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Է լի նա Զ. Միր զո յան
 բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՌՈՒՍԱԼԵԶՈՒ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ՝ «ՍՏԱՄԲՈՒԼՅԱՆ ԼՈՒՐԵՐԻ»  

ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ1

 Բա նա լի բա ռեր՝ «Ս տամ բու լյան լու րեր», երիտ թուր քա կան մա մուլ, Ահ մեդ Ջե վադ, Ջե լալ 
էդ դին Քորք մա զով, ռուս-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն ներ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Կ.Պոլ սի երիտ թուր քա կան առա ջին ռու սա լե զու պար բե-
րա կա նի՝ «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ի հա մա ռոտ պատ մու թյու նը (1909-1910 թթ.) և դրա-
նում երիտ թուր քա կան ազ գայ նա կան հա յացք նե րի ան դրա դար ձը2: Թեր թը տա րած վում 
էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում, Ռու սաս տա նում, Բուլ ղա րիա յում, Ա րևմ տյան Եվ րո պայի 
երկր նե րում: Խմ բագ րա կազ մի ան դամ էին ան վա նի թուրք քա ղա քա գետ ներ և հա սա րա-
կա կան գոր ծիչ ներ, ռուս և կով կա սյան մտա վո րա կա նու թյան ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ՝ Ջե լալ էդ դին Քորք մա զո վի խմբագ րա պե տու թյամբ: Թեր թը նաև ռուս-թուր քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեր ձեց ման, հե ղա փո խա կան փոր ձի փո խա նակ ման և ազ գայ նա-
կան հա յացք նե րի տա րած ման փորձ էր: Թեև այն նա խա տես ված էր ծա ռայե լու ռու սա կան 
իշ խա նու թյա նը, սա կայն շու տով վե րած վում է երիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած-
ման և քա րոզ չու թյան գոր ծի քի: 

Պարբերականի պատմության համառոտ ակնարկ

 Գի տա կան քն նու թյան առն ված պար բե րա կա նը, ո րը հիմ նադր վել է Թուր քիայի 
պատ մու թյան շրջա դար ձային փու լե րից մե կի ըն թաց քում, նպա տա կային ու ղեգ-
ծով «ծա ռա յում» էր երիտ թուր քե րի գա ղա փար նե րի լայ նա մասշ տաբ տա րած մա նը և 
քա ղա քա կան հա յացք նե րի ուղ ղորդ մա նը: Պար բե րա կա նը սա կավ ու սում նա սիր ված 
է. հա յա լե զու գի տա կան և ոչ գի տա կան աղ բյուր նե րում գրե թե տե ղե կու թյուն ներ չկան 
թեր թի մա սին: Այն, սա կայն, գի տա կան հոդ ված նե րի շրջա նա կում մաս նա կի ո րեն 
ու սում նա սիր վել է Ա նա տո լի Ժել տյա կո վի3, Ա բիդ Ա լի մո վի4, Ջա նա Քորք մա զո վի5, 

1 Հոդվածը ստացվել  է 15.09.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 12.12.2019:
2 Հոդվածում թեման քննության է առնված պարբերականի մի քանի հոդվածի (որոնք մեզ հաջողվել 
է ձեռք բերել) հիմքով:
3 Анатолий Д. Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг. при младотурках в осве-
щении газеты «Стамбульские новости», Тюркологический сборник (Москва: Наука, ГРВЛ, 1984), 
69-87.
4 Абид Алимов, «Революция 1908 г. в Турции», Пробуждение Азии. 1905 г. и революция на Востоке. 
Сбор ник статей (Москва: Л. Гос. соц. экон. изд., 1935), 44.
5 Джана А. Коркмасова, «Судьба первой турецкой газеты на русском языке ‘Стамбульские новос ти’», 
https://cyberleninka.ru/article/n/sudba-pervoy-turetskoy-gazety-na-russkom-yazyke-stambulskie-novosti/
viewer. Տե՛ս նաև https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155275. 
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Ա նա տո լի Քորք մա զո վի6 և այլ հե ղի նակ նե րի կող մից, իսկ թուրք հե ղի նակ ներ Մեհ-
մեդ Փե րին չե քի և Ար դա Օ դա բա շըի հա մա հե ղի նա կու թյամբ տպագր վել է «Ե րիտ-
թուր քա կան ժա մա նա կաշրջա նը «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ում» աշ խա տու թյու նը7: 

Աբ դուլ հա մի դյան վար չա կար գի դա սա կար գային հիմ նա քարն օս մա նյան հա սա-
րա կու թյան հա մե մա տա բար հա կազ դող շեր տերն էին՝ խո շոր ավա տա տե րե րը, 
ցե ղախմբե րի առաջ նորդ նե րը, մու սուլ ման բարձ րաս տի ճան հոգևո րա կա նու թյու նը, 
պահ պա նո ղա կան բյու րոկ րա տիան: Պատ մա գի տու թյան մեջ այս շրջա նը բնո րոշ-
վում է ազա տամ տու թյան և ազա տա կա նու թյան խնդ րով, ո րի հա մար էլ պայ քա րի 
դրսևո րում ներն ու ձգ տում ներն ան փո փոխ էին: Կր թա կան և ռազ մա կան բո լոր 
հաս տա տու թյուն նե րը, գլ խա վո րա պես՝ մա մու լը, խիստ վե րահս կո ղու թյան ներ քո 
էին գտն վում: Աշ խար հիկ դպ րոց նե րի կր թա կան բո լոր ծրագ րե րից դուրս էին մնում 
«միտք արթ նաց նող» առար կա նե րը՝ գլ խա վո րա պես աշ խար հագ րու թյու նը և պատ-
մու թյու նը, փո խա րե նը՝ նե րառ վում էին աստ վա ծա բա նա կան առար կա ներ8: Պե տա-
կան աշ խա տակ ցի կրթ վա ծու թյու նը նպաս տա վոր չէր հա մար վում քա ղա քա կան 
ո լորտ մտ նե լու հա մար: 1898 թ. վի ճա կագ րու թյամբ ոչ մի նա խա րար չու ներ հա մալ-
սա րա նա կան կր թու թյուն9: Միայն 19-րդ դա րի վեր ջին – 20-րդ դա րի սկզ բին է, որ 
ը նդ լայն վում է մտա վո րա կա նու թյան շրջա նա կը. ավե լա նում է բժիշկ նե րի, իրա վա-
բան նե րի, գրող նե րի, լրագ րող նե րի, սպա նե րի քա նա կը: 

Ընդ հան րա պես գրքե րի, պար բե րա կան նե րի նկատ մամբ Օս մա նյան պե տու թյան 
մեջ ծայ րա հեղ դրսևո րում ներ էին նկատ վում. նույ նիսկ կայս րու թյան ո րոշ գյու ղե-
րում գիրք կար դա լը մեղք էր հա մար վում: Թեր թե րի խմբագ րատ նե րը փակ վում էին 
զգա լի հա ճա խա կա նու թյամբ: Այս պես՝ Կ.Պոլ սում 70-ա կան նե րին մնա ցել էին թուր-
քա լե զու հաշ ված թեր թեր, ո րոնք լույս էին տես նում սահ մա նա փակ տպա քա նա կով: 
Գրաքննու թյու նը շատ խիստ էր կի րառ վում. թեր թե րում ար գել վում էին ազա տու թյուն, 
հա վա սա րու թյուն, հան րա պե տու թյուն, սահ մա նադ րու թյուն, բռ նա պե տու թյուն (ը նդգ-
ծու մը մերն է՝ Է.Մ.) եզ րույթ նե րի կի րա ռու մը: Այս ըն թաց քում Եվ րո պա յում ձևա վոր-
վում էին աբ դուլ հա մի դյան վար չա կար գի դեմ պայ քա րող երիտ թուր քա կան մեծ թվով 
խմբա վո րում ներ10: 

6 Թերթի գլխավոր խմբագիր Ջելալ էդ դին Քորքմազովի թոռն է: Анатолий Джелал-Эрастович 
Коркмасов, «‘Стамбульские Новости’ – образ истины и свободы», Ёлдаш/Времена (Дагестан), 
01.01.2007, N 83; 12.01.2007, N 84 и 09.02.2007, N 88; «Джелал-Эд-Дин Коркмасов и его ‘высоко-
достойный орган отечественной печати’ газета ‘Стамбульские новости’» (к 110-летию первой в 
истории международной прессы русско-язычной газеты в Турции), Дагестанская жизнь (Дагестан), 
14.11.2019, N 29(612); «Газета ‘Стамбульские новости’ и её место во всеобщей истории прессы», 
Дагестан (Дагестан), 2010.
7 Mehmet Perinçek, Arda Odabaşı, Stambulskie Novosti’de Jön Türk Devrimi (Türkiye’de Çıkan İlk Rusça 
Gazete), (İstanbul: Kaynak Yayınları, 2013). 
8 Эльмира Зульпукарова, «Газета ‘Стамбульские новости’: история, политика, реформы», 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, no. (2) (2011): 480. 
9 Նույն տեղում:
10 Şükrü M. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (New York, Oxford: Oxford University Press, 
1995). 
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Ան կա յուն այս շրջա նում ակ տի վա նում է քա ղա քա կան կյան քը, ո րի դրսևո րում նե րից 
մեկն էլ ռու սա լե զու «Стамбульские новости» («Ս տամ բու լյան լու րեր») պար բե րա կա նի 
հրա տա րա կու թյունն է՝ ծա գու մով դաղս տան ցի, հայտ նի հա սա րա կա կան, պե տա կան 
գոր ծիչ, հե ղա փո խա կան, Դաղս տա նում հե ղաշրջ ման կազ մա կեր պիչ Ջե լալ էդ դին 
Քորք մա զո վի նա խա ձեռ նու թյամբ և ան ձնա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով, ով նաև 
թեր թի գլ խա վոր խմբա գիրն է ր։

 Թուր քիայի ո ղջ պատ մու թյան ըն թաց քում իր տա րած քում տպագր ված առա ջին ռու-
սա լե զու շա բա թա թերթ «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ը տպագր վում էր Կ.Պոլ սում 1909 թ. 
հոկ տեմ բե րի 23-ից մինչև 1910 թ. հու նիս 4-ը: Այն տպագր վել է միայն ուր բաթ օ րե-
րին և իր 7 ամս վա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ու նե ցել է 33 հա մար: Քա նի որ, ը ստ 
1909 թ. հու լի սի Օս մա նյան կայս րու թյան տպագ րու թյան մա սին օ րեն քի11, պա տաս խա-
նա տու տնօ րեն կա րող էր լի նել միայն օս մա նյան ծա գու մով ան ձը, իսկ Քորք մա զո վը 
ծա գու մով դաղս տան ցի էր, ուս տի թեր թի պա տաս խա նա տու տնօ րեն է դառ նում Ահ մեդ 
Ջե վա դը12, ո րը տպագ րա կան գոր ծի մեծ փորձ ու ներ, եղել էր «Մի ու թյուն և առա ջա դի-
մու թյուն» կո մի տեի գլ խա վոր պար բե րա թեր թե րից «Թա նին»-ի, ինչ պես նաև՝ «Շու րայը 
Ո ւմ մեթ»-ի և «Սա բահ»-ի խմբա գիր և թղ թա կից13: Նա «Ս տամ բու լյան լու րեր» պար բե-
րա կա նի է ջե րում հա ճախ էր հան դես գա լիս որ պես «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
կո մի տեի ար մա տա կան թևի ներ կա յա ցու ցիչ. նա կար ծում էր, որ բա ցար ձա կա պե տու-
թյան տա պա լու մը ինք նան պա տակ չէ, այլ Թուր քիայի սո ցիա լա կան և տնտե սա կան 
զար գաց մանն ուղղ ված աս տի ճան14:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ թեր թը ոչ միայն Օս մա նյան կայս րու թյու նում, այլև Ռու սաս-
տա նից դուրս՝ Արևել քում, տպագր վող առա ջին ռու սա լե զու պար բե րա կանն է ր15: Այն 
միայն ռու սա լե զու էր և տա րած վում էր Թուր քիա յում, Ռու սաս տա նում, Բուլ ղա րիա յում, 
Ա րևմտյան Եվ րո պայի երկր նե րում: Թեր թը տպագր վում էր Կ.Պոլ սի առա ջին և միակ 
ռու սա կան տպա րա նում16: Տպագր ման կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում այն հասց նում է 
ձևա վո րել ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նակ: 16 է ջա նոց պատ կե րա զարդ թեր թի տպա քա-
նակն այս կարճ ըն թաց քում կազ մում էր 1.000 օ րի նակ17: 

Պար բե րա թեր թի թե մա տիկ ուղ ղու թյուն նե րը հիմ նա կա նում տնտե սա կան, քա ղա քա-
կան և հա սա րա կա կան էին, մեծ տեղ էր հատ կաց վում նաև մշա կույ թին, ազ գային և 
մար դա բա նա կան, ինչ պես նաև կր թա կան խն դիր նե րին18:

11 Вера Шпилькова, «Выборы в турецкий парламент и его деятельность в 1908-1909 гг.», Ученые 
записки МГПИ Т. 440 (Москва: Наука, 1971), 177-178; Анатолий Желтяков, «Режим печати при 
младотурках», Проблемы истории Турции (Москва: Наука, 1978), 82-92.
12 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 71.
13 Зульпукарова, «Газета ‘Стамбульские новости’», 481; Желтяков, Внутреннее положение 
Турции в 1909–1910 гг., 71. 
14 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 71.
15 Perinçek, Odabaşı, Stambulskie Novosti ’, 16.
16 Նույն տեղում:
17 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 71.
18 Стамбульскiя Новости (Costantinople), 23 октября 1909. 
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Է լի նա Զ. Միր զո յան

 Թեր թի տպագ րումն ու տա րա ծու մը զգա լի ծախ սեր էին պա հան ջում, իսկ Քորք-
մա զո վի մի ջոց նե րը բա վա րար չէին, ուս տի այս հար ցում աջակ ցու թյուն էին ցու ցա բե-
րում Թուր քիա յում ապ րող ռուս վտա րան դի նե րը19: Այ դու հան դերձ, թեր թը կա րո ղա նում 
է տպագր վել շուրջ 7 ամիս, ո րից հե տո, նաև ֆի նան սա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով, 
փակ վում է:

 Քորք մա զո վի հե ղա փո խա կան ու ղին մեծ հե տաքրք րու թյուն էր առա ջաց րել երիտ-
թուր քե րի մոտ, ո րոնք նաև ցան կու թյուն ու նեին ձեռք բե րե լու նրա փոր ձը: Թուրք 
հե ղա փո խա կան նե րի հետ նրա սերտ ըն կե րու թյու նը պատ ճառ էր, որ Քորք մա զո վը 
1908 թ. տե ղա փոխ վի Կ.Պո լիս: Հատ կան շա կան է, որ այդ ըն կե րու թյու նը ձևա վոր վել 
էր դեռևս 1907 թ. Փա րի զում թուրք վտա րան դի նե րի հետ քա ղա քա կան փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի փու լում20:

1909 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ին Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես պան Նի կո լայ Չա րի կո վը 
Ռու սա կան կայս րու թյան արտ գործ նա խա րա րին հե ռա գիր է հղում, ո րում աս վում է, 
որ «այդ օ րե րին Կոս տանդ նու պոլ սում տպագր վել է առա ջին ռու սա լե զու պատ կե-
րա զարդ թեր թը, ո րը Թուր քիայի գո յու թյան ո ղջ ըն թաց քում առա ջինն է: Տպագ րե-
լու փաս տը մեզ հա մար ան կաս կած մշա կու թային հա ջո ղու թյուն է»21: Հարկ է նշել, 
որ դես պա նը պար բե րա կա նի հրա տարկ չի մա սին հի շա տա կել է որ պես ռու սահպա-
տա կի: Նշենք, որ Չա րի կո վի վե րոն շյալ հայ տա րա րու թյունն ու կար ծի քը զգա լի 
բո ղոք են առա ջաց նում ռու սա կան իշ խա նու թյան շրջա նակ նե րում. վեր ջին ներս հա մա-
միտ չէին, որ պար բե րա կա նը միայն մշա կու թային հա ջո ղու թյուն էր: Այ սինքն՝ թեր թը 
նպա տակ ու ներ Օս մա նյան կայս րու թյու նում տա րա ծել սո ցիա լիս տա կան գա ղա փար-
նե րը, քա նի որ պար բե րա կա նի խմբա գի րը ռու սա կան հե ղա փո խա կան է միգ րա ցիայի 
ներ կա յա ցու ցիչ էր: 

Այս հան գա ման քը փաս տում է նաև Ժել տյա կո վը, ում դի տարկ մամբ՝ թեև ըն դուն-
ված էր պար բե րա կա նը հա մա րել Ռու սաս տա նի հետ մշա կու թային և տնտե սա կան 
ու ղի նե րի մեր ձեց ման օ ղակ (ին չը նշել էր նաև Քորք մա զո վը. թեր թը լի բե րալ է, և այն 
բա ցար ձակ առն չու թյուն չու նի Ռու սաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հետ), 
ռու սա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ար խիվ նե րում հայտ նա բեր ված հան դե սի 
հա մար նե րից մե կի հա մա ձայն՝ թեր թի նպա տակ նե րը չեն սահ մա նա փակ վել մշա կու-
թային և տնտե սա կան գոր ծա ռույթ նե րով22:

 Փաս տո րեն, խմբագ րա կազ մը սերտ կա պի մեջ է եղել Ռու սաս տա նի հետ՝ թեր թը 
դարձ նե լով տե ղե կատ վու թյան խո ղո վակ Ռու սաս տա նի և Թուր քիայի ոչ մե ծա քա-
նակ ռու սա կան գա ղու թի միջև: Սա կայն, թեր թը շու տով դառ նում է երիտ թուր քա-
կան հա յաց նե րի տա րած ման հար թակ, ին չի հա մար էլ հե տա գա յում Քորք մա զո վը 
մե ղադր վում է ռու սա կան իշ խա նու թյան կող մից:

19 Желтяков, Внутреннее положение Турции в 1909–1910 гг., 70.
20 Նույն տեղում, 70-71:
21 АВПР, ф. Турецкий стол (новый), 1909 г., д. 6891, л. 2, հղվել է ըստ Желтяков, Внутреннее 
положение Турции в 1909–1910 гг. 
22 Նույն տեղում: 
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Ազգային խնդիրների արծարծումը պարբերականի էջերում

 Պար բե րա թեր թի հոդ ված նե րին ծա նո թա նա լիս հս տակ նշ մար վում է, որ այն ազ գային 
նոր մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման, քա ղա քա կան հա յացք նե րի տա րած ման, գա ղա-
փա րա կան ուղ ղու թյուն նե րի քա րոզ ման և ներ քին խն դիր նե րի տե ղե կատ վու թյան 
փո խանց ման գոր ծուն աղ բյուր և հար թակ է եղել:  Թեր թի երկ րորդ հա մա րում՝ «Ըն թեր-
ցող նե րին» խո րագ րով խմբագ րա կա նի ներ քո աս վում է, որ խմբագ րա կազ մը նպա-
տակ է դնում հա վաս տի, լիար ժեք և բազ մա կողմ լու սա բա նե լու Թուր քիայի տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի «ինք նա տիպ է վո լյու ցիան»: Ա պա շա րու նակ վում է, որ Արևել քի 
վե րածնն դի գոր ծըն թա ցը հե տաքր քիր է ամեն դի տա կե տից: Մինչև այդ ժա մա նա կա-
հատ վածն արևե լյան կյան քի մե կու սա ցու մը թաքց նում էր իր դան դաղ և բնա կա նոն 
շար ժը: Ի հա կադ րու թյուն Թուր քիայի հան դեպ այդ շրջա նում ձևա վոր ված հան րային 
քն նար կում նե րի՝ դրանք ծա վալ վում էին ինչ պես Ռու սաս տա նում, այն պես էլ ամե նուր: 
Կ.Պոլ սում ոչ մի ռու սե րեն պաշ տո նա թերթ չի տպագր վել, ո րը կբա վա րա րեր տե ղե-
կատ վու թյան հոս քի այդ պա հան ջը23: 

Ա պա խմբագ րա կա նը շա րու նա կում էր, որ թեր թը ներ կա յաց նե լու և լու սա բա նե լու է 
թուր քա կան «մտ քի» և կյան քի առա վել հայտ նի երևույթ նե րը և իրա դար ձու թյուն նե րը: 
Այն ըն թեր ցո ղին ծա նո թաց նե լու էր Թուր քիա յում քա ղա քա կան, տնտե սա կան, հա սա-
րա կա կան և «մ տա վոր է վո լյու ցի ոն» ըն թաց քը24: 

Ե րի տա սարդ Թուր քիան25 իր քա ղա քա կան է վո լյու ցիայի ճա նա պար հին նոր քայլ 
է կա տա րել, իսկ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն, ո րի ո ղջ գոր ծու նե ու-
թյունն ուղղ ված էր պե տա կան կարգ ու կա նո նի հաս տատ մա նը, այ սու հետ իրեն գրե թե 
ամ բող ջու թյամբ կն վի րի ժո ղովր դին, մշա կույ թին և ազ գային գոր ծե րին: Ա պա շա րու-
նակ վում է, որ «Աբ դուլ Հա մի դի փտած քաո սային-ի նք նիշ խան հա մա կար գը ժա ռան-
գու թյուն ստա նա լով՝ երիտ թուր քե րը գրե թե ամեն ո լոր տում ժա ռան գե ցին «ա նար խիկ 
ան կար գու թյուն». «Պե տու թյուն պե տու թյան մեջ»՝ այս պես կա րե լի է բնու թագ րել այդ 
ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կան հա մա կար գը»26: Ե րիտ թուր քա կան շար ժումն ը նդ դեմ 
այդ միջ նա դա րյան կա ցու թաձևի պետք է ստա նար ոչ այլ ինչ, քան ազ գային և լի բե րալ 
շարժ ման բնույթ: 

Օ րա կար գային հար ցադ րում նե րը պար բե րա թեր թում շատ արագ են զար գա ցում 
ապ րում: Զգա լի քա նա կու թյամբ նյու թեր են տպագր վում Թուր քիայի ար տա քին իրա-
վի ճա կի մա սին: 1909 թ. հա մար նե րից մե կում կար դում ենք Քորք մա զո վի հոդ վա ծը27, 
որ Թուր քիայի մի ջազ գային դրու թյունն ար դեն այն պի սին չէ, ինչ պի սին մեկ տա րի 

23 Стамбульскiя Новости, 30 октября 1909.
24 Նույն տեղում: Տե՛ս նաև Стамбульскiя Новости, 23 октября 1909. 
25 Հատկանշական է, որ թերթում այդ ժամանակաշրջանի համար օգտագործվում է Թուրքիա 
եզրույթը, ինչը կարելի է գնահատել որպես այդ եզրույթը մամուլի միջոցով հասարակական 
շրջանառության մեջ դնելու փորձերից։ 
26 Նույն տեղում:
27 Հոդվածում Քորքմազովը հանդես է գալիս Ջելալ Էդ Դին մականվամբ:
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առաջ28: Եվ րո պան բա վա կա նին նպա տա կային էր հա մա րում երիտ թուր քե րի ծրա-
գի րը և ի դեմս նրանց՝ այդ ծրա գիրն իրա կա նա նա լի է տես նում: Բո լոր այն պե տու-
թյուն նե րը, ո րոնք դեռևս մեկ տա րի առաջ Թուր քիան դի տար կում էին որ պես «հա վա-
տա րիմ ձեռք բե րում», ապա հի մա ձգ տում են հա մա հա վա սար «մ տեր մու թյան»: 
Թուր քիայի ար տա քին հա րա բե րու թյան փո փո խու թյուն նե րը հե ղի նա կը պայ մա նա վո-
րում էր ներ քին քա ղա քա կա նու թյան ձևա փոխ մամբ: Հին Թուր քիան, ինչ պես նշ վում 
է պար բե րա կա նում, աստ վա ծա պե տա կան է ր՝ ռա սա նե րի և կրոն նե րի տար բե րակ-
մամբ, և միայն գե րիշ խո ղի ուժն էր, որ պա հում էր դրանց միաս նու թյու նը: Պատ մա-
կան զար գա ցու մը երիտ թուր քե րի առջև դյու րին խն դիր չդ րեց՝ ձևա փո խել այդ «ագ լո-
մե րա տը» ժա մա նա կա կից իրա վա կան ազ գային պե տու թյան: Փաս տո րեն, «Ստամ-
բուլյան լու րեր» շա բա թա թերբ ակն հայ տո րեն քա րո զում էր նոր ազ գային պե տու թյան 
ձևա վոր ման գա ղա փա րը:

 Թեր թում խոս վում էր նաև կայս րու թյու նում բնակ վող այ լազ գի նե րի և նրանց 
նկատ մամբ տար վող քա ղա քա կա նու թյան մա սին: Մաս նա վո րա պես կար դում ենք. 
«... բա վա կան է հպան ցիկ հա յացք նե տել Թուր քիայի քա ղա քա կան կյան քին՝ հաս կա-
նա լու, որ կայս րու թյու նը կա ռա վար վում է «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի 
կող մից: Կո մի տեի ծրա գիրն ամ բող ջո վին ըն դուն ված է կա ռա վա րու թյան կող մից: 
Հս տակ է նաև այն փաս տը, որ առան ձին ռա սա նե րը, ո րոնք մտ նում են Օս մա նյան 
կայս րու թյան կազ մի մեջ, բա վա կա նա չափ հե ռու են երիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նու-
թյան առջև ցան կա լի մի ու թյու նից և հաշտ խան դա վա ռու թյու նից: Սա կայն մեր հայ րե-
նի քի հա մար ներ քին տա րան ջա տու մը ծայ րա հեղ կոր ծա նա րար է»29: 

Թեև նշ վում էր, որ Կո մի տեն մե ղադր վում է ազ գայ նա մո լու թյան մեջ, քա նի որ 
ցան կա նում է ձու լել կայս րու թյան տար րե րին, սա կայն, մյուս կող մից, կայս րու թյան 
ո րոշ ազ գու թյուն ներ մե ղադր վում են ան ջա տո ղա կա նու թյան ձգ տում նե րում: Սա կայն 
իրա կա նում, ինչ պես հոդ վա ծում է շեշ տադր վում, Կո մի տեն ցան կա նում է միայն այն, 
որ կայս րու թյան բո լոր քա ղա քա ցի նե րը խո սեն մեկ ը նդ հա նուր լեզ վով, միա վոր վեն 
հայ րե նի քի հան դեպ մեկ միաս նա կան սի րով և հա վա տար մու թյամբ՝ վերջ նա կա նա-
պես հետ կանգ նե լով ան ցյա լից: Սա կայն, հոդ վա ծա գի րը միև նույն ժա մա նակ նշում 
է, որ տար բեր ռա սա ներն ու նեն իրենց ան ցյա լը, պատ մու թյու նը, ավան դույթ նե րը, 
իրենց պատ մա կան խն դիր նե րը և իդե ալ նե րը, ո րոնք «խան դով փայ փա յում են ո ղջ 
հա րյուր տա րի նե րի ըն թաց քում», և ին չը նոր ծա վալ է ստա ցել վեր ջին շրջա նում՝ 
շնոր հիվ բռ նա տի րա կան կար գե րի թու լաց ման: Քորք մա զո վը վս տահ էր, որ այդ 
ռա սա նե րը եր բեք ինք նա կամ չեն հա մա ձայն վի հրա ժար վել իրենց հո գում սր բո րեն 
պահ ված երա զանք նե րից, ա՛յն հույ սից, ո րը ձևա վոր վել և զար գա ցել է տա ռա պանք-
նե րի հիմ քով, ո րոնք ներ կա յաց նում են իրենց ազ գային ո ղջ կյան քը: «Ե թե մի պահ 
մենք հիմ նա րար ըն դու նենք այս ո ղջ դրու թյու նը, դի տո ղու թյուն նե րը, կշ տամ բանք-
նե րը, ազ գայ նա մո լու թյան ու ան ջա տո ղա կա նու թյան մեջ փո խա դարձ մե ղադ րանք-
նե րը, ինչ պես նաև թշ նա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու մտադ րու թյան 

28 Стамбульскiя Новости, 30 октября 1909.
29 Նույն տեղում:
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ցան կու թյու նը, ապա մեր աչ քե րի առաջ ուր վագծ վում է սար սա փե լի, դա ժան պայ-
քա րի պատ կեր: Ե րկ րի ո ղջ կյան քը վե րած վում է ծեծկռ տուք նե րի ան դա դար շար քի, 
եղ բայ րա կան սպան դի և արյու նա հեղ դր վագ նե րի», - նշ վում է հոդ վա ծում30: 

Ըստ Քորք մա զո վի՝ իրա կա նու թյան մեջ հնա րա վո րինս մնա լու հա մար Կո մի տեն 
կփոր ձի այս բո լոր մե ղադ րանք նե րից և հայ տա րա րու թյուն նե րից առանձ նա ցել այն 
ամե նը, ին չը որ պես փաստ երկ կողմ ներ կա յաց ված է՝ հեն վե լով բա ցա ռա պես իրա-
կան և ո րո շա կի փաս տե րի ու փաս տարկ նե րի վրա, ո րի շնոր հիվ էլ նրա ան դամ նե րը 
կկա րո ղա նան ի հայտ բե րել այս կամ այն պարզ և մո տի վաց նող դա տո ղու թյու նը:

«Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն՝ ահա այս է կո մի տեի նշա նա բա նը. ան կաս կած 
կայս րու թյան բո լոր ռա սա նե րի, տար րե րի սերտ մի ու թյու նը երիտ թուր քե րի գա ղա-
փա րա հիմքն է. այդ մի ու թյան մեջ նրանք տես նում են հայ րե նի քի փր կու թյու նը»,– 
մատ նանշ վում է հոդ վա ծում, ապա շա րու նակ վում, որ երիտ թուր քե րը, ո րոնք բո լոր 
կող մե րից հռ չակ վե ցին որ պես հայ րե նի քի ազա տագ րող ներ, իրենց խո րա պես եր ջա-
նիկ և նույ նիսկ հպարտ են զգում, որ կա րո ղա ցել են հաղ թա հա րել այդ բարդ խն դի-
րը՝ վե րածնն դի ժա մա նա կաշրջան բա ցե լով երկ րի հա մար: Որ խեղճ Թուր քիան 
ազա տու թյուն շն չե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի այլևս»31:

 Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է ար վում նաև ոչ մու սուլ ման նե րի իրա վունք նե րին: Թեր-
թում նշ վում է, որ թեև հին հա մա կար գի հրա մա նագ րե րում պատ րիար քա րան նե րի 
ար տո նու թյուն նե րի մա սին շատ է խոս վել, սա կայն նման ար տո նու թյուն-թույլտ վու-
թյուն նե րը թղ թի վրա էին, և միայն վեր ջերս են կյան քի կոչ վե լու իրա վունք ստա ցել: 
Պար բե րա կա նը նշում է, որ «բո լոր կող մե րից ան հաս կա նա լի և ան տրա մա բա նա կան 
է են թադ րել, որ ազգ-տի րա կա լը կտար հպա տակ ազ գու թյուն նե րին ար տո նու թյուն-
ներ, այ սինքն՝ իրա վունք ներ, ո րոնք կգե րա զան ցեին իր սե փա կան իրա վունք նե րը»: 
Ը ստ Քորք մա զո վի՝ փոք րա մաս նու թյուն նե րին տր վող «ար տո նու թյուն ներն» ու նեին 
նսե մաց նող բնույթ: Ա պա շա րու նա կում է, որ հար ցի խո րը ու սում նա սի րու թյան դեպ-
քում, երբ հա յացք ես նե տում հար ցի պատ մա կան զար գաց ման վրա, ան հեր քե լի է, որ 
Աբ դուլ Մե ջի դի թան զի մա թյան շրջա նում և պատ մու թյան նո րա գույն շրջա նում խոս-
վում է միայն մար դու տար րա կան իրա վունք նե րից օ գտ վե լու «ո ղոր մե լի» թույլտ վու-
թյան մա սին: Այդ պի սիք էին եկե ղե ցի և դպ րոց կա ռու ցե լու, սե փա կան գե րեզ մա նոց 
ու նե նա լու, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ ըն դուն վե լու և ամե նաս-
տո րա ցու ցիչ ար տա հայ տու թյուն նե րով վի րա վոր ված չլի նե լու իրա վունք նե րը: Հատ-
կան շա կան է, որ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րին վի րա վո րե լու երևույ թը կի րառ-
վում էր ոչ միայն ազ գային լեզ վի մա կար դա կում, այլև պե տա կան ծա ռայող նե րի շուր-
թե րով, կա ռա վա րու թյան և պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում: Հոդ վա ծա գի րը մատ-
նան շում է նաև թույլտ վու թյուն-ար տո նու թյուն նե րի ձևա կան լի նե լը և այն, որ բարձ-
րա գույն Ռազ մա կան դպ րո ցի դռ նե րը մշ տա պես փակ են եղել ոչ մու սուլ ման նե րի 
հա մար32:

30 Նույն տեղում:
31 Նույն տեղում:
32 Նույն տեղում:
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Է լի նա Զ. Միր զո յան

«Վեր ջա պես այդ ազա տու թյուն նե րի շար քում, ո րոնք շնորհ վել էին ոչ մու սուլ ման նե-
րին, – նշում է հե ղի նա կը, – մենք առանձ նաց նում ենք բա ցա ռա պես հա տուկ բնույ թի 
իրա վուն քը, այն է՝ յու րա քան չյուր առան ձին տար րի ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան 
պահ պան ման իրա վուն քը, ո րը կա րող էր լի նել հա մայնք նե րի ինք նու րույն վար չա կան 
կազ մա կեր պու մը»33:

 Հա կադր վե լով այն մո տեց մա նը, հա մա ձայն ո րի՝ Թուր քիան «մե ղադր վում է» 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ու ծաց ման/ա սի մի լյա ցիայի մեջ, հոդ վա ծա գի րը 
շեշ տադ րու մէ, որ թուր քե րը եր բեք չէին կա րող մտա ծել հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի 
ու ծաց ման ուղ ղու թյամբ, քա նի որ այն չէր հա մա պա տաս խա նում իրենց տե սա կան 
մտա ծո ղու թյա նը. իրենք հպա տակ նե րին նա յում էին որ պես հար կա տու նե րի, իսկ 
ասի մի լյա ցիան հնա րա վոր էր միայն հա վա սար իրա վուն քի պա րա գա յում: Ի նչ պես 
նաև, եթե ռա յա նե րը դա դա րեին լի նել ռա յա34, այ սինքն՝ հպա տակ ներ/ հար կա տու ներ, 
ապա ինչ պե՞ս էր պե տու թյու նը հո գա լու բա նա կի և վար չա կան հս կա յա կան ծախ-
սե րը: Ի հար կե, մու սուլ ման նե րը նույն պես վճա րում էին եկամ տի տաս նե րորդ չա փը, 
բայց դա ո չինչ էր հս կա յա կան հա րա ջե մի/ խա րաջ/ հար կի դի մաց35: 

Որ պես զի ըն թեր ցո ղի հա մար ավե լի հս տակ լի նի նախ կին իրա վի ճա կը, հոդ վա ծը 
թուր քե րին ներ կա յաց նում է որ պես Կենտ րո նա կան Ա սիայի ազատ, հզոր և մշ տա-
պես պա տե րազ մող ցե ղա տե սակ, ո րը միշտ նա խընտ րել է թա փա ռա կան զին վո րի 
կյանքը: Եվ միայն վեր ջին շրջա նում է, որ զին վո րը հա մա ձայ նել է հող մշա կել: Այս-
պի սով, թեև թուր քերն ու նեին հս կա յա կան հո ղա տա րածք ներ, սա կայն դրանք մշա-
կում էին ռա յա նե րը, ին չից բա ցար ձակ հս տակ է դառ նում, որ սո ցիա լա կան նման 
կա ռուց վաք ծի պայ ման նե րում թուր քե րը չէին կա րող ոչ մու սուլ ման նե րի ասի մի լյա-
ցիան ցան կա նալ: Հոդ վածն ավարտ վում է հետևյալ դիր քո րոշ մամբ.

«Մենք36 ևս մեկ ան գամ հաս տա տում ենք այդ կե տը.
1.  Ռա յա – արա բե րեն նշա նա կում է քրիս տո նյա նե րի հոտ, ով քեր գտն վում են 

ստ րուկ նե րի, հնա զանդ նե րի/հ պա տակ նե րի կար գա վի ճա կում և վճա րում 
են հարկ, և ով քեր մշ տա պես հե ռու են պահ վել իշ խող ժո ղովր դից: Միև նույն 
ժա մա նակ իս լա մը, ո րը մեկ ը նդ հան րա կան իրա վունք էր երաշ խա վո րում 
ան խտիր բո լոր մու սուլ ման նե րի հա մար, ասի մի լյա ցիայի հիա նա լի հիմք էր: 
Հա մար ձա կո րեն կա րող ենք հաս տա տել, որ եթե սո ցիա լա կան և ան հա տա կան 
ազա տու թյու նը չտր վեր քրիս տո նյա տար րե րին՝ ո րո շա կի հար կի դի մաց, ապա 
վեր ջի վեր ջո նրանք ևս իս լամ կըն դու նեին: Պատ մու թյու նը հաս տա տում է մեր 
դիր քո րո շու մը: 

33 Նույն տեղում։ 
34 Պետք է նշենք, որ հոդվածագիրը ռայա բառի թարգմանությունը կիրառում և շեշտադրում է 
արաբերենից թարգմանաբար հոտ իմաստով՝ տալով նաև բառի կիրառության այլ տարբերակները:
35 Հարկատեսակ՝ գլխահարկ: Д, A. Магазинск, Турецко-русский словарь, под ред. В. А. Гордлевского 
(Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1931), 384.
36 Հոդվածագիրը նկատի ունի երիտթուրքերին:
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2. Մենք կար ծում ենք, որ այդ «ար տո նու թյուն նե րի» նշա նա կու թյու նը չա փա զանց-
ված է՝ բա ցի այն, որ թույլ էին տա լիս սե փա կան կյան քը ինք նու րույն և ազատ 
կազ մա կեր պել, ինչն իս կա կան բա րեգ թու թյուն էր ոչ մու սուլ ման տար րե րի 
հա մար, ո րոնց շնոր հիվ վեր ջին ներս կա րո ղա ցան պահ պա նել իրենց ազ գային 
ինք նա գի տակ ցու թյու նը, առա ջըն թաց ապ րել և նույ նիսկ վե րածն վել»37:

 Քորք մա զո վը նաև հա կադ րում է մու սուլ ման նե րի և ոչ մու սուլ ման նե րի սո ցիա լա-
կան վի ճակ նե րը՝ կայս րու թյան ան կման եր կա րատև շրջա փու լը հա մա րե լով թուր քե րի 
հա մար ծանր փոր ձու թյուն նե րի շրջան: Միև նույն ժա մա նակ մատ նանշ վում էր, որ ոչ 
մու սուլ ման նե րի սո ցիա լա կան և կյան քի պայ ման նե րը ոչ թե վատ թա րա ցել, այլ բա րե-
լավ վել են: Հոդ վա ծա գի րը նաև ը նդ գծում էր, որ ռա յան շա րու նա կում է ազատ ված 
մնալ զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից, և փո խա րենն ը նդ լայ նում է իր ու նեց ված քը և 
զար գաց նում սե փա կան մշա կույ թը38: 

Անդ րա դառ նա լով ազ գային բնու թագ րիչ նե րին՝ պար բե րա կա նը խո սում է ազ գու-
թյան հա մար սե փա կան լեզ վի և մշա կույ թի սր բու թյուն լի նե լու մա սին, և շեշ տադ րում, 
որ յու րա քան չյուր իրա վա կան պե տու թյուն, այդ թվում՝ Թուր քիան, այդ սր բու թյուն-
նե րին պետք է վե րա բե րի հար գան քով և զգու շու թյամբ: Սա կայն, հե տաքրք րա կան է, 
որ սա դի տարկ վում էր ոչ թե որ պես պարտք, այլ կեն սա կան պա հանջ: Ա պա շա րու-
նակ վում է այն միտ քը, որ Թուր քիան տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում մե ծա մաս նու-
թյուն կազ մող ազ գու թյուն չկար: Նման իրա վի ճակ էր նաև մշա կու թային հա րա բե րու-
թյուն նե րի իմաս տով. հույ նե րը, բուլ ղար նե րը, հայերն ու նեին իրենց վար ժա րան նե րը, 
իրենց մտա վո րա կա նու թյու նը և տնտե սա կան ազ դե ցու թյու նը: Հե տաքրք րա կան է, որ 
հոդ վա ծա գի րը խո սում է նաև այն մա սին, որ արաբ նե րի հա մար Ե գիպ տո սը, հույ-
նե րի և բուլ ղար նե րի հա մար՝ Հու նաս տա նը և Բուլ ղա րիան թի կունք կկանգ նեն: 

Այս տեղ պետք է նկա տել, որ հայե րի մա սին այս առու մով գրե թե ոչ մի խոսք չկա: 
Ինչ պես նշ վում է հոդ վա ծա շա րում, որ թեև դա չի խան գա րի, որ նրանք լի նեն 

օս մա նյան հա վա տա րիմ քա ղա քա ցի ներ, սա կայն, հս տակ է, որ կցան կա նան տեր 
կանգ նել իրենց սե փա կան լեզ վին, մշա կու թային ան կա խու թյա նը: Այդ դեպ քում, 
նրանց ու ծաց նե լու ան նշան փորձն ան հա ջո ղու թյամբ կա վարտ վի: Քորք մա զո վը 
վս տահ էր, որ օ տար երկր ներն ակն կա լում են, որ երիտ թուր քե րը կփոր ձեն բո լո րին 
ասի մի լաց նել, և Եվ րո պան «ս տիպ ված» մի ջամ տու թյուն կա նի, այս ան գամ՝ վերջ-
նա կա նա պես: Այ սինքն՝ Եվ րո պան հնա րա վո րու թյուն կու նե նա օ գտ վել այդ պայ քա-
րից սե փա կան շա հի հա մար: Ի սկ դա թույլ չտա լու հա մար երիտ թուր քե րը պետք է 
իրա վա հա վա սա րու թյուն սահ մա նեն փոք րա մաս նու թյուն նե րի լեզ վի և մշա կու թային 
ան կա խու թյան հա մար39: 

Այս տե սու թյամբ է պար բե րա կա նը պայ մա նա վո րում այն, որ յու րա քան չյուր քա ղա-
քա ցի ար դեն ավե լի ուժ գին կփայ փայի սե փա կան հայ րե նի քը, քա նի որ դրա նում 
կտեսնի երաշ խիք ոչ միայն սե փա կան ան ձի, այլև ո ղջ ազ գային զար թոն քի հա մար:

37 Стамбульскiя Новости, 30 октября 1909.
38 Նույն տեղում:
39 Նույն տեղում: 
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Է լի նա Զ. Միր զո յան

 Հան դե սի յու րա քան չյուր հա մա րում պար տա դիր լույս էր տես նում Թուր քիայի 
Ազ գային ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյուն՝ ուղղ ված սահ մա նադ րա-
կան հա մա կար գի, բա րե փո խում նե րի մա սին նյու թե րի հրա պա րակ մա նը՝ բայց ար դեն 
ը նդ դի մա դիր բնույ թի: 

1910 թ. գար նա նը երիտ թուր քերն սկ սում են ը նդ դի մա դիր մա մու լի պատ ժո ղա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շարք. նույն թվա կա նի հու նի սի 13-ին սո ցիա լիզմ քա րո զե-
լու մե ղադրան քով փակ վում է «Իշ թի րակ»-ը40, ապա՝ «Ս տամ բու լյան լու րեր»-ը: Ի նչ-
պես ար դեն նշել էինք, ռու սա կան կա ռա վա րու թյունն էլ էր դժ գոհ պար բե րա թեր թից. 
1910 թ. հու նի սի սկզ բին ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյունն ար գե լում է թեր թի 
մուտ քը Ռու սաս տան՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այն չա փա զանց նում է Օս մա նյան կայս-
րու թյան և նրա մշա կու թային զար գաց վա ծու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը41: Սա կայն 
կար նաև այլ պատ ճառ. Ռու սաս տա նը, նոր դուրս գա լով հե ղա փո խա կան կար գա վի-
ճա կից, խու սա փում էր հե ղա փո խա կան կո չե րի և գա ղա փար նե րի ներ մու ծու մից: Ի սկ 
Ռու սաս տա նում թեր թի չտա րա ծելն ար դեն ըն թեր ցող լսա րանն էր փոք րաց նում, ինչ-
պես նաև ֆի նան սա կան մուտ քի ար գել քը տպագր ման և տա րած ման ուղ ղու թյամբ 
Կ.Պոլ սում նպաս տում է պար բե րա թեր թի փակ մա նը: Այն փա կե լու վե րա բե րյալ կա 
նաև այլ տե սա կետ, որ Քորք մա զո վը խն դիր է ու նե ցել «չեր քեզ խմբա գիր նե րի» հետ 
«քա ղա քա կան ծախ վա ծու թյան պատ ճա ռով»՝ իր լր տե սա կան աշ խա տան քով ի նպաստ 
Թուր քիայի: Եվ հենց այս շրջա նակ նե րի կող մից բո ղո քա գիր է գր վել, հա մա ձայն ո րի՝ 
«Ս տամ բու լյան լու րեր» պար բե րա կա նը ներ կա յաց վում է որ պես թուր քա մետ և պա նօս-
մա նյան քա րոզ չու թյանն ուղղ ված թերթ՝ երիտ թուր քա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով 
տպագր վող42: 

Ար դեն վեր ջին շրջա նում թեր թի ը նդ հա նուր ժո ղովր դա վա րա կան ուղ ղու թյու նը չէր 
հա մա պա տաս խա նում երիտ թուր քե րի հա կազ դող քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան 
ուղ ղու թյա նը: Ը նդ հա նուր առ մամբ այն առա վել ազ գային է ր՝ մոտ հե ղա փո խա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյա նը՝ սահ մա նադ րա կան հա մա կար գի ամ րապնդ ման հա մար պայ-
քա րի ու ղե գիծ, մինչև ան գամ երիտ թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան ազ գային քա ղա քա-
կա նու թյան, կա նանց իրա վունք նե րի, մշա կույ թով աշ խար հիկ շար ժե րի, սո ցիա լա կան 
հա վա սա րու թյան հա մար: Պար բե րա կա նը նաև Ռու սաս տա նի և Եվ րո պայի երիտ թուրք 
սո ցիա լիստ նե րի և սո ցիալ-դե մոկ րատ հե ղա փո խա կան նե րի միջև սերտ միա վոր էր. 
այն առա վել ներ կա յաց նում էր իթ թի հա թա կան ձախ-ե րի ուղ ղու թյու նը: 

40 Այս պարբերականը բնորոշվում է՝ որպես Թուրքիայի պատմության մեջ առաջինը, որ հիմք 
դրեց սոցիալիզմի տեսական քարոզին, որ այն «Օսմանյան սոցիալիստական կուսակցության» 
պաշտոնաթերթն էր:
41 АВПР, ф. Турецкий стол (новый), 1909 г., д. 6891, л. 6.
42 ИРЛИ. ф. 655. д. 15. л. 16–17, РГИА. ф. 821. о. 8. д. 834. л. 299, Зульпукарова Э., Из истории первой 
русской газеты «Стамбульские новости». РИА Дагестан. 9 августа 2009, URL: http://archive.is/nALo. 
Коркмасов А. Д.-Э., Газета «Стамбульские Новости» и ее место во всеобщей истории прессы. Газават.
ру. URL: http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=31&art=278 (դիտվել է՝ 06.12.2019), տե՛ս նաև Ya 
evam veda, Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности Выпуск LXI, Под 
редакцией И.С. Смирнова, Москва, 2016/ http://east-west.rsuh.ru/binary/66550_28.1458981280.10645.
pdf. 
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The article presents a brief history of Constantinople’s first Russian-language Young 
Turk periodical “Stambulʿskie Novosti” (Istanbul News, 1909-1910) and its reflection of 
Young Turk nationalism. The newspaper was distributed in the Ottoman Empire, Russia, 
Bulgaria, Western European countries. The editorial staff included prominent Turkish 
political and public figures, under the editorship of Djelal ed-Din Korkmasov, a prominent 
representative of the Russian and Caucasian intelligentsia. The periodical was also an 
attempt at rapprochement of Russian-Turkish relations, the exchange of revolutionary 
experience, and the dissemination of nationalist views. Although the newspaper was 
intended to serve the aims of the Russian authorities, it soon became a tool for propagation 
and dissemination of the Young Turk ideas.
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О НЕКОТОРЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ «СТАМБУЛЬСКИХ НОВОСТЕЙ» – ПЕРВОГО 
МЛАДОТУРЕЦКОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: «Стамбульские новости», младотурецкая пресса, Ахмед Джевад, 
Джелал эд-Дин Коркмасов, российско-турецкие отношения.

В статье представлена краткая история первого русскоязычного периодического 
из дания Константинополя «Стамбульские новости» (1909-1910) и отражения на его 
стра ницах националистической идеологии и политики младотурок. Газета распростра-
нялась в Османской империи, России, Болгарии, странах Западной Европы. В редакцию 
издания входили видные турецкие политические и общественные деятели, а главным 
редактором являлся Джелал эд-Дина Коркмасов – видный представитель русской и 
кавказской интеллигенции. 
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Է լի նա Զ. Միր զո յան

Данное издание также преследовало цель сближения российско-турецких позиций, 
обмена революционным опытом и распространения националистической идеологии, 
что, фактически, сделало ее инструментом для распространения и пропаганды идей 
младотурок. 
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