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 ՀԱԻ 

Կ. ՊՈԼ ՍԻ ՊԱՏ ՐԻ ԱՐ ՔԱ ՐԱ ՆԻ ՆԵՐ ԿԱ ՅԻՍ ԻՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ*

Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյու նը Հայ Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցու նվի րա պե տա կան աթոռ նե րից է, կոչ վում է նաեւ Պատ րի ար քու թյուն Հա-
յոց Թուր քիո: Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քու թյու նը հիմն ադր վել է 1461-ին, երբ Կոս-
տանդ նու պոլ սի գրա վու մից հե տո սուլ թան Մեհ մեթ II-ը Բուր սա յից հրա վի րում է 
տե ղի առաջ նորդ Հո վա կիմ եպիս կո պո սին (1461–1478), որի աթո ռա նիստն էր Սա-
մա թի ա յի Ս. Գեւ որգ եկե ղե ցին, եւ որն էլ դառ նում է նո րաս տեղծ պատ րի ար քու թյան 
առաջ նոր դը: Սա կայն մի այն 1543-ին՝ Աստ վա ծա տուր Ա-ից սկսած է կի րառ վում Հա
յոց պատ րի արք տիտ ղո սը: Մին չեւ օրս Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քու թյունն ու նե ցել է 
84 գա հա կալ: 1641-ից մինչ օրս Պատ րի ար քա րա նը գտնվում է Գում գա փո ւում:

Նախ քան պատ րի ար քու թյան հաս տա տու մը՝ Օս մա նյան պե տու թյան սահ-
ման նե րում ապ րող հայ հա մայնք ներն ընդգրկ ված էին երեք թե մե րում` Սվա զի, 
կենտ րո նը` Ս. Նշան վանք, Էն կյու րիի (Ան կա րա), կենտ րո նը` Ս. Աստ վա ծա ծին կամ 
Կար միր վանք, Բուր սա (Պրու սա) – Քյո թա հյա (Կու տի նա) –Գա րա մա նի, կենտ րո նը` 
Բուր սա: Վեր ջի նիս առաջ նորդն էր Հո վա կիմ եպիս կո պո սը: 14-րդ դա րի սկզբին Կ. 
Պոլ սում գոր ծել են Ս. Սար գիս, Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ եկե ղե ցի նե րը, լա տի նա դա-
վան Ս. Նի կո ղա յոս եկե ղե ցու մի մա սը, որը հատ կաց վել էր հա յա ծես արա րո ղու-
թյուն նե րի հա մար: Պոլ սո պատ րի ար քու թյան հիմն ադ րու մից հե տո՝ ար դեն 17-րդ 
դա րի սկզբին, նրան էին պատ կա նում Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում գո յու-
թյուն ու նե ցող բո լոր առա քե լա կան եկե ղե ցի նե րը: 1900-ական նե րի սկզբին պատ րի-
ար քու թյունն ու նե ցել է 1181 եկե ղե ցի եւ 132 վանք: Այ սօր Պոլ սո պատ րի ար քու թյան 
իրա վա սու թյան տակ են գտնվում ընդ հա նուր առ մամբ 43 եկե ղե ցի, որոն ցից 42-ը` 
Թուր քի ա յում, իսկ մե կը` Կրե տե կղզում: Թուր քի ա յի 42 հայ կա կան եկե ղե ցի նե րից 
6-ը գտնվում են Ստամ բու լից դուրս` Կե սա րի ա յում, Դի ար բե քի րում, Դե րի քում, Իս-
քեն դե րու նում, Քը րըք հա նում եւ Վա քըֆ լը գյու ղում: Պատ րի ար քու թյան ուղ ղա կի 
կամ անուղ ղա կի տնօ րի նու թյան տակ են նաեւ բազ մա թիվ այլ հաս տա տու թյուն ներ1:

Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րի արք ներն օժտ ված են ըն դար ձակ կրո նա կան եւ  աշ-
խար հա կան մաս նա կի իրա վունք նե րով, նրանք տնօ րի նել են Թուր քի ա յի վար չա-
կան իրա վա սու թյան ներ քո գտնվող հա յու թյան կրթու թյունն ու լու սա վո րու թյու նը, 
տպագ րու թյան գոր ծը, բա րե գոր ծա կան եւ մշա կու թա յին հաս տա տու թյուն նե րը, պե-
տու թյան եւ հա մայն քի օգ տին հա վա քել մաս նա կի հար կեր2: Օս մա նյան կայս րու թյան 

* Նյու թը գրվել է նախ քան Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Մու թա ֆյա նի մա հը (08.03.2019) (Խմբ.):
1 Տես՝ Սիմավորյան Ա., Սփյուռքի դավանանքային հատվածների խնդիրները եւ հնա րա վո-

րու թյունները, Երեւան, 2011, էջ 8–9։ 
2 Տես՝ նույն տեղում, էջ 20։
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սահ ման նե րի ըն դար ձակ մանն ու զո րաց մա նը զու գա հեռ՝ ըն դար ձակ վել են նաեւ 
Պատ րի ար քու թյան իրա վա սու թյան աշ խար հագ րա կան սահ ման նե րը, բարձ րա ցել 
է նրա դերն ու հե ղի նա կու թյու նը, քա նի որ պե տու թյան տա րած քում բնակ վող հա-
յու թյան պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ է ճա նաչ վել Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քը: 

17-րդ դա րի սկզբին պատ րի ար քու թյան իշ խա նու թյու նը տա րած վել է օս մա-
նյան տի րա կա լու թյան բո լոր հա յաբ նակ շրջան նե րի վրա: Սսի կա թո ղի կո սա րա նը, 
Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը, Երու սա ղե մի Հա յոց Պատ րի ար քու թյու նը իրենց 
առաջ նոր դու թյան իրա վուն քը զի ջել են Կ. Պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քին: Որոշ ժա մա-
նա կաշր ջան փորձ է ար վել ինք նիշ խան դիրք գրա վել նա եւ Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի 
նկատ մամբ, սա կայն դա չի իրա գործ վել, եւ Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար-
քու թյունն օրի նա չա փո րեն ըն դու նել է Մայր Աթո ռի գե րա գա հու թյու նը: Օս մա նյան 
շրջա նի վեր ջին Հա յոց պատ րի ար քը` Զա վեն Տեր-Եղի ա յա նը, որը բա վա կան աշ-
խույժ գոր ծու նե ու թյուն է վա րել հատ կա պես 1918-1922 թվա կան նե րին, քե մա լա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի պար տադ րան քով ստիպ ված էր լքե լու Թուր քի ան 1922-ին: Դրա-
նից հե տո մին չեւ 1927 թ. Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քի գա հը թա փուր է մնա ցել, եւ 1923-
1927 թթ. այն վա րել է տե ղա պահ ընտր ված Գեւ որգ եպիս կո պոս Աս լա նյա նը3: 

Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյու նում առա ջին ան գամ Հա յոց պատ րի ար քի 
ընտ րու թյուն ներ տե ղի են ու նե ցել 1927-ին, եւ պատ րի արք է ընտր վել Մես րոպ Նա-
րո յա նը (1927–1944): Նրա մա հից հե տո պատ րի ար քա կան գա հը կրկին թա փուր է 
մնում, եւ Գեւ որգ եպիս կո պոս Աս լա նյա նը երկ րորդ ան գամ է դառ նում տե ղա պահ 
(1944 –1950 թթ.): Մի այն 1950-ի վեր ջին, երբ անց են կաց վում պատ րի ար քի ընտ րու-
թյուն ներ, ընտր վում է Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Խա չա տու րյա նը, որն այդ ժա մա-
նակ Լա տի նա կան Ամե րի կա յի Հա յոց հո գեւ որ առաջ նորդն էր: 1951-ին վե րա դառ-
նա լով Թուր քիա` նա ստանձ նում է պատ րի ար քի պար տա կա նու թյուն նե րը: 1961-ին 
Խա չա տու րյա նի մա հից հե տո պատ րի արք է ընտր վում Շնորհք ար քե պիս կո պոս 
Գա լուս տյա նը, որն այդ աթո ռի ամե նա եր կա րա կյաց գա հա կալ նե րից էր (1961–
1990 թթ.): Նրա ջան քե րով հա մայն քա յին կյան քում նկատ վում է աշ խու ժու թյուն, աշ-
խա տանք ներ են տար վում գա վա ռա հա յու թյան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար: 

1990-ին Շնորհք պատ րի ար քի մա հից հե տո Պոլ սո Հա յոց 83-րդ պատ րի արք 
է ընտր վում Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Քա զան ջյա նը (1990–1998 թթ.), իսկ վեր ջի-
նիս մա հից հե տո՝ 1998-ին, պատ րի արք է ընտր վում Մես րոպ ար քե պիս կո պոս Մու-
թա ֆյա նը4:

Պատ րի արք նե րը եր կար ժա մա նակ ընտր վել են հա մայն քի կող մից: Պատ րի-
ար քա րա նը վե րահս կե լու թուր քա կան պե տու թյան ջան քերն ավե լի պար բե րա կան 
դար ձան 1960-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո: 1961-ին նա խա րար նե րի խոր հուր-
դը որո շում ըն դու նեց, ըստ որի՝ պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը պետք է անց կաց վե-
ին այն օրը եւ այն վայ րում, որ կընտ րեր Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րա նը: Դրա նից 
հե տո յու րա քան չյուր կա ռա վա րու թյուն տար բեր մե թոդ նե րով փոր ձել է վե րահս կել 
այդ ընտ րու թյուն նե րը: 

2007-ին տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան մի ջա դե պը ճա նա պարհ հար թեց, 
որ  պես զի իշ խող «Ար դա րու թյուն եւ զար գա ցու մ» կու սակ ցու թյունն իրա կա նաց նի 

3 Տես՝ Գաբրիելյան Հ., Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունը, Երեւան, 2015, էջ 5–7։
4 Տես՝ Մելքոնյան Ռ., Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմություն, Երեւան, 2010, էջ 

104–105։
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հայ կա կան ընտ րու թյուն նե րին եր բեւէ ամե նա կո պիտ մի ջամ տու թյու նը: Այդ տա րի 
Ն. Ա. Տ. Մես րոպ Ս. Պատ րի ար քը, որն ընտր վել էր 1998-ին, հի վան դա ցավ: Նրա հի-
շո ղու թյունն ու մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը մե ծա պես վաս ված էին, եւ նա չէր կա րո-
ղա նում կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Մես րո պի անաշ խա տու նա կու թյան 
պայ ման նե րում իրադ րու թյու նից դուրս գա լու հար ցի շուրջ պատ րի ար քա րա նում եր-
կու հա կա դիր տե սա կետ ծա գեց: Փոխ զի ջում փնտրե լու փո խա րեն՝ եր կու կող մերն 
իրենց հայ ցե րը ներ կա յաց րին ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն: Թա ղա կան նե րի 
խոր հուր դը, որը հա մար վում է պատ րի ար քա րա նի «քա ղա քա ցի ա կան թեւ ը» խնդրեց 
տալ նոր պատ րի ար քի ընտ րու թյան թույլտ վու թյուն: Հո գեւ որ խոր հուր դը՝ հո գեւ ո րա-
կան նե րի մի խումբ, նա խա րա րու թյա նը խնդրեց հա վա նու թյուն տալ աթո ռա կից 
պատ րի ար քի ընտ րու թյա նը: Նա խա րա րու թյան որո շումն անս պա սե լի էր եր կու կող-
մե րի հա մար էլ: Որոշ ման հա մա ձայն՝ քա նի որ գոր ծող պատ րի ար քը դեռ ողջ էր, 
չէր կա րող ընտր վել ո՛չ նոր պատ րի արք, ո՛չ էլ՝ աթո ռա կից պատ րի արք: Փո խա րե նը՝ 
պետք է ընտր վեր պատ րի ար քի տե ղա պահ: Այդ պի սով, ստեղծ վեց «պատ րի ար քա-
կան փո խա նոր դ» պաշ տո նը, որն ան նա խա դեպ էր Հա յոց եկե ղե ցու պատ մու թյան 
եւ ավան դույթ նե րի տե սան կյու նից5: 

Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր պոլ սա հայ հա մայն քը կանգ նել է մի շարք լուրջ 
խնդիր նե րի առ ջեւ, եւ պատ րի ար քի փաս տա ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
այդ խնդիր նե րը լու ծում չստա նա լով՝ է՛լ ավե լի են սրվում: Մու թա ֆյան պատ րի ար-
քի ան գոր ծու նյա վի ճա կը ստի պեց պատ րի ար քու թյանն ու հա մայն քին՝ ել քի ու ղի-
ներ փնտրել ստեղծ ված վի ճա կից: Հիմք ըն դու նե լով Հայ Առա քե լա կան եկե ղե ցու 
ներ քին կա նո նադ րա կան որո շա կի նոր մեր` որո շում կա յաց վեց անց կաց նե լու աթո-
ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն ներ: Ըստ թուր քա կան օրենք նե րի՝ պատ րի ար քի 
ընտ րու թյան թույլտ վու թյուն է տա լիս Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րա նը, որն էլ, իր 
հեր թին, դա ստա նում է ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նից: Հա յոց պատ րի ար քու-
թյան անու նից դի մում էր ներ կա յաց վել Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րան` խնդրան-
քով, որ թույլ տան աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն ներ անց կաց նել, իսկ որոշ 
ժա մա նակ անց հա մայն քի ան դամն ե րից ձեւ ա վոր ված Նա խա ձեռ նող խում բը, իր 
հեր թին, դի մել էր նա հան գա պե տա րան` խնդրե լով պատ րի արք ընտ րե լու թույլտ-
վու թյուն: Այ սինքն` հայ հա մայն քի կող մից եր կու տար բեր դի մումն եր են ներ կա յաց-
վել, որոն ցում կար մի կա րեւ որ իրա վա կան տար բե րու թյուն` ընտ րել պատ րիա՞րք, 
թե՞ աթո ռա կից պատ րի արք: Այս հար ցը որո շա կի խնդիր ներ ի հայտ բե րեց հա մայն-
քում, եւ ար դեն առ կա տա րա ձայ նու թյուն ներն է՛լ ավե լի խո րա ցան, իսկ թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն ներն այս իրա վա կան անո րո շու թյու նը պատր վակ հա մա րե լով` ամիս-
ներ շա րու նակ ան պա տաս խան թո ղե ցին եր կու դի մումն էլ: Սկսված գոր ծըն թա-
ցը են թադ րում էր նաեւ թեկ նա ծու նե րի առա ջադ րում: Ըստ Հա յոց եկե ղե ցա կան ու 
Թուր քի ա յի օրենք նե րի՝ Հայ Առա քե լա կան եկե ղե ցու մի այն ութ բարձ րաս տի ճան 
հո գեւ ո րա կան իրա վունք ու նե ին հա վակ նե լու պատ րի ար քի աթո ռին, որոն ցից հին-
գը հենց սկզբից հրա ժար վե ցին ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լուց: Մնա ցած երե քը` 
Գու գա րաց թե մի առաջ նորդ Սե պուհ եպիս կո պոս Չուլ ջյա նը, Գեր մա նի ա յի թե մի 
առաջ նորդ Գա րե գին ար քե պիս կո պոս Բեք չյա նը եւ Պոլ սի պատ րի ար քու թյան Գե-
րա գույն հո գեւ որ խորհ դի նա խա գահ Արամ ար քե պիս կո պոս Աթե շյա նը, հայ տա րա-
րե ցին, որ մաս նակ ցե լու են ընտ րու թյուն նե րին6:

5 Տես՝ Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը, Երեւան, 2009, էջ 154-155։
6  Տես՝ Մելքոնյան Ռ., Պոլսո հայոց պատրիարքության ներկա վիճակը (Ձեռնարկ), Երեւան, 

2016, էջ 8-10։
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Ի սկզբա նե ակն հայտ էր, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն ան պայ ման մի-
ջամ տե լու են այս խնդրին եւ փոր ձե լու են պատ րի ար քի գա հին տես նել իրեն նա-
խընտ րած թեկ նա ծո ւին, որը, շա տե րի կար ծի քով, Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի Արամ 
ար քե պիս կո պոս Աթե շյանն էր: Սա կայն քա րո զար շա վը հե տաքր քիր ըն թացք ու նե-
ցավ, եւ թեկ նա ծու նե րի այ ցերն ու հան դի պումն ե րը հա մայն քի հետ էա պես փո խե ցին 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի նա խա տե սած սցե նա րը:

Գա րե գին եւ Սե պուհ սրբա զան ներն այ ցե լե ցին Ստամ բուլ եւ հա մայն քի հետ 
հե տաքր քիր ու բազ մա մարդ հան դի պումն եր ու նե ցան: Հատ կա պես տպա վո րիչ 
հան դի պումն եր ու նե ցավ Գու գա րաց թե մի առաջ նորդ Սե պուհ սրբա զա նը. ար դյուն-
քում` հա մայն քում լուրջ ոգեւ ո րու թյուն առա ջա ցավ, եւ կա րե լի է ասել, որ հենց հա-
յաս տան ցի թեկ նա ծուն էլ դար ձավ ընտ րու թյուն նե րի հա վա նա կան ֆա վո րի տը7:

Հարկ է նկա տել, որ հա մայն քա յին խնդիր նե րը խո րա նում են նաեւ առ կա 
լճա ցած պայ ման նե րի հե տեւ ան քով, եւ ձեւ ա վոր ված ստա տուս քվո յի պահ պա նու մը 
կա րող է կոր ծա նա րար լի նել: Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րին, իհար կե, ձեռն-
տու չեն գոր ծու նյա հով վա պե տի ընտ րու թյունն ու հայ հա մայն քի առող ջա ցու մը, 
ուս տի կան խա տե սե լի էր, որ նրանք ամեն ինչ անե լու էին ճահ ճա ցած իրա վի ճա-
կի պահ պան ման հա մար: Հա մայն քում աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյան հետ 
կապ ված սպա սո ղա կան վի ճակն ար դեն մի քա նի ամիս շա րու նակ վում էր, եւ մի-
այն հու նի սի 29-ին Թուր քի ա յի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը Ստամ բու լի նա-
հան գա պե տա րա նի մի ջո ցով, ի վեր ջո, պա տաս խա նեց հայ հա մայն քի դի մումն ե-
րին, որոն ցում նշվում էր, որ իշ խա նու թյուն նե րը նպա տա կա հար մար չեն գտնում ո՛չ 
պատ րի ար քի, ո՛չ էլ աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը, այլ թույլտ վու թյուն 
են տա լիս պատ րի ար քի տե ղա պահ ընտ րե լու հա մար8: Նկա տենք, որ ար դեն իսկ 
կար պատ րի ար քի տե ղա պահ` ի դեմս Պոլ սո աթո ռի ամե նա տա րեց հո գեւ ո րա կան 
Շա հան ար քե պիս կո պոս Սվա ճյա նի, որը հի շյալ պա տաս խա նից հե տո ան մի ջա պես 
հրա ժա րա կան տվեց, եւ մի քա նի ժամ անց պատ րի ար քու թյան հո գեւ որ խոր հուր դը 
հապշ տապ պատ րի ար քի տե ղա պահ ընտ րեց Արամ ար քե պիս կո պոս Աթե շյա նին: 
Այս ամ բողջ գոր ծըն թացն ապա ցու ցում է, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը մե ծա-
պես հե տաքրքր ված էին եւ ուղ ղա կի մի ջամ տե ցին հար ցին:

Մյուս կող մից, նրանց քայ լե րի տրա մա բա նու թյու նը հու շում է, որ տե ղա պահ 
ընտ րե լու թույլտ վու թյան որոշ մա նը նրանք հակ վել են այն բա նից հե տո, երբ հաս-
կա ցել են, որ առ կա ռե սուրս նե րը բա վա րար չեն հա մա հա մայն քա յին ընտ րու թյուն-
նե րում իրենց նա խընտ րե լի թեկ նա ծո ւի հաղ թա նա կի հա մար: Այս ամե նը բա վա-
կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա Թուր քի ա յի հա յու թյան վրա, եւ կխո րա նա 
հա մայն քի լճա ցած ու անո րոշ վի ճա կը: Այն ոգեւ ո րու թյու նը, որ նկատ վում էր հա-
մայն քում քա րո զար շա վի ժա մա նակ, ան մի ջա պես տե ղը զի ջեց հու սա խա բու թյանն 
ու անո րո շու թյա նը: Բա ցի այդ, ներ հա մայն քա յին երկ պա ռա կու թյուն նե րը եւ խմբա-
վո րումն ե րի մի ջեւ պայ քարն է՛լ ավե լի են սրվել: Կա րե լի է ասել նաեւ, որ Հա յոց պատ-
րի ար քի ընտ րու թյունն ան պայ մա նո րեն կապ վում է հայ-թուր քա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի հետ, եւ թուր քա կան կողմն այն հա մա րում է իր խա ղա քար տե րից մե կը, 
որը հար մար պա հի կա րող է դրվել շրջա նա ռու թյան մեջ: 

7 Տես՝ Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը, էջ 157-158։
8 Նույն տեղում, էջ 159-160:
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Ավե լորդ չէ հի շել, որ նմա նա տիպ վի ճակ, երբ ար գել վել է ընտ րել Հա յոց 
պատ րի արք, Թուր քի ա յում ստեղծ վել էր եր կու ան գամ. առա ջի նը, երբ իշ խա նու-
թյան եկան քե մա լա կան ներն, ու ծա վալ վեց քե մա լա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը, եւ 
երկ րոր դը` 1940-ական նե րին, երբ երկ րում վե րելք էին ապ րում ազ գայ նա մո լու թյունն 
ու պան թյուր քիզ մը: Եր կու դեպ քում էլ հա մայն քում ար ձա նագր վե ցին ետըն թաց, 
խնդիր նե րի սրում ու երկ պա ռա կու թյան խո րա ցում: Հաշ վի առ նե լով ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րու թյան որո շու մը՝ Հո գեւ որ խոր հուր դը 2010-ի հու լի սին ընտ րեց իր 
ղե կա վա րին՝ ար քե պիս կո պոս Արամ Աթե շյա նին՝ որ պես պատ րի ար քա կան փո խա-
նորդ: Դեպ քե րի նման ըն թաց քը հան գեց րեց լուրջ երկ պա ռա կու թյան եւ սրեց լար-
վա ծու թյու նը հայ կա կան հա մայն քի ներ սում: Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը 
ներ կա յաց ված եր կու դի մումն ե րը միտ ված էին այն պի սի ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ մա նը (նոր պատ րի ար քի կամ աթո ռա կից պատ րի ար քի), որ հա մայն քի 
բո լոր ան դամն ե րը պետք է քվե ար կե ին: Փո խա րե նը՝ հո գեւ ո րա կան նե րի փոքր մի 
խումբ ընտ րեց պատ րի ար քա կան փո խա նորդ9:

Հա յե րի հա մար ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան մի ջամ տու թյունն անար-
դար էր եւ հա կա սող իրենց ավան դույթ նե րին: Նրանք ար ձա գան քե ցին նախ ստո-
րագ րա հա վա քի կազ մա կերպ մամբ: Մար դիկ, որոնք կար ծում էին, թե պատ րի ար քը 
պետք է ընտր վի ամ բողջ հա մայն քի կող մից, հա վա քե ցին 5350 ստո րագ րու թյուն 
եւ 2010-ին ներ կա յաց րին նա խա րա րու թուն՝ սա կայն ապար դյուն: Ապա դա տա կան 
հայց ներ կա յաց րին վար չա կան դա տա րան՝ ձգտե լով չե ղյալ հայ տա րա րել Ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյան որո շու մը: Հա մայն քի իրա վա բան նե րը պնդում էին, որ 
ար քե պիս կո պոս Արամ Աթե շյա նին նշա նա կե լով որ պես պատ րի ար քա կան փո խա-
նորդ՝ նա խա րա րու թյու նը մի ջամ տել է հայ կա կան հա մայն քի ներ քին գոր ծե րին եւ 
խախ տել պե տու թյան ու եկե ղե ցու տա րան ջատ ման սկզբուն քը: Սա է այն գոր ծը, որ 
ներ կա յումս քննում է Թուր քի ա յի պե տա կան խոր հուր դը: 

Ներ հա մայն քա յին երկ պա ռա կու թյան լար վա ծու թյան աս տի ճա նը երեւ ում է 
բա ռա պա շա րից, որը գոր ծա ծում է «Ակօ ս» հայ կա կան հե ղի նա կա վոր շա բա թա թեր-
թը՝ Աթե շյա նի մա սին խո սե լիս: Վեր նագ րե րից մե կում, օրի նակ, պար բե րա կանն 
Աթե շյա նին  ընդգծ ված ան վա նում է ար քե պիս կո պոս` ցույց տա լու հա մար, որ չի 
ճա նա չում նրան  որ պես գոր ծող պատ րի արք: Այս պի սով, ընտր ված պատ րի ար քի 
ող բեր գա կան  հի վան դու թյու նը, հե տա գա յում հայ կա կան հա մայն քի՝ փոխ զի ջում 
գտնե լու հար ցում ձա խո ղու մը եւ նրա որո շու մը՝ դի մել պե տու թյան միջ նոր դու թյա նը 
(ի հա վե լումն նրա, որ կա ռա վա րու թյու նը յու րա քան չյուր իրա վի ճակ դի տար կում է 
որ պես պատ րի ար քա րա նը վե րահս կե լու ոս կե հնա րա վո րու թյուն) մի ա սին հան գեց-
րին սուր ճգնա ժա մի, որը կա րող է տա րի ներ տեւ ել: Ճգնա ժա մը վկա յում է ոչ մի այն 
պե տու թյան հետ հայ կա կան հա մայն քի ու նե ցած բարդ հա րա բե րու թյուն նե րի, այ լեւ 
թուր քա կան պե տու թյան՝ չնա յած կա ռա վա րու թյուն նե րի փո փո խու թյա նը, փոք րա-
մաս նու թյուն նե րի հան դեպ վա րած մի ջամ տու թյան ու մա նի պու լյա ցի ա յի ան փո փոխ 
քա ղա քա կա նու թյան մա սին: Պե տու թյու նը դի մում է դա սա կան «բա ժա նիր, որ տի-
րե ս» մար տա վա րու թյա նը, որը ոտ նա հա րում է կրո նա կան ազա տու թյունն ու չի ծա-
ռա յում ո՛չ հայ կա կան հա մայն քին, ո՛չ թուր քա կան ժո ղովր դա վա րու թյա նը10:

9 Տես՝ Չաքրյան Հ., Կ.Պոլսի պատրիարքարանի ներկայիս իրավիճակը (Ձեռնարկ), 
Երեւան, 2014, էջ 8- 10։

10 Տես՝ Սիմավորյան Ա., նշվ.աշխ., էջ 13-15։
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2016-ին պաշ տո նա թող ար վեց Պոլ սո Հա յոց պատ րի արք Մես րոպ Մու թա-
ֆյա նը: Հա մա պա տաս խան որո շու մը կա յաց րել է Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քա րա նի 
հո գեւ որ խոր հուր դը, որի նիս տը նա խա գա հել է Սա հակ եպս. Մա շա լյա նը: Պոլ սո Հա-
յոց պատ րի ար քա րա նում հոկ տեմ բե րի 26-ին կա յա ցած եկե ղե ցա կան ժո ղո վի ժա-
մա նակ Մես րոպ Բ Մու թա ֆյա նը հա մար վել է «հանգս տյան կոչ ված պատ րիարք»: 
Մու թա ֆյա նը ծանր հի վան դու թյան պատ ճա ռով ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ չի կա-
րո ղա նում կա տա րել իր գոր ծա ռույթ նե րը, եւ եկե ղե ցա կան օրենք նե րի հա մա ձայն՝ 
որոշ վել է պաշ տո նա թող անել նրան ու սկսել պատ րի արք ընտ րե լու գոր ծըն թաց:

Նիս տում հաշ վի է առն վել, որ չկան Մու թա ֆյա նի առող ջա կան վի ճա կի բա-
րե լավ ման մա սին լա վա տե սա կան կան խա տե սումն եր: Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար-
քի փո խա նորդ Արամ արք. Աթե շյա նը հայ տա րա րել է, որ իրենք դի մե լու են իշ խա-
նու թյուն նե րին՝ պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը թույ լատ րե լու հա մար: Աթե շյանն 
ընդ գծել է, որ հայտ նի չէ, թե երբ կստաց վի թույլտ վու թյու նը, որի հա մար կա րող 
է պա հանջ վել մեկ կամ երեք ամիս: Սա հակ եպս. Մա շա լյանն իր հեր թին հայ տա-
րա րել է, որ պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րի անց կաց ման թույլտ վու թյան հա մար 
դի մե լու են նո յեմ բե րին: Պոլ սո Հա յոց պատ րի արք Մես րոպ Բ Մու թա ֆյա նը, որը 
84-րդ պատ րիարք էր ընտր վել 1998-ին (ներ կա դրու թյամբ նա Թուր քի ա յի Հան րա-
պե տու թյու նում ընտր ված 5-րդ պատ րի արքն է), 2008-ից ան բու ժե լի հի վան դու թյան 
պատ ճա ռով ան գի տա կից վի ճա կում գտնվում է Սուրբ փրկիչ հի վան դա նո ցում՝ չկա-
րո ղա նա լով կա տա րել իր գոր ծա ռույթ նե րը: Ըստ եկե ղե ցա կան օրենք նե րի՝ եթե 
պատ րի ար քը 8 տա րի փաս տա ցի չի պաշ տո նա վա րում, խոր հուրդն իրա վունք ու նի 
նոր պատ րի ար քի ընտ րու թյուն անց կաց նե լու: 

Ներ կա դրու թյամբ շրջա նառ վում է Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քի պաշ տո նի 4 
թեկ նա ծո ւի անուն՝ Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քի ներ կա յիս փո խա նորդ Արամ արք. 
Աթե շյան, Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քա րա նի հո գեւ որ խորհր դի նա խա գահ Սա հակ 
եպս. Մա շա լյան, Գեր մա նի ա յի հայ հա մայն քի հո գեւ որ առաջ նորդ, Գա րե գին արք. 
Բեք չյան եւ Լո ռիի թե մի առաջ նորդ Սե պուհ արք. Չուլ ջյան11: Կա րե լի է կար ծել, որ 
Թուր քի ա յի իշ խա նու թյուն նե րի հա մար ցան կա լի տար բե րա կը Արամ արք. Աթե-
շյանն է, որը քա նիցս հան դես է եկել հա յե րի շա հե րին, մեղմ ասած, չհա մա պա տաս-
խա նող հայ տա րա րու թյուն նե րով, նա խա ձեռ նու թյուն նե րով, որոն ցից մե կը 2016-ի 
հու նի սի 2-ին Բուն դես թա գի կող մից Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չող բա նա ձեւի 
ըն դու նու մից 5 օր անց Էր դո ղա նին նա մակ հղելն էր, որում ափ սո սանք էր հայտ նել 
տվյալ բա նա ձեւի ըն դուն ման հա մար: Այդ ամե նի հե տեւ ան քով բա վա կան ցածր է 
նրա վար կա նի շը Թուր քի ա յի հայ հա մայն քի եւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
(Էր դո ղա նին հղած հայտ նի նա մա կից հե տո չե ղարկ վել էր Աթե շյա նի այ ցը Հա յաս-
տան՝ կապ ված նրա գոր ծու նե ու թյու նից առ կա մեծ դժգո հու թյուն նե րի հետ):

Դրա հա մար էլ Թուր քի ա յի իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են ձգձգել 85-րդ 
պատ րի ար քի ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցը (հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյու նը 
պետք է տա Թուր քի ա յի ՆԳՆ-ն) կամ էլ հե տա գա յում ճնշումն եր գոր ծադ րել բուն 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի վրա: Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցը ձգձգե լու հա մար կա րող 
են օգ տա գործ վել Ստամ բու լի հայ հա մայն քի որոշ շրջա նա կի դժգո հու թյուն նե րը, 
որոնք պա հան ջում են հար գել պատ րի ար քա րա նի օրենք նե րը, ըստ որոնց՝ պատ-

11 Տես՝ Չաքրյան Հ., նշվ.աշխ., էջ 13-15։
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րի ար քը կա ռա վա րում է ցմահ, եւ նպա տա կա հար մար չէ Մես րոպ Բ Մու թա ֆյա նի 
ող ջու թյան օրոք նոր պատ րի արք ընտ րել: 

ՀՀ-ի եւ ընդ հան րա պես Թուր քի ա յի հայ հա մայն քի հա մար լա վա գույն տար-
բե րա կը, թե րեւս, Սե պուհ արք. Չուլ ջյանն է, որը Պոլ սո Հա յոց աթո ռա կից-պատ րի-
ար քի երեք թեկ նա ծու նե րից մեկն էր 2010-ին (2009-ին պատ րի ար քա կան կրո նա կան 
խոր հուր դը Թուր քի ա յի կա ռա վա րու թյու նից հա մա պատ րի ար քի ընտ րու թյուն ներ 
անց կաց նե լու թույլտ վու թյուն էր խնդրել): Այն ժա մա նակ հա յաս տան ցի թեկ նա ծուն 
դար ձել էր աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րի հա վա նա կան ֆա վո րի տը՝ 
ընդգ ծե լով, որ Պոլ սո Հա յոց պատ րի ար քա րա նը պետք է հո գեւ որ եւ մշա կու թա յին 
կա մուրջ դառ նա Երեւ ա նի, Ան կա րա յի եւ հայ կա կան սփյուռ քի մի ջեւ՝ հատ կա պես 
կա րեւ ո րե լով հա յե րի եւ թուր քե րի երկ խո սու թյու նը12: Սե պուհ արք. Չուլ ջյա նը, շա-
րու նա կե լով Հրանտ Դին քի ու ղին, պնդում էր, որ Հա յոց պատ րի ար քա րա նը պետք 
է քա ղա քա կա նու թյու նից զերծ մնա: Սա կայն 2010-ի հու նի սի 29-ին Թուր քի ա յի կա-
ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րեց, որ նպա տա կա հար մար չի գտնում ո՛չ պատ րի ար քի, 
ո՛չ էլ աթո ռա կից պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րը, եւ թույլ է տա լիս ընտ րել մի այն 
պատ րի ար քի տե ղա պահ, որն էլ ար դյուն քում դար ձավ Արամ արք. Աթե շյա նը: Ըստ 
ամե նայ նի, այս ան գամ էլ Սե պուհ արք. Չուլ ջյա նը կդառ նա ֆա վո րիտ:

Պատ րի ար քա կան տե ղա պա հի առա քե լու թյու նը լի նե լու է մա յի սի 28-ին կա-
յա նա լիք պատ րի ար քա կան ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը:

Պոլ սո հա յոց պատ րի ար քի տե ղա պա հի ընտ րու թյուն նե րում 2017-ի մար տի 
15-ին տե ղա պահ է ընտր վել Գեր մա նի ա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ Գա րե գին արք. 
Բեք չյա նը: Տե ղա պա հի ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցել է 2 թեկ նա ծու՝ ներ կա յիս 
փոխ պատ րի արք, Արամ արք. Աթե շյանն ու Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու Գեր մա-
նի ա յի թե մի առաջ նորդ Գա րե գին արք. Բեք չյա նը: Պոլ սո պատ րի ար քա րա նի կրո-
նա կան ժո ղո վի ատե նա պետ, եպիս կո պոս Սա հակ Մա շա լյա նը եւս առա ջադր վել 
էր, սա կայն վեր ջին պա հին հա նել էր իր թեկ նա ծու թյունն՝ արք. Բեք չյա նի օգ տին: 
Ընտ րու թյու նից հե տո նա խա տես վում է տե ղա պա հի գլխա վո րու թյամբ ստեղ ծել 
հանձ նա ժո ղով, որը կզբաղ վի պատ րի ար քի ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ մամբ: 
Սա կայն ընտ րու թյուն նե րից ան մի ջա պես հե տո Արամ արք. Աթե շյա նը հրա պա րա-
կեց Ստամ բու լի նա հան գա պե տա րա նի նա մա կը, որում աս վում է, թե իրա վա կան 
տե սան կյու նից հնա րա վոր չէ ընտ րա կան գոր ծըն թաց սկսել: Իբ րեւ պատ ճառ առաջ 
են բեր վում ներ հա մայն քա յին խռո վու թյուն ներն ու տա րա ձայ նու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաեւ ներ կա պա հին ար դեն իսկ ճա նաչ ված պատ րի ար քա կան փո խա նոր դի առ կա-
յու թյու նը13:

12 Տես՝ Հացպանյան Ս., Հայությունը Թուրքիայում, Երեւան, 2017, էջ 8-9։
13 Տես՝ Hraparak.am, Ստամբուլի նահանգապետարանը չեղյալ է հայտարարել պատ րիար-

քական տեղապահի ընտրությունը,  http://hraparak.am/?p=140674&l=am%2Fstambuli+na-
hangapetarany+chexyal+e+haytararel+patriarqakan+texap ahi+yntrutyuny, 15.03.2017։
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Summing up we should say, that in the first chapter we spoke about the religious problems of Ar-
menians in Turkey and about the policy led by Turkish government.  Living in a country which 
government has no adequate attitude towards religious minorities, we need some effective steps to 
ensure their safety. Because of the lack of these steps Armenian figures in Turkey like Hrant Dink 
or Sevak Shahi Blkchan became victims of the policy led by Turkey.  They repeatedly called for 
religious and political solidarity to Turkish and Armenian population living in Turkey, but as we 
saw the Turkish government showed its anti-Armenian policy and revenged on them. On January 
19, 2007, Hrant Dink was killed, and on April 24, 2011, Sevak Shahi Blkchan serving in the Turkish 
army was killed for wearing cross. These two assassinations have not been disclosed yet and to my 
opinion they will continue until the Armenians in Turkey have power defending their interests both 
in political and religious platforms. 

Speaking about the problems of Islamized Armenians we can say that the situation is the same. 
Because of the lack of Armenian churches and schools cryptic Armenians do not recognize their 
identity. And those who recognize their identity do not utter about it being afraid of the pressure 
of the Turkish government. On my last visit, communicating with the Islamized Armenians I was 
informed that they were afraid to be converted, as the nationalists, especially “Gray wolves” orga-
nization threatened to revenge on them. In those conditions as our church and government act in 
different international platforms defending the religious problems of Armenians in Syria, so they 
must defend the interests of Islamized Armenians in Turkey, too.

А. Г. Андрикян
Институт археологии и этнографии НАН РА, 

Отдел исследований диаспоры

Современный статус  
Константинопольского патриархата

Ключевые слова։ патриархат, апостольская церковь, Атешян, выборы, Турция, 
пантюркизм, священнослужитель.

Турецкое правительство проявляет неадекватное отношение к религиозным меньшин-
ствам, что требует предпринять практические шаги по обеспечению их безопасности. В силу 
отсутствия последних турецкие граждане Грант Динк и Севак Шахи Блкчан стали жертвами 
по литики, проводимой в современной Турции. Власти Турции неоднократно обращались к 
турецкому и армянскому населению с призывом к религиозной толерантности и политиче-
ской со ли дарности, однако на практике турецкое правительство продемонстрировало свою 
анти армянскую настроенность. 19 января 2007 г. Грант Динк был убит, а 24 апреля 2011 г. ар-
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мян ский солдат Севак Шахи Блкчан, служивший в турецкой армии, был убит из-за ношения 
креста. Эти два убийства до сих пор не раскрыты, и на наш взгляд, подобное может иметь 
продолжение до тех пор, пока армянское население Турции не сможет защитить свои интересы 
как на политической, так и на религиозной платформе.
Такова же ситуация и в среде исламизированных армян. Из-за отсутствия армянских церквей 
и школ криптоармяне не ассоциируют себя с армянской идентичностью. Подавляющее 
большинство этих армян скрывает свое происхождение, боясь гонений со стороны турецкого 
правительства.
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