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Շ) շան Ռ. Խաչատրյան

պատմական գիտÆ թյÆ նների թեկնածÆ 

ՀԱԼԻԴԵ ԷԴԻՓԸ ԵՎ ՀԱՅ

 ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՐՔԱՑZ ՄՆ ԱՆԹZ ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑZ Մ. 

ՊՐՈԲԼԵՄԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ ՆՇԱԳԾZ Մ1

Բանալի բառեր՝ Հայոց ցեղասպանÆ թյÆ ն, ԱնթÆ րայի որբանոց, Հալիդե Էդիփ, հայ 

որբեր, թրքացման քաղաքականÆ թյÆ ն, զինվորական, «նոր ենիչերիներ», եվգենիկա:

 «Դ) րսը, Խալիտէ Էտիպ կը քալէր, կարծեք երան) թեան մէջ ըլլար:  

Այս կինը տարբեր աշխարհի մէջ ըլլար կը թ) էր:

 Սովի, զրկանքի աշխարհին մէջ ապրող մի ակ երջանիկ արարածը: 

Կէսօրէ ետք երբ որբերը դասարանները կը մտնէին, 

Խալիտէ Էտիպ ալ կը քաշ) էր իր յարկաբաժինը: 

Օրին մէկն ալ զրոյց շրջեցաւ թէ Խալիտէ Էտիպ 

որբեր)  կեանքին մասին կը գրէ: Զրոյցներ կը շրջէին, 

որ մե ծ տղաքներ) ն արիւնը կը ծծէ: 

Շատ բաներ, հաւատալի թէ անհաւատալի, կը պատմէին: 

Որն էր ճիշդը, որը՝ շինծ) ն, յայտնի չէր»2:

Հայտնի փաստ է, որ քրիստոնյա մանÆ կների իսլամացÆ մն  Օսմանյան կայսրÆ թյÆ նÆ մ 

Æ նեցել է երկար դարերի պատմÆ թյÆ ն։ ԵրևÆ յթը տարբեր կտրվածքով Æ սÆ մն ասիրվել 

և Æ սÆ մն ասիրվÆ մ է՝ գիտական հանրÆ յթին մատÆ ցելով նորանոր բացահայտÆ մն եր Æ  

շերտեր: Քրիստոնյա երեխաների իսլամացմամբ զբաղվող կայսերական ինստիտÆ տը 

հայտնի էր դևշիրմե ի՝ քրիստոնյաներից վերցվող «արյան հարկի» ձևով, որի հետևանքով 

պատրաստվÆ մ էին ենիչերի զինվորականներ՝ սÆ լթանին ծառայելÆ  համար, որոնք 

հայտնի էին իրենց հատÆ կ դաժանÆ թյամբ Æ  արյÆ նարբÆ  համբավով: Հետաքրքրական 

է, որ չնայած այն բանին, որ այդ ենիչերիական կորպÆ սն Օսմանյան կայսրÆ թյÆ նÆ մ 

պաշտոնապես (սակայն, գÆ ցե՝ մշակÆ թային իմաստով՝ դեռ ոչ) դադարել էր գործել 

արդեն սկսած XVIII դարի սկզբից3, այդÆ հանդերձ, քրիստոնյա երեխաների բռնի 

կրոնափոխÆ թյÆ նները չդադարեցին։ Ավելի զարգացավ կրոնափոխÆ թյան ինստիտÆ տի 

սոցիալական նշանակÆ թյÆ նը, իսկ Հայոց ցեղասպանÆ թյան ընթացքÆ մ հայ երեխաների 

բռնի իսլամացÆ մն  Æ  թրքացÆ մն  իրականացվÆ մ էր թե՛ առօրեական ցաքÆ ցրիվ կերպով, 

և թե՛ պետական վերնախավի Æ  ծառայողների կողմի ց՝ հատÆ կ ընտրելով Æ  իբրև 

1  Հոդվածը ստացվել է 12.09.2020 և ընդունվել է տպագրության 01.10.2020: Սույն ուսումնասիրությունը 

կատարվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի տրամադրած 19YR.6F036 ծածկագրով դրամաշնորհի 

շրջանակում:

2 Գառնիկ  Բանեան, Յուշեր մանկութեան եւ որբութեան (Անթիլիաս-Լիբանան, տպարան 

կաթողիկոսութեան հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1992), 209:

3   Տե՛ս օրինակ Արտակ Շաքարյան, «Արյան հարկը» Օսմանյան կայսրությունում. դևշիրմե (Երևան, 

Հեղինակային հրատարակություն, 2006), 128:
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ստրկական Æ ժ գործածելով։ ԵրկÆ  դեպքÆ մ էլ հատկանշական էր բռնի կրոնափոխÆ մն  Æ  

բռնի ամÆ սնանալը հայ աղջիկների հետ: 

Այս շարքÆ մ յÆ րահատÆ կ Æ շադրÆ թյÆ ն են գրավÆ մ թրքական պետական որբա-

նոցները, որտեղ Հայոց ցեղասպանÆ թյան ժամանակ հավաքվÆ մ էին հայ երեխաները՝ 

մե ծամասնÆ թյÆ ն կազմե լով առհասարակ քրիստոնյա երեխաների բազմÆ թյան մե ջ, և 

անցնÆ մ էին թե՛ ինքնÆ թյան ջնջման, թե՛ հայ ինքնÆ թյÆ նը մոռացÆ թյան պարտադրելով՝ 

մÆ սÆ լմանական ինքնÆ թյան սերմանման բռնի ճանապարհով։ Այսպիսի որբանոցնե-

րից էր ԱնթÆ րայի որբանոցը, որի պատմÆ թյան և գաղափարական տարբեր շերտերին 

անդրադարձ կկատարվի սÆ յն հոդվածով։

****

ԵրիտթÆ րքական կառավարÆ թյÆ նը հայ որբերին Æ ծացնելÆ  նպատակով որ-

բանոցներ է բացÆ մ ՀալեպÆ մ, ԲեյրÆ թÆ մ, ԱնթÆ րայÆ մ, ՄարդինÆ մ, ՈւրֆայÆ մ, 

ԴիարբեքիրÆ մ, ԿեսարիայÆ մ, ՄալաթիայÆ մ, ԱրմաշÆ մ և մի  շարք այլ վայրերÆ մ: 

ԹÆ րքական որբանոցներ կամ կրոնափոխÆ թյամբ և թրքացմամբ զբաղվող 

կենտրոններ են հիշատակվÆ մ նաև ԷնկյÆ րիÆ մ, ԱրաբկիրÆ մ, ԱդանայÆ մ, ՄարաշÆ մ, 

ԳասթեմÆ նիÆ մ, ԽառնըÆ մ, ԽարբերդÆ մ, Դորթ-ՅոլÆ մ, ԲողազլյանÆ մ, ՄեզրեÆ մ, 

ՍեբաստիայÆ մ, ՍամսÆ նÆ մ և այլÆ ր: Հաճախ հայ երեխաներին տեղից տեղ էին 

տեղափոխÆ մ՝ նÆ յն վայրÆ մ պահելով կարճ ժամանակով, որպեսզի հարազատները 

չկարողանային գտնել նրանց4, երեխաներին բաժանÆ մ էին թÆ րք ընտանիքներին, 

օսմանյան պաշտոնյաներին, կամ էլ վերջիններս անձամբ էին երեխաներին ընտրÆ մ 

Æ  տանÆ մ իրենց հետ5։

Հայոց ցեղասպանÆ թյան ընթացքÆ մ երիտթÆ րքական կÆ սակցական վեր-

նախավի, կÆ սակցÆ թյան կենտրոնական գործիչների Æ  համակիրների ան-

մի ջական ենթակայÆ թյամբ գործող իսլամացմամբ Æ  թրքացմամբ զբաղվող կա-

ռÆ յցների գործÆ նեÆ թյան վերաբերյալ Æ սÆ մն ասիրÆ թյÆ նները սակավաթիվ 

են: Այդ որբանոցների, մասնավորապես ԱնթÆ րայի որբանոցի6 գործÆ նեÆ թյանը 

4 Հմմտ. Հալեպի փրկության տան սաների ցուցակի՝ No. 1778, No. 1779 թվահամարների պատ-

մությունները Արաբկիրի թրքական որբանոցի մասին, որոնցից երևում է, որ որբերին երկար չէին 

թողնում միևնույն որբանոցում, երեխաները մնում էին այնտեղ մեկ ամիս, հետո տեղափոխվում էին 

տարբեր գյուղեր:

5  Տե՛ս օրինակ Յովակիմ Յովակիմեան (Արշակունի), Պատմութիւն հայկական Պոնտոսի (Պէյրութ, 

տպագրութիւն «Մշակ»ի, 1967), 524:

6  Սուրբ Հովսեփ քոլեջ, Անթուրա (Collège Saint Joseph, Antoura) – 1834 թ. Լիբանանի Անթուրա 

հովտում՝ հիսուսյան միաբանության միսիայի շենքում (կառուցվ. 1773 թ.) հիմնված դպրոց՝ 

լազարիստ կաթոլիկ, ֆրանսիացի հոգևորականների կողմից։ Այն համարվում է Մերձավոր Արևելքի 

պահպանված ամենահին դպրոցը։ Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում լազարիստ միաբանները 

վտարվում են թուրքերի կողմից և քոլեջը վերածում թրքական որբանոցի՝ Ջեմալ փաշայի և Հալիդե 

Էդիփի ղեկավարության ներքո։ Դպրոցի իրական տերերը հետ են վերադառնում աշխարհամարտի 

ավարտից հետո՝ 1919 թ. գարնանը, երբ նախկինում թրքացվող և ապա՝ Կարմիր խաչի հոգածությանը 

հանձնված երեխաներին տեղափոխում են տարբեր որբանոցներ՝ Ջբեյլ, Ղազիր, Անթիլիաս ու 

Մարզվան։ Դպրոցը վերաբացվում է և ցայսօր գործում է իբրև ֆրանսիական կաթոլիկ դպրոց՝ 

նախադպրոցական (“Maternelle”) և դպրոցական՝ 1-12 դասարաններով. տե՛ս դպրոցի կայքը. 
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թիրախային կերպով անդրադարձ կատարած հետազոտողներից են Նարինե Մար-

գարյանը7՝ թեմային նվիրված առաջին հայալեզÆ  գիտական հոդվածով, ինչպես 

նաև թÆ րք պատմաբան Սելիմ Դերինգիլը8։ Նարինե Մարգարյանը հարÆ ստ 

նյÆ թ է տալիս հայ երեխաներին պետական մակարդակով իսլամացնելÆ  համար 

հիմք ծառայած պաշտոնական հրամանների, պետական քաղաքականÆ թյան 

առանձնահատկÆ թյÆ նների, պատմական անցքերի, ԱնթÆ րայի որբանոցի օրինա-

կով՝ կիրառվող մանկավարժական մե թոդների, որբերի պատմÆ թյÆ նների, որբանոց-

ներÆ մ տեղի Æ նեցող պատիժների, որբերին իրենց հայ ինքնÆ թյանը վերադարձնելÆ  

քայլերի վերաբերյալ։ Սելիմ Դերինգիլի Æ սÆ մն ասիրÆ թյան օբյեկտը, ինչպես և մե ր 

պարագայÆ մ է, Հալիդե Էդիփն է։ Նա իր հոդվածÆ մ խոսÆ մ է Հայոց ցեղասպա-

նÆ թյան ընթացքÆ մ հայ երեխաների՝ մի  խմբից մյÆ սը բռնի կերպով տեղափոխելÆ  

երևÆ յթի մասին, մե կտեղÆ մ  ցեղասպանագետների կողմի ց այս հարցի շÆ րջ արված 

Æ սÆ մն ասիրÆ թյÆ նները, ներկայացնÆ մ ԱնթÆ րայի՝ Ջեմալ փաշայի կողմի ց թրքական 

որբանոցի վերածվելÆ  պատմÆ թյÆ նը։ Առանձին-առանձին անդրադառնÆ մ է ԱնթÆ -

րայի երեք որբերի հÆ շագրÆ թյÆ ններին և դրանց հաճախ հակադրվող Հալիդե Էդիփի 

խոսքերին, ժամանակակիցների վկայÆ թյÆ ններին։

Մեծապես արժևորելով և բարձր գնահատելով Նարինե Մարգարյանի և Սելիմ 

Դերինգիլի հետազոտական աշխատանքը, մե նք որոշեցինք մե ր լÆ ման ներդնել 

թրքացմամբ զբաղվող ինստիտÆ տների Æ սÆ մն ասիրման հարցÆ մ, այն է՝ սÆ յն 

հոդվածով կփորձենք մի կրոհարցադրÆ մն երի մի ջոցով գիտական հանրÆ յթի 

Æ շադրÆ թյÆ նը բևեռել ԱնթÆ րայի որբանոցի գործÆ նեÆ թյան որոշ ենթատեքստա-

յին գաղափարական կողմե րի վրա, առաջարկել տեսակետներ, բացատրÆ թյÆ նների 

փորձեր Æ  հետագա Æ սÆ մն ասիրÆ թյÆ նների համար հարցադրÆ մն եր: 

ՍÆ յն Æ սÆ մն ասիրÆ թյÆ նը կատարելÆ  դրդապատճառներն Æ  հիմքերը խընդ-

րահարÆ յց դաշտը նշագծելն Æ  նշագծմանը հետևող համապատասխան վեր-

լÆ ծÆ թյÆ ններ կատարելն է: Այսպես, մասնագիտական քննարկÆ մն երի ընթացքÆ մ 

որոշակիորեն նկատելի է չկողմն որոշվածÆ թյÆ նը երիտթÆ րք աստիճանակարգի 

հետ առնչվող երկÆ  գործչի և նրանց շփման շրջանակների, գործÆ նեÆ թյան իրա-

կան Æ ղղվածÆ թյան Æ  գաղափարական շեշտերի վերաբերյալ. այդ անձինք են 

պանթÆ րիքստ, ֆեմի նիստ, գրող, գրագիտÆ հի, ժամանակակից ԹÆ րքիայÆ մ հերոս 

կնոջ, գաղափարական մարտիկի համբավ Æ նեցող Հալիդե Էդիփը9 և նրա երկրորդ 

http://www.college-antoura.edu.lb/ դիտվել է 19.09.2020։

7 Նարինե Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության 

պետական որբանոցներում (1915 -1918թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես 4, no. 1 (2016), 25-43:

8 Selim Deringil, “Your Religion is Worn and Outdated,” at https://journals.openedition.org/eac/2090, 

դիտվել է 20.08.2020։ 

9   Հալիդե Էդիփ Ադըվար (1884-1964), թուրք արձակագիր, քաղաքական գործիչ, համաթրքականու-

թյան՝ Թուրանի ստեղծման գաղափարախոս, ազգայնական, կանանց իրավունքների մարտիկ։ 

«Թուրքերի մայրը», ինչպես իրեն հաճախ կոչում են Թուրքիայում, ծնվել է Ստամբուլում, հայրը՝ 

Մեհմեդ Էդիփը եղել է Աբդուլ Համիդ II-ի քարտուղար-գործավարներից մեկը, մայրը՝ Ֆաթմա 

Բերդիֆեմ հանըմը, մահացել է, երբ Հալիդեն փոքր է եղել (տե՛ս Հալիդե Էդիփի միակ թոռան՝ 

Օմեր Սայարի՝ Հիքմեթուլլահ Զեքի Սայարի որդու հարցազրույցը, որտեղ նա ասում է, որ Հալիդեն 
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ամÆ սինը՝ պոզիտիվիստ բժիշկ, գիտÆ թյան փիլիսոփայÆ թյան գաղափարական 

մարտիկ համարվող, Իսլամի  հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիր, մի  շարք 

եվրոպական ամսագրերÆ մ տպագրված, մոդեռնիստ Ադնան Ադըվարը10: Երբեմն , 

Իսպանիայից արտաքսված հրեաների սերնդից էր, որոնք իսլամ էին ընդունել, իսկ նրա հայրը՝ 

Մեհմեդ Էդիփը սուլթանի պալատում՝ գանձարանի պատասխանատուի՝ Ceyb-i Hümayun-ի 

գործավարն էր. “Bu dünyadan Halide Edip Adıvar Geçti-1,” http://www.24saatgazetesi.com/bu-dunyadan-

halide-edip-adivar-gecti-1/, դիտվել է 02.09.2020)։ 1893-1901 թթ. կրթություն է ստացել՝ ընդհատումներով 

թե՛ հաճախելով Պոլսի հունական վարժարաններից մեկը՝ սովորելով հունարեն, թե՛ հայրական 

տանը՝ մասնավոր ուսուցիչներից, թե՛ հաճախելով Ստամբուլի Օրիորդաց Ամերիկյան քոլեջը, որտեղ 

հատկապես խորացրել է տարբեր լեզուների իմացությունը, և առաջին թուրք օրիորդն է եղել, որ 

ավարտել է սույն քոլեջը։ Հալիդե Էդիփի հայրը հակամիապետական էր և իթթիհադականության 

ջատագով, նրանց տունը ժամանակի ինտելեկտուալ գործիչների հավաքատեղի էր, և հետագայում 

էլ այդ գիծը վերարծարծեց Հալիդե Էդիփը։ Իր գաղափարների, արտահայտած մտքերի ու 

մոտեցումների պատճառով 1909 թ. մարտին, երբ հակաիթթիհադական ուժերը գրոհներ են 

կազմակերպում, Հալիդե Էդիփն ստիպված է լինում իր երկու երեխաների հետ մի որոշ ժամանակ 

հեռանալ ու թաքնվել Եգիպտոսում։ Այս ընթացքում ճամփորդում է Անգլիա՝ հյուրընկալվելով Իզաբել 

Ֆրայ անունով բրիտանուհու մոտ, ծանոթանալով հասարակաքաղաքական որոշակի ազդեցություն 

ունեցող անհատների հետ։ 1916-1917 թթ. իր քրոջ՝ Նագիյե հանըմի հետ նշանակվել է Դամասկոսի, 

Բեյրութի, Անթուրայի կառավարական դպրոցների ու որբանոցների վերահսկող՝ Ջեմալ փաշայի 

ղեկավարության ներքո։ Ամուսնացած է եղել իր ուսուցչի՝ մաթեմատիկոս Սալիհ Զեքի բեյի հետ 

(1901-1910 թթ.), երկրորդ անգամ՝ բժիշկ Ադնան Ադըվարի հետ (1917-1964 թթ.)։ Երկրորդ ամուսնու 

հետ միացել է Աթաթուրքի ազգայնական շարժմանը, սակայն հանրապետության հռչակումից հետո՝ 

ընդդիմադիր դիրք է սկսել զբաղեցնել, ստիպված է եղել ապրել Թուրքիայից դուրս՝ ընդհուպ մինչև 

Աթաթուրքի մահը։  1950-1954 թթ. եղել է Թուրքիայի ազգային ժողովի անդամ՝ ընտրված լինելով 

Իզմիր քաղաքից։ Թաղված է Ստամբուլի Մերքեզէֆենդի գերեզմանատանը։ Հալիդե Էդիփն իր 

ժամանակի ազդեցիկ դեմքերից էր, որի կարծիքն ու գործը կարևոր էր Օսմանյան ու հետագայում 

նաև՝ թուրքական հանրապետության համար. նրա ինտելեկտուալ աշխարհն առնչվում էր թե՛ 

գրականությանը, թե՛ գիտության տարբեր ճյուղերին (փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, պատմություն), 

թե՛ կրոնին, թե՛ արվեստի տարատեսակ ուղղություններին՝ երաժշտությանն ու թատրոնին (Հալիդե 

Էդիփի մասին կենսագրական հիմնական տեղեկությունները քաղել ենք նրա կենսագրական, 

գաղափարախոսական աշխատություններից. Memoirs of Halidé Edib (New York, London։ Century & 

Co, 1926), The Turkish Ordeal (London, 1928), Conflict of East and West in Turkey (Delhi: Maktaba Jamia 

Millia Islamia, 1935), Turkey Faces West (New Haven: Yale University Press, 1930):

10  Աբդուլհաք Ադնան Ադըվար (1882-1955), թուրք բժիշկ, քաղաքական գործիչ, գրող և տեսաբան, 

զբաղվել է գիտության փիլիսոփայությամբ և պատմությամբ, երիտթուրք կուսակցության աջակից, 

ֆեմինիստական շարժումների առաջին համակիրներից մեկն է եղել Օսմանյան կայսրությունում։ 

Հալիդե Էդիփի երկրորդ ամուսինն է (ամուսնացել են 1917 թ. ապրիլի 17-ին)։ Ծնվել է Գալիպոլիում, շատ 

վաղ տարիքում հոր հետ տեղափոխվել է Ստամբուլ, երբ հորը նշանակել են Բաբ-ը Մեշիհաթի՝ շեյխ 

ուլ-իսլամի գրասենյակի, փոխնախարար։ Սերում է օսմանյան հայտնի գիտնականների ընտանիքից, 

որն իր արմատները հասցնում էր 17-րդ դարի Ջելվեթթիյե թարիքաթի՝ սուֆիական միաբանության, 

հիմնադիր Ազիզ Մահմուդ Հյուդայի էֆենդիին։ Սովորել է Ստամբուլի բժշկական համալսարանում, 

ապա՝ Ֆրիդրիխ Վիլհելմ համալսարանում (այժմ՝ Բեռլինի Հումբոլդտ համալսարան): Ուսումը 

կիսատ է թողել ու վերադարձել Ստամբուլ՝ անմիջապես երիտթուրքական հեղափոխությունից հետո։ 

Առաջնակարգ մասնակցություն է ունեցել Հիլալ-ը Ահմերի՝ Կարմիր մահիկի աշխատանքներին, 

եղել գլխավոր գործավարը, Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում ստացել մայորի զինվորական 

կոչում, պատերազմից հետո ընտրվել է Հիլալ-ը Ահմերի ասոցիացիայի նախագահ։ Երիտթուրքերի 

կառավարման վերջին շրջանում նա ընտրվում է Օսմանյան մեջլիսի պատգամավոր, իսկ 1919 թ. 

քեմալականների կողմից Ստամբուլում իշխանություն հաստատելուց  հետո, կնոջ հետ միասին 

միանում է թուրք ազգայնականների պայքարին։ Անկարայում (երբ դեռ Մուստաֆա Քեմալը չէր 

գրավել ողջ Թուրքիան ու իշխանության կենտրոնը հաստատել էր Անկարայում) նա հաջորդաբար 

եղել է առողջապահության նախարար, ներքին գործերի նախարար և Թուրքիայի ազգային ժողովի 

փոխնախագահ։ 1926 թ. կնոջ հետ միասին մեղադրվելով Քեմալ Աթաթուրքի հանդեպ կատարված 



13

Ցեղասպանագիտական հանդես 8 (2), 2020

Æ րվագծվÆ մ է այն մոտեցÆ մը, որ սÆ յն երկÆ  պատմական անձինք չեն եղել հայերի 

հանդեպ իրականացվող ցեղասպանական քաղաքականÆ թյան ջատագով, չեն մաս-

նակցել բռնարարքներին Æ  հալածանքներին, այլ, ընդհակառակը, նÆ յնիսկ փրկել են 

հայ երեխաներին մահվանից: ԳիտÆ թյÆ նը չի հանդÆ րժÆ մ անորոշÆ թյÆ ն, առավել 

ևս դա մե րժելի է ցեղասպանագիտական հարցերÆ մ Æ , հատկապես, երբ խնդիրը 

վերաբերÆ մ է մարդկանց փրկել-չփրկելÆ  խնդրին: Իսկ սÆ յն պարագայÆ մ փրկել-

չփրկելÆ  դիսկÆ րսի առանցքÆ մ հայ երեխաներն են, որոնք տարվÆ մ էին թրքացման 

Æ ղղÆ թյամբ աշխատող պետական հովանÆ  ներքո բացված որբանոցներ, և այդÆ ՝ 

երեխաներին մի  խմբից մյÆ սը տեղափոխելը, դրա փորձը ևս տեղավորվÆ մ է Ռաֆայել 

Լեմկինի մշակած՝ ցեղասպանÆ թյÆ ն երևÆ յթի սահմանման մե ջ11: 

ՍÆ յն հոդվածի շարադրմանը պատրաստվելիս, նյÆ թի սակավÆ թյան պատճառով, 

փորձ է արվել գտնել մի մյանց կապվող իրադարձÆ թյÆ նների թելերը, հաշվի են առնվել 

ժամանակի ինտելիգենցիայի համար առանցքային Æ ղղÆ թյÆ նները, գիտÆ թյան 

հանդեպ պաշտամÆ նքի հասնող՝ ժամանակի ոգին Æ  պատմափիլիսոփայÆ թյÆ նը, 

Æ շօսմանյան էլիտայի մի մե տիկ՝ եվրոպականը կրկնօրինակող սալոնների Æ  

ակÆ մբների առանձնահատկÆ թյÆ նները,  դրանց ներսÆ մ տիրող կոնցեպտներն Æ  

մշակÆ յթը, նÆ յնիսկ Æ շադրÆ թյÆ նը կենտրոնացվել է Հալիդե Էդիփի՝ ժամանակակից 

կինեմատոգրաֆÆ մ ներկայացվող կերպարին Æ  ԱրևմÆ տքÆ մ նրա հանդեպ եղած 

վերաբերմÆ նքին12: 

մահափորձի մեղսակցության մեջ՝ լքում են Թուրքիան ու տեղափոխվում Եվրոպա։ Թուրքիա են 

վերադառնում Աթաթուրքի մահից հետո, երբ նախագահն Ահմեդ Ինոնյուն էր։ Աճյունը հանգչում 

է Ստամբուլի Մերքեզէֆենդի գերեզմանատանը։ Հեղինակ է բազմաթիվ գիտական հոդվածների, 

մենագրությունների, եղել է Իսլամի հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիրը, տպագրվել է 

թուրքական ու եվրոպական մի շարք ամսագրերում, այդ թվում՝ գիտության փիլիսոփայության ու 

պատմության, արևելյան միստիկ, մարդաբանության երևույթներին առնչվող ամսագրերում (օրինակ՝ 

Yeni adam, Belphégor, Isis, Oriens, Oriente Moderno և այլն)։ Տե՛ս Hakan Arslanbenzer, “Adnan Adıvar: 

Science historian and liberal politician,” Daily Sabah, at https://www.dailysabah.com/arts/portrait/adnan-

adivar-science-historian-and-liberal-politician, դիտվել է 20.09.2020, նաև՝ M. Cavid Buysun, “Doktor 

Abdülhak Adnan Adıvar,” at https://core.ac.uk/download/pdf/38327218.pdf, դիտվել է 20.09.2020:

11   Մանրամասները տե՛ս Էդիտա Գզոյան «Երեխաների բռնի տեղափոխումը որպես ցեղասպանական 

գործողություն. ձևավորումից դեպի քրեականացում», Ցեղասպանագիտական հանդես 8, no. 1 (2020), 

99-118:

12 Տե՛ս օրինակ հետևյալ գեղարվեստական սերիալը՝ The Adventures of Young Indiana Jones 

[Երիտասարդ Ինդիանա Ջոնսի արկածները] (ԱՄՆ, 1991-1992, ռեժ. Ջորջ Լուկաս), մաս. 17-ում, 

որը կոչվում է “The Masks of Evil”։ Սերիալի ընդհանուր սյուժետային գիծը պտտվում է ամերիկյան 

էլիտայի ներկայացուցիչ հանդիսացող ընտանիքի զավակի՝ Ինդիանա Ջոնսի շուրջ՝ պատկերելով 

տարբեր երկրներում հայտնի մարդկանց, գործիչների հետ հանդիպումները, և այդ միջոցով 

ներկայացնում է տվյալ երկրի պատմության համար ակնառու, որոշակիորեն սովորական գծից 

շեղվող հասարակական, քաղաքական ու մշակութային երևույթները, հեղափոխական կերպարներն 

ու դեպքերը։ Օրինակ՝ Լև Տոլստոյին, Պաբլո Պիկասոյին, սուֆրաժիստուհիների շարժումը, Առաջին 

աշխարհամարտը, ջազի ու բլյուզի ծնունդը ԱՄՆ-ում, Փարիզի 1919-1920 թթ. խաղաղության 

գագաթնաժողովը և այլն։ Այս շարքում, մասնավորապես, անդրադարձ է կատարվում Հալիդե Էդիփին՝ 

իբրև մարդասերի, իբրև պատերազմից որբացած այդ թվում՝ հայ, երեխաների փրկող ու խնամող 

մանկավարժի ու ինտելեկտուալի։ 6-8-րդ րոպեներում Էդիփի կերպարը հետևյալ դերակատարումն 

ունի. գրկում ու համբուրում է մի աղջնակի, որից հետո Ջոնսին ու նրա հարսնացուին հետևյալն է 

ասում. «Այնքան ուժեղ փոքրիկ է, նրա համար կարևորն իմանալն է, որ իրեն սիրում են։ Ես բերեցի 
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Շ) շան Ռ. Խաչատրյան  

Բովանդակային Æ ղեծիրն ընտրելը բավականին բարդ խնդիր էր, քանի որ առկա 

էր աղբյÆ րների սակավÆ թյÆ ն. թրքացմամբ զբաղվող որբանոցներից մի այն մե կի՝ 

ԼիբանանÆ մ գտնվող ԱնթÆ րայի որբանոցի վերաբերյալ է առկա քիչ թե շատ հստակ 

աղբյÆ րագիտական Æ  հÆ շագրական հիմք, հայտնի են որբանոցի երեք սանի հÆ շերը՝ 

մե կը դեռևս չհրատարակված՝ համակարգչային շարվածքով հÆ շ, երկÆ սը՝ գրքի 

տեսքով հրատարակված: Առկա են Հալիդե Էդիփի՝ անգլերեն գրված հÆ շերը և մի  

քանի այլ օժանդակ տեքստային հիմքեր Æ  լÆ սանկարներ: Միաժամանակ, Հալիդե 

Էդիփի հÆ շագրÆ թյանը հավատ ընծայելն առնվազն ոչ գիտական կլիներ, քանի որ 

Æ սÆ մն ասիրելով այն, մե նք արձանագրեցինք դեպքերի Æ  դեմքերի, ընդ որÆ մ,  ոչ մի այն 

հայերի հանդեպ դրսևորվող, մի ակողմանի, սÆ բյեկտիվ բացասական վերաբերմÆ նք՝ 

թաթախված մանիպÆ լատիվ մտքերով Æ  դիտարկÆ մն երով: Եվ հետևաբար, օրինաչափ 

հարցադրÆ մն երն էլ ավելի շատացան Æ  հատկապես կենտրոնացÆ մը կատարվեց 

այն խնդրի շÆ րջ, որ Հալիդե Էդիփ գրագիտÆ հին՝ յÆ րահատÆ կ մտածողÆ թյան՝ 

ինտելեկտի, տեր լինելով, Æ ներ կÆ ռ համակարգված, կիսաճշմարտÆ թյÆ ններով Æ  

դեպքերի սքողÆ մով առաջնորդվող հստակ գործելաոճ՝ հաշվի առնելով իր ժամանակի 

Æ  ապագայի լսարանը և հնարավոր զարգացÆ մն երը, Æ ստի նրա հÆ շագրÆ թյÆ նը, 

բացի բազմաթիվ անճշտÆ թյÆ ններից Æ  գաղտնի կողմե րից, բազմաթիվ ինչÆ ների, 

ինչպեսների տեղիք է տալիս Æ  ստիպÆ մ կենտրոնանալ մի  առանցքային հարցի 

վրա, թե ի՛նչն է ճշմարտÆ թյÆ նը գրածի մե ջ, ի՛նչը՝ կիսաճշմարտÆ թյÆ նը, և ի՛նչը՝ 

հորինվածքը: Էդիփի հÆ շագրÆ թյան ազնվÆ թյան Æ  անաչառÆ թյան հանդեպ կասկած 

առաջացավ նաև այն բանից հետո, երբ երկÆ  նախկին հայ որբերի հÆ շերÆ մ ԱնթÆ րայի 

տնօրենÆ հին ներկայացվÆ մ է առնվազն ոչ դրական գÆ յներով, մի նչդեռ մի մյանցից 

անկախ գրված նախկին հայ որբերի հÆ շերի իսկÆ թյÆ նն Æ  հավատարժանÆ թյÆ նը 

հարցեր չեն առաջացնÆ մ, քանի որ սահÆ ն կերպով մի մյանց լրացնÆ մ են, դեպքերի 

նկարագրÆ թյան մե ջ ճշգրտÆ թյան աստիճանի շÆ րջ կասկածների տեղիք չեն տալիս, 

հնարավորինս անաչառ գիտականÆ թյան հիմքով համե մատվել են նաև այդ հÆ շերը, 

որոնք թեական վերաբերմÆ նքի տեղիք հիմն ականÆ մ չտվեցին՝ բացառÆ թյամբ որոշ ոչ 

էական, դեպքերի ետÆ առաջ նկարագրÆ թյամբ և մե կ անհամապատասխանÆ թյամբ, 

որ կապված էր ԱնթÆ րայի դասարանների չավÆ շների13 հայկական անÆ նների հետ14: 

նրան ինձ հետ՝ Սիրիայից։ Չգիտեմ՝ նա Թուրքիայից է, թե՞ Հայաստանից։ Նա այնքան վախեցած 

էր և չէր էլ կարողանում խոսել։ Կարծես թե նրա ծնողներին սպանել են հենց իր աչքերի առջև։ Հիմա 

դուք տեսնում եք, թե ինչու է պետք վերջ դնել այս սարսափելի պատերազմին»։ Կինոյում արտացոլում 

գտած այս խոսքն իր մեջ պարունակում է Հալիդե Էդիփի՝ իր հուշերում արտահայտված մոտեցումները 

մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ։ Նա իր հուշերում արտառոց կերպով ջանում 

է ամենը, սկսած Ադանայի ողջակիզումից, ներկայացնել այլ գույներով. Ադանայի կոտորածն իբրև 

օսմանյան հին ռեժիմի կողմնակիցների իրականացրած, հայկական կուսակցությունների՝ սեփական 

ժողովրդին նահատակելու և ուշադրություն գրավելու սպանդ (տե՛ս Edib, Memoirs of Halidé Edib, 

283-284), իսկ Հայոց ցեղասպանությունն իբրև երկուստեք իրականացվող սպանդ, ջարդ, հավասար 

կոտորած՝ օտար ուժերից ուղղորդվող (նույն տեղում, 266, 428, 447)։

13 Չավուշ, թուրք. «տասնապետ». պատմականորեն այսպես են կոչվում թրքական զորքերի 

տասնապետները։ Անթուրայի որբանոցի դասարանների ավագները հիշատակվում են այս 

տիտղոսով։

14 Հմմտ. Բանեան, Յուշեր, 40, և «Մելգոն Պետրոսեանի յուշերը Եղեռնի օրերէն ամփոփուած 
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ՍÆ յն համատեքստÆ մ հարցադրÆ մն երի մի  փÆ նջ ի հայտ եկավ բժիշկ Ադնան 

Ադըվարի գործÆ նեÆ թյան առանձնահատկÆ թյÆ նների շÆ րջ՝ իբրև դարվինիստ, 

պոզիտիվիստ բժշկի։ Հայտնի է, որ երիտթÆ րք ղեկավար մի ջÆ կÆ մ կային երկÆ ՝ 

Æ ղեղային Æ  ծրագրային հարցեր բարձրացնող Æ  որոշÆ մն եր կայացնող Æ  իրագոր-

ծող բժիշկներ, որոնք նաև կանգնած էին հայերի հանդեպ իրականցվող բժշկական 

փորձարկÆ մն երի ետևÆ մ. նրանք բժիշկ Նազըմն  Æ  բժիշկ Բեհաէդդինն էին: Այդ 

մասին իր հոդվածÆ մ խոսել է Վահագն Դադրյանը15: Բժշկական կրթÆ թյÆ ն Æ նեցող 

Բեհաէդդին Շաքիրը, լինելով Հիլալ-ը Ահմե ր՝ Կարմի ր Մահիկ կազմակերպÆ թյան16 

պատասխանատÆ ն և փաստացի Հայոց ցեղասպանÆ թյան ծրագիրը հղացողներից 

մե կը, ինչպես նաև Թեշքիլաթ-ը Մահս) սե՝ Գաղտնի կազմակերպÆ թյան ղեկավարը, 

չէր կարող առնչÆ թյÆ ն չÆ նենալ բժիշկ Ադնան Ադըվարի հետ, քանի որ վերջինս 

ևս աշխատÆ մ էր Հիլալ-ը Ահմե րÆ մ, ինչպես նաև անÆ ն Æ  վաստակ վայելող 

գործիչ էր այդ շրջանÆ մ, նաև ԱթաթÆ րքի ԹÆ րքիայÆ մ: Միաժամանակ, Հայոց 

ցեղասպանÆ թյան իրագործման տարիներին երիտթÆ րք վերնախավի կողմի ց որևէ 

բացասական վերաբերմÆ նք չգրանցվեց Ադըվար ամÆ սինների հանդեպ. եթե նրանք 

իսկապես փրկÆ մ էին հայ երեխաների, ապա դա հիմք պետք է ծառայեր նրանց 

օտարման, նրանց հանդեպ բացասական վերաբերմÆ նքի իշխող կÆ սակցÆ թյան 

վերախավային շրջանակի կողմի ց։ Եվ առնվազն նպատակահարմար է պարզել, 

թե ինչո՞ւ. արդյո՞ք նրանք հավատարիմ գաղափարակից Æ  հրաման կատարող էին, 

որ արժանացել էին վստահÆ թյան, քանի որ հակառակը պնդել, որ նրանք աննշան 

կերպարներ էին, Æ ղղակի բացառվÆ մ է: Հետաքրքիր է, որ Հալիդե Էդիփն իր՝ 1923 

թ. առաջին անգամ անգլերեն լÆ յս տեսած հÆ շագրÆ թյան մե ջ, որտեղ ԱնթÆ րայի 

որբանոցին հատկացնÆ մ է 43 էջ (428-471 էջերը), չի խոսÆ մ իր ամÆ սնÆ  Æ նեցած 

դերակատարÆ թյան մասին ընդհանրապես, այնինչ ԱնթÆ րայի որբանոցի սան 

Վարդիվառ Յովհաննէսեանի կողմէ» [արևմտահայերեն թարգմանություն ֆրանսերենից], ՀՑԹԻ 
ֆոնդեր, բ. 8, թպ. 148, ֆհ. 231, էջ 15:

15 Vahakn Dadrian, “The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians,” 

Holocaust and Genocide Studies 1, no. 2 (1986): 169-192.

16  Hilâl-i Ahmer Cemiyeti կամ Կարմիր մահիկի կոմիտե, հիմնվել է 1868 թ. հունիսի 11-ին, հումանիտար 

բարեգործական կազմակերպություն՝ օսմանյան կարմիր մահիկի խորհրդանիշով, որն առաջին 

անգամ օգտագործվել է ռուս-թուրքական 1876-78 թթ. պատերազմի ժամանակ։ 1877 թ. վերանվանվել 

է «Օսմանյան կարմիր մահիկի համայնք», 1923-ին՝ «Թուրքիայի կարմիր մահիկի համայնք», իսկ 

1935-ին Մուստաֆա Քեմալի կողմից՝ «Թուրքական կարմիր կիսալուսնի համայնք», ավելի ուշ՝ 

1947-ին «Կարմիր կիսալուսնի ասոցիացիա» [Kızılay Derneği]։ Ներկայում կոչվում է՝ «Թուրքական 

կարմիր կիսալուսին» [Türk Kızılayı կամ պարզապես՝ Kızılay]։ Միջազգային կարմիր խաչի և կարմիր 

մահիկի շարժման (անգլ. “International Red Cross and Red Crescent Movement”) մաս է, նպատակը, 

ինչպես ընդհանուր կազմակերպության պարագայում, ռազմագերիներին, վիրավոր և հիվանդ 

զինվորականներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելն է, աղետներից, պատերազմներից, վարակիչ 

հիվանդություններից տուժած խոցելի խմբերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելը՝ ինչպես 

անցյալում, այնպես էլ՝ ներկայում: Հալիդե Էդիփը եղել է Կարմիր մահիկի ակտիվ կամավորներից 

մեկը (Chris Gratien, Seçil Yılmaz “Red Crescent Archives (Turkey),” at http://hazine.info/turkish-red-

crescent-kizilay-archives-ankara/ դիտվել է 22.10.2020, “150 Years – From Hilal-i Ahmer to Kızılay (Red 

Crescent),” at https://www.skylife.com/en/2019-06/150-years-from-hilal-i-ahmer-to-kizilay-red-crescent 

դիտվել է 22.10.2020):
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Շ) շան Ռ. Խաչատրյան  

ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանի հÆ շերÆ մ Ադնան Ադըվարը ոչ մի այն ներկա է, այլև Æ նի 

շատ հստակ դերակատարÆ մ. նա որբերին հոգեբանորեն համոզողն է՝ ԱնթÆ րա 

տեղափոխվելÆ , և Դամասկոսի մզկիթներից մե կի՝ ժամանակավոր ապաստարանից 

դեպի ՋÆ նիե Æ  ի վերջո ԱնթÆ րա Æ ղեկցողը՝ երկÆ  զինվորական սպաների Æ  մի  

քանի կանանց՝ հավանաբար Æ սÆ ցչÆ հիների, Æ ղեկցÆ թյամբ: Խնդիրն էլ ավելի 

խորÆ թյամբ նայելÆ  դրդապատճառը հենց այս անձինք են, իրենց դերակատա-

րÆ թյÆ նն Æ  մասնագիտÆ թյÆ նը, որոնք պետք է լինեին թրքացմամբ զբաղվող 

որբանոցÆ մ, որոնց գործառÆ յթները մի գÆ ցե էլ ավելի լայն էին, քան մի այն 

թրքացÆ մը: Սակայն Ադնան Ադըվարի անձին Æ  գործին, երիտթÆ րքական չարիքի 

աստիճանակարգÆ մ նրա դիրքին, հետևաբար՝ նրա մասնակցÆ թյանը հայերի 

հանդեպ իրագործվող ցեղասպանական արարքներին, ԱնթÆ րայի որբանոցի հետ 

առնչÆ թյանը, նախատեսվÆ մ է անդրադառնալ առանձին հոդվածով:

ԿարծÆ մ ենք խնդրի լÆ սաբանման համար որոշիչ դերակատարÆ թյÆ ն Æ նեցող 

առանձին մանրամասներ վեր հանելÆ  հարցÆ մ, նպաստավոր է նախ հարցադրÆ մն եր 

կատարելը, ինչն իբրև պլան-մի նիմÆ մ հավակնÆ մ ենք կատարել սÆ յն հոդվածÆ մ՝ 

դրանով իսկ որոշակիÆ թյÆ ն մտցնելÆ  համար խնդրո առարկայի շÆ րջ: ՍÆ յն հոդվածով 

չենք հավակնի տալÆ  նշված բոլոր հարցերի պատասխանները՝ անդրադառնալով 

դրանց մի այն մի  մասին և հետագա Æ  ածանցվող հարցերի պատասխանները 

փնտրելÆ  աշխատանքը թողնելով հետագայÆ մ: 

Հայ երեխաների իսլամացման որոշ առանձնահատկ թյ ններ Անթ րայ մ. 

նոր ենիչերինե՞ր

Ընթերցելով ԱնթÆ րայի որբերի հÆ շերը, պարզ է դառնÆ մ, որ որբանոցը զին-

վորական Æ ղղվածÆ թյÆ ն Æ ներ, և երեխաներին զինվորական ծառայÆ թյան էին 

նախապատրաստÆ մ։ ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանն իր հÆ շերից բացի իր կյանքի 

պատմÆ թյÆ նը հակիրճ ձևով պատմե լ է նաև Վերժինե Սվազլյանին՝ որոշ հÆ յժ 

հետաքրքիր տարբերÆ թյÆ ններով Æ  Æ ղղակի բնորոշÆ մն երով. օրինակ՝ նա Ան-

թÆ րայի իրենց որբանոցը կոչÆ մ է զինվորական որբանոց17, որ հատÆ կ օրենքներ 

Æ ներ։ Այս բնորոշÆ մն  էական է մե ր այս Æ սÆ մն ասիրÆ թյան համար։ Ուստի նպատա-

կահարմար է ընթերցողի Æ շադրÆ թյÆ նը հրավիրել նաև մի նչև ԱնթÆ րա տեղափո-

խելը երեխաներին հավաքագրելÆ  Æ ղղÆ թյամբ տարվող քայլերին։

Գառնիկ Բանյանի հÆ շի համաձայն՝ Համայի կայարանÆ մ՝ ԱնթÆ րա տեղա-

փոխվելÆ  մե կնակետÆ մ, երեխաների խÆ մբն ականատես է լինÆ մ մի  զինվորակա-

նի պատվավոր ընդÆ նելÆ թյան արարողÆ թյանը. «ՄահմÆ տ Շէվքեթ փաշա18, ձայն 

17 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն: Ականատես վերապրողների վկայություններ, 
Երկրորդ համալրված հրատարակություն (Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2011), Հարություն 

Ալբոյաջյանի վկայությունը (թ. 247), 439:

18  Մահմուդ Շեվքեթ փաշա (1858-1913), ծագումով չեչեն, Mekteb-i Harbiye-ի [Ռազմական ակադեմիա] 

շրջանավարտ օսմանյան զինվորական, իթթիհադական գործիչ, համարվում է օսմանյան ռազմական 

ավիացիայի հիմնադիրը (1911 թ.)։ 1908 թ. հեղափոխությունից հետո Սալոնիկում տեղակայված 
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տÆ ին աջ Æ  ձախէն: Փաշան, ժպտÆ ն դեմքով անցաւ որբերÆ  առջև էն, յետոյ քանի 

մը խօսք խօսեցաւ բարձրաստիճան զինÆ որականներÆ ն և  պատÆ ելիին հետ: Այս 

բոլորին ականատես՝ որբերը քարացած կեցեր էին»19: Այս կոչից առաջին հայացքից 

կարելի է կարծել, որ փաշան, որի անÆ նը հնչեցնÆ մ են, նÆ յն զինվորականն է, որն 

անցավ որբերի առջևից, սակայն այդ ժամանակ արդեն ՄահմÆ դ Շևքեթ փաշան 

մահացել էր, և նրա անÆ նը կանչելը կարող էր այլ բանի մասին վկայել. օրինակ, 

որ որբերին տանÆ մ էին պատրաստելÆ  ռազմական կրթÆ թյան, մասնավորապես 

ռազմական ավիացիայի բնագավառÆ մ, որի հիմն ադիրն Օսմանյան կայսրÆ թյÆ նÆ մ 

այդ ժամանակ արդեն սպանված՝ իթթիհադականների պահապան ՄահմÆ դ Շևքեթ 

փաշան էր։ Վերջինս մե ծ զինվորական հեղինակÆ թյÆ ն էր, և նրա անÆ նը հնչեցնելը 

ոգեկոչման և գաղափարական պատկանելÆ թյան նշան կարող էր լինել։ Կամ գÆ ցե 

երեխա լինելով՝ Բանյանի հիշողÆ թյան մե ջ տպավորվել է այդ անÆ նը, այսինքն՝ 

հնչեցվել է մե կ անÆ ն, մտապահվել՝ մե կ Æ րիշը, քանի որ ՄահմÆ դ Շևքեթի անÆ նը 

նաև հոլովվÆ մ էր ԱնթÆ րայի որբերի երգած փառաբանական երգերÆ մ20:

ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանը պատմÆ մ է, որ ամե նաառաջին և մի ակ դասը որբանոցÆ մ 

զինվորական քայլքն էր, հետագայÆ մ այլ դասեր հավելվեցին, երբ երեխաների 

թվաքանակը շատացավ Æ  սկսեցին անցնել դասեր, որոնք կնպաստեին թրքացմանը՝ 

օրինակ՝ թÆ րքերեն լեզÆ  և գրականÆ թյÆ ն, իսլամ և իսլամի  պատմÆ թյÆ ն21: Մելքոն 

Պետրոսյանը փոխանցÆ մ է մի  մանրամասնÆ թյÆ ն, որը կարևոր է մե ր այն հետևÆ թյան 

համար, որ ԱնթÆ րայի թրքական որբանոցÆ մ տղա երեխաներն առանձնահատÆ կ 

Æ ղղվածÆ թյան զինվորական ծառայÆ թյան համար էին պատրաստվÆ մ՝ համե նայն 

դեպս, դա վերաբերÆ մ էր առողջ երեխաներին: Մելքոն Պետրոսյանը  հաղորդÆ մ է, 

որ իրենք «.... մարզանքը զինÆ որական ձև ով կ’ընէինք, որպէսզի ամէնքնիս զինÆ որ 

ըլլայինք երթալÆ  Հարպիյէ Մէքթէպի22, զինÆ որական դպրոց»23: Այն, որ հնարավոր 

է, որ սÆ յն նպատակը մասնակիորեն իրականացվել է, վկայÆ մ է նÆ յն սանի հետևյալ 

մի տքը. «1918 գարնան շատ աւելի խստացÆ ցին, մե զմէ քիչ թէ շատ մե ծ և  ըմբոստներէն 

3-րդ բանակի հրամանատարն էր, որն իր ռազմական կորպուսով 1909 թ. մարտի 31-ին սկսած 

հակահեղափոխական գործողությունները ճնշողն եղավ՝ Աբդուլհամիդ II-ին աքսորելով ու պահելով 

Սալոնիկում։ 1913 թ. հունվարից սկսած եղել է օսմանյան մեծ վեզիրը՝ վեց ամիս անց սպանվելով 

Նազըմ փաշայի հարազատներից մեկի կողմից՝ իբրև վրեժ Նազըմ փաշայի սպանության. “Mahmud 

Şevket Paşa,” at https://www.britannica.com/topic/army, դիտվել է 15.10.2020 թ.։

19  Բանեան, Յուշեր, 129:

20 Նույն տեղում, 155:

21  Տե՛ս Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 40, 44: Բացի նշվածից երեխաներն ունենում էին 

աշխարհագրության, թվաբանության, քաղաքավարության կանոնների ու բժշկագիտության դասեր, 

իրագիտություն [=բնագիտություն], երաժշտության ու երգեցողության դասեր. Մելգոն Պետրոսեանի 
յուշերը, 14, նաև՝ Բանեան, Յուշեր, 153, 208:

22  Հարբիյե Մեքթեբի (օսմ. Mekteb-i Erkân-ı Harbiyye-i Şâhâne կամ Erkân-ı Harbiye Mektebi, իսկ 

կարճ՝ Harbiye Mektebi), ռազմական ակադեմիա Օսման յան կայսրությունում, հիմնադրման 

տարեթիվը համարվում է 1834 թվականը։ Այն Օսմանյան կայսրության բանակի համար սպայական 

կադրեր պատրաստող կրթական հաստատություն էր: Ներկայումս խոսակցականում պահպանելով 

իր պատմական անունը՝ Harbiye Mektebi, պաշտոնապես կոչվում է Kara Harp Okulu։

23  Մելգոն Պետրոսեանի յուշերը, 14: 
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50 տղայ զատեցին և  մի  քանի Æ սÆ ցիչ, տարին Պոլիս, յետոյ իմացանք, որ Պոլսոյ 

շրջանները տեղ մը արգելափակած են խիստ հսկողÆ թեան տակ, այս լÆ րը իմացանք 

այնտեղէն փախչողէ մը Այնթապցի որÆ ն Մէհմէտ կ’ըսէին»24: Այսինքն՝ ԱնթÆ րայի 

որբերի մի  խÆ մբը, այնÆ ամե նայնիվ, թրքական կառավարÆ թյան ձեռնարկած 

թրքացման գործընթացին Æ  որոշ նպատակի իրագործման ծառայել է, սակայն 

աղբյÆ րների բացակայÆ թյան պատճառով չենք կարող ասել, թե նրանց հետագա 

Æ ղին ինչ հանգրվանի է հասել. արդյոք հայ որբախÆ զական ծառայÆ թյÆ նները, 

անհատները նրանց հետ են վերադարձրել հայ ինքնÆ թյանը՝ պատերազմի ց հետո, 

թե՞ նրանք անդարձ կորել են հայÆ թյան համար, կամ գÆ ցե թե՝ և՛ մե կը, և՛ մյÆ սը, որը 

ևս հավանական է: 

Նարինե Մարգարյանն իր հոդվածÆ մ Æ նի մե ջբերված նման վկայÆ թյÆ ն.

ԱնթÆ րայի սան չհանդիսացող մի  հայ երեխա՝ Խորեն Գլճյանը, պատմÆ մ է Հարբիյե 

Մեքթեբի տեղափոխվելÆ  մասին. «Խորեն Գըլըճեանին Հալեպից տանÆ մ են Կ.Պոլսի 

«Հարբիյե» զինվորական կենտրոնական դպրոց: Այստեղ բոլորին պղնձե կնիքներ են 

տալիս՝ իրենց նոր թÆ րքական անÆ նով: Նա ստանÆ մ է «Ալի օղլÆ  իսլամ» անÆ նով 

կնիքը, որը տնօրենÆ թյան կարգադրÆ թյամբ մի շտ պետք է վզից կախված լիներ»25։

Այն, որ ԱնթÆ րայից սաներ են տեղափոխվել Կ.Պոլիս, վկայÆ մ է նաև ՀարÆ թյÆ ն 

Ալբոյաջյանը՝ նշելով ավելի քիչ թվաքանակ՝ 20-30 հոգի, սակայն դժվար է ասել՝ արդյոք 

նÆ յն ժամանակ տեղի Æ նեցած տեղափոխÆ թյան մասին են խոսÆ մ երկÆ  որբերը, թե՞, 

այդ տեղափոխÆ թյÆ նները Կ.Պոլիս պարբերաբար են տեղի Æ նեցել. տեքստից հստակ 

երևÆ մ է, որ այդ տեղափոխÆ թյÆ նը եղել է մի նչև 1918 թ. աշÆ նը. «Այդ օրերին մե ր 

որբանոց այցելեց մի  թÆ րք ծովային սպա իր թիկնապահ Ռեջաբ Օնբաշիի [կապրալ] 

հետ, որը շատ ճարպիկ մարդ էր: Նրանք եկել էին, որպեսզի որբանոցից 20-30 որբ 

տղաների տանեին ծովային դպրոցÆ մ սովորելÆ : ԸնտրÆ թյÆ նը կատարելով և 10-15 

օր մն ալով նրանք գնացին: Քանի որ 1918 թվականին քաղաքական վիճակը խառն 

էր, որբանոցի մի  շարք ղեկավարներ գնացին: Նրանց մե ջ էր նաև Ռեշադ բեյը»26: 

Ամե ն դեպքÆ մ հստակ է, որ երեխաները, առնվազն նրանց մի  որոշ մասը, որոնք 

համապատասխանÆ մ էին այդ գործին, պատրաստվÆ մ էր զինվորական ծառայÆ -

թյան, Æ  դա ընկալվÆ մ էր իբրև «նոր ենիչերիÆ թյÆ ն»: Գառնիկ Բանյանը, արդեն 

ավելի հասÆ ն տարիքÆ մ, հենց այդպիսի բնորոշÆ մ է տալիս իր մե կ նախադասÆ թյան 

մե ջ. «…. ԱնթÆ րան իր վարչակարգով, իր մանկավարժական հասկացողÆ թեամբ, 

տև ապէս որբերը սոված պահելÆ  իր անգթÆ թյամբ ստիպած էր մե զ որ դառնայինք 

գող, ասպատակ, փողոցի ստահակ: Բայց ինչ որ կը կատարÆ էր, մե ր ձեռքը չէր: Այդ 

իրերÆ  կեանքի պայմաններն էին, որ մե զ մարդկÆ թենէ դÆ րս բերած, այլանդակած 

էին մե ր հոգին: Այնպէս որ եթէ մե ր գիտակից կամ բնազդական ընդդիմÆ թիւնը չըլլար 

24  Նույն տեղում, 16:

25 Մարգարյան, «Հայ երեխաների թրքացման գործընթացը», 33: Այս հատվածում ամենայն 

հավանականությամբ «կնիք» ասելով հասկացվում է նշանակը (անգլ. badge), որ գործածվում է թե՛ 

զինվորական ու ոստիկանական համակարգում և թե՛ բանտերում։

26  Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 49:
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և  եթէ օրին մէկը թրքանայինք թÆ րք ազգը հազարէ աւելի գողերով, աւազակներով, 

աննկարագիր մարդերով աւելցÆ ցած կ’ըլլայինք, շատ յարմար ենիչէրիական նոր 

գÆ նդեր կազմե լÆ  համար»27: Համոզված ենք, որ թրքացնելը մի այն մի ջանկյալ, 

սակայն կարևոր օղակ էր, իսկ վերջնանպատակը նրանց պետÆ թյանը սպասարկÆ  

դարձնելն էր՝ նրանց հայ Æ  քրիստոնյա ինքնÆ թյÆ նը ջնջելով, ինչը որոշ երեխա-

ների պարագայÆ մ, ինչպես նկատեցինք վերևÆ մ, մե ծ հավանականÆ թյամբ արվել 

է: Տղա երեխաներին  զինվորական դարձնելÆ  հեռանկարը բխÆ մ էր առաջին 

հերթին  մարդÆ ժի պակասից, ընդ որÆ մ՝ այնպիսի մարդÆ ժի, որն Æ նակ կլիներ 

յÆ րացնելÆ  պատերազմÆ մ անընդհատ զարգացող Æ  թարմացվող ռազմական 

տեխնիկայի կիրառման առանձնահատկÆ թյÆ նները: Իսկ Օսմանյան կայսրÆ թյան՝ 

ցեղասպանվող քրիստոնյա ազգերի մն ացորդացը՝ նրանց երեխաներն իրենց մտավոր 

Æ նակÆ թյÆ ններով կարող էին Æ ղղորդվել այդ ճանապարհով:

Հետաքրքիր զÆ գադիպÆ թյամբ, Հալիդե Էդիփի՝ ավելի քան մե կ տասնամյակ անց 

լÆ յս տեսած գրքերից մե կÆ մ՝ «ԹÆ րքիան դիմադարձÆ մ է ԱրևմÆ տքին» վերնագրով, 

կարելի է առանձնացնել ենիչերիական ավանդÆ յթի մի անգամայն դեմոկրատական 

լինելÆ  մասին մտքեր, որոնցից մե կը հետևյալն է. «Դրվածքի Æ  կարգÆ կանոնի 

հանդեպ սերը դեմոկրատական սկզբÆ նքների հետ համադրելÆ  համար պահանջվÆ մ 

էր կայսրÆ թյան բոլոր ռասաների ներգրավÆ մը այդ կարևոր դասակարգի [ի նկատի 

Æ նի զինվորական դասակարգը - Շ. Խ.] մե ջ: Նրանք [թÆ րքերը - Շ. Խ.] հասան 

այդ նպատակին` բոլոր ենթակա ազգերի երեխաներից մի  որոշակի քանակի զին-

վորական ծառայÆ թյան կոչելով….»28: Էդիփը դեմ էր այդ համակարգը քրիստոնյա 

պատմաբանների հետևողÆ թյամբ «արյան պարտք» կոչելÆ ն Æ  հավելÆ մ է, որ պետք է 

դրան նայել ոչ թե էթիկական, այլ այն տեսակետից, թե արդյո՞ք դա պետÆ թյան համար 

արդյÆ նավետ ինստիտÆ տ էր, թե՞ ոչ. նրա պատասխանը մե կն է՝ այն արդյÆ նավետ 

էր մի նչև բÆ րժÆ ական ֆավորիտիզմի  ինստիտÆ տը չստիպեց այդ ինստիտÆ տին 

մղվել ետին պլան Æ  լÆ ծարվել29: Այս մտքերը օրինաչափորեն մատնանշÆ մ են, թե 

ինչ վերաբերմÆ նք Æ  մոտեցÆ մ երիտթÆ րք վերնախավի հետ համագործակցող 

գրագիտÆ հի Հալիդե Էդիփը կարող էր ի մտի Æ նենալ Հայոց ցեղասպանÆ թյան հայ 

որբերին թրքացնելÆ  գործին մասնակցելիս: Առնվազն կարելի է նկատել էթիկակա-

նի զոհաբերÆ մ նպատակահարմարÆ թյանը, ինչը և կատարեցին երիտթÆ րքերը 

հայերի հանդեպ 1915-1923 թթ.՝ ցեղասպանÆ թյան իրագործÆ մով և, բացի այդ՝ 

համոզված ենք, որ եթե գրքի հրատարակման ժամանակ երեխաների տեղափոխÆ մը 

մի  խմբից մյÆ սը քրեորեն պատժելի լիներ մի ջազգային իրավÆ նքով, իրեն իբրև 

արևմտյան լÆ սավորյալ արժեքների ջատագով ներկայացնող Æ  սեփական կերպարի, 

հեղինակÆ թյան մասին խորապես հոգացող Էդիփը կշրջանցեր Æ  կխÆ սափեր այս 

մտքերն արտահայտելիս: Եվ կարծÆ մ ենք, որ այդ հեղինակÆ թյան մասին հոգալով 

է նաև նա իր հÆ շերÆ մ լայնորեն բաց թողել հայ երեխաների թրքացմանն առնչվող 

բազմաթիվ ոչ ցանկալի դրվագներ, որին մասնակցել է ոչ մի այն ինքը, այլև ամÆ սինը, 

27  Բանեան, Յուշեր, 215:

28  Edib, Turkey Faces West, 20։

29  Նույն տեղում, 21։
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և որի մի ջազգային վարկը ևս անհրաժեշտ էր՝ լÆ սավորյալ երևալÆ , ԱրևմÆ տքին 

առաջադեմ ներկայանալÆ  կարևոր նպատակ հետապնդելով: 

Զարմանալի չի թվա, եթե մի  օր պարզվի, որ օրինակ Սաբիհա Գյոքչեն - ԽաթÆ ն 

Սեպիլջյան անÆ նով հայÆ հին ևս եղել է կա՛մ ԱնթÆ րայÆ մ, կա՛մ ԱնթÆ րայի կարգի 

որբանոցÆ մ, որտեղ կիրառվել է իսլամացման Æ  թրքացման այս ողջ արսենալը.

հետաքրքիր զÆ գադիպÆ թյամբ՝ նա պատրաստվել է ռազմական կարիերայի հա-

մար, իսկ թÆ րքագետ ՌÆ բեն Մելքոնյանը նրան նÆ յնիսկ տալիս է «ենիչերի» 

բնորոշÆ մը. «... եթե զերծ մն անք անհարկի զգացմÆ նքայնÆ թյÆ նից, ապա կարող 

ենք ասել, որ Սաբիհա Գյոքչենը կամ ԽաթÆ ն Սեբիլջյանն իր կենսագրÆ թյամբ և 

ռազմաօդաչÆ ական գործÆ նեÆ թյամբ, որքան էլ կոպիտ հնչի, համապատասխանÆ մ 

է ենիչերի ձևակերպմանը: Նա վաղ հասակÆ մ թÆ րքացվել Æ  իսլամացվել է, նրան 

տվել են ռազմական կրթÆ թյÆ ն և դաստիարակել «թÆ րքերի հոր» աղջիկը լինելÆ  

հոգեբանÆ թյամբ։ Ազգային ինքնագիտակցÆ թյան այն ենթադրյալ առկայծÆ մն երը, 

որոնց մասին վկայÆ մ են տարբեր աղբյÆ րներ, մի շտ ստորադասվել են թÆ րքական 

առաջին օդաչÆ ի, այլ խոսքով՝ ենիչերիի կերպարին»30։ «ԹÆ րքերի հոր աղջիկ» լինելը 

ևս Æ նի իր զÆ գահեռը ենիչերիական կորպÆ սի կոնցեպտի հետ. այն է՝ ենիչերիների՝ 

սÆ լթանի սեփականÆ թյÆ նը լինելով և անմի ջական ենթակայÆ թյան տակ գտնվելով՝ 

«սÆ լթանի երեխաներ» հորջորջվելը31։

Գառնիկ Բանյանի հÆ շերի վերջին մե ջբերման մե ջ թվարկված բացասական 

հատկÆ թյÆ նները («գող, ասպատակ, փողոցի ստահակ...»), մե ր կարծիքով, ևս 

նպատակային էին սերմանվÆ մ. կարող ենք դրանք կոչել թե՛ հոգեբանական փոր-

ձարկÆ մն եր՝ և թե՛ կտտանքներ։ ԱնթÆ րայի կառավարչÆ թյÆ նը երեխաներին դրդÆ մ 

էր դիմացկÆ նÆ թյան և գոյÆ թյան համար պայքարելÆ ՝ քաղցով Æ  ծարավով, գողÆ թյան 

Æ  ավազակÆ թյան մղելով, ֆիզիկական կտտանքների ենթարկելով  (ֆալախա, ծեծ՝ 

հիմն ականÆ մ գլխին), նաև հոգեբանական ներազդման, այդ թվÆ մ՝ պատկերների, 

օրինակ՝ թատրոնի32 շնորհիվ հոգեբանÆ թյան, աշխարհայացքի Æ  մտածողÆ թյան 

փոփոխÆ թյան մի ջոցով: 

30  Ռուբեն Մելքոնյան, Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ (Երևան, «Նորավանք» հրատ., 2009), 

26-27։

31  Տե՛ս օրինակ Георгий  Введенский, Янычары (СПб.: Атлант, 2003), 12, 13:

32 Տե՛ս Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 46, որտեղ հեղինակը պատմում է Բեյրութում 

աղջիկների մի որբանոցում (տեքստում որբանոցի անունը «Նկըհատխանա» է գրված, գուցե 

ձեռագրի սխալ ընթերցման արդյունք է, քանի որ նման անվանումով որբանոց չկարողացանք գտնել) 

մաքուր թրքերենով խաղացած Հովսեփ Գեղեցիկ ներկայացման մասին, որը նվագախմբում նվագող 

որբերը հերթական անգամ դիտում են, երբ մեկնած են լինում Բեյրութ։ Ալբոյաջյանը հայտնում է, 

որ դա շատ տարօրինակ էր, քանի որ թուրքերը պետք է աստվածաշնչյան դրվագ ներկայացնեին։ 

Ինչպես պարզվում է, դերասանները Կ.Պոլսում Հալիդեի «որդեգրած» հայ աղջիկներն էին, որ 

թրքացվել էին և Հալիդեի հետ տեղափոխվել Բեյրութ (Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 
48)։ Կարծում ենք աստվածաշնչյան հենց այդ սյուժեն պատահաբար չէր ընտրված. չէ՞ որ պատումը 

եղբայրներից դավաճանվելուց ու լքվելուց, զրկանքներից, գերությունից ու ստրկությունից հետո 

որոշակի հաջողությունների հասած երիտասարդի մասին է, և դա կարող էր տեղավորվել թրքացման 

ընդհանուր տրամաբանության մեջ՝ որբերի մտքում իրենց հնարավոր ապագայի զուգահեռների 

տեղիք տալով։ Միաժամանակ կարծում ենք, որ որբերի դիտած ներկայացման հեղինակը հենց 

Հալիդե Էդիփն էր, և Ալբոյաջյանի դիտածը Էդիփի «Քանանի հովիվները» պիեսն էր. տե՛ս Halide 
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Օրինակ՝ երեխաներին սովի մատնելով լÆ ծվÆ մ էր իսլամանալÆ  հարցը՝ հետևյալ 

կոնտեքստÆ մ. «Յաջորդ առտÆ  ալիւրէ ապÆ ր կերանք, դÆ րս չելած յայտարարեցին 

որ այն որ հաքք տինը (թÆ րք հաւատքը) կ’ընդÆ նի պէտք է անÆ ն մը ընտրէ և  

արձանագրÆ ի։ Անոնք կէսօրին մասնաւոր մի սով ճաշ, հաց Æ զածին չափ պիտի Æ տեն 

և  այլն...Ալիւրը ջÆ րին խառնÆ ած ապÆ րը Æ տելէն արդէն կմախք դարձած էինք, երբ 

որ մի սին հոտը առինք մաս մը արձանագրÆ եցան, մե նք ալ մե ր գիւղացիներով անկիւն 

մը քաշÆ ած կ՛սպասէինք ալիւրով ապÆ րին»33։ Փաստացի երևÆ մ է երեխաներին ջրով 

բացած ալյÆ րով կերակելն ինչ նպատակ Æ ներ. ֆիզիկական հյÆ ծման Æ  կրկնվող 

տհաճ սնÆ նդի փոխարեն լավ սնÆ նդ առաջարկելը՝ պայմանով, որ երեխաներն 

իսլամանալÆ  առաջարկն ընդÆ նեն. կամքի կոտրման, բնազդներին հագÆ րդ տալÆ ն 

մղելÆ  նշÆ յլներն այստեղ ևս նկատելի են։

Արամ Անտոնյանը ևս փաստÆ մ է, որ հայ երեխաներից իսկապես պատրաստÆ մ 

էին նոր ենիչերիներ. «…. Աւելի ետքը տրÆ ած հրահանգները կը յանձնարարէին 

լոկ հինգէն պակաս տարիք Æ նեցողներÆ ն խնայել: Ասոնք պիտի թրքացÆ էին և  

իբր թÆ րք պիտի մե ծցÆ էին մասնաւոր որբանոցներÆ  մէջ, և  օր մը պիտի ծառայէին 

պատերազմի ն պատճառաւ ԹÆ րքերÆ ն Æ նեցած մարդկային կորÆ ստը լեցնելÆ , և  

Թ) րք ցեղին բերել)  այնքան բարձր յատկ) թիւնները օժտ) ած ցեղի մը, հայ ցեղին 

պատ) աստը: Ճիշդ երբեմն  Ենիչերիներ) ն պէս»34 [Այս և մյÆ ս մե ջբերÆ մն երի շղագիր 

ընդգծÆ մը մե րն է - Շ. Խ.]:

ՍÆ յն ենթագլÆ խն ավարտելով Արամ Անտոնյանի՝ մե ր կողմի ց ընդգծված այս 

էական մտքով՝ այս հատվածից կառանձնացնենք երկÆ  շերտ. նախ «նոր ենիչերիների» 

գաղափարի վերարծարÆ մը (որին երկրորդÆ մ է ԱնթÆ րայի որբանոցի որբ Գառնիկ 

Բանյանը՝ վերոբերյալ հատվածով), որը թվÆ մ է, թե պատմÆ թյան գիրկն էր անցել, 

և երկրորդ՝ «օժտ) ած ցեղի մը, հայ ցեղին պատ) աստը» արտահայտÆ թյÆ նը, որին 

կանդրադառնանք սÆ յն հոդվածի մե ջ հաջորդիվ։

Պանթ րքիզմի  «նոր մարդը» և եվգենիկայի35 վերաբերյալ անկնարկներ

Հարցերի տեղիք է տալիս Գառնիկ Բանյանի հաղորդածը, որին հակադրվÆ մ է 

Հալիդե Էդիփի հÆ շերÆ մ տեղ գտած համապատասխան դրվագը։ Գառնիկ Բանյանը 

Edib, Kenan Çobanları (Istanbul: Orhaniye Matbaası, 1918)։

33  Մելքոնյան, Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ, 13:

34 Արամ Անտոնեան, Մեծ ոճիրը։ Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեադ փաշա (Երևան, 

«Արևիկ» հրատ., 1990), 178-179: 

35 Եվգենիկա - ուսմունք մարդկային ցեղի (նրա ժառանգական հատկանիշների) լավացման 

մասին, որի խնդիրն է ակտիվորեն ազդել մարդու էվոլյուցիայի վրա, կատարելագործել նրա 

բնույթը, նպաստել տաղանդի ժառանգմանը և հնարավորին չափ սահմանափակել ժառանգական 

հիվանդությունների փոխանցումը հետագա սերունդներին։ «Եվգենիկա» տերմինն առաջին 

անգամ օգտագործել է Ֆրենսիս Գալթոնը՝ Չառլզ Դարվինի զարմիկը, 1883 թվականին։ Այս 

ուսմունքը հասարակաքաղաքական շրջանակներում հատկապես մեծ ուշադրություն էր վայելում 

XX դարասկզբի առաջին մի քանի տասնամյակներին։ Հետագայում ի հայտ եկավ այս ուսմունքի 

բացասական երանգավորումը՝ նացիստական Գերմանիայի կողմից կիրառվելու և վերջինիս հետ 

նույնացվելու արդյունքում։
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Շ) շան Ռ. Խաչատրյան  

հաղորդÆ մ է, որ հայ երեխաների իրենց խÆ մբը մի նչև ԱնթÆ րա տեղափոխվելը 

ապաստան է գտնÆ մ մի  պատվելիի որբանոցÆ մ՝ ՀամայÆ մ, սակայն իրենց 

բարեկեցիկ կյանքը որբանոցÆ մ, որն ըստ ամե նայնի մասնավոր որբանոց էր, այսինքն՝ 

մարդասիրական խոշոր կառÆ յցների ենթակայÆ թյÆ նից դÆ րս էր, շÆ տ է ավարտվÆ մ, 

քանի որ Ջեմալ փաշայի կողմի ց Æ ղարկված զինվորական պաշտոնյաները գալիս 

Æ  որբերին ԱնթÆ րա տեղափոխելÆ  նպատակով պահանջÆ մ են պատվելÆ ց իրենց 

հանձնել որբերին: ԼÆ րը չափազանց ծանր է լինÆ մ և հակադարձելÆ  հնարավորÆ թյÆ ն 

չի թողնÆ մ, հայերի համար պարզ է դառնÆ մ, որ որբերին պետք է թրքացնեին: 

Հետաքրքրական մի  մանրամաս հատկապես Æ շադրÆ թյÆ ն գրավեց. «Ճեմալ 

փաշան այս կողմե րÆ  զինÆ որական հրամանատարն է: Եկող զինÆ որականները 

յայտնեցին, որ Ճեմալ փաշան կը փափաքի բոլոր հայ որբերը իր խնամքին տակ 

առնել, կրթել, դաստիարակել և  մարդ դարձնել, վերջն ալ, պատերազմը վերջանալ) ն 

վերադարձնել իրենց ժողով) րդին»36: Բանյանի այս վկայÆ թյան հետ կոնֆլիկտի մե ջ 

են մտնÆ մ Հալիդե Էդիփի հÆ շերÆ մ Ջեմալ փաշային վերագրվող խոսքերը, նրանց 

երկÆ սի մի ջև տեղի Æ նեցող երկխոսÆ թյÆ նը։ Հարկ ենք համարÆ մ ներկայացնել այդ 

հատվածն ամբողջÆ թյամբ, քանի որ յÆ րաքանչյÆ ր նախադասÆ թյÆ ն կարևոր է սÆ յն 

Æ սÆ մն ասիրÆ թյան համար. «-Ինչո՞ւ ես դ)  թ) յլ տալիս, որ հայ երեխաներին կոչեն 

մ) ս) լմանական ան) ններով։ Այնպես է թվ) մ, թե հայ երեխաներն իսլամացվ) մ են։ 

Պատմ) թյ) նը մի  օր վրեժխնդիր կլինի դրա համար թ) րքերի ապագա սեր) նդներից։ 

-ԴÆ  իդեալիստ ես, - պատասխանեց նա [Ջեմալը - Շ. Խ.] խստորեն, - և ինչպես բոլոր 

իդեալիստները, իրականÆ թյÆ նն զգալÆ  պակաս Æ նես։ Դ)  կարծո՞ւմ ես, թե մի  քանի 

հարյ) ր հայ տղաների և աղջիկների դարձնելով մ) ս) լման ես իմ ռասայի համար 

նպաստավոր բա՞ն եմ ան) մ։ ԴÆ  տեսար Դամասկոսի հայկական որբանոցների 

վիճակը՝ հայերի կողմի ց կառավարվող։ Այնտեղ այլևս տեղ չկա, ևս մե կ հայկական 

որբանոց բացելÆ  համար այլևս գÆ մար չկա։ Սա մÆ սÆ լմանական որբանոց է, և 

մի այն մÆ սÆ լման որբերին ենք ներս թողնÆ մ։ Ես ) ղարկեցի այստեղ յ) րաքանչյ) ր 

թափառական անապաստան երեխայի, որ հասավ Սիրիա այն շրջաններից, որտեղ 

ողբերգ) թյ) նն էր կատարվել։ ԹÆ րքերինն Æ  քրդերինն է այդ որբանոցը։ Երբ ես 

իման) մ եմ թափառող )  սովյալ երեխաների մասին, ես նրանց ) ղարկ) մ եմ Անթ) րա։ 

Ես պետք է նրանց կենդանի պահեմ։ Ես չգիտեմ ինչպես։ Ես չեմ կարող նրանց տեսնել 

փողոցներ) մ մե ռնելիս»37։ Այս խոսքին Էդիփն իր հÆ շերÆ մ պատասխանÆ մ է, որ ինքը 

չի Æ զÆ մ կապ Æ նենալ այդպիսի որբանոցի հետ, ինչին ի պատասխան Ջեմալ փաշան 

ասÆ մ է, որ կապ կÆ նենա, եթե տեսնի նրանց թշվառÆ թյÆ նն Æ  տառապանքը… 

Հարց. այդ դեպքÆ մ ինչո՞ւ են, ըստ Բանյանի վկայÆ թյան, ԱնթÆ րա տեղափոխÆ մ 

արդեն իսկ ապաստան գտած հարյÆ րավոր հայ որբերին պատվելÆ  որբանոցից և 

ոչ որբանոցի պատերի մոտ իսկ թափառող հազարավոր անապաստան որբերի, եթե 

դրդապատճառն ընդամե նը թափառական երեխաներին հավաքելÆ  մարդասիրական 

մղÆ մն  էր: Եվս մի  քանի օրինաչափ հարցեր է սÆ յն հատվածը առաջացնÆ մ՝ կապված 

36  Բանեան, Յուշեր, 122:

37  Edib, Memoirs of Halidé Edib, 428-429։
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Հալիդե  Էդիփի կողմի ց Ջեմալ փաշային վերագրվող հետևյալ կետÆ մ. «Դ)  կարծո՞ւմ 

ես, թե մի  քանի հարյ) ր հայ տղաների և աղջիկների դարձնելով մ) ս) լման ես իմ 

ռասայի համար նպաստավոր բա՞ն եմ ան) մ»։ Նման ինքնապաշտպանական հարցի 

մե ջ ինչո՞ւ է հենց հայերին իսլամացնելն Æ  թրքացնելը նպաստավոր կոչվÆ մ, Æ րեմն  

այստեղ ակնարկվÆ մ է եվգենիկան, որի մասին խոսÆ մ է Արամ Անտոնյանը. «...

Թ) րք ցեղին բերել)  այնքան բարձր յատկ) թիւնները օժտ) ած ցեղի մը, հայ ցեղին 

պատ) աստը: Ճիշդ երբեմն  ԵնիչերիներÆ ն պէս»38, և որի թեման առնվազն արծարծվող 

է եղել նաև այդ ընթացքÆ մ, ինչպես և կարող էր Էդիփի կողմի ց ինքնարդարացման 

փորձ լինել:

Եվ հարց է առաջանÆ մ. այդպիսի մարդասիրÆ թյÆ նը ո՛ւմ համար էր, քանի որ 

այն մի անշանակ կերպով հայ ազգի համար չէր. քրիստոնեÆ թյան ջնջÆ մը, հայերենի 

մոռացÆ թյան տալը, ծեծն Æ  կտտանքները և այլ բռնÆ թյÆ ններ, որոնք, համաձայն 

որբերի վկայÆ թյÆ նների, կիրառվեցին ԱնթÆ րայի որբանոցÆ մ: Ուստի կարծÆ մ ենք, 

որ այն մարդը, որ Æ զÆ մ էին ստանալ հայ երեխաներից՝ Օսմանյան ԹÆ րքիայի և 

ապագային մի տված գաղափարների համար էր. «.... ան [Ջեմալ փաշան] շատ 

կգնահատեր հայերÆ  խելքը և շնորհքը Æ  հÆ յս Æ ներ, որ եթե հաղթեր, հազարներով 

թÆ րքացած հայ երեխաները պիտի ապագային ազնվացնեն իր ժողովÆ րդը, մե նք պիտի 

իր ապագա հենարանը դառնայինք...»39։ Եվ հենց այս տեսլականը, գաղափարն էին 

հաղորդÆ մ որբերի հետևից պատվելիի որբանոց եկած զինվորականները. «….Ճեմալ 

փաշան ոչ թէ որբանոց, այլ իբրև դպրոց պիտի պահէ և  կրթէ, պարկեշտ մարդիկ 

պատրաստէ հայրենիքին համար»40։ Եվ սա մի անգամայն հանգիստ տեղավորվÆ մ է 

պանթÆ րքական նոր երկրի՝ Հալիդե Էդիփի Նոր ԹÆ րանի [Yeni Turan], նոր հայրենիքի 

[Yeni Yurdu], նոր ազգի, նոր մարդÆ  (հանրապետական ԹÆ րքիայÆ մ տպագրվող 

այս գծի Yeni Adam [Նոր մարդ] ամսագրÆ մ Ադնան Ադըվարը բավականին ակտիվ 

դեր Æ ներ), նոր մշակÆ յթի փոխկապակցվածÆ թյան գաղափարը, որի իրագործÆ մը 

երիտթÆ րքական Æ  հարակից շրջանակների գաղափարական Æ ղղÆ թյÆ ններից էր41։ 

Հանրահայտ փաստ է այն, որ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ պատերազ-

մական տարբեր կողմե ր, այդ թվÆ մ նաև գերմանական Æ  ավստրոհÆ նգարական 

կողմը, կատարÆ մ էին բժշկական փորձարկÆ մն եր, և այդ գործառÆ յթից զերծ չէին նաև 

օսմանյան բÆ ժհաստատÆ թյÆ ններն Æ  Օսմանյան կայսրÆ թյան տարածքÆ մ գործող 

տարբեր խնամատար մի ջազգային կազմակերպÆ թյÆ նները, որոնք հանձնված 

էին թրքական հոգածÆ թյանը։ ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանն այս առնչÆ թյամբ մե զ է 

փոխանցÆ մ հետևյալը. «ՄյÆ ս օրը բոլոր որբ տղաներին մի  կտոր հաց բաժանեցին, 

և մե նք կրկին ճանապարհ ընկանք: Կարճ ժամանակ անց մե նք հասանք կայարան: 

38  Անտոնեան, Մեծ ոճիրը, 178-179:

39  Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 438:

40  Բանեան, Յուշեր, 127:

41 Նոր-ի այս գաղափարաբանության, ինչպես և՝ Հալիդե Էդիփի մասնակցության շուրջ տե՛ս 

օրինակ Umit Kurt, Dogan Gurpinarb, “The Young Turk Historical Imagination in the Pursuit of Mythical 

Turkishness and its Lost Grandeur (1911–1914),” British Journal of Middle Eastern Studies (2016): 5-7, 8-10, 

14:
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Շ) շան Ռ. Խաչատրյան   

ԿայարանÆ մ կանգնած էր շատ շքեղ հագնված մի  սպա, որի անÆ նն էր Ադնան Բեյ... 

Ադնան Բեյն ասաց, որ մե նք հիմա պետք է գնանք որբանոց, որտեղ մե զ շատ լավ 

կպահեն, մե ր գդալների ծայրերին կլինեն սÆ լիչներ՝ մե ր ցանկÆ թյÆ նները հայտնելÆ  

համար: Ադնան Բեյը բժիշկ էր, թÆ րք առաջադեմ կանանցից մե կի՝ Հալիդե խանÆ մի  

ամÆ սինը: Ըստ երևÆ յթին նա որբանոցի մասին շատ լավ բաներ էր պատմÆ մ, որ 

մե նք հանկարծ չփախչենք, բայց մե նք փախչելÆ  տեղ չÆ նեինք»42: Երեխաների 

համար սÆ լիչները մի շտ եղել են խաղի հետաքրքրական ատրիբÆ տ. համոզված ենք, 

որ ներկայացված հատվածÆ մ հոգեբանորեն հակելÆ  մե խանիզմ է կիրառվել բժիշկ 

Ադնան Ադըվարի կողմի ց, որպեսզի երեխաները գնան իր կամ իրենց հետ, քանի 

որ երեխաների գնալն ինչ-որ պատճառով շատ կարևոր է եղել: Միաժամանակ, չենք 

կարող չհիշել, որ օրինակ նացիստական ԳերմանիայÆ մ բժիշկ Յոզեֆ Մենգելեն43 

երեխաներին գրավÆ մ էր կոնֆետով, հետո նրանց վերցնÆ մ-տանÆ մ էր բժշկական 

փորձարկÆ մն երի: Այսինքն, այս կետÆ մ մե ր Æ շադրÆ թյÆ նը գրավողը Ադնան 

Ադըվարի մասնագիտÆ թյÆ նն է, նրա ներկայÆ թյÆ նն Æ  դերը՝ այդ ամե նը համադրելով 

ևս մե կ փաստի հետ. ԱնթÆ րայի որբանոցի երկրորդ տնօրենը, ինչպես նշÆ մ են՝ 

Նայ(h)իդ բեյից44 հետո դառնÆ մ է ոմն  ԼյÆ թվի բեյ: Որբանոցի սաների հÆ շերÆ մ 

հիշատակվող երկրորդ տնօրեն ԼյÆ թֆի բեյը, ըստ որբերի, մասնագիտÆ թյամբ ևս 

բժիշկ էր: ՓնտրտÆ քը մե զ կենտրոնացրեց մե կ պատմական անձնավորÆ թյան՝ 

բժիշկ ԼյÆ թֆի Քըրդարի45 շÆ րջ, որը, կարծÆ մ ենք, հենց վերոնշյալ բժիշկ ԼյÆ թֆին 

է եղել և հետագայÆ մ էլ հանրապետական ԹÆ րքիայÆ մ զբաղեցրել պետական 

բարձրաստիճան պաշտոններ՝ լինելով առողջապահÆ թյան Æ  սոցիալական անվտան-

42  Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 36-37:

43   Յոզեֆ Մենգելե (1911-1979), նացիստական Գերմանիայի ԷսԷս-ական զինվորական բժիշկ, հայտնի 

է «մահվան հրեշտակ» մականվամբ: Առավել հայտնի է Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարում 

մարդկանց նկատմամբ կատարած բժշկական փորձարկումներով, որոնք հաճախ մահվան ելք էին 

ունենում: Յոզեֆ Մենգելեն նաև բժշկական անձնակազմի մաս էր, որն ընտրում էր գազախցիկներում 

սպանվող հերթական զոհերին: Մենգելեն ուներ դոկտորական աստիճան մարդաբանությունից ու 

բժշկագիտությունից, խոր գիտելիքներ էր ձեռք բերել ժամանակի նորաձև գենետիկ, ռասայական 

տեսություններից ու անձամբ էր կատարում փորձեր ու փորձարկումներ: Պատերազմից հետո Յոզեֆ 

Մենգելեն ծպտված ապրում է տարբեր երկրներում և թաղվում կեղծանվամբ. տե՛ս օրինակ Gerald L. 

Posner, John Ware, Mengele: The Complete Story (New York: Cooper Square Press, 2000): 

44 Նայիդ կամ Նահիդ բեյ, զինվորական, հիշատակվում է Հարություն Ալբոյաջյանի և Մելքոն 

Պետրոսյանի հուշերում միայն. ըստ Ալբոյաջյանի՝ նա զինվորական էր Մարաշից, որոշ ժամանակ անց 

նրան տեղափոխում են Պաղեստին (Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 43), իսկ Պետրոսյանը 

միայն անունն է հիշատակում (Մելգոն Պետրոսեանի յուշերը, 12)։ Այս անունով գտանք երիտթուրք 

ակտիվիստ, եվրոպական կրթություն ստացած զինվորական Մեհմեդ Նահիդ Քերվենին, սակայն 

նա մարաշցի չէ. “Mehmet Nahid Kerven,” at https://www.bu.edu/ckls/home/mehmet-nahid-kerven/, 

դիտվել է 02.09.2020։ Անթուրայի առաջին տնօրենի անձի բացահայտումը բազմաթիվ հարցերի 

պատասխաններ կարող է տալ Անթուրային առնչվող հարցերի մասին։

45 Լյութֆի Քըրդար (1887-1961), թուրք բժիշկ, հասարակական ու քաղաքական գործիչ, հան-

րապետական Թուրքիայում եղել է Առողջապահության և սոցիալական անվտանգության նա-

խարար (1957-1960) և Ստամբուլի քաղաքապետ։ Ծնվել է Քիրկուկում (այժմ՝ Իրաք), 1908-1917 թթ. 

ընդհատումներով ուսանել և ավարտել է Ստամբուլի համալսարանի բժշկագիտություն բաժինը։ 

Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո միացել է Թուրքական կարմիր մահիկ կազմակերպու-

թյանը, մասնակցել է քեմալական շարժմանը՝ իբրև ռազմական բժշկության ծառայության ղեկավար։ 
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գÆ թյան նախարար, ինչպեսև՝ ՍտամբÆ լի քաղաքապետ Æ  նահանգապետ։

ԿարծÆ մ ենք ոչ պատահական զÆ գադիպÆ թյամբ բժիշկներն առկա էին նաև մի նչև 

երեխաների տեղափոխÆ մը և մի նչև Ադնան Ադըվարին հանդիպելը, որի մասին 

պատմÆ մ է նÆ յն ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանը, երբ գաղթականների իրենց քարավանը 

կանգ է առնÆ մ Հոմս քաղաքի մի ՝ արդեն գաղթականներով լի քարվանսարայÆ մ, 

մի  բժիշկ է հայտնվÆ մ. «... մե զ մոտեցավ բավական լավ հագնված արաբ կամ 

թÆ րք մի  պաշտոնյա։ Մինչ մոտենալը նա Æ շադիր նայÆ մ էր չորս կողմը։ Նա շատ 

լավ խոսÆ մ էր թÆ րքերեն։ Մոտենալով ինձ նա ասաց, թե չե՞մ Æ զի արդյոք դառնալ 

նրա տղան, բայց ես շատ զայրացա և ասացի, որ ես իմ մորից չեմ բաժանվի։ 

Նա ծոցից հանեց մի  քսակ ոսկի և ցÆ յց տվեց մորս։ Մեր կողքին կային նաև այլ 

տղաներ, որոնք ցանկÆ թյÆ ն հայտնեցին գնալ նրա հետ, բայց նա անպայման ինձ 

էր Æ զÆ մ տանել։ Նա ասաց, որ ինքը բժիշկ է և ինձ լավ կրթÆ թյÆ ն կտա, եթե ես և 

մայրս համաձայնվենք նրա առաջարկին։ Այսպես ամե ն օր նա գալիս էր իմ ետևից 

և հորդորÆ մ, որ համաձայնվեմ նրա հետ գնալ։ Տեսնելով, որ չի կարողանÆ մ 

համոզել, սկսեց սպառնալ, թե ոստիկանÆ թյան մի ջոցով ինձ կտանի։ Ես ելքը 

գտա, հեռվից հենց տեսնÆ մ էի նրան, թաքնվÆ մ էի, որ նա ինձ չտեսնի...»46։ Բժշկի 

հետաքրքրÆ թյÆ նները կարող էին կանգ չառնել մի այն մե կ երեխայի վրա, այլ նրա 

գործելÆ  դաշտը հաստատապես ավելի լայն էր, և նÆ յն հատվածից էլ պարզ է դառնÆ մ 

նրա համագործակցÆ թյÆ նը ոստիկանապետի հետ, և ամե նայն հավանականÆ թ-

յամբ, նաև պետական կառÆ յցներից թÆ յլտվÆ թյÆ ն Æ նենալը։ ԱնթÆ րայի որբերի 

հÆ շերի տարբեր դրվագներÆ մ բժիշկների ներկայÆ թյանը անհնար է Æ շադրÆ թյÆ ն 

չդարձնել։

Եվգենիկայի մասին վկայող հատվածների հանդիպÆ մ ենք հենց ԱնթÆ րայի հայ 

սաների հÆ շերÆ մ. «Հայ որբերը «հոգածÆ  ձեռքեր»Æ  յանձնել Ճեմալ փաշայի որոշÆ -

մը հեռÆ  մարդասիրական զգացÆ մն երէ բխած ըլլալէ՝ կոպիտ Æ  ստորին որոգայթ 

մըն էր, որբերը թրքացնելÆ  և  ատով իսկ թ) րք արիւնը ազն) ացնել)  անամօթ փորձ 

մը: ԹÆ րքը ծանօթ էր հայ մարդÆ ն: Դարեր շարÆ նակ հայ մարդÆ ն հացով, հայÆ  

աշխատանքով սնած, այսօր ալ, հայÆ  այս դժբախտ օրերÆ ն, հայÆ  զաւակները 

իւրացնելÆ  դիւային ծրագիրը գործադրÆ թյան կը դնէր»47, կամ՝ «Խալիտէ Էտիպ կը 

նայեր տղոց Æ  իր հոգիին մէջ կը հրճÆ էր, քանի մը տարիէն այս տղաքը թրքացած 

պիտի ըլլան և  թÆ րք արիւնը պիտի ազնÆ ացնեն»48:

ՆÆ յնի մասին նաև հաղորդÆ մ է ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանը՝ Վերժինե Սվազլյանին 

1923 թ. հանրապետության հռչակումից հետո մեկնում է Վիեննա և Մյունխեն, վերապատրաստվում 

ակնաբուժության բնագավառում, իսկ մեկ տարի անց վերադառնալով՝ ստանձնում տարբեր պետա-

կան պաշտոններ՝ մինչև կաթվածից մահանալը 1961 թվականին, երբ զինվորական տրիբունալի 

առաջ պաշտպանվում էր ռազմական հեղաշրջումից հետո իրեն հասցեագրված մեղադրանքներից 

(“Lütfi Kırdar,” at https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/lutfi-kirdar դիտվել է 22.10.2020, նաև՝ “Lütfi 

Kırdar,” at https://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1415, դիտվել է 22.10.2020)։ 

46  Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 26:

47  Բանեան, Յուշեր, 126:

48  Նույն տեղում, 168:
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Շ) շան Ռ. Խաչատրյան  

տրված իր վկայÆ թյան մե ջ, որն արդեն նախորդ ենթավերնագրÆ մ մե ջբերել ենք, 

սակայն սÆ յն ենթավերնագրի հայացքը Æ ղղված է այլ Æ ղղÆ թյամբ, Æ ստի մե ր կողմի ց 

շղատառ ներկայացված հատվածը՝ սÆ յն ենթավերնագրի առարկային համահÆ նչ՝ 

նÆ յնպես այլ է. «Ջեմալ փաշան հրամայած էր մե զի լավ նայել։ Քանի որ ան շատ 

կգնահատեր հայեր)  խելքը և շնորհքը Æ  հÆ յս Æ ներ, որ եթե հաղթեր, հազարներով 

թ) րքացած հայ երեխաները պիտի ապագային ազնվացնեն իր ժողով) րդը, մե նք 

պիտի իր ապագա հենարանը դառնայինք։ Այդ նպատակով Ջեմալ փաշան Պոլսից 

Æ սÆ ցիչներ, բժիշկներ բերել տվեց, քանի որ մե ր որբերի մե ծ մասը ցինկայով 

հիվանդացավ Æ  մե ռավ...»49։

Միաժամանակ ԱնթÆ րայի բժշկական իրավիճակը՝ սանիտարականի հետ, 

բազմաթիվ հարցերի տեղիք է տալիս. «ՈրբերÆ ն մէջ հիւանդացողներÆ ն թիւը եր-

թալով կ’աւելնար, առաջին օրերÆ  բոլորովին ամայի հիւանդանոցը սկսեր էր նեղ 

գալ և  որբանոցին բժիշկն ալ ո՞րքան իր մասնագիտÆ թեան տէր էր յայտնի չէր, 

իրեն ներկայացնող հիւանդները կը քննէր, դեղեր կÆ  տար և  սակայն, փոխանակ 

աղէկնալÆ , աչքերնին կը գոցէին ալ չբանալÆ  համար: Արդէն Æ թը-տասը հոգի մե ռեր 

էր քանի մը շաբթÆ այ մէջ»50: 

Ուստի օրինաչափորեն պետք է Æ սÆ մն ասիրվի երիտթÆ րք պանթÆ րքիստական 

գաղափարախոսների Æ  էլիտայի՝ համապատասխան բժշկական, կենսաբանական 

մարդաբանÆ թյան, գենետիկառասայական տեսÆ թյÆ նների հանդեպ հակվածÆ -

թյÆ նը, ինչպեսև՝ ԱնթÆ րայի որբանոցÆ մ կիրառվող բժշկական ծառայÆ թյÆ նները, 

գÆ ցե նաև՝ փորձարկÆ մն երի հնարավոր լինելը, որոնք կարող են բացահայտել 

երիտթÆ րք ընդհանÆ ր ցեղասպանական գաղափարների շատ նոր շերտեր Æ  երևÆ յթ-

ներ, համալրել եղածները։

Հալիդե էդիփի հաղորդածն ընդդեմ որբերի հաղորդածի. խաբ սիկ 

գրագիտ թյ ն, հակամանկավարժ թյ ն   գաղտնի թյան շղարշ

Հալիդե էդիփին իրավամբ կարելի է համարել Հայոց ցեղասպանÆ թյան առաջին 

ռևիզիոնիստներից, ընդ որÆ մ՝ նրա մոդելը դասակարգելով Հայոց ցեղասպանÆ թյան 

ժխտողականÆ թյան ժամանակակից շրջանին բնորոշ ժխտողականÆ թյան մոդելի 

մե ջ, երբ քանիցս ոչ թե ժխտվÆ մ է կոտորածների փաստացի իրողÆ թյÆ նը, այլ 

դա մե կնաբանվÆ մ է իբրև պատերազմÆ մ երկÆ ստեք իրագործվող, հավասար 

կոտորած, բախÆ մ51, և ոչ երբեք պետական, ծրագրված ցեղասպանական քաղաքա-

կանÆ թյÆ ն.«Նրանք թÆ րք, քÆ րդ և հայ էին։ ՅÆ րաքանչյÆ ր երեխա Æ ներ իր 

ողբերգÆ թյÆ նը, յÆ րաքանչյÆ րի ծնողն սպանվել էր մյÆ սի ծնողի կողմի ց, և հիմա 

բոլորը կրÆ մ էին մի ևնÆ յն թշվառÆ թյան և արհավիրքի հարվածները։ ՅÆ րաքանչյÆ ր 

49  Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 438:

50  Բանեան, Յուշեր, 146:

51   Edib, Turkey Faces West, 142-144, 165-166, 174.
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երեխա Æ ներ թÆ րքական և մÆ սÆ լմանական անÆ ն»52։

Հետաքրքրական է ԱնթÆ րայի որբանոցի որբերի կեցÆ թյան շÆ րջ մտահոգ լի-

նելÆ  կոնտեքստÆ մ Էդիփի հետևյալ «խոստովանÆ թյÆ նը». «ԵրկÆ  ամի ս՝ 1916-ի 

սեպտեմբերից մի նչև նոյեմբեր ինձ համար ամե նացավալի ամի սներն էին պատերազ-

մի  ընթացքÆ մ։ Ես ծայրահեղ հÆ սահատÆ թյան մե ջ էի… ես անկարող էի մի  տող 

անգամ գրելÆ , և եթե իսլամն  Æ նենար կանանց ճգնակեցական կյանք, ես առանց 

վարանման կդառնայի ճգնակյաց»53: Հալիդե Էդիփի սÆ յն հաղորդածին հակադրվÆ մ 

է Գառնիկ Բանյանի հետևյալ հաղորդածը. «ԴÆ րսը, Խալիտէ Էտիպ կը քալէր, 

կարծեք երանÆ թեան մէջ ըլլար: Այս կինը տարբեր աշխարհի մէջ ըլլար կը թÆ էր: 

Սովի, զրկանքի աշխարհին մէջ ապրող մի ակ երջանիկ արարածը: Կէսօրէ ետք երբ 

որբերը դասարանները կը մտնէին, Խալիտէ Էտիպ ալ կը քաշÆ էր իր յարկաբաժինը: 

Օրին մէկն ալ զրոյց շրջեցաւ թէ Խալիտէ Էտիպ որբերÆ  կեանքին մասին կը գրէ: 

Զրոյցներ կը շրջէին, որ մե ծ տղաքներÆ ն արիւնը կը ծծէ: Շատ բաներ, հաւատալի թէ 

անհաւատալի, կը պատմէին: Որն էր ճիշդը, որը՝ շինծÆ ն, յայտնի չէր»54: Եթե անգամ 

խոսքը վերաբերÆ մ է Հալիդե Էդիփի կյանքի տարբեր հատվածներին, ապա այս 

կարգի հակադրÆ թյÆ ններն անգամ ի մի  բերելը՝ թեկÆ զ մակերևÆ յթ հանելÆ  ձևով, 

պետք է պատասխան ստանան Հալիդե Էդիփի կերպարի, դերակատարÆ թյան և 

Հայոց ցեղասպանÆ թյան որբերի հետ առնչÆ թյան ենթատեքստÆ մ։ 

Հալիդե Էդիփը չի ներկայացնÆ մ իր ամÆ սնÆ  մասնակցÆ թյÆ նը երեխաներին 

ԱնթÆ րա տեղափոխվելÆ  համար համոզելÆ  գործÆ մ, որի մասին արդեն իսկ խոսեցինք 

վերը, մի նչդեռ ԱնթÆ րային վերաբերող գլխÆ մ, նա երկÆ  անգամ հիշատակÆ մ է նրա 

անÆ նը՝ մե կը նրա հետ ամÆ սնանալÆ  որոշÆ մը կայացնելÆ  Æ  բÆ ն ամÆ սնÆ թյան 

(որը կայացավ 1917 թ. ապրիլի 23-ին՝ ԲրÆ սայÆ մ) մասին հիշատակելիս55, մյÆ սը՝ 

հիշատակելով 1917 թ. հÆ նիսին նրա գալÆ ստը Սիրիա. «Բժ. Ադնանը, որն ստÆ գÆ մ 

էր թÆ րքական զորքերի հիգիենիկ պայմանները, Սիրիա եկավ հÆ նիսին, և մե նք 

մի ասին մե կնեցինք տÆ ն»56:

Հալիդե Էդիփի հÆ շերից երևÆ մ է, որ նա մն ացել է ԱնթÆ րայÆ մ մի նչև վերջին պահը՝ 

հատկապես հետևյալ հատվածից, որտեղ նա, մասնավորապես նշÆ մ է, որ դեպքը 

տեղի Æ նեցավ իր վերջին այցելÆ թյÆ ններից մե կի ժամանակ. «Մեկ այլ քÆ րդ երեխայի 

հետ կապված ես Æ նեցա մի  ողբերգական, բայց երջանիկ պատկեր, որ ամրապնդվեց 

մտքÆ մս։ Դա տեղի ) նեցավ Անթ) րա կատարված իմ վերջին այցել) թյ) ններից 

մե կի ժամանակ։ Երբ հայտարարվեց, որ ծնողները կարող են, ապաց) ցելով իրենց 

ինքն) թյ) նը, հետ վերցնել իրենց երեխաներին, ինչ-որ հայ կանայք եկան։ Բայց, 

քանի որ ԲեյրÆ թÆ մ և ԼիբանանÆ մ շատ քիչ թÆ րքեր Æ  քրդեր կան, այս ազգերից ոչ 

52  Edib, Memoirs of Halidé Edib, 428.

53  Edib, Memoirs of Halidé Edib, 431:

54  Բանեան, Յուշեր, 209:

55  Edib, Memoirs of Halidé Edib, 450:

56  Նույն տեղում, 452:
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մե կը չէր գալիս հետ տանելÆ  իրենց երեխաներին»57։ Երեխաներին վերադարձի նման 

հրաման կարող էր տրվել և տրվել է պատերազմի  ավարտից հետո՝ 1918-ի վերջերին, 

ինչպես երևÆ մ է Զավեն պատրիարքի հÆ շերից, երբ թÆ րքերը կորցնÆ մ են Մերձավոր 

ԱրևելքÆ մ իրենց դիրքերը, պարտվÆ մ58։ Ուստի երեխաների հետ հանձնÆ մը, մի այն 

ընթերցելով Հալիդե Էդիփի հÆ շերը, կարող է թվալ ծայրահեղ մարդասիրական ակտ, 

այնինչ, դա պարտադրվել էր օսմանյան իշխանÆ թյանն Æ  զինվորականներին։ Եվ 

քանի որ նա մի նչև վերջ մն ացել էր որբանոցÆ մ և առնվազն տեղյակ էր եղած անցÆ -

դարձից, խիստ կասկածելի է նրա կողմի ց բազմաթիվ մանրամասներ թաքցնելը կամ 

դրանք իրերի նորմալ դրÆ թյÆ ն ներկայացնելÆ  մանիպÆ լյատիվ պատÆ մն երը։ 

Հալիդե Էդիփի հÆ շերի ճշմարտացիÆ թյան հանդեպ հիմն ավոր կասկածն իր 

գագաթնակետին է հասնÆ մ նաև ԱնթÆ րայի որբանոցի՝ իբրև թրքական որբանոց 

փակման դեպքերը նկարագրելիս։ Նա ամե նը ներկայացնÆ մ է իբրև իր հորդորների 

արդյÆ նք. մասնավորապես Կարմի ր խաչի աշխատակիցների ժամանÆ մն  Æ  որբանո-

ցի կառավարման ստանձնÆ մը նա ներկայացնÆ մ է իբրև իր մարդասիրÆ թյան 

դրսևորÆ մ. «Ես խնդրեցի Դ-ր Բլիսսին Æ  մի սթր Դոդջին գալ Æ  տեսակցել ինձ 

հետ Æ  աղաչեցի նրանց Անթ) րան վերցնել Կարմի ր Խաչի հովան)  ներքո հենց 

որ բախÆ մն երն սկսվեցին ԲեյրÆ թÆ մ։ Երեխաները մի ջոցներ էին ստանÆ մ չորս 

ամի ս շարÆ նակ, ի երախտապարտÆ թյÆ ն մայոր Քեմալի, և տնօրենը պետք է 

մն ար անձնակազմի  անդամն երի մի  մասի հետ մի նչև վերջին պահը»59։ ՍÆ յն մի տքն 

առաջացնÆ մ է մի  քանի հարց, եթե ոչ՝ հանելÆ կներ, և այդ հանելÆ կներից մե կը 

հետևյալն է. որբերի հÆ շերից երևÆ մ է, որ թÆ րքերը հանկարծակի են հեռանÆ մ, 

մն Æ մ է որբանոցի դեղագործը, որի մասին և որի անÆ նը՝ զինվորական բժիշկ Ռըզա 

բեյ, հիշատակÆ մ են թե՛ Մելքոն Պետրոսյանը60, թե՛ ՀարÆ թյÆ ն Բոյաջյանը, և որին 

հրամայվել էր թÆ նավորել երեխաներին՝ մե կնÆ մի ց առաջ. «... Անսպասելի ճաշարան 

մտավ որբանոցի դեղագործը՝ Ռըզա Բեյը (զինվորական գնդապետի կոչÆ մով 

բժիշկ)։ Սենյակի երկարÆ թյամբ քայլելով նա մոտեցավ ամե նաբարձր դասարանի 

չաÆ շ Էնվերին և ասաց. «Էնվեր չաÆ շ, տղաս»։ Էնվեր չաÆ շը ոտքի կանգնեց։ Ռըզա 

Բեյը հարցրեց. «Էնվեր, տղաս, ինչպե՞ս էր քո հայ անÆ նը, հիշո՞ւմ ես»։ «Այո, հիշÆ մ 

եմ, Թորոս»։ Այդպես նÆ յնը կրկնելով բոլորի հետ, նա մոտեցավ և նÆ յն հարցով 

դիմե ց ինձ, ես ասացի, որ իմ անÆ նը ՀարÆ թյÆ ն է։ Հետո առաջարկեց չաÆ շներին 

և որբերին նստել։ Նա ասաց, որ որբանոցի ղեկավարներից ոչ մե կը չկա, չկան նաև 

զինվորները։ Ինքն էլ կարող էր չլինել, բայց այդ դեպքÆ մ, որբերը նÆ յնպես չէին լինի։ 

Ավելի ) շ, մե նք իմացանք, որ փախչելիս թ) րքերը դեղագործ Ռըզա Բեյին հրամայել 

էին, որ նա վերջին ընթրիքի ժամանակ որբերին թ) նավորի և հետո ինքն էլ հեռանա։ 

57  Նույն տեղում, 467։

58 Զաւէն արքեպս., Պատրիարքական յուշերս. վաւերագիրներ եւ վկայութիւններ (Գահիրէ, «Նոր 

Աստղ» տպարան, 1947), 254:

59  Edib, Memoirs of Halidé Edib, 469։

60  Մելգոն Պետրոսեանի յուշերը, 12:
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Բայց Ռըզա Բեյը չէր համաձայնվել նման ոճրագործÆ թյան»61։ ԱնթÆ րայի փակÆ մը 

Էդիփը ներկայացնÆ մ է ոչ ամբողջական կերպով, մասնավորապես ճիշտ է Կարմի ր 

խաչի առաքելÆ թյան ժամանÆ մը թÆ րքերի հեռանալÆ ց հետո, սակայն բազմաթիվ 

հարցեր առկախվÆ մ են, բաց են թողնվÆ մ։

Չենք կարծÆ մ, որ Հալիդե Էդիփը պարզապես կարող էր տեղյակ չլինել այս ամե -

նից, և դաժանÆ թյÆ ններն Æ  դաժան հրամանները տվողն Æ  իրագործողը մի այն 

զինվորական ղեկավարÆ թյÆ նը լիներ՝ Ջեմալ փաշայի գլխավորÆ թյամբ, որովհետև 

հÆ շերը հրատարակելÆ  պահին՝ 1926-ին Էդիփն առնվազն տեղյակ պետք է լիներ 

եղածից, անցել էր մոտ յոթ-Æ թ տարի։ Բացի այդ՝ մե ր կողմի ց վերը բերված նրա 

գրքի վերջին մե ջբերմանն անմի ջապես հետևÆ մ է նրա հÆ յժ հետաքրքիր պատÆ մի  

հետևյալ շարÆ նակÆ թյÆ նը, որից երևÆ մ է, որ դեպքերի հետագա զարգացÆ մն երից 

նա մանրամասնորեն տեղյակ է եղել. «Ես նաև աղաչեցի նրանց փոխանցել հայ երե-

խաներին հայերին Կարմի ր Խաչի մի ջոցով, իսկ մ) ս) լման երեխաներին՝ Կարմի ր 

Մահիկին՝ Կոստանդն) պոլիս, երբ որ անհրաժեշտ պահը հասÆ նանար։ Նրանք խոս-

տացան և պահեցին իրենց խոստÆ մը։ Նրանք Æ ղարկեցին մի սթր ՔրոÆ ֆորդին՝ 

Կարմի  Խաչի անÆ նից, երբ դաշնակիցները մտան։ Սա իմ վերջին ծառայÆ թյÆ նն էր 

ԱնթÆ րայÆ մ»62: 

ԱնթÆ րայի մասին պատÆ մով նա ավարտÆ մ է իր հÆ շը՝ նշելով, որ նրանք Սիրիա-

յÆ մ մն ացին մի նչև 1919 թ. մարտի 4-ը63: Արդյո՞ք վերոբերյալ այս մի տքը, «... մ) ս) լման 

երեխաներին՝ [փոխանցել - Շ. Խ.] Կարմի ր Մահիկին՝ Կոստանդն) պոլիս» չի՞ առնչվÆ մ 

որբերի կողմի ց հաղորդված մի  քանի տասնյակ երեխաների՝ Կ.Պոլիս տեղափոխման 

և գաղտնի վայրÆ մ պահվելÆ  հանգամանքը կոծկելÆ  համար, որոնց թվÆ մ կային 

նաև հայ երեխաներ և նրանցից մե կն էլ փախել էր այդ վայրից, ինչպես արդեն վերը 

հիշատակեցինք։ Եվ եթե մարդասեր և անաչառ մտավորական ներկայացող Հալիդե 

Էդիփը ազնիվ կերպով որևէ առնչÆ թյÆ ն չÆ ներ այդ ամե նի հետ, ինչո՞ւ է սքողել այդ-

պիսի հանգամանքները։ Հնարավոր է, որ նա մտավախÆ թյÆ ն է Æ նեցել սեփական 

կյանքի համար. չէ՞ որ նա այդպիսով փաստացի կպատմե ր երևÆ յթների մասին, որ բա-

րոյական բազմաթիվ խնդիրներ կարծարծեին, և եթե պատմե ր ամե նը, կարող էր դիրք, 

իշխանÆ թյÆ ն կորցնել, ի վերջո՝ ռազմական գաղտնիքներ բացահայտելÆ ն կարող էր 

նպաստել։ Սելիմ Դերինգիլն իր հոդվածÆ մ մե ջբերÆ մ է Հալիդե Էդիփի՝ Լիբանանի 

մÆ թասարիֆին՝ Իսմայիլ Հաքքի բեյին Æ ղղված նամակից մի  հատված, որը ևս մե կ 

ապացÆ յց է Հալիդե Էդիփի մե ղսակցÆ թյան։ Այսպես. «Պատերազմական վերջին 

իրավիճակը մե ր դեմ է գործÆ մ, քաղաքական )  մարդասիրական սխալ կլինի թողնել 

օտարականներին այսպիսի մի  մե ծ խ) մբ, որոնց ծնողները սպանվել են թ) րքերի 

կողմի ց։ Որբանոցը լքելը սխալ կլինի՝ նրանց թÆ յլ տալով մե ր դեմ օգտագործել դա՝ 

իբրև քաղաքական Æ  մարդասիրական ապացÆ յց։ Այդ պատճառով ես հակված եմ 

61  Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 50, հմմտ. Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 439: 

Ալբոյաջյանը նաև հաղորդում է, որ այդ խոսակցությունից հետո արաբ շերիֆի մարդիկ գալիս են ու 

բռնում-տանում զինվորական բժիշկ, դեղագործ Ռըզա բեյին։

62  Edib, Memoirs of Halidé Edib, 469:

63  Նույն տեղում, 471:



30

Շ) շան Ռ. Խաչատրյան  

ԱնթÆ րան ՍտամբÆ լ տեղափոխելÆ ն....: Երեխաներին կարելի է տեղափոխել Ստամ-

բÆ լ հարաբերական անվտանգ կերպով, եթե դÆ ք փոխադրամի ջոց տրամադրեք 

անձնակազմի  համար։ Իսկ եթե ԱնթÆ րան իսկապես պետք է լքվի, ես խնդրÆ մ եմ Ձեզ 

հեռանաք Լեռնային Լիբանանից»64:

Ի մտի Æ նենալով այս ամե նը՝ Հալիդե Էդիփին կարող ենք վստահաբար կոչել 

հանցակից, քանի որ նա կարող էր սքողել, սակայն կարող էր խÆ սափել այդ ամե նը 

մանիպÆ լյատիվ կերպով դրական ներկայացնելÆ  ձգտÆ մի ց, ինչը նա չի անÆ մ իր 

հÆ շերÆ մ, և առավել ևս՝ տասնամյակներ անց՝ մի նչև կյանքի վերջը ևս չի խմբագրÆ մ 

ինքն իրեն որևէ կերպ՝ քաղաքականÆ թյան և հասարակÆ թյան մե ջ ակտիվ լինելով 

մի նչև մահը՝ 1964 թ. հÆ նվարը։ ԱյդÆ , նրա հÆ շերը և՛ աղբյÆ ր են, և՛ աղբյÆ ր չեն 

ԱնթÆ րայի որբանոցի Æ  պետական իսլամացման Æ  թրքացման քաղաքականÆ թյան 

Æ ղղÆ թյամբ՝ այնքանով, որքանով որ հարցերի Æ  խնդիրների մե ծ բազմÆ թյÆ ն են 

առաջացնÆ մ և հակադրվÆ մ են որբերի հÆ շերին։

Հետաքրքիր են նաև որբերին համոզելÆ ՝ կրոնի Æ սÆ ցչի կամ հոջայի ընտրած 

մե թոդները, որոնք գÆ ցե թե՝ դարերի սպասարկման բովով էին անցել։ Եվ այդ բառերը 

տրամագծորեն հակառակն էին այն բանի, ինչ մե զ փորձÆ մ է հաղորդել Հալիդե Էդիփը 

Ջեմալ փաշայի շÆ րթերով։ Այն, որ իսլամացÆ մը հստակ հիմքերի վրա էր, կասկած չի 

առաջացնÆ մ, և այն, որ հայ երեխաներից ցանկանÆ մ էին թÆ րք ստանալ, արգելված 

էր հայերեն խոսելը, դա ևս կասկած չի առաջացնÆ մ։ Սակայն հետաքրքիր է Հալիդե 

Էդիփի կողմի ց այդ փաստերը սքողելÆ  դիվանագիտական քայլերը։ Այսպես` Մելքոն 

Պետրոսյանը, ի տարբերÆ թյÆ ն, օրինակ` Գառնիկ Բանյանի, Æ նենալով թրքերենի 

որոշակի իմացÆ թյÆ ն, հիշÆ մ է մի  քանի արտահայտÆ թյÆ ն, որով հայ երեխաներին 

կրոնափոխ անելÆ  համար կիրառÆ մ էին Æ սÆ ցիչներն ԱնթÆ րայի որբանոցÆ մ. 

«(Սէվկիւլիւ եաւրըլար, սիզ վախթընտա թ) րք օղլ)  թ) րք իտինիզ, կեավ) րլար սիզին 

տէտէլէրինիզի զօր) նան կեավ) ր էթտիլլէր. լազըմ տըր հաքք տինէ տէօյմէլիսինիզ») 

թարգմանÆ ած – «Սիրելի ձագÆ կներս, դ) ք ժամանակին թ) րքի զաւակ էիք, 

անհաւատները ձեր տէտէները զօրով կեավÆ ր դարձÆ ցին, դÆ ք մայր հաւատքին 

պէտք է դառնաք։ Ձեր կրօնքը հինցած է ինչպէս կրակապաշտ) թիւնը, նոյնպէս ձեր 

Յիս) ս մարգարէն հինցած է, շապիկ մը որ հիննայ կը նետեն նորը կը հագնին»65։ 

ՔրիստոնեÆ թյան՝ հնացած կրոն լինելÆ , իսլամն  իբրև նոր Æ  նորարար, նորÆ յթին Æ  

մոդեռնին հակված, արևմտյան մտքին հարիր մտաշերտեր պարÆ նակող գաղափարի 

հայրն Æ շ շրջանի Օսմանյան կայսրÆ թյÆ նÆ մ Զիա Գյոքալփն էր66, իսկ Հալիդե 

Էդիփը հանրահայտ կերպով այդ գաղափարական գծի հետևորդ էր հանդիսանÆ մ 

թե՛ փաստացիորեն, և թե՛ իր գրվածքներÆ մ։ Այս կտրվածքով քրիստոնյաների 

64 Մեջբերումն ըստ Սելիմ Դերինգիլի անգլերեն թարգմանության, տե՛ս հետևյալ հոդվածի թ. 68 

հղումը.  Selim Deringil, “Your Religion is Worn and Outdated,” at https://journals.openedition.org/eac/2090, 

դիտվել է 20.08.2020։

65  Մելգոն Պետրոսեանի յուշերը, 12-13:

66  Այս մասին հակիրճ խոսել ենք մեր հետևյալ հոդվածում. Շուշան Խաչատրյան, «Երիտթուրքերի 

գաղափարախոսական ուղենիշները: Կրոնը՝ քաղաքականության, քաղաքականությունը կրոնի մեջ», 

Ցեղասպանագիտական հանդես 4, no. 1 (2016), 125-126:
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իսլամացÆ մը՝ մի ախառնված պանթÆ րքականÆ թյան գաղափարախոսների մշակած 

մոտեցÆ մն երի հետ, կիրառվÆ մ էր առաջին անգամ. առնվազն գաղափարախոսական 

գիծը նկատելի է։ Ուստի ևս մե կ կետով կասկածելի է Հալիդե Էդիփի՝ վերը նշված այն 

Æ ղիղ մե ջբերÆ մը, որ ինքը դեմ էր երեխաներին իսլամացնելÆ  գաղափարին, քանի որ 

հանրահայտ կերպով՝ քրիստոնյա կրոնական ինքնÆ թյÆ նը խանգարիչ հանգամանք 

էր նկատվÆ մ պանթÆ րքիզմի  հաստատման ճանապարհին։ Այսինքն, հետագա 

Æ սÆ մն ասիրÆ թյÆ նների տեղիք տվող պետք է լինի նաև հետևյալ հարցադրÆ մը.

արդյոք Հալիդե Էդիփի գլխավորÆ թյամբ նրա անձնակազմի  իրականացրած 

իսլամացÆ մն  ԱնթÆ րայի որբանոցÆ մ կատարվÆ մ էր հանÆ ն կրոնի, ինչպես որ 

արվÆ մ էր Օսմանյան կայսրÆ թյÆ նÆ մ նախորդ դարերÆ մ, թե՞ կրÆ մ էր քաղաքական, 

քաղաքակրթական Æ  մշակÆ թային, գաղափարախոսական հիմքեր, որ նկատելի 

է պանթÆ րքիստների գրվածներÆ մ Æ  գաղափարական գծÆ մ։ ԿարծÆ մ ենք, որ 

երկրորդն առաջինից կախÆ մ Æ նեցող շղթայի օղակ էր, քանի որ իսլամը մի այն 

սինթեզի մե կ տարրն էր, առաջնային օղակը, սակայն ոչ վերջնանպատակը. մղÆ մ 

կար ստեղծելÆ  նոր մշակÆ թային դաշտ, նոր մշակÆ թային մարդ՝ պանթÆ րքիզմի  

բովանդակային ամրÆ թյան տակ։ Եվ այս իմաստով էին թրքացվÆ մ հայ երեխաները։ 

ՊանթÆ րքիզմի  կոնցեպտի մե ջ տեղավորվող այս երևÆ յթը բազմի ցս Æ սÆ մն ա-

սիրվել է տարբեր առիթներով և տարբեր մասնագետների կողմի ց, սակայն հետագա 

լայն ընդգրկման, մանրամասն մշակման կարիք Æ նի այս՝ ԱնթÆ րայի որբանոցի Æ  

հայ երեխաների թրքացման ենթատեքստÆ մ, ինչը նշագծելը այս հոդվածի նյÆ թն 

է կազմÆ մ։ Միաժամանակ, զÆ գահեռվող գծեր է անհրաժեշտ տանել նախորդ 

դարերÆ մ տեղի Æ նեցած, վերջերս կոնցեպտÆ ալացված՝ Օսմանյան կայսրÆ -

թյան ղեկավարÆ թյան կողմի ց Æ ղղահայաց ենթակայÆ թյամբ իրականցվող՝ ոչ 

իսլամադավան և ոչ սÆ ննի խմբերի սÆ ննիականացման67 երևÆ յթի հետ, որի 

փայփայած արդյÆ նքն Օսմանյան կայսրÆ թյան կրոնական Æ  գաղափարական 

մի ատարրացÆ մն  էր։ Ահա այս կոնտեքստÆ մ անհրաժեշտ է Æ սÆ մն ասիրել՝ ի՛նչ 

ընդհանրÆ թյÆ ններ կան և ինչպիսի՛ տարբերÆ թյÆ ններ կան, և արդյո՞ք այդ երևÆ յթը 

պանթÆ րքականÆ թյան նախընթացն է եղել, և արդյո՞ք հայ քրիստոնյաների հանդեպ 

սերմանված-կÆ լտիվացված ցեղասպանական մտայնÆ թյÆ նն արմատներ Æ նի նաև 

այս՝ համասÆ նիթիզացման երևÆ յթի մե ջ։

Այսպիսով, վերը նշվածից հարցերն Æ  պարզաբանման կարոտ խնդիրները 

մի այն ավելացան, ինչը և  սÆ յն հոդվածի նպատակն էր։ Կրկնաբար չթվարկելով, թե 

ինչպիսի հետագա հետազոտական խնդիրներ առաջացան, կարևոր ենք համարÆ մ 

ընդգծել մի այն, որ ԱնթÆ րայի հետ առնչվող յÆ րաքանչյÆ ր անձ, տեղանÆ ն, մաս-

նագիտÆ թյÆ ն, յÆ րաքանչյÆ ր գործողÆ թյÆ ն քննման, մանրամասն համադրման 

նյÆ թ պետք է դարձնել։ Կարելի է  ԱնթÆ րայի որբանոցը կոչել փորձաքար ոչ 

մի այն հայ երեխաների բռնի թրքացման հարցերը, այլև առհասարակ Հայոց 

ցեղասպանÆ թյան բազմաթիվ կողմե րը բացահայտելÆ  Æ ղղÆ թյամբ, քանի որ այս 

67 Սույն երևույթի մասին տե՛ս Derin Terzioğlu, “How to Conceptualize Ottoman Sunnitization: А 

Historiographical Discussion,” Turcica 44 (2012-2013): 301-338.
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որբանոցի գոյÆ թյÆ նն իսկ՝ մե թոդով, անձնակազմով, գաղափարաբանÆ թյամբ, 

իր մե ջ մի ավորÆ մ է պանթÆ րքականÆ թյան, Æ ծացման, ազգակերտման նոր մե -

թոդների, գիտական տեսÆ թյÆ նների կիրառÆ մը երիտթÆ րք պաշտոնեÆ թյան 

Æ  տեսաբան-համակիրների կողմի ց։ ԱնթÆ րայի որբանոցի սաների անÆ նները, 

նրանց պատմÆ թյÆ նները, որբանոցի անձնակազմը ևս բացահայտման տեղիք 

պետք է տան՝ հատկապես կենտրոնանալով սաների՝ դեռևս մե զ ոչ հայտնի հÆ -

շագրÆ թյÆ նների կամ վկայÆ թյÆ նների հավաքագրման և թÆ րք անձնակազմի  

կենսագրական Æ  գաղափարախոսական մանրամասնÆ թյÆ նների վրա։ Որոշակի 

կանոնակարգվածÆ թյÆ ն մտցնելÆ  նպատակով էլ տրվÆ մ է սÆ յն հոդվածին կից 

հավելվածը՝ համապատասխան աղյÆ սակներով։ 

Նշելի է նաև, որ ԱնթÆ րայի որբանոցի գոյÆ թյան խնդիրն ավելի լայն է Æ  

տեղավորվÆ մ է ժամանակի նորաձև գիտական Æ  հակագիտական տեսÆ թյÆ ննե-

րի ծիրÆ մ։ Հալիդե Էդիփի երկրորդ ամÆ սնÆ ՝ Ադնան Ադըվարի քողարկվող 

ներգրավվածÆ թյÆ նն ԱնթÆ րայի որբանոցի կայացման հարցÆ մ կլինի մե ր հա-

ջորդ Æ սÆ մն ասիրÆ թյան թեման՝ համապատասխան բավարար քանակÆ թյամբ 

աղբյÆ րների բացահայտÆ մի ց հետո։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԱՂՅì ՍԱԿ Ա.

ԱՆԹՈՒՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ

ՊԱՇՏՈՆ ԱՆì Ն + [ՄԱՍՆԱԳԻՏì ԹՅì Ն]
ՔԱ-

ՆԱԿ

ԸՆԴՀԱՆì Ր 

ՏԵՍì Չ
Հալիդե էդիփ 1

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐ
Նայ/հ/իդ բեյ 

[զինվորական]

ԼյÆ թվի բեյ 

[բժիշկ]
Ռեշադ բեյ

Աբրահամ Բեյ 

Ռոմաշվիլի
4

ՎԵՐԱԿԱՑì 

ՀՍԿԻՉՆԵՐ

Ֆա/ե/վզի բեյ

[զինվորական, 

Ներքին 

գործերի 

մյÆ դիր]

ՄÆ խթար 

բեյ
≈268

ì Սì ՑԻՉՆԵՐ

Նեջմէդդին 

[Հոջա/

մոլլա, կրոնի 

Æ սÆ ցիչ]

Նաբիհե 

հանըմ 

[թրքերենի 

Æ սÆ ցչÆ հի]

X 

[Քաղաքավա-

րÆ թյան կա-

նոններ և բը-

ժըշկագիտÆ թ-

յան Æ սÆ ցչÆ -

հի]

Այշե հանըմ 

[ԹÆ րքիայի 

պտÆ ղների 

գովքն անող և 

աշխարհագրÆ թյÆ ն 

դասավանդող 

Æ սÆ ցչÆ հի]

X [Արաբ 

երաժշտÆ թ-

յան 

Æ սÆ ցիչ]

≈5

ԴԵՂԱԳՈՐԾ/

ԲԺԻՇԿ

Ռըզա բեյ 

[զինվորական

կոչÆ մով 

բժիշկ]

X69 X ≈1

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ
X Արաբներ X

ՀԱՇՎԱՊԱՀ
ՄÆ հասաբաջի 

բեյ
≈1

ՄԱՌԱՆԱՊԵՏ ՇյÆ քրի ≈1

ՃԱՇԱՐԱՆԻ ԵՎ 

ՄԱՔՐì ԹՅԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏì 

Էմի նե հանըմ ≈1

ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾ Ջոզեֆ (արաբ) ≈1

ՊԱՀԱԿԱԶՈՐ ≈30

ԸՆԴՀԱՆì Ր ≈47

68 ≈ մոտավորապեսի նշանն օգտագործել ենք, քանի որ հստակ չէ այլք եղել են, թե՞ չեն եղել, կամ 

որբերի հուշերում նշվում է, որ եղել են, սակայն արդյոք քանիսն են եղել՝ մեզ համար դեռևս անհայտ 

է։

69  X նշումը ցույց է տալիս, որ տեքստում անկարկ կա նաև տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող այլ անձանց 

մասին, սակայն որևէ անուն կամ հստակ քանակ հիշատակված չէ։
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ԱՂՅì ՍԱԿ Բ.

ԱՆԹì ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ԴԱՍԱՑԱՆԿԸ

ԹԻՎ ԱՌԱՐԿԱ

1 Զինվորական քայլք 

2 Կրոն և կրոնի պատմÆ թյÆ ն 

3 ԹÆ րքերեն

4 ԳրավարժÆ թյÆ ն

5 ԵրաժշտÆ թյÆ ն 

6 ՔաղաքավարÆ թյան կանոններ 

7 ԲժշկագիտÆ թյÆ ն 

8 ԹվաբանÆ թյÆ ն 

9
ԻրագիտÆ թյÆ ն կամ՝ «ԶրÆ յցներ ԹÆ րքիայի վայրի և ընտանի բÆ յսերի 

Æ  կենդանիների մասին»70

10 ԱշխարհագրÆ թյÆ ն

ԱՂՅì ՍԱԿ Գ.

ԱՆԹì ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝
ԸՍՏ Գ. ԲԱՆՅԱՆԻ, Հ. ԱԼԲՈՅԱՋՅԱՆԻ ԵՎ Մ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ Հì ՇԵՐԻ

ՀԱՄԱ

ՐԱԿԱ

Լì Մ

ԱՎԱԶԱՆԻ 

ԱՆì Ն,

 ԱԶԳԱՆì Ն/ԱՅԼ 

ՀԻՇԱՏԱԿì Մ

ՈՐԲԱ-

ՆՈՑԱ-

ՅԻՆ 

ԹԻՎԸ

ԹՐՔԱՑՄԱՆ

ԱՆì ՆԸ

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ, 

ԾԱԳì ՄԸ 

ԱՌԿԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1
Մելքոն 

Պետրոսյան 
(1905-)

8
Նեժիպ 

[=Նեջիփ/
Նեջեփ]

Սարըլար, 
Ամանոս

70  Բանեան, Յուշեր, 135:
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ԱՆԹì ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝
ԸՍՏ Գ. ԲԱՆՅԱՆԻ, Հ. ԱԼԲՈՅԱՋՅԱՆԻ ԵՎ Մ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ Հì ՇԵՐԻ

ՀԱՄԱ

ՐԱԿԱ

Լì Մ

ԱՎԱԶԱՆԻ 

ԱՆì Ն,

 ԱԶԳԱՆì Ն/ԱՅԼ 

ՀԻՇԱՏԱԿì Մ

ՈՐԲԱ-

ՆՈՑԱ-

ՅԻՆ 

ԹԻՎԸ

ԹՐՔԱՑՄԱՆ

ԱՆì ՆԸ

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ, 

ԾԱԳì ՄԸ 

ԱՌԿԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

2

ՀարÆ թյÆ ն 

Ալբոյաջյան 

(1904-1994)

534/53571
Ա. Սալեհ, Բ. 

ՇյÆ քրյÆ 
Ֆընտըճագ

3
Գառնիկ Բանյան 

(1910-1989)
545 Ահմե դ ԿյÆ րին

4

Թորոս 

Կարապետյան 

կամ մե ծ Թորոս72

Էնվեր չավÆ շ/

քյÆ չյÆ կ Էնվեր
կյÆ րինցի

Միակ սեփական 

ցանկÆ թյամբ 

թլփատվողը և 10-րդ 

դասարանի չավÆ շը։

5 Վարդան 
Ջեմալ չավÆ շ/

քյÆ չյÆ կ Ջեմալ
կյÆ րինցի

Մ. Պետրոսյանի 

դասարանի չավÆ շը

6 Հրա՞նտ

Թալեաթ 

չավÆ շ/

քյÆ չյÆ կ 

Թալեաթ

7
քյÆ չյÆ կ 

Հասան

8 Հովսեփ
ՄահմÆ դ 

չավÆ շ
շեփորահար

9 Իզզեթ չավÆ շ

10 Շեքիր չավÆ շ
Հ. Ալբոյաջյանի 

դասարանի չավÆ շը

11 Նշան Միդհատ

71  Հարություն Ալբոյաջյանի հուշերում նշվում է 534 (Ալբոյաջյան, Խաչելության ճամփաներով, 40), 

իսկ Վերժինե Սվազլյանի ժողովածուի մեջ՝ 535 (Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 439):

72  Քյուչյուկ Էնվերը կամ Էնվեր չավուշը կամ՝ իրական անունը՝ Թորոս Կարապետյան, հիշատակվում 

է որբերի բոլոր երեք հուշերում։ Ամենից մանրամասն նրա մասին պատմում է Հարություն Ալբոյաջյանը, 

քանի որ նրանք Անթուրայի որբանոցից հետո էլ՝ ընդհուպ Խորհրդային Հայաստան տեղափոխվելն 

ու ապրելը, միմյանց հետ կապը պահպանում են։ Թորոս Կարապետյանը, ըստ ամենայնի, 

կարևորագույն կերպարներից էր Անթուրայի որբանոցում։ Անձնական փոքրիկ հետաքննության 

արդյունքում կարողացանք գտնել նրա թոռների ու ծոռների անունները, և առաջիկայում հույս ունենք 

նրանց հետ կապ հաստատելով ավելի շատ մանրամասնություններ պարզել նրա անձի, հուշերի 

մասին և դրանով նաև կատարել Անթուրայի որբանոցի մասին նոր բացահայտումներ։
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ԱՆԹì ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝
ԸՍՏ Գ. ԲԱՆՅԱՆԻ, Հ. ԱԼԲՈՅԱՋՅԱՆԻ ԵՎ Մ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ Հì ՇԵՐԻ

ՀԱՄԱ

ՐԱԿԱ

Լì Մ

ԱՎԱԶԱՆԻ 

ԱՆì Ն,

 ԱԶԳԱՆì Ն/ԱՅԼ 

ՀԻՇԱՏԱԿì Մ

ՈՐԲԱ-

ՆՈՑԱ-

ՅԻՆ 

ԹԻՎԸ

ԹՐՔԱՑՄԱՆ

ԱՆì ՆԸ

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ, 

ԾԱԳì ՄԸ 

ԱՌԿԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

12 ՄանÆ ել

ԹÆ րքական դրոշը 

հայհոյող, առաջնորդ 

տղա։

13 Մկրտիչ

ԹÆ րքական դրոշը 

հայհոյող, առաջնորդ 

տղա։

14 Գևորգ ՄÆ համե դ սսեցի

15 ՅÆ սÆ ֆ ադանացի

16 ՄÆ րադ

17 Գրիգոր

Որբանոցի 

մառանապետը, 

Գառնիկ Բանյանի 

զարմի կը։

18 Միհրան

19 ԳալÆ ստ

20 Պողոս

21 Հովհաննես

22 Նշան

23 Սարը մարաշցի
Միակ մի նչև վերջ 

իսլամացածը

24 Այշա
Մ. Պետրոսյանի 

քÆ յրը

25 ԼÆ թֆիա
Մ. Պետրոսյանի 

քÆ յրը

26 Աբրահամ Ծեծից կÆ րացած



37

Ցեղասպանագիտական հանդես 8 (2), 2020

ԱՆԹì ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝
ԸՍՏ Գ. ԲԱՆՅԱՆԻ, Հ. ԱԼԲՈՅԱՋՅԱՆԻ ԵՎ Մ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ Հì ՇԵՐԻ

ՀԱՄԱ

ՐԱԿԱ

Լì Մ

ԱՎԱԶԱՆԻ 

ԱՆì Ն,

 ԱԶԳԱՆì Ն/ԱՅԼ 

ՀԻՇԱՏԱԿì Մ

ՈՐԲԱ-

ՆՈՑԱ-

ՅԻՆ 

ԹԻՎԸ

ԹՐՔԱՑՄԱՆ

ԱՆì ՆԸ

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ, 

ԾԱԳì ՄԸ 

ԱՌԿԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

27

Թորոս 

Ժամկոչյան կամ 

փոքր Թորոս

Ահմե դ73

28 Արշակ 549 Ահմե դ74

29
Հովհաննես 

Կարապողոսյան

3031

Թադևոս 

և Սեդրակ 

Խաշխաշյաններ

32 Մինաս Քյալաջի

33 ՄÆ սթաֆա

34 Հրաչ

35 Հովհաննես

36 Հովսեփ
Հ. Ալբոյաջյանի 

ընկերը

37 Հակոբ
Հ. Ալբոյաջյանի 

եղբայրը

38 Կարապետ
Հ. Ալբոյաջյանի 

եղբայրը՞

39 Երվանդ
Հ. Ալբոյաջյանի 

եղբայրը՞

40 Հովսեփ
Մ. Պետրոսյանի 

ազգական

73  Ահմեդ անունով որբի հանդիպում ենք և՛ Գառնիկ Բանյանի, և՛ Հարություն Ալբոյաջյանի հուշերում.

վերջինս նշում է նրա հայկական անունը, իսկ Գառնիկ Բանյանի մոտ գտնում ենք համանուն 

որբի երկու հիշատակում, որի թվահամարը մի տեղում նշվում է իբրև 549, մեկ այլ տեղում նշվում 

է հայկական անունը: Վստահ չլինելով՝ որ պարագայում է Բանյանը տվել թվահամարը և արդյոք 

խոսքը միևնույն անձի մասին է, նախընտրեցինք այս հարցը ծանոթագրել։

74  Տե՛ս նախորդ ծանոթագրությունը։
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ԱՆԹì ՐԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑԻ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝
ԸՍՏ Գ. ԲԱՆՅԱՆԻ, Հ. ԱԼԲՈՅԱՋՅԱՆԻ ԵՎ Մ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ Հì ՇԵՐԻ

ՀԱՄԱ

ՐԱԿԱ

Լì Մ

ԱՎԱԶԱՆԻ 

ԱՆì Ն,

 ԱԶԳԱՆì Ն/ԱՅԼ 

ՀԻՇԱՏԱԿì Մ

ՈՐԲԱ-

ՆՈՑԱ-

ՅԻՆ 

ԹԻՎԸ

ԹՐՔԱՑՄԱՆ

ԱՆì ՆԸ

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԸ, 

ԾԱԳì ՄԸ 

ԱՌԿԱ

ՏԱՐԲԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

41 Փանոս
Մ. Պետրոսյանի 

ազգական

42 Մեհմե դ այնթապցի

Կ.Պոլսի մոտակայքÆ մ 

արգելափակվածներից 

մե կը, որ փախել էր 

այնտեղից։

4345 Մելքոն Պետրոսյանի համագյÆ ղացի երեք տղաներ։

46 Գառնիկ Բանյանի բնորոշմամբ՝ «կրակÆ բոց տղա»՝ հակաթրքական ճառեր ասող։

4748 ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանի՝ երկÆ  հորեղբոր տղաները, որոնք շÆ տ են մահանÆ մ։ 

49 Ադանացի որբ Իզյաթ։

5052 Հազարապետ և բժիշկ Ռըզա բեյին օգնող երեք հայ տղաներ, որոնցից մե կի անÆ նը՝ Արիֆ։

53 Ադանացի մի  տղա, որին ծեծÆ մ են փախչելÆ  փորձի համար, կաղ է մն Æ մ:

54
Բռնի կրոնափոխÆ թյÆ նից խենթացած մի  տղա, որը հոգեկան խնդիրներ է ստանÆ մ Æ  

մահանÆ մ։

55 Խաչ կրելÆ  համար ծեծի ենթարկված երեխա՝ 8 տարեկան։

+50

50 հոգի 1918 թ. գարնանը մի  քանի Æ սÆ ցչի հետ տեղափոխվÆ մ են Կ.Պոլիս, 

արգելափակվÆ մ խիստ հսկողÆ թյան տակ Պոլսի շրջաններից մե կÆ մ։ Այստեղից փախչÆ մ է 

այնթապցի Մեհմե դը։

ԱՂՅì ՍԱԿ Դ.
Գառնիկ Բանյանի և նրա խմբի երեխաների ճանապարհային քարտեզը դեպի 

ԱնթÆ րա՝ սկսած դեպի ԱնթÆ րա տեղափոխման համար հավաքագրվելÆ ց

Համա [հայ պատվելիի որբանոց]  Հոմս        Բաալբեկ       ԲեյրÆ թ      

ԱնթÆ րայի որբանոց
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ԱՂՅì ՍԱԿ Ե.
ՀարÆ թյÆ ն Ալբոյաջյանի և նրա խմբի երեխաների ճանապարհային քարտեզը 

դեպի ԱնթÆ րա՝ սկսած դեպի ԱնթÆ րա տեղափոխման համար հավաքագրվելÆ ց

 

Միսմի ա        Դերա          Միսմի ա           Դամասկոսի մզկիթ*        ՋÆ նիե*      

ԱնթÆ րայի որբանոց*

*Ադնան բեյի Æ ղեկցÆ թյամբ

ԱՂՅì ՍԱԿ Զ.
Մելքոն Պետրոսյանի և նրա խմբի երեխաների ճանապարհային քարտեզը դեպի 

ԱնթÆ րա՝ սկսած դեպի ԱնթÆ րա տեղափոխման համար հավաքագրվելÆ ց

 

    Համա         Բաալբեկ         Ռայաք          ԲեյրÆ թ          ԱնթÆ րայի որբանոց 

 Shushan R. Khachatryan

PhD in History

HAILDÉ EDIP AND THE TURKIFICATION OF THE ARMENIAN CHILDREN AT 

ANTOURA ORPHANAGE: IDENTIFICATION OF THE PROBLEM FIELD

SUMMARY

Key words: Armenian Genocide, Antoura orphanage, Halidé Edip, Armenian orphans, 

Turkifi cation policy, military, “new janissaries,” eugenics.

The article presents and analyses the Turkish intellectual Halidé Edip and her role in the state 

policy of Turkifi cation of Armenian children at the Antoura orphanage during the Armenian 

Genocide. The article compares the three known memoirs of Armenian orphans from Antoura 

(Garnik Banyan, Harutyun Alboyajyan, and Melqon Petrosyan) to that of Halidé Edip, and reveals 

essential diff erences, manipulations, as well as disguised facts by Edip that are collected and 
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presented in the article. Thus, the research identifi es the problem fi eld relating to various aspects 

of Antoura orphanage by raising new questions, off ering explanations and new approaches, as 

well as highlighting issues that need to be researched further. 

Шушан Р. Хачатрян

кандидат исторических наук

ХАЛИДЕ  ЭДИП И ТУРКИФИКАЦИЯ АРМЯНСКИХ ДЕТЕЙ В ПРИЮТЕ 

АНТУРЫ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Геноцид армян, приют Антуры, Халиде Эдип, армянские сироты, политика 

тюркизации, военные, «новые янычары», евгеника.

Статья касается турецкой интеллектуалки Халиде Эдип и ее роли в государственной 

политике тюркизации армянских детей в приюте Антуры во время Геноцида армян. В 

статье сравниваются три известных мемуара армянских сирот-антуровцев (Гарник Банян, 

Арутюн Албояджян и Мелкон Петросян) с воспоминаниями Халиде Эдип и выявляются 

существенные различия, манипуляции, а также замаскированные факты, которые собраны 

и представлены в статье. Настоящее исследование затрагивает проблемную область, 

относящуюся к различным аспектам деятельности приюта Антуры, поднимая новые 

вопросы, предлагая объяснения и новые подходы, а также акцентируя внимание на вопросы, 

которые станут предметом дальнейших исследований.
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