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ხალხური დღესასწაული „მარიობა“, რომელიც საფუძვლით 
ღვთისმშობლის მიძინების საეკლესიო დღესასწაულიდან მო-
მ დინარეა, ჯერ კიდევ გვხვდება თურქეთის ქართულ და სახ-
ლებებში. 

მიუხედავად იმისა, რომ დღეობა ტრანსფორმირებულია და 
დაკარგული აქვს რელიგიური შინაარსი, იგი, როგორც ქართული 
ხალხური დღეობა, გვევლინება თურქეთის ქართველთა ტრა-
დიციული კულტურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტად. 
თურქეთის ქართველთათვის „მარიობა“ წარმოადგენს ეთნი-
კური იდენტობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ნიშანს. 

„მარიობა“ შემოინახეს როგორც ტაო-კლარჯეთის ავტო-
ქტონმა ქართველებმა (თანამედროვე ართვინისა და არზრუ-
მის რეგიონები), ისე XIX საუკუნის ბოლო ოცწლეულიდან 
ოსმალეთის ცენტრალურ და შავიზღვისპირეთის მხარეებში 
გადასახლებულ ქართველთა შთამომავლებმაც თავიანთ 
კომ პაქტურ დასახლებებში (მარმარილოს ზღვისა და შა ვი-
ზღვისპირეთის რეგიონები). 

„მარიობას“ აღნიშნავენ ზაფხულობით. ზოგიერთ სოფელში 
მას იხსენიებენ პარალელური სახელით „შუამთობა“. 

ტერმინი და დღეობა „მარიობა“ შემონახულია მთელ 
იმერხევში, ზემო მაჭახელში, დევსქელისა და ბაგინისწყლის 
ხეობებში, შუახევში, ხებასა და მარადიდში, კატაფხიას 
ხეობაში, მურღულის ხეობაში, ორჯის, თხილაძის, ქართლას 
თემებში, პარხლისწყლის ხეობის ქართულ სოფლებში და სხვ.

XX საუკუნის 60-იან წლებში იმერხეველ ქართველთა 
ერთი ჯგუფი დასახლებულა სამსუნის მხარეში, მაგრამ ვერ 
შეჰგუებიან იქაურობას და დაუწყიათ ახალი სამოსახლოს 
ძებნა. მოსწონებიათ ბურსის რეგიონის ქარაჯაბეის რაიო-
ნის ერთ-ერთი სამეურნეო ბაზა. ამის შემდეგ დაუწყიათ 
პროპაგანდა იმერხევის სოფლებში, შეუკრებიათ გადასახ-
ლების მსურველი ოჯახები და ერთობლივი თანხებით უყი-
დიათ სამეურნეო ბაზების ერთი ნაწილი. 70-იან წლებში უკვე 
გაუშენებიათ ქართული სოფელი. სოფელს ბოღაზქოი ჰქვია. 
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სოფელს, ფაქტობრივად, დაბის სახე აქვს. დღეისათვის 
იქ 130 კომლი სახლობს და მათგან 90 კომლი ქართველია, 
450 მუდმივი მცხოვრებია, ზაფხულში კი მოსახლეობის 
რაოდენობა მკვეთრად იზრდება. ქართველებთან ერთად 
აქ სახლობენ ტრაპიზონის მხარიდან გადმოსახლებულნი, 
რომლებიც თავიანთ იდენტობას აღნიშნავენ ტერმინით „რუმი“ 
(პონტოელნი), არის ხუთიოდე თურქული ოჯახიც. 

ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისამდე სოფლის სამეურნო 
ყოფის მთავარ საძირკველს ქმნიდა მესაქონლეობა და მე-
მინდვრეობა. აქ 70-იან წლებშივე ჩამოყალიბდა „ბაი რა-
მო ბისათვის“ შესაწირავი ზვარაკის („ყურბან“) გამოზრდის 
სამეურნეო ბაზა, რომელმაც სახელი გაითქვა მთელ რეგიონში. 
მესაქონლეობის განვითარებას ხელს უწყობდა იმერხეველთა 
ტრადიციული გამოცდილება ამ დარგისა და ადგილზე 
არსებული ვრცელი საძოვრები. ამავე დროს, იმერხეველებმა 
ახალ დასახლებაშიც დანერგეს ცოდნა ტრადიციული ქართული 
მემინდვრეობისა, მეხილეობისა, მებოსტნეობისა. სოფელი 
მოღონიერდა და ერთ-ერთ შეძლებულ პუნქტად მიიჩნეოდა 
ბურსის რეგიონში. ამან საშუალება მისცა ქართველებს, რომ 
უმაღლესი გაანთლება მიეცათ შვილებისათვის. თითქმის 
ყველა ოჯახის მეორე თაობამ უკვე უმაღლესი ცოდნა შეიძინა. 

XXI საუკუნის დასაწყისიდან გაძლიერდა შიდა მიგრაციული 
პროცესი, ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი გადასახლდა 
ქალაქად. დაიხურა სკოლაც. ჩვენი დროისათვის ბოღაზქოიში 
მუდმივად ცხოვრობენ პენსიონერები, ხოლო ზაფხულობით 
იქაურობა ახალგაზრდებითა და ბავშვებითაც ივსება.

ქართველთა უფროსმა თაობამ, ცხადია, იცის ქართული. 
დედაენაზე მეტყველებს შუახნის მოსახლეობის დიდი ნაწი-
ლიც. ახალგაზრდათა შორის დედაენის მცოდნე შედარებით 
ნაკლებია. მიუხედავად ამისა, ყველა ამაყად აფიქსირებს 
საკუთარ ეთნიკურობას – ქართველობას. ამ სოფლიდანაა 
მწერალი ეშრეფ ილმაზი (მახარაძე). 

შექმნილია ქართული სათვისტომო – ბოღაზქოის ქართ-
ველთა ასოციაცია (ხელმძღვანელი: დოღან ილმაზ-მა ხა-
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რა  ძე). ჰყავთ ქართული ხალხური ანსამბლი. ამ ასოციაციის 
თაოსნობით ბოლო წლების განმავლობაში მასშტაბურად 
აღინიშნება დღეობა „მარიობა“. დღეობას მიეცა ერთგვარი 
ფესტივალის სახე. დღეობის სამზადისში ჩართულია ყველა 
ქართული ოჯახი. 

დღეობის ფორმატი: 
ქალაქად მყოფნი შვებულების თარიღს ამთხვევენ „მა-

რიობის“ დროს და ოჯახებიანად ჩამოდიან სოფელში. მო-
სახლეობა საგულდაგულოდ აწესრიგებს ღია ცის ქვეშ არ-
სებულ სასოფლო მოედანს, აწყობენ სცენას, ამზადებენ ტრა-
დიციულ იმერხეულ საკვებს (გნსაკუთრებით აღსანიშნავია 
ქადათა მრავალფეროვნება), ქალები იმოსებიან იმერხეული 
სამოსით. დღეობის საპატიო სტუმრები არიან საქართველოს 
საელჩოსა და საკონსულოს, ადგილობრივი მმართველობის, 
სხვა ქართული ასოციაციების წარმომადგენლები, აგრეთვე, 
საქართველოდან სპეცალურად ამ დღეობის სანახავად ჩა-
მოსულნი და სხვ. 

დღეობა იწყება საღამოს. სცენიდან ულოცავენ მოსახ-
ლეობას ამ დღეს ორგანიზატორები, ადგილობრივი მმართ-
ველობისა და ჩვენი დიპლომატიური სამსახურების წარმო-
მადგენლები. იმართება კონცერტი – წარმოადგენენ ქარ თულ 
ხალხურ ცეკვებს, მღერიან ქართულ სიმღერებს, იგო ნებენ 
გარდაცვლილ თანასოფლელებს, კონტეინერებით ჩამო არი-
გებენ ტრადიციულ იმერხეულ პურს, ქადებს, მაწონს და სხვ. 

დღეობის ამჟამინდელ ფორმატს, ცხადია, სრულიად ახ-
ლე ბური იერი აქვს და იგი განსხვავდება იმერხევის მთებში 
(„თა”) გამართული „მარიობისაგან“. დაკარგულია ამ დღეობის 
თანმხლები ტრადიციული ქართული ხალხური საკარნავალო 
რიტუალებიც.

მიუხედავად სრულიად ახლებური ფორმატისა, ბოღაზქოის 
„მარიობა“ გვევლინება ადგილობრივ ქართველთა ქართული 
იდენტობის მნიშვნელოვან გამოხატულებად. სწორედ ამ 
კუთხით ვლინდება მისი განსაკუთრებული არსი და და-
ნიშნულება. 
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The folk holiday “Marioba”, which originates from the church 
holiday of the Assumption of the Virgin Mary, is still carried out in 
Georgian settlements in Turkey.

Although the holiday has been transformed and has lost its reli-
gious content, as a Georgian folk day, it is one of the most important 
facts in the traditional culture of Georgians in Turkey. For Georgians 
in Turkey “Marioba” is one of the most visible signs of ethnic identity.
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“Marioba” was preserved both by the autochthonous Georgians 
of Tao-Klarjeti (modern Artvin and Arzrum regions) and by the de-
scendants of Georgians who migrated to the central regions of the 
Black Sea within the Ottoman Empire in the last two decades of the 
19th century and establshed the compact settlements there (Marma-
ra Sea and Black Sea region).

“Marioba” is celebrated in summer. In some villages it is referred 
by the parallel name “Shuamtoba”.

The term and holiday “Marioba” is preserved throughout 
Imerkhevi, Zemo Machakheli, Devskeli and Baginistskali gorges, 
Shuakhevi, Kheba and Maradidi, Katapkhia gorge, Murghuli gorge, 
Orji, Tkhiladze, Kartla communities, Georgian villages of Parkhlists-
kali gorge and others.

In the 60s of the XX century, a group of Georgians from Imerkhevi 
moved to Samsun region, but they could not get used to it and start-
ed looking for a new place. They choose one of the agricultural ar-
eas of Karajabei district of Bursa region. After that, they initiated 
propaganda in the villages of Imerkhevi, gathered families wishing 
to relocate and bought a part of the agricultural lands with joint 
funds. A Georgian village was built in the 70s. The village is called 
Boghazkoy. The village, in fact, is bigger than the village. Nowadays 
130 households live there and among them 90 housholds are Geor-
gians, 450 persons are permanent residents, and the population in-
creases sharply in summer. Along with Georgians, there are living 
people from the Trabzon region who identitify themselves as “Rumi” 
(Pontians), there are about fi ve Turkish families as well.

Until the beginning of the twenty-fi rst century, the main branch 
of rural agriculture was the cattle breeding and farming. Here in the 
70’s has been estblished the agricultural base for growing Zvaraki 
(“Kurban”), which was donated to “Bayram”, which made famous the 
whole region. The development of cattle-breeding was facilitated by 
the traditional experience of the Imerkhians in this fi eld and pres-
ence of the extensive pastures on the site. At the same time, the 
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Imerkhevians introduced knowledge of traditional Georgian agricul-
ture, fruit growing and horticulture. The village fl ourished and was 
considered as one of the wealthiest settlement in the Bursa region. 
This allowed Georgians to give higher education to their children. 
The second generation of almost every family is educated in high 
schools.

Since the beginning of the XXI century, the internal migration 
process has intensifi ed, a large part of the youth has moved to the 
cites. The school was also closed. Now the permanent residents of 
Boghazkoy are mainly the retired people, and only in summer is the 
village again fi lled by the youth and children.

The older generation of Georgians obviously know Georgian. A 
large part of the middle-aged population also speaks their native 
language. The knowledge of the native language is relatively low 
among the youth. Nevertheless, everyone is proud of their ethnicity 
– Georgian. The writer Ashref Ilmaz (Makharadze) is from this village.

There is functioning the Georgian Community – Boghazkoy Geor-
gian Association (Head: Dogan Ilmaz-Makharadze). They founded a 
Georgian folk ensemble. Under the leadership of this association, 
Marioba holday has been widely celebrated in recent years. The 
holyday has a form of a kind of festival. All Georgian families are 
involved in the preparation of the day.

The format of the holiday is he following:
The city dwellers are coinciding their vocational time-period 

with the date of the holiday and come to the village with their fam-
ilies. The population carefully organizes the open-air rural square, 
sets the stage, prepares traditional Imerkhevian food (especially 
the variety of kadas), women wear Imerkhevian clothes. The hon-
oured guests are the representatives of the Embassy and Consulate 
of Georgia, local government, other Georgian associations, as well as 
those who are coming from Georgia to participate, etc.

The holyday begins in the evening. The organizers of the holy-
day, representatives of the local government and our diplomatic ser-
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vices greet the population from the stage. A concert is held – they 
present Georgian folk dances, sing Georgian songs, respect the de-
ceased villagers, distribute the traditional Imerkhevian bread, kadas, 
matsoni, etc. in containers.

The current format of the day, obviously, has a completely 
new form and it diff ers from the “Marioba” held in the mountains 
of Imerkhevi (“Ta”). The traditional Georgian folk carnival rituals ac-
companying this day are also lost.

Despite the completely new format, Boghazkoy’s “Marioba” ap-
pears to be an important expression of the Georgian identity of the 
local Georgians. This is the special essence and purpose of the hol-
iday.
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