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115 

Աստղիկ Պողոսյան1 

 

ԱՀՄԵԴ ԱՂԱՕՂԼՈՒԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 

1920-1930–ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ ՀԵՏ 

 
Բանալի բառեր՝ թյուրքականություն, Մուսթաֆա Քեմալ, Ահմեդ 

Աղաօղլու, Թուրքիա, Ադրբեջան, գաղափարախոսություն 

 

Ադրբեջանաթուրքական քարոզչության կողմից գործածվող 

«Մեկ ազգ երկու պետություն» կարգախոսի գաղափարախոսական 

դրսևորումներից կարելի է համարել ծագումով ադրբեջանցի գրող, 

Օսմանյան կայսրության հասարակական-քաղաքական գործիչ, Հայոց 

ցեղասպանության կազմակերպիչներից Ահմեդ Աղաօղլուի 

գործունեությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում և նրա սերտ 

համագործակցությունն ու անձնական մտերմությունը նախագահ 

Մուսթաֆա Քեմալի հետ: Դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հակահայկական 

գործունեությամբ աչքի ընկած Ա. Աղաօղլուն, կյանքի վերջին 

շրջափուլն անցկացնելով քեմալական Թուրքիայում, լծվել է «ազգային 

ազատագրական պատերազմ» հորջորջվող գործընթացներին՝ մեծ 

դերակատարում ունենալով Քեմալի կողմից իրականացվող 

բարեփոխումներում ու հանրապետության գոյության վաղ շրջափուլի 

հասարակական–քաղաքական անցուդարձում: 

Ա. Աղաօղլուն ծնվել է 1869 թ. Շուշիում, տեղի ռուսական 

դպրոցում և Թբիլիսիի գիմնազիայում սովորելուց հետո կրթությունը 

շարունակել է Սանկտ-Պետերբուրգում, այնուհետև Ֆրանսիայում՝ 

պատմության, իրավագիտության ու արևելագիտության 

ուղղություններով2: 1905-1906 թթ. Ռուսական կայսրության 

տարածքում հայ-թաթարական բախումների ընթացքում Ա. 

Աղաօղլուն հանդիսացել է հակահայկական գործողությունների  

ղեկավարներից, բանակցային գործընթացներում եղել է 

ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչը, հենց վերջինիս ջանքերով էլ 

1906 թ. ստեղծվել է «Դիֆայի» (ադրբ.՝ պաշտպանություն) 

կուսակցությունը՝ ի հակազդեցություն Հայ հեղափոխական 

դաշնակցության: Ավանդաբար հայկական կողմին կապելով 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, էլ. 

փոստ՝ astghikpoghosyan96@gmail.com 
2 G. Akalin, Türk düşüncə və siyasi həyatında Əhməd Ağaoğlu, Bakı, 2004, s. 14-16. 
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ահաբեկչության հետ՝ նման կերպ է արտահայտվել Աղաօղլուն՝ 

խոսելով կուսակցության ստեղծման պատմական 

անհրաժեշտությունից. «Ինչ էլ որ լինի հայերը միայն Դաշնակցության 

մասին են մտածում, ակնհայտ է Դաշնակցության կապը 

ահաբեկչության հետ: ... Այժմ մենք էլ լավ զինված կուսակցություն 

պետք է ստեղծենք, մենք էլ մեր Դաշնակցությունը պիտի ունենանք»3: 

Ահմեդ Աղաօղլուն անձամբ  ներգրավված է եղել կուսակցության 

քարոզչական աշխատանքներում, շրջել է ամբողջ Ղարաբաղի 

տարածքում՝ աշխատելով ապահովել հնարավորինս շատ 

մուսուլմանների անդամակցությունը նորաստեղծ կուսակցությանը4: 

1909 թ. ընտանիքով տեղափոխվել է Ստամբուլ, ընդգրկվել է 

Միություն և Առաջադիմություն կուսակցության ղեկավար կազմում, 

քաղաքական գործունեությանը զուգահեռ ակտիվորեն աշխատակցել 

է «Türk yurdu» թերթին, եղել է թյուրքիզմի գաղափարախոսական 

կառույց հանդիսացող «Türk ocakları» կազմակերպության 

հիմնադիրներից5: 1921 թվականից մինչև կյանքի վերջը՝ 1939 թ., 

ապրել ու գործել է Թուրքիայի Հանրապետությունում՝ զբաղեցնելով 

տարբեր պետական պաշտոններ և հանդես գալով գրական-

հրապարակախոսական գործունեությամբ: 

Նախքան քեմալական Թուրքիայում Ահմեդ Աղաօղլուի 

գործունեության մանրամասներին անցնելը հարկ է հիմնական 

տարրերով ուրվագծել վերջինիս հայացքները պետության, կրոնի ու 

տարբեր հասարակական-քաղաքական խնդիրների ծիրում: 

Ուսումնասիրելով Աղաօղլուի գործունեությունն ու գրական 

ժառանգությունը` կարելի է նկատել, որ նա արևմտյան ազատական 

հայացքների, միաժամանակ գյոքալփյան թյուրքականության 

ազգայնամոլական գաղափարների կրող գործիչ էր, ինչն էլ օրինաչափ 

է դարձնում Աղաօղլու–Աթաթուրք գաղափարական մտերմությունն ու 

դրա առարկայական դրսևորումները։ 

Այսպես, Աղաօղլուի ազգայնամոլական հայացքների ցայտուն 

օրինակ կարող ենք համարել «ազգ» հասկացության գյոքալփյան 

սահմանումը գրեթե նույնությամբ կրկնող Աղաօղլուի այս 

ձևակերպումը՝ «ազգի հիմքերը լեզուն է, կրոնը, ավանդույթները, 

ընդհանուր պատմությունը, ընդհանուր հայրենիքն ու ընդհանուր 

                                                 
3 E. Əzizov, DİFAİ-XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi 

şərtləri və səbəbləri, Bakı , 2009, էջ 84 http://www.anl.az/el/alf7/ee_d.pdf  
4 Նույն տեղում, էջ 93: 
5 S.HAKLI, Ahmet Ağaoğlu’nun batililaşma düşüncesinde Türkiye’nin toplumsal yapisi ve 

kültürel değişim, Muhafazakar Düşünce dergisi, Ankara, 2019, s. 118-119 bağlantı: 

http://www.muhafazakar.com/uploads/articles/54/4.pdf, erişim tarihi, 19.10.2020 
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ինքնորոշումը»6: Խճանկարն ամբողջանում է թուրքերի վերաբերյալ 

վերջինիս հետևյալ պնդումներով. «Ասիայում ճապոնացիներից հետո 

ամենամշակութային ազգը թուրքերն էին, թուրքական արյուն էր 

հոսում աշխարհի բոլոր ծայրերում սփռված բազմաթիվ ազգերի մեջ, 

ինչն էլ իր ազդեցությունն է ունեցել այդ ազգերի վրա և օգնել նրանց»7: 

Հատկանշական է, որ Զիյա Գյոքալփի հետ, որի գաղափարական 

ազդեցությունը կրում է Աթաթուրքը, նրան ծանոթացրել է հենց Ա. 

Աղաօղլուն8: 

Աղաօղլու-Գյոքալփ-Քեմալ գաղափարական համընկնումները 

ակնհայտ են նաև հասարակությունում կնոջ դերի շուրջ Աղաօղլուի 

մտորումներում, որոնց գործնական դրսևորումները տեսնում ենք 

Աթաթուրքի կողմից իրականացված բարեփոխումների 

համատեքստում: Դեռևս ուսումնառության տարիներից սկսած Ահմեդ 

Աղաօղլուի մտորումների կիզակետում է հայտնվել թուրք կնոջ 

ազատության և հասարակության մեջ տղամարդկանց հետ հավասար 

իրավունքներ ունենալու հարցերը: Եվ մասնավորապես կրթության 

առումով Աղաօղլուն մշտապես համեմատել է թուրք կանանց 

հայուհիների հետ, որոնք սովորում էին տարբեր բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններով, ի տարբերություն 

թրքուհիների, որ «մի քանի բան միայն Ղուրանից գիտեին»9: Լինելով 

արևմտյան ազատական բարքերի կրող՝ Աղաղօլուն ինչպես իր 

քաղաքական գործունեության տարիներին մեջլիսում, այնպես էլ իր 

գրավոր աշխատանքներում մշտապես բարձրաձայնել է կանանց 

կրթության, ընտրական իրավունքների մասին, որը, ինչպես նկատում 

ենք, լիովին համապատասխանում էր այս հարցում Աթաթուրքի 

կողմից վարվող քաղաքականությանը: Այս առումով կարելի է 

զուգահեռներ տանել 1930 թ. թվագրվող Ահմեդ Աղաօղլուի 

հեղինակած «Ազատ մարդկանց երկրում» գրքում ներկայացվող 24-

ամյա թրքուհի օդաչուի հաջողության պատմության և Աթաթուրքի 

որդեգիր աղջկա Թուրքիայում առաջին կին օդաչուի Սաբիհա 

Գյոքչենի պատմության միջև՝ հաշվի առնելով, որ Ս. Գյոքչենը 

համապատասխան կրթությունը սկսել է 1935 թվականից10: 

Պատահական չէ, որ հենց Աղաօղլուի դուստր Սուրեյա Աղաօղլուն է 

                                                 
6 G. Akalin, Türk düşüncə və siyasi həyatında Əhməd Ağaoğlu, Bakı, 2004, s. 63. 
7 Նույն տեղում, էջ 62: 
8 V. Quliyev, Atatürk və Əhməd Ağaoğlu, Bakı, 2019, s. 61. 
9 S. Ağaoğlu, Babamdan Hatıralar, Ankara, 1940, s. 81. 
10 S.HAKLI, Ahmet Ağaoğlu’nun batililaşma düşüncesinde Türkiye’nin toplumsal yapisi ve 

kültürel değişim, Muhafazakar Düşünce dergisi, Ankara, 2019, s. 131, bağlantı: 

http://www.muhafazakar.com/uploads/articles/54/4.pdf, erişim tarihi, 19.10.2020 
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եղել Թուրքիայում առաջին կին իրավաբանը, առաջին կինը, որ 

«խիզախել է» գնալ ռեստորան, ինչը հավանության է արժանացել 

Քեմալի կողմից և վերջինս կնոջ՝ Լաթիֆեի հետ Ս. Աղաղօղլուին 

հրավիրել է ևս մեկ անգամ ռեստորանում ճաշելու11։ 

Ա. Աղաօղլուն մշտապես հանդես է եկել աշխարհիկ պետության 

ստեղծման անհրաժեշտության դիրքերից՝  կրոնն ընդունելով որպես  

անհատական-սոցիալական արժեք: Վերջինս իր գրական-

հրապարակախոսական գործունեության ընթացքում զարգացրել է 

այն միտքը, որ ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ թուրքական 

իրականության մեջ, կրոնական քողի տակ խոչընդոտներ են 

ստեղծվում հասարակության առաջընթացի համար: Իր «Երեք 

մշակույթ» գրքում Ա. Աղաօղլուն մասնավորապես գրում է. 

«Ցանկացած պահի կրոնական պատրվակով դուրս են գալիս 

ցանկացած նորարարության դեմ և կրոնի անվան տակ արգելք 

դառնում ցանկացած հասարակական զարգացմանը: ...Կանգնեցվում 

է հասարակության նյութական ու հոգևոր առաջընթացը»12: Հենց 

նման երևույթների բացառումն էլ Աթաթուրքը դրել էր լայիկ 

պետության գաղափարական հիմքում՝ «Կրոնը խղճի հարց է: Ամեն ոք 

ազատ է խղճի հրամանը լսելու հարցում: Մենք հարգում ենք կրոնը: 

...Մենք միայն ջանում ենք չխառնել կրոնական գործերը ազգային և 

պետական գործերին, դիտավորությամբ ու գործող հիմնավորվող 

պահպանողական գործելակերպից զերծ ենք մնում: 

Հետադիմականներին երբեք հնարավորություն չենք տա»13: 

Պատահական չէ, որ Ահմեդ Աղաօղլուն հանդիսացել է 1924 թ. 

խալիֆայության վերացման և Օսմանյան դինաստիային Թուրքիայի 

Հանրապետության տարածքից արտաքսելու օրինագծերը մեջլիսում 

առաջ քաշած անձանցից մեկը14: 

Չնայած այս և այլ բազմաթիվ հարցերում Աղաօղլուի և 

Աթաթուրքի գաղափարական միասնությանը՝ վերջիններիս միջև 

առկա էին որոշակի տարաձայնություններ, որոնք գերազանցապես 

կապված էին Քեմալի ստեղծած ամբողջատիրական վարչակարգի և 

դրա ցայտուն դրսևորումների հետ, ինչի մասին Աղաօղլուն 

                                                 
11 Haberler.com, "Türkiyenin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlunun Atatürk anısı sosyal 

medyada paylaşım rekoru kırdı", 2018, bağlantı: www.haberler.com/turkiye-nin-ilk-kadin-

avukati-sureyya-agaoglu-nun-11085529-haberi/, erişim tarihi: 19.11.2020 
12 A. Ağaoğlu, Üç Medeniyet, Doğu Kitabevi, 2013, s. 37 https://issuu.com/zerdaliagaci-

yy/docs/ahmet_a_ao_lu____medeniyet_do_u_kitabevi  
13 Atatürk’ün görüş ve direktifleri, E- KİTAP, 2016, s. 59 

https://istihbaratveanaliz.files.wordpress.com/2016/06/atatrkn-gr-ve-drektfler.pdf  
14 G. Akalin, Türk düşüncə və siyasi həyatında Əhməd Ağaoğlu, Bakı, 2004, s. 51. 
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բարձրաձայնում էր ինչպես իր գրական աշխատանքներում, այնպես էլ 

ուղիղ կերպով Աթաթուրքին և տարբեր պաշտոնյաներին դիմելու 

եղանակներով։ Այսպես, լինելով ազատական հայացքների կրող՝ 

Ահմեդ Աղաօղլուն իրական ժողովրդական իշխանության, 

բազմակուսակցական համակարգի հաստատման, պետական 

կառավարման համակարգում կոռուպցիայի բացառման ջատագովն 

էր, միակուսակցական համակարգը, Մուսթաֆա Քեմալի անձի 

պաշտամունքը և ամբողջատիրական վարչակարգի Թուրքիայում 

կիրառվող ողջ գործիքակազմն անընդունելի էին Ահմեդ Աղաօղլուի 

համար։ Նշվածի շուրջ հստակ պատկերացում է տալիս Ահմեդ 

Աղաօղլուի «Ազատ մարդկանց երկրում» գիրքը՝ իր երազանքի 

ուտոպիական պետության մասին։ Բավական է ուսումնասիրել 

Աղաօղլուի առաջարկած պետության կանոնները, հասկանալու 

համար, որ քեմալական Թուրքիան չափազանց հեռու էր կանգնած 

պետության նման մոդելից՝ արձանագրելով միանգամայն հակառակ 

գործընթացներ. «Ազատությունը հենվում է ճշմարտության ու 

խիզախության վրա, սուտը ազատ մարդկանց երկրում արգելված է, 

վախով ազատ երկրի քաղաքացիներին չես միավորի, յուրաքանչյուր 

պաշտոնյա պարտավոր է իր գործողությունների և ունեցվածքի 

համար հաշվետվություն տալ, խաբեբայությունը պատժվում է 

քաղաքացիության կորստով, ագրեսիվ խոսքը և գործողությունը մեկի 

նկատմամբ պատժվում է երկրից արտաքսմամբ...»,-գրում է 

Աղաօղլուն վերոնշյալ գրքում15։ Աղաօղլուի համոզմամբ վախի 

մթնոլորտը կործանարար է պետության համար, ապագա քաղաքացու 

վախկոտ չլինելը բացառելու համար պետք է երեխաներին 

դաստիարակել առանց բռունցքների, վախկոտությունն էլ ավելի 

վտանգավոր է դառնում հաշվի առնելով, որ այն «վարակիչ 

հիվանդություն է»16, «իրական ձիրքը ազատ մարդկանց կառավարելու 

մեջ է, աչքերը, ձեռքերը, բերանն ու գլուխը կապած մարդկանց բոլորն 

էլ կարող են կառավարել»17։ 

Ահմեդ Աղաօղլուն է Թուրքիայում առաջին անգամ 

քաղաքական բառապաշար ներմուծել ազատ պատգամավոր 

հասկացությունը, նրան կարելի է համարել Թուրքիայում 

բազմակուսակցական համակարգի ներդրման առաջին ազդականչը 

հնչեցնողներից։ Դեռևս 1926 թ. Աթաթուրքին ներկայացրած գրավոր 

                                                 
15 A. Ağaoğlu, Serbest insanlar ülkesinde, Istanbul, 1930, s. 8. 
16 Նույն տեղում, էջ 46: 
17 Նույն տեղում, էջ 76: 
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զեկույց–նամակում18 Աղաօղլուն առաջ էր քաշել բազմակուսակցական 

համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը, խոսել մրցակցության 

բացակայության առաջացնող ծանր հետևանքներից: Վերջինիս 

համոզմամբ միակուսակցական համակարգը նշանակում էր 

անվերահսկելիություն19: Հատկանշական է, որ 1946 թ. 

բազմակուսակցական համակարգին անցնելու գործընթացում 

Թուրքիայի վարչապետ Ադնան Մենդերեսին օգնել է Ահմեդ 

Աղաօղլուի որդին՝ Սամեթ Աղաօղլուն20:  

Աղաօղլու-Աթաթուրք տարակարծությունների հաջորդ կետը 

կապված է Քեմալի վարած տնտեսական քաղաքականության հետ։ Ա. 

Աղաօղլուի խորին համոզմամբ պետության հենասյուներից մեկը 

համարվող ժողովրդավարությանն ուղղված առաջին քայլը լիբերալ 

տնտեսության ու լիբերալ քաղաքականության համատեղումն էր21, 

ուստի վերջինս միանգամայն դեմ էր հանդես գալիս Աթաթուրքի 

հռչակած էտատիզմի, այն է՝ պետության կողմից տնտեսության 

վերահսկման քաղաքականությանը։ Այս համատեքստում իբրև 

Աթաթուրքի և Աղաօղլուի ընդունած հայեցակարգերի 

համեմատության խտացում կարելի է դիտարկել քեմալական 

հանրապետության գաղափարական հիմքում դրված «վեց նետերից» 

չորսի (աշխարհիկություն, ժողովրդականություն, 

հանրապետականություն, հեղափոխականություն) հռչակումը  որպես 

Աղաօղլուի կողմից 1933 թ. հիմնադրված Հոսանք (Akın) թերթի 

սկզբունքներ22։  

Աղաօղլուի գիտելիքներն ու ունակությունները, քննարկված 

«ցանկանալի ու անցանկալի» գաղափարների միասնությունը հաշվի 

առնելով էլ Մուսթաֆա Քեմալը որոշում է Աղաօղլուին վերահսկելի 

ազատություն տալու ճանապարհով նրա ներուժն օգտագործել նախ 

                                                 
18 1926 թ. հուլիսի 26-ին Աթաթուրքին է ուղարկվել «Ձեր ծառա Ահմեդ Աղաօղլու» 

մակագրությամբ ծավալուն նամակ-զեկույց, որով Աղաօղլուն «հանդգնել» է խոսել 

Քեմալի քաղաքականության թերություններից, երկրի առջև ծառացած և հնարավոր 

հետագա խնդիրներից, լուծման եղանակներից։ «Հուշեր Աթաթուրքից» գրքի հեղինակ 

Հասան Ռըզա Սոյաքը նշում է, որ Քեմալն այն կարդացել է մեծ ուշադրությամբ՝ 

նույնիսկ նշումներ կատարելով։ Նամակ–զեկույցի ամբողջական տեքստը տես՝ 

Y.Cengiz, Serbest cumhuriyet firkasi ve kapanişi sonrasinda mutedil – muhalif bir kimlik 

olarak Ahmet Ağaoğlu ve basındaki sesi: ‘Akın’, Konya, 2008, s. 73-80: 
19 Y.Cengiz, Serbest cumhuriyet fırkası ve kapanışı sonrasında mutedil – muhalif bir kimlik 

olarak Ahmet Ağaoğlu ve basındaki sesi: ‘Akın’, Konya, 2008, s. 18. 
20 V. Quliyev, Atatürk və Əhməd Ağaoğlu, Bakı, 2019, s. 125. 
21 Y.Cengiz, նշված հոդ., էջ 19. 
22 H. Uyar Ağaoğlu Ahmetin "Liberal Muhalif" Gazetesi: Akın (1933), Moderm Türkiye de 

Siyasal Düşünce Cilt 7: Liberalizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 224-229.  
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իր իշխանության հենասյուներն ամրապնդելու, այնուհետև  

առաջացած խնդիրները գնահատելու և իր կողմից որդեգրված 

քաղաքական կուրսի իրագործման խոչընդոտները վերացնելու 

ուղղություններով՝ դրանով իսկ հետապնդելով ամբողջատիրատական 

վարչակարգի ամրապնդման քաղաքականությունը հաջողելու 

գերակա նպատակ։ 

Այսպես, Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ա. 

Աղաօղլուն Հայոց ցեղասպանության իրագործման այլ հանցավորների 

հետ աքսորվում է Մալթա, այնուհետև 1921 թ. քեմալականների 

ջանքերով խուսափում պատժի լիարժեք կրումից և ազատ 

արձակվում: Ազատ արձակվելուց հետո գերադասում է իր կյանքի 

մնացած մասը նվիրել թյուրքականության գաղափարի համար 

պայքարին և այդ գործում նախապատվությունը տալիս է ոչ թե 

խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավար Նարիման Նարիմանովի, այլ 

քեմալականների կողմից «ազատագրական պայքար» հորջորջվող 

գործընթացի առաջնորդ Մուսթաֆա Քեմալի հետ 

համագործակցությանը՝ որոշ առումով նաև ի նշան երախտիքի իրեն 

պատժի կրումից ազատելու համար։ Նման կերպ է պատասխանում 

Աղաղօլուն Ն. Նարիմանովի՝ Ադրբեջանում հաստատվելու 

վերաբերյալ նամակ-հրավերին. «Չեմ ներգրավվի այն 

գաղափարական համակարգին, որի ներկայացուցիչն եք Դուք, Ձեզ էլ 

է հայտնի, որ ես հին համոզմունք ունեմ, որ թյուրքերի համար 

փրկության հնարավորությունները Օսմանյան Թուրքիայում են, ինձ 

գերությունից ազատող, նորից կյանք ու գոյություն տվող Անկարա 

գնալն ինձ համար պատվի պարտք է»23: Միաժամանակ նշում է, որ 

«թյուրքականությունը բաժանում չհանդուրժող ամբողջականություն 

է: Դրա համար պայքարը, անկախ պայքարելու վայրից, սրբություն 

է»24: Աղաօղլուի տեսլականով այդ պայքարն Ադրբեջանում ապահով 

ձեռքերում էր Նարիմանովի ղեկավարմամբ, իսկ Թուրքիայում ինքը 

կօգներ Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքին: 

Անկարայում քեմալականների հաստատվելուց և պատերազմի 

արդյունքում կորցրած տարածքների վերականգնման պայքարում 

կարևորվում էր քարոզչության կազմակերպումը ինչպես քեմալիզմի 

դրույթների՝ երկրի բնակչությանը, այդ թվում անգրագետ 

հատվածներին հասու դարձնելու, այնպես էլ միջազգային 

հանրությանը մոտ թուրքանպաստ դիրքորոշումների ձևավորումը 

խթանելու առումով։ Թուրքիայում հաստատվելուց հետո Աթաթուրքի 

                                                 
23 A. Ağaoğlu, Mütareke ve Sürgün Hatıraları, Istanbul, 2010, s. 28.  
24 Նույն տեղում, էջ 141: 
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հանձնարարությամբ Ահմեդ Աղաօղլուն լծվում է քեմալականների 

գաղափարների տարածման, արտաքին ու ներքին քարոզչական 

աշխատանքների համակարգման գործին։ Մուսթաֆա Քեմալի 

ցուցումով երկրում ձևավորվում են Լուսավորչական 

պատվիրակություններ (İrşad Heyetleri), որոնց գործառույթն էր «գյուղ 

առ գյուղ շրջելով՝ իրականությունը բացատրելով՝  ազգային 

ազատագրական պայքարի շուրջ համախմբել ժողովրդին»25: Կարս 

ուղարկված առաջին Լուսավորչական պատվիրակության ղեկավար է 

նշանակվում Ա. Աղաօղլուն: Միաժամանակ, ժամանակի թուրք 

մտավորականների ներգրավմամբ իրականացվող «Ազատ 

բարձրագույն դասեր» ծրագրի շրջանակներում Ա. Աղաօղլուն թուրք 

գրող, հրապարակախոս Մեհմեդ Էմինի և բարձրաստիճան 

զինվորական Իսմայիլ Հաքքըի հետ շրջելով քաղաքներում ու 

ավաններում զեկույցներով էր հանդես գալիս ժամանակի 

ռազմաքաղաքական իրադրության, «ազատագրական պատերազմի» 

նպատակների, թուրքական մշակույթի մասին:  Ահմեդ Աղաօղլուի 

գործունեության արդյունքում բարձր մակարդակի է հասցվում 

թուրքական մամուլը։ Աննախընթաց զարգացում է ապրում 

քեմալականների խոսափող հանդիսացող «Ազգի գերակայություն» 

(Hâkimiyet-i Milliye) թերթը: Աղաօղլուի խորին համոզմամբ 

Օսմանյան կայսրության ողջ պատմության ընթացքում ինչպես 

Արևմուտքում, այնպես էլ իսլամական աշխարհում առաջ եկած 

թշնամական ուժերի չեզոքացման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

օտարալեզու հրատարակություններ: Աղաօղլուի ջանքերով առաջին 

անգամ Թուրքիայում սկսում են հրատարակվել արևմտյան լսարանին 

ուղղված և քեմալականների ազգայնամոլական թեզերը 

լեգիտիմացնող աշխատանքներ, որոնցից հայտնի էին «Անատոլիայում 

հունական բռնությունը և սարսափը», «Պոնտոսի հարցը» և այլ 

գրքեր: Աղաղօղլուն ծրագրում էր նաև անգլալեզու և ֆրանսալեզու 

«Echo de Turquie» և «Echo of Turkey» պարբերականների 

հրատարակումը, ինչը սակայն չիրագործվեց այդ 

ժամանակաշրջանում:  

Աղաօղլուի գործունեությունն այս ոլորտում բարձր 

գնահատանքի է արժանացել թուրք հասարակական–քաղաքական 

գործիչների և անձամբ Աթաթուրքի կողմից։ Հանրապետական 

Թուրքիայի գաղափարախոսներից Համդուլլահ Սուփհին նշել է, որ 

                                                 
25 B. Aslan, Milli mücadele dönemindehalkı aydınlatmave propaganda faaliyetleriyürüten 

önemli bir komisyon: ~/Irşad encümeni", Atatürk Dergisi, Cilt 4, Sayı, 2004, s. 138, 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26119 erişim tarihi 10.10.2020 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26119
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«Աղաօղլուն լուսավորչական գործը լավագույնս իրագործած 

սակավաթիվ անձանց շարքում իր առանձնահատուկ տեղն ուներ»26: 

1922 թ. իր կատարած աշխատանքների համար Աղաօղլուին 

շնորհակալական հեռագիր է ուղարկում անձամբ Մուսթաֆա 

Քեմալը27, իսկ արդեն 1923 թ. Աղաօղլուին վստահվում է 

հանրապետական Թուրքիայի «խոսափողի» վերածվելիք նորաստեղծ 

կառույցի՝ Մամուլի և տեղեկատվության վարչության ղեկավարի 

պաշտոնը, ում ենթակայության տակ են անցնում «Անադոլու 

գործակալության» (Anadolu ajansı) և Լուսավորչական 

պատվիրակությունների աշխատանքի համակարգումը: 

Մյուս կողմից, Թուրքիայում ստեղծել էր Աղաօղլուի 

ընդդիմախոսների մեծ բանակ, ի դեմս մեջլիսի պատգամավորների, 

վարչապետ Իսմեթ Ինոնյուի և բազմաթիվ այլ պաշտոնատար 

անձանց, որոնք Աղաօղլուի առաջարկներում վտանգ էին տեսնում 

իրենց պաշտոնների ու ունեցվածքի համար, միաժամանակ 

թուրքական հանրապետության էլիտայի ներկայացուցիչների 

հիմնական մասը ըստ արժանվույն չէր գնահատում Աղաօղլուի 

կատարած քարոզչական գործի կարևորությունը։ Վերջիններս ամեն 

կերպ փորձում էին վնաս հասցնել Աղաօղլուի հեղինակությանն, 

յուրաքանչյուրն իր լծակներով խոչընդոտում էր Աղաօղլուի 

ղեկավարած կառույցի բյուջեի ավելացմանը, ինչին Աղաօղլուն 

համառորեն ձգտում էր28, այնուհետև հասնում են բյուջեի 

կրճատմանն ու Աղաօղլուի աշխատանքից ազատմանը։ Ուշագրավ է, 

որ պաշտոնից ազատվելու հենց նույն օրը Աղաօղլուն ընտրվում է 

պատգամավոր Հանրապետական-ժողովրդական կուսակցությունից։ 

Արդեն 1924 թ. Ա.Աղաօղլուն ներառվում է քեմալական Թուրքիայի 

սահմանադրության կազմման աշխատանքներով զբաղվող 

հանձնաժողովի կազմում: Աղաօղլուի գործունեության այս ոլորտային 

փոփոխությունը (քարոզչականից ակտիվ քաղաքական) 

ամբողջատիրական Թուրքիայում չի կարելի դիտարկել զուտ որպես 

նրա ընդդիմախոսների քայլերի հետևանք։ Ակնհայտ է, որ Մուսթաֆա 

Քեմալը նպատակ ուներ Աղաօղլուին օգտագործել այլ ճակատում։ 

Այսպես, Ահմեդ Աղաօղլուն Քեմալի հանձնարարությամբ դառնում է 

1930 թ. վերջինիս թողտվությամբ ու հովանավորությամբ ձևավորված 

նոր «ընդդիմադիր» քաղաքական ուժի՝ Ազատական-

հանրապետական կուսակցության (ԱՀԿ) ղեկավարներից մեկը. 

                                                 
26 V. Quliyev, Atatürk və Əhməd Ağaoğlu, Bakı, 2019, s. 34. 
27 Նույն տեղում, էջ 36: 
28 Նույն տեղում, էջ 50: 
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լիբերալ գաղափարներով հայտնի և շատ հաճախ դրանց 

բարձրաձայնման պատճառով տարբեր պաշտոնյաների հետ 

հակասությունների մեջ մտած Աղաօղլուն Աթաթուրքի կողմից 

դիտարկվում էր որպես ժողովրդի մոտ վստահություն ներշնչող 

քաղաքական գործչի հարմար թեկնածու։ Նկատենք, որ եթե Քեմալի 

սցենարով նորաստեղծ քաղաքական ուժը երկրում իր միանձնյա 

կառավարման պատճառով առաջացած դժգոհություների 

թուլացմանն էր ուղղված և իր գործողություններում չէր կարող դուրս 

գալ վերահսկելիության սահմաններից, ապա Աղաօղլուի համար այդ 

պաշտոնի ստանձնումը առաջադիմական հայացքների իրագործմամբ 

իր երազած պետությունը ստեղծելու հույս էր։  

Այսպիսով, Ահմեդ Աղաօղլուն դառնում է կուսակցության 

ղեկավար Ֆեթհի Օքյարից հետո երկրորդ դեմքը, կուսակցության 

գաղափարախոսն ու կանոնադրության հեղինակը: Չնայած 

Աղաօղլուն դեմ էր 1930 թ. Տեղակական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրություններին կուսակցության մասնակցությանը՝ 

հաշվի առնելով, որ նորաստեղծ կուսակցությունը ըստ արժանվույն չի 

կարող ներկայանալ հանրությանը, սակայն Աթաթուրքի պահանջով 

ԱՀԿ-ն այնուամենայնիվ մասնակցում է ընտրություններին և 

պարտվում իշխող կուսակցությանը։ Աղաօղլուն նույնիսկ 

մասնակցում է թույլ տրված ընտրակեղծիքների դեմ դժգոհության 

միջոցառումներին։ Այս համատեքստում ուշագրավ է Աթաթուրքի և 

Աղաօղլուի ընտրություններին հաջորդած երկխոսությունը 

ժամանակի Թուրքիայի ներքաղաքական իրավիճակի, քեմալական 

ամբողջատիրության դրսևորումների ուսումնասիրության 

տեսանկյունից: Մասնավորապես՝ իշխող Հանրապետական–

ժողովրդական կուսակցության նկատմամբ ԱՀԿ–ի՝ «վտանգավոր» 

բարձր վարկանիշի ձևավորումը, և մասնավորապես քեմալականների 

համար խորհրդանշական վայր հանդիսացող Սամսունում29 ԱՀԿ–ի 

հաղթանակը դառնագին են ընդունվել Աթաթուրքի կողմից ինչի 

կապակցությամբ նա մեղադրական տոնով դժգոհություն է հայտնում 

Ահմեդ Աղաօղլուին։ Աղաօղլուն էլ իր հերթին բողոքում էր 

ընտրություններին ուժայինների միջամտությունից, թույլ տրված 

բռնություններից, որպես արդարացում Աթաթուրքն ասում է, որ 

«մարդիկ քարով խփել են ժանդարմերիայի պաշտոնյային»։ 

Աղաօղլուն հանդգնում է հարցնել, թե «ինչ գործ ուներ 

ժանդարմերիայի ներկայացուցիչը ընտրատեղամասի տարածքում» և 

                                                 
29 1919 թ. հենց Սամսունից էր Մուսթաֆա Քեմալը սկսել իր երթը և այդ օրը 

համարվում է թուրքական պատմագրության կարևոր դրվագներից։ 
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Քեմալի «անօրինությունները կանխելու համար էր եկել» 

նախադասությանն ի պատասխան ասում է, որ «Քեմալ փաշայի 

ստեղծած Հանրապետությունը ունի իր սկզբունքները, որոնցից մեկն 

էլ մարդկանց ընտրական իրավունքի հարգումն է, սակայն 

ընտրության եկած մարդն իր առաջ զինված ուժերի է տեսնում, 

այդտեղից էլ սկսվում է անօրինականությունները»30:  

Ընտրական գործընթացներից հետո կուսակցությունը փակվում 

է, և Աղաօղլուն իր իսկ առաջարկով դառնում է ազատ պատգամավոր 

մեջլիսում, այնուհետև դադարեցնում է իր պատգամավորական 

գործունեությունը և Անկարայից տեղափոխվելով Ստամբուլ՝ 

աշխատում է որպես դասախոս։ 1933 թ. Ահմեդ Աղաօղլուն հիմնում է  

«Հոսանք» (Akın) թերթը, որը դառնում է Թուրքիայի հասարակական–

քաղաքական կյանքի արատների քննադատության խոսափողը։ 

Մասնավորապես բարձրացվում են գյուղացիության վիճակի, 

տեղական կառավարման մարմինների, կրթական համակարգի, 

պետական կառավարման ինստիտուտի թերությունների և այլ 

հարցեր31։ Որքան էլ որ Աղաօղլուն երբեք հանդես չէր գալիս 

Մուսթաֆա Քեմալի անձի հրապարակային քննադատությամբ, 

սլաքներն ուղղելով վարչապետ Իսմեթ Ինոնյուի և այլ պաշտոնյաների 

թերացումների ու անօրինությունների վրա, Աթաթուրքը չէր 

հանդուրժում նաև բազմակարծության այս դրսևորումը։ Վերջինս մի 

հանդիպման ժամանակ Աղաօղլուին մեղադրական հարցեր է ուղղում 

կապված թերթի ֆինանսավորման հետ, շահարկում է այն 

հանգամանքը, որ Աղաօղլուի կնոջ հայրը եղել է ռուսական բանակի 

սպա, նրանց անվանում է «փախստական» (sığıntı), ինչը խորապես 

վիրավորում է Աղաօղլուին։ Դրանից հետո թերթը փակվում է, 

Աղաօղլուն հեռացվում է համալսարանից, անցնում է թոշակի։ 

Հետագայում «Հոսանք» թերթի հետ կապված վերոնշյալ 

խոսակցության ժամանակ Աղաօղլուին վիրավորելու համար 

Աթաթուրքը ներողություն է խնդրում՝ ռեստորանում հանդիպելով 

աղջկան՝ Սուրեյա Աղաղօղլուին, ասում է «հորդ կփոխանցես, որ իր 

կենացն ենք խմում»32։  

Չնայած Աղաօղլուի և Քեմալի միջև ակնհայտ 

տարակարծություններին՝ վերջիններիս ինչպես թուրք, այնպես էլ 

ադրբեջանցի ուսումնասիրողները համարում են ընկերներ, որ խորը 

ակնածանքով էին վերաբերվում միմյանց։ Աթաթուրքի մոտ 

                                                 
30 V. Quliyev, նշված աշխ., էջ 134. 
31 Y.Cengiz, նշված հոդ., էջ 42. 
32 V. Quliyev, նշված աշխ., էջ 162. 
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Աղաօղլուի բարձր հեղինակության մասին է վկայում այն 

հանգամանքը, որ Քեմալը մեջլիսում իր հայտնի ճառի (Nutuk) 

ընթացքում՝ ընդմիջմանը Աղաօղլուի կարծիքն է հարցրել դրա շուրջ, 

ինչին ի պատասխան վերջինս դիտարկում է արել, որ Աթաթուրքը քիչ 

է անդրադառնում ազատագրական պայքարի պատմության այլ 

դերակատարներին33։   

Ուշագրավ է Աղաօղլուի հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ 

գտնվող 1923-1925 թթ. Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Սեմյոն 

Արալովի հուշերում տեղ գտած մի դիպված։ Դեսպանը Թուրքիայի 

մեջլիսին հասցեագրված ռուսական կողմի շնորհավորական նամակը 

մեջլիսի նախագահ Ռաուֆ Օրբային փոխանցելուց առաջ տալիս է 

երկրի «մամլո բյուրոյի ղեկավար» Աղաօղլուին, որն անմիջապես 

հրապարակում է այն թերթերում: Իսկ Օրբային ուղարկվում է 

նամակի ֆրանսերեն տեքստը, լեզվի չիմացության պատճառով 

վերջինս ավելի ուշ է տեղեկանում նամակի բովանդակությանը, երբ 

դրա մասին արդեն թերթերը գրել էին: Օրբայը մեծ աղմուկ է 

բարձրացնում և մեջլիսում Աղաօղլուի պաշտոնանկության հարց է 

դրվում: Սակայն, ինչպես դեսպանն է փաստում «Քեմալը մեջլիսում իր 

ելույթի ընթացքում ընդգծում է Աղաօղլուի՝ «իբրև ազգային շահերը 

ճիշտ գնահատող օգնականի» կարևորությունը՝ «ներքին 

բարեփոխումների իրականացման հարցում»։ Եթե չլիներ Քեմալի 

պաշտպանությունը Աղաօղլուն կազատվեր աշխատանքից»,- գրում է 

Ս. Արալովը34: 

Ա. Աղաօղլուի համար Թուրքիայում գործելու որոշման հարցում 

գաղափարական կողմից զատ մեծ դերակատարում է ունեցել 

Մուստաֆա Քեմալի անձը՝ որին Աղաօղլուն վերաբերվում էր որպես 

մեծ մտածողի, «թուրքերի՝ պահի հրամայականն ըմբռնած փրկչի» և 

անվանում «Հեղափոխության մեծ առաջնորդ» (İnkilabın Büyük 

Başbuğu)35։ Նման մեծ հուզականությամբ է նկարագրում Աղաօղլուն 

իր հուշերում Անկարայում Աթաթուրքի հետ հանդիպման պահը՝ 

«դողում էր նրա տեսնելու հուզմունքից, չէր հասկանում, թե ինչ էր 

պատասխանում Մուսթաֆա Քեմալի ասածներին և նույնիսկ չէր 

նկատել Քեմալի զինակից Քյազըմ Քարաբեքիրի իրեն մեկնած ձեռքը, 

և միայն վեջինիս «ինձ չճանաչեցի՞ր» հարցից հետո է ուշքի գալիս և 

սեղմում նրա օդում մնացած ձեռքը»36: Թուրքիայում ակնհայտորեն 

                                                 
33 Նույն տեղում, էջ 6: 
34 С. Аралов, Воспоминания советского дипломата. 1922-1923, Москва, 1960, с. 154. 
35 A. Ağaoğlu, Ziraatimiz, Akın, 1933, sayı 23, s. 1. 
36 V. Quliyev, նշված աշխ., էջ 29. 
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Քեմալի քաղաքական հայացքների և սկզբունքների պատճառով 

ստեղծված անցանկալի երևույթների քննադատությունը Աղաօղլուն 

անում էր ամենայն զգուշավորությամբ՝ սահմանափակվելով միայն 

քաղաքական ասպեկտների և ոչ անձի քննադատությամբ: Աղաօղլուի 

որդու՝ Սամեթ Աղաօղլուի հուշերում Աթաթուրքի մահը եղել է այն 

հարվածը, որից հայրը կորցրել է հետաքրքրությունը կյանքի 

նկատմամբ37։ Քեմալ–Աղաօղլու հարաբերությունները պատկերավոր 

նկագարվում են Աթաթուրքի մահից հետո Աղաօղլուի՝ դստերը 

հասցեագրած նամակի մեկ նախադասությամբ՝ «Նա մի հրաբուխ էր, 

որ երբեմն հուր էր ժայթքում, ինձ վրա էլ է ժայթքել, բայց դա գեղեցիկ 

կրակ էր38»։ Քեմալը Աղաօղլուին մեծարել է «Այդ գլուխը միայն թուրքը 

կարող էր ունենալ» բնութագրական արտահայտությամբ։ 

Այսպիսով, կարող ենք արձանագրել, որ թեև Աղաօղլուն իրեն 

համարում էր ամբողջատիրական համակարգի քննադատ, ազատ և 

առաջադեմ պետության կողմնակից, իրականում գործում էր 

Աթաթուրքի անձի պաշտամունքի, նրա անքննելիության ու 

անսխալականության մտայնությամբ՝ դավանելով թուրքերի 

գերակայության ազգայնամոլական գաղափարներ։ Մուսթաֆա 

Քեմալ Աթաթուրքի և Ահմեդ Աղաօղլուի անձնական  մտերմությունն 

ու համագործակցությունը մեծապես  նպաստել է 1920-ական 

թվականներին քեմալականների կողմից ստեղծված թուրքական 

հանրապետության գաղափարախոսական հենքի ձևավորմանը, 

դրանով իսկ գործող ամբողջատիրական վարչակարգի 

լեգիտիմացմանը, ինչպես նաև Զիյա Գյոքալփի կողմից ամբողջացված 

թյուրքականության ազգայնամոլական գաղափարախոսության 

հիմնարար թեզերի բյուրեղացմանը, որի առարկայական 

արդյունքների արձանագրմանն ականատես ենք լինում նաև այսօր 

թուրք–ադրբեջանական տանդեմի գործելակերպում։  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АХМЕТА АГАОГЛУ В ТУРЦИИ 

1920-30-Е ГГ.: СОТРУДНИЧЕСТВО С АТАТЮРКОМ 

Астхик Погосян 

(Резюме) 

 

Идеологическая основа проявляющейся ныне деятельности 

азербайджано-турецкого тандема под лозунгом «Одна нация, два 

государства» связывается с взаимодействиями турецкой и 

                                                 
37 N. Cəfərov, Ədəbiyyət qəzeti, 2016. 
38 S. Ağaoğlu Bir Ömür böyle geçti, İstanbul, 1975, s. 71. 
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азербайджанской интеллигенции и политиков начала ХХ века. В этом 

контексте особо важную роль сыграли личная близость и 

сотрудничество азербайджанского писателя, общественного и 

политического деятеля Ахмета Агаоглу и основателя Турецкой 

Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Очевидно, что взгляды 

Ахмета Агаоглу оказали большое влияние на Мустафу Кемаля лично, 

а также проявлялись в общественной и политической жизни 

новосозданного турецкого государства, укореняя зародыши 

националистической пантюркистской идеологии. 

 

 

AHMET AGHAOGLU'S ACTIVITY IN TURKEY IN THE 

1920-30S. COOPERATION WITH ATATURK 

 

Astghik Poghosyan 

(Summary) 

 

The ideological basis of the current activity of Azerbaijani-Turkish 

tandem under the slogan "One Nation, Two States" derives from the mutual 

influence between intellectuals and politicians from Turkey and 

Azerbaijani in the early years of the 20th century. In this context, personal 

affection and cooperation of Azerbaijani writer, public and political figure 

Ahmet Aghaoglu and the founder of the Republic of Turkey Mustafa 

Kemal Ataturk played a special role. It is obvious that Ahmet Aghaoglu's 

views had a great influence on Mustafa Kemal, both personally and in the 

social and political life of the newly-born Turkish state, rooting 

components of the nationalict ideology of Pan-Turkism.  

 


