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Հայկական բանակի սպառազինությունը
(1918–1920 թթ.)

1918–1920
թթ.
հայկական
ստորաբաժանումների
սպառազինության մասին որոշակի պատկերացում կազմելու
համար նախ համառոտ ներկայացնենք իրավիճակը Կովկասյան
ռազմաճակատում:1917 թ. փետրվարյան հեղափոխությունը,
այնուհետև`
հոկտեմբերյան
հեղաշրջումը,
հանգեցրեցին
ռուսական
բանակի
կազմալուծմանը,
ինչի
հետևանքով
Կովկասյան ռազմաճակատը քայքայվեց. ,Ռուսական զորքերը
անկանոն լքում էին դիրքերը և հեռանում, թողնում բազմամիլիոն
հարստություններ, ռազմամթերքի ու պարենի անհաշիվ
պահեստներ», նշում է Ս. Վրացյանը ։ Անդրանիկն իր հուշերում
նշում է, որ ռուսական բանակը Կովկասյան ռազմաճակատում
թողել է մոտ 3000 հրանոթ, 1 միլիարդ փամփուշտ, 1 միլիոն ռումբ,
100 000 հրացան, 15-17 հազար ձի, անհամար կառքեր,
մեքենանաներ
և
այլ
ռազմամթերք
։
Անդրկովկասում ձևավորվեց Անդրկովկասյան սեյմը, որը և
ստանձնեց Կովկասյան ռազմաճակատի վերահսկումը: 1917 թ.
աշնանից սկսվեց փոքրաթիվ Հայկական կորպուսի ձևավորումը ,
որն էլ փոխարինեց ռուսական զորքերին: 1918 թ. Հայաստանի
Հանրապետության հռչակումից հետո սկսվեց Հայաստանի
առաջին հանրապետության Զինված ուժերի ձևավորումը, որը
շարունակվեց մինչև հանրապետության խորհրդայնացումը:
Հայկական կորպուսը կազմավորվեց ռուսական բանակի
հայկական գնդերի և հայդուկային ջոկատների հիման վրա`
ժառանգելով ռուսական բանակի կառուցվածքային սկզբունքները
և սպառազինությունը` զենքն ու զինամթերքը: Նրա բարձրագույն
սպայական և հրամանատարական կազմը բաղկացած էր
հիմնականում ռուսական բանակի հայ բարձրաստիճան, ավագ և
կրտսեր սպաներից: Թեև, բացի վերոհիշյալ կադրային
սպայակազմից, քիչ չէին նաև ֆիդայական շարժման մեջ կոփված
խմբապետները:
Հայկական բանակային կորպուսի կազմում կային երկու
հրաձգային դիվիզիա` յուրաքանչյուրը կազմված չորս հրաձգային
գնդից և մեկ հրաձգային-հրետանային բրիգադից, առանձին
հեծելազորային բրիգադ` կազմված երկու հեծելազորային գնդից,
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բերդապահ-հետևակային բրիգադ` կազմված հինգ հետևակային
գնդից,
պահեստազորային
բրիգադ`
բաղկացած
երկու
հետևակային գնդից և չորս գումարտակից, հավաքական
զորաջոկատ և մի շարք այլ առանձին և մասնագիտական
զորամասեր ու ստորաբաժանումներ։
Ձևավորված կանոնավոր զորամասերի հետ համատեղ
բանակի կազմում գործում էին նաև աշխարհազորային
ջոկատներ: Հարկ է նշել, որ նույնիսկ կանոնավոր զորամասերը
համալրված
չէին
ինչպես
հաստիքով
նախատեսված
անձնակազմով, այնպես էլ` համապատասխան տեխնիկայով և
զինամթերքով։ Զինամթերքի ծայրահեղ սղության մասին է
վկայում այն, որ Արամ Մանուկյանը Երևանում Խալիլ փաշայի
հետ հանդիպման ժամանակ խոստովանել է, որ Սարդարապատի
ճակատամարտում եթե թուրքերը 5-6 ժամ ավելի դիմադրեին,
ապա հայկական կողմի փամփուշտները կսպառվեին։
1918 թ. մարտի 31-ի տվյալներով` հայկական կորպուսի
զորամիավորումների խմբավորումները և մարտական կազմը
ունեին հետևյալ պատկերը. Բեգլի Ահմեդի զորաջոկատ` թվով 11
գումարտակ, 14 լեռնային, 4 թեթև թնդանոթ, 8 հեծելազորային
էսկադրոն, Կաղզվանի զորաջոկատ` 1 գումարտակ և 130
հեծելազորային, Երևանի զորաջոկատ` 14 գումարտակ, 12
լեռնային, 6 թեթև թնդանոթ և 3 հարյուրյակ, կորպուսի
պահեստային ուժերի կազմում կային 11 գումարտակ, ընդամենը`
37 գումարտակ, 26 լեռնային և 10 թեթև թնդանոթներ, 170
գնդացիր, 12 հեծելազորային էսկադրոն և 3 հարյուրյակ, որոնցում
կար 16715 հետևակ ու հեծյալ զինվոր և 600 սպա:
Հայաստանի
առաջին
հանրապետության
բանակի
սպառազինության մեծ մասը կազմում էր ռուսական բանակի
զենք-զինամթերքը: Թեև պետք է նշել, որ օգտագործվում էին նաև
ռազմական գործողությունների ժամանակ թուրքական զորքերից
ռազմավար վերցված փոքր քանակությամբ զինամթերք, ինչպես
նաև դաշնակիցներից ստացած զինամթերք: Դրանով էր
պայմանավորված այն, որ կանոնավոր բանակի շատ
ստորաբաժանումներ զինված էին տարբեր երկրների բանակների
զինատեսակներով:

1918–1920 թթ. հայկական բանակի սպառազինության մեջ
ընդգրկված էին անհատական գործածության սառը զենքի
մի շարք տեսակներ` սվիններ, թրասուսերներ (ռուս.
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шашка), կորսրեր (ռուս. сабля), դաշույններ: Լայնորեն
կիրառվում էին ռուսական բանակի սառը զենքի հետևյալ
տեսակները.
1881 թ. նմուշի դրագունական թրասուսեր,
1904 թ. նմուշի կովկասյան կազակական զորքերի
թրասուսեր,
1913 թ. նմուշի կովկասյան կազակական զորքերի
սպայական թրասուսեր,
1913 թ. նմուշի հետևակային զորքերի սպայական
կորսուր,
1907 թ. նմուշի ,Բեբուտ» դաշույն,
1904 թ. նմուշի կազակական զորքերի դաշույն:

Ռուսական բանակի սպառազինության մեջ կային նաև
կովկասյան վարպետների կողմից պատրաստված սառը զենքի
տեսակներ: Այդ էր պատճառը, որ հայկական թե՛
աշխարհազորային ջոկատներում, և թե՛ կանոնավոր
ստորաբաժանումներում հաճախ օգտագործվում էին նաև
կովկասյան վարպետների կողմից պատրաստված
թրասուսերներ, կոր սրեր և դաշույններ:
Անհատական գործածության զենքի մյուս տեսակներն էին ձեռքի
հրազենային զենքերը` ատրճանակները, հրացանները և
գնդացիրները: Կարճափող հրազենային զենքերից լայնորեն
կիրառվում էին հետևյալ տեսակները.




1895 թ. նմուշի թմբուկավոր ,Նագան» ատրճանակ,
1871 թ. նմուշի թմբուկավոր ,Սմիտ-Վեսսոն» ատրճանակ,
1896 թ. և 1908 թ. նմուշների ,Մաուզեր» ատրճանակ:

Վերջինս լայնորեն կիրառվում էր և խմբապետների շրջանում
հայտնի էր §տասնոց¦ անվանմամբ:
Երկարափող հրազենային զենքերից օգտագործվում էին
հիմնականում ռուսական արտադրության հետևյալ
զինատեսակները.





1891–1910 թթ. նմուշի ,Մոսին» հրացան,
1893 թ. նմուշի ,Լեբել» հրացան (հնացած),
1871 թ. նմուշի ,Բերդանկա» հրացան (հնացած),
1907 թ. նմուշի ,Ռոսս» հրացան:
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Վերջինս Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակին
որպես օգնություն ուղարկվել էր Մեծ Բրիտանիայից:
Արագաձիգ թեթև հրազենային զենքերից հայկական բանակում
կիրառվում էին գնդացիրների մի քանի տեսակներ.
Հաստոցային գնդացիրներ

Ձեռքի գնդացիրներ

1905–1910 թթ. նմուշի
,Մաքսիմ»

1915 թ. նմուշի ,Լյուիս»

1914 թ. նմուշի ,ԿոլտԲրաունինգ»

1902 թ. նմուշի ,Մադսեն»

1910 թ. նմուշի ,Վիկկենս»

-

Այդ ժամանակաշրջանի փաստաթղթերը, ինչպես նաև ականավոր
պետական գործիչների հուշերը վկայում են, որ ռուսական
բանակի հեռանալուց հետո հայկական զինված ուժերի
տրամադրության տակ մնացել էր մեծ քանակությամբ
հրետանային տեխնիկա: 1917 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ
գործող զորքերում հաշվվում էր 298 թեթև, 243 լեռնային հրանոթ և
69 հաուբից: Ընդհանուր առմամբ հայկական զորամասերի
հրետանային ստորաբաժանումները սպառազինված էին
դաշտային, լեռնային, բերդային, հաուբիցային և հրասանդային
հրետանու տեսակներով.
Դաշտային
հրանոթ

Լեռնային
հրանոթ

Բերդային
հրանոթ

Հաուբից

Հրաս
անդ
152
մմ
1885
թ.
նմուշ
ի

-

76 մմ 1900
թ. նմուշի

76 մմ
1904 թ.
նմուշի

107 մմ 1881
թ. նմուշի

122 մմ
1909–
1910 թթ.
նմուշի

76 մմ 1902
թ. նմուշի

76 մմ
1909 թ.
նմուշի

152 մմ (120
փթանոց)1877
թ. նմուշի

-
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1-

21- 1902թ. նմուշի 76մմ դաշտային թնդանոթ
2 - 1909-1910թթ. նմուշի 76մմ հաուբից
Բացի առանձին ստորաբաժանումներում գտնվող հրետանուց
(լեռնային և դաշտային 76 մմ-անոց հրանոթներ), զգալի
քանակությամբ հրետանային տեխնիկա եղել է Կարսի և
Ալեքսանդրապոլի բերդային հրետանային կայաններում: Ս.
Աֆանեսյանը նշում է. ,Կարսի բերդում կային 1700 նորակոչիկ
հրետանավորներ …, որոնք ընդունակ էին սպասարկելու
գործածության համար պիտանի հարյուր թնդանոթ, այն դեպքում,
երբ դեռ 19-րդ դարից մնացած 700-ից ավելի թնդանոթներ
անգործության էին մատնված հրետանային պարկում»: Կամ,
օրինակ, Էրզրումի ամրություններում եղել են մոտ 400 բերդային և
դաշտային հրանոթներ, որոնց զգալի մասը գործածության համար
պիտանի չէին և միայն մեկ-երկու տասնյակն էր պիտանի
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գործածության համար: Դրանք սպասարկել են 40 ռուս սպաներ և
400 զինվորներ: Ներկայացված տվյալներից պարզ է դառնում, որ
բերդապահ ստորաբաժանումներում հիմնականում կար հնացած
տեխնիկա: Այդ մասին է վկայում նաև հայկական կորպուսի
կառուցվածքին վերաբերող փաստաթղթերից մեկի հրասանդային
դիվիզիոնի առկայության մասին տեղեկությունը: Ի դեպ, 20-րդ
դարի սկզբին ռուսական բանակից արդեն դուրս էին մղվում
հրասանդները` փոխարինվելով հաուբիցներով ։
Բացի վերը նշված զենքի տեսակներից, հայկական բանակն
ուներ նաև երեք զրահագնացք , որոնք հիմնականում
նախատեսված էին երկաթուղային ճանապարհներին մոտ
գտնվող
ռազմավարական
նշանակության
օբյեկտների
պաշտպանության և համազորային մյուս զորատեսակներին
կրակային
աջակցություն
ցուցաբերելու
համար:
Այս
զրահագնացքները բաղկացած էին զրահապատ շոգեքարշից, մեկ
կամ երկու զրահահարթակներից և մինչև չորս զրահապատ
պահեստավագոններից: Զրահահարթակների վրա տեղակայված
էին 76-107 մմ-անոց հրանոթներ և 4-6 գնդացիրներ
(հիմնականում` ,Մաքսիմ» տիպի)։
Հայկական բանակի կազմում գործում էր նաև մեկ
ավիաջոկատ, որը գտնվում էր Կարսում: Այն սպառազինված էր
,Սալմսոն», ,Նյուպոր», ,Մարան», ,Ալբատրոս» տեսակի
ինքնաթիռներով:
Վերջիններս
կործանիչներ
էին,
բայց
հիմնականում կատարում էին հետախուզական թռիչքներ:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ավիացիան
դեռ այնքան զարգացած չէր: Ըստ գեներալ Սիլիկյանի` Կարսի
ավիաջոկատը ոչ մի արժեքավոր և գործնական նշանակություն
ունեցող տեղեկություններ չի հաղորդել 1918–1919 թթ.
ընթացքում։ 1919 թ. կազմավորվեց Սևանի նավատորմիկը, որը
սպառազինված էր շարժիչավոր առագաստանավերով և
ձկնորսական թիանավակներով: Դրանցից է` ,Աշոտ Երկաթ»
ռազմաբեռնատար երկկայմ առագաստանավը, որը զինված էր
մեկ հրանոթով, երկու գնդացիրով, մեկ լուսարձակով և
հիմնականում կատարում էր բեռնափոխադրումներ ։
Հայկական
բանակը,
գտնվելով
ծայրահեղ
ծանր
պայմաններում, մարտական առաջադրանքներ կատարելու
համար դիմում էր տարբեր միջոցների, օրինակ` 1920թ. մայիսյան
ապստամբության
ժամանակ
Համամլուի
կայարանում
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քաղաքացիական շոգեքարշին մի քանի վագոններ կցելով և
որպես զրահ օգտագործելով հողով լցված պարկերը` տեղադրվել
էր մի քանի ,Մաքսիմ» տիպի գնդացիրներ և օգտագործվել որպես
զրահագնացք ։
Այսպիսով` ներկայացնելով 1918–1920 թթ. հայկական բանակի
սպառազինության տեսակները` պարզ է դառնում, որ հայկական
բանակի ստորաբաժանումները սպառազինված էին մի քանի
երկրների սպառազինության կազմի մեջ մտնող զենքերով, որոնց
մեջ կային նաև հնացած և անհատ զինագործների պատրաստած
սառը զենքերի տեսակներ: Զենքի և զինամթերքի խիստ սղության
պատճառով հայկական բանակի սպայակազմը հաճախ
ստիպված էր դիմել տարբեր հնարամիտ միջոցների` հաջող
մարտական գործողությունների վարման համար1:

1

- Զորիկ Ծատուրյան, Օգտագործած գրականություն

Ս. Վրացյան, «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 1993։
Ա. Միհրանեան, «Ինչպե՞ս պետք է գրավել Թրքահայաստանը /Զօր
Անդրանիկի կարծիքը/», Կ.Պոլիս, 1921: Ս. Աֆանեսյան,
«Սարդարապատի հերոսամարտը (Հայաստան, մայիս 1918)», Երևան,
1991:Կ. Հարությունյան, «Հայկական ազգային զորամիավորումները
1918–1945թթ.», Երևան, 2002:Է. Զոհրաբյան, «Ազգամիջյան կռիվները
Երևանի նահանգում 1918 թ.», Երևան, 2000:
Մ. Կարապետյան, «Հայաստանի Հանրապետության բանակի
կազմավորումը (1918–1920)»: «Հայկական բանակ», 1995, հմ. 5–6:Հ.
Թուրշյան, «Սարդարապատի հերոսամարտը»: Երևան, 1965:
Ե. Իշխանեան, «Լեռնային Ղարաբաղ (1917–1920)»: Երևան, 1999:
А. Н. Кулинский, «Русское холодное оружие». Санкт-Петербург, 1994:
Э. Аствацатурян, «История оружия Кавказа». Москва-Нальчик, 1995:
А. А. Гитун, С. С. Щеголов, И. А. Пивоварова, «Оружие России», Москва,
2007:
В. Федоров, «Эволюция стрелкового оружия», ч.2, Москва 1939:
«Военная энциклопедия», т. XVII. Петроград, 1915։
ՀԱԱ, ֆ. 204, ց.1, գ.42, թթ. 1–5: 121, ց. 2, գ. 88 թ. 1: 121, ց. 1, գ. 45, թ. 3: 121,

ց. 1, գ. 40, թ. 177: 121, ց. 1, գ. 32, թ. 33:
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Առաջին հանրապետության բանակի
հրաձգային զենքը
Հայոց բանակի զենքերի քանակի հարցը մինչեւ հիմա էլ
լուրջ քննարկման թեմա է: Որոշ տվյալներով, ռուսական բանակի
հեռանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետությանը մնացել էր
100000 երեքգծանի հրացան, 1 միլիարդ փամփուշտ, 3000
թնդանոթ, 3000 գնդացիր եւ այլն: Ըստ իս, այս տվյալները
հավաստի չեն: Ռուսական կովկասյան ռազմաճակատն անգամ
լավագույն ժամանակներում չուներ 3000 հրանոթ կամ գնդացիր:
2000-ից քիչ պակաս հրանոթ ուներ Ա.Բրուսիլովի ամբողջ
ռազմաճակատը 1916թ. իր հայտնի ճեղքման ժամանակ, իսկ
կովկասյան
ռազմաճակատում
ամենաբարենպաստ
պայմաններում անգամ ռուսական զորքերը չեն ունեցել նույնիսկ
1000 հրանոթ: Այդ դեպքում ինչպե՞ս հայկական զորքերին բաժին
հասավ 3000 միավոր հրանոթ: Նույնը վերաբերում է նաեւ
գնդացիրներին: Ի դեպ` Առաջին համաշխարհային պատերազմի
սկզբին հրետանիով լավագույնս համալրված գերմանական
բանակն ուներ մոտ 6500 տարատեսակ հրետանային միջոցներ`
3,8 միլիոնանոց բանակի համար:
Կասկած են հարուցում նույնիսկ հրացանների եւ
փամփուշտների քանակի վերաբերյալ այդքան մեծ թվերը: Եթե
դրանք համապատասխանեին իրականությանը, հայկական
բանակը կարող էր մի քանի տարի ընդհանրապես զենքի
մատակարարման մասին չմտածել: Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստիպված էր
զենքի եւ հատկապես զինամթերքի սուր պակասի խնդիր լուծել իր
գոյության ամբողջ ընթացքում:
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Առաջին հանրապետության զենքը Սարդարապատի
թանգարանում
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A REIGN OF TERROR.
FROM TARTAR HUTS TO CONSTANTINOPLE PALACES.
CENTURIES OF OPPRESSION — MOSLEM AND CHRISTIAN —
SULTAN AND PATRIARCH — BROKEN PLEDGES FOLLOWED
BY MASSACRE AND OUTRAGE.
THE RED CROSS TO THE RESCUE.

BY THE
REV. EDWIN MUNSELL BLISS,
Late of Constantinople,
Editor of ENCYCLOPEDIA OF MISSIONS; Assistant Editor
of THE INDEPENDENT,
ASSISTED BY
The REV. CYRUS HAMLIN, D. D., Founder of Robert
College; PROF. E. A. GROSVENOR, of Amherst College;
REV. BENJAMIN LABAREH, D. D., late of Persia, and Other
Eminent Oriental Scholars; also Several Eye-Witnesses of
the Massacres.
CHAPTER III.
RELIGIONS.
Islam and Christianity—A few Pagan Communities—Origin of
Mohammedanism—The Koran—The Traditions—Extent of
Islam—Present Condition—Effect upon the Turks—Contact
with Civilization—Sects—Oriental Christianity—
Characteristics.
The religions of Turkey are in general two—Mohammedanism and
Christianity. The semi-pagan forms of faith held by the Nusairiyeh,
Yezidis and Druzes are spoken of in another chapter in connection
with an account of those races. This is not the place for a scientific
statement of the general subject of Mohammedanism. The purpose
of this volume is to set forth the situation of the Turkish Empire as it
is, and we have to deal with Mohammedanism not as a theory or a
doctrine, but as a fact. At the same time some understanding of the
doctrine is essential in order to realize how potent a factor it is in
the present situation.
Mohammedanism is primarily a historical religion, based upon the
fundamental idea of the absolute unity of God and the recognition
by God of Mohammed as his latest and most approved prophet.
Without entering into the question of the sanity or insanity of
Mohammed himself, it is sufficient to say that this Arab imbibed with
his earliest teachings the doctrine which was held by the Jews, and
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a few in Arabia, of the power of the Deity. Apparently the teachings
of the
[page 52] MOHAMMED.
Hebrews had left their trace upon him, and his mind dwelling upon
the precepts of Moses and comparing them with what he saw of the
Christians, developed within him a hostility to any form of what
seemed to him idolatry, such as he found existent everywhere.
Among the pagan tribes there were said to have been 365 images
of the gods, who were looked upon as the children of Allah, the
creator of all, whose wife was Al-hat, and the Meccans looked upon
their local deities as the daughters of this idol. Idols were found in
every house and formed an important article of manufacture.
Religion was a sort of barter, and festivals and pilgrimages made
up a large part of religious life and worship. At the same time the
form of Christianity was of the most inferior type. The doctrine of
the Trinity was practically a sort of tritheism in which the three
persons were God the Father, God the Son and the Virgin Mary. To
Mohammed there seemed little difference between the two and
both appeared to him the very lowest forms of religious faith, and
he was stirred with an earnest desire to know more. This, according
to the idea of the time, he thought to accomplish by a hermit life
and would spend days in a lonely cave. While here it is probable
that epileptic fits would come upon him and there would be what he
considered ecstatic reveries in which revelations appeared to him.
The story of the fierce persecution which he suffered at the hands
of his tribe is a most interesting portion of history. From the time of
his fleeing from Mecca to Medina, in 622, which marks the era of
Mohammedanism, his advance was rapid. In eight years at the
head of 10,000 men he entered Mecca in triumph. He only lived two
years longer, but he had laid the foundation for a religious power of
marvelous vigor and extent.
[page 53 - illustration]
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[caption] THE HAMIDIEH MOSQUE, located close by the Sultan's
palace, at Yildiz, to which he goes every Friday for service. In
former times it was the custom of the Sultan to attend service on
Friday in different mosques of the city, but Abdul Hammed II. has
confined his attention to this mosque, chiefly from fear of
assassination in the public streets of the city.
[page 54 - illustration]
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[caption] TURKISH DERVISH. The dervishes correspond in the
Moslem communities to the special orders in the Roman Catholic
Church. There are different classes, itinerant and local. This is one
of the better class of local dervishes. They are feared by the people
rather than respected, and are usually men of ability and
considerable force; fanatical in the extreme and bitter haters of all
Christians.
[page 55] THE KORAN.
As to his character, those who have studied him most say that
there can be no doubt of his sincerity and his conduct was in the
main beyond reproach. He believed himself to be a divinely
appointed messenger for the overturning of idolatry, and for years
endured the hostility and taunts of his people with apparently no
further motive than their reformation. At a later time other
characteristics appeared of a much lower grade. Wealth and glory
mingled with his reform ideas. Cruelty, greed and the grossest
sensuality were not merely allowed but encouraged by his
teachings, and the most successful portion of his life, so far as his
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public career was concerned, made it appear that he was a
thoroughly self-deceived man.
The Koran is a volume divided into 114 chapters or suras, made up
in a volume not quite as large as the New Testament. It constitutes
the revelation proclaimed by him as received during the latter
portion of his life. These were originally written on all sorts of
material, “ bits of stone, leather and thigh-bones,” but had their
strongest hold in the retentive memory of the Arabs, which assists
their marvelous power of story-telling. These were gathered
together after his death, in the caliphate of Othman, and the edition
then prepared has been the standard edition for the Moslem world
ever since. It is written in the Meccan dialect and held to be the
absolute standard of the Arabic language, so beautiful that its very
style is proof of its divine origin. The doctrine of the Koran is
thoroughly simple. The fundamental teachings are the unity of God,
the final judgment and absolute submission to his will or “Islam.”
The confession of faith is simply, “ There is no God but God, and
Mohammed is his prophet.” The general belief includes belief in
God, angels,
[page 56] THE BIBLE.
the Scriptures, the resurrection and day of judgment, God’s
absolute decree and predestination of both good and evil. In
practice it requires prayers, alms, fasting and the pilgrimage to
Mecca. In its relation to Christianity the Koran thoroughly
recognizes the Scriptures, both of the Old and New Testaments,
and the prophets, from Abraham to Jesus, are acknowledged as
divinely sent and of authority only less than Mohammed himself.
The result of this is that a thoroughly orthodox Mohammedan, well
grounded in his own faith, will always accept the authority of the
Bible, merely claiming that wherever that comes in contact with the
Koran the Koran supersedes it as being a later revelation. A
Kurdish Sheik with whom the author spent a Sunday in the city of
Rowandiz, said, “ Why do not the great Bible societies of England
and America print the Koran and the Bible together ? Both are
revelations from God; the only difference is, that the Koran being
later is more authoritative. Print them both together and then we
shall have the complete revelation.” This fact explains in great
degree the position of the Turkish Government with regard to the
Scriptures. So long as they thought that there was no danger of the
Christians’ Bible superseding the Koran they were entirely willing
that it should be printed. It was only when they learned that the
teaching of the Bible was antagonistic to the Koran that they made
every effort to hinder its publication and circulation; and in the
whole contest the strongest argument and the one which they could
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not answer was that based upon the absolute recognition of the
Bible by the Koran and the teachings of Mohammed.
Secondary to the Koran in form yet practically overpowering it are
the traditions: the “ unread revelations,” the “ unin[page 57] NUMBER OF MOHAMMEDANS.
spired record of inspired sayings.” They refer “ not only to what
Mohammed said and did, but what he allowed others to say
unrebuked.” As was inevitable, the mass of these traditions is very
great and their influence is proportionate. Any statement of
Mohammedanism based upon the Koran alone is sure to be
misleading. That together with the traditions must be understood in
order to gain a clear and accurate conception of what the religion
is. It is due to this fact that Mohammedanism has adapted itself with
such marked success to the most varying conditions. It is as
powerful in Central Asia as in Central Africa. It appeals to the
educated Moslem of North India and to the ignorant and brutal
Kurd. It numbers among its votaries men of every grade of
intellectual ability. This is illustrated by the statement as to the
extent to which the religion has spread over the world. Any
accurate estimate is simply impossible owing to the fact that in
Moslem regions there is no such thing as a complete census
known. The Encyclopedia of Missions presents the following table
derived from the Statesman’s year-book published in 1890:
EUROPE.
Rumania

.......

2,000

Bulgaria

.......

668,173

Servia

.......

14,569

Bosnia and Herzegovina

.......

492,710

Montenegro

.......

10,000

Greece

.......

24,000

Turkey in Europe

.......

2,000,000

Russia in Europe

.......

2,600,000

Total for Europe

.......

5,811,452
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ASIA.
Turkey in Asia (including Arabia)

.......

22,000,000

Persia

.......

7,560,600

Bokhara

.......

2,500,000

[page 58] EFFECT OF THE RELIGION.
Russia in Caucasus

.......

2,000,000

Khiva

.......

700,000

Russia in Central Asia

.......

3,000,000

Siberia

.......

61,000

Afghanistan

.......

4,000,000

India

.......

50,121,595

Ceylon

.......

197,775

Beluchistan

.......

500,000

China

.......

30,000,000

Australasia

.......

15,000,000

Total for Asia

.......

137,640,970

Egypt

.......

6,000,000

Zanzibar

.......

200,000

Morocco

.......

5,000,000

Tripoli

.......

1,000,000

Tunis

.......

1,500,000

Algeria

.......

3,000,000

AFRICA.
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Bornu (Lake Tsad)

.......

5,000,000

Wadai

.......

2,600,000

Baghirmi

.......

1,500,000

Egyptian Soudan

.......

10,400,000

Sokoto and Feudatory States

.......

14,000,000

Sahara and scattered

.......

10,000,000

Total for Africa

.......

60,200,000

Total for Europe

.......

5,811,452

Total for Asia

.......

137,640,970

Total for Africa

.......

60,200,000

Total Moslems

.......

203,652,422

What is the effect of Mohammedanism upon the Moslems of the
Turkish Empire ? What relation does it bear to the situation in
Turkey to-day ? These are questions not altogether easy to answer
definitely and conclusively. A general idea is gathered from
references made all through this volume. The situation may be
briefly summarized as follows: Mohammedanism is on trial; it finds
itself face to face with the aggressive power of a reformed
Christianity; it no longer
[page 59] REVIVAL.
has to meet the effete systems of the middle ages, weakened by
purely doctrinal discussions that spread among the Christian
Churches for centuries. It comes in contact thus with a truer
spiritual life, and finds that it has suffered itself in its conceptions
the same decadence that Christianity had suffered when it started.
The belief in the unity of God is degenerating into pure and simple
fanaticism; predestination to good has disappeared, and in place of
it comes predestination to evil. The better characteristics of the
Moslem influence have disappeared, and it is only the worst
elements that come to the surface to-day. True there is an element
in the Moslem Church that realizes, in a degree at least, this fact
and is making strenuous efforts to reinstate the spiritual power to
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which the system has owed a large part of its aggressive strength,
but it is doing it and has done it by means utterly subversive of the
very ends it seeks to accomplish. From time to time there go forth
fetvahs from the Moslem priests commanding the faithful to attend
the mosque service, forbidding the faithful to indulge in certain
things forbidden by the Moslem laws. But such edicts accomplish
absolutely nothing. There is still to a certain degree the practice of
the old asceticism. Any one who will attend a meeting of the Board
of Censors in Constantinople will realize the truth of this as he looks
upon the hard-visaged Tartars from Central Asia, whose fanaticism
is manifest in every line of the countenance. But with them their
religion has ceased to have any spiritual power. It has become
nothing more than a form of doctrine identified with aggression and
despotism. Eternal punishments take the place of eternal rewards
and threats overpower promises. This manifests itself in two ways:
first, in the tremendous pressure brought to bear upon the govern[page 60] YOUNG TURKEY.
ment to restore the austerities of the Moslem faith, and second, in
the manifestation of the sternest Moslem arrogance in the
treatment of the Christians. Scarcely at any time in Turkish history
has that arrogance been more prominent in certain sections and
among certain classes. The scorn and contempt manifest for the
infidel; the utter disregard for the most common rights of humanity;
the assumption that Christians exist purely and simply for the
benefit of Mohammedans; that rapine, murder and outrage are not
criminal, but are absolutely legitimate; that Christian property has
no rights that Moslems are bound to respect; all these
characteristics are apparent to-day as they have not been at any
time during the past century.
It is impossible for races such as the Moslem races of the Turkish
Empire to come into contact with the results of a Christian
civilization without realizing and acknowledging to a considerable
degree the advantages of that civilization. These, recognizing the
fact that Islam has adapted itself to very varying communities and
circumstances, claim that it has still that power and that there is no
reason why the highest results of European progress may not be
appropriated by the Moslems. These men form the basis of what is
known as the Young Turkey party. They call for a constitution; they
demand railroads and telegraphs, electric lighting, free press,
widespread literature, freedom of thought and worship; they refuse
to allow that attendance upon mosque service is the test of loyalty
to their government. The strife between these two forces is one of
the most interesting and significant facts in Mohammedanism today. What the result will be time only will show. One more thing
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should be said. The exclusive power of the Moslem faith has never
been manifested
[page 61] MORAL CHARACTER.
more forcibly than it is now. No form of Christianity has -affected it
to any appreciable extent. The reasons for this will be recognized
by any who have followed with care the developments of the past
centurie
They are to be found (1) in the dominating political power of the
religion, and (2) in the fact that as yet to only a limited degree has
there been any general perception of a truer spiritual power. This
last has affected some, but the great mass are utterly untouched.
Should the political break-up of the empire come, then there are
many indications that the ecclesiastical power will weaken and with
it the force of the faith. Many Turks have spoken of this in private,
not daring to set it forth in public.
The great characteristic of Mohammedanism which is most
manifest in the dealings of Moslems with each other and with the
world at large, is the fact that it recognizes no moral obligation of
any kind. Sin is merely transgression of statute; falsehood,
deception, robbery, murder, have no moral quality whatever. They
are entirely legitimate when used for the furtherance of the Moslem
State and even for the furtherance of individual advantage.
Undoubtedly there are individual Moslems everywhere who have a
strong moral sense, but the great mass of the Moslem community
is utterly ignorant of what evangelical Christians understand by the
sense of sin. Mistakes are to be atoned for by punishment,
penance or remission of penalty; forgiveness in the Christian sense
of the term is almost absolutely unknown. Hence arises one of the
fundamental difficulties in dealings between Turkey and Christian
nations. The Christian Governments unquestionably are bad
enough in this respect, but the Moslem Government is far worse. It
is a fundamental
[page 62] SECTS.
element in the Moslem creed that “ no faith is to be kept with an
infidel.” This has been carried out throughout the whole of Turkish
history and will continue to be carried out until the Moslem system
is overcome.
A word should be said with regard to the different sects of
Mohammedanism. Mohammed himself is reported to have said that
the children of Israel were divided into 72 sects, and his people
would be divided into 73. A Moslem writer says that there are 150
sects in Islam, but the infinite shades between them make them
practically innumerable. The two great divisions of the Moslem
world are Sunnites and Shiites. The first follow the first three

²å³·³ Ñ³Ý¹»ë 59

20

Apaga Periodical (60)

caliphs after Mohammed; the latter regard these as illegitimate and
commence with the caliphate of Ali, the prophet’s nephew. The
former embrace by far the larger part of the Moslem world. The
latter are chiefly confined to Persia, though they are represented in
a considerable degree in Turkey, especially by some tribes of
Kurds. The Shiites believe that the last Imam is still alive and will
appear as the Mahdi (director), after which the judgment day will
follow. Some of them even go so far as to give Ali divine honors,
holding him to be greater than Mohammed. They are as a rule far
more deceitful than the Sunnites, and observe certain fasts denied
by the orthodox. The Sunnites are divided into four great sects and
these again into a number of smaller ones. One, the most
important, includes in greater part the Moslems of Turkey, Central
Asia and Northern India; the second those of Southern India and
Egypt; the third those of Morocco, Barbary and Northern Africa
generally; the fourth those of Eastern Arabia and some parts of
Central Africa.
Sikhism is a strange mixture of Hinduism and Mohamme[page 63] APOSTASY.
danism in Northern India. In Persia there are two great sects of
considerable power: the Sufis and the followers of Bab. These,
however, have no relation especially to Turkey. In Arabia, there is a
sect, the Wahhabees, which was at one time very powerful and in
the early part of the present century occasioned the Turkish
Government considerable trouble. The most prominent
development of Mohammedanism of late years has been the rise of
the Mahdi, in the Sudan. To describe this at length is beyond our
limits. It arose in the dissatisfaction with the caliphate of the Turkish
Sultan, and the belief that the sheik who called himself the Mahdi
was in reality the one who was to lead Islam in its final victory over
the world.
In its relations to Christianity Islam allows absolutely no apostasy.
The death penalty is still existent in Persia, and while nominally
forbidden in Turkey, it is at least exile and often death for any Turk
to accept Christianity.
The different forms of Christianity are spoken of in connection with
the different races. A few statements, however, should be made in
regard to them in general. The characteristics manifested by all the
different Oriental churches are essentially the same; a strict
formalism in doctrinal belief and in worship, a very general lack of
spiritual life and an intense devotion to the national idea as
identified with church life. It is to this very largely that is due the
racial unity of the different classes, and while there has always
been through the centuries a great deal of true devotion to Christian
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faith, it is unquestionably the fact that the national strife that
centered about propositions or the most abstruse facts of
philosophical theology, seems in many respects impossible to
those of different race and different education. The
[page 64] CHRISTIAN SECTS.
same characteristics, however, that existed then exist to-day in
considerable measure, and this must be remembered in all
consideration of the situation of Christians and the development of
Christian communities in the empire.
It must be remembered also that the rivalries first occasioned by
these theological differences and afterwards developed by the
peculiar system of government adopted by the Sultans, has done
very much to intensify the peculiarities of each of these sects. They
are bitterly opposed one to the other. Armenians will have nothing
to do with Greeks, and Greeks are bitterly opposed to the
Armenians; Gregorian Armenians hate those of their own race
connected with the Roman Catholic Church, and the Greeks
despise the Bulgarians, although another branch of their own
general faith; Nestorians, Chaldeans, Jacobites, all strive against
each other. The position of the Protestants is somewhat peculiar. At
first they were looked upon merely as one additional sect
developing an additional nation, and to that extent detracting from
the power of those from whom they sprung, and they were hated by
all. Of late years, however, it has become evident that they are no
less national in their feeling than those who have remained in the
old churches, and they have been recognized more and more as
parts of the same nations. It is hoped by many that, as Evangelical
ideas spread in all the different communions, there will result a
drawing together, not necessarily a unifying of forms of worship or
statements of doctrinal belief, but a sympathy which shall make
them support one another rather than work against each other.
One thing more should be said. The general effect of religious
instruction throughout the Levant has been to divorce
[page 65] FAITH AND LIFE.
the profession of faith from any control of life. The idea that moral
conduct was involved in the profession of a creed seems to have
disappeared from a good many lives, and the Greek brigand will
say his prayers and then start on his pillaging expedition; the
Armenian merchant will attend service and then go forth to get the
better of his opponent in trade without the slightest regard to the
use of truth in his dealings. The same thing appears in the Moslem,
the most outrageous persecutions and terrible cruelties having
been carried on under the very lead of the Moslem Church and as a
matter of faith.

