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ԱԱրամ Սիմոնյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

 
Բանալի բառեր. թուրքիզմ, պանթուրքիզմ, թյուրքականություն, հայ պատմագիտական 

միտք, քաղաքական հայագիտություն, թուրքալեզու ժողովուրդներ, գյոքալփյան ընկալում, 
ազգային գաղափարախոսություն:   
  

Թյուրքականության (Türkçülük) գաղափարախոսության և քաղաքական ու մշակութային 
ասպարեզներում կենսագործման հիմնահարցերը տասնամյակներ շարունակ եղել են թուրք1, 
արևմտյան, Ռուսաստանի կայսրության, խորհրդային և հետխորհրդային Ռուսաստանի, ինչ-
պես նաև ԽՍՀՄ այլ հանրապետություններ ներկայացնող2 և, իհարկե, հայ հետազոտողների 
ուշադրության կենտրոնում: Ստեղծվել է գիտական, գիտահանրամատչելի ու մեթոդական, 
հիրավի, հսկայածավալ գրականություն3: Սույն հոդվածում փորձել ենք ներկայացնել հայաս-
տանյան գիտնականների՝ թյուրքականությանը և դրա ամենաականավոր գաղափարախոս 
Զիյա Գյոքալփին անդրադարձների պատկերն ամբողջացնող ուշագրավ դրվագներ: 

Հայ պատմագիտական ու հասարակական միտքը ծանոթ էր Զ. Գյոքալփի «Թյուրքա-
կանության հիմունքներին» նախևառաջ և առավելապես Զարևանդի` «թարմ հետքերով» 
գրված ու հրատարակված «Ի՞նչ կծրագրեն թուրքերը - Միացյալ և անկախ Թուրանիա» գրքի 
շնորհիվ: Այն թարգմանաբար տպագրվել է ռուսերեն (1930 թ.), անգլերեն (1971 թ.), իսկ 1993 
թ. հայերեն վերահրատարակվել է նաև Երևանում4: Հայ պատմաբանները և հրապարակա-
խոսները հետագայում Զ. Գյոքալփի գործունեությանն անդրադարձել են բազմիցս, հատկա-
պես Հայոց ցեղասպանության կազմակերպման և իրագործման, ինչպես նաև թուրք ազգային 
գաղափարախոսության հիմնահարցերի ուսումնասիրության տեսանկյուններից: Մեր պատ-
մաբանները, անշուշտ, ծանոթ էին նաև դեռևս 1928 թ. հրապարակ իջած՝ Շահան Նաթալիի 
(Հակոբ Տեր-Հակոբյանի) «Թուրքիզմը Անգորայեն Բագու և թրքական օրիենթասիոն» և 
«Թուրքերը և մենք» աշխատություններին5 , որտեղ քննվում էին թյուրքականության գաղա-
փարախոսության կոնկրետ դրսևորումներն ու հայ քաղաքական մտքի որդեգրած մարտա-
վարությունը, կային կոնկրետ անդրադարձներ Իսմաիլ Գասպրինսկուն, Զ. Գյոքալփին, Յու-
սուֆ Աքչուրային, Մեհմեթ Ֆուաթ Քյոփրյուլուին և պանթուրքիստ այլ գործիչների: 

1982 թ. լույս տեսան պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի «Երիտթուրքերը պատմության դա-
տաստանի առաջ» մենագրության առաջին, իսկ 1983 թ.` երկրորդ հատորները: Այս կոթողա-
յին ուսումնասիրությունը, որը քաղաքական հայագիտության ակունքներում կանգնած վաս-
տակաշատ պատմաբանի, դիվանագետի ու պետական գործչի գիտական գործունեության 
պսակն է, հետագայում տպագրվել է ռուսերեն 6, թարգմանվել բուլղարերեն և անգլերեն7:  

                                                           
* Հոդվածը ներկայացվել է 15.11.2019 թ., գրախոսվել է 12.12.2019 թ., ընդունվել է տպագրության 

20.12.2019 թ.: 
1 Մանրամասն տե´ս “Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce”. Cilt 4. Milliyetçilik. İletişim Yayınları 848, İstanbul, 2002, 
ss. 947-969, Սաֆարյան Ա., Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», N 2 (647), մայիս-օգոստոս, Ե., 2016, էջ 86-93: 
2  Մանրամասն տե´ս Սաֆարյան Ա., Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին, «Արևելա-
գիտության հարցեր» (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), 11-րդ հատոր, Ե., 2016, էջ 512-526: 
3 Տե´ս Սաֆարյան Ա., Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները», Ե., 2012, էջ 7-50, 253- 296:  
4 Տե´ս Զարևանդ, Միացյալ եւ անկախ Թուրանիա, Ե., 1993: 
5 Տե´ս Նաթալի Շ., Թուրքերը և մենք, Աթենք, 1928, Բ հրատ., Աթենք, 1931, Գ հրատ., Ե., 1992, Ե հրատ., Ե., 
2011, Ե հրատ.: Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին վաստակաշատ պատմաբան, պրոֆ. Պետրոս 
Հովհաննիսյանի առաջաբանով լույս է տեսել նաև «Թուրքերը և մենք» ժողովածուն, որն ընդգրկում է Շահան 
Նաթալիի՝ տարբեր տարիների այն ուսումնասիրությունները, որոնք աղերսվում են XX դարասկզբի հայոց 
պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններին, թուրքիզմի գաղափարախոսության կոնկրետ 
դրսևորման ձևերին (խմբ.՝ Պ. Հովհաննիսյան, Կ. Վարդանյան, ԳԱԹ, Ե., 2015): 
6 1986 և 1989 թվականներին, վերջաբանը` Ա. Ջ. Կիրակոսյանի: 
7 Մանրամասն տե´ս Մելիքյան Գ. Վ., Սաֆարյան Ա. Վ., Պրոֆեսոր Ջոն Կիրակոսյանի գիտամանկավարժական 
գործունեությունը (համառոտ ակնարկ), Ջոն Կիրակոսյան. անկախ պետականության և քաղաքական հայա-
գիտության ակունքներում (խմբ.՝ Ա. Ջ. Կիրակոսյան), Ե., 2009, էջ 558-561: 
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Ունենալով զուտ ակադեմիական բնույթ և հրատարակվելով տասնյակ հազարավոր 
տպաքանակներով՝ այս բացառիկ արժեքավոր ուսումնասիրությունը դեռևս խորհրդային 
տարիներին դարձել է ահռելի լսարանի սեփականություն, այսօր էլ քաջածանոթ է թե´ մաս-
նագիտական հանրությանը, թե´ ընթերցասեր լայն հասարակայնությանը1: Սույն հոդվածում 
անդրադարձ ենք կատարել Ջ. Կիրակոսյանի՝ նվազ հայտնի գրախոսություններից երկուսին, 
որոնք, առանց դույզն իսկ չափազանցության, գիտականության, հրապարակախոսական 
պաթոսի և իմաստուն հայրենասիրության «համակեցության» վառ օրինակներ են:  

Գրախոսելով2 ադրբեջանցի ճանաչված հետազոտող Էսմերալդա Հասանովայի՝ ժամա-
նակին հասարակական-քաղաքական մեծ հնչեղություն ստացած ու խորհրդային թուրքա-
գետներին և օսմանագետներին հետագայում քաջածանոթ «Բուրժուական նացիոնալիզմի 
գաղափարախոսությունը Թուրքիայում երիտթուրքերի շրջանում (1908-1914 թթ.)»3 մենագ-
րությունը՝ Ջ. Կիրակոսյանը նշում էր, որ Է. Հասանովան, «հակադրելով պանթյուրքիզմը 
թյուրքիզմին», ընկնում է ծայրահեղության մեջ՝ կարծելով, որ մեկը մյուսի հակաթեզն է, 
չժխտելու փաստով իսկ շղարշում է այն ճշմարտությունը, որ «թյուրքիզմը և պանթյուրքիզմը» 
հանդես են եկել և հանդես են գալիս օրգանական սերտ կապի մեջ, բխում են մեկը մյուսից, 
պայմանավորված են մեկը մյուսով և գեթ պատմական հանգամանքների բերումով են ի 
հայտ գալիս տարբեր ձևերով4: Այնուհետև գրախոսը փաստում է այն իրողությունը, որ մի 
կողմից մենագրության մեջ օգտագործված նյութերը ապացուցում են «պանթյուրքիզմի և թ-
յուրքիզմի» միասնականությունը-փոխպայմանավորվածությունը, բայց մյուս կողմից Է. Հա-
սանովան չի բացահայտում թուրքական մեծապետական նացիոնալիզմի և երիտթուրքերի՝ 
կեղեքվող ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ վարած հրեշավոր քաղաքականութ-
յան հետադիմական բնույթը, մինչդեռ «թուրքական բուրժուական նացիոնալիզմի առաջ-
նորդները, ձգտելով պահպանել դեսպոտիկ թուրքական կայսրությունը, հանդես էին գալիս ոչ 
թե իբրև շահագործվող ազգի առաջադիմական նացիոնալիզմի ներկայացուցիչներ, այլ որ-
պես մարտնչող մեծապետական նացիոնալիստներ», և հենց սա են ապացուցում գրքում հե-
տագայում բարձրացված հարցերը, հեղինակի մեջբերումները...: Ջ. Կիրակոսյանը, համա-
ձայնելով Է. Հասանովայի այն գնահատականին, որ Ահմեդ Հիքմեթը, Հալիդե Էդիպը, Զ. Գյո-
քալփը հանդես էին գալիս թուրքական «շովինիզմի» դիրքերից, հիմնավորում ծավալապաշ-
տական քաղաքականությունը, միաժամանակ հերքում է գրախոսվող մենագրության հեղի-
նակի պնդումն այն մասին, թե իբր պանթյուրքիստների մեջ կային նաև անկեղծ մոլորյալ-
ներ»5:  

                                                           
1 Տե´ս նույն տեղում: 
2 Տե´ս Киракосян Дж., О книге Э. Ю. Гасановой “Идеология буржуазного национализма в Турции период 
младотурок (1908-1914)”, «Բանբեր երևանի համալսարանի», 1967, И 3, с. 253-257: Գրախոսությունը 
արտատպվել է Արման Կիրակոսյանի աշխատասիրությամբ հրատարակված «Ջ. Կիրակոսյան, Ընտրանի, Ե., 
2014» գրքում (էջ 115-121): 
3 Гасанова Э. Ю., Идеология буржуазного национализма в Турции в период младотурок (1908-1914 гг.), 
Баку, 1966, с. 6. Այս մենագրությանը վերաբերյալ անդրադարձները տե´ս Սաֆարյան Ա., Զիյա Գյոքալփը և 
«Թյուրքականության հիմունքները», Ե., 2012, էջ 27, 145, 157, 185: 
4 Տե´ս Կիրակոսյան Ջ., Ընտրանի, էջ 118: Ակնհայտ է, որ Զ. Գյոքալփը «Թյուրքականության հիմունքներում» 
թուրքիզմը (Türkiyecilik), օղուզականությունը կամ թյուրքմենականությունը, այսինքն՝ ժամանակակից թուրքերի, 
ադրբեջանցիների և թուրքմենների միասնականության ջատագովությունը (Oğuzculuk yahut Türkmencilik) ու 
թուրանականությունը (Turancılık) դիտարկում է որպես համաթյուրքականության կամ պանթուրքիզմի միասնա-
կան գաղափարախոսության՝ մեկմեկու շաղկապված ծրագրային փուլեր: Տե´ս և հմմտ. Gökalp Z., Türkçülüğün 
Esasları, Dördüncü Basılış, Varlık Yayınevi, sayı: 825, İstanbul, 1961, ss. 17-21. 
5 Տե´ս նույն տեղում: Այնուհետև Ջ. Կիրակոսյանը մեջբերում է խորհրդային պատմաբան Օ. Գիգինեիշվիլու 
ձևակերպումը. «Զիյա Գյոքալփի պանթյուրքիստական ուսմունքը դիտում էր Թուրքիայում ապրող բոլոր ոչ 
թուրքերին, անկախ նրանց քրիստոնյա կամ մուսուլման լինելուց, որպես թուրքերի թշնամիներ, պահանջում էր 
Թուրքիան վերածել էթնիկապես զուտ թուրքական կայսրության»: Гигинейшвили О., Из истории экспан-
сионистской политики младотурок (автореферат), Тбилиси, 1954, с. 10, տե´ս նաև Կիրակոսյան Ջ., Ընտ-
րանի, էջ 119: Ուշագրավ է նաև, որ արդեն 1984 թ. տպագրված «Պանթուրքիզմի ագրեսիվ դոկտրինան երեկ և 
այսօր» հույժ արժեքավոր հոդվածում Ջ. Կիրակոսյանը, անդրադառնալով Է. Հասանովայի տեսակետների հե-
տագա էվոլյուցիային ու կոնկրետ հրապարակումներից մեկին, արձանագրել է. «Սովետական Ադրբեջանի 
անվանի թուրքագետ Է. Հասանովան գտնում է, որ գգաղափարապես ֆաշիզմին ամենամոտ կանգնած են եղել 
պանթուրքիստները (ընդգծումը հեղինակներինն է), որ նրանց միավորում են ռասիզմը, շովինիզմը, 
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 Գիտական ուրույն «ժանրի» բացառիկ օրինակ էր նաև համահեղինակներ Ջ. Կիրա-
կոսյանի և Ա. Սիմոնյանի համեմատաբար սեղմ, բայց հիրավի ջախջախիչ գրախոսությունը՝ 
Համիդ Զեյնալաբդին-օղլի Ալիևի՝ նախկին ԽՍՀՄ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի և 
Ադրբեջանական ԽՍՀ ԳԱ Մերձավոր և Միջին Արևելքի ժողովուրդների ինստիտուտի կող-
մից հրատարակված ծավալուն ու խիստ վիճահարույց մենագրության վերաբերյալ, որում 
փորձ էր արվում ներկայացնելու 1908 թ. երիտթուրքական հեղափոխությունը, երիտթուրքե-
րի կառավարության ներքին քաղաքականությունը, Առաջին համաշխարհային պատերազ-
մում Օսմանյան կայսրության մասնակցության, այդ պատերազմի` թուրքական տնտեսության 
վրա գործած ազդեցության, ռազմական գործողությունների ընթացքի, Կովկասում թուրքա-
կան ինտերվենցիայի, երիտթուրքական արտաքին և ներքին քաղաքականության կործանա-
րար հետևանքների հիմնահարցերը 1 : Գրախոսները, արձանագրելով համապատասխան 
նյութի հավաքման և համակարգման միջոցով մենագրության մեջ երիտթուրքական վարչա-
կարգի գեթ ընդհանուր պատկերի արտացոլման իրողությունը2, մատնացույց էին անում հե-
ղինակի՝ Գ. Ալիևի, ոչ քննական, երբեմն «անհասկանալի» վերաբերմունքը օգտագործված 
գրականության (մասնավորապես Թալեաթի և Ջեմալի հուշերի, պատմական փաստերը խե-
ղաթյուրող թուրք հեղինակների, մարտնչող թրքասիրությամբ հայտնի Արմինիուս Վամբերիի 
հրապարակումների) հանդեպ: Գրախոսները կտրականապես հերքում էին մենագրության 
հեղինակի՝ ամբողջ ոչ թուրքական բուրժուազիան «օտարերկրյա կապիտալի ագենտուրա» 
դիտարկելու և Օսմանյան կայսրության «ծաղկուն ներքին շուկայի» մասին պնդումները3: 

 Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության գաղափարական հոսանքնե-
րի (պանիսլամիզմի, օսմանիզմի, պանթուրքիզմի և թուրքիզմի) ու հարակից հիմնահարցերի 
համակողմանի ուսումնասիրության տեսանկյունից առանձնահատուկ կարևորվում են ակա-
դեմիկոս Հրաչիկ Սիմոնյանի «Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և 
քաղաքականությունը» և «Թուրք-հայկական հարաբերությունների պատմությունից» մենագ-
րությունները, ինչպես նաև «Ազատագրական պայքարի ուղիներում» հնգհատորյա կոթողա-
յին աշխատությունը, որոնք կարևոր ներդրում են հայ պատմագրության մեջ4: Մասնավորա-
պես «Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և քաղաքականությունը» 
գրքում հեղինակը, ըստ էության, բացահայտելով խորհրդային «կենտրոնում» հրատարակ-
ված պատմագիտական ու թյուրքագիտական գրականության մեջ պանթուրքիզմի և թուր-
քիզմի իրական կապի հետևողական սքողման փաստը և քննադատելով պանթուրքիզմի 

                                                                                                                                                                                                            
հակասովետիզմը»: Տե´ս և հմմտ. Гасанова Э., Антикомунизм В Турции, “Национально-освободительное дви-
жение и современная идеологическая борьба”, Баку, 1973, с. 102; Ջ. Կիրակոսյան, Ընտրանի, էջ 556: 
1 Տե´ս Киракосян Дж. С., Симонян А. П., “Алиев Г. З., Турция в период правления младотурок (1908-1918 гг.), 
Москва, 1972, 388 с.” (գրախոսություն), «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1973, N 6., էջ 107-111: 
Նույնը տե´ս Կիրակոսյան Ջ., Ընտրանի, էջ 186-193: 
2  Հարկ է նշել, որ չնայած գրախոսվող մենագրությունում տեղ գտած բազում վիճելի ձևակերպումների և 
հետևություններին՝ այս գրքում արձանագրված են իրողություններ, որոնք այսօր երբեմն անհավանական 
ցինիզմով վիճարկվում են ադրբեջանական որոշ «գիտնականների» կողմից: Մասնավորապես հեղինակն ար-
ձանագրում է այն փաստը, որ թեև Օսմանյան կայսրությունում «տեղահանության» մասին օրենքը ձևականորեն 
նախատեսում էր բնակչության «էվակուացիան» այն շրջաններից, որոնց «սպառնում էր ռուսական բանակը», 
սակայն իրականում այն կիրառվում էր ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանում, այդ թվում, օրինակ, Սեբաստիայի 
նահանգում, որը հեռու էր ռուս-թուրքական սահմանից, այլև Կենտրոնական Անատոլիայում ու Ստամբուլում 
բնակվող հայերի դեմ, և «հարազատ վայրերից աքսորված 1.5 միլիոն հայերի համար «տեղահանության» 
մասին օրենքը նշանակում էր զանգվածային ոչնչացում»: Տե´ս Алиев Г. З., указ соч., с. 277. Այնուհետև 
հեղինակը գրել է. «Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ոչնչացվել է միլիոնից ավելի հայ: Ողջ 
մնացածները փրկվել են միմիայն արտասահման փախչելու շնորհիվ»: Տե´ս նույն տեղում, էջ 278: Ակնհայտ է, 
որ ադրբեջանական խորհրդային հանրագիտարանը նույնպես ներկայացրել է Առաջին աշխարհամարտի 
տարիներին Օսմանյան կառավարության` հայերի նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանության քաղաքա-
կանության` զանգվածային ջարդերի, ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացման, 600 հազար հայերի` Միջա-
գետքի անապատները քշվելու ու նրանց մեծ մասի զոհվելու, 300 հազար հայերի` Ռուսաստանում օթևան 
գտնելու, փախստականների մի մասի` Մերձավոր Արևելքի, Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրներում ապաստա-
նելու փաստերը: Տե´ս և հմմտ. նաև “Азербаjan совет енциклопедиjасы”, чилд 4, Бакы, 1980, с. 84: 
3 Տե´ս նույն տեղում, էջ 190, հմմտ. Алиев Г., указ. соч., с. 15. 
4 Սիմոնյան Հ., Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և քաղաքականությունը, Ե., 1986; 
նույնի՝ «Թուրք-հայկական հարաբերությունների պատմությունից», Ե., 1991; նույնի՝ «Ազատագրական պայքա-
րի ուղիներում», հ. I-V, Ե., 2003, 2009, 2010, 2013: 
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նկատմամբ միանշանակ մերժողական, բայց թուրքիզմի նկատմամբ «ներողամիտ», երբեմն 
էլ «քաջալերական» վերաբերմունքի դրսևորումները, իրավացիորեն ընդգծում էր. «Թուրքիզ-
մի բոլոր նշանավոր գաղափարախոսները տրամաբանության բերումով դարձան նաև պան-
թուրքական գործիչներ… թուրքիզմը, կազմելով պանթուրքիզմի միջուկը, վերջին հաշվով 
սրա հետ մի ամբողջություն է կազմում: Պանթուրքիզմը բարձրանում է թուրքիզմի ուսերին, 
կամ կարելի է ասել՝ վերջինս վերածվում է պանթուրքիզմի: Եթե թուրքիզմն Օսմանյան կայս-
րությունը, հատկապես «բուն Թուրքիան» ազգային տեսակետից «միատարր» դարձնելու 
ծրագիր էր, ապա պանթուրքիզմը գերաճում է թուրքիզմից, ընդլայնում գործունեության դաշ-
տը, տարածվում Թուրքիայի սահմաններից դուրս՝ իր ոլորտի մեջ առնելով ուրիշ երկրներ ու 
ժողովուրդներ»1:  

 Քննելով պանթուրքիզմի մարդատյաց գաղափարախոսության փիլիսոփայական հեն-
քի խնդիրը՝ Հ. Սիմոնյանը իրավացիորեն ընդգծում էր երիտթուրքական պարագլուխների 
հայացքների օրգանական կապը պոզիտիվիզմի հիմնադիր Օ. Կոնտի «Մեծ էակի» և Ֆ. Նից-
շեի «Գերմարդու» գաղափարների հետ: «Թուրքական ռասան մաքրելը գլխավոր նպատակ-
ներից մեկը համարելով,-գրում է Հ. Սիմոնյանը,-երիտթուրքերը դրան հասնելու միջոցներ էին 
առաջադրում պատերազմներն ու ջարդերը, Օսմանյան կայսրության այլազգի արհամարհելի 
ռասայի թրքացումը կամ նրա գլխովին ոչնչացումը: Այդ «գերագույն խնդրի» իրականացումը 
համարում էր «մեծ անհատների» գործ: Պատահական չէ, որ երիտթուրքական պարագլուխ-
ներից ամեն մեկն առանձին-առանձին այն խորը համոզումն ուներ, թե նախապատմությունը 
հենց իրեն է վստահել թուրք ազգի «վերածնության» մեծ առաքելությունը»2: 

Դեռևս Խորհրդային Միության փլուզման նախօրեին պատմաբան ակադեմիկոսը, իր 
մեկ այլ աշխատության մեջ, անդրադառնալով ԽՍՀՄ թուրքալեզու ժողովուրդների վերաբեր-
յալ պանթուրքիստների հայացքներին, նշում էր, որ նրանք հատուկ առանձնացնում էին այդ 
ժողովուրդների տնտեսական և մշակութային վիճակի հարցը՝ «մերժելով այն իրողությունը, 
որ խորհրդային թուրքալեզու բնակչությունը, այնուամենայնիվ, տնտեսության, գիտության, 
մշակույթի առանձին մարզերում հասել է կարևոր հաջողությունների: Ցարական Ռուսաստա-
նի թուրքալեզու ծայրամասերը, որոնք խարխափում էին հետամնացության, խավարի և տգի-
տության մեջ, այժմ աապագա խոստացող երկրներ են3 (ընդգծումը հեղինակներինն է): Զարմա-
նալի է, որ վաստակաշատ պատմաբանը փաստորեն չէր բացառում, որ ձևական սուվերե-
նություն ունեցող թուրքալեզու ինքնավար և միութենական խորհրդային հանրապետություն-
ներն ու մարզերը ապագայում կարող էին վերածվել անկախ պետականությունների: Այնու-
հետև Հ. Սիմոնյանը, շարունակելով իր միտքը, հանգում էր միանշանակ հետևության, որ 
չնայած պանթուրքիստների երազանքներին՝ «խորհրդային թուրքալեզու ժողովուրդները (և 
առաջին հերթին նրանց քաղաքական վերնախավը - Ա. Ս. և Ա. Ս.), բացառությամբ անդրբե-
ջանցիների, ոգեշնչված չեն ... պանթուրքիզմով, որը, չնայած այդ տեսության պրոպագան-
դիստների ջանքերին, նրանց միջավայրում այսօր էլ բարենպաստ հող չի գտնում»4: Իհարկե, 
թուրքալեզու ժողովուրդները և մանավանդ անկախության մեջ ապրողները, հանձին Թուր-
քիայի, տեսնում են իրենց մեծ եղբորը, նրա հետ կապված են տնտեսական, քաղաքական և 
մշակութային բազմաթիվ թելերով, սակայն նրանք երբևէ կամովին չեն հրաժարվելու անկա-
խությունից՝ մտնելով Թուրքիայի կազմի մեջ:  

Ակադեմիկոս Հ. Սիմոնյանը հստակ ու գիտականորեն հիմնավորված կանխատեսում է 
թյուրքալեզու հանրապետությունների ապագայի մասին վերոնշյալ միտքը՝ ներկայացված 
ծավալուն մեջբերմամբ. «Անհնարին է ... միասնական թուրքական պետության ստեղծումը.... 
Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության և պրակտիկայի անցած ուղին ակնառու ցույց է տվել, 
որ այդ գաղափարը անիրագործելի է և ոչ միայն այն պատճառով, որ դրա իրականացման ճա-
նապարհին իբրև խոչընդոտ առաջին հերթին կանգնած են Ռուսաստանը, Հայաստանը և այլ 
երկրներ, այլև այն պատճառով, որ նման միավորման չեն ձգտում հենց իրենք՝ թուրքալեզու 
ժողովուրդները (ընդգծումը հեղինակներինն է), որոնք եթե ստանան քաղաքական անկա-
                                                           
1 Սիմոնյան Հ., Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և քաղաքականությունը, Ե., 1986, էջ 
243:  
2 Նույն տեղում, էջ 283: 
3 Տե´ս Սիմոնյան Հ., Թուրք-հայկական հարաբերությունների պատմությունից, էջ 547-548:  
4 Տե´ս նույն տեղում, էջ 548: 
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խություն, բնավ չեն ձգտի կորցնել այդ անկախությունը՝ այս անգամ էլ մտնելով Թուրքիայի 
պետական կազմի մեջ: Ինչպես այսօր արաբական ամեն մի երկիր մեծ խանդաղատանքով 
դողում է իր անկախ գոյության վրա, այնպես էլ ապագայում անկախ թուրքալեզու երկրները 
կձգտեն ամեն կերպ պահել իրենց պետական ինքնուրույն կառույցը, ինքնուրույն գոյությունը: 
Սա, ինչ խոսք, չեն կարող հաշվի չառնել Թուրքիայում, նույնիսկ այն շրջանակներում, որոնք 
մշտական արհեստ են դարձրել պանթուրքական միասնական պետություն ստեղծելու քարո-
զը»1: 

 Հետագա տասնամյակների իրադարձություններն ապացուցեցին Հ. Սիմոնյանի կան-
խատեսման իրավացիությունը. այսօր էլ «համաթյուրքական» արժեքների վերհանումը և 
տարբեր ոլորտներում «միջթյուրքական» համագործակցության լայնամասշտաբ ծավալումը 
նորանկախ թյուրքալեզու պետությունների քաղաքական ու մշակութային էլիտաների կողմից 
մեծ մասամբ ընկալվում են որպես գերհզոր հարևանների շրջապատում ադապտացվելու ո-
րոշակի մեխանիզմ, բայց «դասական» (կամ գյոքալփյան ընկալմամբ) պանթուրքիզմի քաղա-
քականությունն իրատեսորեն ու միանշանակորեն մերժվում է, քանզի ուղղակիորեն հակա-
սում է թե´ վերոհիշյալ պետությունների ինքնիշխանությանը, թե´ ղազախական, ղրղզական 
(կիրգիզական), ուզբեկական, թուրքմենական ազգային իրական ինքնագիտակցությանը2: 

 Բացառիկ հետաքրքրություն են ներկայացնում ակադեմիկոս Հրանտ Ավետիսյանի 
անդրադարձները Իսմաիլ Գասպրինսկուն, Զ. Գյոքալփին, Օմեր Սեյֆեդդինին, պատմական 
տարբեր փուլերում թյուրքականության գաղափարախոսության կենսագործման տարաբ-
նույթ փորձերին: Հ. Ավետիսյանը ռուսաստանյան «ընդարմացած» գիտական շրջանակնե-
րին ու հասարակայնությանը հետևողականորեն ահազանգում էր թյուրքականության՝ «նորո-
վի գնահատման» կամ «վերաիմաստավորման» քողի տակ վերակենդանացման նկրտում-
ների վտանգի մասին՝ մասնավորապես կոչ անելով չմոռանալ պանթուրքիզմի մասին, որն 
անցյալ դարի 90-ական թթ. սկզբին երբեմն ներկայացվում էր որպես «համամարդկային ար-
ժեքների կրող, իրական ժողովրդավարություն, բոլոր թյուրքական և նրանց կողքին ապրող 
ժողովուրդների ազատության, միավորման, ինտերնացիոնալիզմի, համերաշխության 
դրոշ»3: 

Ակադեմիկոս Լենդրուշ Խուրշուդյանը հայոց ազգային գաղափարախոսության ձևավոր-
ման աշխարհաքաղաքական գործոնների շարքում նախևառաջ կարևորել է թուրքական գոր-
ծոնի լուսաբանումը՝ հանգամանորեն անդրադառնալով օսմանիզմի, պանիսլամիզմի, թյուր-
քականության (գյոքալփյան ձևակերպմամբ) երեք փուլերի՝ թուրքիզմի, օղուզականության, 
թուրանականության հիմնահարցերին և համապատասխան մենագրության մեջ բազմաթիվ 
ծավալուն մեջբերումներ և հղումներ անելով Զ. Գյոքալփի «Թյուրքականության հիմունքնե-
րը» աշխատությանը4: Այնուհետև վաստակաշատ պատմաբանը համակողմանիորեն ներկա-

                                                           
1 Սիմոնյան Հ., Թուրք-հայկական հարաբերությունների պատմությունից, Ե., էջ 622: 
2 Այսօր ղազախերենը, ուզբեկերենը, ղրղզերենը, թուրքմեներենը ոչ միայն հարուստ գրական ավանդույթներ 
ունեցող, այլև թե´ դե յուրե և թե´ դե ֆակտո (ինքնիշխան երկրների սահմանադրությամբ ամրագրված) պետա-
կան լեզուներ են, և նրանց բարբառ թե լեզու որակելու գյոքալփյան հարցադրումն իսկ, անշուշտ, անհեթեթ կամ 
վիրավորական է հնչում Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրներում: «Թյուրքական աշխարհի» համար 
Թուրքիայում ծրագրավորված լեզվամշակութային քաղաքականության, ադրբեջանական պանթուրքիստների 
լեզվամշակութային հիմնադրույթների սնանկության, պանթուրքիզմի և թյուրքական տարբեր ժողովուրդների 
ազգային ինքնագիտակցության, նրանց՝ հարուստ գրական ավանդույթներ ունեցող լեզուների և ուրույն մշա-
կույթների պատմական զարգացման ակնհայտ իրողությունների բախման մասին մանրամասն տե´ս Tekin Talât 
M., Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik «İddiası», «Türk Dili» (Aylık Dil ve Yazın Dergisi), Yıl 27, Cilt XXXVI, Sayı 
310, 1 Temmuz 1977, ss. 15-18, ինչպես նաև Սաֆարյան Ա., Քեմալականների լեզվական քաղաքականության 
ակունքներում. Զ. Գյոքալփի լեզվաբանական հայացքները, «Ժամանակակից Եվրասիա» («Թուրքիա. գաղա-
փարախոսության և քաղաքականության հարցեր»), հ. III (2), Ե., 2014, էջ 52-76: Տե´ս և հմմտ. նաև Ahmet B. 
Ercilasun, Yirmi Birinci Yüzyıla girerken Millî Kimlik Olușturmada Dilin Önemi “Türk Dili” (Dil ve Edebiyat Dergisi), 
Sayı: 579, Mart 2000, ss. 206-207, Korkmaz Ramazan, Dil Bilgimizin Serüveni veya Bir Varlık Alanı Olarak Türkçe 
ve Atatürk, “Türk Dili” (Dil ve Edebiyat Dergisi), Sayı: 580, Nisan 2000, ss. 319-326. 
3 Տե´ս “Кавказский дом, Грозный”, 1992, 2 апреля, ինչպես նաև Аветсиян Г., К вопросу о «Кавказском доме» 
и пантюркистских устремлениях, “Этнические и региональные конфликты в Евразии”, Книга 1, “Централная 
Азия и Кавказ” (общ. Ред. А. Малшенко, Б. Коппитерс, Д. Тренин), Москва, 1997, с. 158. 
4 Մանրամասն տե´ս Խուրշուդյան Լ., Հայոց ազգային գաղափարախոսություն, Ե., 1999, էջ 50-77: 
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յացրել է նաև ռուսական, քրդական, ադրբեջանական, պարսկական, վրացական, կրոնա-
կան, արևմտյան, «Արևելյան հարցի» գործոնները1: 

Լ. Խուրշուդյանը հորդորում էր հայ ազգային-քաղաքական միտքը «բյուրեղացնողնե-
րին» հայոց ազգային գաղափարախոսության նոր շրջանի գործընթացները, մարտավարա-
կան և ռազմավարական ծրագրերը մշակելիս չմոռանալ ռուսական (հետագայում՝ խորհրդա-
յին) և թուրքական (իմա´ նաև Օսմանյան) կայսրությունների «հողահավաքի» քաղաքակա-
նության և նրանց նվաճողական-ռազմավարական ծրագրերի ընդհարման սահմանագծի՝ Հա-
յաստանով անցնելու վճռորոշ-ճակատագրական իրողության մասին. ռուս-թուրքական (նաև՝ 
խորհրդա-թուրքական) հարաբերություններում «մակընթացությունների ու տեղատվություն-
ների» ու դրանց՝ հայ ժողովրդի պատմության վրա ազդեցության ոչ միանշանակ գնահատ-
ման հրամայականի ընկալմամբ հանդերձ նա հետևողականորեն կոչ էր անում հայ ժողովր-
դին՝ ճակատագրով կապվել «Ռուսաստանի հետ, աանկախ այն բանից, թե ինչ գույն ու ռեժիմ 
ունի այդ երկիրը (ընդգծումը հեղինակներինն է)»2: 

Արծարծելով հայոց ազգային գաղափարախոսության ձևավորման ու հիմնախնդիրների 
լուծման գործընթացում քրդական գործոնի անցյալի, ներկայի և ապագայի թեմատիկան՝ Լ. 
Խուրշուդյանը հնարավոր էր համարում հայ-քրդական համագործակցությունը՝ Արևմտյան 
Հայաստանի և Քրդստանի ազատագրական պայքարի միասնական ծրագրի մշակման ուղ-
ղությամբ և նույնիսկ հայերի, քրդերի և հույների՝ պատմության տրամաբանությամբ թելադր-
ված համախմբումը հակաթուրքական ճակատի առանցքում3:  

«Հայոց ազգային գաղափարախոսություն» մենագրության «Պարսկական գործոն» են-
թագլխում էլ լուսաբանվում էր աշխարհաքաղաքական իրավիճակի թելադրանքով ժողո-
վուրդների՝ միասնական-հակապանթուրքիստական այնպիսի ճակատի անհապաղ ձևավոր-
ման հրամայականը, որի հիմքը պետք է լինի Ռուսաստան-Հայաստան-Իրան առանցքը, և 
որտեղ պետք է համախմբվեն Հունաստանը, Սերբիան, Բուլղարիան, Սիրիան, Իրաքը, 
քրդերը, ասորիները և այլք4:  

Ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը հիմնավորապես հերքել է թուրքական պատմագ-
րության մեջ (մասնավորապես թուրք ճանաչված պատմաբան Հ. Ինալջըքի կողմից) հետևո-
ղականորեն շեփորվող առասպելը օսմանյան պետությանը բնորոշ բացառիկ կրոնական 
հանդուրժողականության մասին5, ինչպես նաև Զ. Գյոքալփի և նրա գաղափարական հետ-
ևորդների պնդումներն այն մասին, թե թուրքերի վարած պատերազմների նպատակն իսկ 
տևական խաղաղության հաստատումն էր6: Նա մասնավորապես ընդգծել է. «Իրենց պատ-
մության ամենավաղ շրջանից սկսած օսմանյան թուրքերը ընկալում էին իրենք իրենց որպես 
առաջամարտիկներ քրիստոնյաների դեմ պայքարում: Այդ ստեղծում էր նրանց միջավայրում 
համապատասխան ավանդույթների և հաստատությունների առկայության պայմաններում 
հակաքրիստոնեական ռազմատենչ մոլեռանդության յուրահատուկ մթնոլորտ և թելադրում 
էր մեկ գերխնդիր` նվաճումներ ջիհադի քողի ներքո: XIII-XIV դարերում օսմանյան պետութ-
յանը բնորոշ էին համեմատաբար միատարր բնույթը, կրոնական մոլեռանդությունը ու գեր-
ռազմականացումը: Նրա գոյությունը հիմնականում ապահովվում էր զինված թալանի միջո-
                                                           
1 Տե´ս նույն տեղում, էջ 78-114: 
2 Տե´ս նույն տեղում, էջ 115: 
3 Մանրամասն տե´ս նույն տեղում, էջ 99: 
4 Տե´ս նույն տեղում, էջ 109: 
5 Մասնավորապես տե´ս İnalcık H., The Օttoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, London and New York, 
1973, p. 7. Օսմանյան պետության ծագումնաբանության առանձնահատկությունները լուսաբանող բրիտանացի 
օսմանագետ Փոլ Վիթեքի բնութագրմամբ օսմանյան պետությունը իր գոյության առաջին իսկ փուլում հանդես 
էր գալիս որպես «ղազիների պետություն (Ghazi State)` նախապատվություն տալով իսլամի ռազմատենչ 
մեկնաբանության վրա հիմնված գաղափարական միասնությանը` որպես պետականաստեղծ գործոնի: Տե´ս 
Wittek P., The Rise of the Ottoman Empire, London, 1938; Սաֆրաստյան Ռ. Ա., Օսմանյան կայսրություն. ցեղաս-
պանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), էջ 103: Հիրավի, Օսմանյան բեյությունը, ինչպես և 
Փոքր Ասիայի արևմուտքում առաջացած այլ թյուրքական բեյությունները, ղազիական կամ ղազիների պետու-
թյուն (Ghazi State) էր: Սակայն նա միակ ղազիական բեյությունն էր, որը վերաճեց կայսրության` պահպանելով 
իր էությունը: Այն դարերի ընթացքում ենթարկվեց բազմաթիվ ձևափոխումների, սակայն պահպանեց իր մոլե-
ռանդ ու ռազմատենչ բնույթը: Տե´ս Սաֆրաստյան Ռ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 113: 
6 Մասնավորապես տե´ս “Türkçülüğün Esasları”, ss. 103-104, 117. Տե´ս նաև Խուրշուդյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 61-
63: 
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ցով, իսկ պետական գաղափարախոսությունը արտաքին ու ներքին ջիհադի կոնցեպցիան 
էր»1:  

 Ամփոփելով՝ նշենք հետևյալը: Անուրանալի է հայաստանյան պատմաբանների (Ջոն 
Կիրակոսյան, Հրաչիկ Սիմոնյան, Լենդրուշ Խուրշուդյան, Հրանտ Ավետիսյան, Ռուբեն Սաֆ-
րաստյան և այլք) վաստակը թյուրքականության գաղափարախոսության ու քաղաքական 
դրսևորումների օբյեկտիվ-համակողմանի քննության, անկախ քաղաքական կոնյուկտուրա-
յից՝ հայագիտության և օսմանագիտության ու թյուրքագիտության հատման տիրույթի ամենա-
սուր հիմնահարցերը ակադեմիական անաչառությամբ լուսաբանելու, գիտության ու մշակույ-
թի ոլորտներում խորհրդային համակարգի, այնուհետև ինքնիշխան պետականության ընձե-
ռած հնարավորությունները մեր ազգային շահերի պաշտպանության «ալգորիթմին» և «ա-
դապտացիոն մեխանիզմին» ծառայեցնելու գործընթացում: Նրանք առաջինն էին, որ իրա-
վացիորեն նշեցին, թե ինչպես է ադրբեջանական պատմագիտությունը զարգացնում պան-
թուրքիզմը թուրքիզմին հակադրելու կեղծ հակապատմական ու ծայրահեղ հետադիմական 
թեզը, թաքցնում այն պարզ ճշմարտությունը, որ դրանք սերտ օրգանական կապի մեջ են. մե-
կը բխում է մյուսից՝ դառնալով իր նախորդի շարունակությունը: Հայրենի պատմագետները 
մշտապես շեշտել են, որ ադրբեջանցի հետազոտողները սքողում են այն իրողությունը, որ 
երկու գաղափարախոսությունների հիմքում էլ ընկած էր թյուրքական աշխարհում բնակվող 
ազգային փոքրամասնությունների թյուրքացման կամ ֆիզիկական ոչնչացման հրամայակա-
նը, որի պրակտիկ կենսագործումը հայերի, հույների, ասորիների, եզդիների ցեղասպանութ-
յան իրականացումն էր: Հայ պատմագրությունը հստակորեն բացահայտեց պանթուրքիստա-
կան մարդատյաց գաղափարախոսության օրգանական կապը եվրոպական պոզիտիվիզմի 
փիլիսոփայության (Օգյուստ Կոնտի ու Ֆրիդրիխ Նիցշեի հայացքների) հետ: Մեր հետազո-
տողները, փաստորեն, ակնառու ցույց տվեցին, որ թուրքալեզու այլ ժողովուրդներն ընդհա-
նուր առմամբ կասկածանքով են վերաբերվում համաթուրանականության գաղափարներին և 
մեծ մասամբ այն պատճառով, որ դրանք հակասում են այդ ժողովուրդների ազգային ինքնա-
գիտակցության և ինքնիշխան պետություն կերտելու ձգտումներին (ինչի հնարավորությունը 
հայ պատմագրությունը կանխատեսեց դեռևս 20-րդ դարի 80-ական թվականներին): Ինչպես 
նշել են հայրենի հետազոտողները, պանթուրքիստական գաղափարախոսությունը կյանքի 
կոչելու ճանապարհին Թուրքիայի համար անհաղթահարելի պատնեշ են Ռուսաստանը, Չի-
նաստանը, Իրանը, Հայաստանը, Տաջիկիստանը և այլ երկրներ:  

Այսպիսով՝ կարելի է պնդել, որ այսօր՝ XXI դ. երկրորդ տասնամյակի վերջին, միասնա-
կան թյուրքական պետության ստեղծումն անհնար է, սակայն «Մեծ Թուրանի» ցնորամիտ 
գաղափարը շարունակում է մթագնել թուրք-ադրբեջանական տնտեսական, քաղաքական, 
գիտավերլուծական, հրապարակախոսական որոշակի շրջանակների՝ շովինիզմի ալիքների 
մեջ ընկղմված ուղեղները, և նրանք չեն դադարում երազել պանթուրանական «վաթանի» 
մասին՝ հույս փայփայելով, թե մի «գեղեցիկ օր» Թուրքիան կմիավորի «եղբայր» ժողովուրդ-
ներին մեկ միասնական պետության մեջ: Անշուշտ, պանթուրքիզմը մեր ժամանակներում 
թերևս ամուլ է, սակայն ամենևին չի կորցրել իր մարդատյաց, պրովոկացիոն էությունը: Այն 
այսօր էլ վտանգավոր է հայության համար և նպատակաուղղված գործիք է հակահայաս-
տանյան քաղաքականության ճանապարհին: Եվ ինչպես քանիցս նշել են քաղաքական հա-
յագիտության ակունքներում կանգնած մեր ուսուցիչները, պանթուրքիստական վտանգի չե-
զոքացման համար անհրաժեշտ է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Հունաստանի, Սիրիայի, Ի-
րանի, Իրաքի և այլ երկրների համախմբումը: Այս պայքարում տեղին է առավել համակողմա-
նի դիտարկել նաև քրդական գործոնը: Մենք՝ հայերս, պետք է լինենք մշտարթուն՝ անդադար 
հիշելով, որ պանթուրքիզմը դեռ երկար ժամանակ սպառնալիք է մնալու Թուրքիայի հարևան 
երկրների և ժողովուրդների համար: Այդ երկրի ներկայիս հարձակողական արտաքին քաղա-
քականությունն ու մեծապետական նկրտումները դրա վառ ապացույցն են: 

 
  

                                                           
1 Սաֆրաստյան Ռ. Ա., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 
թթ.), Ե., 2009, էջ 113: 
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ААрам Симонян, Александр Сафарян, ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ ИДЕОЛОГИИ 
ТЮРКИЗМА В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ АРМЕНИИ. В настоящей работе представлены дос-
тижения армянской историографии в изучении человеканенавистническoй идеологий тюр-
кизма и пантюркизма. Армянские историки Дж. Киракосян, Г. Симонян, Г. Аветисян, Л. 
Хуршудян, Р. Сафрастян и др. в своих трудах подчеркивали органическую взаимосвязь 
между этими идеологиями, указывали преступную сущность тезиса об уничтожении ино-
родного населения Турции. Историки Армении особо отмечали осторожный, а в неко-
торых случаях и отрицательный подход многих тюркских народов и стран к пантюркизму, 
выявили причины такого отношения со стороны их политико-экономической элиты.  

В статье подчеркивается четкая позиция исследователей относительно невоз-
можности на современном этапе истории создания «ватана» − всеобщего и неделимого 
пантюранистского государства в связи с тем, что на пути пантюркизма с непреодолимым 
препятствием встают Россия, Китай, Армения, Иран, Таджикистан, другие государства. 
Тем не менее пантюркизм остается потенциальной угрозой физического существования 
нетюркских народов Евразийского региона. 

 
Ключевые слова: тюркизм, пантюркизм, армянская историография, политическая 

арменистика, тюркоязычные народы, национальная идеология. 
 
Aram Simonyan, Safaryan Alexander, ON THE IDEOLOGY OF TÜRKÇÜLÜK IN THE 

WORKS OF ARMENIAN HISTORIANS. The article highlights the accomplishments of Armenian 
historiography in the study of homophobic ideology of Turkism and Pan-Turkism. Armenian 
historians J. Kirakosyan, H. Simonyan, H. Avetisyan, L. Khurshudyan, R. Safrastyan and others 
underscored the organic interrelation between these ideologies. They revealed the felonious 
nature of the thesis on the annihilation of the non-Turkic population of Turkey. The historians of 
Armenia particularly underlined the cautious, and in some cases, negative attitude of many 
Turkic peoples and countries towards Pan-Turkism and revealed the root-causes of such 
treatment on the part of their political-economic elite.   

The article presents the position of the researchers on the infeasibility of creating the vatan 
- a united and indivisible Pan-Turanist state at the current stage of history, and this can be 
accounted for by the fact that Russia, China, Armenia, Iran, Tajikistan and other states stand as 
invincible obstacles on the way to Pan-Turkism. Nevertheless, this ideology remains a potential 
threat to the physical existence of Non-Turkic nations of the Eurasian region. 

 
Key words: Turkism, Pan-Turkism (Türkçülük), Armenian historiography, political Armenian 

studies, Turkic nations, national ideology,. 
 


