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Պետությունների կողմից հաճախ է ռազմական կամ տնտեսական ուժ գոր
ծադրվում՝ խելամիտ ժամ
կ ետներում ցանկալիին հասնելու համար: Ի հա
կադրություն սրա՝ «փափուկ ուժի» կիրառումը շատ ավելի բարդ գործընթաց
է, քանի որ դրա պաշարների մեծ մասը կառավարությունների վերահսկո
ղությունից դուրս է, իսկ հաջողությունը կախված է դրա հասցեատեր լսա
րանի ընդունումից: Այս է պատճառը նաև, որ «փափուկ ուժի» միջոցով ցան
կալի արդյունքին հասնելու համար երբեմն պահանջվում են տարիներ, իսկ
դրա լծակները հաճախ աշխատում են անուղղակի՝ հող նախապատրաս
տելով քաղաքականության համար:
1990-ականներից ի վեր թուրք-վրացական հարաբերությունները քաղաքա
կան, տնտեսական, ռազմական և մշակութային ասպարեզներում աստիճա
նաբար զարգացում են ապրել՝ վերածվելով համագործակցության՝ էներգե
տիկայի, առևտրի, տնտեսության, անվտանգության, ինչպես նաև մշակույթի
բնագավառներում: Վերջին ժամանակներում հետաքրքրություն է նկատվում
այս հարցի հանդեպ, և արված անդրադարձները, մեծ մասամբ, վերաբերում
են երկու երկրների միջև քաղաքական, ռազմական, տնտեսական համագոր
ծակցությանը: Մշակութային գործընթացների, դրանց ունեցած դերի վերա
բերյալ ուսում
ն ասիրությունները, սակայն, հատուկենտ են: Ներկա հոդվա
ծում փորձ է արվում լրացնելու դրանք՝ սահմանելով ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր
Վրաստանում Թուրքիայի կողմից «փափուկ ուժի» կիրառումը, դրա արտա
հայտման միջոցները, բաղադրիչները, գաղափարական շրջանակները:
Հիմ
ն աբառեր՝ մշակութային քաղաքականություն, «փափուկ ուժ», թուրք-վրացա
կան հարաբերություններ, «զրո խնդիր հարևանների հետ», արտաքին քաղաքական
հարաբերություններ, գյուլենական դպրոցներ:

Մշակութային քաղաքականության սահմանումները
Յուրաքանչյուր պետության մշակութային քաղաքականությունը են
թադրում է հանրույթի զարգացում՝ ըստ սեփական պատկերացումն երի, շահե
րի և տեսլականի: Այն իրականացվում է կա՛մ հանրույթին պարտադրելու, կա՛մ
հանրույթի անդամն երի վրա նպատակային ազդեցություն գործելու միջոցով:
Հետևաբար մշակութային քաղաքականությունը կարելի է սահմանել որպես
հիմն ավոր կերպով ընտրված և հմտորեն ներարկվող մշակութային նորմերի,
քարոզվող արժեքների շրջանակում՝ հանրույթի կամ դրա մի մասի զարգա
ցումն ապահովող նպատակային, երկարաժամ
կ ետ գործունեություն1:
1

Синецкий 2011, 71 –73.
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Սովորաբար տեսաբանները, խոսելով մշակութային քաղաքականու
թյան մասին, առավելապես շեշտը դնում են ներքին քաղաքականության իրա
կանացման մեխանիզմն երի վրա, այնինչ հարկ է առանձնացնել նաև մշակու
թային քաղաքականության արտաքին քաղաքական կողմը, որը հիմն ականում
կապված է տվյալ երկրի մշակույթի՝ արտերկիր արտահանման, դրա միջոցով
դրական իմիջի կերտման և ազդեցության լծակների ձեռքբերման հետ: Սա կա
րելի է բնութագրել իբրև «փափուկ ուժի» դրսևորում, երբ ցանկալի արդյունքը
հասանելի է ավելի շատ գրավչության, քան հարկադրանքի կամ բացահայտ
գումար առաջարկելու/ծախսելու միջոցով:
Որևէ պետության գործադրած «փափուկ ուժը» տվյալ երկրի մշակույ
թի, քաղաքական իդեալների և իրականացվող հաջող քաղաքականության հե
տևանքով առաջացած գրավչությունն է: Հետևաբար, համաձայն «փափուկ ու
ժի» տեսաբան Ջոսեֆ Նայի, այն մեծ մասամբ հենվում է երեք ռեսուրսի վրա՝
1. սեփական մշակույթի (երբ այն այլոց համար գրավիչ է դառնում), 2. սեփական
քաղաքական արժեքների (երբ դրանք բավարարում են նրանց պահանջները
տանը և դրսում), 3. սեփական արտաքին քաղաքականության (երբ այն դիտ
վում է որպես օրինական)2:

Ռազմավարական խորք. «զրո խնդիր» հարևանների հետ
Թուրքիայի կողմից արտաքին քաղաքականության ոլորտում «փափուկ
ուժի» կիրառման առավել նշանակալի ժամանակաշրջանի սկիզբ կարելի է
համարել 2002 թվականը, երբ «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության
(ԱԶԿ) որդեգրած նոր տեսլականի և դրա «գլխավոր ճարտարապետ» Ահմեթ
Դավութօղլուի «Ռազմավարական խորք»3 հայեցակարգի շնորհիվ սկսեցին
մշակվել արտաքին քաղաքական նոր մոտեցումն եր: Համաձայն Դավութօղ
լուի՝ պատմությունը, աշխարհագրությունը, բնակչությունը և մշակույթը ուժի
հաստատուն չափորոշիչներն (Հչ) են, իսկ տնտեսական, ճարտարագիտական
և ռազմական կարողությունները՝ պոտենցիալ չափորոշիչներ (Պչ): Երկրի ուժն,
ըստ նրա, ունի հետևյալ հավասարումը՝
Ուժ = (Հչ + Պչ) × (Ռմ × Ռծ × Քկ)
որտեղ Ռմ-ն Ռազմավարական մտածելակերպն է, Ռպ-ն՝ Ռազմավարական
ծրագրավորումը, իսկ Քկ-ն՝ Քաղաքական կամքը: Այս համատեքստում Դավու
թօղլուն կարևորում է մշակույթի դերը՝ այն համարելով երկրի հաստատուն ու
ժի չափորոշիչները պոտենցիալ ուժի չափորոշիչներին կապող ամենակարևոր
տարրը4:
Ըստ Դավութօղլուի՝ Թուրքիան պետք է իր պատմական և քաղաքական
խորքին համապատասխան ակտիվ քաղաքականություն սկսեր իրականաց
2
3
4

Nye 2004, 11.
Համանուն գիրքը լույս է տեսել՝ Davutoğlu 2001 (մեր հոդվածում օգտվել ենք լրամշակված
հրատարակությունից՝ Davutoğlu 2004a)։
Davutoğlu 2004a, 17 –23.
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նել՝ հիմք ընդունելով իր պատմական և մշակութային կապերը բոլոր այն տա
րածաշրջանների պետությունների հետ, որոնց ինքը պատկանում է: Սրանից
ելնելով է, որ ի հայտ է գալիս Թուրքիայի գլոբալ ռազմավարական հավակ
նություններում հաջողության հասնելու երկու պայման՝ ներքին կայուն քաղա
քականություն և «զրո խնդիր» հարևանների հետ5:
Հարկ է նշել, որ «զրո խնդիր հարևանների հետ» սկզբունքը՝ որպես ԱԶԿ
կառավարության արտաքին քաղաքականության հինգ հիմն ական սկզբունքնե
րից մեկը, առաջին անգամ Դավութօղլուն շրջանառության մեջ է դրել դեռևս
2004-ի փետրվարին թուրքական «Ռադիքալ» թերթում լույս տեսած՝ իր «Թուր
քիան պետք է կենտրոնական երկիր լինի» (“Türkiye merkez ülke olmalı”) վեր
տառությամբ հոդվածում: Այստեղ նա նշում է, որ «զրո խնդիր…» սկզբունքը
սահմանվում է «Թուրքիայի շուրջբոլորը տևականորեն թշնամիներով է շրջա
պատված» հոգեբանությունից և սրա հետ կապված պաշտպանական ռեֆլեք
սից հրաժարվելու և բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավո
րելու համար:
Շեշտենք, որ այս մոտեցումը հատկապես կարևոր դեր խաղաց թուրքա
կան «փափուկ ուժի» ռազմավարության ձևավորման գործում, որի հիմն ական
նպատակն էր՝ քաղաքական, տնտեսական, ռազմական և մշակութային գոր
ծիքների միջոցով էական ազդեցություն թողնել թիրախ երկրներում: Հետաքր
քիր է, որ Դավութօղլուի գնահատմամբ՝ տվյալ ռազմավարության ամենահա
ջողված օրինակներ են Վրաստանի և Սիրիայի հետ հարաբերությունները6:

Թուրք-վրացական հարաբերությունների պատմական ակնարկ
Նպատակ չունենալով զատ-զատ անդրադառնալու թուրք-վրացական
համագործակցությանը էներգետիկայի, տնտեսության և առևտրի, պաշտպա
նության և անվտանգության ոլորտներում 7, պարզապես հակիրճ վերլուծենք
երկու երկրների անցած համատեղ ուղին:
Վրաստանի խորհրդայնացումից և Թուրքիայի Հանրապետության
(ԹՀ) ձևավորումից ի վեր՝ Թուրքիայի և Վրաստանի միջև երկկողմ հարաբե
րություններ գոյություն չունեին, քանի որ յուրաքանչյուր կապ վերահսկում էին
Մոսկվայի կենտրոնական իշխանությունները, իսկ խորհրդային կարգերի փլու
զումից հետո Թուրքիան, նախագահ Օզալի հայտարարած «գալիք թյուրքական
դարաշրջանի» տեսլականի շրջանակում, իր ազդեցությունը փորձեց տարա
ծել Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի նոր ձևավորված հանրապետություն
ներում 8: Հենց սա է պատճառը, որ Թուրքիան առաջիններից էր, որ ճանաչեց
Վրաստանի անկախությունը 1991-ի նոյեմբերի 1-ին. դիվանագիտական հարա
բերությունները, սակայն, հաստատվեցին միայն 1992-ի մայիսին:
5
6
7
8

Grigoriadi, 2010, 5.
Davutoğlu 2004b.
Այս մասին տե՛ս՝ Տեր-Մաթևոսյան 2016, 33 –57; Ter-Matevosyan 2015, 103 –125; Modebadze et
al. 2014, 359 –369.
Vindimian 2010, 2.
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Որպես թուրք-վրացական երկկողմ հարաբերությունների ժամանակա
կից փուլի սկիզբ է ընդունված Խորհրդային Միության փլուզումը 1991-ին, թեև
հետաքրքրական է, որ դեռևս 1988-ին Սարփի գյուղում երկու երկրների միջև
բացվել էր առաջին սահմանակետը, որը հազարավոր վրացիների հնարավո
րություն տվեց աշխույժ առևտրային գործունեություն ծավալելու Թուրքիայում9:
Արդեն 1990-ականների ընթացքում Թուրքիան և Վրաստանը էներգետիկայի,
ռազմական և անվտանգության ոլորտներում կարևոր գործընկերներ էին, ին
չին էապես նպաստում էին Վրաստանի՝ ՆԱՏՕ-ին համարկվելու և ռազմական
ուժն արդիականացնելու ձգտումն երը:
1998-ի հոկտեմբերի 29-ին ստորագրվեց, իսկ 2002-ի սեպտեմբերից
սկսվեցին «Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան» նավթատարի կառուցման աշխատանք
ները: 2007-ին ստորագրվեց տասը տարի անց՝ 2017-ի հոկտեմբերի 30-ին բաց
ված Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգիծը կառուցելու պայմանագիրը: Ձեռք
բերված այս համաձայնությունների շնորհիվ Վրաստանը դարձավ արևելքարևմուտք էներգետիկ միջանցքի և Եվրոպա-Կովկաս-Կենտրոնական Ասիա
տրանսպորտային հանգույցի կարևոր օղակ, իսկ Անկարան հնարավորություն
ստացավ ներկայանալու որպես արևելք-արևմուտք «միջանցք»10:
Վրաց-թուրքական հարաբերությունները հատկապես ջերմացան Վրաս
տանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլու «ոսկեդար»-ի օրոք (վերջինս այսպես
է անվանել Վրաստանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերություններն իր կա
ռավարման ժամանակ): Սաակաշվիլու ընդգծված դրական վերաբերմունքը
թուրքական մշակույթի, քաղաքական համակարգի, «զրո խնդիր հարևանների
հետ» սկզբունքի հանդեպ՝ դրսևորվել է իր մի շարք հայտարարություններում 11:
Վրաստանում Թուրքիայի սոցիալ-մշակութային քաղաքականությունն
իրականացնողներին կարելի է բաժանել երկու՝ երբեմն իրարից անկախ, եր
բեմն էլ իրար փոխլրացնող բևեռների. ա) ոչ-պետական խաղորդներ (ակտոր
ներ), օրինակ՝ գյուլենական, նուրջուական համայնքներ, և բ) պետական կա
ռույցներ, օրինակ՝ ԹՀ կրոնական հարցերի բաժին (Diyanet), «Յունուս Էմրե»
թուրքական մշակութային կենտրոններ:

Ոչ-պետական խաղորդներ
Խորհրդային Միության փլուզման արդյունքում անկախացած հարավ
կովկասյան և կենտրոնասիական թյուրքական հանրապետություններում աշ
խույժ գործունեություն ծավալած և ազդեցիկություն ձեռք բերած գյուլենական
շարժումը չշրջանցեց նաև Վրաստանը12: Ընդ որում, դեռևս խորհրդային կարգե
րի փլուզման նախաշեմին՝ 1990-ի հունվարի 11-ին, գյուլենականների առաջին
խումբը, Սարփի անցակետում հատելով թուրք-վրացական սահմանը, ժամանել
9
10
11
12

Modebadze et al. 2014, 360.
Аршакян 2015, 122 –128.
Տեր-Մաթևոսյան 2016, 36։
Գյուլենական շարժման՝ վերոնշյալ տարածքներում գործունեության մասին մանրամասն
տե՛ս Շաքարյան 2011, 102 –114։
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է Աջարիա և Թբիլիսի՝ «հետախուզական» այցով, իսկ մայիսին՝ 37 հոգանոց
երկրորդ խումբն այցելել է կրկին Աջարիա և Թբիլիսի՝ իր հետ բերելով բազ
մաթիվ գրքեր, ձայնագրություններ ու նվերներ13: Սա փաստում է Վրաստանի
հանդեպ գյուլենականների ունեցած հեռահար ծրագրերի մասին: 1993-ից ի
վեր և մինչ վերջերս Վրաստանում գործել են գյուլենականներին պատկանող
7 դպրոց, 1 համալսարան և 1 մասնագիտական դպրոց: Այս կրթական հաստա
տությունների կառավարումն ու դասավանդումն իրականացնում են մեծ մա
սամբ Թուրքիայի քաղաքացիները14:
Առաջին հայացքից Վրաստանը գյուլենական դպրոցների համար պա
րարտ հող չի թվում՝ հաշվի առնելով Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցու էական ազ
դեցությունը և մուսուլմանների համեմատաբար փոքր թվաքանակը: Բայց այս
տեղ, ինչպես և այլ երկրներում, գյուլենական դպրոցների ներկայացուցիչներն
իրենց առաքելությունը մեկնաբանելիս շեշտում են, որ այն հիմնված է բացա
ռապես կրթական սկզբունքների և ո՛չ թե կրոնի վրա: Միևնույն ժամանակ,
հարկ է նշել, որ արդեն 2000-ականների կեսին Աջարիայում գործում էին նաև
այլ «միսիոներ-քարոզիչներ»՝ ի դեմս նուրջու ական շարժման ներկայացուցիչ
ների (օրինակ՝ Մուստաֆա Սունգուրի հետևորդների, ովքեր Բաթումի արվար
ձաններում ունեին 6 մեդրեսե) և նաքշբանդիների փոքր խմբի15:
Վերադառնալով գյուլենական դպրոցների գործունեությանը և ունեցած
հաջողությանը՝ բերենք մի օրինակ: 2013-ի տվյալներով՝ Վրաստանում մասնա
վոր դպրոցների տարեկան վարձավճարները հասնում էին 11 585 ԱՄՆ դոլա
րի, մինչդեռ ամսական միջին աշխատավարձը կազմում էր 638 լարի (386 ԱՄՆ
դոլար). միևնույն ժամանակ, Բաթում քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Րեֆաիդդին
Շահինի անվան Բարեկամության դպրոցն աչքի էր ընկնում իր խելամիտ վար
ձավճարով (2000 ԱՄՆ դոլար տարեկան): Դպրոցն ապահովում էր անգլերենի
գերազանց իմացություն և հնարավորություն ընձեռում ուսումը շարունակելու
արտերկրում: Այս դպրոցն ուներ 46 վրացի և 14 թուրք ուսուցիչ, 350 վրացի և 50
թուրք աշակերտ: Վերջիններս մեծ մասամբ թուրք դիվանագետների կամ գոր
ծարարների զավակներն էին: Սովորաբար դասարանում աշակերտների քա
նակը հասնում էր 15-ի, որը համարյա 3 անգամ նվազ էր վրացական պետական
դպրոցների դասարաններում սովորող աշակերտների քանակից, իսկ դասա
ժամերը կրկնակի ավելի շատ էին16:
Նմանատիպ կրթարանները հատկապես գրավիչ են դառնում իրենց
շենքային լավ պայմաններով և ժամանակակից տեխնիկայով, տարբեր միջո
ցառումն երին մասնակցելու, Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի գիտական ու
կրթական հաստատություններ այցելելու, այնտեղ կրթություն ստանալու, ինչ
պես նաև համալսարանում սովորելիս զեղչից օգտվելու հնարավորություննե
13
14
15
16

Киреев 2007, 354.
Տեր-Մաթևոսյան 2016, 47։
Иванов 2011.
Ի դեպ, նշենք, որ պետական դպրոցների դասարաններում աշակերտների մեծ թիվը հա
ճախ է դառնում ծնողների դժգոհության պատճառ [տե՛ս Corso, Vela 2013]։
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րով: Թեև Բարեկամության դպրոցի տնօրեն Մեհմեթ Սալիհ Քոչը նշում է, որ
այստեղ որևէ բացահայտ քարոզչություն չի իրականացվում ո՛չ հօգուտ Թուրքի
այի, ո՛չ էլ՝ գյուլենական շարժման, դպրոցում չի դասավանդվում Գյուլենի ուս
մունքը, և իրենք «փորձում են կրթության միջոցով խաղաղություն սերմանել»,
այսուհանդերձ միայն այն փաստը, որ ուսանողներն ու աշակերտները պարբե
րաբար առնչվում են թուրքական խորհրդանիշներին, արդեն կարելի է համա
րել որոշակի քարոզչություն17:
Ավելորդ չէ հավելել նաև, որ Բաթումի դպրոցի հավատարմագրումն աղ
մուկ առաջացրեց, երբ 2010-ին՝ նոր շենք տեղափոխվելիս, ընդդիմադիր Լեյբո
րիստական կուսակցությունը հայտարարեց, որ այն ժամանակվա Վրաստանի
նախագահ Սաակաշվիլու մայրը՝ Գյուլի Ալասանիան, ով, ի դեպ, գյուլենական
Միջազգային Սևծով յան համալսարանի պրոռեկտորն էր, նպաստել է դպրոցի
հավատարմագրմանը, իսկ Սաակաշվիլին այցելել է կառույցի բացմանը18:

Պետական կառույցների գործունեությունը
Ինչպես վերը նշվեց, Վրաստանում թուրքական մշակութային քաղաքա
կանության հիմն ական դերակատար է պետությունը՝ ի դեմս Թուրքիայի արտ
գործնախարարության, Թուրքական համագործակցության ու համակարգման
գործակալության (T0KA), ԹՀ կրոնական հարցերի բաժնի (Diyanet), ինչպես
նաև «Յունուս Էմրե» թուրքական մշակութային կենտրոնների: 1991-ի անկա
խացումից հետո Վրաստանի և Թուրքիայի միջև, ի թիվս այլ ոլորտների, ստո
րագրվել են նաև սոցիալ-մշակութային հարցերին առնչվող տարբեր համաձայ
նագրեր:
1992-ի մայիսին՝ Թուրքիայի այդ ժամանակվա արտգործնախարար Հիք
մեթ Չեթինի՝ Վրաստան կատարած այցից և երկու երկրների միջև դիվանա
գիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո Թուրքիայի վարչապետ
Սուլեյման Դեմիրելի և Վրաստանի նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեի միջև
«Բարեկամության, համագործակցության և բարիդրացիության պայմանագիր»
ստորագրվեց: Նույն թվականի հուլիսի 30-ին երկու երկրների միջև կրթության,
գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին վերաբերող գործակցության ևս
մեկ համաձայնություն ձեռք բերվեց:
Մշակութային հարաբերությունների սկիզբ համարվող այս շրջանում
«Մշակույթի, կրթության, գիտության և տեղեկատվության ոլորտներում համա
գործակցության Սևծով յան համաձայնագիր»-ն էլ 1993-ի մարտի 6-ին կնքվեց
Ստամբուլում: Համաձայնագրի նպատակն էր՝ կողմ հանդիսացող պետությու
ների (Ալբանիա, Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ռու
մինիա, Ռուսաստան, Ուկրաինա և Թուրքիա) միջև մշակութային, կրթական,
գիտական և տեղեկատվական փոխանակման հարցերում համագործակցու
թյունը:
17
18

Ter-Matevosyan 2015, 115.
Corso, Vela 2013.
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Մինչ օրս Թուրքիայի և Վրաստանի միջև բարձրագույն կրթության ոլոր
տում առկա է ուսանողների փոխանակում: Վրաստանում Թուրքիայի իրակա
նացրած մշակութային քաղաքականության հիմն աքարային կրթական ծրագրե
րի դրսևորում է՝ 1995-ին հիմնված Միջազգային Սևծով յան համալսարանը: Այն
ստեղծվել է Թանսու Չիլլերի և Էդուարդ Շևարդնաձեի համատեղ որոշմամբ՝
Վրաստանի Ազգային կրթության նախարարության, Դուշեթի քաղաքապետա
րանի և թուրքական Մարս և Չաղլար կազմակերպությունների հովանավորու
թյամբ19:
Այդ ուղղորդված կրթական քաղաքականության շարունակություն պետք
է համարել նաև 2015-ին «Մետրո հոլդինգ»-ի հովանավորությամբ ԹՀ Ազգային
կրթության նախարարությանը կից 6000 մ2 տարածք զբաղեցնող և 725 աշա
կերտի համար նախատեսված՝ Վրաստանում առաջին թուրքական պետական
դպրոցի հիմն ումը: Վերջինս, թերևս, ստեղծվել է որպես հակակշիռ վերոնշյալ
գյուլենական Ռեֆաիդդին Շահինի անվան Բարեկամության դպրոցի, քանի որ
2016 –2017 ուսումն աշրջանից ի վեր արդեն 100-ից ավելի աշակերտ Բաթումի
Շահին դպրոցից այս նոր հիմն ադրված դպրոց է տեղափոխվել20:
Եթե TİKA-ի ծրագրերը Վրաստանում հիմանականում միտված են
տնտեսական համագործակցության, զբոսաշրջության, կրթական ոլորտնե
րին, իսկ «Յունուս Էմրե» կենտրոնները զբաղվում են թուրքերեն լեզվի, թուրք
գրականության, պատմության և մշակույթի տարածմամբ, ապա Diyanet-ի գոր
ծունեության թիրախը մեծ մասամբ երկրի մուսուլման համայնքներն են, որոնք
հատկապես ակտիվ են Աջարիայում: Diyanet-ի գործառույթների մեջ է մտնում
իմամ
ն երի կրթումը, աստվածաբանների վերապատրաստումը, իսլամական
գրականության տարածումը, հաջջի կազմակերպումը, հին մզկիթների վե
րականգնումն ու նորերի շինարարությունը: Հարկ է նշել, որ նոր մզկիթների
կառուցման և հների վերակառուցման դեմ լուրջ պայքար է մղում Վրաց Ուղ
ղափառ Եկեղեցին, որը հանդես է գալիս Աջարիայի մուսուլմանների վերա
քրիստոնեացման, ինչպես նաև Թուրքիայի տարածքում վրացական եկեղեցի
ների վերակառուցման կոչերով 21:
Նշված կառույցների ներկայությունը, ինչպես նաև թուրք բարձրաստի
ճան պաշտոնյաների, մասնավորապես նախագահ Էրդողանի՝ 2016-ի հոկտեմ
բերին իր անունը կրող համալսարանի վերամուտի արարողության ժամանակ
Սիրիայում և Մոսուլում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ հայ
տարարությունն առ այն, որ Ռիզեն հնարավոր չէ տարանջատել Բաթումից22,
չէր կարող արձագանք չունենալ վրաց հասարակության մեջ և դժգոհություննե
րի ալիք չբարձրացնել: Թբիլիսիում Թուրքիայի դեսպանը հետագայում ստիպ
ված էր պարզաբանել, որ վրացիները սխալ են հասկացել Էրդողանի հայտնած
միտքը՝ հիշեցնելով, որ Վրաստանի հարևանների մեջ Թուրքիան միակ երկիրն
19
20
21
22

Yıldırım 2013.
Kachkachishvili 2016.
Ter-Matevosyan 2015, 113 –114.
Çelikkan 2016.

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ

211

է, որ սահմանային խնդիր չունի Վրաստանի հետ: «Բաթումը Վրաստան է, իսկ
Ռիզեն՝ Թուրքիա», — հավելել է դեսպան Լևենթ Գյումրյուքչյուն23:

Եզրափակում
Այսպիսով, Խորհրդային Միության փլուզումով Վրաստան մուտք գոր
ծած Թուրքիան, տնտեսական ու ռազմական ոլորտներում համագործակցու
թյան և ներդրումն երի արդյունքում ունեցած հաջողություններին զուգահեռ,
սկսեց գործի դնել նաև իր արտաքին մշակութային քաղաքականության ծրա
գրերը՝ փորձելով կրոնական, գաղափարական և մշակութային ազդեցություն
տարածել: 25 տարվա երկկողմ գործակցության ընթացքում թուրքական մշա
կութային քաղաքականության հիմն ական թիրախը Վրաստանում կրթական
համակարգն է, որի միջոցով փորձ է արվում թուրքական մշակույթն ավելի հա
սու դարձնել վրաց ժողովրդին՝ հատուկ շեշտ դնելով թուրքերենի, թուրք գրա
կանության և պատմության դասավանդման վրա:
Որքան էլ Թուրքիան ջանա այս գործունեությունը հիմն ավորել բարեկա
մությամբ, միայն այն փաստը, որ թուրքական ֆինանսավորում ստացող ուսա
նողներն ու աշակերտները պարբերաբար առնչվում են թուրքական խորհրդա
նիշներին, արդեն որոշակի քարոզչություն է պարունակում: Միանշանակ պա
տասխան չի կարող լինել այն հարցին՝ արդյոք այս քաղաքականությունը դրա
կան լույսի ներքո՞ է ընկալվում վրաց հասարակության մեջ, թե՞՝ բացասական:
Վրաստանում Թուրքիայի գործադրած բազմավեկտոր «փափուկ ուժը» և դրա
ներկայիս արդյուքները հաստատում են այն դրույթը, որ «փափուկ ուժի» միջո
ցով ցանկալի արդյունքին հասնելու համար երբեմն պահանջվում են տարիներ,
իսկ երբեմն էլ այդ տարիները չնախատեսված արդյունքի կարող են հանգեցնել:

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱԶԿ
ԹՀ
ԽՍՀՄ
ՆԱՏՕ
TİKA
		

23

«Արդարություն և զարգացում» կուսակցություն
Թուրքիայի Հանրապետություն
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպություն
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (Թուրքական
համագործակցության ու համակարգման գործակալության)
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ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ
Ա. Ն. Նալբանդյան

Երևանի պետական համալսարան

Թուրքիայի մշակութային քաղաքականությունը Վրաստանում
Հիմ
ն աբառեր՝ մշակութային քաղաքականություն, «փափուկ ուժ», թուրքվրացական հարաբերություններ, «զրո խնդիր» հարևանների հետ, արտա
քին քաղաքական հարաբերություններ, գյուլենական դպրոցներ:
Թուրքական մշակութային ներկայությունը Վրաստանում ներկայացված է երկու բևեռներով՝
ի դեմս պետական և ոչ-պետական կառույցների: Հոդվածում մանրամասնորեն քննարկվում
է նշված երկու բևեռների գործունեությունը: Թուրք-վրացական քսանհինգամյա համագոր
ծակցության ընթացքում Թուրքիայի մշակութային քաղաքականությունը տվել է իր համար
ցանկալի արդյունքները՝ մուտք գործելով Վրաստանի կրթական համակարգ և շարժելով
վրացիների հետաքրքրությունը թուրքական մշակույթի հանդեպ՝ թուրքերենի, թուրք գրա
կանության և պատմության ուսումն ասիրության միջոցով: Հոդվածով փորձ է արվել ուսում
նասիրելու ետխորհրդային Վրաստանում Թուրքիայի սոցիալ-մշակութային գործունեությու
նը՝ ներկայացնելով այն որպես մշակութային քաղաքականության արտաքին բաղադրիչ:
Հոդվածի տեսական հիմք են կազմում Ջոսեֆ Նայի «փափուկ ուժի» տեսությունը և Ահմեթ
Դավութօղլուի առաջարկած «0 խնդիր հարևանների հետ» սկզբունքը:
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Turkish Cultural Policy in Georgia
Keywords։ cultural policy, “soft power”, Turkish-Georgian relations, “zero problems with neighbors”, foreign policy relations, Gülen schools.
This article examines the socio-cultural activities of Turkey, conducted in Georgia after the collapse
of the USSR, as a foreign component of cultural policy. In our opinion, this factor contributes to the
formation of a positive image of the country and the acquisition of certain levers of influence, which,
in turn, can be described as a demonstration of “soft power”. The theoretical basis of the article is
the theory of “soft power” of Joseph Nye and the principle of Ahmet Davutoğlu “zero problems with
neighbors”. Turkey’s cultural presence in Georgia is manifested by two, sometimes independent,
sometimes complementary poles – that is, through state and non-state institutions. During the 25
years of Turkish-Georgian bilateral cooperation, Turkish cultural policy has produced a desired
result in the educational system of Georgia, provoking the interest of the Georgian people in the
Turkish culture through the study of the Turkish language, literature and history.
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Культурная политика Турции в Грузии
Ключевые слова։ культурная политика, «мягкая сила», турецко-грузинские
отношения, «ноль проблем с соседями», внешнеполитические отношения,
гюленовские школы.
В статье рассматривается проводимая в Грузии после распада СССР деятельность Турецких
структур в социально-культурной сфере, являющаяся внешнеполитическим компо
нен
том
культурной политики. На наш взгляд, этот фактор способствует формированию поло
жительного имиджа данной страны и приобретению определенных рычагов влияния, что, в
свою очередь, можно охарактеризовать как проявление «мягкой силы». Теоретической осно
вой статьи является теория «мягкой силы» Джозефа Ная и принцип Ахмета Давутоглу «ноль
проблем» с соседями. Культурное присутствие Турции в Грузии проявляется двумя, иногда
независимыми, иногда взаимодополняющими полюсами – то есть через государственные и
негосударственные институты. За 25-летный период турецко-грузинского двустороннего со
трудничества турецкая культурная политика привела к желаемым результатам в образова
тельной системе Грузии, вызвав интерес грузинского народа к турецкой культуре через изу
чение турецкого языка, литературы и истории.
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