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დაბადების თარიღი:   1932 წლის 10 იანვარი 
მოქალაქეობა: საქართველო 
ოჯახური მდგომარეობა მეუღლე, 2 შვილი, 2 შვილიშვილი 
მისამართი: საქართველო, თბილისი, ნ. ჟვანიას ქ.4, ბ.5; ტელ.: 229 47 23; 

ელ.ფოსტა: shengelia.n@gmail.com 
განათლება:  
1951-1956წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი 
1957-1959 წწ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, 

არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, ასპირანტურა 
სამეცნიერო ხარისხი  
და წოდება: 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

 

1960-1979 წწ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, 
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-
თანამშრომელი 

1975-1982 წწ. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის საქართველოს ისტორიის 
რედაქციის გამგე 

1982-1986 წწ. თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი 
1982-1990 წწ. თსუ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე 
სამეცნიერო 
ინტერესების სფერო: 

საქართველოს ისტორია, საქართველო და სელჩუკები, 
საქართველო და ოსმალეთის იმპერია 

სამეცნიერო ფორუმებში 
მონაწილეობა: 

 

1977-1979 წწ. სამეცნიერო მივლინება ბულგარეთში, სოფიის კირილესა და 
მეთოდეს სახელობის სახალხო ბიბლიოთეკის 
ორიენტალისტიკის სექტორის არქივში  

1997-1999 წწ. სამეცნიერო მივლინება თურქეთში, სტამბოლისა და ანკარის 
არქივ-საცავებში 

1976 წ. თურქოლოგთა საკავშირო კონფერენცია, ქ. ალმა-ატა 
1981 წ. საკავშირო სამეცნიერო სესია, ქ. სოხუმი 
1983 წ. აღმოსავლთმცოდნეთა საკავშირო კონფერენცია, ქ. ბაქო 
1984 წ. ბარტოლდისეული საუბრები, ქ. მოსკოვი 
1987 წ. ბარტოლდისეული საუბრები ქ. მოსკოვი 
1994 წ თურქეთის საისტორიო კონგრესი, ქ. ანკარა 
1999 წ. თურქეთის XIII საისტორიო კონგრესი 
2002 წ. თურქეთის XIV საისტორიო კონგრესი, ქ. ანკარა 
2009 წ.  ათათურქის უმაღლესი საბჭოს VI საერთაშორისო თურქული 

კულტურის კონგრესი, ქ. ანკარა და სხვ. 
სალიცენზიო მოწმობები, 
ჯილდოები, პრემიები: 

 

1961წ. საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „ოსმალური გადასახადები 



და საგადასახადო სისტემა გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი 
დავთრის მიხედვით“ 

1969წ. სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „სელჩუკები და საქართველო  
XI საუკუნეში“ 

1984 წ. დაჯილდოვდა ივ. ჯავახიშვილის მედლით 
1991 წ. ივანე ჯავახიშვილის პრემია ნაშრომისთვის „XVI-XVIII სს 

ოსმალური დოკუმენტური წყაროები“ 
1998 წ.  არჩეულ იქნა ათათურქის სახელობის თურქეთის კულტურის, 

ენისა და ისტორიის უმაღლესი საისტორიო საზოგადოების 
წევრ-კორესპონდენტად 

პედაგოგიური 
მოღვაწეობა: 

 

1970-2006 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ პროფესორი 
სამცნიერო საგრანტო 
პროექტებში 
მონაწილეობა: 

 

2008-2009 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გრანტი; ჩილდირის ვილაიეთის მოკლე /იჯმალ/ 
დავთარი 

2010-2012 წწ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ოსმალური 
დოკუმენტური წყაროები აფხაზეთისა და აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის შესახებ (XVII-XVIII სს) 

2010-2012 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; კავკასიის და აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრი; 
ოსმალური ფირმანები და ბერათები სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოს ისტორიისათვის (XVI-XVIII სს) 

უცხო ენები: რუსული, თურქული, აზერბაიჯანული, ფრანგული 
პუბლიკაციები: 13 მონოგრაფია, 204 სამცნიერო შრომა: 

მონოგრაფიები 
1. selCukebi da saqarTvelo XI saukuneSi, Tbilisi, 1968. 
2. XV-XIX saukuneebis saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroebi. 

Tbilisi, 1974. 
3. mustafa naima, cnobebi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb. Tbilisi, 

1979. 
4. osmaluri dokumenturi wyaroebi anakliisa da ruxis cixeebis 

Sesaxeb. /XVII-XVIII ss./, 1982. 
5. XVI-XVIII saukuneebis osmaluri dokumenturi wyaroebi. Tbilisi, 

1987. 
6. osmaluri dokumenturi wyaroebi amierkavkasiis Sesaxeb. Tbilisi, 

1989.  
7. mcire aziis selCukebi da saqarTvelo XI saukunis ukanaskneli 

meoTxedი - XIII saukune. Tbilisi, 2003.  
8. Cildiris vilaieTis mokle davTari. mirian maxaraZis 

TanaavtorobiT, თb., 2008. 
9. sami osmaluri wyaro Tbilisis istoriisTvis /1730-1732/. Tb., 2008. 
10. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari. w. I sergi jiqias 

TanaavtorobiT.  Tb., 2009  



11. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari. w. II sergi jiqias 
TanaavtorobiT. Tb., 2010  

12. osmaluri firmanebi da beraTebi samxreT-dasavleT saqarTvelos 
istoriisaTvis (XVI-XVIII ss) Tbilisi, 2012;  

13. ოსმალური დოკუმენტური წყაროები აფხაზეთისა და აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის შესახებ (XVII-XVIII ss); Tanaavtori prof. giorgi 
anCabaZe. Tbilisi, 2012; 
 

შრომები: 
1. osmaluri gadasaxadebi da valdebulebani `gurjistanis 

vilaieTis didi davTris~ mixedviT. Tsu Sromebi, t. II. 
aRmosavleTmcodneobis seria, 1960, Tbilisi. 

2. osmaluri gadasaxadebi da sagadasaxado sistema `gurjistanis 
vilaieTis didi davTris~ mixedviT. Tbilisi, 1961. rusul enaze. 
avtoreferati. 

3. Turqi istorikosis mustafa naimas cnobebi giorgi saakaZis 
Sesaxeb. `masalebi saq. da kavk. istoriisaTvis~. nakv. 33. 1960. 

4. /rec/. a. avalianis wignze, miwismflobelobis formebi aWaraSi. 
saz. mecn. gany. moambe, #2, 1960. 

5. gadasaxadebi da sagadasaxado sistema XVI s-is osmaleTSi. 
istoriis institutis Sromebi. t. 6, Tbilisi, 1962,  

6. 1572/73 wlis gurjistanis kanun-name, aRmosavluri krebuli, 1, 1960. 
7. osmaluri gadasaxadebi XVIII s-is I naxevris qarTuli 

dokumenturi masalebis mixedviT. asp. da axalgazrda mecn. 
muSakTa X konfer. Tezisebi. 1959. 

8. osmaluri dokumenturi wyaroebi a/kavkasiis qveynebis 
istoriisaTvis. kavkasiur-axloaRmosavluri krebuli. 1962. 

9. TurqeTis saistorio sazogadoebis Jurnali `beleTeni~. 
kavkasiur-axloaRmosavluri krebuli, 1962. 

10. osmaleTTan solomon II-is urTierTobis erTi epizodi. nab. saq. 
ssr sazog. mecn. gany. moambe. 1963. #3, (Tanaavt. akad. s. jiqia). 

11. /rec/ saqarTvelos istoriis Zvirfasi wyaro. ibrahim feCevis 
cnobebi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb. gaz. literaturuli 
saqarTvelo, 1965 (marti). 

12. osmalo istorikosis munejim-baSis cnobebi lala-mustafa faSas 
a/kavkasiis qveynebSi laSqrobis Sesaxeb. qarTuli 
wyaroTmcodneoba, Tbilisi, II. 1968. 

13. osmalo istorikosi Celebi zade Tbilisisa da goris cixeebis 
dapyrobis Sesaxeb. aRmosavluri filologia, III, 1963. 

14. sadr ad-din abul-hasan ibn al huseini saqarTvelosa da kavkasiis 
Sesaxeb. XVIII samecniero sesia. Tbilisi, 1969. 

15. osmalo istorikosis ahmed vasifis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. 
qarTuli wyaroTmcodneoba, III. 1971. 

16. solak-zade saqarTvelos Sesaxeb. qarTuli wyaroTmcodneoba. IV, 
1973. 

17. giorgi saakaZis qaliSvilis ane xaTunis saflavi, ciskari #9, 
1973. 
 

18. axali wyaro qarTul istoriografiaSi, mnaTobi, #6, 1973. 
19. XVI-XVIII ss-is osmaluri wyaroebi da istoriografia, 

saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, Tbilisi, 1974. 



20. /rec./ osman Turani, TurqeTi selCukTa xanaSi. 1971. stamboli. 
macne, istoriis seria, #4, 1974. 

21. ibn bibi ala ad-din qeiyobadis saqarTveloSi laSqrobis Sesaxeb. 
macne, istoriis seria, #1, 1975. 

22. osmalo istorikosi munejim-baSi giorgi saakaZis Sesaxeb. Tsu 
Sromebi, 1976, Tbilisi, #180. 

23. qosedaRis brZola. iv. javaxiSvilis dabadebis 100 wlisTavisadmi 
miZRvnili krebuli. 1976. 

24. sadr ad din abul hasan al-huseini alf-arslanis saqarTvelosa 
da amierkavkasiis laSqrobebis Sesaxeb. saqarTvelosa da kavkasiis 
istoriis sakiTxebi. n. berZeniSvilisadmi miZRvnili. 1976. 

25. /rec./ saintereso monografia Sinaklasobrivi brZolis sakiTxebze. 
mnaTobi, #  1976. 

26. /rec./ kirzioRlu, yarsis istoria, t.I, 1953. macne, istoriis ser. 
k.CeCelaSvilis TanaavtorobiT. 

27. /rec./ p. Tofurias naSr. monografia XI-XIII ss. aRmosavleT 
amierkavkasiis politikuri erTeulebis Sesaxeb. macne. istoriis 
seria #2. 1978. 

28. /rec./ sayuradRebo monografia daviT aRmaSenebelze,  ciskari#8. 
1978. 

29. osmaluri dokumenturi wyaroebi aWaris Sesaxeb. macne, istoriis 
seria #4. 1978. 

30. saqarTvelos istoriis osmaluri dokumenturi wyaroebi 
bulgareTis arqivebSi. macne, istoriis seria, #1. 1979. 

31. osmaluri dokumenturi wyaroebi foTis cixis Sesaxeb. qarTuli 
wyaroTmcodneoba, VI, 1978. 

32. osmaluri safinanso dokumentebi axalcixis Sesaxeb. `saqarTvelo 
da aRmosavleTi~. Tbilisi, 1983. 

33. 1731 wlis xerTvisis livas davTari. nab. aRmosavluri 
filologia, V, 1983. 

34. sami Turquli sabuTi Tbilisis Sesaxeb, Tsu Sromebi, #273, 1987, 
aRmosavleTmcodneoba. 

35. erTi baraTi Cildiris sanjayis Sesaxeb, aRmosavluri krebuli, 
Tbilisi, 1983. 

36. speckursi `selCukebi da saqarTvelo XI-XIII ss-Si”. saqarTvelos 
spec. kursebisa da seminarebis programebi, Tbilisi, 1977. 

37. maxlobeli aRmosavleTis istoriis /VI-XVIII ss./ Seswavla 
sabWoTa saqarTveloSi. macne, istoriis seria, Tbilisi, 1981. #1. 

38. saqarTvelos sagareo politikuri urTierTobani Tamaris 
mefobaSi. nab. saqarTvelos istoriis narkvevebi. t. III, 1979. 

39. cnobili mecnieri, gaz. `Tbilisis universiteti~, 1980 wlis 
aprili, Tanaavtori m. tikaZe. 

40. cnobili sabWoTa orientalisti akad. s. jiqias dabadebis 80 
wlisTavis gamo. gaz. Tbilisi, 1978, 19,X. Tanaavtori c. abulaZe. 

41. osmaluri safinanso dokumentebi XVIII s-is pirveli mesamedis 
quTaisis cixis Sesaxeb. macne. istoriis seria, 1983, #1. 

42. ala ad-din qeiyobadi. qarTuli sabWoTa enciklopedia. 
43. `gurjistanis vilaieTis didi davTari~. qarTuli sabWoTa 

enciklopedia. 
44. `didi Turqoba~, qarTuli sabWoTa enciklopedia. 
45. alf-arslani, qarTuli sabWoTa enciklopedia. 



46. arf-arslanis laSqrobebi saqarTveloSi. qarTuli sabWoTa 
enciklopedia. 

47. selCukebi. qarTuli sabWoTa enciklopedia. 
48. aysaraili qerim ad-din mahmudi. qarTuli sabWoTa enciklopedia. 
49. munejim baSi. qarTuli sabWoTa enciklopedia. 
50. osmaluri arzebi quTaisis cixis Sesaxeb. qarTuli 

wyaroTmcodneoba. VI, 1985. 
51. nami dasavleT saqarTveloSi osmalTa Semosevis Sesaxeb. 

saqarTvelos istoriis werilobiTi wyaroebis Seswavlis 
sakiTxebi. respublikuri samecniero sesia, 10-12 oqtomberi 
q.zugdidi. moxsenebis Tezisebi, Tbilisi, 1984. 

52. XI_XIII saukuneebis saqarTvelos istoriis sakiTxebi Tanamedrove 
Turqul istoriografiaSi. Tsu SromebSi. aRmosavleTmcodneobis 
seria. 290, Tbilisi, 1989. 

53. osmaluri dokumenturi wyaroebi Tbilisis Sesaxeb. Tsu Sromebi. 
aRmosavleTmcodneobis seria, Tbilisi 2002 

54. erekle II-is ori werili osmalo vezirisadmi. 
aRmosavleTmcodneobis fakultetis semitologiis kaTedris 
krebuli.  

55. osmaluri `quCuq beraTebi~ soxumis cixis Sesaxeb. v. gabaSvilis 
80 wlisTavisadmi miZRvnili krebulSi. axlo aRmosavleTi da 
saqarTvelo. Tbilisi, 1991. 

56. osmaluri safinanso Tahvilebi soxumis cixis Sesaxeb. Tsu 
SromebSi. aRmosavleTmcodneobis seria. 

57. ori Turquli sabuTi soxumis cixis Sesaxeb. Tsu SromebSi. 
aRmosavleTmcodneobis seria. 

58. sami Turquli sabuTi Tbilisis Sesaxeb. akad. s. jiqiasadmi 
miZRvnili krebuli. 

59. ismail haqqi uzunCarSili, osmaluri wyaroebis didi moamage. 
gazeTi `xidi~ #8/22 aprili, 1993 weli. 

60. osmaluri wyaroebi bulgareTis arqivebSi, Jurnali `enguri~. #1. 
1991. 

61. osmaluri dokumenturi wyaroebi imereTis cixesimagreebSi 
SeiaraRebuli Zalebis Sesaxeb. /XVIII saukunis pirveli mesamedi/. 
gv. 34-36. saqarTvelos istoriis werilobiTi wyaroebis Seswavlis 
sakiTxebi. respublikuri samecniero sesia. moxsenebaTa Tezisebi, 
20-22 oqtomberi. 1994 weli, quTaisi. Tbilisi-quTaisi. 1994. 

62. Грузинские историки XI-XIII вв. о Сельджуках, печ. тюркологический 
сборник, 1973, М., 1975, печ. один л. 

63. Участие армяно-грузинских войск в Коседагской битве. Проблемы истории 
Турции. М., 1978, печ. один л. 

64. Грузия и Ближный Восток на рубеже XII-XIII вв. Тюркологический 
сборник,  1976 г., М., 1978 г. один печ. л. 

65. Вопросы грузино-сельджукских взаимоотношении в современной турецкой 
историографии.  Турция: История, экономика, Сб. статьей, М., 1978 г., один 
печ. л. 

66. Из истории грузино-сельджукских взаимоотношении во второй половине 
XIII в. Тюркологический сборник 1978 г. 1984, М. один печ. л. 



67. Османские документальные источники первой четверти XVIII в. о крепостях 
Кутаиси и Багдади. печ. сб. Источниковедческие разыскания 1979 г. 0, 5 
печ. л. 

68. Садр ад-дин Абул-хасан Али ал-Хусейни о Грузии и Закавказье XI-XIII вв. 
Всесоюзная тюркологическая конференция,  27-29 сентября 1976 г.  Алма-
ата, 1976 г. Тезисы. 

69. Из истории грузино-сельджукских взаимоотношений в последней четверти 
XIII в. Тюркологический сборник. 1978 г. М., 1984, один печ. л. 

70. Османские документальные источники о крепостях Батуми и Гонио. 
Тюркологический сборник, 1978,  М., 1984. 

71. /рец./, Буниятов, Государство Атабеков Азербайджана, 1978 г. сб. Грузия и 
Восток, соавтор Р.В.Метревели. 

72. Документы о финансировании османских войск в Азербайджане /1724-1735/. 
печ. Известия акад. наук Азерб. ССР, серия истории, философии и права, 
1984, № 2, со автор М.Мамедов. 

73. Османские документальные источники о народах Кавказа, хранящиеся в 
архивах Болгарии, печ. Советское востоковедения. Проблемы и перспективы, 
М., 1988. c 140-144. 

74. Османские документы об Азербайджане,  Сборник в честь акад. 
З.М.Буниятова.  

75. Конструкция, содержание и назначения османского финансового документа 
т.н. себеб-и тахрири хюкюм. печ. Бартольдовские чтения 1984. год седмой. 
Тезиси докладов и сообщении. М., 1984. 

76. Османские документальные источники XVI-VIII вв. Источниковедческие 
разыскания, 1982.  

77. Османские документальные источники об Абхазии XVI-VIII вв., Вопросы 
изучения издания письменных источников по истории Грузии. Всесоюзная 
научная сесия, 1981. Сухуми. 

78. Финансовое ведомство Османской империи и его документация на примере 
анализа финансовых документов т.н. себеб-и тахрири хюкюм. два печ. л. 
Османская империя. Система государственного управления, социальные и 
этнографические проблемы. 

79. Нодар Николаевич Джанашия /К шестидесятилетию со дня рождения/. 
Советская туркология, АН СССР Азер. ССР, №5, Баку, 1985.  

80. Османские документальные источники по истории Юго-западной Грузии в. 
XVI-XVIII вв. впроиз. Источниковедческие разыскания. 

81. Конструкция, содержание и назначение т.н. себеб-и тахрири хюкюм, впроиз. 
сб. Бартольдовские чтения. 

82. Османские арзы 30-ых гг. XVIII в. о крепостях Сухуми и Анакопия. 
Сборник в честь проф. З.В.Анчабадзе. 

83. Источниковедческая характеристика Книга завоевания Грузии Нами, Ордена 
трудового красного знамени Институт востоковедения АН СССР. Отдел 
памятников писменности народов Востока, Бартольдовские чтения, 1987 г. 
восмой. Тезисы докладов и сообщений. М., 1987. соавтор Ц.А.Абуладзе 

84. /рец./ на книгу Велкова, Видове османотурски документы. Принос към 
османотурска дипломатика, София, 1986, стр. журнал Народы Азии и 
Африки, со автор Г.Мамедов. 



85. Османские документальные источники о расположении османских 
гарнизонов в крепостях Имерети в. XVII-XVIII вв., Восточная рукописная 
книга и Балканы /Тезисы докладов/, Тб., 1989.  

86. Пространный реестр Мамирванской Ливы Правления Мурада III /1574-1595/. 
с. 243-248. Caucasica, The Journal of Caucasian Studies, volume 7, 2003, Tbilisi Ivane 
Javakhishvili State University, Tbilisi University prese. 244-248. 

87. Ottoman Arzas Conserning Batumi. Journal of  Turkish Studies Edited by Şinasi Tekin 
Gönül Alpay Tekin, vol 7, 1983. Orhan Şaik Gökyay Armağanı, II, Harvard 1984. 

88. Bulgaristan Arşıvde Kafkasya Hakkında Osmanlı Belgeleri (XVI-XIX y.y.) X Türk 
Tarih Kongresinden Ayrıbasım. Ankara, 1994. s. 1937-1941. 

89. Gürcistan Osmanlı Çalışmaları, VIII Türk Tarih Kongresi, Ankara 4-8 Ekim 1999, 
Kongreye sunulan bildiriler, Ankara, 2002, s. 493-528.  

90. Воспоминания о Зие Буниятове, Сильнее смерти, Тагира Буниятова – Зия 
моя судьба. Зия Буниятов в воспоминаниях современников, Баку, 2002. 

91. Османские документы о Гяндже, Восточное историческое источниковедение 
и специальные исторические дисциплины. Выпуск 2. Москва, Наука, 1994. 
139-149. 

92. Османские документальные источники, хронящиеся в архивах Болгарии о 
народах Кавказа. II – всесоюзная конференция востоковедов /Баку 25-27 
Мая 1983 года.  

93. osmaluri dokumentebi anakliisa da ruxis cixeebis Sesaxeb. iv. 
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
zugdidis filialis Sromebi. I. 2002. Tbilisi, Tbilisis 
universitetis gamomcemloba, gv. 99-119. 

94.  ori kaime moskovis Sesaxeb. gv. 429-431, iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis Sromebi. #341. 
aRmosavleTmcodneobis seria. Tbilisi, 2002. eZRvneba prof. aleqsi 
lekiaSvilis dabadebis 80 wlisTavs. 

95. osmalo istorikosebi: munejim baSi, mustafa selaniqi, ibrahim 
feCevi, mustafa naima, qarTuli diplomatiis istoriis sakiTxebze 
/qrestomaTia/, Tbilisi, 2004. 265-267; 296-304. 

96. osmaluri xazinis Tesqereebi axalcixis Sesaxeb. Tsu-s 
fakultetis Sromebi.  

97. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, `aRmosavleTi da 
kavkasia~, Tbilisi, 2003, #1, gv. 137-141. 

98. mniSvnelovani wyaro samxreT-dasavleT saqarTvelos 
istoriisaTvis. sergi jiqias dabadebis 100 wlisTavisadmi 
miZRvnili krebuli. 

99. 1574 wlis gurjistanis vilaieTis didi davTari, rogorc wyaro 
samxreT saqarTvelos istoriisaTvis. saqarTvelo da 
aRmosavleTi, III tomi, Tbilisi, 2006. 

100. sulTan ahmed II-is firmani, gv. 19-27. gelaTis mecnierebaTa 
akademia. 2003. #4. gamomcemloba `inteleqti~. 

101. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari, studenturi 
krebuli. w.II. 

102. mamirvanis liva gurjistanis vilaieTSi. qarTuli diplomatia 13, 
Tbilisi, 2006 

103. 1574 wlis mcire artaanisa da yarsis livis davTari. qarTuli 
diplomatia 13, Tbilisi, 2006 



104. `1574 wlis gurjistanis vilaieTis didi davTari~, gv. 487-499. 
valerian gabaSvili 90. Tbilisis universitetis gamomcemloba. 
Tbilisi, 2003. 

105. ramdenime `hujaTi~ Tbilisis Sesaxeb. qarTuli diplomatia, 
weliwdeuli I. Tbilisi, 1994. gv. 157-168. 

106. selCukebisa da saqarTvelos urTierTobebis istoriidan XIII 
saukunis ukanaskneli meoTxedi. qarTuli diplomatia, 
weliwdeuli, II, Tbilisi. 1995, gv. 180-198. 

107. eqvsi firmani baTumis Sesaxeb, qarTuli diplomatia, weliwdeuli 
III, Tbilisi, 1996, gv. 171-178. 

108. selCukebisa da saqarTvelos diplomatiuri urTierToba XI-XIII 
ss. qarTuli diplomatia, weliwdeuli, 4, Tbilisi, 1997, gv. 69-85. 

109. 1176 wlis miriokefaliis brZola. qarTuli diplomatia, 
weliwdeuli, Tbilisi, 1997, gv. 86-98. 

110. mcire aziis selCukTa saxelmwifos warmoSoba da qarTuli 
diplomatia. qarTuli diplomatia, weliwdeuli, 5, Tbilisi, 1998, 
gv. 51-67. 

111. saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroebi TurqeTis arqivebSi, 
TurqeTSi samecniero mivlinebis angariSidan. qarTuli 
diplomatia, weliwdeuli, Tbilisi, 1999, gv. 159-171. 

112. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTari. qarTuli 
diplomatia. weliwdeuli, Tbilisi, 2000, gv. 333-350. 

113. saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroebi TurqeTis arqivebSi. 
TurqeTSi samecniero mivlinebis angariSidan, stamboli, weriliII. 
gv. 351-372. qarTuli diplomatia, weliwdeuli, Tbilisi 2000. 

114. 1574 wlis `gurjistanis vilaieTis didi davTari~, qarTuli 
diplomatia, weliwdeuli, Tbilisi, 2001. gv. 100-136. 

115. fahreddin kirzioRlus monografiebi. qarTuli diplomatia. 
weliwadeuli, Tbilisi, 2001. gv. 243-265. 

116. 1592 wlis Cildiris vilaieTis mokle /ijmal/ davTari. qarTuli 
diplomatia, weliwdeuli. Tbilisi, 2002. gv. 298-334. 

117. recenziebi iran-osmaleTis urTierTobisa da istoriografiis 
sakiTxebze. qarTuli diplomatia. weliwdeuli, Tbilisi, 2002. gv. 
298-334. 

118. 1574 wlis gurjistanis vilaieTis didi davTari, rogorc wyaro, 
qarTuli diplomatia, weliwdeuli. Tbilisi 2003. gv. 443-450. 

119. monografia selCukTa saxelmwifoebis istoriis Sesaxeb. qarTuli 
diplomatia, weliwdeuli. Tbilisi, 2003. gv. 451-468. 

120. Tanamedrove Turqi istorikosebi tao-klarjeTis Sesaxeb, 
qarTuli diplomatia II tomi. Tbilisi, 2004. 

121. gamokvlevebi WaneTis istoriis sakiTxebze. qarTuli diplomatia, 
II tomi. Tbilisi 2004. 

122. /recenzia/ ozdemir oRlus `osman faSas istoria~, qarTuli 
diplomatia. tomi II. 2004. 

123. monografia XV-XVI saukuneebis trapizonis sanjayis socialur-
ekonomikuri mdgomareobis Sesaxeb. qarTuli diplomatia, t. XII. 
Tbilisi, 2005. 

124. gamokvlevebi saqarTvelosa da Cildiris istoriis sakiTxebze. 
qarTuli diplomatia, t. XII. Tbilisi, 2005. 

125. mamirvanis liva gurjistanis vilaieTSi, qarTuli diplomatia, 
XIII tomSi, 2008. 



126. 1574 wlis mcire artaanisa da yarsis livis davTari. qarTuli 
diplomatia XIII tomSi. Tbilisi, 2008. 

127. xazinis erTi Tesqere anakliis cixis Sesaxeb. aRmosavleTis 
istoriis kaTedris krebuli. Tbilisi, 2005. gv. 127. 

128. erTi Turquli sabuTi imereT-guriis urTierTobis Taobaze. 
aRmosavleTis istoriis kaTedris krebuli, Tbilisi, 2005. gv. 18-28. 

129. `xazinis Tezqereebi~ quTaisisa da baRdadis cixeebis Sesaxeb. 
aRmosavleTis istoriis kaTedris krebuli. Tbilisi, 2005. gv. 114-
151. 

130. Ибн Биби о походе на Грузию Ала ад дина Кейкобада. prof. mixeil 
meieris 70 wlisTavisadmi miZRvnil saiubileo krebuli.  

131. osmaluri xazinis Tesqereebi axalcixis cixis Sesaxeb. Tsu 
Sromebi, #361. aRmosavleTmcodneoba. Tbilisi 2004. gv. 427-444. 

132. hasan bei zade ahmad faSas `hasan bei zades istoria~. qarTuli 
diplomatiis XIV tomi. 

133. Tbilisis eklesiebi da osmaluri valdebulebani `1728 wlis 
Tbilisis vilaieTis didi davTris~ mixedviT. qarTuli 
diplomatiis XIV tomi. 

134. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris vakuf-name. 
aRmosavleTi da kavkasia, #4. Tbilisi, 2006. gv.133-156 

135. ori firmani axalcixis Sesaxeb. aRmosavleTi da kavkasia, #4. 
Tbilisi, 2006. gv. 156-162. 

136. xuTi dokumenti `muhime davTrebidan~ simon qarTlis mefis 
Sesaxeb, SoTa mesxia 90. saiubileo krebuli miZRvnili SoTa 
mesxias dabadebis 90 wlisTavisadmi. Tbilisi, 2006. gv.373-393. 

137. mniSvnelovani wyaro samxreT-dasavleT saqarTvelos 
istoriisaTvis. orientalisti, akademikos sergi jiqias 
xsovnisadmi miZRvnili krebuli. II. Tbilisi, 2003-2004. gv. 278-305. 

138. osmaluri kanun-nameebi saqarTvelos Sesaxeb. aRmosavleTi da 
kavkasia, #1. Tbilisi, 2003. gv.103-105. 

139. 1728 wlis `Tbilisis vilaieTis didi davTari~, rogorc wyaro 
qarTlisa da qvemo qarTlis Sesaxeb. aRmosavleTi da kavkasia, #2. 
Tbilisi, 2004. gv. 137-141 

140. 1574 wlis `gurjistanis vilaieTis didi davTari~, rogorc wyaro 
samxreT saqarTvelos istoriisaTvis. aRmosavleTi da kavkasia #3. 
Tbilisi, 2005. gv.250-260. 

141. osmaluri `xazinis Tesqereebi~ soxumis cixis Sesaxeb. axlo 
aRmosavleTi da saqarTvelo, IV, prof. karlo kucias 70 
wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo krebuli. Tbilisi 2005. gv. 
208-212. 

142. TurqeTis arqivebSi daculi osmaluri wyaroebi samxreT 
saqarTvelos Sesaxeb. mesxeTi II. Tbilisi,, 1998. gv. 3-9 

143. `xazinis Tezqereebi axalcixis Sesaxeb~. mesxeTi, IV. Tbilisi 2001. 
gv.96-131. 

144. erTi cnoba samxreT saqarTvelos Sesaxeb. mesxeTi, V, Tbilisi, 
2002. gv. 79-93. 

145. erTi firmani zemo aWaris Sesaxeb. mesxeTi, V, Tbilisi, 2002. gv. 
99-108. 

146. ori `quCuq beraTi~ awyuris cixis Sesaxeb, mesxeTi, VI-VIII, 
Tbilisi, 2005. gv. 337-343. 



147. Zvirfasi wyaro XVI saukunis ukanaskneli meoTxedis tao-
klarjeTis istoriisaTvis, mesxeTi, VI. Tbilisi, 2005. gv. 344-366. 

148. saciciano 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris mixedviT. 
149. somxiTis liva `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris~ 

meore tomis mixedviT. 
150. gomareTis nahie `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris~ 

mixedviT. 
151. qsnis da aragvis xeoba `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi 

davTris~ mixedviT. 
152. petres nahie `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris~ 

mixedviT. 
153. TrialeTis kaza `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris~ 

mixedviT. 
154. yaiyulis kaza `1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris~ 

mixedviT. 
155. erTi beraTi artanujis Sesaxeb. `mesxeTi~ /saistorio krebuli/, 

VIII-IX. Tbilisi-axalcixe, 2007. 
156. mniSvnelovani wyaro XVI saukunis ukanaskneli meoTxedis tao-

klarjeTis istoriisaTvis. 
157. mniSvnelovani wyaro XVI saukunis ukanaskneli meoTxedis ispiris 

istoriisaTvis. 
158. erTi dokumenti baTumis livis Sesaxeb 
159. 1573-74 wlis osmaluri wyaro Tbilisis Sesaxeb 
160. Gürcistan Vilayeti Mufassal Defter, Kültürel dergi # 4, Ekim-Aralık, 1998 
161. Selçuklu ve Osmanlı döneminde Gürcistan, Çveneburı Temmuz-Elül, 1998 
162. Gürcistan Hakkında Osmanlı Fermanları, Çveneburi Ocak-Mart, 1999. 
163. 16 Yüzyılında Samtshe (Metshilerin yurdu) Atabeği, Çveneburi Nisan-Hazıran, 1999. 
164. Mufassal-i Defter-i Liva-i Acara-i Ulya ve Sufla  (Aşağı ve Yukarı) Acara Livasi 

Ayrıntılı Defteri, Çveneburi Sayı 33, Temmuz-Eylül 1999. 
165. Bir Defterin Vararlı Faaliyetleri, Çveneburi Ekım-Aralık 1999. 
166. Gürcistanda Osmanlı Araştırmaları, Çveneburi Ocak-Mart 2000. 
167. Yunus Zeyrekin Makalesine ilişkin birkaç söz, Türk Yurdu, Eylül 1999. 
168. 1728 tarihli Tbilisi Vilayetinin Müfassal Defteri,  Türk Kültür Kongresi, Ankara 2005. 
169. 1728 yılında Tbilisi Vilayeti Büyük Defteri. Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 39, Ocak-

Mart, 2001. 
170. Cürcistan Osmanlı Çalışmaları, Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 40, Nisan-Hazıran, 

2001. 
171. Cürcistan Osmanlı Çalışmaları, Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 43, Ocak-Mart, 2002. 
172. Cürcistan Osmanlı Çalışmaları, Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 40, Nisan-Hazıran, 

2002. 
173. Gıorgi Ançabadze-Nodar Şengelia Abhazya Tarihi Belgeleri Üzere kısa bir İnceleme, 

Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 47, Ocak-Mart, 2003. 
174. Gıorgi Ançabadze-Nodar Şengelia Abhazya Tarihi Belgeleri Üzere kısa bir İnceleme, 

Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 48, Nisan-Hazıran, 2003. 
175. Gıorgi Ançabadze-Nodar Şengelia Abhazya Tarihi Belgeleri Üzere kısa bir İnceleme, 

Çveneburi, Kültürel Dergi, Sayı 49, Temmuz-Eylül, 2003. 
176. 1574 Tarihli Defteri Muffasaal-ı Vilayet-i Gürcistan, XIV Türk Tarih Kongresi, 

Ankara 9-13, Eylül 2002, Kongreye sunular Bildiler II cilt, II kısım, s. 1499-1506. 
177. Cürcistan Osmanlı Çalışmaları, XIII Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim, 1999, Kongreye 

sunular Bildiler. 



178. 1728 tarihli Tiflis Vilayetinin Mufassal Defteri, s. 917-924. Atatürk Yüksek Kurumu, 6 
Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildililer. c II Ankara -2009, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanliği Yayınları. 

179. Mufassal-i Defter-i Liva-i Acara-i Ulya ve Sufla. daibeWdeba aWaris livis 
vrceli davTris Sesaval nawilSi. 

180. unikaluri Zegli samxreT saqarTvelos istoriisTvis. gv. 153-193. 
aRmosavleTi da kavkasia # 5. Tb., 2007. 

181. masarsoris nahie, aRmosavleTi da kavkasia, #6, Tb., 160-180 
182. sabaraTianos nahie 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris 

meore tomis mixedviT, aRmosavleTi da kavkasia, #6, Tb., 2008, gv. 
181-204. 

183. oTxi dokumenti `muhime davTridan~ Cildiris vilaieTis Sesaxeb. 
nodar Sengelia 75, Tb., 2008 317-325. 

184. qiamxisis nahie didi artaanis livaSi, nodar Sengelia 75, Tb., 2008 
273-316. 

185. oTxi dokumenti `muhime davTridan~ Tbilisis Sesaxeb. daviT 
kobiZe 100, Tb., 2008 286-301. 

186. Zvirfasi wyaro XVI saukunis ukanaskneli meoTxedis tao-
klarjeTis Sesaxeb, daviT kacitaZe 80. gv. 311-357. 

187. qarTlis zogierTi sofeli 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi 
davTris mixedviT. naWyebias mier gamocemuli krebuli. 

188. sabaraTianos nahie 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris 
mixedviT, saqarTvelo da aRmosavleTi. Tb., 2008. 

189. aRiarebuli mecnieri da sanimuSo moqalaqis _ daviT kacitaZis 
naTel xsovnas. gv. 15. gaz. Tbilisis universiteti 30 ivnisi 
samSabaTi 2009, # 9 /2091/. 

190. saciciano 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris mixedviT. 
Tezisebi. gv. 128-129. saerTaSoriso simpoziumi qarTuli xelnaweri 
Tb., 2009. 

191. 1573-1574 wlis osmaluri wyaro Tbilisis Sesaxeb, perspeqtiva X, 
Tb., 2009. gv. 144-177. 

192. osmaluri wyaro XIX saukunis 30-iani wlebis fanaskertis 

istoriisaTvis. konstantine faRavas dabadebidan 90 wlisთavisadmi 
miZRvnili saiubileo krebuli. gv. 158-180, Tb. 2010 

193. osmaluri wyaro XIX saukunis ispiris istoriisTvis, aRmosavleTi 
da kavkasia, Tb., 2011. # 7. gv. 163-199. 

194. nikolas iorgas osmaleTis imperiis istoria. gv. 526-534, qarTuli 
diplomatia weliwdeuli 14. Tb., 2011.   

195. Tbilisis eklesiebi da osmaluri valdebulebani, 1728 wlis 
Tbilisis vilaieTis didi davTris mixedviT gv. 390-405, qarTuli 
diplomatia. weliwdeuli 14. Tb., 2011. 

196. stambolis ministrTa sabWos arqivi, gv. 324-337, qarTuli 
diplomatia. weliwdeuli 15. Tb., 2011. 

197. gobis nahie olTisis livaSi gv. 420-467, qarTuli diplomatia 
weliwdeuli 15. Tb., 2011. 

198. erTi dokumenti baTumis livis Sesaxeb, gv. 496-509, istoriani, 
roin metreveli 70.  

199. saamilaxvros nahie 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris 
mixedviT gv. 220-230, Tamar gamsaxurdia 70. Tb., 2007. 

200. erTi sabuTi soxumis cixis Sesaxeb. giorgi anCabaZis 
TanaavtorobiT. istoriis institutis Sromebi. 



201. 1728 wlis Tbilisis vilaieTis didi davTris vakuf-name. gv. 133-156. 
aRmosavleTi da kavkasia # 4. Tb., 2006. gv. 156-162. aRmosavleTi da 
kavkasia # 4. Tb., 2006. 

202. ramdenime dokumenti “muhime davTridan” simon qarTlis mefis 
Sesaxeb. prof. asan nadiraZis 80-wlisTavisadmi miZRvnili 
saiubileo krebuli; Tb., 2012w. 

203. osmaluri dokumenturi wyaro XVI saukunis meore naxevris 
WaneTis istoriisaTvis. gadacemulia dasabeWdad qarTuli 
diplomatiis me-16 tomSi.  

204. /rec/ iohan vilhelm cinkaizenis monografiaze: “osmaleTis 
imperiis istoria”. ibeWdeba qarTuli diplomatiis me-16 tomSi.  



პროფ. ნოდარ შენგელიას სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება 

პროფ. ნოდარ შენგელია ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროიდან ჩაება სამეცნიერო 
საქმიანობაში. განსაკუთრებით გაიშალა მისი მეცნიერული მოღვაწეობა 
ასპირანტურაში ჩარიცხვის შემდეგ. 1956 წლიდან მუშაობს საქართველოს 
ურთიერთობაზე სელჩუკთა სამყაროსა და ოსმალთა სახელმწიფოსთან. დღემდე 
განაგრძობს ოსმალური დოკუმენტური და ნარატიული წყაროების მოძიებას, მათზე 
მუშაობას - თარგმანითა და შენიშვნებით მათ პუბლიკაციას.   

თავის დროზე დიდი ინტერესი გამოიწვია მისმა საკანდიდატო დისერტაციამთემაზე 
„ოსმალური გადასახადები და საგადასახადო სისტემა გურჯისტანის ვილაიეთის 
დიდი დავთრის მიხედვით“ და სადოქტორო ნაშრომმა „სელჩუკები და საქართველო  
XIსაუკუნეში“, რომელიც შემდგომში სამაგიდო წიგნადიქცა ქართველი 
ისტორიკოსებისათვის. მართალია, ბ-ნმა ნოდარმა მთელი მისი შეგნებული 
საქმიანობა მეცნიერებას მიუძღვნა, მაგრამ მაინც მოახერხა და 1982-1986 წწ 
პარალელურად შეითავსა აღმოსავლეთმცოდნეობის დეკანის თანამდებობა;  1982-
1990 წწ. გახლდათ თსუ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე. მისი 
ხელმძღვანელობით დაცულია რამდენიმე ათეული საკანდიდატო და სადოქტორო 
დისერტაცია საქართველოს ისტორიის ცალკეულ საკითხებზე.  მისი არაერთი 
სტუდენტი და ასპირანტი დღეს უკვე ცნობილი მეცნიერია და აგრძელებს 
პედაგოგიურ თუ სამეცნიერო მოღვაწეობას (გია ანჩაბაძე, ნინო ჯაველიძე, ელისო 
მაჩიტიძე, ზაზა შაშიკაძე და სხვ).მართალია, 1986 წ. მძიმე ავადმყოფობის (ინსულტი) 
გამო დატოვა დეკანის თანამდებობა, თუმცა ბოლო წლებამდე (2008წ-მდე) იყო 
პროფესორის თანამდებობაზე და ეწეოდა პედაგოგიურ და სამეცნიერო მუშაობას. 

1977 -1979 წწ. მივლინებული იყო ბულგარეთში, სადაც მოიძია და საქართველოში 
ჩამოიტანა დიდი რაოდენობით ოსმალური დოკუმენტური წყაროები საქართველოს 
შესახებ.1997 -1999 წწ.-ში მივლინებით იმყოფებოდა თურქეთში, სტამბოლისა და 
ანკარის არქივ-საცავებში, სადაც მოიპოვა სრულიად უნიკალური დოკუმენტური 
მასალა საქართველოს შესახებ. მან უცხოეთის არქივებში ხელმისაწვდომი ყველა 
წყარო აღწერა; საარქივო დოკუმენტების დიდი ნაწილი ჩამოიტანა და ჩააბარა კ. 
კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტსა და საქართველოს სახელმწიფო 
არქივში. მათზე მუშაობა თავისუფლად შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, 
მაგრამ, სამწუხაროდ, მათი გაშიფვრა დღესდღეობით საქართველოში სულ ორიოდე 
მეცნიერს თუ ძალუძს.სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ ჩვენს არქივებში უკვე 
იმდენად დიდი ბაზაა შექმნილი, რომ საჭიროა გაიზარდოს ოსმანისტთა ახალი 
თაობა, რომლებიც შეისწავლიან დოკუმენტურ თუ ნარატიულ წყაროებს 
საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის შესახებ.  

თურქეთის არქივებში საქართველოსა და კავკასიის შესახებ არსებული 
დოკუმენტების ჩამოტანა, მათი გაშიფვრა და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანა 
სრულიად ახალი ეტაპია ქართულ საისტორიო მეცნიერებაში. მათ ბევრ საინტერესო 



საკითხს მოჰფინეს შუქი (ქართველი მეფეებისა და სულთნების წერილები, ოსმანთა 
ლაშქრის რაოდენობა და განლაგება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, 
საქართველოს ქალაქების, სოფლებისა და მოსახლეობის, კულტურული ძეგლებისა 
და ეკლესიების აღწერა, მათზე დაკისრებული გადასახადები და სხვ). ეს 
დოკუმენტები საუკეთესო წყაროა როგორც საკუთრივ საქართველოს, ასევე 
მეზობელი ქვეყნების პოლიტიკური ისტორიის, ეკონომიკის, კულტურის, 
ისტორიული გეოგრაფიის, დიპლომატიკის, ლინგვისტიკისა და სხვა საკითხების 
შესასწავლად. 

ბ-ნმა ნოდარმა მთელი მისი შეგნებული ცხოვრება სწორედ ოსმალური 
დოკუმენტური წყაროების გაშიფვრას, მათ გამომზეურებას და სამეციერო 
მიმოქცევაში შემოტანას მიუძღვნა. დღემდე აგრძელებს ამ მასალის დამუშავებას და, 
შეძლებისდაგვარად, ახერხებს მათ გამოცემასაც. 

არის 204 სამეცნიერო შრომის და 13 მონოგრაფიის ავტორი. განსაკუთრებით უნდა 
აღინიშნოს ბოლო წლებში მის მიერ გამოცემული თბილისის ვილაიეთის დიდი 
დავთარი ორ ტომად; ჩვენ საერთოდ არ გაგვაჩნია მსგავსი ღირებულების წყარო. 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამასწინათ გამოყვეყნებული 1088 გვერდიანი 
მონოგრაფია აფხაზეთისა და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის შესახებ.  გამოსაცემად 
მზად აქვს 2-ტომიანი მონოგრაფია ტაო-კლარჯეთის ისტორიის შესახებ.  

ბ-ნი ნოდარი გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის პრემიის ლაურეატი ნაშრომისთვის 
„XVI-XVIII სს ოსმალური დოკუმენტური წყაროები“; დაჯილდოვებულია ივ. 
ჯავახიშვილის მედლით. სხვადასხვა დროს  მიღებული აქვს მონაწილეობა მსოფლიო 
ისტორიკოსთა კონგრესებსა და კონფერენციებში. 1998 წ. ქ. ანკარაში აირჩიეს 
ათათურქის სახელობის თურქეთის კულტურის, ენისა და ისტორიის უმაღლესი 
საისტორიო საზოგადოების წევრ-კორესპონდენტად.  



ავტობიოგრაფია 

 

მე, ნოდარ ნესტორის ძე შენგელია დავიბადეს 1932 წლის 10იანვარს ქ. ზუგდიდში.  1956 წელს 

დავამთავრე თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი; 1959 

წ. დავამთავრე ასპირანტურა. საკანდიდატო დისერტაცია დავიცავი 1961 წელს თემაზე 

„ოსმალური გადასახადები და საგადასახადო სისტემა გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის 

მიხედვით“, ხოლო სადოქტორო - 1969 წ. თემაზე „სელჩუკების და საქართველო  

XIსაუკუნეში“.1960-1979 წ. ვმუშაობდი თბილისისივ. ჯავახიშვილისსახელობისისტორიის, 

არქეოლოგიისადაეთნოგრაფიისინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად; 1975-1982 წწ. ვიყავი 

ქართულისაბჭოთაენციკლოპედიისსაქართველოსისტორიისრედაქციისგამგე.  

1982-1986 წწ. გახლდითთსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი; 1982-1990 წწ. - თსუ 

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე. სისტემატურად ვიღებდი მონაწილეობას სხვადასხვა 

ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში. 1998 წ. ქ. ანკარაში 

ამირჩიეს ათათურქის სახელობის კულტურის, ენისა და ისტორიის უმაღლესი საისტორიო 

საზოგადოების წევრ-კორესპონდენტად. 1986 წ. მძიმე ავადმყოფობის (ინსულტი) გამო დავტოვე 

დეკანის თანამდებობა, თუმცა ბოლო წლებამდე (2008წ-მდე) მეკავა პროფესორის თანამდებობა 

და ვეწეოდი პედაგოგიურ და სამეცნიერო მუშაობას. ჩემი ხელმძღვანელობით დაცულია 

რამდენიმე ათეული საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია საქართველოს ისტორიის 

ცალკეულ საკითხებზე. დღესაც ვაგრძელებ სამეცნიერო მუშაობას.  

1977 -1979 წწ. მივლინებული ვიყავი ბულგარეთში, სადაც მოვიძიე და საქართველოში ჩამოვიტანე 

დიდი რაოდენობით ოსმალური დოკუმენტური წყაროები საქართველოს შესახებ.1997 -1999 წწ.-

ში მივლინებით ვიმყოფებოდი თურქეთში, სტამბოლისა და ანკარის არქივ-საცავებში, სადაც 

მოვიპოვე სრულიად უნიკალური დოკუმენტური მასალა საქართველოს შესახებ. საარქივო 

დოკუმენტების დიდი ნაწილი ჩავაბარე კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტსა და 

საქართველოს სახელმწიფო არქივში. ჩემი შეგნებული ცხოვრება სწორედ ოსმალური 

დოკუმენტური წყაროების გაშიფვრას, მათ გამომზეურებას და სამეციერო მიმოქცევაში შემოტანას 

მივუძღვენი. დღემდე ვაგრძელებ ამ მასალის დამუშავებას და, შეძლებისდაგვარად, ვახერხებ მათ 

გამოცემას მეცენატების დახმარებით. 

ვარ 204 სამეცნიერო შრომის და 13 მონოგრაფიის ავტორი. გახლავართ ივანე ჯავახიშვილის 

პრემიის ლაურეატი ნაშრომისთვის „XVI-XVIII სს ოსმალური დოკუმენტური წყაროები“; 

დაჯილდოვებული ვარ ივ. ჯავახიშვილის მედლით. სხვადასხვა დროს  მიღებული მაქვს 

მონაწილეობა მსოფლიო ისტორიკოსთა კონგრესებსა და კონფერენციებში. 

მყავს მეუღლე (თსუ დოცენტი, ამჟამად პენსიონერი), 2 შვილი და 2 შვილიშვილი. 

  

ნოდარ შენგელია 


