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Ան նա Նալ բան դյան
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Պե տու թյուն նե րի կող մից հա ճախ է ռազ մա կան կամ տնտե սա կան ուժ գոր
ծադր վում՝ խե լա միտ ժամ ետ նե րում ցան կա լի ին հաս նե լու հա մար: Ի հա
կադ րու թյուն սրա՝ «փա փուկ ու ժի» կի րա ռու մը շատ ավե լի բարդ գոր ծըն թաց 
է, քա նի որ դրա պա շար նե րի մեծ մա սը կա ռա վա րու թյուն նե րի վե րահս կո
ղու թյու նից դուրս է, իսկ հա ջո ղու թյու նը կախ ված է դրա հաս ցե ա տեր լսա
րա նի ըն դու նու մից: Այս է պատ ճա ռը նաև, որ «փա փուկ ու ժի» մի ջո ցով ցան
կա լի ար դյուն քին հաս նե լու հա մար եր բեմ պա հանջ վում են տա րի ներ, իսկ 
դրա լծակ նե րը հա ճախ աշ խա տում են անուղ ղա կի՝ հող նա խա պատ րաս
տե լով քա ղա քա կա նու թյան հա մար:
1990ական նե րից ի վեր թուրքվրա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը քա ղա քա
կան, տնտե սա կան, ռազ մա կան և մշա կու թա յին աս պա րեզ նե րում աս տի ճա
նա բար զար գա ցում են ապ րել՝ վե րած վե լով հա մա գոր ծակ ցու թյան՝ էներ գե
տի կա յի, առևտ րի, տնտե սու թյան, անվ տան գու թյան, ինչ պես նաև մշա կույ թի 
բնա գա վառ նե րում: Վեր ջին ժա մա նակ նե րում հե տաքրք րու թյուն է նկատ վում 
այս հար ցի հան դեպ, և ար ված անդ րա դարձ նե րը, մեծ մա սամբ, վե րա բե րում 
են եր կու երկր նե րի մի ջև քա ղա քա կան, ռազ մա կան, տնտե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյա նը: Մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի, դրանց ու նե ցած դե րի վե րա
բե րյալ ու սում ա սի րու թյուն նե րը, սա կայն, հա տու կենտ են: Ներ կա հոդ վա
ծում փորձ է ար վում լրաց նե լու դրանք՝ սահ մա նե լով ԽՍՀՄ փլու զու մից ի վեր 
Վրաս տա նում Թուր քի ա յի կող մից «փա փուկ ու ժի» կի րա ռու մը, դրա ար տա
հայտ ման մի ջոց նե րը, բա ղադ րիչ նե րը, գա ղա փա րա կան շրջա նակ նե րը:
Հիմ ա բա ռեր՝ մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյուն, «փա փուկ ուժ», թուրք-վրա ցա-
կան հա րա բե րու թյուն ներ, «զրո խնդիր հա րեւ ան նե րի հետ», ար տա քին քա ղա քա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ, գյու լե նա կան դպրոց ներ:

Մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան սահմա նում նե րը
Յու րա քան չյուր պե տու թյան մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը են-

թադ րում է հան րույ թի զար գա ցում՝ ըստ սե փա կան պատ կե րա ցումն ե րի, շա հե-
րի եւ տես լա կա նի: Այն իրա կա նաց վում է կա՛մ հան րույ թին պար տադ րե լու, կա՛մ 
հան րույ թի ան դամն ե րի վրա նպա տա կա յին ազ դե ցու թյուն գոր ծե լու մի ջո ցով: 
Հե տեւ ա բար մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը կա րե լի է սահ մա նել որ պես 
հիմն ա վոր կեր պով ընտր ված եւ հմտո րեն նե րարկ վող մշա կու թա յին նոր մե րի, 
քա րոզ վող ար ժեք նե րի շրջա նա կում՝ հան րույ թի կամ դրա մի մա սի զար գա-
ցումն ապա հո վող նպա տա կա յին, եր կա րա ժամ ետ գոր ծու նե ու թյուն1:

1 Синецкий 2011, 71 –73.
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Սո վո րա բար տե սա բան նե րը, խո սե լով մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու-
թյան մա սին, առա վե լա պես շեշ տը դնում են ներ քին քա ղա քա կա նու թյան իրա-
կա նաց ման մե խա նիզմն ե րի վրա, այ նինչ հարկ է առանձ նաց նել նաեւ մշա կու-
թա յին քա ղա քա կա նու թյան ար տա քին քա ղա քա կան կող մը, որը հիմն ա կա նում 
կապ ված է տվյալ երկ րի մշա կույ թի՝ ար տեր կիր ար տա հան ման, դրա մի ջո ցով 
դրա կան իմի ջի կերտ ման եւ ազ դե ցու թյան լծակ նե րի ձեռք բեր ման հետ: Սա կա-
րե լի է բնու թագ րել իբ րեւ «փա փուկ ու ժի» դրսեւ ո րում, երբ ցան կա լի ար դյուն քը 
հա սա նե լի է ավե լի շատ գրավ չու թյան, քան հար կադ րան քի կամ բա ցա հայտ 
գու մար առա ջար կե լու/ծախ սե լու մի ջո ցով:

Որեւէ պե տու թյան գոր ծադ րած «փա փուկ ու ժը» տվյալ երկ րի մշա կույ-
թի, քա ղա քա կան իդե ալ նե րի եւ իրա կա նաց վող հա ջող քա ղա քա կա նու թյան հե-
տեւան քով առա ջա ցած գրավ չու թյունն է: Հե տեւ ա բար, հա մա ձայն «փա փուկ ու-
ժի» տե սա բան Ջո սեֆ Նա յի, այն մեծ մա սամբ հեն վում է երեք ռե սուր սի վրա՝  
1. սե փա կան մշա կույ թի (երբ այն այ լոց հա մար գրա վիչ է դառ նում), 2. սե փա կան 
քա ղա քա կան ար ժեք նե րի (երբ դրանք բա վա րա րում են նրանց պա հանջ նե րը 
տա նը եւ դրսում), 3. սե փա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան (երբ այն դիտ-
վում է որ պես օրի նա կան)2:

Ռազ մա վա րա կան խորք. «զրո խնդիր» հա րև ան նե րի հետ
Թուր քի ա յի կող մից ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ոլոր տում «փա փուկ 

ու ժի» կի րառ ման առա վել նշա նա կա լի ժա մա նա կաշր ջա նի սկիզբ կա րե լի է 
հա մա րել 2002 թվա կա նը, երբ «Ար դա րու թյուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցու թյան 
(ԱԶԿ) որ դեգ րած նոր տես լա կա նի եւ դրա «գլխա վոր ճար տա րա պետ» Ահ մեթ 
Դա վու թօղ լո ւի «Ռազ մա վա րա կան խորք»3 հա յե ցա կար գի շնոր հիվ սկսե ցին 
մշակ վել ար տա քին քա ղա քա կան նոր մո տե ցումն եր: Հա մա ձայն Դա վու թօղ-
լո ւի՝ պատ մու թյու նը, աշ խար հագ րու թյու նը, բնակ չու թյու նը եւ մշա կույ թը ու ժի 
հաս տա տուն չա փո րո շիչ ներն (Հչ) են, իսկ տնտե սա կան, ճար տա րա գիտ ա կան 
եւ ռազ մա կան կա րո ղու թյուն նե րը՝ պո տեն ցի ալ չա փո րո շիչ ներ (Պչ): Երկ րի ուժն, 
ըստ նրա, ու նի հե տեւ յալ հա վա սա րու մը՝

Ուժ = (Հչ + Պչ) × (Ռմ × Ռծ × Քկ)
որ տեղ Ռմ-ն Ռազ մա վա րա կան մտա ծե լա կերպն է, Ռպ-ն՝ Ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րա վո րու մը, իսկ Քկ-ն՝ Քա ղա քա կան կամ քը: Այս հա մա տեքս տում Դա վու-
թօղ լուն կա րեւ ո րում է մշա կույ թի դե րը՝ այն հա մա րե լով երկ րի հաս տա տուն ու-
ժի չա փո րո շիչ նե րը պո տեն ցի ալ ու ժի չա փո րո շիչ նե րին կա պող ամե նա կա րեւ որ 
տար րը4:

Ըստ Դա վու թօղ լո ւի՝ Թուր քի ան պետք է իր պատ մա կան եւ քա ղա քա կան 
խոր քին հա մա պա տաս խան ակ տիվ քա ղա քա կա նու թյուն սկսեր իրա կա նաց-

2 Nye 2004, 11.
3 Համանուն գիրքը լույս է տեսել՝ Davutoğlu 2001 (մեր հոդվածում օգտվել ենք լրամշակված 

հրատարակությունից՝ Davutoğlu 2004a)։
4 Davutoğlu 2004a, 17 –23.



206 Ան նա Նալ բան դյան

նել՝ հիմք ըն դու նե լով իր պատ մա կան եւ մշա կու թա յին կա պե րը բո լոր այն տա-
րա ծաշր ջան նե րի պե տու թյուն նե րի հետ, որոնց ին քը պատ կա նում է: Սրա նից 
ել նե լով է, որ ի հայտ է գա լիս Թուր քի ա յի գլո բալ ռազ մա վա րա կան հա վակ-
նու թյուն նե րում հա ջո ղու թյան հաս նե լու եր կու պայ ման՝ ներ քին կա յուն քա ղա-
քա կա նու թյուն եւ «զրո խնդիր» հա րեւ ան նե րի հետ5:

Հարկ է նշել, որ «զրո խնդիր հա րեւ ան նե րի հետ» սկզբուն քը՝ որ պես ԱԶԿ 
կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հինգ հիմն ա կան սկզբունք նե-
րից մե կը, առա ջին ան գամ Դա վու թօղ լուն շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել դե ռեւս 
2004-ի փետր վա րին թուր քա կան «Ռա դի քալ» թեր թում լույս տե սած՝ իր «Թուր-
քի ան պետք է կենտ րո նա կան եր կիր լի նի» (“Türkiye merkez ülke olmalı”) վեր-
տա ռու թյամբ հոդ վա ծում: Այս տեղ նա նշում է, որ «զրո խնդիր…» սկզբուն քը 
սահ ման վում է «Թուր քի ա յի շուրջ բո լո րը տեւ ա կա նո րեն թշնա մի նե րով է շրջա-
պատ ված» հո գե բա նու թյու նից եւ սրա հետ կապ ված պաշտ պա նա կան ռեֆ լեք
սից հրա ժար վե լու եւ բո լոր հա րեւ ան նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո-
րե լու հա մար:

Շեշ տենք, որ այս մո տե ցու մը հատ կա պես կա րեւ որ դեր խա ղաց թուր քա-
կան «փա փուկ ու ժի» ռազ մա վա րու թյան ձեւ ա վոր ման գոր ծում, որի հիմն ա կան 
նպա տակն էր՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ռազ մա կան եւ մշա կու թա յին գոր-
ծիք նե րի մի ջո ցով էա կան ազ դե ցու թյուն թող նել թի րախ երկր նե րում: Հե տաքր-
քիր է, որ Դա վու թօղ լո ւի գնա հատ մամբ՝ տվյալ ռազ մա վա րու թյան ամե նա հա-
ջող ված օրի նակ ներ են Վրաս տա նի եւ Սի րի ա յի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը6:

Թուրք-վրա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մա կան ակ նարկ
Նպա տակ չու նե նա լով զատ-զատ անդ րա դառ նա լու թուրք-վրա ցա կան 

հա մա գոր ծակ ցու թյա նը էներ գե տի կա յի, տնտե սու թյան եւ առեւտ րի, պաշտ պա-
նու թյան եւ անվ տան գու թյան ոլորտ նե րում7, պար զա պես հա կիրճ վեր լու ծենք 
եր կու երկր նե րի ան ցած հա մա տեղ ու ղին:

Վրաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից եւ Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյան 
(ԹՀ) ձեւ ա վո րու մից ի վեր՝ Թուր քի ա յի եւ Վրաս տա նի մի ջեւ երկ կողմ հա րա բե-
րու թյուն ներ գո յու թյուն չու նե ին, քա նի որ յու րա քան չյուր կապ վե րահս կում էին 
Մոսկ վա յի կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը, իսկ խորհր դա յին կար գե րի փլու-
զու մից հե տո Թուր քի ան, նա խա գահ Օզա լի հայ տա րա րած «գա լիք թյուր քա կան 
դա րաշր ջա նի» տես լա կա նի շրջա նա կում, իր ազ դե ցու թյու նը փոր ձեց տա րա-
ծել Կենտ րո նա կան Ասի ա յի եւ Կով կա սի նոր ձեւ ա վոր ված հան րա պե տու թյուն-
նե րում8: Հենց սա է պատ ճա ռը, որ Թուր քի ան առա ջին նե րից էր, որ ճա նա չեց 
Վրաս տա նի ան կա խու թյու նը 1991-ի նո յեմ բե րի 1-ին. դի վա նա գի տա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րը, սա կայն, հաս տատ վե ցին մի այն 1992-ի մա յի սին:

5 Grigoriadi, 2010, 5.
6 Davutoğlu 2004b.
7 Այս մասին տե՛ս՝ Տեր-Մաթեւոսյան 2016, 33 –57; Ter-Matevosyan 2015, 103 –125; Modebadze et 

al. 2014, 359 –369.
8 Vindimian 2010, 2.
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Որ պես թուրք-վրա ցա կան երկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի ժա մա նա կա-
կից փու լի սկիզբ է ըն դուն ված Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մը 1991-ին, թեեւ 
հե տաքրք րա կան է, որ դե ռեւս 1988-ին Սար փի գյու ղում եր կու երկր նե րի մի ջեւ 
բաց վել էր առա ջին սահ մա նա կե տը, որը հա զա րա վոր վրա ցի նե րի հնա րա վո-
րու թյուն տվեց աշ խույժ առեւտ րա յին գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու Թուր քի ա յում9: 
Ար դեն 1990-ական նե րի ըն թաց քում Թուր քի ան եւ Վրաս տա նը էներ գե տի կա յի, 
ռազ մա կան եւ անվ տան գու թյան ոլորտ նե րում կա րեւ որ գոր ծըն կեր ներ էին, ին-
չին էա պես նպաս տում էին Վրաս տա նի՝ ՆԱ ՏՕ-ին հա մարկ վե լու եւ ռազ մա կան 
ուժն ար դի ա կա նաց նե լու ձգտումն ե րը:

1998-ի հոկ տեմ բե րի 29-ին ստո րագր վեց, իսկ 2002-ի սեպ տեմ բե րից 
սկսվե ցին «Բա քու-Թբի լի սի-Ջեյ հան» նավ թա տա րի կա ռուց ման աշ խա տանք-
նե րը: 2007-ին ստո րագր վեց տա սը տա րի անց՝ 2017-ի հոկ տեմ բե րի 30-ին բաց-
ված Բա քու-Թբի լի սի-Կարս եր կաթ գի ծը կա ռու ցե լու պայ մա նա գի րը: Ձեռք 
բեր ված այս հա մա ձայ նու թյուն նե րի շնոր հիվ Վրաս տա նը դար ձավ արեւ ելք-
արեւ մուտք էներ գե տիկ մի ջանց քի եւ Եվ րո պա-Կով կաս-Կենտ րո նա կան Ասիա 
տրանս պոր տա յին հան գույ ցի կա րեւ որ օղակ, իսկ Ան կա րան հնա րա վո րու թյուն 
ստա ցավ ներ կա յա նա լու որ պես արեւ ելք-արեւ մուտք «մի ջանցք»10:

Վրաց-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հատ կա պես ջեր մա ցան Վրաս-
տա նի նա խա գահ Մի խե իլ Սա ա կաշ վի լու «ոս կե դար»-ի օրոք (վեր ջինս այս պես 
է ան վա նել Վրաս տա նի եւ Թուր քի ա յի երկ կողմ հա րա բե րու թյուն ներն իր կա-
ռա վար ման ժա մա նակ): Սա ա կաշ վի լու ընդգծ ված դրա կան վե րա բեր մուն քը 
թուր քա կան մշա կույ թի, քա ղա քա կան հա մա կար գի, «զրո խնդիր հա րեւ ան նե րի 
հետ» սկզբուն քի հան դեպ՝ դրսեւ որ վել է իր մի շարք հայ տա րա րու թյուն նե րում11:

Վրաս տա նում Թուր քի ա յի սո ցի ալ-մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյունն 
իրա կա նաց նող նե րին կա րե լի է բա ժա նել եր կու՝ եր բեմն իրա րից ան կախ, եր-
բեմն էլ իրար փոխլ րաց նող բեւ եռ նե րի. ա) ոչ-պե տա կան խա ղորդ ներ (ակ տոր
ներ), օրի նակ՝ գյու լե նա կան, նուր ջո ւա կան հա մայնք ներ, եւ բ) պե տա կան կա-
ռույց ներ, օրի նակ՝ ԹՀ կրո նա կան հար ցե րի բա ժին (Diyanet), «Յու նուս Էմ րե» 
թուր քա կան մշա կու թա յին կենտ րոն ներ:

Ոչ-պե տա կան խա ղորդ ներ
Խորհր դա յին Մի ու թյան փլուզ ման ար դյուն քում ան կա խա ցած հա րավ-

կով կա սյան եւ կենտ րո նա սի ա կան թյուր քա կան հան րա պե տու թյուն նե րում աշ-
խույժ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած եւ ազ դե ցի կու թյուն ձեռք բե րած գյու լե նա կան 
շար ժու մը չշրջան ցեց նաեւ Վրաս տա նը12: Ընդ որում, դե ռեւս խորհր դա յին կար գե-
րի փլուզ ման նա խա շե մին՝ 1990-ի հուն վա րի 11-ին, գյու լե նա կան նե րի առա ջին 
խում բը, Սար փի ան ցա կե տում հա տե լով թուրք-վրա ցա կան սահ մա նը, ժա մա նել 

9 Modebadze et al. 2014, 360.
10 Аршакян 2015, 122 –128.
11 Տեր-Մաթեւոսյան 2016, 36։
12 Գյուլենական շարժման՝ վերոնշյալ տարածքներում գործունեության մասին մանրամասն 

տե՛ս Շաքարյան 2011, 102 –114։
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է Աջա րիա եւ Թբի լի սի՝ «հե տա խու զա կան» այ ցով, իսկ մա յի սին՝ 37 հո գա նոց 
երկ րորդ խումբն այ ցե լել է կրկին Աջա րիա եւ Թբի լի սի՝ իր հետ բե րե լով բազ-
մա թիվ գրքեր, ձայ նագ րու թյուն ներ ու նվեր ներ13: Սա փաս տում է Վրաս տա նի 
հան դեպ գյու լե նա կան նե րի ու նե ցած հե ռա հար ծրագ րե րի մա սին: 1993-ից ի 
վեր եւ մինչ վեր ջերս Վրաս տա նում գոր ծել են գյու լե նա կան նե րին պատ կա նող 
7 դպրոց, 1 հա մալ սա րան եւ 1 մաս նա գի տա կան դպրոց: Այս կրթա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի կա ռա վա րումն ու դա սա վան դումն իրա կա նաց նում են մեծ մա-
սամբ Թուր քի ա յի քա ղա քա ցի նե րը14:

Առա ջին հա յաց քից Վրաս տա նը գյու լե նա կան դպրոց նե րի հա մար պա-
րարտ հող չի թվում՝ հաշ վի առ նե լով Վրաց Ուղ ղա փառ Եկե ղե ցու էա կան ազ-
դե ցու թյու նը եւ մու սուլ ման նե րի հա մե մա տա բար փոքր թվա քա նա կը: Բայց այս-
տեղ, ինչ պես եւ այլ երկր նե րում, գյու լե նա կան դպրոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
իրենց առա քե լու թյու նը մեկ նա բա նե լիս շեշ տում են, որ այն հիմն ված է բա ցա-
ռա պես կրթա կան սկզբունք նե րի եւ ո՛չ թե կրո նի վրա: Մի եւ նույն ժա մա նակ, 
հարկ է նշել, որ ար դեն 2000-ական նե րի կե սին Աջա րի ա յում գոր ծում էին նաեւ 
այլ «մի սի ո ներ-քա րո զիչ ներ»՝ ի դեմս նուր ջու ա կան շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի (օրի նակ՝ Մուս տա ֆա Սուն գու րի հե տեւ որդ նե րի, ով քեր Բա թու մի ար վար-
ձան նե րում ու նե ին 6 մեդ րե սե) եւ նաքշ բան դի նե րի փոքր խմբի15:

Վե րա դառ նա լով գյու լե նա կան դպրոց նե րի գոր ծու նե ու թյա նը եւ ու նե ցած 
հա ջո ղու թյա նը՝ բե րենք մի օրի նակ: 2013-ի տվյալ նե րով՝ Վրաս տա նում մաս նա-
վոր դպրոց նե րի տա րե կան վար ձավ ճար նե րը հաս նում էին 11 585 ԱՄՆ դո լա-
րի, մինչ դեռ ամ սա կան մի ջին աշ խա տա վար ձը կազ մում էր 638 լա րի (386 ԱՄՆ 
դո լար). մի եւ նույն ժա մա նակ, Բա թում քա ղա քից ոչ հե ռու գտնվող Րե ֆա իդ դին 
Շա հի նի ան վան Բա րե կա մու թյան դպրոցն աչ քի էր ընկ նում իր խե լա միտ վար-
ձավ ճա րով (2000 ԱՄՆ դո լար տա րե կան): Դպրոցն ապա հո վում էր անգ լե րե նի 
գե րա զանց իմա ցու թյուն եւ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռում ու սու մը շա րու նա կե լու 
ար տերկ րում: Այս դպրոցն ու ներ 46 վրա ցի եւ 14 թուրք ու սու ցիչ, 350 վրա ցի եւ 50 
թուրք աշա կերտ: Վեր ջին ներս մեծ մա սամբ թուրք դի վա նա գետ նե րի կամ գոր-
ծա րար նե րի զա վակ ներն էին: Սո վո րա բար դա սա րա նում աշա կերտ նե րի քա-
նա կը հաս նում էր 15-ի, որը հա մա րյա 3 ան գամ նվազ էր վրա ցա կան պե տա կան 
դպրոց նե րի դա սա րան նե րում սո վո րող աշա կերտ նե րի քա նա կից, իսկ դա սա-
ժա մե րը կրկնա կի ավե լի շատ էին16:

Նմա նա տիպ կրթա րան նե րը հատ կա պես գրա վիչ են դառ նում իրենց 
շեն քա յին լավ պայ ման նե րով եւ ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով, տար բեր մի ջո-
ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե լու, Թուր քի ա յի, ԱՄՆ-ի եւ Եվ րո պա յի գի տա կան ու 
կրթա կան հաս տա տու թյուն ներ այ ցե լե լու, այն տեղ կրթու թյուն ստա նա լու, ինչ-
պես նաեւ հա մալ սա րա նում սո վո րե լիս զեղ չից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե-

13 Киреев 2007, 354.
14 Տեր-Մաթեւոսյան 2016, 47։
15 Иванов 2011.
16 Ի դեպ, նշենք, որ պետական դպրոցների դասարաններում աշակերտների մեծ թիվը հա-

ճախ է դառնում ծնողների դժգոհության պատճառ [տե՛ս Corso, Vela 2013]։
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րով: Թեեւ Բա րե կա մու թյան դպրո ցի տնօ րեն Մեհ մեթ Սա լիհ Քո չը նշում է, որ 
այս տեղ որեւէ բա ցա հայտ քա րոզ չու թյուն չի իրա կա նաց վում ո՛չ հօ գուտ Թուր քի-
ա յի, ո՛չ էլ՝ գյու լե նա կան շարժ ման, դպրո ցում չի դա սա վանդ վում Գյու լե նի ուս-
մուն քը, եւ իրենք «փոր ձում են կրթու թյան մի ջո ցով խա ղա ղու թյուն սեր մա նել», 
այ սու հան դերձ մի այն այն փաս տը, որ ու սա նող ներն ու աշա կերտ նե րը պար բե-
րա բար առնչ վում են թուր քա կան խորհր դա նիշ նե րին, ար դեն կա րե լի է հա մա-
րել որո շա կի քա րոզ չու թյուն17:

Ավե լորդ չէ հա վե լել նաեւ, որ Բա թու մի դպրո ցի հա վա տար մագ րումն աղ-
մուկ առա ջաց րեց, երբ 2010-ին՝ նոր շենք տե ղա փոխ վե լիս, ընդ դի մա դիր Լեյ բո-
րիս տա կան կու սակ ցու թյու նը հայ տա րա րեց, որ այն ժա մա նակ վա Վրաս տա նի 
նա խա գահ Սա ա կաշ վի լու մայ րը՝ Գյու լի Ալա սա նի ան, ով, ի դեպ, գյու լե նա կան 
Մի ջազ գա յին Սեւ ծո վյան հա մալ սա րա նի պրո ռեկ տորն էր, նպաս տել է դպրո ցի 
հա վա տար մագր մա նը, իսկ Սա ա կաշ վի լին այ ցե լել է կա ռույ ցի բաց մա նը18:

Պե տա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը
Ինչ պես վե րը նշվեց, Վրաս տա նում թուր քա կան մշա կու թա յին քա ղա քա-

կա նու թյան հիմն ա կան դե րա կա տար է պե տու թյու նը՝ ի դեմս Թուր քի ա յի արտ-
գործ նա խա րա րու թյան, Թուր քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ու հա մա կարգ ման 
գոր ծա կա լու թյան (T0KA), ԹՀ կրո նա կան հար ցե րի բաժ նի (Diyanet), ինչ պես 
նաեւ «Յու նուս Էմ րե» թուր քա կան մշա կու թա յին կենտ րոն նե րի: 1991-ի ան կա-
խա ցու մից հե տո Վրաս տա նի եւ Թուր քի ա յի մի ջեւ, ի թիվս այլ ոլորտ նե րի, ստո-
րագր վել են նաեւ սո ցի ալ-մշա կու թա յին հար ցե րին առնչ վող տար բեր հա մա ձայ-
նագ րեր:

1992-ի մա յի սին՝ Թուր քի ա յի այդ ժա մա նակ վա արտ գործ նա խա րար Հիք-
մեթ Չե թի նի՝ Վրաս տան կա տա րած այ ցից եւ եր կու երկր նե րի մի ջեւ դի վա նա-
գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մից հե տո Թուր քի ա յի վար չա պետ 
Սու լեյ ման Դե մի րե լի եւ Վրաս տա նի նա խա գահ Էդո ւարդ Շեւ արդ նա ձեի մի ջեւ 
«Բա րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան եւ բա րիդ րա ցի ու թյան պայ մա նա գիր» 
ստո րագր վեց: Նույն թվա կա նի հու լի սի 30-ին եր կու երկր նե րի մի ջեւ կրթու թյան, 
գի տու թյան, մշա կույ թի, սպոր տի ոլորտ նե րին վե րա բե րող գոր ծակ ցու թյան եւս 
մեկ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վեց:

Մշա կու թա յին հա րա բե րու թյուն նե րի սկիզբ հա մար վող այս շրջա նում 
«Մշա կույ թի, կրթու թյան, գի տու թյան եւ տե ղե կատ վու թյան ոլորտ նե րում հա մա-
գոր ծակ ցու թյան Սեւ ծո վյան հա մա ձայ նա գիր»-ն էլ 1993-ի մար տի 6-ին կնքվեց 
Ստամ բու լում: Հա մա ձայ նագ րի նպա տակն էր՝ կողմ հան դի սա ցող պե տու թյու-
նե րի (Ալ բա նիա, Հա յաս տան, Ադր բե ջան, Բե լա ռուս, Վրաս տան, Մոլ դո վա, Ռու-
մի նիա, Ռու սաս տան, Ուկ րա ի նա եւ Թուր քիա) մի ջեւ մշա կու թա յին, կրթա կան, 
գի տա կան եւ տե ղե կատ վա կան փո խա նակ ման հար ցե րում հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը:

17 Ter-Matevosyan 2015, 115.
18 Corso, Vela 2013.
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Մինչ օրս Թուր քի ա յի եւ Վրաս տա նի մի ջեւ բարձ րա գույն կրթու թյան ոլոր-
տում առ կա է ու սա նող նե րի փո խա նա կում: Վրաս տա նում Թուր քի ա յի իրա կա-
նաց րած մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմն ա քա րա յին կրթա կան ծրա գրե-
րի դրսեւ ո րում է՝ 1995-ին հիմն ված Մի ջազ գա յին Սեւ ծո վյան հա մալ սա րա նը: Այն 
ստեղծ վել է Թան սու Չիլ լե րի եւ Էդո ւարդ Շեւ արդ նա ձեի հա մա տեղ որոշ մամբ՝ 
Վրաս տա նի Ազ գա յին կրթու թյան նա խա րա րու թյան, Դու շե թի քա ղա քա պե տա-
րա նի եւ թուր քա կան Մարս եւ Չաղ լար կազ մա կեր պու թյուն նե րի հո վա նա վո րու-
թյամբ19:

Այդ ուղ ղորդ ված կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյուն պետք 
է հա մա րել նաեւ 2015-ին «Մետ րո հոլ դինգ»-ի հո վա նա վո րու թյամբ ԹՀ Ազ գա յին 
կրթու թյան նա խա րա րու թյա նը կից 6000 մ2 տա րածք զբա ղեց նող եւ 725 աշա-
կեր տի հա մար նա խա տես ված՝ Վրաս տա նում առա ջին թուր քա կան պե տա կան 
դպրո ցի հիմն ու մը: Վեր ջինս, թե րեւս, ստեղծ վել է որ պես հա կակ շիռ վե րոն շյալ 
գյու լե նա կան Ռե ֆա իդ դին Շա հի նի ան վան Բա րե կա մու թյան դպրո ցի, քա նի որ 
2016 –2017 ու սումն աշր ջա նից ի վեր ար դեն 100-ից ավե լի աշա կերտ Բա թու մի 
Շա հին դպրո ցից այս նոր հիմն ադր ված դպրոց է տե ղա փոխ վել20:

Եթե TİKA-ի ծրագ րե րը Վրաս տա նում հի մա նա կա նում միտ ված են 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան, զբո սաշր ջու թյան, կրթա կան ոլորտ նե-
րին, իսկ «Յու նուս Էմ րե» կենտ րոն նե րը զբաղ վում են թուր քե րեն լեզ վի, թուրք 
գրա կա նու թյան, պատ մու թյան եւ մշա կույ թի տա րած մամբ, ապա Diyanet-ի գոր-
ծու նե ու թյան թի րա խը մեծ մա սամբ երկ րի մու սուլ ման հա մայնք ներն են, որոնք 
հատ կա պես ակ տիվ են Աջա րի ա յում: Diyanet-ի գոր ծա ռույթ նե րի մեջ է մտնում 
իմամ ե րի կրթու մը, աստ վա ծա բան նե րի վե րա պատ րաս տու մը, իս լա մա կան 
գրա կա նու թյան տա րա ծու մը, հաջ ջի կազ մա կեր պու մը, հին մզկիթ նե րի վե-
րա կանգ նումն ու նո րե րի շի նա րա րու թյու նը: Հարկ է նշել, որ նոր մզկիթ նե րի 
կա ռուց ման եւ հնե րի վե րա կա ռուց ման դեմ լուրջ պայ քար է մղում Վրաց Ուղ-
ղա փառ Եկե ղե ցին, որը հան դես է գա լիս Աջա րի ա յի մու սուլ ման նե րի վե րա-
քրիս տո նեաց ման, ինչ պես նաեւ Թուր քի ա յի տա րած քում վրա ցա կան եկե ղե ցի-
նե րի վե րա կա ռուց ման կո չե րով21:

Նշված կա ռույց նե րի ներ կա յու թյու նը, ինչ պես նաեւ թուրք բարձ րաս տի-
ճան պաշ տո նյա նե րի, մաս նա վո րա պես նա խա գահ Էր դո ղա նի՝ 2016-ի հոկ տեմ-
բե րին իր անու նը կրող հա մալ սա րա նի վե րա մու տի արա րո ղու թյան ժա մա նակ 
Սի րի ա յում եւ Մո սու լում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ հայ-
տա րա րու թյունն առ այն, որ Ռի զեն հնա րա վոր չէ տա րան ջա տել Բա թու մից22, 
չէր կա րող ար ձա գանք չու նե նալ վրաց հա սա րա կու թյան մեջ եւ դժգո հու թյուն նե-
րի ալիք չբարձ րաց նել: Թբի լի սի ում Թուր քի ա յի դես պա նը հե տա գա յում ստիպ-
ված էր պար զա բա նել, որ վրա ցի նե րը սխալ են հաս կա ցել Էր դո ղա նի հայտ նած 
միտ քը՝ հի շեց նե լով, որ Վրաս տա նի հա րեւ ան նե րի մեջ Թուր քի ան մի ակ եր կիրն 

19 Yıldırım 2013.
20 Kachkachishvili 2016.
21 Ter-Matevosyan 2015, 113 –114.
22 Çelikkan 2016.
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է, որ սահ մա նա յին խնդիր չու նի Վրաս տա նի հետ: «Բա թու մը Վրաս տան է, իսկ 
Ռի զեն՝ Թուր քիա», — հա վե լել է դես պան Լեւ ենթ Գյում րյուք չյուն23:

Եզ րա փա կում
Այս պի սով, Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մով Վրաս տան մուտք գոր-

ծած Թուր քի ան, տնտե սա կան ու ռազ մա կան ոլորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու-
թյան եւ ներդ րումն ե րի ար դյուն քում ու նե ցած հա ջո ղու թյուն նե րին զու գա հեռ, 
սկսեց գոր ծի դնել նաեւ իր ար տա քին մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան ծրա-
գրե րը՝ փոր ձե լով կրո նա կան, գա ղա փա րա կան եւ մշա կու թա յին ազ դե ցու թյուն 
տա րա ծել: 25 տար վա երկ կողմ գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում թուր քա կան մշա-
կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմն ա կան թի րա խը Վրաս տա նում կրթա կան 
հա մա կարգն է, որի մի ջո ցով փորձ է ար վում թուր քա կան մշա կույթն ավե լի հա-
սու դարձ նել վրաց ժո ղովր դին՝ հա տուկ շեշտ դնե լով թուր քե րե նի, թուրք գրա-
կա նու թյան եւ պատ մու թյան դա սա վանդ ման վրա:

Որ քան էլ Թուր քի ան ջա նա այս գոր ծու նե ու թյու նը հիմն ա վո րել բա րե կա-
մու թյամբ, մի այն այն փաս տը, որ թուր քա կան ֆի նան սա վո րում ստա ցող ուսա-
նող ներն ու աշա կերտ նե րը պար բե րա բար առնչ վում են թուր քա կան խորհրդա-
նիշնե րին, ար դեն որո շա կի քա րոզ չու թյուն է պա րու նա կում: Մի ան շա նակ պա-
տաս խան չի կա րող լի նել այն հար ցին՝ ար դյոք այս քա ղա քա կա նու թյու նը դրա-
կան լույ սի ներ քո՞ է ըն կալ վում վրաց հա սա րա կու թյան մեջ, թե՞՝ բա ցա սա կան: 
Վրաս տա նում Թուր քի ա յի գոր ծադ րած բազ մա վեկ տոր «փա փուկ ու ժը» եւ դրա 
ներ կա յիս ար դյուք նե րը հաս տա տում են այն դրույ թը, որ «փա փուկ ու ժի» մի ջո-
ցով ցան կա լի ար դյուն քին հաս նե լու հա մար եր բեմն պա հանջ վում են տա րի ներ, 
իսկ եր բեմն էլ այդ տա րի նե րը չնա խա տես ված ար դյուն քի կա րող են հան գեց նել:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ
Ա. Ն. Նալ բան դյան

Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

Թուր քի ա յի մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը Վրաս տա նում

Հիմ ա բա ռեր՝ մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյուն, «փա փուկ ուժ», թուրք-
վրա ցա կան հա րա բե րու թյուն ներ, «զրո խնդիր» հա րեւ ան նե րի հետ, ար տա-
քին քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներ, գյու լե նա կան դպրոց ներ:

Թուր քա կան մշա կու թա յին ներ կա յու թյու նը Վրաս տա նում ներ կա յաց ված է եր կու բեւ եռ նե րով՝ 
ի դեմս պե տա կան եւ ոչ-պե տա կան կա ռույց նե րի: Հոդ վա ծում ման րա մաս նո րեն քննարկ վում 
է նշված եր կու բեւ եռ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Թուրք-վրա ցա կան քսան հին գա մյա հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ըն թաց քում Թուր քի ա յի մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյու նը տվել է իր հա մար 
ցան կա լի ար դյունք նե րը՝ մուտք գոր ծե լով Վրաս տա նի կրթա կան հա մա կարգ եւ շար ժե լով 
վրա ցի նե րի հե տաքրք րու թյու նը թուր քա կան մշա կույ թի հան դեպ՝ թուր քե րե նի, թուրք գրա-
կա նու թյան եւ պատ մու թյան ու սումն ա սի րու թյան մի ջո ցով: Հոդ վա ծով փորձ է ար վել ու սում-
նա սի րե լու ետ խորհր դա յին Վրաս տա նում Թուր քի ա յի սո ցի ալ-մշա կու թա յին գոր ծու նե ու թյու-
նը՝ ներ կա յաց նե լով այն որ պես մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թյան ար տա քին բա ղադ րիչ: 
Հոդ վա ծի տե սա կան հիմք են կազ մում Ջո սեֆ Նա յի «փա փուկ ու ժի» տե սու թյու նը եւ Ահ մեթ 
Դա վու թօղ լո ւի առա ջար կած «0 խնդիր հա րեւ ան նե րի հետ» սկզբուն քը:
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A. N. Nalbandyan
Yerevan State University

Turkish Cultural Policy in Georgia
Keywords։ cultural policy, “soft power”, Turkish-Georgian relations, “zero prob-
lems with neighbors”, foreign policy relations, Gülen schools.

This article examines the socio-cultural activities of Turkey, conducted in Georgia after the collapse 
of the USSR, as a foreign component of cultural policy. In our opinion, this factor contributes to the 
formation of a positive image of the country and the acquisition of certain levers of influence, which, 
in turn, can be described as a demonstration of “soft power”. The theoretical basis of the article is 
the theory of “soft power” of Joseph Nye and the principle of Ahmet Davutoğlu “zero problems with 
neighbors”. Turkey’s cultural presence in Georgia is manifested by two, sometimes independent, 
sometimes complementary poles – that is, through state and non-state institutions. During the 25 
years of Turkish-Georgian bilateral cooperation, Turkish cultural policy has produced a desired 
result in the educational system of Georgia, provoking the interest of the Georgian people in the 
Turkish culture through the study of the Turkish language, literature and history.

А. Н. Налбандян
Ереванский государственный университет

Культурная политика Турции в Грузии
Ключевые слова։ культурная политика, «мягкая сила», турецко-грузинские 
отношения, «ноль проблем с соседями», внешнеполитические отношения, 
гюленовские школы.

В статье рассматривается прово димая в Грузии после распада СССР деятельность Ту рец ких 
структур в социально-культурной сфере, являющаяся внешнеполитическим компо нен том 
культурной политики. На наш взгляд, этот фактор способствует формированию поло-
жительного имиджа данной страны и приобретению определенных рычагов влияния, что, в 
свою очередь, можно охарактеризовать как проявление «мягкой силы». Теоретической ос но-
вой статьи является теория «мягкой силы» Джозефа Ная и принцип Ахмета Да вут оглу «ноль 
проблем» с соседями. Культурное присутствие Турции в Грузии проявляет ся двумя, иногда 
не зависимыми, иногда взаимодополняющими полюсами – то есть через государственные и 
негосударственные институты. За 25-летный период турецко-грузинского двустороннего со-
труд ничества турецкая культурная политика привела к же лаемым результатам в образо ва-
тельной системе Грузии, вызвав интерес грузинского народа к турецкой культуре через изу-
че ние турецкого языка, литературы и истории.
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