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

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (ՄԻՆՉԵՎ 1908 Թ.).  
ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ

 Բա նա լի բա ռեր` Օս մա նյան կայս րու թյուն, պար բե րա կան մա մուլ, ե րիտ թուր քեր, ե րիտ-
թուր քա կան մա մուլ, «Իչ դի հադ», «Մեշ վե րեթ», «Մի զան»:

 Հոդ վա ծը ե րիտ թուր քա կան պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյան (մինչև 1908 թ.) շուրջ 
հա մա ռոտ ան դրա դարձն է: Հատ կա պես կենտ րո նա ցում է ար վել ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի պատ մու թյան ա ռա ջին փու լի վրա: Հոդ վա ծը լու սա բա նում է նշ ված շր ջա նի ե րիտ-
թուր քա կան ա ռա ջա տար թեր թե րի հիմ նադր ման/սկզբ նա վոր ման, տա րած ման պատ մու-
թյու նը, ո րն ը նդ գր կում էր 1890-ական թթ. մինչև 1908/1909 թթ.: Այս շր ջա նում թեր թե րը 
տպագր վում էին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քից դուրս՝ գլ խա վո րա պես Կա հի րե-
ում, Ֆրան սիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այլ վայ րե րում, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյու-
նում գոր ծող աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյունն ու տի րող բռ նաճն շում նե րը կայս րու թյան 
տա րած քում սե փա կան գա ղա փար նե րը, քա ղա քա կան հա յացք նե րը ա զա տո րեն տա րա-
ծե լու հնա րա վո րու թյուն չէին տա լիս:

Մինչև 1908 թ. հեղաշրջումը տպագրվող երիտթուրքական առաջատար 
պարբերականները

Ե րիտ թուր քա կան մա մուլն ու սում նա սի րե լիս ան հրա ժեշ տա բար պետք է այս թե մա-
տի կան դի տար կել տար բեր ժա մա նա կային կտր ված քով և մի քա նի գի տա կար գային 
մո տե ցում նե րով: Հարկ է նշել, որ ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից ա ռաջ և հե տո ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լի ը նդ հա նուր ուր վա գիծն սկզբուն քո րեն փոխ վել է՝ ըն թա նա լով այլ 
գա ղա փա րա կան ուղ ղու թյուն նե րով և նպա տա կային ու ղեգ ծով: Ե թե մինչև ե րիտ թուր-
քե րի հե ղաշր ջու մը այս գա ղա փա րա կան հո սան քին հա րող և պատ կա նող թեր թե րը, 
խու սա փե լով աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյու նից և բռ նաճն շում նե րի քա ղա քա կա նու-
թյու նից, ստիպ ված էին հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քից դուրս, ա պա հե ղաշր ջու մից հե տո ե րիտ թուր քա կան մա մու լը ներ կա յաց նող-
նե րի հա մար կա տա րե լա պես այլ ի րա վի ճակ է ստեղծ վում, ո րոնք կա րող էին գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լել կայս րու թյան տա րած քում, ի նչ պես նաև վե րած վե լով իշ խա նա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի՝ զերծ մնալ գրաքն նու թյու նից և ճն շում նե րից, ը նդ դի մա դիր լրատ-
վա մի ջոց նե րին պար տադր ված այլ խն դիր նե րից: 

Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաս կա նա լու հա մար 
կարևոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ թեր թե րի զգա լի մա սը ոչ թե պատ կա-
նում էր և ներ կա յաց նում միայն «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
կամ ե րիտ թուր քա կան ի նչ-որ շր ջա նա կի կամ խմբի, այլ այդ թեր թե րը գլ խա վո րա պես 
ան հատ նե րի սե փա կա նու թյունն էին, ի սկ վեր ջին ներս կա՛մ ե րիտ թուր քա կան քա ղա քա-
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կան թևի ան դամ էին, կա՛մ էլ հա րում էին ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու-
թյա նը: 

Հիմք ըն դու նե լով ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը, ար տա քին գոր ծոն նե րը, պատ մա կան ի րո ղու թյու նը՝ ե րիտ թուր քա կան մա մու լի 
պատ մու թյու նը, ի նչ պես ար դեն նշ վեց, կա րե լի է բա ժա նել եր կու հիմ նա կան փու լի, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կընդգր կեն աբ դուլ հա մի դյան շր ջա նը և սահ մա նա-
դրու թյան վե րա կանգ նու մից մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տը: 
Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման ա ռա ջին փուլն ը նդ գր կում է 1890-ական թթ. 
մինչև 1908/1909 թթ., ե րբ ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը ձևա վոր ման փու լում էր և ը նդ-
դի մու թյուն էր: Ե րկ րորդ փու լը ը նդ գր կում է 1908/1909 թթ. մինչև 1918 թ., ե րբ ե րիտ-
թուր քե րը Օս մա նյան կայս րու թյան ղե կին էին, ի նչն էլ են թա դրում էր ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի կար գա վի ճա կի ամ բող ջա կան և սկզբուն քային փո փո խու թյուն, այն է՝ ը նդ դի-
մա դիր դաշ տում և տա րա գրու թյան մեջ գոր ծու նե ու թյու նից ան ցում իշ խա նա կան դաշ-
տում գոր ծու նե ու թյան: Սա ո րա կա պես փո խում էր ոչ միայն ե րիտ թուր քա կան թեր-
թե րի տա րած ման ե ղա նակ նե րը, այլև բո վան դա կային ա ռու մով հիմ նո վին փո խում էր 
թեր թե րի ուղղ վա ծու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ ը նդ դի մա դիր շր ջա նում ե րիտ թուր-
քա կան թեր թե րը կոչ ված էին վեր հա նե լու և քն նա դա տե լու կայս րու թյան թե րու թյուն-
նե րը, ա ռաջ քա շե լու ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը, սա կայն իշ խա նու թյան գա լուց հե տո 
փոխ վում են ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև սկզբուն քային փո փո խու թյան են 
են թարկ վում թի րախ նե րը և կի րառ վող բա ռա պա շա րը: 

Ե րիտ թուր քա կան մա մու լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րե լի է դի տար կել ոչ 
միայն ժա մա նա կային բա ժա նու մով, այլ նաև ը նդ հա նուր կտր ված քով: Ի նչ պես նշ վեց, 
ե րիտ թուր քե րին հա րող կամ պատ կա նող լրատ վա մի ջոց նե րը ոչ միայն պատ կա-
նում էին ան մի ջա կա նո րեն «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյա նը, այլև 
ան հատ նե րի՝ ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի կամ այդ գա ղա փար նե րը կի սող նե րի: Ժա մա-
նա կի ըն թաց քում թեր թե րի սե փա կա նա տե րե րի գա ղա փար նե րի փո փո խու թյա նը զու-
գա հեռ փոխ վում էր նաև լրատ վա մի ջոց նե րի քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մը, ի սկ իշ խող 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նից հրա ժա րումն ու «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի-
մու թյուն» կու սակ ցու թյան քա ղա քա կա նու թյան քն նա դա տու թյու նը բե րում էր ոչ միայն 
պե տու թյան կող մից ճն շում նե րի, այլ նաև դառ նում էր թեր թի փակ ման պատ ճառ, ի նչ-
պես ե ղավ ե րիտ թուր քա կան շարժ մա նը հա րող «Մի զան» թեր թի դեպ քում, ո րը 19-րդ 
դա րի վեր ջի և 20-րդ դա րի սկզբի օս մա նյան մա մու լի ա մե նան շա նա վոր և հայտ նի 
օր գան նե րից է ր1: 

Ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան մա մու լը ստիպ ված էր գոր ծել Օս մա-
նյան կայս րու թյան սահ ման նե րից դուրս, մաս նա վո րա պես Կա հի րե ում, եվ րո պա-
կան ե րկր նե րում՝ Ֆրան սիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այլ վայ րե րում: Օս մա նյան կայս-
րու թյու նում գոր ծող աբ դուլ հա մի դյան գրաքն նու թյունն ու բռ նաճն շում նե րը կայս րու-

1 Muammer Göçmen, “Jön Türk Basını,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352209, դիտվել է 
14.05.2019։

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352209
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թյան տա րած քում ա զատ գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն չէին տա լիս2, ին չի ար դյուն քում 
էլ ե րիտ թուր քերն ի րենց՝ ար տա սահ մա նում տպագր վող պար բե րա կան նե րի մի ջո-
ցով էին փոր ձում ար տա հայ տել սե փա կան գա ղա փար ներն ու վեր հա նել օս մա նյան 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան խն դիր նե րը՝ քն նա դա տե լով օս մա նյան ղե կա վա րու-
թյանն Աբ դուլ Հա մի դի գլ խա վո րու թյամբ: 

Ար դեն ե րկ րորդ փու լի ըն թաց քում ե րիտ թուր քա կան մա մու լը Օս մա նյան կայս րու-
թյան տա րած քում գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն է ստա նում՝ վե րած վե լով իշ խա նա մերձ 
կամ ան մի ջա կա նո րեն իշ խա նա կան մա մու լի: Բա ցի դրա նից, կար գա վի ճա կի փո փո-
խու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս գոր ծե լու ա ռանց լրա ցու ցիչ բար դու թյուն նե րի: 
Այս ըն թաց քում, ե րբ ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան ամ րապն դու մից հե տո ա վե լի է 
խս տաց վում այ լա խոհ լրատ վա մի ջոց նե րի և լրա գրող նե րի դեմ տար վող ճն շում նե րի 
ու սահ մա նա փա կում նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը, ե րիտ թուր քե րին հա րող թեր թե րի 
թի վը շա րու նա կա բար ա ճում է: 

Այս փու լե րը ևս կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել ա ռան ձին են թա փու լե րի: 
Օ րի նակ՝ 1908-1918 թթ. ա ռա ջին են թա փու լը, որ ը նդ գր կում էր սահ մա նա դրու թյան 
ըն դու նու մից մինչև 1913 թ. հե ղաշր ջու մը, հա մե մա տա բար ա զատ գոր ծե լու և նվազ 
գրաքն նու թյան շր ջան է ր։ Մինչ դեռ ե րիտ թուր քե րի ձեռ քում քա ղա քա կան իշ խա նու-
թյան կենտ րո նա ցու մից հե տո ը նդ դի մա դիր պար բե րա կան նե րը և սյու նա կա գիր նե րը 
են թարկ վում էին սուր գրաքն նու թյան։ 

Ե րիտ թուր քե րը ձգ տում էին տա պա լել աբ դուլ հա մի դյան բա ցար ձա կա պե տու-
թյու նը, ձգ տում էին իշ խա նու թյան՝ ցան կա նա լով այն վե րա ծել ի րենց տն տե սա կան 
վե րել քի և տի րա պե տու թյան գոր ծի քի: Լի նե լով նոր օս ման նե րի, հատ կա պես Իբ րա-
հիմ Շի նա սիի, Նա մըք Քե մա լի, Ա լի Սուա վիի տե սա կան գա ղա փար նե րի՝ լեզ վի 
մաքր ման, ազ գի, կրո նի դե րի, հայ րե նի քի, ան ձի ա զա տու թյան, դրա հա մար զո հո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու հետևորդ նե րը, կո մի տեի ստեղծ ման պա հից սկ սած՝ փոր ձե-
ցին դրանք քա ղա քա կան հիմ քի վրա դնել3։ Այս գա ղա փա րա խոս նե րի ազ դե ցու թյան 
ներ քո լի նե լով հան դերձ՝ նրանք չէին հա րում գա ղա փա րա խո սա կան մեկ ուղ ղու թյան՝ 
հա ճախ դրսևո րե լով ոչ հետևո ղա կան քա ղա քա կան մո տե ցում ներ, ի նչն ա կն հայ տո-
րեն իր ան դրա դարձն էր ու նե նում այդ շր ջա նի նրանց պար բե րա կան նե րում։ 

Աբ դուլ հա մի դյան բռ նա տի րա կան և լր տե սա կան հա մա կար գը ե րիտ թուր քա կան 
մի շարք պա րագ լուխ նե րի ստի պում է հե ռա նալ ե րկ րից: Փա րի զը դառ նում է վտա-
րան դի ե րիտ թուր քե րի քա րոզ չու թյան կենտ րոն նե րից: Եվ քա րոզ չու թյան լա վա գույն և 
գոր ծուն ե ղա նակ նե րից է դառ նում մա մու լը, քա նի որ, ի նչ պես ի րենք են նշում, ե րկ րից 
եր կիր թեր թերն ա վե լի ա պա հով էին հաս նում, քան ե րկ րի ներ սում4: Հատ կան շա կան 

2 Ալբերտ Խառատյան, «Օսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը (1870 —1890-
ական թթ.)», Պատմա-բանասիրական հանդես 4 (1985), 113:
3 Erik Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation building from the Ottoman Empire to Ataturk’s 
Turkey (London, New York: I. B. Tauris, 2010), 8.
4 Mehmet Burak Durdu, “Osmanlı Devletinde Jön Türk Hareketinin Başlaması ve Etkileri, Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama,” Merkezi Dergisi Otam 14 no. 14 (2003): 291-318.
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է, որ սուլ թա նի պատ վի րակ նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ գնում էին Փա րիզ և Լոն-
դոն՝ բա նակ ցե լու ե րիտ թուր քի թեր թե րի խմբա գիր ներ Մու րադ բեյի, Ահ մեդ Ռը զայի 
և Սե լիմ բեյի հետ, նրանց պարգևատ րում էին, տար բեր մի ջոց նե րով և տար բե րակ նե-
րով հա մո զում, որ պես զի նրանք հրա ժար վեն ի րենց գոր ծու նե ու թյու նից5: 

Ար դեն 1879-1907 թթ. ար տա սահ մա նում լույս էր տես նում շուրջ 120 ը նդ դի մա-
դիր թերթ, ո րոն ցից աչ քի էին ը նկ նում «Մի զան», «Մեշ վե րեթ», «Իս թիք լյալ» և 
«Օս ման լը» պար բե րա կան նե րը, ի նչ պես նաև Ա թեն քում, Բու խա րես տում, Լոն դո նում, 
Սո ֆիա յում լույս տես նող այլ թեր թեր: Հատ կան շա կան է, սա կայն, որ ե րիտ թուր քա-
կան շարժ ման սկզբ նա կան ը նդ դի մա դիր լի նե լու տա րի նե րին հիմ նադր ված և գոր-
ծող բազ մա թիվ ա ռա ջա տար թեր թեր ի րենց գո յու թյու նը չկա րո ղա ցան պա հել ար դեն 
ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման ու իշ խա նու թյան տա րի նե րին, ի նչ պես, օ րի նակ «Մի-
զա նը», այլ հայտ նի թեր թե րից «Օս ման լըն», «Մեշ վե րե թը»: 

Այս թեր թե րի է ջե րում ե րիտ թուր քերն «ի րենց դա սա կար գային ուղղ վա ծու թյան 
և աշ խար հա յաց քի հետևան քով ե րկ րի սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան բազ մա թիվ 
խն դիր ներ հան գեց նում էին թա գա վո րող միա պե տի ա րատ նե րին»6: Միա ժա մա նակ 
նշ ված թեր թե րում ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ սկս վում է կի րառ վել թուր քե րի՝ «Միլ լեթ ի 
հա քի մի» (տի րա պե տող-դո մի նանտ ա զգ) լի նե լու գա ղա փա րը, և մա մու լը դառ նում է 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման ա մե նա գոր ծուն ե ղա նակ նե րից:

Երիտթուրքերի «Միզան» թերթը

Օս մա նյան կայս րու թյան ա ռա վել հայտ նի պար բե րա կան նե րից էր ե րիտ թուր քա կան 
«Մի զան» (թուրք.՝ Mizan/կ շեռք) թեր թը: Միա ժա մա նակ և՛ քա ղա քա կան, և՛ գրա կան 
ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող պար բե րա կա նը հիմ նադր վել է Կոս տանդ նու պոլ սում 1886 թ. 
Մեհ մեթ Մու րադ Մի զան ջըի7 կող մից: Օս մա նյան այս պար բե րա կա նի ա ռա ջին հա մա-
րը լույս է տե սել 1886 թ. օ գոս տո սի 21-ի ն8: Իր պատ մու թյան ըն թաց քում «Մի զա նը» 
տպագր վել է տար բեր պե տու թյուն նե րում և քա ղաք նե րում, ին չը կապ ված էր թեր թի 
ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյան հետ:

5 Նույն տեղում։ 
6 Հորիզոն թերթ (Թիֆլիս), թիվ 34, 1909:
7 Մեհմեթ Մուրադ բեյը (1854-1917) պատմության ուսուցիչ էր, ավարտել էր Ս. Պետերբուրգի 
համալսարանը: Թանզիմաթի շրջանի հայտնի գրողներից է, խմբագիր, քաղաքագետ, պատմաբան: 
Նա հեղինակել է «Թուրքիայի ուժն ու թուլությունը» գրքույկը, որը երիտթուրքական գրականության 
ամենաընթերցված գրքերից էր այդ ժամանակաշրջանի: Տե՛ս Emil Birol, Mizancı Murad Bey, Hayatı ve 
Eserleri (İstanbul։ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1979), 229-399:
8 Göçmen, “Jön Türk Basını.” 

https://www.simurg.com.tr/tag/istanbul-universitesi-edebiyat-fakultesi.html


Ցեղասպանագիտական հանդես 7(1), 2019

107

1.  Մի զան نازيم (Մի ու թիւն եւ ա ռաջ դի մու թիւն կու սակ ցու թե ան պաշ տօ նա թերթ. շա բա թա թերթ), 
Ա. տա րի, թիւ 21, 24 Մայիս 1897։

 Հիմ նա դրու մից հե տո թեր թը լույս էր տես նում Կոս տանդ նու պոլ սում շա բա թա-
կան մեկ ան գամ: «Մի զա նում» տպագր վում էին շա բաթ վա նո րու թյուն նե րը, գրա կան 
և գի տա կան հոդ ված ներ, նոր գր քե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ: Միև նույն ժա մա նակ 
թերթն ան դրա դառ նում էր քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան հար ցե րի: Աբ դուլ Հա միդ 
Ե րկ րորդ սուլ թա նի սահ մա նած խիստ գրաքն նու թյան և ճն շում նե րի քա ղա քա կա նու-
թյան հետևան քով թեր թը ևս թի րա խա վոր վում էր: Այս ա մե նի ար դյուն քում էլ 1890 թ. 
դեկ տեմ բե րի 11-ին թեր թը ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նում է տպա գրու թյու նը Կոս-
տանդ նու պոլ սում՝ 158 թվա կիր հա մա րով: Այս ըն թաց քում «Մի զա նը» հնա րա վո րու-
թյուն չի ստա նում վերսկ սե լու աշ խա տանքն Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում, և 
թեր թի վե րահ րա տա րա կու մը հնա րա վոր է դառ նում միայն ար տա սահ մա նում9: Սա կայն 
միայն վեց տա րի ան ց՝ 1896 թ. է հա ջող վում թեր թը վե րահ րա տա րա կել Կա հի րե-
ում: Մեհ մեթ Մու րա դը ևս տե ղա փոխ վում է Կա հի րե: Այս ըն թաց քում թեր թի հիմ նա-
դի րը կապ է հաս տա տում ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ և սկ սում ա կն հայ տո րեն հա րել 
այդ շարժ մա նը՝ գլ խա վո րե լով ե րիտ թուր քա կան շարժ ման աջ թևը: Թեր թը նույն պես 
գա ղա փա րա խո սա կան փո փո խու թյուն ներ է կրում և սկ սում է ներ կա յա նալ որ պես 
ե րիտ թուր քա կան ա ռա ջա տար պար բե րա կան նե րից մե կը, որ տեղ էլ ա ռաջ են քաշ վում 
ե րիտ թուր քե րի գա ղա փար ներն ու օս մա նյան ղե կա վա րու թյան քն նա դա տու թյուն նե րը: 
Այս ըն թաց քում թեր թում սուր քն նա դա տա կան հոդ ված նե րով հան դես է գա լիս Թու-
նա լը Հիլ մին10, ով ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րից էր և ակ տի վո րեն ներ կա յա նում էր ե րիտ-
թուր քա կան մա մու լում՝ թղ թակ ցե լով «Մի զան» և «Մեշ վե րեթ» թեր թե րին: 

9 Abdullah Uçman, “Mizan,” in TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mizan--gazete, 
դիտվել է 07.05.2019.
10 Թուրք քաղաքական գործիչ, Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի անդամ, ապա՝ Թուրքայի 
Ազգային Մեծ Ժողովի պատգամավոր: Եվրոպայում երիտթուրքական շարժման առաջին տարիների 
ակտիվիստներից է եղել, 1895 թ. միացել է Ժնևում երիտթուրքական խմբին: Տե՛ս Şükrü Hanîoğlu, 
Tunali Hilmi bey’in “devlet modeli” (Istanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 2011), 109:

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/abdullah-ucman
https://islamansiklopedisi.org.tr/mizan--gazete
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Ինչ վե րա բե րում է Հայ կա կան հար ցի շուրջ թեր թի դիր քո րոշ մա նը, ա պա այս տեղ 
Մու րադ բեյը հան դես էր գա լիս հա մի դյան դիր քե րից՝ ոչ միայն հա կա հայ կա կան հոդ-
ված ներ տպա գրե լով, այլև նպաս տե լով այլ հե ղի նակ նե րի կող մից այդ ուղ ղու թյամբ 
գոր ծե լուն: Նա ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տա գրա կան շար ժում նե րը հա մա րում 
էր դի վա նա գի տա կան բան սար կու թյուն նե րի ար գա սիք՝ դեմ լի նե լով կայս րու թյու նից 
հայե րի ան ջա տո ղա կան ձգտ մա նը, քա նի որ այդ պի սի շար ժում նե րը ո տնձ գու թյուն էր 
հա մա րում՝ ը նդ դեմ մահ մե դա կան նե րի հպար տու թյա նը:

 Թեր թի տպա գրու թյան ե րկ րորդ շր ջա նը սկս վում է Կա հի րե ում 1896 թ. հուն վա րի 
21-ից մինչև նույն թվա կա նի հու լի սի 8 (159-184 թվա կիր հա մար նե րով): Թեր թի խմբա-
գրա կազ մը Կա հի րեից տե ղա փոխ վում է Փա րիզ՝ շա րու նա կե լով պար բե րա կա նի հրա-
տա րա կու թյու նը11: Փա րի զում թեր թը դառ նում է ե րիտ թուր քե րի գլ խա վոր պար բե րա-
կա նը, ո րը շա րու նա կում էր օս մա նյան ղե կա վա րու թյա նը քն նա դա տող հոդ ված նե րի 
շար քը: 1897 թ. թեր թի խմբա գրու թյու նը՝ Փա րի զում 18 հա մար տպա գրե լուց հե տո 
(1896 թ. դեկ տեմ բե րի 14-1897 թ. մայի սի 3) տե ղա փոխ վում է Ժնև (1897 թ. մայի սի 
10-1897 թ. հու լի սի 19)12։ 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո թեր թը հնա րա վո րու թյուն է ստա նում 
տպա գրու թյուն ի րա կա նաց նե լու Կոս տանդ նու պոլ սում, ո րով սկ սում է թեր թի տպա-
գրու թյան եր րորդ փու լը: Այ նուա մե նայ նիվ, Օս մա նյան կայս րու թյուն վե րա դառ նա լուց 
հե տո թեր թում սկ սում են տպագր վել ե րիտ թուրք ղե կա վար նե րին քն նա դա տող հոդ-
ված ներ, ի նչն էլ ան հետևանք չի մնում: 1909 թ. ապ րի լի 15-ին 135 թվա կիր հա մա րով13՝ 
Աբ դուլ Հա մի դի կողմ նա կից նե րի ա պս տամ բու թյու նից հե տո, ե րիտ թուրք ղե կա վար-
նե րի ո րոշ մամբ թեր թը փակ վում է, քա նի որ ե րիտ թուր քե րը մե ղադ րում են պար բե-
րա կա նին՝ սուլ թա նի կողմ նա կից նե րի հետ կա պեր հաս տա տե լու և նրանց ա ջակ ցե լու 
հա մար14: Ա վե լին՝ թեր թի հիմ նա դիր և գլ խա վոր խմբա գիր Մեհ մեթ Մու րա դը կա լա նա-
վոր վում է15: Թեր թի վեր ջին՝ 135-րդ հա մա րը լույս է տես նում 1909 թ. ապ րի լի 14-ի ն16: 

Այս պի սով, բա վա կան հե տաքր քիր քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան գծով «Մի-
զան» թեր թը հիմ նադր վում է որ պես ը նդ դի մա դիր պար բե րա կան, ա պա հա րում ե րիտ-
թուր քա կան շարժ մա նը, ի սկ ե րիտ թուր քե րի դեմ քն նա դա տա կան հոդ ված ներ հրա-
պա րա կե լուց հե տո վերջ նա կա նա պես փակ վում է: Այ նուա մե նայ նիվ, այս թեր թը մեծ 
կարևո րու թյուն ու նի օս մա նյան մա մու լի պատ մու թյան մեջ, քա նի որ հան դես էր գա լիս 
ոչ միայն քա ղա քա կան օ րա կար գով, այլև պար բե րա կա նի է ջե րում ան դրա դարձ էր 
կա տար վում գրա կան և մշա կու թային կյան քին: «Մի զա նը» ա ռանձ նա նում էր նաև 

11 Göçmen, Jön Türk Basını.
12 Uçman, “Mizan.” 
13 Նույն տեղում։ 
14 “Mizancı Mehmed Murad,” https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Mizanc%C4%B1_Mehmed_Murad_, 
դիտվել է՝ 10.02.2019։ 
15 Նույն տեղում:
16 1886-1890 թթ. Կ.Պոլսում հրատարակվում է պարբերականի 158 համար, 1896 թ. հունվար-հուլիս 
ամիսներին Կահիրեում՝ 26 թիվ, 1896-1897 թթ. Փարիզում՝ 18 թիվ, 1897 թ. մայիս-հուլիս ամիսներին 
Ժնևում՝ 11 թիվ, 1908 թ. հուլիսի 30-1909 ապրիլի14-ին Պոլսում՝ 135 թիվ:

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/abdullah-ucman
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տն տե սա կան խն դիր նե րին վե րա բե րող իր հոդ ված նե րով17: Թուրք հե ղի նակ Հըֆ զը 
Թո փու զը «Մի զա նը» հա մա րում է «Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան 
«ա մե նա բո ցա շունչ պար բե րա կան նե րից»18: 

Այս պի սով, թերթն օս մա նյան շր ջա նի կարևո րա գույն պար բե րա կան նե րից էր և 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման հիմ նա կան մի ջոց նե րից մե կը:

Երիտթուրքերի «Մեշվերեթ» թերթը

«Մեշ վե րեթ» (թուրք.՝ Meşveret/ խոր հուրդ) թեր թը ե րիտ թուր քա կան կարևոր պար բե-
րա կան նե րից է ր։ Այն հիմ նադր վել էր Փա րի զում, 1895 թ. Ահ մեդ Ռը զայի կող մից, ո րը 
«Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի հիմ նա դիր նե րից է ր19։ Թեր թը լույս էր տես-
նում Փա րի զում, քա նի որ խիստ ը նդ դի մա դիր հա յացք նե րով պար բե րա կա նը Աբ դուլ 
Հա միդ Ե րկ րորդ սուլ թա նի խիստ գրաքն նու թյուն պայ ման նե րում չէր կա րող գոր ծել 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում: «Մեշ վե րեթն» ակ տիվ դե րա կա տա րում ու ներ ե րիտ թուր-
քա կան գա ղա փար նե րի տա րած ման գոր ծում՝ իր ստեղծ ման ա ռա ջին տա րի նե րին 
կա տա րե լով նաև ե րիտ թուր քա կան շարժ ման մա մու լի օր գա նի դե րը: 

2.Մէշ վե րէթ, Փա րիզ, Ա.  տա րի, թիւ 7, 14 Մարտ 1908։

«Մեշ վե րեթ» թեր թը լույս էր տես նում ամ սա կան եր կու ան գամ: 1895-1898 թթ. լույս է 
տե սել «Մեշ վե րեթ» թեր թի շուրջ 30 հա մար թուր քե րե նով, ի սկ 1895-1908 թթ.՝ պար բե-
րա կա նի 200-ից ա վե լի հա մար ֆրան սե րե նով20: Թեր թում տեղ էին գտ նում օս մա նյան 
ղե կա վա րու թյա նը քն նա դա տող մեծ թվով հոդ ված ներ: Միա ժա մա նակ ան դրա դարձ 
էր կա տար վում օս մա նյան հա սա րա կու թյա նը հու զող թե մա նե րի21: Թեր թի ան դրա նիկ 

17 Göçmen, “Jön Türk Basın”.
18 Topuz Hıfzı, Türk Basın Tarihi (Istambul: Remzi Kitabevi, 2014), 83.
19 Ահմեդ Ռըզան ծնվել է Կոստանդնուպոլսում 1859 թ., մոր կողմից ավստրացու արյուն ունի: Նա 
քաղաքական, պետական գործիչ էր, գրող, կրթական ուղղությամբ բարեփոխումների կողմնակից, 
Սենատի անդամ: Մոր ազդեցությունը զգալի է եղել նրա մտածողության վրա՝ արևմտամետ լինելու 
առնչությամբ: Տե՛ս Eminalp Malkoç, “Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza Yaşamı ve 
Düşünce Dünyası,” Yayınlandığı İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi 11 
(2007), 96: Նաև՝ Murtaza Korlaelçi, “Ahmed Rıza (1859-1930),” Felsefe Dünyası 4 (1992), 47։ 
20 Şükrü M. Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” C. 3 (İstanbul: TCTA, 1985), 846-847.
21 Malkoç, “Doğu-Batı Ekseninde,” 96.
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հա մա րում հրա տա րակ ված խմբա գրա կան հոդ վա ծում նշ վում էր, որ այն նպա տակ չի 
դնում կոր ծա նե լու կա ռա վա րող դի նաս տիան, քա նի որ ի րենց օ տար են ու ժի մի ջո ցով 
կար գա վոր վող լու ծում նե րը: Ը ստ հոդ վա ծի՝ ի րենք բա րե նո րո գում ներ են պա հան ջում 
ոչ այս կամ այն նա հան գի, այլև ամ բողջ կայս րու թյան հա մար:

 Սուր քն նա դա տա կան թե մա նե րով աչ քի էր ը նկ նում թեր թի հիմ նա դիր Ահ մեդ 
Ռը զան: Նա հմուտ պարս կա գետ էր, գե րա զանց տի րա պե տում էր ռու սե րե նին: Նա 
թեր թի մի ջո ցով քա րո զում էր իս լա մա կան աշ խար հի հոգևոր ա վան դույթ նե րի վե րած-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Մեծ ծա վա լով ան դրա դար ձել է Հայ կա կան հար ցին՝ 
փոր ձե լով ա պա ցու ցել, որ այն ար տա քին հրահ րում նե րի ար դյունք է: Հոդ ված նե րից 
մե կում Ահ մեդ Ռը զան պա նիս լա մա կան դիր քե րից օս մա նյան և պարս կա կան կա ռա-
վա րու թյուն նե րին կոչ էր ա նում միաս նա կան ջան քե րով կան խել հայ կա կան պե տու թյան 
վե րա կանգն ման վտան գը: 

«Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյան» ծրա գիրն ա ռա ջին ան գամ Ահ մեդ Ռը զայի շնոր-
հիվ տպագր վել է այս թեր թում 1895 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ի ֆրան սե րեն հա մա րում22:

 Թեր թում Ահ մեդ Ռը զայի գլ խա վոր քա ղա քա կան գի ծը հա կա ռու սա կա նու թյունն է ր։ 
Նա շատ ե րիտ թուր քե րի պա րագ լուխ նե րի պես ձգ տում էր կա պեր հաս տա տել եվ րո-
պա կան ա ռա ջա դի մա կան և սո ցիա լիս տա կան շր ջա նակ նե րի հետ: 

«Մեշ վե րե թի» սյու նա կա գիր նե րի թվում էին ժա մա նա կի հայտ նի հոդ վա ծա գիր-
նե րից Հո ջա Քադ րի Է ֆեն դին, Շե րա ֆեդ դին Մաղ մու մին, Աբ դուլ լահ Ջև դե թը: Ի նչ-
որ շր ջա նում թեր թի հրա տա րակ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել է նաև «Մի զան» 
թեր թի հիմ նա դիր Մու րադ բեյը23: 

Թեր թի սուր քն նա դա տա կան և մե ղադ րա կան հոդ ված նե րից հե տո Օս մա նյան 
կայս րու թյու նը դի մում է Ֆրան սիային՝ դա դա րեց նե լու թեր թի տպա գրու թյունն այդ 
ե րկ րի տա րած քում: Ֆրան սիան հա մա ձայ նում է կա տա րել օս մա նյան ղե կա վա րու թյան 
խնդ րան քը, և «Մեշ վե րեթ» թեր թի տպա գրու թյու նը Ֆրան սիա յում ար գել վում է: Ահ մեդ 
Ռը զան ստիպ ված էր նոր ե րկր ներ փնտ րել, որ տեղ հնա րա վո րու թյուն կս տա նար 
շա րու նա կե լու թեր թի տպա գրու թյու նը: Այս պի սով, թեր թը նախ տե ղա փո խում են Շվեյ-
ցա րիա, ա պա նաև՝ Բել գիա, որ տեղ էլ շա րու նակ վում է տպա գրու թյու նը24: Հե տաքրք-
րա կան է, որ այս տեղ փակ վում է թեր թի թուր քե րեն բա ժի նը՝ շա րու նա կե լով միայն 
ֆրան սե րեն բաժ նի աշ խա տանք նե րը25: 

Թեր թը մեծ կարևո րու թյուն ու ներ ե րիտ թուր քա կան մա մու լի շար քե րում, քա նի որ 
աչ քի էր ը նկ նում սուր քն նա դա տա կան, հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան ծանր թե մա-
ներ բարձ րաց նե լով: Թերթն ա ռանձ նա նում էր նաև նրա նով, որ ի րենց գա ղա փար նե րը 
տա րա ծե լու հա մար ե զա կի հնա րա վո րու թյուն էր ստեղ ծում բազ մա թիվ ե րիտ թուրք 
գոր ծիչ նե րի հա մար: Պետք է նշել նաև, որ այս թեր թում Հայ կա կան հար ցի շուրջ հոդ-

22 Ziyad Ebüzziya, “Ahmed Rıza,” in TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2 (İstanbul: TDV Yayinlari, 1989): 125.
23 Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” 206.
24 “Gazetecilik- Türk basınının doğuşu ve gelişimi,” T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (Ankara: MEB Yayını, 
2008), 22. 
25 Hanioğlu, “Jön Türk Basını,” 846-847. 
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ված նե րով թղ թակ ցել են նաև հայեր՝ տուրք տա լով թուր քա կան գա ղա փա րա խո սա կան 
մո տե ցում նե րին:

Երիտթուրքերի «Օսմանլը» թերթը

«Օս ման լը» (թուրք.՝ Osmanlı/օս ման ցի-օս մա նյան ) ա նու նով մի քա նի թերթ է լույս տե սել 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րին հա րող «Օս ման լը» 
ա նու նով ե րկ լե զու (ֆ րան սե րեն և թուր քե րեն) թեր թը սկ սել են հրա տա րա կել 1897 թ. 
դեկ տեմ բե րի 1-ի ն26: Թեր թի վրա աշ խա տում էին Իս հաք Սյու քու թին և Աբ դուլ լահ Ջև դե-
թը, ո րոնք ե րիտ թուր քա կան շարժ ման ակ տիվ ան դամ նե րից էին: Թեր թը, ի նչ պես 
ժա մա նա կի ե րիտ թուր քա կան լրատ վա մի ջոց նե րի զգա լի մա սը, լույս է տե սել Օս մա-
նյան կայս րու թյան տա րած քից դուրս՝ Ժնևում (1897-1900 թթ.), ա պա նաև տպա գրու-
թյու նը շա րու նա կել Ա նգ լիա յում (1900-1904 թթ.): Թեր թը տպագր վել է մինչև 1904 թ. 
դեկ տեմ բե րի 7-ը, ո րի ըն թաց քում լույս է տե սել 142 հա մար: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
տպագր վել են նաև ան գլե րեն հա վել ված ներ, ո րոնք տա րած վել են եվ րո պա կան ե րկր-
նե րում: Թեր թի մի քա նի հա մար լույս է տե սել նաև Ե գիպ տո սում՝ Կա հի րե ում, ո րը 
ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խոս նե րի կարևոր կենտ րոն նե րից էր:

 Թեր թում ի րենց ան դրա դարձ ներն ու հոդ ված ներն են տպա գրել ե րիտ թուր քա կան 
գա ղա փա րա կից հոդ վա ծա գիր ներ, գրող ներ Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, Իս հաք Սյու քու թին, 
Մեհ մեթ Ռե շի դը, Թու նա լը Հիլ մին, Նու րի Ահ մե դը, Ա լի Հայ դա րը, Ահ մեդ Ռը զան և 
այլք27:

«Օս ման լըն» ար տա սահ մա նում տպագր վող ե րիտ թուր քա կան այն թեր թե րից էր, 
ո րը ոչ միայն հան դես էր գա լիս կայս րու թյան ղե կա վա րու թյան և քա ղա քա կա նու թյան 
քն նա դա տու թյամբ, այլև փորձ էր կա տա րում տա րա ծե լու ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար-
նե րը: Ի նչ պես և այլ ե րիտ թուր քա կան թեր թեր, այն ստիպ ված էր ան գամ ար տա սահ-
մա նում դի մա կայել Աբ դուլ Հա միդ Ե րկ րոր դի և նրա հա մա խոհ նե րի քայ լե րին՝ հա ճա-
խա կի փո խե լով տպա գրու թյան վայ րը:

 Կարևոր է նաև այն, որ 1894-1896 թթ. աբ դուլ հա մի դյան ջար դե րի ժա մա նակ 
«Օս ման լը» թեր թը լույս էր ըն ծա յում հա տուկ ան գլե րեն հա վել ված, որ տեղ ու շա դրու-
թյան կենտ րո նում Հայ կա կան հարցն ու հայերն էին28: Այս քայ լով թեր թի խմբա գիր նե րը 
փոր ձում էին ան գլա լե զու ըն թեր ցող նե րին հա մո զել, որ հայե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի հետևում ոչ թե թուրք բնակ չու թյունն է, այլ Աբ դուլ Հա միդ սուլ թանն ու նրա 
շր ջա պա տը՝ միա ժա մա նակ փոր ձե լով ե րիտ թուր քե րին ներ կա յաց նել որ պես այ լընտ-
րանք Աբ դուլ Հա մի դին, և որ հենց նրանք են ու նակ կա տա րե լու սկզբուն քային փո փո-
խու թյուն ներ Օս մա նյան կայս րու թյան քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կյան քում29: 

26 Nuri Inuğur, “Basın ve Yayın Tarihi,” (Istanbul: Der Yayınları, 1993), 297.
27 Նույն տեղում:
28 Юрий А. Петросян, “Армянский вопрос на страницах редкого эмигрантского издания младотурок,” 
Պատմա-բանասիրական հանդես 2 (1982), 173-178:
29 Osmanlı (Geneve) no. 2, 1.
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Երիտթուրքական այլ պարբերականներ

 Ար դեն ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման շր ջա նում, բա ցի վե րոն շյալ պար բե րա կան նե րից, 
լույս են տես նում նաև այս քա ղա քա կան ու ժին հա րող այլ պար բե րա կան ներ, ո րոնց մի 
մա սը ևս հա մա ռոտ ան դրա դար ձի կա րիք ու նի՝ ա վե լի ը նդ հան րա կան դարձ նե լու այս 
շր ջա նի մա մու լի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյու նը և օս մա նյան մա մու լի ը նդ հա նուր պատ կե րը: 

Ինչ պես վերևում նշե ցինք, ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րը բա վա կան մեծ ու շա դրու թյուն 
էին հատ կաց նում մա մու լին՝ փոր ձե լով մեծ թվով թեր թե րի մի ջո ցով ի րենց կար ծիք-
ներն ու տե սա կետ նե րը հա սա նե լի դարձ նել լսա րա նին: Ո ւս տի ե րիտ թուր քե րի կա ռա-
վար ման ըն թաց քում ստեղծ վում էին տաս նյակ թեր թեր, ո րոնք ոչ միշտ էին կա րո ղա-
նում հե ղի նա կու թյուն և ճա նա չում ձեռք բե րել՝ հիմ նա կա նում ա պա հո վե լով ա վե լի 
շատ քա նակ, քան ո րակ: Այ նուա մե նայ նիվ, դրանք ևս կազ մում էին ե րիտ թուր քա կան 
մա մու լի հա տուկ մա սը և լու ծում էին տա րա տե սակ, հա ճախ նաև տե ղային խն դիր ներ: 
Նման թեր թե րից էին «Շու րայը Ո ւմ մե թը», «Իչ դի հա դը» և այլ պար բե րա կան ներ, ո րոնք 
կարևոր դեր ու նեին ե րիտ թուր քա կան մա մու լի զար գաց ման և ձևա վոր ման գոր ծըն թա-
ցում:

«Շուրայը Ումմեթ»

«Շու րայը Ո ւմ մե թը» (թուր քա տառ օս մա նե րեն՝ Şura-yı Ümmet/Ազ գային խոր հուրդ) 
պար բե րա կա նը հիմ նա դրել են հայտ նի ե րիտ թուրք գոր ծիչ ներ Բե հաէդ դին Շա քիրն30 ու 
Սա մի փա շա զա դե Սե զաին31 1902 թ. Կա հի րե ում32:

«Շու րայը Ո ւմ մեթ» պար բե րա կա նը նոր ծա վա լով և հզո րու թյամբ տպագր վել է 
1908 թ. հու լի սից՝ դառ նա լով ե րիտ թուր քե րի կարևոր գա ղա փա րա կան թեր թե րից մե կը: 
Թեր թը ոչ միայն հան դես էր գա լիս ե րիտ թուր քա կան գա ղա փար նե րի տա րած մամբ և 
պաշտ պա նու թյամբ, այլ նաև հա ճախ էր քն նա դա տում այլ թեր թե րի և հոդ վա ծա գիր-
նե րի, ո րոնք չէին կի սում ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը33: 

Պար բե րա կա նը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում լույս է տե սել տար բեր ձևա-
չա փե րով. ե ղել է ի նչ պես օ րա թերթ, այն պես էլ ամ սա գիր: Պար բե րա կա նում հոդ ված-
նե րով հան դես են ե կել Ա լի Քե մա լը34, Ահ մեթ Ֆե րի թը35, Յու սուֆ Աք չու րան36 և այլք: 
Թեր թը, ո րոշ դա դար նե րով հան դերձ, տպա գրու թյու նը շա րու նա կել է մինչև 1929 թ.՝ 
լույս տես նե լով ը նդ հա նուր 220 հա մա րով37:

30 Թուրք քաղաքական գործիչ, Հայոց ցեղասպանության անմիջական իրագործողներից։ «Միություն 
և առաջադիմություն» կուսակցության երկրորդ քարտուղար։
31 Թուրք ռեալիստական հեքիաթասաց, վիպասան:
32 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39 (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), 240-242։ 
33 Inuğur, “Basın ve Yayın Tarihi,” 311. 
34 Թուրք գրող, քաղաքական-հասարակական գործիչ, խմբագիր:
35 Թուրք քաղաքական գործիչ, մտավորական, դիվանագետ, երեսփոխան:
36 Գրող և հասարակական գործիչ:
37 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39, 240-242.

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D6%87_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D6%87_%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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«Իչդիհադ»

«Իչ դի հադ» (թուրք.՝ İçtihad/ճգ նել38) պար բե րա կա նը ևս կա րե լի է դա սել ե րիտ թուր քե րի 
կարևոր թեր թե րի շար քում: Պար բե րա կա նը տպա գրու թյու նը սկ սել է Օս մա նյան կայս-
րու թյան տա րած քից դուրս՝ Ժնևում, 1904 թ. սեպ տեմ բե րին39: Ե րկ լե զու (թուր քե րեն, 
ֆրան սե րեն) ամ սա գի րը հիմ նել և ղե կա վա րել է հայտ նի ե րիտ թուրք գոր ծիչ Աբ դուլ լահ 
Ջև դե թը40: 1905 թ. Ֆրան սիա յում Օս մա նյան կայս րու թյան դես պա նը Աբ դուլ լահ Ջև դե-
թի41 դեմ դա տա կան հայց է ներ կա յաց նում, ին չին հետևում են ճն շում նե րը, ո րի ար դյուն-
քում Ջև դե թը ստիպ ված է լի նում թեր թի խմբա գրու թյու նը տե ղա փո խել Ե գիպ տոս42: 
Թեր թը 1906-1908 թթ. տպագր վում է Կա հի րե ում, 1911-1932 թթ.՝ Կոս տանդ նու պոլ սում:

Ջև դե թը հրա տա րա կում է ամ սա գրի 358 հա մար մինչև 1932 թ. դեկ տեմ բեր: 

5. «Իչ դի հա դի տուն», Ֆա թիհ/ Կոս տանդ նու պո լիս  
(https://odatv.com/abdullah-cevdetin-kutuphanesinde-neler-gordum-2307171200.html)

38 Թերթի անվանումն օսմաներենից թարգմանաբար նշանակում է ճգնել, ճիգ ու ջանք թափել, 
չափազանց աշխատել, կրոն կամ որևէ վարդապետություն հաստատել, իսլամական կրոնի 
մեկնություն:
39 İslâm Ansiklopedisi, C. 21, (Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), 446-448.
40 Արաբկիրում ծնված, քրդական արմատներով թուրք հասարակական-քաղաքական գործիչ, 
մտավորական, ակնաբույժ, բանաստեղծ և թարգմանիչ:
41 TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 21, 446-448.
42 Նույն տեղում:
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SUMMARY
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The scientific article presents a brief history of the Young Turkish Press (until 1908). 
Special attention is given to the first segment of this process. The article is devoted to the 
analysis of the process of the emergence and distribution of the leading young Turkish 
newspapers of the first period (1890-1908 / 1909).

During this period, newspapers were published outside the Ottoman Empire, mainly 
in Cairo, France, Switzerland, and other places, because Abdul Hamid’s censorship and 
persecutions throughout the Ottoman Empire restricted their ideas and political views from 
freely circulating.

Элина З. Мирзоян
кандидат филологических наук

ИЗ ИСТОРИИ МЛАДОТУРЕЦКОЙ ПРЕССЫ (ДО 1908 Г.):  
КРАТКИЙ ОЧЕРК

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: Османская империя, периодические издания, младотурки, младоту-
рецкая пресса, «Ичтихат», «Мешверет», «Мизан».

 
Статья представляет собой краткий обзор младотурецкой периодической прессы (до 
1908 г.). Особое внимание уделено первому этапу истории младотурецкой прессы. 
Статья освещает историю основания и распространения ведущих младотурецких 
газет указанного периода, которая охватывает период с 1890-х по 1908/1909 гг. В 
это время газеты печатались за пределами Османской империи, в основном в Каире, 
Франции, Щвейцарии и других местах, так как действующая в Османской империи 
абдулгамидовская цензура и проводимые репрессии не давали возможности свободно 
распространять собственные идеи и политические взгляды на территории империи.

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pashas
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