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მადლობა 
 

პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს სამეცნიერო ხელმძღვანელს, 

საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის პროფესორს - ბატონ გურამ ჩაჩანიძეს.  

ბატონმა გურამი თავისი პროფესიული ცოდნითა და გამოცდილებით, 

მეცნიერული კონსულტაციებითა და რჩევებით,  წლების მანძილზე მედგა გვერდით, 

რამაც შემაძლებია ნაშრომის წარდგენა სადისერტაციო საბჭოზე.  

მადლიერება მინდა გამოვხატო განათლების მეცნიერებატა დოქტორს ჩემ 

მეგობარს საფფეთ ბაირაქთუთანსა  და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციისა და პროფესორ-მასწავლებლებისადმი,  მათ მიერ გაწეული 

დახმარებისათვის დისერტაციაზე მუშაობის განმავლობაში.  

და ბოლოს, უდიდეს მადლობას ვუხდი ჩემს ოჯახს: ჩემს მეუღლეს - მუშერრეფ 

დემირს,, მშობლებს, დედმამიშვილებს, რომელთა მორალურ თანადგომას და 

გამხნევებას ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გარეშეც 

გამიჭირდებოდა სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობა.  

ნაშრომს ვუძღვნი ჩემს ოჯახს და ჩემ ძმას - მეცნიერებათა დოქტორს - ჰუსეინ 

დემირს!  
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შესავალი 

 

საქართველოში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეფციის დამუშავებას. 

ეს მნიშვნელობა გამომდინარეობს, არა მარტო დღევანდელი ვითარებიდან, როცა ასე 

ფართოდ გაიშალა ამ ორ ქვეყანას შორის როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურულ-

საგანმანათლებლო ურთიერთობები, არამედ, არსებობს ამის ისტორიული 

წინაპირობებიც.  

რადგან საკვლევი თემა უკავშირდება კულტურისა და საგანმანათლებლო 

სივრცის ფორმირებას, პირველ რიგში აუცილებელია გავეცნოთ ამ ორ ფენომენს და 

გავაანალიზოთ მისი მნიშვნელობა ქვეყნებს შორის მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და 

ეკონომიკური ურთიერთობის სიბრტყეზე.  

სიტყვა „კულტურას“ გააჩნია რამდენიმე მნიშვნელობა და ის გამოიყენება, 

როგორც ყოფით მეტყველებაში ისე სამეცნიერო და მხატვრულ ლიტერატურაში. ამის 

მიზეზად კულტურის ფენომენის მრავალფეროვნება და უნიკალურობა სახელდება. 

თანამედროვე მნიშვნელობით ტერმინი „კულტურა“ მე-12 საუკუნის შემდეგ 

გამოიყენება. მიჩნეულია, რომ დამოუკიდებელი ლექსიკური ერთეულის სახით იგი 

პირველად გამოიყენა გერმანელმა იურისტმა და ისტორიკოსმა სემუელ 

პუფენდორფმა (Seidler, 2015), რომელიც კულტურას ადამიანის ბუნებრივ 

მდგომარეობას უპირისპირებდა. ამერიკელი სოციოლოგების ა. კროებერისა და კ. 

კლაკჰონის მიერ 1952 წ. ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად (Kroeber A.L. and 

Kluckhohn, 1952), 1871 წლიდან 1919 წლამდე კულტურის ცნების სულ 7 განმარტება 

იყო შემოთავაზებული. პირველი, როგორც ისტორიულად დასტურდება, ცნობილ 

ინგლისელ მეცნიერს ე. ბ. ტაილორს ეკუთვნის (Edward Burnett Tylor, 1871); 1920-დან 

1950 წლამდე ეს ცნება განსაზღვრა 157-მა სხვადასხვა ავტორმა. 

დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ტერმინ „კულტურის“ სხვადასხვანარი 

აღქმა: ისტორიული, სტრუქტურული, სტრუქტურულ-ფუნქციური, სისტემური 

(Bennett, 2015, Malinowski, 1960, Radcliffe-Brown, 2014, Leslie A. White,  Dillingham, 

1973) და სხვ.  

https://www.google.ge/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+Burnett+Tylor%22
https://www.google.ge/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leslie+A.+White%22
https://www.google.ge/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Beth+Dillingham%22
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როგორც ამ განსაზღვრებებიდან ირკვევა, კულტურის ფენომენი ბევრი 

მეცნიერის შესწავლის საგანია. მისი ცნების უნივერსალურობა და 

ყოვლისმომცველობა გვკარნახობს,  რომ იგი განვიხილოთ სხვადასხვა სიბრტყეში:  

 საზოგადოებრივი ცხოვრების სფერო;  

 სოციალური ინსტიტუტი;  

 პიროვნების განვითარების დონის მახასიათებელი;  

 საზოგადოების მარეგულირებელი ნორმების სისტემა;  

 სოციალური გამოცდილების გადაცემის მექანიზმი;  

 თვითგანსაზღვრების ფენომენი და ა.შ.  

ზემოთ ჩამოთვლილი განსაზღვრებები და ცნებები ადასტურებს, თუ რაოდენ 

დიდი მნიშვნელობა აქვს კულტურულ ურთიერთობას ქვეყნებს შორის 

კეთილმოსურნეობისა და ეკონომიკური ურთიერთობის განმტკიცების საქმეში.  

როგორც ავტორები (Terrence Deacon, 1997,  Ralph L. Holloway Jr., 1969, Dell 

Hymes, 1969, Michael Tomasello, 1999, Whorf Benjamin Lee, 1941) აღნიშნავენ, ფართო 

გაგებით კულტურის ცნება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი 

ადამიანისა და ყველა სხვა ბიოლოგიური არსების განსხვავების საკითხში. 

კულტურაში იგულისხმება არა კონკრეტული შემოქმედებითი აქტი, არამედ 

შემოქმედება როგორც ადამიანის უნიკალური უნარი, რომლის მეშვეობით მას 

შეუძლია შექმნას „ახალი სამყარო“ და საკუთარი თავიც კი. თითოეული კულტურა 

განსხვავებული ორგანიზმია, რომელიც შეიცავს ადამიანთა ერთგვარ 

დამოკიდებულებას გარემომცველი სინამდვილისა და საკუთარი თავის მიმართ. 

კულტურის ცნების ყველა განმარტება ითვალისწინებს ამ ფენომენს, ავტორის 

ინტერესისა და კვლევის ობიექტიდან გამომდინარე. მიუხედავად ამისა, ამ საკითხის 

ამომწურავად და კატეგორიულიად გადაწყვეტა თითქმის შეუსრულებელი მისიაა.  

შეიძლება მრავალი საინტერესო და ორიგინალური განსაზღვრების ჩამოთვლა, 

მაგრამ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს და შორდება ჩვენს სადისერტაციო კვლევებს. 

ამიტომ კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნება ე.წ. სამუშაო განსაზღვრებები, 

რომლებიც შეესაბამება ამ სადისერტაციო კვლევის მიზანს.  

ქართულ და თურქულ კულტურაზე საუბრისას შეიძლება იმ ზოგადი 

განსაზღვრების გამოყენება, რომელიც კარგად წარმოაჩენს ამ ორ ქვეყანაში 
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საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ე.წ. „მეორე ბუნებას“, რომელიც თავის 

მხრივ, დიდ ზეგავლენას ავლენდა თაობებზე და განაპირობებდა მათ 

თვითიდენტიფიცირებას.  

კულტურის კვლევის და მისი სახეობის განსაზღვრისას გასათვალისწინებელია 

ის გარემოება, რომ, სხვა, ჩვენგან განსხვავებული კულტურის მქონე ადამიანებთან 

დიალოგი თანამედროვე აუცილებლობას წარმოადგენს, რაც მარტივი ენით ნიშნავს 

შენი თავის უცხოდ ქცევას შენს სახლს გარეთ. როცა იმყოფები იქ, იმ ადამიანებს 

შორის, რომლებთანაც საერთო კულტურა გაგაჩნია, შენ არ ფიქრობ საკუთარ აზრებსა 

და ქცევაზე, რადგან თქვენ ერთნაირად ხედავთ სამყაროს, იცით, რას შეიძლება 

მოელოდეთ ერთმანეთისაგან. ისტორიულ-კულტუროლოგიური კვლევა 

შესაძლებელია მხოლოდ ძველი, სამეცნიერო კვლევების დახმარებით. ამგვარი 

კვლევის შედეგების გათვალისწინება ისტორიკოსს წარსულის სურათის 

„გაცოცხლების“, საკვლევ საკითხთა მკაფიოდ განსაზღვრისა და სხვადასხვა ხასიათის 

აღრევათა თავიდან აცილების შესაძლებლობას აძლევს (კულტურის მეცნიერებათა 

ინსტიტუტი, 2003). 

ახლა განვიხილოთ ცივილიზაციის ცნება. როგორც სამეცნიერო 

ლიტერატურიდან ხდება ცნობილი, დღეს ცივილიზაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 

გაბატონებულ კულტურულ კატეგორიას წარმოადგენს. ყურადღება 

საზოგადოებიდან და ქვეყნებიდან გადავიდა ცივილიზაციის მასშტაბებში თავსებად, 

დიდ სტრუქტურებსა და პროცესებზე. ო. ანდერლეს სიტყვით, კვლევის მიზნად 

იქცევა პროცესების წარმმართველი კანონზომიერებების შესწავლა და არა იმის 

გარკვევა, თუ რა ხდებოდა. ასევე, იზრდება ინტერესი ლოკალური 

ცივილიზაციებისადმი, რომელთა ურთიერთობა გადამწყვეტ ზეგავლენას ახდენს 

მნიშვნელოვან მსოფლიო პროცესებზე. ეს ინტერესის ზრდა უკავშირდება, ერთი 

მხრივ, ე.წ. „ცივილიზაციების შეჯახების“ მოლოდინთან და ამით გამოწვეულ 

საფრთხეებთან, მეორე მხრივ – სწორხაზოვანი ცივილიზაციური მოდელების 

კრიტიკასთან, როგორიცაა მარქსისტული ფორმაციული თეორია და სხვ. მაშასადამე, 

ცივილიზაციის ფენომენის მიმართ გაზრდილი ინტერესი განპირობებულია როგორც 

აკადემიური, ისე პრაქტიკული მიზნით. ფრანგები და ინგლისელები დღემდე დაობენ 

ერთმანეთში ტერმინ „ცივილიზაციის“ დამამკვიდრებლის პატივზე. ცივილიზაციის 
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მახასიათებლებსა და სათავეებზე მრავალი მეცნიერი (Гуревич А.Я.  Anderle O. და 

სხვ.) ცხარედ კამათობდა, მაგრამ შეხედულება ცივილიზაციაზე, როგორც საერთო, 

საკაცობრიო ფენომენსა და კაცობრიობის გარდაუვალ მომავალზე, ეჭვს არასდროს 

იწვევდა. ცივილიზაციის ცნება პირველმა გამოიყენა  შოტლანდიელმა ისტორიკოსმა 

და ფილოსოფოსმა ა. ფერგიუსონმა (1723-1816) მსოფლიო-ისტორიული პროცესის 

კონკრეტული ეტაპის აღსანიშნავად. XIX საუკუნის დასაწყისში ისტორიის 

მონისტური განსაზღვრება განსხვავებული აზრების თანაარსებობამ შეცვალა. ლ. 

ფევრის თანახმად, სიტყვა “ცივილიზაცია” პირველად მრავლობით რიცხვში 

გამოიყენეს 1819 წელს, რაც ითვლება ცივილიზაციური წყობის მრავალფეროვნების 

აღიარების საწყისად. მას შემდეგ შედგენილმა უამრავმა კვლევამ ცხადყო 

კულტურათა და ცივილიზაციათა მრავალსახეობა მსოფლიოში და მათი 

განვითარების სასრულობა. ლ. ფევრის თქმით, “ადამიანებმა, რომლებმაც გამოიარეს 

რევოლუცია და იმპერია, გაიგეს ის, რაზეც წარმოდგენა არ ჰქონდათ მათ წინაპრებს; 

მათ გაიგეს, რომ ცივილიზაცია შეიძლება მოკვდეს.” მას შემდეგ კი, ჟ.ა. დე გობინო 

წერდა: “ცივილიზაციათა დაცემა – ისტორიულ ფენომენთაგან ყველაზე უცნაური და, 

იდუმალებით მოცული რამაა“ (Олех Л. Г., 1989, Февр Л., 1930). 

ლინგვისტთა და სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა ნაშრომების საფუძველზე, 

“ცივილიზაციის”, როგორც ცნების შინაარსი გამდიდრდა და ბევრად უფრო 

მრავალფეროვანი გახდა. დაიწყო ცივილიზაციის თანამიმდევრულად მწყობრი 

თეორიების ჩამოყალიბება. XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკვე ჩამოყალიბდა 

ცივილიზაციის ცნების რადიკალურად განსხვავებული გაგება, რომლის თანახმად, 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მასალის მრავალფეროვნება ადასტურებს 

ცივილიზაციის ფორმათა მრავალგვარობას; არ არსებობს საერთო საკაცობრიო 

ცივილიზაცია, როგორც განვითარების უმაღლესი საფეხური, რომელსაც 

კაცობრიობის ერთმა ნაწილმა მიაღწია, მეორე კი მისკენ მიემართება. კაცობრიობის 

ერთი ნაწილი განვითარების თავის გზას გადის და არავითარი საერთო, საყოველთაო 

ხაზი მათ და სხვა ცივლიზაციებს შორის არ არსებობს. დაიბადა ლოკალური 

ცივილიზაციების თეორიები, რომელთა მიმდევრები არ იზიარებენ საზოგადოების 

საერთო პროგრესის იდეას. ეს თეორიები წარმოადგენდა სავსებით ლოგიკურ 

რეაქციას ევოლუციონიზმზე. ლოკალური ცივილიზაციების თეორიების 
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თანამედროვე ვარიანტები კი მსოფლიოს ცივილიზაციური ხედვის სახით 

ჩამოყალიბდა. დღეს საუბარი შეიძლება ცივილიზაციის ცნების სამ ძირითად 

ინტერპრეტაციაზე (Маке Ж, 1974, Хачатурян В. М. ,1992): 

1. ლოკალურ-ისტორიული; ამ მიმართულების მიმდევარი მკვლევრები ითვლიან 

სხვადასხვა რაოდენობისა და სახელწოდების ცივილიზაციებს და მათი 

ურთიერთობას უყურებენ, როგორც განსხვავებულ ფენომენს, თუმცა მათ 

აერთიანებთ ცივილიზაციის ერთნაირი გაგება.  

2. ისტორიულ-სტადიური, რომელიც, სხვადასხვა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, 

განარჩევს სხვადასხვა სახეობის ცივილიზაციებს. ესენია ზეპირი, წერილობითი, 

წიგნისა და ეკრანის; კოსმოგენური, ტექნოგენური და ანთროპოგენური; 

ტრადიციული და თანამედროვე; ევოლუციური და ინოვაციური 

ცივილიზაციები და სხვ.  

3. მსოფლიო-ისტორიული, ამ განმარტების მიხედვით, მსოფლიო ისტორიის 

ფენომენი ჩნდება ლოკალური ცივილიზაციების ურთიერთობის გარკვეულ 

საფეხურზე. ეს ინტერპრეტაცია მოიცავს ცივილიზაციის გაგებას როგორც 

კაცობრიობის ისტორიული განვითარების საფეხურს, რომელიც მოსდევს 

ველურობისა და ბარბაროსობის საფეხურებს (ენგელსი & მორგანი); საკაცობრიო 

ცივილიზაციის სამი ტალღის (არგრარული, ინდუსტრიული და 

ინფორმაციული) კონცეფციას (დ. ბელი, უ. როსტოუ, ო. ტოფლერი); აგრეთვე 

კაცობრიობის ისტორიული განვითარების სქემებს, კ. იასპერსისა და შ. იტოს 

ავტორობით.  

ცივილიზაციის განსაზღვრის სირთულეს იწვევს ის, რომ რთულია შეიცნო 

თავად ცივილიზაციის შინაარსი, სტრუქტურა და შემადგენლობა. თითოეულ 

ცივილიზაციას ახასიათებს დაძაბული შინაგანი ბრძოლა. ეს ბრძოლა მიმდინარეობს 

ბუნებრივი და ადამიანური რესურსებისათვის, იდეოლოგიისა და რელიგიის 

სფეროში ბატონობისათვის. ამ ბრძოლაში ცალკეული ჯგუფები თუ გაერთიანებები 

ეძებენ გარეშე მხარდაჭერას. ამის მაგალითს იძლევა XX საუკუნის არაბულ-

მუსლიმური ცივილიზაციის ისტორია. გარდა ამისა, ცივილიზაციას შინაგანი 

დინამიურობა ახასიათებს. ძველი თავისებურებები ქრება და ჩნდება ახალი. თავს 

იჩენს გარედან მოსული და შინაგანი იმპულსების, რაციონალიზმ-
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ტრადიციონალიზმის ურთიერთქმედების პროცესები. სწორედ ამ სირთულეების 

გამო არსებობს სკეპტიკური დამოკიდებულება ცივილიზაციის კონცეფციების 

მიმართ. ამერიკელი ისტორიკოსი ჰ. მორგენთაუ მიიჩნევს, რომ ეს კონცეფციები 

მოკლებულია ფატობრივ გამჭვირვალობას, ამიტომ, ისტორიის კვლევას 

უპირატესობა ენიჭება უფრო პოლიტიკური და გეოგრაფიული, ვიდრე 

ცივილიზაციის თვალსაზრისით, რადგან მათი ემპირიული შემოწმება ბევრად უფრო 

რეალურია. ფრანგი სოციოლოგი რ. არონი წერდა: პრობლემის არსი ისაა, რომ 

შეუძლებელია ვუპასუხოთ კითხვას – არსებობს თუ არა ცივილიზაცია როგორც 

ისტორიული რეალობა, თუ იგი ისტორიულ ქიმერად უნდა მივიჩნიოთ. სწორედ 

ამიტომ, ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე ინტერესი ცივილიზაციის პრობლემური 

სპეციფიკის მიმართ განსაკუთრებულად გაიზარდა. აქედან გამომდინარე, 

ცივილიზაციური თეორიის აქტუალურობა უდავოა. ამ ეტაპზე, საჭიროა დაზუსტდეს 

ცივილიზაციის რაობის ლოკალურ-ისტორიული ინტერპრეტაცია და ჩამოყალიბდეს 

მსოფლიო ისტორიის ცივილიზაციური ხედვა (Хачатурян В. М., 1992). 

ამ საკითხში კავკასიას გამორჩეული პოზიცია უკავია ისტორიულ- 

პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაც გამოწვეულია მისი მრავალფეროვანი 

კულტურისა და ცივილიზაციათა  კონტაქტის  ზონებით, რომელთაგან ერთერთი 

მნიშვნელოვანი ქართულ-თურქული ცივილიზაციების და კულტურის 

გზაჯვარედინია.   

კავკასია ყოველთვის ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს, როგორც 

დამაკავშირებელი რგოლი ევროპასა და აზიას შორის. 

ისიც ცნობილია, რომ „ამიერკავკასია მუდამ წარმოადგენდა არა მხოლოდ 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელ ხიდს, არამედ ჩრდილოეთისა და 

სამხრეთის საკონტაქტო ზონასაც, სხვადასხვა მტრული, ზოგჯერ კი 

ურთიერთგამომრიცხავი ცივილიზაციების გზაჯვარედინსაც. იგულისხმება არა 

მხოლოდ ევროპული და აზიური ცივილიზაციები, არამედ ჩრდილოეთის, 

აღმოსავლეთისა და სამხრეთის ბინადარ-სამიწათმოქმედო და მომთაბარე 

სამყაროებიც“ (მუსხელიშვილი , 1998). 

ისტორია ადასტურებს, რომ კავკასიის გავლით მოძრაობდნენ სხვადასხვა 

ქვეყნის ხალხები, რელიგიები, კულტურები, ვაჭრები.  ეს იმას ნიშნავს, რომ კავკასია 
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წარმოადგენდა კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაშესაყარსაც და ხიდსაც. ეს კი 

იმას მიგვინიშნებს, რომ კავკასია კულტურათა და ცივილიზაციათა კონტაქტის 

ზონაა, რაც, ცხადია, დაკავშირებული იყო და არის მრავალ პრობლემასთან.  

თანამედროვე კულტუროლოგიურ გამოკვლევებში წინა პლანზე იწევს 

სასაზღვრო კულტურები, რომელთა მიმართ ინტერესი სულ უფრო იზრდება და 

რასაც საქართველოსა და თურქეთის საზღვრულობის პირობებში ამ სადისერტაციო 

ნაშრომისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.  

დღეს მსოფლიოში აქტიურად მიმდინარე გლობალიზაცისა და ინტეგრაციის 

პირობებში, რასაც თან სდევს არა მხოლოდ ერთგვაროვანი სტრუქტურების შექმნა, 

არამედ ფრაგმენტაცია და ლოკალიზაციაც, სხვადასხვა კულტურული სივრცეების 

სიახლოვე ქმნიან ერთგვარ გაურკვევლობისა და განუსაზღვრელობის საპრობლემო 

ზონებს. ამ დროს მკვლევართა ყურადღებას იპყრობს ცივილიზაციები, ხალხებს და 

ქვეყნებს შორის ეთნიკური, კონფესიური, გეოპოლიტიკური, კულტურულ-

ისტორიული და სხვა პროცესები. ეს პროცესები თანაკვეთაშია ერთმანეთთან, 

განიცდიან ბუნებრივ თანაქმედებებს და ქმნიან ერთიან საკომუნიკაციო სივრცეს, 

რომელსაც ახასიათებს მაღალი შინაგანი ტემპრემანეტი და ტონუსი, რაც 

განაპირობებს თანაქმედების მზაობას. ამ დროს კულტურული სივრცეები, 

რომლებსაც უშუალო კონტაქტი აქვთ მეზობელი ცივილიზაციის პერიფერიასთან, 

შეიძლება საზღვრუალად (სოციალურ-კულტურული საზღვრები) ჩაითვალოს.  

სასაზღვრო კულტურის კვლევის სფეროში საზღვრულობის პრობლემის 

საინტერესო გამოცდილება დაგროვდა ლათინოამერიკანისტიკაში. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს ტერიტორია, ისტორიულად და დღესაც, 

ცივილიზაციათა მიჯნა, საზღვარი, მათი კონტაქტის ზონაა, ხოლო ქართული 

კულტურის რაობის განსაზღვრისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმის გარკვევას, 

წარმოადგენდა თუ არა იგი რომელიმე ცივილიზაციის სასაზღვრო კულტურას, 

ნათელი გახდება, რომ კვლევა-ძიების უკვე დამუშავებული ხერხები და მათი 

მეშვეობით მიღებული შედეგები დაგვეხმარება ქართული კულტურის რაობისა და 

საქართველოს ცივილიზაციური კუთვნილების პრობლემებზე მუშაობაში. 

დამკვიდრებული მნიშვნელობით, „საზღვრის“ ცნება აღნიშნავს მიჯნას ორ მთელს ან 

მთელის ორ ნაწილს შორის (ლათინური ლიმეს - საზღვარი, ზღვარი), თუმცა 
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საზღვრულობის პრობლემისადმი ინტერესის ფონზე, შემოთავაზებულია სხვაგვარი 

მნიშვნელობაც. კერძოდ, ი. კაგრამანოვი აღნიშნავს, რომ რომის პრაქტიკულ 

სიტყვათხმარებაში ლიმეს აღნიშნავდა არა საზღვარს, არამედ გარდამავალ ზონას 

(Каграманов Ю ,1998).  

ვფიქრობთ, ჩვენ შემთხვევაში, როცა ვიკვლევთ ქართულ-თურქული 

კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთგავლენას და ერთიანი სივრცის 

ელემენტების დაფიქსირებას ამ ორი ქვეყნის კეთილმეზობლობის განმტკიცების 

მიზნით, ეს უკანასკნელი - გარდამავალი ზონა უფრო მისაღებია. 

ბოლო დროს, მეცნიერებმა შეიმუშავეს საზღვრის, როგორც გარდამავალი ზონის 

სამი ძირითადი ფუნქცია (Замятин Д. Н., 2001):  

1. ბარიერული -  გამაძნელებელი ან  დამაბრკოლებელი კავშირით; 

2. კონტაქტური - დამაკავშირებელი; 

3. ფილტრაციული  - გაცხრილვის ან  გადარჩევის ფუნქციებით. 

კულტურის გეოგრაფიაში საზღვარი განიხილება წარმოსახვითი გეოგრაფიულ 

მიჯნად, რომელიც წარმოადგენს  აზროვნებასთან დაკავშირებულ კატეგორიას, და 

მოიცავს რეალურ გეოგრაფიულ სივრცეს უნიკალური კულტურული გამოცდილების 

წარმოქმნის ადგილით. მკვლევარის - ა. მელოს მტკიცებით, საზღვარი ერთადერთი 

კრიტერიუმია თანამედროვე მსოფლიოს ყველა სახის იდენტურობისათვის. 

ფაქტობრივად, ყველა სივრცე საზღვრულია, მიუხედავად მისი მდებარეობისა 

სივრცეში, დროსა და წარმოდგენაში. 

აქვე მოვიყვანთ თანამედროვე კულტუროლოგიურ ლიტერატურაში ფართოდ 

გამოყენებულ „სასაზღვრო კულტურის“ მახასიათებლებს. ეს მახასიათებლებია 

(Тлостанова М. Б., 1999): 

 სტრუქტურირების დაბალი დონე;  

 შინაგანი დაძაბულობა და წინააღმდეგობანი, როგორც მუდმივი 

კონსტიტუციური ფაქტორი;  

 სინკრეტული დომინანტის არსებობა;  

 სხვადასხვა ისტორიული ქრონოლოგიის ფენომენთა თანაარსებობა;  

 არქაულ ფენომენთა მუდმივი აქტივიზაცია;  
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 თვითიდენტიფიკაციის პრობლემის განსაკუთრებული აქტუალობა და 

მტკივნეულობა; 

 მედიაციური ფუნქციის შესრულების უნარი, მისი თვისება - გადავიდეს ახალ 

მდგომარეობაში და, ამავე დროს, რჩებოდეს თარჯიმნად კულტურებს შორის. 

ი. შემიაკინის თქმით, რადგან სასაზღვრო კულტურათა სახეს, ძირითადად, 

განსაზღვრავს მსოფლიოს ცივილიზაციური განვითარების ორი ნაკადის - 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის - შეჯახება, ასეთი კულტურები იქცევა სოციალურ-

კულტურული, პოლიტიკური, იდეოლოგიური თუ ფსიქოლოგიური პროცესების 

მშვიდი მიმდინარეობის რღვევის მუდმივ წყაროდ და ე.წ. „ცივილიზაციური 

მორევების“ წარმომშობად.  ს. სემიონოვის აზრით კი, სასაზღვრო კულტურები 

შეიძლება განვიხილოთ როგორც ბუნებრივ-ისტორიული ხიდები დასავლეთსა და 

აღმოსავლეთს, ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის (Шемякин Я. Г.,1996, Семенов С. 

И., 1996). 

კულტურათა საზღვრის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციაზე მიუთითა ვ. 

ბიბლერმა - ფართო გაგებით, კულტურა შეიძლება არსებობდეს და ვითარდებოდეს 

მხოლოდ კულტურათა ზღვარზე, სხვა მთლიანობებთან, კულტურებთან 

ერთდროულობაში, მათთან მიმართებაში (Библер В.,1991). 

მკვლევართა ნაწილის აზრით, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

თვისებრივად განსხვავებულ ტრადიციათა ურთიერთქმედების მომენტი და მათი 

შედარებითი ანალიზი. ამიტომ, როგორც წესი, მიმართავენ ცივილიზაციის ისეთ 

განსაზღვრებას, რომელიც მოიცავს შედარების უნივერსალურ მახასიათებლებს და 

პარამეტრებს.  ი. გ. შემიაკინი გვთავაზობს ცივილიზაციის განსაზღვრას, როგორც 

ადამიანის არსებობის ძირეულ წინააღმდეგობათა გადაჭრის გზებს და ხერხებს; მათ 

შორისაა წინააღმდეგობები საერო და საკრალურ სფეროთა, ადამიანსა და ბუნებას, 

ინდივიდსა და სოციუმს, კულტურის ტრადიციულ და ინოვაციურ მხარეებს შორის. 

ეს გზები, არჩეული ამა თუ იმ ერთობის მიერ, განსაზღვრავს მის სოციოგენეტიკურ 

კოდს და ისტორიულ სახეს (Шемякин Я. Г. ,1996).  სასაზღვრო ცივილიზაციები კი 

ხასიათდება სხვადასხვა ხერხის წინააღმდეგობრივი თანაარსებობით ერთი 

სოციალურ-კულტურული ერთობის ფარგლებში. 
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მომდევნო პარაგრაფში ყურადღება მახვილდება კულტურების და  

ცივილიზაციების წარმოშობით ხასიათზე, რაც ძირითადად განსაზღვრავს მათ 

არაერთგვაროვნებას, მაგრამ, ამავე დროს, ისინი მაინც მთლიანია, რაც საფუძველს 

უქმნის კლასიკურ ცივილიზაციათა სახეს.  

საქართველოს და თურქეთის შემთხვევაში ყურადღება მახვილდება პირველ 

რიგში სულიერ-რელიგიურ ფაქტორზე, სადაც სულიერ-რელიგიური წარმოადგენს 

უპირატესს, მაგრამ არა აბსოლუტური მრავალფეროვნების საწყისს. ცხადია, აქაც 

მათი კონსტრუქცია არაერთგვაროვანია.  

ამ თვალსაზრისთ, კლასიკურ ცივილიზაციებს განიხილავენ, როგორც 

კულტურული სინთეზის მეტ-ნაკლებად დასრულებული პროცესის შედეგს, 

სასაზღვრო ცივილიზაციებს კი - როგორც კულტურათა ურთიერთქმედების სამი 

ტიპის (კონფრონტაცია, სიმბიოზი, სინთეზი) ურთულეს კვანძს, რომლის მუდმივი 

მახასიათებელია სინთეზის დაუსრულებლობა. მათში ერთმანეთში ირევა და ეჯახება 

კულტურათა კონტაქტის სამივე ტიპი, რომელთაგან, ი. შემიაკინის აზრით, 

სტრატეგიული, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სიმბიოზს (Шемякин Я. Г., 1996). 

„ცივილიზაცია ყოველთვის ეწინააღმდეგება ისეთი კულტურული 

ღირებულების მიღებას და შეთვისებას, რომელიც კითხვის ქვეშ აყენებს მის 

საწყისებს. მოსაზღვრე კულტურებთან ან ცივილიზაციებთან განუწყვეტელი 

ურთიერთობის ფონზე ესა თუ ის ცივილიზაცია ითვისებს თავისი მეზობლებიდან 

გარკვეულ ღირებულებებს, მაგრამ ყოველთვის ცდილობს მის რეინტერპრეტაციას, 

რისი ასიმილაციაც შემდგომში ხდება. ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია და შედგება 

ცდისა და თავშეკავებისაგან, ნელი გადაწყვეტილებისაგან და ყოველთვის არის 

დაკავშირებული ამა თუ იმ მოვლენის უკიდურეს სასაზღვრო მნიშვნელობასთან“ 

(კაშია  ,1993). 

ბ. კოვალისა და ს. სემიონოვის (Коваль Б. И., Семенов С. И.,2000) მიხედვით, 

ყველა სასაზღვრო ცივილიზაცია ჰგავს მაგნიტურ ველს, წარმოქმნილს რამდენიმე 

პოლუსის ურთიერთქმედებით. საკმარისია ერთი პოლუსის „გამორთვა“, რომ 

ენერგია შეწყდეს, ცივილიზაცია დაიშალოს. ამის მაგალითია ინკების ძველი 

ცივილიზაციის მდგომარეობა ესპანელთა მიერ დაპყრობის წინ, რამაც ნიადაგი 

მოამზადა პერუელთა ევანგელიზაციისათვის. სასაზღვრო ცივილიზაციებად 
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სამეცნიერო ლიტერატურაში დასახელებულია იბეროამერიკული, ბალკანური და 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ევრაზიული ცივილიზაციები, რომელთა დამახასიათებელ 

ნიშნებად განიხილება ჰეტეროგენულობა, მრავალკულტურულობა, ლაბილურობა, 

ღიაობა, ელასტიურობა, „სხვისი“ გამოცდილების სწრაფი ათვისების უნარი. 

მკვლევართა აზრით, სასაზღვრო ცივილიზაციებს მეტი შესაძლებლობა აქვთ, 

წინააღმდეგობა გაუწიონ არახელსაყრელ საგარეო ფაქტორებსა და შინაგან 

კონფლიქტებს. 

სასაზღვრო კულტურების (ცივილიზაციების) აღსანიშნავად სამეცნიერო 

ლიტერატურაში გვხვდება ტერმინი - ლიმიტროფი (ლათ. limitrophus. სასაზღვრო). ვ. 

ციმბურსკი ამ ცნებით აღნიშნავს ცივილიზაციათა ბირთვულ პლატფორმებს შორის 

არსებულ შუალედურ სივრცეებს. ის ამავე დროს განსაზღვრავს რომ ცივილიზაციათა 

ურთიერთქმედება მიმდებარე ეთნოკულტურულ ლიმიტროფებთან 

ცივილიზაციური გეოპოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა. რომ, 

ლიმიტროფულობა არ წარმოადგენს მხოლოდ ნეგატიურ გამოწვევას ხალხისა და 

კულტურისათვის; იგი დაწინაურების შანსიცაა, რომელიც არაერთხელ ყოფილა 

მარჯვედ გამოყენებული ამა თუ იმ ეთნოსის თუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის 

მიერ. ვ. არუთიუნოვა-ფიდანიანი ლიმიტროფს განმარტავს როგორც ტერიტორიას, 

სადაც ერთმანეთში შეურევლად ცხოვრობენ ეთნოსები და მათი კულტურები.  იმ 

შემთხვევაში, თუ ლიმიტროფული ტერიტორიები ქმნიან არა მხოლოდ სახელმწიფო-

პოლიტიკურ, არამედ კულტურულ სივრცესაც, რომელშიც არსებობს და ვითარდება 

კულტურათა სინთეზის შედეგად წარმოშობილი ფენომენები, ლიმიტროფი იქცევა 

საკონტაქტო ზონად - პოლიეთნიკურ ტერიტორიად, იმ ფენომენთა წარმოშობის 

ადგილად, რომლებიც კულტურათა თანაარსებობის და ურთიერთგავლენის შედეგია 

(Коваль Б. И., Семенов С. И.,2000; Цымбурский В.,1998; Арутюнова-Фиданян В. А. 

,1995). 

საინტერესოა, რომ მეცნიერ-მკვლევარი არუთინოვა-ფიდანიანი (Арутюнова-

Фиданян В. А., 1995) საკონტაქტო ზონის მაგალითად იყენებს სომხეთისა და 

ბიზანტიის არეალს, რომელიც წარმოიშვა მჭიდრო ეთნიკური და სახელმწიფოებრივი 

ურთიერთობის პროცესში, ბიზანტიის იმპერიის სომეხ ეთნოსთან 
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ურთიერთქმედების შედეგად. თუ ამ ფაქტს გავითვალისწინებთ, იგივე მეთოდი 

გამოდგება ქართულ-თურქული საკონტაქტო ზონის კვლევისათვისაც.   

მკვლევართა ნაწილის მოსაზრებით, „სასაზღვრო“, „პერიფერიული“ კულტურის 

ნაცვლად, უმჯობესია გამოვიყენოთ ტერმინი „განაპირა“ კულტურა, რადგან იგი 

მოკლებულია შეფასებით დატვირთვას და მოიცავს ყველა ზემოთ ნახსენებ 

განსაზღვრებას. გარდა ამისა, იგი ორიენტირებულია „განაპირა“ კულტურის 

კავშირზე მის წარმომშობ კულტურასთან, აქცენტს აკეთებს მათი ერთობის მომენტზე. 

„განაპირულობა“ არ დაიყვანება მხოლოდ სივრცით-გეოგრაფიულ ფაქტორზე; ეს 

კულტუროლოგიური ცნებაა და მიუთითებს მოცემული რეგიონის კულტურულ 

სპეციფიკაზე. „განაპირულობა“ გულისხმობს ცვლილებებსა და ტრანსფორმაციებს 

„დიდი“ კულტურის სისტემის ფარგლებში. იქმნება კულტურის ელემენტთა ახალი 

კომბინაციები, ახალი აქცენტები, იცვლება ელემენტთა ურთიერთქმედების ფორმები; 

მაგრამ ყველაფერი ეს ხდება „დიდი“ კულტურის პრინციპების, კანონზომიერებათა 

და ტენდენციათა ჩარჩოებში. ა.ჯ. ტოინბით დაწყებული - დღემდე, მკვლევრებმა 

ბევრჯერ აღნიშნეს, რომ ზოგჯერ, კულტურის/ცივილიზაციის მთელი სისტემის 

კრიზისის დროს, შეიძლება „განაპირა“ ტიპის კულტურამ უფრო მკაფიოდ გამოსახოს 

ამ სისტემის არსი, კანონზომიერებები და მიმართულებები, ვიდრე ცენტრმა. „დიდი“ 

კულტურების ისტორიის კრიზისულ დროს მისმა ცენტრებმა შეიძლება „განაპირას“ 

ადგილზე გადაინაცვლოს. ი. ბროდსკი ერთ-ერთ სტატიაში წერდა: რამდენადაც 

ცივილიზაციები სასრულია, ყოველი მათგანის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როცა 

ცენტრი „ვეღარ იჭერს“, ვეღარ ასრულებს შემაკავშირებლის, გამაერთიანებლის 

ფუნქციას; ასე მოხდა რომში, მასზე ადრე კი ელინისტურ საბერძნეთში. 

გავრცელებული თვალსაზრისის საპირისპიროდ, კულტურის სამყარო არ მთავრდება 

განაპირა მხარეს - იგი სწორედ იქ „იხსნება“ – (Субичус Б. Ю., 1999, Иберо-Америка в 

мировом цивилизационном процессе,1999). ამის დამადასტურებელ მაგალითად, 

გამოდგება შუა საუკუნეების აღმოსავლეთ ქრისტიანული ცივილიზაცია, ბიზანტიის 

მეთაურობით. ისტორიული ფაქტია, რომ ბიზანტიის დაცემის შემდეგ ცენტრმა 

რუსეთში, როგორც მისი განაპირა კულტურა - გადაინაცვლა. ეს გადანაცვლება 

საფუძველს არ იყო მოკლებული, რადგან იმ პერიოდში რუსეთმა მოახერხა 
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აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს და ბიზანტიის კულტურული მემკვიდრის 

როლი საკუთარ თავზე (ცენტრი მოსკოვი) აეღო.  

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ რუსეთზე ადრე, XII საუკუნესა და XIII ს. 

დასაწყისში, ე.წ. საქართველოს „ოქროს ხანაში“, როცა ბიზანტიაში აშკარა კრიზისი 

დაიწყო, აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს ცენტრის როლის შესრულებაზე 

პრეტენზიას საქართველოც აცხადებდა. იქედან გამომდინარე, რომ საქართველო იმ 

პერიოდში ქრისტიანულ სახელმწიფოებს შორის დიდი პატივისცემით 

სარგებლობდა, რაც, ბუნებრივია, საქართველოს მაშინდელ სიძლიერეზე მეტყველებს. 

გარკვეული დროით მან აიღო კიდეც თავის თავზე ეს ფუნქცია. ცხადია, ამ ფუნქციის 

შესულება მძიმე ტვირთს წარმოადგენდა ისეთი მცირერიცხოვანი და გიგანტური 

სახელმწიფოების შუაში მოქცეული ქვეყნისათვის, რის გამოც ამ როლს საქართველო  

მხოლოდ მცირე ხნით ასრულებდა.. 

დღეისათვის არსებული სამეცნიერო წყაროების მიხედვით განარჩევენ 

„განაპირა“ კულტურის რამდენიმე სახეს:  

1. „ახალგაზრდა“ კულტურები, თავის დროზე „გამოტანილი“ „დიდი“ კულტურის 

თავდაპირველი სივრციდან, მეტროპოლიათა ყოფილი კოლონიური ვარიანტები 

(მაგალითად, ლათინურამერიკული და ჩრდილოამერიკული კულტურები);  

2. „განაპირა“ კულტურები ძველი ავტოქტონური ტრადიციით (მაგალითად, 

ესპანური კულტურა).(Субичус Б. Ю.,1999) 

ფ. ბროდელი თვლიდა, რომ „განაპირა“ კულტურების მეშვეობით 

ცივილიზაციათა საზღვრები იხსნება სხვებთან კონტაქტისათვის, მათში 

რეალიზდება ცივილიზაციათა კომუნიკაციური შესაძლებლობები. ხოლო, დენ 

დაინერის აზრით, ცივილიზაციათა თვითიდენტიფიკაცია სწორედ მათ ზღვარზე 

ყალიბდება, სხვა ცივილიზაციებთან დაპირისპირების საფუძველზე (კოპიტერსი, 

1999). 

დამუშავებული ლიტერატურიდან ირკვევა, რომ ზოგიერთი მკვლევარის 

აზრით, საკონტაქტო ზონა წარმოიშობა მჭიდრო ეთნიკური და სახელმწიფოებრივი 

ურთიერთობის პროცესში. ასეთი ზონა არის ორგანული და სიცოცხლისუნარიანი 

სტრუქტურა, თავისი კანონებითა და თავისებური კულტურული სახით. აქაც, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დროსა და სივრცეში „გაშლილი“ ზონის მაგალითად 
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ავტორი გამოყოფს ბიზანტიურ-სომხურ სასაზღვრო ზონას, (Арутюнова-Фиданян В. 

А., 1995).  

ცხადია, იმ პერიოდში, არ იყო შესაძლებლობა ასეთი ზონის მაგალითად 

განხილულიყო საქართველო-თურქეთის კულტურულ ურთიერთობათა საკონტაქტო 

ზონა და ჩამოყალიბებულიყო ზოგადი აზრი, რადგან, როგორც ასეთი, თურქეთის 

რესპუბლიკა, მაშინ არ არსებოდა. თუმცა, თამამად შეიძლებოდა ასეთი კვლევის 

ჩატარება მაშინდელი, საქართველოს მეზობელი მუსლიმანური სახელმწიფოების 

მიმართებაში. 

საკონტაქტო ზონის ცნებას ვ. დ. კოროლიუკი იყენებს ბარბაროსული 

პერიფერიიდან იმპერიაზე გარდამავალი ტერიტორიის აღსანიშნავად. იგი 

ერთმანეთისაგან განასხვავებს „სინთეზურ“ და „უსინთეზო“ საკონტაქტო ზონებს; 

შესაბამისად მოჰყავს დასავლეთ ევროპის სამხრეთაღმოსავლეთი და ცენტრალური 

ევროპის საკონტაქტო ზონა. ვ. კოროლიუკი მიიჩნევს, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპის, როგორც ტიპოლოგიური თვალსაზრისით თავისებური ზონის შესწავლის 

სფეროში დაგროვილი გამოცდილება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს „ევროპის სხვა - 

სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული და ეთნიკურად დასახელებულთა ახლო 

მდგომი რეგიონების კვლევისათვის. პირველ რიგში, საქმე ეხება ამიერკავკასიასა და 

მიმდებარე ტერიტორიებს (Королюк В. Д., 1972, Королюк В. Д., 1975). უეჭველია, აქ 

უპირველესად საქართველო მოიაზრება, თუმცა კონკრეტული კვლევები ამ კუთხით 

საქართველოს მასშტაბით არ ჩატარებულა და მხოლოდ ჰიპოტეზის დონეზე შემორჩა. 

ჩვენთვის, საქართველოს (როგორც ქრისტიანული ქვეყანა) და თურქეთის 

(როგორც მუსლიმური ქვეყანა) საკონტაქტო ზონის კვლევისათვის მეტად 

საინტერესოა, ცივილიზაციათა კონტაქტის ზონად მიჩნეულია ბალკანეთი, როგორც 

რომანულ-გერმანული, აღმოსავლეთ ქრისტიანული და მუსლიმური 

ცივილიზაციების ურთიერთშეხვედრის, ურთიერთგავლენისა და შეჯახების 

რეგიონი. როგორც ავტორი აღნიშნავს, (Вишняков Я. В., 2016) „ახ. წ. IV საუკუნიდან 

ბალკანეთის დიდი ნაწილი აღმოსავლეთ ქრისტიანული ცივილიზაციის 

შემადგენლობაში მოექცა, რომელიც, სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, 

ბიზანტიის იმპერიის სახით იყო წარმოდგენილი. XIV საუკუნიდან ისლამის შეჭრამ 

შეწყვიტა ამ რეგიონის ლოკალური განვითარება ზემოთ დასახელებული 
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ცივილიზაციის ფარგლებში, აქ ერთმანეთს შეხვდა მართლმადიდებლური და 

მუსლიმური სამყაროები, რომელთაც დიდი გავლენა იქონიეს ერთმანეთზე, თუმცა 

ბალკანეთში არ ჩამოყალიბებულა ბალკანურ-მუსლიმური კულტურულ-

ისტორიული ერთობა“. 

ქრისტიანულ-მართლმადიდებლური და მუსლიმური სამყაროების შეხვედრის 

თვალსაზრისით, ცივილიზაციათა კონტაქტის ზონად რა თქმა უნდა განიხილება 

კავკასია, როგორც რეგიონი და უპირველესად საქართველო. ზემოთ შევეხეთ და 

კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით იმ საკითხს, რომ ბიზანტიის დაცემის შემდეგ, 

საქართველოს, როგორც მუსლიმური ცივილიზაციის ფარგლებში მოქცეულ 

ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილს, მოუხდა ამ მხრივ განვითარება და 

გარკვეული შედეგებიც იქნებოდა დაფიქსირებული.  

მიუხედავად იმისა, რომ  ზოგიერთი ავტორის აზრით, მცირე დროში ვერ მოხდა 

ქართულ-მუსლიმური კულტურულ-ისტორიული ერთობა, ეს თეზისი არ ემხრობა ამ 

აზრს და  კავკასიას და, ძირითადად საქართველოს იკვლევს ცივილიზაციათა 

კონტაქტის  კუთხით თურქეთის მიმართებაში. ეს კვლევა ერთ-ერთი აქტუალური 

პრობლემაა. ვფიქრობთ, ამ კვლევის ანალიზს შედეგად მოყვება  ორ ქვეყანას - 

საქართველოსა და თურქეთს შორის ახალი კულტურული საფუძვლის გაჩენა. თუმცა, 

პირველ რიგში უნდა გაირკვეს, არის თუ არა ამ ორი ქვეყნის კონტაქტის ზონებში 

კულტურების ის მახასიათებლები, რომლებიც შეიძლება იქცნენ ახალი, 

თანამედროვე ცივილურ-კულტურული ტიპის საფუძვლად. ეს საკითხი საინტერესო 

და აქტუალურია ამ სადისერტაციო ნაშრომისათვის, რადგან ამ ორი ქვეყნის 

კულტურა სწორედ ურთიერთ-ცივილიზაციათა კონტაქტის ზონაში ყალიბდებოდა 

და ამ ურთიერთობის ისტორიის გრძელ მონაკვეთზე იქმნებოდა ცივილიზაციურ 

კულტურული ტიპის საფუძველიც.  

შემიაკინი და არტუნოვა (Шемякин Я. Г., 1994; Арутюнова-Фиданян В. А., 1995; 

Шемякин Я. Г., 1991) თავიანთ ნაშრომებში გამოყოფენ კულტურის და  

ცივილიზაციების ურთიერთობის სამ ძირითად ტიპს:  

1. კონფრონტაცია,  

2. სიმბიოზი,  

3. სინთეზი. 
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მათი აღწერით, პირველი ტიპი ემყარება უცხო რეალობის სრულ უარყოფას, 

სულიერი გამოცდილების სხვა, საკუთარისაგან განსხვავებული ფორმების 

მიუღებლობას. ეს გამოცდილება განიხილება როგორც „უცხო“, „მტრული“, რომელიც 

ერთაზროვნად უნდა განიდევნოს. 

მეორე ტიპი გულისხმობს ვითარებას, როცა ურთიერთმოქმედი მხარეები 

ინარჩუნებს საკუთარ სახეს, არ წარმოიშობა ახალი კულტურული თავისებურება, 

მაგრამ კონტაქტში მყოფ კულტურულ რეალობათა შორის ჩნდება სისტემური 

კავშირი. „გარეშე“ კულტურული რეალობა კონტაქტის მონაწილეთა მიერ 

ბუნებრივად აღიქმება; ასეთი არსებობის წინააღმდეგობრიობა არ გაიაზრება. 

სიმბიოზისათვის დამახასიათებელია ურთიერთმიზიდვისა და ურთიერთგანზიდვის 

წინააღმდეგობრივი შერწყმა. პირველის ძალა საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ 

შეიქმნას სისტემური კავშირი კონტაქტის მონაწილეებს შორის, ამასთან, ერთმანეთს 

აღიქვავენ როგორც „უცხოს“. ამ უკანასკნელის განზიდვის, მოშორების ძალა კი 

საკმაოდ დიდია, რათა შეიქმნას მკაცრი ზღვარი განსხვავებულ კულტურულ 

ელემენტთა დაახლოების, შერწყმისა და ახალ, კონტაქტში მყოფთაგან განსხვავებულ 

თავისებურებად ტრანსფორმაციისათვის.  

სიმბიოზში მყოფ ეთნოკულტურულ ელემენტთა თანაფარდობას აღნიშნულ 

ნაშრომში სხვადასხვაგვარად წარმოადგენენ: როცა უპირატესობა აქვს ავტოქტონურ 

საწყისს, ხოლო „გარედან მოსული“ კულტურის ელემენტები არსებობენ ცნობიერების 

პერიფერიაზე და, როცა მსოფლმხედველობის ღერძად ფასეულობათა „მოტანილი“ 

სისტემა გვევლინება. 

მესამე ტიპზე - სინთეზზე - ნაშრომში საუბრობენ, თუ კონტაქტის ზონაში 

ჩნდება თვისებრივად ახალი, კონტაქტში მყოფ კულტურულ სამყაროთაგან 

განსხვავებული კულტურული რეალობა. ასეთი ტიპის მაგალითად ვ. არუთიუნოვა-

ფიდანიანი ასახელებს სომეხი ქალკედონიტების კულტურას, რომელიც, მისი აზრით, 

წარმოადგენდა სამი ტრადიციის - სომხურის, ბიზანტიურისა და ქართულის - 

სინთეზს, რაც ამ ნაშრომისთვის განსაკუთრებულად საყურადღებოა. 

ი. შემიაკინის აზრით, „სიმბიოზი შეიძლება იყოს ახალი კულტურული 

რეალობის ჩამოყალიბების პირველი ეტაპი, კულტურათა სინთეზის პროცესის 

დასაწყისი. მაგრამ შეიძლება იგი ასეთად არ იქცეს - იმ შემთხვევაში, თუ 
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კულტურათა ურთიერთქმედების პროცესში უპირატესობა ცენტრალური 

ტენდენციების მხარეზეა, რომლებიც დაკავშირებულია გამანადგურებელი 

კონფრონტაციის ლოგიკასთან“. 

საერთოდ, კულტურათა სინთეზის შესაძლებლობისადმი მკვლევართა 

დამოკიდებულება უმეტესად სკეპტიკურია, განსაკუთრებით - თუ საუბარია 

სხვადასხვა ცივილიზაციური კუთვნილების კულტურათა კონტაქტზე. მათი 

თვალსაზრისით, არ მოიპოვება სარწმუნო საბუთი სხვადასხვა ცივილიზაციური 

წარმომავლობის კულტურულ სისტემათა პოზიტიური, ურთიერთგამამდიდრებელი 

ურთიერთქმედების შესაძლებლობის აღიარებისათვის“  (Иноземцев В. Л., Кузнецова 

Е.С., 2001). 

კულტურული გავლენის პრობლემა  განსაკუთრებით აქტუალურია რეგიონებში 

მცხოვრებ ეთნოსთათვის. ცხადია, საქართველო სწორედ ის ქვეყანაა, რომელიც 

გამოირჩევა ეთნოსური მრავალრიცხოვნებით. კულტურათშორისი ურთიერთობის 

პრობლემათა კვლევისას ისმება კითხვები: რა, როდის და რატომ შეიძლება იქცეს 

გაცემის (გადაცემის) ობიექტად და რა არ ექვემდებარება მას? როგორი ტრადიციული 

თანაფარდობაა კულტურაში? მუდმივია ეს თანაფარდობა, თუ იგი იცვლება 

სხვადასხვა პირობების ზეგავლენით? დასავლელმა მეცნიერებმა, კვლევების 

შედეგად, გამოყვეს „სხვა“ კულტურასთან კონტაქტზე ამა თუ იმ კულტურის 

რეაქციის, „სხვა“ კულტურის აღქმის 2 ძირითადი ტიპი: ეთნოცენტრული და 

ეთნორელატიური.  

ეთნოცენტრული მოიცავს სამი სახის რეაქციას (Иконникова Н. К.,1995):  

1. კულტურათა შორის არსებული განსხვავების უარყოფა,  

2. საკუთარი კულტურული უპირატესობის დაცვა,  

3. განსხვავებათა მინიმიზაცია.  

ეთნორელატიური ტიპიც მოიცავს სამგვარ რეაქციას (Лурье С. В., 1999): 

1. კულტურათა განსხვავების მიღება-აღიარება,  

2. ახალ კულტურასთან ადაპტაცია,  

3. ინტეგრაცია. 

 ორივე კულტურაში ს. ლურიე (1999) გვთავაზობს „ეთნიკური კონსტანტების“ 

ცნებას, რომლებიც, მისი აზრით, კულტურული ტრადიციის ბირთვს შეადგენს. ესაა 
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არაცნობიერ წარმოდგენათა კომპლექსი, რომელიც განსაზღვრავს სამყაროში 

ადამიანის ქმედების ხასიათს. თითოეულ ეთნიკურ კულტურას სხვადასხვა 

წარმოდგენა აქვს. სამყაროს ეთნიკური სახე - ესაა ეთნიკური კონსტანტებისა და 

ფასეულობითი ორიენტაციის ერთობლიობა. კონსტანტებისა და ორიენტაციის 

თანაფარდობა შეიძლება განვიხილოთ როგორც თანაფარდობა მოქმედების 

პირობებსა და მოქმედების მიზანს შორის. 

კონტაქტში მყოფ კულტურათაგან თითოეულს აქვს საკუთარი კულტურის 

ფასეულობითი საფუძვლით განპირობებული ქცევები, სხვა კულტურებთან 

ურთიერთობის ნორმატიულ-რეგულაციური მოდელები. ამ მოდელებს 

კულტურათშორისი კომუნიკაციის პროგრამებს უწოდებენ, რადგან, მათი აზრით, ის 

იძლება საშუალებას, გამოვავლინოთ და ამოვიცნოთ კულტურათშორისი 

კომუნიკაციის პროგრამის უნივერსალური, იდეალური მოდელი. ამგვარი 

უნიკალური მოდელები შეიძლება მოვიძიოთ სხვადასხვა ხანის ევროპელ 

მოაზროვნეთა კულტურულ-ფილოსოფიურ კონცეფციებში, რომლებიც აღწერენ, თუ 

როგორ აღიქმებოდა და ფასდებოდა ევროპელთა მიერ სხვა კულტურები სხვადასხვა 

ეპოქაში (Яркова Е. Н., 1999). 

თითოეულ ცივილიზაციას აქვს თავისი კულტურულ-ეთნიკურ-

გეოპოლიტიკური „ბირთვი“ და „პერიფერია“. ამ თვალსაზრისით, შეიძლება ითქვას, 

რომ ქართული კულტურა არ განეკუთვნება იმ კულტურათა რიცხვს, რომლებიც 

ყალიბდებოდნენ როგორც რომელიმე ცივილიზაციის „ბირთვი“. თავისი ხანგრძლივი 

ისტორიის მანძილზე იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთს იმ სასაზღვრო კულტურათაგან, 

რომლებიც დასავლურ და აღმოსავლურ ცივილიზაციათა კონტაქტის ზონაში 

მდებარეობენ. ბირთვი წარმოადგენს სიმბოლოთა, ფასეულობათა და 

შეხედულებების წესრიგის ცენტრს. მის ელემენტებს შეადგენენ შეხედულებები და 

ფასეულობები კულტურის სხვადასხვა სფეროდან, ტრადიციის სახით. მნიშვნელოვან 

ფაქტორებად, რომლებიც განსაზღვრავენ ცივილიზაციის ბირთვის ჩამოყალიბების 

პროცესს, მიჩნეულია ხელოვნება, რელიგია და ფილოსოფია. ცივილიზაციის ბირთვი 

მყარი ელემენტებისაგან შედგება, მაგრამ იგი არის დინამიური; ანუ ის არც 

მონოლითურია და არც უცვლელი. ბირთვის შემადგენელი ნაწილები ბირთვში 
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სხვადასხვა დროს განიცდიან ინტეგრირებას, თუმცა არ არიან აღწერილნი 

კონკრეტული ისტორიული ეპოქის სახით (Шилз Э., 1972). 

პერიფერიის სოციალურ-კულტურული ხასიათი არაერთგვაროვანია. ზოგჯერ, 

პერიფერია ექვემდებარება ცენტრს, ზოგჯერ კი ის თავად ახდენს გავლენას ცენტრზე 

და ენაცვლება და შორდება მას. სხვადასხვა ცივილიზაციის სექტორები ხან დიდად 

პერიფერიულია, ხან - ნაკლებად. რაც უფრო პერიფერიულია მათი მდგომარეობა, 

მით უფრო ნაკლებადა ახასიათებთ მათ ბირთვული ელემენტები და ნაკლებადა 

არიან მოცული ცენტრალური ინსტიტუციური სისტემით. ო. ლეტიმორის აზრით 

პერიფერია განახლების წყაროა, საიდანაც ცვლილებათა იმპულსები ცენტრისაკენ 

მიემართება. (Лэттимор О., 2000). 

ამ ცნებების კიდევ ერთი განმარტების მიხედვით, ცივილიზაციის 

კულტურული ბირთვი წარმოადგენს ფასეულობათა, სტილის, აზროვნებისა და 

ქცევის ნიმუშთა ერთობას, ეფუძნება ცივილიზაციის დანარჩენი ნიმუშებიც. ნ. 

როზოვის აზრით, ევრაზიული ცივილიზაციას დაქვემდებარებული არიან 

ბელორუსი, აღმოსავლეთ უკრაინა და რუსეთის შიდა ეროვნულ-ეთნიკური 

წარმონაქმნების უმრავლესობა, ასევე საქართველო და სომხეთი, რომელთაც, როგორც 

როზოვი აღნიშნავს, თურქეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 

წამოსული მიზიდულობის ძალების ზემოქმედებით, მარგინალურ ზონებად 

დანაწევრების საშიშროება ემუქრება. (Розов Н. С., 1992). 

ცენტრიდან განაპირა საზოგადოების ტერიტორიული დაშორება იწვევს მისი 

კულტურის დაშორებას ცივილიზაციის კულტურული ბირთვისაგან. პერიფერიის ამა 

თუ იმ სეგმენტს შეიძლება აღმოაჩნდეს დამოუკიდებელი ბირთვული კულტურული 

ელემენტები, როგორც ეს იყო, მაგალითად, აღმოსავლეთ ქრისტიანული (სლავურ-

მართლმადიდებლური) ცივილიზაციის პერიფერიად წარმოდგენილ საქართველოში, 

ლიტვაში, პოლონეთში და სხვ.  საინტერესოა ნ. როზოვის მიერ გამოთქმული 

მოსაზრება, რომ პოლონეთი, ლიტვა და დასავლეთ უკრაინა, რომლებსაც 

ხანგრძლივი ისტორიული, ენობრივი და გენეტიკური კავშირი ჰქონდათ რუსეთთან 

ან სხვა სლავურ ქვეყნებთან, გადასძალა სხვა, უფრო ძლიერმა, ბირთვმა, როცა მათ 

კათოლიკობა მიიღეს, (Розов Н. С.,1998). 
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რა თქმა უნდა, ამ სადისერტაციო კვლევისათვის მნიშვნელობა ენიჭება ერთიანი 

კულტურული სივრცის ცნებას და მის მიმართებას მეზობელ ქვეყნებთან (ჩვენ 

შემთხვევაში თურქეთის რესპუბლიკასთან).  

ჩნდება კითხვა: შეიძლება თუ არა კავკასია ჩაითვალოს განსაკუთრებულ 

ცივილიზაციად, ან ერთიან კულტურულ-ცივილიზაციურ არეალად, ან შეიძლება თუ 

არა ლაპარაკი განსაკუთრებულ კავკასიურ ცივილიზაციაზე? (Лэттимор О., 2000; 

Розов Н.С., 1998). ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად უნდა განისაზღვროს, როგორ 

გაიგება ცივილიზაცია კონკრეტულად კავკასიასთან მიმართებაში. ამის გარკვევა მით 

უფრო აუცილებელია, თუ გავითვალისწინებთ გაუგებრობებსა და 

მოუწესრიგებლობას ცნება „ცივილიზაციის“ გამოყენებისას, რომელიც 

დამახასიათებელია ჩვენი სამეცნიერო ლიტერატურისათვის მას შემდეგ, რაც 80-იანი 

წლების მეორე ნახევრიდან დამკვიდრდა ე.წ. „ცივილიზაციური მიდგომა“.  

კავკასიური იდენტურობის თემა ერთობ საყურადღებოა, თუმცა ამ თემის 

განზოგადებას წინ ეღობება რამდენიმე სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორი.  

რუსეთის კავკასიათმცოდნეობაში თავდაპირველად დამკვიდრებული და 

მომდევნო პერიოდში კი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაძლიერდა ტრადიცია, 

რომლის საფუძველზეც ჩრდილოეთი და სამხრეთი კავკასია ერთმანეთისაგან 

მოწყვეტით განიხილება, რამაც საგრძნობლად შეასუსტა ამ მასალის თეორიული 

განზოგადება. სხვადასხვა ცივ ილიზაციის მიკუთვნებული საზოგადოების 

ნებისმიერ ერთობაში, შეიძლება აღმოვაჩინოთ სულიერი ღერძის შემქმნელ იდეათა,  

ფასეულობათა და ნორმათა გარკვეული კომპლექსი. სწორედ ამისკენ არის 

მიმართული ამ ერთობის მნიშვნელოვანი კომპონენტები. ეს არის ამ ცივილიზაციის 

ფუძემდებლური მსოფლმხედველობრივი სისტემა, რომელიც ქმნის და აწესრიგებს 

ცხოვრების წესის, თვითშეგნების, ქცევის სტერეოტიპების, სოციალური რეგულაციის 

პარამეტრებს. ყველაფერ ამაში ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას რელიგია 

ასრულებდა.  

სავსებით შესაძლებელია კავკასიის განხილვა, როგორც ერთგვარი 

კულტურული და ცივილიზაციური ფენომენი, რომელიც შედგება მრავალი 

ნაწილისაგან, როგორც განვითარების დონის, ისე სხვადასხვა ეთნო-კულტურული, 

რეგიონული, კონცეფციური და სხვა ფაქტორების არსებობის თვალსაზრისით.  
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ამ ეტაპზე აუცილებელია ორი ძირითადი კითხვის დასმა (ნ. ჩიქოვანი, 2007):  

1. კავკასიის კულტურები თუ კავკასიური კულტურა?  

2. არსებობდა ან არსებობს თუ არა კონკრეტული კავკასიური კულტურულ-

ცივილიზაციური პროფილი, რომლის სახელწოდება შეიძლება იყოს კავკასიური 

კულტურა, კავკასიური ცივილიზაცია, ან ერთიანი კულტურული სივრცე?  

ძველ კვლევებზე დაყრდნობით გამოთქმულია თვალსაზრისი, რომლის 

მიხედვით, გარკვეული მახასიათებლების გამოყენებით კავკასია შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც თავისებური სუბცივილიზაცია. ეს კრიტერიუმები დიდი 

ხნის წინ ჩამოყალიბდა: შუა საუკუნეების დროს ან კიდევ უფრო ადრე. თუ კავკასიას 

სუბცივილიზაციად ჩავთვლით, მაშინ გასარკვევია სხვა სუბცივილიზაციებთან, 

პირველ რიგში კი მეზობელ ცივილიზაციებთან - ჩვენ შემთხვევაში და ამ 

კონტექსტში გვაინტერესებს თურქეთი, მისი ურთიერთობის საკითხი, რადგან 

სწორედ მათთან მიმართებაში მიიჩნევა იგი სუბცივილიზაციად.  

კ. კაციტაძე (1998) ამ საკითხს ასე უყურებს: კავკასიური სუბცივილიზაცია 

შეიძლება ჩაითვალოს მარგინალურ ზონად მეზობელი ცივილიზაციების შუაში, 

რითაც იხსნება რომელიმე ცივილიზაციის ფარგლებში ამ სუბცივილიზაციის 

მოაზრების აუცილებლობა. კაციტაძის აზრით არსებობს ამ სუბცივილიზაციის 

განვითარების სხვადასხვანაირი პერსპექტივა:  

1. დარჩება ამჟამინდელი ბუნდოვანი სიტუაცია, სადაც აშკარად ჩანს კავკასიის 

კონკრეტული ხალხების კუთვნილება სხვადასხვა ცივილიზაციის მიმართი;  

2. ეს ხალხები შეერწყმიან სხვა ცივილიზაციას და გაქრებიან ის პატარა ნიშნები, 

რომლებიც კავკასიურ სუბცივილიზაციის არსებობაზე დაფიქრების 

შესაძლებლობას იძლევა;  

3. კავკასიური სუბცივილიზაციის ნიშნები ბევრად უფრო მკვეთრ ხასიათს 

მიიღებს და უშუალოდ დადგება არსებულ ცივილიზაციებთან ამ 

სუბცივილიზაციის დაკავშირების საკითხი.  

კავკასიურ ერთობას შეესაბამება კიდევ ერთი ე.წ. ერთიანი კულტურული 

სივრცის ცნება, რომელიც ისტორიულ და თანამედროვე რეალობის ერთნაირად 

აღნიშნავს. აქ უნდა გაირკვეს ცნების შინაარსი, რათა თავიდან ავიშოროთ 

ბუნდოვანება, რომელსაც ვაწყდებით ამერიკელ მკვლევარ რ. სუნისთან. იგი ხაზს 
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უსვამს, რომ „ისტორიულად, ეროვნული კულტურის მხარდამხარ ხდებოდა 

რეგიონული კულტურების განვითარებაც, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს, 

ვისაუბროთ კავკასიურ, ცენტრალურ აზიურ, აღმოსავლეთ-სლავურ კულტურულ  და 

ბალტიისპირულ სივრცეებზე. ისტორიის მიხედვით კავკასია ხალხთა მიგრაციის 

ბევრი შემთხვევის მონაწილე და უშუალო მოწმე გამხდარა. სწორედ ამ დროს 

ხდებოდა ხალხთა ურთიერთაღრევა და ეთნიკური საზღვრების შემცირება, რამაც 

წარმოშვა უნიკალური და მრავალეროვნული კავკასიური კულტურა. ეს კულტურა 

იმდენად მრავალფეროვანია, რომ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც „უნიკალური 

მრავალ-ეროვნული კულტურა“, სადაც გაერთიანებულია ქართული, სომხური, 

აზერბაიჯანული, ჩრდილოეთ კავკასიის მრავალრიცხოვანი ხალხთა კულტურები 

(ჩიქოვანი, 2007). 

ახლა რაც შეეხება ერთიან ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო სივრცის 

შექმნას, ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ამ ორ ქვეყანაში არსებულ შრომის 

ბაზართან შესაბამისობა, სადაც პირველ რიგში არის გასათვალისწინებელი 

დასაქმების შესაძლებლობა. ეს მიიღწევა ერთიანი, მოქნილი პროგრამების და 

კომპეტენციის განვითარების სხვადასხვა მეშვეობით, მათ შორის, კომუნიკაცია და 

ენები, ცოდნის მობილიზაცია, პრობლემის აღმოფხვრა და გუნდური მუშაობა. 

თემის აქტუალურობა განისაზღვრა იმით, რომ ერთიანი ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების მეცნიერული ანალიზი  

დღემდე არავის ჩაუტარებია. ამ მიმართებით დღეს არსებული ხარისხი არ არის 

საკმარისი და საჭიროებს ისეთი კონცეფციის შემუშავებას, რომელიც დაიმსახურებს 

ორი ქვეყნის, როგორც პარტნიორებისა და საზოგადოების აღიარებასა და ნდობას, 

რომელიც ადაპტირებული იქნება არა მარტო საქართველოსა და თურქეთში, არამედ  

ევროპასა და მსოფლიოში. გარდა ამისა, ერთიანი საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის არსებობა წარმოადგენს ნდობის, შესაბამისობის, მობილობის, 

თავსებადობისა და მიმზიდველობის ძირითად პირობას.  

მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ  საქართველოში ერთიანი ქართულ-

თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეფცია 

ეყრდნობა ძირითად აკადემიური ხარისხის მაღალ დონის მიღწევას და ორ ქვეყანაში 

არსებულ კულტურულ ღირებულებებს, რითაც ხდება უზრუნველყოფა 
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დააკმაყოფილოს დაინტერესებული მხარეების, როგორც სოციალური, ასევე საბაზრო 

მოთხოვნები. ეს მოთხოვნები შეიცავს ბალანსის დაცვას, ინოვაციებსა და ქვეყნების 

ტრადიციებს განათლებისა და კულტურის სფეროში, აკადემიურ დახელოვნებასა და 

სოციალურ/ეკონომიკურ მნიშვნელობას, შეთანხმებულს საერთო საგანმანათლებლო 

პროგრამებთან. კონცეფცია მოიცავს სწავლებასა და კვლევას, საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის ფორმირების მართვასა და ადმინისტრირებას, 

საგანმანათლებლო და კულტურული მომსახურებებით უზრუნველყოფას. 

დისერტაციაში ჩატარებული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე ერთიანი 

ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირებას მიეცა 

სისტემური სახე. შეიქმნა რესურსების ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რაც 

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მეშვეობით რეალიზდება 

და წარმოადგენს ახლებურ მიდგომას, რაც მიგვაჩნია სადისერტაციო ნაშრომის 

მეცნიერულ სიახლედ. 

კვლევის  ობიექტია ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო და კულტურული  

დაწესებულებები. 

კვლევის  საგანი: ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო და კულტურული 

ურთიერთობის მეცნიერული კვლევის საფუძველზე ერთიანი საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეფციის დამუშავება.  

კვლევის ძირითადი ამოცანები: ერთიანი ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების და მისი ეფექტური 

ფუნქციონირების ძირითადი მაჩვენებლებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრა; 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ეფექტური ფუნქციონირების მეთოდის 

დადგენა; ერთიანი საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის რესურსების 

სისტემატიზება; ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ეფექტური ფუნქციონირების ხელის შემწყობი საინფორმაციო სისტემის 

კონცეფციის აგება. 

კვლევის მეთოდები. კვლევაში გამოყენებულია საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის შექმნის ანალიზის და შეფასების თეორიული მეთოდები; 

ინტერაქტიური ფუნქციის განხორციელების საინფორმაციო სისტემის აგების 

ხერხები და მეთოდები.  
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კვლევის  ინსტრუმენტები: 

 საქართველო-თურქეთის ისტორიული და პოლიტიკურ ეკონომიკური 

ურთიერთობების ანალიზი; 

 ქართულ თურქული კულტურულ საგანმანათლებლო  ურთიერთობების   

ანალიზი; 

 ევროპული ქვეყნების გამოცდილებისა და ცნობილი მეცნიერების ნაშრომების 

შესწავლა სასაზღვრო ცივილიზაციების, როგორც კულტურათა 

ურთიერთქმედების სახეობების (კონფრონტაცია, სიმბიოზი, სინთეზი) 

კონტექსტში; 

 სასაზღვრო ცივილიზაციების - იბეროამერიკული, კავკასიური, ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ევრაზიული, ქართულ-თურქული დამახასიათებელ ნიშანთა 

(რელიგიურობა, ჰეტეროგენულობა, მრავალკულტურულობა, ლიბელარულობა, 

ღიაობა, ელასტიურობა და სხვ) ანალიზი. 

 საქართველოსა და თურქეთის საგანმანათლებლო-კულტურული  

ცივილიზაციიის ტრადიციულ ღირებულებებზე ორიენტირების ანალიზი. 

ნაშრომის მეცნიერული ღირებულება. 

ერთიანი ქართულ თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის 

ფორმირების პრობლემა გამოკვლეული და შესწავლილი არ არის არც საქართველოს 

და არც თურქეთის რესპუბლიკის მეცნიერების მხრიდან. ჩვენ მიერ გაანხილული 

სამეცნიერო ნაშრომების  ავტორები ძირითადად ფოკუსირებული არიან ცალკეულად 

(ლოკალურად) აღებული კულტურული ურთიერთობის,   ეროვნული სასწავლო 

სისტემებისა და მათი ზოგადი ტენდენციებსისა და განვითარების ანალიზზე. აქედან 

გამომდინარე, ერთიანი ქართულ თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო 

სივრცის ფორმირების პროცესის კვლევა ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემად 

რჩება. გარდა ამისა, არ არის დამუშავებული ამ პრობლემის შესწავლის ერთიანი 

მიდგომა. აქედან გამომდინარე, ერთიანი ქართულ თურქული კულტურულ-

საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების პრობლემა არ არის ასახული სამეცნიერო 

ლიტერატურაში. ამ პრობლემის გადაჭრა ხელს შეუწყობს ამ პროცესის გაღრმავებას 

და გაფართოებას, ქართულ თურქული საზოგადოების ინტეგრაციას კულტურულ-
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საგანმანათლებლო სფეროში. ყოველივე ეს მიგვითითებს ნაშრომის მეცნიერულ 

ღირებულებაზე. 

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებული იქნეს არა მარტო ამ ორი ქვეყნის 

(საქართველო, თურქეთი) არამედ, ნებისმიერი ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში 

სასწავლო პროგრამების შედგენაში. იგი თავის მოღვაწეობაში გამოადგება 

საგანმანათლებლო და კულტური ურთიერთობის განვითარებით დაინტერესებულ 

სახელმწიფო პირებს. საერთოდ,  კვლევის შედეგი ნებისმიერ მოქალაქეს მიაწოდებს 

სრულყოფილ ინფორმაციას არსებული ვითარების შესახებ.  

კვლევის ჰიპოტეზა მდგომარეობს მასში, რომ ქართულ თურქული 

კულტურულ-საგანმანათლებლო გარემოს ფორმირება განხორციელდება, თუ: 

 კულტურის და განათლების განვითარება ამ ორ ქვეყანაში ხდება მათი 

მჭიდრო ურთიერთობის და ინტეგრაციის პირობებში; 

 განსაზღვრულია და ხორციელდება კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ორგანიზაციული და პედაგოგიური პირობები, როგორიცაა განათლების, 

როგორც სოციოკულტურული ინსტიტუტის, განვითარების მიზნობრივი 

ორიენტაცია, რომელშიც ჩართულია ორივე ქვეყნის სოციალური 

ინსტიტუტები და სხვა კულტურული დაწესებულები; ხელი ეწყობა და 

ვითარდება ჰარმონიული კავშირები და დამოკიდებულებები ორივე ქვეყნის 

ობიექტებსა და სუბიექტებს შორის;  

 დამუშავებულია, თეორიულად დასაბუთებულია და ინერგება ქართულ 

თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო გარემოს ფორმირების მოდელი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ორ ქვეყანას შორის სოციო-კულტურული 

ურთიერთობის პოზიტიურ ცვლილებებს. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. დისერტაცია მოიცავს შესავალს და  

სამ თავს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს, გამოყენებული ლიტერატურის 

ჩამონათვალს. დისერტაციის მოცულობა შეადგენს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 144 

გვერდს. 
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I თავი 
 

საქართველო-თურქეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ურთიერთობების მიმოხილვა და ანალიზი 

 

1.1. საქართველო-თურქეთის საგამანათლებლო-კულტურული 

ურთიერთობის ზოგადი შინაარსი 

 

 საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, თურქეთის 

რესპუბლიკა ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ცნო მისი დამოუკიდებლობა და 

დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა მასთან. მაშინ საქართველოში 

ოფიციალური ვიზიტით მყოფი თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰიქმეთ 

ჩეთინი ამბობდა: “ვამაყობ იმით, რომ წილად მხვდა პატივი ხელი მოვაწერო 

დოკუმენტს საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 

შესახებ”. 

1992 წლის ივლისის ბოლოს საქართველოში ჩამოვიდა თურქეთის მთავრობის 

ოფიციალური დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ სულეიმან დემირელის მეთაურობით. 

მოლაპარაკებების დროს განიხილეს ორივე მხარისათვის მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობის 

საკითხები. 30 ივლისს კი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას “საქართველოსა და 

თურქეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და 

კეთილმეზობლური ურთიერთობების შესახებ”. ამ ხელშეკრულების მიხედვით 

ორივე ქვეყანა აღიარებდა ერთმანეთის დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ 

მთლიანობას, საზღვრების ურღვევობას, ერთმანეთის საშინაო საქმეებში 

ჩაურევლობას და გამოთქვამდნენ თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილს. 

მხარეები შეთანხმდნენ, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა საერთაშორისო 

ნორმების საფუძველზე განევითარებინათ და “გაეფართოვებინათ ურთიერთობები 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სავაჭრო, სამეცნიერო-ტექნიკური, სოფლის 

მეურნეობის, მეცნიერების, ტრანსპორტის, კულტურის, ინფორმაციის, ტურიზმის, 

განათლების, სპორტისა და სხვა დარგებში” . ასევე, ხელშეკრულების მე-6 და მე-7 
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მუხლებით: “ორივე ქვეყანაში დამკვიდრებული ცხოვრების წესის უფრო 

სრულყოფილად გაცნობის მიზნით მხარეები ხელს შეუწყობენ მათ მოქალაქეთა 

პირად კონტაქტებს, განავითარებენ უშუალო თანამშრომლობას კულტურისა და 

ხელოვნების დარგში”. ................................................................................................................                    

    საქართველო თურქეთის შორის ძირითადი საბაზისო ხელშეკრულების გარდა, 

1992 წლის 30 ივლისს ორ ქვეყანის შორის ხელი მოეწერა ექვს მნიშვნელოვან 

დოკუმენტს: “ხელშეკრულება განათლების, მეცნირების, კულტურისა და სპორტის 

დარგში თანამშრომლობის შესახებ”, “ხელშეკრულება სავაჭრო-ეკონომიკური 

თანამშრომლობის შესახებ”, “ხელშეკრულება ინვესტიციების ურთიერთწახალისების 

და დაცვის შესახებ”, “საზღვაო შეთანხმება” და განისაზღვრა თანამშრომლობის 

პრიორიტეტული მიმართულებები. 

 ამ შეთანხმებების საფუძველზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ახალი 

ეტაპი დაიწყო, რის შესახებაც თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პირველი 

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ნოდარ კომახიძე წერდა: “საქართველო-

თურქეთის ურთიერთობებს დიდი პერსპექტივები აქვს. საქმე ეხება მჭიდრო, 

თანასწორუფლებიან, მზარდ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს, რომელსაც ჩვენი 

ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტს, რომ 

საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური და სტრატეგიული მდებარეობით რეგიონის 

მნიშვნელოვანი ქვეყანაა და შეუძლია შეასრულოს ხიდის როლი დასავლეთსა და 

აღმოსავლეთს შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის”. 

აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და 

თურქეთს შორის დამყარდა მუსტაფა ქემალ ათათურქის პერიოდში. კერძოდ, 1920 

წლის 8 თებერვალს ანკარის მთავრობამ სცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა  და 

დაამყარა მასთან ურთიერთობები. მაშინ თურქეთში ჩასულ საქართველოს 

დელეგაციასთან საუბრისას მუსტაფა ქემალს უთქვამს: “ჩვენ გვაერთიანებს 

საქართველოსთან არა მარტო სიმპათია, არამედ მიზანთა ერთობრიობაც. ჩვენ გვყავს 

ძლიერი მტერი დასავლეთით და გვესაჭიროება ძლიერი აღმოსავლეთი. 

განსაკუთრებით გვჭირდება ძლიერი კავკასია, და კავკასიაში კი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ერი – ჩვენ გვჭირდება საქართველო ძლიერი და დამოუკიდებელი. 
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საქართველომ და თურქეთმა იმაზე უნდა იზრუნონ, რომ კავკასიის სხვა 

სახელმწიფოებიც გახდნენ თავისუფალნი”. 

თანამედროვე პირობებში, როცა მსოფლიო უფრო ურთიერთდამოკიდებული 

და ინტეგრირებული გახდა, ამ ურთიერთობებს მით უფრო დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება. ამის შესახებ 2004 წელს თურქეთში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი 

საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამბობდა: “საქართველო 

თურქეთისათვის კავკასიისა და შუა აზიის კარია, თურქეთი კი საქართველოსათვის 

ევროპაში გასასვლელი” .  

2006 წლის მარტში საქართველოში ვიზიტად იმყოფებოდა თურქეთის 

პრეზიდენტი აჰმედ ნეჯდეთ სეზერი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ორ 

ქვეყანას შორის მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობა. თურქეთის პრეზიდენტმა 

მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის ინიციატივას ნატოში 

გაწევრიანების თაობაზე: “მხარს ვუჭერ საქართველოს ინიციატივას 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით და ყურადღებით 

ვადევნებთ თვალყურს საქართველოს მიერ ამ კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს”. 

  დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ თურქეთსა და 

საქართველოს შორის თანამშრომლობა აქტიურად ვითარდება და მრავალმხრივ 

ხასიათს ატარებს. 

XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან წარმატებით ვითარდება საქართველო-

თურქეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. საქართველოში სხვადასხვა 

სფეროში მოღვაწეობს ოთხასზე მეტი თურქული ფირმა. 

საინტერესოდ ვითარდება ურთიერთობები განათლების სფროშიც. მიმდინარეობს 

მეცნიერ-თანამშრომლებისა და სტუდენტთა გაცვლა. ხორციელდება 

საგანმანათლებლო პროგრამები. საქართველოში გახსნილია თურქული სასწავლო 

დაწესებულებები: ქ.თბილისში დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი, სკოლა-

ლიცეუმი „სხივი“ და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ქ. ქუთაისში ნიკო 

ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი, ქ. რუსთავში შოთა რუსთაველის 

სახელობის სკოლა-ლიცეუმი, ხოლო ქ. მარნეულში დავით აღმაშენებლის სახელობის 

სკოლა-ლიცეუმი. 
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მნიშვნელოვანია კულტურული კავშირები. ყოველწლიურად თურქეთის 

სხვადასხვა ქალაქში ჩადიან ქართველ მომღერალთა და მოცეკვავე ჯგუფები. 

კულტურულ პროგრამებს ახორციელებენ ქართულ-ხალხური სიმღერისა და ცეკვის 

ანსამბლები. თავად თურქეთის ქალაქებსა და სოფლებში შექმნილია ქართული 

ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები. მათ შორის გამოირჩევა “იბერი”, იბერია 

მელაშვილის (ოზკანი) ხელმძღვანელობით. იგი დაარსდა 1987 წელს ქ.ბურსაში. 

საქართველოში ჩამოდიან ქართული კულტურის ქომაგი თურქი მოქალაქეები. 

ბოლო წლებია საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II ინიციატივით 

საქართველოში ჩამოდიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ქართველები, 

მათ შორის თურქეთიდანაც და ტარდება კულტურული ღონისძიებები. საინტერესოა 

და ემოციური მათი ზედწოდება “ჩვენებურები”, რომელიც კარგად დამკვიდრდა 

ქართულ საზოგადოებაში. 

საერთოდ, თურქეთის რესპუბლიკაში უამრავი ქართველი ცხოვრობს. ბევრი 

მათგანი წარმატებით მოღვაწეობს ბიზნესის, პოლიტიკის, აკადემიური და 

საგანმანათლებლო სფეროში. თავის დროზე სულეიმან დემირელმა ქართული 

დიასპორის არსებობას თურქეთში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების საიმედო 

ხიდი უწოდა. საქართველოს საპატიო მოქალაქის ორდენით დაჯილდოებულია 

თურქეთის არაერთი მოქალაქე. 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ორი 

ქვეყნის ურთიერთობებში. საქართველოში უკვე დიდი ხანია წარმატებით მუშაობს 

თურქოლოგიური სკოლა. მას საფუძველი ჩაუყარა ცნობილმა ქართველმა მეცნიერმა 

სერგი ჯიქიამ. მათი დაწყებული საქმე წარმატებით გააგრძელეს ქართველმა 

თურქოლოგებმა ოთარ გიგინეიშვილმა, მიხეილ სვანიძემ, ნოდარ შენგელიამ, ასევე 

ვალერიან გაბაშვილმა, ნოდარ ჯანაშიამ, ცისანა აბულაძემ, ლია ჩლაიძემ, გიორგი 

ანთელავამ, ემზარ მაკარაძემ, მარინე ჯიქიამ, ირინე გოცირიძემ, მირიან მახარაძემ, 

ელისაბედ მაჩიტიძემ, გიული ალასანიამ, როინ ყავრელიშვილმა, ელიზაბეთ 

ბჟალავამ და სხვებმა. 

მნიშვნელოვანია ქართულ-თურქული ურთიერთობების ამსახველი 

პერიოდული გამოცემების არსებობა, ასეთებია: “ახალი ხიდი”, “თურქეთის ცნობები”,  

თურქეთში გამოდის ჟურნალი “ჩვენებური” (Çveneburi). 
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     სტამბოლში არსებობს ქართული კათოლიკური ეკლესია, სადაც თავის დროზე 

მოღვაწეობდა ცნობილი ქართველი მეცნიერი მიხეილ თამარაშვილი.  

თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობებში ყველაზე მასშტაბური მაინც სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობებია. 2004 წლისათვის სავაჭრო ბრუნვა 300 მილიონ 

დოლარს შეადგენდა. ხოლო აქ ჩადებული თურქული კაპიტალის მოცულობა 100 

მილიონი დოლარისაა. 2005 წელს თურქეთმა ქართული ეკონომიკის 

აღორძინებისათვის 160 მილიონიანი კრედიტი გამოყო. თურქეთი დღეისათვის 

საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. 2010 წელს თურქეთთან სავაჭრო 

ბრუნვამ 1,1 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა. “საქსტატის” ინფორმაციით, 

თურქეთი ინვესტიციების თვალსაზრისით, 2010 წელს მეექვსე უმსხვილესი 

პარტნიორი იყო საქართველოსათვის და 37,5 მილიონი აშშ დოლარის პირადპირი 

ინვესტიცია განახორციელა საქართველოში. 

ქართულ-თურქული ურთიერთობების გაღრმავებისათვის ეწყობა ფორუმები, 

მიმდინარეობს ინფორმაციის ინტენსიური გაცვლა. მჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ 

ერთი კარგი მაგალითი იყო 2006 წლის 10 თებერვლიდან თურქეთთან სავიზო 

რეჟიმის გაუქმება და შემდგომ პასპორტის გარეშე (პირადობის მოწმობით) 

სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გადაჭრა. უკვე მუშაობს კარჯახის, სარფისა და ვალეს 

სასაზღვრო-გამშვები პუნქტები. 2007 წლიდან მორიგი სასაზღვრო-გამშვები პუნქტი 

ამუშავდა, რომლისთვისაც 25 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. 2011 წლის 31 მაისს კი 

თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯებ ტაიპ ერდოგანმა და საქართველოს 

პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა  კიდევ ერთი მოდერნიზებული სასაზღვრო-

გამშვები პუნქტი გახსნეს სარფში. 

2006 წლის 14 მარტს საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის ხელი 

მოეწერა შეთანხმებას ბათუმის აეროპორტის ერთობლივი გამოყენების შესახებ. 

ბათუმის აეროპორტის სტატუსი თურქეთის შიდა აეროპორტის ანალოგიური გახდა. 

თურქეთის რესპუბლიკა სისტემატურად უწევს სამხედრო დახმარებას 

საქართველოს. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში თურქეთის მიერ ქართული 

არმიისათვის გაწეული დახმარება დაახლოებით 37 მილიონ დოლარზე მეტია. 

თურქი ინსტრუქტორების დახმარებით მომზადდა კოჯრის სპეციალური 
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დანიშნულების სამხედრო ბრიგადა. შეკეთდა და უახლესი ტექნიკით აღიჭურვა 

რამდენიმე სამხედრო ბაზა.  

რეგიონული თანამშრომლობის განვითარება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 

საქართველო-თურქეთის ურთიერთობების მრავალმხრივ გაშლას. ამ მხრივ 

საინტერესოა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) 

დაფუძნება და სრულიად ახალ ფორმატში თანამშრომლობის დაწყება. ამ 

ორგანიზაციის მიზანია რეგიონში სტაბილურობისა და მშვიდობის დამყარება. მისი 

დაფუძნების პერიოდისათვის თურქეთის პრემიერ-მინისტრი  თანსუ ჩილერის 

შეხედულებით, რეგიონში ძალთა გადანაწილება შემდეგი მიმართულებით უნდა 

წასულიყო:  

“ამ რეგიონში დღეს არსებული ვაკუუმი უნდა შეავსოს თურქეთმა ან ირანმა, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი დაიბრუნებს თავის ძველ პოზიციებს. თუ ამ 

სივრცეს თურქეთი შეავსებს, იგი შეძლებს შეასრულოს რეგიონსა და დასავლეთს 

შორის დამაკავშირებელი ხიდის როლი და ხელი შეუწყოს აქ პროგრესული 

სახელმწიფოებისათვის შესაფერისი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში აქ ირანი დაისადგურებს, რეგიონში კიდევ უფრო დაიძაბება 

ქრისტიანთა და მაჰმადიანთა ურთიერთობა. ეს მარტო თურქეთის პრობლემა არ 

არის. ამის თაობაზე უკვე მივაღწიეთ შეხედულებათა ერთიანობას „მსოფლიო 

ბანკთან”.  

დღემდე კაპიტალი ამ რეგიონში ჩვენ არ დაგვიბანდებია  – თქვა თ. ჩილერმა – 

თუ აქ ავაგებთ აეროპორტებსა და ნავსადგურებს, მათ ამერიკელები და სხვა 

ქვეყნებიც გამოიყენებენ და შესაბამისად, ასეთი პროექტის განხორციელება მხოლოდ 

თურქეთის ინტერესებს არ შეესაბამება. მაშასადამე, მათი რეალიზაციის სიმძიმე 

მარტო თურქეთს არ დააწვება ტვირთად, ამას თითქმის მთელი მსოფლიო 

დააფინანსებს, მსოფლიო ბანკი უკვე ელოდება ჩვენგან პროექტებს 

ინფრასტრუქტურის განვითარების თაობაზე. ამერიკის “ექსიმბანკი” და თურქეთის  

“ექსიმბანკი” უკვე ამუშავებენ ერთობლივი დაზღვევის საგარანტიო ღონისძიებებს, 

თურქული ფირმების მიერ ამ რეგიონში განსახორციელებელი საექსპორტო 

ოპერაციების დაფინანსების დასაცავად”                     . 
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    თურქეთის მიერ მომზადებულ რეგიონული თანამშრომლობის პროექტს 

დადებითად აფასებს დასავლეთი. 

2005 წლის ოქტომბერში ბერლინში გაიმართა კიდეც კონფერენცია “შავი ზღვის 

ხედვა”, სადაც ბევრმა ევროპელმა ლიდერმა მის შემდგომ განვითარებას დაუჭირა 

მხარი. ლიტვიის პრეზიდენტის, ვალდას ადამკუსის თქმით: “შანსები ამ მიზნის 

მისაღწევად უკანასკნელი წლების განმავლობაში უდავოდ გაიზარდა. ჩვენ არც 

მორალური და არც ისტორიული უფლება არ გვაქვს გავექცეთ ამ პასუხისმგებლობას. 

დღეს კი ძალიან ცოტა აქცევს ყურადღებას იმ ფაქტს, რომ შავი ზღვის რეგიონი 

ერთადერთი რეგიონია, რომელიც დასავლურ ცივილიზაციასთან ასეთი 

გეოგრაფიული სიახლოვის მიუხედავად, დასავლური ცივილიზაციის შემდგომი 

განვითარებიდან სრულიად ამოვარდნილია.  

ჩვენ, დიდწილად, ხელიდან გავუშვით მომენტი და ის ხელსაყრელი 

შესაძლებლობა, რომელსაც ეს რეგიონი გვთავაზობდა... ძალიან რთული სამუშაოს 

შესრულება მოგვიწევს, რომელიც მოითხოვს მეტ მცდელობას, ყურადღებას და 

ფინანსურ წყაროებს, ევროკავშირისა და მისი მეზობლების კანონმდებლობების 

ჰარმონიზაციას, ორმხრივი ვაჭრობის  ლიბერალიზაციას და გაძლიერებას, ეს 

ყველაფერი არის პრიორიტეტები, რომელსაც ზურგს უნდა უმაგრებდეს 

ევროკავშირის ძლიერი სამეზობლო პოლიტიკა, ისევე როგორც ნატოს შესაბამისი 

პოლიტიკა” . 

ამგვარად, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს მრავალმხრივი განვითარების 

საშუალება გააჩნია. დღეისათვის თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობები შეიძლება 

წარმატებულად შეფასდეს. 

 

1.2. საქართველო-თურქეთის პოლიტიკურ ეკონომიკური  

ურთიერთობები 

 

როგორც წინა პარაგრაფში აღვნიშნეთ, საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდეგ, თურქეთის რესპუბლიკამ ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა 

და ერთ-ერთმა პირველმა შექმნა დიპლომატიური ინსტიტუტები საქართველოსთან.  
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NATO ში საქართველოს გაწევრიანების შესახებ განცხადება გააკეთა თურქეთის 

დიდი ეროვნული ასამბლეის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა. მის მომზადებაში 

,,სამართლისა და გავითარების პარტიის“, ,,რესპუბლიკური სახალხი პარტიისა“ და 

,,ნაციონალური პარტიის“ წევრები მონაწილეობდნენ (ფხოველიშვილი, 2016). 

თურქეთის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ამ განცხადების მიხედვით, მხარს უჭერს 

საქართველოს მიერ NATO-ს ძირითადი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და 

განხორციელებული რეფორმების ფონზე, მოუწოდებს ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს, 

ვარშავის სამიტზე მხარი დაუჭირონ საქართველოს, რაც ამ ქვეყნისთვის 

ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პროცესში დიდი წინ გადადგმული 

ნაბიჯი იქნება. 

დოკუმენტში ხაზგასმულია ამ მოწოდების ძირითადი არგუმენტები. მათ შორის 

ის ფაქტი, რომ საქართველოს და თურქეთს შორის სტრატეგიული კავშირები 

სამაგალითოა. ამას გარდა, საქართველო მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს თავისი 

რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის კუთხით. ასევე, თურქული მხარე 

თვლის, რომ NATO-ს ღია კარის პოლიტიკა გააძლიერებს საერთო უსაფრთხოებას და 

გაზრდის ღირებულებებს.  

საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთკავშირი ძალიან საჭირო და 

მნიშვნელოვანია, რათა როგორმე დაბალანსდეს მეორე პოლუსი, რომელიც რეგიონში 

რუსეთის სახით არსებობს. საქართველოს რუსეთთან 10 წელზე მეტია დაძაბული 

ურთიერთობა აქვს და ამიტომ უსაფრთხოების გარანტიისთვის საჭიროა უახლოეს 

მეზობელთან მჭიდრო ურთიერთობა. ამას გარდა თურქეთი NATO-ს წევრი 

სახელმწიფოა და, ბუნებრივია, რომ რეგიონში ითვლება, როგორც ალიანსის 

ინტერესების უპიველესი დამცველი და მომხრე. „თურქეთი მხარს უჭერს 

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის მისწრაფებას NATO-სკენ, ეს ორი 

მიზეზი კი სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ საქართველო-თურქეთის 

ურთიერთობები კიდევ უფრო პრაგმატული გახდეს“ (ფხოველიშვილი, 2016). 

საქართველო სტრატეგიულად დიდ როლს ასრულებს თურქეთის ევრაზიის 

ენერგეტიკული ცენტრის დამკვიდრების საქმეში. საქართველოს, როგორც რეგიონის 

ენერგოსატრანსპორტო დერეფნის მნიშნველოვანი წევრი ქვეყნის შესახებ საუბარი 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგვე დაიწყო. თურქეთი საქართველოსთვის არა 
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მხოლოდ სავაჭრო პარტნიორი, არამედ ევროატლანტიკურ სივრცეში მისი დერეფანი 

და ძლიერი რეგიონული მხარდამჭერია, რაც მისი NATO-ში გაწევრიანების შესახებ 

გაკეთებულმა შესაბამისმა განცხადებამაც დაადასტურა. 

როგორც კავკასიის ძალა, თურქეთი სხვა ქვეყნებთან შედარებით ახალი 

წარმომადგენელია. მას აქვს იმის ძალა, რომ ძირფესვიანად შეცვალოს რეგიონის 

გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობის 

განვითარების მიმართულებით თუ ვიხელმძღვანელებთ, რეგიონში თურქული 

მხარის ზეგავლენა მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. 

ბუნებრივია, თურქეთის მხარდაჭერა საქართველოს NATO-ში გაწევრიანების 

შესახებ საქართველოსათვის დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია. ასევე, NATO-ს  

წევრობა საქართველოს უფრო ძლიერ და სტაბილურ მომავალს უქადდის. 

საქართველოსათვის ჩრდილოატლანტიკური გაერთიანების წევრ ქვეყანასთან 

აქტიური თანამშრომლობა დადებითი ფაქტია იმ რთულ გარემოში, რომელიც სხვა 

მეზობელი ქვეყნების წყალობით ჩამოყალიბდა. 

საქართველოსა და თურქეთის თანამშრომლობა წარმატებულად მიმდინარეობს 

უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროებშიც. თუმცა, თუ რამდენად დაეხმარება 

თურქეთის მხარდაჭერა დაარწმუნოს ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს 

წინაღობას უქმნიან ნატოში გაწევრიანების გზაზე, ჯერჯერობით რთული 

სათქმელია. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყველა ამ ქვეყანას ამოძრავებს თავისი 

ინტერესი რუსეთთან მიმართებაში, მეტიც, ზოგიერთი მათგანი შესაძლო 

საფრთხეებზეც კი ამახვილებს ყურადღებას. 

 

1.3. საქართველო-თურქეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ურთიერთობების ახალი ეტაპი 

 

საქართველო-თურქეთის კულტურულ საგანმანათლებლო ურთიერთობების 

ახალი ისტორია იწყება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ (1991 

წ). ამ დროიდან, საქართველოს პირველი (ზ. გამსახურდია) და მეორე პრეზიდენტები 

(ე. შევარდნაძე) ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ქვეყნის ურთიერთობას 

მეზობელ ქვეყნებთან, მათ შორის, პირველ რიგში თურქეთთან.  
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თანამედროვე ეპოქაში თურქეთი რომ, ეკონომიკური, სამხედრო და 

პოლიტიკური კუთხით, საქართველოს ძლიერი და ერთგული პარტნიორი 

სახელმწიფოა, არის იმ რთული და ხანგრძლივი დიპლომატიური მოღვაწეობის 

შედეგად, რაც ქართული ქვეყნის ხელმძღვანელებმა და საგარეო საქმეთა 

სამინისტრომ საკუთარ თავზე აიღო. 

 „თურქეთი ის სახელმწიფოა, რომელმაც ცნობილი თბილისის  სამოქალაქო 

ომამდე ერთი კვირით ადრე, 1991 წლის 16 დეკემბერს ოფიციალურად ცნო 

საქართველოს დამოუკიდებლობა და სახელმწიფოებრიობა; სწორედ თურქეთია ის 

სახელმწიფო, რომელმაც ძნელბედობის ჟამს გაგვიხსნა საზღვრები და გაგვახედა 

ევროპისაკენ; თურქეთია ის ქვეყანა, რომლის პროდუქციამ გადაარჩინა საქართველოს 

ხალხი და საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ბიზნესის განვითარებას, უფრო 

მეტიც, თურქეთია ის ქვეყანა, რომელიც ერთგულად ეხმარებოდა და კვლავაც 

ეხმარება საქართველოს, ქართული ჯარის შექმნის საკითხში (მესხი, 2012).  

ამ ბოლო დროს აშკარაა თურქული საზოგადოების დიდი ნაწილის ინტერესი 

საქართველოს მიმართულებით, რაც მისასალმებელია და ახალ შესაძლებლობებს 

უქმნის ამ ორი მეზობელი ერის მიერ ერთმანეთის მიმართ გაჩენილი ინტერესის 

დაკმაყოფილებას. თანამედროვე პირობებში ამ ერთმანეთის ფაქტობრივად ხელახლა 

გაცნობისა და დაახლოების პროცესს უნდა ემყარებოდეს განვლილ ისტორიულ 

მოვლენათა ღრმად გააზრებული და მართებული ხედვები. ასევე, ეს ურთიერთობები 

თავიდანვე უნდა აიგოს ისეთ ფუძეზე, სადაც გამოირიცხება სიყალბე და პატარა 

მიზეზის გამო მწვავე ისტორიული მოვლენების სასურველად წარმოჩენის 

მცდელობები. 

თუ გვსურს ღირსეული სამომავლო ურთიერთობები, იგი უნდა აიგოს ორივე 

მხარის მიერ ღირსების გრძნობით გააზრებულ წარსულის ცოდნასა და ჩვენივე 

ღირსებების თუ შეცდომების აღიარებელ ისტორიულ ნაშრომებზე, ასეთი 

მეგობრობის საძირკველი, უპირველეს ყოვლისა,  ჩვენი ერების ჭეშმარიტი ისტორიის 

აღიარებაა. 

მეტად სასიამოვნო ფაქტია, რომ თურქეთში საქართველოსთან მეგობრობის 

ასოციაციის ეგიდით გამოიცა მურად ქასაბისა [ოსმალეთის ქართველები, სტამბული: 

2010, (2012 წელს ქართულად ითარგმნა)] და მუმინ ილდიზთაშის [საქართველო და 
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ქართველები ოსმალურ საარქივო დოკუმენტებში, სტამბული,2012] მაღალ 

პოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებული მეტად საინტერესო ნაშრომები.  

მისასალმებელია თურქეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველების 

საკუთარი ისტორიითა და ქართული პრობლემატიკით დაინტერესება, მათ მიერ ამ 

მიმართულებით გაწეული დიდი მუშაობა, რომელიც აღნიშნულ მონოგრაფიებში 

აისახა. 

ამ ავტორის წიგნი გვაცნობს ოსმალეთის იმპერიასა და თურქეთის 

სახელმწიფოში მოღვაწე ქართული წარმოშობის ცნობილ სამხედრო და პოლიტიკურ, 

სასულიერო თუ საერო პირთა მიერ გაწეულ  უდიდეს მუშაობას, რის გამოც 

უდიდესია მისი მნიშვნელობა ქართული საისტორიო მეცნიერებისთვისაც. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მურად ქასაბის მონოგრაფია, „ოსმალეთის ქართველები”, 

თურქული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენია და ქართული ისტორიული 

მეცნიერებისთვისაც მეტად საინტერესო დიდძალ მასალას შეიცავს, ამიტომაც მისი 

გადმოქართულებული ვარიანტის 2012 წლისთვის გამოცემა, სასიამოვნო ფაქტია. აქვე 

შეიძლება ითქვას, რომ მასში წარმოდგენილ პიროვნებათა ისტორიები, შესაძლოა, 

იქცეს ქართველ ისტორიკოსთა განსაკუთრებული კვლევის საგნად და სავარაუდოა, 

რომ ზოგიერთ მათგანზე ცალკე წიგნებიც კი დაიწეროს (ოქროპირიძე, 2006; ქასაბი, 

2010/2012). 

1.4. საქართველო-თურქეთს შორის არსებული სტრატეგიული 

თანამშრომლობა 

 

საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთ-თანამშრომლობა სტრატეგიული 

ხასიათისაა და წარმატებით მიმდინარეობს პოლიტიკურ, სავაჭრო, ეკონომიკურ და 

კულტურულ-ჰუმანიტარულ დარგებში.  

ამ ქვეყნების მოქალაქეები სარგებლობენ ქვეყნებს შორის მიმოსვლის 

გამარტივებული რეჟიმით, რაც ხერხდება მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი 

მოწმობების საფუძველზე. თურქეთი საქართველოსთვის უდიდეს სავაჭრო 

პარტნიორს წარმოადგენს და მათ შორის მოქმედებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. 

საქართველოს ეკონომიკაში უმსხვილესი ინვესტორი კი სწორედ თურქეთის კერძო 

სექტორია. 
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„აღსანიშნავია საქართველო-თურქეთის ერთობლივი ძალისხმევით 

განხორციელებული ენერგეტიკული პროექტები, როგორიცაა ბაქო-თბილისი-

ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ერზერუმის გაზსადენი. წარმატებულად 

გრძელდება აქტიური თანამშრომლობა სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის 

პროექტების განხორციელებისა და ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო 

მაგისტრალის პროექტის რეალიზაციისთვის“ (წყარო: საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტრო, 2017).  

მნიშვნელოვანია, რომ 2013 წელს დასრულდა და ფუნქციონირებს ახალციხე-

ბორჩხას მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც ახალ შესაძლებლობას 

ქმნის ელექტროენერგიით ვაჭრობის თვალსაზრისით. 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მექანიზმია საქართველო-

აზერბაიჯანი-თურქეთის სამმხრივი ფორმატი, რომელსაც 2012 წელს საგარეო 

საქმეთა მინისტრების მიერ ჩაეყარა საფუძველი (ტრაპიზონის დეკლარაცია). 

აღნიშნული მექანიზმი ასევე მოიცავს თანამშრომლობის ფორმატებს პრეზიდენტების 

დონეზე, პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტებსა და თავდაცვის 

მინისტრებს შორის (წყარო: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 2017).  

სამმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით, არსებობს 

სამმხრივი ბიზნეს-ფორუმების ჩატარების პრაქტიკა. 

ორივე ქვეყანაში ხშირად ეწყობა ღონისძიებები და ივენთები ქართული და 

თურქული კულტურის და ჩვეულებების შენარჩუნების, გაცნობის, გაცვლის და 

გადაცემის მიზნით.  

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო კონფერენცია თემაზე ,,ენისა და 

კულტურის საკითხები ქართულ-თურქულ ურთიერთობებში“, რომელიც 2013 წლის 

8 დეკემბერს სტამბოლში გაიმართა. კონფერენციის ორგანიზატორი  იყო – 

სტამბოლის ქართული კულტურის ცენტრი. ცენტრის ხელმძღვანელი კი ბატონი 

ფეჰმი უზალი (უსტიაშვილი). კონფერენცია ჩატარდა ანატოლიის ფოლკლორის  

საზოგადოებაში .  

კონფერენციის მიზანი იყო თურქეთის ქართველთა ეთნიკური და ენობრივი 

იდენტობის გადარჩენა; მათი შემდგომი კულტურული ინტეგრაცია საქართველოს 

http://www.mfa.gov.ge/getattachment/MainNav/ForeignPolicy/BilateralRelations/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/Trabzon-Declaration.pdf.aspx
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საზოგადოებასთან და საქართველოში მიმდინარე სახელმწიფოებრივი 

მშენებლობობის მხარდაჭერა (ჩუბინიძე, 2013).  

საქართველოდან კონფერენციზე მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უმაღლეს 

დაწესებულებებიდან. თურქეთის მხრიდან კი წარმოდგენილნი იყვნენ ბატონი ორჰან 

შარდაღი (ბერიძე) – მთარგმნელი, პოეტი;  ბატონი მუსტაფა იაკუთი (გურამ 

ხიმშიაშვილი) – პუბლიცისტი; ბატონი ეშრეფ ილმაზი (მახარაძე)  –   მთარგმნელი, 

მკვლევარი. 

კონფერენციას, გახსნა ქალბატონმა მანანა გურგენიძემ, დედაენის კურსის 

პედაგოგმა სტამბოლის ქართული კულტურის ცენტრიდან. კონფერენციას 

ესწრებოდა საქართველოს ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში - ირაკლი კოპლატაძე და 

მკვლევარი, ქალბატონ ირინე გივიაშვილი. ეს მიუთითებს იმაზე, თუ რა უაღრესად 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოში ერთიანი ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირებას. ასევე აღსანიშნავია 

საკონფერენციო დარბაზში გამოფენილი თურქეთში გამოცემული წიგნები 

საქართველოს შესახებ და ქართველ მოღვაწეთა და მწერალთა ფოტოები. ამ 

მასალების შინაარსს ახალი დატვირთვა მიეცა, რაც აისახა კონფერენციის დასკვნით 

ნაწილში და ქართულ-თურქული კულტურული ურთიერთობის ისტორიის 

ერთგვარი გამოვლენაა. კონფერენციის ორგანიზატორთა მხრიდან დაიგეგმა 

წარმოდგენილი საკონფერნციო მასალების კრებულად გამოცემა, რათა იგი 

ხელმისაწვდომი გახდეს ქართულ თურქული ფართო საზოგადოებისათვის, რაც 

კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული ურთიერთობის განმტკიცებას. 

კონფერენციის დასრულების შემდეგ სტამბოლის ქართული  ხელოვნების 

სახლში გაიმართა კავკასიური მუსიკის კონცერტი, ხოლო შენობასთან ახლოს 

მდებარეობს წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში ამ დროს წირავდა მთავარეპისკოპოსი 

კონსტანტინოპოლისა, რაც უდავოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია ორი ქვეყნის 

რელიგიური ტოლერანტობის ანუ სახელმწიფო რელიგიასთან დაპირისპირებული 

შეხედულებების ასპექტში და სხვა სუბკულტურებისადმი მრავალფეროვნების 

თავისუფლებაში. ყოველივე ეს მეტად მნიშვნელოვანი მორალური ღირებულება, 

პოლიტიკური და სამართლებრივი მოთხოვნაა,  რომლის დარღვევამ შეიძლება 
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მიგვიყვანოს რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციამდე, რაც დამახასიათებელია 

ისეთი სახელმწიფოებისათვის, როგორიც საქართველო და თურქეთია, რომლებიც 

გამოირჩევიან რელიგიური მრავალფეროვნებით (ჩუბინიძე, 2013). 

 

1.5. ქართული ენის სწავლება თურქეთის  

სკოლებში 

 

საქართველოს და თურქეთის ურთიერთობა და თანამშრომლობა განათლების 

სფეროში მკვეთრად გაღრმავდა და გაიზარდა გასულ წლებში.  

2014 წლის 9 სექტემბერს, თურქეთის ეროვნული განათლების სამინისტრომ 

დაამტკიცა თურქეთის ქართული დიასპორის საინიციატივო ჯგუფის მიერ 

წარდგენილი სასწავლო პროგრამა - „თურქეთის საჯარო და კერძო სკოლებში 

ქართული ენის სწავლების შესახებ 2014-2015 წლებისთვის“ (წყარო, საქართველოს 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 2017).   

თურქეთში მცხოვრებ ქართველთათვის ეს, ბუნებრივია, ისტორიული 

მნიშვნელობის მქონე დღედ ითვლება. სა+ზოგადოდ კი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ 

თურქეთში ბოლო პერიოდში გადადგმული რეფორმატორული სვლები, რომლებიც 

რელიგიური და ეროვნული უმცირესობების უფლებების აღიარებასა და 

ხელშეწყობას უკავშირდება ამ ქვეყნის დემოკრატიის განვითარების მაღალ დონეზე 

მეტყველებს. 

ქართული კულტურის სახლმა თურქეთში განათლების სამინისტროს ჯერ 

კიდევ 2004 წელს მიმართა მოთხოვნით მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების 

უფლების შესახებ, ხოლო 2012 წელს საშუალო და რელიგიურ სკოლებში არჩევით 

საგნებს ქართული ენაც დაემატა. 

ქართული ენის საგანი სწავლების 244-საათიან პროგრამას ითვალისწინებს. 

თურქეთის ყველა საშუალო სკოლაში ქართული ენის შესწავლის 10 და მეტი 

მსურველის შემთხვევაში სკოლის ხელმძღვანელობა ვალდებულია, მე-5, მე-6, მე-7 და 

მე-8 კლასებში ისინი ქართული ენის შესწავლის საშუალებით უზრუნველყოს 

(ვექილი, 2014). 
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მარმარილოს ზღვის რეგიონის ქართველების პლატფორმის წევრის მუსტაფა 

კოლათის (კოლოტაშვილი) განცხადებით, სოფელ ნურუოსმანიეში მშობლებთან 

შეხვედრის შედეგად ოცმა მშობელმა განცხადება შეიტანა სკოლაში, აირჩია 

ქართული ენა (ქოქოშვილი, 2014). 

მიუხედევად იმისა, რომ ქართული ენის სწავლების პროგრამის დამტკიცებიდან 

სულ ცოტა ხანი გავიდა, ასე მოკლე დროში პირველი კლასის გახსნის მოთხოვნამ 

დიდი სიხარული გამოიწვია.  

 

1.6. ქართული კულტურის განვითარება 

სტამბოლში 

 

სტამბოლში ქართული კულტურის განვითარებას დასაბამი XIX საუკუნის 60-

იანი წლებიდან. სტამბულში ქართული დასახლებანი, სავაჭრო ცენტრები, ეკლესიები 

და სასწავლებლები ადრეც არსებობდა, მაგრამ ხელშესახებად მნიშვნელოვანი როლი 

ამ თვალსაზრისით მათ არ შეუსრულებიათ. სტამბოლის ქართული სავანის 

გადაქცევას ქართული კულტურისა და მწიგნობრობის ერთ-ერთ მძლავრ უცხოურ 

კერად პ. ხარისჭირაშვილის მიერ 1870 წელს იქ ქართული სტამბისა და 

გამომცემლობის დაარსებამაც არსებითად შეუწყო ხელი. მოყოლებული 1870 წლიდან 

1933 წლამდე სტამბოლის ქართულ სტამბაში ათეულობით ქართული წიგნი 

დაიბეჭდა.  

სტამბოლის გამომცემლობა მხატვრულ ლიტერატურას გარდა საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენასთან დაკავშირებულ 

პოლიტოლოგიურ წიგნებსაც და უცხოური მხატვრული ლიტერატურის ცალკეული 

ნიმუშებისა და საქართველოსთან დაკავშირებით უცხოელ ავტორთა მიერ დაწერილი 

ნაშრომების ქართულ თარგმანებსაც სცემდა. იქაური გამომცემელნი XX საუკუნის 

ათიან და ოციან წლებში ამ თვალსაზრისით იმდენად დიდ აქტიურობასაც კი 

იჩენდნენ, რომ მხატვრული ტექსტებისა (როგორც ორიგინალურისა, ისე 

ნათარგმნისა) და მეცნიერულ-პოლიტოლოგიური ნაშრომების გამოცემა 

იმდროინდელი მათი საქმიანობის უმთავრეს მიმართულებად იქცა. ზოგიერთი 

მკვლევრის აზრით (გ. შარაძე, შ. ფუტკარაძე), გარდა წიგნებისა, მონასტრის სტამბაში 
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1913-1914 და 1921-1922 წლებში ქართული ემიგრანტული ჟურნალის - “თავისუფალი 

საქართველოს“ რამდენიმე ნომერიც დაიბეჭდა. 

სტამბოლელ გამომცემელთა საქმიანობაში იმხანად მომხდარი ამგვარი 

გარდატეხა იმ პოლიტიკური მოვლენებით იყო განპირობებული, რომელთაც 

უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულეს იმდროინდელი საქართველოს ისტორიაში. ეს 

გარემოება არსებითად აღმოჩნდა დაკავშირებული  რუსეთის იმპერიაში 1917 წლის 

თებერვალში მომხდარ რევოლუციასთან.  როგორც ამ მოვლენის შემდეგ სტამბოლის 

ქართული სავანის გამომცემლობაში დასტამბული წიგნების თუნდაც მხოლოდ 

სათაურების გახსენებითაც დასტურდება, სტამბოლელ გამომცემელთა იმჟამინდელი 

საქმიანობის უმთავრეს მიმართულებად საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენასთან დაკავშირებული წიგნების დასტამბვა იქცა. ესენია: პეტრე სურგულაძის 

„საქართველო თავისუფლებისაკენ“ (1917), „საქართველო როგორც დამოუკიდებელი 

სახელმწიფო“ (1918), „დამოუკიდებელი საქართველოს საერთაშორისო მნიშვნელობა” 

(1918,  პავლე ინგოროყვას “საქართველოს ტერიტორიის საზღვრების შესახებ“ (1918). 

სტამბოლელ გამომცემელთა საქმიანობაში აღმავლობის ახალი ეტაპი 1921 

წლიდანაც იწყება და 1924 წლის ბოლომდე გრძელდება, რაც არსებითად განაპირობა 

რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციამ და დამოუკიდებლობის დამხობამ. 

აღნიშნულ პერიოდში გამოცემული თითქმის ყველა წიგნი უპირველეს ყოვლისა 

სწორედ ამ ტრაგიკულ მოვლენასთანაა დაკავშირებული. 

1925 წლიდან მოყოლებული 1933 წლამდე სტამბოლის გამომცემლობას უკვე 

არაფერი დაუსტამბავს. 1933 წელს ალექსანდრე მანველიშვილის წიგნის გამოცემის 

შემდეგ კი საერთოდ შეწყვიტა არსებობა. 

სტამბოლში გამოცემული არასასულიერო ხასიათის წიგნების ავტორთა 

უმეტესობას ან ამ ქალაქს დროებით თავშეფარებული ემიგრანტები წარმოადგენდნენ, 

ანდა ევროპისა და ამერიკის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს 

თანამემამულეები.  

განსხვავებით ხსენებული წიგნების ავტორებისაგან, პეტრე სურგულაძე  

ერთადერთია, ვინც სტამბოლში არა მარტო თავისი ემიგრანტული ცხოვრების დიდი 

ნაწილი გაატარა, არამედ იქვე გარდაიცვალა კიდეც 1931 წელს.  
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1917-1918 წლებში პ. სურგულაძის შემოქმედებითი გააქტიურება და მის მიერ   

გამოცემული წიგნები შემთხვევითი მოვლენა არ ყოფილა და პირდაპირ იყო 

დაკავშირებული საქართველოში იმხანად განვითარებულ მოვლენებთან. როგორც 

მისი ბიოგრაფიიდანაა ცნობილი, 1900-იანი წლებიდან მოყოლებული, იგი აქტიურად 

იყო ჩართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის პროცესში და თავისი 

პრაქტიკული მოღვაწეობით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეში. 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აუცილებლობა და ამ 

ისტორიული მოვლენის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ქართველი ერისათვის პ. 

სურგულაძემ უფრო მასშტაბურად წარმოაჩინა 1918 წელს გამოცემულ მეორე წიგნში 

“საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო”. თავის სტამბოლურ 

გამოცემებში პ. სურგულაძემ იმ პოზიტიურ შედეგებზე მსჯელობასაც დაუთმო 

დიდი ადგილი, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენას საერთაშორისო მასშტაბითაც მოჰყვებოდა. აღნიშნულ მოვლენას იგი 

სპეციალურადაც შეეხო 1918 წელს გამოცემულ მესამე წიგნში _ “დამოუკიდებელ 

საქართველოს საერთაშორისო მნიშვნელობა”. 

საანალიზო პერიოდის სტამბოლში გამოცემულ ქართულ წიგნებზე საუბრის 

დროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 1922 წელს იქ დაბეჭდილ ნიკოლო 

მიწიშვილის (სირბილაძის: 1896-1937 წწ.)  პოეტურ კრებულს “შავი ვარსკვლავი”. 

როგორც ცნობილია, საფრანგეთში ემიგრანტად წასასვლელი ვიზის მისაღებად ნ. 

მიწიშვილი 1922 წლის მაისში სტამბოლში გაემგზავრა. იმის გამო, რომ ვიზის მიღება 

საკმაოდ გაურთულდა, იქ იგი მაშინ შვიდი თვის განმავლობაში დარჩა. მიუხედავად 

იმ უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობისა, რომელშიც მწერალს იმხანად მოუწია 

ცხოვრება, შემოქმედებითი თვალსაზრისით ეს დრო მისთვის მეტად ნაყოფიერი ხანა 

გამოდგა.  

გარდა იმისა, რომ სტამბოლის ქართულ კათოლიკურ სავანესთან არსებულ 

გამომცემლობაში ნ. მიწიშვილმა მაშინ ზემოთ უკვე ნახსენები პოეტური კრებულის 

გამოცემა შეძლო, მის იმდროინდელ ლიტერატურულ ნაყოფიერებას იმხანად 

დაწერილი მისი სხვა ლექსებიცა და მეგობრებისათვის საქართველოში 
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გამოგზავნილი ის წერილიც (“ფიქრები საქართველოზე”) ადასტურებს, რომელიც მან 

მოგვიანებით. 

როგორც ცნობილია, 1921 წლის მარტში საქართველოდან ემიგრირებულმა ნოე 

ჟორდანიამ და მისმა მთავრობის წევრებმა დროებითი თავშესაფარი სტამბოლის 

ქართულ სავანეში ჰპოვეს. გარდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობის წევრებისა, გასული საუკუნის 20-იან წლებში, სხვადასხვა 

ხანგრძლივობით, სწორედ აქ შეაფარა თავი ბოლშევიკური ხელისუფლების 

რეპრესიებს გამოქცეულმა არაერთმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ, მეცნიერმა, მწერალმა 

და საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლმა ბევრმა. სტამბოლის ქართული სავანის 

მღვდელმსახურებთან ემიგრაციაში წასვლის პირველ თვეებში დაწყებული ახლო 

მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა ნ. ჟორდანიამ შემდგომშიც გააგრძელა, რასაც 

ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ მან 1923 წელს, თავისი მთავრობის წევრთა დიდ 

ნაწილთან ერთად იმ დროისათვის უკვე საფრანგეთის დედაქალაქში 

დამკვიდრებულმა, სწორედ სტამბოლის ქართულ კათოლიკურ ეკლესიასთან 

არსებულ სტამბა-გამომცემლობაში დასტამბა ემიგრანტობის პერიოდში დაწერილი 

თავისი ახალი წიგნი „ბრძოლის საკითხები”. 

სტამბოლის სავანესთან არსებულ გამომცემლობაში ქართულ ენაზე დაბეჭდილი 

უკანასკნელი წიგნი ამერიკაში მცხოვრები ალექსანდრე მანველიშვილის “ვეფხის-

ტყაოსანი და რუსთველის ზნეობრივი იდეოლოგია” იყო (1933 წ.). ხსენებული წიგნი, 

რომელიც ავტორს 1932 წლის 10 აპრილს მოხსენების სახით წაუკითხავს პარიზის 

ქართველი საზოგადოებისათვის, სტამბოლის სავანის მღვდელმსახურის - შალვა 

ვარდიძის ინიციატივითა და დაფინანსებით დაუბეჭდავს. 

გარდა ორიგინალური წიგნებისა, სტამბოლის სავანესთან არსებული სტამბა-

გამომცემლობა ნათარგმნ ტექსტებსაც აწვდიდა მკითხველს პერიოდულად. იქაური 

გამომცემელნი ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით გააქტიურდნენ გასული 

საუკუნის ოციანი წლების დასაწყისში.  

ქართული ემიგრანტული მწერლობის სტამბოლურ შენაკადზე საუბრის დროს 

რამდენიმე სიტყვა იასე მეხუზლას (რაჭველის) (1856-1919 წწ.) შესახებაც უნდა 

ითქვას. მართალია, სტამბოლში ხანგრძლივად ცხოვრების მიუხედავად იქ მას წიგნი 

არ გამოუცია, მაგრამ თურქეთში იმხანად მიმდინარე მოვლენებთან და ადგილობრივ 
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ქართველებთან დაკავშირებით თავისი ემიგრანტული ცხოვრების პერიოდში 

საკმაოდ ბევრი რამ აქვს გამოქვეყნებული მაშინდელ ქართულ პრესაში. სტამბოლში 

იასე მეხუზლა ჯერ 1880-1902, შემდეგ კი 1904 და 1909-1915 წლებში ცხოვრობდა. 

როგორც ნ. ბოსტაშვილი ი. რაჭველის საზოგადოებრივი ღვაწლის შეფასების დროს 

სავსებით მართებულად წერს, იგი “თითქოს ხიდი იყო სტამბოლში მცხოვრებ 

ქართველებსა და საქართველოს შორის, რადგანაც იქიდან რეგულარულად გზავნიდა 

ქართული ჟურნალ-გაზეთებისთვის როგორც ისტორიული ხასიათის წერილებს, ისე 

ცნობებს ქართველების ყოფა-ცხოვრებისა და მდგომარეობის შესახებ” (ბოსტაშვილი, 

1991: 3-8). 

XIX საუკუნის 60-იან წლებში პეტრე ხარისჭირაშვილის მიერ სტამბოლში 

აგებულ ქართველ კათოლიკეთა  მონასტერთან დაარსებულ სტამბა-გამომცემლობაში 

70-იანი წლებიდან დაწყებული საგამომცემლო საქმიანობა 1933 წლამდე გაგრძელდა, 

შემდგომ კი შეწყდა და ამ დიდი ეროვნული საქმის ასაღორძინებლად გარკვეული 

ნაბიჯები მხოლოდ გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან ჯერ ახმედ მელაშვილმა 

გადადგა ჟურნალ „ჩვენებურის” გამოცემით, შემდეგ კი თურქეთში მოღვაწე სხვა 

ადგილობრივი ქართველები ცდილობენ ამ დიდმნიშვნელოვანი საქმის გაგრძელებას. 
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პირველი თავის დასკვნა 

 

საქართველოსა და თურქეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ურთიერთობების ახალი ისტორია იწყება საქართველოს მიერ თავისი 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. რა თქმა უნდა ორთავე მხარე უაღრესად დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებს ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. ორთავე მხარისათვის 

მნიშვნელოვანია ქართულ-თურქული, როგორც პირადი, ასევე რეგიონული 

თანამშრომლობის განვითარება. მით უმეტეს, რომ თურქეთის მიერ მომზადებულ 

რეგიონული თანამშრომლობის პროექტს დადებითად აფასებს დასავლეთი. ამ 

პროექტის ფარგლებში ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს მრავალმხრივი 

განვითარების საშუალება გააჩნია და ეს ურთიერთობები შეიძლება წარმატებულად 

განვითარდეს. 

საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თურქეთის მხარდაჭერას 

ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებაზე. თურქეთი NATO-ს 

დანარჩენ წევრებს მოუწოდებს, ვარშავის სამიტზე საქართველოს მხარდამჭერი 

ძლიერი გზავნილები გააჟღერონ. თურქეთის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მხარს 

უჭერს საქართველოს მიერ ნატო-ს არსებითი პაკეტის განხორციელებას და უკვე 

განხორციელებული რეფორმების ფონზე, მოუწოდებს ორგანიზაციის წევრებს, 

ვარშავის სამიტზე გააკეთონ განცხადებები, რაც საქართველოს ალიანსში შესვლას 

დაეხმარება.  

„დღეს საქართველო-თურქეთს შორის თანამშრომლობა სტრატეგიულ ხასიათს 

ატარებს და წარმატებით ვითარდება როგორც პოლიტიკურ, ასევე სავაჭრო-

ეკონომიკურ და კულტურულ-ჰუმანიტარულ სფეროებში“ (საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო, 2016).  

აღსანიშნავია საქართველო-თურქეთის ერთობლივი ძალისხმევით 

განხორციელებული ენერგეტიკული პროექტები, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

მექანიზმია საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის სამმხრივი ფორმატი, რომელსაც 

2012 წელს საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ ჩაეყარა საფუძველი („ტრაპიზონის 

დეკლარაცია“).  

http://www.mfa.gov.ge/getattachment/MainNav/ForeignPolicy/BilateralRelations/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/Trabzon-Declaration.pdf.aspx
http://www.mfa.gov.ge/getattachment/MainNav/ForeignPolicy/BilateralRelations/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/Trabzon-Declaration.pdf.aspx
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ასევე წარმატებით ვითარდება საქართველო-თურქეთის თანამშრომლობა 

განათლების სფეროშიც. ამ ორი ქვეყნის დღევანდელ კეთილმეზობლურ და 

კეთილგონივრულ ურთიერთ-თანამშრომლობას საკმაოდ კარგი ისტორია აქვს.  

ყოველივე ეს, რა დადებითი ძვრებიც მიმდინარეობს ქართულ თურქულ 

კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში, დღეს, პირველ რიგში თურქეთში 

მცხოვრები ქართველებისთვის ისტორიული მნიშვნელობის მქონე მოვლენაა. 

საზოგადოდ კი შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთში ბოლო ხანს გადადგმული 

რეფორმატორული ნაბიჯები, რომლებიც ეროვნულ და რელიგიურ უმცირესობათა 

უფლებების აღიარებასა და ხელშეწყობას შეეხება, თურქეთის დემოკრატიული 

განვითარების მაღალ დონეზე მიგვანიშნებს და დიდად წაადგება, როგორც ქართულ, 

ასევე თურქულ საზოგადოებას. 

უმნიშვნელოვანესია ის ფაქტი, რომ 1992 წლის 30 ივლისს ორ ქვეყანას შორის 

ხელი მოეწერა მნიშვნელოვან დოკუმენტს: “ხელშეკრულება განათლების, 

მეცნირების, კულტურისა და სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ”; 

“ხელშეკრულება სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ”; 

“ხელშეკრულება ინვესტიციების ურთიერთწახალისების და დაცვის 

შესახებ”;“საზღვაო შეთანხმება” და განისაზღვრა თანამშრომლობის პრიორიტეტული 

მიმართულებები. ეს არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპის 

დაიწისი, რასაც დიდი პერსპექტივა აქვს და იძლევა მჭიდრო, თანასწორუფლებიან, 

მზარდ კეთილმეზობლურ ურთიერთობების გარანტიას, მნიშვნელოვნად შეუწყობს 

ხელს საქართველო-თურქეთის ურთიერთობების მრავალმხრივ გაშლას, რეგიონში 

სტაბილურობისა და მშვიდობის დამყარებას.  



- 52 - 
 

II თავი 

საქართველო-თურქეთის საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის შექმნის მეცნიერული კვლევა და ანალიზი 

 

 

2.1. საქართველოს საგანმანათლებლო კულტურის ევროპის სივრცეში 

ინტეგრირების ანალიზი 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სფეროში საბჭოური სისტემის 

დაშლის  შემდგომ, საბაზრო ეკონომიკის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად 

ბოლო ათწლეულის მანძილზე არაერთი რეფორმა განხორციელდა.  

საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების სფეროს დაფინანსება 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 

თანამეგობრობის, ასე ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებლებს 

- სქემა 1., (განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული 

მიმართულებები, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2014).  

როგორც წარმოდგენილი სქემიდან ჩანს განათლებისა და მეცნიერების 

დაფინანსების წილი 2012 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.8%-ს 

შეადგენდა, რაც დაბალია მსგავსი ეკონომიკური განვითარების ქვეყნებთან 

შედარებით. 

განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული 

მიმართულებების ანალიზში აღნიშნავენ, რომ უფრო მკაფიო სურათს მივიღებთ, თუ  

გავითვალისწინებთ ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილს მშპ-სთან მიმართებით: 

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის 

მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნება. ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდასთან ერთად 

იზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებიც - სქემა 2. 
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სქემა 1. განათლების დანახარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან  

მიმართებით 

 

აღნიშნული მონაცემებით, ერთ სულზე მშპ 2000 წლიდან 2011 წლამდე 690 აშშ 

დოლარიდან 3215 აშშ დოლარამდე გაიზარდა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები კი - 

12%-დან 32%-მდე. 2005-2009 წლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი მშპ-სთან 

მიმართებით აღემატებოდა ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის ქვეყნების საშუალო, ასევე ყაზახეთის (17% - 2009 წ.), აზერბაიჯანისა 

(15% - 2008 წ.) და სომხეთის (24% -  2009 წ.) იმავე მაჩვენებლებს, მაგრამ ამავე დროს 

სახელმწიფო ბიუჯეტში განათლების წილი 2000 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში 

11.7 %-იდან  8.3%-ამდე დაეცა (განათლებისა და მეცნიერების სისტემის 
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განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები, საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო, 2014).   

 

 

სქემა 2: კავშირი სახელმწიფო ბიუჯეტსა და განათლებაზე დანახარჯებს შორის მშპ-

თან მიმართებით 

 

ქვეყნები, რომელთა სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსას უტოლდება, 

საშუალოდ, დაახლოებით ორჯერ მეტს ხარჯავენ განათლებაზე. მაგალითისათვის, 

ლატვიასა და ესტონეთში ასევე საშუალოზე მაღალია სახელმწიფო დანახარჯები 

(ლატვიაში -  29%,  ესტონეთში - 31% და  საქართველოში - 29%), მაგრამ საქართველოში 

განათლებაზე დანახარჯების წილი მშპ-სთან მიმართებით 2.9%-ია, ლატვიასა და 

ესტონეთში კი -  5.7%. (განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების 
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სტრატეგიული მიმართულებები, საქართველოს განათლების და მეცნიერების 

სამინისტრო, 2014). 

განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის ზრდა განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს, რაზეც 

მომდევნო პარაგრაფშიც გვექნება საუბარი. განათლების ხელმისაწვდომობის 

პრობლემის მოგვარება ცხადია, ადრეულ პერიოდში დაიწყო, მაგრამ 2012 წელს 

სოციალურად ორიენტირებული პროგრამების შემუშავების გზით უფრო 

ინტენსიურად განაგრძო განვითარება. ამან მნიშვნელოვნად შეამსუბუქა 

საგანმანათლებლო შინამეურნეობის დანახარჯები, რაც მიმართულია მოსწავლეთა 

ტრანსპორტითა და უფასო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამებზე, 

სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების სრულ დაფინანსებაზე, 

უმაღლეს განათლებაში სოციალური გრანტების ზრდაზე და სხვ.  

მიუხედავად აღნიშნულისა, განათლების ხელმისაწვდომობა კვლავ რჩება 

მნიშვნელოვან გამოწვევად და ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. ცხადია, 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, რომელიც 

დღეისათვის პრიორიტეტად რჩება განათლების ყველა საფეხურზე და წარმოადგენს 

მუდმივად დინამიკაში მყოფ პროცესს.  

როგორც ანალიზი ცხადყოფს, განათლების დაბალი ხარისხის მაჩვენებელის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია სასკოლო მზაობის დაბალი დონე. იგივე დონე 

აღინიშნება სკოლამდელ განათლებაში ჩართულ ბავშვებშიც. 2011 წელს ჩატარებული 

კვლევის მიხედვით (წლის ანგარიში 2011), პირველკლასელი მოსწავლეების უდიდეს 

ნაწილს, რომლებიც სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დადიოდნენ,  

არ აღმოაჩნდა სასკოლო განათლებაში წარმატებით ჩართვისთვის საჭირო კოგნიტური 

და არაკოგნიტური (ემოციური,  სოციალური, ფიზიკური)  უნარები.   

ეკონომიკური    თანამშრომლობისა    და    განვითარების    ორგანიზაციის    (OECD) 

მოსწავლეთა  შეფასების საერთაშორისო პროგრამის  (PISA 2009) მიხედვით 

საქართველოში კვლევაში მონაწილე 15 წლის ასაკის მოსწავლეთა მცირე 

პროცენტულმა ნაწილმა გამოავლინა ცოდნის მაღალი დონე ფუნქციონალურ 

წიგნიერებაში, როგორიცაა: კითხვის, წაკითხულის გააზრების, მიღებული 

ინფორმაციის დამუშავებისა და პრაქტიკაში გამოყენების უნარი, მათემატიკასა და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნა. კვლევაში მონაწილე სკოლების 15 წლის 

ასაკის მოსწავლეების დაახლოებით 60%-მა აჩვენა სტანდარტულ საერთაშორისო 

სკალირებულ საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი მიღწევის დონე, რაც 

გამაფრთხილებელ ნიშნად უნდა აღვიქვათ!   

დღეს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყურადღება მახვილდება პროფესიული და 

უმაღლესი განათლების პროგრამების მიმართ. მთავარი ამ ყურადღებაში არის  
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შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ჯერჯერობით ამ სფეროში 

გარკვეული პრობლემები ფიქსირდება,  რაც იმით არის გამოწვეული, რომ ქვეყანაში 

არ ხორციელდება სისტემური და სისტემატიური კვლევები შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების განსაზღვრის მიზნით. 2013 წლიდან ამ მიმართულებით საგრძნობი 

სამუშაოები ჩატარდა, რაც უშუალოდ უკავშირდება შრომის ბაზრის კვლევების 

შედეგების მიხედვით საინფორმაციო სისტემის ჩამოყალიბებას, რასაც დადებითი 

შედეგის მოტანა შეუძლია განათლების სფეროში.   

უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს განათლების სფეროში 

განხორციელებული რეფორმირებებისა და სხვადასხვა ცვლილებების ეფექტიანობის 

შესაფასებლად ჩატარებულ მეცნიერულ კვლევებს.  პრობლემაა ის, რომ არ არსებობს 

ასეთი კვლევის გამოცდილება და არ გაგვაჩნია პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების კურსდამთავრებულთა სწავლის შემდგომ საქმიანობაზე მონიტორინგის 

სისტემა, რაც ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების ერთიანი სისტემის სახით 

შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. ეს თვალნათელს გახდის  კურსდამთავრებულთა 

დასაქმების პროცესს და დაადგენდა ამის ზუსტ მაჩვენებელს.  

ერთადერთი ნათელი წერტილი განათლების რეფორმირების კვლევების 

მიმართებით არის იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი, სადაც 2008 წლიდან ამოქმედდა სადოქტორო პროგრამა განათლების 

მენეჯმენტში შემდგომ კი განათლების მეცნიერებებში. აღნიშნულმა სადოქტორო 

პროგრამამ დიდი დაინტერესება ჰპოვა, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე 

საზღვარგარეთის, კერძოდ კი თურქეთის რესპუბლიკაში. სადოქტორო პროგრამით 

ჩარიცხულმა დოქტორანტებმა, უნივერსიტეტის მაღალკვალიფიციური 

პროფესორების ხელმძღვანელობით დაიწყეს კვლევა საგანმანათლებლო სისტემაში 

არსებული სხვადასხვა პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით. ეს იყო პირველი 

მცდელობა ქართული საგანმანათლებლო სისტემის დამოუკიდებლად კვლევისა და 

არსებული პრობლემების მეცნიერული მოგვარების მიმართ. უნდა ითქვას, რომ ეს 

კვლევები წარმატებით განხორციელდა და ამჟამადაც ასეთივე ხარისხითა და 

მონდომებით მიმდინარეობს. წარმოგიდგენთ საკვლევ თემათა მცირეოდენი ნაწილის 

დასათაურებას: უმაღლეს სასწავლებლებში საკანონმდებლო-იურიდიული 

საქმიანობის წარმოების მენეჯმენტის საინფორმაციო მონაცემათა ბაზის 

კონცეპტუალური მოდელის აგება; არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების 

საფინანსო-საგანმანათლებლო პროცესის მენეჯმენტის კონცეპტუალური მოდელის 
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ფორმირება; უცხოური ენის სწავლების ხარისხის მენეჯმენტის საინფორმაციო-

სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიის კონცეპტუალური მოდელის დამუშავება; 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების 

მენეჯმენტი; უცხოური ენის კორპორაციული სწავლების ორგანიზაციული 

მენეჯმენტი; თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მართვის მეცნიერული 

საფუძვლები; კულტურათშორისი კომუნიკაციებისა და კორპორაციული კულტურის 

განვითარების ხელშემწყობი უცხოური ენის შერჩევის პროგნოზირების თეორიული 

ასპექტები; მოზრდილთა სწავლების ალტერნატიული ფორმის ,,ტრენინგების“ 

ორგანიზაციის თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებების კონცეპტუალური 

მოდელის ფორმირება; ეთნოპედაგოგიკური პრობლემები საქართველოში და მისი 

კვლევების მეთოდები; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სწავლების ხარისხის 

ეფექტური მართვის და კონტროლის   მხარდამჭერი საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

კონცეფცია; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სატელევიზიო გადაცემების 

პროგრამების მომზადების დიდაქტიკა; უმაღლესი განათლების ხარისხის 

მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის კონცეფციის დამუშავება; კერძო, 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ეფექტური თვითრეალიზების თანამედროვე 

კონცეფციის დამუშავება; საქართველოს განათლების სისტემის ერთიან ევროპულ 

საგანმანათლებლო სივრცესთან ადაპტირების პრობლემების ანალიზი და შესაბამისი  

რეკომენდაციების შემუშავება; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

რეფორმირების  ადეკვატური საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემების 

ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების კონცეფცია და სხვ. 

აქ ჩამოთვლილი საკვლევი თემების უმრავლესობა წარმატებით იქნა დაცული 

იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოზე, ნაწილზე კი 

კვლავ გრძელდება სამეცნიერო კვლევები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ აქ ჩამოთვლილ საკვლევ თემებზე მომუშავე 

დოქტორანტების დიდი ნაწილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეა. ამ ფაქტის 

აღნიშვნა აუცილებელად მიგვაჩნია, რადგან ჩვენი საკვლევი თემა ხომ საქართველოში 

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების კონცეფციაა. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს მოვლენა ერთი დიდი 
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მონაკვეთი და მნიშვნელოვანი გარემოებაა ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის ფორმირების წარმატებით განხორციელებისათვის. 

საქართველოს საგანმანათლებლო კულტურის ევროპის სივრცეში ინტეგრირების 

ანალიზისათვის მიმოხილული ლიტერატურიდან (განათლებისა და მეცნიერების 

სისტემის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები, საქართველოს განათლების 

და მეცნიერების სამინისტრო, 2014) ირკვევა, რომ საქართველოს სამეცნიერო 

პროდუქცია ნაკლებადაა წარმოდგენილი რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალების 

საერთაშორისო ნუსხებში. მაგალითად,  საშუალო ევროპულ და ზოგიერთი 

პოსტსაბჭოთა ქვეყანის მაჩვენებლებთან მიმართებით: საქართველოში 1000 

მოსახლეზე სამეცნიერო პროდუქციის მაჩვენებელი 0.5-ს არ აღემატება მაშინ, 

როდესაც ესტონეთში ეს მაჩვენებელი 3-ის ტოლია. ერთ მოსახლეზე პატენტების 

რაოდენობა 2-ჯერ უფრო დაბალია სომხეთის მაჩვენებელთან მიმართებით - სქემა 3. 

 

 

 

სქემა 3. სამეცნიერო პუბლიკაციების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე საერთაშორისო 

რეფერირებადი ჟურნალების ბაზებში ქვეყნების მიხედვით 

განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარება უნდა დაეფუძნოს 

ხარისხზე ორიენტირებულ  მიდგომას, რომელიც ითვალისწინებს სამ ძირითად 
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პრინციპს ნახ 1.: ავტონომიურობას, ანგარიშვალდებულებას,  თანამიმდევრულ და 

კოორდინირებულ პოლიტიკას განათლების ყველა საფეხურზე და მეცნიერებაში. 

 

განათლების და მეცნიერების სფეროში არსებული პრობლემები ხშირად 

ურთიერთგამომრიცხავი და განუზღვრელობის თვისებებით ხასიათდება. 

შესაბამისად, მართვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უნდა დაეფუძნოს 

ერთიან სისტემურ პრინციპს და ამ პრინციპის გათვალისწინებულ  პროგრამას.  

არსებული ვითარების ანალიზის საფუძველზე უნდა გამოვლინდეს და იქნეს 

გააზრებული განათლების ყველა საფეხურისა და მეცნიერების სფეროს  საპრობლემო 

საკითხები.  

ეს ნაშრომი ცალსახად იზიარებს და ეთანხმება ავტორების რეკომენდაციას, რომ 

„ხარისხის მართვის სისტემის სრულყოფა ერთნაირად პრიორიტეტულია 

განათლების ყველა საფეხურზე და მეცნიერების სფეროში. ხარისხის მართვის 

განახლებული მოდელი ცალსახად უნდა ეფუძნებოდეს მხარდაჭერისა და  მუდმივი 

განვითარების ხელშეწყობის პრინციპებს. განათლების ხარისხი უნდა შეფასდეს 

სპეციფიკური, გაზომვადი შედეგების/ინდიკატორების  მიხედვით.  მეტი ყურადღება  

უნდა გამახვილდეს, რომ გამოვლენილი სუსტი მხარეები დაიძლიოს 

თანმიმდევრულად,  ხოლო კარგი შედეგები წახალისდეს გარკვეული სქემის 

მიხედვით.  ამგვარად აწყობილი სისტემა საშუალებას მოგვცემს, ერთი მხრივ, 

შევინარჩუნოთ ქვეყნის მასშტაბით განათლების ხარისხის საერთო დონე და 
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უზრუნველვყოთ ხარისხიანი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის, ხოლო მეორე მხრივ, შევქმნათ ხარისხის 

განვითარების სტიმული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის. 

განვითარებაზე ორიენტირებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ხელს 

შეუწყობს ინსტიტუციების რესურსების მობილიზებას“ (განათლებისა და 

მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები, 

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 2014). 

  

2.2. საქართველოს საგანმანათლებლო კულტურის ევროპის სივრცეში 

ინტეგრირების პრაქტიკული ღონისძიებები 

 

როგორც წინა პარაგრაფში აღინიშნა, ევროპასთან სრულფასოვანი ინტეგრაციისა 

და ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების პროცესში 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმის გაუმჯობესებისა და შეფასების თანამედროვე, მოქნილი სისტემის 

შექმნას.  

სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზმა აჩვენა, რომ მნიშვნელოვანი ხდება 

პროფესორ-მასწავლებელთა და მოსწავლეთა/სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლების 

ღონისძიებების გატარება. 

სწორედ ამ კუთხით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში, საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრომ მრავალი ღონისძიება გაატარა, რომელიც 

ითვალისწინებდა კანონმდებლობის დახვეწასა და ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებას, ევროკავშირის საგანმანათლებლო კერებთან 

თანამშრომლობას, ევროპული ხარისხისა და სტანდარტების მიღწევას და სხვ.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით, 

(საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საერთო ანგარიში, 2013-

2014).) ამ მიზნის მისაღწევად დაიგეგმა სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიება, 

როგორც სასწავლო ასევე სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით. ჩვენი საკვლევი 

თემის შინაარსიდან გამომდინარე, მოვიყვანთ იმ ძირითად მონაცემებს აღნიშნული 

http://mes.gov.ge/publicInfo/wp-content/uploads/2013/12/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-2013-20143.docx
http://mes.gov.ge/publicInfo/wp-content/uploads/2013/12/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-2013-20143.docx
http://mes.gov.ge/publicInfo/wp-content/uploads/2013/12/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-2013-20143.docx
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დოკუმენტიდან, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს და სხვა ქვეყნების (ამ 

შემთხვევაში თურქეთის რესპუბლიკის) ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

სივრცის ფორმირებას. 

2013 წელს სამინისტრომ განახორციელა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

მიმართულების საკანონმდებლო ცვლილებების პირველი ეტაპი, რომელიც 

აუცილებელი იყო სისტემაში არსებული პრობლემების მოკლევადიან პერსპექტივაში 

გადასაჭრელად. საკანონმდებლო ცვლილებები, სხვა მიმართულებასთან ერთად, 

მიზნად ისახავდა უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის 

გაზრდისათვის გასატარებელ რიგ ღონისძიებებს (საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო, საერთო ანგარიში, 2013-2014). 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან, არსებული პრიორიტეტებიდან და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვლევითი საქმიანობის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით, განისაზღვრა უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების პროგრამული მიმართულები. 

2013 წელს დაიწყო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ბიბლიოთეკების განვითარების პროგრამა, რომლის მიზანია უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბიბლიოთეკო ფონდების როგორც ბეჭდურ, 

ისე ელექტრონულ მეხსიერებებზე არსებული რესურსების განახლება და სრულყოფა. 

ცხადია, უპირველესი მოთხოვნა იყო, ევროპულ და სხვა მოწინავე ქვეყნებში 

არსებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციის მოძიება და 

საბიბლიოთეკო ფონდში ასახვა. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის 

ბიბლიომეტრიული და თვისებრივი ანალიზი, რათა შესწავლილი ყოფილიყო 

საქართველოს მეცნიერების სფეროში არსებული ვითარება და გამოვლენილიყო 

საქართველოს მეცნიერების სამეცნიერო პროდუქტის საერთაშორისო ელექტრონულ 

ბაზებში წარმოდგენის ტენდენციები.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

განხორციელებული და დღესაც მიმდინარე რეფორმირების ძირითადი 

მიმართულება იყო და არის ხარისხის უზრუნველყოფის შიგა და გარე მექანიზმის 

გაუმჯობესება. ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ბოლონიის 
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პროცესის და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტონომიის 

ზრდასთან ერთად. ეს ნიშნავდა არსებულ ფორმალურ მოთხოვნებსა და რესურსების 

შემოწმებაზე ორიენტირებული სისტემიდან შედეგსა და განვითარებაზე 

ორიენტირებულ სისტემაზე გადასვლის პროცესის დასაწყისი. უნდა გაიზარდოს 

ნდობა უმაღლესი განათლების ხარისხის მიმართ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 

გარეთ. მხოლოდ ეს არის საქართველოში მიღებული განათლება აღიარების მტკიცე 

გარანტი საერთაშორისო დონეზე. ამასთან დაკავშირებით, განათლების ხარისხის 

განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2010 წლის 14 სექტემბერს 

შეიქმნა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ცენტრი 

დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში,  მუშაობას წარმართავს საჯაროობისა და 

გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით, ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და 

შეთანხმებებით, ,,განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ" საქართველოს 

კანონითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით.  

ცენტრის მომავლის ხედვაა, საქართველოში საგანმანათლებლო დაწესებულება 

იყოს მყარი და მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული ცოდნის კერა; ზრუნავდეს 

თავისუფალი და კომპეტენტური ადამიანის ჩამოყალიბებაზე და წვლილი შეჰქონდეს 

ქვეყნის სამეცნიერო, კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში. 

ცენტრის მისიას წარმოადგენს, სახელმწიფოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო 

თანამეგობრობაში გაერთიანების მიზნების შესაბამისად, განათლების ხარისხის 

კონცეფციის მუდმივი განახლება; სტანდარტების შემუშავება, მათი 

უზრუნველყოფისა და განვითარების მექანიზმების დანერგვა (განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, წლიური ანგარიში, 2015).  

ცენტრის მთავარი მიმართულებაა საქართველოს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა. ამიტომ, ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის მსგავს 

საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ცენტრი უმაღლესი 

განათლების ინტერნაციონალიზაციის პროცესში თავის სტრატეგიულ 

პარტნიორებად მოიაზრებს და თანამშრომლობს საერთაშორისო ქსელებთან: 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო ქსელი - ENIC-NARIC; უმაღლესი განათლების 
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ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ქსელი - ENQA; ბოლონიის ჯგუფი - BFUG და 

ევროპის კავშირის პროექტებთან: Erasmus Mundus, TEMPUS. ცენტრი საქართველოსა 

და უცხოეთის მოქალაქეებს სთავაზობს განათლების აპოსტილით დამოწმების, 

ლეგალიზაციის, განათლების აღიარებისა და ნამდვილობის დადასტურების 

მომსახურებას. განათლების აღიარება გულისხმობს საზღვარგარეთ მიღებული 

განათლების საქართველოს ტერიტორიაზე აღიარებას, ხოლო აპოსტილი და 

ლეგალიზაცია - საქართველოში მიღებული განათლების ნამდვილობის 

დადასტურებას. ყოველივე ეს ხელს უწყობს ერთი სასწავლებლიდან მეორეში 

მობილობას და მომავალში, ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც დასაქმების მომსახურების 

გაუმჯობესებას 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავდა 

2013-2017 წლების სტრატეგიული გეგმა (სტრატეგიული გეგმა, 2013-2017). ეს გეგმა 

ასახავს ცენტრის გრძელვადიან ხედვას, განათლების ხარისხის გაუმჯობესების 

პროცესში მის დანიშნულებასა და ადგილს. სტრატეგიული გეგმა წარმოადგენს 

დოკუმენტს, რომელიც დეკლარირებული მიზნების მისაღწევად ხელს უწყობს 

ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების შეთანხმებულ და ეფექტურ მუშაობას.  

სტრატეგიული გეგმა მიმოიხილავს და ასახავს: 

 ცენტრის მანდატს;  

 კანონმდებლობითა და დებულებით განსაზღვრულ სტრუქტურას;  

 ცენტრის თანამშრომლების მომავლის ხედვასა და მისიას;  

 აზუსტებს სტრატეგიულ მიმართულებებს, მიზნებს, ამოცანებსა და 

ქვეამოცანებს;  

 წარმოაჩენს სამოქმედო და მონიტორინგის გეგმებს. (განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, წლიური ანგარიში, 2015). 

2013 წელს ხარისხის განვითარების ცენტრი გახდა უმაღლესი განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ევროპული ქსელის ENQA აფილირებული 

წევრი. ცენტრში, გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის (UNDP-ის) 

დაფინანსებით ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესების 

ავტომატიზაციის პროექტი ─ “განათლების ხარისხი და ელექტრონული მართვის 
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პროექტი” (საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საერთო 

ანგარიში, 2013-2014).  

საქართველოს საგანმანათლებო სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო 

სივრცეში ასოცირების დამადასტურებელი ფაქტია ის, რომ 2014 წელს საქართველოს 

მთავრობამ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სან-

დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე დაიწყო მილენიუმის გამოწვევის ფონდის მეორე კომპაქტის 

განხორციელება.  

საქართველოს სამი უნივერსიტეტის  ბაზაზე განხორციელდება 30 მილიონი აშშ 

დოლარის ინვესტიცია. საწყის ეტაპზე შეიქმნება ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამები ელექტრულ ინჟინერიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ქიმიასა და 

კომპიუტერულ ინჟინერიაში. დაიგეგმა საბაკალავრო პროგრამების ამოქმედება 

სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამრეწველო მშენებლობაში. ცხადია, მაღალხარისხიანი 

პროგრამებით დაინტერესდენ უცხოელი პარტნიორები და სტუდენტებ, რის 

მეშვეობითაც, ამერიკული უნივერსიტეტი ქართულ უნივერსიტეტებთან ერთად 

სტუდენტებს ქვეყნიდან გაუსვლელად უკვე სთავაზებენ ერთობლივ ხარისხიან 

განათლებასა და ამერიკული უნივერსიტეტის ხარისხის დამადასტურებელ 

ერთობლივ დოკუმენტს (საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, 

საერთო ანგარიში, 2013-2014). 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შექმნილმა 

სამეცნიერო საბჭომ შეაფასა სამეცნიერო და კვლევითი ორგანიზაციების მიმდინარე 

საქმიანობა და სამომავლო გეგმები. პროცესში მონაწილეობა მიიღო უცხოეთში 

მოღვაწე რამდენიმე ქართველმა მეცნიერმა. თითოეულ სამეცნიერო პროექტზე 

მომზადებული რეკომენდაციებზე და დასკვნებზე  დაყრდნობით მოხდა ამ 

პროექტების დაზუსტება და კორექტირება.   

უკვე დამზადდა „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების 

შესახებ“ და „უმაღლესი განათლების შესახებ“ კანონებში ცვლილებების პროექტები 

და მათი მიზანი არის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო 

და კვლევითი ინსტიტუტებისა და მომსახურე სამეცნიერო პერსონალის სტატუსის 

ზუსტი განსაზღვრება, მათი ფუნქციების და პასუხისმგებლობების დაზუსტება 
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სწავლების სამივე დონეზე. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სამაგისტრო და 

სადოქტორო საფეხურებზე განათლებისა და კვლევის ეფექტურობისა და ხარისხის 

ზრდისათვის. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2014 წელს გადადგა 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გაფორმდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება 

საქართველოში მეცნიერების განვითარებისა და საერთო სამეცნიერო სივრცეში 

ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. ამის საფუძველზე, ქართველი 

მეცნიერებისათვის ხელმისაწვდომი გახდა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზები. 

საქართველოს ყველა სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი ჩართულია ელსევიერი“ 

(Elsevier)-ის უმსხვილეს საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. პროექტი სრულად 

დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ. ქართველ მეცნიერებს საშუალება მიეცათ 

ისარგებლონ ელსევიერის მონაცემთა ბაზებით, ოპტიმალურად გამოიყენონ საძიებო 

სისტემები და განათავსონ საკუთარი სამეცნიერო, თუ სასწავლო მეთოდიკური 

ნაშრომები. 

„2014 წლის სექტემბერში, საქართველოს სამეცნიერო  და კვლევითი 

პოტენციალის ანალიზის საფუძველზე, საქართველოს განათლების და მეცნიერების 

სამინისტრომ დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკომისიასთან ევროკავშირის კვლევისა 

და ინოვაციის პროგრამა Horizon 2020-ში ასოცირებულ წევრად მიღებასთან 

დაკავშირებით, რაზეც მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება. ქართულ-

გერმანულ გრძელვადიან სამეცნიერო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით 

მიღწეულია შეთანხმება და გაფორმდა ხელშეკრულება  გერმანიის იულიხის 

კვლევით ცენტრთან. 2014 წელს გამოცხადა შოთა რუსთაველის ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი 

კვლევით-საგანმანათლებლო კონკურსი. პროექტის ფარგლებში საქართველოს სამი 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ, ილიაუნი, სტუ) კონკურსის წესით შერჩეული 

დოქტორანტები სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ნაწილს შეასრულებენ 

იულისხის ცენტრში და შედეგად, მიიღებენ როგორც ქართულ, ისე იულიხის 

ცენტრის მიერ გაცემულ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს“ 

(საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საერთო ანგარიში, 2013-

2014). 
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იულიხის ეს მოდელი უკვე გამოიყენება ატომური კვლევების ცნობილ 

ევროპულ ორგანიზაცია „ცერნში“ (CERN), რომელთანაც ქართველი მეცნიერების 

წყალობით და სახელმწიფოს მხარდაჭერით მნიშვნელოვნად გაღრმავდა 

თანამშრომლობა, ეს ყველაფერი კი საშუალებას იძლევა ურთიერთობის ახალ, 

შედარებით დიდ ეტაპზე გადასასვლელად.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს,  განათლების 

საერთაშორისო ცენტრსა და მაღალი ენერგოდამაჩქარებლის კვლევით ორგანიზაცია 

„კეკი“ს (KEK) შორის გაფორმდა მემორანდუმი მაღალი ენერგიის ფიზიკისა და მასთან 

დაკავშირებული ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

და კვლევით პროგრამებთან მიმართებით თანამშრომლობის შესახებ. მემორანდუმის 

ფარგლებში ქართველ სტუდენტებს მიეცათ შესაძლებლობა, პრაქტიკა გაიარონ 

„კეკი“-ში (KEK), მონაწილეობა მიიღონ საგანმანათლებლო და კვლევით პროექტებში, 

რისთვისაც „კეკი“ (KEK) უზრუნველყოფს შესაბამის ტექნიკურ ბაზას. 

წარმატებულად მიმდინარეობს დუბნას კვლევით ცენტრში ქართველი მეცნიერების 

მოღვაწეობა, რომლებიც გვთავაზობენ განახლებად და მნიშვნელოვან პროგრამებს 

მიმდინარე ექსპერიმენტებსა და კვლევებში ახალგაზრდა მეცნიერების  ჩართვისთვის 

(საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საერთო ანგარიში, 2013-

2014).   

ასევე 2014 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი მოღვაწეობით ჩამოყალიბდა 

სააგენტო, რომელიც ამჟამად განიხილავს 150-მდე მეცნიერის მიერ შედგენილ 

სამეცნიერო და საინოვაციო პროექტებს. ასევე გაჩნდა კვლევებისა და ინოვაციების 

სახელმწიფო კომისია. კომისიის შემადგენლობაში შედიან მეცნიერები, დარგობრივი 

სამინისტროს ხელმძღვანელები, ბიზნესმენები, მეცნიერებათა აკადემიის და 

საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები. საბჭო განიხილავს და განსაზღვრავს  

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კუთხით არსებულ პრიორიტეტულ 

სამეცნიერო ტენდენციებსა და პროექტებს.  

როგორც ამ ინფორმაციის ანალიზიდან ჩანს, საქართველომ წარმატებით განვლო 

განათლებისა და მეცნიერების განვითარების  საკმაოდ დიდი გზა  და იგი კვლავაც 

აქტიურად აგრძელებს წინსვლას. აშკარაა, რომ საქართველოს ეს დიდი სამეცნიერო-
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პრაქტიკული გამოცდილების განზოგადება ხელს შეუწყობს ერთიანი ქართულ-

თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირებას. 

 
 

2.3. ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ფორმირების ისტორიული წინაპირობები 

 

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირებისა და განვითარების გზების სწორი მიმართულების განსაზღვრისათვის 

საჭიროა, თავდაპირველად ჭეშმარიტი ინფორმაციის მოპოვება ქართულ - თურქული 

ისტორიული  და კულტურული  ურთიერთობების შესახებ. შემდგომში უნდა 

მოხდეს ამ ინფორმაციის მეცნიერული ანალიზი და ჩამოყალიბდეს ლოგიკური 

დასკვნები, თუ რა კულტურულ-საგანმანათლებლო მიმდევრობებს უნდა მიენიჭოს 

უპირატესობა, როგორ წარვმართოთ ეს ურთიერთობები და რა ღონისძიებები 

დავსახოთ ამ ურთიერთობის განმტკიცებისა და შემდგომი განვითარებისათვის.  

თურქეთში საქართველოს ისტორიისა და კულტურის შესახებ პირველი 

სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვეყნდა მე–20 საუკუნის ნახევრიდან. ჰაქქი რაიფ 

აიილდიზის მიერ გამოქვეყნებული  საქართველოს შესახებ გაცნობითი ხასიათის 

ბროშურა (აიილდიზი, 1946), მართალია საკმაოდ მოძველებული მონაცემებით, 

მაგრამ მაინც შეიძლება ჩაითვალოს ამ მიმართულებით ერთ–ერთ პირველ ნაშრომად.  

ბროშურას ჰქვია  “ოსმალური მმართველობა და ქართველები“ (ალთუნდაღი, 1952). 

ეს ნაწარმოები ამ კუთხით მომზადებული პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარია. 

ამ ნაშრომში განხილულია ოსმალეთის მმართველობის დაწყება საქართველოში და 

მის მიმართ ქართველების დამოკიდებულება. მასვე აქვს გატარებული იმ ეპოქაში 

ოსმალეთის მიერ საქართველოში  ისლამის ძალისმიერი მეთოდებით გავრცელების, 

მოწინააღმდეგეების განადგურების და საქართველოს ძალით ისლამიზაცის 

საწინააღმდეგო აზრი. 1968 წელს გამოცემული წიგნში „საქართველო“ პირველი 

გაცნობითი ხასიათის წიგნია (მელაშვილი : 1968), სადაც საქართველოს ისტორიასა და 

კულტურის შესახებაა საუბარი. თურქეთის მოქალაქე  ქართველის მიერ დაწერილ ამ 

სამეცნიერო ნაშრომში არის ენციკლოპედიური ხასიათის ინფორმაცია. ძალიან 

ზედაპირულ მონაცემებს იძლევა მოგზაურების მიერ გაკეთებული ჩანაწერები 
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საქართველოს ბუნების თავისებურებებსა და ბუნებრივ სიმდიდრეებზე. ნაშრომში 

არის ქართველების მონათესავე რელიგიების, ქართული ენისა და ლიტერატურის, 

მუსიკის,  ფოლკლორისა და ხალხური თამაშების შესახებ ინფორმაცია.  წიგნში, 

საქართველოს ისტორიის საკითხები მეცნიერულედ არ არის შესწავლილი. ამ 

ნაშრომში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველების კულტურული 

ტრადიციების აღწერას.  ეს  ეხმარება თურქულ საზოგადოებას, რომ უკეთესად 

გაიცნოს ქართველები, განასხვავონ ისინი კავკასიის სხვადასხვა ერებისგან.  ნაშრომი 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯია  თურქეთში ქართული ისტორიისა და კულტურის გაცნობის 

თვალსაზრისით.  

თურქეთში საქართველოსთან დაკავშირებული გამოკვლევების უმრავლესობა 

1975 წლიდან იწყება. ამ საკითხში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის პროფესორ   

ფაჰრეთთინ ქირზიოღლუს.  მან თურქულ, ქართულ  და სომხურ წყაროებზე 

დაყრდნობით  კარგად აჩვენა ქართველთა და თურქთა  ურთიერთობების 

თავისებურებები. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნაშრომები გაკრიტიკებულია მათზე 

იმ პერიოდის პოლიტიკის ზეგავლენის თვალსაზრისით, ისინი მაინც ღირებულ 

ნაწარმოებებად ითვლება. იგივე კრიტიკოსებს, გამოყენებული აქვთ ფ. ქირზიოღლუს 

შრომები თავის მონოგრაფიებში და იმეორებენ მის მონაცემებს შედარებით 

განსხვავებულ კონტექსტში. მანამდე, ეს წყაროები თურქეთში კარგად არ იყო 

ცნობილი. 1975 წლიდან მოყოლებული მ.ფ. ქირზიოღლუ ინტერესდება  თურქულ–

ქართული ურთიერთობებით, მის ნაშრომებში კარგად არის აღწერილი ამ კავშირების 

დასაწყისი, ოსმალეთის მიერ  კავკასიის დაპყრობა, ქართულ–თურქული 

ურთიერთკავშირების ისტორიული მსვლელობა (ქირზიოღლუ; 1975, 1976, 1986, 1992, 

2000, 2002).  

ქართულ–თურქული ურთიერთობების შესახებ  აკადემიური ნაშრომები 

პერიოდულად ვრცელდებოდა  ქართველი ხალხის ისტორიისა და კულტურის 

შესახებ გასაცნობითი ხასიათის გამოცემებში.  ამ თვალსაზრისით ძალიან 

მნიშვნელოვანია 1985 წელს  თარგმნილი “ქართული ზღაპრები“ (ჰაირიოღლუ, 1985).  

ყურადღებას იპყრობს 1993 წელს  გამოცემული ნაშრომი სათაურით “ქართველი 

ხალხის ისტორია“,  რომელიც საქართველოს ისტორიისა და კულტურის შესახებ 
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გაცნობითი ხასიათის მეორე წიგნია (ჩილოღლუ, 1993). აქ კარგადაა ნაჩვენები, თუ 

ვინ არიან ქართველები, მათი ენა, ანბანი, რელიგია, მოსახლეობა, გავრცელების 

არეალი და სხვა მრავალი საინტერესო რამ.  ავტორი, აგრეთვე, ვრცლად საუბრობს 

საქართველოს ისტორიის შესახებაც.  ეს წიგნი საქართველოს შესახებ საინფორმაციო 

თვალსაზრისით  შეიძლება ჩაითვალოს ენციკლოპედიური მნიშვნელობის ნაშრომად.  

ამ თეზისში კარგად სჩანს, რომ თურქეთში აქამდე სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა 

ქართველების თემას.  ნაშრომის ბოლო ნაწილი, რომელიც მის თითქმის ერთ 

მესამედს შეადგენს,  დიდი ადგილი უკავია თურქული საზოგადოების 

ინფორმირებას ქართული თეატრის, კინოს, ხელოვნებისა და მუსიკის შესახებ.  

განსაკუთრებული ყურადღბა ექცევა ქართველი მწერლების შემოქმედებას.  

ეს ნაშრომი, 1968 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომებთან ერთად, თურქეთში 

საქართველოსა და ქართველების შესახებ საინფორმაციო თვალსაზრისით საკმაოდ 

მნიშვნელოვანია.  ვინაიდან ამ პერიოდში  ქართველებსა და ჩრდილო კავკასიელებს 

ერთმანეთისაგან არ განასხვავებდნენ. ითვლებოდა, რომ ერთი ენის, ფესვის და 

კულტურის ჯგუფს განეკუთვნებოდნენ.  თურქულ საზოგადოებას საკმაოდ მწირი 

ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოში სამოქალაქო ომის შესახებ,  ან თუ რა საერთო და 

განმასხვავებელი ნიშნები ჰქონდათ ქართველებსა და აფხაზებს.  

1997 წელს თურქულად  ითარგმნა ქართველებთან დაკავშირებით მსოფლიოში 

ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ნაშრომად მიჩნეული დ.მ. ლანგის მონოგრაფია (ლანგი, 

1997). ამან ხელი შეუწყო ქვეყანაში საქართველოსთან დაკავშირებული  სამეცნიერო  

ინფორმაციის გაზრდას.  ამ ნაშრომის წყალობით  თურქმა საზოგადოებამ მიიღო 

ინფორმაცია საქართველოს ძველი და შუა საუკუნეების, ქართული კულტურის 

ისტორიის შესახებ ინფორმაცია, კავკასიური ცივილიზაციის როლი მსოფლიო 

ისტორიის განვითარებაში. ამრიგად, თურქეთის სამეცნიერო საზოგადოებას შეექმნა 

სათანადო წამოდგენა და განივრცო მისი არეალი საქართველოსა და ქართული 

კულტურის შესახებ ინფორმაციით, 1998 წელს  ითარგმნა ქართული ზღაპარი 

“ჭიამაია“ (ჩილოღლუ, 1998). 1999 წელს ო. მიმინოშვილის ნაშრომის “საკითხავი 

წიგნი ქართულ ეთნოგრაფიაში“ (ოზქანი, 1999).  თურქულად თარგმანმა,  ამ ქვეყნის 

კულტურული ტრადიციები საინტერესო კუთხით გამოაჩინა. თუ 
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გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბოლო დროს  თურქეთში  მომრავლდა ქართული ენის 

ან ანბანის მცოდნე მკვლევართა რაოდენობა,  მაშინ გასაგებია რა დიდი სამეცნიერო  

ინტერესი აქვს ამ თარგმანებს. მათი საშუალებით, რომლებიც ქართული წყაროების 

გამოყენებითაა შექმნილი, თურქმა საზოგადოებამ კარგად გაიცნო  ქართულ–

თურქული კავშირების ისტორია.  იმავე წელს გამოქვეყნდა ნაშრომი „საქართველო, 

აჭარა, თურქეთი“ (ზეირექი, 1999). აჭარისა და აჭარლების თემა თურქეთში ძალიან 

დიდ ინტერესს იწვევს.  საქართველოში ძირითადად გავრცელებულია წარმოდგენა, 

რომ  აჭარლები გამაჰმადიანებული ქართველები არიან.  თურქეთში კი მიიჩნევენ, 

რომ აჭარლები არიან საქართველოს საზღვრებში მოქცეული თურქები. 1999 წელს 

თურქეთის სავაჭრო პალატის (İTO) მიერ გამოცემულ მოცულობით კვლევა (აქგური, 

ფალაჯოოღლუ, 1999) საქართველოს ეკონომიკური მიმართულების შესახებ,  

თითქმის იგივე ღირებულებისაა, რაც იმავე წელს გამოქვეყნებული შრომები.  ეს 

ნაშრომები ძალიან მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნის საზოგადოების ერთმანეთთან 

დაახლოების თვალსაზრისით.  

1990 წელს ნაშრომების შემდეგ, ქართული ისტორიისა და კულტურის შესახებ 

2000 წელს გამოცემული კვლევების რაოდენობა გაიზარდა.  საკმაოდ დიდ ინტერესს 

იწვევს 2000 წელს დასრულებული სადოქტორო დისერტაცია სათაურით “მე–16 

საუკუნის ოსმალეთ–საქართველოს ურთიერთობები“ (გუმუში,2000). ეს ნაშრომი 

მოიცავს დეტალურ მონაცემებს  საქართველოს ოსმალური ხელისუფლების 

ძალაუფლების ქვეშ მოქცევისა  და ქვეყანაში ოსმალეთის მმართველობის დაარსების 

შესახებ.  ამ კუთხით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პერიოდში მომზადებული 

და 2001 წელს გამოცემული სადოქტორო ნაშრომი “თურქულ–ქართული 

ურთიერთობები (1918–1921)“(სურმელი,2001). ამ ნაშრომში დეტალურად არის 

აღწერილი პირველი მსოფლიო ომისა და რუსეთში  დაწყებული რევოლუციის 

ზემოქმედება ტრანსკავკასიაზე, მუდროსის  ზავის შემდეგ  დამოუკიდებელი 

საქართველოს რესპუბლიკის პოლიტიკური მდგომარეობა. 2002 წელს 

გამოქვეყნებულ „ტრაპიზონის და ბათუმის საკონფერენციო მასალებში“ (შაჰინი, 

2002) 1917–1918 წლების თურქულ–ქართული ურთიერთობები საკმაოდ 

საინტერესოდ არის წარმოდგენილი. ამგვარად, 2000 წლის დასაწყისიდან 
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გამოქვეყნებული ეს სამი აკადემიური ნაშრომი,  თურქულ–ქართული 

ურთიერთობების შესახებ მოიცავს დეტალური მონაცემების ანალიზს.   

თურქულ–ქართული ურთიერთობების შესახებ  სხვადასვა დროს დაწერილ 

სადოქტორო  ნაშრომების პარალელურად, გამოიცა საკმაოდ საინტერესო ნაშრომები 

სოციალური ანთროპოლოგიის შესახებ (ქალაფათი,2000).  გამოიცა მეორე წიგნი 

აჭარლების თემასთან დაკავშირებით (ზეირექი,2001). ასევე, სტატია შუა საუკუნეების 

კავკასიაში  თურქულ –ქართული წინააღმდეგობების შესახებ (ბედირჰანი,2000). ამ 

დროისთვის უკვე თურქულად ითარგმნა ნ. ბერძენიშვილისა და ს. ჯანაშიას ნაშრომი 

“საქართველოს ისტორია“ (ბერძენიშვილი, ჯანაშია, 2000). მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

ნაშრომი  განიცდის ეპოქის პოლიტიკის ზემოქმედებას,  იგი თურქი 

მკითხველისათვის მაინც ძალიან საინტერესოა,  რამეთუ  დეტალურადაა აღწერილი 

საქართველოს ისტორია  პირველყოფილი ადამიანიდან დაწყებული რუსეთის მიერ 

ქვეყნის ოკუპაციით დამთავრებული. 2002 წელს ლათინური ასოებით დაბეჭდილი 

ნაშრომი  ქართული სოფლების შესახებ,  შეიცავს აგრეთვე მეჰმედ არიფის მიერ 1893 

წელს  გამოქვეყნებული ნაშრომის “ქართული სოფლები თურქეთში“ მონაცემებსაც 

(ჩილოღლუ,2002).  2003 წელს თურქეთის ისტორიული საზოგადოების მიერ 

გამოქვეყნდა 1849 წელს მ. ბროსეს მიერ  ქათლის ცხოვრების ის პერიოდი, რომელიც 

მოიცავდა 1212 წლამდე ეპოქას (ანდრეასიანი, მერჩილი,2003). ამ კრებულში თურქი 

მკითხველისათვის პირველად ერთად არის თავმოყრილი საქართველოს ისტორიის 

პირველადი წყაროები.  საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით  დიდ 

ყურადღებას იქცევს  აგრეთვე 2004 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომი  სახელწოდებით 

“თურქეთის პოლიტიკა კავკასიაში და საქართველო“ (მერთი,2004).  ამავე დროს 

გამოქვეყნდა საინტერესო კვლევები ახალციხის მხარის თურქული ხალხური 

ზეპირსიტყვიერების შესახებ (უნალი,2004, 2005).  დაიწყო გამოსვლა ნარკვევებმა  

თურქეთში ქართული არქიტექტურული ძეგლების შესახებ (ბაირამი,2005). 

რომლებშიც აღწერილია ქართული არქიტექტურით აშენებული ნაგებობი. 2007 წელს  

გამოქვეყნდა საქართველოში ისლამის გაბატონების პერიოდთან დაკავშირებული 

სამეცნიერო შრომები (გუმუში,2007). ამავე პერიოდში გამოდის  საინტერესო 

ნაშრომები სამცხე-ჯავახეთის(ბერიძე, ყავრელიშვილი,2016) და ქართულ 
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სამზარეულოზე (ქართული სამზარეულო, 2007). 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს 

კრიზისის ამსახველ სტატიაში საუბარია საქართველოსა და თურქეთს შორის უფრო 

მტკიცე მეგობრობისა და მოკავშირეობის დაწყების შესახებ (ოზერთემი,2008). 2009 

წელს ქვეყნდება ორი აკადემიური ნაშრომი:   XI-XII საუკუნეებში ქართულ–თურქულ 

ურთიერთობებზე (თელლიოღლუ,2009) და VII-X საუკუნეებში სამხრეთ კავკასიაში 

ისლამიზაციის პროცესებზე (ჩოღი,2009). პირველ კვლევაში აისახა ქართულ–

თურქულ ურთიერთობების ყველაზე ინტენსიური პერიოდი (XI-XII საუკუნეები): 

ქართველების ურთიერთობა სელჩუკებთან, ხვარაზმელებთან, ყივჩაღებთან და 

აღმოსავლეთ ანატოლიის სამთავროებთან. მეორე კვლევაში კი, ისლამურ და 

კავკასიურ წყაროებზე დაყრდნობით, აისახა პირველი დამპყრობლების: ომაიანების, 

აბასიანების ურთიერთობა  ქათველებთან და  სამხრეთ კავკასიაში ისლამის 

გავრცელების პერიოდი. 

    2010 წელს დაიწყო და  დღევანდლამდე სწრაფი ტემპით გრძელდება 

კვლევები ქართული ისტორიისა და კულტურის შესახებ. 2010 წელს გამოიცა 

წიგნები შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების შესახებ (ქადიროღლუ, იშლერი, 

2010). ამავე წელს გამოდის  ნაშრომი ქართული ენის, მუსიკის, კულტურისა და 

საქართველოს ისტორიის შესახებ (დენიზჯი,2010). 2011 წელს საქართველოში 

არსებული თურქული ფონდების მიერ (ბილგილი,2011), ფართო მკითხველისათვის, 

გამოიცა შრომები მაჭახელას ქართული სოფლების შესახებ (აქბაში,2011). ფონდის 

მიერ გამოცემულ ნაშრომებში შესწავლილია ოსმალების კვალი საქართველოში და  

ქართულ–ოსმალური ურთიერთობები. სხვა ნაშრომი ასახავს მაჭახელას ხეობაში 

საზღვრის გავლების შემდეგ თურქეთისა და საქართველოს საზღვრებში დარჩენილი 

სოფლების (12 სოფელი საქართველოს საზღვრებში დარჩა, 6 კი თურქეთის 

ტერიტორიაზეა) საერთო მოტივებს. ერთი წლის შემდეგ ოსმალურ საარქივო 

მასალაზე დაყრდნობით საქართველოსა და ქართველებზე კიდევ გამოვიდა 

ნაშრომი(ილდიზთაში,2012). ამგვარად, ზემოთ აღნიშნული სამეცნიერო შრომებით 

მოხდა ოსმალური პერიოდის ურთიერთობების ხელახალი შეფასება. ილიას 

უსთუნერის კვლევებში თავმოყრილია მასალები ქართული კულტურასა და 

ლიტერატურაზე (უსთუნიერი, 2010, 2013, 2014)  .  
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აღსანიშნავია 2013 წელს გამოცემული ორი ნაშრომი. პირველი – მონოგრაფიის 

“ქართველები და ისლამამდელი თურქები“ თარგმანი (ალასანია,2013). ამ ნაშრომმა 

თურქულ სამეცნიერო წრეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია, რადგან  ამ ტიპის 

კვლევა მანამდე არავის ჩაუტარებია. ნაშრომში განხილულის ქართველთა 

ურთიერთობები ბუნ თურქებთან, ჰუნებთან, ხაზარებთან, ყივჩაღებთან და სხვებთან 

ჩვენს წელთ– აღრიცხვამდე IV  საუკუნის შემდეგ თურქთა ისლამიზაციამდე. 2014 

წელს სავაჭრო პალატის მიერ გამოცემულმა ნაშრომმა (ოზბაი,2014). საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურის მუშაობის შესახებ გამოიწვია  ბიზნეს 

გარემოსა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისადმი დაინტერესება.  ამავე წელს  

გამოდის წიგნი – „ბათუმი თურქულ–კავკასიურ ურთიერთობებში“ (სარი,2014) და 

იწერება სამაგისტრო ნაშრომი მე–20 საუკუნის თურქულ–ქართულ 

ურთიერთობებზე (თოფალი,2014). 2014–2015 წლებში ქართულიდან ნათარგმნმა 

შრომებმა ხელი შეუწყო თურქეთში ამ მიმართულებით მუშაობის განვითარებას. 

ამათგან ქართველი ხალხის ისტორიის (იბერიელი,2014). განსაკუთრებით 

ოსმალურ–ქართულ ურთიერთობების ახლებური თვალსაზრისით წარმოჩენა, 

თანამედროვე ქართული ზღაპრების გამოცემა, ხელს უწყობს თურქეთში ქართული 

კულტურის პოპულარიზაციას (ჩიმქე,2015). 2015 წლის ბოლოს გამოცემული 

ნაშრომი ქართულ–მონღოლური ურთიერთობებზე (სუბაში,2015) საყურადღებოა 

როგორც ამ საკითხის შესახებ  გამოცემული ბოლო ნამუშევარი. ის ასახავს 

მონღოლების კავკასიაში გაბატონებას და  დაწერილია  ქართულ, სომხურ და 

ისლამურ წყაროებზე დაყრდნობით. ნაშრომი ითვლება ამ პერიოდისა და 

მიმართულების  ერთ–ერთ სრულყოფილ სამეცნიერო   შრომად.        

არ შეიძლება არ აღინიშნოს ჟურნალი „ჩვეებურები“ (სულ გამოვიდა 59 

ნომერი), რომლმაც დიდი როლი ითამაშა თურქეთში  საქართველოს ისტორიის, 

კულტურის, ლიტერატურის, ხელოვნების,ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის, ქართველთა 

ცხოვრებისა და წეს–ჩვეულებების გაცნობის საქმეში. 

   საქართველოში თურქოლოგია, როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერული 

დისციპლინა, ჩამოყალიბდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 

შემდეგ (1918), თუმცა დ. ბაქრაძის თურქოლოგიური ნაშრომები დღემდე აქტიური 
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მეცნიერული ღირებულებისაა. საქართველოში თურქოლოგიის ფუძემდებელად 

ითვლება აკადემიკოსი სერგი ჯიქია (1898-1993), რომელმაც 1936 წ. თსუ-ში დაიწყო 

თურქული ენის სისტემური კურსი. თსუ-ში აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის 

(1945) და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან აღმოსავლეთმცოდნეობის 

კურსის გახსნამ (1860) არსებითი როლი ითამაშა, ზოგადად 

აღმოსავლეთმოცდნეობისა და კერძოდ, თურქოლოგიის განვითარების საქმეში. 

თურქოლოგიური კვლევა გაიშალა საქართველოს უნივერსიტეტებსა და 

მეცნიერებათა აკადემიის სხვადასხვა ინსტიტუტებში.  

აკადემიკოს სერგი ჯიქიას გამოქვეყნებული აქვს 150 ზე მეტი ნაშრომი 

(ჯიქია,1984). ისინი ძირითადად ეხება ქართულ-თურქულ, ქართულ-აზერბაიჯანულ 

ენობრივ და ისტორიულ-ლიტერატურულ კონტაქტებს, თურქულ-ლაზურ, 

თურქულ-სომხურ ენობრივ ურთიერთობებს, თურქული ენის ისტორიული 

ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და ლექსიკის საკითხებს. სერგი ჯიქიას მეცნიერული 

მოღვაწეობის განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს საქართველოს და, საერთოდ, 

კავკასიის შესახებ ისტორიული ცნობების შემცველი ოსმალური საბუთებისა და 

ნარატიული ძეგლების, ოსმალური დიპლომატიკისა და პალეოგრაფიის საკითხების 

კვლევა, საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია და მისი ონომასტიკონი. სერგი 

ჯიქიას მიერ შესწავლილი, გამოკვლეული და გამოცემულია `გურჯისტანის 

ვილაეთის დიდი დავთარი~. 1941 წელს გამოვიდა თარგმანი, ე.წ. II ტომი, 1947 წელს 

– ოსმალური ტექსტი (ანუ I ტომი), 1958 წელს კი – მესამე წიგნი – გამოკვლევა. 

`დავთარი~ არის 1595 წელს ოსმალო მოხელის მიერ ფისკალური მიზნით შედგენილი 

ვრცელი რეესტრი, რომელშიც აღწერილია სამცხე, ჯავახეთი, არტაანი, ჩილდირი, 

კოლა და ტაოს ნაწილი. იგი უტყუარი წყაროა ამ მხარის ისტორიის, ისტორიული 

გეოგრაფიის, ეკონომიკის, ტოპონიმიკის, დემოგრაფიის და ონომასტიკონის 

შესასწავლად, თურქულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობების დასადგენად, 

ფეოდალური ხანის ოსმალეთის სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურების 

გასაცნობად. 

ნოდარ შენგელიას 200-ზე მეტ სამეცნიერო მონოგრაფიასა და სტატიაში: 

აღმოსავლური პირველწყაროებისა და სპეციალური ლიტერატურის ანალიზის 
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საფუძველზე ნაჩვენები აქვს დიდ სელჩუკთა სახელმწიფოს წარმოშობის დრო და 

პირობები, მისი ურთიერთობა საქართველოსთან, გადმოცემულია საქათველოსთან 

მცირე აზიის სელჩუკების ისტორიული ურთიერთობების საკითხები, მიმოხილული 

აქვს პირველი ოფიციალური თურქი ისტორიოგრაფის მუსტაფა ნაიმას `ისტორიაში~ 

საქართველოსა და კავკასიის შესახებ ინფორმაცია, სამეცნიერო მიმოქცევაში 

პირველად შემოაქვს ოსმალური დოკუმენტური წყაროები საქართველოსა და 

ამიერკავკასიის შესახებ. მის ნაშრომები ერთ-ერთი საუკეთესო წყაროა აღმოსავლეთ 

საქართველოს და მთელი ამიერკავკასიის ხალხთა არაერთი საკითხის შესასწავლად. 

მათში წარმოდგენილია დოკუმენტური წყაროები აფხაზეთისა და აღმოსავლეთ 

შავიზღვისპირეთის ოსმალური ციხე-სიმაგრეების ისტორიის შესახებ XVII-XVIII 

საუკუნეებში (მახარაძე,2008).  

მიხეილ სვანიძეს თავის მონოგრაფიებსა და მრავალრიცხოვან სტატიებში 

გამოკვლეული აქვს XVI-XVII სს-ში საქართველო-ოსმალეთის ურთიერთობების 

ძირითადი ფორმები, ოსმალთა ლაშქრობანი საქართველოში, შესწავლილია 

საქართველოს ოსმალეთთან დიპლომატიური და სამშვიდობო მოლაპარაკებანი, 

სტამბოლში ქართველთა ელჩობანი, დადებული ზავის პირობები და მათი შედეგები 

საქართველოსთვის. ნაჩვენებია ახალციხის (ჩილდირის) საფაშოს დაარსების 

ისტორია. ამასთან ერთად, ხაზგასმულია თუ რაოდენ მწვავედ იდგა “ გურჯისტანის 

საკითხი” XVI-XVII სს-ის ოსმალეთ-ირანის ომებისა თუ დიპლომატიური 

მოლაპარაკებების დროს. “გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთრის”, სხვა 

წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე შესწავლილია 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს (სამცხე-საათაბაგოს) მრავალდარგობრივი 

სოფლის მეურნეობა XVI საუკუნეში. თურქეთის ისტორიის შესახებ მონოგრაფიაში 

განხილულია ოსმალეთის სახელმწიფოს დაარსების, ჩამოყალიბების, იმპერიაში 

გადაზრდის ისტორია, პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები, 

იმპერიის ომები, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის, სასულთნოს 

გაუქმების და რესპუბლკის ისტორია 2000 წლამდე (სვანიძე, 1971, 1976, 1979, 1990, 

1999, 2007). 
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ცისანა აბულაძის სამეცნიერო კვლევები თურქოლოგიაში გამოირჩევა როგორც 

ისტორიული და წყაროთმცოდნეობითი, ასევე ლინგვისტური მიმართულებით. 

აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით მას გამოქვეყვნებული აქვს 100-ზე მეტი 

სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ექვსი მონოგრაფია (აბულაძე,1975, 1983, 2004) .  

ოთარ გიგინეიშვილის თურქეთის უახლეს ისტორიასთან დაკავშირებით 

კვლევებში განხილულია ოსმალეთის საშინაო მდგომარეობისა და საგარეო 

პოლიტიკის საკითხები XVIII საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში. აგრეთვე, 

ოსმალეთის პოლიტიკა საქართველოს და კავკასიის მიმართ ოსმალეთის იმპერიის 

არსებობის უკანასკნელ წლებში. წარმოჩენილია თურქიზმის წარმოშობისა და 

განვითარების ისტორია. დახასიათებულია ოსმალეთის სოციალური, ეკონომიკური 

და ისტორიული თავისებურებანი. დიდი ადგილი აქვს დათმობილი პირველი 

მსოფლიო ომის პერიოდს და თურქეთის 1960 წლის გადატრიალების ისტორიას 

(გიგინეიშვილი, 1982, 1989). 

ზაზა შაშიკაძის (შაშიკაძე, 2011) და მირიან მახარაძის (მახარაძე,2005) მიერ 

თურქეთის არქივებში მოძიებული და გამოქვეყნებული მასალები განსაკუთრებით 

საინტერესოა აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური ისტორიის შესასწავლად. იგი 

არანაკლებ საინტერესოა ოსმალეთის იმპერიის სოციალურ-ეკონომიკური ისტორიის 

თვალსაზრისით.  მირიან მახარაძე თავის ნაშრომებში განიხილავს საქართველო-

ოსმალეთის ურთიერთობის XV საუკუნის ისტორია. მიუხედავად იმისა, რომ XV 

საუკუნეში ამ ორ სახელმწიფოს შორის არც ისე ხშირი ურთიერთობები ჰქონდა.  

თანამედროვე თურქეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენებს და 

ვითარებას. ანალოგიურ პრობლემებზე მუშაობს ემზარ მაკარაძე (მაკარაძე,2000). 

როინ ყავრელიშვილის ნაშრომებში შესწავლილია საქართველო_თურქეთის და 

რუსეთ-თურქეთ-კავკასიის ურთიერთობების უახლესი ისტორიის საკითხები, ახალი 

და უახლესი პერიოდის თურქეთის ურთიერთობები ევროპის სახელმწიფოებთან 

(ყავრელიშვილი,2013). მეტად საინტერესოა რომ თურქი მეცნიერის ყურადღება 

მიიპყრო საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტში დაცულმა  240 თურქულმა 

ნაშრომმა, რომელთა არსებობა განპირობებული იყო  იმით, რომ მე-18 მე-19 
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საუკუნეებში თბილისი კავკასიის ხალხების მიერ მიჩნეულ იყო კულტურულ 

დედაქალაქად, სადაც  ყვაოდა ხელოვნება და ლიტერატურა, სწორედ აქ იწერებოდა 

აზერბაიჯანულ, სპარსულ, არაბულ და ოსმალურ ენებზე ხელნაწერები (ქიტიაშვილი, 

2014).   

,,ჩაღლარის” სასწავლო დაწესებულებები წლების მანძილზე საქართველოში 

ახორციელებდა სხვადასხვა უფასო პროგრამას.  

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ,,გლობალიზაციათა და ცივილიზაციათა 

დიალოგის”  საერთაშორისო სიმპოზიუმები და ღია შეხვედრები განსხვავებულ 

თემებზე”. ყოველწლიურად იმართება მწერლების, ჟურნალისტების, განათლების 

მუშაკთა, პოლიტიკოსების, მერიის თანამშრომლების, პარლამენტარების, 

საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრები თურქეთსა და საქართველოში. მათ 

მიერ ორგანიზებული იყო საერთაშორისო ოლიმპიადები და კონკურსები მოსწავლე-

ახალგაზრდობისათვის.  

კარგად არის ცნობილი ნორჩ გამომგონებელთა საერთაშორისო ოლიმპიადები, 

სადაც ყოველწლიურად 30-დან 40-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი მოსწავლეები და 

პედაგოგები მონაწილეობენ.  

საქართველოს მრავალ წარმომადგენელს (პროფესორ-მასწავლებლებს, 

მეცნიერებს, მოსწავლეებს და სხვ.) არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა ასეთ 

საქველმოქმედო აქციებში.  

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს შიდა ქართლსა და მარნეულში უცხოური ენებისა 

და ქართული ენის შემსწავლელი ცენტრების ჩამოყალიბების საშვილიშვილო საქმე 

(ოზენი,2013). აღსანიშნავია რომ ამ ჯამად აღნიშნული უცხო ენებისა და ქართული 

ენის კურსები მოქცეულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სტატუსში. 

დღეს საქართველოში გავრცელებულია თურქული ენის შესწავლა საშუალო 

სკოლებსა თუ უნივერსიტეტებში.  იგივე პროცესი მიმდინარეობს თურქეთში 

ქართული ენის შესწავლის მიზნით. ქალაქ ყარსის, რიზეს, ორდუს, ერზრუმის და სხვ. 

უნივერსიტეტებში  გახსნილია ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრები, რაც 

საქართველო-თურქეთის მომავალი კულტურული ურთიერთობების 

გაღრმავებისათვის  მნიშვნელოვანი წინგადადგმული  ნაბიჯია.  
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ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტში უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით 

ქართული ენა და ლიტერატურის დეპარტამენტი გაიხსნა 2006 წლიდან და შემდგომ 

წლებში, რიზეს რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტში, ერზურუმის ათათურქის 

უნივერსიტეტში, დუზჯესა და არდაღანის უნივერსიტეტებში, სადაც საბაკალავრო 

პროგრმით ისწავლება „ტექსტის ანალიზი და კრიტიკა“, „ქართული ენის ძირითდი 

საფუძვლები“, „ქართული ენის ლექსიკა“ „გამოხატვა ქართულად“, „ტექსტის გაგება“, 

„საქართველოსა და ქართულის პოპულარიზაცია“, თურქული ტექსტები ქართულ 

ლიტერატურაში“, „ქართული ენის გრამატიკა“, „წერა, კითხვა და მეტყველება 

ქართულად“, „ქართული ლიტერატურა“, „ქართულ-თურქული თარგმნა“, 

„საქართველოს გეოგრაფია“, „პროფესიული ქართული“, „საქართველოს ისტორია“, 

„ქართული კულტურა“, „ქართველოლოგია“, „ქართული ენა სავაჭრო მიზნებისთვის 

და ა.შ. ასევე იგეგმება სხვა საგნების შემოღება/დამატება სასწავლო პროგრამისთვის.  

ზემოთ ხსენებულ მიმართულებათა კურდამთავრებულები სწავლას 

აგრძელებენ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებში ბათუმის, ქუთაისის, სამცხე-

ჯავახეთისა და თბილისში მოქმედ უნივერსიტეტებში.  

პრემიერმინისტრის აპარატთან არსებული საზღვარ გარეთ მცხოვრები 

თურქებისა და მონათესავე ხალხების სამსახურის ორგანიზებით ქართველი 

სტუდენტები ყოველწლიურად მიდიან  თურქეთში სახელმწიფო გრანდის 

უფლებით. 

თურქეთის სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამის შედგენაში 

განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის თურქეთში ქართული კულტურის სახლის 

ხელმძღვანელს, თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში საქართველოს შესახებ 

მრავალსერიანი დოკუმენტური ფილმის („კავკასიის ქარი“) ავტორს, ბატონ ერდალ 

ქუჩუქსა (ელიზბარ ციმნარიძე) და ცნობილ ანკარელ მწერალს, ქალბატონ ქევსერ 

რუჰს (ქეთევან ხანთაძე).  

პროგრამის თარგმანში ქალბატონ ქევსერ რუჰთან ერთად აქტიურ 

მონაწილეობას იღებდნენ პროფესორი ნანა კაჭარავა და ანკარის უნივერსიტეტის 

მაგისტრანტი მარიამ გაფრინდაშვილი.  
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ამ მოვლენას ოპერატიულად ეხმაურება საქართველოს საელჩო, თურქეთში 

მცხოვრებ ეთნიკურად ქართული წარმოშობის მოსახლეობას, რაც არის მეტად 

მნიშვნელოვან ისტორიულ ფაქტი და მიღებული გადაწყვეტილების გამო დიდ 

მადლობას უხდის თურქეთის ხელისუფლებას. 

ასეთია ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ფორმირების ისტორიული წინაპირობები, რომელიც საფუძველს უდებს მის 

თვისებრივად ახალ ფაზაში გადასვლას. ამისათვის საჭიროა, გაფართოვდეს 

მეცნიერული კვლევები, რათა შემუშავდეს ერთიანი ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების თანამედროვე კონცეფცია. 

დღევანდელ ქართულ-თურქულ ურთიერთობებს პოზიტიურად აფასებს 

ქართული დიპლომატია. 

ქართულ თურქული ურთიერთობის მაღალ იდეებს სოციალური ქსელით 

(საელჩოს ვებ-გვერდზე, http://turkey.mfa.gov.ge/index.php?sec_id=65&lang_id= ) აქვეყნებს 

თურქეთის რესპუბლიკაში დღეს მოქმედი, საქართველოს საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი ბ-ნი ირაკლი კოპლატაძე. ბ-ნი ირაკლი კოპლატაძე 

თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად 

დაინიშნა 2013 წლის 18 ივლისს. მისი მიმართვის ტექტის შინაარსი ასეთია:  

ძვირფასო სტუმარო! 

„კეთილი იყოს თქვენი შემობრძანება თურქეთის რესპუბლიკაში (საქართველოს 

საელჩოს ვებ-გვერდზე). საქართველოსთვის, ისევე როგორც რეგიონისთვის, 

თურქეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, რასაც თანამედროვე პოლიტიკურ 

დინამიკასთან ერთად ისტორიული და გეოგრაფიული ფაქტორებიც განაპირობებს. 

 თურქეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა პირველად ჯერ კიდევ 1921 წელს 

სცნო საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციამდე სულ რამდენიმე ხნით ადრე; ხოლო 1992 

წელს, საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ, მან ერთ-ერთმა პირველმა აღიარა 

საქართველოს დამოუკიდებლობა. თანამედროვე პირობებში ქვეყანათა 

დამოუკიდებლობას დიდად განსაზღვრავს მათი ურთიერთდამოკიდებულების 

ხარისხი და სახელმწიფო ინტერესების ურთიერთპატივისცემა. ეს განსაკუთრებული 

სიცხადით მჟღავნდება მეზობელი ქვეყნების შემთხვევაში.  

http://turkey.mfa.gov.ge/index.php?sec_id=65&lang_id
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საქართველო-თურქეთის უახლესი ისტორია ამის ნათელი მაგალითია, 

რომელიც გვიჩვენებს, რომ თურქეთის რესპუბლიკა პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ძლიერი მოკავშირე და პარტნიორი 

სახელმწიფოა. 

თურქეთის რესპუბლიკა, საქართველოს იმ მეგობარ ქვეყანათა რიცხვს 

მიეკუთვნება, რომლებიც აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ 

მთლიანობასა და მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში (NATO, 

ევროკავშირი) ინტეგრაციას. ჩვენი ქვეყნები წარმატებით ურთიერთანამშრომლობენ 

რეგიონალური უსაფრთხოებისა და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფის 

კუთხით. ამ მიმართულებით უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ისეთი მაშტაბური 

რეგიონალური და ტრანსკონტინენტური პროექტების განხორციელებას, რომლებიც 

ნავთობსადენების, გაზსადენების, ჰიდროელექტროსადგურებისა თუ სარკინიგზო 

მშენებლობებს უკავშირდება. ჩემთვის განსაკუთრებით დიდი პატივია, რომ ამ 

პროექტებზე მოლაპარაკებების ხელშეწყობის პროცესში თავის დროზე მეც მაქვს 

მოკრძალებული მონაწილეობა მიღებული ჩემი თურქეთში საგანგებო და 

სრულუფლებიან დესპანად მუშაობის პერიოდში 2006-2010 წლებში. 

თურქეთში საქართველოს ელჩის რანგში საქმიანობა, რომელსაც მე 2013 წლის 18 

ივლისიდან შევუდექი, ცხადია, გაცილებით უფრო მეტი პატივი და უფრო მეტი 

პასუხისმგებლობაა. იმედს გამოვთქვამ, რომ ჩემი საქმიანობა ხელს შეუწყობს 

ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას იმ ქვეყანაში, რომელიც 

დღესდღეობით საქართველოს უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. 

ამ გადმოსახედიდან, ჩემი განსაკუთრებული პრიორიტეტი იქნება ასევე 

მსოფლიო მნიშვნელობის იმ კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენის საქმეში 

წვლილის შეტანა, რომელიც დღესდღეობით საქართველო-თურქეთის ერთობლივ 

მემკვიდრეობას წარმოადგენს და რომლის მნიშვნელოვანი კომპონენტი თურქეთის 

ტერიტორიაზე განლაგებული მრავალსაუკუნოვანი ქართული არქიტექტურული 

მონუმენტების ხელახლა გაცოცხლებას გულისხმობს. ქართველ და თურქ ხალხს 

შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობების ხარისხი და მთავრობების საერთო 

კეთილი ნება იმის მყარ გარანტიას იძლევა, რომ ამ სფეროშიც 

ურთიერთთანამშრომლობის დიდი პერსპექტივები არსებობს. 
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აღნიშნული ვებ გვერდი (საელჩოს ვებ გვერდი, ბ.დ.) და მასზე განთავსებული 

ბმულები თქვენ შესაძლებლობას მოგცემთ გაეცნოთ საქართველოში მიმდინარე 

პროცესებს, საქართველო-თურქეთს შორის ურთიერთობების დინამიკასა და ჩვენს 

სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებს. ასევე შესაძლებლობა 

გეძლევათ თვალყური მიადევნოთ პერიოდულად განთავსებულ ინფორმაციას 

საელჩოს საქმიანობის შესახებ. იმედი მაქვს, რომ წარმოდგენილი ვებ-გვერდი 

დაგეხმარებათ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ ჩემი ქვეყნისა და ქართულ-

თურქული ურთიერთობების თაობაზე. 

აქვე მოხარული ვიქნები თქვენი შენიშვნებისა და მოსაზრებებისათვის, რაც 

ხელს შეუწყობს საელჩოს საქმიანობის გაუმჯობესებასა და საქართველოს უკეთ 

წარმოჩენას ადგილსამყოფელ ქვეყანაში. 

ბოლოს, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მე და საელჩოს თითოეული თანამშრომელი 

მზად ვართ ნებისმიერ დროს, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, დახმარება და 

თანადგომა გაგიწიოთ თქვენ, საქართველოს მოქალაქეებს და თურქეთში მცხოვრებ 

როგორც მრავალრიცხოვან ისტორიულ, ისე საქართველოს დამოუკიდებლობის 

შემდგომ პერიოდში შექმნილ ქართულ დიასპორას. (ირაკლი კოპლატაძე, 

http://turkey.mfa.gov.ge/ 2016). 

 

2.4. ქართული კულტურის სახლი სტამბოლში და მისი ისტორიული 

წინაპირობები 

 

ქართული კულტურის სახლი სტამბოლში თურქეთის ქართველების ჯგუფ 

„ჩვენებურების" ძალისხმევით დაფუძნდა 2010 წლის 5 ნოემბერს. მას შემდეგ ეს 

საზოგადოება ქართული კულტურისა და ენის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის 

ბევრ საქმეს აკეთებს. 

ერდალ ქუჩუქის (ელიზბარ ციმნარიძის) დამსახურებაა, რომ პირველად 

თურქეთის ისტორიაში თურქეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიით გადაიცემა 

დოკუმენტური ფილმი „კავკასიის ქარი".  ფილმს თავად ერდალ ქუჩუკი იღებს. 

ფილმებს იმდენად დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ ტელევიზიამ კიდევ 13 სერიის 

გადაღების სურვილი გამოთქვა. 

http://turkey.mfa.gov.ge/
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გარდა ამისა, ქართული კულტურის სახლი  მიზნად ისახავს „ჩვენებურების“ 

კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელებას: 

 ქართული ენისა და კულტურის შენარჩუნება,  ამ ენაზე არსებული 

ფოლკლორის, ლიტერატურის კვლევა და პოპულარიზაცია; 

 ადამიანის უფლებათა საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების საფუძველზე 

განათლების, კულტურის, ხელოვნების, სპორტის, ტურიზმის, ჯანდაცვის, 

სპორტის, ეკონომიკის, ბუნების დაცვის და სხვა სფეროებში ადამიანის 

შესაძლებლობების სრულყოფილი გამოვლენისათვის ხელის შეწყობა. ამ 

მიზნით კულტურული, საგანმანათლებლო და სოციალური მიმართულების 

ინიციატივებისა და პროექტების განხორციელება; 

 თურქეთ-საქართველოს შორის არსებული მრავალმხრივი თანამშრომლობის 

კიდევ უფრო განვითარებისათვის, ამ მიმართულებით მოღვაწე პიროვნებებისა 

და ორგანიზაციებისათვის დახმარება და მათთან ერთობლივი საქმიანობა; 

 ენის, კულტურის, ხალხური შემოქმედების ნიმუშების, მუსიკის, ფოლკლორის 

და ხალხური ცეკვის სფეროში კვლევითი, საგანმანათლებლო საქმიანობის 

წარმოება, კულტურის შემსწავლელი ჯგუფების ჩამოყალიბება, გამოფენების, 

კონცერტების, კონფერენციების მოწყობა, ბეჭდვითი, სატელევიზიო და 

ელექტრონული მედია საშუალებების შექმნა; 

 “ქართული კულტურის სახლი“  თურქეთის სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 

ქართველებისა და საქართველოს მეგობრებისაგან შემდგარ საზოგადოებრივ 

გაერთიანებას წარმოადგენს. „კულტურის სახლი“ შედგება საპატიო წევრთა 

საბჭოს, სათათბირო საბჭოს, საპატიო წარმოამდგენლებისა და მოხალისე 

წევრებისაგან. “ქართული კულტურის სახლი“  გახსნის რეგიონულ 

ფილიალებს (წყარო, http://www.chveneburi.net 2016). 

აღსანიშნავია, რომ სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა მონასტრის არქივში 

დღესდღეობით 1523 წლიდან 1980 წლამდე დათარიღებული, უამრავ ენაზე 

დაწერილი ჩვენთვის ცნობილი თუ უცნობი 80 000-ზე მეტი წიგნი, ჟურნალი და 

გაზეთი ინახება, მათ შორის - 1914-1916 წლების ქართული ლეგიონის არქივიც. 

საინტერესოა, რომ 1908 წლის 26 აპრილს მონასტერში გადაიხადეს აკაკი 

http://www.chveneburi.net/ka/haberleri/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98
http://www.chveneburi.net/ka/haberleri/%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1
http://www.chveneburi.net/ka/haberleri/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1
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წერეთლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო და ბიბლიოთეკას მისი სახელი 

უწოდეს. 

2.5. ქართული ხელოვნების სახლი თურქეთში 

 

2011 წლის 17 დეკემბერს თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში ქართული კულტურის 

ახალი კერა – “ქართული ხელოვნების სახლი” გაიხსნა, რომლის დაარსების იდეა 

“თურქეთელ ქართველთა” შორის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არსებობდა. 

ქართული ხელოვნების სახლი მდებარეობს ქადიქოის რაიონში. 

ქართული ხელოვნების სახლის დამფუძნებელი და დირექტორის თურქეთის 

რესპუბლიკის მოქალაქე, ეთნიკურად ქართველი ბატონი შემსეთინ იემია (გიორგი 

ირემაძე). დაარსების დღიდანვე სახლი ქართველების შეხვედრის კერად იქცა.   

„როდესაც ამ სახლს ვხსნიდი, ბუნებრივია, მიზანი ქართველების ერთმანეთთან 

დაახლოება იყო. აქ იმართება გამოფენები, ხალხური მუსიკის საღამოები, 

შეხვედრები საინტერესო ადამიანებთან. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც თურქეთის 

საგარო საქმეთა მინისტრი 1990 წელს  ჩილეში ოფიციალური ვიზიტით იყო, 9 თურქი 

ოჯახი ნახა….და გადაწყვიტა რომ იმ ქალაქში თურქული კულტურის სახლი გაეხსნა 

იმისთვის რომ თურქებს შეხვედრის ადგილი ჰქონოდათ და თავი მარტო არ 

ეგრძნოთ, ასე, რომ მარტო მე არ უნდა ვფიქრობდე მსგავსი ტიპის სახლის შექმნაზე,, 

ჩემთვის მთავარი ინვესტიცია ქართული იდენტობის შენარჩუნებაა. მიხარია, რომ 

იდეამ გაამართლა” – ამბობს გიორგი ირემაძე.  (ნოზაძე, 2011).  

თურქეთში ახლადგახსნილი ქართული კულტურის კერის მიზანია თურქეთ-

საქართველოს მეგობრობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში 

თურქულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება; 

ზრუნვა თურქეთის ეთნიკურ ქართველთა კულტურის შენარჩუნებისა და 

განვითარებისათვის; ასევე, სხვა კავკასიელ ხალხთა (ჩერქეზები, ჩეჩნები, აფხაზები 

და სხვ.,) ეთნიკური კულტურის მრავალფეროვნების წარმოჩინება. წარმოდგენილი 

იქნება ტრადიციული ქართული ხელოვნების ამსახველი მუდმივმოქმედი და 

ერთჯერადი ექსპოზიციები. შედგება ქართული ენის სწავლების კურსები; 

გაიმართება ქართული ფოლკლორის კონცერტები. 

http://www.ambioni.ge/author/teona-nozadze
http://www.ambioni.ge/qartuli-xelovnebis-saxli-turqetsi#respond
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ღონისძიებას სტუმრები საქართველოდანაც დაესწრნენ. გახსნის დღეს 

“ქართული ხელოვნების სახლს” სტუმრობდნენ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრი, ბატონი მირზა (პაპუნა) დავითაია, საქართველოს საპატრიარქოს 

ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არქიმანდრიტი ადამი (ახალაძე), 

საპატრიარქოს თანამშრომლები: ქალბატონი ნატო ასათიანი და ქალბატონი ირინე 

ბიბილეიშვილი, პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი; რეჟისორი თამარ დულარიძე, 

თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენელები, 

გენერალური კონსული, ბატონი ზურაბ პატარიძე, ასევე, თურქეთში მოქმედი 

ქართული და კავკასიური კულტურის ცენტრების ხელმძღვანელები; თურქეთის 

ფართო საზოგადოებრიობა.  

 

2.6. ენის და კულტურის საკითხები ქართულ–თურქულ 

ურთიერთობებში 

ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს თურქეთში მცხოვრები ქართველებისათვის 

ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო და კულტურული სივრცის ფორმირებას. 

ყველასათვის ცხადია, რომ თურქეთის ქართველობამ დღემდე შეინარჩუნა 

სალაპარაკო ქართული ენა და ისიც საყურადღებოა, რომ თურქეთის მთავრობა დღეს 

უკვე ზრუნავს ქართველთა შორის მშობლიური ენის შენარჩუნებისა და 

განვითარებისათვის.  

 საინტერესოა, რომ ენისა და კულტურის საკითხებში, ქართულ–თურქულ 

ურთიერთობებში, თურქეთელი ქართველების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

ღონისძიება გაიმართა. როგორც ამ ღონისძიებისადმი მიძღვნილ წერილშია 

აღნიშნული (ჩუბინიძე, 2013), ქართული კულტურა იმდენად დიდი, 

მრავალფეროვანი და საინტერესოა, რომ არ არის ის ფაქტი ახალი, რომ დიდი ხანია 

საქართველოს ფარგლებს გასცდა და იქ განაგრძობს თავის არსებობას. 

„ისტორიული რეალობის გამო ამ მხრივ ბევრი რამ უფრო მარტივია, რადგან 

საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში მრავალი ქართველი ცხოვრობს, რომელთაც ნებით 

თუ უნებლიეთ ჩაიტანეს ქართული კულტურა და უკვე საუკუნეებია ამ კულტურას 

ემსახურებიან, შეძლებისდაგვარად იცავენ და ავითარებენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით 
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საყურადღებოა თურქეთელი ქართველობა, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე 

თურქეთში ცხოვრობენ და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ყოველ მხრივ 

ცდილობენ შეინარჩუნონ ის, რაც მათ განასხვავებს მსოფლიოს ყველა ერისგან. მათ 

შენარჩუნებული აქვთ თვითმყოფადობა და უნარი განსჭვრიტონ მომავალი და ამ 

მომავლისკენ სვლაში წინ წამოსწიონ თავიანთი ეროვნული კულტურა და ის 

ფასეულობა რაც მათ პიროვნებას აღამაღლებს“ (გ. ჩუბინიძე, 2013). 

სწორედ ამ დიადი მიზნებით თურქეთში ხშირად ეწყობა მრავალი ღონისძიება 

ამ კულტურის შენარჩუნების, გაცვლის, გაცნობის და გადაცემის მიზნით. ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო კონფერენცია თემაზე ,,ენისა და კულტურის საკითხები 

ქართულ-თურქულ ურთიერთობებში“, რომლის შესახებაც ისტორიის დოქტორი, 

ეთნოლოგი, ქალბატონი როზეტა გუჯეჯიანი საუბრობს (ჩუბინიძე, 2013). 

როგორც ვხედავთ, ძალზე შთამბეჭდავ ღონისძიებასთან გვაქვს საქმე, რომლის 

განზოგადება უსათუოდ შეუწყობს ხელს ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო და 

კულტურული სივრცის ფორმირებას.  

 

2.7. ე.წ. თურქული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოში  

და მათი საერთაშორისო აქტიურობა 

 

ქართულ თურქული საგანმანათლებლო ურთიერთობის ისტორია ჯერ კიდევ 

ადრეულ პერიოდში დაიწყო, მაგრამ ასეთ მასშტაბებს, როგორსაც მან ამ ბოლო ორ 

ათეულ წელიწადში მიაღწია, მანამდე ადგილი არ ჰქონია. საინტერესოა ისიც, რომ 

საგანმანათლებლო ურთიერთობის დონე იწყება პირველი, სკოლამდელი 

დაწესებულებებიდან და მთავრდება სწავლების უმაღლესი საფეხურით. მოვიყვანთ 

ამის დამადასტურებელ მაგალითებს. 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (https://www.ibsu.edu.ge/2016). 

საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, აქტუალური გახდა 

მეგობრულ-პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება მეზობელ ქვეყნებთან. 

სწორედ ამ ჭრილში, თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის გაფორმდა 

ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულებები განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და სხვა სფეროებში. 
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განათლების სფეროში დადებული მემორანდუმის ფარგლებში, თურქეთის 

რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, სულეიმან დემირელმა შესთავაზა საქართველოს 

პრეზიდენტს, ედუარდ შევარდნაძეს  საქართველოში საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გახსნა.  ამ ინიციატივის ნაყოფს წარმოადგენს შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც 1995 წელს საქართველოს მინისტრთა 

კაბინეტის დადგენილებისა და საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ 

გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე დაარსდა. უნივერსიტეტი საზეიმოდ გახსნეს 

საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონმა ედუარდ შევარდნაძემ და თურქეთის 

რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ქალბატონმა თანსუ ჩილლერმა. 

უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში. იგი 

გახლავთ დაწესებულება, სადაც ქართველ და უცხოელ სტუდენტებს შესაძლებლობა 

აქვთ ეზიარონ მაღალი დონის პროფესიულ განათლებას და აქ მიღებული ცოდნისა 

და გამოცდილების წყალობით, თავიანთი წვლილი შეიტანონ საქართველოსა თუ სხვა 

ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების საქმეში.  

უნივერსიტეტი აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა 

და  წარმოადგენს  სტუდენტთა, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისა 

და მკვლევართა მჭიდრო კავშირს, რომელთა ერთიანი თანამშრომლობითაც იქმნება 

აკადემიური სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების ერთიანი არეალი.  

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მისიაა საქართველოს განათლების 

და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული საგანმანათლებლო პოლიტიკის 

გატარება, მოამზადოს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით, ადამიანური 

ღირებულებებით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციურ კურსდამთავრებულები, 

რომლებიც მოწოდებულები იქნებიან, მუდმივად აიმაღლონ განათლების დონე, რათა 

თავიანთი წვლილი  შეიტანონ  დემოკრატიულ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ამას 

ხელს უწყობს მეგობრულ პერსონალის მიერ შექმნილ ჭეშმარიტად აკადემიურ 

გარემოში მშვიდობასა და ინტერკულტურულ დიალოგზე დამყარებული 

ურთიერთობები,  სტუდენტთა და თანამშრომელთა მობილობა და პროფესიული 

ურთიერთმხარდაჭერა. მისია ემყარება საერთაშორისო ურთიერთგაგების 

გაღრმავებას და გლობალიზაციას. საერთაშორისო წარმატებული ურთიერთობა 

მიიღწევა კულტურათშორისი კონტაქტების ხელშეწყობით. კულტურათშორისი 
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კომუნიკაცია ჩამოყალიბდა ცალკე სფეროდ, რომელმაც მოიპოვა პროფესიული 

ხარისხი და სასწავლო სტუტუსი. 

სტუდენტების ინტერესების წინა პლანზე წამოწევითა და სამართლებრივი და 

ხარისხის მართვის სისტემის მოთხოვნების გათვალისწინებით შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჭეშმარიტად აკადემიურ გარემოში ამზადებს 

მაღალკვალიფიციურ პიროვნებებს, რომლებსაც გათვითცნობიერებული აქვთ 

ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები და მიისწრაფიან მუდმივი 

სრულყოფისაკენ. 

საგანმანათლებო ღონისძიებებთან ერთად სტუდენტებისთვის მზადდება 

სოციალური და კულტურული აქტივობები. ამის განსახორციელებლად შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაარსებულია სოციალურ-კულტურული 

განყოფილება, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის კულტურული 

ღონიძიებების მოწყობას და მასში სტუდენტების მაქსიმალურად ჩართვას. 

სოციალურ-კულტურული განყოფილების ინიციატივთ არის შექმნილი კლუბები, 

რომლებიც დაკომპლექტებულია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

სტუდენტების მიერ. მათი აქტიურობით კეთდება კონცერტები, იდგმება 

სპექტაკლები, შეხვედრები, დისკუსიები,  ტარდება საქველმოქმედო ღონისძიებები. 

ბუნებრივია, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც ჩართულნი არიან უნივერსიტეტის 

ცხოვრებაში მომავალ პროფესიულ კარიერაშიც გაცილებით უფრო წარმატებულები 

ხდებიან. 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს დასაქმებისა და პროფესიული განვითარების 

დეპარტამენტი. უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები სხვადასხვა 

წამყვან დამსაქმებელ კომპანიასთან, როგორც საქართველოში, ისე ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთ. IBSU-ში სტუდენტებისთვის ტარდება სხვადასხვა ტრენინგები და 

სემინარები. უნივერსიტეტის პირობები უზრუნველყოფს იმას, რომ შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა 98% დასაქმებულია (წყარო, 

www.ibsu.edu.ge). 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აყალიბებს ხარისხის 

კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებს და ზრუნავს, რომ შეიქმნას გარკვეული 

მეთოდები აღნიშნული კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად. იგი მონაწილეობას 
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იღებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

გამართულ სხვადასხვა ტრენინგებსა და კონფერენციებში; 

ასევე აწყობს სემინარებსა და სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს (workshop) 

უნივერსიტეტის შიგნით ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადმინისტრაცია, სწავლების 

მეთოდები, სილაბუსებისა და სასწავლო პროგრამების განვითარება და ა.შ.; 

აწარმოებს ანონიმურ გამოკითხვას სტუდენტებს შორის ლექტორების, 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ზოგადად უნივერსიტეტში არსებული 

პირობების შესახებ; აწარმოებს დისკუსიას სტუდენტებთან, ასევე აკადემიურ, 

ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალთან.   

ყოველივე ამის შემდეგ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამზადებს  

დასკვნით მოხსენებებს. ხარისხის მართვა კოორდინაციას უწევს სრულიად 

საუნივერსიტეტო პროცესს, რომელიც ითვალისწინებს ხარისხის გაუმჯობესების 

მექანიზმებს, შესაბამისი დოკუმენტაციის იდენტიფიცირებას. 

რეიტინგის მიხედვით უნივერსიტეტი ერთ ერთ გამორჩეულ ადგილს იკავებს 

საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

მიხედვით, მაღალი შედეგების მქონე აბიტურიენტთა რაოდენობა, რომლებიც შავი 

ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს  ირჩევენ, ყოველწლიურად იზრდება. 2016 

წელს ჩარიცხული 576 სტუდენტიდან, 230 სახელმწიფო გრანტის მფლობელია, 76 

ოქროს, ხოლო 30 ვერცხლის მედლის მფლობელი. 2 სტუდენტი ეროვნულის 

მასშტაბით პირველ 100-ეულშია, ხოლო 1 პირველ 200-ეულში.   უნივერსიტეტის 

შიდა დაფინანსებით 1000-მდე სტუდენტი სარგებლობს, ხოლო გაცემულ გრანტთა 

საერთო რაოდენობა 2 000 000 მილიონ ლარს აღწევს. 

  გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული 

სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 200 ყველაზე რეიტინგული სტუდენტიდან, 

შავი  ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტზე არჩევანი 3-მა აბიტურიენტმა გააკეთა. 

ამ მაჩვენებლით, უნივერსიტეტი ყველაზე მოთხოვნად 3 კერძო უნივერსიტეტს 

 შორისაა. 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სთავაზობს სტუდენტებს თავისი პროგრამების 

შესაბამის სახელმძღვანელოებს. სტუდენტებს აქვთ წვდომა საჭირო ლიტერატურაზე 

და აქვთ შესანიშნავი საშუალება იმუშაონ სხვადასხვა თემებზე. ბიბლიოთეკა 
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უზრუნველყოფილია წიგნებით ისეთ დარგებში როგორებიცაა: ფილოსოფია, 

ეკონომიკა, ბიზნესი, პოლიტიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ისტორია, ლიტერატურა და 

მეცნიერების სხვა დარგები. 

უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი მრავალ საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, რომელიც სტუდენტებისა 

და აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამით სარგებლობას ითვალისწინებს. 

უნივერსიტეტი ატარებს და მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციებში. 

ამგვარად, თავისი ფუნქციონირებით, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის 

განვითარებას, ამზადებს მაღალი დონის კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს, დიდი 

წვლილი შეაქვს საქართველოსა და თურქეთის საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ფორმირების საქმეში. 

დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი (http://pdc.ge/ge/ 2016). სკოლის მისიაა 

აღზარდოს ჯანსაღი, წიგნიერი, ანალიტიკურად მოაზროვნე, თავისუფალი, 

ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, მოტივირებული და 

ცოდნის ეფექტურად გამოყენების უნარის მქონე პიროვნება; უზრუნველყოს 

სწავლების მაღალი ხარისხი მუდმივად განვითარებადი ადამიანური და 

მატერიალური რესურსით; შეუქმნას მოსწავლეს სათანადო პირობები საერთაშორისო 

სტანდარტის მქონე განათლების მისაღებად, საკუთარი ინტელექტუალური, 

ფიზიკური და სულიერი თვისებებისა და შესაძლებლობების გამოსავლენად და 

განსავითარებლად; მოსწავლეები აღჭურვოს აუცილებელი ცოდნითა და უნარებით, 

რომლებიც ნებისმიერ გარემოში ადაპტირებას, საკუთარი პოტენციალის 

რეალიზებასა და წარმატებების მიღწევაში დაეხმარება; ხელი შეუწყოს ახალი 

ცოდნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებასა და განვითარებას, სწავლისა 

და სწავლების მაღალ დონეს. 

დემირელის კოლეჯში მომუშავე თითოეული ადამიანი - მოსწავლე, 

მასწავლებელი, მომსახურე პერსონალი თუ ადმინისტრაცია - წარმოადგენს ისეთ 

საზოგადოებას, რომლის ყველა წევრი, მიუხედავად რელიგიურ-ეთნიკური 

http://pdc.ge/ge/
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განსხვავებულობისა, ერთმანეთის მიმართ განმსჭვალულია უდიდესი სიყვარულითა 

და პატივისცემით (http://pdc.ge/ge/).  

დემირელის კოლეჯში ძირითადი აქცენტი მათემატიკისა და ინფორმატიკის 

გაძლიერებულ სწავლებაზე კეთდება. სხვა სკოლებთან შედარებით, ამ საგნებს 

გაცილებით მეტი საგაკვეთილო საათი ეთმობა. ამ საგნებში ასევე ფუნქციონირებს 

საოლიმპიადე ჯგუფები, რათა წარმატეულმა მოსწავლეებმა გაძლიერებულად 

ისწავლონ ეს საგნები და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა საერთაშორისო 

ოლიმპიადებში. 

მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებისათვის სხვადასხვა საგანში 

ფუნქციონირებს საოლიმპიადო ჯგუფები, რომელშიც მათ ეძლევათ საშუალება 

გაიღრმავონ ცოდნა და მიაღწიონ წარმატებებს როგორც საერთაშორისო, ისე 

რესპუბლიკურ ოლიმპიადებში. 

კოლეჯი თავის სასწავლო პროგრამას ამდიდრებს ევროპული 

საგანმანათლებლო სტანდარტებისა და სწავლების მოდელის გამოყენებით. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მოსწავლეთა მომზადებას იმისათვის, რომ 

მათ თავისუფლად შეძლონ უცხო ქვეყანაში სწავლის გაგრძელება და 

თვითდამკვიდრება. 

კოლეჯში კლასები აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით: 

სმარტბორდებით, ონლაინ ბიბლიოთეკით, პროექტორებით, კომპიუტერებითა და 

ხელმისაწვდომი ინტერნეტით. 

ინგლისურის გარდა  სკოლაში ისწავლება თურქული და რუსული ენები. 

ასევე, ხდება მზადება მე-10 და მე-11 კლასების მოსწავლეებისა კემბრიჯის 

ინგლისური ენის სხვადასხვა დონის გამოცდისათვის (SAT, IELTS, YLE, PET, KET & 

FCE). 

კოლეჯი ერთერთია იმ ხუთი დაწესებულებიდან, რომელშიც შესაძლებელია 

კემბრიჯის გამოცდების ჩაბარება (Starters, Movers, Flyers, IELTS, FCE, PET  და სხვ.). ეს 

პრივილეგია ვრცელდება მხოლოდ კოლეჯის სკოლის მოსწავლეებზე. ასე რომ, 

მაღალი კლასის მოსწავლეებს, რომლებსაც სკოლის შემდეგ უცხო ქვეყანაში სურთ 

სწავლის გაგრძელება (სადაც უნივერსიტეტები აუცილებლად ითხოვენ კემბრიჯის 

გამოცდის სერთიფიკატს), შესაძლებლობა აქვთ სკოლაშივე დაწერონ შესაბამისი 

http://pdc.ge/ge/
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გამოცდები, აიღონ სერტიფიკატი და მზად იყვნენ ნებისმიერ განვითარებულ 

ქვეყანაში სწავლის გასაგრძელებლად. 

კოლეჯის ელექტრონული ჟურნალი არის საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მართვის საინფორმაციო სისტემური პროგრამა, რომლის საშუალებით მშობელს აქვს 

შესაძლებლობა თვალყური ადევნოს თავისი შვილების ყოველდღიურ განვითარებას. 

ინტერნეტის საშუალებით მშობლებს შეუძლიათ აკონტროლონ მოსწავლეების 

აკადემიური მოსწრება, გაცდენები, საშინაო დავალებები, შეფასებები და ა.შ. 

დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯში კლასები დაკომპლექტებულია მცირე 

რაოდენობის მოსწავლეებით, რაც ხელს უწყობს პედაგოგს დაამყაროს მჭიდრო 

კავშირი თოთოეულ მოსწავლესთან და აამაღლოს სწავლების ხარისხი. 

კოლეჯში შეფასების სისტემის უნიკალური მოდელი არსებობს. მოსწავლის 

შეფასების სისტემის მიზანია სწავლა/სწავლების ხარისხის მართვა, რაც ემსახურება 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას და კონტროლს. სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება 

თავის მხრივ უკავშირდება სასწავლო პროცესს, ხოლო ხარისხის კონტროლი - 

შედეგს. მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შეფასება ხშირი და მრავალმხრივია, 

რათა მან ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, სხვადასხვა 

პოტენციალის მქონე მოსწავლეებს საკუთარი შესაძლებლობებისა და განვითარების 

თანაბარი პირობები შეუქმნას. მრავალმხრივი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

საჭიროა მოსწავლის შეფასება მრავალგვარი კრიტერიუმებისა და მრავალფეროვანი 

აქტივობების გამოყენებით. როგორიცაა, მაგ: ფორმებით: ესსე, პროექტის მომზადება, 

ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წერითი, ფერწერული 

ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვა.  

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და 

განმავითარებელი. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, 

ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ 

მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასება ორიენტირებულია შედეგზე და 

ფასდება ქულით. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის 

განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

განმავითარებელი შეფასებისას გამოყენებულია: სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა- 
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დარიგება, დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა 

და სხვ (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2016).  

მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც 

სავალდებულო, ასევე არჩევით საგანში. მოსწავლე ,,აბიტურის საათის“ ფარგლებში 

შესაძლებელია შეფასდეს განმავითარებელი შეფასებით. მოსწავლეთა აკადემიური 

მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით: 

კოლეჯში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უახლესი სასწავლო ტექნოლოგიების 

გამოყენებას. კოლეჯის ყველა საკლასო ოთახი აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით. 

საკლასო ოთახებში დამონტაჟებულია ელექტრონული კომპიუტერული დაფები (ე.წ. 

„ჭკვიანი“ დაფები), პროექტორები და შესაძლებელია  ინტერნეტთან წვდომა. 

გაკვეთილების შემდეგ და შაბათობით მოსწავლეები საოლიმპიადო ჯგუფის 

ხელმძღვანელთან ერთად მუშაობენ პროექტებზე. ოლიმპიადები ბავშვს უმაღლებს 

მოტივაციას. თუ ბავშვი მოტივირებულია, ის წარმატებას აღწევს, ხოლო, თუ 

მოსწავლეს არ აქვს მოტივაცია, მას არასწორი წარმოდგენა ექმნება საკუთარ 

შესაძლებლობებზე. კონკურსებში მონაწილეობით კი მაღლდება მოსწავლეთა 

თვითშეფასება (http://pdc.ge/ge/).  

ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის  სკოლა-ლიცეუმი (http://nns.ge/ge/. 

2016). სკოლის მისიაა მოსწავლეებისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული ზოგადი განათლების მიცემა. ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო 

ღირებულების მქონე თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო 

პირობების შექმნა, გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ლიბერალურ-დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, 

მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, 

სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელის 

შეწყობა. 

სკოლა მიზნად ისახავს აღზარდოს ინფორმირებული, ტექნოლოგიური 

მიღწევის ეფექტიანად გამოყენების უნარისა და თანამედროვე მოთხოვნათა 

შესაბამისი აკადემიური განათლების მქონე, მაღალი ზნეობის, პატრიოტული 

სულისკვეთების, მულტიკულტურული და ტოლერანტული, კანონმორჩილი 

http://pdc.ge/ge/
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პიროვნება, რომელიც გააცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას ქვეყნის 

ინტერესების, ტრადიციების, ისტორიული და კულტურული ღირებულებების 

მიმართ; თავად შექმნის ღირებულებებს და საკუთარ წვლილს შეიტანს 

საზოგადოების წინსვლაში, საქართველოს მსოფლიო ინტეგრაციაში. თავისუფალი, 

თანამედროვე სამყაროსთან ადაპტირებული, სათანადო უნარ-ჩვევების მქონე 

ადამიანი, რომელიც დაეუფლება ტექნოლოგიებს, შეეძლება მაღალ დონეზე, როგორც 

სხვისი, ისე საკუთარი კულტურის წარმოჩინება, მიეცემათ ევროპულ 

სტანდარტებთან მიახლოებული, ხარისხიანი, ქართულ ტრადიციებზე 

დაფუძნებული განათლება. 

სკოლა ქვეყანაში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმებიდან გამომდინარე 

ზრუნავს შეუქმნას მოსწავლეს სწავლების ყველა საფეხურზე წინაპირობები 

იმისათვის, რომ მან შეძლოს სწორად აირჩიოს თავისი მომავალი განვითარების გზა, 

ჩამოყალიბდნენ პატრიოტებად, მაღალი ზნეობრივი სულისკვეთებით, ჩაენერგოთ 

მოყვასის სიყვარული, ისწავლონ სულიერ ფასეულობათა პატივისცემა, რომ მათთვის 

ცნობიერების ქვაკუთხედი იყოს: "ენა, მამული, სარწმუნოება". 

სკოლის ძირითადი ამოცანაა: მაღალი აკადემიური დონე; 

მოსწავლეებისადმი ყურადღებიანი და მგრძნობიარე დამოკიდებულება 

მოთხოვნილებათა მკაფიო სისტემის პირობებში; სასწავლო პროცესის მონაწილეთა 

(მოსწავლეები, მასწავლებლები, მშობლები) ფსიქოლოგიური კომფორტი. 

სკოლა ყველა მოსწავლეს აძლევს საშუალებას: 

 მიიღოს მაღალი დონის განათლება; მიზნების დასახვის და მათი მიღწევის 

უნარი სწავლასა და სოციალურ აქტივობებში;  

 ცხოვრებაში წარმატების მისაღწევად ცოდნის, როგორც მნიშვნელოვანი 

რესურსის გამოყენება;  

 საკუთარი ინდივიდუალურობის, ნიჭისა და შემოქმედებითი უნარის 

გამოვლენა;  

 საერთო მიზანზე გათვლილი თანამშრომლობა; მნიშვნელოვან სასწავლო და 

სოციალურ პროექტებში მონაწილეობა;  

 თავისუფალი დროის საინტერესოდ ორგანიზება;  
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 უზრუნველყოს ფსიქოლოგიური კომფორტი, პირადი უსაფრთხოება, 

სასკოლო ცხოვრების წესის დაცვა. 

 ამ მიზნების მისაღწევად სკოლა ქმნის მართვის, აღზრდის, განათლების 

ხარისხის უზრუნველოყოფის, შეფასებისა და თვითშეფასების თანამედროვე 

სისტემებს. 

სკოლა - ლიცეუმის სასწავლო პროგრამა შეთანხმებულია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. საბაზო და საშუალო საფეხურზე 

სწავლება მიმდინარეობს ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ტექნიკური და 

საბუნებისმეტყველო საგნები: ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, ინფორმატიკა - 

ისწავლება ინგლისურ ენაზე (მე-7 დან მე – 11 კლასის ჩათვლით). ჰუმანიტარული 

საგნები ისწავლება ქართულ ენაზე. ინგლისური ენის სწავლება მიმდინარეობს 

გაძლიერებულად. დამატებით  მუშაობს საოლიმპიადო ჯგუფები; მზადდებიან 

მოსწავლეები საგნობრივ ოლიმპიადებში მონაწილეობის მისაღებად, როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. სკოლა ღებულობს მონაწილეობას სხვადასხვა 

რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო კონფერენციებში,  ჰყავს გამარჯვებული 

მოსწავლეები. 

სკოლა-ლიცეუმი განთავსებულია კომფორტულად მოწყობილ თანამედროვე 

შენობაში. სკოლაში დაგეგმილია კაბინეტური სისტემა. კაბინეტ - ლაბორატორიები 

აღჭურვილია უახლესი ტელე-ვიდეო აპარატურით, სკოლა – ლიცეუმში არის ჭკვიანი 

დაფა, კომპიუტერები ჩართულია ქსელში.  

2009 – 2010 – 2011 სასწავლო წელს სკოლა – ლიცეუმის კურსდამთავრებულთა 

100% ჩაირიცხა საუკეთესო უნივერსიტეტებში, 60% ეროვნულ გამოცდებზე მოიპოვა 

სახელმწიფო დაფინანსება. 

აღსანიშნავია, რომ სკოლა-ლიცეუმის კოლექტივი შედგება, როგორც თურქი ისე 

ქართველი თანამშრომლებისაგან.  

სკოლას აქვს ბიბლიოთეკა, სადაც მოსწავლეებს სასკოლო სახელმძღვანელოების 

გარდა შეუძლიათ ისარგებლონ კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურით 

(http://nns.ge/ge/. 2016). 

 სკოლა-ლიცეუმი „სხივი“ (http://sxivi.ge/ge/ 2016). სკოლა-ლიცეუმი “სხივი” 2003 

წლიდან საქმიანობას ახორციელებს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად და 

http://sxivi.ge/ge/
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სრულად მოიცავს ზოგადი განათლების  დაწყებით, საშუალო და საბაზო საფეხურს. 

დღეს სკოლა ფუნქციონირებს I-XII კლასი 200  მოსწავლით და მოსამზადებელი 

ჯგუფის 80 - მდე აღსაზრდელით. 

 სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის“ მისიაა საქართველოს კანონის საფუძველზე, 

საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძირითადი მიზნების 

შესაბამისად განახორციელოს თავისი საქმიანობა. უზრუნველყოს უსაფრთხო და 

პოზიტიური  გარემო.  აღზარდოს ინფორმირებული, ტექნოლოგიური მიღწევის 

ეფექტიანად გამოყენების უნარისა და თანამედროვე  მოთხოვნათა შესაბამისი 

აკადემიური განათლების მქონე,  მაღალი ზნეობის, პატრიოტული სულისკვეთების, 

მულტიკულტურული და ტოლერანტული, კანონმორჩილი პიროვნება,  რომელიც 

გააცნობიერებს თავის პასუხისმგებლობას ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციების, 

ისტორიული და კულტურული  ღირებულებების მიმართ; თავად შექმნის 

 ღირებულებებს და საკუთარ წვლილს შეიტანს საზოგადოების წინსვლაში, 

საქართველოს მსოფლიო ინტეგრაციაში და  თურქეთ-საქართველოს მეგობრული 

ურთიერთობების განვითარებაში. 

გამჭოლი პრიორიტეტული კომპეტენციების შესაბამისად, ხელს შეუწყობს 

მოზარდის პოტენციური შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებას, 

შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას, მრავალენობრივი  

კომპეტენციის ჩამოყალიბებას, დამოუკიდებელი, კრიტიკული და ლოგიკური 

აზროვნების განვითარებას.  მოამზადებს მოსწავლეებს საერთაშორისო 

საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის. 

სკოლა განსაკუთრებულად ზრუნავს ისეთი ღირებულებების განვითარებაზე, 

როგორიცაა ღირსება, სამართლიანობა, კანონმორჩილება, ურთიერთპატივისცემა, 

სხვისი აზრის მოსმენა და აღიარება. მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელი პირად 

მაგალითზე აჩვენებდეს მოსწავლეს, რას ნიშნავს სამართლიანობა და 

ურთიერთპატივისცემა. სკოლის მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა, რომ ნებისმიერი 

მიდრეკილების, შესაძლებლობის თუ ინტერესის მქონე მოსწავლე მაქსიმალურად 

ჩართოს სასწავლო პროცესში. გათვალისწინებულია  ყველა თავისებურება, რაც 

მოსწავლეებში გვხვდება. 
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 სკოლა გამოირჩევა კეთილმოწყობილი საკლასო ოთახებით, საპრეზენტაციო 

ოთახით, ბიოლოგიის, ინფორმატიკის, ჭადრაკის, გამოყენებითი ხელოვნების 

კაბინეტებით, სპორტისა და ცეკვის დარბაზებით  და    ბიბლიოთეკით. 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლება სკოლის 

პრიორიტეტია. აქ მიმდინარეობს მოსწავლეებში ამ ტექნოლოგიების 

გამოყენებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარება. თითოეულ მოსწავლეს 

აქვს კომპიუტერთან ინდივიდუალურად მუშაობის შესაძლებლობა. ბიოლოგიის 

გაკვეთილებზე მოსწავლეები მასწავლებლების მეთვალყურეობით ატარებენ ცდებს. 

   სკოლას, მის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით, ჰყავს დაცვა. სკოლაში არის ექიმის კაბინეტი, სადაც ხდება მოსწავლეთა 

პერიოდული პროფილაქტიკური  შემოწმება. მოსწავლეებს, მასწავლებლებსა და 

პერსონალს ემსახურება ტრანსპორტი. მათ სარგებლობაშია, აგრეთვე,  

სასადილო. სკოლის ადმინისტრაცია და პედაგოგიური კოლექტივი ყველაფერს 

აკეთებს იმისათვის, რომ ბავშვებს თბილი,  საქმიანი გარემო შეექმნათ, სადაც მათ 

საშუალება ექნებათ გამოავლინონ თავიანთი ნიჭი და შესაძლებლობა, შემდეგ კი 

თავისი უშრეტი ენერგია ყველაზე წარმატებული სფეროსკენ მიმართონ.  

  სკოლა დაკომპლექტებულია კონკურსის წესით შერჩეული 

მაღალპროფესიონალური კადრებით. ისინი ფლობენ თანამედროვე საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებს და აქტიურად იყენებენ მათ სწავლების პროცესში.მათი ცოდნა 

შეესაბამება ახალი ეპოქის მოთხოვნებს. 

 კლასების მიხედვით სკოლაში მუშაობს საგნობრივი  კათედრები,  რომლებიც 

უზრუნველყოფს სასწავლო მეთოდურ მუშაობას. 

სკოლა მთლიანად პასუხობს საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ 

შემუშავებულ სტანდარტებს, რასაც თავის მხრივ სკოლის მიზნებიდან და 

ინტერესებიდან გამომდინარე, ემატება განსხვავებული დისციპლინები, 

დამოუკიდებლად შემუშავებული სასწავლო პროგრამებით. ამ მიზნით 

სავალდებულო სასწავლო დისციპლინების გარდა სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი 

წრეები: ინგლისური,თურქული და რუსული ენები; ინფორმატიკა; მათემატიკა; 

ჭადრაკი; ცეკვა; მეტყველების კულტურა, მუსიკა; სახვითი  ხელოვნება, ხალხური 

საკრავებისა და სიმღერების შესწავლა. 
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  ცოდნის შემოწმება ტესტირების გზით ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა 

ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებისათვის. ამ მიზნით სკოლაში სისტემატურად 

ტარდება დიაგნოსტიკური ტესტირება. ჩვენს აღსაზრდელებს უთუოდ უფასდებათ 

სწავლა-ცოდნის მიღებაში დახარჯული შრომა-ძალისხმევა. სწავლაში 

წარჩინებულთათვის უამრავი ჯილდოა დაწესებული. 

მათემატიკისა და ინფორმატიკის საოლიმპიადო წრეებში ბავშვები ემზადებიან 

რესპუბლიკური და საერთაშორისო ოლიმპიადებისათვის, ამზადებენ პროექტებს 

ნორჩ გამომგონებელთა კონკურსისათვის. ,,სხიველები”, აქტიურად მონაწილეობენ ამ 

კონკურსში. 

სკოლა–ლიცეუმი ,,სხივი“ ორი  რესპუბლიკური ოლიმპიადის 

დამფუძვნებელია.  IV კლასელთა მათემატიკისა და „დედაენის“ რესპუბლიკური 

ოლიმპიადისა I-VI კლასელთათვის. 

  ქართული ენის სიწმინდეს, სიყვარულსა და პატივისცემის დანერგვას 

ემსახურება დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ოლიმპიადა, რომელიც უკვე 

ტრადიციად იქცა. აღსანიშნავია,რომ სკოლა-ლიცეუმ ,,სხივის‟‟ მხარდამჭერია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი.  

მათემატიკის ოლიმპიადის მიზანია: მათემატიკისადმი ინტერესის გაღვივება; 

ლოგიკური აზროვნებისა და ანალიზის უნარის განვითარება; ნიჭიერი მოსწავლეების 

გამოვლენა და წახალისება; ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის 

გამოცდილების მიღება;  

საქართველოს ისტორიის უკეთ გაცნობის მიზნით   სკოლაში ხშირად ეწყობა  

ექსკურსიები როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქგარეთ. 

სკოლა-ლიცეუმ “სხივში“ რეგულარულად ტარდება მშობელთა კრებები. 

სკოლაში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება სკოლას, ოჯახსა და მოსწავლეს 

შორის ჰარმონიული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას და  

ურთიერთანამშრომლობას. ამ მიზნით პედაგოგები ხშირად სტუმრობენ მშობლებს 

ოჯახში. დირექციის ხელშეწყობით პერიოდულად ტარდება პიკნიკები და 

ექსკურსიები ისტორიული ადგილების შესასწავლად. 
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სკოლის ინიციატივით ტრადიციულად ეწყობა საქველმოქმედო  გამოფენა-

გაყიდვა, რომელშიც მონაწილეობენ ამ სკოლის მოსწავლეები. 

„სხივში“ ასევე ხშირად ეწყობა შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან. 

სკოლამ გამოსცა ,,წლის წიგნი", რომელშიც ასახულია სკოლის ერთი წლის 

სასწავლო პროცესი და შემოქმედებითი ცხოვრება. სკოლას აქვს საკუთარი ვებ-

გვერდი და სოციალური ქსელი სადაც განთავსებულია ყველა საჭირო ინფორმაცია 

და  სიახლე (http://sxivi.ge/ge/ 2016). 

   სკოლა-ლიცეუმ „სხივის"  გააჩნია გარკვეული წარმატება ქართულ 

საგანმანათლებლო სივრცეში. სკოლის წარმატებაზე მეტყველებს მოსწავლეთა 

მონაგარი მრავალი პრიზი საერთაშორისო ტურნირებსა და ოლიმპიადებზე; 

მიღწევები ხელოვნებასა და სპორტში. გამორჩეულია მოსწავლეთა შედეგები 

საერთაშორისო კონკურსებსა და სამეცნიერო სიმპოზიუმებში. ყოველწლიურად 

სკოლის ანსამბლი და მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ სხვადსხვა კულტურულ 

და საგანმანათლებლო ტურნეებში, რათა მთელს მსოფლიოს უკეთ გააცნოს ქართული 

ხელოვნება და კულტურა. სკოლაში ტარდება უცხოური  ენების  კვირეული.   

დამატებითი საგნებისთვის სკოლას შემუშავებული აქვს თითოეული საგნის 

სასწავლო გეგმა. სკოლის პედაგოგიური საბჭო ირჩევს იმ სახელმძღვანელოების, ან 

სხვა რაიმე წიგნების ნუსხას, რომლებსაც მასწავლებლები რეგულარულად იყენებენ 

სასწავლო პროცესში. სახელმძღვანელოების შერჩევა ხდება საგნობრივი  კათედრის 

შეხვედრაზე.  

მასწავლებელი სწავლებისას იყენებს საქართველოს განათლების სამინისტროს 

და შეფასების ცენტრის მიერ რეკომენდებულ სახელმძღვანელოებს, მაგრამ უფლება 

აქვს გამოიყენოს სიაში არ შესული წიგნები ან სხვა სასწავლო მასალები, თუ ის 

თვლის, რომ ეს წიგნი მას გამოადგება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ასახული 

მიზნების მიღწევაში.  

სკოლა-ლიცეუმში მოსწავლის  აკადემიური  მიღწევის  შეფასების  წესებს  აქვს 

თავისი მიზანი, პრინციპები და მიდგომები, რაც მთლიანობაში წარმოადგენს 

მოსწავლის  შეფასების  ერთიან სისტემას. მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა, 

სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვასა და კონტროლს. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება არის ხშირი და 

http://sxivi.ge/ge/
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მრავალმხრივი; ის ხელს უწყობს  მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, მათი 

შესაძლებლობების გამოვლენას,  სხვადასხვა ინტელექტუალური პოტენციალის 

მქონე მოსწავლეთათვის თანაბარი პირობების შექმნას. მოსწავლე ფასდება 

სხვადასხვა ფორმებით (პროექტის მომზადება, ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტის 

ჩატარება, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის 

ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვ.).  

მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი 

დონის მიხედვით.  

სემესტრის  მანძილზე  მოსწავლეები   ფასდებიან  სამი  კომპონენტის 

მიხედვით: საშინაო დავალება, საკლასო  დავალება, შემაჯამებელი დავალება. 

შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს. 

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც 

განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.   

ასეთია სკოლა-ლიცეუმის ძირითადი ინფორმაციული მონაცემები. როგორც 

ვხედავთ, იგი შეიცავს საზოგადოებისათვის და სკოლაში სწავლის მსურველთათვის 

საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას, რომლის მეშვეობით მშობელს შეუძლია 

მიიღოს სკოლაში თავის ბავშვის მიყვანა არ მიყვანის გადაწყვეტილება 

(http://sxivi.ge/ge/ 2016). 

საქართველოში  არსებული დემირელის სახელობის კერძო სკოლისა და მის 

პარტნიორ დაწესებულებების საერთაშორისო აქტიურობა.  საქართველოში 

ფუნქციონირებადი ყველა თურქული საგანმანათლებლო დაწესებულება აქტიურ 

ორგანიზებას უკეთებს სხვადასხვა სახის სასწავლო-სამეცნიერო ღონისძიებებს. ამ 

ღონისძიებების ძირითადი მიზანია მომავალი თაობის თანამედროვე მსოფლიოში 

ასოცირება და თანაცხოვრების უნარ-ჩვევების გამომუშავება. აღნიშნულ 

ღონისძიებებში წამყვანი პოზიცია უჭირავს სასკოლო ოლიმპიადას და სამეცნიერო 

კონფერენციებს, როგორც სტუდენტებისათვის, ასევე პროფესორ-

მასწავლებლებისათვის.  

საგანმანათლებლო დაწესებულების საოლიმპიადო საორგანიზაციო კომიტეტი 

ოლიმპიადაში მონაწილეებს იწვევს საქართველოში. ნორჩ-გამომგონებელთა 

პირველი საერთაშორისო ოლიმპიადა (İYİPO) ჩატარდა  2007 წელს და იგი 

http://sxivi.ge/ge/
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მუდმივმოქმედი გახდა. ყოველ წელს იზრდება ოლიმპიადაში მონაწილე ქვეყნების 

რაოდენობა. ოლიმპიადის მეშვიდე ეროვნული შესარჩევი კონკურსი ჩატარდა 2013 

წლის 30 მარტს დემირელის კერძო კოლეჯში.  

შესარჩევ კონკურსზე წარმოდგენილი იყო 70-მდე პროექტი. პროექტები 

წარმოადგინეს თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, ფოთის, რუსთავის და სხვა 

ქალაქების სკოლების მოსწავლეებმა და მათმა მასწავლებლებმა. 

შესარჩევი კონკურსი დიდი ინტერესით გამოიწვია, რადგან უნდა შერჩეულიყო 

ის პროეტები, რომელიც ფინალში იქნებოდა ნაჩვენები. შესარჩევ კონკურში 

მონაწილეებმა წარმოადგინეს თავიანთი შესაძლებლობები და უნარი ფიზიკის, 

ქიმიის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, ინფორმატიკის და საინჟინრო სფეროებში.  

ყველა წარმოდგენილი პროექტები მაღალი ღირებულების და  იდეების 

მატარებელი იყო. 2013 წლის ნორჩ-გამომგონებელთა ეროვნულ შესარჩევ კონკურსზე 

ფინალში გასვლის უფლება მოიპოვა 22 პროექტმა.  

2013 წლის ნორჩ-გამომგონებელთა საერთაშორისო ოლიმპიადის გახსნა 

გაიმართა 25 აპრილს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა 27 ქვეყნის წარმომადგენელი.  

ჟიური 16 წევრისგან შედგებოდა. ჟიურის წევრებს შორის იყვნენ საქართველოს 

სხვადასხვა უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც მოღვაწეობენ 

სხვადასხვა სფეროში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა 

შეხვედრა მოუწყო ოლიმპიადაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებს. მან 

კმაყოფილება გამოთქვა და მოსწავლეებს უსურვა წარმატებები.  

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელობამ ოლიმპიადაში 

გამარჯვებულთა დაჯოლდოების ცერემონიალის დაწყებამდე ოლიმპიადაში 

მონაწილეებს დაათვალიერებინა თბილისი, ქართველ მასპინძლებთან ერთად 

ესტუმრნენ მცხეთას და გაეცვნენ მის ისტორიას, რითაც  საშუალება მიეცათ ახლოს 

გაცნობოდნენ საქართველოს. თბილისის მოსწავლეთა სასახლეში მათთვის გაიმართა 

ქართული ხალხური ცეკვების კონცერტი.  

დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში. საუკეთესო 7 პროექტის ავტორებს 

გადაეცათ კომპიუტერები (ლეპტოპები), რომელიც გადასცა საქართველოში 

ევროკავშირის წარმომადგენელმა ბორის იაროშევიჩმა.  
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მეორე თავის დასკვნა 

   

საქართველო თურქეთის კულტურულ-სამეცნიერო სივრცის ჩამოყალიბებასა და 

განვითარებაში დიდი როლი უჭირავს იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში გატარებულ ღონისძიებებს. უნივერსიტეტში 2008 

წლიდან ამოქმედდა სადოქტორო პროგრამა განათლების მენეჯმენტში შემდგომ კი 

განათლების მეცნიერებებში. აღნიშნულმა სადოქტორო პროგრამამ დიდი 

დაინტერესება მოიპოვა. ამ სადოქტორო პროგრამით ჩარიცხულმა თურქმა 

ეროვნების დოქტორანტებმა, უნივერსიტეტის მაღალკვალიფიციური პროფესორების 

ხელმძღვანელობით დაიწყეს კვლევა საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული 

სხვადასხვა პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საკვლევ თემებზე მომუშავე დოქტორანტების დიდმა 

ნაწილმა უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოზე უკვე დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და ახლა წარმატებით მოღვაწეობენ 

როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში. ვფიქრობთ, ეს მოვლენა ერთი დიდი მონაკვეთი და 

მნიშვნელოვანი გარემოებაა ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ფორმირების წარმატებით განხორციელებისათვის. 

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირებისა და განვითარების გზების სწორი მიმართულების განსაზღვრისათვის 

საჭიროა, თავდაპირველად მოვიპოვოთ ჭეშმარიტი ინფორმაცია ქართულ - 

თურქული ისტორიული  და კულტურული  ურთიერთობების შესახებ. შემდგომში 

უნდა მოვახდინოთ ამ ინფორმაციის მეცნიერული ანალიზი და გამოვიტანოთ 

ლოგიკური დასკვნები, თუ რა კულტურულ-საგანმანათლებლო მიმდევრობებს 

მივანიჭოთ უპირატესობა, როგორ წარვმართოთ ეს ურთიერთობები და რა 

ღონისძიებები დავსახოთ ამ ურთიერთობის განმტკიცებისა და შემდგომი 

განვითარებისათვის.  

ყველაზე აქტიური დაახლოება ქართველ და თურქ ხალხებს შორის, როგორც 

კულტურულ, ასევე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ურთიერთობაში, დაიწყო 

ათათურქის პერიოდში. აქედან მოყოლებული, თურქეთ-საქართველოს 
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ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო იკიდებდა ფეხს. ამას მოწმობს ის ისტორიული 

ფაქტი, რომ 1920 წლის დეკემბერში,  ანკარის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრი 

ბექირ სამი ბეი თბილისში ჩამოვიდა, რასაც მოჰყვა  ანკარაში საქართველოს საელჩოს 

გახსნა. ამ ფაქტმა გააძლიერა თურქეთ საქართველოს კეთილმეზობლური და 

მეგობრული ურთიერთობა, რასაც დაუყონებლივ მოყვა კულტურულ 

საგანმანათლებლო და ეკონომიკური ურთიერთობის ახალი ტალღა. 

ერთიანი ქართულ-თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის 

ფორმირების ისტორიულ წინაპირობად შეიძლება ავიღოთ თურქი და ქართველი 

მეცნიერების ისტორიოგრაფიული ნაშრომები, რომელიც საფუძველს დაუდებს 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობების თვისებრივად ახალ ფაზაში 

გადასვლას. საქართველო-თურქეთის ურთიერთობათა უახლესი ფურცლები 

სამომავლოდ უნდა გადაიშალოს ურთიერთპატივისცემისა და უდიდესი 

ურთიერთნდობის ნიშნით, რასაც, ჩვენი ღრმა რწმენით, დიდად შეუწყობს ხელს 

საკუთარ მოსაზრებათა თავისუფალი ურთიერთგაზიარებას, სიმართლისა და 

ისტორიული სამართლიანობის პრიორიტეტთა წინ წამოწევს. ამისათვის საჭიროა, 

გაფართოვდეს მეცნიერული კვლევები, რათა შემუშავდეს ერთიანი ქართულ-

თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების თანამედროვე 

კონცეფცია. 

ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს თურქეთში მცხოვრები ქართველებისათვის 

ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო და კულტურული სივრცის ფორმირებას. 

ყველასათვის ცხადია, რომ თურქეთის ქართველობამ დღემდე შეინარჩუნა 

სალაპარაკო ქართული ენა და ისიც საყურადღებოა, რომ თურქეთის მთავრობა დღეს 

უკვე ზრუნავს ქართველთა შორის ქართული ენის შენარჩუნებისა და 

განვითარებისათვის.  

 ქართულ თურქული კულტურულ საგანმანათლებლო ურთიერთობის 

ხელშემწყობ ფაქტორად უნდა ვაღიაროთ საქართველოში მოქმედი დემირელის 

სახელობის კერძო კოლეჯისა და მის მიერ დაფუძვნებული სკოლების უდიდესი 

ნაწილი, რომელიც აქტიურ ორგანიზებას უკეთებს სხვადასხვა სახის სასწავლო-

სამეცნიერო ღონისძიებებს.  ასეთებად მოიაზრება, დემირელის სახელობის კერძო 

კოლეჯი, ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის  სკოლა-ლიცეუმი, სკოლა-
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ლიცეუმი „სხივი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და სხვ. ეს 

საგანმანათლებლო კერები თავისი ფუნქციონირებით,  ხელს უწყობს საქართველოს 

საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებას, ამზადებს მაღალი დონის 

კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს, დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოსა და 

თურქეთის საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების საქმეში. 
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III თავი 

 

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეპტუალური 

მოსაზრებები 

 

3.1. ქართულ-თურქული  საგანმანათლებლო-კულტურული 

ურთიერთობის მეცნიერული კვლევა 

 

უნდა აღინიშნოს რომ, საქართველოში დემირელის სახელობის კერძო 

კოლეჯისა და მის მიერ დაფუძვნებული სკოლების არსებობას, როგორც წინა 

პარაგრაფებშია გადმოცემული, მრავალი წინაპირობა გააჩნია და იგი ცარიელ 

ნიადაგზე არ წარმოშობილა. ამას საფუძველი დაუდო საქართველოსა და თურქეთს 

შორის ერთმანეთისადმი აღძრულმა ინტერესებმა სხვადასხვა მიმართულებით და 

უპირველესად კი საგანმანათლებლო სფეროში.  

ამის უტყუარი დასტურია იმ კვლევებით მოპოვებული ინფორმაცია, რომელიც 

დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში განხორციელდა და შეძლებისდაგვარად 

გადმოიცა სადისერტაციო ნაშრომში. ამ მხრივ საინტერესოა თურქოლოგიის 

ისტორია. 

თურქოლოგია იკვლევს და შეისწავლის თურქულად მოსაუბრე ერთა ენებს, 

რელიგიებს და ლიტერატურას. ამას გარდა, მოიცავს ამ ხალხების მატერიალ და 

სულიერ მემკვიდრეობებს. 

მე-17 და მე-18 საუკუნეებში თურქულის შესწავლა ძირითადად პრაქტიკულ 

მიზნებს ისახავდა, უფრო კონკრეტულად კი მისი ამოცანა იყო მაშინდელი 

ოსმალური სამეფოს სამხედრო და პოლიტიკური შესაძლებლობების გარკვევა.  

მე-19 საუკუნის ბოლოს უნგრეთის ქალაქ ბუდაპეშტში და ფინეთის დედაქალაქ 

ჰელსინკში პირველად გამოჩნდა დაინტერესება რუსეთის იმპერიაში არსებული 

თურქული ჯიშის ხალხების (თათრების, ჩუვაშების, ბაშკირების) მიმართ. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/XIX_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1


- 105 - 
 

მე-19 და მე-20 საუკუნეებში კი გავრცელებული თურქოლოგიური კვლევა-ძიება 

წამოიწყეს აშშ-ში,ინგლისში,  უნგრეთში, გერმანიაში, იაპონიაში, საფრანგეთსა, და 

სხვა ქვეყნებში. 

თვითონ თურქეთში ამ ქვეყნის ისტორიის კვლევა დაიწყო მე-20 

საუკუნის დამდეგს, კერძოდ კი - სტამბოლის უნივერსიტეტში.  

1910 წელს დაარსდა ე.წ. ოსმალეთის ისტორიის საზოგადოება, რომელშიც 

თურქეთის ისტორიის შესწავლასთან ერთად (ა.რეფიკი, ფ.ქოფრულუ) მუშაობა 

დაიწყო თურქოლოგიის ზოგად პრობლემებზეც. 

 თურქული ენის პირველი გრამატიკა დაიწერა მე-16 საუკუნეში და მისი 

ავტორი იყო თურქი ავტორი ბერგამალი კადრი. მისი, როგორც ენის სწავლება კი 

თურქულ სკოლებში 1839 წლიდან შემოიღეს. 

ამჟამინდელ თურქეთში თურქოლოგიის ბირთვია „თურქეთის საისტორიო 

საზოგადოება“ (1931) და „თურქეთის საენათმეცნიერო საზოგადოება“ (1932) 

შესაბამისად სტამბოლისა და ანკარის  უნივერსიტეტებში.  

ევროპაში მეცნიერული კვლევა გაღრმავდა თურქთა დემოგრაფიული 

გამრავლების და გაძლიერების შემდგომ. ამ პროცესს აყვა საქართველოც, სადაც 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების შემდეგ საფუძველი ჩაეყარა 

თურქოლოგიის მიმართულებას. ამ დარგის განვითარებამ  განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა დაიმსახურა მე-20 საუკუნეში.  

ქართული ისტორიის ბევრი საორჭოფო საკითხის გამოკვლევები მჭიდროდ 

უკავშირდება ამ ქვეყნის ერთერთი უდიდესი და უმნიშნველოვანესი 

მეზობლის ისტორიისა, ენის და კულტურის შესწავლას. 

საქართველოში ამჟამად თურქოლოგია ენებს შორის ყველაზე პოპულარული 

დარგია. მის შესწავლას დიდი ყურადღება ექცევა და მას ძირითადად შეისწავლიან 

ორი მიმართულებით საქართველოს ქალაქების უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს 

მიმართულებებია ქვეყანამცოდნეობითი და ფილოლოგიის განხრები. 

ამას გარდა, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ფუნქციონირებს დემირელის 

სახელობის კერძო კოლეჯი და მის მიერ დაფუძნებული სკოლები, სადაც 

მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ადრეული ასაკიდან დაეუფლონ თურქულ ენას.  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A8
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1910
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/1839
http://ka.wikipedia.org/wiki/1931
http://ka.wikipedia.org/wiki/1932
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/XX_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
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თურქოლოგიის კვლევა საქართველოში ნაყოფიერად წარმოებს. კერძოდ, იგი 

მიმდინარეობს თსუ-ში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში,  ახალციხე-ახალქალაქის უმაღლეს სასწავლებელში და სხვ. ის 

მოიცავს საქართველოს და თურქული წარმოშობის ერების კულტურის,  ენობრივი, 

ლიტერატურული ურთიერთობის, თურქეთის ისტორიის სოციალურ-ეკონომიკურ 

და პოლიტიკურ საკითხებს. აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის მიღწევები, 

რომელიც მოპოვებულია თურქული ენებისა და მათი დერივატივების შესწავლაში.  

 საქართველოში ასევე გავრცელებულია მთარგმნელობითი მუშაობა. 

თარჯიმნების მიერ ნათარგმნია უზბეკური, თურქული, აზერბაიჯანული და სხვა 

ხალხური ზღაპრები.  მათ შორის ყველაზე დიდ მნიშნველობა ენიჭება თურქული 

ავტორების შემოქმედების პუბლიკაციას.  

ქართულ ენაზე ითარგმნა ბევრი მნიშვნელოვანი თურქული ისტორიული 

დოკუმენტი. მათო შორისაა ავტორები ფეჩევი, ნაიმა, ევლია, ჩელები და ა.შ. 

რომლებიც საინტერესო ცნობებს შეიცავენ საქართველოს შესახებ. ასევე გამოქვეყნდა 

ნაშრომები თურქეთისა და საქართველოს ისტორიული ურთიერთობის საკითხებზე. 

ქართული თურქოლოგიის ფუძემდებლად ითვლება სერგი ჯიქია, რომელიც 

არის რედაქტორი გიული ალასანიას მიერ ნათარგმი „ცნობებისა საქართველოსა და 

კავკასიის შესახებ: ქათიბ ჩელები“. 

 მე 20-ე  საუკუნეში საქართველოში თურქულის სწავლებისა და ქართულ-

თურქული ურთიერთობების დაწყებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა გადმოცემა 

არსებობს. ეს გადმოცემები ხშირ შემთხვევაში ეფუძნება, როგორც ისტორიკოსების, 

ასევე უცნობი ავტორების სარწმუნო წყაროებს.  

ძალიან ძველი დროიდან დაწყებული ეს ურთიერთობები ცნობილი ხდება 

ცხოვრებისეული მომენტებიდან. ცხადია, ამ ურთიერთობების შესახებ ინფორმაციის 

პირველი პირიდან მიღების მიზნით, აუცილებელია ენის შესწავლა, რასაც 

საქართველოში ოდითგანვე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა.  

ზოგიერთი წყაროების საფუძველზე თურქული საუბარი საქართველოში 

უძველესი დროიდან გვხდება. „ქართლის ცხოვრება“ -  ამ სახელით ცნობილ  

უძველეს ქართული წყაროდან ცნობილი ხდება, რომ საქართველოში ექვს ენაზე 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A1%E1%83%A3
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%90
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ლაპარაკობდნენ. ტომსონის (Robert W. Thomson) შეხედულებით ამ ენებიდან ერთ-

ერთ ენაზე ჰაზარები ლაპარაკობდნენ, რომელიც სავარაუდოდ თურქული ენაა.  

საქართველოში თურქოლოგიის სფეროში მოღვაწე ენათმეცნიერების, 

მეთოდისტებისა და მასწავლებლების მცდელობის მიუხედავად რთულია თქმა, რომ 

ამ კუთხით წარმოებულმა სამუშაოებმა საბოლოო სახე მიიღო.  

 ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერებმა, მასწავლებლებმა და ამავე დროს ისეთმა 

ადამიანებმა, რომლებიც არ ეკუთვნოდნენ ამ სფეროს, შეძლებისდაგვარად 

მოამზადეს თურქული ენის შესწავლისათვის საჭირო წიგნები. ეს წიგნები 

ძირითადად შედგებნილი იქნა რუსულ ენაზე მე-19-ე საუკუნეში. ამ წიგნების 

მომზადება მიზნად ისახავდა პრაქტიკული თურქული ენის შესწავლას 

სამხედროებისთვის.   

 არსებობს თურქულ-ქართული კვლევების ურთიერთ შედარების წიგნები. 

აღნიშნული კვლევები ენათმეცნიერების მეთოლოგიის შინაარსს შეიცავს. ნახსენები 

კვლევებზე მომუშავე მეცნიერები უპირველეს ყოვლისა აღნიშნავენ, რომ უცხო ენის 

სასწავლებლად მშობლიური ენის კარგად ცოდნაა საჭირო, რომელიც დაეხმარება და 

გაუადვილებს უცხო ენის შესწავლას. რომ მშობლიური ენის, ფონეტიკური, 

სინტაქსური და მორფოლოგიური სტრუქტურებში ურთიერთქმედების კარგი ცოდნა 

გეხმარება უცხო ენის შესწავლაში. როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი 

სავარჯიშოების ნახვა შესაძლებელია XX საუკუნის 80-90 წლებში გამოცემულ ს. 

ჯიქიას წიგნებში. 

მე-19 საუკუნეში საქართველოში თურქული ენის სწავლების მხრივ, საბჭოთა 

თურქოლოგებიდან ერთ-ერთი პირველი გვხდება ანდრეი ნ. კონონოვი, რომელმაც 

თავისი პირველი ნაშრომი გამოსცა რუსელ ენაზე 1976 წელს. ეს ნაშრომი 2006 წელს 

თურქულ ენაზე გამოიცა სახელწოდებით: „თურქული ენის შესწავლის ისტორია” 

(„ოჩერკ ისტორიი იზუჩენია ტურეტსკოვო იაზიკა“). აღნიშნული ნაშრომი სსრ-

რუსეთში თურქული ენასთან დაკავშირებით გამოცემულ გრამატიკულ, სავარჯიშო 

წიგნებსთვის და ლექსიკონებისთვის, ასევე მოსამზადებელ დისერტაციებისთვის 

იქნა გამოყენებული.   

ამ ნაშრომის წინაპირობას მე-19 საუკუნეში საქართველოში გამოქვეყნებული 

თურქულ-რუსული გამოცემები წარმოადგენდა. 
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„თურქული ენის შესწავლის ისტორია” კარგად აჩვენებს თუ რა მიზნით 

ხდებოდა საქართველოში ენის შესწავლა. ეს ისტორია კი ეფუძნება ისეთ სამეცნიერო 

ნაშრომებს როგორიცაა წილოსანი ი. - რუსულ-ფრანგულ-თურქულ-თათრულ ენები 

თბილისი, 1856 (ბოლო ორი ენა რუსულის გამონათქვამით იცვლება); წილოსანი ი.  

„სამოუჩიტელ მუსულმანსკოე აზბუკი ს. პერევოდომ ი პროიზნოშენიემ ნა რუსკი 

იაზიკ დლია უპოტრებლენიე იუნეშესტვუ ი ვსემ ნაჩინაიუშიმ უჩიტსია ვოსტოჩნიმ 

იაზიკომ სოსტავლენნიი პისმენნიმ პერევოდჩიკომ ვოსტოჩნომ იაზიკოვ პრი ოსობე  

ნაჩალნიკა გლავნოგო  შტაბა კავკასკოი  არმიი“. (თბილისი, 1862; ვ. ოსმან ბეგ) 

ანდრეევიჩ), თურეტსკი პროვოდნიკ  დლია რუსკოგო  სოლდათა. სლოვა ი 

რაზგოვორი (რუს ჯარისკაცისთვის თურქული მგზამკლევი, სიტყვები და 

გამომეტყველება) (თბილისი, 1877). 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში მე-20  საუკუნის 

დასაწყისში თურქულის სწავლებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა წყაროები 

არსებობს.  ეს წყაროები ზოგადად რუსულ ენაზე გვხდება. ეს წყაროებია: ნ. 

ტერლეტსკი, „სომოუჩიტელ ტურეტსკო  იაზიკა“  (თურქული ენის 

თვითმასწავლებელი). (თბილისი,1908);  ესიევ არსლან; კამბულანტ მურზაიევ, 

„კრატკიი რუსკო-ტურეტსკი ვოენი პერევოდჩიკ“. (მოკლე რუსულ-ქართული 

სამხედრო მთარგმნელი) თბილისი: 1912; ა. ნ. სამოილოვიჩ, ჰ. ნ. კადიზადე, ობრაზცი 

ჩასტნიხ, ტორგოვიხ ოპიციალნი დოკუმენტოვ, ჩასტ 4. იზდ. ვოსტოკოვედენია: 1916; 

დ. ნ. კაზაროვა, „სამოუჩიტოელ ტურეტსკოგო იაზიკა ს პომოშჩიუ რუსკოგო იაზიკა“, 

თბილისი: 1916; მ. ტერენტევ, ა. ს. ზელენიე, ა. ა. ბოგოლიუბოვ,  ს. პ. ზიკოვ. „კრატკიი 

რუსკო-ტურეტსკი სლოვარ სოტდელომ გრამატიკი“ (რუსულ-თურქულ ლექსიკონი 

თურქული გრამატიკით), (თბილისი,1912). 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესულია 

თურქული ენის სასწავლო წიგნები, რომლებიც გამოცემულია თურქეთში, რუსეთში, 

გერმანიაში და ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის პროფესორ-

მასწავლებლების მიერ არის შედგენილი. ერთ-ერთი მათგანია 1968 წელს 

მომზადებული - „საკითხავი წიგნი”. ამ წიგნებში საუბარია თურქეთის ისტორიაზე, 

გეოგრაფიაზე, ეკონომიკაზე, ლიტერატურაზე და კულტურაზე.  
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ის ქართველი პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც ამზადებენ ამ წიგნებს, 

თურქული ენის სასწავლო პროცესში ყურადღებას ამახვილებენ ქართველი ხალხის 

კულტურაზე და ენის თავისებურებაზე.  

ზემოთ ხსნებული ფაქტები აჩვენებენ, რომ საქართველოსა და თურქეთის 

ურთიერთობას ღრმა და შინაარსიანი ფესვები აქვს და ეს ფესვებზე აღმოცენებული 

ურთიერთობები უფრო და უფრო მძლავრი, საყოველთაო და ყოვლისმომცველი 

ხდება, იძენს სხვადასხვა შინაარს, კულტურულ-ეკონომიკური თანაარსებობიდან 

დაწყებული, ერთიანი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნის მცდელობით 

დამთავრებული. 

 

3.2. ქართულ-თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცივილიზაციის განმტკიცების თეორიული დასაბუთება 

 

საყოველთაოდ მიღებული ფაქტია, რომ სახელმწიფოებს შორის 

კეთილგანწყობილი ურთიერთობის ხარისხი და სიცოცხლისუნარიანობა პირდაპირ 

არის დამოკიდებული მათ შორის განვითარებულ კულტურულ საგანმანათლებლო 

ცივილიზაციასთან. 

“ცივილიზაცია” ლათინური სიტყვაა - "ცივილის", და ნიშნავს საზოგადოებრივი 

და მატერიალური კულტურის განვითარების დონეს, რომელსაც მიაღწია ამა თუ იმ 

საზოგადოებრივ-ეკონომიკურმა ფორმაციამ (შონია, 2013), 

(http://www.kambisene.org/kultura-da-tsivilizatsia, 2016 წლის მონაცემები). ე.ი. 

მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების თანამედროვე კულტურა და განათლება, რაც 

ერთმანეთში ასოცირდება როგორც ერთიანი მთლიანი, ეს არის ცივილიზაცია. 

როგორც შესწავლილი წყაროებიდან ირკვევა ტერმინი "ცივილიზაცია" 

საისტორიო, ფილოსოფიურ, მხატვრულ-კულტურულ თუ პოლიტიკურ 

ლიტერატურაში უკვე XVIII საუკუნის მიწურულიდან მკვიდრდება. ტერმინის 

ავტორად ითვლება შოტლანდიელი ისტორიკოსი და ფილოსოფოსი ადამ 

ფერგიუსენი (Bagby Ph. ,1976, Bagby Ph. ,1986, Дилигенский Г.Г. ,1993, Ерасов Б.С., 

1987, Aslan,1995, Başgöz, 1995,  Cicioğlu,1985). 

http://www.kambisene.org/kultura-da-tsivilizatsia
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ამავე წყაროებიდან აღებული ინფორმაციის თანახმად, უკანასკნელი ორი 

საუკუნის მანძილზე ეს ტერმინი არაერთგზისაა გამოყენებული და მეტწილად 

სხვადასხვა მნიშვნელობით. ამიტომ, დღეს ჯერ კიდევ არაა შემუშავებული ერთიანი 

და საყოველთაოდ მიღებული განმარტება. ხშირად (განსაკუთრებით არასპეციალურ 

სამეცნიერო ლიტერატურაში) ერთმანეთთან აიგივებენ ორ ცნებას - "კულტურა" და 

"ცივილიზაციას", რაც აშკარად მიუღებელია.  

კულტურა უფრო ადრე გაჩნდა, ვიდრე ცივილიზაცია. შინაარსობრივად 

ცივილიზაცია უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე კულტურა. კულტურა ადამიანთა 

საზოგადოების წარმოქმნიდანვე იწყებს თავის არსებობას, ცივილიზაცია კი მხოლოდ 

ქალაქებისა და სახელმწიფოს გაჩენის შემდეგ. კულტურა ადამიანის ყოველდღიური 

და მიზანსწრაფული საქმიანობის გამოვლინებაა და მისი შედეგი. კულტურა 

მატერიალურ და სულიერ ფასეულობათა ერთობლიობაა, ადამიანი რომ ქმნიდა 

დღიდან მისი გაჩენისა. ცივილიზაცია კი მსოფლიო-ისტორიული პროცესის ერთ 

გარკვეულ ეტაპზე წარმოქმნილი საზოგადოებაა, ან როგორც მას უწოდებენ-

სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული ორგანიზმია. ამიტომ, ცივილიზაცია 

უფრო ფართო ცნება: იგი მოიცავს როგორც სოციალურ-ეკონომიკურ, 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, ასევე კულტურულ სტრუქტურებს. ზოგიერთი 

მკვლევარი იმასაც კი ცდილობს, რომ ერთმანეთთან გააიგივოს "საზოგადებრივ-

ეკონომიკური ფორმაციისა" და "ცივილიზაციის" ცნებები. მაგრამ სავსებით 

თვალსაჩინოა, რომ "ცივილიზაცია" ხასიათდება მრავალი ისეთი ელემენტით, 

რომელიც ვერ თავსდება  ერთი გარკვეული სოციალურ-ეკონომიკური ფორმაციის 

ფარგლებში, განსაკუთრებით მატერიალური და სულიერი კულტურის ასპექტში. 

ისინი მემკვიდრეობით გადაეცემა ერთი ეპოქიდან მეორეს და ა. შ. ასეთებია, 

მაგალითად, ეროვნული ცივილიზაციების ისეთი არსებითი ელემენტები, 

როგორიცაა ენა, ეროვნული თვითშეგნება (Başgöz ,1995). 

სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში "ცივილიზაციის" განმსაზღვრელი 

კრიტერიუმებისა და დამახასიათებელ ნიშან-თვისებათა შესახებ მრავალი 

შეხედულებაა გამოთქმული. მათგან ყველაზე უფრო სრული და ყოვლისმომცველია 

გამოჩენილი ინგლისელი არქეოლოგის გორდონ ჩაილდის მიერ შემუშავებული სქემა, 

რომლის თანახმად, "ცივილიზაციას" ათი არსებითი ნიშანი უნდა ახასიათებდეს: 
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სახელმწიფო ორგანიზაცია, პრივილეგირებული კლასისა თუ კლასების არსებობა, 

გადასახადების სისტემა და რეგულარული ხარკის მიღებით დაგროვილი 

ცენტრალიზებული სიმდიდრე, ეკონომიკის განვითარების გარკვეული დონე და 

სავაჭრო ურთიერთობათა განვითარება, პროფესიონალ ხელოსან-სპეციალისტთა 

გამოყოფა, დამწერლობა, მეცნიერების საწყისები (არითმეტიკა, გეომეტრია, 

ასტრონომია). გორდონ ჩაილდის დებულებები ცივილიზაციის, როგორც სოციალურ-

პოლიტიკური და კულტურული სისტემის, განმსაზღვრელი ნიშნების შესახებ, 

არსებითად აღიარებულია ძველი საზოგადოებების მკვლევართა შორის, თუმცა, 

ბუნებრივია, ზოგიერთი მეცნიერი საკუთარ რედაქციასაც გვთავაზობს და უფრო 

კონკრეტულადაც განსაზღვრავს ცივილიზაციის არსს. ასე, მაგალითად, ჩინეთის 

ძველი კულტურის ისტორიის ცნობილი სპეციალისტი ვ. ებერხარდი ცივილიზაციის 

განმსაზღვრელ და აუცილებელ ელემენტებად მიიჩნევს სტრატიფიცირებულ (ე.ი. 

სოციალურად დიფერენცირებულ) საზოგადოებასა და სახელმწიფო ორგანიზაციას; 

მარცვლეული კულტურების მოყვანაზე აქცენტირებულ მიწათმოქმედებასა და 

მოშინაურებული საქონლის გამოყენებას; საქალაქო ცენტრების (თუნდაც ერთის) და, 

შესაბამისად, ქალაქური ტიპის არქიტექტურის არსებობას, ლითონების გამოყენებას, 

დამწერლობასა და სახელმწიფო აღრიცხვიანობას (Başgöz,1995). 

დავუბრუნდეთ სახელმწიფოებს შორის განვითარებულ კულტურულ 

საგანმანათლებლო ცივილიზაციას. განათლება, როგორც ცივილიზაციის საფუძველი, 

ეს არის წამყვანი სოციოგენეტიკური მექანიზმი, რაც უზრუნველყოფს 

საზოგადოებრივი ინტელექტის განვითარებას. ეს არის ციკლური კანონზომიერება, 

რაც დინამიკაში ამდიდრებს და ინახავს შთამომავლობითი სისტემის ბირთვს 

(გენოტიპს) და თანდათანობით გადაჰყავს იგი დაბალი დონიდან გაცილებით მაღალ 

დონეზე. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოებს შორის განვითარებულ კულტურულ 

საგანმანათლებლო ცივილიზაციას შეუძლია საფუძველი დაუდოს ახალ 

ურთიერთობას და გახდეს სახელმწიფოთაშორისი “კეთილგანწყობის კაპიტალის” 

ძირითადი მწარმოებელი. ყოველივე ეს გვკარნახობს, ქართულ-თურქული ერთიანი 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის განმტკიცება განვიხილოთ როგორც 

ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის უმაღლესი პრიორიტეტული 

მიმართულება.  
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ქართულ-თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის 

განმტკიცება, ეს არის შიგასახელმწიფოებრივი ინსტიტუციური საგანმანათლებლო 

გარემოდან ერთიან საგანმანათლებლო სივრცეში გადასვლა, რაც მიმართული იქნება  

ორი ქვეყნის ერთიანი საგანმანათლებლო საზოგადოების ჩამოყალიბებისაკენ. ეს 

არის პრინციპულად ახალი ხედვა, როცა საგანმანათლებლო ფუნქცია დიდი დოზით 

იერთებს კულტურულ ფუნქციებს და ხდება მათი ინტეგრირება ერთიან 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის ფორმით. 

ქართულ-თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობის 

ხანგრძლივი ისტორიისა და დღევანდელი ტენდეციების ანალიზიდან გამომდინარე, 

ვფიქრობთ, ამ ორ ქვეყანას შორის ახალი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცივილიზაციის ფორმირებისათვის დიდი მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა ექნება 

სოციომორფულობის პრინციპის გამოყენებას. 

ა.ი.სუბეტტოს (Сумбетто А.И.,1994) მიერ შემოთავაზებული სოციომორფულობის 

პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის განათლება არის 

თავისთავად უნიკალური, ინდივიდუალური და  ადექვატურად “მორფული” 

(შესატყვისობაში) სოციალურ, ეკონომიკურ, ნაციონალურ-ეთნიკურ, დემოგრაფიულ, 

კულტურულ და ა.შ დამოკიდებულებებთან.  

სწორედ განათლების ასეთი თვისება _ “მორფულობა” და ორ ქვეყანას შორის 

არსებული ისტორიული ურთიერთობები, ტრადიციები და სოციოგენეტიკური 

მექანიზმი იძლევა ქართულ-თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცივილიზაციის ფორმირებისა და განვითარების მტკიცე თეორიულ საფუძველს. 

სოციომორფულობის პრინციპი არის გარანტია არ მოვხვდეთ გაუგებრობაში, არ 

უგულებელვყოთ ორ ქვეყანში და ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული, განათლების 

განვითარების ნაციონალური გამოცდილება და ამ ურთიერთობის გეზი ავიღოთ 

დადებითი ნაციონალური განათლების სისტემის კვალობაზე და მის 

ინტეგრირებაზე. 

განვიხილოთ სოციომორფულობის პრინციპის კიდევ ერთი დამახასიათებელი 

თვისება, რომელიც მდგომარეობს  განათლების რეგიონალური განვითარების 

თავსებადობაში. განათლების რეგიონალური განვითარების სპეციფიკა გამოიხატება 

იმაში, რომ იგი ითვალისწინებს განსაზღვრული გეოგრაფიული და  სოციალურად 



- 113 - 
 

ორგანიზებული სივრცის თავისებურებებს (ჩვენ შემთხვევაში საქართველო-

თურქეთის ბუნებრივ-გეოგრაფიულ, ისტორიულ, კულტუროლოგიურ, სოციალურ, 

დემოგრაფიულ, ეკინომიკურ, პოლიტიკურ და სხვ. სივრცეს). 

ორი ქვეყნის - საქართველოსა და თურქეთის საგანმანათლებლო-კულტურულ 

ტრადიციულ ღირებულებებზე ორიენტირება განაპირობებს დაცული იყოს მათი 

შეთანხმებული ფუნქციონირების ძირითადი ნორმები და პრინციპები. ერთმანეთთან 

წინააღმდეგობაში აქ შეიძლება მოვიდეს ამ ორ ქვეყანაში არსებული, ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული საგანმანათლებლო კანონები და სახელმწიფო სტანდარტები. 

რამდენადაც ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ზოგადმა ანალიზმა და დღეს არსებულმა 

პრაქტიკულმა საგანმანათლებლო ურთიერთდამოკიდებულებამ აჩვენა, ამ 

მიმართებით საქართველოსა და თურქეთის ქვეყნებს შორის დაუძლეველი 

წინააღმდეგობა არ შეინიშნება. ამის საუკეთესო მაგალითია საქართველოში 

არსებული ის საგანმანათლებლო კერები, რომლებიც თურქეთის მხრიდან 

დაფუძნდა. ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს არსებობას მრავალი წინაპირობა 

გააჩნია და იგი ცარიელ ნიადაგზე არ წარმოშობილა. ამ პროცესს, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, საფუძველი დაუდო საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებულმა 

ისტორიულმა ურთიერთობამ და ერთმანეთისადმი აღძრულმა დღევანდელმა 

ინტერესებმა კეთილურთიერთობის სხვადასხვა მიმართულებით და უპირველესად 

კი საგანმანათლებლო სფეროში.  

ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული ურთიერთობის 

შემდგომ გაგრძელებას წარმოადგენს საქართველოში მოქმედი  საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები კერძოდ დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის სკოლები. მეტად 

საინტერესოა ამ დაწესებულებების არსებობის მანძილზე განხორციელებული 

საგანმანათლებლო მოღვაწეობის განხილვა და გაანალიზება. ანალიზი 

დაგვარწმუნებს, თუ რა დადებითი შედეგები მოიტანა ამ დაწესებულებებმა დღემდე 

ორი ქვეყნის - თურქეთისა და საქართველოს ურთიერთობაში, რა პრობლემები 

არსებობს მათ ფუნქციონირების პროცესში და რა საშუალებებით შეიძლება ამ 

პრობლემების გადაჭრა.  

ქართულ-თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის 

განმტკიცების მიმართულების კვლევებში კარგ დახმარებას გაწევს აგრეთვე 
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საქართველოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც თურქოლოგიურ 

მეცნიერებით იწყება.  

თურქოლოგია მეცნიერების ის დარგია, რომელიც იკვლევს თურქულენოვან 

ხალხთა სულიერ და მატერიალურ მემკვიდრეობას; წარსულსა და აწმყოს; ენებს, 

ლიტერატურას, რელიგიებს და სხვ.  

თურქოლოგიის მეცნიერების განვითარება საქართველოში, როგორც ერთ–ერთი 

მნიშვნელოვანი მეზობელი ქვეყნის ისტორიის, ენისა და კულტურის შესწავლა, 

დაიწყო მე-20 საუკუნეში. ქართული ისტორიის მრავალი საკითხის გადაწყვეტა 

ძლიერ უკავშირდება თურქოლოგიის მეცნიერებას. ის კი დღესდღეობით ერთ–ერთი 

ყველაზე პოპულარული დარგია საქართველოში, სადაც მას ძირითადად ორი – 

ფილოლოგიისა და ქვეყანათ მცოდნეობის განხრით შეისწავლიან. ამ მეცნიერებაში 

მოღვაწეობით განსაკუთრებით გამოირჩევიან თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის 

უნივერსიტეტები. ქუთაისისა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებობს 

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი) და ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტები (ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტს აქვს თურქული 

ფილოლოგიის სპეციალური პროგრამული მიმართულება) ამზადებენ ახალგაზრდა 

ქართველ თურქოლოგთა თაობებს. ამ ქალაქებში ფუნქციონირებს ე.წ. თურქული 

სკოლებიც, სადაც დაინტერსებულებს საშუალება აქვთ ადრეული ასაკიდან 

ისწავლონ თურქული ენა. 

საყურადღებოა ასევე მთარგმნელობითი მოღვაწეობა, რომელიც საქართველოში 

დიდი მასშტაბით მიმდინარეობს. ქართულ ენაზე ნათარმნი და გამოქვეყნებულია 

თურქი მწერლების მხატვრული და ლიტერატურული ნაწარმოებები, ზღაპრები, 

ბევრი მნიშვნელოვანი საარქივო დოკუმენტი, ასევე შრომები თურქეთ-საქართველოს 

ისტორიული ურთიერთობის საკითხებზე. ქართულად ნათარგმნია თურქული 

ნაწარმოებებიც, რომლებიც საინტერესო ცნობებს მოიცავენ საქართველოს შესახებ.  

არსებობს ისტორიული წყარო, რომელიც ამტკიცებს, რომ თურქული საუბარი 

საქართველოში უძველესი დროიდან გვხდება. ქართველი მეცნიერის _ ს. ჯიქიას 

მიხედვით:  „პირველი თურქული სასწავლო წიგნი ინახებოდა საქართველოს 

აღმოსავლეთით მდებარე ვარძიის მონასტერში. სავარაუდოა, რომ  ეს წიგნი ამ 

მონასტერშია შედგენილი“.   თურქული ენის შემსწავლელი წიგნი პროფ. სერგი 
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ჯიქიას გულდასმით შეუსწავლია და დასკვნები მსოფლიოს მეცნიერებისათვის 

წარუდგენია. ნამუშევარი ხელნაწერია, მაგრამ მდიდარ შინაარს მოიცავს. ეს წიგნი 

მარტო ქართულ-თურქულ ენათა ურთიერთობების მხრივ კი არ წარმოადგენს 

მნიშნელოვან ნაშრომს, არამედ,  ქართული და თურქული საგანმანათლებლო 

ურთიერთობის ისტორიის ევოლუციური პროცესის ამსახველია  და ამ მხრივაც 

დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

საქართველოში თურქული ენის სწავლების მხრივ, საბჭოთა თურქოლოგებიდან 

ერთ-ერთი პირველი გვხდება ანდრეი ნ. კონონოვი (1906 – 1986), რომელმაც თავისი 

ნაშრომი გამოსცა რუსელ ენაზე 1976 წელს. ეს ნაშრომი 2006 წელს თურქულ ენაზე 

გამოიცა სახელწოდებით: „თურქული ენის შესწავლის ისტორია” (Очерк истории 

изучения Турецково языка).  ამ ნამშრომის წინაპირობას მე-19 საუკუნეში 

საქართველოში გამოქვეყნებული თურქულ-რუსული გამოცემები წარმოადგენდა. 

თურქულის სწავლებასთან დაკავშირებით თბილისში მე-20 საუკუნის დასაწყისში 

სხვადასხვა წყაროები არსებობს.   

ეს წყაროები ძირითადად რუსულ ენაზე გვხდება. მაგალითად: ნ. ტერლეტსკი, 

„სომოუჩიტელ ტურეტსკო  იაზიკა“  (თურქული ენის თვითმასწავლებელი). 

თბილისი, 1908; ესიევ, არსლან; კამბულანტ მურზაიევ, კრატკიი რუსკო-ტურეტსკი 

ვოენი პერევოდჩიკ. (მოკლე, რუსულ-ქართული სამხედრო მთარგმნელი) თბილისი, 

1912; ა. ნ. სამოილოვიჩ, ჰ. ნ. კადიზადე, ობრაზცი ჩასტნიხ, ტორგოვიხ ოპიციალნი 

დოკუმენტოვ, ჩასტ 4. იზდ. ვოსტოკოვედენია, 1916; დ. ნ. კაზაროვა, სამოუჩიტოელ 

ტურეტსკოგო იაზიკა ს პომოშჩიუ რუსკოგო იაზიკა, თბილისი 1916; მ. ტერენტევ, ა. ს. 

ზელენიე, ა. ა. ბოგოლიუბოვ,  ს. პ. ზიკოვ. კრატკიი რუსკო-ტურეტსკი სლოვარ ს 

ოტდელომ გრამატიკი   (რუსულ-თურქულ ლექსიკონი თურქული გრამატიკით), 

თბილისი, 1912. 

საქართველოში თურქული ენის აქტიური შესწავლა სათავეს იღებს 1945 

წლიდან. ამ დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა აღმოსავლეთ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სადაც  თურქული ენის და ლიტერატურის 

განყოფილების  დაარსების შემდეგ თურქული წიგნები ხელმისაწვდომი გახდა. 

თურქული ენის შესწავლისთვის გამოიყენებოდა ს. დერვიშის,  ს. კოცაგოზის, ორჰან 

კემალის, ო. ჰანჩერლიოგლუს, აზიზ ნესის ნაწარმოებები.   
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სერგი ჯიქიამ 1965 წელს გამოცემული „თურქული ქრესტომათია”. წიგნი 

რამდენიმე ნაწილს წარმოადგენს. პირველი ნაწილი თურქულ ხალხურ ტექსტებს 

მოიცავს. აქვეა დაბეჭდილი პატარა მოთხრობები, რომელიც რეკომენდებულია იმ 

სტუდენტებისთვის, რომლებიც თურქულ ენას სწავლობენ. 

ნაწარმოების მეორე ნაწილში თურქული კულტურული და ეთნოგრაფიული 

ინფორმაცია წარმოდგენილი. მაგალითად: თურქული ენები და ახალი თურქული 

დამწერლობა; თურქული ენის კონვენცია;  „სერვეთი  ფუნუნ“ (მეჯმუასი) საწყისი 

წინადადებები. დანარჩენ ნაწილებში ცნობილი თურქი მწერლების ნაწარმოებებიდან 

აღებული ნაწყვეტებია წარმოდგენილი. ეს მწერლები და პოეტები არიან: იუნუს ემრე, 

მუალლიმ ნაჯი, აბდულჰაკ ჰამიტ ტარჰან, ომერ სეყფეტინ,  რ.ჰ კარაი, გ.ჰ. რაჰმი, ა 

რასიმ, ჰ.ე. ადივარ, მ.ე. ყურდაკულ, რ.ნ გუნტეკინ, ჰ.სუათ. მეჰმეტ ემინ იურდაქულ, 

ფარუკ ნაფიზ ჩამლიბელ, იუსუფ ზია ორთაჩ, ტევიკ ფიქრეთ, ნაზიმ ჰიქმეთ, ორჰან 

ველი, ორჰან შაიკ გოკაი, ჰალით ფაჰრი ოზანსოი  და სხვ.  

დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესულია 

თურქული ენის სასწავლო წიგნები, რომლებიც გამოცემულია თურქეთში, რუსეთში, 

გერმანიაში და ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერიტეტის პროფესორ-

მასწავლებლების მიერ არის შედგენილი.  

როგორც ზემოთ აღწერილმა კვლევამ აჩვენა, საქართველო-თურქეთის 

ურთიერთობა შორეული წარსულიდან მოდის, სიღრმისეული შინაარსით არის 

დატვირთული და ეს ურთიერთობები უფრო და უფრო მძლავრი, საყოველთაო და 

ყოვლისმომცველი ხდება, იძენს საინტერსო შინაარს, რაც ხელს უწყობს ქართულ-

თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის განმტკიცებას. 

ამ პროცესში ახალი მეცნიერული მიმართულებებისა და ინოვაციების ჩართვა, 

როგორიცაა სოციომორფულობის პრინციპის გამოყენება, უეჭველად აქტუალურია 

და დიდი მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა აქვს.  
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3.3. საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების 

ფორმალურ–ლოგიკური მოდელი 

 

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების კონცეპტუალიზმში პირველ პლანზე გამოდის კონცეპტი, ანუ   

ფორმალურ–ლოგიკური იდეა, სივრცის ფორმირების ვერბალიზებული კონცეფციის, 

დოკუმენტურად ფორმალიზებული პროექტი. იდეის არსი კონცეპტუალიზმში 

განიხილება არა მხოლოდ მის გამოხატვაში, არამედ თავად იდეის განხორციელების 

აუცილებლობაში, აქტუალურობაში, კონკრეტული გზების გადმოცემაში. 

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების კონცეპტუალიზმი განმტკიცებული უნდა იყოს დოკუმენტური და 

სარეკომენდაციო მასალებით. ეს მასალები შინაარსობრივად უნდა მოიცავდეს 

პრობლემის განსაზღვრას, რაც არსებული სიტუაციის მეცნიერული ანალიზის 

მეშვეობით იქნება შედგენილი. ვგულისხმობთ იმ კონკრეტული პრობლემის აღწერას, 

რომლის გადასაჭრელადაც არის მიმართული პროექტი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანები  

მიზანი 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

განხორციელების 

გზები და საშუალებები 

პრობლემის განსაზღვრა 
 

არსებული სიტუაციის 

ანალიზი 

 

სივრცის ფორმირების 

აღწერა 
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     ნახ.2. 
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კონცეფციის აღწერაში - ნახ.2. კარგად უნდა იყოს წარმოაჩენილი და 

დასაბუთებული ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების საჭიროებები, რამდენად ეფექტიანი იქნება იგი ამ ორი ქვეყნის 

ურთიერთობისათვის. ასევე, უნდა გამოიკვეთოს მიზანი, რაც გულისხმობს ფართო, 

ზოგად დებულებას იმის შესახებ, თუ რისი მიღწევა გვსურს ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირებით. კონცეფციის მიზანი 

ლოგიკურ კავშირში უნდა იყოს ზემოთ აღწერილ პრობლემასთან. 

ცხადია, უნდა გამოიკვეთოს კონცეფციაში გამოტანილი ამოცანები, რაც 

წარმოადგენს კონკრეტულ ნაბიჯებს მიზნის მისაღწევად. აქ უნდა ჩამოყალიბდეს 

მოსაზრება, თუ რა ამოცანების გადაჭრა მოითხოვება კონცეფციაში მითითებული 

მიზნის მისაღწევად. მიზნის მისაღწევად შეიძლება დაისახოთ ერთი, ორი ან 

რამოდენიმე ამოცანა იმის გათვალისწინებით, თუ როგორია პროექტის სპეციფიკა.  

რაც შეეხება კონცეფციის განხორციელების გზებს და საშუალებებს, ამ ასპექტში 

უნდა აღიწეროს თითოეული კონკრეტული ნაბიჯი კონცეფციაში დასმული 

ამოცანების შესასრულებლად. კონცეფციის პროექტის განხორციელების გზები 

ფაქტობრივად ის პროცესია, რომელმაც უნდა უპასუხოს მრავალ კითხვას:  როგორ 

განახორციელდეს კონცეფციაში დასმული ამოცანები? ვინ მიიღებს მონაწილეობას 

პროექტის განხორციელებაში და რა არის მათი ფუნქციები პროექტში?  

ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების 

კონცეფციის  ამ ნაწილში, ისევე როგორც ნებისმიერ პროექტში, აუცილებლად 

მოითხოვება, წინასწარ, ჰიპოთეზის ანუ მეცნიერული ვარაუდის დონეზე  იყოს 

წარმოდგენილი მოსალოდნელი შედეგები. უნდა აღიწეროს ის სავარაუდო ეფექტი ან 

მოსალოდნელი შედეგი, რაც მოჰყვება პროექტის წარმატებით განხორციელებას. 

სასურველია მიეთითოს აგრეთვე, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს 

განხორციელებულმა პროექტმა ქვეყნებს შორის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ბიზნეს 

და სხვ. სახის ურთიერთობებზე; ქვეყნებში ფუნქციონირებად საგანმანათლებლო, 

სამეცნიერო და კულტურულ ორგანიზაციებზე და ა.შ.  

უნდა ითქვას, რომ, ევროპის ქვეყნებს შორის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

ურთიერთობის დარეგულირების პროცესი უკვე კარგია ხანია დაიწყო, სადაც 

საქართველო აქტიურადაა ჩართული. სწორედ ამ ფონზე და ამ პროცესის 



- 119 - 
 

თანამიმდევრულად შეიძლება განხორციელდეს ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირებაც. ამის კარგი მაგალითია 

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ფორმირება, რასაც დასაბამი მისცა 2001 

წლის 29-30 მარტს ევროპის 300-ზე მეტი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების წარმომადგენელთა შეკრებამ დასავლეთ ესპანეთის ქალაქ 

სალამანკაში (http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library 2016). 

შეკრების მიზანი იყო მოსამზადებელი სამუშაოს წარმოება ბოლონიის პროცესში 

გაერთიანებულ ქვეყანათა უმაღლესი განათლების მინისტრების პრაღის 

შეხვედრისათვის. შეხვედრის მონაწილე პროფესორებმა ევროპის უნივერსიტეტების 

ასოციაციის ჩამოყალიბება ჩათვალეს, როგორც პრაქტიკული ღირებულების მქონე 

ფაქტი, რომელიც უფრო ეფექტურად მიაწვდენს ხმას საზოგადოებას და მთავრობას 

და დაეხმარება მათ თავი დაიმკვიდრონ უმაღლეს განათლების უზარმაზარ 

ევროპულ სივრცეში. 

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცე უნდა დაეყრდნოს მთავარ 

აკადემიურ ფასეულობების საფუძველს, იმისათვის რომ დაკმაყოფილდეს 

თითოეული დაინტერესებული მხარე და მათი მოთხოვნები. ეს იგივე რაც, 

სწავლების უმაღლესი ხარისხის მიღწევა. ბუნებრივია, ხარისხის შეფასების პროცესში 

აუცილებელია დაწესებულებათა მისიის, მიზნების, და პროგრამების 

გათვალისწინება. ეს პროცესი მოითხოვს სტაბილურობის შენარჩუნებას 

ტრადიციებსა და ინოვაციებს, აკადემიურ პროფესიონალიზმს და ეკონომიურ და 

სოციალურ შესაბამისობას, წინასწარ დადგენილ კურიკულუმებსა და სტუდენტების 

არჩევნის თავისუფლებას შუა.  სწავლება და კვლევა მიმდინარეობს, როგორც 

მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების, სტუდენტების მიმართ მზრუნველ 

დამოკიდებულებასა და განათლების გარე სერვისით უზრუნველყოფას. კუთვნილი 

ხარისხი საკმარისი არაა, რადგან ის ითხოვს ისეთ ცვლილებებს, რომელიც 

გამოიმუშავებს ადგილობრივ, ევროპისა და მთელი მსოფლიოს სტუდენტთა, 

პარტნიორთა და საზოგადოების ნდობასა და აღიარებას. ხარისხი არის ის მთავარი 

ფაქტორი, რომელიც ნდობას, შესაბამისობას, თავსებადობას, დრეკადობას და 

მიმზიდველობას განაპირობებს ევრპ[ული სივრცის უმაღლესი განათლების 

სექტორში.  
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ხარისხის გარანტი ევროპაში დამოკიდებული არ უნდა იყოს ერთ სააგენტოზე, 

რომელიც ჩამოაყალიბებს ერთ ზოგად სტანდარტს. მომავალში იგეგმება უმაღლესი 

ხარისხის მექანიზმების შექმნა მისი უზრუნველყოფის შედეგების 

მობილიზაციისათვის, ე.ი. აკრედიტაციას როგორც ერთ-ერთ სავარაუდო ვერსიას. 

სწორედ ეს მექანიზმები გაითვალისწინებენ ენობრივ, ეროვნულ და სადისციპლინო 

განსხვავებებს და ზედმეტად არ გადატვირთავს უმაღლეს სასწავლებლებს. 

ახლა გავაანალიზოთ ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ორი 

ძირითადი მიზანი – შესაბამისობა და მობილობა (http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-

bin/library 2016). 

შესაბამისობაში იგულისხმება ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ ევროპის ვრცელი შრომის 

ბაზართან შესაბამისობა და ეს რამდენიმე სახით უნდა გამოჩნდეს კურიკულუმებში, 

იმის მიხედვით, თუ როდის შეუძლია დამქირავებელს მიაღწიოს მინიმალურ 

კომპეტენციას, პირველი თუ მეორე აკადემიური ხარისხის შემდგომ. მთლიანი 

სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის პერსპექტივაში სამსახურის შოვნა უკეთ 

მიიღწევა მარტო იმ ღირებულებების წყალობით, რომლებიც ახასიათებენ მაღალი 

ხარისხის განათლებას კურსის მოქნილობითა და მრავალფეროვანი მიდგომებით, 

სხვადასხვა პროგრამებით, და მრავალმხრივი კომპეტენციის განვითარებით, მათ 

შორის, ენებისა და კომუნიკაციის, პრობლემების აღმოფხვრის, გუნდურად მუშაობის 

ცოდნის მობილიზაციის და სოციალური პროცესების შესაძლებლობის ხარისხი. 

მობილობა ანუ ყოფილი და მოქმედი სტუდენტების თავისუფალი 

გადაადგილება უნივერსიტეტების ევროპული სივრცის ერთერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. ევროპულ სასწავლებლებს სწადიათ 

გაავრცელონ და მიიღონ ე.წ. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სახის 

მობილობები და ამით გამორიცხონ ვირტუალური მობილობა ფიზიკური 

მობილობის ჩამანაცვლებლად. უნივერსიტეტებს იყენებენ მობილობის და აღიარების 

უკვე არსებული ხელსაწყოები (კრედიტთა ტრანსფერისა და აკუმულაციის 

ევროპული სისტემა - ECTS) სწორად და მოხერხებულად. საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებს ფართო სპექტრის გამოცდილების მქონე ლექტორთა მნიშვნელობის 

გამო გეგმავენ სრულიად გააუქმონ ადგილობრივი მოთხოვნები და სხვა ბარიერები 

ევროპაში აკადემიური კარიერის წინააღმდეგ. ამისთვის ბუნებრივია, აუცილებელია 
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ერთიანობა ტრანსნაციონალური განათლების და ვირტუალური მობილობის მიმართ 

(https://sangu.ge/templates/Gemini/images/14intr.pdf 2016).  

უნდა ითქვას, რომ საქართველოსა და თურქეთის ქვეყნებში ერთიანი ქართულ-

თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის შექმნის მეცნიერული 

ანალიზი,  დღემდე არავის ჩაუტარებია. თუმცა, პრაქტიკული თვალსაზრისით, ამ 

მხრივ ძალზე საინტერესო სამუშაოები არის ჩატარებული რაც უსათუოდ უწყობს 

ხელს თეორიული კვლევების გამართვას. 

სადისერტაციო ნაშრომში მეცნიერული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე 

ჩამოვაყალიბეთ აღნიშნული სივრცის ფორმირების ზოგადი კონცეფცია. ამისათვის 

პირველ რიგში გავიზიარეთ ის ძირითადი მიმართულება, რაც ბოლონიის პროცესმა 

გვიკარნახა და შემდგომ მივეცით მას ჩვენს მიერ მეცნიერულად გააზრებული 

გაფართოება. მეცნიერული კვლევა მივმართეთ საქართველოსა და თურქეთის 

ქვეყნებში არსებული კულტურული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებების ფუნქციონირების ისტორიის განხილვასა და მათი ერთიანი 

მიზნების გამონახვისკენ. ამისათვის შევისწავლეთ და შევადარეთ ამ ორი ქვეყნის 

საგანმანათლებლო სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ტიპები, ფორმები, შინაარსი, სიმძლავრე, ადამიანური რესურსები, მიზნები, 

ამოცანები, გეოგრაფიული არეალი და ა.შ. ამ ინფორმაციის ანალიზის შედეგები 

საშუალებას მოგვცემს გამოვკვეთოთ მათ შორის სასურველი თანაქმედების ფორმები, 

გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები და შევიმუშაოთ ის საჭირო რეკომენდაციები, 

რაც ხელს შეუწყობს კონცეფციის ფორმირებას. 

როგორც ჩვენს საბოლოო ანალიზში გამოიკვეთა, ქართულ თურქული 

კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცე ვერ აკმაყოფილებს იმ მზარდ მოთხოვნებს, 

რაც ბოლო ათწლეულის მანძილზე ამ ორ ქვეყანას შორის არსებულ და დღითი-დღე 

მზარდ საურთიერთობო მოთხოვნილებებს შეესაბამება. საურთიერთობო ტენდეცია 

მრავალფეროვანია და იგი თითქმის ყველა მიმართულებით - სოფლის მეურნეობა, 

ვაჭრობა, სამედიცინო მომსახურება, საგანმანათლებლო და კულტურული 

ურთიერთობა, სატრანსპორტო, ტურისტული და სხვ. ვითარდება.  

ისმის კითხვა, ვიყენებთ კი ყველა არსებულ პოტენციურ შესაძლებლობებს, 

როგორიცაა ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსები, საწარმოო ძალები და 

https://sangu.ge/templates/Gemini/images/14intr.pdf
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სხვ., ქართულ თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის მაღალ დონეზე 

ფორმირებისათვის? ამ კითხვას პასუხი ცალსახად შეიძლება გაეცეს, რა თქმა უნდა არ 

ვიყენებთ. ეს ფაქტი მრავალი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზით შეიძლება 

აიხსნას. ორივე ქვეყანა ჯერ კიდევ მეტ ნაკლებად დგას სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების გზაზე.  როგორც საქართველოში, ასევე თურქეთში საბოლოოდ არ 

არის დაწყნარებული პოლიტიკური ვითარება. ტერორისტული აქტებითა და 

სხვადასხვა მტრული ძალებით გარშემორტყმული ორთავე ქვეყანა ვერ ახერხებს 

მთელი ყურადღება გადაიტანოს მაღალი იდეალის განხორციელებაზე - ერთიანი 

კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირებაზე.  

თუ ამ საკითხის ირგვლივ ჩვენს მიერ სადისერტაციო ნაშრომში მოყვანილ 

კვლევების შედეგებს გავაანალიზებთ და შევაჯერებთ, ადვილათ დავრწმუნდებით, 

რომ ორივე მხრიდან არსებობს ამოუწურავი შესაძლებლობა, რომლის გამოყენებითაც 

შესაძლებელი გახდება წარმატებით დავძლიოთ ქართულ თურქული კულტურულ-

საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების პრობლემები და შევქმნათ მსოფლისათვის 

სამაგალითო მოდელი ქართულ-თურქული ურთიერთობის მაგალითზე. 

ჩვენი კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე, რაც ძირითადად ეყრდნობა 

ქართულ-თურქული ურთიერთობის ისტორიულად მძიმესა და სასიხარულო 

მომენტებს, გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ამ ურთიერთობას დიდი მომავალი 

აქვს. მთავარია გამოიძებნოს ის ძირითადი მიმართულებები და საშუალებები, რაც ამ 

იმედებს რეალურად აქცევს. 

წინა პარაგრაფებში მივუთითებდით ქართველი და თურქი მეცნიერების 

ნაშრომებზე, სადაც წარმოდგენილია ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული კულტურული, 

სამეცნიერო და სხვ. ურთიერთობების დადებითი მხარეები და მიღებული შედეგები, 

რამაც გაამყარა ამ ორ ქვეყანას შორის მშვიდობიანი და კეთილმეზობლური 

თანაცხოვრების პროცესები. იყო პერიოდი, როცა ასეთი საკვლევი სამუშაოები პიკს 

აღწევდა, როცა ამ ორი ქვეყნის ორთავე მხარეს ზედიზედ ყალიბდებოდა სხვადასხვა 

კვლევითი ცენტრები, საგამომცემლო და სასწავლო დაწესებულებები, კულტურის, 

ხელოვნების და სხვადასხვა დარგის შემოქმედებითი ცენტრები, რამაც უდიდესი 

როლი ითამაშა ამ საქმეში.  
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საჭიროა გადავხედოთ ისტორიას, გავაანალიზოთ ყოველივე, გამოვიყენოთ 

დღეს არსებული უზარმაზარი ორმხრივი სამეცნიერო ინტელექტუალური 

პოტენციალი და ვეცადოთ ამ საქმეში დღეს არსებული ვაკუუმის ამოვსება.  

რა გვაქვს მხედველობაში? დღეს, როგორც თურქეთში, ასევე საქართველოში 

მრავლად არსებობს სხვადასხვა ფუნქციის თურქულ-ქართული და ქართულ-

თურქული საზოგადოებები, ასოციაციები, სასწავლო დაწესებულებები და ა.შ. არ 

არსებობს ერთიანი საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა მათ შესახებ, რომ 

დაინტერესებულმა პირმა მიღოს მათზე, მისთვის საჭირო ამომწურავი და საიმედო   

ინფორმაცია.  

ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამის 

შესახებ. ამ პროგრამის კურსდამთავრებული თურქეთის მოქალაქეები, რომლებმაც 

დაიცვეს სადოქტორო დისერტაციები და ბრწყინვალედ ფლობენ ქართულ ენას, 

ღრმად აქვთ შესწავლილი და გათავისებული ქართული კულტურა, ზნე ჩვეულებები, 

ტრადიციები; პატივს სცემენ ქრისტიანულ აღმსარებლობას, ქართულ საზოგადოებას 

და საერთოდ საქართველოს,  შეიძლება ითქვას, უყურადღებოდ არიან მიტოვებული. 

სწორედ მათი ასეთი მდიდარი ინტელექტუალური შესაძლებლობა და 

საქართველოსთან მჭიდრო ურთიერთობა გვაფიქრებინებს მათი აქტიური ჩართვის 

აუცილებლობას ქართულ თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის 

ფორმირების  პროცესში. კარგი იქნება, თუ ამ ფაქტს შეისწავლის და გაანალიზებს 

უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურა და თავის წიაღში გამოძებნის ამ 

ინტელექტუალური პოტენციალის სრული გამოყენების რაიმე ფორმას. 

 

3.4. ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების საორგანიზაციო-

პედაგოგიური პირობების კვლევა 

 

იქედან გამომდინარე, რომ თბილისში დიდი ხანია წარმატებით 

ფუნქციონირებს დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი, სკოლა-ლიცეუმი „სხივი“, 

ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი, რ.შაჰინის სახელობის 

მეგობრობის სკოლა ლიცეუმი ბათუმში, რომლებმაც ერთ-ერთმა პირველებმა 
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დაუდეს საფუძველი ქართულ თურქული საგანმანათლებლო-კულტურეული 

ურთიერთობის აღორძინებასა და განვითარებას, საჭიროდ ჩავთვალეთ ჩაგვეტარებია 

კვლევა ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე, რომელიც შემდგომში 

შეიძლება წარმატებით იყოს განზოგადოებული. 

ჩვენ მიერ, ექსპერიმენტის პროცესში გამოვლენილია საორგანიზაციო-

პედაგოგიური პირობები, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის ერთიანი 

საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირებას. ექსპერიმენტი ჩავატარეთ 

სოციოკულტურული და პედაგოგიკური ინოვაციების კონტექსტში, როგორიცაა:  

 საგანმანათლებლო პროცეში მონაწილეთა ურთიერთ თანაქმედების 

პიროვნულ-განმავითარებელი მახასიათებელი და სოციალური 

გამოცდილების შეძენის თვალთახედვის გაფართოება;  

 საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების სუბიექტური მიმართულებები: 

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო ტრაექტორიის ორგანიზება, 

განათლების შინაარსის  არჩევის უფლებების მინიჭება, მოსწავლისა და 

მასწავლებლის მოღვაწეობის  და სასწავლო პროგრამის რეალიზების ხერხების 

არჩევის უფლება და სხვ. 

 საგანმანათლებლო სივრცის ფორმირების ორგანიზატორების ფსიქოლოგიურ-

პედაგოგიური კომპეტენტურობა: კომუნიკაციური და ორგანიზაციული 

შესაძლებლობები, საპროექტო კულტურის მაღალი დონე და სხვ. 

 მასწავლებლის, ადგილობრივი და უხოელი მოსწავლის ინოვაციური, ერთიანი 

სოციო-კულტურული მოღვაწეობის განხორციელება. 

კვლევაში ვიხილავთ პედაგოგიური კოლექტივის მოღვაწეობის შემდეგი 

ამოცანების გადაჭრას: 

 თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით პიროვნული 

და პროფესიული განვითარების მრავალვარიანტული გარემოს შექმნა; 

 საგანმანათლებლო პროცესში პედაგოგიური და სოციოკულტურული 

ინოვაციების განვითარება და რეალიზება; 

 ერთიანი საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების 

თვითგანსაზღვრის შესაძლებლობების გამოვლენა. 
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ამ ამოცანების გადასაჭრელად, საკვლევ სკოლებში, სკოლის დირექტორის 

დონეზე შეიქმნა სამი დონე - საზოგადოებრივი საბჭო, პედაგოგიური 

თანამშრომლობის საბჭო; მზრუნველთა საბჭო.   

ერთიანი საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების 

ეფექტიანობის კომპონენტად განისაზღვრა: 

1. სასწავლო-შემეცნებითი კომენტარები; 

2. კომუნიკაციური კომპეტენციები; 

3. ღირებულებითი კომპეტენციები, 

4. სოციალური კომპეტენციები. 

როგორც აღვნიშნეთ, კვლევა ჩავატარეთ სკოლებისა და სკოლა ლიცეუმების 

ბაზაზე. ასეთი არჩევანის ძირითადი საფუძველი გახდა ის, რომ ამ სკოლებში, მათი 

დაფუძნებიდან  მომდინარე, ერთად ეუფლებიან განათლებას თურქი და ქართველი 

ეროვნების მოსწავლეები. გარდა ამისა, პედაგოგიური კოლექტივი 

დაკომპლექტებულია, როგორც თურქი, ასევე ქართული ეროვნების პედაგოგებისაგან. 

ყოველივე ეს ქმნის ქართულ თურქული საგანმანათლებლო და კულტურული 

სივრცის ფორმირებისა და კვლევის საუკეთესო პირობებს. შეიძლება ჩავთვალოთ, 

რომ თურქ და ქართველი მოსწავლეთა ერთმანეთთან და სკოლის გარემოსთან 

ადაპტირების პრობლმები წარმოადგენს ქართულ თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული გარემოს ფორმირების ერთგვარ საწყის მოდელს. აქ მოყვანილი 

ციფრული და ფაქტობრივი მონაცემები, რომელიც მიღებულია ჩვენი კვლევის 

საფუძველზე, ადასტურებს ჩვენ მიერ შემოთავაზებული კონცეფციის ეფექტიანობას. 

სოციოლოგიური კვლევა მიმდინარეობდა 2015 წლის აპრილ - ივნისის 

პერიოდში.  გვაინტერესებდა,  როგორც თურქი, ასევე ქართველი მოსწავლეებისა და 

მასწავლებლების აზრი ჩვენს მიერ დასმული შეკითხვების ირგვლივ. 

  კვლევა განვახორციელეთ სამი მიმართულებით: დაწყებითი კლასების - 

პირველი კლასის მოსწავლეებისათვის; მეშვიდე კლასისა და დამამთავრებელი - 

მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებისათვის. გარდა ამისა კვლევაში მონაწილეობა 

მიიღეს მასწავლებლებმა - ცხრილი 1.  
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ცხრილი 1. 

მოსწავლეები მასწავლებლები 

 ქართველი 

მოსწავლეების 

რაოდენობა 

თურქი 

მოსწავლეების 

რაოდენობა 

ქართველი 

მასწავლებლების 

რაოდენობა 

თურქი 

მასწავლებლების 

რაოდენობა 

I კლასი 30 7  

 

 

VI კლასი 57 12 

XI კლასი 92 10 

 

მონაცემების დამუშავებისათვის გამოვიყენეთ საოფისე პროგრამა - Microsoft 

Excel. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო:  

208 მოსწავლე, 57 მასწავლებელი.  

მათ შორის:   18%   პირველ კლასელია, 33%   მეექვსე კლასელია,   49%  

მეთერთმეტე კლასელია; ქართველი მოსწავლე შეადგენს 86%, თურქი მოსწავლე 

შეადგენს 14%; თურქ მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს გამოკითხვულ 

მასწავლებელთა 25%, ქართველ მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 75%. 

კვლევის ცდომილება განისაზღვრა  2%  –ით.  

I კლასელი  თურქი მოსწავლეების გამოკითხვის ანკეტა შედგებოდა შემდეგი 

კითხვებისაგან:   

1. იყავით თუ არა საქართველოში სანამ ამ სკოლის (ლიცეუმის) მოსწავლე 

გახდებოდით? 

2. გაქვთ თუ არა რაიმე წაკითხული, ან მშობლებისაგან მონათხრობი 

საქართველოზე? 

3. იცით თუ არა ქართული ენა? 

4. გინდათ თუ არა ქართული ენის სწავლა? 

5. გყავთ თუ არა ქართველი მეგობრები? 

6. გიყვართ საქართველო? 

I კლასელი ქართველი მოსწავლეების გამოკითხვის ანკეტა შედგებოდა 

შემდეგი კითხვებისაგან:   

1. იყავით თუ არა თურქეთში სანამ ამ სკოლის (ლიცეუმის) მოსწავლე გახდებოდით? 

43 14 
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2. გაქვთ თუ არა რაიმე წაკითხული, ან მშობლებისაგან მონათხრობი თურქეთზე? 

3. იცით თუ არა თურქული ენა? 

4. გინდათ თუ არა თურქული ენის სწავლა? 

5. გყავთ თუ არა თურქი მეგობრები? 

6. გიყვართ თურქეთი? 

ცხადია, აქ მოცემული (და შემდგომიც) კითხვები არ არის საბოლოო და იგი 

მოითხოვს გადასინჯვას. ამ ტიპის კითხვის შეტანა ანკეტაში  გადავწყვიტეთ, რათა 

მოგვეხდინა შედარება მეშვიდე და მეთერთმეტე კლასების კითხვარის მონაცემებთან. 

კითხვის პასუხი მარტივია და ორი ტიპისაა: კი, არა 

    

შედეგები ასე გამოიყურება  (ნახ.3): 
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ნახ.3. 

 

                            პირველ კლასელთა გამოკითხვის შედეგები 

 
 თურქი მოსწავლეები ქართველი ოსწავლეები 

I კითხვა 1, 

14%
6, 

86%

კი არა

 

12, 
40%18, 

60%

კი არა

 

II კითხვა 2, 
29%5, 

71%

კი არა

 

14, 

47%
16, 

53%

კი არა

 

III კითხვა 
0, 

0%
7, 

100
%

კი არა

 

1, 
3%

29, 

97%

კი არა

 

IV კითხვა 
7, 

100
%

0, 
0%

კი არა

 

25, 
83%

5, 
17%

კი არა

 

V კითხვა 
1, 

14%
6, 

86%

კი არა

 

2, 
7%

28, 
93%

კი არა

 

VI კითხვა 
4, 

67%

2, 
33%

კი არა

 

15, 
50%

15, 
50%

კი არა
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VI კლასელი თურქ მოსწავლეთა გამოკითხვის ანკეტა შედგებოდა შემდეგი 

კითხვებისაგან:   

1. დადიხართ თუ არა ექსკურსიებზე საქართველოში რაც ამ სკოლის (ლიცეუმის) 

მოსწავლე ხართ? 

2. წაიკითხეთ თუ არა საქართველოს ისტორია? 

3. შეისწავლეთ თუ არა ქართული ენა? 

4. გყავთ თუ არა ქართველი მეგობრები? 

5. გიყვართ საქართველო? 

VI კლასელი ქართველ მოსწავლეთა გამოკითხვის ანკეტა შედგებოდა შემდეგი 

კითხვებისაგან:   

1. იმოგზაურეთ თუ არა თურქეთში რაც ამ სკოლის (ლიცეუმის) მოსწავლე ხართ? 

2. წაიკითხეთ თუ არა თურქეთის ისტორია? 

3. შეისწავლეთ თუ არა თურქული ენა? 

4. გყავთ თუ არა თურქი მეგობრები? 

5. გიყვართ თურქეთი? 

 

შედეგები ასე გამოიყურება  (ნახ.4): 
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             მეექვსე კლასელთა გამოკითხვის შედეგები 

 თურქი მოსწავლეები ქართველი მოსწავლეები 

I კითხვა 

  

II კითხვა 

  

III კითხვა 

  

IV კითხვა 

  

V კითხვა 

  

ნახ.4. 
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XI კლასელი თურქი მოსწავლეების გამოკითხვის ანკეტა შედგებოდა შემდეგი 

კითხვებისაგან:   

1. კარგად შეისწავლე თუ არა ქართული ენა? 

2. გაეცანით თუ არა საქართველოს კულტურას და ხელოვნებას? 

3. არის თუ არა დამაკმაყოფილებელი დღეს არსებული ქართულ თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული ურთიერთობები? 

4. მიიღებ თუ არა მონაწილეობას საქართველოსა და თურქეთის კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირების გაუმჯობესებაში? 

5. გსურს თუ არა სწავლის გაგრძელება საქართველოს რომელიმე უმაღლეს 

სასწავლებელში? 

XI კლასელი ქართველ მოსწავლეთა გამოკითხვის ანკეტა შედგებოდა შემდეგი 

კითხვებისაგან:   

1. კარგად შეისწავლე თუ არა თურქული ენა? 

2. გაეცანით თუ არა თურქეთის კულტურას და ხელოვნებას? 

3. არის თუ არა დამაკმაყოფილებელი დღეს არსებული ქართულ თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული ურთიერთობები? 

4. მიიღებ თუ არა მონაწილეობას საქართველოსა და თურქეთის კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირების გაუმჯობესებაში? 

5. გსურს თუ არა სწავლის გაგრძელება თურქეთის რომელიმე უმაღლეს 

სასწავლებელში? 

შედეგები ასე გამოიყურება  (ნახ.5): 
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ნახ.5. 

 

 

                                  მეთერთმეტე კლასელთა გამოკითხვის შედეგები 

 თურქი მოსწავლეები ქართველი მოსწავლეები 

I კითხვა 

  

II კითხვა 

  

III კითხვა 

  

IV კითხვა 

  

V კითხვა 
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რაც შეეხება მასწავლებელთა გამოკითხვის ანკეტას, გადავწყვიტეთ თურქი 

ეროვნების მასწავლებლებისათვის შემოვიფარგლოთ შემდეგი შეკითხვებით: 

1. კარგად ფლობთ თუ არა ქართულ ენას? 

2. იცნობთ თუ არა საქართველოს კულტურას და ხელოვნებას? 

3. არის თუ არა დამაკმაყოფილებელი დღეს არსებული ქართულ თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული ურთიერთობები? 

4. მიიღებ თუ არა მონაწილეობას საქართველოსა და თურქეთის კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირების გაუმჯობესებაში? 

ხოლო ქართველი ეროვნების მასწავლებლებისათვის შემოვიფარგლოთ 

შემდეგი შეკითხვებით: 

1. კარგად ფლობთ თუ არა თურქულ ენას? 

2. იცნობთ თუ არა თურქეთის კულტურას და ხელოვნებას? 

3. არის თუ არა დამაკმაყოფილებელი დღეს არსებული ქართულ თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული ურთიერთობები? 

4. მიიღებ თუ არა მონაწილეობას საქართველოსა და თურქეთის კულტურულ-

საგანმანათლებლო კავშირების გაუმჯობესებაში? 

შედეგები ასე გამოიყურება  (ნახ.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 134 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.6 

ახლა ჩავატაროთ მიღებული შედეგების შედარებითი ანალიზი ზოგიერთი 

ძირითადი მაჩვენებლის მიხედვით. 

ენასთან დაკავშირებულ შეკითხვების დიაგრამაზე (დიაგრამა 1.) ნათლად ჩანს 

დიდი პროგრესი პირველი კლასიდან მეთერთმეტე კლასის ჩათვლით. როგორც 

თურქი, ასევე ქართველი მოსწავლეების დიდი უმრავლესობა თანაბარი ფარდობით 

სწავლობს ერთმანეთის ენებს, მაშინ როდესაც პირველ კლასში თითქმის ვერცერთი 

მოსწავლე ფლობს მას.  

                            მასწავლებელთა გამოკითხვის შედეგები 

 თურქი მასწავლებლები ქართველი მასწავლებლები 

I კითხვა 

  

II კითხვა 

  

III კითხვა 

  

IV კითხვა 
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დიაგრამა1. 

მე-2 დიაგრამაზე ასახულია პასუხი კითხვაზე: არის თუ არა 

დამაკმაყოფილებელი დღეს არსებული ქართულ თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული ურთიერთობები?  
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ქართველი 

(მასწავლებელი)

 

დიაგრამა 2.  

როგორც ვხედავთ, ამ მიმართებით პასუხი, როგორც მოსწავლეების, ასევე 

მასწავლებლების მხრიდან ცალსახად არადამაკმაყოფილებელია. ეს ფაქტი კიდევ 

ერთხელ ამტკიცებს ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის აქტუალურობას. 
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მე-3 დიაგრამაზე ასახულია პასუხი კითხვაზე: გსურს თუ არა სწავლის 

გაგრძელება თურქეთის/საქართველოს რომელიმე უმაღლეს სასწავლებელში? 
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დიაგრამა 3 
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ქართველი 

(მასწავლებელი)

 

დიაგრამა 4. 

როგორც ვხედავთ, დაინტერესება ერთმანეთის ქვეყნების უმაღლესი 

სასწავლებლების მიმართ ორივე მხრიდან საკმაოდ მაღალია, თუმცა, აქ მეტი 

დაინტერესება შეინიშნება თურქეთის მხრიდან, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან 
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თურქები ტრადიციულად ცემენ დიდ პატივს ქართულ საგანმანათლებლო სისტემას 

და ინარჩუნებენ მას. 

რაც შეეხება შეკითხვის პასუხს: მიიღებ თუ არა მონაწილეობას საქართველოსა 

და თურქეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირების გაუმჯობესებაში? იგი 

ასახულია მე-4 დიაგრამაზე. შეკითხვის პასუხები, როგორც ქართველი ასევე თურქი 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების მხრიდან არის დამაჯერებელი, რაც  ქართულ 

თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული გარემოს ფორმირების პროცესში 

მონაწილეობის მზადყოფნას გამოხატავს. 
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მესამე თავის დასკვნა 

 

საქართველოში დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯისა და მის მიერ 

დაფუძვნებული სკოლების არსებობას, მრავალი წინაპირობა გააჩნია. უპირველესად 

ამას საფუძველი დაუდო საქართველოსა და თურქეთს შორის ერთმანეთისადმი 

აღძრულმა ინტერესებმა სხვადასხვა მიმართულებით და უპირველესად კი 

კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში. ამას ადასტურებს ჩვენს მიერ კვლევებით 

მოპოვებული ინფორმაცია, რომელიც დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში 

განვახორციელეთ. ქართული ისტორიის მრავალი საკითხის გადაწყვეტა მჭიდროდ 

უკავშირდებოდა და ახლაც უკავშირდება საქართველოს ერთ–ერთი უდიდესი და 

მნიშვნელოვანი მეზობლის ენის, ისტორიისა და კულტურის შესწავლას. 

ჩვენი აზრით, სახელმწიფოებს შორის კეთილგანწყობილი ურთიერთობის 

ხარისხი და სიცოცხლისუნარიანობა პირდაპირ არის დამოკიდებული მათ შორის 

განვითარებულ კულტურულ საგანმანათლებლო ცივილიზაციასთან. განათლება, 

როგორც ცივილიზაციის საფუძველი, არის წამყვანი სოციოგენეტიკური მექანიზმი. 

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოებს შორის განვითარებულ კულტურულ 

საგანმანათლებლო ცივილიზაციას შეუძლია საფუძველი დაუდოს ახალ 

ურთიერთობას. ყოველივე ეს გვკარნახობს, ქართულ-თურქული ერთიანი 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის განმტკიცება განვიხილოთ როგორც 

ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის უმაღლესი პრიორიტეტული 

მიმართულება.  

ორი ქვეყნის - საქართველოსა და თურქეთის საგანმანათლებლო-კულტურულ 

ტრადიციულ ღირებულებებზე ორიენტირება განაპირობებს დაცული იყოს მათი 

შეთანხმებული ფუნქციონირების ძირითადი ნორმები და პრინციპები. რამდენადაც 

ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ზოგადმა ანალიზმა და დღეს არსებულმა პრაქტიკულმა 

საგანმანათლებლო ურთიერთდამოკიდებულებამ აჩვენა, ამ მიმართებით 

საქართველოსა და თურქეთის ქვეყნებს შორის დაუძლეველი წინააღმდეგობა არ 

შეინიშნება. ამის საუკეთესო მაგალითია საქართველოში არსებული ის 

საგანმანათლებლო კერები, რომლებიც თურქეთის მხრიდან დაფუძნდა.  

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
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ქართულ-თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცივილიზაციის 

განმტკიცების მიმართულების კვლევებში კარგ დახმარებას გაგვიწევს აგრეთვა 

საქართველოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც თურქოლოგიურ 

მეცნიერებით იწყება.  

ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების კონცეპტუალიზმში პირველ პლანზე გამოდის კონცეპტი, ანუ   

ფორმალურ–ლოგიკური იდეა, სივრცის ფორმირების ვერბალიზებული კონცეფციის, 

დოკუმენტურად ფორმალიზებული პროექტი. ერთიანი ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეპტუალიზმი 

განმტკიცებული უნდა იყოს დოკუმენტური და სარეკომენდაციო მასალებით; უნდა 

გამოიკვეთოს კონცეფციაში გამოტანილი ამოცანები, რაც წარმოადგენს კონკრეტულ 

ნაბიჯებს მიზნის მისაღწევად.  

სადისერტაციო ნაშრომში მეცნიერული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე 

ჩამოვაყალიბეთ აღნიშნული სივრცის ფორმირების ზოგადი კონცეფცია. ამისათვის 

პირველ რიგში გავიზიარეთ ის ძირითადი მიმართულება, რაც ბოლონიის პროცესმა 

გვიკარნახა და შემდგომ მივეცით მას ჩვენს მიერ მეცნიერულად გააზრებული 

გაფართოება. მეცნიერული კვლევა მივმართეთ საქართველოსა და თურქეთის 

ქვეყნებში არსებული კულტურული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

დაწესებულებების ფუნქციონირების ისტორიის განხილვასა და მათი ერთიანი 

მიზნების გამონახვისკენ.  

როგორც ჩვენს საბოლოო ანალიზში გამოიკვეთა, ქართულ თურქული 

კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცე ვერ აკმაყოფილებს იმ მზარდ მოთხოვნებს, 

რაც ბოლო ათწლეულის მანძილზე ამ ორ ქვეყანას შორის არსებულ და დღითი-დღე 

მზარდ საურთიერთობო მოთხოვნილებებს შეესაბამება. ეს გამოწვეულია იმით, რომ  

არ ვიყენებთ ყველა არსებულ პოტენციურ შესაძლებლობებს, ქართულ თურქული 

კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის მაღალ დონეზე ფორმირებისათვის. 

საჭიროა გადავხედოთ ისტორიას, გავაანალიზოთ ყოველივე, გამოვიყენოთ დღეს 

არსებული უზარმაზარი ორმხრივი სამეცნიერო ინტელექტუალური პოტენციალი და 

ვეცადოთ ამ საქმეში დღეს არსებული ვაკუუმის ამოვსება.  
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დისერტაციის საბოლოო დასკვნები და  

რეკომენდაციები 

 

1. კულტურულ საგანმანათლებლო გარემოს ფორმირების თეორიული 

საფუძვლების გამოკვლევამ დაგვაჯერა ჩვენს მიერ წამოყენებული ჰიპოტეზის 

სიმართლეში, რომ ქართულ თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო 

გარემოს ფორმირება განხორციელდება ამ ორი ქვეყნის კულტურის და 

განათლების განვითარების მჭიდრო ურთიერთობის და ინტეგრაციის 

პირობებში. ამ დებულებას საფუძვლად უდევს ორი ფენომენის - განათლებისა 

და კულტურის კანონზომიერი და ობიექტურად განპირობებული კავშირი. 

განათლებისა და კულტურის დამაკავშირებელ რგოლს წარმოადგენს 

ფილოსოფიური კატეგორია - „ღირებულებები“. ამიტომ, სადისერტაციო 

ნაშრომის შინაარსობრივ კომპონენტად სწორედ რომ ქართულ-თურქული 

საგანმანათლებლო-კულტურული ღირებულებები გვაქვს წინა პლანწე 

წარმოდგენილი. რაც შეეხება სოციალურ ინსტიტუტებს (საგანმანათლებლო-

კულტურული დაწესებულებები), ისინი  ახორციელებენ თავიანთ 

ფუნქციონირებას საქართველოსა და თურქეთს შორის ისტორიულად 

ჩამოყალიბებულ კულტურულ, საგანმანათლებლო და ზოგადსაკაცობრიობო 

ღირებულებების საფუძველზე, ხელს უწყობენ მათ აკუმულირებას და 

განვითარებას, შეადგენენ ქართულ თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო 

გარემოს სტრუქტურულ კომპონენტებს. 

2. სადისერტაციო ნაშრომში საგანმანათლებლო-კულტურული გარემო ორ 

მომიჯნავე ქვეყანას შორის განიხილება, როგორც რთული ინტეგრირებული 

ცნება, რომელიც ასახავს კონკრეტული ტერიტორიების (მომიჯნავე ქვეყნების) 

კულტურისა და განათლების პრაქტიკული და თეორიული განვითარების, 

როგორც თანხვდენილ, ასევე განსხვავებულ პროცესებს. ამ შემთხვევაში, ჩვენი 

აზრით, ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო გარემოს არსებობა წყვეტს 

ძალზე მნიშვნელოვან ამოცანებს და შეიძლება ითქვას, არეგულირებს ორ 
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ქვეყანას შორის კეთილმეზობლური და მეგობრული ატმოსფეროს შექმნის 

პროცესებს. 

3. საგანმანათლებლო-კულტურული გარემოს ფორმირებისა და განვითარების 

სისტემის კანონზომიერებიდან გამომდინარე, ჩვენ განვიხილეთ ისტორიულად 

და დიალექტიკურად ურთიერთდამოკიდებული პროცესები და 

საგანმანათლებლო-კულტურული გარემოს  ინტეგრირების სტრუქტურული და 

შინაარსობრივი კომპონენტები. ეს ფაქტობრივად წარმოადგენს გარემოს 

ფორმირების მეთოდოლოგიურ ასპექტებს და ხაზს უსვამს კულტურული 

ურთიერთობების გაღრმავებას, ერთმანეთის კულტურული ტრადიციების 

პატივისცემას და ახალი საგანმანათლებლო-კულტურული მიღწევების და 

ფორემების დამკვიდრებას. 

4. გამოკვლევებით დადგინდა, რომ სუბრეგიონში საგანმანათლებლო-

კულტურული გარემოს ფორმირების პროცესი მოითხოვს სხვადასხვა 

საორგანიზაციო პირობებს, რაც ფაქტობრივად შეადგენს კომპლექსურ 

ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია გარემოს, როგორც სოციო-

კულტურული ინსტიტუტის კომპონენტების განვითარებაზე.  

5. ჩვენ მიერ სადისერტაციო ნაშრომში ჩატარებული  ინოვაციური კვლევები 

ნათლად წარმოაჩენს სუბრეგიონალური კულტურულ-საგანმანათლებლო 

გარემოს დინამიურობას და აქტიურობას, უყენებს მის შინაარსს ახალ 

მოთხოვნებს. კულტურულ-შემოქმედებითი აქტივობის ფონზე წარმოიშობა 

მოთხოვნილებები სუბრეგიონული გარემოს ობიექტებსა და სუბიექტებს შორის 

დამყარდეს ჰარმონიული კავშირები და დამოკიდებულებები, რომელიც 

უწყვეტად იქნება განვითარებული და გაგრძელებული. საქართველო-თურქთს 

შორის საგანმანათლებლო კულტურული გარემოს ფორმირების პროცესის 

ეფექტიანობა დიდწილად განისაზღვრება სტრუქტურულ კომპონენტებს შორის 

კავშირის და დამოკიდებულებათა მახასიათებლებით. ეს მიგვითითებს ამ 

პრობლემის გადაწყვეტის მეცნიერული გზების აუცილებლობაზე, ინოვაციური 

მიდგომების გამოყენებაზე, ნაკლებად ვარგისი კონსერვატიული ტენდენციების 

უარყოფაზე, რასაც ადგილი აქვს თანამედროვე სინამდვილეში. 
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6. საგანმანათლებლო-კულტურული გარემოს, როგორც სოციო-კულტურული 

ინსტიტუტის ფორმირების და განვითარების მიზნობრივი ორიენტირება ჩვენ 

გვესახება მეტად აქტუალურ თემად, რადგან ის უზრუნველყოფს 

სოციალიზაციისა და კულტურიზაციის პროცესებს, რაშიც ვგულისხმობთ 

კულტურის ტრანსლირებას და გავრცელებას ორ ქვეყნანას შორის, მის 

გადაცემას შთამომავლობაზე - თაობიდან თაობაზე, რომელიც აქცენტირებული 

იქნება ამ ქვეყნების კულტურაზე, სულიერ ცხოვრებაზე. 

7. საგანმანათლებლო-კულტურული გარემოს, როგორც სოციო-კულტურული 

ინსტიტუტის ფორმირების და განვითარების მიზნობრივი ორიენტირება, ჩვენ 

გვესახება მეტად აუცილებლობად, რადგან ის უზრუნველყოფს 

სოციალიზაციისა და კულტურიზაციის პროცესებს, რაშიც ვგულისხმობთ 

კულტურის ტრანსლირებას და გავრცელებას ორ ქვეყნანას შორის, მის 

გადაცემას შთამომავლობაზე - თაობიდან თაობაზე, რომელიც აქცენტირებული 

იქნება ამ ქვეყნების კულტურაზე, სულიერ ცხოვრებაზე. 

8. საქართველოში ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის ფორმირების კონცეფცია, ეს არის პრინციპულად ახალი 

ხედვა, როცა საგანმანათლებლო ფუნქცია დიდი დოზით იერთებს კულტურულ 

ფუნქციებს და ხდება მათი ინტეგრირება ერთიან კულტურულ-

საგანმანათლებლო ცივილიზაციის ფორმით.  

9. ქართულ-თურქული კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობის 

ხანგრძლივი ისტორიისა და დღევანდელი ტენდეციების ანალიზის 

საფუძველზე, შემოთავაზებულია ორ ქვეყანას შორის ახალი კულტურულ-

საგანმანათლებლო ცივილიზაციის ფორმირების სოციომორფულობის 

პრინციპის გამოყენება, რაც მეტად აქტუალურ და მეთოდოლოგიური 

მნიშვნელობის საკითხად მიგვაჩნია. 

10. დისერტაციაში განხილულია ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-

კულტურული სივრცის ფორმირებისა და განვითარების გზების სწორი 

მიმართულების განსაზღვრისათვისათვის საჭირო მასალები. უპირატესობა 

ენიჭება ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობილ, ქართულ - თურქული 
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კულტურული-საგანმანათლებლო ურთიერთობების შესახებ არსებულ 

მასალებს.  

11. ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების კონცეფციაში აქცენტი მიმართულია ამ ინფორმაციის მეცნიერული 

ანალიზის საფუძველზე ლოგიკური დასკვნების გამოტანაზე, თუ რა 

კულტურულ-საგანმანათლებლო მიმდევრობებს მიენიჭოს უპირატესობა, 

როგორ წარიმართოს ეს ურთიერთობები და რა ღონისძიებები დაისახოს ამ 

ურთიერთობის განმტკიცებისა და შემდგომი განვითარებისათვის, რათა ეს 

ურთიერთობები გადავიდეს თვისებრივად ახალ ფაზაში. 

12. ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების კონცეპტუალიზმში პირველ პლანზე გამოდის კონცეპტი, ანუ   

ფორმალურ–ლოგიკური იდეა, სივრცის ფორმირების ვერბალიზებული 

კონცეფციის, დოკუმენტურად ფორმალიზებული პროექტი.  

13. ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული სივრცის 

ფორმირების იდეის არსი კონცეპტუალიზმში განიხილება არა მხოლოდ მის 

გამოხატვაში, არამედ თავად იდეის განხორციელების აუცილებლობაში, 

აქტუალურობაში, კონკრეტული გზების გადმოცემაში.  

14. დღეს, როგორც თურქეთში, ასევე საქართველოში მრავლად არსებობს 

სხვადასხვა ფუნქციის თურულ-ქართული და ქართულ-თურქული 

საზოგადოებები, ასოციაციები, სასწავლო დაწესებულებები. არ არსებობს 

ერთიანი საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა მათ შესახებ, რომ დაინტერესებულმა 

პირმა მიიღოს მათზე, მისთვის საჭირო ამომწურავი ინფორმაცია, რაც 

აუცილებლად მოითხოვს დაუყონებლივ ქმედებებს.  
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