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ԵՐԻՏԹՈՒՐքԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐը:  
ԿՐՈՆը՝ քԱՂԱքԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, քԱՂԱքԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆը  

ԿՐՈՆԻ ՄԵջ

 Շու շան Խա չատ րյան 

Իթ թի հա տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը կյան քի կոչ վեց՝ փր կե լու հա մար «Եվ րո
պայի հի վանդ մար դուն»1՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը: Ու նե նա լով զար գաց ման մի 
քա նի փուլ՝ իթ թի հա տա կա նու թյու նը դար ձավ բա ղադ րյալ, եր բեմն էլ հա կոտնյա 
գա ղա փար նե րի մի ամ բող ջու թյուն: Ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ 
օգ տա գործ վե ցին թե՛ ո րոշ եվ րո պա կան քա ղա քա կան, թե՛ փի լի սո փա յա կան տար
բեր դպ րոց նե րի և թե՛ թուր քա կան իս լա մին ու ազ գայ նա կա նու թյա նը բնո րոշ ո ւս
մունք ներ: Դրանք՝ որ պես մշակ ված ա ռան ձին մի ա վոր ներ (ի նչ պես, օ րի նակ, 
Օ գյուստ Կոն տի պո զի տի վիս տա կան մար դա բա նու թյու նը), յու րաց վե ցին ե րիտ
թուր քե րի կող մից՝ ստեղ ծե լու հա մար իթ թի հա տա կա նու թյան տե սու թյու նը: 

ա. Մա տե րի ա լիզ մի յու րաց ման փոր ձե րը
Խն դի րը, ո րը ծա ռա ցել էր Օս մա նյան կայս րու թյան մտա վո րա կա նու թյան ա ռջև, 
ի րենց ե րկ րի՝ թե՛ տն տե սա կան, թե՛ քա ղա քա կան և թե՛ առ հա սա րակ մշա կու թային 
ա ռա ջա դի մու թյան հաս նե լու հրա մա յա կանն էր: Սկ սած XIX դա րից՝ ա ռա ջա դի մե
լու ձգ տու մը, հատ կա պես ժա մա նա կի եվ րո պա կան հա սա րա կու թյան նիս տու կա
ցին հա մա պա տաս խա նե լու պա հանջն էր փոր ձում լուծ վել: Հենց այդ մթ նո լոր տում 
էլ XIX դ. վեր ջե րին ստեղծ վեց « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն2: 

Ա մե նայն «արևմ տյան»ի հետ օս մա նյան ին տե լեկ տո ւալ նե րը կա պում է ին 
գի տե լի քի և ա ռա ջըն թա ցի մա սին ի րենց տե սիլ նե րը: Ար դեն XIX դ. կե սե րից սկ սե
ցին ակ տի վո րեն թարգ ման վել և քն նարկ վել մա տե րի ա լիստ փի լի սո փա նե րի գոր
ծե րը: Սե փա կան պե տու թյան ա պա գայի ըն թացքն ա րևմ տա սեր օս մա նյան մտա վո
րա կան նե րը (հիմ նա կա նում ազ գու թյամբ թուրք) տես նում է ին Ա րև մուտ քի՝ ի րենց 

1 Օս մա նյան կայս րու թյա նը վե րա բե րող այս բնո րո շում ա ռա վել հա ճա խա կի շր ջա նառ վել է 
XIX դ. կե սե րից: 1853թ. ան գլի ա ցի քա ղա քա գետ, Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պետ Ջոն Ռա սե լը Օս
մա նյան կայս րու թյու նը կո չում է « Հի վանդ մարդ, ծայ րա հեղ հի վանդ մարդ»: Այս խոս քե րի սկզբ
նաղ բյուրն ան հայտ է, եր բեմ վե րագր վում է ռու սաց ցար Նի կո լայ Iին, սա կայն Նի կո լայ ցա րին 
պատ կա նող խոս քե րը փոքրի նչ այլ ձևա կերպ մամբ է ին՝ « մարդ, ո րը հա սել է զա ռա մյա լու թյան», 
տե՛ս http://www.nybooks.com/articles/2001/03/08/turkeyshiddenpast/#fnr1:
2 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի
տեն կո չել նաև կու սակ ցու թյուն: Մենք նա խընտ րում ե նք այն չկո չել « կու սակ ցու թյուն», այլ « կո մի
տե»՝ հաշ վի առ նե լով և՛ թարգ մա նա կան (թուրք. “İttihat ve Terakki Cemiyeti”), և՛ բո վան դա կային 
ճշգր տու թյան աս պեկտ նե րը:
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ժա մա նա կին բնո րոշ գի տա կան պա շար նե րը յու րաց նե լու, օս մա նյան կրո նա պե
տու թյամբ թե լադր ված բա ցե րը լրաց նե լու մեջ: Օս մա նյան կայս րու թյուն այ ցե լած 
օ տա րազ գի ու սում նա սի րող նե րը զար ման քով է ին ըն դու նում Օս մա նյան կայս րութ
յու նում տի րող այդ « մա տե րի ա լիս տա կան պայ թյու նը»3: Սա կայն եվ րո պա կան լու
սա վո րա կա նու թյան հան դեպ այդ սերն ա ռա ջին հեր թին ոչ թե հա նուն գի տու թյան 
էր, այլ քա ղա քա կան նպա տակ նե րի, և մա տե րի ա լիստ փի լի սո փա նե րի գր վածք
ներն էլ քն նարկ վում է ին քա ղա քա կան ո ճա բա նու թյամբ: 

Գո վա բան վում է ին Բե նե դիկտ (Բա րուխ) Սպի նո զայի նա տու րա լիզ մը, Չարլզ 
Դար վի նի է վո լյու ցի այի տե սու թյու նը, քա ղա քա կան դիս կուր սում թեժ քն նար կում
նե րի է ին ար ժա նա նում Մոն տես քի ոյի, ԺանԺակ Ռու սոյի, Վոլ տե րի գր վածք նե րը: 
Սպի նո զան և Վոլ տե րը հա մար վում է ին ա մե նան շա նա վոր փի լի սո փա նե րը. Սպի
նո զան՝ իր կրո նա կան ա զա տա խո հու թյան, ի սկ Վոլ տե րը կրո նի հան դեպ իր բա ցա
սա կան տրա մադր վա ծու թյան հա մար4: Ժ.Ժ. Ռու սոյի հան դեպ վե րա բեր մուն քը մի 
կող մից դրա կան էր, քա նի որ նա հա կաե կե ղե ցա կան ճա շակ ու ներ, և մյուս կող մից 
բա ցա սա կան էր այն պատ ճա ռով, որ Ռու սոն գի տու թյան «ա մե նա կա րո ղու թյան» 
մտ քի հետ հա մա ձայն չէր5: 

Ար դի ա կա նաց ման և ա ռա ջա դի մե լու այս ու ղու հանգր վան նե րից է ին « Մի ու թյուն 
և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի ստեղ ծու մը և նրա գա ղա փա րա խո սու թյան մշա
կու մը: XIX դ. մա տե րի ա լիս տա կան այս ա րթ նա ցու մը կայս րու թյան մեջ դժ գո
հու թյուն ներ ա ռա ջաց րեց ա վան դա կան իս լա մա կան օ րենք նե րով ա ռաջ նորդ վող 
հա սա րա կու թյան մեջ, և ար դյուն քում օս մա նյան ին տե լեկ տո ւալ նե րը բա ժան վե ցին 
ե րեք ճամ բա րի. 
1. Ա ռա ջին խում բը ար դի ա կա նաց ման, ա րևմ տա կա նաց ման կողմ նա կից ներն է ին 

և ցան կա նում է ին ա մե նայն «արևմ տյա նը» ներդ նել Օս մա նյան կայս րու թյան 
բազ մա զան բնա գա վառ ներ: Սա ա մե նա բազ մա քա նակ հետ ևորդ ներ ու նե ցող 
հո սանքն էր: 

2. Երկ րորդ խմ բի ան դամ նե րը պահ պա նո ղա կան ներն է ին, ո րոնք օս մա նյան ու լե-
մայի6 դիր քո րո շու մը հա մա րում է ին ա ռաջ նային և մո դեռ նիստ նե րին մե ղադ
րում է ին սե փա կան մշա կույ թից, ա վան դա կան ար ժեք նե րից, կրո նից օ տար վե լու 
և դրա հան դեպ թշ նա մա նա լու մեջ: Ա վան դա կա նի կողմ նա կից նե րի այս ո ւղ

3 Հուն գա րա ցի գիտ նա կան Ար մի նի ուս Վամ բե րին այս ա ռն չու թյամբ գրում է, որ Օս մա նյան 
կայս րու թյան այդ գրա գետ զանգ վածն ակ տի վո րեն յու րաց նում էր մա տե րի ա լիս տա կան ա ռաջ
խա ղաց ման պտուղ նե րը, մեծ ձգ տում կար ու սում ստա նա լու եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե
րում, նման վե լու եվ րո պա ցի նե րին (տե՛ս Vàmbèry H., Der Islam im Neunzehnten Jahrhundert, Eine 
Culturgeschichtliche Studie, Leipzig, 1875, S. 101)։
4 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., The Young Turks in Opposition, Oxford University Press, 1995, pp. 1213.
5 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 13:
6 Ու լե մա կամ ու լա մա բառն ա րա բե րեն է, նշա նա կում է ու սյալ՝ իր ա մե նա լայն ի մաս տով: Այս 
դա սի մեջ ը նդ գրկ վում են իս լա մի ու սյալ ան ձինք՝ ա ստ վա ծա բան նե րը (մու թա կա լի մուն), կա նո
նա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ նե րը` մուֆ թի նե րը, դա տա վոր նե րը՝ կա դի նե րը, ու սու ցիչ նե րը և 
բարձ րաս տի ճան կրո նա կան հե ղի նա կու թյուն վայե լող ան ձինք, ի նչ պես օ րի նակ՝ շեյխ ո ւլիս լա մը 
(տե՛ս Encyclopædia Britannica, Vol. 22, ChicagoLondonToronto, 1962, էջ 671)։
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ղութ յու նը չնա յած գո յատ ևեց մինչև Օս մա նյան կայս րու թյան մայ րա մու տը, որ ևէ 
է ա կան քա ղա քա կան և մտա վոր ներդ րում չու նե ցավ կայս րու թյան վեր ջին շր ջա
նի հա մար7: 

3. Եր րորդ ո ւղ ղու թյու նը հա րա բե րա կա նո րեն մի ջին դիրք էր զբա ղեց նում. օգ տա
գործ վում է ին իս լա մա կան խորհր դան շան ներ, սա կայն ի րա կան ո ւղղ վա ծու թ
յունն ա վե լի շատ դե պի ա րևմ տա մետ ու ժե րի կողմն էր: Մի ջին գի ծը հմ տո րեն 
բռ նած մտա վո րա կան նե րի այս ճյու ղը կա րո ղա ցավ հաս նել իր ա ռջև դր ված 
նպա տակ նե րին, ըն դուն վել հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի կող մից: Այս 
ո ւղ ղու թյու նը հե տա գա յում « Նոր օս ման ցի նե րի» շարժ ման8 հիմ քը դար ձավ, ո րն 
էլ իր հեր թին՝ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» («Ե րի տա սարդ թուր քե րի») 
կո մի տե ի: 

Ա վե լի ո ւշ, ե րբ կո մի տեն շր ջա դարձ կա տա րեց դե պի պան թուր քիս տա կանազ
գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն, հեն ման կե տեր հայտ նա բե րեց նաև իր րե դեն
տիզ մի մեջ9, Ֆրիդ րիխ Նից շե ի, Հեր բերտ Սպեն սե րի, Է միլ Դյուրկ հայ մի և Ան րի 
Բերգ սո նի տրակ տատ նե րում. «... ի րենց քա ղա քա կան ի դե ալ նե րը վերց րել է ին 
եվ րո պա կան մտ քից, այն պի սի մտա ծող նե րից, ի նչ պի սիք են Բերգ սո նը, Դյուրկ
հայ մը, Նից շեն և այլք՝ հաս տա տե լով, որ նրանք պետք է հա մախմ բեն ի րենց 
ժո ղովր դի տա ղանդ նե րը, կա ռու ցեն սե փա կան ին տե լեկ տո ւալ կյան քը և ազ գային 
ա վան դույթ նե րը՝ Եվ րո պայից վերց նե լով մե թոդն ու տեխ նի կան»10: Մի ա խառ նե լով 
լու սա վո րա կան նե րի և XIXXX դա րի սկզ բի ո րոշ փի լի սո փա նե րի գա ղա փար նե րը՝ 
ստեղծ վեց իթ թի հա տա կան փի լի սո փա յու թյան ա ռանց քը11, ո րը հե տա գա յում լրաց
վեց թուրք հե ղի նակ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րով:

7 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 1314:
8 Պատ մա բան Շուք րու Հա նի օղ լուն այս խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ է հա մա րում նաև հան րա հայտ 
գրող Իբ րա հիմ Շի նա սի ին և Նա մըք Քե մա լին (տե՛ս Hanioğlu M. Ş., The Young Turks in Opposition 
…, էջ 14)։
9 Տե՛ս Զա րև անդ, Մի ա ցե ալ, ան կախ Թու րա նի ա, Ա թէնք, 1988, էջ 60, հմմտ. Manenti L. G., 
Massoneria italiana, ebraismo e movimento dei Giovani Turchi, in La Rassegna Mensile di Israel, vol. 
LXXVIII, N. 3, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, SettembreDicembre 2012, էջ 161175։ Իր
րե դեն տիզ մը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում ըն դուն ված է կո չել մի եր ևույթ, ե րբ 
ազ գի մի հատ վա ծը՝ նույն լեզ վով, մշա կույ թով ու պատ մու թյամբ, զատ ված է մյու սից և հան րային 
մտայ նու թյան մեջ ձգ տում կա դրանք մի ա վո րե լու: Իրրե դեն տիզ մի դա սա կան օ րի նակ է նա ցիս
տա կան Գեր մա նի այի կող մից Ա վստ րի այի ան շլյու սը՝ մի ակ ցու մը 1938 թ.: Եզ րույ թը ծա գել է Italia 
irredenta (ի տալ. թարգմ. «չ մի ա վոր ված Ի տա լի ա») ար տա հայ տու թյու նից և հա մա պա տաս խան 
գա ղա փա րա խո սու թյու նից՝ կապ ված Ա վստ րոՀուն գա րա կան կայս րու թյան կող մից գրավ ված 
ի տա լա կան հո ղե րը վե րա դարձ նե լու հետ (տե՛ս Dictionary of Genocide, by Totten S., Bartrop P. R., 
Greenwood Press, 2008, էջ 227)։
10 Alp T., The Turkish and Pan-Turkish Ideal, Liberty Press, London, 1917, p. 13, հմմտ. Memoirs of 
Halidé Edib, The Century Co., New York, 1926, p. 319.
11 Տե՛ս Զա րև անդ, նշվ. ա շխ., էջ 61:
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բ. Թուր քա կան հիմ քից բխող ի դե ալ-գա ղա փար նե րը 
Ե րիտ թուր քե րը հիմ նա կա նում ցածր դա սի բյու րոկ րատ ներ և ու սա նող ներ է ին, 
ի րենք ի րենց ըն կա լում է ին որ պես բա րե նո րո գիչ և ի րենց բա րե նո րո գում նե րի 
պատ մա կան գի ծը հասց նում է ին ը նդ հուպ Մահ մուդ IIի ռե ֆորմ նե րին, հա ջոր դա
բար՝ Թան զի մա թի ռե ֆոր մին, նոր օս ման ցի նե րի և Միդ հատ փա շայի գլ խա վո րած 
բա րե նո րո գա կան շար ժում նե րին: 

Ե րիտ թուր քերն ա զդ վել է ին 1860ա կան նե րի սահ մա նադ րա կան ը նդ դի մու թյան 
հո սան քից և հատ կա պես Նա մըք Քե մա լի12 ռե ֆոր միս տա կան և հայ րե նա սի րա կան 
գա ղա փար նե րից: Ու սա նող նե րը գաղտ նի մի մյանց է ին փո խան ցում կայս րու թյու
նում ար գել ված գոր ծիչ նե րի և գա ղա փա րա խոս նե րի մտ քե րը, ի սկ 1896ից հե տո՝ 
նաև ե րիտ թուր քա կան ամ սագ րե րը, ո րոնք տպագր վում է ին Օս մա նյան կայս րու թ
յու նից դուրս13, սա կայն օ րեն քը շր ջան ցե լով՝ տա րած վում է ին հա մալ սա րան նե րում: 
Այդ ամ սագ րերն ար գել ված է ին ա րևմ տա մետ գա ղա փար ներ տա րա ծե լու, դրանց 
մեջ առ կա սահ մա նադ րա կա նու թյան, ռա ցի ո նա լիզ մի և գի տու թյան ա ռա ջըն թա ցի 
գա ղա փար նե րի պատ ճա ռով14: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից շատ չան ցած՝ կա ռա վա րու թյու նը 
սկ սեց ա ռաջ մղել կայս րու թյան բնակ չու թյան մի ա տար րաց ման գա ղա փա րը՝ 
թր քա ցու մը15: Այն ո ւղղ ված էր կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի դեմ, նրանց դա վա նած 
կրո նի, մշա կույ թի և կեն սա կեր պի դեմ: Թր քաց ման գա ղա փա րա խոս նե րի հա կա
քրիս տո նե ա կան տրա մադ րու թյուն ներն էլ ա ռա ջին հեր թին ո ւղղ վե ցին հայե րի դեմ՝ 

12 Մեհ մեդ Նա մըք Քե մալ (18401888), թուրք ար ձա կա գիր, պոետ, թուրք ազ գայ նա կան շար ժում
նե րի ղե կա վար, նրա գր վածք նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն են թո ղել ե րիտ թուր քե րի վրա, հրա տա
րա կել է “Hürriyet” («Ա զա տու թյուն»), “İbret” («Զ գու շա ցում») թեր թե րը: Իր հեր թին գա ղա փա
րա պես ա զդ վել է Իբ րա հիմ Շի նա սի ից՝ “Tasvir-i Efkâr” (« Գա ղա փար նե րի նկա րագ րու թյուն») 
թեր թի խմբագ րից: Թուր քա կան գրա կա նու թյունն ա րևմ տա կա նաց նե լու կողմ նա կիցն է ե ղել: 
18731876ին բան տարկ ված էր “Vatan yahut Silistre” (« Հայ րե նիք կամ Սի լիստ րի ա») թա տե րա կան 
դրա ման գրե լու պատ ճա ռով: Հա մոզ ված էր, որ կրո նը հա մա հունչ կլի նի նո րաց ված Թուր քիայի 
ար ժե հա մա կար գին այն դեպ քում, ե թե հաս տատ վեր սահ մա նադ րա կան կա ռա վա րում՝ ան գլի ա
կան տար բե րա կով: Դեմ էր օս մա նյան բռ նա պե տու թյա նը (տե՛ս Encyclopædia Britannica, Vol. 13, 
ChicagoLondonToronto, 1962, էջ 319, տե՛ս նաև «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի թվային տար
բե րա կը՝ http://www.britannica.com/biography/NamikKemal): 
13 Խոս քը “Meşveret” (Փա րիզ), “Osmanlı” (Ժնև), “Muhbir” (Լոն դոն), “Tanin” (Փա րիզ) ամ սագ
րե րի մա սին է:
14 Տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to Atatürk’s 
Turkey, London, 2010, էջ 113։
15 Պան թուր քիզ մը ծա գեց Ռու սաս տա նում՝ թյուր քազ գի նե րի շր ջա նում, և այն տե ղից ան ցավ Ան
կա րա և Պո լիս: Պան թուր քիզ մին ո ւղ ղոր դո ղը Յու սուֆ Աք չու րան (18761935) էր: Ար դեն 1889ին 
պան թուր քիզ մը Հու սե ին զա դե Ա լի Բեյի (18641940) մի ջո ցով թա փան ցում է Թուր քի ա, տա րած
վում է ե րիտ թուր քե րի մեջ: Պան թուր քիզ մի գա ղա փա րի հան րայ նաց ման պա տաս խա նա տուն 
հա ճախ հա մար վում է հուն գա րա ցի, ծա գու մով հրե ա Ար մի նի ուս (Հեր ման) Վամ բե րին, ո րը 
կա պեր ու ներ ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ (տե՛ս Landau J. M., Pan-Turkism. From Irredentism to 
Cooperation, Indiana University Press, 1995, էջ 2): Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում պան թուր
քիզ մը քա ղա քա կան ո ւս մուն քի վե րա ծո ղը հա մար վում է ծա գու մով քուրդ ե րիտ թուրք գա ղա փա
րա խոս Զի յա Գյո քալ փը: Հմմտ. Memoirs of Halidé Edib, The Century Co., New York, 1926, էջ 314315, 
Զա րև անդ, նշվ. ա շխ., էջ 62: 
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մշա կե լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ծրա գի րը16: Պատ մա բան Ար սեն Ա վա գյա նը 
նշում է, որ ե րիտ թուր քե րի ռա դի կալ ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին՝ դոկ տոր Նա զը մը, 
դոկ տոր Բե հաէդ դին Շա քի րը, Զի յա Գյո քալ փը, Է յուբ Սաբ րին, Քյու չյուկ Թա լա թը, 
Իս մայիլ Ջան փո լա դը, ո րոն ցից ա ռանձ նաց նում է հատ կա պես եր կու սին՝ Բե հաէդ
դին Շա քի րին և Նա զը մին (եր կուսն էլ մաս նա գի տու թյամբ բժիշկ)17: Պատ մա բա նը 
նրանց զա տում է կա ռա վա րա կան ե ռա պետ նե րից, դոկ տոր Նա զը մին կո չում իթ թի
հա տա կա նու թյան գա ղա փա րա խոս, ի սկ Բե հաէդ դին Շա քի րին ներ կա յաց նում 
Նա զը մից գա ղա փա րա պես ա զդ ված18: 

Ե րիտ թուր քե րի գոր ծու նե ու թյունն ա ռա ջին ու սում նա սի րող նե րից Էռ նեստ Ռամ
զորն ա ռանձ նաց նում է մեկ այլ գա ղա փա րա կան դաշտ. նա գրում է, որ մի ա ժա մա
նակ ե րիտ թուր քե րի թվում կային բեք թա շի19 սու ֆի ա կան մի ա բա նու թյան ան դամ
ներ՝ նրանց շար քում նշե լով նաև Թա լե ա թին, Ռի զա Թև ֆի կին և շեյխ ո ւլ-իս լամ 
Մու սա Քյա զիմ է ֆեն դի ին20: 

Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ պան թուր քիզ մի հիմ նա դի րը ծա գու մով քուրդ 
ե րիտ թուրք գա ղա փա րա խոս Զի յա Գյո քալփն է, ով, լի նե լով « Մի ու թյուն և ա ռա ջա
դի մու թյուն» կո մի տե ի գոր ծուն տե սա բան, մաս նակ ցել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ծրագ րի մշակ մա նը: Նա իր աշ խա տու թյուն նե րը հան րայ նաց րել է ե րիտ թուր քա կան 
հե ղա փո խու թյու նից հե տո՝ 19111918 թթ. և 19221924 թթ.: Գյո քալ փը գտ նում էր, որ 
ե րիտ թուրք ե ռա պետ նե րը պետք է ը նտ րու թյուն կա տա րեն օս մա նա կա նու թյան և 
թր քա կա նու թյան միջև, ի սկ իր սե փա կան նո րա րար գա ղա փար ներն օս մա նիս տա
կան չէր կո չում, այլ ա րևմ տյան: Դուրս թող նե լով ա վե լի վաղ, սա կայն շատ թույլ 
զար գա ցած պա նիս լա միզ մի գա ղա փա րը՝ նա կենտ րո նա նում է պան թուր քիզ մի 
վրա, ի սկ Օս մա նյան կայս րու թյան պե տա կան կրո նը՝ իս լա մը, մղ վում է հետ նա բեմ21: 
Սա կայն Գյո քալ փը, գի տակ ցե լով իս լա մի ա րթ նու թյունն օս մա նյան իս լա մա դա վան 

16 Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, МИГА, Ереван, 
2013, էջ 53։
17 Նույն տե ղում, էջ 4850, 5356:
18 Նույն տե ղում, էջ 48:
19 Սու ֆի ա կան (թուրք. Թա սավ վուֆ) մի ա բա նու թյուն նե րը (թուրք. Թա րի քաթ) կար ևոր դե րա կա
տա րու թյուն են ու նե ցել օս մա նյան քա ղա քա կա նու թյան մեջ և հա սա րա կա կան կյան քում: Բեք թա-
շի մի ա բա նու թյու նը (բեք թա շիյյա)՝ որ պես XV դ. Հա ջի Բեք թա շի Վա լի ի կող մից հիմ ադրված 
սու ֆի ա կան միս տիկ մի ա բա նու թյուն, տա րա ծում է գտ նում ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում, 
հատ կա պես Բալ կան նե րում: Չնա յած սու ֆի ա կան ո ւղ ղու թյուն նե րից է ր՝ սուն նի իս լա մի հետևորդ
նե րից կազմ ված, ու ներ Ա լի ի պաշ տա մունք, ի նչ պես շի ա նե րը: Բեք թա շի նե րը որ դեգ րել է ին ո րոշ 
քրիս տո նե ա կան տար րեր, օ րի նակ՝ հաց բե կա նե լը և մեղ քե րի ա պաշ խա րու թյան կար գը: Բեք
թա շի նե րի և՛ կա նայք, և՛ տղա մար դիկ նվի րա գործ ման ծե սե րի ժա մա նակ կա րող է ին մաս նակ
ցել գի նի խմե լու ա րա րո ղու թյա նը և պա րե րին: 1826 թ. ե նի չե րի նե րի բա նա կի ո չն չա ցու մից հե տո 
փակ վեց նաև այ լա խո հա կան հա մար վող բեք թա շի նե րի մի ա բա նու թյու նը, ո րից շա հե ցին նաքշ
բան դի նե րը: Թան զի մա թի շր ջա նում նրանք աս տի ճա նա բար վե րա դար ձան հա սա րա կա կան ակ
տի վու թյան (տե՛ս http://www.britannica.com/topic/Bektashi, hմմտ. Ռութ վեն Մ., Իս լամն աշ խար-
հում, Եր ևան, 2004, էջ 283):
20 Տե՛ս Ramsaur E. E. Jr., The Young Turks: Prelude to the Revolution of 1908. Russell & Russell, 1970, 
էջ 113։
21 Տե՛ս Տօքթ. Ճէ րէ ճե ան Ե., Փան թու րա նիզ մը, Պէյ րութ, 1998, էջ 25:
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հա սա րա կու թյան մեջ, զի ջում ներ և մանյովր ներ է կա տա րում: Մի ա ժա մա նակ ի նչ
պես բո լոր ազ գայ նա կան նե րը, այն պես էլ Գյո քալ փը ցե ղի « պաշ տա մուն քը» գե րա
դա սում է ըն դուն ված կրո նից, հետ ևա բար զգու շո րեն մի ակ ցում է ե րեք ի դե ալ ներ՝ 
իս լա մը, թուր քիզ մը և մո դեռ նիզ մը, ստեղ ծում թուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա
փա րա խո սու թյու նը22: Պարզ է, որ քրիս տո նյա բնակ չու թյու նը թր քաց ման քա ղա
քա կա նու թյան մեջ կա րող էր եր կու դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ. կա՛մ պետք է 
թր քաց վեր, կա՛մ էլ դի մադ րե լու դեպ քում՝ ո չն չաց վեր: 

Գյո քալ փի բա ցա սա կան նա խատ րա մադր վա ծու թյու նը քրիս տո նե ու թյան հան
դեպ ա կն հայտ է. դա եր ևում է կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի նիս տու կա ցը՝ որ պես 
եվ րո պա կա նի չհա ջող ված կրկ նօ րի նա կում, և քրիս տո նե ու թյու նը՝ որ պես հա կա
պե տա կան և գի տու թյան զար գա ցու մը խո չըն դո տող կրոն ներ կա յաց նե լուց23: Նշե
լով, որ օս մա նյան ոչ մու սուլ ման իր հայ րե նա կից նե րը, քա նի որ Եվ րո պայի հետ 
ը նդ հա նուր ո ւմ մեթ՝ կրոն ու նե ին, հեշ տու թյամբ է ին յու րաց նում ա մե նայն եվ րո
պա կա նը, ի սկ մու սուլ ման նե րը չէ ին կա րո ղա նում, ո րի պատ ճա ռով հետ է ին մնում 
ա րևմ տյան ձեռք բե րում նե րից: Եվ նա ա ռա ջար կում է ստեղ ծել մի նոր կեն սա կերպ, 
բայց չկրկ նօ րի նա կել եվ րո պա կա նը, այն պես, որ նոր ար ժեք ներն էլ լի նեն տն տե
սա կան, ըն տա նե կան, էս թե տի կա կան, փի լի սո փա յա կան, բա րո յա կան, իրավա
կան և քա ղա քա կան բարձր ար ժեք ներ, ո րոնք կբ խե ին օս ման ցի նե րի սր տից24: Այդ 
ար դի ա կա նա ցու մը պետք է ի րա գործ վեր ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հետ հաշ վի նս տե լով, հետ ևա բար մու սուլ ման նե րին կոչ է ա նում ստեղ ծել նոր սին
թեզ25: Նա Եվ րո պան ոչ ա ռանց դի տա վո րու թյան չի դի տար կում որ պես քրիս տո նե
ա կան քա ղա քակր թու թյան մաս և իր մտ քե րը շա րադ րում է այն պես, ի բր քրիս տո
նե ու թյու նը խո չըն դո տել է գի տու թյան զար գա ցու մը և ժա մա նա կա կից պե տա կան 
հա մա կար գեր ստեղ ծե լը: Դրան հա կա ռակ՝ նա իս լա մը դի տար կում է որ պես ժա մա
նա կա կից կրոն և բա րեն պաստ գոր ծոն՝ նոր պե տու թյուն ստեղ ծե լու և Եվ րո պայի 
գի տա կան պա շար ներն ազ գայի նի հետ սին թե զե լու հար ցում26: Սա կայն նա իր 
ու տո պիս տա կան Թուր քի ան մի ա ժա մա նակ տես նում էր աշ խար հիկ պե տա կան 
հա մա կար գով՝ իր այդ միտ քը զգու շո րեն քո ղար կե լով իս լա մի հան դեպ հո գա ծու թ
յամբ, որ պես զի կրո նը չտու ժի պե տու թյան մի ջամ տու թյուն նե րից27:

22 Տե՛ս Gökalp Z., Turkish Nationalism and Western Civilization. Columbia University Press, 1959, էջ 
233, 267։
23 Նույն տե ղում, էջ 222223: Նշե լի է, որ նրա այդ վե րա բեր մունքն ո ւղղ ված էր մի այն ա վան դա
կան քրիս տո նե ա կան՝ կա թո լիկ, ո ւղ ղա փառ և ար ևե լաուղ ղա փառ ե կե ղե ցի նե րի դեմ, և բո ղո քա
կա նու թյու նը դուրս էր մում այդ շր ջա նա կից, քա նի որ Գյո քալ փը, հա մակ րան քով խո սե լով բո
ղո քա կա նու թյան մա սին, ա սում է, որ այն «ք րիս տո նե ու թյան իս լա մա կա նաց ված ձևն է», և, ը ստ 
նրա, հենց բո ղո քա կա նու թյունն է գի տու թյուն ստեղ ծող քրիս տո նե ու թյան տե սա կը Եվ րո պա յում:
24 Նույն տե ղում, էջ 59:
25 Նույն տե ղում:
26 Նույն տե ղում, էջ 143:
27 Նույն տե ղում, էջ 214223: 
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գ. Ա րևմ տյան հիմ քից բխող ի դե ալ-գա ղա փար ներ 
1889 թ. Թա գա վո րա կան բժշ կա կան ա կա դե մի ա յում ստեղծ ված « Մի ու թյուն և ա ռա
ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի ա ռա ջին խմ բակ ցու թյան՝ «Օս մա նյան մի ա ցյալ» կո մի տե ի 
(թուրք. “İttihadi Osmani Cemiyeti”) հիմ նա դի րը̀  Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, ա րևմ տա
կա նաց ման մո լի պաշտ պան նե րից էր: Նա պն դում էր. «.... կա մի այն մեկ քա ղա
քակրթու թյուն՝ եվ րո պա կա նը: Եվ հետ ևա բար մենք պետք է եվ րո պա կան քա ղա
քակր թու թյու նից փո խա ռենք և՛ նրա վար դը, և՛ նրա փու շը»28: Է. Յ. Ցյուր խե րը նշում 
է, որ պա տա հա կան չէ կո մի տե ի հիմ նադր ման տա րե թի վը՝ 1889 թվա կա նը, ո րը 
Ֆրան սի ա կան մեծ հե ղա փո խու թյան 100րդ տա րե լի ցին է ր29: Միև նույն թվա կա նին 
նոր շարժ ման հայ րե րից մե կը՝ Ահ մեդ Ռի զան30, մեկ նում է Փա րիզ՝ մաս նակ ցե լու 
Ֆրան սի ա կան մեծ հե ղա փո խու թյան 100ա մյա կի մի ջո ցա ռում նե րին31: 

28 Hanioğlu M. Ş., նշվ. աշխ., էջ 17:
29 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 98:
30 Ահ մեդ Ռի զա (18591930), « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի հիմ նա դիր նե րից, եվ րո
պա ֆիլ, կր թա կան գոր ծիչ, տե սա բան, 19081918 թթ. Օս մա նյան խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի պա լա տի նա խա գա հող, սա կայն սկ սած 1910թ. հա մար վում է Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն 
կո մի տե ի հետ չառնչ վող գոր ծիչ: Կենտ րո նա ցած էր Օս մա նյան կայս րու թյան ռե ֆոր մա ցի այի գա
ղա փա րի վրա, լայ նո րեն օ գտ վում էր պո զի տի վիս տա կան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քի մո դել նե
րից և նպա տա կա հար մար էր գտ նում դրանք կի րա ռել Օս մա նյան կայս րու թյան գյու ղատն տե
սությունն ու ար դյու նա բե րու թյու նը զար գաց նե լու հա մար:
31 «Օս մա նյան մի ա ցյալ» կո մի տե ի հիմ ադ րու մից հե տո ո ղջ կայս րու թյու նով մեկ և ար տա սահ
մա նում սկ սե ցին ձևա վոր վել մաս նա ճյու ղեր: Նշ ված եր կու հիմ ա դիր նե րին շու տով մի ա ցան 
ան ձինք Է դիր նե ից (Ադ րի ա նա պո լիս)՝ Ֆայի կը, Հո քա Իբ րա հի մը և փոս տա տան ծա ռայող Մեհ
մեդ Թա լե ա թը: Այդ պի սով, կազմ վեց կո մի տե ի մի ջու կը: Նրանց գոր ծու նե ու թյունն ը նդ լայն վում 
է կայս րու թյու նից դուրս: Հե տա գա յում խմ բե րը մի ա վոր վե ցին՝ ստեղ ծե լով մեկ կո մի տե: 1895 թ. 
Ահ մեդ Ռի զան հա մա ձայն վում է ղե կա վա րել կո մի տեն: 1896 թ. ը նդ հա տա կյա շար ժում ան վա
նա փո խու թյան ար դյուն քում ստա նում է « Մի ու թյան և ա ռա ջա դի մու թյան օս մա նյան» կո մի տե ան
վա նու մը, սա կայն ներ քին պա ռակտ ման ար դյուն քում իր հե տապն դած քա ղա քա կան նպա տակ
նե րին չի հաս նում, նրա ան դամ ե րը ցր վում են, և Օս մա նյան կայս րու թյան ներ սում շար ժու մը 
դա դա րում է գոր ծել մոտ մեկ տաս նա մյակ: Այս ըն թաց քում, սա կայն, փա րի զյան ճյու ղը Ահ մեդ 
Ռի զայի գլ խա վո րու թյամբ շա րու նա կում է գոր ծել: Դրա հետ ևան քով, ի նչ պես ի րենք ի րենց կո չում 
է ին Եվ րո պա յում տպագր վող ի րենց թեր թե րում, «ե րիտ թուր քե րը» ան ցան Եվ րո պա՝ ու սա նե լու 
կամ ա պաս տան գտ նե լու որ պես քա ղա քա կան աք սո րյալ ներ: 1902 թ. Փա րի զում կա յա ցած օս մա
նյան լի բե րալ նե րի կոնգ րե սի ըն թաց քում « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն պա ռակտ
վեց եր կու ճյու ղի. մե կի ղե կա վա րը ար քա յազն Սա բա հեդ դինն էր, ո րը հիմ եց ա վե լի լի բե րալ, ոչ 
ծայ րա հե ղա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը, մյու սը՝ Ահ մեդ Ռի զան, ո րը շա րու նա կեց ղե կա վա րել իր օս մա
նիս տա կան, սա կայն ոչ ռա դի կալ իս լա մա կան դիր քո րո շու մով: Սա կայն 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան 
հե ղա փո խու թյու նից հե տո կո մի տեն աս տի ճա նա բար դար ձավ ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան. ազ գայ
նա կան տրա մադ րու թյուն ներն էլ ա վե լի սր վե ցին ե րիտ թուրք ե ռա պետ նե րի՝ Թա լե ա թի, Էն վե րի և 
Ջե մա լի իշ խա նու թյան օ րոք (հմմտ. Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 9599: Պատ մա բան Ար սեն Ա վագ
յա նը ման րա մասն ան դրա դար ձել է կո մի տե ի հիմ ադր մա նը, ան ցած փու լե րին. տե՛ս Авакян А., 
Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, МИГА, Ереван, 2013)։
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Եվ րո պա կան հա սա րա կու թյունն իթ թի հա տա կան նե րին ըն կա լում էր որ պես 
լի բե րալ նե րի, ո րոնք տո գոր ված է ին Օ գյուստ Կոն տի32, Ար թուր դը Գո բի նոյի33 և 
Գյուս տավ Լը Բո նի34 տե սու թյուն նե րով:  Տ րա պի զո նի կա թո լիկ թե մի ա ռաջ նորդ 
Հով հան նես ար քե պիս կո պոս Նազ լյանն իր հու շե րի մեջ ու ղեգ ծում է ե րիտ թուր քե րի 
աշ խար հա յաց քը պո զի տի վիս տա կան հիմ քով՝ որ պես Օ գյուստ Կոն տի դպ րո ցի 
հետ ևորդ ներ35: Ֆրան սի ա ցի այս փի լի սո փա նե րի հան դեպ հա մակ րանքն ու նրանց 
գա ղա փար նե րից ա զդ ված լի նե լը մաս նա վո րա պես ար տա ցոլ վում են Աբ դուլ լահ 
Ջև դե թի կող մից Գյուս տավ Լը Բո նի գա ղա փար նե րի յու րաց ման մեջ36: Ամ բո խի և 
ազ գե րի հո գե բա նու թյա նը վե րա բե րող Լը Բո նի հե ղի նա կած գոր ծե րը, ը ստ նրա, 
թույլ կտային փո խել մու սուլ մա նի հո գե բա նու թյու նը, սա կայն այս հե ղի նակ նե րի 
գր վածք նե րը հրամց վում է ին իս լա մի կողմ նա կից է լի տային փոքրի նչ այլ լույ սով. 
նշ ված մտա ծող նե րի վե րա բե րյալ ե րիտ թուր քե րը ձևա վո րում է ին այն պի սի կար
ծիք, որ նրանք եր ևան ա վե լի շատ իս լա մի ո գուն հա րա զատ հե ղի նակ ներ, քան ո ւղ
ղա կի եվ րո պա կան փի լի սո փա ներ: Ի սկ Ահ մեդ Ռի զան ա սում էր, որ քրիս տո նե ու
թյուն քա րո զել մու սուլ ման նե րի մեջ ան հնա րին խն դիր է, այն կրո նա փո խու թյու նը, 
որ պի տի կա տար վի մու սուլ ման նե րի մեջ, պո զի տի վիզ մի կրո նա փո խու թյունն է37: 

32 Օ գյուստ Կոնտ (17981857), ֆրան սի ա ցի փի լի սո փա, պո զի տի վիզ մի և սո ցի ո լո գի այի՝ որ պես 
ի նք նու րույն գի տու թյան, հիմ նա դիրն է: Պո զի տի վիս տա կան հա մա կարգն ան ջա տում է գի տութ
յու նը մե տա ֆի զի կայից և ա ստ վա ծա բա նու թյու նից, հա սա րա կու թյու նը խիստ դա սա կարգ ված է 
ներ կա յաց վում, ո րի գա ղա փա րա կան հիմ քը  « պո զի տի վիս տա կան ե կե ղե ցու հոգ ևոր այ րե րի» 
կող մից մշակ ված պո զի տի վիս տա կան բա րո յա գի տու թյունն է:  Կոնտն իր փի լի սո փա յու թյունն ան
կրոն է ստեղ ծել, բայց այն իր հիմ քում նաև քրիս տո նե ու թյու նը քն նա դա տող ու քրիս տո նե ու թյա նը 
հա կադր վող փի լի սո փա յու թյուն է: Այս մա սին են վկա յում Օ. Կոն տի և նրա հիմ ած դպ րո ցի աշ
խա տու թյուն նե րը:
33 Ար թուր դը Գո բի նո (18161882), ֆրան սի ա ցի գրող, տե սա բան, դի վա նա գետ, ո րը հայտ նի դար
ձավ իր « Մարդ կային ցե ղե րի ան հա վա սա րու թյան մա սին» աշ խա տու թյամբ: Նա հե տա գա յում 
հա մար վեց գի տա կան ռա սիզ մի ա ռա ջին տե սա բան նե րից մե կը: Իր այդ կո թո ղային աշ խա տու թ
յան մեջ նա կողմ է մարդ կու թյան բիբ լի ա կան ծա գում ա բա նու թյա նը՝ Ա դա մից և Ե վայից ծա գե լու 
տե սու թյա նը, սա կայն սպի տակ ռա սան, ը ստ նրա, դո մի նանտ ռա սա է՝ քա ղա քա կիրթ մշա կույթ 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ ստեղ ծե լու տե սա կե տից: Գո բի նոն գոր ծա ծում էր «ա րի ա ցի» եզ
րույ թը՝ նկա տի ու նե նա լով հն դեվ րո պա կան մշա կույ թը կրող ան հա տին, սա կայն ա վե լի ո ւշ նա 
այն սկ սեց օգ տա գոր ծել գեր մա նա կան ցե ղի (‘la race germanique’) ա ռն չու թյամբ: Այս տե սա բա նի 
աշ խա տանք ներն օգ տա գործ վել են նաև Ա դոլֆ Հիտ լե րի և նա ցիստ նե րի կող մից՝ ի սպաս դնե լով 
ի րենց քա ղա քա կան ու տո պի ա նե րին (տե՛ս օ րի նակ՝ Fortier P. A., “Gobineau and German Racism,” 
in Comparative Literature, 1967, Vol. 19, No.4, էջ 341350, McDonough F., Hitler and the Rise of the Nazi 
Party, New York, Routledge, 2012, էջ 56)։
34 Գյուս տավ Լը Բոն (18411931),  ֆ րան սի ա ցի հո գե բան, սո ցի ո լոգ, մար դա բան և պատ մա բան: 
Հան րա ճա նա չու թյուն ձեռք բե րեց մարդ կային բազ մու թյան, ամ բո խի հո գե բա նու թյան ու սում
նա սի րու թյուն նե րով: Հիմ նա կան մտ քե րը վե րա բե րում են ամ բո խի հո գե բա նու թյա նը (որ պես 
կարևոր քա ղա քա կան ու սո ցի ա լա կան մի ա վո րի), ա րա կան սե ռի դո մի նան տու թյա նը, ի նչ պես 
նաև նկա րագ րել է ամ բո խի վրա ազ դե լու ե ղա նակ նե րը:
35 Տրա պի զո նին թե մին վի ճա կա ւոր Յով հան նէս ա րք. Նազ լե ա նի յու շե րը, Ա հա տոր, Պէյ րութ, 
1960, էջ 1011: 
36 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 201:
37 Նույն տե ղում, էջ 202:
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Ի վեր ջո, ե րիտ թուր քե րի հա կաք րիս տո նե ու թյունն ու ներ մի կար ևոր հիմ նա
րար պատ ճառ, քա նի որ վե րա բե րում էր և՛ գա ղա փա րա խո սու թյա նը, և՛ քա ղա քա
կան հա յացք նե րին, և՛ ը նդ հա նուր կա ռույ ցին: Հա ճախ գի տա կան շր ջա նակ նե րում 
շր ջանց վում է ե րիտ թուր քե րի՝ եվ րո պա կան ծա գում ու նե ցող ա զա տորմ նադ րու թ
յան մո դե լով գոր ծե լու ի րո ղու թյու նը: « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի 
ա զա տորմ նադ րա կան գի ծը սկիզբ էր առ նում ի տա լա կան կար բո նա րի նե րից38, և 
հետ ևա բար այն «.... դա սա կան կու սակ ցու թյուն չէր, այլ գաղտ նի կազ մա կեր պու թ
յուն՝ ա նօ րի նա կան կա ռույց նե րով»39: 

դ. Իթ թի հա տա կա նու թյու նը 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան 
հե ղափոխությունից հե տո
 Թե մայի վե րա բե րյալ ե ղած գրա կա նու թյու նը հա մադ րե լով՝ կա րե լի է պն դել, 
որ ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սու թյու նը՝ իթ թի հա տա կա նու թյու նը, չնա յած 
բա ղադ րյալ գա ղա փա րա խո սու թյուն էր և կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան 
սկզ բում ո ղող ված էր ի րա րա մերժ գա ղա փար նե րով, սա կայն իր գո յու թյան վեր ջին 
փու լում՝ 19081918ին, ան հող դողդ էր քրիս տո նյա նե րին և հատ կա պես հայե րին 
կո տո րե լու հար ցում: Նրանք սկզբ նա պես որ դեգ րած եվ րո պա կան շատ սկզ բունք
ներ հե ղա փո խու թյու նից հե տո ա րագ մի կողմ դրե ցին՝ մի ա ժա մա նակ պահ պա նե
լով պո զի տի վիս տա կան շատ գա ղա փար ներ: «Ա զա տու թյուն, հա վա սա րու թյուն 
և ար դա րու թյուն»40 սկզ բուն քը ձևա կան դար ձավ և մո ռաց վեց, ե րբ, սկ սած 1908
ի ց՝ որ պես ազ գայ նա կան ներ որ դեգ րե ցին « Թուր քի ան՝ բա ցա ռա պես թուր քե րի 
հա մար»41 բա նաձ ևը: 

Իթ թի հա տա կա նու թյունն իր պան թուր քա կա նու թյամբ «սր բա զան» էր հռ չակ
ված, և ե րիտ թուր քե րի մշա կած ցե ղաս պա նա կան ծրա գիրն այդ «սր բա զան նպա
տա կին» հաս նե լու կար ևոր « ծի սա կա տա րու թյուն նե րից էր»42: Դրա մա սին են վկա
յում մի քա նի աղ բյուր նե րից քաղ ված տե ղե կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, Ա րամ 
Ան տո նյա նի « Մեծ ո ճի րը» գր քում աս վում է. «....մէ կը միւ սէն ա րիւ նար բու պաշ տօ
նե ա նե րու բազ մու թիւն մը, ո գո ւով նո ւի րո ւած է ին այդ « սուրբ գործ»ին, – ինչ պէս կը 
հռ չա կո ւէր պաշ տօ նա կան տօ քիւ ման նե րու մէջ»43: Հատ կան շա կան են հայե րի վեր
ջին մնա ցորդ նե րին կո տո րել չցան կա ցող կայ մա կա մին ո ւղղ ված Վա նի, Բիթ լի սի 

38 Տե՛ս Ramsaur E. E. Jr., նշվ. ա շխ., էջ 103108, Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 10, Sciarrone R., L’Impero 
ottomano e la Grande Guerra. Sapienza Università di Roma, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, էջ 94։ 
39 Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 1011:
40 Թուրք. “Hürriyet, Müsavat, Adalet”. սա « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի պաշ տո
նա կան կար գա խոսն էր:
41 Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, ՀՑԹԻ, Երևան, 2012, էջ 44:
42 Տե՛ս Akçam T., A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Qusetion of Turkish Responsibility, 
New York, 2006, էջ 5758։
43 Ան տո նե ան Ա., Մեծ ո ճի րը, Եր ևան, 1990, էջ 41:
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և այլ վայ րե րի կո տո րած նե րը կազ մա կեր պող Ջև դեթ բեյի խոս քե րը. « –Ու րեմն չե՞ս 
գի տեր թէ ի ՞նչ ծրա գիր կը հե տապն դէ կա ռա վա րու թիւ նը....»44: 

Ար քե պիս կո պոս Հով հան նես Նազ լյա նը վե րա շա րադ րում է Ռը նե Պի նո նի45 
հայտ նի ար տա հայ տու թյու նը («Ո ճը՝ գեր մա նա կան, գոր ծը՝ թր քա կան»46) և ո րա կա
վո րում է Ե ղեռ նի ի րա կա նաց ման մե խա նիզ մը, որ պես՝ «Ո ճը ա ղան դա ւո րա կան  
գոր ծը ե րի տա սարդթր քա կան»47: Հա մա ձայն ի րենց օ րա թեր թե րի հրա պա րա կում
նե րի՝ նրանք թուր քե րին հա մա րում են իշ խող ցեղ, ի սկ պա տե րազ մը, ը ստ նրանց, 
իշ խող ցե ղե րի ու ժի ար տա հայ տու թյուն նե րից է՝ հան դեպ թույլ ցե ղե րի, ով քեր 
պետք է կրեն դրա հետ ևանք նե րը, որ քան էլ դրանք ծանր լի նեն48: Այս ա մե նը, 
հա մա ձայն ար քե պիս կո պո սի, պո զի տի վիս տա կան գա ղա փար նե րով տո գոր ված 
լի նե լու ար դյունքն էր: Եվ ար դեն 1911 թ. Սա լո նի կում կա յա ցած ե րիտ թուր քե րի IV 
ժո ղո վում (սեպ տեմ բե րի 29ից հոկ տեմ բե րի 9ը) ըն դուն վում է բնակ չու թյան իս լա
մաց ման մա սին դրույ թը, ո րը նա խա տե սում էր ու ծա ցում, ի սկ ան հա ջո ղու թյան 
դեպ քում՝ ո չն չա ցում49: Այդ ո րո շում նե րի գոր ծադ րումն ար տոն վեց ու հան րայ նաց
վեց 1914 թ. նոյեմ բե րի 14ին ջի հա դի հայ տա րար մամբ: 

ե. Ե րիտ թուր քե րի կրո նա փի լի սո փա յու թյու նը. կրո նը 
քա ղաքականության մեջ
 Մեր ժա մա նակ նե րի հայտ նի ցե ղաս պա նա գետ Բեն Կի եր նանն ա սում է. «Չ նա
յած բո լոր ե րեք ռե ժիմ նե րը (ե րիտ թուր քա կա նը, նա ցիս տա կանն ու կհ մե րը –Շ. Խ.) 
ա թե իս տա կան է ին, յու րա քան չյուրն էլ հատ կա պես թի րա խա վո րե ցին կրո նա կան 
փոք րա մաս նու թյուն նե րին (ք րիս տո նյա նե րին, հրե ա նե րին և մու սուլ ման նե րին)»50: 
Ի հար կե, ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյան՝ կրո նա կա նի հետ ա ռնչ վող և 
մի ա ժա մա նակ չառնչ վող եր ևույթ ներն ե ն՝ ա թե իզ մը և ագ նոս տի ցիզ մը, սա կայն, 
ի նչ պես նշ վեց, դրանք մի ա հյուս ված է ին այլ գա ղա փա րա կան դաշ տե րի՝ կեն սա
բա նա կան մա տե րի ա լիզ մի, պո զի տի վիզ մի, ա զա տորմ նադ րու թյան, սո ցի ա լա կան 
դար վի նիզ մի և այլն: Ե րիտ թուր քե րից կազմ ված կա ռա վա րու թյու նը պաշտ պա նում 

44 Նույն տեղում, էջ 53:
45 Ռը նե Պի նոն (18701958), ֆրան սի ա ցի հրա պա րա կա խոս, գրող, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից 
հե տո ե ղել է “La Voix de l’Аrménie” ամ սագ րի խմ բա գի րը, հե ղի նակ է Օս մա նյան կայս րու թյա նը 
և Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը վե րա բե րող մե նագ րու թյուն նե րի՝ l’Europe et l’Empire Ottoman. Les 
aspects actuels de la Question d’Orient, Paris, 1908, L’Europe et la Jeune Turquie. Les aspects nouveaux 
de la Question d’Orient, Paris, 1911, La suppression des Arméniens: method allemande, travail turc. Paris, 
1916:
46 Ռը նե Պի նո նի՝ Ե ղեռ նին նվիր ված գր քի վեր նագ րի մի մասն է. Pinon R., La suppression des 
Arméniens, Méthode allemande, travail turc. Librairie Académique Perrin, Paris, 1916։
47 Տրա պի զո նին թե մին վի ճա կա ւոր Յով հան նէս ա րք. Նազ լե ա նի յու շե րը..., էջ 89:
48 Նույն տե ղում, էջ 1016:
49 Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 4345:
50 Ben Kiernan, "Twentieth-Century Genocides: Underlying Ideological Themes from Armenia to East 
Timor", in The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, ed. by Robert Gellately & 
Ben Kiernan, Cambridge University Press, 2003, p. 29.
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էր մու սուլ ման ազ գաբ նակ չու թյան շա հե րը: Ե րիտ թուր քերն ա ջակ ցում է ին մու սուլ
մա նա կան բո լոր խմ բա վո րում նե րին, բա ցա ռու թյամբ նաքշ բան դի նե րի51: Ե րիտ
թուրք ե ռա պետ նե րի՝ ա թե իստ52 լի նե լու մա սին է խո սում Ա ՄՆի դես պան Հեն րի 
Մոր գեն թաուն, ով հա ճախ է ա ռնչ վել նրանց հետ նաև ոչ պաշ տո նա կան հան դի
պում նե րի ըն թաց քում: Ա հա թե ի նչ է ա սում նա Թա լե ա թի մա սին. « Թա լե ա թի 
ծա գումն այն քան մշու շա պատ էր, որ դրա շուրջ բա զում պատ մու թյուն ներ է ին 
պտտվում: Ը ստ վար կած նե րից մե կի՝ նա Բուլ ղա րի այի գն չու նե րից էր, հա մա ձայն 
մեկ այլ պատ մու թյան՝ պո մակ էր. պո մակ է ին կո չում բուլ ղա րա կան ծա գում ու նե
ցող այն ան ձանց, ո ւմ նախ նի նե րը դա րեր ա ռաջ մահ մե դա կա նու թյուն է ին ըն դու
նել: Ը ստ վեր ջին վար կա ծի, ո րը, ը ստ իս, հա մա պա տաս խա նում էր ի րա կա նու թ
յա նը, Օս մա նյան կայս րու թյան այս տի րա կա լը ազ գու թյամբ ա մեն ևին էլ թուրք չէր: 
Ես ան ձամբ կա րող եմ հա վաս տել, որ իս լա մը նրան բո լո րո վին չէր հու զում, քան զի 
իր կու սակ ցու թյան բա զում ա ռաջ նորդ նե րի նման նա էլ էր ար հա մար հանք տա ծում 
ցան կա ցած դա վա նան քի հան դեպ: Մի ան գամ նա ա սաց ի նձ. «Ա տում եմ բո լոր 
քա հա նա նե րին, րաբ բի նե րին ու խո ջա նե րին»53: Էն վե րի մա սին Մոր գեն թաուն 
ա սում է, որ նա ու ներ եր կու պատ մա կան կուռ քեր՝ Նա պո լե ոնն ու Ֆրիդ րիխ Մե ծը, 
հի ա ցած էր ա մե նայն գեր մա նա կա նու թյամբ և պրու սա կա նու թյամբ, հա վա տում 
էր, որ ին քը « ճա կա տագ րի մարդ է»54, ու ներ հա մեստ ծա գում, սա կայն նրա կի նը 
սուլ թա նա կան տոհ մից է ր55: Ջե մա լը՝ ե ռա պե տու թյան եր րորդ ան ձը, մինչև պա տե
րազ մը ֆրան սա ֆիլ էր, հա մա ձայն Հեն րի Մոր գեն թաո ւի56:

1908 թ. ըն դուն ված սահ մա նադ րու թյամբ հայ տա րար վում էր կայս րու թյան 
բո լոր հպա տակ նե րի հա վա սա րու թյունն օ րեն քի ա ռջև՝ ա ռանց ազ գային պատ

51 Տե՛ս Кондакчян Р., Турция: внутренняя политика и ислам, Ереван. 1983, с. 34. Նաքշ բան դի 
մի ա բա նու թյուն (նաքշ բան դիյյա), ա ռա ջա ցել է Ա բու Յա քուբ ալՀա մա դա նի ի (մա հա ցել է 1140 թ.) 
թա րի քայից , ի սկ հե տա գա յում իր ա նու նը վերց րել է տա ջիկ խորհր դա պաշտ Բա հա ալդին ալ
Նաքշ բան դի ից (մա հա ցել է 1389թ.), ռա դի կալ սուն նի խումբ, ո րը հա կադր վում էր բեկ թա շի նե րի 
լի բե րալ իս լա մին:
52 Չնա յած դրան, ե րիտ թուր քե րի հիմ ի հա մա ձայն, սուլ թա նը մե ղադր վում էր ա թե իստ լի նե լու 
մեջ, ի սկ սկզբ նա կան շր ջա նի քա րոզ չա կան պամֆ լետ նե րում Աբ դուլ Հա միդ IIը դա տաս տա նի 
է են թարկ վում Մու հա մեդ մար գա րե ի, հայտ նի խա լիֆ նե րի, օս մա նյան սուլ թան նե րի կող մից և 
մահ վան դա տավճ ռի է ար ժա նա նում. տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 200: Սա կայն ե րիտ թուր
քե րի ա թե իստ լի նե լը չէր նշա նա կում, որ ի րենք չէ ին կա րող կրո նա կան տար բե րու թյան հի ման 
վրա թի րա խա վո րել քրիս տո նյա նե րին: Քրիս տո նյա նե րի հան դեպ բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն 
ակ նա ռու էր, և դա ար տա ցոլ ված է ա կա նա տես նե րի, մի սի ո ներ նե րի, վե րապ րող նե րի հու շե րում: 
Մաս նա վո րա պես Ավ րո րա Մար դի գա նյա նի պատ մու թյան մեջ աս վում է. « Թա լե աթ բեյն ու ղար
կեց իր հայտ նի պա տաս խա նը, որ հի մա այ րում է յու րա քան չյուր հայի սիրտ, որ տեղ էլ նա գտն վե
լիս լի նի: Այդ պա տաս խա նը բո լորն են լսել: Ա հա Թա լե աթ բեյի հե ռա գի րը. «Ինչ էլ քրիս տո նյա
նե րի հետ ա նեք, զվար ճա լի է…» (Հար վի  Լ. Գեյթս, Հո շոտ ված Հա յաս տան, ՀՑ ԹԻ, Եր ևան, 2015, 
էջ 101):
53 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի պատ մու թյու նը, ՀՑ ԹԻ, Եր ևան, 2012, էջ 21: Հմմտ. Memoirs of 
Halidé Edib, The Century Co., New York, 1926, p. 319.
54 Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը..., էջ 30:
55 Նույն տե ղում, էջ 36:
56 Նույն տե ղում, էջ 81:
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կա նե լու թյան ու կրո նի տար բե րակ ման57: Սա կայն սահ մա նադ րու թյան II հոդ վա
ծով  մի ա ժա մա նակ իս լա մը հայ տա րար վեց պե տա կան կրոն58: 

Դեպ քե րի քն նու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ե րիտ թուր քե րը քրիս տո նյա նե րի հան
դեպ սկզ բում ա ռե րես որ դեգ րել է ին հա մա գոր ծակ ցե լու քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ի սկ հե տա գա յում` ո չն չաց նե լու: Ե րիտ թուր քե րը մի ա հյու սել է ին պան թուր քիզ մի ու 
պա նիս լա միզ մի գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը, սա կայն պա նիս լա միզ մին ա պա գա 
դե րա կա տա րու թյուն չէ ին տա լիս: Ցե ղաս պա նու թյան հա մար թի րախ դար ձան 
կայս րու թյան գրե թե բո լոր քրիս տո նյա նե րը, ա ռա ջին հեր թին՝ հայե րը (ա ռա քե
լա կան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան)59, ա պա՝ ո ւղ ղա փառ պոն տա ցի հույ նե րը, ա սո րի 
հա կո բի կյան նե րը, քաղ դե ա ցի նե րը60: Ե ղեռ նի ի րա կա նաց ման կրո նա կան նր բե
րան գը հատ կա պես եր ևում է քրիս տո նյա նե րի ստեղ ծած կրո նամ շա կու թային 
ար ժեք նե րը ո չն չաց նե լու մեջ. ա վեր վում է ին ե կե ղե ցի նե րը, փակ վում է ին կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը, սպան վում է ին հոգ ևո րա կան նե րը, ա ռա ջարկ վում էր իս լա
մա նալ՝ մա հա նա լու փո խա րեն. բռ նի իս լա մաց ման է ին են թարկ վում հատ կա պես 
հայ կա նայք ու ե րե խա նե րը: 

զ. Իթ թի հա տա կան ջի հա դը
Կ րո նա կան տար բե րու թյու նը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծե լը ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս
պա նա կան ծրագ րի է ա կան տար րե րից էր և այդ ի մաս տով ա ռաջ նա հերթ էր իս լա
մա դա վան եր կու կար ևոր շեր տե րի՝ նախ՝ հոգ ևոր խա վի, ա պա՝ կայս րու թյան մու սուլ
ման նե րի հա մա ձայ նու թյունն ստա նա լը: Դա, ի նչ պես պարզ վեց, այն քան էլ դժ վար 
չէր: 1914 թ. նոյեմ բե րի 14ին Օս մա նյան կայս րու թյան հոգ ևոր ա ռաջ նոր դը՝  շեյխ ո ւլ-
իս լա մը՝ Հայ րի է ֆեն դին61, Կոս տանդ նու պոլ սի Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ ժո ղովր դի ա ռջև ըն թեր ցեց իր և մի շարք հայտ նի 
իս լա մա կան ա ստ վա ծա բան նե րի կազ մած 5 ֆեթ վա նե րը62, ո րով  հաս տա տում էր 

57 Кондакчян Р., նշվ. ա շխ., էջ 34:
58 Նույն տե ղում:
59 Նշ ված դա վա նանք նե րին պատ կա նող հայ քրիս տո նյա նե րը են թարկ վե ցին տե ղա հա նու թյան 
(տե՛ս United States Official Documents on the Armenian Genocide, compiled and introduced by Ara 
Sarafian, Vol. I: The Lower Euphrates, Watertown, 1993, էջ 117, 143, տե՛ս նաև United States Official 
Documents on the Armenian Genocide, compiled and introduced by Ara Sarafian, Vol. II: The Peripheries, 
Watertown, 1994, էջ 19, 62, 91, տե՛ս նաև United States Official Documents on the Armenian Genocide, 
compiled and introduced by Ara Sarafian, Vol. III: The Central Lands, Watertown, 1995, էջ 57, 137):
60 Հատ կա պես քրիս տո նյա նե րին սպառ նա ցող վտանգ նե րից են խո սում մի շարք օ տա րերկ
րյա դի վա նա գի տա կան կոր պուս նե րի աշ խա տող ներ (տե՛ս United States Official Documents on the 
Armenian Genocide, compiled and introduced by Ara Sarafian, Vol. I: The Lower Euphrates, Watertown, 
1993, էջ 54, 55, 137, 153, United States Official Documents on the Armenian Genocide, compiled and 
introduced by Ara Sarafian, Vol. II: The Peripheries, Watertown, 1994, էջ 51):
61 Ո ւգ րուփ լու Մուս տա ֆա Հայ րի է ֆեն դի (Հայ րի բին Ավ ի Է լյուր գա բի, 18671921), 19141916 թթ. 
ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյան շեյխ ու լ-իս լա մը:
62 Ֆեթ վա (ա րաբ. թարգմ.՝ «ո րո շում») – իս լա մա կան կրո նաի րա վա կան ո րո շում՝ կա յաց ված 
բարձ րա գույն հոգ ևոր հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող ան ձի (մուֆ թի ի, ղա դի ի, շեյխ ո ւլիս լա մի)  կող
մից: Յու րա քան չյուր կար ևոր պե տա կան կամ հա սա րա կա կան կյան քին վե րա բե րող ո րո շում կա
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Մեհ մեդ Vի սր բա զան պա տե րազ մի ո րո շու մը, և կոչ էր ար վում աշ խար հի բո լոր 
մու սուլ ման նե րին  ջի հա դի  դուրս գալ ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի, Ա նգ լի այի և Ֆրան սի
այի63: Ղու րա նի մի քա նի հատ ված ներ՝ 9:124, 4:11, 37, 105, ը ստ ար քե պիս կո պոս Հ. 
Նազ լյա նի, կա րող է ին ար դա րաց նել բո լոր մու սուլ ման նե րին ջի հա դի հրա վի րե լու 
և հրո վար տակ թո ղար կե լու հա մար64: 

Այս մա սին շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յու հան սո նը ջի հա դի կո չի վե րա բե րյալ 
գրում է. «.... Այ նու հետև Սր բա զան պա տե րազմ հայ տա րար վեց, և մենք բո լորս հաս
կա ցանք, որ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը կան խո րոշ ված է: Բարձ րաս տի ճան ան ձինք 
և հոգ ևո րա կան նե րը գրգ ռիչ ճա ռեր է ին ար տա սա նում այն մա սին, որ բո լոր քրիս
տո նյա նե րը պետք է կո տոր վեն: …. Թուր քե րը հա ճախ է ին ա սում, որ մինչև ռուս
նե րի ժա մա նու մը նրանք կկո տո րեն բո լոր քրիս տո նյա նե րին. հե տո ռուս նե րը 
կա րող են գալ»65:

 Հայտ նի է, որ իս լա մա կան ո ւս մուն քի հա մա ձայն՝ ջի հա դը ե րկ շերտ է՝ ներ քին 
և ար տա քին66: Ար տա քին ջի հա դը կա րող է պսակ վել հա ջո ղու թյամբ, ե րբ ներ քին 
ջի հադն ի րա կա նաց վել է լա վա գույնս67, այ սինքն՝ ա ռա ջին հեր թին ջի հա դը պետք 
է ո ւղղ վի ներ քին թշ նա մի նե րի դեմ: Եվ այդ ներ քին թշ նա մի ներն Օս մա նյան կայս
րու թյան քրիս տո նյա ներն է ին՝ հայե րը, հույ նե րը, ա սո րի նե րը: Հետ ևա բար ջի հա դի 
հայ տա րա րու թյամբ նրանք հեշ տաց րին շար քային մու սուլ մա նի մաս նակ ցու թյու նը 
ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ի րա գոր ծմա նը՝ ա պա հո վե լով ծրագ րի ա մե նաազ դե ցիկ 
գոր ծոն նե րից մե կի՝ կրո նա կան գոր ծո նի ներ կա յու թյու նը և դրա ար դա րա ցու մը 
մի ա ժա մա նակ: Սա կայն այդ ներ քին ջի հա դը ևս « կողմ նա կալ էր», քա նի որ ո ւղղ
ված էր ոչ բո լոր ոչ մու սուլ ման նե րի դեմ. օ րի նակ, հրե ա նե րը, ի բա րե բախ տու թյուն 

յաց նե լուց ա ռաջ  ֆեթ վա ս տա նա լը միշտ պար տա դիր պայ ման է ե ղել: 1914 թ. նոյեմ բե րի 14ին 
թո ղարկ ված  ֆեթ վան գր վել էր հա կիրճ՝ թվով 5  հարց ու պա տաս խա նի տես քով, այն  ջի հա դի էր 
կո չում բո լոր մու սուլ ման նե րին՝ ը նդ դեմ Ան տան տի ե րկր նե րի ու նրանց հա մա կիր նե րի՝ սե փա կան 
հա վա տը և իս լա մա կան « խա լի ֆա յու թյու նը» պաշտ պա նե լու պատր վա կով (ֆեթ վայի օս մա նե րեն 
տեքս տը՝ ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 80, տե՛ս նաև Großer Bilder-Atlas des Weltkrieges, München, Bruckmann, 
1915, էջ 369, որ տեղ ֆեթ վայի տեքս տը գր ված է 4 լե զու նե րով՝ օս մա նե րեն, ա րա բե րեն, պարս կե
րեն և գեր մա նե րեն):  Բա ցի ֆեթ վայից կրո նա կան պա տե րազմ հայ տա րա րե լու առ թիվ հրա պա
րակ վեց նաև ա վե լի ման րա մասն մի պաշ տո նա կան բրո շյուր (հայե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ ՀԱԱ, 
ֆ. 57, ց. 5, գ. 149), ի սկ ռու սա խոս մու սուլ ման նե րի հա մար թո ղարկ վե ցին նաև ե րկ լե զու թռու ցիկ
ներ՝ ռու սե րեն և օս մա նե րեն (ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բ. 31, թպ. 14, ֆ.հ. 26): 
63 Ջի հա դի ֆեթ վան թո ղար կող շեյխ ու լ-իս լա մը՝ Հայ րի է ֆեն դին, 1915 թ. սեպ տեմ բե րին հրա ժա
րա կան է ներ կա յաց նում, ո րը հե տա գա յում մեկ նա բան վում է՝ ի բր նա դեմ էր օս մա նյան քրիս տո ն
յա նե րի կո տո րած նե րին: Սա կայն ո րոշ մաս նա գետ ներ գտ նում են, որ Հայ րի է ֆեն դին բո լո րո վին 
այլ պատ ճա ռով հե ռա ցավ, նա ո ւղ ղա կի դեմ էր ա պա գա յում՝ 1916 թ., սպաս վող ի րա վա բա նա կան 
ռե ֆոր մին և հե տա գա յում մնաց ե րիտ թուր քե րի բա րե կա մը (տե՛ս Гуайта Дж., Шейх Файез эль-
Гусейн о геноциде армян: “Ислам непричастен к их деяниям!”, ФАМ, Москва, 2007, էջ 53)։ 
64 Տրա պի զո նին թե մին վի ճա կա ւոր Յով հան նէս ա րք. Նազ լե ա նի յու շե րը …, էջ 1314:
65 Յուհանսոն Ա., Աքսորյալ ժողովուրդ. մեկ տարի հայոց պատմությունից, ՀՑԹԻ, Երևան,  
2008, էջ 48:
66 Տե՛ս Streusand D. E., What Does Jihad Mean?, Middle East Quarterly, September 1997, էջ 917։
67 Տե՛ս նույն տե ղում, նաև հմմտ. Burkholder R.,”Jihad - ‘Holy War’, or Internal Spiritual Struggle?” 
in http://www.gallup.com/poll/7333/jihadholywarinternalspiritualstruggle.aspx:
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ի րենց, չէ ին են թարկ վում բռ նաճն շում նե րի, քան զի պե տա կան հա կա քա րոզ չութ
յու նը, ջի հա դը և բռ նաճն շում ներն ո ւղղ ված է ին օս մա նյան քրիս տո նյա նե րի և հատ
կա պես հայե րի դեմ: Այս ա ռի թով Մոր գեն թաուն գրում է. « Բո լոր քրիս տո նյա նե րը 
պաշ տո նա պես են թարկ վում է ին բոյ կո տի և ոչ մի այն Փոքր Ա սի ա յում, այլև Կոս
տանդ նու պոլ սում: Այս մե թո դը, սա կայն, չէր տա րած վում հրե ա նե րի վրա, ով քեր 
միշտ շատ ա վե լի ըն դու նե լի են ե ղել թուր քե րի հա մար, քան քրիս տո նյա նե րը»68: 

Հայ րի է ֆեն դի ին հա ջոր դած շեյխ ո ւլ-իս լա մը՝ Մու սա Քյա զի մը69 ևս ծա ռա յում էր 
իթ թի հա տա կան շա հե րին, և այդ է պատ ճա ռը, որ Կոս տանդ նու պոլ սի հայոց պատ
րի արք Զա վեն ա րք. ՏերԵ ղի ա յա նը, ե րբ հայե րին օգ նե լու կո չով փորձ է ա նում 
դի մել նրան, մեր ժում է ստա նում: Շեյխ ո ւլ-իս լա մին դի մե լը պատ րի ար քը պատ ճա
ռա բա նում է այն ե ղե լու թյամբ, որ ե րբ նա խորդ սուլ թան նե րից մե կը ո րո շում է կայս
րու թյան քրիս տո նյա նե րին սրի ան ցկաց նել, ժա մա նա կի շեյխ ո ւլ-իս լա մը կան խում 
է կո տո րա ծը՝ ա սե լով, որ դա իս լա մին դեմ է, և այդ պի սով ո րո շու մը չի ի րա գործ
վում, հետ ևա բար ին քը՝ որ պես հայե րի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ, ո րո շում է դի մել շեյխ 
ո ւլ-իս լա մին, որ նա մի ջամ տի. « Մու սա Քե ա զիմ տար ւոք մարդ չէր, այլ հա զիւ 4550 
տա րե կան, թունդ իթ թի հա տա կան: Պար զե ցի մեր ժո ղո վուր դին ներ կայ վի ճա կը 
եւ խնդ րե ցի իր մի ջամ տու թիւ նը ո րոնց քով որ յար մար կը դա տէր: Շէյխ ո ւլիս լա մը 
այս պի սի մի ջամ տու թե ան մը հա մար իր ան կա րո ղու թիւ նը յայտ նեց եւ ե րբ ը սի թէ 
«ան ցե ա լին մէջ ձեր նա խորդ նե րէն մէ կը սուլ թա նա կան բնաջնջ ման հրա ման մը 
ետ առ նել տո ւած է», քմ ծի ծա ղով մը ը սաւ «այն ժա մա նակ նե րը այն պի սի բա ներ 
կ՚ըլ լային»70: 

Ըստ Ա րամ Ան տո նյա նի՝ ջի հա դի հայ տա րար ման հրահ րող նե րը ե ղան գեր
մա նա ցի նե րը. նրանք պետք է գրգ ռե ին ա րաբ նե րին ան գլի ա ցի նե րի դեմ և դրա 
հա մար ան գամ մշա կել է ին գա ղա փա րա խո սու թյուն, տպել է ին ա րա բե րեն գր քույկ՝ 
նպաս տե լով ա րաբ նե րի մեջ դրա տա րած մա նը: Այդ գր քի 10րդ է ջի վեր ջին պար
բե րու թյան71 հա մա ձայն՝ մու սուլ մա նը կա րող է իր կրո նա կան պարտ քը կա տա րել և 
հար թել փր կու թյան ճամ փան ա ռն վազն չորս քրիս տո նյայի սպա նե լով72: 

68 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի պատ մու թյու նը …., էջ 4344:
69 Մու սա Քյա զիմ է ֆեն դի (1858–1920), եր կու ան գամ ե ղել է օս մա նյան շեյխ ո ւլ-իս լամ, մինչև 
Ե ղեռ նը՝ 19101911 թթ., և Ե ղեռ նի տա րի նե րին՝ 19161918 թթ.: Նրա կրո նա կան պատ կե րա ցում ե րը 
սու ֆիս տա կան է ին:
70 Զա ւէն ար քե պիս կո պոս, Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա հի
րէ, 1947, էջ 129: Մու սա Քյա զիմ Հայ րի է ֆեն դին մի ա ռի թով հայ տա րա րում է իս լա մի և իթ թի հա
տա կա նու թյան հա մե րաշ խու թյան մա սին և ա վե լին՝ « կու սակ ցու թյու նից դուրս գա լը նշա նա կում 
է իս լա մի կրո նից հրա ժար վել» (Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ե րիտ թուր քե րի դա տա վա րու-
թյան փաս տաթղ թե րի, ա ռա ջաբ., թարգմ. և ծա նոթ. Ա. Հ. Փա փա զյա նի, Ե., 1988, էջ 19, մեջ բե րու
մը թարգ ման ված է հետ ևյալ թեր թի հա վել վա ծում տպագր ված դա տա վա րու թյան ար ձա նագ րութ
յու նից. Թաք վիմ-ի վե քայի, 5 հու լիս 1919 թ., հ. 3604, էջ 219):
71 Ան տո նե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 76 ո ւմ զե տեղ ված է այդ տեքս տը ա րա բե րե նով, պատ կեր թ. 9:
72 Նույն տե ղում, էջ 7577: Ա րամ Ան տո նյա նը պատ մում է, որ, ան շուշտ, գեր մա նա կան այդ քայ լն 
ո ւղղ ված էր հա տուկ ան գլի ա ցի նե րի դեմ, քա նի որ ա րա բա կան մի ջա վայ րում գտն վող նրանց հա
կա ռա կորդ ներն ան գլի ա ցի ներն է ին: Դրա նից մեծ աղ մուկ է բարձ րա նում, ո րի պատ ճա ռով թուր
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Սո վո րա բար պե տու թյան հրա հանգ նե րը՝ հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րը, կրո
նա փո խու թյան են թար կե լը և այլ ցու ցում ներ, տր վում է ին մզ կիթ նե րում73: Դես պան 
Մոր գեն թաուն խո սում է մի գաղտ նի պար սա վագ րից, ո րը հա վա տա ցյալ նե րին 
ա վե լի հս տակ ցու ցում ներ էր տա լիս, սա կայն այն մզ կիթ նե րում չէր ըն թերց վում 
և գաղտ նի տա րած վել էր մահ մե դա կան բո լոր ե րկր նե րում, ման րակր կիտ ներ
կա յաց նում էր բո լոր քրիս տո նյա նե րի, բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի նե րի, ֆի զի կա
կան ո չն չաց ման ծրա գի րը: Մոր գեն թաուն նաև մեջ բե րում ներ է ա նում այդ փաս
տաթղթից74: 

Իս լա մա դա վա նի կրո նա կան պարտ քը նաև այ լա դա վան նե րին իս լա մաց նելն է, 
ո րը մո լե ռանդ թուր քի հա մար լա վա գույն հողն էր ստեղ ծում՝ քրիս տո նյա նե րին և 
հատ կա պես հայե րին իս լա մաց նե լու հա մար: Սա կայն ե րիտ թուր քերն օգ տա գոր
ծում է ին իս լա մի կրո նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հօ գուտ սե փա կան քա ղա
քա կան նպա տակ նե րի, և, ի հար կե, ջի հա դը պատր վակ էր և զենք ե րիտ թուր քե րի 
ձեռ քին, քա նի որ Քա ռյակ մի ու թյան մյուս ե րկր նե րը՝ պա տե րազ մում Օս մանյան 
կայս րու թյան դաշ նա կից նե րը, քրիս տո նե ա կան ե րկր ներ է ին և մո լե ռանդ իս լա մա
դա վան նե րին եվ րո պա կան քա ղա քակր թու թյան դեմ պայ քա րի կո չե լը, ո րը ներ
կա յաց վում էր ի բրև քրիս տո նե ա կան քա ղա քակր թու թյուն, մի այն աչ քա կա պու թ
յուն էր: Սա կայն, այդ ջի հա դը հա մա խոհ ներ չգ տավ ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում ապ րող իս լա մա դա վան նե րի շր ջա նում և ար մատ ներ գցեց հատ կա
պես թուր քե րի մեջ75: Այն բնույ թով յու րա հա տուկ թուր քա կան քա ղա քա կան ջի հադ 
էր: Հրո վար տա կը մի ան շա նակ չըն կալ վեց ամ բողջ իս լա մա կան աշ խար հում, քա նի 
որ շա տերն այն ըն դու նե ցին որ պես ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կան ու տո պի ա նե րի 
ար դյունք: Ջի հա դի այս հայ տա րա րու թյունն այն խթանն էր, ո րով ե րիտ թուր քե րի 
հաշ վար կով պետք է մո լեգ նե ին իս լա մա դա վան ներն այն կայս րու թյան տա րած քում, 
որ տեղ դա րե րով դժ վա րին փոխ հա րա բե րու թյուն ներ է ին հաս տատ վել քրիս տո նյա 
տե ղաբ նիկ ազ գե րի և իս լամ ըն դու նած թյուր քա կան քոչ վոր նե րի սե րունդ նե րի միջև:  
Իս լա մա դա վան ո րոշ հոգ ևոր ա ռաջ նորդ ներ ի րենց մտա հո գու թյունն է ին հայտ նում 
առ այն, որ իթ թի հա տա կան ներն իս լա մը տա նում են կոր ծան ման`  զանց առ նե լով 
իս լա մի հիմ նադ րույթ նե րը պե տա կան կա ռուց ված քի ու ղե կա վար ման մեջ76: 

քա կան կա ռա վա րու թյունն ա ռգ րա վում և ո չն չաց նում է գր քի բո լոր օ րի նակ նե րը: Գեր մա նի այի 
մաս նակ ցու թյան մա սին տե՛ս Lüdke T., Jihad made in Germany. Münster, 2005 աշ խա տու թյու նը:
73 Օ րի նակ. «Այ սօր բո լոր մզ կիթ նե րէն կը յայ տա րա րո ւէր թէ բո լոր հայե րը պի տի աք սո րո ւէ ին: 
Հայե րը չորս օր մի այն ժա մա նակ ու նէ ին ի րենց ի նչ քե րը ծա խե լու…. » (Ճէյ քըպ սըն Մ., Օ րագ րու-
թիւն 1907-1919 Խար բերդ, Ան թի լի աս, 1979, էջ 107): 
74 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի պատ մու թյու նը ..., էջ 128:
75 Օ րի նակ՝ ա րա բա կան մի ջա վայ րում ջի հա դի հայ տա րա րու թյու նը չըն դուն վեց. հմմտ. Թէ քէ ե ան 
Ա., Դրու ագ ներ ապ րի լե ան Մեծ Ե ղեռ նէն, Պէյ րութ, 1956, էջ 18, Մար գա րյան Ն., Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան հետ ևան քով Սի րի ա յում հաս տատ ված հայ տա րա գիր նե րի կար գա վի ճա կը և հայ-ա րա-
բա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը (1915-1924 թթ.), Եր ևան, ՀՑ ԹԻ, 2013, էջ 46, 49: 
76 Кондакчян Р., նշվ. ա շխ., էջ 35: « Դեռ 1908 թ. հոկ տեմ բե րին մե ծա քա նակ սոֆթ խում բը գա լիս 
է սուլ թանխա լի ֆի մոտ՝ պա հան ջե լով, որ նա հո գա կրո նի պահ պան ման և մու սուլ ման նե րի ի րա
վունք նե րի մա սին, ո րոնք ոտ նա հար վում են ե րիտ թուր քե րի կող մից: 1909թ. մար տի 31ին ե րիտ
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 Սա կայն ջի հա դի այդ քան մեծ ան հրա ժեշ տու թյունն այն պատ ճա ռով էր, որ հենց 
Օս մա նյան կայս րու թյան այն տա րածք նե րի վրա ո ւղ ղորդ վեր, ո րոնք հա մար վում 
է ին ջի հա դի տա րածք, տա րածք, ո րը դար ո ւլ-հարբ է ր՝ « պա տե րազ մի տուն», այն 
դեպ քում, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյունն ամ բող ջու թյամբ հա մար վում էր դար ո ւլ-
իս լամ՝ «իս լա մի տուն»: Ստաց վում է ան հա րիր ու ոչ բնա կա նոն ի րա վի ճակ. դար ո ւլ-
իս լա մի տա րած քի ներ սում կան դար ո ւլ-հար բեր: Եվ ե րիտ թուր քե րի շեշ տադ րու մը 
ոչ այն քան ար տա քին թշ նա մի նե րի դեմ մղ վող ջի հա դի վրա էր, քա նի որ այն, ի նչ
պես նշ վեց, կողմ նա կալ ջի հադ էր և ո ւղղ ված էր ոչ բո լոր այս պես կոչ ված «ան հա
վատ եվ րո պա ցի նե րի» դեմ, այլ կենտ րո նա ցու մը կա տար վում էր ներ քին թշ նա մի
նե րի դեմ մղ վող ջի հա դի վրա: Բա ցի այդ. « Հոգ ևո րա կան ներն ի րենց դժ գո հու թյունն 
է ին ար տա հայ տում, որ ե րիտ թուր քերն ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ է ին հաս
տա տել կայ զե րա կան Գեր մա նի այի հետ, այ սինքն՝ գյա վուր նե րի հետ....»77: Փոր ձե
լով կա ռա վա րե լի դարձ նել իս լա մա կան հոգ ևոր դա սին՝ ե րիտ թուր քե րը ո րո շե ցին 
հար ցի լու ծումն ա պա հո վել ա հա բեկ մամբ՝ ըն դու նե լով այն պի սի ո րո շում ներ, ո րոնք 
կխախ տե ին իս լա մի դիր քը հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան կյան քում, օ րի նակ՝ 
ան ջա տե լով քա ղա քա ցի ա կան դա տա րան նե րը շա րի ա թա կան նե րից: Բայց նրանք 
փոր ձում է ին զգույշ լի նել իս լամ հոգ ևո րա կան նե րի հետ առ ճա կատ ման եր ևույ թից, 
քա նի որ վա խե նում է ին մու սուլ ման խա վի հզոր ա ջակ ցու թյու նից զրկ վե լուց՝ ի րենց 
նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու ճա նա պար հին78: 

Ե րիտ թուր քե րի ջան քե րով ի նք նաար դա րաց ման հատ ված ներ փնտր վե ցին և 
գտն վե ցին Ղու րա նի մեջ,  հա մա ձայն ո րոնց ոչ իս լա մա դա վա նը մարդ չէ79, և նրան 

թուր քե րի քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րը Սուլ թան Ահ մե դի հրա պա րա կում կազ մա կեր պե ցին 
բուռն բո ղո քի ե լույթ, ո րն ան ցավ « Պա հան ջում ե նք Շա րի աթ» և « Կոր չի՛ սահ մա նադ րու թյու նը» 
կար գա խոս նե րով: Մուֆ թի ներ կային, ով քեր վա խե նում է ին Ալ լա հի պատ ժից, որ կա րող է ը նկ նել 
մու սուլ ման նե րի վրա՝ քրիս տո նյա նե րին կո տո րե լու պատ ճա ռով, և հան դի մա նում է ին քա ղա քա
կան իշ խա նու թյուն նե րին (տե՛ս թ. 186 հղու մը հետ ևյալ գր քում՝ Гуайта Дж., նշվ. ա շխ., էջ 213214):
77 Кондакчян Р., նշվ. ա շխ., էջ 38:
78 Նույն տե ղում: 
79 Ա պա մար դա ցու մը կամ դե հու մա նի զա ցու մը ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ա մե նաբ նո րոշ գծե րից 
մեկն է. դրա հետ ևան քով թի րա խա վոր ված խում բը պետք է կա՛մ հա վա սա րեց վի բա ցի լի կեն
դա նա կան մա կար դա կի, կա՛մ պի տի դե մո նիզ մաց վի, այ սինքն՝ նրան վե րագր վեն ոչ մարդ կային 
ստո րա կարգ կամ ծայ րա հեղ բա ցա սա կան բա րո յա կան գծեր (հմմտ. Piven J. S., “Lord of the Flies 
as Parable of the Invention of Enemies, Violence and Sacrifice”, in Jihad and sacred vengance, edited 
by Piven J. S., Boyd Chr., Lawton H. W., Bloomusalem Press, 2002, էջ 135, Жирар Р., Насилие и 
священное, М., 2000, էջ 810): Այս ի մաս տով ըն դուն ված է պի տա կա վո րե լը հա մա րել հո գե բա
նո րեն թշ նա ման քի ստեղծ ման և ամ րապնդ ման տար րե րից մե կը: Թուրք մու սուլ ման նե րը քրիս
տո նյա նե րին կո չում է ին ան հա վատ՝  գյա վուր (թուրք. Gâvur,  ծա գում է ա րա բե րեն رفاك (kāfir) 
բա ռից):  Սա կրո նա կան գոր ծո նի վճ ռա կան դե րա կա տա րու թյան մա սին վկայող լայն դիս կուր սի 
թե մա է: Գյա վուրի են թա տեքս տը կրո նա կանն է, և դրա գոր ծա ծումն ա վե լի ըն դուն ված էր, քան 
քրիս տո նյա ազ գե րի էթ նո նիմ ե րը՝ էր մե նի, յու նան, ա սուր և այլն: Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ
նել այն փաս տին, որ Էր մե նին ա ռանց  գյա վուրի  չէր ըն կալ վում թուր քե րի կող մից, այ սինքն՝ ե թե 
ո մ մե կը էր մե նի էր, նշա նա կում է՝  գյա վուր էր, ի սկ գյա վուր-ը, ը ստ Ղու րա նի, թշ նա մի է, ի սկ էր-
մե նին  բո վան դա կային ամ րու թյուն չու ներ այս ի մաս տով, քա նի որ էր մե նին  կա րող էր մու սուլ
ման դառ նալ ու դա դա րել  գյա վուր  լի նե լուց: Այն դեպ քե րում, ե րբ հայե րը մահ վան սպառ նա լի քով 
մու սուլ մա նու թյուն է ին ըն դու նում, թուր քե րի հա մար դա դա րում է ին  գյա վուր  լի նե լուց, ի սկ ար դեն 
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սպա նելն էլ հետ ևա բար վատ ա րարք չէ80, մա նա վանդ որ հա մար ձակ վում է կռ վել 
իս լա մա դա վա նի դեմ81: Ի սկ քա նի որ իս լա մը, ի տար բե րու թյուն քրիս տո նե ու թյան, 
ճա կա տագ րա պաշ տա կան հս տակ հիմ քեր ու նի82, կա րող է մու սուլ մա նին տալ այն 
հա վաս տի ա ցու մը, որ Ալ լահն է կանգ նած ե ղել յու րա քան չյուր մու սուլ մա նի ա րար քի 
հետ ևում, կամ է լ՝ հայե րի կո տոր վե լը Ալ լա հի կամքն է ե ղել83: Կրո նա կան տեքս տի 
նպա տա կային օգ տա գոր ծումն այդ պի սով թեթ ևաց րեց վի ճա կը, ին չի հետ ևան քով 
ա ռա վե լա գույնս հեշտ դար ձավ չպա տե րազ մող խա ղաղ ան զեն բնակ չու թյան հան
դեպ կի րա ռել կրո նա կան բռ նու թյուն ներ, ո րոնք մու սուլ մա նի աչ քին բռ նու թյուն ներ 
չէ ին, այլ մի սի ո նե րու թյուն84: Պե տու թյու նը նաև կան խեց այն դեպ քե րը, ե րբ հնա

մու սուլ մա նին սպա նե լը մեղք է հա մար վում ը ստ Ղու րա նի. «….աս կյար ներն սպա նե ցին իմ փոք
րիկ նե րին` նրանց գլուխ ներն ի րար խփե լով: Նրանք բռ նա բա րե ցին Շի րի նին, հե տո կտ րե ցին 
նրա կրծ քե րը: Նա տան ջա մահ լի նե լով հո գին ա վան դեց իմ աչ քի ա ռջև, ի սկ ի նձ կեն դա նի թո ղե
ցին՝ ա սե լով. « Դու կրո նա փոխ ես ե ղել, դու մու սուլ ման ես» (Գեյթս Հ. Լ., նշվ. ա շխ., էջ 69, հմմտ. 
Гуайта Дж., նշվ. ա շխ., էջ 213214): Մինչև Ե ղեռ նը հայե րին տր վող Millet-i Sadıka (« Հա վա տա
րիմ ժո ղո վուրդ»  այս ը նդ հա նուր ան վա նու մը տր վել է Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ իս լա մա դա
վան ե րեք ազ գի՝ հայե րին, հրե ա նե րին և հույ նե րին) ան վա նու մը վե րա ցել էր, և թուր քերն սկ սել 
է ին հայե րին կո չել այլ  կերպ, ի նչ պես ա սում է Յա կոբ Քյունց լե րը. «.... շու տով մահ մե դա կան նե րը 
հայե րի մա սին խո սե լիս նրանց մի այն « դա վա ճան հայ ա զգ» է ին կո չում (Melun ermeni Millet)» 
(Քյունց լեր Յ., Ա րյան և ար ցուն քի ե րկ րում, Եր ևան, 2011, էջ 29):
80 Ղու րան 2:3,211, 37:94, 135, 9:2941, 47:4. այս և հե տա գա հա մար նե րը դուրս են գր վել հա մա
ձայն Ղու րա նի հետ ևյալ հայե րեն տպագ րու թյան` Ղու րան, թարգմ. ա րաբ. հայ.՝ Ա բր. Ա միր խա ն
յանց, Վառ նա, 1909:
81 « Տես այն պի սի նե րի պա տի ժը, որ Աս տու ծոյ և նրա մար գա րէ ի դէմ են կռ ւում և ե րկ րիս վրայ 
ման գա լիս ա պա կա նե լով, սա է որ սպան ւեն կամ խաչ ւեն կամ ձեռ նե րը և ոտ նե րը դէմ առ դէմ 
կտր ւեն, կամ ե րկ րիցն աք սոր ւեն: Սա նրանց ան պատ ւու թիւնն է այս աշ խարհ քում և նրանց հա
մար մեծ տան ջանք կայ հան դեր ձե ա լու մը» (5:37):
82 Ալ-Քա դաայի կամ ալ-Քա դար-ի ո ւս մուն քը իս լա մում. տե՛ս Ղու րան, 2:255, 9:51, 25: 2, 10.61, 
87:13 և այլն: 
83 «Իս լա մա կան ա վան դույ թը, ի տար բե րու թյուն քրիս տո նե ա կա նի, չի ճա նա չում այլ պատ մութ
յուն, քան սր բա զան պատ մու թյու նը. բո լոր ի րա դար ձու թյուն նե րը մարդ կու թյան պատ մու թյան 
մեջ, ա րար չա գոր ծու թյան ա ռա ջին օ րե րից սկ սած մինչև ա հեղ դա տաս տան, մու սուլ մա նի հա մար 
լի են սակ րալ ի մաս տով: Այդ ա ռու մով իս լամ ա ռանձ նա նում է հա մաշ խար հային այլ կրոն նե րից. 
և՛ քրիս տո նե ու թյու նը, և՛ ա ռա վել ևս բուդ դա յա կա նու թյունն ըն դու նում են սր բա զան և աշ խար
հիկ պատ մու թյուն նե րի զու գա հեռ գո յու թյու նը» (Ислам Классический (Энциклопедия), сост., общ. 
ред. и пред. К. Королева. М., СПб., 2005, сс. 7778): Տե՛ս մու սուլ ման հոգ ևո րա կա նի խոս քե րը, ո րը 
հայե րի տա ռա պանք նե րը մեկ նա բա նում է որ պես Ալ լա հի կամ քը, ո րը չի խղ ճում հայե րին (The 
Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-1916, edited by Wolfgang 
Gust, Berghahn Books, 2014, p. 47)։
84 Սրա ա պա ցույց նե րից է հայե րի կո տո րած նե րին ծի սա կա նու թյուն հա ղոր դե լու մի տու մը մի 
շարք վկա յու թյուն նե րում: Յա կոբ Քյունց լերն իր հու շագ րու թյան մեջ գրում է. «Կ րա կոց նե րի 
ա րան քում լսում է ինք նաև ա րաբ կա նանց բարձ րա ձայն « Լի լի լի լի լի» կան չե րը: Մեզ ծա նոթ է ին 
այդ կան չե րը, ո րով հետև դրանք կռ վող մահ մե դա կան նե րի շր ջա նում սո վո րա կան են: Այս պես են 
սո վո րա բար մահ մե դա կան կա նայք ո գեշն չում ի րենց տղա մարդ կանց քրիս տո նյա նե րի ջար դե րի 
մի ջո ցին» (Քյունց լեր Յ., նշվ. ա շխ., էջ 48): Լորդ Քին րո սը հետ ևյալ վկա յու թյունն ու նի. «Երբ ե րի
տա սարդ հայե րի մի մեծ խումբ բեր վեց շեյ խի ա ռջև, նա հրա մայեց նրանց գցել ի րենց մեջ քե րի 
վրա և բռ նել ձեռ քե րից և ոտ քե րից: Ա պա ա կա նա տե սի բա ռե րով նա սկ սեց ար տա սա նել Ղու րա
նից տո ղեր և կտ րեց նրանց կո կորդ նե րը զո հա բեր վող խոյի մա սին մեք քա յա կան ծե սից հե տո» 



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 2016138

րա վոր կլի ներ որ ևէ կերպ օգ նել հայե րին՝ պատ ժի կամ մահ վան սպառ նա լի քով. 
«Ա ւա նին մու նե տի կը գիւ ղի բո լոր փո ղոց նե րուն մէջ շր ջե ցաւ, պո ռա լով, թէ՝ ոե ւէ 
մէ կը որ ոե ւէ ձե ւով կ’օգ նէ հայե րուն, ա նոնց ու տե լիք, դրամ կամ ոե ւէ բան տա լով, 
ծե ծի պի տի են թար կո ւի ու բանտ նե տո ւի»85: 

Եզ րա փա կենք հետ ևյալ դի տար կում նե րով. ե րիտ թուր քե րը սոսն ձե ցին եր կու 
գա ղա փա րա կան սեկ տոր ներ՝ ա ռա ջա դեմ ա րևմ տյանն ու հե տամ նաց օս մա նա
կա նը՝ ա րև մուտ քից փո խա ռե լով ա ռա ջա դի մե լու, գի տե լի քի ու ժի, աշ խար հի կաց
ման ի դե ալ նե րը՝ պա րա դոք սալ կեր պով փոր ձե լով հա մադ րել ազ գա մո լու թյան, 
«թշ նա մի նե րից» ա զատ վե լու և բռ նի ու ժի դի մե լու թուր քա կան գոր ծե լաո ճի հետ: Այդ 
մի ակց ման ար դյուն քում թշ նա մի տար րը դիտ վեց կայս րու թյան քրիս տո նյա բնակ
չու թյու նը, և իթ թի հա տա կա նու թյան տված պտուղ ներն ա ռա ջին հեր թին ո ւղղ վե ցին 
հայե րի դեմ: Հա րա ցու ցային ի մաս տով ե րիտ թուր քա կան կրո նա կան քա ղա քա կա
նու թյունն ը նդ դեմ քրիս տո նյա նե րի ըն թա ցավ հա կաք րիս տո նե ա կան (ա րևմ տյան և 
թուր քա կան) փի լի սո փա յու թյան յու րաց ման, քրիս տո նյա նե րի՝ որ պես թշ նա մի նե րի 
պի տա կա վոր ման, հա կաք րիս տո նե ու թյան քա րոզ չու թյան, ջի հա դի հայ տա րար ման 
(որ պես զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վող օ ղակ), տե ղա հա նու թյան և 
կո տո րած նե րի ան հրա ժեշ տու թյան հրա ման նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, 
այլ ևայլ մո տի վա ցի ոն ազ դակ նե րի կի րառ մամբ, և այս ա մենն ի րա գործ վեց իս լա
մա դա վան բո լոր խա վե րի մաս նակ ցու թյամբ:

Ե ՐԻՏ ԹՈւՐ քԵ ՐԻ ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԽՈ ՍԱ ԿԱՆ Ու ՂԵ ՆԻշ ՆԵ Րը:  
ԿՐՈ Նը՝ քԱ ՂԱ քԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ, քԱ ՂԱ քԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅՈւ Նը ԿՐՈ ՆԻ ՄԵջ

 ու ան Խա չարտ րյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ե րիտ թուր քե րի կող մից եվ րո պա կան փի լի սո փա յու թ
յան և թուր քա կան հին ու նոր ո ւս մունք նե րի յու րաց ման փոր ձե րը, ո րի ար դյուն քում 
ստեղծ վեց սինկ րե տիկ գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ պան թուր քիզմպո զի տի վիզմմո
դեռ նիզմ մի ա խառ մամբ: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան նյութ է ե րիտ թուր քե րի 
կրո նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րն ո ւղղ վեց Օս մա նյան կայս րու թյան քրիս տո ն
յա նե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ հայե րի դեմ:

 Բա նա լի բա ռեր՝ իթ թի հա տա կա նու թյուն, գա ղա փա րա խո սու թյուն, պան թուր քիզմ, 
կրոն, ջի հա դի կոչ։

(Lord Kinross, The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Turkish Empire, New York, Morrow Quill, 
1977, p. 560):
85 Քասունի Ե., Քննական ակնարկ «Միշընըրի հերըլտ»ի 19151918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն, Պէյրութ, 2012, 
էջ 67:



ուան ԽաչարտրյանԳաղափարախոսություն • Ideology • Идеология 139

tHE YouNG turkS’ IdEoLoGICaL GuIdELINES: rELIGIoN IN PoLItICS aNd 
PoLItICS IN rELIGIoN

Shushan Khachatryan
SuMMarY

The article presents the Young Turks’ attempts to adopt European philosophy and 
Turkish old and new doctrines as a result thereof a new syncretic ideology was formed. 
The latter ideology called ittihadism was a synthesis of PanTurkism, positivism and 
modernism. Special attention is put on the Young Turks’ religious policy which was 
directed against the Christians of the Ottoman Empire, especially  the Armenians.
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ИдеолоГИческИе оРИентИРы МладотуРок: РелИГИя В ПолИтИке И 
ПолИтИка В РелИГИИ

Шушан Хачатрян
РеЗюМе

В статье представлены предпринимаемые младотурками попытки адаптации 
европейской философии и турецких старых и новых доктрин, в результате кото
рых образовалась новая синкретическая идеология  иттихадизм. Иттихадизм 
представлял собой смесь пантюркизма, позитивизма и модернизма. Особое вни
мание уделяется религиозной политике младотурок, которая была направлена 
против христиан Османской империи, в особенности  против армян.

Ключевые слова: иттихадизм, идеология, пантюркизм, религия, призыв к джи
хаду.


