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ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՏԷՐ ԶՕՐԻ ԳԱՒԱՌԱՊԵՏ ՍԱԼԷՀ 
ԶԷՔԻ ՊԷՅԻ՝ ԷՎԷՐԷԿԻ ՄԷՋ ԿԱՏԱՐԱԾ ՈՃԻՐՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

 Միհ րան Մի նա սե ան

Այս յօ դուա ծով հրա տա րա կու թե ան տրուած են ծա նօթ գրող, խմ բա գիր, պատ մա բան, 
կր թա կան և մշա կու թային գոր ծիչ Ա րամ Ան տո նե ա նի (Կ.Պո լիս, 1879 – Բա րիզ, 1951) 
ան տիպ վկա յու թիւ նը Կե սա րի ոյ մօ տա կայ Է վէ րէկ քա ղա քի կա ռա վա րիչ Սա լէհ Զէ քի պէյի՝ 
Է վէ րէ կի մէջ կա տա րած ո ճիր նե րուն մա սին։ Զէ քի պէյ Է վէ րէ կէն ե տք նշա նա կուած է Տէր 
Զօ րի գա ւա ռա պետ ու դար ձած սու րիա կան ա նա պատ աք սո րուած բազ մա հա զար հայե-
րու գլ խա ւոր դա հի ճը։

Յօ դուա ծի սկիզ բի բա ժի նով վկա յու թիւ նը հրա տա րա կո ղը խօ սած է այն մա սին թէ ի նչ-
պէս հա կա ռակ Է վէ րէ կի մէջ գոր ծած ո ճիր նե րուն, եւ հա կա ռակ իր դէմ Կ.Պոլ սոյ Հայոց 
պատ րիար քա րա նի բո ղոք նե րուն, Զէ քի պէյի նշա նա կուած է կա ռա վա րիչ Տէր Զօ րի նման 
կա րե ւուր վայ րի մը որ հա ւա քա վայ րը դար ձած էր կայս րու թե ան զա նա զան շրջան նե րէն 
աք սո րուած հա րիւր հա զա րա ւոր հայե րու։ Այդ նշա նա կու մը պա տա հա կան չի թուիր, այլ 
լա ւա պէս մտա ծուած ու ծրա գրուած ո րո շում մըն էր, ո րով հե տեւ նոյն ձե ւով նա խա պէս պաշ-
տօ նանկ ե ղած էին նաեւ Հա լէ պի զոյգ նա հան գա պե տե րը ո րոնք մեր ժած էին ուղ ղա կի-
օ րէն մաս նակ ցիլ հայոց կո տո րած նե րուն եւ փո խա րի նուած էին Բա ղէ շի հայե րը կո տո րած 
Մուս թա ֆա Ապ տուլ Հա լիգ պէյով (Րէն տա)։ Զէ քի ե ւս, կո տո րած նե րը սկ սե լէ ա ռաջ, շր ջա նի 
կա րե ւոր պաշ տօն նե րուն նշա նա կած էր ի րեն հա մա խոհ ներ ո րոնք լա ւա գոյնս գոր ծակ ցած 
էին ի րեն հայոց կո տո րած նե րու ժա մա նակ։ 

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թին կցուած են նաեւ հա մա պա տաս խան ծա նօ թա գրու-
թիւն ներ։

 Բա նա լի բա ռեր. Արամ Անտոնեան, Սալէհ Զէքի Պեյ, Մուսթաֆա Ապտուլ Հալիգ պէյը 
(Րէնտա), Էվէրէկ, Տէր Զօր, հայկական կոտորածներ, հայոց տեղահանութիւններ։

Մուտք

 Ծա նօթ գրող, խմ բա գիր, պատ մա բան, կր թա կան եւ մշա կու թային գոր ծիչ Ա րամ 
Ան տո նե ան (Կ.Պո լիս, 1879 – Բա րիզ, 1951) ցե ղաս պա նու թե նէ հրաշ քով փր կուե լէ եւ 
Հա լէպ, ա պա Բա րիզ ա պաս տա նե լէ ե տք, լծուած է ցե ղաս պա նու թիւ նը վա ւե րա գրե-
լու աշ խա տան քին, եւ առ այդ լոյս ըն ծա յած է ոչ միայն Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան 
պատ մու թե ան հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կու թիւն ու նե ցող իր Մեծ Ո ճի րը փաս տա գրա-
կան ե զա կի հա տո րը1, այլ նաեւ պար բե րա կան մա մու լի է ջե րուն հրա տա րա կած է յու-
շա գրա կան բնոյ թի բազ մա թիւ յօ դուած ներ, նուի րուած՝ ցե ղաս պա նու թե ան զո հուած 
կամ վե րապ րած ան հատ նե րու կամ դէպ քե րու:

 Ցե ղաս պա նու թե ան թե մայով Ան տո նե ան ձգած է նաեւ պատ կա ռե լի ծա ւա լով յու-
շա գրա կան ան տիպ գոր ծեր, ո րոնք այժմ կը պա հուին Հ. Բ. Ը. Մի ու թե ան Բա րի զի 
Նու պա րե ան մա տե նա դա րա նի իր ա նու նը կրող թղ թած րար նե րուն մէջ: 

1 Արամ Անտոնեան, Մեծ Ոճիրը. Հայկական Վերջին Կոտորածները եւ Թալէադ Փաշա: 
Պաշտօնական Հեռագիրներ Բնագիրներու Ստորագրութեամբ եւ Բազմաթիւ Պատկերներով, 
«Պահակ»-ի մատենաշար թիւ 1, Պօսթըն, տպարան «Պահակ»-ի, 1921, 304, 1 չհ. էջ: Նախապէս լոյս 
տեսած էին գիրքին ֆրանսերէն (Բարիզ, 1920) եւ անգլերէն (Լոնտոն, 1920) ամփոփ տարբերակները:
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Ան տո նե ա նի այդ ան տիպ նե րէն, հե տա գայ է ջե րով, հրա տա րա կու թե ան կու տանք 
Է վէ րէ կի գա ւա ռա պետ Սա լէհ Զէ քի պէյի կող մէ տեղ ւոյն հա յու թիւ նը կո տո րե լու մա սին 
վկա յու թիւն մը: Զէ քի պէյ՝ Է վէ րէ կէն ե տք նշա նա կուած է Տէր Զօ րի գա ւա ռա պետ ու 
դար ձած սու րիա կան ա նա պատ աք սո րուած բազ մա հա զար հայե րու գլ խա ւոր դա հի ճը: 

Ան տո նե ա նի այս վկա յու թիւ նը կա րե ւոր է այն ի մաս տով, որ ցոյց կու տայ, թէ ի նչ-
պէս ամ բողջ քա ղա քի մը հա յու թիւ նը կո տո րած ան ձ մը, հա կա ռակ Կ.Պոլ սոյ հայոց 
պատ րիար քա րա նի կող մէ իր դէմ Ներ քին գոր ծոց նա խա րա րու թե ան յ ղուած բո ղո քա-
գրե րուն, կարճ ժա մա նակ ան ց կը նշա նա կուի գա ւա ռա պետ Տէր Զօ րի նման կա րե ւոր 
շր ջա նի մը, որ այդ օ րե րուն հա ւա քա վայ րը դար ձած էր Կայս րու թե ան բո լոր կող մե րէն 
աք սո րուած հա րիւր հա զա րա ւոր հայե րու:

 Զէ քիի այս պաշ տօ նին վե րան շա նա կու մը պա տա հա կան չէր ան շուշտ, այլ ծրա-
գրուած եւ լա ւա պէս սեր տուած գոր ծըն թա ցի մը ա ռա ջին քայլն էր միայն: Նոյն ձե ւով, 
իր մէ ա ռաջ, Հա լէ պի եր կու ի րե րա յա ջորդ նա հան գա պե տեր՝ Ճէ լալ եւ Պէ քիր Սա մի 
պէյե րը, ո րոնք մեր ժած էին հե տե ւիլ հայե րը կո տո րե լու կա ռա վա րու թե ան քա ղա քա-
կա նու թե ան, պաշ տօ նանկ ըլ լա լով, զի րենք փո խա րի նած էր Թա լէ ա թի փե սան՝ Մուս-
թա ֆա Ապ տուլ Հա լիգ պէյը (Րէն տա), որ իր կար գին կո տո րած էր Բա ղէ շի ամ բողջ 
հա յու թիւ նը ու ա նով ծա նօթ էր հան րու թե ան: Պի տի չմոռ նալ նաեւ, որ Հա լէ պը ե ւս, 
այդ օ րե րուն, ու նէր բա ցա ռիկ դիրք, ա նոր հա մար որ ան գլ խա ւոր հա ւա քա վայրն էր 
աք սո րա կան նե րուն, ուր կէ պի տի ղր կուէին ի րենց վեր ջին հանգ րուա նը՝ սու րիա կան 
ա նա պատ, եւ տեղ ւոյն վրայ պէտք էր ու նե նալ հա մա խոհ գոր ծա կից մը, որ ա պա հո վէր 
ան խտիր բո լոր աք սո րա կան նե րուն ա ռա քու մը, բա ցա ռե լով ոե ւէ մէ կուն փա խուս տը 
կամ կա շառ քով ու այլ մի ջոց նե րով աք սո րէ խու սա փու մը: Սա լէհ Զէ քի ե ւս, իր կար գին, 
Տէր Զօր հաս նե լէ ե տք, նոյն օ րի նա կով, տեղ ւոյն քա նի մը գա ւա ռա կա պետ ներն ու գիւ-
ղա խում բե րու մե ծա ւոր նե րը պի տի փո խա րի նէր իր ծրա գիր նե րուն ու ի րեն վս տա հուած 
ա ռա քե լու թե ան ա ւե լի հա ւա տա ւոր մար դոց մով, որ պէս նա խա պատ րաս տու թիւն գա լիք 
կո տո րած նե րուն:

***

Ան տո նե ա նի հե տա գայ վկա յու թիւ նը հրա տա րա կու թե ան կու տանք նոյ նու թե ամբ, 
ա ռանց ո րև է մի ջամ տու թե ան: Կցած ե նք միայն ան հրա ժեշտ ծա նօ թա գրու թիւն ներ2:

 Սա լէհ Զէ քի պէյի կեն սա գրա կա նը զանց ա ռած ե նք, ո րով հե տեւ այլ ա ռի թով գրած 
ե նք իր մա սին3:

2 Բնագիրը՝ Նուպարեան մատենադարան, Բարիզ. BNu/Fonds A. Andonian, Matériaux pour 
l’histoire du génocide, P. J. 1/3, liasse 26, Déportation des Arméniens de Césarée/Կեսարիա, P. J. 1/3, liasse 
26, ff. 29-31, 40:
3 Միհրան Մինասեան, «Արամ Անտոնեանի Անտիպ Գրառումները Տէր Զօրի Կոտորածներուն 
Մասին», Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս (Պէյրութ), ԼԵ, 2015, էջ 700-701:
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ԶԷՔԻ ՊԷՅ ԷՎԷՐԷԿԻ ՄԷՋ

 Ին ճէ Սուի4 ջար դը ը նե լէ ե տք, ուր իր հրա մա նով 15-20 մարդ խող խո ղուած էին, Զէ քի 
պէյ Է վէ րէկ5 կը դառ նար իր հե տև որդ նե րով, ո րոնց մէջ կը գտ նուէին եր կու ծա նօթ 
մատ նիչ հայեր, մէ կը Տօ նի կե ան Սար գիս6, հն չա կե ան, դա սա տու Է վէ րէ կի վար ժա-
րա նին մէջ և միւսն ալ Կիւլ պէնկ Քէ օր Պետ րո սե ան7՝ Տար սո նի Գո լէ ճին ու սա նող նե-

4 Կեսարիա քաղաքին մօտակայքը գտնուած են «Ինճէ Սու» անունով երկու տարբեր բնակավայրեր. 
առաջինը՝ Կեսարիայէն հարաւ-արեւմուտք, անկէ 20-25 քլմ. հեռաւորութեան վրայ, որ թրքական Ինճէ 
Սուն էր եւ կեդրոնը՝ Կեսարիա անկախ գաւառի Ինճէ Սու գաւառակին, իսկ երկրորդը՝ Կեսարիայէն 
արեւելք եւ Էվէրէկէն երկու ժամ հեռաւորութեան վրայ, Արգէոս լերան հարաւը գտնուող Հայ Ինճէ 
Սուն, որ իր բնակիչներու քաջագործութիւններուն համար թուրքերու կողմէ անուանուած էր «Կիւչիւկ 
Զէյթուն»՝ «Փոքր Զէյթուն»:
Հոս Անտոնեան բնականաբար նկատի ունի Հայ Ինճէ Սուն: Բնակավայրը ունեցած է Սբ. Թորոս 
եկեղեցին եւ Ստեփանեան վարժարանը՝ 120 աշակերտներով: Աւանը 1915-ին ունեցած է աւելի քան 
200 հայու եւ 50 թուրքի տուն։ Տե՛ս Ալպօյաճեան Արշակ, Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ, Գահիրէ, 
հրատարակութիւն Կեսարիոյ եւ Շրջակայից Հայրենակցական Միութեան Գահիրէի Վարչութեան, 
տպարան Յակոբ Փափազեան, Ա., 1937, էջ 847։ Տե՛ս նաեւ Գալֆաեան Կարապետ Ա. քհնյ., Գիրք 
Ելից Հայոց, Պէյրութ, տպարան «Տօնիկեան», 1955, էջ 292-293։ Ըստ այլ աղբիւրի, ան ունեցած է 350 
հայ եւ 50 թուրք ընտանիք։ Տե՛ս Մատաղճեան Թորոս Մ., Յուշամատեան Թոմարզայի, վերամշակող 
խմբագիր Հրանդ Գանգրունի, Պէյրութ, տպարան Կ. Տօնիկեան, 1959, էջ 211-214:
5 Էվէրէկ կամ Աւերակ: Հնամեայ հայաբնակ գիւղաքաղաք, Կեսարիա անկախ գաւառի Էվէրէկ 
գաւառակի կեդրոնը, Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք, անկէ 20-25 քլմ. հեռաւորութեան վրայ, 
Կիլիկիոյ սահմանագծին մօտ, որմէ բաժնուած է Զամանթը գետով: Կառուցուած է Արգէոս լերան 
հարաւային փեշերուն վրայ:
Էվէրէկի անմիջական մօտակայքն էր Ֆէնէսէ գիւղաքաղաքը, գրեթէ միացած անոր, որուն համար 
ալ անոնք յաճախ յիշուած են միասնաբար՝ «Էվէրէկ-Ֆէնէսէ» ձեւով: Էվէրէկը ունեցած է Սբ. 
Թորոս եկեղեցին, քանի մը դպրոցներ, որոնցմէ նշանաւոր է մանաւանդ Ազգային Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանը, որ 1905-ին ունեցած է 440 ուսանող: Ցեղասպանութեան նախօրեակին, 
քաղաքը ունեցած է 1.000 տուն հայութիւն։ Տե՛ս Գըլըճեան Խորէն Յ., Ալպոմ-Յուշամատեան Էվերէկ-
Ֆենեսէի, հրատարակութիւն Էվէրէկ-Ֆենեսէի Մեսրոպեան-Ռուբինեան Հայրենակցական միութեան 
Լիբանանի մասնաճիւղի, Պէյրութ, տպարան Ալթափրես, 1984, էջ 17։ Ըստ այլ աղբիւրի՝ Էվէրէկը 
ունեցած է 750 տուն, որուն փոքր մասը աւետարանական համայնքի պատկանողներ էին։ Տե՛ս 
Թէոդիկ, Գողգոթա Հայ Հոգեւորականութեան եւ իր Հօտին Աղէտալի 1915 Տարիին, խմբագրեց Արայ 
Գալայճեան, Նիւ Եորք, St. Vartan Press հրատ., 1985, էջ 327:
6 Ծնած է Էվէրէկ 1863-ին: 1880-ականներուն, աւարտելով ծննդավայրի վարժարանը, անցած է 
Զմիւռնիա եւ դարձած հայ վաճառատան մը գրագիրը: 1890-էն վարած է ուսուցիչի եւ տնօրէնի պաշ-
տօններ Էվէրէկի, Ֆէնէսէի, Տարսոնի, Եոզկատի եւ Կեսարիոյ մէջ: Տօնիկեան նախ եղած է հնչակեան, 
ապա դաշնակցական եւ Էվէրէկի կոմիտէի անդամ: Մեծ Եղեռնի շրջանին իր ըրած մատ նութիւններով 
դարձած է կառավարիչ Սալէհ Զէքի պէյի մտերիմն ու գլխաւոր գործակիցներէն մէկը, եւ թրքանալով՝ 
ստացած է Հաճի Եուսուֆ Քէնան անունը: 1937-ին «փաթթոցաւոր միւէզզին» էր։ Տե՛ս Ալպօյաճեան 
Ա., նշ. աշխ., Ա., էջ 1244-1245, Բ.՝ էջ 1411, 2267-2268. նաեւ՝ Գալֆաեան Կ., նշ. աշխ., էջ 177 եւ 181, ուր 
կան իր արարքներուն մասին այլ մանրամասնութիւններ եւս: 1947-ին, խոր ծերութեան հասած այս 
«այլասերած ճիւաղը» մեկնած է Կ.Պոլիս զաւակներուն մօտ, եւ հոն «զգալով իր վերահաս սա տա կումը, 
կը կարծէ խիղճը հանդարտեցնել, իր անքաւելի ոճիրները խոստովանելով, Ֆերի-գիւղի քահա նային»։ 
Տե՛ս Թագւորեան Գաբրիէլ, Գորշ Գայլը Կատղեր Էր, Գահիրէ, տպարան «Յուսաբեր», 1953, էջ 189:
7 Էվէրէկի Ֆէնէսէ թաղէն: Եղած է տեղւոյն հնչակեան կոմիտէի անդամ: Առաջին աշխարհամարտի 
սկզբնաւորութեան Տարսոնի Սենթ Բոլ ամերիկեան գոլէճի վերջին կարգի ուսանող էր, հազիւ 
18-19 տարեկան: Թրքանալով՝ ստացած է Շէհապէտտին Զէքի անունը եւ ըրած է բազմաթիւ 
մատնութիւններ։ Տե՛ս Գալֆաեան Կ., նշ. աշխ., էջ 177 եւ 181, ուր իր արարքներուն մասին տրուած են 
շատ մանրամասնութիւններ): Իր վախճանին մասին Թագւորեան տուած է այսպիսի ծանօթութիւն 
մը. «…Կը պատուհասուի անբուժելի ախտով մը, որուն դարմանը կարենալ գտնելու համար, զինա-
դադարէն ետք, կ’ուղեւորի մայրաքաղաք եւ հոն կը սատկի գարշահոտութեամբ պլշկուած եւ գլխէն 
մինչեւ ոտք նեխած»։ Տե՛ս Թագւորեան Գ., նշ. աշխ., էջ 189:
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րէն: Ա սոնք Է վէ րէ կի մէջ մատ նած էին կու սակ ցա կան նե րը, պա հուած պոմ պա նե րը, 
զէն քե րը: Զէ քի պէյ զա նոնք թր քա ցուց և խոս տա ցաւ փր կել ը նդ հա նուր հա յու թե ան 
վի ճա կուած մա հէն, պայ ման դնե լով որ ա րիւ նի մկր տու թե ամբ մը ա պա ցու ցա նեն թէ 
հա մոզ մամբ ը նդ գր կած են թր քու թիւ նը, ո րուն մէկ հա տիկ հա ւա տամ քը այդ սև օ րե-
րուն մէջ՝ հա յու ա րիւն թա փելն էր:

– Որ պէս զի հա մո զուիմ թէ ի րօք թր քա ցած էք, ան պատ ճառ պէտք է որ հայ մեռ-
ցնէք, ը սած էր ա նոնց:

Մկր տու թիւ նը – իր բա ռով – կա տա րուած էր Ին ճէ Սուի մէջ, ուր Զէ քի պէյ ա նոնց 
մեռց նել տուաւ վե րոյի շե ալ 15-20 ան ձե րը, նոյ նիսկ՝ մեռց նե լէն ե տք՝ հրա մայեց որ 
ի րենց ձի ե րով կո խո տեն զա նոնք: Այդ պէս ալ ը րին, մին չև որ խեղ ճե րուն դիակ նե րը 
այ լևս ան ճա նա չե լի մսա կոյտ ներ դար ձան: 

Այս եր կու սրի կա նե րը միշտ Է վէ րէկ մնա ցին: Տօ նի կե ա նի հա մար կը հա ւաս տեն թէ 
ա ւե լորդ չա րու թիւն չը րաւ, այ սինքն մատ նու թե նէ ան դին չան ցաւ: Մինչ դեռ Կիւլ պէնկ՝ 
նոյ նիսկ ա ռանց գայ մա գամ Զէ քի պէյի ներ կա յու թե ան, ի րեն տրուած ար տօ նու թիւ նը 
չա րա չար գոր ծա ծե լու ա ռիթ կը փնտ ռէր, և ի նք իր գլ խուն մարդ կը ծե ծէր: Այս կեր պով 
խոշ տան գուած ու չար չա րուած հայոց մէջ կը յի շուի Թթույե ան Կա րա պետ ա նուն բո ղո-
քա կա նը:

***
 Մինչ դեռ Ին ճէ Սուէն կը դառ նար, ճամ բան հան դի պե ցաւ ե է նի ճէ ցի8 Կա րա պետ …9 
ա նուն զի նուո րի մը որ Կե սա րիա գտ նուած ա տե նը ի մա նա լով թէ հայե րը տե ղա հան 

Հետաքրքրական է որ պոլսական երգարանի մը մէջ կայ Տարսոն Գոլէճի իր ուսանողութեան 
տարիներուն յօրինած «Իմ ուխտը» խորագրով բանաստեղծութիւնը, ուր կը կարդանք հետեւեալ 
տողերը. «Թէ զնտանի մէջ բանտարկուած, մնամ նօթի ու ծարաւ, / Ըմպեմ ցաւոց լլկումներու սեւ 
բաժակէն անխնայ, / Եւ ընկճեն զիս վայրագ ձեռքեր յօշոտանքով չարադաւ, / Երդում ունիմ, պիտի 
պահեմ Հնչակեան ուխտս աներկբայ…»: Երգին բառերուն կցուած է նաեւ անոր երաժշտութիւնը։ Տե՛ս 
Դայլայլիկ. Պատկերազարդ եւ ձայնագրուած լիակատար երգարան, Կ.Պոլիս, 1912, էջ 122:
8 Եէնիճէ՝ զուտ հայաբնակ գիւղ Կեսարիա անկախ գաւառի Տէվէլու գաւառակի Թոմարզա 
գիւղախումբին մէջ, Թոմարզա գիւղաքաղաքէն հարաւ-արեւմուտք, անկէ 25-30 քլմ. հեռաւորութեան 
վրայ եւ Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք: Ունեցած է Սբ. Թորոս եկեղեցին եւ Լեւոնեան 
Վարժարանը՝ 60 աշակերտներով: Գիւղը ցեղասպանութեան նախօրեակին ունեցած է 473 բնակիչ։ 
Տե՛ս Kévorkian Raymond H., Paboudjian Paul B., Les Arméniens Dans L’empire Ottoman a la Veille du 
Génocide, Փարիզ, ARHIS, 1992, p. 230:
9 Բնագրին մէջ մականունին տեղը ձգուած է պարապ: Այլ աղբիւրէ կ’իմանանք որ անունն էր 
Կարապետ Թագթագեան (Թախթախեան)-Ճարլախեան: Առկայ է Կարապետի սպանութեան մասին 
ականատեսի վկայութիւն մը. Կարապետ Թախթախեան համագիւղացի երիտասարդներու հետ, 
աշխատաւորական գունդերու որպէս անդամ, կ’երթայ Կեսարիա, ապա երեք ընկերներով հինգ օրուայ 
համար կը վերադառնայ գիւղ եւ կրկին Կեսարիա մեկնումի ճանապարհին, Սէնտըրէմէքէ կոչուած 
թուրք գիւղին մօտ կը ձերբակալուի Զէքիի կողմէ ու կը տարուի Էվէրէկի բանտը, ուր իր ընկերներուն 
հետ տանջանքներու կ’ենթարկուի: Բանտի բակին մէջ գտնուող ոստիկաններ Կարապետին գլուխը 
կը դնեն հեծանի մը տակ ու հեծանին երկու կողմերը նստելով՝ կը սկսին կոտտուկ խաղալ, մինչեւ որ 
կը ջախջախուի անոր գլուխը: Ականատես վկան եղած է Կարապետի դին հայոց գերեզմանատուն 
տանող ու թաղողներէն մէկը (Կարապետ Թամուզեանի վկայութիւնը հետեւեալ հատորին մէջ. 
Յովհաննէս աւագ սարկ. Տոմարծացի (Յովհաննէս Թորոսեան), Պատմութիւն Հայ Տոմարծայի, 
Պէյրութ, տպարան «Սեւան», հրատարակութիւն Տոմարծայի պատմութեան հրատարակչական 
Կեդր. Յանձնախումբի, Գ., 1969, էջ 2392:
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պի տի ը նեն, հրա ման ա ռեր և իր գիւ ղը կը դառ նար՝ գոր ծե րը կար գի դնե լու հա մար: 
Խեղճ մար դը, ա ւե լի շուտ հաս նե լու հա մար, լե րան ճամ բան ը նտ րած էր, և ճիշդ այդ 
ճամ բուն վրայ Զէ քի պէյ կե ցուց զին քը և հար ցուց թէ ուր կէ՛ կու գայ: Կա րա պետ կը 
պա տաս խա նէ թէ ի նք զի նուոր է, կա նո նա ւոր ար տօ նու թիւն և ան ցա գիր ու նի ձեռ քը, 
և թէ իր գիւ ղը կ’եր թայ ար ձա կուր դով՝ ապ րանք նե րը ծա խե լու: Զէ քի սա կայն ա ռանց 
կա րև ո րու թիւն ըն ծայե լու մար դուն քով գտ նուած պաշ տօ նա թուղ թե րուն, կ’ը սէ.

–Դուն փախս տա կան զի նուոր ես, և հրո սա կու թե ան հա մար այս լեռ նե րը կը շր ջիս: 
Եւ ա ռանց մար դուն բո ղոք նե րուն ա կանջ կա խե լու, ձեր բա կա լե լով կ’առ նէ Է վէ-

րէկ կը բե րէ, կը նե տէ բան տը, եւ կը սկ սի հար ցաքն նել: Մէկ ան գա մէն 1500 գա ւա-
զան զար նել կու տայ, եւ ե րեք օր ի րա րու վրայ ան խնայ կը ծե ծէ, ա ռանց ը նդ հա տե-
լու: Խեղճ մար դուն ո տուը նե րը բզիկ բզիկ կ’ըլ լան, բայց նո րէն Զէ քիի կա տա ղու թիւ նը 
չի մեղ մա նար, կը պն դէ թէ ի րօք հրո սակ մըն է, եւ ան պատ ճառ կ’ու զէ հասկ նալ թէ 
ո րո՞նք են իր ըն կեր նե րը եւ ո ՞ւր կը գտ նուին: Մար դը բան չէր գի տեր որ ը սէր, ար դէն 
խօ սե լու կա րո ղու թիւնն ալ կորսն ցու ցած էր այդ չար չա րանք նե րէն վերջ: Զէ քի բո լո-
րո վին մեր կաց նել կու տայ զայն եւ մարմ նին վրայ տաք մոխ րի հետ կրակ կը թա փէ, 
բայց դար ձե ալ չի կր նար տե ղե կու թիւն մը քա ղել:

 Ժան տար մա գօ ման տա նի Թէ ֆիք պէյ10 (հա րիւ րա պետ) օր մը Զէ քիի կը գան-
գա տի թէ ա ւե լորդ տե ղը կը կա տա րուին այդ ան խիղճ խոշ տան գումն ե րը, քա նի որ 
գաղ թի հրա մա նը ե կած է և բո լոր հայերն ալ պի տի ճամ բուին ա նանկ պայ ման նե րու 
մէջ որ գրե թէ ոչ մէ կը ո ղջ պի տի մնայ, և մաս նա ւոր կեր պով կը յի շա տա կէ Կա րա-
պե տի պա րա գան, ը սե լով որ զի նուոր է վեր ջա պէս և ի րո՛ք ար տօ նու թե ամբ իր գիւ ղը 
կը դառ նար, ի նչ պէս յայտ նի ե ղած էր պաշ տօ նա կան քն նու թե ամբ:

 Զէ քի պէյ՝ Թէ ֆիք պէյի խօս քե րէն կ’առ նուի և կը վի ճին ի րա րու հետ: Թէ ֆիք պէյ 
կը սպառ նայ բո ղո քել, ա ւելց նե լով որ մի նակ Կա րա պե տը կը բա ւէ ի րեն ի բր փաստ: 
Այս ան խոր հուրդ սպառ նա լի քը խեղճ մար դուն դա տավ ճի ռը կը դառ նայ: Զէ քի՝ 
իս կոյն բանտ կը վա զէ և կը կան չէ բան տար կե ալ նե րէն Լաֆ ճե ան Տիգ րա նը11, թօ մար-
զա ցի12 շատ ու ժեղ մարդ մը որ ծեծ ու տե լէն ու չար չա րուե լէն այ լևս քա լե լու ան կա րող 

10 «Ժանտարմա գօմանտանը հազարապետ Լութֆի Թէվֆիգ» ձեւով յիշուած է 1919-ին, Հալէպի մէջ 
պատրաստուած Կեսարիոյ կոտորածներու պատասխանատուներու ցուցակի մը մէջ (BNu/Fonds A. 
Andonian, նոյն տեղը, թերթ 2): Նոյնանուն այլ անձ մը յիշատակուած է նաեւ Կեսարիոյ ոճրագործ 
ոստիկաններու անուանացանկին մէջ՝ այսպէս. «Ժանտարմա միւլազըմը Արնավուտ Թէվֆիք», 
որուն համար ըսուած է որ Էվէրէկի ու շրջակայքի մէջ «անլուր չարիքներ» գործած է։ Տե՛ս Մելքոն 
Ասատուր, Մահաշունչ Խորշակն, Ի՞նչ Ուղղութեամբ է Փչեր եւ Ի՞նչ Աւեր է Գործեր. Կեսարիոյ Սպանդը՝ 
Անուններով Միայն, «Ազգ» (Պոսթոն), 1921, 27 օգոստոս, թիւ 199 (1833), էջ 3:
11 Զինուորական դասալիք, որ ձերբակալուելով ղրկուած է Էվէրէկ եւ միացած մատնիչներ՝ Սարգիս 
Տօնիկեանի եւ Կիւլպէնկ Քէօր Պետրոսեանի: Եղած է կառավարիչ Սալէհ Զէքի պէյի առաջին 
խորհրդատուն ու բարեկամը: Անոր հրամանով մեկնած է Թոմարզա եւ մասնակցած տեղւոյն 
խուզարկութիւններուն։ Տե՛ս Ալպօյաճեան Ա., նշ. աշխ., Բ., էջ 2269: Մատաղճեան անոր մականունը 
տուած է «Լաթճեան» ձեւով։ Տե՛ս Մատաղճեան Թ., նշ. աշխ., էջ 274:
12 Թոմարզա՝ գիւղաքաղաք Կեսարիա անկախ գաւառին մէջ, Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք, 
անկէ մօտ 40 քլմ. հեռաւորութեան վրայ, Արգէոս լերան մօտերը: Տեղւոյն հայերը ունեցած են Սբ. 
Պօղոս-Պետրոս փառաւոր եկեղեցին, իսկ քաղաքին արեւելքը, բարձրունքի մը վրայ գտնուած է 
Չարխափան Սբ. Աստուածածին հնամեայ վանքը: Հայեր ունեցած են նաեւ Սահակեան վարժարանը՝ 
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բան տար կե ալ նե րը տան ջան քի խու ցե րը տա նե լու պաշ տօ նը ու նէր, և այդ պատ ճա-
ռաւ « վա սը թայի նագ լիյէ»13 կը կո չուէր: Ե րբ Լաֆ ճե ան կու գայ՝ Զէ քի կը հրա մայէ որ 
եր թայ Կա րա պե տը տան ջան քի խու ցը բե րէ: 

– Բայց մեռ նե լու վրայ է, կը պտաս խա նէ Լաֆ ճե ան, ոչ կը խօ սի, ոչ ալ լսե լու վի ճա-
կին մէջն է: 

– Բե՛ր, կը հրա մայէ նո րէն Զէ քի:
 Լաֆ ճե ան՝ ստի պուած՝ կը հնա զան դի: Ե րբ Կա րա պե տը տան ջան քի խու ցը կը 

տա նին, ի րօք այ լեւս մեռ նե լու մօտ բան մըն էր: Կը սկ սին ծե ծել, բայց ա ՛լ ան զգա-
ցա ծի պէս էր, կար ծես չէր ի մա նար ան գամ տրուած հա րուած նե րը:

– Զար կէ՛ք, լա՛ւ զար կէք, կը հրա մայէ Զէ քի: 
Ու տես նե լով որ ծե ծի տակ այդ հո գիի քաշք շու քը եր կար կը տե ւէ, սե ղա նի մը 

եր կայն քը կռ նա կի վրայ տա րա ծել կու տայ Կա րա պե տը, յե տոյ եր կար տա փակ տախ-
տա կի շերտ մը (փա լաս) փո րին վրայ զե տե ղե լով, տախ տա կին եր կու ծայ րե րը մէյ մէկ 
յաղ թան դամ ժան տար մա կը նս տեց նէ եւ կը հրա մայէ որ սկ սին օ րօ րուիլ: Այդ պի սով 
կը մեռ նի Կա րա պետ:

 Բան տար կե ալ նե րը այ լեւս չեն տես ներ զայն: Միայն, յա ջորդ օ րը կը տես նեն 
Զէ քին, որ հեգ նե լով կ’ը սէր Տօ նի կե ա նի.

– Այս ձե րին նե րը որ քա՜ն կը սի րեն կոր մա հը… ե րէկ նո րէն մէ կը ի նք զին քը կա խեր 
է …

 Տա րա բախտ Կա րա պե տի դամ բա նա կանն էր որ կ’ար տա սա նէր: Սո վո րա բար՝ 
ե րբ տրուած չար չա րանք նե րուն տակ մէ կը մեռ նէր՝ կ’ը սէին թէ ի նք զին քը կա խեց բան-
տին մէջ որ պէս զի իր ո ճիր նե րը չխոս տո վա նի եւ ըն կեր նե րը ձեռք չտայ:

 Կա րա պետ՝ Է վէ րէ կի մէջ Զէ քիի վեր ջին զո հը ե ղաւ: Ան կէ ե տք ու րիշ հինգ թո մար-
զա ցի ներ ալ ձեռք ան ցուց եւ բանտ նե տեց, բայց ա տեն չու նե ցաւ զա նոնք չար չա րե լու, 
ո րով հե տեւ Թէ ֆիք պէյ բանտ եր թա լով հինգն ալ ար ձա կեց եւ ի րենց տե ղե րը ղր կեց, 
ա ռանց կա րե ւո րու թիւն ըն ծայե լու Զէ քի պէյի բո ղոք նե րուն եւ պոռչ տուք նե րուն: Ար դէն 
տե ղա հա նու թիւ նը պի տի սկ սէր մօտ օ րէն, ա նանկ որ Զէ քի պէյ ա ռիթ չու նե ցաւ այդ 
մա սին ա ւե լի բարձր տե ղուանք բո ղո քե լու:

***

 Զէ քի պէյ սո վո րա բար գի նով կու գար բանտ՝ ե րբ տան ջուե լիք մէ կը ըլ լար, միշտ ներ-
հակ գտ նուած է բան տար կե ալ նե րու տրուած չար չա րանք նե րուն, ո րոնք ի րեն մեծ 
հա ճոյք կը պատ ճա ռէին: Վայ րի ծի ծաղ ներ կ’ար ձա կէր ե րբ ա նոնց ցա ւի ա ղա ղակ-
նե րը կ’ի մա նար և այդ պէս ծի ծա ղե լով՝ շատ ան գամ ի նք իր ձեռ քով կը ծե ծէր ու կը 
տան ջէր, յան դի մա նե լով ժան տար մա նե րը թէ գութ ցոյց կու տան թուրք պե տու թե ան 
ու ազ գին այդ ուխ տե ալ թշ նա մի նե րուն նկատ մամբ:

տղոց եւ աղջկանց առանձին բաժիններով: Աւանի երեք հայկական վարժարաններուն մէջ միասնաբար 
ուսանած են 520 աշակերտ: 1915-ին Թոմարզան ունեցած է մօտաւորապէս 1.000 տուն՝ 14.000 բնակիչ, 
որուն 25 տունը կազմած են տեղւոյն թուրքերը։ Տե՛ս Արզումանեան Յակոբ Ա., Էվէրէկի Պատմութիւնը, 
Ա., Գահիրէ, տպարան Սահակ-Մեսրոպ, 1935, էջ 25։ Ալպօյաճեան Ա., նշ. աշխ., Ա., էջ 852-864:
13 Արաբերէն արմատով թրքերէն՝ փոխադրամիջոց:
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 Կը յի շա տա կէր Րու մէ լիի14 մէջ՝ պալ քա նե ան պա տե րազ մին ըն թաց քին՝ պուլ կար նե-
րու կող մէ թուր քե րու վրայ ի գործ դրուած խժդ ժու թիւն նե րը15 և կը հրա մայէր որ ա ւե լի 
խս տաց նեն տան ջանք նե րը…

 Խեղճ  հայե րը ի զո՜ւր կը բո ղո քէին թէ ի րենք պուլ կար չեն և թէ ար դար չէ որ պուլ-
կար նե րուն ո ճի րը քա ւեն հայեր, ո րոնք ո ՛չ միայն պուլ կար նե րուն հա մա միտ չէին, այլ 
նոյ նիսկ ա նոնց դէմ կռուե ցան օս մա նե ան բա նա կին հետ:

– Ա մէնքդ ալ նոյն շու ներն էք կը պո ռար Զէ քի պէյ: 
Ու ժան տար մա նե րուն դառ նա լով՝
– Զար կէ՛ք, զար կէ՛ք… օ՜խ… օ՜խ… ա ւե լի՛ ոյ ժով, ա ւե լի՛ ոյ ժով… օ՜խ… օ՜խ… կը 

գո ռար, ա ռանց եր բեք ը նդ հա տե լու իր դի ւային խն դու քը:

***

 Թէ’ ֆիք պէյէն զատ՝ Զէ քիի դէմ մի ջոց մը մա քա ռե ցաւ նաև ֆըր գա գօ ման տա նի16 
ալ պա նա ցի մի րա լայ17 մը՝ Շէ հա պէտ տին պէյ, տե ղա հա նու թիւ նը վա ղուց կա տարուեր 
լմն ցեր էր, Կե սա րի ոյ շր ջա կա նե րը և քա ղա քին մէջ մնա ցած էին միայն թր քա ցող 
ըն տա նիք ներ և զի նուո րի ըն տա նիք ներ: Զէ քի պէյ ո րո շեց զա նոնք ալ Զօր ղր կել: 
Այն ա տեն Շէ հա պէտ տին պէյ մի ջամ տեց և ար գի լեց: Զէ քի՝ կատ ղած, շուն չը Պո լիս 
ա ռաւ: Վե րա դար ձին՝ կեդ րո նէն ար տօ նու թիւն մը բե րած էր հե տը: Այս ան գամ՝ 
Շէ հա պէտ տին պէյ չկր ցաւ ար գելք ըլ լալ, և Զէ քի աք սո րեց այդ բո լոր ըն տա նիք նե րը 
ո րոնք ար դէն կա րօտ՝ մեծ թշուա ռու թե ան մէջ հա սան Մէս քէ նէ և մա սամբ ալ ճամ բան 
մնացին: Ա սոնց մէջ կը գտ նուէին Թա լա սի18 Ա մե րի կե ան Գո լէ ճին19 ու սուց չու հի նե րը, 

14 Օսմանեան կայսրութեան եւրոպական բաժնին տրուած ընդհանուր անուանում, որ մօտաւորապէս 
կը համապատասխանէ Պալքանեան երկիրներու տարածքին:
15 Ըստ Գալֆաեանի, պուլկար յեղափոխականներ՝ Զէքիի աչքերուն առջեւ մորթած են իր ծնողները, 
որուն հիման վրայ ան ուխտած է վրէժ լուծել քրիստոնեաներէն։ Տե՛ս Գալֆաեան Կ., նշ. աշխ., էջ 173: 
Նոյնը կրկնած է նաեւ Ուղուրլեան, ըստ որուն, Զէքի չէ թաքցուցած իր վրէժխնդրութեան պատճառը. 
մակեդոնացի յեղափոխականներ մօրը ստինքը կտրելէ ետք՝ չարաչար սպաննած են իր հայրն ու 
մայրը: Չարչարած են նաեւ եղբայրներն ու ազգականները, որուն համար ան յաճախ կրկնած է թէ՝ 
«ազգի մը իմ ընտանիքիս հասցուցած չարիքներուն վրէժը պիտի լուծեմ ուրիշ քրիստոնեայ ազգէ՝ 
հայերէն»։ Ուղուրլեանի վկայութիւնը տես՝ Գըլըճեան Խ., նշ. աշխ., էջ 180:
16 Ֆըրգա թրքերէն՝ զօրագունդ, գօմանտանի՝ հրամանատար: Ֆըրգա գոմանտանի՝ զօրագունդի 
հրամանատար:
17 Թրքերէն՝ գնդապետ:
18 Գիւղաքաղաք՝ Կեսարիա անկախ գաւառին մէջ, Կեսարիա քաղաքէն հարաւ-արեւելք, անկէ 
ընդամէնը 5 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Տեղւոյն հայերը մարդկային եւ նիւթական կորուստներ 
ունեցած են համիտեան կոտորածներու ժամանակ: Քաղաքին մէջ զարգացած էր գորգագործութիւնը: 
Թալասի առաքելական հայերը ունեցած են չորս եկեղեցի: Աւետարանական հայերը եւս ունեցած 
են իրենց եկեղեցին: Հայեր ունեցած են նաեւ բազմաթիւ վարժարաններ, որոնցմէ առաւել ծանօթ է 
Վարդ-Պատրիկեանը: Քաղաքը ունեցած է նաեւ հիւանդանոց եւ Գոլէճ: 1913-ին ան ունեցած է մօտ 
3.000 տուն, 1.300-ը՝ յոյն, 900-ը՝ հայ, 600-ը՝ թուրք: Հոն գտնուած են նաեւ փոքրաթիւ եւրոպացիներ եւ 
ամերիկացիներ։ Տե՛ս Աշոտ քհնյ. Երկաթ, «Թալաս». – Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյցը, ԺԷ, Կ.Պոլիս, 
1923, էջ 360: Այլ աղբիւրի մը համաձայն, 20-րդ դարասկզբին, քաղաքի բնակչութեան 42 առ հարիւրը 
կազմած են հայերը՝ 1.894 անձով եւ 2.000 պանդուխտներով։ Տե՛ս Kévorkian Raymond H., Paboudjian 
Paul B., նշ. աշխ., էջ 220:
19 Թալասի Աղջկանց Գիշերօթիկ բարձրագոյն վարժարանը հիմնուած է ամերիկացի միսիոնարներու 
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տաս նի մօտ, բո լորն ալ լե զուա գէտ ու զար գա ցած աղ ջիկ ներ: Ճամ բան՝ ի րենց մէ ա մէ-
նէն գե ղա նի նե րը յափշ տա կուեր էին միւս ըն տա նիք նե րուն պատ կա նող աղ ջիկ նե րուն 
հետ: Մենք Մէս քէ նէ20 կը գտ նուէինք ե րբ հոն հա սան թշուառ, ա ռանց հա գուս տի, 
ա ռանց ծած կո ցի: Ի րենց վրան մը տրուե ցաւ, և աշ խա տե ցան Հա լէպ դառ նալ, գրե-
ցին, թղ թակ ցե ցան բա ւա կան բայց ա պար դիւն մնա ցին ի րենց ջան քե րը: 

Այդ մի ջո ցին գեր մա նա ցի սպա ներ կ’անց նէին Մէս քէ նէ էն Պաղ տատ իջ նե լու 
հա մար: Այս ու սուց չու հի նե րէն մէկ քա նին զա նոնք խս տօ րէն յան դի մա նե ցին թէ ի նչ-
պէ՞ս ի րենք՝ քա ղա քա կիրթ ժո ղո վուրդ մը՝ թուր քե րուն պէս բար բա րոս նե րու հետ կը 
դաշ նակ ցին, ձեռք ձեռ քի կու տան, եւ ա նոնց պատ մե ցին կա տա րուած բար բա րո սու-
թե նէն զա նա զան դրուագ ներ: Գեր մա նա ցի նե րը սկ սան կա կա զել: Հա զիւ կէս բե րան 
կր ցան կմկ մալ որ ի րենք թէ եւ տե ղե կու թիւն ու նէին թէ հայե րը տե ղա հան կ’ըլ լան, 
բայց եր բեք չէին գի տեր որ տե ղա հա նու թիւ նը կը կա տա րուէր այս աս տի ճան զար հու-
րե լի պայ ման նե րու մէջ: 

Այդ սպա նե րէն մէ կը որ Հա լէպ կ’եր թար, քա նիցս խոս տա ցաւ ու սուց չու հի նե րուն 
թէ Հա լէ պի մէջ ազ դու դի մումն եր պի տի ը նէ զի րենք ա նա պա տէն Հա լէպ փո խա դրե-
լու հա մար, բայց կ’ե րև այ շու տով մոռ ցաւ իր խոս տու մը, ո րով հե տև բան մըն ալ չե ղաւ:

 Վեր ջէն՝ այդ ու սուց չու հի նե րը Տէր Զօր սէվք21 ե ղան: Հա լէ պի ան կու մէն վերջ՝ Տէր 
Զօ րէն ե կող նե րէ ի մա ցանք որ ա նոնց մէ մաս մը տա կա ւին ո ղջ կը մնայ Տէր Զօր:

կողմէ 1881-ին: Գլխաւոր առաքելութիւնը եղած է ուսուցչուհիներու պատրաստութիւնը: Վարժարանի 
կողքին գտնուած է Տօքթ. Տատի հիւանդանոցը: Հաստատութիւնը իր գոյութիւնը պահած է մինչեւ 
Փետրուար 1916 եւ ապաստան տուած է 150 աշակերտուհիներու, բայց երբ իշխանութիւնները 
աղջիկներէն պահանջած են կրօնափոխ ըլլալով ամուսնանալ թուրքերու հետ, անոնք մերժած են 
եղած առաջարկը եւ խմբովին թոյն խմելով՝ վերջ տուած են իրենց կեանքին։ Տե՛ս Raymond Kévorkian, 
The Armenian Genocide A Complete History, London-New York, I. B. Tauris, 2011, p. 520:
20 Փոքրիկ գիւղ սուրիական անապատին մէջ, Եփրատի աջ ափին, Հալէպէն հարաւ-արեւելք, անկէ 
90 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Ցեղասպանութեան տարիներուն դարձած է հայ աքսորականներու 
համակեդրոնացման գլխաւոր կայքերէն մէկը, ուր ստեղծուած դժուարագոյն պայմաններուն 
հետեւանքով՝ լեցուած է աքսորական հայերու հազարաւոր դիակներով: Իշխանութիւնները սպաննած 
են հոն հաւաքուած որբերը՝ ձիերու սմբակներուն տակ կոխկռտելով, ձմրան ցուրտին կիսամերկ ու 
բոկոտն անապատ քշելով, Եփրատի ջուրերուն մէջ նետելով, նաֆթով այրելով կամ շնչահեղձ ընելով։ 
Տե՛ս Հայկական հարց հանրագիտարան, Հայկական Հանրագիտարանի գլխաւոր խմբագրութիւն, 
Երեւան, 1996, էջ 328: Ըստ Անտոնեանի, ցեղասպանութեան տարիներուն Մէսքէնէի մէջ թիֆուսի 
զոհ գացած են 100 հազար հայեր: Իր հոն գտնուած միջոցին՝ 1916-ի առաջին կիսուն, օրական 
մահացած է 300-500 հոգի։ Տե՛ս Անտոնեան Ա., Մեծ Ոճիրը, էջ 18-19: Այլ առիթով, Անտոնեան նշած 
է թէ՝ պատահած է որ մէկ օրուայ ընթացքին Մէսքէնէի մէջ մահանան 663 աքսորականներ։ Տե՛ս 
Անտոնեան Ա., Մատանին, «Վերածնունդ» (Փարիզ), 1919, 15 մայիս, թիւ 9-10, էջ 131: Մէսքէնէի հայ 
աքսորականներու դաժան առօրեայէն վերցուած բազմաթիւ դրուագներ տեղ գտած են Անտոնեանի 
Այն Սեւ Օրերուն… (Պատկերներ) գեղարուեստական հատորին մէջ (հրատարակութիւն «Հայրենիք»ի, 
Պօսթըն, 1919):
21 Արաբերէնէ փոխառեալ թրքերէն՝ առաքում, աքսոր:
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THE TESTIMONY OF ARAM ANDONIAN ON THE CRIMES  
COMMITTED BY THE PROVINCIAL GOVERNOR OF DER ZOR  

SALEH ZEKI BEY IN EVEREK

Mihran Minassian

SUMMARY

The article presents unpublished testimonies of famous writer, editor, historian, and cultu-
ral figure Aram Andonian (Constantinople, 1879 – Paris, 1951) on the atrocities committed 
by Saleh Zeki Bey in Everek, a city near Caesarea. Zeki Bey was appointed the provincial 
governor of Der Zor after Everek and became the chief executioner of thousands of 
Armenians, who were deported to the Syrian deserts.

In the first chapter the author of the testimony describes how Zeki Bey was appointed 
as a governor of an important place like Der Zor, which was a station for thousands of 
Armenians who were deported here from different parts of the empire. This was done in 
contsrast to the atrocities committed by him in Everek and contrary to the complaints of 
the Armenian Patriarchate of Constantinople against his appointment. This appointment 
was rather well-thought and preplanned, because like this the two governors of Aleppo 
who had refused to participate in the massacres of Armenians had been officially dismissed 
and were replaced by Mustafa Abdull Halik Bey (Renda), the executioner of Armenians of 
Baghesh. Prior to the massacres, Zeki too, had appointed people, who were his supporters 
and cooperated perfectly with him in the Armenian massacres in the important positions.

Relevant notes are also attached to the published document.

Key words: Aram Andonian, Zeki Bey, Mustafa Abdull Halik Bey, Everek, Der Zor, 
Armenian massacres, Armenian deportations.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО АРАМА АНТОНЯНА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
СОВЕРШЕННЫХ В ЭВЕРЕКЕ ГУБЕРНАТОРОМ ПРОВИНЦИИ ДЕР ЗОР  

САЛЕХ ЗЕКИ БЕЕМ

Мигран Минасян

РЕЗЮМЕ

В статье представлены неопубликованные свидетельства известного писателя, редак-
тора, историка и деятеля просвещения и культуры Арама Антоняна (Константино-
поль, 1879 – Париж, 1951) о зверствах, совершенных Салехом Зеки-беем в Эвереке, 
городе близ Кесарии. После Эверека Зеки Бей был назначен губернатором провинции 
Дер Зор и стал главным палачом тысяч армян, которые были депортированы в сирий-
ские пустыни.

Автор свидетельства в первой главе описывает, как Зеки бей был назначен прави-
телем такого важного района, как Дер Зор, где находились тысячи армян, депортиро-
ванных сюда из разных частей империи. Это было сделано, не принимая во внимание 
зверств, совершенных им в Эвереке, и жалобы Армянского патриархата Константи-
нополя против него. Это назначение кажется не случайным, а скорее продуманным и 
спланированным решением, так как два губернатора Алеппо, которые отказались уча-
ствовать непосредственно в массовых убийствах армян, были официально уволены и 
заменены Мустафой Абдул Халик Беем (Ренда), палачом армян Багеша. До массовых 
убийств Зеки также назначил на важные должности людей, которые были его сторон-
никами и сотрудничали с ним во время массовой резни армян. К опубликованному 
документу прилагаются также соответствующие примечания.

Ключевые слова: Арам Антонян, Зеки Бей, Мустафа Абдул Халик Бей, Эверек, 
Дер Зор, массовые убийства армян, депортация армян.


