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ԹՈՒր քԱ ԿԱՆ Ազ ԳԱՅ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ԿՈՒՆք ՆԵ րՈՒՄ.  
 ՆՈր ՕՍ ՄԱՆ ՆԵր

 Ռե գի նա Գա լուս տյան

XV-XVI դդ. և նույ նիսկ դրա նից ա վե լի ուշ թուր քե րի մոտ բա ցա կա յում էր մեկ մի աս-
նա կան էթ նո նիմ, ը նդ հա նուր ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյուն: էթ նի կա կան ի նք նա-
գի տակ ցու թյունն այս դեպ քում փո խա րին վում էր կրո նա կա նով1: XIX դ. Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ձեռ նարկ ված թան զի մա թյան բա րե նո րո գում նե րը 2 երկ րի սո ցի-
ալ-տն տե սա կան և քա ղա քա ցի ա կան կյան քում որևէ է ա կան փո փո խու թյուն չի րա-
կա նաց րին: Դրանց ար դյուն քում, սա կայն, կայս րու թյուն մուտք գոր ծե ցին եվ րո-
պա կան ա զա տա կան գա ղա փար նե րը, ո րոն ցով տո գոր ված ե րի տա սարդ նե րի մի 
խումբ սկ սեց ի րեն հա մա րել հայ րե նա սեր և ազ գայ նա կան: Նրանք հիմ նա կա նում 
բարձր դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ ներ է ին, ո րոնց հա մար մատ չե լի էր եվ րո պա-
կան կր թու թյու նը3: Նրանց ցան կու թյու նը կայս րու թյու նը քայ քա յու մից փր կելն է ր՝ 
օ տա րերկ րյա մի ջամ տու թյուն նե րին վերջ դնե լով և ժո ղովր դի մեջ ազ գայ նա կան 
գի տակ ցու թյուն ա րթ նաց նե լով, ի սկ մե թո դը̀  կա ռա վար ման ա մե նաար դի ա կան 
ձևի հաս տա տու մը: 

1865 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում այդ ե րի տա սարդ նե րը հիմ նե ցին գաղտ նի « Նոր 
օս ման նե րի ըն կե րու թյուն» (“Yeni Osmanlı Cemiyeti” կամ նոր օս ման ներ) կազ մա-
կեր պու թյու նը4, ո րը բա ժան ված էր յոթ հո գուց բաղ կա ցած օ թյակ նե րի5: Այս պի սով, 
շատ ա րագ ստեղծ վեց կազ մա կեր պու թյուն` մի քա նի տաս նյակ խմ բակ նե րից կազմ-
ված, ո րի գա ղա փա րա կան ղե կա վար ներն է ին թուրք գրող Մեհ մեդ Նա մըք Քե մա-

1 Տե՛ս Еремеев Д. Е., Этногенез турок, М., 1971, էջ 159:
2  Բա րե նո րո գում նե րի բո վան դա կու թյան քն նու թյու նը ման րա մասն տե´ս Սի րու նի Հ. Ճ., Թան-
զի մաթ և հայեր, « Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», № 4, 1966 թ., էջ 34-37, 65:
3  Սա րու խան, Հայ կա կան խն դիրն եւ ազ գային սահ մա նադ րու թիւ նը Թիւր քի ա յում (1860-1910), Ա 
հա տոր, Թիֆ լիս, 1912, էջ 104:
4 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., Թուրք ազ գային բուր ժուա զի այի գա ղա փա րա բա նու թյու նը և քա ղա քա
կա նու թյու նը, Ե., 1986, էջ 35, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, third ed., Oxford 
University Press, 2002, էջ 152-154:
5 Ն րանք են թարկ վում է ին նա խա գա հին (« րե իս»), ո րը կապ էր պահ պա նում մյուս ի նը խմ բե րի 
նա խա գահ նե րի հետ, բայց չգի տեր այլ խմ բե րի մեջ մտ նող ան դամ նե րին, այ սինքն` ծա նոթ է ին 
մի մի այն ի րենց են թա կա նե րին (տե՛ս Стамбулов В., Намык Кемаль, M., 1935, էջ 104): Օ թյակ նե-
րի բա ժան վե լու մե թո դը հա տուկ էր նաև հե տա գա յում ստեղծ ված « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու-
թյուն» կու սակ ցու թյա նը (ման րա մասն տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и 
исполнения решений, Ер., 2013, էջ 13):
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լը, հրա պա րա կա խոս և գրող Աբ դուլ Զի յա բեյը (ա վե լի ուշ՝ փա շա), սուլ թա նա կան 
պա լա տի քար տու ղա րու թյան նախ կին աշ խա տա կից, կրո նա կան կր թու թյուն ստա-
ցած գրա կա նա գետ Ա լի Սուա վի է ֆեն դին, գրա կա նա գետ Իբ րա հիմ Շի նա սին, 
գե նե րալ Հու սեյն Վա սըֆ փա շան, ա վե լի ուշ̀  նաև Ահ մեդ Միդ հատ փա շան6: 

Նոր օս ման նե րի գոր ծու նե ու թյու նը խորհր դային արևե լա գետ Յու. Պետ րո սյա նը 
բա ժա նում է հետևյալ փու լե րի. 1)1865-1867 թթ.՝ ստեղ ծու մից մինչև ար տաք սում, 
2)1867-1870 թթ.՝ գոր ծու նե ու թյուն տա րագ րու թյան մեջ (սահ մա նադ րա կան գա ղա-
փար նե րի որ դեգ րում, դրանց քա րոզ մա մու լի մի ջո ցով), 3)1870-1873 թթ. սկիզբ̀  
գա ղա փար նե րի տա րա ծում կայս րու թյու նում7: Նոր օս ման նե րը օս մա նիզ մի գա ղա-
փա րա խո սու թյան շր ջա նակ նե րում ա ռա ջին ան գամ ձևա կեր պե ցին այն պի սի հաս-
կա ցու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են «ազգ» և « հայ րե նիք» (ի րա կա նում որ պես «օս մա նյան 
ա զգ» և «օս մա նյան հայ րե նիք»), ո րոնք ո րո շա կի ձևա փո խու մից հե տո կազ մե ցին 
թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան հիմ քը8:

 Նոր օս ման նե րի շար ժու մը հաս կա նա լու հա մար հար կա վոր է ծա նո թա նալ 
մա մու լում տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րին, քա նի որ շարժ ման ազ դե ցիկ ան դամ-
նե րը հենց լրագ րող ներ է ին, ի սկ հա սա րա կու թյան վրա ներ գոր ծե լու նրանց գոր-
ծի քը մա մուլն էր: Փո փո խու թյուն նե րի նոր շր ջա նը բաց վեց ոչ թե քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի, այլ գրող նե րի և խմ բա գիր նե րի շնոր հիվ: Բա ռեզ րե րը, ո րոնք նրանք 
հայտ նա բե րե ցին կամ ա ռաջ քա շե ցին ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, ազ գայ-
նա կան նե րի հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար դար ձան գա ղա փա րա կան գոր ծիք:

 Մամուլի և լեզվի բարեփոխումներ 
 Թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փա րի կեր տու մը սկս վեց թուր քե րե նի 
ստեղծ մամբ9: Նոր օս ման նե րը կարևո րում է ին մա մու լի մի ջո ցով օս մա նե րեն գրա-
կան լեզ վի ժո ղովր դա կա նա ցու մը: Բնակ չու թյա նը կր թե լու խն դիրն ա ռաջ նային տեղ 
էր զբա ղեց նում նոր օս ման նե րի ծրագ րում10, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյու նը 
« թա ւալ վում էր ա մե նա խո րին տգի տու թե ան մէջ»11, նրանց քա րո զած գա ղա փար-

6 Տե՛ս Петросян Ю. А., “Новые османы” и борьба за конституцию 1876 г. в Турции, М., 1958, էջ 
35, Zürcher E. J., Turkey, a modern history, I. B. Tauris, 2004, էջ 69:
7  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 69:
8  Տե՛ս Сафрастян Р. А., Доктрина османизма в политической жизни Османской империи  
(5070 гг. XIX в.), Ер., 1985, էջ 8:
9  Տե՛ս Фадеева И. Л., Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи 
(османизмпанисламизм), XIXначало XX в., М., 1985, էջ 117:
10 Տե՛ս Желтяков А. Д., Печать в общественнополитической и культурной жизни Турции (1729
1908 гг.), М., 1972, էջ 75:
11  Տե՛ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 105: Թվային տվյալ ներ XIX դ. ե րկ րորդ կե սին թուր քե րի կր թա-
կան մա կար դա կի վե րա բե րյալ գո յու թյուն չու նեն, սա կայն Դ. Ե րե մեևը նշում է, որ XX դ. սկզ բին 
կրթ ված չէր թուր քե րի 90%-ը, հույ նե րի` 50%-ը, հայե րի` 33%-ը: Ե րե մեևը դա կա պում էր նաև թուրք 
կա նանց կր թու թյան բա ցա կա յու թյան հետ, քա նի որ ան կիրթ և հե տամ նաց մայ րե րը շատ քիչ բան 
կա րող է ին տալ ի րենց ե րե-խա նե րին, բա ցա ռու թյամբ տար րա կան դաս տի ա րա կու թյան (տե՛ս 
Еремеев Д. Е., նշվ. ա շխ., էջ 181): Տո կո սային նման հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս մեզ պատ կե-
րացում կազմել այն մասին, թե ի նչ պի սին էր ի րա վի ճա կը XIX դ. ե րկ րորդ կե սին:
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նե րը թեր թե րի մի ջո ցով չէ ին տա րած վում: Գրա կան լե զու հա մար վող օս մա նե րե-
նով գր ված նյու թե րը հաս կա նա լի է ին նեղ՝ « լու սա վո րյալ մարդ կանց», հետևա բար 
նրանց քա ղա քա կա նու թյու նը մնում էր ան կա տար:

XV-XVI դդ. սկ սած` Օս մա նյան կայս րու թյան պաշ տո նա կան և գե ղար վես տա-
կան լե զուն օս մա նե րենն էր, ո րը տար բեր վում էր խո սակ ցա կան թուր քե րե նից, և 
հա սա րակ ժո ղո վուրդն այն չէր հաս կա նում, ի սկ կրո նի լե զուն ա րա բե րենն է ր12: 
Մինչև 1831 թ. թուր քա կան թերթ տպագ րե լու որևէ լուրջ փորձ չէր ար վել: Դա հնա-
րա վոր դար ձավ մի այն Մահ մուդ 2-ր դի կող մից կայս րու թյունն ա րևմ տա կա նաց նե-
լու քա ղա քա կա նու թյան ըն թաց քում13: Ա զատ մա մու լի սկիզ բը հա մար վում է 1860 թ., 
ե րբ լույս տե սավ ա ռա ջին ոչ պաշ տո նա կան « Թեր ջու ման-ի ահ վալ» թեր թը: Թեր թի 
ծրագ րում « նո րօս մա նյան գրա կա նու թյան հայր»14 Իբ րա հիմ Շի նա սին լա վա գույնս 
ար տա հայ տում է ա ռա ջին ա զա տա կան նե րի գա ղա փար նե րը̀  շեշ տե լով, որ թուր քա-
կան մա մուլ գրե թե գո յու թյուն չու նի, այն դեպ քում, ե րբ ոչ մու սուլ ման ներն օ գտ վում 
են ի րենց լեզ վով թեր թեր տպագ րե լու օ րեն քից, ա վե լի, քան է նրանց ի րա վուն քը15: 
« Թեր ջու ման-ի ահ վա լը», ո րը լույս է տե սել մինչև 1866 թ., հս կա յա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցավ թուր քա կան գրա կա նու թյան և թուր քա կան լեզ վի բա րե փոխ ման 
մեջ16: 1862 թ. Իբ րա հիմ Շի նա սին սկ սում է հրա տա րա կել Թուր քի ա յում ա ռա ջին 
մաս նա վոր « Թաս ֆիր-ի էֆ քի յար» թեր թը17: Շի նա սի ի վտա րան դի ու թյան ըն թաց-
քում թեր թի խմ բա գի րը դար ձավ Նա մըք Քե մա լը: Իր գոր ծու նե ու թյան վաղ շր ջա-
նում Քե մա լը դա սա կան գրե լաո ճի կողմ նա կից էր, բայց աս տի ճա նա բար հակ վեց 
ե րի տա սարդ գրա կա նա գետ նե րի այն խմ բին, ով քեր ցան կա նում է ին հրա ժար վել 
ա րա բա-պարս կա կան գրա կա նու թյան նմա նա կու մից18: Նա մըք Քե մա լը գրում էր, 
որ չկա ա վե լի ա նի մաստ գործ, քան «ընտ րյալ նե րի» հա մար գրե լը, ի սկ Ա լի Սուա-
վին ա ռա ջար կում էր թուր քե րեն թարգ մա նել մու սուլ մա նա կան ա ղոթք նե րը19: Նոր 
օս ման ներն ա ռա ջար կում է ին օս մա նե րե նի փո խա րեն կի րա ռել թուր քե րե նը. մաք-
րել օս մա նե րենն ա րա բե րեն, պարս կե րեն փո խա ռու թյուն նե րից, դարձ վածք նե րից և 

12 Տե՛ս Еремеев Д. Е., նշվ. ա շխ., էջ 153:
13  Տե՛ս Ahmed Emin, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press, New York, 1914,  
էջ 26:
14 Гордлевскiй Вл., Очерки по новой османской литературѣ, М., 1912, стр. 4.
15  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 148:
16  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 34, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 147:
17  Տե՛ս Akşin Sina, Turkey: From Empire to Revolutionary Republic, the Emergence of Turkish Nation 
from 1789 to the Present, New York, էջ 32, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 137, Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., 
էջ 68, Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 35: Ը նդ հա նուր առ մամբ նոր օս ման նե րի քա ղա քա կան գա-
ղա փար ներն ար տա հայ տող թեր թե րը հետևյալ ներն է ին. « Թաս ֆիր-ի էֆ քի յար» (գա ղա փար նե րի 
ար տա հայ տիչ), « Թեր ջու ման-ի ահ վալ» (ի րա դար ձու թյուն նե րի մեկ նա բան), « Հյու րի եթ» (ա զա-
տու թյուն), « Մուհ բիր» (թղ թա կից), «Իբ րեթ» (խ րատ), «Իթ թի հադ» (մի աս նու թյուն), «Ին կի լյաբ» 
(հե ղա փո խու թյուն), « Վա թան» (հայ րե նիք), « Բա սի րեթ» (խո րա թա փան ցու թյուն):
18  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 35, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 141:
19  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 63:
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այն ա վե լի հա սա րակ դարձ նել20: Հա մա ձայն Քե մա լի̀  լե զուն (թուր քե րե նը) հան րու-
թյան վրա ներ գոր ծե լու հզոր մի ջոց է, հա մընդ հա նուր լե զուն հա մախմ բում և ձու լում 
է, ի սկ Սուա վին ա ռաջ նորդ վում էր « թուր քե րեն խո սո ղը թուրք է» սկզ բուն քով21: 

1868 թ. հուն վա րի 18-ի « Մուհ բի րի» հա մա րում տպագր վում է ան գլի ա ցի արևե-
լա գետ Չ. Ո ւի լի սի հոդ վածն այն մա սին, որ ան հրա ժեշտ է ազ գային խն դի րը լու ծե-
լու նպա տա կով թուր քե րե նը դարձ նել բո լոր «օս ման ցի նե րի» հա մար մի ակ և հա մա-
պար տա դիր լե զու̀  որ պես օ րի նակ բե րե լով ան գլի ա ցի նե րին, ո րոնք ան գլե րե նը 
պար տա դիր դարձ րին կել տե րի, բրիտ նե րի, շոտ լան դա ցի նե րի և իռ լան դա ցի նե րի 
հա մար, ա վե լին` հոդ վա ծից ա ռաջ տր ված նա խա բա նում Սուա վին, կողմ ար տա-
հայտ վե լով գա ղա փա րին, ա ռա ջար կում է բո լոր դպ րոց նե րում ու սու ցու մը թուր քե-
րե նով ան ցկաց նել22: Այս վեր ջին պնդ ման հա մա ձայն` « Հյու րի ե թը» գրում էր. «Ե թե 
լու սա վո րու թյան գոր ծը հա մա կարգ վի, ա պա պաշ տո նա կան լե զուն կտա րած վի: 
Տար բեր միլ լեթ նե րի ու ղե ղում առ կա թշ նա ման քը կվե րաց վի... Հայ րե նա սի րու թյան 
գա ղա փա րը կն վա ճի բո լոր ու ղեղ նե րը»23: Թուր քե րե նի կա տա րե լա գործ ման մեջ 
Նա մըք Քե մա լի ներդ րու մը հս կա յա կան էր: Նոր գա ղա փար նե րին հա մա պա տաս-
խան նա ստեղ ծեց նոր բա ռա պա շար, դրանց հա ղոր դե լով նաև նոր ի մաստ. ֆրան-
սե րեն պատ րի ե ին հա մար ժեք դար ձավ ա րա բե րեն վա թա նը (Vatan)` հայ րե նիք 
ի մաս տով, ի սկ հյու րի ե թը (hürriyet) և միլ լե թը (millet) փո խառ վե ցին ա զա տու թյուն 
և ա զգ ի մաստ նե րով 24: 1867 թ. Բելգ րա դի ամ րո ցը սեր բե րին հանձ նե լու վե րա բե-
րյալ « Մուհ բի րում» հրա տա րա կած հոդ վա ծը հիմք հան դի սա ցավ թեր թը փա կե լու, 
ի սկ հե ղի նակ նե րին տա րա տե սակ պաշ տոն նե րի նշա նա կե լով Կոս տանդ նու պոլ սից 
հե ռաց նե լու հա մար25: Նրանք նա խընտ րե ցին փախ չել Լոն դոն և այն տե ղից վա րել 
ի րենց քա րոզ չու թյու նը: Լոն դո նում լույս ըն ծայ վող « Հյու րի ե թի» ա ռա ջին հա մա-
րը եր կու ա ռաջ նային հոդ ված ու ներ հետևյալ գլ խագ րե րով. « Հայ րե նի քի հան դեպ 
սե րը ճշ մա րիտ հա վատ քից է», ո րը քա րո զում էր մի աս նա կան հայ րե նի քի գա ղա-
փա րը բո լոր օս ման ցի նե րին և «Եվ խորհր դակ ցեք նրանց հետ խնդ րի վե րա բե րյալ» 
սկզ բուն քը: Այս վեր ջի նը մեջ բե րում էր Ղու րա նից, ո րը կոչ ված էր հիմ նա վո րե լու 
խորհր դատ վա կան և ներ կա յա ցուց չա կան կա ռա վա րու թյուն հիմ նե լը: Այս եր կու 

20  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 14:
21 Տե՛ս Ashmore R. D., Deaux Kay, McLaughlin-Volpe Tracy, An Organizing Framework for Collective 
Identity: Articulation and Significance of Multidimensionality, Psychological Bulletin, 2004, Vol. 130, 
No. 1, էջ 93, Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 99:
22 Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 110, 111: Մուհ բի րի է ջե րում հա ճախ է ին հան դի պում մու սուլ-
ման նե րին քրիս տո նյա նե րի դեմ հրահ րող հոդ ված ներ (տե´ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 106):
23 Մսջ բե րու մը « Հյու րի ե թի»` 1868 թ. 24-րդ հա մա րից է (տե´ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 101):
24 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 68, տե´ս նաև Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 297:
25  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 36: Հոդ վա ծում Սուա վին մաս նա վո րա պես գո վեր գում էր և´ 
ամ րո ցը, և´ նախ նի նե րին, ամ րո ցի տակ նա հա տակ ված զին վոր նե րին, ո րոնք գրա վել է ին այն և 
այս ա մե նի հետ քն նա դա տում դի վա նա գետ նե րին, ո րոնք հանձ նել է ին ամ րո ցը. « Մեր նախ նի նե րը 
ա րյուն թա փե լով, թիզ առ թիզ գրա վել են այս հո ղե րը, ի սկ մենք` ն րանց ա նար ժան հետ նորդ ներս, 
քայլ առ քայլ ա մեն ի նչ վե րա դարձ նում ե նք... ե թե մի տեղ հա վա քենք Բելգ րա դի տակ ըն կած մեր 
նախ նի նե րի ոս կոր նե րը, ա նան ցա նե լի սար կգո յա նա» (Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 33):
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հոդ ված ներն ը նդ գծում է ին նոր օս ման նե րի քա ղա քա կան ծրագ րի եր կու հիմ նա-
կան ուղ ղու թյուն նե րը26:

1871 թ. աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո ևս Քե մա լը շա րու նա կեց տպագ րա կան 
գոր ծը և սկ սեց հրա տա րա կել «Իբ րե թը», որ տեղ հիմ նա կա նում հան րայ նաց վում 
է ին ա զա տու թյան, սահ մա նադ րու թյան, ի նչ պես նաև հայ րե նի քի գա ղա փար նե րը27: 
Սա կայն այն պի սի ե րկ րում, որ տեղ պե տա կան պաշ տո նյա նե րից բա ցի շատ քիչ 
մարդ կա րող էր գրել և կար դալ, մա մու լի ձեռք բե րում նե րը չն չին է ին28: Հա սա րա-
կու թյան գա ղա փա րա կան ո լոր տում այդ ձեռք բե րում նե րից էր այն, որ հա կա ռակ 
նախ կի նում գե րիշ խող կար ծի քի, ե րբ ամ բողջ թուրք բնակ չու թյու նը վս տահ էր այլ 
ազ գե րի հան դեպ իր գե րիշ խող դիր քին, վե րագ րում էր դժ բախ տու թյուն նե րը բախ-
տին և ա ստ վա ծային նա խախ նա մու թյա նը, մա մու լը բարձ րա ձայ նում էր ան խու-
սա փե լի վտանգ նե րի՝ տն տե սա կան խն դիր նե րի, կր թու թյան բա ցա կա յու թյան և 
ազ գային թե րար ժե քու թյան մա սին29: Այս շր ջա նում մա մու լի մեջ բազ մա թիվ է ին 
ազ գի գո յատև ման վտան գի մա սին հոդ ված նե րը: Դրանք նե րա ռում է ին ի նչ պես 
ար տա քին, այն պես էլ ներ քին վտան գի մա սին թե մա նե րը: Վտան գի աղ բյուր նե րը 
մա մու լում ա վե լի նյու թա կան, շո շա փե լի և ո րո շա կի է ին դառ նում:

Օսմանյան ազգ 
Օս մա նա կա նու թյու նը (osmanlılık) ա ռա ջին գա ղա փա րա կան-քա ղա քա կան ուս-
մունքն էր, ո րն ա ռաջ էր քաշ վել̀  բազ մէթ նիկ Օս մա նյան կայս րու թյան պահ պան-
ման և գո յատև ման ան հրա ժեշ տու թյու նը « տե սա կա նո րեն» հիմ նա վո րե լու հա մար: 
Այն նաև կան խամ տած ված քա ղա քա կան եր կա րա ժամ կետ մի ջո ցա ռում նե րի ա ռա-
ջին հա մա կարգն էր̀  ուղղ ված կայս րու թյան բնակ չու թյան թր քաց մա նը՝ ան կախ 
ազ գից և դա վա նան քից սուլ թա նի բո լոր ստո րա դաս նե րից մի ա տարր հան րույթ 
հիմ նե լու նպա տա կով30: Մու սուլ ման նե րի և ոչ մու սուլ ման նե րի ձու լումն ա ռաջ էր 
քաշ վել թան զի մա թի մի ջո ցով և քա րոզ վում էր Օս մա նյան կայս րու թյան մեծ վե զիր-
ներ Մեհ մեդ Է մին Ա լի փա շայի և Մեհ մեդ Ֆուադ փա շայի կող մից: Նրանք ի րենց 
ան ձնա կան նա մա կագ րու թյուն նե րում ը նդ գծում է ին թուր քե րի գե րա կա դե րը նոր 
ստեղծ վե լիք այդ հան րու թյան մեջ̀  դա կա պե լով թուր քե րի « ռա սա յա կան» հատ-
կա նիշ նե րի հետ31: Կայս րու թյան փր կու թյան մի ակ մի ջոց նրանք հա մա րում է ին 

26  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 154, 155:
27  Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 153: 
28  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 40: 
29  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 49:
30 Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 5: Մի ա ցյալ ա զգ ստեղ ծե լու դրույթ նե րի մա սին ման րա-
մասն տե՛ս Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., Ե րի տա սարդ Թիւր քի ա, Պա րիզ, 1908, էջ 9:
31  Տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth 
Century, The American Historical Review, vol. 59, №4 (Jul., 1954), էջ 851, Фадеева И. Л., նշվ. ա շխ., էջ 
80-81, Սաֆ րաս տյան Ռ., Օս մա նյան կայս րու թյուն. ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի ծա գում նա բա նու-
թյու նը (1876-1920), Եր., 2009, էջ 55, 56:
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« մի ա ձու լու մը»32, ո րը պետք է ի րա կա նաց վեր կր թու թյան և քրիս տո նյա նե րի զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյու նը թույ լատ րե լու մի ջոց նե րով33:

 Նոր օս ման նե րի կազ մա կեր պու թյու նը ձևա վոր վել էր որ պես ը նդ դի մու թյուն 
տի րող կար գե րին, մաս նա վո րա պես եվ րո պա կան ար ժեք նե րին նմա նա կե լուն, 
կոն ցե սի ա նե րին, կա պի տու լյա ցի ա նե րի ռե ժի մին, ար տա քին պարտ քին: Նրանք 
գտ նում է ին, որ թան զի մա թյան բա րե նո րո գիչ նե րը ե րկ րի ծանր վի ճա կը թեթևաց-
նե լու փո խա րեն ա րա գաց րին նրա քայ քա յու մը: Զի յա փա շայի խոս քե րով, ե թե 1592-
1839 թթ. եր կի րը դե պի կոր ծա նում էր գնում ե րկ ձի կառ քի ա րա գու թյամբ, ա պա 
1839-1869 թթ. սլա ցավ գնաց քի ա րա գու թյամբ34 : Նրանք գի տակ ցում է ին, որ բա րե-
փո խում նե րը հան գեց րել է ին ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի, սա կայն այդ փո փո խու-
թյուն նե րի մեջ կային շա տե րը, ո րոնք նրանք չէ ին ըն դու նում35: Հա մա ձայն նրանց 
տե սա կե տի՝ քրիս տո նյա նե րը ստա ցել է ին մեծ ի րա վունք ներ, մինչ դեռ մու սուլ ման-
նե րի ի րա վունք նե րը ոտ նա հար վել է ին36: Թան զի մա թի բա րե նո րո գիչ նե րի գա ղա-
փար նե րին դեմ հան դես գա լու հետ, սա կայն, նոր օս ման նե րը ևս կար ծում է ին, որ 
կայս րու թյան փր կու թյան և դրա ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման մի ակ մի ջո ցը 
քրիս տո նյա նե րի « մի ա ձու լումն» է, այդ պատ ճա ռով նրանք ար դա րա ցի հա մա րե-
ցին ա վան դա կան օս մա նիզ մի գա ղա փա րը̀  հա մա րե լով, որ դրա շուրջ կա րե լի է 
հա մախմ բել կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին37, գոր ծի դնե լով կր թա կան հա մա-
կար գը, ի նչ պես նշում էր « Հյու րի ե թը». «Ե թե լու սա վո րու թյան գոր ծը հա մա կարգ վի, 
ա պա պաշ տո նա կան լե զուն կտա րած վի: Տար բեր միլ լե թե նե րի ու ղե ղում առ կա 
թշ նա ման քը կվե րաց վի. հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փա րը կգ րա վի բո լոր ու ղեղ նե-
րը»38: Սա թերևս թան զի մա թի բա րե նո րո գիչ նե րի և նոր օս ման նե րի գա ղա փա րա-
խո սու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող մի ակ ու հատ կան շա կան նմա նու թյունն 
էր̀  ստեղ ծել մի ա տարր կայս րու թյուն՝ թուր քե րի գե րիշ խա նու թյամբ:

 Նոր օս ման նե րի գա ղա փա րա խոս նե րից Նա մըք Քե մա լը պն դում էր, որ բո լոր 
նրանք, ով քեր ապ րում են օս մա նյան հո ղում, օս ման ցի ներ են, ան կախ նրա նից, թե 
ի նչ կրոն է ին դա վա նում կամ ի նչ լեզ վով է ին խո սում: Սա կոչ վում էր «ազ գու թյուն նե րի 
մի ու թյուն», ի նչ պես նաև «օս մա նիզմ» կամ «օս մա նյան ազ գայ նա կա նու թյուն»39: Ա լի 

32  Իր քա ղա քա կան կտա կում Ֆուադ փա շան նշում է. « Ներ քին գոր ծե րի մեր բո լոր ջան քե րը 
պէտք է ձգ տեն դէ պի մի նպա տակ մի այն, այն է` մեր ցե ղե րի հա մա ձու լու մը: Ա ռանց այս հա մա-
ձուլ ման մեր կայս րու թե ան մի ու թիւ նը ի նձ ան կա րե լի է թվում: Սրա նից յե տոյ այս մեծ կայս րու թիւ-
նը ոչ յոյ նե րին և ոչ սլա վօն նե րին կա րող է պատ կա նել. նմա նա պէս էլ ոչ այս կրօն քին և ոչ ևս այն 
ցե ղին» («Ա րօր մի ամ սե այ հան դէս», Թիֆ լիս, 1910, I տա րի, № 6-7, էջ 185): 
33  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 42:
34  Մեջ բե րու մը « Հյու րի ե թի»` 1869 թ. 36-րդ հա մա րից է (տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 172):
35  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 170, 171:
36  Զի յայի դիր քո րո շու մը տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 139, Նա մըք Քե մա լի նը՝ էջ 142, Davison 
R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., էջ 863, Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 133:
37  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 38, Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., նշվ. ա շխ., էջ 68:
38  Մեջ բե րու մը « Հյու րի ե թի»` 1868 թ. 24-րդ հա մա րից է (Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 101):
39  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 36: Դեռևս 1839 թ. Գյուլ հա նե ի հաթ թը շե րի ֆում ա ռա ջին ան-
գամ « միլ լեթ» բառն օգ տա գործ վեց « ժո ղո վուրդ» ի մաս տով, որ պես ը նդ հան րա կան դի մե լաձև՝ 
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Սուա վին պն դում էր. « Թուր քի ա ան վան վող ե րկ րում գո յու թյուն ու նի մի այն մեկ 
ազ գու թյուն (nationalité)-օս ման ցի»40: Կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կազ մում 
են մեկ ը նդ հան րու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սեր, և էթ նի կա կան, կրո նա կան, լեզ վա-
կան գոր ծոն նե րը ստո րա դաս վում են շատ ա վե լի կարևոր գոր ծոն նե րի, ո րոնք են 
ը նդ հա նուր են թա կա յու թյու նը, «աշ խար հագ րա կան պայ ման նե րի» հա մընկ նու մը, 
« շա հե րի» հա մընկ նու մը, այդ թվում` տն տե սա կան, « հա մաօս մա նա կան գա ղա-
փա րի» առ կա յու թյու նը41: 

Թ վում էր, թե այս քա ղա քա կա նու թյու նը հան գում էր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի ի րա-
վա հա վա սա րու թյա նը, սա կայն այն նպա տակ էր հե տապն դում պահ պա նե լու թուր-
քե րի գե րիշ խող դիր քը կայս րու թյան ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ42: 1868 թ. 
հուն վա րի 10-ի « Մուհ բի րի» հա մա րում կար դում ե նք. «...հա վա սա րու թյու նը չի կա յա-
նում նրա մեջ, որ ա սենք̀  թո́ ղ խա նութ պան Մեհ մեդ ա ղան և բեռ նա կիր Հա կո-
բը հա վա սար լի նեն բո լոր ա ռում նե րով»: Դա մի այն նշա նա կում է, որ « ցած րե րը և 
բարձ րե րը» պետք է ի րա վա հա վա սար լի նեն շա րի ա թի կա նոն նե րի ա ռաջ43: Նոր 
օս ման նե րը նաև ա ռա ջի նը սկ սե ցին պն դել, որ թուր քա կան ռա սան իր պատ մա-
կան, քա ղա քա կան, ռազ մա կան և մշա կու թային կող մե րով ա մե նա բարձրն ու ա մե-
նա հինն է, ո րն ան գնա հա տե լի դեր է կա տա րել մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ44: 
Այս հա մա տեքս տում Նա մըք Քե մա լը նշում էր. «Օս ման նե րի շար քում և՛ մարդ-
կանց թվով, և՛ ըն դու նա կու թյուն նե րով ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց նում են թուր քե րը, 
ո րոնք ու նեն այն պի սի ա ռա վե լու թյուն ներ, ար ժա նիք ներ և ո րակ ներ, ի նչ պի սիք են 
ճա նա չո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի լայ նու թյուն, բնա տուր տո կու նու թյուն, դի մաց կու-
նու թյուն և հան դար տու թյուն»45: Ա լի Սուա վին պն դում էր, որ թուր քա կան ռա սան 
քա ղա քա կան, մշա կու թային և ռազ մա կան ա ռում նե րով ա մե նա հին և լա վա գույն 
ռա սան է, ի սկ թուր քե րի լե զուն աշ խար հի ա մե նա հա րուստ և կա տա րյալ լե զու-
ներից է46:

 Թուր քե րի ը նտ րյալ ա զգ լի նե լու գա ղա փա րին զու գըն թաց ա ճում էր քրիս տո-
նյա նե րի ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի լի նե լու գա ղա փա րը, ին չը խոր ար մատ ներ 
ու ներ: Դա ի րա կա նում ծա գում էր իս լա մի հիմ նադ րույթ նե րից, ո րոնք կազ մում է ին 
քա ղա քա ցի ա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, ի րա վուն քի և օ րեն քի հիմ քը: Մու սուլ-
ման նե րը « ղա զի» է ին՝ իս լա մի՝ ճշ մա րիտ հա վատ քի ա զն վա կան մար տիկ ներ, քրիս-

ա ռանց էթ նի կա կան և կրո նա կան պատ կա նե լու թյան խտ րու թյան: 1856 թ. ար դեն պաշ տո նա կան 
դի մե լաձևի օ րի նակ է ին « սուլ թա նի են թա կա ներ», « Բարձր Դռան են թա կա ներ» ար տա հայ տու-
թյուն նե րը (տե՛ս Фадеева И. Л., նշվ. ա շխ., էջ 58, 64, Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning 
ChristianMuslim Equality..., էջ 852):
40 Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., p. 862.
41  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ.,էջ 95-97:
42  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 37:
43 Желтяков, նշվ. ա շխ.,էջ 113:
44  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 51:
45 Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 57:
46  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 59:
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տո նյա նե րը̀  « գյա վուր»̀  ան հա վատ ներ: Ի րա վա հա վա սա րու թյու նը «ան հա վա տի» 
հետ ա նըն դու նե լի էր մու սուլ մա նի հա մար: Օս մա նյան կայս րու թյու նում է ա կան 
քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, նույ նիսկ տն տե սա կան դա սա կար գում էր մու սուլ-
մա նը, զիմ մին և հար բին: Ե ռաս տի ճան տար բե րա կու մը հա վա տա ցյա լի, են թա կա 
ան հա վա տի և թշ նա մի ան հա վա տի միջև ա վե լի կարևոր էր, քան ազ գային տար-
բե րա կում նե րը: Մի ակ հատ կա նի շը, ո րով մար դը ճա նա չում էր բա րե կա մին և օ տա-
րին, կրոնն էր, և մու սուլ մա նի հա մար օ տա րերկ րա ցի հա վա տա կիցն ա վե լի մոտ 
էր, քան իր քրիս տո նյա հարևա նը47: Ի նչ պես նշում է Լևո նյա նը, քն նե լով XVI-XVII 
դա րե րի մու սուլ ման պատ մա գիր նե րի գր վածք նե րը. « Մու սուլ ման նե րը թա լա նում 
են, քրիս տո նյա նե րը̀  թա լան վում, սա ար դար և օ րի նա կան է: Ե րբ մու սուլ մանն է 
մա հա նում, նա « մար տի րո սա նում է», ի սկ քրիս տո նյան « կո տոր վում» է: Քա ֆի րի 
կամ գյա վու րի այս գա ղա փա րը քրիս տո նյա նե րի հան դեպ մու սուլ ման նե րի վե րա-
բեր մուն քի հիմ քում էր: « Գյա վու րը», ի նչ էլ որ լի նի այդ բա ռի ծա գու մը... նշա նա կում 
է ան հա վատ, ստոր, ցածր, շուն, ստ րուկ, սպան դի վի ճակ ված: Այն ու նի շատ ցածր 
սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն»48:

 Պի տա կա վոր ման այս ձևի ար մա տա վոր ված լի նե լու մա սին է փաս տում նաև 
1867 թ. Մո սու լից, Բաղ դա դից, Դի ար բե քի րից և Սա րաևոյից Մեծ Բրիտանիայի 
հյու պա տոս նե րի ներ կա յաց րած զե կու ցա գի րը: Դի վա նա գետ նե րը մաս նա վո րա պես 
փաս տում են, որ քրիս տո նյա նե րի վի ճա կը բա րե լավ վել է թան զի մա թյան բա րե նո-
րո գում նե րի ար դյուն քում, սա կայն բո լո րը մի ա բե րան նշում են, որ դրանք չկա րո-
ղա ցան փո խել քրիս տո նյա նե րի ի րա վազր կու թյու նը եր կու հիմ նա րար հար ցում՝ 
քրիս տո նյայի կող մից դա տա րա նում մու սուլ մա նի դեմ վկա յու թյուն տա լու և քրիս-
տո նյա նե րի պի տա կա վոր ման (գյա վուր): Դի վա նա գետ նե րը դա կա պում են իս լա-
մի դրույթ նե րին հա կա ռակ լի նե լու և այն բա նի հետ, որ, հա կա ռակ զբա ղեց րած 
դիր քին, հարս տու թյա նը և կր թու թյա նը, քրիս տո նյան միշտ ստո րա դաս վում է մու-
սուլ մա նին49: Քրիս տո նյա նե րը միշտ հա մար վել են ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի ներ̀  
կրո նի տար բե րու թյան և թուր քե րի կող մից նվաճ վե լու պատ ճա ռով50: Հա սա րա-
կու թյան մեջ ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող խտ րա կա նու թյան այս և այլ դրսևո-
րում նե րը խա ղարկ վե ցին իշ խող վեր նա խա վի կող մից և՛ որ պես խթա նիչ, և՛ որ պես 
ար դա րա ցում` Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին իս լա մա դա վան զանգ վա ծի 
մաս նակ ցու թյու նը կո տո րա ծին և թա լա նին ա պա հո վե լու հա մար:

47  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 329, Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim 
Equality..., էջ 844: Քրիս տո նյա նե րի հա գուս տը պետք է տար բեր վեր մու սուլ ման նե րի հա գուս տից, 
օ րի նակ, ե րբ քրիս տո նյան կամ հրե ան ֆես է ին կրում, ա պա դրան պետք է կա րե ին նեղ սև ժա-
պա վեն (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 845, հա գուս տի և այլ մի ջոց նե րով քրիս տո նյա նե րին խտ րա կա-
նու թյան են թար կե լու մա սին տե՛ս Levonian L., Moslem Mentality: a Discussion of the Presentation of 
Christianity to Moslems, The Pilgrim Press, Boston, Chicago, 1928, էջ 28-30):
48 Levonian L., նշվ. ա շխ., էջ 18:
49 Տե՛ս Reports Received from Her Majesty’s Consuls Relating to the Conditions of Christians in Turkey: 
1867, Presented to the Both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London, 1867, էջ 1-7:
50  Տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., էջ 855:
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 Օսմանյան հայրենիք
Ընդ հան րա պես թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան ծագ ման մեջ մեծ նշա նա կու-
թյուն է ու նե ցել թուր քե րի շփու մը եվ րո պա ցի նե րի հետ: Թան զի մա թյան բա րե նո-
րո գում նե րի ար դյուն քում մե ծա նում է կր թու թյուն ստա նա լու նպա տա կով Եվ րո պա 
մեկ նող թուր քե րի քա նա կը: Այս կերպ դր վում են եվ րո պա կան մշա կույ թին ծա նոթ 
թուր քա կան մտա վո րա կան խա վի հիմ քե րը: Դրա նով է բա ցատր վում այն, որ նոր 
օս ման նե րի գա ղա փար նե րը ծա գել են հիմ նա կա նում Եվ րո պայից, նույ նիսկ թան-
զի մա թի շր ջա նի նրանց քն նա դա տու թյունն ա զդ վել է եվ րո պա ցի մտա ծող նե րից51: 
Նոր ծա գող օս մա նյան ազ գայ նա կա նու թյու նը ևս հիմն ված էր ա րևմ տաեվ րո պա-
կան ազ գայ նա կա նու թյան վրա, ո րը որ պես ազ գի տար բե րակ ման հիմք ըն դու նում 
էր շո շա փե լի չա փա նիշ ներ՝ տա րած քը և ի նք նիշ խա նու թյու նը: Հենց այս հայ րե նա-
սի րու թյու նը և ոչ թե ազ գայ նա կա նու թյունն էր, որ ազ դել էր նոր օս ման նե րի գա ղա-
փար նե րի ձևա վոր ման վրա52: Նոր օս ման նե րի որ դեգ րած օս մա նիզ մի դրույ թը 
ել նում էր այն գա ղա փա րից, որ Օս մա նյան կայս րու թյունն այն տեղ բնակ վող բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի « հայ րե նիքն» է, և այդ գա ղա փա րը հա կա դարձ վում էր քրիս տո նյա 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ազ գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րին53:

 Հատ կան շա կան է, որ պե տու թյան « Թուր քի ա» ան վա նումն ը նդ հուպ մինչև 
XX դա րի սկիզ բը օգ տա գործ վում էր եվ րո պա ցի նե րի կող մից: XIX դա րի վեր ջին 
թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ և պատ մա բան Ահ մեդ Ջև դեթն օգ տա գոր ծում էր «Դև-
լե թի Թյուր քի ե» (թուր քա կան պե տու թյուն), ո րը նոր ծա գող ազ գայ նա կա նու թյան 
դրսևո րում նե րից է ր54: Մինչև նոր օս ման նե րը Օս մա նյան կայս րու թյու նում պե տու-
թյան ան վա նու մից և էթ նո նի մից բա ցի չկար նաև հայ րե նի քին հա վա տա րիմ լի նե-
լու գա ղա փա րը: « Հա վա տար մու թյու նը» որ պես այդ պի սին հայտ նի էր, բայց հա վա-
տար մու թյուն գյու ղին, նա հան գին, ոչ թե ե րկ րին55: Օս մա նյան պատ մու թյան այս 
փու լից ա ռաջ որևէ ան ձի եր կիրն այն վայրն էր, որ տեղ նա ծն վել էր կամ որ տեղ 
ապ րում էր, այ սինքն` նրա քա ղա քը կամ գյու ղը: Մար դիկ ի րենք ի րենց մա սին 
խո սում է ին որ պես ան կա րա ցի կամ պոլ սե ցի, բայց ոչ որ պես Օս մա նյան կայս րու-

51  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 173:
52 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 334, 335:
53 Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 57:
54  Տե՛ս Фадеева И. Л., նշվ. ա շխ., էջ 16: Եվ րո պա յում ա մե նա ծանր բռ նա տի րու թյան պայ ման նե-
րում ե րկր նե րը տի րող դի նաս տի այի ան վա նում չէ ին կրում (Ռու սաս տան, Պրու սի ա, Ֆրան սի ա), 
այն դեպ քում, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը կրում էր Օս մա նի ա նու նը: « Թուր քի ա» ա նու նը ծա-
գել է Եվ րո պա յում և ըն դուն վել թուր քե րի կող մից շատ ա վե լի ուշ (տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 
35): XIX դա րի կե սե րին նոր օս ման ները, եվ րո պա կան ազ դե ցու թյամբ, ցան կու թյուն ու նե ցան խո-
սե լու ի րենց ե րկ րի մա սին` որ պես Թուր քի այի և սկ սե ցին օգ տա գոր ծել « Թուր քես տան» բա ռեզ րը 
(« թուր քի եր կիր» պարս կե րե նով), ի նչ պես օ րի նակ` Նա մըք Քե մալն է գոր ծա ծում 1873 թ. գրած իր 
ա ռա ջին ող բեր գու թյան մեջ (տե՛ս Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 19), սա կայն այ նու հետև հրա-
ժար վե ցին դրա նից, քա նի որ այդ ա նունն ար դեն ի սկ օգ տա գործ վում էր Կենտ րո նա կան Ա սի այի 
հա մար: Այդ ի սկ պատ ճա ռով սկ սեց գոր ծած վել Թուր քի ա` եվ րո պա կան ձևով, ո րն էլ 1923 թ. դար-
ձավ պե տու թյան պաշ տո նա կան ան վա նու մը (տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 332, 333):
55  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 330:
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թյան քա ղա քա ցի: Ամ բողջ հո ղը հա մար վում էր սուլ թա նի սե փա կա նու թյու նը56, 
մար դիկ են թա կա է ին ոչ թե ե րկ րին, այլ սուլ թա նին, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում պետք է պայ քա րե ին նրա կամ ի րենց կրո նի հա մար, բայց ոչ եր բեք պե տու-
թյան57: Դա ար դեն հա վա տար մու թյուն էր կրո նին` իս լա մին58, և դրա նից բխում էր 
քա ղա քա կան հա վա տար մու թյու նը իս լա մա կան պե տու թյան օ րի նա կան ղե կա վա-
րին` սուլթա նին: 

Նա մըք  Քե մա լը, ով հե տա գա յում հռ չակ վեց « հայ րե նի քի և ա զա տու թյան եր գիչ», 
իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով ը նդ լայ նեց և խո րաց րեց վա թա նի պատ կե-
րա ցու մը: Նա քա րո զում էր, որ որևէ մե կի հայ րե նի քը ոչ մի այն հո ղի կտոր է, այլև 
թան կա գին վայր, ո րի հա մար պետք է զո հո ղու թյուն նե րի գնալ59: Քե մա լը քա րո զում 
էր նաև այն գա ղա փա րը, որ հայ րե նի քը սր բա զան գա ղա փար է. « Հայ րե նի քը բաղ-
կա ցած չէ քար տե զի վրա թրով կամ գրո ղի փե տու րով տար ված են թադ րյալ գծե-
րից: Դա սուրբ գա ղա փար է, ո րը ծա գում է բազ մա թիվ վեհ զգաց մունք նե րի մի ու-
թյու նից, ի նչ պի սիք են ազ գը, ա զա տու թյու նը, եղ բայ րու թյու նը, բա րե կե ցու թյու նը, 
ու նեց ված քը, ի նք նիշ խա նու թյու նը, նախ նի նե րի հան դեպ հար գան քը, ըն տա նի քի 
հան դեպ սե րը, ե րի տա սարդ նե րի հի շո ղու թյու նը»60: Հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րը Քե մա լը և բո լոր նոր օս ման նե րը դի տում է ին 
որ պես խո չըն դոտ « հայ րե նի քի» ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան մա նը, ի սկ նրանց 
կող մից լույս ըն ծայ վող թեր թե րը, քա րո զե լով օս մա նիզ մը, ժխ տում է ին հպա տակ 
ժո ղո վուրդ նե րի ի նք նո րոշ ման և ան կախ պե տա կա նու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն-
քը61: Դա հատ կա պես երևաց Կրե տե կղ զու հույ նե րի 1866-1869 թթ. ա զա տագ րա-
կան պայ քա րի ժա մա նակ: « Մուհ բի րը» նշում էր, որ ա պս տամ բու թյան բա րե հա-
ջող ճն շու մից էր կախ ված «օս մա նյան պե տու թյան ան կա խու թյու նը», ի սկ Նա մըք 
Քե մա լը « Թաս ֆիր-ի էֆ քյա րի» է ջե րից կոչ էր ա նում դի մել « կո պիտ ու ժի սկզ բուն-
քին» և բա ցա ռում էր քրիս տո նյա նե րին զի ջե լու հա վա նա կա նու թյու նը62: Ի րենց 
ան կա խու թյան հա մար պայ քա րող սեր բե րին և չեռ նո գոր ցի նե րին Զի յան ան վա-
նում էր «ա վա զակ ներ»: Նոր օս ման նե րը քն նա դա տում է ին կա ռա վա րու թյա նը̀  
եվ րո պա կան ե րկր նե րի ճնշ ման ներ քո Մոլ դո վային, Վա լա խի ային և Սեր բի ային 
ան կա խու թյուն տա լու պատ ճա ռով63: Նրանք լի ո վին ծա նոթ չէ ին ժա մա նա կա կից 
ազ գայ նա կան հո սանք նե րին և այդ շար ժում նե րի պատ ճառ հա մա րում է ին դժ գո-
հու թյու նը ներ քին խն դիր նե րից, օ տա րերկ րյա սադ րանք նե րը կամ դրանք դի տար-
կում է ին որ պես հա սա րակ ա պս տամ բու թյուն ներ: Դա նաև ար տա հայ տում էր 
մու սուլ ման բնակ չու թյան տրա մադ րու թյուն նե րը, օ րի նակ` հա կաք րիս տո նե ա կան 

56  Ման րա մասն տե՛ս Levonian L., նշվ. ա շխ., էջ 33-35: 
57  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 34:
58  Տե՛ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 112:
59  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 34:
60  Մեջ բե րու մը «Իբ րե թի»` 1873 թ. մար տի 22-ի հա մա րից է (Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 337):
61  Տե՛ս Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 297:
62  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 84:
63 Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 55: 
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քա րոզ չու թյու նը բուլ ղար նե րի ա պս տամ բու թյան (1876 թ. գա րուն) և Սեր բի այի ու 
Չեռ նո գո րի այի դեմ պա տե րազ մի (1876 թ. հու լիս-նոյեմ բեր) ժա մա նակ նո րօս մա-
նա կան « Սա բահ» թեր թին մե ծա ծա վալ շր ջա նա ռու թյուն ա պա հո վեց 64: Քրիս տո-
նյա նե րի ա պս տամ բու թյուն նե րը և ա զա տագ րա կան պայ քա րը մյուս կող մից ո րոշ 
թուր քե րի մեջ ա ռա ջաց րին զգաց ում ներ, ո րոնք օս մա նյան է ին և հայ րե նա սի րա-
կան, բայց հե տա գա յում կդառ նան թուր քա կան և ազ գայ նա կան65: 

Հայ րե նի քի իր քա րոզն աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո Քե մա լը շա րու նա կեց 
թատ րո նի մի ջո ցով, ո րը հա մա րում էր ժո ղովր դի վրա բա րո յա կան ներ գոր ծու թյուն 
ու նե ցող «օգ տա կար զվար ճանք»66: 1873 թ. ապ րի լին Գե տիկ փա շայի թատ րո նում 
ցու ցադր վեց Քե մա լի « Հայ րե նիք կամ Սի լիստ րի ա»67 (Vatan Yahut Silistra) ող բեր-
գու թյու նը, ո րում ներ կա յաց վում էր այն, որ ժո ղո վուրդն ի րա վունք ներ ու նի իր հայ-
րե նի քի հան դեպ, և դրա հպա տա կը լի նելն այլ բան է, քան սուլ թա նի հպա տակ 
լի նե լը68: Ող բեր գու թյան գլ խա վոր դե րա կա տար Իս լամ բեյը բա ցա կան չում է. «Ե թե 
մենք կորց նենք Դա նու բը, մեր հայ րե նի քը կդա դա րի գո յու թյուն ու նե նալ: Մեր հայ-
րե նի քը Դա նուբն է»69: Ող բեր գու թյան մեջ լս վում է ին թուր քե րի հա մար տա րօ րի-
նակ հայ րե նի քը սի րե լու և պաշտ պա նե լու կո չեր: Ներ կա յա ցումն ա ռիթ հան դի սա-
ցավ հե ղի նա կին Կիպ րոս ար տաք սե լու հա մար, որ տե ղից նա վե րա դար ձավ մի այն 
1876-ի ն70: Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ որ պես հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան 
խորհր դա նիշ ը նտր վել է Թուր քի այի բուն տա րած քից դուրս գտն վող ամ րոց, ո րը 
պար բե րա բար պաշտ պան վում էր Ռու սաս տա նից: Վեր ջինս էլ նոր օս ման նե րի 
կող մից մարմ նա վոր վում էր որպես «բ նա կան թշ նա մու» կեր պա ր:

 Սահմանադրությունը որպես ելք
 Տա րագ րու թյան տա րի նե րը զգա լի ազդե ցու թյուն ու նե ցան նոր օս ման նե րի գա ղա-
փա րա խո սու թյան՝ հատ կա պես սուլ թա նի ի նք նա կալ իշ խա նու թյու նը սահ մա-
նադ րու թյամբ սահ մա նա փա կե լու դրույ թի ձևա վոր ման վրա71: Նոր օս ման նե րի 
ա ռաջ նորդ նե րը հա մոզ ված է ին, որ բո լոր դժ բախ տու թյուն նե րի աղ բյու րը տի րող 

64  Տե՛ս Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 163:
65  Տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., էջ 856:
66 Տե՛ս Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 25:
67  Սի լիստ րի ան թուր քա կան ամ րոց է Դա նու բի վրա, ո րը մի քա նի ան գամ պա շար վել է ռուս նե րի 
կող մից դե պի Բալ կան ներ կա տա րած ար շա վան քի ժա մա նակ: Ամ րո ցը գրավ վել է 1808 թ., սա-
կայն վե րա դարձ վել է հաշ տու թյան պայ մա նագ րով: Ան հա ջող պա շար վել է 1828 և 1856 թթ.: Այս 
պա շա րում նե րից ո րն է ը նտ րել Քե մալն իր ող բեր գու թյան հա մար` հայտ նի չէ (տե՛ս Стамбулов В., 
նշվ. ա շխ., էջ 160-161, Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 20-22): Ող բեր գու թյան պրե մի ե րայի մա սին 
հայ տա րա րու թյու նը դր վել է «Իբ րե թի» մար տի 30-ի հա մա րում, ո րից հե տո թեր թը փակ վել է 
(տե՛ս Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 155):
68  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 34, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 158:
69 Стамбулов В., նշվ. աշխ., էջ 162.
70  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 141:
71  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 89: 
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վար չա կարգն է, հետևա բար՝ լու ծու մը սահ մա նադ րու թյան ըն դու նումն է72: Նրանց 
մո տեց ման հա մա ձայն` Հա մայնք նե րի պա լատ հրա վի րե լը և ոչ մու սուլ ման նե րի 
մուտքն այն տեղ թույ լատ րե լը կն պաս տեր բո լոր «օս ման ցի նե րի» մի աս նու թյա նը73: 
1873 թ. կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի դա դա րեց րեց նոր օս ման նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը: Շարժ ման ա ռաջ նորդ ներն աք սոր վե ցին կայս րու թյան ծայ րա մա սե րը74, 
սա կայն 1876 թ. հոկ տեմ բե րին Քե մա լը և Զի յան ը նդ գրկ վե ցին Միդ հատ փա շայի 
կող մից ստեղծ ված սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազմ, որ տեղ ի րենց գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում նրանք ա ռա վե լա գույնս ար տա հայ տե ցին ի րենց գա ղա-
փար նե րը: Նրանք կար ծում է ին, որ քրիս տո նյա նե րին նույ նիսկ սահ մա նա փակ 
ի նք նո րոշ ման ի րա վունք ներ տրա մադ րե լը կու ժե ղաց նի նրանց կենտ րո նա խույս 
ձգ տում նե րը75: 

Նոր օս ման նե րի շար քե րում գո յու թյուն ու նե ին նաև գա ղա փա րա կան տա րա ձայ-
նու թյուն ներ՝ կապ ված Օս մա նյան կայս րու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում-
նե րի հետ: Զի յան ա վե լի պահ պա նո ղա կան էր, քան Քե մա լը: Նա հա մոզ ված էր, 
որ պառ լա մեն տը պետք է ու նե նա սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, լի նի ըն դա մե նը 
« խորհր դատ վա կան պա լա տի» նման վող ի նչ-որ հաս տա տու թյուն, ո րի խն դի րը 
պետք է լի նի սուլ թա նին շա հա մոլ պաշ տո նյա նե րից հե ռու պա հե լը: « Հյու րի ե թում» 
տպագ րած իր հոդ ված նե րից մե կում Զի յան գրում էր, որ պատ գա մա վոր նե րի 
պա լա տում տե ղեր կհատ կաց վեն նաև այլ դա վա նան քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, թեև 
պն դում էր, որ ոչ մու սուլ ման նե րը չպետք է ու նե նան հա վա սար ի րա վունք ներ մու-
սուլ ման նե րի հետ: Տա րա ձայ նու թյուն ներ կային աշ խար հիկ և հոգևոր իշ խա նու-
թյուն նե րի տա րան ջատ ման հար ցում: Ա լի Սուա վին կար ծում էր, որ այդ տա րան ջա-
տումն ան հրա ժեշտ է, ի սկ Նա մըք Քե մա լը և Զի յան դրան դեմ է ին76: 

Ա լի Սուա վին ը նդ հան րա պես ար մա տա կան մու սուլ ման էր: Սուա վին 1860-ա կան-
նե րի վեր ջե րից սահ մա նադ րա կան կար գե րի հաս տատ ման մո լի կողմ նա կից էր: 
Նա, սա կայն, ա ռաջ նորդ վե լով իս լա մի այն դրույ թով, որ հա սա րա կա կան խն դիր-
նե րը լուծ վում են հա սա րա կա կան քն նարկ ման մի ջո ցով, պն դում էր, որ այդ հա սա-
րա կա կան քն նարկ մա նը ոչ մու սուլ ման նե րը չեն կա րող մաս նակ ցել: Մա մու լի մի ջո-
ցով Սուա վին քա րո զում էր, որ քրիս տո նյայի մուտ քը դա տա րան՝ որ պես վկա, 
չլս ված բան է: Տա րագ րու թյու նից մայ րա քա ղաք վե րա դառ նա լով` նա 1876 թ. նշա-
նակ վեց Գա լա թա սա րայի լի ցեյի տնօ րեն, և ա ռա ջին բա նը, որ ա րեց, 95 ոչ թուրք 
ու սա նող նե րին հե ռաց նելն է ր77:

72  Տե՛ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 107, 108:
73 Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 98:
74  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 70:
75  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 107:
76  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 56, 63, Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 69:
77  Տե՛ս Фадеева, նշվ. ա շխ., էջ 102: Գա լա թա սա րա յում քրիս տո նյա նե րը մու սուլ ման նե րի հետ սո-
վո րե լու ի րա վունք են ստա ցել 1867 թ. (տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning Christian
Muslim equality..., էջ 848):
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 Նոր օս ման նե րի գա ղա փար նե րը մե ծա պես ազ դե ցին սահ մա նադ րա կան շարժ-
ման շա րու նակ ման և դրա բո վան դա կու թյան վրա: 1876 թ. հռ չակ վեց սահ մա նադ-
րու թյու նը, ո րի վրա պա կաս չազ դե ցին նաև կայս րու թյան ար տա քին քա ղա քա կան 
ծանր պայ ման նե րը: Մեծ տե րու թյուն նե րը պատ րաստ վում է ին մի ջամ տել և սուլ-
թա նին ստի պել սահ մա նա փակ ի նք նա վա րու թյուն տրա մադ րել բալ կա նյան ժո ղո-
վուրդ նե րին78: Վա խե նա լով նման ել քից` Միդ հատ փա շան կա ռա վա րու թյան այլ 
ան դամ նե րի հետ 1876 թ. մայի սի 30-ին պե տա կան հե ղաշր ջում ի րա կա նաց րեց, և 
սուլ թան Աբ դուլ Ա զի զը գա հըն կեց ար վեց: Նրան հա ջոր դած Աբ դուլ Հա միդ 2-ր դը 
ստիպ ված ըն դու նեց Միդ հա տի և Նա մըք Քե մա լի մշա կած սահ մա նադ րու թյան 
նա խա գի ծը, ո րը հռ չակ վեց 1876 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ի ն79:

 Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծը հռ չա կում էր Օս մա նյան կայս րու թյան 
ամ բող ջա կա նու թյու նը̀  «ո րոց ոչ մէկ մա սը չը կր նար եր բէք ան ջա տիլ ի նչ պատ-
ճա ռաւ և լի նի»80: Կայս րու թյան բո լոր հպա տակ ներն ա ռանց կրո նա կան պատ կա-
նե լու թյան հռ չակ վում է ին օս ման ցի (հոդ ված 8): Բո լոր «օս ման ցի նե րը» ստա նում 
է ին հա վա սար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև կրո նա կան 
ան ձեռնմ խե լի ու թյուն (հոդ ված 17), պե տա կան լե զու հռ չակ վում էր թուր քե րե նը, 
ո րի ի մա ցու թյու նը պար տա դիր էր̀  պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու հա մար 
(հոդ ված 18, 57, 68): Բո լոր կր թօ ջախ նե րը դր վում է ին պե տա կան իշ խա նու թյան 
վե րահսկո ղու թյան տակ (հոդ ված 16)81: 

Այս պի սով, սահ մա նադ րու թյունն ամ բող ջու թյամբ ներ կա յաց նում և օ րեն քով 
ամ րագ րում էր նոր օս ման նե րի գա ղա փար նե րը Օս մա նյան կայս րու թյան ի րե րի 
դրու թյան և դրա նում ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի տե ղի վե րա բե րյալ:

 Արդյունքներ
 Նոր օս ման նե րին գոր ծու նե ու թյու նը տևեց մոտ հինգ տա րի: Չնա յած ան դամ նե րի 
միջև ե ղած գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն նե րին` նրանց ազ դե ցու թյու նը հս կա յա-
կան էր Օս մա նյան կայս րու թյան սահ մա նադ րա կան շարժ ման, 1876 թ. սահ մա նադ-
րու թյան բո վան դա կու թյան և 1878 թվա կա նից հե տո բռ նա տի րա կան կար գե րի դեմ 

78  Տե՛ս Խա ռա տյան Ա., 1876 թ. օս մա նյան սահ մա նադ րու թյու նը հայ հա սա րա կա կան մտ քի 
գնա հատ մամբ (1870-ա կան թթ.), « Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», № 4, 1981, էջ 110, История 
дипломатии, том II дипломатия в новое время 1871-1914, автор тома Хвостов В. М, М.,1963, էջ 107:
79  Տե՛ս “The Illustrated London News”, No 1956, vol. LXX, January 6, 1877, էջ 7: Միդ հա տի և սուլ-
թա նի միջև հիմ նա կան տար բե րու թյունն այն էր, որ Միդ հա տը սահ մա նադ րու թյու նը հա մա րում 
էր օ տա րերկ րյա խնա մա կա լու թյան դեմ գոր ծիք, ի սկ Աբ դուլ Հա մի դը ը նդ հա կա ռա կը գեր տե րու-
թյուն նե րի մեջ տես նում էր սահ մա նադ րու թյան դեմ ա ջա կից նե րի (տե՛ս Стамбулов В., նշվ. ա շխ., 
էջ 234): Ի նչ պես նշում է “The London Illustrated News”-ը, օս մա նյան պառ լա մեն տը բաց վել է սուլ-
թա նի կող մից ան ձնա պես: Թեր թը գրում է, որ գա հի ա նու նից ըն թերց ված ճա ռը հաս կա նա լի էր 
եվ րո պա ցի պաշ տո նյա նե րին, բայց ոչ սուլ թա նի ան կիրթ հպա տակ նե րին: Այն ա վե լի շատ ձևի, 
քան թե բո վան դա կու թյան հա մար էր և ուղղ ված էր մեծ տե րու թյուն նե րին, այլ ոչ թե այն մարդ-
կանց, ում վրա սուլ թա նի բռ նա պե տա կան իշ խա նու թյու նը տա րած վում էր (տե՛ս “The London 
Illustrated News”, No 1967, vol. LXX, March 24, 1877, էջ 266):
80  Տե՛ս Թոփ չե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 137:
81 Սահ մա նադ րու թյան ամ բող ջա կան տեքս տը տե՛ս Թոփ չե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 137-160:
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ծա վալ ված պայ քա րի վրա: Նրանք ա մուր է ին Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա-
կա նու թյու նը պահ պա նե լու ի րենց ցան կու թյան մեջ և այդ պատ գա մը փո խան ցել են 
հե տա գա սե րունդ նե րին: Նրանց գա ղա փար նե րը, օ րի նակ` Նա մըք Քե մա լի փոր ձը 
մի ա վո րե լու եվ րո պա կան ա զա տա կա նու թյու նը իս լա մա կան ա վան դույթ նե րի հետ 
ըն դօ րի նա կե ցին իս լա մա կան մո դեռ նիստ նե րը XIX դա րի վեր ջե րին: Նրանք ա ռա-
ջինն է ին, որ ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով գի տակց ված փոր ձում է ին 
կազ մա վո րել հա սա րա կա կան կար ծիք82: 

Նոր օս ման ներն ի րա կա նում « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն»83 կու սակ ցու թյան 
հոգևոր հայ րերն է ին և Թուր քի այի Հան րա պե տու թյու նը հռ չա կող նե րի նա խա հայ-
րե րը84: Ե րիտ թուր քա կան մա մու լում Քե մա լը հռ չակ վում էր որ պես սահ մա նադ րու-
թյան և պառ լա մեն տի «ա րա րիչ», ա զա տու թյան հա մար պայ քա րի նա խա հայր85, 
ի սկ Ա լի Սուա վին` « հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րի մու նե տիկ», «ա զա տու թյան 
մեծ մար տիկ»86: Նոր օս ման նե րի աշ խա տու թյուն նե րում են բարձ րաց վել թուր քա-
կան ի նք նու թյան, թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փար նե րը, ո րոնք հե տա-
գա յում փո խա կերպ վե ցին պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյան: 

Ե րի տա սարդ թուր քե րը կա րո ղա ցան հետևու թյուն ներ ա նել նաև նոր օս ման նե րի 
« ձա խո ղում նե րից»: Ը նդ հուպ 1908 թ. հե ղա փո խու թյու նը ե րիտ թուր քե րը հա վա տա-
րիմ է ին օս մա նիզ մի քա ղա քա կան դոկտ րի նային87. չէ ին ճա նա չում ոչ թուրք ժո ղո-
վուրդ նե րի քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը, բա ցի «օս մա նյան ազ գի» ան դամ լի նե լու և 
« հա մընդ հա նուր հայ րե նի քը» պաշտ պա նե լու պար տա կա նու թյուն նե րից: Հե ղաշր-
ջու մից հե տո հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի ազ գային-ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի 
բռն կու մից, տա րած քային կո րուստ նե րից հե տո նրանք աս տի ճա նա բար հան գե ցին 

82 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 70:
83 1889 թ. ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյան հա րյու րա մյա տա րե դար ձին Կոս տանդ նու պոլ սի ռազ-
մա կան բժշ կու թյան դպ րո ցի հինգ ու սա նող ներ հիմ նե ցին գաղտ նի կո մի տե` Օս մա նյան ըն կե րու-
թյան մի ու թյուն: Դրա հայտ նի հիմ նա դիր նե րից է ին Աբ դու լա Ջև դե թը և Իբ րա հիմ Թե մոն: 1895 թ. 
նրանք կապ հաս տա տե ցին Փա րի զում Ահ մեդ Ռի զայի հետ, ով նրանց տվեց ի րենց « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն կո մի տե» (Ittihat ve terakki Cemiyeti, CUP) ան վա նու մը (տե´ս Akşin Sina, նշվ. 
ա շխ., էջ 45):
84  Մուս տա ֆա Քե մալն իր ո ճը ձևա վո րել է Նա մըք Քե մա լի ձևով և իր հայտ նի Ճա ռը գրել է` նմա-
նա կե լով նո րօս մա նյան այդ գործ չին (տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation building 
from the Ottoman Empire to Ataturk’s Turkey, I. B. Tauris, London, New York, 2010, էջ 8):
85  Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 258:
86 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 284:
87 «Օս մա նա կա նու թիւ նը (Օս ման լը լըք) մի սկզ բունք է, որ Թիւր քի այի ներ քին քա ղա քա կա նու թե-
ան տի րող ուղ ղու թիւն նե րից մէկն է հա մար ւում: Այդ սկզ բուն քի ի րա գործ մանն են հե տապն դել, 
մաս նա ւո րա պէս ան ցե ալ դա րու 30ա կան թուա կան նե րից, ո ՛չ մի այն թուրք պե տա կան ղե կա վա
րիչ ան ձնա ւո րու թիւն նե րը և «Ծե րու նի ներ»ը , այլև «Ե րի տա սարդ Թուր քեր»ը (ը նդգ ծումն ի մն 
է` Ռ. Գ.) Այդ նկատ մամբ ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թիւն է ե ղել և ա մէն քը ան խտիր, ա ւե լի ու նուազ 
սաստ կու թե ամբ, ազ գային այդ քա ղա քա կա նու թե ան շուրջն են դար ձել: Օս մա նե ան Կայս րու թիւ-
նը իր ամ րապն դու մը և կա յու նու թիւ նը կը գտ նէր մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ նրա մէ ջը բո վան-
դա կուած ազ գու թիւն նե րը բո լո րը օս ման ցի ներ կդառ նային կամ օս ման ցի ներ լի նե լու գա ղա փա-
րը կըն դու նէ ին վերջ նա կա նա պէս, — սա էր ղե կա վա րիչ սկզ բուն քը» (Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., նշվ. 
ա շխ., էջ 58):
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օս մա նիզ մի քա ղա քա կա նա պես ան հե ռան կա րային լի նե լու գա ղա փա րին և սկ սե-
ցին թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան մշա կու մը88: Ի նչ պես Զի յա Գյո քալփն է գրում. 
«Օս ման ցի նե րը գտ նում է ին, որ բո լոր մար դիկ Օս մա նյան կայս րու թյու նում կազ-
մում են ա զգ: Խոր սխալ մունք էր մտա ծել, որ կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը կազ-
մում են ա զգ, քա նի որ այս մարդ կանց հա վա քա կա նու թյան մեջ առ կա է ին մշա կու-
թա պես ան կախ ազ գու թյուն ներ»89: Ս. Սա պահ-Գու լյա նը գրում է, որ կայս րու թյան 
քրիս տո նյա հպա տակ ազ գու թյուն ներն այն քան է ին զար գա ցել, որ այլևս ան կա րե լի 
էր նրանց « խոր տա կել, կլա նել և ձու լել»90: Դա ի հար կե չէր վրի պում նաև ե րիտ թուր-
քե րի աչ քից: Կայս րու թյան մեջ մի ա ձուլ ման մի ջո ցով մի ա տարր հան րույ թի ձևա-
վոր ման ծրագ րի ձա խո ղու մը հաշ վի առ նե լով` ե րիտ թուր քե րը հան գե ցին նրանց 
ո չն չաց ման մե թո դին:

 Նոր օս ման նե րի գա ղա փա րա խո սու թյան ո րոշ հիմ նադ րույթ ներ, ո րոնք ըն դօ-
րի նակ վե ցին ե րիտ թուր քե րի կող մից, այն է` Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա կա-
նու թյու նը ցան կա ցած գնով պահ պա նե լը, թուր քե րե նի ա նա ղար տու թյան, թուրք 
ռա սայի հի նա վուրց լի նե լու և թուր քե րի տե ղաբ նի կու թյան մա սին դրույթ նե րը, քրիս-
տո նյա փոք րա մաս նու թյուն նե րին օ տա րերկ րյա շա րու նա կա կան մի ջամ տու թյուն-
նե րի հիմ նա կան պատ ճառ դի տե լը, կայս րու թյան մո տա լուտ փլուզ ման, « թուր քե րի 
ա նե լա նե լի վի ճա կի», «ընդ դեմ թուր քե րի հա մաշ խար հային դա վադ րու թյան» 
թե զե րը, կոր ծա նա րար հետևանք ու նե ցան կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի հա մար: 

 ԹՈւՐ քԱ ԿԱՆ ԱԶ ԳԱՅ ՆԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ Ա ԿՈւՆք ՆԵ ՐՈւՄ.  ՆՈՐ օՍ ՄԱՆ ՆԵՐ
բ գի նա  ա լուս րտան

ԱՄփՈփՈւՄ
1865 թ. ձևա վոր ված նոր օս ման նե րի կազ մա կեր պու թյու նն օս մա նյան քա ղա քա կան 
վեր նա խա վի ա ռա ջին ժա մա նա կա կից հո սանքն էր: Նոր օս ման ներն է ին, որ ա ռա-
ջի նը ձևա կեր պե ցին «ազգ» և « հայ րե նիք» հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք ո րո շա կի 
ձևա փո խու մից հե տո կազ մե ցին թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան հիմ քը: Նրանք 
հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցան Օս մա նյան կայս րու թյան սահ մա նադ րա կան 
շարժ ման և 1876 թ. հռ չակ ված սահ մա նադ րու թյան բո վան դա կու թյան վրա: Նոր 
օս ման նե րի գա ղա փա րա խո սու թյան ո րոշ հիմ նադ րույթ ներ, ո րոնք հե տա գա յում 
ըն դուն վե ցին ե րիտ թուր քե րի կող մից, այն է` Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա կա-
նու թյու նը ցան կա ցած գնով պահ պա նե լը, թուր քե րե նի ա նա ղար տու թյան և թուրք 
ռա սայի տե ղաբ նի կու թյան մա սին դրույթ նե րը, քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն-
նե րին օ տա րերկ րյա շա րու նա կա կան մի ջամ տու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ 
դի տե լը, կոր ծա նա րար հետևանք ու նե ցան կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի հա մար: 

88  Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 290:
89 Ziya Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, New York, 1959, p. 136.
90  Տե՛ս Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., նշվ. ա շխ., էջ 73:
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Բա նա լի բա ռեր`  նոր օս ման ներ, մա մուլ, վա թան, ա զգ, թան զի մաթ, քրիս տո նյա 
փոք րա մաս նու թյուն ներ, ե րիտ թուր քեր:

AT THE ROOTS OF TuRKISH NATIONAlISM: YOuNG OTTOMANS
Regina Galustyan

RESuME
The organization of the Young Ottomans (New Ottomans), founded in 1865, was the first 
modern movement of the Ottoman political elite. The Young Ottomans were those who 
formulated the concepts of “nation” and “fatherland”, which after certain modification 
formed the basis of the Turkish nationalism. They had a huge impact on the constituti-
onal movement in the Ottoman Empire and on the content of the constitution declared 
in 1876. The basic points of Young Ottoman ideology were keeping the integrity of the 
Ottoman Empire at any cost, the concepts of the purity of the Turkish language, the 
indigeneity of Turkish race, considering the Christian minorities as the main reason for 
foreign negative interference. These concepts, which were later adopted by Young Turks, 
had destructive consequences for the Christians of the Empire. 
Keywords: Young Ottomans, press, vatan, nation, Tanzimat, Christian minorities, 
Young Turks.

У ИстокоВ тУрецкого нАцИонАлИЗмА: ноВые осмАны
Регина Галустян

реЗюме
Созданная в 1865 году организация новых османов была первым модернистским 
движением Османской политической элиты. Новые османы были первыми турец-
кими политическими мыслителями, сформулировавшими понятия «нация» и 
«родина», которые после определенной модификации легли в основy турецкого 
национализма. Они оказали огромное влияние на конституционное движение 
в Османской империи и на содержании конституции, объявленной в 1876 году. 
Некоторые тезисы идеологии новых османов, которые впоследствии были при-
няты младотурками, такие как сохранение целостности Османской империи 
любой ценой, понятия чистоты турецкого языка и автохтонности турецкой расы, 
а так же восприятие христианских меньшинств в качестве основной причины 
иностранного вмешательства, имели разрушительные последствия для христиан 
империи.
Ключевые слова: Новые османы, пресса, ватан, нация, Танзимат, христианские 
меньшинства, младотурки.


