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ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ինչ պես Օս ման յան կայս րութ յու նում, այն պես էլ Թուր քիա յի 
Հան րա պե տութ յու նում բա նակն ու նե ցել է կար ևոր դե րա կա տա-
րում հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քի տար բեր բնա գա-
վառ նե րում: Կա րե լի է ա սել, որ ձևա վոր վել է հստակ ա վան դույթ, 
ո րի հա մա ձայն բա նա կը հա ճախ գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն է ու-
նե ցել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա՝ եր բեմն ուղ ղա կի մի-
ջամ տե լով դրանց: Հայտ նի է, որ Օս ման յան կայս րութ յու նում 
ե նի չե րիա կան զո րա բա նա կը քա նիցս կազ մա կեր պել և  ի րա կա-
նաց րել է կա ռա վա րութ յուն նե րի ու սուլ թան նե րի փո փո խութ յուն, 
ո րոնք եր բեմն ա վարտ վել են գա հա կալ նե րի և վե զիր նե րի սպա-
նութ յամբ: 

Բա նա կի կար ևոր դե րա կա տար ման հիշ յալ ա վան դույ թը ո րո-
շա կի վե րա փո խումնե րով հա սել է նաև հան րա պե տա կան Թուր-
քիա, որ տեղ բա նա կը 4 ան գամ մի ջամ տել է քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րին, ո րոնց արդ յուն քում տվյալ պա հին իշ խա նութ յան 
ղե կին գտնվող ու ժը, իսկ մեկ ան գամ՝ նաև նա խա գա հը, հե-
ռաց վել են իշ խա նութ յու նից: Բա ցի դրա նից, բա նա կի ա ռան ձին 
սպա ներ քա նիցս նա խա ձեռ նել են նաև չհա ջող ված հե ղաշր ջում-
նե րի փոր ձեր:

Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Ար թուր 
Դու ման յա նի սույն մե նագ րութ յու նը նվիր ված է 1980 թ. սեպ-



6

տեմ բե րի 12-ին Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան հե-
ղաշրջ ման ու սումնա սի րութ յա նը, սա կայն հե ղի նա կը խնդի րը 
ներ կա յաց րել է ա վե լի լայն հա մա պատ կե րում. տրված են ընդ-
հան րա պես ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րի և դ րանց ձևե րի ու 
մե թոդ նե րի տե սա կան սահ մա նումնե րը, ներ կա յաց ված են բա-
նա կի ու նե ցած դե րա կա տա րու մը, 20-րդ դա րի 60-70-ա կան թվա-
կան նե րի Թուր քիա յի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հիմնա կան 
զար գա ցումնե րը, ա ջա կողմ յան, ձա խա կողմ յան և  իս լա մա կան 
շար ժումնե րը, ա հա բեկ չութ յուն նե րը և  այլն: Աշ խա տան քը հիմն-
ված է բա վա կան մեծ ու հա րուստ աղբ յու րա գի տա կան հեն քի 
վրա, ինչ պես նաև օգ տա գործ վել է թե մա յին և հա րա կից խնդիր-
նե րին վե րա բե րող հա յե րեն, ռու սե րեն, անգ լե րեն, թուր քե րեն 
գրա կա նութ յան լայն շրջա նակ: 

Վս տա հո րեն կա րող ենք պնդել, որ գիրքն ու նի խիստ ար-
դիա կան նշա նա կութ յուն և կա րող է մե ծա պես օգ տա կար լի-
նել մաս նա գետ նե րի ու ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նա կի հա մար՝ 
խո րութ յամբ ըմբռ նե լու ներ կա յիս Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցող 
կարևոր զար գա ցումնե րը, բա նակ-հա սա րա կութ յուն, բա նակ-
քա ղա քա կան ու ժեր հա րա բե րութ յուն նե րը և դ րանց վե րա փո-
խումնե րը:

Ռու բեն Մել քոն յան
բ.գ.թ., դո ցենտ
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Հան րա պե տա կան Թուր քիա յի պատ մութ յան գրե թե ողջ ըն-
թաց քում բա նա կը կար ևոր դե րա կա տա րում է ու նե ցել երկ րի 
քա ղա քա կան կյան քում: Այն մշտա պես հան դես է ե կել հան րա-
պե տութ յան հիմնա րար ար ժեք նե րի և քե մա լա կան ազ գայ նա-
կա նութ յան պաշտ պա նի դիր քե րից: 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սից 
սկսած՝ բա նա կը չորս ան գամ ուղ ղա կիո րեն մի ջամ տել է Թուր-
քիա յի քա ղա քա կան կյան քին (1960 թ., 1971 թ., 1980 թ., 1997 թ.)` 
իր այդ քայլն ա ռա վե լա պես հիմնա վո րե լով Ա թաթ յուր քի ժա-
ռան գած գա ղա փա րա կան և քա ղա քա կան ար ժեք նե րը պաշտ-
պա նե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: Թուր քիա յում ի րա կա նաց ված 
ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րը, այդ թվում և 1980 թ. հե ղաշր ջու մը, 
ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի, պայ մա նա վոր ված էին նաև այն 
բա ցա հայտ և քո ղարկ ված պայ քա րով, որ ըն թա նում էր քե մա լա-
կան նե րի և  իս լա մա մետ ու ժե րի միջև Թուր քիա յի պե տա կան կա-
ռուց ված քի ա պա գա յի, ներ քին և  ար տա քին կողմնո րո շումնե րի 
ա ռանց քա յին հիմնախն դիր նե րի շուրջ:

1980 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը «ա մե նա-
զանգ վա ծա յին» հե ղաշր ջումն էր Թուր քիա յի պատ մութ յան մեջ։ 
Դ րա նով վերջ դրվեց մի ժա մա նա կաշր ջա նի, որն ըն դուն ված է 
ան վա նել Թուր քիա յի երկ րորդ Հան րա պե տութ յուն (1960-1980 
թթ.)։ Մեր կար ծի քով՝ 1980 թ. հե ղաշրջ ման նա խադր յալ նե րը 
ճիշտ և խոր ըն կա լե լու, ինչ պես նաև ներ կա յումս տե ղի ու նե-
ցող ո րոշ գոր ծըն թաց ներ ա ռա վել հիմնա վոր ըմբռ նե լու հա մար 
հատ կա պես կար ևոր է ու սումնա սի րել հան րա պե տա կան Թուր-
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քիա յի պատ մութ յան կար ևո րա գույն ժա մա նա կա հատ ված նե րից 
մե կը՝ 1960-1970-ա կան թվա կան նե րը, ընդ ո րում՝ մի քա նի ա ռում-
նե րով. 

Նախ՝ կա րող ենք վստա հո րեն նշել, որ հենց այս ժա մա նա-
կա հատ վա ծում թուր քա կան բա նա կը դար ձավ քա ղա քա կան 
պայ քա րի և գոր ծըն թաց նե րի ան բա ժա նե լի ու ա ռա ջին պլան 
մղված գոր ծոն։ Ու սումնա սի րութ յան մեջ մենք փոր ձել ենք 
ման րա մասն դի տար կել բա նա կի քա ղա քա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցը, բա նակ-քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն ներ փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րը Թուր քիա յում, ներ կա յաց նել այս ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ձևա վոր ված այն հիմնա կան գոր ծոն նե րը, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ էին Թուր քիա յում ռազ մա կան հե ղաշր ջում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։

Այս ժա մա նա կաշր ջա նում սկսե ցին ձևա վոր վել Թուր քիա յում 
ազ գայ նա մո լա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ Ալ փարս լան Թ յուր քե-
շի « Գորշ գայ լե րի» պանթ յուր քիս տա կան կա ռույց նե րը, ո րոնք 
մինչև այ սօր կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեն ինչ պես երկ րի քա-
ղա քա կան հա մա կար գում, այն պես էլ «խոր քա յին պե տութ յան» 
կա ռուց ված քում։ 

1970-ա կան թթ. ձա խա կողմ յան հո սանք նե րը վե րա ճե ցին հզոր 
և զանգ վա ծա յին շարժ ման։

Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում Թուր քիա յում ա ռա ջին ան գամ 
բա վա կան ընդգր կուն կեր պով քա ղա քա կան թա տե րա բեմ ե կավ 
քա ղա քա կան իս լա մը։ Վս տա հո րեն կա րող ենք նշել նաև, որ 
հենց այս ժա մա նա կա հատ վա ծում պա րարտ հող ստեղծ վեց հե-
տա գա յում իս լա մա մետ կու սակ ցութ յուն նե րի հա ջո ղութ յուն նե րի 
հա մար, այդ թվում՝ Թուր քիա յում ներ կա յումս իշ խող իս լա մա-
մետ Ար դա րութ յուն և զար գա ցում կու սակ ցութ յան։

1960-70-ա կան թթ. հիմնա կա նում ա վարտ վեց «խոր քա յին պե-
տութ յան» ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը։

Պետք է նշել, որ 1980 թ. հե ղաշր ջու մից հե տո եր կար տա-
րի ներ Թուր քիա յում ար գելք էր դրված հե ղաշրջ ման և զին վո-
րա կա նութ յան թե մա նե րի վրա, սահ ման ված էր խիստ գրաքն-
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նութ յուն, որն ի րա կա նաց նում էին ան ձամբ զին վո րա կան նե րը: 
Վեր ջին տա րի նե րին այդ թա բուն վե րա ցավ, և Թուր քիա յում 
սկսե ցին մե կը մյու սի հետ ևից լույս տես նել 1980 թ. հե ղաշրջ-
ման և  այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի վե րա բեր յալ մի շարք հե տա-
զո տութ յուն ներ և հու շագ րութ յուն ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս հա մա կող մա նի ու սումնա սի րել հե ղաշրջ ման հետ 
կապ ված՝ մինչ այժմ ան հայտ բազ մա թիվ է ջեր և  ի րա դար ձութ-
յուն ներ։ Մեր ու սումնա սի րութ յան հա մար ա ռանձ նա հա տուկ 
կար ևո րութ յուն են ներ կա յաց նում Ազ գա յին անվ տան գութ յան 
խորհր դի (Milli Güvenlik Konseyi) պաշ տո նա կան հայ տա րա-
րութ յուն նե րը, ո րո շումնե րը, օ րենք նե րը1, 1981 թ. ԱԱԽ-ի կող մից 
հրա տա րակ ված « Սեպ տեմ բե րի 12-ից ա ռաջ և հե տո» վեր նա գի-
րը կրող ԱԱԽ-ի պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում տեղ գտած վա-
վե րագ րե րը2, ինչ պես նաև հե ղաշրջ ման ա ռաջ նորդ Քե նան Էվ-
րե նի ճա ռե րը և  ե լույթ նե րը3: Ար ժե քա վոր սկզբնաղբ յուր ներ են 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ծրագ րա յին փաս տաթղ թե րը4, հաշ վետ վութ յուն նե րը5, կա ռա վա-
րութ յուն նե րի ծրագ րե րը, Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան պաշ-
տո նա կան վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վա կան տվյալ նե րը6 և  
այլն:

Թե մա յի բազ մա կող մա նի ու սումնա սիր ման հա մար ա ռանձ-
նա հա տուկ ար ժեք է ներ կա յաց նում Թուր քիա յի Հան րա պե-

1 Milli Güvenlik Konseyince Kabul Edilen Kanunlar, Yayımlanan Bildiri ve Kararlar ile Önemli 
Mevzuat, Cilt-1. Ankara, 1981; Siyasi Partiler Kanunu. İstanbul, 1983; Milletvekili Seçimi 
Kanunu, İstanbul, 1983; Kanun No. 2533, Siyasi Partilerin Fahsine Dair Kanun; Kenan Evren, 
Kenan Evren’in Anıları, Cilt-2, İstanbul, 1991.
2 12 Eylül Öncesi ve Sonrası, MGK Genel Sekreterliği, Ankara, 1981.
3 Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri (12 Eylül 1980-
12 Eylül 1981), Ankara, 1981.
4 Cumhuriyet Halk Partisi Programı, Ankara, 1976; Adalet Partisi: Program ve Tüzük, Ankara, 
1969; Anavatan Partisi Programı, Ankara 1983; DİSK Kuruluş Bildirsi: Ana Tüzüğü, İstanbul, 
1968.
5 DİSK–6: Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1977; DİSK–7: Genel Kurulu Çalışma 
Raporu, İstanbul, 1980. 
6 Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara, 1973; Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara, 1981.
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տութ յան 7-րդ նա խա գահ, 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման 
ա ռաջ նորդ, բա նա կի գե նե րալ Քե նան Էվ րե նի հու շե րի բազ-
մա հա տոր յա կը7: Էվ րե նի հու շե րը կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ 
են պա րու նա կում հե ղաշրջ ման ի րա կան պատ ճառ նե րի բա ցա-
հայտ ման, նա խա պատ րաստ ման  գոր ծըն թա ցի ման րա մաս նութ-
յուն նե րի և  ան ցու մա յին շրջա նում զին վո րա կա նութ յան վա րած 
քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս լա վա գույնս հաս կա նալ զին վո րա կան նե րի նպա տակ-
ներն ու գոր ծու նեութ յան տրա մա բա նութ յու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
պետք է նշել, որ Քե նան Էվ րե նի աշ խա տութ յան մեջ ներ կա յաց-
վում են հե ղաշրջ ման միայն դրա կան կող մե րը, իսկ ո րոշ դեպ-
քե րում էլ հե ղի նա կը մի տումնա վոր խու սա փում է «ան ցան կա լի» 
ման րա մաս նութ յուն նե րից: 

Աշ խա տան քի հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն հե ղաշրջ-
ման ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և դի վա նա գետ-
նե րի հու շերն ու հրա պա րա կումնե րը: Թե մա յի ու սումնա սիր ման 
հա մար ար ժե քա վոր տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում 1974-
1983 թթ. Թուր քիա յում ԽՍՀՄ ար տա կարգ և լիա զոր դես պան 
Ա լեք սեյ Ռո դիո նո վի հու շե րը8: 1970-1980 թթ. ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում թուր քա կան բա նա կի վե րա բեր յալ ար ժե քա վոր 
տվյալ ներ է պա րու նա կում 1971 թ. զին վո րա կան նե րի «մի ջամ-
տութ յան» կազ մա կեր պիչ նե րից՝ բա նա կի գե նե րալ Մուհ սին Բա-
թու րի « Հի շո ղութ յուն ներ և տե սա կետ ներ» աշ խա տութ յու նը9:

Աշ խա տան քի մեջ օգ տա գործ վել են նաև պանթ յուր քիս տա-
կան Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Ալ-
փարս լան Թ յուր քե շի10 և  իս լա մա մետ Ազ գա յին փրկութ յուն 
կու սակ ցութ յան ղե կա վար Նեջ մեթ թին Էր բա քա նի11 աշ խա տութ-

7 Kenan Evren’in Anıları, Cilt 1, İstanbul, 1990; Kenan Evren’in Anıları Cilt 2, İstanbul, 1991; 
Kenan Evren’in Anıları Cilt 3, İstanbul, 1991; Kenan Evren’in Anıları Cilt 4, İstanbul, 1991.
8 Родионов А., Турция - перекресток судеб: Воспоминания посла, Москва, 2006.
9 Batur M., Anılar ve Görüşler, İstanbul, 1985.
10 Türkeş A., Temel Görüşler, İstanbul, 1975.
11 Erbakan N., Milli Görüş, İstanbul, 1975.
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յուն նե րը, ո րոնք բա ցա հայ տում են նշված կու սակ ցութ յուն նե րի 
քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան հիմնա կան ուղ ղութ յուն ներն ու 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Մե նագ րութ յան մեջ քննարկ վող տար բեր հար ցե րի լու սա-
բան ման, ինչ պես նաև Թուր քիա յի ներ քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը գնա հա տե լիս ճիշտ կողմ-
նո րոշ վե լուն մե ծա պես նպաս տել են հայ ար ևե լա գետ նե րի և 
պատ մա բան նե րի ար ժե քա վոր հե տա զո տութ յուն նե րը, ո րոն-
ցից հարկ ենք հա մա րում ա ռանձ նաց նել Հ րա չիկ Սի մոն յա նի12, 
Րա ֆ ֆի Կոն դակչ յա նի13, Ռու բեն Սա ֆ րաստ յա նի14, Նի կո լայ 
Հով հան նիս յա նի15, Ար սեն Ա վագ յա նի16, Հ ռիփ սի մե Կորխ մազ-
յա նի17, Ա նուշ Հով հան նիս յա նի18, Մի քա յել Մել քոն յա նի19, Ռու բեն 
Մել քոն յա նի20, Ա լեք սանդր Սա ֆար յա նի21, Վահ րամ Տեր- Մաթ-

12 Սիմոնյան Հ., Թուրք-հայկական հարաբերությունների պատ մությունից, Երևան, 1991:
13 Кондакчян Р., Турция: Внутренняя политика и ислам, Ереван, 1983.
14  Սա ֆրաստյան Ռ., Հնարավոր չէ 21-րդ դարում պատնեշներ ստեղծել հարևանների 
միջև..., Երևան, 2003; Сафрастян Р., Возвращение “серых волков”: Консервативная партия 
в политической жизни Турции (1983-1985 гг.), Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և 
ժողովուրդներ XXIII, Երևան, 2004, էջ 254-276:
15 Հովհաննիսյան Ն., Մերձավորարևելյան տարածաշրջանը և Հա յաստանի ազգային 
անվտանգության խնդիրը, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XVI, 
Երևան, 1996, էջ 9-19; նույնի, Արաբական երկրների պատմություն, հատոր III, Երևան, 2006:
16 Ավագյան Ա., Բանակի դերը Թուրքիայի տնտեսական համա կարգում, Հայկական 
բանակ, թիվ 4 (50), 2006, էջ 67-74; նույնի, Թուրք ազգայնամոլների գործունեությունն 
Ադրբեջանում 1990-1994 թթ., Հայկական բանակ, թիվ 3 (49), 2006, էջ 48-56:
17 Корхмазян Р., Турция и СССР (Россия): Некоторые проблемы взаимоотношений после 
Второй мировой войны, Մերձավոր Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XVIII, Երևան, 1999, 
էջ 5-15:
18 Հովհաննիսյան Ա., ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, «թուրք միասնության» գաղափարը և Ղարաբաղյան 
հարցը (1990-1995-ականների թուր քական հրապարակումների լուսաբանմամբ), Մերձավոր 
Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XX, Երևան, 2001, էջ 74-81; նույնի, Коценке историографии 
проблем идеологии турецкого национализма, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և 
ժողովուրդներ XXIII, Երևան, 2004, էջ 148-157:
19 Մելքոնյան Մ., Զինվորականության դերը Թուրքիայի քաղաքական կյանքում, Զինվոր, 
1993, էջ 10-20:
20 Մելքոնյան Ռ., Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմության (1920-ականներից 
մինչև մեր օրերը), Երևան, 2010:
21 Սաֆարյան Ա., Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հի մունքները», Երևան, 2012:
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ևոս յա նի22, Սու րեն Բաղ դա սար յա նի23 աշ խա տութ յուն ներն ու 
հոդ ված նե րը: Թուր քիա յի նո րա գույն պատ մութ յան ա ռանց քա-
յին խնդիր ներն ա ռա վել հա մա կող մա նի ըմբռ նե լուն մե ծա պես 
նպաս տել են ՀՀ ԳԱԱ Ար ևե լա գի տութ յան ինս տի տու տի կող մից 
հրա տա րակ վող « Մեր ձա վոր և Մի ջին Ար ևել քի երկր ներ և ժո ղո-
վուրդ ներ» և «Թ յուր քա գի տա կան և  օս մա նա գի տա կան հե տա-
զո տութ յուն ներ» մա տե նա շա րե րը:

Ու սումնա սի րութ յան հա մար օգ տա կար են խորհր դա յին մի 
շարք հե ղի նակ նե րի` Ա. Ակ սե նեն կո յի, Ա. Կո լես նի կո վի, Վ. Զա-
պո րո ժե ցի, Ն. Կի րե ևի հե տա զո տութ յուն նե րը24, սա կայն հարկ 
ենք հա մա րում հա տուկ ա ռանձ նաց նել Թուր քիա յում ռազ մա կան 
հե ղաշր ջումնե րին և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին նվիր ված 
ան վա նի թուր քա գետ Վ. Դա նի լո վի աշ խա տութ յուն նե րը25:

Մեր ու սումնա սի րութ յան հա մար ար ժե քա վոր են նաև 
արևմտ յան ո րոշ հե ղի նակ նե րի աշ խա տութ յուն նե րը, ո րոնց շար-
քում պետք է ա ռանձ նաց նել Ջորջ Ս. Հա րի սի, Ջե կոբ Լան դաո ւի, 
Ո ւիլ յամ Հեյ լի, Հ յու Փուլ թո նի, Է րիկ Ց յուր խե րի26, Ջոն Մաք   ֆա-
դե նի աշ խա տանք նե րը27: Բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա-

22 Ter-Matevosyan V., The Kemalist discourse in Turkey between 1960 and 1980: Challenging 
the Republican ideology?, Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, 
Երևան, 2006, էջ 85-102; նույնի, Նեջմեթթին Էրբաքանի քաղաքական բեմելը և «Ազգային 
փրկություն» կուսակցության գործունեությունը Թուրքիայում, Մերձավոր և Միջին Արևելքի 
երկրներ և ժողովուրդներ XXV, Երևան, 2006, էջ 177-19:
23 Багдасарян С., Роль армии в процессе модернизации Турции в 1960-1990-х годах, 
Մերձավոր Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXI, Երևան, 2002, էջ 28-39; նույնի, 
Արդիականացման և իսլամի համատեղելիության հարցի շուրջ (Թուրքիայի մոդելը), 
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXIII, Երևան, 2004, էջ 39-50:
24 Аксененко А., Борьба политических партий Турции за влияние на молодежь 1920-1980, 
Москва, 1986; Запорожец В., Колесников А., Турция: Общество и армия, том I. Ленинград, 
1983; Киреев Н., Борьба с террором в Турции, Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке, 
Москва, 2001, стр. 72-110.
25 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, Москва, 
1991; նույնի, Политическая борьба в Турции: 50-е - начало 80-х годов ХХ в. (политические 
партии и армия), Москва, 1985; նույնի, Государствненно-административная деятельность 
военного правительства Турции, Специальный б юллетень, № 2 (224), Москва, 1983.
26 Zürcher E. J., Turkey – A Modern History, NY, 2004. 
27 Harris G. S., The Role of the Military in Turkish Politics, The Middle East Journal, Vol. 19, 
No. 1, Winter 1965, pp. 54-66; նույնի, The Causes of the 1960 Revolution in Turkey, The Middle 
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բե րութ յուն նե րի հե տա զոտ ման հա մար օգ տա կար են ե ղել Է րիկ 
Նորդ լին գե րի28 և Մո րիս Յա նո վի ցի29 աշ խա տութ յուն նե րը:

Մեր հե տա զո տութ յան հա մար ա ռանձ նա կի կար ևո րութ յուն 
ու նեն թուրք հե ղի նակ նե րի աշ խա տութ յուն նե րը, ո րոնք աչ քի են 
ընկ նում փաս տա վա վե րագ րա կան նյու թի հարս տութ յամբ: Ա ռա-
վել օգ տա կար աշ խա տութ յուն նե րի շար քում կա րե լի է նշել Մեհ-
մեթ Ա լի Բի րան դի30, Հա սան Ջե մա լի31, Ջ յու նեյթ Ար ջա յու րե քի32, 
Ա լի Բայ րա մօղ լո ւի33, Էր թուղ րուլ Ա լաթ լըի34, Թա նել Դե մի րե լի35, 
Սո ներ Յալ չը նի և Դո ղան Յուր դա քու լի36, Էր բիլ Թու շալ փի37, Իս-
մա յիլ Ջե մի38, Էր գուն Օզ բու դու նի39, Դո ղան Աք յա զի40 գոր ծե րը: 

East Journal, Vol. 24, No. 4, Autumn 1970, pp. 438-454; Landau J. M., The Nationalist Action 
Party in Turkey, Journal of Contemporary History, Vol. 17, No. 4, Oct., 1982, pp. 587-606; Hale 
W., Turkish Politics and the Military. London: Routledge, 1994; Poulton H., Top Hat, Grey Wolf 
and Crescent, Turkish Nationalism and the Turkish Republic, New York, 1997; McFadden J. M., 
Civil-Military Relations in the Third Turkish Republic, The Middle East Journal, Vol. 39, No. 1, 
Winter 1985, pp. 69-85.
28 Nordlinger E., Soldiers in Politics: Military Coups and Governments, New Jersey, 1977.
29 Janowitz M., The Military in the Political Development of New Nations, Chicago, 1965; 
նույնի, Political Conflict, Essays in Political Sociology, Chicago, 1970.
30 Birand M. A., Bilă H., Akar R., 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı, İstanbul, 1999; Birand M. A., 12 
Eylül Saat: 04:00. İstanbul, 1984; նույնի, Emret Komutanım, İstanbul, 1986.
31 Cemal H., Tank Sesiyle Uyanmak, 12 Eylül Günlüğü, İstanbul, 1986; նույնի, Kimse Kızmasın 
Kendimi Yazdım, İstanbul, 2001; նույնի, Kürtler, İstanbul, 2003.
32 Arcayürek C., Demokrasinin Sonbaharı 1977-1978, Ankara, 1985; նույնի, Bir İktidar Bir 
İhtilal 1955-1960, Açıklıyor-3, Ankara, 1984.
33 Bayramoğlu A., Asker ve Siyaset - Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, İstanbul, 2004, s. 
59-118.
34 Alatlı E., Müdahale 12 Mart 1971-12 Eylül 1980, İstanbul, 2004.
35 Demirel T., Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine - Bir Zümre, Bir Parti: 
Türkiye’de Ordu, İstanbul, 2004, s. 345-381; նույնի, Lessons of Military Regimes and Democracy: 
The Turkish case in a Comparative Perspective, Armed Forces & Society, Vol. 31, No. 2, Winter 
2005, pp. 245-271; նույնի, The Turkish Military’s Decision to Intervene: 12 September 1980, 
Armed Forces & Society, Vol. 29, No. 2, 2003, pp. 253-280.
36 Yalçın S. & Yurdakul D., Bay-Pipo, İstanbul, 2000; Yalçın S. & Yurdakul D., REİS, Gladio’nun 
Türk Tetikcisi, Ankara, 1998.
37 Tuşalp E., Eylül İmparatorluğu: Doğuşu ve Yükselişi, İstanbul, 1988.
38 Cem İ., Siyaset Yazıları, 1975-80 Türkiyesi, İstanbul, 1980; նույնի, Türkiye’de Geri 
Kalmışlığın Tarihi, İstanbul, 1971.
39 Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2005.
40 Akyaz D., Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta 
Zincirine, İstanbul, 2002.
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Պետք է նշել, որ թուրք հե ղի նակ նե րի պա րա գա յում, կապ ված 
նրանց քա ղա քա կան նա խա պատ վութ յան հետ, նկատ վում է 
նյու թե րի ընտ րո ղա կան մո տե ցում:

Քն նարկ վող թե մա նե րի լու սա բան մա նը մե ծա պես նպաս տել 
են նաև վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում թուր քա կան մա մու լի է ջե-
րում տեղ գտած հրա պա րա կումնե րը, ինչ պես նաև հե ղաշրջ ման 
մաս նա կից նե րի հար ցազ րույց նե րը, ո րոնք ռազ մա կան հե ղաշրջ-
ման հետ կապ ված նո րա նոր ու շագ րավ փաս տեր են ա ռաջ բե-
րում:
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ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ԲԱՆԱԿԻ ԴԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ 

1920-1970-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ

Ռազ մա կան սո ցիո լո գիա յի41 աս պա րե զում հե տա զո տութ յուն-
նե րի կար ևո րա գույն օբ յեկտ են բա նակ-հա սա րա կութ յուն (քա-
ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն ներ) փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, 
ո րոնց վե րա բեր յալ ու սումնա սի րութ յուն նե րը հա տուկ կարևո-
րութ յուն ստա ցան հատ կա պես 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սից: 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո զին վո րա կան-
նե րի դե րը պե տութ յուն նե րի քա ղա քա կան կյան քում նոր բնույթ 
և կար ևո րութ յուն ձեռք բե րեց, ինչն էլ հե տա զո տող նե րի ու շադ-
րութ յու նը սևե ռեց այդ թե մա յի վրա42: 

Բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա-
բեր յալ կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րում լայն տա րա ծում է 
ստա ցել Է րիկ Նորդ լին գե րի տե սութ յու նը, ըստ ո րի՝ այդ փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րը, երբ զին վո րա կան նե րը են թարկ վում են 
քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն նե րին, կա րե լի է բա ժա նել ե րեք 
խմբի` ա վան դա կան (traditional), ա զա տա կան (liberal) և ներ թա-

41 Ռազմական սոցիոլոգիայի հետազոտությունների կենտրոնում են բանակը որպես 
ինստիտուտ, դրա կապը և փոխհարաբերությունները հասարակության այլ ինստիտուտների 
հետ, բանակի գործառնության արդյունավետության վրա ազդող գործոնները, տե՜ս 
Ռազմական սոցիոլոգիա. ուսումնական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 6:
42 Feaver P. D., The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of the 
Civilian Control. - Armed Forces & Society, Vol. 23, No. 2, Winter 1996, pp. 149-178.
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փան ցող (penetration)43: Բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի ա վան դա կան մո դե լի ժա մա նակ քա ղա քա ցիա կան 
և զին վո րա կան իշ խա նութ յունն   ամ բող ջա կան է, գտնվում է մեկ 
ղե կա վա րի ձեռ քում, ով հիմնա կա նում ազն վա կան ծա գում ու նի 
(ինչ պես, օ րի նակ, միջ նա դար յան միա պե տութ յուն նե րը): Ա զա տա-
կան մո դե լի դեպ քում բա նակն ա պա քա ղա քա կա նաց ված է, զին-
վո րա կան ներն ան վե րա պա հո րեն են թարկ վում են քա ղա քա ցիա-
կան իշ խա նութ յուն նե րին` ան կախ վեր ջին նե րիս քա ղա քա կան և 
գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծութ յու նից (տա րած ված է արևմտ յան 
երկր նե րում): Բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե-
րի ներ թա փան ցող մո դե լի ժա մա նակ բա նա կը սեր տո րեն փոխ-
կա պակց ված է իշ խա նութ յուն նե րի հետ, բա նա կում տա րած ված է 
իշ խող կու սակ ցութ յան գա ղա փա րա խո սութ յու նը, բա նա կը քա ղա-
քա կա նաց ված է և պայ քա րում է իշ խող ռե ժի մի գա ղա փա րա խո-
սութ յան հա մար44 ( Խորհր դա յին Միութ յան տար բե րա կը)45:

Բա նակ-հա սա րա կութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րը, երբ զին վո  րա -
կան նե րը չեն են թարկ վում քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն նե րին 
և մի ջամ տում են երկ րի ներ քա ղա քա կան կյան քին, Է. Նորդ լին-
գե րը բա ժա նում է 3 խմբի` կար գա վո րող (moderator), խնա մա կալ 
(guardian) և  իշ խող (ruler): Կար գա վո րող մի ջամ տութ յուն նե րի 
դեպ քում զին վո րա կան ներն ուղ ղա կիո րեն չեն վերց նում իշ խա-
նութ յու նը, այլ սպառ նա լիք նե րի և ճն շումնե րի մի ջո ցով ար գելք 

43 Nordlinger E., Soldiers in Politics: Military Coups and Governments, New Jersey, 1977, pp. 
10-19. 
44 Նույն տեղում, էջ 10-19:
45 Որոշ հետազոտողներ այդ 3 տարբերակներին ավելացնում են ևս մեկը, այն 
է. երբ քաղաքացիական իշխանությունները հանդես են գալիս զինվորականների 
հետ կոալիցիայում: Այդ դեպքում զինվորականները գտնվում են քաղաքացիական 
իշխանությունների ենթակայության տակ, սակայն քաղաքացիականները պահում են իրենց 
իշխանությունը զինվորական խմբի կամ անհատի հետ դաշինքի միջոցով: Օրինակ` Ալժիրի 
տարբերակը, երբ երկրի նախագահ Ահմադ Բեն Բելլան պահում էր իր իշխանությունն 
Ազգային պաշտպանության նախարար Հուարի Բումեդիենի օգնությամբ, մինչև վերջինիս 
կողմից իշխանության զավթումը: Այդ մասին առավել մանրամասն տե՜ս Հովհաննիսյան Ն., 
Արաբական երկրների պատմություն, հատոր III, Երևան, 2006, էջ 69-77:
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(veto) են դնում կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման կամ կա ռա վա րութ յան 
գոր ծու նեութ յան վրա: Այդ դեպ քում հնա րա վոր է կա ռա վա րութ-
յան փո փո խութ յու նը զին վո րա կան նե րի հա մար ա ռա վել ըն դու-
նե լի տար բե րա կով (ինչ պես, օ րի նակ, 1997-1998 թթ. Թուր քիա-
յում զին վո րա կա նութ յան ճնշումնե րի արդ յուն քում Ն. Էր բա քա նի 
կա ռա վա րութ յու նը փո խա րին վեց Բ. Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յու-
նով)46: Խ նա մա կալ մի ջամ տութ յան ժա մա նակ զին վո րա կան ներն 
ուղ ղա կիո րեն ի րենց ձեռքն են վերց նում իշ խա նութ յու նը: Այդ 
մո դե լի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ զին վո րա-
կան նե րը ժա մա նա կա վոր են վերց նում իշ խա նութ յու նը` մի ջամ-
տութ յան պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու և  իշ խա նութ յու նը կրկին 
քա ղա քա ցիա կան ու ժե րին վե րա դարձ նե լու նպա տա կով: Իշ խող 
մի ջամ տութ յուն նե րի ժա մա նակ զին վո րա կան ներն իշ խա նութ յու-
նը վերց նում են ի րենց ձեռ քում պա հե լու և  ար մա տա կան փո փո-
խութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու նկա տա ռումնե րով47:

Բա նակ-հա սա րա կութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րի ու սումնա-
սի րութ յուն նե րի խո շո րա գույն տե սա բան Մո րիս Յա նո վի ցը նոր 
(զար գա ցող) ազ գե րի մոտ ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րը, ըստ 
զին վո րա կան աս տի ճա նա կար գութ յան, բա ժա նում է եր կու տե-
սա կի` նա խա ձեռ նո ղա կան և  ըստ հրա մա նի: Նա խա ձեռ նո ղա-
կա նի ժա մա նակ ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը կազ մա կեր պում են 
ցածր աս տի ճա նա կարգ ու նե ցող զին վո րա կան նե րը, ա ռանց 
հրա մա նա տա րութ յան գի տութ յան կամ հա մա ձայ նութ յան (այդ-
պի սի հե ղաշր ջումնե րը հիմնա կա նում ա վե լի ար մա տա կան են 
լի նում): Ըստ հրա մա նի հե ղաշր ջումներն ի րա կա նաց վում են բա-
նա կի հրա մա նա տա րութ յան կող մից48:

46 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Heper M. and Güney A., The Military and the 
Consolidation of Democracy: The Recent Turkish Experience, Armed Forces & Society, Vol. 26, 
No. 4, Summer 2000, pp. 635-657
47 Nordlinger E., նշվ. աշխ., էջ 21-32:
48 Janowitz M., The Military in the Political Development of New Nations. Chicago: The 
University of Chicago, 1965, pp. 68-70.
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Երկ րի քա ղա քա կան կյան քում իշ խող զին վո րա կան-քա ղա-
քա ցիա կան հա րա բե րութ յուն նե րի տար բե րա կը հաս կա նա լու 
հա մար պետք է հաշ վի առ նել հետև յալ գոր ծոն նե րը` սո ցիալ-
տնտե սա կան և քա ղա քա կան մի ջա վայ րը (երկ րի սո ցիալ-տնտե-
սա կան ի րա վի ճա կը, ներ քա ղա քա կան դրութ յու նը և  այլն), 
ար տա քին գոր ծոն նե րը (տա րա ծաշր ջա նում պա տե րազմներ, հե-
ղաշր ջումներ, հե ղա փո խութ յուն ներ և  այլն) և զին վո րա կան հա-
մա կար գի էութ յու նը49 (բա նա կի քա ղա քա կա նաց վա ծութ յու նը, 
քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սութ յու նը, զին վո րա կա նութ յան 
սո ցիա լա կան վի ճա կը, զին վո րա կա նութ յան քա ղա քա կան կյան-
քին մի ջամ տութ յան ա վան դույ թը50 և  այլն): 

Քե մա լա կան Թուր քիա յում բա նակն այն ա ռանց քա յին ուժն 
էր, ո րը կանգ նած էր երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան և քա ղա քա-
կան զար գաց ման հիմ քում: Զին վո րա կան նե րի գե րիշ խու մը 
Թուր քիա յի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում եր կա րատև 
և  ու ժեղ ա վան դույթ ու նի, ո րը կապ ված է ինչ պես Օս ման յան 
կայս րութ յան բնույ թի, այն պես էլ հան րա պե տա կան Թուր քիա-
յի ստեղծ ման և կա յաց ման գոր ծըն թա ցի հետ51: Թուր քիա յի 
Հան րա պե տութ յան հիմնադր ման ա ռա ջին տա րի նե րից զին վո-
րա կան ներն սկսե ցին ակ տիվ դեր խա ղալ երկ րի քա ղա քա կան 
կյան քում: Թուր քիա յի ա ռա ջին նա խա գահ դար ձավ ազ գայ նա-
մո լա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ, մար շալ Մուս թա   ֆա Քե մա լը 
(1934 թվա կա նից` Ա թաթ յուրք), վար չա պետ` գե նե րալ Իս մեթ փա-
շան (1934-ից` Ին յոն յու): Հան րա պե տութ յան գո յութ յան ա ռա ջին 
տա րի նե րը ցույց տվե ցին, որ բա նա կի դե րը Թուր քիա յի քա ղա-

49 Karabelias G., Civil-Military Relations: A comparative analysis of the role of the military in 
the political transformation of post-war Turkey and Greece: 1980-1985. – Final Report Submitted 
to North Atlantic Treaty Organization (NATO) in June 1980, pp. 15-16.
50 Janowitz M., Political Conflict, Essays in Political Sociology, Chicago: Quadrangle Books, 
1970, p. 136.
51 Багдасарян С., Роль армии в процессе модернизации Турции в 1960-1990-х годах. - 
Մերձավոր Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXI, Երևան, 2002, էջ 28.
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քա կան կյան քում միան շա նակ չէ: Ընդ հա նուր առ մամբ, բա նա կը 
հան դի սա նում էր քե մա լա կան նե րի իշ խող ռե ժի մի հե նաս յու նը, 
բայց միա ժա մա նակ Մ. Քե մա լի իշ խա նութ յանն ընդ դի մա դիր 
գե նե րալ նե րի (Ք. Քա րա բե քիր, Ա. Ջե բե սոյ, Ջ. Է ղիլ մեզ) ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յու նը երկ րի քա ղա քա կան կյան քին ի րա կան սպառ-
նա լի քի տակ էր դնում Քե մա լի իշ խա նութ յու նը և բա րե փո խում-
նե րի ի րա կա նա ցու մը52: Քե մա լա կան նե րը հաղ թա նա կած դուրս 
ե կան այդ պայ քա րից, և  ընդ դի մա դիր գե նե րալ նե րը հե ռաց-
վե ցին բա նա կից, ո րից հե տո միայն Քե մա լը վերջ նա կա նա պես 
ար գե լեց զին վո րա կան նե րին զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու-
նեութ յամբ53: Այ նու հետև քե մա լա կան նե րը սկսե ցին, մի կող մից, 
ա պա քա ղա քա կա նաց նել բա նա կը` փոր ձե լով զերծ պա հել այն 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րից, մյուս կող մից էլ՝ բա նա կը դի-
տար կել որ պես իշ խա նութ յուն նե րի ի րա կան հե նաս ուն և քե մա-
լա կան բա րե փո խումնե րի ի րա կա նաց ման գլխա վոր ե րաշ խիք: 
Իշ խա նութ յուն ներն սկսե ցին նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա-
նութ յուն ի րա կա նաց նել` սպա յա կան կազ մին քե մա լիզ մի ո գով 
դաս տիա րա կե լու ուղ ղութ յամբ: Թուր քա կան բա նա կի սպա յա-
կան կազ մի դաս տիա րա կութ յան գոր ծըն թա ցում ա ռանց քա յին 
նշա նա կութ յուն ստա ցան քե մա լիզ մի սկզբունք նե րը: Ան սահ-
ման սեր և հար գանք էր սեր ման վում Ա թաթ յուր քի և ն րա գա ղա-
փա րա խո սութ յան հան դեպ: Այս գոր ծըն թաց նե րի մեջ լայ նո րեն 
ներգ րավ ված էին ինչ պես պե տութ յան քա րոզ չա կան մար մին-
նե րը (մա մուլ, գրա կա նութ յուն և  այլն), այն պես էլ քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րը: Օ րի նակ` Հան րա պե տա կան-ժո ղովր դա կան կու-
սակ ցութ յան (ՀԺԿ) գլխա վոր քար տու ղար Ռ. Փե քե րը 1935-1942 
թթ. երկ րի ռազ մա կան բարձ րա գույն հաս տա տութ յուն նե րում 

52 Harris G. S., The Role of the Military in Turkish Politics, The Middle East Journal, Vol. 19, No. 
1, Winter 1965, pp. 56-60.
53 Նույն տեղում:
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դա սա խո սութ յուն էր կար դում «թուր քա կան հե ղա փո խութ յան» 
թե մա նե րով54: Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի նպա տա կաուղղ-
ված քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում սպա յա կան անձ նա կազ-
մը խո րա պես ըն դու նեց քե մա լիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յու նը: 
Այն հատ կա պես խոր ար մատ ներ գցեց ե րի տա սարդ սպա նե րի 
մեջ, ո րոնք ի րենց հա մա րում էին ոչ միայն քե մա լիզ մի ակ տիվ 
կրո ղը, այլև քե մա լիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յան ա ռա ջա մար տի-
կը55: Թուրք հայտ նի լրագ րող Մեհ մեթ Ա լի Բի րան դը նշում է, որ 
թուր քա կան սպա յի հա մար Ա թաթ յուրքն ա մեն ինչ էր56:

1930-ա կան թթ. բա նակն ընդ հա նուր առ մամբ չէր խառն վում 
երկ րում տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին` միա-
ժա մա նակ շա րու նա կե լով ա մուր հե նաս յուն հան դի սա նալ իշ խող 
ռե ժի մի հա մար: Սա կայն ար դեն 1940-ա կան թթ. սպա յա կան 
կազ մը ո րո շա կիո րեն սկսեց ներ քաշ վել քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի մեջ: Դա հատ կա պես ընդգծ վեց, երբ Թուր քիան ան-
ցում կա տա րեց դե պի բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կարգ, ո րի 
արդ յուն քում ի հայտ ե կան տար բեր քա ղա քա կան ու ժեր և գա-
ղա փա րա խո սութ յուն ներ: Նո րա հայտ քա ղա քա կան կու սակ ցութ-
յուն նե րից ա մե նաազ դե ցի կը Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յունն 
(ԴԿ) էր, որն ար դեն 1946 թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն-
նե րում իր ընտ րա ցու ցակ նե րում ընդգր կեց 15 բարձ րաս տի ճան 
սպա յի, ո րոնց թվում էր նաև մար շալ Ֆ. Չաք մա քը57:

1946 թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո բա-
նա կում սկսե ցին կազ մա վոր վել ա ռա ջին սպա յա կան խմբա վո-
րումնե րը58: Ար դեն 1940-ա կան թթ. վեր ջե րին սպա յա կազ մի մի 

54 Запорожец В., Колесников А., Турция: Общество и армия, том I, Ленинград, 1983, стр. 
180.
55 Նույն տեղում:
56 Birand M. A., Emret Komutanım, İstanbul, 1986, s. 92.
57 Запорожец В., Колесников А., նշվ. աշխ., էջ 184.
58 Հատկանշական է, որ այդ խմբավորումների մեջ էին նաև Ջևդեթ Սունայը (1961-1966 
թթ. ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետ, 1966-1973 թթ. հանրապետության նախագահ) և Մեմդուհ 
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խումբ ան դամներ՝ գե նե րալ Ֆ. Բե լե նի գլխա վո րութ յամբ, սկսե-
ցին ռազ մա կան հե ղաշր ջում նա խա պատ րաս տել` իշ խա նութ յու-
նը ՀԺԿ-ից ԴԿ-ին փո խան ցե լու նպա տա կով: ԴԿ ղե կա վար նե-
րի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո նրանք ո րո շե ցին սպա սել 1950 
թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րին59: 1950 
թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը հաղ թա նակ բե րե ցին 
ԴԿ-ին, ո րը ե կավ փո խա րի նե լու 27 տա րի երկ րի ղեկն իր ձեռ-
քում պա հած ՀԺԿ-ին: Բա նա կի ար ձա գան քը ԴԿ հաղ թա նա կին 
միան շա նակ չէր. դե մոկ րատ նե րի կողմնա կից նե րը բա վա րար-
ված էին ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րով, վե րը նշված Ֆ. Բե-
լե նի խմբա վո րու մը դա դա րեց րեց իր գոր ծու նեութ յու նը, սա կայն 
ԴԿ հաղ թա նա կը դժգո հութ յուն ներ ա ռա ջաց րեց ՀԺԿ-ին հա-
վա տա րիմ գե նե րալ նե րի շրջա նում, ո րոնք, հիմն վե լով սպա յա-
կան կազ մի ո րո շա կի մա սի վրա, պատ րաստ էին հե ղաշր ջում 
ի րա կա նաց նել` իշ խա նութ յունն Ա թաթ յուր քի հիմնած ՀԺԿ-ին 
վե րա դարձ նե լու նպա տա կով60: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ԴԿ-ին հա ջող-
վեց ճնշել բա նա կում ա ռա ջա ցած դժգո հութ յուն նե րը` ստա նա լով 
գլխա վոր շտա բի պե տի ա ջակ ցութ յու նը:

ԴԿ իշ խա նութ յան տա րի նե րին (1950-1960 թթ.) երկ րում ակ-
նա ռու դար ձան քա ղա քա կան մրցա կից նե րի դեմ ճնշումնե րը, 
իս լա մա կան շար ժումնե րի ակ տի վա ցու մը, ո րոնք ե րի տա սարդ 
սպա յա կան կազ մի կող մից ըն դուն վում էին որ պես նա հանջ քե-
մա լիզ մի ու ղուց, և  ա ռա ջաց րին նրանց դժգո հութ յունն իշ խա-
նութ յուն նե րի հան դեպ: 1950-ա կան թթ. կե սե րից սպա յա կազ մի 
մի խումբ ե րի տա սարդ ան դամներ ձեռ նա մուխ ե ղան ռազ մա-
կան հե ղաշր ջում նա խա պատ րաս տե լուն61:
Թաղմաչը, ով 1971 թ. մարտի 12-ի ռազմական միջամտության ժամանակ Գլխավոր շտաբի 
պետն էր, տե՜ս İpekçi A. ve Çoşar Ö. S., İhtilalın İçyüzü, İstanbul, 1965, s. 16-19:
59 Harris G. S., The Role of the Military in Turkish Politics, The Middle East Journal, Vol. 19, No. 
1, Winter 1965, pp. 54-66.
60 Запорожец В., Колесников А., նշվ. աշխ., էջ 186.
61 Harris G. S., The Causes of the 1960 Revolution in Turkey, The Middle East Journal, Vol. 24, 
No. 4, Autumn 1970, pp. 438-454.
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1960 թ. մա յի սի 27-ին Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցավ ա ռա ջին 
ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը: Դ րա նից հե տո երկ րի ամ բողջ իշ խա-
նութ յունն ան ցավ նո րաս տեղծ Ազ գա յին միաս նութ յան կո մի տեի 
(ԱՄԿ, Milli Birlik Komitesi)62 ձեռ քը, ո րի ղե կա վար դար ձավ գե-
նե րալ Ջե մալ Գ յուր սե լը: Գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին իսկ ա միս-
նե րից լուրջ հա կա սութ յուն ներ ա ռա ջա ցան ԱՄԿ ան դամնե րի 
միջև` կապ ված եր կի րը ղե կա վա րե լու հե տա գա ըն թաց քի հետ: 
ԱՄԿ-ն ներ սում բա ժան վեց եր կու թևի` պահ պա նո ղա կան նե րի 
և  ար մա տա կան նե րի: Պահ պա նո ղա կան նե րի խում բը, ո րի կազ-
մում էին ԱՄԿ ան դամ գե նե րալ նե րը` Ջ. Գ յուր սե լի գլխա վո րութ-
յամբ, փոր ձում էր շու տա փույթ ընտ րութ յուն ներ կազ մա կեր պել 
և  իշ խա նութ յու նը փո խան ցել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե-
րին: Իսկ ԱՄԿ ար մա տա կան թևին հա րող ան դամնե րը պնդում 
էին, որ միայն ԴԿ-ին իշ խա նութ յու նից զրկե լով՝ զին վո րա կա-
նութ յան «ա ռա քե լութ յու նը» չի ա վարտ վում, և ն րանք պետք է 
իշ խա նութ յան ղե կը պա հեն ի րենց ձեռ քում` երկ րում ար մա տա-
կան բա րե փո խումներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այդ պայ քա րում 
հաղ թա նակ տա րան պահ պա նո ղա կան նե րը, և նո յեմ բե րի 13-ին 
ար մա տա կան նե րի խմբի բո լոր 14 ան դամնե րը հե ռաց վե ցին 
ԱՄԿ-ից և զին ված ու ժե րից63: Ար մա տա կան նե րին իր կազ մից 
հե ռաց նե լով ԱՄԿ-ն  ո րո շեց կազ մա կեր պել ընտ րութ յուն ներ և  
իշ խա նութ յու նը փո խան ցել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին:

Այս պի սով, ըստ բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի վե րը նշված տե սութ յան՝ « Մա յի սի 27-ի» զին վո րա-
կան հե ղաշր ջու մը, թեև մինչև ար մա տա կան նե րին (14-ի խումբ)  
ԱՄԿ-ից հե ռաց նելն ու ներ կա ռա վա րող հե ղաշր ջում դառ նա լու 

62 ԱՄԿ-ն բաղկացած էր 38 անդամից (5 գեներալ, 9 գնդապետ, 6 փոխգնդապետ, 11 մայոր, 
7 կապիտան), տե՜ս Öztuna Y., Ayvaz Gökdemir, Türkiye’de Askeri Müdahaleler, İstanbul, 1987, 
s. 50.
63 Weiker W. F., The Turkish Revolution 1960-1961, Aspects of Military Politics. Washington: 
Brookings Institution, 1963, pp. 131-136; Seyhan D., Gölgedeki Adam, İstanbul, 1966, s. 117-118. 
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գրե թե բո լոր նա խան շան նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րե լի է բնու-
թագ րել որ պես խնա մա կալ հե ղաշր ջում: Զին վո րա կան նե րը երկ-
րի իշ խա նութ յու նը վերց րին ի րենց ձեռ քը, ա պա ո րոշ չա փով վե-
րաց րին հե ղաշրջ ման պատ ճառ նե րը, ո րից հե տո իշ խա նութ յու նը 
կրկին վե րա դարձ րին քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին:

1960 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը կա րե լի է բնու թագ րել նաև 
որ պես նա խա ձեռ նո ղա կան հե ղաշր ջում: Այն չի րա կա նաց վեց 
բա նա կի ղե կա վա րութ յան կող մից, ինչ պես դա տե ղի ու նե ցավ 
զին վո րա կան նե րի հե տա գա «մի ջամ տութ յուն նե րի» (1971 թ., 1997 
թ.) և հե ղաշրջ ման (1980 թ.) ժա մա նակ: « Մա յի սի 27-ը» կազ մա-
կեր պե ցին և  ի րա կա նաց րին գլխա վո րա պես մի ջին աս տի ճա-
նա կարգ ու նե ցող և հիմնա կա նում քե մա լիզ մի սկզբունք նե րին 
ան սահ ման նվիր ված սպա յա կան կազ մի ան դամնե րը (Թ. Այ-
դե միր, Դ. Սեյ հան, Օ. Էր քան լը, Ֆ. Գ յու վենթ յուրք, Ա. Թ յուր քեշ, 
Ս. Քո չաս, Ն. Է սին, Ս. Քա րա ման և  այլն): Հե ղաշրջ ման նա խա-
ձեռ նող նե րը, ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րին «օ րի նա կա նութ յուն» 
հա ղոր դե լու նպա տա կով միայն, փոր ձե ցին հե ղաշրջ ման ի րա-
կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վել բա նա կի վեր նա խա վի 
ո րոշ ան դամնե րի64: Քա նի որ հե ղաշր ջումն ի րա կա նաց րին հիմ-
նա կա նում մի ջին աս տի ճա նա կարգ ու նե ցող սպա նե րը, ուս տի 
բա նա կում խախտ վեց աս տի ճա նա կար գա յին կար գա պա հութ-
յու նը, ին չը քննա դա տում է «նա խա ձեռ նո ղա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րը» և պար տադ րում գոր ծել «հրա մա նի սկզբուն քով», որն էլ 
իր հեր թին են թադ րում է անքն նար կե լի են թա կա յութ յուն ա ռա վել 
բարձր աս տի ճան ու նե ցող սպա նե րի հրա մա նին, ե թե նույ նիսկ 
հրա մա նի ճիշտ լի նե լը կաս կած է հա րու ցում: 

64 Հեղաշրջման կազմակերպիչներին 1950-ական թթ. վերջերին հաջողվեց այդ գործ-
ընթացների մեջ ներքաշել ցամաքային զորքերի հրամանատար Ջ. Գյուրսելին, որը, 
սակայն, 1960 թ. մայիսի սկզբին պաշտոնանկ արվեց: Մյուս գեներալը, որը մասնակցում էր 
հեղաշրջման նախապատրաստմանը, Գլխավոր շտաբի թիկունքի պետ Ջ. Մադանօղլուն էր: 
Պետք է նշել, որ Մադանօղլուի և Գյուրսելի մասնակցությունը հեղաշրջմանը տեղի ունեցավ 
վերջնական փուլում, երբ հեղաշրջումն արդեն անխուսափելի էր: Տե՜ս Koçaş S., Atatürkten 12 
Marta, Anılar, Cilt 1., İstanbul, 1977, s. 401-407, 15-18:
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1960 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո զին վո րա կան վեր-
նա խա վը վերս տին ձեռ նա մուխ ե ղավ բա նա կում աս տի ճա նա-
կար գութ յան կար գա պա հութ յան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցին: 
Դ րա նով բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յու նը փոր ձում էր 
բա ցա ռել ցածր աս տի ճա նա կար գա յին սպա յութ յան կող մից 
կազ մա կերպ վող հե ղաշր ջումնե րը` «նա խա ձեռ նո ղա կան հե-
ղաշր ջումնե րը», որն, ըստ էութ յան, սպառ նում էր նաև ի րենց իշ-
խա նութ յա նը: Աս տի ճա նա կար գութ յան կար գա պա հութ յու նը վե-
րա կանգ նե լու գոր ծըն թա ցում կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե ցավ 
Զին ված ու ժե րի միութ յու նը (ԶՈւՄ - Silahlı Kuvvetler Birliği): 

1960 թ. հե ղաշր ջու մից հե տո բա նա կը չա փա զանց քա ղա քա-
կա նաց ված էր, զո րա մա սե րը քա ղա քա կան ա կումբ ներ էին հի-
շեց նում, որ տեղ զին վո րա կան նե րը քննար կում էին այս կամ այն 
քա ղա քա կան ուղ ղութ յան ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ յուն-
նե րը: Այդ կա պակ ցութ յամբ Շ. Այ դե մի րը նշում է, որ զո րա մա-
սե րը վե րած վել էին քա ղա քա կան կենտ րոն նե րի, որ տեղ տե ղի 
էին ու նե նում ցույ ցեր և բա նա վե ճեր65: Բա նա կում մեծ հիաս թա-
փութ յուն էր ա ռա ջաց րել ԱՄԿ գոր ծու նեութ յու նը, ո րը հատ կա-
պես ընդգծ վեց «նո յեմ բե րի 13-ի» (ար մա տա կան նե րի հե ռա ցու-
մից) հե տո: Մինչև ար մա տա կան նե րին իր կազ մից հե ռաց նե լը 
ԱՄԿ-ն  ի րոք ղե կա վար մար մին էր, և բա նա կը նրա նից ի րա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ էր սպա սում: Սա կայն «նո յեմ բե րի 13-ից» հե-
տո բա նա կում սկսե ցին ակն հայտ ընդգծ վել քա ղա քա կան տար-
բեր հո սանք ներ66: Այս ի րո ղութ յուն նե րում բա նա կում ծնվեց նոր 
քա ղա քա կան միա վոր` Զին ված ու ժե րի միութ յու նը: ԶՈւՄ կա-
նո նադ րութ յան ա ռանց քա յին կե տե րից էր հրա մա նով գոր ծե-
լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: ԶՈւՄ-ը սրըն թաց կեր պով տա րած վեց 

65 Aydemir Ş., İkinci Adam, Cilt 3., İstanbul, 1975, s. 570.
66 Данилов В., Политическая борьба в Турции: 50-е - начало 80-х годов ХХ в. (политические 
партии и армия). Москва, 1985, с. 78.
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բա նա կում և ձեռ նա մուխ ե ղավ աս տի ճա նա կար գութ յան վե րա-
կանգն ման և  ե րի տա սարդ սպա յա կան կազ մի մեջ «նա խա ձեռ-
նո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը» բա ցա ռե լու գոր ծին: Կա րող ենք 
ա սել, որ ԶՈւՄ-ը մե ծա պես նպաս տեց բա նա կի աս տի ճա նա կար-
գութ յան կար գա պա հութ յան վե րա կանգն մա նը67:

Թուր քա կան բա նա կում աս տի ճա նա կար գութ յան վե րա-
կանգն ման գոր ծում նշա նա կա լի դե րա կա տա րում ու նե ցավ նաև 
Բա նա կի փո խօգ նութ յան կազ մա կեր պութ յու նը` Ordu Yardım-
laşma Kurulu (OYAK): Հարկ է նշել, որ 1960 թ. ռազ մա կան հե-
ղաշրջ մանը խթա նող պատ ճառ նե րից մե կը զին վո րա կա նութ յան 
նյութա կան ա նա պա հո վութ յունն էր, ուս տի OYAK-ը ստեղծ վեց 
(1961 թ.) սպա յա կան կազ մի սո ցիա լա կան դրութ յու նը բա րե լա-
վե լու նպա տա կով68: OYAK  ֆոն դը սկզբնա կան շրջա նում ձևա-
վոր վում էր ան դա մավ ճար նե րից, սա կայն հե տա գա յում, ընդ-
լայ նե լով իր տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան սահ ման նե րը, այն 
վե րած վեց խո շոր ձեռ նար կա տի րա կան ըն կե րութ յան69: OYAK 
հիմնադր մամբ նյու թա կան շա հերն էլ ա վե լի հա մախմ բե ցին 
սպա յութ յա նը` վե րաց նե լով բարձ րաս տի ճան և մի ջին սպա յութ-
յան միջև 1960 թվա կա նից տի րող լար վա ծութ յու նը70:

Բա նա կի վեր նա խա վը, փոր ձե լով ցածր աս տի ճա նա կարգ 
ունե ցող սպա յա կան կազ մին հե ռու պա հել քա ղա քա կա նութ-
յու նից, իր հա մար էր ճա նա պարհ բա ցում դե պի մեծ քա ղա քա-
կա նութ յուն՝ 1960 թ. սկզբնե րից ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լով 
երկ րի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին: Այդ գոր ծըն թա ցին մե ծա-
պես նպաս տեց 1961 թ. սահ մա նադ րութ յան 111-րդ հոդ վա ծով 
67 Akyaz D., Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta 
Zincirine, İstanbul, 2002, s. 160-165. 
68 Ավագյան Ա., Բանակի դերը Թուրքիայի տնտեսական համակարգում, Հայկական 
բանակ, 4 (50), Երևան, 2006, էջ 71:
69 OYAK-ի մասին առավել մանրամասն տե՜ս Parla T., Türkiyede Merkantilist Militarizm 1960-
1998. - Bir Parti. Türkiye’de Ordu. İstanbul, 2004, s. 201-224; Akça İ., Kolektif Bir Sermayedar 
Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri. - Bir Parti. Türkiye’de Ordu. İstanbul, 2004, s. 225-270:
70 Ավագյան Ա, նշվ. հոդ., էջ 71:
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ստեղծ ված Ազ գա յին անվ տան գութ յան խոր հուր դը (ԱԱԽ)71, 
որն իր կազ մի մեջ ընդգր կում էր հան րա պե տութ յան նա խա գա-
հին, վար չա պե տին, կա ռա վա րութ յան ո րոշ ան դամնե րի և ԶՈւ 
հրա մա նա տա րութ յա նը: ԱԱԽ-ն  իր գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին 
տա րի նե րին ոչ մի դե րա կա տա րում չէր ու նե նում երկ րի ներ քա-
ղա քա կան կյան քում, սա կայն ար դեն 1960-ա կան թթ. վեր ջե րին 
այն դար ձել էր մի մար մին, որ տեղ ո րոշ վում էին երկ րի բո լոր 
կար ևո րա գույն խնդիր ներն ինչ պես ար տա քին, այն պես էլ ներ-
քին քա ղա քա կա նութ յան բնա գա վա ռում72: 1970 թ. թուր քա կան 
« Մի լի յեթ» թեր թը գրում էր, որ Թուր քիա յի սահ մա նադ րութ յան 
111-րդ հոդ վա ծով օ րի նա կա նաց վեց թուր քա կան զին ված ու ժե րի 
մաս նակ ցութ յու նը երկ րի քա ղա քա կան կյան քին73: ԱԱԽ-ի մի-
ջո ցով, փաս տո րեն, Թուր քիա յի բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա-
նութ յունն ուղ ղա կիո րեն սկսեց մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ երկ րի 
հա մար կար ևո րա գույն խնդիր նե րի քննարկ մա նը, ին չը խթա նեց 
բա նա կի ղե կա վա րութ յան քա ղա քա կա նաց մա նը: 

Այդ պի սով, « Մա յի սի 27-ի» հե ղաշր ջու մը և դ րան հետ ևած 
ի րա դար ձութ յուն նե րը մե ծա պես նպաս տե ցին բա նա կի քա ղա-
քա կա նաց ման գոր ծըն թա ցին: Ար դեն 1960-ա կան թթ. սկսած՝ 
բա նա կը դար ձավ քա ղա քա կան պայ քա րի հա վա սա րա զոր մաս-
նա կից, ժա մա նակ առ ժա մա նակ դուրս գա լով ա ռա ջին պլան, իր 
ձեռ քը վերց նե լով իշ խա նութ յու նը74:

1971 թ. մար տի 12-ին թուր քա կան բա նա կը մի ջամ տեց երկ-
րի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին, ո րը պատ մութ յան մեջ մտավ 
«հու շագ րա յին հե ղաշր ջում» ան վան մամբ: Թուր քիա յի ԶՈւ հրա-
մա նա տա րութ յու նը հան րա պե տութ յան նա խա գահ Ջև դեթ Սու-
նա յին ներ կա յաց րեց հու շա գիր, ո րով պա հանջ վում էր կա ռա-

71 T. C. Gerekçeli Anayasa, İstanbul, 1968, s. 105.
72 Запорожец В., Колесников А., նշվ. աշխ., էջ 242-243:
73 Milliyet, 30, 08, 1970.
74 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, Москва, 
1991, стр. 8.
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վա րութ յան հրա ժա րա կա նը` սպառ նա լով հա կա ռակ դեպ քում 
իր ձեռ քը վերց նել երկ րի իշ խա նութ յու նը: Նույն օ րը Սու լեյ ման 
Դե մի րե լի ղե կա վա րած կա ռա վա րութ յու նը հրա ժա րա կան տվեց 
և դա դա րեց րեց գոր ծու նեութ յու նը: « Մար տի 12-ի» կազ մա կեր-
պիչ նե րի ա ռաջ նա յին նպա տակն էր` կան խել ցածր զին վո րա կան 
աս տի ճան ու նե ցող սպա նե րի կող մից նա խա պատ րաստ վող նա-
խա ձեռ նո ղա կան ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը75:

Ն շենք, որ ար դեն 1960-ա կան թթ. վեր ջե րին երկ րում սկսել 
էր գոր ծել գաղտ նի կազ մա կեր պութ յուն, ո րը ռազ մա կան հե-
ղաշր ջում էր նա խա պատ րաս տում: Այդ կազ մա կեր պութ յան մեջ 
թո շա կի ան ցած սպա նե րի (1960 թ. հե ղաշրջ ման կազ մա կեր պիչ-
ներ Օ. Ք յոք սալ, Հ. Քա չար, Ջ. Մա դա նօղ լու) և բա նա կի ար մա-
տա կան տրա մադր ված սպա յա կազ մի ան դամնե րի (գնդա պետ 
Ա. Քափ թան) հետ միա սին գոր ծում էին նաև ձախ քա ղա քա կան 
ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող քա ղա քա ցիա կան գոր ծիչ ներ (Դ. Ավ-
ջըօղ լու): Կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը ղե կա վա րում էր 
Ջ. Մա դա նօղ լուն76: 1971 թ. սկզբին կազ մա կեր պութ յու նը զգա լի 
ուժ և ռե սուրս ներ ու ներ հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու հա մար, 
սա կայն զին վո րա կան ղե կա վա րութ յա նը հայտ նի դար ձան այդ 
կա ռույ ցի ծրագ րե րը, և բա նա կի վեր նա խա վը «մար տի 12-ի մի-
ջամ տութ յան» միո ցով կա րո ղա ցավ խո չըն դո տել նրանց ծրագ-
րե րին: « Մար տի 12-ի մի ջամ տութ յու նից» ան մի ջա պես հե տո բա-
նա կից հե ռաց վե ցին մեծ թվով սպա ներ, սպա յա կան կազ մում 
բազ մա թիվ տե ղա փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին:

Փաս տենք, որ ե թե 1960 թ. մա յի սի 27-ի հե ղաշր ջու մը կազ մա-
կերպ ված էր հիմնա կա նում ար մա տա կան նե րի կող մից, ա պա 

75 Karabelias G., The Evolution of Civil-Military Relation of Post-war Turkey 1980-95, Middle 
Eastern Studies: Oct. 1999, 35, p. 133. 
76 Հատկանշական է, որ արմատական հեղաշրջում նախապատրաս տող այդ կազ մա-
կերպությունը գլխավորում էր Ջ. Մադանօղլուն, որը 1960 թ. հեղաշրջումից հետո ԱՄԿ-ի աջ 
պահպանողականների ղեկավարներից էր և ջանք չէր խնայում ԱՄԿ-ի արմատականներին 
հեռու պահել քաղաքականությունից: Տե՜ս Akyaz D., նշված աշխ. էջ 272-290.:
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մար տի 12-ի մի ջամ տութ յու նը գլխա վո րա պես ուղղ ված էր նրանց 
դեմ: 1971 թ. հե ղաշր ջում նա խա պատ րաս տե լը, փաս տո րեն, ար-
մա տա կան նե րի վեր ջին փորձն էր` ա վար տին հասց նե լու ի րենց 
գոր ծը` սկսված «մա յի սի 27-ին»: Թուր քիա յի ար մա տա կան սպա-
նե րը, ի տար բե րութ յուն ար ևել յան ո րոշ երկր նե րի, որ տեղ նմա-
նօ րի նակ շար ժումնե րը հա ջո ղութ յան հա սան, չկա րո ղա ցան 
հա մախմբ վել և  ու ժե րի ճիշտ վե րա դա սա վո րում ա նել: Խո շոր 
կա պի տա լը, բա նա կի ղե կա վա րութ յու նը և կու սակ ցութ յուն նե րը 
կա րո ղա ցան լուրջ դի մադ րութ յուն ցու ցա բե րել և հաղ թա նա կած 
դուրս գալ այդ պայ քա րից77:

« Մար տի 12-ի» զին վո րա կան նե րի մի ջամ տութ յու նը, ըստ Է. 
Նորդ լին գե րի բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն-
նե րի տե սութ յան, կա րե լի է բնու թագ րել որ պես կար գա վո րող 
մի ջամ տութ յուն: Բա նակն իշ խա նութ յու նը չվերց րեց իր ձեռ քը. 
1971-73 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նա կում էին 
գոր ծել խորհր դա րա նը և քա ղա քա ցիա կան կա ռա վա րութ յու-
նը, սա կայն երկ րի ամ բողջ իշ խա նութ յու նը գտնվում էր բա նա-
կի հսկո ղութ յան ներ քո: « Մար տի 12-ի» ան ցու մա յին շրջա նում 
(1971-73 թթ.) բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յան ան մի ջա կան 
հսկո ղութ յամբ տե ղի ու նե ցած սահ մա նադ րա կան փո փո խութ-
յուն նե րի ժա մա նակ փո փո խութ յան են թարկ վեց նաև Ազ գա յին 
անվ տան գութ յան խորհր դի մա սին դրույ թը. ա վե լաց վե ցին ԱԱԽ 
լիա զո րութ յուն նե րը, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված էին ու ժե ղաց նել 
բա նա կի վե րահս կո ղա կան լծակ նե րը երկ րի քա ղա քա կան կյան-
քի վրա78: 

« Մար տի 12-ի վար չա կար գի» ժա մա նա կաշր ջանն ա վարտ-
վեց 1973 թ. հոկ տեմ բե րին կա յա ցած խորհր դա րա նա կան ընտ-

77 Данилов В., Политическая борьба в Турции: 50-е - начало 80-х годов ХХ в. (политические 
партии и армия). Москва, 1985, стр. 164.
78 Bayramoğlu A., Asker ve Siyaset. - Bir Zümre, Bir Parti. Türkiye’de Ordu, İstanbul, 2004, s. 
79-80.
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րութ յուն նե րով, ո րին հա ջոր դած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում 
զին վո րա կա նութ յու նը գտնվում էր երկ րորդ պլա նում և  ընդ հա-
նուր առ մամբ չէր խառն վում երկ րի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին: 
Դա պայ մա նա վոր ված էր հիմնա կա նում եր կու հան գա ման քով: 
Նախ` « Մար տի 12-ի վար չա կար գը» մե ծա պես վար կա բե կել էր 
զին վո րա կա նութ յա նը, քա նի որ թե՛ նրանց «մի ջամ տութ յու նը» 
քա ղա քա կան կյան քին և թե՛ դրան հա ջոր դած պատ ժա մի ջոց-
նե րի զանգ վա ծա յին ա լի քը ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի նկատ-
մամբ հիմնա վոր ված չէին: Արդ յուն քում՝ զին վո րա կա նութ յու նը 
մե ծա պես վար կա բեկ վել էր, նվա զել էին նրա ուժն ու ազ դե ցութ-
յու նը երկ րի քա ղա քա կան կյան քում79, ինչն էլ ար տա հայտ վեց 
1973 թ. մար տին կա յա ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ80: 1973 թ. սկզբին Գլ խա վոր շտա բի (ԳՇ) պետ Ֆա-
րուք Գ յուր լե րը հրա ժա րա կան տվեց և  իր թեկ նա ծութ յունն ա ռա-
ջադ րեց նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում: Սա կայն երկ րի 2 
խո շո րա գույն կու սակ ցութ յուն նե րը (Ար դա րութ յուն կու սակ ցութ-
յու նը՝ ԱԿ և Հան րա պե տա կան-ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յու նը՝ 
ՀԺԿ) հրա ժար վե ցին պաշտ պա նել Գ յուր լե րի թեկ նա ծութ յու նը, 
և վեր ջի նիս այդ պես էլ չհա ջող վեց ԹԱՄԺ-ում հա վա քել ձայ-
նե րի անհ րա ժեշտ քա նակ` նա խա գահ ընտր վե լու հա մար81: Ֆ. 
Գ յուր լե րի նա խա գահ չընտր վե լը փաս տում է, որ տվյալ ժա մա-
նա կա հատ վա ծում զին վո րա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նը քա ղա-
քա կան դաշ տում թույլ էր, և  այդ ի րա վի ճա կում բա նա կը լուրջ 
ազ դե ցութ յուն չէր կա րող ու նե նալ 1973 թ. հոկ տեմ բե րին կա-
յա ցած խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի վրա: Երկ րորդ 

79 Demirel T., Lessons of Military Regimes and Democracy: The Turkish case in a Comparative 
Perspective. - Armed Forces & Society, Vol. 31, No. 2, Winter 2005, p. 250.
80 Batur M., Anılar ve Görüşler, İstanbul, 1985, s. 458.
81 Նախագահական ընտրությունների 15-րդ տուրում հանրապե տության նախագահ ընտրվեց 
ծովակալ Ֆահրի Քորություրքը: 1973 թ. նախագահական ընտրությունների մասին ավելի 
մանրամասն տե՛ս Данилов В., Армия и политика в современной Турции. – Турция: 
история.  экономика, Москва, 1978, стр. 21-24; Batur M., նշվ. աշխ., էջ 413-416:
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հան գա ման քը կապ ված էր ԳՇ պետ Սե միհ Սան ջա րի գոր ծո նի 
հետ: Դեռ 1973 թ., երբ Ֆ. Գ յուր լե րը հրա ժա րա կան տվեց այդ 
պաշ տո նից, նոր ԳՇ պետ ընտ րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն ծա գեց: 
Գ յուր լե րը ԳՇ պե տի եր կու գլխա վոր թեկ նա ծու նե րի միջև` Մուհ-
սին Բա թուր և Սե միհ Սան ջար, ընտ րութ յուն կա տա րեց հօ գուտ 
երկ րոր դի՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Սան ջա րը 
ջերմ հա րա բե րութ յուն ներ ու ներ ԱԿ ղե կա վա րութ յան հետ: Այդ 
քայ լով Գ յուր լե րը փոր ձեց շա հել ԱԿ ղե կա վար նե րի վստա հութ-
յու նը և ս տա նալ վեր ջին նե րիս ա ջակ ցութ յու նը նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ: Սա կայն ԱԿ ղե կա վար Ս. Դե մի րե-
լը, ու նե նա լով ա մուր հե նաս յուն ի դեմս Սան ջա րի, հրա ժար վեց 
պաշտ պա նել Ֆ. Գ յուր լե րի թեկ նա ծութ յու նը: Սե միհ Սան ջարն իր 
պաշ տո նա վար ման ժա մա նա կա հատ վա ծում (1973-1978 թթ.) լո յալ 
դիր քո րո շում ու ներ քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն նե րի նկատ-
մամբ ընդ հան րա պես և Դե մի րե լի ղե կա վա րած Ազ գայ նա կան 
ճա կատ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յան (1975-1978 թթ.) նկատ-
մամբ` մաս նա վո րա պես: Հետ ևա բար, Սե միհ Սան ջա րը փոր ձում 
էր բա նա կը հե ռու պա հել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին ուղ-
ղա կի մի ջամ տե լուց: Պա տա հա կան չէ, որ 1980 թ. ռազ մա կան 
հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաստ ման գոր ծըն թաց նե րը սկսվե ցին 
միայն Սե միհ Սան ջա րի պաշ տո նա թո ղութ յու նից հե տո` 1978 թ.:

1977 թ. հու նի սի սկզբին պանթ յուր քիս տա կան ու ժե րի հետ 
միա սին ռազ մա կան հե ղաշր ջում նա խա պատ րաս տե լու մե ղադ-
րան քով բա նա կից հե ռաց վե ցին ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա-
նա տար, բա նա կի գե նե րալ Նա մըք Քե մալ Էր սու նը82 և մոտ 200 
աջ ուղղ վա ծութ յան սպա: Ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տա րի 
պաշ տո նի հա մար ե րեք գլխա վոր թեկ նա ծու կար` ա ռա ջին բա-
նա կի հրա մա նա տար, բա նա կի գե նե րալ Ադ նան Էրս յո զը, երկ-
րորդ բա նա կի հրա մա նա տար, բա նա կի գե նե րալ Շ յուքր յու Օլ-

82 Alatlı E., Müdahale 12 Mart 1971-12 Eylül 1980, İstanbul, 2004, s. 184-185.
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ջա յը և  եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տար, բա նա կի գե նե րալ Ա լի 
Ֆեթ հի Է սե նե րը83: Ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տա րի թա-
փուր պաշ տո նը հատ կա պես կար ևոր վում էր այն պատ ճա ռով, 
որ 1976 թ. մար տին լրա ցել էր ԳՇ պետ Սե միհ Սան ջա րի պաշ-
տո նա վար ման ժամ կե տը (ԳՇ պե տը նշա նակ վում էր 3 տա րի 
ժամ կե տով), և  այն ա մեն տա րի մար տի 6-ին եր կա րաց վում էր 
կա ռա վա րութ յան կող մից (կա ռա վա րութ յունն ի րա վունք ուներ 
ե րեք ան գամ, մեկ տա րի ժամ կե տով եր կա րաց նե լու ԳՇ պե տի 
պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը)84, և նոր ցա մա քա յին զոր քե րի 
հրա մա նա տա րը դիտ վում էր որ պես հա ջորդ Գլ խա վոր շտա բի 
պե տի հիմնա կան թեկ նա ծու: Հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա-
ման քը, որ 1980 թ. ապ րի լին ա վարտ վում էր նա խա գահ Ֆահ րի 
Քո րութ յուր քի պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը, նոր ԳՇ պե տը հա-
ջորդ նա խա գա հի ա մե նա հա վա նա կան փո խա րի նողն էր լի նե լու: 
Այդ պայ քա րում վար չա պետ Սու լեյ ման Դե մի րե լի նա խընտ րած 
թեկ նա ծուն Ա լի   Ֆեթ հի Է սե ներն էր85, և ԳՇ պետ Սե միհ Սան-
ջարն ա ռա ջար կեց Է սե նե րի թեկ նա ծութ յու նը, սա կայն այդ քայ լը 
թե՛ բա նա կի ներ սում և թե՛ նա խա գա հա կան նստա վայ րում ո րո-
շա կի դժգո հութ յուն ա ռա ջաց րեց: Դժ գո հութ յուն նե րի հիմնա-
կան պատ ճառն այն էր, որ Է սե նե րի նշա նա կու մը խախ տում էր 
աս տի ճա նա կար գութ յան կար գա պա հութ յու նը, քա նի որ ե րեք 
թեկ նա ծու նե րից ըստ աս տի ճա նա կար գի ա վե լի բարձր էր Ադ-
նան Էրս յո զի պաշ տո նը, երկ րոր դը Շ յուքր յու Օլ ջայն էր և հե տո 
նոր Է սե ներն էր: Ն ման պայ ման նե րում նա խա գահ Քո րութ յուր-
քը հրա ժար վեց Է սե նե րին նշա նա կել այդ պաշ տո նում` բե րե լով 
հետև յալ պատ ճա ռա բա նութ յու նը. «բա նա կում աս տի ճա նա կար-

83 Kenan Evren’in Anıları, Cilt 1, İstanbul, 1990, s. 178.
84 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, İstanbul, 1984, s. 60.
85 Ալի Ֆեթհի Էսեները 1983 թ. ստեղծված «Մեծ Թուրքիա» կու սակցության նախագահն 
էր, որի գործունեությունը զինվորականներն արգելեցին` պատճառաբանելով, որ այն 
ղեկավարվում է Ս. Դեմիրելի կողմից:
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գութ յան կարգ կա, և  ես չեմ խախ տի այն»86: Կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վար Ս. Դե մի րելն իր հեր թին կտրա կա նա պես դեմ էր Ադ-
նան Էրս յո զի թեկ նա ծութ յա նը, քա նի որ վեր ջինս հայտ նի էր 
ՀԺԿ-ի նկատ մամբ իր հա մակ րան քով87: Հարկ է նշել, որ այս 
փու լում ոչ մի կերպ չէր քննարկ վում է գե յան բա նա կի հրա մա նա-
տար Քե նան Էվ րե նի թեկ նա ծութ յու նը, սա կայն ի րադ րութ յու նը 
կտրուկ փոխ վեց օ գոս տո սի 30-ին: Այդ օ րը լրա ցավ ե րեք գլխա-
վոր թեկ նա ծու նե րի (Էրս յոզ, Օլ ջայ, Է սե ներ) պաշ տո նա վար-
ման ժամ կե տը, և  ե րեքն էլ զո րացր վե ցին: Ցա մա քա յին զոր քե-
րի հրա մա նա տա րի պաշ տո նի հա մար, ըստ աս տի ճա նա կար գի, 
ա մե նա հար մար թեկ նա ծուն դար ձավ է գե յան բա նա կի հրա մա-
նա տար, բա նա կի գե նե րալ Քե նան Էվ րե նը88, որն էլ օ գոս տո սի 
31-ին նշա նակ վեց այդ պաշ տո նում89:

1978 թ. վար չա պետ Բ. Էջ ևի թը հրա ժար վեց ևս մեկ տա րով 
եր կա րաց նել ԳՇ պետ Ս. Սան ջա րի պաշ տո նա վար ման ժամ-
կե տը, և Թուր քիա յի ԳՇ պետ նշա նա կեց ցա մա քա յին զոր քե րի 
հրա մա նա տար, բա նա կի գե նե րալ Քե նան Էվ րե նին90, որն իր 
հեր թին նոր նշա նա կումներ կա տա րեց բա նա կում` ամ րապն դե-
լով իր դիր քե րը: Ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տար նշա նակ-
վեց Նու րեթ թին Էր սի նը, ռազ մաօ դա յին զոր քե րի հրա մա նա-
տար` Թահ սին Շա հին քա յան, ժան դար մե րիա յի հրա մա նա տար` 
Սե դաթ Ջե լա սու նը: ԳՇ պե տի տե ղա կալ (այդ պաշ տո նի կար ևո-
րութ յունն ընդգ ծե լու նպա տա կով Թուր քիա յում այն ան վա նում են 

86 Kenan Evren, նշվ. աշխ., էջ 178.
87 Birand M. A., նշվ. աշխ., էջ 47.
88 Քենան Էվրենը ծնվել է 1918 թ. Ալշեհիր գավառում, 1949 թ. ավարտել է Ստամբուլի 
ռազմական ակադեմիան և ծառայության է անցել թուրքական բանակում: Մինչև 
ցամաքային զորքերի հրամանատարի պաշտոնում նշանակվելը թուրքական բանակում 
բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել` ցամաքային զորքերի շտաբի պետ, ԳՇ 2-րդ պետ, 
էգեյան բանակի հրամանատար: Ք. Էվրենի կենսագրական ման րամասնությունները տե՛ս 
թուրքական ԶՈւ պաշտոնական կայքէջում, http://www.tsk.mil.tr/genel_konular/gnkurbask/
kenanevren.htm
89 Kenan Evren, նշվ. աշխ., էջ 178-180.
90 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 261.
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ԳՇ 2-րդ պետ) նշա նակ վեց Հայ դար Սալ թը քը91: Ա ռա ջին բա նա կի 
(Ս տամ բու լի) հրա մա նա տար նշա նակ վեց բա նա կի գե նե րալ Նեջ-
դեթ Ուր յու ղը: Այդ պի սով 1978 թ. ձևա վոր վեց այն հիմնա կան ու ժը, 
ո րը կազ մա կեր պե լու էր 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը: Ար դեն 
1978 թվա կա նից բա նա կի վեր նա խավն սկսեց քննար կել քա ղա-
քա կան կյան քին մի ջամ տե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:

1970-ա կան թթ. Թուր քիա յում ընդգծ վե ցին սո ցիալ-տնտե սա-
կան և քա ղա քա կան լուրջ դժվա րութ յուն ներ, ո րոնք շու տով վե-
րա ճե ցին խո րութ յամբ նա խա դե պը չու նե ցող տնտե սա կան և 
քա ղա քա կան ճգնա ժա մի92: 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին եր կի րը 
բա ժան վել էր եր կու բևե ռի` ա ջե րի և ձա խե րի: Ա հա բեկ չութ յունն 
ան նա խա դեպ ծա վալ ներ էր ըն դու նել, ո րի հետ ևան քով օ րա-
կան մոտ 20 մարդ էր սպան վում: Հա ճա խա կի էին դար ձել նաև 
բա խումնե րը կրո նա կան սուն նի և  ալ ևի հա մայնք նե րի միջև: 
Թուր քիա յում առ կա էին հա սու նա ցող քա ղա քա ցիա կան պա տե-
րազ մին բնո րոշ մի շարք նա խան շան ներ, սա կայն ի րար ա նընդ-
հատ փո խա րի նող Էջ ևի թի և Դե մի րե լի կա ռա վա րութ յուն ներն 
էա կան փո փո խութ յուն չէին մտցնում երկ րի ներ քա ղա քա կան 
կյան քում: Թուր քիա յում օ րըս տօ րե խո րա նում էին ճգնա ժա մա-
յին եր ևույթ նե րը` ա հա բեկ չութ յու նը, սո ցիալ-տնտե սա կան դժվա-
րութ յուն նե րը, բևե ռա ցու մը հա սա րա կութ յան միջև, իսկ երկ րի 
քա ղա քա կան ու ժերն զբաղ ված էին ներ քա ղա քա կան պայ քա րով 
և վճ ռա կան քայ լեր չէին ձեռ նար կում երկ րում շրջա դար ձա յին 
փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այդ ի րա վի ճա կում 
զին վո րա կան վեր նա խավն սկսեց նոր ռազ մա կան մի ջամ տութ-
յուն նա խա պատ րաս տե լու կոնկ րետ քայ լեր ա նել93:

1979 թ. դեկ տեմ բե րի 27-ին Գլ խա վոր շտա բի պետ Քե նան 
91 Birand M. A., նշվ. աշխ., էջ 61-61.
92 Моисеев П., Турция: программа  экономической стабилизации: 1980 г. - Турция–история 
и современность, сборник статей, Москва, 1988, стр. 211.
93 Demirel T., The Turkish Military’s Decision to Intervene: 12 September 1980. – Armed Forces 
& Society, Vol. 29, No. 2, 2003, pp. 253-280.
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Էվ րե նը նա խա գահ Ֆահ րի Քո րութ յուր քին հանձ նեց նա խազ-
գու շաց նող նա մակ, ո րով զին վո րա կա նութ յունն իր մտա հո գութ-
յունն էր հայտ նում երկ րում տի րող ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ և 
կոչ ա նում իշ խա նութ յուն նե րին կա տա րել ի րենց պար տա կա-
նութ յուն նե րը94: Հա ջորդ մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում Ք. Էվ րե-
նը, նա խա գահ Քո րութ յուր քի միջ նոր դութ յամբ, հան դի պեց քա-
ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ և հայտ նեց 
զին վո րա կա նութ յան մտա հո գութ յու նը երկ րում տի րող քա ղա-
քա կան և տն տե սա կան ան կա յու նութ յան վե րա բեր յալ` հոր դո րե-
լով կտրուկ և կոնկ րետ քայ լեր ձեռ նար կել եր կի րը ճգնա ժա մից 
դուրս բե րե լու ուղ ղութ յամբ95:

1980 թ. բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յու նը ևս մի քա-
նի հան դի պումներ ու նե ցավ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե-
րի ղե կա վար նե րի հետ: Զին վո րա կան նե րը փոր ձում էին քա-
ղա քա կան հա մա ձայ նութ յան դաշտ բե րել եր կու խո շո րա գույն 
կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին` Դե մի րե լին և Էջ ևի թին 
ու նրանց կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քով կոա լի ցիոն կա ռա վա-
րութ յուն կազ մել` եր կի րը ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կից դուրս բե-
րե լու նպա տա կով: Սա կայն այդ եր կու կու սակ ցութ յուն նե րի միջև 
ե ղած հա կա սութ յուն նե րը և  ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մթնո-
լորտն ի չիք դարձ րին զին վո րա կան նե րի` ՀԺԿ և ԱԿ «մեծ կոա-
լի ցիա» ստեղ ծե լու և  այդ պի սով քա ղա քա կան ճգնա ժա մից դուրս 
գա լու փոր ձե րը96:

1980 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին ԶՈւ հրա մա նա տա րութ յու նը` ԳՇ 
պետ Քե նան Էվ րե նի ղե կա վա րութ յամբ, ռազ մա կան հե ղաշր ջում 
ի րա կա նաց րեց: Բա նակ-հա սա րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ-

94 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Görüşü – 27 Aralık 1979 (Uyarı Mektubu) - Alatlı E., Müdahale 12 
Mart 1971-12 Eylül 1980, İstanbul, 2004, s. 456-457.
95 Kenan Evren, նշվ. աշխ., էջ 332-345.
96 Դումանյան Ա., Թուրքիայի 1980 թ. ռազմական հեղաշրջման պատճառների շուրջ, 
Մերձավոր Արևելք, հ. III, Երևան, 2006, էջ 52:



35

յուն նե րի՝ Է. Նորդ լին գե րի տե սութ յան հա մա ձայն, 1980 թ. ռազ-
մա կան հե ղաշր ջու մը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես խնա մա կալ 
հե ղաշր ջում. զին վո րա կան ներն ի րենց ձեռ քը վերց րին իշ խա-
նութ յու նը` հե ղաշրջ ման պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու և  իշ խա նութ-
յու նը կրկին քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին փո խան ցե լու 
նպա տա կով:

Այս պի սով, 1960-1970-ա կան թթ. Թուր քիա յում բա նակ-հա սա-
րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, ըստ վե րը նշված տե-
սութ յան, կա րե լի է բնու թագ րել որ պես ներ թա փան ցող մո դել. 
բա նա կը Թուր քիա յի քա ղա քա կան կյան քում ա ռանց քա յին նշա-
նա կութ յուն ու ներ, քա ղա քա կա նաց ված էր, ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում էր երկ րի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին և հան դես էր 
գա լիս որ պես երկ րի պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սութ յան` քե-
մա լիզ մի հիմնա կան պաշտ պան:
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ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՄԻՋԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՃԳՆԱԺԱՄԸ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 1970-ԱԿԱՆ ԹԹ. ՎԵՐՋԵՐԻՆ 

1960 թ. մա յի սի 27-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո երկ րի 
ղե կա վա րումն իր ձեռ քը վերց րած Ազ գա յին միաս նութ յան կո-
մի տեն ձեռ նա մուխ ե ղավ նոր սահ մա նադ րութ յան մշակ ման 
աշ խա տանք նե րին: Նոր սահ մա նադ րութ յան հե ղի նակ նե րի 
գլխա վոր խնդիրն էր օ րենսդ րա կան պայ ման ներ ստեղ ծել` Դե-
մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան իշ խա նութ յան օ րոք (1950-1960 
թթ.) տե ղի ու նե ցած չա րա շա հումնե րը և բռ նա տի րա կան եր-
ևույթ ներն օ րենք նե րով բա ցա ռե լու հա մար: Արդ յուն քում՝ ծնունդ 
ա ռավ մի փաս տա թուղթ, որն էա պես տար բեր վում էր 1924 թ. 
սահ մա նադ րութ յու նից, և գլ խա վոր սկզբուն քա յին տար բե րութ-
յունն ար տա հայտ վում էր ժո ղովր դա վա րա կան ա զա տութ յուն-
նե րի ընդ լայն մամբ: Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ 
գե րիշ խող է այն տե սա կե տը, որ 1961 թ. սահ մա նադ րութ յու նը 
հան րա պե տա կան Թուր քիա յի պատ մութ յան ըն թաց քում գոր-
ծած ա մե նա ժո ղովր դա վա րա կան և  ա զա տա կան սահ մա նադ-
րութ յունն է ե ղել: Թուր քիա յի հա մար ան նա խա դեպ ա զա տութ-
յուն ներ հռչա կող սահ մա նադ րութ յու նը նոր ի րա վի ճակ ստեղ ծեց 
երկ րի ներ քա ղա քա կան կյան քում97. ի հայտ ե կան տար բեր գա-

97 Նոր սահմանադրությունն իրավունք էր տալիս հիմնել քաղաքական կուսակցություններ` 
առանց իշխանությունների նախնական թույլտվության (հոդված 57): Աշխատավորներն 
իրավունք էին ստանում առանց իշխանությունների նախնական թույլտվության արհմիու-
թյուններ ձևավորել (հոդված 46): Այս մասին առավել մանրամասն տե՜ս 1961 Anayasası, Osmanlı 
ve Türk Anayasaları, İstanbul, 1980.
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ղա փա րա խո սութ յուն ներ կրող կու սակ ցութ յուն ներ և տա րա տե-
սակ կազ մա կեր պութ յուն ներ, այդ թվում՝ ազ գայ նա մո լա կան, 
իս լա մա կան, սո ցիա լիս տա կան: 1960-ա կան թթ. վեր ջե րից երկ-
րում սկսե ցին գոր ծել ծայ րա հե ղա կան ե րի տա սար դա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ` թե՛ աջ և թե՛ ձախ ուղղ վա ծութ յան, ո րոնք 
ա հա բեկ չա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե ցին: Մեծ թափ ստա-
ցավ արհ միու թե նա կան շար ժու մը, ո րի կազ մա կեր պիչ ներն էին 
Թ յուրք-ԻՇ (Türk İş) և ԴԻՍԿ (Devrimci İşçi Sendikalar Konfedera-
syonu - Հե ղա փո խա կան աշ խա տա վո րա կան արհ միութ յուն նե րի 
հա մա դաշ նութ յուն) արհ միութ յուն նե րի հա մա դաշ նութ յուն նե րը:

Ե թե 1960 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո երկ րում ա ռաջ 
ե կան ժո ղովր դա վա րա կան ա զա տութ յուն ներ կամ դրանց հնա-
րա վո րութ յուն, ա պա ար դեն 1971 թ. զին վո րա կան նե րի «մի-
ջամ տութ յու նը» միտ ված էր սահ մա նա փա կել այդ ա զա տութ-
յուն նե րը, ո րոնք, ըստ բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յան, 
նպաս տում էին ո րոշ ու ժե րի «քայ քա յիչ գոր ծու նեութ յա նը»: 1971-
73 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ընդ հա նուր առ մամբ փո-
փո խութ յան են թարկ վեց սահ մա նադ րութ յան մոտ 30%-ը (այդ 
պատ ճա ռով ո րոշ հե տա զո տող ներ ան գամ օգ տա գոր ծում են 
«1971 թ. սահ մա նադ րութ յուն» եզ րը)98: Սահ մա նադ րա կան փո-
փո խութ յուն նե րը նպա տա կաուղղ ված էին սահ մա նա փա կե լու 
ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը, ա վե-
լաց նե լու բա նա կի ազ դե ցութ յան լծակ նե րը քա ղա քա կան կյան-
քի վրա, ինչ պես նաև վե րահս կե լի դարձ նե լու քա ղա քա կան կու-
սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Սա կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
Թուր քիա յի սահ մա նադ րութ յան մեջ պահ պան վե ցին ո րոշ ժո-
ղովր դա վա րա կան ա զա տութ յուն ներ, ո րոնց շրջա նակ նե րում էլ 
զար գա ցան քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը 1970-ա կան թթ.:

98 Данилов В., Политическая борьба в Турции: 50-е - начало 80-х годов ХХ в. (политические 
партии и армия), Москва, 1985, стр. 180.
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1973 թ. հոկ տեմ բե րին Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցան խորհր դա-
րա նա կան ընտ րութ յուն ներ, ո րոնց արդ յունք ներն ի դերև հա նե-
ցին հիմնա կան քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ակն կա լիք-
նե րը: Այս պես, 450 պատ գա մա վո րա կան տե ղե րը բաշխ վե ցին 
հետև յալ կերպ` Հան րա պե տա կան-ժո ղովր դա կան կու սակ-
ցութ յու նը99 (ՀԺԿ) ստա ցավ 185, Ար դա րութ յուն կու սակ ցութ յու-
նը100 (ԱԿ)` 149, Ազ գա յին փրկութ յուն կու սակ ցութ յու նը101 (ԱՓԿ)` 
48, Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յու նը102 (ԴԿ)` 45, Հան րա պե-
տա կան վստա հութ յուն կու սակ ցութ յու նը103 (ՀՎԿ)` 13, Ազ գայ նա-
կան շար ժում կու սակ ցութ յու նը104 (ԱՇԿ)` 3 տեղ105: Ընտ րութ յուն-
նե րի արդ յուն քում կու սակ ցութ յուն նե րից և  ոչ մե կին չհա ջող վեց 
ստա նալ բա վա րար ձայ ներ` ինք նու րույն կա ռա վա րութ յուն ձևա-
վո րե լու հա մար, և Թուր քիա յում սկսվեց կոա լի ցիա նե րի ժա մա-

99 Հանրապետական-ժողովրդական կուսակցությունում (Cumhuriyet Halk Partisi) 1970-
ական թթ. սկզբներին լուրջ փոփոխություններ էին տեղի ունեցել: ՀԺԿ-ի ավելի քան երեսուն 
տարվա առաջնորդ Իսմեթ Ինյոնյուին փոխարինելու եկավ երիտասարդ Բյուլենթ Էջևիթն իր 
«կենտրոնից ձախ» ուղղությամբ:
100 Արդարություն կուսակցությունը (Adalet Partisi) աջ ուղղվածության կուսակցություն 
էր և արգելված Դեմոկրատական կուսակցության քաղաքական իրավահաջորդն էր 
հանդիսանում: Չնայած 1971 թ. զինվորական միջամտությունից հետո ԱԿ կառավարությունը 
հեռացվեց իշխանությունից, այնուամենայնիվ, ԱԿ-ն պահպանում էր իր մեծ ազդեցությունը 
երկրի քաղաքական կյանքում: ԱԿ-ը ղեկավարում էր Սուլեյման Դեմիրելը:
101 Ազգային փրկություն կուսակցությունը (Milli Selamet Partisi) մարտի 12-ի 
միջամտությունից հետո արգելված իսլամամետ Ազգային կարգի կուսակցության հիմքի 
վրա ստեղծված իսլամամետ կուսակցություն էր: ԱՓԿ-ի առաջնորդն էր Նեջմեթթին 
Էրբաքանը:
102 Դեմոկրատական կուսակցությունը (Demokratik Parti) կազմավորվեց ԱԿ-ից բաժանված 
խմբի հիմքի վրա և հավակնում էր 1960 թ. արգելված Դեմոկրատական կուսակցության 
(Demokrat Parti) քաղաքական ժառանգորդը դառնալուն: ԴԿ-ի նախագահն էր Ֆարուհ 
Բոզբեյլին:
103  Հանրապետական վստահություն կուսակցությունը (Cumhuriyetçi Güven Partisi) 
հիմնադրվել է 1973 թ. ՀԺԿ-ի այն անդամների կողմից, որոնք դեմ էին ՀԺԿ-ի նոր` 
«կենտրոնից ձախ» ուղղությանը: ՀՎԿ-ն առաջնորդում էր Թուրհան Ֆեյզիօղլուն:
104  Ազգայնական շարժում կուսակցությունը (Milliyetçi Hareket Partisi) ազգայնամոլական, 
պանթյուրքիստական գաղափարա-քաղաքական ուղղվածություն ունեցող կուսակցություն 
էր: ԱՇԿ-ի առաջնորդն Ալփարսլան Թյուրքեշն էր:
105 20. Yüzyıl Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul, 1990, s. 1007. 
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նա կաշր ջա նը, ո րը դար ձավ այդ տա րի նե րի քա ղա քա կան գոր-
ծըն թաց նե րի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը: 

Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո եր կա րատև 
բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում 1974 թ. ՀԺԿ-ին հա ջող վեց 
հա մա ձայ նութ յան հաս նել ԱՓԿ-ի հետ` հա մա տեղ կոա լի ցիոն 
կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու հար ցում: Բ. Էջ ևի թը նշում էր, որ 
ԱՓԿ-ն  այն միակ քա ղա քա կան ուժն էր, ո րի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յունն ա մե նից քիչ ան հար մարն էր ՀԺԿ-ի հա մար106: Պետք 
է նշել, որ ՀԺԿ-ԱՓԿ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յունն ի սկզբա նե 
դա տա պարտ ված էր ան հա ջո ղութ յան, քա նի որ, նախ` իս լա մա-
մետ և ձախ կենտ րո նա մետ կու սակ ցութ յուն նե րի դա շինքն ա ռա-
ջաց րեց Թուր քիա յի զին վո րա կան շրջա նակ նե րի107 և  արևմտ յան 
դաշ նա կից նե րի դժգո հութ յու նը: Բա ցի այդ, կար ևորն այն էր, որ 
հենց ի րենց` կոա լի ցիա յի ան դամ կու սակ ցութ յուն նե րի միջև գո-
յութ յուն ու նեին բազ մա թիվ հա կա սութ յուն ներ, ո րոնք ընդգծ-
վե ցին, երբ վար չա պետ Էջ ևի թը, ի հաս տա տումն իր նա խընտ-
րա կան քա րո զար շա վի խոս տումնե րի, փոր ձում էր մեղ մաց նել 
քրեա կան օ րենսգր քի 141-րդ և 142-րդ հոդ ված ներն ու հա մա նե-
րում շնոր հել 1971-73 թթ. այդ հոդ ված նե րով դա տա պարտ ված 
մոտ չորս հա զար քաղ բան տարկ յալ նե րի108: Չ նա յած Բ. Էջ ևի թին 
հա ջող վեց ի րա կա նաց նել քաղ բան տարկ յալ նե րի հա մա նե րու-
մը, բայց նրա կոա լի ցիոն դաշ նա կից ԱՓԿ-ն դեմ ար տա հայտ վեց 
ՀԺԿ այդ նա խա ձեռ նութ յա նը109:

1974 թ. ամ ռա նը Թուր քիա յի ռազ մա կան ագ րե սիան Կիպ-
րո սում, ո րի հետ ևան քով կղզու հյու սի սա յին հատ վածն օ կու-

106 Birand M. A., Bilă H., Akar R., 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı, İstanbul, 1999, s. 32-33.
107 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 43.
108 Քրեական օրենսգրքի 141-րդ և 142-րդ հոդվածները, որոնք արգելում էին երկրում 
հասարակական և սոցիալական կարգերի փոփոխությունն ու այդ փոփոխությանն ուղղված 
քարոզչությունը, հիմնականում օգտագործվում էին ձախակողմյան շարժումների դեմ: 
Դրանք չեղյալ հայտարարվեցին միայն 1991 թ.:
109 Данилов В., նշվ. աշխ., էջ 219:
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պաց վեց Թուր քիա յի կող մից, ՀԺԿ-ի և ԱՓԿ-ի միջև նոր հա կա-
սութ յուն ներ ա ռա ջաց րեց. Ն. Էր բա քա նը քննա դա տում էր Բ. 
Էջ ևի թին` ընդգ ծե լով ամ բողջ կղզին գրա վե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը110, իսկ վեր ջինս դեմ էր նման գոր ծո ղութ յուն նե րին` նշե լով, 
որ մի ջազ գա յին հան րութ յան առջև հնա րա վոր չի լի նի հիմնա վո-
րել դա111: 1974 թ. սեպ տեմ բե րին Բ. Էջ ևի թը, օգտ վե լով այն հան-
գա ման քից, որ Կիպ րո սի հյու սի սա յին հատ վա ծի օ կու պա ցիան 
նպաս տել էր ՀԺԿ-ի վար կա նի շի կտրուկ ա ճին, փոր ձեց ձեր բա-
զատ վել ան ցան կա լի գոր ծըն կե րո ջից և հ րա ժա րա կան տվեց` 
վա ղա ժամ կետ ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լու ակն կա լի քով, որ-
տեղ ՀԺԿ բա ցար ձակ հաղ թա նակն ան խու սա փե լի էր թվում: 
Կենտ րո նից ձախ ուղղ վա ծութ յան կու սակ ցութ յան նմա նօ րի նակ 
ծրագ րերն ան հանգս տաց րին ոչ միայն աջ ուղղ վա ծութ յան կու-
սակ ցութ յուն նե րին, այլև լուրջ մտա հո գութ յուն ներ ա ռա ջաց րին 
Թուր քիա յի արևմտ յան դաշ նա կից նե րի ու թուր քա կան բա նա կի 
վեր նա խա վի շրջա նում: Վեր ջին նե րիս «խրա խուս մամբ» Ս. Դե-
մի րե լին հա ջող վեց իր շուր ջը հա մախմ բել խորհր դա րա նա կան 
ո րոշ ու ժե րի և ս տա նալ ձայ նե րի անհ րա ժեշտ քա նակ` ԹԱՄԺ-ում 
մե ծա մաս նութ յուն ձևա վո րե լու հա մար: Ա ջե րի հա մախմբ ման 
գոր ծում նշա նա կա լի դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցավ նաև երկ րի 
նա խա գահ Ֆահ րի Քո րութ յուր քը: Նա կա ռա վա րութ յուն կազ-
մե լու ի րա վուն քը նախ տվեց Սա դի Ըր մա քին, չնա յած նա խօ րոք 
վստահ էր, որ վեր ջի նիս կա ռա վա րութ յու նը վստա հութ յան քվե 
չի ստա նա խորհր դա րա նում: Այդ քայ լը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
ժա մա նակ շա հել և  այն օգ տա գոր ծել ա ջա կողմ յան կու սակ ցութ-
յուն նե րի միջև ընդ հա նուր հա մա ձայ նութ յան գա լու հա մար: Այդ 
կա պակ ցութ յամբ 1974-1983 թթ. Թուր քիա յում ԽՍՀՄ դես պան Ա. 
Ռո դիո նո վը գրում է, որ 1975 թ. մա յի սին ԱՄՆ պետ քար տու ղար 

110 Erbakan N., Milli Görüş, İstanbul, 1975, s. 358-375.
111 Karafakıoğlu Ö. K., 12th September 1980 Military Intervention within Framework of Civilian-
Military Relations, İstanbul, 2004, p. 17.
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Հ. Քի սին ջե րը Թուր քիա կա տա րած այ ցի ժա մա նակ ե րախ տա-
գի տութ յուն է հայտ նել Թուր քիա յի նա խա գա հին` ա ջա կողմ յան 
կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յան ձևա վոր ման գոր ծում ու նե ցած դե-
րա կա տա րութ յան հա մար112:

ԱԿ-ԱՓԿ-ԱՇԿ-ՀՎԿ ա ջա կողմ յան կու սակ ցութ յուն նե րի և  ան-
կախ պատ գա մա վոր նե րի միա վոր մամբ ծնվեց Ազ գայ նա կան 
ճա կատ (Milliyetçi Cephe, հե տայ սու` ԱՃ) կոա լի ցիոն կա ռա վա-
րութ յու նը (31. 03. 1975-21. 06. 1977 թթ.)` վար չա պետ Ս. Դե մի րե լի, 
փոխ վար չա պե տեր Ն. Էր բա քա նի, Թ. Ֆեյ զիօղ լո ւի և Ա. Թ յուր քե-
շի գլխա վո րութ յամբ: ԱՃ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յու նը, իր մեջ 
ու նե նա լով ծայ րա հե ղա կան տար րեր, ճգնա ժա մե րի ա ռա ջաց-
ման խթան հան դի սա ցավ: Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է Թա-
հա Աք յո լը (ԱՇԿ ղե կա վա րութ յան ան դամ), ԱՃ-ն ն պա տակ չէր 
հե տապն դում թու լաց նել լար վա ծութ յու նը երկ րում, վե րաց նել սո-
ցիալ-տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե րը, ԱՃ գլխա վոր նպա տա կը 
ձա խե րի քա ղա քա կան վե րել քին խո չըն դո տելն էր113: Հա կա կո մու-
նիս տա կան ա լի քի վրա ձևա վոր ված ԱՃ կա ռա վա րութ յու նը նոր 
պայ քար սկսեց ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի դեմ` ու ժե ղաց նե լով 
ճնշումնե րը նրանց նկատ մամբ114: ԱՃ վա րած քա ղա քա կա նութ յան 
հետ ևան քով խո րա նում էր երկ րի բևե ռա ցումն ա ջե րի և ձա խե րի 
միջև, ինչն ի վեր ջո հան գեց րեց երկ րում լայ նա ծա վալ ա հա բեկ-
չա կան ա լի քի պոռթկ մա նը: 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին ա հա բեկ-
չութ յու նը Թուր քիա յում ան նա խա դեպ ծա վալ նե րի էր հա սել, ո րի 
գլխա վոր դե րա կա տար ներն էին աջ և ձախ ծայ րա հե ղա կան նե րը: 
Քա ղա քա գետ Հիք մեթ Օզ դե մի րը նշում է, որ ԱՃ քա ղա քա կա-
նութ յու նը հան գեց րեց նրան, որ ար դեն «1976-ից եր կի րը գտնվում 
էր քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ի րա վի ճա կում»115:

112 Родионов А., Турция - перекресток судеб. Воспоминания посла, Москва, 2006, стр. 34.
113 Karafakıoğlu Ö. K., նշվ. աշխ., էջ 18:
114  Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշվ. աշխ., էջ 49:
115 Özdemir H., Siyasal Tarihi (1960-1980). - Türkiye Tarihi, 4. Cilt, Çağdaş Türkiye 1908-1980, 
İstanbul, 2005, s. 275.
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1977 թ. հու նի սին Թուր քիա յում ար տա հերթ խորհր դա րա նա-
կան ընտ րութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան, ո րոնց արդ յուն քում ՀԺԿ-ն, 
հա վա քե լով ձայ նե րի 41,4%-ը, ա վե լաց րեց իր պատ գա մա վոր-
նե րի քա նա կը` հասց նե լով այն 213-ի: Խորհր դա րա նա կան ընտ-
րութ յուն նե րում ՀԺԿ հա ջո ղութ յա նը զգա լիո րեն նպաս տեց այն 
հան գա ման քը, որ ձա խա կողմ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի մեծ 
մա սը հա մախմբ վեց և  ա ջակ ցեց ՀԺԿ-ին` ընդ դեմ իր մեջ  ֆա շիս-
տա կան տար րեր պա րու նա կող ԱՃ կոա լի ցիա յի ան դամ կու սակ-
ցութ յուն նե րի: Հատ կա պես նշա նա կա լի էր ԴԻՍԿ-ի օ ժան դա-
կութ յու նը, ո րը ձա խա կողմ յան արհ միութ յուն նե րի խո շո րա գույն 
հա մա դաշ նութ յուն էր և ն պաս տում էր աշ խա տա վո րա կան շարժ-
ման քա ղա քա կա նաց մա նը116: ԴԻՍԿ-ն, իր կազ մում ու նե նա լով 
ա վե լի քան 500 հա զար ան դամ, ու ժեղ ընդ դի մութ յուն էր ԱՃ կա-
ռա վա րութ յա նը117:

ԱԿ-ը 1977 թ. ընտ րութ յուն նե րում ստա նա լով քվե նե րի 36,9%-ը՝ 
ա վե լաց րեց իր պատ գա մա վոր նե րի թի վը մինչև 189-ի, ին չը հիմ-
նա կա նում կա տար վեց ի հա շիվ ԴԿ ձայ նե րի: Էր բա քա նի կու-
սակ ցութ յու նը, թեև կորց րեց պատ գա մա վո րա կան տե ղե րի 
ու ղիղ կե սը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 24 պատ գա մա վո րա կան ման դա-
տով պահ պա նում էր իր ո րո շա կի կշի ռը երկ րի հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կյան քում: 1977 թ. ընտ րութ յուն նե րում ա մե նա մեծ 
հա ջո ղութ յունն ար ձա նագ րել էր ԱՇԿ-ն, որն ա վե լաց րել էր իր 
պատ գա մա վոր նե րի թի վը` հասց նե լով այն 16-ի (նախ կին 3-ի փո-
խա րեն): Ընտ րութ յուն ներն ակն հայ տո րեն տա նուլ տվեց Դե մոկ-
րա տա կան կու սակ ցութ յու նը` ստա նա լով ըն դա մե նը մեկ պատ-
գա մա վո րա կան ման դատ (նախ կին 45-ի փո խա րեն):

Ընտ րութ յուն նե րից ան մի ջա պես հե տո նա խա գահ Քո րութ-
յուր քը Բ. Էջ ևի թին լիա զո րեց նոր կա ռա վա րութ յուն կազ մել: 

116 Турецкая Республика, справочник, Москва, 2000, стр. 75.
117 Karafakıoğlu Ö. K., նշվ. աշխ., էջ, 21:
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Էջևի թի փոք րա մաս նութ յան կա ռա վա րութ յու նը, սա կայն, գոր-
ծեց ըն դա մե նը մեկ ա միս, և ԹԱՄԺ-ում վստա հութ յան քվե 
չստա նա լով` հրա ժա րա կան տվեց, ո րից հե տո Դե մի րե լի ղե-
կա վա րութ յամբ ստեղծ վեց Ազ գայ նա կան ճա կա տի երկ րորդ 
կոալի ցիոն կա ռա վա րութ յու նը (21. 07. 1977-05. 01. 1978 թթ.)` ԱԿ-
ԱՓԿ-ԱՇԿ մաս նակ ցութ յամբ: ԱՃ երկ րորդ կա ռա վա րութ յու նը, 
գո յատ ևե լով ըն դա մե նը 5 ա միս և  ընդ հա նուր առ մամբ շա րու նա-
կեց ա ռա ջի նի գոր ծու նեութ յու նը:

1977 թ. վեր ջե րին Բ. Էջ ևի թը գաղտ նի պայ մա նա վոր վա ծութ-
յուն ձեռք բե րեց ԱԿ 13 պատ գա մա վոր նե րի հետ, ո րոնք, հա մա-
ձայն Էջ ևի թի ծրագ րի, պետք է դուրս գա յին ԱԿ-ից և միա նա-
լով ՀԺԿ-ին` անվս տա հութ յուն հայտ նեին կա ռա վա րութ յա նը: 
Ն րանց այդ քայ լի հա մար բո լոր 13 պատ գա մա վոր նե րին Էջ ևի թը 
խոս տա ցել էր նա խա րա րի պաշ տոն նոր կա ռա վա րութ յու նում118: 
Ազ գա յին ժո ղո վի 450 պատ գա մա վո րա կան տե ղե րից 213-ը զբա-
ղեց նում էր ՀԺԿ-ն, և  ըն դա մե նը 13 ձայ նը Էջ ևի թին հնա րա վո-
րութ յուն կտար ձեռք բե րել մե ծա մաս նութ յուն: Ի վեր ջո, Էջ ևի-
թի ծրա գի րը հա ջո ղութ յամբ պսակ վեց, և 1977 թ. դեկ տեմ բե րին 
հան րա պե տա կան Թուր քիա յի պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան-
գամ ԹԱՄԺ-ը անվս տա հութ յուն հայտ նեց կա ռա վա րութ յա նը, և 
Ազ գայ նա կան ճա կատ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յու նը դա դա րեց-
րեց գոր ծու նեութ յու նը: 1978 թ. հուն վա րին Բ. Էջ ևի թը նախ կին 
ԱԿ-ա կան նե րի հետ միա սին ձևա վո րեց իր եր րորդ կա ռա վա-
րութ յու նը (05. 01. 1978-16. 10. 1979 թթ.), որն իր գոր ծու նեութ յան 
հենց սկզբից լուրջ դժվա րութ յուն նե րի ա ռաջ կանգ նեց:

1970-ա կան թթ. Թուր քիա յի ա ռաջ տնտե սա կան լուրջ դժվա-
րութ յուն ներ ծա ռա ցան, ո րոնք շու տով վե րա ճե ցին խո րութ յամբ 
ան նա խա դեպ տնտե սա կան ճգնա ժա մի119: Թուր քիան իր ա ճող 

118 Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշված աշխ., էջ 79-81:
119 Моисеев П., Турция: программа экономической стабилизации: 1980 г. - Турция – 
история и современность. Москва, 1988, стр. 211.
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ար տա քին պարտ քով, ար տադ րութ յան կտրուկ ան կու մով, դրա-
մի ար ժեզրկ մամբ կանգ նած էր սնան կութ յան եզ րին: Էջ ևի թի 
կա ռա վա րութ յան գլխա վոր խնդիր նե րից մեկն էր հա մա ձայ նութ-
յան գալ Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմնադ րա մի (ԱՄՀ) հետ և վեր-
ջի նիս կող մից   ֆի նան սա կան անհ րա ժեշտ օգ նութ յունն ստա նալ: 
ԱՄՀ ա ռաջ նա յին պայ մանն ա զատ շու կա ստեղ ծելն էր և, ըստ 
էութ յան, «խա ռը տնտե սութ յան» սկզբուն քից հրա ժար վե լը: 1979 
թ. հու լի սին Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յա նը վեր ջա պես հա ջող վեց 
հա մա ձայ նութ յան հաս նել ԱՄՀ-ի հետ, ո րով հե տաձգ վում էին 
պարտ քե րի վճա րումնե րը և մե ծա ծա վալ վարկ էր տրա մադր-
վում Թուր քիա յին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յու նը 
չկա րո ղա ցավ օգտ վել դրա նից120, քան զի 1979 թ. հոկ տեմ բե րին 
խորհր դա րա նի մաս նա կի ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ՀԺԿ-ն 
պար տութ յուն կրեց և Բ. Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յու նը հրա ժա րա-
կան տվեց121: 1979 թ. վեր ջին կազ մա վոր վեց Ս. Դե մի րե լի 4-րդ 
կա ռա վա րութ յու նը (12. 11. 1979-12. 09. 1980 թթ.)122:

Ակն հայտ էր, որ Թուր քիա յում օ րըս տօ րե խո րա նում էին 
ճգնա ժա մա յին եր ևույթ նե րը` ա հա բեկ չութ յու նը, սո ցիալ-տնտե-
սա կան դժվա րութ յուն նե րը, բևե ռա ցու մը հա սա րա կութ յան մեջ, 
իսկ երկ րի քա ղա քա կան ու ժե րը զբաղ ված էին ներ քա ղա քա կան 
պայ քա րով և վճ ռա կան քայ լեր չէին ձեռ նար կում երկ րում էա կան 
փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար: 1973-ից մինչև 1980 թ. 
սեպ տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջումն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում Թուր քիա յում գոր ծել է 8 կա ռա վա րութ յուն, ո րոն-
ցից յու րա քանչ յու րի կար ճա ժամ կետ գո յութ յու նը նվա զեց նում էր 

120 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, 
Москва, 1991, стр. 21-22.
121 Данилов В., Аширмухамедов А., Частичные выборы и особенности политической 
обстановки в Турции. – Восток и Современность, Научно-информационный б юллетень, 
Москва, 1979, 7 (11), стр. 101-111.
122 Տե՜ս ԹԱՄԺ-ի պաշտոնական վեբ կայքում, http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/
hukumetler.htm
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նրանց արդ յու նա վե տութ յու նը և ներ քա ղա քա կան ճգնա ժամնե րի 
պատ ճառ հան դի սա նում: 

Ար դեն 1979 թ. դեկ տեմ բե րի 27-ին Գլ խա վոր շտա բի պետ Քե-
նան Էվ րե նը նա խա գահ Ֆ. Քո րութ յուր քին հանձ նեց նա խազ-
գու շաց նող նա մակ, ո րով զին վո րա կա նութ յունն իր մտա հո գութ-
յունն էր հայտ նում երկ րում տի րող ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ և 
կոչ ա նում իշ խա նութ յուն նե րին կա տա րել ի րենց պար տա կա-
նութ յուն նե րը123: Հա ջորդ մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում Ք. Էվ րե նը, 
նա խա գահ Քո րութ յուր քի միջ նոր դութ յամբ, հան դի պումներ ու-
նե ցավ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ, 
ո րոնց ժա մա նակ հայտ նեց զին վո րա կա նութ յան և  երկ րի խո շոր 
ձեռ նար կա տե րե րի ան հանգս տութ յու նը երկ րում տի րող քա ղա-
քա կան ու տնտե սա կան ան կա յու նութ յան վե րա բեր յալ` հոր դո րե-
լով կտրուկ և կոնկ րետ քայ լեր ձեռ նար կել եր կի րը ճգնա ժա մից 
դուրս բե րե լու ուղ ղութ յամբ124:

1980 թ. հուն վա րի 24-ին Ս. Դե մի րե լի կա ռա վա րութ յունն ըն-
դու նեց «տնտե սութ յան կա յու նաց ման» ծրա գի րը, ո րը նա խա-
տե սում էր լայ նա ծա վալ տնտե սա կան բա րե փո խումնե րի ի րա-
կա նա ցում: Բա րե փո խումնե րի գլխա վոր նպա տակն էր ստեղ ծել 
«ա զատ շու կա»` նվա զեց նե լով պե տութ յան դե րը տնտե սութ յան 
մեջ, բազ մա թիվ ար տո նութ յուն ներ վե րա պա հել մաս նա վոր սեկ-
տո րին, նպաս տա վոր պայ ման ներ ա պա հո վել օ տա րերկր յա 
ներդ րող նե րի հա մար, վերջ դնել լի րա յի ար ժեզրկ մա նը, լճաց-
մա նը և  այլն125: « Հուն վա րի 24-ի» ծրագ րի հիմնա կան սկզբունք-

123 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Görüşü – 27 Aralık 1979 (Uyarı Mektubu) - Alatlı E, Müdahale 
12 Mart 1971-12 Eylül 1980, İstanbul, 2004, s. 456-457.
124 Kenan Evren’in Anıları, İstanbul, 1990, s. 332-345.
125  Rivlin P., Two Middle Eastern Inflations: Israel and Turkey 1980-2001. - British Journal for 
Middle Eastern Studies (2003), 30 (2), 211-235; Sömnez M., Türkiye Ekonomisinde Bunalım. 24 
Ocak Kararları ve Sonrası, İstanbul, 1982, s. 45-49; Altan M., Darbelerin Ekonomisi, İstanbul, 
1990, s. 126-139; Çölaşan E., 24 Ocak Bir Dömenin Perde Arkası, İstanbul, 1983, s. 57-73; 
Kepenek Y., Türkiye Ekonomisi, Ankara, 1990, s. 187-207; Моисеев П., Турция - программа 
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նե րը ձևա կերպ վել էին վար չա պե տի տնտե սա կան գծով խորհր-
դա կան Թուր գութ Օ զա լի կող մից126` ԹՅՈՒՍԻԱԴ-ի (TÜSİAD` 
Թուրք ձեռ նար կա տե րե րի և գոր ծա րար նե րի միութ յուն) և  արևմտ-
յան  ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 
Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմնադ րա մի ո րո շիչ ա ջակ ցութ յամբ: 
Հարկ է նշել, որ արևմտ յան երկր նե րը մե ծա պես կար ևո րում էին 
այդ բա րե փո խումնե րի ի րա կա նա ցու մը: Սա կայն Թուր քիա յում 
բա ցա կա յում էր անհ րա ժեշտ ներ քա ղա քա կան կա յու նութ յու նը 
նմա նա տիպ բա րե փո խումներ ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Այս պի սով, 1980 թ. Թուր քիա յում ստեղծ վել էր հետև յալ պատ-
կե րը.

Եր կի րը բա ժան վել էր եր կու բևե ռի` ա ջե րի և ձա խե րի: Ա հա-
բեկ չութ յունն ան նա խա դեպ ծա վալ ներ էր ըն դու նել, և 1980 թ. 
ա ռա ջին ութ ա միս նե րի ըն թաց քում, մինչև զին վո րա կան հե-
ղաշր ջու մը, Թուր քիա յում ա հա բեկ չութ յան զոհ էր դար ձել մոտ 
2000 մարդ: Հա ճա խա կի էին դար ձել նաև բա խումնե րը դա վա-
նան քա յին՝ սուն նի և  ալ ևի հա մայնք նե րի միջև: Թուր քիա յում 
առ կա էին հա սու նա ցող քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մին բնո րոշ 
բո լոր նա խադր յալ նե րը, այդ իսկ պատ ճա ռով ո րոշ հե տա զո տող-
ներ նշում են, որ եր կի րը գտնվում էր չհայ տա րար ված քա ղա քա-
ցիա կան պա տե րազ մի վի ճա կում:

Թուր քա կան լի րա յի ա հագ նա ցող ար ժեզրկ մա նը զու գըն-
թաց՝ երկ րում բարձ րա նում էին ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան 
ապրանք նե րի գնե րը: Գ յու ղաբ նակ նե րի զանգ վա ծա յին ար տա-
հոս քը դե պի մեծ քա ղաք ներ նո րա նոր դժվա րութ յուն նե րի պատ-
ճառ էր դառ նում, ո րի հետ ևան քով քա ղաք նե րի բնակ չութ յան մի 

экономической стабилизации: 1980 г., Турция – история и cовременность, сборник статей, 
Москва, 1988, стр. 211-221.
126 Թ. Օզալը վարչապետի խորհրդական էր նշանակվել գեներալների դեկտեմբերի 27-ի 
«նախազգուշացնող նամակից» հետո: Տե՜ս Запорожец В., Колесников А., Турция: Общество 
и армия, том I, Ленинград, 1983, стр. 254.
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ստվար զանգ ված բնակ վում էր այս պես կոչ ված  «գե ջե քոն դու-
նե րում»127: 

Թուր քիան գտնվում էր է ներ գե տիկ ճգնա ժա մում, ո րը պայ-
մա նա վոր ված էր, մի կող մից, մի ջազ գա յին շու կա յում է ներ գա-
կիր նե րի գնե րի թան կաց մամբ, մյուս կող մից էլ՝ երկ րի ար տա-
քին պարտ քե րի պատ ճա ռով Ի րա քը դա դա րեց րել էր նավ թի, 
իսկ Բուլ ղա րիան՝ է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա րա րու մը: Է ներ-
գե տիկ ճգնա ժամն իր հեր թին էր խո չըն դո տում արդ յու նա բե-
րութ յան զար գաց մա նը128: Բ նակ չութ յա նը մա տա կա րար վող 
է լեկտ րաէ ներ գիան օ րա կան ըն դա մե նը 11 ժամ էր, դժվա րա ցել 
էր բեն զին և նավթ ձեռք բե րե լը129: 

Աս տի ճա նա բար ա վե լի զանգ վա ծա յին բնույթ էր ստա նում 
արհ միութ յուն նե րի կող մից կազ մա կերպ վող գոր ծա դու լա յին 
շար ժու մը: 1980 թ. հուն վա րին թուր քա կան « Ջում հու րի յեթ» թեր-
թը գրում էր, որ գոր ծա դուլ նե րի պատ ճա ռով գոր ծա րան նե րի ըն-
դա մե նը 20%-ն  էր աշ խա տում130, ին չը կաթ վա ծա հար էր ա րել ամ-
բողջ տնտե սութ յու նը։

1980 թ. գար նա նը Թուր քիա յի քա ղա քա կան հա մա կար գը նոր` 
նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ճգնա ժա մի առջև էր: 1980 
թ. մար տին լրա ցավ նա խա գահ Քո րութ յուր քի պաշ տո նա վար-
ման ժամ կե տը, և մար տի 22-ին մեկ նար կե ցին նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րը: Թուր քա կան սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն՝ 
երկ րի նա խա գահն ընտր վում էր Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից` ձայ-

127 Գեջեքոնդու էին անվանվում մեկ գիշերվա ընթացքում կառուցված հյուղակները, որոնք, 
որպես կանոն, իշխանությունները չէին քանդում` հետևելով որոշակի ավանդույթներին և 
գրված ու չգրված որոշակի օրենքներին:
128 Старченков Г., Энергетика Турции в годы экономического кризиса, Турция. История, 
экономика, политика. Сборник статей, Москва, 1984, стр. 176-189.
129 Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշվ. աշխ., էջ 61:
130 Cumhuriyet, 09, 01, 1980.
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նե րի եր կու եր րոր դի հա րա բե րակ ցութ յամբ131, իսկ ԹԱՄԺ-ում 
քա ղա քա կան ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յունն այն պի սին էր, որ 
ա ռանց ՀԺԿ և ԱԿ փոխ հա մա ձայ նութ յան նա խա գահ ընտ րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ ձայ նե րի քա նա կը չէր ա պա հով վում: Այդ 
եր կու կու սակ ցութ յուն նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող ան հան-
դուր ժո ղա կա նութ յան մթնո լոր տում նա խա գա հի ընտ րութ յունն ի 
սկզբա նե դա տա պարտ ված էր ան հա ջո ղութ յան: Նա խա գա հա-
կան ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քում ՀԺԿ հիմնա կան թեկ նա ծուն 
Մուհ սին Բա թուրն էր, իսկ ԱԿ-ն պաշտ պա նում էր Ֆ. Թ յու րու նի 
թեկ նա ծութ յու նը, սա կայն բազ մա թիվ ա նարդ յունք փու լե րից հե-
տո պատ գա մա վոր ներն ի րենք ար դեն դա դա րե ցին մաս նակ ցել 
ընտ րութ յուն նե րին` նա խա պես վստահ լի նե լով դրանց ա նարդ-
յու նա վե տութ յան մեջ: Նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը մտան 
փա կու ղի, ո րի հետ ևան քով ուղ ղա կի կաթ վա ծա հար էր լի նում 
երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քը: Ա վե լի քան 100 
փուլ շա րու նակ վող նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներն այդ պես 
էլ չհա սան ի րենց հան գու ցա լուծ մա նը: Հե տա գա յում ար դեն, 1980 
թ. հե ղաշր ջու մից հե տո, Քե նան Էվ րե նը նշեց, որ «աշ խար հի ոչ 
մի երկ րում նա խա գա հի պաշ տո նին և  ընտ րութ յանն այդ քան 
ան լուրջ չեն վե րա բեր վել, և չի ծախս վել այդ չափ դա տարկ ժա-
մա նակ»132:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում Թուր քիա յի քա ղա քա կան հա մա-
կարգն ի զո րու չէր եր կիրն ինք նու րույն դուրս բե րել ճգնա ժա մից, 
և նույ նիսկ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն էին նշում այդ հա մա կար-
գի սնան կութ յան ու ճգնա ժա մից դուրս գա լու ան կա րո ղութ յան 
մա սին: 1980 թ. օ գոս տո սին ի տա լա կան « Ռե պուբ լի կա» թեր թին 
տված հար ցազ րույ ցում Բ. Էջ ևի թը խոս տո վա նում է, որ քա ղա-

131 1961 Anayasası, Osmanlı ve Türk Anayasaları. İstanbul, 1980, s. 97.
132 Evren’in Radyo-Televizyon Konuşması, (12 Eylül 1980). - T.C. Devlet Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1981, s. 10-13.



49

քա կան կու սակ ցութ յուն ներն ան կա րող են հաղ թա հա րել ստեղծ-
ված ճգնա ժա մը133: Այս տեղ տե ղին է հի շա տա կել Թուր քիա յի 
Հան րա պե տութ յան երկ րորդ նա խա գահ Իս մեթ Ին յոն յո ւի խոս-
քե րը. « Թուր քիան ժա մա նակ առ ժա մա նակ վե րա նո րոգ ման ժա-
մա նա կաշր ջան է մտնում. այդ ժա մա նակ բա նա կը հե ղաշր ջում է 
ի րա կա նաց նում, մի ո րոշ ժա մա նակ մնում և հե ռա նում է: Հե տո 
մենք` քա ղա քա կան գոր ծիչ ներս, գա լիս և գոր ծե րը կրկին փչաց-
նում ենք, այդ ժա մա նակ բա նա կը կրկին հե ղաշր ջում է ի րա կա-
նաց նում»134:

133 La Repubblica, 24, 08, 1980.
134 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 13.
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ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԿՐՈՆԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ 
ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՃԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 

1960-1970-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Իս լա մա կան շար ժումնե րը 1960-1970-ա կան թթ.

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման հա մար անհ րա ժեշտ նա-
խադր յալ նե րի հա սու նա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր նաև իս լա-
մա կան շար ժումնե րի ընդ լայն մամբ: Թուր քիան թեև իր բնույ թով 
հռչակ ված է որ պես աշ խար հիկ պե տութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կրո նի ազ դե ցութ յու նը նրա հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան-
քում չա փա զանց մեծ է, և թուր քա կան պե տութ յան զար գաց ման 
տար բեր փու լե րում կրո նի դերն ու նշա նա կութ յու նը փո փոխ վել 
են` կապ ված տար բեր հան գա մանք նե րի հետ: 

1924 թ. մար տի 3-ին ԹԱՄԺ-ը լու ծա րեց խա լի ֆ  ա յութ յու նը, կրոնն 
ան ջա տեց պե տութ յու նից, ար գե լեց մեդ րե սե նե րը, ցրեց շա րիա թի 
դա տա րան նե րը: Հան րա պե տա կան Թուր քիա յի իշ խող գա ղա փա-
րա խո սութ յան` քե մա լիզ մի ա ռանց քա յին հիմնաս յու նե րից դար-
ձավ լա յի ցիզ մի (աշ խար հի կութ յան) սկզբուն քը, և քե մա լա կան-
նե րը դա ժան հա լա ծանք ներ սկսե ցին իս լա մա կան շար ժումնե րի 
նկատ մամբ` իս լա մը դի տար կե լով որ պես ա մե նավ տան գա վոր 
ներ քին սպառ նա լիք հան րա պե տա կան կար գե րի հա մար:

Սա կայն կրո նի հան դեպ իշ խա նութ յուն նե րի վա րած քա ղա-
քա կա նութ յու նը փոխ վեց սկսած 1940-ա կան թթ. վեր ջե րից135: 
Թուր քիա յում բազ մա կու սակ ցա կան քա ղա քա կան հա մա կար գի 
հաս տատ վե լուց հե տո կու սակ ցութ յուն նե րը սկսե ցին կրոնն օգ-

135 Heper M., Islam, Polity and Society in Turkey: A Middle Eastern Perspective. - The Middle 
East Journal, 1981, Vol. 35, N. 3, p. 345-363.
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տա գոր ծել զանգ ված նե րի վրա ազ դե լու և կ րո նա կան տրա մադ-
րութ յուն ներ ու նե ցող ընտ րող նե րին ի րենց կող մը ներգ րա վե լու 
նպա տա կով: Ար դեն 1950 թ. երկ րի ղե կը 27 տա րի իր ձեռ քում 
պա հած ՀԺԿ-ին փո խա րի նե լու ե կավ Դե մոկ րա տա կան կու-
սակ ցութ յու նը, ո րի ղե կա վար ման տա րի նե րին կրո նա կան շար-
ժումնե րը բազ մա թիվ ար տո նութ յուն ներ ստա ցան. սկզբնա կան 
և միջ նա կարգ դպրոց նե րում պար տա դիր կրո նի դա սեր մտցվե-
ցին, բաց վե ցին իս լա մա կան բարձ րա գույն կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րը, երկ րի ամ բողջ տա րած քում սկսվեց մզկիթ նե րի 
լայ նա ծա վալ շի նա րա րութ յուն136 և  այլն: ԴԿ իշ խա նութ յան տա-
րի նե րին ակ տի վա ցան նաև կրո նա կան գաղտ նի միա բա նութ-
յուն նե րը և  եղ բայ րութ յուն նե րը, ո րոնք հան դես էին գա լիս երկ րի 
աշ խար հիկ կար գե րի տա պալ ման և  իս լա մա կան իշ խա նութ յան 
հաս տատ ման դիր քե րից: Դե մոկ րատ նե րի իշ խա նութ յան տա րի-
նե րին կրո նը վե րելք էր ապ րում, ին չը միև նույն ժա մա նակ վկա-
յում էր այն մա սին, որ քե մա լա կա նութ յու նը չէր կա րո ղա ցել շատ 
խոր ար մատ ներ գցել հա սա րա կութ յան մեջ:

Կ րո նի հան դեպ իշ խա նութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան փո-
փո խութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր ևս մեկ, մեր կար ծի քով՝ ոչ 
պա կաս կար ևոր հան գա ման քով` «կո մու նիս տա կան սպառ նա-
լի քի» ի հայտ գա լով: Թուր քիա յում կո մու նիս տա կան շարժ ման 
ի հայտ գա լով` իս լա մա կան շար ժումնե րը, ո րոնք եր կար տա րի-
ներ դիտ վում էին որ պես հան րա պե տա կան կար գե րի գլխա վոր 
սպառ նա լիք, ի րենց այդ դե րը զի ջե ցին ձա խա կողմ յան շար ժում-
նե րին: Թուր քիա յի իշ խա նութ յուն նե րը, ոչ ա ռանց արևմտ յան 
դաշ նա կից նե րի ա ջակ ցութ յան, սկսե ցին կրոնն օգ տա գոր ծել որ-
պես զենք կո մու նիս տա կան շարժ ման դեմ պայ քա րում137: Դեռ 

136 Епифанов А., Исламская религия как орудие политической борьбы турецкой буржуазии 
в республиканский период, Тбилиси, 1981, стр. 8-9.
137 Celik O., Turkey and the Fate of Political Islam, The United States and Turkey: Allies in 
Need, p. 65.
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1947 թ. ՀԺԿ 8-րդ  ընդ հա նուր հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ այդ կու-
սակ ցութ յան ծայ րա հեղ աջ թևը ներ կա յաց նող Հ. Թան րըո վե-
րը հան դես ե կավ ե լույ թով, ո րում իս լա մին ար տո նութ յուն ներ 
տա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը հիմնա վո րում էր կո մու նիս տա կան 
վտան գի ա հագ նա ցու մով138: Այդ գոր ծըն թացն ա վե լի խո րա ցավ 
դե մոկ րատ նե րի իշ խա նութ յան գա լուց հե տո, և կ րո նը որ պես 
հա կա կո մու նիս տա կան զենք սկսեց օգ տա գործ վել ար դեն դե-
մոկ րատ նե րի իշ խա նութ յան տա րի նե րին (1950-1960 թթ.)139: 

  1960 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո թեև զին վո րա-
կան նե րը հայ տա րա րում էին քե մա լիզ մի սկզբունք նե րին վե րա-
դառ նա լու անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ, կրո նի 
հան դեպ նրանց վա րած քա ղա քա կա նութ յու նը բա վա կա նա չափ 
խիստ և հետ ևո ղա կան չէր: Հե ղաշր ջու մից հե տո ար գել ված ԴԿ 
քա ղա քա կան ժա ռան գոր դը հան դի սա ցող Ար դա րութ յուն կու-
սակ ցութ յու նը շա րու նա կեց ԴԿ-ի` կրո նի նկատ մամբ ի րա կա-
նաց վող քա ղա քա կա նութ յու նը:

1960-ա կան թվա կան նե րին ար դեն, պայ մա նա վոր ված երկ րի 
ա րագ արդ յու նա բե րա կա նաց մամբ, մի ջազ գա յին տնտե սա կան 
զար գա ցումնե րով, սո ցիա լա կան տե ղա շար ժե րով և ձա խա կողմ-
յան ու ժե րի քա ղա քա կան աշ խու ժաց մամբ, տե ղի ու նե ցավ իս լա-
մի քա ղա քա կա նա ցում140, և  այդ ի րո ղութ յուն նե րով էր պայ մա նա-
վոր ված Թուր քիա յի քա ղա քա կան թա տե րա բե մում իս լա մա կան 
կու սակ ցութ յան ի հայտ գա լը: 1970 թ. Նեջ մեթ թին Էր բա քա նը141, 
Նաքշ բեն դի կրո նա կան միա բա նութ յան ա ռաջ նորդ Մեհ մեթ 
Զա հիթ Քոթ քո ւի ո րո շիչ ա ջակ ցութ յամբ142, հիմնեց Ազ գա յին 

138 Кондакчян Р., Турция: внутренняя политика и ислам, Ереван, 1983, стр. 93-95.
139 Նույն տեղում, էջ 114:
140 Էսպոզիտո Ջ., Իսլամական սպառնալիք. առասպե՞լ, թե՞ իրականություն, Երևան, 2003, 
էջ 227:
141 Ն. Էրբաքանի կենսագրությունը մանրամասն տե՜ս, Yalçın S., Hangi Erbakan, Ankara, 
1995.
142 Yavuz H., Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey. - Comparative Politics, Vol. 
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կար գի կու սակ ցութ յու նը, ո րը, սա կայն, եր կար կյանք չու նե ցավ: 
Շու տով` 1971 թ. մար տի 12-ի զին վո րա կան մի ջամ տութ յու նից հե-
տո, ի թիվս մի շարք այլ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի, մա-
յի սի 20-ին սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար գե լեց ԱԿԿ գոր-
ծու նեութ յու նը` ո րա կե լով այն որ պես հա կա սահ մա նադ րա կան143: 
1972 թ. հոկ տեմ բե րին ԱԿԿ նախ կին ղե կա վար նե րը` Ն. Էր բա-
քա նի գլխա վո րութ յամբ, հիմնադ րե ցին Ազ գա յին փրկութ յուն 
կու սակ ցութ յու նը, ո րի ծրագ րում լա յի ցիզ մի սկզբուն քի ուղ ղա կի 
մեր ժում չկար, սա կայն դրա 6-րդ բաժ նում այն են թարկ վում էր 
բա վա կան խիստ քննա դա տութ յան144: Բա ցի այդ, ԱՓԿ ղե կա վա-
րութ յան կող մից քննա դա տութ յան էին են թարկ վում երկ րի քա-
ղա քա կան ու ժե րը և ն րանց վա րած թե՛ ներ քին և թե՛ ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յու նը145: Ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան բնա գա-
վա ռում Էր բա քա նը և ն րա կու սա կից նե րը նշում էին, որ Թուր-
քիան պի տի իր հա յացքն Արև մուտ քից ուղ ղի դե պի Ար ևելք146:

1973 թ. հոկ տեմ բե րին կա յա ցած խորհր դա րա նա կան ընտ-
րութ յուն նե րում ԱՓԿ-ն, ստա նա լով քվե նե րի 11,8%-ը (48 պատ գա-
մա վո րա կան ման դատ), եր րորդն էր ՀԺԿ-ից և ԱԿ-ից հե տո147: 
Թուր քիա յում եր կու խո շո րա գույն կու սակ ցութ յուն նե րի` ԱԿ-ի և 
ՀԺԿ-ի միջև ե ղած տա րա ձայ նութ յուն ներն ու ան հան դուր ժո ղա-
կա նութ յան մթնո լոր տը գործ նա կա նում անհ նար էին դարձ նում 
նրանց միջև քա ղա քա կան դա շին քը, և  այդ ի րո ղութ յուն նե րում 

30, No. 1, Oct., 1977, p. 66.
143 Anayasa Mahkemesi, (siyasi parti-kapatma) «E.S.: 1971/1; K.S.: 1971/1; K.G.: 20.05.1971», 
Resmi Gazete, 14072 (14, 01, 1972).
144  Киреев Н., Турция между западом и востоком. - Ближний Восток и современность, 
Москва, 1996, стр. 106-169.
145 Фадеева И., Ислам и культурная политика правящих кругов Турции 60-80-х годов ХХ 
в. – Ислам и социальные структуры стран Бли  жнего и Средного Востока, Москва, 1990, 
стр. 197-200.
146  Karafakıoğlu Ö. K., նշված աշխ., էջ 19.
147 Toprak B., A Secular Democracy in the Muslim World: The Turkish Model. – Modernization, 
Democracy, and Islam, Edited by Shireen T. Hanter and Huma Malik, Center for Strategic and 
International Studies, Washington, 2005, p. 287.
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ԱՓԿ-ն վճ ռո րոշ դեր ու նե ցավ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն կազ-
մա վո րե լու հար ցում: 1974 թ., եր կար բա նակ ցութ յուն նե րից հե-
տո, Էր բա քանն ի վեր ջո ըն դու նեց Էջ ևի թի ա ռա ջար կութ յու նը, և 
կազ մա վոր վեց ՀԺԿ-ԱՓԿ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յու նը, որ տեղ 
Էր բա քա նը, ինչ պես ար դեն նշվել է, զբա ղեց նում էր փոխ վար չա-
պե տի պաշ տո նը: ՀԺԿ-ԱՓԿ կոա լի ցիան ան նա խա դեպ եր ևույթ 
էր Թուր քիա յի պատ մութ յան մեջ. Ա թաթ յուր քի հիմնած կու սակ-
ցութ յու նը` ՀԺԿ-ն, ո րի իշ խա նութ յան օ րոք դա ժա նո րեն ճնշվում 
էին կրո նա կան շար ժումնե րը, այժմ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն 
էր կազ մում իս լա մա մետ կու սակ ցութ յան հետ: 

1973-80 թթ. Էր բա քա նի կու սակ ցութ յան ան դամներն ու հա-
մա կիր ներն ըն դար ձա կում էին ի րենց ազ դե ցութ յան շրջա նա կը` 
տե ղեր զբա ղեց նե լով խորհր դա րա նում, վար չա կան մար մին նե-
րում, կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում, գոր ծա րար աշ խար-
հում148: ԱՓԿ-ն հետ ևո ղա կա նո րեն ընդ լայ նում էր կու սակ ցութ-
յան շար քե րը` ընդգր կե լով մեծ թվով ե րի տա սարդ նե րի, ո րոնք 
հիմնադ րե ցին «Akıncılar» (Աս պա տա կող ներ կամ Հար ձակ վող-
ներ) կոչ վող ե րի տա սար դա կան կա ռույ ցը, որն էլ իր հեր թին երկ-
րի տար բեր հատ ված նե րում ստեղ ծեց մոտ 600 մաս նաճ յուղ149: 
Չ նա յած 1977 թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րում ԱՓԿ 
ստա ցած քվե նե րի քա նա կը (8.5%` 24 պատ գա մա վոր) նվա զել 
էր 1973 թ. ընտ րութ յուն նե րի հա մե մատ, սա կայն այն դեռևս շա-
րու նա կում էր հզոր ուժ ներ կա յաց նել: 1970-ա կան թթ. վեր ջե-
րին ԱՓԿ-ն, օգտ վե լով երկ րում տի րող քաո սա յին ի րա վի ճա կից, 
սկսեց ա վե լի բա ցա հայտ կրո նա մետ քա ղա քա կա նութ յուն վա-
րել: 1977-1980 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ԱՓԿ-ն կազ-

148 Էսպոզիտո Ջ., նշվ. աշխ., էջ 229:
149 Տեր-Մաթևոսյան Վ., Նեջմեթթին Էրբաքանի քաղաքական բեմելը և «Ազգային 
փրկություն» կուսակցության գործունեությունը Թուրքիայում, Մերձավոր և Միջին Արևելքի 
երկրներ և ժողովուրդներ (XXV), Երևան, 2006, էջ 185:
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մա կեր պել է մոտ 30 հա զար հա վաք և ցույց150: Այդ կա պակ ցութ-
յամբ թուր քա գետ-պատ մա բան Վ. Տեր- Մաթ ևոս յա նը նշում է, որ 
ե թե 1973 թ. երկ րի հիմնա կան օ րեն քին չհա կա սե լու նպա տա կով 
ԱՓԿ-ն խու սա փում էր ան գամ «շա րիաթ» բա ռի օգ տա գոր ծու-
մից, ա պա 1979-80 թթ. երկ րի տար բեր շրջան նե րում անց կաց-
րած ցույ ցե րի, հան դի պումնե րի ժա մա նակ Էր բա քա նի կողմնա-
կից նե րը բա ցա հայ տո րեն կողմ էին ար տա հայտ վում ի րան յան 
կամ պա կիս տան յան տար բե րակ նե րի կրկնութ յա նը և «շա րիա թի 
վրա հիմն ված հա մայն քի» կա ռուց ման գա ղա փա րին151: Հատ-
կան շա կան է 1980 թ. սեպ տեմ բե րի 6-ին Քոն յա յում կազ մա կերպ-
ված ցույ ցը, ո րին մաս նակ ցել է մոտ 80 հա զար մարդ, և  ո րի 
ըն թաց քում բա ցա հայ տո րեն հնչել են խա լի ֆ  ա յութ յան վե րա-
կանգն ման անհ րա ժեշ տութ յան կո չեր152:

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում զանգ ված նե րի վրա ազ-
դե լու նպա տա կով իս լա մա կան գոր ծոնն օգ տա գործ վում էր նաև 
այլ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից` ի դեմս ԱԿ-ի 
և Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յան153: Դեռ 1965 թ., երբ 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ԱԿ-ն  ե կավ 
իշ խա նութ յան, վեր ջի նիս ղե կա վար Ս. Դե մի րե լը, դառ նա լով 
Թուր քիա յի վար չա պետ, հայ տա րա րեց, որ իր ղե կա վար ման 
տա րի նե րին «բո լոր թուր քերն ա ռանց որ ևէ խո չըն դո տի կա րող 
են հայ տա րա րել, որ ի րենք մու սուլ ման են»154: Իր իշ խա նութ յան 
տա րի նե րին ԱԿ-ն  օ ժան դա կութ յուն էր ցու ցա բե րում իս լա մա-
կան շար ժումնե րին, ինչն ու նե նում էր տար բեր դրսևո րումներ` 
Կ րո նի գոր ծե րով վար չութ յան   ֆի նան սա վոր ման ա վե լա ցում, 

150 Турецкая Республика: справочник, Баку, 1986, стр. 217.
151 Տեր-Մաթևոսյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 184:
152 Financial Times, 29, 11, 1980.
153 Куртынова Л., Исламские и националистические элементы в идеологии руководства 
после военного переворота 1980 г. - Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего 
и Среднего Востока, Москва, 1986, стр. 115-126.
154 Milliyet, 21, 12, 1968.
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կրո նա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րի թվի մե ծա ցում, 
տար բեր կրո նա կան եղ բայ րութ յուն նե րի և միա բա նութ յուն նե րի 
հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն155 և  այլն: 1980 թ. թուր քա կան 
« Ջում հու րի յեթ» թեր թը նշում էր, որ երկ րում բո լոր կրո նա կան 
շար ժումնե րը գտնվում են ԱԿ հո վա նու ներ քո156:

Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յու նը, թեև իր ձևա վոր-
ման սկզբնա կան փու լում ու ներ դա սա կան պանթ յուր քիս տա կան 
բնույթ, ար դեն 1960-ա կան թթ. վեր ջե րից սկսեց կրոնն օգ տա-
գոր ծել զանգ ված նե րի վրա ազ դե լու հա մար, գու ցե նաև դրա-
նով հա կա կո մու նիս տա կան իր պայ քարն ա վե լի արդ յու նա վետ 
դարձ նե լու նպա տա կով: Կու սակ ցութ յան գա ղա փա րա խո սութ-
յան մեջ կրո նա կան տար րե րի ընդգր կու մը պատ ճառ հան դի սա-
ցավ, որ պես զի 1940-50-ա կան թթ. պանթ յուր քիս տա կան շարժ-
ման գա ղա փա րա խոս, ԱՇԿ հիմնա դիր նե րից Նի հալ Աթ սը զը 
հե ռա նա ԱՇԿ-ից: 

1970-ա կան թթ. Թուր քիա յում լայն գոր ծու նեութ յուն էին ի րա-
կա նաց նում կրո նա կան եղ բայ րութ յուն նե րը. մաս նա վո րա պես, 
մեծ ազ դե ցութ յուն ու նեին Սու լեյ ման ջը, Նաքշ բեն դի, Նուր ջու, 
Թի ջա նի և Բեք թա շի գաղտ նի եղ բայ րութ յուն նե րը: Վա յե լե լով 
ԱԿ և ԱՓԿ ա ջակ ցութ յու նը` կրո նա կան միա բա նութ յուն ներն ընդ-
լայ նե ցին ի րենց ազ դե ցութ յան շրջա նակ նե րը և վե րա ճե ցին հզոր 
ու ժի:

1970-ա կան թթ. վեր ջե րին Թուր քիա յում խո րա նում էր լար-
վա ծութ յու նը սուն նի նե րի և  ալ ևի նե րի հա մայնք նե րի միջև, ին-
չը եր բեմն ար տա հայտ վում էր ար յու նա լի բա խումնե րի տես քով: 
1978 թ. դեկ տեմ բե րին Քահ րա ման մա րաշ քա ղա քում, ազ գայ նա-
մո լա կան ու ժե րի սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով, բա-

155 Հատկապես սերտ էին ԱԿ-ի կապերը 1970-ական թթ. Թուրքիայում մեծ ազդեցություն 
ունեցող Սուլեյմանջը գաղտնի միաբանության հետ: Այդ է վկայում նաև այն հանգամանքը, 
որ Սուլեյմանջը միաբանության ղեկավար Քեմալ Քաչարը պատգամավոր էր ԱԿ-ի կողմից;
156 Cumhuriyet, 05, 08, 1980.
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խում սկսվեց քա ղա քի սուն նի և  ալ ևի բնա կիչ նե րի միջև, զոհ վեց 
ա վե լի քան 100, վի րա վոր վեց 1000 մարդ157: Քահ րա ման մա րա-
շի դեպ քը, ո րը հան րա պե տա կան Թուր քիա յի պատ մութ յան մեջ 
ա մե նա մեծ բա խումն էր սուն նի նե րի և  ալ ևի նե րի միջև, մեծ ան-
հանգս տութ յուն ա ռա ջաց րեց բա նա կի վեր նա խա վում, ո րից հե-
տո Թուր քիա յի տար բեր վի լա յեթ նե րում ռազ մա կան դրութ յուն 
մտցվեց: 1980 թ. հու լի սին սուն նի նե րի և  ալ ևի նե րի միջև նմա նա-
տիպ բա խում տե ղի ու նե ցավ նաև Չո րու մում` խլե լով 23 մարդ-
կա յին կյանք158:

Ի րա նում իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը և ն րա հնա րա վոր 
ար տա հան ման սպառ նա լի քը ստի պե ցին Թուր քիա յի արևմտ յան 
դաշ նա կից նե րին և թուր քա կան բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա-
նութ յա նը նո րո վի նա յել մեծ թափ հա վա քած իս լա մա կան շար-
ժումնե րին: Իս լա մա մետ ԱՓԿ գոր ծու նեութ յան վե րել քը, ինչ պես 
նաև լայն տա րա ծում ստա ցած տե ղե կութ յուն ներն այն մա սին, 
որ Թուր քիա յում գոր ծում էին մի շարք գաղտ նի կազ մա կեր պութ-
յուն ներ, ո րոնց նպա տակն էր աշ խար հիկ հան րա պե տա կան 
կար գի տա պա լու մը և շա րիա թի հաս տա տու մը, ա վե լի ի րա տե-
սա կան էին դարձ նում ի րա նա կան հե ղա փո խա կան ա լի քի հնա-
րա վոր ար տա հան ման մտա վա խութ յուն նե րը159: Եվ այդ ի րա վի-
ճա կում թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի հա վաս տիա ցումներն 
այն մա սին, որ «իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը չի սպառ նում 
Թուր քիա յին»160, որ «մոլ լա նե րը Թուր քիա յում վտանգ չեն ներ-
կա յաց նում»161, բնա կա նա բար, չէին կա րող բա վա րա րել Թուր-
քիա յի արևմտ յան դաշ նա կից նե րին, հատ կա պես, երբ ի րա նա-

157 Arcayürek C., Demokrasinin Sonbaharı, 1977-1978, Ankara, 1985, s. 550.
158 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 584:
159 Դումանյան Ա., Թուրքիայի 1980 թ. ռազմական հեղաշրջման պատճառների շուրջ, 
Մերձավոր Արևելք, հ. 3, Երևան, 2006, էջ 51-55:
160 Newsweek, 25, 06, 1979.
161 Фадеева И., Ислам в обшественно-политической жизни современной Турции.   Турция. 
История, экономика, политика, Москва, 1984, стр. 67.
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կան դեպ քե րից հե տո Արև մուտ քի հա մար գրե թե անհ նար էր 
դար ձել իս լա մա կան շար ժումնե րի հար ցում փաս տե րը զա տել 
չա փա զան ցութ յու նից:

1979 թ. հուն վա րին ԱՄՆ-ում ստեղծ վեց պե տա կան մի հանձ-
նա խումբ` ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող ո րոշ երկր-
նե րի ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճակն ու սումնա սի րե լու նպա տա-
կով: Հանձ նա խում բը պի տի ո րո շեր, թե կա րող են արդ յոք այդ 
երկր նե րում կրկնվել ի րա նա կան դեպ քե րը, և ն ման ի րա վի ճա-
կում ինչ պի սին պի տի լի նի ԱՄՆ ար ձա գան քը: Այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում Վա շինգ տո նին հատ կա պես ան հանգս տաց րին 
Թուր քիա յի վե րա բեր յալ կա տար ված ու սումնա սի րութ յուն նե-
րի արդ յունք նե րը: Ներ քին ան կա յու նութ յան ա ճը դիտ վում էր 
որ պես հա կաա մե րիկ յան հե ղա փո խութ յան հնա րա վոր ու ղի162: 
Ս տեղծ վեց մի պա րա դոք սա յին ի րա վի ճակ, երբ Արև մուտքն 
իս լա մա կան շար ժու մը ժա մա նա կին փոր ձում էր օգ տա գոր-
ծել որ պես այ լընտ րանք կո մու նիս տա կան շար ժումնե րին, այժմ 
այլընտրանք էր փնտրում ար դեն իս լա մա կան շարժ ման դեմ: 
Եվ որ պես այդ պի սի այ լընտ րանք Թուր քիա յում հան դես ե կավ 
թուր քա կան բա նա կը` քե մա լա կա նութ յան պաշտ պա նի իր ա ռա-
քե լութ յամբ: Ինչ պես նշում է Մեհ մեթ Ա լի Բի րան դը, 1970-ա կան-
նե րի վեր ջե րին թուր քա կան զին վո րա կա նութ յանն ա մե նից շատ 
ան հանգս տաց նում էր իս լա մա կան նե րի գոր ծու նեութ յու նը163: 
Թուր քիա յում ռազ մա կան ու սումնա րա նի կուր սան տը` ա պա գա 
սպան, ուս ման ա ռա ջին իսկ օ րից դաս տիա րակ վում էր քե մա-
լիզ մի սկզբունք նե րի ո գով, ո րոն ցից հատ կա պես կար ևոր վում 
էր աշ խար հի կութ յան (լա յի ցիզմ) սկզբուն քը164, և  ա մեն տե սա կի 
ոտնձ գութ յուն լա յի ցիզ մի հան դեպ ա նըն դու նե լի էր զին վո րա կա-

162 Кремнюк В., Борьба Вашингтона против революции в Иране, Москва, 1984, стр. 157-
158.
163 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 47.
164 Նույն տեղում, էջ 38:
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նի հա մար, իսկ այդ պի սիք շատ էին 1970-ա կան թթ. Թուր քիա յի 
քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան կյան քում: 

Ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի ակ տի վա ցու մը

1970-ա կան թթ. ձախ շար ժու մը Թուր քիա յում վե րելք էր ապ-
րում, և  այդ հար ցում ո րո շա կի դեր ու նեին 1961 թ. սահ մա նադ-
րութ յան մեջ առ կա ա զա տութ յուն ներն ու ժո ղովր դա վա րա կան 
ի րա վունք նե րը165: Ա ռա ջին ան գամ ձևա վոր վե ցին օ րի նա կան 
ձա խա կողմ յան կու սակ ցութ յուն ներ և կազ մա կեր պութ յուն ներ, 
ո րոն ցից ա ռա վել ազ դե ցիկ էր 1961 թ. ստեղծ ված Թուր քիա յի 
աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ յու նը (ԹԱԿ, Türkiye İşçi Parti-
si): ԹԱԿ-ն  ար դեն 1965 թ. հա մա պե տա կան խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ նշա նա կա լի հա ջո ղութ յուն նե րի 
հա սավ` խորհր դա րա նում զբա ղեց նե լով 15 պատ գա մա վո րա-
կան ման դատ: Ձախ կու սակ ցութ յան նման հա ջո ղութ յունն ա ռա-
ջաց րեց երկ րի իշ խա նութ յուն նե րի և Թուր քիա յի արևմտ յան 
դաշ նա կից նե րի ո րո շա կի ան հանգս տութ յու նը: Ար դեն 1968 թ. 
ընտ րա կան օ րենս գիր քը փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վեց իշ-
խա նութ յուն նե րի կող մից, ո րը նպա տակ էր հե տապն դում խո-
չըն դո տել փոքր կու սակ ցութ յուն նե րի մուտ քը խորհր դա րան և, 
ըստ էութ յան, ուղղ ված էր հատ կա պես ձախ կու սակ ցութ յուն նե-
րի դեմ: Այդ իսկ պատ ճա ռով ԹԱԿ-ը 1969 թ. խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րում հա վա քեց գրե թե նույն քա նա կութ յամբ քվե-
ներ, որ քան 1965 թ., սա կայն տեղ չու նե ցավ ԹԱՄԺ-ում166:

« Մար տի 12-ի» ան ցու մա յին շրջա նը (1971-1973 թթ.) զին վո րա-
կան նե րի կող մից նույն պես օգ տա գործ վեց ձախ շարժ ման զար-

165 Karpat K., The Turkish Left. - Journal of Contemporary History, Vol. 1, No. 2, 1966, p. 183.
166 Hyland M. P., Crisis at the Polls: Turkey’s 1969 Elections. – The Middle East Journal, 1970 
Vol. 24 No. 1, pp. 8-10.
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գաց մա նը մեծ հար ված հասց նե լու հա մար` ար գել վեց ԹԱԿ-ի167, 
ինչ պես նաև տար բեր ձախ ուղղ վա ծութ յան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի գոր ծու նեութ յու նը, ա զա տազրկ ման են թարկ վե ցին ձախ 
շար ժումնե րի ակ տի վիստ նե րը, ո րոնց հան դեպ, որ պես կա նոն, 
դա ժան պատ ժա մի ջոց ներ էին ի րա կա նաց վում ա զա տազրկ ման 
վայ րե րում: Սա կայն զին վո րա կան նե րը չբա վա րար վե ցին ձախ 
շարժ ման դեմ միայն պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ մամբ. նրանք 
նաև 1971-73 թթ. ժա մա նա կաշր ջա նում ի րա կա նաց րին սահ մա-
նադ րա կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնց մի ջո ցով փորձ էր ար վում 
խո չըն դոտ ներ ստեղ ծել ձախ շարժ ման հե տա գա գոր ծու նեութ-
յան հա մար: Սահ մա նադ րութ յան «հիմնա կան ի րա վունք ներ և  
ա զա տութ յուն ներ» բաժ նում փո փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին, 
ըստ ո րի՝ այդ ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը կար գա վոր-
վում էին օ րեն քով: Նոր սահ մա նա փա կումներ մտցվե ցին հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  արհ միութ յուն նե րի մա սին 
օ րեն քում: Ս տեղծ վե ցին Պե տա կան անվ տան գութ յան դա տա-
րան նե րը (ՊԱԴ, Devlet Güvenlik Mahkemeleri), ո րոնք բաղ կա-
ցած էին հինգ ան դա մից, և քն նե լու էին քա ղա քա կան բնույ թի 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը168: Սա կայն պետք է նշել, որ չնա յած 
այս սահ մա նա փա կումնե րին, սահ մա նադ րութ յունն ընդ հա նուր 
առ մամբ դեռևս շա րու նա կում էր մնալ բա վա րար ա զա տա կան` 
ձախ շարժ ման զար գաց մա նը խթա նե լու հա մար:

1970-ա կան թթ. Թուր քիա յում գոր ծում էին մի քա նի ձախ 
ուղղ վա ծութ յան քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներ` Թուր քիա յի 
սո ցիա լիս տա կան աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ յուն (ԹՍԱԿ, 
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi), Թուր քիա յի աշ խա տա վո րա կան կու-
սակ ցութ յուն (ԹԱԿ, Türkiye İşçi Partisi), Սո ցիա լիս տա կան հե-

167 Anayasa Mahkemesi, (siyasi parti-kapatma). E.S.: 1971/3; K.S.: 1971/3; K.G.: 20.07.1971, 
Resmi Gazete, 14064 (6 Ocak 1972).
168 Данилов В., Политическая борьба в Турции, стр. 172-173, 180.
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ղա փո խութ յան կու սակ ցութ յուն (ՍՀԿ, Sosyalist Devrim Partisi) և  
այլն: 1970-ա կան թթ. ընդ հա տա կում ակ տի վաց րել էր իր գոր ծու-
նեութ յու նը Թուր քիա յի կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յու նը (Tür-
kiye Komünist Partisi), ո րը դեռևս շա րու նա կում էր մնալ ար գել-
ված: 

Թուր քիա յում ձախ շար ժումնե րի հիմնա կան բաց թո ղումն այն 
էր, որ դրանք այդ պես էլ չկա րո ղա ցան հա մախմբ վել մեկ կենտ-
րո նի շուրջ, հան դես գալ որ պես միաս նա կան միա վոր: Ինչ պես 
ի րա վա ցիո րեն նշում է խորհր դա յին թուր քա գետ Վ. Դա նի լո վը, 
լե գալ ձախ կու սակ ցութ յուն ներն այդ պես էլ չկա րո ղա ցան հաղ-
թա հա րել «բա նա վե ճի ա կում բի» կար գա վի ճա կը, իսկ ձա խա-
կողմ յան ծայ րա հե ղա կան նե րը բա ժան ված էին տար բեր կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի, ինչն, ան կաս կած, սահ մա նա փա կում էր 
նրանց հնա րա վո րութ յուն նե րը169:

Թուր քիա յում 1970-ա կան թթ. ձախ շարժ ման ա ռա ջա տար ու-
ժե րից, թերևս, ա մե նա գոր ծու նը ԴԻՍԿ-ն  էր, ո րը ձախ ուղղ վա-
ծութ յուն ու նե ցող արհ միութ յուն նե րի խո շո րա գույն հա մա դաշ-
նութ յուն էր: 1967 թ. մի քա նի տասն յակ արհ միութ յուն ներ, դուրս 
գա լով Թուր քիա յի արհ միութ յուն նե րի ա մե նա խո շոր հա մա-
դաշ նութ յան` Թ յուրք-Իշ-ի կազ մից, ստեղ ծե ցին ԴԻՍԿ-ը170, ո րը, 
քննա դա տե լով Թ յուրք-ԻՇ-ին ԱՄՆ շա հե րին ծա ռա յե լու հա մար, 
նպաս տում էր աշ խա տա վոր նե րի քա ղա քա կա նաց մա նը171: 

1971-1973 թթ. թեև ո րո շա կիո րեն սահ մա նա փակ վեց ԴԻՍԿ-ի 
գոր ծու նեութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ կա ռույ ցը, ի տար բե-
րութ յուն ձախ ուղղ վա ծութ յան մի շարք կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի, կա րո ղա ցավ պահ պա նել իր գո յութ յու նը: Ա վե լին, օգտ վե լով 

169 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, стр. 26-
27.
170 DİSK Kuruluş Bildirsi, Ana Tüzüğü. İstanbul: DİSK Yayın., 1968, s. 48;
171 Mello B., Explaining Divergent Strategies in Turkish Labor History, 1960-1980. - Department 
of Political Science, Seattle University, p. 19.
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այն հան գա ման քից, որ « Մար տի 12-ի վար չա կար գի» նկատ մամբ 
դժգո հութ յուն ներ էին ա ռա ջա ցել աշ խա տա վո րութ յան շրջա նակ-
նե րում, ԴԻՍԿ-ն  ար դեն 1973-ից սկսեց ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լել: 1970-ա կան թթ. այն հա մալ րեց իր կազ մը մի շարք նոր 
արհ միութ յուն նե րով, ո րի արդ յուն քում վե րա ճեց հզոր ու ժի172: 
ԴԻՍԿ-ը հզո րութ յան գա գաթ նա կե տին հա սավ 1970-ա կան թթ. 
վեր ջե րին, երբ իր կազ մի մեջ ընդգր կում էր ա վե լի քան 500 հա-
զար ան դամ173, ո րի շնոր հիվ արհ միու թե նա կան շարժ ման գլխա-
վոր նա խա ձեռ նող ու ժը դար ձավ:

1976 թ. ա ռա ջին ան գամ մա յի սի 1-ին` աշ խա տա վո րութ յան 
օր վա կա պակ ցութ յամբ, ԴԻՍԿ-ի նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա-
կերպ վեց խո շոր ցույց, ո րին մաս նակ ցեց ա վե լի քան 500 հա զար 
մարդ174: Ցույ ցի ժա մա նակ կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից պա հանջ-
ներ էին հնչում՝ բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծել աշ խա տա-
վո րութ յան հա մար, վե րաց նել կո մու նիս տա կան գոր ծու նեութ յան 
դեմ ուղղ ված 141-րդ և 142-րդ հոդ ված նե րը, դա դա րեց նել Պե տա-
կան անվ տան գութ յան դա տա րան նե րի գոր ծու նեութ յու նը, դուրս 
գալ ՆԱՏՕ կազ մից և  այլն175: Հա ջորդ մի քա նի տա րի նե րի ըն-
թաց քում ԴԻՍԿ-ը նմա նա տիպ մի շարք մի ջո ցա ռումներ ևս կազ-
մա կեր պեց:

1970-ա կան թթ. ԴԻՍԿ-ի հիմնա կան պայ քարն ար տա հայտ-
վում էր գոր ծա դու լա յին շարժ ման տես քով, որն աս տի ճա նա-
բար ա վե լի ընդգր կուն դար ձավ. 1977 թ. Թուր քիա յում կազ մա-
կերպ վել է 116 գոր ծա դուլ, 1978 թ.` 184, 1979 թ.` 269, իսկ 1980 թ. 
միայն ա ռա ջին 5 ա միս նե րի ըն թաց քում` 388: 1980 թ. հուն վա րին 
թուր քա կան « Ջում հու րի յեթ» թեր թը գրում էր, որ գոր ծա դուլ-

172 Дрякин А., Забастовочная борьба рабочего класса Турции в 1970-1980 гг. - Турция: 
история,   экономика, политика, Москва, 1984, стр. 16-34.
173 Karafakıoğlu Ö. K., նշված աշխ., էջ 21:
174 DİSK – 6. Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1977, s. 74-77.
175 Նույն տեղում:
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նե րի պատ ճա ռով գոր ծա րան նե րի ըն դա մե նը 20%-ն  էր աշ խա-
տում176: 1980 թ. Թուր քիա յի խո շոր ձեռ նար կա տեր Ս. Սա բան ջին 
ընդգ ծում էր, որ «գոր ծա դուլ նե րի պատ ճա ռով տնտե սութ յու նը 
կաթ վա ծա հար է ե ղել»177: 1980 թ. ա ռա ջին 5 ա միս նե րի գոր ծա-
դուլ նե րի 76,7%-ը կազ մա կեր պել էին ԴԻՍԿ-ի կազ մում գտնվող 
արհ միութ յուն նե րը178: Վե րը նշված տվյալ նե րը փաս տում են, որ 
գոր ծա դու լա յին շար ժու մը Թուր քիա յում ան նա խա դեպ վե րելք էր 
ապ րում, և  որ դրա գլխա վոր նա խա ձեռ նողն ու կազ մա կեր պո ղը 
ԴԻՍԿ-ն  էր:

Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում ձախ շար ժումնե րի հետ 
ո րո շա կիո րեն հա մա գոր ծակ ցում էր ՀԺԿ-ն, ո րի կազ մում 1970-
ա կան թթ. սկզբնե րին լուրջ փո փո խութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան, 
և կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Իս մեթ Ին յոն յո ւին փո խա րի նե-
լու ե կավ ե րի տա սարդ Բ յու լենթ Էջ ևիթն իր «կենտ րո նից ձախ» 
քա ղա քա կան ուղ ղութ յամբ: 1976 թ. ՀԺԿ 23-րդ հա մա գու մա րում 
ո րո շում ըն դուն վեց ան դա մակ ցել Սո ցիա լիս տա կան ին տեր նա-
ցիո նա լին: 1973 թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին նա-
խոր դող քա րո զար շա վի ժա մա նակ Բ. Էջ ևի թը ո րոշ խոս տումներ 
էր տա լիս՝ դրա նով փոր ձե լով իր կող մը գրա վել ձա խա կողմ յան 
հա յացք ներ ու նե ցող ընտ րա զանգ վա ծին: Բ. Էջ ևի թը հան դես 
էր գա լիս Պե տա կան անվ տան գութ յան դա տա րան նե րի գոր ծու-
նեութ յու նը դա դա րեց նե լու անհ րա ժեշ տութ յունն ընդգ ծող հայ-
տա րա րութ յուն նե րով և քն նա դա տում էր Հա տուկ պա տե րազ մի 
բաժ նի (ՀՊԲ, Özel Harp Dairesi) գոր ծու նեութ յու նը: 1970-ա կան 
թթ. ՀԺԿ-ն ԴԻՍԿ-ի հետ հա մա տեղ հան դես ե կավ մի շարք մի-
ջո ցա ռումնե րով: Բ. Էջ ևի թը մաս նակ ցեց նաև ձա խա կողմ յան նե-
րի կազ մա կեր պած ո րոշ հան րա հա վաք նե րին, օ րի նակ` 1977 թ. 

176 Cumhuriyet, 09, 01, 1980.
177 Mond Diplomatique, No. 1, 1980.
178 DİSK – 7. Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1980, s. 131.
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մա յի սի 1-ին Թաք սի մի հրա պա րա կում ԴԻՍԿ-ի կազ մա կեր պած 
ցույ ցին179: Հատ կան շա կան է տե ղե կութ յունն այն մա սին, որ 1980 
թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո ՀԺԿ ան դամ, Ս տամ բու լի 
քա ղա քա պետ Ահ մեթ Իս վա նը մե ղադր վում էր մարդ կանց հրա-
պա րակ բե րե լու նպա տա կով քա ղա քա պե տա րա նի բեռ նա տար-
նե րը ԴԻՍԿ-ին տրա մադ րե լու հա մար: 

Էջ ևի թի ղե կա վա րած քա ղա քա կան գի ծը, որն ա ջակ ցում էր 
ձախ շարժ մա նը, դար ձավ մրցա կից նե րի սուր քննա դա տութ-
յան թի րախ: Մաս նա վո րա պես, 1978 թ. Ար դա րութ յուն կու սակ-
ցութ յան նա խա գահ Ս. Դե մի րե լը, մե ղադ րե լով Էջ ևի թին ձախ 
լի նե լու մեջ, նշում էր. «Ս րանց վերջն Ա լիեն դեի նման է լի նե-
լու»180` նկա տի ու նե նա լով 1973 թ. Չի լիի դեպ քե րը, երբ երկ րի 
նա խա գահ, ձախ ուղղ վա ծութ յան քա ղա քա կան գոր ծիչ Սալ վա-
դոր Ա լիեն դեն բա նա կի կող մից կազ մա կերպ ված հե ղաշրջ ման 
մի ջո ցով հե ռաց վեց իշ խա նութ յու նից և ս պան վեց181: Ի րա կա-
նում Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յունն օգ տա գոր ծում էր ձախ շար ժում-
նե րը` ընտ րութ յուն նե րում քվե ներ շա հե լու նպա տա կով, սա-
կայն լուրջ ա ջակ ցութ յուն չէր ցու ցա բե րում վեր ջին նե րիս, ին չը և 
հաս տատ վեց, երբ Էջ ևի թի եր րորդ կա ռա վա րութ յան ժա մա նա-
կաշր ջա նում (05. 01. 1978-16. 10. 1979 թթ.) շա րու նակ վե ցին ձախ 
շար ժումնե րի դեմ կի րառ վող պե տա կան ճնշումնե րը: Էջ ևի թի 
իշ խա նութ յան ժա մա նակ` 1979 թ. մա յի սին, իշ խա նութ յուն նե-
րը նախ ար տո նութ յուն չտվե ցին ԴԻՍԿ-ին ցույց կազ մա կեր-
պե լու հա մար, հե տո էլ ար դեն չար տոն ված ցույց անց կաց նե լու 
մե ղադ րան քով ձեր բա կա լե ցին այդ կա ռույ ցի մի քա նի ղե կա-
վար նե րի182: ԴԻՍԿ-ի պա տաս խա նը ՀԺԿ-ին եր կար սպա սել 

179 Financial Times, 20, 03, 1981.
180 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 72;
181 Սակայն հետաքրքիր է նշել, որ թե՜ 1971 թ. «հուշագրային հեղաշրջման» և թե՜ 1980 թ. 
ռազմական հեղաշրջման ժամանակ երկրի վարչապետը հենց Սուլեյման Դեմիրելն էր:
182 Alatlı E, Müdahale 12 Mart 1971-12 Eylül 1980, İstanbul, 2004, s. 396.
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չտվեց. նույն թվա կա նի աշ նա նը կա յա ցած խորհր դա րա նա կան 
մաս նա կի ընտ րութ յուն նե րում ԴԻՍԿ-ը չա ջակ ցեց ՀԺԿ-ին, ինչն 
էլ իր հեր թին դեր խա ղաց, որ պես զի ՀԺԿ-ն  այդ ընտ րութ յուն նե-
րում պար տութ յուն կրի և Բ. Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յու նը հրա ժա-
րա կան տա:

Ն կա տենք նաև, որ ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի ակ տի վա-
ցու մը և գոր ծա դու լա յին ա լի քի ա հագ նա ցումն ան հանգս տաց րին 
հատ կա պես երկ րի խո շոր ձեռ նար կա տե րե րին: Ինչ պես վկա յում 
է Մեհ մեթ Ա լի Բի րան դը, 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին Թուր քիա-
յի խո շոր ձեռ նար կա տե րե րը խու ճա պի մեջ էին և գտ նում էին, 
որ կո մու նիզ մը կանգ նած է երկ րի շե մին183: Ն րան ցից շա տերն 
ի րենց ու նեց վածքն է ժան գնե րով վա ճա ռում և հե ռա նում էին 
երկ րից184: Այդ ի րա վի ճա կում ԹՅՈՒՍԻԱԴ-ն սկ սեց ձախ շարժ-
մա նը խո չըն դո տե լուն ուղղ ված մի ջո ցա ռումներ կազ մա կեր պել, 
ո րոնց շրջա նակ նե րում պետք է դի տել 1978 թ. հոկ տեմ բե րին այդ 
կա ռույ ցի պատ վի րա կութ յան այցն ԱՄՆ: ԹՅՈՒՍԻԱԴԻ-ի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը հան դի պե ցին ԱՄՆ նա խա գա հի անվ տան գութ-
յան հար ցե րով խորհր դա կան Զ բիգնև Բ ժե զինս կու հետ, ո րը մեծ 
կշիռ ու ներ ԱՄՆ իշ խա նա կան հա մա կար գում: Հան դիպ ման ժա-
մա նակ քննարկ վե ցին Թուր քիա յում ձախ շար ժումնե րի գոր ծու-
նեութ յու նը սահ մա նա փա կե լու հնա րա վոր մի ջոց նե րը185: 

Պետք է նշել, որ Թուր քիա յի խո շոր ձեռ նար կա տե րե րը երկ-
րում կա յու նութ յուն հաս տա տե լու և «հուն վա րի 24-ի» ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման հա մար լա վա գույն մի ջոց էին հա մա րում բա նա-
կի մի ջամ տութ յու նը: Հատ կան շա կան է 1980 թ. մար տին Թուր-
քիա յի խո շոր ձեռ նար կա տեր, « Քոչ-հոլ դին գի» սե փա կա նա տեր 
Վեհ բի Քո չի այն հայ տա րա րութ յու նը, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ-

183 Birand M. A., նշվ. աշխ., էջ 72.
184 Նույն տեղում:
185 Նույն տեղում, էջ 99-101:
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նե րը կորց րել են պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մը, և  երկ րում 
ըն դա մե նը մեկ գոր ծուն յա կազ մա կեր պութ յուն կա` ի դեմս բա-
նա կի186: Այս տեղ հարկ է շեշ տել մի կար ևոր հան գա մանք ևս, այն 
է՝ Բա նա կի փո խօգ նութ յան միութ յու նը (OYAK), որն ա պա հո վում 
էր գե նե րալ նե րի նյու թա կան բա րե կե ցութ յու նը, 1970-ա կան թթ. 
Թուր քիա յի 4 խո շո րա գույն և ճ յու ղա վոր ված մաս նա վոր ըն կե-
րութ յուն նե րից էր հան դի սա նում187, հետ ևա բար՝ ձախ շարժ ման 
զար գա ցու մը և գոր ծա դու լա յին ա լի քի ա հագ նա ցումն ուղ ղա կիո-
րեն վնա սում էին զին վո րա կան վեր նա խա վի   ֆի նան սա կան շա-
հե րին:

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ ձախ շար ժու մը 1970-ա կան 
թթ. Թուր քիա յում ընդ լայ նել էր գոր ծու նեութ յու նը. ստեղծ վել էին 
տար բեր ձախ կու սակ ցութ յուն ներ, ե րի տա սար դա կան կազ մա-
կեր պութ յուն ներ, այդ թվում և ծայ րա հե ղա կան, ա հա բեկ չա կան 
բնույ թի: Սա կայն ձա խա կողմ յան շարժ ման գլխա վոր ձեռք բե-
րումն աշ խա տա վո րա կան զանգ վա ծի կազ մա կեր պումն էր, որն 
ի րա կա նաց վում էր ձա խա կողմ յան` արհ միութ յուն նե րի հա մա-
դաշ նութ յան` ԴԻՍԿ-ի մի ջո ցով: Աշ խա տա վոր նե րի քա ղա քա կա-
նա ցու մը հան գեց րեց Թուր քիա յում զանգ վա ծա յին գոր ծա դու լա-
յին ա լի քի պոռթկ մա նը, ո րը 1980 թ. սկզբնե րին ան նա խա դեպ 
մասշ տաբ նե րի էր հա սել: 

Ա հա բեկ չութ յան ա ճը Թուր քիա յում 1970-ա կան
թվա կան նե րին

1980 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո 
Թուր քիա յի բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յու նը որ պես հե-

186 Milliyet, 21, 03, 1980.
187 Запорожец В., Колесников А., Турция: Общество и Армия, том I. Ленинград, 1983, стр. 
238.
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ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յան հան գեց րած գլխա-
վոր պատ ճառ շեշ տում էր երկ րում մեծ թափ հա վա քած ա հա-
բեկ չութ յու նը: Գլ խա վոր շտա բի պետ, գե նե րալ Քե նան Էվ րենն 
ար դեն իր ա ռա ջին ե լույթ նե րում նշում էր, որ ա մեն օր ա հա բեկ-
չա կան և  ա նար խիս տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով 
զոհ վում էր 20 մարդ, որ միայն վեր ջին եր կու տա րի նե րի ըն թաց-
քում Թուր քիա յում ա հա բեկ չութ յան զոհ է դար ձել 5241 մարդ և վի-
րա վոր վել 14152-ը, այն դեպ քում, երբ Սա քա րիա յի ճա կա տա մար-
տում Թուր քիան կորց րել է 5713 զին վոր և տ վել 18480 վի րա վոր188:

1970-ա կան թթ. Թուր քիա յում ա հա բեկ չութ յան գլխա վոր 
նա խա ձեռ նող ներն ազ գայ նա մո լա կան « Գորշ գայ լեր» և ձա-
խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան ու ժերն էին: Թեև զին վո րա կան 
հրա մա նա տա րութ յան կող մից, բա ցի ձա խա կողմ յան ծայ րա հե-
ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  ազ գայ նա մո լա կան շար ժու-
մը, որ պես ա հա բեկ չութ յան կազ մա կեր պիչ ներ նշվում էին նաև 
ար մա տա կան իս լա մա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և քր դա-
կան շար ժու մը, սա կայն քննարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում Թուր-
քիա յում ար մա տա կան իս լա մա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն, 
ըստ էութ յան, թույլ էին և  ընդգրկ ված չէին ա հա բեկ չա կան գոր-
ծու նեութ յան մեջ189, իսկ քրդա կան շար ժումնե րը հիմնա կա նում 
հան դես էին գա լիս ձա խա կողմ յան նե րի հետ միա սին և ներգ-
րավ ված էին այդ շար ժումնե րի մեջ190: Այս տեղ պետք է հա տուկ 
ընդգ ծել, որ բա նա կի վեր նա խա վը խթա նում էր ա հա բեկ չութ յան 

188 Evreni’nin Radyo-Televizyon Konuşması (12, 09, 1980), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Orgeneral Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri (12 Eylül 1980-12 Eylül 1981), Ankara, 1981, 
s. 3-5.
189 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Karmon E., Radical Islamic Political Groups in Turkey, 
Middle East Review of International Affairs Journal (MERIA), Vol. 1, No. 4, December 1997, p. 
14-33.
190 1970-ական թթ. վերջերին թեև գործում էին նաև առանձին քրդական կազմակեր-
պություններ (ՊԿԿ, ՔԱՎԱ, ՔՈՄԱԼ և այլն), սակայն դրանք դեռ ձևավորման փուլում 
էին գտնվում: Այդ մասին առավել մանրամասն տե՜ս Gunter M. M., The Kurdish Problem in 
Turkey, Middle East Journal, Vol. 42, No. 3, Summer 1988, pp. 389-406.
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ա ճը՝ նպա տակ ու նե նա լով երկ րում խո րաց նել քաո սա յին վի ճա-
կը՝ հե տա գա յում ռազ մա կան հե ղաշր ջումն ար դա րաց նե լու և  որ-
պես երկ րի «փրկիչ ներ» հան դես գա լու հա մար։ 

« Գորշ գայ լե րի» ա հա բեկ չա կան գոր ծու նեութ յու նը 
1970-ա կան նե րին

Ինչ պես ար դեն նշվեց, 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին ա հա բեկ-
չութ յու նը Թուր քիա յում ան նա խա դեպ ծա վալ նե րի էր հա սել: 
Ա հա բեկ չութ յան գլխա վոր նա խա ձեռ նող նե րից էր աջ ծայ րա-
հե ղա կան « Գորշ գայ լե րի» շար ժու մը, ո րոնք հա մախմբ ված էին 
Ալ փարս լան Թ յուր քե շի պանթ յուր քիս տա կան գա ղա փա րա խո-
սութ յան շուրջ: 1960 թ. մա յի սի 27-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից 
հե տո իշ խա նութ յունն իր ձեռ քը վերց րած Ազ գա յին միաս նութ յան 
կո մի տեի ար մա տա կան նե րի խմբի 14 ան դամնե րից իր պանթ-
յուր քիս տա կան հա յացք նե րով աչ քի էր ընկ նում գնդա պետ Ալ-
փարս լան Թ յուր քե շը191, ո րը հե տա գա գրե թե 4 տաս նամ յա կի 
ըն թաց քում ղե կա վա րե լու էր պանթ յուր քիս տա կան շար ժու մը 
Թուր քիա յում։ 1965 թ. Ա. Թ յուր քե շը, ար մա տա կան նե րի խմբի 
ո րոշ ան դամնե րի հետ միա սին, մտավ Հան րա պե տա կան գյու-
ղա ցիա կան ազ գա յին կու սակ ցութ յան (Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi) մեջ և շու տով դար ձավ վե րոնշ յալ կու սակ ցութ յան նա խա-
գահ` ամ բող ջո վին վե րա փո խե լով կու սակ ցութ յան քա ղա քա կան 
և գա ղա փա րա կան ուղ ղութ յուն նե րը192: 1969 թ. այն վե րան վան-
վեց Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յուն (ԱՇԿ):

191 Թյուրքեշն ազգայնամոլությամբ աչքի էր ընկել դեռ 1944 թ., երբ պանթյուրքիստական 
հայացքներ տարածելու համար դատական պատասխանատվության էր ենթարկվել: Այդ 
մասին տե՜ս http://www.ulkuocaklari.org.tr/basbug/basbug_hayati.htm. 
192 ԱՄԿ-ի որոշ անդամներ հետագայում, չընդունելով կուսակցության չափազանց ազգայ-
նամոլական դառնալը, լքեցին կուսակցությունը: Տե՜ս Esin N., Devrim ve Demokrasi, Bir 27 
Mayısçının Anıları, İstanbul, 2005, s. 245-253.
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ԱՇԿ գա ղա փա րա խո սութ յան հիմ քում դրված էին Թ յուր քե-
շի 9 սկզբունք նե րը՝ «9 լույ սը» (Dokuz Işık)՝ ազ գայ նա մո լութ յուն 
(milliyetçilik), գա ղա փա րա պաշ տութ յուն (ülkücülük), բա րո յա կա-
նութ յուն (ahlakçılık), սո ցիա լա կա նութ յուն (toplumculuk), գի տա-
կա նութ յուն (ilimcilik), ա զա տութ յուն (hürriyetçilik), գյու ղա ցիութ-
յուն (köycülük), զար գա ցում և ժո ղովր դա կա նութ յուն (gelişmecilik 
ve halkçılık), արդ յու նա բե րութ յուն և տեխ նի կա (endüstricilik ve 
teknikçilik): Սա կայն ե թե հա կիրճ ներ կա յաց նենք ԱՇԿ դա վա նած 
հիմնա կան գա ղա փա րա կան ուղ ղութ յու նը, կա րե լի է նշել, որ այն 
ներ կա յաց նում է թուր քա կան ազ գայ նա մո լութ յան ա ռա վել ծայ-
րա հե ղա կան` պանթ յուր քիս տա կան ուղ ղութ յու նը։ Ա. Թ յուր քեշն 
իր « Հիմնա կան տե սա կետ ներ» (Temel Görüşler) աշ խա տութ յան 
մեջ նշում է, որ ի րենց գլխա վոր նպա տակն է նախ հզո րաց նել 
Թուր քիան, իսկ հե տա գա յում ար դեն հզոր Թուր քիա յի դրո շի 
տակ միա վո րել ամ բողջ թյուր քա կան աշ խար հը193: Պետք է նշել, 
որ քննարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում թյուր քե շա կան ներն այդ 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գլխա վոր խո չըն դոտ հա մա րում էին 
կո մու նիզ մը:

1960-ա կան թթ. վեր ջե րին Թ յուր քե շի վե րահս կո ղութ յան տակ 
սկսե ցին գոր ծել «գա ղա փա րա պաշտ նե րի» (ülkücüler) կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը194, ո րոնք չնա յած ԱՇԿ կու սակ ցա կան հա մա-
կար գի մեջ չմտան, սա կայն ղե կա վար վում և վե րահսկ վում էին 
վեր ջի նիս կող մից195: « Գա ղա փա րա պաշտ նե րի» կազ մա կեր-

193 Alparslan Türkeş, Temel Görüşler, İstanbul, 1975, s. 362-363.
194 Գաղափարապաշտների կազմակերպություններից էին Ülkücü ocaklar, Ülkücü 
genςlik derneği և այլն: Պատմագիտական գրականության մեջ հաճախ հանդիպում ենք 
այդ կազմակերպությունների միասնական ուսումնասիրությանը: Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ այդ կազմակերպությունները ղեկավարվում էին մեկ կենտրոնից և զուրկ 
էին նախաձեռնողական գործունեությունից, մենք ևս հակված ենք այն ներկայացնել 
միասնական ձևով:
195 Сафрастян Р., Возвращение “серых волков”: Консервативная партия в политической 
жизни Турции (1983-1985 гг.), Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXIII, 
Երևան, 2004, էջ 254:
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պութ յուն նե րը գլխա վո րա պես բաղ կա ցած էին ե րի տա սարդ-
նե րից և սկզբ նա կան փու լում զբաղ ված էին պանթ յուր քիս տա-
կան գա ղա փա րա խո սութ յան քա րոզ չութ յամբ ու տա րած մամբ: 
Ն րանց մեկ նա բա նութ յամբ՝ «գա ղա փա րա պաշտ» լի նել նշա-
նա կում է «ա մեն ինչ զո հա բե րել հա նուն գա ղա փա րի»՝ կա տա-
րե լով ոչ թե այն, ինչ տրա մա բա նութ յունն է հու շում, այլ այն, 
«ինչ ղե կա վարն է հրա մա յում», իսկ գլխա վո րը Մեծ Թու րան 
պե տութ յան գա ղա փարն էր196: 1970-ա կան նե րին ներգ րավ վե-
լով ա հա բեկ չա կան պայ քա րի մեջ՝ «գա ղա փա րա պաշտ նե րի» 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը վե րած վել էին հզոր բա նա կի, ո րոնք 
1970-ա կան թթ. ի րենց կազ մում ու նեին ա վե լի քան 100 հա զար 
ան դամ197: Ման րա մասն մշակ ված աս տի ճա նա կար գա յին ցան-
ցը, ո րի մեջ մտնում էին թե՛ ԱՇԿ-ն, թե՛ «գա ղա փա րա պաշտ նե-
րի» կազ մա կեր պութ յուն նե րը և թե՛ ԱՇԿ վե րահս կո ղութ յան տակ 
գտնվող զին ված գրո հա յին ջո կատ նե րը (կո ման դոս նե րի ջո-
կատ նե րը), ան վան վում են «գորշ գայ լե րի» (bozkurtlar) հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան շար ժում198, իսկ Թ յուր քե շի պանթ յուր-
քիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան բո լոր հա մա կիր ներն ի րենց 
«գորշ գայ լեր» են կո չում: « Գորշ գայլ», ինչ պես նաև «բաշ բուղ» 
(başbuğ բա ռա ցիո րեն` ա ռաջ նորդ, այդ պես էին ան վա նում 
Թ յուր քե շին) եզ րե րը լայն գոր ծա ծութ յան մեջ դրեց Թ յուր քե շը: Ի 
դեպ, այդ եզ րերն գոր ծած վում էին նաև ե րիտ թուրք պա րագ լուխ 
Էն վեր փա շա յի կող մից199: 

« Գորշ գայ լե րի» կազ մա վոր ման և հ զո րաց ման գոր ծըն թա-
ցին մե ծա պես նպաս տե ցին Թուր քիա յի ու ժա յին կա ռույց նե րը և  

196 Բրամ Ս. & Ուլգեր Մ., «Գորշ գայլեր». հետազոտություն թուրք ծայրահեղ 
աջակողմյանների մասին, Երևան, 2003, էջ 82:
197 Landau J. M., The Nationalist Action Party in Turkey, Journal of Contemporary History, Vol. 
17, No. 4. (Oct., 1982), pp. 594-595.
198 Сафрастян Р., նշվ. աշխ., էջ 255.
199 Poulton H., Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish nationalism and the Turkish Republic, 
New York, 1997, p. 146.
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արևմտ յան երկր նե րի գաղտ նի ծա ռա յութ յուն նե րը: Կան տե ղե-
կութ յուն ներ, որ ԱՄՆ նա խա ձեռ նութ յամբ ՆԱՏՕ ան դամ երկր-
նե րում ստեղծ վե ցին «կոնտր գե րի լա նե րի» (Counter Guerrilla - հա-
կա պար տի զա նա կան) գաղտ նի կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնց 
գլխա վոր նպա տակն էր «հա կա պար տի զա նա կան» պայ քար ծա-
վա լել ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի դեմ և «ա մեն գնով» խո չըն դո-
տել դրանց զար գաց մա նը200: Թուր քիա յում «կոնտր գե րի լա նե րի» 
գոր ծու նեութ յու նը հա մա կար գե լու նպա տա կով ստեղծ վեց Հա-
տուկ պա տե րազ մի բա ժի նը, ո րը գաղտ նի կա ռույց էր և գոր ծում 
էր սկզբում ՄԻԹ-ի (Milli İstihbarat Teşkilatı - Ազ գա յին հե տա խու-
զա կան կազ մա կեր պութ յուն), իսկ հե տա գա յում` Գլ խա վոր շտա բի 
են թա կա յութ յան տակ201: Մեր կար ծի քով՝ ՀՊԲ-ն, ո րը ղե կա վար-
վում էր բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի կող մից, դար ձավ 
թուր քա կան «խոր քա յին պե տութ յան» հիմնաս յու նը։ Ն կա տենք 
նաև, որ ընդ հա նուր թշնա մու գոր ծո նը` ի դեմս ձա խա կողմ յան 
շար ժումնե րի, ան խու սա փե լի էր դարձ նում «գորշ գայ լե րի» և 
ՀՊԲ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: ՀՊԲ-ն «գորշ գայ լե րին» դի տում 
էր որ պես մի ջոց` ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի դեմ պայ քա րե լու 
հա մար և սկ սեց նրանց օգ տա գոր ծել, այս պես կոչ ված, սև  աշ խա-
տանք կա տա րե լու հա մար: 1960-ա կան նե րի վեր ջին ՀՊԲ օ ժան-
դա կութ յամբ ստեղծ վե ցին «գորշ գայ լե րի» «կո ման դոս նե րի» 
ճամ բար նե րը, ո րոնք կար ևո րա գույն դեր խա ղա ցին «գորշ գայ լե-
րի» ա հա բեկ չա կան գոր ծու նեութ յան հա մար: Այդ ճամ բար նե րում 
պատ րաս տութ յուն էին անց նում «գորշ գայ լե րի» գրո հա յին նե րը` 
«կո ման դոս նե րը», որ տեղ նրանց կրթում և դաս տիա րա կում էին 
թե՛ ֆի զի կա պես, թե՛ գա ղա փա րա պես և թե՛ հո գե պես: 1970-ա կան 
թթ. վեր ջե րին Թուր քիա յում 28 այդ պի սի ճամ բար կար202: Հա տուկ 

200 Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշվ. աշխ., էջ 49.
201 Karafakıoğlu Ö. K., նշվ. աշխ., էջ 19.
202 Аксененко А., Борьба политических партий Турции за влияние на молодежь 1920-1980, 
Москва, 1986, стр. 78.
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ու շադ րութ յուն էր դարձ վում հատ կա պես «կո ման դոս նե րի» գա-
ղա փա րա կան պատ րաստ վա ծութ յա նը` նրանց մեջ սեր մա նե լով 
պանթ յուր քիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն: 

« Գորշ գայ լե րի» կար գա վի ճա կը և դ րութ յու նը կտրուկ փոխ-
վե ցին 1970-ա կան թթ. կե սե րից, երբ ԱՇԿ-ն 1975 թ. Ազ գայ նա-
կան ճա կատ իշ խող կոա լի ցիա յի մաս կազ մեց և Ա. Թ յուր քե շը 
դար ձավ փոխ վար չա պետ: Գտն վե լով իշ խա նա կան կոա լի ցիա-
յում` Թ յուր քեշն ա ռա վե լա գույնս օգ տա գոր ծեց իշ խա նա կան 
լծակ ներն իր կու սակ ցութ յան հզո րաց ման հա մար: « Բաշ բու ղը» 
ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր իր կու սա կից նե րի` պե տա կան մար-
մին ներ ներ թա փանց մա նը, ո րի արդ յուն քում 1970-ա կան թթ. 
կե սե րից «գորշ գայ լե րը» հայտն վե ցին պե տա կան գրե թե բո լոր 
կա ռույց նե րում: Թ յուր քե շը հատ կա պես խթա նում էր «գորշ գայ-
լե րի» ու ժա յին կա ռույց ներ «ներ խուժ ման» գոր ծըն թա ցը. 1970-ա-
կան թթ. վեր ջե րին «գորշ գա յե րը» մեծ թվով ներ թա փան ցե ցին 
ոս տի կա նա կան հա մա կարգ, բա նակ և ՄԻԹ: Ար դեն 1970-ա կան 
թթ. կե սե րից ՄԻԹ մի քա նի վար չութ յուն ներ Թ յուր քե շի վե րահս-
կո ղութ յան տակ էին գտնվում203: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
վերջ նա կա նա պես ձևա վոր վե ցին «գորշ գայ լե րի» գրո հա յին ջո-
կատ նե րը: Ն րանք ա պա հով վե ցին զի նամ թեր քով, ո րի զգա լի 
մասն ստաց վում էր Կիպ րո սի հյու սի սա յին՝ թուր քե րի կող մից 
օ կու պաց ված հատ վա ծից204: 

« Գորշ գայ լե րը», բա վա րար չհա մա րե լով կա ռա վա րութ յան 
կող մից «կո մու նիստ նե րի» (բո լոր ձա խա կողմ յան շար ժումնե-
րը «գորշ գայ լե րի» կող մից կո մու նիս տա կան էին դիտ վում) դեմ 
կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռումնե րը, պայ քա րը դուրս բե րե ցին 
փո ղոց` փոր ձե լով ա հա բեկ չա կան ու սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե-
րով պայ քա րել ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի հզո րաց ման դեմ: 

203 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 165-167.
204 Yalçın S. & Yurdakul D., REİS, Gladio’nun Türk Tetikcisi, Ankara, 1998, s. 33.
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1970-ա կան թթ. ա հա բեկ չութ յու նը «գորշ գայ լե րի» գոր ծու նեութ-
յան բաղ կա ցու ցիչ մա սը դար ձավ: Ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յան 
մա սին ո րո շումն ըն դու նում էին ՀՊԲ-ն և ԱՇԿ ղե կա վար կազ մը: 
Նա խա պատ րաստ վող ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յան հրա հան-
գը բա նա վոր կեր պով ստաց վում էր ԱՇԿ ե րի տա սար դա կան 
բա ժան մուն քի կող մից, զեն քը նա խօ րոք տրա մադ րում էին տե-
ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը205, իսկ ա հա-
բեկ չութ յուն ներն ի րա կա նաց նող նե րի կո րի զը կազ մում էին «կո-
ման դոս նե րը» (մեր կար ծի քով՝ ո րոշ փո փո խութ յուն նե րով այս 
հա մա կար գը գոր ծում է նաև այ սօր վա Թուր քիա յում)։ Գտն վե լով 
իշ խա նութ յան հո վա նու ներ քո` ա հա բե կիչ «գորշ գայ լե րին» հա-
ճախ հա ջող վում էր խույս տալ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-
յու նից, և  այդ ան պատ ժե լիութ յան մթնո լորտն էլ ա վե լի էր նպաս-
տում ա հա բեկ չութ յան ա լի քի ընդ լայն մա նը206:

1970-ա կան նե րի երկ րորդ կե սին «գորշ գայ լե րի» կազ մա կեր-
պած ա մե նա զանգ վա ծա յին ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յու նը տե-
ղի ու նե ցավ 1977 թ. մա յի սի 1-ին: Աշ խա տա վո րութ յան մա յիս-
մեկ յան օր վա կա պակ ցութ յամբ ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի 
կող մից Թաք սի մի հրա պա րա կում կազ մա կերպ ված ցույ ցի ժա-
մա նակ «գորշ գայ լերն» ի րա կա նաց րին ա հա բեկ չա կան ու սադ-
րիչ գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց հետ ևան քով զոհ վեց 34, վի րա վոր-
վեց 100-ից ա վե լի մարդ: 1977 թվա կա նի մա յի սի մե կի դեպ քե րը 
պատ մութ յան մեջ հայտ նի են «Ար յու նոտ երկ րորդ կի րա կի» ան-
վան մամբ207։ Հատ կան շա կան են տե ղե կութ յուն ներն այն մա սին, 

205 Tanlak Ö., İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi Anlatıyor, İstanbul, 1997, s. 14-15.
206 Այս մասին առավել մանրամասն տե՜ս Դումանյան Ա., Աջակողմյան ծայրա-
հեղականների ահաբեկչությունը Թուրքիայում 1980 թ. ռազմական հեղաշրջման նախօրեին, 
Մերձավոր Արևելք, հ. 2, Երևան, 2005 թ., էջ 85:
207 Առաջին «Արյունոտ կիրակին» համարվում է 1969 թվականի փետրվարի 16-ը, երբ 
Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակում ձախակողմյան ուժերի կողմից կազմակերպված 
բողոքի ցույցի ժամանակ մի խումբ ահաբեկիչներ զենքերով հարձակվեցին ցույցի 
մասնակիցների վրա, ինչի հետևանքով երկու մարդ զոհվեց և մոտ 100 մարդ վիրավորվեց։
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որ ըստ Էջ ևի թի` Թաք սի մի ար յու նոտ դեպ քե րի հետ ևում կանգ-
նած էր Հա տուկ պա տե րազ մի բա ժի նը208: 

Կա րե լի է ա սել, որ 1978 թ. հուն վա րի 5-ին Էջ ևի թի երկ րորդ 
կա ռա վա րութ յան կազ մա վո րու մից հե տո «գորշ գայ լե րի» մար-
տա վա րութ յու նը ո րո շա կի փո փո խութ յան են թարկ վեց. ե թե մինչ 
այդ «գորշ գայ լե րի» ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ-
ված էին ձա խե րի դեմ և ն պա տակ ու նեին պա ռակ տել ու թու-
լաց նել նրանց շար ժու մը, ա պա 1978 թ. սկսած՝ դրանք ստա ցան 
նոր դրսևո րումներ: « Գորշ գայ լերն» ա մեն կերպ փոր ձում էին 
ի րենց ա հա բեկ չա կան ու սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե րով այդ պայ-
քա րը դարձ նել ա վե լի զանգ վա ծա յին` նպա տակ հե տապն դե լով 
երկ րում քաո սա յին վի ճակ ստեղ ծել և  ա պա կա յու նաց նել ներ քին 
դրութ յու նը։ Մենք դա հիմնա կա նում պայ մա նա վո րում ենք այն 
հան գա ման քով, որ ար դեն 1978-ից թուր քա կան բա նա կի վեր նա-
խա վը նա խա պատ րաստ վում էր ռազ մա կան հե ղաշրջ մա նը, և 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յու նը ցան կա նում էր հնա րա-
վո րինս ա վե լի քաո տիկ վի ճակ ստեղ ծել երկ րում, որ պես զի հե-
ղաշր ջումն ու նե նա հա սա րա կա կան պա հանջ և զին վո րա կան-
նե րը ներ կա յա նան որ պես պե տութ յան միաս նա կա նութ յան և 
պահ պան ման «փրկիչ ներ»։ Իսկ «գորշ գայ լե րը» բարձ րա գույն 
զին վո րա կա նութ յան կող մից օգ տա գործ վում էին որ պես ըն դուն-
ված ո րոշ ման ի րա կա նաց ման գոր ծիք ներ: 

Սա կայն պետք է նշել, որ Ա. Թ յուր քեշն այս խա ղում իր սե-
փա կան հաշ վարկ ներն ու ներ։ Ար դեն 1970-ա կան թթ. վեր ջե րից 
նա փոր ձում էր դուրս գալ զին վո րա կա նութ յան վե րահս կո ղութ-
յու նից և պայ քա րել իշ խա նութ յու նը զավ թե լու հա մար: Դեռ 1977 թ. 
հու նի սի սկզբին ռազ մա կան հե ղաշր ջում նա խա պատ րաս տե-
լու հա մար բա նա կից հե ռաց վե ցին ցա մա քա յին զոր քե րի հրա-

208 Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշվ. աշխ., էջ 70-71:
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մա նա տար, բա նա կի գե նե րալ Նա մըք Քե մալ Էր սու նը և ծայ-
րա հեղ աջ ուղղ վա ծութ յան մոտ 200 սպա: Էր սու նի ձա խող ված 
հե ղաշրջ ման նա խա ձեռ նողն էր Ա. Թ յուր քե շը209: Հե ղաշրջ ման 
փոր ձի տա պա լու մը, սա կայն, չընկ ճեց Թ յուր քե շի` իշ խա նութ-
յու նը զավ թե լու նկրտումնե րը, ա վե լին` 1978 թ. սկսած նա այդ 
գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րա վեց «կո ման դոս նե րին», իր վե րահս-
կո ղութ յան տակ գտնվող գրո հա յին ջո կատ նե րը: ԱՇԿ նախ-
կին փոխ նա խա գահ Ռը զա Մ յուֆթ յո ւօղ լուն 2000 թ. հրա տա-
րա կած « Մա հակ նե րի զին վոր նե րը» (Copların Askerleri) գրքում 
նշում է, որ 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից ա ռաջ բա նա կում 
մի քա նի խմբա վո րումներ կա յին, ո րոն ցից մե կը գտնվում էր Ա. 
Թ յուր քե շի ազ դե ցութ յան տակ210: Թ յուր քեշն այդ խմբա վոր ման 
մի ջո ցով, ո րը ղե կա վա րում էր գե նե րալ-գնդա պետ Սո ւաթ Իբ-
րա հի մը, ռազ մա կան հե ղաշր ջում էր նա խա պատ րաս տում` երկ-
րում  ֆա շիս տա կան դիկ տա տու րա հաս տա տե լու նպա տա կով: 
Ե թե ա վե լաց նենք նաև այն հան գա ման քը, որ ըստ ո րոշ տվյալ-
նե րի` «գորշ գայ լե րը» 1970-ա կան թթ. վեր ջին կարճ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում կա րող էին մո բի լի զաց նել մոտ 200 հա զար զին-
ված հա մա կիր նե րի211, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ի րա վի ճա կի 
նմա նօ րի նակ զար գաց ման պա րա գա յում Թ յուր քեշն ի րա կան 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նար իշ խա նութ յու նը զավ թե լու հա-
մար: Սա կայն զին վո րա կա նութ յան հեր թա կան մի ջամ տութ յու նը 
Թուր քիա յի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին խառ նեց Թ յուր քե շի բո-
լոր խա ղաթղ թե րը` ի չիք դարձ նե լով իշ խա նութ յու նը զավ թե լու 
նրա նպա տակ նե րը:

1978-ից երկ րում ա հա բեկ չութ յան նոր ա լիք սկսվեց. միայն 
1978 թ. հուն վար ամ սին, այ սինքն՝ ԱՃ կոա լի ցիա յի գոր ծու նեութ-

209 Yalçın S. & Yurdakul D., Bay-Pipo, İstanbul, 2000, s. 289-291.
210 Müftüoğlu R., Coplarιn Askerleri, Ankara, 2000, s. 18.
211 Сафрастян Р., նշվ. աշխ., էջ 256.
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յան դա դա րու մից հե տո, ա հա բե կիչ նե րի զոհ դար ձավ 14, վի-
րա վոր վեց 75 մարդ212, ինչն ա հա բեկ չութ յան ան նա խա դեպ աճ 
էր նա խորդ ա միս նե րի հա մե մատ: 1978 թ. մար տի 16-ին «գորշ 
գայ լե րը» Ս տամ բու լի հա մալ սա րա նի դի մաց կազ մա կեր պե ցին 
պայթ յուն, ո րի հետ ևան քով զոհ վեց 7, վի րա վոր վեց 41 ու սա-
նող: Պայթ յունն ի րա կա նաց րած Զուք լուֆ Ի սո թը խոս տո վա նել 
է, որ ա հա բեկ չութ յան հրա մա նը «բաշ բուղն» էր տվել, իսկ գոր-
ծո ղութ յու նը կազ մա կեր պե լու գոր ծում նրան օգ նել էին ոս տի-
կա նութ յան ո րոշ աշ խա տա կից ներ213: Դեպ քից կարճ ժա մա նակ 
անց Ի սո թը, զղջա լով իր ա րար քի հա մար, փոր ձում է հանձն վել 
ի րա վա պահ մար մին նե րին, ին չի հա մար և ս պան վում է իր «գա-
ղա փա րա պաշտ» ըն կեր նե րի կող մից214: Սույն օ րի նա կը հստակ 
ցույց է տա լիս, որ շատ ե րի տա սարդ ներ, չգի տակ ցե լով հնա րա-
վոր հետ ևանք նե րը, մտնում էին այդ ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր-
պութ յան մեջ և  այլևս չէին կա րո ղա նում դուրս գալ այն տե ղից. 
«գորշ գայ լե րի» հա մար հե տա դարձ ճա նա պարհ չկար: Այդ են 
վկա յում նաև Թ յուր քե շի հայտ նի խոս քե րը. «Խ փեք, սպա նեք բո-
լոր նրանց, ով քեր պայ քա րել են մեր նպա տա կի հա մար և հի մա 
ե րես են թե քում»215: Տե ղին է նշել մեկ այլ «գորշ գայլ», ժա մա նա-
կին ASALA-ի դեմ պայ քա րում օգ տա գործ ված և հե տա գա յում 
դա տա պարտ ված, Թուր քիա յի մա ֆիա յի «կնքա հայ րե րից»՝ Ա լա-
հեդ դին Չա քը ջըի խոս քե րը. « Պե տութ յու նը մեզ օգ տա գոր ծեց եւ 
աղ բա նոց նե տեց»216:

Քն նարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում «գորշ գայ լե րի» ա հա-
բեկ չութ յուն նե րից ա մե նաար յու նա լի հետ ևանք ներն ու նե ցան 
Քահ րա ման մա րա շի դեպ քե րը։ Բա ցի այդ, Քահ րա ման մա րա-
212 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 165-167:
213 Dışbudak A., Bombacι Kardeşimdi, Milliyet, 2, 04, 1996.
214 Alkan N. & Akkuzu E., Bombayι Kardeşim Attι, Sabah, 2, 04, 1996.
215 Բրամ Ս. & Ուլգեր Մ., նշվ. աշխ., էջ 246:
216 Ավագյան Ա., Թուրքիայում խորքային պետության եւ «Էրգենեկոն»-ի կապի շուրջ, 
Արմենպրես, 3, 05, 2011 http://armenpress.am/arm/news/651233/
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շում «գորշ գայ լե րի» կազ մա կեր պած սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հետ ևան քով տե ղի ու նե ցավ Թուր քիա յի հան րա պե տա կան 
պատ մութ յան մեջ ա մե նա զանգ վա ծա յին բա խու մը երկ րի սուն նի 
և  ալ ևի բնակ չութ յան միջև: 1978 թ. դեկ տեմ բե րին Քահ րա ման-
մա րաշ քա ղա քում գտնվող կի նո թատ րոն նե րից մե կում` «Ար ևը 
ե՞րբ է ծա գե լու» (Güneş ne zaman doğacak?) հա կա կո մու նիս տա-
կան ֆիլ մի ցու ցադր ման ժա մա նակ, «գորշ գայ լերն» ի րա կա-
նաց րին պայթ յուն և դ րա նում մե ղադ րե ցին ալ ևի նե րին, ո րոնք 
հայտ նի էին ի րենց ձա խա կողմ յան կողմնո րոշ մամբ։ Հա ջորդ 
մի քա նի օ րե րին «գորշ գայ լե րը» կազ մա կեր պե ցին ևս մի քա-
նի սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց հետ ևան քով բա խումներ 
սկսվե ցին ալ ևի և սուն նի բնակ չութ յան միջև` դառ նա լով ա վե-
լի քա նի 100 մար դու մահ վան պատ ճառ, իսկ շուրջ 1000 մարդ 
էլ վի րա վոր վեց: Քահ րա ման մա րա շի դեպ քե րից հե տո երկ րի 
13 շրջան նե րում ռազ մա կան դրութ յուն մտցվեց, ինչն այդ ար-
յու նոտ սցե նա րի հե ղի նակ նե րի գլխա վոր նպա տակն էր: Մինչև 
օրս էլ Քահ րա ման մա րա շի դեպ քե րի մա սին Թուր քիա յում շատ 
է խոս վում և գր վում, իսկ եր բեմն էլ տար բեր ա ռիթ նե րով (օ րի-
նակ՝ նախ կին նա խա գահ Քե նան Էվ րե նի դա տա վա րութ յան ժա-
մա նակ) ի հայտ են գա լիս սկան դա լա յին բա ցա հայ տումներ և 
ման րա մաս ներ: Մեր կար ծի քով՝ այդ ա մե նը հստակ և մ շակ ված 
քայ լեր էին, ո րոնք պետք է հան գեց նեին հե ղաշրջ ման: Այդ նույն 
ձե ռա գիրն ու գոր ծե լաո ճը պահ պան վե ցին նաև հե տա գա յում, և 
հայ կա կան «Ա կօս» թեր թի նախ կին գլխա վոր խմբա գիր Հ րանտ 
Դին քի, կա թո լիկ հոգ ևո րա կան Սան թո րո յի սպա նութ յուն նե րը 
դրանց դրսևո րումնե րից էին:

Ն կա տենք նաև, որ «գորշ գայ լե րի» ա հա բեկ չութ յունն ուղղ-
ված էր հա սա րա կութ յան գրե թե բո լոր շեր տե րի դեմ. քննարկ-
վող ժա մա նա կա հատ վա ծում «գորշ գայ լե րը» պա տաս խա նա-
տու են դա սա խոս նե րի (Օր հան Յա վուզ), գրող նե րի (Ու միթ 
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Քաֆ թան ջըօղ լու), հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
(ԴԻՍԿ-ի նախ կին ղե կա վար Քե մալ Թ յուրք լեր), հար յու րա վոր 
ու սա նող նե րի, լրագ րող նե րի (« Մի լի յեթ» թեր թի գլխա վոր խմբա-
գիր Աբ դի Ի փեք չի)217 և բազ մա թիվ այլ ան մեղ մարդ կանց սպա-
նութ յան հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով 1980 թվա կա նին և կոնկ րետ ռազ մա կան 
հե ղաշրջ մա նը՝ պետք է փաս տել, որ հե ղաշրջ ման նա խօ րեին` 
սեպ տեմ բե րի 11-ի ե րե կո յան, զին վո րա կան նե րը տան կե րով 
շրջա պա տում են ԱՇԿ գրա սեն յա կը և ձեր բա կա լում ան դամնե-
րին: Ն րանք փոր ձում էին հնա րա վո րութ յուն չտալ «գորշ գայ լե-
րին» հա կա դար ձող քայ լեր ձեռ նար կել: Չ նա յած զին վո րա կա-
նութ յան կան խար գե լիչ գոր ծո ղութ յուն նե րին, այ դու հան դերձ, 
«գորշ գայ լե րին» հա ջող վում է ձեռ նար կել ո րոշ մի ջո ցա ռումներ: 
Թ յուր քե շը, օգ տա գոր ծե լով իր կա պե րը բա նա կում և ՄԻԹ-ում, 
ինչ պես նաև ԿՀՎ-ում (Թ յուր քե շը մտե րիմ հա րա բե րութ յուն ներ 
ու ներ Թուր քիա յում ԿՀՎ ներ կա յա ցու ցիչ Փոլ Հեն ցի հետ218), 
միակն էր ազ դե ցիկ կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րից, որ 
կա րո ղա նում է նա խօ րոք տե ղե կա նալ հե ղաշրջ ման մա սին և 
փա խուս տի է դի մում: Ե րեք օր ոմն Հա լիլ Շավ գը նի տա նը թաքն-
վե լուց հե տո, այ նո ւա մե նայ նիվ, նա հանձն վում է219: Այդ 3 օր վա 
մա սին շատ քիչ տե ղե կութ յուն ներ կան: Հ նա րա վոր է, որ Թ յուր-
քեշն այդ օ րերն օգ տա գոր ծեց «գորշ գայ լե րի» հե տա գա գոր ծու-
նեութ յու նը կազ մա կեր պե լու և Էվ րե նի խմբի դեմ հա կա դար ձող 

217 1979 թ. փետրվարի 1-ին Մեհմեթ Ալի Աղջայի կողմից սպանվեց Աբդի Իփեքչին: 
«Գորշ գայլ» Մեհմեթ Ալի Աղջան հասարակության լայն շրջանակներին հայտնի դարձավ 
Հռոմի պապ Հովհաննես Պողոս Երկրորդի դեմ կատարած մահափորձից հետո: Այս մասին 
ավելի մանրամասն տե՜ս Bale J. M., The Ultranationalist Right in Turkey and the Attempted 
Assassination of Pope John Paul II. – The Turkish Studies Association Bulletin, April 1991, Vol. 
15, no. 1, Indiana, p 15.
218 Yalçın S. & Yurdakul D., REİS, Gladio’nun Türk Tetikcisi, s. 143.
219 Հատկանշական են տեղեկություններն այն մասին, որ Թյուրքեշի փախուստը 
կազմակերպել է Յաշար Օքույանը, ով 2000 թ. (Մայր հայրենիք կուսակցության անդամ) 
աշխատանքի նախարարն էր: Տե՜ս Sabah, 14, 09, 2000.
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գոր ծո ղութ յուն ներ ձեռ նար կե լու հա մար: Հա վա նա կան է նաև, որ 
Թ յուր քեշն այդ 3 օ րերն օգ տա գոր ծեց ո րոշ ե րաշ խիք ներ ստա-
նա լու հա մար: Ա մեն դեպ քում, ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո 
«գորշ գայ լե րը» փոր ձե ցին ո րոշ հա կազ դող մի ջոց ներ ձեռ նար-
կել: Ա զա տութ յան մեջ գտնվող նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան Ազ գա յին 
անվ տան գութ յան խորհր դի նա խա գահ, գլխա վոր շտա բի պետ 
Քե նան Էվ րե նի դեմ մա հա փորձ կազ մա կեր պե լու նա խա պատ-
րաս տութ յա նը: Քե նան Էվ րե նի մահ վան դեպ քում (Էվ րե նի 
սպա նութ յու նը պի տի ի րա գոր ծեին շտա բի սպա ներ Շ. Օ նե մը 
և Ս. Քափ թա նօղ լուն)220 ԱԱԽ նա խա գահ էր դառ նա լու ցա մա-
քա յին զոր քե րի հրա մա նա տար Նու րեթ թին Էր սի նը, ով ա վե լի 
մեղմ դիր քո րո շում ու ներ Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յան 
նկատ մամբ221: Սա կայն շու տով ԱԱԽ-ին հայտ նի է դառ նում նա-
խա պատ րաստ վող դա վադ րութ յան մա սին, և զին վո րա կան նե րը 
ներ քին կար գով «գորշ գայ լե րի» մեջ տե ղե կատ վութ յուն են տա-
րա ծում այն մա սին, որ դա վադ րութ յան փորձ կա տա րե լու դեպ-
քում բան տե րում գտնվող բո լոր «գորշ գայ լե րը» կսպան վեն: 
« Սա բահ» թեր թին տված հար ցազ րույ ցում Ք. Էվ րե նը հաս տա-
տում է այդ պի սի հրա մա նի առ կա յութ յան մա սին տե ղե կատ վութ-
յու նը և  ա վե լաց նում, որ հենց դրա նով էլ հնա րա վոր ե ղավ կան-
խել «գորշ գայ լե րի» դա վադ րութ յու նը222:

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո Թուր քիա յում չորս 
գլխա վոր կու սակ ցութ յուն նե րից (Հան րա  պե  տա կան-ժո ղովր դա-
կան կու սակ ցութ յուն, Ար դա րութ յուն կու սակ ցութ յուն, Ազ գա յին 
փրկութ յուն կու սակ ցութ յուն, Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ-
ցութ յուն) ա մե նա դա ժան պատ ժա մի ջոց նե րը կի րառ վե ցին հատ-
կա պես Թ յուր քե շի գլխա վո րած կու սակ ցութ յան նկատ մամբ: 

220 Samil Tayyar, Evren’i Ben Öldürecektim, Sabah, 14, 09, 2000.
221 Murat Keklikçi, Necdet Pekmezci, Hepsini Öldürecektik, Sabah, 15, 09, 2000.
222 Sabah, 13, 09, 2000.
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Ին քը՝ Թ յուր քե շը, դա տա պարտ վեց 11 տա րի, մեկ ա միս և 10 օր 
ա զա տազրկ ման223: Մե ղադ րա կան փաս տաթղ թե րում հաս տատ-
վե ցին տե ղե կութ յուն ներն այն մա սին, որ Ազ գայ նա կան շար ժում 
կու սակ ցութ յու նը դա վադ րութ յուն էր կազ մա կեր պում` նպա տակ 
հե տապն դե լով երկ րում ֆա շիս տա կան դիկ տա տու րա հաս-
տա տել` ֆա շիս տա կան Ի տա լիա յի ձևա չա փով: Ըստ այդ փաս-
տաթղ թե րի` հա ջորդ փու լը «մեկ ազգ, մեկ պե տութ յուն» կար-
գա խո սով բո լոր թյուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րին մեկ` « Թու րան» 
պե տութ յան մեջ հա մախմ բելն էր լի նե լու224:

Այս պի սով, վեր լու ծե լով «գորշ գայ լե րի» գոր ծու նեութ յու նը 
1970-ա կան թթ.՝ գա լիս ենք այն եզ րա կա ցութ յան, որ պե տութ յան 
ո րոշ շրջա նակ նե րի կող մից նրանք օգ տա գործ վում էին Թուր-
քիա յում ա հա բեկ չութ յուն և սադ րիչ գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա-
նաց նե լու հա մար, ո րի նպա տակն էր խո չըն դո տել ձա խա կողմ-
յան շար ժումնե րի զար գաց մա նը, իսկ 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին 
ար դեն երկ րում քաո սա յին ի րադ րութ յուն ստեղ ծել` ռազ մա կան 
հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու հա մար: 1970-ա կան թթ. վեր ջե-
րին «գորշ գայ լե րը» հզոր ուժ էին, նրանց հա մա կիր նե րի թի վը, 
ինչ պես ար դեն նշվել է, շատ էր նաև թուր քա կան բա նա կում և 
ՄԻԹ-ում, ուս տի Թ յուր քե շը փոր ձում է սե փա կան խա ղը խա-
ղալ և զավ թել իշ խա նութ յու նը։ Սա կայն հեր թա կան ռազ մա կան 
հե ղաշր ջումն ի չիք է դարձ նում նրա ծրագ րե րը։ 1980 թ. Ք. Էվ-
րե նի գլխա վո րած ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը մեծ հար ված հասց-
րեց «գորշ գայ լե րի» շարժ մա նը, սա կայն այդ հար վա ծը վերջ նա-
կան և կոր ծա նա րար չէր, քա նի որ հե ղաշրջ ման հե ղի նակ ներն 
ա մեն ևին էլ չէին ցան կա նում ամ բող ջո վին ջախ ջա խել այդ շար-
ժու մը, և  երբ «գորշ գայ լե րը» դա դա րե ցին վտանգ ներ կա յաց նել 

223 http://www.basbug.itgo.com/12eylul6.htm
224 Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX века, Москва, 2001, 
стр. 51.
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զին վո րա կան նե րի իշ խա նութ յան հա մար, սկսե ցին կրկին օգ տա-
գործ վել այդ նույն զին վո րա կա նութ յան կող մից:

Ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ա հա բեկ չա կան գոր ծու նեութ յու նը

1961 թ. սահ մա նադ րութ յան ըն դու նու մը, ո րը Թուր քիա յի հա-
մար ան նա խա դեպ ա զա տութ յուն ներ էր հռչա կում, նոր փո-
փո խութ յուն ներ մտցրեց երկ րի քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան 
կյան քում: Ի հայտ ե կան բազ մա թիվ քա ղա քա կան կու սակ ցութ-
յուն ներ և կազ մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց հետ, բնա կա-
նա բար, բե րե ցին գա ղա փա րա-քա ղա քա կան հո սանք նե րի բազ-
մա զա նութ յուն: Այդ հո սանք նե րը սրըն թաց ձևով տա րած վե ցին 
հատ կա պես ու սա նո ղութ յան մեջ, ո րի ընդ հա նուր թի վը 1960-ա-
կան թթ. կազ մում էր մոտ 560 հա զար225 և ն րանց շրջա նում գրե-
թե ա վարտ վել էր գա ղա փա րա կան ու քա ղա քա կան բևե ռաց ման 
գոր ծըն թա ցը. ե րի տա սարդ նե րը հիմնա կա նում բա ժան վել էին 
եր կու հա կա դիր ճամ բար նե րի` ա ջե րի և ձա խե րի, ո րոնք ի րենց 
հեր թին ներ կա յաց ված էին տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մի ջո ցով: 

Ու սա նո ղա կան ե րի տա սար դութ յան ձախ քա ղա քա կան կողմ-
նո րո շում ու նե ցող թևը գլխա վո րա պես բա ժան ված էր եր կու 
խմբի` ձախ կենտ րո նա մետ նե րի և սո ցիա լիստ նե րի: Ա ռա ջին 
խում բը ՀԺԿ նոր` «կենտ րո նից ձախ» ուղ ղութ յան կողմնա կից-
ներն էին, ո րոնք թեև քննա դա տում էին գոր ծող կար գը, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, դեմ էին սո ցիա լիս տա կան կար գե րի հաս տատ մա-
նը: Սո ցիա լիստ ներն ա վե լի ար մա տա կան էին տրա մադր ված և 
1960-ա կան թթ. սա տա րում էին Թուր քիա յի աշ խա տա վո րա կան 

225 Türkiye İstatistik Yıllığı 1973, Ankara, s. 175.
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կու սակ ցութ յան քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան հիմնա կան 
դրույթ նե րին: ԹԱԿ ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րին ան դա մակ ցութ յու նից բա ցի նրանք գոր ծուն մաս նակ ցութ-
յուն էին ու նե նում ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե րում գոր ծող 
գա ղա փա րա կան ա կումբ նե րում, ո րոնք հայտ նի էին «Մտ քե րի 
ա կումբ ներ»226 ան վան մամբ: 1965 թ. բազ մա թիվ ու սա նո ղա կան 
գա ղա փա րա կան խմբակ նե րի հի ման վրա ստեղծ վեց «Մտ քե-
րի ա կումբ նե րի դաշ նութ յու նը» (ՄԱԴ), ո րի տպա գիր մար մի նը 
դար ձավ «Դ յո նու շում» (Dönüşüm՝ Շր ջա դարձ) թեր թը227: Գա ղա-
փա րա կան ա կումբ նե րում Մաո Ց զե- Դու նի, Լե նի նի, Տ րոց-
կու տե սա կան դրույթ նե րի հետ մեկ տեղ ո րո շա կի ազ դե ցութ-
յուն ու նեին Հեր բերտ   Մար կու զեի գա ղա փա րա կան դրույթ նե րը 
(ֆրանկ ֆուրտ յան դպրոց)228, ո րոնք, ան կաս կած, նպաս տում էին 
ե րի տա սար դութ յան ծայ րա հե ղա կա նաց մա նը: 1960-ա կան թթ. 
վեր ջե րին ՄԱԴ-ն  աս տի ճա նա բար դուրս էր գա լիս ԹԱԿ ազ-
դե ցութ յու նից, և 1969 թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ ԹԱԿ կրած պար տութ յունն229 էլ ա վե լի ու ժե ղաց րեց 
նախ կի նում այդ կու սակ ցութ յանն ա ջակ ցող ե րի տա սար դութ յան 
գա ղա փա րա-քա ղա քա կան և կազ մա կերպ չա կան սահ մա նա-
զատ ման գոր ծըն թա ցը:

1969 թ. ՄԱԴ հիմ քի վրա ստեղծ վեց Թուր քիա յի հե ղա փո խա-
կան ե րի տա սար դութ յան դաշ նութ յու նը (Türkiye Devrimci Genç-
lik Federasyonu, ԴԵՎ-ԳԵՆՉ), ո րը գլխա վո րեց Ա թի լա Սար փը: 
ԴԵՎ-ԳԵՆՉ-ի գլխա վոր նպա տա կը երկ րում սո ցիա լիս տա կան 
կար գե րի հաս տա տումն էր, սա կայն այդ կա ռույ ցի շար քե րը չէին 

226 Корниенко Р., Социально-политические предпосылки развития левацких течений, левый 
экстремизм в Турции, Специальный бюллетень, Москва, 1976, Но. 6 (181), стр. 66.
227 Политика и экономика современной Турции (отв. ред. А. М. Шамсутдинов), Москва, 
1977, стр. 77.
228 Корниенко Р., նշվ. աշխ., էջ 58-71.
229 Hyland M. P., Crisis at the Polls: Turkey’s 1969 Elections, The Middle East Journal, 1970, 
Vol. 24 No. 1, pp. 1-16.
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ա ռանձ նա նում միաս նա կա նութ յամբ. այն գտնվում էր մի քա-
նի ձա խա կողմ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան ներ-
քո` Այ դըն լը քի խում բը, Դո ղու Փե րին չե քի մաոիս տա կան խմբա-
վո րու մը, Հիք մեթ Ա լի Քը վըլ ջըմ լըի սո ցիա լիս տա կան խում բը 
և  այլն230: ԴԵՎ-ԳԵՆՉ-ը զերծ չէր նաև մար կու զեիս տա կան հո-
սանք նե րից. 1970 թ. Էր թուղ րուլ Ք յուրքչ յո ւի` ԴԵՎ-ԳԵՆՉ-ի ղե-
կա վար դառ նալն ու ժե ղաց րեց ծայ րա հե ղա կան տար րե րը կազ-
մա կեր պութ յան մեջ, ո րից հե տո զին ված պայ քա րը դիտ վում էր 
որ պես հե ղա փո խութ յան գլխա վոր մի ջոց:

ԴԵՎ-ԳԵՆՉ-ի մեջ մտնող կազ մա կեր պութ յուն նե րից ա ռա վել 
ակ տի վութ յուն էին ցու ցա բե րում ԹՀՔՕ-ն (Türkiye Halk Kurtuluş 
Ordusu - Թուր քիա յի ազ գա յին ա զա տագ րա կան բա նակ)` Դե-
նիզ Գեզ մի շի գլխա վո րութ յամբ, ԹՀՔՓ-ԹՀՔՋ-ն (Türkiye Halk 
Kurtuluş Partisi - Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi - Թուր քիա յի ազ-
գա յին ա զա տագ րա կան կու սակ ցութ յուն, Թուր քիա յի ազ գա յին 
ա զա տագ րա կան ճա կատ)` Մա հիր Չա յա նի ղե կա վա րութ յամբ, 
ԹԴԻՔՓ-ն (Türkiyenin Devrimci İşçi-Köylü Partisi - Թուր քիա յի 
հե ղա փո խա կան աշ խա տա վո րա կան-գյու ղա ցիա կան կու սակ-
ցութ յուն), ո րը ղե կա վա րում էր Դո ղու Փե րին չե քը և  այլն: Այս 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ծայ րա հե ղա կան գոր ծու նեութ յան բնո-
րոշ տար րե րից էին բան կե րի թա լա նու մը, մարդ կանց առ ևան-
գու մը` փրկա գին ստա նա լու ակն կա լի քով, իշ խա նութ յուն նե րի 
դեմ կազ մա կերպ վող ա հա բեկ չութ յուն նե րը և  այլն:

1971 թ. մար տի 12-ի ռազ մա կան մի ջամ տութ յու նը նպա տակ ու-
ներ կան խել ձա խա կողմ յան ար մա տա կան զին վո րա կան խմբա-
վոր ման կող մից նա խա պատ րաստ վող ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը 
և խո չըն դո տել ձախ շարժ ման ընդ լայ նու մը: Ուս տի զին վո րա կա-
նութ յան պատ ժա մի ջոց նե րի սլաքն ուղղ ված էր հատ կա պես այդ 
շար ժումնե րի դեմ: Մար տի 12-ի մի ջամ տութ յու նից ան մի ջա պես 

230 Корниенко Р., նշվ. աշխ., էջ 58-71.
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հե տո ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան նե րի հան դեպ զանգ վա-
ծա յին ձեր բա կա լումներ և խիստ պատ ժա մի ջոց ներ սկսվե ցին: 
Ար գել վեց ԴԵՎ-ԳԵՆՉ-ի գոր ծու նեութ յու նը, դրա 229 ան դամներ 
դա տա պարտ վե ցին, ո րոն ցից մի քա նի սը` մա հա պատ ժի: Ն րանց 
մեջ էր նաև ԹՀՔՕ-ի ղե կա վար Դե նիզ Գեզ մի շը231:

Ի րենց հեր թին ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը փոր ձե ցին ո րոշ չա փով հա կազ դել զին վո-
րա կան իշ խա նութ յուն նե րին` ակ տի վաց նե լով ա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը: Հատ կան շա կան է 1971 թ. մա յի սի 17-ին 
Ս տամ բու լում Իս րա յե լի գլխա վոր հյու պա տոս Է  րա յիմ Էլ րո մի 
առ ևան գու մը Չա յա նի խմբի կող մից: Ա հա բե կիչ նե րը պա հան-
ջում էին ա զատ ար ձա կել բան տե րում գտնվող բո լոր քաղ բան-
տարկ յալ նե րին, այդ թվում և Դե նիզ Գեզ մի շին: Սա կայն զին-
վո րա կա նութ յան կող մից դրա կան ար ձա գանք չստա նա լով՝ 
սպա նե ցին հյու պա տո սին232: Այդ նույն խմբի` Գեզ մի շին փրկե-
լուն ուղղ ված հա ջորդ փոր ձը ևս տա պալ վեց, ո րի ժա մա նակ 
զոհ վեց նաև Մա հիր Չա յա նը: Մաս նա վո րա պես, 1972 թ. մար-
տին Չա յա նի խում բը պա տանդ վերց րեց ՆԱՏՕ-ի տեխ նի կա-
կան ե րեք մաս նա գետ նե րի, ո րոնց դի մաց պա հան ջում էր բան-
տից ա զա տել Դե նիզ Գեզ մի շին: Զին վո րա կան ներն, ի մա նա լով 
Չա յա նի խմբի գտնվե լու տե ղը, շրջա պա տել են այն և մեր ժե լով 
ա մեն տե սակ բա նակ ցութ յուն նե րը զին յալ նե րի հետ՝ հրթի ռա յին 
կրակ են բա ցել դե պի այն տու նը, որ տեղ գտնվում էին Չա յա նի 
խում բը և պա տանդ նե րը: Այդ գոր ծո ղութ յան հետ ևան քով զին-
յալ նե րի հետ մեկ տեղ զոհ վե ցին նաև պա տանդ նե րը233: Ի րենց 
նման քայ լե րով և գոր ծե լաո ճով զին վո րա կան նե րը ցույց տվե-
ցին, որ չեն պատ րաստ վում որ ևէ զիջ ման գնալ ձա խա կողմ յան 

231 20 Yüzyıl Ansiklopedisi, Cilt-4, İstanbul, 1990, s. 974.
232 Alatlı E., Müdahale 12 Mart 1971-12 Eylül 1980, s. 27.
233 Yalçın S. & Yurdakul D., Bay-Pipo, s. 205-206.
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ծայ րա հե ղա կան նե րին և  ան գամ ար տա սահ ման ցի պա տանդ նե-
րի հան գա մանքն էա կան ազ դե ցութ յուն չէր ու նե նում:

1971-73 թթ. զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րը չա փա զանց 
ծանր հար ված հասց րին ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան շար-
ժումնե րին. մեծ թվով ձա խա կողմ յան ներ դա տա պարտ վե ցին 
ա զա տազրկ ման, նրանք բան տե րում դա ժան խոշ տան գումնե-
րի էին են թարկ վում, ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան շարժ ման 
ո րոշ ղե կա վար ներ մա հա պատ ժի են թարկ վե ցին: Ն րանք, ով-
քեր կա րո ղա ցան խույս տալ զին վո րա կան պատ ժա մի ջոց նե րից, 
ցրված էին և պա ռակտ ված: Այս ի րո ղութ յուն նե րը տպա վո րութ-
յուն էին ստեղ ծել, որ ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան շար ժում-
ներն այլևս չեն կա րո ղա նա շա րու նա կել ի րենց գոր ծու նեութ յու-
նը, սա կայն ի րա դար ձութ յուն նե րի հե տա գա զար գա ցումներն այլ 
պատ կեր ստեղ ծե ցին: 

Ձա խա կողմ յան շար ժումնե րի գոր ծու նեութ յան վերսկս մա նը 
մե ծա պես նպաս տեց այն հան գա ման քը, որ 1974 թ. Բ. Էջ ևի թի 
կա ռա վա րութ յու նը հա մա պե տա կան հա մա նե րու մը տա րա ծեց 
նաև Թուր քիա յի քրեա կան օ րենսգր քի (ԹՔՕ) 141-րդ և 142-րդ 
հոդ ված նե րով դա տա պարտ ված մոտ 4000 ան ձանց վրա: Կո մու-
նիս տա կան գոր ծու նեութ յան և քա րո զի դեմ ուղղ ված ԹՔՕ 141-
րդ և 142-րդ հոդ ված նե րով դա տա պարտ ված նե րի հա մա ներ ման 
արդ յուն քում ա զա տութ յան մեջ հայտն վե ցին ձախ կողմնո րո շում 
ու նե ցող բազ մա թիվ ե րի տա սարդ ներ: Պետք է նշել, որ բան տե-
րում նրանց նկատ մամբ կի րառ ված ան մարդ կա յին խոշ տան գում-
նե րը ևս մե ծա պես նպաս տել էին ձա խա կողմ յան ե րի տա սար-
դութ յան ծայ րա հե ղա կա նաց մա նը` էլ ա վե լի խո րաց նե լով նրանց 
հաս տա տա կա մութ յու նը «ա մեն գնով» փո խել երկ րի կար գը: Այդ 
ի րո ղութ յուն նե րում ձա խա կողմ յան նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան նոր 
շարժ ման նա խա ձեռն մա նը: 

1975 թ. խորհր դա րա նա կան աջ ու ժե րի միաս նութ յամբ (Ար-
դա րութ յուն կու սակ ցութ յուն, Ազ գա յին փրկութ յան կու սակ ցութ-
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յուն, Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յուն, Հան րա պե տա կան 
վստա հութ յան կու սակ ցութ յուն) իշ խա նութ յան ե կած՝ Ազ գայ նա-
կան ճա կատ ա նու նը կրող կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յան234 գլխա-
վոր նպա տա կը ևս ձախ ու ժե րի ընդ լայն մա նը խո չըն դո տելն 
էր235: Ֆա շիս տա կան տար րեր պա րու նա կող ԱՃ-ն, չբա վա րար-
վե լով պայ քա րի միայն վար չա կան (իշ խա նա կան) մի ջոց նե րով, 
այն դուրս բե րեց փո ղոց` զանգ վա ծա յին ա հա բեկ չութ յուն ծա վա-
լե լով ձա խե րի դեմ: Իշ խա նութ յուն նե րը որ պես ա հա բեկ չա կան 
պայ քա րի մի ջոց օգ տա գոր ծում էին «գորշ գայ լե րին»: ԱՃ քա-
ղա քա կա նութ յու նը խո րաց նում էր բևե ռա ցումն ա ջե րի և ձա խե-
րի միջև, որն ի վեր ջո հան գեց րեց աջ և ձախ ծայ րա հե ղա կան-
նե րի կող մից ի րա կա նաց վող զանգ վա ծա յին ա հա բեկ չութ յան 
ա լի քի կտրուկ ա ճին: Հա մա ձայն թուր քա կան մա մու լի` 1970-ա-
կան թթ. վեր ջե րին Թուր քիա յում գոր ծում էր մոտ 60 ձա խա-
կողմ յան ծայ րա հե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն236, ո րոնց գլխա-
վոր նպա տա կը զին ված հե ղա փո խութ յունն էր: Ձա խա կողմ յան 
ծայ րա հե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից ա ռա վել ազ դե ցիկ 
էին ԹՀՔՓ-ԹՀՔՋ-ն (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi- Türkiye Halk 
Kurtuluş Cephesi - Թուր քիա յի ազ գա յին ա զա տագ րա կան կու-
սակ ցութ յուն, Թուր քիա յի ազ գա յին ա զա տագ րա կան ճա կատ), 
ԴԵՎ-ՍՈԼ-ը (Devrimci Sol, Հե ղա փո խա կան ձախ), ԴԵՎ-ՅՈԼ-ը 
(Devrimci Yol - Հե ղա փո խա կան ու ղի)237, ՄԼՍՓ-Բ-ն (Marksist-Le-
ninist Silahlı Propaganda-Birliği - Մարք սիս տա կան-լե նին յան զին-
ված քա րոզ չութ յան միութ յուն), ՀԴՕ-ն (Halkın Devrimci Öncüleri 
- Ժո ղովր դի հե ղա փո խա կան ա ռա ջա պահ ներ), ԹՔՓ/ՄԼ-ն (Tür-
kiye Komunist Partisi/Marxist Leninist - Թուր քիա յի կո մու նիս տա-

234 Cem İ., Siyaset Yazıları, 1975-80 Türkiyesi, İstanbul, 1980, s. 11-15.
235 Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշվ. աշխ., էջ 51.
236 Cumhuriyet, 08, 02, 1981.
237 ԴԵՎ-ՅՈԼ-ն ու ԴԵՎ-ՍՈԼ-ը կազմավորվեցին ԴԵՎ-ԳԵՆՉ-ի պառակտման արդյուն-
քում:
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կան կու սակ ցութ յուն/մարք սիստ-լե նի նիստ)՝ իր զին ված խմբա-
վո րու մով, ո րը կոչ վում էր ԹԻՔՔՕ (Türkiye İşçi Köylü Komunist 
Ordusu - Թուր քիա յի աշ խա տա վո րա կան գյու ղա ցիա կան կո մու-
նիս տա կան բա նակ) և  այլն:

Նշ ված կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յունն ընդ հա նուր 
առ մամբ չէր տար բեր վում ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան նե րի 
1970-1972 թթ. գոր ծու նեութ յու նից: Հիմնա կան ա ռանձ նա հատ-
կութ յունն այն էր, որ 1970-ա կան թթ. երկ րորդ կե սին ըն դար ձակ-
վել էր նրանց գոր ծու նեութ յան աշ խար հագ րութ յու նը` տա րած վե-
լով ամ բողջ երկ րով մեկ238: Ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան նե րի 
ա հա բեկ չութ յան թի րախ էին դառ նում հիմնա կա նում աջ ծայ րա-
հե ղա կան նե րը, իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, զին-
վո րա կան նե րը, ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րը, աջ քա ղա-
քա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և  այլն: Միայն ՀԴՕ-ն 1978 
թ. 10 ա միս նե րի ըն թաց քում 36 ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն 
է ի րա կա նաց րել, ո րոնք ուղղ ված են ե ղել ԱՇԿ գրա սեն յակ նե-
րի, «գա ղա փա րա պաշտ նե րի ա կումբ նե րի», « Սա բան ջը Հոլ դին-
գի» Ս տամ բու լի և Ան կա րա յի վար չա կան կենտ րոն նե րի դեմ239: 
1980 թ. մա յի սի 27-ին ԴԵՎ-ՍՈԼ-ի զին յալ նե րի կող մից սպան վեց 
ԱՇԿ փոխ նա խա գահ Գ յուն Սա զա քը240: Այդ սպա նութ յունն ազ-
գայ նա մո լա կան ու ժե րի դեմ կազ մա կերպ ված ձախ ծայ րա հե ղա-
կան նե րի ա մե նահն չեղ ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից էր: 
Սա զա քի սպա նութ յա նը հա ջոր դած մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում 
«գորշ գայ լե րը», փոր ձե լով հա կա հար ված հասց նել ձա խա կողմ-
յան նե րին, զանգ վա ծա յին հար ձա կումներ ի րա կա նաց րին երկ րի 
տար բեր շրջան նե րում, ո րի հետ ևան քով զոհ վեց մոտ 20 ե րի տա-
սարդ241:

238 Запорожец В., Колесников А., Турция: Общество и армия, том I, стр. 170.
239 Նույն տեղում:
240 Yalçın S & Yurdakul D., REİS, Gladio’nun Türk Tetikçisi, s. 110. 
241 Kenan Evren, Kenan Evren’in Anıları Cilt-1, İstanbul, 1990, s. 574.
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Ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան նե րի հա ջորդ հնչեղ ա հա-
բեկ չա կան գոր ծո ղութ յու նը տե ղի ու նե ցավ 1980 թ. հու լի սի 19-ին, 
երբ ԴԵՎ-ՍՈԼ-ի զին յալ նե րը սպա նե ցին Նի հաթ Է րի մին, ո րը 
« Մար տի 12-ի վար չա կար գի» ժա մա նա կաշր ջա նում գլխա վո րել 
էր կա ռա վա րութ յու նը (26. 03. 1971-22. 05. 1972 թթ.)242: Ն րա կա-
ռա վար ման տա րի նե րին ձա խա կողմ յան շար ժումնե րին ծանր 
հար ված հասց վեց: Ս պա նութ յա նը հետ ևեց ԴԵՎ-ՍՈԼ-ի հայ տա-
րա րութ յու նը`   « ֆա շիստ Գ յուն Սա զա քից հե տո սպա նե ցինք ֆա-
շիստ Նի հաթ Է րի մին»243:

Ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան նե րի գոր ծու նեութ յու նը լայն 
տա րա ծում գտավ նաև քրդե րով բնա կեց ված ար ևել յան շրջան-
նե րում244, և քր դերն էլ ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էին ձա խա-
կողմ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րում: 1970-ա կան թթ. կե սե րից 
Թուր քիա յում սկսե ցին գոր ծել նաև քրդա կան կազ մա կեր պութ-
յուն ներ` Քրդս տա նի աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ յուն (PKK), 
Քո մալ, ՔԱՎԱ և  այլն245: Այս կազ մա կեր պութ յուն նե րի հիմնա-
կան մասն ու ներ ձա խա կողմ յան ուղղ վա ծութ յուն և  ընդ հա նուր 
առ մամբ պայ քա րում էր սո ցիա լիս տա կան շար ժումնե րի հետ 
հա մա տեղ: Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում Թուր քիա յի քրդե-
րի ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը դեռևս բարձր մա կար դա կի 
վրա չէր, սա կայն հե տա գա յում ռազ մա կան հե ղաշրջ ման հե ղի-
նակ նե րի կող մից քրդա կան ան ջա տո ղա կա նութ յու նը նշվում էր 
հե ղաշրջ ման ա ռանց քա յին պատ ճառ նե րի շար քում, որն ըն դա-
մե նը փորձ էր ար դա րաց նել քրդա կան շար ժումնե րի նկատ մամբ 
զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի խիստ պատ ժա մի ջոց նե րը: 

242 http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/hukumetler.htm
243 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 587.
244 Шахназаров О., Корниенко Р., Турецкие маоистские группировки после отмены 
черезвычайного положения (1973-1976 гг.), Специальный бюллетень, Но. 6 (181), Москва, 
1976, стр. 123-134.
245 Gunter M. M., The Kurdish Problem in Turkey, Middle East Journal, Vol. 42, No. 3, Summer 
1988, pp. 389-406.
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Այս պի սով, ձա խա կողմ յան ծայ րա հե ղա կան ա հա բեկ չութ յու-
նը 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին զանգ վա ծա յին բնույթ էր ստա ցել 
և տա րած վել ողջ երկ րով մեկ: Ն րանց ա հա բեկ չա կան գոր ծու-
նեութ յու նը լրջո րեն մտա հո գում և  ան հանգս տութ յուն էր պատ-
ճա ռում երկ րի իշ խա նութ յուն նե րին և զին վո րա կա նութ յա նը: 
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ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ

1980 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ՌԱԶՄԱԿԱՆ 
ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄԸ

Հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաս տու մը և  ըն թաց քը

Ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յան զավ-
թու մը ե ղել է բո լոր ժա մա նակ նե րում, սա կայն 20-րդ դա րում ի 
հայտ ե կան նոր ի րո ղութ յուն ներ, երբ ռազ մա կան հե ղաշր ջում-
նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յան էր գա լիս զին վո րա կան կա ռա վա-
րութ յուն: Այդ եր ևույ թը լայն տա րա ծում ստա ցավ հատ կա պես 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո: Ռազ մա կան 
հե ղաշր ջումնե րի պատ ճառ նե րը կապ ված են ինչ պես ներ քին, 
այն պես էլ ար տա քին գոր ծոն նե րի հետ: Ներ քին պատ ճառ ներն 
ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի` զին վո-
րա կա նութ յան շուրջ կենտ րո նա ցած և հա սա րա կութ յան շուրջ 
կենտ րո նա ցած գոր ծոն ներ246: Զին վո րա կա նութ յան շուրջ կենտ-
րո նա ցած պատ ճառ նե րը գլխա վո րա պես կապ ված են զին վո րա-
կան նե րի սո ցիա լա կան վի ճա կի, իշ խա նութ յան հաս նե լու նրանց 
նկրտումնե րի, բա նա կում տի րող բա րո յա-հո գե բա նա կան մթնո-
լոր տի և  այլ հան գա մանք նե րի հետ: Ռազ մա կան հե ղաշրջ ման 
այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք բխում են հա սա րա կութ յան շուրջ 
կենտ րո նա ցած գոր ծոն նե րից, ա ռա ջա նում են զին վո րա կա նութ-
յու նից ան կախ: Այդ պի սի պատ ճառ ներ կա րող են դառ նալ քա-
ղա քա ցիա կան պա տե րազմնե րը, սո ցիալ-տնտե սա կան ճգնա-
ժա մե րը, հա սա րա կութ յան տար բեր շեր տե րի միջև բա խումնե րը, 

246 Hague R., Harrop M. & Breslin S., Comparative Government and Politics, An Introduction, 
London, 1998, p. 239.
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իշ խա նութ յան ճգնա ժամնե րը և  այլն: Մ շա կու թա բան Օ լեգ Գ լա-
զու նո վը հա սա րա կութ յան շուրջ կենտ րո նա ցած պատ ճառ նե րից 
հատ կա պես կար ևո րում է իշ խա նութ յան ճգնա ժա մը և ն շում է, 
որ ա ռանց իշ խա նութ յան հա մա կար գա յին ճգնա ժա մի ռազ մա-
կան հե ղաշր ջումն անհ նար է247: Հա ճախ ռազ մա կան հե ղաշրջ-
ման` զին վո րա կա նութ յան շուրջ կենտ րո նա ցած և հա սա րա-
կութ յան շուրջ կենտ րո նա ցած պատ ճառ նե րը փոխ կա պակց ված 
են լի նում: Դ րանց միջև հիմնա կան տար բե րութ յունն այն է, որ 
զին վո րա կա նութ յան շուրջ կենտ րո նա ցած պատ ճառ նե րով տե-
ղի ու նե ցած հե ղաշր ջումնե րը գլխա վո րա պես նպա տակ են ու նե-
նում փրկել զին վո րա կա նութ յա նը, իսկ այն ռազ մա կան հե ղաշր-
ջումնե րը, ո րոնց պատ ճառ նե րը կախ ված են հա սա րա կութ յան 
շուրջ կենտ րո նա ցած գոր ծոն նե րից, նպա տա կաուղղ ված են լի-
նում եր կի րը (հա սա րա կութ յու նը)փրկե լուն248:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա մանք նե րը, որ 1970-ա կան թթ. 
վեր ջե րին Թուր քիան գտնվում էր քա ղա քա կան-տնտե սա կան 
խոր ճգնա ժա մի մեջ, ա հա բեկ չութ յունն ան նա խա դեպ ծա վալ-
նե րի էր հա սել, երկ րի սուն նի և  ալ ևի կրո նա կան հա մայնք նե-
րի միջև բա խումներն ա վե լի հա ճա խա կի էին դար ձել, կա րե լի 
է նշել, որ թեև 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման պատ ճառ նե րի 
մեջ առ կա էին նաև զին վո րա կա նութ յան շուրջ կենտ րո նա ցած 
գոր ծոն ներ (երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան ճգնա ժա մը նպաս-
տում էր զին վո րա կա նութ յան սո ցիա լա կան վի ճա կի վատ թա-
րաց մա նը. մաս նա վո րա պես 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին մե ծա պես 
նվա զել էին OYAK-ի ե կա մուտ նե րը` նա խորդ տա րի նե րի հա մե-
մատ249), այ նո ւա մե նայ նիվ, 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման 

247 Глазунов О., Государственный переворот. Стратегия и технологии, Москва, 2006, стр. 
84.
248 Hague R., Harrop M. & Breslin S., նշվ. աշխ., էջ 240-242. 
249 Այդ մասին առավել մանրամասն տե՜ս Akça İ., Kolektif Bir Sermayedar Olarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri. - Bir Parti. Türkiye’de Ordu, İstanbul, 2004, s. 225-270. 
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մեջ ընդ հա նուր առ մամբ գե րիշ խող էին հա սա րա կութ յան շուրջ 
կենտ րո նա ցած պատ ճառ նե րը:

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը եր կար նա խա պատ րաստ-
ված և ման րա մասն ծրագր ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ծնունդ էր250: 
Ռազ մա կան հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաս տա կան գոր ծըն թա-
ցը սկսվել էր դեռ 1978 թ. աշ նա նը, երբ ԳՇ պետ Քե նան Էվ րե-
նի հրա հան գով հենց Գլ խա վոր շտա բում սկսեց գոր ծել եր կու 
սպա յից կազմ ված աշ խա տան քա յին մի խումբ, ո րը պի տի ու սում-
նա սի րեր երկ րում ռազ մա կան հե ղաշրջ ման անհ րա ժեշ տութ յու-
նը251: Խմ բի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րում և հա մա կար գում էր 
ԳՇ պե տի տե ղա կալ, բա նա կի գե նե րալ Հայ դար Սալ թը քը: Այդ 
խմբի գլխա վոր նպա տակ նե րից էր նաև ու սումնա սի րել, թե ինչ 
հիմք պի տի ու նե նա զին վո րա կան նե րի մի ջամ տութ յու նը երկ րի 
քա ղա քա կան կյան քին: Այս պի սով, ար դեն հե ղաշրջ ման նա խա-
պատ րաստ ման սկզբնա կան շրջա նում եր ևում էր, որ զին վո րա-
կան նե րը կար ևո րում էին քա ղա քա կան կյան քին մի ջամ տութ յան 
հիմնա վոր ված լի նե լու հան գա ման քը:

1979 թ. ա ռա ջին օ րե րից սկսած՝ ԳՇ պետ Քե նան Էվ րե նը 
հա ճա խա կիաց րեց իր այ ցե լութ յուն նե րը զո րա մա սեր և հան դի-
պումնե րը զին ված ու ժե րի հրա մա նա տա րութ յան հետ, ո րոնց 
ժա մա նակ Էվ րե նը մատ նան շում էր երկ րում տի րող մի շարք 
ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րը` ըստ այդմ էլ ընդգ ծե լով բա նա-
կի մի ջամ տութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը252: Զին վո րա կա նութ յան 
հետ հան դի պումնե րի ըն թաց քում Էվ րե նը փոր ձում էր հաս կա-
նալ նաև հնա րա վոր ռազ մա կան հե ղաշրջ ման նկատ մամբ բա-
նա կում տի րող տրա մադր վա ծութ յու նը: 1979 թ. կե սե րից սկսած՝ 
զին վո րա կան վեր նա խա վը ռազ մա կան հե ղաշրջ մանն այ լընտ-

250 Hale W., Turkish Politics and the Military, London, 1994, p. 232.
251 Oran B., Kenan Evren’in Yazılmamış Anıları, Ankara, 1990, s. 23.
252 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 106.
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րանք չէր տես նում, և  ար դեն 1979 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին Հ. Սալ-
թը քը ԳՇ սպա յա կան կազ մից մի քա նի սպա ընտ րեց ու ձեռ նա-
մուխ ե ղավ ռազ մա կան հե ղաշր ջում ծրագ րե լու գոր ծըն թա ցին253: 
Դեկ տեմ բե րին Ք. Էվ րե նը, վե րա դառ նա լով Բր յու սել կա տա րած 
այ ցից, քննար կումներ անց կաց րեց ԶՈւ հրա մա նա տա րութ յան 
հետ քա ղա քա կան կյան քին մի ջամ տե լու շուրջ: Քն նար կումնե րի 
ժա մա նակ ԶՈւ հրա մա նա տա րութ յան ո րոշ ան դամներ պնդում 
էին ան հա պաղ հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տութ-
յան մա սին, սա կայն բա նա կը ո րո շեց այդ փու լում հան դես գալ 
ըն դա մե նը նա խազ գու շաց նող նա մա կով254: Նախ Ք. Էվ րե նը և 
Հ. Սալ թը քը եր կար քննար կե ցին այդ նա մա կի բո վան դա կութ յու-
նը, ո րից հե տո, դեկ տեմ բե րի 27-ին, Չան քա յա նա խա գա հա կան 
նստա վայ րում Քե նան Էվ րե նը նա խա գահ Ֆահ րի Քո րութ յուր-
քին հանձ նեց երկ րում տի րող ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ բա նա կի 
մտա հո գութ յունն ար տա հայ տող նա խազ գու շաց նող նա մա կը255: 
« Նա խազ գու շաց նող նա մա կը» նաև նպա տակ էր հե տապն դում 
ստու գել հա սա րա կութ յան և  իշ խա նութ յուն նե րի ար ձա գանք նե-
րը բա նա կի հա վա նա կան մի ջամ տութ յա նը. բա ցի այդ, նա մա կը, 
ըստ էութ յան, ռազ մա կան հե ղաշրջ ման ա ռա ջին ազ դան շանն 
էր:

1980 թ. մար տի սկզբին զին վո րա կա նութ յունն ակ տի վաց րեց 
հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը. Հ. Սալ-
թը քի ղե կա վա րած խում բը պատ րաս տեց հե ղաշրջ ման ռազ մա-
վա րութ յունն ընդգր կող ծրա գի րը, ո րը ստա ցավ «Դ րո շակ գոր-
ծո ղութ յուն ներ» (Bayrak Harekatı) ան վա նու մը: Մար տի 4-16-ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ԳՇ պե տը և ԶՈւ հրա մա նա տա-
րութ յունն ու սումնա սի րե ցին և քն նար կե ցին Սալ թը քի պատ րաս-

253 Yalçın S. & Yurdakul D., REİS, Gladio’nun Türk Tetikçisi, s. 82.
254 Kenan Evren, Kenan Evren’in Anıları, Cilt-1, s. 328-330.
255 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 456-457.
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տած ծրա գի րը, ո րից հե տո` ապ րի լի 2-ին, հան դի պե լով ռազ մա-
կան դրութ յան զոր քե րի հրա մա նա տա րութ յան հետ256, ստա ցան 
այդ ծրագ րի վե րա բեր յալ վեր ջին նե րիս հա վա նութ յու նը257: 

Զին վո րա կան նե րը ռազ մա կան հե ղաշրջ ման նախ նա կան օր 
ընտ րե ցին հու լի սի 11-ը258՝ նաև հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման-
քը, որ Բ. Էջ ևի թի կու սակ ցութ յու նը խորհր դա րա նում Դե մի րե լի 
կա ռա վա րութ յան անվս տա հութ յան հարցն էր բարձ րաց րել, ո րը 
քվեար կութ յան էր դրվե լու հու լի սի սկզբին: Կա ռա վա րութ յան 
տա պալ ման դեպ քում իշ խա նութ յան ճգնա ժամ էր ա ռա ջա նա լու, 
ին չը լրա ցու ցիչ հիմնա վո րում էր ստեղ ծում զին վո րա կան նե րի 
մի ջամ տութ յան հա մար: Սա կայն Դե մի րե լի կա ռա վա րութ յու նը 
վստա հութ յան քվե ստա ցավ ԹԱՄԺ-ում, և զին վո րա կան նե րը 
նպա տա կա հար մար գտան հե տաձ գել հե ղաշր ջու մը: Այս հան-
գա ման քը ևս հաս տա տում է, որ զին վո րա կան վեր նա խա վը չա-
փա զանց կար ևո րում էր բա նա կի մի ջամ տութ յան հիմնա վոր ված 
լի նե լը: Զին վո րա կան նե րը հաս կա նում էին, որ ինչ քան հիմնա-
վոր ված լի նի ի րենց մի ջամ տութ յու նը քա ղա քա կան կյան քին, 
այն քան այն ար դա րաց ված և  ըն դու նե լի կլի նի հա սա րա կութ յան 
կող մից: Այդ իսկ պատ ճա ռով զին վո րա կան նե րը ո րո շե ցին սպա-
սել հե ղաշրջ ման նոր, ա վե լի հար մար պա հի, ին չը եր կար սպա-
սել չտվեց:

Օ գոս տո սին կազ մա կեր պիչ նե րը վերսկ սե ցին հե ղաշրջ ման 
նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րը. զին վո րա կան հրա մա-
նա տա րութ յու նը ո րո շեց հե ղաշր ջումն ի րա կա նաց նել սեպ տեմ-
բե րի 12-ին: Օր վա ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր եր կու 
հան գա ման քով. Նախ՝ ԹԱՄԺ-ը ԱՓԿ ա ռա ջար կով քվեար կութ-
յան էր դրել ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Հայ րեթ թին Էրք մե-

256  1979 թ. դեկտեմբերին Քահրամանմարաշ քաղաքում տեղի ունեցած անկարգություն-
ներից հետո երկրի բազմաթիվ շրջաններում ռազմական դրություն մտցվեց:
257 Yalçın S. & Yurdakul D., Bay-Pipo, s. 327.
258 Oran B., նշվ. աշխ., էջ 35.
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նի անվս տա հութ յան հար ցը, ո րը կա յա նա լու էր սեպ տեմ բե րի 
սկզբին, և Էրք մե նին անվս տա հութ յուն հայտ նե լու դեպ քում հա-
վա նա կան էր Դե մի րե լի ամ բողջ կա ռա վա րութ յան տա պա լու-
մը, ին չը կա ռա ջաց ներ իշ խա նութ յան ճգնա ժամ259, և  երկ րորդ` 
սեպ տեմ բե րի 9-ին նա խա տես ված էր Թուր քիա յում անց կաց նել 
ՆԱՏՕ Էն վիլ Էքսպ րես (Anvil Express) կոչ վող զո րա վար ժութ յուն-
նե րը, և հ նա րա վոր էր այդ զո րա վար ժութ յուն նե րով քո ղար կել 
զին ված ու ժե րի տե ղա շար ժե րը260:

Օ գոս տո սի 26-ին ԳՇ պե տը և ԶՈւ հրա մա նա տա րութ յու նը 
քննար կե ցին հե ղաշրջ ման օ րա կար գը. ո րոշ վեց հե ղաշր ջու մից 
ան մի ջա պես հե տո ստեղ ծել Ազ գա յին անվ տան գութ յան խոր-
հուրդ, որն ընդգր կե լու էր ԳՇ պե տին, ԶՈւ հրա մա նա տար նե րին, 
ժան դար մե րիա յի գլխա վոր հրա մա նա տա րին: ԱԱԽ գլխա վոր 
քար տու ղար էր դառ նա լու Հայ դար Սալ թը քը (Հ. Սալ թըքն այդ 
ժա մա նակ է գե յան բա նա կի հրա մա նա տարն էր), իսկ ԳՇ պետ 
Քե նան Էվ րե նը ղե կա վա րե լու էր ԱԱԽ-ն: Հան դիպ ման ժա մա-
նակ ո րոշ վեց նաև ար գե լել ԹԱՄԺ և կա ռա վա րութ յան գոր ծու-
նեութ յուն նե րը261:

Սեպ տեմ բե րի ա ռա ջին օ րե րին ԳՇ 2-րդ պետ, բա նա կի գե-
նե րալ Նեջ դեթ Օզ թու րու նը հան դի պեց ռազ մա կան դրութ յան 
հրա մա նա տար նե րի հետ և ման րա մասն ծա նո թաց րեց «Դ րո-
շակ գոր ծո ղութ յուն» ծրագ րին262: Սեպ տեմ բե րի 8-ին վեր ջին ան-
գամ ԶՈւ հրա մա նա տա րութ յու նը հա վաք վեց և քն նար կեց հե-
ղաշրջ ման հետ կապ ված ման րա մաս նե րը, հրա մա նա տար նե րը 
հաս տա տե ցին ԱԱԽ հայ տա րա րութ յուն նե րի տեքս տե րը263: Հե-
ղաշր ջու մից ա ռաջ ո րո շում ըն դուն վեց  ֆ ի նանս նե րի նա խա րա-
259 Սեպտեմբերի սկզբին ԹԱՄԺ-ը անվստահություն հայտնեց Հ. Էրքմենին, սակայն 
Դեմիրելին հաջողվեց պահպանել կառավա րությունը:
260 Birand M. A., նշվ. աշխ., էջ 106.
261 Kenan Evren, Kenan Evren’in Anıları, Cilt-1, s. 526-528.
262 Նույն տեղում, էջ 534:
263 Նույն տեղում, էջ 537-540:
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րի պաշ տո նը վստա հել Թուր գութ Օ զա լին264, ո րը վա յե լում էր 
արևմտ յան երկր նե րի վստա հութ յու նը և «հուն վա րի 24-ի» բա-
րե փո խումնե րի ծրագ րի հե ղի նակն էր: Այդ քայ լը, ե թե նույ նիսկ 
պար տադր ված չէր արևմտ յան ու ժե րի կող մից, ա պա ար վում 
էր նրանց բար յա ցա կա մութ յու նը շա հե լու նպա տա կով` ընդգ ծե-
լով «հուն վա րի 24-ի» բա րե փո խումնե րի ծրա գի րը շա րու նա կե լու 
զին վո րա կան նե րի մտադ րութ յուն նե րը:

Ըստ էութ յան, նա խա պատ րաս տա կան բո լոր գոր ծո ղութ յուն-
ներն ա վար տե լուց և զոր քե րի ո րոշ վե րա դա սա վո րումներ կա-
տա րե լուց հե տո կազ մա կեր պիչ նե րը սկսե ցին սպա սել ԳՇ պե տի 
հրա մա նին: Սեպ տեմ բե րի 11-ի ե րե կո յան ձեր բա կալ վեց և գաղտ-
նի Գլ խա վոր շտաբ բեր վեց ԹՐԹ-ի (Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu - Թուր քիա յի ռա դիո յի և հե ռուս տա տե սութ յան վար-
չութ յուն) տնօ րեն Դո ղան Քա սա րօղ լուն։ Ն րան այն տեղ պա հե-
ցին մինչև հե ղաշրջ ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ա վար տը: Գլ խա վոր 
շտաբ բեր վեց նաև հե ռուս տա տե սութ յան հա ղոր դա վար Մե սութ 
Մերթ ջա նին, ո րին հրա մայ ված էր ծա նո թա նալ ԱԱԽ հայ տա րա-
րութ յուն նե րին` հե ռուս տա տե սութ յամբ կար դա լու հա մար: Կազ-
մա կեր պիչ նե րը Գլ խա վոր շտաբ բե րե ցին նաև ոս տի կա նութ յան 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ և  այն տեղ պա հե ցին մինչև գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ա վար տը: Ժա մը 2-ին զին վո րա կան նե րը հայտ-
նե ցին հե ղաշր ջում սկսե լու մա սին գաղտ նա բա ռը, ո րից հե տո 
սկսվե ցին բուն գոր ծո ղութ յուն նե րը265: Զոր քե րը նախ շրջա պա-
տե ցին քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի գրա սեն յակ նե րը: Ի դեպ, զին վո րա կան նե րը հա տուկ 
ու շադ րութ յուն էին դարձ նում այն կու սակ ցութ յուն նե րին և կազ-
մա կեր պութ յուն նե րին, ո րոն ցից ո րո շա կի հա կազ դե ցութ յուն էին 

264 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 607-610.
265 Родионов А., Турция - перекресток судеб. Воспоминания посла, Москва, 2006, стр. 
243.
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սպա սում, ինչ պես, օ րի նակ` ԱՇԿ-ին, ԴԻՍԿ-ին, «գա ղա փա րա-
պաշտ նե րի» կազ մա կեր պութ յուն նե րին և  այլն: Զին վո րա կան-
նե րը Գլ խա վոր շտաբ «հրա վի րե ցին» չորս խո շոր կու սակ ցութ-
յուն նե րի գլխա վոր քար տու ղար նե րին` Հ. Չե թի նին (ՀԺԿ), Ն. 
Մեն թե շեին (ԱԿ), Օ. Ա սիլթ յուր քին (ԱՓԿ), Ն. Գ յուլ թե քին (ԱՇԿ) 
և ն րանց ծա նո թաց րին ԱԱԽ 1-ին հայ տա րա րութ յա նը: Կու սակ-
ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րից Բ յու լենթ Էջ ևի թին և Սու լեյ ման 
Դե մի րե լին փո խադ րե ցին Դար դա նե լի ա փին գտնվող Համ զաք-
յոյ կոչ վող զին վո րա կան կա յա զոր, Նեջ մեթ թին Էր բա քա նին` 
Է գե յան ծո վում գտնվող Ու զու նա դա կղզի, որ տեղ, ե րեք օր փա-
խուս տի մեջ գտնվե լուց հե տո, նրան միա ցավ նաև Ալ փարս լան 
Թ յուր քե շը: Հան րա պե տա կան վստա հութ յուն կու սակ ցութ յան 
նա խա գահ Թուր հան Ֆեյ զիօղ լուն և Սե նա տի նա խա գահ Իհ սան 
Չաղ լա յան գի լը տնա յին կա լան քի են թարկ վե ցին: Զին վո րա կան-
նե րը ձեր բա կա լե ցին Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յան և 
Ազ գա յին փրկութ յուն կու սակ ցութ յան բո լոր պատ գա մա վոր-
նե րին: Կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ռանց որ ևէ լուրջ դի-
մադ րութ յան զին վո րա կան ներն ի րենց վե րահս կո ղութ յան տակ 
վերց րին ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան բո լոր օբ յեկտ նե րը, 
կա լա նա վո րե ցին ազ դե ցիկ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին` զրկե լով 
հա կազ դե ցութ յան ա մե նաչն չին հնա րա վո րութ յու նից, ինչն ինք-
նին խո սում է հե ղաշրջ ման ման րա մասն կազ մա կերպ ված լի-
նե լու մա սին: Կար ևոր ենք հա մա րում փաս տել, որ 1980 թ. սեպ-
տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջումն ի րա կա նա ցավ ա ռանց 
լուրջ հա կազ դե ցութ յան, քա նի որ այն ու ներ նաև հա սա րա կա-
կան պա հանջ:

Սեպ տեմ բե րի 12-ի ա ռա վոտ յան ժա մը 04:00-ին հե ռուս տա-
տե սութ յամբ հնչեց ռազ մա կան ու սումնա րա նի քայ լեր գը, ո րից 
հե տո ըն թերց վեց Ազ գա յին անվ տան գութ յան խորհր դի (Milli 
Güvenlik Konseyi) ա ռա ջին հայ տա րա րութ յու նը, որ տեղ նշվում 
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էր, որ «երկ րի և  ազ գի միաս նութ յան պահ պան ման, հնա րա վոր 
քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի կանխ ման, պե տութ յան և ն րա 
հե ղի նա կութ յան վե րա կանգն ման» նպա տա կով թուր քա կան բա-
նա կը, «կա տա րե լով պարտ քը», իր ձեռքն է վերց նում երկ րի ամ-
բողջ իշ խա նութ յու նը: Հայ տա րա րութ յան մեջ նաև տե ղե կաց վում 
էր, որ լու ծար վել են խորհր դա րա նը և կա ռա վա րութ յու նը266: 

Նույն օ րը հրա պա րակ վեց ԱԱԽ ևս 7 հայ տա րա րութ յուն: 
Օ րի նակ, 4-րդ հայ տա րա րութ յան մեջ նշվում էր, որ երկ րի ամ-
բողջ իշ խա նութ յունն անց նում է նո րաս տեղծ Ազ գա յին անվ տան-
գութ յան խորհր դին, ներ կա յաց ված էր նաև խորհր դի ան դամ-
նե րի կազ մը. նա խա գահ` ԳՇ պետ Քե նան Էվ րեն, ան դամներ` 
ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տար Նու րեթ թին Էր սին, ռազ-
մաօ դա յին զոր քե րի հրա մա նա տար Թահ սին Շա հին քա յա, ռազ-
մա ծո վա յին զոր քե րի հրա մա նա տար Նե ժաթ Թ յու մեր և ժան-
դար մե րիա յի հրա մա նա տար Սե դաթ Ջե լա սուն: ԱԱԽ գլխա վոր 
քրտու ղար էր նշա նակ վում Հայ դար Սալ թը քը267:

Հե ղաշր ջումն ար դեն կա յա ցած փաստ էր. թուր քա կան բա նա-
կը քսան տա րի նե րի ըն թաց քում ար դեն եր րորդ ան գամ ուղ ղա կի 
մի ջամ տեց երկ րի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին: 

Ար տա քին գոր ծո նի դե րը սեպ տեմ բե րի 12-ի հե ղաշրջ ման 
ի րա կա նաց ման գոր ծում

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաստ ման և  
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վրա ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն ու նե-
ցան նաև ար տա քին գոր ծոն նե րը: Սա ռը պա տե րազ մի տա րի նե-

266 Milli Güvenlik Konseyi’nin 1 Numaralı bildirisi, http://www.belgenet.com/12eylul/12091980_01.
html
267 Milli Güvenlik Konseyi’nin 4 Numaralı bildirisi, http://www.belgenet.com/12eylul/12091980_04.
html
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րին Թուր քիան բա ցա հայտ արևմ տա մետ քա ղա քա կա նութ յուն 
էր ի րա կա նաց նում: 1952 թ. ան դա մակ ցե լով ՆԱՏՕ-ին` Թուր-
քիան ամ րապն դեց հա րա բե րութ յուն ներն արևմտ յան երկր նե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ ԱՄՆ-ի հետ: Թուր քիա յի ղե կա վար նե րը երկ-
րի ընդգծ ված արևմ տա մետ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան հիմ-
նա վոր ման հա մար որ պես գլխա վոր կռվան նշում էին Խորհր-
դա յին Միութ յան սպառ նա լի քը268: Սա ռը պա տե րազ մի 
տա րի նե րին ԱՄՆ-ը  մե ծա ծա վալ ֆ ի նան սա կան և ռազ մա կան 
օգ նութ յուն էր հատ կաց նում Թուր քիա յին. թուր քա կան բա նակն 
էա կա նո րեն վե րա զին վեց, երկ րի տա րած քում տե ղա կայ վե ցին 
ռազ մա կան բա զա ներ, թուր քա կան սպա յա կան կազ մը ո րակ յալ 
վե րա պատ րաս տում ան ցավ և  այլն:

Սա կայն ան ցած դա րի 70-ա կան թթ. թուրք-ա մե րիկ յան հա-
րա բե րութ յուն նե րում ո րո շա կի լար վա ծութ յուն էր նկատ վում, 
ին չը հատ կա պես ընդգծ վեց, երբ թուր քա կան զոր քե րը, ա ռանց 
ԱՄՆ և ՆԱՏՕ հա մա ձայ նութ յու նը ստա նա լու, գրա վե ցին Կիպ-
րո սի տա րած քի մոտ 38%-ը: Կիպ րո սում թուր քա կան բա նա կի 
գոր ծո ղութ յուն նե րին ի պա տաս խան` 1974 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ին 
ԱՄՆ կոնգ րեսն ըն դու նեց Թուր քիա յին հատ կաց վող ռազ մա կան 
օգ նութ յան վրա էմ բար գո դնե լու մա սին բա նաձև: Կոնգ րե սա-
կան նե րը հիմնա վո րում էին ի րենց ո րո շումն այն հան գա ման քով, 
որ Կիպ րո սում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ Թուր-
քիան օգ տա գոր ծել է ԱՄՆ-ից ստա ցած զի նամ թեր քը, որն, ըստ 
հա մա ձայ նութ յան, կա րող էր գոր ծած վել միայն պաշտ պա նութ-
յան, ներ քին անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու կամ հա մա տեղ 
պաշտ պա նո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ269:

268 Cumhuriyet, 20, 12, 1972.
269 Поцхверия Б., Внешняя политика Турции в 60-х – начале 80-х годов ХХ в., Москва, 
1986, стр. 132.
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Ա մե րիկ յան կոնգ րե սա կան նե րի էմ բար գո յին 1975 թ. հու նի-
սի 25-ին հետ ևեց Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յան հայ տա րա րութ-
յու նը` հա մա տեղ պաշտ պա նութ յան ռազ մա բա զա նե րի վրա 
միանձն յա վե րահս կո ղութ յուն հաս տա տե լու վե րա բեր յալ: Թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յունն այդ քայ լով, ըստ էութ յան, դա դա րեց-
նում էր ա մե րիկ յան 25 ռազ մա բա զա յի գոր ծու նեութ յու նը, բա ցա-
ռութ յուն կազ մե ցին մի քա նի սը միայն, այդ թվում Ին ջիր լի քում 
գտնվող ռազ մաօ  դա յին բա զան270: Միա ժա մա նակ թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յու նը հայ տա րա րեց 1969 թվա կա նի թուրք-ա մե րիկ-
յան հա մա ձայ նագ րից հրա ժար վե լու մա սին:

Այդ պի սով, 1970-ա կան թթ. ԱՄՆ դիր քե րը Թուր քիա յում զգա-
լիո րեն թու լա ցան, ին չը ո րոշ վեր լու ծա կան և քա ղա քա կան շրջա-
նակ ներ պայ մա նա վո րում էին այն հան գա ման քով, որ ա մե րիկ-
յան իշ խա նա կան շրջա նակ նե րում այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին ա ռաջ նա յին եր կիր ա վե լի շատ դի-
տարկ վում էր Ի րա նը: 1974-1983 թթ. Թուր քիա յում ԽՍՀՄ ար-
տա կարգ և լիա զոր դես պան Ա. Ռո դիո նո վը գրում է, որ մինչև 
Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը «տպա վո րութ յունն այն-
պի սին էր, որ Թուր քիա յի նշա նա կութ յու նը Պեն տա գո նի հա մար 
նվա զում էր. Ան կա րա յում փակ վում էին մի շարք ա մե րիկ յան 
ռազ մա կան բա զա ներ, միա ժա մա նակ Ի րա նում ու ժե ղա նում էր 
ա մե րիկ յան ռազ մա կան դիր քե րի ամ րապն դու մը»271: 

Սա կայն Ի րա նում իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը և խորհր-
դա յին զոր քե րի գոր ծո ղութ յուն ներն Աֆ ղանս տա նում խախ տե-
ցին տա րա ծաշր ջա նում ու ժե րի հաս տատ ված հա վա սա րակշ ռութ-
յու նը` թու լաց նե լով ԱՄՆ դիր քե րը: Միաց յալ Նա հանգ նե րում 
ստիպ ված էին տա րա ծաշր ջա նում դիր քե րը վե րա կանգ նե լու 
նոր ու ղի ներ փնտրել, ին չը հան գեց րեց Թուր քիա յի դե րի կտրուկ 

270 Նույն տեղում, էջ 137:
271 Родионов А., Турция - перекресток судеб. Воспоминания посла, стр. 171-172.
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ա ճին272: 1979 թ. հուն վա րին ԱՄՆ-ում ստեղծ վեց պե տա կան 
հա տուկ հանձ նա խումբ` ռազ մա վա րա կան հե տաքրք րութ յուն 
ներ կա յաց նող երկր նե րի, այդ թվում և Թուր քիա յի ներ քա ղա-
քա կան ի րա վի ճակ ներն ու սումնա սի րե լու նպա տա կով: Հանձ-
նա խում բը, ո րի մեջ ընդգրկ ված էին բարձ րաս տի ճան պաշ տոն-
յա ներ և գիտ նա կան ներ, պետք է պա տաս խա ներ` հնա րա վո՞ր է 
արդ յոք այդ երկր նե րում ի րա նա կան սցե նա րի կրկնութ յու նը, և 
ն ման դեպ քե րում ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի ԱՄՆ հա կազ դե ցութ-
յու նը: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում Վա շինգ տո նին հատ կա պես 
ան հանգս տաց րին Թուր քիա յի վե րա բեր յալ կա տար ված ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը273: Թուր քիա յում ա հա բեկ չութ յան ա հագ-
նա ցու մը, ձախ շարժ ման ընդ լայ նու մը, իս լա մա կան ու ժե րի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը և  իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ի րա վի ճա կի 
ան վե րահս կե լիութ յու նը դի տարկ վե ցին որ պես հա կաա մե րիկ յան 
հե ղա փո խութ յան հնա րա վոր ու ղի և լր ջո րեն մտա հո գե ցին ԱՄՆ 
ղե կա վար նե րին:

1979 թ. հուն վա րին Գ վա դե լու պա յում կա յա ցավ ԱՄՆ նա խա-
գահ Ջի մի Քար թե րի, Ֆ րան սիա յի նա խա գահ Ժիս կար դ’Էս տե-
նի, Մեծ Բ րի տա նիա յի վար չա պետ Ջեյմս Քա լա հե նի և Գեր մա-
նիա յի կանց լեր Հել մութ Շ միդ տի հան դի պու մը, ո րի ժա մա նակ 
ո րոշ վեց ան հա պաղ օգ նութ յուն ցույց տալ Թուր քիա յին274: Այդ 
օգ նութ յու նը եր կար սպա սել չտվեց, և շու տով արևմտ յան  ֆի-
նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն ներն սկսե ցին մե ծա ծա վալ ֆի-
նան սա վար կա յին մի ջոց ներ տրա մադ րել Թուր քիա յին` եր կի րը 

272 Հարկ է նշել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը` իր հնարավոր արտահանման 
սպառնալիքով, և Ա ֆղանստանում սո վե  տական զորքերի ռազմական գործողությունները` 
տարածա շրջ ա նում սովետական ազդեցության ուժեղացման վտանգով, մտա  հոգություններ 
առաջացրին նաև Թուրքիայի զինվորական վերնախավի շրջանակներում:
273 Кремн юк В., Борьба Вашингтона против револ юции в Иране, Москва, 1984, стр. 157-
158.
274 Поцхверия Б., Турция, США и НАТО в конце 70-х – начале 80-х годов, Турция. 
История, экономика, политика, Москва, 1984, стр. 86.
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ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կից դուրս բե րե լու նպա տա կով: Այդ 
մի ջո ցա ռումնե րի շրջա նակ նե րում կա րե լի է դի տար կել նաև 
«հուն վա րի 24-ի» տնտե սա կան բա րե փո խումնե րի ծրա գի րը, 
ո րը ստեղծ վեց արևմտ յան  ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի ո րո շիչ մաս նակ ցութ յամբ և միտ ված էր երկ րի տնտե սութ-
յան ճգնա ժա մա յին վի ճա կը կար գա վո րե լուն275: Սա կայն Թուր-
քիա յում տի րող ան կա յուն և  ան վե րահս կե լի ի րա վի ճա կը, ըստ 
էութ յան, անհ նար էր դարձ նում միայն տնտե սա կան մի ջոց նե րով 
երկ րի ներ քին դրութ յու նը կար գա վո րե լու հնա րա վո րութ յուն-
նե րը: Այդ ի րո ղութ յուն նե րում ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը սկսեց 
դիտ վել որ պես լա վա գույն մի ջոց եր կի րը նման ի րա վի ճա կից 
դուրս բե րե լու և  արևմտ յան ճամ բա րում պա հե լու հա մար276:

ԱՄՆ իշ խա նա կան շրջա նակ նե րում Թուր քիա յում ռազ մա-
կան հե ղաշրջ ման անհ րա ժեշ տութ յունն ա ռա ջին ան գամ սկսեց 
քննարկ վել 1979 թ. սկզբնե րին277: Հատ կան շա կան է, որ հե-
ղաշրջ ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին պնդում էին Պեն տա գո նը 
և Կենտ րո նա կան հե տա խու զա կան վար չութ յու նը, իսկ վա շինգ-
տոն յան քա ղա քա ցիա կան իշ խա նա կան շրջա նակ նե րը սկզբում 
դեմ էին ար տա հայտ վում Թուր քիա յում ռազ մա կան հե ղաշր ջում 
ի րա կա նաց նե լուն278: Վա շինգ տո նում գտնում էին, որ պետք է 
  ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել Էջ ևի թի կա ռա վա-
րութ յա նը` փոր ձե լով ժո ղովր դա վա րա կան մի ջո ցա ռումնե րով 

275 Çölaşan E., 24 Ocak Bir Dömenin Perde Arkası, İstanbul, 1983, s. 57-73.
276 Սառը պատերազմի տարիներին ԱՄՆ-ի և Խորհրդային Միության կողմից ռազմական 
հեղաշրջումները դիտվում էին թե՜ որպես երկրում ընդդիմադիր շարժումների ճնշման և 
թե՜ երկրի քաղաքական ուղղության փոփոխության հնարավոր միջոց: Զինվորականները, 
հաճախ չունենալով բավարար աջակցություն հասարակության կողմից, կարողանում էին 
հեղաշրջում իրականացնել և ղեկավարել երկիրը` ստանալով գերհզոր ուժի տնտեսական, 
քաղաքական և  ֆինանսական աջակցությունը: Այդ մասին մանրամասն տե՜ս Hague R., 
Harrop M. & Breslin S., Comparative Government and Politics, An Introduction, London, 1998, 
p. 239.
277 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 193.
278 Yalçın S. & Yurdakul D., Bay-Pipo, s. 326.
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Թուր քիան դուրս բե րել ճգնա ժա մից և կա յու նութ յուն հաս տա տել 
երկ րում: Սա կայն Էջ ևի թի կա ռա վա րութ յան ա նարդ յու նա վետ 
քա ղա քա կա նութ յու նը և  ու ժա յին կա ռույց նե րի ո րո շա կի ճնշում-
նե րը նպաս տե ցին ԱՄՆ դիր քո րոշ ման կարծ րաց մա նը, և գե-
րիշ խող դար ձավ ռազ մա կան հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու անհ-
րա ժեշ տութ յան գի տակ ցու մը279: Այդ պի սով, 1979 թվա կա նից 
սկսած՝ ԱՄՆ-ում թուր քա կան բա նա կի մի ջամ տութ յու նը երկ-
րի քա ղա քա կան ան ցու դար ձին դիտ վում էր որ պես Թուր քիա յի 
արևմ տա կա նաց ման և կա յու նութ յան վե րա հաս տատ ման հիմ-
նա կան և  ա մե նաարդ յու նա վետ մի ջոց: Այդ ի րո ղութ յուն նե րում 
ԱՄՆ-ը քարտ բլանշ տվեց թուր քա կան բա նա կի հրա մա նա տա-
րութ յա նը` ռազ մա կան հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Թուր քիա յում ռազ մա կան հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու հետ 
կապ ված ա մե րիկ յան քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յան ա ռա-
ջին ազ դան շան նե րը հնչե ցին 1979 թ. հու նի սին ԳՇ պետ Քե նան 
Էվ րե նի` ԱՄՆ կա տա րած այ ցի շրջա նակ նե րում ԱՄՆ նա խա-
գա հի անվ տան գութ յան հար ցե րով խորհր դա կան Զ բիգնև Բ ժե-
զինս կու հետ հան դիպ ման ժա մա նակ: Հան դիպ ման ըն թաց քում 
քննարկ վե ցին Թուր քիա յի ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և բա-
նա կի դե րը ներ քա ղա քա կան կյան քի հե տա գա զար գա ցումնե-
րում: Բ ժե զինս կին նշում էր, որ ԱՄՆ ղե կա վա րութ յու նը «ցան-
կա նում է տես նել կա յուն Թուր քիա, զար գա ցումնե րը, սա կայն, 
այդ ճա նա պար հով չեն գնում. անհ րա ժեշտ է ինչ-որ քայ լեր 
ձեռ նար կել»280: Զ. Բ ժե զինս կին ընդգ ծում էր, որ Ի րա նից և Ա  ֆ-
ղանս տա նից հե տո ԱՄՆ-ը չի ցան կա նում կորց նել նաև Թուր-
քիան281: Փաս տո րեն, Ք. Էվ րե նի և Զ. Բ ժե զինս կու հան դիպ ման 
ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ հնչե ցին հայ տա րա րութ յուն ներ, 

279 Նույն տեղում, էջ 326:
280 Alatlı E., Müdahale 12 Mart 1971-12 Eylül 1980, s. 398.
281 Yalçın S. & Yurdakul D., նշվ. աշխ., էջ 326.
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ո րոնք թուր քա կան զին վո րա կա նութ յու նից կոնկ րետ քայ լեր էին 
ակն կա լում` երկ րում ի րա վի ճա կը կար գա վո րե լու հա մար: Թուր-
քա կան զին վո րա կա նութ յանն ուղղ ված նմա նօ րի նակ կո չերն ու 
հոր դոր ներն ա վե լի հա ճա խա կի դար ձան 1980 թ. ըն թաց քում, 
և  արևմտ յան զին ված ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա մեն ա ռի-
թով նշում էին, որ Թուր քիա յում բա նա կը պետք է մի ջամ տի և  
երկ րում կար գու կա նոն հաս տա տի282: Օ րի նակ՝ 1980 թ. մա յի-
սին Թուր քիա յի ԳՇ 2-րդ պետ, բա նա կի գե նե րալ Հ. Սալ թը քի 
և ՆԱՏՕ զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տար, գե նե րալ Ռո ջեր սի 
միջև Բր յու սե լում կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ վեր ջինս 
ուղ ղա կիո րեն հարց նում էր, թե Թուր քիա յում տի րող ան կար-
գութ յուն նե րի դեմ թուր քա կան բա նակն ինչ է մտա դիր ձեռ նար-
կել283: 

ԱՄՆ պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, թեև հե ղաշր ջու-
մից հե տո ա մեն կերպ ժխտում էին դրա մա սին տեղ յակ լի նե լու 
հան գա ման քը284, սա կայն պետք է նշել, որ ԱՄՆ իշ խա նա կան 
շրջա նակ նե րը ոչ միայն ի րա զեկ ված էին հե ղաշրջ ման նա խա-
պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցին, այլև դրա հետ կապ ված գրե թե 
բո լոր հար ցե րը նա խօ րոք հա մա ձայ նեց ված էին Վա շինգ տո նի 
հետ: Պա տա հա կան չէր, որ հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաստ ման 
փու լում յու րա քանչ յուր վճռա կան քայ լին նա խոր դում էր թուրք 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի այցն արևմտ յան երկր ներ: 
Այս պես, 1979 թ. ամ ռա նը Ք. Էվ րե նը, վե րա դառ նա լով ԱՄՆ կա-
տա րած այ ցից, երկ րի զին ված ու ժե րի հրա մա նա տար նե րի հետ 
հան դի պում կազ մա կեր պեց և  ա ռա ջին ան գամ քննար կեց զին-
վո րա կան նե րի` քա ղա քա կան կյան քին մի ջամ տե լու անհ րա ժեշ-
տութ յու նը285: Ք. Էվ րե նի` 1979 թ. Բր յու սել կա տա րած այ ցին ան-

282 Այս մասին առավել մանրամասն տե՜ս Birand M. A., նշվ. աշխ., էջ 193-197:
283 Oran B., Kenan Evren’in Yazılmamış Anıları, Ankara, 1990, s. 33.
284 Paul J., The Coup. – MERIP Reports, no. 93, Turkey: The Generals Take Over, Jan. 1981, p. 4.
285 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 402-406.
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մի ջա պես հա ջոր դեց զին վո րա կա նութ յան նա խազ գու շաց նող 
նա մա կը` ուղղ ված երկ րի քա ղա քա կան ու ժե րին, որն, ըստ էութ-
յան, 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման ա ռա ջին ազ դան շանն էր: 
Սեպ տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից մի քա նի օր ա ռաջ 
ԱՄՆ-ում էր գտնվում ռազ մաօ դա յին զոր քե րի հրա մա նա տար 
Թահ սին Շա հին քա յան, ով ԱՄՆ բարձ րաս տի ճան զին վո րա-
կա նութ յան հետ հան դիպ ման ժա մա նակ քննար կեց զին վո րա-
կան հե ղաշրջ ման վեր ջին ման րա մաս նե րը286: Այս հան գա ման քը 
հաս տա տում է վե րը նշված մեր այն տե սա կե տը, որ հե ղաշրջ-
ման նա խա պատ րաս ման գոր ծըն թա ցում թուրք գե նե րալ ներն 
ա ռանց ԱՄՆ իշ խա նա կան շրջա նակ նե րի հա մա ձայ նութ յան 
ո րո շիչ քայ լեր չէին ձեռ նար կում:

Հարկ է նշել, որ թեև ԱՄՆ-ն  ուղ ղա կիո րեն չէր կազ մա կեր-
պել հե ղաշր ջու մը, սա կայն ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր կազ մա-
կեր պիչ նե րին. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաստ ման 
հար ցե րով զբաղ վում էր Թուր քիա յում Կենտ րո նա կան հե տա-
խու զա կան վար չութ յան (ԿՀՎ) ներ կա յա ցու ցիչ Փոլ Հեն ցը287: 
Հե ղաշր ջու մից տա րի ներ անց հրա պա րակ ված նյու թե րը հաս-
տա տում են այն տե ղե կութ յուն նե րը, որ ուղ ղա կի կապ է գո յութ-
յուն ու նե ցել Թուր քիա յում ԿՀՎ ներ կա յա ցու ցիչ Փոլ Հեն ցի և հե-
ղաշր ջումն ի րա կա նաց րած գե նե րալ նե րի միջև: Ու շագ րավ է այն 
փաս տը, որ 1980 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին Փ. Հեն ցը, զան գա հա-
րե լով Ս պի տակ տուն, զե կու ցել է. « Մեր տղա նե րը ա րե ցին դա» 
(“our boys [in Ankara] did it.”)288:

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը հիմնա կա նում դրա կան ար-
ձա գանք ստա ցավ արևմտ յան երկր նե րում289, հատ կա պես ԱՄՆ 
պաշ տո նա կան շրջա նակ նե րում հե ղաշր ջու մը բա ցա հայտ գո հու-

286 Tuşalp E., Eüylül İmparatorluğu. Doğuşu ve Yükselişi, İstanbul, 1988, s. 45-46.
287 Alatlı E., նշվ. աշխ., էջ 543:
288 Şimşek E., Türkiye’de İstihbaratçılık ve MİT, İstanbul, 2004, s. 357.
289 Birand M. A., նշված աշխ., էջ 300-304.
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նա կութ յամբ ըն դու նե ցին: ԱՄՆ-ի կող մից այն գնա հատ վեց որ-
պես կա յու նութ յան հու սա լի մի ջոց և Թուր քիա յի արևմ տա մետ 
քա ղա քա կա նութ յան ա պա հով ե րաշ խիք290: Արևմտ յան զանգ վա-
ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րում ևս մեծ ոգ ևո րութ յամբ էր ըն դուն-
վում հե ղաշրջ ման փաս տը. գրե թե բո լոր թեր թե րը նշում էին, որ 
թուր քա կան զին վո րա կա նութ յու նը ձգտում է կա յու նութ յուն հաս-
տա տել` փրկե լու եր կի րը կոր ծան ման վտան գից, ո րին կա րող 
էին հան գեց նել ծայ րա հե ղա կան շար ժումնե րը291:

Այս պի սով, կա րե լի է նշել, որ ար տա քին գոր ծոն նե րը ո րո-
շա կի ներ գոր ծութ յուն ու նե ցան ռազ մա կան հե ղաշրջ ման կազ-
մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում: 1970-ա կան թթ. Թուր քիա յի նշա-
նա կութ յու նը նոր կար ևո րութ յուն ստա ցավ ԱՄՆ-ի հա մար, և 
վեր ջինս, չցան կա նա լով Ի րա նից հե տո կորց նել նաև Թուր քիան 
որ պես դաշ նա կից, կա նաչ լույս վա ռեց թուր քա կան զին վո րա կա-
նութ յան ա ռաջ` ռազ մա կան հե ղաշր ջում ի րա կա նաց նե լու հա-
մար: 

290 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, Москва, 
1991, стр. 60.
291 Christian Science Monitor, 15 September 1980; International Herald Tribune, 13-14 
September 1980.
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ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ 1980-1983 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. 
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 

Զանգ վա ծա յին պատ ժա մի ջոց ներ

Սեպ տեմ բե րի 12-ի հե ղաշր ջու մից հե տո ԱԱԽ-ն ռազ մա-
կան դրութ յուն մտցրեց մի շարք շրջան նե րում և ն շա նա կեց 
հրա մա նա տար ներ` տե ղե րում իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց նե-
լու նպա տա կով: ԱԱԽ-ն լու ծա րեց ԹԱՄԺ-ը և կա ռա վա րութ յու-
նը, դա դա  րեց  րեց կու սակ ցութ յուն նե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
արհ    միու  թ յուն  նե րի (բա ցա ռութ յամբ պե տութ յան վե րահս կո ղութ-
յան տակ գտնվող Թ յուրք-Իշ-ի) գոր ծու նեութ յու նը, ար գե լեց ցույ-
ցերն ու գոր ծա դուլ նե րը և  այլն:

Այս պի սով, երկ րի ամ բողջ իշ խա նութ յունն ան ցավ ան սահ մա-
նա փակ իշ խա նութ յամբ օժտ ված ԱԱԽ ձեռ քը, և Թուր քիա յում 
սկսվեց «ան ցու մա յին շրջա նը», ո րը սո վո րա բար հա ջոր դում է 
ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րին: 1980 թ. հե ղաշրջ ման ան ցու մա-
յին շրջա նը նա խորդ հե ղաշրջ ման (1960 թ.) և զին վո րա կան նե րի 
«մի ջամ տութ յան» (1971 թ.) ան ցու մա յին շրջան նե րի հա մե մատ 
բա վա կան եր կար տևեց` ա վե լի քան ե րեք տա րի: Դա հիմնա-
կա նում պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ 1980 թ. 
սեպ տեմ բե րի 12-ի պատ ճառ նե րը խոր ու տա րաբ նույթ էին և հե-
ղաշրջ ման նպա տակն ուղղ ված չէր գլխա վո րա պես մեկ կու սակ-
ցութ յան կամ եր ևույ թի դեմ, ինչ պես դա տե ղի ու նե ցավ 1960 թ. 
հե ղաշրջ ման (այն հիմնա կա նում ուղղ ված էր իշ խող Դե մոկ րա-
տա կան կու սակ ցութ յան դեմ) և 1971 թ. զին վո րա կան նե րի «մի-
ջամ տութ յան» ժա մա նակ (նպա տակ էր հե տապն դում կան խել 
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ա վե լի ցածր աս տի ճա նա կարգ ու նե ցող զին վո րա կան նե րի կող-
մից նա խա պատ րաստ վող ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը), և հետ ևա-
բար զին վո րա կան նե րից ա վե լի եր կար ժա մա նակ էր պա հանջ-
վե լու հե ղաշրջ ման պատ ճառ նե րը վե րաց նե լու հա մար:

Զին վո րա կան վեր նա խա վի` իշ խա նութ յու նը եր կար տնօ րի նե-
լու նպա տակ ներն ակն հայտ դար ձան ար դեն սեպ տեմ բե րի 16-ին 
ԱԱԽ նա խա գահ Քե նան Էվ րե նի մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ: 
Էվ րե նը նշեց հե ղաշրջ ման մի շարք նպա տակ ներ` վե րաց նել 
ա նիշ խա նութ յու նը և  ա հա բեկ չութ յու նը, ա պա հո վել հա սա րա-
կութ յան անվ տան գութ յու նը, կար գու կա նոն հաս տա տել, բարձ-
րաց նել երկ րի հե ղի նա կութ յու նը, բա րե լա վել տնտե սութ յան վի-
ճա կը, օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նել, հե տո 
նոր իշ խա նութ յու նը փո խան ցել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե-
րին: Քե նան Էվ րե նը, թեև ընդգ ծում էր իշ խա նութ յու նը քա ղա քա-
կան կու սակ ցութ յուն նե րին փո խան ցե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, 
սա կայն չէր նշում այն ի րա կա նաց նե լու կոնկ րետ ժամ կետ ներ292: 
Այս պի սով, պարզ էր դառ նում, որ զին վո րա կան իշ խա նութ յուն-
նե րը նպա տա կադր ված էին երկ րում բազ մա թիվ փո փո խութ յուն-
ներ ի րա կա նաց նել և հե տո նոր իշ խա նութ յու նը փո խան ցել կու-
սակ ցութ յուն նե րին, ին չը եր կար ժա մա նակ էր պա հան ջե լու:

Սեպ տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո ա ռա ջին 
օ րե րի ըն թաց քում ԱԱԽ-ն  ո րո շա կի դժվա րութ յուն նե րի առջև 
կանգ նեց` կապ ված կա ռա վա րութ յան կազ մա վոր ման հետ: Հե-
ղաշրջ ման հե ղի նակ նե րը կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի պաշ-
տո նում նշա նա կե լու հա մար նախ քննար կե ցին ԱԱԽ գլխա վոր 
քար տու ղար Հայ դար Սալ թը քի թեկ նա ծութ յու նը, սա կայն այն 
բա նից հե տո, երբ Սալ թը քը հրա ժար վեց ղե կա վա րել կա ռա վա-
րութ յու նը` զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կե լու պատ-
ճա ռա բա նութ յամբ, ԱԱԽ-ն կանգ ա ռավ Թուր հան Ֆեյ զիօղ-

292 Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1981, s. 15-18.
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լո ւի թեկ նա ծութ յան վրա293: Հան րա պե տա կան վստա հութ յուն 
կու սակ ցութ յան294 (ՀՎԿ) ա ռաջ նորդ Թուր հան Ֆեյ զիօղ լուն դիտ-
վում էր որ պես Ա թաթ յուր քի ստեղ ծած Հան րա պե տա կան-ժո-
ղովր դա կան կու սակ ցութ յան քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան 
ժա ռան գութ յան հա վա տա րիմ հետ ևորդ: Ն րան վար չա պե տի 
պաշ տո նում նշա նա կե լով՝ զին վո րա կան նե րը ցան կա նում էին 
ընդգ ծել նաև Ա թաթ յուր քի նա խան շած ճա նա պար հով գնա լու 
նպա տա կադր վա ծութ յու նը295: Հե տաքր քիր է նշել, որ 1971-73 թթ. 
ան ցու մա յին շրջա նում զին վո րա կան նե րը, կա ռա վա րութ յան ղե-
կա վար ընտ րե լիս ա ռաջ նորդ վե լով նույն սկզբունք նե րով, վար-
չա պետ նշա նա կե ցին Ֆե րիթ Մե լե նին (22.05.1972 - 15.04.1973 
թթ.) 296, ո րը Ֆեյ զիօղ լո ւի ղե կա վա րած Վս տա հութ յուն կու սակ-
ցութ յան ան դամ էր: 

Ֆեյ զիօղ լուն կա ռա վա րութ յուն կազ մե լու խնդրում ո րո շա-
կի բար դութ յուն նե րի ա ռաջ կանգ նեց. նա իր կա ռա վա րութ յան 
կազ մի մեջ փոր ձեց ընդգր կել քա ղա քա կան մե ծա մաս նութ յուն 
ու նե ցող կու սակ ցութ յուն նե րի` ՀԺԿ և ԱԿ ան դամնե րին: Նշ ված 
կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը, սա կայն, սկսե ցին տար-
բեր պա հանջ ներ ներ կա յաց նել կա ռա վա րութ յան մաս կազ մե-
լու հա մա ձայ նութ յան դի մաց` փոր ձե լով ո րո շա կի ազ դե ցութ յուն 
ունե նալ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա297: Դա, բնա կա նա-

293 Kenan Evren, Kenan Evren’in Anıları, Cilt-4, İstanbul, 1991, s. 31-32.
294 Հանրապետական-ժողովրդական կուսակցության մի շարք անդամներ՝ Թուրհան 
Ֆեյզիօղլուի գլխավորությամբ, 1967 թ. ընդ դիմանալով կուսակցության նոր` «կենտրոնից 
ձախ» ուղղությանը, դուրս եկան ՀԺԿ-ի կազմից և հիմնադրեցին Վստահության կուսակ-
ցությունը, որի հիման վրա էլ 1973 թ. ստեղծվեց Հանրապետական վստահության 
կուսակցությունը:
295 Mehmet Ali Birand, 12 Eylül Saat: 04:00, s. 307-310.
296 Տե՛ս ԹԱՄԺ-ի պաշտոնական վեբ կայքում, http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/
hukumetler.htm
297 Ֆեյզիօղլուի և զինվորականների միջև կար նաև հակասություն՝ կապված կառավարության 
մեջ Օզալի հետագա դերակատարման հետ: Զինվորականները պնդում էին, որպեսզի 
Օզալը նշանակվի փոխվարչապետ և էկոնոմիկայի նախարար, սակայն Ֆեյզիօղլուն ավելի 
սահմանափակ դերակատարում էր նախատեսում Օզալի համար:
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բար, զին վո րա կան նե րի ծրագ րե րի մեջ չէր մտնում, և ն րանք նոր 
թեկ նա ծութ յուն ա ռաջ քա շե ցին: Ի վեր ջո, Ֆեյ զիօղ լո ւի «վար չա-
պե տութ յան» շրջա նը տևեց ըն դա մե նը 5 ժամ, և ն րա ձա խո ղու-
մից հե տո ԱԱԽ-ն սեպ տեմ բե րի 21-ին վար չա պե տի պաշ տո նում 
նշա նա կեց ռազ մաօ դա յին զոր քե րի նախ կին հրա մա նա տար, զո-
րացր ված ծո վա կալ Բ յու լենթ Ու լու սո ւին298, ով հե ղաշրջ ման նա-
խա պատ րաստ ման նախ նա կան փու լում ո րո շա կի մաս նակ ցութ-
յուն էր ու նե ցել: Ու լու սո ւի կա ռա վա րութ յան մեջ ընդգրկ ված էին 
ան կու սակ ցա կան տեխ նոկ րատ ներ և մի քա նի զո րացր ված զին-
վո րա կան ներ299:

Սեպ տեմ բե րի 30-ին ԱԱԽ-ն հաս տա տեց Բ. Ու լու սո ւի կա ռա-
վա րութ յան ծրա գի րը, ո րի վեր լու ծութ յու նից պարզ է դառ նում, 
որ այն ե րեք հիմնա կան խնդիր էր նա խան շում` երկ րում կար-
գու կա նոն հաս տա տել, բա րե լա վել տնտե սա կան դրութ յու նը և  
օ րենսդ րա կան դաշ տում բազ մա թիվ, այդ թվում և սահ մա նադ-
րա կան փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նել: Ըստ էութ յան, զին-
վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի ա ռաջ նա յին նպա տա կը երկ րում 
կար գու կա նոն հաս տա տելն էր, ուս տի ստորև կանդ րա դառ նանք 
ան ցու մա յին շրջա նում այդ խնդրի ի րա կա նաց մա նը: Իսկ ինչ 
վե րա բե րում է տնտե սա կան բնա գա վա ռում կա ռա վա րութ յան 
քա ղա քա կա նութ յա նը, այն շա րու նա կե լու էր «հուն վա րի 24-ի» 
բա րե փո խումնե րի ծրա գի րը և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն-
նե րից ու պե տութ յուն նե րից ակն կալ վող վար կե րի մի ջո ցով փոր-
ձե լու էր եր կի րը դուրս բե րել տնտե սա կան ճգնա ժա մից: Ա վե լաց-
նենք միայն, որ «հուն վա րի 24-ի» բա րե փո խումնե րի ծրա գիրն 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով փոխ վար-

298 Karabelias G., The Evolution of Civil-Military Relation of Post-war Turkey: 1980-95, Middle 
Eastern Studies, Oct. 1999, p. 134.
299 Զինվորականներ էին ներքին գործերի, պաշտպանության, ազգային կրթության, 
առողջապահության և սոցիալական օգնության, մաքսային և մենաշնորհների, սպորտի և 
երիտասարդության նախարարները:
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չա պետ և  է կո նո մի կա յի նա խա րար նշա նակ վեց Թուր գութ Օ զա-
լը. այդ պաշ տո նում Օ զա լի նշա նա կու մը ո րոշ ված էր դեռ հե-
ղաշրջ ման նա խա պատ րաս տա կան փու լում: 

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, ան ցու մա յին շրջա նում երկ րում կար-
գու կա նոն հաս տա տե լը զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի գլխա-
վոր նպա տակն էր, և  որ պես դրա հիմնա կան մի ջոց` բարձ րա-
գույն զին վո րա կան նե րի տե սանկ յու նից երկ րի ողջ տա րած քում 
պետք է կի րառ վեին զանգ վա ծա յին պատ ժա մի ջոց ներ: Ռազ մա-
կան հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես հե տո զանգ վա ծա յին ձեր բա-
կա լութ յուն ներ սկսվե ցին. սկզբնա կան շրջա նում որ պես ձեր բա-
կա լութ յուն նե րի գլխա վոր թի րախ ընտր վե ցին ձա խա կողմ յան 
ծայ րա հե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և «գորշ գայ լե րի» 
ազ գայ նա մո լա կան շարժ ման ակ տի վիստ նե րը: Դ րա նով զին-
վո րա կան նե րը փոր ձում էին կտրուկ մի ջոց նե րով վերջ դնել եր-
կի րը կաթ վա ծա հար ա նող ա հա բեկ չութ յա նը և բա ցա ռել այդ 
շար ժումնե րի հնա րա վոր հա կազ դե ցութ յու նը: Զին վո րա կան-
նե րը չա փա զաց խիստ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե ցին ձախ և  
աջ ծայ րա հե ղա կան նե րի դեմ. ար դեն 1980 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ին 
մա հա պատ ժի են թարկ վեց եր կու ե րի տա սարդ` 24-ամ յա ձա խա-
կողմ յան Նեջ դեթ Ա դա լըն և 22-ամ յա աջ ծայ րա հե ղա կան, «գորշ 
գայլ» Մուս թա  ֆա Փեհ լի վա նօղ լուն300:

Թուր քա կան մա մու լի հրա պա րա կած տվյալ նե րը փաս տում 
են, որ ձեր բա կա լութ յուն նե րը հի րա վի զանգ վա ծա յին բնույթ էին 
կրում: Հա մա ձայն այդ տվյալ նե րի, ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից 
հե տո, եր կու ամս վա ըն թաց քում (սեպ տեմ բե րի 12-ից մինչև նո-
յեմ բե րի 12-ը) ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցե-
լու մե ղադ րան քով ձեր բա կալ վել է 7945 մարդ, այն դեպ քում, երբ 
1979 թ. նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեր բա կալ վել էր ըն դա մե նը 

300 Günaydın, 09, 11, 1980.
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170-ը301: Թուր քա կան « Մի լի յե թը» գրում էր, որ այդ եր կու ա միս նե-
րի ըն թաց քում իշ խա նութ յուն ներն առգ րա վել են 160 հա զար միա-
վոր հրա զեն302, իսկ ար դեն 1981 թ. հու լի սին այդ թի վը հաս նում էր 
մոտ 640 հա զա րի303: Պետք է նշել, որ խիստ պատ ժա մի ջոց նե րի 
կի րառ ման արդ յուն քում զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րին հա-
ջող վեց հաս նել ի րենց նպա տա կին` կտրուկ նվա զեց նել ա հա բեկ-
չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը: Այս պես, ե թե 1979 թ. սեպ տեմ բե րի 
12-ից 1980 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ա հա բեկ չութ յան զոհ է դար ձել 2677 քա ղա քա ցի, ա պա 1980 թ. 
սեպ տեմ բե րի 12-ից մինչև 1981 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ն  այդ թի վը 
նվա զել էր 227-ի, իսկ հա ջորդ տա րի այն կազ մում էր 63304: 

Սա կայն անհ րա ժեշտ է նշել նաև, որ զին վո րա կան իշ խա-
նութ յուն ներն ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րի քո ղի տակ ձեր բա-
կա լութ յուն նե րի և պատ ժա մի ջոց նե րի լայ նա մասշ տաբ գոր ծո-
ղութ յուն ներ սկսե ցին, ո րոնց նպա տակն էր, «հար մար ա ռիթն» 
օգ տա գոր ծե լով, ար մա տա խիլ ա նել «ան ցան կա լի շար ժումնե-
րը»: Զին վո րա կան նե րը ջախ ջա խիչ հար ված հասց րին այն շար-
ժումնե րին, ո րոնք նրանց տե սանկ յու նից վտանգ էին ներ կա-
յաց նում քե մա լա կան Թուր քիա յի հա մար: Սեպ տեմ բե րի 12-ի 
ռե ժի մի ժա մա նակ 1 մի լիոն 683 հա զար մարդ հար ցաքնն վեց, 
650 հա զար մար դու դեմ դա տա կան գործ հա րուց վեց, ո րոն ցից 
230 հա զա րը դա տա պարտ վեց: 7 հա զար հո գու հա մար մահ վան 
դա տավ ճիռ պա հանջ վեց, 517 մարդ մա հա պատ ժի դա տա պարտ-
վեց, ո րոն ցից 50-ի դեպ քում այն ի կա տար ած վեց: Ան ցու մա յին 
շրջա նում 388 հա զար մարդ զրկվեց անձ նագ րե րից, 14 հա զա րը` 
քա ղա քա ցիութ յու նից, 30 հա զար մարդ «վտան գա վոր» լի նե լու 
հա մար աշ խա տան քից հե ռաց վեց, նույն քան մարդ էլ որ պես քա-

301 Milliyet, 13, 11, 1980.
302 Նույն տեղում:
303 Turkey. Almanac. Turkey Daily News Publications, Ankara, 1982, p. 55-56.
304 Middle East Contemporary Survey, Vol. 6, 1981-82. New York, 1984, p. 917.
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ղա քա կան փախս տա կան երկ րից հե ռա ցավ, ար գել վեց 23 հա-
զար 677 կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը, 3 հա զար 854 
դա սա խոս հե ռաց վեց աշ խա տան քից, 171 մարդ մա հա ցավ բան-
տե րում նրանց դեմ կի րառ ված բռնա րարք ներց ու խոշ տան գում-
նե րից, և սա միայն պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ յան հա մա-
ձայն, ի րա կա նում նշվում է մոտ 300 մարդ305:

Զին վո րա կան պատ ժա մի ջոց ներն ա ռա վե լա պես ուղղ ված 
էին ձախ շար ժումնե րի դեմ, և զին վո րա կան վեր նա խա վը ջախ-
ջա խիչ հար ված հասց րեց այդ շար ժումնե րին: Տասն յակ հա-
զա րա վոր մար դիկ դա տա պարտ վե ցին Թուր քիա յի քրեա կան 
օ րենսգր քի 141 և 142 հոդ ված նե րով: Մոտ 100 հա զար մարդ 
«կազ մա կեր պութ յան ան դամ լի նե լու» (örgüt üyesi olmak) մե ղադ-
րան քով դա տա պարտ վեց306, 18 ձա խա կողմ յան ե րի տա սարդ մա-
հա պատ ժի են թարկ վեց307: Ան ցու մա յին շրջա նում իշ խա նութ յուն-
ներն ա ռանձ նա հա տուկ կոշտ դիր քո րո շում էր որ դեգ րել ԴԻՍԿ-ի 
նկատ մամբ: Հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես հե տո ձեր բա կալ վե ցին 
ԴԻՍԿ-ի ղե կա վար նե րը, այդ թվում և կազ մա կեր պութ յան նա-
խա գահ Աբ դուլ լահ Բաշթ յուր քը: Ն րանց նկատ մամբ դա ժան 
խոշ տան գումներ էին կի րառ վում բան տե րում308:

Զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի պատ ժա մի ջոց նե րի գլխա-
վոր թի րախ դար ձավ նաև քրդա կան շար ժու մը: Զին վո րա կան-
նե րը «հար մար ա ռի թը» փոր ձե ցին օգ տա գոր ծել` քրդա կան շար-
ժումն իս պառ վե րաց նե լու հա մար, ո րը 1970-ա կան թթ. վեր ջե րին 
և 1980 թ. սկզբնե րին գտնվում էր դեռևս ձևա վոր ման փու լում: 
1981 թ. հոկ տեմ բե րին Քե նան Էվ րենն իր հար ցազ րույց նե րից մե-
կում նշում էր, որ ա մեն ան գամ, երբ թուր քա կան պե տութ յու նը 
թու լա նում է, քրդա կան շար ժումնե րը գլուխ են բարձ րաց նում և 

305 Turgay U., Evren’in 12 Eylül’ü aklanacak gibi değil, Zaman, 05, 03, 2006.
306 Cumhuriyet, 12, 09, 2000.
307 http://www.zaman.com.tr/?bl=yorumlar&alt=&trh=20060305&hn=262 38 2
308 Financial Times, 20, 03, 1981.
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փոր ձում են քան դել երկ րի միաս նա կա նութ յու նը, և  իշ խա նութ-
յուն ներն ա մեն ինչ կա նեն քրդա կան հարցն «ար մա տա խիլ» 
ա նե լու հա մար309:

Ան ցու մա յին շրջա նում զին վո րա կան նե րը խիստ պատ ժա-
մի ջոց ներ կի րա ռե ցին նաև զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
նկատ մամբ: Նախ, հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես հե տո ԱԱԽ-ն 
TRT-ի տնօ րեն նշա նա կեց զին վո րա կան ներ կա յա ցուց չի, և հե-
ռուս տա տե սութ յամբ ու ռա դիո յով ե թեր հե ռար ձակ վող նյու թե րը 
սկսե ցին ման րա մասն գրաքն նութ յան են թարկ վել310: Ան ցու մա յին 
շրջա նում 300 օր ժա մա նա կով ար գել ված էին բո լոր թեր թե րը, 
13 ա մե նա շատ վա ճառ վող թեր թե րի նկատ մամբ 303 դա տա կան 
գործ հա րուց վեց: 400 լրագ րո ղի հա մար ընդ հա նուր առ մամբ 4 
հա զար տար վա ա զա տազր կում էր պա հանջ վում. բա ցի այդ, 300 
լրագ րո ղի նկատ մամբ բռնութ յուն կի րառ վեց, իսկ 3 լրագ րող 
հրա զե նա յին հար ձակ ման զոհ դար ձավ311:

Թուր քիա յում չորս գլխա վոր կու սակ ցութ յուն նե րից` ՀԺԿ, ԱԿ, 
ԱՓԿ և ԱՇԿ, ա մե նա դա ժան պատ ժա մի ջոց նե րը կի րառ վե ցին 
հատ կա պես ԱՇԿ-ի նկատ մամբ: Հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես 
հե տո զին վո րա կան նե րը կտրուկ հար ված հասց րին «գորշ գայ-
լե րի» շարժ մա նը, ձեր բա կալ վե ցին մեծ թվով ակ տի վիստ ներ: 
Ալ փարս լան Թ յուր քե շի կու սակ ցութ յան նկատ մամբ դա տա կան 
գոր ծը սկսվեց 1981 թ. օ գոս տո սի 19-ին. մե ղադր վող 587 «գորշ 
գայ լե րից» ար դեն ձեր բա կալ ված էր 498-ը312, ո րոն ցից 216-ի, այդ 
թվում և Թ յուր քե շի հա մար մահ վան դա տավ ճիռ էր պա հանջ-
վում: Հե ղաշր ջու մից հե տո ութ աջ ծայ րա հե ղա կան մա հա պատ-
ժի են թարկ վեց, իսկ Թ յուր քե շը դա տա պարտ վեց 11 տա րի, մեկ 

309 Гасратян М., Курды Турции в новейшее время, Ереван, 1990, стр. 306.
310 Birand M. A., Bilă H., Akar R., 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı, s. 214-215.
311 Cumhuriyet, 12, 09, 2000.
312 Cemal H., Tank Sesiyle Uyanmak, 12 Eylül Günlüğü, İstanbul, 1986, s. 362.
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ա միս և 10 օր ա զա տազրկ ման313: Հարկ է նշել, որ «գորշ գայ լե-
րի» նկատ մամբ զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծո ղութ-
յուն նե րը միան շա նակ չէին. բիրտ հա լա ծան քի մե թոդ ներ կի-
րա ռե լով «գորշ գայ լե րի» դեմ` իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձում էին 
նրանց հնա րա վո րութ յուն չտալ հա կազ դող մի ջոց ներ ձեռ նար-
կե լու, սա կայն հե տա գա յում, երբ ար դեն «գորշ գայ լե րը» սպառ-
նա լիք չէին ներ կա յաց նում, զին վո րա կան վեր նա խա վը նրանց 
կրկին սկսեց օգ տա գոր ծել «սև  աշ խա տանք» կա տա րե լու հա-
մար:

Իս լա մա մետ Ազ գա յին փրկութ յուն կու սակ ցութ յան նկատ-
մամբ զին վո րա կան նե րի պատ ժա մի ջոց նե րը նույն պես աչ քի էին 
ընկ նում խստութ յամբ. ակ տի վիստ նե րը են թարկ վե ցին դա տա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան, կու սակ ցութ յան նա խա գահ Նեջ-
մեթ թին Էր բա քա նը դա տա պարտ վեց 4 տա րի ա զա տազրկ ման: 
Սա կայն 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո ԱԱԽ քա ղա-
քա կա նութ յու նը կրո նի հան դեպ բա վա կան զգու շա վոր էր, և  ի 
տար բե րութ յուն ձախ ու աջ ծայ րա հե ղա կան նե րի, ո րոնք ջախ-
ջախ վե ցին զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից, իս լա մա-
կան շար ժու մը փրկվեց, և նույ նիսկ 1980-ա կան թթ. ա ճեց նրա 
նշա նա կութ յու նը314: Կ րո նի նկատ մամբ զին վո րա կան իշ խա նութ-
յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը միտ ված էր երկ րում ակ տի վա-
ցած կրո նա կան ար մա տա կա նութ յա նը հա կազ դե ցութ յուն ցույց 
տա լուն և «իս լա մա կան աշ խար հում» Թուր քիա յի դիր քերն ամ-
րապն դե լուն315: Զին վո րա կան նե րը, բա վա րար խստութ յուն ցու-
ցա բե րե լով կրո նա կան  ֆա նա տիզմ և ծայ րա հե ղա կա նութ յուն 

313 http://www.basbug.itgo.com/12eylul6.htm
314 Toprak B., “Religion as State Ideology in a Secular Setting: The Turkish-Islamic Synthesis” in 
Malcolm Wagstaff (ed.), Aspects of Religion in Secular Turkey, (Durham: University of Durham, 
Center for Middle Eastern and Islamic Studies, Occasional Paper Series No. 40, 1990, p. 10.
315 Иванова И., Исламский фактор в политике турецкого руководства после военного 
переворота 1980 г., Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего 
Востока, Москва, 1987, стр. 127.
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հրահ րող նե րի նկատ մամբ և  աս պա րե զից հե ռաց նե լով իս լա մա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին ու նրանց ղե կա վար նե րին, վե-
րահս կո ղութ յան տակ վերց րին կրո նը: 

Երկ րի խո շո րա գույն կու սակ ցութ յուն նե րի` ՀԺԿ-ի և ԱԿ-ի 
նկատ մամբ զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ-
յու նը նույն պես աչ քի էր ընկ նում զգու շա վո րութ յամբ: Սու լեյ ման 
Դե մի րե լը և կու սակ ցութ յան ակ տի վիստ նե րը խու սա փե ցին զին-
վո րա կան նե րի պատ ժա մի ջոց նե րից, սա կայն հարկ է նշել, որ 
Դե մի րելն էլ իր հեր թին հրա ժար վեց ծա վա լել ակ տիվ հրա պա-
րա կա յին գոր ծու նեութ յուն: Նույ նը չի կա րե լի ա սել նրա քա ղա-
քա կան հա կա ռա կորդ Բ յու լենթ Էջ ևի թի մա սին, ո րը 1981 և 1982 
թթ. ըն թաց քում զին վո րա կան ռե ժի մը քննա դա տե լու հա մար մի 
քա նի ան գամ դա տա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ-
վեց316: Ե ղան նաև դեպ քեր, երբ ՀԺԿ ան դամնե րը մե ղադր վե ցին 
ձախ շարժ մա նը ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ յան հա մար, և ն րանց 
նկատ մամբ պատ ժա մի ջոց ներ կի րառ վե ցին: Հի շա տակ ման է 
ար ժա նի հատ կա պես Ս տամ բու լի նախ կին քա ղա քա պետ, ՀԺԿ 
ան դամ Ահ մեթ Իշ վա նի նկատ մամբ դա տա կան գոր ծըն թա ցը. 
նա մե ղադր վում էր 1977 թ. մա յի սի 1-ին ԴԻՍԿ-ի կազ մա կեր պած 
ցույ ցին կազ մա կերպ չա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու հա-
մար: Մա մու լում բազ մա թիվ հրա պա րա կումներ ե ղան, որ տեղ 
նշվում էր, որ կա լա նա վայ րում Ահ մեթ Իշ վա նի նկատ մամբ դա-
ժան խոշ տան գումներ են կի րառ վել:

Թուր քիա յում կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րը՝ մի կող մից, իսկ 
մյուս կող մից՝ այն հան գա ման քը, որ բա նա կը չէր նշում կոնկ րետ 
ժամ կետ ներ և ձգձ գում էր իշ խա նութ յու նը քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րին փո խան ցե լու գոր ծըն թա ցը, լուրջ մտա հո գութ յուն-
ներ ա ռա ջաց րին արևմտ յան երկր նե րի իշ խող շրջա նակ նե րում, 
և  ո րո շա կի ճնշումներ սկսվե ցին թուր քա կան զին վո րա կան իշ-

316 Middle East Contemporary Survey, Vol. 6, 1981-82. New York, 1984, p. 885-886.
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խա նութ յուն նե րի վրա: Մաս նա վո րա պես, 1981 թ. նո յեմ բե րին 
Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար Հանս- Դիտ րիխ Գեն շե րի Թուր քիա կա տա րած այ ցի 
շրջա նակ նե րում քննարկ վեց Թուր քիա յի «նոր մալ ժո ղովր դա-
վա րա կան կար գե րի» անց նե լու խնդի րը: Արտ գործ նա խա րա-
րը հատ կա պես ընդգ ծում էր այդ հար ցը՝ նշե լով, որ դրա նից են 
կախ ված Թուր քիա յի հե տա գա հա րա բե րութ յուն նե րը եվ րո պա-
կան ըն տա նի քի հետ317: Պետք է նշել, որ արևմտ յան երկր նե րի 
ճնշումնե րը հիմնա կա նում սահ մա նա փակ վում էին ըն դա մե նը 
տնտե սա կան օգ նութ յուն նե րի նվա զեց ման սպառ նա լիք նե րով, և  
որ ևէ կոնկ րետ քայլ, նույն այդ օգ նութ յուն նե րի նվա զեց ման կա-
պակ ցութ յամբ, այդ պես էլ չձեռ նարկ վեց: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ-
մա նը հետ ևած ան ցու մա յին շրջանն ա մե նա ռեպ րե սիվն էր Թուր-
քիա յում երբ ևէ գո յութ յուն ու նե ցած նե րից: Թուր քա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը զանգ վա ծա յին ձեր բա կա լութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ծանր հար ված հասց րին ոչ միայն ա հա բեկ չա կան կա ռույց նե րին, 
այլև այն քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, ո րոնք այս 
կամ այն պատ ճա ռով ա նըն դու նե լի էին զին վո րա կան իշ խա նութ-
յուն նե րի հա մար:

Սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն ներ. 1982 թ. սահ մա նադ-
րութ յու նը
 
1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ մա նը, ինչ պես նա խորդ ռազ-

մա կան հե ղաշրջ ման (1960 թ.) և զին վո րա կան նե րի «մի ջամ-
տութ յան» (1971 թ.) ժա մա նակ, հետ ևե ցին սահ մա նադ րա կան 

317 Նույն տեղում, էջ 891:
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փո փո խութ յուն ներ. 1982 թ. զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րը նա-
խա պատ րաս տե ցին և սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի մի ջո ցով 
ըն դու նե ցին Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան եր րորդ սահ մա նադ-
րութ յու նը, ին չը «սեպ տեմ բե րի 12-ի» ռազ մա կան հե ղաշրջ ման 
հիմնա կան արդ յունք նե րից էր:

Ար դեն ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես հե տո զին վո-
րա կան ներն ընդգ ծում էին սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե-
րի անհ րա ժեշ տութ յու նը: Նո յեմ բե րին Ազ գա յին անվ տան գութ-
յան խորհր դի (ԱԱԽ) գլխա վոր քար տու ղար Հայ դար Սալ թը քը 
մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ հան րութ յա նը ներ կա յաց րեց ԱԱԽ` 
«նոր մալ ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գի» անց նե լու ծրա գի-
րը, ո րի հիմնա կան փու լերն էին` Սահ մա նա դիր ժո ղո վի ձևա-
վոր ման հա մար նախ նա կան պայ ման նե րի նա խա պատ րաս-
տում, Սահ մա նա դիր մեջ լի սի կող մից նոր սահ մա նադ րութ յան 
նա խագ ծի մշա կում, սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի կազ մա-
կեր պում, կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին նոր օ րեն քի ըն դու նում և 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յան 
փո խան ցում քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին: Դ րա նից հե տո 
դա դա րե լու էին գոր ծել Սահ մա նա դիր մեջ լիսն ու ԱԱԽ-ն, և  եր-
կիրն ան ցում էր կա տա րե լու «նոր մալ ժո ղովր դա վա րա կան քա-
ղա քա կան կյան քի»318: 

Նոր սահ մա նադ րութ յան նա խա գի ծը նա խա պատ րաս տե-
լու և մինչև խորհր դա րա նի գու մա րու մը երկ րի օ րենսդ րա կան 
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 1981 թ. հու նի-
սի 29-ին ԱԱԽ-ն  օ րենք ըն դու նեց Սահ մա նա դիր մեջ լիս (Kurucu 
Meclis) ստեղ ծե լու մա սին319: Սահ մա նա դիր մեջ լի սը բաղ կա ցած 
էր ԱԱԽ-ից և Խորհր դատ վա կան մեջ լի սից (Danışma Meclisi): 
Խորհր դատ վա կան մեջ լի սը (այ սու հետև` ԽՄ) կազմ ված էր 160 

318 Cumhuriyet, 2, 11, 1980.
319 Milliyet, 8, 09, 1981.
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ան դա մից, ո րոն ցից 120-ն  ընտր վում էր շրջան նե րի` ռազ մա կան 
դրութ յան հրա մա նա տա րութ յան ա ռա ջադ րած ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից և հաս տատ վում ԱԱԽ-ի կող մից, իսկ մնա ցած 40 ան դա-
մին ուղ ղա կիո րեն ԱԱԽ-ն  էր նշա նա կում320: Ըստ էութ յան, ԽՄ-ն, 
ինչ պես հու շում է նաև ան վա նու մը, հիմնա կա նում ու ներ խորհր-
դատ վա կան գոր ծա ռույթ ներ, վերջ նա կան ո րո շումներն ըն դու-
նում էր ԱԱԽ-ն:

1981 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին հայ տա րար վեց ԽՄ կազ մը, և  ար-
դեն հոկ տեմ բե րի 23-ից այն ձեռ նա մուխ ե ղավ նոր սահ մա նադ-
րութ յան նա խագ ծի նա խա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցին321: 
ԽՄ նա խա գահ նշա նակ վեց նախ կին վար չա պետ Սա դի Ըր մա-
քը: 1982 թ. աշ նա նը ԽՄ-ն  ա վար տեց նոր սահ մա նադ րութ յան 
տեքս տի նա խա պատ րաս տու մը և  այն հանձ նեց ԱԱԽ դա տին: 
Զին վո րա կան նե րը, ո րոշ «խմբագ րումնե րից» հե տո, հոկ տեմ բե-
րի 24-ին հա տուկ օ րեն քով հաս տա տե ցին սահ մա նադ րութ յան 
վերջ նա կան տեքս տը և ԱԱԽ-ն հ րա պա րա կեց այն322: Այդ տեքս-
տի հրա պա րա կու մը, հան րաք վեից ըն դա մե նը հաշ ված օ րեր 
ա ռաջ, զրկում էր հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե րին երկ րի 
մայր օ րեն քին ման րա մասն ծա նո թա նա լու հնա րա վո րութ յու նից: 
1982 թ. սեպ տեմ բե րի 24-ին ԱԱԽ-ն  ըն դու նեց սահ մա նադ րա կան 
հան րաք վեի մա սին օ րեն քը, հա մա ձայն ո րի՝ սահ մա նադ րութ-
յունն ըն դուն վում էր ընտ րող նե րի ձայ նե րի պարզ մե ծա մաս նութ-
յամբ. սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի օր էր հաս տատ վում 1982 թ. 
նո յեմ բե րի 7-ը323: 

1982 թ. նո յեմ բե րի 7-ին կա յա ցավ սահ մա նադ րա կան հան-
րաք վեն, ո րի արդ յուն քում ձայ նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս-
320 McFadden J. M., Civil-Military Relations in the Third Turkish Republic, The Middle East 
Journal, Vol. 39, No. 1, Winter 1985, p. 71.
321 Kenan Evren, Kenan Evren’in Anıları, Cilt 2, 1991, s. 417.
322 Սահմանադրության տեքստը տե՛ս T. C. Anayasa, İstanbul, 1982.
323 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, Москва, 
1991, стр. 69.
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նութ յամբ ըն դուն վեց Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան եր րորդ 
սահ մա նադ րութ յու նը: Սահ մա նադ րա կան հան րաք վեին իր 
մաս նակ ցութ յու նը բե րեց ընտ րող նե րի 91.4%-ը, ո րոն ցից 91.3%-
ը կողմ քվեար կեց նոր սահ մա նադ րութ յա նը324: Հե տաքր քիր է 
նշել, որ 1961 թ. սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի ժա մա նակ շատ 
ա վե լի ժո ղովր դա վա րա կան և  ա զա տա կան սահ մա նադ րութ յան 
ըն դուն մա նը կողմ էր քվեար կել ընտ րող նե րի ըն դա մե նը 60%-ը: 
Դա հիմնա կա նում պայ մա նա վոր ված էր եր կու հան գա ման քով, 
նախ` զին վո րա կան ներն ընտ րութ յուն նե րին չմաս նակ ցող քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար մի շարք պատ ժա մի ջոց ներ էին նա խա տե սել, 
մաս նա վո րա պես` սահ մա նադ րա կան հան րաք վեին չմաս նակ ցող 
քա ղա քա ցի նե րը 5 տա րի ժամ կե տով զրկվում էին բո լոր տե սա կի 
քա ղա քա կան ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քից325: 
Սա կայն ա վե լի կար ևոր էր այն հան գա ման քը, որ սահ մա նադ-
րութ յա նը կողմ քվեար կե լով` հա սա րա կութ յունն, ըստ էութ յան, 
քվեար կում էր հօ գուտ քա ղա քա ցիա կան կա ռա վար մանն ան ցում 
կա տա րե լուն326:

Նոր սահ մա նադ րութ յու նը բաղ կա ցած էր նե րա ծութ յու նից327, 

յոթ բա ժին նե րից, ո րոնք ընդգր կում էին 177 հոդ ված և 16 ժա-
մա նա կա վոր հոդ ված: Հիմնա կան ի րա վունք նե րին և պար տա-
կա նութ յուն նե րին վե րա բե րող հոդ ված նե րը (հդ. 12-74) էա պես 
տար բեր վում էին 1961 թ. Սահ մա նադ րութ յու նից, և հիմնա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն էր, որ սահ մա նա փակ վում էին ժո-
ղովր դա վա րա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը: Թեև 
1961 թ. սահ մա նադ րութ յան հա մե մատ շատ ա վե լի ման րա մասն 
մշակ ված էին ան ձի ան ձեռնմխե լիութ յան, ա զա տութ յան ի րա-
324 Mango A., The Turks Today, London, 2004, p. 82-83.
325 Конституция Турецкой республики, приложения, Турецкая Республика: справочник, 
Москва, 1990, с. 367.
326 Cemal H., Tank Sesiyle Uyanmak, 12 Eylül Günlüğü, İstanbul, 1986, s. 550. 
327 Ներածության մեջ նաև հիմնավորվում էր սեպտեմբերի 12-ի ռազմական հեղաշրջման 
անհրաժեշտությունը: Տե՜ս T. C. Anayasa, İstanbul, 1982, s. 3-5:
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վուն քի և  անվ տան գութ յան մա սին դրույթ նե րը, սա կայն դրանց 
կի րա ռե լիութ յան շրջա նակ ներն ի րա կա նում սահ մա նա փակ վում 
էին բազ մա թիվ վե րա պա հումնե րով, երբ այդ պի սի ի րա վուն քը 
սահ մա նա փակ վում կամ ընդ հան րա պես վե րա նում է «ռազ մա-
կան դրութ յան ժա մա նակ, ձեր բա կալ ված նե րի փա խուս տի դեպ-
քե րում, խռո վութ յուն նե րի և  ան կար գութ յուն նե րի ճնշման ժա մա-
նակ» և  այլն328:

Զին վո րա կան նե րի ան մի ջա կան հսկո ղութ յան ներ քո ըն դուն-
ված սահ մա նադ րութ յու նը նա խա տե սում էր բազ մա թիվ սահ մա-
նա փա կումներ, ո րոնք տա րած վում էին հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի, արհ միութ յուն նե րի 
գոր ծու նեութ յան վրա: Նոր սահ մա նադ րութ յու նը հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, միութ յուն նե րին ար գե լում էր 
քա ղա քա կան նպա տակ ներ հե տապն դել, զբաղ վել քա ղա քա կա-
նութ յամբ, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին ա ջակ ցել կամ 
ստա նալ նրանց ա ջակ ցութ յու նը (հդ. 34)329: Արհ միութ յուն նե րին 
նույն պես ար գել վում էր քա ղա քա կան նպա տակ ներ հե տապն դել 
կամ ա ջակ ցել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին: Սահ մա նադ-
րութ յան մեջ նշվում էր, որ պե տութ յու նը վար չա կան և ֆի նան-
սա կան վե րահս կո ղութ յուն էր սահ մա նում արհ միութ յուն նե րի և 
ն րանց ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի նկատ մամբ (հդ. 52): Հա տուկ 
հոդ վա ծով կար գա վոր վում էին գոր ծա դուլ նե րի և լո կաուտ նե րի 
ի րա կա նաց ման ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես` ար գել վում էր 
անց կաց նել քա ղա քա կան բնույ թի գոր ծա դուլ ներ և լո կաուտ ներ, 
ինչ պես նաև հա մե րաշ խութ յան գոր ծա դուլ ներ (հդ. 54):

Քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին ար գել վում էր ի րենց 
կազ մում ու նե նալ ե րի տա սար դա կան, կա նանց կամ նմա նա-

328 Данилов В., Основные особенности новой конституции Турецкой Республики (в 
сравнении с конституцией 1961 г.). - Турция – история и современность, сборник статей, 
Москва, 1988, стр. 12.
329 T. C. Anayasa, s. 22.
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տիպ այլ միութ յուն ներ: Նոր սահ մա նադ րութ յու նը բարձ րաց նում 
էր նաև ե րի տա սարդ նե րի` կու սակ ցութ յանն ան դա մագր վե լու 
տա րի քա յին ցեն զը` այն դարձ նե լով 21: Ընտ րող նե րի տա րի քա-
յին ցեն զը նույն պես հասց վեց 21-ի330: Այդ դրույթ նե րը նպա տա-
կաուղղ ված էին ա պա քա ղա քա կա նաց նե լու ե րի տա սար դութ յա-
նը:

Այդ պի սով, 1982 թ. սահ մա նադ րութ յան մեջ 1961 թ. սահ մա-
նադ րութ յան հա մե մատ, ակն հայ տո րեն սահ մա նա փակ վել էին 
ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե րը: Նոր 
սահ մա նադ րութ յան հե ղի նակ նե րը բա ցա հայտ նպա տակ էին 
հե տապն դում խո չըն դոտ ներ ստեղ ծել 1970-ա կան թթ. Թուր քիա-
յում զար գա ցող արհ միու թե նա կան, ձա խա կողմ յան, ե րի տա սար-
դա կան շար ժումնե րի հա մար: 

Նոր սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն` երկ րի օ րենս դիր բարձ-
րա գույն մար մի նը` ԹԱՄԺ-ը, կազմ ված էր միա պա լատ խորհր-
դա րա նից և բաղ կա ցած էր 400 պատ գա մա վո րից (1961թ. սահ-
մա նադ րութ յու նը երկ պա լատ խորհր դա րա նա կան հա մա կարգ 
էր սահ մա նում` Սե նատ և Ազ գա յին ժո ղով)331: Ըստ նոր սահ մա-
նադ րութ յան, խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը կազ մա-
կերպ վում էին ա մեն 5 տա րին մեկ (1961 թ. ընտ րութ յուն նե րը 4 
տա րին մեկ էին): 

1982 թ. սահ մա նադ րութ յան մեջ զգա լիո րեն ընդ լայն ված էին 
նա հա գա հա կան ինս տի տու տի լիա զո րութ յուն նե րը332: Ինչ պես 
նա խորդ, այն պես էլ նոր սահ մա նադ րութ յամբ հան րա պե տութ-
յան նա խա գահն ընտր վում էր ԹԱՄԺ-ի կող մից, ձայ նե րի եր-
կու եր րոր դի հա րա բե րակ ցութ յամբ, 7 տա րի ժամ կե տով և մեկ 
ան գամ ընտր վե լու ի րա վուն քով: Սա կայն նոր սահ մա նադ րութ-

330 Նույն տեղում, էջ 40-42:
331 1961 Anayasası, Osmanlı ve Türk Anayasaları, İstanbul, 1980, s. 67-68.
332 McFadden J. M., Civil-Military Relations in the Third Turkish Republic, The Middle East 
Journal, Vol. 39, No. 1, Winter 1985, pp. 69-85.
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յամբ նա խա տես ված էր, որ չորս փու լե րի ըն թաց քում նա խա գահ 
չընտ րե լու դեպ քում խորհր դա րա նը լու ծար վում է, և նոր ընտ-
րութ յուն ներ են կազ մա կերպ վում333: Այս պի սով, սահ մա նադ րութ-
յան հե ղի նակ նե րը փոր ձում էին հե տա գա յում բա ցա ռել 1980 թ. 
նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում ստեղծ ված այն ի րադ րութ-
յու նը, երբ ա վե լի քան 5 ա միս ԹԱՄԺ-ին այդ պես էլ չհա ջող վեց 
նա խա գահ ընտ րել: Նոր սահ մա նադ րութ յամբ երկ րի նա խա գա-
հին ի րա վունք էր վե րա պահ վում անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
ցրել խորհր դա րա նը և նոր ընտ րութ յուն ներ նշա նա կել, ինչ պես 
նաև վար չա պետ նշա նա կել և  ըն դու նել նրա հրա ժա րա կա նը, 
նշա նա կել ԳՇ պե տին, գլխա վոր դա տա խա զին և ն րա տե ղա կա-
լին, սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամնե րին, նա խա գա հել 
Ազ գա յին անվ տան գութ յան խորհր դի նիս տե րում, հայ տա րա րել 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ և  այլն334: Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նոր 
սահ մա նադ րութ յունն զգա լիո րեն ու ժե ղաց նում էր նա խա գա հա-
կան ինս տի տու տը, սա կայն երկ րի իշ խա նա կան հա մա կար գում 
շա րու նա կում էր ո րո շիչ դե րա կա տա րում ու նե նալ ԹԱՄԺ-ը335: 
Նա խա գա հի ինս տի տու տի ու ժե ղա ցու մը նպա տակ էր հե տապն-
դում նաև ու ժե ղաց նել զին վո րա կա նութ յան ազ դե ցութ յան լծակ-
նե րը, քա նի որ, նախ` 1960 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո 
բո լոր նա խա գահ նե րը, որ պես կա նոն, բարձ րաս տի ճան զին վո-
րա կան ներն էին ընտր վում, և  երկ րորդ, որն ա ռա վել կար ևոր է, 
նոր սահ մա նադ րութ յամբ երկ րի հա ջորդ յոթ տա րի նե րին նա-
խա գահ էր դառ նում ԱԱԽ նա խա գահ Քե նան Էվ րե նը:

Նոր սահ մա նադ րութ յամբ զգա լիո րեն ընդ լայն վե ցին բա նա կի 
ազ դե ցութ յան ո լորտ նե րը երկ րի քա ղա քա կան կյան քում336: Մաս-

333  T. C. Anayasa, 1982, s. 63-68.
334 Նույն տեղում:
335 McFadden J. M., նշվ. հոդ., էջ 69-85.
336 Bayramoğlu A., Asker ve Siyaset. - Bir Zümre, Bir Parti. Türkiye’de Ordu, İstanbul, 2004, 
s. 82-88.
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նա վո րա պես` 1961 թ. սահ մա նադ րութ յան հա մե մատ մե ծա պես 
ու ժե ղաց վեց Ազ գա յին անվ տան գութ յան խորհր դի (Milli Güvenlik 
Kurulu) դե րը: Ըստ նոր սահ մա նադ րութ յան, նո րաս տեղծ ԱԱԽ 
կազ մի մեջ ընդգրկ վում էին նա խա գա հը, ո րը միա ժա մա նակ 
նա խա գա հում էր նաև ԱԱԽ նիս տե րում, վար չա պե տը, ԳՇ պե-
տը, ազ գա յին պաշտ պա նութ յան, ներ քին գոր ծե րի, ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար նե րը, ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տա-
րը, ռազ մաօ դա յին, ռազ մա ծո վա յին զոր քե րի և ժան դար մե րիա-
յի հրա մա նա տար նե րը: ԱԱԽ օ րա կար գը սահ մա նում էր նա խա-
գա հը` ԳՇ պե տի և վար չա պե տի հետ խորհր դակ ցութ յուն նե րից 
հե տո: ԱԱԽ ո րո շումնե րը` կապ ված երկ րի պաշտ պա նութ յան, 
ան կա խութ յան, ամ բող ջա կա նութ յան պահ պան ման, հա սա րա-
կա կան անվ տան գութ յան հետ, գոր ծա դիր իշ խա նութ յան հա մար 
ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նեին337:

1982 թ. սահ մա նադ րութ յունն ընդգր կում էր 16 ժա մա նա կա-
վոր հոդ ված, ո րոնք հիմնա կա նում նպա տակ ու նեին ամ րապն-
դել ռազ մա կան հե ղաշրջ ման հե ղի նակ նե րի կար ևոր դե րը երկ րի 
քա ղա քա կան կյան քում` իշ խա նութ յու նը քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րին փո խան ցե լուց հե տո: Հա մա ձայն սահ մա նադ-
րութ յան ժա մա նա կա վոր 1-ին հոդ վա ծի` սահ մա նադ րութ յան 
ըն դու նու մից հե տո ԱԱԽ նա խա գա հը յոթ տա րի ժամ կե տով 
հան րա պե տութ յան նա խա գահ էր դառ նում: Միայն դրա նից հե-
տո պի տի անց կաց վեին նոր նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն-
ներ338:

 Սահ մա նադ րութ յան ժա մա նա կա վոր 2-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` ԱԱԽ-ն և Խորհր դատ վա կան մեջ լի սը շա րու նա կում էին 
ի րենց գոր ծու նեութ յունն մինչև նոր խորհր դա րա նի ձևա վո րու մը: 
ԹԱՄԺ կազ մա վո րու մից հե տո ԽՄ-ն լու ծար վում էր, իսկ ԱԱԽ-ն 

337 T. C. Anayasa, 1982, s. 75.
338 Նույն տեղում, էջ 118:
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վե րա փոխ վում էր Նա խա գա հա կան խորհր դի: Դա խորհր դատ-
վա կան մար մին էր, ո րը քննե լու էր ԹԱՄԺ-ի կող մից նա խա-
գա հի հաս տատ մա նը ներ կա յաց ված այն օ րենք նե րը, ո րոնք 
կապ ված էին սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես վող հիմնա կան 
ի րա վունք նե րի, ա զա տութ յուն նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի, 
աշ խար հի կութ յան սկզբուն քի, Ա թաթ յուր քի հե ղա փո խութ յան 
պաշտ պա նութ յան, ազ գա յին անվ տան գութ յան և հա սա րա կա-
կան կար գի ու այլ կար ևո րա գույն խնդիր նե րի հետ: Խոր հուրդն 
օժտ ված էր լիա զո րութ յամբ` կար ծիք հայտ նել երկ րի նա խա-
գա հի ներ կա յաց րած հար ցե րի վե րա բեր յալ: Նա խա գա հա կան 
խորհր դի ան դամնե րը, այ սինքն՝ ռազ մա կան հե ղաշրջ ման հե-
ղի նակ նե րը, օգտ վում էին ան ձեռնմխե լիութ յան ի րա վուն քից: Հս-
տա կեց վում էին նաև խորհր դի գոր ծե լու ժամ կետ նե րը` 6 տա րի, 
ո րից հե տո այն լու ծար վե լու էր339:

Սահ մա նադ րութ յան ժա մա նա կա վոր 4-րդ հոդ վա ծով ար գել-
վեց նախ քան սեպ տեմ բե րի 12-ը գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պես նաև նրանց ծրագ րե րի, 
խորհր դա նիշ նե րի կամ ան վան օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա կան այլ 
կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից340: Այդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նախ-
քան 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը գոր ծող երկ րի հիմնա կան 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին նաև ար գել-
վում էր 10 տա րի ժամ կե տով զբաղ վել քա ղա քա կա նութ յամբ, իսկ 
այդ կու սակ ցութ յուն նե րի պատ գա մա վոր նե րին և սե նա տոր նե-
րին` 5 տա րի ժամ կե տով341:

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ զին վո րա կան իշ խա նութ յուն-
նե րի ան մի ջա կան վե րահս կո ղութ յամբ ըն դուն ված սահ մա նադ-
րութ յու նը հե տապն դում էր եր կու հիմնա կան նպա տակ `

339 Նույն տեղում, էջ 118-119:
340 Նույն տեղում:
341 Նույն տեղում, էջ 119:
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ա.  Բա ցա ռել այն լար ված ի րա վի ճա կի ստեղ ծու մը, որն ա ռա-
ջա ցել էր նախ քան ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը: Զին վո րա կան նե րը 
դա փոր ձե ցին ի րա կա նաց նել ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք նե-
րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա նա փակ մամբ:

բ.  Սահ մա նադ րա կան հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծել բա-
նա կի դե րը երկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գում ու ժե ղաց նե լու 
նպա տա կով, ին չը հնա րա վո րութ յուն էր ստեղ ծում զին վո րա կան 
հրա մա նա տա րութ յա նը՝ իշ խա նութ յու նը քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րին փո խան ցե լուց հե տո եր կար տա րի ներ քա ղա քա-
կան դաշ տի վրա ազ դե լու վե րահս կո ղա կան լծակ ներն իր ձեռ-
քում պա հե լու հա մար:

Ան ցում քա ղա քա ցիա կան կա ռա վար ման
 
1980 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը, ինչ-

պես ար դեն նշել ենք, կա րե լի է բնու թագ րել որ պես «խնա մա կալ 
ռազ մա կան հե ղաշր ջում», այ սինքն՝ զին վո րա կան նե րի իշ խա-
նութ յու նը ժա մա նա կա վոր բնույթ էր կրում, նրանք հե ղաշրջ ման 
պատ ճառ նե րը վե րաց նե լուց հե տո իշ խա նութ յու նը կրկին վե րա-
դարձ նե լու էին քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին: Հե ղաշր-
ջու մից ան մի ջա պես հե տո նրա ղե կա վար ներն ի րենց ա ռա ջին 
իսկ հայ տա րա րութ յուն նե րում ընդգ ծե ցին հե ղաշրջ ման պատ-
ճառ նե րը վե րաց նե լուն պես իշ խա նութ յու նը կրկին քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րին վե րա դարձ նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը342: 
Պարզ էր նաև, որ արևմտ յան երկր նե րը, ո րոն ցից զին վո րա կա-
նութ յու նը բա վա կան մե ծա ծա վալ վար կեր էր ակն կա լում, չէին 
հան դուր ժի եր կա րա ժամ կետ ռազ մա կան դիկ տա տու րան: Սա-
կայն ա նո րոշ էին մնում այն հար ցե րը, թե ինչ պի սին է լի նե լու 

342 Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri, s. 15-18.
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նախ քան հե ղաշր ջու մը գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե-
րի ճա կա տա գի րը, երբ և  ինչ պայ ման նե րում են զին վո րա կան-
ներն իշ խա նութ յու նը փո խան ցե լու քա ղա քա ցիա կան ու ժե րին:

Ինչ պես վկա յում են տար բեր աղբ յուր ներ` նախ քան ռազ մա-
կան հե ղաշր ջու մը բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը կու սակ-
ցութ յուն նե րի հե տա գա կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ հստակ 
միաս նա կան դիր քո րո շում չու նեին343: Այդ հար ցը մի քա նի ան-
գամ քննարկ վել է հե ղաշրջ ման նա խա պատ րաս տա կան փու-
լում, սա կայն զին վո րա կան ներն այդ պես էլ ի զո րու չեն ե ղել գալ 
ընդ հա նուր հայ տա րա րի: Այդ էր պատ ճա ռը, որ հե ղաշր ջու մից 
ան մի ջա պես հե տո զին վո րա կան նե րը հայ տա րա րե ցին միայն, 
որ ժա մա նա կա վոր դա դա րեց նում են քա ղա քա կան կու սակ ցութ-
յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը` այդ խնդրին հե տա գա յում անդ րա-
դառ նա լու ակն կա լի քով: Զին վո րա կան նե րի այդ մո տե ցումն ար-
տա հայտ վեց Ազ գա յին անվ տան գութ յան խորհր դի՝ հե ղաշրջ ման 
օ րը տա րա ծած հայ տա րա րութ յան մեջ344: 

Ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո սկզբնա կան շրջա նում, թեև 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը չլու ծար վե ցին, սա կայն, ըստ 
էութ յան, նրանց հրա պա րա կա յին գոր ծու նեութ յունն ամ բող ջո-
վին ար գել ված էր345: Բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը բազ-
միցս նշում էին, որ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը չեն լու-
ծար վել, այլ ըն դա մե նը ժա մա նա կա վոր դա դա րեց վել է նրանց 
գոր ծու նեութ յու նը՝ միա ժա մա նակ չբա ցա ռե լով նաև երկ րի հիմ-
նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի` ՀԺԿ և ԱԿ վե րա դար ձը քա ղա քա-
կան թա տե րա բեմ346: Այ դու հան դերձ, ար դեն 1981 թ. հոկ տեմ բե րի 
16-ին ԱԱԽ ո րոշ մամբ լու ծար վե ցին և  ար գել վե ցին երկ րի բո լոր 

343 Birand M. A., 12 Eylül Saat: 04:00, s. 249-250.
344 Milli Güvenlik Konseyi’nin 7 Numaralı bildirisi, Resmi Gazete, 12, 09, 1980
345 Hale W., Turkish Politics and the Military, London, 1994, p. 247.
346 Newsweek, 06, 04, 1981.
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քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը347: ԱԱԽ նա խա գահ Քե նան 
Էվ րե նը զին վո րա կան նե րի այդ քայ լը բա ցատ րում էր այն հան-
գա ման քով, որ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե-
րը, շրջան ցե լով զին վո րա կան նե րի ար գելք նե րը, փոր ձում էին 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ երկ րում տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան 
գոր ծըն թաց նե րի վրա, ինչ պես նաև մա մու լում տպագր վող հոդ-
ված նե րի մի ջո ցով ճնշումներ գոր ծադ րել զին վո րա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի նկատ մամբ, և «նույ նիսկ սկսել էին ի րար մեջ պայ-
քա րել իշ խա նութ յու նը բա ժա նե լու հա մար»348:

Այս պի սով, վեր ջին 120 տա րի նե րի ըն թաց քում ա ռա ջին ան-
գամ Թուր քիա յում ար գել վե ցին բո լոր քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րը: Այդ քայ լը հիմնա կա նում ուղղ ված էր նախ քան հե-
ղաշր ջու մը գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի և դ րանց 
ղե կա վար նե րի դեմ` նրանց զրկե լով երկ րում ծա վալ վե լիք քա ղա-
քա կան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յու նից: 
Զին վո րա կան նե րը նպա տակ ու նեին ի րենց հսկո ղութ յամբ ձևա-
վո րել երկ րի նոր քա ղա քա կան հա մա կար գը: Այդ գոր ծըն թա-
ցի հա մար անհ րա ժեշտ օ րենսդ րա կան դաշ տի մշա կումն ի րա-
կա նաց նում էր Խորհր դատ վա կան մեջ լի սը` ԱԱԽ ան մի ջա կան 
վե րահս կո ղութ յամբ: Քա ղա քա կան հա մա կար գի վե րա բեր յալ 
զին վո րա կան նե րի մո տե ցումներն ար տա հայտ վե ցին նոր սահ-
մա նադ րութ յան այն հոդ ված նե րում, ո րոնք վե րա բե րում էին քա-
ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին, ինչ պես նաև Քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի (22 ապ րի լի 1983 թ.)349 և Խորհր դա րա նի 
պատ գա մա վո րի ընտ րութ յան մա սին օ րենք նե րում (10 հու նի սի 
1983 թ.)350: Սահ մա նադ րութ յու նը և վե րը նշված օ րենք նե րը կա-

347 Kanun No. 2533, Siyasi Partilerin Fahsine Dair Kanun. - Kenan Evren, Kenan Evren’in 
Anıları, Cilt-2, 1991, s. 418.
348 Middle East Contemporary Survey, Vol. 6, New York, 1984, p. 884.
349 Siyasi Partiler Kanunu, İstanbul, 1983.
350 Milletvekili Seçimi Kanunu, İstanbul, 1983.
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րե լի է հա մա լիր դի տար կել, քա նի որ դրանք ներ կա յաց նում են 
այն օ րենսդ րա կան դաշ տը, որ տեղ խտաց ված կեր պով ար տա-
հայտ ված է բարձ րա գույն զին վո րա կա նութ յան դիր քո րո շու մը 
երկ րի քա ղա քա կան կյան քը վե րա կազ մե լու ուղ ղութ յամբ: 

Դեռևս 1970-ա կան թթ. բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա նութ-
յան շրջա նակ նե րին մտա հո գում էր հա սա րա կութ յան քա ղա քա-
կա նաց վա ծութ յան չա փա զանց բարձր մա կար դա կը, ին չը հան-
գեց նում էր հա սա րա կութ յան բևե ռաց մա նը: Այդ ի րա վի ճա կը 
տա րած վում էր նույ նիսկ բա նա կի վրա, որ տեղ սկսել էին ակ-
տի վա նալ տար բեր քա ղա քա կան հո սանք ներ: Նոր սահ մա նադ-
րութ յան ըն դուն ման նա խա շե մին, ար ձա գան քե լով այդ մտա հո-
գութ յուն նե րին, Քե նան Էվ րե նը 1982 թ. հայ տա րա րեց, որ «այլևս 
չեն լի նե լու կու սակ ցութ յուն ներ արհ միութ յուն նե րի տես քով, և 
չեն լի նե լու արհ միութ յուն ներ կու սակ ցութ յուն նե րի տես քով. քա-
ղա քա կա նութ յամբ զբաղ վե լը քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 
գործն է»351: Հա սա րա կութ յան ա պա քա ղա քա կա նաց մանն էին 
ուղղ ված այդ օ րենք նե րի հետև յալ դրույթ նե րը. այլևս ար գել վում 
էր կու սակ ցութ յուն նե րի կազ մում ու նե նալ ե րի տա սար դա կան, 
կա նանց և ն մա նա տիպ այլ կազ մա կեր պութ յուն ներ, ար գել վում 
էր նաև քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը հա սա րա կա կան միութ յուն նե րի հետ, այդ կազ մա կեր պութ-
յուն ներն ի րենց հեր թին չէին կա րող քա ղա քա կան նպա տակ ներ 
ու նե նալ կամ ա ջակ ցել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին: Ե րի-
տա սար դութ յան ա պա քա ղա քա կա նաց մանն էր ուղղ ված կու-
սակ ցութ յանն ան դա մագր վե լու հա մար բա վա կան բարձր տա րի-
քա յին ցեն զի սահ մա նու մը` 21 տա րե կան: Սահ մա նա փակ վում էր 
կու սակ ցութ յուն նե րի գրա սեն յակ նե րի գոր ծու նեութ յու նը գյու ղա-
կան հա մայնք նե րում:

Հա ջորդ մի տու մը, որ նկատ վում է քա ղա քա կան հա մա կար-

351 Milliyet, 28, 10, 1982.
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գում ար վող նոր օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րում, այն է, որ 
նվա զեց վում էր քիչ ան դամներ ու նե ցող և դաշ տում թույլ ներ կա-
յաց ված կու սակ ցութ յուն նե րի դե րը երկ րի քա ղա քա կան կյան-
քում: Այդ քայ լով զին վո րա կան իշ խա նութ յուն նե րը փոր ձում էին 
կան խել 1970-ա կան թթ. երկ րի քա ղա քա կան դաշ տում տի րող 
այն ի րա վի ճա կը, երբ փոքր կու սակ ցութ յուն նե րը, եր բեմն ներ-
կա յաց ված լի նե լով խորհր դա րա նում ըն դա մե նը մի քա նի պատ-
գա մա վո րով, կա րո ղա նում էին նե րազ դել երկ րում ըն թա ցող 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա: Այդ կա պակ ցութ յամբ Քե-
նան Էվ րե նը Խորհր դատ վա կան մեջ լի սի բաց ման ժա մա նակ իր 
ճա ռում նշեց. « Դուք բո լորդ տե սաք, թե կոա լի ցիա յի ժա մա նա-
կաշր ջա նում ինչ պի սի բար դութ յուն ներ էին ստեղ ծում փոքր կու-
սակ ցութ յուն նե րը, ինչ պի սի զի ջումներ էին կա տար վում նրանց, 
որ պես զի հիմնա կան կու սակ ցութ յուն նե րը պա հեն ի րենց իշ խա-
նութ յու նը»352: Էվ րենն ա վե լաց րեց, որ մեջ լիսն այն պի սի օ րենք 
պի տի պատ րաս տի, որ պես զի հե տա գա յում նվա զի փոքր կու-
սակ ցութ յուն նե րի դե րը քա ղա քա կան հա մա կար գում353: 

Հա մա ձայն խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի մա սին 
օ րեն քի` խորհր դա րա նա կան ընտ րա շե մը բարձ րաց վեց և սահ-
ման վեց 10%: Այն նպա տակ էր հե տապն դում նվա զեց նել կամ 
բա ցա ռել փոքր կու սակ ցութ յուն նե րի մուտ քը խորհր դա րան: 
Խորհր դա րա նա կան խմբակ ցութ յուն ստեղ ծե լու հա մար այլևս 
անհ րա ժեշտ էր նվա զա գույ նը 20 պատ գա մա վոր: Այս կա պակ-
ցութ յամբ թուրք հայտ նի քա ղա քա գետ և պատ մա բան Էր գուն 
Օզ բու դու նը նշում է, որ այդ պի սի ընտ րա կան հա մա կար գով 
Թուր քիա յի խորհր դա րա նում դժվար թե երբ ևէ ե րեք կու սակ-
ցութ յուն նե րից ա վե լի ներ կա յաց ված լի նեն354: 

352 12 Eylül Öncesi ve Sonrası, MGK Genel Sekreterliği, Ankara, 1981, s. 326.
353 Նույն տեղում:
354 Özbudun E., Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2005, s. 230.
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Զին վո րա կան իշ խա նութ յուն ներն օ րենսդ րա կան վե րա փո-
խումնե րի մի ջո ցով փոր ձե ցին բազ մա թիվ խո չըն դոտ ներ ստեղ-
ծել ծայ րա հե ղա կան շար ժումնե րի (կրո նա կան, ազ գայ նա մո լա-
կան և կո մու նիս տա կան) մուտ քը քա ղա քա կան թա տե րա բեմ 
կան խե լու նպա տա կով: Կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին օ րեն քում 
ընդգծ վում էր, որ կու սակ ցութ յան գոր ծու նեութ յու նը պի տի ան-
պայ մա նո րեն հա մա պա տաս խա նի Ա թաթ յուր քի սկզբունք նե րին: 
Ար գել վում էր կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից կրո նի օգ տա գոր ծու-
մը քա ղա քա կան նկրտումնե րով355:

Նախ քան հե ղաշր ջու մը գոր ծող քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն-
նե րին և դ րանց ղե կա վար նե րին քա ղա քա կա նութ յամբ զբաղ վե լու 
սահ մա նա փա կումնե րը, ո րոնք ընդգրկ ված էին 1982 թ. սահ մա-
նադ րութ յան մեջ, ամ րագր վե ցին նաև նոր օ րենք նե րում: Այս պես, 
օ րի նակ` Կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին օ րեն քի 1-ին ժա մա նա կա-
վոր հոդ վա ծի հա մա ձայն` սահ մա նադ րութ յան ըն դուն ման պա հից 
(7 նո յեմ բե րի 1982 թ.) 10 տա րի ժամ կե տով ար գել վում էր նախ քան 
հե ղաշր ջու մը գոր ծող հիմնա կան քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն-
նե րի ( Հան րա պե տա կան-ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յուն, Ար դա-
րութ յուն կու սակ ցութ յուն, Ազ գա յին փրկութ յուն կու սակ ցութ յուն 
և Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յուն) ղե կա վար նե րի քա ղա-
քա կան գոր ծու նեութ յու նը: Այդ կու սակ ցութ յուն նե րից պատ գա մա-
վոր նե րին և սե նա տոր նե րին 10 տա րի ժամ կե տով ար գել վում էր 
քա ղա քա կան կու սակ ցություն ներ ստեղ ծել և 5 տա րի ժամ կե տով` 
կու սակ ցութ յուն նե րում ղե կա վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նել356: Ընդ-
հա նուր առ մամբ, 10-ամ յա ար գելք նե րը տա րած վե ցին չորս հիմ-
նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 116 քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, իսկ 
5-ամ յա ժամ կե տը` 478 նախ կին պատ գա մա վոր նե րի և սե նա տոր-
նե րի վրա357:
355 Siyasi Partiler Kanunu, İstanbul, 1983, s. 3-5.
356 T. C. Anayasa, İstanbul, 1982, s. 119.
357 Емельянов В., К изменени  ю законодательных основ многопартийной системы Турции 
после военного переворота 1980 г.; Турция – история и современность, Москва, 1988, стр. 119.
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Խորհր դա րա նի պատ գա մա վո րի ընտ րութ յան մա սին օ րեն քի 
ժա մա նա կա վոր հոդ ված նե րից մե կի հա մա ձայն՝ նրա ըն դուն-
ման պա հից սկսած մինչև ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
ընտ րութ յուն նե րի վերջ նա կան արդ յունք նե րի հրա պա րա կու մը 
ԱԱԽ-ին ի րա վունք էր վե րա պահ վում ուղ ղա կիո րեն վե րահս կել 
նոր կու սակ ցութ յուն նե րի ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը: ԱԱԽ-ն քն նե-
լու էր կու սակ ցութ յուն նե րի հիմնա դիր նե րի ցու ցակ նե րը (կու սակ-
ցութ յուն նե րը պետք է ներ կա յաց նեին կու սակ ցութ յան նվա զա-
գույ նը 40 հիմնա դիր նե րի ան վա նա ցանկ) և  անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում կա րող էր մեր ժել նրան ցից յու րա քանչ յու րին: Այդ դեպ-
քում կու սակ ցութ յուն ներն ԱԱԽ հա մա ձայ նութ յամբ եր կու օր վա 
ըն թաց քում կա րող էին նոր թեկ նա ծու ներ ա ռա ջար կել: ԱԱԽ-ն  
ի րա վունք ու ներ ար գե լել կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու-
նը. այդ դեպ քում տվյալ կու սակ ցութ յան ղե կա վար նե րին ար գել-
վում էր նաև այլ կու սակ ցութ յուն ղե կա վա րել: ԱԱԽ-ն  անհ րա-
ժեշ տութ յան դեպ քում կա րող էր նույ նիսկ չեղ յալ հայ տա րա րել 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը358:

Այս պի սով, կա րե լի է նշել, որ զին վո րա կան նե րի ի րա կա նաց-
րած օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րը նպա տա կաուղղ ված էին 
ձևա վոր վող քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու-
նը վե րահս կե լի և կան խա տե սե լի դարձ նե լուն: Այդ փո փո խութ-
յուն ներն ի րա կա նաց նե լուց հե տո զին վո րա կան նե րը ձեռ նա մուխ 
ե ղան իշ խա նութ յու նը քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րին փո-
խան ցե լուն: Հա մա ձայն ընտ րութ յուն նե րի մա սին օ րեն քի ան ցու-
մա յին դրույթ նե րից մե կի՝ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը 
նշա նակ վե ցին 1983 թ. նո յեմ բե րի 6-ին:

1983 թ. ապ րի լի 24-ին ԱԱԽ-ն վե րաց րեց քա ղա քա կան գոր-
ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ար գել քը, և Թուր քիա յում ե րեք տա րի 
ընդ մի ջու մից հե տո վերսկս վեց քա ղա քա կան կյան քը: Այս պիով, 

358 Milletvekili Seçimi Kanunu, İstanbul, 1983, s. 4-7.
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նոր քա ղա քա կան հա մա կար գի շրջա նակ նե րում սկիզբ դրվեց 
կու սակ ցութ յուն նե րի  ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցին:  Սեպ տեմ-
բե րի 12-ի ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո ա ռա ջին գրանց ված 
(1983 թ. մա յի սի 16-ին) կու սակ ցութ յու նը դար ձավ Ազ գայ նա կան 
ժո ղովր դա վա րութ յուն կու սակ ցութ յու նը (Milliyetçi Demokrasi Par-
tisi, ԱԺԿ), ո րի հիմնա դիրն էր զո րացր ված գե նե րալ Թուր գութ 
Սու նալ փը359: Կու սակ ցութ յան ձևա վոր մա նը մաս նակ ցե լու նպա-
տա կով Բ. Ու լու սո ւի կա ռա վա րութ յու նից հրա ժա րա կան տվեց 
նա խա րար Ա լի Բո զե րը և միա ցավ ԱԺԿ-ին: Այդ կու սակ ցութ յու-
նը ստեղծ վել էր զին վո րա կան վեր նա խա վի նա խա ձեռ նութ յամբ, 
ո րը ցան կա նում էր նրա մի ջո ցով պահ պա նել իր լծակ նե րը նոր 
ձևա վոր վող քա ղա քա կան հա մա կար գի վրա:

Մա յի սի 20-ին զո րացր ված գե նե րալ Ա լի Ֆեթ հի Է սե նե րի 
գլխա վո րութ յամբ ստեղծ վեց Մեծ Թուր քիա յի կու սակ ցութ յու նը 
(Büyük Türkiye Partisi, ՄԹԿ): Ա լի Ֆեթ հի Է սե նե րը 1977 թ. ցա մա-
քա յին զոր քե րի հրա մա նա տա րի պաշ տո նում այն ժա մա նակ վա 
վար չա պետ Սու լեյ ման Դե մի րե լի նա խընտ րած թեկ նա ծուն էր: 
Այս հան գա մանքն ան հանգս տաց նում էր զին վո րա կան վեր նա-
խա վին, քա նի որ նրանք մտա վա խութ յուն ու նեին, որ ՄԹԿ-ն  ի րա-
կա նում ղե կա վար վում էր Ս. Դե մի րե լի կող մից360: Դա էր պատ-
ճա ռը, որ ար դեն հու լի սին ԱԱԽ-ն հա տուկ ո րոշ մամբ ար գե լեց 
ՄԹԿ գոր ծու նեութ յու նը: Հե տա գա յում Դե մի րե լի ղե կա վա րած 
նախ կին Ար դա րութ յուն կու սակ ցութ յան կողմնա կից ներն ստեղ-
ծե ցին Ճշ մա րիտ ու ղի կու սակ ցութ յու նը (Doğru Yol Partisi)` Ահ մեթ 
Նուս րեթ Թու նա յի ղե կա վա րութ յամբ:

359 Թուրգութ Սունալփը զինվորական համակարգում զբաղեցրել է բարձր պաշտոններ` 
ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի ներկայացուցիչ, Գլխավոր շտաբի 2-րդ պետ, Էգեյան բանակի 
հրամանատար: 1976 թ. զորացրվել է և նշանակվել Կանադայում Թուրքիայի արտակարգ 
և լիազոր դեսպան:
360 Birand M. A., Bilă H., Akar R., 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı, s. 256-263.
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1983 թ. մա յի սի 20-ին ստեղծ վեց Մայր հայ րե նիք կու սակ ցութ-
յու նը (Anavatan Partisi, ՄՀԿ)` Թուր գութ Օ զա լի գլխա վո րութ յամբ: 
Թ. Օ զա լը, ո րը հե ղաշր ջու մից հե տո ձևա վոր ված կա ռա վա րութ-
յու նում զբա ղեց նում էր  է կո նո մի կա յի նա խա րա րի պաշ տո նը, 
դեռ 1982 թ. հու լի սին հրա ժա րա կան էր տվել և զ բաղ վում էր կու-
սակ ցութ յուն հիմնե լու աշ խա տանք նե րով: Օ զա լի նո րաս տեղծ 
կու սակ ցութ յու նը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռք բե րեց 
մեծ թվով հա մա խոհ ներ: Կու սակ ցութ յան հիմնադ րու մից շատ 
չան ցած ՄՀԿ-ին ան դա մակ ցեց նախ կին Ար դա րութ յուն կու սակ-
ցութ յան մոտ 140 ան դամ, այդ թվում նաև այն պի սի հե ղի նա-
կա վոր քա ղա քա կան գոր ծիչ, ինչ պի սին էր Իս հան Չաղ լա յան-
գի լը361: Այդ հան գա ման քը մե ծա պես նպաս տեց ՄՀԿ հե տա գա 
հա ջո ղութ յանն ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ, քա նի որ նախ կին 
ԱԿ ընտ րա զանգ վա ծի հիմնա կան մասն ա ջակ ցեց հենց նրան: 
Պանթ յուր քիս տա կան Ազ գայ նա կան շար ժում կու սակ ցութ յան 
կողմնա կից նե րը հա մախմբ վե ցին Պահ պա նո ղա կան կու սակ-
ցութ յան (Muhafazakar Parti, ՊԿ) շուրջ: Կու սակ ցութ յան նա խա-
գահն էր Մեհ մեթ Փա մա քը362: Իս լա մա մետ Ազ գա յին փրկութ յուն 
կու սակ ցութ յան հա մա կիր նե րը կենտ րո նա ցան Բա րօ րութ յուն 
կու սակ ցութ յան (Refah Partisi, ԲԿ) շուրջ, ո րը ղե կա վա րում էր Ա լի 
Թ յուրք մե նը363: Նշ ված բո լոր կու սակ ցութ յուն ներն ու նեին աջ 
ուղղ վա ծութ յուն:

Քա ղա քա կան ներ կապ նա կի ձախ կող մը ներ կա յաց նում էին 
1983 թ. մա յի սի 25-ին հիմնադր ված Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ-
յու նը (Halkçı Parti, ԺԿ)` Նեջ դեթ Ջալ փի364 գլխա վո րութ յամբ և 1983 
361 Данилов В., Турция 80-х: от военного режима до “ограниченной демократии”, Москва, 
1991, стр. 108.
362 Այդ մասին առավել մանրամասն տե՛ս Сафрастян Р., Возвращение “серых волков”: 
Консервативная партия в политической жизни Турции (1983-1985 гг.); Մերձավոր և Միջին 
Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXIII, Երևան, 2004, էջ 254-276:
363 Birand M. A., Bilă H., Akar R., նշվ. աշխ., էջ 260-262.
364 Նեջդեթ Ջալփն Ուլուսուի կառավարությունում զբաղեցնում էր փոխվարչապետի 
պաշտոնը:
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թ. հու նի սին ստեղծ ված Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յու-
նը (Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP)` Էր դալ Ին յոն յո ւի նա խա գա-
հութ յամբ: Վեր ջինս Թուր քիա յի երկ րորդ նա խա գահ Իս մեթ Ին-
յոն յո ւի որ դին էր: Այս եր կու կու սակ ցութ յուն ներն էլ հա վակ նում 
էին ստա նալ ՀԺԿ նախ կին հա մա խոհ նե րի ձայ նե րը365:

Կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան վերսկ սու մից մինչև 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում Թուր քիա յում ընդ հա նուր առ մամբ գրանց վեց 15 քա ղա-
քա կան կու սակ ցութ յուն, ո րոն ցից եր կուսն ար գել վեց իշ խա նութ-
յուն նե րի կող մից, եր կուսն էլ ինք նա լու ծար վեց: 

Կու սակ ցութ յուն նե րի հիմնադ րու մից հե տո սկսվեց հա ջորդ 
փու լը, երբ ԱԱԽ-ն  ան ցավ կու սակ ցութ յուն նե րի հիմնա դիր նե րի 
ցու ցակ նե րի քննմա նը, ին չի հետ ևան քով բազ մա թիվ ար գելք ներ 
դրեց կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յաց րած թեկ նա ծու նե րի վրա: 
Այս պես, օ րի նակ` միայն Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ-
յան 21 հիմնադ րի զին վո րա կան ներն ար գե լե ցին ան դա մակ ցել 
կու սակ ցութ յա նը: Ն րանց թվում էր նաև կու սակ ցութ յան նա-
խա գահ Էր դալ Ին յոն յուն366: Սա կայն զին վո րա կան իշ խա նութ-
յուն նե րը չբա վա րար վե ցին միայն կու սակ ցութ յուն նե րի` ի րենց 
հա մար ան ցան կա լի ան դամնե րի մուտ քը քա ղա քա կա նութ յուն 
ար գե լե լով: Ն րանք նոր խո չըն դոտ ներ ստեղ ծե ցին «կաս կա ծե-
լի» քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի մաս նակ ցութ յու նը գա լիք 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին բա ցա ռե լու նպա տա կով: 
ԱԱԽ-ն նոր օ րենք ըն դու նեց, հա մա ձայն ո րի՝ կու սակ ցութ յուն նե-
րը պետք է մինչև օ գոս տո սի 24-ը ներ կա յաց նեին ԱԱԽ-ի կող մից 
ար դեն հաս տատ ված հիմնա դիր նե րի նվա զա գույ նը 30 ա նու-

365 McFadden J. M., Civil-Military Relations in the Third Turkish Republic, The Middle East 
Journal, Vol. 39, No. 1, Winter 1985, p. 74.
366 Նույն տեղում, էջ 76:
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նից բաղ կա ցած ան վա նա ցան կը: Ն րանց առջև պար տա վո րութ-
յուն էր դրվում ստեղ ծել կու սակ ցութ յան գրա սեն յակ ներ երկ րի 
առն վազն 34 նա հան գում: Միայն այդ պատ նե շը հաղ թա հա րե-
լու դեպ քում կու սակ ցութ յուն նե րը կա րող էին մաս նակ ցութ յուն 
ունե նալ նո յեմ բե րին կա յա նա լիք խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րին367: Արդ յուն քում՝ ըն դա մե նը ե րեք կու սակ ցութ յուն կա-
րո ղա ցավ հաղ թա հա րել բո լոր այդ ար գելք նե րը` ԱԺԿ-ն, ՄՀԿ-ն 
և ԺԿ-ն, ո րոնք էլ օ գոս տո սի 24-ին ԱԱԽ ո րոշ մամբ խորհր դա-
րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րութ յուն 
ստա ցան: Այդ ե րեք կու սակ ցութ յուն ներն էլ հիմնա կա նում ըն-
դու նե լի էին զին վո րա կան վեր նա խա վի կող մից: Ինչ պես ար-
դեն նշե ցինք, ԱԺԿ-ն զին վո րա կան նե րի նա խա գիծն էր և վա յե-
լում էր վեր ջին նե րիս հո վա նա վո րութ յու նը: ԺԿ նշա նա կութ յու նը 
զին վո րա կա նութ յան հա մար այն էր, որ նա պի տի կա տա րեր 
ընդ դի մութ յան դե րը` որ պես ղե կա վար ու նե նա լով զին վո րա կա-
նութ յան հա մար լիո վին ըն դու նե լի գործ չի: Ինչ վե րա բե րում է 
Թուր գութ Օ զա լի կու սակ ցութ յա նը, ա պա նշենք, որ զին վո րա-
կան նե րի սկզբնա կան ծրագ րե րում այն չկար: Սա կայն ի պաշտ-
պա նութ յուն ՄՀԿ-ի հան դես ե կան երկ րի խո շոր կա պի տա լը և 
մի ջազ գա յին   ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնք 
ցան կա նում էին շա րու նա կել «հուն վա րի 24-ի» բա րե փո խումնե-
րի ծրա գի րը368: Ն րանց կար ծի քը զին վո րա կան նե րը չէին կա րող 
հաշ վի չառ նել:

Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը տե ղի ու նե ցան 1983 թ. 
նո յեմ բե րի 6-ին: Ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ձայ նե րի հա-
րա բե րակ ցութ յու նը բաշխ վեց հետև յալ կերպ` ՄՀԿ-ն ս տա ցավ 
ձայ նե րի 45,15%-ը (212 պատ գա մա վո րա կան ման դատ), ԺԿ-ն` 
30,45%-ը (117 պատ գա մա վո րա կան ման դատ) և ԱԺԿ-ն` 23,27%-ը 

367 Сафрастян Р., նշվ. հոդ., էջ 260:
368 Данилов В., նշվ. աշխ., էջ 110.
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(71 պատ գա մա վո րա կան ման դատ)369: ՄՀԿ-ի նման հա ջո ղութ-
յու նը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ այն ստա ցավ ԱԿ և մ յուս 
ար գել ված ա ջա կողմ յան կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա զանգ վա-
ծի հիմնա կան մա սի ձայ նե րը: ԺԿ-ն  էլ իր հեր թին կա րո ղա ցավ 
ստա նալ նախ կին ՀԺԿ ընտ րա զանգ վա ծի ձայ նե րի հիմնա կան 
մա սը: Այս պի սով, այն կու սակ ցութ յու նը, ո րին զին վո րա կան նե րը 
նպա տա կադր ված էին փո խան ցել իշ խա նութ յու նը, զբա ղեց րեց 
ըն դա մե նը եր րորդ տե ղը, ինչն ա նակն կալ էր զին վո րա կան վեր-
նա խա վի հա մար և  ո րո շա կի դժգո հութ յուն ա ռա ջաց րեց նրանց 
շրջա նում: Ս տեղծ վեց մի ի րա վի ճակ, երբ բո լո րը սպա սում էին 
բա նա կի ար ձա գան քին: Սա կայն բարձ րաս տի ճան զին վո րա-
կան նե րը, տե ղի տա լով երկ րի խո շոր կա պի տա լի և մի ջազ գա յին 
 ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճնշումնե րին, ըն դու նե-
ցին ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, և նա խա գահ Քե նան Էվ-
րե նը Օ զա լին հանձ նա րա րեց կազ մել կա ռա վա րութ յուն370: 

Դեկ տեմ բե րի 6-ին ձևա վոր վեց ԹԱՄԺ նա խա գա հութ յու-
նը, ին չը, հա մա ձայն սահ մա նադ րութ յան ժա մա նա կա վոր 2-րդ 
հոդ վա ծի` նշա նա կում էր, որ ե րեք տա րի երկ րի բարձ րա գույն 
իշ խա նութ յու նը հան դի սա ցող ԱԱԽ-ն դա դա րեց նում է իր գոր-
ծու նեութ յու նը371: Դեկ տեմ բե րի 13-ին նա խա գահ Քե նան Էվ րե նը 
հաս տա տեց Թուր գութ Օ զա լի ներ կա յաց րած կա ռա վա րութ յան 
կազ մը, ո րը ԹԱՄԺ-ում ստա ցավ վստա հութ յան քվե372: Այս պի-
սով, ա վե լի քան ե րեք տա րի տևած զին վո րա կան կա ռա վա րու-
մից հե տո եր կի րը կրկին ան ցում կա տա րեց քա ղա քա ցիա կան 
կա ռա վար ման: Սա կայն դա ա մեն ևին չէր նշա նա կում, որ իշ խա-
նութ յու նը փո խան ցե լով կու սակ ցութ յուն նե րին՝ զին վո րա կան-

369 McFadden J. M., նշվ. աշխ., էջ 81-82.
370 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Kenan Evren, Kenan Evren’in Anıları, Cilt-4, 
İstanbul, 1991, s. 405-455:
371 Конституция Турецкой республики, приложения, Турецкая Республика, справочник, 
Москва, 1990, с. 363.
372 Данилов В., նշվ. աշխ., էջ 112.
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նե րը կորց նում էին ի րենց ազ դե ցութ յու նը երկ րի քա ղա քա կան 
կյան քում: 

1983 թ. զին վո րա կան վեր նա խա վի շրջա նակ նե րում էլ տե ղի 
ու նե ցան ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ: 1983 թ. Քե նան Էվ րե նը 
դա դա րեց պաշ տո նա վա րել որ պես ԳՇ պետ, և ն րան փո խա րի-
նեց ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տար Նու րեթ թին Էր սի նը: 
Նույն թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին նա հրա ժա րա կան տվեց, և 
նոր ԳՇ պետ նշա նակ վեց Նև ջեթ Ու րու ղը: Վեր ջինս «սեպ տեմ-
բե րի 12-ի» հե ղաշրջ ման ժա մա նակ ա ռա ջին բա նա կի հրա մա-
նա տարն էր և  ակ տիվ մաս նակ ցել էր հե ղաշրջ ման նա խա պատ-
րաստ մա նը: Ցա մա քա յին զոր քե րի հրա մա նա տար դար ձավ 
Հայ դար Սալ թը քը, ո րը ռազ մա կան հե ղաշրջ ման հիմնա կան 
նա խա ձեռ նող նե րից էր: Այս պի սով, հե ղաշրջ ման հե ղի նակ նե րը 
նաև բա նա կի վեր նա խա վում շա րու նա կե ցին պահ պա նել ի րենց 
դիր քե րը: ԱԱԽ մյուս ան դամնե րը` ռազ մաօ դա յին զոր քե րի հրա-
մա նա տար Թահ սին Շա հին քա յան, ռազ մա ծո վա յին զոր քե րի 
հրա մա նա տար Նե ժաթ Թ յու մե րը, ժան դար մե րիա յի հրա մա նա-
տար Սե դաթ Ջե լա սուն, ծա ռա յութ յան ժամ կե տը լրա նա լուց հե-
տո զո րացր վե ցին:

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ թեև զին վո րա կան ներն 
իշ խա նութ յու նը փո խան ցե ցին կու սակ ցութ յուն նե րին, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, նրանք օ րենսդ րա կան վե րա փո խումնե րի մի ջո ցով 
ի րենց հա մար ստեղ ծել էին բազ մա թիվ լծակ ներ քա ղա քա կան 
ան ցու դար ձի վրա ազ դե լու հա մար, ին չը հնա րա վո րութ յուն էր 
տա լիս դեռ եր կար տա րի ներ ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ երկ-
րի քա ղա քա կան հա մա կար գում: Սա կայն, ըստ էութ յան, քա ղա-
քա կան կյան քի վրա ազ դե լու բա նա կի գլխա վոր լծա կը շա րու նա-
կե լու է մնալ ռազ մա կան հե ղաշր ջում ա նե լու հնա րա վո րութ յու նը:
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Ու սումնա սի րե լով 1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշրջ ման պատ-
ճառ նե րը, ըն թաց քը և հետ ևանք նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել.

1960-70-ա կան թթ. Թուր քիա յում գոր ծում էր բա նակ-հա սա-
րա կութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ներ թա փան ցող մո դե լը, 
այ սինքն` բա նա կը քա ղա քա կա նաց ված էր և հան դես էր գա-
լիս երկ րի պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սութ յան` քե մա լիզ մի 
պաշտ պա նի դիր քե րից:

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը, ի տար բե րութ յուն հան րա-
պե տա կան Թուր քիա յի պատ մութ յան ըն թաց քում երբ ևէ տե ղի 
ու նե ցած այլ հե ղաշր ջումնե րի, ուղղ ված չէր հիմնա կա նում մեկ 
կու սակ ցութ յան կամ եր ևույ թի դեմ և  ու ներ տա րաբ նույթ պատ-
ճառ ներ` քա ղա քա կան հա մա կար գի ճգնա ժամ, իս լա մա կան 
շար ժումնե րի զար գա ցում, գոր ծա դու լա յին ա լի քի ա հագ նա ցում, 
ա հա բեկ չութ յան ան նա խա դեպ աճ և  այլն:

1980 թ. ռազ մա կան հե ղաշր ջու մը կա րե լի է բնու թագ րել որ-
պես խնա մա կալ հե ղաշր ջում, ին չը նշա նա կում է, որ զին վո րա-
կան նե րի իշ խա նութ յու նը ժա մա նա կա վոր բնույթ էր կրում, և 
հե ղաշրջ ման պատ ճառ նե րը վե րաց նե լուն պես նրանք իշ խա-
նութ յու նը կրկին վե րա դարձ նե լու էին քա ղա քա ցիա կան ու ժե րին:

Ռազ մա կան հե ղաշր ջու մից հե տո զին վո րա կան իշ խա նութ-
յուն ներն ան ցու մա յին շրջա նը (1980-1983 թթ.) որ պես «հար մար 
ա ռիթ» օգ տա գոր ծե լով` ու ժեղ հար ված հասց րին ի րենց հա մար 
ան ցան կա լի ու ժե րին, ո րոնք տեղ չու նեին հե ղաշրջ ման հե ղի-
նակ նե րի նա խան շած քե մա լա կան Թուր քիա յում:

Նախ քան իշ խա նութ յու նը քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե-
րին փո խան ցե լը, բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը նոր սահ-
մա նադ րութ յան ըն դուն ման և  օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե-
րի մի ջո ցով ա վե լի վե րահս կե լի դարձ րին քա ղա քա կան դաշ տը 
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և  ու ժե ղաց րին բա նա կի ազ դե ցութ յան լծակ նե րը երկ րի քա ղա-
քա կան կյան քում, ին չը հնա րա վո րութ յուն տվեց իշ խա նութ յու նը 
կու սակ ցութ յուն նե րին փո խան ցե լուց հե տո դեռ եր կար տա րի ներ 
ո րո շիչ դեր խա ղալ երկ րի քա ղա քա կան թա տե րա բե մում:
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