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TIETZE, Andreas

todoks ve Katolik Ermenileri arasýndaki ih-
tilâflarý yansýtan bir aþk hikâyesidir. 14. Die
Abdal (Äynu) in Xinjiang (Wien 1994, W.
O. Ladstätter ile birlikte). Doðu Türkistan’-
da küçük bir grup olan Eynu ya da Uygur
abdallarýnýn yalnýzca erkekleri tarafýndan
kullanýlan bir dilin köken araþtýrmasýdýr. 15.
Ottoman Melodies, Hebrew Hymns: A
16th Century Cross-Cultural Adventure
(Budapest 1995, J. Yahalom ile birlikte).
Eserde, XVI. yüzyýl Ýstanbul’unda yahu-
di bestekâr-þairlerinin Ýbrânîce tasavvufî
ilâhileri klasik Türk müziði makamlarýna
uyarlamalarý anlatýlmaktadýr. 16. Wörter-
buch der griechischen, slavischen, ara-
bischen und persischen Lehnwörter im
Anatolischen Türkisch: Anadolu Türk-
çesindeki Yunanca, Ýslavca, Arapça
ve Farsça Ödünçlemeler Sözlüðü (der.
Mehmet Ölmez, Ýstanbul 1999). 1955-1967
yýllarý arasýnda yazdýðý beþ makalenin bir
araya getirilmesinden oluþmaktadýr. 17.
Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi
Lugatý (A-E, I, Ýstanbul-Wien 2002; II, F-J
Wien 2009). Tamamlanmasý beklenen bu
eseriyle Tietze Türkçe’nin sözlükçülük ta-
rihinde özel bir yer edinmiþtir. 18. Ferec
ba£de eþ-þidde (ein frühosmanisches
Geschichtenbuch): Freund nach Leid
(I-II, Berlin 2006, G. Hazai ile birlikte).

Baþlýca Makaleleri. “Die Geschichte vom
Kerkermeister-Kapitan: en türkischer Se-
erauberroman aus dem 17. Jahrhundert”
(AO, XIX [1942], s. 152-403); “Azîz Efendi’s
Muhayyelât” (Oriens, I [1948], s. 248-329);
“Die formalen Veränderungen an neuren
europäischen Lehnwörtern im Türkischen”
(Oriens, V [1952], s. 230-268); “The Use of
Spoken Russian in Azerbaijani Literature”
(Slavic Review, XXII [Seattle 1963], s. 727-
733); “Ein slavisches Lehnwort in den früh-
osmanichen Chroniken” (WZKM, LXV-LXVI
[1973-1974], s. 219-222; “Mustafâ Âlî of
Gallipoli’s Prose Style”, Ar.Ott., V [1973], s.
297-319); “Zum Argot der anatolischen Ab-
dal (Gruppe Teber)” (AOH, XXXVI/1-3 [1982],
s. 521-532); “Die fremde Elemente im Os-
manisch-Türkeitürkischen” (Handbuch der
türkischen Sprachwissenschaft, ed. G. Ha-
zai, Budapest 1990, s. 104-118); “Der Einf-
luß der Türkischen auf andere Sprachen”
(Handbuch der türkischen, s. 119-145). Ti-
etze, iki yeni Redhouse sözlüðünün (Yeni
Redhouse Lûgati: Ýngilizce-Türkçe, Ýstan-
bul 1950; Redhouse Yeni Türkçe-Ýngilizce
Sözlük, Ýstanbul 1968, 1974) yayým projesi-
nin fikir babasý olmuþ ve hazýrlama ekibi
arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca Hellmut Rit-
ter’in 1924-1953 yýllarýnda Almanca ter-
cümesi ve notlarla beraber yayýmladýðý üç

büyük ciltlik Karagöz edisyonunun III. cildi
(Karagös: türkische Schattenspiele, Wies-
baden 1953) onun katkýlarýyla gerçekleþ-
miþtir (eser ve makalelerinin tam bir lis-
tesi için bk. Anetshofer, XXX/1[ 2005], s.
334-344).
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el-Kaysî el-Kafsî et-Tîfâþî

(ö. 651/1253)

Tunuslu kadý, bâhnâme yazarý,
kýymetli taþ uzmaný.

˜ ™

580’de (1184) Tunus’un Kafsa þehrin-
de doðdu; birçok âlim ve edibin yetiþtiði
ailesi Cezayir’in doðusunda bulunan Tîfâþ
kökenlidir. Çocukluk yýllarýný babasýnýn ka-
dýlýk yaptýðý Kafsa’da geçirdi ve ilk eðiti-
mini burada aldý. Tunus Zeytûne Camii’n-
de edebiyat ve riyâzî ilimler okudu. Kahi-
re ve Dýmaþk’ta Abdüllatîf el-Baðdâdî ve
Ebü’l-Yümn el-Kindî gibi hocalarýn yanýn-
da týp, felsefe, tabiat bilimleri ve Arap dili
aðýrlýklý bir öðrenim gördü; memleketine
döndüðünde Kafsa kadýlýðýna tayin edildi.
Bir süre sonra kadýlýktan azledilmesi üze-
rine vatanýndan ayrýlýp Doðu Ýslâm ülke-
lerinde bir yere yerleþmek niyetiyle hazýr-
lýk yaptýðý sýrada eþi vefat etti; mülkünü
satýp üç çocuðuyla birlikte Ýskenderiye’ye
giderken çýkan þiddetli kasýrgada çocuk-
larýný kaybetti. Ýskenderiye’ye ulaþtýðýnda
baþýndan geçenleri öðrenen Mýsýr Eyyûbî

ler Akademisi’nde bulunmaktadýr. Tietze’-
nin adýna yayýmlanmýþ armaðan kitapla-
rý þunlardýr: Festschrift Andreas Tietze
zum 70. Geburtstag: gewidmet von sei-
nen Freunden und Schülern / WZKM
(LXXVI, 1986); Humanist and Scholar:
Essays in Honor of Andreas Tietze (Ýs-
tanbul-Washington 1993); Armaðan:
Festschrift für Andreas Tietze (Praha
1994).

Eserleri. Tietze, Türkçe’nin biçim ve an-
lam bilimiyle tarihsel geliþimi, etimoloji,
metin neþri, halk edebiyatý ve biyografi
gibi alanlarýnda birçok eser ve 100’e ya-
kýn makale yayýmlamýþtýr. Baþlýca eserle-
ri þunlardýr: 1. Türkisches Lesebuch für
Ausländer: Ecnebiler Ýçin Türkçe Oku-
ma Kitabý (Ýstanbul 1943, S. G. Lisie ile
birlikte). Tietze’nin R. Anhegger ve W. Ru-
ben ile beraber 1943-1946 yýllarý arasýn-
da yayýmladýðý on altý kitaplýk “Istanbuler
Schriften-Ýstanbul Yazýlarý” serisinin ilk ki-
tabýdýr. 2. Malte Laurids Brigge’nin Not-
larý (Ýstanbul 1948, Rainer Marie Rilke’-
den çeviri, Behçet Necatigil ile birlikte).
3. Venedik’te Ölüm (Ýstanbul 1952, Tho-
mas Mann’dan çeviri, Behçet Necatigil ile
birlikte). 4. The Lingua Franca in the
Levant: Turkish Nautical Terms of Ita-
lian and Greek Origin (Urbana 1958, W.
Henry ve R. Kahane ile birlikte). Türk deniz-
cilik dilinin Yunan ve Ýtalyan kökenleri ba-
kýmýndan önemli olan eser birçok çalýþma-
ya kaynaklýk yapmýþtýr. 5. Turkish Lite-
rary Reader (Bloomington 1963, 1968). 6.
The Koman Riddles and Turkic Folklo-
re (Berkeley 1966). Eserde çaðdaþ Türk
bilmeceleriyle Codex Cumanicus’taki bil-
meceler karþýlaþtýrýlmýþtýr. 7. Advanced
Turkish Reader: Texts from the Social
Sciences and Related Fields (Blooming-
ton 1973). 8. Bilmece: A Corpus of Tur-
kish Riddles (Berkeley-Los Angeles-Lon-
don 1973, Ýlhan Baþgöz ile birlikte; Türk-
çe’si: Türk Bilmeceleri, I-II, Ankara 1993;
Türk Halkýnýn Bilmeceleri, Ankara 1999).
9. Mu½¹afå …l¢’s Description of Cairo of
1599 (Wien 1975). 10. The Turkish Sha-
dow Theatre and the Puppet Collecti-
on of the L. A. Mayer Memorial Foun-
dation (Berlin 1977). 11. Mu½¹afå ‘…l¢’s
Counsel for Sultans of 1581 (I-II, Wien
1979-1982). 12. Eremya Chelebi Kömür-
jian’s Armeno-Turkish Poem “The Je-
wish Bride” (Wiesbaden 1981, Avedis K.
Sanjian ile birlikte). XVII. yüzyýl müellifle-
rinden Eremya Çelebi Kömürciyan’ýn man-
zum bir aþk hikâyesidir. 13. Akabi Hikya-
yesi: Ýlk Türkçe Roman (1851) (Ýstanbul
1991). Vartan Paþa’nýn kaleme aldýðý, Or-
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(Leipzig Senato Ktp., nr. K. 231, vr. 1b-55b;
Viyana Kraliyet Ktp., nr. 1448). Ýngilizce’ye
de çevrilen eser (trc. Samar Najm Abul
Huda, Best Thoughts on the Best of Sto-
nes, New York 1997) ve müellifi hakkýnda
Abdülkadir Zimâme bir makale yazmýþtýr
(RAAD, XXXIX [1964], s. 12-26). 2. eþ-Þi-
fâß fi’¹-¹ýbbi’l-müsned £ani’s-seyyidi’l-
Mu½¹afâ. Ebû Nuaym el-Ýsfahânî’nin Hz.
Peygamber’in týpla ilgili tavsiye ve uygu-
lamalarýna dair rivayetleri içeren Kitâbü
ªýbbi’n-nebî adlý eserindeki râvilerin ve
tekrarlanan hadislerin çýkarýldýðý bir çalýþ-
madýr. Týbba dair kitaplarýn tertibine gö-
re yedi bölüm (makale) halinde hazýrlanan
eseri Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî tahkik ede-
rek yayýmlamýþtýr (Beyrut 1408/1988). Ese-
ri Ahmed-i Dâî de Türkçe’ye tercüme et-
miþtir (ÝÜ Týp Tarihi Ktp., nr. 90). 3. Kitâb
fî £ilmi’l-bedî£. Baþ tarafý eksik bir nüsha-
sý Halep Ma‘hedü’t-türâsi’l-ilmî’de kayýtlý-
dýr (nr. 183/n 36). Müellif eserde yetmiþ
bölüme ayýrdýðý bedî‘ ilminin her çeþidine
Kur’an, hadis ve Arap þiirinden örnekler
vermiþtir. 4. Nüzhetü’l-elbâb fîmâ lâ yû-
ced fî kitâb. Cinsel hayat ve cinsel sapýk-
lýklar hakkýndadýr. Bir mukaddime ile on
iki babdan oluþan eser Râhatü’n-nüfûs
adýyla Türkçe’ye çevrilmiþ (Süleymaniye
Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 2014, Esad Efen-
di, nr. 2475; Râþid Efendi Ktp., nr. 1320),
René R. Khawam tarafýndan Fransýzca’ya
tercüme edilerek yayýmlanmýþtýr (Les dé-
lices des coeurs ou ce que l’on ne trouve
en aucun livre, Paris 1981). Daha sonra
kýsmen Ýngilizce’ye de çevrilen kitabýn Ce-
mâl Cum‘a (London 1992) ve D. Celûl Az-
zûne (Tunus 1997) tarafýndan tahkikli ne-
þirleri gerçekleþtirilmiþtir. 5. Rücû£u’þ-
þeyÅ ilâ ½ýbâ¼ fi’l-šuvveti £ale’l-bâh.
Baþta Bulak (1309) ve Kahire’de (1316)
olmak üzere on kadar neþri vardýr; mü-
tercimi bilinmeyen Ýngilizce çevirisinin de
(The Old Man Young Again, Paris 1898)
birkaç baskýsý yapýlmýþtýr. Kâtib Çelebi’nin
eserin Kemalpaþazâde tarafýndan Yavuz
Sultan Selim’in emriyle Türkçe’ye çevrildi-
ðini belirtmesine (Keþfü’¾-¾unûn, I, 835)
ve bazý kütüphane kataloglarýnda Kemal-
paþazâde adýna kaydedilmesine raðmen
(Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1012)
mevcut nüshalarda buna dair bir iþaret
bulunmamakta ve Keþfü’¾-¾unûn’daki bil-
ginin esere meþruiyet kazandýrmak için
eklendiði düþünülmektedir (DÝA, XXV, 245).
Kitabýn Mîr Mustafa (Na‘tî) Paþa’ya ait Türk-
çe bir tercümesi vardýr (TSMK, Revan Köþ-
kü, nr. 1702; ÝÜ Ktp., TY, nr. 9631). 6. Fa½-
lü’l-Åi¹âb fî medâriki’l-¼avâssi’l-Åams
li-üli’l-elbâb. Bir ansiklopedi niteliðinde-

ki eserin yazýmý 630 (1233) yýlý civarýnda
tamamlanmýþtýr. Tîfâþî’nin, uðrunda öm-
rünü tükettiðini söylediði kýrk cüzden mey-
dana gelen eser onun ölümünden sonra
kaybolmuþ, otuz altý cüzü 690 (1291) yýlýn-
da Ýbn Manzûr tarafýndan bulunarak Sü-
rûrü’n-nefs bi-medâriki’l-¼avâssi’l-Åams
adýyla iki cilt halinde ihtisar edilmiþtir (nþr.
Ýhsan Abbas, Beyrut 1400/1980). Ýbn Man-
zûr ayrýca muhtasarýn I. cildini Ni¦ârü’l-
ezhâr fi’l-leyl ve’n-nehâr (nþr. Ahmed
Fâris eþ-Þidyâk, el-Cevâßib, Ýstanbul 1298/
1881), II. cildini ªallü’l-es¼âr £ale’l-cül-
nâr fi’l-hevâ ve’n-nâr ve cemî£i mâ ya¼-
dü¦ü beyne’s-semâ ve’l-ar² mine’l-â¦âr
adýyla tehzîb etmiþtir. Tîfâþî’nin eþ-Þifâß,
Ezhârü’l-efkâr ve Müt£atü’l-esmâ£ gibi
bazý müstakil eserlerinin Fa½lü’l-Åi¹âb’ýn
bölümleri olduðu da kaydedilir. 7. Müt£a-
tü’l-esmâ£ fî £ilmi’s-semâ£. Müellif hattý
nüshasý Tunus’ta Muhammed Tâhir Ýbn
Âþûr Kütüphanesi’nde bulunan eser mû-
siki ve halk danslarýyla ilgilidir. Bazý bö-
lümlerini Muhammed b. Tâvît et-Tancî
(“et-Tarâ,ik ve’l-elhânü’l-mûsîkýyye fî Ýfrî-
kýyye ve’l-Endelüs”, Mecelletü’l-eb¼â¦, XXI/
2-4 [Beyrut 1968], s. 93-116), Reþîd es-Se-
lâmî (“Safahât min Kitâbi Müt.ati’l-esmâ.
fî .ilmi’s-semâ.”, el-¥ayâtü’¦-¦ešåfiyye, sy.
12, Tunus 1980, s. 146-152) ve Mahmûd
Kattât (“Mine’l-maptûtâti’l-mûsîkýyye”,
Mecelletü’l-fikr, Mart-Nisan 1986, s. 40-
48, 114-120) neþretmiþtir. 8. Me¹âli£u’l-
büdûr fî menâzili’s-sürûr (Bibliothèque
Nationale, nr. 1176). 9. Risâle fîmâ ya¼-
tâcü ileyhi’r-ricâl ve’n-nisâß fî isti£mâ-
li’l-bâh mimmâ yeŠurru ve yenfa£. Ba-
þarýlý bir cinsel hayatla ilgili olan eser H.
M. el-Haw tarafýndan tercüme edilip ya-
yýmlanmýþtýr (Erlangen 1970). 10. Sec£u’l-
hedîl fî aÅbâri’n-Nîl. Nil havzasýnýn coð-
rafyasý ve burada yapýlan tarým üzerine
kaleme alýnan eser Süyûtî’nin ¥üsnü’l-
mu¼âŠara’sýnýn kaynaklarýndandýr. Tîfâ-
þî’ye nisbet edilen diðer eserler þunlardýr:
Kitâbü’l-Mesâlik, el-Münšý× mine’l-he-
leke (tehlüke) fî def£i meŠârri’s-semâßi-
mi’l-mühlike, ed-Dürretü’l-fâßiša fî me-
¼âsini’l-efâriša, Dürretü’l-leßâl (ßâl), ed-
Dîbâcü’l-¼üsrevânî fî þi£ri Ýbn Hânî,
Æådimetü’l-cenâ¼ fî âdâbi’n-nikâ¼, Ki-
tâb fi’t-târîÅ, Miþkâtü envâri’l-Åulefâß
ve £uyûnü aÅbâri’¾-¾urefâß, Tefsîr.
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Hükümdarý el-Melikü’l-Kâmil’den yakýn il-
gi gördü ve onun yakýnlarý arasýna girdi.
Kahire’de bir süre Mâlikî kadýlýðý yapan Tî-
fâþî 630 (1233) yýlý civarýnda Dýmaþk, Ha-
lep, Âmid, Harran, Musul, Cezîre-i Ýbn Ömer
ve Fars’ý kapsayan bir seyahat yaptýktan
sonra dönüþünde ünlü âlim ve ediplerle
tanýþarak kendini bilimsel çalýþmalara ve
eser yazýmýna verdi. Hayatýnýn sonlarýna
doðru iþitme ve görme duyularýný kaybet-
tiyse de kendi kendini tedavi edip yeni-
den görmeye baþladý ve çalýþmalarýný sür-
dürdü; ancak peþpeþe aldýðý müshiller ölü-
müne yol açtý (13 Muharrem 651 / 15 Mart
1253). Tîfâþî çok geniþ kültür sahibi bir
âlimdi, çeþitli ilim ve sanatlardan anlýyor-
du. Özellikle kýymetli taþlarýn cinsi, kalite-
si ve deðeri konusunda uzmandý. Onun bu
hususta yazdýðý kitap uzun yýllar kaynak
olarak kullanýlmýþtýr.

Eserleri. 1. Ezhârü’l-efkâr fî cevâhi-
ri’l-a¼câr (Kitâbü’l-A¼câri’l-mülûkiyye).
Kýymetli taþlar konusunda Ýslâm âlemin-
de yazýlmýþ eserlerin en önemlilerinden-
dir. Tîfâþî bu kitabýnda yirmi beþ çeþit kýy-
metli taþý daha çok gittiði ülkelerde gör-
düklerine, bizzat kendi tecrübe, tesbit ve
gözlemlerine dayanarak ele almýþ, bunlarý
nitelik ve özellikleri, faydalý olduklarý alan-
lar, ticarî kýymetleri gibi yönleriyle incele-
miþtir. Bu arada güvenilir kabul ettiði uz-
man kiþilerle ticaret erbabýnýn ve Belinus,
Yuhannâ b. Mâseveyh, Aristo, Fârâbî gibi
âlimlerin görüþlerini aktarýrken yer yer ba-
zý yanlýþlýklarý eleþtirmiþtir. Eserde pan-
zehirlerin çeþitleri ve özelliklerine de yer
verilir. Beylek el-Kýpçâký, 681’de (1282) yaz-
dýðý Kitâbü Kenzi’t-tüccâr (ticâr) fî ma£-
rifeti’l-a¼câr adlý eserini büyük ölçüde bu
kitaba dayandýrmýþ, Ýbnü’l-Ekfânî de Nu-
Åabü’×-×eÅâßir fî ma£rifeti’l-cevâhir’i ya-
zarken bundan yararlanmýþtýr. Ýlk defa bir
bölümü el-A¼cârü’lletî tûcedü fî Åazâßi-
ni’l-mülûk ve zeÅâßiri’r-rüßesâß adýyla
S. F. Ravius tarafýndan yayýmlanan eseri
(Utrecht 1784) daha sonra S. F. Ran (La-
tince tercümesiyle birlikte, Utrecht 1818),
A. R. Biscia (Florence 1818; Bologne 1906),
Ahmed Fâris eþ-Þidyâk (el-Cevâßib gaze-
tesinde, Ýstanbul 1298/1881) ve Muham-
med Yûsuf Hasan ile Mahmûd Besyûnî
Hafâcî tahkik ederek neþretmiþtir (Kahi-
re 1977; bu neþir hakkýnda Mongia Men-
sia bir tanýtým [IBLA, XL/140 [1977], s.
347-352], Muhammed Îsâ Sâlihiyye bir ten-
kit yazýsý [MMMA, XXVII/2 [1983], s. 667-
672] kaleme almýþtýr). XV. yüzyýl Osmanlý
hekimlerinden Muhammed b. Mahmûd
Þirvânî eseri yeni bilgiler ekleyip Cevher-
nâme adýyla Türkçe’ye tercüme etmiþtir
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Ýranlý valilerin ikamet yeri oldu. Kral Gua-
ram zamanýnda þehir önemli ölçüde ge-
liþti, sarayýn etrafý taþ duvarlarla örüldü,
kale geniþletildi. Daha sonra Bizans Ýmpa-
ratoru Herakleios, Türkler’le ittifak yapa-
rak þehri kuþatýp ele geçirdi (628). Bir yýl
sonra Hazarlar’ca yaðmalandý.

Tiflis, Hz. Ömer devrinde baþlayan Kaf-
kasya’ya yönelik askerî harekât neticesin-
de Hz. Osman döneminde fethedildi. 22
(643) yýlýnda bölgeye gönderilen Sürâka b.
Amr, Habîb b. Mesleme’yi Tiflis üzerine
sevkettiyse de olumlu sonuç alýnamadý.
Halife Osman devrinde Habîb b. Mesleme,
Ýrmîniye fethiyle görevlendirildi ve Duvîn’i
(Dvin) fethettikten sonra Tiflis’i kuþattý.
Bu sýrada Gürcü kralýna barýþ teklif ede-
rek Ýslâm hâkimiyetini kabul etmesini is-
tedi. Teklifi kabul eden Gürcü kralý deðer-
li hediyelerle birlikte bir elçisini Habîb b.
Mesleme’ye yolladý. Yapýlan antlaþmaya gö-
re Tiflis halkýnýn canýna, ibadethanelerine
dokunulmayacak, buna karþýlýk onlar da
her aile için 1 dinar ödeyecek, müslüman-
larla dost kalacak, düþmanlarýna karþý düþ-
manlýk edeceklerdi (Belâzürî, s. 289). Ha-
bîb b. Mesleme ayrýca, Gürcü kralýndan
gelen hediyelerin deðerini tesbit ettirip
bunu yýllýk cizye miktarýndan düþtüðünü
bildirdi (Yâkut, II, 36). Böylece Tiflis Ýslâm
hâkimiyetine girdi (25/645-46). Habîb b.
Mesleme’nin Tiflis’te Ýslâm’ý teblið için gö-
revlendirdiði Abdurrahman b. Cez es-Süle-
mî’nin faaliyetleri neticesinde halkýn önem-
li bir kýsmý Müslümanlýðý kabul etti. Ýlk fe-
tihlerin ardýndan Tiflis’te bir garnizon yer-
leþtirilerek emniyet saðlandý ve bölgeye
müslüman topluluklar iskân edildi. Daha
sonraki yýllarda bölge Emevîler’le Bizanslý-

lar arasýnda hâkimiyet mücadelelerine sah-
ne oldu. Emevî kumandanlarýndan Mer-
vân b. Muhammed bölgede Ýslâm hâki-
miyetini pekiþtirdi. 683-764 yýllarý arasýn-
da Gürcistan’a yönelik Hazar akýnlarý sýra-
sýnda Tiflis bir ara Hazarlar’ýn eline geçti.
Abbâsîler’in ilk döneminde Tiflis’te Ýshak
b. Ýsmâil bir Ýslâm emirliði kurdu ve Halife
Mütevekkil-Alellah devrine kadar devam
etti (833-852). Ýshak b. Ýsmâil’in hâkimi-
yet alanýný geniþletmesi ve baðýmsýz ha-
reket etmeye baþlamasý yüzünden Müte-
vekkil-Alellah Türk kumandaný Boða el-Ke-
bîr’i onun üzerine gönderdi. Boða, Ýshak
ve oðlunu esir alýp öldürttü (238/852). Bu
kuþatma sýrasýnda þehir yakýldý ve çok sa-
yýda insan öldürüldü (Taberî, IX, 192). Böy-
lece Tiflis’te Ýslâm emirliði sona erdi ve
müslümanlarýn bölgedeki etkinlikleri azal-
maya baþladý.

III-IV. (IX-X.) yüzyýllarda Gürcistan’da hü-
küm süren ailelerden Benî Ca‘fer, adýný
Tiflis Valisi Ca‘fer b. Ali’den almaktadýr.
Ca‘fer b. Ali ve halefleri Abbâsî halifeleri
adýna para bastýrdý ve onlarý metbû taný-
dý. IV. Bagrat döneminde 1032’de Kartli’-
nin ileri gelenlerinden Thrialth hâkimi Li-
parit Orbeliani ve Ivane Abazasdze, Tiflis
Emîri Ca‘fer’i ele geçirdilerse de IV. Bag-
rat onu serbest býraktýrdý ve ardýndan Tif-
lis’i kuþatma altýna aldý, fakat daha son-
ra Emîr Ca‘fer’le yeniden anlaþma yaptý.
1046’da Tiflis Emîri Ca‘fer’in ölümü üzeri-
ne Tiflisliler IV. Bagrat’ý çaðýrarak þehri ona
teslim ettiler. Ýslâm coðrafyacýlarý Tiflis’in
çok eski, güzel ve büyük bir þehir olduðu-
nu, etrafýnýn iki kat surla çevrildiðini, Kür
nehrinin her iki yakasýna kurulan þehrin
üç (veya beþ) kapýsý bulunduðunu, doðal
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Gürcistan Cumhuriyeti’nin baþþehri.
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Gürcistan’ýn doðu kesiminde Kür (Kura)
nehrinin daðlar arasýnda açtýðý dar ve dik
yamaçlý vadide nehrin iki yakasýnda yer
alýr. Þehrin adý kaynaklarda Tphilisi ve Thbi-
lisi þeklinde geçer. Bu isim 1936’dan son-
ra Tbilisi olarak deðiþtirilmiþtir. Þehir adý-
ný, Mtabari’nin kuzeydoðu yamaçlarýndan
çýkan sýcak su kaynaklarýna izâfeten Gür-
cüce “tbili” (sýcak) kelimesinden almýþtýr.
Tiflis’in ne zaman kurulduðuna dair kesin
bilgi yoktur. Arkeolojik kazýlar milâttan ön-
ce IV-III. binlerde bir yerleþim yeri olduðu-
nu gösterir. Ýlk defa IV. yüzyýlda Pers hâ-
kimiyeti altýnda iken bir belgede adý ge-
çer. Buna göre, Gürcistan’ýn (Kartli) ida-
re merkezi Mtsheta’nýn Pers saldýrýlarýna
uðramasý üzerine burayý savunmak ama-
cýyla Tabor daðýnda 380’li yýllarda bir hi-
sar yapýlmýþ, burasý daha sonra Þurizic-
he (Karþýkale) adýný almýþ, hemen civarýnda
daðýn eteðinde Kral Wahtang Gorgaslani
(446-499 [?]) Tiflis kale þehrini tesis et-
miþtir. Þehrin kuruluþ tarihi ihtilâflý olup
455, 458 ve 469 yýllarý öne sürülür. Kral
Wahtang’ýn Persler’le savaþlarý esnasýnda
kale ve Tiflis kasabasý (Sopheli) tahrip edil-
di. Wahtang’ýn oðlu Daçi (499-514) Tiflis
surlarýnýn yapýmýný tamamladýktan sonra
baþþehri Mtsheta’dan Tiflis’e taþýdý. Tiflis,
Gürcü Kralý Gurgeni’nin 523’te Persliler’e
yenilmesiyle onlarýn idaresine girdi. Bu sý-
rada Bizanslýlar’la Persliler’in Karadeniz
kýyýsý hâkimiyeti için yaptýklarý savaþlarda

Tiflis’ten bir görünüþ


