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 Նա րի նե Մար գա րյան

ա. Թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցումն օ րենք նե րի, 
հրաման նե րի ու հե ռագ րե րի շր ջա նակ նե րում
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ըն թաց քում ե րե խա ներն ա մե նա խո ցե լի 
խումբն է ին: Զանգ վա ծային կո տո րած նե րի ու գաղ թի ժա մա նակ նրանք են թարկ
վում է ին բազ մա կող մա նի բռ նաճն շում նե րի: Տա րագ րու թյան ճա նա պար հից, ծանր 
կո րուստ նե րից հե տո նրանք ա նընդ հատ բախ վում է ին նո րա նոր դժ վա րու թյուն
նե րի՝ փոր ձե լով հաղ թա հա րել վե րապ րե լու խն դի րը:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ըն թաց քում թր քաց ման ու ձուլ ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը ե ղել է կար ևոր բա ղադ րիչ մաս: Այդ են վկա յում օս մա նյան 
փաս տաթղ թե րը, որ տեղ պար զո րոշ եր ևում է, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
նպա տակ է դրել հայ ե րե խա նե րին հա մա կարգ ված ձու լե լու մու սուլ մա նա կան 
հա սա րա կու թյա նը: Ե րե խա նե րը՝ որ պես ազ գի ան բա ժա նե լի հատ ված, նույն պես 
ցե ղաս պա նու թյան զոհ են դառ նում1: Նրանք նաև բռ նի կրո նա փո խու թյան ա ռա
վել դյու րին հատ վածն են. նրանց իս լա մաց ման գոր ծըն թա ցը, ազ գային ու կրո նա
կան ի նք նա գի տակ ցու թյան մո ռա ցու թյունն ա ռա վել վաղ հա սա կում ա վե լի դյու րին 
է ի րա կա նաց նել: Հենց այս քա ղա քա կա նու թյունն ու տրա մա բա նու թյունն էլ ը նտ
րել էր ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը։ Վեր ջինս նպա տակ էր դրել իր հս կո
ղու թյան տակ գտն վող որ բա նոց նե րում «ազ գա փոխ» ա նե լու այդ ե րե խա նե րին ու 
ծա ռայեց նե լու թուրք ազ գի շա հե րին, չնա յած միշտ էլ մտա վա խու թյուն է ու նե ցել, 
որ այդ ե րե խա ներն այդ կերպ փրկ վե լով, հե տա գա յում վրեժխն դիր կլի նեն: Հայտ
նի ցե ղաս պա նա գետ Վա հագն Դադ րյա նը, ան դրա դառ նա լով Հայոց ցե ղաս պա
նու թյան տա րի նե րին հայ ե րե խա նե րի բռ նի իս լա մաց ման խն դիր նե րին, ի րա վա
ցի ո րեն նշում է, որ թուր քե րը գնա հա տում է ին հայ ե րե խա նե րի գե նո ֆոն դը՝ նրանց 
դի տար կե լով որ պես թուրք ազ գի գե նային նկա րա գի րը հարս տաց նե լու ան գնա հա
տե լի աղ բյուր2:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին իս լա մա ցու մը դի տարկ վել է մի ա ժա
մա նակ և՛ նա խա պայ ման, և՛ հետ ևանք: Չնա յած այն, ի նչ պես թուր քա կան կողմն 
էր հա վաս տի աց նում, նա խա պայ ման էր նրանց փր կու թյան հա մար, սա կայն այդ 
գործ ըն թա ցը հե ռու էր փր կու թյուն կոչ վե լուց: Հետ ևանքն էլ այն էր, որ նրանք իս լամ 
ըն դու նե լուն զու գա հեռ, փո խում է ին ի րենց մայ րե նի լե զուն, մշա կույ թը, նույ նիսկ 
ան ձնա նուն նե րը: Դա նի ա ցի պատ մա բան, ցե ղաս պա նա գետ Մա թի աս Բյորն լուն դը 

1 Տե՛ս Dadrian V., Children as Victims of Genocide: The Armenian Case, The Issues of The History and 
Historiography of The Armenian Genocide, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան և պատ մագ րու
թյան հար ցեր, № 7, Եր ևան, ՀՑ ԹԻ, 2003, էջ 3: 
2 Նույն տե ղում, էջ 4: 
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հայե րի ձուլ ման խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լիս եզ րա կաց նում է, որ կրո նի, լեզ
վի, մշա կույ թի, ան գամ ան ձնա նուն նե րի հար ցում մու սուլ ման  ընտանիքնե րում, 
կա ռա վա րա կան որ բա նոց նե րում ու հա սա րա կա կան ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող 
հա մա կարգ ված ճն շում նե րի հետ ևան քով մնում էր մի այն սիս տե մա տիկ թր քաց ման 
պատ րաստ կեն սա բա նա կան « հում նյու թը»3: Այս պա րա գա յում մար դը ֆի զի կա պես 
չի վե րա նում, բայց նա այլևս չի կա րող ապ րել որ պես տվյալ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ։ 

Հայ ե րե խա նե րի բռ նի իս լա մա ցու մը կա տար վել է եր կու մա կար դա կով՝ պե տու
թյան և հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րի կող մից։ Բազ մա թիվ հայ ե րե խա նե րի 
թուր քերն ու քր դերն առ ևան գում է ին, եր բեմն՝ «որ դեգ րում», ու նրանք, աս տի ճա
նա բար իս լա մա կան մի ջա վայ րում ապ րե լով, թր քա նում ու ձուլ վում է ին այդ հա սա
րա կու թյա նը: Հա ճախ հայ ե րե խա նե րին կա ռա վա րու թյան հրա մա նով հանձ նում 
է ին այն պի սի գյու ղե րի ու մար զե րի թուրք բնա կիչ նե րի, որ տեղ հայեր ու օ տար ներ 
չէ ին գտն վում4:

 Պե տա կան մա կար դա կով իս լա մաց նե լու հա մար հիմք են ծա ռայել պաշ տո նա
կան հրա ման ներն ու հե ռագ րե րը։ Այս տեղ տե ղա հա նու թյուն նե րի ու բնաջնջ ման 
ո ղջ ըն թաց քում հայ ե րե խա նե րի հա մար օգ տա գործ վել է “bakım ve tarbiye”՝ թարգ
մա նա բար «խ նամք ու դաս տի ա րա կու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը: 

1915թ. նոյեմ բե րի 16ի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ան վտան գու թյան 
ը նդ հա նուր վար չու թյան ծած կագր ված հե ռագ րում՝ ո ւղղ ված Հա լե պի ու Դա մաս
կո սի նա հան գա պե տա րան նե րին, պա հանջ վում է. «Ե թե... նա հանգ նե րում կան 
ե րե խա ներ, ով քեր ոչ ոք չու նեն, կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան հա մար նրանց 
ու ղար կել Ստամ բուլ»5: 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 12ին Հա լե պի կու սա կա լու թյանն է ո ւղղ
վել  ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի հետ ևյալ հե ռա գի րը. « Հա ւա քե ցէք եւ 
սնու ցէք այն որ բե րը մի այն ո րոնք չեն կր նար յի շել զու լու մը, ո րուն են թար կո ւե ցան 
ի րենց ծնող նե րը»6: 

1915 թ. դեկ տեմ բե րի 30ի՝ Նիղ դե ի գա վառ ու ղար կած իր հե ռագ րում Թա լե ա թը 
նշել է. «Անհ րա ժեշտ է, որ օգ նու թյուն տրա մադր վի բո լոր նրանց, ով քեր մնա ցել 
են ա ռանց խնա մա կալ նե րի ու ա ռանց ո ղջ մնա ցած ազ գա կան նե րի. ե րե խա նե րը 
տե ղա վոր վեն որ բա նոց նե րում ու մու սուլ մա նա կան գյու ղե րում, որ տեղ հայեր կամ 
օ տա րերկ րա ցի ներ չկան»7: 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը, չնա յած պա տե րազ մա կան վի ճա կին, իր նա խա
ձեռ նու թյամբ հայ որ բե րին հա վա քում էր թուր քա կան որ բա նոց նե րում՝ իս լա մաց
նե լու ու թր քաց նե լու նպա տա կով։ Այդ են վկա յում ռազ մա կան նա խա րար Էն վե

3 Bjørnlund M., “A Fate Worse Than Dying”: Sexual Violence during the Armenian Genocide, տե՛ս 
https://he.palgrave.com/resources/samplechapters/9780230542532_sample.pdf, էջ 37: 
4 Տե՛ս Akçam T., The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic 
Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton University Press, 2012, էջ 317։ 
5 Նույն տե ղում, էջ 322:
6 Անտոնյան Ա., Մեծ ոճիրը, Երևան, «Արևիկ», 1990, էջ 187:
7 Akçam T., նշվ. աշխ., էջ 320:
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րի՝ Թա լե ա թին ո ւղղ ված գրու թյուն նե րը, որ տեղ հս տակ ցու ցում ներ են տր վել հայ 
որ բե րին հատ կա պես թուր քա կան որ բա նոց ներ ու ղար կե լու մա սին։ 

Էն վե րի՝ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյանն ո ւղղ ված 1916 թ. մայի սի 9ի գրու
թյան մեջ նշ վում է. «Կ րո նա փոխ և ոչ կրո նա փոխ հայ որ բե րին, ե թե վերց նենք 
մեր որ բա նոց նե րը, ես պատ րաստ եմ ռազ մա կան բյու ջե ից հո գա լու դրա հա մար 
ան հրա ժեշտ ծախ սե րը»8: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հա մար կար ևոր փաս տա թուղթ է ներ
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ցե ղային և ներ գաղ թային հար ցե րի կար գա վոր ման 
վար չու թյան՝ 1916թ. ապ րի լի 30ին գրե թե բո լոր նա հանգ ներ ու ղարկ ված հե ռա գի րը, 
ո րի եր րորդ և չոր րորդ կե տե րը վե րա բե րում է ին մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րին9: 

Պե տա կան շր ջա նակ նե րում հայ ե րե խա նե րին թուր քա կան որ բա նոց ներ վերց
նե լու շա հագրգռ վա ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նրանց իս լա մաց նե լու և ձու լե լու 
ցան կու թյամբ, քա նի որ այդ տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում գոր
ծում է ին եվ րո պա կան, ա մե րի կյան, մի սի ո նե րա կան որ բա նոց ներ ևս։

 Փաս տո րեն թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պե տա կան հրա ման նե րի ու հե ռագ
րե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նում է հայ որ բե րի ձուլ ման հար ցը: Ե րիտ թուրք ղե կա
վար նե րը, ի նչ քան աշ խար հիկ, նույն քան էլ ա թե իստ լի նե լով, հա վա տում է ին, որ 
թր քա ցու մը կա րող է կա ռուց վել մի այն իս լա մաց ման հիմ քի վրա10: Այս գոր ծըն թա ցը 
կա տար վում էր փու լե րով, հա մա կարգ ված ու աս տի ճա նա բար, որ տեղ ներգ րավ
ված է ին թուրք հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րը: 

բ. Հայ որ բե րի թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը պե տա կան 
որ բանոցներում
 Թուր քա կան որ բա նոց ներ են բաց վել Մեր դի նում, Ո ւր ֆա յում, Դի ար բե քի րում, 
Կե սա րի ա յում, Հա լե պում, Բեյ րու թում, Ան թու րա յում և մի շարք այլ բնա կա վայ րե
րում11: Հիմ նա կան նպա տա կը թր քա ցումն էր, ո րը գրե թե բո լոր տե ղե րում ի րա
գործ վել է բռ նու թյամբ, ան վա նա փո խու թյամբ, մայ րե նի լեզ վի ար գել մամբ, կրո նա
փո խու թյամբ և մի շարք այլ ա պօ րի նու թյուն նե րով, ո րոնց մա սին կխոս վի ար դեն 
յու րա քան չյուր որ բա նո ցի պատ մու թյան շր ջա նա կում: 

Կա ռա վա րու թյու նը թուր քա կան որ բա նոց ներ բա ցե լու գոր ծըն թա ցը սկ սել է 
Հա լե պից: 1915 թ. աշ նա նը որ բե րին հա վա քել են քա ղա քի ար վար ձան նե րից, փո ղոց
նե րից, բայց ի նչ պես նշում է Ա. Ան տո նյա նը, դա ոչ թե գթասր տու թյան, այլ վա րա

8 Մել քո նյան Ռ., Հայե րի բռ նի իս լա մա ցու մը ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին. ըն թաց քը և 
հետևանք նե րը, Եր ևան, 2010, հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, էջ 29:
9 Հե ռագ րի եր րորդ կե տում նշ վում է, որ մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րին բաշ խեն տե ղա կան 
որ բա նոց նե րում ու կա ցա րան նե րում, ի սկ չոր րորդ կե տով կար գադր վում է, որ բա վա րար չա փով 
որ բա նոց ներ չլի նե լու պա րա գա յում, տե ղա կան սո վո րույթ նե րի հա մա ձայն, ե րե խա նե րի դաս
տիա րա կու թյան և ձուլ ման նպա տա կով նրանց հանձ նեն մու սուլ ման նե րին (հե ռագ րի տեքստն 
ամ բող ջու թյամբ տե՛ս Akçam T., նշվ. ա շխ., էջ 323):
10 Bjørnlund M., “A Fate Worse Than Dying”: Sexual Violence during the Armenian Genocide..., էջ 37:
11 Ե ղի այե ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ մու թիւն Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Կի լի կի ոյ 1914-1972, 
Ան թի լի աս, Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 1975, էջ 97:
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կիչ հի վան դու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես տի ֆը քա ղա քում կան խե լու հա մար էր: 
Սա կայն կա ռա վա րու թյու նը մտա վա խու թյուն ու ներ, որ այս կերպ որ բե րը կա րող են 
փրկ վել, ո ւս տի Հա լե պի կու սա կա լու թյուն է հա սել Թա լե ա թի հետ ևյալ հրա մա նը. 
«Այս տե սակ որ բա նո ցի մը պետք չկայ: ... Ղր կե ցէք ա նա պատ նե րը եւ ի մա ցու ցէք»12: 
Նոյեմ բե րի 26ին Հա լե պի գաղ թա կան նե րի ը նդ հա նուր տես չի փո խա նորդ Աբ դուլ
լա հատ Նու րին հե ռագ րում է Կ. Պո լիս. «Որ բա նո ցին մէջ ա ւե լի քան 400 տղաք կը 
գտ նո ւին. ա սոնք ալ կա րա վան նե րուն ըն կե րաց նե լով ի րենց տա րագ րու թյան վայ
րե րը պի տի ղր կո ւին»13:

 Սա կայն Հա լե պի իշ խա նու թյուն ներն «ա հա վոր պա տու հաս» է ին գտել այդ 
ե րե խա նե րի հա մար՝ որ բա նո ցի տե սուչ նշա նա կե լով Նազ մի ին, ով « սիս թէ մա թիք 
ան գթու թե ամբ մը, ա նօ թու թե ամբ ու չար չա րանք նե րով, կը սպան նէր որ բե րը նոյն 
ի սկ քաղ քին մէջ»14: Ա նգ լի ա ցի նե րի՝ Հա լեպ մտ նե լուց հե տո հայոց ա ռաջ նոր դա
րա նի բո ղոք նե րի հի ման վրա նա ձեր բա կալ վում է: Հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում 
պարզ է դառ նում, որ իր պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նակ որ բա նոց են տար վել 
3000 որ բեր, ո րոն ցից ո ղջ է ին մնա ցել մի այն 50ը: Այդ կա պակ ցու թյամբ Նազ
մին հայ տա րա րել է, որ դիտ մամբ է ա րել, «որ պէս զի այս շեն քը ար դա րաց նէ իր 
որ բա նոց ա նու նը ... ու մա նա ւանդ, ի նք շա րու նա կէ ստա նալ իր տես չի ամ սա կանն 
ու պա րէ նը»15: 

Գեր մա նա ցի հա սա րա կա կան գոր ծիչ, մի սի ո ներ Յո. Լեփ սի ուսն իր « Գեր մա նի ան 
ու Հա յաս տա նը 19141918 թթ.» գր քում ան դրա դառ նում է թուր քա կան որ բա նոց նե րի 
խնդ րին՝ գրե լով. « Հա լե պում մի գեր մա նա կան որ բա նոց թո ղե ցին ... մնա ցած որ բա
նոց նե րի մա սին հոգ է ին տա նում գեր մա նա կան բուժ քույ րե րը, ո րոնք վե րահսկ վում 
է ին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից, հե տա գա յում նույն պես աք սոր վե ցին: 
Որ բա նո ցի հայ ե րե խա նե րին տե ղա բաշ խե ցին Դա մաս կո սի, Կո նի այի, Իզ մի րի և 
այլ մու սուլ մա նա կան « կա ռա վա րա կան որ բա նոց նե րում», որ տեղ նրանք կրում է ին 
մահ մե դա կան ա նուն ներ և դաս տի ա րակ վում մի այն մահ մե դա կան վար քով»16:

1916թ. հուն վա րի 23ի հե ռագ րում կրկն վում է 1915թ. դեկ տեմ բե րի 12ի պա հան ջը՝ 
«... (հայոց) պզ տիկ նե րուն սնուց ման հա մար ա ւե լորդ ծախ քեր ը նե լը յար մար չէ: 
Ա տոնք տա րագ րու թե ան կա րա ւան նե րուն ըն կե րաց նե լով, վի լայէ թէն դուրս հա նել 
եւ մինչ հի մայ սնու ցո ւող ներն ա լ՝ մեր վեր ջին զե կուց ման հա մե մատ՝ Սվազ ղր կել»17: 

Թուր քա կան կող մը սկ սում է Հա լե պի մի շարք որ բա նոց նե րի, մաս նա վո րա
պես Հայոց ա ռաջ նոր դա րա նի որ բա նո ցի ե րե խա նե րին կենտ րո նաց նել Մես քե
նե ում՝ Սե բաս տի ա ու ղար կե լու նպա տա կով: Իր քա ղա քա կա նու թյունն ի րա գոր ծե
լու հա մար կա ռա վա րու թյունն ը նտ րել էր Սե բաս տի ան ու Կո նի ան: Հա լե պում հայ 
գաղ թա կան նե րի տե ղա հա նու թյան տես չու թյան գլ խա վոր քար տու ղար Նայիմ բեյն 

12 Անտոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 183:
13 Նույն տեղում, էջ 183185:
14 Նույն տե ղում, էջ 185: 
15 Նույն տե ղում: 
16 Deutschland und Armenia 1914-1918..., էջ XL:
17 Անտոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 189:
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այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «Որ բե րը Սվազ ղր կե լու նպա տա կը զա նոնք սպա նելն 
էր»18: Սա կայն հե տա գա յում ո րո շու մը փոխ վում է, ու նրանց հիմ նա կա նում ու ղար
կում են Կ. Պոլ սի թուր քա կան որ բա նոց ներ: 1916թ. օ գոս տո սի 29ին Հա լե պում Գեր
մա նի այի հյու պա տոսն ամ փո փել է շվեյ ցա րա կան, ա մե րի կյան ու գեր մա նա կան 
լու ծար ված որ բա նոց նե րի՝ 800ի հաս նող որ բե րի ճա կա տա գի րը: Տե ղա կան կա ռա
վա րու թյու նը հա տուկ հանձ նա կա տար է նշա նա կել այս որ բա նոց նե րի հա մար, ո րը 
պետք է ի րա կա նաց ներ նրանց փո խան ցու մը Թուր քի այի կա ռա վար մա նը19: 

1916 թ. սեպ տեմ բե րի 5ին Հա լե պի հյու պա տո սա րա նից տե ղե կաց նում են Դեր 
Զո րում տե ղա կայ ված ո րբ ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ. « Զոհ ված աք սո րյալ ե րե խա
նե րի խն դի րը մինչ օ րս չի լուծ վել: Տե ղի աք սոր ման հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու
ցի չը ղե կա վա րող բուժք րոջ հետ հայ տա րա րեց, որ այս որ բե րը գնա լու են Կո նի այի 
ազ գային որ բա նոց. այն տեղ նրանք կկ րեն թուր քա կան ա նուն ներ և կդաս տի ա րակ
վեն թուր քա կան ո գով»20:

1917 թ. փետր վա րի 14ին Հա լե պում Գեր մա նի այի հյու պա տոս Ռյոս լե րը գրում 
է Բեռ լին՝ Ռայխ կանց լե րին. « Հա լե պի կա ռա վա րու թյու նը Ջե մալ փա շայի հրա մա
նով բուժ քույր Բե ատ րիս Ռոհ նե րի որ բա նո ցից 70 տղա վերց րեց, որ պես զի նրանց 
Լի բա նա նի կա ռա վա րա կան որ բա նո ցը տե ղա փո խի, որ տեղ նրանք Ար ևե լյան Ա նա
տո լի այից ե կած փախս տա կան մահ մե դա կան ե րե խա նե րի հետ պետք է դաս տի ա
րակ վեն: Հե տա գա յում նմա նա տիպ բաշ խում ներ որ բա նոց նե րում հաշ վի կառ նեն: 
Այս պի սով, նման ե ղա նա կով հայե րը կդառ նան հայ րե նա սեր օս ման ներ, և ի նչ պես 
բա ցա հայտ, այն պես էլ ծա ծուկ կեր պով նա խադ րյալ ներ են ստեղծ վում մահ մե դա
կան ներ դառ նա լու: Կա ռա վա րա կան որ բա նոց ներ գնա ցող բազ մա թիվ հայ տղա
ներ հա վա նա բար կփախ չեն, մնա ցա ծին էլ ե թե իս լամ չըն դու նեն, փո ղոց կնե տեն: 
Շատ քչերն այն տեղ կմե ծա նան»21: Որ պես այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևանք՝ հյու
պա տո սը եզ րա կաց նում է. « Կա ռա վա րա կան որ բա նոց նե րում ե րե խա նե րի նպա
տա կադր ված բաշ խու մը ոչ մի դրա կան ար դյուն քի չհան գեց րեց, մի այն հայ ո րբ 
տղա նե րի թի վը դար ձյալ նվա զեց»22: 

Շ վեյ ցա րա ցի մի սի ո ներ Յա կոբ Կյունց լե րը Ո ւր ֆա յում կա ռա վա րու թյան կող մից 
որ բա նո ցի հիմ նու մը բնո րո շում է որ պես թուր քա կան «գ թասր տու թյան» դրսևո

18 Նույն տեղում, էջ 190:
19 Կայ սե րա կան հյու պա տո սա րա նի աշ խա տա կից Հոֆ մա նը Հա լե պից հա ղոր դում է Կ. Պոլ սի 
գեր մա նա կան դես պա նու թյա նը, որ հայ ե րե խա նե րի հա մար կի րառ վե լու են հետ ևյալ սկզ բունք
նե րը. 13ից բարձր տա րի քի տղա նե րը հե ռաց վե լու է ին, 13ից բարձր տա րիք ու նե ցող աղ ջիկ
ներն ա մուս նա նա լու է ին մու սուլ ման նե րի հետ, 1012 տա րե կան ե րե խա նե րը, ով քեր դեռ ի րենց 
հետ կա տար վա ծի տպա վո րու թյուն նե րի տակ է ին, պետք է թուր քա կան որ բա նոց նե րում որ ևէ 
ար հեստ սո վո րե ին, ի սկ 10 տա րե կա նից ցածր տա րիք ու նե ցող ե րե խա ներն էլ պետք է մե ծա
նային հա տուկ որ բա նոց նե րում (տե՛ս Deutschland und Armenia 1914-1918, Sammlung diplomatischer 
Aktentücke, herausgegeben und eingeleitet von Dr. Johannes Lepsius, Donnat Temmen Verlag, Bremen, 
1986, էջ 290291): 
20 Նույն տեղում, էջ 293:
21 Նույն տեղում, էջ 319:
22 Նույն տե ղում: 
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րում: «Երբ ճամ բար նե րում, որ տեղ կու տակ վել է ին հայ ե րե խա ներ, ան հա մար ծնո
ղա զուրկ ե րե խա ներ լաց է ին լի նում ու ճչում, կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց բա ցել մի 
թուր քա կան որ բա նոց»23: Ճամ բար նե րից, փո ղոց նե րից վերց րել են մոտ հա զար 
ե րե խա: Խնա մա կա լու հի ներ են ե ղել հայե րը, քա նի որ թուրք կա նայք հրա ժար
վել են: Հա վա քել են նաև ծծ կեր ե րե խա նե րին, և քա նի որ նրանց հա մար պետք 
է ին նաև ստն տու ներ, ո րոշ ո ւր ֆա ցի կա նայք հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել քա ղա
քում մնա լու: Կյունց լե րի տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ այս որ բա նո ցում մա հա ցու
թյան թի վը շատ բարձր է ե ղել: Կես տար վա ըն թաց քում 1000 որ բե րից կեն դա նի էր 
մնա ցել մի այն 200ը: Կա ռա վա րու թյան ցու ցու մով այդ տեղ նույն պես ե րե խա նե րին 
իս լա մա կան ա նուն ներ են տր վել, հա մե մա տա բար մեծ տա րի քի ե րե խա նե րին էլ 
իս լամ են ու սու ցա նել: 19171918 թթ. ձմ ռա նը շատ ե րե խա ներ հե ռաց վել են որ բա
նո ցից: Մի այն նա, ով հույս էր ներշն չում, որ հե տա գա յում լավ մու սուլ ման կլի նի, 
կա րո ղա ցավ մնալ և տե ղա վոր վել դեռևս նա խա պա տե րազ մյան շր ջա նից գոր ծող 
ար հես տա գոր ծա կան դպ րո ցում: Ար դեն 1918 թ. դեկ տեմ բե րին կա ռա վա րու թյու նը 
ստիպ ված վեր ջին 20 հո գուն ա զատ է ար ձա կել24: 

Ա դա նայի թուր քա կան որ բա նոց նե րում հայ որ բե րի խն դիր նե րին է ան դրա դառ
նում Գեր մա նի այի հյու պա տոս Օյ գեն Բյու գեն, ով 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 21ին հա ղոր
դում է. « Թուր քա կան որ բա նո ցի տնօ րե նը սա նե րին բա ցատ րել է, որ նրանք կամ 
ի րենց դա վա նան քը կփո խեն կամ հար կադր ված կլի նեն լքել որ բա նո ցը: Աղ ջիկ
նե րի և տղա նե րի մեծ մա սը հե ռա ցան որ բա նո ցից, ի սկ մնա ցած 14 տղա նե րը, 
հա վա նա բար, իս լա մա ցան: Տնօ րե նը ե րե խա նե րին բա ցատ րել է, որ թուր քա կան 
որ բա նո ցում քրիս տո նե ու թյու նը տեղ չու նի, ան գամ ա ղո թելն ար գել վե լու է»25: 

Ար մա շում նույն պես գոր ծել է թուր քա կան որ բա նոց, ո րի մա սին տե ղե կա նում 
ե նք Հա լե պի ազ գային ար խի վում պահ վող նա մակ նե րից26: Նա մակ նե րից մե կից 
հայտ նի է դառ նում, որ մոտ 200250 որ բե րի Հա լե պից, մաս նա վո րա պես Ա. Շի րա ճ
յա նի որ բա նո ցից Կ. Պո լիս տե ղա փո խե լու հրա հանգ է տր վել: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
հայտ նի է դար ձել, որ տղա նե րին տա րել են Ար մա շի դպ րե վանք «եւ հոն իս լա մու
թիւն ըն դու նող նե րը դրած են Ար մա շի այդ վան քին մէջ, ա նոնց կե րակ րե լով ու թուր
քե րէն դա սեր տա լով»27: Ե պիս կո պոս Ար տա վազդ Սյուր մե յա նին ո ւղղ ված մեկ այլ 
նա մա կից տե ղե կա նում ե նք, որ Ա հա րոն Պատ վե լի ի որ բա նո ցից մոտ 400 տղա ներ՝ 
814 տա րե կան, տե ղա փոխ վել են Կ. Պո լիս: « Հոն թր քաց նե լու հա մար որ բա նոց մը 

23 Կյունցլեր Յ., Արյան և արցունքների երկրում, իրադարձությունները Միջագետքում 
Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ (1914-1918), Երևան, ՀՑԹԻ, 2011, էջ 66:
24 Նույն տե ղում, էջ 6667: 
25 Deutschland und Armenia 1914-1918..., էջ 209:
26 Ցե ղաս պա նու թյանն ու դրան հա ջոր դող տա րի նե րին բազ մա թիվ նա մակ ներ է ին հաս նում 
Հա լե պի հայոց ա ռաջ նոր դա րան, որ տեղ վե րապ րող նե րը փնտ րում է ին ի րենց հա րա զատ նե րին: 
Նա մակ նե րում նրանք ո րո շա կի ման րա մաս ներ է ին տա լիս ու ա կն կա լում որ ևէ տե ղե կու թյուն 
ստա նալ նրանց մա սին: Եր բեմն այդ տե ղե կու թյուն նե րը տպ վում է ին մա մու լում, եր բեմն հայ տա
րար վում է ին ե կե ղե ցու բե մից կամ էլ հան րային վայ րե րում է ին փակց վում: Այ նու հետև ա ռաջ նոր
դա րա նը ո րոն ման ար դյունք նե րի մա սին տե ղե կաց նում էր նա մա կի տի րո ջը: 
27 Մի նա սե ան Մ., Սպա սե լով Ձեր պա տաս խա նին... , «Երթ», հ. 2, Հա լէպ, Ա րե ւելք, 2006, էջ 203: 
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բա ցո ւե ցաւ եւ այդ տղա(ք) նե րը հոն մնա ցին մին չեւ պա տե րազ մին վեր ջը ո րոնց մէ 
ո ղջ մնա ցող ներ շատ ե ղած են»28: Ար մա շի թուր քա կան որ բա նո ցի մա սին տե ղե կա
նում ե նք նաև Զա վեն պատ րի ար քի հու շե րից, որ տեղ նշ վում է, որ Ար մա շի Չար
խա փան Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քի վա նա հայ րը, մի ա բան նե րը, ու սու ցիչ նե րը 1915 թ. 
տա րագր վել են Կո նի ա, ի սկ վան քը կո ղոպտ վել է, ու գա վա ռի հա մար թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան կող մից ե րկ րոր դա կան վար ժա րան է հիմ նադր վել29: 

Սե բաս տի այի տա րագ րու թյան սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ ե րե
խա նե րին ու պա տա նի նե րին հա վա քել ու Մա լա թի այի թուր քա կան որ բա նոց են 
տե ղա փո խել, սա կայն 1916 թ. վեր ջե րին ար դեն Պոլ սից ստաց ված նոր հրա մա նի 
հա մա ձայն՝ նրանց էլ տա րել ու սպա նել ե ն30: 

191417թթ. Խար բեր դում Ա ՄՆի հյու պա տոս Լես լի Դևի սը 1915թ. հու լի սի 10ին 
տե ղում որ բա նոց բա ցե լու խնդ րով դի մում է նա հան գա պե տին, բայց կտ րուկ մեր
ժում է ստա նում: Վեր ջինս տե ղե կաց նում է, որ կա ռա վա րու թյունն է պատ րաստ
վում ման կատ ներ բա ցել31: Լ. Դևի սը նշում է, որ, ի րոք, կա ռա վա րու թյու նը մի շարք 
որ բա նոց ներ է հիմ նում և ո րոշ ժա մա նակ պատս պա րում այդ որ բե րին, այ նու հետև 
հա վե լում. « Հե տո բո լորն էլ ան հե տա ցան և լուր տա րած վեց, որ նրանց տա րել են 
Խար բեր դից քսան մղոն հե ռու գտն վող մի լիճ, խեղ դա մահ ա րել»32: 

Ան թու րայի որ բա նո ցը33 կա ռա վա րու թյան հիմ նած թուր քա կան որ բա նոց նե րից 
ա մե նա մեծն էր, ո րը, դա տե լով ման կա կան հու շագ րու թյուն նե րից, ա կա նա տես
նե րի վկա յու թյուն նե րից ա մե նա դա ժանն էր իր բար քե րով, կի րառ վող պատ ժա մի
ջոց նե րով ու թր քաց մանն ո ւղղ ված իր հետ ևո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով: Որ բա
նո ցի հիմ նադր ման ու որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րով հիմ նա կա նում զբաղ վում 
էր Ջե մալ փա շան: Նրա նա խա ձեռ նու թյամբ Ան թու րայի նախ կին ֆրան սի ա կան 
ճիզ վի տա կան մե նաս տա նում բաց ված որ բա նո ցի աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե
լու հա մար հա տուկ Կ. Պոլ սից Սի րի ա և Լի բա նան է հրա վիր վում պան թուր քա կան 
գա ղա փար նե րի կողմ նա կից, գրող Հա լի դե Է դի պը34, ով, տե ղում ու սում նա սի րե

28 Նույն տե ղում, էջ 204: 
29 Զա ւէն Ա րք., Պատ րի ար քա կան յու շերս, վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, 1947, « Նոր Ա ստղ», 
Գա հի րէ, էջ 286:
30 « Պատ մա գիրք յու շա մա տե ան Սե բաս տի ոյ եւ գա ւա ռի հա յու թե ան», կազ մեց՝ Ա ռա քել 
Ն. Պատ րիկ, Պէյ րութ, 1974, «Մ շակ», էջ 752: 
31 Լես լի Դ., Սպան դի նա հան գը, Եր ևան, 2001, « Դալլ», էջ 134:
32 Նույն տեղում, էջ 135: 
33 Ան թու րայի որ բա նո ցի շուրջ 2000 հայ ե րե խա նե րից մի այն 650ն են վե րապ րել (տե՛ս Ե ղի այե
ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ մու թիւն..., էջ 250):
34 Հա լի դե խա նու մը (Հա լի դե Է դիպ Ա դի վար, 18841964 թթ.) ե ղել է Թուր քի ա յում իր ժա մա նա կի 
ֆե մի նիս տա կան շարժ ման հայտ նի ակ տի վիստ: 1901 թ. հա ճա խել է կա նանց ա մե րի կյան քո լեջ 
և ճա նաչ ված է ե ղել որ պես վի պա գիր: Նրա գր քե րում քն նա դա տու թյան է են թարկ վել կա նանց 
ցածր սո ցի ա լա կան վի ճա կը Թուր քի ա յում: Նրա ա ռա ջին` “Seviye Talip” վե պը հրա տա րակ վել է 
1909 թվա կա նին: Ապ րել է Մեծ Բրի տա նի ա յում, Ֆրան սի ա յում և Ա ՄՆո ւմ: Հա լի դեն ա ջակ ցել է 
այն փա շա նե րին, ով քեր ծրագ րել, կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց րել են հայե րի ցե ղաս պա նու թյու
նը, ի սկ հե տա գա յում Նի գյար խա նու մի ըն կե րակ ցու թյամբ կար ևոր դեր է խա ղա ցել ո ղջ մնա ցած 
որ բե րին թր քաց նե լու գոր ծում:
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լով ի րա վի ճա կը, Նի գյար խա նու մի հետ պետք է զբաղ վեր որ բա նոց նե րի կր թա
կան ու կազ մա կերպ չա կան հար ցե րով: 1916 թ. ամ ռա նը Հա լի դեն ար դեն Սի րի ա յում 
էր: Հե տա գա յում իր “Memoirs of Halide Edip” հու շագ րու թյան մեջ նա պատ մում է 
ժա մա նա կի դեպ քերն ու տա լիս որ բա նո ցի, Սի րի ա յում ու Լի բա նա նում թր քաց ման 
քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ իր մեկ նա բա նու թյուն ներն ու 
վե րա բեր մուն քը: Գր քում տեղ գտած ման րա մաս ներն ի րենց բնույ թով խիստ տար
բեր վում են ի րա կա նու թյու նից: Հիմք ըն դու նե լով ման կա կան հու շագ րու թյուն նե րը, 
ա կա նա տես նե րի պատ մու թյուն նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Հա լի դե Է դի պի 
հու շագ րու թյու նը հիմ նա կա նում իր և իր կողմ նա կից նե րի գոր ծու նե ու թյունն ար դա
րաց նող փորձ է:

գ. Թուր քա կան որ բա նոց նե րում կի րառ վող մե թոդ նե րը
Ինչ պես նշե ցինք, թուր քա կան որ բա նոց մտ նե լու ա ռա ջին պար տա դիր պայ մանն 
ան վա նա փո խու թյունն էր: Ի րենց հու շագ րու թյուն նե րում դրա մա սին են հի շա տա
կում գրե թե բո լոր որ բե րը: 

Ան թու րայի որ բա նո ցում շուրջ ե րե քու կես տա րի ան ցկաց րած Գառ նիկ Բա նյանն35 
իր հու շե րում պատ մում է, որ որ բա նո ցում նրան տր վում են 549 թի վը և Ահ մեդ 
ա նու նը։ Ի սկ մի ան գամ, ե րբ մո ռա նում է իր թուր քա կան ա նու նը, տնօ րե նի կող
մից խիստ պատժ վում է՝ դա ժա նո րեն ծե ծի են թարկ վե լով: «Եր կու օր վերջ ի մա ցայ, 
գտ նո ւած տեղս հի ւան դա նոցն էր եւ ես որ բա նո ցի ա ռա ջին հի ւանդն է ի, ա ռա ջին 
զո հը թր քաց ման ճամ բուն վրայ»36։ 

Ան թու րայի որ բա նո ցի սան է ե ղել նաև Մել գոն Պետ րո սյա նը37, ով, եր կար ու 
դա ժան տա րագ րու թյան ճա նա պարհն ան ցնե լուց հե տո, մի այն ա ռա ջին տպա վո
րու թյամբ գրում է. «Ան թու րա ... հրա շա լի տես քով դրախ տա վայր, տե սակ մը ոս կի է 
վան դակ մէ զի հա մար ... ե րկ րէն աս դին ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով հան գիստ քուն 
մը քա շե ցինք ... Ե թէ այս պէս շա րու նա կո ւէր, փր կո ւած է ինք»38։ Հա ջորդ օ րե րին 
ար դեն ի րա վի ճա կը փոխ վում է. « Հայ տա րա րում են, որ այն որ հաքք տի նը (թուրք 
հա ւատ քը) կ’ըն դու նի, պէտք է նոր ա նուն ը նտ րէ ու ար ձա նագ րո ւի։ Ա նոնք կէ սօ րին 
մաս նա ւոր մի սով ճաշ, հաց ու զա ծին չափ պի տի ու տեն եւ այլն։ Ու րեմն իս լամ նե րը 
հա նըմ եւ է ֆեն տի ու տե լէն վերջ կե ա վուր նե րը պի տի ու տեն ... Մի սին հո տը ա ռինք 
մաս մը ար ձա նագ րո ւե ցան»39: Բա ցի դրա նից տնօ րե նու թյան կար գադ րու թյամբ 

35 Գառ նիկ Բա նյա նը ծն վել է Կյու րին քա ղա քում 1910 թ.: Ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին տա
րագր վել է սի րի ա կան ա նա պատ ներ: Կարճ ժա մա նա կա հատ ված մնա ցել է Հա մայի որ բա նո ցում, 
ի սկ Ջե մալ փա շայի հրա մա նից հե տո իր հետ ե ղած որ բե րի հետ տե ղա փոխ վել է Ան թու րա: 
36 Բա նե ան Գ., Յու շեր ման կու թե ան եւ որ բու թե ան, Ան թի լի աս, Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի 
Տանն Կի լի կի ոյ, 1992, էջ 137: 
37 Մել գոն Պետ րո սյա նը ծն վել է 1906 թ. Մա րա շի մո տա կայ քում գտն վող Սա րը լար գյու ղում: Տա
րագ րու թյան դա ժան ճա նա պարհ նե րով քույ րե րի հետ հա սել է Ան թու րա, որ տե ղից փա խուս տի է 
դի մել 1918 թ. ապ րի լին: Նրա ձե ռա գիր հու շե րը՝ «Յու շեր Ե ղեռ նի օ րե րէն, 19051918», պահ վում են 
ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դե րում: 
38 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 231, թպ. 148, էջ 12: 
39 Նույն տե ղում, էջ 13:
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ու տող ներն ի րենց կե րա ծի մա սին պի տի պատ մե ին մյուս նե րին: Որ բա նո ցի ղե կա
վա րու թյու նը չի սպա սում Մել գո նի ու նրա 15 հա մա գյու ղա ցի ե րե խա նե րի հա մա
ձայ նու թյա նը. «ե կան խա րա զան նե րով տա րին մե զի... թաց աչ քե րով մեյ մէկ ա նուն 
ո րո շե ցինք... ե ղայ Նէ ժիպ, թիւս ո ւթ»:40 

Նո րեկ նե րին բա ժա նում է ին ը ստ դա սա րան նե րի, տաս նա պետ նշա նա կում, ով 
հս կում էր իր խմ բին, սխալ բան ա նե լու հա մար նրանք կա րող է ին նաև ապ տա կել։ 
Օ րա կան մի քա նի ժամ մար զանք է ին ա նում զին վո րա կան ձևով: Ցան կա ցած սխալ 
քայլ դա տա պարտ վում էր ծե ծի41:

 Հա րու թյուն Ալ բո յա ջյա նը42 եր կու ան գամ է ան վա նա փոխ վել: Ա ռա ջին ան գամ 
Դե րա յում43, այ նու հետև՝ Ան թու րա յում, որ տեղ ստա ցել է Շյուք րու ա նու նը և 534 
հա մա րը44:

 Խո րեն Գը լը ճե ա նին45 Հա լե պից տա նում են Կ. Պոլ սի « Հար բիյե» զին վո րա կան 
կենտ րո նա կան դպ րոց: Այս տեղ բո լո րին պղն ձե կնիք ներ են տա լիս՝ ի րենց նոր 
թուր քա կան ա նու նով: Նա ստա նում է «Ա լի օղ լու իս լամ» ա նու նով կնի քը, ո րը տնօ
րե նու թյան կար գադ րու թյամբ միշտ պետք է վզից կախ ված լի ներ»46: Նման ի րա
վի ճա կում հայտն վե լու կա պակ ցու թյամբ նա գրում է. « Մեր յան ցան քը հայ ըլ լալն է ր։ 
Ի սկ այ սու հե տեւ թիւր քին պատ կա նե լով, մե զի թիւրք կը ճանչ նան եւ ա մէն մի ջո ցի 
կը դի մեն... պի տի յա ջո ղին մեզ թր քաց նել եւ մեր ծնող նե րը մոռց նել տալ»47։

 Մար դի նի ե րկ սեռ թուր քա կան որ բա նո ցի ան վա նա փո խու թյան ա րա րո ղա
կար գից դր վագ ներ է ներ կա յաց նում Մա րի Գրի գո րյա նը48: «Թր քա կան ա նուն նե
րու ցան կին մէ ջէն ին ծի վի ճա կո ւե ցաւ Այի շե ա նու նը ... ա մէ նուս հա մար ի նք նու
թե ան թուղ թեր շի նո ւե ցան, ո ւր ա ռանց բա ցա ռու թե ան բո լո րիս հայ րե րը կո չո ւե ցան 
Ապ տուլ լահ, ի սկ մայ րե րը՝ Սա լի հէ...»49: Որ բա նո ցում նրանց ան վա նում է ին մուհ

40 Նույն տե ղում, էջ 14:
41 Նույն տե ղում, էջ 12: 
42 Հ. Ալ բո յա ջյա նը ծն վել է 1904 թ. Մա րա շի շր ջա նի Ֆըն տը ճագ գյու ղում: Թուր քա կան կող մի 
կազ մա կեր պած որ բա հա վա քի ար դյուն քում նա Դա մաս կո սից տե ղա փոխ վել է Ան թու րա: 
43 Հ. Ալ բո յա ջյա նի տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 1916թ. սկզբ նե րին Դե րա յում՝ վրան նե րի տակ, 
նույն պես ե ղել է թուր քա կան որ բա նոց, որ տեղ ե ղել են մոտ 200 ե րե խա ներ, ո րոնց մի քա նի թուրք 
պաշ տո նյա ներ նոր թուր քա կան ա նուն ներ են տվել։ Նրան ան վա նա կո չել են Սա լեհ (տե՛ս Ալ բո յա
ճյան Հ., Խա չե լու թյան ճամ փա նե րով, Եր ևան, ՎՄՎՊ ՐԻՆՏ, 2005, էջ 36):
44 Ալ բո յա ջյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 40:
45 Խո րեն Գը լը ճյա նը ծն վել է 1910 թ. Է վե րե կում, աք սոր վել է Ռաք քայի և ԴերԶո րի կող մե րը: 
Նրա ձե ռա գիր հու շե րը՝ « Վե րապ րող որ բի մը յու շե րը» խո րագ րով, պահ վում են ՀՑ ԹԻի գի տա
կան ֆոն դե րում: 
46 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 44, թպ. 42, էջ 23:
47 Նույն տե ղում, էջ 22:
48 Մա րի Գրի գո րյանՄար տի րո սյա նը ծն վել է Ա դա նա յում, վաղ ման կու թյան տա րի նե րին ա կա
նա տես է ե ղել Ա դա նայի կո տո րած նե րին, հե տո էլ 1915 թ. տա րագր վել է Հա լեպ, Ռաս ո ւլԱյն: 
Ծնող նե րի մա հից հե տո նրան որ բա հա վաք կազ մա կեր պող մար մին նե րը տե ղա փո խել են Մար
դի նի թուր քա կան որ բա նոց, որ տեղ մնա ցել է շուրջ ե րեք տա րի: Ձե ռա գի րը վեր նագր ված է 
«Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը (19081918)»:
49 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 72:
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դե տի50, գյա վուր բա ռը խս տիվ ար գել ված է ր51: Ապ րե լով որ բա նո ցային սահ մա
նա փակ ա ռօ րյան՝ հե ղի նա կը գրում է. «Այս պէս նե տո ւած հս կայ ձու լա րա նին մէջ, 
իւ րա քան չիւր տղայ պետք էր մոռ նար իր ի նք նու թիւ նը եւ դառ նար իս կա կան թիւրք 
քա ղա քա ցի»52:

Ա դա նայի որ բա նո ցում շուրջ վեց տա րի ան ցկաց րած Եր վանդ Փոս տալ ջյանն53 
իր հու շե րում54 պատ մում է, որ տնօ րեն Վա հագն Տաթ ևյա նի կա լա նա վոր վե լուց 
հե տո հա յու թյունն իս պառ վե րա նում է որ բա նո ցից: Նրանց տաս նյակ նե րով կան
չում է ին ու ա ռա ջար կում թուրք լի նել, ա նունն ու կրո նը փո խել: Նրան ան վա նա
կո չում են Մեհ մեդ Օղ լի, հա մար տա լիս: Ան վա նա փո խու թյան կա պակ ցու թյամբ 
Եր վան դը գրում է. « Մենք՝ որ բերս մեր ա նուն նե րը չմո ռա նա լու հա մար, թղ թե րի 
վրա գր ված մեզ վրա է ինք պա հում: ...Որ բա նո ցում կային ի րենց ա նունն ու դա վա
նան քը չփո խած ներ: Նրանց տա նում է ին ներք ևի հարկ, ծե ծից մե ռած դի ակ ներ է ին 
ցույց տա լիս ու ա սում. «Ե թե թուրք չլի նեք, ձեզ էլ այդ պես շան սա տակ կա նենք»55:

Համ բար ձում Չիթ ճե ա նը56 նույն պես ա ռա ջին օ րն ևեթ ստա ցել է Ռուշ դի ա նու նը, 
ստի պել են մո ռա նալ մայ րե նի լե զուն, դա սի ժա մա նակ ազ գայ նա կան գա ղա փար
ներ են փոր ձել քա րո զել՝ «...ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն, հա վա սա րու թյուն, մահ 
հա նուն մեկ հայ րե նի քի, քա նի որ օս ման ցի ե նք, օս ման ցի եղ բայր ներ ե նք» և նմա
նա տիպ այլ կար գա խոս նե րով57: 

Մինչ դեռ Ջե մալ փա շան ան վա նա փո խու թյան եր ևույ թը լրիվ այլ ե րան գա վոր
մամբ է ներ կա յաց րել: 1916 թ. սեպ տեմ բե րին Հա լի դե Է դի պը Ջե մա լի հետ ու նե ցած 
զրույ ցի ժա մա նակ ան վա նա փո խու թյան հար ցի ա ռն չու թյամբ ար տա հայտ վել է, թե 
« դա նման է կրո նա փո խու թյան», ո րին հետ ևել է Ջե մա լի պար զա բա նու մը, որ ին քը 
ստիպ ված է դա ա նում, քա նի որ այլևս գու մար ներ չկան՝ հայ կա կան որ բա նոց հիմ
նե լու հա մար ... Սա իս լա մա կան որ բա նոց է և մի այն մու սուլ ման ե րե խա նե րին է 

50 Մուհ դե տի՝ նո րա դարձ, որ բա նոց նե րում այս պես են ան վա նել նոր իս լամ ըն դու նած ե րե խա
ներին: 
51 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 72: 
52 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 7475:
53 Եր վանդ Փոս տալ ջյա նը ծն վել է 1903 թ. Հա ճըն քա ղա քում: Հայ րը զոհ վել է Հա ճը նի 1909 թ. 
ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի ժա մա նակ: Շուրջ 230 ե րե խա նե րի քա րա վա նի հետ նա ան
ցել է Ա դա նա, որ տեղ նրանց խնա մա տա րու թյու նը ստանձ նել է Վա հագն Տաթ ևյա նը (18751916): 
Շուրջ 1600 որ բեր ա պաս տա նել են Քար դա որ բա նո ցում, ո րը վե րան վա նել է Ջե մալ փա շայի 
ա նու նով: 1915 թ. փետր վա րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հրա մա նով Վա հագն հայ րի կին ու 
32 հայ ու սու ցիչ նե րի բան տար կել են, ո րից հե տո որ բա նո ցի ղե կա վա րումն ան ցել է թուր քա կան 
կող մին: 
54 Նրա ձե ռա գիր հու շե րը՝ « Կի լի կի այի 1600 որ բե րից մե կի՝ Եր վանդ Փոս տալ ջյա նի ճա կա տա գի
րը» խո րագ րով, պահ վում են ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դե րում: 
55 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 93, ֆ. հ. 4164, էջ14: 
56 Համ բար ձում Չիթ ճե ա նը ծն վել է 1901 թ. Չար սան ջակ գա վա ռա կի Իս մայիլ գյու ղում: Իր ե րեք 
եղ բայր նե րի հետ հայտն վել է թուր քա կան « մեք թեպ»ո ւմ, որ տեղ կա ռա վա րու թյու նը կենտ րո նաց
րել էր 414 տա րե կան շուրջ 150200 տղա նե րի: 
57 Չիթ ճե ան Հ., Մա զի չափ մա հին մոտ, London and Reading, 2004,Taderon Press, էջ 91:
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թույ լատր վում, ի սկ Ան թու րայի որ բա նո ցը նա խա տես ված էր մի այն թուրք ե րե խա
նե րի հա մար58:

 Թուր քա կան որ բա նոց նե րում գոր ծել է պատ ժա մի ջոց նե րի մի ամ բողջ ցանկ: Սա 
ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ կրո նա փո խու թյունն ու ան վա նա փո խու թյունն ի րա
կա նաց վել են բռ նի մի ջոց նե րով: Հու շա գիր նե րը նկա րագ րել են որ բա նոց նե րում 
կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րը, ո րոնց են թարկ վել են նաև ի րենք: Ան թու րա յում 
կի րառ վող խիստ պատ ժա մի ջոց նե րից էր ֆա լա խան59: Գ. Բա նյա նը նկա րագ րում է, 
թե ի նչ պես է են թարկ վել ֆա լա խայի, ե րբ մի օր հայե րեն « բառ մը դուրս թռաւ բեր
նէս ... մատ նող ե ղեր էր եւ նոյն ի րի կու նը պառ կե ցայ ֆա լա խայի հա րուած նե րուն 
տակ։ Դեռ հինգ տա րիքս չէ ի լրա ցո ւած»60: 

Այս պես, եր կու տա րի շա րու նակ, ա մեն մայ րա մու տի, որ բե րի սիր տը կծկ վում էր, 
մղ ձա վան ջով լց վում... դրո շի ա րա րո ղու թյու նից հե տո մոտ հա զար տղա ներ ա կա
նա տես ու վկա է ին դառ նում ֆա լա խայի ա րա րո ղու թյա նը61:

Հ. Ալ բո յա ճյա նը նույն պես ան դրա դարձ է կա տա րել Ան թու րա յում կի րառ վող 
պատ ժա մի ջոց նե րին՝ ը նդ լայ նե լով ցու ցա կը. «Ե թե որ ևէ մե կը հայե րեն էր խո սում... 
նրան խիստ պատ ժում է ին: Կամ ծե ծում է ին կամ ստի պում ճա շա րա նի կտու րին 
կանգ նել ու ե րեքչորս ժամ ար ևին նայել: Ա մե նա ծանր պա տի ժը ֆա լա խան62 էր»63: 
Գ. Բա նյա նը նույն պես հի շում է, որ ի րենց որ բե րից Աբ րա հա մը որ պես պա տիժ 
եր կու օր մինչ ար ևի մայր մտ նե լը վե րա կա ցո ւի հս կո ղու թյան տակ նայել է ար ևի 
կի զիչ ճա ռա գայթ նե րին64: Հա ճախ որ բա նո ցից ան տառ ու տե լի քի հա մար փախ չող 
ե րե խա նե րին էլ 24 ժամ բան տար կում է ին ու ո չինչ չէ ին տա լիս ու տե լու՝ ճա շի ժա մին 
բո լո րի ներ կա յու թյամբ են թար կե լով ֆա լա խայի: Ան գամ որ բա նո ցի մյու դիր նե րից 
Ռա շիդ բեյը նոր ու ա վե լի դա ժան պատ ժա մի ջոց է հնա րում կար գա զանց ե րե խա
նե րին պատ ժե լու, բայց նրա « հո րի նած» պատ ժին ոչ ոք « չար ժա նա ցավ»65: Ֆա լա
խայի կի րառ ման հա մար որ բա նո ցում գոր ծել է հս տակ «ու ղե ցույց», որ տեղ նշ վել 
է, թե որ « հան ցա գոր ծու թյան» դեպ քում քա նի ան գամ պետք է ֆա լա խայի են թար

58 Memoirs of Halide Edip..., էջ 428429:
59 Ար տա վազդ ա րք. Սուր մե յանն ան դրա դար ձել է ֆա լա խայի՝ որ պես պատ ժա մի ջո ցի գոր
ծադրմա նը, հա մա ձայն ո րի. « Գո ղու թիւ նը կը պատ ժո ւի եր բեմն ձեռ քը կտ րե լով, բայց հա ճախ 
գա ւա զա նի ծե ծով՝ որ ա ւե լի թե թեւ յան ցանք նե րու պա տիժն է: Ֆա լա խայ է գոր ծա ծո ւած ձե ւը»: 
Այս տե ղե կու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ֆա լա խան որ պես պատ ժա մի ջոց չի ստեղծ
վել որ բա նոց նե րի հա մար, այն ո ւղ ղա կի վերց վել է իս լա մա կան պատ ժա մի ջոց նե րի ցան կից: Տե՛ս 
Սիւր մէ ե ան ա րք. Ա., Պատ մու թիւն Հա լէ պի Հայոց, Հա լէպ, Կի լի կի ա, 2006, հ. Բ, էջ 509:
60 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 159:
61 Նույն տե ղում, էջ 158:
62 Ֆա լա խայի ժա մա նակ փայ տի ծայ րե րին ամ րաց նում են ոչ ձիգ պա րան, պա տի ժը կրո ղի ոտ
քերն ան ցկաց նում են փայ տի և պա րա նի միջև, հե տո սկ սում են փայ տը պտ տեց նել, ի սկ եր րորդ 
ան ձը ձեռ քի գա վա զա նով խփում է պատժ վո ղի ոտ քե րին, մինչև ոտ քե րից ա րյուն գա լը (ման րա
մասն տե՛ս Ալ բո յա ջյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 44):
63 Ալ բո յա ջյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 4445:
64 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 186:
65 Նույն տեղում, էջ 45:
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կել66: Դա սերն ըն թա ցել են նա խա տինք նե րի, վի րա վո րա կան խոս քե րի, պա տի 
տակ դր ված ծանր քա րե րի, դռան հետ ևում դր ված տար բեր չա փե րի գա վա զան
նե րի, ֆա լա խայի գոր ծի քի առ կա յու թյամբ67:

 Թուր քա կան « ման կա վար ժու թյու նը» կի րա ռել է հնա րա վոր բո լոր ձևե րը. « Բան 
մը բաց ձգ ված չէր: Գոր ծադ րո ւած էր ի նչ որ թուր քա կան ու ղե ղը կր նար յ ղա նալ»68: 
Ի սկ Հա լի դե Է դի պը որ բա նո ցի կար գու կա նո նին նա յում էր մեծ խան դա վա ռու
թյամբ: Նա վս տահ էր, որ մի քա նի տա րի հե տո թր քա ցած որ բե րը պի տի ա զն վաց
նե ին թուրք ա րյու նը69: 

Մար դի նի որ բա նո ցում դա սըն թա ցի ժա մա նակ աղ մու կը պատ ճառ էր դառ նում, 
որ ու սուց չու հին «օրհ նյալ գա վա զա նով» ծե ծի ե րե խա նե րին, հե տո էլ դա ժան ցր տին 
բակ դուրս բե րի՝ ա նուն նե րը կար դա լու հա մար70: 

Նման որ բա նոց նե րում պար տա դիր է ին նաև իս լա մի դա սե րը: Մել գոն Պետ
րոս յանն իր հու շագ րու թյու նում մի քա նի դր վագ ներ է բե րում այդ դա սե րից: Ֆեյ զի 
փա շան քրիս տո նե ու թյան մա սին խո սե լիս նշել է. «...ձա գուկ ներս, ձեր կրո նը հին
ցած է ի նչ պէս կրա կա պաշ տու թիւ նը, նոյն պէս ձեր Յի սուս մար գա րէն հին ցած է, 
շա պիկ մը որ հին նայ կը նե տէն, նո րը կը հագ նին»71։ Ե րե խա նե րի հուզ մուն քը լա ցի 
է վե րած վել, ե րբ նա շա րու նա կե լով ա սել է. « Մու համ մէտ մար գա րէ ին կրօն քը ա մէ
նէն շի տակն է, պէտք է այդ կրօն քը ըն դու նիք»72: 

Մար դի նի որ բա նո ցում իս լա մի դա սե րին պար տա դիր հատ ված ներ են սո վո րել 
Ղու րա նից, դրան զու գա հեռ սո վո րել են նաև իս լա մա կան օ րենք նե րի հա մա ձայն 
լվաց վել ու նա մազ ա նել: Ա մեն օր կրո նի դա սե րին նրանց շարք են կանգ նեց րել՝ 
նա մազ ա նե լու: Ծն կի գա լու պա հին ա մեն ան գամ ծի ծա ղի ա լիք էր բարձ րա նում, 
սաս տելն ու խրա տելն ա նօ գուտ է ին դառ նում: Ար դյուն քում կրո նի դա սե րի ցան կից 
նա մա զը հան վում է73: 

Որ բա նոց նե րում պար տա դիր պայ ման նե րից է ե ղել նաև թլ պա տու մը: Ե թե ե րե
խա ներն ան վա նա փո խու թյան կամ իս լամ ըն դու նե լու փաստն ի նչոր կերպ ըն դու
նում է ին ու հա մա կերպ վում՝ թե կուզ ա ռե րես, ա պա թլ պատ ման ա րա րո ղա կար գին 
նրանք ա մե նա շատն է ին ը նդ դի մա նում: Որ բա նոց նե րում, ե րբ այդ մա սին լու րեր 
է ին տա րած վում, տղա նե րից շա տե րը փա խուս տի է ին դի մում: Հ. Ալ բո յա ճյա նը 
գրում է. « Լուր տա րած վեց, թե այդ մար դիկ ե կել են որ բե րին թլ պա տե լու։ Որ բե րը, 
ի մա նա լով այդ մա սին, սկ սե ցին որ բա նո ցից ան հե տա նալ, ով ո ւր կա րող էր»74: 

66 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 157:
67 Նույն տե ղում, էջ 153154:
68 Նույն տեղում, էջ 162163:
69 Նույն տե ղում, էջ 168:
70 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 397, թպ. 248, էջ 81:
71 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 231, թպ. 148, էջ 13:
72 Նույն տե ղում, էջ 13:
73 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 397, թպ. 248, էջ 79:
74 Ալբոյաջյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 43:
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Ա դա նայի որ բա նո ցի սան Եր վանդ Փոս տալ ջյանն իր հու շե րում գրում է, որ 
որ բա նո ցի տնօ րե նը թեր թում հայ տա րա րու թյուն է տվել ու թուրք հա վա տա ցյալ
նե րին որ բա նո ցի հայ ե րե խա նե րի թլ պատ ման ա րա րո ղու թյա նը ներ կա գտն վե լու 
կոչ ա րել: Եր վանդ Փոս տալ ջյանն իր հու շե րում գրում է. « Գա լիս է ին թուրք մար դիկ 
ու խա նում ներ, նախ և ա ռաջ ե րե խա նե րին բաղ նիք տա նում, շան կեղ տով լվա
նում, որ պես զի հա յու թյան մե ռո նից ու կրո նից դուրս գան, հե տո դառ նան իս կա կան 
թուրք: Հե տո կն քա հայ րը գր կում էր ե րե խային, ի սկ քիր վեն դհոլ, զուռ նայի հն չյուն
նե րի տակ թլ պա տում էր»75: «Ան մար դա վայել թլ պա տու մից», ի նչ պես հու շա գիրն 
է նշում այդ եր ևույ թը, ե րեք ըն կեր նե րով խու սա փում են ու որ բա նո ցից գի շե րով 
փա խուս տի դի մում76:

 Խո րեն Գը լը ճյա նը հի շում է, որ ի րենց որ բա նո ցում տնօ րե նու թյան հրա մա նով 
բո լոր հայ ե րե խա նե րին տա րել են Կ. Պո լիս ու թլ պա տել ե ն77:

 Թուրք ղե կա վար նե րը պար բե րա բար այ ցե լում է ին որ բա նոց ներ, ին չը միշտ 
ու ղեկց վում էր տո նախմ բու թյամբ ու բարձր ծա փող ջույն նե րով: Ման կա կան հու
շագ րու թյուն նե րում այդ ի րա դար ձու թյու նը միշտ նույ նաց վել է հա մեղ ու տե լիք նե րի, 
տո նա կան ու կեղծ բա րիդ րա ցի ա կան մթ նո լոր տի հետ: Ջե մալ փա շան մի քա նի 
ան գամ այ ցե լել է Ան թու րայի որ բա նոց, Էն վեր և Թա լե աթ փա շա նե րը՝ Հարբի ե ի: 

Գ. Բա նյա նի հու շե րում Ջե մալ փա շայի այ ցե րից մե կի ժա մա նակ ար տա ռոց է 
ե ղել այն փաս տը, որ ե րե խա նե րը դուրս են ե կել վե րահս կո ղու թյու նից: Մի քա նի 
հո գի մո տե ցել են փա շային՝ դի մե լով՝ «... ա նօ թի ե նք, հոս ալ ա նօ թի պի տի մեռ
նինք ... հա սիր մե զի...»: Այդ ըն թաց քում նրան մի քա նի տաս նյակ տղա ներ են շր ջա
պա տել, ո րոշ ե րե խա ներն էլ բա կի ծա ռե րի վրա են բարձ րա ցել ու « պոռ պո ռա լով 
ա փով տե րեւ նե րը եւ վայ րի պտուղ նե րը քա ղե լով բե րան նին թխ մել»78: Սա թերևս 
մի ակ դեպքն է ե ղել, մյուս բո լոր այ ցե րի ժա մա նակ խիստ կար գու կա նո նի պայ ման
նե րում հայ ե րե խա նե րի նվա գա խում բը դի մա վո րել է նրան: 

Մ. Պետ րո սյա նի հու շե րում նշ վում է. «...մեծ ճիգ կը թա փե ին որ կար գա պա հու
թիւն ըլ լայ ... ա մէն կողմ զար դա րե ցինք ու մաք րե ցինք...»79: Նա շր ջել է բո լոր դա սա
րան նե րով, «...մար զան քի տո ղանց քը ը րինք, տես նե լով որ շատ լավ եւ չա փա ւոր կը 
քա լէ ինք, փա շան գոհ մնաց»80: Ճա շա րա նում նրանց լավ կե րակ րել են « ճոխ սե ղա
նի» շուրջ81:

1917 թ. Ջե մալ փա շան կր կին այ ցե լել է որ բա նոց. այս ան գամ «...ֆան ֆա րը մեր 
տղաք նե րը նո ւա գե ցին եւ մեզ մէ մէ կը սրին գով, շատ լաւ նո ւա գեց, այս ան գամ 
ա ւե լի ներ կա յա նա լի է ինք որ մէ շատ գոհ մնաց փա շան»82։ Հա լի դե Է դիպն ար տա

75 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 93, ֆ. հ. 4164, էջ15:
76 Նույն տե ղում: 
77 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 44, թպ. 42, էջ 27:
78 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 148: 
79 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 231, թպ. 148, էջ 14:
80 Նույն տեղում, էջ 15:
81 Նույն տե ղում:
82 Նույն տեղում:
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հայտ վել է հայ ե րե խա նե րի ե րաժշ տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ՝ հայ
տա րա րե լով, որ նրանք լավ ե րա ժիշտ ներ է ին ու դպ րո ցի հպար տու թյու նը83: 

Մար դի նի որ բա նո ցի տնօ րե նը՝ ազ գու թյամբ լազ Շի նաս բեյը, որ բե րին ցու ցում 
էր տվել, որ զին վո րա կան հրա մա նա տա րի՝ որ բա նոց կա տա րած այ ցի ըն թաց քում 
սնն դի մա սին հարց նե լիս ա սեն՝ « միշտ ա նօ թի ե նք»84: Այս այ ցը դրա կան ար դյունք 
է ու նե նում, և որ բա նո ցը սկ սում է զին վո րա կան նպաստ նե րից էլ օ գտ վել: Նա ե րե
խա նե րին տա նում էր ան գամ զին վո րա կան, կա ռա վա րա կան ու ժո ղովր դա կան 
տո նախմ բու թյուն նե րի85: 

Որ բա նոց նե րում ե րե խա նե րի թի վը նվա զեց նե լու հա մար ե ղել են նաև թու նա
վոր ման դեպ քեր: Հա ճախ «բ նա կան ճա նա պար հով» թու նա վոր վել է ջու րը, ե րբ 
դի ակ ներ են գցել որ բա նոց նե րին ջուր մա տա կա րա րող ջր հոր նե րը: Մար դի նի 
որ բա նո ցում թու նա վոր ման դեպ քե րը կապ ված է ին հատ կա պես հա ցի օգ տա գործ
ման հետ: Այդ կա պակ ցու թյամբ Մա րի Գրի գո րյա նը գրում է. «Օ րե րով հա ցի ե րես 
չտես նե լուց հե տո ... ե րբ հաց ու նե նայինք, տղոց մէ ո մանք կը թու նա ւո րո ւէ ին եւ կը 
մեռ նէ ին կա պուտ ցած: Ե րբ հա ցը կը կտ րո ւեր, հի ւան դու թիւնն ալ կ’ան հե տա նար 
հրաշ քով»86: 

Ան թու րայի որ բա նո ցում 1918 թ. վեր ջին թուր քա կան ան ձնա կազ մը հե ռա նա
լուց ա ռաջ պատ վի րել է դե ղա գործ Ռը զա բեյին վեր ջին ը նթ րի քի ժա մա նակ բո լոր 
որ բե րին թու նա վո րել ու նոր մի այն հե ռա նալ: Բայց Ռը զա բեյը ի կատար չեր ածել 
այդ հրամանը: Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ ճա շա րա նում նս տած բո լոր ե րե
խա նե րին հարց րել էր ի րենց հայ կա կան ա նուն նե րը, և բո լո րը պա տաս խա նել է ին87։ 

Մի ո րոշ ժա մա նակ որ բա նո ցում մնում են մի այն մի քա նի թուրք պա հակ ներ, 
ա րաբ հս կիչ ներ, ով քեր զբաղ վում է ին հա գուս տի ու ու տե լի քի խն դիր նե րով: Չնա
յած 1917 թ. Ան թու րա յում կեն սա պայ ման նե րի դրա կան փո փո խու թյուն ներ է ին ե ղել, 
ան ցկաց վել է ին ջրա գիծ, կո յու ղա գիծ, ի նչ պես նաև որ բա նո ցը է լեկտ րա ֆի կաց վել 
է ր88, սա կայն դա է ա պես չէր ազ դել որ բե րի վի ճա կի բա րե լավ ման վրա: 

1918 թ. սեպ տեմ բե րին Ա րա րայի ճա կա տա մար տից հե տո հայ կա մա վոր 
Պ. Պզ տիկ յանն ու մոտ հա զար  հո գա նոց գու մար տա կը Բեյ րու թից Ջու նեյ ան ցնե
լիս այ ցե լել է Ան թու րայի որ բա նոց: Պզ տի կյանն իր ձե ռա գիր հու շագ րու թյու
նում՝ թվագր ված 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 6ով, ներ կա յաց րել է ի րենց կար ճատև 
այ ցի ման րա մաս նե րը՝ ը նդ գծե լով «...այդ կա րօ տա կիզ փոք րիկ է ակ նե րը, ո րոնց 
ան գութ բաղ դը զր կած էր իս պառ ծնո ղա կան ջերմ համ բոյ րէ»: Հրա ժեշ տից ա ռաջ 
սր տապնդող հոր դոր ներ են ա նում, որ «ազ գը չի մոռ նար իր փոք րիկ զա ւակ նե րը»: 
Պզ տի կյա նը եզ րա փա կում է իր հու շը հետ ևյալ տպա վո րու թյամբ. «...այդ որ բա նո ցը, 

83 Memoirs of Halide Edip..., էջ 449:
84 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 397, թպ. 248, էջ 85:
85 Նույն տե ղում:
86 Նույն տեղում, էջ 76:
87 Տե՛ս Ալ բո յա ճյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 50: 
88 Տե՛ս Memoirs of Halide Edip..., էջ 431:
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դա ժան, ցուրտ որ բա նո ցը, փոք րիկ հո գի նե րուն մէջ իր մռայ լը կը սփ ռէր: Ցա ւի 
բոյնն էր ա նի կայ»89: 

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Պզ տի կյանն ըն կեր նե րի հետ նո րից է այ ցե լել Ան թու րա: 
Տպա վո րու թյու նը նրա հա մար կր կին ցա վա լի էր. «Ո մանք հո ղի վրայ վի զիր նին 
ծռած՝ լուռ ու մունջ նս տած ին, ու րիշ նիր կու լան... պա տա նի նիր, ո րոնք տա րի նե րու 
ծան րու թե ան տակ ճն շո ւած ծե րու կի մը փո սո ւա ցած աչ քե րը և կմախ քա ցած այ տի
րը մատ նա նիշ կ’ը նին»: Նա եր կար զրու ցել է որ բե րի հետ, հե տո շր ջայց է կա տա րել 
որ բա նո ցում: Նրա աչ քին զար նում է այն մեծ տար բե րու թյու նը, ո րը նա տես նում է 
ու սու ցիչ նե րի ու որ բե րի կեն սա պայ ման նե րի ու սնն դի միջև90: 

Հի վան դա նո ցային սե նյակ նե րում մոտ հա րյուր ե րե խա ներ են ե ղել, ո րոնց 
մա սին հու շա գի րը պատ մում է. «...քով քո վի, զոյգ զոյգ պառ կած ին: Ո մանք հա լած, 
կմախ քա ցած, միծ փայ լուն աչ քեր նին ա ռաս տա ղը»91: Դաս տի ա րակ չու հին ար դա
րա ցել է, թե «...բ ժիշկ նիս ծիր է և իր պաշ տօ նին օգ տա կար ըլ լա լու յար մա րու թի նէ 
զուրկ, սնուն դը բո լո րո վին ան նպաստ, կա թը որ ա մե նէն սո վո րա կանն է, կի սով 
ջրա խառն»92: Մյուս սե նյա կում ա ղի քային հի վան դու թյամբ ե րե խա նե րի վի ճա
կից ա զդ վե լով՝ գրում է. «...պաղ սա լա հա տա կի վրայ փռո ւած ան կո ղին նե րու մէջ 
պառ կած ան խօս բան տար կո ւած նե րու պէս կ’ի րա զին: Հոս ալ չկայ լուրջ խնամք 
մը, ա պա քի նու մը բաղ դի քմա հա ճոյ քին յ ղո ւած է»93: Վա րակ նե րի տա րա ծու մը կան
խե լու հա մար զգու շու թե ան ոչ մի մի ջոց չէր ցու ցա բեր վում: Տե սու չի հետ զրույ ցի 
ժա մա նակ Պզ տի կյա նը քսա նից ա վե լի մա նուկ նե րի է տես նում մի ջանց քով ան ցնե
լիս՝ « բո բիկ, ճիր մակ գի շե րա նո ցով, ճիր մակ շղարշ մը գլուխ նին»94: Հու շա գի րը 
նշում է, որ նրանց որ բա նո ցում « գոն չիր»95 է ին ան վա նում96: Պզ տի կյա նի նա մակ
նե րը ևս փաս տում են, որ Ան թու րա յում ի րա վի ճա կը ծանր էր, ի սկ քա ղա քա կան 
նման պայ ման նե րում հայ որ բե րը լրիվ բախ տի քմա հա ճույ քին է ին թողն ված: 

դ. Որ բե րին հայ ի նք նու թյա նը վե րա դարձ նե լու ձեռ նար կում նե րը 
1918թ. Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո մեծ թափ են ստա նում որ բա հա վաք աշ խա
տանք նե րը: Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ հա վա քագ րում է ին հայ որ բե րին, 
նոր որ բա նոց ներ է ին բաց վում, կամ թուր քա կան որ բա նոց ներն ան ցնում է ին տար
բեր մի սի ո նե րա կան կամ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի: 1919 թ. ապ րի
լի 17ին Կ. Պոլ սում՝ Ազ գային խնա մա տա րու թյան կազ մում, ստեղծ վում է Որ բա

89 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 255, թպ. 155:
90 Նույն տե ղում:
91 Նույն տե ղում:
92 Նույն տե ղում:
93 Նույն տեղում:
94 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 256, թպ. 155:
95 Գոնչիր՝ թուրքերենից թարգմանաբար՝ մեծագլուխ: Սրանք այն երեխաներն էին, որոնք 
ցեղասպանության տարիներին սարսափելի նիհարել էին, փոխարենը մարմնի համեմատ 
գլուխներն էին չափից ավելի մեծացել:
96 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 256, թպ. 155: 
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հա վաք մար մի նը, ո րը ղե կա վա րում էր Ա ռա քել Չաք րյա նը: Կազ մա կեր պու թյու նը, 
ու նե նա լով Կ. Պոլ սում բրի տա նա կան դես պա նա տան պաշ տո նյա, հրա մա նա տար 
Սմի թի ա ջակ ցու թյու նը, ա վե լի ը նդ գր կուն է դարձ նում որ բա հա վաք աշ խա տանք
նե րը: 1919 թ. ապ րի լի 4ի իր տե ղե կագ րում, ի թիվս այլ հա յան պաստ գոր ծո ղու
թյուն նե րի, Ա. Չաք րյանն ա ռա ջին կե տով նշում է. « Թուրք որ բա նոց նե րէ եւ տու
նե րէ ա զա տել հայ որ բե րը»97: 

Ան թու րա յում թուր քա կան կող մի հե ռա նա լուց հե տո տե ղի Ա մե րի կյան կար միր 
խա չի աշ խա տա կից Բա յարդ Դոջն օգ նու թյուն է հատ կաց րել որ բա նո ցին: Տնօ րեն 
է նշա նակ վել պա րոն Քրոու ֆոր դը: Հայ ու սու ցիչ ներ են աշ խա տան քի ան ցել, ու սու
ցու մը կա տար վել է հայե րե նով և ան գլե րե նով: Սկս վել է հա յաց ման գոր ծըն թա ցը. 
բո լո րը վե րա կանգ նել են ի րենց հայ կա կան ա նուն նե րը, մայ րե նի լեզ վի դա սե րը: 
« Քա նի ա միս մը հե տո... հե գե լով, ծանրծանր վան կե րը կա պե լով բա ռե րը դուրս 
կու գան տղոց բեր նէն»98: 

Հե տա գա յում Մեր ձա վոր Ար ևել քի նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյունն 
է ստանձ նել որ բա նո ցի խնա մա կա լու թյու նը, մինչև 1919ի ա շու նը, ե րբ ա րա կան 
սե ռի 470 որ բե րին ու ղար կել են Հա լեպ, ի սկ ի գա կան սե ռի 200 որ բե րի՝ Լի բա նա նի 
Ղա զիր ա վա նում գտն վող հայ կա կան որ բա նոց99: 

Խ. Գը լը ճյա նը հի շում է, որ հայ կա թո լիկ վար դա պետ Հով հան նես Նալ բան
դյանն այդ ժա մա նակ ե կել է որ բա նոց՝ հայ որ բե րին տա նե լու: Որ բա նո ցում այդ 
ժա մա նակ կար մոտ 2500 ե րե խա: Նա ե րե խա նե րին դի մել է հայե րե նով. «...հայ 
զա ւակ ներս, պա տե րազ մը վեր ջա ցած է, ես ե կած եմ ձեզ այս դժոխ քէն ա զա տե լու, 
մի վախ նաք, ին ծի վս տա հե ցէք, դուք պի տի վե րա դառ նաք հային ծո ցը, եւ պի տի 
վե րագտ նէք ձեր մայ րե րը, որ գի շեր եւ ցե րէկ լա ցին»100։ Այս խոս քե րից հե տո մոտ 
200 հո գի մո տե ցել են քա հա նային: Այս փաս տը ոգ ևո րել է վար դա պե տին, ով «...
յա ջո ղած էր իր ա ռա քե լու թե ան մէջ»101։ Տա րի ներ ան ց Խո րե նը, վեր լու ծե լով այդ 
օր վա դեպ քե րը, նշում է. « մէզ մե փոք րիկ նե րը մնա ցին թր քա կան որ բա նո ցի մէջ ու 
կոր սո ւե ցան...»102:

Մա րի Գրի գո րյա նը հի շում է ար դեն Բե բե քի որ բա նոց ի րենց այ ցե լած հայ 
քա հա նային ու մի քա նի հայ տի կին նե րի, ով քեր զի նա դա դա րից հե տո ե կել է ին հայ 
որ բե րին տա նե լու: Ար մե նու հի Բո յա ճյա նը որ բե րին կոչ է ա րել վեր հի շել մայ րե նի 
լե զուն103:

97 Զա ւեն ա րք., նշվ. ա շխ., էջ 289: 
98 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 272:
99 Բար սե ղյան Ն., Մի սակ Քե լե շյա նի բա ցա հայ տում նե րը թուր քա ցած հայ որ բե րի վե րա բե րյալ 
(տե՛ս http://akunq.net/am/?p=3029)։
100 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 42, ֆ. հ. 44, էջ 29:
101 Նույն տե ղում:
102 Նույն տեղում:
103 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 9495:
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 Կե սա րի այի հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան ջան քե րով տե ղի թուր քա կան որ բա
նո ցի ե րե խա նե րը Հա լեպ ու Կ. Պո լիս են փո խադր վել104: 

Այս պի սով, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ռազ մա վա րու թյու նը նպա տակ 
ու ներ թի րա խային խմ բին, տվյալ դեպ քում հայ ե րե խա նե րին զր կե լու սե փա կան 
կեն սա բա նա կանռա սա յա կան բնո րո շում նե րից, ի նք նու թյու նից՝ աս տի ճա նա բար 
վե րա ծե լով մի այլ ի նք նու թյան: Նա հետ ևո ղա կա նո րեն, ծրագր ված հե տա մուտ է 
ե ղել այս քա ղա քա կա նու թյա նը մինչև 1918 թ. Մուդ րո սի զի նա դա դա րի կն քու մը, 
հե տա գա յում թուր քա կան որ բա նոց նե րը հանձն վել են մի սի ո նե րա կան, օ տա րերկ
րյա և հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին:

Հայ որ բե րի թր քաց ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վել է մի քա նի փու լե րով, ո րից 
ա ռա ջի նը հա վա քագր ման ու տե ղա փոխ ման հար ցե րի լու ծումն էր: Օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյու նը շտա պում էր նրանց հա վա քագ րել, քա նի որ մտա վա խու թյուն 
ու ներ, թե մի սի ո նե րա կան, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րե նից շուտ 
կհա ջո ղեն այդ գոր ծում: Ե րկ րորդ փու լով նրանք, հայ որ բե րին կենտ րո նաց նե լով 
որ բա նոց նե րում, սկ սում է ին բուն գոր ծըն թա ցը՝ նրանց ան վա նա փո խե լով, թլ պա
տե լով, իս լա մի դա սեր կազ մա կեր պե լով: Չնա յած « Բա ցա հայ տում նե րը թուր քա ցած 
հայ որ բե րի վե րա բե րյալ» հոդ վա ծում105 նշ վում է, որ հայ ե րե խա նե րին ան վա նա փո
խում է ին՝ պահ պա նե լով նրանց նախ նա կան ա նուն նե րի սկզբ նա տա ռե րը, սա կայն 
նշենք, որ հու շագ րու թյուն նե րում մենք նման դեպ քե րի չենք հան դի պել, ա վե լին՝ 
թուր քա կան կող մը խու սա փում էր նմա նօ րի նակ ման րուք նե րից ան գամ, ո րը հայ 
որ բե րին կհի շեց ներ ի րենց ան ցյա լը: Նրանք նա խընտ րում է ին ե րե խա նե րին դի մել 
մի այն ի րենց թվե րով՝ զր կե լով նրանց ոչ մի այն ի րենց ազ գային ի նք նու թյու նից, այլ 
նաև ան հա տա կա նու թյու նից: Դեպ քեր են ե ղել, ե րբ ղե կա վա րու թյու նը որ բա նո ցում 
աշ խա տա կից ներ չու նե նա լու պա րա գա յում էլ հե ռաց րել է որ բա նո ցում աշ խա տող 
հայ կա նանց՝ վա խե նա լով, որ նրանց ներ կա յու թյու նը որ բե րի հա մար կա րող է հայ
կա կան ի նք նա գի տակ ցու թյան խթան դառ նալ: 

Վա խի մթ նո լոր տը, պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռումն ա ռա ջին հա յաց քից կար ծես 
հա ջո ղում են. որ բե րը դա դա րում են մի մյանց հետ խո սել հայե րեն, սա կայն հու
շագ րու թյուն նե րում բո լոր հե ղի նակ նե րը նշում են, որ քնե լուց ա ռաջ ծած կո ցի տակ 
միշտ խա չակն քել են, ծնող նե րից լսած « Հայր մեր»ից հատ ված ներ կրկ նել, եր բեմն 
էլ ա ղոթք չհի շե լով՝ ի րենց ու ի րենց հա րա զատ նե րի ա նուն ներն են կրկ նել՝ չմո ռա
նա լու հա մար: 

Թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն իր այս քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման 
ըն թաց քում միշտ էլ մտա վա խու թյուն է ու նե ցել և վե րա պա հու թյամբ է մո տե ցել 
իս լա մա ցած հայե րին: Նշենք, որ Կ. Պոլ սից հրա ման է ե ղել, ո րով իս լա մա նա լու 

104  Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ «իբրև» թուրք ար ձա նագր ված որ բե րի հայ լի նե լու փաս տը ստու
գե լու հա մար ստեղծ ված խա ռը հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ 319 ե րե խա նե րից մոտ 50 
տո կո սը մո ռա ցել է ին ի րենց ծա գու մը: Ման րա մասն տե՛ս Ե ղի այե ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ-
մու թիւն..., էջ 9798: 
105  Տե՛ս Բար սե ղյան Ն., Մի սաք Քե լե շյա նի բա ցա հայ տում նե րը թուր քա ցած հայ որ բե րի վե րա բե
րյալ...: 
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թույլտ վու թյուն է տր վել մի այն կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի հա վա նու թյու նը 
ստա նա լուց հե տո կամ էլ մի այն մու սուլ ման նե րի հետ ա մուս նա ցած կա նանց106: 
Որ բա նոց նե րում ա վե լի հեշտ էր վե րահս կել իս լա մաց ման գոր ծըն թա ցը, ո րին էլ ի 
սկզ բա նե միտ ված էր թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը: Սա կայն նրա քա ղա քա կա
նու թյու նը եր կար չի գոր ծում: 1919 թ.՝ զի նա դա դա րի ա ռա ջին վեց ա միս նե րին, կար
ևոր մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում որ բե րին վե րա դարձ նե լու ո ւղ ղու թյամբ: «Որ բա
հա վա քի» ժա մա նակ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես 
Ա մե րի կյան Մեր ձա վոր Ար ևել քի նպաս տա մա տույ ցը, Լոնդոնի քա ղա քագլ խի հիմ
նադ րա մը, դա նի ա կան, շվեյ ցա րա կան ու այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ կա րո ղա նում 
են որ բա նոց նե րից դուրս բե րել և փր կել թրքացման ճանապարհին գտնվող բազ
մա թիվ հայ ե րե խա նե րի: Սա կայն պետք է նշել, որ ա ռա վել փոքր տա րի քի ե րե խա
նե րի մի ստ վար հատ ված, չհի շե լով իր ի նք նու թյու նը, եր բեմն էլ ան ցյա լի վե րապ
րում նե րը կրկն վե լու վա խից ել նե լով, նա խընտ րել է լռել իր հայ լի նե լու մա սին և այս 
ճա նա պար հով ձուլ ման է են թարկ վել: 

 ՀԱՅ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԹՐ քԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾըՆ ԹԱՑՆ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈւԹՅԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՈՐ բԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐՈւՄ (1915 -1918ԹԹ.)

 ա րրի նե Մար գա րյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ

Հայ ե րե խա նե րի թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյունը ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա
րու թյունն ի րա կա նա ցրել է նաև պե տա կան մա կար դա կով, ո րի հա մար հիմք են 
ծա ռայել պաշ տո նա կան հրա ման ներն ու հե ռագ րե րը։ Թուր քա կան որ բա նոց ներ են 
բաց վել Հա լե պում, Ան թու րա յում, Բեյ րու թում, Դա մաս կո սում, Մեր դի նում, Ար մա
շում, Ո ւր ֆա յում, Դի ար բե քի րում, Մա լա թի ա յում, Խար բեր դում, Կե սա րի ա յում և 
մի շարք այլ բնա կա վայ րե րում: Հայ ե րե խա նե րին հա վա քագ րե լուց ու որ բա նոց
նե րում կենտ րո նաց նե լուց հե տո սկս վում էր բուն գոր ծըն թա ցը. մայ րե նի լեզ վով 
հա ղոր դակց վե լը խս տիվ ար գե լվում էր, նրանց թուր քա կան ա նուն ներ է ին տր վում, 
թլ պա տում էին, կազ մա կերպ ում իս լա մի և ղու րա նի դա սեր, քա րո զում թուր քա կան 
ազ գայ նա կան գա ղա փար ներ: 

Վեր լուծ վել է որ բա նոց նե րում ի րա կա նաց վող թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ներ կա յաց վել կի րառ վող մե թոդ նե րի հետ կապ ված ո րոշ նոր ման րա մաս ներ: 
Շր ջա նա ռու թյան մեջ են դր վել ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ: 

Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյուն, թուր
քա կան պե տա կան որ բա նոց ներ, հայ որ բեր, բռ նու թյուն, ան վա նա փո խու թյուն, 
ի նք նու թյան կո րուստ, հու շագ րու թյուն ներ: 

106 Akçam T., նշվ. ա շխ., էջ 296304:
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turkIFICatIoN oF arMENIaN CHILdrEN IN tHE ottoMaN EMPIrE’S StatE 
orPHaNaGES (1915-1918)

Narine Margaryan
SuMMarY

The Young Turks government carried out a policy of turkification of the Armenian 
children also on the state level led by the official orders and telegrams. Turkish 
orphanages were opened in Aleppo, Antura, Beirut, Damascus, Merdin, Armash, Urfa, 
Diyarbakir, Malatya, Kharberd, Caesarea, and in other settlements. After collecting 
the Armenian children in the orphanages, a state orchestrated Turkification policy was 
carried out by different means, namely, it was strictly prohibited to communicate in the 
native language, children were given Turkish names and circumcised, they had lessons 
in Islam and Quran, implanted with Turkish nationalistic ideas. This article analyses 
turkification policy in orphanages also by presenting some new details on the methods 
used. Unpublished memoirs are put into circulation.

Keywords: Armenian Genocide, Turkification policy, Turkish State orphanages, 
Armenian orphans, violence, loss of identity, memoirs.

отуРечИВанИе аРМянскИх детей В ГосудаРстВенных детскИх 
доМах осМанской ИМПеРИИ (1915-1918 ГГ.)

Нарине Маргарян
РеЗюМе

Правительство младотурок проводило политику отуречивания армянских 
детей также на государственном уровне, для чего в качестве основы служили 
офи  циальные приказы и телеграммы. Турецкие детские дома были открыты в 
Алеппо, Антуре, Бейруте, Дамаске, Мардине, Армаше, Урфе, Диарбекире, Мала
тье, Харберде, Кайсери, а также в ряде других населенных пунктов. 

После сбора армянских детей в детских домах проводился процесс отуречи
вания: общение на родном языке было строго запрещено, детям давали турецкие 
имена, проводили обрезание, были организованы занятия по исламу и Корану, в 
детях укореняли турецкие националистические идеи. 

В статье проанализирована политика отуречивания в турецких детских домах, 
представлены некоторые новые подробности об использовавшихся методах. Вве
дены в научный оборот ранее неопубликованные мемуары.

Ключевые слова: Геноцид армян, политика отуречивания, турецкие государ
ственные детские дома, армянские детисироты, насилие, переименование, 
потеря идентичности, воспоминания.


