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ქართული მიწა მოსახლეობისაგან დაიცალა. ამ მოვლენის შედეგად თურქეთის

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სივრცეში მოხვედრილი მუჰაჯირები

ნებით თუ უნებლიედ ითვისებდნენ უცხო ტრადიციებს. ასიმილაციის ბუნებრივი
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სადაც გაერთიანებულია რუსული იმპერიალისტური ზრახვები, თურქეთის აგენტურა,

ხალხის გაუნათლებლობა, ფანატიზმით გამსჭვალული სასულიერო პირები,

ადგილობრივი ქრისტიანი მოსახლეობა, რომლებიც მუსლიმან ქართველებს

„თათრებად“ მოიხსენიებდნენ.

მუჰაჯირთა ისტორიას განვავრცობთ მათი შთამომავლის - ილია ხიმშიაშვილის

მაგალითზე, რომლის წინაპრები ხსენებული ომის შედეგად გადასახლებულთა შორის
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ეპპელჰაიმში (გერმანია) ჩაწერილი ინტერვიუ ილია ხიმშიაშვილთან, სადაც ის იხსენებს

თურქეთ - გერმანია - საქართველოში ცხოვრების დეტალებს. ასევე გამოყენებულია

ჩვენი ჩაწერილი ინტერვიუ პროფესორ ლია ჩლაიძესთან, რომელმაც საინტერესო

ინფორმაცა მოგვაწოდა ილია ხიმშიაშვილის შესახებ.

ნაშრომი მიზნად ისახავს აჭარიდან თურქეთში გადასახლებული ქართველების

ყოფის ასახვას, თუ რა გარემოებებში უხდებოდათ გადასახლებულებს საკუთარი

იდენტობის შენარჩუნება განსხვავებული კულტურისა და ტრადიციების პირობებში.

წინამდებარე კვლევას მნიშვნელობა ენიჭება იმ თვალსაზრისით, რომ

დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე, პრაქტიკულ ინტერესს

წარმოადგენს უახლოესი მეზობლის - თურქეთის ისტორიული წარსულის გააზრება და

გათვალისწინება თურქეთელ ქართველებთან მიმართებაში. ასევე აქტუალურია XX
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Descendants of Georgian Muhajiri in Germany

(Ilia Khimshiashvili)

Abstract

This works is a historical research, about ethnic Georgians, migrated in Turkey from Ajara

and migrated from Turkey to Germany. At this time, “Muhajiroba” was popular. The term –

“Georgian Muhajiri” takes place at the end of the 19th century for to denote Georgians migrated

from Georgia into turkey. “Georgian Muhajiri” call to each other “ Chveneburebi”.

“Muhajiroba” has a complex history, which increased in 1877-1878, after Russia- Turkey

war years.”Muhajiroba” was the big tragedy in the history of Georgian people. Then, ancient

Georgian land was emptied from the population. As a result of this fact, “Muhajirebi” who were in

political, economical and cultural area of Turkey, were mastering foreign traditions. Despite of

natural assimilation process, they were managing to keep their customs, traditions and feeling self-

identity.

In this work, there is described the whole complex, which causes “Muhajiroba”, where is

united Russian imperialistic intensions, Russian espionage, people’s illiberality, priests imbued

with fanaticism, local Christian population, who call Georgians “Tatrebi”.

We should extend “Muhajirebi’s history on the descendant example- Ilia Khimshiashvili.

His ancestors were between the migrated people, they were continuing living on the territory of

Turkey. After 60ies of 20th century, Ilia Khimshiashvili also continues living in Germany, as most

of the citizenships of Turkey.

The work is based on professor Ilia Khimshiashvili’s interview recorded by Paata

Bukhrashvili in Eppelheim (Germany), 2007, where he is speaking about details of living in

Georgia, Turkey and Germany. Also, we have used interview with Professor Lia Chlaidze, who

gave us interesting information about Ilia Khimshiashvili.
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The goal of this work is to describe the people’s being migrated from Ajara to Turkey. How

they keep their self identity, in the different cultural and traditional conditions.

This work is important, because of its construction way of independent country , it

represents practical interest of the closest neighboring country- to understand historical past of

Turkey and foreseen it regarding in Turkish Georgians. Also, there  is actual, after 60ies of 20th

century, to study their migration in foreign country, Germany, in economical, cultural and social

integration aspect, on the background of keeping national-religious values and own self identity.

Basic key words: Georgian Muhajiri, Turkish Georgians, Ilia khimshiashvili, Ethnic

identity.


