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ԺԹ.  ԴԱՐՈՒ ՀԱՅ ԿԻՆ ԳՐՈՂՆԵՐ եւ  ԿՆՈՋԱԿԱՆ ԳԼԽԱՒՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  

ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԱՅ ԿԻՆ ԳՐՈՂՆԵՐ 

Սրբուհի Տիւսաբ (Վահանեան 1841-1901) 
Հայ կնոջ ընկերային եւ իրաւա-

կան կացութեանը մասին պայքա-

րող և արտայայտուող առաջին 

կին գրողը: Սկզբնական կրթու-

թիւնը ստացած է Օրթագիւղի 

Ֆրանսական դպրոցին մէջ: 

Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանէ սորված է գրաբար և 

աշխարհաբար: Ամուսնացած՝ Ֆրանսացի 

երաժշտագէտի մը հետ: Իր կարծիքով, կինը՝ 

լուսաւորուելու, նախապաշարումներու դէմ 

պայքարելու և աշխատելու միջոցաւ կրնայ 

ազատութիւն նուաճել, անկախ վիճակ ստա-

նալ: Տիւսաբի հայեացքները յուզած են ժամա-

նակի հասարակական միտքը: Տիւսաբի 

Ֆեմինիստական գաղափարները յեղաշրջա-

կան էին նոյնիսկ իր ժամանակի եւրոպական 

երկիրներու չափանիշով: 

Իր գաղափարներն ու տեսակէտները ցայտուն 

կերպով արտայայտութիւն գտած  են իր երեք 

վէպերուն մէջ. Մայտա (1883), Սիրանոյշ (1884) և 

Արաքսիա կամ վարժուհին (1887): 

Սիպիլ (Զապէլ Խանճեան-Ասատուր 1863-1934)

Գրող,  մանկավարժ,  հասարա-

կական գործիչ: Աւարտած է 

Սկիւտարի Ճեմարանը. հիմնած` 

Ազգանուէր Հայուհեաց Ընկերու-

թիւնը: Դասաւանդած է գաւառնե-

րու, ապա` Պոլսոյ վարժարան-

ներու մէջ: 

Հայկանոյշ Մառք (1883-1966) 

Գրող, հասարակական գործիչ: 

Աւարտելով Էսաեան վարժա-

րանը  ուսուցչագործած է Պոլսոյ 

վարժարաններուն մէջ: 1919-32ի 

միջեւ հրատարակած է Հայ Կին 

կիսամսեայ հանդէսը: 

 

Զապէլ Եսայեան (Յովհաննէսեան, 1878-1943)

Գրող, թարգմանիչ, հրապարա-

կագիր: Սկիւտարի Ս. Խաչ վար-

ժարանը աւարտելէ յետոյ հետե-

ւած է Սորպոնի և Գոլէճ Տը Ֆրան-

սի գրականութեան և փիլիսո-

փայութեան դասընթացքներուն: 

1908ին Պոլիս վերադարձած և 1909ին մեկնած է 

Կիլիկիա: 1915ին ապաստանած է Թիֆլիզ: 

1933ին հաստատուած` Հայաստան և մաս-

նակցած` Սովետական Միութեան գրողներու 

առաջին համագումարին: 

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ 

Դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարան.- 

Հիմնուած` 1879ին Պոլսոյ մէջ, հայաբնակ վայ-

րերու վարժարաններուն ուսուցիչներ պատ-

րաստելու նպատակով: 1896ին փակուած և 

վերաբացուած` 1908ին: 1915ին դարձած է որ-

բանոց: 1922ին Սելանիկ փոխադրուած, ապա 

Մարսիլիա: 1928ին հաստատուած` Փարիզ, կը 

գործէ մինչեւ այսօր: 

Տայեան Վարժարան.- Հիմնադիրն է 

Պայծառ Տայեան, կը բացուի 1910ին 

Սկիւտարի մէջ` Հայ Օրիորդաց Ճեմարան 

անուամբ .  1 9 2 0 ին կը փոխադրուի 

Ֆըսթըքաղաճը, Սկիւտարի մեծ հրդեհին հրոյ 

ճարակ կը դառնայ:  

Գալֆաեան Քոյրերու Միաբանութիւն 

Հիմնուած՝ 1866ին Սրբուհի Մայրապետ Գալ-

ֆաեանի նախաձեռնութեամբ: Ուխտադիր 

քոյրերը  կրօնական պարտականութեանց ա-

ռընթեր, ծառայած են` մարդասիրական ոգիին 

խնամելով ու դաստիարակելով հարիւրաւոր 

որբուհիներ: Միաբանութեան հիմնած որբա-

նոցը այսօր կը շարունակէ իր գոյութիւնը` 

իբրեւ երկսեռ նախակրթական վարժարան: 



ԺԹ.  ԴԱՐՈՒ ՀԱՅ ԿԻՆ ԳՐՈՂՆԵՐ եւ  ԿՆՈՋԱԿԱՆ ԳԼԽԱՒՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  

Ազգանուէր Հայուհեաց Ընկերութիւն.- 1879ին 

հիմնուած` Պոլիս, Զապէլ Ասատուրի նախա-

ձեռնութեամբ: Նպատակն էր` կրթել արե-

ւելեան գաւառներու հայ աղջիկները: 1880ին 

Քղիի մէջ կը բանայ առաջին դպրոցը: 1912ին 

ընկերութիւնը գաւառներու մէջ ունի 23 դպրոց` 

2000է աւելի աշակերտուհիներ: 

Միացեալ Ընկերութիւն.- Հիմնուած` 1881ին 

Պոլիս, Արարատեան Ընկերութիւն Հայոց, 

Դպրոցասիրաց Արեւելեան Ընկերութիւն և 

Կիլիկեան Ընկերութիւնի միացումով: Նպա-

տակն էր դպրոցներ հիմնել և լուսաբանել` 

Թուրքիոյ հայաբնակ վայրերը:  

ԿՆՈՋԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐ 

Կիթառ.- Առաջին կնոջական ամսաթերթ. 

հրատարակուած` 1862ին Էլպիս Կեսա-

րացեանի կողմէ. հազիւ 6-7 թիւ լոյս տեսած է: 

Ծաղիկ.- Լոյս տեսած` 1905-1907ի միջեւ. խմբա-

գիրներն են` Հ. Մառք, Վահան Թօշիկեան 

Հայ Կին.- Կիսամսեայ հանդէս. Լոյս տեսած` 

1919-1932ի միջեւ: Տնօրէն-խմբագիր` Հ. Մառք: 

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 

Բերայի Արհեստանոցը.- Ձեռական նրբար-

ուեստով իրենց կեանքը կ’ապահովէին կիներ: 

Մեղու.- Հիմնադիր` Տիկ. Գայսէրլեան. հոս եւս 

կը պատրաստուէր ձեռագործներ խումբ մը 

տիկին և օրիորդներու կողմէ: 

Սրբուհի Մայրապետ Գալֆաեան (1822-1889) 

18 տարեկանին կը ստանայ մայ-

րապետական քօղ, ունենալով 

արդէն կորիզը որբանոցի մը` իր 

թեւին տակ պահելով 17 աշա-

կերտներ: Եղած է անոնց ամէն 

ինչը` քոյրը, մայրը, բայց մանա-

ւանդ ասեղնագործութեան ուսուցիչը` սորվե-

ցնելով անոնց կեանքը շահելու արուեստը: 

Խասգիւղի մէջ առաջնորդներ` Ներսէս Եպս. 

Վարժապետեան և Կարապետ Վրդ. Շահնա-

զարեան կը ներշնչեն զինքը, ըսելով` աւելի լաւ 
է որ, դուն ինքզինքդ նուիրես հայ 
որբուհիներու դաստիարակութեան. քանզի 
Եւրոպայի մէջ մայրապետներ դպրոցներու մէջ 
աղջիկներ կը դաստիարակեն ու անոնց 
ֆիզիքական և բարոյական զարգացման կը 
հսկեն. Պատասխանն էր`ես ուսում չունիմ որ 
տղաքներ կրթեմ, հարստութիւն չունիմ որ 
օգտակար ըլլամ թշուառներուն, ուստի ինչ որ 
Աստուած պարգեւած է ինծի, կ’ուխտեմ 
նուիրել ազգիս: Այդ պահուն արդէն կը հիմ-

նուէր Գալֆաեան Աղջկանց Որբանոցը: 

ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

Դպրոցասէր Տիկնանց Ընկերութիւն.-  

Հիմնուած` 1879ին Օրթագիւղի Հռիփսիմեանց 

Վարժարանի սանուհիներու նախաձեռնու-

թեամբ, հայ աղջիկներու կրթութեան նպաստե-

լու և վարժուհիներ պատրաստելու նպատա-

կով: Սկիզբը կոչուած էր Դպրոցասէր Հայուհ-

եաց Ընկերութիւն: Ընկերութիւնը բացած է` 

Դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարանը: 

Համազգեաց Ընկերութիւն.- Հիմնուած` 1845ին 

Պոլիս, Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի նախաձեռնու-

թեամբ: Նպատակն էր` հասնիլ համազգային 

միասնութեան, հիմնել երկսեռ դպրոցներ, 

տպարաններ, գրել, թարգմանել ու հրատարա-

կել օգտակար գիրքեր, հաւաքել և ուսումնա-

սիրել հայերէնի ձեռագիր մատեաններ ու հին 

դրամներ, զարգացնել երկրագործութեան 

արուեստը եւլն.:  Զմիւռնիոյ Հռիփսիմեանց Վարժարան 1910 



RAKEL DİNK 

1959’da Silopi’de doğdu. Ermeni Varto Aşireti’nden-

dir. Babası Siyabent ve annesi Delal’in ikinci çocu-

ğudur. Sekiz yaşındayken annesini kaybetti, yaklaşık 

bir yıl sonra, 1968’de on iki çocukla beraber, eğitim 

amacıyla İstanbul’a gönderildi. İstanbul’da ilk geldik-

leri yer, Tuzla’daki Ermeni Çocuk Kampı’ydı.  

Gedikpaşa’daki İncirdibi Ermeni Protestan İlkokulu 

ve Balat’taki Khorenyan Ermeni İlkokulu’nda okudu. 

1976’da kampa geldiği yıl tanıştığı, ‘Çutag’ [Ermenice keman] diye sevip bildiği, 

Hrant Dink’le evlendi. Birlikte, daha sonra ellerinden alınacak olan Tuzla 

Ermeni Çocuk Kampı’nı yönettiler. 2007’de gazetesi Agos’un önünde öldürü-

len eşinin cenazesinde, çocukları Delal, Arat ve Sera’yı yanına alarak yaptığı 

ünlü konuşma belleklere kazındı. İnandığı değerleri koruyup savunmak adına 

söyleşi, panel vb. etkinliklere katılan Rakel Dink, Uluslararası Hrant Dink 

Vakfı’nın da başkanlığını yapmaktadır. 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi, 

daha iyi çalışma koşulları istemiyle greve başladı. Ancak polisin işçilere 

saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında  

fabrika önünde kurulan barikatlardan 

kaçamamaları sonucunda çoğu kadın 129 işçi 

can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i 

aşkın kişi katıldı. 

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın 

Kopenhag kentinde Uluslararası Sosyalist 

Kadınlar Konferansı’nda Almanya Sosyal 

Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 

8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası 

yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın 

Internationaler Frauentag (International 

Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak 

anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle 

kabul edildi. 
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