։ Իսկ էբու-էլ-Ֆեթհը 
ռումերից գրավելով Տրապիղոնի բերդր և նավատորմով մեծ քանա-
կությամբ զինվորներ բերելով, Թեր շանի դաշտում, 866 (1561) 
թվականին իր 300 հազար զինվորներով Ուզուն Հաս անին պարտու-
թյան է մատնում։ 

Փադիշահի կողմից էրզրում ի վեզիրի խասը 1,914,600 ակչե է։ 
էյալեթը ունի 12 սանշաք, խազինեի դեֆթերդար, դեֆթերի քեթ-
խուդա, թիմարի դեֆթե րդար, չա վուշն երի քեթ խուդա, չավուշների 

էմին։ Ունի նաև ալայի բեյ և չերիբաշի։ Սանշաքներն են Կաբա-
հիսար-ի Շարքի, ՛Բզի է Բաս են, Իսպիր, Խնուս, Մալազկելւա| Թեք-
ման, Կուզիջան, Թորթում, Մժնկերտ, Մ ամ բովան (Մամրվան), 
Էրզրում։ Էրզրում ր փաշայի սանջաքն՝Է։ Մալ դեֆթեր դա րի ի խասր 

1,152,900 ակչե է, զեամեթի քեթխուդայի խասը՝ 50.000, թիմարի 

դեֆթեր գարիի խասը 20,200 ակչե է։ էրզրում ի սանշաքում ընդա-
մենը 56 զեամեթ, 2219 թիմար կա։ Ամբողջ էյալեթում եղած զեա-
մեթ և թիմարների կըլըջների թիվր 5269 է։ (Սուլթան) Սուլեյմանի 
կանոնով ալայի բեյիճ Հյուսեյին Աղա-զադեի դրոշակի տակ, ջերե-
լուն երի հետ միասին 19 հազար զինվոր է հավաքվում, իսկ փաշան, 
կայսերական խասի կարգով, ջեբելուների հետ միասին, 2000 զին-
վոր ունի։ էրզրում ի զինվորներր ընտրյալ, սպառազեն, քաջ և կտրիճ, 
հերոս երիտասարդներ են։ Նահիյեի հետիոտներից կան ենիչերի-
ների աղա, 7 օդա բարձր Ղերգահի ենիչերիներ, մեկ օդա թնդա-
նոթաձիգ, մեկ օդա շեբեջի, որոնք բոլորը ապրում են բերդում։ 
Աբազա փաշան47 պատահական կերպով էրզրում ում ջելալի է դառ-
նում և մի գիշեր հարձակվելով ներքին բերդի վրա բոլոր ենիչերի-
ներին սրի քաշում։ Բերդից դուրս մնալով ազատվում է միայն ենի-
չերիների աղան։ 

Աբազա փաշան տիրանալով էրզրում ի բերդին, լրիվ 10 տարի 
(կառավարության դեմ) թշնամական դրության մեջ մնաց։ Սերդար 
Չերքես Մուհամմեդ փաշան, Դիշլենկ Հյուսեին փաշան, Թիմուր 
Կազըք Խալիլ փաշան և մի շարք այլ սերդար ներ 7 անգամ հարձակ-
վեցին նրա (Աբազա փաշայի) վրա, սակայն չկարողացան նրա ձեռ-
քից առնել էրզրումը։ Ահա այս աստիճան ամրակուռ, անառիկ և 
սոսկալի մի բերդ է էրզրում ը։ Ներքին բերդր ևս ամրակուռ է։ 
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Հետագայում առյուծանման քաշ Խուսրև փաշան մեծ քանակու-

թյամբ զինվորներով եկավ Աբազա փաշայի վրա և նրան առանց 

շունչ տալու, իր հնարամիտ միջոցներով բերդը քանդեց թնդանոթ-

ներով և Աբազա փաշային ստիպեց անձնատուր լինելt Այնուհետև> 

Խուսրև փաշան Աբազային սուլթան Մոլրադ I V ֊ ի մոտ տարավ. 

սրա ոճիրների դեֆթերր (տոմարը) կրակի մեջ այրվեց և նրա հան֊ 

ցանքներր ներվեցին։ էրզրումում Աբազայի ապստամբությունից հե-

տո Ալ՛ Օսման ի [կառավարությունը] հատուկ ուշադրության առարկա 

դարձրեց այս բերդր և այնտեղ անհաշիվ ռազմամթերք կենտրոնաց-

րեց ու 6 վաշտ աղաներով զինվոր ավելացվեց։ Կան 2500 կուլ, բեր֊ 

դապահ և 12 աղաներ։ Միջնաբերդում՝ ցորենի ամբարներ, 180՚ 

թնդանոթ, Թավրիզի դռան մոտճ երկու պարիսպների միջև (սուլ՛ 

թան) Մուրադ խանից մնացած 12 բալյեմեզ թնդանոթ կան։ Բերդը 

կառուցված է էյերլի լեռ ան ստորոտում, մի թնդանոթ մենզիլի հե-

ռավորության վրա, սեպաձև, ժայռոտ մի վայրում։ Բերդի հյուսի-

սային և արևմտյան կողմերում էրզրումի դաշտն է, որը երկարու-

թյամբ և լայնությամբ երկուական փարսախ տարածության է հա-

վասար} կանաչազարդ և բերքառատ մի դաշտ է և ունի հարյուրա-

վոր բարեշեն գյուղեր։ 

Մ ե ծ b l f i r u i u i գ ե տ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Հոսում է էրզրումի դաշտի 

ճիշտ կենտրոնից։ Սկիզբ է առնում Վրաստանի արևելքում գտնվող 

Դում լի Բաբա անունով սուլթանական ուխտատեղիի ժայռի տակից 

և հոսում դեպի արևմուտք։ էրզրումի դաշտում իր մեջ է րնդունում 

բազմաթիվ վտակներ... և Քան գյուղի կողքով հոսելով, երրորդ 

կոնաքում անցնում \է Քեմախ բերդի մոտով, այնուհետև Ւզուլի քուր-

դերի շրջանում Եփրատ գետին է խառնվում Մ ուրագ չայը, որը գա֊ 

լիս է Բինգյոլ յայլայից։ Հետո ավելի ուժեղանալով հոսում է Մա֊ 

լաթիայի մոտով։ Այնուհետև անցնում է Սմիսաթէr48, Կալայի-էլ֊ 

Ռումի49, Բիրեջիկ բերդի, Բոմբուջա կամրջի տակով, Բալիսի*, Հա֊ 

բերի, Ռաքվա բերդերի, Ռուհբեյե, Կրրկիսա, Անա, Հատիշե, ՀիյեՒ 

Աբյար, Թակուկ, էսելե Քուֆե կոչված վայրերով, որից հետո Բա֊ 

թայում, Կուրնե բերդի մոտ խառնվում Է Շաթ-Էլ-Արաբին։ Ծովա-

նման, հսկա գետ է։ Հնդկաստանից գետի վրայով նավեր են գալիս 

մինչև Բասրա։ Գետ չէ, ծով է։ Այս գետի հունը ակունքն ու գետաբե-

րանը 400 փարսախ տեղ են գրավում. անցնում է 400 քաղաքներով 

և գյուղաքաղաքներով. նրա սկզբնական հոսանքր էրզրումի դաշ-

տում շատ հաճելի է. այդ մասին նվիրական ղուրանում այեթ է 

* Բալիս—ներկալում ս կոչվում է Մեսքենե (ծանոթ, հրատարակչի)։ 
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տրված։ Բացի Եփրատից, էրզրումի լեռ ներից և Դիարբեքիրի սարե-

րից սկիզբ են առնում 72 մեծ դետեր, որոնք բոլորը Հոսում են դեպի 

Արաբական և Ռումի Րրաքը*,» 

Տ ի գ ր ի ս գ ե տ ը : Շաթ-էլ֊Արաբի հիմքն է։ Սկիզբ է առնում Դիար-

բեքիրի արևելքում, Թերջիլի և Միաֆարկինի միջև գտնվող վայրերից 

և բազմաթիվ վտակներ ընդունելով իր մեջ, անցնում է Հիսնի֊Ք ի ֊ 

ֆից և այնտեղից հոսում դեպի Ջեզիրեի Մուսուլ։ Այնտեղից իր 

մեջ առնելով Վերին Հաբի և Ստորին £աբի* վտակները, հոսում 

•է առաջ։ Հայկական գյուղերից այս գետին բազմաթիվ աղբյուրներ 

են խառնվում, \զետը\ երկնքի որոտին նման աղմուկ բարձրացնելով 

է հոսում, այդ պատճառով էլ Մեջնուն-Զաբ անունն է ստացել։ Այս-

տեղից Տիգրիսը անցնում է Թեքրիխով և հետո րեթայիհում թափ՛-

վում Շ աթը,,, 

Հնագույն Երաքի ժողովուրդները ծանոթ էին Եփրատի բարիք-

Ներին և օգուտներին։ Դետի երկու կողմ ում պատնեշներ, ջրամբար-

ներ էին կառուցում և ջրի ողողած բարեբեր հողերը մշակում էին 

ինչպես հարկն է։ Մի շարք հիվանդությունների դեմ այս գետի ջրի 

օգտակար լինելու մասին տարբեր ավանդություններ կան,»* 

Եփրատ գետի մի ակունքը էրզրումի հյուսիսումն է, այդ պատ-

ճառով էլ ձմռանր սառչում է և նրա վրաՀով բազմաթիվ քարավան-

ներ են անցնում։ Ւսկ Ռաքքայի հարավային մասի [կլիման] տաք 

լինելու պատճառով, Եփրատը այստեղ չի սառչում։ էրզրումի բերդի 

բնակիչների մեծ մասը Եփրատից է խմելու ջուր վերցնում։ էրզրումի 

բերդում Ջեննեթ փունաբին անունով մի աղբյուր կա, որի ջուրը 

շատ վճիտ է ու կենարար։ 

է ր գ ա ւ մ ի ր ե ր դ ի ձ ե ն ու մ ա ս ե ր ը : Քիչ թեք հարթության վրա, 

քառակուսաձև, շոլր1Ը քարաշեն երկու կարգ պարիսպներ ունեցող 

բերդ է, այդ պարիսպների միջև ընկած տարածությունը 10 քայլա-

չափ է։ Կոչվում է ^իսարիշե (Փոքր Հիսաբ)։ Շուրջը խրամներ կան։ 

Խրամի լայնությունը 80 քայլ է, խորությունը 20 արշին։ Դյուր ջի և 

էրզինգան անունով դարպասների խրամները շատ խոր չեն։ Նրանց 

վրայից կարելի է անցնել կամ ո լրջով։ Երկակի երկաթյա դռներ են։ 

Այս երկու դռների միջև են գտնվում Երևանը գրավող 10 հատ բալ֊ 

յեմեզ թնդանոթները։ Սակայն Թավրիզ անունով դարպասի կողմը 

բարձրադիր է և ներքին բերդին կցված պարիսպը թեև մի կարգի է, 

բայց խիստ ամրակուռ է։ Պատերը ոզնու փշերի նման ծածկված են 

* Վերին {Լարի, Ստորին Զարի—պետք է լինի £արի—Փ երիր և Զարի֊Սադիր՝ 
Մեծ ՀՀարի և Փոքր Զաքքի դետերը (ծանոթ, հրատարակչի) է 
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թնդանոթներով։ Բոլոր թնդանոթներն ուղղված են դեպի Դար-Աղաշի 

թաղամասը Գյումյուշ/ի գմբեթի կողմը։ Դրււի բերդի ՜վրա իշխող 

և երկինք սլացող մինարեի նման մի բարձր աշտարակ կա, որը 

Հայտնի է Ք եսիք-Կուլե անունով. ծածկված է տախտակով:. Բար-

ձրության վրա 10 թնդանոթ է դրված, որոնցից չի վրիպի անգամ 

բերդի շրջակայքում թռչող թռչունը։ Աշտարակի բարձրությունը 100 

արշին է, միջնաբերդի պարիսպների բարձրությունր 60 արշին է. 

մյուս պատերի բարձրությունր 50 արշին է։ Բերդի երկակի պարիսպ-

ների վրա 210 ամուր աշտարակ և 2080 պատնեշներ կան, որոնք 

բոլորը կապարից որմնածակեր ունեն։ Բերդում կա ընդամենը 1700 

տուն, որոնք բոլորը հողածածկ և հին ձևի տներ են։ էրզրումի էյա-

էեթի մեր դիտած գյուղերի և գյուղաքաղաքների բոլոր տները հո-

ղածածկ են։ 

Թ ա ղ ա մ ա ս ե ր ը : Ընդամենը 70 իսլամական և 7 հայկական թա-

ղամասեր կան։ Կը բտի և հրեաներ չկան։ Բոլոր տներր քար ու կրից 

են։ Երկհարկանի տները շատ քիչ են, մեծ մասը միհարկանի Էէ 

Այստեղ ձմեռը շատ խստաշունչ Էէ հաճախ տարիներ են լինում, 

երբ 10—11 ամիս ձյուն Է տեղում։ Այդ պատճառով Էլ տներր մի-

հարկանի են, տանիքների վրայի ծխնելույզները ծածկված են մոմ-

լաթով (մուշամպա), դռները՝ թաղիքներով։ Աղոթատեղերը բաղնի-

քի նման են (տաք են)։ Մի խոսքով այս երկիրը գիտություն ձեռք 

բերելու վայր Է։ Եզանակը այնքան Էլ լավ չէ։ 

էր (լրումի սյալատների և ջամիների մասին: Այս Հատվածներում էվ. Տելերին 
մանրամասնորեն կանգ է առնում էրզրումի պալատներիք շամիների վրա, Հիշում՝ 

է նաև մեդրեսեները։ 

Շ ո ւ կ ա ն : Կա մոտ 80 խանութ։ Ք առակի դռնով, քարուկրե կա-

մարով բե դիս տանը բարեշեն է։ Հայտնի են այստեղի թամբագործ-

ները, մետաքսագործները, ոսկերիչները, դերձակները։ Սիփ ահին երի 

շուկան և պարսպի ստորոտը գեղեցիկ են։ Փողերանոցը (զարբխա-

նե) Երզնկայի դռան մոտ է։ 

Բ ն ա կ չ ո ւ թ յ ա ն դ ե մ ք ն ո ւ գ ո ւ յ ն ը : Բնակչությունը կազմված է 

թուրքերից, քրդերից, թուրքմեններից և հայերից։ Կան նաև Գյոք-

դուլաք աջեմներ։ [Բնակիչները] առողջ, մարմնեղ, միջին հասակի 

աշխույժ մարդիկ են։ Տարիքավորներն ու երիտասարդները բոլորը 

քաջ են և տեսքով։ Ընդհանրապես շատ առողջակազմ են։ Տասից՛ 

մինչև քսան տարեկան պատանիները շատ գեղեցիկ են։ Դրանից հե-

տո երիտասարդները շուտով մորուքավորվում են և շատ մազոտ են 

լինում։ Բայց բոլորը համեստ, մեղմ, ուղղամիտ, ուշիմ և խելացի 

մարդիկ են։ 
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Բնակիչների հ ա գ ո ւ ս տ ն ե ր ը : Այանները ասվի սամույր և բարձր 

որակի կերպասներ են հագնում. ուլեմաներն ու սյուլեհաները դար-

ձյալ ասվի ֆերաջե և խաֆթան են հագնում։ Հասարակ դասըէ ար-

հեստավորներ լինելով, աբա և բեղից խալաթներ են հագնումէ 

Օդն ու ջուրը: Երեք ամիս շարունակ եղանակը շատ հիանալի կ 

լինում և մարդ կենդանանում Է։ Տուրը վճիտ Է և շատ օգտակար 

կանանց և ձիերի համար։ Հուլիս ամսին Ջեննեթ-փունաբի ջրից 

խմողը առույգություն Է ստանումէ Քաղաքը գտնվում Է 18-րդ լայ-

նության կլիմայում և 5-րդ բնական կլիմայում։ Ձմեռը խստա-

շունչ Է. հացահատիկները հասունանում և հավաքվում են 60 օրվա 

ընթացքում։ Մեկ քիլե51 սերմացուն 80 քիլե բերք է տալիս։ 7 տե-

սակի ցորեն կա։ 

Արքլեստները, ո ւ տ ե լ ի ք և խ մ ե լ ի ք ն ե ր ը : Դերձակներն ու ոսկե-

րիչները լավ վարպետներ են։ Շիրեք և Միրեք անունով սուրերր 

Հայտնի են աշխարհում։ Ուտելիքներից հավի կարկանդակը (բյո-

րեք), չի րի շ կոչված բանջարեղենի կարկանդակը, շուկայում պատ-

րաստված ընտիր, սպիտակ և յուղալի Աորեքը, մեկ գրկաչափ ընտիր 

հացր, գաթան, խաշը (ւիաչա), թոնիրի խորովածը, հարիսան, խմե֊ 

լիքներից՝ տես ակ֊ տես ակ շերբեթները է հասարակ մարդկանց հա-

տուկ բոզան հայտնի են։ 

Զբոսավայրերն ենճ Ջիրիտի հրապարակը, Բազա ր բաշի ջրա-

ղացի մարգագետինը, Դյումյուշլի գմբեթի հրապարակը, Ում ուտում 

ԳյուԳԸ> Աբդուրահման-ղաղիի թեքիյեն, Դյուրջի-մեյդանիի զբոսա-

վայրերը։ 

էրգրումի շրջակայքի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Բերդի երեք դռներից դուրս՝ 

արևելքում, արևմուտքում և հյուսիսում, 3000-ից ավելի ռայաների 

վար ո շի չորս կողմում պատեր չկան, սակայն գլխավոր ճանապարհի 

վրա Թյուրբեի դռներ կան։ Բերդի հարավային կողմում՝ Թավրիզի 

դարպասից մինչև Երզնկայի դարպասը սկսել են մի կարգի պարիս-

պի կառուցումը և որոշ տեղերում հասել են մի մարդաբոյ բարձ-

րության, սակայն վերջացնել չեն կարողացել։ Այդ պարիսպների 

կառուցումը ավարտելուց հետո Էրզրումը անառիկ բերդ կդառնա։ 

Հարավային վարոշը 7 թաղամաս ունի, սրան է պատկանում նաև 

Բազարբաշիի թաղամասը։ Թավրիզի դարպասի վարոշը գտնվում է 

մի թեքության վրա, մեծ տարածության վրաճ Աղա ջի և Դուլուքների 

թաղամասերից մինչև Գյումյուշլի ընկած գմբեթը մի վարոշ է։ 

Գյուրջի դարպասի վարոշը գտնվում է բերդի հյուսիսային կողմում։ 

Այստեղ մի քանի հազար տներ, խանութներ և խաներ կան։ ներկա֊ 
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յումս բարեշինվում են։ Բոլոր վաճառականները այստեղ են ապ-
րում։ Այստեղ Է նաև մաքսատունը, ուր նվաստս քարտուղարության 
պաշտոն Էր վարում։ Չորս կողմում արաբ, աջեմ, հնդիկ, չին վաճա-
ռականների տներ կան։ Ստամբուլի և Իզմիրի մաքսատնից հետո 
ամենից ավելի բանուկ մաքսատունը Էրզրումի մաքսատունն է, 
որովհետև վաճառականների հետ արդարացիորեն են վերաբերվում։ 
Երզնկ ա յ ի դարպասի վարոշը բերդի արևե լքումն է, որը Ղևե Չեշմեից 
մինչև Ալիի ջրաղացն ընկած ընդարձակ վարոշ է։ Ընդհանրապես 
այս վարոշներում ապրում են հայ ռայաներր, որոնք ունեն 13 եկե-
ղեցի։ Սրանց (հայերիյ առաջավորները կրոնին համապատասխան 
հագնում են կապույտ ասվի և գլխներին սրբիչ են փաթաթում։ Հա-
սարակները հագնում են շալ հագուստ և ոտքերին բարակ տրեխ 
կրում։ Վերին աստիճանի ռանչպար ռայաներ կան։ Հայ կանայք 
ունեն տափակ գլուխ և ծածկվում են սպիտակ չարսավով։ Իսլամ 
կանայք մետաքսե հագուստ, ոսկյա և արծաթյա թաքիյե են հագ-
նում և ծածկվում սպիտակ չարսավով, իսկ ոտքերին դեղին չիզմե 
են կրում։ Վերին աստիճանի գեղեցիկ են։ Սրանց լեզուն ու բառերը 
շատ կանոնավոր են, ատամները միագույն ու խնամքով պահված, 

երկար կախված են անուշաբույր մազերը։ Օդի (եղանակի) լավու-
թյան պատճառով տղամարդիկ բարձրահասակ են և երկար են ապ-
րում։ Այսպիսի ասացվածք կա՝ <(Պատկառելիությունը (հեյբեթ) 
անցել է, ուժը անցել է, հասակը հ ար յուրի է հասել»։ 

Այնուհետև, էվ* Չելեբին էրզրումցիների խոսակցական լեզվից նմուշներ է 

բերում, (որոնք ավելի մոտ են ադրբեջանական բարբառին): Սակայն «Գիտու-

թյան տեր մարդիկ, — գրում է Չելեբին,—խոսում են կատարյալ լեզվով ու ճար-

տասան ութ յա մ բյ» է 

Չնայած էրզրումում ձմեռներր խիստ են և սառնամանիքա-

յին, սակայն այստեղ հիանալի բանջարանոցներ կան, սեխը, ձմե-
րուկը, կաղամբն ու բադրիջանր, շրեշտր շատ առատ են։ Հողը բա-
րեբեր է։ Վիլայեթը ընդարձակ է և հարուստ. հայտնի են ցորենն ու 
այլ հացահատիկն երր, ցանքսերը շատ են, բարիքներր լիառատ. 

ապրուստի միջոցները լավ են և հեշտ։ Այս բարեշեն քաղաքը հազա-

րավոր աղբյուրներ և ջրեր ունի։ էժանությունը այն աստիճանի է, 
որ ուղտի ատամների չափ ցորենի 5 իշաբեռր արժե մեկ ղուրուշ, 
2 ձիու կերը մեկ ակչե, մեկ օկկա ծանրությամբ 5 ընտիր սպիտակ 

հացը՝ մեկ ակչե, ոչխարի մսի օկկան՝ 2 ակչե, կովին ը՝ մեկ ակչե, 
մեկ հավը՝ մեկ ակչե, 100 տիրհեմ յուղալի քաթմեր Աորեկը մեկ 
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ակչե9 40 Հավկիթը մեկ ակչե։ Այլ ուտելիքները նույնպես էժան են։ 

Ձմեռվա խստության պատճառով այգիներ և պարտեղներ չկանք 

սակայն հայտնի են փաշայի պալատի պարտեզը9 Հաշի Մուրադի 

այգին և ծաղկաստանը, Ք եֆին-Իյնես ի-օղլիի վարդաստանր 9 Պետ-

րոսի այգու վարղաստանը և այլ այգիներ ու պարտեզներ։ Նշանա-

վոր են վերոհիշյալ պարտեզների մ ա թ ր ս ւ ք վարգերը։ Շատ տա րած -

ված են ձմեռային խնձորը9 Ախ լաթի տանձը։ Բա յց այլ պտուղներ 

չկան։ Զբոսավայրերում շատ առատ են ուռենիները և բարգիներր։ 

Ձմեռը երկարատև լինելու պատճառով ցանում} հնձում, կալսում և 

հավաքում են երկու ամսվա ընթացքում։ Մեր այնտեղ [էրզրումում] 

եղած տարին9 հուլիս ամսին մի սոսկալի փոթորիկ բարձրացավ9 

անձրև ու ձյուն տեղաց։ Մեր ձիերր իրենց կապերր կտրելով փա-

խան շրջակա գյոլդերր և 5 —10 օր անտեր թափառեցին։ ժողովրգի 

մեջ մի այսպիսի առած կա. մի դերվիշից հարցնում ենճ ((որտե՞ղից 

ես գալիս))* պատասխանում է՝ «ձյան բարիքի երկրից)) 9 ((այդ ի՞նչ եր-

կիր է»$ պատասխանում է ((ցրտից մարդու համար զուլում եղող 

էրզրումն է))։ ((Այնտեղ ամառվա հան դիպ ե՞ ցիր» 9 «ճիշտն ասած > 

տասնևմեկ ամիս 29 օր այնտեղ ապրեցի, ժողովուրդը միշտ ասում 

էր, թե ամառը պիտի գա9 իսկ ես չտեսա»։ Կա նաև այսպիսի մի 

առած• մի կատու այս կտուրից մի այլ կտուր ցատկելիս9 օդում սա-

ռել մնացել է• 8 ամիս անց, Խևարիզմ Շահի Նևրուզին^ սառույցը 

քանդվում է և [կատուն] մլավելով ընկնում է գետնին։ Իսկապես, 

եթե մեկը թաց ձեռքով կպչի մի երկաթի կտորի9 ձեռքը անմիջա պես 

կսառչի և անհնարին կլինի ձեռքը երկաթից պոկեր Միայն ձեռքի 

կաշին պոկելով և ծանր ցավեր առաջացնելու գնով կարելի է ձեռքը 

ազատել։ Նվաստս Ազաքում և Կփ չաքում անցկացրել եմ ձմեռվսէ 

ամենացուրտ ամ իսները 9 բայց այսպիսի սաստիկ ձմեռ չեմ տեսել։ 

Պտուղներ այստեղ բերում են երկու կոնաք հեռու վայրերիցս 

Իսպիրից9 Թորթումից և Երզնկայից։ Դեղձր, ծիրանը, խաղողը 

ծախվում է օկկան մեկ ակչեով. մի սայլ ձմերուկն ու սեխը ծախ-

վում է 10 ակչեով։ Մի խոսքով ուտելիքի կողմից աննման մի քա-

ղաք է։ Սակայն վառելափայտ չկա9 բոլոր լեռները մերկ են (անտա-

ռազուրկ)9 բայց աստծո կամքով, փայտը էժան է։ Երկու կոնաք 

հեռավորության վրա գտնվող լեռներից նավի սյուների նման օ ե ր ս ւ ն 

անունով փայտեր են բերում9 որոնց երկարությունը 40 արշին է և 

ծախում են 40 ակչեով։ Մաքսատուն եկող բոլոր քարավանների 

ուղտերը9 ըստ օրենքի9 փաշայի համար մեկական անդամ փայտ են 

բերում։ Առանձին փայտի աղա [կառավարիչ\ չկա։ Մեկ ուղտի բեռ 
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փայտը կարելի է գնել 30 ակչեով։ Բայց որովհետև տեղացիները 
մեծ թվով ոչխար և սևատավար ունեն, աղքատները աթար են վա֊ 
ոում։ Աղքատ ռայաների օջախները տան մեշտեղումն են. չորս 
կողմում անասուններ են ապրում, այդ պատճառով էլ նրանց տներբ 
բաղնիքի պես տաք է լինում։ Հացն ու հարիսան թոնիրի մեջ են> 
եփում••• 

Այնուհետև էվ. Տելերին խոսում է իսլամական ուխտատեղիների և առասպել֊ 
ների մասին։ 

(էշ 205—218) 

ՄհՐ Ա Ր Շ Ա Վ Ա Ն Ք Ը ԷՐԶՐՈԻՄԻ ԷՅԱԼԵԹԻ ՔՈՒՐԴԻՍՏԱՆԻ 
ՇՈԻՇԻՔ ՐԵՐԴԻ Վ.ՐԱ 

Ալիխան-օղլի Գենշալի Երևանի խանը, հատուկ պատգամավո-

րի և նամակի միջոցով հայտնել էր, որ Ասրեղ գետի հարավում 

ընկած լեռ ներում գտնվող Շուշիք թևրդի Բ^յը ապստամբ-

վել է և խաղաղությանը հակառակ՝ Աջեմի Երևան բերդի շրջակայ-

քում կողոպտել ու թալանել է որոշ վայրեր։ Դիվանի բոլոր անդամ-

ները խանի նամակը կարդացին և խորհրդակցելուց հետո որոշեցին 

արշավանք կազմակերպել։ էրղրումի բոլոր սանջաքների միրլիվա-

ները, զեամեթների և թիմարների տերերը, բոլոր բերդերի զինվոր֊ 

ների կեսըք բարձրագույն հրամ անով պատերազմ ի կանչվեցին։ 

Աստիճանաբար Հավաքվում են ռազմական ուժերը և կազմվում է 70 Հազա-

րանոց մի բանակ։ «Աչեմի դեսպանները, — դրում Է Էվ, Տելերին,—՛տեսնելով այս> 

մեծաքանակ բանակը, զղշացին Շուշիք ի բերդի վերաբերյալ իրենց ներկայացրած 

ւյան գա տի Համար, վախենալով, որ [այդ բանակը] կարող Է պաշարել Եր Սանը...})-

Բանակը լրիվ կազմավորվելով անցնում Է Դևե Բոյունով ք 9 ասեն ի դաշտի սկիզբն 

ու Հասան Արադ բերդի մոտով։ Էվ. Տելերին անձամբ մասնակցել Է այս արշա-

վանքին ու առիթից օգտվելով նկարագրել ճանապարՀին ընկած վայրերը։ 

Հ ա ս ա ն Ա ր ա դ * րերդը : Ադրբեջանի իշխող Ուզուն Հասանը վա-

խենալով Ֆաթիհից, վերակառուցել Է այս բերդը։ Այդ պատճառով Էլ 

բերդը կոչվում Է Հասան-Կալասի։ Երկինք խոյացող բարձր բեբգ 

* Հասան Արագը Էրղրումի սանշաքի Բասեն գավառի վարչական կենտրոն 

Հա սան ֊Սալան Է քծանոթ• Հրատարակչի)ւ 
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է Բասենի դաշտում։ Հետագայում այս բերդը ուժով ու բռնությամբ 

գրավվել \է Կարա Յուսուֆի քուրդ որդիներից։ էրզրումի էյալեթի 

Բասենի սանջաքում բեյի կենտրոնն է։ (Սուլթան) Սուլեյմանի կա-

նոնով բեյի խասը 12,400 ակչե է. ունի 6 զեամեթ ու 225 թիմար։ 

Ունի նաև ալայի բեյ, լերիբաշի և յուզբաշի։ Նվիրական պատերազ-

մի ժամանակ՝ ջեբելուների հետ միասին, 1500 զինվոր է տալիս, 

որի կեսը՝ փաշայի ֆերմանով, օգնության եկան բերդի զինվորների 

հետ միասին։ Աստծո կամքով, երբ վեհաշուք փաշան կանգ առավ 

այս բերդի տակը, բերդից հրացաննե՛րի և թնդանոթների համազարկ 

տվեցին, որից երկինքն ու երկիրը թնդացին, Հասան֊Կալան սաղա-

մանդրին նման թաղվեց կրակի մեշ։ Աջեմի պատգամավորը դի-

տելով այս տեսարանը համրացավ,,. 

Այնուհետևէ հեղինակը մանրամասնորեն նկարագրում Է փաշային և աղեմ ի 

պատգամավորին տրված զինվորական պատիվները, խնշույքը և այլն։ 

Հ ա ս ս ւ ն - Կ ա լ ա յ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Կառուցված Է Բասենի դաշտի 

հյուսիսում, լեռ ան գագաթին, երկինի խոյացած սեպաձև ժայռե-

րի վրա։ Մի այնպիսի միջնաբերդ ունի, որի արևելյան կողմից, Ջեր՝ 

մուկից ներքև նաւելիս մարդ սարսափում Է։ Կուրծքր դեպի դաշտը 

դարձած այս հսկա և հոյակապ բերդը քարաշեն Է և ամրակուռ։ 

Բերդում բացի բևրդակալից, իմամից և մյուեզինից, ոչ ոք չկա։ 

Այստեղ ձի և Էշ չեն կարող բարձրանալ։ Երևանի ֆաթիհ (սուլթան) 

Մ ուրագ խան IV ֊ ի համար այստեղ փոքր, բայց գեղեցիկ մի պալատ 

կա։ Մեր Էֆենդին՝ Մ ելեք Ահմեդ փաշան, Երևան գնալիս, այս պա-

լատում սիլահդար և նիշանջի Է եղել,.. Մի գիշեր մոմի բոցից 

լսուլթան] Մուրադ խանի վերմակի այրվելու պատճառով, [փաշան] 

պաշտոնազուրկ Է արվում... 

Միջնաբերդը շուրջանակի 1000 քայլաչափ Է. խրամ չունի։ Մի 

դուռ ունի, որր նայում Է դեպի արևմուտք։ Միջնաբերդը իշխո՛ւմ Է 

հյուսիսի վրա, նրանից ներքև ընկած վարոշը, ռաբաթի բերդը ցածր 

Է* Բայց կրկնապարիսպով մեծ բերդ Է։ Շուրջանակի երկարությունը 

1000 քայլաչափ Է։ Քառանկյունի ձև ունի. քարաշեն Է և կարծես 

սպիտակ կարապ լինի։ Պատերր 18 արշին բարձրություն ունեն. 

կրկնակի են։ Երեք կողմի խրամները խոր չեն։ Թշնամուց երբեք 

վախ չկա, որովհետև տեղը ցածր և խոնավ լինելու պատճառով 

թշնամին չի կարող խրամատավորվել։ Մի արշին խորությամբ փո֊ 

րելիս ջուր Է դուրս տալիս։ Էրզրումի դարպասը նայում Է արև-

մուտք, երկաթյա փեղկերով մեծ դուռ Է։ Արևելքում Ըլըջայի դար֊ 
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պասն է։ [Բերդը] ունի 700 կուլ [զինվոր], բերդակալ, շատ ռազմա-

մթերք, 60 մեծ և փոքր թնդանոթներ։ Նշանավոր Աբազա փաշան 

խորամ անկությամբ ու անսպասելիորեն գրավելով այս բերդը՝ ա-

պըստամբվել է։ Հարավից Բասենի դաշտն է, որի երկարությունը 7 

կոն աք է։ Բերդում մոտ 590 Հողածածկ, քարուկրե տներ կան։ Բեր-

դում կան 7 թաղամաս և 7 մ եհրաբ։ 

Ջ ե ր մ ո ւ կ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Ստորին ռաբաթի հարավում, պարիսպ-

ների տակը 7 ջերմուկներ կան, որոնց ջրերի տաքությունը չափավոր 

է։ Այս ջերմուկներր ծածկված են կամարներով։ Բացի այդ, կան 

նաև բերանները բաց 8 եռացող ջերմուկներ, որոնցից յուրաքան-

չյուրը օգտակար է որևէ կենդանու համար, այսինքն րնտանի կեն-

դանիները եթե որևէ հիվանդություն ունենան և այս ջերմուկներում 

լողանան՝ կառողջանան։ Այս ջերմուկների ջուրր ուղտերով տանում 

են, խմեցնում բորոտության ախտով տառապողներին ու առողջաց-

նում։ Շատ նշանավոր ջերմուկներ են։ 

Այստեղից շարժվելով դեպի արևելք, 3 ժամից հասանք Սեֆեր-

Աղա գյուղը, որը 100 տնից բաղկացած զեամեթ է։ Վերջինից, դար-

ձյալ դեպի արևելք 3 ժամ ճանապարհ գնալով[՝ հասանք Չոբան 

Քյոփրյուսի^Հ կոչված վայրը* 

Չ ո ր ա ն Ք ւ ո փ ր յ ո ւ ս ի : Կառուցել է Ալ-Չոբանյան իշխաններից 

մեկը և ա յ դ պատճառով էլ կոչվում է Չոբան Քյոփրյուսի* Արզ* գետի 

վրա ընկած ծիածանանման, հոյակապ մի կամուրջ է։ Արզ գետը 

սկիզբ առնելով Բինգյոլի 1աԱաւԻտ* Հոսում է դեպի արևելք, անց-

նում Մալազկերտի կողքով, այնուհետև էրթեֆ, Խնուս բերդերի 

առջևից, Հալկալի կամրջի տակով, ոռոգում է հարյուրավոր գյու-

ղեր, ապա անցնում նաև այս Չոբանի կամրջի տակով և Երևան 

բերդի մոտ միանում ^անգի-Կուր գետին^ և հետո թափվում Գի լան ի 

հազերի ծովը։ Այդ գետը արագահոս է. Բին գյոլի յայլայի ձյունը 

հալելու ժամանակ վարարում է և ծովի նման բարձրանում։ 

Ամբ ողջ բան ակր անցավ երեք օրվա ընթացքում։ Չոբանի 

կամրջով փաշան նույնպես անցավ մեծ շքախմբով։ Այնուհետև, ան-

ցանք Մեծ Արթեֆ գյուղով և կանգ առանք Խնուս ի սանջաքի 150 

տուն ունեցող հայկական Արթեֆ գյուղում։ Այստեղից շարժվելով 

դեպի արևելք, 8 ժամից հասանք Կուզուլի-Բաբա գյուղը, որտեղ 

թաղված է Ս ուլթանր։ Սա էլ է Խնուս ի սահմանում, որտեղից դուրս 

եկանք և 6 ժամից հասանք Խնուս ի բերդը։ 

* Արզը Արաս (Արաղ) գետն է (ծանոթ. հրատԽրակչի ) ։ \ Հ 
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Խ ն ո ւ ս ի բ ե ր դ ը : Կառուցվել է Ադրբեջանի իշխողներից մեկի՝ 

Ուղուն Հասանի հորեղբայր Շահ Շափուրի կողմից։ Հետագայում 

քրդերը հպատակություն հայտնելով՝ բերդի բանալիները հանձնել են 

Սուլեյման Շահին։ Ներկայումս սանջաքի բեյի կենտրոնն է էրզրու֊ 

մի էյալեթում։ Փադիշահի կողմից հաստատված բեյի խասը 484.000 

ակշե է։ Լիվայում 2 ղեամեթ և 425 թիմար կա։ £եբհլուների հետ 

միասին 2000 զինվոր ունի։ Սրանք եկան բանակ և տեղավորվեցին 

իրենց վրաններում։ Բոլորր Մահմուտի (ցեղի) քրդեր են... 

Թ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Ընկած է էրզրումից դեպի հարավ՝ երեք կոր-

նաք հեռավորության վրա։ Ալթուն Հալքալի կամրջից դեպի բեր-

դր ուղիղ ճանապարհ կա։ Խնուսի պարիսպը (բերդը) բարձր ժայռի 

վրա, քառակուսաձև, ամրակուռ մի կառուցվածք է։ Գտնվում է ըն-

դարձակ դաշտի ճիշտ կենտրոնում և իշխում է շրջակայքի վրա։ 

Ամեն կողմից շրջապատված է երկինք ցցված սեպ ժայռերով։ Բեր՛-

դի արևելյան կողմի ստորոտում վճիտ ջուր է հոսում։ Բերդի պարըս-

պի տակը, ստորին մասում վարպետը երկաթյա մի ավազան է 

կառուցել. վերոհիշյալ ջուրը այդ վանդակի մեջ է լցվում և այնտե՛-

ղից բաժանվում է ու բազմաթիվ բանջարանոցներ ոռոգում։ Երկաթ-

յա ավազանի մեջ միայն ջուր է լցվում։ Բերդի դուռը այս ջրի ա՛-

կունքի մոտ է։ Այս բերդում 1200 տուն քրդեր են ապրում։ Բո քոր 

տները ծածկված են հողով, կղմինդրներով տներ չկան։ Բնակիչները 

անթիվ ոչխարներ և այծեր ունեն։ Ժողովուրդր գնում է դեպի քա-

ղաքի արևմուտքը՝ Բինգյոլի յայլաներր ու այնտեղ կազդուրվում... 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին տալիս է բանակի դասավորությունը և ապա պատ-

մում, որ ինքը 200 հեծյալներով գնացել Լ դեպի Զիաեդդինի բերդը, որը գտնվում 

է էրղրումի և Խնուսի սահմանի վրա։ Այստեղ մի ջերմուկի է հանդիպել, որը բաղ-

մատեսակ ջրեր ունիք աղբյուրներից ոմանք եռալու աստիճանի տաք են, իսկ մյուս-

ները սառույցի նման սառը։ Այնուհետև նկարագրում է Շոլշիքի բերդի պաշար-

մանք կռիվների և բերդի անձնատուր լինելու մանրամասնությունները։ Ապստամբ 

քուրդ բեյը գաղտնի փախչում է Իրան։ Նրան հետապնդելու համար բանակ է ու-

ղարկվում։ Այդ կապակցությամբ էվփ Չելեբին գնում է Մակու, այնտեղից էլ Նա-

խիջևան։ Այս ուղևորության ժամանակ էվ. Չելեբին անցնում է նաև էշմիածնով։ 

(էշ 219—230) 

Ո ւ չ ք ի լ ի ս ե ի 5 6 ս ք ա ն չ ե լ ի ք ը : Այս վանքի կենտրոնական մասը 

կառուցվել է Նևշիրվանի կողմից (1)։ Այստեղ ամեն տարի 40 — 

50 հապ ար մարդ է հավաքվում։ Մինչև անգամ գալիս են Ֆրանգստա-

նից։ Այստեղի լեռ ան ամենաբարձր գագաթի վրա, կանաչազարդ 

մ ար գա դե տնում, նրանք փռում են իրենց հնագոլյն գոբգը։ Այգտեղի 
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լեռն եր ում աճող բոլոր ըն ւոէր տեսակի ծաղիկները, բույսերը 1լ խո-

տերը հավաքում և լցնում են մի մեծ կաթսայի մեջ։ Մի եռոտանի 

են դնում գորգի վրա և շատ ուժեղ կրակ վառումէ Այնուհետև այդ 

կերակուրը ( ! ) բաժանում են իրար մեջ, շատերը շնորհավորու-

թյան համար, տանում են մինչև Ֆրանգիստան։ Մյուսները տեղն ու 

տեղը ուտում են և հաճույք ստանում։ Նվաստս վարդապետից 

հարցրեց նկարագրվածի գաղտնիքը։ Նա ասաց. «Աստված վկա. 

Քրիստոսը մոր արգանդից բաժանվել Է այս գորգի վրա։ Իսրայելա-

ցիներից վախենալով թաքնվել են մի քարայրի մեջ, խոտեր հավա-

քել և սրա (գորգի) վրա մի մեռելի կենդանացրել։ Իսրայելի բոլոր 

որդիներին հրաշք ցույց տալու համար, բաժանել Է այս գորգի վրա 

եփված կերակուրը։ Հետագայում այս գորգը ընկել Է Բախթ Նա-

սարթ7 ձեռքը , նրանից Էլ անցել Է Նևշիրվան֊Ադիլին* սա այս 

վանքը կառուցելիս [գորգի] վրա կերակուր Է եփել տվել։ Մենք ևս, 

նրա վրա կերակուր եփելուց հետո, այն մաքրում ու սրբում ենք և 

մեր գլխի նման պահպանում պատատների մեջ։ (Սուլթան) Սոլլեյ-

ման խանը Նախիջևանի արշավանքի ժամանակ այս գորգի վրա 

երկու անգամ նամազ Է կատարել))։ Ահա այսպիսի տարօրինակ բա-

ներ պատմեց նա։ Իբր թե \դորդր\ մետաքսից Է, բայց ոչ բամբակից 

Է ոչ Էլ բրդից. մի տեսակ մոխրագույն, խոշոր գորգ Է և շատ ծանր 

Է։ Նվաստիս կարճ խելքովյը այդ [գորգր\ պատրաստվել Է Կիպրոս 

կղզում գտնվող մի տեսակ քարից, այդ քարը թակնով (թոքմաք) 

ծեծելիս՝ քաթանի նման Է դառնում։ Հետո դրանից թել են մանում 

և թաշկինակներ, շապիկներ ու հագուստներ պատրաստում և իբրև 

նվեր ուղարկում Ստամբուլ փադիշահին և այաններին։ Մեր Էֆեն-

դիին՝ Կա յա Սուլթանին, իր հայրըճ սուլթան Մուրադ IV ֊ ը ասաց, 

((Իմ Կայաս, քեզ ժայռից պատրաստված մի շապիկ եմ տալիս», և 

մի շապիկ "ւ վարտիք շնորհեց։ Կա յա Սուլթանը որոշ ժամանակ 

հագնելուց հետո, երբ շապիկն ոլ վարտիքը կեղտոտվում են, կրակ 

Է վառում ու գցում Է մեջը. շապիկն ու վարտիքը բոլորովին մաքրր-

վում և սպիտակում են։ Փորձի համար շապիկը նորից Է հագնում և 

տեսնում Է, որ ընտիր ու մաքուր շապիկ Է։ Այդ շապիկից մեր այան-

ներն ու ազնվականները շատ ունեն։ Կոփուդան Հասան-զադեն 

նվաստիս այդպիսի մի թա շկինակ նվիրեց. երբ կեղտոտվում Էր, 

կրակի մեջ Էի գցում։ Մելեք Ահմեդ փաշայի ներկայությամբ կրակի 

մեջ այնքան այրեցի, որ վարդակարմիր գույն ստացավ։ Վերոհիշ-

0 Բախթ Նասարը Քրիստոսից աոաշ Է ապրել (ծանոթ. Հրատարակչի)։ 



յալ գորգն ևս, անտարակույս, Կիպրոսի այգ քարից է գործված, 

վեսսելամ\ նման հրաշք չի կարող լինել։ 

Այս վայրերը գիտելուց հետո, Սւչքիլիսեից գնացինք դեպի 

արևելք և անցանք շեն ու հարուստ գյուղերով, բերքառատ վայրե-

րով, մշակված դաշտերով, ինչպես նաև չոր և աղային վայրերով։ 

Հասանք Նախիջևանի սահմանի վրա գտնվող մի գյուղ, որն ընկած է 

Շ ելունի լեռան ստորոտում։ Այստեղ տասնմեկ մինարե տեսանք, 

բայց նվաստս, այդ պահին լավ վիճակում չլինելու պատճառով, 

չկարողացա ինչպես հարկն է դիտել այն... Հաջորդ օրը այստեղից 

մեկնեցինք. 12 ժամ ճանապարհ գնացինք և հասանք Զանգի գետի 

մ են զիլը, որը գտնվում է դաշտի հարավում, մի կանաչազարդ վայ-

րում։ Մեր վրանները խփեցինք գետի եզերքին։ Այս դաշտի չորս 

կողմի բնակիչները մեծ ուրախությամբ «օսմանլին եկել է)) ասե-

լով, նվերներ, ուտելիք և խմելիք բերեցին և մեզ հյուրասիրեցին։ 

Մեր ծառաները լիուլի կշտացան։ Մեր ձիերն էլ իրենց փորերր ու-

ռեցրին ընտիր առվույտով։ Զանգի գետը հարավից սկիզբ է առնում 

Խարան լեռ ներից և հոսում դեպի հյուսիս, ճանապարհին հարյուրա-

վոր գյուղեր է ոռոգում, Արաղ գետն էլ առնում է իր մեջ և թափվում 

Գիլանի ծովը**։ 

Շարունակելով իր ճանապարհը դեպի արևմուտք էվ. Տելերին անցնում է 

Սեդերկի գյուղով, որն էմ՚մամ Ալի Ռիզայի էվկաֆն է և ազատված է բոլոր տե-

սակի տուրքերից։ 1000 տնից բաղկացած բարեշեն գյուղ է, ունի անթիվ այգիներ 

և պարտեղներտ։ Ղյուղից դուրս հանդիպել է բարձր կամաբներով ծածկված ջեր-

մուկների։ Այնուհետև անցել է մի քանի այլ գյուղերով և կանգ առել Կարաբաղլար 

մեծ քաղաքում։ 

Կարսւբաղլար մ ե ծ ք ա ղ ա ք ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Այս քաղաքը սկզբնադրել 
է Մեն ուչեհրը։ Հնագույն քաղաք է։ Ներկայումս Նախիջևանի հողում 
առանձին սուլթանություն է։ Մահմուդ 111-ի օրոք օսմանցիներին է 
պա ականել, բայց հետագայում անցել է աջեմներին։ Խավարյար 
Թիմուրը ևս ձմեռել է այդ Կարաբաղլարում և իր անթիվ զինվորնե-
րով հինգ ամիս այստեղ է մնացել։ Վերին աստիճանի բարեբեր 
բարեշեն և ընդարձակ մի դաշտում է գտնվում։ Սուլեյման խանը և 
շատ սերդարներ բազմիցս այստեղ են ձմեռել։ Ներկայումս նորից) 
բարեշինվում և կառուցվում է։ Այս քաղաքում մեր ծառաները մոտ՛ 
40 մինարե հաշվեցին։ Գոհություն աստծո, այս քաղաքի հիանալի 
օդից և ջրից մենք մեծ բավականություն ստացանք։ Ընկերներով 
ձիերին հեծած սկսեցինք քաղաքը դիտել։ Մեզ հյուրընկալողի ասե-
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լով, քաղաքում այգիներով և պարտեզներով մոտ 10 հազար տներ 
կան։ 70 մեհրաբ կա, որոնցից 40-ը մինարեներով շամիներ են։ 
Կան նաև խաներ, բաղնիքներ և շուկաներ, որոնց թիվը ներկայումս 
ավելանում է։ Ուտելիքների և խմելիքների տեսակետից հարուստ 
երկիր է։ 

Դեսպանի հետ մի պարտեզում զբոսնելիս, Յըզդան Կուլի անու-
նով մի պարտիզպան մեզ 26 տեսակի ընտիր տանձեր բերեց, մելե-
ջե, աբասի, օրդուբադի անունով տանձերը ուտողի բերանում վար֊ 
դաջրի համ են թողնում։ Վարդագույն նռնածաղիկները, Երևանի 
բրինձը, փլսէվը և հարիսան շատ համեղ են։ Խոհարարները շատ 
մաքուր են և բոլորը մուսուլմաններ են։ Իսկապես Աշեմի [երկրռւմ] 
ուտելիք վաճառողների մեշ բնավ հայ կամ հույն չկա։ Այս կողմե-
րում ընդհանրապես հույներ չկան, միայն առևտուր անողներն են 
գալիս ու գնում։ Հրեաները, շիի բեթրիաները ( ¥ ) , կարաբիներր շատ 
են։ Հերետիկոսներ, ջեբիներ, ջաֆերիներ ք կադերիներ, հուրու-
ֆիներ, ջեմինիներ և այլ աղանդավորներնույնպես շատ շատ են։ 

Նախշևսւն, Նաքշի ջիհսւն 6 0 (Նախիջևան) բերդի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : 
Իսկապես, որ աշխարհի բուքալեմուննկարների քաղաք է։ Ոմանք 
Նախջվան, ուրիշները Նախշվան են անվանում։ Իրանի քաղաքների 
պարծանքն է։ Ներկայումս Ադրբեջանի տերիտորիայում ընկած 
առանձին խանություն է, որի խանը մեծ թվով զինվորներ ունի։ Ունի 
նաև պետության հավատարմատար, քալանթար, մյունշիև այլ 
պաշտոնյաներ, որոնք բոլորր պետական գործ են կատարում։ Կա 
նաև կադի և շեյխ-ուլ-իսլամ։ 

Այս քաղաքը հնագույն ժամանակներում կառուցել է Շահ-էֆ֊ 
րասյաբը^, որի նախահայրերի գերեզմանների կամարները ներկա-
յումս էլ երևում են։ Նրա իշխանության ժամանակ Նախիջևանը բա֊ 
րեշեն և հարուստ է եղել, դաշտերում և հարթավայրերում մի թիզ 
անմշակ հող անգամ չի մնացել։ Հետո մոնղոլական ցեղերը, ագա-
հությունից դրդված, եկել,են անթիվ զինվորներով և ավերել, քանդել 
այս քաղաքի նաքշիջիՔւսւնները, բերդը հիմնահատակ կործանել և 
հողին են հավասարեցրել։ Հետագայում օսմանցի սուլթան Մուհամ-
մեդ խան 111-ի օրոք, երբ քաղաքր օսմանցիների ձեռքում է եղել 
«մոլորյալ շահկողմից եկել է Զյուլֆիքար խանը և Նախիջևանը 
գրավել։ Այնուհետև, սուլթան Մուրադ խան 1¥-ի զինվորները եկեք 
և Դաբանի Յասը Մուհամմեդ փաշայի գլխավորությամբ գրավել են 
այս քաղաքը։ Ահա այսպես են աշխարհի գործերը... 

(Սուլթան) Մուրադ IV-ից հետո այս վայրը ավելի է բարեշին-
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Վել ու հարստացել։ [Քաղաքում] 10 հազար 200 հողածածկ մեծ 
յռներ, 70 շամի և աղոթատեղիներ, 40 մզկիթ, 20 հյուրանոց, 7 գե-
յղեցիկ բաղնիք և մոտ 1000 խանութներ կան։ Շինությունների մեծ 
մասր գեղեցիկ է։ Քաղաքը գտնվում է չորրորդ հւՒ^այի կենտրո-
՜նում ք օդը բավականին խիստ է, այգիները և պարտեզները քիչ են և 
պտղատու ծառերն էլ սակավ։ Ունի 7 տեսակի բամբակ՝ զաղի, 
.մոնլայի, զտֆերանի, լալի, խաս, սպիտակ։ Ցորենն ու գարին 
հայտնի են։ Արհեստավորները լավ վարպետներ են* փորագրիչնե-
րից հայտնի են Բահրամ Յուրին և Գեսթե Խանին։ Ամբողջ աշխար-
հում ճանաչում են գտել այդտեղի յլթերը։ Գարին շատ առատ Է և 
ւուժեղ. սև գարու չորս օկկան բավականացնում Է մի ձիուն։ Բան-
ջարանոցներում րնտիր ձմերուկ և սեխ Է լինում։ Կանայք սպիտակ 
և բարեձև գեղեցկուհիներ են։ Տղամարդիկ երկար գլխակապ են փա-

թաթում և դևղեցիկ զարդարուն փեշերով հագուստներ հագնում։ 
Ոտքերին գույնզգույն թաղիքե կոշիկ, կանաչ, կարմիր և նարնջա-
գույն չստեր են կրում։ Կանայք սուր֊ սուր թաքի յեներ են դնում 
\դլխներին\ և ծածկվում են սպիտակ սավանով, ոտքերին գույնըղ-
գույն չրզմաներ հագնում։ Ընտրյալները բազմատեսակ, բարձրո-
րա կ Իսֆահանի մուշտակներ են հագնում, ծանրաբարո շարժ ու ձև 
ունեն, նուրբ ու գեղեցիկ են խոսում և ժողովրդի հետ մոտիկություն 
ցույց տալիս։ ժողովուրդր շաֆիներ^ են։ 

«Մենք Շաֆիի դավանանքին ենք պատկանում— ասում են և 
պնդում նրանք, սակայն սուտ Է, ջաֆերիներ են։ Հետևում են Էզանի 
հինգ որոշյալ ժամերին, սակայն միատեղ են նամազ առնում։ Մեծ 
և հիանալի ջամիներ կան, ինչպես օրինա1լ Ահմեդ փաշայի, Գյոզել 
Ալի փաշայի, Ջղալ-օղլիի, Խատեմ Զաֆէր փաշայի ջամիները, որոնք 
նկարազարդ, ֆաղֆուրով և չինական ապակիներով զարդարված 
ջամիներ են։ Շատ ջամիների կամարները հախճապակիով են ծածկ-
ված. • • 

Նախիջևանի Ռիզա-էդդին խանը եկավ մեզ դիմավորելու և 
դեսպանին ու նվաստիս մի այգի տարավ։ Այգում բոլոր այանների և 
ազնվականների ներկայությամբ նամակներ կարդաց։ Կազմվեց մի 
մեծ մեջլիս։ Խանը բարձրաստիճան, վեհանձն և գեղեցկախոս էր։ 
Ծագումով վրացի փեչե66 է եղել, որը սուլթան Մուրադ I V ֊ ի ն Բաղ-
դատը հանձնող Շահ-Մ եֆիի գլխավոր խազին ատ արի պաշտոնից 
հասել է խանության և Արիստոյի (Արիստոտել ) նման նախատեսող 
մի անձնավորություն էր։ Ազգականը Դևլեթ Միրզա խանն է։ Այս 
անդամ, խնջույքից հետո, մեր փաշայի կողմից ուղարկված պատ-
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գամավոր Ալաջա Աթլի Հասան աղային և նվաստիս մի մի պատվո 
խալաթ, տասական թուման բաղնիքի փող ու մի ձի նվիրեց և իր 
պատգամավորին էլ խալաթ հագցրեց։ 

Լուրջ և բարեսեր խան է, ունի 40—50 հեռատես մտքի տեր 
ուլեմաներ, նեգիմներ և զրուցակիցներ։ Այս քաղաքի թե ռայա-
ները և թե բերայաները դեհկանների լեզվով են խոսում, սակայն 
իմաստուն բանաստեղծներ են։ Ուշիմ նեդիմները հիանալի խոսում 
են փեհլևիերեն և մոնղոլերեն,,. 

Այնուհետև, էվ* Չելերին, ըստ իր սովորության, այդ լեզուներից բերում է մի 

շարք օրինակներ, թվեր, անուններ և գործածական խոսքեր։ 

• •••Այս նահիյեներում ապրող թերեքեմե- գյոքղուլաք և մոնղո-

լական ցեղերը տարբեր բարբառներ ունեն••• 

Նախիջևանի դաշտի նահիյեներում ապահով և ամրակուռ բեր՛-

դեր կան։ Մենք տեսանք միայն մի քանիսը, բայց որովհետև այղ 

ժամ ան ակ ավելի շատ ո րս որ գութ յամ բ էինք զբաղված, չկարողա-

ցանք ինչպես հարկն է դիտել դրանք։ 

թո լոր բերդերից ամենից ավելի ամուրը է\լնեջար Վան բերդն 

է, որը կառուցել է Մոնլա Կութբեդդինր։ Կան նաև Սերան, Սոս ո-

Մարուն անունով բերդեր։ Այս վերջինը կառուցված լինելով Միր-

վան-էլ-Համարի կողմից՝ կսԼվել է Սոսի-Միրվան։ 
(էք 218—240) 

էվ, Չելերին այնուհետև անցնելով Պարսկաստան, շարունակում է դրի առնել 

իր ուղևորությունը։ Նա նկարագրում է բազմաթիվ քաղաքներ ու բերդեր։ 

8 ժամ դեպի հարավ գնալով, հասանք Քեսիքքենդ մ են զիլը։ Սա 
հազար տուն ունեցող, այգիներով և պարտեզներով, երեք ջամիով, 
խանով և բաղնիքով բարեշեն մի գյուղ ք... Այստեղից 7 ժամ ճա-
նապարհ գնալով հասանք մեծ Արաս գետին, որը սկիզբ է առնում 
Վանի էյալեթի Փիթանշի քրդերի լեռներից հոսում է դեպի հյուսիս 
և խառնվում Զանգի գետին ( ? ) ։ Անգամ ձիով անհնար է անցել այս 
գետը։ Այստեղից շարժվելով, անցանք բարեշեն ու ծաղկազարդ գյու-
ղերի միջով և մեկ ժամ հետո հասանք Կարաբաղ քաղաքը։ 

Կարարսւղ քաղսւքի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Փոքր Ադրբեջանի քաղաքնե-
րից է* Ա յ ս քաղաքը ավերել է էյրիյի ֆաթիհ սուլթան Մուհամմեդ 
խանի վեզիրներից մեկը մեծ սերդար Կոջա Ֆերհատ փաշան։ Հե-
տագայում նորից բարեշինվել է, սակայն բնակչության անհնազան-



դության պատճառով սուլթան Մուրադ I V ֊ ը Երևանը նվաճելուց հե-
տո, վերադառնում է և դարձյալ ավերում այն։ Ներկայումս աստի֊ 
ճանաբար նորից վերաշինվում է։ Թավրիզի սահմաններում ընկած 
առանձին սուլթանություն է։ Ունի հազար զինվոր, քալանթար, 
դարողեշ, մյունշի, բինրաշի և դիզ֊չեոքեն աղա։ Ընդարձակ դաշ՛-
տում ընկած, դրախտանման այգիներով, հազար տուն ունեցող մի 
քաղաք է։ Ունի 7 շամի, 7 բաղնիք, 3 խան և 600 խանութ։ Այս բա֊ 
րեշեն քաղաքի մշակված դաշտերը շատ են, բարեգործական շի" 
նությունները բազմաթիվ։ Օդն ու շո՛՛րը հիանալի են, գետերը արա֊ 
գահոս, անուշահամ ու վճիտ։ Այգիներն ու պարտեզները զարդա֊ 
րում են ան սահ մ ան դաշտերը։ Ուտելիքներից և խմիչքներից հայտ֊ 
նի են տասը տեսակի կարմրավուն և հյութեղ խաղողները, ընտիր 
գինին, 18 տեսակի համեղ ու հյութեղ նուռը։ Գե տնի տակից ամեն 
կողմ են հոսում քեհրիզների ջրերը։ Հնագույն շամիների և մզկիթ֊ 
ների սուր գմբեթները գեղազարդ են... 

Այս քաղաքի բնակիչները, քաղաքը բարեշինելու պայմանով, 
ազատված են բոլոր տեսակի սովորական հարկերից։ Միայն Պարս֊ 
կաստանի շահին իբրև նվեր տանում են տարեկան հարյուր ուղտի 
բեռ օրդուբադի, մալաչա, աբասի տանձերի, ծիրանի, դեղձի, սերկե֊ 
վիլի չիր» Լամ ի չ և այլ բազմաթիվ պտուղներ։ Ադրբեշանում երեք 
Կ արա բաղ կա, որոնցից յուրաքանչյուրը դրախտանման այգիներ 
ունի։ 

Այս քաղաքից մեկնելով դեպի հարավ, մեկ ժամ քայլելուց հև֊ 
տո, Օրս դետը Ժան գետակին խառնվելու վայրում հազարավոր 
դժվարություններով անցանք։ Այս գետերը Վանի Փիթանշիի և Ա ֊ 
բազայի լեռն երից հավաքվելով հոսում են այստեղից ևնախիշևանի 
դաշտից երեք մերհալե ներքև միանում են Արաղ գետին, սա էլ Կուր 
գետին, իսկ Կուր գետը միանում է Թեր եք գետին^ և թափվում հա֊ 
զերի ֆիլանի ծովը։ 

Շարունակելով իր ուղևորությունը էվ, Տելերին իշևանում է Թ՛ավրիզի էյալեթի 
Գերգեզի, Զին ուս ի գյուղերում և հետո Թեսվի քաղաքում։ Այստեղից մեկնում է 
Մերենտ և այնուհետև Թավյր՚իզ։ 

Թավրիղում էվ. Չելերիին մեծ շուքով ու հանգիսավորությամբ ընդունում է Ալի 
խանը։ 

էվ, Չելերին խանին է հանձնում էրղրումի վեզիր դեֆթերդար Աաղե Մուհամմեդ 
փաշայի գրությունը և նվերները> 

Մեծ քաղաք և քւ նա գույն բ ե ր դ Թավրիզի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Մոնղոլե֊ 

բեն Թիվրիս { Հ յ - յ յ յ ձ ) է կոչվում։ Դրի լեզվով՛ Թիվւփզ, Դեհկանով՝ 
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Թսւրրիղ, բուն ֆարսերենով՝ Թարրիգ ( յ յ ^ յ յ ) , որ նշանակում է տենդ 
թ ա փ ո ղ : Արդարև, որևէ դողացնող այլ երկրներից Թավրիզ գալուն 
պես, սրա ջրի շնորհիվ նոր հոգի է ստանում և տենդից ազատվում" 
էէ Եգիպտական Կահիրեում ևս տենդ չկա։ 

Թավրիզի հիմնադիրը Խալիֆա֊Հարուն֊ Էլ֊Ռաշիդն է։ Հիշյալի 
խաթունը՝ Զեբիդեն, հաճելի համարելով այս վայրի օդն ու չուրը, 
Մեմուն խալիֆայով հղի լինելով, ընտրում է այս անարատ հողը Լ 
մեծ ծախքեր անելով սկսում է կառուցել այս խոշոր քաղաքր, որը 
Աբասիների ֆարս ուլեմաների կողմից Թիբրիզ է անվանվել։ Թավ֊ 
բիզի շուրջը, կարելի է շրջանցել երեք օրվա ընթացքում։ Հետագա-
յում, Արաս յան խալիֆաներից մեկիճ էլ֊Մյութթեվեքիլ֊Ուլալահի 
օրոք, տեղի ունեցած մեծ երկրաշարժից Թավրիզ քաղաքր ավերվում 
է և 40 հազար մարդ մնում են ավերակների տակ։ Մյութթեվեքիը 
խալիֆան Բաղդատից մեծաթիվ զինվորներով գալիս է Թավրիզ, 
խոշոր գումար է ծախսում, քաղաքր նորից վերաշինում \է և դառնում 
է նրա երկրորդ հիմնադիրր։ Քւաղաքի մի կողմը հասել է Ուշան լե֊ 
ռանը, մյուսը Սեհլան լեռանը, մի ծայրն էլ Սենշան լեռանր։ Թավ֊ 
րիզի պարիսպր նախկինից ավելի ամուր և հաստատուն է։ 

Թաւ|րիղի բերդի նկարագիրը: Շրջագիծը ընդամենը 600 քայլ է 
եղել։ Հիմա էլ հետքերր երևում են։ Ունի 300 աշտարակ, 300 պատ-
նեշ, 6 դուռ։ Դռներն ենճ Դերվազեի֊Ուջանը, Բաքի֊Ս երվանը 
Դերվազեի֊Ս երզուտր, Բաբի֊Շ ամ *Հազանը, Բաբի֊Սերուն, Բաբը-
Թեբրիզի,., Այս դռներից ամեն մեկում 500 զինվոր պահապանու-
թյուն են անում։ Հելաքու խանը այս Թավրիզոլմ հաստատվելով, 
որպես նրա երրորդ հիմնադիրը, ձգտում էր իշխել բոլոր փադիշահ-
ների վրա••• 

Հետագայում սուլթան Մուհամմեդ Շահ֊Ղազանի արդարադա-
տության և արդարության շնորհիվ այս վայրը բարեշինվում է այԱ 
աստիճան, որ Թավրիզը հասնում է մինչև Լի յան, Սենշան, Ուշան ու 
Սեհլան լեռները և աննման քաղաքի տեսք ստանում։ Չորս կողմից 
պարիսպ է շինվում, որի շուրջը ոտքով չորս օրում հազիվ կարելի 
լինի շրջել։ Աբասիների օրոք կառուցված բերդում ներքնաբերդ է. 
լինում։ Դրանից հետո Թավրիզը մի շարք մելիքների և փադիշահնե֊ 
րի ձեռքն է անցնում, երբեմն ավերվում է, երբեմն բարեշինվում։ 
959 (1551) թվականին Սուլեյման խանը [սուլթան] այստեղի ժողո֊ 
վըրդին հպատակեցնում և իշխանությունը հանձնում է Շահ էլկաս 
Միրզային։ Սակայն 961 (1553) թվականին շիիները նորից գրա-
վում են այն և, վերջապես, օսմանցի սուլթան Մուրադ 111-ը իր վե-
զիրներից մեկին՝ էոզդեմիր֊օղլի Օսման փաշային սերդար է նշա-
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հակում ու անթիվ զինվորներով ուղարկում է աշեմների երկիրը... 
Սա գրավում է Թավրիզը և ամբողջ Ադրբեշանը ձեռք գցելու նպա-
տակով Թավրիզի կենտրոնում 12*700 արշին շրշադծով մի ամրա-
կուռ բերդ է կառուցում։ Շ ահ ֊Ղա զան անունով դարպասի վրա այս-
պիսի թվական է արձանագրված. «Թավրիզն առավ էոզդեմիր-զա-
յդեն, թվական 993 (1585ի։ Մի այլ արձանագրության մեշ ասվում ք. 
<rԱստծո օգնությամբ Թավրիզը վերակառուցելովք դարձավ նրա 
հինգերորդ հիմնադիրը։ Զինվորներով 36 օրվա րնթացքում բերդն 
ապահովեց բոլոր կարիքներով և նրա պահպանության համար 40 
հազար կուլ (զինվոր) նշանակեց 

Այդ ժամանակ էոզդեմիր-զադեն մահանում է և նրան իբբե 
սերդար փոխարինում է Զ ղա լի-զա դեն։ Ս տամ բուլից ուղարկված նոր 
սերդար Ջաֆեր փաշան գալիս է Թավրիզ, քաղաքը ավելի է բարե-
շինում և ճոխացնում։ Ջաֆեր փաշայի մարդահամարով քաղաքում 
300 հազար, էյալեթում 500 հազար բնակիչէ լինում։ Սակայն հետա-
գայում, երբ օսմանցի սիփահիները և ենիչերիներն ապստամբվում 
են, աշեմի շահր առիթից օգտվելով գրավում է Գենշեն, Շիրվանը, 
Շ ամա խին, Դեմիր Կափուն, Երևանը (ՌևանՆախիշևանը և Թավ-
րիզը։ Հետո մեր էֆենդինՀ սուլթան Մուրադ IV-ը, Շիրվանի, 
Շ ա մ ա խ ի ի, Թիֆլիսի ոլ Թումանիս ի բերդերը գրավելու համար 
գալիս է Աշեմի երկիրը։ 7 օրվա ընթացքում ավերում է Երևանի 
բերդը, Նախիշևանը, Մ երենտը և Կա բադադները, մի շաբաթ 
•մնում է Թավրիզում և վերադառնում է Ղարուսեադեթ 
(Ս տամ բուլ)։ Մ յուս կողմից Շահ Աբասը իր Երանի և Թուրա-
նի զինվորներով գալիս է Թավրիզ և քաղաքը վերաշինում։ 
•Այս քաղաքր աշեմների ձեռքումն է և Ադրբեշանի մայրա-
քաղաքն է։ Խանություն է։ Մի քանի անգամ խանություն է եղել։ Ու-
նի 10 հազար զինվոր, մյուֆթի, շեյխ-ուլ-սադաթ, մոլլա, քալան-
թար, մունշի, դարուղա, կափուշի-բաշի, դիզչեո քեն-աղա, յաս աու-
լի ֊աղա, էշիկի՛ աղա և մ իհ մ անգարներ^։ Այս բազմաթիվ աղաները 
Թավրիզ քաղաքր կառավարում և արդարադատություն են անում։ 
Ոչ ոք չի կարող ուրիշին պատկանող անգամ մի հատիկին ձեռք տալ։ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին նկարագրում է Թավրիզի քամիները, մեղրեսեները, 
•դար-11,1 '.ատիւ ն/յրր և դերվիշների թեքյեներր; 

Աղրյւոր&երը k նոսող f r b r p : Վեց հոսող աղբյուրներ կան, 
որոնց ակունքները լեռներ ում են։ Բացի դրանցից քաղաքի ներսում 
և քաղաքից դուրս 900 քահրիզներ կան։ Ո ւնի 1100 սեբիլխանեներ, 
որոնք գեղազարդ շենքեր ունեն... 
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Թաղամասերը: Այս երկրռւմ թաղամասերը դերվսւգե են կոչ-
վում։ Կա մոտ 1070 դերվազե. նշանավորներն են՝ Դեմեշգիյեն, Փել֊ 
բաղը, Կամրշի թաղը, Մեյխուրան, Ռեզշոն, Շեթերբան, հիյաբանՒ 

Սերխաբր և այլն։ 

Ա յ ա ն ն ե ր ի դ ղ յ ա կ ն ե ր ը ; 1070 դղյակներ կան։ Ամենանշանա֊ 
վոբները՝ Ալլահվերդի, Ռյուսթեմ, Բենդ, Փիրիվդան խաներէ դղյակ-
ներն են և խաների հատուկ դղյակն է։ 

Իջևանատները: 200 իջևանատուն կա։ Նշանավորները Հեբի֊ 
տեի, Շահ-Ջիհանի, Շահ-Իսմայիլի, Փերթուգանի, Դուխտերշահի 
իշևանատնեոն են։ Կան նաև 110 բեքյար-խաներ^։ 

Շուկան և բե դիս տ ա ն ը : Ընդամենը 7000 խանութ կա։ Մեծ մա-
սը Հալեպի ձևով քարուկրե ամուր շինություններ են։ Բոլոր ապ-
րանքները այս շուկայումն են վաճառվում։ Մի մեծ բեդիստան կա, 
ուր առևտուր են անում բազմաթիվ խոշաներ։ Այս քարաշեն, մեկ կա-
մ՛արով մեծ բեդիստանի նմանը ոչ մի տեղ չկա։ Ունի չորս երկաթյա 
դռներ, որոնք բացվում են դեպի շուկան։ 

Ժողովրդի դ ե մ ք ն ու դու յնը : Օդի և շրի լավության շնորհիվ ծե-
րերն ու երիտասարդները, ամբողշ ժողովուրդը, առողշ և բարեկազմ՛ 
են, գեղեցիկների դեմքի գույնը ժպտացող վարդի նման կարմիր է, 
սիրունիկ բերանները փոքրիկ բուքալեմուն տուփի են նման։ Իրենք 
սելվի հասակով, կարմիր այտերով և սև, հաճելի դեմքով մարդիկ 
են, սակայն հպարտ են ու գոռոզ։ Նրանց վարվելակերպը ազնիվ է, 
խոսելաձևր .ցաղղր է և հաճելի։ 

Ա զ ն վ ա կ ա ն ն ե ր ը Ա ա յ անները: Ազնվականները* էշ րաֆներըԻ 

այաններն են, բայց կան նաև բազմաթիվ ցածր դասի մարդիկ։ Շատ 
են նաև էվշաբի) դում դում ի, դումիվելի, խելշանի, թերեքեմե և գեոք՛ 
դուլաքի դասերր, որոնք զբաղված են առևտրով և խիստ հարուստ 
են։ Բոլորր պատկանում են շիի դավանանքին։ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին գրում է ուլեմաների, սյուլեհաների, գրողների և բա-

նաստեղծների լեղվի և բարբառների մասին։ 

ք^նսւկչության հագուստը: Այ աններն ու էշրաֆներն իրենց գրլ՛ 
խին կարմրավուն և կարմիր գլխակապեր են փաթաթում։ Կը<{ըլ-րա£ 
անունը դրանից է առաշացել։ Շատերը աշեմական սպիտակ մեհմե-
դիից սարըք են փաթաթում։ Սակայն սրանք իրենց գլխանոցի վրա 
անպայման կրում են թաշ կոչված սրածայր գլխարկը։ Ուլեմաների 
թաջը երկու թիզից ավելի է։ Այ անները կապույտ սամույր, իսկ 
մնացածները ասվի են հագնում։ 

ե ղ ա ն ա կ ը : Այս երկրռւմ նեսիմ անունով մի քամի է փչում 

77 



առավոտ լան, որն ամբողջ ժողովրդին նոր կենդանություն է շնորհում, 
այդ պատճառով այստեղ տենդ բոլորովին չկա՛ Շեյխերն ու ծերերը 
ապրում են մինչև 170 տարեկան և Արիստոտելի նման մ տածող 
մարդիկ են։ 

Ջրհորները: Թավրիզում 9 քեհրիզի ջրերից բացի, մոտ 7000 
ջրհորներ կան։ Քեհրիղի ջրերը հորերի ջրերից ավելի լավն են։ Ջըր֊ 
հորների խորությունը 30—40 արշին է։ Զմռանը ջրերը տաք, իսկ 
ամռանը սառն են լինում,,, 

Հացահատիկներն ոլ րերքը : Այստեղի դաշտերում մշակված 7 
տեսակի ցորենը շատ հատիկառատ է, գարին էլ առատ բերք է տա-
լիսէ Ունի 7 տեսակի բամբակ։ Մյուս բերքերը նմանապես առատ են։ 
Մի խոսքով հարուստ և բերքառատ երկիր Է։ 

Արհեստները: Այստեղի ներկարարներն ու նկարիչները, ոսկե-
բիչներն ու դերձակները կատարյալ վարպետներ են և ոչ մի երկ-
րռւմ չկան։ Այս քաղաքում կան բոլոր տեսակի արհեստավորներ։ 
Մասնավորապես, այստեղ գործված կերպասներըէ մետաքսյա հա-
գուստները, թավիշը հայտնի են Թավ՜րիղի ղումաշ անունով։ 

Այնուհետև, Էվ, Տելերին խոսում Է Րավրիզի բարեգործական հիմնարկություն« 

ների, հայտնի և ընտիր ուտելիքներիք պտուղներիք խմիչքների և այլնի մասին։ 

ԹԱվՐԻԶԻ ՍՐՏԱՈ-ՈԻՅ ԳՈՎ.ԱՐԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸ 

Բոլոր առավելություններից մեկն այն է, որ հոսող ջրերը առատ 
են, գիշեր-ցերեկ մեծ ճանապարհներր մաքրում են, ոչ մի փոշի չեն 
թողնում և հետո ջրում են։ Շուկաներր, փողոցներր այնքան մաքուր 
և զով են լինում, որ անգամ հուլիս ամսին շուկաներում մարդիկ շո-
գից չեն նեղվում։ 

Երկրորդ առավելությունն այն է, որ Մուհամմեդի սերնդի ազ-
նիվ կույսերին ծառա դասակարգին կնության չեն տալիս,,, 

Երրորդ առավելությունն այն է, որ Շեյխ Սեֆիի կանոնի համա-
ձայն, բոլոր շուկաներում գնումն ու վաճայւքը րեսի և ար ասի ոսկով 
է կատարվում։ Այս երկրռւմ մյուս երկրների դրամները չեն անցնում։ 
Դրամ կտրվում է 7 տեղում՝ էրդեբիլում, Համադանում, Բաղդա-
տում, Ւսֆահանում, Թիֆլիսում, Նեհավենդում և Թավրիզում։ 

Գրամների մի երեսին գրված է՝ ճ ) \ ^ . ^ 4 1 . ) ! V I < Ս | V / մյուս 
հրեսին՝ շահի անունն է։ Օրինակ՝ Շահ-Աբասի Թավրիզում կպրած 
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դրամի վրա գրված է ՚ ^ ^ յ ^ օՀԼ Հյտ> հ հ Հ Տ * Կ աղիքի՝ դրամների 

վրա գրված է՝ յ^^յձ յՀօ ^ Հ _ յ ի ս կ մյուս նախ-

շըված կողմում, թվականն է փորագրված։ Անցուկ դրամների և էն-

տա զեն երի ծայրերին, քիէենիրի, գործածվող կերպասների վրա 

գրված է նվիրական նախադասությունը։ Վայ այն մարդուն, որ այդ 

նվիրական խոսքին Հակառակ առևտուր անի։ 
(էշ 240—276) 

Այնուհետև, էվ, Չ ելեր էն նկարագրում է Թավրիզի մեծ ուխտատեղիները, ինչ՛-

պիսիք են Կամշի բերդը, Մետաղե քաղաքը, հնագոլյն Ուշան բերդը, Իրանի հնա-

գույն մայրաքաղաք էր դե բիլը և այլն է 

Թավրիզի խանը Էվ. Չելեբիին տալիս Է Էրղրումի փաշային ուղղված նամակ և 

10 ուղտաբեռ տարբեր նվերներ, որոնց թվում երկու վրացի ղուլա մ։ Ւրենճ էվ, Չե-

լեբիին, խանը այլ նվերների հետ միասին տալիս է մեկ վրացի ղուլամ։ 

Վերքում Էվ. Չելեբին գրում է. ((Թ՛ավրիզում 42 հայկական եկեղեցի կա2: 

(եւ 263) 

ՄԵՐ Ո Ւ Ղ Ե վ Ո Ր Ո Ի Թ Ց Ո Ւ Ն Ը Ա Դ Ր հ Ե Ջ Ա Ն Ի ԹԱՎ.ՐԻԸ ՎԻԼԱՅԵԹԻՑ 

Դ Ե Պ Ի Ե Ր Ե վ Ա Ն 

Թավրիզից Էվ. Չելեբին ուղևորվում է դեպի հյուսիս և անցնելով «Թավրիզի 

ծաղկազարդ դաշտերով և բարեշեն վայրերովդ, ճանապարհին իշևանում է Հաշի 

Հարամի, Սեֆյան գյուղերում, Մեզիտխան մ են զիլում, Քերեմ իլ գյուղում և ապա 

հասնում Է Խոյ բերդըէ 

Խ ո յ ք ա ղ ա ք ի և բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Ադրրեշանի հողում առան-

ձին սուլթանություն Է, որր մոտ հազար նյոքերներ ունի: Ունի նաև 

կագի և մյուֆթի, նադիր և մյունշի, քալանթար և դարուղե, կուրու-

ջի, դի զ-չե ո քեն և միհ մ ան դա րի պաշտոնյաներ։ Խոյ քաղաքը ըն-

կած Է Մենենտի արևմուտքում՝ 10 փարսախ հեռավորության վրա, 

հարթ դաշտում և քառանկյունի, ամրակուռ մի բերդ Է։ Շրշագիծը 

20 հազար քայլաչափ Է։ Չորս կողմում գտնվող խրամներր շատ խոր 

չեն։ Ունի երկու դարպաս՝, մեկր հարավում՝ Թավրիզի դարպասր, 

մյուսր արևմուտքում Մենենտի դարպասը ։ Բերդի մեշ 100 տուն և 

մի շամի կա։ 

Բերդի հիմնադիրը եղել Է Ֆերհադ փաշան է իսկ հին քաղաքի 

հիմնադիրը Հայդար փաշան Է եղել։ Այս քաղաքը մի քանի անգամ 

ավերվել և վերաշինվել Է։ Քաղաքից դուրս 7000 տուն, 70 շամի, 

* Կազիքի Լ յ Տ Տ յ Լ ! ) ՊՂնԿա ԴՐամ> այսինքն՝ մանր (ծանոթ, ՛հրատա-

րակչի)։ 



2 բաղնիք, 7 խան և մոտ հազար խանութ կա։ Չորս կողմը զար-
դարված է այգիներով և պարտեզներով։ Այս քաղաքի շրջապատը 13 
հազար քայլաչափ է։ Մուրադ խան Iv ֊ ի ավերումից հետո աստի-
ճանաբար վերաշինվում է։ 

Այս դաշտավայրը բրինձ է տալիս։ Եղանակը տաք է։ Հայտնի 
են նաև բամ բակն ու հյու թեղ խաղողը։ Գետը Ս ալմասի լեռն երից 
հավաքվելով խառնվում է Աբազին։ Հայտնի են այգիներն ու պար-
տեզները, վարդաստաններր։ Պտուղներից նշանավոր է փեյղամբե-
րի տանձը։ 

Ժողովրդի դեմքն ու գույնը սպիտակ է։ Գավառներում 180 բա-
րեշեն գյուղեր կանt Բնակիչների մեծ մասը շաֆիի սյունիներ ենt 

Այստեղ Խոյի խանին հասցեագրված նամակներ հանձնեցի, եր-
կու օր հաճելի և ուրախ ժամանակ անց կացրինք, բազմաթիվ նվեր-
ներ և 200 զինված րնկերներ առնելով ուղևորվեցինք և 9 ժամից 
հետո հասանք Բեհիս տուն քաղաքր։ Խոյ քաղաքից նշանակված .ա՛-
ռանձին քալանթալI ունի։ Նախկինում Թավրիզի նման քաղաք է 
եղել։ Այս քաղաքր ավերել է հելաքու ցեղը։ ներկայումս 1000 տուն 
ունեցող փոքր քաղաք Այստեղից շարժվելով դեպի հյուսիս, հա-

սանք Չորսի բերդր, որ Նախիշևանի տերիտորիայում ընկած առան-
ձին խանություն է, ունի 2000 զինվոր • «• Քաղաքից դուրս 7000 տուն 
կա... ունի նաև շատ բարեշեն պալատներ... 

Այստեղից եկանք Մ ելլի ի Ռիվան գյուղը> որը Երևանի տերի-
տորիայում ընկած 500 տնով, այգիներով ու պարտեզներով գյուղ 
է։ Ապա անցնելով կանաչազարդ դաշտերի մ իշով, հասանք 
Թութ֊Ալիմ ի մենզիլը, որտեղից շարժվելով Արա զի գետեզերքով և 
գետն անցնելով,ճ իշևանեցինք Կուֆաշ գյուղում։ Սա բրնձի բերքով 
հարուստ, բարեշեն և գեղեցիկ գյուղ է։ Այստեղից գնացինք Օշար-
լի գյուղը) որտեղ ապրում է թուրքմեն օշար ցեղը։ Ապա, նորից 
Արաղի եզերքով առաշ շարժվելով եկանք Շորագյալ քաղաքր, որը 
հնում մեծ քաղաք է եղել, սակայն ներկայումս այնքան էլ շեն չէ։ 
Սուլթանություն ՛է։ Այստեղից եկանք Շ արաբ-խան ի մենզիլը, ապա 
Սեյֆեդդին գյուղը, որն ընկած է Երևանի տերիտորիայում, Արա զիr 
եզերքին և Երևանի խանի խասն է։ Սուլթան Մուրադ IV-ը Երևանի 
պաշարման ժամանակ այս գյուղից 70 հազար մեծ ծառեր է կտրել, 
Երևան տարել և ամրություններ կառուցել։ Այս գյուղից մարդիկ 
ուղարկեցինք Երևանի խանի մոտ և հա շորդ օրը, վաղ առավոտյան 
շարժվեցինք դեպի Երևան։ 
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ՄԵՐ ՈԻՂԵՎՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԴԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆ 

Ադրբեջանի Երևան բերդի բնութագիրը: Երբ մենք քաղաք 
մ տանք t 20 թնդանոթ արձակեցին և հանդիսավորություն տեղի ու-
նեցավ։ Շքերթով մտանք խանի պալատը։ Պալատում ոչ ոք չկար, 
դատարկ Էր։ Պարղվեց, որ խանի քրոջը տվել են Խազերի ծովեզեր-
քին գտնվող Բաքու բերդի խանին և տեղիս խանը հարսանիքի Է 
գնացել։ Ք եթ խուդան մեղ ընդունեց դղյակում, ուտելիք ու խմեվիք 
տվեց և մենք սկսեցինք հաճելի ու զվարճալի ժամանակ անցկաց-
նել,,, Նվաստսէ որ այստեղ պետք Է քարավան հավաքեի, մեր կա-
րելիության սահմաններումt դիտեցի նշանավոր Երևան քաղաքը։ 

Երևան քաղաքի կ ա ռ ո ւ ց մ ա ն մասին: 810 (1407) թվականին 
Էմիր Թիմուրի վաճառականներից մեկր Խոջա-խան Լեհ ա զանին r 

ոտք Է դնում Երևանի հողի վրա և ի՞նչ տեսնում, մի արգավանդ 
հող,,, Եր բոլոր մարդկանց հետ միասին անմիշապես հաստատվում 
Է այստեղ։ Զբաղվելով բրնձի մշակությամբ, օրեցօր հարստանում 
Է և այդտեղ մի մեծ գյուղ Է հիմնում։ Այնուհետև, 815 (1412) թվա-
կանին Երանի Շահ Եսմայիլը իր վեզիրներից մեկին Ռեվան Կուլի 
խանին, հրամայում Է այդտեղ մի բերդ կառուցել։ Նա Էլ 7 տարվա 
ընթացքում կառուցում և բերդին տալիս Է իր անունր։ Զանգի գետի 
արևելյան եզերքին րնկած, կղմինդրով և քարով շինված գեղեցիկ 
բերդ \Է, սակայն միհարկանի է։ Հետագայում, 939 (1532) թվա-
կանին Սուլեյման խանր (սուլթան) արշավում է Նախիշևանի վրա և 
գրավում այն։ Այնուհետև, իսլամական զորքևրի շնորհիվ գրավում է 
նաև Երևանը, նրա ամուր և փոքր բերդը ամբողշությամբ քանդել է 
տալիս և մեծ ավարով վերադառնում է իր մայրաքաղաքր։ Հետա-
գայում, Մուրադ 111-ի օրոքք Աշեմի երկրի վրա սերդար է նշանակ-
վում մեծ վեզիր Ֆերհադ փաշան, որր կողոպտում ու թալանում է 
Գենշեի, Շիրվանի, Շամախիի, Երևանի և Նախիշևանի կողմ երր r 

Շահի որդու և նրա ենթակաների դղյակները ավերում և քարը քարի 
վրա չի թողնում։ Հետո գալիս կանգ է առնում Երևանի բերդի տակը 
ու հանգստանում։ Երևանը ամ բողշությամ բ ձեռք բերելու նպատա-
կով խորհրդակցում է մարդկանց հետ և Զանգի գետի եզերքին, Թոք֊ 
Iքաք խանի Սարայ անունով դրախտանման այգին մեշ առնելով^ ձեռ-
նարկում է հարավից հյուսիս մի մեծ փոս փորելու աշխատանքին։ 
150 հազար իսլամական զինվորներ, 45 օրվա րնթացքում եռանդով 
կառուցում, վերշացնում են բերդը և 40 օրվա ընթացքումն էլ լրաց-
նում են բերդի ռազմամթերքներն ու այլ կարէգները։ Առաշին մ իր֊ 
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միրանությունը վեզիրության աստիճանով, արվում է Սուլեյման 

խանի Հարգելի ընտանիքում մեծացած ու դաստիարակված Ջ ղալե֊ 

զադե Յուսուֆ փաշային։ 

Ֆերհադ փաշան բերդի պաշտպանության համար այնտեղ 70 

հազար զինվոր է թողնում և ինքը դնում է այդ շրշանում գտնվող 

Շորագյալի բերդը նորոգելու։ Վերանորոգումից հետո այնտեղ ես 

զինվորներ է թողնում։ Այնուհետև նորոգում է նաև Կարս ի բերդը և 

հավատացյալ զինվորներով լցնում։ Գրավում է Արդահանը, նորո-

գում է Ախալցխայի սպիտակ մարգարիտի նման բերդը, մեշը 3000 

զինվոր \է թողնում։ Թեմ բիս խան-օղլիին, վեզիրության աստիճա-

նով, Ախալցխայի կառավարիչ է նշանակում և ինքը վերադառնում 

է Ատամ բուլ։ 

Մյուս կողմից արդարադատ Զղալե-զադե Յուսուֆ փաշան 

իշխում է Երևանի էյալեթում, քաղաքը նորից ձեռք է բերում Սուլեյ-

ման խանի ժամանակի բարեշինությունր և յուրաքանչյուր գղուղ վեր 

է ածվում մի խոշոր քաղաքի։ Հետագայում, 1012 (1603) թվակա-

նին աշեմներր գրավելով Գենշեն ու Շիրվանը, այնուհետև 7 օր ան-

դադար գնդակոծում են Երևանր։ էրզրումից օժանդակություն չհա՛ս-

նելու պատճառով, բերդում գտնվող մուսուլման ղազիները սոված 

ու ծարավ են մնում և ստիպված բերդը հանձնում են Աշեմի սեր-

դար Թոքմաք խանին։ Այգաեղից նրանք դուրս են գալիս և հետիոտն 

հասնում Կարս, այնտեղից էլ էրզրում։ Մինչև 1037 (1627) թվակա-

նը [Երևանը] աշեմների ձեռքումն է մնում, նախկինից ավելի բարե-

շէն ու մարդաշատ է դառնում։ Սակայն միևնույն ժամանակ \Երե-

վանի} Էմիր-Գյոն խանի զինվորներր Կաղզվանի, Սարսի, Ախալցխա-

յի և Արդահանի վրա ոտնձգություններ են կատարում։ 

Ախալցխայի և Վրաս տան ի բեյերի կողմից հավաքական խրնդ-

րագրեր և օգնություն խնդրող պատգամավորներ են ուղարկվում 

Ատ ամբուր Անմիշապես Աշեմի շահի մոտ դեսպաններ են ուղարկ-

վում... 

ԼԼն ատ ո լի այի և Ռում ելի ի բոլոր մ իր մ իրանն երր շարժվում են 

դեպի Երևան։ 1044 (1634) թվականին սուլթան Մուրադ խան 1\-ը 

իր անթիվ զինվորներով կանգ է առնում Սկյուտարի դրախտանման 

այգու սուլեյմանական վրանում։ Իրագործվում են օսմանյան կա-

նոնները և արարողությունները, պատրաստվում ու լրացվում են 

բոլոր պատերազմական հանդերձանքներր։ [Փադիշահը] 40 հազար 

ենիչերիների և 22 հազար սիփահիների շատ մեծ նվերներ տալով 

վերցնում է իր հետ։ Իբրև տեղակալ Ստամբու/ում թողնում է Բայ-
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րամ փաշային։ Նույն թվականի նվիրական շևվալ ամսի 5-ին նա 
Սկյուտարից շատ մեծ արագությամբ գալիս է Կոնիա, ապա Կեսա-
րիա և այնտեղից Սվաղ... 

Այստեղից անցնելով մի շարք մ են զիլն եր ով, էրզրումի դաշ 
տում երկու կողմից բանակին միանում են նոր զորամասեր և բա-
նակի զինվորների ընդհանուր թիվը հասնում է 200 հազարի։ Գալիս 
է նախ Ռում ելիի էյալեթի մյութասաթրիֆ Ջ ան փոլադ֊ զա դե Մ ուս֊ 
տաֆա փաշայի 30 հազարանոց զորամասը... 

էրզրումից երեք օրվա ընթացքում հասնում են Հասան Կալա, 
այնտեղից էլ Կարսի ճանապարհով, գալիս են Երևան։ 21-րդ օրը 
[Uտամբուլից դուրս եկած օրից] 200 հազարանոց բանակով Երևանի 
էյալեթում վրաններ են խփում։ Բերդից երկարաձև թնդանոթներով 
աշեմները զինվորներին նեղություն են պատճառում, սակայն [օս-
մանյան] զինվորները, ուշադրություն չդարձնելով թնդանոթաձգու-
թյան վրա, անցնում են Զանգի գետի մյուս ափը... 

Գե տն անցնելով, բոլոր ղազիները օր֊ցերեկով, բոլորի աչքի 
առաջ, սկսում են խրամատներ փորել։ Թավրիզի դարպասի կողմից 
Ռում ելիի էյալեթի զինվորները, Ջ ան փոլադ֊ զա ղե Մ ուս տաֆա փա-
շան իր էյալեթի զինվորներով և 20 օդա են իչե ր ին ե րո վ, խրամ ատն երի 
մեջն են մտնում։ Աջ կողմից Անատոլիայի վեզիր Գյուրջի Մուհամ-
մեդ փաշան, իր էյալեթի զինվորներով և 20 օդա բարձր Ղերգյահի 
ենիչերիներով, նույնպես խրամ ատն եր են մ տնում ։ Սա դրա զա մ Ղա-
բանի-Յասը Մ ուհամմեդ փաշան f իր կափոլ-կուլիի զինվորներով 
և 20 օդա ենիչերիներով, Ռում ելիի և Անատոլիայի զորամասերի 
միջև ընկած տարածությունում, խրամատ են մ տնում և սկսում են 
կռվել։ Ենիչերիների աղանՀ Կարա֊Մուսթաֆա փաշան, ենիչերի-
ների քեթխուդայի և 10 օդա ենիչերիների հետ միասին, Զանգի գե-
տի կողմից սկսում է բերդը գնդակոծել 20 թնդանոթով։ Մի օր [սուլ-
թան] Մ ուրադ խանը, անձամբ մտնում է Ռում ելիի էյալեթի զինվոր-
ների խրամատը, Կարա֊բալի կոչված թնդանոթով նշան է բռնում 
խանի պալատին և թնդանոթի մի արկ դիպչում է նշանին։ 20 թնդա-
նոթներ սկսում են որոտալ հինգ կողմից։ էրզրումի վալին՝՝ Քյուչյուկ 
Ահմեդ փաշան, հյուսիսային կողմից մի բարձր ամրության վրա 
կանգնած, 50 թնդանոթով աջեմներին թույլ չի տալիս գլուխ բար-
ձրացնել Ա սկսում է քանդել բերդը։ Երևանի բերդին նայող Մոհնադի 
բլուրից, քափուդան Դելի Հյուսեյին փաշան գիշեր-ցերեկ անդադար, 
շարունակում է գնդակոծել բերդը դրսից և ներսից։ Թնդանոթների 
հարվածներից բերդի ոչ միայն պատվարներում և որմնախորշերում, 
այլև գետնափոբերում մնալն անկարելի է դառնում... 
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Մի խոսքով բերդի չորս կողմը, հինգ ժամվա րնթացքում լցվում՛ 

է մարդկային ծովով։ Պահակները սկսում են կողոպտել ու թալա՛ 

նել վիլայեթը։ Այլ ելք չունենալով սյուննի այաններր ամեն օր նվեր-

ներ էին բերում և աման էին խնդրում։ Սակայն [օսմանյան բանակր] 

բոլոր ջանքերը գործ էր դնում, որ բերդը շունչ չկարողանա քաշել։ 

Իններորդ օրը, բերդի աշտարակների և պատնեշների վրա 

բարձրացած աշեմներըճ Ծամ ան, աման, ո վ դու ընտրյալ Ալ-Օս-

ման» կանչելով, խանի միշոցով ուղարկում են բերդի բանալիները 

և աման են խնդրում։ Հավատացյալ մարտիկները լցվում են բերդը։ 

Հաջորդ օրը, Մազանդարանի հրացանաձիգների աղան՝ Մ իր Ֆեթ-

թահը, դուրս է գալիս բերդից և փադիշահի ոտքերը համ բուրելու 

շնորհին արժանանում։ Պահապան զորամասերը ուղարկվում են դե-

պի Նախիջևան։ Բերդում Մուհամմեդի էզան է կարդացվում և բերդի 

աշտարակներն ու պատնեշները 7 օր շարունակ զարդարվում են 

դրոշակներով։ 

Բերդը 40 օրվա րնթացքում նորից նորոգվում և վերակառուց-

վում է, Մյուրթեզա փաշան Երևանի իշխող է նշանակվում։ Նա 40 

հազար մուսուլման ղազիներով մնում է բերդը պահպանելու։ 

Հետագայում, Աջեմի շահը 100 հազարանոց բանակով գալիս, 

սկսում է գնդակոծել Երևանի բերդը և մեծ նեղություն է պատճա-

ռում [օսմանցիներին]։ Ղա բան ի-Յասր Մ ուհամմեդ փաշան թշնա-

մացած լինելով Երևանում պաշարված Մյուրթեզա փաշային, Երևա-

նին օգնության չի գալիս։ 7 ամսյա պաշարումից հետո բերդում 

սննդամթերքներն ու վառոդը վերջանում են։ Մյուրթեզա փաշան 

կուլ է տալիս իր ադամանդե մատանին և մահանում։ Հաջորդ առա-

վոտ յան օսմանցի զինվորները աման կանչելով դուրս են գալիս 

բերդից և բերդր հանձնում են Շահին։ Երբ զինվորները դուրս են 

գալիս, կըզլբաշները նրանց վրա են հարձակվում, մի մասին ոչըն-

չացնում են, մյուսներն էլ իրենց գցում են Արաղ գետը։ Գետն ըն-

կածների միայն մի մասն է ազատվում։ Նրանք ապաստանում են 

Կարս ի և Բայազիդի բերդերում ։ 

Երբ Սուլթան Մուրադ խանը ստանում է այս դժբախտ լուրը, 

փութաջանությամբ գոտին երկու անգամ իր մեջքովն է ւիա թա-

թում7 գ և ջանք է թափում աջեմների ձեռքից ազատել մեր մեծ Իմա-

մի գերեզմանի քաղաքը՝ դրախտաշեն Բաղդատը։ 

1045 (1635) թվականից սկսած Երևանը աշեմների ձեռքումն է 

և բարեշինվել ու շենացել է։ Սակայն որովհետև բերդր միայն մի 

պարիսպ ունի, ուժեղ հարձակումների չի կարող դիմանալ։ Բերդը 
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՛գտնվում է Զանգի գետի եզերքին, ձգված է հարավից դեպի հյուսիս 
և շատ նեղ է։ Մինչև հիմա էլ նրա պարիսպների և պատվարների 
վրա երևում են [սուլթան] Մուրադ IV-ի թնդանոթների հետքերը։ 
Ֆերհադ փաշայի կառուցած մասի բարձրությունր 40 արշին է, իսկ 
•Թոքմ աք խանի կառուցածը 50 արշին երկարություն ո լ 20 արշին 
լայնություն ունի և քարուկրով է շինված։ Զանգի գետի կողմից 
խրամներ չունի, բայց որմնախորշերր շատ են։ Հարավային, արևել-
յան և հյուսիսային կողմերում խրամներ կան, բայց որովհետև 
Վայրը ջրառատ է, այնքան էլ խոր չեն։ Խրամների որոշ տեղերի 
լայնությունր հասնում է 150 արշինի։ Ունի երեք հաստատուն եր-
կաթե դարպաս։ Թավրիզի դարպասր բացվում է դեպի հարավ, Մեյ-
դանի դուռր դեպի հյուսիս։ Վերջինս կոչվում է նաև Յայլայի դար-
պաս։ Չ "բան Մեյդանին այս կողմումն է։ Մի դուռն էլ աշեմների 
Դերվազի-փել կոչված կամրշի դարպասն է։ Օսմանցիներից մնա-
ցած 100 մեծ ու փոքր թնդանոթներ կան։ Այլ ռազմական հանդեր-
ձանքների և ռազմամթերքի քանակր անհաշիվ է։ 

Այս վայր՛ը Ադրբեշանի սահ մ անում գտնվելով դժվարությամբ 
է ընկել աշեմների ձեռքր։ Մոտ 3000 բերդապահ զինվորներ, 3000 
խանի զինվորներ և 7000 էյալեթի զինվորներ ունի։ Այս Վա1ՐԸ 
մի քանի անգամ խաների իշխանության ներքո է եղել։ Ունի կադի, 
մոլլա, նվիրական շերիֆ, քալանթար, դա բուղա, մյունշի, յասաուլի 
աղա, կորուշի֊բաշի, էշիքի-աղա, դի զ ֊ չ յ ո քեն - ա ղա, 7 մ իհմանդար 
.և շեհպենդեր։ 

Քաղաքում կան մոտ 2060 հողածածկ տներ։ Ամենալավ շինու-
թյունը խանի դղյակն է, որբ բարեշինվել է էմիր-Գյոնե խանի կող-
մից։ Այս դղյակի մոտ, ձախ կողմից փողերանոցն է (զարբխա֊ 
նե), որտեղ աբասի և բեսի է կտրվում։ Յայլայի դռնից դուրս գտնր-
վող մեծ վարոշր կոչվում է է սքի շեհիր՚Կ Այս վա բոշում կա խան, 
շամի, շուկա, բազար։ Խանի այգին գտնվում է կամրշի ծայրին։ 
Այստեղ էլ շամի, խան, բաղնիք և շուկաներ կան, կարծես քաղաք 
լինի։ 1045 (1635) թվականին, Աշեմի ձեռքն անցնելուց հետո, 
արևելյան կողմից դեպի դուրս բերդի շուրշը ավելացվել են երեք 
շարք քարուկրով լցված փոքր պարիսպներ։ 

(էշ 276—280) 

Մեր դիտածները Երևանից Բաքու ուղևորվելիս: Երևանից հյու-
սիս, Զ ան դի-Կուր գետերի72 ափով, բրնձի դաշտերի միջով անցնելով 
հասանք հոջա-բաղի գյուղր, որբ Երևանի խանի խասն է։ Գյուղն 



ունի 500 տուն, շամի, բաղնիք։ րարեշեն և մեծ գյուղ է։ Այնտեղից 
դարձյալ շարժվեցինք դեպի հյուսիս և հասանք 'եմիրչի Հասան 
գյուղր։ Սա հնագույն ժամանակներում թուրքմենական քաղաք է 
եղել, ներկայումս, ձմռան ամիսներին, թուրքմեն Ց^Ղ^ՐՒ համար 
ծառայում է որպես յուրթ։ Այստեղից նորից հյուսիս գնալովճ եկանք 
Գենշե քաղաքը։ 

Գենչե մ ե ծ քաղաքի Լ. բերդի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Այս քաղաքը Իրանի 
Շահ Թահմասբ խանից 1014 (1605) թվականին ուժով գրավել է 
Ֆերհադ փաշան և իՀխող է նշանակել Մուհամմեդ փաշային։ Սակայն 
աշեմները մեծաթիվ զինվորներով վեց ամիս շարունակ պաշարել 
են քաղաքր։ Մուսուլման ղազիները, օգնություն չստանալու պատ-
ճառով, ստիպված են եղել բերդր հանձնել և հեռանալ։ Սակայն ա֊ 
շեմներր բոլորին ոչնչացրել են։ էյրիի ֆաթիհ սուլթան Մուհամմեդ 
խանը տեղեկանալով այդ մասին, դիմում է որոշ նախաձեռնու-
թյունների, որոնք, սակայն անհետևանք են մնում։ Ներկայումս 
[Դենշեն] աշեմների ձեռքումն է և մեծ քաղաք է։ Շահը բերդր քան-
դել է տվել։ V 

Քաղաքն ունի 6000 տուն, այգիներ ու պարտեզներ, շամի, խան, 
բարեգործական շինություններ, բաղնիք, բեդիստան և բաբե շեն 
շուկա։ Քաղաքր գտնվում է այգիներով ու պարտեզներով հարուստ 
մի դաշտում, իսկ հարավից լեռներ են։ կեռները ևս ամբողջովին այ-
գիներով են ծածկված։ Գենշեի թթի մետաքսը հայտնի է ամենուրեք։ 

Դաշտերում չորս կողմից տարածվել են 7 նահիյեի գյուղերր, 
որոնք զբաղվում են բամբակի ու բրնձի մշակությամբ և մետաքսա-
գործությամբ։ Հայտնի են Դենջեի ձիու պայտը, երկաթը, ինչպես 
նաև մետաքսը։ Այս քաղաքը իշխանության կենտրոնն է։ Ունի 3000 
նեոքեր, քարտուղար, քալանթար, դա բուղա, կագի և դատավորներ,,. 

Քաղաքում, խանի մոտ երեք օր հյուր մնալուց հետո, հիսուն 
րնկերներով Գենջեից շարժվեցինք դեպի հյուսիս։ Մեզնից ա» արե-
վելքում, րորիստանի խանության վիլայեթն էր։ Անցնելով նրա սահ-
մանով, հասանք Քելեք Հեզար Ահմեդի մ են զիլը։ Այս վայրում հնում 
քաղաք է եղել, ներկայումս 700 տնից բաղկացած, այգիներով ու 
պարտեզներով բարեշեն մեծ գյուղ է։ Սա Դենջեի խանի խասն է, 
ունի ջամի, խան և բաղնիք։ Հայտնի է այստեղի նուրբ մետաքսը։-
Այստեղից դարձյալ դեպի հյուսիս շարժվելով, 9 ժամից հետո հա-
սանք Մեքուջրուտ7^ գյուղը։ Կուր գետի եզերքին ընկած, 7000 տնից 
բաղկացած, ջսւմիով և բաղնիքով մուսուլմանական գյուղ է, քյաֆիր 
բոլորովին չկա։ Ս ետ աքս ը շատ ընտիր է։ Կուր գետի մ յուս ափին 
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Քենդերե անունով հայկական գյուղ կա, որտեղից նրանք [հայ գյոլ֊ 
ղացիներլ»] նավակներ ով անցնում են Միքուջրուտ և ձեռնածու-
թյուններ անում։ Այս գյուղերր Գենջեի սահմանի վրա են։ Այստե-
ղից դուրս եկանք և Կոշլունշա կիրճից անցնելով, հասանք Ար,է 
բերդը։ 

Մեծ և նշանավոր Ա ր ա (Արշ-Արեշ) բերդի Ու քաղաքի բ ն ո ւ թ ա -
գ ի ր Աջեմի երկրում, Շիրվանի Էյալեթումն է։ Հին ժամանակ 
կառուցվել է Քեյմուրաս Շահի կողմից։ 995 (1586) թվականին 
գրավվել է Մուրադ խան 111-ի վեզիրներից մեկի՝ Լալա Կաբա Մ ուս-
թաֆա փաշայի կողմից։ Օգնության եկող 40 հազար աշեմի զին-
վորն երբ բերդը գտել են օսմանցիների ձեռքում։ Նրանք անմիջապես 
բերդը պաշարել են և մինչև կեսօր կռվել ու պատերազմել են։ Մու-
սուլման ղազիներր քաշ Լալա փաշայի գլխավորությամբ հարձակ-
վում են նրանց վրա, 30 հազար ա շեմն երին անարգանքով գետնին են 
հավասարեցնում, իսկ սրից ազատված թուրքմեններին, վրացինե-
րին... փախուստի են մատնում։ էոզդեմիր-օղլի Օսման փաշայի 
քեթխուդան, Շիրվանի զինվորներով, հանդիպում է փախչողներին 
և Կուր գետի եզերքին շատերին կոտորում։ Մի մասն էլ, սարսա-
փելով օսմանցիներից, հավաքվում են Կուր գետի կամրշի վրա։ Կա֊ 
մուրշր խորտակվում է և. զինվորները գետն են թափվում։ 

Երբ մեծ սերդարր նկատում է, որ այս վայրր Դենջե քաղաքի 
և Շիրվանի ճանապարհին է ընկած ու խիստ կարևոր քաղաք կարող 
է դառնալ, հավաքում է բոլոր ղադիներին և քաղաքի այլ կառուցող-
ներին։ Այս քաղաքից դուրս, Շահ֊Խեյաբանի անունով մի այգու 
շուրջը երեք դռնով, 17 ամրություններով պարիսպներ է կա-
ռուցել տալիս։ Շրջագիծը 9000 քա յ լա չափ է։ Սեր դարը այս 
բերդի կառուցումը լրացնում է 40 օրում և միրմիրանոլթյան 
աստիճանով նվիրում սուլթան Մուրադի ընտանիքում մեծացած ու 
դաստիարակված Կըյթասի բեյին և ինքը վերադառնում է Ասիթանե 
(Ստամբուլ)։ Ներկայումս այս գեղեցիկ քաղաքը ընկած է Ռանաշահ 
լեռան ստորոտում, Բրուեա քաղաքի նման հիանալի օդով, պար-
տեզներով ու այգիներով, ծաղկաստաններով մի վայր է։ Ունի մոտ 
10 հազար հողածածկ տուն, մոտ 40 ջամի, որոնցից նշանավորներն 
են Մուրադ 111-ի, Ֆերհադ փաշայի, Կարա-Սինան փաշայի ջամի-
ները և այլն։ 

Քաղաքի անունը Արս է, սակայն Աջեմի թուրքմեններր և Դա֊ 
ղըստանի կոմուքները Արշ են կոչում։ Հետագայում, սուլթան Մ ուս-
թաֆա խանի գահակալության օրոք, աջեմները գրավում են այս վայ-
րերը։ [Քաղաքում] 40 փողոց և 40 մեհրաբ կա. ունի մեդրեսև, թե-



(քիյե, 16 բաղնիք, 800 խանութ, 17 սրճարան և վաճառականների 
խան։ Կանայք՝ վրացի, դադիանի, աչըք-բաշի և շուշագի ցեղերի 
՛աղջիկներից են։ Օդն ու ջուրը հիանալի Է, այդ պատճառով Էլ գեղե-
ցիկները շատ են։ Շրջակայքում կան 7 նահիյե, որոնցից յուրաքան-
չյուրում հարյուրավոր շեն գյուղեր կան։ Այսպես, Արսի մոտի Լևեն-
֊տի երկիրը7*, Սուլթանջըք գյուղը, Էոզդեմիր-Զադե-Օսման փաշայի 
անցած կամուրշի՝ Մեծ Փելունայի երկիրը, Շ այի գյուղը բարեշեն 
են։ Թուրքմեն ցեղերը յայլա բարձրանում են այս քաղաքի մոտ 
գտնվող լեռր։ Այս շրջանի Շեքիի բերդր նույնպես բարեշեն է։ Ղադրս-
.տանցիներր երբեմն-երբեմն այս կողմերում ոտնձգություններ են 
կատարում, սակայն բերդր ներկայումս Արսի խանի իշխանության 
յո ակ է գտնվում։ Արսի խանությունը Դաղս տան ի և Վրա ստանի միշև 
ընկած բարձր խանություն է։ Ունի 3020 նեոքեր, կագի և 12 դատա-
վոր։ Այս քաղաքում մնացինք երեք օր, խանից նվերներ ստացանք 
և մազան դար անց ի 200 հրացանաձիգ րնկերներով շարժվեցինք դե-
պի հյուսիս և երկու մենզիլ անցնելով, հասանք Շեքի բերդր։ 

Շեքի բերդի բնութագիրը : Այս բերդր հնում կառուցել է Վրաս-
տանի Շուշալեի մելիքներից մեկը Ալեքսանդրր։ Նրանից անցել է 
Դաղս տան ի բեյի ձեռքը, ապա աշեմներին։ Սակայն սուլթան Մ ու-
րագ խան 111-ի վեզիրը՝ Լալա Կարա Մո ւսթաֆա փաշան, գրավելով 
այս բերդր, նվիրել է Լևենտ խան-օղլի էրքելադ բեյին։ Հետագա-
յում, սուլթան Մուսթաֆա խանի գահակալության ժամանակ, նո-
րից աշեմների ձեռքն է անցել։ Ներկայումս սուլթանություն է։ Ունի 
մոտ հազար զինվոր։ Շիրվանի էյալեթում գտնվող ժայռի վրա կա-
ռուցված քարաշեն ամուր բերդ է, ունի երկու դարպասճ Դենշեի և 
Շիրվանի դարպասներ անունով։ Դաղս տան ի սահմանի վրա ընկած 
բավականաչափ շեն բերդ է, սակայն Վրա ստանի մասն է համար-
վում, որովհետև հիմնադիրր վրացի է։ Ունի 3000 տուն, 7 մեհրաբ-
ջամի։ Հայտնի են շուկայի Միրզա Ալի բեյի և բերդում գտնվող 
Լաղոշ-օղլի Ահմեդ բեյի և Մուրադ խան III ֊ ի շամ իներր։ Ունի նաև 
խան, բաղնիք և շուկա։ Այգիներից և պարտեզներից աննման մե-
տաքս է ստացվում։ Այս բերդից մեկ օրագնաց դեպի արևելք գնա-
ցինք և հասանք Կնութ գետին։ Այստեղից էլ շարժվելով դեպի հյու-
սիս, Էոզդեմիր-Օսման փաշայի կամրջովը անցանք Կարոդ գետը և 
հասանք Քոյուն-Գեչիտի կոչված վայրը։ Այստեղ, գետնի վրա բլուր-
ների նման մարդկային ոսկորներ էին կուտակված։ «Այս ի՛՛նչ է»,— 
հարցրինք մեր ընկերներից մեկից Ալի Աղայից։ Նա պատասխա-
նեց. «Սա կռվի դաշտ է, Մուրադ խան III-ի սերդար կալա Մ ուս֊ 
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թաֆա փաշան շրջապատելով Իրանի Բ՚ավրիզ, Մուզան, Լորի, Նա֊ 
խիշևանյ Կարաբաղ և Կաղան քաղաքների խաների իշխանության 
տակ գտնվող 20 հազար զինվորներին, սրի է քաշել։ Մի կողմից 
հարձակվել է էոզդեմիր-օղլին, մյուս թևից Հալեպի վալի Մուհամ-
մեգ փաշան, մի այլ կողմից Մարաշի էյալեթի մյութասարիֆ Մոլս-
թաֆա փաշան և մի վայրկյանում 10 հազար պարսկական զինվոր-
ներ են կոտորեր Մնացած 10 հազար զինվորներր Քոյուն-Գեչիտի 
կամրջից ոչխարի հոտի նման գետն են թափվել ու խեղգվել։ Այդ 
մեծ պատերազմի ժամանակ 40 հազար շահսևեների Լալա Մուսթա-
ֆա փաշան է սրի քաշել։ Օսմանցիները իրենց գերեզմաններում 
հանգիստ չմնա ն։ Ահա այս ոսկորները դրանց նշաններն են»։ 

Մե ռածների համար ֆսւթքաե^Տ կարդացինք և անցանք*•• Ըն-
դարձակ դաշտերով շարժվելով դեպի հյուսիս, անցանք նաև Աք-Սու 
գետը, որին աջեմները րիլան-չայի են ասում։ Այն սկիզբ է առնում 
Ար սի լեռներից և խառնվում Կուր գետին։ Այստեղից երեք ժամ 
ճանապարհ գնացինք և հասանք Մահմուդարադ նահիյեն։ Մի ըն-
դարձակ դաշտում 200 շեն և հարուստ գյուղեր կան, որոնք տարե-
կան, ասում են, հազար ուղտի բեռ մետաքս են արտադրում։ 

Յուրաքանչյուր գյուղը մի առանձին կասաբա7^ է։ Ունեն շամի-
ներ, բաղնիքներ և շուկաներ։ Ռայաները՝ հայ, գեոք-դուլուք, թուրք-
մեն, մոնղոլ և կոմուք ցեղերի ցն են. մի ցեղն էլ ի թ՛թի է է կոչվում։ 

Ի թ - թ ի լ ցեղի վ ի ճ ա կ բ : Մշտապես կովի մեջ եղող մի ցեղ է։ 
Ապրում են սանջաքի լեռներ ում, Մարգին բերդի մոտ։ *.»Եթե նրանց 
հարցնես, կասենճ «Մենք վեհափառ Հա մղեի սերնգիցն ենք»։ Սա-
կայն չգիտեն, թե ի*նչ է ծոմը, նամազը, հաշը, զեքաթը։ 7—8 տղա-
մարդ ամուսնանում են մի կնոջ հետ։ Այդ կնոջից ծնված ապօրինի 
զավակի հայրը որոշելն որքա՜ն դժվար է։ Սակայն կադիները դրա 
դյուրությունը գտել են. երեխային մի խնձոր են տալիս, տղան խըն-
ձորը հայրության թեկնածուներից որին որ նետի, նրան համա-
րում են երեխայի հայրը։ Դրանից հետո կինը այդ տղամարդու իշ-
խանությանն է ենթարկվում և ոչ ոք դրան չի կարող խանգարել։ Ա-
ջեմի երկրի if nif- i f ս ւ ա ղ ն ե r անունով հայտնի ցեղը սա է։ Iկդպիսի 
բարքերի տեր ցեղ ոչ մի տեղում չենք տեսել։ Սակայն իրենք խանե-
րին և շահին վերին աստիճանի հնազանդ ու հպատակ են։ 

Կրյթսւք ցեղի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Այս երկրռւմ կա նաև կըյթաք անու-
նով մի ցեղ, որոնց թիվը հասնում է 20 հազարի։ Ապրում են Գաղըս-
տւսնի տերիտորիայում։ Երբեմն գնում են Արս և Շեքի քաղաքները՝ 
առևտուր անելու։ Սրանք ևս վերին աստիճանի յուրօրինակ մարդիկ 
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են, գլուխները կաթսայի նման մեծ են, կոշտ մազեր ունեն, երկու 
մատնաչափ լայնությամբ հոնքեր, խիստ լայն թիկունք և կուրծք, 
բարակ մեջք, հաստ սրունքներ, տափակ կրունկներ, կլոր աչքերով 
կարմրավուն մարդիկ են։ Պատկանում են շաֆիի դավանանքին։ 
Երբ նրանք գնում են Արսի և Շեքիի շուկաները, նախ հե տիոտն իջ-
նում են դաշտը, ապա նստում Շեքիի սայլերը, որովհետև ձին ու 
ջորին չեն կարող տանել այդ փղանման մարմինները... 

Այնուհետև էվ. Տելերին օրինակներ է բերում «Մոնղոլ ցեղի մեկ ճյուղից3՝ 

կըյթաքների լեզվից։ 

...Սրանք բնիկ Մահանի երկրիցՈ եկած մոնղոլներ են, թուրքեր 
են, բայց խոսում են մոնղոլերեն, մոնղոլերեն նշանակում է թուրքե-
րեն։ Այգ ցեղը (մոնղոլ) մենք ուսումնասիրել ենք Մահ մ ուդաբադ 
երկրռւմ$ 

Այստեղից նորից դեպի հյուսիս գնացինք և հասանք ւ՝ ի լան ֊ չա ֊ 
յի եզերքին։ Շիր վան վիլայեթի տերիտորիայում Գիլան֊չա յի եզեր-
քին ընկած է 600 տնից բաղկացած 0ղուղ անունով թուրքմենական 
գյուղը։ Ղաշտերի միջով անցնելով եկանք Նի յա զա բագ քաղաքը։ 

Նիյաղսւրաղ քաղաքի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Գտնվում Հ Շիր վանի տե-
րիտորիայում։ Կառուցվել է Եզդ Ջիրտ շահի կողմից։ Հնում մեծ քա-
ղաք է եղել։ Մինչև հիմա էլ պահպանվել են նրա շինությունների 
ավերակներր, ծիածանանման բարձր կամարր։ Հետագայում Ղաղըս-
տանի կոմուքները, կըյթաքները և այլ ցեղեր միացած ոլ միաբան֊ 
ված, հարձակվել են այս քաղաքի վրա, ավերել և կործանել են այն։ 
Օսմանցիներից Մուրադ խան 111-ի մեծ սերդարըճ Կոջա ՖերՀադ 
փաշան, ձմեռել է այս քաղաքում։ Այնուհետև, դեպի Շիր։Լան շարժ-
վելուց առաջ բերդը ավերել է։ Ներկայումս Աջեմի և Ղաղստանի 
միջև ընկած ձմեռանոց է։ Ունի 40 մեհրաբ և 40 թաղամաս, ջամի, 
խան, բաղնիք, շուկա։ Սուլթանություն է և ունի մոտ 1000 նեոքեր, 
12 դատավոր, քալանթար։ Այգիներով ու պարտեզներով 6000-ից 
ավել տուն կա, մեզ այդպես պատմեցին։ Երկիրը ընդարձակ է և 
հարուստ, գեղեցիկները շատ են, բարիքն ու բերքը առատ է։ Հոսող 
ջրերով հարուստ, բարեշեն քաղաք է։ Սակայն քաղաքի կենտրոնում 
գտնվող բերդը ավերված է։ Այսպիսի արգավանդ, հիանալի ջրով ու 
օդով վայրում թեև բերդը շատ անհրաժեշտ է, բայց ավերված 
քաղաքի բնակիչների մեծ մասը պատկանում են հանեֆի դավա-
նանքին, որովհետև գտնվում են Շիրվանի էյալեթի տերիտորիա-
յում, իսկ այդ էյալեթր 78 տարի օսմանցիների ձեռքումն է եղել։ 
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Այս քաղաքից ուղեկիցներ վերցնելով, նորից դեպի հյուսիս 
գնացինք և հասանք Ֆերեհ-զար, որն Շամախիի տերիտորիայում 
Աք-սուի եզերքին րնկած, 500 տնից բաղկացած մի փոքր քաղաք է։ 
Ունի ջամի, բաղնիք, խան և փոքր շուկա։ Այստեղից նորից գեպի 
հյուսիս շարժվելով, ճանապարհին ճաշեցինք Քեոր֊Խուդաբենտե 
անունով շահի որսատեղում, որտեղից գնացինք Թէդ՜լայի գյուղը, 
որը կոչվում է նաև Գյոք-սու։ Գետը գալիս է Ղ աղս տանից և թափ-
վում Կուր գետի մեք։ 

Սվբերզ (էըշրուս) լ ե ո ը : Այս լեռից բազմաթիվ գետակներ են 
հոսում և խառնվում Կուր գետին։ էլբրուսից դեպի հյուսիս հոսող 
գետերր թափվում են Խազերի ծովը։ Այս լեռ ան հարավից անցնող 
գետերր թափվում են Սև ծովը, իսկ հյուսիս-արևելքից հոսող վտակ-
ներր, րնդհանրապես, խառնվում են Կուբան գետին։ Կուբան գետը* 
Թամանի թերակղզու մոտ, թափվում է Սև ծովը։ էլբրուսը խիստ 
բարձր է, մեծ լեռ է։ Չորս կողմ ում չորս փադիշահ ներ կան, իսկ հա՛ 
բավում ապրում են աբազա ցեղերը։ Երկարությունը 80 կոնաք է։ 
Այս լեռ ան ստորոտում ապրում են Մ եգրելիստանի, Վրաստանի, 
Աչրք Քաշի ի, Շուշատի, Գուրիելիի և Գագիանիի ժողովուրդները։ 
Այս տեղերի գրաված տարածությունը և Վր՛աստանի երկարությունը 
40 մենզիլ է։ Վրաստանի ձմեռանոցի՝ Աջեմի սահմանի վրա գտնվող 

@՝ՒֆւՒսՒ ՎՒւա1եթԻ և Սերիր էլլան քաղաքի սահ մ անները հասնում 
են էլբրուս լեռ ան փեշերը, որոնց երկարոԼթյունր 19 կոնաք է։ Այս-
տեղից հյուսիսճ էլբրուս լեռից հյուսիս՝ չերքեզների երկիրն է, որ-
տեղ ապրող չերքեզները բաժանվում են կաբարթայ, բեսի, բուլի-
ֆայ, խեթուֆայ, մեմսուխ, բոզեդոք, թակա-կազանա, շեֆաքի և 
այլ ցեղերի և որոնք ապրում են այս լեռան լանջերին։ 

Երկարությունը 80 կոնաք է։ Այս հաշվով լեռան երկարությունը 

240 կոնաք կլինի։ Խիստ մեծ լեռ է. 10 կոնաք հեռավորությունից՛ 

պարզ երևում է բարձր գագաթը։ Այս լեռը երկրի վրա եղած 148 լեռ-

ներից, ամենաբարձր 12 լեռներից մեկն է։ Ոչ ոք չի կարողացեր 

բարձրանալ նրա մինչև կեսը։ Այս լեռան վրա ապրում են բազմա-

տեսակ մարդիկ։ 

(էէ 286—29*) 

Մենք կանգ Էինք առել Գյոք-սու գյուղում։ Սա խոշոր գյուղ Է, 

ունի քալանթար և մ իհ մ ան գար։ Գյուղն ունի 700 տուն, այգիներ և 

պարտեզներ։ Մետաքսը ընտիր Է։ Բնակիչները բոլորը սյունիներ են 
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ձ Շահ-Իսմաչիլին մորուքի տուրք են վճարել։ Սակայն ներկայումս, 
Շահ Աբրաս 11-ի ժամանակից ազատված են բոլոր տեսակի արտ՛օ֊ 
կարգ տուրքերից։ Սա, Շամախիի, իր բարեշինությամբ հայտնի, 
գյուղերից մեկն է։ 

Այստեղից նորից դեպի հյուսիս շարժվելով, մի ժամ հետո հա֊ 
սանք Աք-սու, որը գտնվում է Շամախիի տերիտորիայում. 100 
տնից բաղկացած շամիով, խանով և բաղնիքով, այգիներով և պար-
տեզներով շեն գյուղաքաղաք է։ Աք-սու գետը անցում է այստեղից 
1ւ թափվում Կուր գետր։ Գե տի ակունքր Շիր վան ի լեռներումն է։ Այն 
Շամախիի դաշտում ոռոգում է բրնձի դաշտերը և հետո խառնվո ւմ 
է Կուր գետին։ Այստեղից նորից դեպի հյուսիս գնացինք և հասանք 
Շամախիի բերդը։ 

Շամսւխի բերդի բնութագիրը: Առաջին հիմնադիրը եղել է Իրա-
նի շահ Եզդ Զիրար, հետո եղել է բազմաթիվ իշխողների կենտրոնը։ 
Այս վիլայեթում 7 խանություն կա։ Զմանք ասում են, որ Շամախի 
անունր Շամի Ախի ի կրճատված ձևն է և իբր թե առաջին բնակիչնե-
րը եկել են Շամից։ Դաղստանցիները ասում են Շեմխի, գիլանցի-
ներըճ Շամ -ակի, բայց ճիշտը՝ Շամ ախի-Շ ամ ակին \է։ 40 խանու-
թյուն ու 48 կադիություն է, և ունի 40 նահիյե, 70 բերդ և մոտ 1300 
շեն գյուղեր։ Հին և բարեշեն քաղաք էէ Սուլեյման խանի [սուլթան] 
վեզիրներից Ու.լամա փաշան և Կարամանի վալի Փիրի փաշան Սու-
լեյման խանի հատուկ նամ ակով եկել են Շիրվան քաղաքը։ Այան-
ներր, խորհրդակցելուց հետո, բերդի բանալիները հանձնել են Փիրի 
փաշային և օսմանցիներին հպատակություն ու հնազանդություն են 
հայտնել։ Երբ այս մասին հայտնել են [սուլթան] Սուլեյման խա-
նին, նա բերդի իշխանությունը շնորհել Է Փիրի փաշային։ Հետա-
գայում Շահ Թահմասբը 7 ամիս ւգա շար ել Է այս բերդը։ Թեև բեր-
դում գտնվողները աման կանչելով հանձնվել են, բայց \շահր\ բոլո-
րին հավաքել տարել Է և բերդի իշխանությունը հանձնել իր եղբորը՝ 
Էլկաս Միրզային։ էլկաս Միրզան երեք տարի իշխել է այստեղ։ Սա-
կայն իր եղբոր վարվելակերպը նրա մեջ կասկածներ է արթնացրել 
և մահվան վախից, 954 (1548) թվականի մի գիշեր իր մարդկանց ու 
ծառաների հետ միասին թողել է Շիրվանը և փախել դեպի օսման-
յան երկիրը։ 40 օր Հեյհաթի դաշտով]* քայլելուց հետո, հասնում է 
Քեֆե, այնտեղից էլ մի նավակով գալիս է Ս տամբուլ, որտեղ ըն-
դունվում է խիստ բացառիկ պատվով և հարգանքի արժանանում։ 

Միրզա էլկասի պատմությունը այս է. «Սուլեյմանի ժամանակ 
հպատակվեց Միրզա էլկասը, թվական 954))։ 
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էլկաս Միրզան Ս տամ բոզում ապրել է Փերթև փաշայի պալա-
տում։ Այգ ժամանակ էգիրնեում գտնվող սուլթան Սուլեյման խանդ 
մեծ շքերթով վերադառնում է Ստամբուլ և անցնում էդիրնեի դըռ-
նով։ էլկաս Միրզան այդ շքերթը դիտում է Շեհզադե շամիի մոտից։ 
Նա դիմելով իրեն պատիվ տվող փադիշահին ասում է. «Ո՛վ Ալ-0Ա՛-
մանի ընտրյալ, դու այս փառքով և վեհությամբ, ի՛՛նչպես է, որ 
դուրս չես գալիս Աշեմի շահ համ արվող իմ եղբոր դեմ» և հիանում է 
տեսնելով փադիշահի զինվորների կարգն ու կանոնը։ Հետագա յում 
Սուլեյմ ան խանը, դեպի Վան և Ագրբեշան արշավելիս, էլկաս Միր-
զային էլ իր հետն է տանում... Լալա Մուսթաֆա փաշան Շիրվանի 
էյալեթի մեծ սերդար նշանակվելիս, էլկաս Միրզայինճ նախապես 
Շիրվանում իշխան լինելու կապակցությամբ, Թավրիզից տանում է 
իր հետ։ Նրանք միասին քանդում և ավերում են Նախիշևանը, Երե՛ 
վանը, Գ են շեն և Շ իրվանը։ Վերադարձին ստացվում է Թահմ ասբի 
մահվան լուրը։ Հետո պաշարում է Շամախի բերդր, 7 օրվա ընթաց-
քում Շահ Թահմ ասբի որդուց աման-գրավում է բերդը, վերանո-
րոգում և բավականաչափ զինվորներով ու ռազմամթերքով ապա-
հովում է այն։ Շիրվանի էյալեթի տերիտորիայում գտնվող Մահ-
մուդաբադի խանությունը տրվում է էլկաս Միրզային։ Սիրտը 
վառված էլկաս Միրզան շատ անգամներ Աշեմի երկրի վրա ասպա-
տակություններ է անում և ավերում է նրանց երկիրը։ Այնուհետև, 
Շ իրվանում մի շարք վեճեր են առաշ գալիս։ Ե վերշո, Սուլթան Մու-
րադ III-ի ժամանակ, Էոզդեմիր-Զադե Օսման փաշան ամանաք 
գրավում է Դեմ իր Կափոլն և այս վայրն nL բերդը ն որո գել է տալիս* 
Դրանից հետո այն նորից աշեմների ձեռքն է անցել, սակայն ազա-
տագրվել է Կոշա Ֆերհագ փաշայի ձեռքով։ 

Ի վերշո, Աշեմը նորից է գրավել այս վայրերը, որից հետո Դե֊ 
մ իր Կ ափուի փաշան և Խենդան Ազա-զադեների գերդաստանը եկել 
են Օսմանյան երկրի մայրաքաղաքը։ Այդ ժամանակից սկսած այն 
գտնվում է Աշեմի ձեռքում և ներկայումս խանություն է։ Ունի կա-
գի, 12 դատավոր։ Բերդը գտնվում է Կուր գետի եզերքին, բարձը 
ժայռի վրա, քարաշեն է և շատ ամրակուռ։ Ներկայումս ներքին բեր-
դը շատ ամուր և բարեշեն է, իսկ ստորին բերդր շատ տեղերում 
քանդված է։ Ունի բերդակալ, դիզ֊չյոքեն աղա և մոտ 1000 բերդա-
պահ զինվոր։ Քաղաքում կա մոտ 7000 հողով ծածկված շեն տուն, 
ամեն տան առշևից շուր է հոսում, այգիներն ու պարտեզներն ան-
թիվ են։ Ունի 26 թաղամաս, Մեյդանի և Սաբուրանի թաղերր քաղա-
քի ամենալավ մասումն են և ունեն շատ բարեզարդ տներ։ Կա մոտ 
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70 մեհրաբ։ Դիվ Ալիի ջամին հին շինություն է... Կան 44 քարուկրով 

կառուցված քարվանսարա յներ, խաներ։ Ամեն մի խանի մեշ, վա-

ճառականը առանց փակելու իր սենյակը՝ իր ուզած ապրանքը վա-

ճառում է շուկայում և բազարում, խանի մեշ ապրանքն երր թողնում 

է Գ"ՐգՒ *ԼՐա թափված ք որոնց վրա հսկողություն Է կատարվում 

պահապանների կողմից։ Շիրվանի երկիրը այս աստիճան ապահով և 

վստահելի վայր Է։ Կան մոտ 200 փոքր խանութներ, սակայն քա-

րուկրից կառուցված բեղիստան չկա, կան թանկա գին ապրանքներ։ 

Սրճարանները խիստ մաքուր և հաճելի են։ Բարեբեր հողում աճում 

են բրինձ, բամբակ, 7 տեսակի խաղող, աբասի և մալաչա տանձեր, 

ձմերուկ։ Եղանակը բարեխառն տաք Է, որովհետև քաղաքը գտնվում 

Է 5-րգ կլիմայի վերջում։ Գեղեցիկները հայտնի են աշխարհում։ Բնա-

կիչների մեծամ ասն ությունը սյուննի դավանանքին են պատկանում, 

կան շատ ուլեմաներ և սյոլլեհաներ։ 

Այնուհետև, Էվ, Չելեբին շարունակելով իր- ճանապարհը անցնում է մի շարք 
դլուղերով և մ են զի լներ ով: 9աքոլ մտնելիս էվ, Չելեբին ականատես է լինում մեծ 
հան գիսավորությունն երիէ (էՄոսկվայի թագավորի Ազդիրխանի (Աստ րախ ան), Սա-
րա յ և Հեմեշգեք րերգերից պատգամավորներ Էին եկել և հարսանիքի աոթիվ նվեր-
ներ բեր ել» ։ Այսպիսով, 1057 (1647) թվականի մոլհարրեմ ամսի առաջին ուրբաթ 
օրը մտնում են Բա թվի բերդը։ 

Թսւքու բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Շ իրվանի Էյալեթումն է ու սահմա-

նակից է Աջեմին։ Այստեղ տրված խնջույքի զ հետո, էրզրումի վալի 

ՄուՀամմեգ փաշայի նամ ակը, նվերների հետ միասին, հանձնեցի 

խանին։ Ուրախությամբ և սրտառուչ նա ասաց, «Բարի՛ եք եկել»։ 

Թավբիզի ու Նախիշևանի խաների նամակներն էլ հանձնեցի և «Ջեր 

հարսանիքը շնորհավոր լինի» ասելով բարեմաղթություններ արի,,, 

Բաքվի բերդը, Մոսկվայի թագավորության դիմաց, Խազերի 

ծովի եզերքին, մի բարձր ժայռի վրա Ղարա շահի կողմից քառա-

կուսաձև կառուցված հիանալի բերդ է։ Ներքնաբերդը դեպի արև-

մուտք բացվող մի դուռ ունի։ Շինված է Նախիջևանի երկաթից։ Շըր-

ջագիծը 700 քայլ է, ունի 70 աշտարակ և 600 պատվար։ Պարսպի 

բարձրությունը 40 արշին է։ Կառուցված լինելով ժայռի մրա՝ խրամ-

ներ չունի։ Բերգում կան մոտ 70 հին և հողածածկ տներ։ Հայգար 

փաշայի շամին մինարե չունի, խան, բաղնիք և այլն՝ բոլորովին չկան։ 

Սակայն ծովեզերքի մեծ ռաբաթը* բարեշեն քաղաք է և ունի մոտ 

Ռաբաթ—ընդհանրապես քարվանսարայի և հյուրանոցի իմաստ ունի, սա-
կայն այստեղ վարող իմաստով է գործածվում (ծանոթ, հրատարակչի)։ 
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1000 տուն, այգիներ և պարտեզներ, ջամի, իւ ան, բաղնիք, շուկա և 
բազար։ Երեք կողմից պաշտպպնված է պարիսպներով և ունի երեք 
գարպաս։ Գիլանի դարպասը բացվում է դեպի հյուսիս, Բաբ-էլ-էբ֊ 
վաբի [Դերբենդ] դարպասը՝ դեպի հարպվ, Լիմանի դարպասը՝ դեպի 
արևմուտք, ծովեզերքում է։ Այս ռաբաթում 7 մինարե է երևում, ու-
նի 3 բաղնիք։ Միրզա խանի բաղնիքը հպճեքի է։ Շուկաներն ու 
բազարները այնքան էլ ճոխ լեն, բայց որովհետև Մոսկվայի սահ-
մանագլխումն է գտնվում, ունի շահսևեն և դիղ֊Աոքեն զինվորներ։ 
Շիրվպնի էյպլեթում առանձին խանություն է։ Ունի 3000 զինվոր և 
12 դատավոր։ Ունի նաև առանձին գա դի և 7 նահիյե... Դիմացում, 
300 մղոն հեռավորության վրա, Մոսկվայի երկիրն է։ Այն տարին, 
երբ է ո զդե մ իր֊ գա դեն գրավել է այս բերդը և բերդում իշխել է օս-
մանցիների կողմից նշանակված Կուբար փաշան, աշեմների դրդու-
մով Մ ո սկվայի կազակներր եկել և պաշարել են Բաքվի բերդը, սա-
կայն նրանք և նրանց հետ նաև աշեմները սրի են քաշվեր Մինչև 
օրս էլ նրպնց ոսկորները ծովեզերքի մի ժայռի Վ_Րա թափված 
մնում են։ 

Քաղաքի օդը տաք-բարեխառն է։ Գավառներում բրինձ և քա-
թան է մշակվում և այգիներ ու պարտեզներ են աճում։ Բամ բակը 
շատ ընտիր է, սակայն շուրը նավթի յուղի հոտ է արձակում։ Քա-
ղաքի մոտ, 7 տեղում, նավթահանքեր կան, որոնցից ամեն մեկը 
տարբեր գույն ունի՝ դեղին, կարմիր, սև և այլն։ Միսքերի, Սեղանի, 
Ռինեբի նահիյեների բնակիչները մեղրամոմից կամ յուղից պատ-
րաստված մոմեր չեն վառում, նրանք սև նավթի յուղ են վառում 
ճրագների մեջ։ Ժողովուրդր վերին աստիճանի առողջակազմ և 
մարմնեղ է, բավականին գեղեցիկներ կան։ Քաղաքը գտնվում է 
18֊րդ լայնության կլիմայի սահմանում։ ժողովրդի մեծ մ ասր 
սյունիներ են։ Այս բերդի և Դեմիր բերդի [Դերբենդ] միջև րնկած 
տարածությունը՝ ծովեզերքով, 4 կոնաք է։ Սրանց միջև գտնվող 
Միսքեր նահիյեն բարեշեն Հյուղեր ունի, բնակիչները քոչվոր թուրք-
մեններ են և քոչում են իրենց օբաների հետ միասին։ Շաբուրան 
քաղաքն րնկած է Բաքվի արևելքում, 3 մենզիլ հեռավորության 
վրա։ Շամախի բերդն էլ նմանապես արևելյան ( ? ) կողմն է և 5 կո-
նաք է։ Գիլանն էլ հյուսիսումն է։ Բաքուն Շամախիի նավահան-
գիստն է։ Չինաստանից, Խաթայից79, Խութենից80, Ֆաղֆոլրի երկ-
րից81, Կալմախի (Կալմըք) և Մոսկվայի երկրներից առևտրական 
ներկայացուցիչներ և քարավաններ ապրանք են բերում։ Մոսկոլու-
ները** մշտապես Բաքու են գալիս և այստեղից աղ, նավթ, ղաֆե-
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ո ան ու մետաքս են գնում և տանում Սոսկով։ Մոսկովի պատ ֊ 
գամ ավորները գալիս և մնում են իբրև պատանդ։ Մ ո ս կվայի երկ-
րից, ընդհանրապես Բաքվի միջով, մի մասն էլ Գիլանիցճ Աջեմի 
երկիրն է գնում սամույր, ձկան ատամ, սկյուռի մորթի, բուլղարա՛-
կան թևլաթին83» Բաքվի նահիյեներում աղային վայրեր կան. մարդր 
կամ ձին, եթե ոտքը գետին դևի և մի փոքր կանգնի տեղում, ոտքերը 
կա(րվեն։ Քարավան քշողները որոշ տեղերում գետինը փորում են և 
կաթսան դնում հողի մեշ, գետնի տաքությունից նրանց կերակուրը 
մի վայրկյանում եփվում Է։ Տարօրինակ աստվածային իմաստու-
թյուն Էէ 

Սուր գետը ծովն Է թափվում քաղաքի հյուսիսիցԴետի լայ-
նությունը հավասար Է Ղանուբի լայնությանը, բայց խորությունը 
պակաս Է*** 

Բաքվի բոլոր այաններին հրաժեշտ տալուց հետո ճանապարհ 
ընկանք դեպի հարավ։ 

խ 286—302) 

ՐԱ4?ՎԻ ՐեՐԴԻՑ ՄԵԿՆՈԻՄ ԵՆՔ վ Ր Ա Ս Տ Ա Ն 

Բաքվի և Երևանի խաներից 100 զինված նյոքերներ վերցնելով, 
անցանք Բաքվի հարավային ծովեզերքի աղոտ վայրերով և դիտե-
ցինք նավթի հանքերը։ 

Ն ա վ թ ի - յ ա ղ ի հանքերը: Գետնի տակից եռալով նավթը դուրս Է 
գալիս մի մասը ծովեզերքում, մի մասն Էլ Մեսքերի նահիյեում։ 
Ընդհանրապեսէ ջերմուկի ջրերի նման փոքր լճակ Է կազմում. նավ-
թի յուզր սեր Է կապում հեղուկի երեսին և մնում։ Նավթր առանձին 
Էմանեթէօ \Է և շահին տարեկան 7000 թյումեն եկամուտ է տալիս։ 
Նավթի էմինի մարդիկ մտնում են այդ լճակների մեջ, նավթր հա-
վաքում և լցնում են այծի տիկերի մեջ։ Այնուհետև, վաճառականնե-
րը առնում և երկրե-երկիր են տանում։ 8 դույնի նավթ կա, սակայն 
դեղին նավթր գերագասելի է։ 

Սև նավթր տանում են Աջեմի երկիրը, Ուզբեկստան, Հնդկաս-
տան, Իրաք, Քուրդիստան, Վրաստան, Դաղստան և Ալ-Օսմանի եր-
կիրը* Այդ երկրների բերդերում սև նավթը վառում են և լուսավո-
րում բերդի շրջակայքը։ Երբ թշնամու զինվորների վրա են հարձակ-
վում, նրանց վրա և ոտքերի տակ նավթոտ վերմակներ ու հին շորեր 
են նետում և այսպիսով կրակ առաշացնում։ [Նավթր] շատ կարևոր է 
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բերդի Լ քաղաքի մթերքների համարէ Մինչև ՛անգամ շահի պալա-
տում, մայրաքաղաքում վառվող շահերը Բաքվի նավթով են վառ-
վում t Նավթի վրա գիշեր-ցերեկ հսկող պահապաններ կան։ Որով-
հետև եթե կրակ ընկնի, անընդհատ կայրվի և մարելը անհնար կլի-
՛նի։ Այդ պատճառով նավթահանքերի շրշակայքում լեռնանման հո-
ղեր են կուտակված, դրանք պատրաս՛տ պահվում են, եթե նավթի 
հանքի մեշ մի կայծ Է ընկնում, անմիշապես բոլոր ռայաներն ու բե-
Հ*այաները վաղում են, կրակի վրա հող ածում ու մարումէ Ուրիշ մի-
Հոց չկա... 

Այստեղից ծովեզերքով նորից դեպի հարավ գնացինք և կանգ 
՛առանք Մեսքերի թուրքմենական օբաներում։ Այս դաշտերում ձըմ-
ռանը իրենց օբաներով բնակվում և հանգստանում են մոնղոլները, 

թուրք մ եններր և կոմուքները։ Վերին աստիճանի բերքառատ վայր Է։ 

Խաղերի ծովի հսկա կոկորդիլոսի ականջը: Այստեղից շարժվե-
ցինք ծովեզերքով և ճանապարհին, ծովի ալեկոծության պատճա-
՛ռով, ծովեզերք նետված մի ձուկ տեսանք• երկարությունը լրիվ 100 
քայլ Էր, երկու գլուխ ուներ, մեկը պոչի մոտն Էր և նման Էր *ձի 
գլխի, մյուսը՝ մեծ գլուխը, բաղնիքի գմբեթի չափ կլիներ։ Կարծես 
•առասպելների մեշ նկարագրված աժդահան Էր։ Վերին ծնոտի վրա 
150 ատամ կար, ստորին ծնոտի վրա 140 ատամ։ Ամեն մի ատամի 
հր կարությունը մի արշին Էր և մարդու սրունքի հաստություն ուներt 
Ակ անշները փղի ականշների նման Էին։ Ամբողշ մարմինը ծածկված 
Էր կուղբի մազի նման մազով։ Այս ձուկը իսկ՛ապես վերին աստի-
ճանի ահարկու և հսկա մի կենդանի Էր։ Ամբողշ Բաքվի, Շամախիի, 
Դեմ իր Կա փ ուի ժողովուրդն՝ այստեղ հավաքված, դիտում Էին այդ 
կենդանուն։ հազերի ծովի մի ուղևոր՝ խոջա Սատիխանը, այդ մա-
սին պատմեց. «Այս ձուկը հատկապես Խազերի ծովում հանդիպող 
մի կոկորդիլոս Է, որին ծովի նավաստիները նեհ՛ենդ փիլ դյուշի86 

են անվանում։ Բոլոր ձկները սրանից վախենում են։ Այս Խազերի 
ծովեզերքում եղած տարօրինակ պատյաններըդիակները իսկապես 
ոչ մի ծովեզերքում չկան։ Պատյաններից շատերը բոլորովին նման 
չեն ծովային կենդանիների. չորս անկյունանի, հնգաձև, կլոր և բա-
բակ պոչով կենդանիներ կան։ Սակայն քեփի և մինա անունով ձըկ-
ները վերին աստիճանի գեղեցիկ են և մեկ արշին երկարություն 
ունեն։ Լիքաթե և սեբզ, սիէհի և այլ տեսակի ձկները շատ համեղ են»\ 

Խազերի ծովը, ծովայինների ասելով, Սև ծովից ավելի մեծ 
Է, ոչ մի ծովի հետ կապ չունի և առանձին մեծ ծով Է։ Ալեկոծու-
թյունը Սև ծովից ուժեղ Է։ Երկարությունը վերջանում Է Ֆաղֆուրի 
երկրի սահմանի մոտ, որր յոթերորդ կլիմայի վերջն Է։ 
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Արևմտյան կողմում Մոսկովի երկիրն է, արևելքում՝ Աշեմի-
Գիլանը և էոզբեկ, Բուլղար, Կալմախ (ԿալմիկՉին, Ֆաղֆուր և 
Կազակի երկրներն են։ Կազակների և Մոսկվայի երկրների միշև ըն-
կած տարածությունը ձմռան սաստկության պատճառով 7 ամիս 
սառած է մնում։ Կալմախ թաթարներն անցնում են սառույցն երի 
վրա յով և Մո սկվայի երկիրը կողոպտում ու թալանում են։ Վերցրած 
գերիները վաճառում են Չին, Խաթայ ու Խեթեն երկրներում ևհարըս-
տանում։ Գիլանի, Բաքվի} Դեմ իր Կ ափ ուի և Թերեքի բերդերի շրջա-
նում Խազերի ծովյը երբեք չի սառչում, որովհետև այս վայրերը 
տաք են։ 

Բաբ-էլ-էբվաբ կոչված Դեմիր Կափուից դեպի հարավ մի ծոց 
կա։ Ծովը վերշանում է Դաղս տան ի սահմանի, Ավարի երկրի, Թե-
րեքի գետաբերանի, մոսկվացիների Բ՛երեք բերդի մոտ։ Ծովը տա-
րածվում է հարավից դեպի հյուսիս, երկարությունը 4000 մղոն էի 
խորությունը 300 արշին։ Ծովի վրա մոտ հազար նավ կա... 

Անցանք Խազերի ծովի եզերքիդ արևե լյան դաշտերով և հա-
սանք Շաբուրան մեծ քաղաքը։ 

Շսւբուրանի բնութագիրը: Շիրվանի վիլայեթի գեղեցիկ քա-
ղաքներից է, սակայն գրանցված է Դեմիր Կ ափուի տերիտորիայումr 
Լնում կառուցվել է Ւսքեն դեր շահի կողմից։ Հետագայում, մոնղոլ 
Հելաքուն եկել, այս քաղաքը ավերել է և կործանել, բնակիչներին 
ոչնչացրել և տները հողին է հավասարեցրել։ Այնուհետև, նորից վե-
րաշինվել և շենացել է։ Վերջապես Մուրադ խան 111-ի վեզիրի" 
էոզդեմիր-զադե Օսման փաշայի կողմից Դեմիր Կափուի գրավման՝ 
ժամանակէ իրենց հպատակությունն են հայտնել նաև Շ աբուրան 
քաղաքի բնակիչները և քաղաքը սանշաքի բեյի կենտրոնն Է դարձելէ 

Ավելի ուշ, Մուրադ խան I V ֊ ի գահակալության ժամանակի 
Շիրվանը գրավող աշեմները, իրենց իշխանությանն են ենթարկեը 
նաև Շաբուրանը։ Ներկայումս Դեմիր Կափուի տերիտորիան սուլթա-
նություն Է։ Գտնվում Է 5-րդ կլիմայի վերշում։ Երանում, Թավբիզից 
հե տո, իր օդովն ու շրովը հայտնի քաղաք Է։ Ունի 70 մեհրաբ և 7Ծ 
թաղամաս։ Նշանավոր շամիներն ենճ Բ՚ոքմաք խանի շամին, Ուշար 
խանի շամին, Ուզուն Հասանի շամին, որի նմանը ոչ մի տեղում՛ 
չկա։ Մինչև անգամ Էոզդեմիր-օղլի Օսման փաշան ամեն ուրբաթ 
օրը, Դեմիր Կափուից մեծ հանդիսավորությամբ եկել և այս շա-
միում աղոթք Է արել։ Դիտելու արժանի հին աղոթավայր Է, որի 
չորս պատերի վրա եղած նուրբ արվեստի բուկալեմուն նկարները, 
մարմարները ճարտարապետությունից; հասկացողներին հիացմունք 
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են պատճառում։ Քաղաքը գտնվում է Մեսքերի հովտում, բարեբեր 
մի վայրում։ Ունի 7 նահիյե, որոնք կոչվում են 7 մոլորակների ա-
նոլններով։ 

Այստեղից քոչվորների միջով անցնելով, եկանք ծովից հեռու 

մի ընդարձակ դաշտում ընկած Չերզ գյուղը, որը գտնվում է Դեմիր 

Կափուի տերիտորիայում և Դաղստանի իշխող Միխալ Շահի խասն 

է։ Շահին այն նվփրել է է ողդ եմ իր֊ զա դե Օսման փաշան։ Հետա-

գայում, թեև աջեմների ձեռքն է անցել, սակայն նորից Միխալ Շա-

հի իշխանության տակն է մնացել։ Ունի 500 տուն, շամի, բաղնիք, 

քարվանսարա, շուկա, բազար, փոքր քաղաք է։ Բնակիչների մեծ 

մասը Դաղստանի կոմուք ցեղիցն են, շատ լավ զրահներ են պատ-

րաստում։ Այստեղից դեպի հարավ (1) գնացինք և եկանք Դեմիր 

Կափու բերդը։ 

Բ ե ն դ ե ր - Բ ա բ , ա յ ս ի ն ք ն Ի ս ք ե ն դ ե ր - Զ յ ո լ լ կ ա ո ն ե յ ն ի Ր ա բ - է լ - է բ -

վ ա ր ք ա ղ ա ք ի , Դ ե մ ի ր Կափո՛ւ բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Մի քանի պատ-

մագիրների վկայությամբ այս քաղաքը կառուցել է արաբական իշ-

խող ( է ) Ւսքենգեր ՏԼյոլլկարնեյնը [Մեծ Ալեքսանդրը]յ Ալեքսանդրը 

պարիսպը կառուցել տալուց հետո, եկել է այս Դեմիր Կափուի 

վայրը և ի՜նչ տեսնի, Դաղստանի տերիտորիայում, ծովեզերքում 

ընկած մի հիանալի վայր... 

Եր իշխողների հետ խորհրդակցելով, չափել է տվել Դեմիր Կա-

փուի դիրքի բարձրությունը և գտել, որ Խազերի ծովը Սև ծովից 

ավելի բարձր է ( * ) ։ Այդ պատճառով մտադրվել է Խազերի ծովը 

միացնել Սև ծովին։ Դիտնական երկրաչափներ է ուղարկել երկու 

ծովերի միշև, որոնք երեք օրում հասել են Դաղստանի էլբրոլս լեռան 

ստորոտով, Մեգրելիստանի սահմանով դեպի Սև ծովը հոսող Ֆաշե 

գետի վերջավորությանը։ Սրա [Սև ծովիյ բարձրությունն էլ չափել 

են և գտել, որ Սև ծովը Խազերի ծովից 20 անգամ87 ցածր է (է 

Այնուհետ և սկսել են անհրաժեշտ գործիքներ պատրաստել, սակայն 

իմաստունները առարկել են և ասել. «Ո վ Իսքենգեր, դու նշանակ՜ 

ված Էիր Էջուջի պարիսպը89 կառուցելու, այս գործը շատ երկար աշ-

խատանք է պահանջում։ Թեև այս երկու ծովերի միջև ընկած տա-

րածությունը երեք օրվա ճանապարհ է, սակայն էլբրոլս լեռան ստո-

րոտի կայծքարե ժայռերը ծակելու համար մեծ գումար և Նոյի կյանք 

է պահանջվում։ Իսկ աստղագուշակություն գիտությունը տեղեկաց-

նում է, որ դուք 32 տարի եք սուլթանություն անելու։ Կարծում ենք 

ավելի կարևոր գործեր կան»։ Իսքենդերը այդ գիշեր մի սոսկալի ե-

րազ է տեսնում և այդ մտքից հրաժարվում էէ Հետո Դեմիր Կա֊ 
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փուից սկսած, Օ՚աղստանի լեռների մ ի շուէ, 7 կոն աք երկարությամբ, 
մինչև Սև ծովր, երեք կարգի ամրակուռ պարիսպներ է կառուցել 
տալիս երեք կարգի խոր խրամներով։ Այս պարիսպը Արևելքում 
գտնվող Երանի և Թուրան ի երկրների, Արևմուտքումճ Կըփչաքի դաշ-
տի ցեղերի՝ դեղին ցեղի, Ղրիմի և ռուսական ցեղերի միջև սահման 
է եղել։ Ներկայումս էլբրուսի, Ղարյանի [Դարիալի] լեռներում երեք 
կարգի պարիսպ, երեք կարգի խրամ կա, որոնք նվաստսճ է վլի֊ 
յաս, տեսել է։ Ղ^րիմից Կոմուքի երկիր գնացող մարդիկ, եթե ուշա-
դրությամբ դիտեն, իրենք էլ կտեսնեն։ Ոմանք ասում են, որ Եսքեն-
դերի կառուցած էշուշի պարիսպը սա է։ Սակայն անհավանական 
է։ Եբնի-Եսհակի վկայությամբ Եսքենդերի ծնունդից մինչև ռեսուլ-
ուլլահը [Մուհամմեդը] 882 տարի է անցել, ՀԷ1Ր^թից մինչև մեր 
ուղևորության ժամանակր 1057 տարի է անցել։ Այդ դեպքում Ես-
քենդերից մինչև այս օրը 1939 տարի կլինի։ Այդ պատճառով պա -
րրսպի շատ տեղեր քանդվել են և որոշ մասերումն էլ մնացել են 
միայն աշտարակներն ու պատվարները, իսկ խոր խրամները ավա-
զով են լցվել։ Այս մանրամասները դիտողների համար աննկատ 
չեն մնում։ Թոհֆեի պատմությոլնր ասում է, «Ես քեն դերը գետնի 
խորքում, 70 օրվա ընթացքում, մի տեղում անցք փորել տվեց և 
այդպիսով հազերի ծով_ը թափել տվեց Ֆաշե գետի մ եջ»^։ Սակայն 
նվաստս առարկում եմ։ 1050 թվականին, երբ գնում էի դեպի Ա զա-
քի բերդը, իշևանեցի Ֆաշե գետի եզերքին, որի շուրը կենսատու աղ֊ 
բյուրի շրի նման մաքուր և անուշ է, իսկ հազերի ծովի շուրը մա-
հացու թույնից ավելի վատ է• եթե մեկը այս շրով մաքրվի, իր ծ ա -
ծուկ տեղերը կրակի պես կայրվեն։ Այդ ինչպե՛՛ս է, որ երկրի տակից 
Ֆաշե գետին խառնվելով հանդերձ, Ֆաշե գետի շուրը շաքարից ա-
վելի անուշահամ է մնում։ Սխալ միտք է։ Եսքենդերը իր պարիսպը 
կառուցել է հազերի ծովի ծայրից մինչև այս Ղեմիր Կափուն։ Ղե-
միր Կ ափուն լեռ ան ստորոտում, դեպի ծովն իշնող ամ րա կուռ մի 
բերդ է։ 

Դեմիր Կափու բերդի պատկերը: Առաջին հիմնադիրը եղել է 
Եսքենգեբ Զյուլկարնեյնը։ Հետագայում, էմևիներից^ մեկը՝ Յեզիտ-
բին Աբդել Մելեքը, գրավել է օտարների ձեռքից և Ղաղստանի բո-
լոր ժողովուրդները իսլամություն են ընդունել։ Այնուհետև, շատ ան-
գամներ պաշարվել է, երբեմն քանդվել, երբեմն վերաշինվել է և 
վերջապես 986 (1578) թվականին Մուրադ 111-ի վեզիր էոզդեմիր-
զադե Օսման փաշան սերդարության աստիճանով, իր անհաշիվ 
զինվորներով եկել է այս բևրդի վրա, նրա իշխողին՝ Չ րա ղ խանին, 
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կապել ու կաշկանդել է, վիրա յ ո վ գրավել և իբրև Շիրվանի էյալեթի 
բարձրապատիվ իշխող, նորոգել և լրացրել է այս բերդը։ Մ ուսուլ-
ման ղազիներր այս բերգից դուրս դալով գիշերային հարձակում-
ներ են գործել Շիրվանի երկրի վրա և գրավել են 70 բերդ։ Փաշան 
բերդում 1000 ենիչերի, 4 վաշտ սիւիահի, 10 օդա շեբեշի, 10 օդա 
բարձր Ղեր գահ ի թնդանոթաձիգ, 60 թնդանոթ, 500 սնդուկ ռազմա-
մթերք ու այլ հանդերձանքներ է թողել և բերդի պահպանությունը 
ապահովել է 15 հազար զինվորով։ Արդարության և իրավունքի 
շնորհիվ այս շրշանը շենացել և հարստացել է։ 

Ղրանից հետո Կըփչաքի դաշտի, Չերքեզս տան ի և Ղաղստանի 
կողքից ճանապարհներ են բացվում և Ղրիմից թաթար զինվորները 
ռազմամթերքներ և այլ հանդերձանքներ են բերում։ Սակ այն օգնու-
թյուն չստանալու պատճառով աշեմները ամանով գրավում են բեր-
դը։ Մուսուլման ղազիներր գնում են Ղաղստան, ապա Չերքեզստան, 
իսկ այնտեղից էլ Ղ,րիմ։ 

Այս վայրը (Ղեմիր Խաւիուն) շատ բարեբեր է և ներկայումս 
Աշեմի խանություններից է։ Ունի 12 դատավոր, մյունշի, քալան-
թար, յասավուլ, դիզ-չյոքեն և չիյ֊իյեն աղաներ, 2000 դիգ՚Աոքեն 
թուլունգ և 9000 նյոքեր։ Ես տեսնվեցի բերդի խանի հետ և նրան 
հանձնեցի Երևանի, Գիլանի ու Բաքվի խաների նամակները։ Ծովե-
զերքում, Կայթաք-խան հրվանդանի մոտ, մեզ ծովափնյա մի մեծ 
պալատ հատկացրին և լավ հյուրասիրեցին... 

Գեմիր կոչվելու պատճաոը: Իսքենդեըը իր կառուցած պարսպի 
մեշ մի երկաթե դարպաս է դնում և այնտեղ պահապաններ կանգ-
նեցնում։ Մինչև նևշիրվանթ2 ժամանակներն այս երկաթե դարպա-
սը հաստատ մնում էր իր տեղում, այդ պատճառո վ էլ բերդը Դեմիր 
Կափու է կոչվում։ Երկրորդ հիմնադիրը Նևշիրվանն է, երրորդր% 

Յեզդ Ջերդ շահը, չորրորդը՝ Շահ Իսմայիլը, հինգերորդը՝ էողդե. 
միր՚-օղլի Օսման փաշան։ 

Բերդի արևմտյան կ^ղմը գտնվում է հազերի ծովեզերքում և 
ծովի ալիքները հարվածում են նրա պարսպի հիմքին։ Այս պարիսպ-
ներր Յեզդ Ջերդ շահից հետո վերաշինվել է հազերի Շահի կողմից 
և այս մասին ծովեզերքի Իսքելե Կափուսիի վրա ֆարսերեն ոտանա-
վորով թվական է գրված։ Ծովի կողմից երևում է նաև Իսքենդերի 
կառուցած պարիսպը։ Որքա՛ն հսկա և լայն պարիսպ է։ Իշխողնե-
րը, եթե կամենան, այդ պարսպից մինչև բերդն ընկած վայրը կա-
րող են նավահանգիստ շինել։ Ներկայումս աշտարակներն ու պատ֊ 
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վարները ծովի մեշն են։ Պարսպի երկարությունը ծովեզերքի վրա 

մեկ նետի մենզիլ է։ Բերդը շինված է մի ժայռի վրա, Հնգանկյունի 
ձևով։ Նվաստս, թեև շատ ուղևորություններ եմ կատարել, բայց այս-
պիսի ամրակուռ բերգ չեմ տեսել։ Հեռատես վարպետ երկրաչափը 
այս բերդը կառուցել է երեք մասից և երեք ամուր ու պինդ եռհար֊ 
կանի դարպաս է կանգնեցրել։ Բերդի մի մասը արևելքից նայում 
է լեռ ան կողմը, երկրորդ դարպասը բացվում է դեպի քաղաք։ Ար-
ղանայի պարսպի մեշ երկու դարպաս կա։ Կան նաև երկու ամուր 
դարպասներ, որոնք բացվում են քաղաքի ստորին կողմի ւ[րա։ Մե-
կը Մեսքուրի դարպասն է, որը արևելքից բացվում է դեպի Մես-
քերի նահիյեն։ Այս դարպասից իրենց սայլերով ու ձիերով դուրս 
եկողները գնում են դեպի Շամախի բերդը։ Իսկ մյուս հարավային 
կողմի, դարպասից գնում են Կըփչաքի դաշտը, *Հրիմ և Չերքեզս տան։ 
Ս ակայն դեպի Ղ աղս տան ձիու սայլ չի աշխատում, այն աշխատում 
Է միայն մոսկովցիների Բ՛երեք բերդի, Կազանի և Կըփչաքի դաշտի 
կողմերում։ Բերդի երրորդ մասը ծովի կողմն Է ընկած, որը այն-
քան Էլ բարեշեն չէ։ Վերշերս Կարչաշայ խանը բերդի պահապան-
ների և դիզ֊չյոքենների համար տներ է շինել։ Գիլանի և Բաքվի 
կողմից եկող վաճառականների ձիերն ու սայլերը բերդի այս մասից 
են ներս մտնում։ Ծովի կողմից էլ այստեղ շատ նավեր են գալիս։ 
Այդ պատճառով բերդը արժեքավոր և կարևոր է։ 

Բերդը քառակուսի ձև ունի, շրշագծի երկարությունը 11,060 
քայլ է, ունի 70 խոշոր աշտարակներ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա 
մեկ մզկիթ և մեկ մեդրեսե պիտի լինի։ Աշակերտների համար Բաք-
վից սև նավթ են բերում ու ճրագներ վառում... Բերդի շրշապատում 
7060 պատվար և որմնախորշ կա։ Ամեն ՛քիշեր բերդը լուսավորում 
են նավթի յուղով, որովհետև բերդը 7 ոխերիմ թշնամիներ ունի. 
մեկր կազակներն են... սրանք պարսպին չեն մոտենում, որովհետև 
ծովեզերքում 70 բալյեմեզ թնդանոթ կա։ Այս թնդանոթները օս-
մանյան թնդանոթներ են. այնքան փայլուն են, որ մարդ իր դեմքը 
տեսնում է նրանց մեշ, ինչպես հայելիի մեշ։ Մյուս թշնամիներր 
օսմանցիներն ու Ղրիմի և Կալմըքի թաթարներն են։ Հարավից 
թշ նամին Չերքեզն է, հարավ արևելքից՝ Ղ աղս տան ի Կոմուքի ցեղը, 
արևելքից՝ Վրա ս տ ան ի Թեմ րիս խանի երկիրն է։ Ահա այս պատ-
ճառով բերդում կանոնավոր պահպանություն կա, և հարձակում լի-
նելու դեպքում կրակ են վառում և իմաց են տալիս բերդի բնակիչ-
ներին։ 
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Այնուհետև, էվ. Չելերին մանր ամասնորեն նկարագրում է Դեմիր Կափու բեր-
գի շինությունները, նշում, որ բերդում կա 1200 հողածածկ տուն, պալատներ, 
շամիներ, խանութներ և այլն» Վարոշումճ մոտ 1000 տուն, շրշապատում այգիներ 
1ւ պարտեզներ կան։ Նկարագրում է նաև իսլամական ուխտատեղիները։ 

(էշ 302—312) 

Ո Ւ Ա վ Ո Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ի Ն Դ Ե Մ Ի Ր Կ Ա Փ Ո Ի Ի Ց Դ Ե Պ Ի Վ Ր Ա Ս Տ Ա Ն 

էվ. Չելեբին իր ուղևորությունը շարունակում է Դաղս տան ի մ իքով, կանգ է 
առնու մ Ավարների երկրռւմ, Սերիր էլլան քաղաքում, Խեթեն ի երկրռւմ և այլ վայ-
րերում և ապա մտնում է Վրաստան։ 

Ս ա հ մ ա ն ա յ ի ն Օաեսւի ր ե ր դ ր Աշեմի իշխանությանն է ենթարկ-

վում։ Մենք բերդը թողեցինք ձախ, անցանք Շեքիի բերդի սահմա-

նով և հասանք Զոխուրիե գյուղը, որը գտնվում է Վրաստանում, 

Թեմ բիս խանի տերի տորիայում։ Թիֆլիսի խանին ենթակա մեծ գյուղ 

է։ (Իայաները վրացի ազնավուրներ, հայեր և գյոք-դուլաքներ [աշեւ/] 

են։ Այստեղից շարունակելով ճանապարհը, եկանք Կախեթ քաղա-

քը, որր Վրաստանում է, սակայն Աշեմի իշխանությանն է ենթակա։ 

Առաշին հիմնադիրր Նևշիրվանն է։ ժամանակի րնթացքում բերդի 

որոշ մասերը քանդվել են.. շրշագծի երկարությունը 14 հազար քայլ 

է։ Ունի 170 աշտարակ և 3 դարպաս։ Բերդում 2000 բարեշեն տուն 

կա։ Ունի նաև ավերված շամիներ, խան և բաղնիքներ, շուկա և բա-

զա ր։ Ջուրր հիանալի ,է։ Գետը սկիզբ է առնում էլբրուս լեռան 9-րդ 

շերտի ստորոտից և, Կախեթի այգիներն ու պարտեզները շրելուց 

հետո, խառնվում Կուր գետին։ Օդը քիչ սառը լինելու պատճառով 

մետաքսը ընտիր չէ։ Բնակիչները հայեր, գյոք-դուլաքներ և վրացի-

ներ են։ Իշխողն առանձին սուլթանն է. ունի հազար նյոքեր, 12 դա-

տավոր և կազի։ 

Շահ Իս մայիլը [սուլթան] Սելի մ խանի հետ ունեցած ՉըլդըրՒ 

պատերազմից առաշ, հավանելով այստեղի կլիման, 3 տարի ապ-

րում է այս քաղաքում։ Բերդից դուրս, սաթրանշաձև փողոցներում 

մի մեծ վարոշ է կառուցել տալիս, որը նման է Միշին Մաշարիս-

տանի93 Կաշե քաղաքին։ Պատերազմի ժամանակ Շահի 100 հազար 

զինվորները սրի քաշվեցին և միայն ինքը կարողացավ փախչել 

Ադրբեշանի երկիրը։ Այնուհետև, օսմանցի և վրացի զինվորները 

գալիս են այս քաղաքը և կողոպտում ու թալանում են։ Հետագայում 

՛այնքան էլ չի բարեշինվել... Ֆերհադ փաշան էրս [Արեշ] բերդը վե-

րակառուցելիս, սրա քարերը սայլերով փոխադրել է տալիս այնտեղ։ 
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Սուլթանը նվաստիս, իբրև պատիվ, մի օրագնացի Համար ուղե-

կիցներ տվեց։ Շարժվելով դեպի Հարավ, իջևանեցինք Իոլտերայ-

խանի գյուղում։ Կուր գետի եզերքին, 1000 տնից բաղկացած, շամ ի Ւ 

խան և բաղնիքով մի գյուղ է։ Այստեղից էլ եկանք Թիֆլիսի բերդըՒ 

Թ Ի ֆ լ Ի ս Ւ թ ղ թ ա գ ի ր ը : Երանի երկրի պատմագիր «Շ երեֆնա-

մեի»9* Հեղինակի վկայությամբ այս քաղաքը Հիմնել է Իսքեն դեր-

Զյուլկարնեյնի Խազինեդար ^իթլիսը, որը միաժամանակ կառուցել 

է նաև Վանի էյալեթի Բիթլիսը։ Հետագայում, այն պաշարել են 

Հարյուրավոր ավազակներ, թագավորից թագավորի է անցել և, ի՝ 

վերջո, անցել է Վրաստանի իշխող Ղավիթ խանի իշխանությանը։. 

Դավիթը, վախենալով օսմանցիներից, ապաստանում է Աջեմի շաՀի՝ 

մոտ, թագ է Հագնում և իր երկրի վրա խան նշանակվում։ Բավական 

երկար ժամանակ իշխում է և Նևշիրվանի նման արդարադատ է լի-

նում, [երկիրը] բարեշինում և Հարստացնում է։ 

Վերջապես, սուլթան Մուրադ I I I ֊ ի օրոք Լալա ՖերՀադ փաշան,. 

անՀամար զինվորներով Վրաստանի վրա է գալիս և գրավում Չըլ՜~ 

դըրի բերդը ու 70 այլ բերդեր։ Երբ Ղավիթ խանը լսում է, որ մեծ՛ 

սերդարը գալիս է &՝իֆլիսի վրա) Թիֆլիսում իբրև պաշտպան 40 Հա֊ 

զար զինվոր թողնելով պատրաստվում է կովի։ Մյուս կողմից [օս* 

մանցի ] զինվորները մ են զի լից մենզիլ անցնելով իջևանում են Շիր— 

վանի դաշտում։ Սերդարը նախապես նամակ է ուղարկում Թիֆլիս-

և առաջարկում է Հավատացյալ դառնալ «կամ իսլամ ական կրոնը՛ 

ընդունեցեք, կամ բերդը փւսդիշաՀին Հանձնեցեք և բերդից դուրս՛ 

խարջ վճարող ռայաներ դարձեք։ Հակառակ դեպքում, նվիրական 

կրոնի անունով, ձեզ բոլորիդ սրի կանցկացնեմ, ձեր ընտանիքներին 

ու երեխաներին գերի կտանեմ»։ Նամակը ստանում, ծանոթանում՝ 

են բովանդակության Հետ և բոլորը Հավաքվում են խորՀրդակցու-

թյան։ ((Օսմանլուն թող իր ուզածից ետ չկանգնի» ասելով՝ պատ-

գամավորին վռնդում են և փակվում բերդում։ Սակայն նախազգա-

լով Հետևանքները, նորից են խորՀրդակցում և Համոզվելով, որ օս-

մանյան բանակի Հարձակմանը չեն դիմանա, բոլորը Հեռանում են՝ 

երկրից և բերդը ամայի թողնում։ Երբ մեծ սերդարը իմանում է այդ 

մասին, իսլամ ական բանակով Հետապնդում Հէ նրանց։ Թիֆլիսի մոտ՝ 

անցնում է Կուր գետը և մի գիշեր ու ցերեկ արագ գնալով, Զեքեմ 

բերդի մոտ Հասնում է թիֆլիսի խանին։ Նրանք իրենց ընտանիքնե-

րով ու երեխաներով ապաստանել էին անտառում։ Մուսուլման ղա-

դիները Հարձակվելով( վրացի կըղըլրաշների գլուխները բաժանում 

են նրանց մարմիններից։ Մեծ Հարստություն են ձեռք գցում, զին֊Հ 
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վոբներից ամեն ահ ետ ինը մի վահան լիքը ոսկու է տթրւճքՀո՛ւմ։ Հաղ՜ 

թական սերդարը անմիջապես ենիչերիների աղային՝ 7 օդա ենիչերի՜-

ներով, ուղարկում է Թթֆլիսի բերդը գրավելու, իսկ ինքը իսլամա-

կան բանակով գնում է Զեքեմ ի բերդը գրավելու։ Բերդը գրավում է 

ա մ ա ն ո վ և մեղը զինվորներ թողնում։ Այդտեղից շարժվելով դեպի 

հյուսիս, պաշա րում է Քերի մ բերդը։ Բերդը չդիմանալով օսմանյան՛ 

հարձակմանը, ա մ ա ն ո վ հանձնվում է մեծ սերդարին։ Բերդում եղող-֊ 

ները փախչում են իրենց դժոխքը։ 

Նվաստս Հէեքեմի բերդը չտեսա։ Սակայն երբ անցնում էի Կա--

խեթի բերդի դաշտով, Ք երի մ ի բերդը տեսա, բայց ներս չմտա։ 

Օսման փաշան, որսի ելած առյուծի նման, 27 մեծ ու փոքր բերէք 

գրավեց այս Էյալեթում և բոլորի մեջ զինվորներ ու պահապաններ՛ 

թողեց։ Հե տո մենզիլները անցնելով մտավ Թիֆլիսի Բ ^ ր դ ը , որտեղ 

մեծ՝ հան գիսավոր ություններ տեղի ունեցան։ Ապա մեծ սերդարլք 

բերդը ամրացրեց և էյալեթում աշխարհահամար կատարեց։ Միր֊ 

մ իրանության կարգով կառավարությունը հանձնեց Կասթեմունիի 

էյալեթի մյութասարիֆ Սոլաք Ֆերհատ փաշա-զադե ՄուՀամմեդ՝՝ 

փաշային։ Այլ կարիքների ու ռազմամթերքի հետ թողեց նաև 20 օդա՝ 

ենիչերի, 5 օդա թոփչիճ 170 ավերված բերդերիցՎրաստանի 

մյուս շրշաններն էլ կարգի բերելուց հետո, գնաց պետության մայ 

րաքաղաքը։ 

Մյուս կողմից, աջեմներն ու Վրաստանի քյաֆիրները 7 ամիս՛ 

պաշարում են Ւիֆլիսի բերդը։ Բոլոր մուսուլման ղազիները անո-

թության ու սովի են մատնվում և վերին աստիճանի տանջվում։՛ 

Ստիպված ուտում են իրենց ձիերին, շներին և մինչև անգամ իրենց՝ 

նահատակվածների դիակները։ 7000 ակչեով գնում են Սու-բաշի 

անունով մեկի շունը և ուտում։ Չնայած այդ վիճակին քաջաբար 

դիմադրում են թշնամու մի շարք տեղերում կա տարած հարձակում-

ներին։ Աստվածային կամեցողություն։ Երբ էրզրումի վալին՝ Մուս-

թաֆա փաշան, իր անթիվ 1զինվորներով շտապ կերպով գալիս է,՛ 

բերդը պաշարող սերդարըճ Իմամ-Կուլի խանը, փախչում է և ան— 

սահման քանակությամբ հարստություն, ավար և պաշարեղեն է 

թողնում պատերազմի վայրում։ Բերդում պաշարված ղա զիները* 

հարստանում են շատ առատ բարիքներով։ Երբ Մուսթաֆա փաշան 

մոտենում է բերդին, հավատացյալ զինվորները նորից ոգևորվում 

են։ Երկրորդ անգամ մեծ վեզիրի որդինՀ Հյուսնի փաշան, 3000* 

ուղտի բեռ ցորեն և այլ հացահատիկներ է պահում բերդի ամբար֊ 

ներում։ Ներկայումս էլ փոքր բերդում (Քյուչուք Կալա) ամբարներ՛ 

կանէ 
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Սուլթան Մուրադ I I I ֊ ի ժամանակից մինչև սուլթան Մո ւսթա֊ 
ֆայի գահակալությունը այս բերդը [&՝իֆլիս] Ալ-Օսմ անի ձեռ-

քումն է եզեր Հե տո վրացի քյաֆիրները աջեմների հետ միանալով, 
անսպասելիորեն հարձակվել են և բերդում եղած մուսուլման ղա-
դիները աման կանչելով բերդր շահին են հանձնել և դուրս են եկել 
այնտեղից։ Այդ ժամանակից սկսած [&՝իֆէիսր] Աջեմի ձեռքումն է, 
շատ բարեշինվել ու շենացել է։ 

Թ Ի ֆ ւ Ւ ս Ի Ր ե ր դ ի նկարագիրը: Կուր գետի եզերքին, սեպ ժայռի 
վրա, մեկը մյուսի դիմաց կառուցված երկու բերդ կա, որը Բիթլիսի 
(1) Թ՚իֆլիս է կոչվում։ Կուր գետը հոսում է [բերդերի] միջով։ Մի 
ժայռից դեպի մյուս ժայռը խոշոր կամուրջ է գցված, այնպես, որ 
հեշտությամբ մի բերդից կարելի է անցնել մյուս բերդը։ Մեծ բերդը 
[Կալայի քերիր] Կուր գետի հարավումն է, փոքր բերդը \Քյուչուք 
կալա] հյուսիսումն է։ 

Կուր գետը: Մեծ բերդի դաշտահայաց կողմից, բախվելով 
պարսպի պատերին, հոսում է Փոքր բերդի դռան առջևից և յոթե-
րորդ կոնաքում, Բաքու բերդի և րի լան քաղաքի միջև ընկած վայ-
րում, թափվում է Խազերի ծովը։ Չըլդըրի վիէայեթի լեռն երից սկիզբ 
առնելով, անցնում է Կարա Արդահանից, դիպչում Ախալցխա և 
Ազղուր բերդերին, ապա հոսում է @՝իֆլիսի միջով և թափվում Խա-
զերի ծովը։ Շատ մեծ գետ է։ Րրանի պատմագիրները ասում են, որ 
սրա մեջ մոտ 1060 հոսող ջրեր են թափվում։ Այս գետի եզերքին, 
սեպաձև ժայռի վրա ԲիթէիԱի կառուցած Մեծ բերդի շրջագծի երկա-
րությունը 6000 քայլ է։ Սակայն հին շինություն է։ Պարսպի բար-
ձրությունը 60 արշին է, ունի 70 աշտարակ, 3000 պատնեշներ և մի 
կամրջով դուռ, խրամ չունի։ Կուր գետի վրա կա ջրի աշտարակ, պա-

շարման ժամանակ այնտեղից ջուր են խմում։ Պարիսպների միջև 
600 հողածածկ տուն կա։ Խանի պալատը այս բերդումն է։ Ունի նաև 
ջամի, խան, բաղնիք և փոքրիկ շուկա։ Փոքր բերդը կառուցվել է 
ավելի ուշ Յեզդ Ջըրդ շահի կողմից, որը սեպաձև մի ժայռի վրա, 
քառակուսաձև փոքրիկ բերդ է։ Կամրջի ծայրին մի փոքր դուռ ունի։ 
Բերդում 300 տուն և ջամի կա, սակայն բեդիստան և այլ շինություն-
ներ չկան։ Այս բերդը ընկած է Մեծ բերդի հյուսիսում։ Բայց Փոքր 
բերդի պարիսպները ավելի ամուր են։ Աշտարակների վրա 3000 
պահապաններ են լինում։ Ամեն գիշեր, մթն ով, պահապանները 
•Խոպա-խուը 9 6 են ասում և կանչում։ Բնակիչների մեծամասնությու-
նը օսմանցիների ժամանակից մնացած սյուննիներ են և հանեֆի 
ու շաֆիի դավանանքներին97 են պատկանում։ Ո ւլեմ աները շատ են։ 
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Բարիքներից Հայտնի են հատիկ-հատիկ ցորենը, ընտիր Բ՝իֆ֊ 

1իսի սպիտակ Հացը, սպիտակ և կարմրավուն դեղձը, բամբակն ու 

բուրդը, խաղողը։ Կուր գետը բերքատվությանը ոչ մի օգուտ չի տա֊ 

լիս* Բերքը հասունանում է անձրևով։ Կուր գետը իր ակունքից 

սկսած, չնայած անցնում է 150 գյուղաքաղաքներով, ոչ մեկին օգուտ 

չի տալիս, այդ պատճառով Քյոր (կույր) է կոչվել։ Մոնղոլները 

այս գետին Օուր են կոչում, որ նշանակում է անօգուտ։ Ջուրը 

անուշահամ է, բայց որովհետև շատ ցածրից է հոսում, բարձր տե֊ 

դերը չի ոռոգում։ Բաղնիքները լավը չեն, որովհետև քաղաքում 

ջերմուկ կա։ 

Թ ի ֆ լ ի ս ի ջերմուկի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Մեծ բերդի արևելյան կողմում 

բնական հոսող տաք ջուր կա, որի մեջ կարելի է ոչխարի գլուխն ու 

ոտները եփել։ Կամարածածկ, օգտակար ջերմուկ է։ 

ո ւ խ տ ա տ ե ղ ի ն ե ր ի ց հայտնի են Իմամ Հեսամ էֆենդիի, Ֆերհադ 

փաշայի քեթխուդա Ռիդվան աղայի և Ջեմ Ալի էֆենդիի ուխտատե-

ղիները։ 

Րիֆլիսը Կախեթի բերդից 5 մենզիլ հեռու է, Արս ի բերդիցճ i 

կոն աք, Ղենջեի բերդից՝ 4 կոնաք։ 

այստեղից 200 ընկերներով 3 թյումեն ճանապարհածախս վերց-

րինք և նեղ ճանապարհով դեպի հարավ 4 ժամ ճանապարհ գնալուց 

հետո հասանք Քոսխեթի [Կվիշխեթի՝] բերդը։ 

Սեպաձև ժայռի վրա կառուցված քառակուսաձև փոքր բերդ է։ 

Աջեմի իշխանության տակ է, Թիֆլիսի նահիյեն է։ Մեզանից աջ, մի 

բարձր ժայռի վրա երևաց Լորի բերդը։ Բերդին մոտ չգնացինք, 

միայն ետևից դիտեցինք ու անցանք։ Այստեղից ՝ եկանք Սուրան 

[Uուրամ] բերդը։ Բ*էւֆւիոի խանի իշխանությանն է ենթակա, գտնը-

վում է մի ժայռի վրա և փոքրիկ բերդ է, սակայն վերին աստիճանի 

անմատչելի, ամրակուռ բերդ է, որի աշտարակներն ու պատնեշները 

վերասլաց են։ Առաջին հիմնադիրը Նևշիրվանն է եղել։ Վրաստանի 

հնագույն բերդերից է։ Բնակիչների մեծ մասը վրացիներ, դյոք-

դուլաքներ և հայեր են։ Այստեղից դուրս եկանք և 4 ժամ դեպի 

արևմուտք գնալուց հետո հաս անք Ազղուր բերդը։ 

Հ ն ա գ ո ւ յ ն Ագւլուր բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Կոչվում է Ալեքսանդրի 

ՂուՐ: «Շերեֆն.ամե»֊ի պատմության վկայությամբ Վրաստանում 

կառուցված առաջին բերդը սա է։ Կառուցվել է Մեծ Իսքենդերի կող֊ 

մից։ Մարմար քաբեբով կառուցված այս մեծ և չորս անկյունանի 

բերդը ցույց է ՛տալիս, ոբ Իսքենդերի կառույցներից է։ Քառակուսի, 

հին բերդ է։ Վրա ստանում, Ախալցխայի տերիտորիայում ընկած 
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նա չի բութ չուն է98։ Դեպի հարավ նայող մի դուռ ունի։ Աղան ( իշ-

խում։ Ունի մոտ 200 զինվոր, նաև շամի, խան, բաղնիք և 40 — 5Դ 

խանութ։ Այգիներն ու պարտեզները շատ են։ Այս վայրը գտնվում է 

Վրաստանի շևշատ ցեղի տերիտորիայում, բնակիչները վրացերեն 

են խոսում։ 

Այնուհետև էվ. Տելերին մի քանի օրինակներ է բերում շևշատ ցի վրացիներA 
լեզվից, տալիս է գործածական իրերի անունները։ 

Վ ր ա ս տ ա ն ի թ ա գ ա վ ո ր ն ե ր ի ս ե ր ո ւ ն դ ը : Նեմրուդին" հակառակ-

վող ազգերից առաջինը եղել են հրեաները, հետո վրացիների դա-

դի ան ի և շևշատ ցեղերր։ Ավելի ուշ գուրիելի, աչրք-բաշի, մեգրել 

ցեղերը։ Սրանք բոլորն առաջացել են հրեաներից՝ Ղավի թի ժողո-

վըրդից) սակայն հետագայում ընդունելով քրիստոնեությունը առաջ-

նորդվել են Ավետարանով։ Այս ցեղերը 12 էեզվով են խոսում, բար-

բառները հատուկ են իրենց և չեն հասկացվում։ Իրենց սխալ կարծի-

քով շևշատ և դադիանի ցեղերի լեզուները ամենաուղիղ լեզուներից՛ 

են։ Մոսկվացիների [արքայական] գերդաստանը վերջանալու դեպ-

քում, Վրաս տանից տանում են մեկին և թագավոր նշանակում ։ Ազնը-

վական ցեղ է։ Վրացի վարդապետները իրենց նախահայրերին հան-

ցընում են մինչև Ք ե յքավուս ը և նրա միջոցովճ մինչև վեհափառ Դա-

վիթը* Աչդ մասին պատմում են այսպիսի մի տարօրինակ ավանդու-

թյուն։ Վրա ստանում մի թագավոր / լինում, որին իբրև թագավոր 

հաջորդում է իր աղջիկը՝ Թեմրեդը Սա սկսում է կառավարել 

հորից ժառանգած երկիրը։ Թագուհին իր աղջկան, արբունքի հաս-

նելուց հետո, տալիս է Բեյդիվան անունով իշխանազունին։ Այգ 
աղ1իկր երեք որդի է ունենում, որոնք մեծանալով Վրաստանը բա-

ժանում են իրենց մեջ։ Մարալե անունով մեծ բեյ-զադեն վերցնում! 

է Քութայիսի երկիրը, որի իսկական անունը Աչըք֊բաշիի վիլայեթ 

է։ Այս աչըք-բաշի ցեղի սերունդը սկիզբ է առնում վերոհիշյալ բեյ-

զադեից։ Միջնակ որդուն* Սիմոնիէն, տալիս են Թավրիզի երկիրը,. 

փոքր որդուն՝ Դադիանիինճ տալիս են Բաղթի ^ է և յ ՎԷէատեթըէ 

Դադիանի ցեղի սերունդը սկսվում Է այս Դադիանիից։ Դադիանի՝ 

բեյը աշխարհաշեն, արդարադատ մի արքա էինելով ամբողջ Վրաս-

տանը հպատակվում Է նրան։ Ներկայումս Վրաստանում բոլոր վրա-

ցիները Դադիանի և Աչըք-բաշի Բ ե չերին, ինչպես իրենց գլխավոր՛ 

վարդապետների, հարգանք են մատուցում։ Երբ թագավորները գահ 

են բարձրանում, նրանց սրերը այս Դադիանի և Աչըք՜բաշիի բեյերխ 

ձեռքով են կապվում։ 
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Սուլթան Սելիմ առաջինը, Տրապիզոնում եղած ժամանակ, լավ 
Հարաբերության մեջ է եղել Քութայիսի բերդի Աշըք֊բաշի բեյի հետ, 
՛և փադիշահ եղած ժամանակ Աչըք-բաշի երկիրը ազատել է խարա-
ճՒց և սովորական տուրքերից։ Մինչև այսօր էլ ազատված են։ Միայն 
՛ամեն տարի պետության մայրաքաղաքն են ուղարկում գերիներ, 
[բացառիկ գեղեցիկ վրացուհիներ, բազե և սպունգ։ 

Այստեղից [Աղղուրից] դուրս եկանք և անցնելով բերքառատ 
վայրերով հասանք Ախալցխա։ Այս վայրի անունը Ախասխա է, 
սակայն նրա չորս կողմում բնակվող ցեղերը իրենց բարբառով են 
կոչում։ Օրինակ, Ախսկա, Ախրկասե, Ակասկա։ Սակայն փա դի շա-
հական դեֆթերխանեում գրվում է՝ «Չըլդըրի էյալեթի մյութա-
յյարրիֆ այսինչ փաշան})։ 

Բերդի առաջին հիմնադիրը Նևշիրվանն է։ Նևշիրվանը ամեն 
՛տարի վեց ամիս, յայլայի օրերն անց է կացրել Ախալցխայում։ Հե-
տագայում շատերի ձեռքն է անցել։ «Շերեֆնամեի» պատմության 
վկայությամբ, էմևի Հեշամ-բին Աբդյուլ Մելիքը Շամից եկել է բազ-
մաթիվ զինվորներով, և գրավելով Հալեպի, Այնթաբի, Մարաշի, 
Մալ աթիայի, Դիարբեքիրի, էրզրումի և այլ բերդեր, անցել է Վրաս-
տան և գրավել է նաև Ախ ալցխայի բերդը։ Թիֆլիսը և Վրաստա-
նի ու Դ աղս տան ի քաղաքները հպատակեցնելուց հետո, վեր ադար֊ 
ձել է իր մայրաքաղաքը՝ Շամը։ Հետո վրացիները ապստամբվել 
և ամբողջովին հրաժարվել են իսլամությունից ու հպատակու-
թյունից։ Հետագայում, Ադրբեջանի թագավոր Կարա Կոյունլի100 

Կարա֊Յուսուֆը գրավել է այս վայրերը, սակայն երբ հանդես է եկել 
Թիմուրը, Կարա֊Յուսուֆը չի կարողացել դիմանալ և ապաստանել 
է Ալ֊Օսման Յըլդըրըմ Բա յագիդ խանի մոտ։ Հետո այս բերդը ան-
ցել է Ուզուն Հա սան ի ձեռքը։ Թիմ ուր ը շարժվել է Ուզուն Հաս ան ի 
վրա, սակայն Ուզուն Հասանը խելացիությամբ համբուրել է նրա 
ասպանդակը և այդպիսով իր վիլայեթը ազատել է կողոպուտից 
ու թալանից։ Դրանից հեսՀո անցել է Ադրբեջանի պետության Շեյխ 
Սեֆիի որդի, Իրանի Շահ Իսմայիւի ձեռքը։ Սա Ախալցխան յայ-
լայի վերածեղով, ամբողջ Վրաստանի ցեղերը հպատակեցնում և 
ենթարկում է իրեն։ Բայազիդ խանի օրոք նա ավերելով ու քանդելով 
Ալ-Օսմանի վիլայեթը [երկիրը], հասնում է մինչև Արփա Չուքուրի 

ՀՍվազ) և 7 էյալեթ առնում է իր տիրապետության տակ։ Այդ ժա-
մանակ Սելիմ խան առաջինը Տրապիզոնի իշխողն էր։ Սա, առյուծի 
նման հասնում է այս չարագործ շահի բանակի հետևից և բոլորին 
սրի քաշում։ Իսկ երբ փադիշահ է դառնում՝ նվիրական պատերազմի 
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հերթր \հասել է] ասելով, իր բազմաթիվ զինվորներով գնում է ՕաՀ 
Իսմ ա յիլի վրա և Չրլգրրի դաշտում տեղի ունեցած պատերազմում 
Աջեմի 100 հազար զինվորներին սրի է քաշում։ Ահա Շահ Իսմայիլի 
անհեռատես կերպով մինչև նվազ հարձակվելու արդյունքր։ Այդ 
պատերազմում շահը հազիվ կարողացավ իր անձն ազատել և Ադըր֊ 
բեջան փախչել։ Այս պատերազմից հետո Սելի մ խանը ամբողջ 
Վրաստանը իրեն հպատակեցրեց և իր հրամաններին ենթարկեց է 
Հետագայում սուլթան Սելի մ խանը [Ախալցխան] մի մեծ Էյալեթի 
վերածեց և շնորհեց իր վեզիրներից մեկին։ 

Չըլդըրի էյալեթը 13 սանջաք ունի, ունի նաև մալ և թիմարի 
դեֆթերդար, դեֆթերի չավուշների կմ իններ, չավուշների քեթխուդսւ 
և չավուշների քարտուղար։ 

Սանջաքնեгն են՝ Օլթիք եէըրթիչ [Խերթվիս], Արտենջ ՝[Արտա֊ 
եուշ], Հաջրեք, Արդահան, Փոսխով, Մախջիլ, Ախալցխա (փաշայի 
սանջաքն է)։ Փերթքերք, Լիվան ե, Նըսֆ֊Լիվանե և Շևշատ սանջաք-
ները յուրթլուք ու ° £աՔԼԸՔ են և ժառանգվում են իբրև սեփականու-
թյուն։ 

Խսւսերր [ակչեով]. Օլթի —910.017, Փերթքերք —462.190, Ար-
տանուշ 260.000, Արդահան —300.000, Շևշատ —65.000, Լիվանե — 
о65.000, Խերթվիս —200.500, Հաջրեք—365.000, Փոսխով—206.500. 
Մախջիլ—20.322, Աշարա-200.000, Փեթեք—400.000։ 

Рп|пг սանջաք ներում ե ղ ա ծ ղ ե ա մ ե թ ն ե ր բ ե. թ ի մ ա ր ն ե ր ը : Ընդա-
մենը 656 զեամեթ և թիմար կա։ Օրենքով, ջե բ ելուն երի հետ միա-
սին 800 զինվոր ունի։ Փաշայի զինվորների հետ միասին՝ 150Ծ 
զինվոր։ Օլթիում 3 զեամեթ և 123 թիմար կա, Մեծ Արդահան ում՝1 

8 զեամեթ և 87 թիմար, Արտանուշումճ 4 զեամեթ և 42 թիմար, Հաջ-
րեքում՝ 2 զեամեթ և 72 թիմար, Խերթվի и ում՝ 13 զեամեթ և 35 թի-
մար, Փոսխովում՝ 12 զեամեթ և 68 թիմար, Փեթեքումճ 8 զեամեթ և 
54 թիմար, Սա սինում՝ 7 զեամեթ և 4 թիմար, Հորիում՝ 9 զեամեթ ու. 

10 թիմար, Ախալցխայում 10 զեամեթ և 17 թիմար, Չաքլեքում 
11 զեամեթ և 32 թիմար, Խաթլեում՝ 18 զեամեթ և 7 թիմար, Իս~ 
պիրում 4 զեամեթ և թիմար։ Պատերազմի գնալու դեպքում 1060՝ 
գյուղից տարեկան 320 քիսե եկամուտ է ստացվում,. որը ստանում՛ 
են զեամեթի և թիմարի տերերը։ Սուլթան Սելիմը փառավոր թուղ-
րայով այս էյալեթը շնորհեց իր սանջաքի փաշային և նրան էրզրու-
մի, Սվաղի, Մ արաշի, Ադանայի էյսղեթների և Չըլդիրի վալին երի՝ 
վրա հրամանակատար [ֆերմանբեր] նշանակեց։ Օրենքով նրանք 
ամեն տարի պարտավոր են դիմել նրա պաշտպանությանը։ Նախա՛— 
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պես 500 ակչեով մևլևիությամբ գավառը շնորհվեց էսքիլի Ռամա-
զան էֆենդիին։ Ներկայումս 300 ակչեով շերիֆի կաղա է։ Կագին, 
ըստ օրենքի, տարեկան 7 քիսե եկամուտ է ստանում, փաշան՝ 80 
քիսե։ Ունի սուբաշիություն։ Չըլդըըի միրմիրանի փադիշահական 
խասը 400.000 ակչե է։ Ունի մոտ 2000 կ ուլ զինվորներ, բերդի աղա-
ներ և 7 օդա փադիշահական դերգահի ենիչերիների, ջեբեջիների և 
թոփջիների աղաներ։ 

Այն ժամանակ, երբ [էյալեթը] ամեն տեսակետից բարեշեն վի-
ճակումն էր, 1044 (1634) թվականին կըզըէրաշը, առիթը գտնելով, 
գրավեց [այս էյալեթը]։ Հետագայում, սուլթան Մուրադ IV-ը, Երե֊ 
վանը Աշեմից գրավելուց հետո, Ախալցխան էլ գրավեց։ Ներկայումս 
վերաշինվում և բարեշինվում է։ 

Ա խ ա լ ց խ ա ՛ բ ե ր դ ի նկարագիրը: Սեպաձև ժայռի վրա կառուցված 
քարաշեն, ամրակուռ և հաճելի բերդ է։ Երկու դարպաս ունի։ Բեր֊ 
դում մոտ 1100 հողածածկ, առանց այգիների ու պարտեզի տներ 
կան։ Մի դարպասը բացվում է դեպի արևելք, մյուսը՝ արևմուտք։ 
Ունի 28 մեհրաբ։ Վերին բերդում կառուցված սուլթան Սելիմ I ֊ ի 
շամին հողածածկ հնագույն շինություն է։ Այս քաղաքում կապարով 
ծածկված շինությունն եր չկան։ Այդ գեղեցիկ շամիի մինարեն խոր֊ 
տակվել է։ Քունբեթ֊օղլիի շամին հողածածկ է և առանց մինարեի։ 
Ստ որին բերդում գտնվող Խալիլ Աղայի շամին նույնպես հին շի-
նություն է, մեծ թվով հասարակություն ունի. սրտառուչ և զվարթ 
շամի է։ 

Վիլայեթի ժողովուրդը իսլամ է, բոլորը հավատացյալ, կրո֊ 
նասեր մարդիկ են։ Օրվա հինգ ժամից բացի, յուրաքանչյուր շա֊ 
միում Ղուրան և այլ գիտություններ են կարդացվում։ Առանձին դար֊ 
ուլ֊թեդրիս, դար֊ուլ֊հադիս և դար֊ուլ֊կուրաներ^1 չկան, բայց գի-
տության ծարավ մարդիկ շատ ենէ 

Բերդից դուրս գտնվող վարոշը նմանապես շատ բարեշեն Է։ Խա֊ 
ներից նշանավորներն են՝ Դելի Մուհամմեդ խանը, Էքմեքշիի և 
Իսա Աղա֊օզլի խաները։ Գեղեցիկ բանշարանոցները շատ են, այգե-
գործությունն ու բերքը առատ է։ Վճիտ գետը սկիզբ է առնում Օդե 
լեռներից և քաղաքի ցանքատարածությունները շրելուց հետո, հո-
սում է դեպի էրղուն բերդը և ապա Քոսխեթ բերդի մոտ՝ խառնվում՛ 
Արաղ գետին։ Այս բերդից դուրս գտնվող խրամը կամրջով են անց-
նում։ Դրսի վարոշի շուրջը պարիսպներ չկան։ Այս վարոշում մոտ 
300 փոքր խանութ կա։ Բեդիստան չկա։ Եղանակը բավականին՛ 
խիստ լինելու պատճառով ժողովուրդը առողջակազմ է, քաջ և ան֊ 
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Վանի։ Մասնավորապես վիլա յեթ ի վալի՝ վեզիր Սեֆեր փաշան, որ 
սծագումով վրացի է, խելացի, հնարամիտ և քաշ անձնավորություն 
յէ։ Նրա քեթխուդան՝ Դերվիշ֊Աղան, նմանապես վրացական ծագու֊ 
Հմով, բարեսեր և պատվասեր անձ է։ Սեյֆի և մյուս ազնվականները 
հնարագետ և վեհանձն մարդիկ են։ 

Ախալցխայից դեպի արևելք 6 կոն աք հեռավորության վրա ըն-
կած է Երևանր։ Նրանց միջև Կարս ի բերդն է։ Ա խ աղց խ այ ից մինչև 
Թիֆլիս 6 մ են զի լ է և կարելի է այնտեղ գնալ թե արևելքից և թե 

յսրևմուտքից։ Այստեղից մինչև Գենջե դարձյալ 6 մենզիլ է։ 

2ԸԼԴԸՐԻ ԷՑԱ1ԵԹԻ ՉՈՐՍ ԿՈՂՄՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՎՐԱՍՏԱՆԻ 
ՀՊԱՏԱԿ ԵՎ ՀՆԱԶԱՆԴ ԲԵՐԴԵՐԸ 

Տըլդըըի մոտ գտնվող Խեր թվիս բերդը 986 (1578) թվականին 
գրավել է Լալա Մուսթաֆա փաշան։ Խեր թվի սի մոտի Ախալքալաքի 

բերդը նույնպես Լալա Մուսթաֆա փաշան է գրավել։ Փերքա նի և Մեծ 
Վալե բերդերը ընկա.ծ են երկու բարձր լեռների արանքում։ Բարձր 
ժայռի վրա կառուցված փոքրիկ բերդեր են։ Բուն Վրա ստանում 
գտնվող Քութայիսի բերդը Չըլդըրից 2 մենզիլ հեռավորության վրա 
է և Աչը ք֊բաշ վիլայեթի մայրաքաղաքն է։ Սա Րրիրաթ լեռ ան մոտ 
է և բարեշեն է։ Վրաստանի արքայանիստ քաղաքն է։ Սելիմ խանի 
խալիֆայության ժամանակ այս վայրը օջաքլըքի կարգով հյուքու-
մ եթ է եղել։ Խասը 606.000 ակչե է։ Հաջրեքի բերդր ընկած է Ախ ալ֊ 
ցխայի ու Արդահանի .միջև և Չըլդըրի էյալեթի բարեշեն լիվան երից 
է. մ իր լի վայի կենտրոնն է։ Գրավվել է Լալա փաշայի կողմից։ Բեյի 
խասր 365.000 ակչե է։ Ունի ալայի բեյ և կագի։ 500 զինվոր է տա֊ 
լիս։ Շեյթանի բերդը 990 (1582) թվականին գրավել է Ֆերհադ փա֊ 
շան, որը Չըլդըրի մոտ, մի ժայռի վյրա կառուցված ամուր բերդ է։ 
Կրզլար կալասին նույնպես Չըլդըրի մոտ, Ջ աղ գետի եզերքին, սե-
պաձև ժայռի վրա կանգնած աննման բերդ է։ Ալթուն կա լաս ին քա-
րակերտ է և Կըզլար կալասիից 3 ժամ հեռավորության վրա է։ Օդու-
րիա բերդը Ախալցխայից ոչ հեռու ընկած մի փոքրիկ բերդ է։ Ալ 
բերդը Ախալցխային յ1ոյռ է։ Փոսխով բերդը Ախալցխայի էյալեթում 
է և սանջաքի բեյի կենտրոնն է. խասերը, զեամեթները և թիմարները 
վերևում հիշվեցին։ Լալա Մուսթաֆա փաշան այն գրավել է 986 
(1578) թվականին։ 150 ակչեով կազա է։ Ունի ալայի բեյ և չերի բա-
շի։ Նախկինում Շևշատի երկրույ! 2 թուղով միրմիրանություն է 
.հղել։ Չըլդըըից .7 ,ժամ տևող հեռավորության վրա է։ 
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Շևշատի բերդը օշաքլըքի կարգով հյուքումեթ է, կագի չունի։ 
Շևշատի երկիրը ապստամբների վայր է։ Խարբերի բերդը Ար տա֊ 
նուշի բերդի մոտ, մի ձորի եզերքին ընկած անառիկ բերդ է։ Արտա-
նուշի բերդը գտնվում է Չըլդըրի էյալեթում և սանշաքի բեյի կեն֊ 
տրոնն է։ Բեյի խասն ու զեամեթը վերևում հիշվեց։ Ավխեթշի բերդը 
յյանշաքի բեյի կենտրոնն է։ Դեֆթերի֊խաքանիում102 արձանագրվում 
է որպես Մախշիլ։ Անառիկ բերդ է։ Բեյի խասը հիշվեց վերևում։ 
Ջ աղիս մ ան ի բերդը Չըլդըրի մոտ գտնվող անառիկ բերդ է։ Ուրիդ 
բերդեր էլ կան։ 

Ա խ ա լ ց խ ա յ ի ց մ ի ն չ և էրզրում ընկած վայրերը : Ախալցխայից 
Վալղար յայլայով անցանք և 4 ժամից հետո եկանք Քինավա բերդըՀ 
նորից դժվարին ճանապարհով շարժվեցինք դեպի արևմուտք և հա-
՛սանք Կարա Արդահան բերդը։ 

Կարա Արդահանի բերդը գրավվել է Սելիմ խան 1-ի կողմից։ 
•Չըլդրրի էյալեթում է և սանշաքի բեյի կենտրոնն է։ Բեյի խասը 
300.000 ակչե է։ Սանշաքում ձ' թիմար և 87 զեամեթ կա։ Ունի ա-

շայի բեյ, չերիբաշիt բերդակալ և 200 բերդապահ զինվոր։ Բեյը, 
ջեբելուների հետ միասին, մոտ 1000 զինվոր կարող է տալ։ 150 ակ֊ 
չեով շերիֆ կաղա ՝է։ Նագիբ չունի, մյուֆթին Ախալցխայումն է։ 
Քերդն անառիկ մի ժայռի վրա է. ունի քառակուսի ձև և ամրա-
կուռ է։ Ասիթանեի կողմից մեկ օդա շեբեշիներ ունի։ Այս քաղաքո ւմ 
հայտնի է Կիյա փաշայի խրամը։ 

Արդահանի մ ո տ ե դ ա ծ բերդերը: Վալեի բերդը 987 (1579) թվա֊ 
կանին գրավել է Լալա Մուսթաֆա փաշան։ Ախարիսի բերդը մոտ 
Հ Օլթիին։ Փերթեքի բերդը, Հեմազարի բերդը, Մամրվանի բերդը, 
Ղւեզերբար բերդը, Ղազի Աեֆեր փաշայի բերդը, Քենզեի բերդը, Կե֊ 
պանի բերդը և այլ բերդեր, բոլորը գրավել է Լալա Մուսթաֆա վւա-
Հան։ 

Այս [Արդահանի] բերդը կուրտ կլիմա ունի և այդ պատճառով 
սսյգիներ ու պարտեզներ չկան։ Պտուղները ստացվում են Աշարա 
բերդից և Թորթումից։ Արդահանի բնակիչները հավատացյալ մու-
սուլմաններ են։ Կրոնասեր և պան դխ տաս եր մարդիկ են։ Մեծ մասը 
զբաղվում են երկրագործությամբ, մի մասն էլ վաճառականներ են։ 
Հեռն երում աճում է ք յուքեմ կոչված հիանալի պտուղը։ Այս բերդը 
էր զրո ւմի հյուսիսումն է և նրանից հեռու է 5 մերհալեով։ Արադ-
Հանից մինչև Կարս մեկ կոնաք է։ 

Այստեղից քարքարոտ վայրերով նորից դեպի արևմուտք գնա-
յինք և հասանք Քոլե բերդը։ Ախալցխայի տերիտորիայումն է և 
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կառուցել է Վրաս տան ի թեյ Լևենդ խանը։ Չըլդըրի էյալեթում է !ւ 
սանշաքի բեյի կենտրոնն է։ Փադիշահ ակ ան կանոնով բեյի խասը 
300.000 ակչե Է։ Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի, բերդակալ և բերդապահ՝ 
զինվորներ։ Բերդը ԳԲավվել Է Սելի մ խանի կողմից։ Գտնվում Է 
անմատուչց ժայոի վրա։ 150 ակչեով կաղա Է։ Ունի շամի, խան և 
բաղնիք։ 

Այստեղից նորից դեպի արևմուտք գնացինք և 8 ժամից հետո 
հասանք Ւնեքի բերդը։ Կառուցվել Է այդ անունով վրացի իշխանի 
կողմից։ 

Չըլդըրը սանշաքի բեյություն Է։ Բեյի խասը 400.000 ակչե Էէ 
Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի։ Ըստ օրենքի, շեբելուների հետ միասինp 

1000 զինվոր Է տալիս։ Բնակիչները բարեպաշտ մարդիկ են, ապ-
րում են երկրագործությամբ և խնայողությամբ։ Հուրը շատ լավ Էr 

կան հայ, գյոք-դուլաք և վրացի ռայաներ։ 

Այստեղից շարժվեց ինք դեպի հյուսիս-արևմուտք և 2 ժամիւյ 
հետո հասանք Մամրվան բերդը։ Կառուցվել Է վրացի Բայերի կող-
մից։ Գրավել Է Լալա Կարա Մուսթաֆա փաշան։ Նախկինում սան-
շաքի բեյի կենտրոն Է եղել։ Ներկայումս Էրզրումի էյալեթում է և 
սանշաքի բեյի կենտրոն է։ Բեյի խասը 203.000 ակչե է։ Ունի չերի-
բաշի և ալայի բեյ։ Բեյը, շեբելուների հետ միասին, 500 զինվոր 
ունի, 150 ակչեով շերիֆ կաղա է։ Ունի բերդակալ, աղաբ-աղասի և. 
բերդապահ զինվորներ։ Բերդը ամրակուռ և քառակուսի ձևով է կա՛-
ռուցված։ Դեպի հարավ նայող մի դարպաս ունի։ Ընդամենը 80Ժ 
տուն կա։ Բն ակիչները մուսուլմաններ են և Նակշբենդի^ միաբա-
նությանը պատկանող կրոնասեր մարդիկ։ Ունի շամիներ, բաղն իք Ւ 

խան և փոքր շուկա։ 

Այստեղից դարձյալ դեպի արևմուտք գնացինք և հաս անք էյդ 
գյուղը, որը Մամրվանի նահիյեում ընկած մուսուլմանական ե 
հայկական գյուղ է։ Ապա շարժվեցինք դեպի արևմուտք և հասանք 
Կարա Գյունեք գյուղը, որը էրզրումի էյալեթի նահիյեներից է։ Բա֊ 
րեշեն գյուղ և զեամեթ է։ Անցնելով Վրաստանի լեռնանցքով, ե՛-
կանք կանաչազարդ Ումուդում-Դեդե գյուղը։ Մի բարձր լեռան ստո-
րոտում, 100 տնից բաղկացած բարեշեն գյուղ է։ Գտնվում է 
Եփրատ գետի ակունքում։ Նշանավոր Եփրատ գետը բխում է այս 
գյուղի մոտի մի մեծ քարայրից։ Գետում մի արշին երկարությամր 
ձկներ կան, որոնք վերին աստիճանի համեղ են։ Այստեղ է թաղված 
Ումուդում-Դեդեն, որի գերեզմանը հայտնի և կարևոր ուխտատեղի 
է։ Այդ պատճառով ոչ ոք չի համարձակվում այդտեղ ձկներ որսալ* 
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Սակայն մի փարսախ ներքև որսում են։ Մարդ այս ձուկը ուտելիս 
նրա Համեղությունից ու անուշահոտությունից հիանում է։ Որքան 
էլ ուտես, ոչ տաքություն կունենաս և ոչ էլ ծանրություն կզգաս։ 

Ում ուղում ֊Ղե դե ի ուխտատեղին նվիրական վայր է. շեյխը՝ Ւբ-
րահիմ էֆենդին, նույնպես նվիրական և բարձր անձնավորություն էէ 

Այստեղից նորից Էրզրումի դաշտով գնացինք և ողշ ու ապա-
հով հասանք էրզրումի բերդը։ Առանց մեր հագուստը փոխելու, մեր 
փաշա էֆենդիին ներկայացանք և Երևանի խանի նամակն ու նվեր-
ները հան ձնե ցինք.*. Այստեղ մի շաբաթ մնացինք։ Այդ ժամանակ 
Երևանի խանից նամակներ ստացվեցին։ Խանը գրում էր. «Զեր 
Կարսի կուլերը մեր զորականներին նեղություն են պատճառումէ 
Խնդրում ենք ձեր կուլերից մի աղա ուղարկեք, որ գա այստեղ և 
քարավանները Էրզրում տանի»։ Տասներորդ օրը նվաստիս նորից 
Աշեմի երկիրը ուղարկեցին։ 
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1057 ( 1 6 4 7 ) ԹՎԱԿԱՆԻ ՄեՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՈԻՂեվՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ 
ԴԵՊԻ ԵՐԵվԱՆ 

էրզրումից արևելք 11 ժամ գնալուց հետո հասանք Հասան 
Կալա բերդր, որը նախապես նկարագրել ենք։ Բասենի դաշտով նո-
րից դեպի արևելք գնացինք և եկանք Բատելշանլի գյուղը, որ հայ-
կական գյուղ և զեամեթ է։ Ապա, 9 ժամ հետո կանգ առանք Մեյ-
տանշեքում, որը րասենի դաշտում ընկած շեն գյուղ է։ 10 ժամից 
հետո հասանք Մժնկերտ բերդը։ էրզրումի էյալեթում է և ԽերասաՆ 
բեյի իշխանության տակ։ Բերդը կառուցված է սեպաձև ժայռի վրաr 

ունի բերդակալ, 150 բերդապահ զինվոր և 200 տուն։ Բասենի կա-
ղայ ում նայիբություն է։ ...Այստեղից դեպի արևելք գնալով, ան-
ցանք էրզրումի սահմանի վրա գտնվող Խանի ձորը և մտանք Կարսի 
էյալեթի տերիտորիան։ Եդի֊Քիլիսե ավերակ վանքը և լեռնանցքը 
անցնելով, 6 ժամից հետո հասանք Բարդուզ բերդը։ 

Pui rqn iqh բերդը Կարսի իշխանության մեշ է. կառուցվել է. 
Ակ Կոյունլի Էէ-Մելիք Իզզեդդինի կողմից... 

Այստեղից գնացինք Քեշկվան-դուդման բերդը։ 
Ք ե ջ կ վ ա ն - դ ո ւ դ մ ա ն ի 1 0 4 նկարագիրը: Փիժենի, Սեֆաքի, էֆրես^ 

յաբի պատերազմների պատմության մեշ մի քանի պատմագիրների 
կողմից հիշված այս բերդը, Աբբասի խալիֆ Էլ-Մուսթենս-եը Բալ-
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լահի իշխանության օրոք, եկել է մոնղոլ ցեղի Հելաքու խանը, քա-

ղաքը ավերել է և ժողովրդին սրի ու կրակի մատնել։ Հետագայում 

այս բերդը Կարա-Կոյոլնլի Կարա-Յուսուֆի շնորհիվ վերաշինվել ու 

շենացել է, սակայն Թիմ ուր ի ձեռքով նորից ավերվել է։ Սուլթան 

Սուլեյմ անի Նա խիշևան ուղևորվելու ժամ ան ակ, օսմանյան բանակի 

առաշապահի հրամանատար Լալա Կարա Մուսթաֆա փաշան գրա-

վել է նաև այս վայրերը։ Ներկայումս Կարսի էյալեթի իշխանու-

թյան մեշ առանձին սանշաքի բեյի կենտրոն է։ Րեյի խասը 153.300 

ակչե է*.* 

Այստեղից շարժվեցինք դեպի արևելք և հասանք Ալ-Օսմանի 

տա ահ մանի ծայրամասը կազմող Կարսի բերդը։ 

Կսւրսի բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Օսմանյան երկրռւմ Կարս անունով 

հրեք սանշաք կա. մեկը Կարա *՝ա2[րքի Կարսն է՝ Սելեֆքեում, երկ-

րորդը՝ Մարաշի Կարսը, երրորդն էլ այս Կարսն է։ 

Սուլթան Մուրադ 111-ի օրոք, Լալա փաշան որպես սերդար, իր 

հետ վերցնելով Ան ատոլիայի վեզիր Հաֆեր փաշային, Շամի վե-

զիր Թոփալ Մուհամմեդ փաշա-զադե Հասան փաշային և Բ լան լի 

Ալի փաշային, 100 հազարանոց բանակով գալիս է և կանգ առնում 

Կարսի հողում։ Նա անհրաժեշտ է համարում վերաշինել ու շենացնել 

աշեմների ավերած Կարսի բերդը և ձեռնարկում է այդ աշխատանք-

ներին։ Ռումելիի փաշան, Մահմուդ փաշայի ձեռքով, քառանկյունի 

.սպիտակ մարմարի վրա արա բերեն լեզվով ու ջե լի տառերով գրել 

է տալիս հետևյալ գրությունր և ամրացնում ստորին վարոշից դեպի 

Հարավ նայող դարպասի վրա. «Հիմնեց այս նվիրական բերդը թա-

գավորների մեծը՝ Ֆիրուզ Ագայը։ Մեծն Աստված օգնի նրան։ Մեր 

տերը սուլթան Մելիք-Րզեդդին Րյդուլլահի իշխանության օրոք, ան-

վ ա նի Ս ուլթան Քերիմ-էդդինի աղշկա օժանդակությամբ կառուցեց։ 

Աստուծո լույսը նրա գերեզմանի վրա լինին*։ 

ա 330) 

Երկրորդ հիմնադիր Լալա փաշան այս հնագույն հուշարձանը 

մեծ խնամքով իր տեղն է դնում և ցույց է տալիս բարեգործ մարդ-

* ձ Ս | ^ Ա ք յ ձ յ ձ ճ յ Հ ) ] ձ ^ յ և յ ւ օ յ և ՚ Լ Ս ! 

Ս ^ - Օ յ - | յ ս ! Հ յ * յ ձ \ յ է ՕէԼ}I օ ւ և յ ւ յ ւ \SJyt ք և | ^ 0 յ ս յ | 

. . Ա օ Տ յ * յ ս յ>\ լՍ| յ ^ ւ » ^ ե ձ ֊ յ է Լ Ա տ և 
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կանց։ Բերդը 70 օրվա ընթացքում վերակառուցում և հոգում է բոլոր 
ռազմամթերքների և այլ հանդերձանքների կարիքը. 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին պատմում է մի առասպելական սրբի գերեզմանի մա-
սին, որի վրա կառուցված է Լա սան֊ Լեր գան իի շամին։ 

...Կարսի էյալեթում աշխ արհահամար է կատարվում։ Ներկա֊-
յումս օսմանցիների ձեոքումն է և փադիշահ ական հրամանները գըր-
վում են այսպես. «Կարսի էյալեթի մյութասարրիֆ իմ վեզիր այսին-
չին»։ Աշեմի սահմանի վրա է։ Քանիցս արփ ալքի կարգով վեզիրնե-
րին է շնորհվել։ Ներկայումս փաշան 600.000 ակչեի փադիշահ ական՛ 
խաս ունի։ Նախկինում եղել է էրզրումի սանշաքը։ Դեֆթերի քեթ-
խուդա, դեֆթերի էմին և այլ պաշտոնյաներ չկան։ Ս ան շա քնե՛րը հե-
տևյալներն են Փոքր Արդահան, Խո շուշան, %արեշատ, Քեշվան, Վրի-
շան։ Կարսր փաշայի կենտրոնն է։ 7 զեամեթ և 102 թիմար կա։ Ջե-
բելուների և փաշայի զինվորների թիվը 3000 ընտիր զինվորների է 
հասնում։ Քանիցս դուրս է եկել Աշեմի 7—8 խանությունների դեմ է 
Ունի ալայի բեյ և չերի բաշի, 300 ակչեով կաղա, բերդակալ, 7 ա— 
ղաբի աղաներ, 3 օդա ենիչերի, մեկ օդա շեբեշի և մեկ օդա թոփշիէ 
Չորբաշիները իրենց մարդկանցով միասին Էրզրումումն են մնում։ 
Կա 1500 բերդապահ զինվոր։ Վանի, Կարսի և Ախալցխայի կուլերը 
(զինվորները) սահմանի վրա են գտնվում և հայտնի են իրենց քա-
շությամբ ու համարձակությամբ։ 

Եփրատ գետի ափին, Ոիրեշիկի բերդի առաշ գտնվող գետանց-
քի նավերի եկամուտը, ինչպես նաև Հալեպի Էյալեթի Սրուշ և Մ են֊ 
բեշ գյուղերի եկամուտները արձանագրված են իբրև Կարսի բերդի 
զինվորների օշաքլըքը։ Այնպես, որ այդ տեղերից տարեկան 70 բեռ. 
ակչե ռոճիկ են ստանում։ Կարսի Էյալեթը 10 կաղա ունի։ Իսկ ամեն 
մեկ կաղան՝ 8 նահիյե։ Ունի նաև շեյխ-ուլ-իսլամ, նագիբ, այան-
ներ և էշրաֆներ։ 

Կսւրսի բերդի նկարագիրը: Կառուցված է հյուսիսային կողմում, 
մի թնդանոթի մենզիլի հեռավորության վրա գտնվող բարձր լեռան 
գագաթին։ Այս բերդի միշնաբերդը գտնվում է լեռան ստորոտում, 
մի ժայռի վրա։ Ստորին պարիսպր գտնվում է մի հարթության վրա։ 
Ընդամենը հինդ կարգի ամուր պարիսպներ ունի։ Բերդի դարպասը 
նայում է դեպի արևելք։ Վերին բերդ կոչված միշնաբերդի դարպասը 
բացվում է դեպի արևմուտք և երկաթե ամուր դարպաս է։ Պարիսպ-
ների միշև բերդակալի տուն և 200 լևենդների տներ կան։ Ռազմա-
մթերքը առատ է և կանոնավոր։ Մ իշնա բերդում շուկա, բազար, խան 
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ե բաղնիք չկան։ Ալս բերդից ցած գտնվող վարոշը պարսպի նման 

է։ Երկու կարգի ամրակուռ պատեր կան։ Երկաթե երեք դարպասներ 

ունի։ Դարպասներից ներս լիքր հրացաններ և բազմատեսակ ռազ՛-

մական գործիքներ կան։ Դռնապաններն ու հսկողներր միշտ պատ-

րաստ են։ Այս դարպասներից մեկը բացվում է դեպի արևմուտք՝ 

էրզրում ի կողմը և կոչվում է Սու֊Կափուսու, մյուս դարպասը բաց-

վում է դեպի Կաղզման և կոչվում է 0 րթա֊Կ ափու։ Երրորդը բացվում 

է դեպի արևելքճ Երևանի կողմը և կոչվում է Բահրամ փաշա֊Կա֊ 

փուսու։ Բերդի պատերի վրայ ի պահակատներից բերդապահները 

գիշեր-ցերեկ պահակություն են անում և մութ գիշերներին շահերով 

լուսավորում են բերդի պարիսպներն ու դարպասները։ Վարոշի պա֊ 

տերը այնքան էլ բարձր չեն, բայց շատ ամուր են և քարաշեն։ 

Սս, որին բերդի շրշապատի խրամի տեղում լիճ է։ Այն գրավում է 

Բահրամ փաշայի տնից մինչև Օրթա-Կափուն ընկած տարածությու֊ 

նը։ Ջուրը հիանալի է։ Այս կողմից բերդին տիրանալը անհնա-

րին է։ Բերդի շրջապատում 220 խիստ ամրակուռ աշտարակներ կան, 

ինչպես նաև 2080 պատնեշ և պատվարներ։ Այս մեծ ռաբաթի շրշա֊ 

գծի երկարությունր 5700 քայլ է։ 

Շ ի ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը : Այս բերդում մոտ 3000 այանի, էշրաֆի և 

արհեստավորների տներ, 47 մեհրաբ, շամի և մզկիթներ կան։ Դրան-

ցից միայն ութի մեշ ուրբաթի սալավաթ է կարդացվում։ Ամենահինը 

Լալա փաշայի կողմից կառուցված Շեյխ Հա սան ֊Հեր գան ի շամին 

հետո Վայիզ էֆենդիի շամին էճ շրի դռան մոտ, Սուլեյման էֆենդիի 

չամին է... Հյուսեյին քեթխուդայի շամին, որը Կըզըլ Քիլիսե անու-

՛նով մի մեծ վանք է եղել, և փադիշահի ֆերմանով շամիի է վերած-

վել ու խավարից ազատվել։ 

Հողը բարեբեր է և բերքառատ։ Քարուկրից կառուցված բեդիս֊ 

աան չկա, բայց 200 խանութ կա։ Հինգերորդ կլիմայի կենտրոնում 

գտնվելու պատճառով ձմեռը շատ խստաշունչ է լինում. այդ պատ-

ճառով էլ այգիներ ու պարտեզներ չկան։ Սակայն բերքը, հացա-

հատիկը շատ առատ է։ Բն ակիչները շատ առողշ են և վաճառակա-

նությամբ ու երկրագործությամբ են ապրում։ «Հռչակը փորձանք էյ) 

ասելով, բնակվում են հասարակ, միահարկանի, փայտաշեն տնե-

րում։ Ուլու շամիի մոտի փաշայի պալատը բարեզարդ է. այս պա-

լատի մոտ մի շարիաթի դատարան կա... 

էվ. Չ ե լերին Կարսից գնում է Ախալցխա և այստեղ էրզրում ի փաշա լից իր 
քերած նամակը հանձնում է տեղի փաշային։ Փաշան և իր այանները հերքում են 
ա շեմն Լ րի քարավանների կողոպտելու մասին Երևանի խանի գանգատը և այդ հա-
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Հարում ա շեմն Լ րի ու կաղզվանցիների կողմից կազմակերպված զրպարտություն։ 
Այստեղից էվ. Չելերին մի կոնաք ճանապարհ գնալուց հետո, անցնում է Արաղ դե-
Վոր և կանգ առնում Կաղղմանումւ 

Կաւլդման բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Գտնվում է Արաղ գետի հարա֊ 
վաչին կողմում, որը համարվում է Ադրբեշանի տերիտորիան։ Արաղ 
դետը սկիզբ առնելով արևմուտքին Բինդյոլի լեռներից, անցնում է 
բազմաթիվ քաղաքներով ու բերդերով և հոսում դեպի արևելք։ 
Արփա֊չա յը Փիլեազդի լեռ ան մոտ միանում է Արաղ դետին։ 

Կաղզման բերդը թեև դտնվում է Ադրբեշանի տերիտորիայում, 
սակայն Ալ֊Օսմ անի էյալեթն է։ Կառուցված լին ելովնևշիր վան ի աղ-
ջիկներից մ ի անարատ կույսի կողմից, կոչվել է նրա անունով։ Շատ 
արքաների ձեռքն անցնելուց հետո, անցել է Ուզուն Հասան շահին, 
նրանից էլ գրավել է Շահ Իսմայիլը։ Հետագայում [սուլթան] Սուլեյ-
ման խանին հպատակություն է հայտնել և Կարսի էյսղեթում առան֊ 
ձին սանշաք է եղել։ Ունի ալայի բեյ, էե րի բաշի, 900 զինվոր։ 150 
ակչեով կաղա, է։ Ունի նաև. բերդակալ և 300 բերդի զինվորներ։ 
V ահ մ անված ռոճիկները ստացվում են աղահանքից։ 

Բերդի արևմտյան կողմում կա մի մեծ և հարուստ աղահանք։ 
Կա նաև հազվագյուտ շրաղացի քարի հանքավայր, որտեղից շրա՛-
ղացի քարեր են տանում Աշեմի երկիրը, էրզրում և այլ երկրներ։ 
•Այդ քարր Կաղղմանի լեռներից է ստացվում։ 

Այս լեռներից է ստացվում նաև i j j i r t քարը, որը վիրաբույժները 
մերհեմ)իա& են վերածում և վերքերի վրա դնում։ Այս լեռներից են 
ստացվում և պատրաստվում նաև ոսկերիչների խողովակք սափրիչ՛ 
ների սրելու քար և այլ տեսակի քարեր։ Երկու տեղում ոսկու և ար-
ձաթի հանքեր կան։ Բայց որովհետև ծախսը եկամտից ավելի է, 
առայժմ չեն շահագործում։ 

Բերդը կառուցված է մի հարթավայրում, բայց ամրակուռ, քա-
ռակուսի ձևով փոքրիկ բերդ է։ Վերևում և ներքևում 700 տուն կա... 
Թեև առևտրական քաղաք չէ, բայց սահմանի վրա է։ Երևանի արև-
մուտքում գտնվող և երևացող Աղրի-դաղը Կաղզման ի մոտ է։ Աշ-
խարհում նշանավոր և բարձր լեռներից մեկն էլ այս է։ Թուրքմեն-
ների յայլան է։ 

Արա զի եզրին գտնվելու պատճառով Կաղղմ ան ի կլիման տաք 
է։ Ամենուրեք այգիներ ու պարտեզներ կանt Բնակիչները ուղղա-
միտ, հանդարտ, հնազանդ մարդիկ են, գեղեցիկները շատ գրավիչ 
են։ Հաճոյասերները ընդհանրապես աշեմի երգեր են երգում, լավ 
ձայն ունեն, հաճելի բնավորությամբ մարդիկ են։ 

(էջ 329—325) 
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ԵՐեվԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ Մէ)Ը ՀԱՆԴԻՊԱԾ ՄԵՆ£ԻԼՆԵՐԸ 

Մաւլա q բերդը Վրա ստ ան ի տերիտորիայում է։ Կարս ի էյալեթի 
իշխանության մեջ, ըստ հին օրենքի, մերլիվայի կենտրոն է եղել։ 
Ներկայումս Կարս ի նահիյեներից է։ Բերդը կառուցել է Իրանի շահ 
Մուո աղ խանը։ Հե տո անցել է Ակ Կոյունլի սուլթանների ձեռքը։ 
Նրանցից գրավել է Շահ Իսմայիլը։ Հետագայում գրավել է սուլթան 
Սուլեյման խանը։ Բերդակալը բերդի իշխողն է, ունի 150 բերդա՛-
պահներ, ,« 

Բերդի կողքով հոսում է Արփա֊չա յը։ Այս գետը հոսելով Վրաս-
տանից, անցնում է այստեղից և Թեքելի գյուղի մոտ խառնվում է 
Ար աղին։ Այս Մաղազբերդը սահմանակից է Աշեմի Շորագյալ բեր-
դին։ Սակայն Շորագյալ բերդը Աշեմի ձեռքում է, իսկ Շորագյալի 
բոլոր նահիյեները մնացել են Կարսի իշխանության տերիտորիա-
յում։ Երկուսի միշև Արփա-չայը սահման է կազմում։ Դիմացի՝ արե-
վելյան, կողմր Աշեմին է պատկանում, իւ^կ արևմտյան կողմը Կար-
սի հողումն է։ Այս բերդի ետևում, մի մենզիլ հեռավորության վրաr 

գտնվում է Ան \Անի\ բերդը, որը Կարսի իշխանության մեշ է։ Մ/r 
ժայռի վրա ընկած, քառանկյունի, ավերված փոքրիկ մի բերդ էէ 
Ասում են, որ Նևշիրվանն Է կառուցել։ Բերդի ներքևում բարեշեն մի 
գյուղ կա, որը զեամեթ Է։ Ռայաները հայեր են։ Այս Ան բերդի ու 
Կարսի միշև Է գտնվում Իքի-Նեխի լեռը, որը Կարսի ետևումն Է և 
նրանից մի կոն աք հեռու Է։ 

Այս բերդից դուրս գալով, անցանք ընդարձակք կանաչազարդ 
վայրերով և հասանք ՀԼարիշադ բերդը։ 

Ջաւփշաո բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Կառուցվել Է Իրանի շահերի կող-
մից։ Այստեղ մեծ թվով աշեմներ խիստ մեծ դառնություն են անց-
կացրել, այդ պատճառով Էլ այս բերդը կոչվել Է ՀԼարիշադ։ Ներկա-
յումս Կարսի Է յա լեթում Է և սանշաքի բեյի կենտրոնն Է։ Ունի ալայի 
բեյ և չերիբաշի։ Նվիրական պատերազմի ժամանակ 1200 զինված 
զինվոր կհավաքի**• Բերդը գտնվում Է մի բարձր ժայռի վրա, քա-
ռանկյուն, ամրակուռ բերդ Է։ Ներսում և դրսում ունի 300 տուն.,* 
Ընկած Է Կարսից արևելք, Երևանի ճանապարհի վրա և մի կոնաք 
հեռու Է։ 

Այստեղից նորից դեպի արևելք շարժվեցինք և 9 ժամ ճանա-
պարհ գնալուց հետո հասանք Բ՚ալըշ գյուղը, որը Աշեմի տերիտո-
րիայում և Երևանի իշխանության տակ Է գտնվում։ Այստեղից գնա-

* Թուրքերեն — U J L ^ Տ ) — 7^դԻղ։ 
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ցինք Կարա֊Թիբի գյուղը, ապա 12 ժամ ճանապարհ գնալուց հետո 

հասանք Ուչքիլիսեի մ են զիլը։ Ասում են, որ Ռումի կայսրն է կա-

ռուցել։ Այս երեք վանքերից մեկում հայ աղջիկներ [կույսեր], մյուս֊ 

ներումն Էլ հույներ և հայերն են ապրում։ Աշեմի երկրի այս Ուչքի֊ 

լիսեի հնագույն վանքը, մեկ Էլ Նախիշևանի ճանապարհի վրա գոտ֊ 

նըվող Յետի֊Քիլիսեի տաճարը նշանավոր են։ Սակայն սրանում 

[Ուչքիլիսեում] երևելի հուշարձաններ շատ կան։ Այս վանքումն Է 

պատրաստվում մ ի ր ո ւ ն - յ ա ղ ր (մեռոն), որն իսկապես տարօրինակ 

Է։ Մի մետաքսյա գորգի վրա գնում են կաթսան, տա կը կրակ են 

վառում և եփում են կաթսայի մեշ լցված բույսերն ու ծաղիկները։ 

Կրակը գորգի վրա չի ազգում և նույնությամբ մնում Է։ Հետո այս 

բույսերի շուրը, այսինքն յուղը լցնում են հատուկ ամաններին կում֊ 

կումների (գյուգյում) մեշ և իբրև շնորհավորանք տանում են Ֆրեն֊ 

գիստան, իսկ այնտեղից ուխտի են գալիս այս վանքը։ Այգ յուղր 

գործ են ածում տարբեր հիվանդությունների, վերքերի համարէ 

Նրանց սխալ կարծիքով ունենում Է ազդեցություն։ 

Տ ա ր օ ր ի ն ա կ բ ա ն : Այս վանքի բակում, բարձր կամարի տակ, 

օդում կախված մի հաստ երկաթ կա։ Միշտ այդպես մնում Է պա֊ 

րապության մեշ և ոչ մի կողմից ոչ մի բանի չի կպչում ու ոչնչի վրա 

չի հենվում։ Քրիստոնյաների սխալ կարծիքով այդ ուղղահայաց 

երկաթը մնում Է [օդում] առաքյալ Շմավունի հրաշքի շնորհիվ։ Որոշ 

մուսուլմաններ տեսնելով այդ հավատում են դրան, որովհետև այդ 

ուղղահայաց երկաթը սոսկալի քամիների ժամանակ տատանվում Է։ 

Որպեսզի ոչ ոք դրան ձեռք չտա, վարդապետները նրա շուրշը ծառի 

ճյուղերից ամուր ցանկապատ են շինել։ Նվաստիս կարծիքով սա 

հրաշք չէ, այլ հնարագիտություն։ 

Ո ւ ղ ղ ա հ ա յ ա ց ե ր կ ա թ ի հ ն ա ր ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն ը : Շենքը կառուցող 

վարպետը այս երկաթե փոքրիկ սյունի վրա նախապես բարձր կա֊ 

մար է կապել։ Ամենաբարձր գագաթի կենտրոնում մի մեծ մագնի֊ 

սա կան քար է դրել։ Մի ուրիՀ մագնիսի քար էլ երկրաչափական 

հաշվով, դրել է այդ գագաթի վրա և դիմացը։ Այս փոքր երկաթե 

սյունը երկուսի միշև է գտնվում։ Երկու մագնիսական ուժեր հավա-

սարազոր են, այդ պատճառով էլ սյունը այդպես օդի մեշ կախված է 

մնում։ Այնպես, որ այստեղ ոչ առաքյալների, ոչ Շմավունի հրաշքը 

կա և ոչ էլ թիլիսման։ Բոլոր դիտողները հիանում ու ապշում են։ Ես 

նվաստս, իմ կարճ խելքով, այդպես մտածեցի։ Աստծով, կարծում 

եմ, որ չեմ սխալվել։ 

Վանքը ունի մոտ 500 վարդապետներ։ Աշեմի և Ալ֊Օսմանի 
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կողմից ամեն գիշեր 500—600 ձիավորներ են գալիս այստեղ իշևա-
նելու։ Վարդապետները կարպետներ ու պարկեր են հանում և հյու-

բասիրում են եկվորներին։ Յուրօրինակ քրիստոնեական մեծ 
վանք է։ 

Այստեղից նորից շարժվեցինք դեպի արևելք, Արաղ և Զանգի գե-
յոերն անցանք և երկրորդ անգամ եկանք Երևան։ 

...Երևանի բերդի խանից նամակներ վերցնելով նորից ուղևոր՛-
վեցինք դեպի Էրղրում։ 

ՄԵՐ Վէ)ՐԱԴԱՐ£1! ԵՐԵվԱՆԻՑ ԷՐԶՐՈԻՄ 

Երևանից դուրս եկանք 700 մարդուց կազմված քարավանով և 
5 ժամ հետո հասանք Աբդալլար գյուղը, որը 100 տնից բաղկացած, 
այգիներով ու պարտեզներով ա շեմ ական գյուղ է։ Գրավման ժամա-
նակ Կարսի տերիտորիայում էր, նեիկայումս ենթակա է Աշեմին։ 
Այդտեղից 4 ժամ դեպի հյուսիս գնացինք և հասանք Արարան գյու-
ղը։ 500 տնից բաղկացած Գյոքդուլաքի գյուղն է։ Այդտեղից կանաչա-
զարդ վայրերով դեպի արևմուտք գնացինք և հասանք Շարաբ-խանե 
գյուղը, որր մի ժայռի վրա գտնվող, ուխտատեղիով, 300 տնից բաղ-
կացած, անթիվ այգիներով ու պարտեզներով բարեշեն գյուղ է։ Կար-
սի տերիտորիայում զեամեթ է։ Այդտեղից դարձյալ դեպի արևմուտք 
գնացինք, 4 ժամ լեռ ան ստորոտով ճանապարհ անցանք և հասանք 
Բեքեմ գյուղը։ Լնում Ուզուն Հասան շահի աղշկա գյուղն է եղել և 
նրա անունով էլ Բեքեմ է կոչվել, որովհետև աշեմները շահերի աղշ-
կան բեքեմ են ասում։ Կարսի տերիտորիայում գտնվող 300 տնից 
բաղկացած գյուղ է, բնակիչները հայեր և վբացի ազնավուրներ են։ 
Բուն մեծ քաղաքը խավար յա լ Բ՚իմուրը ա վերել է և ներկայումս 
Արփա-չայի եզերքին պարզ երևում են շինության հետքերը։ Այդ շի՛ 
նությունների մեշ 7 բարձր գմբեթներ կան, որոնց մեշ են նաև Ակ֊ 
Կոյունլի շահեր՝ Մեշենդի խանի, Ուշար խանի, Օթֆիբայ խանի, 
Գյրլնդուզ-բայ խանի արձանները իրենց գահերով, որր պառկած է, 
որր նստած, կարծես կենդանի լինեն։ Յուրաքանչյուր գերեզմանաքա-
րի վերևում փորագրված է անունն ու պատկերը, մահվան պատ-
ճառը և թվականը։ Այս ավերակ քաղաքի շրշապատում մեծ յայլա-
ներ կան։ Այստեղից նորից դեպի արևմուտք գնա ցինք, անցանք 
մացառոտ, ճահճոտ և աղոտ վայրերով և հասանք Շորագյալ բերդը։ 

Շոաւգյալ բերդի բնութագիրը: Սուլթան Հյուսեյին Բայկարան™* 
այս քաղաքի կողքով հոսող Արփա-չայի շրշանի օդը շատ է հավա֊ 
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նել և իմա ստուն Շ որա գերի խ ո րհր դո վ կառուցել ու բարեշինել է այս 
բերդը։ Հետագայում, Կարա-Յուսուֆի տիրապետության օրոք, Թի֊ 
մուրը ավերել է այն։ Հետո նորից վերաշինվել է, սակայն Նախ ի ֊ 
շևանի վրա արշավելիս սուլթան Սուլեյման խանի բանակի առաշա֊ 
պահները ավերել են այս բերդը։ Ներկայումս Արփա֊լայի եզերքին 
երևում են Թիմուրի կ ողմից ավերված բազմաթիվ կամարների և մեծ 
գմբեթների հետքերը։ 

Ինչպես պատմագիր Թոհֆեն է գրում, երաժշտական գիտու֊ 
թյան 48 բարդություններից մեկը՝ շ ո ո ս գ ե ւ փ թերքիբը, այդ գիտ֊ 
նականը հորինել է քաղաքը բարեշինելու ժամանակ և իր անունով 
Օորագերանվանել։ 

Այս քաղաքի ամբողշ ժողովուրդը, մեծ թե փոքր, իսկապես 
զբոսասեր և հաճոյասեր մարդիկ են, աշեմի ձևով շորսւգեր ևսրտա֊ 
էւուչ երգեր են երգում։ 

Քաղաքը այնքան էլ բարեշեն չէ, բերդը ավերված է։ Ունի 300 
տուն։ Նահիյեների մեծ մասը ընկած լինելով Արփա֊չայի մյուս ա֊ 
փին, մտնում են Երևանի խանության մեշ, իսկ այս ափինը Կարսի< 
Այսյոեղ ևս Վրաստան է համ արվում, քանի որ Արաղ և £անգի գե֊ 
տերից հյուսիս՝ 40 կոնաք տարածությամբ [երկիրը], սկսած էլբրու֊ 
ս ի ց մինչև Խազերի ծովր, Ղ՝ աղս տան և Վրաստան է համ արվում; 
Արևմուտքից սահմանակից է էրզրումին։ 

Այստեղից շարժվեցինք դեպի արևմուտք և 5 ժամվա ընթաց֊ 
քում 6 գետ անցանք։ Բոլորը փոքր գետեր են, որոնցից մի քանիսը 
Վրաս տանից, մի քանիսն էլ բխում են Աղզուրի լեռ ներից, անցնում 
են այս գյուղերով և թափվում Արազ գետի մեշ։ ճանապարհների մի 
մասը ճահճոտ է։ Մենք հասանք Քեչդի նահիյեն։ Ունի մի գետ, որի 
անունը հայտնի չէ։ Սուլթան Մուրադ խանը Երևան գնալիս, անցել է 
•այս գետով և իր փադիշահական տաղավարի մոտ մի սոֆա108 է 
կառուցել տվել, որի հետքերը մինչև հիմա երևում են։ Կարսի այան֊ 
ները նրա չորս կողմը լավ ծառեր են տնկել և վեր են ածել նամա֊ 
զավայրի։ ճանապարհորդների իշևանելու համար կանաչազարդ մի 
վայր է։ Այստեղից դեպի արևմուտք գնացինք և հասանք Բուլաք 
գյուղը, որը Կարսի զեամեթի տերերից մեկի՝ Չալըք Սեֆի աղայի 
ազատ զեամեթն է։ Ունի 300 տուն։ Այստեղից եկանք Կարսի բերդը։ 
Մի գիշեր դիզտար Ալի Աղայի մոտ հյուր մնացինք և առավոտյան 
բոլոր բարեկամներին հրաժեշտ տալով շարժվեցինք դեպի արև-
մուտք և անցնելով բերքառատ վայրերով հասանք Դուշ Կիյա մեն-
զիլը, որը Կարսի տերիտորիայում է և 800 տնից բաղկացած զեամեթ 
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գյուղ է։ Այդտեղից անցանք վերելքներով ու վայրէջքներով, եղևնու 
անտառներով ծածկված բարձր վայրերով և եկա նք Վերնիշան մեն֊ 
զիլը, որը Կարսի տերիտորիայում է, անցյալում ս անջաք է եղել։ 
Գրանցված է Արաղ գետի դիմացի ափի, Վանի էյալեթի Բայազիդ 
բերդի տերիտորիայում։ Ներկայումս Կարսի ալայ֊բեյը այստեղ է 
նստում։ Գյուղը 300 տուն ունի։ Այսպեղից դեպի Հյուսիս, երկու 
մ են զի լ հեռավորության վրա Ախալցխան է։ 

Այստեղիg դաշտերի միջով դեպի արևմուտք գնացինք և եկանք 
Զինխան բերդը։ Կարսի տերիտորիայում 200 տնից բաղկացած 
գյուղ է։ Այ ստեղից անցնող թիմ արատ երե րից տուրք են առնում։ 
Կարսի փաշայի սուբաշիությունն է։ Բերդը քառանկյունի է, Հի մնա» 
դիրը ինձ Հայտնի չէ։ Հարցրի բերդի բնակիչներին, նրանք էլ չգի-
տեին։ Փոքր բերդ է։ Բնակիչները շատ Համառ մարդիկ են։ 

Դարձյալ դեպի արևմուտք գնացինք, անցանք եղևնու ծառերով 
պատված ճանապարՀն երով և Հ աս անք Սողանլի֊Բելի անունով մեծ 
դերբենդր։ Ռումում, Աջեմում, Բելիյում և Բուխարայում Հայտնի մի 
քաղաք է, որտեղից անցնող վաճառականների և ուրիշն երի մեջքը 
կոտրվում է։ Հազար ու մի տանջանքով այստեղից էլ անցանք և. 
եկանք Կոմի֊Դամի գյուղը։ Բասենի սանջաքի տերիտորիայում, Ա ֊ 
րազ գետի եզերքին ընկած 150 տուն ունեցող գյուղ է։ Այգի ու. 
պարտեզ չունի։ Այստեղից դաշտերով նորից դեպի արևմուտք գնա֊ 
ցինք և Հասանք Բասեն գյուղր։ Ունի 300 տուն, էրզրումի վիլայեթի 
գրանցողի՝ Ջաֆեր էֆենդիի զիամեթն է։ Այստեղից առաջացանք, 
անցանք Արազի վրայի Չոբան֊Քյոփրյու կոչված կամրջով և Հարթ 
դաշտերով շարունակելով մեր ճանապարՀը, նորից եկանք Հասան֊ 
Կալա բերդը։ Այստեղից դեպի արևմուտք գնացինք և ապաՀով կեր-
պով էրզրում մ տանք, »« 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին պատմում է, որ որոշ ժամ անա կ անց էրզրում ի վալին 

փադիշահ ական հրովարտակ է ստանում, որով հրամայվում է բոլոր զինվորական ու՛ 

ծերը հավաքել և Սարսի դաշտում պատրաստ լինել պատերազմ ի։ Այս կապակցու-

թյամբ փաշան էվ. Չելեբիին ուղարկում է Ջ ան շայ ի և թ՛որթում ի սանշա քները։ 

(էշ 338—348) 

ՓԱԴԻՇ1ԱԱԿԱՆ ՀՐԱՄԱՆՈՎ ՄԵՐ ՈԻՂԵՎՈՐՈԻԹՈԻՆԸ 
ԴԵՊԻ ՐԱՅՐՈԻՐԴ, ՋԱՆՋԱ, ԻՍՊԻՐ, ԹՈՐԹՈՒՄ 

ԵՎ ԱԿ9Ա-ԿԱԼԱ 

Մեր փաշա էֆենդիից վերցնելով փա դի շահ ակ ան Հրամ ան ր և 
բերդերի աղաներին Հասցեագրված նամակները, 9 ծառայողներուէ 
գնացինք զինվոր Հավաքելու։ 
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էվ. Չելեբին, իր սովորությանը համաձայն, Հիշում Է իր անցած բոլոր գյուղերն 

ԻՀ վայրերը։ Նշում Է նաև, որ «կրզրումի Էյալեթի Քղի սանշաքի լեռներ ում երկա-

թի հանքեր կան, որից թնդանոթի գնդակներ են ձուլում։ Այդ բարձր լեոնով հարյու-

րավոր հոսող շրեր են անցնում երկաթի հանքերէr միշով և թափվ ում Եփ բատ գետըt 

Այգ պատճառով այդտեղից հետո Եփրատի շրի համը փոխվում է»։ 

Չելեբին կանդ է առնում Ակչա՚Կալայում։ 

(Կ 324) 

Ա կ չ ա - Կ ս ւ լ ա յ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Թորթում ի սանջաքում է և Վրաս-

4/1 ան ի հողում։ Վրաս տանը իր իշխանության տակն առնելու համար 

կառուցել է Ուլամե փաշան։ Սակայն ժամանակի ընթացքում բերդը 

ավերվել է։ Բերդակալ և բերդապահներ չունի։ Գտնվում է մորթու-

մի հյուսիսում։ Ունի 600 տուն, շամի, խան, բաղնիք, փոքր շուկա։ 

Բայազիդ-Վելին իր շեհզադեության շրշանում, Տրապիզոնում վալի 

եղած ժամանակ պաշարել է այս բերդը և գրավելիս դժվարություն-

՜ներ է կրել։ Գրավելուց հետո որոշ տեղեր ավերել է... 

Այստեղից եկանք Ջաթջաճ Գյումյուշխանե, քաղաքլ»... Վիլայեթի 

բոլոր այանները հավաքվեցին և փադիշահի հրամանը կարդացին։ 

«Լսում ու հնազանդվում ենք}), ասացին բոլոր կուլերը։ Բերաթով 

ապահարկ մ յուսելլիմները (տապարակիրներ) պատրաստվեցին 

Երևանի արշավանքին։ Մենք էլ սկսեցինք քաղաքը դիտել։ Այս քա-

ղաքում Մեծ Ւսքենդերի իմաստուն Ֆիլկոս-Յունանին արծաթի հան-

քեր է գտել և Ւսքենդերին խորհուրդ է տվել քաղաքը բարեշինել։ Հե-

տո քաղաքր անցել է վյրացիների ձեռքը։ Ավելի ուշ Ադրբեշանի ար-

քայի՝ Ուզուն Հա սան ի ձեռքն է անցել։ Ուզուն Հասան շահը էբու-

Էլ-Ֆեթհի^ հետ մերջանի դաշտում տեղի ունեցած պատերազմում 

պարտության է մատնվում և բերդը անցնում է սուլթան Մուհամմեդ 

Ֆաթիհի ձեռքը։ Այդ ժամանակ այստեղ գտնված արծաթի հանքի 

նմանը ոչ մի երկրռւմ չկար։ Քաղաքր այդ ժամանակ կոչվել է 

Գյում յուշ-խան ե, սակայն, Ալ-Օսմանի արքունական դեֆթերում 

գրանցված է որպես Ջ աթջԽ։ Ամբողջ բնակչությունը ազատված է 

ամեն տեսակի տուրքերից։ Փոխարենր պարտավոր են արծաթի 

հանքերը մշակել։ Քաղաքը ներկայումս օսմանցիների ձեռքում է, 

ունի մոտ 70 արծաթի հանքավայր, որոնց մի մասը մշակվում է, մի 

մասն էլ անգործության է մատնված։ Օսմանյան երկրի արծաթի 

հանք ունեցող մյուս վայրերն են՝ Անատոլիայում՝ Կաղզմանը, Հե-

քարին, Բինգյոլը, Սենջակը, Աքարը, Եգիպտոսը, Շամի երկրռւմ՝ 

Ջեբել֊Լիբնան, Մուան-օղլի լեռը, Մ երզիֆուն (Մ ար զվան) քաղաքը 

և այլն։ Ռումիլիում՝ Բոսնայի ՛տերիտորիայում գտնվող Սերեբրե-

նիչեն է, Իսկյուբի մոտ՝ Կարաթովեն է, Փերշեթնեի մոտ՝ Նովեբուր-
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դեն է և Սելանիկի մոտ՝ Սիտերկիփսին է և այլն։ Սակայն Գյում ուշ֊ 
խանեի հանքի շերտերը մարդու բազուկի հաստությամբ 7 շերտից են 
բաղկացած և ամբողջն առանց կա պա րի մաքուր մետաղ է։ Քաղա-
քում , է մին ի թաղում փողերանոց (զարբ֊խանե ) կա, որը ներկա֊ 
յումս չի աշխատում։ £աթջայում կտրված մի քանի ակչե պահում 
եմ ինձ ս ոտ.. . 

Ա Յ Ս Տ Ե Ղ Ի Ց ԳՆԱՑԻՆՔ Ր Ա Յ Ր Ո Ի Ր Թ ԲԵՐԴԸ 

ճնսւգույն P u i j p n i r p բերդի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Ալ-Օսմանի մեծ նա-
խահայրերը և Մահանի երկրից եկած Ակ-Կոյունղիները ապրել են 
այս քաղաքում։ Յայլաները բարձրանալու ժամանակ, գտել են Գյու֊ 
մյուշխանեի մեծ հարստություն պարունակող հանքերը և հարստա-
ցել են, որի պատճառով էլ այս քաղաքը Բա յ-բուրթ* է կոչվել։ Հե-
տո աղավաղվել և P այբուրտ է դարձել։ Ուզուն Հասան ի ձեռքից՛ 
գրավել է Ֆաթիհի վեզիր Մահմուդ փաշա֊Աթիկը։ Ներկայումս, հա-
մաձայն Սուլեյման խանի աշխարհահամարի, էրզրումի վեզիրի փա-
դիշահ ական խասից անջատված սուբաշիություն է։ 150 ակչեով 
կաղա է։ Կագին տարեկան 6 քիսե եկամուտ ունի... 

րսւյբուրթ բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Բարձր ժայռի վրա, հնգանկյունի՛ 
ամրակուռ մի բերդ է։ Պարիսպների բարձրությունը 40 արշին էք 
Խրամ չունի։ Պարիսպներից ներս հնում կառուցված մոտ 300 տներ 
կան, շուկա, խան, բաղնիք չունի։ Երկու դարպաս ունի... Ղարպա-
սից ներքև մոտ 1000 հողածածկ տներ կան։ Քաղաքում 19 մ ուս ուլ-
մանական և 7 հայկական թաղեր կան։ Հրեաներ և գնչուներ չկան ի 
Ծովեզերքը 3 մենզիլ հեռավորության վրա՝ է, որտեղ շատ հույներ՝ 
կան։ Բնակչության մեծ մասը թուրքմեններ և քրդեր են։ Ֆաթիհը 
Թիրե քաղաքը գրավելուց հետո, այնտեղից մոտ 3000 մարդ է փո-
խադրել այստեղ։ Բն ակիշների մեծ մասը այղ թիրեցիների սերունդն՛ 
են։ Կրոնասեր և բարեպաշտ մարդիկ են... 

Այնուհետև, էվ. Տելերին նկարագրում է Բայրուրթի շամիները, մեդրեսեներըՒ 

բաղնիքները, շուկաները և բ եգիս տանը։ 

... Գործվածքներից հայտնի են Բայբուրթի կարպետները, սեջա-
դեները, որոնք շատ ընտիր են և տարվում են շատ երկրներ։ 

Քաղաքի կլիման սառն է և պտուղները առատ չեն... Ծերերը 
ապրում են մինչև 150 տարեկան հասակը... Կանայք վերին աստի-

* թայ՝ թուրքերեն Հարուստ է նշանակում. բուրթճ տեղ, վայր իմաստն ունիչ. 

այստեղից էլ Բայրուրթ՝ հարուստ վայր է նշանակում (ծանոթ, հրատարակչիJt 
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ճանի համեստ, բարեկիրթ, գեղեցկախոս են։ Քաղաքը էրզրումի 
հյուսիսում է և 2 կոնաք հե՛ռավորության վրա է։ Տրապիզոնը գտնը֊ 
վում է հյուսիսում, ճանապարհը դժվարին է։ 

ճ ո ր ո խ [Տորուխ] գ ե տ ը սկիզբ է առնում էրզրումի լեռ ներից Ւ 

ոռոգում է բազմաթիվ քաղաքներ ու գյուղեր և հոսելով Բայբուրթի 
բերդի կողքով Գունիայի մոտ թափվում է Սև ծովը։ Ոմանք ասում 
են, որ ճորոխ անունը Ջ ո փ - ո ո ւ հ ի աղավաղված ձևն է։ Այդ դեպքում 
իմաստը կլինի՝ հոգու գ ե տ : Բայբուրթցիները լեռների վրայի ան-
տառներից փայտեր են կտրում և ճորոխ գետն են նետում։ 

ձետ ո քաղաքում գտնվող թմբի մոտ ամեն մարդ գտնում է իր 
նշան արած փայտը և տուն տանում.•• 

Այնուհետև, էվ. Զ ե լերին նկարագրում է Բայբուրթի իսլամական ուխտատեղի-
ներըւ 

Թ ո ր թ ո ւ մ բ ե ր դ ը Հիմնել է Վրաստանի շահ Մարուլը։ Հետո ան-
ցել է Ուզուն Հասանին և սրանից էլ Ֆաթիհին։ Ավելի ուշ վրացի-
ները նորից գրավել են։ Երբ Սուլեյման խանը իմանում է [Թորթու-
մի\ գրավման մասին, անմիջապես երկրորդ վեզիր Ահմեդ փաշային 
սերդար է նշանակում և ուղարկում բավականաչափ զինվորներով։ 
[Ահմեդ փաշան] գալիս մտնում է խրամատները և յոթ օր ու յոթ ժամ 
պատերազմելուց հետո, բերդը գրավում է։ Բերդում անհրաժեշտ 
քանակությամբ պահապաններ, ռազմ ամ թերք, թնդանոթ, պաշարե-
ղեն և այլ հանդերձանքներ թողնելուց հետո, իր զինվորներով հար-
ձակվում և ա մ ա ն ո վ գրավում է Նեշախ և Էմիր-Ախոր բերդերը։ Այդ 
բեր գերումն էլ բավականաչափ զինվորներ է թողնում։ Այդտեղից 
շարժվում է Ակչա-Կալայի վրա ու 7 օրվա ընթացքում գրավում է 
այն և նրա աշտարակի վրա կարդալ է տալիս Մուհամմեդի էզանր։ 
Դրանից հետո գնում է Նիքերդ, Աշերդ, Քյուչյուք-Ակչե բերդերի վրա, 
որոնց բեյերը ա մ ա ն ո վ հպատակություն և հնազանդություն են 
հայտնում։ Ապա գնում է Դատ ան լի նահիյեի վրա, որի 60 գյուղերից 
15-ը հպատակվում են, մնացածները ավերվում։ Թեքհիս, Ակ լա Կա-
լա, Դիվանե Դերեսի բերդերը գրավելուց հետո, բանակը գալիս է 
Թորթում։ Թորթումը գրանցվում է իբրև սանշաքի կենտրոն։ Ներկա-
յումս էլ այդպես է։ Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի։ Պատերազմի ժա-
մանակ շեբհլուների և բեյի զինվորների հետ միասին 60 հազար110 

(Ղ) ընտիր զինվոր է տալիս։ Ըստ օրենքի փաշան տարեկան 12—13 
հազար ղուրուշի եկամուտ ունի։ Մեր արշավանքի գնացած տարին, 
Սեյդի Ահմեդ փաշան, մի փոքր բռնություն գործեց և մորթու-
մի սանշաքի եկամուտր հասցրեց 24 հազար ղուրուշի։ Երբ 
նվաստս, կայսերական հրամանով փաշայի մոտ էի, սանշաքի 
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զեամեթների և թիմարների տերերից բացի, մինչև անգամ ձեռ-

քում բերաթ ունեցող իմամներին և խա թի բներին «Դուք էլ 

պարտավոր եք պատերազմի գնալ)) ասելով նրանց վրա ճնշում գոր՛-

ծադրեց և 10 հազար ղուրուշ առավ։ Նվաստիս էլ բնակեցրեց իր 

պալատում և քաղաքր դիտել տվեց։ 150 ակչեով կաղա է և 9 նահիյե 

ունի։ Նշանավորներն ենճ Յուվանե, Դատանլի, Րսպիր։ Այս նահի֊ 

յեներից կագին տարեկան 3000 ղուրուշ եկամուտ ունի։ Ունի շեյխ-

ուլ-իսլամ, Iւագիբ, այան և էշրաֆ, բերդակալ, բերդապահ զինվոր-

ներ, ենիչերիների սերդար և քաղաքի սուբաշի։ 

Թ ո ր թ ո ւ մ բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : բարձր ժայռի վրա է, կառուցված 

է քառակուսի ձևով և մի երկաթյա դարպաս ունի։ Պարիսպների ներ֊ 

սում 18 տուն և փոքր շամի կա։ Ունի նաև մի ամբար։ Ստորին վա-

րոշր բարեշեն և գեղեցիկ շենքեր ունի, որոնց թէփը հասնում է 

700-ի։ Ունի 7 թաղամաս և 7 մեհրալւ... զանազան տեսակի էսնաֆ-

ների հատուկ խանութներ... բոլոր տներն ունեն այգիներ և պար-

տեզներ , օդր լավ լինելու պատճառով պտուղները խիստ առատ են. 

հայտնի են խաղողը, տանձը, կարմրավուն դեղձր։ Քաղաքը էրզրու-

մից 2 կոն աք հեռավորության վրա է և վաճառական դասը իրենց 

պտուղները սնդուկներով էրզրում են տանում։ էրզրումի էյալեթում, 

Երզևկայից հետո իր դրախտանման այգիներով նշանավոր և բարե-

զարդ քաղաքը մորթումն է։ Ժողովուրդր անկեղծ, պարկեշտ և պան-

դուխտներին սիրող մարդիկ են։ Թորթում ում բորակ է ստացվում։ 

Քաղաքը ձորամիշումն է։ 

Այնուհետև, էվ. Չեչերին նկարագրում է, թե ինչպես կազակները հանկարծակի 

հարձակվել են Գուն իա րերգի վրա և գրավել այն։ Սեյգի Ահմեգ փաշան բանակով 

օգնության է գնում բերդին։ Չ ե լերին ևս մասնակցում է այգ արշավանքին։ Այս 

առթիվ նա գրում է. 

«...Գուն իա յի սահմանին մոտ մի վայրում հանդիպեցինք Մեգ֊ 

րելիստանի զինվորներին։ Սրանք ներկայացան Սեյդի Ահմեդ փա֊ 

շային, բոլորին պատիվներ տրվեցին։ Եկան նաև մոտ 3000 զին~ 

ված, երկաթի մեշ թաղված, նժույգներով, դատաստանի օրվա տաբ֊ 

բեթ^ 1 կենդանուն նմանվող մեգրել ազնվականները և մոտ հազար 

հե տիոտն հրացանաձիգներ և վրացի առաջավորներ։ Սրանք դեմքով 

էլ իրար նման չէին, ոմանք խառն մազերով էին, ոմանք էլ պատ֊ 

րույգաձև մազերով։ 40—50 տարեկանները ածիլված էին և տար-

օրինակ դիմագծերով մարդիկ էին։ Սեյդի Ահմեդ փաշան նրանցից 

յուրաքանչյուրին առան ձին ֊առան ձին խոստումներ տվեց և խոսքեր 

ասաց։ Այդ գիշեր մենզիլները անցնելով, առավոտյան վաղ հասանք 

Սև ծովի եզերքին ընկած Դանիա բերդը»։ 
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էվ* Չեչերին մանրամասնորեն նկարագրում է բերդի վրա ցամաքից, ծովից 
կատարված հարձակումը։ Նշում է նույնպես, որ այդ կռիվներին մասնակցեչ են 
նաև Վրա ստ ան ի և Մեդրելիստանի ազնավուրները։ Բերդի շուրշը կռիվը խիստ կա֊ 
տաղի է լինում։ Ի վերշո օսմանցիները հաղթում են կազակներին, կոտորում և 
նորից տիրանում բերդին։ Այս արշավանքի կապակցությամբ Անատոլիայի տարբեր 
մասերից հսկայական թվով զինվորներ են հավաքվում Գուձ իայի շրշան ում։ Այչ 
մանրամասնություններից բացի կվ, Չելեբին հիշում է, որ հաղթանակից հետո, ծո-
վի կողմից 40—50 լաղ մենգեսիլե նավակներով և վրացի «ապստամբ» ազնա-
վուրները գալիս են կազակներին օգնության։ Նրանք տեսնելով մեծաթիվ օսմանյան 
բանակը, փորձում են ետ դառնալ ու փախչել։ Բայց օսմանցիների ուժեղ կրակից 
ստիպված հանձնվում են։ Նավերը գրավվում են, իսկ ազնավուրներին գերի եՆ 
վերցնում ։ 

Հաջորդ օրը գալիս է նաև Չըլդըրի էյալեթի մյութեսարիֆ վեզիր Կոշա-Սե_ 
ֆեր փաշան, որը էրզրումի վալիի հրամ անով, 6000 կտրիճ վրացի զինվորներով և 
Ր՚եմրես խան-օղլի, Լևենտ խան-օղլի, Ալեքսանդր խան-օղլի վրացի գլխավորներով 
Ախալցխայից շտապ կերպով մեկնում է Գունիային օգնության։ Սրանց դիմավորում՛ 
են բացառիկ հանդիսավորությամբ։ Վրա ս տանից, Մեգրելիստանից, Բաթումից, Լա֊ 
զիստանի սանշաքներից բանակի համար սկսում են հացահատիկ ուղարկել։ 

Այնրւհես։ևք փաշան րունիա բերդը վերանորոգելու համար շրշակայքից ճար-
տարապետներ և վարպետներ է բերել տալիս։ Խրամները մաքրում և պարիսպները 
ամրացնում են։ Բերդի պահպանության համար 6000 զինվոր է թողնվում։ 

էրզրումի ճանապարհին Սեյդի Ահմեդ-փաշան մուսուլման ղադիներին խորհըր-
դակցության է հրավիրում։ Նա հայտնում է, որ «Մեգրելիստանը Տրապիզոնի էյա-
լեթի իշխանությանն է ենթարկվում և փոխանակ մեզ օգնելու, կազակներին է օգ-
նեք և այդպիսով ապստամբել է փադիշահի դեմ... Մեգրել քյաֆիրներից ի՛նչ կերպ 
վրեժ լուծենք, որ այսքան սոսկալի տանշանքներ կրող հավատացյալ զինվորները 
ապրանք և հարստություն ձեռք բերեն»։ Խորհրդակցությունը որոշում է արշավանք 
կազմ ակերպել։ 

(էշ 341—356) 

ՄԵՐ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԶԱԿՈԻՄԸ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՎԻԼԱՅԵԹԻ ՎՐԱ 

Բանակը պատրաստվում է արշավանքի։ Տասնյակ հազարավոր զինվորներ> 

իրենց պարագլուխ փաշաներով !ճ բեյերով, գնում են Մեգրելիստանը թալանելու* 

ավեր ելու և գերելու։ 

,..Այդ օրը 10 ժամ ճանապարհ գնալուց Հետո իշևանեցինք Բա֊ 

թումի սանշաքի և Մեդրելիստանի միշև ընկած Հար-չայիլդի վայ-

րում։ Վաղ առավոտյան անցանք ճորոխ գետի գետանցքով։ Սեֆեր 

փաշան Վրաստանի զինվորներով կողոպտեց ու թալանեց Մեդրե-

լիստանի Դերանիյե նահիյեն։ Այս բանը տեսնող մեգրելները 

սկսեցին փախչել դեպի լեոները։ Մեր էֆենդին Դեֆթերդար-զա-

դեն, իր մարտիկներով մտնելով անմատչելի լեռների մեշ, պաշարեց 
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մեգրելների Բեշնեն* ։ Համազարկ կրակո վ Բեշնեում գտնվողների 

հետ ուժեղ կովի բռնվեցին։ Կեսօրից հետո Բեշնեն գրավվեց և այն• 

տեղից 700 գերի վերցրին։ Զինվորները մեծ ավարի տիրացան ու 

հարստացան։ Այս կռվում ղազիներից 7 կտրիճ նահատակվեցին։ 

ք^ակը փաշան մեծ ավար ձեռք բերեցէ հարստացավ և միացավ իս-

լամական բանակին։ Մուսուլման ղազիներին ազատություն տբվեց։ 

Նրանք խումբ֊ խումբ շտապեցին դեպի լեռները, ձորերը և հասան 

մինչև Մերվե բերդը։ 

Այս բերդի շուրջը մեծ կռիվներ են տեղի ունենում և ի վերջո բերդը գրավվում 

Է. 300 մենգրել սպանվում և 300-ը գերի են ընկնումէ 

.Օսմանցի զինվորները թաղվեցին ավարի և բա րի քների մեշ։ 

Կռվի ժամանակ գերի վերցված ղուլամներին և ստրկուհիներին 

հանձնեցին հաղթական սերդարին։ Այստեղից անցանք անտառ-

ներով և հասանք րողտա դաշտը։ Մուսուլման ղադիները գիշերային 

հարձակումներ գործեցին ?Րէակայք ի վրա,*. Հետո մտանք Թեմ րի ս 

խանի երկիրը։ Պարզվեց, որ այս վայրը ենթակա Է Ախալցխայի վե-

զիր Սեֆեր փաշային։ Թեմրիս խան-օղլին 3000 վրացի կտրիճներով 

1ւ 2000 հետիոտն հրացանաձիգներով եկավ և կանգնեց բանակի մի 

կողմում։ Եր նվերները հանձնեց սերդար ՛Հազի Սեյդի Ահմեդ փաշա֊ 

յիք՛՛ 

Այս Թեմրիս խան-օղլին մի շարք վրա ցական աշիրեթներից 

վշտացած Էր։ Առա շն որ դելով օսմանյան զինվորներին՝ գրավեց Փեր-

նաք, Կումլեյ Սեմարզե նահիյեները։ 

Երեք օր հե տո կանգ առանք Ախար բերդի առա շ, այս բերդն Էլ 

հպատակվեց։ Քեթֆուշ փաշայի զորամասը երկու գեղեցիկ կույս 
աՂէՒՀ ԷՐ Հ^ՐՑՐ^Լ' որոնց նմանր չի ճարվում անդամ Շամի շրշա֊ 

կայքի հուրիների մեշ... Սեյդի Ահմեդ փաշան այս [գեղեցկուհինե-

րին] հազարական ղուրուշով գնեց Ք եթֆուշ փաշայից և 20 ուրիշ 

աղշիկների հետ ուղարկեց սու/թան Րբրահիմ խանին։ 

Այդ ժամանակ Մեգրելիստանի բեյի հորեղբորորդին գերի Էր 

ընկել։ 100 գերի, 1000 գլուխ կենդանի, մի քանի բեռ ասեղնագործ 

իրեր և մի քանի բեռ կտորեղեն տալով ազատվեց։ Այս հաղթական 

արշավանքի ժամանակ մի կովյյ կես ղուրուշով, մի ոչխարը 5 ակ֊ 

չեով վաճառվեց։ Աչըք֊Բաշիի բեյը սերդարին 5 ստրուկ և 5 ստրկու-

* —Հավանաբար բերդի անունն Էէ 
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հի նվեր ուղարկեց, նվաստիս էլ մի ստրուկ, մի ստրկուհի նվի֊ 
րեց... 1>2# 

Այստեղից հաղթական բանակով գնացինք դեպի արևմ ուտք, 

արշավեցինք Նախաշի, Ակչա֊Կալա, Չիքի) նիք երդի, Ք յուչյուք֊Կա-

լա բերդերի վրա... 

Վերշապես Վրաստանը և Մեգրելիստանը ամբողշովին հպա-

տակություն հայտնեցին։ Բեյերը նվերներով ներկայացան Ղազի 

Սեյդի Ահմեդ փաշային։ Մեր բանակը ծայր աստիճան հարստացավ 

գերիներով և ավարով։ Յուրաքանչյուրի ուժերից վեր էր տանել ձեռք 

գցածը։ Այսպես անցանք ճ որոխ գետի եզերքով և նորից իշևանե-

ցինք *հունիա բերդի մոտ։ Ավարը տարան Տրապիզոն և օգուտով 

վաճաոեցին։ 
(էշ 356—359) 

Այնուհետև, էվ* Չելեբին մեգրելական չեզվից բերում է նմուշներւ 

• ••Մեգրելիստանում յուրաքանչյուր ցեղ (աշիրեթ) յուրօրինակ 

առանձին բարբառ ունի։ Մեծ երկիր է։ 70 տեսակի բերք ունի։ Շատ 

է ոչխարը, այծր, խոզը, լեռներ ում՝ վայրի եզը, վայրի այծը։ Ունեն 

նժույգներ։ Սակայն Թաթարիստ անում, Վրա ստանում և Մե գրելիս֊ 

տանում շորիներ բոլորովին չկան։ Այս երկրներում շատ է սկյուռը, 

ինչպես նաև աղվեսը, վայրի կատուն, գայլը, հավը։ Ցորեն ու գա-

րի քիչ են ցանում և բերքը քիչ է։ Եգիպտացորենը շատ առատ է։ 

Բարձր լեռների վրա աճում են ընկույզի, սամշիտի, եղևնու ծառեր։ 

Գյուղերր հաստատաբնակ են, չեն քոչում։ Գյուղերն ու բերդերը ու֊ 

նեն այգիներ ու պարտեզներ, եկեղեցիները բարեշեն են։ Որովհետև 

սրանք հնագույն ազգ են և նրանց երկիրը մեծ երկիր է։ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին մանրամասն նկարագրում է իր ուղևորությունը դեպի 

էրզրում։ էրզրումում հաղթական բանակին դիմավորում են մեծ հանդիսավորու-

թյամբ։ Ձմեռվա սառնամանիքներէ պատճառով մեծաթիվ բանակը ցրվում է: 

(էշ 359—361) 

ՄԵՐ ՈԻՂԵՎ.ՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԷՐԸՐՈԻՄԻ8 ՍՏԱՄՐՈԻԼ 1 0 5 7 ( 1 6 4 7 ) 
ԹՎԱԿԱՆԻ ԶԻԼԿԱՏԵ ԱՄՍԻ 18-ԻՆ՝ ՏՄԵՈ-վԱ ՍԱՍՏԻԿ ՑՐՏԻՆ 

էվլիյա Չելեբին վերադառնալով կրղրում, շարունակում է լքարտուղարություն 

անել մաքսատանը։ Քիչ ժամանակ անց իր էֆենդի վեզիր Մուհամմեդ փաշայի 

հետ մեկնում է Ատամ բուլ։ Այս ուղևորության ժամանակ էվ. Չելեբին նկարագրում 

է այն վայրերը, որոնք չէին նկարագրվել նախորդ ուղևորության ընթացքում։ 
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էր դրումից նա գնում է Ըլըչա, Խնուս, Մամա֊Խաթուն, Քեթուր։ Այստեղից փաշան 

նրան ուղարկում է Քեմախի բերդըէ 

Դարի-ֆել լահի 1 1 3 , այսինքն Քեմաիւ բերդի բնութագիրը: Բերդը 
հին կայսրերից մեկն Է կառուցել։ Հետո անցել Է Ուզուն Հասանի 

ձեռքը։ Թեև Թիմ ուր ը պաշար ել Է, բայց բերդը դիմադրություն Է 

ցույց տվել։ Հետո սուլթան Սելի մ 1-ը, Տրապիզոնում իր շեհզադեու-

թյան ժամանակ, մի կերպ այս բերդը գրավել և մեշը զինվորներ Է 

թողել։ Այնուհետև այս բերդը իր իշխանությանն Է ենթարկել Շահ 

Իսմայիլր։ Հետո սուլթան Սելիմը փադիշահ դառնալով, Աշեմին ա֊ 

ռաշին անգամ նվիրական պատերազմ հայտարարելով, իր անթիվ 

զինվորներով եկել Է Անատո/իայից և պաշարել այս Քեմախ բերդը։ 

Բերդը Բըյըքլի Մուհամմեդ փաշայի միշոցով գրավելուց հետո, 

գրավել Է նաև ուրիշ շատ բերդեր և ուղղակի շարժվել Աշեմի երկրի 

վրա։ 

Բերդն րստ Սուլեյմանի աշխարհահամարի Էրզրումի տերիտո-

րիայում է և Կ ուրու-չա յի վոյեվոդության իշխանության տակ է։ է ր ֊ 

գրումի փաշայի խասն ու սուբաշիությունը 300 ակչեով նայիբու-

թյուն է։ Քերշաս, Կուրու-չայ և Շեհեր անունով նահիյեներից կագին 

տարեկան ստանում է 3000 ղուրուշ։ ժողովուրդր նվիրական շա-

րիաթին հպատակ և հնազանդ է։ Բերդի դիվդարը նույնպես իշխող֊ 

ներից է։ Բերդն ունի 500 բերդապահ, որոնք աղահանքից որոշ 

հատկացումներ են ստանում։ Ունի ենիչերիների սերդար, սիփահիի 

քեթխուդա, նագիբ, այաններ և էշրաֆներ։ Եփրատ գետի դիմացի 

ափին, մեկ ժամ յա հեռավորության վրա ընկած, 700 տնից բաղկա-

ցած Քյոմուր գյուղում նստող աղահանքի է մ ինը նույնպես իշխող-

ներից է համարվում։ Շատ հայտնի է ձյունից սպիտակ և Կըրշեհի-

րի աղից ավելի համեղ աղը։ Ամբողշ Քուրդիս տանից և Թուրքմենիս֊ 

տանից Բինգյոլի յայլաները բարձրացող ցեղերը իրենց անհրա-

ժեշտ աղը Քեմախ քաղաքից են գնում։ Այս քաղաքի հայտնի ար-

տադրությունից մեկն էլ այստեղ պատրաստվող նուրբ և ամուր 

վրանի բեղն է, որի նմանր ոչ մի երկրռւմ չի կարելի գտնել... Ժողո-

վյըրդի բերանում առած է դարձել. «Քեմախի բեղը, Եր զն կա յի րն-

ԿոլյզԸ ե. Բայբուրթի աղշիկը»։ Քյոմուր գյուղի կողքով այգիների 

միշից հոսող Քյոմուրի գետակը սկիզբ՛է առնում Քերշասի լեռ ներից, 

անցնում Քեմախի բերդի մոտով, մեկ օր յա հեռավորություն կտրե-

լով1 սուլթան Մելիք Ղազի թեքիյեի մոտ, խառնվում է Եփրատ գե-

*ւՏյէ* < լ Տ յ յ * Ա և ^ յ յ է Լ յ յ Հ Հձ+Հ՜ 
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տին։ Արա դիմացը Մյուբարեք գյուղն է, որը բարեշեն է և էրզրումի 
կուլերի խասն է։ 

Աս ւ ո վ ա ծ ա յ ի ն ի մ ա ս տ ո ւ թ յ ո ւ ն : Այս Մյուբարեք գյուղի քարայր՛-
ների միջով հոսող վճիտ ջրերը հուլիսին սառչում և սառույց են 
դառնում, իսկ ձմռան օրերին բաղնիքի ջրերից ավելի տաք են լի-
նում։ Տարօրինակ աստվածային իմաստություն է։ Ամբողջ վիլայեթի 
բնակչությունը կսւթըք-փենիւփ անունով պանիրը պահում է այս 
քարայրներում. լավ սառնարան 

Ք ե մ ս ւ խ բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Հնգանկյունաձև ամրակուռ բերդ է։ 
Աշտարակներն ու պատվարները կառուցված են մեծ քարերով։ էր-
զրումի տերիտորիայում նման բերդ չկա... Երեք ամուր երկաթյա 
դարպասներ ունի։ Առաջին դարպասի մոտ և ձախ կողմում երկուա-
կան թնդանոթ կա, որոնց երկարությունը 27 թզաչափ է և 3 կանթար 
ծանրությամբ գնդակներ են արձակում։ թարմանա լին այն է, որ թե' 
վերցնելու և թե իջեցնելու համար խիստ դժվար եղող այսպիսի սոս՝ 
կալի ծանր թնդանոթները ի նչպես են բարձրացրել ու դրել այս ան-
մատչելի ժայռի վրա... 

Ներքին բերդում 600 հողածածկ տուն կա, որոնք ընկած են նեղ 
փողոցների վրա և այգիներ ու պարտեզներ չունեն։ Բերդի մեջ ան-
մշակ և ազատ հողեր շատ կան։ Այդ ազատ հողերում հինգ ցորենի 
ամբար կա, որոնք [սուլթան] Աելիմ խանի ժամ ան ակից լիքն են 
բրնձով և կորեկով։ Տեսնողը կարծում է, թե հենց նոր են կալսել և 
լցրել ամբարը։ Պաշարման ժամանակ զինվորները սնվում են այս 
հացահատիկով։ Ղարպասից ցած, ժայռի մեջ փորված ջրի ճամփա 
կա, որը իջնում է մինչև գետը։ Պ աշարման ժամանակ այդտեղից 
ջուր են բերում ու խմում։ Ներքևում, իրար կողքի երեք ջրամբար 
կա*„ 

Այս քաղաքի գեղեցիկները շատ հայտնի են։ Քաղաքը գտնվում 

է էրզրումի տերիտորիայում* Բնակիչները թուրք են։ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին անցնում է մի շարք վայրերով և գալիս է Երղնկայի 

բերդը» 

Ե ր գ ն կ ա յ ի [էրզինջսւն] բ ե ր դ ը էրզրումին է պատկանում։ ՚ Այս 
դրախտանման վայրր ձեռք բերելու համար հազարավոր իշխողներ 
մեծ ջանքեր են գործադրել։ Վերջապես 855 (1451) թվականին սրա 
փադիշահը՝ սուլթան Զահրեդդինը, տեսնելով, որ սուլթան Յըլդըրմ 
Բա յադիդ խանը կայծակի նման հաղթում է իր չորս կողմի թշնամի-
ներին, Ամասիայի բերդի գրավման օրը գալիս է Ամասիա և իր 
Երզնկա բերդի բանալիները հանձնում է Յըլդըրմ Բայազիդին։ 
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Վեհափառ փադիշահը մեծ վեհանձնություն հանդես բերելով, 

Երզնկայի գահը շնորհում է նորից սուլթան քԼահրեդդինին։ Սակայն 

խութբեն կարդացվում է Յըլդըրմ Բա յա զի դի անունով և փողը 

կտրվում է նրա անունով։ Այս դեպքից երեք տարի անց սուլթան 

Զահրեդդինը մեռնում է և նրա երկիրը անցնում է Կարա֊Կոյունլի 

շահ Կարա Յուսուֆի ձեռքը։ Սա 7 տարի իշխելուց հետո՝ երևան է 

դալիս խավարյալ Թիմ ուր ը։ Կարա Յուսուֆը վախից իր գահն ու 

հանգստությունը թողնում և փախչում է Բաղդատի իշխող սուլթան 
Ահմեդ Զ ելա յէէրի ու Յըլդըրմ Բայազիդ խանի մոտ և ապավինում նր-
րանց հովանավորությանը։ Թիմուրը Յըլդըրմից պահանջում Է Կա-
րա Յուսուֆին, սակայն մերժում Է ստանում։ Թիմ ուրը ասում Է՝ 
«Քաղաքիցդ ու երկրիցդ հրաժարվիր»։ Սակայն Յըլդըրմ Բայազիդ 
խանը Թիմուրի այդ խոսքին կարևորություն չի տալիս։ Այս դեպքը 
պատճառ Է դառնում գժտության Թիմուրի և օսմանցիների միջև։ Երր 
Թիմ ուրը իր անթիվ զինվորներով գալիս Է Յըլդըրմ Բա յա զի դ խանի 
վրա, Կարա Յուսուֆր և սուլթան Ահմեդ Ջելայիրը Ատալիայից նա-
վով փախչում են Եգիպտոս և ապաստանում սուլթան Բերկոկի մոտ։ 
Մյուս կողմից Ուզուն Լաս ան ը տիրանում Է Երզնկային և այստեղ 
խութրեի և փողի դրոշմի տեր Է դառնում։ նրա փողերանոցը ներկա-
յումս Էլ Մևլևիխանեի մոտ Է։ Յըլդըրմ Բայազիդը մահանում Է և Ու-
զուն Հասանը Երզնկայում անկախություն Է ձեռք բերում։ Յըլդըրմ 
խանից հետո, նրա շեհ զա դեն ե ր ի՝ Մուսա, Րսա, Սուլեյման և Շեհ-
ո ւս դե Մուհ ամ մեգ Չելեբիների օրոք Անատոլիան խառնակ դրության 
մեջ Է ընկնում և ի վերջո Չելեբի Մուհամմեդը անկախ փադիշահ Է 
դաոնում։ Այն ժամանակ Ուզուն Հասանով զբաղվելու հնարավո-
րություն չլինելու պատճառով, Ուզուն Հասանը մինչև Ֆաթիհի ժա-
մանակը ոտնձգություններ Է կատարում օսմանյան պետության դեմ։ 
Վերջապես 878 (1473) թվականի հայտնի կռվում Ֆաթիհը Ուզուն 
Հասանին պարտության Է մատնում և ամբողջությամբ գրավում Է 
Է•րզրումի և Երզնկայի շրջանները և այս վայրերի երկրորդ ֆաթիհն 
(նվաճող) Է դառնում։ Ավելի վաղ, Բայազիդ խանի օրոք, երբ սուլ-
թան Սելիմը իբրև շեհզադե Տրապիզոնում վալի Է լինում, Շահ Իս-
մայի\ը գրավում Է Երզնկան։ Հետագայում, երբ սուլթան Սելիմը 
փառքով և պատվով բարձրանում Է օսմանյան գահը, բանակով 
գնում Է Երզնկայի դաշտըճ Շահ Իսմայիլի վրա։ 921 (1515) թվակա-
նին առանց պատերազմի՝ ա մ ա ն ո վ , գրավում Է Երզնկան, որով 
Երզնկայի երրորդ ֆաթիհն Է դառնում։ 
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Երզնկան ըստ Սուլեյման խանի աշխարհահամարի էրզրումի 
տերիտորիայում է, փաշայի խասից անջատված է և իշխողը սուրա֊ 
շի է։ 150 ակչհով շերիֆ կազա է։ Ունի ն ահ ի յեներ և գյուղեր։ Կագին 
6 քիսե եկամուտ է ստանում։ Հյուքումեթ է։ Ունի շեյխ-ուլ-իսլամ, 
նագիր, սիւիահիի քեթխուդա, ենիչերիների սերգար, 150 բերդա-
պահներ։ Սրանք առևտրական են։ Բերդը գտնվում է մի ընդարձակ և 
բաց դաշտի կենտրոնում։ Քառանկյունի ձևով փոքր բերդ է։ Չորս 
պատերր շատ ցածր են և շրջապատի աշտարակները ամուր չեն և 
բերդը հին է։ Շրջապատի խրամներն էլ ցածր են։ Երբ Աբազա փա -
շան ապստամբում է էրզրումում, Երզնկայի խրամները, աշտարակ-
ներն ու պատվարներր նորոգում և ամրացնում են։ Սակայն չկարո-
ղանալով ազատվել Աբազայից, ստիպված են լինում բերդը նրան 
հանձնել։ Ունի երկաթյա դարպաս։ Դրսի վարոշից կարելի է քաղաք 
մտնել խրամի վրայի կամրջով։ Բերդում 200 տուն կա, որոնք այգի 
ու պարտեզ չունեն։ Կա նաև մի ջամի, այլ շինություններ չկան> 
որովհետև բերդի ներսը նեղ է։ Դրսի վարոշում 1800 տուն կա, երկ-
հարկանի տները հազվադեպ են։ Կա մոտ 70 մեհրաբ, 7 ջամի, 
V դերվիշական թեքի յեներ»,փ 

Գեղեցիկները շատ են, կանայք վերին աստիճանի պարկեշտ են 
և ամբողջովին ծածկվում են... Քաղաքում քարուկրից կառուցված 
փոքրիկ բեդիստան կա, որտեղ ամեն տեսակ թանկագին ապրանք-
ներ են վաճառում։ Շուկայում 50—100 փոքր խանութներ կան։ Քա-
ղաքի կլիման բավականին տաք է։ Արևելքից էրզրումն է և լեռներով 
անցնելու դեպքում՝ երկու կոնաք հեռավորության վրա է։ Այստեղ 
ձյուն տեղում է, բայց երեք օրից ավելի չի մնում։ Ամառ ու ձմեռ 
բանջարեղենր անպակաս է։ Հացահատիկների բոլոր տեսակները 
շատ առատ են։ 70 տեսակի հայտնի տանձեր կան։ Փաշային այս-
տեղ 7 տեսակի հայտնի տանձեր տվեցին։ Օնեք անունով խաղողը 
պահվում է մինչև նոր խաղողի հասունանալը։ Հայտնի են ծիրանի, 
տանձի, սպիտակ և դեղին թթի չիրը, ինչպես նաև սև թութը։ Շու-
կաներում և բազարներում չոր թութը վաճառում և բեռներով այլ 
երկրներ են ուղարկում, համեմունքներով տեսակ-տեսակ թթի պեք-
մեզներ են պատրաստում։ Մի բաժակ խմողը նորից կյանք է ստա-
նում։ Երկու օրվա ընթացքում պտուղները էրզրում են հասցնում։ 
Այս քաղաքն է էրզրումին պտուղ մատակարարում։ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին նկարագրում է Երզնկայի իսլամական ուխտատեղինե-

րը։ Երղնկայից նա դնում է Շերին֊Կարահիսար։ 
(էջ 373—383) 
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Շեբին-Կսւրսւ1ւիսարի բնութագիրը: Կարահիսար֊ի Շարքին կոչ-
վում է նաև Շ եբին-Կարահիսար։ Երկու Կարահիսար կա՝ մեկը այս 
էրզրումի Կարահիսար֊ի Շարքին է, մյու սրճ Ան ատոլիայի Աֆիոն-

Կարահիսարն է, որը Կարահիսար֊ի Սահիր էլ է կոչվում։ Կարահի-
սար կոչվելու պատճառը բերդի պատերի քարերի սև լինելն է։ Առա-
ջին իշխողը եղել է Հայկանի (Հայկազյան) մյուլուք Կիամելերը*, 
Հետո անցել է Տրապիզոնի հայերի ձեռքը։ 

Հետագայում գրավել է Ֆաթիհը։ Սելի մ խանի օրոք աշխարհա-
համար է կատարվել և առանձին սանջաքի թեյի կենտրոն է եղել։ 
Քեյի խասը 13.000 ակչե է։ էի վայում 32 զեամեթ և 94 թիմար կա։ 
Փաշայի զինվորների հետ միասին 1000 զինվոր ունի։ Փաշան տա-
րեկան 40 քիսե եկամուտ ունի։ Մի քանի անգամ արփալըքի կարգով 
շնորհվել է երեք թուղավորի [փաշայի]* ԱJu *Լայրը շնորհվել է նաև 
Ախալցխայի վեզիր Սեֆեր փաշային^և ասում են, որ մյուսելլիմըճ 

Դերվիշ Աղան, այստեղից 50 հազար ղուրուշ է ստացել։ 150 ակչեով 
շերիֆ կաղա է։ 

Կադին տարեկան 4000 ղուրուշ ե կա մ ուտ է ստանումt Ունի 
շեյխ-ուլ-իսլամ, նագիբ, այաններ և էշրաֆներ։ Սիփահիի քեթխու֊ 
դան Թեփ ան Ահմեդ Աղան է։ Ունի նաև ենիչերիի սերդար, սուբաշի, 
մյուֆթի, կափանի էմին, բերդակալ և 150 թիմարով բերդապահներ։ 

Շեբին-Կարահւիսսւր բերդի բնութագիրը: Դեպի երկինք վեր խո-
յացած, մի բարձր լեռան ամենաբարձր գագաթին կառուցված յոթ-
ւսնկյունաձև մի բերդ է։ Առաջին հայացքից կարծես առանց կայ-
մերի գալիուն նավ լինի։ Յոթ կողմից ՛պատերի բարձրությունը 
70 արշին է։ Ունի 70 աշտարակ և 100 պատվար։ Շրջագիծը 3600 
քայլ է։ Չորս կողմում դժոխանման խոր ձորեր կան, այդ պատճա-
ռով խրամի կարիք չի զգացվում։ Ունի եռակի ամուր երկաթյա դար-
պասներ։ Գիշեր-ցերեկ հսկում են պահապանները, որովհետև Սև 
ծովի մոտի գյուղերի բնակիչները վախենալով կազակներից, իրենց 
թանկագին ապրանքները այս բերդումն են պահում։ Բերդի ներսում 
մոտ 70 նեղ տներ կան։ Ջրի պակասության պատճառով ժողովուր-
դը նեղվում է ծարավությունից։ Ջուրը էշերի մ իջոց ով բերում են 
ներքևի գետից։ Ջրի ճանապարհներ կան, որոնք գործում են միայն 
պաշարման ժամանակ։ Բերդի մեջ ջրամբարներ և ցորենի ամբար-
ներ կան։ Այս ամբարներում հարյուրամյա կորեկ, բրինձ է պահ-
վում։ [Բերդը] երկրի ներքին մասումն է, այդ պատճառով էլ ռազ-

* Բնագրում՝ յ ^ Լ ձ 0ձԼտ1\ՃԱ ձ1 յ.Լօ 
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մամթերքը և մեծ ու փոքր 50 թնդանոթները, բերդի համեմատու-
թյամբ քիլ լեն։ 

Բերդապահ զինվորների կեսը մեր էֆենդի Դեֆթերդար-զադեի 
թիմարի հետ միասին տարվեց Գուն իա բերդը։ Բերդում կա էբու-
էլ֊ֆեթհի փոքր շամին։ Մյուս շինությունները ստորին վարո֊ 
շումն են։ 

Վսւաշը: 9 թաղում 1600 հողածածկ տուն կա։ Տներն ու պատըշ-
գամբները նայում են դեպի հյուսիս։ Ընդամենը 42 մեհրաբ կա, 
3 թեքիյե, 2 բաղնիք, 4 խան, 7 կրոնական դպրոց և մոտ 750 խա-
նութ։ Շուկան այնքան էլ բարեկարգ չէ, սակայն Թափան Ահմեդ 
Աղան քարուկրից բեդիստան է կառուցել։ Խանութներ կան։ Կեն-
տրոնում լայն, վերևից ծածկված ճանապարհ կա։ Երկու կողմից ա-
մուր դռներ ունի, որոնք գիշերները փակվում են. ունի պահապան-
ներ։ 

Մի ս ա յ ա ծ : Բեդիստանի քաղաքին նայող դռան ներքին մա-
սում, խոշոր տախտի վրա մի առյուծ է դրված, մորթին լցված է 
բամ բակով, ալքերի փոխարեն խոշոր նարինջներ են դրված, բերա-
նը բացված է յոթ գլխանի աժդահայի նման և լեզվի փոխարեն 
կարմիր թաղիքի կտոր են դրել։ Ատամները շատ խոշոր են. ամեն 
մեկր նման է թուրքմենական դաշույնի։ Քթից մինլև պոչի ծայրը 
45 թզաչափ է։ Այս առյուծը շատ կատաղի է եղել։ 7 տարի ապրել է 
լեռներում, ոչխարներ, այծեր և եզներ է ոչնչացրել։ Այդ կենդանի-
ները ուտելով ուռել է։ Երբեմն գյուղերի վրա է հարձակվել, շորիներ, 
էշեր, ուղտեր և մինչև անգամ մարդիկ որսացել։ Վերջապես ուժեղ 
բազուկով մեկը երկճյուղ գնդակով այս առյուծին գլխից խփել 
սատկեցրել է։ Առյուծի կաշին հանել և տարել են Թափան Ահմեդ 
Աղային։ Նա էլ բոլորին ցույց տալու նպատակով, բեդիստանի դռան 
մոտ, տախտի վրա է դնել տվել։ Աստված վկա , այդ առյուծը տես-
նողը կարծում է, թե կենդանի է... Սակայն այս առյուծը Բաղդատի, 
Հալեպի, Կարնայի առյուծների նման սրտառուչ չէ... Այս լեռներում 
նման առյուծ բոլորովին չի հանդիպել... Կարահիսարի անմատչե-
լի լեռներում շատ կան վագր, վայրի ոչխար, նապաստակ, վայրի 
եզ, գայլ, աղվես, չախկալ, բորենի և կուզ։ 

ԿսւրաՔիսաւփ շիթը: Լեռներում մի տեսակ կարմիր շիբ կա։ Ա-
սում են, որ ոսկերիչներն են օգտագործում։ Տանում են տարբեր եր֊ 
կրրներ։ Լեռ ներից հանվում է քառակուսի, հնգանկյունի, վեցանկյու-
նի ձևերով։ Ոսկերիչները այս շիբով սպիտակացնում են արծաթը։ 
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Վիրաբույժները սպեղանի պատրաստելու համար են գործածում։• 

Ո լրիւ մի շարք հատկություններ էլ ունի... 

Այստեղից Է՛Լ՛ Չեչերին շարունակում է իր ուղևորությունը։ Հատկապես նկա-

րագրում է Հա շի ֊Մ ուրագ, Նիքսար, Հ ատ իք և Մերղիֆուն [Մարգվան] բերդերը։ Հա — 

ջի-Մուրագ բերդից հետո Հիշում է Ջավդար հայկական գյուղը, որը զեամեթ էէ 

Լատիքը հնագույն քաղաք Է և բերդ — գրում Է Էվ, Չելեբին — 

Ալլահի վակֆ լինելով չի ավերվել... էյալեթի վալիից բացի ոչ ոք՛ 

չի կարող միջամտել այս քաղաքի գործերին։ Բնակիչները տուրքե-

րից ազատված են... Քաղաքում կղմինդրով ծածկված, այգիներով 

և պարտեզներով 3020 տուն կա... վեզիրների և այանների 41 պա-

լատ։ Միջին դասի մարդիկ վաճառականներ և արհեստավորներ են• 

Լատիքից մեկուկես ժամ հեռավորության վրա, փոքր գետի եզեր-

քին Խելլեզ անունով մի ջերմուկ կա... Բոլոր նահիյեներից հազա-

րավոր մարդիկ սայլերով գալիս են ջերմուկում լողանում և ազատ-

վում են բորոտություն ու քոս հիվանդություններից։ Ջերմուկին 

[Ըլրշա] արաբները ճ ա մ ա մ են ասում, աջեմները (յեր մ ա ր , Լա տիքում 

և Ամաս իա չում՝ կ ո գ ե , Բ՝աթարիստանումճ ի լ ի ս ի , մոնղոլների լեզվով 

ք ե ր ե ն տ ե ս , ԹուրքեստանումՀ յ ւ լհ^ե, ռումերի կողմերում՝ կ ա յ ն ա ր -

ջա, Բոսնայում և Ռումելիի որոշ վայրերում՝ ւսւնար են ասում*։ 

Լատիքի լիճը գտնվում Է Լատիքի արևելյան կողմում։ Նրա շուր-

ջր կարելի Է շրջել մեկ օրում։ Ջուրը հիանալի Է։ Լճում 11 տեսակ 

ձկներ կան, որոնք բոլորն Էլ շատ համեղ են... 

Մար գ վ ա ն [ Մ ե ր գ ի ֆ ո ւ ն ] բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Հիմնվել Է Դանըշ-

մենդիների կողմից։ Հետագայում, Յըլդըրմի օրոք գրավել են օս-

մանցիները։ Ներկայումս Սվաղի Էյալեթում, Ամասիա սանջաքի տե-

րիտորիայում ընկած, կղմինդրով կառուցված բերդ է։ Քաղաքը Փիր 

Ղետե-Սուլթանի էվկաֆն է։ Ներկայումս իշխողը Կըզլար աղասին 

Հ՜114* 300 ակչեով շերիֆ կաղա է։ Կագին տարեկան 6 քիսե եկամուտ 

ունի։ Բերդը հողաշեն է և բերդապահներ ու բերդակալ չունի։ Ունի 

շեյխ-ուլ-իսլամ, նադիր, սիփահիի քեթխուդա, ենիչերիի սերդար, 

մյուհթեսիբ, նայիբ։ Մոտ 300 բարձր աստիճանավոր կագի-էֆենդի-

ներ, սյուլեհաներ, էշրաֆներ, աղաներ և փաշայության արժանի 

քեթխուդաներ կան։ Բնակիչները վերին աստիճանի բարեպաշտ և 

ուղղամիտ մարդիկ են։ Քաղաքը բարեշեն է և հայտնի է իր բեր֊ 

* Անատոլիայի որոշ շրշաններում՝ կսւփլըջա ե կուտրեթ համա մի են ասում 
( ծանոթ, հրատարակչի ի 
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քառատ ութ յամբ և էժանությամբ։ Գտնվում է Դեշան լեռ ան ստորո-
տին և ունի կղմինդրով ու հողով ծածկված 4000 տուն։ 44 թաղ և 74 
մեհրաբ կա, 

Այնուհետև հիշատակվում են Մարզվանի շամիները, թեքիյենեըը, մեդրեսեները, 

բաղնիքները Լ այլն։ 

Քաղաքի օդն ու ջուրը լավ են, բնակիչները առողջակազմ։ Բազ-
մաթիվ բեյեր իրենց ընտանիքներով գնում են Մարզվանի ետևում 
գտնվող Դեշան լեռը և այնտեղ ամառը 6 ամիս անցկացնում թուրք-
մեն ցեղերի հետ։ Այս յայլան Մահանի երկրից եկած Դեշան-օղլի-
ներին են տվել Դ ան իշմ են դիներն ու օսմանցիները և այդ պատ-
ճառով էլ մինչև հիմա ժառանգական մյուլք { , . , 

Այս քաղաքով բազմաթիվ վճիտ ջրեր են հոսում և նրանց մի 
մասը ոռոգում է Մարզվանի այգիներն ու պարտեզները։ Որքան 
անձրև տեղա, միևնույն է, այս հովիտը առանց ոռոգման բերք չի 
տալիս։ Ցանված մի քելե սերմից 80 քելե բերք է ստացվում։ Այս 
հովիտը ոռոգելու համար շրերի միրի-աղա կա։ Դեշան-օղլիները նը-
րան բաժին են տալիս իրենց առատ եկամտից։ Լավ աղայություն է։ 
Եթե գետը հսկող աղաներ չլինեն, Մարզվանի ժողովուրդը միմյանց 
կկոտորի։ Հիմա էլ շատ կռիվներ են տեղի ունենում։ Ջրի մի մասն 
էլ հոսում է դեպի Լատիք քաղաքի հովտում ընկած Կավզե կազիու-
թյան նահիյեները։ Մյուս մասը հոսում է դեպի Օսմանջիքի դաշտե-
րը և ոռոգում է այգիներն ու պարտեզները։ Մարզվան քաղաքը 
գտնվում է Դեշան լեռան ստորոտում։ Ամասիան այս քաղաքի հա֊ 
րավումն է և 15 ժամ յա հեռավորության վրա է։ Լատիքըճ 12 ժամ յա 
հեռավորության վրա է, Օսմանջիքը՝ 16 ժամյա, Գյումյուշ քաղաքը* 
10 ժամյա, Քերքերան կ էս զան՝ 8 ժամյա։ Դեշան լեռան հյուսիսային 
կողմի ստորոտում, դեպի Քյոփրյու քաղաքը ընկած Է Կոջա-Կալա-
փին։ Այստեղից երեք մենզիլ հեռավորության վրա Է Սամսունի բեր-
դը, որը սրա նավահանգիստն Է։ Լինում են Սինոբի նավահանգիստ 
գնացողներ, բայց Սամսունը ավելի մոտ Է։ 

Ուտելիքները, խմիչքները և արհեստները: Հայտնի են Այնթապի 
ռուբի (բեքմեզ) նման լավռուբը, համեղ խաղողը։ Փիր-դետե թե-
քի յեի շրջակայքում և այլ վայրերում 600 խանութ կա։ Շատ են ներ-
կարարների խանութները, որտեղ ավելի լավ են ներկում, քան Աջե-
մի ներկարարները։ Հայտնի Է կապույտ ներկր։ Վաճառականները 
ամեն տարի այստեղից հազարավոր թոփ բամբակի բեզ են Ղրիմ 
տանում և գերիների հետ փոխանակում։ Ղրիմի ժողովրդի ֆարաջ-
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նեոն ու հագուստները կարվում են Մարզվանի բեղից։ Հայտնի է 

նա Լւ բամբակի թելը։ Աչքի են ընկնում չեթի բեղից պատրաստված 

ներքնակները, գույնզգույն բարձերը, ծաղկավոր ու գեղեցիկ վեր-

մակի երեսները, վարագույրները։ Ամենուրեք ճանաչվա ծ են այս-

տեղի գեղեցիկները։ 

Այնուհետև Էվ. Տելերին նկարագրում է Մարզվանի իսլամական ուխտատեղի-

ները։ 
(Էշ 373—398)։ 

Իր էէՈւղեգրությանօ II հատորի հետագա Էշերում Էվ. Տելերին նկարագրում Է 

ճանապարհին Մարզվանից մինչև Ստամրուլ պատահած քաղաքները և բերգերը» 

Առանձնապես կանգ Է առնում 9 որում ի, Էնգյուրիի ՀԱնկարայ վրա։ 1058 (1648) 

թվականի Զեմագիլ֊աիւըրին վերագաոնում է Ս տամբուր 
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Հ Ա Տ Ո Ր Ե Ո ՚ Ո Ո -

( 1 0 5 7 - 1 0 6 0 թ թ . = 1 6 4 7 - 1 6 5 0 թ թ . ) 

Ս տամ բուլից Շամ (Դամասկոս) — Ադանա — Մսիս — Իսքենդե-

րուն — Անթաքիա — Մ արաշ — Ջլռւլկաղերիեի Կարս — Կեսա-

րիա — Նվազ — Դիվրիկի — էգին (Ակն) — Խարբերդ — Փերթեք — 

Չմշկածագ — Փալու — Տեպաքջուր — Գենջ — Աթակ — Մ ուշի 

դաշտ — Մուշ — Մշո սուրբ Կարապետի վանքը — Բինգյոլի յայ-

լան — Սվաղ — Ս տամբուր 

1057 (1647) թվականին Էվլիյա Տելերին Սկյուդարից դեպի Շամ (Դամասկոս) 

ուղևորվելիս կանգ է առնում մի շարք քաղաքներում, որոնց թվում նաև Ադանա-

յում է 

Ադէսնա րերդի նկարագրությունը: Առաջին Հիմնադիրը հավա-
տացյալներին գլխավորող Մեհմիդ֊Բին Ռիշարն Է, որը իմամ եղած 
ժամանակ, Սիհուն գետի եզերքին կառուցել Է քարաշեն մի փոքր՝ 
բերդ և անվանել Գարհեմա,*, 

Այստեղ մնացինք երկու օր։ Երրորդ օրը այստեղից դուրս գա-
լով անցանք Սիհուն գետի 16 աչքանի մեծ կամուրջով և շարժվեցինք 
դեպի հարավ, հասանք Մսիս բերդը, որը կառուցել Է Հաֆեր Էլ-Մե-
սուրը։ Հետագայում անցել է իսպանացիների* ձեռքը և վերածվել 
մեծ քաղաքի։ Ունեցել է հազար չուխայի արհեստանոցներ։ Գտնվե-
լով հաջիության գնացողների ճանապարհի վրա, այս վայրի ապա-
հովության հս մար, Բայազիդ-Վելին գրավել է այն և բերդում մեծ 
քանակությամբ զինվորներ թողել։ Հետագայում իսպանացիներր 
Նավերով եկել և ավերել են ծովեզերքի օսմանյան բերդերը։ Նրանք 
ավերել են նաև Մ սիս բերդը... 

(ե 

# Պետք է լինի վենետիկցիներ (ծանոթ, հրատարակշի)։ 
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Տելերին Ադանայից մեկնում է Փիյաս, Եսքեն գերուն (Ալեքսանգրեթ), Անթւս-

քիւս, Համա, Հոմս և Շամ (Ղամասկոս) քաղաքները։ 

1059 Հ1648) թվականին էվ. Տելերին միանալով Դուր զիս տան ի եր կրի վրա ար-

շավանքի գնացող Դամասկոսի էյալեթի բանակին, լինում է մի շարք քաղաքնե-

րում, որոնց թվում նաև Մարաշում։ 

Մսւրսւշի նկարագրությունը: Նոր Մարաշի հարավային, ներկա-

յումս այգիներով ծածկված, կողմում են գտնվում Հին Մարաշ մեծ 

քաղաքի ավերակները*,• Ավերման պատճառն այն է, որ նորին վսե-

մություն Օմերը, իր խալիֆայության ժամանակ, ինքը անձամբ 

նվաճելով Երուսաղեմը, գալիս է դեպի Հա լեպ, Այնթաբ և Մարաշ։ 

Մ արաշի կայսր Հ եմիշիմեին և բնակիչներին գրում է. «Այս նամակը 

ստանալուն պես, դուք պետք է ընդունեք նվիրական \իսլամական\ 

կրոնը, բերդը հանձնեք և խարաջր ընդունեք»։ Երբ նամակը կար-

դում են, Մ արաշի բնակիչները թողնում են քաղաքը և. փախչում Շիրի 

լեռները։ Ահա այս պատճառով է ավերվել հին Մարաշը։ Հետազա-

յում Ալ-Զյուլկադեր Ալա-Ուդդևլեն տիրանալով Մարաշին, քաղաքը 

բարեշինել է և ինքը իշխել է այնտեղ։ 

Շիր լեռներից դեպի քաղաք հոսում է մի աղբյուր, որը կոչվում 
է Փինար-բաշը։ Այստեղ զբոսավայր է. քաղաքի բոլոր երևելիները 
այստեղ են զբոսնում։ Այս շուրը մտնելով քաղաք աշխատեցնում է 
16 ջրաղաց... Քաղաքի մի կողմում կա մի բարձր սար, որը հիա-
նալի յայլա էէ Այս յայլայի ամենաբարձր մասում Կարա-գյոլ անու-
նով ծովանման մեծ ավազան կա, որի մոտ կա նաև մի մեծ շրամ՜ 
բար։ Սրա երկարությունն ու լայնությունը 400-ական քայլաչափ Է։ 

Հին ժամանակներում Զ եմիշի մ ե կայսրը վերոհիշյալ յայլայում 
և Քյոքսեն յայլայում ունեցել Է 70 հազար գլուխ ոչխար և այծ, գո-
մեշ և կով։ Նրա հովիվները այս կենդանիներին կթել ու կաթր լցրել 
են այդ ավազանի մեշ։ Կաթը այդ ավազանից գետն ի տակով սպի-
տակ մարմարից կառուցված անցքով երեք ժամ յա ճանապարհ Է 
անցել և հոսել Է դեպի Ջ եմիշիմ եի պալատը ու այնտեղ լցվել Է ավա-
զանների մեշ, իսկ ավազաններից՝ բաժանվել Է ժողովրդին։ Կաթի 
մն ացած մասն Էլ գործածվել Է խոհանոցում և կաթնապուրը բաժան֊ 
վել Է անցորդներին։ Այս Ջ եմ իշիմ ե կայսրը այնքան հ արստութ յան 
տեր Է եղել, որ մեկ օրում նրա խոհանոցում, այլ կարիքների և ոչ-
խարների համար իբրև թե 70 շորու բեռ աղ Է գործածվել... նրա 
օրոք Մ արաշը այնքան Է բարեշինվել, որ աքաղաղը քաղաքի մի 
ծայրից մինչև մյուսը տանիքից-տանիք Է ցատկոտել,,. Ներկայումս 
Էլ \Մարաշը\ բարեշեն ու գեղեցիկ քաղաք ('» 
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Քաղաքի արևելքում գտնվող լեռների ետևում էլբիստանի դաշ-
երն է։ Այդ դաշտով հոսում է Ակ-սոլ գետը։ Մարաշի ու Այնթաբի 
բամբակի և բրնձի բերքը ստացվոլմ է այս գետի եզերքին տարած-
ված հողից։ Գետի մի կողմում Մարաշն է, մյուսում՝ Այնթաբը... 
Քաղաքների միշև Շիր լեռների շղթան է, որը հասնում է մինչև Ար-
ֆաթե լեռները։ Այս լեռներում և քաղաքներում ապրում են թոլրքմեն 
ցեղերը։ Նրանք եկել են Բուխարայի երկրից և իրենց հետ բերել են 
խրենց լեզուն։ Թուրքմեն [ցեղերը] խոսում են 1Z լեզուներով։ Այս 
ցեղերը դուրս գալով Մավերաելնեհրից2, Դանիշմենդի, Ակ-կոյուն֊ 
լու և սելշոլկ անուններով, աոանձին ֊առան ձին եկել են Ռոլմի երկի-
րը և յուրաքանչյուրը գրավել Է առանձին տարածություն։ Լեզուները 
տարբեր են, թուրքմենական լեզուն առաջացել Է թաթարական 

ւ^գվից՛ 

Մա րաշ քաղաքը լավ դիտելուց Հետո, շարժվեցինք դեպի արև-
մուտք և հասանք Մ արաշի կամ Զ յ ո ւլկ ա դե ր ի ե ի Կարսը։ Օսման յան 
երկրում երեք Կարս կա. մեկը՝ Էրզրումի մոտի Կարսն է, մյուսը՝ Աե-
լեֆկեի սանշաքի Կարա-Թաշըքի Կարսն է, որն ավերակ է, երրոր-
դըճ Մ արաշի Կարսն էք որը Մ արաշի շրջանում սանչաքի բեյի կեն-
տրոնն է։ Ունի ալայի րեյ, չերիբաշի։ Նվիրական պատերազմի ժա-

մանակ փաշան արշավանքի է դնում իր 800 զինվորներով։ 150 ակ֊ 
չեով կաղա է։ Ունի սիփահիի քեթխուդա, ենիչերիի սերդար, մուհ-
թեւէիր։ 

Բերդը քառանկյունի Է\ քարաշեն և ամուր։ Բերդում տներ, 
շամի, շուկա և բազար չկա, ստորին մասը այգիներով ու պարտեղ-
ներով, դրախտանման ջրերով բարեշեն քենդ ք3» Բնակչության մե-
ծամասնությունը թուրքմեն մշակներ են։ 

Այստեղից դուրս գալով եկանք Գյոքսուի յայլայի լեռները։ 
Այս լեռների մասին Է վլի յա Տելերին տալիս Է շատ հետաքրքիր տեղեկություն-

ներ, որոնցից համառոտակի բերվում են մի քանիսր։ 

Էվ. Տելերին կրկնում Է երկրագնդի վրա 140 բարձր լեռների մասին իր trՈւղե-

գրության» մեք ասածները։ Նրա կարծիքով այս Գյոքսոլի յայլայի լեռները ես այդ 

բարձր լեռն երից են։ 

Այնպիսի բարձր յայլա Է, որի վրա ապրում են 12 անգամ 100 
հազար մարդիկ և 100 անգամ 100 հազար կենդանիներ։ Կոնիայի և 
Մարաշի Էյալեթների ժողովուրդները և բազմաթիվ Քոյ բեյի թուրք-
մենները իրարից անտեղյակ ապրում են այս յայլայում։ Այս բարձր 
/եոները շատ հարուստ են բազմատեսակ խոտերով և գեղաբույսե-
րով։ 

1-վւԻյա Տելերին այս յայլան նմանեցնում է Բինգյոլի յայլային... 143 



Ապա շարժվելով դեպի արևմուտք անցնում են Ղեյիրման֊9ողազի անունով 500 
տուն և մի վանք ունեցող հայկական գյուղով և հասնում են Կեսարիա քաղաքը։ 

Նորին վսեմություն ՀՀաքարիայի օրոք առաջին Հիմնադիրը ե՛-
ղել է կայսր էրջիշնեն։ Շատերի ձեռքն է անցել։ Օմերի խալիֆայու-
թյան օրոք Խ երք ի լ կայսրը նորոգել և երբեմն այնտեղ, է ապրել։ 
Սկզբնական շրջանում Կեսարիան ավելի բարեշեն ու բարեզարդ է 
եղել, քան Մարաշն ու Սվաղը։ Ունեցել է անթիվ զինվորներ, որոնք 
բոլորը Հույներ են եղել։ Նորին վսեմություն Օմերը անձամբ գրավե-
լով Երուսաղեմր մեծ սերդար է նշանակել Խալիդ-Ւբնի-Վելիսւին, 
80 Հազարանոց բանակով գրավել է Կեսարիան ու այնտեղ զինվոր-
ներ թողել... 

Կայսրը իմանալով այդ, բերդը պաշարում է Լւ նրանում գտնվող 
մուսուլման ղադիներին ոչնչացնում։ Այն պաՀին, երբ բերդը լրիվ 
պետք է գրավվեր, բերդի ետևից մեծ քան ա կութ յա մբ զինվորներ են 
երևում և կոտորում են բոլոր քյաֆթրնելւին... Ղրանից Հետո ոչ ոք 
չի Համարձակվել վերականգնել Կեսարիան և մինչև օրս էլ մնացել 
է ավերված վիճակում 

Երբ ե)երքիլ կայսեր որդին Հունաստանի կայսր է դառնում, բո-
լոր իսլամ ական երկրները նվաճելու անմիտ նպատակով, գրավում 
է սաս Կե սարիայի շրչանը և սկսում է վերանորոգել նրա բերդը։ Շա-
մում իշխռղ էմևի գերիշխողներից մեկըճ Մուավիյեն, 80 Հազարա-
նոց բանակով բռնությամբ գրավում է այս բերդը։ Հետագայում Կե-
սարիան ձեռքից-ձեռք է անցել և ի վերջո Ալ֊Օսմ անի տիրա պետու-
թյանը ենթարկվել... 

[Օուլթ ան] Ս ուլեյմանի գրանցումով Կե սարիան փաշայի սան-
քաքի կենտրոնն է։ Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի։ Փաշան րնդամենը 
ունի 1500 լավ զինվ ած զինվորներ։ Փաշայի տարեկան եկամուտը 
40 Հազար ղրլրուշ է։ Մի քանի անգամ իբրև արփալըք շնորՀված է 
երեք թուղով վեզիրների... Բոլոր նաՀիյեները բարեշեն են։ Ունի 
շեյխ֊ուլ֊իսլամ, նագիբ, մյուՀթեսիբ, շաՀբենդեր, բարձր ԴերգյաՀ ի 
ենիչերիների սերդար, բերդապաՀ ու բերդի զինվորներ։ 

կեսարիս, բերդի նկարագիրը: Քաղաքի Հյուսիսային կողմում 
գտնվող էրջիս* լեոան ստորոտում, բարձր ժայռի վրա այս փղա-
նման ամուր բերդր քարերով կառուցել են ռում մելիքները։ Հետա-
գայում վերանորոգել է Ալ-Ղանըշմենդը^։ Սակայն մեր նկարագրած 
Հին Կեսարիայից 8 Հազար քայլաչափ Հեռու գտնվող Նոր Կեսարիան 
ներկայումս էլ բարեշեն և մարդաբնակ մի քաղաք է։ Այս բերդը Հին 
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ձւ գեղեցկակերտ ամրություն է։ Նրա արևելքում, հինգ մենզիլ հեռա-
վորության վրա, գտնվում է Սվաղը [Սեբաստիան]։ 

Դարպասի [րերգի] կամարի վրա, դեմ-դիմաց ու կողք-կողքի 
•մի առյուծի և մի վագրի քանդակ կա։ Դարպասից ներս հացահա-
տիկների ամբարներ կան, որոնք նվաճման օրից սկսած լիքն են ցո-
րենով, կորեկով, բրինձով և պաքսիմատով։ Կան նաև անհաշիվ 
դենքեր և ռազմամթերք։ [Բերդի] ներս ում վեց հարյուր տուն կա։ 
Հայտնի են Մ ո լա-խ անեի, Կա զան շի լեր իւ, Կըզ-կափուի փողոցները։ 
Բերդից դուրս փերեզակների, սափրիչների, հին կոշիկի խանութներ 
կան։ Բերդակալի դռան առւսշնամասը բարեզարդված է պարտեղնե-
րով ու շատրվաններով։ 

Թուն քաղաքի գովաբանությունը: Ստորին քաղաքը հարթ և ըն-
դարձակ տարածության վրա ընկած, քառանկյունի, սրբատաշ քա-
րերով շինված, հին բերդով մի մեծ վարոշ է։ Քաղաքի կողքով հո-
սող գետը կոչվում է Դեզերլեր-սույու։ Վարոշում կղմինդրով ծածկ-
ված մոտ հազար երկհարկանի և միհարկանի էավ կառուցված 
յոներ կան։ Շրշապատված է հին պարսպով։ Ունի հինգ դարպաս։ 
Քո յա ջի կա փ ուս ին6 և Քեչի կա փ ուս ին7 նայում են դեպի հարավ։ Դա-
սարանի մոտի Ասար-էոնի դարպասը բացվում է դեպի արևելք։ 
՛Օղուն-բա զարի դարպասը նայում է հյուսիս։ Աթ-բազարի դարպասը 
բացվում է դեպի հյուսիս և գտնվում է փաշայի ապարանքի մոտ։ 
Պարսպի շուրջը խրամ է փորված։ Զմռանը այս խրամը լցվում է 
մեծ քանակությամբ ջրով, իսկ գարնանը խրամում բանջարե-
դեն են ցանում։ Լավ բանջարեղեն է ստացվում։ 

Փողոցները: Նշանավորներն են՝ Բյոյուք-չեշմեն և Քյուչյուկ* 
Հեշմեն [գտնվում են մյուֆթիի բաղնիքի դիմացը], Ի սհակ Տելերին, 
Սայեջին, Կաթըրջի-զադեն, 0 դուն ջին, Ֆրունջին, Ւեքյե-Օվասի• 
բազարին, Հյուս եյնին, Քյուրդլերը, Հաջիֆելեջը, Հասիրը, Դաբաղ-
լարր և Հաջի Ավեզլերը։ յ 

Ապարանքներն են՝ Աթ-բազարի մոտի Փաշա-սարային, որն 
•ավելի մեծ է, քան խանը. սրա բակը ջիրիդի հրապարակի չափ ըն-
դարձակ է, ունի բազմաթիվ ուռենիներ, այստեղ դրախտանման աղ-
բյուրներ կան։ Այնուհետև, Դելավեր փաշա սարային, Քերս փաշա 
սարային, Քյուչյուք Հասան փաշա սարային, Ալի Տավուշ սար ային, 
Տիք Դելի-զադե սարային։ 

Ջամիները: Ուլու Ջամին Կեսարիայի ամենահին և մեծ ջա-
մին է։ Այնուհետև գալիս են Շեյխ էմիր սուլթանի, էալա փաշայի, 
Օսման փաշայի և Հաջի փաշայի շամիները։ Այս վերջին երեք ջամի-
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ները Ս ուլեյման խանի վեզիրների շամիներն են և կառուցվել են 

հայտնի (ճարտարապետ) Մ իմ ար Սինանի® կողմից։ 

էվ. Չելերին նկարագրում է նաև այլ բազմաթիվ շամիներ, մեդրեսեներ, թե-

քի յեներ, աղբյուրներ և խաներ, որոնց վրա կանգ չենք առնի։ 

Շուկաները (չարջը) և բ ա զ ա ր ն ե ր ը : Ինչպես Բրուսան և էդիրնեն, 
Կե սարիան էլ երկու տեղում քարաշեն բե դիս տան ունի, մեկը ոսկե-
րիչների վաճառանոցն է, որտեղ կարելի է գտնել աշխարհի \թ ան կա-
գին ու շքեղ գոհարեղեններր, կան նաև ուշագրավ ու գեղեցիկ 
ամանեղեններ։ Գոհարավաճառ ոսկերիչները պատրաստում են գո-
հարե զենն եր։ 

Մեծ բեդիստանում խիստ հարուստ խոջաները առևտուր են ա՛-
նում քիսեներովդ և վաճառում են բա զմ ատ ես ակ թանկագին կեր-
պասներ։ Գլխավոր շուկաներից շատ բարեկարգ \է Ուղ ուն չարշըն, 
որը գտնվում է Աթ բազարի մոտ և ամբողջովին հագուստեղեն վա-
ճառողների շուկա է։ Սրա աջ կողմում գտնվում է• ալյուրի շուկան, 
որտեղ վաճառվում է սպիտակ և նուրբ ալյուր։ Զարմանալին այն է, 
որ այս քաղաքում ալյուրը ^արկի մեջ լցնելուց հետո, եթե տասր 
տարի էլ պահվիճ բոլորովին չի փչանա։ Այգ աԱՈԼրից կարելի յէ 
ընտիր և սպիտակ հաց թխել։ 

Ներքնաբերդի դարպասից դուրս գտնվում է փերեզակների շու-
կան։ Այստեղից անցնողներր բազմատեսակ համեմունքների անու-
շահոտ բույր են առնում։ Փերեզակներից ցած, հաճելի և մաքուր 
սափրիչների խանութներում աշխատում են մաքրասեր երիտասարդ 
սափրիչները։ Սրանցից ներքև գտնվում են կոշիկներ և հողաթափ-
ներ նորոգողների խանութները։ Դրան ցից հետո, գլխավոր փողոցի 
երկու կողմերում, մինչև Կարա ^եզիլիի խանութը՝ դերձակների 
խանութներ են։ Այդ խանութներից հետո գալիս են նպարավաճառ-
ների մաքուր խանութները։ Այստեղ է գտնվում նաև մյուհթեսիբիՀ(* 
խանութր, բոլոր վաճառականները սուլթանական կշիռից մեկ դիր՛-
հեմ անգամ պակաս չեն կարող տալ։ Սրանից հետո գալիս են մսա-
վաճառների խանութները*.. Ավելի ներքև գտնվում են րնտիր հացի 
և կարկանդակի խանութները։ Այստեղ թխվում են տեսակ֊տեսակ, 
նշով ու սուսամ ով (կնշությ հացեր և սերով կարկանդակներ։ 
Մյուհթեսիբ Աղայի խանութից հետո սկսվում է Արփաջըլար չարշը-
սին, Կ ազան շի լեր բազարին, որից հետո արդեն ներքին բերդն էէ 
Զախ կողմում Մևլևիների^} պարտեզի դուռն Է. այս պարտեզը հաս-
նում Է մինչև Ու։լուն չարշըն,»* 
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Հ ա ս ա կ ա վ ո ր ն ե ր ի Լ ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն ե ր ի դ ե մ ք ն ու դու յնը : Այս 

հնա գույն քաղաքը գտնվում է էրջիս լեռան ստորոտում։ Օդը բա-

վականին ցուրտ է, բնակիչները ընդհանրապես առողջ են։ Ոմանք 

մեռնում են հարյուր, ոմանք էլ հարյուր վաթսուն և հարյուր յո-

թանասուն տարեկան հասակում։ Սև ցրված պիսակներով ցորենա-

գույն դեմք ունեն։ Ընդհանրապես, թե' երիտասարդները և թե' հա-

սակավորներր շատ քաջ են ու արի։ Տղաները շուտ են մորուքավոր-

վում, հակամետ են որսորդության ու ձկնորսության։ 

Ա վ ա դ ա ն ի ն ե պ ա տ վ ա վ ո ր ա ն ձ ի ն ք : Հայտնի են Դիլավեր փաշա-

զադե Մուրադ փաշան, Մյուֆթի էֆենդին, Նադիր էֆենդին, Ալի լւս -

վուշը> Չևելի-զադեն, Ակ-Բաշ աղան և այլն։ 

Վ ա ր պ ե տ բ ժ ի շ կ ն ե ր ը և վ ի ր ա հ ա տ ն ե ր ը (շերրլսհ) : Շատ կարոդ 

բժիշկ և վարպետ արյուն առնող է էլ կայրրան-օղլին, որն մասնա-

վորապես պուլսի արվեստում հայտնի է։ Այս քաղաքի թուր բերը 

բժշկին է լ - կ ա յ ը ր ա ն են ասում։ 

Հ ա գ ո ւ ս տ ն ե ր ը ե. լ ե զ ո ւ ն : Ավագանին հագնում է ս ա յ ա կոչված 

ասվի, սամույրի, աղվեսի մորթուց պատրաստված մուշտակներ և 

ատլասից կաֆթաններ։ Միջակ դիրքի մարդիկ հագնում են Սկյու-

տարի և Լոնդոնի կերպասից կարված կաֆթաններ։ Կ ան ա յք սուր՝ 

գդակ են կրում և փաթաթվում են մի տեսակ ղենջակով։ Քաղաքի 

կրթված մարդիկ խոսում են արաբերեն և պարսկերեն։ րայց ժողո-

վրրդական լեզուն թուրքերենն է։ Քրդերեն և հունարեն չգիտեն։ 

Քաղաքր էրջիս ի ստորոտում գտնվելու պատճառով տների ճա-

կատները դարձած են դեպի հյուսիս, այնպես, որ վաղ առավոտ յաս 

օդ ներշնչողները, կարծես թե դրախտային զեփյուռ են շնչում։ Ըստ 

Բեթլեմյոսի [Պտղոմեոսի] քաղաքր գտնվում է երրորդ կլիմայում և 

17-րդ սովորական կլիմ այական գոտու կենտրոնում... Այդ պատ-

ճառով էլ ամեն տարի շատ առատ բերք և բանջարեղեն է ստացվում։ 

[Քաղաքում] երեք հազար ջրհոր կա, ամեն մի տուն անպայման՝ մեկ՛ 

կամ երկու ջրհոր ունի։ Քաղաքի չորս կողմում 117 գետեր և գե-

տակներ կան, որոնց մեծ մասր սկիզբ են առնում էրջիսի յայլանե-

րից։ Այս գետակները քաղաքի այգիներր և պարտեզները ջրելուց 

հետո թափվում են Կըզըլ Ըրմաք գետը։ 

Կըզըլ Ըրմաք դետը Բաֆրա գավառի մոտ թափվում է Սև ծովը։՛ 

Կրզրլ Ըրմաք գետով, քաղաքի արևմտյան կողմից մի ժամ հեոավհ-

րության վրա, երկու ժայռի միջև Գյոզ-Քյոփրոլ անունով աննմաԱ 

մի կամուրջ է գցված, որր սուլթան Սուլեյմանի օրոք կառուցել է 

ճարտարապետ Սինանը։ Վարպ ետ - ճարտարապետը իր կյանքի քա-
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նի թանկագին տարիներն այստեղ է անցկացրել և իր ամբողջ կարո-
ղությունը գործադրել է ծիածանանման այս աննման կամուրջը կա-
ռուցելու Համար։ Ամեն մի ուղևոր ակամա և մեծ Հիացմունքով է 
դիտում այս կամուրջը և վարպետին գովաբանում••• 

էվ, Չելեբին այնուհետև, հիշատակում է Աեսարիայի բազմաթիվ բաղնիքները, 

ա յդ թվում միշնաբ երդում գտնվող ւ՚յուրշի համա մ ին, այնուհետև, ճարտարապետ 

•Սին ան ի կառուցումներիցճ Հյուսեյին փաշայի բաղնիքը և այլեւ Ղռան առաջ երկու 

հնագույն վանք կա՝ Մևլևի խանեի մոտի հունական մի վանքը։ Այնուհետև, նշվում 

.է, որ կաթոլիկական (ֆրենգյ եկեղեցի չկա, իսկ հրեաները ունեն մի տաճար,». 

Արհեստներ՛ն ու արտադրությունը : ԱշխարՀի արարչի շնորՀիվ 
այս քաղաքում ձմռանը առատ ձյուն է տեղում և Հողը ոռոգում այն-
պես, որ 77 օրվա ընթացքում աճում են 77 տեսակի բանջարեղեն և 
բուսականություն։ Մասնավորապես Հայտնի են ցորենն ու գարին։ 
Այս քաղաքում բոլոր տեսակի արՀ ես տները զարգացած են և նրանց 
արտադրանքը Հայտնի է։ 

Լեռ ներում առատ է գխտորը, խաղախորդները այծի կաշին 
մշակում են գխտորով. ոսկու նման փայլուն դեղին կաշի է սաաց-
վում։ Ժողովրդի մեջ ասացվածք է դարձել՝ ծԿեսարիայի կաշվի նը~ 
ման կը$.ըր~կըւըր երգում է»։ Այդ կաշվի$ կարված կոշիկները, Հո-
ղաթափները և դեղին ջիզմեները ոչ մի տեղ չկան։ Ղրանցից նվեր 
են ուղարկվում բոլոր վեզիրներին։ 

Ուտելի քները: Ընտիր և սպիտակ Հացը, լավաշը, ծալ-ծալ չյո-
՜րեքը-է Համեմունքներով պատրաստված կարկանդակը, Համեմունք-

ներով 01 քեմոնով կովի մսից պատրաստված Լահւքի-կսւտիտ անու-
նով Հայտնի բաստրման և անուշահամ սուշուղը (երշիկը) ոչ մի 
ւոեղում չկան։ Այս բոլորից իբրև նվեր ուղարկվում Է Ստամբուլ։ 
Հնում այս քաղաքում 40 բարեգործական Հիմնարկություններ են 
եղել, որոնք օգնել են Հարուստներին և աղքատներին Հավասարս!֊ 
պես* Ղրանցից Հիմա Էլ մնում Է Խուն դի խանրմի իմ արեթր։ 

Այնուհետև Էվ, Տելերին մանրամասնորեն նկարագրում է Աեսարիայի 103 զբո" 

սա վայրեր ը ։ 

էրջիս [էրշիաս] լեոան տարօրինակ հատկությունները : Այս լե՛ 
ուսն վրա օձ, կարիճ և այլ թունավոր սողուններ չկան։ Ասում են, թե 
՛այս բարձր լեռը անՀայտ ազնվականների բնակավայր լինելու Հե-
տևանքով էդ որ այստեղ սողուններ չեն եղել։ Մի ուրիշ ավանդու-
թյան Համաձայն, ընտրյալ նվիրական անձերից մեկըՀ Բաբարթեն 
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Հինգին, այստեղ շատ երկարատև կյանք է անցկացրել և այս լեռ ան 

վրա սողունների բացակայությունը նրա աղոթքների շնորհիվ է։ Այս-

լեռ ան վրա ներկայումս էլ Բ արար թեն ֊բա ղի անունով մի այգի կա, 

որտեղ զանազան տեսակի ինքնաբույս ձառեր են աճում և պտուղ 

տաղիս։ Այս Բա բա է7թենը այգեպանների փիրն է եղեր Նրա նվիրա-

կան անունր էբու֊Զենգ Հինգի է։ նա ճգնավորական կյանք է անց-

կացրել« գերեզմանը Հնգկաստանումն է։ 

Մի ուրիշ ավանգության համաձայն, նվիրական Յահյայի օրոքք 

երբ էրշեշ կայսրը այս քաղաքը կառուցելիս է լինում, հին իմաս-

տուններից մեկըճ Ֆելասեկե անունով իմաստունը, բարձրանում է 

այս բարձր լեռը, ուղղահայաց ձևով 70 տեսակ սողուններ փորա-

գրում, յուրաքանչյուրին առան ձին-առան ձին թալիսման է անում և 

գրա համար էլ այս լեռան վրա թունավոր կենգանիներ չկան։ Այս 

լեռ ան վրա ամառ-ձմեռ սառույցն ու ձյունր անպակաս են։ Ասում 

են, որ գայլ կա, բայց մենք չտեսանք։ 

Այնուհետև Էվ. Չելեբին նկարագրում է Կեսարիայում գտնվող շեյխերի և այը 

անձանց գերեզմանները և այդ կապակցությամբ պատմում է մի շարք առասպելա~ 

կան դեպքերւ Ուղևորությունը շարունակելով նա անցնում է րոր քաղաքով ու բեր— 

դււվէ ապա Ակսարայով և մի շարք այլ վայրերով, հետո վերադառնում է Աեսարիաէ 

Այստեղից գալիս է Մարաշի տերիտորիայում գտնվող էլբիստանի գավառը և այն-

տեղից էլ Սվաղ։ 

(էշ 177-195) 

ՄԵՐ ՈԻՂհՎՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԴԵՊԻ Ս՝ԼԱ£ ( Ս ե Ր Ա Ս Տ Ի Ա ) 

Հ ն ս ւ զ ա յ ն և բ ա ր ե շ է ն Ս վ ս պ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Նվիրական թեքերի-

յեի օրոք Մարաշի կայսր £ եմիշի մ են կառուցել է Մարաշը, իսկ նրա 

եղբայրը՝ Ավազը։ Մի քանի պատմագիրներ ասում են, որ այս քա-

ղաքը կառուցել է Ք եյմուրաս Շահը12, իսկ մի քանիսն էլ {Լեհակ Մ ա֊ 

րիին^ են վերագրում։ Ք եյմուրասը թաղված է Ավազում։ ՛Նրա օրոք 

Ավազում չմշակված տեղ չի մնացել։ Մինչև Կըզըլ Ըրմաքի գետե-

զերքը եղել է բարեշեն ու մշակված։ Հետագայում [Ավազը] անցել է 

մի շարք մելիքների ձեռքը։ Ի վերջո, Բազգատի խալիֆա Հարուն-էլ-

- Ռաշիգի օրոք, Աեյգ Հաֆեր-Ղազիի շնորհիվ անցել է իսլամների 

ձեռքը։ Ավելի ուշ, Ալ-Դանըշմ են գներից Նիկհիսարի նվաճող սուլ-

թան Մելիք-Ղազին Ալ-Աելշուկների օգնությամբ նորից գրավում է 

այն։ Իսկ հետագայում, թուրքմեններից խլել է Ալ-Օսման Տըլգըրըմ 

Բայազիգ խանը։ Սակայն Թիմ ուր ի արշավանքի ժամանակ, առա՛ 
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ջինը Սվազն է նրա դեմ ելել։ Բնակիչներից Հազարավոր պատանի 
աշակերտներ նվիրական ղուրանր կրծքներին դրած, դուրս են եկել 
Թիմուրին դիմավորելու, սակայն այդ երկաթասիրտ ու խավար յալ 
զզվելիի կատաղած ձիերր նրանց ոտնատակ են արել։ [Թիմուրր] 
յոթը օր մնացել է այստեղ ու բնակիչներից և ուլեմաներից 70 հա֊ 
զար մարդ է սրի քաշել, բերդր ավերել է և քանդել։ Այդ ավերակ-
ները հիմա էլ երևում են։ Ժողովրդի մեջ առած է դարձել «Քեզ հետ 
այնպիսի բան պիտի անեմ, որ Թիմռւր֊էենգը Ավազին չի արել»։ 
Թիմ ուր ի և Նասրեդդին խոջայի տեսակցության ժամանակ, խո-
ջան Թիմուրին հարցրել է. «Ինչու Ավազում 40 հազար երեխաների 
և դեռահասների թաթարական ձիերի ոտքերի տակ գցեցիր և 70 հա ֊ 
զար աստծո ստեղծածներին կոտորեցիրտ>։ Թիմուրր պատասխանել 
է• «Աստված վկա, սվազցիները նվիրական ղուրանր ս տ ե ղ ծ վ ա ծ է 
/սարքված) ասելով, մերժված (ջնջված) այեթներին սարքովի 
խոսքեր հարմարեցնելով, ղուրանը ղուրանությունից դուրս են բե-
րել ՜[աղավաղել են]։ Նրանց երեխաները՝ ապօրինի երեխաներ են 
[պոռնկորդիներ], ծերերը՝ ընդունել են շիի, հուրուֆի, ջեբրի, կա-
գերի դավանանքներր։ Աշխարհր կարգի բերելու համար նրանց 
վրա շարժվեցի և նրանց քաղաքր ավերեցի, բայց քո սիրու համար 
քաղաքը քեզ պարգևեցի։ Մի վախենա, չեմ ավերի»։ Այնուհետև 
նա կռվել է Յրլդրրրմ խանի դեմ, որի մանրամասնությունները 
£հրված են 2-րդ հատորում*։ 

Հե տագայում, երբ Տելերի սուլթան Մուհամմեդը14 փադիշահ 
է դառնում, ձեռնարկում է Ավազի նորոգմանր և բարեկարգ մանր։ 
սա երկու բերդ է կառուցում։ Այնուհետև, Բայազիդի^ օրոք, Աջեմի 
ջահր, էրզրումի, Ք եմ ախի, Ավազի և Թոքաթի շրջանները իր ժա-
ռանգական կալվածներր համարելով գրավում է։ Ավելի ուշ, 921 
(1515) թվականին այս վայրերր ետ են խլվում Աջեմի ձեռքից։ 

Երբ վեզիրության աստիճանով Ավազը տրվեց մեր էֆենդիին՝ 
Մյուրթեզա փաշային, չորս ամսվա րնթացքում նվաստս ուղևորու-
թյուն կատարեց Ուրֆայի, Ռաքայի, Հարանի, Մարաշի և Կեսա-
ԲՒաՏե շրջաններում և Ավազ գալով նրա քաղցր խոսակցությանն 
արժանացավ։ 

Սվազի ի շ խ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը : Ա ուլեյմանի օրենսգրքով Ավագի 
վեզիրի փադիշահ ական խասը 9 անգամ 100 հազար ակչե է։ 48 
զեամեթ և 928 թիմար ունի։ Ավազի էյալեթում կան հետևյալ սան-

• Տե՛ս II Հատ., էւ 40 (ծանոթ, հեղինակի)։ 
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շա քները՝ Ամասիա, Չորում, Բողոք, էլվրիկի, Ջանիկ, Արաբկիր և 

Ավազ։ Սվաղը սանջաքի փաշայի կենռորոնն է։ Գանձարանի դեֆ֊ 

թերդար չունի։ Դեֆթերի քեդխուդայի խասը 80200 ակչե է։ Թի-

մարի դեֆ թեր դա րի խասըճ 62550 ակչե է։ Ունի չավուշների քեթ֊ 

խուդա և չավուշների պետ։ 

Բոլոր սանջաքների զինվորները 3133 կըլըջ են։ %եամեթների 

և թիմարների տերերի զինված զինվորների թիվը, օրենքով, 10 

Հազար զինված և ընտրյալ զինվոր պետք է լինի։ Բոլոր այս զին-

վորների տարեկան եկամուտը 131 անգամ 100 հազար 7327 ակչե 

է։ Նահ իյեներից՝ մոլլայի եկա մուտ ր 6 հ՛ազար ղուրուշ է։ Վեզիրը 

օրենքով 40 հազար ղուրուշ ունի։ Հանեֆի դավանանքից կա շեյխ֊ 

ուլ֊իսլամ։ Ունի նաև սիփահիների քեթխուդա, ենիչերիների սեր• 

դար, քաղաքի նայիր, մ ու հթե սիր, բ աշտ ար և կափանջի։ 

Սւյաօ բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Քաղաքի հյուսիսային կողմի լեռնե 

բը կոչվում են Ս իբ֊Նիշան^* և Թուզ֊ Աս ար։ Այդ բարձր լեռնե րի 

Լանջերին է գտնվում այս մեծ քաղաքը։ Բոլոր տների ճակատները 

Նայում են դեպի հարաւէ Ավազի դաշտ ում գտնվող էյրի կամ ուրջի 

կողմ ը։ 

Թիմուրի ավերած ստորին բերդր գտնվում է հարթության 

Վրա, որր 10 հազար հինգ հարյուր քայլ տարածություն է գրավում։ 

Ավերակ բերդի վրա կա 803 (1400) թվականի հիշատակությունը։ 

Բերդը թեև ավերակ, բայց շատ ամրակուռ է, քարուկրով է լըց֊ 

ված։ Խորասանի քարերով կառուցված մի մեծ բերդ է։ Ամեն կող֊ 

յմից ունի պարիսպներ և աշտարակներ։ Բայց որոշ տեղեր քանդ֊ 

ված են, որոնք սակայն հեշտությամբ կարող են վերանորոգվել։ 

Այս քանդված բերդը հինգ դարպաս ունի։ Արևմուտքից Կայսերիի 

դարպասն է, արևելքից՝ Փա լաշի դարպ՛ասը, նորից արևելքիցս Թոք֊ 

մաքի դարպասն է, հյուսիսիցս Ջան֊Ջ ունի դարպասր, հարավից 

Սիլփորի դարպասը։ Այս բերդր դռան կարիք չունի, սայլեր կարող 

են ներս մտնել։ Ատորին բերդի վարոշում առանց այգիների ու 

պարտեզների ընդամենը 4800 տուն կա։ Արանք դրախտանման 

ջրեր ունեն։ Քառասուն փողոց կա։ Կայսերիի դարպասի թաղամա֊ 

սը հայկական է. սա նոր թաղամաս է։ Կա նաև հույների թազա֊ 

մաս։ Նշանավոր թաղամասերն են՝ Աղջա֊Յուքե, էորթյուլու, Փեյ-

քար, Քյոհնե֊Ջիվան, Չարշր Մեյդան, Օղլան Չավուշ, Աղա դեյ-

իրմանի, Բերզեջի֊թարլասի, Բալդըր Բաղայր, Արք֊չոբան, Կալե 

արդը, Հաջի Զահիդ, Ուլու ջամի, Փուլուր֊թեփե։ Երկու բերդերր 

Հրա րից հեռու են մի նետի թռիչքի տարածությամբ։ Մեկը հարա֊ 
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վային կողմի վերին բերդն է, որ Տելերի սուլթան Մուհ ամմեդն է. 
կառուցել։ Քառակուսի ձևով է, առանց խրամի, միհարկանի, երկո* 
դարպասով և գտնվում է մի հողաբլրի վրա։ Գործող դարպասը հա-
րավում է, ստորին քաղաքին է նայում։ Ւսկ դեպի արևելք բացվող 
դարպասը միշտ փակ է մնում։ Այստեղ երկու հարյուր բերդապա-
հի համար բնակարաններ, մի շամի, պաշարեղենի ամբար, ջրի ա՛-
վազաններ, ռազմամթերանոց և 40 փոքր շանի թնդանոթ կան։ Այս՝ 
բերդը նայում է ամբողջ քաղաքին։ Ավելի բարձր է, քան փաշայխ 
բերդը։ Միջնաբերդը փաշայի բնակավայրն է։ Ամբողջ Ալ-Օսմանխ 
երկրռւմ միրմիրաններն ու վեզիրները մշտապես մ իջնաբերդումն՝ 
են ապրել։ Աակայն Ղիարբեքիրում և Ավազում փաշաների միջնա-
բերդում ապրելը սահմանված է օրենքով։ Ավազում փաշայի կող— 
մից բնակեցված ստորին բերդը նայում է վերին բերդին։ Եթե փա-
շան ապստամբվի, վերին պարսպի թնդանոթներն, առանց աման» 
տալու, փաշայի պարիսպը քարուքանդ կանեն։ Փաշայի այս բեր-
դը, Թիմ ո լրի կողմից ավերվելուց առաջ, 586 (1190) թվականին ն ո՛-
րո գել էր սուլթան Ալաեդդին Քեյկուբադ Աելջուկին։ Երկու հար-
կանի սրբատաշ քարերով կառուցված մի ամուր բերդ է։ Շրջագի-
ծը 1500 քայլաչափ է։ Ունի խոր խանդակ, որ շրջապատում է բեր-
դը։ Ու նի ընդամենը 20 աշտարակ և 600 ատամնավոր պարսպա-
պատ։ Պարիսպների բարձրությունը 27 արմունկաչափ է։ Ունխ 
միայն 2 դարպաս, մեկր՝ դեպի հյուսիս, որ դուրս է գալիս դեպի-
լեռնային ճանապարհը և Շ եհ զա դեն ե ր ի գերեզմանատունը։ Երկու, 
շերտ երկաթյա դարպաս է։ Ղարպասի ներսից պահպանություն են՛ 
անում բերդակալ աղան և բերդապահ հսկիչները։ Մյուս դարպասը՝ 
նայում է դեպի հարավ և ուղղված է դեպի ստորին քաղաքը։ Այս 
բերդի մեջ անպարտեզ և անայգի, բայց լավ շինված ընդամենր՝ 
300 հողածածկ տուն կա։ Փաշայի պալատը այստեղ է։ Նախկինում՛ 
սա մի հասարակ դղյակ է եղել։ Մեր էֆենդին, Մյուրթեզա փաշան 
բազմաթիվ սենյակներ, դիվան-խանե, ներքին ղուլամների համար՛ 
սենյակներ ու բաղնիք շինեց և դղյակը բարեզարդեց։ բերդում կա 
նաև մի բաղնիք, մի ջամի և մի մեդրեսե։ Կա մոտ 10 խանութ։ 

Ատորին բերդը, վերին և ներքին բերդերից ավելի բարեշեն 1է 
զարդարված է։ Քանի որ փաշան այստեղ է ապրում, շաբաթական՛ 
չորս անգամ մեծ դիվան է լինում և շատ մարդիկ են հավաքվում> 
Այս բերդը գտնվելով լեռ ան լանջին, ունի դրախտանման ջրեր* 
Աակայն վերին բերդը մարդկանց ճանապարհից դուրս է և ոչ ոք* 
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այնտեղ չի գնում։ Սակայն չելա լիների և ջեմալիների վախից, քա 

ղաքի ավազան իք իրենց ունեցած բոլոր թանկագին իրերը պահում 

են այդ վերին բերդումէ Սվաղ քաղաքը իր երկու ներքին բերդերով, 

ստորին՝ Թիմ ուր ի ավերած բերդով և վարոշով, ներս ում և դրսում 

ընդամենը 6060 տուն ունի է 

Սվսւգի ջ ա մ ի ն ե ր ը : Ստորին վարոշի բեդիստանի մոտի Ուլու. 

շամին՝ ե՛րկարությամբ և լայնությամբ, երկու հարյուր ոտնաչափ Է։ 

Հնագույն շամի Է։ Կառուցել Է սուլթան Կըլըշ Արսլանը։ Ունի մեկ 

մինարե, որը հողածածկ և լավ կառուցված շինություն Է։ Կան նաև 

Կըզըլ ջամին, Սիվաս Էֆենդի ջամին, Մուսա Էֆենդի ջամին, Քի-

լիսե ջամին և այլն... 

Դ ա ր - ո ւ լ - թ ե ւ յ ր ի ս ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը 1 7 * Այս մ ե գրես են հայտնի Է 

Կըզըլ ՝ Մեդրեսե անունով։ Իսլամական երկրներ ում գիտության 

այսպիսի վայր ո՛չ կառուցվել Է և ո՛չ Էլ կկառուցվի։ Երբ Թիմուրր 

տեսել Է այդ հոյակապ շենքը՝ հիացել Է։ Բերդի դարպասի նման 

մի բարձր դուռ ունի, որը տեսնողին հիացմունք Է պատճառումէ 

Այս դռան աջ և ձախ կողմ երի աստիճանների վրա վարպետը բար՛ 

ձըրյալն Աստծո ամենակարող ձեռքով ստեղծված այնպիսի ծաղիկ֊ 

ներ Է նկարել, որ նայողին թվում Է, թե այդ ծաղիկները քամ ե՛ 

լիոնի նման տարբեր գույներ ունեն։ Ղռան վրա գրված Է [կառուց-

ման] թվականը* «Բին֊Կըլըջ Արսլան-բին Մեսուդ, տարի 569» 

(1173—1174)։ ժամանակի ընթացքում մի քանի տեղեր ավերվել 

են։ Այս մեղրես են արժանի Է դիտման և բոլոր ուղևորները նրա մա-

սին գովասանքներ են գրել։ Մեդրեսե ի վերն ահարկում և ստորին 

հարկում 80 խցիկ կա։ Գիտություն ձեռք բերող Էֆենդիները ձմռանը 

ստորին հարկում, իսկ ամռանը վերն ահ ար կում են սովորում։ ժա-

մանակին այնպիսի հարուստ կալվածներ Է ունեցել, որ իր վագֆ-

ների շնորհիվ ուսանողներին, օրեկան երկու անգամ ճենապակյա 

պնակներով ընտիր կերակուրներ են տվել։ Աակայն ներկայումս 

ուսանողները զրկանքներով ապրող խեղճ մարդիկ են... 

Այնուհետև Էվ. Չելեբին նկարագրում է Սվաղում եղած 140 դպրոցները, դեր-

վիշական թեքի ձեները 18 և փոքր խաները, հարյուրից ավելի բաղնիքները և մուռ 

45 աղբյուրները։ 

Շ ո ւ կ ա ն ե բ ա զ ա ր ը : Ուլու ջամիի մոտի բարեշեն և հարուստ 

բեդիստանը ունի հազարի չափ խանութներ։ Ունի խաղախորդար՛ան„ 

ոսկերիչների և կոշկակարների արհեստանոցներ։ 
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Սվսւզի կ լ ի մ ա ն հ ի ա ն ա լ ի է : Բնակիչները ցորենագույն են և 

մարմնապարար։ Ավագանին Հագնում է թանկագին հագուստներէ 

Միջակ կարողության տերերր Լոնդոնի կերպասից և գույնզգույն 

բեղերից հագուստներ։ Խոսում են քրդերեն և թուրքերեն։ Տղա մար֊ 

դիկ շուտ են ծերանում։ Աղջիկն եր ր շատ գեղեցիկ են և բարեկազմ։ 

յՀուրր շատ րնտիր Է։ Օդր շատ խիստ լինելու պատճառով այգիներ 

և պարտեզներ չկան։ Լեռներր ծառազուրկ են և մերկ։ Քաղաքր 

գտնվում Է չորրորդ գոտում և 17-րդ սովորական կլիմայում։ Բեր-

քերից շատ առատ են ցորենը, գարին, սիսեռն ու ոսպր։ Մեկ քի~ 

լեն^ 40 քիլե բերք Է տալիս։ Մեկ օկկա2® հացը, վեց օկկա կշռող 

մի ձիու կերը արժե մեկ ակչե։ Շատ կան վանդակաձև բանջարա-

նոցներ։ Տնայնա գործական արտադրությունից կարևոր Է շատ 

նուրբ և սպիտակ բամբակի կտավը։ Մի զույգ հողաթափը և չուս-

տը արժե 15 ակչե։ Պատրաստվում են շատ լավ վերմակի երեսներ, 

չթե գեղեցիկ վարագույրներ։ 

Ուտելիքներից և խմելիքներից րնտիր և սպիտակ հացը, գաթան, 

հավի մսից պատրաստված կարկանդակր ոչ մի տեղ չկան։ Նուռը 

գալիս Է Մարաշից, ռուբը [դոշաբ]ճ Այնթափից, խաղողի շիրեն՝ 

Ամասիայից։ 

Այս քաղաքր փադիշահին ամեն տարի հազար հարյուր քիսե 

եկամուտ Է տալիս, երկու հարյուր քիսե Էլ վեզիրի եկամուտն Է։ 

Բոլոր պատմագիրներր Ավազ քաղաքն անվանել են Մայր-քաղաք։ 

Արդարև մայր-քաղաք Է։ Եթե Արաբիայում կամ Ռումի երկրռւմ և. 

Հունաստանում սով լինի, այս քաղաքի հացահատիկր բոլորին կբա-

վարարի։ Կարիքի դեպքում նրա հացահատիկը Մակեդոնիային Էլ 

կփրկի։ Ամբողջ ժողովուրդն ուրախ Է, երկիրը հարուստ և բարե-

քեն, ցանքսերր շատ առատ, բերքն ու առատությունն անհաշիվ, 

ժողովուրդն Էլ շնորհալի։ Բնակչությունը վերին աստիճանի հյուրա-

սեր Է։ Պանդոկներում ապրող պանդուխտներին ամեն գիշեր հրա-

վիրում են իրենց մոտ և պատվում։ Այս քաղաքն ամեն տեսակետից 

գովասանքի արժանի մի սրտաբաց քաղաք Է։ Ավաղ քաղաքի արևել-

քում գտնվում Է Էրզրում քաղաքր, որր Նիկսարի կողմից 8 կռ-

նաք հեռավորության վրա է։ Հյուսիսում՝ Ամասիան է, Մերզիֆունը 

(Մարզվանր) և Լա դի կը չորս կոնաք հեռու են։ Արևմուտքում գըտ-

նըվում է Թոքաթ բերդը, որը 3 կոնաք հեռու է։ 

Այնուհետև, 1յվ. Չելեբին երկար նկարագրում է իսլամական ուխտատեղի-

ները, նվիրական գերեզմանները և այգ առթիվ պատմում մի շարք առասպելներ։ 
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էվ. Չելհբին Սվ աղից մեկնում է դեպի Ղի ար թեք իր և նկարագրում աչդ ճանա-
պարհին պատահած վայրերը։ 

Դիվրիկի բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Ըստ Ինվանի պատմության, 
առաջին հիմնադիրը եղեղ է վեհափառ Սուլեյմանը։ Դիվրիկ անու-
նով մի դև է եղել։ Բյուլգեյսեն Այդրնջրք քաղաքում մի մեծ պա֊ 
շատ կառուցելու ժամանակ, այս ւ՚իվրիկր չի ցանկանում ծառայել 
և Պ՚իվրիկ կոչված ժայռի մի քարայրում կապկպված վփճակում 
տարիներով բանտարկված է մնում։ Հետագայում, վեհափառ ՀԼեքե֊ 
բիայի օրոք Սվաղի բերդի տերը այստեղ բերդ է կառուցում և Սու֊ 
լեյմանի բանտարկած դևի անունով կոչում է Պիւէրիկ։ Այնուհետև 
մի մելիքից մի այլ մելիքի ձեռք է անցնում և ի վերջո, Ալ֊Դանըշ֊ 
մենդիի օգնությամբ վեհափառ Օմարի որդիներր և Մալաթիան 
նվաճող էմիր Ումրան֊Լոկմանր գրավում են վերջին մելիքի ձեռ֊ 
քիցէ Հետագայում, թեև նորից նրանց ձեռքն Է անցնում, սակայն 
487 (1094) թվականին ենթարկվում Է Ալ֊Ա ե լջո լկին երի տիրապե֊ 
տությանր։ Ավելի ուշ Ալ֊Օսմանի Չելեբի սուլթան Մուհամմեդ 
խանը իր ուժեղ բազուկով գրավում Է այս շրջաններր և իր իշխա֊ 
նության տակն առնում։ Աակայն Բա յա զի դ Վելիի օրոք Աջեմի շա֊ 
հր նվաճում Է մինչև Ավազ և Թոքաթ րնկած վայրերը։ Ի վերջո, 
Չրլդրրի ճակատամարտից վերադարձող Աելիմ խանը [այս վայրերի] 
բնակչությանր իրեն ենթակա և հպատակ Է դարձրել։ 

[Պ՚իվբիկը] Ավազի վիլայեթում սանջաքի բեյի կենտրոնն Է։ 
Փաշայի զինվորների հետ միասին րնդամենը երկու հազար զինվոր 
ունի։ Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի, յուզբաշի, շեյխ֊ուլ իսլամ, նա֊ 
գիբ֊ուլ Էշրեֆ։ Փաշաներից և բեյերից բաղկացած ավագանին շատ 
է։ Ունի սիփահիի քեթխուդա, ենիչերիի սերդար, քաղաքի նայիբ և 
բազմաթիվ ուլեմաներ և սյուլեհաներ։ Կագին գյուղերից ա արեկան 
վեց քիսե, իսկ փաշան, օրենքի համաձայն, 30 քիսե եկամուտ ու֊ 
նեն։ Ժողովուրդր վերին աստիճանի հնազանդ և հպատակ է։ 

Դիվրիկի բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Եփրատ գետի եզերքին, դեպի եր֊ 
կինք սլացած սեպաձև ժայռի վրա հնուց կառուցված մի աննման 
բերդ է։ Վանի, Մակուի, Շինի, Սարդինի բերդերից հետո [իր ամ֊ 
րությամբ] գալիս է այս Դիվրիկի ԲեՐԴԸ* Այնպիսի բարձր մի բերդ 
է, որ պաշարելիսճ միայն ա մ ա ն խնդրել տալով կարելի է գրավել։ 
Այլ ձևով, մի կող մից ականապատելով կամ ստորերկրյա անցքեր 
փորելով՝ անկարելի է գրավել։ Միակ միջոցը բերդում սով ստեղ֊ 
ձելն է։ Աակայն ինչ էլ լինի, բնակչությունը ջրի կարիք չի զգա, 
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որովհետև վերին միջնաբերդի ժայռի գագաթից մինչև Եփրատ գե-
տը իջնող մի ջրի ճանապարհ կա, երկու հազար աստիճան ունեցող, 
քարից կտրված արհեստական սանդուղքով, որը չի կարելի լեզվով 
բացատրել և գրիչով նկարագրել։ Զրի գնացողների և ջուր բերող-
ների համար առանձին-առանձին ճանապարհներ կան։ Բացի այդ, 
բերդում կան անձրևի ջրի համար ջրամբար, ցորենի շտեմարանն եր է 

ռազմամթերանոցներ, 300 հողածածկ տուն և մի ջամի։ Բերդը դե-
պի արևմուտք նայող և դեպի ստորին քաղաքը բացվող երկաթյա 
մի դարպաս ունի։ Բերդը քառանկյունի է և քարաշեն։ Աշտարակ-
ներն ու պարիսպներն ամրակուռ են։ Ենիչերիական օջախից բեր-
դակալ և բերդապահ զինվորներ կան։ Չնայած երկրի ներսումն է 
և սահմանի վրա չգտնվելու պատճառով ապահով վայր է, բայց ջե-
լալիների և ջեմ ալին երի վախից, բավականաչափ ռազմամթերք և 
շ աճի լավ թնդանոթներ ունի։ Տոնական և նվիրական օրերին թըն-
դանոթներ են արձակում և քաղաքն աղմկում է։ Բերդի ներսում 
շինությունների հետք անգամ չկա։ Պարսպի տակով ջիրիդի հրա-
պարակից կամուրջով անցնում ենք Եփրատ գետր և գալիս ենք 
Դիվրիկի պարսպի մոտ գտնվող Քեսթիֆան բերդը, որը Ղիվրիկին 
հավասար կարևոր և ամուր բերդ է։ Կառուցել է կայսրի աղջիկնե-
րից ՜Քեսթիֆան անունով մատաղ մի կույս։ Գտնվում է Եփրատ գե-
տի մյուս ափին, արգավանդ և մաքուր հողի վրա։ Դիվրիկի և այս 
բերդի արանքով հոսում է գետը, որը Եփրատի վտակն է։ Այստեղից-
հոսում է դեպի էգին բերդը, այնտեղից դեպի Արաբկիրի ու Չըմըշ-
կածագի բերդերը, ապա՝ Չաթ անունով վայրում, խառնվում է Եփ-
րատին։ Դետն այնքան էլ մեծ չէ, հուլիս ամսին կարելի է ձիով անց-
նել։ Դիվրիկի բնակիչները խմում են այդ գետի ջուրը։ 

Ստորին վ ա ր ո շ ը : Բերդից դուրս բոլոր տները դարձած են դե-
պի արևմուտք։ Եփրատի եզերքին ընկած այգիներով ու պարտեզ-
ներով և 46 փողոցով մի քաղաք է։ Նշանավոր փողոցներն ենՀ Ալի՝ 
փաշա, Խամսի աղա, Բեքիր չավուշ, Գիվան և այլն։ Ապարանքներն՛ 
են փաշայի շուկայի ծայրում գտնվող, ձորի դիմացըճ Ալի փաշայի, 
շուկայի մյուս ծայրում՝ Մուհամմեդ աղայի ապարանքները։ Դա-
տարանը գտնվում է Ուլու Համիի մոտ։ 

Ջ ա մ ի ն ե ր ը : Ամենահինը Ուլու ջամին է, որն ունի երեք դուռ և 
մեկ հիանալի մինարե, կառուցել է Ալ-Աելջուկներից սուլթան Ա-
լաեդդինը։ Այս ջամիի պատի վրա գրված է այսպիսի պատմու-
թյուն, «Նրա շինության համար ծախսվել է 7 ռումի խարաջ»2[։ Վար-
պետն այս ջամիի վրա այնպիսի աշխատանք է թափել, պատերի 
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վրա այնպիսի բուքալեմուն նկարներ է նկարել, որ այս շամիին չի 
կարող հավասարվել ոչ Այ ա-Ա ոֆիան, ոչ Բրուսայի Ուլու-ջամին, ոչ 
•Սինոպի նախշուն մին բերը22, ոչ Հունաստանի Աթենքի էբու-էլ-
ֆեթհիշ3 շամին և ոչ էլ Բուդինի2* տերիտորիայում գտնվող էս-
թեր զան բերդի շամին։ Մի խոսքով լեզուն անկարող է տալ այս 
շամիի գովաբանությունը։ Այս աղոթարանում գիշեր-ցերեկ հոծ 
յւազմություն է լինում... 

Բնակիչները : Այաններն ու ազնվականները շատ են։ Առհա-
՛սարակ բնակիչները հյուրասեր են։ Ոչ մի գիշեր առանց հյուրի չեն 
կարող մնալ։ Ժողովուրդը բաղկացած է ռում ռայաներից} թուրք-
մեններից, քրդերից և այլն։ 

Մալաթիան գտնվում է Դիվրիկի հարավում՝ մեկ մ են զի լ հեռա-
վորության վրա։ Դիվրիկի շրջապատում ապրող ռայաների և բերա-
յայի25 սովորական հարկերը26 ամբողջովին հավաքում է Մալաթիա-

՚յի հարկահավաքը։ Դիվրիկը գտնվոմ է Եփրատ գետի եզերքին; 
'Ցումջա անունով մ ի տեսակ կարճ և հաստ փայտ կա, որը կտրում 
և պատրաստում են վերին Եփրատի լեռների վրա։ Ամեն մարդ իր 
նշանն է դնում այդ փայտերի վրա և ապա փոխադրում են Եփրատ 
գետով։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող թմբերի մոտ այդ փայտե-
րը կանգնեցնում են և ամեն մարդ իր նշանով փայտը վերցնում է 
Լ փոխադրումէ 

4?սւրե բ ե ր դ ի , ա յ ս ի ն ք ն է գ ի ն [Ակն] քաղաքի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Այս 
քաղաքը Էգին Է կոչվում, որովհետև կառուցվել Է Կասրոխին (Ղ) 
կայսրի Էգին (կամ Էկին) անունով աղջկա կողմից։ Այս քաղաքը 
պրավել է վեհափառ Օմերի որդիներից էմին Օմեր Բին-Լոկմանը։ 
Հետագայում քաղաքն անցել է քաֆիրների ձեռքը, բայց Հարուն-
է լ-Ռաշի դի օրոք Աեյդ £աֆեր Բաթալ Ղազին նորից գրավել է այն։ 
Ավելի ուշ քաֆիրներր նորից են նվաճել։ Ի վերջո այս քաղաքը գը-
րավել է Ալ-Աելջուկ սուլթան {Ալաեդդինը։ Աելջուկների իշխանու-
թյան վերջում, նորից անցել է քաֆիրների ձեռքը։ Բ՝իմուրի դեպ-
քից հետո սուլթան Չելեբին քաֆիրներից գրավել է ա մ ա ն ո վ : 

Մինչև հիմա մոտ 300 քրիստոնյաներ ազատված են սովորա-
կան տուրքերից։ Բերդը գտնվում է Եփրատ գետի եզերքի մի ժայռի 
վրա և կառուցված է քառակուսի ձևով։ Գտնվելով երկրի ներսում 
այնքան էլ բարեկարգ չէ։ Դեպի Եփրատ ջրի ճանապարհ ունի։ Կան 
բավականաչափ ամրություններ։ Քաղաքր, [սուլթան] Աուլեյման 
խանի աշխարհագրով մտնում է Ավազի էյալեթի մեջ։ Ունի սիփա-
հիի քեթխուդա, ենիչերիի սերդար, բերդակալ և բերդապահ զին-
վորներ, մյուհթեսիբ և քաղաքի նայիր։ 
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Մալաթիան այստեղից մեկ կոնաք Հեռավորության վրա է և. 
գյուղերում ապրող ռայաների սովորական տուրքերր գանձում է 
Մ ալաթիայի հարկահավաքը։ Քաղաքի շինությունների մեծ մասը 
ժայռերի վրա է, իսկ այգիներր ցածում են՝ Եփրատ գետի եզերքին։-
Քաղաքի մոտ, Եփրատ գետի վրա մի կամուրջ կա, որ կոչվում է 
Բուրմ ա-Քյոփրյու։ Բերդում և ստորին քաղաքում հողածածկ, բայց 
լավ շինված մոտ 1000 տուն կա։ Կան նաև բավականաչափ ջամի-
ներ, մզկիթներ, 3 մեդրեսե և 40 դպրոց։ Արտադրանքից հայտնի է 
էգինի աղեղը, բազարում լիքն են աղեղնագործները։ Բնակիչներն 
ընդհանրապես նետաձիգ լինելու պատճառովի այս քաղաքը ստացել 
է նետաձիգների վ ա յ ր անունը։ Բոլոր զինվորները լավ աղեղաձիգ-
ներ և գոռոզ ու րմբոստ քաջեր են։ 

Այստեղից շեն վայրերով շարժվեցինք դեպի արևելք և 7 ժամ 
հետո հասանք Արաբկիր քաղաքը։ 

Արարեիր ք ա ղ ա ք ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : ԱռսԻջին հիմնադիրը հայտնի 
չէ։ Երբ վեհափառ Մարգարեն 7 տարեկան է լինում, արաբ Հաթեմ-
Դային ձանձրացած Նևշիրվանի հոգսից, Մեդինեից գալիս է Մեքքա, 
տեսնվում իր պապի՝ Աբդյուլ Մեթալիբի հետ, և նրա տված արտո-
նություններով գալիս է և բնակություն հաստատում Արաբկիրում։ 
Այստեղ զինվորներ է հավաքում և հաղթելով Նևշիրվանին, իր ձեռք 
բերած ավարով բարեշինում է այս քաղաքը։ Այդ պատճառով Էէ 
քաղաքը կոչվել է Արաբկիր2'։ Մի շարք իշխողների ձեռքից ֊ձեռք 
անցնելով, ի վերջո անցնում է սելջուկներին, իսկ ամենից հետո՝ 
գրավում է Չելեբի սուլթան Մուհամմեդ խանը։ 

Ըստ սուլթան Սոււեւմ անի աշխարհահամարի Ավազի էյալե-
թում սանջաքի կենտրոն է։ Ունի ալայի բեյ և չերիբաշի։ Նվիրա-
կան պատերազմի ժամանակ 2 հազար զինված զինվոր կտա։ Փա-
շան, օրենքի համաձայն, 10 հազար ղուրուշ, իսկ կագին՝ տարեկան 
2 հազար ղուրուշ եկամուտ ունեն։ Ունի շեյխ-ուլ-իսլամ, նագիբ-
ուլ-շերիֆ, քեթխուդա, ենիչերիի սերդար, բերդակալ և բերդապահ 
զինվորներ, մյուհթեսիբ և քաղաքի սուբաշի։ 

Արսւբկիրի բերդի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Բերդը շենացրել է Հա թեմ ֊Դա-
յին, որն իշխել է 7 տարի։ Աա հարստացրել է երկրի ժողովրդին, 
ապահովել շնորհներով ու բարիքներով, բանակով նորից դուրս է 
եկել Նևշիրվանի դեմ։ Երբ հասել է Շամի մոտի Մեզիրեբ գյուղը Ւ 

լուր է ստացել, որ նևշիր վանը և Աբդյուլ Մ եթալիբը Մեքքայում մա-
հացել են։ Ինքն էլ մահանում է Մեզիրեբի մոտ։ Աբդյուլ Մեթա֊ 
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լիրի, Նևշիր վանի և Հա թեմ ի մահը տեղի է ունեցել մի շաբաթվա-
ընթացքում ։ 

Եփբատ գետը հոսելով Աըաբկիրի մոտով, ամբողջապես ոռո-
գում է այդ դաշտը, ոբի շնորհիվ էլ շեն ու հարուստ է դարձել։ 

» • » 

Այստեղից շարժվեցինք դեպի արևելք և իչևանեցինք Դութլիշե 
գյուղում։ Եփրատի եզերքին ընկած շեն գյուղ է։ Այստեղից այն 
կողմ սկսվում է Դիարբեքիրի էյալեթը և Չմշկեզեքի [Չմշկածագի] 
տերիտորիան։ Այդտեղից հարթ դաշտավայրով դարձյալ դեպի 
արևելք գնացինք, նավակներով անցանք Մուրադ գետը և դիմա-
ցի ափին նորից եկանք Դիարբեքիրի էյալեթի Րշի վան բերդը։ 

Խարփութի [Խարբերդ] տերիտորիայի մի վայրում Եփրատ և 
Մուրադ գետերր իրարից մոտ են հոսում և մեկ մ են զի լ հեռավորու-
թյուն անցնելով, Չաթ կոչված վպյրում միանում են։ Այդ պատ-
ճառով, մեկ օրվա րնթացքում անցանք Եփրատն ու Մուրադը։ Անց-
նելով Բաղինկ գյուղով, 8 ժամից հետո հասանք Խարփութի [Խար֊ 
բերդ] բերդը։ 

/էշ 214—216) 

Խ ա ր - բ ի դ , ա յ ս ի ն ք ն ՝ Խարփութի [Խարբերդի] բերդի բնութագիրը : 
Ըստ Մուկադդեսիպատմության, վեհափառ Զեքերիյեի դարում 
կառուցել է Բախտ-ուլ-նասրր2^։ Մի քանի քրիստոնյա ազգեր էշի 
պաշտամունք են ունեցել, որի համար այս քաղաքը պարսկերեն 
լեզվով կոչվել է ԴաՐ -ի Խ ա ր փ ո ւ թ 3 0 : Մի ուրիշ ավանդությամբ այս-
տեղ աշակերտների վրա ստվեր գցող մի փշոտ ուռենի է եղել և այդ 
պատճառով էլ կոչվել է Խ ա ր բ ի ա 3 1 * Մի ուրիշ բացատրությամբ՝ հո-
ղում փշեր աճելու պատճառով Խ ա ր - բ ե ր ի դ (այսինքն՝ փուշ աճեց-
նող) է կոչվել։ Ալ-Օսմանի դեֆթերխանեում արձանագրված է Հ ա -
ս ս ւ ն ֊ Զ ի յ ա դ է ո լ ք ե ս ի 3 2 [Հասան Զիյադի երկիր]։ 

Կայսերական արշավանքի ժամանակ, հսկա բազմությամբ բա-
նակի մեջ, որևէ քաղաքի բնակչի նկատի ունենալով կանչում են 
պայմանական անուններով, օրինակճ Հալեպի քաղաքացիներին՝ 
կանչում են ո վ էհեդ, սվազցիներինճ ո ո ւ մ ո ո ւ մ , դիարբեքիրցիներին՝ 
ա մ ե դ - ա մ ե դ , իսկ խարփու թցիներին՝ հսւսան-գադե: 

Այս բերդր ժամանակի ընթացքում մի մելիքի ձեռքից անցել է 
մյուս մելիքին, և ի վերջո, Չըլդըրի գրավումից հետո, սուլթան Սե-
լի մ ի բարձր վեզիրը՝ Բըյըքլի վեզիր Մուհւսմմեգ-փաշան, սերդար 
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՛նշանակվելուց Հետո, Ղիարբեքիրր գրավելու ժամանակ հարփութն 
էլ է նրան Հպատակվել և բերդը ա մ ա ն ո վ Հանձնվել էէ Ներկայումս 
Դիարբեքիրի Էյալեթում սանջաքի բեյի կենտրոնն է։ Ունի ալայի 
բեյ, չե րիբաշի և յուզբաշի։ Պ ատերազմի ժամ ան ակ, բե յի զինվոր-
ների Հետ մ ի ասին, ընդամենը 2 Հազար 200 զինված զինվոր է 
տալիս։ Կագին նաՀիյեներից տարեկան 6 քիսե եկամուտ է ստա-
նում ։ Սանջաքի բեյը 20 կազայից 18 Հազար ղուրուշ եկամուտ է 

յ յ տանում ։ Ունի մյուֆթի, ն ա գի բ ֊ ուլ֊ Էշրեֆ, սիփաՀիի քեթխուղա , 
ենիչերիի սերդար, քաղաքի սուբաշի և մյուՀթեսիբ։ 

Խսւրբերդի բ ե ր դ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : ներքին բերդը դեպի երկինք խո-
յացող մ ի տարօրինակ սեպաձև ժայռի վրա կառուցված քառանկյունի 
քարաշեն և ամրակուռ մ ի բերդ է։ Ունի մ ի դա րպաս։ Ո երդում մա-
քուր Հողով ծածկված մոտ Հազար տուն կա։ Ունի նաև Հին, մ եկ 
մ ինարեով ջամ ի։ Ջրամբարները և ՀացաՀատիկի շտեմ արանները 
նմանապես այստեղ են։ Ունի բերդակալ, քեթխուդա, բերդապահ 
զինվորներ, նվա դախում բ, բավականաչափ ռազմ ամ թերք, շաՀի 
լավ թնդանոթներ։ Թիմուրն առաջին անգամ չի կարողացել գրավել, 
բայց Հետո վերադարձի ժամ ան ակ պւՀշարել է և ա մ ա ն ո վ գրավել։ 

• Վերին աստիճանի ամ ուր և բարձր մ ի բերդ է։ Թեև շրջակայքում 
բարձր լեռներ կան, սակայն դրանից վնաս չի կրում, որովՀետև 
մ իջնաբերդր կառուցված է սեպ ժայռի վրա և շրջապատում խրամ -
ներ ունի։ Բերդի դարպասի մոտի բաղնիքի շենքը մաքուր և դրա֊ 

-ՎՒւ է ՚ 

Արտաքին բ ե ր դ ը : Սա ներքին բերդի Համար Հանդիսանում է 
վարոշ, որը Հին ժամ ան ակ նույնպես ամրակուռ բերդ է եղել։ Ներ-

ակայումս վերանորոգման կաբիք ունի։ Երկու դարպաս ունի, մեկը 
դեպի արևմուտք, մյուսը դեպի Հարավ։ Բերդում գտնվող ավագա-

. նու տները խիստ բարեշեն և ճոխ են։ Բերդում աչքի են ընկնում 
Մենռեր- զադեի, Քյոսե-զադեի ապարանքները։ 

Այնուհետև էվ. Չելերին նկարագրում է Խարրերդի շամիները, մեդրեսեները և 

բաղնիքները ։ 

Շուկան ե. բ ա դարը: Աճուրդի բազարում ընդամենը 600 խանութ 
կա, որոնք շատ ճոխ և բարեկարգ են։ Ամենից լավ թամ բա գործն ե-

,րի խանութներն են, որտեղ շատ գեղեցիկ թամբեր են պատրաս-
տում։ Քաղաքը գտնվում Է Քուրդիստանի մոտ։ Օդի և եղանակի 

.լավ լինելու պատճառով մարդիկ երիտասարդ են մնում։ ժողովուր-
դը խոսում Է քրդերեն և թուրքերեն։ Ռայաների մեծամասնությունը 
քրդեր և թուրքեր ենէ 
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Ո ւ տ ե լ ի ք ն ե ր ը ե խ մ ի չ ք ն ե ր ը : Հայտնի են այստեղի սպիտակ ձ 

ընտիր հացը, չյորեքր և կարկանդակը։ Այգիներում հեղարի անու-

նով խնձոր է աճում, որ շատ հայտնի է և Ատամբուլի մոտի Կոշա֊ 

էլի սանջաքի մ ե 11 ք ե թ ե խնձորի նման անուշաբույր և կլոր խնձոր է։ 

Խաղողի այգիներում աճող է ղ ե ր թ ի խաղողը Շամի գինի խաղողից 

ավելի համեղ է։ 

Խ ա ր ր ե ր դ ի լ ն ի հ ա տ կ ա ն ի շ ն ե ր ը : Քաղաքի արևմտյան կnղմnւմr 

քաղաքից երկու ժամվա հեռավորության վրա այգիներով և պար-

տեզներով շրջապատված մի լիճ կա։ Երկու մարդ մեկ օրում կա-

րող են արագորեն անցնել նրա շրջապատը։ Օձի թույնի նման դա֊ 

ռը ջուր ունի։ Մի քանի պատմագիրներ ասում են, որ այս լճի 

ակունքր Վանա ծովն է կիճը], որտեղից ջուրը հողի տա կից հոսելով 

թափվում է այստեղ։ Եվ իսկապես, Վանա ծովի ձկներից այս լճումն՝ 

էլ կան,,է Այս լճում մի կղզի կա և կղզու վրա՝ մի գյուղ։ Մոտավո-

րապես 300 տնից բաղկացած այս գյուղի բոլոր բնակիչները ներ-

կարարներ և դերձակներ են։ Հիշյալ լճի շրջակայքի Հարուս և այր 

ԳձՈէ֊զերից ժողովուրդը նավակներով դայիս և դիտում Է այս կղզին? 

Կղզու վրա մի վանք կա։ Պաշտամունքի արժանացած Էշը այստեղ 

Է մեռել և պատրիարքն ու վարդապետները Էշի դիակը մումիա ԼԱ 

դարձրել և գաղտնի պահել վանքում՝ գետնի տակ։ Այդ մասին վան-

քի ծառայողներն անգամ չգիտեն։ 

Մեզ ասացին՝ «Չորքոտանին իր ամբողջ մ արմ հով մինչև Հի Ան-

կենդանի Է, աչքերր փայլում են գիշերային ճրագի նման։ Ոսկե-

փայլ քուրձով մի ավանակ Է))։ Բայց նվաստս չտեսա։ Պատմում են 

որ հնում քրիստոնյա ազգերր այդ ավանակին պաշտել են։ 

Տ ա ր օ ր ի ն ա կ ս ք ա ն չ ե լ ի ք : Խարբերդի հարավային կողմում, այ-

գիների մեջ, սեպաձև ժայռերի վրա մեծ քարայրներ կան։ Հուլիս 

ամսին այստեղից հոսող ջրերը սառչում և սառույց են կապում։ 

Սաստիկ շոգի ժամանակ ժողովուրդր այդ սառույցր օգտագործում 

Է և սրտերր հովացնում, իսկ երբ ամառվա ամիսները անցնում 

են և սկսվում են ձմռան սառնամանիքներր, այդ սառույցը 

ամբողջովին հալվում Է և ջուրը բաղնիքի ջրի պես տաք Է լինումէ 

Քարայրների ներսում այնքան տաք Է լինում, որ բազմաթիվ օտա-

րականներ գնում են այնտեղ և բաղնիքի նման օ ր ի ն ա կ ա ն ղուսլ33^ 

կատարում։ Տարօրինակն այն Է, որ սաստիկ շոգերի ժամանակ 

սառն, իսկ ձմռանր տաք \Է լինում... 

Մի ա յ լ ս ք ա ն չ ե լ ի ք : Քաղաքի մոտ գտնվող դաշտով մի աղբյուր 

է հոսում։ Ամեն տարի, մոտ և հեռու տեղերից հարուստներ, պան-

161 

7 0 - 1 1 



դուքս տներ են գալիս և ապրում են այս դաշտում, իրենց վրանների 

մեք։ Սկզբում, երեք օր աղի և ծանր կերակուրներ չեն ուտում, և 

պաս են պահում։ Չորրորդ օրը, վաղ առավոտ յան երբ մի փոքր 

բաժակ խմում են այդ աղբյուրի ջրից, երեք անգամ փորներր քշում 

է։ Մի փոքր բաժակ էլ են խմում՝ նորից փորներր 3 անգամ քշում 

է։ Այսպես տասը բաժակ խմող ամուր կազմվածք ունեցող մարդիկ 

անգամ 30 անգամ դուրս են գնում։ Մի քանիսը սիրտ են թափում և 

ամեն տեսակ ցավից, ախտից ու զանազան հիվանդություններից 

բոլորովին ազատվում են։ Այս պատճառով հարբեր դի ժողովուրդը 

առողջակազմ, կարմրադեմ և փահլևանի նման առողջ մարդիկ են։ 

Շն որհիվ այդ ջրի, նրանք բժիշկների կարիք բոլորովին չեն զգում։ 

Խարբերդ քաղաքից մեկնեցինք դեպի արևելք և բարեշեն գյու-

ղերով ու քարքարոտ վայրերով, Մուրադ գետն էլ նավակով անցնե-

լով, հասանք Փերթեք հնագույն քաղաքը (Պերտեք)։ 
(էշ 216—220) 

Փ ե ր թ ե ք քսւ ւլաքի պ ա տ կ ե ր ը : Փերթեք է կոչվել, որովհետև մոն-

ղոլական էեզվով արծիվր կոչվում է Փ ե ր թ ե ք : Այս քաղաքի բերդի 

վրա մի բռոն զա ձույլ արծիվ է եղել։ Ամեն տարի ն ևրուզին արծի-

վր երգել է և ամբողջ քուրդ ժողովրդին բազարում հավաքվելու նը -

շան տվել։ Այս պատճառով էլ քաղաքր կոչվել է Փերթեք։ Մարգա-

րեի հիջրեթի 9-րդ դարում հալիդ բին-Վելիդր գրավեվով այս բերդն 

ու Դիարբեքիրի շրջանը, այդ թռչունի քանդակը խորտակել է։ Մինչև 

հիմա էլ հայտնի \է այդ կախարդական թռչունի պեղը բերդի գա-

գաթին։ Առաջին հիմնադիրը Աքասերետենն է եղել։ Հետագայում, 

մի մելիքի ձեռքից անցել է մյուս մելիքին։ Մոլլա Իդրիս-ի Բիթէիսիի 

օժ ան դա կութ յա մբ Փերթեքի իշխ անր Աելիմ խանին սկզբում հպա-

տակություն է հայտնել և բերդը Բըյքլի Մուհամմեդ փաշային 

հանձնելուց հետո, նորից մշտապես տրվել է իշխանին, որպես 

յ ո լ ր թ լ ո լ ք և օջսւք լբք : Ներկայումս բեյի սեփականությունն \է։ Երջա-

նիկ Ասիթանեից ուղարկված փադիշահական հրամանագրերում 

բեյին մ ե ծ ա շ ո ւ ք շ ե մ 3 4 տիտղոսն է տրվում և միրլիվա չի գրվում, 

որովհետև հյուքում եթ է։ Բերքից ստացված ե կամ ուտն ել։ը նրան են 

հատկացվում իբրև խաս և խասերի համաձայն՝ զինվոր հավաքե-

լով, պատերազմի է գնում։ Երբ բեյի գերդաստանը վերանում է, Օս-

մանյան պետության կողմից սանջաքը ուրիշին է շնորհվում։ Սու-

լեյմանի օրենքով խասը 380.000 ակչե է։ Նվիրական պատերազմի 

ժամանակ բեյը 80Չ զինվոր է ունենում։ Օրենքի համաձայն բեյի 
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տարեկան եկամուտր 10 քիսե է։ Ունի քեթխոլդա, սերդար, մյուֆ֊ 

թի. նադիր և այլն չունի, բայց քաղաքի սուբաշի ունի։ Բերդը 

գտնվում է Մուրադ գետի եզերքին, սեպաձև ժայռի վրա և քառա-

կուսի փոքր բերդ է։ Բերդակալր և բերդապահ զինվորները, ռազ-

մամթերքր փադիշահի կողմից չեն նշանակվում, բեյն է տնօրի-

նում։ Այստեղից նորից շարժվեցինք դեպի արևելք և քարքարոտ, 

դժվարին ճանապարհներով մի մենղիլ տարածություն անցնելով, 

հաս անք Աաղմանի բերդր։ 

I)սւղւքւսնի ը ե ր ղ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Խալիֆ Իդրիսի ասելով Աբբասի-

ների օրոք Կարա Ահմեդր, այսինքն* Դիարբեքիրի մելիքը, այս ժայ-

ռերի վրա կաքավ որսալիս, մի ժայռի կողմից կովի (սաղմալ ) 

ձայն է լսել։ Մելիքն այդ ժայռի վրա զոհեր է մատուցել և ժայռր 

երկու մասի է բաժանվել։ Մի օր և մի ցերեկ Թակիանոսի ոսկիներ 

են հոսել և մելիքն այդ հարստությամբ կառուցել է այս բերդր և 

անունր Աաղման է դրել (այս բառը ս ա ղ մ ա լ բառի աղավաղված 

ձևն է)։ Իսկ Բիթէիսի Աբդալ խանի ասելով այս բերդր կառուցել է 

Աաոմ ան անունով մի քուրդ բեյ։ Աբդալ խանի պապերից մեկը՝ Շե-

րեֆ խանր, այստեղ խանություն է արել։ Այդ մասին ավանդու-

թյուն կա։ 

Այս բերդր նվաճել է Խալիդ բին֊Վելիդր և 922 (1516) թվակա-

նին Մոլլա Իդրիսի և Բըյքլի Մուհամմեդ փաշայի ձեռքով հպա-

տակվել է Աելիմ խանին։ Այս բերդր նմանապես Դիարբեքիրի է յ ա ֊ 

լեթում է և իբրև ւ ո ւ ր թ լ ո ւ ք և օ ջ ա ք լ ը ք գտնվում է սանշաքի բեյի 

իշխանության տակ։ Թիմարներ և զեամեթներ չունի։ Օրենքով բեյի 

խասը 367.057 ակչե է։ Ունի 850 զինվոր, մյուֆթի, նագիբ, քեթ-

խուդա, ենիչերիի սերդար։ Բոլորը Դիարբեքիրումն են։ 150 ակչե ի 

աստիճանով կագի և քաղաքային մյուհթեսիբ ունի։ Բերդապահը 

նշանակվում է բեյի կողմից։ Պարիսպր գտնվում է Մուրադ գետի 

եզերքին, սեպաձև ժայռի վրա։ 

Այստեղից դուրս գալով եկանք Չմշկեզեք [Չմշկածագ] բերդր։ 

Ջեմշիդի ղուլամներից մեկր փախչում և ապաստանում է այս 

անառիկ երկրռւմ ու մեծ քանակությամբ հարստություն է ձեռք բե-

րում։ Ջեմշիդի վախից նա կառուցում է այս բերդր և անվանում 

Չմշկեզեք, որր £եմշիդ Քենզեքի (1) աղավաղված ձևն է։ 

Հետագայում անցել է մի շարք մելիքների ձեռքր։ Ի վերշո 

բնակիչներր հպատակվել են Աելիմ խանին։ 

Դիարբեքիրի էյալեթում սանշաքի բեյի կենտրոնն է։ Բեյի 

խասը 334.223 ակչե է. ունի երկու զեամեթ և 8 թիմար, ալայի բեյ 
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և չերիբսյշի։ Պատերազմի ժամանակ բեյի դրոշակի տակ ընդամե-

նը հավաքվում է 100 հազարի զինված զինվոր։ 150 ակչեով կազա 

է։ Ունի մյուֆթի, նադիր և մ յուհթեսիբ, ինչպես նաև բերդակալ և 

բերդապահ զինվորներ։ Մուրագից [գետից] հեռու րնկած Օաջըք 

նահիյեի Մենզեր Բա բա ֊Ազի զի լեռներից սկիզբ առնող մի փոքր 

դետ խառնվում Է Մուրադ դետին։ Այս գետն ամեն տարի, սկսած 

օգոստոսիցt 40 օր դառն և 40 գր անուշահամ ջրով Է հոսում։ նե-

տում կա շատ համեղ կարմրախայտ ձուկ։ Զկնորսներր ուխտա-

տեղիից ցածէ որսում են այդ ձուկը։ Իսկ եթե ուխտատեղիից վերև, 

որսան, այդ ձկները չեն եփվի։ Գետի հյուսիսում մի լեռ կա, որի 

վրա Մենզեր Բաբան մի ծառ Է տնկել. ով այդ ծառր կտրի, 

կվնասվի••• 

Այստեղից դուրս դալով եկանք Փալուի բերդը։ 

Փալուի րերդի նկարագիրը: Սրա բեյը 921 (1515) թվականին 

հպատակվելով Սելիմ խանի վեզիրին՝ ^եյքլի Մուհամմեդ փաշա֊ 

յին, երկիրը նորից շնորհվել Է նրան։ Ներկայումս Ղիարբեքիրի Է յա֊ 

լեթում մշտական հյուքում եթ Է։ Հրամ աններում սրանց Էլ մեծա-
շուք օեԱ տիտղոսն Է տրվում։ Էյալեթի եկամուտը նրանց հատկաց-

ված է իբրև կայսերական խաս։ Այս իշխանության մեջ թիմար, 

զեամեթ, ալայի բեյ և էերիբաշի չկա։ Նվիրական պատերազմի 

ժամանակ իշխողը պատերազմի է դնում 2000 զինվորով։ զինվոր֊ 

ները զինված են։ Մազոտ գլուխ և կարմրավուն մորուք ունեն։ Ալ 

դույնի գլխակապով, յուրօրինակ դեմքով կտրիճ տղամարդիկ են։ 

Նրանք կռվի են գնում կանոնավոր խմբերով, տասնյակներով, հա ֊ 

բյուրակներով և հա զար ակներով։ Ուրիշ պաշտոններ չկան, բացի 

մյուհթեսիբից և քաղաքի վո յեվոդա յից^։ 

Փալուի բերդը գտնվում է Մ ուրագ գետի եզերքին, գլուխը հաղ-

թականորեն դեպի երկնակամար բարձրացրած քարաշեն մի բերդ 

է, Ոչ մի կողմից մատույց չունի և այդ պատճառով էլ անհնարին է 

գրավել այն։ Մինչև անգամ Թիմուրը տեսնելով [այս բերդր\, բո-

լորովին ուշադրություն չի դարձրել, ան ցել֊ գնա ցել է։ Բերդում 

Իբրահիմ բեյից և զինվորներից բացի ոչ ոք չի ապրում և ապրելն 

էլ անհնարին է։ Ամեն անգամ բերդ բարձրանալը մեծ տանջանք է։ 

Բերդում մի ջամի, ռազմամթերքի պահեստ և ջրամբարներ կան։ 

Ժայռերի միջից դեպի Մուրադ դետը իջնող մի ջրի ճամփա կա։ Բո-

լոր աշտարակներն ու պարիսպները խիստ ամրակուռ են։ Երկա-

թից շինված դարպասը նույնպես շատ ամրակուռ է։ 

Փալուի վ ւ ս ր ո չ ը : Այս վարոշն ընկած է Մուրադ գետի ափին և 
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մոտ հազար հողածածկ տուն ունի։ էրղանին և էգինը Փալույից դե-

պի արևմուտք մի-մի կոնաք հեռավորության վրա են, հյուսիսից 

Խարբերդլ/37 մեկ մ են զի լ է։ Հարավից Ղիարբեքիրն էճ երկու մենզիլ 

հեռավորության վրա։ 

Այս բերդի ետևում Բազեն անունով դրախտ ան մ ան մի գյուղ 

կա։ Ք ուրդիս տանում շատ հայտնի այս զբոսավայրը Փալուի բե յի 

խասն է։ Այստեղ ժայռից վճիտ մի գետակ է բխում, որն անմահա-

կան ջուր ունի։ Շաթ-էլ Արաբը երեք ակունք ունի. մեկը սա է։ Ես֊ 

քենդերը [Ալեքսանդրը] այստեղ մի հավաքավայր է ունեցել։ Շաթի 

մի ճյուղն էլ էրղանիի մոտ գտնվող Թախթի մեղան կոչված վա(րից 

հո սող վճիտ և աննման գետակն Ւ։ Իսկ մյուս ճյուղը Խարբերդի և 

էրղանիի միջով, Ղեմիր Կափոլ և Չինարլիի ձորերից հոսելով անց-

նում է Բերբեդենջ կոչված մեծ կամուրջի տակով, միանում է մի 

շարք գետերի և խառնվում է Կարա֊Ք յոփրյույի մոտով հոսող գե-

տին։ Ապա հոսում է Ղիարբեքիրի մոտի ժայռի մոտով, ոռոգում 

բանջարանոցները, 170 բերդաքաղաքներ ու գյուղեր և մինչև 

դրախտաշեն Բաղդատ հասնելր միանում է 150 գետերի։ Բաղդա-

տիր հետոճ Ղ՝իալե, Չերգե, Հեզեբ Ալի և այլ, մոտ 60 մեծ գետեր 

ընդունելով իր մեջ, Բասրայից 3 մենզիլ վերև, րուրնա բերդի մոտ, 

Եւիրատը միանում է սաթին, որից հետո ստանում է Շաթ-էլ֊Արաբ 

անունր։ Բա սրայում հնդկական և պորտուգալական նավերը գալիս 

և մոտենում են [գետին]».. 

Փալուի բերդի մոտով հոսող գետը մոտ է Մուրադ գետի ակուն-

քին։ էրզրումի և Մ ուշի դաշտում, Բինգյոլի լեռներում հազարից 

ավելի գետակներ միանալով և Մ ուշի դաշտով հոսելով անցնում 

են Փալուի բերդի մոտով։ Եղվի լի կոչված վայրի Չաթ անունով 

գյուղում խառնվում է Եփրատին և հոսում ներքև։ 

Փալուում, Իբրահիմ բեյից նվերներ և ուղեկիցներ վերցնելով 

անցանք սեպ և քարքարոտ վայրերով, բարեշեն գյուղերի հանդի-

պեցինք և հասանք Չապաքջուր բերդը (ճապաղ ջուր)։ 

Չապաքջոլրի մեծ րերդի գովասանքը: Ըստ Մուքատտեսեի 

պատմության նշանավոր Իսքենդեր ՀՀյուլկարնեյնը^* , երկու եղջուր 

է ունեցել ( t ) f որի համար շատ է տանջվել։ Հազարավոր իմաս-

տուններ չեն կարողացել գտնել դրա բուժումը։ Ղրանից հետո, 

հույս ունենալով, որ կարող է բուժվել, Րսքենդերը սկսել է անմա-

հական ջուր փնտրել։ Բայց դարձյալ չի բուժվել։ Բասրայում Շաթ-

Էլ-Արաբ գետից ջռւր է խմել և փորի ցավերը դադարել են ու եղ-

ջյուրներն էլ սկսել են փոքրանալ։ Հետո Շաթից ջուր խմելով եկել 
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Հասել է Շաթի ակունքի մոտ գտնվող Ղիարբեքիր։ Այնտեղից էլ 

գնացել է դեպի Բեթ ման գետը, որից օգուտ չի ստացեր Այնուհետև 

այգ գետին խառնվող Քեֆենղիր գետից է խմել ու շատ է հավաներ 

Զուր խմելով այս գետի եզերքով հասել է րիթլիս քաղաքր։ Այս-

տեղ գետը երկու ճյուղի է բաժանվեր Օնեչ ձորով հոսող գետից 

էլ է խմել, բայց անօգուտ։ Երբ խմել Է րիթլիսի բերդի աջ կողմից 

հոսող վտակից, բերդի ժայռի սւղորոտում անմիջապես հանգիստ 

քուն Է մտեվ։ Երբ արթնացել Է, այդ գետի ակունքից 7 օր ջուր Է 

խմել և եղջյուրներից մեկը ընկել Է, մյուսը մնացել (• )։ Ասում Է• 

((Վահ, Բասրայից սկսած իմ խմած անմահական Հրերը այս զու-

լալ ջրից են))։ Իր Բիթլիս անունով գանձապահին հազարավոր քի՛-

սեներով հարստություն Է տալիս և հրամայում* «Շուտով այս վայ-

րում ինձ համար այնպիսի մի բերդ կառուցիր, որ ես ինքս պա֊ 

շարեմ, բայց չկարողանամ գրավել»։ Գանձապահ ^իթէիսԸէ ^րբ 

բերդի կառուցումով Է զբաղված լինում, Իսքենդերր, գիտնականնե-

րի խորհրդով, ճանապարհորդության Է դուրս գալիս։ ԲՒԹւՒսՒց ^Ւ 

օրվա ընթացքում հասնում Է Մ ուշի դաշտը, այնտեղից Էլ անցնելով 

մենզիլներով, հասնում Է Չ ե պաքջուրի լեռ ան ստորոտին և այստեղ 

կանգնեցնում Է իր իսքենդերական [արքայական] վրանը ու հաճե-

լի և ուրախ ժամանակ անցկացնում։ Ընկնում Է նաև մյուս եղջյու-

րը։ Տեսնելով այս ջրի օգտակարությունը, Մուքատտեսիի ասելով» 

գետը կոչում Է Չեպաքջոս՝, որ նշանակում ,Է Դրախտի ջուր; Նա, 

իմաստուններից իր մոտ է կանչում Ֆիլկոսին և ասում, ((Վաղուց ի 

վեր է ինչ դուք իմ նեդիմն եք™ և չկարողացաք ինձ բուժեր Ղարմա֊ 

նր իր դրա խտային գետերի ց բարձր յա{ Աստվածր տվեց։ Շ ուտով 

այստեղ ինձ համար մի բերդ կառուցեք և անունը Չեպաքջուր 

դրեք))։ Այս հրամանր տրվելուն պես սկսում են բերդը կառուցել և 

315 օրվա րնթացքում ավարտում են։ 

Այս բերդր կառուցված է Մուրադ գետի եզերքին և դեպի երկ-

նակամարը խոյացած մի հիանալի բերդ է, իսկապես հնակառույց 

է և կարծես Ֆերհադի ձեռքով է կառուցվեր Աշտարակներն ու պա-

րիսպները կառուցված են խոշոր քարերով ու հնգանկյունի են։ 

ոերդի ներսում տներ կան, որոնք այգիներ ու պարտեզներ չունեն։ 

Կա ջամի, հացահատիկի շտեմարաններ, ռազմամթերանոց, ջրամ-

բարներ։ Մի շարք մելիքների ձեռքից-ձեռք անցնելուց հետո, ի 

վերջո Ալ-Աբբասներից և րիթլիսի իշխող Մ իր Աբդալ խան էֆեն-

դիի պապերից անցել է Սուլթան էվհեդուլլահի ձեռքր, որր երկար 

ժամանակ իշխել է այս բերդում։ Հետո բերդը մի կերպ խլել են Ա 
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այնտեղ 7 տարի իշխեր Ներկայումս իշխող քուրդ րեյի պապերից 

մեկրճ Սեհրան խանր, բերդը դրավել է և նրա հաջորդները իշխել են 

որդոց-որդի։ 921 (1515) թվականին Չըլդըրի նվիրական պատե-

րազմիցս վերադարձող Սելիմ սուլթանին հպատակություն են 

հայտնել և բերդի բանալիները հանձնել են Բըյըքլի-Մուհամմեդ 

փաշային։ Նրանց այս հպատակությանը իբրև վարձատրություն, 

փադիշահը այս էյալեթը սեփականության կարգով շնորհ եղ է նորից 

իր տերերին։ 

Քուրդիս տանում գտնվող 9 0£սւքլրք ս ան ջա քներից մեկն էլ այս 

է* ԲաձՑ ա1ս ^րԿՒրԸ մի միրմիրանության չափ ընդարձակ է։ Իշխո-

ղը տարեկան 40 բեռ ակչեի եկամուտ ունի։ Իշխում է 2000 ձիավոր 

զինվորներով։ Եթե բեյի գերդաստանը զիջի սանջաքը (սուլթան) 

Սուլեյմանի օրենքով ուրիշին կտրվի։ Բեյի խասը 370.000 ակչե է։ 

Սա 5 զեամեթ և 35 թիմար։ 0րենքով, ջեբելուների հետ միասին 

սանջաքի բեյի և չե ր ի բաշի ի դրոշակի տակ հավաքվում է 300 զին-

վոր։ Մյուֆթի, նադիր, քեթխուդա, սերդար, բերդակալ և բերդա-

պահ զինվորներ չունի։ Բերդր գտնվում է բեյի իշխանության տակ 

և ունի փոքր թնդանոթներ։ Հայտնի են բերդի օդն ու ջուրը, գեղե-

ցիկ աղջիկներն ու տղաները։ Ունի ջամի և մզկիթ։ Փաշայի բեր-

դից 8 ժամ յա հեռավորության վրա է։ Մ ուրագ գետի վյրա գցված 

Չ եպաքջուր մեծ կամո լրջով անցնում են Բինգյոլի լեռների [յայլա-

ների] վրա գտնվող Խալթի, Չեքվանի, Եզիդի, Հազա, Հեբարի, Լոլո, 

Իղոլի, Շ եք աղէt և Քիքի աշիրեթները, որտեղ մոտ 200 հազար մարդ 

և 10 անգամ 100 հազար ոչխարներ ու այլ կենդանիներ կան։ Այս-

տեղ կանգնած Չ ե պաքջուրի բեյի մարդիկ տասանորդ ( Շ § ա ՜ ) են 

առնում և թռչունն անգամ չի կարող նրանց ձեռքից դուրս պրծներ 

Յայլաներից իջնելիս էլ դարձյալ յ ա յ լ ա յ ի նվեր են առնում։ 

Այստեղից դուրս եկանք և հասանք րենջ բերդր։ 
(էջ 220—226) 

Գենջի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : 921 (1515) թվականին այս քաղաքի իշ-

խողը համբուրել է Չըլդըրի նվիրական պատերազմից վերադարձող 

Սելիմ խանի ձիու կոխած հողը և բերդի 70 բանալիները նրան է 

հանձներ Իր այդ ուղղամտության և ծառայության համար նրա ամ-

բողջ ժողովուրդն ազատվել է ծանր տուրքերից, իշխանությունն էլ 

բեյին է շնորհվեր Փադիշահի կողմից նրանց ուղղված բարձր գրու-

թյուններում «Նորին Բարձրապատվություն» է գրվում։ 

Այսպիսի անկախ 5 հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ կա ՝ Զեզիրե, էգիի Փալու, Խե֊ 

զո և Գենջ։ Գենջը երկրորդ աստիճանի հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ է։ Բեյը հնում 
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3000 զինվորով է պատերազմի գնացել» Սակայն ներկայումս իշ-

,խող Ալի Բեյը հազար զինվոր ունի։ Բոլոր կալվածների ե կամ ուտ ր 

յւեյին է հատկացված։ Օսմանյան կառավարության կողմից 300 ակ֊ 

չե աստիճանով մի կագի է գալիս, որն օրենքի համաձայն 4— 5 

հարյուր քիսե եկամուտ է ստանում։ Շեյխ ֊ ո ւ լ ֊ իսլամն ու՛ նագիրր 

Բիթլիսում են։ Բերդը գտնվում է բեյի իշխանության ներքո։ Գեն֊ 

շի էյալեթի ավագանին մեծ հարստության տեր է։ Մի ոչխարը 

տաս ակչե արժի, մի կովը՝ մեկ քառորդ ոսկի, երկու օկկա սպի֊ 

•տակ հացը մեկ ակչե։ Մյուս ուտ ե լիքն երր և խմիչքները նույնպես 

այդպես են գնահատվում։ 

Րերդի նկարագիրը : Մուրադ գետի եզերքին, դեպի երկինք 

խոյացած ամրակուռ և հիանալի մի բերդ է։ Բերդում շամի, շտե-

մարան և ջրամբար կա։ Բերդի պատի բարձրությունր 12 արմունկա-

Հափ է։ Ամեն կողմից հիմնված է բարձր ժայռերի վրա։ Հյուսիսից 

դեպի Մ ուշի դաշտը տանող ուղիղ ճասԽպարհ կա։ Քաղաքի հարա-

վային կողմից երկու մենզիլ հեռավորության վրա Միաֆարկին 

բերդն է։ Այս ճանապարհը շատ քարքարոտ է։ Բիթլիս քաղաքը 

•արևելյան կողմում է և երկու մենզիլ հեռավորության վրա է։ 

Այ՚յտեղից դուրս եկանք և հասանք Աթսւկ բերդը։ 

Աթւսկ րերդի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Այս բերդը Շահ Իսմայիլր գրավել է 

՛նրա տիրոջից՝՝ Եզդան Բեհրամից։ Իսկ հետագայում, սուլթան Սե-

լիմ խանը Շահ Իսմայիլին պարտության է մատնում և գրավելով 

բերդը յո ւրթլուքի Լ օջաքլըքի կարգով շնորհում է նրա հին տիրոջը 

Եզդան Բեհրամին։ 

Ներկայումս, Դիարբեքիրի Էյալեթում օ ջ ա ք լ ը ք - հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ է։ 

Բեյի խասը 447.300 ակչե է։ 9 զեամեթ և 76 թիմար կա։ Ընդամե-

նը 800 զինվոր ունի։ Ունի նաև ալայի բեյ, էերիբաշի, սուբաշի և 

մյուհթեսիբ։ Բերդը գտնվում է գետեզերքին, բարձր ժայռի վրա, 

քառակուսի է և քարաշ են։ 

Այստեղից դուրս գալով եկանք Ջեսկե գավառը։ Սա Ղիարբե-
քիրի էյալեթում, Ղենջի տերիտորիայում գտնվող, 2000 տնից 
բաղկացած մի գավառաքաղաք է։ Այստեղ պատրաստված շեյիւսւ-
սի և մ ե կ ր ա վ ի անունով սրերը, դանակները և դաշույնները ու-
ղարկվում են Ղիարբեքիր և Իսֆահան։ 

Ապա եկանք Աուլեփ բերդը, որը հիմնել է Ալ֊Աբբասիներից մե-
կը1 էլմութեմիդ Բա ալլահը։ Հետագայում բնակիչները հպատակվել 
են Սելիմ 1-ին և օջսւքլըքի և յ ո ւ ր թ լ ո ւ ք ի կարգով բերդն իր տիրոջն 
է տրվել։ 
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Բեյի խասը 166.688 ակչե է։ Ունի 2 զեամեթ և 74 թիմար, Ունի 
նաև ալայի բեր Միրլիվայի զինվորների հետ միասին ընդամենը 
700 զինվոր ունի։ 

Իերջիլ գետը Շաթին խառնվող գետի մեկ ճյուղն է, որը սկիզբ 

է առնում այստեղից և փոքրիկ Թֆրջիլ բերդից 8 ժամյա հեռավո-

րության վրա է։ 

Այստեղից եկանք Մեհրանիե բերդը, որի բեյի խասը 200.000 

ակչե է։ Օջաքլըքի կարգով հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ է ։ Ունի 100 թիմար, 9 զեա-

մեթ, առանձին ալայի բեյ։ Ընդամենը 500 զինվոր ունի։ 

Ապա շարժվելով դեպի հյուսիս, մտանք Մ ուշի դաշտը, որր 

խիստ ընդարձակ և սրտաբաց մի դաշտավայր է։ Մեջտեղից հոսող 

Մուրադ գետում բազմատեսակ ձկներ կան։ Այս դաշտավայրի մար-

գագետիններում եթե կանգ առնի Չ եմ ա փուրի բանակը և գիշեր-ցե-

րեկ արածացնի իր կենդանիներին՚ դաշտի կանաչից ոչինչ չի պա-

կասի։ Այն ձգվում է արևելքից արևմուտք։ Երկարությունը ընդամե-

նը երեք մենզիլ է, իսկ լայնությունր երկու կոնաքից քիչ պակաս։ 

Ո՛ աշտ ի հարավում գտնվում է Միաֆարկին Բ^րդը։ Արանց մ ի շի 

հեռավորությունը երկու մերհալեից^ պակաս է։ Այս դաշտի բնու-

թագիրը, նրանում ապրող աշիրեթների վիճակի նկարագրությունը 

կկազմի մեկ հատոր։ Այստեղից շարժվելով դեպի հյուսիս և ձիե-

րով անցնելով Մ ուրագ գետը, հասանք հնադույն Մ ուշ քաղաքը։ 

(էջ 226—228) 

Մուշ ք ա ղ ա ք ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Գտնվում է Վանի էյալեթի իշխա-

նության մեջ և Վանի ծովեզերքի Րախ թվան [Դատվան] սուբաշիու-

թյունից երեք մենզիլ, Բիթէիսից էլ մեկ մենզիլ հեռավորության 

վրա է։ 

«Շերեֆնամեի»*2 պատմության համաձայն Մ ուշ քաղաքը 

Ադրբեջանի հնադույն քաղաքներից է եղեր 

Վանա ծովի հյուսիսում, Ադիլջևազ բերդի մոտ գտնվող Սուբ-

հան (Սիփան) սարում մինչև հիմա կալանավորված է յոթ գլխանի 

աժդահան, որի ձայնը լսվում է միայն 40—50 տարին մեկ անգամ 

և որը 70—80 տարին մեկ, Սուբհանի սարից 5—10 օրով ցույց է 

տալիս իր պոչը։ Մի ժամանակ ազատվել է և բոլոր նեմրուդներին^ 

ուտելուց հետո, ամենակարող Աստծու հրամանով, նորից մտել է 

Սուբհանում գտնվող իր քարայրը և բանտարկված մնացեր Այս աժ-

դահայի մասին, եթե Աստված կամենա, ավելի մանրամասնորեն 

կգրենք մեր Վանի ճանապարհորդության ժամանակ։ Հետո անիծ֊ 
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յալ նեմրուդը, ամենակարող Աստծու կամքով, Մ ուշի դաշտում մի 
հսկա մուկ է ստեղծում, որը բոլոր նեմրուդներին ուտում է, իսկ 
Մուշի բնակիչներին ոչնչացնում։ Այդ պատճառով էլ քաղաքը կոչ֊ 
վում է Ս ուշ4 4* Այդ քարայրի (որտեղից դուրս է եկել հիշյալ. մուկը) 
տեսակ֊ տեսակ մկներից ոչ մի երկրռւմ չկան։ Սակայն աստծո 
հրամանով, Ալեքսանդրի Ֆիլկոս անունով բժշկի կախարդության 
շնորհիվ, Մուշի դաշտում բոլորովին մուկ չի մնում։ Երբ Թի մուր 
Լենգը արշավում է Ալ֊Օսմանի վրա, Մուշ քաղաքը ավերում և կոր֊ 
ծանում է, բնակիչներին կոտորում, տներր հողին է հավասարեց֊ 
նում։ Այդ ավերածության հետքերը հիմա էլ երևում են։ 

Մուշ քաղաքը գտնվում է դաշտի եզերքին, մի լեռ ան ստորո՛-
տում։ Այս քաղաքր և նրա ավերակները դիտելուց հետո, հաջորդ 
օրը եկանք Մուշի դաշտում գտնվող նշանավոր ու հայտնի Չ ան լի 
Քիլիսեն^։ V 

Չանլհ Քիլիսե : Այս եկեղեցին բազմաթիվ ազգությունների մեջ 
մեծ հռչակ է ստացել։ Տարին մեկ անգամ հարյուր հազարավոր 
մարդիկ հավաքվում են այստեղ, վրաններ և օ թաքն եր կանգնեց֊ 
նում և յոթն օր ու գիշեր առևտուր անում։ Այստեղ բեռներ են 
թափվում, բեռներ են կապվում և քարավաններր գնում են Երևանի 
կողմ երր: Այստեղ են լինում Վանի վեզիրի, Բ իթլիս ի խանի և Ա ֊ 
թակի բեյի մյուսեղիմներր™, որոնք պաշտպանում են վաճառական-
ներին և ժողովրդին։ Թեև եկեղեցին [վանքր] գտնվում է երեք իշ-
խանությունների միջև, սակայն ավելի մոտ գտնվելու պատճառով 
Վանի վեզիրր ավելի մեծ քանակությամբ զինվոր է ուղարկում և 
ավելի շատ տուրքեր է առնում։ 

Չսւնլի Քիլիսհի նկաւ՝սւ<յ.]ւրր: Մուշի դաշտի հյուսիսում, խիտ 
անտառի և այգեստանի միջև րնկած, դեպի երկինք խոյացած հո-
յակապ գմբեթներով մի հսկա վանք է։ Հիմնադիրը հայտնի չէ։ 
Վանքի չորս կողմում հարյուրավոր պատրիարքին և վարդապետնե-
րի խցիկներ կան։ Վանքում ամեն օր հազարավոր սաներով (սա֊ 
հանյ առատ կերակուր է տրվում այցելուներին։ Տոնական օրերին 
հարյուր ոչխար, հինգ կով է մորթվում ու 50 սոմար ցորենի հաց է 
թխվում և նվիրվում է հյուրերին» 

Վանքը ունի ՅՕՕ֊ից ավելի վարդապետներ և աշակերտներ 
(սարկավագ), որոնցից յուրաքանչյուրը երգում է Քրիստոսի վան֊ 
քում և հատուկ եղանակով Ավետարանր այնպես է կարդում, կար֊ 
ծես մարդկանց սրտերին Քրիստոսի շունչն է փչում։ Հյուրերին մեծ 
պատիվ և հարգանք են տալիս, կաթ խմեցնում, խուրմա և տար 
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երկրների այլ պտուղներ ուտեցնում, ամեն գիշեր հարյուրավոր մե-

տաքսյա սփռոցներ, զերրաֆից անկողիններ փռում և այդպես են 

սպասարկում։ [Վանքի] էվկաֆր [վանական կալվածները] շատ մեծ 

են։ Փաշային հինգ քիսե և անսահման նվերներ են տալիս։ Ամեն 

տարի ուխտավորներից շատ մեծ քանակությամբ հարստություն են 

հավաքում: Վարդապետներր գնում են Քաֆիրիստանի48 բոլոր կող-

մերը, մինչև անգամ Ֆրենգիստան և նվերներ են հավաքում։ 

Քանի որ տեղն եկավ, հիշենք յոթը կլիմաներում մեր դիտած 

յոթր մեծ վանքերը. 

1. Վանի մոտ*9 Ուչքիլիսե, 2. նախշվանի (Նախիջևանի) մոտ՝ 

Յեդի Քիլիսե , 3. Վանի մոտ՝ Վերեք Քիլիսեսին (Վարագա վանքը), 

4. Նեմսեի Կայսեր մայրաքաղաքում՝ վեհում (Ղ ) Իստեֆան 

Քիլիսեսին, 5 . Հունգարիա յում, Թիզ գետից մեկ մենզիլ հեռավո-

րության վրա՝ Կաշե Քիլիսեսին, 6. Երուսաղեմի մոտ, Քրիստոսի 

ծննդավայր Բե յթ-էլլեհմում (Բեթղեհեմ)՝ Կամամեի մեծ վանքը։ 

Բայց այս Չան լի Քիլիսեն նմանապես աննման և հիանալի մի շի-

նություն է։ 

Չանլի Ք ի լ ի ս ե ո ս ! ժողովրդի հավաքվելու պատճսւոը: Հայտնի 
է, որ (հումի, Արաբի և Աջեմի երկրների հազարավոր մարդիկ հա-

վաքվում են այստեղ։ Յուրաքանչյուրր բերում է իր ուխտը, վանքի 

մեջ մտնում, ուխտը կատարում, ինչ բարի ցանկություններ ունի՝ 

աղոթում է նրանց իրագործման համար և դուրս գալիս։ Հավաք-

վել են մի խումբ անարժան և վտանգավոր մարդիկ և «աստծո 

կամքով (ուխտավորների) բոլոր ցանկություններր իրագործվում 

է)) ասելով, սնուցանում և տարածում են այդ անմիտ հավատր։ 

Տարօրինակն այն է, որ մի քանի հավատացյալ և կրոնասեր,, 

բայց տգետ մարդիկ նվերներ են տալիս, մատաղ անում և գիտու-

թյուն են խնդրում։ Աստծո կամքով այդ մարդկանց հայտնի են 

դառնում տարօրինակ և զարմանալի գիտություններ։ Բազմաթիվ 

իսլամներ և ոչ իսլամներ թամբուր (կիթառ) և զանգ, սանթուր և 

սրինգ, դուդուկ և այլ երաժշտական գործիքներ, առանց կարգի 

բերելու, դնում են այս վանքի ուխտատեղը, հաջորդ օրը վերցնում 

են իրենց երաժշտական գործիքները և այնպես վարպետորեն են 

նվագում, որ կարծես Հյուսեին Բայկարայթ0 եղանակներն են նվա-

ղում։ Այստեղի մարդիկ վարպետ բանաստեղծներ են։ «Այս արվեստն 

ու բանաստեղծությունը Չանլի Քիլիսեն է տվել մեզ», —ասում 

• Տե՛ս Հատ. I I , էջ 2 3 2 , (ծանոթ, հրատարակէի ի 
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4են նրանք և դր՛անում համողված են։ Վանքի ներսում, մի մութ ան-
կյունում մի գերեզման կա։ Այդ գերեզմանը կոչվում է Սիփ-Ղբա~ 
բեքԲԿ Նվաստս հարցրեցի [դրա մասին]* ինձ պատասխանեցին 
ՀէՎեհափառ Յահ յայի52 հորեղբայրն է»։ Ռումերից Հարցրեցի, պա-
տասխանեցին՝ «Քրիստոսի փոխանորդներից է, այսինքն նրա աշա-
կերտներից է»։ Մի խոսքով տարօրինակ և արտակարգ մի տեսա-
րան է։ 

(էջ 228—230) 

Այս վանքում Աթակի բեյի մուսելլիմից մեր Էֆենդի Մուրթե-

ղա փաշայի հանձնարարած երեք քիսե ղուրուշը ամբողջապես ոս-

կով առինք և մեկնեցինք դեպի Ավազ։ 

ՄՈԻՇԻ ԴԱՇՏԻՑ ՄԵՐ ՈԻՂԵՂՈՐՈԻԲ^ՈԻՆԸ ԴԵՊԻ ՍվԱԸ 

...Րնչպես արդեն ասել ենք*, երկրի վրա 148 բարձր լեռ կա, 
մեկը՝ Էլբրուս լեռ ան ճյուղր հանդիսացող Բինգյոլ յայլայի լեռն է, 
որի գագաթը կարելի է բարձրանալ երկուևկես-երեք օրվա րնթաց-
քում։ էլբրուս լեռ ան ամ ենա բարձր գագաթր ծածկված է ամպերով 
և մութն է։ Սաստիկ ցուրտ է և մարդիկ չեն կարող նրա գագաթը 
բարձրանալ։ Այն վայրերում, որտեղ ճանապարհներ կան, Կըյթաք, 
Հեյտաք, Կամուք և Չերքես աշիրեթները բարձրանում են և որոշ 
հանքեր հանում։ Սակայն այս Բինգյոլ լեռ ան կատարը հիանալի է 
և նրա ամ ենա բարձր գա գա թր բաց է։ Նրա վրա մարգագետիններով 
ծածկված 70 մեծ դաշտեր կան։ Արևմտյան կողմում Քիֆիի \Քղիի\ 
չեռներն են. արևելյան՝1 Աշեմի երկրի կողմից Երևան բերդի մոտով 
հոսող, Զանգի գետին հասնող, իսկ արևմուտքից Օսմանյան սահ-
մանի վրա գտնվող Աղրի-դաղին [Արարատ] է։ Սա երկարաձիգ 
մի լեռ է և նրա երկարությունը 16 կոնաք է։ Հյուսիսում՝ էրզրումի 
դաշտն է։ Մեջտեղից հոսում է Եփրատ գետր։ Հարավում Մ ուշի 
դաշտն է։ Մուրադ գետը սկիզբ է առնում այս լեռներից։ Մուրադ և. 
Եփրատ գետերի միջև գտնվող Բինգյոլ յայլայի լայնությունը երկու 
մենզիլ է, սակայն կան վայրեր, որ 3—4 մենզիլ լայնություն ու-
նեն։ Հյուսիսում՝ էրզրումն է, արևմու տքում՝ Սվաղը, հարավում 
Դիարբեքիրը, արևելքում՝ Վանի էյալեթր և Աջեմի երկիրը։ Վերին 
աստիճանի հարուստ վիլայեթների մեջ գտնվող այս յայլան յոթը 

* Հատոր I I , էք 29 (ծանոթ, հրատարակչի) ։ 
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ամիս շարունակ շենանում է մարդկանցով, բայց երր սկսվում եԱ 
ձմռան սառնամանիքները, բոլորն իջնում են ցածրադիր վայրերը։ 

Բինգյոլ յայլայի բնակչությ ունը կազմված է զազա, էո լո, ի զո, 
եզիդի, խալի թի, փիքվանի, շեկազի, քիքի, բեսյանի և մորքի քուրդ 
աշիրեթներից, որոնք լեռն են բարձրանում մի քանի անդամ հար-
յուր հազար անասուններով։ Այնտեղ նոր կյանք են ստանում և է ր ֊ 
ղրրումի վեզիրին յ ա յ լ ա յ ի տ ո ւ ր ք են վճարում։ Հինգերորդ կլիմայում 
գտնվող 29 լեռներից ամենաբերքառատր այս Բինգյոլի լեռն է։ Սրա 
վրա աճում են բազմատեսակ բույսեր և խոտեր. քիմիական խոտ՝ 
ք ի մ ի ա - օ թ ի էլ կա։ Շատերր տեսել են, որ հազարավոր ոչխարնե-
րի ատամներ կարծես ոսկով և արծաթով պատված լինեն։ Այստեղ 
կան դեղին, կարմիր և գորշ ցինկի հանքեր, որոնց բնական հոտից 
մարդու քիթր բռնվում է։ Սուրմաջիներր հավաքում են այս ցինկե-
րը և ովքեր ցանկանում են գեղեցկացնել իրենց աչքերը՝ սուրմա 
են քսում: Աստծո հրամանով տեսողության ուժը ավելանում է։ 
Հայտնի են այստեղի յո թան ասուն ֊ութսուն թերթավոր հունական, 
մուշկը, սպիտակ, կապույտ մազավոր հակինթր, հիացինտը 
ս յունբուլր, քառա սուն-հ իսուն տեսակի քսանական թերթ ունեցող 
մուշկր, կարմիր և սպիտակագույն տեսակ-տեսակ մանուշակր, ռե-
հանը, շեփորուկը, բազմատեսակ վարդերը և նունուֆարը։ Պտուղ֊ 
ներից այստեղ Արաբկիրի թթի մեծության ելակներ կան։ Մի խոս֊ 
քով, բժիշկներին և գիտնականներին պետքական բույսերն ու ծա-
ղիկներր այստեղ այնքան շատ են, նրանց հաշիվը միայն բարձրյալ-
Աստված գիտե։ 

Բ ի ն գ յ ո լ ի օ գ ո ւ տ ն ե ր ը : Սա կոչվում է հ ի ն գ յ ո լ ( հ ա գ ա ր լ ի ն ) , բայց 
քանի՜ հազար լճեր կան այստեղ։ Խըզըր֊գյոլի, Իլյաս֊գյոլի, Ռուլ-
նիրլ-գյոլի, Աևադեն-գյոլի, Բելամ-գյոլի։ Բելամ-իբն Բա ուրթ 
թաղված է այս լճի հյուսիսում, էրզրումի կողմը ընկած էյեր լի սա-
րում։ Կուշ-գյոլի — մի որսորդ թռչուն է որսացել, մորթել և լվացել 
է այդ լճում, թռչունր կենդանացել է և լճի մեջ ընկղմվելով՝ կորել է* 

Հետո աստծո հրամանով, շրջակայքում հազար լիճ է առաջ եկել։ 
Դրանցից որն է կյանքի լիճը, չի իմացվում։ Այս պատճառով վերո֊ 
հիշյալը Կուշ-գյոլի է կոչվում (Թռչունի լիճի Հարեմե-գյոլի — երբ. 
կանայք մտնում են այս լիճը, չաղանում, խոշորանում են և ծննդա-
բերելիս ցավեր չեն քաշում, հեշտությամբ են ծնում։ էր-գյոլի — այս 
լճում լողացող տղամարդը ամեն տեսակետից ուժեղանում և սեռա-
կան կարողությունը ավելանում է։ Կըլլի֊ գյոլ-անչափահաս մի 
անմեղ, եթե երեք անգամ այս լճում լողանա՝ կմազակալվի։ Միս֊ 
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մլին-գյոլի— այս լճի ջրից ի՛մ ողը աղատվում է բորոտություն Հի-
վանդությունից: Մ ենարմըք-գյոլի— լուսնոտություն ունեցողներր, 
եթե այս լճի ջրից խմեն, սիրտ կթափեն և կամ կաղատվեն, կամ 
կմ աՀ ան ան։ Մ իՀնեթ-գյոլի—այստեղից խմողը դառնում է վախ-
կոտ։ յ^ե բբար ֊գյոլի — այստեղից ջուր խմող մարդր կամ անասունը 
անգութ է դառնում։ Բալլի-գյոլի—շաքարից էլ Համեղ է, վաղ առա-
վոտյան սրա եզերքին մանանա է լինում։ ՝Քանլի֊գյոլի — սրա մեջ 
.տարեկան մի մարդ անպայման խեղդվում է։ Րչմե-գյոլի — այստե-
ղից երեք անգամ խմողր տասնևՀինգ անգամ լուծողական խմողի 
նման փորր քշում է։ Սալբաշ-գյոլի — մի քանի անգամ խմողի գլու-
խը պտտվում է։ Այնի-Հայաթ-գյոլի—յոթն անգամ խմողը ամեն 
տեսակ Հիվանդություններից ազատվում և առողջակազմ է լինում։ 
հ աթուն ֊գյոլի—խմող տիկինր (խաթուն) հղի ( մնում, սեռական 
կյանքր Հաճելի է դառնում։ I)ենդբան-գյոլի — մշտապես այստեղից 
խմողր վատաբարո, բարկացկոտ է դառնում։ Քասիմ֊ գյոլի — փոքր 
լիճ է, մեջը առատ մարգարիտ, ոսկի և արծաթ կա, բայց ձեռք բե-
րելու Համար եթե մեկը այդ լճի մեջ մտնի՝ կխեղդվի։ Չոբանյան-
ներիցն մեկր, ժլատ մի մելիք, ուզեցել է ջրանցք բացել և այս լճի 
չուրը Հոսեցնել։ Լճից անթիվ շնաձկներ ու այլ կենդանիներ են 
դուրս եկել և շինությունն երր ավերել։ Քերքես-գյոլի— ամեն 
տարի բազմաթիվ անգղեր գալիս, այս լճում լողանում և Հեռա-
՛նում են։ Եթե մարդը այս լճի էրից խմի, մորուքը կսպիտակի։ 
Զերնիկ֊դյոլի—եզիդի և խալթի քրդերը ընդՀանրապես մտնում են 
այս լիճր և նրանց մարմնի բոլոր մազերր թափվում են ու անմազ 
դուրս են ելնում։ Շոր֊գյոլի — որևէ կերակուր եփելիս, եթե սրա 
չրից բավականաչափ օգտագործեն, կերակուրր շատ Համեղ կլինի։ 

Սրանցից բացի, այլ լճեր կան, որոնք ան մ աՀ ա կան ջրի նման 
Հրեր ունեն։ Նրանց մեջ Հագուստ լվանալիս, օճառի կարիք բոլորո-
վին չի զգացվում։ Այս լճերի ձկները ոչ մի լճում չկան։ Բազմատե-
սակ ձկներից են՝ գեղարդաձկնիկր, կարմրախայտր, Հարուն ձուկր, 
սերքր, աէջրքրէ թեփուդր և այլն։ 

Այս առթիվ Հիշենք նաև Անատոլիայի նշանավոր յայլաները։ 
Ամենանշանավորն այս Բինգյոլի յայլան Է։ Ադանայի մոտ՝ Ռամա-
զան օղլուի յայլան, Կարամանում՝ Դիլենգիի յայլան, Սելեֆկեում՝ 
Մութի յայլան, Կե սարիայում՝ Էրջիասի յայլան, նրա մոտ և Մ արա֊ 
շի շրջակայքում՝ Քյուքեշի յայլան, Մ ալաթիայում՝ էսփոզոյի 
յայլան, Դի ար բեք իրում՝ Կարա Դաղի յայլան, Սենջարի յայ-
լան, Ջ ե զիրե ի յայլան, Վար դիզանի յայլան, Վանի մոտ՝ Վերեքի 



[Վարագի] յայլան, Փինյանիշի յայլան, Վանա լճի եզերքին՝ Սուր՛ 

հանի \Սիփանի\ յայլան, Երևանի մոտ՝ Աղրիի (Արարատ) յայլան, 

էրզրումի մոտ՝ Կ ան զա լի յայլան, Սվազի մոտ՝ Քևքերի յայլան, 

Բրուսայում՝ Ք եշիշ-դաղի յայլան, Մաղնիսայում՝ Խյանքարի յայ-

լան, Թ՚իրեյի շրջանում՝ Բալ փեյքարի յայլան, Բ՛երքի շրջանում՝ 

Բոզ-դազի յայլան, Փիասի մոտ՝ Շուլգայի յայլան, նրան մոտ՝ Բեգ-

րազի յայլան, Հալեպի շրջանում՝ վեսում ի յայլան և այլն։ Սրանց 

մեջ ւսմենարնտիրն ու գրավիչը՝ Բինգյոլի յայլան է։ 

Այստեղից, ընկերներով ու ծառայողներով շարժվեցինք դեպի 

հյուսիս և հասանք Բյոյուք֊չայիր մենզիլը.,, 

Այնուհետև էվ. Չելեբին գնում է դեպի Սվաղ և 1060 (1650) թվականին Ավա-

ղից մեկնում է Ստամբուլ։ 



ՀԱՏՈՐ 2ՈՐՐՈՐԳ 
(106Ց p . = 1654 թ . ) 

Ս կյուդարից դեպի արևելք —Ռակբե (Մալաթիա ) — էր ղանի — 
Գիարբեքիր — (Սարա Ամեդ) — Մ արդին — Միաֆարկին — Բաթմա-
նի կամուրջ — Հազո — Բիթլիս — Վան — Վանա ծովը — Ղ՝ ատ վան ի 
մոտ ուղտերի քարավանի քար կտրած մնացորդները — Աիյլաթ-
Ադիլջեվազ — Սիփանա սարը — Արճեշ — Բերկրի — Ամիկ — Վանա 
բերդը։ 

Ռակբե բերդի, այսինքն՝ Մալաթիայի բերդի բնութագիրը: (հու-
մի երկրումն է և ռումերի լեզվով Ռակբե է կոչվում։ Նախկինում, 
երբ վեհափառ Յունիսը* Մ ուս ուլ քաղաքում է եղել, նրա ուսմունքով 
հավատացյալ դարձած Ռակբե անունով կայսրը, հավանելով այս 
Մալաթիայի վայրի ջուրն ու օդը, այնտեղ մի բերդ է կառուցում, 
որը մի մեծ քաղաք է դառնում։ Հետո մելիքից-մելիքի անցնելով, 
վեհափառ Մ արդարևի դարում գտնվում է արդարասեր Նևշիրվանի 
իշխանության ներքո։ Հարուն-էլ Ռաշիդը մի քանի անգամ պաշարել 
է Մալաթիան, չի կարողացել գրավել այն և ետ է վերադարձել,•• 
Մի խոսքով ժամանակի ընթացքում Մալաթիայի համար հազարա-
վոր կռիվներ են տեղի ունեցել։ 476 (1083—84) թվականին Ռումի 
երկրի վրա ոտք դնող սուլթան Ալայեդդինը գրավելով Մ ալաթիան 
նրա բերդը հողին է հավասարեցնում։ Հետո Ղանիշմենդի էմիրնե-
րից մեկը՝ Մուհամմեդ բին-Ղանիշմենդ բին-Մելիք Ղազին, այս-
տեղի օդն ու ջուրր հավանելով 583 (1187) թվականին մի մեծ բերդ 
է կառուցում, որը մինչև հիմա կանգուն Է։ Հետագայում նորից շա-
տերի ձեռքն է անցնում։ Ղիարբեքիրի ու Մարաշի իշխողները պայ-
քարել են «Մալաթիան իմն է, քոնն էւ ասելով, իսկ Ղիարբեքիրի 
քրդերն ապստամբվել են և օսմանյան երկրներից սկսել են կողոպ-
տել ու թալանել Ամա սի ան ու Ավազը։ Ի վերջո, երբ այս ծանր դրու-
թյան մասին լուր է հ ասն ում Բրուսայում գտնվող քսուլթան] Յըլդըրմ 
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/սանին, նա կայծակի (յըլդըրմ) արագությամբ գալիս է 30.000 զին-
վորով պաշարում Մալաթիան և 800 (1397) թվականին գրավում 
*սյն։ Հետագայում չկարողանալով գրավել Ամասիան, Ւիմուրը վե-
րադառնում, գրավում է Մալաթիան և դարձնում է ձմեռանոց... 
Այնուհետև այս քաղաքը նորից օսմանցիների ձեռքն է անցնում և 
Հ սուլթան) Սուլեյման խանը այնտեղ աշխարհահամար է կատա-
կում * 

Ներկայումս Մարաշի էյալեթում է և սանջաքի րեյի կենտրոնն 
է։ Աստ օրենքի ր եյի կայսերական խասը 500 հազար ակչե է։ Կա-
ռավարում է 500 զինվորով և տարեկան 80 քիսե եկամուտ է ստա-
՛նում։ Ունի 7 զեամեթ և 276 թիմար։ Զեամեթը շեբելուների հետ 
միասին 800 զինվոր ունի, որոնք պատերազմի են գնում փաշայի 
դրոշակի տակ։ Ունի ալայի բեյ, չերի բաշի և յուզբաշի։ Նահիյեները 
քրդական և թուրքմենական գյուղեր են։ Այս գյուղերից կագին, օ-
րենքի համաձայն, տարեկան 20 քիսե եկամուտ է ստանում.** 

[Մալաթիա] կոչվելու պատճառը: Աջեմները այս քաղաքը ան-
վանում են էսփոզան, թուրքմենները Մալի-աթիյե, արաբները՝ 
Մալաթիա, հույների լեզվով[՝ Ռակբե, պատմագիրները Դարի-Ռակ-
բեն են կոչում։ Այս քաղաքի առաշին հիմնադիրը եղել է Ռակբե 
անունով կայսրը։ Հետագայում շենացրել է նրա էսփոզան անունով 
աղ%իկր* Այս աՂէԻԿը Իր հոր հետ միասին թաղված է պարտեզում, 
օՏի քարայրում։ 

Մալաթիա բերդի նկարագիրը: Քաղաքը չորս կողմից շրջա-
պատված է լեոներով, հարավից էսփոզան լեռներն են։ Այստեղից 
յւազմաթիվ վճիտ ջրեր են հոսում։ Այգ լեռն երի միշև փոքր բլուր-
ներ և ձորեր կան։ Մալաթիան գտնվում է մի ընդարձակ հովտում, 
Պեյրի Մեսիհ2 գետի կամ լյշի մոտ, սրբատաշ քարերով կառուցված 
հնգանկյունի մի բերդ է։ Այդ արագահոս գետակը զարնվելով բեր-
դի պատերին, հոսում է հյուսիսիցս և 5 ժամ յա հեռավորություն անց-
նելով, խառնվում Եփրատ գետին։ Սկիզբ է առնում էսփոզան լեռ-
ներից և փոքր վտակ է։ Բերդի ներսից ժայռերի միշով դեպի գետն 
յիշնող ջրի ճամփա կա։ Պաշարման դեպքում պաշարվածները շրով 
ապահովվում են այս ճանապարհով։ Բերդը կառուցված է ցածրա-
դիր վայրում... 

Մալաթիան ունի 5265 փայտաշեն և ավագանիի ու երևելիների 
երկհարկանի քարաշեն տներ։ Բոլոր տները ունեն այգիներ, պար-
էոեզներ և ծածկված են մաքուր հողով։ Այդ բազմատեսակ և բարե-
շեն տները զարդարում են մեծ վարոշը։ Ռաբաթի շուրջը բերդի պա-
տեր չկան, բայց ամուր դռներ կան, որոնք գիշերները փակվում են։ 
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Մալաթիայում 32 թաղ կա,, որոնցից նշանավոր են էսքի Ջ չու֊ 
մրր, Ջամիի Քեբիրի թաղերը... 7 Հայկական թաղեր կան։ Հրեաներ 
չկան... Ավագանիի և ազնվականների 11 ապարանքներ կան, որոն-
ցից ամենաշքեղը փաշայի ապարանքն է... Ունի բարեշեն և Հարուստ 
շուկա, բայց Շամ ի և Հալեպի նմ ան քարաշեն խ ան ո ւթն ե ր չունի։ 

Օդը Հիանալի լինելու պատճառով տղամարդիկ ընդՀանրապես 
ամրակազմ են և ապրում են վաթսուն-յոթանասուն տարի։ Նրանւյ; 
ատամները շատ լավ են պաՀպանվում։ Անգամ Հասակ առածները 
կարմրտգույն են և շատ առողշ... Բայց որովՀետև լեռնային երկիր 
է, Քուրդիստան է, գեղեցկուՀիներ չկան։ 

Խոսում են քրդական և թուրքմ են ական բարբառներով։ 

...Այստեղ յոթ եկեղեցի կա։ Ամենամեծր էս փ ո ղան ի մոտ գըտ-

նըվող ՄեսիՀիՅ եկեղեցին է, որը կառուցված է բարձր լեռան վրա։ 

Նրա կողքից Հոսում է լեռներից իջնող մի գե՝պակ։ Աշ և ձախ կող-

մերում էսփոզանի այգիներն են։ 

Հ ա ց ա հ ա տ ի կ ն ե ր ն ու բ ե ր ք ե ր ը : Ունի 7 տեսակի խոշոր Հատիկ* 

ներով ցորեն։ Հարգի են նաև գարին, բամբակը և խոտաբույսերըէ 

ԱրՀեստներից զարգացած Է սպիտակ թելի, սպիտակ բեղի արտա-

դրությունը։ 

...Բն ակչության մեծ մասը զբաղվում Է ա յգե գործ ութ յամ բէ 

Նրանք ապրում են այգիների բազմատեսակ բերքերովր։ Մի մասն 

Էլ պարապում Է բամբակագործությամբ։ Բոլորը արՀեստավոր և 

աշխատավոր մարդիկ են։ 

Մալ աթիայում 7800 այգի և 600 բանշարանո ց կա, բո լորը ար-

ձան ա գր վա ծ են սիշիլլում։ 

Մալ աթիայի չորս կողմից 17 գետեր են Հոսում, Թոխմա դետըՒ 

0՝ել գետը և այլն։ 

Մալ աթիայի Էսփոզանի այգիները, օդն ու ջուրը, պտուղների 
անսաՀման առատությունը, անՀամեմատ ավելի գե՛րադասելի են.,֊ 
Պտուղներից աչքի են ընկնում ծիրանի տեսակները, մեկ Հատը կըշ-
ռում Է 40—50 տիրՀեմ,,, 80 տեսակի բարձրորակ խնձորներ կան? 
ամենաՀայտնին 9 * յոք-սուի խնձորն Է, որի մեկ Հատր մի կիյա4 Է 
կշռում։ Հայտնի Է նաև Բե( ֊արմ ուտին [տանձը]։ Ս տամբուլի այ ան-
ներն ու երևելիները Մալաթիայից մեծ քանակությամբ տանձենու 
ճյուղեր են բերել տալիս, պատվաստում են տեղական ծառերի վրս* 
ու Մալ աթիայի տանձ են ստանում։ 

Մ ալաթիայի խնձորները յուրաՀատուկ գույն և ան ուշաՀո սա 
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բուրմունք ունեն։ Մի տան մեջ եթե 5—10 հատ խնձոր լինի, նրանց 
անուշահոտ բուրմունքից մարդ կզմայլվի,,. Այդ խնձորներից նվեր֊ 
ներ են ուղարկում զանազան վիլայեթների այաններին, երևելինե-
րին ու փադիշահն երին է ՍերկԼլիլները նույնպես բազմատեսակ են* 
հատր մի կիյա Է կշռում։ Մալաթիայի խաղողից ոչ մի երկրռւմ չկա,,. 

Երբ սկսվում Է գարունը, Մալաթիայի բնակիչներր, մեծ ու փոքր 
այան ու աղքատ, բոլորր քաղաքից քոչում են Էսփոզանի այգիները։ 
Քաղաքում մնում են միայն օտարականները, վաճառականները և 
մոտ 300 պահապաններ։ Վերջիններս իրենց լապտերները վառած 
գիշերները քաղաքում պահապանություն են անում և եթե ոճրագործ՛ 
մարդիկ են բռնում, առանց խնայելու սպանում են, քանի որ նրանք 
իրենց ձեռքում ունեն նախորդ սուլթաններից տրված որոշակի հրա-
հանգներ,,՝, 

էվ. Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրում է նաև Մալաթիայի զբոսավայրերը 
և ուխտատեղինները։ 

(Կշ 7-20) 

* * * 

Մ ալաթիա յից Էվ* Չելեբին Եփրատ գետի եզերքով անցնում է մի շարք գյու՛՜-
ղերով և հետո կանգ առնամ էր ղան ի ում ։ Այստեղից ուղևորվում դեպի Դիարբեքիր։ 

Կարա-Ամեդ բերդի, այսինքն Դիարբեքիր քաղաքի նկարագիրը: 
Բազմաթիվ կարծիքներ են դրի առնված Դիարբեքիր կոչվելու մասին։ 

Երբ վեհափառ Յունիսը ապրել է հին Մուսուլում, կոչ է արել 
այդ երկրի ժողովրդին ընդունելու [իսլամական] հավատը, սակայն՚ 
ոչ ոք չի ընդունել այն և այդ պատճառով նա շատ է վշտացել և ա՛-
նիծել է Մուսուլի ժողովրդին, որիցտ հետո [քաղաքը] ավերակ է դար-
ձել։ Այդտեղից նա դալիս է Դիարբեքիր, որի բնակիչներր ընդու-
նում են հավատը։ Յունիսը շատ գոհ է մնում և ասում է, «Զեր եր֊ 
կիրր թող բարեշեն ու ծաղկուն լինի, ժողովուրդը միշտ ուրախ և 
երջանիկ, ձեր բոլորի րնտանիքներն ու զավակներր ազնվական և 
հասուն լինեն»։ Նա յոթ տարի շարունակ ապրում է Նեֆս֊կայասի՝ 
անունով մի քարայրում։ Այդ ժամանակ մի իշխանուհի կույս աղջիկ 
է լինում, որը հավատալով Յունիս մարգարեին ընդունում է իսլա-
մական կրոնը։ Շատ հարուստ է լինում և վեհափառ Յունիսի ցուց-
մունքով սև մարմար քարերով կառուցել է. տայիս Դիարբեքիրը։ 
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Այդ պատճառով էլ Աջեմի պատմագիրները քաղաքը անվանել են 
Ւյւարի ոաքյիր (աղջկա, կույսի քաղաք)։ Սակայն Հույն պատմա-
գիրները, նրա Լորս պատերը սև. մ արմ արից լինելու պատճառով, 
Կսւրա-Ամեդ են կոչում։ Կայսերական դեֆթերխանեում^ էլ այդպես 
է արձանագրված։ 

Վերջապես, Դիարբեքիրը մի պետությունից անցնում է մի այլ 
պետության։ Նևշիրվանից Հետո, վեհ ափ առ էրո ւբեքիրի^ խալիֆա-
յության ժամանակ, 70 հազար զինվորներով գալիս է մեծ սերդար 
Վեհափառ Խաչիտր և Ղիարրեքիրը կայսրից գրավում է սրի ուժով։ 
Քաֆիր զինվորները սարսափած բերդի պարսպից վար են թափ-
վում և կտոր-կտոր լինում։ Թեև բերդը գրավվում է, սակայն Հե-
տագայում նորից քաֆիրների ձեռքն է անցնում։ Ր վերջո Քուրդիս-
՛տանի Աբբասիներից մեկըճ սուլթան էվՀադուլլաՀի որդին, իր ան-
թիվ բանակով Դիարբեքիրի վրա է գալիս և յոթ ամիս պաշարում 
է այնՀ Պաշարվածները սովից ստիպված են լինում սւման խնդրել 
և բերդը Հանձնել 7 պայմանով։ Առաջին պայմանը, Օմերի սկզբուն-
քով մեկական ոսկի ջիղիե^ պիտի վճարեն։ Երկրորդ պա յմ ան ը. 
բերդում գտնվող եկեղեցիները չպիտի քանդվեն։ Երրորդ պայմանը• 
պատրիարքը, վարդապետները և Հոգևորականությունը Հարկ չպիտի 
•տան։ Չորրորդ պայմանը• վաճառականները իսլամականների 
նման մաքսային տասանորդ (6§Ա1՜) պետք է վճարեն։ Հինգերորդ 
պայմանը. բերդում գտնվող տներում պետք է բնակվեն։ Վեցերորդ 
պայմանը. Հին գերեզմանատներում մեռելներ չպետք է թաղեն և 
գերեզմանոցները պարտեզների ու այգիների չպետք է վերածվեն։ 
Յոթերորդ պայմանը• իրենց կարմրագույն փաթթոցներին (սարք) 
արգելք չպետք է լինի։ 

Այս պա յմ աններով բերդը Հանձնեցին և մինչև օրս էլ բերդում 
ապրողներն իրենց ձեռքում յարլիղ6 ունեն։ Այս սուլթանի որդիները 
Դիարբեքիրի վրա իշխեցին մինչև սուլթան Սելիմ 1-ը, երբ Դիար֊ 
բեքիրի իշխողն էր էլմելիք-ուլ-Մուզաֆֆեր սուլթանըէ Երբ (սուլ-
թան) Սելիմ խանը գնում Էր Չըլդըրի նվիրական պատերազմին, 
Դիարբեքիրի մարդիկ ճանապարՀը կտրելով Ք եմ ախի, Թերջանի, 
Բայբուրդի և Խանջայի բերդերի ճանապարՀներում մեծ վնասներ 
են պատճառում իսլամական զինվորներինէ Սելիմ խանը այդ մա-
սին տեղեկանալիս, իր փադիշաՀական Դռան կափուջի բաշիի մի-
ջոցով Դիարբեքիրի իշխողին Համակրական գրություն Է ուղարկում, 
՛որով խնդրում Է• «Իմ եղբայր, շնորՀ արեք ձեր իշխանության տակ 
գտնվող չարագործ քրդերին զսպեցեքյ>« Իշխողը կարդալով նամակը 
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և նրա բո վան գա կութ չանը ծանոթանալով, մի մարդու միջոցով նա՛-
մակ է ուղարկում [սուլթանին], որտեղ գրում է. «Եթե Շահ-Իսմա֊ 
ձիլից կարող ես վրեժ առնել, վրեժ լուծիր նաև իմ Դիարբեքիրի եր-
կու անգամ հարյուր հազար հրացանաձիգ քրդերից»։ 

... Սուլթան Սելի մը Իրանի շահին պարտության մատնելուց հետո, Բըյըքլի 
Մուհամմեգ փաշային 100 հազարանոց բանակով ուղարկում է Դիարբեքիրի վրա։ 
Փաշան բերգը պաշարում է։ Մոնլա Իգրիս Իմատիի օժանդակությամբ քրգերը 
ստիպված են լինում բերգը խաղաղությամբ փաշային հանձնել։ Իսկ քրգերը իրենց 
իշխանների հետ միասին, դարս են գալիս բերդից և գնում դեպի Մարգին։ Սուլ-
թան Սելիմը Դիարբեքիրը հատուկ գրությամբ և ընդմիշտ Մոնլա Իդրիսին է հանձ-
նում I 

Այնուհետև, սուլթան Սելիմը Բաղդատի վրա արշավելիս, երեք 
ամիս ձմեռում է Դիարբեքիրում և 10 հազար քիսե ակչե է կտրել 
տալիս։ Այդ փողի նմուշները կարելի է գտնել Դիարբեքիրի դաշ-
տերում։ Հետո Դիարբեքիրում աշխարհահամար է կատարվում և 
վեզիրության կարգով էյալեթ է դառնում։ 

...Օրենքով վևզիրի խասը 12 անգամ 100 հազար և վեց հարյուր 
վաթսուն ակչե է։ Ունի 16 սանջաք. հինգ սանջաքը £յուքումեթ է: 
Ս ան ջա քներից 12-ը ուրիշ էյալեթնե՛րի նման զեամեթներ և թիմար-
ներ ունեն։ Բեյը նշանակվում և հեռացվում է պետության կողմից, 
իսկ 8 սանչաքը պատկանում է քուրդ բեյին։ Երբ Բըյըքլի Մուհամ-
մեդ փաշան գրավում է այդ երկիրը, կայսերական հրովարտակով 
այդ սանջաքները մշտապես տրվում են յուրթլոլքի և օջսւքլըքի կար-
գով։ Նրանք չեն նշանակվում կամ հեռացվում։ Երբ բեյերից մեկը 
մահանում է, նրա սանջաքը անցնում է իր տղաներին կամ ազգա-
կաններին։ Ամբողջ եկամուտը արձանագրված է, կան զեամեթներ 
և թիմարներ9։ Պատերազմի ժամանակ զեամեթի և թիմարի տերերր 
պատերազմի են գնում ալայի բեյի և չերիբաշիի հետ՝ Դիարբեքիրի 
վեզիրի բանակի կազմուէ։ Եթե ֆերմանով որոշված ծառայությանը 
չգնան, նրանց սանջաքները ուրիշներին են տրվում։ Այդ սանջաք-
ներից բացի, 5 սանջաք էլ արձանագրված են իբրև արտակարգ և 
նախապես սահմանված հյուքումեթներ։ Այս սանջաքներում եղած 
զեամեթների և թիմարների տերերը համարվում են սեփականա-
տեր։ Ամբողջ եկամուտը պատկանում է իշխողներին։ 

Դիարբեքիրի օսմանյան սանջաքները հետևյալներն են՝ Խար-
բերդ, էրղանի, Սիվերեկ, Նիսիբին, Հիսնի-Քեյֆ, Չմշկածագ, Սղերտ, 
Միֆարկին, Ակչե-Կալա, Կարբ-Նիսիբին, հարուլւ, Սենջար։ Դիար-
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յբեքիրը սանջւսքի կենտրոնն է։ Ս ան շա քների իշխողները բոլորը 
֊օսմանցի բեյեր են։ Յուրթլուքի և °1աքէըքի սանջաքները հետևյալ-
ներն են՝ Սեղման, Կուլեփ, Մեհրանիյե, Թերշիլ, Աթաք, Փերթեք, 
Ջապաքջուր, Ջերմիկ։ Ըստ օրենքի, եթե օջաքլըք են եղել և նրանց 
բեյերը անժառանգ են մահացել, վերածվել են и ան շա քների։ Ամե-
•դի էյալեթում եղած հյուքում եթներն են՝ Ջ եզիրե, է գի լ, г-ենջ, Փա-
լաս, Զեզհ։ Այս հինգ հյուքումեթներր իբրև ազատ մ իրմ իրանու-
թյուն, տրվում են նրանց իշխողներին, սակայն նրանք պարտավոր 
•են վերջինի հետ միասին պատերազմի գնալ։ 

Մ իր Շեհրի, Մ իր Փիս ան, Մ իր Փողան, Սիր Կանջուք և այլն 
մոտ 300 աշիրեթի կտրիճներ կան։ Ունեն դեֆթերդար, գեֆթերի 
քեթխուգա և մալդեֆթերդարի։ Խասը 40399 ակչե է։ Փաշայի կեն֊ 
տորոնը Ամ եղի լիվայում է և 9 զեամեթ ու 168 թիմար կա։ Այս и ան֊ 
ջտքը ջեբելուների հետ միասին, ըստ կանոնի, 2000 զինված զին-
Վոր ունի, իսկ առանց ջեբելուների՚ 700 զինվոր։ Պատերազմի ժա-
մանակ ամբողջ Ղիարբեքիրի էյալեթո 30,000 զինված զինվոր է 
տալիս, իսկ փաշան, ըստ խասերի, 3010 ընտրված ղինվոր ունի։ 

Ղիարբեքիրի էյալեթում օջաքի բեյերի և իշխողների խասերը 
այսպես են։ Հազմեի միրլիվայի խասը՝ 219,999, էրղանիի միրլիվայի 
խասը՝ 200 510, Սիվերեկի միրի խասը՝ 403 043, Աթաքի միրի խա-
սը՝ 447 200, Ւերջիլի միրի խասը՝ 445 300, Ջերմիքի միրի խասը՝ 
214 000, Հիսնի-Քեյֆի միրի խասը՝ 203 955, էգիլի օջաքլըքի խա-
սը՝ 296.750, Չապաքջուրի միրի խասր՝ 370,000, Չմշկածագի միրի 
խասը՝ 374,223, Սեղմանի միրի խասը՝ 349,007, Սղերտի միրի խա-
սը՝ 223 772, Ակչե-Կալայի խասը՝ 200 000, Միր֊Շեհիրի խասը՝ 
191517, Միր-Փեսփանի և Փողանի խաժը՝ 100 000, Միր-Կուլեբի 
°1աՔԼԸՔԻ խասր՝ 166 668, Մ իր ֊Խանջաքի խասր՝ 427 800, Մ իր֊ 
Փերթեքի խասը՝ 380 ООО, Գենջի միրի խասը՝ 278 300, Կարա Ամե-
դի դեֆթերգարի քեթխուգա յի խասը՝ 100.924, զեամեթի գեֆթեր֊ 
գարի խասը՝ 80 ООО,»* 

Դիսւրբեքիրի բերդի նկարագիրը: Շաթ-էլ-Արաբի եզերքին, 
Կ ը զ֊Կ ա լա и ի անունով նշանավոր մի բարձր ժայռի վրա, սև քարե֊ 
րից կառուցված և երկինք խոյացած ամրակուռ և բարձր մի բերդ 
է։ Թեև սեպ ժայռի վրա Է կառուցված, բայց այդ բարձր լեռան 
գագաթը ընդարձակ և կանաչազարդ Է։ г երդի արևելյան կողմը 
թեքված Է դեպի հյուսիս և կառուցված Է երկինք խոյացած ժայռերի 
վրա։ Այս բարձր բերդի ներքևում են գտնվում Աղջկա քարայրները 
(Կըզ մաղարա լա րի Այստեղ Է նաև Յունիսի գերեզմանըէ 
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Այստեղից մարդ չի Համարձակվում ներքև նայել, կարծես 
դժոխային անդունդ լինիէ Այս վայրից մի մեծ գետ Է հոսում և այդ 
պատճառով երկու կողմում ծաղկազարդ այգիներ և պարտեզներ 
են տարածված, Ղիարբեքիրի ժողովուրդը 6 ամիս շարունակ այս 
ղբոսավայրումն Է ժամանակ անցկացնումէ Երբ բերդի աշտարակ-
"երից նայում ենք ներքև հոսող մեծ գետին, գետը մի առվակի 
նման Է երևում։ Բերդի այս մասը վերին աստիճանի դեպի երկինք 
Հ սլացած։ Իսկ մյուս կողմերից՝ հյուսիսից, հարավից և արևմուտ՛ 
քից, հարթություն Է։ Պարիսպների բարձրությունը 40 արշին Է, 
որոնց հիմքը տաս արշին լայնություն ունի։ Այս բերդը գեղեցիկ 
ււև քարերից կառուցված լինելու պատճառով Կարա Ամեդ Է 
Վել։ ճարտար վարպետը բերդը կառուցել Է քառակուսի ձևով, սա֊ 
կայն հյուսիսից երկարաձիգ Է և բոլոր աշտարակներն ու պարսպի 
հա տ ամն երը իրար են նայում։ Պ աշարման ժամանակ մեկր պաշտ-
«պանում Է մյուսին։ (Բերդը) մարմար քարից Է կառուցված և հիմ-
՜նրված Է սեպաձև ժայռերի վրա։ Պա շ արվելու դեպքում թշնամ ին 
շի կարող ոչ մի կողմից անցքեր ու խրամատներ փորել և բերդը 
՛գրավել։ Բերդը կհանձնվի միայն այն դեպքում, երբ մի տարի պա-
շարվի և այնտեղ քաղց ու սով սկսվի։ Բերդը արևելքից խանդակ֊ 
ների կարիք չունի, քանի որ նրա քառանկյունի ձևի արևելյան մա֊ 
սում շատ խոր անդունդ կա։ Սակայն հյուսիսից, հարավից և արև֊ 
մուտքից խրամներ կան, իսկ հիմքերում Չինական պարսպի* նման 
աշտարակներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրը մի բարձր բերդի Է 
՜նմ ան։ 

(Այս բերդը) Ոէւրիշ բերդերի նման երեք֊չորս հարկանի չէ. 
միայն մի հարկանի ամուր պարիսպներ ունի։ Ունի չորս երկաթյա 
դարպասներ։ Ղաղ կափուսուն բացվում է դեպի հյուսիս, այս դար-
պասից են սկսվում էդի ի էրղանի, Ջերմ իք, հարթերդ և Փալու տա-
նող ճանապարհները։ Արևմուտք բացվող Ռում կափուսուն տանում 
է դեպի գերեզմանատունը և Կար ադա գները։ Մարգին կափուսուն 
բացվում է դեպի հարավ, Ենիկ ափուն դեպի արևելք։ Այստեղից 
ներքև, Շաթ գետի կամրջով անցնելով հասնում ենք Միաֆարկին 
բերդի մոտի Բոխման կամուրջը, որտեղից մեկ մենզիլ հեռավորու-
թյան վրա գտնվում է Հեզո բերդը։ Այս երկաթյա դարպասներով 
ամրակուռ պարսպի շրջագծի երկարությունը, նվաստիս քայլերով, 
11000 քայլաչափ է, սակայն արևելյան կողմով անցնելը անհնա-

<տ • Բնագրում՝ յԼ-
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րին էր, քանի որ փաշայի պալատի դիմացը խորխորատ է։ Դաղի-
դարպասից մինչև Մ արդին ի դարպասը ընկած բերդի ներքին մասխ՝ 
երկարությունը, եթե 2000 քայլաչափ հաշվենք, Կարա Ամեդ բերդխ 
ամբողշ շրշա գծի երկարության 14000 քայլաչափ կկազմի։ Բերդի՛ 
այս մասը, որը նայում է դեպի Շաթը, այսինքն՝ նրա հյուսիսային-
անկյունը, այնպիսի սև մ արմ ար քարից է կառուցված, որի վրա եր-
կաթը ոչ մի ազդեցություն չի գործում, այրելիս կրի չի վերածվումt-
Տարօրինակ մ ի հանք է, որը լեզվով չի կարելի նկարագրել։ 

Ներքին բերդի դովքր: Ընդամենը 4000 քայ՛լաչափ է։ Բերդի 
ներսում 150 սենյակից բաղկացած և բազմաթիվ դիվան խ ան են ե — 
րովմ ի մեծ ապարանք կա։ Այստեղ եկող ամ են մի վեզիր մի սեն-
յակ, բաղնիք, ավազան ու շատրվան է կառուցել և չորս հարկանի 
գեղազարդ մի պալատ է ստացվել։ Բոլոր պատուհաններն ու պա֊ 
տըշգամբները նայում են Շ աթ֊էլ֊Արաբին և Շաթ գյուղի դաշտինէ-
Ապ ար ան քում շատ հին սրահ կա, որը կառուցվել Է նախորդ սուլ-
թանների կողմից։ Այս սրահի հին ոճով երփներանգ գեղազարդումր՝ 
հիշեցնում Է Եգիպտոսի Կահիրեի Սուլթան Կա լա վան ի պալատը է: 
Այս ապարանքի հիմնադիրը Սելիմ առաջինի վեզիր Բըյըքլի Մոլ» 
համմեդ փաշան Է։ Ապարանքը շատ մեծ ու ընդարձակ Է։ Քաղա-
քի մեջ, դեպի հարավ նայող երկաթյա մի դուռ ունի, որը մշտապես 
պահպանվում Է բերդապահների կողմից։ Ներքին բերդում գտնվող-
ջրաղացների շուրը, աստվածային հրաշքներից լինելով, ներքին 
բերդի ժայռից բխելով, պտտեցնում Է ջրաղացքարը և փաշայի ա՛-
պարանքից անցնելով բերդի պարսպի ստորոտը, դուրս Է հոսում՜ 
մի երկաթյա խողովակի միջով և բախվելով ժայռերին՝ Սելսեբիլ1 * 
ջրի նման խառնվում Է Շաթ գետինէ 

Դիարբեքիրի ջամիները: Քաղաքի կենտրոնում գտնվող £ա֊ 
միի Քեբիր անունով հայտնի հնագույն տաճարը մի ջամի Է, Ղ՛ի ար֊ 
բեքիրի պարծանքը։ Հույն պատմագիրները միաձայն վկայում են 
որ այս հնագոյն տաճարը կառուցվել Է վեհափառ Մ ուսայի (Մ ով-
սեսի) ժամանակ$ Տաճարի ներքնամասի (հարեմ) աջ կողմումթ. 
ուղղահայաց սյուներից մեկի վրա եբրայերեն տարեթիվ կա։ Բեր-
դը ում ձեռքն Էլ անցել Էճ այս տաճարը պահպանվել է իբրս տա-
ճար., , Համազոր է Հալեպի Ուլու, Շամի էմևիյե ջամիներին, Երու-
սաղեմի Աքսասի մզկիթին, Եգիպտոս ի Եզհերիյե ջամիին և Ս տամ— 
բուլի Այա Սոֆիային։ Եկեղեցուց ջամիի վերածվելու մասին շեն-
քի վրա հազարավոր նշաններ կան«•• Այս ջամին այնքան ընդայ»*֊. 
ձակ է, որ նրանում 10,000 մարդ կարող է տեղավորվել<•• 
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Այնուհետև էվ. Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրում է Դիարբեքիրի մ յո լ* 
բազմաթիվ շամիները, մեգրեսեները, թեքիյեները, աղբյուրները, քարվանսարա 
ները, խաները, շուկաները և այլնւ 

Բնակիչների դեմքն ու դույնը: Դիարբեքիրի օդը շատ լավն է,, 
նրա բնակիչները հիանալի շուր են խմում և այդ պատճառով վար-
դագույն դեմք ունեն$ Ընդհանրապես միջահասակ, առողշ և բա-
րեկազմ են։ Ապրում են ամենաքիչը մինչև 70—80 տարեկան հա-
սակը և աշխատանքից ու վաստակից ետ չեն մնում։ Հաճախ հաս-
նում են մինչև հարյուր տարեկանը։ Սիրելի և սրտագրավ երիտա-
սարդ տղաները անհաշիվ են, նրանք աննման են իրենց գեղեցկու-
թյամբ և վայելչությամբ, խոսում են Արևելյան ժողովրդին հատուկ 
մաքուր լեզվով ու հռետորական ձևով, կարծես սրտաբեկ սիրա-
հարներ լինեն։ Նրանց բոլոր շարժումներն ու արտահայտություն-
ները . մարդուն հիացմունք են պատճառում։ Բոլոր երիտասարդ 
տղաները նուրբ են և բարեձև։ 

Այս երկրռւմ շատ պերճախոս և կարող բանաստեղծներ կանԻ 

որոնցից յուրաքանչյուրը նման է Ֆիզուլիին և Ռուհիին։ Շատերին 
հանդիպեցինք ու զրուցեցինք, իսկապես աննման, կատարյալ մար-
դիկ են։ 

Աէ|ագսւնիի հագուստը: Աննման սամույրի և կզաքիսի մուշ-
տակներ, սնդուս հագուստներ են հագնում։ Մ իշակ դրության մար-
դիկ ընտիր ասվիից են հագուստներ հագնում, իսկ ցածր դիրքի 
մարդիկ՝ հասարակ ասվիից։ 

Կանանց Թագուստը: Բոլորը փաթաթվում են սպիտակ չար-
սավով, երեսները ծածկում են քողով, իսկ գլուխներին ոսկյա և 
արծաթյա թաքիյե (գդակ) են կրում։ Ոտքերին անպայման շիզմև 
են հագնում։ 

Դիարբեքիրի ավագանիի ասելով քաղաքում ապարանքներում, 
ազնվականների տներում մոտ 140 բաղնիք կա։ Պատճաււն այն է> 
որ կանայք ծածկված ու պատվախնդիր են և միայն տնային բաղ-
նիքներում են լողանում.,, 

էվ. Չելեբին նկարագրելով քաղաքի բազմաթիվ բաղնիքները, ավելացնում է. 

Բոլոր բաղնիքները տաքացվում են քաղաքի աղբով։ [Բաղնիք-
ները] խիստ տաք են լինում, քիչ մարդիկ են այս բաղնիքներում՛ 
մեկ Ժամից ավելի կարողանում տոկալ։ (հումի երկրռւմ անհնարին՝ 
է բաղնիքները այս աստիճան տաքացնել փայտով։ Բաղնիքների 
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•աղբով տաքացվելու օգուտներից մեկն էլ այն է, որ քաղաքում ոչ 
մի կտոր ավելցուկ և աղբ չի մնում։ Ամբողջը կողովներով Հավա-
քում և տանում են բաղնիքներր։ բաղնիքներն աղբով տաքացնելու 
սովորությունը միայն Ղիարբեքիրին Հատուկ չէ. Արաբստանում 
բոլոր բաղնիքները աղբով են տաքացվում։ 

«Շաթ-էլ-Արաբտ վերնագրի տակ էվ՛ Տելերին մանրամասնորեն նկարագրում է 
Շաթ-էչ-Արաբ գետը, նրա բազմաթիվ ճյուղերն ու վտակները, հիշատակում է 
բոլոր աղբյուրներն ու նրանցով ոռոգվող վայրերը... 

Դիսւրրեքիրի հացահատիկները ե. բերքերը: Բուն Դիարբեքիրը 
մի քարաստան է, սակայն նրա նաՀիյեներր 7 տեսակ խոշորաՀ ա-
տիկ ցորենի, գարու այնքան առատ բերք են տալիս, որ սոմարը^ 
ծախվում է 10 ակչեով։ Պատճառը այն է, որ վիլայեթը ընդարձակ 
է և բարեշեն, ցանքսերը շատ են ու բերքը առատ։ 

Արհե սաները: Ղիարբեքիրում պատրաստված սուրը, դաշույնը, 
.դանակը, ղեդդարեն^, ոսկերչական գործերը, կարմիր բեղը, չուս-
տերր, կռշիկները և ջիզմեներր շատ արժեքավոր են և լավ որակի։ 

Պտուղները: Շաթի եզերքին մշակվող սեխի նման Հայտնի և 
քաղցրաՀամ սեխր ոչ մի երկրում չկա, գուցե Վանի ԲոՀթանի սե-
խը սրան Հավասարվի... 

Զբաղմունքը: Բնակչության մեծ մասը զբաղվում է վաճառա-
կանությամբ, կան Հարուստ առևտրականներ։ Մի մասն էլ ծառա-
յում է։ Մնացածը քաղաքի արՀեստավոբներն են, որոնք ամեն տե-
սակի արՀեստներով պարապում են, մասնավորապես շատ են 
ոսկերիչներն ու երկաթագործները։ 

էվ. Տելերին ծանրանում է նաև Ղիարբեքիրի թուրքական բարբառի առանձնա-
հատկությունների վրա։ Նրանց բարբառից մի շարք օրինակներ է բերումէ Այն ու_ 
հետև նկարագրում Է քաղաքի զբոսավայրերը, ուխտատեղիները և այլն։ 

Էվ. Տելերին Ղիարբեքիրի իր երկար նկարագրությունների վերշում գրում Է. 

Այս քաղաքի շրջակայքում ապրում են բազմազան ցեղեր* 
բնակչությունը՝ քրղեր, թուրքմեններ, արաբներ, աջեմներ են, իսկ 
ռայաները Հայեր են։ Բերդը գտնվելով Շաթի եզերքին, այն Տիգրի-
սի ջեզիրեն Է Համարվում, քանի որ Եփրատի և Շաթի միջև ընկած 
մասը կոչվում Է Էլջեզիրե։ Օդի և եղանակի Հիանալի լինելու շնոր-
Հիվ ժողովուրդը վերին աստիճանի նուրբ, երիտասարդությունը 
ազնիվ և խելացի է, խոսում են քրդերեն, արաբերեն և Հայերեն» 
Շատ պանդխտասեր, աղքատասեր, ուրախ, զվարթ և սրտառուչ 
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մարդիկ են է Սրանց տղամարդիկ հաճելի, մաքուր համոզմունքի 
աեր և հավատացյալ են, կանայք բարեկիրթ և աստվածասեր են։ 
Կանայք, նույնիսկ փոքր աղջիկներր, շուկա չեն գնում։ Վերին աս֊ 
յոիճանի պատվասեր և բարոյական մարդիկ են։ 

(Էշ 23—56) 

ՄԵՐ ՈԻՂեՂՈՐՈԻԹՅՈԻՆւ; ԴԻԱՐՐԵՔԻՐԻՑ ՄԱՐԳԻՆ Եվ ՍԵՆՏԱՐ 

Այս վերնագրի տակ Էվ. Չելեբին միջանկյալ խոսում է Մեծ էլշեզիրիի մա-
սին։ Այնուհետև նկարագրում է Մ արդին ի, Խաթունիյեի և Սենշարի բերդերը։ 

Նկարագրելով Սենշարի բերդը, էվ. Չելեբին մանրամասնորեն կանգ է առնում 
այգ բերդի մոտ գտնվող Ս աչլի֊Դաղ անունով լեռան շրջակայքում ապրող 45 հա֊ 
զար եզիդի և բարերի քրդերի ԼՍաչլի քրդերի՝\ վրա։ Նա պատմում է, որ իր փա֊ 
շանճ Մ ելեք Ահմեդ փաշան, Դիար բեքի րի վալի եղած ժամանակ, այդ ապըս֊ 
•տամ բ և թալանչի քրդերին կարգի բերելու համար, մեծ բանակով գնում է Սա շլի 
քրդերի վրա։ Խիստ կա տա ղի կռվից հետո Փա լուի քրդերին պարտության է մատ-
նում։ Փաշան քրդերին առաշարկում է ասելով. «Այգիի հարկը, ոչխարի գլխահար-
կը (աղն ամ) և այլ պարտադիր տուրքերը պետք է վճարեք))։ Սաչլի քրդերի իշխողը 
փաշային տասը շՈրու բեռ մետաքս է ուղարկում։ Այս դեպքը պատահել է էվ. Չե-
չեր ի ի ներկա ուղևորությունից 15 տարի առաջ։ 

Այս առթիվ էվ. Չելեբին տալիս է մի շարք հետաքրքիր տեղեկություններ 
&)աչլի քրդերի մասին։ 

Սաչլի քրդերի բնութագիրը: Սենշարի մի մասի Սաչլի դաղ կոչ֊ 
Վելու պատճառն այն է, որ այստեղ ապրող ցեղերի բոլոր տզամ ար֊ 
դիկ մազոտ են։ Բոլորի հագուստները գույնզգույն շալից և բրդից 
հն։ Գոտիները մետաքսից են, գլխի փաթաթանները նույնպես գույ֊ 
նրզգույն մետաքսից են։ Ոտներին կրում են փոչեքլի, փսւլսենտի. 
11 ե դիս ի, ճեասրի կոչված պոչավոր չուստեր... Սրանց զենքերն հն 
սուր, դաշույն, հրացան, շաբ։ Ջ ար է կոչվում այն զենքը, որի մեշ 
դնում են Այնթաբի նետն ու աղյիղլ» և կապում գոտուց։ Այնքան վար֊ 
պետ են գնդակ արձակելու գործում, որ լվին աչքից և ուղտին ոտ֊ 
քից խփում են։ Սրանց հրացանները շատ անպետք են, բայց շատ 
լավ են նշան բռնում։ Ժողովուրդը առհասարակ կարճահասակ է, 
գլուխները ճաղատ, գրեթե վիզ չունեն, կարծես գլուխը անմիջապես 
մարմնից է սկսվում։ Ուսերր լայն, կուրծքը ուռած, մեջքը հաստ, 
բազուկներն ու սրունքները պինդ, ոտները մեծ, աչքերը սև և կլոր, 
հոնքերր շատ խիտ են։ Այլ քրդերը սրանց սեքիգ բրյրքէի (8 բեխա-
վոր) են անվանում, որովհետև երկուսը բեխերից, երկուսը հոնքե֊ 
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րից, երկուսը քթածակերից, երկուսն էլ ականջներից են դուրս գա-
լիս։ Սրանց մարմինը սև ոչխարի մորթու է նմ ան ում... Տղաները 
10 տարեկան հասակում դեռ անչափահաս երեխա են, սակայն 
մինչև 20 տարեկան հասակը հասունացած կտրիճների նման մա-
զոտ դեմք կստանան։ Կանանց հագուստները հասնում են մինչև 
գետին... երեխաներին սկզբում սև շան կաթ են տալիսէ Երբ մեկը 
քարով խփի շանը, այդ մարդուն առանց խնայելու սպանում են է 
Ամեն մեկը իր դռանը 5 —10 շուն ունի. կերակուրը նախապես 
շանն են տալիս, միայն շանը կշտացնելուց հետո են իրենք ուտումէ 
Մի սև շունը ծախում են 1000 ղուրուշով, տասը շորիով։ Այս քրդերը՛ 
սոխն ու շաշեզիլի (Հ) պանիրր միշտ իրենց հետն են տանում։ Եթե 
մեկը բռունցքի հարվածով սոխը ճզմի, նրանք այդ մարդու գլուխը 
ջարդում և սպանում են։ Տարօրինակն այն Է, որ եթե սրանցից հա-
րուստ մեկը մեռնի, նրանք այդ մեռելին սոխի ջրով լողացնում և 
գերեզմանի վրա Էլ սոխ են տնկում։ Բոլոր մեռյալների պատանքի 
մեջ շան մազ դնելը ընդհանուր սովորություն Է։ Շատ անգամ այս 
մասին հարցրի սրանց գերիներից, բայց ուղիղ պատասխան չտվին ,, 
«սոխը լավ Էտ> ասացին։ Այսպիսի մի առած կա՝ «Մի քրդի հարց-
րել են, եթե թագավոր լինես, ի նչ կուտես. նա պատասխանել է 
«սոխ... կուտեմ))։ Արդարև քրդերը սոխը շատ են սիրում։ Նմա-
նապես տարօրինակ սովորություն է, եթե այս քբդերի շուրջը մի. 
գիծ գծես, նրանք անկարելի է, որ այդ գծից դուրս գան, մինչև որ՛ 
մեկը այդ շրջագծի մի մասը չջնջի։ Եթե իմանան, որ այդ շրջագծի 
մեջ պիտի մեռնեն, նորից դուրս չեն գա։ Այս երկրում սև շունը՛ 
ծնելիս մեծ ուրախություններ տեղի կունենան։ Եսկ երբ շունը սատ-
կի, սոխի ջրով լվանում և տանում են շներին հատուկ գերեզմանա-
տունը։ Մեռնող շան հոգու համար կենդանի մնացած շներին ոչ-
խարի խորոված են ուտացնում։ Սրանց շները իսկապես առյուծի 
են նմանում։ Այս երկրռւմ բոլորովին դայլ չկա։ 

Տարօրինակ է, այս Սենջարի լեռը նվիրական երկիր լինելով 
հանդերձ, այնտեղ այսպիսի անհավատներ են ապրում,., 

Այս Ս աչլի ցեղը մեծ բերքեր է ստանում... մեղրը, խաղողը 
աննման են։ Չոր խաղողր (չամիչը) Բաղդատի, Բասրայի և էհասայի 
վաճառականները շատ հաճույքով գնում են։ Շատ են նաև թթենի-
ները, Մարդինի բերդում գործածվող խիստ թանկագին գլխանոց-
ները Սենջարի մետաքսից են պատրաստվում... 

(էջ 56-71) 
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ՄԵՐ ՈԻԴ>ԼՈՐՈԻԹՑՈԻՆԸ ԴԻԱՐՐԵՔԻՐԻՑ ՎԱՆ 

Դիարբնքիրից տիկերի լաստ նստեցինք և Շ աթ գետի վրա յով 
շարունակեցինք մեր ճանապարհը։ Այստեղ տիկերի լաստ պատրաս-
տում են կամուրջների մոտ։ Սրանք մի տեսակ նավ են. տիկերի 
վրա տախտակ է ամրացվում և սրանցով կարելի է ձիեր ու հազա-
րավոր կանթարէ բեռներ տեղափոխել, նարդի կամ սաթրանջ խա-
ղալ, աջ ու ձախ դիտել, երբեմն բարեշեն գյուղերին մոտենալ, 
խոհանոցում պատրաստված կերակուրները ուտել և այս կերպով 
•ապահով և հանգիստ մինչև Բաղդատ կամ Բա սրա հասնել։ Այս 
տիպի նավեր (լաստեր) շինող հատուկ վարպետներ կան։ Ղիար-
բեքիրի կամրջի մոտ նման բազմաթիվ պատրաստի լաստեր կան։ 
Նվաստս այդ լաստով մի ժամ ճանապարհ անցա և իջևանեցի 
Սաատի գյուղում, որր կանաչազարդ դաշտում րնկած պարտեզ-
ներով և այգիներով քրիստոնյաների հարուստ գյուղ է։ Այստեղ 
գողեր շա.տ կան* Այգ գիշեր մեզանից մի հակ վրաններ գողացան։ 
Սակայն փայլք աստծո• ետ վերցրինք և գողերից երկուսին սպա-
նեցինք։ Այդտեղից շարժվեցինք նորից դեպի արևելք և եկանք Չյոլ 
թեփե մ են զիլը*** այնտեղից դեպի հյուսիս գնացինք և հասանք 
Միաֆարկինի* բերդը։ 

Միաֆարկինի բերդի բնութագիրը: Այս բերդը գտնվում է Շաթ 
ն Բաթման գետերի միջև։ Այս գետերը միմյանցից անջատված լի-
նելու պատճառով բերդը ստացել է Կալայի-միաֆարկին** (ան-
ջատված ջրի բերդ) անունը, որը աղավաղված ձևով Միաֆա բկին է 
կոչվում։ Աջեմները «Կալայի միանի֊ֆարկ))*** են ասում, որ նշա-
նակում է «Մեջքը բարակ բերդն։ 

Հ11ագույն մեծ քաղաք և բերդ Է։ Առաջին հիմնադիրը եղել Է 
Մ ուս ուլի բերդում թաղված վեհափառ Չերջիս Բենի15 ցեղից մեկը 
Լանտիկ մելիքը, որը բերդը կառուցել Է Տերջիսի կարգով։ Սակայն 
հետագայում քաղաքի բնակիչն երր Չերջիսին չեն հավատացել և 
Միաֆարկին բերդի մոտ գտնվո\լ լեռ ան վրա Չերջիսին քառասուն 
անգամ այրել են կրակի մեջ և նրա մոխիրը քամուն տվել։ Սա-
կայն վեհափառ Իզզեթ Ռիհեի հրամանով Չերջիսի փոշին նորից 

* Ներկայումս Դիարբեքիրի սանշաքի սահմաններում Սիլվան գավառի կեն-
տրոնն Է (ծանոթ, հրատարակչի)։ 

•• Թուրքերենը՝ 

— Պարսկերենը\ - Ա Հյկ* ձյձտ 
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հավաքել են և նա կենդանացել է։ Այս դեպքը հիշված և արձանա-
գրված է մի քանի արժեքավոր գրքերում։ 

Ներկայումս բերդի հետևում գտնվող բարձր լեռան վրա, Ձեր֊ 
ջիսի մոխիրի րնկած վայրում, ոչ մի բույս կամ խոտ չի բուսնում է 
Չերջիսը այս բերդի բնակիչներին անիծել Է և Վանա ծովի եզերքի 
Սիփանի սարից մի աժդահա Է դուրս եկել ու բերդի ժողովրդին ամ֊, 
բողջ ությամբ ոչնչացրել Է և բերդը անբնակ Է դար ձել։ Հե տո այս 
բերդը քանդել Է Նաբուգոդոնոսորը։ Ավելի ուշ անցել Է Ալ֊Աբբա ս ի ֊ 
ների ձեռքը և Հե լա քուն այս բերդի ժողովրդին ոչնչացրել Է և բեր-
դը ավերել։ Հետագայում Սեյֆ-ուլ-Ղևլե Ւբն֊Ս եմ դանին բերդը նո-
րից վերակառուցել Է և Ք ուր դի ստանում մեծ հռչակ Է ստացել։ Բեր֊ 
դը խիստ բարեշեն Է դարձել և մոտ 70 հազար ձիավոր զինվոր Է 
ունեցել։ Ւսկ այլ զինվորների թիվը աստծուն Է հ այտն ի։ Զինվոր-
ների թվի մեծությունը նրանից Է երևում, որ քեյքավուսական խո֊ 
հանոցում օրական 40 ուղտաբեռ աղ Է գործածվել... Մինչև հիմա 
Էլ երևում են Սեյֆ֊ուլ֊Ղևլե ի ապար անքն եի՚ի հիմքերր։ Հետագա֊ 
յում Թիմ ո ւրր նորից ավերել Է այս բերդը. այդ ավերակների հետ-
քերը մինչև հիմա Էլ կան։ 

920 (1514) թվականին Սելիմ խան 1֊ը, վերադառնալով Չըլդըրի 
նվիրական պատերազմից, Ղիարբեքիրի գրավման համար Բըյըքլի 
Մուհ ամմեդ փաշային սերդար Է նշանակում, որը Ղիարբեքիրի հետ 
գրավում Է նաև այս բերդը։ [Սուլթա ն] Ս ուլեյման խանի աշխար֊ 
հ ահ ամ արով Կաբա Ամեդը սանշաքի բե յի կենտրոնն Է։ Բեյը օրեն-
քի համաձայն տարեկան 10 քիսե եկամուտ Է ստանում, կագին 
տարեկան երեք քիսե Է ստանում։ Ունի ալայի բեյ, էերիբաշի և 
մյուհթեսիբ, ինչպես նաև մյուֆթի, նագիբ, սիփահիի քեթխուդա, 
ենիչերիի սերդար և բերդակալ։ Սակայն բերդապահ զինվորներ և 
ռազմամթերք չունի։ Երկրի ներսում գտնվելով, դրանց կարիքը 
չունի։ Սակայն բերդում միրլիվան մի քանի թնդանոթ ունի. տո-
նական օրերին արձակում են այդ թնդանոթներից և գյուղերի մու-
սուլմաններին իրազեկ դարձնում։ 

Միաֆսւրկինի բերդի նկարագիրը: Ռում պատմագիրները այս 
բերդի մասին գրում են, որ գտնվում Է Ջեզիրեի Շաթի և Եփրատ՝ 
գետի միշև րնկած Մեծ Ջ ե զիրե ում ։ Սակայն դա սխալ Է։ Նվաստս 
այստեղ ապրեվ եմ մոտ տաս տարի, ամենուրեք շրշագայել ու դի— 
տել եմ, հետաքրքրվել այս գիտությամբ, այնպես որ ինձ ման-
րամասնորեն հայտնի Է։ 

Մալ աթիայի մոտ Եփրատ և Մուրադ գետերը, Քյոմյուր խանի 
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կողմից 40 մհնզիլ տարածություն հոսելով, Կուրնե բերդի մոտ Շա֊ 
թին են խառնվում և կազմում են Շ ա թ֊ուլ֊Արաբը, իսկ Շաթ գետը՛ 
հոսելով Դիարբեքիրի մոտով, անցնում է Հի սնի Քեյֆի, Հազոյի, 
Մուսուլի, Բաղդատի, Կուրնեի կողքով և խառնվում է Եփրատ գե-
տին։ Ղիարբեքիրից կա մ ուր չ ի տա կով երկու օր շարունակ հոսում 
Է դեպի հյուսիս և հասնում Է Միաֆարկին բերդին։ Հետևաբար, այս 
բերդը ի՛՛նչպես կարող Է Շ ա թի և Եփրատ ի միշև ընկած շեզիրեում 
գտնվել։ Նվաստս անձամբ ուսումնասիրեցի և այսպես գտա։ 

Այս բերդը կառուցված Է Շաթ և Բաթման գետերի միշև ընկած 
շեզիրեում և բաժանում Է այդ դետերը։ Բերդի հիմնական մասը 
նույն Միաֆարկին լեռ ան ստորոտում Է։ Մի թնդանոթի գնդակի 
Հեռավորությամբ դեպի արևե լք է րնդարձակ, թեթևակի բարձրա-
դիր հարթության վբա, կանաչազարդ վայրում, քառակուսի, ամ-
րակուռ, սրբատաշ քարերից կառուցված գեղեցիկ մի բերդ Է։ Հին 
շինություն Է և ամեն մի քարբ բաղնիքի գմբեթի և փղի չափ խոշոր 
Է։ Պատերի բարձրությունը 20 արշինից ավելի չէ։ Ամրակուռ պա-
տերի լայնությունը 16 արշին է։ Այնպես որ, Թիմ ուլւր չի կարողա-
ցել [այդ պատերը] քանդել և նույնությամբ թողել է։ Շրշագծի եր-
կարությունը 11000 քայլաչափ է։ Խրամները լցված են հողով ու 
ավազով։ Բերդը թեև մեծ է, բտյց շենքերը շատ քիչ են. այգիներով 
և պարտեզներով, միհարկանի և երկհարկանի մոտ հազար հողա-
ծածկ լավ շինված տներ կան։ Նշանավոր շենքերից ենճ բեյի և Սե-
ջահ բեյի ապարանքներր։ Քիչ են նաև շուկաներն ու բազարները։ 
Բերդի չորս կողմում փոքրիկ աղբյուրներ են հոսում, որոնցից ա-
մենաբարձրր կոչվում է Ավազանի աղբյուր։ Ալեքսանդր Մեծը խմել 
է այս շրից և այստեղ մի ավազան է շինել տվել, որի համար էլ 
այդ անունն է ստացել։ Իսկապես, որ դրախտային վճիտ ջուր է։ 
[Այդ աղբյուրը] ջրում է այգիներն ու պարտեզները, ապա ներքև է 
հոսում և խառնվում Շաթին։ 

Այս բերդի տերիտորիայում Քասնեֆա անունով մի գետ կա, 
որը բերդից հեռու է, ոռոգում է մի շարք գյուղերի և ավանների 
ցանքսերր և հետո խառնվում է Եփրատ գետին։ Միաֆարկինի լեռ֊ 
ներից բազմաթիվ առվակներ են հավաքվում և Հիսնի-Քեյֆի բեր-
դի մոտ, Ջ եղիր եում և Մ ուսուլում իրար են խառնվում։ 

Բերդի օդն ու ջուրը շատ լավն են և հայտնի են քուրդ գեղեց-
կուհիները։ Ունի շատ լավ խաղող։ Բերդի հյուսիսային կողմի լեռ֊ 
ները ծածկված են այգիներով։ Ժողովուրդր առողջ և ամրակազմ է։ 
Բերդի հարավային կողմում դաշտերն են, որոնք տարածվում են 
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մինչև Հիսնի-Քեյֆը և Բաթմանի մեծ կամուրջը, որտեղից մեկ օրում 
•կարելի է հասնել Խուսրևիե բերդը, իսկ հարավից՝ մեկ օրում, Հա֊ 
զոյի բերդը։ 

Այնուհետև Էվ. Տելերին նկարագրում է Միաֆարկինի իսլամական ուիւտա-
եղիները։ 

...Պ ատ մա գիր Մուկադդեսի ասելով, Նոյի ժամանակի ջրհե֊ 
դեղից հետո, նրա ցեղից մեկըճ Մելիք֊Քուրդոմը, ապրել է 600 տա֊ 
րի և շրջելով Ք ուր դի ստանում, եկել է Միաֆարկին ու հավանելով 
՛տեղի ջուրն ու օդը, այնտեղ բնակություն է հաստատելէ Սրա որ-
դիներն ու թոռներր խիստ բազմացել են և ստեղծել Ւբրանի (Եբրա-
յերեն) և պարսկերեն լեզուներով կազմված մի նոր լեզու, որը սա֊ 
կայն ոչ եբրայերեն Է, ոչ արաբերեն, և ոչ Էլ պարսկերենէ Այդ լեզուն 
Ներկայումս կոչվում Է քրդերեն և գործածվում Է այս երկրումէ 
Քրդերենը ունի 42 բարբառ, որոնք իրար նման չեն և մի բարբառով 
խոսողը մյուսին կարող Է հասկանալ միայն թարգմանչի. միջոցով։ 

Քուրդիստան Է կոչվում այն երկիրը, որի մի ծայրը հյուսիսում՝ 
Էրզրումից և Վանից սկսած, հասնում է մինչև Հեքարի, Ջեզիրե, 
Ամադիե, Մուսուլ, Շեհրի Զոր, Հարիր, Արդալան, Բաղդատ, Ղերնե, 
Ղերթենկ և Բասրա։ 70 կոնաք տարածություն գրավող այս լեռնոտ 
երկիրը համ արվում է Քուրդիստան և Ք արաս տան, ուր՝ Արաբա-
կան Երաքի և ՛Հեմ անի ({) միջև, բնակվում են վեց հազար քուրդ 
աշիրեթներ և ցեղեր։ Աստված եթե կամ են ա իր տեղում այս աշի-
րեթների և նրանց աշիրեթապետների մասին կխոսենքէ 

Քուրդիստանի լայնությանը, երկարությանը չափ չկաէ Նրա 
արևելքում՝ Աջեմի սահմանի մոտ, Հարիրից և Արդալան ի ց մինչև 
Շամի և Հալեպի հողը 20—25 կոնաք Էէ Ամ են անեղըՀ 15 կոնաք Է։ 
Այս րնդարձակ երկրռւմ 500 հազար հրացանաձիգ կա, որոնք բո-
լորը շաֆիներ^ են։ \Ք ուր դի ստանում] ընդամենը 776 բերդ կա, բո-
լորն Էլ բարեշեն են։ 

Քրդական լեզուներից17 հայտնի են, զազա, լոլո, հիքարիի, 
ավնիքի, մահմուտի և շիրվանի, շեզիրիվի, փեսանի, սենջարի, հա-
րիրի և արդալանի, սորանի, խալթի, ջեկվանի, ամա դի, ռուզիկի լե-
զուները։ 

Այնուհետև, Էվ. Տելերին քրդական լեզվից բերում Է բազմաթիվ նմուշներ, 
թվեր, խոսակցական կարևոր արտահայտություններ և այլն։ 

(Էէ 75-76) 
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...Միաֆարկին բերդից շարժվելով դեպի հյուսիս, անցանք 
Բաթմանի կամուրշով և կանգ առանք։ Կամուրշի տա կով գետը այն-
պիսի ուժգին թափով է հոսում, որ նրա ձայնից մարդու ականք 
խլանում է։ Կամուրջը առանց սյուների է և գցված է ժայռերի վրա֊ 
յով։ Այստեղից են անցնում դեպի Դիարբեքիր, Միաֆարկին, Հա֊ 
զո, ԲիթլիՍ, Վան և Քուրդիստանի այլ կողմերը տանող ճանապարհ֊֊ 
ները։ Ալ֊Աբբասիների ցեղից հարգելի մի անձ, իր արդար հարս-
տությունից 3000 քիսե փող է ծախսել, մի շարք ճարտարապետներ 
ու վարպետներ հրավիրել և շինել է տվել այս հսկա կամուրջը, որը 
կառուցման ձևով, հիմքի, բարձրության, երկարության և ամրու-
թյան տեսակետից գերազանցում է Անատոլիայում եղած բոլոր 
կամուրջներին։ Գետի մեկ կողմը ժայռ, մյուս կողմը ավազ է։ Կա֊ 
մըրջի վարպետը մտածել է, որ «Այս գետի վրա միաչքանի մի կա֊ 
մուրջ կառուցվելուց բացի ուրիշ հնարավորություն չկա», կամուր-
շի երկու կողմերում էլ հաստատ, ընդարձակ քարաշեն թմբեր է 
հիմնել և դրանց վրա բարձրադիր մի մեծ կամուրջ է կառուցել, որը 
հեռվից ուղեցույցի է նմանում։ Կամուր ջ ի մեկ ծայրից մինչև մյու-
սր լրիվ 173 քայլաչափ է։ Հերսեքի երկրռւմ կառուցված Մուսթա-
րի կամուրջն էլ միաչքանի է, սակայն այս կամրջի ճարտարապետա-
կան նրբությունը, կանոնավորությունը ոչ մի կամուրջ չունիt Ո վ 
հավատարիմ եղբայրնե ր, Աստվա ծ վկա, ես որ իմ թանկագին 
կյանքը ճանապարհորդությունների մեջ եմ փչացնում, այսպիսի 
հսկա և սարսափելի, կամարաձև կամուրջ չեմ տեսել... 

Կամրջի երկու կողմում, բերդի դարպասների նման, երկաթյա 
դռներ կան։ Այս դռներից ներս, աջ ու ձախ կողմերում, կամրջի 
հիմքերին հավասար և կամրջի տակ խաներ կան, անցորդները այս-
տեղ են իջևանում։ Կամրջի կամարի տակ բազմաթիվ սենյակներ 
կան, որոնց երկաթյա պատուհաններով պատշգամ բներում նստում 
են հյուրերը և նրանցից ոմանք զրուցում են կամարի դիմացի կող7 
մ ում գտնվող մարդկանց հետ, ոմանք էլ ցանցով ձուկ են որսում t 
ճարտար վարպետը դիտավորյալ է կառուցել այդ բոլորը։ Կամրջի 
աջ և ձախ կողմերում դրված բոլոր ճաղաշարքերը Նախիջևանի 
պողպատից են։ Վարպետը գործադրել է իր բոլոր ճարտարությու-
նը և այդպիսի գեղեցիկ ճաղաշարքերի ցանց է կառուցել։ Այս հսկա 
կամրջի Հազոյի կողմի խանում նստում են Հա զոյի բեյի մարդիկ 
և այդ կողմի անցորդներից տուրքեր են առնում, իսկ Միաֆարկինի 
կողմից նրա բեյի մարդիկ են տուրքեր առնում։ Այդ խան կոչված 
շենքերից բացի շրջակայքում ուրիշ շենքեր չկան։ Թեև էրզրումի 
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մոտի Հասան Կալայի դաշտի Արազ գետի վրայով գցված Չոբանի 
կամ ուր շն էլ մեծ է, բայց այս կամրջին չի հասնում։ Բրուսա քա՛-
ղաքով ՌուՀբան լեռից Հոսող Իրղանտի գետի վրայի Իրղանտի 
կամուրջն էլ ուզել են այս Բաթմանի կամրջի ձևով կառուցեի բայց 
ոչ մի նմանություն... Արդարև, ճարտար վարպետր իր բոլոր կա~ 
րողությունր գործադրել է այս կամրջի վրա և այնպիսի ճարտարու-
թյուն է երևան բերելt որին Հետագայում ոչ մի ճարտարապետ չի 
կարողացել Հասնել։ Կամուրջը, Հիմքից մինչև գագաթը, շինված 
Հ Ղիարբեքիրի բերդի քարերից, կայծքարր այդ քարի Համեմա֊ 
տությամբ դատարկ բան է։ Այս կամրջի վրա գցված քարաշեն մայ-
թերր 700 տարուց ի վեր բնավ չեն քանդվել և կարծես թե նոր են 
վարպետի ձեռքի տակից դուրս եկել... Մի խոսքով այս կամրջի 
գովքն անելու Համար լեզուն կարճ է և գրիչը անզոր։ 

Այդտեղից Բաթմ ան գետի եզերքով շարժվեցինք դեպի արևելք 
1ւ իջևանեցինք Խաս֊չաիր կոչված վայրում.,. Այնտեղից եկանք 
Հազո բերդը։ 

Հսւդո բերդի բնութագիրը: Բերդի Հյուսիսում գտնվող Հ բարձր 
չեռներր կոչվում են Զո լեռներ։ Բերդը կառուցվելուց առաջ Կարա֊ 
Կոյունլիներից մեկիճ Կաբա Յուսուֆ խանի, Կարա Զո ցեղր այս 
լեռ ներում է ապրել և այս պատճառով այդ անունն է ստացել։ Հե՛-
տագայում այդ ցեղի մարդիկ Հավաքվել են և այդ վայրում մի քա-
ղաք է առաջացել, որր կոչվել է Զո քաղաք կամ Հազո բերդ։ Այնու՛ 
Հե տև Ադրբեջանի իշխող Ուզուն Հասան շ ահը տիրացել է այս բեր֊ 
դին։ հավար յաղ Թիմուրը, երբ եկել է Միաֆարկին բերդը ավերե֊ 
չու, Բիթլիսի Աբդալ խանի նախնիներից մեկր տիրացել ու նորոգել 
է այս Հազո բերդը։ Հե տագայում [սուլթան] Սելիմ խանր Չրլդրրի 
նվիրական պատերազմից վերադառնալիս, 920 (1514) թվականին 
Բէթլիսի Իշխ"ԴԸ Սելիմին Հպատակություն է Հայտնել և բերդը 
Հանձնել է նրան։ Սեւիմ խանի Հրամ ան ա գրով իբրև fi j n i f Ո լ մ ե թ է 
արձանագրվել և իբրև էյալեթ շնորՀվել է իր տիրոջը։ Սուլեյման 
խանի աշխարհ ահ ամ արով համարվում է Գիարբեքիրի էյալեթի հինգ 
հյոլքոլմեթներից մեկը,,. Ունի ալայի բեյ և չերի բաշի, սակայն 
ենիչերիի սերդար, մյուֆթի, նագիբ և այլն չունի։ Ամեն ինչ իշխողի 
ձեոքումն է. մինչև անգամ բերդը, ռազմ ամ թերքր, բերդապահ ու 
բերդակալ զինվորները իշխողի կողմից են նշանակվում։ 

մագոյի բերդի նկարագիրը: Զո /եռան ստորոտում, սեպաձև 
ժայռի վրա կառուցված փոքր բերդ է։ Շրջագծի երկարությունը 1600 
քայլ է։ Արևելքից սեպաձև ժայռեր են, իսկ հարավից դաշտավայր 
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է, ունի այս կողմի վրա նայող երկաթյա մի դարպաս։ ճանապարհը 
շատ թեք է, և դեպի ներքևի վարոշը իջնելը դժվարին Է։ Բերդի մեջ 
առանց այգիների ու պարտեզների 150 հողածածկ տուն կա։ Բեր-
դի կեսր բռնում Է շրջապատի վրա իշխող Մյուրթեզա բեյի ապա-
րանքը։ Այս բեյը Բիթլիսի Աբդալ խանի փեսան Է... Ապարանքում 
ջրամբարներ և ջամի կան, իսկ մյուս շինությունները ներքևումն են։ 

Հա զո ոարաթի զովքը: Հարավային կողմում, ընդարձակ մի 
վայրումն Է բերդը և բաղկացած Է 1000 հողածածկ տնից ու նոր Է 
բարեշինվել։ Շուկայում հայտնի են ջամին և խանը։ Մի փոքր բաղ-
նիք և 3 փոքր խանութ ունի։ Ներկայումս Մ յուրթեզա բեյը այստեղ 
քարաշեն մի խան Է շինել տվել, որը նման Է ամուր բերդի։ Քա-
րաստան Է, պարտեզներն ու այգիները լավ չեն։ Ժողովուրդը քաջ 
Է , նշանավոր են հետևակներն ու հեծյալները։ Աննման են զանա-
զան տեսակի սրախաղերում և նետաձգության մեջ։ ՛Վերին աստի-
ճանի կրոնասեր, բարեպաշտ են և պատկանում են շաֆի դավա-
նանքին։ Սրանց յայլաներում ապրում են խալթի, ղեկվաթի, զի-
խարի քրդեր, բայց նրանց հետ առևտուր չեն անում... 

. . . Փ ա ռք Աստծո, այս մենզիլում հանդիպեցինք մեր Էֆենդի 
Մ ելեք Ահմեդ փաշային, նրա ձեռքը համբուրեցինք և Ղիարբեքիրի 
վալիի Ֆիրաբի Մուստաֆա փաշայի նամակները և նրա տված բո-
լոր ավանդներր փաշային հանձնեցինք։ Շատ գոհ մնաց, բոլոր 
վրաններր իր հպատակներին ու մարդկանց բաժանեց և 32 քիսե 
փողով զինվորներին ուլուֆե (ռոճիկ) տվեց։ 

Այստեղից շարժվեցինք դեպի արևելք և հասանք Ք եֆենդեր 
բերդը, որը ներկայումս Բիթլիոի խանի տերիտորիայում սուբա-
շիություն Է և Բիթլի"ի նահիյեներից Է... Սրա հարավում, բարձր 
լեռների վրա երևում Է Ջիրիքի բերդը.** Այդտեղից թեք և քարքա-
րոտ վայրերո վ Բիթլիսի գետի ափով շարժվեցինք դեպի արևելք և 
հասանք Զիրիքի լեռան մոտ գտնվող Չեմ են տիր անունով վայրը։ 

ՄԵԼԵ4? ԱՀՄԵԴ ՓԱՇԱՅԻ ԲԻԹԼԻՍԻ ԽԱՆԻ ՀԵՏ 
ՏԵՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ Եվ ՄԵԾ ԽՆՋՈՒՅՔ 

Աչս վերնագրի տակ Էվ. Չեչերին պատմում է Բիթլիսի Աբդալ խանի Ահմեդ 

լի աշա չին դիմավորելու, ամբողջ ճանապարհին փաշա չին տրված պատիվների և 

նվերների մասին։ Փոխադարձաբար փաշա չի կողմից խանին, նրա որդիներին և 

մարդկանց տրված խալաթներէւ, սամուչրի մուշտակների և ոսկեզօծ գոտիների մա-

սին։ Մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ մտնում են Բիթլիս քաղաքր, որի ժողո-
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վուրդր մեծ բազմությամբ դիմավորում է փաշային։ Փաշան ժողովրդին անսահման-

քանակությամբ ոսկի և ակշե է բաժանում։ Ւջևանում են խանի այգիներում, որտեղ՛ 

փաշայի հրամանով տասը օր հանգստանում են։ էվ. Տելերին Բիթ լիսում շրջում և 

ծանոթանում է քաղաքի հետ։ 

Հի& քփրլիս քաղաքի բնութագիրը: էվ. Չելեբին սկզբում տալիս է Բիթլիս քա-

ղաքի հիմնադրման մասին պատմագիրների հաղորդած ավանդությունները, որոնց 

համաձայն այս բերդի հիմնադիրը եղել է Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Ինչպես- այլ 

առիթներով, այստեղ նորից կրկնում է, որ Ալեքսանդրր այդ ժամանակ տառապել 

է ծանր հիվանդությամբ ու փորձել է մի շարք գետերի ջրեր խմելով բուժվել և նրան 

շատ է օգնել Բիթլիսի ժայռի տակից հոսող ջուրր: Այդ պատճառով իր Բիտլիսխ 

անունով ծառային նա հրամայել է այդ տեղում մի այնպիսի ամրակուռ րերդ կա-

ռուցել, որ ինքը՚ Ալեքսանդրն անգամ, չկարողանա գրավել։ Հետո Ալեքսանդրր 

շարունակում է իր արշավանքը։ Վերադարձին Բիտլիսր բերդր կառուցել և նրա 

պաշտպանությունը իր ձեռքն է վերցրել։ Ալեքսանդրը բերդր պաշարում է, բայց 

իզո ւր։ 40 օր պաշարելուց հետո Ալեքսանդրր բերդր թողնում և գնում է դեպի 

Մ ուշ։ Այդ ժամանակ Բիտլիսր մեծ նվերներով գալիս է, բերդի բանալին Ալեքսան-

դրին է հանձնում և ասում. «Ւմ տե ր, ձեր հրամանի համաձայն ես բերդը կառու-

ցեցի այնպես, որ դաք էլ չկարողանաք գրավելՁ։ Ալեքսանդրր բերդի իշխանու-

թյունը հանձնում է Բիտլիսին։ Այս պատճառով բերդը Կոէվել է Բիթլիս [Բիտլիսի 

աղավաղված ձևն 

...Աշեմ պատմագիրները այս քաղաքը Հիշում են «Ւսքենդերի 

թախթգյահ>№ անունով։ Ւնվան պատմագիրը* այս քաղաքը անվա-

նում է ((Մեծ Ալեքսանգրետի բերդ))։ Մինչև հիմա էլ [բերդի վրա\՛ 

մի շարք տեղերում երևում են հունական ճարտարապետության 

նշաններ։ Քուր գի ստանում շատ մելիքների ձեռքից-ձեռք \է անցել, 

սակայն ավելի շատ այստեղ իշխել են Ադրբեջանի իշխողներ Կարա 

Կո յունլու Տ ուս ուֆ Ջ ելա լին և Ակ Աոյունլու Ուզուն Հասանը։ Առա-

ջին անգամ այս վայրը քրիստոնյաներից գրավել է Ալ֊Ա բբա սինե-

րից մեկրճ Սուլթան էվհեգուլլահր։ Նրա իշխանության շրջանը կար-

ճատև է եղել։ Քաղաքին տիրացել է Ագրբեջանի շահ Ուզուն Հա-

սանը։ Հե տագայում՝ 878 (1473) թվականին, երբ Հասան Շահր 

Թերք անի դաշտում պարտություն է կրում, նախկին դրությունր վե-

րականգնվում է։ Ավելի ուշ, 920 (1514) թվականին Բիթլիսի խանը 

[սուլթան] Սելիմ I հպատակություն է հայտնում և հլուք ումե]>|ւ 
կարգով նրա որդիները մինչև հիմա էլ իշխում են իբրև խան, որոնց 

փադիշահ ական հրամ աններումճ վ ե հ ա շ ո ւ ք յ ս ս ւ ն * * տիտղոսն է ա բր-

վում. . • 

* * ս1ձ.յ1տ օ ս . 
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թիթլիսի բերդի տ ե ղ ն ու նկարագիրը: Դիվան և Օբիխ լեռների 
միջև, ընդարձակ և քարքարոտ մի դաշտում, Օբիխ ձորի ձախ եզեր-
քին, Ւսքենդերի ձորի աջ կողմում, երկու դետերի միախառնման 
վայրում, բարձր և սեպաձև մի ժայռի վրա կառուցված բարձր բերդ 
՛էէ որի մարմար քարերից յուրաքանչյուրը փղի մեծության են։ Բար֊ 
ձրությունը մինչև գագաթը, 600 քայլ Է։ ճանապարհը շատ թեք Է 
•և դժվարանցանելի։ Արևելքից ձգվում Է դեպի արևմուտք։ Արևել-
յան կողմում խիստ բարձր մի աշտարակ կա, որից ցած գտնվող 
ձորն այնքան խորն Է, որ մահվան դատապարտված մարդկանց նե-
՛տում են այստեղից ցած և կտոր-կտոր անում։ Այդ պատճառով Է լ 
այս աշտարակը Կանչի Կուլե (արյունոտ աշտարակ) Է կոչվում։ 
•Աշտարակի արևմուտքում, խանի պալատի մի անկյունում տեսակ-
տեսակ ռազմամթերք Է պահվում։ Աշտարակի վրա րնդամենը 670 
պատնեշներ և ատամներ [պարսպի] կւսն։ Յուրաքանչյուրի վրա մի 
.անցք կա, որից ցած նորից մի շարք անցքեր կան, որոնք հետա-
գայում են բացվել։ Բոլոր պատերը անկյունաձև են և դուրս են ցրց՛ 
Ված, այնպես որ անկյունի աշտարակներից կարելի Է միմյանց 
տեսնելէ Յուրաքանչյուր աշտարակում պահապանների տներ կան։ 
Հարավային կողմում, դեպի քաղաք տանող ստորին մասի վրա 
երեք հարկանի երկաթյա դարպասներ կան և այդ դարպասների 
արանքներն ամրացված են տես ակ-տեսակ զենքե բով և գործիքնե-
՛րով։ Պահապանները գիշեր-ցերեկ հսկում են և ոչ ոքի չեն թողնում 
բերդ մտնել։ [Բերդի] չորս կողմր Բաբելոնի խորխորատների նման Է։ 
՛Շրջապատում խրամներ չկան, քանի որ ամեն կողմից վեր են ցցված 
սեպաձև ժայռերըէ 

Բերդի շրջագծի երկարությունր 2900 քայլ Է ։ Սակայն դղյակի 
'.կողմը փակ Էր և չկարողացանք չափել։ Այդ մասը հավանաբար 

.1000 քայլից ավելի Է։ Այդ դեպքում ամբողջ շրջագիծը մոտավորա-
պես 4000 քայլաչափ կլինի։ Պարիսպների բարձրությունը 80, լայ-
նությունը1 10 արշին Է ։ Բերդի ներսում 300 տուն կա, կեսը բռնել Է 
խանի ապարանքը, որը բազմահարկ, աջեմի և հունական [ձևով] 
զարդարված սենյակներից բաղկացած գեղեցիկ մի շինություն Էէ 
Ամեն մի խան մի բանով բարեզարդել Է։ Մասնավորապես Աբդալ 
խանը մեծ գումարներ Է ծախսել և այդ ապարանքը Ֆիդակայի պա-
լատի նման մի մեծ ապարանքի Է վերածել։ Բոլոր պատուհաննե-
րից և պատշգամբներից, բերդի աշտարակներից և պատնեշներից 
կարեչի Է տեսնել Դատվանի19 լեռները։ Ժայռի ներսում շատ քա-
րայրներ կան, որոնք լիքն են հացահատիկով և սննդամթերքով։ 
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Այս քարայրներից ներքև իջնող ջրի ճամփաներ կան։ [Բերդում՛] մի 

ջամիից, մի մեդրեսեից և հացի ամբարներից բացի ուրիշ շինու-

թյուններ չկան։ 

Րիթլիսի էյսւլեթը ե հ յ ո ւ ք ո ս Ռ թ ն ե ր ը : Վանի էյալեթում առան-

ձին հյուքումեթ է։ Ստացված եկամուտը փադիշահի կողմից տրված 

է բեյին իբրև խաս։ էյալեթից խանը ամեն օր մի քիսե ակչեի' եկա-

մուտ է ստանում։ Աստիճանր Վանի էյալեթի աստիճանն է։ Երկու 

հազար զինվորով իշխանություն է վարում։ Պատերազմ գնալու, 

կամ թե պետության բերդերը նորոգման հրավեր ստանալու դեպ-

քում Վանի սերդարի հետ է գնում։ Քաղաք եկած քարավանների 

մաքսն ու տուրքր խանին է պատկանում։ Քաղաքում ապրող քրիս-

տոնյաների [յակութի] և արաբ ռայաների գլխահարկը Վանի բա-

նակին է պատկանում։ Տարեսկզբին Վանից մի աղա է գալիս, տուր-

քերը հավաքում է և խանին ռոճիկ է տալիս։ Իսկ Մ ուշի դաշտի 

տուրքերը, մշտական կարգով, Երևանի ֆաթիհ սուլթան Մ ուրագ 

խանի կողմից խանին է շնորհված։ Խանը ՝ այդ տուրքերից վճարում 

է բերդակալի և բերդի 200 զինվորների համար սահմանված վարձը։ 

Բերդի բանալիները գիշեր-ցերեկ իր մոտն է պահ ում ։ Այս աստի-

ճանի ազատ և բավականին րնդարձակ էյալեթ է։ 

Բիթլիսի է յ ա լ ե թ ի ս ա հ մ ա ն ն ե ր ը : Արևելքից սահմանակից է Վա-

նա ծովի եզերքի Թախթի Վան^ անունով սուբաշիությանր։ Դար-

ձյալ արևելքից սահմանակից է Հեքքարիի Ոստան բերդին։ Հարավից 

սահմանակից է Շիրվանի և Հիզանի [Խիզանի] բերդերին։ Նորից 

հարավից, մեկ մենզիլ հեռավորության վրա, սահմանակից է Զի՛ 

րիկի բերդին։ Արևմուտքից, երեք կոն աք հեռավորության վրաճ սահ-

մ անակից է Ղիարբեքիրի էյալեթի Հազոյի բերդին, հյուսիսից, երեք 

մենզիլի վրա՝ ^երջիլի բեյին, չորս մենզիլ (հեռավորության վրա)՝ 

Չեբաքջուրի բեյին։ Մ ուշի դաշտով անցնելով էրզրումի տերիտո-

րիան, հյուսիսային կողմում Նամիրվանի բեյի սահմանն է։ Նորից 

դեպի հյուսիս, երեքօրյա հեռավորության վրաճ էրզրումի Ս ալազ-

կերտի բեյի տերիտորիան է։ Հյուսիս արևելքում, Վանա ծովի եզեր-

քին, Վանի սանջաքի Ախ լա թի բեյի սահմանն է։ Արևելքում, Վանս* 

ծովից այն կողմի հետ կապ չունի։ 

Խանի տնօրինության տակ կան 70 աշիրեթ և ցեղ։ Ամենա-

կարևորը Մո ւտիկի բերդի Ալի բեյն է, որը 700 հրացանաձիգ զինվոր 

ունի։ Եթե խանր ցանկանա սրանցից [ցեղերից] 70.000 զինվոր կա-

րող է վերցնել։ Բիթ լիս քաղաքր 40 հազար բնակիչ ունի, որոնք 

պատկանում են ռուզիքի ցեղին։ [Սրանք] մյուս քրդերի նման քաջ 
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և արի չեն։ Բեխերը հինայած, աչքերին սուրմա քաշած, մաքուր ու 
առաքինի, քաղցրախոս մարդիկ են։ Բիթ լիսի էյալեթի մարդահա-
մարով43.000 քրիստոնյա ռայաներ կան։ Ջիղիրեի կեսը պատկա-
նում է Վանի բանակին, կեսը Աբդալ խանին։ էյալեթում 13 զեամեթ և 
214 թիմար կա։ Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի։ Ըստ օրենքի, շեբե-
լուների հետ միասին 3000 զինվոր ունի, որոնք խանի դրոշակի 
տակ պատերազմի են գնում Վանի փաշայի բանակի հետ։ Բիթլիսը 
150 ակչեի աստիճանով շերիֆ կաղա է։ Կաղայի իշխանության մեջ 
17 նահիյե կա։ Սրանց գլխավորները Մուդիկի, Քևորի^, Քևաշի, 
Զիրդեխանի նահիյեներն են։ Օրենքի համաձայն, կագին տարեկան 
80 քիսե եկամուտ է ստանում։ Իսկ եթե խաների հետ լավ հարա-
բերություն է պահպանում, ավելի շատ է ստանում։ Շաֆիի դա-
վանանքից ունի մյուֆթի, նագիբ, բերդակալ, հարկահավաք և շեհ-
բենդերԳշ, որոնք նշանակվում են խանի կողմից։ Սակայն տուրքերի 
աղան և ենիչերիի սերդարը նշանակվում են փադիշահի կողմից։ 
Ունի նաև մ յուհթեսիբ, կա փ անդարձ և բո յա էմինի^։ 

Րիթլիսի ջամիները: Հայտնի է մեծ քանակությամբ աղոթող-
ներ ունեցող Սուլթան Շերեֆեդդինի հնագույն շամին։ Շատ գեղա-
զարդ է։ Կամարներն ու գմբեթը ամրակուռ են։ Հոյակապ մի մինարե 
ունիք որի նմանը ոչ միայն Բիթլիսում, այլ ամբողշ Քուրդիստա-
նում չկա։ Վերին բերդում Բիթլիսի շամին է, որր կառուց ել է Բիթ-
լիս բերդի հիմնադիրըճ Ալեքսանդր Մեծի գանձապահ Բիտլիսը։ 
Սկզբում եկեղեցի է եղել, հետագայում սուլթան Էվհադ-Ուլլահը 
շամիի է վերածել։ Մեկ մինարեով և հին ոճի շամի է։ Սարաշխանեի 
շամին, ներքին վարոշումն Տարօրինակն այն է, որ թեև բոլոր 

այս շամիների հատակը պարսկական գորգերով և Սպ ահանի կար-
պետներով են ծածկված, սակայն շամիների մի անկյունում վառա-
րաններ են դրված, որոնք տաքացնում են շամիները... և նամազի 
շուրր։ £ ամիների մի անկյունում էլ սաթրանշ են խաղում, շաֆիի 
դավանանքը թույլ է տալիս այ\լ։ 

Այնուհետև էվ. Չեչերին Նկարագրում է Բիթլիսի մզկիթները, մեդրեսեները r 

դպրոցները, մոտ 20 նաքշրենդի, գյուլշենի և բեկթաշի25 թեքյեները». 

Թաղերը՛ Խուսրև փաշա, Շամ ՏԼինդան, Չորում, ՉինիդարՒ 

Կըզըլ մեսշիտ, Շեյխ Հասան, Ջ իրք» Քեչուր, Գյոք Մեյդան, Քոմ ուսՒ 

Թեկելխան, Նեկշուտ, Արաբ Քյոփրուսու, Օվուլ Մեյդանի, Կարա՜ 
դերե, Ավիխ, Դեյիրման, Խան բաղի։ Կան նաև արաբների և քրիս֊ 
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•տոնյաների թաղերէ Քաղաքում հրեա, ֆրենգ և հույն չկա։ Քրիս" 

•տոնյաները հարուստ վաճառականներ են։ 

Ապարանքները: Հայտնի են խանի, Բեշարիթ Աղայի, Մ ուս֊ 
.տաֆա Աղայի, Կարա Մուհամմեղ Աղայի, Ալա յբեյի, Հայտար Քեթ֊ 
խուդայի, Չաքեր Աղայի, Արաբ Խալիլ Աղայի ապարանքները։ 

Խաները: Ինը խան կա։ Մութաֆների} Շախանի, Խաթունիյե, 
Խոսրև փաշայի, Շերեֆխանի խաները և այլն։ 

Շուկան, բազարը Լ բեզիստսւնը: Ընդամենը 1200 խանութ կա։ 
Ամենքից ավելի ճոխ ու գեղեցիկը ստորին վարոշում գտնվող Խուս֊ 
րև փաշայի շուկան Է, որը Բրուսայի Քելիջիքի շուկային Է նման։ 
Բացի այդէ քարաշեն մի բեդիստան Էլ կա։ Երկու տեղում խաղա֊ 
խորդարան կա։ Բիթլիսում պատրաստված գույնզգույն կաշիները 
յսշխարհի երեսին չկան։ ներկա տներում հայտնի վարպետներ կան։ 
Այս երկրին հատուկ Է դեղնագույն ներկը։ 

Կափանի շուկան: Կառավարական կափանը այստեղ Է։ Ամեն 
տեսակի մետաքսներ և կերպասներ, ՜չուտելիքներ և խմելիքներ կան։ 
Բոլորը այս կափանն են բերում կշռում} սուլթանական տասանորդը 
)5ՏԱ1՜) վճարում և հետո վաճառում։ Որոշված գնից ավելի վա֊ 
ճառել չի թույլատրվում։ 

Կամուրջները: Բիթլիսում 17 գետակների վրա 11 քարաշեն կա֊ 
մ ուր ջ կա, ինչպես օրինակ բերդի տակի Խաթունի յե կամուրջը, որի 
տա կից հոսում Է երկու զուլալ շուրճ Իսքենդեր և Ուխ գետակները։ 
Այն ուհետև, Հուսուլ գետի կամուրջը, Էլբրութ գետակի կամուրջը և 
այլն.., Մեզ հայտնի շրերի (գետակների) աչ ու ձախ կողմերում, 
այգիներով ու պարտեզներով բազմահարկ մեծ ապարանքներ կան, 
որոնք բոլորն էլ քարաշեն են։ 

Տներն ու շինությունները: Ներքին բերդի և ստորին վարոշի 
ընդամենը 8 թաղում, 7 ջրի եզերքին 5000 բարեշեն և գեղեցիկ տուն 
կա. բոլորն էլ ծածկված են մաքուր հողով։ Շատ տներ մեկը մյու֊ 
սին են նայում։ Մեծ մասը բարձր, օդավետ, պալատանման տներ 
են։ Սակայն ստորին վարոշը իր մեջ չի ընդգրկում բոլոր տները։ 
Ատ որին բերդում շուկան, բազարն ու բեդիստանն են միայն, կա 
նաև մի քանի հարյուր տուն։ Տները զարդարված են պարտեզներով 
ու այգիներովէ Բոլորը բլուրների ու ձորերի վրա են և քաղաքին 
գեղեցիկ տեսք են տալիս։ Սա Քուրդիստանի դրախտն ու պար֊ 
ծանքն Է հանդիսանում։ Ստորին բերդը այնքան Էլ ամուր չէ, կա֊ 
ոուցված է Աբրասիներից մեկի կողմից։ Հարավից գետը զարնվում 
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է պարսպին և այդ գետակը կարծես բերդի խրամը լինի։ Դարպաս-
ներից մեկը դեպի արևելք, մյուսը դեպի արևմուտք է բացվում։ 

Բնակչությունը: Այս քաղաքի ավագանին շատ հարդե լի է։ 
՛Նրանք շատ երկար են ապրում և չնայած ուժասպառ են երևում, 
սակայն ձի են հեծն ում, թուր խաղացնում, որսորդությամբ պա-
րապում և առևտուրի են գնում։ Սովորական տարիքը 60 70 է, 

սակայն ավելի երկարակյացները հասնում են մինչև հարյուր տա-
րեկանի և նրանց դեմքերը կարմրավուն է։ Առողջակազմ մարդիկ են։ 

Հ ա գ ո ւ ս տ ն ե ր ը , կ ա ն ա ն ց , տ ղ ա մ ա ր դ կ ա ն ց և ստրուկների անուն* 
ձ ե ր ը : Բ՚եև Քուրդիստան է, բայց սամույր մուշտակով խանի ծա-
ռայողներն ու ավագանին շատ են։ Միջակ վիճակի մարդիկ Շիր-
վանի մոտի Մ ատեն գյուղաքաղաքում պատրաստված կերպասից 
են հագնում։ Աղքատները բեղից հագուստներ են կրում։ Մի քանի 
ընկերներից իմացանք, որ բոլոր կանայք սպիտակ չարսավով են 
փաթաթվում, երեսներր քողով են ծածկում և գլուխներին ոսկով և 
արծաթով զարդարված գդակներ են դնում։ Նրանց հագուստը ամ-
բողջովին մետաքսից է։ 

Տղամարդկանց անունները, Հեյդար աղա, Բեօ արեթ աղա, Չեն֊ 

գեդան աղա, Սելհան աղա, Զիջրի աղա, Սեյֆի աղա, Շերեֆ բեյ, 

Զիաէդդին և Բեղեր բեյ, Ալեմշահ բեյ, Քերար Կուլի բեյ, Յաշար բեյ։ 

Կանանց անունները հարցնելու հնարավորություն չունեցանք։ 

հանի կինը, [սուլթան] Սուլեյման խանի վեզիր Զալ փաշայի աղ-

ջիկ Խանըմ Սուլթանն է, որը 100 ստրկուհի ունի։ Ստրուկները մեծ 

մասամբ վյրացիներ են, որովհետև Վրաստանը հյուսիսումն է և մոտ 

է։ Անունն երր՝ Սիյավուշ, Ռուսթեմ, Քյազըմ, Զաքեր, Խենդան, Կր-

նան, Ուլան-ափ արդը, Սալման, Դևլեթ, Խան Վեր դի, Սեհրաբ, Շահ-

սուվար Ստրկուհիները շուկա ու բազար դուրս չեն գալիս։ Նրանց 

անունները՝ Դիլդար, Թաբենտե, էյլենջե, Չեշմի սիյահ, Գյուհեր, 

Շեմասե, Դիլարա, Սուր/, յա, Գելլի, Քոքբան, Նուրբան, Բաղը-Ջե-

նան։ 

.„Բիթլիսում ընդամենը 600 տնական բաղնիք կա։ Քանի որ 

քաղաքացիներն իրենց կանանց թույլ չեն տալիս բաղնիք գնալ, 

նրանք տնական բաղնիքներում են լողանում։ Եթե շուկայում մի 

կին տեսնեն, անարգում են։ 

էվ. Չեչերին նկարագրում է նաև Բիթ լիս ի մի 2աՐՔ վախերը, բոլոր գետակ-

ներըւ Ապա գովում է րուժեքի կոչված բարբառը։ 
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Ո{ւթլ]սփ ՐՈւԺեքի քրգերի ըարրսւոը: Սրանք [րուժեքի քրդերը] 
Հին քրդերից են։ Սակայն նրանք ճարտարախոս են և նուրբ էեզվով 
են խոսում։ Այնպիսի յուրահատուկ բառեր են գործածում, որ մյուս 
երկրների քրդերր չեն հասկանում։ Րուժեքի քրդերը շատ լավ խո֊ 
սում են նաև 12 քրդական այլ լեզուներով '[բարբառներով^։ Բիթ֊ 
լիսի խանր մեր բարերար Աբդալ խանը, բանաստեղծ է, ճարտա֊ 
սան և տաղանդավոր գրող։ Նա հավաքել է Vուժեքի ցեղի բազմա՛-
թիվ ընտիր բառեր ու խոսքեր և մի հիանալի մուիւսւմմես է գրել։ 

Այդ ոտանավորը էվ. Չեչերին րերեչ է իր «՚Ուղեգրությանձ> մեջ (հատ. 4 ֊ ր դ , 

է1 97)։ 

Բիթւիսի այգիները: Խանի աղաներից մեկիճ Մ իր Աբի, հաշվա֊ 
ռումով Բիթլիսում ընդամենը 10 հազար այգի կա, երկրի բնակիչ֊ 
ներըճ ավագանին ու պատվավոր մարդիկ, մեծ ու փոքր, բոլորը՛ 
ամռանը գնում են այդ այգիներր և լրիվ ութը ամիս այգիներումն 
են անցկացնում։ Բոլոր այգիներում տեսակ֊ տես ակ ու լավ կառուց֊ 
ված ավազաններ, շատրվա ններ, բարձր շենքեր կան, որոնք հսկա 
տարածություն են գրավում, բայց ցաք ու ցրիվ վիճակում են։ Ամե -
նաաչքի ընկնող վայրերը (այգիները) պատկանում են Յակուտի 
քրիստոնյաներին, որոնցից յուրաքանչյուրր քարաշեն պատերով 
ու պատնեշներով բերդանման այգիներ են։ Մի քանի այգիներ 2000 
ղուրուշի բերք են տալիս։ Նշանավոր այգիներից են Շիրինի, Բաղ֊ 
դեղի, Արաբլիի, Հայդարի և Ք արա Մ ուրագի այգիներր։ Խանր ան֊ 
ձամբ, երբեմն, այս այգիներն է գնում, զբոսնում ու զվարճանում 
է։ Յուրաքանչյուր այգում սւսսււս|սւ տուն կոչված մի շենք կա, որ֊ 
տեղ մտնողը հիանում է։ Յուրաքանչյուրը կարծես չինական մի 
պատկերասրահ լինի, որտեղ գտնվող հազարավոր ծաղիկների բնա֊ 
կան և անուշ բուրմունքից մարդ զմայլվում է։ Այս այգիների բո֊ 
լոր ծառերը տնկված են սաթրանջի ձևով։ 

«Խըյաբան֊ի զեր)№ անունով խաղողի կախված ողկույզները 
դրված են եղեգից հյուսված վանդակների վրա։ Երբ մարդ շրջում 
է նրանց ստվերում, հիանում է։ 

Վսեմ խանի այգու գովքը: Այս դրախտանման այգին գտնվում 
է Բիթլիսի արևմուտքում, Նակելբան անունով սեպ ժայռի վյրա։ 
Արևելքում և հարավում նմանապես Ժայռեր են, իսկ ներքևից հո֊ 
սում է գետը։ Ժայռի ամենաբարձր գագաթին մասամբ բնական, 
մասամբ արհեստական մի մեծ հարթավայր կա։ Հարթավայրի երկու 
կողմերում բերդի պատերի նման պատեր կան, որոնք աշտարակ֊ 
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ներ և պատնեշներ չունեն։ Արևելքից և հարավից շատ բարձր սե-

պաձև ժայռեր են, որտեղ կ առոլցված է ամրակուռ պատերով խանի-

մեծ ապարանքը, որն ունի բազմաթիվ գեղազարդ սրահներ, մի-

քանի հարյուր պատուհան և պատշգամբ, արևելքից նայում է Դե-

յիրման Դերեսիին։ Այստեղ խանի զինվորների համար 700 սենյակ 

է կառուցված, իսկ սենյակների տակը՝ ախոռներ։ Ապարանքը չորս 

դուռ ունի... Արտաքին ապարանքի ճիշտ կենտրոնում մի մեծ հրա-

պարակ կա, որտեղ ձիավոր զինվորներր զինախաղեր են կազմա-

կերպում։ Սր անք զանազան տեսակի ճարպիկ և ձեռնածու խաղեր 

են կազմակերպում և խանից նվերներ են ստանում... Զինվորների 

սենյակների վերևում գտնվում է հարեմի մի քանի հարկանի Քյա-

շի27 անունով հախճապակյա ապարանքը, որը շրջապատված է Ա-

լեքսանդրյան պարսպով։ Մի երկաթյա դուռ ունի, որտեղ գիշեր ու 

ցերեկ, սպառազինված, պահապանություն են անում 40—50 ներ-

քինիացած հարեմի աղաները։ Հարեմի ներսը ինձ հայտնի չէ, քա-

նի որ չտեսա։ Սակայն րստ մեր լսածների այնտեղ ևս մի հրապա-

րակ կա, որի չորս կողմում՝ 300 սենյակ... Հարեմի ներսում խա-

նի համար 40—50 արհեստանոց կա, որոնց բոլորի մեջ խանը աշ-

խատում է և խալիները մեկ արհեստանոցից մյուսը տանելը ան-

կարելի է։ 

էվ. Չելեբին խիստ չափազանցված և գունագեղ ձևով նկարագրում է Աբդալ 

խանի բազմաթիվ գիտությունների, արհեստների ու լեզուների ծանոթ լինելը։ Ա ֊ 

ոանձնապես գովաբանում է խանի բժշկական ձիրքը, հիշելով մի շարք դեպքեր, 

երբ խանը մերձիմահ մարդկանց կենդանացրել և բոլորովին առողջացրել է, կույ-

րերին տեսողություն է տվել, բժշկել է նաև ձիերին։ Հիանալի որսորդ է։ Վարպետ-

ճարտարապետ է, պալատի բոլոր շինությունները խանի ցուցմունքներով են կա-

ռուցվել։ ժամագործության, փորագրության և այլ արհեստներում կատարյալ վար-

պետ է։ Երաժշտության և երգեցողության ասպարեզումն էլ գերազանց է. գրել է. 

բանաստեղծություններ։ 

Խանը 14 որդի ունի, որոնք նմանապես ծանոթ են բազմատեսակ գիտելիքների,, 

արվեստների և արհեստների։ 

էվ. Չելեբիի ասելով, Ար դալ խանը ամեն կերպ հովանավորել և օգնել է գիտ-

նականներին, արվեստագետներին և այդ պատճառով էլ «Բիթլիս քաղաքը ներ-

կայումս գիտության տեր մարդկանց կենտրոնն է»։ 

Հետո խիստ գովասանքով և բանաստեղծական լեզվով նկարագրում է խանի 

դրախտանման այգին, որտեղ աճում են խուրման և ամեն տեսակի ընտիր պտուղ-

ները։ Նկարագրում է այգում եղած շքեղ ավազանները և նրանց գեղատեսիլ շատըր֊ 

վանները, հազարավոր անուշաբույր և ընտիր ծաղիկները։ Ասում է, որ խանը իր 

այգու համար Սպահանից, Իավրիզից և Նախիջևանից վարպետ այգեգործներ է 

բերել տվել։ 

203 



Այգու հյուսիսային կողմում խանը մի խոշոր ավազան է կառուցել։ Նա հա֊ 

<ոուկ նավակներ է շինել տվել և ինքր անձամբ թիավարելով իր ընտանիքին ծածկը֊ 

ված նավակով ման է ածեր 

էվ% Չելեբին ուժ տալով իր երևա կա յությանը, նկարագրում է խանի բաղնիքի 

բոլոր հ ո ս > Ա 1 | | ւ ք ն ե ր ր : Արաբական ոճով, չինական հախճապակիներով և պարսկա-

կան պատուհան֊փ եղկերով շինված այս բաղնիքի ամենաբարձր գմբեթի վրա փորա-

գրրված է Ֆիզուլիի բաղնիքի մասին քերթվածր։ ո ա ղն ի քում 300 շատրվան է եղել• 

հատակը եգիպտական ոճով գույնղգույն մարմարներով է ծածկված: Խոսելով բաղ-

նիքում ծառայող վրացի և չերքես ղուլամների մասին էվ+ Չելեբին ասում 0՞ . . . ա -

մեն մեկի մեջքին հազար ղուրուշանոց ականազարգ գոտի կա, որոնց մեք գաշույն և 

դանակներ են խրված։ Pnլnրը սատաֆից շինված նա լրններ* հագած շարժվելիս, 

կարծես Եղեմա կան դրա խտի սիրամարգ ներ լինեն* • : բաղնիքի վերին աստիճանի 

գեղազարդ և հարուստ սարքավորանքի մասին խոսելիս ասում է* <ք...բոլոր ծորակ-

Ները ոսկյա և արծաթ յա են, թասերը% նմանապես»: Բազմատեսակ անուշահոտու-

թյուններով է հագեցած բաղնիքի մթնոլորտը: Մի խոսքով ((այս հոյակապ պալատի, 

բաղնիքի և դրախտանման այգու նկարագրության համար մարդկային լեզուն իսկա-

պես անզոր է, որովհետև այս հոյակապ շինությունների գեղարվեստական նրբու-

թյունն ու գե ղեց կութ յունը աննման է։ Նվաստս, իմ 41 տարվա ուղևորությունն եր ի 

րնթացքամ նմանը չեմ տեսել... Մինչև անգամ ՐսՒղդատի ֆաթիհը% սուլթան Մուրա-

դըէ այս բաղնիքում լողանալիս, սառ Հրի փոխարեն վա րդաջուր , իսկ աաք ջրի փո-

խարեն խն կա ջուր Է հոսել։ Առանձին մի անկյունում հինգ սևաչյա Դ^ Աա Ք** ղուլա մ -

ներ, մի այլ առանձին անկյունում հինգ վւերիի նման, հրեշտակային գեղեցկությամբ 

և հրապույրով աննման կույս աղջիկներ Սուլթան Մուրադին ծառայություն են մա-

տուցել։ Սու/թան Մուրադը սրանից շատ գոհ Է մնացել և ասեի (?Րնչ կլիներ, որ 

այս բաղնիքը իմ Ղար-ուլ-Ս եադեթում լիներ**** ։ Երբ Մ ելեք Ահմեդ փաշայի հետ 

այս բաղնիքը մտանք, նա ասացճ ((Ա յսպիսի բաղնիք աշխարհի երեսին չի տ ես-

նըվածյ>։ 

հ ւ ա ն ի Մ ե լ ե ք Ա հ մ ե դ փ ա շ ա յ ի ս յ ա ւ ո վ ի ն տ վ ա ծ խ ն ջ ո ւ յ ք ը : Այս առթիվ Չելեբին 

նորից անսահման հիացմունքով Է խոսում խանի պալատի շքեղության, հարստու-

թյան և ճոխության մասին ու ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրում այդ 

խնջույքը։ Խնջույքի սեղանի վրա մատուցում են 14 տեսակ փլավ, բազմատեսակ 

քեբաբներ (խորովածներ)։ Իբրև խմիչք մատուցվում Է Յեմենի սուրճ, բազմաթիվ 

շերբաթներ, ռեչելներ, կաթ և այլն... Եվ այս բոլորը կրկնվում Է տասն օր շարու-

նակա❁0 

Էվ* Չելեբին բազմաթիվ Էջեր Է նվիրել փաշայի պատ վին տեղի ունեցած բազ-

մաթիվ ըմբիշների% փեհլևանների, և նման անձանց խաղերի և ամեն տեսակ խեղ-

կատակությունների նկարագրությանը****։ 

Նալըն, սարմուճակի փայտյա կոշիկ, տնային բաղնիքի գործածության համար։ 

Դելլաք, բաղնիքներում լողացողներին քիսեով շփելու և լվալու ծառայող։ 

** Դար-ուլ-Սեադեթ (բաոացիճ երջանկության վայր), այդպես Էր կոչվում 
Ստամ բուլըւ 

**** Աբդալ խանին կվ. Չելեբին հատկացրել Է ամբողջ 24 Էջ։ 
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Րիթլիս քաղաքի արհեստները: Ամենից առաջ, ինքը1 Վսեմ 
խանը, 770 արհեստում (%) կարող և ընտրյալ մի անձնավորու-
թյուն չնայած 70 տարեկան է, այնուհանդերձ առողջակազմ է 
և կենսունակ••• 

րիթլիսում պատրաստված շեյխանի, մեկրավի անուններով 

հայտնի սրերից ոչ մի երկրռւմ չկան։ ՛հերձակները շատ լավ վար-

պետներ են։ Խաղախորդարաններում և ներկատներում դեղին, վար-* 

դագույն, երկնագույն, կանաչ, մանուշակագույն և բազմաթիվ այլ 

գույներով ընտիր կաշիներ են պատրաստում։ Եկող֊գնացողներդ 

տանում են որպես նվեր։ >Այս կաշիներր արտահանվում են մինչեւ 

Ֆրենգիստան (Ֆրանսիա) և այնտեղ շատ բարձր են գնահատվում։ 

Այնտեղ րնդհանրապես պատրաստում են եղջերուի և թելաթին^ 

անունով հայտնի կաշիները, սակայն @ ի թլի սի ,կ աշիների նման չեն 

կարողանում պատրաստել։ Նշանավոր է նաև Բիթէիսի նետն ու-

աղեղր։ 

Բնակիչները: Վսեմ խանը ունի 10.000 ծառայողներ, որոնք, 

գիշեր ցերեկ գոտկատեղից շեյխանի և մեկրավի սրեր են կապում 

և կրծքներին Հա լեպի վահաններ են ամրացնում, ձեռքներին հաստ՛ 

գավազան են բռնում, գլխներին թելավոր ու գույնզգույն փաթթոց՛-

ներ կապում և ներկվում են կապույտ, դեղին, սև, կարմիր հինա֊ 

յով։ [Բնակչության] մի մասն էլ այաններ և զեամեթների տերեր են,, 

որոնք խաս և խարաջ են հավաքում։ Մյուս մասը վաճառականներն-

են, որոնք րնդհանրապես ապրանքներ են տանում դեպի Աջեմի 

երկիրը, Վրաստան և այնտեղից կերպաս են բերում։ Բնակչության-

մի մասն էլ արհեստավորներ են։ 

Բերքերը: Որովհետև այս քաղաքը բարձր լեռների միջև ընկած 

քարքարոտ վայրում է գտնվում, այգիները արհեստական են և եր֊ 

կրագործության հարմար դաշտեր չկան։ Ցորենն ու այլ հացահա֊ 

տիկները Ո՚ահովա յից և Մ ուշիք դաշտից են ստանում։ Լեռներում ապ-

րող քուրդ ռայաները կարմիր կորեկի հաց են ուտում։ Պտուղներից՛ 

նշանավոր են 11 տեսակի տանձերը։ 

Ուտելիքներն ու խ մ ի չ ք ն ե ր ը : Հայտնի են սպիտակ հացը, սպի-

տակ լավաշը և այլ բազմաթիվ տեսակի հացերը, փախլավան, կար-

կանդակը, կաքավի խորովածն ու փլավը, նշանավոր են նաև բազ-

մատեսակ օշարա կներճ շերբաթները և շիրեները։ 

Այնուհետև էվ. Չեչերին նկարագրում է Բիթլիվ. զբոսավայրերը, բարեգոր-

ծական (կրոնական) հիմնարկությոմւները և ուխտատեղիները։ 
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..էԲիթլիս քաղաքում մեր փաշա Մելեք Ահմեդ փաշա յի Հետ 

& օր գիշեր-ցերեկ հաճույքով և զվարճությամբ անցկացրինք, րստ 

կարելվույն նրանց վիճակին ծանոթանալով գրի առինք։ 

Տասներորդ օրը փաշան պատրաստվեց մեկնելու դեպի Վան։ 

Վսեմ խանը Մելեք Ահմեդ փաշային նվերներ մատուցեց՝ երեք 

աննման կույս աղջիկ, երեք ղուլամ, 10 րնտիր ձի՝ բոլորը թանկա-

գին սարքով, 3 հատ ականազարդ Մ ա զանդա ր ան ի հրացան, 20 հա՛-

տոր ընտիր ^իրք» 3 հատ մետաքսով և ոսկեթելերով գործված 

Սպահանի խալի, 3 հատ Նախիջևանի գորգ, 40 հատ գույնզգույն 

սուր, 10 ջորի և 10 ուղտ։ Այս նվերներր մատուցանելուդ հետո 

(XՄեր նվերները ընդունեցե ք» ասաց ու փաշայի ձեռքը համ բ ո ւ ֊ 

րեց.„ 

Մեծ նվերներ են ստանում նաև փաշայի Բ"Լ"Ր մարդիկ։ Փոխադարձաբար 

փաշան խանին նվիրում է 8 սամույրի մուշտակ, և ըաժանվելիս՝ փադիշահի պա-

լատից ստացված սպիտակ սամույր մուշտակը խանին հագցնում և իր մեջքի ա՛-

կանազարդ դաշույնր նրա մեջքին է կապում ։ Նվերներ են ստանո՛ւմ նաև խանի 

որդիներն ու մարդիկ։ 

Վերջում, «Մելեք Ահմեդ փաշայի խանին տված հանձնարարությունը» վերնա-
գրով հատվածում, էվ. Չելեբին հիշում է Բիթէիսի խանի անցյալի հետ կապված 
մի քանի կարևոր դեպքեր։ 1045 (1635) թվականին, երբ Երևանը գրավող սուլթան 
Մուրադր իջևանում է այդ պալատում, Մելեք Ահմեդ փաշան նրա (փադիշահի) 
սիլահդարն է եղել։ Խանը փադիշահին անսահման պատիվներ է տվել, իսկ փա-
դիշահր Մուշի ամբողջ տուրքերը մշտապես խանին է շնորհել։ Իսկ երբ 1048 
(1638) թվականին սուլթան Մ ուրադը Բաղդատը գրավելուց հետո վերադառնում 
է Ղիարբեքիր, խանը դեռևս երիտասարդ և անփորձ, նրա մոտ է գնում, բայց այդ 
«նվիրական պատերազմը չի շնորհավորումս, որի համար փադիշահը զայրանում է 
և հանձնարարում Ահմեդ փաշային խանից լուծել իր վրեժը։ Ահմեդ փաշան որոշ 
ժամանակ անց փադիշահի ֆերմանով մեծ ուժով խանի վրա է շարժվում, սակայն 
խանից 70 քիսե դրամ և մեծ քանակությամբ այլ ապրանքներ ստանալով, խանին 
անպատիժ կ թողնում և գնում է Սենջարի լեռներում բնակվող Սաչլի եզիդի քըր-
դերի վրա, 10 հազար մարդ է կոտորում և գերիներով ու ավարով վերադառնում 
է Ղիարբեքիր։ Երբ Ահմեդ փաշան էր գրումի վալի է նշանակվում, Բիթ լիս ի խանը 
նորից հանգիստ չի մնում և էրզրումի էյալեթի Բին գյոլի յայլան բարձրԽցող քըր-
դերից 70 հազար ոչխար է խլում, որի համար ոչխարի տերերր դիմում են Ահմեդ 
փաշային։ Երբ Ահմեդ փաշան գրավոր կերպով դիմում է խանին, վերջինս պա-
տասխանում է. «Ես նրա էյալեթ ում չեմ, աոանձին բարձր խան եմ, Մելեք փա-
շայի հետ ոչ մի կապ չունեմ»։ Այս պատճառով Ահմեդ փաշան պատրաստվում է 
"ոբից մեծ բանակով խանի վրա գալ։ Բայց այդ ժամանակ Ահմեդ փաշան սուլ-
թան Ւբրահիմի կողմից պաշտոնազուրկ է արվում... 

Այս բոլորի մասին հիշատակելուց հետո նշում է, որ Մելեք Ահմեդ փաշան 
խանին ասում է՝ «...Ես Վանի էյալեթի տերն եմ, դու էլ իմ էյ ալեթի իշխան ո ւ-
թյան ներքո ազատ իշխող ես և °քաքլրքի կարգով մշտապես այս էյալեթի տերն 
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ես... քրդական խառնվածքի պատճառով ապօրինի և անտեղի ընթացքի մեջ շպետք 
•է գտնվեսւ Ամեն կողմ ցրված աշիրեթի բելերին լավ վեր արերմունք ցույց տալով, 
փադիշահի կողմից քեզ տրված ծառայությունները պետք է կատարես։ Մ ելեք եղ-
յւորդ խոսքերը ճիշտ են, եթե դու շարիաթից և ուղղությունից, ճշմարտությունից 
մի մազաչափ անգամ հեռանաս, գլխիցդ ձեռք քաշած կլինես։ Շնորհ արա, քանի 
դեռ ես Վանում եմճ դու ամբողջ ժողովրդի հետ լավ վերաբերվիր... ճ շմ արտ ութ յան 
ճանապարհից մի հեռանա,— ահա իմ խորհուրդը այս էյ>։ 

Խանի խնդրանքով էվ. Չելեբին մի քանի օրով նորից մնում է նրա մոտփ որի 
•հետ խանը առանձնապես զրուցում է, նպատակ ունենալով նրա միջոցով փաշայի 
վստահությունը ձեռք բերել։ Հետո էվ, Չելեբին մեծ նվերներով և հատուկ նամակ-
ներով ուղևորվում է Վան: 

(էջ 81-128) 

Մ Ե Ր Ո Ի Ղ Ե վ Ո Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ը 2 9 Բ Ի Թ Լ Ի Ս Ի Ց Վ.ԱՆ 

1065 թվականի նվիրական շարան ամսի սկզբին մեր ծառա-

բերի հետ միասին դուրս եկանք @իթէիԱից ե շարժվելով դեպի արե-

վելք, անցանք @իթէիԱի ձորով, դաշտաչին ճանապարհով և 4 շամ 

հետո իջևանե ցինք Խուսրեվ փաշա լի խանում։ Աչն Րիթէիսի տերի֊ 

տորիաչում կառուցված մի հին խան է։ Շուրջը բոլորովին շինու֊ 

թչուններ. չկան։ Հանգուցչալ բարեգործ Խուսրեվ փաշան աչս խա-

նից մինչև Վանա ծովը և մինչև Բիթ էիս քաղաքը, խանի աջ և ձախ 

կողմերում, դաշտ աչին ճանապարհի վրա 3 ժամ տևողութչամբ կա-

մարածածկ ճանապարհ է շինել տվել, որպեսզի ձմռանը բոլոր ճա-

նապարհորդները, վաճառականներն ու ուխտագնացները աչս կա-

մարածածկ ճանապարհով անցնեն և նրանց համար ձմռանը տաք 

չինի, իսկ ամռանը՝ զով, որովհետև աչս դաշտում աչնպիսի ձչուն է 

տեղում, որ ոչ էրզրումում, ոչ Մուշում և ոչ էլ աչլ ծանոթ դաշտե-

րում չի տեղում։ Ամբողջ 8 ամիս շարունակ աչս դաշտը ծածկվում է 

մինարե ի բարձրութ չամ բ ձչուն ով և աչս կողմից Բիթլիսհ ճանա-

պարհը փակվում է։ Աչդ պատճառով հանգուցչալ փաշան մեծ գու-

մար է ծախսում և երթևեկողների համար աչդ դաշտի մեջ կառուցել 

է տալիս աչս խանն ու խանի աջ և ձախ կողմերի կամարածածկ ճա-

նապարհը։ Սակաչն ժամանակի ընթացքում էվկաֆը թուլան ում է և 

[աչդ վաչրը\ քուրդ ցեղերի ապաստարանի է վերածվում, ու մի շարք 

տեղերում քանդվում է։ Սակաչն շինութչան հետքերն ու մնացորդնե-

րը պարզ երևում են։ 

Աչս դաշտաչին ճանապարհով 3 ժամ շարունակ դեպի արևելք 

գնացինք, հասանք Թախթի֊Վան բերդը։ Քրդձր-ը աչս բերդը Դատ֊ 
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վան են անվանում։ Այդ վայրը Վանի էյալեթի տերիտորիայումն ԷՒ 

Վանա ծովի եզերքին է և Վանի փաշայի խասն է։ Կառավարում է 
սուրաշին։ Հնում, [սուլթան] Սուչեյման խանի օրոք, Զա[ փաշան 
այստեղ մի փոքր բերդ է կառուցել, որն ամուր դերբենդ Շահ 
Թամասբի օրոք, երբ աջեմները գրավում են Ախլաթի, Ադիլջևազի 
բերդերր, այդտեղից նավերով Վանին օգնության գնալը արգելելու 
նպատակով ավերո ւմ են Թախթի֊Վ ան բերդը։ Ներկայումս ծովե՛-
զերքին, բերդանման մի ամուր խան է նավահանգստի մոտ։ Այդ 
խանում իշխում է Վանի փաշայի աղաներից մեկըճ իր 200 մարդ֊ 
կանցրվ։ Վանի բանակի կողմից մի աղա է նստած մաքսատանը 
և Վանա ծովով եկող ու գնացող նավերից սուլթանական տուրք և 
մաքսային տասանորդ է առնում։ Այս խանի շրջակայքում մի քանի 
քրդական տներ կան։ Մի շամիից բացի, շուկա, բազար և այլ շի-
նություններ չկան։ Սակայն այս վայրը պետք է նորոգվի ու բարե-
կարգվի, քանի որ շատ լավ նավահանգիստ ունի։ 

ՎԱՆԱ ԾՈվԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ե վ ՆՐԱ ՄԵՋ 

ԹԱՓվՈՂ ԳԵՏԵՐԸ 

Թախթի֊Վ 
ան բերդի մոտ ճանապարհը բաժանվում է երկու 

ճյուղի։ Վանա ծովի հարավային կողմից աջ գնացող Զյուզել Ղերն, 
Քիյավին և Սուլթան Կալայի սեպ և քարքարոտ ճանապարհր Հեք֊ 
քարիի վիլայեթի միջով և Վանա ծովի եզերքով տանում է դեպի 
Վան։ երկրորդը՝ Դատ վանից դեպի հյուսիս, դարձյալ ծովեզերքով, 
անցնում է մի շարք բերդերով և 10 օրվա րնթացքում հասցնում է 
Վան։ նվաստս, լուր ստացա, որ մեր փաշա էֆենդին այս ճանա֊ 
պարհովն է գնացել Վան, այդ պատճառով էլ մենք, ընկերներով 
Դատվանից դուրս եկանք և գնացինք հյուսիսային ծովեզերքով ու 
տեսանք, որ դաշտային ճանապարհի արևելյան վերջավորությունը 
ամբողջովին ծով է։ 

վանսւ լճի նկարագիրը: Ըստ Մուկադդեսիի պատմության, Նեմ֊ 
րուդր շրջագայելով աշխարհով մեկ, Վանա երկրի բարձրությունը 
ամբողջ աշխարհից ավելի բարձր է համարել և այստեղ հավաքե-
լով բոլոր լեռնահատներին ու որմնադիրներին, 40 տարվա ընթաց-
քում, այնպիսի նեմրուդական պարիսպ է կառուցել տվել, որ շինա-
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րարները մարմար քարերը հիմքից մինչև գագաթը կարողացել են 
բարձրացնել 7 օրում... Հետագայում, երբ Նեմրուդն ապստամբել է 
նվիրական Աբրահամի և աստծո դեմ, աստծո հրամանով Գաբրիել 
հրեշտակը իր թևով խփել է այգ բարձր լեռանը և խորտակել նրա՛ 
վրա գտնվող բոլոր գեղեցիկ շինություններն ու անհետացրել երկ-
րի երեսից։ Աստծո հրամանով այգ լեռը խորասուզվել \է ան դուն դի 
մեջ և նրա փոխարեն այս Վանա ծովն է առաջացել։ Ծովի ամբողջ 
շրշա գիծը 11 կոնաք երկարություն ունի։ Սա այնպիսի ծով է, որ 
ուրիշ ոչ մի ծովի հետ կապ չունի։ Նրա Հուրը վերին աստիճանի 
աղի է։ Արևելքից արևմուտք երկարությունը 68 մղոն է։ Ամռանը 
ծովը շատ ուժեղ ալեկոծվում է։ Ծովի ամբողջ 2Ր2ագՒ^Ր 500 մղոն 
է... Ծովեզերքի մոտ 9 բերդով երկու մեծ կղզի կա, որոնցից մեկը 
կոչվում է Աճդբս ւ[ար և ունի ամրակուռ բերդ ու հնագույն վանք, 
մյուսը Ախթամար անունով կղզին է, որը հիանալի նավահանգիստ 
ունթկ 

Ծովի կենտրոնում խորությունը հասնում ՛է 70 կուլաջի^է Ծովի 
բոլոր կողմերում լավ խարսխատեղեր կան։ Այս ծովի մեշ ամեն 
կողմից 70 մեծ ու փոքր գետեր են թափվում։ 

Հարավից Գյուզել Ղերե գետն է, որը սկիզբ է առնում Հեքա-
րի վիլայեթի լեռներ ից։ Գա վաշ գետը հոսում է Հեքարիի Ջյուլա֊ 
մերկի և Ոստանի բերդերի սարերից ու Կ ոսկուն Կըրանի մոտ թափ-
վում է ծովը։ Ղարձյալ հարավից մի գետ է հոսում և Ոստանի բեր-
դի մոտ ծովն է թափվում։ Խոշաբի գետը [ժողովուրդը Խոշաֆ-սույու 
է անվանում] այնքան մեծ է, որ գարնանը բոլորովին անանցանելի 
է դառնում։ Այս գետին են խառնվում 7 փոքրիկ վտակներ, որոնք 
աստծով, իրենց տեղում կնկարագրենք։ Այս գետի ջուրը անուշա-
համ է։ Նրա վտակներից մեկը նույնպես Հեքարիի լեռ ներից է սկիզբ 
առնում, մյուսը Խոշաբի բերդից, մի այլ վտակ սկիզբ է առնում 
Մահմուդի երկրի Աբաղա ու Կարա֊Կալա լեռ ներից և հոսելով Հե-
քարիի Ոստան բերդի ու Արտամետի այգիների միջով ծովն է թափ-
վում։ 

Հյուսիսից՝ Գետեք չայն է, որը գարնանը վարարում է։ Ակուն-
քը արևելքում ք՝ Աք֊Քերփի և Չոմաքլի լեռ ներում է։ Ամիկ բերդի 
տակ թափվում է ծովը։ Այստեղից դեպի հյուսիս, վեց ժամ հեռա-
վորության վրա հոսում է Կարա-չայը։ Սա ևս գարնանը հորդա-
նում է։ Անցնելով Կասըմ Օղլու շայիրի դաշտով՝՝ Կաբա Շեյխ լեր ի 
մոտ թափվում է ծովը։ Հյուսիսից հոսող Ջանիկի գետը լավ ջուր 
ունի» ակու նքը Բարկ իրի [Բերկրի] լեռն երում է։ Բերկրի բերդի մոտ 
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թափվում է ծովը։ Հյուսիս ից հոսող Բեն դի Մ ահի դետը Բերկրի բեր-

դի մոտ թափվում է Վանա ծովր, հոսում է մի նեղ լեռնանցքով, 

ստորին հոսանքում քիչ ադէ է» սակայն վերին հոսանքում քաղց-

րահամ է։ Ակունքը նույնպես այս լեռներում է։ Սրա գետաբերանի 

մոտ Բենդի Մահին է։ 

Ընդհանրապես, Վանա ծովում մի մատնաչափ մեծության ձըկ-

ներ անգամ չկան։ Սակայն տարին մեկ անդամ աստծո հրամանով 

այստեղ երևում են Վանա ծովի ձկները։ Այստեղից վերև, ամբողջ 

մի ամիս շարունակ հազարավոր մեծ ու փոքր ձկներ են անցնում և 

հավաքվում են Բենդի Մ ահի անունով վայրում ու այնտեղի ջրա-

խոտերով ու արմատներով սնվում։ Կարմիր ձկները^, կարծես, 

այստեղ ուխտի են գալիս։ Մի ամիս հետո, երբ ձկները ետ են դառ՛-

նում, Բենդի Մահի կոչված վայրում Վանի դեֆթերդարի կողմից 

նշանակված աղան մի թումբ է կանգնեցնում, որէՅ բոլոր 

ձկները բանտարկված են մնում վերևի մ ասում և դեպի ցածճ Վանա 

ծովը չեն կարող լողալ։ Ղեֆթերդարի աղան հարյուրավոր ռայա-՛ 

ների և ծառայողների հետ միասին \ձկները բռնում և աղում են։ 

Հե տո հազարավոր աջեմ վաճառականներ և Գյոք Օ՚ուլաքի հայեր 

այդ ձկները կառավարությունից գնում և հարյուրավոր ուղտի բեռ-

ներով տանում են Աջեմիստան, Լեխիջան (Ղ ), Բաքու ու Ադրբեջան 

և վաճառում։ ւԱյս ձուկը շատ համեղ և չաղ է։ Այգ ձկան առևտու֊ 

րից կառավարությունը տարեկան 9 բեռ ակչեի եկամուտ է ստա՛-

նում, որից Վանի բանակին և լճի եզերքին գտնվող բերդերի մարդ-

կանց ռոճիկ է տրվում։ Այո ձկները որսի օրը կարծես թե գդում 

են իրենց դրությունը ու այդ պատճառով զուր չէ, որ մարդկանցից 

փախչում են։ 

«Շերեֆնամեի.օ պատմության հ եղին ակ ըճ Շերեֆ խանը, ասում 

է, որ այն թմբից դեպի վեր գտնվող այցելավայրը Մեծ Ալեքսան-

դրին է պատկանել։ Նա Բերկրի կոչվող վայրի ջուրն ու օդը շատ է 

հավանել և այնտեղ բնակություն հաստատել։ Իրեն և ժողովրդի 

սնունդի համար Վանա լճի ձկներին այստեղ թիլիսմ ան է արել և 

այստեղ թողել։ Այդ պատճառով էլ տարին մի անգամ բոլոր ձկները 

հավաքվում են այդտեղ և վերա դարձին որսվում։ 

Աստվածային գաղտնիք է. լճի մեջ այդքան գետեր են թավ։-

վում, բայց լճի ջուրը մի կաթիլով անգամ ոչ ավելանում և ոչ էլ 

պակասում է։ Լճի ջուրը վերին աստիճանի աղի է։ Եթե մեկը այդ 

ջրով մուսուլմանական լվացում կատարի, լվացված տեղը կայրվի* 

քիչ մարդիկ կարող են դիմանալ այդ ցավին։ Տարօրինակ գաղտ-
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նիք է. այս ծովի եզերքին բնակվող պանդուխտ մարդիկ, երբ ծո֊ 

վում լվանում են իրենց հագուստները, օճառի ոչ մի կարիք չեն 

զգում։ Այդ ջրում լվանալուց հետո հագուստը բոլորովին մաքրվում 

է, իսկ բեղերը սպիտակում են և կարծես բամբակի են վերածվում։ 

Երբ փչում են հարավային և արևմտյան քամիները, լճում մեծ փո֊ 

թորիկ է առաջանում։ Լճի վրա մոտ 20 նավ կա, որոնք քամու ու-

ժով վաճառականներին բերդից բերդ են տանում։ 

Վանա ծովի եզերքին, Դատ վան ի խանի մոտ, Ռահ օվայի վեր-

ջում ընկած մի հովտում արտասովոր և շատ տարօրինակ մի երե֊ 

Վույթ դիտեցինք։ Ըստ ավանդության, երբ Նեմրուդը այստեղ սկսել 

է արհեստական լեռ կառուցել, նեմրուդականները դեպի այդ բարձր 

լեռը 70 ուղտաբեռ քարեր են տարեղ։ Ամենակարող աստծո հրա-

մանով, այդ ուղտերն իրենց բեռների նման քար են դարձել։ Ներ-

կայումս այդ ուղտերը կարգով, բոլորը իրենց բեռներով մնում են 

կանգնած, մի քանիսը ծռվել են, մի քանիսը մնում են կանգնած, 

մյուսներն էլ ընկել են։ Ներկայումս բոլորն իրենց վիճակում են 

գտնվում։ 3700 տարուց ի վեր, ոչ մեկը ավերման չի ենթարկվել։ 

Երբ դրանց դիտում ես հեռու տարածությունից, թվում է թե դեպի 

Վան գնացող մի քարավան է։ Բոլորը կայծքարից են։ Սակայն տար-

օրինակը այն է, որ իրենց ուղտերի քար դառնալր տեսնելով, ուղ-

տապաններն էլ քար են կտրել, վիղները ծռած, գլխիկոր, աստվա-

ծային մեծության հանդեպ ձեռքերը բարձրացրած, լաց լինելիս և 

թողություն խնդրելու դիրքերում։ Ոմանք ծունկ են չոքած, ոմանք 

տարածվել են գետնին։ Մի քանիսն էլ պառկած վիճակում եր֊ 

կընքին են նայում։ Մարդ պետք է սրանց վրա նայի հավատացյալի 

աչքերովիբրև աստվածային բարկության պատկերի... Երբ դի-

տեցի այդ բոլորը, սարսափեցի և աստվածային զայրույթի հան-

դեպ նորից բարձրյալն աստծո ապավինեցի։ 

Երբ այստեղից շարժվեցինք դեպի հյուսիս, մեր ընկերները 

ասացին. «Մեր սուլթա՛ն, եթե դուք ձեր ոտքերին չեք խնայում, 

ապա այս վայրին մոտ դիտելու արմանի մի տեղ էլ կա։ Այն էլ դի-

տենք և կտեսնեք, թե ինչ տարօրինակություն է»։ Նվաստս պատաս-

խանեցի. «Ո՛վ իմ աչքի լույս, ուղևորության այս չարչարանքները 

հանձն առնելու նպատակս է դիտել հավիտենական աստծո բնու-

թյան հրաշալիքները»։ Նրանք պատասխանեցին. «Մեր գլխի և աչքի 

վրա»։ Թողնելով դեպի Մուշի դաշտը տանող մեծ ճանապարհը, մի 

ժամի չափ դեպի հյուսիս գնացինք, այդտեղից սեպաձև ժայռերի 

միջով քառորդ ժամ էլ քայլեցինք և դիտեցինք հետևյալ սքանչելի 

տեսարանր։ 
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Մին արեի նման սեպաձև ժայռի վրա շղթայակապ են արել մի 

մ արդու, որի միայն ոսկորներն են մնացել• ոչ մ արմ ինն է մնացել 

և ոչ էլ անդամները... Շղթաները ոչ միայն չեն փտել, այլ կարծես 

թե նոր են դուրս եկել վարպետի ձեռքի տակից։ ոսկորները խիստ 

սպիտակ են, թևի ոսկորները Հաստ են և 7—8 արշին երկարություն 

ունեն, գլուխը փոքր բաղնիքի գմբեթի չափ է, աչքի խոռոչներում 

մի մարդ Հեշտությամբ կարող է մտնել և դուրս գալ. այգ խոռոչ-

ներում արծիվները նույնիսկ բույն են գրել։ Ըստ ավանդության, այղ 

ոսկորները վեՀափառ ԱբրաՀ ա մին Հավատացողներից մեկին են 

պատկանում։ Նեմրուդը նրան կապել է մի ժայռի վրա և տակո 

կրակ է վառել, սակայն աստված պաՀպանել է այդ մարմինը։ Ոս-

կորների մեծ մասը միաձուլվել են ժայռին և նույն գույնը ստա-

ցել։ Ժայռից դուրս են ցցված միայն բազուկները, սրունքները ե 

գլուխը։ ճանապարՀից բավական Հեռու է։ Շեյխ Մուստաֆա Ախ֊ 

լաթին34 ասել է. Այս մարդը ԱբրաՀ ամի ցեղից է. պատմությունը 

այդ է ասում։ Մուկադդեսին էլ այդպես է գրում։ Տարօրինակ է, որ 

ոսկորները 2000 տարի մնացել են և մինչև Հիմա չեն փտել։ ա ՛ մ ե -

նակարող աստծո կամքն է*** 

Այգ էլ գիտելուց Հետո, Վանա ծովի եզերքով նորից դեպի Հյու-

սիս գնացինք և չորս ժամից Հետո Հասանք Ազզաք գյուղը, որը Ախ֊ 

լաթի սանջաքի տերիտորիայում, ծովեզերքին ընկած բարեշեն 

գյուղ է։ Ծովեզերքով նորից երեք ժամ դեպի Հյուսիս գնացինք և 

իջևանեցինք Բենգի Մ ահ ի ում ։ Սա կառավարական ձկնարան է, որը 

կառավարվում է Վանա դեֆթերդարի կողմից։ Նորից դեպի Հյու-

սիս գնացինք և դիտեցինք Վանա ծովեզերքի աջակողմյան բարե-

շեն գյուղերը։ Վերջապես Հասանք Հնագույն Ախլաթ քաղաքը։ 

(էջ 128—134) 

Հ ն ա գ ո ւ յ ն Ա խ լ ա թ ք ա ղ ա ք ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Պատմում են, որ այս 

քաղաքում ապրողները Ադ ցեղիցս են։ Ուժեղ քամիներից սար֊ 

սափած, նրանք ապաստանել են քաղաքի դիմացի բարձր լեռնե-

րում գտնվող Սիփանա սարի մեծ քարայրների մեջ։ Քարայրներից 

յուրաքանչյուրում Հեշտությամբ 3000 մարդ կարող է տեղավորվել։ 

Պատմագիրները այս քաղաքը անվանել են Դարբելե, որ նշանա-

կում է օղուզ ցեղի քաղաք։ Քաղաքը մի մելիքից մյուսին է անցել 

և այնքան է ընդարձակվել, որ Վանի ծովեզերքով մի ծայրը Հա-

սել է մինչև Արճեշ բերդը։ Այգին երը, պարտեզները և բանջա-
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րանոցները մի ամբողջ ցանց են կազմում, իսկ նրա յայլան եղել է 
I) ի փան լեռը։ 

Ա խ լ ա թ քաղաքի ավերման պաաճսաը: Այս վերնագրի տակ կվ. Չելեբին տա-
շիս է մի շարք ավանդություններ և կարևոր պատմական դեպքերի նկարագրությունը, 
Այստեղ այգ ամենը տրվում է կրճատված։ 

Հնում այս քաղաքը գտնվել է ՄահանթՀ փադիշահի իշխանու-
թյան ներքո։ Նա Մեմենքան փադիշահի վրա արշավանքի գնալու 
համար Ախ լաթից իբրև օգնություն 100 հազար ձու է պահանջել։ 
Ժողովուրդը վախից հավաքել է ձվերը, բայց դժվարացել է է լղար֊ 
կել։ Մահանի փադիշահը իմանալով ախլաթցիների անճարակու-
թյունը, ներում Է նրանց և հրամայում, որ յուրաքանչյուրը իր տր-
ված ձվերր ետ վերցնի։ Այս պատճառով ժողովրդի մեջ անհա-
մաձայնություն Է ծագում և նրանց դժբախտության ենթարկում։ 
Եվ իսկապես, շուտով քաղաքում ժանտախտ Է սկսվում։ 19 հազար 
տուն այստեղից գաղթում Է Եգիպտոս և դիմում Ալ-Աբբասիներից 
մեկին՝ Էլքիշ բերդէ աեր Էլ-Մյուսթիքֆի Բաալլահին և բնակավայր 
խնդրում։ Սա Եգիպտոսի արևելքում ընկած Կըթբայ յայլայում 
նրանց բնակավայր է տալիս, և նրանք մի տարվա ընթացքում այդ-
տեղ հողից մի ամուր քաղաք են կառուցում։ '[Եգիպտոսում այդ ժա-
մանակ աղյուսով պատեր չեն շինել\։ Ներկայումս Գահիրեի արևել-
քում, Թոփխանեի կողմը Ախլաթ Մահալասի [Ախլաթի թաղ] անու-
նով մի թաղ կա, ուր կան հազարավոր ավերված տներ, սակայն շի-
նությունների հետքերը պարզ երևում են։ Մահանի շահը Ախլաթի 
նկատմամբ կատարած բռնության համար պատժվում է և պարտ-
վում։ Հետագայում Ադրբեջանի շահ սուլթան Ջ ելայ իրը վերակա-
ռուցում է Ախ լաթը։ Օսմանցիների նախնիներից մեկըճ էրթուղրուլի 
պապ Կա յա Ալբ-բայը, սրա եղբայրըՀ Բայենդուր խանը և էրթուղ-
րուլի հայր Սուլեյման բայը, որը Եփրատ գետից անցնելիս խեղդ-
վել է, զզվելով Ջին գի զի թաթարներից, թողնում են Մահանի երկիրը 
և գալիս Ախլաթ՝ սուլթան Ջ^լայիրի մոտ և իբրև բոյբեյիբնակ-
վում են այնտ եղ։ Այս Ջելայիր ցեղը Ջինգիզ թաթարի եղբոր որ֊ 
դիներից կազմված մի խումբ քաջ մարդիկ էին։ Սուլթան Ջելայիրը 
Ակ-Կոյունլու շահերից է եղել և այդ պատճառով էլ նրա ցեղը կո-
յունլու է կոչվել։ Եկել են Միջագետքի Մահան երկրից։ Ախլաթից 
ամեն կողմի վրա արշավանքներ են կատարել ու հաղթանակել են, 
և այդ պատճառով սուլթան Ջելայիրը Ախլաթ քաղաքը որպես սե-
փականություն նրանց է շնորհել։ Տեղեկանալով այդ հաջողություն-
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ների մասին, նրանց ազգականները եկել են Ախլաթ։ Դանիշմեն-
դիներն էլ են գաղթում այստեղ և կայսեր երկրներից մի շարք վայ-
րեր են գրավում։ նրանց վրա նորից հարձակվում են թաթարական 
բանակները և 476 թվականին ( 2 ) Ղանիշմենդի բեյը մահանում է 
և Ախ լաթը մնում է Կարա Յուսուֆ-բին Ջելայիրին։ Սա 805 ( 1 4 0 2 ) 

թվականին վախենալով Թիմուրից փախչում է (սուլթան) 3ԸԷԳԸՐԸմ 
խանի մոտ։ Թիմուրը պահանջում է նրան և մերժում ստանալով, 
պատրաստվում է արշավել սուլթան Յրլդըրըմի վրա։ ճանապարհին, 
7 ամսվա ընթացքում, Ախլաթը բոլորովին ավերակ է դարձնում։ 
Ներկայումս էլ ավերված քաղաք է։ Հետագայում, 868 ( 1 4 6 9 ) թվա-
կանին Ախլաթը անցնում է Ուզուն Հասան շահին։ Սակայն Կոս֊ 
տանդնուպոլսի ֆաթիհը՝ սուլթան Մուհամմեդ Ղազին, իր անթիվ 
զինվորներով, Թեր ջան ի կռվում Ուզուն Հասանին պարտության է 
մ ա տնում ։ Սա փախչում է Թավրիզ և այնտեղ մահանում։ Դիակը 
բերում և թաղում են Ախլաթում։ 

Ավելի ուշ, Ախլաթը անցնում է էրանի շահերի ձեռքը. 920 
(1514) թվականին սուլթան Սելիմ I պարտության է մատնում Շահ 
Րսմայիլին։ Ախլաթի բնակիչները դիմելով սուլթանին խնդրում են, 
որ Ծ փադիշահի մեծ նախնի)։ երի թաղված Ախլաթում իրենց համար 
մի բերդ կառուցի», բայց խնդիրը մնում է անհետևանք։ Վերջա-
պես 926 թվականին սուլթան Սուլեյմանը մտնելով Աջեմի երկիրը, 
և Երևանր, Պ՚ենջեն, Նախիջևանը, Թավյրիզը, Խոյը և այլ քաղաքներ 
գրավելուց հետո, վերադարձին գրավում է Վանը և նրա շրջակայքը, 
70 բերդեր (955 թվականին) և Քուրդիստանի բոլոր բեյերը նրան 
հպատակություն են հայտնում։ Հետո Վանա ծովեզերքի Ախլաթ 
բերդը գալով, այցելում է իր նախնիների գերեզմանները և ֆերման 
տալիս Կոջա Զալ փաշայինՀ այստեղ մի ամրակուռ բերդ կառուցելու 
մասին։ Զալ փաշան ժողովրդի հետ խորհրդակցում է և Ախլաթի 
ավերակներից հարավ, ծովեզերքի հարթավայրում ձեռնարկում է 
բերդի կառուցմ անը... 

(էջ 128—132) 

Ախլաթ pbri j] i նկարագիրն ու գովքը : Կառուցվել է 965 ( 1 5 5 7 ) 

թվականին, սուլթան Սուլեյմանի բնածին ճարտարապետական 
ճաշակով ու Զալ փաշայի ձեռքով։ Ծովեզերքին կանգնած քառա-
կուսի բերդ է։ Շրջագծի երկարությունը 3000 քայլաչափ է։ Ընդա-
մենը 13 աշտարակ ունի, պատերր շատ բարձր չեն, խրամն էլ խոր 
չէ, սակայն բերդը շատ ամրակուռ է, պատերր շատ լայն են։ Ծովի 
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կողմը, եռահարկ երկաթյա դարպաս ունի, որի վերևում բերդի կա-
ռուցման մասին քելի 3 8 տառերով գրված պատմութ յան վերջին տո-
ղերը սրանք են. 

Հիանալի և հաճելի վայր, 
Ի՛՛նչ գեղեցիկ ամուր շինություն, 963 թվականին*։ 
Ծովի կողմը նայող այս դարպասը բերդի հարավումն էէ Բեր-

դում մաքուր, հողածածկ, բարեշեն 350 տուն կա։ Կան նաև Սուլեյ-
ման խանի շամին, բաղնիք, խան և 20 խանութ։ Բերդը Վանի Էյա-
լեթում է և Մուշի փաշայի բնակավայրն է։ Փադիշահի կողմից բեյին 
տրված խասը 410,000 ակչե է։ Ըստ օրենքի բեյը արդարացի կեր-
պով տարեկան 20 քիսե եկամուտ է ստանում և 500 մարդով կա-
ռավարում է սանջաքի գյուղերը։ Ունի 44 զեամեթ և 130 թիմար։ 
Ունի աղայի բեյ, չերիբաշի, օրենքով՝ ջերելուն եր ի հետ միասին, մոտ 
1000 զինվոր, որոնք պատերազմի են գնում իրենց բեյի դրոշակե 
տակ։ 150 ակչեի աստիճանով կաղա է և կադիի տարեկան եկամուտը 
երկու քիսե է։ Շեյխ-ուլ֊իսլամ, նագիբ, քեթխուդա և սերդար չու-
նի։ Շահբենգերը, հարկահավաքը, մյուհթեսիբը և սուբաշին Ստամ֊ 
բուլից են նշանակվում։ Ունի նաև բերդակալ և 100 բերդապահ զին-
վոր, որոնք ամեն գիշեր նվագում են և պատրաստ հսկում։ Ունի 
նաև բավականաչափ ռազմամթերք, մեծ և փոքր շահի, զարբազան 
և կալում բուրնե թնդանոթներ։ Ծովեզերքի նա վահ անգս տում նըս-
տում է մաքսատան էմինը, որն երթևեկողներից սուլթանական 
տասանորդ է առնում և բերդի զինվորներին ռոճիկ տալիս։ Րլթի-
զամի գումարը 7 բեռ է։ 

Ա խ լ ա թ ի ավերակները : Քաղաքի ավերակների մեջ բարձր գըմ-
բեթներով շինված հարյուրավոր ջամիներ կան, որոնք շատ հին են։ 
Գմբեթները քարաշեն են և կրով ծածկված, բայց անմարդաբնակ 
են։ Այս ավերակները վեր են ածվել ագռավների և բուերի բնե-
րի։ Օրինակ, այդպիսին է էմիր խանի ջամին, որը կանգնած է դա-
տարկ հրապարակում և որի պատերը դեռ փայլում են։ Տերը, այս 
հին քաղաքի գրողներից մեկըճ էմիր Կայընը, ջամիի չորս կողմի 
պատերի վրա գրի է առել քաղաքում եղած բոլոր ջամի, մզկիթ, 
խան և այլ շինությունները։ Նվաստս այդ գրությունները կարդացի 
և հնարավորության չափով գրի առա... Այս քաղաքի բարբառը մոտ 
է չաղաթայ և մոնղոլ բարբառներին։ Քաղաքի գրողը ջամիի պատին 

* Հ 3 l l J ^li-a 
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դրել է• <քՔաղաքում ընդամենը 35 հազար մեհրաբ^ կա, [բայց այս 
Բվերը չափազանցված են], 2000 մեդրեսե, 1000 բաղնիք, 2000 
խան,,* 18 հազար աղբ յար,10 հազար թաղ, 200 հազար տուն, 
70 հազար ավազան ի ի ապարանք, 600 հազար խանութ, 3000 քար֊ 
Վանսարայ, 2000 խան (պանդուխտիյ, 900 հազար այգի ու պար-
տեզ և այլն»։ 

Այդ անձը նման մի շարք երևակայական բաներ է գրել և քա-
ղաքը չափազանց մեծացրել է,,, Այս չափազանցությունները քա-
ղաքի մեծությունն ու հզորությունը ցույց տալու համար են։ 

Քաղաքի հարյուրավոր մարդիկ ապրում են այգիներով և պար-
տեզներով, հիանալի շրերով բարեշեն տներում։ Նրանք հաստատ֊ 
Վել են այդտեղ և շատերի համար դարձել է ծննդավայր և փոխանց-
վել է սերնդից սերունդ։ Տները մեկը մյուսից հեռու են հարյուր 
մղոն*®։ Բնակիչները վերին աստիճանի առաքինի և բարեկեցիկ 
մարդիկ են։ Քարայրներում, որոնք տանջանքի անկյուն են, նույն 
խսիրի վրա 40—50 տարի ապրող մարդիկ կան, որոնք այդքան ժա-
մանակ մի պատառ կերակուր բերանները չեն առել։ Այդպիսին է 
Շեյխ Մուսթաֆա Ախլաթին, որ 40 տարուց ի վեր ծոմ է պահում, 
Հանեֆի դավանանքին է պատկանում։ 

է՛է, Չ ելեբին այց հլության է գնում այգ բարեպաշտին է Հիշում Է նաև այլ քա-

բա յրաբնակ շեյխերի։ 

...Այս քաղաքի ավերակների գովաբանությունը անօգուտ Է և 
դժվարին, իմ ճանապարհորդության ընթացքում հանդիպած ավե-
րակները հետևյալներն են։ Աջեմի Իրաքումճ Քուֆեն, հին Բաղդա֊ 
տը, Հին Մուսոզը, Մ իաֆարկինը, Արաբական Իր աքում՝ Անթաքիան, 
Եգիպտոսում՝ Իսքենդերիեն, Ասաքլանը, Թեբրիսթանը, Բասրայի 
Հորանը, Թարսուսը, Անատոլիայում՝ Բելադր, Մելախին, Այասլու-
քը, Այդընշքը, Ռում ելի ում՝ Աթինան (Աթենք), Կավալան, Ղ^րիմ ում 
հին Ղրիմը, Շ եհրաբին, Կերմանը, Էլբրուս լեռան ստորոտում՝ 
Իրաք֊Դարյան (1) և այլն։ 

Ահա սրանց նման հարյուրավոր տարիներ շարունակ ավերված 
վիճակում գտնվող քաղաքներից մեկն էլ Ախ լաթն է։ Նրանք, ով-
քեր ծանոթ են աշխարհի անց ու դարձին, հրաժարվում են վիճել, 
սակայն լեզուն չի կարող լռել։ Այս քաղաքներր մեծ զոհողություն-
ների գնով առաջ եկած բարեշեն վայրեր են եղել. մարդ երբ դի-
տում է դրանք ցավում է և ափսոս ասում։ Աշխարհի գործերը միշտ 
այսպես են, մի կողմը շինվում, մյուսըճ քանդվում է,,. 
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Ախլաթ քաղաքի Ալ-Օսման սուլթանների նախնիների ուխտատեղիները: Այս 

վերնագրի տակ էվ. Չելեբին թվում է օսմանյան սուլթանների նախնիներից մնաըած 

բազմաթիվ ուխտատեղիները, ինչպես՝ Կա յա Ալփ բայի, Հասան Բայեն դուր խանի, 

սուլթան Աբգուլլահի, սուլթան Բոզաբայի և այլ ուխտատեղիներ։ 

Ախ լ ա թ քաղաքի հարստությունները: Այս քաղաքի լեռ ներում 
շատ հանքատեսակներ կան, օրինակ՝ կարմիր զառիկ [զիրնիխ, զիր֊ 
նի1լ\ անունով հայտնի հանքատեսակը, երբ այն խառնում են օճա-
ռին և քսում մարմնի վրա, բոլոր մազերը թափվում են և մարդու 
մ արմ ինը բամբակի նման մաքրվում ու փ ափկում է։ Երբ բորո-
տությամբ տառապող ուղևորը ուտում է մի դիրհեմի մեկ վեցերոր-
դի չափ, բուժվում է բորոտությունից, ֆրանկախտից սիֆիլիս] և 
աղվեսացավից։ Ղեղին զառիկի հանքատեսակը ստացվում է Ախ֊ 
լաթի հյուսիսում գտնվող լեռ ներից։ սևահողի նման ծանր և մի տե֊ 
սակ դեղին հանքատեսակ է, որ ուղարկվում է Երան, Արաբիա և 
մինչև անգամ Ֆրենկիստան։ Քիմիայի վարպետները այս հանքա-
տեսակը խառնում են մի շարք այլ դեղերի և ստանում են հատուկ 
պղինձ և մաքուր ոսկի։ Եթե մեկր դրանից կես մսխալ մի փոքր գա-
վաթ ջրի մեջ լուծի և պառկելու ժամանակ խմի, մարմնի վրա եղած 
բոլոր մազերը կթափվեն։ Բայց ղրանից պետք է զգուշանալ։ 

Այս վայրերը այցելելուց հետո, ծովեզերքով նորից դեպի արե֊ 
վելք գնացինք և հասանք Ադիլջևազի բերդը (Արծկե 

(էջ 134—142) 

Ադիլջևազ բ ե ր դ ի բնութագիրը: Հիմնադիրը եղել է Ադրբեջանի 
պարսկական շահ Թաջեդդին Ալիշանը։ Հետագայում բազմաթիվ 
մելիքների ձեռք է անցել։ Վերջապես, 940 (1533) թվականին բեր֊ 

դի մեջ պաշարված աջեմները օսմանցիների հարձակմանը չդի֊ 
մանալով, բերդի բանալիները անձամբ (սուլթան) Սոզեյման խա-
նին են հանձնել։ 

Առաջին իշխողը եղել է Զալ փաշան։ 
Ադիլջևւսզ բերդի նկարագիրը: Վանա ծովեզերքին, երկինք սլա֊ 

ցած մի ժայռի վրա սրբատաշ քարերով կառուցված ամրակուռ 
բերդ է։ Մինչև գագաթը հետիոտն կարելի է բարձրանալ կես ժա-
մում։ Բերդը արևելքից ու հարավից ողողող Վանա ծովը այդ բարձ-
րությունից մի փոքր ծովածոցի նման է։ Բերդի բարձր մասը երև-
վում է միայն կեսօրին մոտ և պարզ եղանակին։ Ներքին բերդի 
շուրջը խրամ չկա և հնարավորություն էլ չկա, քանի որ շրջապա-
տը արծվի բույներով պատված սեպաձև և մերկ ժայռեր են, որոնք 
անդամ եղունգով բռնելու տեղ չունեն։ Բերդը ունի 38 ամուր աշ-
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տարակ. ունի մեկը-մ չուսի մեջ եռահարկ երկաթյա ամրակուռ մ է 
դարպաս; Բ երդում առանց այգիների ու պարտեզների 70 նեղ 
տուն կա, որոնք բոլորն էլ հողով են ծածկված։ Բերդում կան՝ Սու֊ 
լեյման խանի շամին, ռազմապաշարի մթերանոցներ և հացա-
հատիկի ամբարներ, ջրամբարներ, նվագախմբի աշտարակ և բեր-
դապահի տուն։ Ունի բալյեմեզ անունով խոշոր թնդանոթներ, ուրիշ 
շինություններ չկան։ Շրջագծի երկարությունը 4000 քայլ է։ Բերդը-
իշխում է թնդանոթի գնդակի թռիչքի հեռավորության վրա գտնվող 
մի բարձր սարի։ Այդ պատճառով բերդը երկարաձգվում է դեպի՝ 
այդ կողմը։ Այս կողմից բերդին որևէ վտանգ չի սպառնում, որով-
հետև թշնամու թնդանոթի գնդակը անցնում է վերևից և ձորն է 
ընկնում։ Ղրանից ներքև բերդի ռաբաթն է, որը նմանապես սեպա-
ձև ժայռի վրա է, բայց ավելի ցածր է։ Մի կողմը ծովեզերքի ժայ-
ռի վրա է, որտեղ երեք դարպաս կա։ Ախլաթի դարպասը նայում է 
հարավ, մյուս դարպասրճ դեպի արևելք և բացվում է Արճեշի ուղ-
ղությամբ։ Ստորին բերդը նույնպես ամրակուռ է և խոշոր քարերովդ 
է կառուցված։ Քառակուսի ձև ունի, դեպի հյուսիսճ ժայռերի վրա է 
և ավելի բա րձր։ Այ ստեղ է Ուրղոնի դարպասը, որ միշտ փակված՛ 
է մնում։ Ռաբաթի երկարությունր 6000 քայլ է։ Նավահանգիստ նա-
յող աշտարակներում շայիկա անունով խոշոր թնդանոթներ կան• 
ընդամենը 76 շահանե և բալյեմ եզ թնդանոթներ կան։ Բերդում ա-
ռանց այգիների և պարտեզների 300 հին տուն կա, որոնք բոլորը 
կառուցված են քարուկրից։ Աջեմներր մի քանի անդամ պաշարել 
են այս բերդը, սակայն վնասներ կրելով հեռացել են։ Այդ պատ-
ճառով բոլոր տները քարուկրով են կառուցված։ Բերդի արևմտյան 
կողմը այգիներով ծածկված լեռներ են։ Բերդի օդը լավ է, այդ 
պատճառով էլ բնակիչները առողջակազմ են։ Հարավից Վանա ծովն 
է։ Բերդում 1100 մեծ ու փոքր ապարանքներ և ռայաների լավ 
տներ կան։ 

Ընդամենը 8 թաղ կա և 7 մեհրաբ։ Նշանավոր և բարեշեն է 
Զալ փաշայի ջամին։ Բերդից դուրս գտնվող Զ ա Լ փաշայի բաղնիքր 
առանձնապես լավը չէ. մի բաղնիք էլ քանդվել է։ Բերդում մի խան 
կա, բայց բեդիստան չկա։ Կա նաև փոքր շուկա։ Այգիների թիվը 
հասնում է 7000-ի։ Արևելյան կողմում գտնվող զբոսավայրը մաքուր 
ջրի ավազան, շատրվաններ և այգիներ ունի։ Նշանավոր է Զաէ փա-
շայի այգի-զբոսավայրը։ 

ք*երդի իշխողները: Բերդը Վանի ւէյալեթում սանջաքի բեյի 
կենտրոնն է։ Բեյի խասը, Սուլեյման խանի օրենքի համաձայն, 
154.036 ակչե է։ Օրենքով սահմանված տարեկան 8000 ղուրուշ եկա-
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մուտ է ստացվում և բեյը պատերազմի է գնում 600 զինվորով։ Ունի 
ալայի բեյ և լեր ի բաշի։ Ջեբելուներով միասին բեյի դրոշակի տակ 
պատերազմի են գնում 1000 ընտրյալ զինվոր։ 150 ակչե աստիճա֊ 
նով շերիֆ կ աղա է։ Կագին տարեկան 1000 ղուրուշ եկամուտ է 
ստանում։ Ունի նաև մյուֆթի, նայիր, մյուհթեսիբ, սուբաշի, շահ-
բենդեր և մաքսատան էմին։ Սակայն իշխանությունը պատկանում է 
բերդապահին։ Բերդը ունի ընտրյալ զինվորներ, որոնք պատրաստ 
հսկում են գիշեր-ցերեկ։ Վանը մոտ լինելով, ենիչերիների աղայի 
կողմից ամեն անգամ մի չավուշ է գալիս և պատժում հանցագործ 
ենիչերիներին։ 1031 (1621) թվականին այս բերդում 6 օդա կա֊ 
փուկուլի ենիչերի, 2 օդա թնդանոթաձիգ, մեկ օդա շեբեշի... բեր-
դապահներ են եղել։ Ներկայումս էլ այս բերդում բալյեմեզ թնդա-
նոթներ և անհաշիվ ռազմամթերք կա, որը այրում է աշեմների 
սիրտը։ 

ԱԴԻւ?.ևա<1Ւ ո ւ խ տ ա տ ե ղ ի ն ե ր ը : Երբ Զալ փաշա ֊զա դեն իշխել 
է այստեղ, Աշեմի շահի 8000 նյոքերներ մի գիշեր անսպասելիորեն 
թակարդ են լարել այգիներում։ Զալ փաշա֊զադեն իմանալով այդ, 
60 մարդով գնում և աջեմներին այնպես է կոտորում, որ 8000 մար-
դուց միայն 50 մարգ է ազատվում։ Մի ղազի էլ նահատակվում է։ 
Այդ վայրը ուխտատեղի է*** Հետո աշեմները նորից են հարձակ-
վել և ԶաԼ փաշա-զադեին նահատակել են։ Գերեզմանը վերոհիշյալ 
նահատակի գերեզմանի մոտն է։ Կա նաև ((Քառասուն եղբայրների 
ուխտատեղիդ, այսպես է կոչվել մեկ ժամում 40 զավակ ծնված լի-
նելու պատճառով (%)։ 

Սիփանա սարը (Սուրհան դ ա ղ ը ) : Սա Ադիլշևազ բերդի հյու-
սիսում երկինք խոյացած մի լեռ է։ Գիտնական Պտղոմեոսի [Բեթ-
լիմիոս] կարծիքով երկրի 148 մեծ լեռ ներից մեկն <է։ Ամեն տա-
րի թուրքմեն, խալդի, չեքվանի, զազա, լոլո, զիբարի, փեսանի, 
ք յարք յարի ցեղերը, իրենց հարյուր հազարավոր կենդանիներով 
բարձրանում են այս լեռ ան բարձր գագաթը և ամառը այնտեղ անց-
կացնում... Այս լեռան վրա արածող ոչխարների մեծ մասը երկու 
գառնուկ է ծնում։ Տարօրինակ է, բայց Ադիլշևազի ծերերը վկա-
յում են, որ մի կին մի անգամից յոթ զավակ է ծնել և իրենք տեսել 
են։ Նվաստս դրան չհավատալով առարկեցի և ասացի. <rԱստվա-
ծային կամքին հակառակ է»։ Ի պատասխան՝ Սավուրի-օղլի, Գիզ֊ 
դար-օղլի և Միմինդի-օղլի անունով ծերերը, ինձ դատարան տարան 
և դատավոր Համիդ էֆենդիին մի ղուրուշ տսղով ասացին. 0(Մեր 
էֆենդի, սուլթան Սուլեյման խանի ժամանակի Զալ փաշայի մատ-
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յանը նայեցեքX)։ ԷԴատավորլ»] անմիջապես բերեց Զալ փա2ատՒ 

մատյանը և գտավ {Հետևյալ արձանագրությունը]• «Այդ դարում 

Սիփան լեռ ան յայլայում Մովել Սեջահ անունով կինը, 9 ամիս 10 

օր Հղիությունից Հետո, մի ժամում 40 զավակ ձնեց, որոնցից 20-ը 

աղջիկ և 20-ը տղա էին»։ 

943 (1536) թվականի մատյանում արձանագրված տեսանք 

Զալ փաշայի (սուլթան) Սուլեյման խանին այդ մասին տրված զե-

կույցը սրանից առաջ չհավատացի, որ մի կինճ մի անգամից յոթը 

զավակ է ծնել, Հիմա ստիպված եմ Հավատալ քառասուն զավակ 

ծնելուն։ Սիփանա սարի այդ առանձնահատկությունը անգամ ար-

ձանագրված է մատյաններում։ Աստված ամենակարող է\ 

Սիփանա սարում գայլ, վագր, աղվես, շնագայլ և բոլոր տե-

սակի վայրի գազաններ կան։ Այդ կենդանիներր զուգավորվում են 

չեռան վրա, սակայն երբեք ձագեր չեն ունենում։ Այս լեռան վրա 

գայլն ու գառնուկը միասին են ապրում և գառան մի մազին անգամ 

վնաս չի Հասնում։ Այդ պատճառով էլ այս լե^ռան վրա Հովիվները 

առանձին նշանակություն չունեն։ Այստեղ Բաղդատի Սաբուր ա-

նունով շան նման ընտանեցված շներ կան։ Վայրի թռչուններն էլ 

են զուգավորվում այս լեռան վրա, բայց ձագեր չեն ունենում։ Այդ 

պատճառով էլ նրանք չեն բազմանում։ Սակայն անգղին ցեղակից 

թռչունները շատ են* նրանց մեջ կան այնպիսիները, որոնք ապրում 

են Հազար տարի։ Այստեղ Հավերը մեծ մասամբ օրական երկու ձու 

են ածում։ 

Ախլաթի և Սիփանա սարի միջև մի տեսարժան աղբյուր կա, 

որը Հայտնի է Չ եմ են ի աղբյուր անունով։ Ժայռերից բխելով ժեռ 

քարերի վրայով Հոսում է ցած և նրա ձայնից մարդու ականջը խլա-

նում է։ Նրա ձայնը լսվում է երկու փարսախ Հեռավորության վրա։ 

Այդ աղբյուրը թափվում է մի փոսի մեջ։ Նրա ջուրը վերին աստի-

ճանի աղի է և թունավոր, խմող մարդն ու կենդանին վայրկենա-

բար մեռնում են։ Մեզ Հետ միասին եկող Հաջի ՋարաԱահ անու-

նով բարեգործ մի անձնավորություն այդ ջրի շուրջը մի ամուր պատ 

է կառուցել տվել, որպեսզի կենդանիները այդ ջրին չմոտենան։ 

Աղբյուրի շրջակայքում խոտի նմուշ անգամ չկա։ 

Այս լեռան հյուսիս-արևելքում, նույնպես լեռների միջև, մի 

մեծ ջերմուկ կա, որտեղ յայլա գնացողներն են լողանում։ Ավա-

զանը ընդարձակ է, ջուրը տաք, որի բաղադրության մեջ ղառիկ 

կա։ Այդ ջրում լողացողների մազերն ու բեղերը թափվում են։ Սա-

կայն կանանց Համար շատ օգտակար է։ Սրա ցեխը բուժում է բո-

րոտությունը։ 
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Ադիլջևազ բերդի հյուսիսից, Սիփանա սարի ստորոտից սկիզբ 
առնող մի վճիտ աղբյուր կա, որի երկու կողմում շատ լավ քարեր 
կան, այս քարերով տներ են կառուցումէ Մի քանի ճարտարապետ-
ներ տախտակյա հատուկ սնդուկներ են պատրաստում, լցնում են 
ա1Դ 1ՐուԼ և 1ՐՒ մեջ քիչ աղ են լուծում։ Աստծո հրամանով այդ ջուրր 
քար Է կտրում, որը մարմար քարի նման Է, բայց շատ փափուկ Է 
լինում։ Դռների և օջախների կամարներ, սանդուղքների աստի-
ճաններ և այլ բազմաթիվ իրեր պատրաստելու համար, տախտակից 
կամ ցեխից հատուկ կաղապար են պատրաստում, մեջը լցնում են 
այդ ջրով և քար են ստանում։ Տարօրինակ բան Է։ Աստված ամե-
նակարող Է\ 

Այսպես, Ադիլջևազը դիտելուց և ուսումնասիրելուց հետո, ծո-
վեզերքով 9 ժամ ճանապարհ գնացինք և եկանք Ղելիկլի-թաշ (Ծակ-
քար) կոչված գյուղը, որը ծովեզերքին ընկած 200 տնից բաղկացած 
գյուղ է։ Այնտեղից գնացինք Ղեմիրջի գյուղը։ Վանա ծովից բա-
վականին հեռու, Արճեշ բերդի տերիտորիայում գտնվող 300 տնից 
բաղկացած բարեշեն, քրիստոնյաների գյուղ է, բոլոր բնակիչները 
երկաթագործներ են։ Այստեղից գնացինք Քենզեք գյուղր, որը նույն-
պես ծովեզերքից հեռու է և Արճեշի տերիտորիայում 200 տնից բաղ-
կացած գյուղ և բարեշեն զեամեթ է։ Այստեղ 7 դող բռնվեցին և. 
փաշայի ապարանքի առաջ գլխատվեցին։ Ապա շարժվեցինք դեպի 
արևելք և հասանք Արճեշ բերդը։ 

Արճեշ րերդի րնււ լ ր ա գ ի ր ը : Այս վայրը երկար ժամանակ ձեռ֊ 
քից-ձեռք է անցել և վերջապես 521 (1127) թվականին անցել է 
Կըլըջ Արսլան շահի ձեռքը, որը այստեղ մի բերդ է կառուցել։ Հե-
տագայում նորից մի մելիքից անցել է մի այլ մելիքի և վերջապես 
Կարա Կոյունվի շահերից մեկը՝ Կարա Յուսուֆ շահը, ավելի է բա-
րեշինել։ Թիմուրը թեև ուզել է ավեր ել, բայց չի հաջողվել, միայն 
Մ ուշ քաղաքն է ավերակների վերածել։ Հետագայում 955 թվա-
կանին (սուլթան) Սուլեյման խանը Աջեմի երկրից վերադառնալիս, 
Արճեշի բերդը խլել է ա ջեմն երից և կարգի բերել։ 

Ներկայումս Վանի էյալեթում է և սանջաքի բեյի կենտրոնն կ։ 
Բեյի խասը 300,000 ակչե է, բեյը տարեկան 10 քիսե եկամուտ է 
ստանում և 1000 զինվորով իշխանություն վարում։ 86 թիմար և 
14 զեամեթ կա։ Ունի ալայի բեյ, չերիբաշի և յուզբաշի։ Օրենքով, 
ջեբելուների հետ միասին, 1000 զինված և կանոնավոր ընտիր ռազ-
միկներ ունի, որոնք պատերազմի են գնում իրենց բեյի հետ միասինէ 
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Ար fib շ բերդի նկարագիրը: Վանա ծովի եզերքին, ցածր ժայռի 
վրա, քառակուսի ամրակուռ բերդ է, որի ամեն մի քարը փղի մե-
ծություն ունի, սպիտակ, փայլուն աննման մի բերդ է։ Չորս կողմի 
աշտարակները խիստ ամուր են։ Սակայն իր դիրքռվ Էւ1սոՂ Ր"ՐԴ 
չէ և այդ պատճառով պարիսպները այնքան էլ բարձր լեն, բայց 
այնքան լայն են, որ ձիավորը նրա վրա կարող է շիրիդ խաղալէ 
Շրջապատում խրամներ չկանէ Որոշ տարիների գարնանը, երբ Վա-
նա ծովր ալեկոծվում ու բարձրանում Է, այս բերդը 7—Տ ամիս շա-
րունակ մնում Է ծովով շրջապատված, մի փոքր ճանապարհ Է սնում 
միայն Ադիլջևազի կողմից։ Բերդը երկու դարպաս ունի, մեկը արև-
մուտք նայող Ադիլջևազի դարպասն Է, որը համ արվում Է մեծը։ 
Բերդում հազարի չափ հողածածկ տներ կան, մեկ Էլ Սուլեյման 
խանի ջամին Է, որը նորոգված Յուսուֆ շահի հին ջամին Է*,, Կա 
մոտ 200 խանութէ Ռազմամթերքը շատ Է, 110 մեծ և փոքր թնդա-
նոթ կա, որոնք Ադիլջևազ բերդի թնդանոթներից ավելի լավն են։ 
Բերդի հյուսիսում թնդանոթի արկի թռիչքի Հեռավորության վրա 
գտնվող Ալա-դաղը (Ծաղկոտն) ամբողջովին այգիներով Է ծածկ-
ված։ Հուլիսին օդը շատ տաք Է լինում, այդ պատճառով բնակիչէ 
ների մեծամասնությունը քոչում Է Ալա-դաղի այգիները և մոտ Ծ 
ամիս այնտեղ զվարճանում։ 

Թերդի իշխողները: Մեծ իշխողները սանջաքի և ալայի բեյերն 
են։ 150 ակչեով կաղա Է, ունի սուբաշի, քաղաքի քեթխուդա և 
հարկահավաք։ Բերդում Ղերգյահի Ալիի^ ենիչերիներից նշանակ-
ված բերդապահ կա։ 300 մ արդուց բաղկացած երեք վաշտի զին-
վորները միշտ պատրաստ են, որովհետև բերդը աջեմի սահմանի 
վրա Էէ Մինչև անգամ, եթե բերդակալը բերդի արևմուտքում թնդա-
նոթի արկի թռիչքի հեռավորության վրա գտնվող Արճեշ գետի 
կամրջով այն կողմն անցնի, իշխողը կզեկուցի Վանի փաշային, որ 
բերդակալը բերդը թողեց և պաշտոնազուրկ անել կտա։ 

[Բերդը] մի կողմից թերակղզի Է, նա վահ անգս տում հիանալի մի 
լիման կա, ուր վաճառականները Վանի նավերով ապրանքներ են 
բերում և մինչև Էրզրում տանումt Բերդի բոլոր բնակիչները (սուլ-
թան) Սոզեյման խանի օրոք Բոշնաքից '[Բոսնիա] և Արնավուտլուքից 
[Ալբանիա] եկած հավատացյալներ ենt Կան շատ ուլեմաներ։ Ան-
ծանոթ քուրդ ցեղի մարդկանց թույլ չեն տալիս բերդը մտներ Բո-
լորը միմյանց ազգական են և իրար հետ հավատարիմ։ 

Արճեշ բերդի ջերմուկի հատկանիշները: Հյուսիսային կողմում, 
էրզրում ի ճանապարհի մոտ մի ջերմուկ կա, որտեղ ամեն ամռանը 
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Վանից, Բիթլիսից, Ախ լաթից և Քուրդիստանից հազարավոր մար-

դիկ վրաններով, ուտելիքով և խմելիքով գալիս և ամբողջ երեք 

ամիս այստեղ ժամանակ են անցկացնում և ջերմուկում լողանում։ 

Ջերմուկում հնուց մնացած մեծ շինություններ կան, որոնց մի մա-

սը, ասում են, Ալեքսանդրն է կառուցել։ Ջերմուկի ջուրը մի ջրա-

ղաց կարող է աշխատեցնել։ Այս վայրի մոտ Խսւների ա ղ բ յ ո ւ ր ա-

նունով մի ջուր կա, որը շատրվանի նման բխում է ժայռից և թափ-

վում մեծ ավազանի մեջ։ Շատ վճիտ ջուր է, սակայն բավականա-

չափ տաք չէ, որովհետև վրան կամարներ չունի։ Հին վարպետները 

այս ժայռի վրա առյուծ են նկարել, որի բերնից ջուրը թափվում է 

ավազանի մեջ։ Ավազանի ջուրը, աստծո կարգադրությամբ, այն-

քան տաք է, որ կարծես պղնձի մեջ եռացրած լինի։ Այստեղ եփում 

են ոչխարի և այծի գլուխն ու խաշը։ Տարօրինակ աստվածային 

գաղտնիք է• այդքան տաք ջրից միայն երեք քայլ հեռավորության 

վրա, մի ժայռի ճեղքից այնպիսի սառ ջուր է հոսում, որ նևրուվհ** 

օրն անգամ մարդ իր ձեռքը չի կարող այդ ջրի մեջ մտցնել... 

Այստեղից փաշայի հետ միասին դուրս եկանք և անցնելով ծո-

վեզերքով^ իջևանեցինք Կաբա Քյոփրյու անունով վայրում։ Այստեղ 

գտնվող գեղակերտ կամրջի կառուցողը հայտնի չէ։ Կամրջի տա֊ 

կով հոսում է Աքսու գետը, որը սկիզբ առնելով Ա լա ֊դաղից և Սի֊ 

փանա սարից, թափվում է Վանա ծովը։ Այս ջրի եզերքին շատ ըն-

դարձակ եղեգնուտներ կան, որոնցից շատ լավ խսիր են պատրաս-

տում։ Կամուրջի մոտ 300 տնից բաղկացած Փազար Քյոփրյու քրիս-

տոնյա գյուղն է, որի բոլոր ռայաները խսիրագործներ են։ Գյուղը 

Վանի կուլիի խասն է։ 

Այստեղից նորից շարժվեցինք դեպի արևելք, անցանք եղեգ-

նուտներով ու ճահճային վայրերով և հասանք Բեն դի-Լք ահի գետին։ 

Այս գետը սկիզբ է առնում Բարգիրի [ներկրի] լեռն երից և հոսում է 

Բերկրի բերդի ստորոտով։ Վերը նշեցինք, որ այստեղ տարին մեկ 

անգամ խիստ առատ ձուկ է երևում։ Այդտեղից տեսանք Բերկրի 

բերդը։ Բերդում գտնվող բանակի և սանջաքի իշխող Շերեֆ խան 

Մահմուդին իր 5000 զրահավորված և զենքերի մեջ թաղված զին-

վորներով եկավ փաշային դիմավորելու և մեծ հանդիսավորությամբ 

հասանք Բերկրի բերդը։ 

(էջ 142-150) 

Թերկրի բ ե ր դ ի նկարագիրը՜: Բերդը գտնվում է մի ծոցանման 

երկար ձորի վերջում. այդ ձորը (գետի անունով) կոչվում է Բեն֊ 
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դի֊Մահի։ Բերկրին այդ ջրի արևելքումք սեպ և սև ժայռերի վրա, 
բավականին բարձրադիր, խոշոր քարերով, հնգանկյունի ձևով կա-
ռուցված մի բերդ Է։ 

Բերդը գտնվում Է Մահմուդի քրդերի ձեռքը։ Բոլոր զինվորները 
քրդեր են։ Փադիշահի կողմից սահմանված բեյի խասը 200*000 
ակչե Է։ Ունի 97 թիմար և 7 զեամեթ։ Ունի նաև ալայի բեյ և չերի՛• 
բաշի։ Նվիրական պատերազմի ժամանակ 3000 զինվոր են կովի 
դնում։ Ունի նաև բերդապահ և սուբաշի։ 

Բերդը Բերկրի Է կոչվում, որովհետև հիմնադիլւըճ Նըլըշ Արս֊ 
լանը, այստեղ բռնել Է շահի վաճառականների բեռները և նրան՛-
ցից տուրք առել։ ՛Բրդերը սրան ((Բար՛՛դիր կալասի են անվանում։ 
Բնակիչները շեհբազի և ղազի֊ մ ահմուդի ցեղերից են, որոնց հիա-
նալի նժույգներից Ք ուրդիս տանում ոչ մի տեղում չկա։ 

Բերդում կա Շերեֆ խանի ապարանքը, մի բաղնիք, մի խան, 
այգիներ ու պարտեզներ և բավականաչափ խանութներ։ Հայտնի 
են ջուրն ու օդր և խաղողը։ Այս բերդը Ադրբեչանին Է պատկան ել 
և 955 (1548) թվականին բերդում պաշարված քրդերը սուլթան Սու-
լեյման խանին հպատակություն են հայտնել, բերդը հանձնել են 
առանց կո.վի և այդ պատճառով Էլ իշխանությունը նորից իրենց 
Է շնորհվել։ Բեյը Մահմուղիներից \Է։ 

Այս բերդից դուրս եկանք և շարժվելով դեպի հարավ, Հասան 
Բ՝ափա յայլան մնաց մեր ձախ կողմում։ Մահմուդի բոլոր քրդերր 
յայլա են բարձրանում այս լեռը։ Յայլայի գագաթը չբարձրացա, 
բայց նկատեցի, որ դեպի երկինք խոյացած մի յայլա է։ Այս լե-
ռից այն կողմ ճանապարհը բաժանվում է, ձախակողմ յան մեծ ճա-
նապարհը տանում է դեպի Վանի բերդը, աշակողմյան ճանապար-
հը՝ դեպի Ամիկ բերդր։ Ւջևանեցինք այստեղ, Չոմաքլի լեռ ան ստո-
րոտում գտնվող Փաս գյուղում։ Վանի նահիյեներից է, այգիներով 
և պարտեզներով 100 տուն ունի։ Փաշայից իրավունք ստանալով 
այստեղից գնացի Ամիկ բերդը։ Երբեմն քարքարուտներով, երբեմն 
Վանա ծովի եզերքից դեպի հարավ ընկած բարեշեն և հարուստ 
գյուղերով անցնելով'՝ 4 ժամից հետո հասանք Ամիկ բերդը։ 

Ամիկ 4 4 բերդի բնութագիրը: Պատմագիրների վկայությամբ այդ 
բերդը կառուցել է Ադ ցեղը, որովհետևժայռերի մեջ պահպան֊ 
վել են Ադ ցեղի քարայրները, որոնց գովերգելու համար լեզուն ան֊ 
զոր է։ 

• Բնագրում բաց է թողնված։ 
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Բերդը կառուցված է Վանա ծովի եզերքին, Սուլեյմանիեի45 

մինարեի հինգ բարձրությամբ, դեպի երկինք խոյացած մի սուր 
ժայռի վրա։ Ա ստված վկա , համ արձակություն չունեցա այդտեղ 
բարձրանալ ու դիտել, որովհետև քարե սանդուղքի մի քանի հազար 
՛աստիճաններով գագաթը բարձրանալիս, նախ պետք է անցնեի 
ժայռին կպած ուղղաձիգ փայտյա սանդուղքներով, ապա՝ մինչև 
գագաթը հասնելու համար բարձրանայի հինգ քարե սանդուղքնե-
րով։ Պաշարման ժամանակ հիշյաղ սանդուղքը պարանով վերև են 
քաշում և որևէ կողմից վերև բարձրանալն անհնարին է դառնում։ 
Րերդր չի իշխում իր շրջակայքի վրա։ Հարավից և արևմուտքից 
Վանա ծովն է և բերդը հրվանդանի նման ծովի մեշ խրված մի 
բարձր ժայռ է։ Տարօրինակն այն է, որ ժայռի ամենաբարձր մ ա-
յյում վճիտ և փոքր մի աղբյուր է հոսումt 

թերդում մի շամի, մոտ 50 տուն, ամ բարն եր ում՝ կորեկ և բը-
բինձ կա, ունեցել է 6 շահի թնդանոթ։ Բերդը իսկապես որ խիստ 
<ամրակուռ է։ Եթե բերդում պաշար և ջուր լինիճ գրավելը անհնա-
րին է։ Նվաստս նման բերդ տեսել եմ Ադանայի վիլայեթի Սելեֆ-
կեի սանշաքում, Լարենտիի մոտ, գա էրմենաք բերդն է, որն իս-
կապես արժանի է դիտել։ Սակայն այս Ամիկ բերդը նրանից ավելի 
բարձր և ավելի ամ րակուռ է։ 805 (1402) թվականին Ր՚իմուրը եկել 
1ւ տեսել է այս բերդը, սակայն ասել է• «Այս բերդը քանի շահերի 
բանակներ է խայտառակել։ Բերդը սլաշարելու և խայտառակվելու 
ձիոխարեն ավելի լավ է թողնել ու անցնել.»։ Եվ բոլորովին անուշա-
դր ութ յան մատնելով թողել ու հեռացել է։ 

Վանա լիճը այս բերդի ստորոտում այնքան խորն է, որ մի քանի 
պարաններ իրար կապած, ուղղահայաց իջեցրել են ջուրը և հատա-
կին չի հասել, այդ պատճառով բերդը կոչվել է Ամիկ։ Սակայն 
քրդերի մեջ աղավաղված ձևով գործածվում է Ամիք։ Ամուք էլ են 
ասում։ Շրջապատում արծիվների, բազեների և այլ թռչունների 
հազարավոր բներ կան։ Մի անգամ մսավաճառները ներքևում 
գոմեշ են մորթել և գլուխը մի կողմն են դրել, վերևից մի արծիվ 
սլացել և գոմեշի գլուխը առնելով բարձրացել է իր բույնը։ Այդ 
գոմեշի գլուխը մինչև հիմա էլ ցպիտակ սնդուկի նման մնում է այդ 
ուժեղ թռչունի բնում։ Պետք է պատկերացնել, թե արծիվը ինչպիսի 
41ւժ է ունեցել, որ փախցրել է 100 օկկա ծանրություն ունեցող գո-
մեշի գլուխը։ 

Բերդը գրավվել t Ռուստեմ փաշայի կողմից։ ներկայումս 

Վանի էյալեթում է, Սուլեյման խանի օրոք փաշայի խասն է և վոյե-
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վոդայություն է։ Վանի կադիի իշխանության ներքո նայիբություն՛ 

է [կագիի փոխանորդ]։ Ունի բերդակալ և 50 զինվոր։ Ներքևի վարո -

շում այգիներով ու պարտեզներով մոտ 100 տուն, մի շամի, խանք 

բաղնիք և փոքր շուկա կա։ 

Այս բերդը դիտելուց Հետո, գնացինք դեպի արևելք և Ջ անիկ֊ 

լեր գյուղի մոտ անցանք Ջանիկ, Հետո Սորաչլի գետակները և Հա-

սանք Աբլան գյուղը։ Այստեղ փաշային տեսանք և ես նկարա-

գրեցի Ամիկ բերդր։ Փաշան առանց տեսնելու Հիացավ։ Ներկաները 

նույնպես։ Այստեղից նորից շարժվեցինք դեպի արևելք և Հասանք 

Կարա Քասրմ գյուղը։ Այնտեղից դուրս եկանք և իջևանեցինք Չայ-

բաշի անունով վայրում, որը գետից քիչ Հեռու, կանաչազարդ դաշ-

տում ընկած 100 տնից բաղկացած բաբե՜շեն գյուղ է։ Գետը սկիզբ՜ 

է առնում Չոմաքլի սարից և Վանի արևելքում, թնդանոթի արկի 

թռիդքի Հեռավորության վրա գտնվող Ակքիրփի լեռն երի մոտ թափ-

վում է Վանա ծովը։ 

Փաշան այստեղ իշևանեց իր^սերափերդեում™, որտեղ փաշայի 

տեսությանն արժանացան Վան քաղաքի բոլոր այաններն ու ավա՛ 

գանին։ Այնքան թանկագին նվերներ մատուցեցին [փաշային], որ 

նկարագրել անՀնարին է։ Ս ինչև Հիմա Վան չէր եկել Մ ելեք ԱՀմեգ 

փաշայի նման Հայտնի, բարձրաստիճան և փադիշաՀին փեսա վե-

զիր.,, Փադիշահի Հատուկ և բարձր Հրամանով, Վանի բերդը նո-

րոգելու և բարելավելու Համ ար նա մի կափուշի բաշի^ էր ուղար-

կել։ Այդ °րից սկսած Վանի ժողովուրդը սարսափի մեջ էր։ Այգ 

պատճառով էլ Վանի ամբողջ շրջակայքից, մինչև անգամ Ղիար-

բեքիրից, Հալեպից, ^իթլիսից եկել էին փաշային դիմավորելուէ 

Փաշայի կողքին Էին կանգնած՝ փ ադիշաՀ ի դերգաՀից Կաբա կու-

լաք Մուստաֆա աղա անունով Հայտնի կափուջի բաշին՝ իր 40 

կափուջիներովէ Վանի աղաներից՝ Խուսրև փաշան, նրա քրոջ որդիճ 

Սուլեյման բեյը և Հուսեյին ադայի որդիները։ Սրանք աքսորվել Էին 

և կափուշի բաշին նրանց բերել Էր Վանում թողնելու Համար։ Վանի 

զորաբանակում տեղեկացել Էին, որ Վանի այաններից մի քանի 

Հարյուրի մասին սպանելու ֆերմաններ են տրված, այլևս այդ Հայտ-

նի Էր բոլորին։ Այդ պատճառով ա յաններն ու ավագանին իրենց-

Համար վախենալով, ՎերոՀիշյալ գետի մոտ, մի գիշերվա ընթաց-

քհւմ մեծ քանստկիլթյամբ նվերներ Էին բերել։ Աղաներն ու ենթա-

կաները մեծ շնորհների արժանացան։ 

Գետի մոտ առավոտյան կանուխ այս վայրից շուտով Վահ 
մտնելու մասին ֆերման տրվեց։ 
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Զ ի ն վ ո ր ա կ ա ն շ ք ե ր թ ի ն կ ա ր ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը : Այս վերնագրի տակ էվ. Չելեբին շատ՛ 

մանրամասնությամբ նկարագրում է ի պատիվ փաշայի կազմակերպված մեծ 

շքերթը։ ^ 

Շքերթը տեղի է ունեցել 1065 (1654) թվականի ռեջեբ ամսի վերքին: Շքեր„ 

թին մասնակցել են բազմաթիվ և բազմապիսի զինվորական մասեր1 իրենց Հատուկ 

տարազներով և զենքերովւ Այնուհետև անցել են տասնյակ հարյուրավոր տարբեր 

կարգի ու աստիճանի փաշայի ծառայողները և այլն է Հետո 500 հարգելի աղաներ 

300 կափուջի բաշիներ՝ սամույրի մուշտակներ հագած, հետո փաշայի [Վանի փա-

շա յ[աստիճաններն ու զարդերը տանողները, ձիերը% միրախորների հետ միա-

սին։ Չելեբին ասում Է, որ, դրանց նկարագրության համար գրիչը անզոր Է: Հետո 

անցնում են 22 աստիճանավոր ներքին աղաները և 400 ներքին ղալամները, ((որոնց 

մի մասը վրացի և մեծ մասը աբաղաներ Էին», հետո փաշայի տարբեր արՀեստա-

վորները... Այս մեծ շքերթի աջ ու ձախ կողմ երում ողջույնի Էին կանգնել փաշայի 

Հատուկ ձիավոր զինվորական մասերը։ Հետո Բիթլիսի խանի քեթխուդան իր հազար 

ընտիր զինվորով, Հեքարիի քեթխուդան՝ 5000 զինվորով, Մս՚՚հմուդիի խանըճ 8009 

զինվորով, Շիրվանի բեյըճ 1000 զինվորով, Մեքսի* բեյը, Հեսանի բեյը9 Բա -

յազիղի բեյը9 Հիզանի բեյը, Փինյանիշի բեյը, Փիրեդուսի, Կարկառի, Ա դարի սի թ 

Բենի Կոթորիք Իսփերդի ֆ Քարն ի, Հիրունի, Զրիկի* Մուշի, Ադիլջևազի, Արճեշի, 

Բերկրիի թեյերի քեթխուդաները հազարական զինվորներով փաշային ո ղջուն ելու 

Էին եկել... 

Չորս ժամվա ընթացքում գետի ակունքից մինչև Վան փաշային ողջունում են 

80 հազար զինվոր։ Այնուհետև. Ս տամ բուլից սուրհանդակ Է գալիս և փաշային 

Հասցեագրված նամակներ բերում։ Պարզվում Է, որ Մեծ վեզիր Էրբիշ փաշան Հե-

ռացվել և փոխարենը Կարա֊Մուրադ փաշան Է մեծ վեզիր նշանակվել։ Հեռացված 

վեզիրի մասին ափսոսանք հայտնող կնքապահ Օսման աղային Մ ելեք Ահմեղ փա՛-

շան իր ձեռքով մահացու ծեծ է տալիս... 

Երբ մոտենում են Վանի բերդին, թնդանոթի և հրացանի Համազարկերով ող-

ջունում են փաշային։ Հետո փաշան իրեն դիմավորելու եկող Վանի բնակիչներին, 

ր ա յ ե գ ե դ ա ն ե ր ի ն " ողջունելուց Հետո, 1065 թվականի ռեջեբ ամսի վերջինՏմտնում 

է Վան, որտեղ վերին աստիճանի շքեղ խնջույք է տրվում։ ԱյնուՀետև փադիշահի 

անունով Դիվան է բացվում, որտեղ դատում են 7 մարդու, որոնց ըստ փադիշա-

Հական ֆերմանի պետք է սպանեին։ Դրանցից չորսը դիվա^Իտ փախչում են, իսկ 

երեքը ուշաթափվում։ Պարզվում է, որ սրանք Վանի նախկին գերիշխող Շեմս 

փաշա-զա դե Մ ուՀամմեդ էմին փաշայի կողմից Վանում կազմակերպած ապըս-

տամ բութ յան գործակիցներից են։ Շարիաթի օրենքով դրանց մաՀվան են դա-

տապարտում և գլխատում։ .; Հետո Դիվանում կարդացվում է փադիշաՀի խաթթ֊ի 

շերիֆը48, որով հրամայվում է 70 մարդու գլխատել և Ստամբուլ ուղարկել։ Դրան-

ցից 45-ը ներկա են լինում Դիվանում, որոնց ոճրագործությունները քննում է փա-

շան և իրեն տրված փադիշահական լիազորության Հիման վրա դրանցից 7-ին ազա-

տում է, իսկ 38-ին Հրամայում է գլխատել... 

ԱյնուՀետև, փաշան, քաղաքի վերանորոգումը և ամրացումը սկսելու նպա-֊ 

* Հավանաբարճ Մոկս։ 

Գեդաճ բառացի նշանակում է աղքատ, մուրացիկ, այստեղ գործածվում Հ 

հասարակության ցածր դասի իմաստով, գյադա։ . 
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տակով, բոլոր բարձր աստիճանավորների Հհա մքււԱսքւն գնում է բերդի դրտելոՕ 

Նա տեսնում է, որ Վանի հյուսիսային կողմում, ժայռին կ/iffi մեծ քանակությամբ 

հող է կուտակված։ Փաշան հարցնում է, aԻնչո՛՛ւ է բերդի մոտ այսքան հող կու-

տակված: Այդ պատճառով, Աստված մի արասցե, թշնամին կարող է այս բերդը 

գրավել*։ Վանի ծերերը պատասխանում են. «Մեր սուլթա ն, թ՛ի մուրն է երեք տար-

վա ընթացքում այս հողը այստեղ կուտակել տվել բայց դարձյալ չկարողանալով 

բերդը գրավել, թողել ու հեռացել է։ Հետո այս բերդը 7 ամիս շարունակ պաշա-

րել է Փել Ռ ուստ եմ խանը։ Նորից այստեղ հող է կուտակել տվել և քիչ է մնացել 

բերդը գրավի։ Այդ ժամանակ Ալ֊Օսմանի կողմից օգնության են հասնում Ղեմիր 

Կազըք հալիչ և Սարա Մ յուրթեղա փաշաները։ Իսկ երբ Քել Ռ ուստ եմ ը խրամատ-

ները թողեց և հեռացավ, մենք էլ առավոտ վաղ Վանի դարպասները բացեցինք, 

հարձակվեցինք Աջեմի զորքերի վրա և նրանց կոտորեցինք,,, Այդ հողերը կուտակ-

ված են մնացել այն ժամանակիցս։ Փաշան ասաց, հՔ եթխուդա , իմ բոլոր օթաղ-

ները այստեղ հաստատիր, իմ բոլոր զինվորներն իրենց վրանները թող այստեղ 

կանգնեցնեն։ Ամբողջ էյալեթի և Վանի 27 սանջաքի ու օջաքլըքի իշխողները պետք 

է Վան գան, ծառայության անցնեն փադիշահին և մասնակցեն այս հողերը ծովը 

թափելու գործին*։ բոլոր աղաները սկսում են հող կրել։ Մունետիկները քաղաք-

ների բնակիչներին կոչ են արել անցնել աշխատանքի և Բ Ո Լ Ո Բ Ը պարկերով ու այլ 

միջոցներով հողը կրել և ծովն են թափել,,, Մ^ելեք Ահմեդ փաշան49 Վանի սանջաք-

ների թեյերին գրություններ է ուղարկում, իսկ քուրդ էմիրներին առաջարկում է 

մասնակցել «փադիշահ ական ծառայություններինat 

Այնուհևտև էվ, Չելեբին գրում է, «1'սկ ես, նվաստս, որովհետև անծանոթ էի 

այս երկրին, սկսեցի դիտել և ուսումնասիրել Վանի բերդը*։ 

Դաւ՝-ի-իմսւնի5 0 , այսինքն Վանի րերդի զովքը: Սկզբում այս֊ 
տեղ ապրել են Ադ և Սիմուդ ցեղերը։ Նրանք այս լեռներ ում մեծ 
քարայրներ ու քսոռոչներ են փորել և բնակվել դրանց մեջ։ Աստ-
վածային իմաստության շնորհիվ, նրանք կարողացել են օգտագոր-
ծել ամենակարծր քարերն ան գամ։ Հետագայում այս Վանի ժայռը 
մի շարք պետությունների ձեռքն է անցել։ Մարգարեի ծննգից 1600 
տարի առաջ, վեհափառ Ղավուդի [Գավիթի՝] օրոք, Մելիք Ջալութը^ 
այս Վանի ժայռի վրա մի մեծ տաճար Լվանք) է կառուցել։ Երբ 
վեհափառ Ղավուդը, Աստված նրա հոգին լուսավորի, սպանում է 
Մելիք Ջալութին, այգ եկեղեցին ձեռքից ձեռք է անցնում և վեր-
ջապես , Մարգարեի ծննգից 881 տարի առաջ, անցնում է Մեծն 
Ալեքսանդրի ձեռքը։ Ալեքսանդրը այս տաճարը կոչում է վ ա ն ք * , 
որը տեղացիների կողմից աղոթատեղի իմաստով է գործածվելt 
Հետագայում այն աղավաղվում է և Վան ձևը ստանում։ Ալեքսան-
դրի մահից 882 տարի հետո, աշխարհի պարծանքի [Մարգարեի] 
օրոք, Վանը անցնում է Նևշիրվանի ձեռքը։ Հետագայում, իսլամու-

• Վանք, թուրքերեն գրված է ճՆ'1, 
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թյան տարածման ժամանակ, Մոլհամմեդի գործակիցներից մեկը 
դեսպանության կարգով գալիս է այստեղ և տեսակցություն ունե-
նալով վանքի վարդապետի հետ, նրան և ուրիշներին ընդունել է 
տալիս իսլամական նվիրական կրոնը։ Վերոհիշյալի մահից հետո, 
Բ՛աշէդդինը՝ Ցըզդ֊Տըրդիծ2 ցեղից մեկը, տիրանում է այս վայրերին, 
վերակառուցում է Վանի բերդը, կառուցում է նաև ստորին բերդը։ 
Հետագայում, 811 (1408) թվականին անցնում է Ադրբեշանի շա-
հերից մեկի՝ Կարա Կոյունլի Կաբա Յուսուֆ Զելայիրի ձեռքը, որը 
սարսափելով Բ՚իմուրից, փախչում է Յըլդըրմ խանի [սուլթան] մոտ։ 

Դարձյալ Ադրբեշանի շահերից մեկը՝ Ակ կոյ/էւնլու Ոլզուն Հա-
սան Բայենդուրին, հպատակվելով Բ՚իմոլրին, հետիոտն գնում Է 
նրա կողքով, որի համար Բ՚իմուրը նրան շնորհում Է Ադրբիշանը, 
Ախլաթ քաղաքը և Վանի բերդը։ Սակայն հետագայում, 955 (1548) 
թվականին, Վանը անցնում Է Շահ Թահմասբին։ 956 (1549) թվա-
կանին սուլթան Սուլեյմանի փադիշահության ժամանակ, Շահ 
Բ՚ահ՚մասբի եզբայր Էլկաս Միրզան փախչում և գալիս է սուլթան 
Սուլեյմանի մոտ ու նրան մղում է Աշեմի երկիրը կողոպտելու Ա 
թալանելոս 

Այդ ժամանակ Մեկթուլ Րբրահիմ փաշան մեծ սերդար է լի-
նում։ Անատոլիայի, Կարամանի, Մարաշի, Դիւսրբեքիրի, Շ ամի, 
Հալեպի, Թարաբլուսի, Ուրֆայի և Ադանայի էյալեթների, ինչպես 
նաև ամբողջ Քուրդիստանի բոլոր զինվորները, էլկաս Միրզայի 
օժանդակությամբ, շարժվում են և անցնելով մենզիլներով, Վանի 
բերդի դաշտում, շատ մեծ բանակ են դնում։ Այնտեղ բնակություն 
են հաստատում և հանգստանում իրենց վրաններում։ Բերդում պա-
շարված աշեմները չդիմանալով Ալ-Օսմանի հարձակմանը, վախից 
ամանով բերդի բանալիները հանձնում են մեծ սերդարին։ Բերդում 
գտնվողները քաշվում են Կարնը յարըք բերդը։ Նույն օրը Ամիկ, 
Սեբավան, Ոստան, Կեփան անունով չորս բերդերի բանալիները 
Մահմուդիի էմին բեյը հանձնում է սերդարին։ Այդ բերդերն ու 
նրանց հյուքումեթր շնորհվում է նրան։ Դրանից հետո բոլոր քրդերի 
հետ միասին, հպատակություն ու հնազանդություն են հայտնում և 
բերդերի բանալիները սերդարին են հանձնում նաև Ջերմ, Բիդգար, 
Բերկրի, Ռուսենի, Հել և Բ՚ենվիզե անունով ամուր բերդերի իշխող-
ներըI 

Մեծ սերդարը Վանի էյալեթը շնորհում է Շամի վեզիր Կոշա 
Խոլսրև փաշային։ Սակայն Քուրդիստանի խաներից շատերը, ինչ-
պես օրինակ, Բիթլիսի Շերեֆ խանը, թագադրված լինելով Շահ 
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Թահմ ասբի կողմից, երթևեկող իսլամ ղազիներիՆ նեղություն է 
պատ ճառել և ճանապարհները կտրելէ 

Վանի բերդի և այլ 43 բերդերի գրավման ղուրը սերդարը Հա֊ 
լեպի ձմեռանոցից շտապ տեղեկացնում Է [սուլթա ն] ս ուլեյման 
խանին։ Սուլեյման խանը ուշադրության կենտրոնում ունենալով 
այս կողմերը՝ պատրաստվում Էր գալէ Ս՝յուս կողմից Վանի բեր֊ 
դին նախապես որպես իշխող նշանակված ւՍուսրև փաշան զբաղ-
ված Է լինում Վանի բարեշինությամբ։ Երբ շահր տեղեկանում Է, 
որ Ալ֊օ սմանները բերդը գրավել են, պատրաստվում Է իրան յան 
և թուրան յան զինվորներով շարժվել Վանի վրա։ Սերդար Ւբրահիմ 
փաշան մեծաթիվ զինվորներով անմիջապես շարժվում Է սահի 

վրա։ Նա Վանից շարժվում Է դեպի արևելք և հյուսիս՝ դեպի Սալ-
մաս։ Վանի ե Ս ալմասի հեռավորությունը միմյանցից 7 փարսախ 
Է ։ Երբ շահր իմ անում Է Սերդարի գալու մասին, փախչում Է դեպի 
Սպահ ան։ Ս երդարն իր հաղթական բանակով վրաններ Է կանգնեց-
նում Թավյրիզի մոտ՝ Էսադ Աբադ անունով վայրում։ Բոլոր այան-
ներըէ ուլեմաները և ավագանին նվերներով գնում են Ւբրահիմ փա-
շա յի մոտ և հպատակություն հայտնում։ Թավրիզ քաղաքում բո-
լորովին կողոպուտ տեղի չի ունենում։ Սակայն աջեմների ամենից 
շատ կուտակված վայրը՝ ^ԸՎԸ12ա ՏսյյԷա^յ> կողոպուտի և թալանի 
է ենթարկվում։ Այդ պատճառով, Ուլամե փաշային սերդար են նշա-
նակում և 10 հազար զինվորով ուղարկում են այնտեղ։ Բայց Ուլա-
մեն այնտեղ պարտություն է կրում և փոքրաթիվ զինվորներով գա-
լիս է Թավրիզ՝ սե րդարի մոտ։ [Օսմանցիները] ավելի մեծ քանա-
կությամբ զինվորներով հարձակվում և թալանելով ու կողոպտելով 
Թավրիզի մոտի Ուջան յայլան, Խոյը, Հրկնդը, Թեսոն, Սալմասը 
վրեժ են լուծում և անհաշիվ հարստություն ձեռք բերելով մտնում 
են Թավրիզ։ Քսան օր հետո այնտեղից դուրս են գալիս և անցնե-
լով Կոթուրի ձորերով ու Փինյանիշի քրդերի մ իքով՝ մտնում են Վան 
և նորից բարեշինում են Վանի բերդը. որովհետև Բ ի թէիս ի Շերեֆ 
խանը փախել էր աջեմների երկիրը, Բ է թ[իս ի Էձաէեթը իբրև նվեր 
տրվում է Ուլամե փաշային։ Հետո վերոհիշյալ սերդարը անցնելով 
ք*ԻԲլԻսոՎ> Հազոյով, Միաֆարկինու/, Դիարբեքիրով՝ հասնում է Բաղ-
դատի մոտ և տեսնում, որ (սուլթան) Սուլեյման խանը Բաղդատը 
պաշարել է։ Նորին վսեմություն փադիշահին նա հայտնում է իր 
Հավատարմությունը։ Պաշարման 40-րդ օրը, 941 (1542) թվակա-
նին փադիշահը Բաղդատը գրավում է։ Վերադարձին տեղեկանում 
է, որ Ալմ անների [Գերմանիայի] թագավորը շարժվել է Բելգրադի 
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վրաէ Շտապ վերադառնում Է և Ալմանների երկրռւմ գրավելով 
Էրգուդ, Սելանկմեշ, Դոքին, Վարդին, Օսեք և այլ ընդամենը 76 
բերդեր, հաղթական կերպով վերադառնում է իր մայրաքաղաքը։ 
Այդ ժամանակ Վան և Ադիլջևազ բերդերից օգնություն խնդրողներ 
են գաւիս և հայտնում, որ մոլորյալ շահը Վանն ու Ադիլջևազը գրա-
վել է։ Սուլթան Սուլեյմանը անմիջապես, երկրորդ անգամ ստիպ-
ված է լինում շարժվել Աջեմի վրա։ 

955 (1548) թվականի սեֆեր ամսի 7-րդ օրը սուլթան Սուլեյ-
մանը, շեհղադե Ջիհանգիրի հետ միասին անցնում է Սկյուտար և 
այնտեղից իր անթիվ զինվորներով ճանապարհ կտրելովք գալիս է 
Սեյդի ՛Հազի կոչված վայրր* Այստեղ Սարուխանի վալի շեհզադե 
Սելի մ խանը գալիս է կայսերական բանակ, արժանանում Նորին 
Վսեմություն փադիշահի տեսությանը և նշանակվում քիումելիփ երկ-
րի վարչության թեկնածու։ Ապա ուղարկվում է սուլթանության երկ-
րորդ մայրաքաղաքը՝ էդիրնե։ Այդտեղից Սուլեյման խանը դուրս 
է գալիս և իջևանում է Ակ-շեհիրի մոտէ Շեհզադե րայազիդ խանը 
իր բան ակով գալիս Է իր հորը փադիշահին արժանի հարգանքներ 
Հէ ատուցա նելու... 

...Փադիշահը իր զինվորների հետ միասին վերցնում Է շեհ-
զադե ին և ուղևորվում դեպի Վան։ Գալիս են Սվազ։ Ամասիայի իշ-
խող շեհզադե Մուստաֆա խանը գալիս և փադիշահի ձեռքը համ-
բուրում Է... Այս շեհզադե Էէն Էլ Է իր հետ վերցնում և իջևանում Է 
Էր գրում ի բերդի մոտ։ Այստեղ երեք օր հանգստանում, զինվոր Է 
հավաքում և գալիս իջևանում Է Ադիլջևազ բերդի մոտ։ Աջեմները 
չեն կարողանում դիմադրություն ցույց տալ, ոմանք նավերով փախ-
չում են Վանի բերդը, ոմանք Էլ դեպի Ոստան ու Դատվան։ Ադիլ-
ջևազ բերդը դատարկ են թողնում։ Այս բերդի մոտից փադիշահը 
Ուլամե փաշային և Կարամանի բեյլերբեյի Փիրի փաշային 40 հա-
զարանոց բանակով ուղարկում Է Վանի բերդը պաշարելու։ Սրանք 
արագ հասնում են Վան, մտնում են խրամատները և Վանի շրջա-
նից հազարավոր զինվորներ են ուղարկում Աջեմի երկիրը կողոպ-
տելու և ավերելու։ Իսկ աշխարհակալ փադիշահը 10 օրվա ըն-
թացքում հասնու մ Է Թավրիզի դաշտը, Շահ Թահմասբի եղբայր 
Էլկաս Միրզային նորից սեր դար է նշանակում և 40 օրվա ընթաց-

քում Համ ադան ք Դերգեզիր, Էրդեբիլ, Նեհավենդ, Քաշանք Կազվին, 
Մերաշե, Էսադ-Աբադ, Շ եհ րի Ուջան, Սպահան քաղաքների շրջան-
ներում, Իրաքում և Ադրբեջանում 76 քաղաք է գրավում և անսահ-
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ման քանակությամբ ավարով էլկաս Միրզայի Հետ վերադառնում 

է Թավբիզ... 

[Սուլթան] Սուլեյման խանը Թավրիզին խնայում / և չի կողոպ-

տում։ Նա թույլ չի տալիս, որ ռայաներին և հասարակ ժողովըր֊ 

դին վնաս պատճառեն։ Միայն պարզապես Հողին է Հավասարեցնում 

շաՀի Թավրիզի ապարանքը Լ պարտեզները։ Նվաստ ս այդ ավե-

րակները և քանդված վայրերը նկարագրել եմ 1058 (1648J թվա-

կանին՝ Թավրիզ գնալիս։ 

[ՓադիշաՀը] դուրս գալով Թավրիզից և շարժվելով դեպի արև-

մուտք, Հինգ օրից Հետո Հասնում է Վանի դաշտր։ Նա Ուլամե և 

Փիրի փաշաներին գտնում է Վանի խրամատներում։ Ս ադրազամ 

Ռո ւստեմ փաշային, 70 բեյլերբեյիների Հետ միասին, պարտավո-

րեցնում է գրավել Վանը։ Թշնամոլն Հանգիստ չի տրվում։ Առանց-

ժամանակ կորցնելու, բերդը գրավելու Համար ծերերի մասնակ-

ցությամբ խորհրդակցություն է գումարվում։ Նախապատրաստվում 

են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Անթիվ զինվորներ ամեն կողմից 

մեղվի նման պաշարում են Վանի բերդը։ Պաշարումը տևում է 10՝ 

ցերեկ և գիշեր։ Բերդում պաշարված աջեմները սովին ու ծարավին 

չեն դիմանում և ա մ ա ն են խնդրում։ Տասներկուերրորդ օրը բերդի 

սիփահսալարՏՀ Ալի խանը, գիշերով, իր մարդկանց Հետ պարան-

ներով իջնում է բերդից, գնում էլկաս Միրզայի վրանը և միջնոր-

դություն խնդրում։ Նա էլ դիմում է Սուլթան Սոււեւմ ան խանին և. 

Հայտնում բերդում գտնվողների խնդիրքը։ 955 (1548) թվականի 

ռեջեբ ամսի 20-րդ օրը, Սուլեյմ ան խանր, վեզիր և բարձր սերդար 

Ռուստեմ փաշայի միջոցով, երկրորդ անգամ գրավում է Վանի 

բերդը* Հետո 40 օր մնում է Վանի բերդում և »այնպես է վերակա-

ռուցում ու բարեկարգում այն, որ նմանր չի կարող լինել։ Ներկա-

յումս օսմանցիների ձեռքին ամրակուռ և ուժեղ մի բերդ է։ 

Ղ ա ն ի Ժսւյոի գ ո վ ք ը : Ադրբեջանի տերիտորիայում է։ Հարա-

վից, արևմուտքից և Հյուսիսից շրջապատված է Վանա ծովով։ Արե-

վելքիցէ հարավ֊արևելքից և հյուսիս-արևելքից դրախտանման մի 

դաշտ է։ Այդ դաշտի կենտրոնում գտնվում է Վանի բերդը, որլէ 

նման է բեռնված և ծուռ գավակով ուղտի։ Ետևի մասր դեպի եր-

կինք է խոյացած և գույնզգույն բուկալեմանի է նման։ Երկու կող-

մից ուղտի բեռան նման, խոշոր փորով, ներքևը առանց սյուներիՒ 

պարապ ժայռեր են, որի Հարավ-արևե լքում, ժայռերի ստորոտում՝r 

գտնվում է ստորին քաղաքը, սա ցածր պարիսպներով մի վարոշ էr 

Հյուսիսում գտնվող պարապ ժայռը, որտեղ Թիմուրը Հող է կուտա-

կել՝ քաղաքից դուր՛ս է։ Ա լ ս կողմ ում եղեգնապատ ճահիճ է։. 
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Ինչպես ասացինք, այս ժայռը ծնկաչոք ուղտի է նման, որի՝ 

դեպի արևելք երկարած գլուխը, թնդանոթի ազդեցությունից ա-

զատ ժայռեր են է Ուղտի ետևի մասը դարձած Է դեպի Վանա ծովը 

և նայում Է արևմուտք։ Ուղտի ետևին նմանվող վայրից՝ անցնելով 

7 աշտարակի և 7 Հարկանի դռների վրա յով, մի ժամվա ընթաց• 

քում սարսափով կարելի Է բարձրանալ 3060 քայլաչափ բարձրու-

թյուն ունեցող ժայռերի վրա։ Ներքևում գտնվում Է Արաբ-Զ անի 

դուռը, ռրը բերդի ամենացածր պարիսպումն Է։ Բերդի ժայռերը 

զանազան կողմ երից շատ տարօրինակ տեսք ունեն. շատ տեղերում 

ժայռերը աժդաՀայի են նման և թեքված են ներքև՝ քաղաքի վրա։ 

Պարզ երևում են աժդաՀայի գլուխը, ոտներն ու վիզըէ Ժայռերից՛ 

մի քանիսը նման են առյուծի, մի քանիսը կոկորդիլոսի, մի քա-

նիսը նավի, իսկ մի քանի ժայռեր Էլ նման են նստած արծվի։ Այս 

ժայռերը ներքևից կարելի Է շրջանցել երեք ժամվա ընթացքում ք 

ժայռի մեշ 600-ի չափ մի քանի Հարկանի խոշոր քարայրներ կանք 

որոնցից ամեն մեկը մի իջևանատան նման Էէ Այս քարայրներից 

մի քանիսում մետաքսագործական արհեստանոցներ կան, որտեղ 

վարպետներր իրենց ճախարակներով մետաքսի, բամբակի և այլ 

թելեր ու պարաններ են պատրաստումէ Հարյուրավոր քարայրնե-

րում թնդանոթի արկեր են պաՀվում, որոնց Հաշիվը միայն աստ-

ված գիտեէ Մի քանիսն Էլ լիքն են սև վառոդովէ Մի քանի քարայր* 

ներում անՀաշիվ նետ, աղեղ, Հրացան, սուր, վահան, կացին, բրիչէ 

թիակ, կումբարա^Հ, անիվ, կլոր քարեր և այլ բազմաթիվ տեսակի 

ռազմամթերք և պատերազմական իրեր կանէ 100 քարայր հատ-

կապես լիքն են գարով, ցորենով, բրնձով, կորեկով, ոսպով, բակ-

լայով, սիսեռով և այլովէ Քարայրներից մեկն Էլ լիքն Է կենդանի-

ների ոսկորներովէ Մի քարայրում հազարավոր տարիներից ի վեր 

մնացած մեծ քանակությամբ չստեր, տրեխներ և նման անպետք 

իրեր կանէ Քարայրներից մեկի ջրի ավազանում կան քթանի յուղ, 

մյուսում սուսամի յուղ, մի ուրիշում՝ դեղին յուղ, մեկումճ կուպր, 

մյուսում՝ ձյութ և այլ տեսակի յուղեր և ճարպերէ 7 ավազանի մեջ 

բրդից ու մազից մաքրված և շերտ-շերտ կտրված կովի և գոմեշի 

կաշիներ են դարսված, որոնց վրա առատորեն մեղր Է լցված և կաշ-

վից Հետք անգամ չի մնացել, ստացվել Է մի տեսակ Հիանալի քաղց-

րեղեն (ոեչել), որն ուտելով չես կշտանում է Մի ուրիշ քարայրում 

աղած ձուկ, մի այլում աղած կովի, գոմեշի, ոչ/սարի, այծի միս Է 

կուտակվածէ Երեք քարայրում աղ կա։ 40 քարայր լիքն են եփած 



կորեկի Հացով, կարկանդակով, ալյուրով ու ձավարով, սրանց Հա֊ 

շիվր Հայտնի է միայն աստծուն։ Մի քանի ավազաններում քա֊ 

ցախէ մեղր, պանիր, ձիթապտուղի յուղ և մինչև անդամ դինի կա։ 

Գինին գործ են ածում իբրև դեղ կամ իբրև Հարգանք տալիս են պա-

շարված քրիստոնյաներին։ Քարայրներից մեկում, աստծո Հրա-

մանով, նավթի յուղ կա, որը ժայռից Հոսելով լցվում Է մեծ ավա-

զանի մեջ։ Երբ ավազանը լցվում Է նավթով, կառավարությունը, 

Վանի դեֆթերւդարի միջոցով, վաճառում Է առևտրականներին։ Այս 

քարայրը միշտ գիշեր-ցերեկ, փակված Է մնում։ Մի կողմումն Էլ 

մեծ քանակությամբ Հող Է կուտակված, որպեսզի, աստված մի ա՛-

րասցե, եթե նավթր բռնկվի վրան Հող ածեն ու կրակր մարեն։ Մի 

խոսքով Վանի այս ժայռի մեջ մոտ 600 քարայր կա։ Որոնցից ոչ 

մեկր դատարկ չէ, բոլորը է9ԼԼա^ ^ն ռազմամթերքներով և այլ 

պատերազմական իրերով։ 

Սուլթան Սուլեյման խանր,— աստված նրա Հոգին լուսավո-

րի ,— բազմաթիվ Հաղթանակներ տանելով և բերդեր գրավելով, 

լրիվ գաղափար է կազմում ամեն Հարցի մասին և իմ անում է, թե 

դեպի բերդը ու բերդից դեպի թշնամին ինչպե ս պետք է թնդանոթ 

արձակել, բերդը ինչպե ս ռմբակոծել, բերդից արձակվող թնդա-

նոթները ո ր դեպքում կարող են թշնամուն վնաս պատճառել։ Նա 

Վանի բերդի ամենաբարձր գագաթին 20, 30 և 40 թզաչափի բալ֊ 

յեմեզ թնդանոթներ է դնում, այնպես որ, 4 ժամ յա Հեռավորու-

թյան վրա գտնվող Արտամետի այգիներից թշնամու երևալուն պես, 

այս թնդանոթներր, որ 40 մղոն Հեռավորության վրա իշխել են 

Վանի դաշտի և ծովի վրա, մարդու շարժում անգամ թույլ չեն տվել։ 

Սուլեյման խանը նկատի ունենալով, որ եթե թշնամին մի կերպ 

կարողանա բերդի տակր Հասնել, վերևում գտնվող երկար թնդա-

նոթների գնդակները Հեռու տարածության վրա արձակվելով, կա-

րող են թշնամուն ԼդՒպԺլ» ^Ւ2ՏաԼ ՔաՐաձՐ^յերից մի քանիսում 

թնդանոթի անցքեր է բաց անել տալիս և շատ մեծ դժվարությամր 

յուրաքանչյուրի մոտ թնդանոթներ է զետեղում։ Այդ թնդանոթներր 

տեսնելիս մարդ սարսափում է։ Ոզնու փշերի նման բազմաթիվ բալ-

յեմեզ թնդանոթներ են շարված և դրանց Համար անհրաժեշտ արկեր 

և այլ ռազմամթերք պատրաստվել ու դրվել են ամեն մի թնդանոթի 

մոտ։ Սրանցից մի Հարկ ներքև գտնվող քարայրները ծակել են և 

մի մարդ տեղավորվելու չափ լայնություն ունեցող այդ անցքերից 

քարագնդակ արձակող շայկա թնդանոթներ են գրեր Ղրանից էլ 

_ցած, ստորին վարոշի բերդի պարիսպների, աշտարակների և պատ֊ 
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նհշների վրա, Յա լիի դարպասից մինչև փաշայի աշտարակը, ապա 

Ռո ւստեմ և Խուսրև փաշաների աշտարակներից մինչև Օրթա Կա֊ 

փուն և Թավրիզի դարպասի աշտարակները մ ի ֊ մ ի կարդ թնդանոթ֊ 

ներ են շարված։ Այսպես, Վանի բերդի վրա, ինչպես կալիոն56 նավի 

վբա, աջ ու ձախ կողմերից, քառահարկ թնդանոթներ են շարվածւ 

Վ ա ն ի ը ե ր գ ի ն կ ա ր ա գ ի ր ը : Վերևում նկարագրված քարայրների 

վրա կառուցված, դեպի երկինք խոյացած այս ամրակուռ բերդի 

արևմտյան կողմում դռներ ունեցող 7 հարկանի աշտարակներ կան, 

որոնք իրար են նայում։ Դեպի հյուսիս նայող բաժան-բաժան ժայ-

ռերի վրա բերդի եռակի պարիսպներն են, որից այն կողմ բնակ-

վում են ա գ ա ր ն ե ր ի զորամասը^ և այլ զինվորական մասերը։ Մյուս 

կողմում ժայռերի միջով մինչև ներքևի ճահճուտները իջնող Սու֊ 

լուքի ճանապարհն է։ Այդ ուղղության վրա կանգնած աշտարակը 

ամրացված է բա/յեմեգ թնդանոթներով։ Հարավ֊արևելքից, ստո֊ 

րին քաղաքին նայող մ ասում, բերդը պարիսպներ չունի, ամբողջա-

պես սեպաձև ժայռեր են։ Այստեղ են գտնվում ենիչերիների աղաչի, 

բաշչավուշի և նրա քարտուղարի, բերդապահի և նրա քեթխուդայի 

ապարանքնևրր, ինչպես նաև ենիչերիների, թնդանոթաձիգների և 

ջեբեջիների սենյակների պատերը և պատշգամբները։ Բերդի այս 

կողմի պարսպից ոչ ոք չի համ արձակվի ներքև նայել։ Այս վայ-

րում, դեպի ստորին քաղաքր դարձած ժայռերի մեջ է փորված Սու-

չուք տանող աշտարակի ճանապարհը, որով վերին բերդի ամենա-

բարձր գագաթից մինչև Խորխոր գետակի ժայռր հասնելու համար, 

պետք է իջնել հազար աստիճան ունեցող քարե սանդուղքով։ Կա 

նաև ջուր բերելու առանձին ճանապարհ։ 

Կըլըջ Արսլան փաշան այդպես է կառուցել, որպեսզի բերդի 

պաշարման ժամ ան ակ իրարանցում տեղի չունենա։ Վանի բերդի 

այս ժայռից է հոսում Խորխոր անունով գետակը, որր կարող է ջրա-

ղաց դարձնել։ Այս գետակի հիանալի ջրով են ոռոգվում խաղա-

խորդարանից դուրս գտնվող այտ.իներն ու պարտեզներր, և ապա 

թափվում ծովը։ 

Բացի այս բերդից, արևելքում, իմ կողմից ուղտի նմանեցրած 

վայրում, Քեսիք անունով մի փոքր բերդ էլ կա, որ կարծես թե ուղ« 

տի գլխի վրա կանգնած մի մեծ բերդ է։ Այս բերդը ենիչերիների 

վերին բերդից ավելի ցածրադիր է։ Սա էլ ունի ջրի առանձին ճա-

նապարհ, բերդակալ զինվորներ ու ռազմամթերքի քարայրներ։ Այն 

նայում է Թավրիզի դարպասին։ Այս բերդն էլ չի կարելի ոչ մի 

կերպ գրավել։ 
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վերին բերդի տ ա ր ա ծ ո ւ թ յ ա ն ը ; Ոչ մի կերպ հնարավոր չեղավ 
քայլերով չափել այս բերդը, որովհեաԼւ ամեն կողմից ժայռեր ու. 
անանցանելի վայրեր են։ Շ րջապ ատում իյրամներ չկան։ Արևել-
քից դեպի արևմուտք ձգված բարձր Ա աննման մի բերդ Է։ Այս թեք 
բերդը բարձրանալու և ներքին բերդը հասնելու համար, որտեղ 
արևմուտք նայող երկաթյա եռակի դռներ կան, պետք Է անցնել 3000 
քայլ և 70 աշտարակ։ 

Վանի բերդի դարպասների ետևում գիշեր ու ցերեկ, ամառ ու 
ձմեռ, մշտապես, հերթով պահպանություն են անում մի օր մի օդա 
ենիչերի, մի օր ազաբները, մի օր Էլ պարսպի զինվորները։ Նույն-
իսկ երեխայի ու կնոջ թույլ չեն տալիս ներս մտնել։ Պ ատճառն այն 
Է, որ մի անգամ, մի քանի հարյուր քրդեր կանացի հագուստ հա-
գած բերդն են մտել ու գրավել։ Հետո Ահմեդ աղա անունով անվանի 
մի ղազի, իր կալվածքից 3000 Սերդեն գ ե չ դ ի 5 8 կտրիճներ հավա-
քելով, ծովի կողմից նավերով և բազմատեսակ խորամանկություն-
նե րռվ ու վարպետությամբ բերդի վրա է հարձակվել, մտել բերդը 
և այն գրավող քրդերին այնպիսի հարված է հասցրել, որ շատերը 
բերդից իրենց ցած են գցել և կտոր-կտոր եղել։ Շատերին էլ սպա-
նել է և նրանց դիակներով զարդարել բերդի աշտարակներն ու պա-
տերը։ Այս դեպքը տեղի է ունեցել (սուլթան) Մուրադ IV-ի օրոք։ 
Ղրանից հետո է, որ նույնիսկ երեխաներին ու կանանց ներս չեն 
թողնում։ Այդ ժամանակից սկսած Վանի համար 10 օդա ենիչերի է 
նշանակված։ 

Այս դարպասից արևելք, մինչև Ք ե սիք աշտարակի գլուխը, 
բերդի երկարությունը՝ 1040 քայլ է։ Եթե հաշվի առնենք ներքևի 
3060 քայլը, ստացվում է, որ Վանի բերդը ներքևից մինչև ներքին 
բերդի Քեսիք աշտարակր 4100 քայլ երկարություն ունի։ Սակայն 
կան տեղեր, որոնք միայն 200—300 քայլ լայնություն ունեն։ 

վ ա ն ի ներքին բերդի շինությունները: Ենիչերիների, թոփչիների 
և ջեբեջիների մոտ 300 տուն կա։ Սրանք բոլորը ամուրի են, որով-
հետև այստեղ ամուսնացածներ չեն կարող լինել։ Միայն հյուսի-
սում, բաժան-բաժան պարիսպների մեջ գտնվող, դեպի դաշտը նա-
յող Սուլուք աշտարակի մոտ ապրում են ամուսնացած մարդիկ։ 
Այստեղ է Սուլեյման խանի ջամին, որը հին վանքից վերածվել է 
ջամիի և որի մինարեն երկրաշարժից քանդվել է։ Ենիչերիների 
Օմեր աղան այդ մինարեն նորից վերակառուցել է։ Այդ ջամիի գըմ-
բեթը և մյուս ապարանքների տանիքները, մինչև կեսօր ամպերի 
մեջ են և չեն երևում։ Ոչ ոք չի կարող այստեղ նետ հասցնել։ 
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(Սուլթան) Մուրադ ՛խան IV ֊ ը Երևանի գրավումից վերադառ-
Նալիս, փահլևան Սարի Սոլադին և Հաշի Սուլելմանին կարգադրեց 
նե տ արձակել և նրանց նետերը բերդից ավելի բարձր թռան։ 

Բերդում 7 մզկիթ, մեկ թեքիյե, 3 դպրոց և մոտ 10 փոքր խա-
Նութներ կան։ Տներից յուրաքանչյուրում մի լողարան կա։ Ամեն 
մարդ իր տան համար ձիով և ջորիով է ներքևից ջուր բերում և հա-
վաքում է ջրամբարներում։ 

Կարևոր ծանոթութ յուն : Ներքևի բերդի հարավ՛՛արևելյան մա֊ 
սից դեպի քաղաքը նայող Քեսիք Թոփ քարայրի վերևում գտնվող 
մի բարձր ժայռ Հղկել են քառակուսի ձևով, փայլեցրել և այնտեղ 
մի քանի տող կարևոր գրեր են գրել, որը պատկերներ՛ից և տար֊ 
բեր նշաններից է կազմված. նվաստս չկարողացավ կարդար 

ստորին բ ե ր դ ը : Վերին բերդից հարավ֊ արևե լք և նրանից ցած, 
մի ընդարձակ դաշտում կանգնած եռանկյունաձև ամուր մի բերդ 
է, որի վրա իշխում է միայն ներքին բերդր։ Արևմտյան և հյուսի֊ 
սային կողմից միանալով վերոհիշյալ վերին բերդինճ վերածվում 
յէ քառակուսի ձևի։ Ստորին բերդի և վերին բերդի միացման վայ֊ 
րում բոլորովին պարիսպներ չկան, միայն ներքին բերդի ժայռերն 
են։ Ստորին բերդի արևելքից դեպի հարավ և արևմուտք, բերդը 
պարիսպներ ունի։ Մի հարկը խիստ ամուր սրբատաշ քարերով կա֊ 
ոուցել է տվել Թաջեդդին շահը։ Թեև ցածր է, բայց ամուր։ Շրջա֊ 
պատի պարիսպների լայնությունը մոտ 12 արշին է, հաստ և քա֊ 
րուկրից կառուցված պատեր են։ Վելեդի աշտարակից մինչև փա֊ 
շայի ապարանքի այգու մոտ գտնվող Քյոշկի աշտարակի միջև ըն֊ 
կած պարսպի պատերի լայնությունր մոտ 20 արշին է, իսկ դեպի 
էլմաջի փաշայի աշտարակր, որը մի քանի պաշարումներից հետո 
քանդվել էրճ վերակառուցվել է. խիստ ամուր է և քառասուն քայլ 
լայնությամբ այնպիսի հաստ պատեր ունի, որոնց վրա կարելի է 
ջիրիդ խաղալ։ Շրջապատի բոլոր աշտարակների թիվը հասնում է 
6 0 ֊ ի ։ Սուլթան Վելեդի աշտարակը հսկում է բերդի պարիսպների 
վրա։ Բերդի վրա թնդանոթները շարված են ոզնու փշերի նման։ 
Յալիի դարպասի մոտ կան մի քանի աշտարակներ, դրանք Շահի 
փաշայի, Սուլեյման փաշայի, Քեթենչի Օմեր փաշա֊զադե Մոլ-
համմեդ փաշայի աշտարակներն են։ Վերջինիս կառուցման թվա֊ 
կան լ1 այս ք. «Ջանք գործադրեց, Վանը նորից վերաշինեց 1055 
(1645) թվականին»։ Այնուհետև նորոգեց Օրթակափուի, Վանի Ահ֊ 
մեդ աղայի, չերքես Ի ս քեն դեր փաշայի, Րւլեմա փաշայի, Աթլի' 
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փաշայի, Տասնի, Նակըշի, էլմաջի փաշայի և Թավրիզի դարպասի 

աշտարակն երր է 

Այս Թավրիզի դարպասի աշտարակի կողմում, Ք եսիք դևե-

բո յո լնու (կտրված ուղտի վիզ) բերդից ներքև, սեպաձև ժայռերի 

վրա 38 ամուր, քարուկրից կառուցված մեծ աշտարակներ կան Ւ 

որոնց չի կարելի լեզվով նկարագրել։ ժայռերի մեջ մի աշտարակից 

մյուսին օգնության գնալու ճանապարհներ կան, որոնք հայտնի են՝ 

միայն զինվորներին։ Այս դարպասի աշտարակի վրա շատ են թըն֊ 

դանոթներր, որովհետև Վանի բերդին այս կողմից Է վտանգ սպառ՛: 

նում։ Այդ պատճառով ստորին բերդի այս կողմում 5 հարկանի 

հաստ պատեր են կառուցված, որոնց վրա մի քանի հարկանի 40 

քարայր կա։ Այս աշտարակների առջև, պարսպի ներսում, վերին 

աստիճանի հաստ և քարուկրից մի պատ Է կառուցվածէ Սրա վրա 

բազմաթիվ որմնախորշեր կան։ Այս պատի վրա թնդանոթներ չկան* 

Պատի ներսում գետնահարկ, քարուկրից կառուցված ճանապարհ-

ներ են գցված, որոնց նպատակը այն Է , որ եթե բերդի պաշար մ ան 

ժամանակ թշնամին այնտեղ հող լցնի, պաշարվածները այդ ճա-

նապարհներով խրամների մեջ կուտակված հողը դուրս կրեն և այս-

պիսով բերդր ազատեն հողի մեջ թաղվելուց։ Այս պատերի վերջից 

սկսած, Յալիի դարպասից մինչև Թավրիզի դարպասը, բերդը շրջա-

պատված Է խրամներով, որոնց լայնությունր 5 0 — 6 0 քայլաչափ 

Է, բայց խոր չեն։ Այս պատճառով պաշարելը դժվար Է ։ Մի արշին-

խորությամբ փորելու դեպքում՝ ջուր Է դուրս գալիս։ Այստեղ խրա-

մատներ փորելը դժվար Է ։ Քել Ռուստևմ խանր Երանի զինվորնե-

րով եկել Է այս բերդի տակ, բավականին հեռավորությունից սկսել 

Է հող կուտակել և հասել Է խրամի եզերքին։ Կուտակված հողա-

թմբերի օգնությամբ բերդն Է մտել։ 

Թավրիզի դարպասի կողմի խրամը 100 արշին լայնություն և 

4 0 արշին խորություն ունի։ Այս կողմի զինվորները թշնամուց բո-

լորովին չեն վախենում։ Մինչև անգամ Քել Ռուստեմ խանի պա-

շարման ժամանակ, 7 ամսվա ընթացքում, ներքին բերդից միայն 

7 անգամ են թնդանոթ արձակել։ Սուլթան Սուլեյման խանից մնա-

ցած քեսիք կոչված այս թնդանոթի բերանի մի մասը կոտրված Է։ 

Մի անգամ բերդի ժայռի քարայրից արձակել են այս թնդանոթր և 

խորհրդակցության մեջ եղող 7 աջեմ խաներից յոթին Էլ սպանել։ 

Ինչ դժվարություն և դժբախտություն պատահի, առաջինր ստո-

րին բերդին Է բաժին ընկնում։ Վանի կուլերի և բերդի մյուս կուլերի 

միջև տեղի ունեցած վեճի և առարկության մասին վանեցիները֊ 
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այսպես են ասում. VՔել Ռուստեմ խանի ժամանակ մեր բերդում 

սով է եղել և մենք կատվի, հովվի շան, թերաշի ( ? ) , շան ձագի միս 

ենք կերել։ Մեր նահատակները կերել են իրենց քույրերի, հորեղ-

բայրն երի, հորաքույրերի և իրենց զավակների միսը։ Վանա բերդի 

մի քարին հազար և մեկ գլուխ են տվել, բայց Վանի բերդը Քել 

Ռուստեմին չեն հանձնել»։ Նրանք պարծենում են այսպես։ Այնու-

հանդերձ ճիշտ Է, որ (Վանի) կուլերը շատ համառ են։ 7 ամիս հետո 

Քել Ռուստեմը անհաջողությունից հուսահատված՝ թողնում Է ռազ֊ 

մամթերքըէ վառոդը, բանակը և փախչում։ Վանի կուլերը հետա֊ 

պնդում են Ռուստեմ խանին և հասնելով մինչև Սալմասի և Ուր֊ 

միայի դաշտերը, կոտորում են նրա զինվորներին։ 

Այնուհետև Էվ. Չեչերին տալիս է Մ ելեք Ահմեդ փաշայի կողմից կառուցված 

շինությունների նկարագրությունը։ 

Ղ ա ն ի բ ե ր դ ի դ ա ր պ ա ս ն ե ր ը : Ունի չորս երկաթյա դարպաս, ո՛-

րոնցից ամենաամուրը դեպի արևելք բացվող Թ ա վր ի զի դարպասն 

է։ Սա'հինգ հարկանի, ծուռ ու մուռ ճանապարհի վրա բացվող մի 

դուռ է։ Այս կողմի պարիսպների վրա, դռների առջև, գիշեր ու ց ե ֊ 

րեկ պահապաններ կան։ Այս դարպասից ներս, Դևե֊բոյնու և Ք ե ֊ 

սիք֊կալա ժայռերի տա կից մի աղբյուր է բխում, որը կարող է 

ջրաղացներ աշխատեցնել։ Դրախտային ջուր է և ոռոգելով քա-

ղաքի մեջ գտնվող խանի, ջամիի, բաղնիքի և այլ բազմաթիվ շեն-

քերի պարտեզները, դուրս է հոսում բերդից։ սրա ակունքի մոտ մի 

հին աղոթատեղի կա, որտեղ աղոթում և նրա զուլալ ջուրն են խմում 

այս դարպասը հսկող պահապանները։ Երկրորդ դարպասը Օրթա֊ 

կա փուն է, որը բացվում է դեպի հարավ և հարավ֊ արևե լք, դեպի 

Արտամետի այգիները։ Սա եռահարկ երկաթյա դարպաս է, որի 

պարիսպների միջև ընկած տարածությունը լիքն է զենքերով։ Ունի 

մոտ 200 զինված պահապան։ Դարպասի մոտի խրամի վրա մի 

ամուր կամուրջ է գցված։ Երրորդ ւքարպասը Օղրենի դուռն է, որը 

ապարանքի պարտեզի անկյունում,՝ դեպի հարավ նայող փոքրիկ 

երկաթե դուռ է, սա միշտ փակ է լինում և բանալիները փաշայի 

մոտ են պահվում։ Եթե գիշերով սուրհանդակ կամ Աջեմի ու Քուր-

դիստանի կողմից մարդ է գալիս, դուռը բաց են անում և փաշան 

ինքն անձամբ եկվորից տեղեկություն է ստանում։ Այս դռան մոտի 

խրամի վրա մի փոքր տախտակյա կամուրջ է գցված։ Գիշերները 

պահապանները հսկում են նաև այստեղ։ Չորրորդ դարպասը՝ Յա֊ 

լիի դարպասն է, որը նայում է դեպի արևմուտք։ Սա բաղկացած է 
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քառահարկ երկաթյա դռներից և ամեն մի դարպասի մոտ զինված 
դռնապաններ են կանգնած։ Քանի որ այս դարպասը նայում է նա֊ 
վահանդ ստին, այդ պատճառով էլ պահապանների թի*Լը Հա ա է։ 
Այստեղ մարդիկ կան նաև դեֆթերդարի և մաքստան էմինի կողմից։ 
Ամեն մի դարպասի պատերի միջև այնքան զենք ու ռազմամթերք 
կա, որը դժվար է նկարագրել։ Այս դարպասի մոտի խրամի վրա 
յո ախտ ակ յա կամուրջ կա։ 

Վանի բ ե ո յ ի տ ա ր ա ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ը : Արևելյան կողմիցճ Թավրիզի 
դարպասից դեպի արևմուտք, մինչև Յալիի դարպասը, ստորին բեր֊ 
դի երեք կողմի պարիսպների երկարությունը ընդամենը 5000 քայլ 
է, իսկ եթե հաշվենք նաև ներքին բերդի ժայռը, ստացվում Է 11 
հազար քայլ։ Ամբողջ պարսպի վրա 4000 ատամ կա, պաշարման 
ժամանակ պարսպի ատամների միջև երկուական մարդ Է կանգնում։ 
Ներկայումս, ամեն գիշեր 73 աշտարակի մեջ մշտապես պահապա-
նություն են անում 500 սպառազինված մարդ։ Ամբողջ գիշերը 24 
աղա և չավուշ առանց հագուստ հանելու, որպես հսկիչներ ման են 
գալիս և եթե ռաբաթի պահպանություն անողներից մեկին տեսնեն 
քնած վիճակումt 200 փայտի հարված են տալիս, այդ մասին հայտ-
նում են փաշային և նրա կեդիքը59 տալիս են ուրիշի, քանի որ նրանց 
պպրուստի հիմնական միջոցը սահմանված ուլուֆեն և դիրլիքն 

4—5 հազարի չափ պանդուխտ կտրիճներ կան, որոնք մ ա -
դուլջի են կոչվում։ Սրանք առանց վարձատրության պահպանու-
թյուն են անում, բայց երբ մի կեդիք է ազատվում, օրենքով սրանց 
է տրվում։ Եթե մահացողն ունենա երիտասարդ տղա, կեդիքը որ-
դուն է տրվում։ Փոքրահասակներին աստիճան և կեդիք տալը ար-
գելված է։ Ամեն գիշեր այս պահապանները զինված հերթապահու-
թյուն են անում և բերդի պարիսպների ու աշտարակների վրա զբաղ-
վում են զանազան կատակախոսություններով։ Իսկ երբ թշնամու 
մասին մի որևէ լուր է ստացվում, բերդի պատերից երկաթե շղթա-
ներով, սնդուկների մեջ վառվող ջահեր են կախում և խավար գ ի ֊ 
շերը լուսավորվում է ցերեկվա պես։ Երեկոյան և սալավաթիr61 ա-
զոթքից հետո նվագախումբ է նվագում, բայց որովհետև շատ բարձր 
է, ստորին բերդում վերին բերդի նվագը դժվար է լսվում։ 

Վանի բերդի ի շ խ ո ղ ն ե ր ը : (Սուլթան) Սուլեյման խանի օրենս-
գրքի համաձայն Վանը էյալեթ է։ Սկզբում, Սուլեյման խանի օրոք, 
երբ Իբրահիմ փաշան գրավում է այն՝ որպես երկու թուղով էյալեթ, 
շնորհվում է Ուլամե փաշային։ Այնուհետև 953 (1547) թվականին, 
երբ աջեմները գրավում են Վանը, Սուլեյման խանը անձամբ գա֊ 
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լիս, պաշարում և Սադրազամ Ռուստեմ փաշայի միջոցով գրա֊ 
վում է այն։ Սկզբում իբրև արփալըք*2, վեզիրության աստիճանով 
շնորհվում է Ստամբուլում միջին դեֆթերդարի պաշտոն վարող 
Չերքեզ Իսքենդեր փաշային, որր քաջ և հերոս անձնավորություն կրէ 

Սրա կայսերական խասը 11 անգամ 100 հազար և 32 ակչե Էրt 
Խասի համաձայն 3000 ջերելու զինվորներով գնում Էր հայտարար-
ված պատերազմին։ Ըստ օրենքի, ոճիրների և մարդասպանություն-
ների դատեր վարելու համար փաշան տարեկան ստացել Է 40 հա-
զար ղուրուշ եկամուտ։ Իսկ մեր Էֆենդի Մ ելեք Ահմեդ փաշան հա֊ 
զար քիսեից ավելի եկամուտ ստացավ։ Փադիշահական Դերգահի 
ենիչերիների խասեքիՀՅ հարգելի աղաներից մեկին նշանակեց ենի-
չերիների աղա։ Մեր ժամանակ Դելի Աբդի աղան Էր նշանակվածP 

որը երեք օդայի 3000 ենիչերիների իշխողն Էր։ Չերիբաշին 3 օդա-
յով 1000 ջեբեջի զինվոր ուներ։ Թոփչիբաշին 2 օդայով 1000 թըն֊ 
դանոթաձիգ ուներ։ որպես հարգված անձնավորություններ ուրբաթ 
օրերը սրանք փաշայի հետ դիվան Էին կազմում։ Իշխողներ Էին-
նաև փաշայի քեթխուդան , փաշայի մյուսելլիմը և փաշայի քաղաքի 
ս ուբաշին։ Փադիշահի ֆինանսական դեֆթերդար Շանի Էֆենդին 
նույնպես իշխող Էր, սրա խասը 6487 ակչե Էր։ Սա իր 150 մարդ-
կանցով 7000 իշխողներից փադիշահական տուրքեր Էր հավաքում 
և 70 բերդի կուլերին ու այլ ծառայողների նշանակում Էր նախա-
տեսված պաշտոնին։ Նա իրավունք ուներ փադիշահական Դիվանին-
ներկայանալ կաֆթանովէ 

Տավուշն երի քեթխուդան, <Էմինը և քարտուղարը, թիմարի դեֆ֊ 
թեր։դարը, դեֆթերի էմինը, օրագրողը, հաշվետարը, մուկաթա-
աջին^ և մևկուֆաթջին^ փադիշահի կողմից աստիճան ստացած 
իշխողներ են։ ՍրսՀեք, թվով իննը, համարվում են դիվանի խալի֊ 
ֆեներ**։ 

Օրենքով զեամեթների խասը 60999 ակչե է։ Սրանք էլ փա֊ 
շայի հետ միասին պատերազմի են գնում։ Իշխողներ են համար֊ 
վում նաև զեամեթի քեթխուդան, աջ զորաթևի աղանճ ՍուլեյմաՆ 
բեյը, ձախ զորաթևի ազանյ պարսպի աղան, մեծ բերդակալը, Դևե֊ 
բոյնուի բերդակալը, ստորին բերդի բերդակալր, մաքսատան է մ ի ֊ 
նը, մյուհթեսիբ աղան, շահբենդեր աղան, սու-աղասին։ Այս սու֊ 
աղասի Գենջի աղան ջուր է տալիս 9000 թմբերի h ոռոգողներից-
տասանորդ է ստանում։ Սա էլ փաշայի աղաներից է։ Իր իշխանու-
թյան տակ ունի 100 մարդ։ Փաշայի համար ստանում է 6 քիսե, իսկ-
իր համար 3 քիսե եկամուտ։ Աղբերի սուբաշին ևս համարվում է 
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առանձին պաշտոնյա և մաքրում է քաղաքի ճանապարհներն ու 
խրամները։ Արտ ամետ ի, Ոստանի, 9*ավաշի, Սորփի, Ամիկի նա֊ 
Հի յեներից կաղին օրենքի Համաձայն, տարեկան ստանում է 10 
քիսե եկամուտ։ 

Մեծ իմամների դավանանքով մյուֆթի կա։ Սա իր ձեռքի տակ 
ունի նաև շաֆիք Հ անթելի և մ ալիքի դավանանքների մ յուֆթիներ։՛ 
Նա կարող Է բոլոր տեսակի դատերի Համար ֆեթվա*? տալ, ամեն 
մի ֆեթվայի Համար 10 ակչե եկամուտ ունի։ Կա նաև նագիբ^։ Քա-
ղաքի նայիբը^Տ նույնպես ներկա Է լինում փաշայի ղեկավարած բո-
լոր դիվաններին։ Նայիբը տարին մի . ան դամ շրշում Է գյուղերը և 
գանձում իր եկամուտները։ Վանում ենիչերիների սերդարի և սի֊ 
փաՀիների քեթխուդայի պաշտոն չկա։ Ենիչերիների աղան իշխում 
Է ենիչերիների վրա, իսկ սիփաՀիների աղան աջ և ձախ կուլերի 
աղաների վրա։ 

Վանի թեւ՝դի սիփաՔիներն ու ծ ա ո ա յ ո դ ն ե ր ը : Աջ, ձախ, կամա-
վոր, տեղական, պարսպի, ամուրի, թոփչի, ջեբեջի, վերին (բերդի) 
բերդակալ, Ք եսիքի (բերդի) բերդակալ, ստորին (բերդի) բերդակալ, 
Յաշլի, Հասանի, Հյուսեյինի, չավուշների և այլ աղաներով Վանը 24 
աղայություն ունի։ Աջ-կուլի զինվորները վերին աստիճանի քաջ 
են. նրանց աղան Խուսրև փաշայի քրոջ որդին Է՝ Սուլեյման բեյր։ 
Ձախկուլի աղան Ղեմիրջի-օղլին Է։ Ղաշլիները ապրում են վերին 
Դաշ-Կալայում, Յաշլիներըճ ստորին Յաշ պարսպի մեջ։ Տարօրինակ 
Է. այս բերդում ապրողները իրար Հետ ուժեղ թշնամիներ են, բայց 
երբ երևում Է թշնամին, բոլորը միասնական և միասիրտ են դառնում։ 
Չավուշները, ջեբեջիները և մյուսթաՀֆիզները^, որոնք մշտապես 
զենք են մաքրում, թոփչիները, ազաբներէր, պարսպհ մարդիկ՝ բ ո ֊ 
լորը, ուրախ և քաջ տղամարդիկ են։ ՝ 

Ըստ կանոնի, Վանի բերդը 6000 զինվոր ունի։ Եթե Հաշվենք 
նաև Ամիկի, Արճեշի, Ադիլջևազի, Ախլաթի, Ղատվանի և Ոստանի 
6000 զինվորները, կստացվի, որ ընդամենը ծառայության մեջ են 
12000 զինվոր։ Վանի դեֆթերդարը Լավաշի խասերից, Բենդիմա֊ 
Հիի իլթիզամից, Վանի տուրքերից և մաքսերից, աղՀանքերից, բա֊ 
զարների տուրքերից, Մ ուշի խարաջից, Բիթլիսի արաբների և Հա֊ 
յերի խարաջներից, ^իրեջիկի մոտ Մուրադ գետով անցնող նավերի 
եկամտից, մի խոսքով, 370 արքունի գրասենյակներից տարեկան 
600 ռումի քիսե եկամուտ Է ստանում և ռոճիկ վճարում։ Եթե ռո-
ճիկը մի ամիս ուշանում Է, դեֆթերդարի, գրասենյակների 40 քար-
տուղարների և 24 աղաների գլխներին փոթորիկ Է բարձրանում. գա֊ 
լիս են փաշայի դիվանը և գանգատ ներկայացնում։ 
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Վանի էյալեթի սանչսւքի իշխողները: Օրենքով Վանի սանջաք-

ներում 37 իշխող կա։ Սակայն Ալ-Օսմանի կողմից սահմանված 

սանջաքների թիվը 20 է։ Դրանք են Արճեշ, Ադիլջևաղ, Մոլշ, Բերկ-

րի, Կարկառ, Քեսանի, Խիզան, էսփաիրտ (Սպարկերտ), Աղա Քիս, 

Ծերվի, այսինքն՝ Շերվան, էքրատ, էքրատ բին֊Կոթոլր, Բայազիդի 

բերդը, Բերդա, էրեջիք, Քուրլադըք, 9 ո բ ան լու, Շորքեր, Դալեկիրտ 

և Ջրիկի' Վանի սանջաքը փաշայի մայրաքաղաքն է։ Լիվաներում 

եղած բոլոր խասերն ու խարանները Վանի կուլիին են պատկանում։ 

Հողերը տասանորդ են տալիս։ Իբրև զեամեթ և թիմար տրված հա-

րուստ և բարեշեն 700 դյուղ կա։ 

Վանի հրաժարեցման ենթակա չեղող հյուքումեթներր: Վանի 

հարավ-արեելյան կողմում Հհքարիի հյուքումեթն է, որի մեջ մըտ-

նում են Ոստանի, Շատախի բերդի, էշիրի, Ջյուլամերկի բերդի 

բարձրադիր խանությունները։ Ունի 47 հազար զինվոր։ Բոլորը ա-

րագաշարժ, ահարկու, քաջարի ցեղեր են։ Սրանք կզակի վրա ֆե~ 

լեմենզների (հոլանդացինման մի փոքր մորուք ունեն. գլուխները 

կաթսայի նման է\ շատերը ականջներին օղեր են կրում։ Բոլորը 

40—50֊ ակ ան դիրհեմի հրացան են արձակում։ Այն աստիճան լավ 

հրացանաձիգներ են, որ խփում են լվին անգամ։ Կռնակներին 

կրում են քրդական վահան, ձեռքներին կուիալ (կոպալ) կոչված կոշտ 

գավազաններ են բռնում, գլխներին գույնզգույն փաթթոցներ են 

կապում։ Սրանք իրենց ականջները ծակում են դանակով, արյուն 

հոսեցնում և այդ ծակերից աքաղաղի, սիրամարգի և բազեի փե-

տուրներ են անցկացնում։ Բոլորը հագնում են գույնզգույն շալ և 

բրդե հագուստներ, որոնց փեշերը շերտ-շերտ է. շալվարը նույն-

պես գույնզգույն ջալից է։ Ոտներին կրում են փոչեքլի, փանսեաի, 
Տեզարի, սիղի կոչված ամուր չստեր, որոնցից յուրաքանչյուրը եր-

կու օկկա ծանրություն ունի։ 

Կռվի ժամանակ այս ջելո ցեղի մարդիկ, վահան չունենալու 

դեպքում, ոտքից հանում են չուստը և բռնում մի ձեւգ՚ում, իսկ մյու-

սով բռնում են դաշույնը կամ սուրր և հարձակվում, ամեն մեկը 

կարող է 10 մարդու դեմ գնալ։ երբ Վանի կուլի մի զինվոր հար-

ձակվում է թշնամու վրա, իբրև առած ասում են. «Հեքարիի ջելոյի 

նման չուստի ձեռքին հագած է գալիստ։ Հեքարին այս տիպի 10 հա-

զար հրացանաձիգ ունի։ Սակայն կռվի ժամանակ 40—50 հազար 

զինվոր կարող ,է ունենալ, իսկ այդ 10 հազարը ուլուֆե ունեցող քա-

ջեր են։ Սրանց դավանանքը ինձ հայտնի չէ։ 

Բիթլիսի հյուքամեթբ: Այստեղի բարձր խանը՝ Աբդալ խանն 
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է։ Այս քրդերը ռոժեքի են կոչվում։ Ինչպես արդեն նկարագրել ենք> 
սրանք ևս Հեքարիի չափ զինվոր ունեն։ 

Մւսհմուդիի հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ ր : Մահմուդիներն ապրում են Վանի 
արևելյան կողմում ք սեպաձև ժայռոտ լեռ ներում։ Սրանց և Աջեմ ի 
երկրի միջև րնկած Է Շահ Դելդի կոչված լեռը։ Արևելքում աջեմ-
ների Կոթուրի բերդն ԷՀ Ընդամենը 6000 զինվոր ունի։ Այստեղի հե-
ծելազորն ամ են աք աջն ու անվանին Է ամբողջ Ք ուրդի ստանում ։ 
Սալմասի, Չորսի և Ռւրմիայի դաշտերում շատ անգամ կռվել են 
Շահի բանակի դեմ և հաղթել։ Բեյը նստում Է Խոշաբի բերդում։ 
Բեյը Իբրահիմ բեյ անունով, մի կտրիճ երիտասարդ Է։ Նա շատ 
անգամներ կռվի կրակի մեջ Է մտել և դուրս եկել։ Մահ մ ուղիներից 
են համ արվում 120 աշիրեթի բեյեր, որոնք բոլորը ռոճիկ են ստա-
նում Իբրահիմ բեյից։ Սրանց հողումն Էլ խաս, թիմար, զեամեթ և 
խարաջ կա։ Հարավ֊արևելքից սահմանակից են Հեքարիի երկրին 
և ազգական են նրա Շիրիզդան խանի հետ։ 

Փինյանիշի հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ ը : Փինյանիշները ևս մահմուդի են հա-
մարվում, սակայն կազմ ելով առանձին հյուքում եթ, րնկած են դեպի 
արևելք, 6 կոնաք հեռավորության վրա։ ՝Բեյը՝ Հասան բեյն Է։ Կեն-
տրոնը՝ Հա սան ֊Կա լա սին Է ։ Սրանց երկիրը արևելքից, հարավից և 
հյուսիսից սահմանակից Է աջեմների երկրին՝ Աջեմի Ուր մ ի այի խա-
նությանը, որի խանը Զ ո լաք Սոսթ անն Է։ Մշտապես աջեմների հետ 
կռվի մեջ են։ Ընդամենը 6000 զինվոր ունի, որոնք շատ երկարա-
հասակ, առույգ երիտասարդներ են և քանիցս դիմագրավել են 
Ուրմիայի և Թավրիզի խաների 50 հազարանոց բանակին։ Սրանց 
հողում ևս խարաջ, խաս, թիմար և զեամեթ կա։ Աջեմների երկրռւմ 
սրանց ՛Լադի-կրրսւն^ւ են ասում, որի պատճառը հետևյալ դեպքն 
Է։ Սուլթան Մ ուրագ խանը երբ Երևանի վրա Է գնում, աջեմները 
պատրաստվում են Երևանին օգնության հասնեի այս ցեղից Չ ո ֊ 
լոք միր֊Ազիզ անունով բեյը 8000 զինվորով Սալմաստի դաշտում 
կտրում Է օգնության գնացողների ճանապարհը և 30 հազար շահ֊ 
սևեններին սրի Է քաշում։ Նրանց թնդանոթներն ու ռազմամթերքը 
խլում և Երևան Է ուղարկում։ Միաժամանակ մեծ ավար Է վերցնում 
և հարստանում։ Ահա այդ ժամանակից սրանց Ղա<քհ—1աւ՝ան են կո-
չումէ 

Սրանց երկիրն ու բերդերը, եթե աստված կամեցավ, իր տե-
ղում կնկարագրենք։ Արևելքում Բենի֊կոթուր, Բիրեդուսի, Հոլանի, 
Դում-Դեմի, Դենբուլի անուններով 5 հյուքումեթ կա։ Սուլեյման 
խանի օրենքով բոլորն Էլ Վանին են հպատակվում։ Սակայն հետա-
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գայում Սուլեյմ ան խ անի վեզիր Թևաշի Ս ուլեյմ ան փաշան, երբ 

գրավեց Թավրիզ քաղաքը և մի մեծ բերդ կառուցեց, այս հինգ 

հյուքումեթը անջատեց Վանի էյալեթից և միացրեց Բ՚ավրիզի է յա-

Լեթին։ Իսկ երբ աջեմները նորից գրավեցին Թ՚ավրիզր, այս հինգ 

հյուքումեթր նորից վերամիացվեցին Վանի էյալեթին։ 

Մուրադ խանի մահվան տարին՝ 1049 (1640) թվականին, ա֊ 

ջեմն իրը զինվորներ թողնելով Բենի-կոթուր բերդում, խախտեցին 

հաշտության պայմանագիրը և այս 5 հյուքումեթներր ստիպված 

հպատակություն հայտնեցին Աջեմին, որովհետև սահմանակից են 

Աջեմին, նրանց այգիներն ու արտերը անմիջապես կպած են իրար, 

Նրանց բեյերը շահի կողմից լեն նշանակվում. պարզապես բոյ-

բեւեռ են։ Ք անի որ Վանի սանջաքի բեյերի կայսերական խասերը 

մեր գրքի 1-ին հատորում նշվել է, կարիք չկա այստեղ նորից 

կրկնելու ։ 

Սուլեյման խանի օրենքով սահմանված Վանի էյալեթի զեա֊ 

մեթներր և թիմարները ևս հիշատակված են մեր գրքի 1-ին հ ա-

տորուս ։ 

[Սուլթան] Ս 

ուլեյման խանի կողմից սահմանված կարգով, եթե 

օսմանյան փադիշահը Աջեմի վրա արշավանքի գնա, Վանից բա-

նակի առաջապահր լինելու է Վանի բեյլերբեյին։ Առջևից որպես 

չերխեջի72 գնալու է Հեքարիի խանը, իսկ սրանից առաջ, որպես գըլ-

խավոր չերխեջիներ, գտնվելու են մ ահմ ուդիները։ Այնուհետև, 

դրանցից առաջ գնում են փինյանիշի քաջերը, որոնք աջ և ձախ կող-

մերից կազմելով թեթև հսկիչ վաշտեր՝ պարտավորվում են ձեռք 

բերել գերիներ և գլուխներ։ Վանի փաշայի ետևից պետք է շարժվեն 

օսմանյան վեզիրները, իսկ նրանցից հետո ինքը՝ փադիշահը և կամ 

մեծ սերդարը։ Հետո գալիս են բոլոր միրմիրանները, իսկ ամենից 

վերջում՝ իբրև վերջապահ, Բիթէիսի խանը իր բոլոր զինվորներով, 

որոնք պետք է հսկեն ետ մնացողներին, հիվանդներին ու դասա-

չիքներին։ Այս կարգով շարված հավատացյալների բանակի աջ 

կողմից գնում են Քուրդիստանի Իսփերտ, Ներվի, Ջրիկի) Քյարնի, 

Հիրուն, Կարկառ, Աղա-Քիս, Քեսան, Մեքես, Բերդա, Լա դիք, Օզեջիք, 

Դալեկիրտ, Չ ո բան լու, Բենի-կոթուր անուններով 15 սանջաքի բե-

յերը, որոնց զինվորները թմբուկ են նվագում և առաջ շարժվում։ 

Իսկ ձախ կողմից գնում են Լամ ուս, Ադիլջեազ, Արճեշ, Բարկիրի, 

• Հատ. I, էշ 192։ 
•• ԼամI. 1, էշ 200 (ծանոթ, հրատարակչի)։ 

$245 
V ' ֊ a 



Բայազիդ, Ակչա֊կւսլա, Սուրեգու, Կարաջա֊կալա, Էքրատի-Մակու, 

Զիաեդդին, Աբաղա, Շաթաք (Շատախ) անուններով 15 սանջաքի 

թեյերի զինվորները։ 

Օրենքով բերդերի զինվորների կեսը պետք է մնա բերդում, իսկ 

մյուս կեսը պետք է պատերազմի գնա։ Բուն Վանի բերդր 6000 զին-

վոր ունի, իսկ մյուս բերդերը միասին դարձյալ 6000 զինվոր ունեն։ 

Ուրեմն, օրենքով, այս զինվորներից միայն 6000-ն են պատերազմի 

գնում։ Փաշան, ջեբելուների հետ միասին, 3000 զինվոր ունի. եթե 

դրան ավելացնենք մյուս սանջաքների զինվորներր, ստացվում է 

48 հազար ընտիր զինվոր, որոնք վերին աստիճանի խիզախ են և 

սպառազինված։ 

Վանի բերդի ջամիների բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Վերևի բերդում կա Վսւնք-

ջամի, որր վեհափառ Ղավթի դարում կառուցված հնագույն տա-

ճար է։ Հետագայում, երբ վեհափառ էբուբեքիրը եկել է այստեղ, 

այն մզկիթի է վերածվել։ Մի քանի հարյուր մելիքների ձեռքից 

անցնելուց հետո, որպես շամի է մնացել։ Վերջապես 940 (1533) 

թվականին սուլթան Սուլեյմանը նորոգել ու ընդարձակել է այն և 

անվանել սուլթան Սուլեյմանի շամի։ Համին բավականին ընդար-

ձակ է, ունի մի դուռ, մի մինարե։ Վերջինս խորտակվել է Վանում 

տեղի ունեցած մեծ երկրաշարժի ժամանակ։ Հետագայում ենիչերի-

ների աղա Օմեր-աղան հոյակապ մինարե է կառուցել տվել, որը 

մինչև կեսօր ամպերի մեջ է լինում։ Միջնաբերդում ՈԼրիշ ջամի 

չկա։ Բոլոր պատուհաններր նայում են ներքևի քաղաքին և Արտա-

մետի դաշտի այգիներին ու պարտեզներին։ Ներքևի բերդում հե-

տագայում կառուցված Ուլու ջամին կառուցվել է Ադրբեջանի իշխող 

Ակչա֊կոյունլի Շահ Ջիհանի կողմից։ Սրանից ավելի մեծ ջամի 

չկա։ Համիի մեջ սյուների վրա հիմնված բարձր գմբեթր խոյանում 

է դեպի երկինք։ Այս ջամիի վարպետ-երկրաչափր [ճարտարապետը] 

ջամիի գեղազարդման համար գործադրել է իր ամբողջ շնորհքր։ 

Բարձր գմբեթի բոլոր պատերի վրա, կարմիր և սև աղյուսներով 

տեսակ֊տեսակ գրեր են շարված, որոնք սրբազան այեթներ են։ 

Այս գրությունների նմանը կա նաև Հոմսի բերդի պատերի վրա։ 

Այս ջամին շատ հին և վսեմ մի աղոթատեղի է, որր կառուցվել 
է արդար ու ազնիվ միջոցներով և դարձել է նվիրական սրբավայր.* 
Հին ոճի մեհրաբ և մինբեր ունի, որոնք նույնպես գեղազարդված են։ 
Ունի նաև գեղեցիկ մինարե։ Մի խոսքով, այս ջամին աննման է. 
նրանում առկա նուրբ արվեստը, շ էացուցիչ փարթամությունը ոչ 
մի ջամի չունի։ 
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Խուսրև փաշայի շամիի հիմնադիրը եղել է Սուլեյման խանի վե-
զիր Կոջա-Խուսրև փաշան, որր կառուցել է նաև Բիթլիսի բեղիս-
տանը,• քարուկրով շինված շուկան և Ռահ-0վայի դաշտում գտնը-
վող մեծ,խանը։ Այս գեղեցիկ շամին կառուցել է տվել, ե րբ նա 
իշխում էր Վանում։ Այս շամին Օրթա-կափուի ներսում է և մոտ է 
փաշայի ապարանքին. այդ պատճառով ամեն ուրբաթ օր փաշա-
ները գալիս են այս շամին։ Թավրիզի դարպասի մոտի շամին նույն-
պես հին շամի է. հիմնադիրը ինձ հայտնի չէ... 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին խոսում է մեդրեսեների, կրոնական դպրոցների, աղ֊ 
բյուրների և այլի մասին։ 

[ վ ա ն ի ] մ ո ւ ս ո ւ լ մ ա ն ա կ ա ն թ ա ղ ե ր ը : Նշանավորները Փաշայի, 

Խորխորի, Ուլու շամիի, Սուլուքի, Իսքելեի, Օրթա֊կափուի, Թավբի֊ 

զի դարպասի թաղերն են։ 

Փաշ այի և այլ ապարանքների նկարագրությունը տալուց հետո, էվ. Չելեբին 

գրում է. «Այս ապարանքներից բացի, ներքևի բերգում ընդամենը 8800 սենյակ 

կա. բոլոր տները ծեփված են կրով ու դաշով և շատ բարեշեն են։ Տները հիմնա-

կանում երկհարկանի են և քարուկրով կառուցված։ Փողոցները մաքուր են և սա-

լահատակված})։ 

Հայկական երեք թաղ կա, [^այերը\ ծառայում են բերդում և 
խարաջի փոխարեն պարտավոր են նորոգել բերդը։ Սրանցից բացի 
բերդում քրիստոնյաներ չկան։ Հայերը վաճառականներ են և բա֊ 
րեգործ։ 

Խ ա ն ե ր ը . Հայտնի են մաքսատան Քուրդ Ահ մ եդ֊ աղայի և Կա֊ 
փուի խաները։ 

Շ ո ւ կ ա ն և բ ա զ ա ր ն ե ր ը : Բե դիս տանը խիստ բարեշեն է և հա-
րուստ։ Այստեղ էժան կարելի է գնել բոլոր տեսակի թանկագին 
ապրանքներ։ Շատ հարուստ են Խուսրև փաշա յի, Մեզկիթլի և կոշ-
կակարների շուկաները։ 

Ա ղ բ յ ո ւ ր ն ե ր ն ո ւ Ք ւ ո ս ո ղ ջ ր ե ր ը : Վանի ժայռի տակից աղբյուր-
ներ են բխում։ Խորխոր կոչված վայրում ջրաղաց աշխատեցնող 
վճիտ մի աղբյուր է բխում, որն աննման է իր զուլալությամբ։ Մի 
գառնուկ ուտողը, եթե սրա ջրից խմի՝ անմիջապես կմարսի։ Սուլու 
աշտարակում էլ կա մի աղբյուր, որը ժայռերի միջով հոսում է ցած։ 
Այս Բալա֊բուրջ™ անունով աղբյուրին նայող մի հոյակապ աշտա-
րակ կա, որտեղից հսկում են ջրի ճանապարհը։ Այս տեղ ոզնու փշե-
րի նման շարված են բալյեմեզ թնդանոթները։ Վանի բերդի հյու-
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սիլ/ում կա մի աղբյուր, որին նայող աշտարակը կոչվում Է Սու-կու-

չեսի74։ Այստեղ ժայռերից ցած իշնող ջրի ճանապարհ կա, որը Բա֊ 

չա֊բուրշի և Սուլթան֊Թյուրբեսիի ժայռերի միջով իջնում Է դեպի 

ներքև։ Զրի աշտարակը հսկելու նպատակով այս ճանապարհներին 

նայող աշտարակների վրա շարք֊շարք բալյեմեզ թնդանոթներ են 

դրված։ Ոչ ոք չի կարող մոտենալ աշտարակին։ Վանում դրված 

թնդանոթները ոչ միայն մարդկանց թույլ չեն տա անցնելու այս 

վայրերով, այլև թռչուններին անգամ թույլ չեն տա այստեղ թա-

ռելու։ Վանի վերին և ներքևի բերդերում կա ընդամենը 760 թնդա-

նոթ, որոնցից ամ ենա ուժեղները կարճ խողովակով թնդան՛ոթներ 

են, որոնք 50 օկկա ծանրություն ունեցող երկաթե գնդակներ են 

արձակում ։ 

Բաղնիքները: Մ ե զկի թլի շուկայի ծայրում գտնվող Սուլթան 

համ ամին շատ գեղազարդ, հիանալի օդով ու ջրով բաղնիք Է։ Նշա-

նավոր են նաև Չիֆթե֊համամը, Նաքըշլի-համամը, Թավոիզի դար-

պասի մ ոտ գտնվող Չուքուր համ ամ ը։ Քաղաքի ազնվականների 

վկայությամբ 700 տնային բաղնիք կա։ Որովհետև վանեցիները 

բարկացկոտ, պատվի ու նամուսի տեր մարդիկ են, նրանց կանայք 

եթե չեն ուզում տանից դուրս գալ իբրև հանգուց յա լներ, հարսանի-

քի, խնջույքի և այլ տեղեր բոլորովին չեն գնում։ Այդ պատճառով 

Էլ պատվավոր մարդիկ իրենց տանը բաղնիքներ ունեն։ Բարձրա ս ֊ 

տի ճան մարդիկ կեսօրից հետո հասարակական բաղնիքն եր չեն 

դնում։ Այդ ժամանակ լողանում են բաղնիք չունեցող կանայք։ Սա-

կայն այդ բաղնիքները գնալու համ ար հատուկ փողոցներ են հատ-

կացված կանանց, և կեսօրից հետո ոչ ոքի չի թույլատրվում անց-

նել այդ փողոցներով։ Եթե կանանց ճանապարհին մի տղամարդ 

նկատվի, խիստ կերպով կպատժվի։ Այս ժողովուրդը այդ աստի-

ճան պաշտպանում Է կանանց պատիվը։ 

Ժողովուրդը, դ ե մ ք ն ու դու յնը , մ ե ղ ծ ա ն ո թ բ ա ր ե կ ա մ ն ե ր ը : Ընդ-

հանրապես, ավագանին չափահաս հասակում ցորենագույն դեմք 

Է ունենում. տարեց մարդիկ բարկացկոտ են և արի։ Երիտասարդ-

ները կռվի հակամետ են։ Ընդհանուր առմ ամբ երիտասարդները 

կլոր դեմքով են, բարեկազմ, վայելչատես և քաղցրախոս։ Աստված 

վկա , կանանց չտեսա։ Սակայն մեր ծանոթների կանանց վկայու-

թյամբ, բոլորը գեղեցիկ, բարեհամ բույր, բարեպաշտ և առաքինի 

կանայք են• նրանց անարատ աղջիկները, բացի իրենց հորից և 

եղբայրներից, ոչ մ ի տղա մ արդու երես չեն տեսնում 

Այս քաղաքի օդն այնքան հիանալի Է, որ բժիշկների կարիք 
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չի զգացվում է բնակիչներն այնքան ընդունակ են և արժանավոր, 
որ նույնիսկ բժիշկներ ունեն։ Պուլսի արվեստում աննման Է Ս ե~ 
սուտ Չիլերին։ Շեյխ Բա յ-Չե լերին այնքան հնարագետ բժիշկ Է, որ 
նույնիսկ Աթենքում նման բժիշկ չի եղել։ Վիրաբույժները նույն-
պես կատարյալ վարպետներ են»փ* 

Բանաստեղծները ե գրողները: ժամանակի բանաստեղծների 
սուլթանը՝ Շանի Էֆենդին, հմուտ Է բոլոր գիտությունների մեշ... 
նշանավոր բանաստեղծներ են Վանի Չելեբին և Մ իր Սիփեհրին։ 

Վանեցիների հագուստն ու կոշիկները: Ընդհանրապես, Վանի 
ժողովուրդը հագնում Է ասվիից հագուստ և լայն տափատներ։ Հագ-
նում են նաև սամույրի մուշտակ։ Գոտկատեղին գույնզգույն մե-
տաքսյա գոտի են կապում, որի արանքում անպայման դաշույն են 
խրում։ !՝լխներին շատ մեծ թավշյա կավուքեն կրում։ 

Կանանց Թագուստները: Բոլոր կանայք դեղին կոշիկներ (շեզմե) 
են կրում, գլխներին ոսկյա ու արծաթյա շարքեր կապում և ծածկ-
վում են մետաքսով։ 

Տղամարդկանց անունները: Փեհլևան֊օղլի, Չենտետան-օղլի, 
Ղեմիրշի-օղլի, Բեշ արեթ-օղլի, Ալի Շ ար-օղլի, Կըէըիօղլի, Քերե-
մեդդին-օղլի, Մ աԱի կիյա, Ռուսթեմ-աղա, Բյուրհան-աղա, Բ՛ա-
զե ր ֊ ա ղա, էսեդ-բեյ, 1ազենֆեր-բեյ։ 

Կանանց և. աղջիկների անունները: Աիշե, Ֆաթմա, Գյուլսում, 

էսմախան, էմհան, Սելիմե, Սալմե, Քալմե, էսմա-խանրմ, Փերի 

Բոյ-խանըմ, Մեսեք-բայ, Ղայե։ 

Ստրուկների անունները: Օսեֆ, Օրնեք, Չլրրգի» Հաք֊Վերգի, 
Չոմեզ, Զալ Իսքենդեր, Կուրադ, Շեֆատ, Սեր ուր, հարեմ, Լևենդ, 
Սի յամ ի, Փիրվիզ, Շյուքր-Ալլահ, Կասըմ, Շահ-Կըրան։ 

Ստրկուհիների անունները: Դիլ-Ֆիքար, Մեր դեշան, Խեթմե, 

Վերեքե, Շաքիրե, Հինե, Մա հիյե, Դերյե, Զեհեր, Օհա, Սերդի, Բոյ, 

Զան-Բայ, Դիլարամ, Փերշինի, Փերիշան, Ռումայե, Վեսիմե, հա-

լիսե, Չուչբան, Շահ հուրան։ 

Ալի Կուշշիի վկայությամբ այս վայրը քքաղաքը] գտնվում է 

8-րդ սովորական կլիմայում, իսկ Բիթ լիս ի խանի կարծիքով՝ 3-րդ 

իրական կլիմայի կենտրոնից դեպի արևմուտք։ 

եկեղեցիները: Նշանավոր է Իսքելեի [նավամատույցի] գյուղի 
եկեղեցին։ Յուրօրինակ և հիանալի եկեղեցի է Վանա ծովում ըն-
կած Ահդըմ-Վար կղզու [Աղթամար] եկեղեցին [վանք] և Վանի արե-
վելյան կողմում գտնվող Վարագ եկեղեցին [վանք]։ 
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Այնուհետև Տելերին խոսում է. Վանի թուրքական բարբառի մասին և բերում 

է մի քանի օրինակներ։ 

Բերքերը: [«{ անը\ ընդարձակ ու հարուստ երկիր է և բերքերի 

առատությամբ նմանր չունի։ 7 տեսակ ցորեն, 7 տեսակ սև ու յու-

դայի գարի ունի, իսկ սիսեռի, բակլայի և այլ տեսակի բերքերի քա-

նակը միայն աստված գիտե։ 

Զ ա ր գ ա ց ա ծ ա ր հ ե ս տ ն ե ր ը : Այստեղի շենքերը կառուցող վար֊ 

պե տ - ինժեն ե րն ե ր ի նման միայն Սակըզում (Քիոս կղղում) կան։ 

Դերձակներր հիանալի ֆիրենգի™ հագուստներ են կարում։ Սափրիչ-

ների խալաթները շատ մաքուր են։ Շատ լավ վարպետներ են թամ-

բագործն ե ր ր ։ 

Ժ ո ղ ո վ ր դ ի գ ր ա ղ մ ո ւ & ք ը և վ ա ս տ ա կ ը : Վանի ժողովուրդը բա-

ժանվում Է վեց դասի։ Մի մասը փաշայի ծառայողներն են, որոնց 

պաշտոնը բերդի պահպանությունն Է և ոչ մի այլ աշխատանքով 

չեն զբաղվում. միայն քաղաքում կարող են առևտուր անել։ Մի մասը 

գնում Է զանազան քաղաքներ ու երկրներ և ապրանքներ բերում։ 

Մյուսները արհեստավորներ են։ Մի մասն Էլ ծառայում Է դեֆթեր-

դարի գրասենյակներում։ Մի մասն Էլ ուլեմաներն ու վագըֆի ծա-

ռայողներն են, իսկ մնացածր այգեգործներ և սպասավորներ են։ 

Ո ւ տ ե լ ի ք ն ե ր ը , բ ա ն ջ ա ր ե ղ է ն ն ե ր ը , պ տ ո ւ ղ ն ե ր ը ե. խ մ ի չ ք ն ե ր ը : 

Այստեղի անիսոնով և այլ հոտավետ համեմունքով պատրաստված 

սպիտակ հացի նման ոչ մի երկրռւմ չկա։ Հայտնի են սպիտակ և 

վար դա կարմրավուն լավաշր, բազմաթերթ չյորեքր, կաքավի մսով 

պատրաստված կարկանդակր, ս ա ս թ-սւբա կոչված և այլ տեսակի 

համեղ սուպերր։ Բանջարեղենն երից ամենուրեք հայտնի Է Վանի 

կաղամբը, որի երկու գլուխը մի ուղտի բեռ Է. թերթերը շատ բա-

րակ են։ Հայտնի են նաև կարոսը, քերևիզը [նեխուր], դդումը, սեխը, 

ձմերուկը, չիրիշ անունով հայտնի կանաչը և այլն։ Պտուդներից 

հայտնի են 12 տեսակ կարմրագույն թեբքանի, ջան գյուլու, սեյ-

լանի, զաֆերանի, շամի և այլ անուններով խնձորները, որոնք շատ 

համեղ են։ Խնձորը այնքան առատ Է, որ զվարճասերները խնձորի 

կռիվներ են սարքում։ Հայտնի են նաև խաղողը, աբասի և մալաչա 

անուններով տանձերը։ Խմիչքների մեջ հիանալի Է Վարագա սարի 

մեղրից պատրաստված շերբեթը, որը դարչինի հետ խառնելուց և 

երեք օր պահելուց հետո, երբ խմում ես՝ հարբեցնում Է։ Սերքիլ-

օղլուի և Շիրեի այգիների շիրան, 3 օր պահելուց հետո, մարդու 

մեջ ամբողջությամբ արյուն Է դառնում։ Կան նաև մի քանի տեսակ 

հիանալի շերբեթներ։ 
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Կենդանիները : Ռում ելի ում՝ Սերեզի, Անատոլիայում՝ Ա դան այի-

և Քուրդիստ անում՝ Վանի գոմեշների նման ուժեղ և սոսկալի գո-

մեշներ աշխարհում չկան։ Այստեղի գոմեշները, մի տարի սնվելուց 

հետո փղի նման խոշոր են լինում։ Վանեցիները նևրուզի օրերին 

կռվեցնում են այգ գոմեշներին, նժույգներին, ուղտերին, խոյերին 

և տարօրինակ տեսարաններ կազմակերպում։ 

Վ ա ն ի զ բ ո ս ա տ ե ղ ե ր ը : Վանի Արտամետի այգիներից բացի, հե-

ռու և մոտ վայրերում կա մոտավորապես 20 զբոսավայր, որոնց՝ 

արժե գիտել։ Նախ, Վանի արևելքում, թնդանոթի արկի թռՒԼՔՒ 

հեռավորության վրա են գտնվում Աք Քիրփի Ղաշի, Յալի Քյոյի, 

Էլե, Մհլեք, Սարի֊Գյուլ, Զայբաշի, Կարակասրմ Չայիրի, Մուրադ 

խան Սեֆեսի, Արտամետի այգիները։ Հայտնի զբոսավայրեր են՝ 

Մ իրի Բենդին, Մահի Բենդին, Խոշաբ Կոյաղին, Վարագի սարըՒ 

Նեքի Բերդիրի այգին և Կյոք֊Կետիյի վանքը։ 

Ա յ գ ի ն ե ր ը : Վանի բերդի հարավ֊ արևե լյան կողմում, խրամից 

այն կովմը, գերեզմանատան միշով անցնելով մինչև Արտամետ 

գյուղը, երկարությամբ և լայնությամբ 8 ժամ յա տարածություն 

գրավող Վանի դաշտը ամբողջությամբ ծածկված է այգիներով,, 

պարտեզներով և կանաչազարդ ծաղկաստաններով, որոնց թիվ_Ըէ 

ըստ այգիների կառավարչի դեֆթերի 26 հազարի Է հասնում։ Կա-

ռավարչին, նրա տված ջրի համար, ջրի տուրք են տալիս։ Մարդէ 

երբ մտնում Է այս այգիների մեջ՝ կորչում Է։ Ամեն մի այգում հոսող 

ջուր, ավազան և շատրվաններ կան... 
(Էշ 161 — 188) 

Էվ. Չելեբին Վանի բերդի, քաղաքի և այլի մասին վերոհիշյալ տեղեկություն-

ներ տալուց հետո, շարունակում է Մ ելեք Ահմեդ փաշա (ի գործունեության հետ 

կապված դեպքերի նկարագրությունըտ 

...Մեր էֆենդին՝ Մելեք Ահմեդ փաշան, Վան մտնելուց հետո 
ձեռնարկել Էր Թիմուրի կողմից բերդի առաջ կուտակված հողը 
մաքրելու և ծովը թափելու գործին։ Վանի Էյալեթի բեյերին ու ան֊ 
կախ իշխողներին բարձր հրամւեններ և հրավեր էր ուղարկել։ Բո֊ 
լորը կատարյալ հնազանդությամբ սկսել էին գալ։ Քուրդիստանի 
անթիվ զինվորները, իրենց վրաններով, ուտելիքով, խմելիքով և 
փաշայի համար իրենց կողմից բերված մեծաքանակ նվերներով 
իջևանեցին Վանի դաշտում։ Բանակը այնքան մեծացավ, որ մի 
ծայրից մինչև մյուսր կարելի էր գնալ երկու ժամվա ընթացքում։ 
Դաշտում խանութներ և խոհարարների մոտ 3000 վրաններ կային... 
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Քուրդիստանի զինվորները հետզհետե դալիս և հավաքվում 

էին։ Միայն Հեքարիի խանը անձամբ չէր եկել և փոխարենը թան-

\կարժեք նվերներով և 6000 զինվորով Մոլլա Մուհամեդ Շաթաքի 

անունով քեթխուդային ուղարկել էր փադիշահական ծառայության։ 

Մահմուդի թեյերից ոչ էվլիյա բեյը ինքն էր եկել և ոչ էլ օգնություն 

էէր ուղարկել։ Նույնպես և Բիթէիսի Աբդալ խանը։ Այդ պատճառով 

աիաշան շատ վշտացավ և էրղանացի Ահմեդ աղայի միջոցով խա-

նին նամակ ուղարկեց։ 
քսանը ստանալով նամակը կարդացել և պատասխանել էր, որ Ծմեր ձին Վա-

հից քոլր չի խմում», ապա նամակաբերին անքաղաքավարի վերաբերմունք էր 

վյույց տվել։ Կոսկոնըրանի ճանապարհով աղան Րիթլիսից երկու օր ու գիշերում , 

առանց պատասխան նամակի — եկել էր փաշա լի մոտ։ Երբ նա այդ մասին պատ-

մում է փաշային վերշինս բարկանում է և շատ վշտանում։ 

(էշ 188—190) 

Բ Ի Թ Լ Ի Ս Ի Խ Ա Ն Ի Վ Ր Ա Ա Ր Շ Ա Վ Ե Լ Ո Ւ Պ Ա Տ Ճ Ա Ո - Ը 

Այս վերնագրի տակ էվ. Չելեբին մանրամասնորեն պատմում է ք^իթլիսի Աբդալ 

խանի դեմ կազմակերպված արշավանքի Հանգամանքները: Փաշան այդ օրը խնշույ-

ՔՒ է հրավիրվում ենիչերիների Արդի աղայի մոտ, որտեղ ներկա են լինում նաև 

Վանի և Քուրդիստանի բոլոր մեծամեծն երր և միաբերան գանգատվում են Բիթ-

յիսի խանից։ Այդ ժամանակ ստացվում է նաև Ահմեդ փաշային ուղղված էրզրումի 

վալի Թավաքչի Մ ուստաֆա փաշայի գրությունը, որով վալին հայտնում է, րր 

^իթլիսի ավազակ խանը 10 հազար զինվորով անակնկալ հարձակվել է Մալազ-

կերտի Մուհամմեդ բ եյի երկրի վրա, կողոպտել, թալանել է ամբողշ սանշաքը, 

սպանել է մոտ 300 հավատացյալների և Հափշտակել ու քշել ֊տարել է 40 հազար 

ոչխար։ Լէրզրումի 1 վալին առաջարկում է արշավանք կազմակերպել Աբդալ խանի 

վրա։ Հետո փաշայի մոտ Վանի և էրզրումի ենիչերիների կողմից գանգատի են գա-

ւիս նաև մի խումբ մարդիկ և հայտնում են, որ երբ իրենք առևտուր անելու համար 

մտել են Բիթլիս, խանի մարդիկ նրանց կողոպտել և վիրավորել են։ Մ ելեք Ահմեդ 

փաշան ավելի է կատաղում և չորս դավանանքների շեյխ-ուլ-իսլամներին ֆեթ-

վաներ է գրել տալիս, որոնց մեշ ^իթլիԱի խանին բնութագրում է որպես ավազակ, 

վիլայեթներ թալանող և հարյուրավոր մարդկանց սպանող։ 

Մ ելեք Ահմեդ փաշան նպատակահարմար է համ արում հետևյալ բովանդա-

կությամբ մի նամակ գրել ^իթէիԱի խանին՝ նրա դեմ պատերազմական գործո-

ղություններ սկսելուց առաշ։ 

Փաշան նամակում մեկ առ մեկ հիշում է Աբդալ խանի թե նախկինում և թե 

վեր շերս կատարած չարագործությունն ելւր։ 

Այնուհետև, փաշան հայտնում է, որ ինքը Օսմանյան պետության անունից և 

շարիաթի սկզբունքներով որոշել է արշավել և դաժանորեն պատժել Աբդալ խա-

նին։ Սակայն նախքան այդ որոշման իրագործում ը, նա աոաշա րկում է խանին 
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անմիջապես ներկայանալ Վանի զորահավաքին, վերադարձնել հափշտակված բո-

լոր կենդանիներն ու իրերը... Հակառակ դեպքում փաշան սպառնում է ոչնչացնեք 

նրանւ 

Աբդալ խանը իր պատասխան նամակում հայտնում է, որ իր մասին ներկա-

յացված ամբաստանությունները ճիշտ չեն, որ նա Մալազկերտոլմ հավաքել է իր 

օրինական ոչխարի տուրքը և որովհետև բեյը արգելք է հանդիսացել, այդ պատ-

ճառով էլ կռիվներ են ծագել։ Բիթլիսում նույնպես առևտրականներից օրինական 

տուրքեր է վերցրել և այլն: Այնուհետև խանը խնդրում է հրաժարվել արշավանքի 

մտքից։ 

Միաժամանակ Աբդալ խանը անմիշապես պատրաստվում է պատերազմի։ Նա 

նամակներ է ուղարկում քուրդ բեյերին և զինվոր պահանշում։ Շրշապատի աշի-

րեթներից 17 հազար հրացանաձիգ է հավաքում, քաղաքի ԼԲիթլիսի] շրջակայքում 

խրամատներ է փորել տալիս, իսկ քաղաքում մշտապես 10 հազար զինվոր է պա՛-

հում և պատրաստվում է կռվիւ 

Վանի ավագանին և բարձրաստիճան պաշտոնյաները թշնամաբար տրամ ա-

դըրված լինելով Բիթլիսի նկատմամբ՝ փաշային մղում են արշավանք սկսել խանի 

դեմ, 

(էշ 190—200) 

Ա Յ Ս 1 0 6 5 Տ Ա Ր Վ Ա Ն Վ Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ռ Ա Մ Ա Զ Ա Ն Ի Ս Կ Զ Բ Ի Ն 
4 0 Հ Ա Զ Ա Ր Ա Ն Ո Ց Բ Ա Ն Ա Կ Ո Վ Վ Ա Ն Ի Բ Ե Ր Դ Ի Ց Բ Ի Թ Լ Ի Ս Ի Խ Ա Ն Ի Վ Ր Ա 

Կ Ա Տ Ա Ր Ա Ծ Մ Ե Ր Ա Ր Շ Ա Վ Ա Ն Ք Ը 7 7 

էվ. Տելերին այս վերնագրի տակ մանրամասնորեն նկարագրում է Աբդալ 

խանի դեմ կազմակերպված արշավանքը։ Բանակը շարժվում է Վանա ծովի արե-

վելյան և հյուսիսային ծովեզերքով՝ Բերկրի-Արճեշ֊Ադ իլշևազ-Ս որփ-Ախլաթ-Ռահ 

օվա մարշրուտով։ ճանապարհին բազմաթիվ զորամասեր միանում են փաշայի 

բանակին։ 

Պատերազմական գործողությունները խիստ մեծ ծավալ են ընդունում։ Ըստ 

գերիների տված տեղեկությունների Բիթլիսի շրշապատի խրամատներում 10 հա-

զար հրացանաձիգ և 10 հազար հեծյալներ են եղել։ 50 հազարանոց բանակը պաշտ-

պանել է քաղաքը։ Ժողովուրդը քաղաքից փախչում է սարսափից և խանի զինվոր-

ների անսահման բռնություններից խույս տալու համար։ ճապաքշուրի և Տմշկա-

ծագի բեյերը խանին օգնության գալու ժամանակ՝ նրանց ճանապարհը կտրում է 

Դիարբեքիրի վալին և բեյերին շղթայակապ անում։ Դիարբեքիրի էյալեթից խա-

նին օգնության է գնում Հազո բեյը [խանի փեսան]։ Վանի էյալեթի ԶրիԿ/'> Սղերտ, 

Կարկառ և այլ բազմաթիվ վայրերի պետերը արտաքուստ ցույց տալով, որ իրենք 

հավատարիմ են կառավարությանը, իրենց զինվորներով օգնում են խանին։ Փա-

շան իր 70 հազարանոց բանակով Դատվանից շարժվում է դեպի Բի թլիս: 

Սկզբում տեղի են ունենում առաշապահների փոքր մարտեր։ Խանը միշտ փոր-

ձում է փաշային հանկարծակիի բերել, բայց միշտ էլ անհաշող։ Բիթլիսում և խանի 

բանակում սով է սկսվում, պաշարը սպառվում է։ հանի բանակում սկսվում է դա-

սալքությունը։ Խանը քաղաքի ուլեմաներից և ալաններից մարդիկ է ուղարկում 
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.փաշա յի մոտ, Հարյուր քիսե փող խոստանում և ներողություն խնդրում։ Փաշան 

.մերժում է և եկողներին ետ ուղարկում։ 

1065 (1654) թվականի ռամազան ամսի 24-ին, մեձ պատրաստություններից, 

հանդիսավոր արարողություններից և աղոթքներից հետո, փաշայի անմիջական 

ղեկավարությամբ և մասնակցությամբ, տեղի է ունենում հարձակում ը։ Փաշայի 

ղորամասերր պաշարում են Բիթլիսը։ Կռիվը վերին աստիճանի կատաղի և դաման 

,է լինում։ Փաշայի զինվորները հարձակվում են ՔՐԴ^րի խրամատների վրա, հա-

զարավորներին սպանում են, իսկ մնացածներին փախուստի մատնում։ էվ* Չե-

չերին գովաբանում է քրդերի սիրագործությունները։ 

Աբդալ խանը տեսնելով իր բանակի պարտությունը, վերցնում է իր ընտա-

նիքը, հարստության արժեքավոր մասը ու 5000 հրացանաձիգ և փախչում է Մո-

տիկի (Մ ոտ կան) լեոները։ Այնտեղ թողնելով ընտանիքն ու հարստությունը, ինքն 

անհետանում լեռների մեջ։ Փաշան նրա ետևից ուղարկում է խանի ոխերիմ թշնա-

jSուն՝ Մալազկերտի բեյին։ Փաշայի բանակը սկսում է կողոպտել ու թալանել Բիթ֊ 

չիսը։ Քաղաքի այաններն ու շեյխերը դիմում են փաշային և խնդրում դադարեց-

նել քաղաքի թալանումը, ասելով՝ ((Զեր թշնամին խանն էր, նա էլ, փա ռք աստծո, 

յգարտվեց և փախավ 3)։ Փաշան կարգադրում է դադարեցնել թալանն ու ավերում -

ներր և հափշտակված իրերը վերադարձնել տեր՜երին։ Չելեբին ասում է, (T...Այս 

հրամանից հետո էլ շատ զինվորներ վերցնելով իրենց թալանած իրերը փախան 

դեպի լեռներըճ։ 

Մնում է գրավել Բիթէիսի ամրակուռ բերդը, որտեղ պահվել էին խանի հարոս-

տությունն ու գոհարեղենների մեծ մասր։ Երբ պատգամավոր են ուղարկում բերդի 

պաշտպաններին և առաջարկում հանձնվել, նրանք պատասխանում են. <Հ..*Բեր~ 

դը խանինն է, օսմանցիներն ի նչ գործ ունեն այստեղ։ Եթե օսմանյան բերդ լիներ, 

նրա մեջ օսմանցի զինվորներ կլինեին, մենք բոլորս խանի զինվորներն ենք))։ 

Նրանք նույնիսկ ցանկացել են պատգամավորներից մի քանիսին բերդից ցած գցել։ 

Այնուհետև սկսվում է բերդի պաշարում ր։ Թնդանոթներով ռմբակոծում ու քան-

դում են բերդը։ Պաշարվածներր սպիտակ դրոշակ են բարձրացնում և հանձնում են 

բերդը։ Բերդի պաշտպանությունը հանձնվում է 3 ուս ուֆ քեթխուդային, որը խանի 

պալատի 500 սնդուկները, գանձերի պահեստները կնքում է [էվ* Չելեբիի կնիքով^ 

և պարսպի դոները փակում։ 

էվ. Չելեբիի վկայությամբ այդ պատերազմ ում խանի կողմից 1065, փաշայի 

կողմից 200 մարդ են զոհվում։ 

Փախ ստական Աբդալ խանին բռնելու համար ուղարկված Մալազկերտի բեյը 

ետ է գալիս ձեռնունայն։ 

Այնուհետև փաշայի մոտ են գաւիս Շիրվանի, Խիզանի, Քյարնի, էսփաիրդի, 

ՋրՒհՒ և Քեսանի քուրդ բեյերը, որոնք իրենք անձամբ չմասնակցելով կռվին, օգ-

նական զորք էին տվել Աբդալ խանին։ Վանի ավագանին և աղաները միաբան դի-

մում են փաշային և խնդրում ոչնչացնել բոլոր քուրդ բեյերին՝ իբրև պետության 

թշնամիների։ Փաշան կարգադրում է ձերբակալել նրանց։ 

1065 թվականին Բիթլիսում նոր խան է նշանակվում։ Դրա համար մեծ Դի-

վան է գումարվում, որին մասնակցում են Բիթլիսի այանը, բարձրաստիճան անձ-

նավոր ությ անները և աշիրեթի բեյերը։ Բոլորի առաջարկությամբ և խնդրանքով 

խան է նշանակվում Աբդալ խանի որդի Զիաեդդին բեյը, պայմանով, որ նա վճարի 

Վանի բանակին ունեցած 200 քիսե հոր պարտքը և վերադարձնի Մալազկերտի 
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բեյից Հափշտակած 40 հազար գլուխ ոչխարրէ ^իթէիսի ներկայացուցիչները առա-

ջարկում են Ար դալ խանի հարստությունը վաճառել և մարել այդ պարտքերը։ 

Խանի իրերի մեջ կային 11 գեղակերտ սնդուկներ, որոնք պարունակում էին 

նվիրական և գեղարվեստական գրքեր, որոնք փաշայի կարգադրօւթյամր վերադարձ-

վում են նրա որդուն՝ նոր նշպնակված Զիաեդդին խանին, քանի որ նրա սեփակա-

նությունն էին։ 

Հրապարակորեն վաճառքի հանված անթիվ իրերի մեջ, որոնց մասին էվ. Չե-

չերին խոսում է շատ մանրամասնորեն, աչքի են ընկնում 17 ոսկեկազմ և տարբեր 

գրերով գրված 17 նվիրական խոսքերը, ամենաընտիր թղթերի վրա գրված 1300 

հատոր գեղարվեստական գրքեր, հայտնի իսլամ հեղինակների 70 թեֆսիրներ78, 
1300 բառարաններ և կարևոր գիտությունների վերաբերյալ այլ գրքեր։ 20 հատոր 

Ֆիրդուսիի ((Հյ ահն ամ ե», 1000 հատոր հայտնի բանաստեղծների դիվաններ, 260 

գեղակազմ ժողովածուներ և այլն։ էվ. Չելեբին ամենամեծ հիացմունքով է խո-

սում խանի գրական հարստության մասին և ավելացնում. (Հ.*.փա ոք աստծո, 

նվաստս էլ [այդ գրքերից^ մի քանիսին տիրացա։ Այս արվեստի երկերը այնքան 

էժան վաճառվեցին, որ վճարված փողը նրանց մի տառի արժեքից անգամ պա-

կաս էր»։ 

((Խանի սեփական կնիքով կնքված 7 ուղտաբեռ սնդուկներից հանված կարևոր 

գրքերը» վերնագրի տակ էվ. Չելեբին թվարկում է բազմաթիվ, այդ թվում նաև 

հայտնի թուրք պատմագիրների երկեր, խանի սեփական երկասիրությունները 

պարսկերեն, արաբերեն և թուրքերեն լեզուներով, եվրոպական տպագրությամբ 

200 ատլասներ ու քարտեզներ, բուսաբանական գրքեի և այլնt 

((Այս բոչորը վաճառվում էին շատ ցածր գնովս — գրում է Չեչերին և ցա-

սումով, միջանկյաչ հիշում մի այսպիսի դեպք, ինչ-որ տգետի մեկը սուչթանական 

աճուրդից մի աննման ((Շահնամե» է գնում 1600 ղուրուշով, տանում է իր վրանը 

և նկարը հարամ է ասելով՝ ոչնչացնում է գրքում եղած բոլոր նկարները, ճանում 
է դիմանկարների աչքերը և բոլոր թերթերը ծակծկում։ Պատկերների մեջ եղած 

մարդկանց ijjj&qp կտրելու միտումով՝ դանակով նրանց վիզը կտրում է, գեղարվես-

տական և նուրբ նկարները իր զզվելի թքովը կեղտոտում։ Փաշան իմանալով այս 

մասին, կարգադրում է այդ կափու-կուլի ենիչերիին հազար գավազանի հարված 

տալ, Շահնամեի արժեքը գանձել և բանակից վռնդել... 

էվ. Չեչեբիի վկայությամբ խանի իրերի աճուրդը չորս օր է տևեչ։ Աճուրդից 

ստացված գումարով չրիվ վճարվում է Վանի բանակին խանի ունեցած 200 քիսե 

պարտքը, որից Վանի զորամասը փաշային իբրե i j u i r a f տաչիս է 50 քիսե։ Մ ա֊ 

չազկերտի բեյը իր 40 հազար ոչխարի փոխարեն ստանում է 70 քիսե, որից 50 

քիսեն տաչիս է փաշային, իսկ խանից խչված մնացած հարստության մասին ոչ 

ոք փաշային ոչինչ չի ասում։ 

Նոր նշանակված Զիաեդդին խանը, ըստ հին սովորության, Բիթլիսի ժողո-

վըրդից 300 քիսեի հարստություն է հավաքում, որից փաշային իբրև ծաւսսյուրյան 
վարձք տաչիս է 100 քիսե փող, 5 ձի, 10 ջորի, 10 ղուչամ, 5 կույս աղջիկ, մի 

գունագեղ վրան և 50 անուշաբույր շամ ամ։ Բացի այդ փադիշահի կողմից իր բե-

րաթր նորոգեչու համար խոստանում է 100 քիսե... 

Աբդաչխանին բռնելու համար ուղարկված Արճեշի, Աղի չջևազի և Մ ուշի բե-

յերը վերադառնում են ձեռնունայն, սակայն իրենց հետ բերում են Մաչազկերտի 

բեյից խչված ոչխարների 20 հազարը, որը ցանկացեչ են֊ վերադարձնել բեյին, 
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սակայն վերջինս չի ընդունել, քանի որ ոչխարների համար փաշա.ից արդեն uma. 

ո£> էր 70 քիսե։ Նա փաշային ասում է• «Այս ոչխարները ինձնից քեզ հալալ լինենat 

Ադիլջևազի, Արճեշի և Մուշի րեյերը հանդիպում են խանի մարդկանց, նրանց 

հետ կռվի բռնվում, հարյուր մարդ են սպանում և. մոտ հարյուրին գերի են վերց-

նում և փաշային հանձնում: Փաշան դահիճներ է կանչում գերիներին մահապատժի 

ենթարկելու համար։ Վանի աղաները բարեխոսում են և գերիներին փրկում մա-

հապատժից։ Փաշան այդ գերիներին ui[Jirimf է աղաներին։ Այնուհետև բոլոր ա՛-

ղաներին ու բեյերին վարձատրելուց և առատ նվերներ բաժանելուց հետո, նոր խա-

նից փադիշահի և սադրազամի համար ստացած 200 քիսե ոսկին Ստամբուլ է 

ուղարկում ։ 

(էշ 200—260) 

ՄԷՐ ՈԻՂհվՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ ԴԵՊԻ ՎԱՆ 1 0 6 5 ԹՎ.ԱԿԱՆԻ 
ՆՎ.ԻՐԱԿԱՆ ՌԱՄԱԶԱՆ ԱՄՍԻ 2 9 - Ի Ն 

Վերքին պահին նոր խանի խնդր ան քով Մ ելեք Ահմեդ փաշան 
կալանավորված քուրդ բեյերից ազատում է Խիզանի բեյին, որի 
Համար տեւղնուտեղր փաշայի գանձարանն է մուծվում 13 հազար 
ոսկի, մեկ կանթար արծաթ և 20 զրահ։ Մնացած քուրդ բե յերի մա֊ 
սին փաշան սպառնալից տոնով ասում Է. «Աստծով, հենց որ Վան 
հասնեմ, դիվան կկազմեմ և փադիշահական դիվանում կորոշեմ 
նրանց գլուխները թռցնել, որ մյուսներին Էլ խրատ լինի, Վանի 
վալի ներին հնազանդություն ու հպատակություն ցույց տան և փա՛-
դիշահական հավաքին ներկա լինեն,,,))։ 

Նրանք ուղևորվում են Վանա ծովի հարավային եզերքով։ Սկզբում կանգ են 

առնում 300 տնից բաղկացած քրդական ւ՚յուզել֊դերե գյուղում, որտեղ լիճն Է 

թափվում համանուն գետը։ Այնուհետև իջևանում են Սոր՛ի գյուղում։ Այս գյուղի 

մասին Էվ, Չելեբին գրում է. «...Վանա ծովեզերքից հեռու, Վանի տերիտորիայում 

ընկած 200 տնից բաղկացած բարեշեն գյուղ է. ունի հին վանք, վարդապետները 

նվերներ բերեցին փաշային...9։ 

Առավոտ վաղ ճանապարհ ընկանք և հասանք Աղթամար կըղ-
զին. Մելիք Ջալութը այստեղ այնպիսի մի վանք է կառուցեի որ 
բոլոր քրիստոնյաների համար նվիրական վանք է համ արվում։ 
^դզին Վանա ծովի մեղ երկարությամբ արևելքից դեպի արևմուտք 
ձգված, երկինք խոյացած մի բարձր լեռ է։ Շրշագծի երկարու-
թյունը 7 մղոն էէ Միայն հարավային կողմից մի դժվարանցա-
նելի և մացառոտ ճանապարհ ունի, որը գտնվում Է Վանա ծովի 
հարավում, Գավաշի սուբաշիության մեջ ընկած նավահանգստիg 
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3 մղոն հեռավորության վրա։ Բարձր չեռան վրա վանքեր կանէ 

Վանքից եկած վարդապետների նվերներն ընդունվեցին [փաշայի 

կողմից]։ Նրանք փաշային «Բարի եկաք» ասացին և բերդից 7 շահի 

թնդանոթներ արձակեցին։ Երբ բոլոր վարդապետները նավակներով 

ետ Էին դնում, նվաստս Էլ իմ 7 ծառաներով, նույնպես նավակնե-

րով, գնացի կղզին դիտելու։ 700 քայլաչափ երկարությամբ, ա ֊ 

մուր քարերով կառուցված հիանալի մի բերդ Է։ Արևմուտքում մի 

փոքր դուռ ունի։ Բերդի միջի հիշյալ վանքր (Աղթամարը) հնա-

գույն վանքերից Է։ Երևանի մոտի Ուչքիլիսեն (Էջմիածինը), Նա-

խիջևանի մոտի Եդի-Ք իլիսեն և Եր ուս աղե մ ի Կամամեի եկեղեցին 

սրա հետ համեմատած՝ աննշան են։ Այս վանքի կաոուցվածքը, 

սեն յակները և մնաց ած շինությունները եթե առան ձին-առան ձին 

նկարագրենք, շատ երկար կլինի։ 200-ից ավելի վարդապետներ և 

հոգևորական պետեր ունի, որոնք ժուժկալության, ծոմապահության՛ 

ու բակլա ուտելու հետևանքով չորացել և կմախքի են վերածվելէ 

Շատ երիտասարդ ծառաներ ունեն, որոնք մեծ հարգանքով հյու-

րասիրում են, նրանք այնքան բարիքներ ունեն, անգամ թռչունի 

կաթ. հեռավոր երկրների բույսեր։ Մետաքսե վերմակներ և զեր-

բաֆ'՝ անկողիններ ունեն, որոնցով սպասարկում են բոլոր հյուրե-

րին։ Վանքի ներքևում մեծ քարայրներ կան, որոնք լիքն են ուտե-

լիքներով և խմելիքներով։ Աշխարհից հեռացած (ճգնավոր) մոտ 

300 դերձակներ կան։ Բոլորն ապրում են ուխտավորների նվերների 

հաշվին։ Ջուրը շրամ բա րնե բումն Է։ 

Դարձյալ նավակներով այստեղից անցանք մյուս կողմր և 

եկանք կղզուց 5 մղոն հեռավորության վրա ընկած Ակքիրփի* Այս-

տեղ բերդ չկա և գավաշցիների ճանապարհը անցնում ,Է այստեղով։ 

Այստեղից փաշայի հետ միասին, Վանա ծովեզերքով գնացինք դեպի 

արևելք։ Մեր ձախ կողմում Վանա ծովը մի փոքր ծոց էր կազմում? 

Վանա ծովի ալիքներն այնպես են փորել այդ ժայռերի ստորոտը, 

որ ժայռերի տակ դատարկ տարածություն է ստեղծվել։ Րսկ մեր-

աջ կողմում երկինք խոյացած Քեփ աս ի ժայռ անունով բարձր լե-

.՝ւը, կայծքարի նման կրակ արձակող կարծր քարից է։ Այս երկրռւմ 

դժվար անցանելի ճանապարհներին ւ ե փ ա ն են ասում։ Վանա ծովի 

եզերքին Կոսկուս Կըրան ճանապարհի վրա ընկած Հեքարիի բեռնե-

րում գտնվող այս նշանավոր քեփանը նմանը չունի Ռումի, Արաբի 

և Աջեմի երկրներում։ Վերի ժայռերից եթե մարդ մի քար գլորի՝ կա-

րող է ոչնչացնել հազար մարդ։ Ներքևում դժոխանման անդունդ ԷԻ 

իսկ վերևում սեպ ժայռ է։ հի յա բ ի Ահմեդ փաշա անունով մի վեզիր-
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բարի գործ է ձեռնարկել այստեղ, ծովի կողմից, քարուկրից մի պատ 

է կառուցել և ճանապարհը լայնացնելու նպատակով սկսել է լեռան 

ժայռերը փշրել։ Աշեմներն ասել են, որ ((դեպի մեր երկիրը գալու 

համար հեշտ ճանապարհ կստեղծվի» և արգելք են հանդիսացել։ 

Խոսքով այդպես են ասել, սակայն այդ խոսքի իմաստը այն է, որ 

նրանք ցանկացել են իրենց երկիրը պաշտպանել վեզիրից։ Այդ մի-

ջոցին մի գերեզման տեսանք ու մի մեծ արկած հիշեցինք։ 

(էշ 261—264) 

Վաշտապետ Տոմարի ա ր կ ա ծ ն ե ր ը : Այս վերնագրի տակ էվ. Չեչերին երկարորեն 

պատմում է նշանավոր թուրք ավազակապետ Չ ոմ արի մասին։ Չոմարը սկսած 

1055 (1645) թվականից մի շարք կարևոր պաշտոններ է վւսրել։ Հետո սկսել է 

ավազակություն անել Ա թյուրքի Ների ու Աաթըրջի-օղ լի հայտնի ավազակների 

հետ, Սկյուտարի մոտ, Սա դրա զամ Մուրադ փաշայի դեմ մզած պատերազմում 

պարտվել է և փախել։ Այգ կռվին ներկա է եղել ինքը՝ էվ. Չեչերին։ Այնուհետև, 

հատուկ հանձնարարությամբ Շամ գնաչիս, ճանապարհին, Ադանայի մոտի ան-

տառում Չեչերին հանդիպել է Չ "մարին, նրան Շամ տարել և ծառայության է նշա-

նակել տվել Մյուրթեզա փաշայի մոտ։ Այնտեղից Մյուրթեզա փաշան փոխադըր-

վում է Սվազի էյալեթը, Չ "մարին տանում է իր հետ և Նիկսար քաղաքի սուրաշի 

Նշանակում։ Հետագայում այգ պաշտոնից Չռմարը հեռացվում և բանտարկվում է։ 

Բանտից փախչելով, 100 կտրիճներով կողոպտում է իրեն բանտարկող ադայի 

ագարակր և հափշտակելով նրա ձիերը, մեծ ավարով գնում է Վան՝ Մուհամմեդ 

է մին փաշայի մոտ, որն Ա՛յդ ժամանակ Խոշաբի ի շ խո ղի՝ Մահմուդի Սուլեյման 

րեյի հետ թշնամության մեք լինելով, Չ "մ արին սերդար է նշանակումւ Սա կո-

ղոպտելով ու թալանելով Հեքարիի և Մ ա՛մ ուղիի գյուղերը, մեծ ավար է բերում 

Վան, 1060 թվականին, երբ Մ ելեք Ահմեդ փաշան մեծ վեզիր է լինում, Վանի Մու-

համմեդ էմին փաշան ապստամբում է, բայց պա բտվում, գալիս Մելեք Ահմեդ 

փաշային է ապավինում և ներման է արժանանում։ Իսկ Չոմարն ասում է. (էԷմին 

փաշայից հետո ինձ համար Վանում մնալը հարամ Էյ» և փախչում Է ոիթլիսի խանի 

մոտ, որը նրան ընդունում և մեծ պատիվների Է արժանացնում։ 

Վանի բանակը Տոմարին հրավիրում Է Վան։ Սա իր 50 ընտիր քաշևոով Կոս-

կուն Սրբանի ճանապա րհ ով Վան գնալիս, Քեփ ան ում թակարդ մտած և իրեն սպա-

սող Հեքարիի խանի 500—600 մարդկանց հետ կռվի Է բռնվում: Չոմարը իր թըշ՝-

նամիներից հարյուրավորներին գետին տապաչեչուց հետո, ձին քշում, մտնում Է 

ծովը և լողաչով բավականին հեոավորության վրա դարս Է գալիս ծովեզերք։ Սրան 

հալածող ձիավորները հասնում են Չ՛՛մարին, որը նորից /չռվում Ւ։ Ո ՚ուսթեսի սյես 
և հետո մտնում Է Սորեն Բաբա անունով ուխտատեղին և շարունակում կռվել պա֊ 

սւռւհանի անցքից։ Ի վևրշո նրան սպանում են։ Նրան թաղում են այդ ուխտատեղիի 

մոտ, որը ներկայումս Էլ ւ$ւխտատեղի Է (հ)' 

(Էք 261-271) 
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1065 ( 1 6 5 4 ) ԹՎԱԿԱՆԻ ՋԻԼԳԱԴԴԵԻ 3-ՐԴ ՕՐԸ 
ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՄԵՐ ՈԻՂԵվՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ 

ՎԱՆԻՑ ԴԵՊԻ ԱՋԵՄԻ ԵՐԿԻՐ 

եվ՛ Չելեբին Վանի բերդից 500 զինվորով շարժվում է դեպի արևելք, անցնում 
է 300 տուն և մի վանք ունեցող Զեքուք (Զևիկ) գյուղով, որի տուրքերը ստացել է 
Վանի բանակը։ Այնուհետև իջևանում է Վարագա վանքում։ 

Այս երկրռւմ եկեղեցիներին վ ա ն ք են ասում։ Այդ եկեղեցին 
Վարագա սարի ամենաբարձր գագաթից քիչ ցած, մի կանաչազարդ 
ծաղկաստանի մեջ քարուկրով կառուցված, գմբեթներով, բերդի 
նման, երկաթյա դարպասներով մի վանք է, որր ոչ մի հին վանքի 
նման չէ։ [Վանքում] 300-ից ավելի վարդապետներ և հոգևորական-
ներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրր ունի իր պարտականությունը։ 

Այդ գիշեր մեր 500 զինվորին այնքան լավ պատվեցին ու հյու-
րասիրեցին, որ անհնարին է նկարագրել։ Առավոտյան մեր ընկեր-
ներին և նվաստիս լուսանի մեկական մորթի նվիրեցին։ Հազար ու 
մի դժվարությամբ Վարագա լեռան ծառաստաններր անցնելով, 5 
ժամից հետո հասանք Հեն դուս թեն (Հասպսթան) ԳՏՈԼՂԸ> ՈՐԸ Վ անի 
նահիյեում 300 տնից բաղկացած մի գյուղ է. խարաջը Վանի կու-
լիին է պատկանում և գրանցվում է դեֆթերդարի կողմից։ Այստե-
ղից դուրս դալով և անցնելով Կուլի չայիրով և Ս ուլեյմ ան-բեյ չա-
յիրով հինգ ժամից հետո հասանք Խոշաբի բերդը։ 

Խոշաբի ր ե ո յ ը : Բերդի մոտով հոսում է Խոշաբ գետը, որի հա-
մար էլ բերդր այդպես է կոչվում։ Հին անունը Արջեքի-բալա է 
(Վերին Արճակ)։ Ալ-Աբբասի Հեքարին է կառուցել։ 800 (1397) 
թվականին անցել է Մահմուդիների ձեռքր. ներկայումս էլ Մ ահ֊ 
մուգի բեյերի կենտրոնն է։ Հետագայում, 1060 (1650) թվականին 
Սուլեյմանի Զ^ման անունով մի բարձր խան այդ բերդր ընդար-
ձակել է և արևելքից իշխող դիրք ունենաղու համար՝ այդ կողմում 
կառուցել Կալա յի-Ս ուլեյմ անի յե բերդը, որի ամեն մի քարը մի փղի 
մեծություն ունի։ Յուրաքանչյուր քարի երկարությունը 20 ոտնաչավւ 
է և ըստ երկարության պատի մեջ դնելով, ծայրերր պատից դուրս 
է հանել։ Թնդանոթի արկերի հարվածներին դիմանալու համար 
բերդի պատերր կառուցել է կրիայի ետևի մասի ձևով. որքան էլ 
թնդանոթով գնդակոծեն, ոչ մի ազդեցություն չի ունենում։ 

1060 (1650) թվականին Շամսի փաշա-օղլի Մուհամմեդ էմին 
փաշան 29 օր ռմբակոծել է բերդր, բայց մի քար անգամ չի կա-
րողացել տեղից շարժել և հուսահատված ետ է վերադարձել։ 
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Օսմանյան երկրռւմ բերդերի դարպասներն, ընդհանրապես, 

երկաթապատ տախտակե դռներ են, որոնց վրա Հրա№լիս տախ-

տակը այրվում է, իսկ երկաթային մասերը քանդվ ում են։ Սակայն 

Խոշաբի բերդի դարպասների բոլոր մասերը շինված են 300 կան-

թար Նախիջևանի պողպատից, բոլորովին առանց փայտի։. Շենքի 

վարպետը այս դարպասն այնպես է ծածկել երկու աշտարակների 

միջև, որ բոլորովին չի երևում։ Բերդոլմ իշխողից՝ Մահմուդի Րբ-

րւս Հիմ բեյից բացի ոչ ոք չի լինում։ Բերդը շատ փոքր է։ Շրջադծի 

երկարությունր 1200 քայլ է։ Բերդի մի անկյունը բեյին է հատ-

կացված։ Ունի մի փոքր բաղնիք։ Հացահատիկի ամբարները նը՛ 

կուղն երում են, որտեղ առատ ռազմամթերք և 10 շահի թնդանոթ 

կա: Անձրևի ջուրը հավաքվում է ջրամբարների մեջ։ Ժայռերից մեկը 

փղի կնճիթի նման երկարած է դուրս։ Հանգուցյալ Սուլեյման բեյը 

տյդ ժայռերի վրա երկաթե անիվներ է շինել և 100 կուլաջ երկաթ-

յա շղթայով ներքևից հոսող Խոշաբ գետից վարպետորեն ջուր է 

քաշել տվել, որը ռաբաթի ժողովուրդը դիտում է շուկայից և զար-

մանում։ v 

Չորս կողմից անառիկ ժայռեր են, շրջապատում խրամատներ 

չկան, հյուսիսից մի դարպաս ունի, որի մոտ, ներսից շատ խոր մի 

խրամ կա։ Սրա կամուրջր շինված է թնդանոթի տախտակներից։ 

Խրամը լցված է սահրինջի ջրով։ 

Ստորին i u u p u i p p : Այս երկրռւմ վարոշին ռաբաթ են ասում։ 

Այդ ռաբաթն ընկած է մի ձորի մեջ և չորս կողմից բարձրադիր է։ 

Արևմուտքում Խոշաբի գետն է։ Բերդի պարիսպները ցածր են, ունի 

40 աշտարակ, երկու դարպաս։ Առանց խրամի շրջագծի երկարու-

թյունը 400 քայլ է։ Ռաբաթում 800 տուն, մի ջամի, մի խան, մի 

բաղնիք և մի քանի խանութներ կան։ Ուրիշ շինություններ չկան։ 

Մահմուդի քրդնւփ վ ի ճ ա կ ը : 955 (1549) թվականին սուլթան 

Սուլեյմանին հպատակություն հայտնելու և Թավրիզի, Նախիջևանի 

ու Երևանի արշավանքներին մեծ ծառայություն մատուցելու համար 

երկիրը իրենց է թողնվել և կառավարվում են յուրթլուքի ու օջաքլը -

քի կարգով։ Ներկայումս Վանի էյալեթում է և դրոշակի ու թմբուկի 

տեր օջաք-բեյի ունի։ Երկրում աշխարհահամար է կատարվել։ Սու-

լեյմանի օրենքով զեամեթներ և թիմարներ ունի։ Բեյի խասը իր 

երկրի եկամուտն է։ Այդպես էլ Վանի վալի ի հետ գնում է պատե-

րազմի։ Ասիթանեի (Ս տամ բուլի) կողմից սահմանված 150 ակչեով 

կադի ունի։ 8000 զինվոր է հավաքում։ Քանի անգամ դուրս են եկե[ 

Աջեմի շահի դեմ։ Շ ատ քաջ, անվեհեր ղազիներ են։ Բոլորը կար-
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միր, կանաչ, դեղին, ալ ներկերով ներկված մորուքավոր մարդիկ 
են, կրոնասեր են և շաֆիի դավանանքին են պատկանում։ Եթե նրան֊ 
ցից մեկի սուտր բռնվում է, ասում են դու ս տ ա խ ո ս ես և մշտապես 
արտաքսում են։ Մինչև անգամ չեն խնայում նրանց ընտանիքին ու 
զավակներին։ 

Խոշաբի գ ե տ ը : Այս մաքուր գետը սկիզբ է առնում Հեք արի ի 
լեռն երից և Հաս են ի յայլաներից։ Բերդի մոտ Խոշաբ անունն է ստա-
նում։ Հոսելով դեպի արևմուտք, անցնում է Վանի դաշտով Ար տա֊ 
մետի այգիներով և հետո՝ Ոստան բերդի մոտ, թափվում է Վանա 
ծովը է,, 

էրշեքի (Արճսւկ) բ ե ր դ ը : Սեպաձև մի ժայռի վրա քառակուսի 
կառուցված բերդ Է։ Շատ բարձր Էր և չկարողացա բարձրանալ ու 
դիտելէ Ներկածումս գտնվում Է Մահմուդիի բեյի իշխանության ներ-
քո։ Նախկինում այս բերդը Մահմուդիների կենտրոնն Է եղել։ Հիմա 
այնքան Էլ բարեշեն չէ։ Վանի էյալեթումն է և սանջաքի բեյութլուն 
է համարվում։ Ունի 2000 զինվոր։ Մահմուդիի լավագույն ձիերը 
այստեղ են լինում։ Տնտեսությունների եկամուտը բեյին օջաքլըք 
է եղել։ Բեյը բերդում է ապրում, իսկ ստորին ռաբաթն ընկած է մի 
ձորի մեջ և այգիներով ու պարտեզներով 500 տուն ունի»,* 

Բերդը մի փոքրիկ լճակ ունի, որի մեջ ամբողջ Քուր դի ստանում 
հայտնի 10 օկկա ծանրությամբ շատ լավ կարմրախայտ ձկներ 
կան։ Ձկնորսները որսում և սրան ֊նրան նվեր են տալիս։ [Այդ ձկնե֊ 
րր] բոլորովին ձկան հոտ չունենէէ» 

Ա բ ա դ ա յ ի բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Աբակայի աղավաղված ձևն Է։ 
Կայի նշանակում Է փադիշահ... Վանից 10 ժամ յա հեռավորության 
վրա Է։ Դեպի արևմուտք տանող մի ճանապարհ ունի։ Բերդը հըն֊ 
գաճկյուն Է, կառուցված Է սեպ ժայռի վրա և ամրակուռ Է։ Ներկա֊ 
յումս գտնվում Է Մահմուդի բեյի իշխանության ներքո։ Այստեղից 
գնացինք դեպի արևելք և 7 ժամ հետո հասանք Վանի Կարահիսար։ 

Վ ա ն ի ԿարահիսաՐը: Քրդերը այդ բերդը Կւսրսւջա կալւս են 
կոչում։ Կառուցել Է Ալ֊Աբբասիներից մեկը՝ ՂիյասԷդդին֊բին էլ 
Սուկթեդիրր։ Շատ հին շինություն ,է։ Օսմանյան պետության մեջ վե֊ 
ցերորդը այս Կարահիսարի էքրատն է* մյուսներն են Աֆիոն Կա-
բահիս արը, Շեբին Կարահիսարր, Դևելի Կարահիսարր, Անթալիա 
Կարահիսարր և Կարահիսարի Սահիբը։ Սա ևս մյուս կարահիսար֊ 
ներից ետ չի մնում։ Երկինք խոյացած, մի աննման լեռան վրա 
կանգնած բարձր բերդ է, բայց փոքր է։ Չորս կողմը անդունդներ են 
և չկարողացա որոշել, թե քանի քայլ է։ Ներկայումս Մահմուդիի 
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բեյերից մեկի՝ մեզ անվանակից էվլիյա բեյի իշխանության ներքո 

յուրթլուք ու օջաքլըք է։ Ինքը (թեյը) թմբուկի և դրոշակի տեր Հար-

գելի մի բեյ է, որն իր շնորքի շնորհիվ Քուրդիստանի բոլոր բե-

յերին իր հետ է կապել։ Չորս հազար ընտիր և լավ զինված զինվոր 

ունի••• 

Այնուհետև էվ. Չելեբին շարունակելով իր ուղևորությունը, անցնում է Փա-
՛ յ իք աղայի ու Մելահին գյուղերով և հասնում է Փինյանիշ բերդը։ 

Փ ի ն յ ա ն ի շ բ ե ր դ ի բ ն ո ւ թ ա գ ի ր ը : Կառուցված է երկինք խոյացած 

մի ժայռի վրա և դիտելու արժանի բերդ է, որի բոլոր աշտարակ֊ 

ները, ատամներր և պատերը ժայռեր են։ Մեջը 100 քարայր, 10 

տուն և ջրամբարներ կան։ Քարայրներում հացահատիկների մեծ 

պաշար կա։ Բերդը իշխող դիրք ունի։ 1024 (1615) թվականին Քել 

Ռուստեմ խանը ամբողջ 8 ամիս այս բնրդը պաշարել, թնդանոթ-

ներով ռմբակոծել է, սակայն ապարդյուն է անցել և ետ է դարձել։ 

Հարավից մի դարպաս ունի, դեպի որը միայն սանդուղքներով 

կարելի է բարձրանալ, իսկ երբ սանդուղքր պարաններով վեր է 

բարձրացվում, արդեն ոչ մի կողմից չի կարելի վեր ելնել։ Շրջա-

պատի լեռներում շատ կան վագր, լուսան և վայրի կենդանիներ։ 

Մի քանի քրդեր այստեղ թակարդներ են դնում և այդ կենդանիներն 

անցնելիս՝ մեջն են ընկնում, մորթը հարգի է։ Այստեղ ձիու մեծու-

թյամբ վագրեր կան։ Բերդից ցած, Բեզտուք ձորի եզերքին, 600 

քրդական տուն կա, սակայն շրջապատում ռաբաթ չունի... 

Այնուհետև, Չելեբին պատմում է, որ Հալեպի վալի էբշիր փաշայի գրգում ով 
աշեմները այս ցեղի 40 հագար ոչխարը հափշտակ ել և քշել են, ինքը գնում է 
Երան, այդ ոչխարները ետ վերադարձնելու պարտականությամբ։ 

Փ ի ն յ ա ն ի շ ց ե ղ ի վ ի ճ ա կ ը : 955 (1548) թվականին փինյանիշ 

գեղը հպատակվել է սուլթան Սոս ե (մ ան խանին, որը նրանց վիլա-

յեթները իրենց է թողել ու օջաքի բեյ է նշանակել։ Ունի 600 զին-

վոր։ Սրանք ևս Մ ահ մ ուղիներ են համարվում։ Նրանց տիտղոսը 

գրվում է ((Փին յան ի շի էմիրներ» ձևով։ Հավատարիմ, աչքաբսէց, 

կրակոտ մարդիկ են, կեղծիք ու խարդախություն չեն սիրում,,, 

Այստեղից կվ. Չելեբին անցնում է մի քանի գյուղերով. անցնղւմ Կութուր 
բերդը» այնտեղից շարունակելով ճանապարհը՝ հասնում է /էւրմիայի բերդը։ Ինչ-
պես արդեն նշվել է, կվ. Չելեբին Մելեք Ահմեդ փաշայի հատուկ հանձնարարությամբ 
գնում է Ուրմի այի խանի մոտ։ Փաշան Ուրմիայի խանին գրած իր նամակում ա. 
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ռաջարկում է ետ վերադարձնել այն 40 հազար ոչխարը, որ խլվել է Փին յան ի շ ի 

քրդերից, այդ քայլը համարելով երկու պետությունների միք և գոյություն ունեցող 

խաղաղության դաշինքի խախտում։ էվ. Չելեբին կարողանում է բազմաթիվ ու 

թանկագին նվերներով և միաժամանակ Մ ելեք Ահմեդ փաշայի անունից սպառնալիք 

տալով, ստիպել Ուրմիայի խանին վերադարձնել հափշտակված ոչխարները։ 

Այնուհետև էվ. Չելեբին ուղևորվում է դեպի Թավրիզ, որովհետև Մ ելեք Ահ-

մեգ փաշան հատուկ գրությամբ դիմել էր նաև Թավրիզի խանին և առաջարկել 

պատմել Ուրմիայի խանին։ էվ. Չելեբին գալիս է Թավյւիզ, ուր շղթայակապ բերել 

էին Ուրմի այի խանին։ Նա միջնորդում է Ուրմիայի խանին ազատելու համար, 

քանի որ հափշտակված ոչխարները վերջինս վերադարձրել էր։ էվ. Չելեբիի առա-

ջարկով Թավրիզի խանը, երկու երկրների միջև բարեկամական կապ հաստատելու 

համար, մեծ նվերներով հատուկ պատգամավորություն է ուղարկում Մելեք Ահմեդ 

փաշայի մոտ։ էվ. Չելեբիի Թավրիզո ւմ գտնվելու ժամանակ Վանից սուրհանդակ 

է գա լիկ և հայտնում, որ փախստական 9իթլիսի Աբդալ խանը վերադարձել է և 

Մելեք Ահմեդ փաշան նրա վրա նոր արշավանք է պատրաստում... 

(էջ 271—277) 

1 • I 

էվ. Չելեբին իր Ուղեգրության IV հատորի մնացած մասում նկարագրում է 

իր ուղևորությունը Թավրիզից դեպի Սպահան, Համադան, Շեհրի-Ջոր, Մուսուլ և 

Բաղդատ։ 



Հ Ա Տ Ո Ր Հ Ի Ն Գ Ե Ր Ո Ր Դ 

(1066 թ. = 1655 թ . ) 

Բաղդատից Մուսոլլ։ Սղերդ—Ո ս տան— Վան- էրզրում — Ստամ֊ 

բուր Նորից Վան—Բիթլիս—Արճեշ — Մ ան ա պկեր տ — Խնուս — Բասեն 

(Հասանաբադ)։ Հետո էրզրումից և Երզնկայից Թոք.պթ։ 

Այս հատորի սկզբում էվ. Չեչերին նկարագրում է իր ճանապարհորդությունը 

Քաղղատից մինչև Մ ուս ուլ։ 

Iայնուհետև Մ ուս ուլից ուղևորվում է Քուրդիստան, անցնում մի շարք վայրե-

րով ալ գյուղերով, ապա կանգ է առնում Ս զերդում։ 

Սւլերդ քաղաքի բնութագիրը: Ըստ հին պատմագիրների Եզտ 
Զըրտ^ շա\հի կողմից հիմնված հին քաղաք է։ Մի մելիքից անցնե-

լով մի այլ մելիքի, ի վերջո եղի դի ցեղից գրավում է վեհափառ 

Օմերի որդի Աբդոսլլահը։ 921 (1515) թվականին Սղերդի խանը, 

նշանավոր Մոլլա Րդրիսի համաձայնությամբ և հանձնարարությամբ, 

Դիարբեքիրի վալի և սուլթան Սելիմ I վեզիր Բըյըքլի Մուհամմեդ 

փաշային հպատակություն է հայտնում, որով իր երկիրը մշտապես 

տրվում է իրեն։ Հետագայում այս խանի սերունդը վերջանում է և 

այդ պատճառով ներկայումս դարձել է Դիարբեքիրի էյալեթի սան-

ջաքի բեյի կենտրոնը։ Բեյի խասը 333,883 ակչե է, ունի 7 զեամեթ, 

133 թիմար, ալայի բեյ և չերիբաշի։ Օրենքով սահմանված՝ ջեբե-

յուների հետ միասին, ընդամենը 800 զինվոր ունի։ Բեյն էլ 500 զին-

վոր ունի։ Պ ատերազմ ի են գնում Դիարբեքիրի վալի ի հետ։ Զինվոր-

ները ընտիր են և Հավ զինված։ Պ՛իշեր ժամանակ Քուրդիստանի զին-

վորների շարքում Սղերդի զինվորների վրանները գտնելու համար՝ 

Դարի Սաիդ պետք է կանչեր։ 

Քաղաքի արաբական անունը Դարի Սաիդ է։ Այստեղ թե!ւ 

Քուրդիստան է, սակայն ժողովուրդը արաբերեն է խոսում, գիտեն 
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նաև քրդերեն, թուրքմեներեն և հայերեն։ Շարիաթի դատավորր 

շեյխ֊ ուլ֊ իսլամն է։ Չորս դա վան ան քթ մ յուֆթիներ ունեն։ Ասի-

թանեի կողմից սահմանված 150 ակչեով կաղա է։ Սիփահիի քեթ-

խուդայի փոխարեն ունի ենիչերիի սերդար, մյուհթեսիր, շեհրենդեր 

և քաղաքի սուրաշի։ 

Ագերդի արևմտյան կողմում, չորս կոնաք հեռավորության 

վրա, Դիարրեքիրի բերդն է։ Դարձյալ դեպի արևմուտք Մարդինն 

է երեք կոնաք հեռավորության վրա։ Հարավ-արևմուտքում, եր-

կու մենզիլ հեռավորության վրա, Հիսնի Քեֆի բերդն է։ Հարավա-

յին կողմում f երեք մենզիլ Հեռավորության վրա, Ջ եզիրե քա-

ղաքն է։ Արևելքում գտնվող Քեֆերեի գյուղաքաղաքր մեկ կոնաք 

հեռավորության վրա է։ Սուսուլը արևե լքումն է, իսկ Ս ղերդը Մ ու֊ 

սուլի արևմուտքումն է։ 

Սղերդ ք ա ղ ա ք ի տ ե ղ ն ու նկարագիրը : Այս գեղեցիկ քաղաքը 
գտնվում է Շաթից [քճա] արևելք։ Դետից հեռու է կես մերհալեւ 
կեռների մեջ, կանաչազարդ վայրում րնկած, դրախտանման այգի-
ներով մի քաղաք է։ Քաղաքում հազվա\դեպ են փայտաշեն տներ։ 
Բոլորը քարուկրիցt հիանալի կամարներով, բարեկարգ ու գեղեցիկ 
տներ են։ Րեյի ապարանքը իր էնդերունի և բիրոսնի4 բազմաթիվ 
սենյակներով, զարդարված է գեղեցիկ այգիներով և պարտեզնե-
ր ով։ 

Հայտնի են [այս քաղաքի] ցորենը, բրինձը, բակլան f լոբին 
և կարմիր ստեպղինը։ Լեռները և ժայռերը ծածկված են, բազմա-
տեսակ պտուղներով, թուզով, րեթոււք անունով պիստակով ն. ար-
տահանվում են այլ երկրներ։ 

Այս քաղաքր դիտեվուց հետո, մեր ընկերներով միասին ուղևոր-
վեցինք դեպի հյուսիս և եկանք Քեֆերեի Շիր վան գյուղաքաղաքը։ 
Ժողովուրդը Քեֆերե է կոչում։ Այստեղ Դիարրեքիրի Հյալեթի սահ-
մանը վերջանում է և այդ պատճառով Քեֆերեն մտնում է Վանի 
էյալեթի մեջ և գտնվում է Շիր վանի իշխողի իշխանության ներքո։ 
Ընդարձակ հարթավայրում րնկած, այգիներով և պարտեզներով, 
հիանալի ջրով, բարեշեն ջամիով և մեդրեսեներովք խանով և բաղ-
նիքներով, շուկայով և բազարով հարուստ մի գյուղաքաղաք է ։ 
Ամբողջ Քուրդիստանի ժողովրդի հագած կարմրավուն շալն ու ասվի 
դործվածքներր այստեղ են պատրաստվում։ Հարուստ ռայաները, 
քրիստոնյաներ յ<ակուբի և հայ քյաֆիրներ են։ 

Այստեղից դարձյալ դեպի հյուսիս գնացինք և հասանք Մադեն 
գյուղաքաղաքը։ Այստեղ հանքեր (մա>դեն) շատ լինելու պատճա-
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ռով քաղաքը Մաղեն է կոչվել։ Հիմնադիրը Հայտնի չէ։ Գտնվում 

է Վանի էյ,ալեթում։ Օիրվանի րեյի իշխանության ներքո է. մի աշի-

րեթի բեյ ու նի, ո ւնի պարտեզներ և այգիներ, շամի և մեդրեսեներ, 

խան, բաղն իք f շուկա։ Այստեղի շալն ու ասվին նմանապես Հայտ-

նի են։ 

Այստեղից դուրս գալով եկանք Վանի դաշտ ում գտնվող Ոստան 

բերդը։ 

Ո ս տ ա ն p b r i j p : Ընկած է Վանա ծովի եզերքին։ Ունի այգի-

ներ և պարտեզներ, շամի ու մեդրեսեներ։ Գտնվում է Հեքարիի իշ-

խողի տիրապետության ներքո։ Այս մասին ւարդեն գրել եմ*** 

1065 (1655) թվականին էվ. Չելեբին Վանից մեկնում է Ստամբուլ։ Ամիկ 

բերդից անցնում է ոարկիրի, Մ ա լա զկերսւ, Երզնկա, Նիկհիսար, Մարզվան, Բ՛ոս-

լա, Իզմիր, 9՝եյբզե, Սկյուդար և 13 ֊ ր դ օրը հասնում է Ս տամ բուլ։ Այնտեղ ներ-

կայանում է Ս ա դրա զա մ Սուլեյման փաշային և նրան հանձնում Մ ելեք Ահմեդ 

փաշայի նամակները։ Երբ սադրազամը էվ. Չելեբիին ասում է, որ ինքը մտադիր 

է Մ ելեք Ահմեդ փաշա յին կանչել Ստամբուլ, Չելեբին պատասխանում է. «...Վանր 

մի կղզի էւ այնտեղ իմ Էֆենդին ոչինչ չի կա բո ղան ում գանձել և հազիվ կարո-

ղացավ իր ծախքերը ծածկել։ Առանց փողի մարգը եթե Ստամբուլ գա, ի՛նչ հա-

ճույք կարող Է ստանալ...9: Սադրազամը Չելեբիին ա ռա շար կում Է պատրաստվել 

Վան մեկնելու համար։ Սակայն այդ ժամանակ Ստամբուլում տեղի են ունե-

նում Աթ Մ եյգանիի դեպքերը5 և խռովությունները։ Սադրազամ Սուլեյման փա-

շան պաշտոնազո ւրկ Է լինում, Էվ. Չելեբին տեսակցություն Է ունենում նոր սադ-

րազամի՝ Սիվալ փաշայի հետ, և նրա հրամանով նորից մեկնում Է Վան։ 

Սադրազամը ասում Է. <հՇ ուտով հասիր մեր եղբայր Մ ելեք Ահմեդ փաշային։ 

Էյալեթում թոզ գանձի իր ստանալիքը և սպասի իմ կողմից առաջիկայում ուղարկ-

վող փադիշահ ական հրամանին և նրա համաձայն գործիօ։ Ուղևորության 13-րդ 

օրը նա հասնում է Վան, ներկայանում է փաշային և պատմում բոլոր նորություն-

ները։ Մի քանի օր հետո փաշան իր ստանալիքը գանձելու համար, էվ. Չելեբիին 

հատուկ նամ ակներով ու նվերներով ուղարկում է ^իթլիսի խանի ու Զրիկի թեյի 

մոտ։ ^իթւիսի խանը էվ. Չելեբիին ընդունում է մեծ հանդիսավորությամբ ու 

պատիվներով: Հետո Չելեբին գնում է Զրիկի թեյի մոտճ Զրիկի թերդը* էվ* Չելե-

բին գրում է, «Զրիկի ը1՚դը Վանի էյալեթում ընկած առանձին բեյություն է կազմում։ 

6000 հրացանաձիգ զինվոր և 20 աշիրեթի պետ ունի... նվիրական պատերազմ ի ժա-

մանակ առևտրականները 600 զինվոր են տալիս։ Ունի չերիբաշի, ալայի բեյ, 

150 ակչեով կագի, սակայն մյուֆթի և նադիր չունի, ուլեմաները շատ ենձ։ 

(էվ. Չելեբի, հտ. V, էշ 20) 

Այստեղից Չելեբին վերադառնում է Բիթլիս։ Խանը մեծ շանք է թափում և 50 

քիսե փող է հավաքում։ էվ. Չելեբին այդ գումարը ուղարկում է Վան՚ փաշային։ 

Մնում է գանձելու ևս 20 քիսե։ 
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Տեղեկություն է ստացվում, որ Մ ելեք Ահմեդ փաշան պաշտոնազուրկ է ար-

վել և Վանը շնորհվել է Փեհլևի Ահմեդ փաշային։ Սակայն ձմեռվա խստության 

պատճառով Մ ելեք Ահմեդ փաշան որոշում է ձմեռել Վանում և գանձել իր ստա-

նալիքները։ 

Այդ ժամանակ անսպասելի կերպով Բիթլիսում երևում է Մ ոտ կանի (Մոտեկի) 

լեռն երում թաքնված փախստական Արդալ խանը։ -Քաղաքում մեծ իրադարձություն 

է։ Ոմանք ողջունում են Արդալ խանի վերադարձը, մյուսները վախենում են նրա 

վրիժառությունից։ էվ. Չելեբին հարմարվում է պայմաններին և որպես դերվիշ 

ներկայանում է խանին։ Զիաեդդին խանը հոր ոտքն է ընկնում և հայտնում, որ 

ինքը իր հոր իշխանությունը պահպանելու նպատակով է համաձայնվել խան դառ-

նալ։ Արդալ խանը ձևացնում է, որ ինքը մտադիր չէ իշխանությունը իր ձեռքն 

առնել, միայն ցանկանում Է իր կյանքի վերշին տարիները խաղաղ անցկացնել։ 

Էվ. Տելերին արտաքուստ համակերպվում Է ստեղծված իրավիճակին, սակայն 

միշտ զգույշ Է լինում։ Այգ զգուշությունը ավելի Է ուժեղանում, երբ Աբդալ խանի 

կինը նրան կանացի հագուստ Է ուղարկում և առաջարկում ծպտված անմիջապես 

փախչել Բիթ լիսից* Էվ. Չելեբիի դրությունը ավելի Է ծանրանում, երբ խանի կրտսեր 

որդիներն իր ներկայությամբ և դավադիր կերպով սպանում են Մելեք Ահմեդ փա-

շայի կողմից նշանակված Հեյդար քեթխուդային։ Չնայած Արդալ խանը Չելեբիին 

շատ լավ վերաբերմունք Է ցույց տալիս, նրան անվանում Է «իմ որդի» և որդինե-

րին ուսուցիչ նշանակում, նույնիսկ խոստանում Է իր աղջիկներից մեկին նրան 

կնության տալ, առանձին տուն և այգի նվիրել, սակայն Չելեբին չի հավատում և 

ծրագրում Է փախչել րտթլքաից։ Այդ դրության մեջ Չելեբին Բիթլիսում մնում Է 

երկու սէ միս։ Սաստկաշունչ ձմեռը դժվարացնում Է փախուստը։ Բիթլիսում շարու-

նակվում են Մելեք Ահմեդ փաշայի կողմնակիցների գազանային սպանությունները։ 

Էվ. Չելեբին խորամանկությամբ վստահություն Է ստեղծում իր շուրջը* Զիա-

եդդին խանը մինչև անգամ Էվ. Չ ելեր ի ից չի հեռանում և նրա հետ միասին Է քնում։ 

Սակայն Էվ. Չելեբին այդ ամենին չի հավատում և հաստատ որոշում Է փախչեր 

...Մի գիշեր դուրս Է գալիս դիվանխանեից և տեսնում Է, որ բոլոր պահակները 

խոր քնած են. գնում Է ախոռ, և իլ\ մարդկանց հետճ ձիով ու զինված, դուրս են 

դալիս դեպի Ռահ օվայի դաշտը և այնտեղից Դատվան։ Հասնելով Դատվան, տեղի 

իշխողից իմանում Է, որ Մկեք Ահմեդ փաշային նրանք կհանդիպեն Ադիլջևազում, 

Այստեղից 10 մարդ Է վերցնում և շարունակում ճանապարհը։ ճանապարհին Էվ. 

Չելեբին նկատում Է, որ հարյուրից ավելի ձիավորներ հետևում են իրենց, այդ 

պա աճառով շտապում Է հասնել Ախլաթի բերդը։ Ետ մնացած 10 դատվանցիները 

կովի են բռնվում հետապնդողների հետ և սպանվում։ Էվ. Չելեբին հասնում Է 

Ախլաթի բերդը, Բերդակալը Չելեբիին ճանաչում Է և նրան փրկելու նպատակով 

հալածողների ՛Էրա կրակ Է բաց անում, շատերին սպանում Է, մնացածներին փա-

խուստի մատնում, Այստեղից Չելեբին օգնական զինվորներ Է վերցնում և գալիս Է 
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Ադիլշևազի րերդը։ Հետո Արճեշի մոտ պատահում է Մ ելեք Ահմեդ փաշային և 

պատմում իր արկածները։ Երբ Չելեբին իմանում է, որ փաշան մտադիր 1; P է թ քի-

սով անցնել, նրան համոզում է հրաժարվել այդ մտքից և գնալ էր զր ում ով։ 

III 10—39 j 

1 0 6 6 ( 1 6 5 5 ) ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԵՐ ՈԻվԵվՈՐՈԻԹՅՈԻՆԸ Ա Ր Ճ Ե Շ Ի 
ՐԵՐԴԻՑ ԴԵՊԻ ՍՏԱՄՐՈԻԼ 

Մեր փաշա էֆենդիի Հետ միասին, ցրտաշունչ ձմեռվա պա։֊ 

մ աններում, Աք Սարայ բերդից դուրս դալով և շարժվելով դեպի 

Հյուսիս, անցանք մի շարք բարեշեն դյուզերով և Հասանք Ղաշկին 

դյուզը։ էրզրումի էյալեթի տերիտորիայում ընկած բարեշեն Հայ-

կական դյուզ է։ Այստեղից գնացինք Մանազգերտի (Մեըազշերտ) 

բերդը։ 

Մ ա ն ա գ կ ե ո ո ի բ ե ր դ բ : Առաջին Հիմնա\դիրը եղել է Եզդ Զըրդ 

շահը։ Աշեմի էեզվով այս ՛բերդը կոչվում է Խան %ազե\նֆեր Շ ՚ յ յ Հ ի 

բերդ։ Մոնղոլերե\ն՝ Մելազշերդէ արաբերեն՝ Սուրի-Ս եբուա։ Վերա-

նորոգել Է ադրբեշանցի Կըլըշ Արս լան ը։ Քրդական որոշ ցեղեր այս 

բերդր անվանում են Մ ելազերդ, մյուսներըճ Մ ելա զկերտ։ Այս վար-

չին անունը կապված Է բերդի կլորաձևության Հետ։ Էրզրումի Էչա֊ 

լեթում առանձին սանշաքի բեյի կենտրոն է։ №եյի խասը 100.000 

ակչե է։ Լիվայում 14 զեամեթ և 282 թիմար կա։ Ունի ալայի բեյ, 

չերիբ աշի։ Օրենքով սաՀմանված շեբե լուն երի Հետ միասին 1500 

զինվոր ունի։ Սրանք մասնակցում էին ^իթէէսի խանի դեմ մեր 

մղած կռվին։ Մենք գիտենք, որ պետք եղած դեպքում մինչև ՏՕՕՕ 

զինվա՛ծ զինվոր կարող է տալ։ Սրանք ևս չվշտացած էին րիթլիսի 

Աբդալ խանից և նրա բանակին աւռաչին անգամ պարտության 

մա տնեցին մալազ կերտ ցիները։ Մի խոսքով, ընտիր և Հատու սրի 

տեր զինվորներ են։ Ասիթանեի կողմից 150 ակչեով նշանակված 

մի կագի շարիաթի օրենքով այստեղ երկու տարի դատավորություն 

է ար եղ և տարեկան 2000 ղուրուշ ստացել։ Թեև Քուրդիստան է, սա* 

կայն բնակիչները շաֆիի դավանանքից են և նվիրական շարիա-

թին են Հպատակվում։ Այլ կառավարիչներ չունեն և վարչական գոր-

ծերը Հանձնված են միրլիվային։ Արդարադատությունն ու իրա-

վունքը այստեղ ամուր է, որովՀետև ժողովուրդը քաշ է և ուժեղ։ 

Մա նա զկերտ բերդի տեղն ու նկարսւդիրբ: Բերդը գտնվում է 

կլորաձև ժայռի վրա և ամբողշովին կառուցված է կտրված քարե֊ 
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րով։ Ներքին պարիսպը լավ է պահպանվել, տների թիվը ինձ 

Հաչանի չէ։ 878 Լ1473յ թվականին Ակ Կոյունլու սուլթան Ուզուն 

Հասանւը ձեռնարկել է բերդի գրավումը, սակայն Լսուլթան) Ֆա-

թիճը նրան պարտության է մատնել և բերդի ժողովուրդը հպա֊ 

տակեցրել է իրեն։ Հետագայում, Բա յագիդ Վելիի օրոք, աջեմները 

գրավել են այս բերդըք սակայն 922 (1516) թվականին սուլթան 

Սելիմ 1-ը Չըլդըրի նվիրական պատերազմում աջեմին պարտության 

Է մատնել և այս բերդը այդ օրից մնացել Է օսմանցիների իշխա-

նության տակ։ 

րերդը երեք կողմից իշխ՛ող դիրք ունի և արևելքում1 մի դար֊ 

պաս։ Կտրված ժայռերի միջով ձորն իջնող ջրի ճանապարհ կա։ 

Այգիներն ու պարտեղները այնքան Էլ Լավը չեն։ Բերդն Էլ գրեթե 

ամբողջությամբ ավերվել Է Թիմ ո լրի կողմից։ Քաղաքը նույնպես 

բարեշեն չէ։ Ունի մոտ 2000 տունք մի ջա\միք երկու մեդրեսեք մի 

փ՝ոՔՐ բաղնիքք ուր միայն 5 մարդ կարող է տեղավորվեի մի խան ք 

մոտ ՏՕ խանութ և 7 կրոնական դպրոց։ Քաղաքը գտնվում է 18-րդ 

սովորական կլիմայի կենտրոնում։ էրղրումից երեք մենզիլով հե-

ռու է։ Ր իթ[իսը հարավ արևե լքումն է և 2 մենզիլով ավելի մոտ է։ 

Վանի բերդը գտնվում է արևելքում և չորս մենզիլ հեռավորության 

վրա է։ Ախ լաթ բերդի և Մ ան\ա զկերտ ի միջև ընկած տարածությունը 

7 փարսախ էք բարձր լեռներով անցնող ուղիղ ճանապարհներ ունի։ 

Քաղաքի օդն ու ջուրը առողջարար է և այդ պատճառով բնակիչ֊ 

ները առողջակազմ են։ Ձմեռը խիստ ցրտաշունչ է լինում։ Քաղա-

քի միջով հոսող գետը սկիզբ է առնում Բին գյոլի լեռն երից։ 

Սաստիկ ցրտերի պատճառով մի ամիս փակված մնա ցինք այս 

քաղաքում և մեզ հրամայվեց հանգստանալ։ Աստծո նախախնա-

մությամբ, մի օր այնպիսի մի կարկուտ տեղաց, որի ամեն մի 

հատիկը 100 դիրհեմ էր կշռում։, Շատ կենդանիներ կոտորվեցին։ 

Մեկ ժամից հետո փաշայի մոտ կարկուտի մի հատիկ բերեցին, որը 

ճիշտ մեկ օկկա կշդ֊եցՏ և այդ այն դեպքում, որ մինչև փաշային 

հասցնելըէ հավանարա ր 50 .դիրհեմի չափ արդեն հալվել Էր։ Այդ 

կարկտի հատիկը վեցանկյունանի Էր և նման Սուլեյմանի կնիքին, 

ուներ ւէ[ա\դի հավկիթի մեծություն։ 

Երբ ձմռան սաստիկ ցրտերի պատճառով մենք մնացել Էինք 

այս քաղաքում, մեր փաշային տ լղզված բարեկամական նամակնեո 

և նվերներ ստացվեցին Բիթէիսի Աբդալ խանից։ Նվաստիս 6 ձի և 

երկու զամբյուղ հագուստ էր ուղարկել։ Այնուհետև, իբրեւ նվեր, իմ 

չորս ստրուկի համար տասնական ալթուն ճանապարհածախս և 
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մ ի֊,մ ի ձեռք հագուստ, իսկ նվաստիս էլ 200 ղուրուշ և երկու շորա֊ 

բեռ քաղցրեղեն, Հալվա ու այլ ուտելիքներ էր ուղարկել։ Իր բարե-

կամականն Նա մ ա կում նա գրում էր, Ծ էվլիյա էֆենդի, ինչո՛ւ վա-

խեցաք և փախաք Iայն գիշերը։ Չգիտե՞ք, որ մեր երկրի վիճակը 

ի սկզբանէ այդպես է եղել։ Ահ ա իմ կողմից ձեզ նվիրվաձ ներկա-

տան եկամտիցս Զեր մեծությանր ուղարկում եմ 200 ղուրուշ։ Աստծո 

անունով խոստանում եմ, որ ՛որքան ժամանակ նվաստսճ Աբդալ 

խանը, կենդանի է, ամեն տարի ձեր եկամուտը ձեզ կուղարկեմ։ 

Բարի աղութքդ մի մոռանա•»•«• 

Այնուհետև Չելեբին նկարագրում է Մ ան ա զկերտ ի թե չի ցույց տված արտա-

կարգ հյուրասիրությունր և պատիվները։ Այստեղից նրանք ուղևորվում են դեպի 

հյուսիս և անցնում Կազ-քյոյի միջով, որը մի լճի եզերքին ընկած, 500 տնից 

բաղկացած մի գյուզ է։ Լիճը շատ Հարուստ է կարմրախայտ ձկով։ Այստեղ սա-

գեր և բադեր շատ են լինում, որի Համար էլ լիճը կոչվել է Կազ֊գյոլիէ։ Ապա 

անցնելով էնբեր֊Բաբա սուլթան ի ի ուխտատեղիով[՝ իչևանում են Խնուս ի' բերդում։ 

ք՝եյի Հրամանով Խնուսից 5—6000 ռայաների ուղարկում են ճանապարՀը ձյունից 

մ աքրելոլ։ Այնուհետև կանգ են առնում Աղզը-աշըք մաղարան անուն ով գյու-

ղում, որն Արաքս գետի ափին ընկած բարեշեն գյուղ է' Գյուղացիների բոլոր կեն-

դանիները ամառ-ձմեռ պահվում են քարայրներում, որոնք ամռանը հով, իսկ 

ձմռանը տաք են լինում... Ապա անցնում են Ալթուն Հալքալի կամրջով։ 

Այս հսկա կամուրջը կառուցված է Արաքս գետի վրա և մի 

բարձր ժայռից ձգվում է դեպի մյուս ժայռը։ Կամուրջը ծիածանի 

գոտու է նման ե շատ հազվադեպ կ՛ամ ուրջ է։ Տաղանդավոր վար-

պետը կամրջի կամարի ամենաբարձր կետից մ աք,ուր ոսկուց մի 

մեծ օղակ (հալքա) է կախել։ Այդ օղակի պատճառով էլ կամուրջը 

կոչվում է հալքալի։ Նպատակը սյն է, որ եթե ժամանակի ընթաց-

քում կամուրջը քանդվի, այդ ոսկյա օղակի արժեքով վերանորոգվի 

այն։ Բազմաթիվ քուրդ ավազակներ փորձել են այս բերդին տիրա-

նալ, բայց մահացել են։ Ւսկ կամ ուր ջի մոտի բնակիչները պահպա-

նում են այդ օղակը։ 

Այս կամրջի տակով հոսող Արաքս գետը սկիզբ է առնում Բին֊ 

գյոլի լեռ ներից և հոսելով Մ անագ կերտ ի բերդի մոտով, անցնում 

է Խնուս ի բերդից 3 Ժամ/ա հեռավորության վրա գտնվող Չոբանի 

կամրջի տակով, ապա հարյուրավոր գյուղերից ու ա վանն ե րի ց հո֊ 

սելովս Երևանի բերդի մոտ խառնվում է Զանգի գետին, իսկ Զանգի 

դետը Կուր գետին է խառնվում ( ? ) և թափվում է Խազերի ծովըՀյ։ 

Հետո նրանք անցնում են 9ասենի դաշտի գյուղերով և կանգ առնում Հասան 

Աբբադ բերդում։ Այդտեզի/յ շարժվում են դեպի արևմուտք և իջևանում Տքաֆեր 

էֆենդի գյուղում ։ 
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Տերը՝ Ջաֆեր էֆենդին, էր գրում ի գրողներից է։ 300 տնից 

բաղկացած հայկական գյուղ է... Այդ ցրտաշունչ ձմռանը հենց 

որ մտանք Հայերի տներըք կարծես թե հավերժական կյանք ստա֊ 

ցանք։ էրղրումի բոլոր տների տանիքները շինված են նավի կայ֊ 

մերի նման փայտերից, որոնք գերան են կոչվում։ Չամի շատ ծանր 

փայտեր են. այդ գերաններն իրենց տներում շ՛արում են ծիծեռնակի 

թևերի նմանէ Բոլոր ռայաների տները բաղնիքի պես տ,աք են։ 

Տան տանիքի կԼնտրոն\ում ծխնելույզի նման բաց տեղ կա 

(երդիկ), իսկ տան մեջտեղում փորված թոնիրներում կենդանիների 

աթար են վառում և այդ թոնրի մեջ գաթա, հարիսա, քյուլոնմբի 

(1), լախշա, կերփալ, ւապուր, սխտորով թարխանայի ապուրք թան-

ապուր են եփում >ու բոլոր եկող-գնացողներին ազատորեն կերակ-

րում։ Այս վայրերր վերին աստիճանի բերքառատ են։ Տնամեջի 

բոլոր կողմերում գոմեշներ և կովեր են կապված։ Նրանց շնչառու-

թյուն ից տներր բաղնիքի նման տաքանում են։ 

Այնուհետև, հանդիպում են Էրզր ում, Երզնկա և անցնելով մի շարք գյուղերով 

ու քաղաքներով, նրանք կանգ են առնում Թոքաթում։ 

Թոքա թի բերդը* Արաբ, աջեմ, ռում և հայ պատմագիրներին 
վկայությամբ Ր՝ոք\աթի բերդը Ռում,ի երկրռւմ է։ Պատմագիրների 

կար՛ծիքով առաջին հիմնադիրը Ամալեկե ցեղից մեկըճ Ամասիայի 

բերդի կառուցող Դու կ֊Ադ ան ո ւն\ով անձնավորությունն է։ Այս տեղի 

բնակիչներր սկզբում ապրել են քարայրներում։ Ներկայումս այս֊ 

տեղի քար՛այրներում ւ մարդ կորչում է։ Հետագայում, երբ ժողո-

վուրդը բազմացել է} քարայրն,երից դուրս են եկել այս բարձր չե-

ռան Վրա և սրբատաշ քարերով հնգանկյունի ՛մի պարիսպ են կա-

ռուցել, արը Ամ ասիա բերդի նման ամրակուռ և անառիկ մի բերդ 

է։ Ժամանակի ընթացքում մի պեպոկթյունից անցել է մի այլ պե-

տության ձեռքը։ Հիջրեթի 567 (1171) թվականին Ալ-Ս ելջուքիներից 

մեկ՝ էլմելիք ոլլ֊Ազիզ Կըլըջ Արս լա\ն Շահ իբն-Մ ասուդը, այս 

բերդը սրի \ուժռվ գրավել է կայսրից և ոչնչացրել է այստեղի քյա-

ֆիրների և անհավատների ցեղը։ 

Այնուհետև, Կոնիայի սուլթան Ալաէդդինի ժամանակ, Սելջուք֊ 

յան պետության անկումից հետոք ռումերը ՛առիթից օգտվելով, նո-

րից գրավում են այս բերդը։ Այդ դարում, օսմանցիների երևան գա-

լու ժամանակ, էրթուղրուլին և Օսմանջղին օգնելու համար, Հաջի 

Բեկթաշ Վւելի Խորասանինմեր մեծ նախահայր, թուրքերի թուրք 

խոջա Ահմեդ Եսևիի հրամանով գալիս է Ռում ի երկիրը։ Երբ մոտհ-
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նու մ է Թոքա թի բերդին, բոլոր քյաֆիրներր դիմավորում են նրան 

և քաղաքից դուրս, Սյունբյուլլի անունով Հայտնի այգու մեջ նրան 

մեծ պատիվ ու Հարգանք են տալիս։ ՎեՀափառ Բեկթաշր քյաֆիր-

ներից պ\աՀանջում է բերդը, սակայն նրանք չեն տալիս։ Նա ա՛սում 

է. ((Աստծով, մոտ Ժամանակներս Յըլդըրըմի նման մի քաջ անձ-

նավորություն երևան կգա և բերդը կգրավի»*։ ԱյնուՀետև Սյուն-

ԲձոլԼԼՒ կոչված վայրում թողնում է իր մի խալիֆային, որր ներ-

կայումս Հայտնի է Սյունբյուլլի բաբա անունով ու բացառիկ ար-

ժանիքների տեր անձնավորություն է եղել և ներկայումս թաղված 

է այնտեղ։ 

Այստեղից (Բեկթաշր) գնում է Կարամանի երկիրը և այնտեղ 

տեսակցություն է ունենում Խորաս^անի անվանի մարդկանց՝ վեՀա-

փառ Սուլթան ուլ-Ուլեմայի և վեՀափառ Մևլանայի Հ\ետ։ Որոշ ժա-

մանակ անց, երբ Ս ելջուկյան պետությունը 600 թվա կան ին կոր-

ծանման եզրին էր, նորից Մևլանայի ու Հաջի Բեկթաշի օժանդակու-

թյամբ էրթուղրուլի պետությունը կարճ ժամանակամիջոցում ուժե-

ղանում է և մի շարք նվաճումներից Հետո, Սեկյուտջիք անունով 

գա վա ռա քա գա քում նա պետության ղեկավարութ յունր Հանձնում է 

իր որդուն՝ Օսման խանին, որը փող կտրելու իրավունքով և խութ ՝ 

բեով անկախություն է ձեռք բերում։ Հետո Հաջի Վելին Կըր Շե-

Հ իրում ուղևորվում է Հավիտենական աշխարՀր։ Ավելի ուշ, նրա 

մարգարիտի նման խ ասքը իր ակ,ան ան ում է։ (Սուլթան) Յըլդըրը՚Տ 

խանը Թոքա թ քաղաքը պաշարում, թշնամու ձեռքից գրավ ում է 

795(1393) թվականին և միացնում Օսմանյան պետության կալ֊ 

վածներին։ Ղւարձյալ նույն ժաման՛ակաշրջանում Ադրբեջանի կարա֊ 

կոյունլի Կարա֊Յուսուֆը Թիմ ուրից փախչում է Յըլդըրըմ խանի 

մոտ և փակվում Թոքաթի բերդում։ Թիմուրը մեծ բանակով գալիս 

և սկսում է գնդակոծել Թոքաթը, սակայն մի քար անգամ չի կա-

րողանում տեղից շարժել և խայտա ռակ ու ՀուսաՀա տված ետ է 

վերադառնում։ Թիմուրը Յըլդըրըմ խանից պաՀանջում է 3 ուս ուֆ 

Ջ ելայ ի րին, սակայն մերժում է ստանում, որի Հ ե տ հանքով Յըլդը֊ 

րըմի և Թիմւուրի միջև թշնամություն է ծագում և պատճառը լինում 

է Յուսուֆ Ջ ելա յիրի Թոքաթում ապաստան գտնելը։ Ի վերջո} երր 

Թիմուրը Տըլդըրըմ խանին պարտության է մատնում, Յուսուֆը 

* Այս տողերը արհամարհական ժպիտով շպետք է կարդար Պետք է նկա-

տի ունենալ այն ժամանակը և այն միշավայրը։ Այդ ավանդությունը այսօր կ 

շատերի միտքը զբաղեցնում է։ Հարդե լի ուղևորը իհարկե դրում է այն, ինչ որ 

լսել է, Այդ պատճառով կլ նրան չպետք է դատապարտել (ծանոթ, հրատարակչի ) ւ 
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Թոքաթից գնում է Եգիպտոս՝ չերաքեսների մոտ։ Իսկ երբ Թի-

մուրը սատկում է, Յուսուֆ Ջեչայիրը նորից սկսում է իշխելֆ Թի-

մուրի շեՀզադեների մեշ խռովություն է առաջացնում, երեքին էլ 

սպանում է և այգպիս ով իր վրեժը լուծում։ Մի խռսքով, Թոքա թի 

բերդը Թիմուրից սկս\ած պաշարել են մի քանի Հարյաւր ջե լա լիներ 

և շեմ,ալիներ, բայց նրա պարիսպների ամրակուռ քարերի մի փոքր 

մասն անգամ չեն կարողացել պոկել և խայտառակ կերպով ետ են 

վերադարձել։ Ահա այս աստիճան ամուր և անառիկ բերդ է։ 

Թոքաթի բերդի տեղն ու նկարագիրը: Երբ (սուլթան) Տըլդըրըմ 
խանը գրավում է այս բերդը, պատմագիրները նրան անվանում են 

Ղա ր-ուլ Նեսր։ Եւս կայն մոնղոլական լեզվով Սուբարո են կոչում 

( բ ս ւ ր ո ՝ նրանց լեզվով բերդ է նշանակում)։ Արաբս տանում այս 

բերդր Գոլկաթ է կոչվում։ Արաբստանում բակլայի նման թ ե ր մ ե ս 

անունով մի բանջարեղեն կ\ա, որը ալյուրի վերածելով[՝ օգտագոր-

ծում են որպես օճառ և ձեռքեր են լվանում ոլ մաքրում։ Սա կոԼ" 

վում է դուկաթ։ Աջեմների լեզվով քանջուՀ է կոչվում, ՝որ նշանա-

կում է գարու վիլայեթ։ Եվ իսկապես} գարին, Կարամանի երկրի 

գարու նման մաքուր է ու առատ և այդ պատճառով աջեմները Թո֊ 

քաթի և Սվաղի երկրները Արփա-չուքուրի են կոչում։ Հայերը այս 

քաղաքին Թոխաթ են ասում։ 

Հին և մեծ քաղաք է։ Թուրքերր հնում Թ ո ք - ա թ (կուշտ ձի) են 

կռչել։ Բերդը կառուցված է մի բարձր ժայռի վրաէ ամրակուռ որր-

բատաշ քարերով, բայց շատ մեծ չէ։ Շրջագծի երկարությունր 1060 

քայլաչափ է։ Ամեն կողմից ամ բացված է աշսոարա կներով, պատ-

նեշներով ու պատերով, բայց շրջապատում խրամներ չո ւնի։ Ան-

մատչելի և անառիկ բարձր պարիսպը խոյացած է դեպի երկինք։ 

Չորս կողմում դժռխային ւանդունդ է և խրամների Համար բոլորո-

վին տեղ չունի։ Արծվի և բազեի բներով ծածկված \ամեն կողմ նա-

յող մի դարպաս ունի։ Պարսպի ներս ում գտնվում են բերդապահի 

բնակարանը, քեթխուդայի, իմամի, մքուեզզինի և բերդի նվագա-

խմբի բազմաթիվ սենյակներով տներր։ Ունի նաև հացահատիկի 

ամբարներ, ջրի ավազաններ, Հւեյլանի ճանապարհ անասնով ջրի 

ճանապարհ, որր 362 աստիճան ունեցող քարե սանդուղքով իջ-

նում է դեպի գետր,,. Մեկ ժամում քչերը կկարողանան բարձրա-

նալ դեպի երկինք խ> ո յա ցած այս բերդր։ Այդ պատճառով էլ գըռ-

ներր մշտապես փակ են։ Բ\ե ր գա պահն երը շարունակ պահակություն 

են անում։ Նրանք զինված ու պատրաստի վիճակում են, որովհետև 

ցածում ապրող քաղաքացիների բոլոր թանկագին ապրանքները 
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պահվում են բերդում։ Թոքաթի բոլոր ոճրագործներն ու մարդա-

սպանները կալանավորված են այս բերդում, որի բանտը նման է 

Երուսաղեմի և Աջեմի Քահքահա բերդերին։ ...Թոքաթի բերդում 

կուտակված ռազմամթերքը ոչ մի բերդում չկա։ 

Թ ո ք ա թ քսււլսւք|ւ ի շ խ ո ղ ն ե ր ը : (Ստւլթան) Աուլեյման խանի ա շ ֊ 

խարհահամարով Սվաղի էյալեթում առանձին սանջաքի բեյություն 

է եղել։ Հետագայում, 1026 (1617) թվականից, Վալի դե սուլթան՛ 

ների12 կայսերական խասն է եղել և ներկայումս, ամեն տարի, 1000 

բեռ ակչեով իլթիզամի է տրվում: Այստեղ իշխում է 500 ձիավորով 

մի վոյվոդա, որը հավաքում է փադիշահական եկամուտը և Ստամբոլլ 

ուղարկում։ Բարձր հյուքումեթ է և քաղաքացիներն ազատված են 

բոլոր սովորական տուրքերից։ Շարիաթի դատավորը 500 ակչեի 

աստիճանով մոլլա է, և իր իշխանության ենթակա գյուղերից տա-

րեկան շատ մեծ եկամուտ է ստանում։ Ունի առանձին մյուֆթի։ 

Ունի նաև նագիբ, սիփահիի քեթխուդա, ենիչերիի սերդար, բերդա-

պահ և բերդի պ\աՀապաններ} քաղաքի՝ նագիբք քւաղաքի մյուհթե-

սիբ, քաղաքի քեթխուդա, խ,արաղի աղա, մաքսատան էմին և փողե-

րանոցի էմին։ Քանի որ այս քաղաքը նախկինում եղել է սելջուկ-

ների կենտրոնը և գանիշմենգների մայրաքաղաք, արժանացել է 

(սուլթան) Օըլդըրըմ Բայազիդի համակրանքին։ Ւնձ հայտնի է, որ 

այստեղ փող է կտրվել այսպիսի գ ր ո շ մ ռ վ - ^ 0 յ ^ յ ^ 

Այնուհետև, էվ. Չելեբին նկարագրելով այս քաղաքի շամ իները, հատկապես 

կանգ է առնում Զենջիրլի շամիի վրա, որի մասին գրում է. «...Այս լուսավոր շա-

միի տերիտորիայում է թաղված Վրաստանի արքա Մարուլ (կամ Մարալ) խանի 

աՂ1ՒԿ Փերիխանը , որ եղել է էբշիր փաշայի կինը և աշխարհի գեղեցկուհիների՝՝ 

Զելիխայի, Կիգոֆեի, Բյուլկեյսի և Կլեոպատրայի նման մի փերի է եղել»։ 

(էշ 39—58) 

Փերիխանի մասին էվ. Չելեբին հիշատակում է նաև հետևյալ դեպքը։ Սուլ-

թան Իբրահիմ խանը Վարգար Ալի փաշայից պահանշում է իրեն տալ այդ գեղեց-

կուհուն: Փաշան այդ պահանշը համարելով ապօրինի և շարիաթին հակառակ, 

մերժում է և Փերի/սանին բանտարկում է Թոքաթի բերդում։ Գեղեցկուհին հա-

վանաբար այնտեղ էլ մահանում է։ 

Ապս* Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրում է մեսշիդները, մեդրեսեները, 

թեքիյեները, աղբյուրները, թաղերը, ապարանքները և այլն։ 

Ա ո ե տ ր ս ւ կ ա ն խ ա ն ե ր ը : Բոլորը քարուկրե կամարներով, բերդի 

նման ամուր խաներ են։ Դյոքմեջիների շուկայում է Դալ խանը, 

ենիչերիների աղա Ֆազլի աղայի խանը, Աթ-բազարում է Աբդյուլ 

Ռահ մ ան ֊Բիշի իւ խանր, Վարդան-օղլիի խանը, այս վերջինը կա֊ 
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ռուցել է այդ անունով մի հայ, որտեղ իջևանում են բոլոր աջեմ 

վաճառականները... 

Թ ե դ ի ս տ ա ն ը և խ ա ն ո ւ թ ն ե ր ը : Գեղեցիկ է աճուրդի բազարը։ Այս 

քաղաքը թեև բլրոտ և ձորոտ մի վայրում է կառուցված, սակայն 

վերին աստիճանի բարեշեն է և հարուստէ Շուկան ու բազարները 

իլի աո բարեկարգ են և առատ։ Աճուրդի շուկան, Հալեպի և Բրուսա-

յի շուկաների նման կառուցված Է շատ կանոնավոր և հարմար 

ձևով։ Բերդի մոտի շուկան նույնսլես բարեշեն Է և բազմամարդ։ 

Սրճարաններր այնքան բարեկարգ են, որ վիշտ ունեցողը կփարա-

տի իր վիշտն այս սրճարաններում։ Այստեղ լինում են առակախոս-

ներ, ղազել կարդացողներ, բանաստեղծներ և երգիչներ... 

կվ. Չելեբին մանրամասնորեն նկարագրելով Թոքա թի բաղնիքները, ավելաց-

նում Է, որ ըստ քաղաքի երևելիների, միայն ալանների և ազնվականների համար. 

1045 բաղնիք կա, որի համար պարծենում են... 

***Թեև փոքր քաղաք Է, բայց տարածված Է ութ բլուրների, ձո-

րերի, հարթությունների ու ժայռերի վրա, և ունի 2—3 հարկանի 

ապարանքներ և այլ հիանալի տներ, որոնց բոլորի պատշգամ բնե-

րը նայում են դեպի հյուսիս և արևելք։ Լեռների վրա մեկը մյու-

սից բարձր կառուցված օդավետ, քարուկրից, կարմիր կղմինդրով 

ծածկված բազմաթիվ և գեղեցիկ տներր այս քաղաքին տալիս են 

յուրօրին ակ տեսք։ Ստ որին քաղաքի շուրջը վարոշի պարիսպներ 

չկան, բայց ամեն կողմից դարպասներ ունի և ջելալիների ու ջե-

մալիների հարձակումներից ապահովված Է։ 

Թ ո ք ա թ ի կ ա ր և ո ր վ ա յ ր ե ր ը : Այս հնագույն քաղաքում բազմա-

թիվ հոյակապ և դիտելու արժանի շինություններ կան, օրինակ 

Քերզելիք լճի կամուրջը, որը հոյակապ ճարտարապետական մի 

կառուցվածք Է։ Թոքաթի բերդի դիմաց Աք Սու-բայի րի անունով 

մի բարձր ժայռ կա, որի ամենաբարձր գագաթին մի քանի տարի Է, 

ինչ կենարար մի տաք աղբյուր Է երևան եկել։ Բարեգործ մարդիկ 

այս ջրի վրա կամուրջներ են գցել և այն դարձել Է հիանալի ավա-

զանով ջերմուկ։ Քաղաքից դուրս Քեմեր-քյոփրյու անունով մի 

կամուրջ կա, որը հայտնի մեծ կամուրջ չէ։ Տարօրինակն այն է, որ 

կամրջի տակով այս երկրռւմ Ի շ մ ե - ս ո ւ յ ո լ անունով հայտնի աղի 

ջուր է հոսում։ Ամեն տարի, հուլիս ամսին հազարավոր հիվանդ 

մարդիկ սոված վիճակում խմում են այս աղի ջրից և ստամոքսը 

մաքրում... սիրտ են թափում և 7 օրից հետո մարդու մարմինը 

բուժվում է բոլոր տեսակի հիվանդություններից։ Այնքան օգտա-
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է/ար ջուր է, որ գյուգյումներով^ նվեր են տանում գյուղերին էլ քա-

ղաքներին.. . 

Ծերերի Լ ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն ե ր ի դ ե մ ք ն Ո1 դ ո ւ յ ն ը : Ժողովուրդը ընդ-

հանրապես կարմրավուն Է։ Շատ երկար են ապրում, մինչև 100 

տարեկան ապրողներ Էլ կան։ Անգամ այդ հասակում աշխատում 

են։ Աղջիկներր գեղեցիկ են և հաճելի, նրանց խոսակցությունր 

քաղցրահնչուն Է, ատամներր մարգ արիտի նման։ Բոլորը խստո-

րեն ծածկվում են և պարկեշտ ու առաքինի խաթուններ են։ 

Այս քաղաքը թեև ընկած Է 7—8 ծորի մեջք սակայն հյուսի֊ 

սային քամու կողմր բաց Է և այդ պատճառով օդը շատ հիանալի 

Է, ձմեռը մեղմ, պտուղները շատ առատ, ժողովուրդը շատ առող-

ջակազմ... 
Ե կ ե ղ ե ց ի ն ե ր ը : Քաղաքի Դաշ՜ներ դի պան ի վանքր ռում երին Է 

պատկանում։ Բերդի մոտ մի վանք կա, քաղաքոլմճ Բյո յուք-Թե֊ 

փե թաղում Կաթնապուրի վանքն Է. կաթով պատրաստված ա ֊ 

պուրը հայերեն կոչվում Է կաթնապուր։ Վերևում հիշված քարի 

ճեղքից հոսող կաթից այս եկեղեցում կաթով ապուր են եփել 

և այդ պատճառով եկեղեցին կոչվել Է Կաթնապուրի։ Շատ հին 

վանք Է։ Ք աղաքի հարավ արևելքում Է գտնվում Հաջ լեռ ան վանքր, 

իսկ հյուսիսում Մուհամմեդ Էջիրի մոտ ևս մի վանք կա։ Քերքուշ 

անունով քաղաքին նայող վան քան մ ան մի վայր կա, ուր գնում են 

քյաֆիրները և մի քանի հիմար մուսուլմաններ և ուխտ անում, 

նվերներ տալիս, որր պարզապես տգիտություն է...» Այս քաղա-

քում ֆրենգ և կրբգի չկա, սակայն ռայաներր բավականին շատ են 

և բոլորը հայեր ու հրեաներ են, վաճառական աջեմներ էլ կան։ 

Կ ա ր և ո ր ա ր հ ե ս տ ն ե ր ը : Այստեղի սպիտակ և փափուկ բեզր, 

ապակու քարերը անգամ է ահ ուր ի երկրռւմ14 չեն պատրաստվում ։ 

Շատ հայտնի են ոսկու նման փայլուն, ծաղկազարդ վերմակի երես֊ 

ները, վարագույրները, պղնձագործների պատրաստած կաթսա֊ 

ներր և սահաններր։ 

Ժ ո ղ ո վ ր դ ի ղ բ ա ղ մ ո ւ ն ք ը : Մի մ ասր վոյվոդային ենթակա պաշ-

տոնյաներ են, մյուսները ոլլեմա, սյուլեհա և էվկաֆի ծառայողներ, 

մնացածներր հարուստ վաճառականներ են, իսկ ժողովրդի մեծա֊ 

մասնությունը այգեպաններ և երկրագործներ են։ 

* էվ. Չելեբիի, այդ ուշիմ ուղևորի, ամենուրեք հանքային ջրերի մասին տված 

պարզամիտ տեղեկությունները, անգամ Հրերի բաղադրությունը որոշելու համար 

բավարար համոզեցուցիչ կարող են համարվել, որոնք ներկայումս էլ արժանի են 

ուշսՀդրության (ծանոթ, հրատարակէի ) ։ 
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Բերքերը: Յոթ տեսակի ցորեն կա։ Գարին լավ որակի է և շատ 

առատ։ Բակլան, ոսպր և այլ ընդեղենը նույնպես շատ առատ են։ 

Հայտնի է հյութալի պտուղներից պատրաստված խոշաբը։ 

Այնուհետև էվ. Չելեբին նկարագրում է Թոքաթի բազմաթիվ զբոսավայրերը, 

Ժ ո ղ ո վ ր դ ի հատուկ ըւսրըաոը: Թեև ռումի երկիր էք սակայն 

ժողովուրդը և ռայաները իսկական թուրքեր են։ Ունեն իրենց հա-

տուկ բարբառը, բայց քաղաքի թե հասակավորները և թե երիտա-

սարդները խոսում են մաքուր թուրքերեն և հայերեն... գիշեր-ցե-

րեկ շփման մեջ են հայ ռայաների հետ։ Ուլեմաները ծանոթ են 

իսլամական իրավունքին, օրենքներին, սակայն պարսկերեն բո-

լորովին չդիտեն։ 

Թ ո ք ա թ ի շ ր ջ ա կ ա յ ք ո ւ մ հ ո ս ո ղ դ ե տ ե ր ը : Թոքաթ քաղաքի մոտով 

հոսում է Թուղանլի գետը, որր սկիզբ առնելով քաղաքի մոտ գտնվող 

Թուկաթի և Թուղանլի լեռ ներից, անցնում է բերդի առջևից և հին 

Ւյ նե բազարից, հետո շրշան գելով Կ ազի-գյո լը ու Թոլրհալ գյու-

ղաքաղաքը և հոսելով Չ ենկելլի֊բելով, Ղ արվի ֊կա րի և Գեյլան կա֊ 

մուրջների միջև խառնվում է Չեքիրկե գետին։ Երկու կամուրջն էլ 

կառուցված են քարուկրով։ Այդտե ղից անցնում է Ֆիրհատ֊բողա-

զիով և մտնում է Ամասիա։ Այս նկատի ունենալով, թոքաթցիները 

ամասիացիներին ծաղրելու հ ամ ար՝ իբրև ժողովրդական ասաց-

վածք, ասում են. ((Թոքաթը ապականում է, Ամասիան խմում £յ>... 

Ամասիայից հետո Թուղանլի գետը ստանում է Չհարշամբա 

անունը և ոռոգելով մի շարք գյուղերի ու քաղաքների ցանքսերը, 

Ա ամ սուն բերդից արևելք՝ թափվում է Սև ծովը։ Թուզանլին ունի մի 

շարք վտակներ։ 

Թոքսւթին ս ա հ մ ա ն ա կ ի ց ք ա ղ ա ք ն ե ր ը : Արևելքում Ենի Շեհիրն 

է և մեկ մենզիլ հեռավորության վրա է։ Սվաղ քաղաքր հեռու է մեկ 

մերհալեով։ Սվաղի և Թոքաթի միջև Արա Յաթին է ։ Զիլե քաղաքը 

Թոքաթի հյուսիս-արևելքումն է։ Թուրհալի և Ամ աս իա յի բերդերը 

Թոքաթի հյուսիսումն են, որտեղից ճանապարհր գնում է դեպի 

Արա Յաթի։ Մարզվանր և Կյումյուշը նրանցից հեռոլ են մեկ կո-

նաքով։ Թոքաթի արևմտյան կողմում, Արա Յա թի ի տերիտորիա-

յում գտնվող Չորում և. Կազ-օվա գավառներն են։ Թուրհալի բերդից 

մինչև Զիլե ի բերդը մեկ կռնաք է։ Իսկ Իսքիլիբ ԲեՐԴԸ աՎեԺ <եռուէէ 

Լրացում Թ ո ք ա թ ք ա ղ ա ք ի մ ա ս ի ն : Այս հիանալի, օդասուն քա-

ղաքի չորս կողմում տարածված ծառազարդ այգիների և բանջա-
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րանոցների միջով Հոսող Հիանալի ՀՐ"ՐՐ ոռոգում են ,դրախտա-
նման պարտեղներէ որտեղի սոխակների դայլայլն ու երգը զմայ-
չում են մարդու Հոգին։ Պտուղները խիստ առատ, ընտիր և Համեղ 
ենք և որպես նվեր ուղարկվում են ամենուրեք։ Քաղցրությունը և 
թարմությունը կարծես մշտական են և օրերով նրանց Համն ու.հոտը 
չի անցնում։ Յուրաքանչյուր այգում տեսակ-տեսակ քյոշկեր և.բխող 
աղբյուրներով ավազաններ կան, որոնք զարդարված են բազմա-
տեսակ ծառերով։ Բնակիչներն ընդՀանրապես զբոսասեր, ուրախ, 
օտարասեր, անհոգ, քաղցրալեզու, Հանգիստ ու առաքինի մարդիկ 
են և որովհետև վաճառականներ են՝ բոլորին լավ վերաբերմունք 
են ցույց տալիս։ Հակամետ են բարեգործական Հիմնարկություններ 
կառուցելու և բարեգործությամբ զբաղվելու։ Ջամիները, ապարանք-
ները և մյուս շինությունները շատ ամրակուռ են և գեղեցիկ։ Նրանց 
ջամիները մտնելիս մարդ զմայլվում Է։ Այս քաղաքի շենքերի նման 
մաքուր ու գեղեցիկ են միայն Հալեպի շենքերը։ Վարպետ երկրա-
չափն ե րը գործադրել են իրենց ամբողջ կարողությունը և քաղաքի 
շենքերը կառուցել են Ամ ասիայից ավելի գեղեցիկ և վարպետո-
րեն։ Շենքերի պատերը զարդարել են բուքալեմուն նկարներով։ 
Քաղաքի բնակիչները վերին աստիճանի վեհանձն են ու շինարար 
և այդ պատճառով Էլ քաղաքը օրեցօր ավելի \Է բարեշինվում։ Քա-
ղաքի տեղր ընդարձակ է ու բերքառատ և կարծես աշխարհ ում նը-
մանը չունի։ Վեհափառ Բեկթաշիի բարի աղոթքների շնորհիվ ժո-
ղովուրդը մշտապես անթիվ բարիքների մեջ է։ Այս Հին քաղաքը 
ուլեմաների, ֆուզելաների և բանաստեղծների կենտրոնն է ու բնա-
կավայրը։ Ուլեմ աները փիլիսոփայության մեջ շատ էլ Հմուտ չեն, 
սակայն դիա են ՄուՀ ամմեդի ավանդությունն՛երը՝ Իլմ ի-հադիս ր^, 
իսլամական իրավունքր և կանոնները։ Բոլորր շատ կրոնասեր, հա-
վատացյալ մարդիկ են։ Բեյերն ու հասարակ մարդիկ, բոլորը՝ ե ֊ 
կող գնացողներին առատորեն հյուրասիրում են,,. 

Այնուհետև էվ. Տելերին նկարագրում է Թոքաթի մուսուլմանական ուխտա-

տեղիները։ Թոքաթից նա մեկնում է Ստամբուլ։ 
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Т У Р Е Ц К И Е ИСТОЧНИКИ* 

Книга III. 

Э В Л И Я Ч Е Л Е Б И 

( Р е з ю м е ) 

В томе приводятся материалы из десятитомника турецко-
го путешественника XVII в. Эвлия Челеби, касающиеся исто-
рии армянского и соседних с ним народов Закавказья. 

Во время своего более чем сорокалетнего путешествия Че-
леби почти всегда находился на государственной службе и 
имел особые поручения: иногда он действовал как духовное 
лицо—имам или муэдзин, иногда как сопровождающий высо-
копоставленных лиц—в качестве секретаря или собеседника, 
или как секретарь-сборщик налогов, нарочный посланец. 

Благодаря этим должностям и поручениям его прини-
мали с почетом как в Турции, так и в соседних странах, что об-
легчало его путешествие и давало ему доступ во все прави-
тельственные учреждения, дворцы высокопоставленных лиц и 
в крепости, имеющие военное значение. Ему было разрешено 
знакомиться со всякими документами и памятниками. 

В отдельной статье приводятся сведения о жизни и дея-
тельности Эвлия Челеби. Труды этого «известного кругосвет-
ного путешественника» в течение многих лет оставались вне 
поля зрения турецкой историографии и не были напечатаны, в 
то время как на Западе они были удостоены внимания и изу-

* III книга сборника «Турецкие источники об Армении, армянах и дру-
гих народах Закавказья» входит в общую академическую серию «Ино-
странные источники об Армении и армянах», как четвертый том указанной 
серии. 

279 



чения (Фом-Гаммер и др.)- И только в конце XIX—начале 
XX в. в Турции были опубликованы первые шесть томов книги 
путешествий Эвлия Челеби, позже—остальные, тома. Из совет-
ских востоковедов труды Эвлия Челеби были изучены акаде-
миком И. Крачковским и В. Бартольдом. Они отметили особое 
значение этих трудов, их историко-географнческую, лингвисти-
ческую, этнографическую и археологическую ценность, как ис-
точник для изучения жизни, культуры и быта народов Ближ-
него Востока. В предисловии отмечается также, что некото-
рые тома Эвлия Челеби были переведены на европейские язы-
ки и в последнее время—на русский язык, что во II. Ш , IV и V 
томах имеется очень богатый и ценный материал о социально-
экономическом положении, жизни и быте армянского и сосед-
них с ним пародов Закавказья-

Том I—целиком посвящен Стамбулу. В молодые годы Че-
леби объезжает Стамбул и его окрестности, изучает достопри-
мечательные места, дворцы, строения, культурные памятники 
доосмапского и османского периодов. От его внимания не ус-
кользают имеющиеся в Стамбуле и в его окрестностях мине-
ральные руды и воды. Особое место он уделяет также адми-
нистратнвно-воеппым и экономическим законоположениям 
султанов Мухамеда II Фатиха и Сулеймана—Законодателя, 
которые определяли воеппо-феодальпый строй Османской им-
перии, а также условия жизни армянского и других народов 
Закавказья . В этом томе освещены политические и военные 
события, связанные с деятельностью султанов Сулеймана, 
Селмина II, Мурада III, Османа II и Мурада IV. Здесь же го-
ворится о населении Стамбула, его сословиях, ремесленниках., 
приводятся цифровые данные. Много места уделено всеобщей 
переписи, проведенной по ферману султана Мурада IV в 
1638 г., согласно которому переписи подлежали мечети, церк-
ви, учебные заведения, ханы, бани, карвапсараи, дворцы, ис-
точники воды, исламские, христианские и еврейские кварта-
лы, благотворительные учреждения и т. д. На основании упо-
мянутого фермана, в течение трех месяцев в Стамбуле прово-
дилась всеобщая перепись, в результате которой был состав-
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сарии, находится благоустроенный и заселенный новый го-
род—Новая Кесария». Челеби описывает улицы, мечети, двор-
цы, многочисленные лавки, богатые урожаи, благосостоятель-
ность и быт населения... Образованные жители города разго-
варивают на персидском и арабском языках. 

Из Кесарии Челеби прибывает в Сваз (Себастия). При-
водя сведения о прошлом этого города, он отмечает: «Сваз^ 
перешел к османцам в период правления султана Елдырым-
Баязида. Во время похода Тимура город подвергся большим 
разрушениям- Тимур вырезал около семидесяти тысяч жите-
лей и улемов города». Далее Челеби отмечает обилие урожаев, 
и чрезвычайную дешевизну: «1 кила пшеницы приносит 40 ки-
ла урожая, 1 ока (1 кг. 225 г.) хлеба и 6 ока корма лошадей 
стоят 1 акча» и т. д. Город приносит султану доход 1100 киса 
(киса—500 куруш) в год, доход везиря составляет 200 киса. 

По пути в Диарбекир Челеби упомийает о городах Диври-
ки, Эгин (Акп), Арабкир и особенно о г. Харберд. Здесь он 
приводит несколько необоснованных этимологий и легенд о 
происхождении названия Харберд. В их числе Челеби упоми-
нает следующую легенду: «Несколько христианских народно-
стей имели своим культом осла, почему этот город по-персид-
ски был назван Дари-Харбут». Очень вероятно, что легенда о 
культе осла берет свое начало со времен тотемизма. Не имея 
понятия о тотемизме, Челеби культ осла бессознательно при-
писывает христианским народам. Говоря об.озере Харберда, 
Челеби вновь возвращается к этому вопросу и пишет: «В озе 
ре имеется один остров, где построен монастырь, в котором по-
хоронен осел, возведенный в культ. Патриарх и монахи баль-
замировали тело осла и мумию его положили в монастыре»-

Из Харберда Челеби направляется в Пертек, Чимышка-
цак, Палу, Чапакджур, Гянджу, Атак, в долину города Муш,. 
который в этот период входил в эйалет Вана. Приведя сведе-
ния о Муше, он упоминает легенду, касающуюся горы Супан 
(Сипан). «Здесь закован семиглавый великан, голос которого-
слышен один раз в 40—50 или 70—80 лет, в течение 5—10 дней 
показывает свой хвост..., однажды он освободился и съел всех 
немрутов и уничтожил жителей Муша. По этой причине город 
был назван Муш (по-персидски муш означает мышь)». Челе-
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возвращения Султана-Махмуда IV—в 1045 (1635 г.) аджемы 
вновь захватывают Реван, «благоустраивают и укрепляют 
его». В городе имеется «2060 домов с земляными .крышами, 
особенно благоустроен ханский дворец». 

Направляясь в Баку, Челеби останавливается в большом 
городе Гянджа, «потом описывает» города Арш (Ареш), Ша-
ки, Ниагзабад и другие. Челеби упоминает о горе Альберс 
(Эльбрус), «одной из самых высоких гор, половины высоты 
которой даже никто не сумел достичь» (стр 294), Далее при-
водятся сведения о крепости Шамахи, упоминается, что там 
имеется сорок ханств, сорок нахие, семьдесят крепостей й око-
ло 1300 благоустроенных сел. 

Особое внимание уделяется г. Баку и нефти: «около горо-
да в семи местах имеются нефтеносные места, в которых нефть 
разного цвета—желтого, красного, черного... Население нахие 
(района) употребляет для светильников черную нефть... В на-
хие Баку имеются такие солончаковые места, где человек и 
лошадь, ступив на землю, могут обжечь ноги..., погонщики 
караванов спускают в вырытые ямы котлы и моментально ва-
рят пищу... Нефть у моря и в районе Мескета кипя, выходит 
из-под земли. Добычей нефти занимается особое управление 
(эманат), которое приносит шаху доход в семьдесят тысяч ту-
манов... Нефть собирают из нефтяных луж в бурдюки и везут 
в страну аджемов, узбеков, в Индию, Ирак, Курдистан, Гру-
зию, Алосман и в другие страны, где крепости и дворцы осве- ' 
щаются лампадами, наполненными этой нефтью». 

Далее описывается крепость Баб-эль-Эбв (Дербент) , ко-
торая по словам автора «построена Александром Македон-
ским и имеет большое военное значение... Здесь проходит че-
рез дагестански^ горы до Черного моря трехслойная стена, 
протяженностью в семь конак (однодневный путь)». 

Из Дербента Челеби направляется в Грузию, проезжает 
Кахетию и останавливается в Тифлисе, где его внимание при-
влекают крепости и горячие воды такой температуры, «что в 
них можно сварить баранью голову и ноги... На обоих берегах 
Куры имеются Большая и Малая крепости, соединенные мо-
стом». Говоря о роде грузинских царей, Челеби приводит ле-
генду о происхождении двенадцати племен, говорящих на раз-
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лых языках. Проехав крепость Азгур, Челеби приезжает в 
Ахалцих, знакомится с крепостью Члдир и Ардаган. 

В 1057 г. (1647) Челеби вторично приезжает в Реван 
(Ереван), по пути останавливается в Карее, подробно описы-
вает крепость, упоминает о крепости Кахзваи, где, по его сло-
вам, добывают соль и камень «вире», который используется в 
медицине и идет на изготовление мельничных жерновов. Из 
Ревана, Челеби опять направляется в Эрзерум, по пути оста-
навливается в Шорагале, <<известном езоими музыкантами и 
задушевными песнями, именуемом Шорагер». Из Эрзерум з 
Челеби по ферману падишаха направляется в Байбурт, Гю-
мушхаие, Гортум и Акчакала и приводит о них интересные 
сведения-

Том III. В 1057 г. (1647) возобновив свое путешествие, 
Эвлия Челеби из Стамбула направляется' в Шам (Дамаск) 
По пути он останавливается в различных городах, в том чис-
ле в Адане. Челеби описывает крепость Аданы. Далее он про-
езжает через шертнадцатиарочный мост р. Сигун и прибывает 
в г. Мсис, «имеющий тысячу мастерских чоха». Крепость Мсис 
•была разрушена испанскими кораблями. 

Проезжая города Искендерун (Александретту), Антакия, 
Хама, Итам Челеби в 1059 г. (1648) присоединяется к осман-
ской армии, идущей в поход на Дурзистан, и прибывает в г. Ма-
раш. Челеби приводит ряд легенд об одном из древних цеза-
рей—Джим-Джиме, который был сказочно богат. Он пишет: 
«В городах и горах проживают туркменские племена, пересе-
лившиеся из Бухары и говорящие на двенадцати языках (на-
речиях). Из Мараша Челеби приезжает в Зюлкадерне—Каре, 
являющийся центром санджака (уезда). Отсюда он направля-
ется в яйлу Гексуи, где «проживает много туркменских племен». 
Челеби отмечает, что здесь имеется одно армянское село, име-
нуемое Деирман-Богазы, в котором есть монастырь и пятьсот 
домов. Далее Челеби направляется в г. Кесария (Кайсари), о 
котором он дает довольно подробные сведения: «во время ха-
лифата Омера царь Херкие занял Кесарию и разрушил его, 
город и. до сих пор находится в разрушенном состоянии. После 
многократного перехода города из рук в руки, им завладели 
ал-османы. На расстоянии восьми тысяч шагов от древней Ке-
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сарии, находится благоустроенный и заселенный новый го-
род—Новая Кесария». Челеби описывает улицы, мечети, двор-
цы, многочисленные лавки, богатые урожаи, благосостоятель-
ность и быт населения... Образованные жители города разго-
варивают на персидском и арабском языках. 

Из Кесарии Челеби прибывает в Сваз (Себастия). При-
водя сведения о прошлом этого города, он отмечает: «Сваз^ 
перешел к османцам в период правления султана Елдырым-
Баязида. Во время похода Тимура город подвергся большим 
разрушениям- Тимур вырезал около семидесяти тысяч жите-
лей и улемов города». Далее Челеби отмечает обилие урожаев, 
и чрезвычайную дешевизну: «1 кила пшеницы приносит 40 ки-
ла урожая, 1 ока (1 кг. 225 г.) хлеба и 6 ока корма лошадей 
стоят 1 акча» и т. д. Город приносит султану доход 1100 киса 
(киса—500 куруш) в год, доход везиря составляет 200 киса. 

По пути в Диарбекир Челеби упомийает о городах Диври-
ки, Эгин (Акп), Арабкир и особенно о г. Харберд. Здесь он 
приводит несколько необоснованных этимологий и легенд о 
происхождении названия Харберд. В их числе Челеби упоми-
нает следующую легенду: «Несколько христианских народно-
стей имели своим культом осла, почему этот город по-персид-
ски был назван Дари-Харбут». Очень вероятно, что легенда о 
культе осла берет свое начало со времен тотемизма. Не имея 
понятия о тотемизме, Челеби культ осла бессознательно при-
писывает христианским народам. Говоря об.озере Харберда, 
Челеби вновь возвращается к этому вопросу и пишет: «В озе 
ре имеется один остров, где построен монастырь, в котором по-
хоронен осел, возведенный в культ. Патриарх и монахи баль-
замировали тело осла и мумию его положили в монастыре»-

Из Харберда Челеби направляется в Пертек, Чимышка-
цак, Палу, Чапакджур, Гянджу, Атак, в долину города Муш,. 
который в этот период входил в эйалет Вана. Приведя сведе-
ния о Муше, он упоминает легенду, касающуюся горы Супан 
(Сипан). «Здесь закован семиглавый великан, голос которого-
слышен один раз в 40—50 или 70—80 лет, в течение 5—10 дней 
показывает свой хвост..., однажды он освободился и съел всех 
немрутов и уничтожил жителей Муша. По этой причине город 
был назван Муш (по-персидски муш означает мышь)». Челе-
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«би, узнав об этой легенде от народа, истолковал ее по-своему. 
Особый интерес представляют приводимые Челеби сведе-

ния о паломничестве в монастырь Сурп-Карапет (Чаклик-ки-
лисе) Муша. Хоть они несколько и преувеличены, но харак-
терны: «Каждый день в монастыре в тысячах котлов дается 
обед паломникам, а в праздничные дни закалывают сто овец 
и пять коров, пекут 50 сомар (16 пудов) пшеничного хлеба. 
Каждый год из стран Руми, Араби и Арджема сюда приходят 
на паломничество тысячи людей. Они обедают и молятся 
здесь об исполнении своих желаний». Говоря об этом, Челеби 
добавляет, что эта вера бессмысленна. 

Из долины Муша через яйла Бингёл Челеби вновь на-
правляется в Сваз. Он пишет, что «эти яйла чрезвычайно бога-
ты и в течение 7 месяцев сюда приезжает много народа, кото-
рый зимой спускается в низменность». Путешественник при-
водит много сведений о жителях Бингёля, их хозяйстве, богат-
стве полезными ископаемыми, в особенности сурьмой, о цве-
тах, растениях. Особо отмечает целебные свойства многочис-
ленных озер и рек. В связи с Бингёлем, Челеби упоминает о 
многочисленных яйлах Анатолии. 

В 1060 г. (1650) Челеби приезжает в Сваз и отсюда на-
правляется в Стамбул. 

Том IV. В 1065 г. (1654) Челеби начинает путешествие из 
Скюдара, по пути останавливается в Малатии. Он пишет: 
«Из-за этого города имели место тысячи боев, из османцев 
Малатию впервые занял, султан Елдырым-Баязид. После него 
город перешел к Тимуру, который превратил его в свою зимов-
ку. Однако султан Сулейман-Канони окончательно овладевает 
городом. Малатия имеет укрепленную крепость- Город благо-
устроен, окружен фруктовыми и цветочными садами. Зерно-
продукты и урожай очень обильны. Большая часть населения 
занята садоводством. Душистые яблоки и груши Малатии об-
щеизвестны». 

Из Малатии Челеби направляется в Эргани и останавли-
вается в Диарбекире (Кара-Амед). Говоря о Диарбекире, Че-
леби упоминает о трудностях, созданных курдами в этих 
краях, вследствие чего султан Селим посылает туда стотысяч-
ную армию и занимает город, в котором зимует и чеканит де-
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сять тысяч акча, их образцы можно было найти на полях 
Диарбекира. Далее Челеби упоминает о восьми «ердлуках» к 
«оджакликах», имеющихся в эйалете Диарбекир и о пяти 
«укюматах» в эйалете Амед, которые являются полузави-
«укюметах» в эйалете Амед, которые являются полузави-

дения о сильно укрепленной крепости Диарбекир, Челеби го-
ворит: «Крепость подобна китайской стене, каждая ее башня 
является как бы крепостью». Челеби упоминает также о мно-
гочисленных строениях, образе жизни, ремеслах и быте на-
рода. 

Из Диарбекира Челеби направляется в Мардин и Сенд-
жар. Он приводит очень интересные сведения о сачлэ (волоса-
тых) курдах. Описывает Миарфакин огромный и великолеп-
ный мост Батман. 

Следующий город, описываемый путешественником',—эта 
Битлис. На нем он останавливается очень подробно, особенно 
на событиях, связанных с битлисским курдским ханом Абда-
лом, типичным вождем курдского племени и крупным феода 
лом. В пределах своих владений он был полузависимым. Бла-
годаря уму, храбрости и разбойничеству, Абдал-хан приобрел 
большое богатство и создал для себя цареподобную жизнь, 
которая мало чем отличалась от жизни стамбульского султан-
ского двора и образа жизни самого султана. Как в эйалете 
Диарбекира, так и в районе Битлиса курдами созданы свои 
«укюметы». По словам Челеби, Битлис являшся особым укю-
метом в пределах Ванского эйалета, «доход, получаемый в 
Битлисе, дарился бею как хас. В эйалете хан имел ежеднев-
ный доход в несколько киса акча. Пошлины и дани, собирае-
мые от караванов, прибывших в город, также принадлежали 
бею». Очень интересны следующие подробности: «Под своим 
правлением хан имел 70 аширатов и родов, которые поставля-
ли ему 70 тысяч солдат. По переписи в эйалете Битлиса про-
живают 43 тысячи христиан райя». Благодаря своему ислам-
скому фанатизму, Челеби не признает, что большинство этих 
христианских райя являлись армянами и что ремесла и тор-
говля Битлиса находились в руках армян. О быте Битлиса Че-
леби приводит много интересных сведений, однако подчас со-
провождает их баснословными цифрами. Например: «В Битли-
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се имеется 10 тысяч садов», и еще: «курдский Абдал-хаи Бит-
лиса всячески опекал ученых, людей искусства и поэтому город 
стал центром науки». Челеби поэтическим языком восхваляет 
райский сад хана, где произрастают хурма и другие редкие 
фрукты. Если иметь в виду суровый климат и естественные ус-
ловия Битлиса, то трудно поверить правдоподобности этих, 
восхвалений- Вряд ли в течение 3—4 веков климатические ус-
ловия могли бы так сильно измениться. 

В 1065 г. (1665) Челеби из Битлиса направляется в Дат 
ван, что на берегу озера Ван, и далее в г. Ван. Описания озе-
ра, города и крепости приводятся с большими подробностями. 
Интересны сведения о ловле рыбы тарех: «В год один раз в 
местности Банди-Маси ловят большое количество тареха, ты-
сячи купцов-аджемов и армян—покупают у правительства 
эту рыбу и на сотнях верблюдов везут ее в Аджемистан, Азер-
байджан и Баку. Торговля этой рыбой приносит правительству 
годовой доход в девять вьюков акча». Любитель легенд и ска-
зок, Челеби вспоминает об одной очень распространенной ле-
генде о Ване. Он пишет: «Согласно легенде, когда Немрут на-
чинал строить искусственную гору, в конце Рахова, люди Нем-
рута привезли туда 70 верблюжьих вьюков камней. По веле-
нию всемогущего аллаха верблюды окаменели подобно тем 
камням. В настоящее время эти верблюды со своими вьюками-
стоят караваном- В течение трех тысяч лет ни один из них не 
потерпел никакого изменения- Когда смотришь на них изда-
ли, то кажется, что караван движется в направлении Вана» 

Говоря об Ахлате, Челеби упоминает о его развалинах,, 
которые до сих пор являются предметом изучения археологов. 

Далее Челеби переходит) к Адильджевазу. Описывает го-
ру Сипан (Субхан), Арчеш, Беркри, Алик и Ван, который он 
называет Дариман (местом веры). В описаниях Челеби Ван 
занимает большое место. Вначале он приводит сказочную-
историю Вана, от древних времен до того времени, когда пос-
ле длительной и ожесточенной войны с Ираном Ван был зах-
вачен султаном Сулейманом—в 955 г. (1649). О скале-крепо-
сти Ван он пишет: «...что она подобна нагруженному, колено-
преклоненному верблюду. Высота скалы составляет 3600 ша-
гов, на нее можно подняться в течение часа, притом с большим 
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риском. Во многих местах скала похожа на великанов и на-
клонена в сторону города. Часть скалы похожа на льва, часть 
на крокодила, часть на корабль и, наконец, другая часть—на 
сидячего орла. В скале имеется около 600 многоэтажных боль-
ших пещер, в которых размещены склады для пушечных сна-
рядов, пороха, разного оружия и мастерские. Сто пещер за-
полнены ячменем, горохом и другими зерновыми продуктами, 
разными маслами и нефтью. Имеются многочисленные пеще-
ры, заполненные разными съедобными продуктами и запаса-
ми...». По словам Челеби, на самой высокой части крепости 
султан Сулейман установил пушки, которые держат под об-
стрелом территорию в 40 миль. На более низких местах скалы 
также установлены пушки. 

Челеби упоминает также об укюметах Экарни, Махмуди 
и Битлиса, в составе эйалета Вана. Говорк о городе, он описы-
вает его кварталы, рынок, торговые ряды, протекающие воды, 
быт народа, ремесла и другие занятия. Упоминает также о 
писателях и поэтах, подробно рассказывает о вражде бейлер-
бея Вана Мелек Ахмет-паши с битлисским курдским ханом 
Абдалом. Абдал-хан не захотел подчиниться Мелек Ахмет-
паше. Разбойничьи дела Абдал-хана, как-то: нападение на 
хана Маласкерта Мухамед-бея и кража 40 тысяч голов 
овец, послужили причиной похода. Абдал-хан набирает 
17 тысяч стрелков и готовится к войне. Ахмет-паша с 40-ты-
сячным войском движется на Абдал-хан^. Челеби пи-
шет: «Военные действия приобретают большой размах, 
хан защищает Битлис 10 тысячами стрелков и 10 тысячами 
всадников. Во время осады в городе начинается голод. Вой-
ска наши ломают сопротивление врага. Абдал-хан бежит 
в Мотканские горы. Победители грабят город. Знатные 
люди и шейхи города обращаются к Ахмет-паше с прось-
бой прекратить грабежи и убийства. После занятия горо-
да войсками паши, начинается конфискация богатств двора 
хана. Новым ханом Битлиса назначается сын Абдал-хана— 
Зиаэддин-хан, который подарками и взятками старается за-
добрить Ахмет-пашу». По свидетельству Челеби, «в связи с 
этими событиями, его эфенди—Ахмет-паша добывает очень 
большое богатство и крупную денежную сумму». 
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Из Битлиса Челеби снова направляется в Ван. По его 
просьбе Ахмет-паша освобождает бея Хиджани, за что он по-
лучает 13 тысяч золотых и один кантар серебра. Паша грозит-
ся по прибытии в Ван наказать непокорных курдских беев 

Продолжая свой путь, Челеби останавливается в Ахтама-
ре, изучает остров и монастырь. Он пишет: «Этот монастырь 
имеет более 200 монахов и священных лиц, которые воздержа-
нием, постом высохли и превратились в скелеты. Несмотря на 
это, монастырь очень богат, имеет все блага. Здесь живуг 
триста портных, отшельников. 

После этого Челеби направляется в страну аджемов, но 
пути останавливается в монастыре Варак, где проживает бо-
лее 300 монахов. Здесь его одаривают и хорошо угощают. От-
сюда Челеби направляется в крепости Хошаб, Абага и Пилиа-
миш. 

Далее Челеби описывает Тавриз, Сапаган, Амадан, Шех-
ридор и Багдад. 

В конце тома Челеби упоминает об известном турецком 
разбойнике—капитане Чомаре. 

Том V. В этом томе описание своего пути Челеби начинает 
с Багдада, Мосула и Курдистана, останавливается в Сгерте. 
По его словам, Сгерт—древний город, который, оставаясь под 
властью нескольких меликов, во время султана Селима I пе-
решел в руки османцев и в постоянное владение бееклы Муха-
мед-паши, позднее присоединился к эйалету Диарбекир в ка-
честве санджака. Челеби пишет: «Хотя здесь и Курдистан, но 
народ разговаривает на арабском языке, а также знает курд-
ский, туркменский и армянский языки». Он упоминает об оби-
лии урожаев в Сгерте. Отсюда Челеби направляется в кре-
пость Востан, на берегу Ванско^о озера. В это время, в связи с 
восстанием на Атмейдане Стамбула, друг и покровитель Че-
леби—Мелек Ахмет-паша—лишается должности. По этой при-
чине Челеби с ним с больЩими трудностями, в условиях суро-
вой зимы, возвращается в Эрзерум. По пути Челеби останав-
ливается в крепостях Манаскерт и Хнус, описывает их- С боль-
шим восторгом описывает мост Халкалы (мост с кольцом) на 
реке Араке. На самой высокой точке моста подвешено золотое 
кольцо. По словам Челеби, «при разрушении моста, стоимо-
стью упомянутого кольца можно восстановить его». 

289 

70—19 



Продолжая путешествие, Челеби останавливается в ар-
мянском селе Джафер-Эфенди, имеющем 300 дымов. Внима-
тельный в отношении быта и обычаев народов, Челеби упо-
минает о маленьком, но характерном обычае. Предварительно 
отмечая, что крыши домов покрыты толстыми поленами, по-
хожими на мачты корабля и называемыми «геран», Челеби 
пишет, что в центре крыши имеется отверстие, похожее на 
дымоход и называется «ертик». В середине дома в земляном 
полу вырыта яма называемая «тоныром», в котором готовят 
гату, хариса, суп из мацони (танапур). В качестве топлива 
используют «атар» (кизяк). Всех пришельцев угощают тана-
пуром. 

Отсюда Челеби направляется в Токат, приводит историю 
крепости и упоминает о том, что крепость сильно укреплена 
«Несколько сот джелали (повстанцев) осаждали крепость, но 
ввиду сильного укрепления крепости не смогли нанести ей ни 
малейшего вреда и позорным образом вернулись обратно». 

Говоря о джами (мечетях) города, Челеби останавливает-
ся на интересном факте. В мечети Дзенджирли похоронена 
красавица—дочь грузинского хана Марул (Марал) по имени 
Перихан, которая, подобно Клеопатре и Бюлгейс, считалась 
одной из красавиц мира. О ней Челеби пишет: «Султан Ибра-
гим требует от Вардар-Али-паши передать ему эту красавицу. 
Однако паша, считая это требование незаконным и противным 
шариату, отказывает султану и прячет красавицу в крепость 
Токат». Вероятно, она здесь и скончалась. 

В окрестностях крепости на вершине горы имеется горя-
чий источник Ак-субайри, который является жизнетворным 
горячим источником. 

Благотворители построили здесь замечательный бассейн. 
Говоря о монастырях Токата, Челеби пишет: «Здесь греки 
имеют один монастырь, армяне также имеют монастырь под 
названием Катнапур. В этом городе райя очень многочисленны 
и все они армяне и евреи. Имеются также персидские купцы. 
Хотя турки говорят на особом наречии, но пожилые говорят 
также на чистом турецком и армянском языках. Турки по-
стоянно находятся в дружеских взаимоотношениях с армян-
скими райями». 
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Т II К К I 5 Н 5 О У К С Е 5* 
III Ьоок 

ЕуИуа СЬе1еЫ 
ЬуА.КН. 5АРКА5Т1АЫ 

ТНе 1Ыг<1 Уо1ише о! Ше вТгауе1з" о< ЕуИуа СЬе1еЬ1, 
Ше {ашоиз 17Ш сепШгу Тцгк)зН {гауеИег, „ТигМзЬ зоигсез оп 
АгтеЫа, 1Ье Агтеп1апз аш| оШег Тгапзсаисаз1ап реор'ез" Йеа1з 
чШо11у \У1Ш Ыз 1гауе1з щ Шозе агеаз. ТНе та1епа1з аге уег-
за!Пе адй г!сЬ; Шеу ргоу1(1е Ь1з1ог1са1, §ео&гарЫс, ПпдШзУс, 
агсЬео1о2}са1; еШпо&гарЫс, 1гас1е апё а̂ псиИига!, си11ига1 апй 
риЬНс Ше с!а1а. 

ОиПп§; Ь1з 1гауе1з ЕуЦуа СЬе1еЫ Ьаз соуегей ап ех!еп-
з1уе агеа а® оЬзегУес! апй зйкИеб уаз! ге§1опз зисЬ аз Апа-
1оНа, Агтета, Ше Тгапзсаисазиз, КогШегп Саисазиз. Мезо-
ро1ат!а, Зуг-т, Ра1езНпе, Ше АгаЫап Реп1пзи1а, Ше Еигореап 
раг! о{ Тигкеу, ЗоиШегп Кизз1а, Ше ШгаШе, МоШау̂ а, • Ро-
1ап<1, Нипдагу ада оШег соипМез. 

ТЬе {ги!1з о! Ыз кееп 1п1егез1 апй ге1еп11езз 1аЬоиг аге 
сотрПеб 1п «1еп уо1итез, епШей „Тгауе1з*. Аз асас!еш1с1ап 
КгасЬкоузку роШ1з ои1, Ше 1еп уо1ише яТгауе1з" о{ ЕуИуа 
СЬе1еЫ 1з опе о| Ше рг!пс!ря1 йоситеЫз сЬагас1ех1зИс о! Ше 
еросЬ; И 1з а тоз! уа1иаЫе оп§1па1 зоигсе 1ог Ше ЫзШгу оЕ 
Ыз рег!ос1. II гапкз ашоп§ Ше Ьез! \УОгкз 1п ог1еп1а1 зШсНеа 
апй 1з 1п а11 гезрес(з ап гоехЬащЫЫе зоигсе о! сиНига! апй 
Ь1з4ог1са1 гезеагсЬ. 

* ТНе (Н1гс1 Уо1ите о( 1Ье .Тигк1зН Зоигсез оп Агшеша, (Не А г т е -
п1апв апс1 о(Нег Тгапзсаиса$1ап Реор1ез". 1з 1ис1и(1ед 1п Ше §епега1 аса-
дет1с зег1ез о( ,Роге1^п Зоигсез оп АгтеШапз", аз (Не (оиг(Н уо1ите оГ 
(Не аЬоуетелНопей зег1ез. 
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ТЬе ог1еп4аН51з о! Мозсо\у ап(1 Ьепш§гйй Ьаюё йпйейа! 
кеп Ше *гапз1а(1оп апс! риЬИсаОоп о{ гпа1ег1а1з {гот ЕуИуа 
СЬе1еЫ'з \Уогк Ша1 ге!ег {о Ше Ь1з*огу аЩ сиИиге о{ Ше 
реор1ез о! Ше Зоу1е1 11п1оп. ТЬе Пгз1 15зие о{ „ЕуЦуа СЬе-
1еЫ'5 Тгауе! Воок" Ьаз соте ои! о! рпп1. И {геа4з о{ по!ез 
оп Ше ЦкгаШе апй Мо1йау1а. 

ТЬе ргезеп! уо1ите о{ „Тигк1зЬ зоигсез..." |||Ы|§ 1гапз-
1аМопз {гот ЕуЦуа СЬе1еЫ'з зЫетеЫз оп АгтеЫа апй Ше 
пе!§ЬЪоипп̂  соипМез. ТЬе Йа1а сап зегуе аз ап 1трог1ап1 
оп§1па1 зоигсе {ог а тапу-зМей зШйу о{ Ше тесИаеуа1 Ыз1огу 
о{ Ше Агтешап реор1е. 

ТЬе шогМ-шапйегШд 1гауе11ег Ьаз ипйег{акеп а питЬег 
о{ 1оп§ ]оигпеуз т Агтеп1а (Еаз1егп, Мез1егп, СШаа) апй Ье 
Ьаз Ьееп а1тоз1 (о еуегу агеа рори1а1ей \у!Ш Агтеп1апз. 1п 
Ыз 1з{, 2пс1, Згй, 4Ш апс1 5Ш уо1итез о{ „Тгауе1з" питегоиз 
Йа1а аге ргойисей оп а1тоз! а11 Ше 1о\упКо{ Агтета, ойеп 
1пс1иЛп§ зеШетеп1з апй уШа§ез, Ше оссираИоп о{ Ше реор!е 
о{ Шозе агеаз, Ше1г сгаИз апй 1га йе, 1апдиаде, сиИиге, шау 
о{ 11{е, сизЮтз апй {аНЬз. Не йезсПЬез киЧгеззез апа з1гис-
1игез Ье Ьаз зееп т уаг1оиз ге§1опз о{ Ше соип!гу, гоайз апй 
ЪгМ е̂з, топаз1ег1ез апй сЬигсЬез, уапоиз щиайегз ш игЬап 
агеаз апй Ше1г Ьоизез, уЫеуагйз, дагйепз е!с. 

Ассогйтд 1о з1а{етеп1з Ьу ТигЫзЬ, Еигореап апс! ЗоУ1е{ 
зсЬо1агз зШЙушд ЕуИуа СЬе1еЫ'з псЬ П1зШНса1 ЬегИаде, Ье 1з 
гедагйей аз а геаНзНс оЬзегуег апй а геа1оиз {гауеИег ехргез-
зш§ Ыз у̂ ешз ш а з!псеге \уау. ТЬеге{оге туе сап йеПуе а 
дгеа! йеа! о{ уа1иаЬ1е т{огтаНоп апс! йа1а {гот Ыз „Тгауе1з" 
оп Ше Ыз1огу, зос1а1 апй есопопйс Ше о{ Агтеп1а апй Ьег 
пех§Ьоипп§; реор1ез. 

МШ 1Ыз а1т т ттй ше 1гапз1а1ей тапу Ьу 
ЕуИуа СЬе1еЬ1 Ша1 зЬей Н&ЬНоп Ше НГе о{ АгтеЫа апс! Ьег 
пе!§ЬЬоигз йиг1п§ Ша! репой. ТЬозе та{ег1а1з таке ир Ше 
1Ыгс1 уоЫте о{ „ТигМзЬ зоигсез...". 

ТЬе та1епа1з Шс1ийей ш Ше уо1ите аге зирр1етеЫей 
\уИЬ ех1епз!уе по!ез. 







ц . о - и д ц . р ц . ъ 

1. тчЬ^т* % 7/ггГшЬ^шрЬЬрр и шр&шьььр^ л^пдп^ 

"ш^Ьр^шдЫц Ь^шЬш^пр Лшр^шЬд 1X4 АЬт Щщ^шцр ицц. !; ш1{-

ЬшрЬт.Д г 

2. «Рт-реш^шЬ щшт/Тпир^шЬ ^Ь^т/ТЬЬр» ^шщЩиЬ рЬ^Ьрпср^п&р 

^ I] тшАрпцпи! Ьш^шщштЬршцА±шЬ тшр/гЬЬр^Ь, пр/г ^пср^Ь ЬЬ /ивТр^Ь^ 

Ъш^/г Ь^шЬш1[пр Рпсрр щичлАшршЬЬЬррг (^Ы{Ърп1.р^п&р п&ЬдЬ^ ^ \гр орцшЬр* 

у ^ ф О - ^ Л ] Ш Й Я Ытшфщпи!, ^ЬДш^шЬ Ртрр^ш^ 

Ш1Ч иЬ1{Ьрпср^пиЬр ^Ьрш^ш^А 1[пс1Т и ^п^пи! I; и^црт^ «Э'тгГш^шС шшииГт-
РЗШ& ПШП11ГЬши]х ГП ̂  Ш & р&1}ЬгП1рзП1.&», Ш]Ьпс4Ьш11 "Р'тррш^шЬ 1ЦШ1П $ п I р д шЬ 

рЪ11Ьрт.рЛпиь» („Тйгк Таг1Ь Кигиши")' 
3. Ы. ЗЬ^р/гЬ Ы/шр шцрЬ[т^ гТЬ& 1рЬрРр% п и^ш цр ш п с 1/шрЬ.пр тЬцЬ1[П1.-

РдпиЬЬЬр ^ 4шцпргут.$ ЧпитшЬцЬтщгци^ А шпАшишршЦ^ Р'пирр^ш^ ршг^ш^ЬЬр^ 

XVII г^шр^ ипд[1 штЬтЬиш 1[шЬ ^ушЬ^, ^пцшпср-^ЬЬдшцш ^ Ь щш ^ шЬЬЬр'р, ип-

^пртР^псЬЬЬр^ Ь. 1/шиЬш^пршщЬи ршгц!шР^и^ шр^ЬитЬЬр^, ЬршЬд 4ил1ршршд[гЬ 

ш^ЬрщтР ̂ пЛЬЬр^> А ши^Ьг 2.ш у Дпцп^ц^ и/шии!ШРдшЬ 4шйшр Ьи шу// 

тЬг[Ы[П1.р ^п&ЬЬрр ЬшрЬпр ЬЬ, ршЬ^г пр, [гЬщЬи -СшушЬД Ч. Чщи^ 4ш{Ьрр 

1[шрЬ.пр шЬг[ ЬЬ ц.рш1[Ь[ шр4ЬитЬЬр[г, шпктр^ Ь. шц рЬшцш^шпЬЬрпи! г 

4. Ы* $Ь[Ьр/г/1 «Пс^Ьц.рт.рциЬя ЯЬ^ ^4шт, 4, 161—188) Ч.шЬ/1 рЬр 

Ы{шршцрпиР^пЛр ц.р1ш[пи1 ^ 27 Р^РЧР ^ Ьрш ршршёи. ^п^ рЬш^шЬ т шр~ 

4Ьитш1[шЬ ршрш^рЬЬрр, рЬрг}[1 щш тА ш 1{шЬ л«. лшдДш^шЬ Ь^шЬшЦ^пкр^пСир 

ЪшщЬи 4Ьтшрр^рЬ[ ЬЬ ЬршЬг Ъш ^ ^ ^ ^Ьтш^р^рпсР^шгТр ц/члЬ^ пс 

Ы)шршI/рЬI % рЬрг[.[г рщпр АшиЬррг 

Р^Р^и^д *{шЬ пщкпр^Ь^и (Щ ЗЬ^Ьр/гЬ ^^штш^пиГ % ктирй фш^ш (ишЬ(гд 

^[гЬ^и я,шЬш и ш^ЬшЬ^д щши ЯшЬшщшр^ььр^ 1[рш ^ш-

ппид1[ш& !{шАшрЬЬрр, сспри/Ьи^/г МпшЬр рщпр йшЬш и{ шр4 прг&Ьрр, й[ш&шпш-

1/шЬЬЬрр Ь. пфтшщЬшдЬЬрр ш/ч [{шАшрЬЬр/г тш!(П1[ пщЬпр^ЬЬ, МпшЬр ЬршЬд 

<ш4шр тшр Ь"к шЛп.шЬрУ ЯП1/...* Ы- 9Ь[Ьр/,Ь Ь2П11Т "Р «ЬЬр^ш^псГи 

ицц. //шйшрЬЬр/* р ш АшиЬр #шЬгц[шЬ ЬЬ, иш^ш^Ь шуи ^шпацд/г 4Ьт#ЬрЬ т прпI 

лТшиЬрр щш4щшЬг^ЬI ЬЬя» 

^ Ц. 3 П Р ап-ц . 5 ЪЪ 

1. Ц.{и 4шшпр[% рт[шЬц.ш^тР^пАр шЬА^ш^шЬпрЬЬ Цшщ ^тЬ/г ЬЬр^ш 

[ишттР^шЬ ТЬш^шЬ 2шуш«шш1г/г Ь И.Ь1Г1/п^ши/г Лпуг* 

л[п !.р Г}Ь Ь р{{ и/II/ 1Л1? П I Р ушЬ 4Ьшг 
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1)ш1/ш(Ь Ы/инл/в тЬЬЬш/п^, пр ш]и 4штпрпч1 /;«///»уш $Ь[Ьр/т/г ^п^й/гд шпш* 

рш^шй КшрдЬрр к Цтш/Т'рпц/гу рррЬ. ОиДшЬ^шЬ //ш^иртф^шЬ ^ ш ^рш рш г/ш к 

Ьрш ^пцттрш^шЬ ^/-Ьш^пЬ/», м! шЬрш/1 шиЬ титйЬши^ртР^тЬр к ОиДшЬ^шЬ 

1/ш {ирт.Р{шЬ и/ Ь т ш 1{ шЬ ~ р 1{ шЬ, и п д [гш тЬ т Ь и ш 1/шЬ 1/ш п.п/.д/^ш {г А ш и [А/ 

тр^шй /и/гиш 4Ьигшррр/гр шЬ^Ы/псР^тЪЬЬрр ^/гшЬш^Д Ь Ь р1/ш дЪ п и? ЬЬ XVII 

р^ Ртрр^шЬ к ^Ьшрил^пртР/тЬ игш^ри ил{1ц/г и/ш т1/Ь рш дЬЬ/т. шр/. Ьр1/рпч? 

ши/рпц ^п^п^труЬЬр/г ршг/шрш1/шЬ, шЬшЬиш1/шЬ к 1/п1/1лтрш1/шЬ ёЦгйш^р, шЬ~ 

ЪршДЬцп \ил1 шрЬд^Ьр шуо ^штпр/гд ршгц[шдшршр РшрцА шЬЪ[ к шш/ Ьрш ил!Ь-

Ьш^Ьтшррр/гр >5 ш иЬррг 

2. Ы. 9 Ь/Ьр^гЬ к шл ртрр щшш|/шфДрЬЬр 11тш11рпцр шЬ§1шЬпч! 

ЬЬ «Ьи^ш^ рп/х> ([ги^шАр ушт), прЬ с/тр!/ [ прк^ пЛр\гд к шргцпЛр 

{ [/и/шАш^шЬ фшЬш1л[г^/7 / / : 

3. О иг! шЬдшЬ щЬтт-Р^шЬ XVII цшр^ [[шр2ш1/шЬ ршйшЬАшЬ «/ (1Ш1[п рЬЬр!», 

1^шр2ш1/шЬ к цфЬ^пршЦшЬ щш^итЬЬЬр^! Аши^Ь ш^ишЪг^ ршпЬр/» ршдш-

1лрп Iп 1.Ьр шЬ и а№тррш1/шЬ ш^р^псрЬЬрр 2,ш^шишшЬ^г к ^Ьр^ Дши^Ь» ш2[иш-

штРушЬ II 4штпр[г ршпшршЬпи!г 

ЦшЬпЛ^! ипцРшЬ ИпцЬ^шЬ^г 6ш^шЬш^/ ^пул^ущЬ т_ЬЬдп ^ 1/шг^-

А 1и1/1,ри/тр ^тЪр 4Ьтк^ш[ и/шш1/ЬрЬ гсЬЬр, бшпш^п^Р^шЬ фп^ишрЬЬ тр^пи! 

ппи/г1{ /{шеГ <п^ш!Тших }иши, с̂ ЬилГЬр к р)и(шг шЬпАЬЬрт[ (Ьаз, 2вате( , Итаг) 
прпЬр (/п^тЛ ЦгЬ Ч^Р^Р (<Нг11к): 

Р*|иГшг 1/гЬ 1/п^т.Д ш^Ь р[I1 рЬЬрр, прпЬд тшишЬпрг/.[г (б811Г) ттррр шш-

р1.1{шЬ 3000 ш^Ь/гд IТ^Ь^к 20.000 ш1цЬ I/» 

ЯЬинГЬр 1/гЬ 1/п^т^ 20.000 ш^ь^д 100.000 ш1цЬт1 ч/гр^рЬЬрр, 

Ьши Щ ^п^ /т / 100.000 ш/цЬ^д ш^Ь^ у/гр/^рЬЬррг 

Р^шр/г шЬрЬрр [грЬЬд Р[н1 шр/' ^тршршЬцтр 3000 ш^Ь/г 4шДшр щшршш-

![пр Д̂Ь ?ЬрЬ|Ш. 1/п^шЬ И[ш& ц^Ь^пр тш[г ш А Ь р [1 влЬрЬрр* 5000 

фп/ишрЬЬ: 

^Аг/А^^^гА ЬЬшршр&р /ишиЬрр 4ш1л1(шд1^ш& ^[тЬ фшц^ш^ЬЬр[гЬ, ЬршЬд 

2Ь ]цшг^ЬЬЬр^Ьг ^Ь^/трЬЬр^Ь, рЬцЬррЬ^ЬЬр^Ь к ишЬ2шр^/ рЬ^Ьр^Ь* 1 

4. П*кБш 1]Ш1Г П*тЯш — г </гЬ шЬтЬЬ 

5. ^[р^Ш!/ — ршпшЬ2шЬш1]пи1 { ^шрАш^ш^т-Р^тЬ итшЬ&ЬЬ^, цил 0т5шЬ-

IшЬ щЬттР^шЬ Ь2 2Ш1л 4Ьтд /Г^Ь^к !^Ьр2Ьри цпрЬшг^рг^пч щЬшш!^шЬ шт.ррЬр[1 

к пстЬЪр[х тшррЬр й^пс^Ьр^ (щ\ишЦ_пршщки щпиг^шшЬтЪиш 1{шЬ ) цшЬ&АшЬ 

ш и/ ш[шп.п1 и[т мЬА ^р, 1/ш и/ ш /ш птЬ ^ Д у/цР Ь ц/иТр Ьш^ишщЬи щЬтпсР^шЬ 

ф&шрЬ\ти. к Ьрш2[иш1[прЬ[П1. щш^ДшЬт^, 1{ши/ш[п^ ^ЬрдЬтА прп2 ш р 1/Ь р (> 

( цршЬд р^пи! Ьшк 1лш и шЬ л р ц [1 - р I?) цшЬ&гщ} р 1 Чши/ш^шптЬ ^р Ь[** 

6. I) ШМШ&Ь — 4 и] ш мш 1/Ь Ьр^д тшрЫ/шЬ /I [гшЬ^шц шпЬ^илУ р1/р/ ОиАшЬ-

(шЬ и{Ьтп1.р]шЬ ^и/шшш1/ прп2 Ьр1/рЬЬр (Ьцфи/шпир, 2.шрЬ2ишшЬр к шцЬ) Л[1 ш-

Ь^шц ишцшЬЬ фйшрпи! к шу/у щшшйшпп^ ^/гЬ ишцшЬЬт^ 1/ш пил ~ 

1[шр![п^ Ьр1\рЬЬрг 

* Ои^шЬ^шЬ и/ 1.т п1 р ]шЬ 1[шр1ш1/шЬ ршёшЬАшЬ к 4пцЬр\г р //</ ш р - Л / р ш -

/I)': рш/}шЬДшЬ Лши/гЬ АшЬршА шиЬт-рдпиЬЬЬрр шр^шЬ { <( II, р кЬ ^ш т ш 1/шЬ дп-

г/т^ш дт р и (/, цррпи! иш/илцн^шд «0и/1шЬ{шЬ 1/ш {и р т [И ̂  шЬ р I/ шЬ рш <1 ш -

Ьтир XVII цшргш!» Ъпщ^шЬтй, ЬркшЬ, 1961, ^ 285—303г 
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7. 10 шЬ^шЛ 100.000 = 1.000.ООО, 1кЛи Акп± ип+прш^шЬ Ц 

2рЬ фшрЬрпчТг 

8. 4?ЬфЬ — шЛии1Ьи {р ^я^яи/ 1р/иТр рЬрш^гщт шркЬцшЬ ЦпцЛпи! ЧтЬ±пП 

ЯфмШпр рЬръшрш^ше-Ьш^ш^шЬч/гитр* РЬшрифшБ: ЩрЬф[, X цшр/г г/Ьр^/ШЬ 

•РЬфЬЬ кшцЛЖй Ьр Ь. пЛЬр 554 р/гДшр т ^ЬшАЬр, к [,р рЬцЬррЬ^Ьг 

9. Ишггк — ршп.шд\г ЬгшЬш^пи! ш!цЬ/г, фп^/г риш1{: ИпсррЬ ЦгЬ 

ипцРшЬЬЬр[г ^п^Дрд ЬвЦгрш^шЬ 1ГЬррш к 1ГЬ^Ьш рш^шрЬЬр/гЬ ЛЬ* ЬшЬ^иш-

{[артР^шАр шАЬЬ шшрр пщшрЩшЬ РшЫ/шрбЬр Ь^ЬрЬЬрр (А ш рцш р [гтЬЬ рт[ к 

шцГшиЬЬрп^ ц^шрг^шрфш& /иицшрЬкр к шцЬ) к ДЬЬ ц.пи!шр[! цршДрх ЬЩ-

ршин^пср^пАр ^п^пи/ «ит.ррЬ^-^^т.Дш^пиЬ»г V п ир р ЬЬ шшЬпи! [р фшу^ш^/г 

^пгц^^д Ь2шЬш1ц[шЬ ршр&ршит/г&шЬ |//г шЫЬшфпрт.р, прр ^п^ли/ ^п IIШГ-
г Ь МпиррЬЬ п1^шр1ц1_п1.Д ^Р ^Ь1шчЬ 4шшт1( фшу^ш^ш^шЬ *1ЬЬ~ 

2псрт^ (4р п р тш I/): 

10. О'ЬфрЬг {"Ьр|ипи)ши||*— цЪ$рЬру ^ш^МДшш{шЬ, рЬр^пици 1{шА 

1/ш пил^ш р^г Ц,щщЬи ^р ^пЩ/лиТ ^ш/Ьр// шАрпгц 4ш2/ч[ЬЬр/1 ршрАр 1/шп.шфш-

рЬШ* 
11. ПЬфрЬг ОДЕф 

— рщпр тЬишI/^ ^шр1[Ь'р[1 I/шплир/гЦ1, пр ш^Ь^ т.* 

^п^ли/ (/» 1|кг(}|1 (.^(ф (<шр1(Ьр/1 тЬипц) г 

12. гЫшгк пЬфркгпшг — Р[и?шрЬЬр[1 4ш21^Ьшшр щш^тпЬциг 

13. ЯинКир&ЬгЬ ГЬр|ип1пш к — ш /7 7 ^ ^ т у Ь Ь р р ищш-

ЬЬр/т щш-^тпЬ ^рЬ 1{шигшрпи1( 9 ш 1[_п иуЬ Ь р [1 рЬр^ипщшЬ к щЬтр ил^Ь/^ ршр&рши-

т/г&шЬ шЬ&Ьил^прпср{пиЬ [фЬЬци^, ^ицЬр^ рп/пр ^ш^щ^Ь^/г ^Ы/ш^шрЬ (/? 

йшрЦтй* 

14. рЬд — ш^щЬи ЩШлг/Т шДрпгц и^фш^^ЬЬр/л щЬтрг 

ЩштЬршцгЦх шЬш1/ ^ш/Ьр^ ЦпррЬрр ЦгЬ ш/ш/Д рЬ^ г^рп^ф к 2шР^1[п1 ^ Ьрш 4рш/5шЬт\г 

15. ЗкгЬршрЬ— 1Ш1[т2рх цпрд ^ ш&^лиТ ( ш ^ ц цшрш2Р1шЬпсй) иЬгГкг^Ь, 
рШ2рП11|, иШ|ШР игЬр/Т/гЬЬЬр/гЬ ЩДшЩд [пГшитпфг П^ ^шЬпЬш^пр цфЬ^лрш^шЬ 

ЛшиЬр/г цЫ/ш^шрр, ^фш1[прр, 4ршДшЬшшшррг 2ЬррУ цфЬ^пр (ширЬр), ш^и рш-

п[гд 1/ипцЩЬд ЬЬ/г^Ьр/г /Ьпр ч/*Щ*ШР) • 

16. ЧшфцЬ |иши{| — ^шМ/цЬ* ршпшд/г Ь^шЬш^п^ Ь ЛШ1Р* Чи^ЦЬ ^п^пи! 

ЦгЬ ипцРшЬЬЬр[г Ъшршцшт Дш^рЬрр, ЩШЩ /иши/гЬ* фаШф^Ь 4шт1{шд^шд 

\ишир* 

17. Рп^рЬ]|| — ш^ищЬи ц ь Ш1ЬРЬ$ЬЬРЬ (ВЬЧЬРЮ щЬшЬррг 

18. Вшгр^тГ и О^шГ̂ рГ — ш т Ь и ЦгЬ ЩйпЩ иЧЬ 4"ЧЬРС (гц/иш^пршЧЬи 

и/Ьтт-РдшЬ иш4 А шЬЬЬ р [1 <//гш прпЬр Ьшпш+шр+пЛ ЩЛ щЬгппсРьшЬ {{П^^г, 

ЬгшЬш1ц1шЬ ///.// ДшрцЦшЬд ЦтуЦгдг ^Ьр^ЬЬЬри щшртш^пр ЦгЬ щш4щшЬЬ1 

Ьр^р/, ишЫшЬЬЬрр к /грЬЬд ^п^Ьрп^ фшфш^ш^шЬ ршЬшЦ, пш^Гш^шЬ Чпр-

йп^т-Р{П1.ЬЬЬр[, ПЬи,рпЛ а/,шьш1 иЬрширЬр/1 ршЬшЩЬ, Н/7 4п^Ьрр 4шпшЬЧшршр 

шЬдЬтД ЦгЬ ЬршЬд пр^ЬЬр^Ь 1/шД рЬмшЬ/грр шЬцшДЬЬр^Ь: 

19. П-щ^шгГЬ^ — ршпшдр орш^рп^тЬ ^ш^п^. ш^щЬи Ц,Ь "" 

ДЬЬор}Ш цЬщркр шрАшЬш^рп^ЬЬррг 

* 1кЛи к 4ЬтшЧш 1//» 2ШРР шЬшЬиш^шЬ и1ш1шпЬЬЬр\, шЬпЛ-

ЬЬрр шш^и ЬЬр рпсррш^шЬ *кп,1, прп^Ьшк П<Цшр<ши-

кшЬш 1(1 'црЬ^г 
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20. 1Гш[ 1}ЪфрЬг̂ ШЩ1— ^и^ьр/, Ь^Ы тш1(шЬ цпрдЬр^ (ф^ЬшЬиЬЬр/г) 1/ш-

ИшишррЦ!! 

21. ЧшЬр ^Ьц/гЪш^Ь шЬ^шЬпи! { иЪцч^-^йшЬ (^ш^шту/г щшр^тц 

22. 1;г^гпи|К ишЬ^ш рЬЬр(г ршЬш^Ь т Р»[шр1{п^р ш^ишЬг^ й/Шиг Ц/ шр^ш&г 

9Ь^Ьр^Ь /гр «П II 4штпрпи1 /ипиЬ[гч[ Аши^Ь, Ь^ли/ ( 12 

ишЬ^ш^ Чшр1и4[,ишр. [г Ошрр^ тР^/г, РшиЬЬ (ФшиЬЬ), Ьищ[{р-, ЬЬпси, 1Гш[шц~ 

1{Ьрш, РЬцлХшЬ, Ъпич^шЬ, Р'пррт.Д, \Г<1Ы{Ьрт,' 1ГшАр^шЬ, ЪрцрпЫ: 

23. Ы ф ^ Ь г ф & Ь г ] * ш ц ш — ииТрп^х ЬЬ[чЬр[гш 1(шЬ ршЬш^ф щЪшр, прр /1Ь<У 

4Ьч^Ьш[{п {п пс [грш^пиЬрЬЬр п&Ьрг 

24. Ц^шИ^ рш2Ь — Ь^шЪ^/гЬЬр ^пц^пи! ЦгЬ ошХшЬ{шЬ ^шпв/^ш/гш^шЬ шуЬ 

/ршр&ршит/гЪшЬ щш-цлпЬ{шЬЬрр, прчЪр ^пц/Цгд шр1[шЬ фЬр/1 шЪЬЬрр 'и 

рЬршрЪЬр!> ^Ьркпи! ршлгш (фшц^ш^^Ь 4штп1-1{ црп^А) (^Ь Ц-рп̂ Д пчГ, ш у/ 
1{Ьрщ шиш&х щЬтш^шЬ рш ртпсг^шр ^ щш^шпЬ т.ЬЬ[гЬ: П'ршЬд ц[иШй1пРР 

рш2/г Ьр г 

25. р ш ^ — !{шфп^[г ЬциЬш^тй ^ цпЬи/щшЬг ЦпцршЬ^ щш^штпи! 

1/шфт^/гЬЬрр ш^Ь^ ршр&р 4илГшрпи/ тЬЬ/гЬ, 'фршЬр щт^т-Д ЦгЬ I1 

шищшЪцшЦр и ш рртЬ ш 1{шЬ ршрши/шЬ/г щшцппЧАм ^(гЬ 1[шрпч1г Ьшпицт~ 

р{шЬ щЬтр [(п^пиА ^р I / ш ф т р ш ^ г Ч ш ф п рш^тр^п&р шррпАш^шЬ ршр&р 

шит^йшЬЪЬр^д 1;р ^илГшр^пиТ: 

26. Ц^гифтг — фш^^ш^ш^шЬ ш^иппшщЬш* 

27. — фш^ци^ш^шЬ шррп&^р^ т~ 

илЬ[Ьг[ЬЬ[1 прш^р Ц. 4иШр иттулц 4штт.1'{ щ ш п Ь * Лшу/Ь^цфр ри>2А* ШН 

и/ш21лпЬ{шЬЬр[г и/Ьшрг 

28. Ц^трЬфЬгг|1?ш — ршплид[г Ь^шЬш^пиТ ( шшррЬр, цшЪшцшЬ Ьш\ииЪрг 

ИрртЬ^ф/г цшЪшцшЬ ( Ъш\ишщЬи шЬиш^Ь пи ршЪш^р прп^ииЪ) &ш [и и Ь р ^ 

щ ш ^ ш п и уш» 

29. р 1112(1 — 1ШФРР* ЧПР2 1шррр1[г ^п^фпи! щицштш^шЬ 

шуЬ &шпш^пцЫрр} прпЬр Рп^пЛЬЬр1$ приД <^ш^шЬш^^ Ц"Р2. ршцЪЬЬр (^шррр) 

рп.Ьп(.Л 1 Зшррр^/) р 11*2(1* 7ршЬд ц.[ф1Ш1[прр, щЬшрг 

30. И|1|шб1|.шг 111 Г̂Ш — и\цш4цшр ЦгЬ ^п^пи/ /5 иЬ^грЬЬр/, 

цЪЬрЪрр щш^щшЬпцЬЬрр и 1 { Ш р [ 1 Ьрр: 'ЬршЬд и/Ьтр (шрртЬ[1 щш^шшпигИ) 

^п^тй ^р и^ш^цшр шции 

31. ц.; П11тфк^|1 — ЬЬ/г^Ьр^ш^шЬ ^шц^ш^ЬрщпсР^шЬ Л]% пцтфЬ^^ЬЬрр прп2 

цфи^прш^ш^ [ип^р ^гЬ ^шцАпи! Ц. щштЬршцЗ[1 ([ил!шЬш1] 1/Д Дшир ршЪш^/г 

ш}, [ги^ /1^пшрх Аш/и ^пг^пи! утЬ^Ь^т щшшйшпт^ ^ п ^ п ^ ^Ъ 

-6Ьг и Аш[и пцт^Ь^&Ьг: 

32. 1 ш | и ц т г Ь р ш ш п ш & Ь г — цпг-рЬрш* 1ШР1,Р Ршп1'5> ЩшЪцпи^ии^ г^псрЬрш 

1;[гЬ ^я^пи/ ЬЬ^Ьр/тш^шЬ ^Ь^прЬЬр/т ш^Ь [и/ТрЬрр, прпЬр ^НЬ ^|лш^-

рпц^д 2шиг ^Ьппс <\ш /рЬр/1 д/ I)ршЪр ршс^шЬ^пиТ ^[гЪ шуЪрк Ь. [иЬр[1, прпЬд 

и/ЬшЬрр 1{Пц1_П1.А Ь/гЬ 1 |ШгЬрШ Ш1|Ш&Ьг: 

33. 1)кГрш1! РШ2Ь — иЬрршЬ /фп^фп 1.1! ЦгЬ ЬЬ//^Ьр[>Ыр[)Ь ^д^шб 4штпи1{ цп-

ршйшиЬррг ЦЬрршЬ ш 14 Ч.ПР^РЬ и/^игр, шцшЬг 

34. Ош^ш рЬ] |1 — ЬЬ^Ьр^ЬЬрр 4Ьт[гптЬ гц1 рш 1 / ш и ! } р р ^ л ^ п ц / ^ДЬ ушуш? 

3шрЬд[1* ш/7 ^прш/ТшиЬр(1 и/Ьшр: 

35. &Ьрк|П1 (1/ил! ^ЬрЬ1/1) — риш прп2 шЬпЪЬЬр/» & ЬпрАшЫгр^, р/нТшр/г и 

цЬшиЬр[1 шЬрЬр/1 1{п^1гд мр/^шЬ 4ЬтЬ.ш1[ 1л /ш^ цфЬ^прУЬрр ЬЬ 

^ЬрЬ^т: 
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36. Կըլըջ — բառացի սուր։ Կըլըշ էր կոչվում թիմարի և զեամեթի եկամտի 
յուրաքանչյուր 3000—6000 ակչեն։ Կրլրք հաքքր Հսրի իրավունք) էր համարվում 
թիմարի և ղեամեթի եկամտի այն մասր, որն անմ իշական որ են վերաբերում էր թի-
մարի և զեամեթի տերերին։ 

37. Թեէլքերեով և առանց թեզքերեի — թեզքերե կոչվում էր այն պաշտոնական 
թուղթը, որը կառավարության կողմից, իբրև հպատակության փաստաթուղթ (անձ-
նագիր), տրվում էր արհեստավորներին, կալվածատերերին և այլն։ թիմարի տե-
րերը նույնպես ստանում էին այդ պաշտոնական թուղթը* 

38. էշքինջի — պատերազմի գնացող սիփահի զինվոր։ 

39. Մ Ա լ և ի յ ե թ — մեծ կապի ի (կագի) կրոնական աստիճանը և նրա կաղիոլ-
թյան շրշանր։ Տվյալ ժամ անակաշրշանում քաղաքի շարիաթական վարչությունը։ 

40. Ջամի ե. մեսջիդ — շամին ավելի մեծ է լինում, ունի մինբեր և մինարե։ 
Այստեղ կատարվում է ուրբաթ օրվա նա մաղը և խութբե է կարգացվում։ Մեսշիգը 
ավելի փոքր է և առանց մինարե ի։ 

41. Դար-ուլ-կոււ՝ա — նվիրական կուրանի /ղուրան) ընթերցանության վայր, 
գպրոց։ Օ՚ար—ուլ—հատիս— նվիրական մարգարեի (Մուհամմեգ) հատիսները՝ խոս-
քերը, կարգալու և ուսումնասիրելու վայր, գպրոց։ 

42. Սերիլխանե — ճանապարհների և հրապարակների վրա հատուկ շենք, որի 
•պատուհաններում անցորգների համար մշտապես խմելու շուր էր լինում։ 

43. Ասես րաշի — ոստիկանական գիշերային հսկողության պետը, որն իրա-
վունք ուներ կասկածելի մարգկանց ձերբակալել, տները խուզարկել և շարիա-
թի օրենքով մահվան դատապարտվածներին սպանել։ 

44. Սուբաշի, ս 11 ւբաղիություն — սուբաշիները շրի և ոռոգման կարիք ունեցող 
վայրերում հսկում էին խմելու և ոռոգման շբերի բաժանման և կարգավորման 
գործը։ Օսմանյան պետության սկզբնական շրշանում, սուբաշիները կարգապահու-
թյան ր հսկող լայն իրավունքներ ունեցող հատուկ պաշտոնյաներ Էին։ Հետագայում 
այդ պաշտոնը կոչվեց քաղաքային մյուֆեթիշ (հսկող, քննող)։ Սոլբաշիություն՝ 
սուբաշիի իշխանությունը և այդ իշխանության վարչական շրջանը։ 

45. Աջեմի օւլլսւններ — այն անչափահաս զինվորներն Էին, որոնցից պատ-
րաստվում Էին ենիչերիական բանակի գլխավոր կադրերը։ Աշեմիճ բառացի նշա-
նակում Է անփորձ։ Աշեմի օղլանների մեծամասնությունը կրթություն ստանալով 
կազմում Էր ենիչերիական բանակի հիմնական մասը։ Մյուսներն, աշխատում Էին 
նավերում, դղյակներում և իբրև ոյկսկյալ բանվորներ՝ շամիների կառույցներում: 

46. Լսւղըմջիներ — պատերազմի ժամանակ բերդերի տակ ստորերկրյա անցքեր 

փորողներ և պայթեցնողներ։ 
47. Չիֆթջի — հողամշակությամբ զբաղվող, երկրագործ։ 

Հ Ա Տ ՈՐ Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ 

1. էյւփ (հունգարերեն՝ գերմաներեն՝ £քԱս) —Էյրին գավառական 

կենտրո ն է և ամուր բերդաքաղաք Ավստրիայում։ Այս բերդը գրավել է սուլթան 
Մուհամմեդ III-ը 1005 (1596) թվականին։ Սուլթանը ավստրիացիների հա թվան 
բերդի վերագրավման ժամանակ իսլամական զինվորների լրիվ բնաջնջման փո-
խարեն, սրի է քաշում էյրիում գտնվող բոլոր ավստրիական զինվորներին։ 
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Օսմանցիների իշխանության շրջանում էյրին աոանձին էյալեթի կենտրոնն է 

եղել։ էյրի սույու՝ էյրիի միջով Հոսող գետ։ 

2. Սուլթան Ու գուն Հասան — իսկական անունր էբու-ուլ֊ Նեսր Մ ուզաֆերեդ-

գին է։ Երանի և Քուրդիստանի իշխողներից էր և պատկանում էր Ակ կոյունլի 

թուրքմենական ցեղին։ 857 (1453) թվականին կարա կոյունլիներին գերիշխող 

Ջ ահ ան գիր ի գեմ մղված պատերազմում նրան պարտության է մատնել և գրավելով 

նրա երկրի մեծ մասը՝ Ղիարբեքիրում սուլթանություն հայտարարել։ Սուլթան Ու.զուն 

Հասանը վենետիկցիների և Կարամանի էմիրի գրգում ով պատերազմում է օսման-

յան երկրի գեմ և գրավում էրզրումը , Րայբուրդը և Երգն կան։ Սակայն սուլթան 

ՄուՀամմեգ II Ֆաթիհը 878 (1473) թվականին հարյուր հազարանոց բանակով 

ջախջախում է Ուզուն Հասան ի բանակը։ Ուզուն Հա սան ը ստիպված հաշտություն է 

կնքում։ Հետագայում Ուզան Հասանը գրավում է Վրա ս տան ը։ Մահացել է 883 

(1478) թվականին։ 

3. Ֆաթիհ, էբու-էլ-ֆեթհ, բառացի նշանակում է գրավող, նվաճող։ Այս տիտ-

ղոսը տրվել է Ս տամ լ՛ուլը գրավող սուլթան Մոլհամմեգ 11-ին։ 

4. էվ. Չելեբիի այս և նման բազմաթիվ ոսէրուգաբանություններըտ բռնա-

զբոսիկ են և անհիմն։ 

5. Բարեգործական էվկաֆը — (Էվկաֆը վակֆի հոգնակին է)։ Վակֆ էին կոչ-

վում այն հողերն ու անշարժ կալվածները, որոնք իրենց տերերի ցանկությամբ և 

շարիաթական կարգով հատկացվում էին բարեգործական նպատակների։ Ջամիների 

և մզկիթների վակֆերր շատ մեծ էին։ Վակֆերը հատկացվում էին նաև մ եգրեսե-

ներին։ էվկաֆի հ յումայուն էին կոչվում փագիշահների կողմից տրված և հատ-

կացված հողերն ու կալվածներր։ էմկսւֆ նեզարեթ|ւ կոչվում էր այն մինիստրու-

թյունը, որը հսկում էր փադիշահ ական վակֆերին և բարեգործ մարդկանց կողմից 

ջամիներին ու մեդրեսեներին հատկացված վակֆերի գործերի վրա։ 

6« Ներկայումս Ակչե Արագ կաղայի (գավառ), կենտրոնն է Փոլթա նավա-

հանգիստը։ 

7. ք**արեր|ւ Էֆզան — ըստ էվ. Չելեբիի բռնազբոսիկ ստուգաբանության թա-

րեբճ ուրախություն, հրճվանք, էֆօուն* առատ, շատ։ Այստեղից էլ ւււրա խութ յան 

և հրճվանքի վայր։ 

8. Թսւրեբի-(լեն — բառացիւ՝ կանացի ուրախություն։ 

9. սրկոլ թույլ — թուղ կոչվում էր այն հատուկ նշանը, որը պատրաստվում էր 

ձիու պոչի մազերից։ Հնում օսմանյան վեզիրներին և փաշաներին, ըստ իրենց աս-

տիճանի, տրվում էին 1, 2 և 3 թուղ, որի համար էլ նրանք կոչվում էին՝ մ ե կ , 

երկու և երեք թոսլով փաշաներ: 

10՛ Արփալըք — ուլևմաներին և բարձր պաշտոնյաներին փողով կամ մթեր-

քով տրված թոշակ, հատկացում։ Որոշ էյալեթներ և երկրներ «արփալըքի կար-

գով» տրվում, շնորհվում էին վեզիրներին և փաշաներին։ 

11, Ընկույզի եկամուտ — Տրապիզոնի և առհասարակ Սև ծովի այդ շրջա-

նում կաղինի և ընկույզի մշակությունը տարածված և զարգացած լինելով, Տրա-

պիզոնի իշխողների եկամտի մեջ ընկույզի (և կաղինի) եկամուտը կարևոր տեղ 

էր գրավում։ էվ. Չելեբիի այդ ակնարկը ցույց է տալիս, որ Տրապիզոնի էյալեթում 

այդ մշակությունը կարևոր նշանակություն է ունեցել նաև XVII դարում։ 

12. Գրանցում (թահրիր) — օսմանյան կայսրության մեջ թանրիրի (աշխար -

հահամարի) կարգը գոյություն է ունեցել վաղ ժամանակներից։ Մանսուրի *Հադե 
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Մուսթաֆա Նուրի փաշան իր Հաչանի «Նեթաիջ-ուլ֊վուկուաթ»* գրքում նշում է, 
որ (XՆոր երկրներ և շրջաններ գրավելուց անմիջապես հետո, տեղի էր ունենում 
գրանցում (թահրիր), որով որոշվում էր ամեն գյուղի տասանորգի եկամուտր և 
բնակչությանը, ըստ տների (խանե) 9 ինչպես նաև ամեն կաղայի աոանձին կամ 
կոլեկտիվ օգտագործված անտառների և արոտատեղիների քանակը։ Այսպես, եթե 
մի սանջաք հարյուր բեռ ակչեի տասանորգի եկամուտ ունենար, նկատի աոնԼ[ով, 
որ տվյալ շրջանը ունի դ ի ր լ ի է ն ե ր ի բոլոր տեսակները ք վերոհիշյալ հարյուր բեռից 

20 բեռը համարվում էր խ ա ս , 10-ըճ զ ե ս ւ մ ե թ , 40֊ըճ թ ի մ ա ր , 20֊ը՝ Է վ կ ս ւ ֆ , 10֊ըճ 

օ չ ս ւ ք լ ր ք և յ ո ւ ր թ լ ո ւ ք : Նման գրանցում տեղի է ունեցել նաև 1003 (1624—26) թվա-
կանին Վրաստանի վիլայեթում9 որի հիման վրա կաղմվել է <ւՎրաստանի վիլա-
յեթի մանրամասն դեֆթ եր»** անունով պատմական փաստաթուղթը^ որը պահվում 
է Թ բիլիս ի ի պետական թանգարանում։ 

13. 9 ո յ ր ե յ ի — տե'ս հատ. 19 ծանոթ. 17։ 

14. Մ յ ո ւ հ թ ե ս ի բ — քաղաք ներմուծվող ու վաճառվող մթերքներից, իրերից 
օրինական տուրք ստացող պաշտոնյա։ Մ յուհթեսիբ աղաճ այգ պաշտոն յաների պե-
տը ք գլխավորը։ Աբբասյանների ժամանակ քաղաքի կարգապահության, կշիռների 
և չափերի ճշտությանը հսկող պաշտոնյան կոչվում էր նաև իհթիսաբջի։ 

15. Լա գդի, լագ — ըստ էվ. Չելեբիի Տրապիզոնի արևելքում, Գեզգի լեոան 
շուրջը ապրող ժողովուրդը գեզգի, կամ աղավաղված ձևով լազգի (լազ) է Կո1՜ 
վում։ Սակայն, ինչպես հայտնի է% ընդունված է այդ ցեղը լազ անվանել։ Սև ծովի 
հարավ-արևե լյան ափին ճ որոիյ գետի և Տ րապիղոնի միջև ընկած երկրամասը կոչ-
վում է կա զիս տան։ 

16. կ լ ի մ ա ( ի ք լ ի մ ) — հնագույն աշխարհագրական կարգով երկրագնդի բնա-
կեցված քառորդ մասը9 հասարակածից մինչև հյուսիսային բևեռը, բաժանվում էր 
7 կ լ ի մ ա յ ա կ ա ն զ ա ո ի ն ե ր ի : էվ. Չելեբին առանձին երկրների է վայրերի և քաղաք-
ների կլիման որոշելիս նկատի ունի վերոհիշյալ բաժանումր։ 

17. Սիյփլլ — այն հիմնական դեֆթերն Է, որի մեջ արձանագրում են դատա-
րանի կողմից Հաստատված որոշումները և պայմանագրերը։ 

18. Ո ս կ ե դ ր ո շ մ ի ա ր հ ե ս տ — իրերի վրա ոսկյա թելերով գեղազարդելու ար-

հեստ։ 

19. Դ ր ո շ մ — (բնագրումճ Սիքքե) վաղերի և դիրհեմների (կշռաքարերի) վրա 
խփված կնիք (դամղա)։ 

20. Դեաթ կամ դեիթ — թ անաք և գրիչ տեղավորելու հատուկ սարք — որ կրել 
են մեջքինճ գոտկատեղում։ 

21. Ո փ ք դ ս ւ ն — գրության վրա թանաքը չորացնելու համար գործածվող և մի 
կողմում մանր անցքեր ունեցող տուփ, որի մեջ կա հատուկ ավազափոշի։ 

22. Կ ա ր ա & ֆ ի լ ե — խմիչք պատրաստված մեխակից։ 
23. Մ ի ս ք ե թ — մուսկաթ, մշկահոտ խմիչք։ 
24. ն ս ւ զ ի լ լ ի — Թուրքիայի քաղաքներիցս Իզմիրի Էյալեթում։ 
25. 1եֆե —— տե ա հատ• I , ծանոթ. 8։ 
26. Խ ա մ ս ի ն — բառացիճ հիսուն։ Լ֊։տ հնում րնդունված կարգի, ձմռան 40 

օր յա (Էր բային) ժամանակամիջոցին հետևում Էր 50 օր յա շրջանը, որը խամսին 
Էր կոչվում։ 
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27. Ջ իրիս1 — գունտն լիք անունով հայտնի զինվորական խաղերից մեկը, որն 
օսմանյան բանակում գոյություն է ունեցել գեոևս սուլթան Տըլդըրըմ Բա յա զի գի ժա-
մանակից։ Ջիրիաի խաղին մասնակցող զինվորները ք ընգարձակ տարածության 
վրա, կատաղի ու չվարժեցված ձիեր էին հեծնում և սովորում սուր ու տեգ գործա-
ծել։ Ավելի ուշ այգ խաղերը տարածվեցին Ս տամ բուլի տարբեր շրջաններում։ 

Թուրքական պատմագիրների ասելով, այգ խաղերով զբաղվող զինվորներն էլ 
դաոնում են օսմանյան հեծելազորի հիմքը։ 

Հետագայում, շիըիտի խաղը տարածվում է նաև. քաղաքների կառավարական 
բարձրաստիճան պաշտոն յաների և ժողովրդի բարձր դասերի շրջանում։ Քաղաք-
ներում ջիրիտի համար կային հատուկ հրապարակներ, որոնք հարմարեցված էին 
այգ խաղին* 

28. Չորբսւջի — ենիչերիական բանակի վաշտապետը (յուզբաշի) կոչվում էր 
չորբաջի։ Ամեն մի ենիչերիական վաշտում հրամանատարի իրավունքով, մի չոր֊ 
բաշի կար։ Չորբաշիները ունեին իրենց հատուկ տարազը։ 

Չորբաջին այլ իմաստներ էլ ունի, քրիստոնյա վաճառականները և. երևելի անձ-
նավոր ո ւթ յ ո ւնն ե րն էլ էին չորբաշի կոչվում։ Գյուղերում չորբաշի էին կոչվում հյու-
րեր ընդունող մուխթարներր և աքսակալները (ծերելՒլյ^): 

29. Ազսւքի արշավանքը — Աղաք (Աղով) բերդի վերագրավման համար 1052 
/1641) թվականին տեգի ունեցած պատերազմը էվ. Չելեբին անվանում է սրբազան 
պատերազմ (զազա) : Մասնակցելով այս պատերազմին էվ. Չելեբին մանրամաս-
նորեն նկարագրում է այն։ 

Ազաքը (Աղով) գտնվում է Ազովի ծովի հյուսիս-արևելյան ափին, Դոն գետխ 
գետաբերանից 10 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Բերդը գրավել էր սուլթան Ֆաթիհը։ 
Աղաքը 162 տարի օսմանցիների իշխանության ներքո մնալուց հետո, 1042 (1632) 
թվականին օգտվելով Ղրիմ ում տեղի ունեցած խառնակությունից Ղոնի կազակները 
գրավում են Ազովը։ Ավելի ուշճ 1052 (1642) թվականին օսմանցիները Ազովը 
վերագրավելու առաջին անհաջող փորձից հետո, կազակները գրավում են բերդա-
քաղաքը, վերաշինում և Ա զովում պահապան զինվորներ են նշանակում։ 

30. Ֆսւշե — թուրքերը Ռիոն գետը անվանում էին Ֆաշե։ 

31. Օսմանյան պատմության մեջ Աբխազիան կոչվում է Աբազա։ Այդպես 

են կոչվում նաև Աբխազիայում ապրող բազմաթիվ ցեղերը։ 

32. Կուրեյշական ցեղ — Արաբական թերակղզում, Հիջազի շրջանում ապրող և 
իշխող հնագույն ցեղր կոչվել է կուրեյշական ցեղ, այգ ցեղին պատկանողները% 

կուրեյշիներ։ Մինչև իսլամի ծագում ր Հիջազի գլխավոր քաղաք Մեքքան կուրեյ-
շական ցեղի ձեռքումն է եղել։ Մ ուհամմեգը նմանապես եղել է կուրե յշիներ ից ։ 

33. Քանի որ էվ. Չելեբին և այլ թուրք պատմագիրներ իրենց երկերում> 
ընդհանրապես գործ են ածում լուսնային տարվա ամիսները, այստեղ բերում ենք՛ 
այգ ամիսները. 

1. Մուհարրեմ 
2« Սաֆեր 
3. Ռեբի-ոլլ էվվել 
4. Ռեբի -ուլ ախըր 
5. Զեմաղիյել֊էվվել 

6. Ջ եմ ազիյել-ախըր 

7. Ռեջեբ 

8. Շարան 

9. Ռամազան 

10. Շեվվալ 

11. ՀՀիլգատե 

12. ԶՒլհիջջե՛ 
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էվ. Չելեբին և թուրք պատմագիրները գործ են ածում հիջրեթի թվականները 1հ 
իսլամական լուսնային ամիսները, Ներկա աշխատության մեջ մենք գրեթե միշտ, 
հիջրեթի թվականների կողքին նշում ենք նաև համապատասխան եվրոպական տա-
րեթվերը։ Քանի որ դժվար է (տեխնիկական տեսակետից) հիջրեթի տարեթվերի 
հետ միասին նշել նաև իսլամական լուսնային ամիսներին համապատասխանող 
եվրոպական ամիսները և ամսաթվերը, խորհուրդ ենք տալիս անհրաժեշտության 
դեպքում օգտվել այգ նպատակով կազմված և 1940 թվականին Հ. Ա. Օրրելու 
խմբագրությամբ լույս տեսած շատ արժեքավոր աշխատությունից, 

Иосиф Орбели. Синхронические таблицы для перевода исторических 
дат по хиджре на европейское летоисчисление. 

1961 թվականին լույս տեսավ նաև երկրորդ հրատարակությունը*։ 

34. Ա մալեք ե կ ամ Ամլաք ցեղը արաբական հնագույն Ց^Ղ^ГՒЭ է* Վերին աս-

տիճանի կատաղի, բարոյապես քայքայված և ավազակաբարո ցեղ է եղել։ Եմենից, 

արտաքսվելով տարածվել են զանազան վայրեր։ Սրանցից սերվել են Բահրեյնում, 

Օմանում ու Մեդինայում ապրողները և կոչվել ջասիմներ: Ա մալեք ե ցեղի մի քանի-

խմբեր մեր թվականությունից երկու հազար տարի առաջ գաղթել են Եգիպտոս, 

որտեղ իշխել են մ ի քանի հարյուր տարի։ Իշխել են նաև Ասոլրիայում։ Հետագա-

յում, մի շարք խռովությունների և պատերազմների հետևանքով, Ամալեքե ցեղը 

տարրալուծվել է այլ արաբական ցեղերի մեջ։ 

35. Դար-ու լ -մելիք , գար՝ արաբերեն նշանակում է վայր, տեղ, հիմնարկու-

թյուն, մելիքճ վեհապետ, արքա։ Դար-ուլ-մելիք՝ արքայանիստ վայր, մայրա•» 

քաղաք։ 

36. Խութրե կարդալ ե փող կտրել — ուրբաթ օրվա և բայրամի (իսլամական 

տոն) նամազների ժամանակ ջամիում խաթիբի կարդացած աղոթքը, որը կազմված 

Է ՛Հուրանի որոշ այեթներից և հագեսներից։ Խութբեում հիշվում Է նաև իսլամա-

կան խալիֆայի (սուլթանի) անունը։ Եր անունով խութբե կարդալ տալը և փող 

* կտրելը համ արվում Էր սուլթանության և գերիշխանության հիմնական արտահայ-

տություններից մեկը։ 

37. Խաս սարայ , արքայական պալատ։ 

38. Այան, էշրսւֆ, ուլեմա, սյուլեհւա — Էվ. Չելեբին հաճախ հիշատակում £ 
քաղաքների բարձր դասերի վերոհիշյալ ներկայացուցիչներին։ 

Այ ան — բառացի նշանակում Է երևելի, հայտնի։ Այան Էին կոչվում քաղաք-
ների ավագանիները (ոչ հոգևորական և ոչ զինվորական դասերից)։ Այան նշա֊֊ 
նակում Է նաև ծերակուտական։ Մեջլիսի այան ծերակույտ, սենատ։ 

էքրաֆ — շերիֆ բառից, ազնվացեղ, ա զնվականւ 

Ուլեմա (հոգ. ալիմի) — Իսլամի աստվածաբանության և իրավագիտության, 

գիտնականներ, որոնք ունեին իրենց հատուկ տարազն ու աստիճանը։ 

Սյուլեքւա — սալիհ բառից, երկյուղած, առաքինի և բարեպաշտ, աղոթքով և 

ծոմապահությամբ ապրող հավատացյալ անձինք։ 

39. ձելսւլի — բառացի նշանակում Է ապստամբք ըմբոստ, ավազակ։ XVI 

* Հիջբձթի թվա կաններին համապատասխան եվրոպական տարեթվերը տվել 

ենք մեր (ГԹուրքական աղբյուրները..., աշխատության / հատորում, Էջ 339—348-

30 ձ 



դարում Թուրքիա ք ում լայնորեն տարածված գյուղացիական ապստամ բա կան շար-

ժում։ Այդ շարժման ղեկավարներից էին Կաբա 3 աղը ջին և Դելի Հասանր*։ 

40. Այս գետը ներկայումս կոչվում է սիլվեթի գետ, որը հոսում է Կարահի-

սար֊ի Շարքիի կողմից։ 

41. հ ե ւ փ ս տ ա ն (կամ բեզիստան)— ծածկված ոլ պարս պա պա տված հատուկ 

շուկա, որտեղ թանկարժեք իրեր, ղենքեր ու գոհարեղեններ են վաճառվում։ 

42. Ք ա ն լ ի փ ո ւ ն ւ ս ր — արյունոտ աղբյուր։ 

43. Լոք մա — բառացի պատառ։ Մ ահա ցածն երի հիշատակին բաժանված 

փոքբիկ թխվածքը կոչվում է լոքմա։ 

44. — է՝լիւայի աղավաղված ձևըք որ նշանակում է տաք աղբյուր* 

ջերմ ուկ։ 

45. Ն ե ւ յ ի մ — բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ինչպես նաև փադիշահին 

ղվարթ պատմություններով ղբաղեցնողը կոչվում էր նեդիմ, իսկ պաշտոնըճ նեդի-

մություն։ 

46. Ա կ չ ս ւ կ ո յ ւ ս ն լ ո ւ — կամ Ակ կոյունլի և Կաբա կոյուն/ի։ Թուրքմենական 

աշիրեթական իշխանությունների գերդաստաններ են, որոնք XV դարում ստեղծել 

էին բավականաչափ ուժեղ պետություններ։ Կաբա կո^իյւնլի էին կոչվում9 որովհետև 

սրանց դրոշակի վրա սև ոչխարի (կաբա կոյուն) պատկեր կար։ Ակ կոյունլիները 

Հայտնի էին նաև Բայենտուրյան անունով։ Կարա կոյունլիները 819 (1407) թ> 

գրավեցին Աջեմիստանը (Իրանը) ք սակայն 50 տարի հետո նրանց իշխանու-

թյանը խորտակվեց Ակ կոյունլիների ձեռքով։ Ակ կոյունլիների իշխողներից ամե-

նահայտնին է եղել սուլթան սւզուն Հասանը (տե9ս «Ուղեգրության» II հատորի 

երկրորդ ծանոթագրությունը )։ 
% 

47. Ա բ ս ւ գ ա փ ա շ ա — Արա զա Մուհամմեդ փաշայի մասին է խոսքը, որը վե-

ղի բութ յան աստիճանով էրղրումի վալի եղած ժամանակ, երբ իմանում է Ս տամ -

բուլում ենիչերիների անկարգությունների և ապստամ բութ յան մասին, ոչնչացնում 

է էրղրում ում եղած բոլոր ենիչերիներին, ապստամ բութ յուն բարձրացնում և մեծ բա-

նակով շարժվում է Ս տամ բուլի վրա 9 լուծելու համար ենիչերիների ձեռքով նահա-

տակված սուլթան Օսմանի արյան վրեժը։ Անկարայում Աբազա փաշայի դեմ դուրս 

է գալիս Ջ ղալե Զադե Մուհամմեդ փաշան, որը թեև Աբազա փաշային վերջնական 

պարտության չի մատնում, սակայն խոչընդոտում է նրա առաջխաղացումը Ատամ֊ 

բուլի վրա։ Երկու տարի հետո, 1032 (1622) թվականին Կեսարիայում Աբազա փա-

շան ներման է արժանանում և այգպիսով նրա ապստամբական շարժումը լիկվի-

դացվում է։ (Մանրամասնությունները տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները...», հատ., 
/ , էջ 82—85)։ ՚ "" , / ^ ^ . ^ ՚ 

48. Ս մ ի ս ա թ — ներկա անունը Սամսատ է։ 

49. Կ ս ւ լ ա յ ի - Լ լ - Ռ ո ւ մ ի — Ուրֆայի սանջաքին ենթակա Ռում-կալասին է Հա֊ 

լեպի վիլայեթում։ 

50. Ջ ե ն ն ե թ - փ ո ւ ն ա ւ փ — դրախտի աղբյուր։ 

51. 4 ? | ւ լ ե — հացահատիկի քանակության չափ Անատոլիայոլմ, որը շրջաննե-

րին համապատասխան փոփոխության էր ենթարկվում։ 

Զելալիների ապստամբական շարժման մասին մանրամասնությունները տե՛ս 
«Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի... մասին» աշխատության / հատորում, 
էջ 82—85։ 
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52. Նևրուղ — բառացի նշանակում է նոր օր։ Հին Արևելյան օրացույցներում 
Նևրուղը ք այսինքնք հին աոմարով մարտի 9-ր համարվում էր նոր տարվան և 
գարնան սկիզբր։ 

53. Սաղամանդր — թուրքերեն՝ Սեմենտեր, իրանական առասպելի համաձայն 
Սաղամանդրը կրակի մեշ ապրող մի առասպելական կենդան ի է։ 

54. Չոբան Քյուփրյոնսի — հայտնի Հովիվի կամուրշ։ 

55. Այստեղ էվ. Չելեբին թույլ է տալիս աշխարհագրական անճշտություն, 
փոխանակ նշելու է որ խանդուն թափվում Է Արա քսի մեշ, դրում Է, թե Արաքսն Է 
թափվում քանդուի մեշ և բացի այդ անճշտորեն խանդուն * հիշատակում Է Ք ուռ 
դետի հետ միասին։ Ուղեգրության խմբագրի և հրատարակչի ուշադրությունից և՛։ 
վրիպել են այդ անճշտությունները։ 

56. Ուչքիլիսե — Էշմիածինն է։ 
57. Բաիւթ Նասար — Նաբուգոդոնոսորն է՛ 
58. Տե՛ս այս ղլխի 55—րդ ծանոթագրությունը: 
59. Ջեթքւ, Ջաֆերի, Կա ղերի — իսլամական կրոնի աղանդավորներ^ որոնք 

հիմնել են նույն անուններով հայտնի աղանդները։ Այսպես, ջաֆերի նե րը հետևում 
օն շիի դավանանքի այն աղանդին, որ հիմնել էր Իմամ Հաֆերը։ Ջեբիները պատ-
կանում էին մարդկային կամքը ուրացող Ջեբրիյե աղանդին։ Կսւղէրի աղանդի հիմ-
նադիրը Աբդյուլ Կագեր Գիլանին է եղել։ Այս աղանդին հետևողները բերրի-
ներին հակառակ տեսակետներ ունեին։ Այս և մի շարք այլ աղանդներ տարածված 
էին Իրանի շիին երի դավանանքին հետևողների մեշ։ 

60. Նաքշի շի նան — բառացի նշանակում է աշխարհի նկար։ 

61. Բուքսւլեմուն — արաբերեն՝ քամելիոն։ էվ. Չելեբին գործ է ածում բազ-
մագույն, գունագեղ իմաստով։ 

62. Մյունշի — մատենագիր։ 
63. Շան-էֆրասյաթ — Փիշգադյան թուրք իշխանավորներից է։ Հարձակվել է 

Իրանում իշխող Մենուչեհրի վրա և նրան փախուստի մատնել։ Սակայն, հետագա-
յում հաշտություն է կնքել Հիհուն գետից այն կողմը գտնվող ևրկրներն իրեն մնա-
լու պայմանով։ Ավելի ուշ, Իրանի վրա է հարձակվել և մեծ ավերումների և կո-
տորածների պատճառ դարձել։ Ի վերշո էֆրասյաբը Հէալ-իբնի Սամ խանի կողմից 
պարտության է մատնվել և փախուստի դիմել։ 

64. Մոլորյալ շան (Շահի-գյումրահ) —թուրք պատմագիրները իսլամական 
երկրորդ հիմնական՝ շիի դավանանքին պատկանողներին (իսլամական կրոնի 
տեսակետից) մոլորված են համարում։ Այդ պատճառով, երբ խոսում կամ գրում 
են Իրանի շահերի մասին, առհասարակ գործ են ածում մոլորյալ ածականը։ 

0 ՚ 5 . Շսւֆիի — իսլամական դավանանքներից մեկը։ 
66. Փեչե — մանուկ, ձագ։ 

67. էվ. Չելեբին Կուր գետը միացնելով Թերեքին թույլ է տալիս աշխար-

հագրական կոպիտ սխալ։ 

68. էվ. Չելեբին Իավրիղի և պարսկական քաղաքների վարչական պաշտոն-
ների անուններր տալիս է պարսկական ձևով, որոնք հաճախ տարբերվում են 
թուրքականից, Այսպես, պաշտոնների շարքում հիշվում է շեյխ-ուլ-սադաթ, սեյիդ֊ 
ների շեյխ, որն համա պատասխան ո։ մ է թուրքականի շեյխ -ուլ-իսլամին։ Այնու-
հետև՝ քալանթար, մունշի՝ քարտուղար, գարուղա՝ ոստիկանապետ, կափուշի 
բաշի՝ կարգապահությանը հսկող պաշտոնյաների պետը, յասաուլ֊աղա՝ խանի 
թիկնապահների պետ և այլն։ 

69. Բեք յար-իւան — ամուրիների պանդոկ։ 
305 

70—20 



70* Նշանակում է շանք է գործադրում երկու կարևոր խնդիր իրագործելու 
ուղղությամբ։ 

71. էսքի շեհիր — հին քաղաք։ 
72. Զանգի, Արագ և Կուր գետերի մասին — ինչպես ծանոթագրություններում 

նշել ենք, այս գետերի մասին էվ. Չելեբիի պատկերացումները ճիշտ չեն։ Թե 
էվ. Չելեբին և թե այլ թուրք պատմագիրներ Հանգին համարում են <քմեծ և դըմ-
վար անց անելի» գետ։ Այգ որոշ չափով կարող է ճիշտ համարվել, երբ նկատի առ-
նենք XVII գարի տեխնիկան (ռազմական և առհասարակ )։ Իսկ, երբ էվ. Չելեբին 
Արաքսը ՀԱրազր) թափում է Զանգի գետի մեջ, կամ հիշում է Զաեգի-Կուր գե-
տերը միասին, գա անշուշտ կոպիտ աշխարհագրական սխալ է։ Թե ինչպես այդ 
սխալներր վրիպել են էվ. Չելեբիի ԾՈւղեգրության» խմբագրի ս հրատարակչի 
ուշադրությունից, որոնք հաճախ տալիս են որոշ ծանոթություններ և ուղղումներ, դա 
անհասկանալի է։ 

73. Հավանաբար Մինգե չաուրի աղավաղված անունն է։ 
74. Այս և հաշորդ երկիր (ս1ւՀ6) բառերը գործ են ածվում գյուղ, վայր 

իմաստով։ 

75. Ֆսւթիճե — հանգուցյալների համար կարդացված հոգեհանգիստի իսլա-
մական աղոթքը։ 

76. Կսւսարսւ — գյուղաքաղաք։ 
77. Մահանի երկիրը — Երանի Սերման էյալեթի մի գյուղաքաղաքի անունն է։ 

Ըստ թուրքական ^օսմանյան^ ավանդությունների, օսմանցիների նախնիներից մեկըճ 

էրթոլղրուլի հայրը՝ Սոլլեյման Շահը, Անատոլիա գաղթելուց առաշ իշխել է Մա-
հան անունով երկրռւմ։ 

78. Հեւճւսթի դաշտը — Ռուսաստանի հարավում, Վոլգա և Ղոն գետերի 
միշև ընկած դաշտավայրը թուրքական աղբյուրներում կոչվում է Հեյհաթի դաշտ։ 
Այստեղ ապրող թուրքական ցեղերը XI—XII դարերում հիմնեցին Կըւիչա քների 
պետությունը։ 

79. Խաթայ — Չինաստանում, Ղեղին գետի հյուսիսում ընկած երկիր է, որ-
տեղ թուրքական ցեղեր են բնակվում։ Ա րևելյան թաթարներից յութիները, այս եր -
կիրը նվաճելով մի խանություն են կազմ ել, որի հետևանքով Չինաստանը երկու 
մա՛յի է բաժանվել, հարավային մասր կոչվել է Չին, հյուսիսայինճ Խաթայ։ 

80. Խութեն, Խաթն կամ Խաթուն — Չինական Թուրքեստանի հնագույն անունն 
է, որը ընկած է Տիբեթի հյուսիսում և արևելքում։ Սրա գլխավոր քաղաքներն են 
Քաշղարը և Ակ-սուն։ 

81. Ֆաւյֆուր — հնում Չինաստանի կայսրին տրված տիտղոսներից է։ Չի-
նական ազնիվ հախճապակիից ամանները ևս ֆաղֆուրի են կոչվել։ Ֆաղֆուրի 
երկիր գործ է ածվել Չինաստան իմ աստով։ 

82. Մոսկոլոլներ — նաև Մոսկո, այսինքն Մոսկվա, մ ոսկվացի։ Թուրքական 
պատմագիրները մոսկոլուն, ընդհանրապես գործ են ածում ռուս իմ աստով։ 

83. Թե լա թին — կաշի։ 
84. Այստեղ, ինչպես նաև մի շարք տեղերում աշխարհի կողմերր սխալ են 

նշված, որը կարծում ենք, դալիս է ոչ այնքան էվ. Չելեբիից որքան արտադրող-
ներից և հրատարակիչներից։ Դժվար է ենթադրել, որ էվ. Չելեբին չի կարողացել 
որոշել, թե Սուր գետը ծովն է թափվում ոչ թև Րաքվի հյուսիսից, այլ հարավից։ 

85. էմանեթ — Կառավարական աո անձին վարչություն, օրինակ՝ մաքսի էմա-
նեթ, քաղաքային էմանեթ և այլն։ է մին — կառավարիչ։ 

ՅՕՏ 



86. Նեճենզ փիլ գյաշի — փղի ականջով կոկորդիլոս։ 
87. Այստեղ, հավանաբար, տպագրական սխալի հետևանքով 2 անգամը դար՛ 

ձել Է 20 անգամ։ 

88. Էվ. Չելեբին իր «Ուղեգրության» մեջ բազմիցս նկարագրում Է Սև և Կաս-
պից ծովերը։ Այս ծովերը ստորերկրյա կապով միացած լինելու ավանդությունը, 
որ պահպանվել Է մինչև մեր օրերը, այդ ժամանակաշրջանում չէր կարող չգրավել 
էվ. Չելեբիի ուշադրությունը։ Նա իր «•Ուղեգրության» / հատորում առանձին հատ֊ 
ված է նվիրել Սև ծովին, նշելով, որ ջրհեղեղից առաջ Սև ծովը Ստամբ ուլի մոտ-
միացած չի եղել Միջերկրական ծովին։ Նա նշում է նաև Սև ծովի այն ժամանակի 
գրաված ընդարձակ տարածության, նրա և հազերի ծովի կամ Գ՛ի լան ի և Դեմ իր 
Կափուի ծովերի հետ միացած լինելու մասին։ Ավելի հետաքրքիր տեղեկությունների 
շարքում նշում է, որ ինքը մասնակցելով Մոսկվայի արշավանքին, տեսել է, ինչ-
պես թաթարական զինվորները Հեյհաթի դաշտում (տե՛ս ծանոթագ, 78) և որոշ 
վայրերում հողը փորելիս, ծովային կենդանիների մնացորդներ են դուրս բերելչ 
Այս և նման խիստ արժեքավոր մտքերի և փաստերի հետ միաժամանակ էվ. Չե-
լեբին հիշում և ձգձգված պատմում է մի շարք առասպելական դեպքերի և մարդ-
կանց մասին, որը, — բնականաբար, բացատրվում է իր ժամանակի գիտական մտքի 
և գիտելիքների զարգացման ցածր մակարդակով։ 

89. էջուջի պարիսպը — նկատի ունի չինական պարիսպը: 

90. Ֆսւշե գետ — տե'ս հատ. II, ծանոթ. 30: 
91. էմևիներ — առաջին չորս խալիֆաներից հետո, Շամի-Շերիֆում (Դա — 

մասկոս) հիջրեթի 41 թվականին կազմակերպված առաջին իսլամական պետու-
թյունը կոչվեց էմևիների պետություն: Այս պետությունը գոյություն է ունեցել 
91 տարի, որին կառավարել են 14 փադիշահ ներ։ Կործանվել է 132 թվականին 
Աբբաս յանների կողմից։ էմևի Աբդյուլ Մելեքի կողմից էնտելուսում ՀԱն զալո լզի ա): 
հիմնած էմևիների մի այլ պետությունը իր գոյությունը շարունակել է մինչև հիջ-
րեթի 423 (1031) թվականը։ 

92. ՆԼւշիրվան — Իրանի Սասանյան շահերից է։ Սա իր հորճ Կուբատի, ե 
հռովմեացիների միջև տեղի ունեցած երկարատև պատերազմների հետևանքով 
քայքայված երկիրը վերաշինում է և 523 թվականին խաղաղության դաշնագիր 
կնքում։՛ Սակայն, շատ չանցած, պատերազմական գործողություններ է սկսում և 
գրավում է Սիրիան, Կապադովկիան, Միջա դետքը ու Հռոմեական կայսրության որոշ 
երկրամասերը և ստիպում է կայսրին տարեկան 30 հազար ոսկի տուրք վճարեր 
Առաջանալով դեպի Արևելք մի քանի երկրամասեր է գրավում Հնդկաստանից, ձեռք 
է գցում Դաղստանը ու Խազերի ծովեզերքը և Դեմիր Կափուի շրջանում մի մեծ 
պարիսպ է կառուցում։ 

93. Միջին Մաջարիստան — Հուն գա րի ան է։ 
94. Խոսքր Շերեֆ խան Բիթլիսիի երկասիրության՝ «Շերեֆնամե»֊ի մասին է։ 

Այդ գիրքը, որ ավարտվել է 1005/1596 թվականին, ընդգրկում է Քուրդիստանի 

պատմությունը։ Շերեֆ խան Բիթ լիսին սերում է քրդական ռուզեքի ցեղի պետերի 

րնտանիքից։ Հայրրճ էմիր Շեմսեդդին խանը, Թուրքիայից գաղթում է Իրան և ծա-

ռայության մտնում շահի մոտ։ Շերեֆ խանը կրթություն է ստանում շահ Թահ-

մասբի արքունիքում։ Հետագայում նա Շահ Իսմայիլ 111-ի կողմից նշանակվում է 

որպես Իրանի բոլոր քրդերի էմիր-ուլ-ումերա։ 1578—1590 թվականների թուրք-

իրանական պատերազմի ժամանակ Շերեֆ խանը անցնում է Թուրքիա, Սուլթան 

Մուրադ 111-ը ժառանգական կարգով նրան խան տիտզոսով տալիս է Բիթլի"/' 

սանջաքը։ 
30? 

29* 



«Շերեֆնամ են J> երկու հատոր է և գրված է պարսկերեն։ Թարգմանվել է 

ֆրան սերեն և թուրքերեն։ Ֆրանսերենր ՝ C h 6 r e f - n a m e h օ ս h i s t o i r e d e s K o u r d e s , 

p a r C h e r e f , p r i n c e d e B i d l i S ' Հրատարակվել է երկու անգամ՝ Պետերբուրգում 

1860 թվականին և Կահիրեում՝ 1931 թվականին։ 

95. Այստեղ աղավաղված Է։ Հավանաբար խոսքր վերաբերում Է ավերված 

բերդերից բերված 170 թնդանոթներին։ 

96. Խուդա-jump — Խուդա՝ աստված, խուբ բարի։ 

97. Հսւ&եֆի ք ^ Ս ^ ) ս Շաֆիի ^ ^ յ Ա ^ դավանանք!ները — իսլամական 

հիմնական դավանանքներից առաջին և երկրորդն են, որոնք կռչվել են իրենց հիմ-

նադիրների անունով (ԻմամԷբոլ Հանիֆե և Իմամ Շաֆի)։ 

98. Նայիբություն — նայիր՝ բառացի նշանակում է փոխանորդ, տեղակալ։ 

Նայիր էր կոչվում կադիի փոխանորդը, այսինքն մի կաղա (գավառ) արփալըքի 

կարգով (տե ս ծանոթ. 10J վերցրած կադիին վւոխարինող անձը, որ կոչվում էր 

նայիբ-ի կաղա։ Նայիբներր, ինչպես և կագին, շարիս/թական դատավորներ էին։ 

Նայիբություն՝ այդ պաշտոնը և նրա ընդգրկած շրջանն է։ 

99. Նեւքրուդ՝ Նեբրովդ — ըստ ավանդության Բաբելոնր նվաճող և այնտեղ 

իշխող արքաներից աոաջինն է, որը կառուցել է Բաբելոնի աշտարակը։ Ինչպես 

Եգիպտոսի վեհապետներն են ստացել Փարավոն ընդհանուր անունը, այնպես էլ 

Բաբելոնում իշխողները կռչվել են ՆեսՐՈւդ: Բառացի նշանակում, է կարծրասիրտ, 

դաման և դժնադեմ անձնավորություն։ 

100. Կարսւ կոյունլի — տե'ս հատ. I I , ծանոթ. 46։ 
101. Դար-ուլ-թեդրիս, Դար-ուլ-£ադիս և Դար-ուլ-կուրա — դար՝ վայր—տեղ, 

ուսումնարան։ Սրանք իսլամական կրոնական ուսումնական հիմնարկություններ են, 

որտեղ սովորում և ուսումնասիրում էին ղուրան ը, հագիսները մարգարեի խոս-

քեր և ավանդություններ, և առհասարակ պատրաստվում էին կրոնական գործու-

նեության։ Այդպիսիները կոչվում էին Դ ա ր - ո ւ լ - թ ե դ ր ի ս (ուսուցման վայր, դպրոց), 

դար-ուլ-հադիս {հադիսների ուսուցման վայր) և դար-ու լ -կոլրա (Ղուրանի ընթեր-

ցանության ուսուցման վայր)։ 

102. Դեֆ թե րի իւ սւ քանի — արքունական մատյան։ Պետական մատյան, որի 

մեջ արձանագրվում էին կալվածներն ու նրանց վերաբերող տեղեկու-

թյունները։ 

103. սսւկշբենդի — իսլամական աղանդավորական միաբանություն է։ 

104. Դուդման — բառացի նշանակում է օջախ, գերդաստան, մեծ և պատ-

վավոր ընտանիք։ Չելեբին և այլ թուրք պատմագիրներ ու գրոգներ, ըստ արևել-

յան սովորության, հատուկ և հասարակ անուններին (հնչմանը ներդաշնակ) ավե-

լացնում են ածականներ։ Օրինակ, Ք եջկվան ի-դուդման, Նախիջևանի — Նակշի Ջի-

հան, Վանի—սեդդի իման և այլն։ 

105. Մերհեմ — սպեղանի, դեղ։ 

106. Սուլթան Հյուսեին Բայկարսւ — Թուրքեստանի սուլթաններից է, սերվել 
է Թիմար Լ են գի և մասամբ Ջինդիզի գերդաստանից։ Հիջրեթի 875 (1470) թվա-

կանին պատերազմ ելով իր հոր գահր հափշտակողների դեմ և ետ խլելով[՝ իշխել է 

33 տարի։ Վերոհ իշյալ սուլթան ր, պատմագիրների վկայությամբ, վերին աստիճանի 

արդարասեր, գիտությունն ու արվեստը հովանավորող անձնավ որ ութ յուն լինելով, 

Արևելքում մեծ հռչակ է վայելել։ Հայտնի բանաստեղծ Միր Ալիշերի Նավոյր 

սուլթանի վեզիրն է եղել, իսկ Աբդուլ Ռահման Համին՝ նրա բանաստեղծը։ 

107. Շորադեր — Շ որադ յալ բերդի կառուցման պատմության մասին խոսելիս 
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էվ. Չեչերին հիշում կ մի ավանդության, որով այդ բերդի կառուցումը կապում է 
Թուրքեստանի սալթան Հյուսեին Բայկարայի հետ։ Իբր թե Բայկարան այդ բերդդ 
կառուցել կ հայտնի երաժշտագետ և գիտնական Շորագերի խորհրդով։ էվ. Չելեբին 
այս ավանդությանը ավելացնում է արաբ պատմագիր Թոհֆեի մի վկայությունը 
այն մասին, որ Արևելքում հայտնի այդ երաժշտագետն է հորինել երաժշտական 
գիտության 48 բարդություններից մեկնճ իր անունով հայտնի շոաւգեւ ՚ը : Հեղինակի 
և նրա հորինած երաժշտական բարդության, այսինքն շորագերի անունով քաղաքը 
կոչվել է Շորագյալ: 

Թե էվ. Չելեբիի Շ ո ա ւ զ յ ա լ անվան ստուգաբանությունը որքանով է համա-
պատասխանում իրականության, դժվար է ասել անհրաժեշտ պատմական տեղե-
կություններ չլինելու պատճառով, սակայն, այնուամենայնիվ արժանի է ուշա-
դրության։ 

108. Սոֆա — տան տարբեր սենյակների միշև ընկած միշանցքի կամ դռների 
առշևից անցնող աղբյուրների եզրերին պատրաստված նստելու տեղ։ 

109. Էբու-1,լ-ֆ1>թճ|ւ — տե՛ս հատ. I I , ծանոթ. 3։ 

110. Սխալ է, հավանաբար 6000 զինվոր պետք է լինի։ 
111. Տարրե — բառացի նշանակում է կենդան ի։ Տաբբեթ-ուլ-ար (լ՝ առասպե-

լական կենդանի, որը պետք է երևա դատաստանի օրը՝ սեռի հետ միասին։ 

112. է վլի յա Չելեբին իր այս և նախորդ մի շարք նկարագրություններում բո-
լորովին «անկեղծորեն» բերում է բա զմաթիվ փաստեր, որոնք ցույց են տալիս 
սուլթանական Թուրքիայում տիրող բարքերը։ Սկսած փադիշահից, այսինքն իսլա-
մական խալիֆայից, սագրազամներից—վեզիրներից, սերասքեբներից և այլ բարձ-
րաստիճանավորներից մինչև շարքային զինվորները ծայր աստիճան բարոյական 
անկում են ապրել։ Մեգ րելիստանում կատարված հակամարդկային արարքների 
«նկարագրությունը» դրա պերճախոս ապացույցներից մեկն է։ 

էվ. Չելեբիի սույն վկայությունը (Քեֆթան փաշայի կույս աղջիկների գնումը) 
մի անգամ ևս գալիս է ապացուցելու, որ XVII դարի երկրորդ կեսին ևս, օսման յան 
արքունիքում, քաղաքներում և բանակում «ստրուկները» ու «ստրկուհիները» (այ-
սինքն՝ պատանիները և կույս աղջիկները) դարձել են նորին վսեմության սուլ-
թանի, վեզիրների և փաշաների վավաշոտության զոհերը, նվեր են տրվել և ստաց-
վել, վաճառվել են... Եվ տարօրինակն այն է, որ էվ. Չելեբին ոչ միայն չի խորշել 
նկարագրել այդպիսի հրեշային վարքն ոլ բարքը, այլև ինքն ևս ստացել է իր «հա-
մեստէ բաժինըւ 

ժամանակակից թուրք պատմաբանները և այլ հեղինակներ պարծենում են 
իրենց միջնադարով, այն անվանելով «բարձր կուլտուրայի, գիտության և արվես-
տի դար»։ Նրանք «պնդում են», որ սուլթանական Թոլրքիայում առհասարակ 
«ճորտատիրություն գոյություն չի ունեցել»։ 

Հապա ի նչ անուն տալ մաքրարյուն թուրք, հավա տաց յալ էվ. Չելեբիի կողմից 
բազմիցս հիշված և գովաբանված գարշելի արարքներին, ճորտությունից ավելի 
վատթար բարբարոսական ստրկատիրությունը հիշեցնող, դեպի մարդն ունեցած 
անմարդկային վերաբերմունքին, երբ «ղուլամներն» ու «ջարիյեները» (գեղեցիկ 
տղաներն ու ստրուկ աղջիկները) նվերի առարկա են եղել։ Դեռ ավելին, միջնա-
դարի թուրքական պատմության մեջ կան փաստեր, երբ սուլթանին հարկատու իշ-
խողները (օր. Մեգրելիայի իշխողները) այլ հարկերի հետ միասին, իբրև «հարկՏ 
ամեն տարի պետք է սուլթանական արքունիք ուղարկեին որոշ թվով կույս աղջիկ-
ներ ու գեղեցիկ պատանիներ։ Ավելացնենք նաև, որ մինչև XIX դարի սկզբին Օս-
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մ ան յան կայսրության մայրաքաղաքում՝ Ստամբոզում, քաղաքի կենտրոնում դեռևս 
գոյություն է ունեցել «ստրուկների շուկա»* որտեղ գնվել ու վաճառվել են երի-
4/7ասարդ տղաներ ու աղջիկներ։ 

113* Դաւփ-ֆելլահ — դարճ վայր *«եղ, ֆելլահ՝ երկրագործ, մշակ։ Դարի-
ֆելլահ նշանակում է երկրագործների վայր։ 

114, Կրղլսւր աղա սի — Կրղլար աղա սի էր կոչվում սուլթանի հարեմի կա-
յլավարիչը։ Կրղլար աղա սի՝ այսինքն աղջիկների աղա։ 

Հ Ա Տ Ո Ր Ե Ր Ր Ո Ր Դ 

1* էվ. Չելեբիի կենսագրականում արդեն ասվել է նրա չափազանցություն-
ների և առասպելներին հավատալու մասին։ Մարաշ քաղաքի և Ջեմիջիմե կայսեր 
առասպելական հարստության ու «կաթի ավազանի» մասին ևս նա անհավատալի 
չափազանցությունների է հասնում։ Այստեղ ուշագրավն այն է, որ Մարաշի բարե-
շինության ու հարստության մասին հորինված առասպելները էվ. Չելեբին, ըստ իր 
սովորության, գրի է առել նույնությամբ։ Կասկաձ չկա, որ նման առասպելները 
բոլորովին անհիմն չեն։ 

2. Մավերա էլ նենւ» (արաբ. )—մա վերա՝ անդր, այն կողմ։ Օրինակ, Մ ավերա-ի 
Կովկաս՝ Անդրկովկաս։ Մսւվեոս էլ նե£ր' գետի այն կողմը։ Այդպես էր կոչվում 
Սիհուն գետի այն կողմում գտնվող երկրամասը, որը Միջին Ասիայի պատմության 
մեջ կարևոր գեր է կատարել։ 

3. Քենդ — հրատարակչի ծանոթագրության մեջ ասված է, որ քենդ քաղաք է 
նշանակում։ ժամանակակից ադրբեջաներենում գործ է ածվում դյուղ իմաստով։ 
Ըստ բառարանագետ Օեմսեդդին Սամիի թուրքերեն ծագումով քենդ բառը գործած-
վում է նաև պարսկերենում։ Բուն իմաստը բերդ, պարիսպ է, սակայն ներկա ւումս 
այդ իմաստը չի պահպանվել։ Լնում մի շարք մեծ քաղաքների անունները քենդ 
բարդությամբ են կազմվել, օրինակ՝ Տաշքենգ, Սեմերքենդ, Խոքենդ և այլն։ նոր 
թուրքերենում փորձեր են արվում վերականգնել ք ե ն դ ֊ / ; հին իմաստը, այսպես, 
բաշքենդ բառը գործ է ածվում մայրաքաղաք իմաստով (Բա շքեն դ) ։ 

4. էրշիսը ներկայումս կոչվում է էբջիաս լեռ և գտնվում է քաղաքի ոչ թե 
հյուսիսային, այլ հարավային կողմ ում ։ 

5. Ալ-Դա նիշ մենդ — Ալ՝ գերդաստան, դինաստիա։ Օրինակ՝ Ալ-Օսմանճ օս-
մանյան դինաստիայի սուլթաններ։ Դանիշմ են դնելւի իշխանությունը Անատոլիա-
յում սկսվել է 1071 թվականից և շարունակվել մինչև 1177 թվականը (1660— 
1763)։ Հիմնադիրը Ալփ. Ասլանի թուրքմեն բեյերից մեկն է, Մելիք Դանիշմենդ 
Ահմեդ Ղազին։ Պետության կենտրոնը եղել է Սվաղը։ 

6. Րոյաշի կափուսի—ներկարարի գուռէ 

7. Քեշի կափուսի -- այծի դուռ։ 
8. Մի մար Սինան — Սուլթան Սուլեյման Կ անունի ի ժամանակաշրջանի թուրք 

ճարտարապետ, որ հայտնի Է Մ իմ ար Սինան կամ Կոջա Սինան անուններով։ Մի֊ 
մար Սինանը կառուցել Է բազմաթիվ ջամիներ, կամուրջներ և այլ շինություններ, 
որոնցից ամենահայտնին Ստամբուլում Սյուլեյմանիյեի ջամին Է։ 

9. Քիսե — դրամի քսակ։ 

* Լ 5 յ 1 յ և ! ա 
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10. ՄյուՔթեսիբ — տե՛ս հատ. I I , ծանոթ. 14։ 

11. Մելեի — դերվիշական միաբանություն, որը հիմնել է Ջելալեդդին Ռումին։ 
12. Քե յմուոսս — Շահ, Իրանի առասպելական պատմության համաձայն 

•Քեյմուրասը ապրել է մեր թվարկությունից երեք հազար տարի առաջ և հայտնի է 
Գյուլշահ անունով։ Ըստ իրանական ավանդությունների Ադամի որդիներից է։ Իշ-
խել է 30 տարի։ Հիմնել է Դիմավենտ, Բելխ և այլ քաղաքները։ 

13. ԶեհսԱ | — ըստ Իրանի առասպելների՝ Փիշտ ատ յան շահերից է և. ապրել է 
մեր թվարկությունից երկու հազար տարի առաջ։ 

14. Ցելերի սուլթան Մուհսւմմեդ — 816—824 թ. (1413—1421)։ 
15. Րայազիդ — սուլթան Բայազիդ 11-ն է (1481 — 1512 թ.)։ 
16. Աիբ — հավանաբար սուրբ բառի աղավաղումն է։ Պետք է լինի սուրբ 

Նշանէ 
17. Դսւր-ուլ-թեդւփս (արաբ. ) — Դար — վայր, տեղ։ Գործ Է ածվում շատ բար-

դություններում, ինչպես օրինակ՝ դար-ուլ-հարբ պատերազմ ավայր, դար-ուլ-խե-
լաֆե խալիֆայի վայր, դար-ոլլ- շեֆեկա՝ որբանոց, դար-ոլլ-ֆինոլնճ համալսա-
րան, դար-ուլ-մ ուալիմ ինճ ուսուցչանոց և այլն։ Այստեղ գործածված դար-ուլ-
թեդրիսը նշանակում Է դպրոց, ուսումնարան, մեդրեսե։ 

18. Թեքիյե — իսլամական աղոթավայր, մենաստան։ Թ՛եքիյե Էին կոչվում 
իսլամ ական շեյխերի, դերվիշների հովանավորության տակ գտնվող նրանց ադո-
թավայրերը և բնակավայրերը։ Բ՚եքիյեում ապրող դերվիշները կոչվում Էին Թե-
քի յե-նիշին, այսինքն մենաստանավոր, մենաստանում բնակվող։ 

19. Քիլյե — ԳՐՒ՚Լէ հացահատիկների չափ, որը հավասար Է 45 լիտրի։ 

20. Օէլնա — ծանրության չափ, հավասար Է 1 կգ. 282 գր՛է 

21. Էվ. Չելեբին փոխանակ նշելու ջամիի կառուցման համար ծախսված դու-
մարր, այն արտահայտում է Սելջուկյան սուլթան Ալաեդդինի ռումիով, այսինքն 
Սվաղից ստացած «Յոթ ռումի խարաջով.0։ Խարաջը, ինչպես հայտնի է, շարիա-
թական այն գլխահարկն է, որ գրեթե բոլոր իսլամական երկրներում գանձվել է 
ոչ-իսլամ հպատակներից։ էվ. Չելեբին նշում է, որ ջամիի պատի վրա պատմու-
թյան ձևով է գրված նրա կառուցման թվականը։ Այստեղ, պատմությունը պետք է 
հասկանալ գաղտնագիր արձանագրության ձևը։ Հնում կարևոր դեպքերի, նշանա-
վոր անձանց գործերի և մահվան, մեծ շենքերի և կառուցումների տարեթիվը 
նշվեք է գաղտնագիր ոտանավորներով (բեյթ), որոնց մեջ օգտագործվել են արա-
բական տառերի թվական արժեքը։ Թսււփիւ կամ թեճնիս կոչված այս ձևը միջնա-
դարյան գրականության տարածված ձևերից է։ Միջնադարյան հայ գրողներն էլ 
գործածել են թսււփիւ և թեջնիս գրելաձևը, օրինակճ մեծ գուսան-բանաստեղծ Սա֊ 
յաթ-Նովան։ Միջնադարյան թուրք պատմագիրների երկերում, այդ թվում նաև 
էվ. Չելեբիի «Ուղեգրությանյ> մեջ հաճախ կարելի է հանդիպել այդպիսի թարիխ-
ձեւփ: 

22. Մինբեր — ջամիների այն աստիճանավոր ամբիոնը, որտեղ բարձրանում 
է խաթիբը և խութբե (մաղթանք, աղոթք) կարդում։ 

23. ԷբՈՆ-Էլ-ֆեթհ — տե'ս հատ. I I , ծանոթ. 3։ 
24. հոպին (Բուդուն, Բ ուգա) — Մ աջարիստանի (Հունգարիայի) մայրաքա-

ղաքը և օսմանյան հին բեյլերբեյիության կենտրոնը։ Բուղին քաղաքի դիմաց 
գտնվող Փեշ թե քաղաքը հետագայում միացել է նրան և կազմվել է Հունգարիայի 
ներկա մայրաքաղաք Բուգափեշթեն (Բուդապեշտը)։ 
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25. Բ ե ր ա յ 111 ( ե զ . ր ե ր ի յ ե ) — բառացի նշանակում է մարդիկ։ Գործ է ածվում 
սովորական Հպատակներին ռայաներից տարբերելու համար։ 

26. Ս ո վ ո ր ա կ ա ն հ ա ր կ ե ր (Քեքալիֆի էորֆիյե) — կվ. Չ ե լերին Հաճախ է Հի-

շատակում այն ժամանակ Թուրքիայում գոյություն ունեցող Հարկերը։ Այդ մասին 

որոշակի պատկերացում կազմելու Համար, ընդհանուր ծանոթություն ենք տալիս 

Հարկերի մասին։ 

Օսմանյան պետության մեշ և Արևմտյան Հայաստանում Հարկերը ունեցել են 

Հետևյալ պատկերը։ 

Բազմ ատեսակ Հարկերը բաժանվել են երկու Հիմնական կատեգորիա յի շ ա -

բ ա թ ա կ ա ն հ ա ր կ ե ր (թեքալիֆի շերիյե) և ս ո վ ո ր ա կ ա ն հ ա ր կ ե ր (թեքալիֆի կոր-

ֆիյե)։ 

Շ ս ւ ր ի ա թ ա կ ա ն հ ա ր կ ե ր ի Հիմնական տեսակները, որոնք Հայտնի էին զ ե ք ս ւ թ , 

ա շ ա ր , իւսւրաչ և քիզի յե անուններով, շարիաթի Համ ա ճ ա յն նշանակված Հարկերն 

էին։ Ղրանց Հիման վրա անձնա կան սեփ ա կանութ յան և տնտեսության տարբեր 

ճյուղերի Համար, երկրի տարբեր մասերում և տարբեր ժամ անակաշրշ անում 

նշանակվել են 80 տեսակ բազմապիսի Հարկեր։ 

Օրենքով սաՀմ անված Հարկերը մուսուլմանների և ոչ-մուս ուլմանների Հա-

մար տարբերվել են ըստ տեսակի և քանակի։ Օրինակ% ի ս փ ե ն ջ անուն ով անձնա-

կան Հարկը մուսուլմանների Համար սաՀմանվել է 22 ակչե, իսկ ոչ մուսուլման-

ների Համարճ 25 ակչե։ 

Այդ հ ի ս ն ա կ ա ն Համ արվող բազմաթիվ Հարկերից բացի, պետության եկա-

մըտի գւխավոր աղբյուրը կազմել են նաև տ ա ր բ ե ր տ ո ւ ր ք ե ր անունով 350-ից ավելիճ 

գլխավորապես անհրաժեշտ կարիքների և մթերքների վրա նշանակված տուրքերը։ 

Այս տուրքերը շարունակվել են մինչև Թանզիմաթը։ 

Սովորական հ ա ր կ ե ր անունով 97 տեսակի տուրքերը երկրի պատերազմական 

կարիքների, բանակի, նավատորմի, ճանապարՀների, սուլթանական արքունիքի 

բազմատեսակ կարիքների Համար, նշանակվել են թե կենտրոնական կառավարու-

թյան և թե վիլայեթների վարչության կողմից։ 

27• կվ. Չ ելեբին Արաբկիրը ստուգաբանում է բռնազբոսիկ կերպով։ Նախ 

Արաբկիրը վերածում է «Արաբգեր»- ի (արաբ և գեր)։ Գք*Ր կամ գեր ա ծան-

ցը պարսկերենում կատարող, անող իմաստն ունի, օրինակ% զեր-գերճ ոս-

կերիչ։ Արաբ-գերը ստուգաբանում է Արաբի կառուցած իմաստով։ 

28. Մոէկադւյեսի ( կ ա մ Մ ա կ ղ ի ս ի ) պ ա տ մ ո ւ թ յ ո ւ ն — X դարի երկրորդ կեսի 

արաբ ուղեգիր և աշխարՀա գրագետ Մուկադդեսին, ծնվել է Երուսաղեմում։ Մոտ 

20 տարի ճանապարՀորդել է Արևմտյան Ասիայում և Հյուսիսային Աֆրիկա յում ։ 

Եր Հավաքած նյութե րի, ինչպես նաև նախորդ արաբ աշխ արՀ ագրա գետ ների աշ-

խատություններից քաղած տեղեկությունների Հիման վրա Մուկադդեսին կազմում է 

երկրագնդի կլիմայական գոտիների մասին աշխատությունը, որը կոչվում է ((Կլի-

մաների ճանաչման ամենալավ ՀրաՀանգը»։ Միշնադարի արաբ և պարսիկ աշխար-

Հագրադ ետները, ինչպես նաև կվ. Չ ելեբին լայնորեն օգտագործել են Մ ուկադդեսի 

կազմած «Կլիմայական գոտիները», որը վերաբերում է երկրագնդի այն ժամանակ 

Հայտնի արևելյան կիսագնդի Հյուսիսային կեսին։ 

29. հ ա խ ա - ո ւ լ - Ն ա ս ր — Նաբուգոդոնոսորն է։ 

30. Դ ա ր - ի Խարփութ — բառացիէ էշի կուռքի վայր։ էշի պաշտամունքի մասին 

խոսելիս, կվ. Չ ելեբին, Հավանաբար, առանց լրիվ պատկերացում ունենալու, 

նկատի է ունեցել կենդանիների թոթեմական պաշտամունքը։ 
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Վաղ տոհմային հասարակության դարաշրջանում թոթեմիզմ՛է կոչվել այն կրո . 

նա կան հավատալիքը, որի համաձայն մարդկանց որոշ խումբ (հաճախ ամբողջ-

տոհմը) որևէ կենդանու, բույսի կամ բնական երևույթի հետ ունեցել է տոհմային-

կապг Այդ կենդանին կամ բույսը համարվել է այդ տոհմի թոթեմը (պաշտամունքի 

առարկան)։ Թոթեմին չէր կարելի սպանել կամ գործածել իբրև ուտելիք, Պետք է 

ենթադրել, որ էվ. Չելեբիի նշած էշի պաշտամունքի ավանդությունը կապված Հ 

թոթեմիզմի հետ։ 

31. հաւրըի Ш — խար պարսկերեն նշանակում է փուշ։ Խար-բիթ (հավանաբար 

բեյթ) — փշի տեղ, փշավայր։ 

32* Հ ա ս ա ն Զի յ ա դ էոլքեսի — Հասան Զի յա դի երկիր։ 

33. Ղուս լ — Բ"ԼՈՐ տեսակի կեղտոտություններից մաքրելու համար՝ շարիաթի 

կարգով ամբողջ մարմնի լվացումը։ 

34. Ջեմ — տիտղոս է, վարպետ, մելիք, շահ իմաստով։ Իրանական առաս՛-

պելներից մեկում գինու և խրախճանքի վեհապետի անունն է։ 

35. Այս թիվը աղավաղված է։ Հավանաբար պետք է լինի հազար։ 

36. Վ ո յ վ ո դ ա — ռուսանա ն ( в о е в о д а ) բառից։ -Քաղաքի կամ ավելի մեծ վար՛* 

չական միավորի կարգ ու կանոնը հսկող պաշտոնյա։ Ավելի շատ գործածվում է 

եվրոպական մասումճ Սերբիայում, էֆլաքում, Բոգգանում և այլն։ 

37. է г գանեն (Արդնին) Փալոլի ոչ թե արևմուտքում է, այլ հարավում, իսկ 

աարբերդր՝ ոչ թե հյուսիսում է, այլ արևմուտքում։ 

38. Իսքենո1»ր-"յու.լկսւրնեյն — Ալեքսանդր Մեծին տրվել են այս անուն՛ 

ներրճ Իսքենդեր-ի (հոմի, Իս՚քենդնր-ի Յունան, Իսքենդեւ—ի Զյուլկարնեյն: Այս 
վերջինը հիմնականում գործածվում է ա բա բա կան պատմագիրների և գրոգների 

կողմից։ Զյուլկարնեյն նշանակում է երկու կոտոշավոր։ Այս առասպելը էվ. Չելե-

բին իր «Ո ւղե գրության я մեջ հիշատակում է մի քանի առիթներով։ 

39. Նեդիմ — այն անձինք, որոնք իրենց զվարճախոսություններով զբաղեց-

նում են սուլթանին։ 

40. Ցըլդըւփ նվիրական պ ա տ ե ր ա զ մ ը — Չ ը լ դ ը ր ը Կարս ի վիլայեթի Չըլդըր կա՛ 

զայի (գավառ) կենտրոնն է եղել, որը 17-րդ դարում առանձին էյալեթ է կազմել/ 

Այստեղ հիշատակված Չըլդըրի նվիրական պատերազմը տեղի է ունեցել 9Տ-Տ-

(1578) թվականին օսմանցիների և սաֆևիների միջև։ թուրքական բանակի հրա-

մանատարը եղել է Օսման փաշան։ Իրանյան բանակը պարտության է մատնվել։ 

Վրացական բազմաթիվ բերդեր ստիպված հպատակություն են հայտնել օսման-

ցիներին։ Քարթլիի թագավոր Դավիթը, դատարկելով իր մայրաքաղաք Ւիֆլիսը, 

փախել է։ Ւիֆլւիսը գրավվել է օսմանցիների կողմից առանց կռվի։ Դրանից հե-

տո օսմանցիները գրավում են Քարթլին և այն վերածում օսմանյան էյալեթի՝ 

փաշայության աստիճանով, իբրկ. բեյլերբեյի նշանակում են Կասթեմոլնիի սան֊ 

ջաքի Մեհմեդ բեյին։ 
41. Մերճալե — մեկօրյա ճանապարհ։ 
42. Շ ե ր ե ֆ ն ա մ ե — տե՛ս հատ. I I , ծանոթ. 94։ 

43. Նեմրուդ — Բաբելոնի առասպելական աշտարակը կառուցող արքան։ 

Ընդհանրապես գործ է ածվում վեհապետ, արքա իմաստով։ 

44. Մուշ — պարսկերեն նշանակում է մուկ։ 

45. Չսւնլի Քիլիսե — բառացի նշանակում է զանգակավոր եկեղեցի, Թուրքե-

րեն այդպես են կոչում Մ ուշի սուրբ Կարապետի վանքը։ 
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46. Մ յ ո ա ե լ լ ի մ — միջին աստիճան ունեցող քաղաքային վարչության պաղ֊ 

•֊տոն յա ։ 

47. Հավանաբար եպիսկոպոս պետք է լինի։ 

48. Քսւֆիւփստան — Քյաֆիր՝ անհավատ։ Իսլամական կրոնի համաձայն 

,բոլոր ոչ֊մուսուլմանները համարվում են ան հավատներճ քյաֆիր։ Քաֆիրիստան՝ 

քյաֆիրների երկիր, ոչ֊մուսուլմ անական երկիր։ Հնդկաստանի հյուսիս-արևմ ուտ֊ 

քում գտնվող լեռնոտ երկիրը նույնպես կոչվել է Քաֆիրիստան։ 

49. Պետք է լինի Երևանի մոտ։ 

50. Հ յ ո ւ ս ե ի ն Բ ա յ կ ա ա — տե՛ս հատ. I I , ծանոթ. 106։ 

51. Պետք է լինի սուրբ Կարապետ։ 

52. էԼեճսւփաո. Տ ա ճ յ ա — Հ ո վ հ ա ն ն ե ս Մկրտիչ։ 

53. Ցոթանյսւններ — խոսքը XIV դարում էրզրումում իշի՚ոգ հայանի Չո-

բան յան դինաստիայի մասին է, որի նշանավոր ներկայացուցիչն է եղել Թիմուր-

Դաշը։ Այս դինաստիան իշխել է մինչև XV դարի սկիզբը։ Այնուհետև իշխանու-

թյունը անցել է Ակ-կոյոէնլի թուրքմենների ձեռքը։ 

Հ Ա Տ Ո Ր 2 Ո Ր Ր Ո Ր 0 . 

1. վեհսւփսա Տ ա ն ի ս — հայտնի Է Տէյուլնուն անունով, ծագումով ասորի Է, 

իսրայելացի։ Քրիստոսից 770 տարի առաջ ապրած նվիրական անձնավորու-

թյուն Էէ 

2. Դ ե յ ւ փ - Մ ե ս ի £ — բառացի նշանակում Է Մեսիայի վանք։ 

3. Մեսիհ — Մեսիա՝ Քրիստոս։ 

4. Կիյա — ծանրության չափ Է և հավասար կ 1 կգ. 282 գրամի։ 

5. Կ ա յ ս ե ր ա կ ա ն դեֆթերխսւնե — Դեֆթերխանե Էր կոչվում պետական այն 

վարչությունը, որտեղ արձանագրվում Էին հանրային հողերն ու կալվածները և 

նրանց վերաբեր յա ւ առուծախի և փոխանցման գործողություններր։ 

6. *Լե£սւփաո էր ուրեք իրը — Մուհամմեդից հետո, առաջին Ռաշիդյան խալի-

ֆան Է ։ 

7. Հ ի զ ի յ ե — կոչվել Է նաև Ջ ի գ ի ե ի - շ ե ր ի յ ե (շարիաթական գլխահարկ)։ Այյ 

հարկը Օսմանյան պետության հիմնադրումից սկսած վերցվել Է քրիստոնյա հպա-

տակներից և երկրներից (օրինակ՝ Վենետիկի և Սերբիայի կառավարություններից)։ 

Սկզբում քրիստոնյա հպատակները ջիզիե են վճարել այսպես, բարձր դասըճ 30 

ակչե, միջակ դասը՝ 20 ակչե, ցածր դասըճ 10 ակչե։ Սուլթան Մուրադ 111-ի ժա-

՜մանակ (1574—1595) խմիչքների վրա նշանակված տուրքը ավելացվում Է ջի-

ղի ե ի վրա, որից հետո այդ հարկը ըստ դասերի բարձրացվում Է 45, 30 և 15 ակչեի։ 

Այդ դարաշրջանում մեկ ակչեն 30—40 փարայի Էր հավասար։ Հետագայում այս 

հարկի գումարը նորից փոփոխությունների Է ենթարկվում։ Այսպես, Քյոփըրյուլու 

Մուստաֆա փաշայի սադրազամության ժամանակ այս հարկը վերցվել Է 48, 24 և 

12 դիրհեմ արծաթով։ 1855 թվականից ջի ղի ե ի հարկը վերանվանվում Է «Բեդել-ի 

ասքերի յեիօ, այսինքն զինվորական ծառայության փոխարեն վճարված հարկ։ 

Քրիստոնյաները զինվորական ծառայության չէին կանչվում և փոխարենը վճա-

րում էին 50, 30 և 15 ղուրուշ։ Այս հարկից աղատված էին հոգևորականները, 

կառավարական պաշտոնյաները, անչավ։ ահասնե րը, ծերերը, սուլթանական բե-

րաթներով և վեզիրների հրամաններով ներվածները։ 1908 թվականին օսմանյան 
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սահմանադրության հրապարակումից հետո վերոհիշյալ զինվորական հարկը վե-
րացվեց և քրիստոնյաներն էլ զինվորական ծառայության կանչվեցին։ 

8. Յարլիղ — փադիշահական ֆերման։ 
9. Գրքում թիմարը սխալմամբ թյուչար է տպագրվել։ Այդ սխալը կրկնվում է 

մի քանի տեղերում։ 
10. Դիվանխանե — ընդարձակ սրահ։ 
11. Ս ե լ ս ե բ ի լ — դրախտում հոսող ականակիտ ջուրը։ 

12. Unifuir — հացահատիկի կշռման չափ, հավասար է 16 փթի' 
13. Ղեդդարե — երկու կողմից հատող ծանր սուր։ 

14. Կանթար — հայերեն կենդինար։ Ծանր ապրանքներ կշռելու հատուկ 
կշեռք։ Մեկ կանթարը հավասար է 44 օկկայի։ Նոր կանթարը՝ 100 կիլոգրամի։ 

15. Չերզիս կամ Ջերջիս — քրիստոնեական ավանդությունների համաձայն 
քրիստոնեական 91 թվականին Մուսոլլ քաղաքում Զերջիսը քրիստոնեական կրոն 
Հ քարոզել ու տարածել և տեղի իշխողի՝ Չագանի կողմից, անասելի և դաժան 
չարչարանքների է ենթարկվել և նահատակվել։ Նրա հետևորդները1 34 հազար 
մարդ, բոլորը ոչնչացվել են։ 

Պաղեստ ինի Քան անի երկրռւմ Չ երգիս անունով մի ցեղ է ապրելt 

16* Շաֆիի ^ ^ a j i i ^ j դավանանք—իսլամական չորս հիմնական դավանանք-

^եբից երկրորդն է։ Հիմնադիրը եղել է Մեքքայում և Մեդինայում իսլամական կրոնի 

ոգով կրթված եմ ամ Շաֆին։ Մահացել է հիջրեթի 197 թվականին Եգիպտոսում և 

թաղված է այնտեղ։ 

17. է վ . Չելեբին քրդական լեզուներ ՛ասելով նկատի ունի քրդական բարբառ-

ները։ 

18. Թսւիւթգւաճ — մայրաքաղաք, գահավա յր։ 
19. Դա դվան ի լեռները գտնվում են Վանա լճի արևմտյան եզերքին։ 
20. Թախթի Վ.ան — Դադվանն է։ 
21. ՔեւՈ՚ր — հավանաբար Սուրբ Գևորգ։ 

22. Շեճբենդեր — ընդհանրապես գործ է ածվում հյուպատոս իմաստով, այս-
տեղ ունի առևտրական գործերի գործակալի իմաստ։ 

23. Կսւփանդար — շուկայի մեծ կշեռքով՝ կա փան ով կշռող։ 

24. Pnjui էմինի — ներկի էմին։ 
25. Նաքշբենդի, գյուլշենի ե բեկթաշի — աղանդներ են։ 
26. «Խրյաբան-ի գէր» — ոսկյա ծառուղի։ 

27. Քյաշի — Իրանի Քյաշան քաղաքում պատրաստված ընտիր հախճապակի։ 

28. Թելաթին է կոչվել Ռուսաստանում ձիու կաշիից պատրաստվող ամուր և 

փափուկ կաշին։ 

29. էվ . Չելեբիի <rՈւղեգրհւթյան» մեջ սխալմամբ տպված է 1605 թ., պետք է 

լինի 1065 (1654) թվական։ 
30. Դերբենդ — կիրճ» կապան։ 

31. էվ. Չելեբին սխալվում է։ Նախ կղզիները երկուսը չեն, այլ չորսը։ 
Կղզիների անունները նույնպես ճիշտ չեն։ «Ահտըմ վար» անունը աղավաղված է, 
պետք է լինի Ախթամար։ Այս կղզին ունի ամրակուռ բերդ և հնագույն վանք։ Այդ 
վանքը Ախթամարի հայկական կաթողիկոսության կենտրոնն է եղեր Հետևաբար 
Ախթամար անունը սխալմամբ հիշվում է երկու անգամ։ Մնացած երեք կղզիներից 
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Լ իմ ում և Կտուցում մենաստաններ կան, իսկ չորրորդը՝ Աստեր կղզին, անբնակ է։ 

32. Կ ո ւ լ ա շ — խորության չափ է և հավասար է 1.895 մետրի։ 

33. էվ. Չելեբին կ ա ր մ ի ր ձկներ է անվանում տառեխ անունով հայտնի ձկնե֊ 

րին։ 

34. Շ ե յ խ Մ ա ս ա ա ֆ ա Ա խ լ ա թ ի — էվ. Չելեբին «Ախլաթի ավերակներ» հատ-
0 ԼI 

վածում գրում է, որ Շեյխ Մուստաֆա Ախլաթին հանեֆի դավանանքին պատկա-

նող բարեպաշտ անձնավորություն է եղել։ 

35. Ա դ ց ե ղ ր Լ է ) — Ա ս տ վ ա ծ ա շ ն չ ա կ ա ն ավանդությամբ Հաբեթի որդի 

Ագի ցեղն է, որն ըստ ավանդության ապրել է մեր թվականությունից երեք հազար 

տարի առաջ։ 
36. Մ ս ւ ճ ա ն ի փ ա դ ի շ ա հ ը — Մ ահանի երկրի մասին տե՛ս հատ. I I , ծանոթ. 77։ 

37. Ր ո յ թ ե յ ի — տե՛ս հատ. I , ծանոթ. 17։ 

38. Ջ ե լ ի — արաբական տառերով այն խոշոր գրերը, որոնք պարզ են, խո-

շոր և հեռվից կարելի է հեշտությամբ կարդալ։ 

39. Մ ե հ ւ ՝ ս ւ բ — շ ա մ ի ն ե ր ի , մզկիթների բեմը: Մեհրաբից իմամը նամազ է 

անում և քարոզ կարդում: 

40. Սխալ է, կարող է լինել հարյուր արշին էխյմ քայլաչափ։ 

41. 0 ՝ ե ր ( յ յ ա հ - ի ա լ ի - դ ե ր զ յ ս ւ ն (պարսկերեն)—բառացի նշանակում Է դուռ, 

դռան ճակատ. ալիճ բառացի նշան ակում Է բարձր, բարձրագույն, օրին ակճ Բաբ/; 

Ալի նշանակում Է Բարձրագույն Ղուռ, օսմանյան կառավարության կենտրոնական 

շենք, որը գործ Է ածվում կենտրոնական կառավարության իմաստով։ Ղերգյահի 

Ալիճ փադիշահ ական, սուլթանական Բարձր Ղուռ։ 

42. Ն և ր ո ւ գ — տե՛ս հատ• I I , ծանոթ. 52։ 

43. Զ ա ր կ ի ր կ ա լ ա ս ի — թերդ Վանի շրշան ում։ 

44. Ա մ ի կ — (արաբ, ամ իք) բառացի նշանակում Է խոր։ 

45. Ս ո ւ լ ե յ մ ա ն ի յ ե — սուլթան Սուլեյմանի կողմից կառուցված հայաեի շամի 

Ատ ամ բ ուլում ։ 

46. Ս ե ր ա փ ե ո յ ե — նշանակում կ արքունի տաղավար։ 

47. Կ ա փ ո ւ շ ի թ ա շ ի — տե՛ս հատ. I , ծանոթ. 25։ 

48. Խ ա թ թ - ի Շ ե ր ի ֆ — Խաթթ՝ փ ա դիշահա կան հրովարտակ, ֆերման, շերիֆ 

Նվիրական, բարձր, վսեմ։ Խ ա թ թ - ի շ ե ր ի ֆ կամ ի ւ ս ւ թ թ - ի հ յ ո ւ մ ա յ ո ւ ն կոչվում Էին 

պետական կարևոր հարցի մասին սուլթանների ձեռքով գրված և պաշտոնապես 

կարդացված ֆերմանները: 

49. Մ ե լ ե ք Ա հ մ ե դ փ ա շ ա — Էվ. Չելեբին բոլոր առիթներով գովաբանում և 

դրվատում Է իր հովանավոր և մ ե կ ե ն ա ս Մ ելեք Ահմեդ փաշային, իբրև կարող, 

իմաստուն և արդարասեր պետական գործիչի։ Սակայն փաստերը չեն հաստատում 

այդ։ Մ ելեք Ահմեդ փաշան եղել Է միջնադարյան ռազմ աֆե ո դա լական Թուրքիայի 

տիպիկ պետական գործիչ, որն իր մեշ մարմնավորել Է սուլթանական ռեժիմի բ ո ֊ 

լոր բացասական գծերը, — կողոպուտով, թալանով, հափշտակությամբ, սպանու-

թյուններովդ կաշառքներով և Նման միջոցներով անչափ հարստանալու, շռայլ ցոփ 

կյանքով ապրելու անհագ ցանկությամբ։ 

Մ ելեք Ահմեդ փաշան Անատոլիայի մի քանի Էյալեթներում (էրզրում, Բաղ-

դատ, Վան և այլն) վալի է եղել։ Լինելով սուլթան Մուրադ Ռ-ի փեսան նշա-

նակվել է նաև որպես սադրազամ։ Ս ադրազամ ութ յան պաշտոնում մնացել է մեկ 

տարուց քիչ ավելի։ Հրաժարականի պատճառը եղել է այն, որ պետության ֆի-
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նանս ական ծանր վիճակը թեթևացնելու համար, նա վարձել է շրջանառության մեջ 

դնել կեղծ դրամ, և ենիչերիներին ռոճիկ վճարել այդ դրամով, իսկ կեղծ դրամի 

փոխարեն հավաքել է ոսկեդրամը։ Պատմագիր Ի. Հ. Դանիշ մենդի վկայությամբ 

Ահմեդ փաշայի այս «միջոցառումը» էսնաֆների ոտքի կանգնելու և ժողովրդական 

ապստամբության պատճառ է դարձել ։ 

Այս փաշայի Վյւնի վալի ութ յան շրջանի մասին էվ. Չելեբիի հաղորդած տե-

ղեկությունները և փաստերը, Բիթլիսի քուրդ Աբդալ խանի հետ ունեցած հարա-

բերությունները պերճախոս կերպով բնորոշում են Մ ելեք Ահմեդ փաշային։ Այդ-

պիսին է եղել Օսմանյան կայսրության միջնադարյան ռաղմաֆեոդալական իշխա-

նությունը, սկսած փ ադիշահ-խալիֆա յից, սա դրա զամն երից, վեզիրների ց, փաշա-

ներից մինչև վի լայեթների, սանջաքների և գավառների իշխանավորները, որոնք 

բոլորը Աստծո, շարիաթի և Մարգարեի անունից դաժանորեն հալածել ու տանջեւ 

են իրենց բարբարոսական ռեժիմի դեմ ամենափոքր հակառակություն ցույց տվող-

ներին, անխնա շահագործել են ժողովրդական միջին և ցածր խավերին, անհագո-

րեն ծծել են գյուղացիության արյունը։ 

50. ւ ՚ ա ր - հ ի մ ա ն — բառացի նշանակում է հավատքի վայր: 

51. Ջ ա լ ա թ ( Մ ե լ ե ք Ջսւլութ) — Պաղեստինի վեհապետներից մեկի կողմից 

իսրայելցիների վրա ուղարկված բանակի հրամանատարը, որն իր քաջագործու-

թյամբ հայտնի առասպելական անձնավորություն է։ 

52. Յրգդ Ջրրդ — Սասանյան արքաներից է, որը իշխևլ է V դարի սկզբին։ 

Հայտնի է եղել իր բռնությամբ և կոպտությամբ։ 

53. Սիփսւհսալար — զինվորական հրամանատար, սերդար, սերասքեր։ 

54. Կումբ արա — պայթուցիկ նյութով լցված ռումբ, նռնակ։ 

55. Թ զ ա չ ա փ ը կամ թիզը հավասար է 0,233 մետրի։ 

56* Կալիոն — հին պատերազմական նավի մի տեսակ։ 

57. Ազաբների զորամաս — ազաբ բառացի նշանակում է ամուրի։ 

Ազաբների զորամաս էր կոչվում օսմանյան բանակի միավորումներից մեկը, 

որի զինվորները ամուրի էին և ամուսնանալու իրավունք չունեին։ Այդ զորամասը 

մտնում էր էյալեթի զինվորների կազմի մեջ։ 

58. Սերդեն զ ե չ դ ի էին կոչվում օսմանյան բանակի փոքր զինվորական խըմ-

բերը, որոնք ունեին հատուկ զինվորական պարտականություն։ Նրանք անսպա-

սելիորեն մխրճվում էին թշնամու բանակի խորքերը կամ պաշարված բերդը։ 

Սերդեն գեչղի զինվորների հարձակումները ընդհանրապես վերջանում էին հա-

ջո զութ յա մբ։ Երբ պաշարված բերդի գրավումը ուշանում էր, այդ դեպքում դալ 

կըլըշ (սուսերամերկ) զինվորները, գիշերով, աննկատելիորեն, սանդուղքներով 

մտնում էին թշնամ ու բերդը և հակառակորդի բանակում շփոթություն առաջաց-

նելովճ հեշտացնում էին բերդի գրավումը։ 

Սերդեն դեշդի և Դալ կրլրջ զինվորական խմբերը օսմանյան բանակում խո-

շոր դեր են խաղացել և սարսափ տարածել։ 

59. Կեդիք — որևէ մեկին մշտական ծառայության կամ պաշտոնի նշանա-

կումը. կեդիք ունեցողը կոչվում է կ ե դ ի ք լ ի : 60. Դ ի ր լ ի ք — ապրուստի միջոց։ Թուրքական ավատական սիստեմում դիրլիք 

* I. Ա. Թ ձ ո 1 $ ա ^ ո 4 ^ հ ե Օ տ ա ա հ էՅՈհւ 1<քօոօ1օյ1տ1, օ!1Ժ III, 

ա 509. 
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էին կոչվում թիմ արի և զեամեթի սիփ ահին երին իրենց տարեկան եկամտի չա-

փով տրված հողաբաժինները։ Մանրամասնությունները տե՛ս հատ, I , ծանոթ• 3» 

61. Ս ա լ ա վ ա թ — (ևզ. սալվե կամ սելաթ), բառացի նշանակում է աղոթք, 

նամազ։ Վտանգի պահին կարդացված հատուկ աղոթք։ 

62. Ա ր փ ա լ ը ք — տե՛ս հատ. I I , ծանոթ. 10։ 

63. Խասեքի — վւադիշահի պալատում ծառայող այգեպանների հատուկ դա-

սը և. նրանց սպաները։ 

64. Մոլկաթաա, մոէկաթաւսշի — մուկաթաա էին կոչվում այն հողերը, որոնց 

տասանորդի հարկը տրվում էր որոշ մարդկանց, առանց այդ հողերը ծա/սելու իրա-

վունքի։ Այդ հողերը կոչվում էին մուկաթաալի հողեր: Մուկաթասւչի՝ մուկա-

թաա յի գործերին հսկող պաշտոնյա։ 

65. Մևկուֆաթչի — վակֆներին հսկող պաշտոնյա։ 

66. Դիվ անի խալիֆ ե ներ — դիվանը փադիշահի և վեզիրների հատուկ դի-

վանատուն է։ Խալիֆե կամ քալիֆե նշանակում է քարտուղար։ 

67. Ֆ ե թ վ ա — շարիա թական սկզբունքների համաձայն մյուֆթիի կողմից 

որևէ հարցի մասին (առանց անունը հիշելու) գրի առնված և տրված վճիռ։ Հա-

ճախ կոչվում է ֆե թվայի շերիֆ (նվիրական ֆեթվա)։ 

68. Նազիր — որևէ ցեղի կամ աշիրեթի ղեկավար կամ փոխանորդ։ նա գիր 

էին կոչվում այն թեքիյեում շեյխին օգնող և նրան փոխարինող ստաժավոր դեր-

վիշները։ 

69. Նայիր — փոխանորդ, կադիի1 դատավորի փոխանորդը։ 

70. Մ յ ո ա թ ա ճ ֆ ե զ էին կոչվում զինվորական ծառայությունը ավարտած, պա-

հեստի դասից հետո միայն երկրի պահպանության ծառայող զինվորները։ 

71. Ղազի-Կրրան — ղազին եքէին ջարդող։ 

72. Ըերխեշի — բանակի առջևից շարժվող թեթև զորամաս, առաջապահ։ 

73. Րալա ր ո ւ ր շ — բ ա ր ձ ր աշտարակ։ 

74. Սու- կուլեսի — ջրի աշտարակէ 

75. Կավուք — խույր, հին ձևի գլխարկ, որը պատրաստվում Էր բամբակից, 

բավականին բարձր Էր և վրան փաթթոցներ Էին փաթաթում։ 

76. Յփրենզի — եվրոպական տարազ։ 

77. XVI—XVII դարերի թուրք և օտար պատմիչների վկայությամբ Օսմանյան 

կայսրությունը բաժանված Է եղել ոչ-մ իատեսակ հիմունքներով վարչական միա-

վորների։ Ասիական մասի հարավ- արևելքում, սահմանամերձ շրջաններում և, մաս-

նավորապես, քրդական ցեղերով բնակեցված շրջաններում եղել են մի շարք կիսա-

անկախ վարչական միավորներ։ Ղրանք Էին fijnif ոււքեթներբ, յՈլրթլոլք ները և 

օշաքլըք ները: 

Օսմանյան ռազմա-ֆեոդալական պայմաններում խոսք անգամ չէր կարող լի-

նել ինքնավարության, ազգությունների և ցեղերի ինք նորոշմսւն մասին։ Այդ հյու-

քու մեթների և օջաքլըքների առկայությունը կարելի է բացատրել սուլթանական 

Թուրքիայի ֆեոդալական մասնատվածությամ բ, կենտրոնական իշխանության թու-

լությամբ և մասամբ նաև սահմ անային շրջանները տեղական ուժերով պաշտ պա֊ 

նելու քաղաքականությամբ։ Ինչպես ցույց են տալիս փաստերը, այդպիսի կիսաան-

կախ վարչական միավորներ են եղել քրդական տարբեր ցեղերով բնակված շրջան-

ները։ Թուրքական սուլթանները անկարող լինելով, երբեմն նաև ձեռնտու չհամա-

րելով, քրդական ցեղերի (աշիրեթ) լրիվ հպատակեցում կենտրոնական իշխան ու՛ 
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թյանը, նրանը շնորհում էին վերոհիշյալ անուններով կիսաանկախ իշխանություն֊ 

ներ, որոնցից, հարկավ օգտվում էին քրդական ցեղապետները (աշիրեթապետները), 

և ստեղծում էին իրենց շահերին համապատասխան մեծ և փոքր ի շ խ ա ն ա պ ե տ ո ւ -

թյուններ: 

Այս առումով թուրքական կենտրոնական իշխանության և քրդական տեղա-

կան ցեղապետների շահերը մասամբ համընկնում էին։ Սակայն երբեմն այդ հյու-

քումեթները, ի վնաս կենտրոնական կառավարության, ուժեղանալով՝ վերածվում՝ 

էին կենտրոնախույս, անկախ շրջանների՝ իրենց բանակով, ներքին կազմակեր-

պությամբ և հաճախ Ս տամ բուլի սուլթանական արքունիքը հիշեցնող սեփական՚ 

արքունիքով և շքեղությամբ։ Սրա ամենա տիպիկ օրինակը Բիթլիսի հ յ ո ւ ք ո ւ մ ե թ խ 

իշխող քուրդ Աբդալ խանն է։ 

էվ. Չելեբիի «Ուղեգրության» մեջ և այլ թուրքական աղբյուրներում հիշա-

տակվում են 16—17-րդ դարերում գոյություն ունեցող հյուքում եթները և օջաք-

լըքները։ 

ա ) Դ ի ա ր ր ե ք ի ր ի է յ ա լ ե թ ը ունեցել է հետևյալ հյուքում եթները. Փ ա լ ո ւ , Գ ի յ ե խ , . 

Ջեզիրե, էզիլ> Հեզզո, Թերշիլ, Սարու (կամ Ս ավուր)։ Իսկ իբրև յուրթլուք ե օշաքլըք ՝ 
Սեղման, Կուլեր, Փերթեքերք, Չեպաքշուր, Ջերմիկ, Մեհրանիե, Թերշել, Աթաք: 

ր յ վանի էյալեթում կային Հեք արիի, Բիթլիսի, Խիզանի, Խոշաբի (այլ ա-
նոլնով Ս՝ահ մ ո ս յ ի յ ե ) հյուքում եթները և րսւրկիրի °քաքլըքը։ 

զւ Մի շարք աղբյուրներում նշվում են, որ օջաքլըքներ ունեցել են նաև 

Յըլդըրի, Բաղդատի էյալեթները և այլն։ 

Վերոհիշյալ վարչական միավորները տարբերվում էին իրենց քաղաքական֊ 

վարչական իրավասություններով։ Նրանցում ընդհանուրն այն էր, որ Ս տամ բուլի 

կենտրոնական իշխանությունը անմիջապես չէր միջամտում նրանց ներքին կառա-

վարման գործերին։ Բոլորը, այս կամ այն չափով, հարկային և զինվորական որոշ 

պարտավորություն ներ ունեին սուլթանական կառավարության հանդեպ։ 

Այս ընդհանուր բնութագրմանը բնորոշ օրինակ կարող է ծառայել Բիթլիսի 

Աբդալ խանի քրդական £ յ ո լ ք Ո ւ մ ե թ ր : Նախապես պետք է նշել, որ էվ. ՉելեբինՒ 

ըստ իր սովորության, չափազանցություններ է անում և փորձում է Աբդալ խա-

նին ներկայացնել իբրև տաղանդավոր զիանակսւն , զրսւկսւնազետ, լ ե զ վ ա բ ա ն , հա-

րուստ և ուժեղ մի իշխանավոր։ 

Աբդալ խանը իսկապես իր հյուքումեթի սահմաններում իշխել է գրեթե անկա-

խորեն, հսկայական հարստություն է դիզել ի հաշիվ քրդական ցեղերի անխնա շա֊ 

հագործման և կողոպտման։ Աբդալ խանը լինելով մի ավազակաբարո անձնա-

վորություն, միժամանակ անխնա կողոպտել ու թալանել է թուրք, հայ և այլ 

ազգությունների իշխողներին, վաճառականներին և աշխատավոր տարրերին։ 

Թեև էվ. Չելեբին լռությամբ է անցնում, սակայն պատմությունից հայտնի 

է, որ այդ դարաշրջանում, Բիթլիսի հայ վաճառականները Փոքր Ասիայի և Եվրո-

պայի շուկաներում լայն առևտրական գործունեություն են ծավալել: Կասկած չի 

կարող լինել, որ Աբդալ խանի համար հարուստ հայ վաճառականները եկամտի 

կարևոր աղբյուր են հա նդիսացել։ էվ. Չելեբիի հիացմունքով նկարագրած Բիթլիս 

քաղաքի բարձր կուլտուրական կյանքը, նրա շքեղություններն ու ճոխությունները, 

անտարակույս, մեծ չափով եղել են հայ վաճառականների կուտակած հարստու-

թյունների արդյունք։ էվ. Չելեբին գտնում է, ար Բիթլիսի բարգավաճման դոր՛ 
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ծում մեծ դեր է կատարել Աբդալ խանը, որն անկասկած ճիշտ շէ և արդյունք, է 

էվա Չելեբիի դեպի ո չ ֊ իսլամները ունեցած անբարյացակամ վերաբերմունքի և 

իր իսլամական ֆանատիզմ ի։ 

Եթե քուրդ Աբդալ խանը հանդիսանում է XVII դարի Թուրքիայի ռազմա-

ֆեոդալական վարչական֊ կառավարական սիստեմի՝ հյուքու մեթների տիպիկ ներ-

կայացուցիչը, ապա սադրազամ Մելեք Ահմեդ փաշան իր մեշ մարմնավորում է 

այդ դարաշրջանի (և հաջորդ դարերի) սուլթանական ռեժիմի պետական բարձր 

պաշտոնյաների (վեզիր, սադրազամ, բեյլերբեյի և այլն) տիպարը։ Վանի էյալեթի 

տիրակալ Մելեք Ահմեդ փաշան եղել է այդ ընդարձակ ու կարևոր էյալեթի բա-

ցարձակ տերն ու տնօրենը, ունեցել է վարչական֊ քաղաքական, ռազմական ան-

սահմանափակ իրավունքներ և այդ ամենը օգտագործել է իր անսահման հափըշ-

տակությունների, կողոպուտների և կաշառակերությունների համար։ Նա վայե-

լելով սուլթանի համակրանքն (անշուշտ կարճատև) ու վստահությունը՝ դարձել 

է էյալեթի բացարձակ տիրակալը։ Շատ հատկանշական է Աբդալ խանի դեմ Մելեք 

Ահմեդ փաշայի կազմակերպած արշավանքր, որը ոչնչով չէր տարբերվում երկու 

պետությունների միջև մղվող պատերազմ ական գործողություններից։ Այդ Ա|Ա1-

օոերազմր էվլիյա Չելեբին նկարագրել է իր բոլոր մանրամասնություններով։ Աբ-

դալ խանի պարտությամբ և փախուստով սկսում է խանի արքունիքի և նրա անբավ 

հարստությունների թալանումը, որի մեջ Մելեք Ահմեդ փաշան ստանում է իր 

•առյուծի բաժինը։ 

Մելեք Ահմեդ փաշայի և Աբդալ խանի հարաբերությունները բնորոշ են միջ-

նադարյան սուլթանական Թուրքիայի ռազմա ֆեոդալական կարգերի համար և 

հետևաբար, որպես պատմական փաստ արժանի ուշադրության։ (Տե՛ս նաև ա/ս 

հատորի 49-րդ ծանոթագրությունը)։ 

78. Թեֆսիր — ղուրանի որոշ խոսքերը մեկնաբանելու և բացատրելու, ինչ-

պես նաև անհրաժեշտ մանրամասնություններ տալոլ համար գրված գրքեր։ 

79. ձերրաֆ — ոսկեհուռ դիպակ։ 

Հ Ա Տ Ո Ր Հ Ի Ն Գ Ե Ր Ո Ր Դ 

1. եդտ Ջրրտ — տե'ս հատոր IV, ծանոթագրություն 52։ 

2. Օսմանյան բանակի մեջ տարբեր վիլայեթների կամ գավառների զինվոր-

ները տարբեր անուններով էին կոչվում։ 

3. Չ Ո Ր Ս դ ա վ ա ն ա ն ք — Մուհամ մեղ մարգարեի հիմնած իսլամական կրոնը, 

«սնփոփոխ և անաղարտ չի մնացել։ Ժամանակի ընթացքում երևան են եկել տար-

բեր դավանանքներ, ինչպես Հանեֆի, Մ ալիքի, Շաֆիի և Հանբելի, և աղանդներ, 

ինչպես Շիի։ 

4. է ն դ է ա ւ ն և թիրուն — է ն դ ե ր ո ւ ն (պարսկ.) բառացի նշանակում է ներս, 

ներքին։ էնգերուն է կոչվել սուլթանական արքունիքի ներքին մ ասր, այսինքն 

հարեմը՝ իր բազմաթիվ աղաներով, ներքինիներով և ծառայողներով։ Րիրուն 

(պարսկ.) բառացի նշանակում է դուրս, արտաքին։ Սուլթանական արքունիքի 

արտաքին մասը, որը համեմատաբար ավելի բաց էր և որտեղ գտնվում էր արքու-

նիքի գրասենյակը, իր բոլոր հարակից մասերով։ Այստեղ սուլթանը ընդունում էր 

իր վեզիրներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ինչպես նաև օտար դեսպան-
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ներին և հյուրերին։ էնդերունի և բիր ունի ծառայողների հսկայական բանակներն 
ունեին իրենց հատուկ վարչական կարգը և սովորությունները։ էնդերունի ղեկա-
վարները կոչվում էին ներքին աղաներ (իչ աղալարը), իսկ րիրունինըճ դրսի 
աղաներ (դըշ աղալարը)։ 

5, Աթ-մեյդանիի դեպքերը — Աթ-մեյդանին (բառացի՝ ձիու հրապարակ) 
Ատամ բուլի սուլթան Ահմեդի հրապարակի հին անունն է։ Աթ-մեյդանիի դեպքերը 
տեղի են ունեցել 1066 (1651) թվականի մարտի 4-ին։ Պատճառը եղել է այն, որ 
սիփահիների և ենիչերիների ռոճիկը կառավարության կողմից վճարվել է ոչ-
լիարժեք փողերով (ակչե)։ Այդ փողերը սարրաֆները վերցրել են շատ պակաս 

արժեքով։ 

Նախապես պլանավորված սիփահիները և ենիչերիները հավաքվում են Աթ-
մեյդանիում և պահանջում են սուլթանից 30 մարդու գլուխներ (կառավարության 
ղեկավարների և արքունիքի աղաների)։ Երիտասարդ փադիշահ սուլթան Մուհամ-
մեգ IV-ը ստիպված է լինում բավարարել ապստամբների պահանջները։ Ապստամբ-
ներն ամեն օր (իրենց ցուցակով) մի քանի մարդիկ էին գտնում, սպանում և 
նրանց դիակները գլխիվայր կախում էին սուլթան Ահմեդի (Աթ-մեյդանի) հրա-
պարակում և ցուցադրում ժողովրդին։ Այդ դեպքերի կապակցությամբ Ստամբուլում 
5 օր կյանքը կանգ է առնում։ 

6. էվ, Չելեբիի Բի թլիս ում եղած ժամանակ Աբդալ խանը նրան մի ներկա-

տուն է նվիրել։ 

7, Կադ-դյոլի — սագի լիճ։ 
8. Աղղը-աշրք մաղարա — բերանը բաց քարայր։ 
9. էվ, Չելեբիի այս սխալի մասին տե՛ս հատոր I I , ծանոթագրություն 72։ 

10, էվ, Չելեբին օգտվելով բազմաթիվ արաբ, պարսիկ, հույն, հայ և այլ 
պատմագիրներից, իր նկարագրած և ուսումնասիրած գրեթե բոլոր քաղաքների 
մասին տալիս է պատմական տեղեկություններ։ Այդ պատմական տեղեկություն-
ները և ստուգաբան ությունները հաճախ ավանդական, նույնիսկ առասպելական 
բնույթ ունեն։ Սակայն, այնուհանդերձ, Չելեբիի կողմից օգտագործված պատմա-
կան աղբյուրները, այն էլ XVII դարի պայմաններում, երբ նա գրեթե անընդմեջ 
մոտ չորս տասնամյակ շարունակ ճանապարհորդել է զանազան երկրներ, անպայ-
ման դժվարացել է ուսումնասիրել այդքան բազմաթիվ և բազմալեզու աղբյուրները։ 
էվ. Չելեբին իր օգտագործած պատմական բազմաթիվ աղբյուրների մասին ոչ մի 
լրացուցիչ տեղեկություն չի տալիս, չի նՀոսէ այդ պատմագիրների երկերի անուն-
ները, օգտագործված Էջերը և այլն։ Այս հանգամանքը շատ Է դժվարացնում նրա 
կողմից օգտագործված աղբյուրների հայտնաբերումը։ Հավանաբար այդ աղբյուր-
ների մի մասը մեզ չի հասել, գուցե և չեն տպագրվել։ Այս պատճառներով միշտ 
չէ որ մենք հնարավորություն ենք ունեցել այդ աղբյուրների մասին տալ կոնկրետ 
ծանոթություններ։ Այսպես, էվ, Չելեբին Թոքա թի բերդի մասին հատվածում իր 
օգտագործած արաբ, աջեմ, հույն աղբյուրների հետ հիշում է նաև հայկական աղ-
բյուրների մասին, առանց նշելու, թե ո՛ր աղբյուրներն են եղել իր ձեռքի տակ։ 
Չենք կասկածում, որ էվ. Չելեբին իսկապես ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 
ծանոթ է եղել միջնադարյան հայ պատմագիրների աշխատություններին։ Նրա 
«Ուղեգրությանյ> մեջ կան որոշ նյութեր, որոնք ցույց են տալիս, որ էվ. Չելեբին 
ծանոթ է եղել նաև հայերեն լեզվին (դժվար է ասել, թե ինչ չափով)։ Նա հաճախ 
հիշում է հայերեն բառեր և արտահայտություններ, տալով նրանց ճիշտ իմաստը 
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(օրինակ՝ վանք, գերան, վարդապետ, մշակ, մեռոն, կաթնապուր, Հայկական հա-

գուստն և ր, կոշիկներ և այլն)։ Առհասարակ բոլոր մեծ և փոքր լեզուների մասին 

էվ. Չելեբիի հետաքրքրությունր, այդ լեզուներից բերված բառերի, խոսակցու-

թյունների , առածների շատ հարուստ նմուշները, ցույց են տալիս նրա աոանձին 

հետաքրքրությունն ու վերաբերմունքը դեպի մուսուլման և ոչ-մուսոլլման Կողո-

վուրդների լեզուները։ 

11. Հաջի Թեկթսւշ Վելի Խորասանի — իր ուսումը ստացել է Խորա սանում 

հայտնի Շեյխ Լոկմանի Խորա սան ի ի մոտ։ իեկթաշ Վելին այցելել է մուսուլմա-

նական բոլոր նվիրական վայրերը և գալով Հունաստան, շարունակել է կրթել և 

պատրաստել իր նմաններին։ Մահացել է 738 (1337) թվականին։ 

12. վ ա լ ի դ ե ս ո ւ լ թ ա ն — վ ա լ ի դ ե (արաբ.) նշանակում է մայր։ Վալի դե սուլթան 

էին կոչվում օսմանյան սուլթանների հարազատ մ այրերը, որոնք թե փադիշա-

հական արքունիքում և թե կառավարության գործերում լայն իրավունքներ ունեին։ 

Վալիդե սուլթանները բացարձակ հեղինակություն ունեին հարեմում։ Սուլթանները 

հաճախ պարտավոր էին լսել և հաշվի առնել Վալիդե սուլթանների ցանկություն-

ները և առաջարկները։ Վալիդե սուլթանները հաճախ մասնակցել կամ կազմակեր-

պել են պալատական դավադրություններ։ Վալիդե, սուլթանները ունեին շատ ըն-

դարձակ հողեր, որոնցից հսկայական եկամուտ էին ստանում։ Այդ եկամտի որոշ 

մասը նրանք հատկացնում էին վակֆներին կամ այլ բարեգործական հիմնարկ-

ներին։ 

13. Գյուգում — երկարաձև նեղ բերանով ջրի պղնձյա սափոր։ 

14. Լսւքաււփ երկիր — Հնդկաստանում, Ռայ գետի եզերքին ընկած Լահոլրի 

էյալեթի կենտրոնը կոչվում է Լաքաս՝: Անցյալում խիստ բարեշեն է եղել, բա/ց 

հետագայում ավերվել է։ Լ ահ ուր ում պատրաստվել են շատ հայտնի զենքեր և մաս-

նավորապես մետաքսյա գործվածքներ։ 

Լահուրը երկար ժամանակ եղել է մոնղոլական փադիշահ ների կենտրոնը։ 

15. Իլւք-ի ճադիս — իլմ (արաբ. )՝ գիտություն, հագիս նշանակում է Մ ու֊ 

համմեդի խոսքեր և գործեր: Իլմ ֊ ի հադիսը Մուհամմեդի գործունեությունն ու-

սումնասիրող գիտություններից է։ Այդ գիտության կարևոր մասերից է շարիա-

թական օրենքների և կանոնների վերաբերյալ գիտությունը, որը կոչվում է 1'լւք-փ 

ֆրկ»: Մուսուլմանական արդարադատությունն ու դա տավար ությունր հիմնված է 

ֆըկհի վրա: 



Ա Ն Ձ Ն Ա Ն Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի Ց Ա Ն Կ 

Արադա Մուճամմեդ փաշա, էրզրումի վա-
լի — 58, 59, 67, 135, 290 

Աբդալ խան, Pի թլի սի քուրդ խան — 163, 
166, 194, 195, 197, 199, 202—204, 
243, 252—255, 263, 267—270, 303, 
305—307 

Արդյուլ Կա՚դեր Չփլանի, իսլամական կա-
գեր աղանդի հիմնադիր — 291 

Արդյուլ Մեթսւլիթ — 158, 159 
Արդուլլսւճ, վեհափառ Օմերի որդին —264 
Արդուլ Ռսւճման Ջամի, բանաստեղծ — 

294 
Արրաճսւմ — 209, 212 
Ադամ — 297 
Ալսւ ադա — 57 
Ալաշա Աթլի Հասան ադա — 73 
Ալեքսանդր խան-օդլի, վրացի զինվորա-

կան ղեկավար — 129 
Ալեքսանդր Մակեդոնացի — 39, 88, 99— 

101, 104, 107, 125, 165, 166, 170, 
191, 196, 199, 210, 223, 228, 299 

Ալեքսանդր Մեծ — տե՛ս Ալեքսանդր Մա1 
կեդոնացի 

Ալ-ձյուլկադեր Ալա-Ոլդդելե — 142 
Ալի Ադա — 88 
Ալի Ադա, Կարսի դիզդար — 123 
Ալի բ ե յ , Գենջի իշխող - 168 
Ալի թեյ, Մուտիկի իշխող — 198 
Ափ խան, Թավրիղի իշխող — 74 
Ալի խան, Վանի խան — 232 
Ալիխան-օդլի Գենջալի, Երևանի խան — 

65 
Ալի Կաշջի, թուրք գրող — 249 
Ալի Տավուշ — 147 

Ալփ Ասլան — 296 
Ակ-բաշ-Աղա — 147 
Աճմեդ ադա — 236 
Աճմեդ ադա, էրղանացի — 252 
Աճմեդ Միդճաա, թուրք գրականագետ— 

8, 9, 281 

Աճմեդ Ջե֊դեթ, թուրք հրատարակիչ- 9 
Արիստո (Արիստոտելի — 72, 78 
Աքասերետեն — 162 

Բաբսւրթին Հինդի (Էբու-Զենդ Հինդի) — 
148, 149 

Բւսխթ Նասար (Բախտ-ոլլ-Նասր) — 
տե'ս Նաբոլգոդոնոսոր 

Բակը փաշա — 130 
Բսւճրսւմ Յուրի — 72 
Բսւճրսւմ փաշա — 118 
Բայադիդ խսւն, Սոզեյման Կանոլնիի շեհ-

զադե — 231 
Բայազիդ-Ղելի — տե՛ս Սուլթան ոալազիգ 

քսան II 
Բսւյենդոլր խան — 213 
Բայրամ փաշա, Ստամբոլլի մեծ վեզիր-

33, 82, 83 
Բարթոլդ Վ. , սովետական ակադեմիկոս, 

արևելագետ — 10, 11 
Բաքի — 6 
Բեթլեմյոս տե՛ս Պտղոմեոս 
Բելամ իրն Բաոլր —173 
Բեյդիվան, վրացական առասպելական իշ-

խանազուն — 108 

Բբյըքլի Մուճամմեդ փաշա, Սելի մ 1-ի 
մեծ վեզիր — 132, 159, 162—164, 
167, 181, 184, 190, 264 
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Րիթլիս (քԳդփս). Ալեքսանդր Մակեդո-
նացու գանձապահը — 104, 106, 166, 
196, 199 

Բ լան լի Ալի փաշա — 116 
Բյոլլզեյսե — 155, 274 

Գենշի աղա — 241 
Գյունդուզ-բայ խւսն, Ակ կոյունլի շահե-

րից - 122 
Գյոլրշի Մուհամմեդ փաշա, Անատոլիայի 

վեզիր — 83 
ԴյՈլրշի Ների, ավազակ — 258 

Դարանի Յասր Մոլհսւմմեդ փաշա, սագ-
րազամ — 71, 83, 84 

Դադիանի, վրացի իշխանազուն — 108 
Դսւ նիշ մենդ Ի. Հ>, պատմագիր — 303 
Դավի» քսան, Վրաստանի թագավոր-104, 

299 

Դավիթ (մարգարե) — 108, 228, 246 
Դա աս շահ, Բաքվի բերդի կառուցողը — 

94 

Դելի Ար ղի աւլա, Վանի ենիչերիների ա-
զա — 241, 252 

Դելի Հասան, Թուրքիա յում գյուղացիա-
կան ապստամբական շարժման ղեկա-
վարներից — 290 

Դելի Հյուսեյին Փաշա, ծովակալ — ՏՅ 
Դեմիրջի-օղլի — 242 
Դեսթե խանի — 72 
Դերվիշ-ադա, Սեֆեր վւաշայի քեթխ ու-

ղտն — 112, 136 
Դեֆթերդար-զադե Մուհամմեդ փաշա, 

էվլիա Չելեբիի Ուղեկիցը էրզրում 

գնալիս — 52, 74, 94, 129, 137 
Դիզդար-օդլի — 219 
Դի լավեր փսւշա-զադե Մուրադ փաշա — 

147 
Դիշլենկ Հյուսեյին փաշա — 58 
Դուկ-Ադ — 271 
Դելեթ Միրզա խան — 72 

Եզդան Բեհրսւմ —• 168 
եզդ Ջիրւո (նաև Ցըզդ Ջըրդ) — 90, 92, 

101, 106, 264, 268, 303, 306 

Ըալ-Իրնի Սամ խան — 291 
Զալ փաշա֊ զա դե — 201, 208, 214, 217, 

219, 220 
Զերիդե, Հարուն Էլ-Ռաշիդի տիկնան-

ցից — 75 
Զելիխա — 274 
Զեհակ Մարի — 149, 297 
&ե քերիա, իսլամական նվիրական անձ-

144, 149, 155, 159 
Ջիաեդդին բ ե յ , Բիթլիսի Աբդալ խանի 

որդին — 254, 255, 267 
ձյուլֆիքար խան — 71 
Զոլաք Սուլթան խան, Ուրմիայի խանի 

որդին — 244 

էրշիր փաշա, Հալեպի վալի — 262, 274 
էրոլրեքիր, խալիֆա — 180, 246, 300 
էբոլ-էլ-Ֆեթհ — տե՛ս Սուլթան ֆաթիՀ 

Մուհամմեդ II Ղազի 
էրու-ուլ Նեսր Մուզաֆերեզդին — տե՛ս 

Սուլթան Ուզուն Հասան 
էդին — 157 
էլ Մելիք Իզեդդին — 115 
է լմելիք ոլլ-Ազիզ Կրլըշ Ար սլան Շահ 

Իրն-Մասուդ — տե՛ս Կըլըշ Ար սլան 
էլմելիք-ուլ-Մուզաֆֆեր, սուլթան, Դիար-

բեքիրի իշխող — 180 
էլմութեմիդ Բաալլահ, Կուլեր բերդի հիմ-

նադիր — 168 
է լմյ ութեվե f իլ- Ո ւլալահ, Արաս յան, խա-

լիֆա — 75 
է լ՜Մյ ոլսթի ք ֆի Բաալլսւհ — 213 
է լ-Մոլսթե նսե ր Բասւլլահ — 115, 116 
է մին բ ե յ , Մ ահ մուգի ի րեյերից — 229 
է մին Օմեր բին-Լոկման, վեհափառ Օմերի 

որդին — 157 
Էմիր-Գյոնե խան. Երևանի խան — 82,85 
էմիր Թիմուր — 81 
էմիր Կսւյըն — 215 
էմիր Ումրան-էոկման — 155 
էոզդեմիր-զադե Օսման փաշա (նաև 

էոզդեմիր-օղլի Օսման փաշա)—75, 76, 
87—89, 93, 95, 98 — 101 

էսփոզան, Ռաքբե կայսրի աղջիկը—177 
էս քիլի Ռամազան էֆենդի — 1 1 1 
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էվփյա բե յ , Մահմոլդիի թեյերից — 252, 
262 

էրբիշ փաշա, մեծ վեզիր — 227 
էրզեն Բայ բին-Սոկթար-բին Կյոլնդուդ 

թայ, Ակ Կոյռլնլի փ ա դի շ ահն եր ի ց — 
57 

էրթուդրուլ, Ա լ-օսմ անների նախահայ-
րը—57, 213, 271, 272, 292 

էրշիշնե, կայսր — 144, 149 

Թակիսւնոս — 163 
Թսւշեդդին Ալիշսւն, պարսկական շահ — 

217, 229, 237 
Թավա քշի Մոլստաֆա փաշա, էրզրումի 

վալի —— 252 
Թեմեր Սերխան — 26 
Թեմրեդ — 108 
Թե մրիս խան-օւլլի, Վրաստանի խ անե-

րից — 82, 102, 103, 129, 130 
Թեփան Ահմեդ Աղա — 136, 137 
ԹիմուՐ-դաշ, Չոբան յան դինաստիայի 

ներկայացուցիչ — 300 
Թիմոլր — տե՛ս Լենդ Բ՛եմ ուր 
Թիմոլր Կացըք Խսւլիլ փաշա — 58 
Թոհֆե, պատմագիր — 100, 123, 295 
Թոփալ Մուճսւմմեղ փաշա-դադե Հասան 

փաշա — 116 
Թոքմաք խան, սերդար — 81, 82, 85 
Թևաշի Սոլլեյման փաշա, Սուլեյման կա-

նանի ի վեզիր — 245 

Իրն-ի Բա թուրա — 5, 8, 12 
Իբն-ի Իսհակ — 100 
Իբրսւհիմ Բեյ, Խոշաբի իջի"1 զ — 244, 

260 
Իբրսւհիմ բե յ , Փալուի իշխող — 164, 165 
Իբրսւհիմ էֆենդի, շեյխ — 115 
Իդդեթ քքիճեյ — 189 
Իմամ Ափ Ռիդսւ — 70 
Իմամ Կուփ խան — 105 
Իմամ էբոլ Հանիֆե, Հանեֆի դավանանքի 

հիմնադիր — 294 
Իմամ Շաֆի, Շաֆիի դավանանքի հիս-

նաղիր — 72, 294, 301 
Իմամ Ջաֆեր — 291 

Ինվան, պատմագիր — 155, 196 
Իսա Չելեբի, Ցըլդըրմ Բայազիդի շեհզա֊ 

դե — 52, 134 
Իսքենդեր Ջյոլլկսւրնեյն — տե՛ս Ալեք-

սանդր Մ ակեդոնացի 
Իսքենդեր շահ — 98 
Իոլտերայ խան — 104 

Լալա կամ Լալա Մուսթաֆա փաշա — 
տե' ս Լալա Կարա Մ ուսթաֆա փաշա 

Լալա Կսւրա Մուսթաֆա փաշա, Սուլթան 
Մ ոլրադ III-ի վեզիր, սերդար —87— 
89, 93, 112—114, 116, 118 

Լալա Ֆերհսւո փաշա — տե ս 3)երհադ 
փաշա 

Լենդ Թեմոս* — 40, 52, 53, 70, 109 
116, 122, 123, 132, 134, 149 — 
153, 157—160, 164, 170, 177, 190, 
191, 194, 214, 221, 225, 228, 229, 
232, 251, 269, 272, 273, 294 

Լևենտ խան-օդփ էրքելադ բեյ — 88, 
114, 129 

Խալիդ. իբնի «էելիդ. Երուսաղեմի սեր-
դար — 144, 162, 163 

Խալիա, մեծ սերդար — 180 
Խալիֆ Իդրիս — 163 
Խանըմ Սուլթան, Բիթլիսի Աբդալ խանի 

կինը — 201 
Խերասան բեյ — 115 
Խիյաբի Ահմեդ փաշա, վեզիր — 257 
Խոշ-Ադա — 49 
Խոշա Ահմեդ Եսևի, թուրքերի նախահայ-

րերից — 271 
Խոշա-խան Լե հա դանի — 81 
Խոշա Սաաիխան — 97 
Խուսրն փաշա, սուլթան Մ ուրագ IV-ի 

ժամանակակից — 59 
ԽուսրՍ փաշա, Սուլեյման Կանունիի վե-

զիր, Վանի էյալեթի իշխող — 207, 
226, 229, 230, 242, 247 

Կաբա Կուլա f Մուստաֆա աղա — 226 
Կադրք Խափլ — 228 
Կաթրրշի-օղլի, ավազակապետ — 258 
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Կա յա Ալբ-բայ — 213 
Կսւյա Սուլթան, սուլթան Մ ուրագ IV ՛ ի 

որդին — 69 
Կսւսրոքսին, Կայսր — 157 
Կարա Անմեղ, Դիարբեքիրի մելիք — 163 
ԿսւՐսւ Մուսթաֆա փաշա, Մ ուրագ IV ֊ ի 

ենիչերիների աղա — 83 
Կարա Մուրադ փաշա — 227 
Կարա Մոլրթսւդա փաշա — 26, 228 
Կաոա Յադըշի — 53 
Կարտ Ցուսուֆ, քուրդ ցեղապետ — 66 
Կ ս ւ Ր ս ւ Յուսուֆ-բին Ջելայիր, Ադրրեշանի 

Կարս/ Կոյոլնլի շահերից — 109, 116, 
123, 134, 214, 221, 229, 272, 273 

Կա ւ*է11 Ցուսուֆ քսան, Կարա Կոյոլնլի 
խաներից — 194 

Կարա Սայիդ, Ջելալիների ապստամբու-
թյան պարագլուխներից — 53 

Կարչաշայ քսան — 102 
Կրլըշ ԱՐԱ լան — 153, 221, 224, 235, 268, 

271 
Կրյթասի թեյ — 87 
Կիամելեր — 136 
Կիդոֆե — 274 
Կլեոպատրա — 274 
Կոշսւ 9.ա լ փաշա — տե' ս Զալ փաշա ֊զա դե 
Կոշա ԽուսրԱ փաշա—տե՛ս Խոս/րև փաշա 
Կոշա Սեֆեր փաշա, վեղիր, Ախալցխայի 

իշխող — 26, 112, 129, 130, 136 
Կոշա 3»եր£աա փաշա — տե՛ս Ֆերհադ 

փաշա 
Կոստանդին Կայսր — 21, 38, 40 
Կրսւչկովսկի Ի., սովետական ակադեմի-

կոս, արևելագետ — 10—12 
Կոլթաթ փաշա — 95 
Կարատ — 293 

Հաթեթ, դիցաբանական — 302 
Հա դո թեյ — 253 
Հա թե մ դայի — 158, 159 
Համիդ Էֆենդի — 5, 219 
Հայ դար փաշա — 79 
Հանտիկ Մելիք — 189 
Հաշի Բեկթաշ Վելի Խորասանի — 271, 

272, 278, 308 

Հաշի Ջարալլան — 220 
Հաշի Սուլեյման, լարախաղաց — 237 
Հասան — 242 
Հասան թեյ — 244 
Հասան-դադե, ծովակալ — 69 
Հասան Շաճ — 196 
Հարուն-Էլ Ռաշիդ, Բաղդատի խալիֆա — 

75, 149 157, 176 
Հելսւքա քսան. — 75, 98, 116, 190 
Հեյ դար — 267 
Հեշամ-բին Արդյուլ Մելիք — 109 
Հերսեք 9. ադե Անմեղ փաշա — 48 
Հեքարի, Ալ֊Ար ասիներից — 259 
Հյուսեյին ֊ - 242 
Հյուսեյին Ադա-դադե, էրզրումի ալայի 

բեյ — 58 
Հյուսեյին Բայ կարա — տե՛ս Սուլթան 

Հյուսեյին Բայկարա 
Հյուսնի փաշսւ\- 105 
Հուսեյին աղա, Վանի աղաներից — 226 

Ղիյասեդդին-թին Էլ Սուկթեդիր — 261 

Մահմադ III — 70 
Մանմոլդ փաշա — 116 
Ման մոլդ փսւշա-Աթիկ, Ֆաթիհի վե-

ղիրր — 38, 126 
Մանսոլր Զադե Մուսթաֆա. Նուրի փա-

շա — 286, 287 

Մսւրւսլե — Վրաս տանի առասպելական 

իշխանազուն — 108 
Մարկո Պոլո — 8, 9 
Մարուլ (Մարալ) քսան, Վրաստանի ար-

քա _ 127, 274 
Մելեք Անմեղ փաշա, վեզիր, էվ. Չելերիի 

էֆենդին — 34, 66, 69, 187, 195, 204, 
206, 207, 226—228, 239, 241, 251, 
252, 256, 258, 262, 263, 266, 267, 
302, 303, 306 

Մեփք Դանիշմենդ Անմեղ Ղադի — 296 
Մելիք Ջալութ — 228, 256, 303 
Մելիք Քուրդոմ — 192 
Մեկթուլ Ւբրանիմ փաշա, Սուլեյման Կա-

նոլնիի մեծ սերդարը — 229, 230, 240 
Մեհմեդ թեյ — 299 
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ՄեՔմիդ-թին Ոփշաւ>, իմամ — 141 
Մեմե&քան, փադիշահ — 213 
Մեմուն, Խալիֆա — 75 
Vbfiqbr Բաբա — 164 
ՄհնոլշեՔր — 70, 291 
Սեջենդի (սան — 122 
Մեսուտ Տիլերի, տե՛ս Շեյխ Բայ֊Չե-

լեբի — 249 
Միիւալ Շահ — 99 
Միմար Մի նան, ճարտարապետ — 146— 

148, 296 

Միմինդի-օդլի — 219 
Մի г Արի — 202 
Մի՚ր Ափշեւփ Նավոյի — 294 
Միր ՄիփեՔւփ — 249 
Մի г վսւն-էլ-^ամա г — 73 
Մի г ՖեթթսւՔ — 84 
Մյուրթեզա ր ե յ , Հազոյի իշխող, Բիթլիսի 

Աբդալ խանի փեսա ն ֊ 195 

ITjiurpkaui փաշա, Շամի, հետագայում 
Սվաղի իշխող —152, 172, 258 

Մյոլրթեզա փաշա, Սուլթան Մուրադ I V ֊ ի 

ժամանակակից, Երևանի իշի*ող — 84 

Մյուֆթի էֆենդի — 147 
Մոլլա Իդւփսի Րիթփսի — 162, 163, 181, 

264 

Մոլլա ՄուՔամմեդ Շաքաթ — 252 
Մոնլա Կութրեդդին — 73 
IFniluku, նվիրական անձ — 184 
Մոլավիյե — 144 
Մոլկսւդդես, պատմաբան — 159, 165, 

166, 192, 208, 212, 298 

ՄուՔամմեդ թեյ — 252 
ՄուՔամմեդ թին Դսւնիշմենդ րին-Մեփք 

Ղադի — 176 
ՄուՔամմեդ փաշա, Գենջի իշխ"ղ> 3>եր-

հագ փաշայի ժամանակակից — 86 

ՄուՔամմեդ փաշա, Էրզրումի վալի, էվ՛ 
Չելերիի ժամանակակից — 131 

ՄուՔամմեդ փաշա, Հաչեպի վալի, Սուլ-

թան Մուրադ Ill-ի ժամանակակից — 
89 

ՄուՔամմեդ, մարգարե — 78, 84 100, 
127, 176, 229, 278, 285, 288, 300, 
306, 308 

Մուդսւդ խան — 120 
Մոսւա, Տրլդըրմ Բայազիդի շեհզադե — 

134 

Մոլստաֆա խան, Ամասիայի իշխող, Սու՛ 

լեյման Կան ունի ի շեհզադե — 231 
Մուսթաֆա փաշա, կր զրո լմի վալի — 105 
Մուսթաֆա փաշա, Մարաշի էյալեթի 

մյութասարիֆ, Մուրադ III-ի ժամա-
նակակից — 89 

Մուրադ փաշա, սադրազամ — 258 
Մևլանա, նվիրական անձ — 272 

ՅսւՔյա, նվիր ական անձ — 149, 300 

Ցաշլի — 242 
Յեդիտ-բին Ար դել Մելեք — 100, 293 
Յըդդսւն Կուլի — 71 
Յրլդրոէ Բայադիդ — տե' ս Սուլթան 

Յրլդըրմ Բա յա ղիդ խան 

Յունիս (նաև Զյովնուն), նվիրական 

անձ — 176, 179, 182, 300 

Յուսոլֆ, քեթխուդա — 254 
Յուսուֆ Ջելալի, Ադրբեջանի իշխող, Կա-

բա Կոյունլի շահ՛երից — 196 

Նար ուգոդոնոսոր — 69, 159, 190, 291, 
298 

Նաջիր էֆենդի — 147 
Նասրեդդին Խոշա — 150 
Նեմրուդ — 108, 170, 208 , 209, 211, 212, 

294, 299 

Նեշաթի — 6 
Նեշիր Ասըմ, թուրք պատմագիր — 8,9 
Ա ո — 295 

Նոյ — 99, 192 

Նեշիրվան-Ադիլ — 57, 68, 69, 101, 103, 
104, 107, 109, U9, 120, 158, 159, 

176, 180, 228, 293 

ՇաՔ Արրաս — 76, 78, 92 
ՇաՔ Էլկաս Միրզա — 75, 92, 93, 229— 

232 
ՇաՔ էֆոսսյաբ 71, 291 
ՇաՔ ԹաՔմսար խան — 86, 92, 93, 208, 

229—231, 293 
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Շահ Իսմսւյիլ — 81, 92, 101, 103, 109, 
110, 119, 120, 132, 134, 168, 181, 
214, 293 

Շսւհ-Մեֆի — 72 
Շահ-Շափոււ՝ — 68 
Օահ-Ջիոան, Ակ Կոյունլի իշխողներից — 

246 
Շա&ի էֆենդի — 241, 249 
Շեմսեդդին Սամի, թուրք բառարանա-

գետ — 296 
Շեմս փաշա-դադե Մուհամմեդ է մին 

փաշա, Վանի իշխող — 227, 258, 259 
Շեյխ Piuj-Չելեբի — 249 
Շեյխ Լոնմանի Խորասանի — 308 
Շեյխ Մռատաֆա Ախ լաթի — 212, 216, 

302 
Շեյխ Սեֆի, Շահ Իսմայիլի հայրը —78 

109 
Շերեֆ խան, Բիթլիսի խան, «Շերեֆնա-

մեի* հեղինակը — 163, 210, 229, 230, 
293 

Շերեֆ խան ՄաՐւմուդի — 223 
Շիրե — 250 
Շիրիդդան խան — 244 
Շիրին — 56 
Շորագեր — 123, 294, 295 

Չսւդան — 301 
Տալրք Սեֆի ադա — 123 
Չեյեբի էվլիյա — 5—17, 21, 22, 32—37, 

44, 46, 51, 52, 55—57, 61, 63, 65, 
68, 70, 73, 74, 76—79, 90, 94, 100, 
103, 108, 117—119, 124—129, 131, 
133, 135. 138, 140—143, 146, 148, 
149, 153—155, 160, 175, 179, 185— 
187, 192, 195, 196, 199, 201—204, 
206, 207, 213, 216, 217, 227, 228, 
239, 247, 250—256, 258, 259, 262— 
264, 266: 267, 270, 274—278, 281, 
282, 284, 286—289, 291—299, 301— 
303, 305—308 

Տելեթի Սուլթան Մուհամմեդ — տե՛ս Սուլ-
թան Չելեբի Մուհամմեդ խան 

Չեմափոլր — 169 

Տերչիս հեն (Ջերչիս) — 189, 190, 301 

Չերքեդ Իսքենդեր փաշա — 241 
Աերքեդ Մուհամմեդ փաշա, սերդար—58 
Չոլոք Միր-Ադիդ — 244 
Չոմար, հայտնի ավազակապետը — 258 
Չրսւդ խան — 100 
Չեեփ-դադե — 147 

Պտղոմեոս — 147, 219 

Ջսւլութ — տե՛ս Մելիք Ջալոլթ 
Ջահանդիր, Կարա Կոյունլի իշխողնե-

րից — 286 
Ջսւնփոլադ-դադե Մուստաֆա փաշա — 83 
ՋսւֆեՐ էլ Մեսոլր — 141 
Ջաֆեր էֆենդի, էրղրումի ԳՐՈՂ — 124, 
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Ջաֆեր փաշա — 76, 116 
Ջելսւլեդդին Ռումի — 297 
Ջեմիշիմե, կայծՐ — 142, 149, 296 
Ջեմշիդ — 163 
Ջիհսւնդիր, Սոլլեյման Կանոլնիի շեհղա-

դե — 231 
Ջի&դիդ խան — 213, 294 
Ջղալե Ըադե Մուհամմեդ փաշա — 290 
Ջղալե-դադե Յուսոլֆ փաշա — 76, 82 

Ռակբե, կայսր — 176, 177 
Ռեշսւտ էքրեմ Կոշուն, Թուրք պատմա-

գիր — 12 
Ռեվսւն Կոլփ խան — 81 
Ռիդա-էդդին խան — 72 
Ռոլժի — 6 
Ռուհի — 185 

Ռոլմ-օդլի Խերդիլիե, կայսր — 37, 144 
Ռուս թե մ — 258 
Ռուստեմ փաշա — 225, 232, 241 

Սաղման, քուրդ րեյ — 163 
Սայաթ-Նովա — 297 
Սավոլրի-օղլի — 219 
Սարի Սոլաղ — 237 
Սեհրսւն խան — 167 

Սեյդ Ջաֆեր Րաթսւլ Ղադի _ 149, 157 
Սեյդի Ահ մեղ փաշա — 127—131 
Սեյֆ-ուլ-Դևլե Իրն-Սեմդան — 190 
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Սերքիլ-օդլու — 250 

Սեֆեր փաշա — տե'ս Կոշա Սեֆեր փաշա 

Սիմոն — 108 

Սի նան — տե' ս Մի մար Սինսւն 

Սի վալ փաշա — 266 

Սյոլնբյուլ լի Puipui — 272 

Սոլաք Զ ա ւ ] ե , պատմագիր — 34 

Սոլաք Ֆիրհասւ փաշա-զսւդե Մուհամմեդ 

փաշա — 105 

Սուլեյման, նվիրական անձ — 155 

Սուլեյման բ ա յ , էրթուղրոզի հայրը — 213 

Սուլեյման բ ե յ , մ ահ մ ուղի, Խոշաբի իշ-

խող — 260 

Սուլեյման բ ե յ , Վանի աղաներից — 226, 

241, 242 

Սուլեյման Զեման — 259 

Սուլեյման շահ — 57, 68, 292 

Սուլեյման Զելեբի, Տըլղըրմ Բա չաղի ղի 

շեհղադեն — 134 

Սուլեյման փաշա, սաղր աղա մ — 266 

Սուլթան Ալաեդդին Քեյկոլբսւդ Սելջու-

կի — 37, 152, 156, 157, 176, 271,297 

Սուլթան Ահմեդ Ջելսւյիր _ 32, 134 

Սուլթան ք*այսւգիդ խան II — 40, 45, 

54, 125 134, 141, 150, 155, 269, 297 

Սուլթան £երկոկ — 134 

Սուլթան Զահրեդդին — 133, 134 

Սուլթան Էվհւսդուլլահ — 166, 180յ 196, 

199 

Սուլթան Իբրահիմ խան — 40, 130, 206, 

274 

Սուլթան Կալափս ն — 184 

Սուլթան Հ յուսեյին Րայկարսւ — 122, 171, 

294, 295, 300 

Սուլթան Մելիք-Իդեդդին ԻյդուլլաՏ — 116 
Սուլթան Մելիք Դադի, Ալ֊Դանիշմենղնե֊ 

րիք — 52, 149 

Սուլթան Ֆսւթիհ Մուհամմեդ I I Ղադի — 

21, 22, 38, 40, 42, 48, 52, 54, 58, 65, 

125—127, 134, 136, 214, 269, 286, 

288, 295 

Սուլթան Մուհամմեդ խան I I I , էյրիի 

ֆաթիհ — 71, 73, 86, 285 

Սուլթան Մուհամմեդ IV — 26, 307 

Սուլթան Մուհամմեդ Շահ-Ղազան — 75 

Սուլթան Մուսթաֆա խան — 87, 88, 106 

Սուլթան Մուրադ / — 40 

Սուլթան Մուրադ III — 75, 81, 87, 88, 

90, 93, 98, 100, 104, 106, 116, 293 

300 

Սուլթան Մուրադ IV — 5, 10, 26, 31—34, 

40, 59, 66, 69, 71, 72, 74, 76, 80, 

82—85, 98, 111, 123, 198, 204, 206, 

236, 237, 244, 245, 302 

Սուլթան Ցըլդըրմ հայադիդ խան — 37, 

52, 109, 133, 134, 138, 149, 150, 176, 

214, 229 272—274, 288 

Սուլթան Չելեբի Մուհամմեդ խան — 134, 

150, 152, 155, 157, 158, 297 

Սուլթան Ջելսւյիր — 213 

Սուլթան Սելիմ խան I — 25, 39, 40, 45, 

103, 109, 110, 112—114, 132—134, 

136, 155, 159, 162—164, 167, 168, 

180, 181, 184, 190, 194, 196, 214, 

264, 269 

Սուլթան Սելիմ II — 32, 231 

Սուլթան Սուլեյման Կանոլնի — 10, 22, 

27, 30, 32, 40, 41, 58, 66, 69, 70, 

75, 81, 82, 92, 93, 116, 119, 120, 123, 

126, 127, 132, 135, 144, 146, 147, 

150, 157, 158, 162, 167, 177, 190, 

194, 201, 208, 214, 217—222, 224, 

225, 229—232, 234, 238, 240, 244— 

247, 260, 262, 269, 274, 282, 296, 302 

Սուլթան Ուզուն Հասան — 38—40, 48, 

58, 65, 68, 109, 119, 122, 125—127, 

132, 134, 194, 196, 214, 229, 269, 

286, 290 

{Սուլթան ոլլ-Ուլեմա — 272 

Սուլթան Քերիմ-էդդին — 116 

Սուլթան Օսման II — 32, 290 

Վանի Չելեբի* Վանի բանաստեղծներից— 
249 

վարդար Ալի փաշա — 274 

Ուլամե Փաշա — 92, 125, 230, 231, 

Ոլշար խան — 122 
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Փեհլեի Ահմեդ փաշա — 266 

Փերթև. փաշա — 9, 93 

Փերիխաճ — 274 

Փիր Դետե — Սուլթան — 138 

Փիր փաշա — 92, 231, 232 

Հեթե&չի Օմեր փաշա, Տրապիզոնի իշ-

խող — 39, 47 

Քերֆուշ փաշա — 130 

Քել Ռոաաեմ խան — 228, 238, 239, 262 

՝Քեյմուրաս շահ (Գյուլշահ), Իրանի շա-

հերից — 87, 149, 297 

Քեյքավուս — 108 
Քեսթիֆան — 156 

Քեֆթան փաշա — 295 

Քյոփըրյոլ լոլ Մուստաֆա փաշա — 300 

•Քյուշյուկ Ահմեդ փաշա — 83 

քյոլրդւան 3 . — 14, 15 

Օթֆիթայ խան, Ակ-Կոյոլնլի խան երից — 

122 
Օկչի Զադե — 43 

Օմեր աոա, Վանի ենիչերիների աղա — 

236, 246 

Օմեր ադա, Քեթենշի Օմեր փաշայի քեթ-

խուդան Տրապիզոնում — 47 

Օմեր (վեհափառ), նվիրական անձ — 

142, 144, 155, 157, 180, 264 

Օսման ադա — 227 

Օսման խան, Հաջի Բեկթաշի որդին — 272 

Օսմւսնշըդ — 271 

Օսման փաշա, Ձըլդըրի ճակատամարտում 
բանակի հրամանատար — 105, 299 

Օրրելի Ի. Ա. — 289 

Ֆսւթիհ — տե՛ս Սուլթան Ֆաթիհ Մուհամ-

մեդ II 

Ֆելսւսեկե — 149 

Ֆերհսւդ — 56 

Ֆերհադ, առասպելական հերոս — 52, 166 

Ֆերհադ փաշա, Սուլթան Մուրադ 111-ի 

մեծ սերդարը 79, 81, 82, 85, 86, 90, 

93, 103, 104, 112 

Ֆիդույի, պարսիկ բանաստեղծ — 6, 185, 

204 ՝ 

Ֆիլկոս-Տունւսնի, Ալեքսանդր մեծի իմաս-

տուն, բժիշկ — 125, 166, 170 

Ֆիրարի Մուստաֆա փաշա, Դիարբեքիրի 

վալի — 195 

Ֆիրդուսի — 255 

Ֆիրոլդ Ադայ — 116 
Ֆոն Հ ա մ մ ե ր , գերմանացի արևելագետ — 

9, 14 \ 



Տ Ե Ղ Ա Ն Ո Ի Ն Ն Ե Ր Ի Ց Ա Ն Կ 

ԱբԱ1(1Ա1, նաև Շ ա ճնսւդե (Աբխազիա) — 

40, 45, 49—51, 288 

Արա օիստան — տե՛ս Աբազա 

Ար աղա, գավառ Վանի էյալեթոլմ — 74, 

209, 246, 261 

Արարան (Ապարան) , գյուղ — 122 

Աբդալլսւր, գյուղ — 122 

Ար լան, գ յ ո ւ ղ , — 2 2 0 

Ար իւսւզիսւ — տե' ս Աբազա 

ԱբյՈէր — 59 

Ադանա — 15, 23, 25, 54, 110, 141, 

142, 174, 225, 229, 251, 258 

Ադիլչևազ (Արծկե) — 15, 26, 30, 32, 

169, 176, 208, 217, 219, 221, 222, 

227, 231, 242, 243, 245, 253, 255, 

256, 267 

Ադրբեշան — 15, 39, 40, 57, 58, 65, 

68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 85, 93, 

103, 109, 110, 119, 125, 169, 194, 

196, 210, 213, 217, 224, 229, 231, 

232, 246, 272 

Ադսւք ( Ա դ ո վ ) , բերդ-45, 49, 51. 64, 

100, 288 

Ադդիրխսւն (Աստրսւիւան ) — 94 

Ադդուր (Ալեքսանդրի ՛Լոս») — 37, 106, 

107, 109, 123 

Ադդաք, գյուղ Ախլաթի սանշաքոլմ — 

212 
Ադովի ծով — 288 
Աթաք, բերդ Դիաբբեքիրի էյալեթոլմ — 

25, 29, 141, 168 — 170, 172, 182, 305 
Աթենք — 157, 216, 249 
Աթինա — տե՛ս Աթենք 

Ալա-դադ (Ծաղկոտն) — 222, 223 

Ալ, թերդ Ախ ա լցխ այի մոտ — 112 

Ալբերէլ — տե՛ս էլբրուս 

Ալեքսանդրեթ — 141, 142 

Ալթուն Կա լասի — 112 

Ալման — տե՛ս Գերմանիա 

Ալ-Օսմանի երկիր — տե' ս Թուրքիա 

Ախալցխա — 15, 26, 29, 37, 82, 106, 

107, 109—113, 117, 118, 124, 129, 

130, 136 

Ախալքալաք — 31, 112, 

ԱիւաՐ, բերդ Վրաստանոլմ — 130 

Ախարիս, բերդ Արդ ահանի մոտ — 113 

Ախթամար — 12, 16, 209, 249, ճ256, 

257, 301 

Ախլաթ — 26, 32, 57, 64, 176, 198, 

208, 212-217, 220, 223, 229, 242, 

253, 267, 269 

Ակ ֊ դ ա ղ — 52, 53 

Ակ՛» արա (դաշտ) — 56 

Ակ շեճիր — 231 

Ակչսւ Կալա — 25, 29, 37, 124, 125, 

127, 131, 181, 182, 246 

Ակչե Արադ — 286 

Ակ սարայ — 149, 268 

Աղսւջ բաշի, լեռ Տրապիզոնի մոտ — 47 

Ադաքիս, սանշաք Վանի էյալեթոլմ — 

26, 30, 227, 243, 245 

Ադդր-սւչըք մաղարա, գյուղ — 2 7 0 

Աղրի-դադ — տե'ս Արարատ 

Ամադիե — 192 
Ամասիա —15, 25, 28, 31, 37, 38, 
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52—56, 133, 138, 139, 151, 154, 176, 

177, 231, 271, 277, 278 

Ամեդ — տե՛ս Դիար բեքի ր 

Ամիկ ( Ա մ ի ք ) , բերդ հերկրիի ղրշա-

նոլմ — 176, 209, 224—226, 229, 

242, 266, 302 

Այ աս լուք — 216 

Այդը&չըք — 155, 216 

Այնթաբ ֊ ՝ 2 8 , 31, 109, 139, 142, 143, 

154, 187 

Այ նի - Հ ա յ ա թ ֊ դյ ոլի, լիճ Բինգյոլում — 

174 

Ան ( Ա ն ի ) , բեր դ—120 

Անտ — 59 

Ա&աաա — 5 1 

Անատոլիա 7, 14—16, 22, 23, 30, 32, 

37, 42, 82, 83, 116, 121, 124, 125, 

129, 132, 134, 136, 138, 154, 171, 

174, 176, 185, 193, 216, 229, 251, 

257, 271, 290, 292, 296, 302 

Ասատոփ Հիսար, բերդ Բոսֆորոլմ — 34 

Անդրկովկաս — 5, 13, 15—17, 281, 296 

Ան թալ իա Կարսւքւիսար — 134, 261 

Անթաքիա — 141, 142, 216 

Աչերդ — 127 

Աշըք ֊ բ ա շ ի — տե՛ս Քոլթաիսի 

Աշարա, բերդ — 26, 110, 113 

Աչեմ, Աչենի երկիր. Աշեմիսաան—տե՛ս 

Իրան 

Աստեր, կղզի — 302 

Ասա ք լան — 216 
Ասիա — 13, 298, 305 

Ասի թանե — տե՛ս V տամ բուլ 

Ասրեդ, դետ — 65 

Ասուրիա — 289 

Ավարի երկիր —98, 103 

Ավխեթշի, բերդ — 113 

Ավստրիա — 285 
Աաալիա — տե՛ս Անթալիս, 

Արաբական թերակդդի — 288 
Արաբկիր — 25, 28, 31, 151, 156, 158, 

159, 173, 298 

Արաբիա, Արաբի երկիր — 7, 154, 171, 
186, 217, 257, 273 

Արսւբսաան — տե՛ս Արաբիա 

Արադ (Արսւքս) — 67, 70, 73, 74, 80, 

84, 111, 119, 120, 122—124, 194, 

270, 291, 292 

Արա Յաթին — 277 

Արարատ, լեռ — 119, 172, 175 

Ար դա լան — 192 

Արդանան — 26, 29, 32, 37, 82, 106, 

110, 112, 113 

Արդենիշ — տե'ս Արտանուշ 

Արեշ (նաև. ԱՐԱ) — 37, 87—90, 103, 

107 

Արթեֆ, հայկական գյուղ — 67 

Արդնի»— տե՛ս էրղանի 

Արնեշ (նաև Արջիշ) — 15, 26, 30, 32, 

176, 212, 218, 221, 222, 227, 242, 

243, 245, 253, 255, 256, 264, 267, 

268 

Ար նավուտլոլք (Ալբանիա) — 222 

Արտանուշ (Արդանոլշ^ — 26, 29, 32, 

110, 113 

Արտամեա, գյուղ Վանա ծովեզերքում— 

209, 234, 239, 242, 246, 251, 261 

Արփա-չսւյ — 119, 120, 122, 123 

Արփա Չուքոլրի — տե՛ս Սվազ 

Արֆսւթե, լեռներ — 143 

Աքար — 125 

Աք-սու (նաև Պ՚իլան-չայի), գետ — 89— 

92, 143, 223, 292 

Աք-սոլ , գյուղաքաղաք — 92 

Աք-սոլ բ ա յ ի ր , ժայռ — 275 

Ա ք - Ք ե ր ֆ ի , լեռ — 209, 226, 257 

Աևադեն-դյոլի , լիճ Բինգյոէլում — 173 

Աֆիոն Կարահիսար — 136, 261 

Աֆրիկա — 298 

Բսւբելոն — 197, 294, 299 

Բաբ-Էլ-Էբվսւբ — տե՛ս Դերբենդ 

Ւսւթա — 59 

Բաթման (նաև Բեթման), գետ — 166, 

176, 189, 191 — 194 

Բաթումի — 29, 31, 37, 40, 41, 48, 129 

հալա-բոլրշ , ժայռ— 248 

Թալիս (ներկայումս՝ Մեսքենե ) — 59 

Բսւլլի-դյոլի, լիճ Բին գյոլում — 174 

Բանրեյն — 289 
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Բաղղատ — 23, 24, 32, 34, 72, 75, 78. 

84, 134, 137, 149, 165, 181, 188, 

189, 191, 192, 204, 206, 216, 220, 

230, 263, 264, 302, 305 

Բսւղեն _ 165 

Բաղթ — 108 

Բսւղինկ _ 159 

Բայսւղիղ, բերդ — 26, 30, 32, 84, 124, 

227, 243, 246 

Բայրոլրդ — 37, 47, 49, 124, 126, 127, 

132, 180, 286 

Բասեն — 26—28, 32, 58, 65—67, 115, 

124, 264, 270, 284 

Բասնեֆսւ, գետ — 191 

Բսւսրա — 23, 24, 59, 165, 166, 188, 

189, 192, 216 

Բատելջանլի — 115 

Ршг1|Ь|< Կա լասի — տե и Բերկրի 

Բա г ղուղ, բերդ — 115 

Բաքու — 15, 37, 81, 85, 94—98, 101 

102, 106, 210, 292 

Р ш ф г ш — 147 

Բեզսալք, ձոր — 262 

ԲեթսւյիՏ — 60 
Բելաղ — 216 

Բ ե լ ս ւ մ — գ յ ռ փ , լիճ Բինգյոչովպ —{173 

Բելղրադ — 230 

Բելխ — 124, 297 

Բեքփսաուն — 80 

Բեյ-Բսւղար — 5 Հ 

Բեյթ-էլ լեհմ (Բեթղեհեմ) — 171 

Բենղեր-բաբ ( Р ш р - Է լ - է բ 4 ա բ ) — տք' " 

Ղերբենդ 

Բենղի Մաճի, գետ, նաև վայր — 210, 

212, 223, 224, 242 

Բենի Կոթոլր — 26, 30, 227, 230, 244, 

245, 262 

Բեջնե — 130 

Բերղսւ — 26, 30, 243, 245 

Բերկրի (Բարդիր) .— 26, 30, 32, 176, 

209, 210, 223, 224, 227, 229, 243, 

245, 253, 266, 302, 305 

Բեք եմ , դյուզ — 122 

Բիղզսւր, բերդ — 229 

Բիթփս — 11, 15, 26, 104, 163, 166, 

168—170, 176, 193—203, 203— 207, 

223, 226, 227, 229, 230, 242, 243, 

245, 247, 249, 252—255, 258, 263, 

264, 266—269, 281, 293, 303, 305, 

307 

Բի&գյօլ — 67, 68, 119, 125, 132, 

141, 143, 165, 167, 172—175, 206, 

269, 270 

Բիրեղոլս — 244 

Բիրեքիկ, բերդ-59, 117, 242 

Բյոյոլք շայիր — 175 

Բյոսոոլրք — 26 
Բոգդան — 299 

Բողսււյոր — 25 

Բող-թեփե — 43, 45 

Բոէլոք — 28 
Բոլոլ — 52 

Բոճթսւն — 186 

Բողազքեսեն — 54 

Բողաա, դաչա — 130 

Բոսնիա (նաև Բոշնաք)—24, 125, 138 
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ԲՈՐ, քաղաք — 149 

Բորիստան — 86 

Բրուսա — 55, 87, 146, 175, 176, 194, 

200, 275 

Բուղապեշա (Բուղին, Բուղա) — 24, 157, 

297 

Բուլաք, գյուղ — 123 

Բուլուկ — 52 

Բուխարա — 124 

Գսւհիրե — տե՛ս Կահիրե 

Գանսւվքարիզ, գետ ՍամսոլնոՀք — %38 

Գաւ|աշ, Վանի գավառներից, նաև գետ— 

209, 242, 256 
Գեղղի, լեռ — 42, 287 
Գեղերլեր-սույոլ, գետ — 145 
Գելիյե, բերդ — 39 
Գեյբղե _ 266 

Գենջ, քրդական հյոլքումեթ Դիարբեքիրի 
էյալեթոլմ — 14, 25, 167, 168, 182 

Դեաեք չայ — 209 
Գեր դեղ, գյուղ — 74 
Գերմանիա — 7, 230, 231 
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Գիյան — 95, 96, 98, 101, 102, 106 

Գիլսւնի ծու[ — տե ս Կասպից ծով 

Գիյեխ — 305 

Գյսւնշա (նաև Գենշե) — 15, 37, 76, 81, 

82, 86, 87, 93, 107, 112, 214 

Գյոլի Հիսար, բերդ — 56 

Գյոքւլուլսւք, դյոլղ — 122, 210 

Գյոքսոլ — 91, 143 

Գյուդել Դերե — 208, 209, 254 

Գյոլմյուշ — 52, 139, 277 

Գյումուշխսւնե — 26, 125, 126 

Գյուրջիսւոսւս — տե ս Վրաստան 

Գորիլ — 26, 39 

Գունիա — 26, 41, 48—50, 127—129, 

131, 137 

Գոսփելի — 91 

Գուրնսւ — 165 

Դսււլիանի —26, 91 

Դալեկիրա — 243, 245 

Գաղստսւն — 50, 87—91, 96 98—103, 

109, 123, 293 

Գսւմասկոս — 15, 22, 23, 109, 116, 125, 

130, 141, 142, 144, 158, 161, 178, 

184, 192, 229, 258, 293 

Դանիա — 7 

Դան ուր — 50, 96 

Դաշկին, դյուզ — 268 

Դաաանլի — 127, 128 

Դատվան — 169, 176, 197, 198, 208, 

211, 231, 242, 253, 267, 301 

Դար-// Իման — տե՛ ս Վան 

Դարհեմա, բերդ — 141 

Դար-ու- Սեսւդեթ — տե՛ս V տամ բոզ 

Դարյան (Դար յ ա լ ) — 100 

Դելիկլի-թաշ (Ծակ քար), գյուղ — 221 

Դեհլիղի Ջերշե — 23 

Դեղին գեա — 292 

Դեմիր, Դեմիր Կափոլ — տե՛ս Դերբենդ 

Դեմիրշի Հասան, գյուղ Երևանի մոտ — 

86 

Դեմիրչի, գյուղ Վանի մոտ —221 
Դեյիրման-Բողսւդ 144 

Դեյիրման Դերե, նավահանգիստ — 48, 
203 

Դեյրի Մեսիհ, գետ —177 
Դենբուլ — 244 
Դեշսւն, լեռ — 139 
Դերանիյե — 129 

Դերբենդ — 50, 76, 93, 95, 97—101, 

103, 165, 293 

Դերդեդիր — 231 

Դերթենկ — 192 

Դերնե — 192 

Դիալե, գետ — 165 

Դիարբեքիր — 16, 23—25, 29, 31, 34, 

60, 109, 152, 155, 159, 160, 162— 

166, 168, 172, 174, 176, 179—187, 

189—191, 193—195, 198, 206, 226, 

229^,230, 253, 264, 265, 286, 305 

Դի մա վենա — 297 

Դիվան, լեռ — 197 

Դիվանե Դերեսի, բերդ մորթումի մոտ — 

127 

Դ Ի 4 ր Ւ կ - 25, 28, 31, 141, 151, 155— 

157 

Դոն — 288, 292 

Դոքին — 231 

Դութլիչե, գյուղ — 159 

Դոլմ-Դեմի — 244 

Դումլի բաբա — 59 

Դուշ Կիյա — 123 

Դոլրդիստան — 142 

Դեե Րոյուն — 65, 239, 241 

Դևելի Կարաճիսար — 261 

է)սւվիսեն, նավահանգիստ — 50 
Կդիպաոս — 7, 23, 24, 40, 125, 134, 

184, 213, 216, 273, 282, 289, 294, 301 

Կմեն — 289 

Ենի Շեհիր _ 277 
Եվրոպա — 9, 13, 105 
երդնկա - 14, 15, 37, 64, 128, 132— 

135, 264, 266, 271, 286 

Ե Ր Ս , գետ — 74 

Էրուոադեմ — 142, 144, 171, 184, 257, 

274, 298 
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Եվւրսւտ — 59, 60, 114, 117, 125, 132 
155—159, 165, 172, 177, 179, 186, 
190, 191, 218 

ն ւ ՚ ե ա ն — 14, 15, 17, 32, 37, 60, 65 — 
67, 71, 74, 76, 79—85, 93, 96, 101, 
111, 112, 115, 118, 120, 122, 
123, 125, 170, 172, 175, 198, 206, 
214, 237, 244, 257, 260, 270, 282, 
300 

Զանդի (Զանգոլ) — 67, 70, 73, 81, 83, 

85, 122,, 123 172, 270, 291, 292 

Զսւրեշատ _ 26, 29, 37, 117, 120 

Զ ա ւ ՝ - շ ա յ ի ր — 129 

Զ ե հ _ 171 

Զ ե յ թ ո լ ն — 52 

Զե ն ո ւ ն - Ա բ ա դ — 52 

Զ ե ր ն ե կ - գ յ ո լ ի , լի.€Լ 9 ի ն է ո ս լ ո ւ մ — 1 7 4 

Զ ե ք ե մ , րերդ — 104, 105 

Զ ե ք ո լ ք ( ^ և ի կ ) , գյոլղ — 259 

Զ ի ա ե զ յ փ ն , բերդ — 68, 246 

Ը ի լ ե — 25, 277 

Տ ի ն խ ա ն , բերդ — 124 

Զ ի ն ո ւ ս , Գ1"ւղ — 74 

ձ ղ ս ւ ն ո ս , լեռ — 43 

Տ յ ո զ կ ա դ ն ւ փ ն — 28, 141, 143 

<Լռ, լեռներ — 194 

£ ւ փ կ (նաև Ջիրիկ) — 26, 195, 

2 2 7 , 243, 245, 2 5 3 , 254, 266 

է գ ի լ — տե' ս էգէն 

է գ ի ն (նաև Ա կ ն ) ֊ ֊ 2 5 , 2 9 , 141, 156— 

158, 165, 167, 182, 183, 305 

էղիրնե — 9 3 , 146, 231 

է լ բ և ս տ ա ն — 143, 149 

էլբաւթ, գետ — 200 

է լ ր ա ւ ս ( է ը տ ի դ ) — 5 0 , 5 1 , 91, 9 9 , 100, 

103, 123, 1 7 2 , 216 

է լ Հ ս ւ ս ե — 24 

է լ ն ե ք ս ւ ր վ ա ն , բերդ — 73 

է լ Ջ ե գ ի ր ե — 2 5 , 186, 187 

է լ ք ի շ , բերդ ֊ 2 1 3 

Է մ ի ր - Ա խ ո ր — 127 

է յ դ » գյոլղ—114 

լ ե ռ - 59, 173 

է յւփ — 2 4 , 3 8 , 73, 86, 2 8 5 , 2 8 9 
էյրէւ ս ո դ ո ւ — 286 
էյուջ — 33, 34 
Հ & դ յ ո ս ՚ ի (Աձկսււ ՚ա^ — 140 
էնտելուս — 2 9 3 
էէւանր, գյուղ — 56 

— 2 4 3 
Է ո դ բ ե կ — 9 8 
Էսդի — 2 4 

Էշ\1իածիւէւ — տե' ս Ուչքիլիսե 

Է ս ա ղ Ա բ ս ւ դ — 230, 231 
ԷսթՆւ ՚զաէւ — 157 

Է ս փ ա ^ ր տ — 3 0 , 2 4 3 , 2 5 4 

Հսփուլան, լեռ Մալաթիայի մոտ — 177 — 

179 

Էսք\ւ չն&խ» — 8 5 

_ 3 0 

V ղ յ ո փ , լիճ Բինգյոլում — 1 7 3 

\rauitiYf — տե՛ս Արզնի 

Էրօուղ — 231 

է ւ ֊ դ ե ^ — 78, 79, 231 
էւ՚նչֆք — 243 
Էւ՝դաս1 (\ւ՝զնէփ Ո֊ում) — 7, 14—16,23» 

25—28, 31, 37, 43, 46 47, 51, 52, 
57—66, 68, 74, 79, 82, 83, 94, 105, 
109, 110, 113 — 115, 117 — 119, 
122 — 129, 131 — 136, 143, 150, 154, 
165, 172, 173, 175, 192, 193, 198, 
206, 207, 222, 231, 252, 264, 268, 
269, 271, 284, 286, 290, 300, 302 

էւ՝թ\յֆ, բ ե ր դ - 6 7 

էրգաէփ— 25, 31, 165, 176, 179, 1 8 1 -
183, 299 

198, 

բ ե ր դ — 1 1 1 

է ր մ ն է ա ք — 2 2 5 

էրյնք (Ար&տկ), բ ե ր դ - 2 6 1 

Խ չ ֆ չ — տ ե ՛ ս Արճեշ 

( է ր չ \ ս ա ւ \ , լեռ — 1 4 4 , 1 4 7 » 
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ՀՐԱ-աե՚ս Արեշ 

Ա ր ա տ — 2 6 , 3 0 , 2 4 3 

է ք ր ա տ Թնճֆւ Կ ո ^ ո ւ Ր — 2 4 3 

Է ք ւ ՝ տ ս փ - Մ տ կ ւ ս 2 4 6 

է ֆ լ ա ք — 2 9 9 

է ֆ ր ն ս յ ս ւ ռ — 1 1 5 



Ըլըչսւ, գյուղ — 57, 132 

Թաթարիստան — 131, 138 

Թալրշ, գյոլղ — 120 

Թախթի Մեշան — 165 

Թախթի վան — տե и Դատ վան 

Թակուկ — 59 

Թաւքան, թերակղզի — 51, 91 

Թավրիղ — 15, 32, 37, 74— 76, 78— 

80, 89, 93, 94, 98, 108, 203, 214, 

230—232, 244, 245, 260, 263- 291 

Թարաբլոա-ի Շամ — 23, 24, 229 

Թարսուս — 25, 216 

Թեբրիսթան — 216 

Թեդման — 284 

Թել, գետ — 178 

Թեմշիվար — 24 

Թենվիդե — 229 

Թեսոն — 230 

Թեովի _ 74 

Թերեք, գետ, նաև բերդ — 74, 98, 102, 

175, 291 

Թերկոս, բերդ — 21 

Թեւ-շան — 40, 56, 58, 125, 180, 196, 

214, 

Թերջսւնլի Ալի Աղա, գյուղ — 57 

Թերշիլ, բերդ նաև գետ — 25, 29, 31, 

60, 169, 182, 198, 305 

Թե քելի, գյուղ — 120 

Թեք հիս — 127 

Թեքման — 28, 32, 58 

Թեքրիխ — 60 

Թիդ, գետ-171 

Թիլ-շայի — տե՛ս Գյոք-սոլ 

Թիրե — 126, 175 
Թիֆլիս — 15, 37, 76, 78, 91, 103—Ю7, 

109, 112, 287, 299 

Թոխմա, գետ — 178 

Թոսյա — 266 
Թորթում — 27, 28, 32, 37, 58, 64, 113, 

124, 125, 127, 128, 284 
Թոփխանե — 213 

Թոքաթ — 15, 25, 38, 54, 150, 154, 

155, 264, 271-275, 277, 278, 307 

Թոպանլի — 53, 54, 56, 277 

Թուօ-Ասար, լեռ — 151 

Թութ-Ալիմ — 80 
Թոլկաթ, լեռ — 277 

Թումանիս — 76 

Թունիս — 23, 24 

Թուրան —76, 100 

Թոլրհալ — 277 

Թոլրքեստան — 292, 294, 295 

Թուրքիա — 7, 12, 14, 23, 32, 52, 54, 

58, 59, 93, 96, 106, 109, 116, 119, 

121, 125, 143, 144, 152, 155, 159, 

170, 228, 229, 243, 260, 281, 282, 

287, 290, 293, 295, 298, 302, 304, 

306 

Թուրք մենիստան — 132, 138 

Թևաշ — 245 

Ժսւն, գետակ — 74 

1'ղմիր — 22, 63, 266, 287 

Իղվիլի — 165 

Իղուլի քուրդեր — 59 

ւ ՚ լ յ ա ս - դ յ ո լ ի , լիճ Բինգյոլոլմ — 173 

Իյնե-փադարի — 52, 53, 277 

1'նեքի, բերդ- 114 

իշիւյան — 159 

Իշմե-դյոփ^ լիճ Բինգյոլում — 174 

Իսկ յուր — 125 

Իադիր — 27, 28, 32, 37, 58, 64, UO, 

124, 128, 284 

Իսփերդ — 227, 245 

Իսքելե — 249 

Իս քենղեր, գետ, ձոր — 197, 299 

Իսքենդերիե — 216 

Իսքենդերուն — տե՛ս Ալեքսանդրեթ 

Իսքիլիք — 277 

Իսֆահան (Իսպահան) — 78, 168 

Իրան — 8, 15, 37, 55, 65, 66, 68, 71, 

73, 74, 76, 79, 81, 82, 84—87, 89— 

94, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 

107, 109—111, 115, 117, 119—122, 

124, 132, 139, 150, 155, 171, 172, 

180, 192 , 205, 210, 214, 216, 217, 

219, 221, 228, 229, 231, 238, 239, 
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244, 245, 257, 259, 260, 262, 274, 

286, 290—293, 297, 301 

Իրանի Ադրբեշան — 52 

I ' rui f — 60, 96, 192, 216, 231 

b r m f ֊ Դ ա ր ւ ան — 216 

Իրիրսւթ, լեռ— 112 

I 'r i jul iui . գետ — 194 

Իքի-նեխի, լեռ — 120 

Լւսղիկ (Նաև Լատիք) — 37, 52, 138, 

139, 154, 245 

Լսւղիստան — 129, 287 

Լանոսփ երկիր — 276, 308 

Լաւ/ուս — 245 

Լատիք, լիճ — 138 

Լսւրենտի — 225 

Լեիփչսւն — 210 

ԼԼհաստսւն — 7 

Լեսան — 29 

Լիւէ, կղզի — 302 

Լիյան, լեռ — 75 

Լիվսւնե — 26, 29, 110 

l.fiuiuui — 188 

Լողի — 32 

Լոնղոն — 10, 14, 154 

Լորի, թերդ Գոլգարքում — 107, 110 

1ուփ — 89 

Լեենտի երկիր — 88 

Խւսբոլր — 25, 181 
Խսւղերի ծով — տե' ս Կասպից ծով 
Խաթայ — 95, 292 
Խսւթլե — 110 
Խաթվան — 285 

Խաթուն-գյ,ոլի, լիճ Բինգյոլում — 174 
Խսւթունիյե — 187 
Խսւյսւթ — 98 

Խանի, սան ջ աք Վանի էյալեթում — 26 

Խանի &ՈՐ — 115 
Խանջա — 41, 180 
Խանջա՛ք, խաս Դիարբեքիրի էյալեթոլմ-

29, 122 
Խաս չւսիր — 194 
Խարան, լեռ — 70 
Խւսրրեր, բերդ- 113 

Խարփոլթ (Խարբերդ^ — 25—29, 31, 141, 

159—162, 165, 181, 183, 299 

Խսւքիչ — 29 

Խեղո — 167 

Խեթենի երկիր — 103 

Խել]; Քուֆե — 59 

Խերթվիս (Խրրթիչ) — 26, 32, 110, 112 

Խերփութ —291 

հյբղ|1Ր-ղյոլի, լիճ Բինգյոլում — 173 

Խիզան — 198, 227, 243, 254, 256, 305 

Խնուս — 27, 28, 32, 37, 58, 67, 68, 

132, 264, 270, 248 

Խոյ — 79, 80, 214, 230 

Խոշաբ, գետ և բերգ — 209, 244, 258— 

261, 305 

Խոշ օաան, գետ — 47 

Խո?ա-բսււլի, գյոլղ — 85 

Խոջոլջսւն — 117 

Խորւսսսւն — 272, 308 

Խորիւոր, գետ Վանում — 235, 247 

Խոքենդ _ 296 

Խրու — 25 

Խուբ ան — 48 

Խութեն (Խաթն) — 95, 98, 292, 

Խուսրևիե —192 

Կաբա՚րթա — 50 

Կսւբոտ, գետ — 88 

Կաղան — 89, 102 

Կաղաք (Կաղակի երկիր) — 45, 98 

Կաղ-գյոլի, լիճ-270, 277, 307, 

Կաղի օղլի — 56 

Կաղվին — 231 

Կաղ-քյո յ , գյուղ — 270 

Կաղ-օվա — 277 

Կալա Թի մանի, գետակ — 39 

Կալայի-Էլ Ռում (Օ՚ում Կարոսի) — 59 ֆ 

290 
Կալա յ ի-Ս ո լլե յ մա նի, բերգ — 259 
Կալմաիւ (Կալմիկ; — 95, 98, 102 
Կաիւեթ — 103, 105, 107 
Կաճիրե — 75, 184, 213, 294 
Կաղղւ|ան (նաև Կազզման) — 26, 29» 

37, 82, 118, 119, 125 
Կսւմշի, թերդ — 7 9 
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1 | ա | [ ) ա ք - ք ս ա £ , հրվանդան — 101 

1 | ա & ( ) ա — 24 

Կ ա շ ե — 103 

1 ) ա ս յ ա ւ ] ո ւ [ 1 ] ] ւ ա — 293 

Կ ա ս ս ւ ր ա , գյուղաքաղաք — 292 

Կ ս ւ ս ր մ օ ւ յ լ ո ւ , չայիր — 209 

< 1 ս ւ ս թ ե ւ / ո ւ ( փ — 1 0 5 , 299 

Կ ա ս պ ի ց ծ ո վ — 5 0 , 51, 6 7 , 7 0 , 7 4 , 81, 

91, 94, 97—101, 106, 123, 270, 293 

Կ ա վ ա լ ա — 216 

Կ ս ւ վ զ հ — 139 

Կ ս ւ ւ ՝ ս ւ Ա մ ե դ — տե՛ս Դիարբեքիր 

Կ ս ւ ո ս Ա ր ո ա հ ս ւ ն — ւոձ՚ս ՚ Արդահան 

Կ ս ւ ո ս ր ա ւ լ — 3 7 , 7 3 , 7 4 , 7 6 , 89 

Կ ա ո ս ր ա ւ լ լ ա ր — 70 

տ ա ր ա Գ յ ո լ ն ե ք , գյուղ — 114 

Կ ա ո ս դ ա ղ ն ե ր — 7 6 , 183 ՝ 

Կ ա ո ս զ ս ւ շ — 25 

է | ա ր ա Դ ս ւ ^ լ ր ք ի Կ ա ր ս — 116, 143 

^ ս ւ ւ ՝ ա - Թ ի ր ի , գյոլդ — 121 

Կ ա ր ա ր ո վ ե — 125 

Կ ա ա ւ - Կ ս ւ ւ ս ւ , լեռ — 209 

Կ ա ր ս ւ հ ի ս ա ւ ՝ Է ք ր ս ւ տ — 261 

Կ ա ա ւ ճ ի ս ս ւ ր - ի Շարքի — տե՛ս Շարին 

Կ արա հի սար 

Կ ա ա ւ ճ ի ս ս ւ ր - ի Ս ա Տիր — տե՛ս Աֆիոն 

Կարահիսա ր 

Կ ա ր ա մ ա ն — 22, 23, 92, 174, 229, 231, 

272, 273 

Կ ա 1*111 Շ ե յ խ լ Լ ր — 209 

Կ ա ր ա - չ ս ւ յ , գետ — 209 

Կ ա ր ա ջ ա լ ս ւ ր , գյուղ Շարին Կարահիսարի 

մոտ — 56 

Կարսւջա—կալա: — 246 

Կ ա ր ա - Ք ա ս ը մ , գյուղ — 226 

Կ ա ր ա - Ք յ ո փ ր յ ո ւ — 165, 223 

Կ ս ւ ր թ - Ն ի ս ի բ ի ն — 181 

Կ ա ր կ ա ս — 26, 30, 227, 243, 245, 253 

Կեւքրեք - 49 

Կեքվաէ — 2 6 , 29 

կեսարիս! — 1 5 , 8 3 , 141, 

1 7 4 , 2 9 0 

Կերման — 216, 292 

Կերջաս, լեռ — 132 

Կերքյոք, գետ — 54 

Կեփաէ — 229 

Կեքրոդե — 52 

Կեֆալե — 52 

(1րղ րլ րրմաք, գհտ 147 

Կրօւար Կաք ասր, բերդ — 112 

Կրօ -Կալա սի ք լեռ — 182 

Կրրբայ — 213 

*1Ր11Ւ~(ք.!ո1' Հին գյոլում — 173 

Կըրկիսա — 59 

ԿրրշեՈիր — 132, 272 

Կիւիկխ — 14, 15 

Կիպրռս — 6 9 , 70 

ԿիրասոլՇ, թերդ — 37—39 

Կյումյուշ — տե՛ս ԳյոլմյոլՀ 

Կնուր, գետ — 88 

ԿորոլՐ — տե՛ս Բենի Կոթոլր 

մի, գ յ ո ւ ղ - 124 

Կոմոլքի երկիր — 100 

ԿռՇիա — 8 3 , 148, 271 

ԿոշչռլՇջա, կիրճ — 87 

Կոջա-Կալափի — 139 

Կոչա-Հւ — 161 

Կոսկռւն կրաՇ — 209, 252, 257, 

Կռսէոաճդրճիյե — տե' ս Ստամբոլլ 

ԿոստաՇռՇոլ՚պռլիս — ս Ս տամրոՀլ 

Կռվկաս — 7 , 36, 296 

Կտուց, կղզի — 302 

ԿռւրաՇ, գետ — 91 

ԿոպիջսւՇ, սանջաք Էր Գրում ի Էյաչեթամ 

258 

Կարնա — 137 
կ ա ր ն ր յ ա ր ր ք , բերգ — 229 
Կարս — 14, 23—26, 28, 31, 37, 82— 

84, 112, 118, 115— 120, 122—124, 
141, 143, 299 

Կ ա ո ւ ի Մ ա ր ա շ — տե' ս Զ Կ ա դերիյե 
Կեզսւն, բերգ — 113 

— 27, 28, 58, 284 
Կոպռղի-բաբա, գյոլդ — 67 
Կուլեր (Կսղեր) — 25, 29, 31, 168, 182, 

305 

Կողի շայի։՝ — 259 
Կռւմլե — 130 

Կռւք—գյռւի, լիճ Բինգյոլում — 173 
Կուր — 67, 74, 85—87, 89, 91—93, 96, 

103, 104, 106, 107, 270, 291, 292 
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Կաւ-էէ, բերդ — 59, 91 
Կուաւ-շայ — 132 

Կուֆաջ, դյուզ — 80 

Կփչաք ֊ ֊ 64, 100—102 

Հաբեշ (Հսւբեշստան) — 7, 24, 282 
Հաբ ուս, դյուզ — 181 
Հսւդմե — 182 

Հա դո (նաև Հեզո) — 176, 183, 191, 

195, 198, 230, 305 

Հա լեպ — 15, 23—25, 77, 89, 109, 117, 

137, 142, 159, 175, 178, 184, 195, 

205, 226, 229, 230, 262, 275, 278, 

290 

Համա — 54, 142 

Հաւք ադան — 32, 78, 231, 263 

Հայաստան — 5, 7, 13—17, 22, 281, 

282, 290, 297 

Հաջի Հարամի* Գ1ՈլՂ — 7Ք 

Հաջի Մուրադ, բերդ — 138 

Հաջրեք (նաև Հեջրեք) — 26, 32, 110, 

112 

Հասան Աբադ — տե' ս Հասան Կալա 

Հասան Զիյսւդ էոլքեսի (Հասան Զ ի յ ա դ հ 

երկիր) — 299 

Հասան Թափա — 224 

Հասան Կալա — 37, 43, 58, 65, 66, 83, 

115, 124, 194, 244, 264, 270 

Հսւտիշե — 59 
Հ ա ր ե մ ե - դ յ պ ի , լիճ Բինգյոլում—173 

Հարիր — 192 

Հեբսի —. 57 

Հեդեբ Ա փ , գետ — 165 

Հել — 229 

Հեմադար, բերդ — 113 

Հեմեշդեք — 94 

Հ ե յ ճաթ — 92, 292, 293 

Հենդուսթեն (Հասպսթան) , գ յ ՚ ՚ ՚ զ — ^59 

Հերսեքի — 193 

Հեքարի — 26, 125, 192, 198, 208 209, 

227, 243—245 252, 257, 258 , 261, 

266, 305 

Հի դան — տե՛ս Խիզան 

Հիյե - 5 5 

Հիջադ — 283, 288 

Հիս սի Քեֆ — 25, 29, 81, 60, 181, 162, 

191, 192, 265 

Հիրունի — 227, 245 

Հնդկաստան — 45, 59, 96, 149, 293, 

300, 308 

Հոլանդիա — 7 

Հոմս — 142, 246 

Հոջոջան — 26, 28 

Հօրան — 216 

Հրենդ — 230 

Հունաստան 144, 154, 157, 308 

Հանդա րիա — 7, 9, 103, 171, 292, 297 

Հուսալ, դետ — 200 

Զիրդեիւան — 199 

&ոիաւրիե, դյ"ւ զ — 103 

Ղադի Սեֆեր փաշա, բերդ —113 

Ղւսդվին — 32 

Ղալաթա —- 33, 34 

Ղեմտն — 192 

Ղրիմ — 7, 24, 36, 45, 46, 100—102, 

139, 216, 283, 288 

ճորոիւ (նաև Չորուխ), դետ — 46, 49, 

50, 129, 131, 287 

Մադեն — 201, 265, 266 

Ս՛ա դանդարան — 84, 206 

Մալադկերտ (Մա նա դկե րտ) — 27, 28, 

32, 37, 58, 67, 120, 198, 252—255, 

264, 266, 268—270, 284 

Մսւ|աթիսւ (նաև էսփոզան, Ռակբե}— 

28, 59, 109, 155, 157, 158, 174, 176— 

179, 190 

Մսւ|թսւ — 5 1 

Մալթեփե — 54 

Մսւիւչա (Մսւշկա) — 26 
Մախջիլ, սանջաք Տըլգըրի էյալեթամ— 

26, 29, 110, 113 
Մակեդոնիտ — 154 
Մակոլ — 62, 155 

Մաճանի երկիր _ 57, 90, 126, 139, 

213, 292, 302 
Մաքւմոլւլ Աբադ — 89, 90, 93 
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Մահմոլգի — 26, 209, 227, 229, 244, 

258, 261 

ՄսւՏնող — 48 

Մսւղաղբերւյ— տե՛ս Մալազկերտ 

Մաւլնիսա — 175 

Մամա -Խաթուն — 37, 57, 132 

Մամոյան — 27, 58, 113, 114, 284 

Մաջարիսաան — տե'ս Հունգարիս* 

Մավեոս էլ նե£ր — 143, 296 

Մսւրաշ — 15, 22, 24, 31, 89, 109, 110, 

141 — 144, 149, 154, 174, 176, 177, 

229, 296 

Մարաշի Կարս — 116 

Մ ա ո փ ն , բերդ-89, 155, 176, 181, 

184, 187, 188 

Մսւրղվան (նաև Մերզիֆուն) — 37, 52, 

125, 138—140, 154, 266, 277 

Մեղրելիստան — 26, 37, 40, 41, 46—50, 

91, 99, 128—131, 295 

Մեդինե — 158, 283, 289, 301 

Մե <լիտիւան — 79 

Մե դիրեր, գչոլղ — 158 

Մելախի — 216 

Մելանին, գյուղ — 262 

Մելլիի Ոփվան, գյուղ — 80 

Մեծ Արդահան — տե՛ս Ար դահ ան 

Մեծ Արթեֆ, գյուղ — 67 

Մեծ Ղ ա լ ե - 112, 113 

Մեծ Փելունայի երկիր — 88 

Մենրանիե — 25, 169, 182, 305 

Մեյտանչեք — 115 
Մենարմրք-դյոլի, լիճ Բի ն գյոլում — 174 

Մենբեջ, գյուղ — 117 

Մենզեր Բաբա — Աղիղ, կեոներ — 164, 

Մեջնուն Զաբ, գետ — 60 
Մեսքենե — տե՛ս Բալիս 
Մետաղե, քաղաք — 79 

Մերսւշե —231 

Մերենտ — 74, 76 

Մերվե, բերդ — 130 

Մեքես — 245 
Մեք սի (հավանաբար՝ Մ ոկս յ — 227 

Մեքրեք — 45 
Մեքոլքրոլտ — 86, 87 

Մեքքա — 24, 158, 283, 288, 301 

Մոսոր — տե՛ս Եգիպտոս 

Մժնկերտ — 27, 28, 58, 115, 284 

Միաֆարկին (նաև Միղարկին, Մ ի ֆար֊ 

կին)—25, 29, 60, 168, 176, 181, 

183, 189—194, 216, 230 

Միհնեթ-գ յոլի , Լիճ Բին գյոլում — 174 

Միշաղետք — 7, 11, 40, 213, 293 

Միջերկրական ծով — 293 

Միջին Ասիա — 296 

Միսկին-գյյոլի, լիճ Բինգյոլոսէ— 173, 

174 

Միսքեր (Մեսքեր) — 95—97, 99, 102 

Մյոլրսւրեք, գյո^Ղ ~~ 

Մոլղավիա' — 7 , 13 

Մոճնաղի, բլուր — 5 5 

Մոսկվսւ, Մոսկովի երկիր — տե՛ս Ռու-

սաստան 
Մ ո տ ի կ \ (Մոտկան ) — 198, 199, 254, 

267 

Մսիս — 141 

Մսրա — 24 

Մաան>օղլիւ լեռ — 125 

Մոսլան — 89 

Մուշ — 12, 16, 26, 30, 141, 165, 166, 

168—170, 172, 196, 198, 205—207, 

211, 215, 221, 227, 242, 243, 255, 

256, 299 

Մուսուլ — 23, 24, 60, 176, 179, 189, 

191, 192, 216, 263—265, 301 

Մարաղ գետ (նաև Մուրադ չտյ) — 59, 

159, 162—169, 172, 190, 242 

Ցակատ — 202 

Յեմեն — 204 

Յոլան Մեսջիդ, լեռ — 47 

Ց ավանե — 128 

Նաղիլլի — 45 
Նախաջ — 131 

Նախիջևան — 37, 68—74, 76, 80, 81, 

84, 89, 93, 94, 116, 121, է23, 171, 

203, 206, 214, 257 260 

Նակելբան, Ժայռ — 202 

Նամերվան — 28, 32, 198 

Նեղերբար, բերդ — 113 
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Ա հ ա վ ե ն դ — 78, 231 

Նեշսւխ — 127 

Նոսֆ-Լիվանե — 26, 110 
Նիյսւղսւբադ — 37, 90 

Նիսիբին — 25, 29, 31. 181 

նիքերդ — 127, 131 

Նիքճիսսւր (նաև Նիքսար — 37, 54, 

56, 138, 149, 154, 258, 266 

Նովեյբ ուֆ) դեն V - 125, 126 

Շաբին Կսւրահիսար — 14, 27, 28, 32, 

37, 49, 56, 58, 135—137, 261, 284, 

290 

Շաբոլրսւն — 3.7, 95, 98 

Շաթ, գյուղ — 184 

Շաթ (Շաթ-էլ Ա ր ա բ ) , գետ — 59, 60, 

165, 166, 169, 182—184, 186, 189— 

191, 265 

Շան դելդի, լեռ — 244 

Շամսւիփ — 15, 37, 76, 81, 91—93, 95, 

97, 102 

Շամի Շերիֆ — տե՛ս Դամասկոս 

Շայի , գյուղ — 88 

Շանա, գյուղ — 48 

Շատաիւ — 243, 246 

Շարաբ-իւանե, գյուղ — 80, 122 

Շելուն, լեռ — 70 

Շեճեր, նահիյե՝ էրղրոլմում — 132 

Շենիր, միրճ դիա րբեքիրի էյալեթում — 

182 

ՇեՔրաբի — 216 

Շեհրի Զոր — 23, 24, 193, 263 
Շեհրի Ուշան — 231 
Շեյթանի, բերդ — 112 
Շեքի — 88—90, 103 
Շին — 155 

Շիրի, լեռ — 142, 143 

Շիրվան — 50, 76, 81, 82, 87, 88, 90, 

92—95, 98, 101, 104, 198, 201, 227, 

243, 245, 254, 265, 266. 

Շորսւդյսւլ — 37, 80, 82, 120, 122, 294, 

295 

Շոր-դ յո լի , լիճ Բինգյոլոլմ — 174 

Շորքեր — 243 

Շուշսւլե — 88 

Շոլշսււո — 91 

Շուշիկ, բերդ — 37, 65, 68 
Շևերկեր — 32 

Շևշաա — 26, 29, 110, 112, 113 

Ոստան — 198, 209, 229, 231, 242, 

243, 261, 264, 266 

Չաթ — 156, 159, 165 

Չադիսմսւն, բերդ — 113 

Չադ&ի Գյոլի .Հիսար — 49 

Տայ բաշի — 226 

Տսւրշամբսւ, Թուղանլի գետի մի հատ-

վածը — 38, 54, 277 

Չաքլեք —110 

Յեբաքշուր (նաև ճապաղջուր, ճ աբաք-

շոլր) — 25, 29, 31, 141, 165—167, 

182, 198, 253, 305 

Ցեմենտիր — 195 

Չենկելլի-բել — 277 

Չերդե, դետ — 165 

Տերդ, գյուղ — 99 
Տերքեդիս տան (Ցերքեդի ե ր կ ի ր ի - 45, 

50, 101, 102 

Ցեքիրկե, գետ-277 

Տբլդըր — 23, 24, 26, 29, 32, 37, 40, 

103, 104, 106, 109—114, 129, 155, 

159, 167, 180, 190, 194, 269, 299, 

305 

Չինաստան — 95, 292 

Տինարլի — 165 

Տիք — 131 

Չմշկսւծադ (Ցմշկեդեք) — 29, 31, 141, 

156, 159, 163, 181, 182, 253 

Տյոլ -թեփե — 189 

Տոբանլի (Չոբանլոլ) — 32, 243, 245 

Տոմաքլի, լեռ — 209, 224, 226 

ՏՈՐԱ, բերդ — 80, 244 

Չորում — 25, 28, 31, 140, 151, 277 

Պաղեստին — 7, 14, 15, 301, 303 

Պարսկաստան — տե՛ս Իրան 

Պետերբոլրդ — 294 

Ջսւբեր — 59 

Ջսւթշա — տե՛ս Գյոլմյոլշխանե 

Ջսււ), գետ — 112 
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Ջանիկ — 25, 28, 31, 38, 151, 209, 226 

Ջանիկլեր , գյուղ — 226 

Ջանջա — 37, 124 

$ավղսւր. «Լյուղ — 1 3 3 

Ջաֆեո էֆենդի, գյուղ — 270 

Ջ ե բ բ ա ր - դ յ ո լ ի , լիճ Բին գյոլում — 174 

Ջերլ-Լիթնան — 125 

Ջեդիդի Սեյդա — 23 

Ջեդսւյիր (Ալժիո) — 23, 24 

Ջեղիրե, հյոլքումհթ Դիարրեքիրի էյա-

լեթում — 60, 167, 182, 190—192, 

199, 265, 305 

Ջեդհ — 182 

Ջեթլե — 32 

Ջենովա — 38 

Ջեսկե — 168 

Ջերմ, բերդ—229 

Ջ ե ր մ ի կ . սւսնջաք Դիարրեքիրի էյալե֊ 

թոլմ — 25, 29, 31, 182, 183, 305 

Ջինան, գետ — 291 
Ջ յ ո ւ լ ա մ ե ր կ յ գավառ Վանի էյալեթում— 

209, 243 

Ջոլան — 244 

(Խոբշե — 50 

Ո՚ակա — 24 

քհսկթե — տե՛ս Մ ալաթիա 

ՌաՏ-օվա —205, 211, 247, 253, 267 

Ռայ, գհտ — 308 

Ռանաշահ, լեռ — 87 

Ռաքվա — 59 

Ռաքքս- — 60 
Ռեճսւ կամ Ռուճսւ — տե' ս Ոլրֆա 

Ոփդե — 26, 48 

Ռինեբ — 95 

Ռ ա լ ն ի ր լ - դ յ ո լ ի լիճ Բին գյոլում — 173 

Ռուճբսւն, լեռ — 194 

Ռաւնրեյե — 59 

Ռում, Ռամի երկիր — տե' ս Անատոլիա 

Ռոլմելի — 22, 23, 30, 32, 82, 83, 116, 

125, 138, 216, 231, 251 

Ռուսաստան — 7, 94—96, 98, 292, 293, 

301 

Ռուսեն — 22$ 

Սսւատի, գյուղ — 189 

Ս ա լ բ ա շ - դ յ ո լ ի , լիճ Բինգյոլում — 174 

Ս ա լմաս — 80, 230, 239, 244 

Սակդ (Քիոս կ դ դ ի ) — 250 

Սամսուն — 37, 38, 54, 139, 277 

Սաշլի-դաղ, լեռ — 187 

Սասին — 110 

Սարալ — 94 

Սարիղելեդ — 56 

Սարա, կամ Սաւ]ուր — 305 

Սարուիւան — 231 

Սեթաստիա — տե՛ս Սվաղ 

Սեբավւսն — 229 

Սեղան — 95 

Սեդերկ, գյուղ — 70 

Սելանիկ — 126 

Սելանկմեշ — 231 

Սելեֆկե 25, 116, 143, 174, 225 

Ս ե կ յ ա տ ջ ի ք — 272 

Սեհլան, լեռ — 75 

Ս ե ղ մ ա ն , բերդ — 25՝, 163, 182, 305 

Սեմարդե — 130 

» ! ե մ ե ր ք ե ն դ — 296 

Ս ե մ ս ե մ ա ա — 28 

յեմրե, կաղա Ամասիայի սան ջ աքում — 

52 

Ս ե մ ր ե ք , խաս Տըլդըրի էյալեթում — 29 

Սեյղի Ղադի — 231 

Ս ե յ ֆ ե դ ղ ի ն , գյուղ — 80 

Սենդբա գյոլի, 1յիճ Բինգյոլում — 174 

Սենչսւկ — 125 

Սենջան, լեռ — 75 

Սենչսւր, սանշաք Դիարրեքիրի էյալե-

թում- 25, 31, 181, 187, 188, 206 

Սետեշե — 50 

Սերան — 73 

Սերբիա — 299—300 

Սերն — 39 

Սերեբրենիչե — 125 

Սերեդ — 251 

Սերիր է լ լ ա ն , քաղաք — 91, 103 

Սեֆաթ — 29 

Սեֆսւքե — 115 

Սեֆեր ա ղ ա , գյուղ — 67 

Սեֆյսւն, գյուղ — 79 
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Սիր-նիշան, լեռ — 151 

Սիլիսթրե — 51 

"իւիվո - 21 

Սիլվան — 189 

Սիհուն, դետ -֊141 

Սի&ոպ — 37, 139, 157 

Սիս — 25 

Սիվրի-Իսքելե — 50 

Սիտերկիփսի — 126 

Սիրիա — 7, 14, 293 

Սիփան (Սուբհան ) — 169, 175, 176, 

190, 212, 213, 219—221, 223 

Սկյուդար — 15, 33, 34, 52, 82, 83, 

141, 176, 231, 258, 266 

Աղե ոտ (նաև Դարի Սաիդ) — 26, 29, 

181, 182, 253, 264, 265 

Սմիսաթ (Սամսաա) — 59, 290 

Սյուրմենե — 48 

Սողսւնլի-բելի — 124 

Սորաշլի, դհա — 226 

Սոր-ի, դյուզ Վանա լճի ափին — 256 

Սորփ, Վանի գավառներից — 242, 253 

Սոսո-Մսւրոլն (նաև Սոսի — Միրվան) — 

73 

ՍպաՔան — 199, 203, 206, 230, 231, 

263 

Սվաղ — 15, 16, 23—25, 28, 31, 83, 

109, 110, 138, 141, 144, 145, 149— 

155, 157, 158, 172, 175, 176, 231, 

258, 273, 274, 277, 296, 297 

Ստ«սմբուլ — 5, 6, 9, 10, 12, 14—16, 

21, 22, 33—38 40, 42, 50—52, 58, 

63, 69, 76, 82, 83, 87, 92, 93, 113, 

131, 140, 141, 148, 161, 175, 17Լ 

184, 204, 214, 215, 227, 241, 256, 

260, 264—266 , 268, 274, 278, 281, 

282, 284, 286, 288, 290, 293', 296, 

302, 305, 307 

Ստորին 9.աբ, դետ — 60 

Ս՚րուշ, դյուզ — 117 

Սոււեւման բ ե յ , չայիր — 259 

Սոււթսւն-Թ՚յոէրբեսի, ժայռ — 248 

Սալթան Կալայի — 208 

Սուլթան Մելիք Ղադի, թեքիյե Քեմախի 

բերդի մոտ — 132 

Սուլթսւնչբք, դյուզ—88 
Սուլու — 53 

Սոլկարի, ն ավա Հանգիստ — 50 

Սուրան (Սուրամ) , բերդ — 107 

Սոլրեգոլ — 246 

Սևերեկ կամ Սիվրիկ — 25, 29, 31, 181, 
182 

Սէւ ծով — 21, 33, 35, 37—39, 42, 43, 45, 
47, 49—51, 54, 91, 97, 99, 100, 
127, 128, 136, 147, 277, 286, 287, 
293 

Վալաիփսւ — 7 

վսւլղսւր — 113 

վսւն — 11, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 30, 

32, 73, 74, 93, 104, 117, 124, 155, 

169—172, 174, 176, 186, 189, 192, 

193, 198, 199, 206—208, 210—212, 

214, 215, 218, 219, 221—232, 234— 

240, 242—256, 258—261, 263, 264, 

266, 269, 281, 284, 302, 303, 305, 

306 

Վանա լին (ն աև Վանա ^ովյ — 11, 15, 

57, 161, 169, 175, 176, 190, 198, 

207—212, 214, 217, 218, 221—226, 

232, 234, 24Ն, 253, 256, 257, 261, 

266, 281, 301 

վանի Կարահիսար 261 

Վարաղ — 12, 16, 171, 174, 175, 250, 

251, 259 

Վարդին — 231 

վեդանե — 32 

վենետիկ — 300 

վերսւյ — 52, 53 

Վերին ձաբ , դետ — 60 

Վերնիշսւն —124 

Վիեննա — 10 

վոլդա — 292 

վրսւստսւն — 15, 23, 26, 36, 40, 41, 

48—50, 59, 82, 88,, 91, 96, 102— 

105, 107—110, 112, 114, 120, 123, 

125, 127, 129, 131, 201, 205, 274, 

286, 287 

վրիշան — 117 
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Տաշ քենդ — 296 
Տիթեթ — 292 
Տիգրիս — 60, 186 
§ ո սպի զո & (նաև Ւերեբի Լ ֆ զոլն) — 23, 

24, 26, 29, 31, 37—49, 34, 58, 109, 
125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 
286, 287 

Օւղթեկսւոա& — 96 
Ուիւ, գետ — 200 
քԱկրսփնա — 13 \ 
Ո լման — 51 
fltiTninnuf-qbuib — 114, 115 
է1լնիյսւ, րերդ — 35 
Ուչքիւիսե — 12, 16, 37, 68, 70, 121, 

171, 257, 291 
էԱչան — 75, 79 
քԱրմիա — 239, 244, 262, 263 
Ոլրֆսւ — 15, 23, 229, 282, 290 

Փաղար Քյոփրւու, գյուղ — 223 
Փալաս — 182 
Փալու — 25, 141, 164, 165, 167, 183, 

187, 299, 305 
Փաս, գյուղ — 224 
Փասիք աղա, գյ"ւղ — 262 
Փեթեք — 32, 110 
Փենեք — 26, 29 
Փեսփան — 182 
Փերթեք — 25, 29, 32, 113, 141, 162, 

182 
Փերթեքbrf — 26, 29, НО, 305 
Փերնաք — 130 
Փերշեթնե — 125 
Փերւիոյոլմ, բերդ — 39 
Փերքսւնի, բերդ-112 
Փիթանշի, I եռն եր —73, 74 
Փիժեն — 115 
Փիլեաղդի, լեռ 119 
Փիյաս — 142, 175 
Փին յա նիշ — 26, 227, 230, 244, 262, 

263 
Փիր-Դեւյե — 139 
Փիրեղուս — 227 
Փողան — 182 

Փողթսւն — 29 
Փոլթսւ, նավահանգիստ — 39, 286 
Փոլթա-բ աղար — 39 
Փոսխով — 26, 29, 32, 110, 112 
Փորող — 39 
Փոփոլ — 39 
Փոքր Ասիա — 7, 11 
Փոքր Արդաճան — 26, 28, 117 

Քսւհքահա — 274 
Քան, գյուղ — 59 
Հանան — 301 
Քան լի—գյոլի, լիճ Բին գյոլում —174 
Հաչսւն — 231, 301 
Քաշդար — 292 
Քսւսիմ-ղյոփ, լիճ Բին գյոլում — 174 
Քսւրթլի — 299 
Քաֆիրսաա^— 300 
Քեդփ — 123 
Քեթոս՝ — 132 
Քելեք Հեղսւր Աճմեդ, գյուղ — вв 
Քեմախ (Գարի-ֆելլահ) — 37, 59, 132, 

133, 150, 180 
Քենղերե, գյուղ — 87 
Քենղեի, բերդ— 113 
Քենղեք, գյուղ — 221 
Քեսան — 26, 227, 243, 245, 254 
Քեսթիֆան, բերդ — 156 
Քեսիք, բ երդ-235, 238, 242 
Քեսիք կալա, ժայձ — 239 
Քեսիք քենդ, գյուղ — 73 
Քեսկին — 25 
Քերեքւոե — 47 
Քերեմիլ — 79 
Քերիմ, բերդ — 105 
Քերմլի — 56 
Քերշաս — 132 
Քեքկվսւն — Դուդման, բերդ — 115 
Քեշվան — 117 
Քերքես-ղյոլի, լիճ Բին գյոլում — 174 
Քերքերան — 139 
Քերքևաղ — 52 
Քեփան — 258 
Քեփաս, ժայռ — 257 
Քեֆե (Թեողոսիա) — 24, 46, 51, 92,283 
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Քեֆենղեո, բերդ, գետ — 166, 195 
Քեֆերն _ 265 
Քիլվեթի, գետ — 290 
Քիյսւվին — 208 
Քինավա, բերդ — 113 
Քիս - 51 
Քիֆի _ տե'ս Քղի 
Քիֆի (Քղի) լեռներ —172 
Քղի — 28, 32, 58, 125, 284 
Քյսւրնի — 227, 245, 254 
Քյոմուր, գյուղէ գետ — 132 
Քյոփրյու — 52, 139 
յՔյոքսեն, յայլա — 142 
Քյուչյուք-Ակշե — 127 
Քյոլշյոլք-Կալա — 131 
Քոլե, բերդ— 113 
Քոյոլն-Գեշիսւ — 88, 89 
Քոսխեթ (Կվիշխեթ), բերդ— 107, 111 
Քոսովսւ — 40 
Քորլատեք — 32 
Քութայիսի — 26, 91, 108, 109, 112, 

130 
Քոա — տե՛ս Կուռ 
Քոլրդիստան — 7, 15, 25, 65, 96, 132, 

160, 165, 167, 171, 178, 180, 190, 
199—201, 214, 223, 224, 229, 239, 
244, 245, 251, 252, 261, 262, 264, 
265, 268, 286 

Քոլրլաղբք — 243 
Քուֆե — 216 

Քևսւշ — 199 
Քեոր — 199 

Օսւշըք — 164 
Օբիխ, լեռ — 197 
Օրոր — 50 
Օղե, լեռ — 111 
Օդուրիսւ — 112 
Օղեքիք — 245 
Օլրի —26, 29, 32, 110, 113 
Օղչե — 32 
Օղուղ, գյուղ — 90 
Օմսւն — 289 
Օնեչ, ձոր — 166 
Օշարլի, գյուղ — 80 
Օսեք — 231 
Օսմանյան երկիր — տե՛ս Թուրքիա 
Օսմանջըք — 52, 139 
Օվա — 53 
Օաետի, բերդ — 103 

Ֆաղվոսփ երկիր — 95, 97, 98, 292 
3>աշե, Ռիոն գետը — 50, 51, 99, 100, 

228, 293 
Ֆեն|ի փերևելի, գյուղաքաղաք — 48 
Ֆերե՚Ք-ղսւր —91 
Ֆերճսւղի լեռներ — 56 
Ֆիրնատ-լաղաղի — 277 
Ֆրանղսաան (Ֆրանսիա) — 68, 69, 121> 

171, 205, 217 
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I 
Աոաջարան . . t • - • • • • 5 
Հա աս г աոաջին 

(1041 — 1050 թթ. — 1631 — 1640 թթ.) . . . 21 
Հատու՝ երկրորդ 

(1050—1058 թթ. — 1640— 1648 թթ.) . . . . . 37 
Հատոր երրորդ 
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