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Նա րի նե Ս. Հա կո բյան

ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ  
(1895-1896 թթ.)

 Բա նա լի բա ռեր՝ Արևմտյան Հա յաս տան, հա մի դյան կո տո րած ներ, Կի լի կիա, Ադանայի 
նա հանգ, Հա լե պի նա հանգ, իս լա մա ցում:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է 1895-1896 թթ. hա մի դյան կո տո րած նե րի ժա մա նակ Կի լի կիայի շր ջա-
նում Օս մա նյան կայս րու թյան վա րած հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Չնա յած 
խնդ րո առար կա հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից հա յաս տա նյան պատ մագ-
րու թյու նը հակ ված է այն տե սա կե տին, որ Կի լի կիան զերծ է մնա ցել հա մի դյան սար սափ-
նե րից, սա կայն այդ դեպ քե րի ման րազ նին հե տա զո տու թյունն այլ բան է վկա յում: Սույն 
աշ խա տան քում հար ցը քն նարկ վում է` հիմն վե լով եր կու կարևոր սկզբուն քի վրա: Նախ՝ 
պատ մա կան «Կի լի կիա» հաս կա ցու թյունն ը նդ գր կում է ոչ միայն օս մա նյան Ադանայի 
վի լայե թը, այլ նաև Հա լե պի վի լայե թի ո րոշ շր ջան ներ: Ե րկ րորդ՝ թուր քե րի հա կա հայ-
կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը դի տարկ վում է ի նչ պես բո վան դա կու թյան, այն պես էլ ձևի 
առու մով: Հիմն վե լով տար բեր սկզբ նաղ բյուր նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի վրա` 
քն նու թյան են առն վում այդ տա րի նե րին կի լի կիա հա յու թյան դեմ ուղղ ված հա լա ծանք-
նե րը, մաս նա վո րա պես դրանց կազ մա կերպ ման, ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև պե տու-
թյուն նե րի ներգրավ վա ծու թյան հար ցե րը: Սկզբ նաղ բյուր նե րի ման րա մասն և ու շա դիր 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 1895 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1896 թ. հուն վարն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն Ադանայի վի լայե թում կո ղո պուտ 
և սպա նու թյուն ներ են ի րա կա նաց րել Հա ճը նի շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րում: Ավե լին, 
դրանք ավե լի մեծ ուժգ նու թյամբ են դրսևոր վել Հա լե պի վի լայե թում` Այն թա պում, Մա րա-
շում ու դրանց շր ջա կա գյու ղե րում: Կո տո րած նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի, կա նո նա վոր բա նա կի, ոս տի կա նա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան նե րը, բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ-
նե րը, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա նոն ջո կատ նե րը և ան գամ հար կա հա-
վաք նե րը: Տե ղի են ու նե ցել նաև բռ նի իս լա մաց ման դեպ քեր: 

Կի լի կիա յում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րի բազ մա թիվ օ րի-
նակ նե րի քն նար կու մը ո րոշ մտա հո գու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս այդ դեպ քե րի վե րա բե-
րյալ ավան դա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի հետ կապ ված: Այս հոդ վա ծը փաս տում է, որ 
չնա յած Ադանա քա ղա քում և ո րոշ շր ջան նե րում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա մե մա տա բար մեղմ դրսևո րում նե րին՝ Կի լի կիա յում հա մի դյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ի նչ պես հե տապն դած նպա տակ նե րով, այն պես էլ ի րա գործ ման մե թոդ նե րով նույ նա կան 
էր 1895-1896 թթ. ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում տար վող հա կա հայ կա կան քա ղա-
քա կա նու թյա նը:

***

Օս մա նյան տի րա պե տու թյան տակ հայտն վե լու ժա մա նակ նե րից սկ սած՝ պատ մա-
կան Կի լի կիան վար չա կան տա րա տե սակ փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել: XIX դա րի 
90-ա կան նե րին այն ը նդ գր կում էր Ադանայի նա հան գը (վի լայեթ) և Հա լե պի նա հան գի 
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մի մա սը (Մա րա շի և Այն թա պի շր ջան նե րը)1: Կի լի կիայի մե ծա գույն մա սը զբա ղեց-
նում էր Ադանայի նա հան գը, ո րը բաղ կա ցած էր Ադանայի, Մեր սի նի, Ի չե լի ու Պա յա-
սի սան ջակ նե րից, 15 կա զա նե րից և 1.632 գյու ղե րից2: Ի սկ Հա լե պի վի լայե թը կազմ-
ված էր Հա լե պի, Մա րա շի, Ուր ֆայի սան ջակ նե րից, 26 կա զա նե րից ու 3.450 գյու ղե րից3: 
Թեև Ուրֆան դուրս էր Կի լի կիայի սահ ման նե րից, սա կայն Կի լի կիային բա վա կան մոտ 
գտնվե լը և ը նդ հա նուր պատ մա կան զար գա ցու մը հաշ վի առ նե լով` Ուր ֆայի դեպ քե րը 
ևս քն նար կում ե նք Կի լի կիա յում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Ի նչ 
վե րա բե րում է մինչև կո տո րած նե րը Կի լի կիայի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կին, ապա 
պատ մա բան Գրի գոր Գա լուս տյա նը նշում է. «Կի լի կի ոյ բնակ չու թիւ նը Սի սուա նի մէջ 
1885-ին կը տրուի իբ րեւ 15.000 տուն կամ 75.000 հո գի: Այս թի ւը հա ւա նա բար Հայոց 
թիւն էր»4: Ըստ որոշ տվյալների Ադանայի վի լայե թում ապ րում է 403.440 բնա կիչ, ո րից 
168.990-ը քրիս տո նյա ներ են, ո րոնց մեջ առա ջին տե ղը թվա քա նա կով զբա ղեց նում են 
հայե րը` 97.4505: Մեկ այլ աղբյուրում տրված է հայ կա կան վեց նա հանգ նե րի ազ գա-
բնակ չու թյան հա մե մա տա կան ցու ցա կը, ո րը, ի նչ պես նշ վում է թեր թում, 1880 թ. վեց 
պե տու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց վել է Բարձր դռա նը: Այդ ցու ցակում ը նդ գրկ ված 
է նաև Հա լե պի նա հան գը, ո րի հա մա ձայն` միայն Հա լե պի նա հան գի հա յու թյան թի վը 
կազ մում էր 80.0006: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րը սկս վե լուց քիչ ան ց դրա նկատ մամբ սար սա փը տա րած-
վեց նաև Կի լի կիա յում: Թերևս տե ղին է մեջ բե րել Գևորգ Սա րա ֆյա նի գր քից էհ նեշ ցի 
Ն. Մա նու կյա նի դի տար կու մը, ո րի հա մա ձայն. «Մա հուան ու ջար դի այդ ու րուա կա նը, 
ամ բողջ Տաճ կա հա յաս տա նի քա ղաք ու գիւ ղե րը տա րա ծուե լէ ե տք, սրար շաւ հա սած 
էր Կի լի կե ան Հա յաս տա նի հա յա շատ քա ղաք նե րու եւ գիւ ղե րու դռ նե րը»7: Այս առու մով 

1 Կիլիկիայի վարչական բաժանման մասին մանրամասն տե՛ս Համբարձում Առաքելեան, Զէյթուն, 
տեղագրական, ազգագրական եւ վարչական (Թիֆլիզ, տպ. Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի, 1896), 34:
2 Տե՛ս Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics 
(Wisconsin: The University of Winsconsin Press, 1985), 210-211; «Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան 
արդի Կիլիկիոյ» գրքի համաձայն ևս՝ «Ադանայի վիլայէթը վարչականապէս բաժանուած է 4 սանջակի 
կամ գավառի (Ադանայի, Իչ-իլի, Քոզանի և Ջեբելի-Բերեքէթի)», տե՛ս Կիլիկիա, Փորձ աշխար-
հա գրութեան արդի Կիլիկիոյ, Մատենադարան «Արաքս»-ի (Պետերբուրգ, տպ. Ի. Լիբեր մանի, 
1894), 38, իսկ Գալուստեանի աշխատության մեջ նշվում է. «Ատանայի նահանգը կը պարունակէ 
հինգ գաւառներ: 1. Ատանա, որ ունի Գարա Իսալու, եւ Համիտիյէ գաւառակները, 2. Մերսին, որ 
ունի Տարսոն գաւառակը, 3. Ճէպէլի Պէրէքէթ, որ ունի Իսլահիյէ, Բայաս, Օսմանիյէ, Խասա եւ 
Պահճէ գաւառակները, 4. Գօզան-Սիս, որ ունի Գարս-իւլ-Գատրիէ, Հաճին եւ Պիլան-քէօյ (Ֆէքէ) 
գաւառակները, 5. Իչիլի կամ Սելեւկիա (Սիլիֆքէ), որ ունի Արմենակ, Մութ, Կիւլնար եւ Անամուր 
գաւառակները», տե՛ս Գրիգոր Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն (Ն. Ե. Լոնկ 
Այլընտ Սիթի, «Կոչնակ», 1988), 16:
3 Տե՛ս Karpat, Ottoman Population 1830-1914, 210-211; Առաքելեան, Զէյթուն, 35-36; Գալուստեան, 
Մարաշ կամ Գերմանիկ, 31: 1910-1913 թթ. վիլայեթից անջատվում և անկախ սանջակներ են դառնում 
նախ՝ Ուրֆան, ապա` Մարաշը: Տե՛ս Justin McCarthy, Muslims and Minorities: The Population of 
Ottoman Anatolia and the End of the Empire (New York and London: New York University Press, 1983), 
30:
4 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 16:
5 Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, 19:
6 «Հայկական վեց նահանգների ազգաբնակութեան համեմատական ցուցակը», Մշակ (Թիֆլիս), 
10 յունիսի 1895, թիւ 66, 3:
7 Գէորգ Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, Ա hատոր (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա, 1953), 
606:
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հե տաքր քիր է հաս կա նալ, թե ի նչ էր կա տար վում Կի լի կիա յում այդ նույն ժա մա նակ: 
Հա լե պի վի լայե թում սպա նու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Հա լե պում, Այն թա պում8, 

Մա րա շում9, Ուր ֆա յում10 ու դրանց շր ջա կա գյու ղե րում, Բի րե ջի կում11, ի նչ պես նաև Քի լի-
սում12: Ի սկ Ադանայի վի լայե թում կո ղո պուտ և սպա նու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Հա ճը նի 
շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րից Բան լը գում, Քե ո թի նում13: 

Ընդ հա նուր առ մամբ Կի լի կիայի՝ Հա լեպ և Ադանա նա հանգ նե րի վե րոն շյալ բնա կա-
վայ րե րում սպա նու թյուն ներն ու ավե րա ծու թյուն նե րը տե ղի են ու նե ցել 1895 թ. հոկ տեմ բե-
րից մինչև 1896 թ. հուն վարն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

8 Այնթապում կոտորածը տեղի է ունեցել 1895 թ. նոյեմբերի 6-ին: Տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն 
Անթէպի հայոց, 901:
9 Մարաշի կոտորածը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 18-ին՝ Այնթապի կոտորածից տասներեք օր հետո, 
չնայած այնտեղ դեռևս հոկտեմբերի վերջերին էին սկսվել հուզումները, որոնց ընթացքում սպանվել 
էր 50 հոգի, և վիրավորվել 300-ը: Տե՛ս Edwin Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities: A Reign of 
Terror. From Tartar Huts to Constantinople Palaces. Centuries of Oppression-Moslem and Christian- 
Sultan and Patriarch-Broken Pledges Followed by Massacre and Outrage (New York: Edgewood Publishing, 
Hibbard & Young, 1896, Reprinted, Fresno: Meshag Publishing, 1982), 457.
10 Ուրֆայում թուրքերի կողմից առաջին հարձակումը տեղի ունեցավ 1895 թ. հոկտեմբերին: Քա նի 
որ հայկական թաղամասն առանձնացված էր ու գտնվում էր բլրի վրա, ուստի հայերին հա ջողվեց 
դիմադրել և չթողնել թուրքերին մտնել հայկական թաղամաս: Չնայած դրան` թուրքերը կոտո րեցին 
շուկայի մոտակայքում և թուրքական թաղամասում գտնվող մի շարք հայերի: Այնուհետև տեսնելով, 
որ հայերի դիմադրությունը հնարավոր չէ կոտրել, թուրքական կառավարությունը դիմեց խորա-
ման կության` հայտարարելով, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայերը և թուրքերը լցված 
են վրեժխնդրությամբ միմյանց նկատմամբ, անհրաժեշտ է զինաթափել երկու կողմերին` հետագա 
բախումներից և արյունահեղություններից խուսափելու համար: Ապա համոզվելով, որ հայերն անզեն 
են և այլևս չեն կարող դիմադրել, անցան հարձակման: Մանրամասն տե՛ս Bedros Der Bedrossian, 
Autobiography and Recollections, trans. Tamar Der-Ohannessian, ed. Vahan Janjigian (Philadelphia, 2005), 
26-28; Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը (Երեւան, «Զանգակ-97», 2004), 37-63:
11 Բիրեջիկում կոտորածը տեղի էր ունեցել 1896 թ. hունվարի 1-ին: Տե՛ս Augustine Williams and M. S. 
Gabrielian, Bleeding Armenia: It’s History of Horrors (Chicago: Publishers’ Union, 1896), 395-396.
12 1895 թ. նոյեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ Այնթապի կոտորածը: Այդ նույն ժամանակ թուրքերը 
պատրաստվում էին հարձակվելու Քիլիսի վրա, սակայն անհայտ պատճառներով կոտորածը 
հետաձգվեց: Քիլիսում հայերի կոտորածը տեղի ունեցավ 1896 թ. մարտի 8-ին: Տե՛ս Ալիշան 
Պայրամեան, Կիլիզա. հայկական Քիլիս, Պատմական Ուրուագիծ (վաղ միջնադարէն մինչև 1922 թ.) 
(Երևան, «Զանգակ-97», 2001), 184:
13 Այս գյուղերի բնակչությունը, պաշարվելով 5.000 մուսուլմանների և չերքեզների կողմից, մասամբ 
կոտորվում է, մասամբ՝ կրոնափոխ լինում, իսկ որոշ մասին էլ հաջողվում է ապաստան գտնել 
Հաճընում: Տե՛ս Յակոբ Պօղոսեան, Հաճընի ընդհանուր պատմութիւնը եւ շրջակայ Գօզան-Տաղի հայ 
գիւղերը (Լօս Անճէլըս, Քալիֆօրնիա, 1942), 68-72: Քրդերի կողմից հարձակման է ենթարկվել նաև 
Շահր քաղաքը, որի 800 բնակիչներին նույնպես հաջողվում է փախչել Հաճըն: Տե՛ս Johannes Lepsius, 
Armenia and Europe: An Indictment, trans. Harris Rendel (London: Hodder and Stoughton, 1897), 313.
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Հայերի դեմ ուղղված հալածանքների կազմակերպվածության հարցը և 
տարբեր խմբերի մասնակցությունը դրանց

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի նա խա պես կազ մա կերպ ված լի նե լու մա սին Լեփ սի ուսն 
իր «Հա յաս տա նը և Եվ րո պան» գր քի նա խա բա նում գրում է. «Այս տար վա մայի սին՝ 
Անա տո լիա14 և Սի րիա կա տա րած իմ ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում, ես չհան դի պե ցի 
մի մու սուլ մա նի, ով վեր ջին մի քա նի ամիս նե րին հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված կո տո րա ծի և թա լա նի վե րա բե րյալ իր դա տո ղու թյուն նե րում չգար այն 
ակնհայտ եզ րա կա ցու թյան, որ այդ ամե նը կազ մա կեր պած էր կա ռա վա րու թյան կող-
մից և ար տա հայ տում էր սուլ թա նի կամ քը»15: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ Լեփ սի ու սի ը նդ հան րա կան դի տար կու մը 
կի րա ռե լի է նաև Կի լի կիայի պա րա գա յում: Կի լի կիա յում դեպ քե րի ու սում նա սի րու-
թյու նը հաս տա տում է դրա նում պե տու թյան ներ գրավ վա ծու թյու նը, ավե լին՝ հենց 
վեր ջի նիս կող մից դրա կազ մա կերպ ված լի նե լը16:

«Ար մէ նիա» թեր թի Կի լի կիայի թղ թա կի ցը ևս նշում է. «Այս կող մեր խղ ճա միտ 
թիւր քեր այժմ բա ցէ ի բաց կը յայտ նեն որ այս ամեն աղի տից, սար սա փե լի ջար դե-
րու և աւեր մանց ու աւա րա ռու թե անց բուն ի սկ թե լադ րի չը Սուլ թան Հա միտն էր, այն 
19-րդ դա րու սոս կա լի դա հիճն քրիս տո նե այ Հայոց»17: Կո տո րած նե րին ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցել են տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, կա նո նա վոր բա նա կի, ոս տի կա նա կան 
ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան նե րը, բան տե րից 
ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա-
նոն ջո կատ նե րը և ան գամ հար կա հա վաք նե րը: Սպա նու թյուն նե րին մաս նակ ցել են 
նաև թուրք կա նայք, ով քեր քա ջա լե րում էին ի րենց տղա մարդ կանց, ի նչ պես նաև 
սպան վողնե րի ձայ նը խեղ դե լու հա մար եր գում էին տո նա կան եր գեր18: 

Կո տո րած նե րի ի րա կա նաց ման կար գը բո լոր վայ րե րում գրե թե նույնն էր: Զին-
ված ամ բո խը իշ խա նու թյուն նե րի աջակ ցու թյամբ հան կար ծա կի հար ձակ վում է հայե-
րի վրա, կո ղոպ տում, այ նու հետև «ոչ խա րի պես կո տո րում»19: Խո շոր բնա կա վայ րե-
րում ջար դը տևել է ե րեք օր, ի սկ փոքր բնա կա վայ րե րում՝ մեկ օր: Այս պես, Տիգ րան Յ. 

14 Անատոլիան տարածվում է Հայկական լեռնաշխարհից արևմուտք, տե՛ս Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հատոր I (Երևան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, 1971), 9:
15 Lepsius, Armenia and Europe, 15.
16 Կիլիկիայում տեղի ունեցածը համիդյան կոտորածների անբաժան մասն է: Համիդյան կոտո-
րած ներն իրենց հերթին ազգային հարցում Աբդուլ Համիդի որդեգրած հետադիմական քաղա քակա-
նության հետևանքն էին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին իրականացված 
Հայոց ցե ղա սպանության հետ դրա առնչության մասին պատմագրության մեջ առկա են տարբեր 
կարծիքներ: Մեր տեսակետն այս հարցում այն է, որ համիդյան կոտորածները համարել Հայոց ցե-
ղա սպա նության սկիզբ այնքան էլ համոզիչ չէ: Համիդյան կոտորածների վերաբերյալ մեր տեսական 
եզրա կացություններն առավել մանրամասն կներկայացվեն հատուկ տեսական հարցերին նվիրված 
մեկ այլ հոդվածում, ինչպես նաև մեր ատենախոսության մեջ: 
17 Զարեհ, «Կիլիկիա», Արմէնիա (Մարսել), 20 յունուարի / 1 փետրուարի 1896, թիւ 52, 2:
18 Lepsius, Armenia and Europe, 21.
19 Նույն տեղում, 15:
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Տա րագճյա նը նշում է, որ Կ.Պոլ սից Բի րե ջի կի և այլ հա յա բնակ քա ղաք նե րի քա ղա քա-
պետ նե րին հե ռա գիր է ու ղարկ վել հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «Ք սան չորս ժամ ջար-
դե լէն ե տք խա ղա ղու թիւն ը րէք»20: Բազ մա թիվ վայ րե րում (Այն թապ, Բի րե ջիկ, Ուր ֆա) 
կա ռա վա րու թյու նը զի նա թա փում էր հայե րին՝ զի նե լով մու սուլ ման բնակ չու թյա նը21:

 Մա րա շում ի րա կա նաց ված կո տո րա ծին օս մա նյան բա նա կի արա բա կան զոր քը 
ոչ միայն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել, այլ նաև ղե կա վա րել է հար ձա կու մը: Այս 
մա սին է փաս տում ամե րի կա ցի մի մի սի ո ներ, ով նշում է, որ Մա րա շի վրա հար ձա կու մը 
գլ խա վո րել է օս մա նյան բա նա կի արա բա կան զոր քը22: Կո տո րա ծին օս մա նյան բա նա կի 
արա բա կան զոր քի մաս նակ ցու թյան հան գա ման քի մա սին է փաս տում Նաո մի Թո փա-
լյա նը, ում վկա յու թյամբ. «Մա րա շի Ֆուռ նուս ավա նում հար ձա կու մը սկ սել էին օս մա-
նյան բա նա կի արա բա կան զոր քե րը: Մյուս զո րա բա ժա նում նե րը քաշ վել էին մո տա կա 
բլուր նե րը: Ի սկ զին վոր նե րին հետևում էր տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ամ բո-
խը, ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը թա լա նելն է ր»23: Այն թա պում կա նո նա վոր բա նա կը 
ևս իր մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել կո տո րա ծին՝ սկ սե լով և ավար տե լով այն շե փո րի 
ազ դան շա նի ներ քո24: Մինչդեռ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը կա նո նա վոր բա նա կի 
առ կա յու թյու նը, ի նչ պես ժա մա նա կին հա մի դի ե գն դի ստեղ ծու մը, բա ցատ րում էր հայե-
րի պաշտ պա նու թյան անհրաժեշտության հան գա ման քով: 

Քի լի սում կայ մա կամն ու պե տա կան պա տաս խա նա տու պաշ տոն զբա ղեց նող այլ 
մար դիկ ջար դի ի րա կա նաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա պատ րաս տե լուց հե տո 
տար բեր պատր վակ նե րով մեկ նել էին քաղաքից՝ ջար դի պա տաս խա նատ վու թյունն 
ի րենց վրա չվերց նե լու հա մար25: Ան տի ո քի Քե սաբ գյու ղում ևս կա նո նա վոր զոր քը 
շր ջա պա տեց հայե րին և ստի պեց զի նա թափ լի նել՝ հա կա ռակ դեպ քում սպառ նա լով 
սրի քա շել26:

 Կո տո րած նե րին քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տիվ ներ գրավ վա ծու թյան մա սին հի շա-
տա կում ներ կան մի սի ո ներ նե րի և ակա նա տես-վե րապ րող նե րի գրե թե բո լոր վկա յու-
թյուն նե րում: Օ րի նակ՝ թուր քե րի և քր դե րի կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գու թյուն-
նե րի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար մեջ բե րենք ակա նա տես-վե րապ րո ղի 
հետևյալ տո ղե րը. «Տա ճիկ խու ժա նը եւ կիրթ ու մար զուած զի նուո րը մար տին նե-
րով, դա շոյն նե րով, սրե ալ եր կա թե այ տա պար եւ եր կա թե այ ծռա ծայր պաս տօն նե րով 
զար դա րուած կը յար ձա կէին հայոց տու նե րու վրայ, կա նանց մե ռե ալ նե րուն և վի րա-

20 Տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները (Թորոնթօ, 1995), 10:
21 George H. Filian, Armenia and Her People: or, The Story of Armenia by an Armenian (Hartford, CT: 
American Publishing Co., 1896), 287. 
22 Մանրամասն տե՛ս Stanley E. Kerr, Personal Experiences with American Near East Relief, 1919-1922 
(Albany: State University of New York Press), 1973, 5.
23 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny (Massachusetts: Baikar, 1986), 5.
24 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 478.
25 Համբարձում Պէրպէրեան եւ Խորէն Աւագ քհնյ. Ներսէսեան, Յուշամատեան Քիլիսի հայոց 
(սկիզբէն մինչեւ 1968 թուականը) (Պէյրութ, «Սեւան», 1969), 70-71:
26 «Կոտորածներ եւ անկարգութիւններ Թիւրքիաի մէջ», Արմէնիա (Մարսել), 29 նոյեմբերի/11 
դեկտեմբերի 1895, թիվ 38, 3:
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ւո րեալ նե րու հռն չիւ նը եւ աղա ղակ նե րը, ման կաց եւ տղայոց սար սա փը եր կինք եւ 
եր կիր կը դո ղաց նէին»27: 

Կո տո րած նե րին մաս նակ ցել են նաև մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րը: Դա են փաս-
տում բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ: Այս պես, օ րի նակ, Հա լե պում Պոր տու գա լիայի հյու-
պա տո սը Կ.Պոլ սում Ի տա լիայի դես պա նին գրում է, որ Ուր ֆայից ե կած մի քա նի 
ան ձանց ցուց մունք նե րի հա մա ձայն՝ Ուր ֆա յում կո տո րա ծը սկ սել է մոլ լա Սեիդ Ահ մե-
դը՝ մոր թե լով մեկ հայի՝ ծի սա կան ո տա նա վո րի տո ղեր ար տա սա նե լով, ո րը մու սուլ-
ման նե րը կար դում են մա տաղ անե լիս: Դես պա նը նաև նշում է, որ այդ նույն Սեիդ 
Ահ մե դը դեռևս դեկ տեմ բե րի 26-ին Կա լա Բուա նայի հրա պա րա կում հա վա քել է երևե-
լի մու սուլ ման նե րի և կոչ արել կո տո րել, բնաջն ջել բո լոր հայե րին28: Այն, որ կո տո-
րա ծի մեկ նար կը տվել է կրո նա կան Սեիդ Խա լի լը, փաս տում է նաև Ուր ֆայի ջար-
դե րի ակա նա տես-վե րապ րող Նի կո ղոս Գա զան ճյա նը՝ նշե լով, որ վաղ առա վո տյան 
խու ժա նը հա վաք վել էր Ու լու Ճա մի մզ կի թում, և Սեիդ Խա լիլ կրո նա կանն ար տա սա-
նում էր իր գրգ ռիչ ճա ռը. «Օ՛ն, Գու րա նը այս պէս կը հրա մայէ. «Ով որ կե ա ւուր մը 
մեռց նէ, անի կա ար քա յու թե ան մէջ 40 յա ւեր ժա հար սեր պի տի ու նե նայ` իբ րեւ վար-
ձատ րու թիւն իր բա րի գոր ծին»: Ձեր փա փա քը կա տա րուած է: Մեր սուլ թա նը ազատ 
կը ձգէ ձեզ, որ այս անօ րէն նե րուն հա շի ւը մաք րէք ...»29: 

Իսկ Ջե լալ անու նով շեյ խը Ուր ֆա յում հա նուն իր կրո նի միայ նակ մոր թում է 100 ման-
կա հա սակ տղա ե րե խայի30:

Հայերի բռնի իսլամացման դեպքեր

Բռ նի իս լա մա ցու մը ևս հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րից էր: 
Բի րե ջի կում ի րենց հա րա զատ նե րի դիակ նե րի մոտ և սպառ նա լի քի ներ քո իս լամ ըն դու-
նեց 4.300 հո գի31, ի սկ հրա ժար վող նե րին սպա նե ցին: Այս ամե նի հետևան քով Բի րե ջի-
կում ոչ մի քրիս տո նյա չմ նաց, ի սկ ե կե ղե ցին վե րած վեց մզ կի թի32: Ուր ֆա յում իս լա մաց-
վել է 50033, Ադանա յում և նրա շր ջա կայ քում՝ 900 հայ34: Այս պես, Ուր ֆա յում տե ղի ու նե-
ցա ծի մա սին մաս նա վո րա պես կար դում ե նք. «...Ա րիւնն ու կո տո րա ծը կը սկ սին առանց 
ար գել քի: Առ ջի օ րուան պէս` տու նե րը կը մտ նեն եւ, ե րբ կը հան դի պին ներք նա սե նե-
ակ նե րը պա հուը տած նե րու, կ’ը սեն. «Իս լա մա ցի՛ր, բան չենք ը ներ»: Բայց իս լա մու թիւն 
ըն դու նի կամ ոչ, կը պառ կեց նեն եւ սու րով ու տա պար նե րով մար մի նը կտոր կտոր կ’ը-

27 Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը (Երևան, «Անտարես», 2013), 193:
28 Մկրտիչ Ներսիսյան, Ռուբեն Սահակյան, Հայերի ցե ղա սպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, 
Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (Երևան, «Հայաստան», 1991), 147:
29 Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 56:
30 Hans-Lukas Kieser, “Ottoman Urfa and Its Missionary Witnesses;” in Armenian Tigranakert/Diarbekir 
and Edessa/Urfa, ed. Richard G. Hovhannisian (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2006), 406.
31 Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи армянамъ, Отдълъ II (Москва, 1898), 120.
32 Մանրամասն տե՛ս Filian, Armenia and Her People, 292-294:
33 Братская помощь, 120.
34 Նույն տեղում:



Ցեղասպանագիտական հանդես 6(2), 2018

15

նեն: Ե թե պա տա հի, որ խու ժա նը չկա րե նայ տուն մտ նել եւ մտա ծէ, որ ներ սը մարդ կայ` 
տու նը կրա կի կու տայ ու կ’անց նի»35: 

Բռ նի իս լա մաց ման հար կադ րան քը չըն դու նե լը սո վո րա բար ավարտ վում էր մա հով: 
Սա կայն պետք է նշել, որ ե ղել են դեպ քեր, ե րբ ի րենց գո յու թյու նը պահ պա նե լու հա մար 
հայերն ի րենք են առա ջար կել կրո նա փոխ լի նել: Այդ պի սի դեպ քեր են գրանց վել, օ րի-
նակ՝ Ջի բի նում36 և Էհ նե շում37:

Վայրագությունների այլ ձևեր

Ու շագ րավ է, որ Կի լի կիա յում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյունն ու ղեկց վել է նաև 
հայ երևե լի նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րով: Այս պես, հայ մե ծա հա րուստ նե րի և այլ ազ դե-
ցիկ մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րի դեպ քեր են գրանց վել Հա լե պում, Այն թա պում38, 
Մա րա շում, Քի լի սում39: Վայ րա գու թյուն ներ են ար վել նաև թույլ և ան պաշտ պան խմ բե-
րի՝ ե րե խա նե րի, աղ ջիկ նե րի և կա նանց նկատ մամբ: Բռ նա բա րու թյուն նե րի ձևե րից 
մեկն էլ ման կա հա սակ աղ ջիկ նե րի փո րը ճեղ քելն է ր40: Մա րա շում գրանց վել է հայ 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի հրա պա րա կային անարգ ման դեպք: Ան թիվ ե րե խա ներ մա հա-
ցան սո վից, և նրանց մար մին նե րը հո շո տե ցին շնե րը41: Ուր ֆա յում առա ջին հար ձակ ման 
ժա մա նակ թուր քերն այ լան դա կե ցին բազ մա թիվ կա նանց: Կա նան ցից խլե լով նո րա ծին 
ե րե խա նե րին՝ նե տում էին գե տը42: Ալ բիս տա նի Յար փուզ, Ին դե րու նի Կո կի սոն շր ջան-
նե րում ևս կա նանց և աղ ջիկ նե րին անար գե ցին և ան պատ վե ցին, շա տե րին սպա նե ցին 
կամ ստի պե ցին կրո նա փոխ լի նել, ի սկ գե ղե ցիկ կա նանց և աղ ջիկ նե րին Ալ բիս տա նի 
և Յար փու զի բեյերն ու չեր քեզ նե րի ղե կա վա րը որ պես ավար կի սե ցին մի մյանց միջև և 
տա րան ի րենց հա րեմ նե րը43:

35 Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 59:
36 Կոտորածներից մի քանի տարի հետո հայերը վերադառնում են իրենց դավանանքին: 
Մանրամասն տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 604: 
37 Էհնեշում հայերը (գյուղի հայ բնակչության թիվը մոտավորապես 400 էր) հասկանալով, որ 
իրենց գյուղում ևս կոտորածն անխուսափելի է, որոշում են դիմել ինքնապաշտպանության, բայց 
գիտակցելով այդ որոշման իրականացման անհնարինությունը՝ հետևում են Ջիբինի օրինակին՝ 
որոշելով դավանափոխ լինել: Նրանք խնդրագիր են ուղարկում Ուրֆայի գավառապետին, ով 
էլ իր հերթին ընդառաջում է էհնեշցիների խնդրանքին և թուրք զինվորներ ուղարկում, որպեսզի 
պաշտպանեն նրանց: Սակայն մինչ այդ թուրքերն ու քրդերը թալանել էին տները, սպանել հայ 
երիտասարդների: Ինչպես նշվում է Գևորգ Սարաֆյանի գրքում. «Ահա այդ նսեմացնող միջոցով 
Էհնեշի հայութիւնը քիչ զոհով կ’ազատի 1895-ի ջարդերէն» (տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի 
հայոց, 605-608): Բայց հարկ է նշել, որ հետագայում՝ 1909 թ. կոտորածի ժամանակ, էհնեշցիք իրենց 
համառ դիմադրության՝ ինքնապաշտպանության շնորհիվ փրկվեցին կոտորածից (մանրամասն տե՛ս 
Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 605-618):
38 Հայք (Նիւ Եորք), 1 մայիսի 1896, թիւ 5, 71:
39 Պէրպէրեան, Ներսէսեան, Յուշամատեան Քիլիսի հայոց, 87:
40 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 749:
41 Lepsius, Armenia and Europe, 277.
42 Նույն տեղում:
43 Նույն տեղում:
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 Թուր քա կան բա նա կը քր դե րի և չեր քեզ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ թա լա նեց և կո ղոպ տեց 
նաև Փա լա սի ե րեք հայ կա կան գյու ղե րը, ավե րեց ագա րակ նե րը, ժո ղովր դի մի մա սը 
ան մարդ կային կտ տանք նե րից սպան վեց, ի սկ մյուս մա սը հա զիվ փա խուս տի դի մեց 
դե պի Չոք-Մարզ վան44:

 Սիս քա ղա քում թուր քե րը հայե րից մե կի ե րե սը մուր են քսում, ապա նս տեց նում 
ավա նա կի վրա և քա ղա քում պտ տեց նում, այ նու հետև այն քան են ծե ծում, որ հասց նում 
են կի սա մեռ վի ճա կի45: Չոք-Մարզ վա նի Օ զեր լի հա յա բնակ գյու ղում տե ղա ցի թուր քե րը 
հար ձակ վում են հայե րի վրա, գն դա կա հա րում եր կու հայի, ևս ե րե քի սպա նում դա շույ-
նով և փայ տով: Ի նչ պես նշում է թղ թա կի ցը, այս դեպ քը տե ղի էր ու նե ցել կա ռա վա րու-
թյան պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ46: Պե լե նում մե ծե րի հրա մա նով մու սուլ ման տղա-
նե րը ծե ծում են հայ դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի47:

 Թուր քե րը նաև հպար տա նում էին հայե րի հան դեպ ի րենց կա տա րած վայ րա գու-
թյուն նե րով: Այս պես, ամե րի կա ցի մի մի սի ո ներ, ով չի նշում իր անու նը, մեջ բե րում է մի 
թուր քի խոսք, ով պար ծե նում էր, որ սպա նել է 147 հայի48:

Ֆ րան սիա ցի դի վա նա գետ նե րի զե կու ցագ րե րը պար զո րոշ վկա յում են, որ լայն 
տա րա ծում էր գտել նաև ստր կա վա ճա ռու թյու նը: Այդ հար ցի շուրջ 1896 թ. նոյեմ բե րի 
10-ին դես պան Կամ բո նին հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Հա լե պում Ֆրան-
սիայի հյու պա տոս Պոնյո նը. «Ես հենց նոր տե ղե կա ցա, որ Դիար բե քի րում, Ուր ֆա յում և 
այն վայ րե րում, որ տեղ կո տո րած ներ են ար ձա նագր վել, առևանգ ված ե րի տա սարդ հայ 
աղ ջիկ նե րը մի քա նի ամ սից ի վեր գրե թե հրա պա րա կայ նո րեն վա ճառ վում են Հա լե պի 
Բաբ-Նե րա բի թա ղա մա սում: Անհ նար է նշել վա ճառ ված ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի նույ-
նիսկ մո տա վոր թի վը... Ի դեպ, գրե թե հա վաս տի է, որ իշ խա նու թյու նը, ո րին հայտ նի է 
քրիս տո նյա ստ րուկ նե րի վա ճառ քը, ո չինչ չի անում դրան ը նդ դի մա նա լու հա մար»49:

Դ րա հետ մեկ տեղ իշ խա նու թյուն նե րը, մի կող մից կազ մա կեր պում էին այս վայ րա-
գու թյուն նե րը, մյուս կող մից աշ խա տում էին խնամ քով թաքց նել դրանք, ի նչ պես նաև 
պա տաս խա նատ վու թյու նը բար դել հայե րի վրա: Այս պես, օ րի նակ՝ Ուր ֆա յում և շատ 
այլ վայ րե րում հայե րին ստի պե ցին հռ չա կա գիր ստո րագ րել և ջար դե րի պա տաս խա-
նատ վու թյու նը վերց նել ի րենց վրա50: Բա ցի դրա նից, թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն 
ամեն կերպ նվա զեց նում էր զո հե րի թի վը, օ րի նակ՝ Մա րա շում 1.393-ի փո խա րեն ներ-
կա յաց նում էր 30, Այն թա պում 1.000-ի փո խա րեն՝ 10051:

44 Անահ, «Չօք-Մարզուանի հերոսական կռիւները», Հնչակ (Լօնդօն), 15 յունվարի 1896, թիւ 1, 3:
45 Աներկիւղ, «Քաղաքական վերջին դէպքերը», Հնչակ, 1 դեկտեմբերի 1895, թիւ 22, 180:
46 Նույն տեղում:
47 Նույն տեղում:
48 Տե՛ս Kerr, Personal Experiences, 5:
49 Տե՛ս Վարուժան Պողոսյան, Հայոց ցե ղա սպանության առաջին փուլը ֆրանսիական պատմա գրու-
թյան և հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) (Երևան, «Գիտություն», 
2005), 34:
50 Kieser, “Ottoman Urfa and its Missionary Witnesses,” 405.
51 Lepsius, Armenia and Europe, 69.
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Մարդկային, նյութական և մշակութային կորուստներ

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Կի լի կիայի հա յա բնակ գա վառ նե րը, քա ղաք-
ներն ու գյու ղերն ու նե ցան նյու թա կան, ի նչ պես նաև մշա կու թային ան դառ նա լի 
կո րուստ ներ: Զգա լի հար ված հասց վեց հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րին, վան քե րին ու 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րին: Այս պես, Նաո մի Թո փա լյա նի վկա յու թյու նը 
տե ղե կու թյուն է տա լիս այն մա սին, թե ի նչ պես էին զին վոր նե րի կող մից կրա կի 
մատն վել Մա րա շում գտն վող աղ ջիկ նե րի քո լե ջը և Մա րա շի հոգևոր ճե մա րա նը52: 
Մեկ այլ վկա յու թյու նից՝ Տեր Ղևոնդ քա հա նայի, պարզ է դառ նում, որ այ րել են 
Մա րա շում գտն վող Ս. Գևորգ ե կե ղե ցին իր շր ջա կա բո լոր տնե րով, Սուրբ Կա րա-
պետ ե կե ղե ցին ամ բող ջու թյամբ, Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցին53: Նույն աղ բյուրն ահա 
այս պես է նկա րագ րում տե ղի ու նե ցա ծը. «...Ե րբ մեր բնա կա րա նին տա նիքն էի, 
տե սայ արգ Պա շը ամե րի կե ան մի սի ո նա րանց Աս տուա ծա բա նա կան վար ժա րա նը 
կ’այ րէր... Տե սա րա նը ահ ռե լի էր, խեղճ հայե րուն տու նե րը կը մտ նէին, ի նչ որ կայ 
տան մէջ, կահ կա րա սի եւ գոյք, ամէ նը կը կո ղոպ տէին, կը յափշ տա կէին, տան տէ րը 
կը սպան նէին, կը մեռց նէին, կը խող խո ղէին: Աշ խար հիս ը նդ հա նուր ազ գաց տա րեգ-
րու թե ան եւ պատ մու թե ան մէջ եր բեք նա խըն թաց չու նե ցող ոճ րա գոր ծու թիւն մը: 
Ը նել տուողն ալ ոչ թէ վայ րագ եւ խա ժա մուժ ամ բո խը, այլ Օս մա նե ան ան խիղճ եւ 
անաս տուած տէ րու թիւնն է ր»54: 

Ե կե ղե ցի նե րի ավե րու մը բազ մա թիվ վայ րե րում զու գակց վել է հա յու թյան ո չն-
չաց մամբ: Այս պես, օ րի նակ՝ Ուր ֆա յում մոտ 3.000 հայեր ապաս տան գտան ե կե ղե-
ցում55: Եվ չնա յած նրանց դի մադ րու թյա նը` մու սուլ ման խու ժա նին հա ջող վեց կրա կի 
մատ նել ե կե ղե ցին և այն տեղ ապաս տա նած բնակ չու թյա նը56: Բի րե ջի կում թուր քե րը 
հայոց ե կե ղե ցին թա լա նե լուց, կո ղոպ տե լուց և ամեն ի նչ ջար դուփ շուր անե լուց հե տո 
սպա նում են վար դա պե տին, այ նու հետև դիա կը ե կե ղե ցու տա նի քից ցած նե տում57: 
Մու սուլ ման նե րից կազմ ված ամ բո խը հար ձակ վել է նաև Ան տի ո քի հայ կա կան ե կե-
ղեցու վրա58: Մեր սի նում Ֆրան սիայի հյու պա տոս Սում մա րի պայի՝ Կ.Պոլ սում Ֆրան-
սիայի դես պան Պոլ Կամ բո նին հա ղոր դած տե ղե կու թյու նից ի մա նում ե նք, որ «Մի սի-
սում զին ված բնա կիչ նե րը, ո րոնց հետևել են բնա կա վայ րի զին վոր նե րը և զափ թի ե-

52 Տե՛ս Getsoyan Topalian, Dust to Destiny, 5:
53 Տե՛ս Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, 202:
54 Նույն տեղում, 192: Այս վկայության մեջ բավական մանրամասն են ներկայացվում ինչպես 
մշակութային, այնպես էլ նյութական կորուստները: 
55 Տե՛ս Արամ Սահակեան, Դիւցազնական Ուրֆան եւ իր հայորդիները (Պէյրութ, «Ատլաս», 1955), 
411-412:
56 Տե՛ս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 59-62:
57 Տե՛ս Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, 12:
58 Armenians at the Twilight of the Ottoman Era, News reports from the International Press, compiled 
and ed. Vosgan Mekhitarian, Vahan Ohanian. Volume 1 (New York: Genocide Documentation & Research 
Center, 2011), 258.
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նե րը, մուտք են գոր ծել հայ կա կան ե կե ղե ցի, ոտ նա հա րել սուրբ գր քե րը, պղ ծել սուրբ 
սա փոր նե րը, հա նել քա հա նայի գլ խար կը, ո րը լց րել են աղ բով և մեր կաց րել նրա 
կնոջը»59: Ի սկ Ե նի ջե-Կա լե ում կրա կի մատ նե ցին ան գամ ֆրան ցիս կյան նե րի վան-
քը60: Սիս քա ղա քում էլ այ րե ցին հայե րին պատ կա նող ագա րակ նե րը61: 

Ո րոշ վայ րե րում կո տո րա ծը, կո ղո պուտն ու թա լա նը վեր ջաց նե լուց հե տո մու-
սուլ ման ամ բո խը կրա կի էր մատ նում այն ամե նը, ի նչ չէին կա րո ղա նում ի րենց հետ 
տա նել: Այս պես, թուր քերն ամ բող ջու թյամբ կրա կի են մատ նում Էն գեր լի և Օ ջախ լի 
գյու ղե րը: Ի սկ Նա ջար լի գյու ղում կո ղո պու տի են թարկ վեց հայե րին պատ կա նող 75 
տուն: Եվ այդ ամե նը տե ղի է ու նե նում կա նո նա վոր բա նա կի ներ կա յու թյամբ62:

«Դ րօ շակ» թեր թի թղ թա կի ցը հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Այն թա-
պում թուր քե րի կող մից ի րա կա նաց ված թա լա նի և ավե րա ծու թյուն նե րի մա սին. «… 
10.000-ի չափ պա շի պօ զուկ ներ շր ջա պա տած էին Պա պի կե անց տու նը (քա ղա քին 
նշա նա ւոր հայ ըն տա նիքն է), ո րոնց առաջ նորդ ներն էին Պէյի օ դան գտ նուած մար-
դի կը: 600-ի չափ մար դիկ, բո լո րը զի նուած նա ճախ նե րով, կը կո տո րէին Ալայ Պէյի 
թա ղին դռ նե րը: 800-ի չափ մար դիկ ալ Տա փա խա նէի թա ղը պա շա րեր էին, ո րոնք 
նույն պէս զի նուած էին ատր ճա նակ նե րով ու կա ցին նե րով: Չորս ժա մուան մէջ աւար-
տե ցին այս թա ղե րը, մէ ջը գտ նուած հայերն ալ սպան նե ցին: Պա պի կե անց տու նը 
այ րե ցին, Պա պի կե ան Աբ րա համ ե րի տա սարդն ալ մէ ջը հրոյ ճա րակ ը նե լով»63: Ի նչ-
պես նշում է ակա նա տես-վե րապ րող Մել քոն Տեր Մել քո նյա նը. «Հայը տա րի ներ 
շա րու նակ կը տք նէր, կը չար չա րուէր եւ իր ար դար աշ խա տան քին փո խա րէն խնայո-
ղու թիւն մը կ’ա պա հո վէր իր ապա գային հա մար: Եվ ահա, օր մը, թուր քը կու գար եւ 
կը տա նէր տա րի նե րու տք նա ջան աշ խա տան քին պտու ղը...»64: 

Ինչ պես նշում է «Ար մէ նիա» թեր թի՝ Կի լի կիայի թղ թա կի ցը. «Կի լի կի ոյ մէջ չմ նաց, 
ո ՛չ մէկ քա ղաք, ո ՛չ մէկ գիւղ որ թալ լուած ու այ րուած չըլ լայ. Մա րաշ, Այն թապ, Ուր ֆա, 
Մա լա թիա, Կիւ րին, Էլ պիս տան ի րենց շր ջա նակ նե րով աւե րե ցան բո լո րո վին...»65:

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով Կի լի կիա յում հայ զո հե րի ճշգ րիտ թվա-
քա նա կը դժ վար է ո րո շել: Այ դու հան դերձ, պահ պան ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա-
ձայն՝ մարդ կային կո րուստ նե րի պատ կե րը հետևյալն է. Մա րա շում՝ մո տա վո րա պես 

59 Տե՛ս Պողոսյան, Հայոց ցե ղա սպանության առաջին փուլը, 30:
60 «Կոտորածներ եւ թշուառութիւններ Թիւրքիաի մէջ», Արմէնիա, 9 դեկտեմբերի / 21 դեկտեմբերի 
1895, թիւ 41, 3:
61 «Կիլիկիա», Արմէնիա, 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
62 Warner, Gabrielian, Bleeding Armenia, 389.
63 Տե՛ս Գարօ, «Կոտորածներ, Նամակներ Կիլիկիայից, IV», Դրօշակ (Վիեննա), 15 մայիսի 1896, թիւ 
13, 102:
64 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն (Պէյրութ, «Մշակ», 
1974), 15:
65 «Կիլիկիա», Արմէնիա, 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
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1.000 սպան ված, 500-ից ավե լի վի րա վոր66, Բի րե ջի կում՝ 3.400 սպան ված67, Հա լե պում՝ 
1.00068, Ուր ֆա յում՝ 8.00069, Այն թա պում զո հե րի թիվն էր 283, ի սկ վի րա վոր նե րի նը՝ 
15070, Քի լի սում՝ 21671, Մեր սի նում՝ 15 սպան ված, 40 հո գի վի րա վոր72: Հա լե պի վի լայե-
թում ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 23.652 սպան ված73: Ի սկ Ադանայի վի լայե թում, ի նչ պես 
նշ վում է «Կի լի կի ոյ մէջ վա ւե րա կան տե ղե կագ րում», 1895-1896 թթ. ջար դե րը հա մա-
տա րած բնույթ չեն կրել. «Բայց այս տեղ ե ւս պա կաս ե ղած չեն` կո ղո պու տի, սպան նու-
թե ան, կրօ նա փո խու թե ան դեպ քեր, ո րոնց ը նդ հա նուր հա շուեկ շի ռը ե ղած է 86 մե ռե-
ալ, 146 վի րա ւո րե ալ, 5 առե ւան գե ալ, 114 կրօ նա փոխ, 125 բան տար կե ալ, ըն դա մէ նը 576 
ան ձ, ի սկ նիւ թա կան վնա սը ե ղած է 1,392.590 Օ սմն. ոս կեդ րամ»74:

 Վե րոն շյալ թվե րը փաս տում են, որ Կի լի կիայի հիմ նա կան մա սը կազ մող Ադանայի 
նա հան գում սպա նու թյուն ներն ու հա կա հայ կա կան բռ նու թյուն նե րի մյուս դրսևո րում-
ներն ի րենց ծա վա լով չեն կա րող հա մե մատ վել Օս մա նյան կայս րու թյան հա յա շատ 
մյուս բնա կա վայ րե րում ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային կո տո րած նե րի հետ, և հա մի-
դյան կո տո րած նե րը Կի լի կիա յում և մաս նա վո րա պես նշ ված նա հան գում Օս մա նյան 
կայս րու թյան այլ շր ջան նե րի հա մե մա տու թյամբ «թույլ են ար տա հայտ ված», ի նչն էլ 
մեր կար ծի քով թերևս մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված այն տե սա-
կե տի ար տա ցո լումն է, հա մա ձայն ո րի՝ Կի լի կիան հիմ նա կա նում զերծ է մնա ցել հա մի-
դյան կո տո րած նե րից75: Սա կայն ե թե Կի լի կիան ըն դու նում ե նք իր պատ մա կան սահ-
ման նե րով, ապա հարկ է նշել, որ չնա յած Ադանա նա հան գը զերծ մնաց զանգ վա ծային 

66 Տե՛ս Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 747: Այստեղ ևս սպանվածների ընդհանուր թվի հետ 
կապված տարբեր տվյալներ են հանդիպում: Այսպես, Մարաշից մի միսիոների հաղորդած տե ղե-
կությունների համաձայն, սպանված մարդկանց թիվը 3.500-ից պակաս չէր կարող լինել, նույնիսկ 
հասնում էր 4.000-ի: Տե՛ս Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 460-461.
67 Братская помощь, 56.
68 Հայկազ Մ. Պողոսյան, Զեյթունի պատմությունը 1409-1921 թթ. (Երևան, «Հայաստան», 1969), 331:
69 Տե՛ս G. R. Berridge, Gerald Fitzmaurice (1865-1939), Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey 
(Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), 27: Տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են նշում 
Ուրֆայի զոհերի թվի վերաբերյալ. ըստ միսիոներուհի Կորինա Շաթըքի տեղեկության՝ 3.500-4.000, 
«Ուրֆայի կոտորածն», Հայք (Նիւ Եորք), 1 մարտի 1896, թիւ 3, 42:
70 Տե՛ս Գարօ, «Կոտորածներ, Նամակներ Կիլիկիայից, III», Դրօշակ, 15 մայիսի 1896, թիւ 13, 102: 
Այնթապում ևս սպանվածների թվի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են նշում, բայց 
ավելի հաճախ հանդիպում է 300 թիվը: Տե՛ս նաև Rendel J. Harris and Helen B.Harris, Letters from 
the Scenes of the Recent Massacres in Armenia (London: James Nisbet & Co., 1897), 32; Սարաֆեան, 
Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 923: Հանդիպած աղբյուրների մեջ միայն Լեփսիուսն է տալիս 1.000 
թիվը (Lepsius, Armenia and Europe, 306):
71 Lepsius, Armenia and Europe, 14.
72 «Կոտորածներ Կիլիկիաի մէջ», Արմէնիա (Մարսել), 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
73 Lepsius, Armenia and Europe, 328:
74 Բիւզանդ Եղիայեան, Ադանայի հայոց պատմութիւն (Անթիլիաս-Լիբանան, տպ. Կաթողիկոսութեան 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1970), 175: 
75 Տե՛ս Ռուբեն Գասպարյան, Հայկական կոտորածները Կիլիկիայում (XIX դարի 90-ական թթ.–
1921 թ.) (Երևան, «Գիտություն», 2005), 37:
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կո տո րած նե րից76, այ դու հան դերձ այդ տեղ ևս ե ղել է հս տակ նպա տա կային դրսևոր ված 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Ի սկ Հա լե պի նա հան գում (Հա լեպ, Այն թապ, 
Մա րաշ, Ե նի ջե-Կա լե, Ալ բիս տան, Քի լիս, Զեյ թուն, Ուր ֆա, Բի րե ջիկ) տե ղի են ու նե ցել 
նաև սպա նու թյուն ներ, ո րոնց ը նդ հա նուր թի վը, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, կազ մել է 23 
65277: Այս պի սով, հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում հե տա զոտ ված նյու թը թույլ է տա լիս ևս մեկ 
ան գամ փաս տել, որ Կի լի կիան ևս ան մասն չի մնա ցել հա մի դյան զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րից:

Narine S. Hakobyan

THE HAMIDIAN MASSACRES AND THE CILICIAN ARMENIANS (1895-1896)

SUMMARY

Key words: Western Armenia. Hamidian massacres, Cilicia, Adana province, Aleppo 
province, Islamization.

This paper is devoted to the investigation of the anti-Armenian policy of 1895-1896 in 
Cilicia region of the Ottoman Empire. While current Armenian historiography credits the 
claim that Cilicia avoided the Hamidian massacres, a thorough investigation of this event 
reveals another thing yet to be learned. The paper leads the discussion on the topic based 
on two important and somehow neglected principles. First, the notion of “Historical Cilicia” 
is not only the Ottoman vilayet of Adana, but also some parts of Aleppo province. Second, 
the Ottoman anti-Armenian policy is being viewed in terms of both content and patterns of 
implementation. Based on the information provided by various primary sources, the paper 
discusses the main elements of the persecutions against the Cilician Armenians, particularly 
those related to the planning, organization, implementation, and involvement of the state. 
A detailed analysis of primary and secondary sources proves that from October 1895 to 
January 1896 the Turkish authorities carried out both killings of the Armenians and plunder 
of their properties in Adana province, particularly in the villages adjacent to Hadjin. 
Moreover, the same policy with more intensity was carried out in the towns of Ainteb, 
Marash and the surrounding villages of Aleppo province. The anti-Armenian policy included 
different forms of violence, such as killings, forced conversion into Islam, pillage and 

76 Ադանա նահանգի Մերսին, Տարսոն, Ադանա քաղաքները սպանություններից զերծ մնացին 
ամերիկյան և ֆրանսիական ռազմանավերի ժամանման շնորհիվ: Նահանգում ջարդը սկսելու 
սպառնալիքը կրկնվել է 3 անգամ, բայց նավերի հրամանատարի շնորհիվ վալին չկարողացավ այն 
սկսելու հրաման տալ: Սակայն Ադանայի շրջակա 20 գյուղերում, Փայասի շրջակա 16 գյուղերում 
կողոպուտն ու թալանը դրսևորվեցին մեծ ուժգնությամբ: Վալին նույնիսկ նախաձեռնեց նահանգով 
շրջագայություն, և յուրաքանչյուր գյուղից նրա հեռանալուց հետո անմիջապես սկսվում էր թալանը: 
Չնայած դրան՝ նա ավելի վստահորեն էր համոզում ֆրանսիական «Լինուա» ռազմանավի 
հրամանատարին, որ կարգը ոչ մի տեղ չի խախտվել: Տե՛ս Братская помощь, 1898, 141-142.
77 Johannes, Armenia and Europe, 328:
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marked with an active participation of local Ottoman officials, regular army, gendarmerie, 
criminals released from the prisons, local Muslims irregulars and even tax collectors. 

The character and scale of anti-Armenian actions raise concern about the traditional 
narrative on the events in Cilicia. This article argues that the atrocities against the 
Armenians in Cilicia, even with some “weak” manifestation in Adana, were identical to 
those carried out in the whole Ottoman Empire in terms of pursued goals and methods of 
implementation.

Нарине С. Акопян

ГАМИДОВСКАЯ РЕЗНЯ И КИЛИКИЙСКИЕ АРМЯНЕ (1895-1896)

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Западная Армения, гамидовская резня, Киликия, провинция Адана, 
провинция Алеппо, исламизация.

Статья посвящена антиармянской политике осуществляемой в Киликии в 1895-
1896 гг. В то время как нынешняя армянская историография считает, что Киликия избе-
жала Гамидօвской резни, тщательное расследование этого вопроса показывает совсем 
иное. Работа обсуждает проблему на основе двух важных принципов. Во-первых, поня-
тие “Историческая Киликия” включает в себя не только османскую провинцию Адана, 
но и часть вилайета Алеппо. Во-вторых, антиармянская политика Турции рассматрива-
ется как с точки зрения содержания, так и формы реализации. Основываясь на различ-
ных первоисточниках, рассматриваются случаи преследования киликийских армян в те 
годы, в частности, вопросы, связанные с их организацией и осуществлением, а также 
участие в них государственных структур. Детальный и тщательный анализ источни-
ков показывает, что с октября 1895 года по январь 1896 года турецкие власти осущест-
вляли как убийства армян, так и грабеж их имущества в провинции Адана, особенно в 
армянских деревнях, прилегающих к Хаджин. Более того, такая же политика, хотя и 
более интенсивная, проводилась в городах Айнтаб, Марaш и окрестных селах провин-
ции Алеппо. Антиармянская политика отмечалась активным участием местных турец-
ких чиновников, регулярной армии, жандармерии, преступников, освобожденных из 
тюрьмы, нерегулярных действий местных мусульман и даже сборщиков налогов вклю-
чая в себя различные формы насилия, такие как убийства, насильственное обращение в 
ислам, грабежи.

Многочисленные обсуждения по поводу характера и масштаба антиармянских 
дейст вий вызывают обеспокоенность в связи традиционным повествованием о событиях 
в Кили кии. В статье утверждается, что зверства против армян в Киликии, даже с неко-
торым «слабым» проявлением в Адане, были идентичны тем, которые соверша лись во 
всей Османской империи с точки зрения преследуемых целей и методов осуществления.
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