
150

TÎFÂÞÎ

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.
˜ ™

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
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tan’a karþý sefer düzenleyen Þah Ýsmâil
ayný yýl Tiflis’i ele geçirdi. Burada bir cami
yaptýrdý ve þehri güçlendirdi. Ölümün-
den sonra Gürcüler Safevî askerlerini þe-
hirden çýkardýlar.

I. Laursab’ýn Tiflis’te hüküm sürdüðü
dönemde (1534-1558) Gürcistan’a dört bü-
yük sefer düzenleyen Safevî Þahý Tahmasb,
Gürcü vekayi‘nâmelerine göre 1536’da þeh-
ri yerle bir etti. Ardýndan I. Laursab þeh-
re tekrar hâkim olduysa da Tahmasb’ýn
baskýsý karþýsýnda kaçmak zorunda kaldý
(1548). I. Laursab mücadeleye devam ede-
rek iç Kartli’deki kaleleri Safevîler’in elin-
den alýnca Tiflis Kalesi’ni elinde tutan Türk-
menler, Karabað hanýndan yardým istedi-
ler. Karabað haný 1558’de büyük bir or-
duyla Tiflis üzerine yürüdü. Garnisi’deki
çarpýþmada I. Laursab öldürüldü ve yeri-
ne Simon geçti. Bu arada Simon’un kar-
deþi David 1564’te maiyetiyle birlikte Kaz-
vin’e gidip þahýn huzuruna çýktý ve müslü-
man oldu. Þah da ona Tiflis þehriyle Aþa-
ðý Kartli bölgesini verdi. Fakat Simon kar-
deþini iki defa yenilgiye uðratarak ülke-
den çýkardý. Daha sonra Þah Tahmasb, Da-
vid / Dâvud Han’a destek saðlamak ama-
cýyla ordu gönderdi ve 1569’da Simon esir
alýndý.

1578’de baþlayan Osmanlý-Safevî mü-
cadelesi sýrasýnda Lala Mustafa Paþa ku-
mandasýndaki Osmanlý ordusu 24 Aðus-
tos’ta Tiflis’e ulaþtý ve boþaltýlmýþ kaleyi ele
geçirdi. 29 Aðustos Cuma günü padiþah
adýna iki kilise ve Kür nehrinin karþý yaka-
sýnda serdar adýna bir kilise camiye çev-
rildi. Þehrin muhafazasýna beylerbeyi pâ-
yesiyle Kastamonu sancak beyi Mehmed
Bey tayin edildi. Bu arada eski Tiflis hâkimi
Dâvud Han’ýn Tiflis’e düzenlediði saldýrý-
lar neticesiz kaldý. Tiflis alýndýktan sonra
idarî taksimatý yapýldý ve eyalet haline ge-
tirildi. 1588’de Tiflis otuz altý köyün baðlý
olduðu Gori Kalesi, on altý köyden ibaret
Tiflis Kalesi, otuz dört köyü bulunan Tu-
manýs Kalesi ve yirmi köyü olan Lori Ka-
lesi merkez olmak üzere dört sancaða ay-
rýldý. Osmanlý hâkimiyeti Þah Abbas’ýn Sa-
fevî tahtýna geçmesinden sonra giderek
sarsýlmaya baþladý. 1603’te Tiflis Þah Ab-
bas’ýn eline geçti. Ardýndan Kartli Kralý X.
Georgi’nin ölümüyle yerine Þah Abbas ta-
rafýndan II. Laursab getirildi (1606-1616).
Daha sonra bu bölgede Safevî nüfuzu et-
kili oldu.

1623’te Kartli Haný Simon Han’a yardým
etmek amacýyla görevlendirilen müslüman
Giorgi Saakadze, Tiflis’te Safevîler’e karþý
ayaklandý, fakat 1624’te isyan bastýrýldý.

Ardýndan Osmanlý Devleti’nden yardým al-
dýðýný iddia eden Tahmuras isyan baþlatýp
Kartli’yi ele geçirdiyse de Safevîler’in mü-
dahalesiyle Tiflis’ten çekilmek zorunda kal-
dý. 1643’te Kartli’nin idaresine tayin edilen
Rostom / Rüstem Keyhüsrev Tiflis’i güç-
lendirdi; hamam, kervansaraylar ve bir sa-
ray yaptýrdý. Onun yerine evlâtlýðý Þah Na-
vaz V. Vahtang geçti. Vahtang zamanýn-
da 1709’da Tiflis’e matbaa getirildi ve ye-
ni bir yasa hazýrlandý. 1722’de Afgan sal-
dýrýsý sýrasýnda Ýran’ýn yardým talebini ka-
bul etmeyen Vahtang, Ruslar’la iþ birliði
yapmak istiyordu. Bu arada Kahetya Va-
lisi Mehmed Kuli Han (VIII. Konstantin) Lez-
giler’le birlik olup Tiflis’i yaðmaladý. Ýran-
Afgan savaþý esnasýnda Afganlýlar’ýn Ýran’ý
iþgal etmeleri ve Ruslar’ýn Kafkasya’ya as-
ker göndermeleri üzerine Osmanlýlar da
harekete geçip 23-24 Haziran 1723’te Tif-
lis’e girdiler. Þehrin yönetimi VI. Vahtang’ýn
ihtida eden oðlu Ýbrâhim Bey / Bakar / Þah
Navaz’a verildi. Tiflis beylerbeyiliði adý al-
týnda bölge yeniden yapýlandýrýldý. Tiflis ve
yöresinin tahriri yapýldý. 1728 tarihli tahrir
kayýtlarýndan Tiflis’in Baratlý, Payýndýr / Bay-
dar, Demürcü-Hasanlu, Tumanýs nahiye-
lerinin baðlý olduðu merkez livâ yanýnda
Somhurut / Somhit, Aðcakale, Kazak, Gori,
Týryaled ve Kaygulu livâlarýndan meydana
geldiði anlaþýlýr. Bu taksimde önceki teþ-
kilâttan farklý olarak Lori, Gence eyaletine
baðlanmýþtýr. Nâdir Þah’ýn güçlenmesinin
ardýndan 12 Aðustos 1735’te Tiflis’i yeni-
den ele geçiren Ýran birlikleri, Kartli-Kahe-
ti valiliðine Ali Mirza / Aleksandre’yi getir-
di. Nâdir Þah Tiflis’i ele geçirince burada-
ki Osmanlý idarî sistemini deðiþtirdi; Lori,
Borçalý ve Þemseddin’i Kartli’ye baðladý.

Tiflis daha sonra Ruslar’ýn tehdidi altýn-
da kaldý. 1768-1774 Osmanlý-Rus savaþý es-
nasýnda Todleben kumandasýndaki Rus or-
dusu Gürcistan’a girdi ve 1772’ye kadar
buradan çýkmadý. Gittikçe güçlenen Rus-
ya ile 24 Temmuz 1784’te Georgeivsk’te
antlaþma imzaladý. Bu antlaþma ile Gür-
cistan’da Rus himayesi devri baþladý. Fa-
kat 1787-1792 yýllarý arasýnda Osmanlý-
Rus-Avusturya savaþlarý sýrasýnda Rus-
lar Gürcistan’dan birliklerini geri çektiler.
Osmanlý-Rus savaþýnýn ardýndan Ýran’ýn ye-
ni þahý Aða Muhammed Þah, Gürcistan
üzerindeki hâkimiyet iddilarýný dile getir-
di ve II. Irakli’den (Iraklý / Heraklius) ken-
dine tâbi olmasýný istedi. Ýsteði kabul edil-
meyince Eylül 1795’te düzenlediði sefer-
de Tiflis’i tahrip etti. Mart 1796’da Ýran’a
savaþ açan Çariçe II. Katerina, Rus birlik-
lerini Kafkasya’ya gönderdi. Burada pek
çok yeri iþgal eden Rus birlikleri Katerina’-

sýcak sularýyla tanýnan þehirde çok sayýda
hamamýn yer aldýðýný, müslümanlar ve hý-
ristiyanlarýn bir arada yaþadýðýný, bir ta-
raftan ezan seslerinin diðer taraftan çan
seslerinin duyulduðunu, çevresinde mýsýr
vb. tahýl ürünlerinin yetiþtiðini, bal, cýva,
süpürge otu, keçe, yün ve ipek kumaþla-
rýn üretildiðini kaydederler (Ýbn Havkal,
s. 340; Yâkut, II, 35-37; Kazvînî, s. 518-
519).

XI. yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren Ýran’ýn
doðusundan Kafkasya’ya Türk akýnlarý
baþladý. 1063’te Selçuklu Sultaný Alpars-
lan Gürcistan’ý ele geçirdi. Fakat ardýndan
Bagrat kalelerinin büyük kýsmýný geri al-
dý. 1068’de Alparslan ve müttefikleri Tif-
lis ve Kartli’yi yerle bir ettiler. Aðýr kýþ þart-
larý Alparslan’ý Gürcistan’ý terketmeye zor-
larken Tiflis ve Rustavi’yi Gence Sultaný Faz-
lûn’a verdi. Bagrat, Alparslan’ýn çekilme-
sinden sonra Emîr Fazlûn ve ordusunu ye-
nip Tiflis’e girdi ve burayý belli miktarda
vergi ödemek þartýyla emîrin mirasçýlarýna
býraktý. Ancak II. Giorgi zamanýnda (1072-
1089) Kartli tekrar Selçuklu hâkimiyetine
girdi. II. David, Kuzey Kafkasya ve Güney
Rus steplerinden 45.000 Kýpçak ailesiyle
anlaþarak bunlarý 1118’den itibaren Gür-
cistan’a getirdi ve onlarýn yardýmýyla 1121’-
de Tiflis’teki Selçuklu hâkimiyetine son ver-
di; Benî Ca‘fer ailesi de buradan sürüldü.
Tiflis, Kraliçe Tamara zamanýnda en gör-
kemli dönemini yaþadý. Celâleddin Hârizm-
þah Rebîülâhir 624’te (Nisan 1227) Tiflis’i
ele geçirdiyse de hâkimiyeti kýsa sürdü;
ancak 627’de (1230) tekrar þehri zaptetti.
1231’de þehirde Moðol idaresi kuruldu.
Ýlhanlýlar döneminde buranýn hâkimiyeti
Gürcüler’e býrakýldý.

Timur 1386’da Tiflis’i aldý. V. Bagrat’ýn
Ýslâmiyet’i kabul etmesi üzerine idaresini
yeniden ona verdi. Fakat Tiflis’teki yöne-
ticilerin itaatsizlikleri dolayýsýyla 1393-1403
yýllarýnda buraya beþ defa saldýrdý. Bu du-
rum þehrin gerilemesine yol açtý. Timur’un
ölümü üzerine I. Alexandre 1413’te Tiflis’-
teki Timurlu hâkimiyetine son verdi. 1440’-
ta Karakoyunlu Cihan Þah Tiflis’i zaptetti.
Ardýndan Akkoyunlu Uzun Hasan 1458’de
Atabegler yurdunu istilâ edip Tiflis’i yað-
maladý. 1473’te Osmanlýlar’la yaptýðý sa-
vaþta kendisine yardým etmeyen Gürcü
Kralý Bagrat’a karþý 1477’de bir baskýn dü-
zenledi ve Tiflis’e hâkim oldu. Onun ölü-
münden sonra tekrar Gürcü idaresi ku-
rulduysa da Akkoyunlu Hükümdarý Sultan
Yâkub 1486 sonbaharýndan 1489’a kadar-
ki seferleri neticesinde Tiflis’e girmeyi ba-
þardý. Ardýndan bölgede Osmanlý nüfuzu
giderek artmaya baþladý. 1521’de Gürcis-
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tir. Ona göre büyük kalenin çevresi 600
adým, duvarýnýn yüksekliði 60 zirâdýr ve
yetmiþ burç vardýr. Büyük bir kapýsý olup
hendeði yoktur. Kalenin su ihtiyacýný kar-
þýlamak için Kür nehrine baðlý “suluk ku-
le” yapýlmýþtýr. Büyük iç kalede han sara-
yýnýn da bulunduðu üstü toprak damlý,
baðsýz bahçesiz 600 ev mevcuttur. Cami-
si, haný, hamamý ve küçük bir pazarý var-
dýr. Küçük kale yalçýn kaya üzerinde dört
köþelidir. Kale içinde 300 ev ve cami yer
alýr. Her iki kalenin 3000 kiþilik bir garni-
zonu bulunur (Seyahatnâme, II, 160). Bu
bilgiler Tiflis’te toplam 6000 dolayýnda si-
vil nüfusun varlýðýna iþaret eder.

1701’de Tiflis’i gören Tournefort bura-
nýn güneyden kuzeye doðru uzandýðýný,
büyük ve kalabalýk bir þehir olduðunu, ev-
lerin alçak, çoðunlukla kerpiç ve tuðladan
yapýldýðýný, kalede müslümanlarýn ailele-
riyle birlikte oturduðunu, kalenin þehrin
ortasýnda, han sarayýnýn ise kalenin altýn-
da bulunduðunu ve saray bahçelerinin gör-
meye lâyýk olduðunu belirtir. Ayrýca kök
boyasýnýn önemli bir ihraç maddesi teþkil
ettiðini zikreder (Tournefort Seyahatnâme-
si, s. 158-160). 1772’de Tiflis’te bulunan
Güldenstaedt þehrin doðusunda ufak Na-
rin Kale’nin, batýsýnda Þardahtý’nýn yer al-
dýðýný ve Tiflis’in kaplýcalar arasýnda ko-
numlandýðýný ifade eder. Ýki kalenin birbi-
rine uzaklýðýnýn 600 kulaç, bütün þehrin
uzunluðunun 3 “verst” (3 kilometreden
biraz fazla) veya 1500 kulaç olduðunu be-
lirtir. Þehrin doðusunda Kür ýrmaðý üze-
rinde inþa edilmiþ köprüyle ufak bir kale
olan soldaki Metehi’ye ulaþýldýðýný, kaplýca-
larýn arasýnda Garethubani’nin (eski Tiflis
þehri) bulunduðunu yazar. Ayrýca þehir ve
varoþlarda görülmeye deðer meyve bah-
çeleri ve baðlarýn ýrmak boyunca 5 verst
(5,3 km.) uzandýðýný belirtir (Reisen nach
Georgien, s. 128). Tiflis’i Ruslar’ýn ilhak et-
mesinden sonra 1830’lu yýllarda gören Karl

Koch þehrin Garethubani kýsmýnýn tama-
men Rus yerleþimcilerden oluþtuðunu ve
en güzel binalarýn burada yer aldýðýný söy-
ler. Þehir, 1870’li yýllardan itibaren demir-
yolu ulaþýmýnýn geliþmesiyle hem Karade-
niz’e (1872) hem Hazar denizine (1873)
baðlanarak önemli bir ticarî merkez hali-
ne gelmiþtir.

Tiflis’in nüfusunun 1614’te Þah Abbas’ýn
istilâsýna kadar 60.000 kiþi olarak kayde-
dilirse de bu abartýlý bir rakamdýr. XVII.
yüzyýl ortalarýnda Evliya Çelebi’nin verdiði
hâne sayýsý buranýn orta büyüklükte ol-
duðuna iþaret eder. 1701’deki nüfus yak-
laþýk 20.000 gösterilir. Bunun 14.000’i Er-
meni, 3000’i müslüman, 2000’i Gürcü
menþelidir (Tournefort, II, 160). Güldens-
taedt da nüfusu yaklaþýk 20.000 olarak
verir; 1770’te çýkan vebadan 4000 kiþinin
öldüðünü belirtir. O da nüfusun çoðunlu-
ðunun Ermeniler’den, kalanýnýn Gürcü ve
müslümanlardan meydana geldiðini ifa-
de eder (Reisen nach Georgien, s. 128).
Tiflis’i 1808 Ocak ayýnda ziyaret eden Klap-
roth nüfusun yaklaþýk 18.000 kiþi olduðu-
nu yazar (Reise in den Kaukasus, I, 737).
Nüfus 1830’da 25.000, 1850’de 34.800’e
ulaþmýþtýr. Özellikle sanayinin ve ulaþý-
mýn geliþmesiyle birlikte Tiflis’in nüfusu
hýzlý bir þekilde artmaya baþlar. 1865’-
te 70.000’e, 1897’de 167.000’e çýkmasý-
nýn ardýndan 1917’de 231.000’e, 1922’de
233.000’e yükselir. Bu nüfusun çoðunlu-
ðunu Ermeniler, Gürcüler, Ruslar, yahudi-
ler, Ýranlýlar, Âzerîler ve Almanlar oluþtu-
rur. 1926’da 294.000 olan nüfus, 1939’da
519.200, 1959’da 694.664, 1970’te 889.000
ve 1977’de 1.042.000’dir. Tiflis’teki Er-
meni, Rus ve yahudiler 1979-1989 döne-
minde azalmýþtýr. 1991’de Tiflis’in nüfusu
1.279.000 olarak tesbit edilmiþtir. 2010
yýlý tahminlerine göre Tiflis’te 1.400.000
kiþi yaþamaktaydý. Bunlarýn % 60’ý Gür-
cü, diðerleri Ermeni, Âzerî, Rus, Yunan

nýn 16 Kasým 1796’da ölmesinden sonra
yerine geçen oðlu I. Pavel tarafýndan geri
çaðrýldý. Fakat Kaçarlar’ýn baskýsý karþýsýn-
da XII. Georg, Rusya’nýn kendilerini koru-
ma altýna almasýný istedi ve Ruslar 1801’-
de Kartli’yi ilhak etti.

1917 Rus ihtilâline kadar statüsü deðiþ-
meyen Tiflis Âzerî, Gürcü ve Ermeniler’-
den oluþan ve 22 Nisan 1918’de baðýmsýz-
lýðýný ilân eden Kafkas Federal Devleti’nin
merkezi oldu. Osmanlý birliklerinin Brest-
Litovsk Antlaþmasý’yla (3 Mart 1918) elde
ettiði Kars, Ardahan ve Batum’u almak
için ilerlemesi karþýsýnda 26 Mayýs’ta Kaf-
kas Federal Devleti’nden ayrýlan Gürcüler
ayný gün Almanya himayesinde baðýmsýz
Gürcistan Devleti’ni kurdular ve Tiflis’i baþ-
þehir yaptýlar. Burasý Mütareke’den sonra
önce Ýngilizler, ardýndan Þubat 1921’de Ký-
zýlordu tarafýndan iþgal edildi. Ýþgalden son-
ra Tiflis 1922-1936 yýllarý arasýnda Transkaf-
kas Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti’-
nin baþþehriydi. 1936’da bu cumhuriyetin
daðýtýlmasýyla Tiflis, Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliði’nin baðýmsýz bir üyesi olan
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin
baþþehri olmayý sürdürdü. Gürcistan’ýn
1991 yýlýnda baðýmsýzlýðýný ilân etmesiyle
Tiflis yeni Gürcistan’ýn baþþehri oldu.

Eski bir yerleþme yeri olan Tiflis, Arap
coðrafyacýlarýna göre oldukça büyük bir
þehirdi ve taç kapýlý toprak surlarla çevril-
miþti. Gýda maddeleri bakýmýndan zengin
ve ahalisi son derece misafirperverdi. Bu-
rasý ayrýca en ileri müslüman karakolu ni-
teliði taþýyordu. Zekeriyyâ el-Kazvînî, Mo-
ðol hâkimiyeti sýrasýnda þehirde hýristiyan-
larýn çoðunlukta olduðunu, müslüman ve
hýristiyanlarýn rahatça dinî ibadetlerini ya-
pabildiklerini söyler. Tiflis’i 1647’de ziya-
ret eden Evliya Çelebi, Kür nehrinin kýyý-
sýnda birbirine karþý iki kale bulunduðu-
nu, büyük kalenin nehrin sað yakasýnda,
küçüðünün sol yakasýnda olduðunu belir-
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Arabistan’ýn  Kýzýldeniz sahilindeki
dar kýyý ovasý.˜ ™

Kuzeyde Akabe körfezinden baþlayarak
güneyde Yemen’de Aden’e kadar hemen
hemen kesintisiz biçimde devam eder. Do-
ðu sýnýrý Kýzýldeniz’e paralel Serât sýradað
silsilesinden oluþur; alçak kýyý þeridi ku-
zeyde dar þekilde baþlayarak güneye doð-
ru geniþler ve bazý kesimlerde geniþliði 80-
100 kilometreye kadar ulaþýr. Sözlükte “kö-
tü koku, aþýrý sýcaklýk, durgun rüzgâr” an-
lamýna gelen tihâme kelimesi bu kýyý þe-
ridi için “yüksek bölge” mânasýndaki Ne-
cid’in karþýtý olarak “alçak bölge” anlamýn-
da kullanýlmýþtýr. Bölgeye Gavr (çukurluk)
adý da verilmektedir. Tihâme, Bâbil Ýbrâ-
nîcesi gibi diðer bazý Sâmî dillerinde “de-
nizin derinliði” ve “kötü koku” mânasýna
gelir, Sebe kitâbelerinde ise “düzlük, ova”
anlamýnda geçer (EI 2 [Ýng.], X, 481). Tihâ-
me, kuzeydeki baþlangýç noktasýndan Lîs’e
kadar uzanan kýsmý Hicaz Tihâmesi, Lîs ve
Cîzân arasýnda merkezi Ebhâ olan Asîr Ti-
hâmesi ve Cîzân’dan Bâbülmendeb’e ka-
dar uzanan, merkezi Zebîd olan Yemen
Tihâmesi þeklinde üç kýsma ayrýlýr. Ýslâm
coðrafyacýlarý tarafýndan Arabistan’ýn dört
(veya beþ) coðrafî bölgesinden biri diye gös-
terilmiþtir. Bölgenin kuzey kesimi Suudi

vb. azýnlýklardan meydana gelmektedir.
Þehirde Gürcü Ortodoks, Ermeni-Gürcü
Katolik ve Protestan kiliseleri yanýnda bir
cami, üç adet sinagog ve diðer ibadet yer-
leri bulunmaktadýr. Ayný zamanda bir kül-
tür þehri olan Tiflis’te 35.000 öðrencisi
olan bir üniversite, teknik ve yüksek okul-
lar ve güzel sanatlar akademisi mevcuttur.

Tiflis’in eski kesimleri Kür ýrmaðýnýn sað
yakasýnda daha dik yamaçlý kesimde bulu-
nur. Nehir kenarýnda 400 m. civarýnda olan
kesimlerden 550 metreye kadar yükselen
mahallelere çýkmak için kablolu tramvay-
dan (füniküler) faydalanýlýr. Tiflis’in yeni
kesimleri ise nehrin sol yakasýnda demir-
yolu (Bakü-Batum hattý) boyunda geliþmiþ-
tir. Geçmiþte Tiflis ekonomisinde pamuk
yetiþtiriciliði, ipekçilik, tahýl üretimi, bað-
cýlýk önemli yer tutmaktaydý, ayrýca tica-
ret hayli geliþmiþti. Tiflis civarýnda zengin
demir ve gümüþ madenleri bulunmaktay-
dý. Bugün en önemli sanayi dallarý kâðýt,
makine, gýda, dokuma, kimya ve kereste
sanayiidir. Tiflis’te tarihî eserler açýsýndan
kayda deðer olarak IV. yüzyýlda yapýlan,
XVI ve XVII. yüzyýllarda tamir edilen Narin
Kale, VI. yüzyýlda inþa edilen Ançishati Daþ
Kilisesi, Kral Wahtang Gorgaslani tarafýn-
dan baþlatýlan ve 620’de Kral Andreas tara-
fýndan tamamlanan Sion Katedrali, Meteh
Mâbedi (1276-1293) ve Rüstem Han’ýn yap-
týrdýðý saray ve hamam (1638) zikredilir.
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