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abdurrahman seCqin*

TurqeTi, yarsi, kavkasiis universiteti

esqiyale warsulSi da dRes (ustamisi)

tao-klarjeTis soflebi mdebareobs mdinare Woroxis Sena-

kadebze maRal mTebs Soris arsebul xeobebSi. regionis geo-

grafiuli pirobebidan gamomdinare saukuneebis ganmavlobaSi 

klarjeTSi qarTuli soflebi yalibdeboda: maWaxela, SavSeT-

imerxevi, nigali/ligani (livani).

istoriuli SavSeTi daaxloebiT dRevandeli SavSeTis re-

gions moicavs. mis erT nawils imerxevi Seadgens, romelic es-

azRvreba aWaras. imerxevis soflebia: SerTuli, Sarabuli, sin-

qoTi, CaqvelTa, dasamobi, brilagara, davlaTi, oTxqlde svire-

vani, jvarisxevi, cixisxevi bazgireTi, didxani ziosi, xevwvrili 

daba ube, Cixori, TeTraqeTi, libani, wyalsimeri, Soltisxevi, 

bzaTa, weTileTi, xoxlevi, zaqieTi, maWaWeTi, manatba, agara, 

ifxrevi, qoqlieTi, diobani, iveTi, gamaSeTi, daviTeTi, far-

nuxi, didmere, nioleTi, gogieTi, gomTa, jvarebi, WikvTa, usta-

miSi.130

imerxevi XVII saukunis Suaxanis erT-erTi werilobiTi wy-

aros mixedviT Sedioda Cildiris olqSi. ahiska (axalcixe) ar-

dahani, buzurgi, olTu, artanuji, feneqi, hirTisi (xerTvisi) 

WeWereqi, fosofi, maWaxeli, aWara, axalqalaqi, livane, SavSaTi 

da fetereki Semdgari es iyo sam iurTiani da ojaxiani ToTx-

meti sanjayiani erTi administraciuli raioni.131

ustamisi arTvinidan 62 km-iT, SavSeTidan ki Cvidmeti km-iT 

aris daSorebuli. imerxevis regionSi mdebare sofeli qarTul 

130
 tariel futkaraZe, imerxevis metyveli miwa-wyali, akaki wereTlis sax-

elmwifo universitetis qarTveluri dialeqtologiis samecniero kvleviTi 

instituti 2007, s. 10-11.

131 Feridun Emecen,”Çıldır Eyaleti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi: Cilve-
Dârünnedve Ankara: TDV, 1993. C. 8, s.301. 

* abdurrahman seCqin Sua-saukuneebis istoriis specialisti
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kulturas da yofiT faseulobebs dRemde inaxavs. mosaxleoba 

gamoirCeva stumarTmoyvareobiT. sofelSi aris cixesimagre, 

bevria saZovrebi. yoveli wlis agvistos TveSi ustamisSi mari-

obis dResaswauli tardeba. am dResaswaulze gansakuTrebiT 

momxibvlelia qarTuli simRerebi da cekvebi. 

ustamisi osmalur wyaroebSi sofel osTalizis saxelwo-

debiT moixsenieba. XIX saukunis monacemebis mixedviT sofe-

li 40 komlisagan Sedgeboda. sul 345 adamiani cxovrobda, 

romelTagan 186 iyo mamakaci, xolo 159 _ qali.132 amJamad ki 

ustamisSi 2000 adamianze meti cxovrobs. maTi mcire nawili 

miwaTmoqmedebasa da mecxoveleobas misdevs.

ustamisis axali saxelwodeba baSqales ubanSi mdebare 

wefTisis cixisgan warmodgeba da axla esqiyaleTia cnobili. 

Turqul werilobiT wyaroebSi am adgilis Sesaxeb cnobebi ar 

aris, Tumca qarTuli wyaroebi: `qarTlis cxovreba”, vaxuSti 

bagrationis „aRwera samefosa saqarTvelosi, „matiane qarTli-

sa, sumbaT daviTis Zis „cxovreba da uwyeba bagrationTa” cixis 

Sesaxeb informacias Seicaven da SavSeTis wylis dasavleTiT 

mdebareobaze migvaniSneben. cixe adgil-adgil CamoSlilia.

konstantine VIII-m 1028 wels saqarTvelos dasapyrobad 

nikita parkimanosis meTaurobiT didi jari gamogzavna. didgva-

rovnebma, mefes, bagrat meoTxes (1027-1072) uRalates da 

cefTis cixe” mters Caugdes xelSi. cixe SavSeTis wylis saTave-

Si strategiul wertils warmoadgenda.133 cixe maRal gorazea 

agebuli da ukana mxare Rrma ufskrulis kideze dgas, amitom 

misi dacva ufro advili iyo. 

pirveli msoflio omis dros arTvinis regionidan xalxi 

aiyara. nawili xalxisa ustamisidanac iyo ayrili. omis dam-

Tavrebis Semdeg isev dabrundnen sakuTar saxl-karSi. darCe-

nilebma TavianTi qarTuli kultura ar daiviwyes. diarbeq-

iris erT sofelSic cxovrobdnen qarTvelebi. 

132 Muvahhid Zeki, Artvin vilayeti hakkın damalûmat-i umumiye, İstanbul, 1927, s. 189.
133 Gela Gamyrelize, Davit Mindorasvili, Zurab Bragvaze, Marine Kvawaze, Kartlis 
Cxovrebis Topoarqeologiuri Leksikoni, Published by Georgian National Museum, 2013, 
Tbilisi, Georgia, s.610.
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modernizebul msoflioSi teqnologiuri siaxleebis dan-

ergvam, erTi mxriv, Cveni cxovrebis stili Secvala. meore mxriv, 

tradiciulma yofamac adamianebis cnobierebaSi faseulobaTa 

mniSvneloba SeiZina. modernizmma materialuri da kulturu-

li cxovrebis ZiebaSi mosaxleobas qalaqSi damkvidrebis sur-

vili gauZliera. arTvin-SavSeTSi mosaxleobis didi nawili 

soflidan qalaqSi gadavida. zafxulis TveebSi soflebSi da-

brunebis Zlieri survili tradiciuli yofisadmi maTi mib-

mulobis gancdiT da mSobel bunebasTan Serwymis instiqtiT 

aris gamowveuli.

esqiyale-ustamisic soflidan wamosulebis ukan dabrune-

bas swored zafxulis TveebSi zeimobs.

qarTuli ena, romelsac esqiyale-ustamisSi 

gaigonebT

soflis xalxi (mxcovanni) qarTulad saubroben. xolo 

isini, romlebmac qarTuli srulyofilad ar ician, Sereulad, 

qarTul-Turqulad saubroben. rac Seexeba axalgazrdebs, maT 

qarTuli saerTod ar ician da TavianTi qarTveloba ojaxur 

saxelebSi aqvT Semonaxuli. amasTanave soflis yvela adgilis 

saxeli qarTuli an Turqul-qarTulia.

`Cveneburebis” qarTuli gare gavlenebisgan Tavisufalia. 

aseve imerxevelTa qarTulic rusuli, inglisuri da sparsuli 

enebis gavlenis qveS ar eqceva. mxolod Turquli gamoTqme-

biT gamoxatavs saTqmels. aq gagonili qarTuli saqarTveloSi 

Zveli qarTuliviT aris saxeldebuli da skolebSi iswavleba.

sofel ustamisis toponomebi:

Tsepta _ wefTa

Napuzari _ nafuzari

Zegan _ zegan

Sandaloswveri _ sandaloswveri

Sabuzara – sabuzara
Cixizir – cixizir
Korx _ korx
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Kasweri – kaswveri
Qvitavebi _ qviTavebi

Wyaro _ wyaro

Mindori _ mindori

Somliswveri _ somliswveri

Nabostnebi _ nabosTnebi 

Tsyaroti _ wyaroTi 

 Sakasria _ saqasria

 Piklana _ fiqlana

Sadondolo _ sadondolo

Ablancvari _ ablanjvari

Kodebi _ kodebi

Tamalt _ tamalTi

Bogvicala _ bogviWala

Nahraki _ naxraki

Ohot _ oxoT

Gobsvani _ gobsvani

Barnebi _ barnebi

Gunas _ gunas

Çroçinebi – WroWinebi
Patsa çıhori _ pawa Cixori

sofelSi gavrcelebuli gvarebi:

Tatvinashvili 
Mosiashvili
Papiashvili 
Moliashvili _ wiwvinTi

Wiwviasvili 
Bokvrebi 
Bekirashvilebi 
Bedinadze 

Cveulebriv leqsikas ganekuTvneba Semdegi sityvebi: memre, 

germelia, CiSkari – (WiSkari) 
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rogor aRiqmeba Tamar dedofali 

imerxevis regionSi?

tao-klarjeTi aRmosavleTisa da dasavleTis didi im-

periebis gavlenas yovelTvis ganicdida, radgan istoriuli 

abreSumis gzis erTi monakveTi swored am teritoriaze ga-

dioda. X-XΙ saukuneebSi tao--klarjeTi bagrationebis mier 

iamrTeboda. 1008 wels feodalur daqucmacebulobas moeRo 

bolo.

qarTveli mefeebi daviT aRmaSenebeli, Tamari, giorgi 

brwyinvale, erekle II bagrationebi iyvnen. Tamar mefisadmi 

xalxs gansakuTrebuli pativiscema hqonda da dResac aqvs, ami-

tom sadac ki cixesimagre aigeboda xalxi mas Tamaris aSenebu-

lad miiCnevda xolme. igive unda iTqvas esqiyales cixe-simagris 

Sesaxebac. xalxi am cixis aSenebas Tamar mefes miawers. magram, 

rogorc zemoT aRvniSneT wefTis cixis Sesaxeb cnoba gvamc-

nobs, rom cixe 1028 wels aris agebuli, xolo Tamar mefis 

periodi moicavs 1166-1213 wlebs. 

esqiyale-ustamisis sazafxulo dResaswauli marioba

ivlisis an agvistos pirvel kviras soflis macxovrebelTa 

umravlesoba Seikribeba xolme da imarTeba sazafxulo dResas-

wauli, romelsac “mariobas” uwodeben. am tradiciis siZvele 

istoriis siRrmeebSi unda veZioT. zafxulamde maWaxelidan, 

SavSeTidan, taodan da aWaridan wamosuli srulwlovani qale-

bi memTeurebi/memTevrebs saqonelTan erTad maRal mTebSi saZ-

ovarze adian. agvistos dasawyisSi soflis saqmeebis moTavebis 

Semdeg sofelSi darCenili ojaxis danarCeni wevrebi saZovre-

bze gasulebis sanaxavad adian mTebSi. am periodSi yvela er-

Tad Seiyreba da dResaswaulic maSin imarTeba: mRerian da 

cekvaven. cekvis mosurneni xelebs CasWideben erTmaneTs, kraven 

wres da cekvaven. amgvari cekva ician agvistos TveSic, marioba-

ze.134 adre, soflebSi, dResaswaulze gudastvirze ukravdnen. 

qorwilebs marTavdnen. exla misi adgili akordionma daikava. 

qalaqSi ki org-ad wodebul instruments iyeneben.

134
 futkaraZe, imerxevis metyveli miwa-wyali s.19-20.
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dResaswauli berikaoba/berobana

tradiciul qarTul saxalxo garTobaTagan ”berikaoba” 

improvizebuli warmodgenaa. aq warmodgenili uamravi religi-

uri sanaxaoba dRemde cocxlobs. berobanas garTobaSi kos-

tumebi Txis tyavisgan mzaddeba, monawileebi niRbebs ifareben 

saxeze. uwverul ymawvilebs qalis samosiT mosaven da patar-

Zals amsgavseben. gansakuTrebuli kostumiT imoseba berika 

(beri-mRvdeli) sanaxaobis dawyebamde kardakar Camoivlian da 

saWmels agroveben. aseTi rituali urTierTpativiscemis da 

erTobis simboloa.

berobanas dros `arabi”, `TaTari” an `leki” cdilobs pa-

tarZali gaitacos. warmodgenis bolos dacva warmatebiT win 

aRudgeba maT zraxvas. wyvili samlocveloSi mihyavT. sanaxao-

bis yoveli safexuri musikis akompanimentiT mimdinareobs. amave 

dros mimdinarebs sasiyvarulo scenis warmodgena da Sejibri 

leqsis eqspromtad TqmaSi. berikaobis bolo nawili berikas 

sikvdiliT da misi datirebiT mTavrdeba, am scenaSi mkvdris’ 

dasaflavebaSi monawile mRvdeli da berikebi monawileoben. 

mwuxare dedofals arabi, TaTari an leki daamSvideben da mas 

ufro ukeTes meuRles da bednier momavals hpirdebian. bolos 

patarZals mainc gaitaceben, dacva uZluria, magram `mkvdars” 

patarZlis gatacebas Seatyobineben. berika myisve cocxldeba 

(a-geba) da patarZals daibrunebs. amas mosdevs `sikvdil-si-

cocxlis” scenis gaTamaSeba. Semdeg iwyeba brZola, daundo-

beli xocva-Jleta, Widaoba, romelsac mosdevs mxiaruleba.135

aRwerili lokaluri mniSnvelobis Teatralizebuli war-

modgena ustamisSi 2009 wels gaTamaSda, romelic satelevizio 

kompania TrT-s mier momzadebul naxevarsaaTian gadacemaSi iyo 

naCvenebi.136

135 Maia Zuraşvili, “Tarihte HalkŞöleni Berikaoba” Pirosmani, 2007 yaz, c.1 s. 25.
136 h  p://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/2009/anadoludazaman_basin-
bulteni.pdf
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ABDURRAHMAN SEÇKIN*

Master, Ka  as Üniversitesi, Kars, Türkiye

TARİHTE VE BUGÜN ESKİKALE (USTAMİS) 

Klarceti Bölgesi, Artvin, Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ile 
tarihi kaynaklarda isminden sıkça bahsedilen Tukharis’ten oluşmaktadır. 
Bölge, coğrafi  olarak, Çoruh Nehri’nin aşağı kesimlerinden, Yanlızçam 
Dağları’nın batısına, oradan da Şavşat ve Artvin’in güneyinden Karadeniz’e 
kadar uzanan toprakları kapsamaktadır. İmerhevi de Şavşat bölgesinin bir 
parçasını kapsamaktadır. 

Bu çalışmada Tarihi Şavşatın İmerhevde bulunan gürcü köyü Eski-
kale_ Ustamis’in tarihi, folkloru, dili ve kültürel yapısı halkın yaşayışı 
konu edilmiştir. Eskikale hakkında kaynaklarda yazılı bilgiler yeterli 
olmayıp halkın eksik bilgilerle yorum yaparak tarihlerini bilmek isteme-
ktedirler. 

Doğaçlama halk tiyatrosu olan Berikaoba/Berobana, incelenecek. 
Köyün hemen hemen her yıl düzenledikleri Maryoba Mariamoba şenliği 
araşırılacak. Yer isimlerinden örneklerle bugünkü anlamını araştırılacak. 

Anahtar Kelimeler: Eskikale, Ustamis, Tseptis Cixe, 
Tao-Klarjeti’nin köyleri Çoruh nehrinin kolları üzerinde birbirinden-

belirgin şekilde yüksek dağlarla ve yerlerle ayrılan vadilere sıkışmıştır. 
Bölge coğrafi k koşullar nedeniyle asırlar boyunca Klarjeti’de az çok 
farklılık gösteren Gürcü yerleşimleri oluşmuştur; Machakheli, Shavshet-
İmerkhevi, Nigali/Ligani (Livani) ve özelde Klarjetide olduğu gibi. 

TarihselŞavşat yaklaşık olarak bugünkü Şavşat bölgesini kapsar. 
İmerhev Şavşat bölgesine girmektedir. 

İmerkhev, Şavşat’tan başlayıp Birkaç küçük ırmak vadisini kapsar 
ve Achara sınırına varır. İmerhev’in köyleri şunlardır: Shertuli, Sharabuli, 
Sinkoti, Chakvelta, Dasamobi, Brilagara, Davlati, Otklde, Svirevani, Jva-
riskhevi, Chikhiskhevi, Bazgireti, Didkhani, Ziosi, Khevtsvrili, Daba, 

* Abdurrahman SEÇKİN, Ortaçağ Tarihi Uzmanı,
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Ube, Chikhori, Tetraketi, Libani Tskalsimeri, Sholtiskhevi, Bzata, Tseti-
leti, Khokhlevi, Zakieti, Machateti, Manatba, Agara, İpkhrevi, Koklieti, 
Dibani, İveti, Gamasheti, Daviteti, Parnukhi, Didmere, Nioleti, Gogieti, 
Gomta, Jvarebi, Chikhvta, Ustamisi.137

İmerhev, XVII. yüzyılın ortalarına ait bir listeye göre Çıldır eyaleti 
Ahıska, Ardahan-ı Büzürg. Oltu. Ardanuç. Penek. Hırtıs, Çeçerek, Posof. 
Macahel. Acara. Ahılkelek, Livane, Şavşat ve Pertekrek’ten oluşan üçü 
yurtluk ve ocaklık on dört sancaktan ibaret bir idari bölgeye bağlı idi.138

Ustamis, Artvin’ e 62 km, Şavşat’a 17 km uzaklıktadır. İmerhev bölge-
sinde bulunan köy Gürcü kültürünü ve değerlerini yansıtmaktadır. Yaylası, 
kalesi ve insanlarıyla görülmeye değer bir köydür. Her yıl ağustos ayında 
Ustamis yaylasında Mariyoba şenlikleri yapılmakta ve bu şenliklerde gür-
cüce şarkılar söylenmekte ve oyunlar oynanmaktadır. 

Ustamis Osmanlı kaynaklarında Ostaliz karyesi olarak geçmektedir. 
XIX. Yüzyıl.Verilerine göre 40 hane, 186 Erkek, 159 Kadın, Toplam 345. 
Kişinin yaşadığını bilmekteyiz.139 Günümüzde Ustamis 2000 i aşkın nüfu-
suyla az da olsa tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdürmektedir. 

Ustamis yeni adını Başkale mahallesindeki Tseptis Kalesinden almak-
ta ve Eskikale adı ile bilinmekte, kale hakkında Türkçe literatürde doyurucu 
bilgiye rastlanmayıp Kartlis Tsxovreba Arkeolojik yer adları sözlüğünde, 
Vaxuşti Bagrationis “Ağwera Samefosa Saqartvelosa”, Matiane Kartlisa”, 
Sumbat Davitis dzis “cxovreba da utsyeba bagratonianta” gibi kaynaklarda 
kale hakkında Şavşat suyunun batısında bulunmaktadır. Nitekim kale yer 
yer yıkılmıştır. 

VIII. Konstantin 1028 yılında Gürcistan’a karşı Nikita Parkimanosis 
komutasında büyük bir ordu göndermiştir. Asiller Kral IV. Bagrat’a (1027-
1072) İhanet ederek “Tseptis Kalesini (Tsixe)” düşmana teslim ettiler. 
Kale Şavşat suyunun başlangıcında ve stratejik noktada bulunmaktadır.140

137 Putkaradze, Tariel, İMERHEV’ KONUŞAN TOPRAĞI, Kutasi Akaki Tsereteli Devlet 
Üniversitesi Kartveloloji Enstitüsü, Kutaisi, 2007, s. 10-11. 
138 Feridun Emecen,”Çıldır Eyaleti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi: Cilve-
Dârünnedve
Ankara: TDV, 1993. C. 8, s.301. 
139 Muvahhid Zeki, Artvin vilayeti hakkında malûmat-i umumiye, İstanbul, 1927, s. 189.
140 Gela Gamyrelize, Davit Mindorasvili, Zurab Bragvaze, Marine Kvawaze, Kartlis 
Cxovrebis Topoarqeologiuri Leksikoni, Published by Georgian National Museum, 2013, 
Tbilisi, Georgia, s.610. 
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Kale yüksek bir tepede yapılmış ve konumu itibariyle arkası uçurum 
olması dolayısıyla korunması kolay bir mevkidedir.

1. Dünya savaşında Artvin Bölgesi göç vermiştir. Göç edenler savaşın 
sonunda geri dönmüşlerdir, gittikleri bölgede yerleşen gürcü halkı ise 
kültürlerini devam ettirmişlerdir. Nitekim Diyarbakırda Bir gürcü köyü 
varlığını devam ettirmiştir. Ustamisten de göç yaşamıştır. 

Modernleşen dünyada bir taraftan teknolojik gelişmeler hayatımızda 
önemli bir yer tutmaya başlamışken, diğer taraftan da geleneksel olan 
şeyler ilgi çekici olagelmiştir. Modernleşme ile insanların daha iyibir yaşam 
iş, barınma, gelecek kaygısı kentlere göçü hızlandırmış. Artvin_ Şavşatta 
yoğun bir köyden kente göç yaşanmıştır. Nitekim yaz aylarında köy nüfusu 
2 binleri bulan kışları ise 50 insanı geçmeyen köyleriyle göçü şavşatta bariz 
görmekteyiz. 

Yaz aylarındaki bu canlılık köye dönüş geleneksel kültüre özlem duy-
ma onu canlı tutma içgüdüsünden gelmektedir. Eskikale_ Ustamis köyü 
de verdiği göçü yaz aylarında geri almaktadır. bu durumu köyün yazları 
yapılan şenlikleri, festivali insanları köye çekmektedir.

Eskikale Ustamiste Konuşulan Gürcüce 
Köy halkı (yaşlılar) gürcü diliyle sohbet etmektedirler. Fakat gürcü di-

line tam hakim olmayışları gürcüceyi Türkçe ile birlikte konuşmaktadırlar. 
Gençler ise dili hiç bilmeyip sadece aile isimlerinde gürcülüklerini 
yaşatmaktadırlar. Bununla birlikte göydeki hemen hemen bütün yer adları 
gürcüce veya Türkçe-Gürcüce olmuştur. 

Çveneburilerin Gürcücesi dış etkilerden uzak kalmıştır nitekim 
İmerhev bölgesindeki gürcüce’de Rusça, İngilizce ve Farsça etkisi olmayıp 
sadece Türkçe kelimeler dilde kendisini göstermektedir. Konuşulan Gür-
cüce Modern Gürcistan’da eski gürcüce diye nitelendirilip ilk okullarında 
öğretilmektedir. 

Tsepta _ wefTa
Napuzari _ nafuzari
Zegan _ zegan
Sandaloswveri _ sandaloswveri
Sabuzara _ sabuzara
Cixizir _ cixizir
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Korx _ korx
Kasweri _ kaswveri
Qvitavebi _ qviTavebi
Wyaro _ wyaro 

Mindori _ mindiri
Memre _ memre
Germelia _ germelia
Çişkari _ CiSkari
Somliswveri _ somliswveri
Nabostnebi _ nabosTnebi 
Tsyaroti _ cyaroTi
Sakasria _ saqasria
Piklana _ fiqlana
Sadondolo _ sadondolo
Ablancvari _ ablanjvari
Kodebi _ kodebi
Tamalt _ tamalTi
Bogvicala _ bogviWala
Nahraki _ naxraki
Ohot _ oxoT 

Gobsvani _ gobsvani 
Barnebi _ barnebi 
Gunas _ gunas 
Çroçinebi _ WroWinebi
Patsa çıhori _ paca Cixori
Köy hakının sülale isimlerinden örnekler 
Tatvinaşvili
Mosiaşvili
Papiaşvili 
Moliaşvili 
Wiwviasvili 
Bokvrebi 
Bekiraşvilebi 
Bedinadze 
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İmerhev Bölgesinde prenses Tamar Dedopali algısı
Tao-Klarceti, Doğu ve Batı’daki büyük imparatorlukların her za-

man ilgisini çekmişti, çünkü tarihsel İpek Yolu’nun bir bölümü bu to-
praklardan geçiyordu. 9-11. yüzyıllarda Tao-Klarceti bölgesi, Gürcü 
Bagratlılarınca yönetildi. Bölge, 1008 yılında feodal devletlerin tek çatı 
altında birleşmesinde önemli rol oynadı. 

Bagrationebi sülalesinden olan Gürcü kralları, Davit Aümaşenebeli, 
Tamari, Giorgi Brwyinvale, Erekle II., bütün bu krallar bagratinebi idiler. 
Bu yüzden yöre halkı Prenses Tamara ayrı bir sempatileri vardır. Nitekim 
köylerinde ki herhangi bir kaleyi kiliseyi yapanın Kraliçe tamar olduğunu 
iddia etmektedirler. 

Aynı durum Eskikale Köyündeki kale içinde geçerlidir. Halk kaleyi 
yapanın Kraliçe Tamara’nın yaptığını iddia etmektedirler. Fakat yukarıda 
bahsettiğimiz Tseptis cixe 1028 yılında Bizans’a teslim edildiği bilgisi 
kalenin yapılışını daha eskilere götürmekte. Zira Kraliçe Tamar’ın (d.1160 
- ö.1213) tarihlerde yaşadığında hemfi kiriz. 

Eskikale_ Ustamis’in Yaz şenlikleri Maryoba
Temmuz’un ilk haftasında veya Ağustos’un ilk haftasında köy 

halkı’nın büyük bir bölümü toplanıyor. Geleneğin uzun bir tarihi var: bazı 
köylerde bu güne Mariyoba denilmektedir.

Macahel, Şavşat, Tao ve Achara’dan yaz zamanında (Hazıran, 
Temmuz, Ağustos, Eylüle kadar) ailenin yetişkin kadınları memteuri/
mentevri’ler hayvanları yüksek dağlara kışlalara çıkarmaktadırlar. 
Ağustosun başlarında köydeki çalışmalar bitince köyde kalan aşle fer-
tleri, yayladakileri görmeye gider. Bu zamanda hemen herkes yaylada 
buluşur, birkaç gün boyunca eğleniyorlar, şarkı söylüyorlar dans ediyor-
lar, halk oyunları oynamaktadırlar. Genelde halk oyunları insanların el-
lerini bağlayarak halka biçiminde oyunları Ağustos ayında maryoba zamanı 
görülmektedir.141

Köyde eğlencelerde akordeon çalınır. Önceleri tulum eşliğinde 
düğünler şenlikler yapılmaktaydı yerini akordiyona bırakan eğlence kültürü 
şehirde ise org denilen enstürmana bırakmıştır. 

141 Putkaradze, İmerhevin Konuşan Toprağı, s.19-20. 
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Berikaoba/ Berobana Eğlencesi
Geleneksel Gürcü Halk eğlencelerinden Berikaoba doğaçlama tiyatro-

su. İçinde eski gürcü inançsal unsurları bol bol miktarda barındıran şölen, 
eğlence günümüze değin devam etmekte. Berobana eğlencesinin kostüm-
leri keçi derisini yüzlerine saran gençler, sakalsız bir genci kadın kıyafetleri 
giydirerek geline benzetme ve berika (beri=keşiş) ile tamamlanır. Şölen 
öncesi kapı kapı gezilerek yiyecek toplanır buda kaynaşmayı paylaşmayı 
sağlamaktadır. 

Arap, Tatar ya da Lezgi gelini kaçırmaya çalışır. Gösterinin sonunda 
korumalar saldırıyı başarıyla bertaraf eder. Çift tapınağa götürülür. Ey-
lemin her aşaması çalgılar eşliğinde gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda 
aşk sahneleri sergilenmekte, koşmalar söylenmekte, atışmalar yapılmakta. 
Berikaobanın son bölümünü bekanın ölümü ve ona yaktığı ağıt oluşturur. 
Bu sahnede “ölü”yü mezarlığa götürmekte olan papaz ve berikalar rol alır. 
Ağlayan kraliçeyi Arap Tatar ya da Lezgin yatıştır. Ona daha iyi bir koca 
ve daha iyi bir gelecek vaat ederler. Sonunda gelini kaçırırlar. Korumalar 
hiçbirşey yapamazlar. Ancak “ölü” ye gelinin kaçırıldığı haberini duyurur-
lar. Berika anında dirilir, gelini geri alır. Ardından geline yönelik olarak 
“ölüm” ve “diriliş” töreni sahnelenir. Ölüm -diriliş töreninin ardından 
savaş, kıyasıya çarpışma güreş ve şenlik başlar.142 Bu yöresel tiyatro-
eğlence Ustamiste 2009 yılında canlandırıldı devlet televizyonu TRT’nin 
yarım saatlik belgeselinde berobana/berikaoba’nın bütün ayrıntılarıyla ver-
ilmektedir.143

Sonuç
Eskikale-Ustamis tarihi kaynaklarda IX. yüzyıldan itibaren adından 

söz etirmiş kalesi (Tseptis tsixe) kale hakkında bilgilerin dışında osmanlı 
kaynaklarında Ustamis_ Ostamis olarak geçmekte. 

Köy mahallelerle parçalanmış geniş bir alanda bulunmaktadır. Fak-
at bu durum birliği bozmamış kültürlerine birbirleri ile olan ilişkilerine 
yansımamış aksine yılın belli dönemlerinde yaptıkları şenlikler, toplantılar, 
imeceleri ve düğünler ile eski kültürlerini yaşatmaktadırlar. Bu durum 
dönemin getirdiği yenilikler teknolojik ürünler halkta ki kültürü yaşatmayı 

142 Maia Zuraşvili, “Tarihte Halk Şöleni Berikaoba” Pirosmani, 2007 yaz, c.1 s. 25. 
143 h  p://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/2009/anadoludazaman_basin-
bulteni.pdf
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zorlaştırmaktadır. Nitekim bunu da dernekler kurarak kültürünü yeni nesle 
aktarmaya çalışmaktadırlar. 

Köyde konuşulan gürcüce ağırlıklı Acara şivesine yakındır. Fakat ke-
lime bilgileri yeterli olmadığından gürcüce ve türkçeyi birlikte kullanarak 
konuşmalarına-sohbetlerine devam etmektedirler. 


