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Ռե գի նա Ա. Գա լուս տյան

«ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՄԻՏԵԻ 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ1 (1889-1908)

 Բա նա լի բա ռեր՝ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տե, հե ղա փո խու թյուն, ազ գայ նա-
կա նու թյուն, իս լամ, ռա սա, թուր քիզմ:

«Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն»2 կո մի տեի գոր ծու նե ու թյու նը և հե ղա փո խա կան շար-
ժու մը ու սումնա սի րու թյան նյութ են դար ձել խորհր դային, թուրք, արևմ տյան և հայ հե տա-
զո տող նե րի կող մից. կազ մա կեր պու թյա նը տր ված բնու թագ րումնե րը մեկ ծայ րա հե ղու-
թյու նից ան ցնում են մյու սին: Խորհր դային և խորհր դա հայ պատ մագ րու թյան մեջ կո մի-
տեն ներ կա յաց վում է որ պես թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան, ազ գային որևէ ինք նու-
թյուն չու նե ցող, միև նույն ժա մա նակ «շո վի նիս տա կան» կազ մա կեր պու թյուն, հա կաիմ պե-
րիա լիս տա կան, բուր ժուա զիայի և հո ղա տե րե րի շա հե րը ներ կա յաց նող մի ուժ, ո րին գոր-
ծո ղու թյան է մղել 1905 թ. ռու սա կան հե ղա փո խու թյու նը: Ա րևմ տյան գրա կա նու թյան մեջ 
կո մի տեն հա մար վում է լի բե րալ, Օս մա նյան կայս րու թյան իրա կա նու թյան մեջ` եվ րո պա-
կան ազա տա կան գա ղա փար նե րից առա ջինն ազդ ված (եր բեմն` գե րազդ ված) հե ղա փո-
խա կան կո միտե:

 Հոդ վա ծի նպա տակն է ներ կա յաց նել կո մի տեի գա ղա փա րա խո սու թյան ձևա վո րու մը և 
զարգացումները 1889-1908 թթ.: Խն դի րը դյու րին դարձ նե լու նպա տա կով կո մի տեի գոր-
ծու նե ու թյու նը բա ժան վում է 1902 թվա կա նի Օս մա նյան լի բե րալ նե րի առա ջին կոնգ րե սով, 
ո րն ըն դուն վում է որ պես բա ժա նա րար գիծ կո մի տեի հին կա ռուց ված քի և նո րի միջև: 
Քն նու թյան են առն ված «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի գա ղա փա րա կան 
առան ձին տարրեր՝ ազ գայ նա կա նու թյան հա տուկ շեշ տադր մամբ:

Գաղափարական հիմքը

Ար դի ժա մա նակ նե րը նշա նա վոր վե ցին գա ղա փա րա կան, քա ղա քա կան և սո ցիալ-
տնտե սա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք այս կամ այն կերպ բնո րոշ էին 
տարբեր երկր նե րի3: Հա մընկ նե լով 19-րդ դա րի հետ` մո դեռ նիզ մը քա ղա քա կան առու-
մով առաջ բե րեց կա ռա վար ման աշ խար հիկ ձևը, ո րը զար գա նա լով ամ բող ջա պես 
դրսևոր վեց ազգ-պե տու թյուն նե րում (nation-state): Ա ռա ջա ցավ քա ղա քա կա նու թյան նոր 
տե սակ` ազ գայ նա կա նու թյուն: Դրա նպա տա կը ազ գի լե գի տիմ իշ խա նու թյու նը տե սա-
կա նո րեն հիմնա վո րե լը և դրա հա մար պայ քար մղելն էր ո րո շա կի տա րած քի սահ ման-
նե րում4: 

1 Հոդվածը ստացվել է 15.08.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 27.11.2019. 
2 Դիտարկվող ժամանակահատվածում` 1889-1908 թթ., կոմիտեի անվանումը «Առաջադիմություն և 
միություն» էր, սակայն մենք օգտագործում ենք հանրահայտ տարբերակը՝ ավելորդ շփոթությունից 
խուսափելու համար:
3 Berman Marshall, All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity (London and Brooklyn: 
Verso, 2010), 10-12.
4 Elie Kedourie, Nationalism (London: Hutchinson University Library, 1961), 9.
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Ազ գը սահ մա նե լիս սկզբ նա կան շրջա նում ազ գայ նա կան նե րը հեն վում էին լեզ վի` 
որ պես խմբի ինք նու թյան ար տա քին ար տա հայտ չա մի ջո ցի վրա: Հայ տա րար վում էր, որ 
նույն լեզ վով խո սող մարդ կանց խումբն ազգ է (կամ պատ կա նում է նույն ռա սային), 
հետևա բար նրանց բա ժա նող քա ղա քա կան սահ ման նե րը ան բնա կան են, անօ րի նա-
կան: Տե սու թյան են թա տեքստն այն էր, որ պե տու թյան աշ խար հագ րա կան սահ ման-
նե րը պետք է հա մընկ նեն լեզ վա կան սահ ման նե րի հետ5: Գեր մա նա ցի տե սա բան նե րը6, 
քա ղա քա կան նպա տակ ներ հե տապն դե լով, առաջ քա շե ցին այն թե զը, որ ճշ մա րիտ և 
հա րատև է մեկ ազ գի վրա հեն ված պե տու թյու նը7: Ազ գայ նա կա նու թյունն սկ սեց ձգ տել 
ոչ միայն ազ գային պե տու թյան հաս տատ մա նը, այլև միա տար րու թյան` դրա սահ ման-
նե րի ներ սում8:

19-րդ դա րում եվ րո պա կան փի լի սո փա յա կան և քա ղա քա կան մտ քի վրա ազ դե ցու-
թյուն գոր ծեց նաև գի տու թյան զար գա ցու մը: Մաս նա վո րա պես, նա տու րա լիս տա կան 
աշ խար հա յացք ու նե ցող հե տա զո տող նե րը, հիմք ըն դու նե լով Չարլզ Դար վի նի (1809-
1882) է վո լյու ցի ոն տե սու թյու նը, սկ սե ցին մար դուն դի տար կել որ պես բնու թյան մաս՝ 
պն դե լով բնա գի տու թյան և հա սա րա կա կան-հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի ու սումնա-
սի րու թյան մե թոդ նե րի նույ նու թյու նը: Այդ մե թո դա բա նու թյամբ կա տար ված հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ մար դիկ, ը ստ իրենց ֆի զի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի, տե սա կա վոր վե ցին և դա սա կարգ վե ցին9: Աշ խար հագ րա կան հայտ նա գոր ծու-
թյուն նե րի ար դյուն քում` 15-16-րդ դա րե րից սկ սած` եվ րո պա ցի հե տա զո տող նե րը և 
ճա նա պար հորդ նե րը հան դի պե ցին ար տաք նա պես իրեն ցից տար բեր վող մարդ կանց: 
Ար դյուն քում ռա սիզ մը, ո րը որ պես սո ցիալ-հո գե բա նա կան երևույթ գո յու թյուն ու ներ 
ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից, 19-րդ դա րում սկ սեց հա վակ նել գի տու թյան առան ձին 
 ճյու ղի կար գա վի ճա կի: 

Ռա սա յա կան տե սու թյու նը զար գաց րեց ֆրան սիա ցի փի լի սո փա, դի վա նա գետ 
Ար թուր դե Գո բի նոն (1816-1882), ով ռա սան դի տար կեց սո ցիալ-պատ մա կան գոր ծըն-
թա ցի իրա կան սուբյեկտ: Գո բի նոն պն դում էր, որ տա րա տե սակ հան գա մանք նե րի 
ազ դե ցու թյան ար դյուն քում մարդ կանց մոտ ձևա վոր վել են ար տա քին ֆի զի կա կան 
(մաշկի գույն, դի մագ ծեր), մտա վոր և հո գե կան հատ կա նիշ ներ, ո րոնք այլևս հաս տա-
տուն են10: Այդ հատ կա նիշ նե րը հաշ վի առ նե լով Գո բի նոն մարդ կանց բա ժա նում է 
ռա սա նե րի և դա սա կար գում դրանք՝ սպի տա կի, դե ղի նի և սևի: Սպի տա կը դնե լով 

5 Նույն տեղում, 68, 71:
6 Յոհան Գոթլիբ Ֆիխտե (1762-1814 ), Յոհան Գոթֆրիդ Հերդեր (1744-1803), Ֆրիդրիխ Շլայերմահեր 
(1768-1834):
7 Kedourie, Nationalism, 58.
8 Eric D. Weitz, A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation (Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2003), 24.
9 Alexander L. Hinton, “The Dark Side of Modernity: Toward an Anthropology of Genocide,” in 
Annihilating Difference: the Anthropology of Genocide, ed. Alexander L. Hinton (Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press, 2002), 13.
10 Жозеф Артюр де Гобино, Опыт о неравенстве человеческих рас (Москва: Одиссей; ОЛМА-ПРЕСС, 
2001), 133.



11

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

վե րին աս տի ճա նում` դրան էր վե րագ րում ամե նա բարձր հատ կա նիշ նե րը. ը նդ ո րում, 
սպի տա կը նույն պես ու ներ ներ քին աս տի ճա նա կարգ11: 19-րդ դա րում Գո բի նոյի 
ար տա հայ տած ռա սա յա կան պատ կե րա ցումնե րը գրե թե նույ նու թյամբ դա րա վեր ջին 
կրկ նեց ֆրան սիա ցի հրա պա րա կա խոս, բժիշկ Գյուս տավ լե Բո նը (1841-1931): Աշ խար-
հագ րա գետ նե րի գրա ռումնե րի վրա հեն վե լով՝ լե Բո նը հայ տա րա րում է, որ յու րա-
քան չյուր ժո ղո վուրդ մար դա բա նա կան կեր պից բա ցի ու նի հաս տա տուն հո գե կերտ-
վածք, ո րով պայ մա նա վոր վում են նրա գա ղա փար նե րը, ինս տի տուտ նե րը, մշա կույ թը 
և կրո նը12: Լե Բո նը հա վա տում էր ռա սա նե րի մտա վոր և ֆի զի կա կան ան հա վա սա-
րու թյա նը: Որ պես օ րի նակ բե րե լով ճա պո նա ցի նե րին՝ նա պն դում էր, որ կր թու թյամբ 
հնա րա վոր է գի տե լիք փո խան ցել ստո րին ռա սայի ներ կա յա ցուց չին, բայց ոչ եր բեք 
օժ տել նրան քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյամբ13: 

Ազ գայ նա կա նու թյան շա հար կումնե րը ու նե ցան նաև բա ցա սա կան հետևանք ներ 
Եվ րո պա յում՝ ար դա րաց նե լով նվա ճո ղա կան պա տե րազմնե րը և բա ցա ռե լով հաշ տու-
թյուն նե րը14: Ո րոշ պանս լա վիստ ներ առաջ քա շե ցին Ռու սաս տա նի հո վա նու ներ քո 
սլա վո նա կան մի ու թյան ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, իսկ գեր մա նա ցի ազ գայ նա-
կան նե րը, հո լան դե րե նը գեր մա նե րե նի բար բառ հռ չա կե լով, փոր ձում էին հիմնա վո-
րել Հո լան դիայի հան դեպ նվա ճո ղա կան ձգ տումնե րը15: Այ նուա մե նայ նիվ, միայն 
ազ գի կոն ցեպ տը չէր կա րող այն պի սի աղե տա լի հետևանք ներ ու նե նալ, ինչ պես որ 
եղավ, երբ 20-րդ դա րի սկզ բին այն միա վոր վեց ռա սայի կոն ցեպ տի հետ: Այս միա-
վոր ման հիմ քը դրել են հենց ռա սայի տե սա բան նե րը: Այդ քան էլ պարզ չէ, օ րի նակ, 
թե Գո բի նոն իր գրքում խո սում է եվ րո պա ցի նե րի, «ս պի տակ» ռա սայի, թե՞ ուղ ղա կի 
ֆրան սիա ցի նե րի մա սին: Պատ ճառն այն է, որ 19-րդ դա րում ազ գայ նա կան նե րը «լո-
ղում» էին ազ գի եր կու սահ մա նումնե րի միջև. քա ղա քա ցի ու թյան վրա հեն ված հան-
րույթ և լեզ վի ու ծագման ը նդ հան րու թյամբ միա վոր ված էթ նիկ հան րույթ: Հակ վե լով 
վեր ջին սահ ման մա նը` նրանք «ռա սա յա կա նաց րին» ազ գը` որ դեգ րե լով ռա սա յա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյա նը հա տուկ «մաք րու թյան», ժա ռան գա կա նու թյան, հի ե րար-
խիայի դրույթ ները16: 

Ազ գայ նա կա նու թյու նը, ռա սա յա կա նու թյու նը և 19-րդ դա րի եվ րո պա կան փի լի սո-
փա յա կան ու քա ղա քա կան մտ քի առան ձին գա ղա փար ներ Օս մա նյան կայս րու թյան 
մտա վո րա կան շրջա նակ ներ սկ սե ցին ներ թա փան ցել 1830-ա կան նե րից, իսկ հիմնա վոր 
կեր պով` 1856 թ. Ղրի մի պա տե րազ մից հե տո` եվ րո պա կան քա ղա քա կան (պա տե րազմ-
ներ, պայ մա նագ րեր, բա րե նո րո գումնե րի ծրագ րեր, ռազ մա կան առա քե լու թյուն ներ), 
տնտե սա կան (կոն ցե սիա ներ, ֆի նան սա բան կային հա մա կարգ) և մի սի ո նե րա կան գոր-

11 Նույն տեղում, 138:
12 Гюстав Лебон, Психология народов и масс (Москва: АСТ, 2018), 9.
13 Նույն տեղում, 42:
14 Eric Markusen, David Kopf, The Holocaust and Strategic Bombing: Genocide and Total War in the 
Twentieth Century (Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1995), 73. 
15 Kedourie, Nationalism, 123.
16 Weitz, A Century of Genocide, 21.
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ծու նե ու թյան հետևան քով: Ներ թա փան ցե լով հան դերձ՝ դրանք սին թեզ վում էին տե ղա-
կան իս լա մա կան և օս մա նյան գա ղա փար նե րի հետ՝ տա լով նոր ո րակ: Ա ռա ջին խմբա-
վո րու մը, ո րը կրում էր Ա րև մուտ քի գա ղա փա րա կան ազ դե ցու թյու նը, 1860-ա կան նե րին 
գոր ծող ը նդ դի մա դիր «նոր օս ման ներն» էին: Սա կայն առա ջին քա ղա քա կան ու ժը, ո րն 
արևմ տյան գա ղա փար նե րը դրեց իր քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում՝ «Մի ու թյուն և առա-
ջա դի մու թյուն» կո մի տեն էր: Իշ խա նու թյան գա լով՝ այն հս կա յա կան դե րա կա տա րում 
ու նե ցավ թուր քա կան քա ղա քա կան մտ քի ձևա վոր ման վրա, ո րը մինչ օ րս ար դիա կան է 
հան րա պե տա կան Թուր քիա յում:

Կոմիտեի սկզբնավորումը՝ 1889-1902 թթ.

1876 թ. սահ մանդ րու թյան ըն դու նու մից մեկ տա րի ան ց սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ 2-ր դը 
նախ պաշ տո նանկ արեց «սահ մա նադ րու թյան հայր» Միդ հատ փա շային17, ապա, 
օ գտվե լով ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի ար դյուն քում ստեղծ ված իրա վի ճա կից, 
կա սեց րեց սահ մա նադ րու թյու նը և ցրեց խորհր դա րա նը: Հա մի դյան բռ նա տի րու թյու նը 
հաս տատ վեց՝ սա կայն ոչ միան գա մից: Սուլ թա նի կա ռա վար ման առա ջին տա րի նե րին 
թան զի մա թյան18 կր թա կան բա րե նո րո գումնե րը շա րու նակ վե ցին, կր թա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի թվա քա նակն ավե լա ցավ ևս ութ սու նով, ո րոնք սա կայն կարճ կյանք ու նե-
ցան19: Բա նա կի մո դեռ նի զաց ման և երկ րի ան վտան գու թյան տե սան կյու նից սուլ թա նի 
հա տուկ ու շադ րու թյունն էին վայե լում ռազ մա կան, ռազ մաբժշ կա կան կր թա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը, ո րոնք էլ հե տա գա յում դար ձան հա կա սուլ թա նա կան տրա մադ րու-
թյուն նե րի կենտ րոն ներ 20: 

1889 թ. հե ղա փո խա կան կենտ րոն դար ձավ Կ.Պոլ սի Ար քա յա կան զին վո րա կան 
բժշ կա կան դպ րո ցը (Mektebi Tibbiyeyi Askeriye): Հաս տա տու թյան չորս ու սա նող՝ 
ալ բա նա ցի Իբ րա հիմ Թե մոն, չեր քեզ Մեհ մեդ Ռե շի դը, քր դեր Իս հակ Սյու կու թին և 
Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, հաշ վի առ նե լով ֆրան սիա կան հե ղա փո խու թյան փոր ձը, հե ղա փո-
խու թյան հա րյու րա մյա տա րե լի ցին իտա լա կան կար բո նա րի նե րի21 մո դե լով հիմնե ցին 

17 Ահմեդ Միդհատ փաշան (1822-1883) թուրք պետական գործիչ էր: Գաղափարապես հարել է 
ընդդիմադիր նոր օսմաններին: 1876-1878 թթ. զբաղեցրել է կայսրության մեծ վեզիրի պաշտոնը, 
գլխավորել է սահմանադրական շարժումը, համահեղինակել է 1876 թ. օսմանյան առաջին սահ մա-
նադրությունը: Սուլթան Աբդուլ Համիդի պատվերով խեղդամահ է արվել: 
18 Խոսքը գնում է 1839 թ. (հաթթ-ը շերիֆ), 1856 թ. (հաթթ-ը հյումայուն) սուլթանական հրովարտակների 
մասին, որոնցով կայսրության բոլոր բնակիչներին, անկախ կրոնական պատկանելությունից, տրվում 
էր կյանքի և ունեցվածքի ապահովություն: «Հավասար վերաբերմունքի» սկզբունքը արտացոլվել է 
նաև 1840-ականների որոշ օրենսդրական ակտերի մեջ, որոնք ամբողջությամբ հայտնի են «թանզի-
մաթյան բարենորոգումներ» անվամբ: Տե՛ս Ռուբեն Սաֆրաստյան, Օսմանյան կայսրություն. ցեղա-
սպա նության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), (Երևան, «Լուսակն», 2009), 48, 50, 61:
19 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, third ed. (New York, Oxford: Oxford University 
Press, 2002),181.
20 Ahmed Emin, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press (New York: Longmans, 
Green & Co., Agents, 1914), 72.
21 Իտալիայում 1800-1831 թթ. ակտիվ գաղտնի հեղափոխական կազմակերպությունների ցանց, որի 
նպատակը Իտալիայի միավորումն էր: Կազմակերպության առանձնահատկությունը օթյակների 
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«Օս մա նյան մի ու թյան ըն կե րու թյու նը» (İttihad-ı Osmanî Cemiyeti), ո րի միակ նպա տա կը 
սուլ թա նի բռ նա տի րու թյու նը տա պա լելն է ր22: 

1895 թ. սեպ տեմ բե րին, օ գտ վե լով մայ րա քա ղա քի խառն իրադ րու թյու նից, երբ 
հայերը հա մի դյան կո տո րած նե րի դեմ բո ղո քի ցույց էին կազ մա կեր պել, երիտ թուր քե-
րը23 հան րայ նաց րին իրենց կու սակ ցու թյան ու ղեր ձը: Գր քույ կում Իբ րա հիմ Թե մոն և 
Իս հակ Սյու կու թին նախ հայտ նե ցին իրենց դժ գո հու թյու նը Բարձր Դռա նը դեմ գնա լու 
«հայ րե նա կից հայե րի հանդգ նու թյան» վե րա բե րյալ, այ նու հետև հայտ նե ցին, որ թուր-
քե րը դժ գոհ են վար չա կար գից, ինչ պես մյուս օս ման ցի նե րը: Սրան հա ջոր դում է բռ նա-
տի րու թյան դեմ միա սին պայ քա րե լու կո չը: Մա նի ֆեստն ստո րագր ված էր ար դեն 
օս մա նյան «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի անու նից24: Սա տե ղիք տվեց 
ձեր բա կա լու թյուն նե րի, ո րը ստի պեց երիտ թուր քե րից շա տե րին ապաս տան փնտ րել 
ար տերկ րում: Նրանց մի մա սը գա լով Փա րիզ՝ պար զեց, որ այս տեղ ար դեն գոր ծում է 
երիտ թուր քա կան մի բա ժան մունք` Բուր սայի նա հան գի հան րային կր թու թյան նախ կին 
տնօ րեն Ահ մեդ Ռի զայի ղե կա վա րու թյամբ: Բա ժան մուն քի հրա տա րա կած երկ լե զու 
պար բե րա կան «Մեշ վե րե թը»՝ ֆրան սե րե նով և օս մա նե րե նով, դար ձավ կո մի տեի պաշ-
տո նա թեր թը: 

Դեկ տեմ բե րին թեր թը հրա պա րա կեց կո մի տեի ծրա գի րը: Հա կա սու թյուն կար ոչ 
միայն ֆրան սե րեն և օս մա նե րեն տար բե րակ նե րի, այլև օս մա նե րե նի՝ հե ղա փո խու թյուն 
քա րո զող առա ջին և խա ղաղ առա ջըն թաց, կարգ ու կա նոն, հա մընդ հա նուր կր թու թյուն 
քա րո զող վեր ջին պար բե րու թյուն նե րի միջև: Կարգ ու կա նո նով առա ջըն թաց գրան ցե-
լու գա ղա փա րը ար ձա գանքն էր Ռի զայի պո զի տի վիս տա կան աշ խար հա յաց քի25: Ը նդ-

բաժանվելն էր: Երիտթուրքերը մանրամասն ուսումնասիրել և ընդօրինակել են կարբոնարիների և 
մասոնական օթյակների կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Տե՛ս Арсен Авакян, Геноцид 
армян: механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: МИГА, 2013), 12-13.
22 Անդամներից էին նաև Շերեֆեդդին Մագմումին, Գիրիթլի Շեֆիկը, Ջևդեթ Օսմանը, Քերիմ 
Սեբաթին, Մեքելի Սաբրին և Սալոնիկցի Նազըմը, Ասաֆ Դերվիշը, Հերցեգովինցի Ալի Ռուշդի, 
Մուհառեմ Գիրիդը, Կոսովացի Իբրահիմը, Նեջիբ Դրագան, փոստի աշխատակից Թալաաթ բեյը: 
Տե՛ս Ernest Edmondson Ramsaur, The Young Turks: Prelude to Revolution (New York: Russell&Russell, 
1970), 15:
23 Նոր եվրոպական՝ ազատական, սահմանադրական գաղափարներ կրող թուրքերին եվրոպական 
մտավոր շրջանակները և մամուլը անվանում էին «երիտասարդ թուրքեր», որպես օրինակ ունենալով 
ավելի վաղ սկսված իտալական «երիտասարդ Իտալիա» ազգայնական շարժումը: Հետագայում 
երիտթուրքերը մի քանի կազմակերպություններ հիմնեցին, որոշներն առհասարակ անկախ էին 
գործում, սակայն պատմագրության մեջ «երիտթուրք» անվանումը վերագրվում է «Միություն և 
առաջադիմություն» կոմիտեի անդամներին: Հոդվածը պահպանում է այդ ընդունված սկզբունքը:
24 Юрий А. Петросян, Младотурецкое движение (вторая половина XIX - начало XX в.) (Москва: 
Наука, 1971), 170-171.
25 Анатолий Д. Желтяков, Печать в общественно-политической и культурной жизни Турции 
(1729-1908 гг.), (Москва: Наука, 1972), 252. Պոզիտիվիզմը փիլիսոփայական ուղղություն է, համաձայն 
որի միայն փորձով ապացուցված գիտելիքն է ճշմարիտ՝ պոզիտիվ: Ըստ պոզիտիվիզմի հիմնադիր 
Օգյուստ Կոնտի՝ հասարակությունը ենթարկվում է բնագիտության օրեքներին, իսկ հասարակական 
բոլոր խնդիրների լուծումը գիտության զարգացումն է: Հասարակությունը Կոնտի համար բարձրագույն 
էակ է, որին անհատը պետք է ենթարկվի: Պոզիտիվիզմը մերժում էր բոլոր կրոնները և պնդում, որ 
հավակնում է նոր` «գիտության կրոնի» հիմնմանը: Կոնտը հասարակական կարգը բռնի փոփոխելուն 
ուղղված հեղափոխությունները, ապստամբությունները դիտարկում էր որպես պաթոլոգիա: Որպես 



14

Ռե գի նա Ա. Գա լուս տյան

հա նուր առ մամբ ծրագ րի հիմնա կան կե տերն էին. կո մի տեն չէր պայ քա րում իշ խող 
դի նաս տիայի դեմ, 1876 թ. սահ մա նադ րու թյու նը պետք է վե րա հաս տա տել, բա րե նո րո-
գումներ իրա կա նաց նել ոչ թե որևէ նա հան գի կամ ազ գի, այլ կայս րու թյան ո ղջ 
տա րած քի և սուլ թա նի բո լոր հպա տակ նե րի հա մար: Այն նաև նպա տակ ու ներ կայս րու-
թյան զար գաց ման հա մար փո խա ռե լու Ա րև մուտ քի գի տա կան ձեռք բե րումնե րը՝ պահ-
պա նե լով արևե լյան քա ղա քակր թու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը26: Գրե թե միա ժա-
մա նակ Կ.Պոլ սի բա ժան մուն քը կազ մում է նաև կո մի տեի կա նո նադ րու թյու նը: Ի նչ պես 
և «Մեշ վե րե թի» ծրագ րում, այս տեղ ևս շեշտ վում էին սուլ թա նա կան դի նաս տիայի 
իշ խա նու թյան պահ պան ման, կայս րու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան և երկ րի 
ինք նիշ խա նու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րը27: 

Ե րիտ թուր քե րի միջև հա կա սու թյուն նե րը բազ մա թիվ էին, ո րոնց մեծ մա սը ուղ ղա կի-
ո րեն կապ ված էր Ռի զայի ան ձի և նրա փի լի սո փա յա կան հա մոզ մունք նե րի հետ28: Այդ 
խն դիր ներն ի հայտ եկան 1895 թ., երբ Փա րիզ ժա մա նեց Մու րադ բեյը29: Նա գլ խա վո-
րեց Ժնևի երիտ թուր քա կան խմբա կը՝ «Մի զա նը» դարձ նե լով դրա օր գա նը, ո րը շրջա-
նա ռու թյամբ շու տով գե րա զան ցեց «Մեշ վե րե թին»: Ռի զայի և Մու րա դի գա ղա փա րա-
կան բա խումնե րը խո րաց նում էին լար վա ծու թյու նը Եվ րո պա յում գոր ծող երիտ թուր քա-
կան բա ժան մունք նե րի միջև30: Մու րա դը կողմ էր օ տա րերկ րյա մի ջամ տու թյա նը և բռ նի 
հե ղա փո խու թյա նը, իսկ Ռի զան` միան շա նակ եր կու սին էլ դեմ է ր31: Նրանց պայ քարն 

այլընտրանք հեղափոխությանը՝ առաջ էր քաշում համընդհանուր կրթությունը, որն առաջընթաց 
գրանցելու միակ միջոց էր: Կարգախոսն էր «կարգ և առաջադիմություն»: Մանրամասն տե՛ս Джонъ-
Стюартъ Милль, Курсъ позитивной философiи Огюста Конта, Огюстъ Контъ и позитивизмъ, статьи 
Д. С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда (Москва: И. Н. Кушнеревъ и К°, 1897), 26, 42.
26 Петросян, Младотурецкое движение, 174; նաև` Ստեփանոս Սապահ-Գիւլեան, Պատասխա-
նատու ները (Փրաւիտէնս, «Երիտասարդ Հայաստան», 1916), 129:
27 Петросян, Младотурецкое движение, 176-177.
28 Ռիզան պոզիտիվիզմից ազդվել էր ոչ թե անմիջականորեն Կոնտից, այլ իր ուսուցիչ Պիեռ 
Լաֆիտից: Ըստ հնչակյան գործիչ և ժամանակակից Սապահ-Գուլյանի` Ռիզան սոցիալիստական 
հոսանքներով և փիլիսոփայական այլ ուղղություններով չհետաքրքրվող սահմանափակ անձնա-
վորու թյուն էր, որ Լաֆիտի միջոցով միայն կարողացավ կապեր հաստատել Փարիզի վերնախավի 
հետ: Դասախոսություններից մեկը սիրելի աշակերտի խնդրանքով Լաֆիտը նվիրել է Օսմանյան 
կայսրու թյանը, որի ընթացքում այն հռչակել է խաղաղ առաջընթացի, իր ներքին խնդիրները լուծելու 
ունակ երկիր, իսկ Կ.Պոլսի հույների խռովությունները հռչակել անօրինական: Երբ ուսանողներից 
մեկը տեղեկացրել է, որ Կ.Պոլսի Գում Գափուի ցույցը կազմակերպել են ոչ թե հույները, այլ հայերը, 
փիլիսոփան զարմացել է, որ կայսրությունում դեռևս ապրող հայեր կան: Տե՛ս Սապահ-Գիւլեան, 
Պատասխանատուները, 131:
29 Պատմաբան և լրագրող Մուրադ բեյը Դաղստանի Ուրախի գյուղից էր՝ Ամիրով Հաջի Մուրադ: 
Ավարտել է Ստավրոպոլի գիմնազիան: Ունենալով գրական հակում` հեղինակել է «Հյուսիսային 
Կովկասի լեռնականների մեջ» աշխատությունը: 1872 թ. մեկնել է Ցյուրիխ՝ ուսումը շարունակելու, 
որտեղից այլևս ցարական Ռուսաստան չի վերադարձել, այլ՝ մեկնել է Կ.Պոլիս: Օսմանյան 
կայսրությունում նա դասավանդել է պատմություն, հեղինակել է «Համաշխարհային պատմություն» 
վեց հատորյակը և «Օսմանյան պատմություն» հատորյակը: Կ.Պոլսում թուրքերեն է թարգմանել մի 
շարք վեպեր և շարունակել գրական գործունեությունը:
30 Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 200.
31 Şükrü M. Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (New York, Oxford: Oxford University Press, 
1995), 83.
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ան սպա սե լի ելք ու նե ցավ: Տե ղի տա լով սուլ թա նի պաշ տո նի առա ջար կին և բա րե նո րո-
գումնե րի սուտ խոս տու մին՝ Մու րա դը, լքե լով հա կա սուլ թա նա կան ճամ բա րը, վե րա-
դար ձավ կայս րու թյուն32: 

Ե րիտ թուր քե րի շար քե րը հա մալր վե ցին 1899 թ., երբ սուլ թա նի փե սա Դա մադ Մահ-
մուդ փա շան փա խավ կայս րու թյու նից: «Մեշ վե րե թը» ող ջու նեց Մահ մու դի և նրա որ դի-
նե րի` ար քա յազն Մեհ մեդ Սա բա հեդ դի նի և Ահ մեդ Լյութ ֆուլ լա հի` հա կա սուլ թա նա կան 
շարժ մա նը միա նա լու պատ րաս տա կա մու թյու նը: Շու տով նրանց միա ցավ նաև ալ բա-
նա ցի բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա Իս մայիլ Քե մալ բեյը33: Սա բա հեդ դի նը դար ձավ 
երիտ թուր քա կան շարժ ման ակ տիվ մաս նա կից նե րից և առա ջին հեր թին հան դես եկավ 
հա մաօս մա նա կան կոնգ րես գու մա րե լու առա ջար կով: 

Օս մա նյան լի բե րալ նե րի առա ջին կոնգ րե սը գու մար վեց Փա րի զում 1902 թ. փետր-
վա րի 4-9-ը: Թեև բո լոր պատ վի րա կու թյուն նե րը նախ նա կան հա մա ձայ նու թյան էին 
եկել կազ մա կեր պիչ նե րի հետ, կոնգ րե սի ըն թաց քում եր կու նոր առա ջարկ ար վեց, 
ո րոնք պա ռակ տե ցին երիտ թուր քա կան կո մի տեն: 

Ա ռա ջին առա ջար կը Իս մայիլ Քե մա լինն էր: Նա հայ տա րա րեց, որ բա ցա ռա պես 
մա մու լի քա րո զով երիտ թուր քե րի մոտ «խա ղաղ» հե ղա փո խու թյուն կար ծես թե չի 
ստաց վում, հետևա բար բռ նի ուժ գոր ծադ րե լու ժա մա նակն է: Ե րկ րոր դը՝ նախ նա կան 
հա մա ձայ նագ րում խոս տաց ված բա րե նո րո գումնե րի վրա օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու-
թյուն սահ մա նե լու կե տի ավե լա ցումն էր, ո րը պատ կա նում էր հայ կա կան պատ վի րա-
կու թյա նը34: Սա բա հեդ դի նը, չցան կա նա լով խա թա րել հա կա սուլ թա նա կան ճա կա տի 
միաս նու թյու նը, ո րին մեծ դժ վա րու թյամբ էր հա սել, աս տի ճա նա բար հակ վեց եր կու 
կե տին էլ: Ահ մեդ Ռի զան և Հա լիլ Գա նե մը, ո րոնք ներ կա յաց նում էին «Մի ու թյուն և 
առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն, մեր ժե ցին եր կուսն էլ, ը նդ ո րում՝ վեր ջին առա ջար կու-
թյու նը Ռի զան դի տար կեց որ պես ին տեր վեն ցիայի բա ցա հայտ հրա վեր: Նա նաև հայ-
տա րա րեց, որ նման կար գի հա մա ձայ նու թյուն կա րող է կնք վել եր կու ինք նիշ խան 
պե տու թյուն նե րի միջև, ծայ րա հեղ դեպ քում՝ օս ման ցի նե րի և բուլ ղա րա ցի նե րի, բայց ոչ 

32 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: a Complete History (London, New York: I.B. Tauris, 
2011), 15: 
33 Ahmet Bedevi Kuran, Inkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, 2 baskı (Istanbul: Kaynak Yayınları, 2000), 85, 
88.
34 Նույն տեղում, 190, 191. Կոնգրեսին մասնակցելու հրավեր ստացել էին Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցությունը, Վերակազմյալ հնչակյան և Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունները: 
Վերջինս չէր պատասխանել, իսկ նախորդ երկուսը առաջադրել էին երեք ներկայացուցիչ: Երկու 
կուսակցությունը, գործելով փոխհամաձայնեցված, Իսմայիլ Քեմալի հետ նախնական հանդիպման 
ժամանակ ստանալով Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվածի և 1895 թ. մայիսի 11-ի բարենորոգումների 
ծրագրի ու հավելվածի ընդունման հավաստիացումներ, հաստատել են իրենց մասնակցությունը: 
Մասնակցության հրավեր ստացել էին նաև անկուսակցական Մինաս Չերազը և Կ. Բասմաջյանը, 
որոնք համաժողովում հայտնել են իրենց համաձայնությունը հայ կուսակցականների ներկայացրած 
պահանջներին: Արդեն կոնգրեսում Սաբահեդդինի առաջարկած նախագծի ընդունման 
քվեարկությանը հայկական պատվիրակությունը հրաժարվել է մասնակցել՝ դեմ կանգնելով 61-
րդ հոդվածը կայսրության բոլոր շրջանների վրա տարածելու կետին, ինչպես նաև այն կետին, 
համաձայն որի բարենորոգումների երաշխիքը լինելու էր 1876 թ. սահմանադրությունը: «Օսմանցի 
ազատականների համաժողովը», Դրօշակ (Ժնև), փետրվար 1902, 23-24:
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եր բեք նույն պե տու թյան տար բեր շրջան նե րում բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի: Իս մայիլ 
Քե մա լը նույն պես հաս տա տեց, որ որ պես օս ման ցի՝ հայերն ու նեն իրա վունք ներ, բայց 
ոչ եր բեք իրա վունք սա կար կե լու թուր քե րի հետ, ինչ պես դա կա ներ մեկ այլ պե տու-
թյուն35:

 Կոնգ րե սի ար դյուն քում երիտ թուր քե րը պա ռակտ վե ցին եր կու ճամ բա րի: Սա նաև 
ներ քին վե րա կազ մա վո րում էր, քա նի որ երիտ թուր քե րի ան վան տակ գոր ծող բազ մա-
թիվ խմբեր ձուլ վե ցին այս ճամ բար նե րի մեջ: Աh մեդ Ռի զայի խումբն իրա կա նում ձևա-
վո րու մից ի վեր գոր ծող «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյունն» էր, ո րի օր գանն ար դեն 
տպագր վող «Մեշ վե րեթն» էր և նոր թերթ «Շու րայը Ո ւմ մե թը»՝ Սա մի փա շա զա դե 
Սե զայի բեյի խմբագ րու թյամբ: Կո մի տեի ծրա գի րը տա ռա ցի ո րեն կրկ նում էր 1895 և 
1897 թթ. ծրագ րե րը՝ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան և 
ինք նիշ խա նու թյան պահ պա նում, 1876 թ. սահ մա նադ րու թյան վե րա հաս տա տում, բո լոր 
հպա տակ նե րի միաս նու թյան և հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փար նե րի տա րա ծում կայս-
րու թյու նում, սուլ թա նի տա պա լում, սա կայն դի նաս տիայի պահ պա նում: Սա բա հեդ դի նը, 
Իս մայիլ Քե մա լի աջակ ցու թյամբ 1902 թ. փետր վա րին հիմնեց «Անձ նա կան նա խա ձեռ-
նու թյան և ապա կենտ րո նաց ման» կազ մա կեր պու թյու նը, ո րի ծրա գիրն ուղ ղա կի ո րեն 
ար տա ցոլ ված է ան վան մեջ36: Եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա ռակ տու մը կան խո րո-
շեց գա ղա փա րա կան այն եր կու հո սան քը, ո րը հե տա գա յում գե րիշ խեց Օս մա նյան 
կայս րու թյան քա ղա քա կան դաշ տում գրե թե մինչև 1923 թ.:

Գաղափարական հիմնական գծերը 1889-1902 թթ.

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն և դրա 
ան վան տակ գոր ծող տար բեր խմբակ նե րը, ո րոն ցից ո րոշ ներն ըն դա մե նը երեք ան դամ 
ու նեին, ներ կա յաց նում էին խայ տաբ ղետ «զանգ ված», առանձ նա նում թույլ կազ մա-
կերպ վա ծու թյամբ, ծրագ րային ու գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն նե րով: Այլ բան, քան 
սուլ թա նի գա հըն կե ցու թյունն էր, նրանց չէր կա պում: Կ.Պոլ սի և Կա հի րեի խմբակ նե րը, 
օ րի նակ, ու նեին խիստ կրո նա կան ուղղ վա ծու թյուն, Բալ կան նե րում ու ժեղ էր դյոն մե նե-
րի37 դե րա կա տա րու թյու նը, Մեր սի նի բա ժան մուն քի գոր ծա դիր կո մի տեն հայ-մու սուլ-
մա նա կան է ր38:

 Թեև կո մի տեի ձևա վոր ման շրջա նում որ պես նպա տակ շեշ տադր վում էր սահ մա-
նադ րա կան կար գեր հաս տա տե լը, այ նուա մե նայ նիվ երիտ թուր քա կան շար ժու մը սահ-
մա նադ րա կան, լի բե րալ, հե ղա փո խա կան կա րե լի է հա մա րել միայն վե րա պա հումնե-
րով: Հա մընդ հա նուր հե ղա փո խու թյան գա ղա փար նրանք չեն կրել: Կո մի տեի ծրա գի րը 
նա խա տե սում էր 1876 թ. Միդ հա տյան սահ մա նադ րու թյան վե րա հաս տա տում, ո րն, 

35 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 195- 196.
36 Петросян, Младотурецкое движение, 210-211.
37 Օսմանյան կայսրությունում ծպտյալ հրեաների խումբ, որոնք ռաբբի Շաբաթայի Ցվիին հետևելով 
առերևույթ իսլամ էին ընդունել 17-րդ դարում: Նրանց մշակութային և ֆինանսական կենտրոնը 
Սալոնիկն էր: 20-րդ դարի սկզբին նրանցից շատերը ձուլվել էին թուրքական հասարակությունում: 
38 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 168.
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ո րո շա կի հա վա սա րու թյուն հաս տա տե լով մու սուլ մա նի և քրիս տո նյայի միջև, միան շա-
նակ պահ պա նում էր թուր քե րի գե րիշ խող դիր քը կայս րու թյու նում39: Մու րադ բեյը 
նույնիսկ դեմ էր հա մընդ հա նուր ը նտ րու թյուն նե րով խորհր դա րան հրա վի րե լուն՝ պն դե-
լով, որ սուլ թա նի հա մար խորհր դատ վա կան մարմնի հիմնու մը՝ ոչ մու սուլ ման նե րի 
ներգրավ մամբ, միան գա մայն բա վա րար է կայս րու թյան խն դիր նե րը լու ծե լու40: 

Ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը նաև է լի տիս տա կան է ր41. նրանց պատ կե րաց մամբ 
պե տու թյու նը պետք է կա ռա վա րեր մտա վո րա կան վեր նա խա վը, քա նի որ մար դիկ 
հա վա սար չեն: Փա րի զի բա ժան մուն քը հպար տո րեն նշում էր, որ իր հե նա րա նը աղա-
նե րը, բեյե րը, սուլ թա նի մեր ձա վոր նե րը և պե տա կան պաշ տո նյա ներն էին: Հետևե լով 
արևմ տյան մա տե րիա լիս տա կան և պո զի տի վիս տա կան գա ղա փար նե րին, ո րոնք 
հա սա րա կու թյու նը դի տար կում էին որ պես օր գա նիզմ՝ նրանք գտ նում էին, որ յու րա-
քան չյուր մարդ ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող մի բջիջ է: Ը նդ ո րում Մու րադ 
բեյը պն դում էր, որ ծանր պար տա կա նու թյուն նե րը բա ժին են ը նկ նում «կարևոր» մարդ-
կանց, իսկ թեթև նե րը՝ «ն վազ կարևոր նե րին»42: 

Հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում կրո նին տր վող դե րը երիտ թուր քե րի աշ խար հա-
յաց քում: Չլի նե լով մո լե ռանդ մու սուլ ման ներ՝ իս լա մը նրանց հռե տո րա բա նու թյու նից 
եր բեք դուրս չի եկել մի շարք պատ ճառ նե րով: Նախ՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը մու սուլ-
մա նա կան էր, ո րը կա ռա վա րում էր սուլ թան-խա լի ֆը: Հա կակ րո նա կան որևէ քա րոզ 
կա րող էր հզոր զենք դառ նալ սուլ թա նի ձեռ քում ը նդ դեմ կո մի տեի: 

Իս լա մը նաև քա րոզ չա կան գոր ծիք էր: Լե Բո նի հետ հա մա կար ծիք լի նե լով, որ 
բո լոր քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան հա մոզ մունք ներն ամ բո խի կող մից ըն կա լե լի են 
դառ նում միայն կրո նա կան երանգ ու նե նա լու դեպ քում43՝ երիտ թուր քերն իրենց գոր ծո-
ղու թյուն նե րը հա ճախ քո ղար կում էին Ղու րա նից մեջ բե րումնե րով: Նրանց շրջա նում 
տա րած ված ասաց վածք էր. «Գի տու թյու նը վեր նա խա վի կրոնն է, այն դեպ քում, երբ 
կրոնն ամ բո խի գի տու թյունն է»44: 

Իս լա մի առ կա յու թյու նը 1889-1902 թթ. երիտ թուր քե րի քա րոզ չու թյան մեջ ուղ ղա կի ո-
րեն կապ ված էր նաև ու լե մա նե րի45 ան դա մակ ցու թյամբ և մի շարք սու ֆիա կան օր դեն-
նե րի46 հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: 

39 Եղիշե Թոփչեան, Երիտասարդ Թիւրքիան եւ հայերը, մասն առաջին (Թիֆլիս, Շրօմա, 1909), 139-
140:
40 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 93.
41 Էլիտիզմը 20-րդ դարասկզբին Եվրոպայում ծագած գաղափարախոսություն է, համաձայն որի 
հասարակության մեջ գոյություն ունի վերնախավ, որը կառավարում է այն: Հասարակությանը, որի 
առաջընթացը պայմանավորված է միայն վերնախավի ունակություններով, վերապահվում է միայն 
պասիվ ենթարկվողի դեր:
42 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 204.
43 Лебон, Психология народов, 242.
44 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 202.
45 Իսլամի տեսական և գործնական կողմերին գիտակ, մուսուլմանական կրթություն ստացած 
մարդկանց հավաքական անվանում:
46 Սուֆիզմ կամ թասավուֆ՝ իսլամում միստիկական ուղղություն, դասական մուսուլմանական 
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Այս և գոր ծու նե ու թյան հե տա գա փու լե րում երիտ թուր քերն ամեն կերպ ար դա րաց-
րել են իս լա մը, այն նե րա կա յաց րել որ պես ար դիա կա նաց ման կրոն: Տե ղին է նշել 
1896 թ. մայի սին լույս տե սած Ռի զայի` հայ կա կան ջար դե րը «ող բա լի իրա դար ձու թյուն-
ներ» ո րա կող հոդ վա ծը, ո րը ոչ այն քան հայե րի կո տո րած նե րը դա տա պար տե լու, 
որ քան սուլ թա նին իս լա մի դրույթ նե րին դեմ գոր ծող միա պետ հռ չա կե լու «Մեշ վե րե թի» 
նոր ռազ մա վա րու թյան դրսևո րումն է ր47: Միև նույն ժա մա նակ Փա րի զում տար բեր 
ան ձանց հետ խո սակ ցու թյան ըն թաց քում նա սո վո րու թյուն է ու նե ցել շեշ տե լու իր մոր 
քրիս տո նյա լի նե լը48: 

1889-1902 թթ. երիտ թուր քե րի ազ գայ նա կա նու թյու նը, ո րն ու սումնա սիր ման առանձ-
նա կի հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող խն դիր է, դեռևս թուր քա կան չէ: Կո մի տեի հիմ-
նա դիր նե րի և առաջ նորդ նե րի ը նդ հան րու թյու նը ազ գային պատ կա նե լու թյու նը չէր, 
ինչպես նշել էինք, այլ կրո նա կա նը49: Նրանց հռե տո րա բա նու թյու նը շա րու նա կում էր 
մնալ հայ րե նա սի րա կան` աշ խար հագ րա կան տա րած քով պայ մա նա վոր ված և ուղղ ված 
բո լոր օս ման ցի նե րին: «Շու րայը Ո ւմ մե թի» խմբա գիր Սե զաի բեյը 1902 թ. գրում էր, որ 
կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հայ րե նիքն Օս մա նյան կայս րու թյունն է, քա նի որ 
նրանք ծն վել են նույն երկն քի տակ, մե ծա ցել են միև նույն կլի մա յա կան պայ ման նե րում, 
շն չել նույն օ դը: Ձևա կեր պու մը շատ նման է նոր օս ման նե րից Նա մըկ Քե մա լի հայ րե-
նի քի սահ ման մա նը50, ին չը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ Սե զայի բեյը բազ միցս 
հան դի պել էր նրան կեն դա նու թյան օ րոք51: 

Կո մի տեի մեջ թուր քե րի և օս մա նա մետ արաբ նե րի թվային գե րակշ ռու թյունն այն 
դարձ նում էր կայս րու թյան մու սուլ ման նե րի շա հե րի պաշտ պան: Իս հակ Սյու կու թին, 
օ րինակ, կոչ էր անում ալ բա նա ցի նե րին և քր դե րին միա վոր վել թուր քե րի հետ՝ ը նդ դեմ 
հայերի և բալ կա նյան քրիս տո նյա նե րի: Թե մոն ան ձամբ ֆի նան սա վո րում էր ալ բա նա-
կան ազ գային-ա զա տագ րա կան կո մի տե նե րը52: Սա կայն կայս րու թյան ամ բող ջա կա նու-
թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով երիտ թուր քե րը սկ սե ցին հա մա գոր ծակ ցել նաև կայս-

փիլիսոփայության ուղղություններից, որի մեջ հիմնականը աստծու միստիկական ճանաչողության 
գաղափարն է: Սուֆիզմի հետևորդները բաժանվում են եղբայրությունների՝ օրդենների: Օսմանյան 
կայսրությունում գործող օրդենները՝ նակշբենդի, բեկթաշի, մեվլեվի և այլք համագործակցում էին 
կոմիտեի հետ, քանի որ դեմ էին տիրող քաղաքական ռեժիմին:
47 Ahmet Rıza, “Chrétien, Musulman et Humanité,” Mechveret Supplément Français, May 15, 1896, 3.
48 Սապահ-Գիւլեան, Պատասխանատուները, 132:
49 Erik J. Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation Building: from the Ottoman Empire to Atatürk’s 
Turkey (London, New York: I.B.Tauris, 2010), 98-99.
50 «Նոր օսմաններից» Նամըք Քեմալը, ով հետագայում հռչակվեց «հայրենիքի և ազատության 
երգիչ», իր ստեղծագործություններում տվել է հայրենիքի սահմանումը: Ինչպես արևմտաեվրոպական 
ազգայնական շարժումներում, նրա մոտ ևս կարևոր տարբերակիչ են տարածքը, ինքնիշխանությունը, 
որը միավորում է նույն լեզվով խոսող մարդկանց: Հայրենիքը Քեմալի համար «գրողի փետուրով 
տարված ենթադրյալ գծերը չեն», այլ սուրբ գաղափար, հարազատ վայր, հանուն որի կարելի է գնալ 
ցանկացած զոհողության: Մեջբերումը «Իբրեթի»` 1873 թ. մարտի 22-ի համարից է, տե՛ս Lewis, The 
Emergence of Modern Turkey, 337:
51 Желтяков, Печать в общественно-политической, 276, 277.
52 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 169.
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րու թյան ոչ մու սուլ մա նե րի հետ օս մա նիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյան ներ քո: Ի նչ պես 
գրում էր Մու րադ բեյը «Մի զա նում», եթե ինչ որ հայ հայ տա րա րի, որ ինքն օս ման ցի է, 
հա վա տա րիմ է օս մա նիզ մին և պատ րաստ է ծա ռայել դրան կո մի տեի ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում, ապա թուր քին հա տուկ հյու րա սի րու թյունն ու մե ծա հո գու թյու նը պար-
տադրում են նրան հայ րե նա կից ան վա նել և ըն դու նել կո մի տեի շար քե րը53: Այս մո տե-
ցու մով են բա ցատր վում Ահ մեդ Ռի զայի և դոկ տոր Նա զը մի փոխ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան առա ջարկ նե րը Սո ցիալ Դե մոկ րա տա կան Հն չա կյան կու սակ ցու թյան առաջ նորդ 
Սա պահ-Գու լյա նին, ը նդ դի մա դիր հայ-թուր քա կան պատ վի րա կու թյան մաս նակ ցու-
թյու նը 1899 թ. Հաա գայի խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սին54 և, իհար կե, 1902 թ. Օս մա-
նյան լի բե րալ նե րի առա ջին կոնգ րե սին55:  Հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև նպա տակ ու ներ չե զո քաց նե լու Հայ կա կան հար ցի նկատ-
մամբ ան ցան կա լի մի ջազ գային ու շադ րու թյու նը: Ռի զայի ը նդ դի մա նա լը հե ղա փո խու-
թյա նը և բա րե նո րո գումնե րի նկատ մամբ օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու թյա նը հայ կա կան 
շրջա նակ նե րում մտա վա խու թյուն էր առա ջաց նում, որ երիտ թուր քե րը պար զա պես 
սպա սում են Հա մի դի մահ վա նը՝ երկ րի քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը ձու լե լու կամ ո չն չաց-
նե լու հա մար56:

 Միա ժա մա նակ երիտ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան մեջ ար դեն դի տարկ վող 
թուր քա կան ինք նու թյան տար րե րը կա րե լի է ո րա կել որ պես ռե ակ ցիա ազ գային փոք-
րա մաս նու թյուն նե րի ազա տագ րա կան պայ քա րին և վա խին, որ այդ պայ քա րով պայ-
մա նա վոր ված օ տա րերկ րյա մի ջամ տու թյու նը կայս րու թյու նը կկանգ նեց նի տա րած-
քային նոր կո րուստ նե րի առաջ57: Ե րիտ թուրք բո լոր առաջ նորդ նե րը խո սում էին կայս-
րու թյան թուրք տար րի անու նից և ար տա հայ տում նրանց շա հե րը: Նրանց աշ խար հա-
յաց քում աս տի ճա նա բար կարծ րա նում էր այն մտայ նու թյու նը, որ Օս մա նյան կայս րու-
թյու նը թուր քե րի ստեղ ծած եր կիրն է, հետևա բար, պետք է ղե կա վար վի նրանց 
կողմից58:  Ռի զան հայ տա րա րում էր, որ կա պի տու լյա ցիա նե րով պաշտ պան ված` մի սի ո-
նե րա կան տնե րը, օ տար դպ րոց նե րը, հյու պա տո սա րան նե րը ապաս տան և զենք առա-
ջար կում են միայն կայս րու թյան հայ և բուլ ղար ժո ղո վուրդ նե րին, ցա րը նույ նիսկ 
մի ջամ տում է քրիս տո նյա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, երբ նրանք հա մար ձակ վում 
են գրա վել Բանկ Օտ տո մա նը59: Այս կե տում նրա գա ղա փա րա կան հա կա ռա կորդ 

53 Петросян, Младотурецкое движение, 269.
54 Հաագայի կոնֆերանսը գումարվել է 1899 թ. մայիսի 18-ին ռուսական ցար Նիկոլայ 2-րդի ծննդյան 
օրը, քանի որ կոնգրեսի առաջարկը նրան էր պատկանում: Կոնֆերանսի արդյունքում կնքվել են 
բազմակողմ պայմանագրեր միջազգային իրավունքի շրջանակներում, որոնց թեման պատերազմի 
օրենքները և պատերազմական հանցագործություններն էին: Ընդհանուր լսումների ժամանակ Ահմեդ 
Ռիզայի պատվիրակությունը, թեև հրավեր չուներ, սակայն ներկայացրել է հուշագիր սուլթանի դեմ և 
ներկայացրել կայսրության ժողովրդի աղետալի վիճակը:
55 Kévorkian, The Armenian Genocide, 15.
56 «Քաղաքական անցուդարձք», Իրաւունք (Վառնա), 8 մայիսի 1902, 1:
57 «Միութիւն Թիւրքերի հետ», Դրօշակ (Ժնև), հոկտեմբեր 1900, 114:
58 Желтяков, Печать в общественно-политической, 262.
59 Ramsaur, The Young Turks, 64.
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Սա բա հեդ դի նը հա մա կար ծիք էր: 1902 թ. Փա րի զի կոնգ րե սի ժա մա նակ խոս վեց այն 
մա սին, որ կայս րու թյան միակ քաղ ցած և տա ռա պող տար րը թուր քերն են, իսկ Սա բա-
հեդ դի նը հա վե լեց, որ այդ ամե նով հան դերձ միայն նրանք են, որ իրենց հա մար ո չինչ 
չեն պա հան ջում60: 1902 թ. հե տո և՛ Սա բա հեդ դի նը, և՛ Ռի զան շա րու նա կե ցին գոր ծա ծել 
«օս ման ցի» տեր մի նը, ը նդ ո րում առա ջի նը սուլ թա նի հպա տակ բազ մէթ նիկ հան րույ թը 
ինչ-որ կերպ կո չե լու, իսկ երկ րոր դը` նշե լու հա մար այն մար դուն, ո րը դեռևս թուրք չէ, 
բայց դառ նա լու ճա նա պար հին է61: Ը նդ ո րում թեև կոնգ րե սում Ռի զայի գլ խա վո րած 
պատ վի րա կու թյու նը թվա կան փոք րա մաս նու թյուն էր, այն ար տա հայ տում էր կո մի տեի 
մե ծա մաս նու թյան դիր քո րո շու մը: Նրանց ու ղե գի ծը 1902 թ. ներ կու սակ ցա կան վե րա-
կազ մա վո րումնե րից հե տո դար ձավ կո մի տեի ծրա գիր:

 
Կոմիտեի գործունեությունը 1902-1908 թթ.

1902-1906 թթ. երիտ թուր քա կան շար ժու մը շա րու նա կեց ը նդ լայն վել, նոր խմբակ ներ 
ստեղծ վե ցին Ժնևում, Կա հի րե ում, նույ նիսկ Պոլ սում, ո րը 1897 թ. հե ղաշրջ ման փոր ձի 
բա ցա հայ տու մից և ձեր բա կա լու թյուն նե րից հե տո պա սիվ վի ճա կում էր հայտն վել: 
«Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյան» Փա րի զի բա ժան մուն քը կապ էր պահ պա նում կայս-
րու թյան հետ, նոր բա ժան մունք ներ ստեղ ծե լու կո չեր անում: Այս նա մա կագ րա կան 
կա պի պա տաս խա նա տու ներ էին նշա նակ վել դոկ տոր Նա զը մը և Բե հաէդ դին Շա քի րը: 
Վեր ջինս նույ նիսկ 1906 թ. նոյեմ բե րին խմբակ ներ ստեղ ծե լու կո չով դի մել էր «Կով-
կա սի մու սուլ ման եղ բայր նե րին»62: 

Ե րիտ թուր քա կան նո րաս տեղծ խմբակ նե րի մեջ ամե նա կարևո րը Սա լո նի կում հիմն-
վածն էր, ո րի ան դամնե րը եր րորդ բա նա կային կոր պու սի սպա ներն էին63: Կազ մա կեր-
պու թյան ան վա նու մը «Ա զա տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյուն» էր, ո րն իր առա ջին 
ժո ղովը գու մա րեց 1906 թ. հու լի սին: Ըն կե րու թյան առա ջին ան դամներն էին Ռահ մի 
բեյը, Մեհ մեդ Թա լաա թը, Իս մայիլ Ջան փո լա դը, Միդ հատ Շյուք րուն, գլ խա վոր շտա բի 
գն դա պետ Ջե մա լը և Ֆեթ հի բեյը64: Շու տով խմբակ ներ ստեղծ վե ցին ո ղջ Բալ կան նե-
րում՝ որ պես ան դամներ ու նե նա լով նաև «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ա-
կան նե րի: «Ե րիտ թուր քա կան Գա րի բալ դի» Էն վեր բեյը խոս տո վա նել է ան գլիա ցի 

60 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 188.
61 Ramsaur, The Young Turks, 93.
62 Желтяков, Печать в общественно-политической, 233.
63 Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 205. 19-րդ դարում Օսմանյան կայսրությունում իրա կա-
նաց ված բանակի և ռազմական գործի բարեփոխումների արդյունքում ողջ կայսրության տարածքը 
բա ժանվել էր հինգ բանակային կորպուսների, որոնց թիվը՝ վերակազմավորման շնորհիվ՝ աճեց 
20-րդ դա րի սկզբին: Երրորդ բանակային կորպուսի շրջանը Բալկաններն էին, որի շտաբ կայանը 
Սալոնիկն էր:
64 Անդամներից էին նաև Բուրսացի Մեհմեդ Թահիրը, Իսմայիլ Հաքքըն: Անդամներից մի 
քանիսը «Միություն և առաջադիմության» անդամներ էին: Բալկաններում ստեղծված խմբակների 
առաջնորդներն էին մայոր Սուլեյման Ասկերին, մայոր Վեհիբը, լեյտենանտ Աթիֆը, ադյուտանտ 
մայոր Նիյազի բեյը, Իսմեթ Ինոնյուն, Քյազիմ Կարաբեքիրը, Սեյֆը փաշան և Հուսեյն Քադրին: 
Петросян, Младотурецкое движение, 236-237; Ramsaur, The Young Turks, 114:
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քա ղա քա գետ Չարլզ Բաքս տո նին, որ ըն կե րու թյու նը նմա նա կել է Մա կե դո նա կան 
հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյա նը (IMRO)՝65 որ պես առա վել ակ տիվ գոր ծող ը նդ-
հա տա կյա կազ մա կեր պու թյուն: Ը նդ ո րում՝ տես նե լով, թե երիտ թուր քա կան բա ժան-
մունք նե րը Եվ րո պա յում շատ հա ճախ միայն ղե կա վա րի հա յացք նե րի պատ ճա ռով ինչ-
պի սի գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն ներ էին ու նե նում, ըն կե րու թյու նը ո րո շել էր չու նե-
նալ առաջ նորդ, այլ որևէ խնդ րի լուծ ման նպա տա կով հրա վիր ված ժո ղո վի հա մար 
ը նտրել նիս տա վար66: Ան դամնե րը կր կին սպա ներ և զի վո րա կան ներ էին, ին չը նախ 
պայ մա նա վոր ված էր նրանց սո ցիա լա կան վատ վի ճա կով: Դրա նից բա ցի՝ 1903 թ. 
Մյուրս թե գի ռուս-ա վստ րո-հուն գա րա կան հա մա ձայ նագ րով Մա կե դո նիա յում տե ղա-
կայ վել էր եվ րո պա կան ոս տի կա նու թյուն՝ օս մա նյան եր րորդ բա նա կային կոր պու սի 
սպա նե րին պար տադ րե լով մշ տա կան շփ ման ֆրան սիա կան, ան գլիա կան, ավստ րիա-
կան և ռու սա կան զին վոր նե րի հետ: էն վեր բեյը, օ րի նակ, կց ված լի նե լով ավստ րո-հուն-
գա րա կան սպա նե րին Սկո պի ե յում, այս հնա րա վո րու թյունն օգ տա գոր ծել է ռազ մա վա-
րու թյուն և գեր մա նե րեն սո վո րե լու հա մար: Սպա նե րը շատ հա ճախ հա մե մա տում էին 
իրենց կի սա քաղց վի ճա կը և զին վո րա կան հա գու կա պը եվ րո պա ցի զին վոր նե րի հետ, 
ին չը հա րու ցում էր և՛ նա խանձ, և՛ նրանց հետ մր ցե լու ցան կու թյուն67: Պատ շաճ կր թու-
թյուն ու նե նա լով՝ այս սպա նե րը հեշ տու թյամբ էին վա րակ վում երիտ թուր քա կան 
քա րոզ չու թյամբ: Ի րենց հեր թին նրանք հա վա քագ րում էին սո վո րա կան զին վոր նե րի, 
ո րոնց սո ցիա լա կան վի ճակն ավե լի ծանր էր: Այն դեպ քում, երբ Մա կե դո նիայի թուրք 
սպա ներն ըն թեր ցում էին Հեր բերտ Սպեն սե րի և Դար վի նի աշ խա տու թյուն նե րը և 
տո գոր ված էին ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րով, հա սա րակ զին վոր նե րը հե տաքրքր-
ված չէին որևէ փի լի սո փա յա կան ուղ ղու թյամբ, սո ցիա լիզ մով. նույ նիսկ դրանք լսե լը 
հա մա րում էին զին վո րի հա մար ավե լոր դու թյուն: Սա կայն նրանք նույն պես ան դա-
մագր վում էին ըն կե րու թյա նը՝ հե տաքրքր վե լով երիտ թուր քա կան ծրագ րի միայն մեկ 
կե տով՝ բռ նա տի րու թյան տա պալ մամբ, ո րը նրանց թույլ կտար վեր ջա պես զո րացր վել 
սահ ման ված ժամ կե տից տա րի ներ ավել ձգ ված ծա ռա յու թյու նից68: 

Այս պի սով՝ 1907 թ. դրու թյամբ Մա կե դո նիա յում գոր ծում էր երիտ թուր քե րի գա ղա-
փար նե րը կրող, սա կայն «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի հետ ան մի ջա կան 
կապ չու նե ցող «Ա զա տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյուն» հե ղա փո խա կան կազ մա կեր-
պու թյու նը: Նույն թվա կա նին այդ կազ մա կեր պու թյան ան դամներ Օ մեր Նա ջին և 
Հյուսրև Սա մի Քը զըլ դո ղան փախ չե լով սուլ թա նի լր տես նե րից մեկ նում են Փա րիզ: 
Նրանց առա քե լու թյունն էր նաև տե ղում Ռի զայի և Սա բա հեդ դի նի ծրագ րե րին ծա նո-
թա նալն ու նրան ցից մե կի հետ միա վոր վե լը: Փա րի զում, իհար կե, ը նտ րու թյու նը կանգ 
առավ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյան» վրա, քա նի որ Շա քի րը և Նա զը մը Սա բա հեդ-

65 Վերջինս հիմնվել էր 1893 թ. նպատակ ունենալով պարտիզանական մարտավարությամբ հասնել 
Օսմանյան կայսրության Ադրիանապոլսի շրջանի և Մակեդոնիայի ինքնավարությանը, ունենալով 
ավելի քան 15.000 անկանոն զորք, նույնիսկ սեփական հարկահավաքներ: 
66 Charles Roden Buxton, Turkey in Revolution (New York: Charles Scribner’s Sons, 1909), 135. 
67 Петросян, Младотурецкое движение, 125; Ramsaur, The Young Turks, 118:
68 Buxton, Turkey in Revolution, 36, 114.
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դի նին բրի տա նա կան լր տես հռ չա կե ցին, իսկ վեր ջի նիս 1905 թ. հիմն ված «Անձ նա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն և ապա կենտ րո նաց ման լի գայի» «ոչ թե վի լայեթ նե րը կենտ րո նի, 
այլ կենտ րո նը՝ վի լայեթ նե րի հա մար» սկզ բուն քը ծաղ րի են թար կե ցին, քա նի որ այն 
թեև չէր են թադ րում վի լայեթ նե րի ինք նա վա րու թյուն, կայս րու թյու նում բնակ չու թյան 
էթ նիկ տե ղա բաշխ վա ծու թյան պատ ճա ռով ի վեր ջո հան գեց նե լու էր դրան: Միակ 
խո չըն դո տը միա վոր ման ճա նա պար հին Ռի զայի հա մար «Ա զա տու թյան օս մա նյան 
ըն կե րու թյան» բռ նի հե ղա փո խու թյան մտադ րու թյուն ներն էին, ծրագ րային այն եր կու 
կե տե րից մե կը, ո րին նա միշտ ը նդ դի մա ցել էր: Պետք է նշել, սա կայն, որ 1905 թ. հե տո 
Շա քի րի և Նա զը մի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ Ռի զայի դե րա կա տա րու թյու նը դար ձել էր 
սիմ վո լիկ69: Վեր ջինս ստիպ ված էր հա մընդ հա նուր ճնշ մա նը տե ղի տալ, և 1907 թ. սեպ-
տեմ բե րին եր կու կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյու նը» և «Ա զա-
տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյու նը» միա վոր վե ցին «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
ան վան ներ քո՝ նպա տակ ու նե նա լով ռե ժի մի տա պա լու մը (կր կին ոչ դի նաս տիայի) և 
Միդ հա տյան սահ մա նադ րու թյան վե րա հաս տա տու մը70:

1907 թ. դեկ տեմ բե րին կո մի տեն հա կա հա մի դյան ու ժե րը հա մախմբե լու երկ րորդ 
նա խա ձեռ նու թյամբ հան դես եկավ: Օս մա նյան լի բե րալ նե րի երկ րորդ կոնգ րե սը գու-
մար վեց Փա րի զում՝ Ռի զայի, Սա բա հեդ դի նի և Խա չա տուր Մա լու մյա նի (1863-1915, 
Ակ նու նի)71 նա խա գա հու թյամբ72: Մինչ կոնգ րե սը մաս նակ ցու թյան առա ջարկ էր ար վել 
նաև հն չա կյան եր կու կու սակ ցու թյա նը: Շա քի րը նաև Սա պահ-Գու լյա նին տե ղե կաց րել 
էր, որ ՀՅԴ հետ հա մա ձայ նու թյուն է գրանց վել կենտ րո նաց ված կա ռա վա րու թյան 
հաս տատ ման և Հայ կա կան հար ցը լքե լու ուղ ղու թյամբ: Հն չա կյան գոր ծիչն ան ձամբ 
ճշ տում է տե ղե կու թյու նը Մա լու մյա նից և ստա նում դրա կան պա տաս խան 73: Կոնգ րե սի` 
տաս ներ կու կե տից բաղ կա ցած նա խա գի ծը սկ սում էր Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը, գա հի ժա ռան գա կա նու թյու նը պահ պա նե լու շեշ-
տադ րու մով և քն նար կում բռ նա պե տու թյան տա պալ մանն ուղղ ված ո րոշ քայ լեր: 
Սո ցիալ Դե մոկ րա տա կան Հն չա կյան և Վե րա կազ մյալ Հն չա կյան կու սակ ցու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև Մա կե դո նա կան հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյու նը հրա ժար վում են 
մաս նակ ցել կոնգ րե սին74: Ար դեն կոնգ րե սի ժա մա նակ Ռի զան նաև պա հան ջում է 
պահ պա նել խա լի ֆա յու թյու նը, և հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը տե ղի է տա լիս նաև 
այս կե տին՝ ոչ առանց դժ գո հու թյան: Կող մե րը հա մա ձայ նու թյան են գա լիս բռ նի 
մե թոդ նե րով տա պա լել բռ նա տի րու թյու նը, հիմնել ներ կա յա ցուց չա կան կա ռա վա րու-
թյուն, ո րն, առաջ նորդ վե լով սահ մա նադ րու թյամբ, կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին 
կշ նոր հեր հա մա հա վա սար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Չնա յած հայ կա-

69 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 208.
70 Петросян, Младотурецкое движение, 240; Ramsaur, The Young Turks, 123:
71 Հասարակական-քաղաքական գործիչ, ՀՅԴ անդամ: 1899 թ. Ժնևում աշխատել է «Դրօշակի» 
խմբագրությունում: Զբաղվել է Հայ դատի պաշտպանությամբ: Սպանվել է 1915-ին:
72 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 191-192; Ramsaur, The Young Turks, 124. 
73 Սապահ-Գիւլեան, Պատասխանատուները, 208, 211:
74 Kévorkian, The Armenian Genocide, 43-45. 



23

Ցեղասպանագիտական հանդես 7(2), 2019

կան կող մի կա տա րած զի ջումնե րին, կոնգ րե սից հե տո Ռի զան շա րու նա կեց հար ձա կում-
ներ գոր ծել նրանց դեմ` մա մու լում հայ տա րա րե լով, որ հայ կա կան կո մի տե նե րը հա սան 
իրենց նպա տա կին՝ «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյու նը» վե րա ծե լով ահա բեկ չա կան 
խմբա վոր ման75: Պետք է հի շել նաև, որ թեև կոնգ րե սի նա խա ձեռ նու թյու նը պատ կա-
նում էր երիտ թուր քե րի Փա րի զի բա ժան մուն քին, Սա լո նի կի բա ժան մուն քը, ո րը դար ձել 
էր կո մի տեի նոր ու ժային կենտ րո նը, բա ցար ձա կա պես հակ ված չէր ո ՛չ զի ջումնե րի, ո ՛չ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան, այդ իսկ պատ ճա ռով ՀՅԴ-ի հետ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու-
թյունն այդ պես էլ մնաց տե սա կան մա կար դա կում76: Հե ղա փո խու թյան նա խօ րեին 
Սա լո նի կի բա ժան մուն քը (նախ կին «Ա զա տու թյան օս մա նյան ըն կե րու թյու նը»), ո րին 
այժմ պատ կա նում էր ո րո շումներ կա յաց նե լու իրա վուն քը, ու ներ մոտ վեց հա զար 
ան դամ՝ հիմնա կա նում սպա ներ77: Սկո պի եի ռու սա կան հյու պա տո սը 1908 թ. հու նի սի 
27-ի զե կու ցագ րում նշում է, որ թուր քա կան բա նա կի սպա յա կան կազ մի 75 տո կոսն 
ըն դու նում է, որ երիտ թուրք է78: Սա բա վա կան էր «քա ղա քա կան» կո մի տեն ռազ մա կա-
նաց նե լու հա մար:

1908 թ. հու լի սին Մա կե դո նիա յում բռնկ վեց երիտ թուր քա կան հե ղաշրջու մը՝ ծրագր-
վա ծից եր կու ամիս շուտ: Պա հը, ամեն դեպ քում հար մար էր ը նտր ված. հա կա կա ռա վա-
րա կան ը նդ վզումներ էին սկս վել ո ղջ կայս րու թյու նում, ո րոնք սահ մա նա փակ վում էին 
պաշ տո նյա նե րին կամ վա լիին փո խե լու կամ որևէ հար կա տե սակ վե րաց նե լու պա հանջ-
նե րով79: Այս ը նդ վզումնե րի կա պը երիտ թուր քե րի հետ չենք կա րող պն դել, սա կայն 
սուլ թա նի ու շադ րու թյունն ար դեն շեղ ված էր: Բալ կան նե րում տե ղա կայ ված թուր քա կան 
զոր քը՝ Նի յա զի բեյի գլ խա վո րու թյամբ, ապս տամբ ալ բա նա ցի նե րի հետ միա վոր ված, 
ո րոնք ի դեպ հա վա տար մու թյամբ սուլ թա նի ցու ցա կում երկ րորդն էին քր դե րից հե տո, 
շարժ վեց դե պի մայ րա քա ղաք: Սուլ թա նի հրա մանն ուղղ ված Զմյուռ նիա յում տե ղա կայ-
ված զոր քին առաջ շարժ վե լու և ճն շե լու ապս տամ բու թյու նը մնաց ան պա տաս խան` 
դոկ տոր Նա զը մի տե ղում ամիս ներ շա րու նակ տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ80: Հաս-
կա նա լով, որ ձգձ գու մը կհան գեց նի կա՛մ իր գա հըն կե ցու թյա նը կա՛մ մահ վա նը, սուլ-
թա նը հան դես է գա լիս սահ մա նադ րու թյու նը վե րա հաս տա տե լու «անձ նա կան նա խա-
ձեռ նու թյամբ»: Հու լի սի 24-ին Կ.Պոլ սի թեր թե րը հայ տա րա րե ցին 1876 թ. սահ մա նադ-
րու թյու նը վե րա հաս տա տե լու և խորհր դա րան հրա վի րե լու մա սին81: Օս մա նյան կայս-
րու թյու նը վե րա փոխ վեց սահ մա նադ րա կան միա պե տու թյան:

75 Ramsaur, The Young Turks, 127.
76 Ramsaur, The Young Turks, 129.
77 Kévorkian, The Armenian Genocide, 46.
78 Петросян, Младотурецкое движение, 286.
79 Վարանդեան, Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, 424:
80 Buxton, Turkey in Revolution, 52.
81 «Կեցցե՜ վեհափառ կայսրը», Բիւզանդիոն (Կ. Պոլիս), 12-25 յուլիսի 1908, 2-3, «Նոր Մեծ Եպարքոս», 
Արշալոյս (Իզմիր), 12-25 մայիսի 1908, 1:
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1902-1908 թթ. կոմիտեի գաղափարական հիմնական գծերը

Ինչ պես և նա խորդ փու լում, գոր ծու նե ու թյան այս շրջա նում ևս երիտ թուր քե րը շա րու նա-
կում էին հեն վել լե Բո նի և Չարլզ Դար վի նի տե սու թյուն նե րի վրա: Աբ դուլ լահ Ջև դե թը 
պն դում էր, որ եթե երիտ թուր քե րը հա վակ նում են գոր ծել որ պես «հա սա րա կա կան 
բժիշկ ներ», պետք է ծա նոթ լի նեն լե Բո նի գոր ծե րին82: Նո րու թյունն այս փու լում այն էր, 
որ նրանք քայլ կա տա րե ցին դար վի նիզ մից դե պի սո ցիալ-դար վի նիզ մի83: Վե ջի նիս հիմ-
նադ րի՝ Հեր բերտ Սպեն սե րի աշ խա տանք նե րը տա րա ծում էին գտել նույ նիսկ շար-
քային կո մի տե ա կան նե րի մոտ: Հե տաքրք րա կան է այն հան գա ման քը, որ թեև Ռի զան, 
Սա բա հեդ դի նը և նախ կին առաջ նորդ նե րը շա րու նա կում էին խո րաց նել իրենց փի լի սո-
փա յա կան գի տե լիք նե րը, 1908 թ. հե ղաշրջու մը իրա կա նաց րին կայս րու թյան մեջ 
գործող երիտ թուր քե րը՝ Բե հաեդ դի նը, Նա զը մը, Թա լաա թը, Օ մեր Նա ջին, Էն վե րը: 
Եվ րո պա կան փի լի սո փա յա կան մտ քի ազ դե ցու թյու նը կրե լով՝ նրանք շարժ վե ցին պա հի 
հրա մա յա կա նով, շեշ տը դնե լով իրա կան քա ղա քա կա նու թյան և ոչ թե տե սա կան փի լի-
սո փա յու թյան վրա: Սա էր այն սին թե զը, ո րը կո մի տեն վե րա փո խեց հե ղա փո խա կան, 
քա ղա քա կան և ազ գայ նա կան կազ մա կեր պու թյան: 

Ինչ պես վե րը նշ վեց իս լա մը՝ որ պես քա րոզ չա կան գոր ծիք, եր բեք չլ քեց երիտ թուր-
քե րի գա ղա փա րա կան զի նա նո ցը: Հե ղա փո խու թյունն ար դա րաց նե լու և նոր ան դամ-
ներ ներգ րա վե լու հա մար նրանք հայ տա րա րում էին, որ սուլ թա նը գոր ծում է իս լա մի 
դրույթ նե րին հա կա ռակ, վա ճա ռում է եր կի րը Արև մուտ քի ան հա վատ նե րին, հետևա-
բար` նրա իշ խա նու թյունն անօ րի նա կան է: Հա վա նա բար այս քա րոզ չու թյա նը տե ղիք 
տա լով՝ Է րզ րու մի բնա կիչ նե րը հրա ժար վե ցին ֆի նան սա պես աջակ ցել Դա մաս կո սից 
մինչև իս լա մի սուրբ վայ րեր եր կա թու ղի կա ռու ցե լու սուլ թա նի նա խա ձեռ նու թյա նը՝ այն 
հիմնա վոր մամբ, որ, միև նույն է, չեն օ գտ վե լու այդ եր կա թու ղուց84: Չվս տա հե լով ու լե-
մա նե րի դա սին՝ երիտ թուր քե րը վա րում էին իրենց կրո նա կան քա րոզ չու թյու նը: Մաս-
նա վո րա պես, Կ.Պոլ սի երեք բա ժան մուն քի հրա մայ վել էր իս լա մի «ճիշտ քա րոզ չու թյուն 
տա նել», այն է` զբաղ վել գրահ րա տա րակ չու թյամբ և հնա րա վո րինս պարզ լեզ վով 
բա ցատ րել բնակ չու թյա նը «բռ նա տի րու թյուն, ազա տու թյուն, ինք նիշ խա նու թյուն, հա վա-
սա րու թյուն, ար դա րու թյուն, մի ու թյուն և խորհր դակ ցու թյուն» բա ռե րի իրա կան նշա նա-

82 Şükrü M. Hanioğlu, Preparation for a Revolution: the Young Turks, 1902-1908 (Oxford: Oxford 
University Press, 2001), 308.
83 Չարլզ Դարվինի (1809-1882) էվոլյուցիոն տեսությունը և պոզիտիվիզմը տեղ են գտել 
երիտթուրքերի գաղափարախոսությունում մինչև 1902 թ.: Նույնիսկ նոր մասնաճյուղերի հիմնումը 
հիմնավորում էին էվոլյուցիայի օրենքով: Երկու տեսությունների սինթեզը խաղաղ, բնականոն, 
անխուսափելի առաջընթացն էր: 1907-1908 թթ. երիտթուրքերի քաղաքականության փոփոխությունը, 
մասնավորապես` հայրենքի փրկության և հեղափոխության կոչերին ավելի համապատասխան 
դարձավ Հերբերտ Սպենսերը (1820-1903) և նրա սոցիալ-դարվինիզմը: Փիլիսոփայական այս 
տեսության հիմքում ընկած էին «բնական ընտրության», «գոյության կռիվի» «ամենահարմարվածների/
ուժեղների գոյատևման» (survival of the fittest) գաղափարները: Տե՛ս Hanioğlu, The Young Turks in 
Opposition, 22; Walter M. Simon, Herbert Spencer and the “Social Organism,” Journal of the History of 
Ideas 21, no. 2 (1960): 297.
84 Emin, The Development of Modern Turkey, 84.
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կու թյու նը՝ իս լա մա կան հռե տո րա բա նու թյամբ85: Եվ, իհար կե, իս լա մը շա րու նա կում էր 
մնալ ար դիա կա նու թյան, առա ջըն թա ցի կրոն: Հե ղաշրջու մից ան մի ջա պես հե տո շեյխ-
ուլ իս լամ Մեհ մեդ Ջե մա լեդ դի նը, այն հար ցին, թե արդյոք սահ մա նադ րու թյու նը չի 
հա կա սում իս լա մին, ժխ տա կան պա տաս խան է տվել այն հիմնա վոր մամբ, որ «իս լա մի 
օ րենքն ավե լի լի բե րալ է, քան ին քը՝ սահ մա նադ րու թյու նը»86: 

Ե րիտ թուր քե րի աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման վրա մեծ հետք են թո ղել մի ջազ գային 
քա ղա քա կան զար գա ցումնե րը, ո րոն ցից մե կը բո լո րո վին ան սպա սե լի տե ղից էր: 
1904 թ. Կո րե այի և Ման ջու րիայի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու հա մար 
պա տե րազմ բռնկ վեց Ռու սաս տա նի և Ճա պո նիայի միջև: Ար դիա կա նաց ված, սա կայն 
մի ջազ գային աս պա րե զում դեռևս դե րա կա տա րու թյուն չու նե ցող Ճա պո նիան պար տու-
թյան մատ նեց հա կա ռա կոր դին և՛ ծո վում, և՛ ցա մա քում87: Ռուս-ճա պո նա կան պա տե-
րազ մը լայն ար ձա գանք գտավ Օս մա նյան կայս րու թյու նում, ը նդ ո րում՝ այն լու սա բան-
վում էր ոչ միայն երիտ թուր քա կան մա մու լում: Հա մի դյան բռ նա տի րու թյան տա րի նե րին 
հան րա մատ չե լի գրա կա նու թյան հե րոս ներ Շեր լոկ Հոլմ սը և Պին կեր տո նը փո խա րին-
վե ցին ճա պո նա ցի լր տես նե րով, ո րոնք սո ղոս կում էին ռուս գե նե րալ նե րի սե նյակ և 
նրան ցից ստա նում ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը88: 1904-1905 թթ. «Իկ դա մը», լու-
սա բա նե լով ռուս-ճա պո նա կան պա տե րազ մը, հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում 
պա տե րազ մող կող մե րի տնտե սա կան և ֆի նան սա կան վի ճա կին, իսկ «Շու րայը Ո ւմ-
մե թը» Ճա պո նիայի հաղ թա նա կը ներ կա յաց նում էր որ պես Եվ րո պայի նվա ճո ղա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը կանգ նեց նե լու ասիա կան ժո ղո վուրդ նե րի բա ցա ռիկ կա րո ղու-
թյուն89: 

Ե րիտ թուր քե րը Ճա պո նիայի հաղ թա նա կից եր կու դաս քա ղե ցին. նախ՝ Ճա պո նիայի 
փոր ձը ցույց տվեց, որ սե փա կան քա ղա քակր թա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
պահ պա նե լով հան դերձ՝ պետք է ան հա պաղ փո խա ռել Ա րև մուտ քի գի տա կան և ռազ-
մա կան ձեռ բե րումնե րը, ար դիա կա նա նալ՝ հենց Ա րև մուտ քին դի մա կայե լու նպա տա-
կով: Ե րկ րոր դը՝ երիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ առ կա ռա սա յա կան տար-
րե րի վեր հա նումն էր: 19-րդ դա րի կեն սա բա նա կան մա տե րիա լիս տա կան աշ խար հա-
յաց քից ազդ վե լով՝ երիտ թուր քե րը փո խա ռել էին նաև ռա սայի վե րա բե րյալ պատ կե րա-
ցումներ: Ի րենց գաղտ նի նա մա կագ րու թյուն նե րում և գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում 
նրանք բազ միցս քն նար կում էին ռա սան, բայց խու սա փում էին «թուր քա կան ռա սա» 
եզ րի գոր ծա ծու թյու նից: Խն դիրն այն է, որ ռա սա յա կան տար բե րա կում առանց դա սա-
կարգ ման գո յու թյուն չու նի, իսկ ժա մա նա կին շրջա նառ վող բո լոր տե սու թյուն նե րում 
թուր քե րը ռա սա յա կան աս տի ճա նա կար գի ստո րին սանդ ղա կում էին, ինչ պես, օ րի նակ՝ 

85 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 307.
86 Buxton, Turkey in Revolution, 170.
87 Akşin Sina, Turkey from Empire to Revolutionary Republic: the Emergence of the Turkish Nation from 
1789 to the Present (New York: New York University Press, 2007), 49.
88 Иван Голобородько (И. Южанинъ), Старая и Новая Турцiя (Москва: «Польза» В. Антик и К°, 1908), 
103. Halide Edib, Memoirs of Halide Edib (New York, London: The Century Co., 1926), 207.
89 Желтяков, Печать в общественно-политической, 227; Петросян, Младотурецкое движение, 273.
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Դար վի նի մոտ90: Ճա պո նիայի հաղ թա նա կը, որ պես «դե ղին» ռա սայի հաղ թա նակ 
վե րին սանդ ղա կում գտն վող «ս պի տա կի» նկատ մամբ, վե րաց րեց այդ խո չըն դո տը91: 
1905 թ. լե Բո նի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ Աբ դուլ լահ Ջև դե թը հարց նում է նրան, թե 
ին չով է առաջ նորդ վել ճա պո նա ցի նե րին ռա սա յա կան աս տի ճա նա կար գի ստո րին 
սանդ ղա կում տե ղադ րե լիս: Ճա պո նիայի հաղ թա նա կը սա սա նեց գո յու թյուն ու նե ցած 
ռա սա յա կան հի ե րար խիան և թույլ տվեց, օ րի նակ, երիտ թուրք տե սա բան ծա գու մով 
թա թար Յու սուֆ Աք չու րային ու սումնա սի րե լու ռա սայի վրա հեն ված թուր քա կան 
ազ գային ինք նու թյու նը92: 

Ռու սաս տա նի պար տու թյու նը հան գեց րեց նաև ներ պե տա կան փո փո խու թյուն նե րի: 
1905 թ. առա ջին ռու սա կան հե ղա փո խու թյան ար դյուն քում հռ չակ վեց սահ մա նադ րա-
կան միա պե տու թյուն և 1906 թ. ռու սա կան Դու ման գու մա րեց իր առա ջին նս տաշրջա-
նը93: Դրա հան դեպ ար ձա գանք ներն Օս մա նյան կայս րու թյու նում տար բեր էին: Կա հի-
րեի երիտ թուր քա կան պաշ տո նա թեր թեր «Թյուր քը» և «Շու րայը Ո ւմ մե թը» կոչ էին 
անում օ րի նակ վերց նել դրա նից, այն դեպ քում, երբ «Մեշ վե րե թը» հե ղա փո խու թյան 
ար դյուն քում Ռու սա տա նում ծայր առած քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մը աղետ էր 
հռ չա կում94: 

Ռու սաս տա նի հետ կապ ված տե ղի ու նե ցան նաև այլ զար գա ցումներ: Ձա խող-
վելով Հե ռա վոր Արևել քում` ցա րա կան Ռու սաս տա նը նո րից վե րա դար ձավ 
մեր ձա  վո րարևե լյան քա ղա քա կան դաշտ: 1907 թ. Մեծ Բրի տա նիան և Ռու սաս տա նը 
կն քե ցին պայ մա նա գիր Պարս կաս տա նը ազ դե ցու թյան գո տի նե րի բա ժա նե լու մա սին, 
ին չը Ռու սաս տա նը մո տեց րեց Օս մա նյան կայս րու թյան սահ ման նե րին մեկ այլ ուղ-
ղու թյու նից ևս95: 1908 թ. հու նի սին Նի կո լայ 2-ր դի և Է դուարդ 7-ր դի հան դիպ ման 
ար դյուն քում ռուս-ա նգ լիա կան նոր հա մա ձայ նա գիր կնք վեց՝ այս ան գամ ար դեն 
Մա կե դո նիա յում օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու թյու նը խս տաց նե լու և հա տուկ գե նե րալ-
նա հան գա պետ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ96: 

Ե րիտ թուր քե րի հե ղաշրջու մը բռնկ վեց 1908 թ. հու լի սին, երբ Սա լո նի կի բա ժան-
մուն քը տե ղե կա ցավ մա կե դո նա կան հար ցի շուրջ ան գլո-ռու սա կան բա նակ ցու թյուն-
նե րի մա սին: Տե ղե կա նա լով դրանց մա սին` Նի յա զի բեյը, իր իսկ խոս քե րով «զրկ վեց 
քնից»97: Ե րիտ թուր քե րը կանգ նե ցին օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու թյամբ Մա կե դո նիայի 
և ան կախ Մա կե դո նիայի ը նտ րու թյան առջև: Նրանց մեծ մա սը վա խե նում էր, որ 

90 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, vol. I (New York: D. Appleton and Company), 
285.
91 Hanioğlu, The Young Turks in Opposition, 209.
92 Նույն տեղում, 210:
93 Sina, Turkey from Empire to Revolutionary Republic, 49.
94 Желтяков, Печать в общественно-политической, 282.
95 Владимир М. Хвостов, История дипломатии. T. II. Дипломатия в новое время 1871-1914 (Москва: 
Госполитиздат, 1963), 610-612.
96 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 
Ottoman Armenians (New York: Oxford University Press, 2005), 57. 
97 Петросян, Младотурецкое движение, 281.
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Մա կե դո նիային հա ջոր դե լու է Ալ բա նիան, այ նու հետև՝ ո ղջ Բալ կան նե րը, հետևա բար, 
հե ղաշրջու մը կան խար գե լիչ մե թոդ դար ձավ՝ մի քա նի տա րով հե տաձ գե լով տա րա-
ծաշրջա նի ան ջա տումն Օս մա նյան կայս րու թյու նից: Ե րիտ թուրք մի շարք առաջ նորդ ներ 
խոս տո վա նել են նաև գեր մա նա կան ռազ մա կան մի սիայի ղե կա վար Կոլ մար Ֆոն դեր 
Գոլ ցին, որ եթե չա րա գաց նեին հե ղաշրջու մը վերևից, ապա ներքևից՝ ժո ղովր դի 
խորքից, հե ղա փո խու թյուն կսկս վեր, ո րն էլ կհան գեց ներ անար խիայի: Նրանց արար քը 
նման աղե տա լի ել քը կան խար գե լե լու մի տում ու ներ98:

1905 թ. հու լի սի 21-ին ՀՅԴ-ն մա հա փորձ կա տա րեց սուլ թա նի դեմ Հա մի դի ե 
մզ կիթի հրա պա րա կում՝ ար դյուն քում թող նե լով 78 զոհ: Սա հա կա հա մի դյան շարժ ման 
գա գաթ նա կետն էր, քա նի որ սուլ թա նին սպա նե լու փոր ձը եկավ թեև ը նդ դի մա դիր, 
սա կայն ոչ թուր քա կան շրջա նակ նե րից: Քյա զիմ Կա րա բե քի րը խոս տո վա նել է, որ չնա-
յած գոր ծի ար դա րու թյա նը, եթե փա դի շա հը սպան վեր ոչ թուր քե րի կող մից, ապա դա 
կդիտ վեր որ պես հան ցա վոր արարք99: Սա ավե լի շատ դիտ վում էր որ պես թուր քա կան 
խն դիր և քրիս տո նյա նե րի նման կար գի նա խա ձեռ նու թյուն ներն ան հան դուր ժե լի էին 
երիտ թուր քե րի կող մից: Հե ղա փո խու թյու նը կան խար գե լեց նաև նման սցե նա րով զար-
գա ցու մը: Այս պի սով՝ երիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նը պա տաս խան էր ներ քին և 
ար տա քին զար գա ցումնե րի. ռու սա կան հե ղա փո խու թյու նը, եթե նույ նիսկ ո րո շա կի 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցել էր դրա վրա, ապա ոչ ան մի ջա կան: 

Փա րի զում 1908 թ. հու լի սին Ահ մեդ Ռի զան այ ցե լեց ՍԴ հն չա կյան կու սակ ցու թյան 
բա ժան մունք՝ առա ջար կե լով նրանց վե րա դառ նալ կայս րու թյուն, որ տեղ նրանք ցան-
կու թյան դեպ քում կկա րո ղա նային գոր ծել որ պես ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն: Ռի զան 
նաև հայտ նեց, որ պայ քա րել Հա մի դի դեմ այլևս պետք չէ, քա նի որ այ սու հետ նա 
նրանց միա պետն է և խա լի ֆը: 1908 թ. օ գոս տո սին Սա պահ-Գու լյա նը և Մու րա դը 
(Համ բար ձում Բո յա ջյան), նրանց հետևից նաև դաշ նակ ցա կան նե րը Ժնևից, վե րա դար-
ձան կայս րու թյուն100: Այն ժա մա նակ, երբ Սա լո նի կում ցու ցադր վում էր Նա մըկ Քե մա լի 
«Հայ րե նիք կամ Սի լիստ րան» (Vatan yahut Silistre)101, Մո նաս տը րում (Բի տո լա) հար-
սա նիք նե րի ժա մա նակ պա րում էին Մար սե լի ե զի ներ քո, իսկ սահ մանդ րու թյու նը ավե-
տող հու լի սի 25-ի «Իկ դա մը», ո րի ար ժե քը սո վո րա բար մեկ ցենտ էր, հնա րա վոր չէր 
Պոլ սում ձեռք բե րել քա ռա սու նով,102 երիտ թուր քե րը շարժ մա նը միա ցած կա մա վոր նե-

98 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 310.
99 Kâzım Karabekir, Ittihat ve Terakki Cemiyeti (Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009), 48.
100 Kévorkian, The Armenian Genocide, 47-48.
101  Սիլիստրան թուրքական ամրոց է Դանուբի վրա, ներկայիս Բուլղարիայի տարածքում, որը մի 
քանի անգամ պաշարվել է ռուսների կողմից բալկանյան արշավանքների ժամանակ: Գրավվել է 
1808 թ., սակայն վերադարձվել հաշտության պայմանագրով, անհաջող պաշարվել է 1828 և 1856 թթ.: 
Այս պաշարումներից որն է ողբերգության պատճառ դարձել, հայտնի չէ: Սակայն հերոսի` Իսլամ բեյի 
միջոցով, հեղինակն ընդգծել է հայրենիքի կարևորությունը և այն, որ հայրենիքը սիրելը, դրա համար 
զոհվելը պատվեր է աստծու կողմից: 1873 թ. ապրիլին Գետիկ փաշայի թատրոնում ներկայացման 
ցուցադրությունը առիթ է դարձել Նամըկ Քեմալին ձերբակալելու և Կիպրոս արտաքսելու համար, 
որտեղից նա վերադարձել է 1876 թ.: Владимир А. Гордлевскiй, Очерки по новой османской 
литературѣ (Москва: «Крестный Календарь», 1912), 20-22.
102 Buxton, Turkey in Revolution, 40, 71; Emin, The Development of Modern Turkey, 87.
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րին ար ձա կե ցին վի լայեթ ներ, իսկ իրենց բա ժան մուք նե րին պատ վի րե ցին վե րահս կո-
ղու թյուն սահ մա նել նրանց նկատ մամբ103: «Հե ղա փո խու թյու նից» հե տո կո մի տեն ձեռ-
նա մուխ եղավ դրա ըն թաց քը կանգ նեց նե լուն: Սա լո նի կի երիտ թուր քա կան բա ժան-
մուն քը, ինչ պես և Ահ մեդ Ռի զան, հայ տա րա րեց, որ սուլ թա նի ան ձն ան ձեռնմխե լի է: 
Ե րբ օ գոս տո սին Ադ րիա նա պոլ սի բա ժան մուն քից մի երիտ թուրք տե ղե կա ցավ սուլ-
թա նի հետ կա յա նա լիք հա մա ձայ նու թյան մա սին և դժ գո հու թյուն հայտ նեց առ այն, որ 
չի կա րելի բա նակ ցել նրա հետ, ում ձեռ քից սա հա մանդ րու թյունն ուղ ղա կի խլ վել է, 
կո մի տեն հա տուկ նա խազ գու շա ցում ու ղար կեց իր բո լոր ան դամնե րին104: 

1902-1908 թթ. երիտ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը դար ձավ թուր քա կան: Ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լում «օս ման ցի» եզ րը փո խա րին վեց «թուր քով»105: Նշ ված ժա մա նա-
կաշրջա նում ան ցու մը թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյա նը երևում է հետևյալ կե տե րում.

1. 1902 թ. երիտ թուր քերն առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն սկ սե ցին դարձ նել թուր-
քա կան մշա կույ թի զար գաց մա նը, լեզ վի «թր քաց մա նը»: Սե զաի բեյը «Շու րայը 
Ո ւմ մե թի» է ջե րից կոչ էր անում հրա ժար վել միջ նա դա րյան գրա կան լեզ վից և 
մշա կույ թի ստան դար տաց մանն ու թուր քե րի լու սա վո րու թյա նը նպաս տե լու 
հա մար օգ տա գոր ծել պար զեց ված թուր քե րե նը: Ե րիտ թուր քե րը բո լոր սու ֆիա-
կան օր դեն նե րից այս շրջա նում հա մա գոր ծակ ցում էին միայն բեկ թա շի նե րի հետ, 
ո րոնք ու նեին թուր քա կան գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու թյուն, զար գաց նում էին 
գրա կա նու թյուն թուր քե րե նով106: 

2. Ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյան մյուս կարևոր կե տը հա տուկ հե տաքրք րու թյունն 
էր Փոքր Ա սիայի հան դեպ: 1902 թ. Կա հի րեի երիտ թուր քա կան բա ժան մուն քը 
սկ սեց հրա տա րա կել «Ա նա դո լու» թեր թը, որ տեղ «Ա նա տո լիան» ներ կա յաց վում 
էր թուր քե րի հնա գույն հող, «սուրբ հայ րե նիք», ո րը կքած է բռ նա տի րու թյան 
տակ: Ե րիտ թուր քա կան անա նուն մի գրքույ կում «Ա նա տո լիան» հռ չակ վում է 
«պե տու թյան և ազ գի հույս»: «Իկ դա մը» հա տուկ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում 
նաև արևե լյան վի լայեթ նե րի թեր զար գա ցած գյու ղատնտե սու թյա նը և պն դում որ 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի և մե թոդ նե րի կի րառ մամբ այն կա րե լի է վե րա ծել 
կայս րու թյան հա ցի պա հես տի107:

3.  Քա րոզ չու թյան մեջ հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նա ցավ թուր քա կան ազ գային 
բուր ժուա զիան, ավե լի ստույգ՝ դրա բա ցա կա յու թյու նը: «Թյուր քը», «Շու րայը 
Ո ւմ մե թը», երիտ թուր քա կան այլ թեր թեր դա տա պար տում էին Ա րև մուտ քի 
տնտե սա կան ներ խու ժու մը, կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի կող մից հարս տու թյան 
կու տա կու մը, ո րն, ը ստ թեր թե րի, կա տար վում էր թուր քե րի հաշ վին: Զու գա հե-
ռա բար ազդ վե լով գեր մա նա ցի տե սա բան Ֆրիդ րիխ Լիս տի ազ գային տնտե-

103 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 310.
104 Петросян, Младотурецкое движение, 304, 305.
105 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 296. 
106 Петросян, Младотурецкое движение, 275; Ramsaur, The Young Turks, 109.
107 Петросян, Младотурецкое движение, 276; Желтяков, Печать в общественно-политической, 
227.
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սու թյան մո դե լից՝ ո րոշ երիտ թուր քեր հայ տա րա րում էին, որ այն պետք է հեն-
ված լի նի «վս տա հե լի» քա ղա քա ցու վրա, թուրք երի տա սարդ նե րին առա ջա դեմ 
կր թու թյուն ստա նա լու կոչ էին անում՝ հատ կա պես առևտ րի, ար տադ րու թյան 
ո լորտ նե րում ազ գային տնտե սու թյա նը զարկ տա լու նպա տա կով108:

«Շու րայը Ո ւմ մե թի» 1903 թ. օ գոս տո սի 9-ին «Օս մա նյան Եվ րո պա» վեր նագ րի 
ներ քո Սե զայի բեյը քն նում է Հու նաս տա նը, Ռու մի նիան, Սեր բիան, Չեռ նո գո րիան, 
Բոս նիան, Բուլ ղա րիան, Կրե տեն կորց նե լու պատ ճառ նե րը և եզ րա կաց նում, որ այդ 
ամե նը թուր քե րի լի բե րա լու թյան ար դյունք էր: Այ սինքն՝ թուր քե րը ո տնձ գու թյուն չեն 
կա տա րել վե րոն շյալ ազ գե րի կրո նի, լեզ վի հան դեպ, տվել են նրանց խղ ճի ազա տու-
թյուն, նույ նիսկ ինք նա վա րու թյուն: Ռու մե լիան պա հե լու հա մար հե ղի նա կը խոր հուրդ է 
տա լիս վե րա կանգ նել ար դա րա ցի կա ռա վա րումն այն տեղ և պար տա դիր դարձ նել 
կր թու թյու նը թուր քե րե նով: Սա ար դեն բռ նի ձուլ ման քա րոզ է ր109: 1904 թ. «Թյուր քում» 
Յու սուֆ Աք չու րան, ո րն ար դեն երիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խոս նե րից էր, տպագ րեց 
իր «Քա ղա քա կան երեք հա մա կար գը» (Üç Tarz-ı Siyaset), ո րում քն նու թյան էր են թար-
կում կայս րու թյան երեք հա վա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նե րը՝ պա նօս մա նիզմ, 
պա նիս լա միզմ, պան թուր քիզմ/ թուր քիզմ՝ հիմնա վո րե լով և ը նտ րե լով վեր ջի նը110: Ե րիտ-
թուր քե րը հե ղա փո խու թյու նը դի տար կում էին որ պես մա քուր երիտ թուր քա կան նա խա-
ձեռ նու թյուն և շատ քիչ տեղ էին հատ կաց նում կայս րու թյան ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րին: 
Հե ղա փո խու թյան նա խօ րեին նրանք մեղ մաց րին իրենց քա րոզ չու թյու նը՝ մա կե դո նա ցի-
նե րին, ալ բա նա ցի նե րին և հայե րին հա մա գոր ծակ ցու թյան դր դե լու նպա տա կով, ո րից 
հե տո նրանց տր վեց՝ «օս ման ցի» դառ նա լու ճա նա պար հով` սահ մա նադ րու թյու նից 
օ գտ վե լու տար տամ հնա րա վո րու թյուն111: 

Պատ մա բան Շյուք րու Հա նի օղ լուն նշում է, որ երիտ թուր քա կան մա մու լը և ան ձնա-
կան նա մա կագ րու թյու նը շեշ տում են թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյան առ կա յու-
թյու նը կո մի տեի շրջա նակ նե րում, սա կայն միայն մշա կու թային մա կար դա կում, ո րը, 
1907 թ. առ ժա մա նակ ճնշ վե լով, 1917-ին դար ձավ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն112: 
Մենք, սա կայն, կար ծում ենք (հեն վե լով նաև նշ ված հե ղի նա կի հա րուստ հե տա զո տա-
կան նյու թի վրա), որ 1908 թ. թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյունն ար դեն ձևա վոր ված 
գա ղա փա րա խո սու թյուն է ր՝ ռա սա յա կան տար րե րով, ին չը երևաց հե ղաշրջու մից մի 
քա նի ամիս ան ց: 1908 թ. գա լով իշ խա նու թյան, երիտ թուր քե րը կանգ նած էին ոչ թե 
թուր քիզ մի և օս մա նիզ մի միջև ը նտ րու թյան, այլ թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան 
գա ղա փա րա խո սու թյու նը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն դարձ նե լու և դեռևս բազ մէթ-
նիկ կայս րու թյու նում այն գոր ծադ րե լու մե թոդ նե րի ը նտ րու թյան առջև:

108 Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian 
Property (London, New York: Continuum, 2011), 34.
109 Желтяков, Печать в общественно-политической, 278. 
110 Akçura oğlu Yusuf, “Üç Tarz-ı Siyâset”, Türk (Kahire), 14 Nisan, 1904, 1; 28 Nisan, 1904, 1; 5 
Mayıs, 1904, 1.
111 Ramsaur, The Young Turks, 147.
112 Hanioğlu, Preparation for a Revolution, 299.
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Regina A. Galustyan

THE EVOLUTION OF THE IDEOLOGY OF THE 
“COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS” (1889-1908)

SUMMARY
Key-words: “Committee of Union and Progress,” revolution, nationalism, Islam, race, Turkism.

Founded in 1889 the “Committee of Union and Progress,” after several internal 
reconstructions, became the main policymaker of the Ottoman Empire for a decade, laying 
the foundation of the Republic of Turkey as well.

The activity of the “Committee of Union and Progress” and the Young Turk movement 
has been a research theme for Soviet, Turkish, Western and Armenian researchers. In those 
publications, the characteristics that are given to the organization usually go from one ext-
reme to another. The aim of the article is to present the formation of the ideology of the 
Committee from 1889-1908 by presenting its structural peculiarities. For the solution of this 
goal, the activity of the Committee in the article is divided by the First Congress of the Otto-
man Liberals in 1902, which was a watershed between the old structure of the Committee 
and its early ideology and a new one. 

The article emphasizes the development of the Young Turk nationalism. In particular, it 
shows that Turkish nationalism, which was a debate topic for historiography, was already a 
formed ideology in 1908 which was put into motion months after the coup d’état by the 
Committee. Moreover, the party ideology also encompassed some racial elements. Coming 
to power in 1908, the Young Turks had to choose not between Turkism and Ottomanism 
but to single out the methods to implement Turkish nationalism in the still multiethnic 
empire. Separate ideological aspects of the “Committee of Union and Progress” (racism, elia-
tism, positivism, Islamism) are also discussed.

Регина А. Галустян

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ КОМИТЕТА 
«ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС» (1889-1908)

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: комитет «Единение и прогресс», революция, национализм, ислам, раса, 
туркизм. 

Созданный в 1889 г. комитет «Единение и прогресс» после внутренних реорга ни заций 
стал основной организацией, определяющей политику Османской империи на 
десятилетия, заложив также основы Турецкой Республики.
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Деятельность комитета «Единение и прогресс» и движения младотурок стали темой 
многих исследований советских, турецких, западных и армянских ученых. В этих пуб-
ликациях, характеристики, которые даются организации, обычно переходят от одной 
крайности к другой. 

Целью статьи является исследование формирования идеологии комитета в 1889-
1908 гг. посредством рассмотрения его структурных особенностей. Точкой водораздела 
в данном вопросе для нас является Первый конгресс османских либералов 1902 года, 
который рассматривается в качестве рубежа между старой и новой структурой органи-
зации. 

Особое внимание в статье уделено развитию младотурецкого национализма. В 
частности, показывается, что турецкий национализм был уже сформировавшейся 
идеологией в 1908 году и был принят на вооружение комитетом уже через несколько 
месяцев после государственного переворота. Более того, партийная идеология также 
включала в себя некоторые расовые элементы. Придя к власти в 1908 году, младо-
турки не встали перед выбором между тюркизмом и османизмом, а начали разрабае-
тывать методы тюркификации все еще многонациональной империи. 

В статье обсуждаются также отдельные аспекты идеологии комитета «Единение и 
прогресс» (расизм, элитизм, позитивизм, исламизм).
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