Keghart
Dr. Dikran Abrahamian's non-partisan website devoted to
community activities, human rights and democracy

Property Confiscation Reason for Genocide
https://keghart.org/property-confiscation-reason-for-genocide/

PROPERTY CONFISCATION REASON FOR GENOCIDE
Posted on February 20, 2015 by Keghart

Category: Opinions

Page: 1

Keghart

Property Confiscation Reason for Genocide

Dr. Dikran Abrahamian's non-partisan website devoted to

https://keghart.org/property-confiscation-reason-for-genocide/

community activities, human rights and democracy

Anahit Astoyan, “Hayern Aysor”, 6 February 2015
"Ունեզրկում..." հայերէն տարբերակը ընթերցել այստեղ
In 2013, senior scientific worker of the Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts
(Matenadaran) Anahit Astoyan released her book “Robbery of the Century: Deprivation of Properties
of Armenians in the Ottoman Empire in 1914-19”.
According to the author, the fact that the government planned the appropriation of Armenians’
individual and collective properties is stated in the reports of survivors and foreign diplomats having
served in the Ottoman Empire, as well as in the Turkish archives in which it is confirmed that the
deprivation of the properties of Armenians was a major factor in the plan for annihilation of the
Armenian nation.
Anahit Astoyan, “Hayern Aysor”, 6 February 2015
"Ունեզրկում..." հայերէն տարբերակը ընթերցել այստեղ
In 2013, senior scientific worker of the Mesrop Mashtots Institute of Ancient Manuscripts
(Matenadaran) Anahit Astoyan released her book “Robbery of the Century: Deprivation of Properties
of Armenians in the Ottoman Empire in 1914-19”.
According to the author, the fact that the government planned the appropriation of Armenians’
individual and collective properties is stated in the reports of survivors and foreign diplomats having
served in the Ottoman Empire, as well as in the Turkish archives in which it is confirmed that the
deprivation of the properties of Armenians was a major factor in the plan for annihilation of the
Armenian nation.
For that purpose, on June 1, 1915, the Young Turks promulgated the Law on Deportations by which
1.5 million Armenians were forcefully deported and annihilated.
Later, the overt robbery and appropriation of all mobile and real estate properties and all the wealth
of Armenians were legitimized, and this is what Anahit Astoyan has touched upon in her book.
“Hayern Aysor”: What made you publish this book?
Anahit Astoyan: Scholar Levon Vardan, author of the book “1915 and the Derelict Properties of the
Armenians”, was the first to conduct research on this topic. The scholar also urged to continue
research.
No matter how strange it may sound, over the past years, Turkish historians have especially started
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touching upon this topic. Over the past five to six years, Taner Akcam, Ungur Umit, Sait Cetioglu,
Nevzat Onara and Ayshe Hyuri have published books devoted to the topic.
The Turkish authors find that the issue of the return of Armenians’ properties lies at the core of
Turkey’s denial. If the Turks recognize the Armenian Genocide, they will be forced to come to grips
with the reality that they are obliged to repair the material losses that the Armenians suffered. That’s
why they prefer to deny the Armenian Genocide.
I have conducted studies on the economic activity of Armenians in the Ottoman Empire and have
revealed many interesting facts.
Armenians were the “owners” of Turkey’s economy. This was a matter of great concern for the Turks,
especially the Young Turks who were worried that the Armenians would soon take over the empire
as well. Armenians were the leaders in music, architecture and other spheres across the Ottoman
Empire, and 80 percent of schools in the Ottoman Empire were Armenian schools.
Many historians, political scientists and foreign diplomats say deprivation of the Armenians’
properties was one of the motives behind the Armenian Genocide. U.S. Ambassador to Turkey Henry
Morgenthau clearly states that the main purpose of the deportations was robbery. Turkish historians
say the same.
Deprivation of properties was truly one of the major goals because the government already had a lot
of debts. Besides, the Young Turks had a plan to Turkify the country, and they implemented their
economic policy by Turkifying the properties belonging to the Armenians and the Greeks.
“Hayern Aysor”: What research have you done to write this book?
A. A.: The orders of the Ministry of Interior Affairs of the Ottoman government on seizing Armenians’
properties and related to the committees on derelict properties of Kesaria are kept at the
Matenadaran.
After the deportations of the Armenians, the process of depriving Armenians of their properties was
legitimized. The orders on managing the Armenians’ derelict properties, comprised of 34 articles,
were promulgated on June 10, 1915, and the Law on Derelict Properties was promulgated in
September 1915. The Ottoman Parliament legitimized the appropriation and confiscation of
Armenians’ properties, which were already being appropriated and seized across the country.
Later, a statue was drawn up for enforcement of this law. Committees were set up for the derelict
properties on the basis of legal acts, and those committees organized the confiscation of Armenians’
properties. These documents are kept at the Matenadaran.
The records of the committees on derelict properties are very important documents and can give
one the real picture of what Armenians lost.
There are many sources in the book.
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After the ceasefire declared in Mudrus on October 30, 1918, the newspapers of Constantinople were
full of articles that were mainly reprints from Turkish newspapers. The defeated Turks were starting
to confess.
During my interviews, I always say that just the newspapers of Constantinople were enough to write
a book.
The foreign diplomatic documents and the opinions of foreign diplomats also serve as sources.
Materials related to the deprivation of Armenians’ properties can be found in any book devoted to
the Armenian Genocide.
The recent works by Turkish historians also helped me a lot.
“Hayern Aysor”: If the deprivation of the Armenians’ properties was legitimate, does this mean
that we can’t demand the return of those properties?
A. A.: The laws on derelict properties, which were annulled under pressure from countries of the
Entente in 1920, were restored by the Kemals and were in effect until 1988.
The points in the Lausanne Covenant concerning Armenians properties can serve as a legal
document for us. Republican Turkey expressed commitment to return the Armenians’ properties,
but in September 1923, Kemal Turkey passed laws with the purpose of ruling out the application of
the Articles in the Lausanne Covenant and the intervention of the League of Nations on the basis of
those Articles in 1923 and 1927. With those laws, the Turks deprived the Armenians of their right to
return to the homeland. A seal prohibiting return to Turkey was placed in the passports of the
deportees or those who had voluntarily migrated. Thus, Turkey claimed the properties that the
Armenians had left behind.
The massacres and the confiscation of Armenians’ properties continued more brutally during the
years of the Kemal movement. The driving force for the Kemal movement was the Armenians’
properties. Kemal would tell everyone that people had to help him, adding that If they didn’t, then
the Armenians would return and stand up for their properties.
Notable Muslim Turks and Kurds would provide funding for the Kemal movement, the victory of
which led to the establishment of the Republic of Turkey in 1923.
“Hayern Aysor”: Can we estimate our material losses?
A. A.: The human brain is incapable of that. In one of the chapters of my book, I have noted an
approximate estimate with facts converted into figures.
There are also different committees that have done calculations. Besides the demands that the
Unified National Delegation presented to the Paris Conference in 1919, which were drawn up by
foreign experts, it is impossible to make correct calculations.
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Let me bring up an example. After this book was published, a woman came to the Matenadaran. Her
grandfather was from Van. She had brought the booklet from the branch of the Ottoman Bank in Van
for which she had deposited 7,000 pieces of molten gold. If an average person could deposit that
much gold in the bank, what about the others? How much money could rich and famous people
have in banks?
There is a tremendous amount of material losses that are the wealth that was accumulated through
centuries and millennia of hard work.
In the orders on derelict properties there was a specific point that concerned the theft of Armenian
Church properties and cultural assets, which is immeasurable.
Based on Turkey’s data, prior to 1914, the Armenians in Turkey had 2,538 churches, 451 monasteries
and 2,000 schools. The wealth kept in these institutions was also appropriated, robbed and
destroyed. This is a severe loss not only for Armenian culture, but world culture as well. I have
estimated the losses. Based on the data, there were 30,000 pix and 600,000 objects for rituals.
The Turks are getting rich off us to this day. The majority of Armenians were certain that the
displacement was temporary. They all kept their riches somewhere “safe”. For 100 years, the Turks
have had a “gold fever” as they destroy even the foundations of Armenian churches, homes and
cemeteries. They have been conducting searches with special devices to this day.
The Turks didn’t just Turkify the economy at the expense of Armenians’ properties. Armenian
properties make up 32-35% of Turkey’s national capital, according to Turkish historians. The Turks
paid a large portion of foreign debts and filled the government’s empty treasury. There are facts
stating how the government’s budget was increasing during the years of war when it should have
been the opposite.
They organized the Kemal movement, the victory of which led to the establishment of modern-day
Turkey. The Republic of Turkey was established on the basis of the Armenian Genocide, as well as
material, military and political gains.
The Armenians have mourned so much for the loss of fellow Armenians that they haven’t attached
importance to material losses, which goes to show once again the morality of the Armenian nation.
“Hayern Aysor”: Did other countries help deprive the Armenians of their properties?
A. A.: It’s very strange. Before 1914, the newspapers of Constantinople and Zmurnia were filled with
advertisements of foreign insurance companies. Starting from the mid-19th century, the country saw
an increase in the number of foreign insurance companies that had Armenian customers. The 63
foreign insurance companies based in Turkey had Armenian customers, and they received the sums
for insurance in gold. The insurance companies had branches in all major cities. They also
appropriated our properties. New York Life Insurance was the only company that returned small
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amounts of money.
There were also banks in Turkey. As I mentioned, the major part of Turkey’s economy was in the
hands of Armenians, and Armenian merchants and manufacturers were working with banks. The
banks also appropriated the Armenians’ sums. There are facts stating how German banks
appropriated the derelict properties of Armenians as well.
“Hayern Aysor”: Which facts had a greater impact on you while you were writing the book?
A. A.: I have come across very hard facts, and it’s always hard for me to remember them. It’s the most
horrible ransom. Those riding the caravans of Armenians would pay a ransom to cross a street,
bridge or travel from one village to the next and would constantly distribute gold. A gendarmerie
commander once confessed that he had received 40 boxes (containing 20 liters) of gold from an
Armenian caravan.
People would give ransoms to become Islamized. Famous wealthy Ibranosyan gave a building
equivalent to 15,000 Turkish lira to convert to Islam, and we still have to find out how many Islamized
Armenians there are.
It is known that 63,000 children, 250,000 Armenian women and ladies remained in Turkey and,
according to Morgenthau, most of them were in the harems. Only 10,000 of them could be brought
back through the efforts of employees of the American Relief.
People were spending huge amounts of money to be executed, just for that one bullet.
You are aware that there was a special organization for criminals during the Armenian Genocide. The
Young Turks would collaborate with special organizations of criminals from prisons under the
condition that the Young Turks would be relieved of criminal persecution, if they shared the loot of
the Armenians.
Based on data from the U.S., there were 300,000 and I have estimated that each of them received
15,000 pieces of gold. If we multiply that number, then just the special organization received 70
billion Turkish gold…
The facts say it all. The only thing left for me to do is to hope many will touch upon this topic.
Although I have tried to give the whole picture of the deprivation of the Armenians’ properties, but
this is just a small part.
The English version of the book will soon be released at the initiative of the Matenadaran and by
state order.
Հուսով եմ նաև, որ գիրքը Հայ դատին ևս իր նպաստը կբերի…
I also hope the book will serve as a contribution to the solution to the Armenian Cause….
Interview for Horizon Weekly of Canada by Lusine
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Ունեզրկումը Առաջնահերթ Դրդապատճառ՝ Մեծ Եղեռնին
Անահիտ Աստոյեան, Հորիզոն, 17 Յունուար 2015
Զրուցեց՝ Լուսինէ Աբրահամեան
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Նայիրի Մկրտիչեան

2013-ին հրատարակուեցաւ Մատենադարանի աւագ գիտաշխատող Անահիտ Աստոյեանի «Դարի
կողոպուտը. Հայերու ունեզրկումը Օսմանեան կայսրութեան մէջ 1914-19 թթ.» գիրքը: Հեղինակի
վկայութեամբ հայ ժողովուրդի անհատական եւ հաւաքական ունեցուածքի իւրացումը թրքական
պետութեան կողմէ ծրագրուած ըլլալու մասին վկայութիւններ կան թէ՛ վերապրողներու, թէ՛
Օսմանեան կայսրութեան տարածքի մէջ գործած օտար դիւանագէտներու զեկուցագիրներու մէջ եւ
թէ՛ թրքական աղբիւրներու մէջ, որոնք կը հաստատեն, որ հայերու ունեզրկումը հայ ժողովուրդի
բնաջնջման ծրագրի մէջ եղած է կարեւոր գործօն: Այդ նպատակով երիտթրքական
իշխանութիւնները 1915 թ. Յունիս 1-ին հրապարակեցին «Տեղահանութեան օրէնքը», որուն
գործադրմամբ 1.500.000 հայ բռնի տեղահանուեցաւ ու բնաջնջուեցաւ:
Իսկ յետագային արդէն օրինականացուեցաւ հայերու անշարժ եւ շարժական գոյքերու, ամբողջ
հարստութեան բացայայտ կողոպուտն ու իւրացումը: Այս բոլորին անդրադարձած է Անահիտ
Աստոյեան, որուն հետ զրուցեցինք՝ պարզելով որոշ մանրամասնութիւններ
Հ- Ի՞նչ եղաւ ձեր գիրքի հրատարակման շարժառիթը:

Պ- Գիտնական Լեւոն Վարդանը, որ հեղինակն է «1915 եւ հայերու լքեալ գոյքերը»
գիրքին, ինք առաջին անգամ ուսումնասիրեց այս խնդիրը՝ միաժամանակ յորդորելով
շարունակել ուսումնասիրութիւնները:
Որքան ալ զարմանալի հնչէ, բայց վերջին տարիներուն յատկապէս թուրք
պատմաբանները սկսած են անդրադառնալ այս հարցին: Եւ վերջին 5-6 տարիներուն
հրատարակուած է 5 գիրք, որոնց հեղինակներն են՝ Թաներ Աքչամ, Ուկուր Ումիթ, Սաիթ
Չեթինօղլու, Նեվզաթ Օնարա, Այշէ Հիւր:
Թուրք հեղինականերու կարծիքով, թրքական ժխտողականութեան հիմքը հայերու
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ունեցուածքի վերադարձի խնդիրն է: Եթէ թուրքերը ճանչնան Հայոց
ցեղասպանութիւնը, ապա ստիպուած պիտի հաշտուին այն իրականութեան հետ, որ
պարտաւոր են հատուցելու հայերու կրած նիւթական կորուստները: Այդ պատճառով կը
նախընտրեն ժխտել եւ ուրանալ ցեղասպանութիւնը:
Ես զբաղած եմ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերու տնտեսական գործունէութեան
ուսումնասիրութեամբ, որուն ընթացքին պարզուեցան շատ հետաքրքրական փաստեր:
Հայերը Թուրքիոյ տնտեսութեան տէրն էին, այդ մէկը շատ կ՚անհանգստացնէր
թուրքերը, յատկապէս երիտթուրքերը, որոնք մտահոգուած էին, որ կարճ
ժամանակահատուածէ մը ետք հայերը պիտի տիրանան նաեւ երկրի քաղաքական
իշխանութեան: Հայերը Օսմանեան կայսրութեան բոլոր ասպարէզներուն մէջ
առաջնակարգ էին՝ ճարտարապետութիւն, երաժշտութիւն: Իսկ օսմանեան դպրոցներու
80 տոկոսը հայկական էին:
Շատ մը պատմաբաններու, քաղաքագէտներու, օտար դիւանագէտներու կարծիքով
հայերու ունեզրկումը եղած է Հայոց մեծ եղեռնի դրդապատճառներէն մէկը: Թուրքիոյ
մէջ ԱՄՆ դեսպան Հէնրի Մորկընթաու բացայայտօրէն կ՚ըսէ՝ տեղահանութեան
հիմնական նպատակը կողոպուտն է: Նոյնը կ՚ըսեն նաեւ թուրք պատմաբանները:
Իսկապէս, ունեզրկումը առաջնահերթ նպատակներէն էր, որովհետեւ պետութիւնը մեծ պարտքեր
ունէր: Նաեւ, երիտթուրքերը ունէին երկիրը թրքացնելու ծրագիր, որուն տնտեսական
քաղաքականութիւնը իրականացուեցաւ հայերու եւ յոյներու ունեցուածքի թրքականացումով:

Հ- Ին՞չ ուսումնասիրութիւններ ըրած էք գիրքի պատրաստման համար:
Պ- Մատենադարանի մէջ կը պահուի Օսմանեան կառավարութեան ներքին գործերու
նախարարութեան հրամանները‘ հայերու ունեցուածքը բռնագրաւելու մասին, որոնք կը
վերաբերին Կեսարիոյ լքեալ գոյքերու յանձնաժողովներուն:
Հայերու տեղահանութենէն ետք՝ հայերու ունեզրկման գործընթացը դրուած է
օրինական հիմքերու վրայ: 1915 թուականի Յունիս 10-ին հրապարակուեցան հայերու
լքեալ գոյքերու հետ վարուելու 34 յօդուածէ բաղկացած հրահանգները, իսկ արդէն
Սեպտեմբերին՝ «Լքեալ գոյքերու մասին» օրէնքը: Օսմանեան խորհրդարանի
մակարդակով օրինականացուեցաւ հայերու ունեցուածքի իւրացումն ու բռնագրաւումը,
որ արդէն կ՚իրականացուէր ողջ երկրի տարածքով:
Ապա այս օրէնքի կիրառման համար պատրաստուեցաւ կանոնադրութիւն: Իսկ
իրաւական ակտերու հիման վրայ ստեղծուեցան լքեալ գոյքերու յանձնաժողովներ,
որոնք կազմակերպեցին հայերու ունեցուածքի բռնագրաւումը: Այս փաստաթուղթերը
կը պահուին Մատենադարանին մէջ:
Շատ կարեւոր փաստաթուղթեր են լքեալ գոյքերու յանձնաժողովներու
արձանագրութիւնները, որոնք կրնան իրական պատկերը տալ, այն մասին, թէ մենք ինչ
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կորսնցուցած ենք:
Գիրքի համար օգտագործուած աղբիւրները շատ-շատ են:1918 թուականի Հոկտեմբեր
30-ի Մուտրոսի զինադադարէն ետք Պոլսոյ թերթերը հարուստ են այս նիւթերով,
հրապարակումներով, որոնք գլխաւորաբար թրքական թերթերու արտատպութիւններ
էին: Պարտուած թուրքերը սկսած էին խոստովանիլ:
Ինծի շատ օգնած են նաեւ այս վերջին շրջանին հրատարակուած թուրք
պատմաբաններու աշխատութիւնները:
Հ- Եթէ հայերու ունեզրկումը, «օրինական» ձեւով կատարուած է, մենք այլեւս այդ բոլորը
ետ պահանջել չե՞նք կրնար:
Պ- Լքեալ գոյքերու մասին օրէնքները, որոնք 1920 թուականին դաշնակից երկիրներու
ճնշման տակ չեղեալ յայտարարուեցան, քեմալականները վերականգնեցին, եւ անոնք
գործած են մինչեւ 1988 թուականը:
Իբրեւ իրաւական փաստաթուղթ‘ մեզի կրնան օգնել Լօզանի դաշնագրի մէջ
ընդգրկուած կէտերը, որոնք կը վերաբերին հայերու ունեցուածքին: Հանրապետական
Թուրքիան պարտաւորուած էր վերադարձնել հայերու ունեցուածքը: Բայց Քեմալական
Թուրքիան 1923 թուականի Սեպտեմբերին Լօզանի դաշնագրի յօդուածներու կիրառումը
եւ յօդուածներու հիման վրայ Ազգերու լիկայի միջամտութիւնը բացառելու նպատակով,
1923 եւ 1927 թուականներուն ընդունեց օրէնքներ: Այդ օրէնքներով հայերը զրկեց իրենց
հայրենի երկիրը վերադառնալու իրաւունքէն: Տեղահանուածներու կամ կամաւոր
գաղթածներու անձնագրերուն մէջ դրուեցաւ կնիք‘ որ Թուրքիա վերադարձը յաւերժ
արգիլուած է: Այդպիսով, ան տիրացաւ հայերու ձգած ունեցուածքին:
Քեմալական շարժման տարիներուն աւելի դաժանօրէն շարունակուեցան թէ՛
կոտորածները, թէ՛ հայերու ունեցուածքի բռնագրաւումը: Քեմալական շարժման շարժիչ
ուժը‘ հայերու ունեցուածքն էր: Քեմալը ամէնուր կ՚ըսէր‘ դուք ինծի պէտք է օգնէք, եթէ
չօգնէք, ապա հայերը ետ կը վերադառնան եւ իրենց ունեցուածքին տէր կը դառնան:
Թուրք, քիւրտ մահմետական երեւելիները կը ֆինանսաւորէին քեմալական շարժումը,
որուն յաղթանակի արդիւնքով 1923 թուականին ստեղծուեցաւ Թուրքիոյ
հանրապետութիւնը:
Հ- Արդեօք հնարաւո՞ր է հաշուել մեր նիւթական կորուստները:
Պ- Մարդկային ուղեղը ի զօրու չէ հաշուելու այդ գումարը: Ես գիրքի մէջ անդրադարձած
եմ մօտաւոր համագումարին‘ բերելով թիւերու վերածուած փաստեր:
Գոյութիւն ունին նաեւ տարբեր յանձնախումբեր, որոնք հաշիւներ ըրած են: Բացի 1919
թուականի Փարիզի վեհաժողովէն եւ Ազգային միացեալ պատուիրակութեան
ներկայացուցած պահանջներէն, որ կազմուած է օտար մասնագէտներու միջոցով,
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հնարաւոր չէ ստոյգ հաշիւներ կատարել:
Օրինակ մը բերեմ. այս գիրքի հրատարակութենէն ետք Մատենադարան եկաւ կին մը,
որուն մեծ հայրը վանեցի եղած է: Ան բերած էր մեծ հօր Օսմանեան դրամատան Վանի
մասնաճիւղի գրքոյկը, որուն ան 7 հազար կտոր ձուլածոյ ոսկի պահ տուած էր: Եթէ
սովորական մարդը կրնար դրամատան մէջ այդքան ոսկի պահ տալ, ապա միւսնե՞րը,
հարուստ ու երեւելի մարդիկ դրամատուներու մէջ որքա՞ն գումար կրնային ունենալ:
Ահռելի են նիւթական կորուստները, որ դարերու, հազարամեակներու ընթացքին
ստեղծուած հարստութիւն է:
Լքեալ գոյքերու հրահանգներուն մէջ կար յատուկ կէտ, որ կը վերաբերէր հայկական
եկեղեցական գոյքի եւ մշակութային արժէքներու կողոպուտին, որ անչափելի է:
Ըստ թրքական տուեալներու մինչեւ 1914 թուական հայերը Թուրքիոյ մէջ ունեցած են
2538 եկեղեցի, 451 վանք, 2000 դպրոց: Այս հաստատութիւններու մէջ պահուող
հարստութիւնը եւս իւրացուեցաւ, կողոպտուեցաւ, աւերուեցաւ: Եւ ասիկա անդառնալի
կորուստ է ոչ միայն հայ, այլեւ՝ համաշխարհային մշակոյթին համար: Մօտաւոր
տուեալներով փորձած եմ ի մի բերել կորուստը. 30 հազար մասնատուփ, 600 հազար
ծիսական առարկաներ:
Մինչեւ հիմա թուրքերը մեր հաշւոյն կը հարստանան: Հայերու մեծամասնութիւնը
վստահ եղած է, որ տեղահանութիւնը ժամանակաւոր է: Բոլորը իրենց հարստութիւնը
«ապահով» տեղ մը թաղած են: Արդէն 100 տարի թուրքերու մօտ ոսկիի տենդ կայ‘ կը
քանդեն, կ՚աւերեն նոյնիսկ հայկական եկեղեցիներու, տուներու, գերեզմաններու
հիմքերը: Առ այսօր յատուկ սարքաւորումներով որոնումներ կը կատարեն:Հայերու
ունեցուածքի հաշւոյն թրքացուցին տնտեսութիւնը: Թուրքիոյ ազգային դրամագլուխի
32-35 տոկոսը հայկական ունեցուածքն է. այս մասին կը վկայեն թուրք
պատմաբանները: Թուրքերը վճարեցին արտաքին պարտքերու զգալի մասը, լեցուցին
պետական պարապ գանձանակը: Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը ստեղծուեցաւ Հայոց
ցեղասպանութեան հենքի վրայ, անոր նիւթական, ռազմական, քաղաքական
շահոյթներու հիման վրայ:
Հ- Արդեօք այլ պետութիւններ մասնակցա՞ծ են հայերու ունեզրկման:
Պ- Շատ տարօրինակ երեւոյթ կը նկատուի. մինչեւ 1914 թուականը Պոլսոյ, Զմիւռնիոյ
թերթերը ողողուած են օտար ապահովագրական ընկերութիւններու գովազդներով: 19րդ դարու կէսերէն երկիրը սկսաւ ողողուիլ օտար ապահովագրական
ընկերութիւններով, որոնք բոլորն ալ հայ յաճախորդներ ունէին: Թուրքիոյ մէջ գործող 63
օտար ապահովագրական ընկերութիւն, ունեցած են հայ յաճախորդներ: Իսկ
ապահովագինը կը ստանային ոսկէ դրամով: Ապահովագրական ընկերութիւնները
կեդրոնական բոլոր քաղաքներու մէջ ունեցած են մասնաճիւղեր: Անոնք եւս
իւրացուցած են մեր ունեցուածքը: Միայն «Նիւ Եորք Լայֆը» չնչին գումարներ
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վերադարձրուց:
Թուրքիոյ մէջ կը գործէին նաեւ օտար դրամատուներ: Ինչպէս նշեցի, Թուրքիոյ
տնտեսութեան հիմնական մասը հայերու ձեռքն էր, եւ հայ առեւտրականները,
արդիւնաբերողները կ՚աշխատէին դրամատուներու հետ: Դրամատուները նոյնպէս
հայերու գումարները իւրացուցին: Փաստեր կան, թէ ինչպէս գերմանական
դրամատուները կ՚իւրացնէին նաեւ հայերու լքեալ գոյքերը:
Հ- Գիրքը գրելու ժամանակ՝ ո՞ր փաստերու հետ առնչուիլը առաւել ծանր եղած է ձեզի
համար:
Պ- Առնչուած եմ շատ ծանր փաստերու հետ, զորս յիշելը առ այսօր շատ ծանր է ինծի
համար: Ամենասարսափելին վճարուող փրկագինն է: Հայերու կարաւանները փողոց,
կամուրջ, գիւղէ-գիւղ անցնելու համար փրկագին կու տային, անընդհատ ոսկիներ կը
բաժնուէին: Ժանտարմայի հրամանատար մը խոստովանած է, որ իրեն 40 արկղ ոսկի
հասած է հայկական կարաւանէն:
Մարդիկ իսլամանալու համար փրկագին կու տային: Յայտնի մեծահարուստ
Իպրանոսեան 15 հազար թրքական ոսկիի համարժէք շէնք տուած է՝ իսլամանալու
համար: Իսկ իսլամացած հայերու թիւը դեռ պէտք է պարզել:
Յայտնի է, որ 63 հազար երեխայ մնաց Թուրքիոյ մէջ, ըստ Մորկընթաուի, 250 հազար
հայ կիներէն ու աղջիկներէն, որոնց մեծ մասը հարեմներու մէջ եղած են, միայն 10
հազարը հնարաւոր եղած է ետ բերել՝ ամերիկեան նպաստամատոյցի
աշխատակիցներու ջանքերով: Մարդիկ մեծ գումարներ կու տային մորթուելու
փոխարէն գնդակահարուելու, այդ մէկ փամփուշտին համար:
Տեղեակ էք, որ Ցեղասպանութեան ժամանակ յանցագործներու յատուկ
կազմակերպութիւն կը գործէր: Բանտերէն դուրս հանուած յանցագործներու յատուկ
կազմակերպութիւններու հետ երիտթուրքերը կը համագործակցէին պայմանով, որ
անոնք ազատին քրէական հետապնդումէ պայմանով, որ հայերու կողոպուտը կիսէին:
Ըստ ամերիկեան տուեալներու, անոնց թիւը եղած է 300 հազար եւ հաշուած եմ, որ
իւրաքանչիւրին հասած է 15 հազար հնչուն ոսկի: Եթէ բազմապատկենք, ապա միայն
այդ յատուկ կազմակերպութեան հասած է 70 միլիառ թրքական հնչուն ոսկի:
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