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« ՆՈՐ ՌԵ Ի ՍԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԸ».
Ռ. Թ. ԷՐ ԴՈ ՂԱ ՆԻ ԱՆ ՁԻ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆ ՔԸ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅՈՒՄ

 Վա րու ժան Գե ղա մյան, ԵՊՀ

 Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան վեր ջին հն գա մյա
կը (20122017 թթ.) ա կա դե մի ա կան և փոր ձա գի տա կան շր ջա նակ նե
րի կող մից լայ նո րեն բնո րոշ վում է որ պես ե րկ րի նա խա գահ Ռե ջեփ 
Թայիփ Էր դո ղա նի գլ խա վո րու թյամբ նոր ավ տո րի տար (հա ճախ 
նաև բռ նա պե տա կան) իշ խա նու թյան հաղ թար շա վի ժա մա նա կաշր
ջան։ Այս հա մա տեքս տում բա վա կան խո սուն է նաև նշ ված փու լը 
նկա րագ րող « հետ ժո ղովր դա վա րա կան Թուր քի ա» (postdemocracy 
Turkey) ար տա հայ տու թյու նը, ո րը հա ճախ կա րե լի է հան դի պել հատ
կա պես ա մե րի կյան հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րում1: Միև նույն 
ժա մա նակ Էր դո ղա նի և նրա ղե կա վա րած Ար դա րու թյուն և զար գա
ցում կու սակ ցու թյան (Ա ԶԿ) իշ խա նու թյան նա խորդ տաս նա մյա կը 
(20022011 թթ.) ներ կա յաց վում է որ պես ժո ղովր դա վա րա կան Թուր
քի այի զար գաց ման կեն սա փուլ։ Փաս տա ցի, Ա ԶԿ ղե կա վա րած եր
կու փու լե րը տա րան ջատ վում են և դր վում մի մյանց հան դեպ հա
կադրու թյան մեջ։ Ը նդ ո րում՝ 2011 թվա կա նից այս կողմ ստեղծ ված 
ի րադ րու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես «ար տա ռոց» և «ան նա խա դեպ»։ 

Ավ տո րի տար իշ խա նու թյան մա սին պն դում ներն ու ղեկց վում են 
նա խա գահ Էր դո ղա նի ան ձի շուրջ ստեղծ վող պաշ տա մուն քի դրսևո
րում նե րի ցու ցադր մամբ։ Ը նդ ո րում՝ ան ձի պաշ տա մուն քի ձևա
վո րու մը ո րակ վում է գե րա զան ցա պես որ պես մի գոր ծըն թաց, ո րը 
կախ ված է Էր դո ղա նի ան ձնա կան, մարդ կային հատ կա նիշ նե րից և 
ան հրա ժեշտ կեր պով չի խնդ րայ նաց վում: Մինչ դեռ վեր ջին տա րի
նե րին Թուր քի ա յում տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը և 
հատ կա պես Էր դո ղա նի և նրա ղե կա վա րած կու սակ ցու թյան կող մից 
ավ տո րի տար վար չա կար գի հիմ նումն ա վե լի լայն գի տա կան հիմ նա

1 Տես Barkey H., How to Manage PostDemocracy Turkey: https://www.theamerican

interest.com/2017/09/18/managepostdemocracyturkey/, հղվել է 10.11.2017 թ., Filkins 

D., The End of Democaracy in Turkey։ https://www.newyorker.com/news/newsdesk/the

endofdemocracyinturkey, հղվել է 10.11.2017 թ.։
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հար ցի՝ ոչ ա րևմ տյան (ար ևե լյան) հա սա րա կու թյուն նե րի ար դի ա կա
նաց ման խն դիր նե րի հա մա տեքս տում դի տար կե լը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս գնա հա տել Էր դո ղա նի ան ձի շուրջ ստեղծ վող պաշ տա մուն
քի նշա նա կու թյու նը հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե
րում։ Սույն հոդ վա ծում մենք նախ հա կիրճ կանդ րա դառ նանք Թուր
քի այի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում քա ղա քա կան 
ա ռաջ նոր դի ան ձի շուրջ պաշ տա մուն քի ձևա վոր ման նշա նա կու թյա
նը, ա պա դրա մի ջո ցով կներ կա յաց նենք նա խա գահ Էր դո ղա նի պաշ
տա մուն քի դրս ևո րում նե րը, ի նչ պես նաև այդ պաշ տա մուն քի հան
րայ նաց ման ո րոշ մե խա նիզմ նե րը։ 

2017 թ. մար տից Թուր քի այի նա խա գահ Ռ. Թ. Էր դո ղանն իր հե
ռուս տա հար զաց րույց նե րը հա ճախ տա լիս է Ան կա րայի Բեշ թե փե 
թա ղա մա սի իր նո րա կա ռույց նս տա վայ րում՝ Աք սա րա յում։ Դրանք 
եր բեմն ըն թա նում են սե նյա կի խոր քում՝ բաց ված դռ նե րի հետ ևում 
եր ևա ցող և սուլ թա նա կան գահ հի շեց նող ա թո ռի ֆո նին։ Հա ղորդ
ման ըն թաց քում մինչ լրագ րող նե րը և նա խա գա հը զրու ցում են, տե
սախցի կը հա ճախ պահ վում է այդ ա թո ռի վրա։ Նույն թվա կա նի 
ապ րի լի 16ին ան ցկաց ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի 
հան րաք վե ի2 հա ջորդ օ րը նա խա գահ Էր դո ղա նը, ի հա կադ րու թյուն 
ըն դուն ված ա րա րո ղա կար գի, այ ցե լու թյուն կա տա րեց Ստամ բու լում 
գտն վող օս մա նյան և հան րա պե տա կան շր ջա նի մի շարք թուրք գոր
ծիչ նե րի գե րեզ ման ներ3։ Դրան ցից ա մե նա հի շար ժա նը կա րե լի է հա
մա րել նա խա գա հի այ ցե լու թյու նը Է յուփ Սուլ թան մզ կիթ, ո րը Ստամ
բու լի ժո ղովր դա կան գլ խա վոր սր բա վայ րե րից է և դա րեր ի վեր ծա
ռայել է որ պես օս մա նյան կար ևո րա գույն քա ղա քա կան հու շար ձան։ 
Այս տեղ օս մա նյան թա գա ժա ռանգ նե րին շնորհ վել է Օս մա նի թու րը, 
ո րով նրանք պաշ տո նա պես հռ չակ վում է ին սուլ թան ներ4։ Այ ցե լու

2 2017 թ. ապրիլի 16ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների մա

սին հանրաքվեն ապահովեց Թուրքիայի անցումը կառավարման խորհրդարա

նական համակարգից դեպի նախագահական։ Չնայած արձանագրված ընտրա

խախտումներին՝ ընդունվեցին հանրաքվեի այն արդյունքները, համաձայն որոնց 

ընտրողների 51%ը կողմ է քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։
3 Թուրքիայում ընդունված արարողակարգը ենթադրում է երկրի բարձրագույն 

ղեկավարության այցելություն Անկարայի Անըթքաբիր (Anıtkabir) համալիր, որտեղ 

ներկաները հարգանքի տուրք ենք մատուցում Մ.Ք. Աթաթուրքի գերեզմանին։
4 Տես Osmanlının Siyasi Üssü, Eyüp Sultan Camii. https://dogruhaber.com.tr/haber/135569-
osmanlinin-siyasi-ussu-eyup-sultan-camii/, հղվել է 10.11.2017 թ.։



103ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

թյունն ու ղիղ ե թե րով հե ռար ձակ վում էր հան րա պե տա կան նշա նա
կու թյան բո լոր հե ռուս տաա լիք նե րով։ Ի սկ հան րաք վե ից ա վե լի վաղ՝ 
մարտ ամ սին, ե րկ րի կի նո թատ րոն նե րի էկ րան նե րին ցու ցադր վում էր 
մի քա նի մա սից բաղ կա ցած « Ռե իս» գե ղար վես տա կան ֆիլ մը, ո րը, 
ը ստ է ու թյան, Էր դո ղա նի քա ղա քա կան կեն սագ րու թյան գե ղար վես
տա կան ներ կա յա ցումն է ր։ 

Էր դո ղա նի ան ձի պաշ տա մուն քի կա ռու ցարկ ման գոր ծըն թա ցի 
դի տան կյու նից հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այս և նմա նա տիպ 
ի րա դար ձու թյուն նե րը խնդ րայ նաց նե լու դեպ քում պետք է ան պայ
ման ան դրա դառ նալ քա ղա քա կա նու թյան մեջ խա րիզ մա տիկ ա ռաջ
նոր դու թյան դե րի և իշ խա նու թյան հիմ նախն դիր նե րին։

« Խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյուն» և « խա րիզ մա տիկ ա ռաջ
նորդ» հաս կա ցու թյուն նե րը գի տա կան գոր ծա ծու թյան մեջ են մտել 
շնոր հիվ սո ցի ո լոգ Մաքս Վե բե րի։ Նա լե գի տիմ իշ խա նու թյան ե րեք 
մա քուր տե սակ նե րի վե րա բե րյալ իր հայտ նի բնո րոշ ման մեջ ա ռանձ
նաց նում է խա րիզ մա տիկ բնույ թի իշ խա նու թյու նը, ո րը « հիմն վում 
է ան ձի սր բու թյան ու հե րո սա կան ու ժի ար տա սո վոր դրս ևո րում նե
րի կամ յու րա հատ կու թյան և այդ դրս ևո րում նե րի ստեղ ծած կար գի 
վրա»5։ Ի սկ « խա րիզ ման» Մ. Վե բե րը բնո րո շում է որ պես «ան հա
տի այն պի սի հատ կա նիշ, ո րը ճա նաչ վում է որ պես ար տա սո վոր, 
ո րի շնոր հիվ էլ ան հատն ըն կալ վում է որ պես գերբ նա կան, վեր մարդ
կային կամ ա ռն վազն այլ մարդ կանց ոչ հա սու հա տուկ ու ժե րով ու 
հատ կու թյուն նե րով օ ժտ ված ան ձ»6։ Խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու
թյու նը որ պես իշ խա նու թյան տե սակ տա րած ված էր ա վան դա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րում։ 

Ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նը, ի նչ պես ցույց են տվել մար
դա բան նե րը, ձևա վոր վում է «ա վան դույ թի իշ խա նու թյան» մի ջո ցով, 
ո րն ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան հա սա րա կա կան հա մե րաշ խու
մը (solidarization)՝ ար դյու նա վետ կեր պով կար գա վո րե լով ա վան դա
կան սո ցի ու մի ան դամ նե րի վար քը7։ Ա վան դա կան հա սա րա կու թյան 

5 Вебер М., Типы господства, Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php, հղվել է 10.11.2017 թ.:
6 Նույն տեղում։
7 Տես Бочаров В.В., Традиционализм Востока как «принудительная солидарность» 
(антропологический подход) // Власть и насилие в незападных обществах. Проблемы 
теоретического осмысления и опыт практического изучения. М.: Издательство 
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պար տադր ված կամ ա րա գաց ված ար դի ա կա նա ցու մը, ի նչ պես 
ցույց է տա լիս ոչ ա րևմ տյան (ար ևե լյան) հան րույթ նե րի հա սա րա
կա կանքա ղա քա կան պատ մու թյու նը, ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց
նում է ա վան դա կան հա սա րա կու թյան քայ քայ մա նը։ Ար դյուն քում 
այդ հան րույթ նե րի քա ղա քա կան վեր նա խա վե րը դի մում են հա սա
րա կու թյան «ս տի պո ղա կան հա մե րաշխ ման»։ Սա են թադ րում է 
«ա վան դույ թի իշ խա նու թյան» մե խա նիզմ նե րի գի տակ ցա կան կի
րա ռու թյուն՝ հա սա րա կա կան հա մե րաշ խում (social solidarity) ա պա
հո վե լու հա մար։ Այլ խոս քով՝ քա ղա քա կան վեր նա խա վերն այդ նոր 
սո ցի ալմ շա կու թային և քա ղա քա կան պայ ման նե րում կի րա ռում են 
այն մե խա նիզմ նե րի սի մու լյակր նե րը, ո րոնք ա պա հո վում է ին հա
սա րա կու թյան հա մե րաշ խու մը մինչև ար դի ա կա նա ցու մը։ Այդ սի մու
լյակր նե րից ա մե նագլ խա վո րը խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյունն է, 
ո րի վրա են հիմն վում մնա ցյալ մե խա նիզմ նե րը8։ Ժա մա նա կա կից 
աշ խար հի այն պե տա կան կազ մա վո րում նե րը, ո րոնք չեն կա րո ղա ցել 
ամ բող ջու թյամբ ան ցնել ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով, 
դեռևս պահ պա նում են ա վան դա կան հա սա րա կու թյան սո ցի ալմ շա
կու թային կա պե րը։ Այս պայ ման նե րում ու ժե ղա նում է խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դու թյան նշա նա կու թյու նը, և իշ խա նա կան վեր նա խա վը գի
տակ ցա բար սկ սում է կա ռու ցար կել կամ զար գաց նել խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դի կեր պար։ Դա կա տար վում է գա ղա փա րա խո սու թյան, 
ԶԼՄնե րի, գրա կա նու թյան, ար վես տի և այլ մի ջոց նե րով9։ 

Օս մա նյան կայս րու թյան վեր ջին փու լի, ա պա Թուր քի այի Հան
րա պե տու թյան պատ մա քա ղա քա կան զար գաց ման կար ևո րա գույն 
գոր ծոն նե րից մե կը ավ տո րի տար իշ խա նու թյան և խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դու թյան առ կա յու թյունն է 10։ Այս գոր ծոն նե րի ա ռա ջաց ման 
և զար գաց ման պատ ճառ ներն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված են Թուր քի այի 
սո ցի ալմ շա կու թային դի նա մի կայի հետ. ավ տո րի տար իշ խա նու

ГБПОУ МГОК, 2016, էջք 738749, 744:
8 Այլ կարևոր մեխանիզմներն են իշխանական ուղղահայաց կառավարման 

համակարգը, պետական գաղափարախոսության առկայությունն ու հանրայնացումը, 

պատմական միֆի ստեղծումը, նոր էթնիկության կամ «ավանդական» կառույցների 

կառուցարկումը։ Տե՛ս Бочаров В.В., նշվ. աշխ., էջ 745։
9 Տես Бочаров В.В., նշվ. աշխ., էջ 746։
10 Տես Гегамян В.Г., Характеристика модернизации в Турции в период кемалистской 
власти: попытка переоценки, Genesis: исторические исследования, № 6, Москва, 
2017, էջք 4455։
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թյու նը և խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյու նը հան րա պե տու թյան ար
դի ա կա նաց ման պայ ման նե րում նպաս տում է ին թուր քա կան ա վան
դա կան հա սա րա կու թյան հա մե րաշխ մա նը։ Դա պայ մա նա վոր ված 
էր այն հան գա ման քով, որ հան րա պե տա կան Թուր քի ան ձևա վոր վել 
էր ավ տո րի տար ար դի ա կա նաց ման ար դյուն քում, ո րի ըն թաց քում 
ժա մա նա կա կից պե տու թյուն ստեղ ծե լու հա մար փո խառ վել էր բա
րե փո խում նե րի ա րևմ տյան մո դե լը11։ Քե մա լա կան ռազ մա կանբյու
րոկ րա տա կան վեր նա խա վի՝ այս մո դե լով ի րա կա նաց րած լայ նա ծա
վալ փո փո խու թյու նե րի ար դյուն քում Թուր քի այի հա սա րա կու թյու նը 
զրկ վեց հա մե րաշխ ման հիմ նա կան ձևե րից, ո րոնք հիմն ված է ին 
«ա վան դույ թի իշ խա նու թյան վրա»։ Այդ պատ ճա ռով քե մա լա կան 
քա ղա քա կան վեր նա խա վը գի տակ ցա բար կի րա ռում էր հա սա րա
կու թյան հա մախմբ ման այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք «ա վան
դույ թի իշ խա նու թյան» սի մու լյակր ներ է ին։ Ստեղծ ված սո ցի ալմ շա
կու թային և հատ կա պես քա ղա քա կան հա մա կար գի պահ պան ման 
և զար գաց ման հա մար կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու ներ « խա
րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյան» սի մու լյակ րը, ո րը եր բեմն ձևա վո րում 
էր քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դի ան ձի պաշ տա մունք։ Այս սի մու լյակ րի 
կի րա ռու մը Թուր քի այի իշ խող վեր նա խա վի կող մից հան րա պե տու
թյան ստեղծ ման ա ռա ջին օ րե րից հան գեց րեց հիմ նա դիր նա խա գահ 
Մ. Ք. Ա թա թուր քի (19231938 թթ.) և ե րկ րորդ նա խա գահ Ի. Ի նո նյո ւի 
(19381950 թթ.) ան ձի պաշ տա մունք նե րի ձևա վոր մա նը12։ 

Թուր քի այի ներ կայիս նա խա գահ Ռ. Թ. Էր դո ղա նը ևս օգ տա գոր
ծում է խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյան կա ռու ցարկ ման մե խա նիզ
մը՝ հա սա րա կա կան մո բի լի զա ցի այի և իր հիմ նադ րած վար չա կար գի 
պահ պան ման հա մար։ Հզոր ա ռաջ նոր դի ան ձի շուրջ սո ցի ա լա կան 
հա մախմ բու մը հույժ կար ևոր է Էր դո ղա նի իշ խա նու թյան ամ րապնդ
ման հա մար։ 

11 Տես նույն տեղում:
12 Մինչդեռ ժամանակակից պատմագիտության մեջ Թուրքիայում խարիզմատիկ 

առաջնորդության ու անձի պաշտամունքի առաջացման պատճառները կապ

վում են քաղաքական գործիչների անձնային հատկանիշների և տիրապետող 

գաղափարախոսությունների հետ։ Սակայն թուրքական օրինակի պատմա

համեմատական դիտարկումն  արևելյան այլ քաղաքական համակարգերի համա

տեքստում ցույց է տալիս, որ «խարիզմատիկ առաջնորդությունը» մշտապես առկա 

է թուրքական քաղաքական համակարգում՝ հանդիսանալով սոցիալմշակութային 

դինամիկայի կարևորագույն բաղադրիչ։
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Էր դո ղա նի կեր պա րը, ո րի հիմ քում ըն կած է նրա « գա վա ռա
կան» ծա գու մը, ի նչ պես և այլ ա ռաջ նորդ նե րի դեպ քում ստա ցել է իր 
ոչ պաշ տո նա կան մա կա նու նը՝ ռե իս (reis  ա րա բե րեն՝ ղե կա վար)։ 
Թուր քա կան հա սա րա կու թյան մի զգա լի հատ վա ծը և մաս նա վո
րա պես նրանք, ո րոնք գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից տե ղա փոխ վել 
են քա ղաք ներ և ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են հա սա րա կա կանքա
ղա քա կան կյան քին, Էր դո ղա նի մեջ տես նում են յու րայի նի։ Սուն նի 
դա վա նա կան կողմ նո րո շում ու նե ցող այս զանգ վածն ա կա նա տես է 
դառ նում, թե ի նչ պես է Էր դո ղա նը գա վա ռա կան պահ պա նո ղա կա նու
թյու նը դարձ նում նոր գե րա կա մշա կու թային նոր մա։ Սրա մի ջո ցով 
նշ ված զանգ ված նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա նում զգալ ի րենց 
ա ռա վել սո ցի ա լա կա նաց ված և վայե լել ու ժեղ մե ծա մաս նու թյուն լի
նե լու հա ճույ քը (նախ կի նում այդ գե րա կա դիր քը պատ կա նում էր քե
մա լա կան աշ խար հիկ զանգ վա ծին)13։ Սրա ար դյուն քում Էր դո ղա նի 
պաշ տա մուն քը «սն վում է» ներք ևից. նրա հա մա կիր նե րը սր բաց նում 
են վեր ջի նիս և վե րագ րում նրան ար տա սո վոր մե տա ֆի զի կա կան 
հզո րու թյուն։14 Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել 2014 թ. 
օ գոս տո սին տե ղի ու նե ցած հետ ևյալ դեպ քը։ Ստամ բու լում ըն թա ցող 
ցույ ցի ժա մա նակ վար չա պե տի պաշ տո նը զբա ղեց նող Էր դո ղա նը, 
ե լույթն ը նդ հա տե լով, իր մոտ բե րել տվեց ամ բո խի ա ռա ջին շար քե
րում կանգ նած մի կնոջ, ո ւմ ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը վա տա ցել է ր։ Կի
նը եր կու ձեռ քով բռ նեց բե մի վրա կանգ նած Էր դո ղա նի աջ ձեռ քը և 
սկ սեց ոգ ևոր ված բա ցա կան չել՝ «Աստ ված մեծ է»։ Նույն օ րը հա մա
ցան ցը ո ղող վեց այս դր վա գը ներ կա յաց նող հո լո վա կա նե րով, ո րոնք 
վեր նագր ված է ին « Կի նը, ո րն ա ռող ջա ցավ Էր դո ղա նի ձեռ քը բռ նե
լուց հե տո»15։ 

Ն մա նա տիպ դեպ քեր պար բե րա բար կրկն վում ե ն՝ ներ կա յաց
նե լով Էր դո ղա նին մե՛րթ որ պես մար գա րե, մե՛րթ որ պես գար նան 

13 Մանրամասն տե՛ս White J., Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular 

Politics, University of Washington Press, 2002:
14 Մանրամասն տե՛ս Akyol M., Erdoganism [noun]. From “national will” to “man of 
the nation,” an abridged dictionary for the post-secular Turkish state, http://foreignpolicy.
com/2016/06/21/erdoganism-noun-erdogan-turkey-islam-akp/, հղվել է 10.11.2017 թ.:
15 Տես Erdoğan’ın Önüne Bayılan Kadını Sedye İle Getirdiler - İstanbul Maltepe Mitingi, 
https://www.youtube.com/watch?v=sGL09v4ipmY, հղվել է 10.11.2017 թ.:
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խորհր դա նիշ և այլն16։ Էր դո ղա նի մա սին նկա րա հան վում են գե ղար
վես տա կան և փաս տագ րա կան ֆիլ մեր17, գր վում են գր քեր18, ստեղծ
վում են նրան փա ռա բա նող ար վես տի զա նա զան գոր ծեր։ Թուր քի ա
յում և աշ խար հի խո շո րա գույն թուր քա կան հա մայնք նե րում գրե թե 
ա մե նաուր կա րե լի է հան դի պել Էր դո ղա նին պատ կե րող նկար ներ, 
շար ֆեր, դրոշ ներ։ Թուր քի ա յում տե ղադր վել են վեր ջի նիս ար ձան նե
րը19, նրա ա նու նով ան վա նա կոչ վել են կր թա կան20 ու մար զա կան21 և 
մի շարք այլ հաս տա տու թյուն ներ22։ 

Էր դո ղա նի պաշ տա մունքն ար տա հայտ վում և տա րած վում է ոչ 
մի այն մշա կու թային դրս ևո րում նե րի մի ջո ցով, այլև այն ա ռանցքն 
է, ո րի շուրջ կա ռուց վում է նոր թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու
նը՝ այդ պի սով մե ծաց նե լով Էր դո ղա նի սր բազ նու թյու նը։ Թուր քա կան 
հան րա պե տու թյան հիմ նադր ման ա ռա ջին շր ջա նից ի վեր գե րա կա 
գա ղա փա րա խո սու թյուն էր Ա թա թուր քի հիմ նադ րած քե մա լիզ մը, ո րը, 
սա կայն, աս տի ճա նա բար ան կում ապ րեց և ար դեն 1990ա կան նե րին 
ձևա վո րեց վա կո ւում։ Ա ռա ջա ցած վա կո ւու մը լց նե լու փորձ է կա տա
րում Էր դո ղա նի գլ խա վո րած իշ խող վեր նա խա վը՝ իր կեր տած նոր 
գա ղա փա րա խո սու թյամբ, ո րը հա վակ նում է տալ Թուր քի այի ան ցյա
լի, ներ կայի և ա պա գայի նոր մեկ նա բա նու թյու նը։ Այդ գա ղա փա րա
խո սու թյան հիմ քում ըն կած է սուն նի իս լա մա կան ազ գայ նա կա նու
թյու նը՝ հա մեմ ված օս մա նյան ժա ռան գու թյան վե րարժ ևոր մամբ. այն 
հա մադ րում է քե մա լա կա նու թյան բե րած թուրք ազ գայ նա կա նու թյու

16 Տես Gürsel K., The cult of Erdogan, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/
gursel-turkey-social-peace-erdogan-cult-polarization-akp.html, հղվել է 10.11.2017 թ.:
17 Տես The Chief: feature film to trace early life of Turkish president, https://www.
theguardian.com/world/2016/jan/15/the-chief-feature-film-trace-early-life-turkish-
president-erdogan, հղվել է 10.11.2017 թ.:
18 Տես Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatı kitap oluyor, https://www.ahaber.com.tr/galeri/
turkiye/cumhurbaskani-erdoganin-hayati-kitap-oluyor, հղվել է 10.11.2017 թ.:
19 Տես Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 metrelik heykelini yaptı, http://www.hurriyet.com.
tr/cumhurbaskani-erdoganin-4-metrelik-heykelini-yapti-40217413, հղվել է 10.11.2017 թ.:
20 Տես Recep Tayyip Erdoğan University: https://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_
Erdo%C4%9Fan_University, հղվել է 10.11.2017 թ.:
21 Տես Recep Tayyip Erdoğan Stadium. https://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_
Erdo%C4%9Fan_Stadium, հղվել է 10.11.2017 թ.:
22 Տես Erdoğan, kendi adını taşıyan 45 milyon liralık imam hatip lisesini açtı, https://www.
aydinlik.com.tr/erdogan-kendi-adini-tasiyan-45-milyon-liralik-imam-hatip-lisesini-acti-
politika-eylul-2017, հղվել է 10.11.2017 թ.:
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նը և ա վան դա կան սուն նի ա կան իս լա մը՝ վե րած վե լով քա ղա քա կան 
մո բի լի զա ցի այի հիմ նա կան գոր ծի քի23։ Իշ խա նու թյուն ներն ի րենց 
ագ րե սիվ հռե տո րա բա նու թյան և սահ մա նած նոր դիս կուր սի մի ջո ցով 
լայ նո րեն տա րա ծում են այն։ Հա մա ձայն այս գա ղա փա րա խո սու
թյան՝ թուրք ժո ղո վուր դը ե րկ րորդ ան գամ մեծ պա տե րազմ է մղում 
ներ քին և ար տա քին թշ նա մի նե րի դեմ, ո րոնք փոր ձում են մաս նա
տել և ո չն չաց նել Թուր քի ան։ Ա ռա ջին նմա նա տիպ «ազ գային ա զա
տագ րա կան պա տե րազ մը», ը ստ սահ ման ված դիս կուր սի, նրանք 
մղել են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո (19191923 թթ.) 
Ա թա թուր քի գլ խա վո րու թյամբ։ Այ սօր այդ պի սի եր կորդ պա տե րազմ 
է մղում Էր դո ղա նը և « տա նում իր ժո ղովր դին դե պի հաղ թա նակ»։ Որ
պես այդ հաղ թա նա կի գլ խա վոր ձեռ բե րում ներ կա յաց վում է 2016 թ. 
հու լի սյան զին վո րա կան հե ղաշրջ ման տա պա լու մը, ո րն ամ բող ջու
թյամբ վե րագր վում է Էր դո ղա նին և վեր ջի նիս հա մար փո ղոց դուրս 
ե կած ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րին24։ Այս ա ռու մով հե տաքրք րա
կան է, որ պար բե րա բար կո չեր են հն չում Էր դո ղա նին շնոր հել « գա
զի/ ղա զի»ի կո չում25, ի սկ փո ղոց նե րում կա րե լի է հան դի պել Էր դո ղա
նին գա զի ան վա նող պաս տառ ներ26։ 

Էր դո ղա նը չի բա վա րար վում հան րու թյան լայն զանգ ված նե րի 
հետ աշ խա տան քով, և տևա կան ժա մա նակ է՝ փո խում է իր քա ղա
քա կան հե նա րա նի կազ մը, ի նչ պես դա ժա մա նա կին ա րել էր Ա թա
թուր քը։ Հե նա րան նե րի դե րում հան դես են գա լիս իշ խա նա կան բյու
րոկ րա տի ան և Ա ԶԿն։ Իշ խող կու սակ ցու թյունն իր ստեղծ ման սկզբ
նա կան փու լում ու ներ մի քա նի ա ռաջ նորդ (Աբ դու լահ Գյուլ, Բյու

23 Տե՛ս մանրամասն՝ White J., Muslim Nationalism and the New Turks, Princeton 

University Press, 2014:
24 Տես Gingeras R., Is There a “Greater Turkey” On the Rise?, https://muftah.org/greater-
turkey-rise/, հղվել է 10.11.2017 թ.: 
25 «Գազի/Ղազի» (ىزاغ) կոչում են իսլամի համար պայքարող մարտիկներին։ 

Թուրքիայում ղազի են կոչվում նաև հայրենիքի համար պատերազմած հերոսներին։ 

Օրինակ՝ ղազիի կոչում ունի Մուսթաֆա Քեմալը։ Ղազի են համարվում նաև 

հերոսական պայքար ցույց տված բնակավայրերը (օրինակ՝ Այնթեփն այսօր 

կոչվում է ԳազիԱնթեփ՝ ի պատիվ հայերի և ֆրանսիացիների դեմ թուրքերի տարած 

հաղթանակի։
26 Տես  Keçiören Belediyesi’nin ‘Gazi Cumhurbaşkanımız’ Afişi Sosyal Medyanın 
Gündeminde, https://onedio.com/haber/kecioren-belediyesi-nin-gazi-cumhurbaskanimiz-
afisi-sosyal-medyanin-gundeminde-750028, հղվել է 10.11.2017 թ.:
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լենթ Ա րինչ, Ահ մեթ Դա վու թող լու), մինչ դեռ այ սօր այն վե րած վել է 
Էր դո ղա նի կու սակ ցու թյան, որ տեղ բո լոր կադ րե րը, կու սակ ցու թյուն 
մտ նե լով, ի րենց հա վա տար մու թյունն են հայտ նում նա խա գա հին և 
չեն կա րող մար տահ րա վեր նե տել վեր ջի նիս։ Հենց այս կադ րերն էլ 
աս տի ճա նա բար լց նում են իշ խա նա կան ա պա րա տը՝ այդ պի սով ը նդ
լայ նե լով Էր դո ղա նի հե նա րա նը։ Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, 
որ սա բնա կան գոր ծըն թաց է բո լոր ավ տո րի տար պե տու թյուն նե րի 
հա մար, սա կայն Թուր քի ա յում քե մա լա կան մի ա կու սակ ցա կան վար
չա կար գի վե րա ցու մից հե տո (1945 թ.) ոչ մի քա ղա քա կան ու ժի չէր 
հա ջող վել այս մասշ տա բով վե րահս կել ամ բողջ պե տա կան ա պա րա
տը։ 

Վե րո բե րյալ ե րեք գոր ծըն թաց նե րը նպաս տում են քա ղա քա կա
նու թյան ան ձնա վոր մա նը (personalization of politics), ո րը, ի նչ պես 
ցույց է տա լիս Թուր քի այի հան րա պե տա կան պատ մու թյան փոր ձը, 
բա վա կան պրակ տիկ և ազ դե ցիկ մի ջոց է իշ խա նու թյան ամ րապնդ
ման ճա նա պար հին։ 

Էր դո ղա նա կենտ րոն գե րա կա գա ղա փա րա խո սու թյու նը հան
գեց նում է այ լա կար ծու թյան սահ մա նա փակ մա նը, ի նչն ու ղեկց վում 
է հա սա րա կա կան լար վա ծու թյան և բևե ռաց վա ծու թյան ա ճով։ Բա ցի 
դրա նից՝ մե ծա նում է հա սա րա կու թյան ներ սում ագ րե սի ան և այ լա
տյա ցու թյու նը ոչ յու րային նե րի նկատ մամբ27։ Էր դո ղա նի կող մից ար
տա քին քա ղա քա կան ո րո շում նե րի մի անձ նյա կա յա ցու մը նույն պես 
բե րում է ան կան խա տե սե լի ու թյան, ո րը Մեր ձա վոր Ար ևել քում ա ռա
ջաց նում է նոր ռիս կեր՝ հաշ վի առ նե լով Թուր քի այի ու նե ցած դերն 
այս տա րա ծաշր ջա նում28։

2019 թ. Թուր քի ա յում տե ղի կու նե նան նա խա գա հա կան ը նտ
րու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում ը նտր ված ան ձը, հա մա ձայն նոր 
սահ մա նադ րու թյան, դե յու րե իր ձեռ քում կկենտ րո նաց նի ե րկ րի ո ղջ 
իշ խա նու թյու նը։ Ը նտր վե լու պա րա գա յում Էր դո ղա նը կկա րո ղա նա 
ա պա հո վել իր բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը մինչև 2029 թ.։ Սա կայն 
2017 թ. ապ րի լյան հան րաք վե ի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ 

27 Տես օրինակ՝ Գեղամյան Վ., «Ինտերակտիվ քարտեզ. ազգայնամոլականության 

դրսևորումներ քրդերի դեմ», https://turkiyebilgi.wordpress.com/2016/12/18/

mobsagainstkurds/,  հղվել է 10.11.2017 թ.:
28 Տես Գեղամյան Վ., «Աթաթուրքի իսկական հետևորդը», https://allturkey.am/13892/

geghamyanataturk/, հղվել է 10.11.2017 թ.։
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Թուր քի այի բնակ չու թյան ա ռն վազն կե սը կողմ չէ Էր դո ղա նի ավ տո
րի տար իշ խա նու թյան խո րաց մա նը։ Եվ այժմ նա խընտ րա կան պայ
քա րի շր ջա նակ նե րում Էր դո ղա նը փոր ձե լու է « նոր Ա թա թուր քի» կեր
պա րով մե ծաց նել ի րեն սա տա րող նե րի թի վը՝ գա լիք ը նտ րու թյուն նե
րում վս տահ հաղ թա նակ տա նե լու հա մար։ 

Այս պի սով, ա վան դա կան հա սա րա կու թյան ար դի ա կա նաց ման 
խն դիր նե րով ու պա հանջ նե րով կերտ վող Էր դո ղա նի ան ձի պաշ տա
մուն քը Թուր քի ա յում շա րու նա կում է զար գա նալ և վե րած վել ի նքնու
րույն քա ղա քա կան գոր ծո նի։ Այն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի ոչ 
մի այն սո ցի ալքա ղա քա կան հար թու թյու նում, այլև նո րա գույն ի մաս
տա վո րում է ստա նում թուր քա կան ժա մա նա կա կից մշա կույ թում։ 
Ո ւս տի՝ « ռե ի սի» գոր ծո նի ու սում նա սի րու թյու նը կրում է ար դի ա կան 
նշա նա կու թյուն և կա րող է օգ տա կար լի նել նաև հա մե մա տա կան ու
սում նա սի րու թյուն նե րում (comparative studies): 

 Բա նա լի բա ռեր  Թուր քի ա, Էր դո ղան, ար դի ա կա նա ցում, ան ձի պաշ-

տա մունք

ВАРУЖАН ГЕГАМЯН - “ВРЕМЯ НОВОГО РЕИСА”: КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ Р. Т. ЭРДОГАНА В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ

В результате авторитарного сдвига в турецкой политике возросла роль 
культа личности Эрдогана, который создается в течении последних несколь-
ких лет. Однако вопрос конструкции культа преимущественно связывается 
с персональной характеристикой президента Турции Реджепа Таипа Эрдо-
гана и не проблематизируется. В данной статье мы предпринимаем попыт-
ку рассмотрения образования культа личности в более широком контексте 
модернизации незападных обществ. Кроме того, представлены основные 
формы созданного культа и их значение в турецкой политической и социо-
культурной жизни. 

Ключевые слова: Турция, Эрдоган, модернизация, культ личности
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VARUZHAN GEGHAMYAN - “AGE OF THE NEW REIS”: 
PERSONALITY CULT OF R.T. ERDOGAN IN MODERN TURKEY

As a consequence of the recent authoritarian turn in Turkish politics 
the influence of personality cult of the president R.T. Erdogan gained more 
importance. “Liberal enemies” of Erdogan tend to discuss the construction of 
the “Reis cult” mainly from the perspective of his personal characteristics and 
generally don’t problematize this issue. Meanwhile, personality cult is a part 
of the broader problem of modernization of non-Western societies. From this 
perspective we discuss non-personalistic roots of the personality cult of Erdogan 
and summarize its role in modern Turkey. 

 Key words: Turkey, modernization, cult of personality
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