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ՄԱՐԶՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
(1915-23 ԹԹ.)

Ինեսա Ստեփանյան

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետևան քով ինչ պես Արևմտ յան Հա յաս տա նը, այն-
պես էլ Օս ման յան կայս րութ յան ամ բողջ տա րած քը զրկվեց հայ բնակ չութ յու նից: 
Ե րիտ թուր քե րի և քե մա լա կան նե րի՝ քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րին ոչնչաց-
նե լու քա ղա քա կա նութ յու նը դրսևոր վեց կայս րութ յան գրե թե բո լոր շրջան նե րում: 
Մեծ ե ղեռ նի ու սում նա սիր ման տե սանկ յու նից խիստ կարևոր է դի տար կել ցե ղաս-
պան քա ղա քա կա նութ յունն ինչ պես ամ բողջ կայս րութ յան մասշ տա բով, այն պես էլ 
ա ռան ձին շրջան նե րի, վար չա կան միա վոր նե րի կամ բնա կա վայ րե րի ձևա չա փով:

Այդ նպա տա կով հե տա զո տութ յան հա մար մենք ընտ րել ենք Մարզ վան բնա կա-
վայ րը: Ընտ րութ յունն ա մենևին էլ կա մա յա կան բնույթ չի կրում, քա նի որ Մարզ-
վա նի հա յութ յան գող գո թան, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա մե նա դա ժան դրսևո րում-
նե րից մե կը լի նե լով, շատ դի պուկ, ցույց է տա լիս ցե ղաս պան քա ղա քա կա նութ յան 
շա րու նա կա կա նութ յու նը Թուր քիա յում իշ խա նութ յու նը ե րիտ թուր քե րից քե մա լա-
կան նե րին անց ման հա մա տեքս տում:

Մարզ վան քա ղա քը գտնվում էր Օս ման յան կայս րութ յան Սե բաս տիա յի (Ս վա-
զի) նա հան գի (վի լա յեթ) Ա մա սիա յի գա վա ռում (սան ջակ)1: Քա ղա քի հայ բնակ չութ-
յան թվա քա նա կի մա սին առ կա տար բեր տվյալ նե րը հաս տա տում են, որ 1914-15 թթ. 
քա ղա քի 22,000 բնա կիչ նե րից2 10.381ը3, այլ տվյալ նե րով` 12.0004-14.0005-ը կազ մում 
էին հա յե րը: Մեկ այլ աղբ յու րի հա մա ձայն՝ Մարզ վա նի հայ բնակ չութ յան թի վը 
հաս նում էր 17.500-ի6:

Մարզ վա նը ե ղել է հա յե րի կրթա կան, մշա կու թա յին և կ րո նա կան ակ տի վութ յան 
կարևոր կենտ րոն: Այս տեղ կա յին ա ռա քե լա կան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան հա յեր, 
11 դպրոց, ո րոն ցում սո վո րում էին 1221 ա շա կերտ7: Դպ րոց նե րից նշա նա վոր էին 

1 Սեբաստիայի նահանգը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին կազ մված էր Ս եբա ստ իայի, 
Ամասիայի, Թոքատի (Եվդոկիա) և Շապին-Գարահիսարի գա վառներից:
2 Յ.Լեփսիուս, Հայաստանի ջարդերը, Կ. Պոլիս, տպ. Յ. Ասատուրեան եւ որդիք, 1919, էջ 64: 
3 Р. Кеворкян, Ге но ци д Армян. Полная история, Москва, Яуза-каталог изд., 2015, с. 510:
4 Յ. Լեփսիուս, նշվ. աշխ., էջ 64: 
5 Ս. Մ. Ծոցիկեան, Արևմտահայ աշխարհ, Նիւ  Եորք, տպ. Ա. Յ. Լէյլեկեան, 1947, էջ 415: 
6 Լ. Վարդան, Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ կուսակալութեան, «Հայկազեան հա-
յագիտական հանդէս», հատոր ԺԵ, Պէյրութ, 1995, էջ 509:
7 Տե՛ս Р. Кеворкян, նշվ. աշխ., էջ 510:
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Հ ռիփ սիմ յան Աղջ կանց բարձ րա գույն վար ժա րա նը և Ազ գա յին ճե մա րա նը: Հա յերն 
ու նեին բա րե գոր ծա կան, կրթա սի րա կան հաս տա տութ յուն ներ և կազ մա կեր պութ-
յուն ներ: Մարզ վա նում հա յե րը տպագ րում էին մի շարք ամ սա թեր թեր՝ «Ի րիս», 
«Հայ կու նի», «Բող բոջ», Ա մե րիկ յան քո լե ջի հայ ու սա նո ղութ յան «Նոր Այգ» և 
Ազ գա յին վար ժա րա նի «Հա յոր դի» միութ յան ամ սա թեր թը: Այս տեղ մեծ ակ տի վութ-
յուն էին ցու ցա բե րում նաև կա թո լիկ և բո ղո քա կան տար բեր ա ռա քե լութ յուն նե րը: 
Վաղ ժա մա նակ նե րից Մարզ վա նում հաս տատ ված էին ֆրան սիա ցի Հի սու սեան 
միա բան ներ (ճիզ վիտ ներ), ո րոնք հոգևո րից բա ցի զբաղ վում էին նաև կրթա կան 
գոր ծու նեութ յամբ: Քա ղա քում գոր ծում էին նաև ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի կող մից 
բաց ված հի վան դա նո ցը, Աստ վա ծա բա նա կան ճե մա րա նը և մի քա նի կրթա կան 
հա մա լիր ներ: Մեծ հռչակ էր վա յե լում դեռևս 1886 թ. հիմն ված Ա նա տո լիա քո լե ջը8:

Հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Մարզ վա նի հայ բնակ չութ յունն ու նե ցավ 
մեծ թվով զո հեր, ինչ պես նաև զգա լի նյու թա կան կո րուստ ներ: 1895 թ. Մարզ վա նում 
կո տո րած նե րի սկիզբն ազ դա րա րող նո յեմ բե րի 15-ը ճա կա տագ րա կան օր դար ձավ 
ինչ պես ամ բողջ քա ղա քի բնակ չութ յան, այն պես էլ Ա նա տո լիա քո լե ջի աշ խա տա-
կից նե րի և  ա շա կերտ նե րի հա մար: Մու սուլ ման խու ժա նի ա նակն կալ հար ձա կու մից 
փրկվե լու հա մար տե ղի բնակ չութ յու նը թաքն վել էր քո լե ջի պա տե րից ներս: Եվ չնա-
յած կրա կոց նե րը ե ղել են ա մեն կող մից, ժո ղովր դին հա ջող վել է հնա րա վո րինս 
պաշտ պան վել: Ն րանց հա մար այդ օ րը նշվեց օ րա ցույ ցում՝ որ պես «սև  ուր բաթ» 
(«Black Friday»)9: 

Ըստ Սե բաս տիա յին նվիր ված պատ մագր քի տվյալ նե րի՝ քա ղա քում զոհ գնա ցած 
հա յե րի թի վը կազ մում է մոտ 150 հո գի, վի րա վոր նե րի նը՝ 50010: Չ նա յած հա միդ-
յան կո տո րած նե րի ժա մա նակ կրած զրկանք նե րին և կո րուստ նե րին՝ տա րի նե րի 
ըն թաց քում Մարզ վա նի հա յե րը կա րո ղա ցան վե րա կանգ նել ի րենց տնտե սա կան 
դիր քը և կր կին ձեռք բե րել նախ կին կար գա վի ճա կը: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին հա յե րի զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ-
յուն ներն ու կո տո րած նե րը ևս չշր ջան ցե ցին Մարզ վա նը: Ա ռա ջին ձեր բա կա լութ յուն-
նե րը տե ղի ու նե ցան 1915թ. մար տին: Մարզ վա նից և Ա մա սիա յից ձեր բա կալ վում և 
Սե բաս տիա յի ուղ ղութ յամբ են աք սոր վում քա ղա քի հայ հնչակ յան և դաշ նակ ցա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի բա ժան մունք նե րի ղե կա վար նե րը, մտա վո րա կան ներ և  ու սու-
ցիչ ներ՝ թվով 17 հո գի11: Զր կե լով հայ բնակ չութ յանն ա ռաջ նոր դող ու ժից՝ ե րիտ թուր-
քե րը ձեռ նա մուխ են լի նում հա յութ յան տե ղա հա նութ յա նը: Այս պես, հու նի սի 12-ին 

8 Անատոլիա քոլեջի պատմության և գործունեության մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Frank 
Andrews S tone, “Anatolia College and Sivas Teacher’s College: Armenian Education in American 
School s”, in Armenian Sebastia/ Sivas an d Lesser Armenia, Ed. By Richard Hovannisian, California: 
Mazda Publishers, Inc., 2004, pp. 207-236.
9 Տե՛ս Everett and Mary Stephens, Survival against All Odds: The Fir st 100 Years Of Anatolia College. 
New York, Aristide D. Caratzas, 1986, էջ 26:
10 Տե՛ս Պատմագիր ք-Յուշամատեան Սեբաստիոյ եւ Գաւառի Հայութեան, հատոր Ա,  կ ազմեց՝ 
Առաքել Ն. Պատրիկ, Պէյրութ, տպ. Մշակ, 1974, էջ 659:
11 Կ. Գաբիկեան, Եղեռ նա պա տում Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին. Պոսթըն, 
Հայրենիք տպ., 1924, էջ 58:



Ինեսա ՍտեփանյանՀաղորդումներ • Reports • Сообщения 167

ձեր բա կալ վում են մոտ 1,200 տղա մար դիկ և ս պան վում Չո րու մի12 ճա նա պար հին: 
Այս տեղ մեծ դե րա կա տա րութ յուն ու նեին օս ման յան բա նա կի հրա մա նա տար, կայ-
մա կամ Ֆա յիկ բե յը և թուր քա կան ժան դար մե րիա յի հրա մա նա տար Մա հիր բե յը: 
Տե ղա հա նութ յու նը հա մա տա րած բնույթ է ստա նում ար դեն հու նի սի 21-ից: Սկզ բում 
հա վա քե ցին միայն տղա մարդ կանց, ո րոնց տա րագ րե ցին նախ նա կան 30, ա պա 
մինչև 150-հո գա նոց խմբե րով: Միաց յալ Նա հանգ նե րի դես պան Հեն րի Մոր գեն-
թաուի հետ Ա նա տո լիա քո լե ջի տնօ րի նութ յան ու նե ցած հա մա ձայ նութ յան արդ-
յուն քում հնա րա վոր ե ղավ գո նե քո լե ջի հայ ու սուց չու հի նե րին և ն րանց աղ ջիկ ե րե-
խա նե րին՝ շուրջ 100 հո գի, փրկել աք սո րից: Չ նա յած ներ քին գոր ծե րի նա խա րար 
Թա լեա թի այն հա մոզ ման, որ ա մե րիկ յան պաշտ պա նութ յան ներ քո գտնվող հայ 
բնակ չութ յունն անվ տանգ է, և կմ նա Մարզ վա նում, այ նուա մե նայ նիվ չան ցած մեկ 
ա միս տե ղա հան վե ցին նաև կա նայք ու ման կա հա սակ ե րե խա նե րը13: Մոտ եր կու 
շա բաթ տևած տա րագ րութ յան հետևան քով Մարզ վա նի 12.000 հայ բնակ չութ յու-
նից մնաց ըն դա մե նը 200-ը14: Մարզ վա նի թե մի՝ 1919 թ. վի ճա կա ցույ ցի տվյալ նե րով 
քա ղա քում տե ղա հա նութ յու նից ա ռաջ ե ղած 17,000 հայ բնակ չութ յու նից մնաց 1,700-
ը, մնա ցած 15,300-ը զոհ գնաց աք սո րին և կո տո րած նե րին (տե՛ս աղ յու սակ 1)15: 
Աղյուսակ 1. 
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Տե ղե կութ յուն ներ են պահ պան վել այն մա սին, որ Մարզ վա նից տե ղա հան ված-
նե րից միայն 20 տղա մարդ և մոտ 100 կին էին հա սել Հա լեպ16:

Այս պի սով, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե-
րին տե ղա հա նութ յան և կո տո րա ծի արդ յուն քում բնաջնջ վեց Մարզ վա նի հա յութ յան 
մեծ մա սը: Հա յութ յան մի փոքր հատ վա ծը միայն փրկվեց, մի մա սը տա րագ րութ-
յան ճա նա պար հին՝ մոտ 40-50 հո գի, մյուս մա սը՝ կրո նա փո խութ յան և  ար հես տա-
վոր լի նե լու շնոր հիվ՝ մոտ 1,700 հո գի կամ 301 ըն տա նիք: 

Օս ման յան կայս րութ յան՝ պա տե րազ մում պարտ վե լուց և Մուդ րո սի՝ 1918 թ. հոկ-
տեմ բե րի 30-ի զի նա դա դա րից հե տո ի րադ րութ յու նը փոխ վեց: Զի նա դա դա րի ստո-
րագ րու մից հե տո, ինչ պես և  ակն կա լում էր հա մա ձայ նա գի րը, Մեծ Բ րի տա նիան 
ի րա վա սութ յուն ստա ցավ վե րահս կե լու ո րոշ ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան 

12 Բնակավայր Անկարայի վիլայեթում, որն ընկած էր հայերի տարագրության ճանապարհին: 
13 Յ. Լեփսիուս, նշվ. աշխ., էջ 66: 
14 Նույն տեղում, էջ 69:
15 Մարզվա նի և շրջակա գյուղերի վիճակագրությունը 1915թ.-ից առաջ և հե տո։ Կ. Պոլսի 
փաստահավաք հանձնաժողովի արխիվից: Փաստաթուղթն այժմ պահվում է Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքարանի դիվանատանը:
16  Р. Кеворкян, նշվ. աշխ.,  է ջ 51 0:
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շրջան ներ, ինչ պես նաև տնօ րի նե լու կազ մա լուծ ված օս ման յան բա նա կի ռե սուրս-
նե րը, կա պի մի ջոց նե րը: 1918 թ. վեր ջին և 1919 թ. սկզբի ըն թաց քում Մեծ Բ րի տա-
նիան ռազ մա կան ներ կա յութ յուն հաս տա տեց հա րա վա յին ու հա րա վարևմտ յան 
Ա նա տո լիա յի ո րոշ ա ռանց քա յին բնա կա վայ րե րում, այդ թվում նաև Մարզ վա նում17: 
Ար դեն 1919 թ. ապ րի լին այս տեղ ժա մա նեց անգ լիա կան մի զո րա խումբ: Դ րա-
նից հե տո՝ մինչև 1921 թ. գա րունն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, նշա նա վոր վեց 
տա րագ րութ յու նից փրկված մոտ 2.00018 հա յե րի վե րա դար ձով, կրո նա փոխ ե ղած-
նե րի՝ քրիս տո նեութ յա նը վե րա դառ նա լու գոր ծըն թա ցով: 

Օս ման յան կայս րութ յան արևել յան նա հանգ նե րում ընդ դեմ Ան տան տի սկսե-
ցին ձևա վոր վել «ինք նա պաշտ պա նա կան խմբեր», սա կայն դրանց գոր ծու նեութ-
յու նը հիմ նա կա նում ուղղ ված էր քրիս տոն յա, մաս նա վո րա պես հայ բնակ չութ յան 
դեմ19: Ազ գայ նա կան (քե մա լա կան) շարժ ման տա րի նե րին Ա մա սիա յի գա վա ռում 
և հատ կա պես Մարզ վա նի հատ վա ծում նկատ վում է ազ գայ նա կան ու ժե րի՝ հան-
ձինս թուր քա կան հրո սա կախմ բե րի գոր ծու նեութ յան մեծ ակ տի վութ յուն: Հենց այս 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Մարզ վան քա ղա քը վերջ նա կա նա պես զրկվեց իր հայ 
բնակ չութ յու նից:

Նա հան գը քե մա լա կան շարժ ման կարևոր կենտ րոն նե րից էր, ուս տի պա տա-
հա կան չէ նաև, որ Էրզ րու մից հե տո հենց Սե բաս տիա յում կա յա ցավ քե մա լա կան-
նե րի հա ջորդ կոնգ րե սը20: Մարզ վա նը, աշ խար հագ րո րեն բա վա կան մոտ լի նե լով 
Սե բաս տիա յին, չէր կա րող ան հա ղորդ մնալ այս գոր ծըն թա ցին: Հա յութ յան մոտ 
խու ճա պա յին ի րա վի ճակ ա ռա ջա ցավ այն բա նից հե տո, երբ 1919 թ. սեպ տեմ բե րին 
քա ղա քը թո ղե ցին անգ լիա կան զոր քե րը, ո րոնք հա յութ յան հա մար կար ծես կյան քի 
ա պա հո վութ յան ե րաշ խիք լի նեին: Դ րա նից հե տո ար դեն սկսե ցին դրսևոր վել տե ղի 
հա յութ յան գաղ թի մի տում նե րը: Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ տե ղա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը փոր ձե ցին կան խել այն՝ ընտ րե լով սի րա շա հե լու մար տա վա րութ յու նը: 
Պահ պան վել են տե ղա կան իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի՝ Ս յու րեյ բե յի 
հետև յալ խոս քե րը՝ ուղղ ված հա յութ յա նը. «Ին չո՞ւ կը գաղ թէք, դուք շա տերդ ար դէն 
տե ղա հա նու թե նէ նոր վե րա դար ձած էք, ձեր եր թա լիք տե ղը թշուառ պի տի ըլ լաք, 
իսկ կա ռա վա րու թիւ նը ձեր թշուա ռու թեան պատ ճառ ըլ լալ չու զեր, ընդ հա կա ռակն 
ձեզ հանգս տաց նե լու հա մար ա մէն կեր պով պի տի ջա նայ»: Ն րա խոս քե րով հայ և 

17 Տե՛ս Ռ. Սահակյան, Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները և Կիլիկիան 1919-1921թթ., 
Երևան, ՀՍՍՀ Ակադեմիա հրատ., 1970, էջ 39-41: 
18 Պ. Ա. Հայկունի, նշվ. աշխ., էջ 9:
19 Այ դ մասին մանրամասն տե՛ս Միրզոյան Կ., Թուրքիայում ազգայնական շարժման հար-
ցի շուրջ 1918-1919 թթ., «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», Եր., ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտությ ուն» հրատ., պր . XVI, 1996, էջ 125-142:
20 Խոսքը 1919 թ. հուլիսի 23-ից օգոստոսի 7-ը տեղի ունեցած Էրզրումի և նույն թվականի 
սեպտեմբերի 4-11-ը Սվազի կոնգրեսների մասին է: Այս համաժողովներում ձևավորվեցին և հ ստ-
ակ եց վեցին Ազգայնական շարժման հիմնական ու ղղություններն ու նպա տակները (տե՛ս Кемаль 
М., Путь новой Тур ци и 1919-1927, т.1, Первые шаги национально-освободительного движения 1919, 
Москва, Литиздат, 1929, էջ 63-83  и  8 4-98)։
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թուրք ժո ղո վուրդ նե րը միա սին պետք է պայ քա րեին Ան տան տի պե տութ յուն նե րի 
դեմ21:

Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի՝ հա յե րին գաղ թե լու մտքից հետ պա հե լու այս 
հոր դոր ներն ըստ երևույ թին պայ մա նա վոր ված էին ոչ թե մար դա սի րութ յամբ, այլ 
մի ջազ գա յին հան րութ յան մոտ տե ղի քրիս տոն յա բնակ չութ յան ա պա հո վութ յան 
պատ րանք ստեղ ծե լու, ինչ պես նաև քե մա լա կան շարժ ման նկատ մամբ հա մակ-
րանք ձևա վո րե լու նպա տակ նե րով։ 

Դժ վար է խո սել այն մա սին, թե հա յե րի հա մար որ քան հա մո զիչ ե ղան քե մա լա-
կան նե րի հոր դոր նե րը, սա կայն անգ լիա ցի նե րի մեկ նու մից հե տո առ կա էր նրանց 
տե ղում պա հե լու մեկ այլ հան գա մանք ևս՝ Մեր ձա վոր Արևել քի Ա մե րիկ յան նպաս-
տա մա տույց կազ մա կեր պութ յան և մի սիո ներ նե րի ներ կա յութ յու նը: Սա կայն, ի 
տար բե րութ յուն անգ լիա ցի նե րի, ո րոնք ու նեին ռազ մա կան ներ կա յութ յուն, ա մե-
րի կա ցի ներն այս տեղ որևէ ռազ մա կան կամ քա ղա քա կան ազ դե ցութ յուն չու նեին, 
ուս տի նրանք որևէ էա կան դեր չու նե ցան հա յե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծում: 

Շու տով սահ մա նա փակ վեց քրիս տոն յա նե րի տե ղա շար ժը, և հայ բնակ չութ յունն 
ար գե լա փակ ված մնաց Մարզ վա նի մեջ22: Այս վի ճա կը շա րու նակ վեց մինչև 1921 թ. 
հու լիս, երբ թուր քե րի հա մար ներ կա յա ցավ հար մար ա ռիթ՝ վերջ նա կա նա պես 
հաշ վե հար դար տես նե լու հայ բնակ չութ յան հետ: Բանն այն է, որ այդ ժա մա նակ 
հույն-թուր քա կան ռազ մա ճա կա տում23 հույ նե րը լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ էին ար ձա-
նագ րել: Հու նա կան բա նա կը 1921 թ. հու լի սին գրա վել էր Ք յո թա հիան և Էս քի շե-
հի րը, առջևում Ան կա րան էր, և թուր քե րը նա հան ջե լով Սա քա րիա գե տի արևել յան 
հատ վա ծում կազ մա կեր պել էին պաշտ պա նութ յան վեր ջին գի ծը: Հու նա կան բա նա-
կի ա ռաջ խա ղաց մա նը զու գըն թաց սաստ կա նում էր նաև Փոքր Ա սիա յի տա րած քը 
քրիս տոն յա նե րից ա զա տե լու գոր ծըն թա ցը24:

Հենց այս ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղի ու նե ցավ Մարզ վա նի հա յութ յան վերջ-
նա կան մար տի րո սութ յու նը: Այս գոր ծում բա ցա ռիկ դե րա կա տա րութ յուն է ու նե ցել 
Ազ գայ նա կան շարժ ման գոր ծիչ նե րից Թո փալ Օս մա նը25: Այս պես, Թո փալ Օս մա-
նը Սև ծո վի շրջա նից իր 3500 չե թե նե րով26շարժ վում է դե պի Սա քա րիա գե տի 
հատ ված: Ճա նա պարհն անց նում էր Մարզ վա նով: Թուր քա կան հրո սա կա խում բը 
Մարզ վան մտավ 1921 թ. հու լի սի 23-ին: Հա ջորդ օ րը՝ ե րե կո յան, սկսվեց ընդ հա նուր 
հար ձա կում հա յե րի տնե րի վրա: Հայ ա կա նա տես նե րից մե կը, որ միայն հրաշ քով 

21  Պ. Ա. Հայկունի, նշվ. աշխ., էջ 13,14:
22  Նույն տեղում, էջ 15:
23  Խոսքը 1919-1922 թթ. հույն-թուրքական պատերազմ ի մա սին է: 
24 Նույն տեղում:
25 Թոփալ Օսման աղա (1883-1923)- թուրք ռազ մա կան գոր ծիչ, Կե րա սու նի շրջան ի ազ գայ նա-
կան խմբե րի առաջ նորդ: Բալ կա նյա ն պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում բուլ ղա րա ցի նե րի հետ ընդ-
հա րում նե րի ժա մա նակ ծնկից վի րա վոր վել և կաղ է մնա ցել: Այդ պատ ճա ռո վ էլ նրան կո չում էին 
Թո փալ Օս ման: Դրա նից հե տո նա քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ առանձ նա կի ատե լու թյամբ էր 
լցված:
26 Ավազակախումբ. չեթե՝ թուրքական ոչ կանոնավոր զորքի զինվոր, որը զբաղվում էր թալանով 
և սպանություններով:
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փրկվեց այդ դա ժա նութ յուն նե րից, քա նի որ կա րո ղա ցել էր թաքն վել, այս պես է նկա-
րագ րում Մարզ վա նում տե ղի ու նե ցա ծը. «… Բա ցար ձա կա պէս կո ղո պու տի եւ ա ռե-
ւան գու մի շրջան մըն էր, որ կը կա տա րէին: Գի շե րե լու հա մար ի րա րու քով հա ւա-
քուող հա րիւ րա ւոր կի նե րու և  աղ ջիկ նե րու, մե ծե րու և կաթն կեր նե րու ա հե ղա խառն 
ու ա ղա ղակ նե րը, ա ռիւ ծի մը ճի րան նե րուն տակ ճի չող թռչնի կի նման օգ նու թիւն 
ա ղա ղա կող կոյ սե րու վայ նա սուն նե րը յար ձա կում նե րու դէմ գա լա րող դռնե րուն 
դղրդիւ նը գե հե նա յին ի րա կան պատ կեր մըն էր. Տիե զեր քը կը դո ղար կա տա րուած 
ի րո ղու թեան մը առջև, իսկ մենք անզ գա յա ցած և քա րա ցած կը դի տէինք կա տա-
րուած դէպ քե րը մեր շրջա նա կէն» 27:

Թո փալ Օս մա նի ղե կա վա րութ յամբ ի րա գործ ված կո տո րա ծից հե տո Մարզ վա-
նում վե րա հաս տատ ված 2,200 հայ բնակ չութ յու նից մա զա պուրծ ե ղան մոտ 600 կին 
և ման կա հա սակ ե րե խա, 30 տղա մարդ, ո րոնք մնա ցին Ա մե րիկ յան նպաս տա մա-
տույ ցի հո գա ծութ յան ներ քո28: 

Մարզ վա նում Թո փալ Օս մա նը հանգր վա նել էր Մեր ձա վոր Արևել քի նպաս-
տա մա տույ ցի ա մե րիկ յան բա րե գոր ծա կան կո մի տեի հո վա նա վո րութ յամբ գոր-
ծող դպրոց նե րից մե կում: Դպ րո ցի սա նե րից մե կը, ով ա մե րի կա ցի մի սիո նե րու հի 
Բեր թա Մոր լիի որ դե գիր զա վակն էր՝ Հով հան նես Հա կոբ Կա րա պո ղոս յա նը, 
պատ մում է թուրք ա ռաջ նոր դի և ն րա հրո սա կախմ բի զին վոր նե րի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի մա սին, նկա րագ րում հայ ժո ղովր դի դեմ ի րա գործ ված եղեռնը: Նույ նիսկ 
ա ռաջ նոր դի՝ քա ղա քից հե ռա նա լուց հե տո թուրք ոճ րա գործ նե րը շա րու նա կում 
են ա ռանձ նա կի դա ժա նութ յամբ տան ջել և ս պա նել տե ղի քրիս տոն յա բնակ չութ-
յա նը. «Մար դաս պան նե րը հա ճույք էին ստա նում հղի կա նանց ո րո վայ նը կտրե լուց: 
Ն րանք հա նում էին չծնված ե րե խա յին, նե տում օդ և բռ նում ի րենց սրի ծայ րով…»29: 

Մարզ վա նում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յու նը լայն ար ձա գանք ու նե ցավ արևմտ-
յան մա մու լում: Այս պես, բրի տա նա կան «Թայմս» օ րա թեր թը, անդ րա դառ նա լով 
Մարզ վա նին, գրում է. «Մոտ 500 կին և  ե րե խա է ար տաքս վել գյու ղե րը̀  Մարզ վա նի 
մոտ` 15 մղոն հե ռա վո րութ յան վրա: Քա ղա քի մե ծա հա սակ բնակ չութ յան մեծ մա սը 
սպան վել է: Ան կա նոն զոր քե րը մեծ ջանք են գոր ծադ րում` հայտ նա բե րե լու հա յե-
րին, ո րոնք իս լա մաց վել են 1915-1916 թթ., բայց հե տո վե րա դար ձել ի րենց քրիս տո-
նեա կան հա վա տին, երբ բրի տա նա ցի ներն էին վե րահս կում Մարզ վա նը»30: 

Հ րո սա կա խում բը դա ժան հաշ վե հար դար է տես նում հայ բնակ չութ յան հետ՝ 
կո տո րե լով մոտ եր կու հա զար հո գու: Սա Մարզ վա նի հա յութ յան վերջն էր, քա նի 
որ բնա կա վայ րը վերջ նա կա նա պես զրկվեց հա յե րից:

Այս պի սով, Մարզ վան քա ղա քի հայ բնակ չութ յան գող գո թան Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա կա նաց ման հեր թա կան դրվագ նե րից էր: Միա ժա մա նակ Մարզ-
վա նում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յան յու րա հատ կութ յունն այն է, որ այս տեղ շատ 

27 Պ. Ա. Հայկունի, նշվ. աշխ., էջ 37: 
28 Նույն տեղում, էջ 45:
29 Karaboghosian John Jacob, Through The Valley Of The Shadow Of Death. Autobiography, 1984, p. 21:
30 «The Turk at Work», The Times, 26 October, 1921, p. 11.
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ակն հայտ երևում են ե րիտ թուր քե րի և քե մա լա կան նե րի ցե ղաս պան քա ղա քա կա-
նութ յան շա րու նա կա կա նութ յունն ու ժա ռան գա կա նութ յու նը: Մարզ վա նում դեպ-
քե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ինչ պես ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը, 
այն պես էլ ե րիտ թուր քե րի և քե մա լա կան նե րի նպա տա կը նույնն էր՝ ֆի զի կա պես 
ոչն չաց նել հա յութ յա նը:
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ՄԱՐԶՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
(1915-23 ԹԹ.)

Ինեսա Ստեփանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի և դ րան հա ջոր դած տա րի-
նե րի ըն թաց քում Սե բաս տիա յի վի լա յե թի Մարզ վան քա ղա քի հա յե րի տե ղա հա-
նութ յուն նե րի և կո տո րած նե րի պատ մութ յու նը: Փորձ է ար վում մեկ բնա կա վայ րի 
օ րի նա կով ցույց տա լու թուր քե րի ցե ղաս պան քա ղա քա կա նութ յու նը, և  որ ա մե նա-
կարևորն է, դրա ժա ռան գա կա նութ յու նը: Մարզ վա նի օ րի նակն ակն հայտ ցույց է 
տա լիս, որ քե մա լա կան ներն ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան հար ցում շա րու նա կում 
էին ե րիտ թուր քե րի ջար դա րա րա կան գոր ծե լաո ճը: Ա վե լին՝ Մարզ վա նի օ րի նա կը 
փաս տում է, որ քե մա լա կան նե րը զար գաց րին և կա տա րե լա գոր ծե ցին ե րիտ թուր-
քե րի կող մից կի րառ վող մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը:
Բա նա լի բա ռեր̀  Մարզ վան, Սե բաս տիա, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, կե մա լա կան 
շար ժում, Թո փալ Օս ման։ 

ARMENIANS OF MARSOVAN DURING THE GENOCIDE (1915-23)
Inessa Stepanyan

SUMMARY
This article presents the story of deportation and massacres of the Armenians of the 
town of Marsovan in Sebastia province during the First World War and the following 
years. Attempt is made to show the genocidal policy of Young Turks and consequent 
Kemalist government on the example of one settlement. The fate of Marsovan Arme-
nians clearly shows that the Kemalists continued to use the genocidal methods of the 
Young Turks in their internal policy. Moreover, the example of Marsovan indicates that 
Kemalists further developed and perfected the methods applied by the Young Turks.
Keywords: Marsovan, Sebastia (Sivas), Armenian genocide, kemalist movement. Topal 
Osman.

АРМЯНСТВО МАРЗВАНА В ГОДЫ ГЕНОЦИДА (1915-23 ГГ.)
Инесса Степанян

РЕЗЮМЕ
В данной статье представлена история депортации и резни армян города Мар-

зван провинции Себастия во время Первой мировой войны и в последующие годы. 
На примере одного города делается попытка показать последовательную поли-
тику турецкого правительства по уничтожению армянского населения. Пример 
Марзвана четко показывает, что в вопросе национальной политики кемалисты 
продолжали геноцидальную политику младотурок. Более того, кемалисты раз-
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вили и усовершенствовали методы и средства, примененные младотурками в 
отношении армян.
Ключевые слова: Марзван, Себастия, Геноцид армян, кемалистское движение, 
Топал Осман. 


