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aydınlatmaq baxımından olduqca qiymətli bir vəsaitdir.
GeniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitabda həm
də bir çox məĢhurların bu Ģəhərə aid xatirələri, Tiflisə aid
olan bir çox əski rəsmlər və fotoĢəkillər də yer alıb.
Kitabın maraqla qarĢılanacağına inanırıq.
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QƏDĠM TĠFLĠSĠN ĠġIQLANAN ZÜLMƏTĠ
Bu unikal kitabı «Ön söz»süz də alın açıqlığı ilə hörmətli
oxuculara təqdim etmək olardı. Çünki onun «Qədim
Tiflis» adının və bu adın iĢığında toplanmıĢ qosqocaman
toponimlərin, saysız əski rəsm və fotoĢəkillərin özlərinin
də «dil açıb», çox Ģeylər «söyləməsini», Ģəxsən mən heç
bir mübaliğəyə yol vermədən iddia edə bilərəm. Onu da
iddia edə bilərəm ki, az qala hər səhifəsi mənim gözlərim
önündə yaranan bu kitaba onun müəllifi bir çox
alimciklərin bir ömürlük elmi fəaliyyətlərindən daha çox
zaman sərf edib. Bu da, Ģübhəsiz ki, müəllifin istedad və
bacarığı ilə bərabər, həm də ömrünün əsas hissəsini
qoynunda yaĢadığı və yaĢamaqda olduğu bu gözəl
Ģəhərə bəslədiyi dərin sevgi və sayğısından irəli gəlir.
Mirzə Məmmədoğlu 1957-ci ildə Tbilisi Ģəhərində anadan
olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsini bitirib. Uzun illər jurnalistika sahəsində çalıĢıb.
Azərbaycanın və Gürcüstanın çeĢidli mətbu orqanlarında
müxtəlif səpgili yazıları ilə çıxıĢ edib. Hazırda daha çox
araĢdırma və tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məĢğul olur.
Oxuculara təqdim olunan bu kitab da onun səmərəli
yaradıcılığının tərkib hissəsidir.
Müəllifin topladığı bilgilərə görə, Tiflisin yaranması
Vaxtanq Qorqasalın adı ilə bağlıdır. Belə nəql olunur ki,
çar Vaxtanq Qorqasal o vaxtlar Gürcüstanın paytaxtı olan
Msxeta ətrafında ova çıxıbmıĢ. Çarın Ģahini səmadakı
qırqovulun arxasınca düĢdüyünə görə, onlar yavaĢ-yavaĢ
Msxetadan uzaqlaĢırlar. Nəhayət, qırqovulun üzərinə
Ģığıyan Ģahin onu yerə saldırır. Hər iki quĢ gölməçəyə
düĢür. Çar görür ki, quĢlar qaynar gölməçədə biĢmiĢlər.
Beləcə, Qorqasal, suyu qaynar olan bulaq aĢkar edir və
həmin yerdə Ģəhər salmağı qərara alır. Adının mənası
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gürcücə «isti su» anlamını verən Tiflis Ģəhəri belə
yaranır. Qeyd edək ki, həmin bulaqlar əsasında tikilmiĢ
hamamlar ulu Yaradanın möcüzəsi və töhfəsi sayıla
biləcək isti sularla uzun əsrlərdir ki, fasiləsiz olaraq təmin
olunur.
Dostum Mirzə Məmmədoğlunun uzun illər üzərində
iĢlədiyi bu kitab Azərbaycan oxucusu üçün həm də ona
görə qiymətlidir ki, Tiflis bir məkan kimi, ilk öncə gürcü,
xristian maddi-mənəvi dəyərlərinin daĢıyıcısı və qoruyucusu olmaqla bərabər, həm də türk, islam, Ģərq dünyagörüĢünün formalaĢdığı və inkiĢaf etdiyi yörələrdən biridir.
Bir çox saxta tarixçilərin iddia etməsinə baxmayaraq,
Tiflis nəinki ġərq və Qərb mədəniyyətlərinin toqquĢduğu,
islam-xristian dəyərlərinin bir-birini sıxıĢdırdığı məkandır,
tam əksinə, sinəsi çoxsaylı müharibələrə meydan
olmasına baxmayaraq, bu qədim və bənzərsiz Ģəhər
əsrlər uzunu müxtəlif ideologiyaların, dinlərin, mədəniyyətlərin bir-biri ilə çulğaĢıb, tərəqqi etdiyi məkan
olmuĢdur. Və heç Ģübhəsiz, həm bu səbəbdən, həm də
müəllifin sadaladığı digər səbəblərdəndir ki, Tiflis və
Tiflisətrafı toponimlərin böyük əksəriyyəti ya gürcü, ya da
türk-ərəb-fars mənĢəli sözlərdən və ya söz birləĢmələrindən ibarətdir. Bu baxımdan təhlil edəndə, Tiflisin Azərbaycan ədəbi-tarixi-ictimai fikrində, mədəniyyətində, ümumi dünyagörüĢündə nədən bu qədər önəmli yer tutduğu
tamamilə aydınlaĢır. Hələ mən bu yerdəcə doğuĢu, həyatı, yaĢam və yaradıcılığı bu əsrarəngiz Ģəhərlə birbaĢa
bağlı olan onlarla dahi Azərbaycan türkünün siyahısını
təqdim etməyə o qədər də lüzum görmürəm.
Orası da maraqlıdır ki, «Qədim Tiflis» kitabındakı
toponimlərdən, az da olsa, bir qismi öz qədim ad və
ünvanını indi də qoruyub saxlamaqdadır.
Bir çox tarixi, ədəbi mənbələrdən istifadə olunmaqla,
kitabda Tiflisdə və onun həndəvərində mövcud olan iki
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yüzdən çox toponim, onların ehtiva etdiyi məna, hazırkı
durumu, bir çox meydan, qala, məbəd, küçə və digər
ərazilərin, ayrı-ayrı tarixi Ģəxsiyyətlərin rəsmi və ya
fotoĢəkli öz əksini tapıb. Buradaca bir faktın altını
cızaraq, xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, «Qədim
Tiflis» kitabındakı bütün materiallar, müəllifin yozum və
fantaziyası
əsasında
deyil,
istisnasız
olaraq,
təsdiqlənmiĢ, fəqət, uzun zaman pərakəndə Ģəkildə
səpələnmiĢ fakt və mənbələrin iĢığında qələmə alınıb. Və
müəllifin bu kitabla qazanacağı uğur ona görə Ģəksizdir
ki, o, öz doğma Azərbaycan türkcəsi ilə bərabər, gürcü və
rus dillərini də kamil bilir, bu dillərdə olan gərəkli kitabları
və arxiv materiallarını, həmçinin, müxtəlif tarixi rəsm və
fotoĢəkilləri əldə etmək üçün son quruĢunu belə
əsirgəməməyi bacarır. Uzun bir sürədir ki, ədəbi-bədii
yaradıcılıqla birgə, bədii və tarixi tərcümə iĢi ilə də
uğraĢması bu iĢdə onun karına gəlmiĢdir.
Tarixçilər,
etnoqraflar,
coğrafiyaĢünaslar,
diyarĢünaslar, müəllim və tələbələr üçün qiymətli mənbə
olacaq bu kitabın geniĢ oxucu kütləsi üçün maraqla
qarĢılanacağına inanaraq və Tiflisin qədimlərdən qədim
qaranlığına iĢıq saldığına görə, yazar qardaĢım Mirzə
Məmmədoğlunu təbrik edir və ona qələm dostları
adından dərin təĢəkkür duyğularımı sunuram.
Rafiq Hümmət,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gürcüstan
bölməsinin sədri
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MÜƏLLĠFDƏN
Hər bir ölkənin toponomiyası
bir çox cəhətdən maraqlıdır. Toponimlər qədim torpaqlara aid
tarixi gerçəkliklərin daha yaxından öyrənilməsinə imkanlar
verir.
Toponomika (yunanca topos yer, onyma - ad deməkdir) onomastikanın tərkib hissəsi olaraq,
coğrafi adları (toponimləri), onların mənasını, quruluĢunu,
mənĢəyini və yayılma arealını öyrənir. Hər hansı bir
ərazidəki toponimlərin məcmusu onun toponomiyasını
təĢkil edir. Bir sıra toponimlərdə qədimdən müəyyən
ərazidə yaĢamıĢ xalqların dillərinə məxsus arxaizmlər,
dialektlər uzun müddət qorunub saxlanıldığından,
toponimika dil tarixinin öyrənilməsində mühüm mənbə
sayılır.
Toponim dilin leksik vahididir. Toponimlər tamamilə
dialekt və Ģivələr də əlavə olmaqla dilin lüğət tərkibindən
qat-qat çoxdur.
Gürcüstanda 5000-dən çox yaĢayıĢ məntəqəsi vardır
ki, onların da çoxunun ayrı-ayrılıqda hərəsinin 150-200
toponimi qeydə alınmıĢdır. Ümumiyyətlə, respublikada
bütün mikro toponimləri təxmini hesablasaq və bəzilərinin
az, bəzilərinin çox olduğunu nəzərə alsaq, orta hesabla
lap elə 50 götürsək, hər halda yenə 250 000-dək toponim
alınar. Halbuki, gürcü dilinin 8 cildlik izahlı lüğətində
cəmisi 113 min söz vardır. BaĢqa xalqlarda toponimlərin
sayı daha da çoxdur. Məsələn, V. A. Nikonovun
«Toponomikaya giriĢ» kitabında yazdığına görə «Ġsveçdə
12 milyon toponim vardır».
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Mən bu kitabımda dünyanın ən gözəl və qədim
Ģəhərlərindən biri olan Tiflisin bizim üçün də maraqlı olan
toponimlərindən qismən də olsa söhbət açacağam. Tiflis
toponomiyasının əsas fondunu türk, fars, ərəb mənĢəli
adlar, sözlər təĢkil edir.
Tiflis mənim üçün də əzizdir, doğmadır. Çünki onun
qoynunda doğulmuĢam. UĢaqlığım, yeniyetmə çağlarım
baĢqa-baĢqa yerlərdə keçsə də, burda əmək fəaliyyətinə
baĢlamıĢam. Burda ailə qurub bu yaĢa çatmıĢam.
Tiflis toponimlərinə gəldikdə isə, deyə bilərəm ki, bu
mövzu məni çoxdan narahat edirdi. Hələ Azərbaycan
Dövlət Universitetində təhsil aldığım illər toponimikaya
böyük həvəs göstərirdim. Odur ki, diplom iĢim də o
vaxtlar yaĢadığım el-obanın (Marneul rayonunun Alget
kəndi) toponimləri barəsində oldu. O vaxtlar dövlət
komissiyası tərəfindən iĢim yüksək qiymətləndirildi və bu
sahədə axtarıĢlarımı davam etdirməyi mənə tövsiyə
etdilər.
Tiflis toponimləri üzərində iĢləyərkən bir-birinə zidd
olan bir çox mənbələrə baĢ vurmaqla yanaĢı, Tiflisin bəzi
qocaman sakinlərinə də müraciət etdim. Əldə etdiyim
məlumatları bir-birilə müqayisə və təhlil etdim. Tiflis ilə
əlaqəsi olan görkəmli Ģəxslərin xatirələrindən parçaları
əlavə etdim. Müxtəlif rəssamların qədim Tiflisə aid rəsm
əsərlərinin reproduksiyalarını, Tiflisin qədim yerlərini əks
etdirən foto Ģəkilləri toplayaraq bu kitabın daha dolğun və
gözəl çıxmasına səy göstərdim.
Əziz oxucu, istəyimə nə dərəcədə nail olmağım sizin
rəyinizdən asılıdır. Müəyyən təklif və iradlarınızı
bildirəcəyinizə görə irəlicədən minnətdarlığımı bildirirəm.
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Abbasabad meydanı – Sonralar Alaverdov meydanı
olmuĢ, indi isə Lado QudiaĢvili meydanı adlanır. Bəzi
mənbələrdə görə, o cümlədən, Qriqol ZardaliĢvilinin
«Tiflis və onun həndəvərlərinin toponimi» əsərində
göstərilir ki, «Burası Ġran təbəələrindən hansısa
Abbasa məxsus imiĢ. Onun evi indi də bu meydanda
yerləĢir». (1896-cı il Tiflis planına daxil edilmiĢdir).

A.Simakuridze. Abbasabad meydanında ev. 1926-30-cu illər

T. Kvirkveliya isə özünün «Tiflisin qədim adları»
əsərində yazır:
«XIX əsrdə Abbasabad meydanı Qafqazın inzibati
mərkəzi idi. Rusiya caniĢinliyinin və ordu sərdarının
olduğu yer idi. Tiflisin bəzi meydanlarına bəzən rus
ordusu
tərəfindən
alınmıĢ
qalaların
adlarını
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qoyurdular. Abbasabad da bu cür yaranmıĢdır. Belə
ki,
1827-ci
ildə
rus
ordusunun
sərdarı
Ġ.Paskeviçin komandanlığı
ilə
Ġranın
eyni
adlı
qalasının alınmasını qeyd
etmək üçün buraya onun
adı verilmiĢdir. Burada bir
vaxtlar rus ordusunun
qauptvaxtı da (dustaqxana) mövcud idi. Həmin
yerdə
vaxtilə
Mixail
Lermontov gecələmiĢdir».
М.Й.Лермонтов

Abolescala – Baqeb
kəndi yaxınlığında ensiz

yamacın ətəyindəki ərazi.
Alafxana – Dən və un alverçilərinin cərgə ilə
düzüldüyü yer belə adlanıb. Qədim Tiflisin Tatar (indiki
Qorqasal) meydanında sinaqoqa yaxınlığında ərzaq
bazarı təĢkil edilirdi. Alaf dükanları Meydanın qərb
hissəsində yerləĢdirilmiĢdi.
«Ələf» ərəb sözüdür. Heyvan yemi, saman, silos
deməkdir. Bizim dildə də ot sözünün sinonimi kimi
iĢlədilir.
Amarat (Ġmarat) – VaxuĢti Baqrationinin tərtib etdiyi
Tiflisin 1735-ci il tarixli planında Sololak məhəlləsində 41
saylı divarla hasarlanmıĢ tikililər kompleksi iĢarə
olunmuĢdur ki, bunun da adı Amarat adlanır. «Amarat»
fars sözüdür. Dilimizdə iĢlənən «imarət» sözünün baĢqa
mənaları olmaqla tikili, saray mənasını da verir. Elə
həmin kompleksi yarım əsrdən sonra (1785-ci ildə) A.
PiĢĢeviç də Tiflis planında qeyd edir. Ġndi həmin tikili uçub
dağılmıĢ, xarabalığa çevrilmiĢdir. Əfsanələrin birində nəql
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olunur:
«Bu
xarabalıqlar
Gürcüstan
çarının
iqamətgahıdır». ġəhərətrafı bu iqamətgah Sololak
dağının yamaclarında təxminən indiki Qeronti Kikodze
küçəsi boyu Lado Asatiani küçəsinin yuxarısında
yerləĢirdi. Köhnə planlarda Amaratın qərbində yalnız
silah ləvazimatı zavodu və Tiflis bağı göstərilmiĢdir.
Azərbaycan Respublikasının Ağdam Ģəhərində də
Ġmarət adlı yer vardır. Pənah xanın qəbri məhz elə
buradadır.
Aptekxana – Tatar (indiki Qorqasal) meydanında
həkimbaĢıların aptekxanası yerləĢirdi. Burada müxtəlif
«dava-dərman»: həna, basma, hind cevizi, qərənfil, hil,
xaĢxaĢ, darçın, zəncəfil və sair ədviyyat, dərman bitkiləri
satılırdı.
Aramyans
xəstəxanası
–
Avlabarda yerləĢir. Vaxtilə 1 saylı bu
xəstəxananı inĢa etdirən tacir
Aramyansın adını daĢıyır. Mirzə Cəlil
Məmmədquluzadənin
məsləkdaĢı,
Tiflisdə
doğulub
fəaliyyət göstərmiĢ
Ġsmayıl
Həqqi
Mirzə
Ələkbər
Исмайыл Щягги
Sabir
haqqında
xatirələrində
yazırdı:
«Həkimlər
bir
neçə dəfə Sabiri
М.Сидги
tədqiq
etdikdən
sonra
xəstəxanada yatmağını məsləhət
gördülər. Məhəmmədəli ilə bərabər
(Məhəmmədəli
Sidqi
nəzərdə
tutulur - M. M.) onu Tiflisdə məĢhur
М.Я.Сабир
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Aramyans tərəfindən tikdirilmiĢ
xəstəxanasına yerləĢdirdik».

birinci

Ģəhər

Arsenal – Arsenal ətrafında məhəllə. Əvvəllər burada
silah hazırlanırdı. Çuquretin Ģimalında dəmir yolunun üst
tərəfindən VII məhəlləyə daxil olurdu. 1896-cı il Tiflis
planına daxil edilmiĢdir.
«ArĢın mal alan restoranı» – Hamamlar
məhəlləsində 5 saylı hamamın yaxınlığında «Dursun
bəyin həyəti» deyilən yerdə yerləĢirdi. Vaxtilə bu bina
Hacı ağa adlı iranlının karvansarası olmuĢ, Naxçıvanın
Ordubad bölgəsindən gəlmiĢ Ağabala adlı bir nəfər
1914-cü ildə onu 100 qızıl çervon pula alır (o vaxtlar bir
çervon 9 manat 50 qəpiyə bərabər imiĢ), 80 qızıl çervonu
isə onun təmirinə və ləvazimatına xərcləyir. Restoranın
üstü o vaxtlar klub imiĢ. Və orada Azərbaycan tamaĢaları
göstərilirdi. Burada o vaxtlar bir müddət «ArĢın mal alan»
tamaĢası göstərildiyindən restorana gələn müĢtərilər bu
afiĢanı oxuyurlarmıĢ. Beləliklə, restoranın adı məhəllə
arasında «ArĢın mal alan» adlanır. 1939-cu illərdə onun
rəsmi adı «Vostok» olur. Ġndi hazırda onun yerində bağça
salınıbdır. 2007-ci il mayın 10-da anadan olduğu gün ilə
əlaqədar bu bağçaya Azərbaycanın sabiq prezidenti
rəhmətlik Heydər Əliyevin adı verilmiĢdir.
Arx – Avanaantxev – Avanaant dərəsinin digər
adıdır. Savkis-Sololak dağından axan çaydır. Kürün
Muxran körpüsü yaxınlığında ona qarıĢırdı. Hazırda yerin
altı ilə axır.
Qeyd: Gürcücə formalaĢmıĢ «Avanaant» toponiminin
«əvənə», «and» kimi Azərbaycan sözlərindən yaranma
ehtimalı da böyükdür – red.
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AĢpazxana – AĢpazxana və yaxud yeməkxanalar,
xaĢxanalar, kababxanalar və çayxanalar cərgəsi. Tatar
(indiki Qorqasal) meydanının cənub hissəsində və
Qorqasal küçəsinin baĢlanğıcında yerləĢirdi. ġairakademik Ġosif QriĢaĢvili aĢpazxanalardan yazarkən qeyd
edirdi: «Hər bir restoranın sahibinin müĢtəriləri cəlb
etmək üçün «simli orkestr» əvəzinə qəfəsdə bir cüt quĢu
olardı».
AĢxarbəyin köhnə məhəlləsi – ġəhər məlikinin
Qalada bir neçə evi vardı. Belə evlərdən biri NoraĢen
kilsəsi yaxınlığında idi və bu məhəlləyə onun adı
verilmiĢdi. Həmin məhəllə qısaca Məlik məhəlləsi də
adlanırdı. AĢxarbəyin köhnə məhəlləsi 18-ci əsrin 20-ci
illərində Tatar (Qorqasal) meydanında da mövcud idi.
Tiflisdə XVI əsrin ortalarında məlik vəzifəsi təsis
olunmuĢdu ki, bu da ilk öncə erməni əhalisi üçün
kəndxuda funksiyasını yerinə yetirirdi. XVIII əsrin 30-cu
illərində BebutaĢvililər tayfasının əlində kəndxuda və
məlik vəzifələri birləĢdirildi.
AtəĢgah – AtəĢpərəstlərin ibadət
etdiyi məbədin adıdır. Farsca olan
«atəĢ» və «gah» kəlmələrindən
düzəlmiĢdir.
«AtəĢ
məbədi»
mənasını
verir.
Ġranın
Yəzd
Ģəhərində bu günə qədər qorunub
saxlanılmıĢ
atəĢgahda
qaranlıq
məbəddə atəĢ
yanır. Həmin
atəĢ
üçün
Platon Ioseliani
yalnız hansısa
meyvə
ağacının
odunundan
istifadə olunur. Bunun nəticəsində
də ətrafa xoĢa gələn ətir, rayihə
- 12 Надир шащ.
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yayılır. Bu müqəddəs atəĢin ətrafında onu «bəd
nəzərlərdən» hifz etmək üçün daimi olaraq kahin durur və
onu sönməyə qoymur.
Kldisubanda
Petxain
məbədi
yaxınlığında
hündür
yerdə
kərpiclə
hörülmüĢ
dördkünc
tikili vardır. Onun üstü
uçub
dağılmıĢdır.
Yalnız
tağının
bir
Г.Гагарин. Сураханы атяшщащы

hissəsi
qalmıĢdır.
Platon
Ġoselianinin verdiyi məlumata
görə, burada ta qədimdən
atəĢpərəstlərin məbədi - atəĢgah
olub. Qədim bir abidə kimi onu
gürcü
çarları
qoruyub
saxlamıĢdır. Platon Ġoselianinin
dediyinə görə, XVIII əsrin 20-ci
illərində osmanlılar Tiflisdə iki
məscid tikmiĢlər. Onlardan biri bu
Сураханы атяшщащы
qədim atəĢgahın yerində olub.
Nadir Ģahın əmri ilə hər ikisi 1735-ci ildə dağıdılmıĢdır.
XIX əsrdə bir müddət bu tikili xüsusi mülkiyyət olub.
Onun qədim adı isə əsrlər boyu qorunub saxlanılmıĢdır.
AtəĢgah Azərbaycanda
da
vardır.
Suraxanı
qəsəbəsində
hind
atəĢgədəsini
18-ci
əsrdə
Hindistanın
Multan
vilayətindən
gələn
tacir
və
zəvvarlar tikdirmiĢdir.
- 13 Тифлис атяшэащынын галыглары

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, həmin məbəd yerli
atəĢpərəstlərə məxsus qədim atəĢgahın yerində
tikilmiĢdir. Suraxanı atəĢgədəsi əhali arasında atəĢgah
adı ilə məĢhurdur.
Müxtəlif vaxtlarda Bakıya baĢ çəkən A. Düma, A. P.
Çexov, M. A. Balakirov və D. Ġ. Mendeleyevin, həmçinin,
bir çox səyyahların, alim-orientalistlərin yol qeydlərində
bu atəĢgah xatırlanır.
Avcala – Deyilənə görə, Kür
çayının
sahilində
yerləĢən,
keçilməz
bataqlıqlarla
əhatə
olunmuĢ ərazi insanlar üçün
təhlükə
yaradırdı.
Camaat
arasında belə bir inam yaranmıĢdı
ki, bu yerlərdə bədxah ruhlar,
əcinnələr
dolaĢırmıĢ,
gəlib
keçənlər
buradan
tez
uzaqlaĢmağa çalıĢırlarmıĢ. Belə
ki, ta qədimdən onun adı pis,
Гуруъу Давид
bədxah («avi» sözü gürcücə
əsəbi, hirsli, bədxah deməkdir – red.) cala adlanıb. (Bir
çox mənbələrə görə isə, «Avcala» iki türk mənĢəli sözün
birləĢməsindən əmələ gəlib, «ov calası» mənasını verir.
Bundan baĢqa, bu toponimin farsca «ab», yəni su ildə
ilgili olduğunu da qeyd edənlər mövcuddur – red.)
Azərbaycan-türk mənĢəli olan
«cala» sözü isə indi də dilimizdə
iĢlənir,
çöllük,
düzənlik
mənasını daĢıyır.
Avcalanın
adı
ta
qədimdən məlumdur. Böyük
Türkçülük dövründə, XI əsrin
80-ci
illərində
türklər
qıĢ
aylarında Avcala və Diğomda
- 14 Вахушти Багратионинин бцстц

qıĢlayarlarmıĢ. Bu barədə Qurucu Davidin (David
AğmaĢenebelinin) tarixçisi də məlumat verir. IX–XI
əsrlərdə Avcala Tiflis əmirliyinə daxil idi. XII–XIII əsrlərdə
isə Kaxet eristavlığına məxsus olub.
VaxuĢti Baqrationi özünün tərtib etdiyi (1735-ci il)
Tiflisin ilk planında Avcalaya doğru uzanan yolu
göstərmiĢdir. Tiflis ərazisində o, Qıraq Avlabar ilə
Çuquret arasında yerləĢirdi. Elə həmin yol XIX əsrin
əvvəllərində Tixonov tərəfindən tərtib olunmuĢ Tiflisin
quruluĢ planında da Kukiya kəndi yaxınlığında, ikiyə
bölünmüĢ Kvirasxovel dərəsinin yuxarılarında qeyd
edilmiĢdir. AĢağı Avcala qəsəbəsinin böyük hissəsi
sonralar XIX əsrin ortalarında tərtib edilmiĢ Tiflisin
quruluĢ planında da göstərilmiĢdir.
Avcala yolu – Qala barısı Avlabar qapısından
baĢlayırdı. Belə ki, XVIII əsrədək indiki Metex yoxuĢunda
yerləĢirdi. XVIII əsrin ikinci yarısında Avlabarın mühafizə
sisteminin geniĢləndirilməsi ilə əlaqədar Avlabarın qapısı
bu günkü Metex küçəsinin Avlabar meydanına birləĢdiyi
yerdə yaradıldı. Darvazadan yol Kürə doğru baĢ alırdı.
Riğeni (çaylaq deyilən yeri) yararaq Kürün sol sahili ilə
yuxarıya doğru uzanırdı. Kukiya kəndindən sonra (Kukiya
həmin vaxtlar Kürün sahili idi, bu günkü Saarbrüken
meydanının həndəvərlərində) o, iki hissəyə bölünürdü.
Birinin adı AĢağı Avcala yolu, o birinin adı isə, Yuxarı
Avcala yolu adlanırdı.
Avlabar – Hazırda Tiflisin Ģimal-Ģərq hissəsini əhatə
edən, Kürün sol sahilində yerləĢən geniĢ rayondur. Lap
baĢdan isə bu günkü Ketevan Samebuli küçəsi və Metex
qayası boyunca Ġsan (Metex) qala - qəsrinin hasarlanmıĢ
(təxminən 8 hektar sahənin) qala-barısız hissəsini təĢkil
edirdi. Bura yalnız XVIII əsrin ikinci yarısında, II Ġraklinin
çarlığı dövründə qala barısı ilə əhatələnmiĢ ərazi idi. Bu
gün bəzən Ġsan və Avlabarı eyniləĢdirirlər ki, bu da bu
- 15 -

hissənin formalaĢması tarixinə heç də uyğun gəlmir. Bu
günkü Avlabarın yalnız yuxarıda adı çəkilən hissəsi
əvvəlcə Ġsan, sonra isə Avlabar adını daĢıyırdı. Avlabar
ətraf məhəllə Ģəklində indiki Ketevan Samebuli küçəsinin
yuxarılarını da əhatə edirdi (küçənin zolağında əvvəllər
çuxur keçirdi). Avlabarın bu ətraf məhəlləsi VaxuĢti
Baqrationi tərəfindən tərtib edilmiĢ Tiflisin 1735-ci il
planında göstərilmiĢdir. Sonralar bu ərazi Qıraq Avlabar
və ya Avlabar məhəlləsi adlandırılmıĢdır. Onun kifayət
qədər geniĢ ərazisi var idi. 1783-cü il siyahıya alınmaya
görə, o vaxtlar Ġç Avlabarda 219 ailə, Qıraq Avlabarda isə
136 ailə məskunlaĢmıĢdı. Bundan baĢqa Metexdə 73 ailə
var idi.
Belə güman edirlər ki, «Avlabar» adı XIV əsrdən
yayılmıĢdır. Ġlk yazılı sənəd - Avlabarın xatırlandığı ianəlik
fərmanı 1392-ci ilə aiddir. Son vaxtlara qədər belə hesab
edirdilər ki, Avlabar «Sarayın həndəvəri» deməkdir.
«Haval» ərəbcə həndəvərdir, «bir» - saray. Bu cür izah
kifayət qədər inandırıcı görünür. Belə ki, Ġsan (sonralar
Metex) qala-qəsrində, doğrudan da çar sarayı yerləĢirdi.
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Avlabar körpüsü.D. Yermakovun fototekasından. XIX əsr

Avlabar qapısı – VaxuĢtinin 1735-ci il planında Metex
qala barısında, Kürün sol sahilində göstərilmiĢdir. XVIII
əsrin əvvəllərində Tiflisin (Qalanın) altı qapısı olub:
Avlabar, Gəncə, Diğom, Kocor, Meydan qapısı və AĢağı
qapı. Avlabar qapısı ilə yol Maxat dağına tərəf, «Bağ yolu»na tərəf gedirdi.
Avlabar
körpüsü
–
Ta
qədimdən
Metex
daracaqlığında Ġsanı Qala ilə birləĢdirən körpü var idi.
Ötən əsrin 40-cı illərindən isə bu yerdə bir-birinin birbaĢa
yaxınlığında iki körpü salınmıĢdı. 1870-ci ildə bu ağac
körpülər dəmir körpülərlə əvəz olundu. Onlardan biri çayın yuxarı hissəsindəki Avlabar körpüsü, o birisi isə
Metex körpüsü adlanırdı. Avlabar körpüsündə hərəkət bir
tərəfli idi, sağdan sola doğru. Avlabardan gələn arabalar
- 17 -

və digər növ nəqliyyat vasitəsi sağ sahilə - keçmiĢ
Vorontsov, indiki Saarbrüken körpüsünə keçirdi. Ġndiki
Metex körpüsü tikiləndən sonra 50-ci illərdə həmin köhnə
körpülər aradan götürülmüĢdür.
Bağcala – Diğom çayı vadisində əvvəllər kənd olan
yer və yol adı. Dilimizdəki «bağ» və «cala» sözlərindən
yaranıb.
Bakı bağı – Bu bağın baĢqa adları da vardır:
«Ğabaği» (YarıĢ meydanı), «Salağbo» (gap yeri, lağlağı
yeri), «Böyük meydan», «Hərbi meydan», «Muzey bağı»,
«Aleksandr bağı», «Kommunarlar bağı». Hazırda
Aleksandr bağı adlanır.
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Aleksandr bağından görüntülər. D.Yermakovun fototekasından
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Bağı yol iki hissəyə
bölmüĢdür.
Bağın
aĢağı
hissəsində köhnə vaxtlar
yarıĢ meydanı olub. Bu yarıĢ
meydanı
Jozef
Piton
Turneforun 1701-ci il tarixli
qravürasıda
da
əks
olunmuĢdur. Onu VaxuĢti
Baqrationi də Tiflisin 1735-ci
il planında göstərir. Bu yerdə
XIX əsrin əvvəllərində də
yarıĢ meydanı olub (Tiflisin
1800-ci
il
planı
bunu
Абдулла Шаиг
təsdiqləyir). Burada müxtəlif
növ yarıĢlar keçirilirdi: at
yarıĢı, dəvə yarıĢı, güləĢ, qoç döyüĢü, xoruz döyüĢü.
Azərbaycanın uĢaq dramaturgiyasının banisi, görkəmli
maarif və mədəniyyət xadimi, uĢaqlıq illərini Tiflisdə
keçirən Abdulla ġaiq öz xatirələrində bu barədə yazır:

N.Neqadayev. Qoç döyüĢü. XIX əsrin 2-ci yarısı.
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V.Xocabekov. Xoruz və qoç döyüĢləri. XX əsrin əvvəli
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«Tiflisdə
xoruz
və
qoç
döyüĢdürmək,
meydançalarda güləĢmək kimi iĢlər düĢgünü olanlar
da var idi. Bir gün evdən çıxıb yoldaĢım Hüseyn
Minasazov ilə «Virana bağ»a oynamağa gedirdik.
Yolda iki nəfər kiĢinin öz qoçlarının zəncirindən tutub, yanlarında bir dəstə adam ilə həmin bağa tərəf
addımladıqlarını gördük. Bildik ki, qoçları döyüĢdürməyə aparırlar. Biz də onlara qoĢulduq. Qoçların
ikisi də ağ idi. Qoçbazlardan biri öz qoçunu yol uzunu
tərifləyib deyirdi:
– Tiflisdə mənim qoçumun qabağına çıxan qoç
olmayıb. Heydər ağanın qoçu ki, səsi Tiflisi tutmuĢdu,
onu mənim qoçum beĢcə dəqiqədə qaçırtdı.
O biri qoçun sahibi sakit-sakit onu dinləyəndən
sonra:
– Ġgidin gücü meydanda bilinər! – deyə cavab
verdi.
Onlar qoçlarını «Virana bağ»a yox, onun
aĢağısındakı Qarpız meydanına gətirdilər. Ora
çatıncaya qədər yolda adamlar çoxalmıĢdı. Qarpız
meydanında böyük bir açıqlıqda dayandıq. Hər iki kiĢi
qoçların boynundakı nazik zəncirə bağlı qalın meĢin
xaltaları açıb, qoçların buynuzlarından yapıĢdılar;
onları bir-birinə yaxın gətirib buraxdılar. Qoçlar
əvvəlcə bir-birilə iyləĢdi, sonra dəhĢətli bir döyüĢ
baĢlandı. VuruĢ getdikcə qızıĢır, hər iki qoç geri
çəkilir, sonra irəli cumub bir-birinin kəlləsinə «ĢaraqĢaraq» buynuz vururdu. Qoçların yiyələri: «ha,
qoçum, ha» deyə-deyə elə bil onlara ürək-dirək
verirdilər. VuruĢma uzun sürdü. Öyünən qoçbazın
qoçu axıra yaxın bir-iki dəfə yediyi buynuzdan baĢını
yana çevirib qaçmaq istədisə də, sahibinin: «ha
qoçum, ha» – deyə bağırması ilə yenə döyüĢməyə
baĢladı. Lakin bu axırıncı həmlə ona kömək etmədi.
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Öz rəqibindən bir də ağır zərbə aldıqdan sonra
meydandan qaçdı. Hamı qalib gələn qoçun sahibini
alqıĢladı. O biri qoçbazın rəngi qaçmıĢ, dərin hüzn və
həyəcan içində durmuĢdu. Çox çəkmədi ki, cibindən
bir onluq çıxarıb, qalib gələn qoçun sahibinə verdi.
– Al, bu sənin mərcin.
Qalib qoçun sahibi Qurban pulu almaq istəmədi.
Rəqibi Baba zor ilə pulu onun ovcuna basdı.
Bu zaman Qurbanın qoçu yiyəsinə yaxınlaĢıb
əlini yaladı, baĢını onun ayaqlarına sürtdü. Baba
acıqlı-acıqlı qoça baxdı, onun buynuzundan tutub
dilləndi:
– Kim deyirdi ki, bu dinc, sakit görünən qoç
mənim od-alov qoçumu qaçıra bilər?! – Sonra o,
üzünü Qurbana tutub əlavə etdi: – Qurban, bu qoçu
sat mənə.
– Yox, satmıram!
– Qoy bu adamlar qiymət qoysun. Ġki dəfə artıq
verərəm. – Bu sözləri deyib Baba Ģəst ilə əlini cibinə
saldı.
– Yox, Baba, satmıram.
– Bu qoçumu da üstəlik verirəm...
– Dedim ki, mən qoçumu satmıram.
Lakin qoç döyüĢdürmək büsatı bununla bitmədi.
Məğlub olan qoçbaz birdən qaçıb öz qoçunu tutdu.
Onu yerə yıxdıqdan sonra cibindən bıçağı çıxarıb
qoçun baĢını kəsmək istədi. Ətrafdakılar nə qədər
ona mane olmaq istədilərsə də, hirsindən dodağını
gəmirən kiĢi razı olmadı: «Adam içində mənim baĢımı
yerə soxan qoç mənə lazım deyil!» – deyib qoçun
baĢını kəsdi. Sonra üzünü adamlara tutdu:
– Götürün soyun, ətini aranızda bölüĢdürün,
mən belə namərd qoçun ətindən yemərəm! – Baba
qoçun zəncirini oynada-oynada o biri qoça baxdı.
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Sonra necə oldusa onunla o biri qoçun sahibi
arasında mübahisə baĢlandı. Mübahisə bir anda elə
alovlandı ki, bu dəfə qoç sahibləri özləri döyüĢə
giriĢdilər...»
Gürcüstanın xalq artisti, adı Tiflis Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrı ilə sıx bağlı olan Ġbrahim Ġsfahanlı isə öz
xatirələrində yazır:
«Cümə günləri adət üzrə Qarpız meydanında
qoçbazlar
öz
qoçlarını
mərcə
mərc
gəlib
buynuzlaĢdırırdılar.
Bir
tərəfdə
xoruzları
boğuĢdururdular, digər tərəfdə ilanoynadanlar öz
ilanlarını oynadırdılar. Meydançanın o biri guĢəsində
meymun oynadanlar öz nümayiĢlərini teatr Ģəklində
elə təsvir edirdilər ki, guya bunlar xüsusi teatr
«tamaĢaları» verməkdə mütəxəssis bir «aktyor»
idilər...»
Qədim Tiflisə yaxĢı bələd
olan, onun vurğunu Ģair-akademik
Ġosif QriĢaĢvili qoç döyüĢlərini belə
təsvir edirdi:
«YarıĢlardan ən çox yayılanı
qoç
döyüĢü
idi.
YarıĢ
həvəskarları erkək toğlunu evdə
saxlayırdılar. Ona xüsusi qayğı
göstərərək yaxĢı bordayırdılar.
Onu zəncirlə bağlayırdılar ki, heç
kimi
Иосиф Гришашвили
vurmasın.
Qoç döyüĢü zamanı onu arpa ilə
meyxoĢ edirdilər. Boğazına rəngli
muncuqlardan ibarət boyunbağı
asırdılar.
Geriyə
əyilmiĢ
buynuzlarının uclarını ehmalca
yonurdular. Qoç döyüĢlərindən
- 24 III Александр

sonra hamı Kürün sahilindəki çarxlar yanında əylənib
kef çəkirdi».
Ötən əsrin ortalarında burada hərbi meydança təĢkil
olunur. 1859-cu ildə isə yamacları əhatə etmiĢ bağ
salınır. Tiflisin ilk ictimai bağı təntəli Ģəkildə 1865-ci ildə
açılmıĢdır. Onun yuxarı hissəsi bir vaxtlar qəbristanlıq
üçün istifadə olunub. XIX əsrin 50-ci illərində bu yeri
caniĢin A. Baryatinski1 alır. III Aleksandr buraya gələndə
öz əli ilə bağda ağac basdırır. Odur ki, onun Ģərəfinə
bağa Aleksandr adı verilir.

1

Gürcüstan Rusiyaya birləĢdirildikdən sonra, məlum olduğu
kimi, Tiflisdə baĢ sərdar (baĢ komandan) vəzifəsi təsis edilmiĢdir ki,
bu da 1845-ci ilədək mövcud olmuĢdur. BaĢ sərdar vəzifəsində
K.F.Knorrinq (1801-1802), P.D.Sisiyanov (1803-1806), Ġ.V.Qudoviç
(1806-1809), A.P.Tormasov (1809-1811), F.O.Pauliççi (1811-1812),
N.F.RtiĢĢev (1812-1816), A.P.Yermolov (1818-1826), Ġ.F.Paskeviç
(1826-1831), Q.V.Rozen (1831-1837), Y.Q.Qolovin (1837-1842) və
A.Ġ.Neydqardt (1842-1844) olublar.
1845-ci ildən Güney Qafqazda caniĢinlik vəzifəsi tətbiq
olunmuĢdur.
Qafqaz
caniĢini
(namestnik)
vəzifələrində
M.S.Vorontsov
(1845-1854),
N.N.Muravyov
(1854-1856),
A.B.Baryatinski (1856-1862) və Rusiya imperatorunun qardaĢı,
böyük knyaz Mixail Romanov (1862-1882) iĢləmiĢlər.
CaniĢin bütün Qafqazı idarə edir və onun iqamətgahı Tiflisdə
yerləĢirdi.
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Qolovin prospekti. Hərbi-tarixi muzey.
«Əyanlar məbədi». 1893-cü illərin fotosu.
Hazırda Gürcüstan Dövlət Rəsmlər Qalereyası.

А. Нейдгардт

M. Vorontsov
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А. Барйатински

Й.Головин

И.Паскевич

А. Йермолов
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Q.V.Rozen

A.P.Tormasov

1885-ci ildə bağın ərazisində, Qolovin prospektində
(hazırkı Rustaveli) indiki Rəsmlər qalereyası binası inĢa
olunur. Bu bina vaxtilə «Əyanlar məbədi»nin binası, daha
sonra hərbi-tarixi muzeyin binası olub. 1903-cü ildə
heykəltəraĢ F. Xodoroviçin layihəsi ilə bağda N. Qoqolun
abidəsi qoyulur. 1924-cü ildə onu Muzey bağı
adlandırırlar. Sonralar heykəltəraĢ N.Nikoladzenin
yaratdığı Eqnate NinoĢvilinin büstü qoyulur.
Bu bağın layihəsini hazırlayan memar Otto
Simonson olmuĢdur. O, XIX əsrdə Tiflis memarlığında
təsadüfi Ģəxs olmamıĢdır. Otto Simonson (1832-1914)
Rusiyaya mühacirət edən bir isveçli ailənin varisidir.
1858-ci ildə Peterburq Bədaye Akademiyasının
akademiki adına layiq görülüb. O, Tiflisdə 1858-1903-cü
illərdə fəaliyyət göstərmiĢdir. Tiflisdə ümumiyyətlə,
Qafqazda bir çox binanın layihəsini iĢləyib hazırlamıĢdır.
Tiflisdə onun layihəsi əsasında inĢa olunan binalar
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arasında CaniĢin sarayı (indiki Yeniyetmələr) xüsusilə
qeyd edilməlidir.
Sovet hakimiyyəti dövründə bağ Kommunarlar bağı
adlandırılmıĢdır. Bağın Bakı bağı adlandırılması bizcə,
Bakı kommunarları ilə əlaqəli ola bilər. Çünki tarixdə
kommunarlar Bakı adı ilə də bağlıdır.
Baqqalxana – Qədim Tiflisdə iki ərzaq bazarı var
idi. Onlardan biri Avlabarda, indiki Metex küçəsi boyu, o
birisi isə, yəni əsası Tatar (Qorqasal) meydanında
yerləĢirdi. Burada baqqalların (meyvə, tərəvəz və digər
ərzaq məhsulları ilə alver edənlərin), qəssabların,
alafçıların (unla və dənlə alver edənlərin) və balıqçıların
dükanları cərgə ilə düzülmüĢdü. Bəzi məlumatlara görə
baqqal dükanları Versxli (GümüĢ) küçəsinin sonunda da
var idi.
Bazar – Versxli (GümüĢ) küçəsi belə adlanırdı. Bu
küçədə bütün növ üzrə dükanlar mövcud idi.
Bazarxana – Bunun baĢqa adları da var: Qaranlıq
cərgə, Misgərlər cərgəsi və yaxud da Üstüörtülü bazar.

Oskar ġmerlinqin rəsmləri

Xalça alverçiləri

Xırdavatçı
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Çayxanada

ġeytanbazar
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Qiqo QabaĢvili. Silah alverçisi

Bazar meydanı – («Rus bazarı», «Soldat bazarı»).
Hazırda Kolxoz meydanı yaxınlığında mövcud olan
məhəllə və bazar belə adlanır.
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Bazirxana (Bazeyirxana) – Diğom çayı vadisində
əvvəllər kənd olmuĢdur.
Behbudun bağı – VaxuĢti Baqrationi Qıraq Avlabarın
Ģimal-Ģərqində hasarla əhatələnmiĢ bağı bu adla qeyd
edir. XVII əsrin ortalarında
çar Rostom (Xosrov Mirzə)
Tiflisdə yaĢayan varlı tacir
Xoca Behbudu zərraflara
rəhbər təyin edir və
zərbxananı icarə ilə ona
verir.
K.
RaçveliĢvili
«Gürcüstan feodalizminin
tarixi» kitabında yazır:
«Sikkə kəsmək iĢi də
sahmana salındı. Tiflisdə
zərbxana yarandı. Çar
mədən
iĢlərini
bilən
yunanları iĢə cəlb etdi.
Onlar Axtala mədənlərini
iĢə salmalı idilər. Əla da
Çar Rostom (Xosrov Mirzə)
iĢə
saldılar.
Bu
mədənlərdən dövlət hər il təxminən 60 000 manat
gəlir əldə etdi (Ümumi büdcənin beĢdə biri)».
Xoca Behbud BebudaĢvililər soyadının əsasını
qoyandır. Avlabardakı kilsə ilə birlikdə qəbiristanlıq
(Xocavəng adlanan qəbiristanlıq) elə ona məxsus idi.
Qəbiristanlığın yanında o, bağ salmıĢdır. Suvarma üçün
çarın razılığı ilə Maxat dağından arx çəkdirmiĢdir. Bağın
cənub-Ģərq tərəfindən Liloya doğru yol uzanırdı. Onun
Ģimal-qərb tərəfi isə dərə idi.
Behbudun körpüsü – Bu körpü son vaxtlara qədər
Vera
çayının
aĢağı
hissəsində
(Qəhrəmanlar
meydanında) mövcud idi. Bu körpü də elə bu Ģəxsin adı
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ilə bağlıdır. Körpü mühüm karvan yolunda «Diğom
yolu»nda salınmıĢdı. Ġndiki Kostava küçəsi üzərindən
keçirdi. 1981-ci ildə «Qmirta meydani»nin (Qəhrəmanlar
meydanın) yenidən qurulması zamanı düĢünülmədən bu
qədim körpü məhv edilmiĢdir.
Berzenxana – Tatar
(indiki
Qorqasal)
meydanının
Ģimal-qərb
zolağında
yerləĢən
dükanların
arxasında
tikilmiĢ
Müqəddəs
Yekaterina adına yunan
kilsəsi yerləĢirdi. Kilsənin
əsası
Qurucu
Davidin
hökmranlığı
dövründə
qoyulmuĢdur (XI əsr). O,
Teymurləng tərəfindən XIV
əsrin
sonlarında
dağıdılmıĢdır. I Aleksandrın
çarlığı dövründə, 1430-cu
ildə
məbəd
bərpa
Teymurləng
olunmuĢdur. 1795-ci il Ağa
Məhəmməd Ģah Qacarın Tiflisə hücumu nəticəsində kilsə
darmadağın edilmiĢdir. Platon Ġoselianinin verdiyi
məlumata görə, onun xarabalıqları üzərində Sina
dağından gələn rahiblər yenə kilsəni bərpa etmiĢlər.
Kilsədən baĢqa məbəd də, müxtəlif növ təsərrüfat tikililəri
də mövcud idi. Gəlir Sina dağının rahibləri üçün
ayrılmıĢdı. Məbədin öz dükanları da var idi. Onlardan biri
bilavasitə Tatar meydanına baxırdı. Bu dükanı II Ġrakli
1781-ci ildə məbədə vermiĢdir. Məbəddə yunan
arximandritin
sarayı
yerləĢirdi.
Məbədi
tiflislilər
Berzenxana adlandırırdılar. Bu ada sənədlərdə, ayrı-ayrı
müəlliflərin əsərlərində rast gəlmək olar.
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Berzenxananın düzbucaqlı çevrə Ģəklində olan
məhəlləsi Tatar meydanının Liləxana və Kababxanası
arasında idi.
Kababxana (AĢbazxana) məbədin cənub-Ģərq divarı
boyunca, Kür tərəfdə yerləĢirdi. Liləxana isə ona paralel
olan qarĢıdakı divar boyunca (sonralar küçə Boyaqçılar
küçəsi adlanmıĢdır) yerləĢirdi.

M.Toidze. Bəzzazxana. 1914-cü il

Bəzzazxana – Bəzzazlar cərgəsi – Mahud, çit,
pambıq və yun alverçiləri dükanlarının cərgəsi belə
adlanırdı. Feodal Tiflisdə iki bəzzazxana var idi. Böyük
Bəzzazxana və yaxud Yuxarı Bəzzazxana indiki
Leselidze küçəsinin Sion küçəsi ilə paralel olan kəsiyində
yerləĢirdi. Lado Asatiani küçəsi ilə kəsiĢən yerdən
təxminən Sion və Ġrakli küçələrinin birləĢdiyi yerə qədər.
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Bu yerdə ÇarĢı bazarı deyilən bazar yerləĢirdi. Kiçik və
yaxud AĢağı bəzzazxana isə Tatar (Qorqasal)
meydanında idi. «Pambıq dükanları cərgəsi» ilə məĢhur
olan küçədə XIX əsrdə Tiflisdə Qaranlıq cərgələr
adlanan yerdə, indiki ġarden küçəsində Yeni bəzzazxana
meydana gəldi.
Bostanlar bağı – Avlabarda Xaraqaul küçəsində
yerləĢirdi.

Nəbatat bağının giriĢində qədim aĢırımlı körpü. XIX əsr

Botanika bağı (Nəbatat bağı) – Qədimlərdə Sixis
baği - Qala bağı, Gəncə bağı və yaxud Tiflisin xəzinə
bağı adlanan bu bağ Ģəhərin Ģimal-Ģərq tərəfində Sololak
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dağının ətəklərində, Qalanın Ģərqində yerləĢir. Bağları
Qaladan Savkis çayının dərəsi ayırır. IX əsrdə suvarma
kanalı çəkilmiĢ və burada su hövzəsi yaradılmıĢdır. XVIII
əsrdə burada çarın sarayı olub. Ağa Məhəmməd Ģah
Qacarın Tiflisə hücumu (1795-ci il) zamanı bu saray
dağıdılmıĢdır. Sonralar isə Xəzinə bağı olmuĢ, 1845-ci
ildən isə Nəbatat bağı
adlanır.
Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, burada 1947ci
ilədək
müsəlman
qəbiristanlığı da mövcud
idi. XIX əsrdə Tiflis
Ģəhəri Güney Qafqazın
mədəni
və
inzibati
mərkəzi olduğundan o
dövrlər Tiflisdə yaĢayıb
yaradan
Azərbaycan
xalqının görkəmli oğul və
qızları:
o
cümlədən
Həsən bəy Ağayev, Fətəli
xan
Xoyski,
Əliqulu
Qəmküsar,
Rzaqulu
Nəcəfov, Hüseyn əfəndi
Qayıbov,
Eynəli
bəy
Xanəndə Səttar. 1872-ci il
Sultanov,
Mahmud
Çakər, Ədilə xanım ġahtaxtinskaya, Behbud ağa
ġahtaxtinski, Mehdiqulu xan Vəfa, Məhəmmədhəsən
Hacınski, Nisə xanım Məmmədquluzadə, Həmzə bəy
Qayıbov, Fazil xan ġeyda, Müzəffər Nərimanov, Əlimirzə
Nərimanov, xanəndə Allahverdi, xanəndə Səttar,
xanəndə
Cəfərqulu,
tarzən
Rzabala
Rzayev,
generallardan Həsən bəy və Ġlyas bəy Ağalarovlar, Həsən
bəy və Ġsrafil bəy Yadigarovlar və baĢqaları bu
- 36 -

qəbiristanlıqda dəfn edilmiĢdir. Həmin müsəlman
qəbiristanlığı VaxuĢti Baqrationinin 1735-ci ildə tərtib
etdiyi Tiflisin ilk planında öz əksini tapmıĢdır.

ġahzadə VaxuĢti tərəfindən 1735-ci ildə tərtib olunmuĢ Tiflis
planı
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1. Çar sarayı. 2. Çariçanın sarayı. 3. Saray kilsəsi. 4. Çar
meydanı. 5. ġahzadə sarayı. 6. Ançisxat kilsəsi. 7.
Amilaxvarinin evi. 8. ġahzadənin evi. 9. Luarsabın evi. 10.
Muxran batononun evi. 11. Sion. 12. Tbilelinin karvansarası.
13. Məlikin karvansarası. 14. Çarın tövləsi. 15. Qala meydanı.
16. Müqəddəs Nikolay kilsəsi. 17. Qala kilsəsi. 18. Uca qala.
19. Ġstanbul bürcü. 20. ġaxtaxtı. 21. Kocor qapısı. 22. Diğom
qapısı. 23. Meydan qapısı. 24. AĢağı qapı. 25. Vank kilsəsi.
26. Erməni qəbiristanlığı. 27. Meydan sarayı. 28. Meydan və
yaxud cıdır düzü. 29. Qeybullanın bağı. 30. Çarın Ģahin həyəti.
31. Tatar qəbiristanlığı. 32. SisiĢvilinin evi. 33. KaĢvet. 34.
Qala məhəlləsi. 35. Araqvi eristavisinin sarayı. 36. Erməni
kilsəsi. 37. Bejanın karvansarası. 38. Mamasaxlisin bağı. 39.
ġahzadə bağı. 40. Çarın bacısının bağı. 41. Amarat. 42.
Tbilelinin bağı. 43. Sololak çayı. 44. ĠĢitutruk. 45. Mtasminda.
46. Qalaltı Tiflis körpüsü. 47. Tiflis (Seyidabad) bağları. 48.
Salatkari. 49. Mtabor. 50. Tatar qəbiristanlığı. 51. Qala bağı.
52. Okoyevlərin körpüsü. 53. Savkis çayı. 54. Krtsanis bağı.
55. Metex qala ilə birlikdə. 56. Erməni kilsəsi. 57. Yunan
kilsəsi. 58. Məlikin kilsəsi. 59. Behbutun bağı. 60. Erməni
kilsəsi. 61. Çuğuret. 62. Kvirasxovel gürcü kilsəsi. 63. Yeni
kilsə. 64. Yeni meydan bağı. 65. Mamasaxlis kilsəsi. 66.
Erməni kilsəsi. 67. Latın kilsəsi. 68. Bejanovun bağı. 69.
Moğnis. 70. Qala məhəlləsi kilsəsi. 71. AĢağı qala. 72. Yuxarı
qala. 73. Avlabar körpüsü. 74. Avlabar qapısı. 75. Katolik
qəbiristanlığı. 76. Gəncə qapısı. 77. Kilsə. A. Qala və yaxud
Tiflis. B. Tiflis və yaxud Seyidabad. S. Ġsan və yaxud Avlabar.
D. Qareuban (Ģəhərətrafı məhəllə).
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Planın 50-ci nömrəsində Tatar qəbristanlığı, 76-cı nömrəsində
isə Gəncə qapısı qeyd olunmuĢdur
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Böyük Çorsu – Açıq bazar. Rastbazar və
Çönxananın kəsiĢdiyi yerdə yerləĢirdi. «Çönxananın
baĢında yerləĢən çorsu» adı ilə məĢhur idi.
Bülbül calası – Sololak dağının ətəklərindəki
yerlərdən birinin adı olub. Sonralar Komsomol xiyabanı
adlanmıĢ, indi isə Sololak xiyabanı adlanır.
Cala – Ortacala və Ponicala arasındakı ərazi belə
adlanıb.
Ceyran çölü (Ceyranis veli) – Tiflisin Ģərqində olan
Samqor çölünün bir hissəsi.
Ceyranlıq
–
Memarlar
özləri
tərəfindən
layihələĢdirilmiĢ
yeni
yaĢayıĢ
məntəqəsini
belə
adlandırmıĢlar. Məlumata görə, Tiflisin bu yerlərində
vaxtilə ceyranlar, ahular məskunlaĢmıĢdı.
Cil – Diğom kəndində göl. Yay ayları quruyur, göldə
cillik
əmələ
gəlirdi.
Həmin cildən müəyyən
Ģeylər hazırlanırdı. Ad
da
bundan
götürülmüĢdür.
Çariça
Tamaranın
taxtı – Kocor kəndi
yaxınlığında yer (çariça
Tamaranın
yayda
istirahət etdiyi yer).
Çariça
Tamaranın
torpaqları – Kiket kəndi
yaxınlığında
düzənlik.
Həmin
yeri
çariça
Tamara
Mtasminda
kilsəsinə bağıĢlamıĢdı.
Çariça Tamara
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Çarx hamamı – Kürün sahilində II Ġrakli meydanında
yerləĢirdi. Burada çarın hamamı yerləĢirdi və Kürdən
suyu çarxlarla çıxardırdılar.
1759-cu ildə çap olunmuĢ
«Nasğidoba»
kitabında
xatırlanır.
Çatma – Yeni Samqor
kəndinin Ģimalında çay.
Çayxana
–
Qədim
ġeytanbazarda
bir
neçə
çayxana olub. Yeddi uĢaq
Məhəmmədəlinin (onu yeddi
övladı olduğuna görə belə
çağırırdılar),
Cühüd
Ġsmayılın, Qara Xəlilin, qumarbaz Allahverdinin, aĢpaz
Ağabalanın, Seyidin, Əlizadənin və baĢqalarının
çayxanaları olub. Bundan baĢqa bəzi karvansaralarda, o
cümlədən iranlı Sadığın karvansarasında çayxana olub.
Sadığın karvansarası Gəncə qapısının üst tərəfində,
indiki Axundov küçəsinin yaxınlığında yerləĢirmiĢ.
Bu çayxanalarda çayçılar pürrəngi çay verər, bufetdə
isə Ģirniyyat: halva, xuĢkəbər, səbzə, ləbləbi, qaysı,
xurma, Ģəkərbura, paxlava, Ģəkərçörəyi, myanpur, qozbadam ləpəsi olardı.
Gürcüstanın xalq artisti, adı Tiflis Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrı ilə sıx bağlı olan Ġbrahim Ġsfahanlı öz
xatirələrində yazır:

- 41 -

Q.QabaĢvili. Çayçı
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Tiflis Azərbaycan teatrının ilk truppası

«...ġeytanbazarda
Azərbaycandan
gələn
aĢıqlar
çayxanalarda
oxuyub-çalmaları
ilə, öz dövrlərinə uyğun dastanları
nağıl etməklə,
xalqımızın bir
hissəsini,
söz
yox
ki,
ən
zəhmətkeĢ hissəsini özlərinə cəlb
edirdilər. Bu aĢıqlar çox zaman
Ramazan
ayında
gəlirdilər.
Ġ.Ġsfahanlı
Bunlardan baĢqa, çox qədimdən
Türkiyədən Tiflisə gəlmiĢ Yaqub ġükri əfəndinin
Kürün kənarında böyük bir çayxanası var idi.
Türkiyənin ən məĢhur Qaragöz oyununu nümayiĢ
etdirən Bəkir əfəndi Həqqizadə qıĢ gecələrində saat
7-dən baĢlayaraq fasilə ilə ta 12-yə qədər Qaragöz
tamaĢalarını verirdi. Bu tamaĢalar varyete Ģəklində
olub əsərlərin çox hissəsi həcv kimi ifa edilirdi...
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Mənim özümü
aparmıĢdı».

də

bu

tamaĢalara
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əmim

çox

Çönxana. Papaq dükanı – emalatxana. 1896-1897-ci illərin
fotosu

Çönxana. Papaq dükanı – emalatxana. 1896-1897-ci illərin
fotosu
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Çay bulaq (Çaissğaro) – Samadlonun cənubunda
bulaq.
Çitazxana – Postallar cərgəsi. Tatar (indiki Qorqasal)
meydanında olub.
Çitaxov karvansarası –
Tiflisdə keçmiĢ Baryatinski
(indiki
Georgi
Çanturiya)
küçəsində ilk türk mətbəəsi
burada
yerləĢirdi,
Məhəmmədağa ġahtaxtinski
Naxçıvanda
ġahtaxtı
kəndində öz mülkünü sataraq
əldə etdiyi pula Tiflisdə bir
türk mətbəəsi açmıĢdır.
Bu görkəmli Azərbaycan
jurnalisti, alimi və ictimai
xadimi
Peterburqda
və
Parisdə təhsil almıĢ, «ġərqiRus»
(1903-1905-ci illər)
Məmmədağa ġahtaxtinski
qəzetinin redaktoru olmuĢ,
1907-ci ildə Ġrəvan mahalından II Dövlət Dumasına üzv
seçilmiĢdir. Sovet dövründə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin prorektoru olmuĢdur.
Çönxana (Kürkçüxana) – Papaqçılar və kürkçülər
cərgəsi. Bu söz fars mənĢəlidir. Ġki sözdən ibarətdir,
«çön» papaqçı və «xana» yer deməkdir. Qədim Tiflisdə
papaqçılar cərgəsi əsasən iki yerdə idi. Çönxanalardan
biri indiki Sion küçəsinin baĢlanğıcının hər iki tərəfində
yerləĢirdi və Çorsu örtülü bazarına qədər gedirdi. Çorsu
indiki Sion və Ġrakli küçəsinin kəsiĢdiyi yerdə yerləĢirdi.
Kiçik Çönxana (bir neçə dükan) Tatar (indiki Qorqasal)
meydanının cənub-qərb tərəfində, yapıncı dükanlarının
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davamında, Qalanın böyük kilsəsinin (Surp-Gevork)
önündə yerləĢirdi.
Çörək meydanı – (Xlebnaə plohadğ) Ġndiki Qriqol
Xansteli, KaĢen, Betlem, Lado Asatiani və RijinaĢvili
küçələrinin kəsiĢdiyi yerədək, Abbasabad (indiki II Ġrakli)
və Tonet meydanlarıı arasında olan yer.
Çuğuret – Gürcü yazılı mənbələrində bu ad əvvəllər
çuxur adlanmıĢdır. «Çuxur» sözünün türk sözündən
əmələ gəlməsi etimal olunur ki, quyu, cala, dərə mənasını
verir (T. Beridze - «ġəhərətrafı kəndlərin tarixi»). Bu
məhəllə (indi rayondur) VaxuĢti Baqrationinin Tiflis
planında
göstərilmiĢdir. Burada yaĢayıĢ məntəqəsi Kür çayının sol
qoluna qədər uzanır və onu «Avcala yolu» adlanan yol iki
hissəyə bölür (Avcala yolu o vaxtlar Ġsanın qapısı
ağzından baĢlayırdı, ilk vaxtlar sahil zolağı boyu
uzanırdı). Qəsəbənin üç tərəfi dərə olub, 4-cü tərəfindən
Kür çayı baĢ alıb gedirdi. Ötən əsrin 20-ci illərində bu
qəsəbə Ģəhərə birləĢdirildi. Çuğuretdə Tiflisin saxsı
qablar müəssisələrinin çox hissəsi yerləĢirdi.
Dabbağxana – Orta
əsrlərdə
Tiflisdə
dabbağ
(dəriçilər)
müəssisələri Savkis
çayının
aĢağı
hissəsində,
Kürə
qovuĢan
yerdə
yerləĢirdi.
Dabbağ
ərəb sözüdür, dəriçi,
Dabbaqxana
dəri
aĢılamaq
deməkdir. Dabbağlar burda dərini aĢılayır, hazır
vəziyyətə gətirirdilər. Dəri istehsalı Tiflisdə ta qədim
zamanlardan
təĢəkkül
tapmıĢdır.
Dabbağların
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düzüldüyünə görə Savkis çayının aĢağı hissəsi və onun
həndəvərindəki kiçik ərazi Dabbağxana adlanırdı.
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Q,QabaĢvili. Dabbaqxanada paltaryuyan qadınlar

Dağıstan yolu – BaĢqa cür isə Kaxet yolu. Kaxet
meydanından (indiki Avlabar meydanı) baĢlayırdı.
Delisi – Tiflisin çağdaĢ ippodromundan onun qərb
hissəsində yerləĢən Gorxanaya qədər uzanan ərazini
əhatə edir.
Qriqol ZardaliĢvilinin yazdığına görə, «bəziləri onun
adının
Azərbaycan
mənĢəli
«dəli»
sözündən
düzəldildiyini qeyd edirlər. Bəziləri isə bu ərazinin
qədimlərdə meĢə ilə əhatə olunduğundan onun indiki adı
«dzelisi»dən düzəldiyini fərz edir. Onun «mdelo»
sözündən düzəldiyini də deyənlər vardır. Sulxan-Saba
Orbelianiyə görə bu söz yaĢıl çöllük mənasını verir.
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Dezertir bazarı – Didube kolxoz bazarı o vaxtlar
tiflislilər tərəfindən Dezertir bazarı adlandırılmıĢdır.

Dəvə yolu – Ġsandan Tiflisə doğru Yağlıca və
Teletdən keçərək gedən yol belə adlanırdı.
Didube – Bu toponim iki sözdən düzəldilmiĢdir. «Didi
dube». Bu sonuncu söz düz yer, düzənlik deməkdir.
Sulxan-Saba Orbeliani özünün «Sözlər çələngi»ndə
«Dube» sözünü «alçaq yer» kimi izah edir. «Gürcüstan
həyatı»nda Didube çariça Tamaranın toyu ilə əlaqədar
(1189-cu il) xatırlanır: «Belə ki, o, Didube Ģəhərətrafı
iqamətgahında toy etdi». Halbuki, bu qəsəbə daha
əvvəllər IX əsrə aid bir fərmanda da xatırlanır. Orta
əsrlərdə burada çar sarayının, kilsənin, bağların və
suvarma arxlarının olduğu qəsəbə mövcud idi. Rusiya
Akademiyasının akademiki Ġ. QildenĢtedt Gürcüstana
səyahəti zamanı (1772-ci il) burada qala-qəsrin
xarabalıqlarını görmüĢdür ki, bunların da XVIII əsrin 40- 50 -

cı illərində ləzgilərdən qorunmaq məqsədi ilə tikildiyi
güman edilir.
1953-cü ildə Didubedə keçmiĢ bərənin hərəkət etdiyi
xəttdə körpü salınmıĢdır. Ġndi o, Didube körpüsü adlanır.
Dirsicala – Qədim Tiflisin bağları arasında bu bağı
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. (Bəzən bu bağı Darsicala
da adlandırırlar.) Bu bağ Kürün sol sahilində, Ortacalanın
qarĢı tərəfində, Kürün axarı istiqamətində bir az aĢağıda
salınmıĢdı. Bu yerdə dağlıq relyefi çayın məcrasından
kənara çəkilir və uzun dərə yaradır. Bu da XIX əsrdə
Ģəhər Naftulluğa doğru geniĢlənəndə Dirsicala bağlarına
toxunulmamasına səbəb olmuĢdur. Tiflisin 1844-cü il
planında Naftulluqda yerləĢdirilmiĢ hərbi qəsəbə
(«Slobodko
Navtluq»)
bilavasitə
Dirsicalaya
yaxınlaĢmıĢdır, lakin dərə sahili boyu. Hərbi qəsəbə o
vaxtlar Naftulluq kəndinə birləĢdirilməmiĢdi. Qəsəbə
Dirsicala ilə Ģimal tərəfdən, Naftulluq kəndi isə Ģərq
tərəfdən həmsərhəd idi. Daha sonralar (XX əsrin
əvvəllərində də) tərtib edilmiĢ Tiflis planında da bu
toponimdə adın ikinci hissəsi olan «cala» sözü çay
kənarında olan yeri göstərir. Adın birinci hissəsinə
gəldikdə isə, bəzi tədqiqatçıların fikrincə, (Teymuraz
Beridze «...Tiflis çiçəkləndi» Tbilisi 1977-ci il) dərə adı
mənasını verməlidir. Etimoloqların bu cür izahının yerin
quruluĢu, xarakteri ilə tamamilə uyğun gəldiyini digər
gürcü tədqiqatçıları da təsdiq edirlər. (T. Kvirkveliya
«Qədim Tiflis adları», Tbilisi 1985.)
«Dərə»nin
Azərbaycan-türk
sözü
olduğundan,
«Dərəcala» toponiminin Dirsicala, Darsicala kimi gürcü
variantına çevrilməsi ağlabatan və inandırıcıdır.
Dirsicala meydanı – Dirsicala bağları yaxınlığında
Mamukas sopelinin (Mamuka kəndinin) qərbində
yerləĢirdi. Bu, böyük yaĢayıĢ məhəlləsi idi. Müqəddəs
Barbare kilsəsindən 31 saylı zavodun ərazisinə qədər
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ərazini əhatə edirdi. Onun əsas məhvəri indiki Xmelnitski
küçəsi idi.
Teymuraz Beridze bu sözün Azərbaycan mənĢəli
sözdən düzəldiyinin inandırıcı olması üçün Kaxetdə bu
gün də Uzundərə adlı dərənin mövcudluğunu misal
gətirir.
Divanxana (Katiblik) – Çar meydanında yer adı.
Gürcü çarı Svimonun sarayı yaxınlığında olub. 1795-ci
ildə Ağa Məhəmməd Ģah Qacarın Tiflisə hücumu zamanı
dağıdılmıĢdır.
DovĢan calası – Avlabarda yer. (Dəqiq yeri müəyyən
olunmamıĢdır.)
Duknisxev – Dükan vadisi – Kür çayının sağ sahilini
Samqor ilə birləĢdirir.
Dükan torpaqları – Kiket kəndinin Ģimalında Samadlo
yaxınlığında yamac və əkin sahəsi.
EĢĢək körpüsü –
Kürün aĢağı hissəsində son
vaxtlaradək mövcud olan Ortacala adası öz bağları ilə
məĢhur idi. Bu bağlar Tiflis əhalisini meyvə və tərəvəz ilə
təmin edirdi. Sahil küçələrinin salınması zamanı Kürün
qolu yox oldu və ada daha mövcud deyildir. Əvvəllər
adanı sağ sahil ilə ĢahniĢinlərə, qozlalara qoyulmuĢ dar
ağac körpüsü birləĢdirirdi. Onu tiflislilər «EĢĢək körpüsü»
adlandırdılar. Belə ki, bu körpü ilə dolu səbətlərlə
uzunqulaqlar meyvə daĢıyırdı. Sonralar qədim Metex
körpüsü də belə adlandı. Belə ki, bu körpü ilə nəqliyyatın
hərəkəti qadağan idi.
Fasulxana – Tatar meydanının (indiki Qorqasal)
Ģimal-Ģərq hissəsində, Zərrafxana yaxınlığında olan yer.
1678-ci il «Nasğidoba» kitabında xatırlanmıĢdır.
Firənglər – Fransızlar məhəlləsi – Ġndiki 1 may
küçəsində katolik (fransızlar) kilsəsi yerləĢirdi. Buna görə
də küçə Fransızlar küçəsi, kilsənin ətrafyanı qəsəbəsi isə
- Fransızlar məhəlləsi adlanırdı.
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Əncirli cala – Baqeb kəndi yaxınlığında dar yamacın
ətəklərində yerləĢir.
Əncirli dərə – Dabbağxana dərəsi çayı üzərində bir
aĢırımlı körpü olub. Bu körpü VaxuĢti Baqrationinin 1735ci il planında «Okoyevlərin körpüsü» adı ilə göstərilmiĢdir.
Hazırda həmin körpünün çatma tağtavanı qalmıĢdır. Bu
körpü bütün tikinti göstəricilərinə görə XVII əsrə aiddir.
Gəncə qapısı – Onun baĢqa adları da mövcud idi:
Ġrəvan qapısı, Cənub qapısı, Sololak qapısı, Qapılar
qapısı, Ucarma qapısı. ġəki qalasının - Narınqalanın da
ġirvan və Gəncə adlanan darvazaları var idi. «ġərqdən
və cənubdan Tiflisə daxil olan əsas ticarət yolunda
yerləĢirdi» (XI əsrin salnaməçisi CavanĢir). Bu yol
Seyidabaddan keçərək cənub hasar qapısından daxil
olurdu, buna görə də ona Cənub qapısı da deyilirdi. Elə
buraya Tabaxmeldən və Krtsanisdən də yol gəlirdi. Bu yol
əsas yol idi və buna görə də ona Qapılar qapısı da
deyilirdi. Orta əsrlərin ənənəsinə görə Ģəhərə daxil olan
yolun adını həmin yerə qoyurdular. Gəncə qapısı adı da
belə yaranmıĢdı. Gəncə qapısı Ģəhər barısının cənub
hissəsində bərqərar olunduğu qayanın dibində yerləĢirdi.
Gəncə qapısının yaxınlığında Savkis çayı axırdı. Bu
çayın üzərində də körpü var idi ki, o da Gəncə qapısının
körpüsü adlanırdı.
Gorxana – ġəhərin Saburtalo rayonunda geniĢ ərazi
olan Delisinin qərbindəki yerin adı olub. Ġndi bu yerdə
yeni mikrorayon salınmıĢdır. ġair-akademik Ġosif
QriĢaĢvilinin yazdığına görə, indiki Nəbatat bağındakı
müsəlman qəbiristanlığı əvvəllər də, indi də Gorxana
adlandırılmıĢdır.
Ġndiki Aleksandr bağının yuxarı hissəsində, təxminən
bu günkü CorciaĢvili küçəsinin üst tərəfində Ģahzadə
VaxuĢti «Tatar qəbiristanlığı»nın da olduğunu göstərir.
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GümüĢün yolu – Avlabardan baĢlayaraq Ģimal-qərb
tərəfə uzanırdı. 1735-ci il Tiflis planında qeyd
olunmuĢdur.
Hamam qapısı (Seyidabad qapısı) – Tiflisin 1800-cü
il planına uyğun olaraq Ģəhərin Ģərq divarında, onun orta
hissəsində, Savkis körpüsü üzərində yerləĢirdi. Hamam
qapısı Ģəhəri Hamamlar məhəlləsi və Seyidabad ilə
birləĢdirirdi. Bu ad onunla izah olunur ki, onun yönü
Hamamlar məhəlləsinə doğru idi. Hamam qapısı
təxminən indiki QriĢaĢvili küçəsinin mehvərində yerləĢirdi.
Hamam qapısından yolçu bugünkü Boyaqçılar küçəsi ilə
gedən yolla Qala, daha doğrusu Tatar (indiki Qorqasal)
meydanına çıxırdı.
Adi Ģəhər qapısı gömrük məntəqəsi təyinatını yerinə
yetirirdi. Belə ki, məsələn, Rostom çarın (Xosrov
Mirzənin) əmrində (17-ci əsrin 40-cı illəri) konkret olaraq
gömrüyün miqdarı göstərilmiĢdi ki, qala iĢçiləri Ģəhərə
daxil olan tacirlərdən gətirilən mallara uyğun olaraq
gömrük rüsumu alırdılar. Buna görə də Ġ. Paskeviç
tərəfindən 1785-ci ildə tərtib edilmiĢ Tiflis planında
Hamam qapısı 53 nömrə ilə, gömrük məntəqəsi kimi
göstərilmiĢdir.
Hamamlar məhəlləsi – Bu məhəllə Tiflisin ən qədim
hissəsidir. Ġlk yurd burda salınmıĢ, Tiflisin beĢiyi burda
yaranmıĢdır. Bu məhəlləni və onun həndəvərlərini əsil
Tiflis adlandırırlar. O, bilavasitə Ģəhərin qəsrinə - qalasına
söykənirdi.
Hamamlar
məhəlləsində
və
onun
həndəvərindəki Seyidabadda
orta əsrlərdə əsasən
müsəlmanlar məskunlaĢmıĢdı. VaxuĢti Baqrationi yazır:
«Qayadan Tiflisə isti su axır, onun altı hamamı var».
Tiflis hamamlarının müalicəvi xüsusiyyəti barəsində
əfsanə mövcuddur:
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«Gürcüstan çarı meĢədə (indiki Tiflisin yerləĢdiyi
ərazidə) ov ovlayarkən maralı oxla yaralamıĢdır. Qana
bulaĢmıĢ maral kükürdlü bulağa yıxılmıĢ, qanı
yuyulmuĢdur. O, sonra sahilə çıxaraq çarın
gözü önündə meĢəyə
doğru götürülmüĢdür.
Sən demə, isti suya
girən maralın qanı
kəsilmiĢ
və
yara
tamamilə
sağalmıĢdır».
Səyyah Jan ġarden
qeyd
edir:
«Tiflis
hamamlarının
suyu
kükürdlüdür, çox isti
və yaxĢı olmasına
görə burda çimirlər,
eləcə də xəstəlikləri
də
müalicə
etmiĢdir...».

Poruçik V. Çuykonun 1800-cü ildə
tərtib etdiyi Tiflis planı

VaxuĢti
Baqrationi
Hamamlar məhəlləsini Seyidabadın bir hissəsi kimi
göstərir. Poruçik V. Çuykonun tərtib etdiyi 1800-cü il
planında isə həmin vaxtlar Seyidabadın qalan ərazisində
yaĢayıĢ məntəqəsi olmadığından və tamamilə bağlarla
əhatə
olduğundan
yalnız
Hamamlar
məhəlləsi
göstərilmiĢdir.
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Hamamlar məhəlləsi. XIX əsrin fotosu

Hamamlar küçəsi. XIX əsrin fotosu
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Çekalina. Bəzəkli Hamam. 1860-cı illər

Bəzəkli hamam.
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Hamamın içi. Kisəçi və müĢtərisi.XIX əsrin sonlarının fotoları
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Tiflis hamamları qədim
sənədlərdə və səyyahların
qeydlərində də xatırlanır. X
əsr ərəb coğrafiyaĢünasının
qeyd etdiyinə görə, «Burda
su
alovsuz
qaynayır».
VaxuĢti Ģəhərdə 6 hamamın
olduğunu yazırdı. Göründüyü
kimi, Ağa Məhəmməd Ģah
Qacarın
Tiflisə
hücumu
zamanı onlardan bəziləri
dağıdılmıĢdır. Belə ki, 1800cü il planında bu məhəllədə
VI Вахтанг
yalnız 4 hamam qeyd
olunmuĢdur.
XIX
əsrin
ortalarında Tiflis planında yenə 6 hamam göstərilmiĢdir.
XII Georginin fərmanlarının birində maraqlı məlumatlara
rast gəlinir. Belə ki, Mehtər və Behbudun hamamları ayrıayrılıqda göstərilmiĢdir. Behbudun hamamı Mehtər
hamamının qərbində, Tabor dağı tərəfdə olub. XIX əsrin
planından müəyyən olunduğu kimi, Qala qapısına ən
yaxın olan hamam Tiflis (Sion)
hamamı idi. Sonralar onu II
Ġraklinin və ya Dariyanın (II
Ġraklinin
arvadı
Darecanın
qısaldılmıĢ adıdır - M. M.)
hamamı
adlandırmıĢlar.
Hamamlar
və
Axundov
küçələrinin küncündə yerləĢən
bu hamam bir zamanlar çar
hakimiyyəti
ilə
patriarxın
arasında
xeyli
mübahisəyə
səbəb
olub.
Zaman-zaman
Ağa Məhəmməd şah Qacar.
Malkolmun
kolleksiyasından.
gürcü çarlarının, gah da Sion
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kilsəsinin əlinə keçib. Onun qədimliyini VI Vaxtanqın
möhürü də təsdiq edir. 1677-ci il tarixli bir fərmanda
deyilir: Hamam suları həddindən artıqdır. BaĢqa
hamamlar yeni tikilibsə də, bu hamam çoxdan
mövcuddur». Onun qərbində, bir az aralıda isə Məlikin
hamamı yerləĢirdi. Qədim hamamdan, Ġrakli hamamından
baĢqa Mehtər (XVII əsrin I yarısı), Eynali (XVII əsr),
Sərin hamam (XVII əsr),
Behbudun
hamamı
(XVII
əsr)
qeyd
olunmuĢdur. Mehtər hamamı sonralar Sumbatov
hamamı
adlanmıĢdır.
Kürün
yaxınlığında
yerləĢən Sərin hamam
ġnoyev
hamamı
adlanırdı.
Qala
hasarlarının daxilində də
«Xocanın hamamı» adlanan hamam var idi. Ağa
XII Georgi
Məhəmməd Ģah Qacarın
özünü müalicə etmək istədiyi və heç bir xeyri
dəymədiyinə görə dağıdılmasını əmr etdiyi hamam bu
hamam idi.
Hamamların adı əksər hallarda onun sahibinin
adından və ya vəzifəsindən irəli gəlirdi. Buna görə də
onların adları da dəyiĢirdi. Bəzi hamamın adı onun
xarakterik xüsusiyyətlərindən irəli gəlirdi (Sərin hamam,
Fitil hamamı). Eynalı Ģəhərin məliki idi (1655-1672-ci
illər). O, hamamı yenidən tikdirmiĢ və suyu Davud xanın
hamamından çəkdirmiĢdir.
Bəzi tədqiqatçılar Eynalı hamamını 19-cu əsrdə
Mirzə oğlu hamamı adlanan binanı hesab edir. Mirzə
oğluna qədər o, ZubalaĢviliyə məxsus idi. Behbudun
- 60 -

hamamı isə gərək ki, bu günkü Qarnizon hamamı
adlanan hamam olsun.
Hamamlarda əsasən ġərq-Ġran memarlığının izləri
vardır. (Bu, XVII əsr Tiflis memarlığının təqdirə layiq
xüsusiyyətlərindən biridir). XIX əsrin II yarısında «Bəzəkli
hamam» adlanan hamam ġərq üslubunda yenidən
tikilmiĢdir.
Qədim
Tiflis
hamamları
təkcə
yuyunmaq,
təmizlənmək üçün deyildi. Bu hamamlar müəyyən
mənada ictimai təyinatı da yerinə yetirirdi. Ġosif QriĢaĢvili
yazırdı:
«Əvvəllər hamam onu arzu edənlər üçün açıq idi.
Camaat səhərdən axĢama kimi orada qala bilirdi.
Hamam
bəzən
Ģəhərə
gələn
kəndli
üçün
mehmanxananı da əvəz edirdi: malı ağıla bağlayır,
özü isə iki Ģaa pula bütün gecəni hamamda rahatca
yatırdı... Hamamda arvadlar bütün günü qalır, nahar
da edirdilər... Sonra çay içməyə baĢlayırdılar... Bu,
onlar üçün klub da idi, teatr da. Bundan baĢqa
qadınlara hamamda öz bəzək Ģeylərini, qiymətli
sırğalarını çıxardıb göstərməyə imkan verilirdi. Qadın
özünün təzə aldığı paltarını, Ģübhəsiz, hamamda
geyinməli idi. ġübhəsiz, elçilər hamamda da öz
vəzifələrini unutmurdular. Bir çox gözəl qadının taleyi
hamamda həll olunurdu. Hamamda bir çox etibarlı
«qadın və gəlin» xoĢbəxt olub və bir çox lüt qadının
da çoxlu eyibləri aĢkar olub.
Yeyib içən tiflislilər kefdən sonra hamamlarda
vaxt keçirməyi özlərinə borc bilirdilər. Bağlarda
baĢlanan kef həmiĢə hamamlarda baĢa çatdırılırdı».
Abdulla ġaiq öz xatirələrində bu barədə yazır:
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«Bu
hamamlar
gecə-gündüz
qurnalardan
ĢırhaĢır axıb hovuzlara tökülən kükürdlü, isti mədən
suları ilə məĢhurdur. Heç bir ictimai yerə çıxmayıb
evdə dustaq kimi yaĢayan çarĢablı arvadların ən
böyük əyləncə yeri bu hamamlar idi. Hamı burada
görüĢür, burada tapıĢır, burada Ģirin söhbətə qızıĢır,
oğlunu evləndirmək istəyənlər burada qız bəyənirdi.
Hər kəs öz gücünə görə səhərdən boğçasına pendir,
çörək, yayda qarpız, xiyar bağlayıb hamama gedir,
axĢama qədər gününü orada keçirirdi.
Hamama mən adətən atamla gedirdim. Hamama
daxil olan kimi gözə dərhal kərpicdən tikilmiĢ, əhəng
və gəc ilə suvanmıĢ böyük bir hovuz çarpırdı.
Hovuzun sağ və sol tərəflərində soyunmaq üçün
yerdən bir qədər uca xüsusi səkilər vardı. Nazik və
uzun taxtalardan qayrılmıĢ kiçik bir daxmada
hamamçı otururdu. Soyunulan paltarlara nəzarət
edən xidmətçi çimib gələnlərin ayağına su tökür,
geyinmək istəyənlərə hər cür kömək göstərirdi. Bir
tərəfdə isə samovar qaynayır, çayçı müĢtərilərə çay
paylayırdı. Bir dəfə atam ilə hamama getməyim heç
xatırımdan çıxmır. Biz hamama daxil olan kimi
ətrafımızı kisəçilər bürüdü. Atam birini seçdi. O,
əvvəlcə
hamamın
səkisinə
iki
fitə
sərdi.
Sonra uzanmaq üçün bir fitəni yumrulayıb baĢaltı
qoydu. Biz fitə üstündə oturduq. Kisəçi əvvəlcə
atamın saqqalına xına yaxıb uzandırdı. Sonra mənə
kisə çəkdi. Mən oturub atamı gözləyirdim. KiĢi baĢqa
birisinə kisə çəkdikdən sonra atamın saqqalının
rəngini yuyub bədəninə kisə çəkməyə baĢladı. Sonra
canını ovuĢdurdu. Bütün bu tamam-dəsgahdan sonra
böyük hovuza girdik. Hamının yuyunduğu bu
hovuzda çimmək məni hər Ģeydən çox darıxdırdı. 3-4
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saat davam edən yuyunma nəhayət baĢa çatdı.
Hamam xidmətçisi ayaqlarımıza su tökdü, sonra
atamın bədənini püĢtimal etdi (ovuĢdurdu). KiĢi
hamamı intizamlı və səs-küysüz idisə də, kisəçinin
hoqqabazlıqları, atamın saqqalının xınası və rəngi,
onun bütün hamam qanun-qaydalarına qeyd-Ģərtsiz
itaət etməsi məni lap hövsələdən çıxardı...».

A.S.PuĢkin
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Görkəmli rus Ģairi A. S. PuĢkin «Ərzuruma səyahət»
adlı yol qeydlərində kükürdlü Tiflis hamamları barəsində
də yazır:
«Karsikaladan bir neçə verst aralı, Rum
yürüĢlərinin abidəsi, Kür üzərindəki qədim körpüdən
keçərək Tiflisə getdik...
Mən traktirdə dayandım, o birisi gün isə Tiflisin
məĢhur hamamlarına yollandım. ġəhər mənə çox
qalabalıq göründü. Ermənilər, gürcülər, çərkəzlər,
farslar ġeytanbazarda toplaĢmıĢdılar. Onlar arasında
gənc rus məmurları Qarabağ ayqırlarının belində
gəzirdilər. Hamamların girəcəyində qoca fars
oturmuĢdu. O, qapını mənə açdı. Mən geniĢ bir otağa
daxil oldum. Və nələr gördüm? 50 nəfərdən çox
cavan və yaĢlı qadın yarı çılpaq və lüt halda bəziləri
divarlara söykənmiĢ skamyalarda oturub, bəziləri də
ayaq üstə geyinib soyunurdular. Mən dayandım.
Gedək, gedək, - dedi mənə sahibkar, - Bu gün
çərĢənbə axĢamıdır, qadın günüdür, eybi yoxdur.
Əlbət də eybi yoxdur, əksinə daha da yaxĢıdır, - deyə
mən ona cavab verdim. KiĢi məxluqunun ora daxil
olması heç bir narahatçılığa səbəb olmadı. Onlar qəhqəhə çəkib gülüĢərək söhbətlərini davam etdirdilər.
Belə çıxdı ki, mən gözə görünməz halda ora daxil
oldum. Onlardan çoxu doğrudan da gözəl idi.
Fars məni hamama saldı. Qaynar, kükürdlü su
qayada yonulmuĢ, dərin hovuza axırdı. Ömrüm boyu
Tiflis hamamları kimi hamam nə Rusiyada, nə də
Türkiyədə gördüm».
A. S. PuĢkin daha sonra yazır:
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«Hamam
sahibi
məni
kisəçi
tatara
(azərbaycanlıya - M. M.) təhvil verdi. O, mənim
qayğımı çəkməli idi. Həsən (bu tatarı belə çağırırdılar)
öz iĢinə baĢladı, yonulmuĢ daĢ döĢəməyə məni
uzatdı,
sonra
da
qabırğalarımı
ovxalamağa,
oynaqlarımı gərməyə, yumruğu ilə bərkdən vurmağa
baĢladı. Mən cüzi ağrı belə hiss etmirdim, əksinə
xüsusi bir ləzzət hiss edirdim. Asiyalı kisəçilər bəzən
çuĢa gələrək çiyinlərin üstünə çıxırlar, ayaqları ilə
ombalarda sürüĢürlər və kürəkdə çöməlirlər. Bundan
sonra yun kisə ilə uzun müddət bədənimi sürtdü, isti
su ilə məni yaxaladı və kətanda köpüklənmiĢ hava
Ģarı ilə məni yumağa baĢladı. Dil ilə deyilməyən
duyğudur: isti sabun hava kimi üstünə püskürür.
Sabun püskürməsindən sonra Həsən məni hamama
saldı və mərasim sona yetdi».
1812-ci ildə Ġrana göndərilən Rusiya diplomatı
Vilhelm fon-Freyqanq və onun arvadı Frederika fonFreyqanq yazırlar:
«Tiflis hamamları çox gözəldir. Ġsti su qayadan
qaynayaraq hovuza özü tökülür. Suda böyük
miqdarda kükürd vardır, revmatizm, səpmə, qaĢınma
və yaraları sağaltmaq üçün çox müalicəvidir. ġəhər
kənarı yerdə (hamamların əksəriyyətinin yerləĢdiyi
Seyidabad məhəlləsi nəzərdə tutulur) ona qədər
hamam vardır ki, onlar da bir növ yuxarı və aĢağı
temperaturdadır.
Hamamlar mağaralarda qurulmuĢdur. Ġlk dəfə
aĢırımlı bir neçə lampanın zəif iĢıqlandırdığı qaranlıq
salona daxil olursan. Orda xalçaların sərildiyi iki taxt
durur. Taxtda istədiyin palaz sərilir ki, onun üstündə
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də bir neçə vaxt dincəlib çimməyə hazırlaĢırsan. Ġkiüç aĢırımlı salonu keçəndən sonra hamama daxil
olursan və dönmədən su kranı vasitəsi ilə doldurulan
hovuza girirsən. Ən qaynar su olan hovuz son
aĢırımlı salondadır. Hovuz, eləcə də onun vasitəsi ilə
bu
hovuza
düĢdüyün
pilləkan
da
qayada
yonulmuĢdur.
Gürcülər, əlalxüsus varlı-hallı gürcü qadınları
həftədə bir dəfə bütün günü və əksər hallarda
gecələri də hamamlarda keçirirlər. Birinci aĢırımlı
salonda onlar taxtda yayxınaraq saçlarını və
dırnaqlarını boyadırlar. YaĢlı gürcü qadınları da
saçlarını boyadığına görə hörükləri kəhrəba kimi
qaradır. Orda onlar üzlərinə ənlik-kirĢan çəkirlər.
QaĢlarını boyayıb sürmə çəkirlər və sair. Bunlar
olmadan burda gözəlliyi təsəvvür etmək çətindir. Bu,
onlar üçün böyük gündür, ağrı və məhəbbət günü».
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Aleksandr Düma

Fransız yazıçısı Aleksandr Düma Qafqaza səyahət
edərkən yazdığı «Qafqaz» əsərində Tiflis hamamları
barəsində qeyd edir:
«Qafqazda mineral sular var. Onların istiliyi 65
dərəcəyə çatır. Onlar soyuq dəyməyə xeyirlidir və
yalnız buxar Ģəklində istifadə olunur. Hovuzda
- 67 -

yuyunan mələfəyə bürünərək uzanır, mələfənin
uclarından dörd nəfər tutur. Yuyunma 6-8 dəqiqə
davam edir. 10 dəqiqə yalnız ən sağlam hamam
həvəskarları dözə bilir. Həmin ildə faciəli Ģəkildə
erməni yepiskopu öldü. Utandığından o, proseduranı
bilən Ģəxsləri mələfənin uclarından tutmağa icazə
verməmiĢ, onları 4 nəfər diakon (aĢağı dərəcəli keĢiĢ)
əvəz etmiĢdir. Onlardan birinin diqqətsizliyi üzündən
mələfənin ucu əlindən çıxmıĢ və yepiskop aĢağı
yumalanaraq qaynar suya düĢmüĢdür. Xidmətçilər
bərkdən qıĢqıraraq onu oradan çıxartmağa cəhd
etsələr də öz əllərini yandırmıĢlar. Onların hayküyünə hamamçılar gələrək yepiskopu hovuzdan
çıxartsalar da artıq gec idi, yepiskop yanmıĢdı».
S. KiĢmiĢov «Nadir Ģahın Herata, Qəndahara,
Hindistana yürüĢü və onun ölümündən sonrakı hadisələr»
kitabında yazır:
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Jozef Piter Turneforun qravürasından bir fraqment.
Çar bağının bir görünüĢü. XVIII əsrin əvvəlləri.

«Sentyabrın 13-də Ģah Tiflisə gəldi. O, Gəncə
qapısı yaxınlığında dayanıb öz yaxın adamlarının
məsləhəti ilə özünün əzab çəkdiyi xacəliyindən
müalicə olmaq ümidi ilə Çar hamamında çimdi. Lakin
onun xəstəliyinə, mənbələrin verdiyi məlumata görə
bulaqlar kömək etmədi. O, qəzəblənərək hamamı yerli-dibli uçurmaq əmrini verdi».
J. Turnefor «ġərq ölkələrinə səyahət» əsərində yazır:

Turneforun qravüras. Tiflis 1701-ci ildə

«Saraydan, elə oradaca yerləĢən hamamlara baĢ
çəkməyə getdik. Burada dözüləsi temperaturda
ləzzətverici isti sular vardır. Təxminən Ərzurum
yaxınlığındakı Ġlçə suları kimidir. Tiflis hamamlarında
qaynar sulardan baĢqa isti və soyuq sular da vardır.
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Hamamlar yaxĢı təĢkil olunmuĢdur və Ģəhərlilər üçün
həm də gap etmək yeridir».
Hovuzxana – Qalada yer. 1708-ci il hüdud
sənədlərinə uyğun olaraq hardasa ÇarĢı bazarının
yaxınlığında yerləĢirdi.
Ġlanlı cala – Betaniya və Sğnet yaxınlığında cala.
Ġraklinin hamamı – Ġndiki Qorqasal küçəsində
Balneoloji kurortun yerində olub. Bu hamam II Ġraklinin
arvadı Dariyanın (Darecanın - M. M.) adını da daĢımıĢdır.

Ġrəvan meydanı. Karvansara. 1851-ci ilin fotosu
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Ġrəvan meydanı. ġəhər duma və upravasının binası.
1880-ci illərin fotosu

Ġrəvan meydanı – Tiflisin əsas meydanı. Bu
meydanın əsr yarımdan çox tarixi var. Meydan yaxın
keçmiĢdə Ģəhərin qala barısının kənarında boĢ bir
biyabanlıq idi. Ġndiki Leselidze küçəsinin Azadlıq
meydanına birləĢdiyi yerdə Ģəhərin əsas darvazalarından
(Kocor) biri dururdu. Buradan iki yol baĢlayırdı. Onlardan
biri Ģimala doğru, indiki Rustaveli prospekti istiqamətində,
o birisi isə indiki Georgi Leonidze küçəsi istiqamətində
Kocora doğru gedirdi. Sololak dərəsindən gələn yağıĢ,
qar suları burdan keçərək Kürə tökülürdü.
XIX əsrin məĢhur gürcü tarixçisi Platon Ġoselianinin
verdiyi məlumata görə, indiki meydanın Ģimal tərəfində
təxminən indiki Ġncəsənət Muzeyinin yerində XVII əsrin
sonlarında çar karvansarası dururdu. O kifayət qədər
böyük olub. 80-ə qədər yatacaq yeri var imiĢ. VaxuĢti
tərəfindən və 18-ci əsrin 80-ci illərində tərtib olunmuĢ
Tiflis planında meydanın ərazisi cənubdan və Ģimaldan
bağlarla əhatə olunmuĢdu. VaxuĢtiyə görə, burada çarın,
çariçanın və mamasaxlisin (kəndxudanın) bağları var idi.
Ġ. Paskeviçin 1785-ci il tarixli planında çar və çariçanın
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bağlarından baĢqa Ģahzadə Georginin də bağı qeyd
edilmiĢdir. VaxuĢti Baqrationi bu yerlərdə yeganə bina
göstərmiĢdir ki, onu da «Bejanın karvansarası»
adlandırır. Ġndi həmin yerdə Ģəhər bələdiyyə idarəsinin
binası yerləĢir.
1825-ci ildə Yakov ZubalaĢvili TürküstanisĢvilidən
aldığı torpaq sahəsində, meydanın Ģimal tərəfində
mehmanxana tikir. Sonralar, 1838-ci ildə binanı
patriarxlıq dini seminariyanı və sinodu yerləĢdirmək üçün
almıĢdır. Ġndi bu binada Ġncəsənət Muzeyi yerləĢir.
1829-cu ildə rus qoĢunları tərəfindən Türkiyə ilə
müharibədə Ġrəvan qalası yaxınlığında qələbənin qeyd
edilməsi münasibəti ilə qoĢun sərdarı Ġ. Paskeviç «Ġrəvan
qrafı» rütbəsi ilə təltif olunmuĢdur. Tiflis meydanı isə Ġ.
Paskeviç-Ġrəvanski adını almıĢdır. Sonralar qısaldılmıĢ
formada Ġrəvanski və ya Ġrəvan adı ilə qalmıĢdır. Bundan
sonra da onun adı dəfələrlə dəyiĢdirilmiĢdir.
Ġsan – «Ġsan» sözü ərəb mənĢəli sözdür, qala,
istehkam mənasını verir. Bu gün Ġsan qalasının
planlaĢdırılmasını və onun ümumi görünüĢünü dəqiq
bərpa etmək mümkün deyildir. Fortipikasiyalı kompleks,
göründüyü kimi, iki səviyyədə yerləĢən hissələrdən ibarət
idi. Birinci əsas hissə qaya ətəyində tikilmiĢdi, ikincisi isə
qərb tərəfdən baĢ alaraq körpüyə qədər uzanırdı. Qaya
dibində qədim körpünün baĢında dördkünc bürcün
qalıqları qorunub saxlanılmıĢdır. (Kürün səviyyəsi aĢağı
düĢəndə həmin yer açıq-aydın görünür. ġahzadə
VaxuĢtinin 1735-ci il planında bu cür göstərilmiĢdir:
«Çarın sarayı Ġsanda idi. Qutlu-Aslan Ġsan çölündə
çadır qurmağı tələb etdi.» (K. cx. 1. 314).
Ġsgəndər qalası – Narınqalanın adlarından biridir.
Qriqor ZardaliĢvili yazır: «Tiflisin müsəlman əhalisi
Narınqalanı Ġsgəndər qalası adlandırırdı». Narınqala
barəsində daha sonra ətraflı söhbət açacağımıza görə
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onun niyə Ġsgəndər qalası adlandırılmasını izah etməyə
çalıĢacağıq. Azərbaycanın dahi Ģairi Nizami Gəncəvi
özünün «Ġsgəndərnamə» əsərində yazır:
Ən qoca bir dehqan vermiĢdir xəbər:
Tiflisi ilk abad etmiĢ Ġsgəndər.
Tarixi mənbələr göstərir ki, bizim eradan əvvəl yaĢamıĢ
Makedoniyalı Ġsgəndər (356-326) Azərbaycana gəldiyi
kimi, Gürcüstana da gəlmiĢdir. Nizami Gəncəvi burada
Tiflis sözünü Ģərti olaraq iĢlədir. Çünki o vaxtlar Tiflis
Ģəhəri mövcud deyildi. Onun yaĢı təxminən 1500 ildən bir
az artıqdır və bundan öncə onun V əsrdə yaĢamıĢ gürcü
çarı Vaxtanq Qorqasal tərəfindən əsası qoyulmuĢdur.
Həmin vaxtlar Tiflis olmasa da Narınqala adlanan Qala və
yaxud onun yeri mövcud idi. Bəlkə də elə o vaxtlar
Ġsgəndər həmin yerdə qalanı daha da gözəlləĢdirir və
yaxud yeni qala inĢa edir. Elə buna görə də həmin qala
bir vaxtlar Ġsgəndər qalası adlanmıĢdır.
Leonti Mrovelinin baĢqa bir yerdə yazdığına görə,
Makedoniyalı Ġsgəndər saysız-hesabsız qoĢunla Kartliyə
hücum edir. O, Kartlinin qala-Ģəhərlərini altı ayda alır.
Sarkinedə bun-türklər yaĢadıqlarından, oranı ələ
keçirmək üçün on bir ay mübarizə aparmalı olur. Buntürklər qətiyyətlə zor göstərirlər. Ġsgəndər hirslənərək
Sarkineni mühasirəyə alır və onun sakinlərini məhv
etmək qərarına gəlir. Çıxılmaz vəziyyətə düĢən
sarkinelilər, gizlincə qalanın söykəndiyi qayanı oymağa
baĢlayır; qaya yumĢaq olduğundan onu asanca deĢərək,
aradan çıxır və boĢ Ģəhəri Ġsgəndərin öhdəsinə verirlər.
Alimlərin fikrinə görə, bizim eradan əvvəl III əsrdə
Tiflisin ərazisində Ģəhər tipli yaĢayıĢ məntəqəsi, qalaĢəhər mövcud idi. Buna isti, kükürdlü bulaqlar, Kürün
ensiz axarı üzərində asanlıqla körpü salmağın
mümkünlüyü imkan yaradırdı. Burada cənubdan Ģimala,
Ģərqdən qərbə ticarət yolları keçirdi. Tiflisin ərazisini, o
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cümlədən paytaxt olan Msxetanı cənubdan ġida Kartli
qoruyurdu.
Ġstanbul bürcü – VaxuĢti Baqrationi Tiflisin qalaistehkam kompleksinin əsas tikililəri arasında «Ġstanbul
bürcü»nü xatırlayır. 1673-cü ildə Tiflisə gələn fransız
səyyahı Jan ġarden məlumat verir ki, bu bürcü 1576-cı
ildə osmanlılar ucaltmıĢlar. Ġstər elə olsun, istər belə,
göründüyü kimi, doğrudan da osmanlılar onun yenidən
qurulmasında, ucaldılmasında müəyyən əmək sərf
etmiĢlər. Elə bürcün belə adlandırılmasını bununla izah
etmək olar.
Kababxana – Yeməkxanalar cərgəsi. Bu cür cərgə
qədim Tiflisdə Tatar (indiki Qorqasal) meydanında
Qorqasal küçəsi boyu var idi. Burada həmçinin
cızbızxana, pitixana və çayxanalar var idi.
Karağal – Kocor meĢəsində meĢə sahəsi. Görünür,
burada çoxlu qarağat ağacı olub və elə bu adın da
yaranmasına gətirib çıxardıb.
Karvansara – Ġndiki Azadlıq meydanında ticarət yeri.
Karxana – Əvvəllər daĢ qırılan qayalı meĢə və yer.
Kasaxana – Kuzəxana – Quzaxana – Tatar (indiki
Qorqasali) meydanı yaxınlığında qab-qacaq satanların
cərgəsi. Dilimizdə indi də iĢlənən «kasa» və yaxud
«kuzə» sözlərindən düzəldilib.
Kirha (Kiroçni) – MarcaniĢvili meydanı yaxınlığında
küçə və məhəllə. Əvvəllər burada alman kilsəsi (Kirhen)
olub. Bu ad da elə ondan götürülüb.
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Kirha alman kilsəsi

Koba – Lilo kəndinin Ģimal-qərbində vadi və meĢə.
Dilimin Borçalı Ģivəsində də qovu sözü düzənlik, çöl
mənasını verir.
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Kocor qalası. S.CanaĢvilinin fotosu

Kocor qalası – Kocor kəndi yaxınlığında yerləĢirdi.
VaxuĢti
onu
Azeulassixe
(Azeulanın
qalası)
adlandırmıĢdır. Sonralar isə, yəni orta əsrlərdə Koroğlu
qalası da adlandırılmıĢdır.
Kocor qapısı – Savkis qapısı – Qalanın Ģimal
divarının orta hissəsində yerləĢirdi. Divarın qərb
küncündə ġahtaxtı, Ģərq küncündə isə – Diğom qapısı
Leselidzenin indiki Azadlıq meydanına birləĢdiyi yerdə
yerləĢirdi. Ġndi o yerdə Tiflis ġəhər Bələdiyyə Ġdarəsinin
binası yerləĢir. Tiflis Ģəhərinin 1735-ci il planında qeyd
olunmuĢdur.
Kürdlər qəsəbəsi – Lotkin təpəsi ərazisində,
əvvəllər bu yerdə kürdlər məskunlaĢmıĢdı.
- 76 -

Kür çayı – Qafqazda ən böyük çaydır. Mənbəyini
Türkiyənin Qars yaylasından alır. Gürcüstandan,
Azərbaycandan keçərək Xəzər dənizinə tökülür. Tiflis
Ģəhərinədək dar dərələrlə (Borjom dərəsi və sair) axır,
Tiflisdən sonra çayın Ģəbəkəsi geniĢlənir. Qabırrı (Ġori),
Ehram (Xram), Qanıx (Alazan) və Gəncə çayları ona
qovuĢur. Gürcücə Mtkvar adlanır. Müəyyən dəyiĢikliklərə
uğrasa da kökü, mənası eynidir. VaxuĢtiyə görə «Kür
Qalanı, Tiflisi və Ġsanı bir-birindən ayırır. Qala və
Tiflisi isə Sololak çayı ayırır» («Siyahıya alma...» səh.
52). Qala lap baĢdan qəsəbə, daha doğrusu kənd imiĢ.
Varazbakurun çarlığı dövründə isə burada qala tikilib.
Kür haqqında bir çox antik və orta əsrlər
müəlliflərinin əsərlərində məlumat verilir. Qədim yunan,
latın, ərəb, fars, türk, erməni, gürcü mənbələrində Kor,
Kür, Gür, əl-Kurr, Mtkvari və sair kimi adı çəkilir.
Tədqiqatçıların fikrincə «su», «çay» mənasını verən
«Kür» sözü alban (Qafqaz) tayfalarının birinin dilindən
götürülmüĢdür.
Azərbaycanda yaĢayan qrız və buduq dillərində indi
də «kür» sözü «su», «çay» mənasında iĢlədilir.
Liləxana – Qədim Tiflisdə iki boyaqçılar cərgəsi var
idi. Onlardan biri Tatar meydanından baĢlayan və
Qalanın böyük kilsəsinin (Surp Georg) qabağından keçən
küçədə, Berzenxananın arxasında hamamın önünə
keçən küçədə, indiki Samğebro (Boyaqçılar) küçəsində
yerləĢirdi. O biri Liləxana II Ġrakli meydanının cənub-qərb
güĢəsindən baĢlayıb Orta bazara (indiki Leselidze
küçəsinə) qədər uzanırdı. A. PiĢĢeviç tərəfindən tərtib
olunmuĢ 1785-ci il Tiflis planında 17 nömrə ilə iĢarə
olunmuĢdur və Boyaqçılar küçəsi adlanır.
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B.Foqel. Boyaqçılar küçəsi.

Lilo – Qəsəbə, Böyük və Kiçik Lilo (Qardaban rayonu) Tiflis məhəllələrinin adları bəzən bu yerlərdə olan
xüsusiyyətlərdən irəli gəlirdi. Belə düĢünmək olar ki,
Ģəhərin bu ətrafyanı kəndində lilə (boyaq) istehsalı ilə
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məĢğul olunurdu ki, bu da məhəllənin belə adlanmasına
səbəb olmuĢdur.
Lilo yolu – ġahzadə VaxuĢti Behbudun bağından
Lilo kəndinə tərəf gedən yol belə adlandırır.
Malakanlar bazarı – Tiflisin dəmir yolu vağzalı
yaxınlığında bazar olub. Ġndi isə kolxoz bazarıdır.
Metex – Onun sonralar
baĢqa bir adı da olmuĢdur Dustaqxana. Metexin adı 13cü əsrin sonlarında yayılmıĢdır
(80-ci
illərdə).
Burada
Təvazökar
Dimitri
kilsə
tikdirmiĢdir. Deyilənə görə,
guya ilk məbəd və ilk qalaqəsr bu yerdə hələ 5-ci əsrin
ikinci
yarısında
Vaxtanq
Qorqasalın dövründə inĢa
olunmuĢdur. Bunun Platon
Ġoseliani tərəfindən deyildiyi
Təvazökar II Dimitri
etimal olunur. Belə də nəql
edirlər ki, müqəddəs ġuĢanik burada dəfn olunmuĢdur,
lakin kilsənin mövcudluğu barəsində etibarlı mənbə
hələlik aĢkar edilməmiĢdir. Halbuki, bəzi fikirlərə görə,
burada qədim məbəd olmalı imiĢ.
«Metex» sözü sarayın yerləĢdiyi yeri, onun
həndəvərini bildirir. Məlumdur ki, təxminən 12-ci əsrdən
Ġsanda gürcü çarlarının sarayı yerləĢirmiĢ.
Saray və kilsə monqolların elə ilk hücumu zamanı
1235-ci ildə yandırılmıĢdır. Bizə qədər qorunub saxlanmıĢ
kilsə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, 1278-1284-cü illərdə
tikilmiĢdir.
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VaxtaĢırı Metex məbədi dəfələrlə bərpa olunmuĢ və
təmir edilmiĢdir.
Türk coğrafiyaĢünası Evliya Çələbi (17-ci əsrin 40-cı
illəri) qeyd edirdi ki, Metex kiçik dördkünc qəsr olub.
Qalanın içində üç yüz ev, kilsə və digər tikililər varmıĢ. Bu
kiçik qala Ģəhərin böyük qalasından daha möhkəm olub.
Elə Evliya Çələbinin verdiyi məlumata görə, Metex
qalasında üç yüz nəfər gözətçi durub.
1819-cu ildə qala-qəsr dağıdılmıĢ və elə onun
daĢları ilə də dustaqxana tikilmiĢdir. Bu dustaqxana
1938-ci ildə ləğv olunmuĢ, Böyük Vətən müharibəsindən
sonrakı illərdə sökülmüĢdür. Ötən əsrin 60-cı illərində
Metex qalası divarlarının son fraqmentləri olan dayaq
divarının üstündə Metex qayası üzərində Qorqasalın at
belində heykəli qoyulmuĢdur.

Avlabardan qədim Tiflisin bir görünüĢü
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KeçmiĢ Metex qalası
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Y. Lansere. Tiflisdəki Metex məbədi. 1937-ci il
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Metex körpüsü – Ən
qədim körpü Kür üzərində
Metex qayasının daraldığı yerdə
salınmıĢdı. Belə ki, Kür çayının
məcrası
ən
çox
burada
daralmıĢdır.
Körpü hər iki tərəfdən baĢ
alan qala tikililərinin daimi
nəzarəti altında idi. Fortifikasiya
tikililəri sistemi çayın məcrasında
onun axarı boyu uzanan yolun
Ivane Cavaxişvili
səmərəli
nəzarətinə
imkan
verirdi. Körpü bu yerdə qala-qəsrin əsası qoyulanadək də
mövcud idi. Belə bir qərar qəbul etməyə onun quruluĢunun
xarakteri, qala tikililərinin kompozisiyası əsas verir. Ġvane
CavaxiĢvili belə hesab edirdi ki, bu yerdə ta qədimlərdə
bir-birinə yaxın iki körpü olmalı idi. CavaxiĢviliyə Ġohane
Sabanidzenin «Abo Tbilelinin əzabları» əsərində «ġəhərin
körpüləri» ifadəsinin xatırlanması əsas verir. (Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, iki körpü 19-cu əsrdə də mövcud idi).
Qədim körpünün bürcündə xaç qoyulmuĢdu. Həmin
əsərin baĢqa bir yerində göstərilir:
«...Yuxarıda körpünün Ģanlı xaçı
var idi». Ola bilsin ki, körpü
müəyyən təyinatı da yerinə yetiriryetirirdi. Güman ki, təsadüfi deyildir
ki, Ģah Ġsmayıl Tiflisə hücum
edərkən hər halda bu yerdə «ġanlı
xaç» əvəzinə məscid tikdirmiĢdir.
Bu faktın müsəlmanlar üçün rəmzi
əhəmiyyəti var idi. Qədim yazılı
abidələrdə Metex darısqallığında
salınmıĢ körpü Ģəhərdə yeganə
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körpü kimi xatırlanır. Eyni
zamanda müəlliflər körpünün
böyüklüyünü
və
möhkəmliyini qeyd edirlər.
Günahlarını yumaq üçün
Tanrı qarĢısında verdiyi sözə
əməl etmək məqsədi ilə
Qüdsə yola düĢən kazanlı
Vasili
Qaqara
yolüstü
Tiflisdən
keçmiĢdir.
O,
özünün «Jitie i xojdenie v
İerusalim i Eqipet» əsərində
Tiflis körpüsünü «Qəribə körpü» adlandırır.
Müxtəlif dövrlərdə alıġah Ġsmayıl Xətai
nan yazılara görə, ağac
körpüsü Metex darısqallığında bir dirəkdən ibarət idi. Bu
dəfələrlə qırılmıĢ və bərpa edilmiĢdir. Körpünü bəzən
tiflislilərin özləri uçururdular ki, düĢmən o biri sahilə keçə
bilməsin. 1046-cı ildə də IV Baqrat Tiflisə gələndə belə
oldu. Ġsanlılar körpünü uçurdular, «...Ġsanı vermədilər».
(«Gürcüstan həyatı»).
Xarəzmli Cəlaləddinin amansız qoĢunlarının hücumu
zamanı da həmin Ģey təkrar
olunmuĢdur. Ġsanlılar irəlicədən
körpünü uçurduqlarından onlar
Ġsanı iĢğal edə bilməmiĢlər. Orta
əsrlərdə Meydan tərəfindən körpüyə doğru gedən dar küçə
dükanlarla dolu idi. Körpü
yaxınlığında sahildə axtalalı
yepiskopun
yerləĢdiyi,
IV Baqrat
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Konstantin və Yelena adına tikilmiĢ kilsə var idi. Onu
monqollar uçurmuĢlar. Onun bərpasından sonra yenə də
ġah Abbasın hücumu zamanı dağıdılmıĢdır. Onun
yerində XIX əsrdə üçmərtəbəli karvansara tikilmiĢdir.
1522-ci ildə ġah Ġsmayılın qoĢunlarının hücumu zamanı
dağıdılmıĢ kiçik kilsənin yerində bilavasitə körpünün
yanında Ģiə məscidi tikilmiĢdir. Sonralar ġah Abbasın
hücumu zamanı (1606-cı il) məscid geniĢləndirilmiĢ,
minarələr ucaldılmıĢdır. Məscid Ģah Abbasın adını
daĢıyırdı. Böyük Vətən müharibəsindən sonra yeni
körpünün tikiliĢi ilə əlaqədar məscid uçurulmuĢdur.

V.Çernetsov. Qədim Tiflis. ġah Abbas məscidi. 1839-cu il
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Şah Abbas məscidindən görüntülər
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V.VereĢĢaqin. ġah Abbas məscidi
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ġah Abbas məscidindən bir görünüĢ. D. Yermokovun
fototekasından

Kür çayının səviyyəsi enən zaman ġah
Abbas məscidinin bünövrəsinin görüntüləri
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I ġah Abbas. O dövrdəki avropalı rəssamın rəsmi

Ġranlıların son hücumu zamanı, 1795-ci ildə körpü
Ģəhər tarmar ediləndə dağıdılmıĢdır. 1797-ci ildə o bərpa
edilmiĢ və yalnız 1805-ci ilədək mövcud olmuĢdur.
Körpünü daĢmıĢ Kür uçurub-dağıtmıĢdır. 1805-ci ildə
salınmıĢ ağac körpü
tağlı ağac körpüsü ilə əvəz
edilənədək, yəni 1826-cı ilədək mövcud olmuĢdur. 1870ci ildə burada dəmir körpü salınmıĢdır.
1805-ci ildən, bir az aĢağıda çox da güvənili olmayan ikinci körpü fəaliyyət göstərirdi ki, o, da tez-tez
təzələnməli olurdu. Yuxarı körpü Avlabar körpüsü, aĢağı
körpü Metex körpüsü adlanırdı.
1849-cu ildə Metexin müvəqqəti keçidləri əvəzinə
ağacdan «Taun» sistemli körpü salınır ki, bu da 1870-ci
ilədək mövcud olur. Sonra isə onu dəmir körpü əvəz edir.
Avlabar körpüsündən nəqliyyat, araba, fayton keçirdisə,
Metex körpüsündən yalnız piyadalar, eĢĢəklər hərəkət
edirdi. Buna görə də tiflislilər bu körpüyə «EĢĢək
körpüsü» adı da vermiĢdilər. Avlabar körpüsünün
uzunluğu 30,5 metr idi, Metexinki isə - 27,5 metr. Yeni
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dəmir-beton körpüsünün tikintisi ilə əlaqədar hər iki köhnə
körpü bizim əsrin 50-ci illərində Metex körpüsünün
tikintisinə baĢlanmamasından öncə, 1951-ci ildə, Avlabar
körpüsü isə yeni körpünün açılıĢından bir neçə il sonra,
1955-ci ildə uçurulmuĢdur.
Ġndiki körpü 1951-ci ildə salınmıĢdır. Bu körpü
salınan zaman Metex qalası dibində mövcud olan
körpülərin həndəvərlərində qədim tikililərdən oluĢan
özünəməxsus kompleks məhv edilmiĢdir. Burada yaĢayıĢ
binaları ilə yanaĢı, Kürün sahilindəki karvansaralar, «ġah
Abbas» məscidi adlanan məscid uçurulmuĢdur.
Məlikin məhəlləsi2 – Tiflisin idarə olunmasında
mouravi baĢda dururdu. Onun Ģtatına daxil idi: məlikmamasaxlis, caniĢin, kəndxuda, asas3, asasbaĢı, yasavul
və sair.
XVI əsrdə I Luarsabın (1534-1558) çarlığı dövründə
gürcü gerçəkliyində məlikin adı meydana çıxır.
Gürcüstan tarixinin tədqiqatçısı ġota Mesxia feodal
dövrünün Ģəhər məmurlarının hüquq və vəzifələrini
sadalayan zaman Ģəhər məlikin hüquq-vəzifələrini belə
müəyyən edir: Ģəhərdə vergiləri yığmaq, təmizlik və
nizam-intizamı qorumaq, xəzinə təhkimçi kəndlilərini
qeydə almaq, fövqəladə tərtib edilmiĢ kitaba vətəndaĢları
daxil etmək, çar fərmanlarına və baĢqa sənədlərə imza
atmaq və sair.
2

Gürcüstanda, eləcə də Azərbaycanda XVI əsrin ortalarında
məlik vəzifəsi təsis olunmuĢdur. Azərbaycanda bəylərbəyi
tərkibindəki hər mahalda xanlar, məliklər və minbaĢılar təyin
olunurdu ki, onlar da Azərbaycan sərdarına tabe idi.
Həmin dövrlər Tiflisdə də bu vəzifə tətbiq olunanda əvvəlcə
mamasaxlisi (kəndxuda) vəzifəsini icra edirdi. XVIII əsrin 30-cu
illərindən sonra mamasaxlis və məlik vəzifələri BehbutaĢvililər
nəslinin əlində birləĢdirildi.
3
Qədim Tiflisdə hər bir dükanı bir gözətçi mühafizə edirdi.
Onlar da asas, rəhbərləri isə asasbaĢı adlanırdı.
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XVIII əsrdə Ģəhərin məlikinə dövlət maliyyə
mədaxil-məxaric məsələlərinin həlli də həvalə olunurdu.
Onun inzibati hüquqları Ģəhərətrafı yerlərdə də
yayınlanırdı.
Ġsaağ paĢanın (1725-1735-ci illər) Ģəhərin məliki
AĢxarbəyə göndərdiyi aktların birindən Ģəhərətrafı
yerlərdə də onun hüquqlarının yayınlandığına əmin
olmaq olar. ġəhər məlikinin Ģəhərdə bir neçə evi vardı.
Bu evlərdən biri bir vaxtlar NoraĢen kilsəsinin yanında idi
və bu məhəllə onun adını daĢıyırdı.
AĢxarbəyin qədim məhəlləsi 18-ci əsrin 20-ci
illərində Tatar (indiki Qorqasal) meydanında da mövcud
idi. Sonralar isə Petxainin yanında yerləĢən məhəllədə
məlikin əsas yaĢayıĢ yeri olduğundan bura da Məlikin
məhəlləsi adlandırılmıĢdır.
XII Georginin olduğu yeri Ağa Məhəmməd Ģah
Qacarın Tiflisə hücumundan sonrakı dövrlərdə tarixi
mənbələr müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Kldisubanda,
Qaya məhəlləsində yerləĢən məlikin evini də göstərir.
Məlikin karvansarası – VaxuĢti Baqrationi Tiflisin
1735-ci il planında Ģəhərin karvansaralarından üçünü
xüsusilə qeyd edir: Çarın, Tbilelinin və Məlikin
karvansaraları. Çarın funduku - karvansarası Sion kilsəsi
ilə üzbəüz dururdu. Tbilelinin karvansarası Sion ərazisinin
cənub hissəsini məhdudlaĢdırırdı. Bu sonuncuya isə
Məlikin karvansarası söykənirdi. Onun bir hissəsi planda
üçbucaq Ģəklini almıĢdı və dar boğaz Ģəklində Sion
küçəsinə tərəf çıxırdı. Sonralar məlik Qalanın cənub-Ģərq
hissəsində, Seyidabadda, Balneoloji kurortun yerində
karvansara tikir.
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Sion küçəsi. 1900-cü illərin fotosu
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Mirzabad – Tatar (Qorqasal) meydanı, kükürdlü
hamamların yaxınlığında məhəllə olub. Görünür, bu
məhəllənin Mirzə adlı bir Ģəxs tərəfindən əsası qoyulub.
Kükürdlü hamamların birinin də adı onunla bağlıdır. Ġndi
də Tiflisin müsəlman əhalisi həmin hamamlardan birinə
Mirzəoğlu hamamı deyir.
Mirzə Fətəli Axundovun qəbri – Nəbatat (indiki
Botanika) bağında yerləĢir. Burada
1947-ci ilədək müsəlman qəbristanlığı mövcud olmuĢdur. M. F.
Axundovun müəllimi olmuĢ Mirzə
ġəfi Vazeh, M. F. Axundovun özü
və onun bir neçə övladı, qohuməqrəbası
da
həmin
bu
qəbiristanlığın lap üst yanında
Yemlikli yerbatan adlanan yerdə
dəfn olunmuĢdur. Böyük ədib
burada
öz
vəsiyyətinə
görə
М.Ф.Ахундовун
müəllimi
эянълик
чаьлары
Mirzə
ġəfi
Vazehin
qəbri yanında dəfn edilmiĢdir. Qəbir
daĢının üstündə ərəbcə bir kitabə
yazılmıĢdır ki, məzmunu aĢağıdakı
sətirlərdən ibarətdir: «Bü mərhum
və məğfur yüksək Ģanlı Ģərq və
rus dillərinin alimi, islam və rus
ölkələrində bir çox əsərlərilə
məĢhur olan polkovnik Mirzə
Fətəli
mərhum
Ağa
М.Ш.Вазещ
Məhəmmədtağı
oğlunun
qəbridir...
Nuxa
Ģəhərində
doğulmuĢdur.
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1295-ci il rəbiyyələvvəlin, yəni 1878-ci il fevralın
26-da vəfat etdi. Ömründən altmıĢ altı il keçmiĢdir».

M.F.Axundovun Nəbatat

M.F.Axundov

bağındakı qəbirüstü büstü
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M.F.Axundovun Tiflisdə yaĢadığı ev
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- 96 M.Abdullayev. M.F.Axundovun portreti

M.F.Axundovun qəbri
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Kürün sağ qolu. Kiçik Mixail körpüsü. 1890-cı illərin fotosu

Kürün üzərində dəyirmanlar. Mədətov adası. 1890-cu il
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Mixail körpüsündə və küçəsində dükanlar. 1890-cu illərin fotosu

Qalayçı və misgərlər emalatxanası. 1896-cı ilin fotosu
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Misgərlər cərgəsi – Ġndiki ġarden küçəsini (XVIII
əsrlər) Misgərlər küçəsi adlandırırdılar. Bu küçə də
müvafiq olaraq Misgərlər cərgəsi adlandırılırdı. Sonralar
burada örtülü adlanan və ya yeni bəzzazxana (çit, parça
və mahudla alver edənlərin cərgəsi) təĢkil edildi. Küçəni
eyni zamanda Qaranlıq cərgə də adlandırırdılar. XIX
əsrdə Misgərlər cərgəsi Riğedə - yəni çaylaqda
yerləĢdirildi.
Mixail prospekti – Əvvəllər Plexanov, indi isə
AğmaĢenebeli prospektinin köhnə adı. Rusiya imperatoru
I Nikolayın qardaĢı, böyük knyaz Mixail Romanov1860-cı
illərdə Qafqaz caniĢini olmuĢdur. Prospektə də onun adı
qoyulmuĢdur.
Azərbaycan yazıçısı Manaf Süleymanov «EĢitdiklərim,
oxuduqlarım, gördüklərim...» kitabında yazır:
«Hacı Zeynalabdin Tağıyev parça toxuculuğu
sənayesini Zaqafqaziyada
monopoliya etmək üçün
Ələsgərbəy
Mahmudbəyovu göndərir
Tiflisə
və
orada
Mixaylovski
küçəsində
torpaq icarəyə götürüb
fabrik tikdirir və baĢlayır
bez buraxmağa; bu fabriki
də xammal ilə - pambıq ilə
Azərbaycanın
pambıq
H.Z.Tağıyev
əkən qərb rayonları təmin
edirdi; həm də fabrik yaxın
olduğundan nəqliyyata az pul xərclənirdi, parça ucuz
tamam olurdu».
Bu fabrikin istehsal etdiyi bez qədim Tiflisin
bəzzazxanalarında da satılırdı.
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Mixail xəstəxanası – Tiflislilərin yaĢlı nəsli bu gün də
AğmaĢenebeli prospektində yerləĢən köhnə xəstəxananı
belə adlandırır. Onun adı da Rusiya imperatoru I Nikolay
Romanovun qardaĢı, Qafqaz caniĢini olmuĢ Mixail
Romanovun adı ilə əlaqədardır.
Moldovanlar qəsəbəsi – Lotkin təpəsi yaxınlığında
yaĢayıĢ məntəqəsi. KiĢinyov, Svir, Avnakim və Zenar
küçələrini əhatə edir.
Müqəddəs David dağı (ġeyx Sənan dağı)
–
Mtasminda dağının ətəyində yerləĢən kilsə və onun
həndəvərləri belə adlanır. Gürcülər arasında yayılan
əfsanəyə görə, VI əsrdə Suriyadan gələn 13 nəfər
keĢiĢdən biri olan David
dinə qulluq etmək məqsədi ilə
bu yeri seçir. Belə ki, onlar Gürcüstanda sonralar
xristianlığı yaymaq missiyasını öz üzərilərinə götürürlər.
David burada ziyarətgah tikir. Platon Ġoselianinin verdiyi
məlumata görə, Davidin ziyarətgahı olduğu yerdə 9-cu
əsrdə Müqəddəs Məryəm kilsəsi tikilir. 1542-ci ildə bu
yerdə rahib olan qardaĢlar David və Nikolay QabaĢvililər
«Müqəddəs
David» adına
yeni
kilsə
tikirlər. 16-cı
əsrin
sonunda
Afinadan
gələn
rahiblər
müqəddəs
Afina
dağı
adı
ilə
onu
Mtasmnda dağınin ətəyində funikulyorun
yenidən
aĢağı stansiyası. 1904-1905-ci illərin fotosu.
tikirlər.
Bu
kilsə sonralar uzun müddət bərbad halda qalır. 1810-cu
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ildə II Anton burada yeni kilsə inĢa edir. Bizim vaxtımıza
kimi gəlib çatan kilsə ötən əsrin 70-ci illərində tikilmiĢdir.
Azərbaycanlılar arasında isə onunla bağlı belə bir əfsanə
mövcuddur:

Qədim Mtasmnda kilsəsi. 1850-ci ilin fotosu
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Yeni Mtasminda kilsəsi. 1880-ci illərin fotosu

Sənan Turanda anadan olmuĢdur. Bir müddət
Ġranda yaĢamıĢ, sonra Ərəbistana getmiĢ, dini təhsil
almıĢdır. Müəllimi Ģeyx Kəbir öldükdən sonra bir müddət
onu
əvəz
edir.
Sonra qırx yaĢında
ikən uzun bir səfərə
çıxır.
Ġran
və
Qafqazı gəzərkən
Ģeyx Sənan baĢqa
Ģeyx yoldaĢları ilə
birlikdə Tiflisə gəlir.
Xəyalında
arzuladığı
qızı
burada tapır. Bu qız
gürcü
knyazının
qızı Xumardır. O,
müridləri
Ərəbis- 103 Hüseyn Cavid

tana qaytarır. Xumarın atası ondan müsəlmanlıqdan
çıxmağı, boynuna xaç taxmağı, Ģərab içməyi tələb edir.
O, iki ildən sonra Xumara qovuĢmaq Ģərti ilə onun
donuzlarını otarır. Lakin o, xristian keĢiĢinin təhriki ilə
Sənana verdiyi vədindən dönür. Nəhayət, Xumar hər Ģeyi
atıb Sənanın dalınca gedir, hər ikisi özünü Kürə atır. ġeyx
Sənan müqəddəs David dağında dəfn olunur.
Azərbaycanın görkəmli Ģairi Hüseyn Cavid həmin əsatir
əsasında «ġeyx Sənan» pyesini və «ġeyx Sənan» Ģeirini
yazmıĢdır.
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TÜRBƏSI ÖNÜNDƏ
Oyan, ey piri-xoĢdil! Qalx, ayıl bir xabirahətdən!
Qiyamətdir, qiyamət!.. Qalx, oyan, zövq al bu
fürsətdən.
Mələklər göydən enmiĢ, feyz alırlar xakipakindən,
Seçilməz Ģimdi əsla məqbərin gülzaricənnətdən.
DonanmıĢ hər tərəf pürĢölə ulduzlarla... caizdir
Ki Tiflis ərĢ pürəxtərlə dəm vursun rəqabətdən.
Ayıl ey Ģeyxi-vəcdavər! Ayıl, bax gör nə
aləmdir?
Cahan sərməst olub rəqs eyliyor Ģövqü
Ģətarətdən.
Uyub sən bir mələk simayə satdın dini, imanı;
Atıb ehkami-quranı, uzaqlaĢdın təriqətdən.
Fəqət xoĢ bir təriqət qoydun, əsla məhv olub
getməz,
Cahan durduqca parlar, yüksəlir, düĢməz
təravətdən.
Ziyarətgahını gülbusələr təzyin edər hər an,
Sən əhli-eĢq için bir kəbə yapdırdın
məhəbbətdən.
«Nədir mənası eĢqin?!» söyləyənlər nerdə?
Bir gəlsin,
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Görüb qüdsiyyəti-Sənanı, lal olsun xəcalətdən.
Məhəbbətsiz
heçdir;
Məhəbbətdir
xilqətdən.

bütün mənayi-xilqət
əvət,

məqsəd

Ģu

Ģübhəsiz
pürəfsanə

Mirzə Cəlil
xatirələrində
barədə yazır:

öz
bu

«Bunu
lazım
bilirəm deyəm ki, o
vaxtlar mən Tiflisdə
gürcü məhəlləsində
ġeyx
Sənan
küçəsində4 olurdum.
Rusca
həmin
küçənin adı David
küçəsi
(idi). Çün
xaçpərəstlər
istilahında
müqəddəs Davud Mirzə CƏlil Məmmədquluzadə
ġeyx
Sənan
deməkdir. Bizim məhəllə dağ ətəyində idi. Və bizdən
yuxarı, dağın Ģəhərə enən tərəfində müqəddəs
Davudun məbədgahı da vardır. ġeyx Sənan gürcü
qızına aĢiq olduğu yer haman yerdir».
Muxrangilin və ya knyaz Muxranın məhəlləsi –
Bu məhəllə indiki BarataĢvili küçəsinin aĢağı hissəsində
yerləĢirdi. ġəhər qala barısının Ģimal tərəfdəki divarının
darvazası
həndəvərlərində
mövcud
olan
bürc
yaxınlığında knyaz Muxranın sarayı tikilmiĢdi. VaxuĢti
Baqrationinin «Meydan qapısı» adlandırıldığı darvaza
4

Индики Бесики кцчяси.
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sonralar Muxran qapısı adını almıĢdı. 18-ci əsrdən
baĢlamıĢ ətraf sahələr də knyaz Muxranın əlinə keçir. Bir
neçə qədim Tiflis adları da – «Muxran körpüsü», «Muxran
körpüsünün bərəsi», «Muxran qapısının körpüsü»
bununla izah olunur.

Naməlum rəssam. Knyaz N. Baqration-Muxranski ailəsi ilə
birrlikdə. 19-cu əsrin 60-cı illəri
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Muxran küçəsi. 1900-cü illərin əvvəllərinin fotosu. 1843-cü ildə
bu adı almıĢdır. Ona qədər «Qala bulvarı» adlanırdı.
Hazırda BarataĢvili küçəsi adlanır.
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Baqration-Muxranskinin sarayının xarabalıqları. 1860-cı illərin
fotosu

MüĢtəhid – XIX əsrin 30-cu illərində Kürün sol
sahilində böyük bağın adıdır. Bu bağ Ġrandan Gürcüstana
mühacirət edən, Ģiə məzhəbinin baĢçısı Mir Fəttah Ağa
Seyid MüĢtəhidə məxsus idi. O, kim idi?
General Ġ. Paskeviçin komandanlığı altında rus
ordusu 1827-ci ildə Ġrana hücuma keçərək Abbasabad,
Sərdarabad, Naxçıvan, Ġrəvan qalalarını və digər qalaları
almıĢdır. Sonra isə Təbrizə doğru hərəkət etmiĢdir. Təbriz
o vaxtlar Cənubi Azərbaycanın siyası və inzibati mərkəzi
idi. ġahın varisi - Abbas Mirzənin iqamətgahı da burada
yerləĢirdi. Təbriz qalası Ġranın ən güclü istehkamlarından
biri idi.
ġah Təbrizin müdafiəsini kürəkəni, birinci vəziri
Allahyar xana həvalə edir. Belə ki, ona kifayət qədər
qoĢun ayrılır. General Eristavi baĢda olmaqla rus
qoĢununun Təbrizə hücum etməsi barəsində Allahyar
xanın etibarlı mənbələrdən məlumatı var idi. Odur ki, o
Ģəhər əhalisini də silahlandırmaq istəyir. Elə bu zaman
Ģiə məzhəbinin baĢçısı Mir Fəttah Ağa Seyid MüĢtəhid
Təbrizli tamamilə gözlənilmədən Ġran hökumətinə qarĢı
çıxır. O deyir: «Əgər Ġran qoĢunu Sərdarabadda və
Ġrəvanda olduğu kimi düzənlikdə, qala arxasından ruslara
qarĢı çıxa bilmirlərsə, onda dinc əhaliyə əlinə silah
götürməsi lazım gəlmir».
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MüĢtəhid bağı. Əsas xiyaban. XIX əsrin fotosu.

Elə ki, rus qoĢunları Təbrizə yaxınlaĢır, müĢtəhid
Allahyar xanın iĢtirakı ilə meydanda nitq söyləyir. O
camaata Qacarın amansızlıqlarını, qəddarlıqlarını
xatırladır. Eyni zamanda Güney Qafqaz xanlıqlarında, o
cümlədən Ġrəvan və Naxçıvanda rus üsul-idarəsini
tərifləyir.
MüĢtəhidin çıxıĢı mömin Ģiələrə çox böyük təsir göstərir.
Onun bu hərəkəti rus ordusunun bir müqavimət
olmadan Təbriz Ģəhərinə soxulmasına kömək edir.
Ġranla
müharibə
zamanı
Ġ.
Paskeviç
A.
Qriboyedovun köməkliyi ilə Ģiə məzhəbinin baĢçısı,
Rusiyaya xoĢ məram göstərən MüĢtəhidin - Mir Ağa
Fəttahın simasında arzu olunan namizədi tapır.
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MüĢtəhid niyə Ģaha
qarĢı çıxmıĢdır? Onun
dediyinə görə, ġah Qacar
Ģiələrin gözündə qeyri-qanuni hökmdar idi. Ġmam
nəslindən deyildi. ġiələrin
teokratik
nəzəriyyəsinə
görə, Əlinin nəslindən
olanların
Ģah
taxtına
mənsub olmaq üçün tam
hüquqları var idi.
Təbiidir
ki,
MüĢtəhidin bu hərəkəti
А.Грибойедов
Ġranın hakim dairələrinin
xoĢuna gəlməzdi. Buna
görə də onun həyatı təhlükədə idi.
General Ġ. Paskeviç MüĢtəhidin Rusiya torpağına
köçməsinə icazə verilməsinə söz verir. Onun zərərini
ödəmək məqsədi ilə 2 000 çervonluq pensiya təyin
edilməsinə razılaĢır. Eləcə də imkan daxilində Güney
Qafqaz əyalətlərinin birində ona mülk ayrılmasına naıl
olur.
1828-ci il martın 7-də MüĢtəhid Təbrizi tərk edir.
Ġ. Paskeviç MüĢtəhidə böyük rəğbət bəsləyir. Onun
hökumətdən qızıl imperator gerbi ilə təltif olunmasını
xahiĢ edir. Bu da ki, o vaxtlar çox nadir hal idi. Bundan
baĢqa MüĢtəhid hökumətdən ġirvan əyalətində 15
kənddən ibarət mülk, illik gəliri 5 360 manat gümüĢ pul ilə
birlikdə 2 000 çervonluq pensiya alır.
Hökumət namusla rusa xidmət etdiyinə görə
MüĢtəhidə ġirvandakı mülkündən baĢqa Tiflisdə Kürün
sol sahilində 50 desyatin (1 desyatin 1,092 hektardır, yəni
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hektardan bir azca artıq) yer verilir. O burada bağ salır ki,
həmin bağ da bu günədək mövcuddur.
1845-ci ildə Ġranda siyasi iqlim dəyiĢdikdən sonra,
yəni Abbas Mirzə və Fətəli Ģahın ölümündən sonra
MüĢtəhid üçün Ġranda normal Ģərait yaradıldığından, o öz
oğlu ilə bərabər Ġrana köçür, 1892-ci il oktyabrın 24-də də
orada vəfat edir.
Naduknar – Azərbaycanca «dükan olan yer»
mənasını verir. Ortacala meĢə təsərrüfatı ərazisində,
Telet küçəsində yer. Əvvəllər bu yol ayrıcında dükan
olub.
Naftulluq – ġahzadə VaxuĢti bu yerlərdə neftin
mövcud olduğunu yazırdı. Məlumdur ki, bu köhnə kəndin
və bu gün Tiflisin geniĢ məhəlləsinin adı bu yerlərdə
neftin olması ilə izah olunur. Bu «lıq» Ģəkilçisi bizim dildə
iĢlənən sözdüzəldici Ģəkilçidir, neftin olduğu yeri göstərir.
Burada ta qədimdən quyular qazmaqla neft çıxarılırdı.
Məlumdur ki, II Ġrakli Tiflisin fortifikasiya sistemini və
Ģəhərin girəcəklərini möhkəmləndirmək üçün geniĢ
miqyaslı iĢlər görmüĢdür. Naftulluqda qalanın tikilməsi bu
tədbirlərdən biridir. Caamat arasında bu qala Ġraklinin
qalası adlandırılmıĢdır. 1772-ci ildə Rusiya Elmlər
Akademiyasının akademiki Ġohan-Anton QildenĢtedt
Naftulluğu və Ġrakli qalasını xatırlayır. Həmin vaxtlar
kənddə 50 ev varmıĢ. QildenĢtedtin yazdığına görə
dördbucaq qalanın uzunluğu 80 addım idi və ona yumru
bürc gözəllik verirdi. Ġraklinin çarlığı dövründə Naftulluq
kəndi dağılmıĢdır. O, qalanın tikilməsi ilə yanaĢı əhalinin
yenidən burada məskunlaĢması qayğısına qalmıĢdır.
ağarxana – Çarın əmələsinə məxsus binanın adı idi
ki, bu da Tiflisin əsas meydanlarından olan - Çar
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meydanının cənub hissəsində yerləĢirdi. Pupliya
Orbelianinin verdiyi məlumata görə, burada «AxĢamsabah dəf və qoĢa nağara çalınırdı».
Nalbəndlərin cərgəsi – Tatar (indiki Qorqasal)
meydanında nal satan peĢəkarların cərgəsi.
Narınqala – Üst qala, ġurissixe, Tiflis qalası (Qala),
Əsas qala, Ana qala, Yüksək qala... Tiflisin müsəlman
əhalisi onu Ġsgəndər qalası da adlandırırdılar. «Narın»
sözü monqol mənĢəli sözdür. Elə bizim dildə də iĢlədilir:
kiçik, xırda mənasını verir.
Narınqala müdafiə divarları ilə möhkəmləndirilmiĢ
qala tipli orta əsr istehkam kompleksidir. Hökmdar və ya
feodal hakiminin əsas iqamətgahı olan Narınqalada
saray, xəzinə, cəbbəxana, müxtəlif inzibati və təsərrüfat
binaları və s. yerləĢirdi. Narınqalalar, adətən Ģəhərin qala
divarları yaxınlığında (Mərvdə Ərk qalası və s.), Ģəhər
daxilində (Dərbənddə Narınqala, Bakıda Xan sarayı və
s.) və ya Ģəhərdən nisbətən aralı, strateji baxımdan
əhəmiyyətli sahədə (ġamaxıda Gülüstan qalası, Suriyada
Hələb qalası və s.) salınırdı.
D. QvritiĢvili və ġ. Mesxiya «Tiflisin tarixi» kitabında
yazır: «Kiçik və yaxud Narınqala, Ana qala qala-qəsrdən
və yaxud BaĢ (əsas) qaladan fərqlənirdi».
Təkçə Tiflis qala-qəsri Narınqala adlanmırdı. Eləcə
də Qori, Suram, Ananur, Borjom, Qrem və baĢqa qalalar
da belə adlanırdı.
Bu qalanın salındığı yer təsadüfi deyildir. Bu yerdə
Kür çayının məcrası daralır. Burada çayın qayalıq olan
sahilləri bir-birinə yaxınlaĢır. Belə ki, strateji baxımdan bu
ərazi çox əlveriĢli idi. Məhz elə bu strategiya qalanın
tikilməsini, sonralar Ģəhərin salınmasını ĢərtləndirmiĢdir.
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Narınqalanın qalıqları

Narınqaladan bir fraqment
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Narınqala və qədim Ģəhərin bir hissəsi. 1880-ci illərin fotosu.

Narınqala və qədim Tiflisin bir hissəsi. 1850-ci illərin sonu
1960-cı illərin əvvəllərinin fotosu.
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Bu qala paytaxtın çoxəsrlik sərgüzəĢtlərinin Ģahidi
və iĢtirakçısıdır. Onun divarları və bürcləri dəfələrlə
dağıdılmıĢdır. Sonralar bərpa olunmuĢ, yenidən
tikilmiĢdir. Bu günə qədər qorunub saxlanılmıĢ
fraqmentlər müxtəlif dövrlərə məxsusdur. Bunu hörgü
materialı, quruluĢ xarakteri və baĢqa Ģeylər sübut edir.
Qalanın Ģimal-Ģərq guĢəsində olan yonulmuĢ daĢlar ilə
inĢa olunmuĢ bürcün fraqmentinin qalanın qorunubsaxlanan ən qədim hissəsi hesab etmək olar.
Tiflis Narınqalası əlçatmaz yer idi. Bunu bir çox
amillər sübut edir. Dağlıq, təpəlik relyefdə yerləĢmiĢ qala
tikililəri mürəkkəb sistem yaradırdı. Narınqalanın bürcləri
arasında «Təbriz» və «Ġstanbul» bürcləri daha çox
fərqlənirdi. Bu hər iki ad qədim dövrün adlarıdır. Bu adlar
da, göründüyü kimi, türklər və iranlılar ilə əlaqədardır.
Narınqalaya giriĢ onun Ģimal-Ģərq tərəfində
ucaldılmıĢ bürcün tağından idi. Buradan da silindr
Ģəklində dolama yol ilə qaladan çıxıĢ var idi.
Nisbətən asan giriĢ yolu qərb tərəfdən idi ki, buna
görə də bu tərəfdən qala daha çox möhkəmləndirilmiĢdi.
Narınqalanın Kür və Savkis çayına doğru iki yeraltı çıxıĢ
yolu var idi. Bu yeraltı çıxıĢ yolları Tiflisin 1800-ci il
planına daxil edilmiĢdir. Narınqalanın su ilə təchiz
olunması fövqəladə sistemlə: arxla, suvarma kanalı ilə
həyata keçirilirdi. Bu fakt Jozef Piton Turneforun Tiflis
mənzərəsi qravürasında əks olunmuĢdur.
Narınqalada kilsə də olub. Bu kilsə VaxuĢti
Baqrationi tərəfindən tərtib edilmiĢ 1735-ci il planında və
daha sonralar poruçik V. Çuyko tərəfindən tərtib edilmiĢ
1800-ci il planında da göstərilmiĢdir. O, 19-cu əsrin
əvvəllərində silah ləvazimatı anbarına çevrilmiĢ və 1827ci ildə isə dağıdılmıĢdır. Bu kilsə 1966-cı ildə arxeoloji
qazıntılar zamanı aĢkar edilmiĢdir.

- 116 -

Narxacev (Arxaclıq) – Kiket kəndi yaxınlığında
çökəklik. Azərbaycan elementlərini özündə ehtiva edən
bu sözün mənasından da görünür ki, vaxtilə burada malqaranın saxlandığı yer, arxac olub.
Neftcala
–
Tiflisin
cənub-Ģərq
hissəsində
Naftulluqda kiçik guĢədir. Onun Ģimal və Ģimal-Ģərq
tərəfindən kiçik Orxev çayı axır. Cənub-Ģərqini isə Kür
çayının məcrası hüdudlaĢdırır. Calanın adı burada kəĢf
olunan neft yataqlarından əmələ gəlmiĢdir. Quyu,
çökəklik, çuxur mənasında iĢlənmiĢdir. Neftcala toponimi
Azərbaycanda da vardır. Rayon mərkəzinin adıdır.
Neft vadisi – Çaydır. AĢağı Samqor arxına birləĢir.
(Qardaban rayonu, uzunluğu 15,2 km-dir).
Neft dərəsi (Naftisxev) – AĢağı Samqor arxına
birləĢən çaydır.
Ortacala – VaxuĢti Baqrationi 1735-ci il Tiflis
planında Ortacalanı eksplikasiyada Krtsanis bağı adı ilə
qeyd edir. Bu onu göstərir ki, Ortacala Krtsanis kəndinə
aid idi. Bu adacıq Ģəhərin Ģərqində Seyidabad
məhəlləsinin aĢağısında yerləĢirdi. O, Kürün əsas
məcrası ilə onun sağ qolu arasında yerləĢirdi. Bəzi
təqdiqatçılar onun adının «orta» su, iki su arasında
yerləĢən cala ilə əlaqədar olduğunu yazırlar. «Ori», «orta» gürcücə iki deməkdir. Kürün ortasında yerləĢən bu
adacığın,
bizcə,
Ortacala
adlandırılması
daha
inandırıcıdır. Yəni ortada olan cala. Belə ki, Tiflisdə cala
sözünə bağlı bir neçə toponim mövcuddur.
Ortacala bağları çarın ailəsi və tavad-aznaurlar üçün
ayrılmıĢdı. XIX əsrdə bu bağlar Ģəxsi mülkiyyətə
çevrilmiĢdi.
50-ci illərdə burada Ortacala SES-i inĢa olunmuĢ,
sonralar sahil yolları salınmıĢdır. Kürün qolu yox olmuĢ,
adacıq da aradan götürülmüĢdür.
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Ortacala bağı – Ġndiki 300 araqviyalı bağı. Bu bağ II
Ġraklinin göstəriĢi ilə salınmıĢdır. Çar XII Georgiyə
məxsus idi. Onun vəfatından sonra bağ arxiyepiskop
Dosipeyo Pitsxelaurinin əlinə keçmiĢdir. Tiflisin Ģərqində
Xarpux, Naftulluq və Dirsicala arasında Kürün özünün və
onun kiçik bir qolunun yaratdığı adada yerləĢirdi. Yay
aylarında tiflislilərin istirahət yeri idi. Burada A. S. PuĢkin
ilə təntənəli görüĢ keçirilmiĢdir. Bağ Kürün özü ilə onun
sağ qolu arasında yerləĢirdi. Dairəvi forması var idi. Onun
Ģərqində Dirsicala bağları, qərbində isə Krtsanis bağları
yerləĢirdi.
Ot meydanı (Sennaə plohadğ) – Kürün sol sahilində,
Qorqasal (Tatar) meydanının qərbində yerləĢirdi.
Örtülü bazar – Qazançılar cərgəsi, Qaranlıq cərgə,
Bazarxana da adlanırdı.
Pambıq cərgəsi – Bu küçə Vaxtanq Qorqasal
meydanı yaxınlığında yerləĢirdi. Əvvəllər burada pambıq,
yun, çit, parça alverçilərinin dükanları var idi. Bu küçə
Tiflisdə orta əsrlərdən bu günə qədər özünün adını
qoruyub saxlayan nadir küçələrdən biridir.
Ponicala (Fonicala) – Bu sənaye-yaĢayıĢ rayonu
Tiflisin Ģimal-Ģərq hissəsində, Irəvana gedən dəmir yolu
ilə Kür arasında (Soğanlıq kəndinin həndəvərlərində)
yerləĢir.
Ponicala iki söz birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
Cala sözü bildiyimiz kimi, bizim dildə çayın sahili
mənasını verir. Poni - fon sözü isə mənzərə deməkdir.
Postallar cərgəsi – Tatar (indiki Qorqasal)
meydanında ayaqqabı tikən ustaların cərgəsi. Borçalının
əksər kəndlərində indi də ayaqqabıya həm də postal
deyirlər.
Qab-qacaq satanlar cərgəsi (Kasaxana) – Tatar
(Qorqasal) meydanı yaxınlığında qab-qacaq alverçilərinin
cərgəsi belə adlanırdı.
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Qala – Tiflisin
hasarla
çəkilmiĢ
qədim
hissəsi,
Savkis çayının sol
sahili,
Narınqalanın aĢağısı belə adlanır.
Ġlkin feodal dövründə Tiflis qala
ġəki qalasının adı
Ģəhərinin ümumi görünüĢü.
da Narınqaladır.
Salnaməçi yazır ki, «çar Tiflisə və Qala - qəsrə gəldi».
Sonralar bu adla Tiflisin hasarla əhatələnmiĢ əsas hissəsi
adlandırılmıĢdır. Cənub-Ģərqdən hasar Savkis çayı boyu
uzanırdı (Çayın həmin hissəsi indi borular ilə axır) və dağ
relyefində yerləĢən fortipikasya sistemi vasitəsi ilə
Narınqalanın qala divarlarına birləĢirdi. Narınqaladan
divar qırıq xətt ilə Ģərqə doğru, Sololak təpəsinə doğru
gedirdi. ġahtaxtı yanında hasar kəskinliklə Ģimala doğru
baĢ alırdı və dağ ətəyində pillə-pillə enərək bu günkü
Dadiani və PuĢkin küçələri xəttinə çıxırdı. Sonra isə hasar
kəskinliklə istiqamətini dəyiĢir və Kürə doğru baĢ alırdı.
Hasarın bu hissəsinin fraqmentləri BarataĢvili küçəsinin
geniĢləndirilməsi zamanı aĢkar olundu. Məhz elə burada
Ģəhərin Ģimal və
qərb divarlarının
birləĢdiyi yerdə
Ģəhər darvazalarından biri qoyulmuĢdu – DiVIII-IX əsrlərdə Tiflisin xəritəsi.
ğom qapısı (həRekonstruksiya.
min yerdən indi
Versxli küçəsi baĢlanır). VaxuĢti Baqrationinin Tiflisin
1735-ci il planında bir-birinə yaxın iki darvaza
göstərilmiĢdir: «Körpü ilə birlikdə meydan qapısı və körpü
- 119 -

ilə birlikdə aĢağı qapı». Tiflisin sonrakı planlarında isə
yalnız birincisi «Muxran körpüsü» adı ilə göstərilir.
Göründüyü kimi, aĢağı qapı ötən əsrdə fortipikasiya
tikililərinin təmiri zamanı aradan götürülmüĢdür. ġəhərin
mühüm qapılarından biri - Kocor qapısı Qalanın Qərb
divarında, indiki Leselidze küçəsinin Azadlıq meydanına
daxil olduğu yerdə yerləĢirdi. ġəhər hasarının daha iki
qapısı əks tərəfdə idi: Hamamlar qapısı Hamamlar
məhəlləsindən bilavasitə Qalaya gedirdi. Gəncə qapısı
isə Ģəhərin cənubunda Narınqalanın ətəyində idi. Odur ki,
Qalaya cənubdan Gəncə qapısı, Ģərqdən Hamamlar
qapısı, qərbdən Kocor qapısı, Ģimal-qərbdən Diğom
qapısı və nəhayət, Ģimaldan Muxran qapısı ilə daxil
olmaq mümkün idi.
Feodal Tiflisin Ģəhərsalma strukturunu dəqiq əks
etdirən ilk qrafik sənəd Ģahzadə VaxuĢti tərəfindən tərtib
olunmuĢ plandır. Doğrudur, Ģahzadə VaxuĢti küçələrin
dəqiq Ģəbəkəsini göstərmir, lakin o hər halda bəzi
küçələri müəyyən edir ki, göründüyü kimi, həmin küçələr
də birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik imiĢ. Qalada iki
meydan var idi.
Qala (Tatar) və
Çar
meydanı.
Çar meydanının
əhəmiyyəti
bu
meydanın
hər
tərəfində
çar
Rostomun
(Xosrov
Mirzənin) yeni
saray
Ana qala hamamının qalıqları
tikməsindən
sonra artmıĢdır.
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Son feodal dövrünün Qala küçələrinin Ģəbəkəsi
xarakteri barəsində XVIII əsrin sonunda və xüsusən
1800-cü ildə tərtib edilmiĢ Tiflis planları aydın təsəvvür
yaradır. Bu planlarda Ģəhər magistralları açıq-aydın
göstərilmiĢdir. Onlardan biri Diğom qapısından baĢlayıb
bu günkü Versxli küçəsi boyu gedir və sonra Sion küçəsi
ilə Tatar (indiki Qorqasal) meydanına doğru istiqamət
götürürdü.
Digər belə bir magistralı Kocor qapısından baĢlayan
yol təĢkil edirdi. Söhbət Azadlıq meydanından Versxli
küçəsi ilə kəsiĢənədək indiki Leselidze küçəsindən gedir.
Məhz elə bu küçə Qalanı aĢağı və yuxarı
məhəllələrinə ayırırdı. Buna görə də ona «Orta bazar»
deyirdilər. AĢağı və yuxarı məhəllə relyefin xüsusiyyətinə
görə deyil, məhəllələrin Kürün axarı istiqamətində yanyana yerləĢməsinə görə adlanmıĢdır. Yuxarı məhəllədə
Ģəhərin əsas tikililəri: saraylar kompleksi, karvansaralar
(çarın, Tbilelinin, məlikin), gürcü kilsələri (Sion, Ançisxat,
Kvirasxovel, Məryəm ana və s.), katolikos və yepiskopun
yerləĢdiyi yerlər, knyazların (Amilaxvari, Muxran, Ksan
eristavisi
Orbelianilərin,
SisiĢvililərin, Zedqenidze,
AbaĢidze və baĢqalarının) evləri yerləĢirdi. Bu məhəllənin
əksər sakinlərini gürcülər təĢkil edirdi. Yalnız 18-ci əsrin
əvvəllərində Yuxarı məhəllədə yeganə erməni kilsəsi –
Surp NiĢan tikilmiĢdir. AĢağı məhəllədə gürcülərdən
baĢqa böyük miqdarda azərbaycanlılar və ermənilər
məskunlaĢmıĢdı. Bu məhəllədə gürcü və erməni kilsələri
və müsəlman məs-cidlərindən baĢqa katolik kilsəsi də
(«Fransızların dayağı») mövcud idi. Katolik kilsəsinin
yerləĢdiyi küçə «Fransızların dayağı» küçəsi adlanırdı
(indiki 1 may küçəsi).
AĢağı və yuxarı məhəllələr Tiflisin əsas rayonları idi.
Onlar öz-özlüyündə bir çox kiçik məhəllələrə
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bölünürdülər. Bu və ya digər məhəllənin adı əhalinin
çoxluğunun milli tərkibini əks etdirirdi.
Ağa Məhəmməd Ģah Qacarın qoĢunları Qalanın
böyük hissəsini dağıtmıĢ, yerlə-yeksan etmiĢlər. Tikililəri
nəzərə almasaq, qalanın bu günkü tikililəri (yaĢayıĢ
evləri) tamamilə 19-cu əsrdə inĢa olunmuĢdur, halbuki
zirzəmilər bir çox hallarda əvvəlki vaxtlarındır. Belə ki,
dağıdılmıĢ yerlərin bərpası köhnə təməllərdən istifadə
etməklə həyata keçirilirdi.
T. Beridze «qala» sözünün yaranması barəsində
müxtəlif fikirlərin olduğunu qeyd edir. Özünün dediyinə
görə, «qala» sözü qaya, daĢ deməkdir. Belə ki, Tiflis
qalasının qayalı yerdə yerləĢdiyini nümunə gətirir. Daha
sonra onun qeyd etdiyinə görə, «qala» sözü Tiflisin yer
adından silinmiĢ, Qalanın yamaclarında əmələ gəlmiĢ
yaĢayıĢ məntəqəsi «Kldisuban» adlanmıĢdır.
Bu yerdə «qala» sözünün mənĢəyinə də toxunmaq
istəyirik. Gürcüstanda Ģəhərlər necə əmələ gəlmiĢdir? K.
RaçveliĢvili özünün «Gürcüstan feodalizminn tarixi»
kitabında yazır:
«Bir çox baĢqa dillərdə olduğu kimi «qalaqi»
sözünün gürcü dilində də müəyyən əhəmiyyəti vardır.
O, Suriya dilindəki «qala» sözündən götürülmüĢdür
ki, bu da qəsr, istehkam, hasar mənasını verir (qorod,
oqoroditğ rus sözlərini müqayisə edin). Məlumdur ki,
ilk
dövrlərdə
Ģəhər
istehkam
qurulmuĢ,
möhkəmləndirilmiĢ qəsr olub. Bu qəsrdə ilk dəfə
təkcə «çar» ola bilərdi (Ksenofont tərəfindən
mossiniklərin çarının yaĢadığı yerin qələmə
alınmasını xatırlayın). Hər Ģeydən öncə bu, güman ki,
bütün tayfaların asan gedə bildiyi yol ola bilərdi. Bu
yerin
ətrafında
yavaĢ-yavaĢ
mamasaxlisin
(kəndxudanın) qohum-əqrəbaları, onun nökərləri,
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xidmətçiləri toplanırdılar. Odur ki, bu hasarlanmıĢ,
möhkəmləndirilmiĢ yer - inzibati mərkəzə çevrilirdi».
Mirzə Adıgözəl bəy «Qarabağnamə» əsərində
Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan CavanĢir
tərəfindən qalanın - ġuĢa Ģəhərinin necə salınmasını
yazır:
«O, Qarabağ vilayətinin CavanĢir oymağına
gəldi. ġir qüvvətli cavan baxtı ona yar olub, çox
varlandı... Çox dövlət və nüfuz sahibi olduğuna görə,
onun baĢına bir çox gəlib-keçən, naxırçı, muzdur,
xidmətçi, çoban və ilxıçı toplandı və böyük bir oba
oldu».
XI əsrin salnaməçiləri Leonti Mroveli və CavanĢir öz
əsərlərində ilkin dövrlərin Tiflisini həmiĢə qəsr ilə birlikdə
xatırlayırlar. Lakin bu salnaməçilərin hekayətləri birbirindən fərqlənir. Leonti Mroveli Tiflis qəsrini hər hansı
bir xüsusi adı olmadan, yəni Tiflis qəsri kimi qeyd edir.
CavanĢir isə Tiflis qəsrini «Qala» adlandırır.
X əsrin ərəb tarixçisi Əl-Təbər yazır: «O, (Kür çayı)
Bağdaddakı Asaranın bənzəri, böyük çaydır, çox
böyük çay. O, (Kür çayı) Ģəhərin içi ilə axmır. Tiflis
onun qərb sahilindədir. Soğdebil isə - Ģərq
sahilində».
Qala məhəlləsi – Ġndiki Yeniyetmələr sarayı, Tarix
muzeyinin həndəvərlərindəki ərazi belə adlanıb. O vaxtlar
Tiflis məhəllələrə bölündüyündən onlardan biri də Qala
məhəlləsi olub. D. QvritiĢvili və ġ. Mesxia «Tiflisin tarixi»
kitabında Qalauban, Qala məhəlləsi sözünün məhz elə
Qala sözündən düzəldildiyini qeyd edir. Əziz ġərifin,
Abdulla ġaiqin xatirələrində bu yer Qala məhəlləsi kimi
göstərilir.
Qaraçılar məhəlləsi – Ətraf məhəllədə yerləĢirdi.
Ġndiki BarataĢvili küçəsi ərazisində. Burada əsasən
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qaraçılar məskunlaĢmıĢdı. Avlabarda eyni adlı qəsəbə də
var idi. (Bazar yaxınlığında əsasən Xaraqaul küçəsi
ərazisində). Lotkin təpəsində də qaraçılar məhəlləsi
vardır.
Qareuban – Feodal dövründə Tiflisin qala barısı ilə
əhatələnmiĢ
hissələri
Qala
və
Ġsan-Avlabarın
həndəvərlərində ətraf məhəllələr: Qalanın cənub-Ģərq
hissəsində Hamamlar məhəlləsi və Seyidabad, Ġsanın
Ģimalında Qıraq Avlabar, Qalanın Ģimalında və qərbində
Qareuban mövcud idi.
Qareuban
bu
günkü
Azadlıq
meydanının
həndəvərləri, BarataĢvili küçəsi, Rustaveli prospekti,
CorciaĢvili küçəsi ilə Kür arasında olan ərazini əhatə
edirdi. VaxuĢtinin planına uyğun olaraq Qareubanda əhali
sıx yaĢayıb. BaĢqa-baĢqa məlumatlara görə, XVIII əsrdə
Qareubanda adlı-sanlı Ģəxslərdən knyaz Muxranın,
Amilaxvarın, AbaĢidzenin, Xerxeulidzenin, TumaniĢvilinin
evləri olub. Osmanlıların hücumundan sonra Qareuban
darmadağın edildi. Əhali Ģəhərin qala barısında
sığınacaq tapdı. 1770-ci ildə qara yara epidemiyası da
dərdin üstündə dərd artırdı. XVIII əsrin 70-ci illərindən
sonra Qareuban yenə dirçəldilməyə baĢladı.
Qarpız meydanı – (Arbuznaə plohadğ) –
Kür
çayının sağ sahilində, kükürdlü hamamların yanında
yerləĢirdi. Ġndiki 300 araqviyalı adına bağda olub.
Qeybullanın bağı – Kürün sağ sahilində KaĢvet
kilsəsinin cənub-Ģərq hissəsində olub.
Qəhvəxana – Metex qalası yaxınlığında qədim
ġeytanbazarda bir neçə qəhvəxana var idi. Çay, meyvə
qurusu və Ģirin çörəklərdən baĢqa müxtəlif ləziz ġərq
xörəkləri ilə qəlyanaltı etmək istəyənlər bura gələrdilər.
Bura aĢıqlar da çox gələrdi. AĢıqların toplaĢdığı yerlərdən
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biri də bura idi. HəmiĢə burdan musiqi səsi ucalardı.
AĢıqlar çalıb oxuyardılar. Saz-söz həvəskarları bura çox
gəldiyindən qəhvəçilər aĢıqların deyiĢmələrini təĢkil
edərdilər. AĢıq poeziyasının vurğunu Ģair-akademik Ġosif
QriĢaĢvili bu barədə yazır:
«AĢığın biri bir vərəqə Ģeir Ģəklində bir bağlama
yazardı. Bu vərəqi əl ilə, qızıl və gümüĢ saplarla
toxunmuĢ bahalı Kirman Ģalının və ya ipək Bağdad
kəlağayısının üstünə yapıĢdırar, qəhvəxananın bir
yerindən asardılar. Bu qəhvəxanaya baĢqa-baĢqa
yerlərdən aĢıqlar toplaĢar və hər gecə mərəkə olardı:
mübahisə, çalıb-oxumaq və bağlamanın cavabını
axtarmaq.
Bu deyiĢmələrdə kənar adamlar da iĢtirak
edərdilər və, Ģübhəsiz üzüağ da çıxırdılar.
Qəhvəxana camaatla həmiĢə dolu olardı və
aĢıqları coĢdurmaq üçün onların bəxĢiĢlərindən
baĢqa çoxlu pul da səpələyərdilər və bu pulları
orijinal Ģəkildə Ģalın üstünə yapıĢdırardılar. Belə ki,
bir az keçəndən sonra (hərdən bu deyiĢmə bir həftə
də davam edərdi) Ģalın üstü kağız pullarla dolu olardı
və çox vaxtlar bu toplanan pul iyirmi və otuz
tüməndən artıq da olardı.
Bu pul bağlamanı açanın olmalı idi. Pul ilə
birlikdə Ģal da qalib gələn aĢığa məxsus idi. Divardan
Ģalı alıb qalibin qoltuğuna soxar ya da hörmət əlaməti
olaraq boynundan asardılar. Əgər bu bağlamanı heç
kim aça bilməsəydi, onda bu Ģal da, bu toplanan pul
da bağlamanın müəllifinə qalardı.
Bu bağlama heç də asan deyildi. Məsələn:
aĢıqlar bu bağlamanı sinədən Ģeir kimi söyləyər, o
biri aĢıqdan soruĢardı:
«De görüm, eşidibsənmi, ay aşıq,
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O nədir ki, insanı həm yaşadır, həm də öldürür».
Bu sözlər uyğun rədif üzərində qurulur və qalib
gələn onu eyni rədiflə Ģeirlə açmalıdır.
Bağlamanın sirrini etibarlı bir Ģəxs və ya qəhvəçi
bilməlidir. Elə ki, aĢıq Ģeirlə bağlamanı açır, qəhvəçi
həmin vaxt həmiĢə əlində tutduğu tənəkə parçasına
dəmir maĢa ilə vuraraq, «Dayanın, tapıldı!», - deyə
qıĢqırır.
Bu zaman qalib bağlamanın sahibindən də,
camaatın iĢtirakı ilə qafiyələr, hecalar ilə onu təsdiq
etməyi tələb edir. Qalibi qəhvəçi Ģalla və istərsə də pul
ilə mükafatlandırır».
AĢıqların bu cür deyiĢməsi əvvəllər Borçalıda, Qarayazıda və Qaraçöpdə də olurdu. Hazırda da aĢıqlar
arasında bu cür deyiĢmələr Türkiyədə mövcuddur. Ünlü
türk aĢıqlarının xatirəsinə həsr olunmuĢ kültür və sənət
Ģöləni hər il keçirilir. Bu tədbirdə münsiflər heyəti
tərəfindən aĢıq poeziyasının müxtəlif növləri üzrə, o
cümlədən gəraylı, qoĢma, müxəmməs, divani, təcnis və
sair üzrə bir rədif elan olunur, siyahı üzrə ən azı üç aĢığın
adı çəkilir. Onlar sıra ilə həmin rədif üzrə bir bənd
söyləyərək növbəni o birisinə verirlər. Belə ki, aĢığın biri
söyləyənə kimi o biriləri rədif üzrə fövqəladə Ģəkildə
düĢünür, üç bəndlik Ģeirin axırıncı bəndində aĢıq öz adı ilə
tapĢımasını söyləyir. Beləliklə, hər bir aĢıq sinədən üç
bəndlik
Ģeir
söyləməlidir.
Bir qayda olaraq
deyiĢmənin iĢtirakçıları
rəqibinin istifadə etdiyi
rədifi
istifadə
etməməlidir.
Rədif
tapa bilməyən məğlub,
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uğurlu rədiflə Ģeirini söyləyən aĢıq isə qalib hesab olunur.
Nəhayət, axırda bir bağlama söylənilir. Tədbirdə iĢtirak
edən aĢıqlar o bağlamanı açmağa çalıĢırlar. Bağlamanı
düzgün açan qalib hesab olunur və mükafatlandırılır.
2000-ci il oktyabrın 23-25-də Türkiyənin Kars
Ģəhərində Uluslararası AĢıq ġenliyin Kültür və Sənət
ġölənində iĢtirak edərkən belə deyiĢmələrin Ģəxsən
iĢtirakçısı oldum.

Qədim Tiflisdə ət mağazası

Q.QabaĢvili. Qəssab

Qəssabxana – Qədimdə Tatar (Qorqasal)
meydanında, Kürün sağ sahilində ət satanların,
qəssabların cərgəsi.
Qoç daĢı – Tədqiqatçı Teymuraz Beridzeyə görə,
Soğanlığın ətrafyanı ərazisində olub.
Qoçoğlunun suyu – Krtsanisin qərbində yer.
Qolovin prospekti – XIX əsrin sonu və XX əsrin
əvvəlləri Tiflisin əsas küçəsi, indiki Rustaveli prospekti
belə adlanıb.
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VaxuĢti Baqrationinin tərtib etdiyi 1735-ci il Tiflis
planında bu günkü Rustaveli prospektinin zolağında
Diğom yolu idi. Bu yol da Ģəhərin qala barısının
darvazasından baĢlayırdı. Bu yolun Ģərqində yamacda
VaxuĢti «Qareuban» (ətraf məhəllə) deyilən məhəlləni
qeydə almıĢdır. Bu məhəllə bu günkü
Rustaveli
prospektini, Azadlıq meydanını, Kolxoz bazarını və
CorciaĢvili küçəsi arasındakı ərazini əhatə edirdi.
XIX əsrin 40-cı illərində bu prospektə Rusiya
imperatorunun Qafqazdakı caniĢini Qolovinin adı
verilmiĢdir.
1880-ci illərdə Qolovin prospektində Ġrəvan
meydanından ata qoĢulan «Konka» dəmiryolundan
istifadə olunmuĢdur ki, Moskva məntəqəsindən Vera
yoxuĢuna kimi gedib gəlirdi. 1905-ci ildə «Konka» tranvay
ilə əvəz olundu.
Qorça-qala – Qorçi-qala – Tabor qalasının türkcə
adıdır ki, bu da qoruyucu qala deməkdir. Doğrudan da
Tabor qalası - Qorucu qala Tiflisi cənub-Ģərq tərəfindən
qoruyurdu və Gəncə qapısına nəzarət edirdi.
Nəhayət, Tabor qalasını Ağa Məhəmməd Ģah Qacar
dağıtmıĢ və ondan sonra bir daha bərpa olunmamıĢdir.
Tiflisin 1800-ci il planında V. Çuyko onu belə qeyd edir:
«Razorennoe ukreplenie Korça-Kala».
1802-ci və 1809-cu illərin planına daxil edilmiĢdir.
Ondan sonrakı planlarda o bir daha qeyd olunmamıĢdır.
Qumarbazların bağı – Avlabarda Sinandal
küçəsində yerləĢirdi.
Quru körpü (Suxoy most) – Bu gün dayaq divarları
ilə daralmıĢ Kür çayında Ģəhər miqyasında adaları
görmək mümkün deyildir. Əvvəllər isə çoxlu kiçik və
böyük adalar var idi. Tiflisin köhnə planında adalar qrupu
bu günkü Elbakidze və BarataĢvili küçələri arasında da
göstərilmiĢdir.
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Ġndiki Saarbrüken adına kiçik, bir aĢırımlı körpü
altından XX əsrin 30-cu illərinədək Kürün bir qolu axırdı.
Ġndi onun yerində sahil yolu salınmıĢdır. Bu körpü
Aleksandr bağını Mədətov adası ilə birləĢdirirdi. Buradan
da çox aĢırımlı körpü Kukiya məhəlləsinə salınmıĢdı.
1938-ci ildə Kürün qolu qurumuĢ və ada yox olmuĢdur.
Körpü isə qalmıĢ və sahil küçəsinə keçir. Məhz elə Kürün
qolu quruyandan sonra ona quru körpü adı verilmiĢdir.
1851-ci ildə italyan Covanni Skudiyerin layihəsi əsasında
körpü yenidən salınmıĢdır. YonulmuĢ daĢlardan tikilmiĢ
32 metrlik aĢırıma malik bu tikili o vaxtlar maraqlı texniki
formanı təĢkil edirdi.

Qünib Meydanı. Solda caniĢin sarayı, ortada arsenal, sağda
gimnaziya
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Qünib – ġeyx ġamilin evi

Qünib meydanı – Bu meydan indiki Gürcüstan
hökuməti binasının olduğu yerdə idi. Bu ad rus qoĢunları
tərəfindən 1859-cu il martın 25-də Dağıstanın Qünib
qalasının alınmasını qeyd etmək üçün bu meydana
verilmiĢdir. Bu qala imam ġamilin son sığınacaq yeri idi.
Meydanın mövcudluğuna 1897-ci ildə son qoyulmuĢdur.
Belə ki, bu yerdə Aleksandr Nevski adına hərbi məbəd
tikilmiĢdi.
Rastabazar – ÇarĢı (Yaxın ġərqdə və Güney
Qafqazda örtülü bazar və yaxud uzun bazar) II Ġrakli
meydanı ilə Tatar bazarı arasında yerləĢirdi. Burda
sənətkar və tacirlərin cərgəsi cəmləĢmiĢdi. Bu cərgələr
də fars mənĢəli sözlərdən əmələ gəlmiĢdir. Bəzzazxana,
Zərgərxana, Liləxana, Sirəcxana və sair. Bundan baĢqa
küçənin
adını
ticarət-emalatxanaların
cərgəsinin
yerləĢməsi qaydası da müəyyən edirdi. Rastabazar da
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fars mənĢəli sözdür və bir zolaq boyu, bir xətt boyu ticarət
obyektlərinin yerləĢməsini nəzərdə tutur. Bu bazar Sion
küçəsindən baĢlayır, Çar meydanı (indiki Ġrakli meydanı)
yaxınlığında baĢa çatırdı. Jan ġarden bu bazarı uzun
bazar adlandırır (gürcü sənədlərində bu bazar
Rastabazar kimi qeyd olunur). Bazarın sonunda darvaza
var idi ki, bu da axĢamlar bağlanırdı.
Riğe (Çaylaq) – Kürün sol sahilində bu günkü
BarataĢvili və Metex körpüsü arasında olan ərazi. 1809cu il Tiflis planında Orbeliani adası yaxınlığında (indiki
Petrisi küçəsi) qeydə alınmıĢdır. XIX əsrin 20-ci illərində
Kürün qolu daraldı, sonra isə tamamilə yox oldu. Bu
ərazidə tezliklə evlər tikildi. Kürün bu qolunun axdığı
köhnə yer Riğe, yəni çaylaq adlandı. Burada
məskunlaĢan ruslar onu Peski adlandırırdılar. Burada
çoxlu dükan, müxtəlif emalatxanalar var idi. 1972-ci ildə
böyük daĢqın zamanı sel bütün bu yerləri yuyub apardı.
Köhnə Riğedən əsər-əlamət qalmadı. Sonralar burada bir
neçə restoran, benzin doldurma məntəqəsi salındı.
Bunlar da bu yaxınlarda Ģəhərin ümumi mənzərəsinə
xələl gətirdiyindən aradan götürülmüĢdür.
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Qədim Tiflis. Peski küçəsi. 1890-cu illər

Qədim Tiflis. Peski. 1860-cu illər
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Qədim Tiflis. ġərab yoxuĢu və Riğe küçəsi. 1896-1897-ci illərin fotosu

Rus bazarı – Soldat bazarı – Ġndiki Kolxoz
bazarının o zamankı adı belə olmuĢdur. Əvvəllər burada
köhnə Ģeylər satılırdı. Satıcılar əsasən əsgərlər idi. Elə ad
da bununla əlaqədardır. 1886-cı il Tiflis planına daxil
edilmiĢdir.
Saburtalo – Əvvəllər bu yerlər geniĢ düzənlik olub.
Bəzi gürcü tədqiqatçılarının qeyd etdiyinə görə, bura
düzənlik olduğu üçün müxtəlif idman yarıĢları, top oyunu
da («Burtaoba») keçirilirmiĢ. «Burti» gürcü dilində top
deməkdir.
ġahzadə VaxuĢtinin yazdığına görə, Saburtaloda
qədimlər bağlar var imiĢ. Bunlar da ki, Vera çayından
çəkilən arxla suvarılırmıĢ. Bu yerlər düzənlik olduğundan
«tala» da adlana bilərmiĢ. Tala türk dilində, eləcə də
bizim dilimizdə iĢlədilən sözdür, düzənlik, açıqlıq
mənasını verir. Bu toponimin tala ilə bağlı olması, bizcə
daha inandırıcıdır.
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Sacoq calası – Locin dərəsi yaxınlığında yer. Çar
VI Vaxtanq Ģerlərinin birində xatırlayır:
Sacoq calasına gəldilər onlar,
Ocağın alovu göyə yüksəlsin.
(sətri tərcümə)

Çariça Darecanın (Daryanın) sarayı - Saçino. 1776-cı il

Saçino – II Ġraklinin arvadı Daryanın (Darecan - M.
M.) sarayı, Siracxanada, ġərab yoxuĢunda yerləĢir. 1776cı ldə tikilmiĢdir.

- 134 -

Salağbo (Lağlağı yeri) – Çar meydanının Ģimalqərbində (indiki II Ġrakli meydanı bağçasının üst tərəfində)
II Ġrakli top-mərmi tökmə zavodu inĢa etdirmiĢdir. Ağa
Məhəmməd Ģah Qacarın 1795-ci il Tiflisə hücumu
zamanı iranlılar zavodu dağıtmıĢ və yandırmıĢlar. Bu
yerdə yenidən tikinti aparılmamıĢ və burada kiçik bir
meydança əmələ gəlmiĢdir. Belə ki, burada, bu
meydançanın yaxınlığında yaĢayan tavadlar toplanır,
söhbət edərdilər. Ölkədə baĢ verən hadisələrdən söhbət
açar, öz fikirlərini söyləyərdilər. Məhz elə buna görə
tiflislilər bu yeri «lağlağı» yeri, «gap yeri» adlandırmıĢlar.
Samqor – Tarixi Samqor hazırda Muxrovan
təsərrüfatının olduğu yerdədir. 1951-ci ildə Qavırrı
çayının suyu Samqor arxı ilə Tiflisə doğru axıdılandan
sonra və Tiflis gölü yaranandan sonra Samqor adı
müxtəlif qəsəbələrə, o cümlədən Tiflisin yeni qəsəbəsinə
qoyuldu.
Toponimin mənĢəyi barəsində bir əfsanə mövcuddur. Həmin əfsanəyə görə, Vaxtanq Qorqasalın baĢçılığı
ilə gürcü qoĢunu hücum edən farsları qəti məğlubiyyətə
uğratdı. Bu döyüĢdə çoxlu gürcü həlak oldu. Qələbə
çalanlar həlak olan döyüĢçü dostlarını üç qəbirdə dəfn
etdilər və sonra döyüĢçülərin qəbirlərinin üstünə hər biri
bir ovuc torpaq tökdü. Buradan da üç dağ əmələ gəldi və
onlar arasında yerləĢən çölü Samqor adlandırdılar.
Sandıqçılar məhəlləsi (cərgəsi) – Əvvəllər Riğedə,
yəni çaylaqda yer. Burada sandıqlar hazırlanırdı, 1724-cü
il «Nasğidoba» kitabında xatırlanır.
Seyidabad – Hamamlar məhəlləsi və onun
həndəvərindəki ərazi 17-ci əsrdə Seyidabad adlanırdı.
Seyid sözü fars mənĢəli sözdür. Bizim dildə də iĢlədilir.
VaxuĢti Baqrationinin verdiyi məlumata görə, bu ad ona
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görə əmələ gəlmiĢdir ki, Ġran Ģahı buraya seyidlər
icmasını köçürmüĢdür.
VaxuĢti Baqrationi Tiflis planında bu məhəlləyə iki
qat ad verir. «Seyidabad və yaxud Tiflis». Öncə bu yer
Tiflis adlanmıĢdır. XII əsrdə Tiflis hasarla əhatə
olunmuĢdu. Hasarın Ģərq hissəsinin fraqmenti bu günə
qədər 300 araqviyalı abidəsi yaxınlığında qorunub
saxlanılmıĢdır. Monqolların hücumundan sonra bu yerdə
(Hamamlar məhəlləsindən baĢqa) XIX əsrə qədər heç nə
inĢa edilməmiĢ, bağlarla əhatə olunmuĢdu. Seyidabad
bağları, Seyidabad hamamları, Seyidabad qapısı
toponimlərində də bu ad hallanmıĢdır.

M.Lermontov. Seyidabad bağları
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Avlabardan Seyidabadın görünüĢü. XIX əsrin sonlarının fotosu

Tiflis 1950-ci illərdə. (Ġ.QriĢaĢvilinin kitabxanasından)
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L.Laqorio. Tiflis mənzərəsi
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ġahzadə VaxuĢtinin 1735-ci il Tiflis planı. 1. Tiflis bağı. 2.
Çarın bacısının bağı. 3. Çarın qızının bağı. 4. Mamasaxlisin bağı.
5. Qala bağı. 6. Bejanın bağı. 7. Qeybullanın bağı. 8. Meydanın
yeni bağı. 9. Tiflis (Seyidabad) bağı. 10. Krtsanis bağı. 11.
Behbudun bağı.
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Səngər təpəsi – Tədqiqatçı Teymuraz Beridzeyə görə,
Soğanlığın ətrafyanı ərazisində yerləĢirmiĢ.
Sərdar adası – Sərdarabad – (baĢqa
adları:
Mədətov, Orbeliani adaları.)
Kürün iki qolu arasında olub,
indi Kürün sağ sahilinin
ərazisidir.
Əvvəllər
Tiflis
əhalisinin zibil tökdüyü yer,
sığınacaq yeri olub. Sərdar
David Orbeliani süni Ģəkildə
öz evinin önündə, indiki
Saarbrüken körpüsü yanında
Kürün
məcrasını
dərinləĢdirmiĢ və bu yer
Г.Габашвили.
Orbeliani
adası
Г.Орбелианинин портрети
adlandırılmıĢdır. XIX əsrin
20-ci illərində bu adanı Orbelianilər dostu general
Mirzəcan Mədətova güzəĢtə getmiĢlər. 1933-cü ildə
Kürün sağ qolu baĢ məcraya birləĢmiĢ və yeni yaĢayıĢ
məntəqəsi yaradılmıĢdır.
Sərmac
məhəlləsi
(Sərmacis
ubani)
–
Zərrafxananın cənub-Ģərqində yerləĢirdi. «Sərmac» fars
sözüdür,
bo-yunduruq
mənasını
verir.
Burada
boyunduruq təmir edən peĢəkarların cərgəsi yerləĢirdi.
Sərracxana – At nalları hazırlayan nalbəndlərin cərgəsi. O qədim Tiflisin Rastabazar adlanan (indiki Ġrakli
küçəsi) bazarın Ģərq tərəfində yerləĢirdi.
Siracxana – Fars mənĢəli sözdür, sərrac - Ģərabçı
deməkdir, xana isə yer, Ģərabçıların olduğu yer anlamına
gəlir.
Qədim Tiflisdə iki Siracxana var idi. Böyük və Kiçik.
Onlar Kürün üzbəüz sahillərində yerləĢirdi. Kiçik
Siracxana Kürün sağ sahilində, Qalada, Tatar
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meydanının yaxınlığında yerləĢirdi. Bu gün bu küçə daha
yoxdur. O, keçmiĢ Orta bazarın (indiki Leselidze
küçəsinin) yenidənqurulması zamanı yox olmuĢdur. Bu
yerdə indi bağça vardır, Sion və Leselidze küçələrinin
kəsiĢdiyi yerdə.
Böyük Siracxana Kürün sol sahilində uzun dolama
yoxuĢ boyu baĢ alıb gedirdi. Bu yol Siracxana yoxuĢu da
adlanırdı. Sonra isə «ġərab yoxuĢu» («Vinnıy podcёm»)
adlanmıĢdır. Burada yerləĢən dükan və zirzəmilərə araba
ilə kəl gönündən hazırlanmıĢ tuluqlarda Kaxetdən Ģərab
gətirilirdi. Elə bu yoxuĢda Qədim Tiflisin əsas Ģərab
bazarı yerləĢirdi.

Sisiyanov yoxuĢu. 1939-ci ilin fotosu

Sisiyanov yoxuĢu – Ġndi BarataĢvili yoxuĢu adlanır.
Bəziləri bu adı Qafqazın ilk baĢ sərdarı P. Sisiyanovun
adına bağlayırdı. Həqiqətdə isə o, SisiĢvilinin adı ilə
əlaqədardır. Bu yer vaxtilə ona məxsus imiĢ. O, burada
əvvəlcə cığır, sonra isə yol açmıĢdır.
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V.Caparidze. BarataĢvili yoxuĢu. 1937-ci il

Soğanlıq – Ġndiki AĢağı Poniçalanın qədim adıdır.
VaxuĢti Baqrationi bu yerin Qurquta calası, Soğanlıq
adlandırıldığını yazır. Tiflis ətrafında yerləĢən tarixi
kəndlərin tədqiqatçısı Teymuraz Beridzenin fikrincə, türk
mənĢəli sözdür, quĢ adından əmələ gəlmiĢdir. Soğanlıq
isə bu sözün assimilyasiyaya uğraması nəticəsində
əmələ gəlmiĢdir. O, eyni zamanda bizim sözümüz olan
soğan sözündən düzəldiyini, soğan olan yer, yəni
soğanlıq olduğunu da qeyd edir. Onun qədim adının isə
Qurquta olduğunu bildirir.
VaxuĢti Ģərh edir: «Kürün üst yanında Qurquta,
indi Soğanlıq adlanan cala vardır. Bol-bəhrəli bir yer.
Bu caladan Yaqlıcaya qədər, GümüĢ gölünə qədər və
Kürə qədər indi Sarvan adlanan böyük düzənlik
vardır. Çarların dəvələrinin dayanacaq tapması üçün
susuzluğa görə yararsız olan yer».
Platon Ġoselianinin verdiyi məlumata görə,
qədimlərdə Soğanlıq yolağzı adlandırılırmıĢ. Ġki Soğanlıq
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var idi: Kiçik və Böyük Soğanlıq. Bunları da ki, birbirindən ġulaver yolu ayırırdı. Kiçik Soğanlıqdan QazaxGəncə yoluna birləĢən ġulaver yolu gedirdi. GümüĢ
gölünün cənub tərəfindən keçən (Tiflis-Soğanlıq-Qazaxġəmkir-Gəncə) yol Dmanisə gedən Böyük Karvan
yolunun, Tiflis-Naxidur-Dmanis-Loru yolunun bir hissəsi
idi (bu gün bu yol GümüĢ gölünün Ģimal tərəfindən keçir).
Hazırda Tiflis bu yol vasitəsi ilə Ermənistan ilə əlaqə
yaradır.
Çar Rostom (Xosrov Mirzə) 1658-ci ildə vəfat
edəndən sonra Ġran Ģahı II ġah Abbas Kartlinin taxt-tacını
ġahnavaz adlanan V Vaxtanqa verir. Sərdar Papuna
SisiĢvilinin əli ilə göndərilmiĢ Ģahın fərmanı və xələti V
Vaxtanqa
Ģəhər
ətrafında
yerləĢən Soğanlıqda
verilmiĢdir. Bu qayda sonrakı vaxtlarda da davam
etdirilmiĢdir.
1672-ci ildə Gürcüstana səyahət edən Jan ġarden
bu sözügedən qaydaya diqqət yetirmiĢdir: «ġəhər
cənubdan Ģimala doğru geniĢlənmiĢdir, cənub
tərəfdə dağın ətəyində yerləĢən böyük qalası vardır.
Qalada yalnız farslar yaĢayır, qala gözətçiləri də
yalnız farslardır... Ġrandan gələn yalnız bu qala ilə
Tiflisə daxil ola bildiyindən Gürcüstan çarı sadəcə
olaraq Ģəhər ətrafına Ġran Ģahının göndərdiyi
məktubları və ya hədiyyələri almaq üçün bu qaladan
yolüstü ötüb keçməlidir. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, çar
burdan onun tutulması qorxusu olmadan heç bir vaxt
keçib getməmiĢdir. Qala baĢçısının bəlkə onun
tutulması barəsində gizli əmri vardır deyə
düĢünmüĢdür. Farslar çox ağıllı olaraq belə bir qayda
yaratmıĢlar ki, Gürcüstan çarları və Ġranın qəza
hakimləri Ģahın göndərdiklərini almaq üçün Ģəhərdən
kənara getməlidirlər. ġübhəli Ģəxsləri qorxusuz və
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asan tutmaq üçün bu, çox əlveriĢli tədbirdir». J.
ġarden görüĢün dəqiq yerini göstərmir, lakin Ġran Ģahının
fərman və hədiyyələrinin Ģəhər ətrafı yerlərdə bir qayda
olaraq verildiyindən, məhz elə bu yerin Soğanlıq
olduğunu zənn etmək olar.
Soğanlıq Tiflisin cənub-Ģərqində yerləĢir və Kürün
sağ sahilində calaları və düzənlikləri əhatə edir. Karvan
yolu, Gəncə yolu bu kənddən keçirdi. Buna görə də bu
yerdə çar II Ġraklinin baĢçılığı ilə 18-ci əsrin 60-cı illərində
qala-qəsr tikilmiĢdi ki, bununla da Gəncə yoluna nəzarət
olunurdu.
Soğanlıq indi də azərbaycanlıların məskunlaĢdığı ən
böyük kəndlərdən biridir.
Soğdebil – Bu günkü Metex yaylasında ilk qalaqəsrin inĢası barədə dəqiq məlumat əldə edilməmiĢdir.
Burada ilk sakinlərin nə zaman məskunlaĢması barəsində
sənəd də mövcud deyildir. Platon Ġoseliani belə hesab
edirdi ki, qala-qəsr və ilk kilsə bu yerdə Vaxtanq
Qorqasalın hökmranlığı dövründə inĢa edilmiĢdir. Lakin
buna o, bir dəlil göstərmir.
Bu adın əmələ gəlməsini belə izah edirlər ki, VI əsrdə Ġran Ģahı I Xosrov tərəfindən hərbi-strateji baxımından
buraya farc icması - soğdelər köçürülmüĢdür. Onun «bi»
Ģəkilçisi isə gürcücə cəm Ģəkilçisidir, soğdebi sözü əmələ
gəlmiĢdir.
Ərəb tarixçiləri Buğa türkün hücumunu yazarkən
(853-cü il) «Soğdebil Mədinəsi» qala-qəsrini xatırlamıĢlar.
Ət-Təbər Tiflisin beĢ qapısı arasında «Soğdebil qapısı»nı
da qeyd edir. Buğa Türkün qoĢunu Tiflisin qala-qəsrlərini
darmadağın etmiĢ, o cümlədən «Soğdebil qapısı Mədinə»ni də.
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«Gürcüstan həyatı»nda həmin qalanın yerində yeni
qalanın tikildiyi və yeni adla - Ġsan adlandığı qeyd olunur.
Sololak (Salalak) – Deyilənə görə, «Qala bağı»nın
(indiki Nəbatat bağı) ərazisinin bir hissəsini suvarmaq
üçün ərəblərin hökmranlığı dövründə ya kanal çəkiblər,
ya da bərpa ediblər. Bu suvarma kanalı ərəbcə «Sululah» adlanıb və göründüyü kimi, bu adla onun suvarıldığı
arx və sonralar dağ da belə adlanıb. Daha sonralar isə
dağın ətəyində olan torpaq sahəsinə də bu ad qoyulub.
Bu günkü Sololak ta qədimdən bağ və bağçalar ilə
əhatə olunmuĢdu. VaxuĢti Baqrationi tərəfindən tərtib
edilmiĢ 1735-ci il Tiflis planında Sololakda çarın,
Ģahzadənin, mamasaxlisin (kəndxuda) bağları və baĢqa
bağlar göstərilir.
Sololak dərəsi – Tiflisin cənub-Ģərq hissəsində
yerləĢir.
Sololak çayı – Sonralar Dabbağxana, Savkis çayı
olmuĢdur.
Sololak qapısı – Qapılar qapısı. VaxuĢtiyə görə,
Gəncə qapısının baĢqa bir adıdır.
Sololak boğazı – Ġndiki DavitaĢvili küçəsi
həndəvərlərində yer. Vaxtilə burdan Caparidze, Qeronti
Kikodze, Maçabela küçələri ilə Azadlıq meydanına doğru
çay axırdı. Muxran (indiki BarataĢvili) körpüsünün altında
Kürə qovuĢurdu.
ġahtaxtı – Narınqalanın Ģərq tərəfindəki bürcü.
Ġndiki Sololak xiyabanı zolağında, bu günkü Dadiani
küçəsi istiqamətində yerləĢirdi. Bu küncdə cənub və qərb
hasarlarının birləĢdiyi yerdə böyük bürc ucalırdı.
ġurissixenin ön bürcü olan bu bürc Narınqalanın
mühafizə sistemində ən yüksək bürcdür. VaxuĢti
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Baqrationi onu qeyd edir və «ġahtaxtı» adlandırır. 30
metrlik uzunluqda düzbucaqlı qala-qəsr bürclər ilə
möhkəmləndirilmiĢdi. Tiflisin 1800-cü il planında ġahtaxtı
eksplikasiyada Ģəhərin 12 əsas hissəsi arasında qeyd
edilmiĢdir. Platon Ġoselianinin verdiyi məlumata görə, XIX
əsrdə 1837-cü ilədək «ġahtaxtı rəsədxana təyinatını
yerinə yetirirdi. Deyilənə görə, burada guya ərəblərin
rəsədxanası var imiĢ. Bir vaxtlar onun içində çar sarayı
da olub. 1838-ci ildə burada Tiflis meteoroloji və maqnit
rəsədxanası inĢa olunub. 1927-ci ildə baĢ verən böyük
zəlzələ nəticəsində dağılmıĢdır. Bu gün yalnız onun kiçik
bir hissəsi qorunub saxlanılmıĢdır.
ġeytanbazar – Bunun baĢqa adları da var - Qala
meydanı, AĢağı Meydan, Meydan, AĢağı bazar. Ġndi
Qorqasal meydanı adlanır. AlıĢ-veriĢ yeri mənasındadır
(türkcə şeytanın bazarı). Bu barədə Tatar meydanı baĢlığı
altında geniĢ söhbət açılır.
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Q.QabaĢvili. ġeytanbazar
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Qədim Tiflis. Tatar meydanı və Metex qalası.
D. Yermakovun fototekasından. XIX əsrin sonları.

ġeytanlar dərəsi – Qldanın qərbində meĢəlik.
ġəkər dağı – Maxata dağı, Metrostroy qəsəbəsi
yaxınlığında yerləĢir.
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Lado QudiaĢvili. Dostlar Ģərab yoxuĢunda. 1964-cü il

ġərab yoxuĢu – və ya böyük Siracxana. Avlabarın
ətəyində, Metex körpüsündən Kaxet meydanına doğru
qalxan yoxuĢda yerləĢirdi.
TaĢxarxana – Tədqiqatçı Teymuraz Beridzeyə
görə, Soğanlığın ətrafyanı ərazisində olub.
Tatar döngəsi – Ġndiki M. ġ. Vazeh küçəsinin
əvvəlki adı. Bu küçənin lap sonunda, müsəlman
qəbiristanlığının yaxınlığında, Nəriman Nərimanovun ulu
babası, o dövrün məĢhur xanəndəsi Allahverdi
yaĢamıĢdır.
Tatar meydanı – BaĢqa adları da vardır: Qala
meydanı, ġeytanbazar, AĢağı bazar, AĢağı meydan,
Meydan. Ġndi Qorqasal meydanı adlanır. Demək olar ki,
son vaxtlara kimi Tiflisin ən qədim meydanlarından biri
olan bu meydan belə adlanırdı. VaxuĢti Baqrationi onu
«Qala meydanı», Jan ġarden isə «Hərbi meydan»
adlandırırdı. Bu iki ad meydanın yerləĢdiyi yeri özündə
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əks etdirirdi. Eyni zamanda son feodal dövrlərində bu
adlar paralel olaraq iĢlədilirdi. Qalada əsrlər boyu əsasən
azərbaycanlılar, iranlılar, osmanlılar qərar tuturdular.
Müsəlman
əhalinin
gürcülər
arasında
«tatar»
adlandırıldığına görə, bu meydanın da adı Tatar meydanı
olmuĢdur.
1800-cü il planına görə, bu meydana bir neçə küçə
daxil olurdu. Meydan bu küçələr vasitəsi ilə Orta bazar,
Zərrafxana məhəlləsi, Kldisuban (Qaya məhəlləsi),
Rastabazar, Hamamlar məhəlləsi ilə birləĢirdi.
Meydanda əsasən ərzaq dükanları yerləĢmiĢdi.
Burada sərrac, baqqal, bəzzaz, çəkməçi, boyaqçı,
kababçı, cızbızçı, pitiçi, çayçı, çörəkçi, lavaĢçı, kəlləbaz
dükanları və baĢqa dükanlar yan-yana idi. Meydanın
Ģimal-qərbində Alafxana idi. Onunla üzbəüz tərəfdə
xaĢxanalar cərgəsi və çar dükanları (belə ki, bu dükanlar
çara məxsus idi və icarə ilə baĢqa Ģəxslərə verilirdi) var
idi. Bu cərgələrin arxasında «Berzenxana» deyilən yer,
daha doğrusu, yunanların məhəlləsi idi. Yunanlar gürcücə
berzen adlanır. Onun mərkəzində də yunan kilsəsi
yerləĢirdi. Meydanın cənub-qərbində «Qalanın böyük
dayağı» adlanan (Surp Gevorq kilsəsi) yerdə yapıncı və
papaqçıların dükanları var idi. Bu tərəfdən meydana dar
küçə daxil olurdu. Ġndi Samğebro (Boyaqçılar) küçəsi
adlanır. Həmin yerdə Liləxana yerləĢirdi. Alaf
dükanlarından baĢqa burada baqqallar, balıqçılar,
qəssablar
düzülmüĢdü.
(Meydanın
bilavasitə
yaxınlığında, Kür qırağında mal-qara, heyvan kəsilən yer
var idi).
Tatar meydanında alverin maraqlı qaydalarından
birini, qədim Tiflisə yaxĢı bələd olan, onun vurğunu Ġosif
QriĢaĢvili belə qələmə alır:
«ġorayeldən, Marneuldan və Durnukdan bura
un, taxıl, Qarayazıdan düyü, AğdaĢdan qarpız,
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Zaqataladan ləzgi armudu, ġıxlıdan pendir, DuĢetdən
və Qarabağdan qoyun, yun, kərə yağı, Hamamlıdan
yumurta, Cəlaloğludan və Məngilisdən kartof,
Ləmbəlidən yağ, Qulfdan və Kağızmandan duz,
Borçalıdan soğan, badımcan və sair gətirilirdi.
Tatar meydanının ortasında böyük tərəzi - Qapan
tərəzisi qoyulmuĢdu. Buradan da mal əhaliyə və
alverçilərə paylanırdı. Kənddən gətirilən mal ilk
növbədə Ģəhər sakinlərinə, sonra isə alverçilərə
satılmalı idi. Qapan tərəzisində bayraq ucaldılan
zaman əhali, sonra isə alverçilər almalı idi. Saat 12
tamam olanda bayraq endirilirdi və bu, onu göstərirdi
ki, bundan sonra alverçilər ilə kəndlilər arasında alıĢveriĢ baĢlamalı idi».
Ötən əsrdə ġeytanbazarda «Azərbaycan» və
«Axundov»
mehmanxanaları
var
idi.
Cəlil
Məmmədquluzadə öz xatirələrində bu barədə yazır:
«Tiflisin ġeytanbazarında rast gəldiyim islam
aləmi hər gün və hər saat məni yazmağa vadar edirdi.
Material o qədər idi ki, Ģairlər deyən kimi:
Yaza-yaza dərdimi aləmdə kağız qoymadım.
Axırı bir guşəyi-divarə yazdım dərdimi»...
BaĢqa bir yerdə yenə yazır:
«Belə məhəllə dünyada müsəlman aləminin hər
bir Ģəhərində var. Qələ Ģəhərinin ġeytanbazarı,
Ġrəvanın, Bakının və hətta Təbrizin və qeyri Ģəhərlərin
və qəsəbələrin Ģeytanbazarları bir Ģəkildədir: toz və
torpaq, zibil, evlər və dükan-bazar xaraba, küçələr
dolu it-piĢiklə və keçəl-küçəl müsəlman uĢaqları. Ġki
dükanın biri çayxana, tiryəkxana, qumarxana. Dar
küçə və bazarda yük heyvanları qarıĢıb adamlara.
Camaat cümləsi kiĢidir. Maarifin, səliqənin və
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nəzafətin burada iyi-əsəri görsənməz. Əhali cümləsi
müsəlman camaatıdır».
A. ġaiq də ġeytanbazar barəsində öz xatirələrində
yazır:
«ġeytanbazar o vaxt Tiflisin ən çox izdihamlı
küçələrindən idi. Ġki-üç yerdə çayxana var idi. Bu
çayxanalar səhərdən axĢama qədər hey dolub
boĢalır, hərə qarĢısında bir stəkan çay oturur,
dərviĢlər nağıl söyləyir, ilan oynadır, xanəndələr çalıb
oxuyurdular. Böyük samovar səhərdən gecə
yarısınadək qaynayır, onun yanından qızarmıĢ kömür
əskik olmur, çayxana xidmətçiləri qəlyan baĢına
maĢa ilə od qoyub, çəkə-çəkə alıĢdırır, sonra aparıb
müĢtəriyə verirdilər. MüĢtəri də bir əli ilə qəlyanın
uzun boğazından, bir əli ilə də uzun müĢtüyündən
yapıĢıb çəkir və tez-tez tüstünü havaya buraxırdı.
Samovarların
hisi,
tənbəkilərin
acı
tüstüsü
çayxananın içini duman kimi bürüyürdü. Mən
dayımgilə həmiĢə bu çayxananın qabağından keçib
gedərkən qapı ağzında durub, içəridə nağıl söyləyən,
ilan oynadan dərviĢlərə və qəlyan çəkən müĢtərilərə
tamaĢa edirdim. Bu çayxanalar o zaman iĢsiz-peĢəsiz
həyat keçirən, ətalət və qəflət azarına tutulmuĢ
adamların məskəni idi. Elə çayxana düĢgünləri var idi
ki, bütün günlərini orada keçirirdilər».
Bu gün Meydanın siması tamamilə dəyiĢdirilmiĢdir.
Bir vaxtlar hər tərəfdən bağlı olan Kür sahili indi tamamilə
azad olunmuĢdur. Köhnə tikililərdən yalnız Qalanın böyük
kilsəsi və Ģimal-Ģərq tərəfinin bir zolağı qorunub
saxlanılmıĢdır.
Tatar bazarı – O vaxtlar gündəlik bazarlar içində ən
böyük və qalabalıq olan bazar Tatar bazarı idi. O, Ģəhərin
ticarət mərkəzi idi. Bunun digər adı da Rastabazar və
yaxud da Uzun bazar idi. II Ġraklinin meydanı yaxınlığında
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yerləĢirdi. Dar ticarət məhəllələri ilə xarakterizə olunurdu.
Rastabazar farsca «bir xətt boyu yerləĢdirilmiĢ ticarət cərgəsi» deməkdir. Ərazi baxımından Siracxana da elə ona
məxsus idi. 1679-cu ilin «Nasğidoba» kitabında adı
çəkilir. 1800-cü ildə o, Böyük bazar adlanmıĢdır.
Tatrisxev – Tatar dərəsi – Orxev yaxınlığında quru
dərədir.
Tbilelinin karvansarası – Kürün sol sahilində Sion
kilsəsi yaxınlığında yerləĢirdi. VaxuĢtinin 1735-ci il Tiflis
planında qeyd olunmuĢdur.
Temurağovis tğe – Teymur ağanın meĢəsi. Sğnet
qəsəbəsi yaxınlığında meĢə və biçənək. Digər adı da var:
Kazaçnıy pokos.
Təbriz meydanı – II Ġrakli meydanının qədim
adlarından biridir. Əvvəllər bir çox ad ilə məlum idi. Çar,
Knyaz, Bebel, Eqzarxos, Qubernator meydanı, Yuxarı
bazar, Yuxarı meydan adlanırdı.
Təklənin
karvansarası – Daha
öncə çar Ġrakliyə
məxsus idi və Çar
karvansarası
adlanırdı. Qədimlərdə
Sion yaxınlığında mal
anbarı və ticarət yeri
olub. XVII əsrdə
Sionun
qarĢı
tərəfində
çarın
funduku, istirahət evi
tikilmiĢdi.
Ağa
Məhəmməd
Ģah
Qacarın
hücumu
Naməlum rəssam. ġahzadə Təklənin
nəticəsində
portreti. XIX əsrin əvvəlləri
dağıdılmıĢ
binanın
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təməli üzərində Ģahzadə Təklənin karvansarası tikilir.
Tiflis – Tiflisin yaranması Vaxtanq Qorqasalın adı ilə
bağlıdır. Ona həsr olunmuĢ əfsanədə nəql olunur ki, çar
Vaxtanq Qorqasal Gürcüstanın o vaxtlar ana Ģəhəri olan
Msxetanın həndəvərlərində ova çıxıbmıĢ. Çarın Ģahini
səmada gördüyü qırqovulun arxasınca düĢür. YavaĢyavaĢ onlar Msxetadan uzaqlaĢırlar. Nəhayət Ģahin
qırqovulun üstünə Ģığıyaraq ona hücum edir və yerə
saldırır. Hər ikisi gölməçəyə düĢür. Çar görür ki, quĢlar
qaynar gölməçədə biĢmiĢlər. Odur ki, Qorqasal burada
suyu qaynar olan xeyli bulaq aĢkar edir. Məhz elə bu
yerlərdə o, Ģəhər salmaq qərarına gəlir. Beləliklə, Tiflis
Ģəhəri yaranır. Tiflis Ģəhərinin adının da mənası gürcücə
«isti su» deməkdir. Və elə onun adı da bu isti sulardan
götürülmüĢdür. O vaxtlar Mtabor dağının ətəklərində olan
isti bulaqlar indi də mövcuddur. Həmin bulaqlar əsasında
tikilmiĢ hamamlar yerdən qaynayan isti sular ilə təmin
olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Vaxtanq Qorqasal
çox ağıllı, uzaqgörən, zəhmətsevər siyasətçi, dövlət
xadimi, fədakar sərkərdə olub. Onun ləqəbi Qorqasal
farsca «canavar baĢı» mənasını daĢıyır və onun
dəbilqəsinin önündə canavar Ģəkli əks olunubmuĢ.
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həyatı»nda
olunur:

«Gürcüstan
belə nəql

Elquca AmaĢukeli.
V. Qorqasalın büstü. 1959-cu il
V.Qorqasal.
Svetisxoveldə
freska

Elquca AmaĢukeli. V.Qorqasalın heykəli.1957-67-ci illər. Tbilisi

- 155 -

«Çar Vaxtanq isə qızıldan dəbilqə hazırladı. Önü
qurd baĢı idi, arxası aslan bədəni. QoĢunun zora
düĢən tərəfində döyüĢə giriĢər, Ģirin vəhĢi eĢĢəkləri
qırdığı kimi farsları məhv edər. Onlar baĢında qurd və
aslanın əksi olan Vaxtanqı görəndə: «Dur əz
Qurdaslan!».
Buna görə də çar Vaxtanqa Qurdaslan adı
verilmiĢdir ki, bu da gürcü dilində müəyyən dəyiĢikliklərə
uğrayaraq Qorqasal adını almıĢdır.
Onun atası çar Mirdət, anası Ġran Ģahzadəsi
Saranduxt olub. Ġranı tərk edərək xristianlığı qəbul edib.
Gürcüstanın sonrakı çarları da özlərini - Qorqasalın
varisi adlandırırdılar. Gürcüstanın çarlıq (dövlət)
bayrağında Vaxtanq Qorqasalın obrazı əks olunmuĢdu.
Gürcüstanın pravoslav kilsəsi qəhrəman çarı müqəddəs
elan etmiĢdi.
Tarixçi CavanĢir Vaxtanq
barəsində əsər yazmıĢdır.

Qorqasalın

həyatı

Böyük fransız yazıçısı Aleksandr Düma Tiflis
haqqında yazır:
«Tiflisin həqiqi adı - Tbili-kalaki, isti Ģəhərdir. Bu
ad isti sulardan, yəni səyyahlara məlum olan qaynar
Ġran hamamlarından irəli gəlir. Belə ki, onlar
barəsində biz bayaq ötəri söhbət açmıĢıq. Öz isti
suları ilə məĢhur olan bir neçə Ģəhərin analoji
ahəngdarlığı da maraqlıdır.
Qədim zamanlarda Numidiyada Tobilis Ģəhəri,
bizim vaxtlarda isə gürcü Tiflisindən baĢqa
Bohemiyada Tsilits Ģəhəri vardır ki, onun kökünün də
isti mənasından düzəlməsini ehtimal etmək bilər».
Səyyah Jak Fransua Qamba yazırdı:
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«Sövdəgərlər Parisdən, kuryerlər Peterburqdan,
tacirlər Konstantinopoldan, ingilislər Kəlküttə və
Mədrəsdən, ermənilər Smirna və Yəzddən, özbəklər
Buxaradan eyni bir gündə gəlirlər. Belə ki, bu Ģəhəri
Avropa və Asiya arasında Ģəbəkə bir yer kimi hesab
etmək olar».
Xristianlığın
intiĢar
tapdığı
dövrlərdə
Tiflis
Gürcüstanın paytaxtı Msxetanın yalnız bir kəndi idi. 469cu ildə çar Vaxtanq Qorqasal (Qurdaslan) yeni Tiflisin
əsasını qoymuĢdur. Yenidən salınmıĢ Ģəhər xəzərlər
tərəfindən boĢaldılmıĢ, əmir Aqariyani tərəfindən isə
bərpa edilmiĢdir. Msxeta indiki Baqrationilərin əcdadları
olan Baqratidlərin qərargahı olub.
IV əsrin ikinci yarısında Varaz-Bakurun çarlığı
dövründə Ġran Güney Qafqazın dövlətləri olan
Ermənistanı və Kartlini tabeliyinə keçirdi. Ġran Ģahı
Kartlidə ölkəyə hakim öz əyanı padĢah adlanan Kərəm
Xuar Borzardı təyin etdi. IX əsrin abidəsi olan «Moksevay
Kartlisay» («Kartlinin dinə gəlməsi») bizə məlumat verir:
«Və onda Ġran Ģahının padĢahı Kərəm Xuar Borzard
Tiflisə, Qalaya və Qəsrə gəldi və Kartli ona xərac
verməyə baĢladı».
Ġranın padĢahı Tiflisdə, onun qalasında oturdu. Tiflis
Ġran əyanının-padĢahın iqamətgahına çevrildi. Bu vaxtlar
Tiflis yaĢayıĢ məntəqəsi idi. Öz qala-qəsri var idi.
ĠĢğalçılar onu möhkəmləndirdilər və gürcü çarının
iqamətgahına, Kartlinin paytaxtı Msxetaya qarĢı qoydular.
523-cü ildə iranlı iĢğalçılar Ġberiya hakimiyyətini ləğv
etdilər. Bütün Qafqazda Tiflis Ģəhərində Ģah tərəfindən
caniĢin-marzpan təyin olundu. XI əsrin gürcü tarixçisi
Leonti Mroveli bu barədə məlumat verir: «Və Ġran
eristavisi Msxetadan aralı Tiflis qalasını tikdi». Elə bu
tarixçinin verdiyi məlumata görə, Buğa Türk Ģəhərə Ģərq
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tərəfdən, Soğdebil tərəfindən gəldi. Onun qoĢunları burda
Kürü keçərək Ģəhərə daxil oldu.
X əsrin ərəb tarixçisi Əl-Müqəddəs öz dövrünün
Tiflisi barəsində yazır: «Tiflis dağlar arasında qəsrdir,
onu Kür çayı ikiyə bölür, hər iki sahilə doğru
geniĢlənmiĢdir və bu sahillər bir-birilə körpü ilə
birləĢdirilmiĢdir».
X əsr tarixçisi Ġbn Havqəl Tiflis barəsində yazır:
«Tiflis
böyüklüyünə
görə
Bab-əl-Avbabdan
(Dərbənddən) kiçikdir... Onun palçıqla hörülmüĢ iki
divarı, üç qapısı vardır. ġəhər ucuz ərzaqla doludur
ki, bunlar da öz keyfiyyətinə görə baĢqa dövlətlərin
ərzaqlarından qat-qat keyfiyyətlidir.
Tiflisdə çoxlu üzən dəyirmanlar vardır ki, bunlar
da buğda və digər taxıl dəni üyüdür...».
Kür çayı Ģəhəri Avlabar, Peski və Alman koloniyası
adlanan Ģəhərətrafı yerlərdən ayırır.
1795-ci ilin sentyabrında Ģəhər Ağa Məhəmməd Ģah
Qacar tərəfindən tamamilə darmadağın edilmiĢdir. Henrix
Klaprotun verdiyi məlumata görə, həmin vaxtlar Ģəhər çox
sıx idi, onun ən geniĢ küçəsindən bir araba zorla keçə
bilərdi. Tiflisin o vaxtlar 15 min nəfər əhalisi var idi.
1820-ci ildə Tiflisdəki Fransa konsulu bura gələndə
farsların Ģəhərə soxulması nəticəsində bütün küçələr
darmadağın edilmiĢdi. Onun yazdığına görə, yerli əhali
xarabalıqlara çevrilmiĢ bu küçələr ilə zorla öz
daxmalarına gedə bilirdilər.
O, daha sonra yazır: «Hazırda Tiflisdə 60-75 min
nəfərə qədər əhali yaĢayır. Küçələrin eni 60 futa
qədərdir. Burada gözəl evlər, muzeylər, karvansarakarvansaralar, bazarlar və nəhayət, teatr, kilsə vardır.
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Bütün bunlar knyaz Q. Qaqarinin yaradıcılığında
gözəl incəsənət əsərinə çevrilmiĢdir».
Fransız səyyahı Emil Leviye XIX əsrin 90-cı illərinin
Tiflisini belə qələmə alır: «Yüksəklikdən Ģəhər
axĢamüstü gözəl bir mənzərədir. Eyfel qülləsindən
çıl-çırağa qərq olunmuĢ Parisi seyr etdiyimi
düĢünürəm. Evlərin tikilməsi üçün boĢ yer
qalmamıĢdır. Kürün hər iki tərəfində evlər qalaqqalaqdır. Bizim olduğumuz mehmanxananın önündə
Avropa mağazaları ilə bəzədilmiĢ, Paris bulvarı kimi
geniĢ küçə vardır. Acarıstanın qara yollarına nisbətən
burada səkilər daha geniĢdir. Solda caniĢin sarayı və
digər ictimai binalar, muzey, kitabxana və sair
vardır».
XIII əsrin məĢhur venetsiyalı səyyahı Marko Polo
yazırdı: «Gürcüstanda çoxlu Ģəhər və qala vardır.
Həyat üçün lazım olan hər Ģey
burda boldur. Bura ipək çox
gətirilir ki, ondan da zərlə
toxunmuĢ parça hazırlayırlar.
Bu ölkədə çox gözəl Ģəhər
olan Tiflis vardır. Orda ipək və
bir çox parça hazırlayırlar».
Azərbaycanın klassik Ģairi
Molla Pənah Vaqif II Ġrakli ilə
Molla Pənah Vaqif
dostluq
əlaqələri
yaratmaq
məqsədi ilə Tiflisə gəldiyi zaman
onun füsunkar gözəlliyini poetik dildə ifadə etmiĢdir:
Vəh, bu bağın nə əcəb sərv-dilaraları var,
Hər tərəf tazə açılmış güli-rənaları var,
Açılıb tazəvü tər laleyi-həmraları var,
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Yəni Tiflisin əcəb dilbəri-zibaları var,
Ey könül, seyr elə kim, türfə tamaşaları var.
Mərhəba, Tiflis imiş cənnəti dünya yerinin,
Yığılıbdır ona cəmiyyəti hurü pərinin,
Mən bu şəhrin nə deyim vəsfini dilbərlərinin,
Filməsəl, şəklü şəmayildə, bəli, hər birinin
Məhi-tabanə bərabər sərü simaları var.
Ol qədərdir büti-nazikbədənü incəmiyan,
Eyləmək olmaz onun vəsfini məlumü əyan,
Hər biri nazü nəzakət bilə min afəti-can,
Cümlə bir cilvədə, bir şivədə, xoş sərvi-rəvan,
Məst tavus kimi gərdəni-minaları var.
Üzləri pərtövi-mehri-cahanara kimidir,
Səfheyi-sinələri simi-müsəffa kimidir,
Ləzzəti-ləhçələri nitqi-məsiha kimidir,
Əlləri möcüzeyi-həzrəti-musa kimidir,
Dilrübalıqda əcayib yədi-beyzaları var.
Ala gözlər süzülüb nərgisi-sirabə dönüb,
Ağ qabaqda xəmi-əbruləri mehrabə dönüb,
Ləl tək ləblərinin rəngi meyi-nabə dönüb,
Tökülüb gərdənə saçlar ucu qüllabə dönüb,
Sona cıqqası kimi zülfi-mütərraları var.
Nə qədər varisə buxaqü zənəxdanü yanağ,
Tazə gül yarpağı tək qırmızıdır nazikü ağ,
Bir-birindən götürüb şöləsini misli-çirağ,
Görməyib kimsə belə qaşü gözü dişü dodaq,
Özgə babət sifətü surətü əzaları var.
Baği-rizvanda əgər huriyü qılman çoxdur.
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Bu gözəllər kimi məqbulu müzəyyən yoxdur,
Nəsl-bər-nəsl gözəllik bulara buyruqdur,
Mən görənlər ki, mələkdən, pəridən artıqdur,
Hələ derlər ki, bulardan dəxi əlaları var.
Kəsrəti-hüsn ki, xoş mərtəbədir insanə,
Bəxş edibdir onu həqq dilbəri-Gürcüstanə,
Yox, sual etmək əgər məsləhəti-yezdanə,
Nola, yarəb, səbəbi, baisi bu xubanə?
Belə surətlərin, əlbəttə ki, mənaləri var.
Qalmışam valehü matü mütəhəyyir, dili lal,
Ey xudavəndi-cahan, gizli deyildir sənə hal,
Bu necə sibi-zənəxdan, bu necə zibü cəmal
Ki, veribsən bulara sən bu qədər izzü kamal,
Necə kim, var cahan, surətü əzaları var.
Bədəni-pakı çəkib abi-rəvan tək sulara,
Ağarıb tazəvü tər cümlə dönübdür qulara,
Abi-Kür nisbət edib boylarını qarğulara,
Neçə şeydən belə zahir ki, xudanın bulara
Nəzəri-mərhəməti, lütfi-hüveydarları var.
Biri həmmam ki, qüdrətdən olub bəzlü bərat,
Biri Kür suyi ki, hər cürəsi bir abi-həyat,
Biri bu xubluğu göyçəkligü pakizə sifat,
Biri oldur ki, nəcib, əsldə alidərcat,
Aləmin sərvəri vali kimi ağaları var!
Yeddi həmmam, nə həmmam ki, sərmənzili-hur,
Həşt cənnət kimi hər guşəsi bir mətləi-nur,
Bir əcəb abi-rəvan gərm qılıb onda zühur,
Şükür təqdirinə, ey qadirü qəyyumü qəfur,
Lütfünün bəndələrə neməti-üzmaları var.
Mənbəi-cudü kərəmdən açılır dürri-xoşab,
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Basəfa hövzə dəmadəm tökülür misli-gülab,
Girsə bir kərrə ona mən kimi bir xanəxərab,
Getməz ondan dəxi bir canibə manəndi-hübab,
Getsə də badə nə ki, mənzilü məvaları var.
Gərçi, ey Xizr, bulubsan şərəfi-feyzi-əzəl,
Verməyibdir könül asayişi amma sənə əl,
İstəsən ömri-dübarə, görəsən türfə gözəl,
Bircə təşrif gətir, Tiflisin həmmamına gəl,
Gör necə rahəti-canbəxşi-tənasaları var.
Bu ocaq böyülə ocaqdır ki, işıq ayə salır,
Gün kimi şöləsini cümleyi-dünyayə salır,
Tez tutar xainü bədxahları vayə salır,
Hər kimin başına kim, mərhəmətü sayə salır,
Elə bilsin oların dinilə dünyaları var.
Vaqifa, səndə ki, yoxdur, bilirəm, zöhdü riya,
Şərti ixlas gərək eyləyəsən indi əda,
Elə bu valiyə, oğlanlarına xeyrü dua!
Saxlasın onları öz hifzi-pənahında xuda,
Hasil etsin nə qədər dildə təmənnaları var.
1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Ģah Qacar Tiflis
Ģəhərini tarmar edərkən ġikəstə ġirin «Əhvali-Tiflis» adlı
mənzuməsində öz ürək ağrılarını belə ifadə etmiĢdir:
Ay ağalar, tarixlərdə görən var
Çox olubdur qalmaqalı Tiflisin.
Neçə-neçə şahlar gəlib gedibdir,
Heç olmamış belə halı Tiflisin.
***
Keşiş, mahrasa, qarı və qoca
Qırdılar o ki, var gündüz və gecə,
Qan axdı küçədən, bazardan necə
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Nisbəti yağmuru, seli Tiflisin.
***
Can şirindir, heç şey görünmür gözə,
Ağlaya-ağlaya, yaş süzə-süzə,
Anası uşağın atırdı düzə,
Yandırırdı qəlbi, halı Tiflisin.
***
Ey Şikəstə Şirin, düşmən öyünü
Derdi: Tiflis görməmişdi bu günü,
Heç kimsədən getməz, dağı, düyünü,
İntiqamın alır vali Tiflisin.
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R.Sturua. A.Qriboyedov arvadı Nino Çavçavadze ilə

- 164 -

Tiflis Cümə məscidi bu gün. Foto Almaz Mirzəoğlunundur.

Botanika küçəsi və sünni məscidi. 1900-cü illərin fotosu.
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Tiflis Cümə məscidi – Qədim Tiflisdə bir neçə məscid olub. Onun bəziləri Nadir Ģahın Gürcüstana hücumu
zamanı
darmadağın
edilmiĢdi.
Müsəlman
qəbiristanlığının, indiki Nəbatat bağının yaxınlığında,
hazırkı Cümə məscidinin üst yanında məscid mövcud
olub. Ġndiki Cümə məscidinin təməli isə XIX əsrin
sonlarında qoyulmuĢdur.
Bütün müsəlman aləmində tanınmıĢ milyonçu neftxuda Hacı Zeynalabdin Tağıyev Tiflisə gələrkən (o,
Tiflisdə Mixaylovski küçəsində, indiki Qurucu David
prospektində torpaq icarəyə götürərək, bez istehsal edən
fabrik tikdirmiĢdi) Cümə məscidinə baĢ çəkmiĢ, onun
tikintisinin baĢa çatdırılması üçün müəyyən məbləğdə
ianə vermiĢdir.
J. Turnefor «ġərq ölkələrinə səyahət» əsərində
yazır:
«Tiflisdə beĢ yunan qaydasında olan kilsə vardır,
dördü Ģəhərdə, biri də Ģəhər ətrafı məhəllədə. Elə
burada yeddi erməni kilsəsi, Qalada iki məscid vardır.
Üçüncü məscid də vardı, lakin hazırda baxımsız
vəziyyətdədir».
Tiflis gölü (Su hövzəsi) – Tiflisin Ģimal Ģərqində
yerləĢir. ġəhərdən 600-650 metr aralıdır. Əvvəllər burada
üç duzlu göl olub (Avlabar, Yulqunluq və Kukiya gölü).
1952-ci ildə (Qabırrı) Ġori çayından suvarma kanalı ilə bu
göllər dolduruldu və Tiflis gölü əmələ gəldi.
Tiflis bağları – Seyidabad bağları – Kürün sağ
sahilində, Seyidabadda, Qalanın cənubunda, Ortacala
bağları ilə birləĢirdi. VaxuĢtiyə görə «Tiflis üç Ģəhərdən
ibarətdir. Tiflis, Qala, Ġsan» («Siyahıya alma», səh. 52).
Vaxtilə AĢıq Qərib sazı sinəsinə basıb deyirdi:
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Başına döndüyüm ana,
Ana, Tiflis bağlarında,
Mən qalmışam yana-yana,
Ana, Tiflis bağlarında.
Əyninə geyib qırmızı
Eşq oduna salıb bizi,
O xoca Qəhrəmanın qızı,
Ana, Tiflis bağlarında.
Əyninə geyinib ağı
Sinəm üstə çəkib dağı,
Qəribin çeşmi çırağı,
Ana, Tiflis bağlarında.
Tiflisin məhəllələri – 1921-24-cü illər Tiflis 12
məhəlləyə (rayonlara) bölünmüĢdü. I məhəllə - Saburtalo,
Vake, Vardisuban, Vera, Kür çayına kimi eniĢlik; II
məhəllə - keçmiĢ David (indiki Besik) küçəsinin ərazisi –
Rustaveli prospektinə və Mədətov adasına qədər; III
məhəllə - Sololak, PuĢkin küçəsi ilə Mədətov adasına
qədər; IV məhəllə - Yerusəlim (indiki RijinaĢvili küçəsinin
ərazisi, Kürə qədər); V məhəllə - Xarpux, Ortacala,
Krtsanis bağları, Ģərq tərəfdən Ģəhərin sonunadək
uzanırdı; VI məhəllə - Naftulluq, ġavsopel ilə, Kaxet
yolunun ərazisi; VII məhəllə - Avlabar; VIII məhəllə Riğe (Çaylaq), Çuğuret və Mədətovun adası; IX məhəllə
- Kukiya, Qorki və Jores küçəsinə qədər; X məhəllə Borjom və Abastuman küçələrinin ərazisi; XI məhəllə bütün Nadzaladev; XII məhəllə - bütün Didube.
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Topxana – II Ġrakli meydanının qərb tərəfində
yerləĢirdi. Elə burdan Topxana küçəsi də baĢlayırdı. Bu
topxanada silah saxlanılırdı.

Tatar meydanında dükanlar və traktir. 1900-cü illərin fotosu.

Traktir – alman sözüdür, yeməkxana deməkdir.
Ötən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Ġrəvan meydanı
yaxınlığında «Palçıqlı küçə»də Pol Matas adlı bir Ģəxs
kiçik və dar evdə mehmanxana açmıĢdır ki, qonaqlar
burda gecələmiĢ və nahar edə bilmiĢlər. Jan Fransua
Qamba da burada gecələmiĢdir. Matasın bu traktirmehmanxanasında 1829-cu ildə Tiflisə gələn A. S.
PuĢkin gecələməli olmuĢdur. Riğedə (Çaylaqda) o dövrlər
Qafqazda məĢhur olan kolonist Zelsmanın traktiri
yerləĢirdi. O vaxtlar Tiflisin karvansaralarında bu cür
traktirlər mövcud idi. Həmin traktirlərin divarlarından saz
asılardı. Yerli aĢıqlar ilə Ġrandan gələn aĢıqlar arasında
deyiĢmələr olurdu.
Urdvarxana – Bəzzazxananın Sion küçəsinin ĢimalĢərq tərəfində olan (Sion tərəfdə) hissəsidir. Mamisa
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BerzeniĢvilinin fikrincə, «urdvar» sözü hansısa parça
növünün mənasını ifadə edirdi.
Urdvarxana bazarı – Urdvarxana yaxınlığında
ticarət cərgəsi.
Vake – Tiflisin bu geniĢ məhəlləsi öz adını olduğu
yerin xüsusiyyətinə görə almıĢdır. Vake Ģimal-Ģərqdən
Varaz dərəsi, Ģimaldan Vera çayı, cənubdan və cənubqərbdən yüksəkliklərlə əhatə olunur. Tiflisin 1906-cı il
planında dərənin yuxarısında yalnız Tavad-Aznaur
Gimnaziyasının binası (indiki Tiflis Dövlət Universitetin
əsas korpusu) qeyd edilmiĢdir. Vake məhəlləsi 1907-ci
ildə Tiflisə birləĢdirilmiĢdir.
1946-cı ildə Vakedə Qələbə parkı salınmıĢdır.
Varazisxev (Varaz dərəsi) – Veranın sağ
hissəsində çay və vadi. Bu çay Sənan dağından baĢ
alaraq Heyvanat parkı yaxınlığında Vera çayı ilə birləĢir.
Bu dərə 1957-ci ildə Vakenin bilavasitə Qəhrəmanlar
meydanı ilə birləĢdirilməsi məqsədi ilə xüsusi olaraq
doldurulmuĢdur.
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Vera çayı üzərində sonuncui körpü

Vera – Vera çayının aĢağı hissəsində Vera kəndi
var idi və bu da QabaĢvililərin əlində idi. ġahzadə
VaxuĢtinin verdiyi məlumata görə, Vera əvvəllər Skviret
adlanıb. Vera çayının mənsəbindən demək olar ki,
Elbakidze yoxuĢuna qədər ərazini birləĢdirir. Diğom
karvan yolu Veradan keçirmiĢ, bu yol indiki Qəhrəmanlar
meydanından köhnə Vera körpüsü ilə çaydan keçirdi. Bu
məhəllədən ikinci yol - Sğnet yolu keçirdi. Ötən əsrin 80ci illərində burada tikililər inĢa olundu. Ötən əsrin
sonunda isə artıq Ģəhər evləri Vakenin sərhədlərinə,
Varaz dərəsinə qədər geniĢləndi.
Vera bağı – Əvvəllər burada Mavi Monastırdan
tutmuĢ Vera çayının Kür çayına qovuĢduğu yerədək
meyvə bağları, üzümlüklər və bostanlar olub. Sonralar
bağın bir hissəsi qəbiristanlıq olub. 1898-ci ildə Ģəhər
tikintisi Vera məhəlləsini əhatə edəndə, Ģəhər bələdiyyə
idarəsi qəbiristanlığı ləğv etmiĢ və orda bağ, indiki Vera
bağını salmıĢdır.
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Vera körpüsü – Qəhrəmanlar meydanının yenidən
qurulmasından öncə bizə qədər mövcud olan Tiflis
körpülərindən biridir. Onu XVII əsrin ortalarında Tiflis
zərraflarının ağsaqqalı Xoca Behbud saldırmıĢdır. Bu
körpünü Ģahzadə VaxuĢti də xatırlayır. Körpünün taleyi
Qəhrəmanlar meydanının yenidən qurulması ilə həll
edilmiĢdir.

Vera çayı üzərində gədim körpü.

Kürün üzərində olan, sonralar Elbakidze körpüsü
adlanan körpü də Vera körpüsü adlandırılmıĢdır.
Uzunluğu 10 metrə qədər olan Vera körpüsü müasir
tələbləri ödəmədiyindən 1951-ci ildə onun yerində yeni üç
aĢırımlı Elbakidze körpüsü inĢa edilmiĢdir.
Virana bağ (Oxer bağ) – Kürün sağ sahilində
Ortacala SES-i yaxınlığında, indiki Qorqasal küçəsində
olub.
Vorontsov körpüsü – on səkkizinci əsrin 30-cu
illərində Tiflisdə yalnız yeganə Metex körpüsü mövcud idi
ki, bu da Kürün üzbəüz olan tərəflərinin bir-biri ilə
əlaqəsini nəzərə çarpacaq dərəcədə çətinləĢdirirdi.
Kukiya, Çuğuret, Almanlar qəsəbəsi (indiki AğmaĢenebeli
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prospektinin
həndəvərləri)
Ģəhərin
mərkəzi
məhəllələrindən təcrid olunmuĢdu. Onlar arasında əlaqə
uzun müddət idi ki, kənardan daxil olan yollar ilə həyata
keçirilirdi. 40-cı illərdə bu günkü Saarbrüken körpüsünün
yerində müvəqqəti ağac körpüsü salırdılar ki, onu da
vaxtaĢırı olaraq Kür aparmıĢdır.
1830-cu illərin sonunda əsaslı körpünün layihəsi
iĢlənib hazırlandı. Çar hökuməti körpünün tikintisinin
maliyyələĢdirilməsinə rədd cavabı verdiyindən bu layihə
həyata keçirilmədi. 1840-cı illərdə Qafqazda çarın
caniĢini M. Vorontsovun tapĢırığı ilə memar C. Skudiyer
körpünün layihəsini tərtib etdi. Bu tikili Kürün əsas
məcrası və onun sağ qolu üzərində böyük və kiçik iki
körpüdən ibarət idi. 1848-ci ildə baĢlanmıĢ tikinti müxtəlif
səbəblərə görə, fasilələrə məruz qalırdı (Ġcarədarlar
dəyiĢilirdi, 1849-cu ildə daĢmıĢ Kür ağac körpüsünü
aparmıĢdır. 1851-ci ildə məbədin tikintisi zamanı
körpünün müəllifi və görülən iĢlərin rəhbəri memar
Skudiyer həlak oldu). 1851-ci ildə böyük körpünün
layihəsini mühəndis S. Bliks iĢləyib hazırladı. O, ağac
milləri kərpicli kəmərlə əvəz etdi. ĠĢin baĢında ilk
mühəndis - hidravlik K. Baqrationi (Baqration-Muxranski)
durdu. Mixail (bu günkü Saarbrüken) adına böyük
körpünün təntənəli açılıĢı 1854-cü ilin aprelində oldu.
Mixail körpüsünə tiflislilər qeyri-rəsmi olaraq Vorontsovun adını vermiĢdilər. Belə ki, general M. Vorontsov
onun tikintisində fəal iĢtirak etmiĢdir. Bundan sonra bu
günkü Saarbrüken meydanında 1867-ci il martın 25-də
Mixail Vorontsovun iki metrlik hündürlüyündə tuncdan
tökülmüĢ heykəli ucaldılmıĢdır. (Layihənin müəllifləri prof.
Pimenov və rəssam Kreytan). Körpü o qədər dar idi ki,
onu 1884-cü ildə yenidən saldılar. Bu körpünün
konstruksiyası öz zamanında müəyyən texniki maraq
doğururdu. 32 metrlik aĢırımda yonulmuĢ daĢlar əhənglə
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hörülmüĢdü. Təkəm-seyrək yerlərdə qurğu dəmir
dirəklərlə bərkidilmiĢdi. Körpü indi də mövcuddur. Onun
altından sahilyanı maqistral yol gedir.
Böyük Vorontsov körpüsü 1961-ci ildə əsaslı Ģəkildə
dəyiĢdirildi (mühəndis Q. Karsivadze, memarlar Q.
Melkadze, ġ. QavlaĢvili). Yeni körpünün tikintisi zamanı
köhnə aĢırımlardan istifadə olunmuĢ, 5 sütunlu
konstruksiya və tağlar qorunub saxlanılmıĢdır.
Vorontsov bağları – Avlabar ferması belə də
adlanırdı.

Vorontsov meydanında Vorontsovun abidəsi. 1890-cu illərin
fotosu

Vorontsov meydanı – Ġndiki Saarbrüken meydanı.
Vorontsov küçəsi – Ġndiki Qorqasal küçəsi və bu
küçənin indiki Saarbrüken körpüsü istiqamətində
sahilyanı küçənin davamı belə adlanırdı.
Xalanxala – 300 araqviyalı bağı, keçmiĢ Ortacala
bağı yaxınlığında yer, əvvəllər bu bağ Kürün qolları
arasında yerləĢən ada idi.
Xarpux (Seyidabad) – Hamamlar məhəlləsi ilə
Ortacala arasında, Tabor dağının ətəyində, 18-ci əsrin
sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində Xarpux adlı bir balaca
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kənd əmələ gəldi. 19-cu əsrin əvvəllərində ləzgilər
tərəfindən qaçqın düĢmüĢ Salasqur kəndinin sakinləri
burda məskunlaĢdılar. 1811-ci ildə Xarpux Tiflis qəzasına
daxil edilmiĢdir. 1819-cu ildə mülki qubernator Xoven
rəsmi olaraq baĢ sərdar A. Yermolovdan Xarpuxun Tiflisə
birləĢdirilməsini xahiĢ etmiĢdir. O, A. Yermolova məlumat
verilirdi ki, Xarpuxda yaramazlar, müxtəlif millətlərin
nümayəndələri olan, pasportsuz Ģübhəli Ģəxslər, mal ilə
yüklənmiĢ qaçaqmalçılar sığınacaq tapırdılar. Xaricdən
gələn qaçaqmalçılara o vaxtlar elə Xovenin özü də rast
gəlmiĢdir. A. Yermolov Xovenlə razılaĢmıĢ və onun 1819cu il 15 mart tarixli əmri ilə Xarpux rəsmi olaraq Tiflisin
tərkib hissəsi hesab edilmiĢdir. Həmin dövrlər Xarpuxun
əhalisi cəmi 33 ailə (143 nəfər) idi. Rəsmi protokola
baxmayaraq bir müddət Xarpux kənd kimi qalmıĢdır.
Yalnız ötən əsrin 60-cı illərində burada Ģəhər həyatı
bərqərar olur və müvafiq tikintilər aparılır.
QriĢaĢvili küçəsinin yaxınlığındakı yüksəklikdə 1853cü ildə kərpiclə əsası qoyulmuĢ minarəli müqəddəs
Nikolay yunan kilsəsi tikilmiĢdir.
Bu məhəllədə müsəlman qəbiristanlığı yaxınlığında
T. Kvirkveliyanın yazdığına görə, kiçik tikili divar və yaxud
ziyarətgaha çevrilmiĢ ikonalı daĢ var imiĢ. Tiflislilərin
inandığına görə bu ikona zökəm, tumovu müalicə edə
bilib. Və ora zökəmə yoluxmuĢ uĢaqları gətirirlərmiĢ.
Xarpuxda böyüyüb boya-baĢa çatmıĢ Ģair Ġosef QriĢaĢvili
yazırdı: «Xarpux (və ya Xarbux) qədim erməni dilində
zökəm deməkdir. Xarpuxun üst yanında ġindis kəndi
yolunun baĢlanğıcında qayalıqda, bu gün də kiçik
xarabalıqlar mövcuddur ki, onu da, Zökəm ikonası
adlandırırlar».
MəĢhur gürcü rəssamı Uça Caparidze isə bu adın
mənasını baĢqa cür izah etmiĢdir: xər - farsca eĢĢək
deməkdir. O vaxtlar Tiflisə gələn dəvə, at, eĢĢək karvanı
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bu yerlərdə dayanacaq tapırmıĢ. Bu variant reallıq
baxımından daha inandırıcıdır.
Xarrazxana – Suğaxana, Çitazxana – Xarrazların
(ayaqqabı tikənlərin, postalçıların) sıralandığı yer.
Rastabazarın (ÇarĢı) Ģərq tərəfində, çağdaĢ Leselidze
küçəsi ərazisində yerləĢirdi. Kiçik və Böyük xarrazxana
mövcud idi.
XaĢçılar cərgəsi – Tatar (Qorqasal) meydanı
yaxınlığında yerliĢirdi, 1762-ci il «Nasğidoba» kitabında
xatırlanır.
Xıdır Nəbi (Sup Sarkis) məbədi – Xarpux
məhəlləsinə yaxın, Sup Sarkis küçəsində, indiki QriĢaĢvili
küçəsinin baĢlanğıcında, ġuĢa küçəsinin kəsiĢdiyi yerdə
yerləĢirdi. 1950-ci illərdə ġah Abbas məscidi ilə birlikdə
bir neçə kilsə də, o cümlədən Xıdır Nəbi məbədi də
uçurulmuĢdur. Həmin kilsənin yerində ikimərtəbəli bina
tikilmiĢdir. Ġndi də məbədin yan divarı və zirzəmisi
qorunub saxlanılmıĢdır. Hazırda bu binada qadın
məsləhətxanası, stomatoloji poliklinika və yaĢayıĢ evləri
yerləĢir.
Abdulla ġaiq öz xatirələrində yazır:
«Qafqaz və bəzi ġərq xalqları arasında belə bir
əfsanə dolaĢmaqda idi ki, guya Xızr adlı bir peyğəmbər
var, o həmiĢə diridir. Ona bəzi yerdə Xızr Nəbi, bəzi
yerdə Xıdır Nəbi deyirlər. Böyük dərd, fəlakət, ya bədbəxt
bir hadisə üz verdiyi zaman «Ya Xızr!» - deyə onu
köməyə çağırırdılar. Tiflisdə Xıdır Nəbi daha çox məĢhur
idi. Hətta Sup Sarkis küçəsində Xıdır Nəbi adında ayrıca
bir kilsə var idi. Ġldə bir dəfə fevralın üçüncü həftəsində
cümə axĢamı o kilsənin günü idi. ÇərĢənbə axĢamı
gürcü, erməni və azərbaycanlı arvadlar niyyət edir,
buğdanı qovurub kirkirədə üyüdür, sonra onu böyük bir
qaba töküb Ģərbət ilə isladırdılar. Səhərəçən qalıb
quruyurdu. Buna qovut deyirdilər. Nəzir edən Ģəxslər
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hazırladıqları qovutu Xıdır Nəbi kilsəsində dilənçilərə
paylayırdılar. Deyərdilər ki, guya kimin nəziri qəbul olubolubsa, çərĢənbə gecəsi Xıdır Nəbi gəlib o qovutdan ya
bir az yeyər, ya barmaqlarını üstünə basıb gedərmiĢ».
Qeyd: Borçalıda, Azərbaycanın Qazax və Tovuz rayonlarında, Türkiyənin bəzi vilayətlərində indi də hər il
fevralın 13-15-də Xıdır Nəbi bayramı qeyd olunur – red.
Xocanın hamamı – Tiflis qalası hüdudlarında
yerləĢən «Qala hamamı»nı Ģəhərlilər «Xocanın hamamı»
da adlandırırdılar. Ġ. QriĢaĢvili Ģahzadə Teymuraza istinad
edərək bu barədə yazırdı:
«Bu Qala hamamını, eləcə də xədım Xoca Ağa
Məhəmməd Ģah Qacarın hamamı adlandırırdılar. O,
Tiflisi alarkən (1795-ci ildə) bu hamama girərək,
«Tiflisin gözəlliyinə heyran olur, bir an belə
bulanmayan, müalicəvi müqəddəs su onun xoĢuna
gəlir. Lakin düçar olduğu xəstəlikdən müalicə oluna
bilmədiyinə görə hirslənmiĢ və elə bu hamamların da
yerlə yeksan edilməsini əmr etmiĢdir».
XoĢaqala – Savkis çayının sağ sahilində, dağda
yerləĢən qaladır. MəĢhur rus tarixçisi S. KiĢmiĢov yazır:
«Narınqala ilə üzbəüz, elə Savkis yarğanının sağ
sahilində, qayalı dağın yüksəkliyində digər bir qala XoĢaqala tikilmiĢdi. O, Koda kəndindən, XatisTeletdən keçərək Krtsanis bağına doğru gələn kəsə
yolu qoruyurdu».
Xudatovun meĢəsi – Kürün sol sahilindəki
yamacda salınan yaĢıl zolaq bu günə qədər belə adlanır.
1893-cü il Ģəhər məclisinin üzvü, həkim Niko Xudatovun
təĢəbbüsü
ilə
xəzinə
torpağında
Nadzaladev
hüdudlarında meĢə salınmasına baĢlanılmıĢdır. Tiflislilər
bu meĢəyə elə həmin vaxtdan Xudatovun adını vermiĢlər.
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Yeni bağ – Ġndiki Azadlıq meydanındakı PuĢkin
adına bağçanın qədim adı. Bu bağ 1892-ci ildə
salınmıĢdır.
Yəhudilər məhəlləsi – BaĢqa adı da olub - Petxain.
Petxain kilsəsi ilə Petxain pilləkanı arasındakı məhəllə.
Bu məhəllədə əsasən yəhudilər yaĢayırdı.
YovĢanlıq (AvĢniani) – YovĢanlıq olan yerin adıdır.
Dilimizdəki «yovĢan» sözündən düzəlib. YovĢan çoxillik
bitkidir. Tiflisin Ģimal-Ģərq hissəsində, Tiflis gölü
həndəvərlərindəki ərazi belə adlanır. Hazırda bu ərazi
əkin sahələri və həyətyanı sahələrdir.
Yulğunluq – Ġlquniani – baĢqa adı Avlabar gölü.
Hazırda onu Tiflis dənizi örtmüĢdür. Calalıqda bitən
koldur. Bu toponim dilimizdə iĢlənən yulğun sözündən
düzəlib. Yulğun kolları göl ətrafı calalarda bitir. A.
MakaĢvili özünün nəbatat sözlüyündə də onu bu cür izah
edir.
Zemmel – Tbilisidə, Rustaveli meydanı yaxınlığında
yer. Bu ad alman farmasevtinin soyadı ilə əlaqədardır.
Onun keçmiĢ aptekinin binası bu gün də Rustaveli
abidəsi ilə üzbəüz, indiki Kostava küçəsi və Elbakidze
yoxuĢunun küncündə yerləĢir.
Zərbxana (Zərrafxana) – Kürün sağ sahilində, Sion
küçəsində çarlar sarayının cənubundan bir az aralı indiki
Ġrakli meydanı yaxınlığında yerləĢirdi. Kürün sahilində
qoyulmuĢ lövhədən məlum olur ki, bu yerdə sikkə (tetri)
kəsilirdi, Sınaq palatası - Zərrafxana var idi. Zərrafxana
1678-ci ilin «Nasğidoba» kitabında xatırlanır. Akademik
Ġohan Anton QildenĢtedt də onu görmüĢdür. 1795-ci ildə
Ağa Məhəmməd Ģah Qacarın Tiflisə hücumu zamanı
dağıdılmıĢdır. Elə həmin yerdə Zərraflar küçəsi də olub.
VIII əsrdə ərəblərin istilası zamanı Tiflis
zərbxanasında ərəblər tərəfindən ərəb sikkələri ilə yanaĢı
Tiflis dirhəmi deyilən sikkə də kəsilmiĢ və dövriyyəyə
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buraxılmıĢdır. Bu Tiflis dirhəmləri təkcə Qafqazda deyil,
eləcə də onun hüdudlarından kənarda da istifadə
olunurdu.
Çar XII Georginin ölümündən əvvəlki vaxtlarda
zərbxana gürcü pulunun son sikkələrini kəsmiĢdir. Platon
Ġoseliani yazır: «Çar Georgi dövründə gümüĢ
abbasılıq, iki abbasılıq və bir pul vahidi kəsilirdi.
Əmək haqqını tələb edən ləzgilərə görə çarın təhriki
ilə gümüĢ badya və kuzələrdən 700 tümənlik sikkə
kəsilmiĢdir».
XIX əsrin əvvəllərində Tiflisdə rus-gürcü emblemli
xırda pul kəsilmiĢdir. 1802-ci ilədək Tiflis zərbxanasında
bir daha heç bir Ģey kəsilməmiĢdir. Elə bu il avqustun 25də Tiflisin yeni zərbxanasının açılması barəsində əmr
verilmiĢdir. Müəyyən hazırlıq iĢləri aparıldıqdan sonra,
nəhayət 1804-cü ildə iĢə baĢlanmıĢdır. Zərbxana çarın
keçmiĢ daĢ hamamında yerləĢdirilmiĢdi. 1831-ci ilin
iyulunda yağan güclü yağıĢlar zamanı zərbxananın köhnə
binası tamamilə sarsılmıĢ və onun tavanı uçmuĢdur.
Zərbxananın qurğu və avadanlıqları elə onun
yaxınlığında yerləĢən qədim ġah Abbas məscidinə
aparılmıĢdır. Tiflis zərbxanası mövcud olduğu müddətdə
(1804-1834-cü illər) 1804-1810-cu illərdə mis sikkələr
kəsilmiĢdir. 1804-1834-cü illər ərzində isə üç növ gümüĢ
sikkələr kəsilmiĢdir. 1834-cü ildə Tiflis zərbxanası öz
fəaliyyətini dayandırmıĢ və rus pulu dövriyyəyə
buraxılmıĢdır.
Zərgərxana – Zərgərlər bazarı, zərgər dükanlarının
cərgəsi belə adlanırdı. Tiflisdə zərgərlərin dükanları indiki
Versxli küçəsində yerləĢirdi. Halbuki, zərgərlərin ayrı-ayrı
emalatxanaları baĢqa məhəllələrdə də mövcud idi.
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BABA YADĠGARI
Bu qədim Tiflisin qədimliyində,
Bu qədim Tiflisin qədəmliyində,
Bir tanıĢ iz vardır,
Babam izidir.
Bu qədim Tiflisin qoca yaĢında,
Bu qədim Tiflisin öz yaddaĢında,
Bir doğma söz vardır,
Babam sözüdür.
Bu qədim Tiflisin öz nəğməsində,
Bu qədim Tiflisin zümzüməsində,
Bir layla çalınır,
Babam sazıdır.
Bu qədim Tiflisin əzəlliyində,
Bu qədim Tiflisin özəlliyində,
Bir əzəl, özəllik var,
Babam özüdür.
QƏDIM TIFLIS NAĞILI
Biri vardı, biri yoxdu,
Dünyada olanlar çoxdu...
Tiflis qala-qəsr idi,
Qala qəsr Tiflis idi,
Tiflis bir ulus idi,
Öz gözəllikləri olmuĢ
Özəl Tiflisliliyində.
Öz özəllikləri olmuĢ
Gözəl ulusluğunda,
Fatehlərə sinə gərmiĢ
ƏyilməmiĢ, məğrur durmuĢ
Narınqala, Ana qala,
Qoruyucu, Qorçi qala,
Qala, Ġsgəndər qalası
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YaddaĢda, dildə qalası,
Məscid minarələrindən
Azan səsi ucalardı.
Bir zamanlar türk camesi,
ġah Abbas məscidi vardı.
Bürcləri də üzbəüz
Ana, Ġstanbul, Təbriz.
Ön və arxa bürcləri,
ġaxtaxtı ondan biri.
Abbasabad, Sərdarabad,
Mirzəabad, Seyidabad,
Bu Tiflisi abad etmiĢ,
Hər tərəfi cala örtmüĢ:
Ortacala, Dirsicala,
Neftcala, Əncirli cala,
Bağcala, Ġlanlı cala,
Bir yanda DovĢan calası,
Bir yanda Bülbül calası.
Bağlar olmuĢ solu, sağı.
Tiflis, Ortacala bağı,
Seyidabad, Vera bağı,
Viranə bağ, Behbud bağı,
Yeni bağ, Qeybulla bağı.
Bir yanda Tatar meydanı,
Bir yanda Təbriz meydanı,
Meydanlar meydanı Meydan.
Fətəli qəbri, Yerbatan.
Sokakları var yan-yana,
Evləri də xana-xana,
Alafxana, Bəzzazxana,
Bazarxana, AĢbazxana,
Siracxana, Qəssabxana,
Urduvarxana, Gorxana,
Kababxana, Çitazxana,
Xarrazxana, Hovuzxana,
Zərrafxana, Dabbağxana,
Hər məhlədə bir çayxana.
Çuğureti, çuxur yeri,
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Körpüləri bəzər Kürü.
ġeytanbazar, ġəkər dağı,
Aləm olub Kür qırağı.
Xarpux, Hamamlar məhləsi,
Xıdır Nəbinin kilsəsi,
Qaynar sulu hamamları
Tiflisin fəxri, vüqarı.
Mirzə Fətəli, Nəriman,
Xanəndə Seyid, Səttarxan,
Bakıxanov, Mirzə ġəfi,
Cəlil, ġaiq çoxdur səfi
Bu yerlərdə ad-san alıb,
Xalqının qeydinə qalıb.
Dağıstan, GümüĢün yolu,
Karvan keçib, yükü dolu.
Qoçoğlu suyu, Dəvə yolu,
Lilo yolu, Lilə yolu
Karvansara yaxın-yaxın,
Karvan gəlib axın-axın,
Qapılara gəlincə,
Birinin adı Gəncə,
Biri qapılar qapısı,
Biri də Kocor qapısı.
EĢqin butasını içdi,
Qərib Tiflis bağlarında.
Sənan Xumarın axtardı,
Qədim Tiflis dağlarında.
Bu Tiflisin öz yaĢında,
Hər daĢında, yaddaĢında,
Tarixlərin izi vardır,
DeyilməmiĢ sözü vardır.
Bir vardı, biri yoxdu,
Dünyada olanlar çoxdu.
Tiflis qala-qəsr idi,
Qala-qəsr Tiflis idi.
Mirzə Məmmədoğlu
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ÒÈÔËÈÑ ÍÎÑÒÀËÆÈÑÈ
Òàíðûíûí èøûãëû ýåúÿëÿðèíäÿ,
Éàðëû-éàðàøûãëû ýåúÿëÿðèíäÿ
ßáÿäè áèð ùåéêÿë îëìàüûì ýÿëèð
Òèôëèñèí ìÿí áèëÿí êö÷ÿëÿðèíäÿ.
Òèôëèñèí ìÿí áèëÿí êö÷ÿëÿðèíäÿ
Ðóùóì áàéãóø êèìè óëàéûð èíäè.
Òÿíùàëûã êþíëöìö éàëàéûð èíäè,
Ãàíû ãàíûìûçäà àõàí áàáàëàð
Éöç èëäÿí áàøûíû áóëàéûð èíäè.
Ðóùóì áàéãóø êèìè óëàéûð èíäè,
Ìÿíìè éàáàí÷ûéàì, éà áó êö÷ÿìè.
Þíöìäÿí êå÷ÿíÿ áèð äàð äþíýÿäÿ,
Éîë âåðèá äåéèðÿì, áóéóð êå÷, ÿìè.
Àíëàìûð. Óñäóôúà éàíûìäàí þòöð,
Àëëàùûí èøûãëû ýåúÿëÿðèíäÿ,
Îçàíëû, àøûãëû ýåúÿëÿðèíäÿ
Äàùà áó êö÷ÿäÿí ñàç ñÿñè ýÿëìèð.
Àäû îëàíëàðûí þçö áóëóíìàç,
Åù, Øåéòàíáàçàðûí øåéòàíû ãàëäû.
Òèôëèñèí ìÿí áèëÿí áèð ìÿùëÿñèíäÿ
Áèðúÿ "ßëÿñýÿðèí ìåéäàíû" ãàëäû.
…Àëëàùûí èøûãëû áèð ýåúÿñèíäÿ,
Éàðëû-éàðàøûãëû ùöðð ýåúÿñèíäÿ¸
Òèôëèñèí åøãèëè áèð êö÷ÿñèíäÿ
Äþíöá þçöì áîéäà áèð ùåéêÿë îëàì!
1998
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ÃÎÚÀ ÒÈÔËÈÑ
Ãîúà Òèôëèñ, Êàðâàíñàðà,
Ùàðà ýåäèð êàðâàí, ùàðà?..
Áåëÿ ñàðâàí êàðâàíëàðà
Äîüðó éîëó áóëàðìîëà?
Ãîúà Òèôëèñ, Íàðûíãàëà,
Òèêèëäèí, àù-çàðûí ãàëà?..
Àõøàì - ãàëà, éàðûí - ãàëà,
Äöøìÿéÿíëÿð áèëÿðìîëà?
Ãîúà Òèôëèñ, Îðòà÷àëà,
Îðäà - ÷àëà, áóðäà - ÷àëà.
×ÿê ìÿíè áó éóðäà úàëà,
Éîõñà öçöì ýöëÿðìîëà?
Ãîúà Òèôëèñ, Óëó Ìåéäàí,
Òàðèõëÿðèí ãóëó Ìåéäàí.
Ñîðàðìûñàí Ãóðó áÿéäÿí,
Áèð äÿ ñÿíÿ ýÿëÿðìîëà?..
1999
Rafiq Hümmət

- 183 -
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N. Nərimanovun ev muzeyindən görüntülər.
Fotolar Almaz Mirzəoğlunundur.

- 185 -

N. Nərimanovun ev muzeyindən görüntülər.
Fotolar Almaz Mirzəoğlunundur.
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N. Nərimanovun ev muzeyindən görüntülər.
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M. C. Məmmədguluzadənin ev muzeyindən görüntülər.
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M. C. Məmmədguluzadənin ev muzeyindən görüntülər.
Fotolar Almaz Mirzəoğlunundur.
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Kürün Mədətov adasını oluĢdurduğu sağ
qolu indi magistrala çevrilib.
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Ġsani yüksəkliyindən mərkəzi sağ sahil rayonundan
görünüĢ. Ön planda BarataĢvili adına körpü. Eyni yerdən
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Kür sahilində qədim Tiflisin bir guĢəsi.
1880-ci illərin fotosu.
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Qədim Tiflis. Petxain küçəsi və yoxuĢu.
1906-1907-ci illərin fotosu.
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Avlabar körpüsü. 1870-ci illərin fotosu

Metex körpüsü. 1870-ci illərin fotosu. 1951-ci ildə
uçurulmuĢdur.
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Avlabar körpüsü. 1890-cı illərin fotosu.
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Tiflisin panoramı. 1856-60-cı illər. A. Okulovskinin fotosu.

Qolovin prospektindəki A. Nevski hərbi məbədi.
1905-ci illərin fotosu.
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Dükan önündə tuluqla yüklənmiĢ araba.
1896-97-ci illərin fotosu.

Muxran körpüsü. 1911-ci illərin fotosu.
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Tiflis dəmir yolu vağzalı. 1904-10-cu illərin fotosu.

Riğedə Bazar meydanı. Alafxana. 1861-65-ci illərin fotosu.
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Tiflis Pravoslav Ruhani seminariyası binasının əsas fasadı.
1900-cü illərin fotosu. Hazırda Gürcüstan Dövlət Ġncəsənət
Muzeyi.
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Saray küçəsi. Qafqaz Dairə Ordusu ġtabının binası (solda). 1860-cı illərin fotosu.
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EĢĢəklə odun daĢınması. XIX əsrin ikinci yarısının fotosu.

Kür üzərində bərə. XIX əsrin ikinci yarısının fotosu.
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Kür üzərində üzən dəyirman.
D. Yermakovun fototekasından. XIX əsrin sonları.

«Kafkaz» mehmanxanası. 1900-cü illərin fotosu.
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Riğedə daĢqın.1893-cü il.

ġəhərin cənub hissəsində Kür çayının məcrası.
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Qədim Tiflis. Tatar meydanı və Metex qalası.
D. Yermakovun fototekasından. XIX əsrin sonları.
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Qədim Tiflis. «Bir gördüyünü bir daha görə bilməzsən»
gürcü bədii filmindən bir kadr.
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ġah Abbas məscidinin axundu.
D. Yermakovun fototekasından. XIX əsrin sonları.
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Tiflisli azərbaycanlı qız. Ġmtiyazlı zümrənin nümayəndəsi
milli geyimdə. D. Yermakovun fotosu. XIX əsr.
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Qədim Tiflisin sosial tipləri: Meyvə satan kinto.
XIX əsrin II yarısının fotosu.
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Qədim Tiflisin sosial tipləri: Pendir satan kinto.
XIX əsrin II yarısının fotosu.

- 213 -

Üzəngi emalatxanası-dükan. 1896-1897-ci illərin fotosu.

Gürcü çörəyi biĢirilən təndir. Qəlyanaltıxana.
Fars baĢmakçısı. 1896-1897-ci illərin fotosu.

- 214 -

Kolonial (Ģəkər, kofe, ədviyyat və sair) məmulatları dükanı
və fars baĢmaqçısı. 1896-1897-ci illərin fotosu.

T ikiĢ emalatxanaları. 1890-cı illərin fotosu.

- 215 -

Xalça dükanı. D. Yermakovun fototekasından.
XIX əsrin sonları.
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Balıq dükanı. 1896-1897-ci illərin fotosu.
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Zərgərlik məmulatı dükanı. 1890-cı illərin fotosu.

ġərq alətləri ustalarının emalatxanası.
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Çörək dükanı. D. Yermakovun fototekasından.
XIX əsrin sonlarının fotosu.
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YemiĢ, üzüm dükanı. D. Yermakovun fototekasından.
XIX əsrin sonlarının fotosu.
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Gil qablar dükanı. 1900-cü illərin əvvəllərinin fotosu.
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Gürcü çörəyi biĢirilən təndir.
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Dərzi emalatxanası-dükanı

Dəmirçi emalatxanası
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Dəriçi və papaqçıların emalatxanası
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Müsəlman çörəkxanası

Gil qablar dükanı.
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Jan ġardenin qravürası. XVII əsr.

Jan ġardenin qravürasından bir fraqment.
Çarın sarayı və bağları. XVII əsrdə.
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Tiflis. XVIII əsrin sonlarında (qədim qravüra).

Qədim Tiflis. Rəssam Serqeyeviçin qravürası.
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V. P. Timm. Tiflis mənzərəsi. 1850-ci il.

Ġ. Ayvazovski. Seyidabaddan Tiflisin görünüĢü.
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N. Çernetsov. Qədim Tiflis. Seyidabaddan bir görünüĢ.
1830-cu illər.

Qədim Tiflis.
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A. Qeloviç. (1874-cü ildə yanmıĢ) Tiflis Ģəhər teatrı.

A. Qeloviç. Ġrəvan meydanındakı teatrda yanğın. 1874-cü
il.
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Jan Pyer Muane. Qədim Tiflisin bir görünüĢü. 1859-cu il.
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Jan Pyer Muane. Qədim Tiflisin küçələrindən biri. 1858-ci
il.

Jan Pyer Muane. Qədim Tiflisin görünüĢü. 1858-ci il.
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Q. Qaqarin. Qədim Tiflis. Gürcü rəqsi. 1840-cı illər.
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Q. Qaqarin. Qədim Tiflis. Meydanda bazar. XIX əsrin
ortaları.
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Q. Qaqarin. Kəlağaylı gürcü qızı. 1840-cı illər.
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Q. Qaqarin. Qədim Tiflis.

D. Kutateladze. Çelyuskinçilər körpüsü. Ġndiki çariça
Tamara adına körpü.
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Boris Foqel. «Qədim Tiflis» silsiləsindən. 1930-cu il.
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V. VereĢĢaqin. Tiflisin azərbaycanlı sakinləri.
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Qiqo QabaĢvili. Tiflisətrafı məhəllə.

Qiqo QabaĢvili. Qədim Tiflis.

- 240 -

Qiqo QabaĢvili. Qədim Tiflisin bir guĢəsi.

- 241 -

Qiqo QabaĢvili. Molla.
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Yelena Axvlediani. Qədim Tiflis. ġərab yoxuĢu. 1930-cu il.

Yelena Axvlediani. Qədim Tiflis. Meydan. 1927-ci il.
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Yelena Axvlediani. Qədim Tiflis. Bazar. 1964-cü il.

Yelena Axvlediani. Narınqala. 1964-cü il.
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V. Xocabekov. Bazar önündə çərçilər və kəndlilər.
XX əsrin əvvəllərində.

V. Xocabekov. Kür çayı üzərində qayıqda kef.
XX əsrin əvvəllərində.

V. Xocabekov. Kef. XX əsrin əvvəllərində.
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Rusudan CavriĢvili. Qədim Tiflis. 1964-cü il.

David Qvelesiani. Qədim Tiflis. Narınqalanın ətəyindəki məhəllə.
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D. Qvelesiani. Qədim Tiflisin bir məhəlləsi.

D. Qvelesiani. Köhnə evin həyəti. XX əsrin əvvəlləri.
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D. Qvelesiani. Qədim Tiflisin məhəllələri.
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D. Qvelesiani. Qədim Tiflisin məhəllələri. XX əsrin
əvvəlləri.

D. Qvelesiani. Qədim Tiflisin bir məhəlləsi.
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A. Simakuridze. Qədim Tiflisin bir məhəlləsi.
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