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ՓՈքՐ ԱՍԻԱՆ ՄԻԱՏԱՐՐ ԴԱՐՁՆԵլՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐը ԹՈՒՐքԱԿԱՆ 
ԻՆքՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵքՍՏՈՒՄ

 Ռե գի նա Գա լուս տյան

XVXVI դդ. և նույ նիսկ դրա նից ա վե լի ո ւշ թուր քե րը չու նե ին 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 թյա նը փո խա րի
նում էր կրո նա կա նը: Թուրք ազ գին պատ կա նե լու զգա ցու մը զար գա ցած չէր: Այն 
փո խա րին վում էր օս մա նյան պե տու թյան և մու սուլ մա նա կան հա մայն քի ղե կա վա
րին՝ սուլ թանխա լի ֆին հա վա տար մու թյամբ1: Նշենք, որ ը նդ հուպ մինչև XX դ. 
սկիզբ, օս մա նյան պատ մագ րու թյու նը գրե թե չէր հե տաքրքր վում թուր քե րի ծագ
մամբ: Դրա բո վան դա կու թյու նը օս ման լը ցե ղից օս մա նյան տե րու թյան ծագ ման և 
սուլ թա նա կան դի նաս տի այի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա պատ ման 
մեջ է ր2: Թուր քա կան ազ գի, հայ րե նի քի, մի աս նա կան հա մայնք կազ մե լու, դրա 
հա մար զո հո ղու թյուն նե րի գնա լու տե սա կան գա sղա փար ներն առ կա է ին թուր քա
կան վեր նա խա վի3 շր ջա նում` սկ սած 1860ա կան թթ., սա կայն քա րոզ վում է ին հիմ
նա կա նում գրա կա նու թյան և մա մու լի մի ջո ցով: Բա ցա ռու թյուն չէ ին « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն» («Ittihat ve terakki», ե րիտ թուր քեր) կու սակ ցու թյան ան դամ
նե րը, ո րոնք ո րո շա կի ազ դակ նե րի ներ քո սկ սե ցին ա վե լի խո րու թյամբ գի տակ ցել 
թուր քա կան ազ գին պատ կա նե լու փաս տը և, ի տար բե րու թյուն նախ կին քա ղա քա
կան վեր նա խա վե րի, դի մե ցին գործ նա կան քայ լե րի` այդ գա ղա փար նե րը հան րու
թյան մեջ տա րա ծե լու, և բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծե ցին` դրանք ըն դու նե լու 
հա մար: Նշենք նաև` որ այդ ազ դակ ներն ա վե լի շատ ար տա քին ծագ ման է ին, քան 
թե ներ քին:

1908 թ. հու լի սին Մա կե դո նի ա յում տե ղա կայ ված թուր քա կան բա նա կի ստո րա
բա ժա նում ներն ա պս տամ բե ցին և շարժ վե ցին Կ. Պո լիս` սուլ թա նից պա հան ջե լով 
վե րա կանգ նել 1876 թ. ըն դուն ված, բայց չգոր ծադր ված սահ մա նադ րու թյու նը: Տե ղի 
ու նե ցավ պե տա կան հե ղաշր ջում, ե րկ րում հաս տատ վեց սահ մա նադ րա կան մի ա
պե տու թյուն, փաս տա ցի իշ խա նու թյունն ան ցավ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» 

1 Տե՛ս Еремеев Д. Е., Этногенез турок, М., 1971, էջ 159, տե՛ս նաև Ronald Grigor Suny, Writing 
Genocide: The fate of the Ottoman Armenians, A Question of Genocide: Armenians and Turks at the end 
of the Ottoman Empire, ed. by R. G. Suny, Fatma Muge Gocek, Norman M. Naimark, 2011, էջ 32։
2 Նույն տե ղում, էջ 20: «Օս մա նե ան տի րա պե տու թիւ նը` Օս մա նե ան բա ռի յատ կո րո շու մով ի սկ 
յայտ նի է որ իշ խող Տան տի րա պե տու թիւնն է, և ո ՛չ թէ թուրք ժո ղո վուր դի կամ ազ գի` որ տի րա պե
տո ւած եր կիր նե րու հետ ո ՛չ մէկ ա ռն չու թիւն չէ՛ ու նե ցեր» («Ա ռա ջա մարտ», 1912, թիւ 32, էջ 1):
3 «Ազ գե րը, այս պի սով, սահ ման վում են կամ քի և մշա կույ թի ա ռու մով, բայց մի այն ազ գայ նա
կա նու թյան դա րաշր ջա նում: Ազ գայ նա կա նու թյունն է ստեղ ծում ազ գեր, այլ ոչ թե հա կա ռա կը: 
Բայց սա չի նշա նա կում, որ դա (ազ գը) պար զա պես մտա ծող է լի տա նե րի կող մից ա ռաջ քաշ
ված կոնստ րուկ ցի ա է, այն պատ մա կան եր ևույ թի` ին դուստ րաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն է: Մտա
ծող է լի տա նե րը պար զա պես լց նում են (մարմ ա վո րում են) (խն դի րը) այն դա տար կու թյու նը, ո րը 
պետք է լց վի, ա սե լով` մենք կա րիք ու նենք ը նդ հա նուր մշա կույ թի» (Ernest Gellner, Nations and 
Nationalism, 1983, p. 56):
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կու սակ ցու թյա նը4: Վեր ջին ներս գտ նում է ին, որ Օս մա նյան կայս րու թյան պե տա
կան կար գե րի փո փո խու թյու նը կա րող էր ե րկ րի հան դեպ վս տա հու թյուն ա ռաջ 
բե րել ա րևմ տաեվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի մոտ: Սա կայն, ի նչ պես ցույց տվե
ցին հե տա գա ի րա դար ձու թյուն նե րը, ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա կան դրու թյան և 
« հի վանդ մար դու» կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն տե ղի չու նե ցավ: Հե ղաշր ջու մից 
ան մի ջա պես հե տո Ա վստ րոՀուն գա րի ան պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց Բոս նի ա 
և Հեր ցե գո վի նայի բռ նակց ման մա սին, ո րը նա գրա վել էր դեռևս 1876 թ.: Բուլ ղա
րի ան հայ տա րա րեց Ար ևե լյան Ռու մե լի ան Բուլ ղա րի այի բուն տա րած քին մի աց նե
լու և ան կախ թա գա վո րու թյուն հռ չա կե լու մա սին: Կրե տեն մի աց վեց Հու նաս տա
նին5: 1911 թ. սեպ տեմ բե րի 29ին Ի տա լի ան պա տե րազմ հայ տա րա րեց Օս մա նյան 
կայս րու թյա նը6: 1912 թ. ի տա լա ցի նե րը ռմ բա կո ծե ցին Դար դա նե լը և գրա վե ցին 
Դո դե կա նե սի կղ զի ա խում բը (Է գե յան ծո վում)7: Հոկ տեմ բե րին Լո զա նում կնք ված 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Լի բի ան ան ցավ Ի տա լի ային8: Տա րած քային այդ 
կո րուս տը բուռն ար ձա գանք ստա ցավ ե րկ րում: Հա լի դե Է դիպն իր հու շե րում գրում 
է, որ աֆ րի կյան տա րածք նե րի կորս տի հետ ևան քով ե րկ րում բոյ կո տե ցին ի տա
լա կան ապ րանք նե րը. «Ես չեմ գնի ի տա լա կան ապ րանք: Ես չեմ ու տի մա կա րոն: 
Ես չեմ խո սի ի տա լե րեն»9, սա կայն այդ կո րուս տը նաև՝ «ս տի պեց փո ղո ցում կանգ
նած մար դուն գի տակ ցել, որ բա րե փո խում նե րը և ա րևմ տա կա նաց ված Թուր քի այի 
ի դեալն է ին բո լոր խն դիր նե րի պատ ճա ռը»10: Ար տա քին ճն շում ներն ու պար տու
թյու նը բազ մա թիվ թուր քե րի շր ջա նում ա ռա ջաց րին օս մա նիզ մի նկատ մամբ հի աս
թա փու թյուն և մղե ցին թուր քա կան ազ գի ծագ ման պատ մու թյան ե ռան դուն ու սում
նա սիր մա նը և թուր քե րի մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վեր հան մա նը, 

4 Տե՛ս Dadrian V. N., The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus, Berghahn Books, Oxford, 1995, էջ 179:
5 Նույն տե ղում, էջ 188: 
6 Տե՛ս История дипломатии: дипломатия в новое время (1872-1919 гг.), том II, под ред. В. П. 
Потемкина, ОГИЗ, Л.М., 1945, էջ 208: Թուր քի ան ռազ մատն տե սա կան տե սան կյու նից պատ
րաստ չէր պա տե րազ մին: Տրի պո լի ի յոթ հա զա րա նոց թուր քա կան կա յա զո րի դեմ նետ վեց 56 
հա զար ի տա լա ցի՝ զին ված հրե տա նի ով, օ դու ժով, ո րն այդ ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ օգ տա
գործ վեց ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Հարկ է նշել նաև այն, որ տե ղի ա րաբ բնակ չու թյու
նը թշ նա մա բար էր տրա մադր ված թուր քե րի նկատ մամբ և ի տա լա ցի նե րին ըն դու նում էր որ պես 
ա զա տա րար նե րի: Պայ քարն ըն թա նում էր Մի ջերկ րա կան, Է գե յան և Կար միր ծո վե րում, որ տեղ 
նույն պես Ի տա լի ան գե րիշ խող դիրք ու ներ (տե՛ս Алиев Г. З., նշվ. ա շխ., էջ 211, Zürcher E. J., 
Turkey: A Modern History, I. B. Tauris, 2004, էջ 102):
7 Տե՛ս Zürcher E. J., Turkey: A Modern History..., էջ 106107, ման րա մասն տե՛ս “The Orient”, 
Constantinople, vol. III, No. 17։
8 Տե՛ս Hall Richard C., The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to the First World War, Taylor & Francis, 
2002, էջ 20:
9 Ա վստ րոՀուն գա րի այի կող մից Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նայի գրա վու մից հե տո էլ օս ման ցի նե
րը բոյ կո տել է ին ա վստ րի ա կան ապ րանք նե րը: Նույ նը տե ղի ու նե ցավ նաև Տրի պո լի տա նա կան 
պա տե րազ մից հե տո: Ցյուր խե րը նշում է, որ բոյ կո տը հե տաքր քիր էր նրա նով, որ դա քա ղա քա
կա նու թյան նոր ձևի ա ռա ջին օ րի նակն էր, ե րբ ա ռաջ նորդ նե րը փոր ձե ցին հա մախմ բել քա ղա քա
ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը (տե՛ս Zürcher E. J., Turkey: A Modern History..., էջ 104):
10 Halide Edib, Memoirs of Halide Edib, The Century Co., New York, London, 1926, p. 303.
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ի սկ այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում` դրանց 
հո րին մա նը և ար հես տա կան նե րարկ մա նը հան րու թյան մեջ: 

Ի տա լաթուր քա կան հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը դեռ չա վարտ ված` 
սկսվեց Բալ կա նյան ա ռա ջին պա տե րազ մը. Բալ կա նյան դա շին քը11 կազ մող ե րկր
նե րը̀  Սեր բի ան, Բուլ ղա րի ան, Հու նաս տա նը, Չեռ նո գո րի ան, 1912 թ. հոկ տեմ բե րին 
պա տե րազմ հայ տա րա րե ցին Օս մա նյան կայս րու թյա նը: Ե րիտ թուր քե րը քա րո
զում է ին պա տե րազ մի գա ղա փա րը: Թա լե ա թը Կոս տանդ նու պոլ սում ան ցկաց վող 
ցույ ցե րի գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից էր, ո րի մաս նա կից նե րը պա հան ջում է ին 
պա տե րազմ Բալ կան նե րում` բա ցա կան չե լով. « Հար ձակ վե՛ք Ֆի լի պե ի (Ֆի լի պո պո
լիս) վրա, հար ձակ վե՛ք Սո ֆի այի վրա»: Ռազ մա կան նա խա րար Նա զըմ փա շան 
հայ տա րա րում էր. « Պա տե րազ մի հռ չա կու մից հե տո մեկ շա բաթ էլ չի ան ցնի, և 
օս մա նյան դրո շը կծա ծան վի Ֆի լի պե ի և Սո ֆի այի վրա»12: Պա տե րազ մը, սա կայն, 
այլ ե լք է ու նե նում, և մայի սի 30ին կնք ված խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րով Օս ման
յան կայս րու թյան եվ րո պա կան հատ վածն ան ցնում է հաղ թող նե րի տնօ րի նու թյան 
տակ: Կոս տանդ նու պո լի սը և նե ղուց նե րի ա փա մերձ շր ջան նե րը է նոս – Մի դի ա 
սահ մա նագ ծով, նախ կին Ռո դոս թո – Մի դի ա սահ մա նագ ծի փո խա րեն. ա հա թե 
ի նչ մնաց Օս մա նյան կայս րու թյան եվ րո պա կան հատ վա ծից13: 

Եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան ակ տիվ մի ջամ տու թյան ար դյուն քում 
բռնկված Բալ կա նյան ե րկ րորդ պա տե րազ մի (1913ի հու նի սի 29  օ գոս տո սի 10) 
ար դյունք հան դի սա ցող Կոս տանդ նու պոլ սի պայ մա նագ րով Ադ րի ա նա պո լի սը14 
և Մալ կա րան վե րա դարձ վե ցին Օս մա նյան կայս րու թյա նը15: Չնա յած դրան` թուր
քե րի կրած պար տու թյու նը ծանր էր̀  հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ 
դա պար տու թյուն էր Բալ կա նյան քրիս տո նյա հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րից, նախ կին 

11 Բալ կա նյան դա շին քի կազ մա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ տար վող բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին ման
րա մասն տե՛ս История дипломатии, том II, էջ 222223, ան դամե րկր նե րի տա րած քային պա
հանջ նե րի մա սին՝ նույն տե ղում, էջ 217219, ի նչ պես նաև՝ Hall Richard C., նշվ. ա շխ., էջ 1112:
12 Akçam Taner, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, 
Henry Holt and Company, New York, 2006, p. 85, Акчам Танер, Турецкое национальное “Я” и 
Армянский вопрос, М., 1995, с. 60.
13  Թուր քի այից ան ջատ վե ցին եվ րո պա կան բո լոր վի լայեթ նե րը՝ Սա լո նի կը, Ար ևե լյան Ռու մե
լիան, Է դիր նեն, Մո նաս տի րը, Շքոր թան, Յա նի նան (տե՛ս История дипломатии, том II, էջ 229):
14 Ադ րի ա նա պո լի սը Օս մա նյան կայս րու թյան նախ կին մայ րա քա ղաքն էր և սիմ վո լիկ մեծ նշա
նա կու թյուն ու ներ: 
15 Տե՛ս Fikret Adanır, NonMuslims in the Ottoman Army and the Ottoman Defeat in the Balkan War, 
A Question of Genocide: Armenians and Turks at the end of the Ottoman Empire, ed. by R. G. Suny, 
Fatma Muge Gocek, Norman M. Naimark, Oxford University Press, NY, 2011, էջ 125: Պայ մա նագ րում 
առ կա էր նաև սահ մա նային բնակ չու թյան փո խա նակ ման մա սին կետ Օս մա նյան կայս րու թյան 
և Բուլ ղա րի այի միջև, ին չը կա ռա վա րու թյան դե պի մի ա տար րու թյուն տա նող քայ լե րից կա րե լի է 
հա մա րել:
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« ռա յայից»16: Տա րած քային կո րուստ նե րը հս կա յա կան է ին17: Ֆրան սի ա ցի հրա պա
րա կա խոս Ժակ Կայ զե րը, ան դրա դառ նա լով Տրի պո լի տա նա կան և Բալ կա նյան 
պա տե րազմ նե րին, գրում է. «1911 թ. սեպ տեմ բե րին կար ե րեք Թուր քի ա. Եվ րո պա
կան, Ա սի ա կան և Աֆ րի կյան: 1912 թ. սեպ տեմ բե րին Աֆ րի կյան Թուր քի ան վե րա
ցավ, և մնա ցին մի այն եր կու սը: 1913 թ. սեպ տեմ բե րին մնաց մի այն մե կը՝ Ա սի ա կան 
Թուր քի ան»18: Թա ներ Աք չա մը նշում է. « Պա տե րազ մը սկս վեց հոկ տեմ բե րին, և 
ա վե րիչ ար շա վից հե տո օս ման ցի նե րը կորց րին «հ զոր Ռու մե լի ա»ն՝ « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան գրե թե բո լոր ա ռաջ նորդ նե րի ծնն դա վայ րը»19: 
Դա խոր հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հենց կա ռա վա րող կու սակ ցու թյան 
պա րագ լուխ նե րի և գա ղա փա րա խոս նե րի վրա20 և ար տա հայտ վեց ի րենց կա յաց
րած ո րո շում նե րի, ա րարք նե րի, ի նչ պես նաև հե տա գայի ար դա րա ցում նե րի և մեկ
նա բա նու թյուն նե րի մեջ: 

 Նոր՝ ազ գայ նա կան քա ղա քա կա նու թյուն և « հայ րե նի քի» ո րո նում
1913 թ. գար նա նից թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը դար ձավ պաշ տո նա կան 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն21: Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը և եվ րո պա կան շր ջան նե րի 
ան ջա տու մը խո շոր ազ դե ցու թյուն ու նե ցան կայս րու թյան բնակ չու թյան էթ նիկ 

16 Տե՛ս Սիմոնյան Հր. Ռ., Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և 
քաղաքականությունը, Երևան, 1986, էջ 231:
17 Կայս րու թյու նը կորց րեց մոտ 60 հազ. քառ. կմ տա րածք`4 մլն բնակ չու թյամբ, ին չը տա րած
քային կորս տից բա ցի նաև հս կա յա կան տն տե սա կան հար ված էր (տե՛ս Zürcher E. J., Turkey: A 
Modern History..., էջ 108): Ե րկ րի ներ քա ղա քա կան տե սան կյու նից օգ տա կար էր ու նե նալ քրիս
տո նյա հպա տակ ներ՝ զին ծա ռա յու թյու նից ա զատ ված և դրա հա մար « բե դել աս կե րի են» (bedeli
askeri) հարկ վճա րող: Այս սկզ բուն քով էր ա ռաջ նորդ վում Աբ դուլ Հա մի դը ի նչ պես հայ կա կան վի
լայեթ նե րում, այն պես էլ Բալ կան նե րում սլա վոն նե րի նկատ մամբ (տե՛ս Киракосян Дж., Западная 
Армения в годы Первой Мировой войны, Ереван, издво Ереванского Университета, 1971, էջ 33): 
Ա ՄՆի դես պան Հ. Մոր գեն թաուն իր հու շե րում նշում է. « Դա րեր շա րու նակ թուր քե րը պոր տա
բույծ նե րի նման ապ րել են ի րենց լծի ծան րու թյան տակ կքած աշ խա տա սեր մարդ կանց հաշ վին: 
Թուր քե րը դա ժան հար կեր է ին դնում նրանց վրա՝ հասց նե լով վեր ջին նե րիս ծայ րաս տի ճան չքա
վո րու թյան, տն տե սա կան կոր ծան ման...» (Մոր գեն թաու Հ., Դես պան Մոր գեն թաու ի պատ մու թյու-
նը, Եր ևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տուտ, 2012, էջ 211):
18  Սի մո նյան Հր. Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 232: «18րդ դա րի վեր ջին Օս մա նյան կայս րու թյու նը բաղ կա
ցած էր Բալ կան նե րից (այ սօր վա Սեր բի ա, Բոս նի ա, Կո սո վո, Մա կե դո նի ա, Ալ բա նի ա, Հու նաս
տան, Բուլ ղա րի ա և Ռու մի նի այի մեծ մա սը), Ա նա տո լի այից (ներ կայիս Թուր քի ա) և ա րա բա կան 
աշ խար հի մեծ մա սից (ներ կայիս Սի րի ա, Լի բա նան, Հոր դա նան, Իս րայել, Ի րաք, Քու վեյթ, Սաու
դյան Ա րա բի այի մի մա սը, Ե գիպ տոս, Լի բի ա, Թու նիս և Ալ ժիր): Իր դո մի նի ոն նե րի մեծ մա սում 
սուլ թա նի ի րա կան իշ խա նու թյու նը շատ թույլ էր, ո րոշ մա սե րում գործ նա կա նում չկար» (Zürcher 
E. J., Turkey: A Modern History..., p. 9):
19 Akçam Taner, նշվ. աշխ., էջ 85։
20 Հա լի դե Է դի պի մեկ նա բա նու թյամբ ի րա վի ճա կը Կոս տանդ նու պոլ սում ա ղե տա լի էր. «Ա մեն 
ե րե կո, ե րբ ես հի վան դա նո ցից դուրս է ի գա լիս, լսում է ի թեր թեր տա րա ծող տղա նե րին ի րենց 
հա տուկ թո ղար կում երն ա վե տե լիս, ո րոնք միշտ պա րու նա կում է ին նոր թուր քա կան ա ղետ: 
Պարտ ված թուր քա կան բա նա կի ա մայի եր թը թշ նա մի ազ գե րի մի ջով, նրա հա լած վե լը և սո վա
մահ լի նե լը, ցր տա հար վե լը, մի այն դրա մի քա նի ան դամ ե րի հաս նե լը մայ րա քա ղաք թվում էր 
ան վեր ջա նա լի մղ ձա վանջ» (Halide Edib, նշվ. ա շխ., էջ 338):
21 Տե՛ս Writing Genocide: The fate of the Ottoman Armenians…, էջ 33, Akçam Taner, նշվ. ա շխ., էջ 84։



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 2016144

կազ մի վրա. գե րիշ խող տարրն այժմ մու սուլ ման ներն է ին: Պատ մա բան Թա ներ 
Աք չա մը նշում է. « Թուր քե րը, ո րոնք չէ ին կա րող ա սել «ես գո յու թյուն ու նեմ» Բալ
կա նյան պա տե րազմ նե րից ա ռաջ, այժմ կա րող է ին ա սել այդ բա ռե րը և նույ նիսկ 
նա խագ ծել ազ գայ նաց ման ծրա գիր»22: Բալ կա նյան պար տու թյան հետ մեկ տեղ 
պար տու թյուն կրեց պաշ տո նա կան օս մա նիզ մի23  դոկտ րի նան և, ը նդ հա կա ռա կը, 
ու ժե ղա ցավ թուր քիզ մը: Ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խոս նե րից Զի յա Գյո քալ փը 
գրում է, որ Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում բուլ ղա րա ցի նե րը ո գեշնչ
վում է ին ի րենց ա վան դույթ նե րով, ի սկ ի րենք՝ « սա ռը օ րենք նե րով և կա նոն նե րով», 
ար դյուն քում՝ պատ մու թյու նը հաղ թեց աշ խար հագ րու թյա նը: Դա շտ կե լու հա մար 
նա կոչ էր ա նում սկ սել ճա նա չել թուր քե րին՝ նրանց ծա գու մից սկ սած24: Ի հա վե
լումն, նա հայ տա րա րում էր, որ օս մա նիզ մի այն դրույ թը, հա մա ձայն ո րի կայս
րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կազ մում է ին մեկ ա զգ, չի հա մա պա տաս խա նում 
ի րա կա նու թյա նը, քա նի որ «այդ մարդ կային հա վա քա կա նու թյան մեջ առ կա է ին 
մշա կու թային ա ռու մով ան կախ ազ գու թյուն ներ»25: 

Բա նաս տեղծ Յա հյա Քե մա լը պատ մում է. «Ես Փա րի զում ու սա նո ղա կան 
մի տինգ նե րի է ի գնում: Բալ կա նյան պա տե րազ մի նա խօ րե ին մեր ազ գային փոք
րա մաս նու թյուն նե րը՝ հույ նե րը, բուլ ղար նե րը... մեծ հան րա հա վաք ներ է ին կազ մա
կեր պում: Այդ ժա մա նակ մեր ե րիտ թուր քերն էլ Աբ դուլ Հա մի դի տա պա լու մով է ին 
զբաղ ված: Նրանք թուրք ազ գից, բա նից տե ղյակ չէ ին: Տե սա, որ հույ նե րը, բուլ ղար
նե րը ցան կա նում է ին տա պա լել ոչ թե Աբ դուլ Հա մի դին, այլ մի ու րիշ բան: Սրանք 
թուրք ազ գին են ու զում տա պա լել: Ու րեմն թուրք ա զգ կոչ վող մի բան կա26: Սկ սե ցի 
մտա ծել, թե ի նչ պի սի ա զգ է դա: Ո ՞րն է նրա ան ցյա լը: Ես այդ ժա մա նակ քա ղա քա
կան գի տու թյուն նե րի դպ րո ցում պատ մու թյուն է ի ու սա նում: Թուրք ազ գի ան ցյալն 
ի մա նա լու հա մար սկ սե ցի փորփ րել պատ մու թյան գր քե րը: Ա հա, իմ մեջ այս պես 
ծն վե ցին ազ գի զգա ցումն ու ազ գայ նա կա նու թյու նը»27: Այն, որ թուր քե րը պար տու
թյուն կրե ցին հինգ հա րյու րա մյակ ի րենց գե րիշ խա նու թյան ներ քո գտն վող հպա
տակ նե րից (ո րոնց ան վա նում է ին « պար տիզ պան ներ», « խո զա րած ներ», «ա տե լի 
գյա վուր ներ»)28, թույլ տվեց կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող ազ գու թյուն նե րի 

22 Նույն տեղում։
23 Քա ղա քա կան ու ղե գիծ, հա մա ձայն ո րի` Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր հպա տակ նե րը հա մար
վում է ին օս ման ցի` ա ռանց կրո նի և ազ գի խտ րու թյան: Հե տաքրք րա կան է այն, որ Վա նում հրա
տա րակ վող «Աշ խա տանք» թեր թը ազ գայ նա կան շար ժում ե րի ծա գու մը Օս մա նյան կայս րու թյու
նում, նե րա ռյալ Բալ կա նյան պա տե րազմ ե րը, ար դյունք էր հա մա րում այն բա նի, որ հպա տակ 
ժո ղո վուրդ նե րը` ««օս ման ցի» ա նո րոշ և տար տամ տեր մի նի շնոր հիւ`ար հա մարհ ւած և զրկ ւած 
գտան ի րենց ազ գային ի րա ւունք նե րը: «Օս ման ցի» ո ղոր մե լի կա ղա պա րը չի կա րող ճզ մել, ո չն
չաց նել մանր ազ գու թիւն նե րը» («Աշ խա տանք», 1913 թ., թիւ 29, էջ 2):
24 Ziya Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, Columbia University Press, New York, 
1959, p. 95.
25 Նույն տե ղում, էջ 136:
26 Bunlar Türk Milleti’ni yıkmak istiyorlar. Demek Türk Milleti diye bir şey var.
27 Şair ve fikir adamı olarak. Yahya Kemal beyatlı, Ankara, 2008, p. 11.
28 Киракосян Дж., նշվ. ա շխ., էջ 51:
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բա ցառ ման և օ տար ման մի ջո ցով կազ մել նոր հան րու թյուն՝ թուրք, ին չի հա մար 
ան հրա ժեշտ էր տա րածք, ո րը պետք է « հայ րե նիք» հան դի սա նար այդ հա վա քա
կա նու թյան հա մար29: Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րից հե տո Փոքր Ա սի ան` «Ա նա
տո լի ան», և հատ կա պես «Ար ևե լյան Ա նա տո լի ան»̀  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը, նոր 
նշա նա կու թյուն ստա ցան ե րիտ թուր քե րի հա մար: Զգա ցու մը, որ «Ա նա տո լի ան 
թուր քե րի վեր ջին կան գառն էր», հայ րե նիք, ո րը պետք էր պաշտ պա նել ցան կա
ցած գնով, ըն կած էր ե րիտ թուր քե րի, այ նու հետև քե մա լա կան նե րի Փոքր Ա սի ան 
մի ա տարր դարձ նե լու և այն տեղ մի մի այն թուր քե րի հա մար հայ րե նիք ստեղ ծե լու 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում30: Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րից հե տո Ա նա տո լի այի 
թուրք գյու ղա ցին դար ձավ ըն դօ րի նակ ման ի դե ալ. Գյո քալ փը գրում էր. « Մենք ցան
կա նում ե նք, որ մեր ե րե խա նե րը նման վեն Ա նա տո լի այի գյու ղա ցուն»31:

 Հարկ է փաս տել, որ Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը ոչ մի այն Փոքր Ա սի ան մի ա
տարր դարձ նե լու գա ղա փա րի ար մա տա վոր ման հիմ քը հան դի սա ցան, այլև ո րո շա
կի ո րեն դյու րին դարձ րին դրա քա րո զու մը և ի րա կա նա ցու մը: Ջարդ ված թուր քե րի 
զին վո րա կան գու մար տակ նե րը վե րա դառ նում է ին Փոքր Ա սի ա՝ մու սուլ ման փախս
տա կան նե րի հետ մի ա սին: Չքա վոր դար ձած և քաղ ցած ամ բոխն իր դժ բախ տու
թյուն նե րի պատ ճառ պետք է հա մա րեր ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րին, «այդ պի սին էր 
պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կը»32: Իշ խա նու թյուն ներն այդ փախս
տա կան նե րին քրիս տո նյա նե րի դեմ լա րե լուց բա ցի օգ տա գոր ծե ցին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի էթ նիկ քար տե զը փո փո խե լու նպա տա կով: Այդ քա ղա քա կա նու թյու նը 
խոր ար մատ ներ ու ներ Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Դեռևս Բեռ լի նի` 1878 թ. պայ
մա նագ րից հե տո, ո րն ի բր պետք է ե րաշ խա վո րեր հայե րի ան վտան գու թյու նը33, 
սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը հայե րի թվա քա նա կը նվա զեց ված էր ներ կա յաց
նում34, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի էթ նի կա կան կազ մը փո փո խում էր բռ նու թյուն նե

29 Տե՛ս Montserrat Guibernau, Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment, 
Nations and Nationalism 10 (1/2), 2004, էջ 140։
30 Տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to 
Atatürk’s Turkey, I. B. Tauris, NY, 2010, էջ 120։ Ի նչ պես Սա պահԳու լյանն է ի րա վամբ նշում. « Հա
յաս տա նը իր աշ խար հագ րա կան դիր քով Թուրք պե տա կան, կայ սե րա կան, բեր դի դուռն է կազ
մում: Հա յաս տա նը ու նե նա լով` Օս ման ցին բեր դի բա նա լին իր ձեռքն ու նի, ի սկ ա ռանց նրան` նա 
ո´չ մի այն ամ րո ցի տէ րը չէ, այլ այդ ամ րո ցը գո յու թիւն ի´սկ ու նե նալ չի կա րող, ի նչ քան էլ որ նա 
փոքր ծա ւա լի վե րա ծո ւէր: — Կ. Պօլ սի փա կան քը Հայ կա կան բար ձունք նե րի վրայ պի տի ո րո նել» 
(Սա պահԳիւ լե ան Ս., Ե րի տա սարդ Թիւր քի ա, Պա րիզ, 1908, էջ 50):
31 Ziya Gokalp, նշվ. աշխ., էջ 244:
32 Киракосян Дж., նշվ. աշխ., էջ 51: «Հարյուր տարվա ընթացքում սեփական կայսրության արագ 
փլուզումը, Օսմանյան կայսրությունից դուրս գալուց հետո նոր պետությունների՝ Հունաստանի, 
Սերբիայի, Բուլղարիայի և Ռումինիայի ստեղծումը, այն ակնառու փոփոխությունները, որոնք որ 
տեղի ունեցան այդ հետամնաց տարածքներում թուրքական լուծը թոթափելուց հետո, է՛լ ավելի 
սաստկացրին օսմանցիների ատելությունն «անհավատների» հանդեպ...» (Մորգենթաու Հ., նշվ. 
աշխ., էջ 212):
33 Կի րա կո սյան Ջ. Ս., Սա հա կյան Ռ. Գ., Հա յաս տա նը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան և սո վե-
տա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րում (1828-1923), Եր., 1972, էջ 128:
34 « Հայե րը, ի բրև հպա տակ ներ, զա նա զան հար կեր են վճա րում... պա կա սեց նել հայե րի թի ւը — 
կըն շա նա կէ նրան ցից ստա նա լիք հար կի քա նակն էլ նւա զեց նել... և ա հա նո րից օգ նու թե ան է հաս
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րով և ջար դե րով35 ար տա սահ մա նյան նոր մի ջամ տու թյու նը չե զո քաց նե լու նպա
տա կով: Նման քա ղա քա կա նու թյու նը սո վո րա կան էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում և 
կա տար վում էր քրիս տո նե աբ նակ բո լոր շր ջան նե րում: Օ րի նակ, 1911 թ. ե րիտ թուրք 
պա րագ լուխ նե րից դոկ տոր Նա զը մը Իթ թի հա դի կենտ րո նա կան կո մի տե ի հաս
տատ մա նը ներ կա յաց րեց Մա կե դո նի ան աս տի ճա նա բար բոս նի ա ցի մու սուլ ման
նե րով բնա կեց նե լու ծրա գիր36: Պար տու թյու նը Բալ կա նյան պա տե րազ մում խան
գա րեց դրա գոր ծադր մա նը: Այ նու հետև օ րա կարգ մտավ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
էթ նիկ կազմն ար հես տա կա նո րեն փո փո խե լու ծրա գի րը՝ Բալ կան նե րից ներ գաղ
թած մու սուլ ման նե րին՝ մու հա ջիր նե րին այն տեղ տե ղա բաշ խե լով: Վա հան Մի նա
խո րյա նը, հե տա գա յում Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նի 
ան դամ, փաս տում է իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մու հա ջիր նե րին դե պի հայ կա կան 
վի լայեթ ներ ո ւղ ղոր դե լը: Նա գրում է. « Թուր քա կան փախս տա կան նե րը Բալ կան
յան պա տե րազմ նե րի ար դյուն քում վե րա դառ նում է ին « տուն»՝ ա րյու նա թա թախ, 
ոտ քով, ծանր բե ռով և կո րա ցած մեջ քով: Վե րա դառ նում է ին չա րու թյամբ և վրե ժի 
ծա րա վով: Ո ՞ւմ դեմ: Ամ բողջ աշ խար հի դեմ, քրիս տո նե ու թյան դեմ: Ե կան Կոս
տանդ նու պո լիս, նրանց վտա րե ցին, ե կան Սմիռ նա, վտա րե ցին, և ա հա նրանք 
Հա յաս տա նում են»37: 1913 թ. ըն թաց քում Ա սի ա կան Թուր քի ա էր ան ցել 250.000 
փախս տա կան Բալ կան նե րից, ո րից 150.000ը հաս տատ վել էր Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ստի պում էր հայե րին ի րենց հո ղե րի 
և ու նեց ված քի մի մա սը զի ջել ներ գաղ թյալ նե րին38: 1913 թ. հու լի սի 3ից 24ը Կոս
տանդ նու պոլ սի դես պա նա ժո ղո վում ներ կա յաց ված բա րե նո րո գում նե րի ռու սա կան 
ծրագ րում, ո րը հեն ված էր 1895 թ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի և Կոս տանդ նու
պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի ծրագ րե րի վրա, հա տուկ կետ էր մտց ված մու
հա ջիր նե րին հայ կա կան նա հանգ նե րում բնա կեց նե լու ար գել քի մա սին, ին չը խիստ 
ը նդ դի մու թյան հան դի պեց հատ կա պես Գեր մա նի այի կող մից, որ պես մու սուլ ման
նե րի և հայե րի հա մար Հա յաս տա նում բնա կու թյան վայ րի ա զատ ը նտ րու թյան 

նում թիւր քա կան հնա րա գի տու թիւ նը: Մի ա կն թար թում... ի րա կա նու թիւ նը փոխ վում է. հա յաբ նակ 
վայ րե րը լայ նա նում են, հայ ազ գաբ նա կու թիւ նը ա ճումմե ծա նում, մե ռած նե րը կեն դա նա նում, չծն
ւած նե րը ծն ւած հա մար ւում: Բայց ե թէ այդ նոյն րո պէ ին դիպ լո մա տի ա կան մի հարց ծա գէ հայե րի 
քա նա կի մա սին, մի ո րև է ակ նարկ լի նի բա րե նո րո գում եր մտց նե լու ա ռի թով – Ել դը զը իս կոյն սև 
քօ ղի տակ կծած կէ վե րոյի շե ալ փաս տը և նո րից հրա պա րակ կհա նէ նա խորդ փոք րիկ ու ո ղոր մե լի 
թւե րը» (Թոփ չե ան Ե., Ե րի տա սարդ Թիւր քի ան եւ հայե րը, մասն ա ռա ջին, Թիֆ լիս, 1909, էջ 216):
35 Տե՛ս Киракосян Дж., նշվ. ա շխ., էջ 37:
36  Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, Музейинститут 
геноцида армян, Ереван, 2013, էջ 49։
37 Алиев Г. З., նշվ. աշխ., էջ 194:
38  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., 1912-1913 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը և հայե րը, Եր ևան, 2014, էջ 
457: Մի ֆրան սի ա ցի դի վա նա գե տի տված հար ցազ րույ ցում Ա վստ րոՀուն գա րի ա յում Օս մա նյան 
կայս րու թյան դես պան և նախ կին մեծ վե զիր Հիլ մի փա շան գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման 
հա վա նա կան վայր է ա ռա ջար կել «Ա դա նայի շր ջա նը, ո րն այն քան բեր րի է, որ նման է մի փոք րիկ 
Ե գիպ տո սի» (Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide. A Complete History, I. B. Tauris, London, 
New York, 2011, p. 141):
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հա վա սար ի րա վուն քի խախ տում39: Պատ րի արք Հով հան նես Ար շա րու նին պար բե
րա բար բո ղոք ներ էր ներ կա յաց նում Բարձր Դռա նը՝ հի շեց նե լով, որ կան պե տա
կան ա զատ հո ղեր, ո րոնք կա րե լի էր բա ժա նել մու սուլ ման գաղ թա կան նե րին և 
նրանց հա մար պայ ման ներ ստեղ ծել40, սա կայն այդ բո ղոք նե րը որ ևէ ար դյունք 
չէ ին ու նե նում: Բալ կա նյան փախս տա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման ծրագ րի նպա
տա կը մու սուլ մա նա կան տար րի ու ժե ղա ցումն էր կայս րու թյան ար ևե լյան վի լայեթ
նե րում՝ «ան բա րե հույս» հայ կա կան տար րը դուրս մղե լու մի ջո ցով41: Հե տա զո տող
ներ Թ. Աք չա մը և Է. Ցյուր խե րը փաս տում են, որ այս կե տը ո րո շիչ էր, քա նի որ 
այս մու սուլ ման ներ գաղ թյալ նե րը կս տանձ նեն ան մի ջա կան դեր հե տա գա Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ42:

 Փոքր Ա սի ան մի ա տարր դարձ նե լու գա ղա փա րի ծա գու մը
 Բալ կա նյան պա տե րազ մից հե տո ե րիտ թուր քե րի շր ջա նում տի րա պե տող էր դառ
նում այն տե սա կե տը, որ ե թե ժա մա նա կին ի րենց նախ նի նե րը ձու լած լի նե ին Բալ
կան նե րի քրիս տո նյա բնա կիչ նե րին, ա պա այդ տա րածք ներն այժմ կգտն վե ին 
Օս մա նյան կայս րու թյան կազ մի մեջ: Այդ գա ղա փա րի առ կա յու թյունն իր հու շե
րում փաս տում է նաև Կոս տանդ նու պոլ սում Ա ՄՆի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն 
(1913  1916 թթ.)43: Թուր քիզ մի հայտ նի գա ղա փա րա խոս նե րից Ջե լալ Նու րին 1912 թ. 
հրա տա րա կած «Օս մա նյան ան կման պատ մու թյու նը» գր քում նույն պես նշում է, որ 
դրա մեջ էր կայս րու թյան փր կու թյու նը, սա կայն խոս տո վա նում է, որ ա վե լի քան 
կես հա զա րա մյա կի ըն թաց քում թուր քե րին չի հա ջող վել ձուլ ման մի ջո ցով կայ ս
րու թյու նը մի ա տարր դարձ նել, հետ ևա բար ձու լու մը չի կա րող ազ գայինէթ նի կա
կան մի ա տար րու թյան հաս նե լու մի ջոց լի նել: Նման մի ջոց չէ ին կա րող լի նել նույ
նիսկ զանգ վա ծային հաշ վե հար դար նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ հա մի դյան կո տո րա ծը: 
Հետևա բար կա մի այն մի ճա նա պարհ՝ Փոքր Ա սի ա յում դի մել այ լազ գի նե րի՝ հույ
39 Վան գեն հայ մը Բեթ ման Հոլ վե գին, 14 հու լի սի, 1913 թ., № 21, Армянский вопрос и геноцид 
армян в Турции (1913-1919). Материалы Политического архива министерства иностранных дел 
кайзеровской Германии, отв. ред. Микаелян В. А., Ер., 1995, էջ 95:
40 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., 1912-1913 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը և հայե րը..., էջ 458:
41 Տե՛ս Алиев Г. З., նշվ. ա շխ., էջ 194:
42 Տե՛ս Akçam Taner, նշվ. ա շխ., էջ 87, Zürcher E. J., Turkey: A Modern History..., էջ 117: Մու հա ջիր
նե րի հայ կա կան նա հանգ նե րում բնա կեց նե լու վե րա բե րյալ տագ նա պի մա սին ման րա մասն տե՛ս 
«Աշ խա տանք»ի (1913, թիւ 43) « Տագ նա պը ան ցաւ, բայց պատ ճառ նե րը կը մնան», ի նչ պես նաև 
«Ա ռա ջա մարտ»ի (1912, թիւ 31) « Պա տե րազ մի ար դիւն քէն վր դո վո ւած վրէժ կու զեն լու ծել հայե
րէն» հոդ ված նե րը:
43 «Ե րիտ թուր քե րը գտ նում է ին, որ ե րկ րի թուր քա ցու մը պա հան ջում էր բո լոր քրիս տո նյա նե րի՝ 
ա սո րի նե րի, հույ նե րի և, ի հար կե, հայե րի բնաջն ջում: Որ քան էլ նրանք հի ա նային 1516րդ դդ. 
մահ մե դա կան զավ թիչ նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանք ճա կա տագ րա կան մեկ սխալ է ին գոր ծել. 
նրանք կա րող է ին ո չն չաց նել ե րկ րի ո ղջ քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը, սա կայն չեն ա րել: ...Ե թե այդ 
ցե ղա պե տե րը Բուլ ղա րի ան զավ թե լուց հե տո սրի քա շե ին բո լոր բուլ ղա րա ցի նե րին և Բուլ ղա րի
ան բնա կեց նե ին մու սուլ ման թուր քե րով, հի մա բուլ ղա րա կան խն դիր այլևս չէր լի նի...ի սկ ե թե 
նրանք ո չն չաց նե ին նաև ռու մի նա ցի նե րին, սեր բե րին և հույ նե րին, ա պա այն գա վառ նե րը, որ 
այժմ բնա կեց ված է ին այդ ազ գե րով, մինչ օ րս էլ կլի նե ին սուլ թա նի տի րույթ նե րի ան բա ժան մա
սը» (Մոր գեն թաու Հ., նշվ. ա շխ., էջ 219):
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նե րի, ա սո րի նե րի, հայե րի ար մա տա կան բնաջնջ մա նը44: Աս տի ճա նա բար ար մա
տա վոր վում էր այն մտայ նու թյու նը, որ ե թե թուր քե րը ցան կա նում են փրկ վել վե րա
հաս կոր ծա նու մից և գո յատ ևել, ա պա մի այն մի մի ջոց գո յու թյուն ու նի՝ «Ար ևե լյան 
Ա նա տո լի այի» լի ա կա տար թր քա ցում՝ բնիկ ժո ղո վուրդ նե րին ո չն չաց նե լու մի ջո ցով: 

Պատ մա բան ներ Ու ղուր Ու միթ Ո ւն գո րը և Մեհ մեդ Փո լա թե լը, ու սում նա սի րե
լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հայե րի ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման հիմ
նախն դի րը̀  որ պես ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման դր դա պատ ճառ, այ նո ւա
մե նայ նիվ, գա լիս են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ե րիտ թուր քե րի հա մար Հայ կա կան 
հարցն ազ գային հարց էր և ոչ թե տն տե սա կան: Նրանք փաս տում են, որ ե թե հայե
րի կա պը «Ա նա տո լի ային» պայ մա նա վոր ված էր նրանց սե փա կա նու թյամբ, ա պա 
այդ կա պը կտ րե լու հա մար հար կա վոր էր յու րաց նել նրանց սե փա կա նու թյու նը, այլ 
կերպ ա սած՝ «ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նու թյան օբյեկ տը ոչ թե ու նեց վածքն էր, 
այլ ժո ղո վուր դը»45, ա վե լի ստույգ՝ հայ ժո ղո վուր դը, ո րը սե փա կա նու թյամբ կապ
ված էր նոր թուրք ազ գի ա պա գա « հայ րե նի քի»՝ Փոքր Ա սի այի հետ:

Ն շենք, որ դեռևս 1911 թ. սկ սե ցին ծաղ կում ապ րել մի շարք թուր քա կան և պան
թուր քա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք էլ, գոր ծե լով ը նդ հա տա կյա կամ բա ցա
հայտ, կդառ նան Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պիչ ներն ու ի րա կա նաց նող
նե րը: Թուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ձևա վոր ման մեջ մեծ 
դե րա կա տա րում ու նե ցավ 1911 թ. լույս տես նող «Genç Kalemler» պար բե րա կա նը 
(Ե րի տա սարդ գրիչ ներ), ո րն իր շուր ջը հա մախմ բեց թուրք գրող նե րին: Նույն 
թվա կա նին Սա լո նի կում հիմն վեց «Türk Ocağı» (Թյուր քա կան օ ջախ ներ) կազ մա
կեր պու թյու նը46: Այն շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ստեղ ծեց 60 մաս նա ճյու
ղեր կայս րու թյան մեջ, ի նչ պես նաև Կով կա սում47: Ա վե լի ո ւշ՝ 1913ին, ստեղծ ված 
«Türk Gücü»ն՝ (Թուր քա կան ո ւժ) այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րից ա մե նաագ րե սիվն 
էր, ո րի նպա տակն էր « թուր քա կան ռա սան կոր ծա նու մից փր կե լը»48: Իթ թի հա դի 
կող մից հո վա նա վոր վող այս բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա՛մ ստեղծ վե ցին, 
կա՛մ ակ տի վա ցան 1911 թվա կա նից հե տո, ե րբ ե րիտ թուր քե րի IV հա մա ժո ղո վի 
ժա մա նակ վերջ նա կա նա պես հաս տատ վեց կայս րու թյու նը թյուր քաց նե լու և մու
սուլ մա նաց նե լու ծրա գի րը49: Ե րիտ թուր քե րի Սա լո նի կյան այդ հա մա ժո ղո վի փաս
տաթղ թե րում աս վում էր. « Վաղ թե ո ւշ պետք է ի րա կա նաց վի ոչ թուրք տար րե րի 
լի ա կա տար թր քա ցում: Պարզ է, որ դրան հնա րա վոր չէ հաս նել մի այն հա մոզ ման 
մի ջո ցով, պետք է օգ տա գոր ծել նաև բա նա կի ու ժե րը»50: 

44  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., Թուրք ազ գային բուր ժու ա զի այի գա ղա փա րա բա նու թյու նը..., էջ 233, 234:
45 Uğur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian 
Property, London, Continuum, 2011, p. 166.
46 Տե՛ս Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 29, 30:
47 Տե՛ս Halide Edib, նշվ. ա շխ., էջ 321, 323:
48 Akçam Taner, նշվ. ա շխ., էջ 90, տե՛ս նաև Kévorkian R., նշվ. ա շխ., էջ 142:
49 Տե՛ս Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 30:
50 Киракосян Дж., նշվ. ա շխ., էջ 82, Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 43:
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Այս պի սով, պար տու թյու նը Տրի պո լի տա նա կան և Բալ կա նյան պա տե րազմ նե
րում և կրած տա րած քային կո րուստ նե րը թույլ տվե ցին ե րիտ թուրք պա րագ լուխ
նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում բնակ վող մյուս ազ գու թյուն նե րի բա ցառ ման և 
օ տար ման մի ջո ցով վեր հա նել ու պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն դարձ նել թուր
քիզ մը, նոր՝ զուտ թուր քա կան հան րույթ ձևա վո րե լու նպա տա կով: Դրա ի րա կա
նաց ման հա մար գա ղա փա րա խոս նե րին ան հրա ժեշտ էր տա րածք, ո րը պետք է 
« հայ րե նիք» հան դի սա նար այդ նոր ձևա վոր վող հա վա քա կա նու թյան ի նք նու թյան 
կերտ ման ծրագ րում: Նման տա րածք ը նտր վեց Փոքր Ա սի ան, մաս նա վո րա պես 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը: Պար տու թյու նը ե րիտ թուրք գա ղա փա րա խոս նե րին ցույց 
տվեց նաև, որ դա րեր շա րու նակ վա րած ձուլ ման քա ղա քա կա նու թյունն ա նար դյու
նա վետ էր Բալ կան նե րում, հետ ևա բար նաև այդ պի սին կլի ներ կայս րու թյան մյուս 
շր ջան նե րում: Այս պա րա գա յում որ պես խնդ րի (բա րե նո րո գում նե րի մի ջո ցով հայ
կա կան վի լայեթ նե րի հնա րա վոր ի նք նա վա րու թյու նը) լու ծում էր ա ռաջ քաշ վում հայ 
տար րի ո չն չա ցու մը և մու սուլ ման ներ գաղ թյալ նե րի մի ջո ցով Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նի էթ նիկ կազ մը վե րաձ ևե լով այն թուր քա կան դարձ նե լը: Բռնկ ված Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազմն այդ ծրա գիրն ի րա գոր ծե լու հա մար ստեղ ծեց 
մի ջա վայր, ի սկ հայե րի կող մից բա րե նո րո գում նե րի հար ցի բարձ րա ցու մը՝ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյու նը հե տա գա յում ար դա րաց նե լու պատր վակ:

 ՓՈքՐ Ա ՍԻ ԱՆ ՄԻ Ա ՏԱՐՐ ԴԱՐձ ՆԵ ԼՈւ ԳԱ ՂԱ ՓԱ Րը ԹՈւՐ քԱ ԿԱՆ  
ԻՆքՆՈւԹՅԱՆ ձԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵքՍ ՏՈւՄ

 ե գրի նա ա լուս րտյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 

XVXVI դդ. և նույ նիսկ դրա նից ա վե լի ո ւշ թուր քե րը չու նե ին էթ նո նիմ, ը նդ հա նուր 
ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյուն: Թուր քա կան ազ գի, մի աս նա կան հա մայնք կազ
մե լու, հայ րե նի քի, դրա հա մար զո հո ղու թյուն նե րի գնա լու տե սա կան գա ղա փար
ներն առ կա է ին մի այն թուր քա կան վեր նա խա վի շր ջա նում: Տրի պո լի տա նա կան 
(19111912 թթ.) և Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րում (19121913 թթ.) կրած պար տու թյու
նից հե տո պաշ տո նա կան օս մա նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու նը ձա խող վեց, և թուր քա
կան ազ գայ նա կա նու թյու նը դար ձավ պաշ տո նա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն: Ու սում
նա սի րու թյուն ներ տար վե ցին թուրք ազ գի ծագ ման պատ մու թյու նը, մշա կու թային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հայ րե նի քը և հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փար նե րը 
վեր հա նե լու, ի սկ դրանց չլի նե լու դեպ քում` հո րի նե լու և հան րու թյա նը քա րո զե
լու ո ւղ ղու թյամբ: Նաև գործ նա կան քայ լեր ար վե ցին` այդ « հայ րե նի քը» հիմ նե լու 
հա մար:
 Բա նա լի բա ռեր` ի տա լաթուր քա կան պա տե րազմ, Բալ կա նյան պա տե րազմ ներ, 
թուրք ա զգ, « հայ րե նիք», մու հա ջիր ներ:
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IdEa oF HoMoGENIzatIoN oF aSIa MINor IN tHE CoNtExt oF turkISH 
IdENtItY CoNStruCtIoN 

Regina Galustyan
SuMMarY

During XVXVI centuries and even later the Turks didn’t yet form an ethnonym, 
national selfconsciousness. Theoretical ideas of the Turkish nation  united community, 
homeland, and making sacrifices for the sake of the homeland  existed only among the 
Turkish elite. After the defeats in the Tripolitanian (19111912) and Balkan wars (1912
1913) official policy of Ottomanism failed and Turkish nationalism came on the political 
agenda. Intellectual circles started research to reveal history of the origins of the Turkish 
nation, its unique cultural features, ideas of fatherland and patriotism. Not finding such 
notions, they started to work towards the creation and later propagation of such ideas 
among the society, which was resulted also in practical steps to establish a “homeland” 
for the Turkish nation.

The aim of this article is to present the abovementioned developments in the Empire. 

Keywords: ItaloTurkish war, Balkan wars, Turkish nation, “fatherland”, muhajirs.

Идея ГоМоГенИЗацИИ Малой аЗИИ В контексте констРуИРоВанИя 
туРецкой ИдентИчностИ

Регина Галустян
РеЗюМе

В XVXVI веках и даже познее турки не имели собственного этнонима, нацио
нального самосознания. Теоретические идеи турецкой нации, объединенной 
общности, родины и самопожертвования во имя нее, существовали только среди 
турецкой элиты. После поражения в Триполитанской (19111912) и Балканских 
войнах (19121913), официальная политика османизма провалилась и турецкий 
национализм стал идеологическим приоритетом. Исследования были проведены, 
чтобы выявить историю возникновения турецкой нации, еe уникальные культур
ные особенности, идеи отечества и патриотизма, а в случае отсутствия такового, 
к созданию, впоследствии пропаганде среди общества. 

Практические шаги были предприняты на пути к созданию для турецкого 
народа «родины».

Ключевые слова: Италотурецкая война, Балканские войны, турецкая нация, 
“отечество”, мухаджиры.


