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VI

Rusya-İran-Osmanlı mücadelesinin Güney Kafkasya’daki kesişme nok-
tası bu günkü Ermenistan’da kurulan Revan Hanlığı arazisinde olmuş-
tur. Timur devrinde kurulan Revan şehri, Tiflis-Tebriz ticaret yolunun 
üzerinde çok önemli bir noktadadır. Osmanlı-İran çekişmesinde zaman 
zaman el değiştirmesine rağmen İran Türklerinin kontrolünde daha çok 
kalmıştır. Osmanlı devleti Tiflis-Revan-Tebriz-Bağdat hattını doğu 
sınırlarının korunması için planladığı bir hat olarak sürekli kontrol 
altında tutmaya çalışmıştır. Rusya’nın Kakfasları aşarak güneye inme-
den önce Osmanlı İran çekişmesi Revan merkezli olmuştur. Ruslar böl-
geye inerken yeni bir mücadele alanı ortaya çıkmıştır. Bu alan Revan’dır.

Azerbaycan’ın Hanlıklar dönemi Azerbaycan tarihi açısından en 
karanlık dönemi oluştururken, aynı zamanda bir milli yapılanma döne-
minin de başlandığının da habercisidir. Bölgedeki Osmanlı İran çekiş-
mesi ortadan kalkmış, yerini birbiriyle çekişen Hanlıklara bırakmıştı. 
Bu Hanlıkların ahalisini genelde Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler 
tarafından Anadolu’dan bölgeye göçürülen aşiretler meydana getirmişti. 
Safeviler bu aşiretleri kendi topraklarına yerleştirdikten sonra ıkta sis-
temini uygulayarak rahatlıkla buraların idaresini onlara teslim edip 
güvenlerini kazandıktan sonra Osmanlı devletine karşı bir güç olarak 
kullanmışlardır. Böylece aşiretler kendi varlıklarını sürdürme imkanı 
bulurken Safevi Devleti de her an hazır kuvvetlere sahip oluyordu.

 Safevilerin Azerbaycan’da gerçekleştirdikleri sistem aynı zamanda 
aşiretlerin kendi iç işlerinde adeta bağımsız gibi davranmalarına 
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sebebiyet vermiştir. Zira Safevilerin dağılmasından hemen sonra ıkta-
tiyul toprakları beyleri Azerbaycan hanlıklarının kurulmasında birinci 
derecede etkili olmuşlar, hatta birçok hanlığın başına geçmişlerdir. Bu 
hanlık ve sultanlıkların bir çoğu Nadir Şah ‘ın katlinden sonra meydana 
gelen buhranda Osmanlı Devletine iltica etmek istemişler, bunun ger-
çekleşememesi üzerine Osmanlı Devletine tâbiiyet bildirmişlerdir.1 

Anadolu’dan Azerbaycan topraklarına geçen bu aşiretler Selçuklu 
sonrası Anadolu’da meydana gelen siyasi ve sosyal buhranı yaşamış-
lardı. Onun için tatminsiz kitleler olarak suiistimal edilip, yerleştikleri 
toprakları bırakmaları telkinine kapılarak yeni umutlarla yeni toprak-
lara göçmüşlerdi. Geldikleri topraklardaki sosyal ve siyasi krizi adeta 
dondurarak canla başla Şahları için çalışmayı kendilerine şiar edindiler. 
Fakat onları daima sevk ve idare ederek yönlendiren mekanizma dağı-
lınca ortaya çıkan durum karşısında güçlü bir birlik oluşturulamayarak 
aynı Anadolu’daki gibi küçük beyliklere bölündüler.2 Aynı zamanda her 
soyun siyasi kut3 gereği hakim olma arzusu yine Azerbaycan toprak-
larında topyekûn bir devlet oluşumunu engellemiştir. Bunun yanında 
yıllardır hep bir Şah’a hizmet etmeyi kendilerine şiar edinen aşiretler 
kendi başlarına kaldıkları bir dönemde ruhi inkıraz yaşamamak, varlık-
larını devam ettirebilmek için iç dünyalarına çekilerek hayatiyetlerini 
sürdürme yolunu seçtiler. 

Anadolu-Azerbaycan etkileşimi coğrafi konum itibariyle daima 
varolmuş, esasen Anadolu, Azerbaycan üzerinden iskâna açılmıştır. Bu 
etkileşim ve rekabet bölgede güçlü bir devletin hakim olmasını engelle-
yerek büyük bir boşluğun doğmasına sebep olmuştur. Esasında Anadolu 
ile Azerbaycan coğrafi konum itibariyle bir bütün arz ettiğinden stra-
tejik bakımdan bu topraklarda bir devletin hakim olması daha uygun-
dur. Aksi takdirde kurulacak devletlerin ve ya hanlıkların tabii savunma 
sınırlarını tesis etmeleri hayli zor olacaktır.

 Nadir Şah’ın bir suikast sonucu öldürülmesini müteakip 1747 den 
sonra Azerbaycan topraklarında meydana gelen hakimiyet boşluğu yeni 
siyasi kuruluşlara zemin hazırladı. Azerbaycan topraklarında bulunan 
İran / Kaçar / Türk kuvvetleri başkentteki iktidar mücadeleleri yüzün-
den buralardan çekilirlerken4 daha önce istiklallerini kazanmış olan 
Kuba ve Talış Hanlıkları, yeni kurulacak Azerbaycan Hanlıklarına 
model teşkil etti.5 Azerbaycan topraklarında bu arada Revan bölge-
sinde hemen hemen her önemli merkezde bir hanlık ortaya çıkmıştır. 
Bunlar: Karabağ, Şeki, Şirvan, Gence, Bakü, Nahcıvan, Derbend, Tebriz, 
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Urmiye, Erdebil, Maku, Maraga, Hoy ve Karadağ Hanlığı ile Revan 
Hanlığıdır. Bu hanlıkların yanında hanlıkların bünyesinde olmak üzere 
küçük sultanlıklardan teşekkül etmişlerdir ki bunlar da Azerbaycan 
Hanlıklarından sayılırlar. 6

Hanlığının Kuruluşu
Nadir Şah ‘ın katlinden sonra İran’ın içişleri tekrar karışmış ise de bu 

sefer Osmanlı devleti herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Bundan 
istifade ile Sadlu, Kaçar, Rumlu aşiretlerinin önderliğinde istiklalini 
ilan eden diğer Azerbaycan hanlıklarıyla birlikte Revan da müstakil bir 
Türk beyliğinin merkezini teşkil etmiştir. Revan Osmanlı-İran çekiş-
melerinde sık sık el değiştirdiğinden XVIII. yüzyıla kadar istikrarlı bir 
yönetime kavuşamamıştı. Bu yüzyılda ortaya çıkan Hanlık yönetimi bu 
istikrarı tesis etme gayreti içerisine girdi. 

Nadir Şah öldürülmesiyle başlayan kargaşadan istifade eden Revan 
bölgesindeki Kaçar oymakları şehrin hakimiyetini ele geçirerek Hanlığı 
tesis ettiler. Fakat İran’da hakimiyeti elinde bulunduran Afşar haneda-
nına karşı durabilmek, bağımsızlıklarını devam ettirebilmek için başla-
rına güçlü bir idareci arayışları başladı. Tebriz’deki taht kavgalarında Sam 
Mirza’ya karşı galip gelen Emiraslan han Tebriz’de iktidarını kuvvetlen-
direbilmek için bağımsız bir Azerbaycan devleti oluşturma niyetinde 
idi.7 Bunun için aceleyle bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan hanla-
rını kendine bağlayabilmek için faaliyete başlar. Emiraslan han Erdebil 
ve Karadağ hanlıklarını kendine bağlasa da Şeki hanı Hacı Çelebiyle 
giriştiği mücadelede yenilgiye uğrar ve Revana çekilir. Bu devirde Revan 
ahalisi bağımsızlıklarını yeni ilan etmişti. Başkent Tebrize göre bu hare-
ket bir isyan şeklinde algılandığından Emiraslan han Revandaki bu 
isyanı bastırma kararı aldı. O, Afşar beylerinden olan Mir Mehdi hanı 
askerle Revana gönderdi. Lakin Emiraslan hanın siyasetinden memnun 
olmayan Mir Mehdi han Revanlılarla anlaşarak onlarla birleşir ve isya-
nın başına geçer. Böylece Revanlılar yeni kurulmuş hanlığı n yıkılmak-
tan korumuş oldular, Mir Mehdi han Afşar (1747-1752) ise Han olarak 
kabul edilerek bağımsız Revan Hanlığının ilk Hanı olur.8

Muhtelif kaynakların tasvirlerinde Revan Hanlığının Araz çayı-
nın esasen sol sahilinde, kısmen ise sağ sahilinde yerleştiğini görmek 
mümkündür.9 
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61°- 64° doğu uzunluk dairesi ve 41°-39° kuzey en dairesi arasında 
yerleşen Revan Hanlığı münbit Ağrı vadisini sınırları içine almakla 
kuzeydan Şöregel, Pembek, Şemşeddil, Gazah sultanlıkları, kuzey-
doğudan Gence, doğudan Garabağ ve Nahçıvan Hanlıgları, güneyden 
Hoy Hanlığı, Maku Hanlığı ve Bayazid Paşalığı, batıdan Kağızman ve 
Kars Paşalıkları ile sınırdaş idi. Revan hanlığının arazisi 11,000 km kare 
civarında bir toprak üzerinde kurulmuştur.10 

Mir Mehdi Han Kasımlı Afşar
 Revanı bağımsız bir hanlık olarak kuran Mir Mehdi han (1747-

1752) ilk iş olarak hanlığın arazisini genişletmek için komşu hanlıklara 
seferler yaptı. Zira Nadir Şah sonrası kargaşa yaşayan bölge hanlıkları 
yağma ve talan ile sağa sola saldırmaktalar, birbirlerinin topraklarına 
göz dikmekteydiler. O, 1748 yılı başlarında Urmiye hanlığına hücum 
etti. Urmiye hanı Fethali han Afşar’ı yenilgiye uğratan Mehdi Han 
Fethali han ile bir anlaşma yaparak Revan Hanlığının ilk başarısını 
ortaya koymuştur .11 Bu çarpışmadan sonra Mehdi han süratle başında 
bulunduğu Hanlığı kurumsallaştırma çalışmalarına başlamıştır. Safevi 
devlet teşkilatı ve vergi sitemini uyulamaya koymak ilk etapta en akılcı 
ve pratik bir çözüm olarak uygulanmıştır. 

Bu uygulamaların sağlıklı bir biçimde devam etmesi için bölede huzur 
ve sükûnun hakim olması gerekmektedir. Fakat yeni kurulmuş olan 
Revan hanlığı komşu devletler arasında kavga alanına çevrildi. 1747-50 
yılların sonlarında taç-taht uğrunda kavgalar ayyuka çıktığından Güney 
Kafkasyada da asayiş bozulmuştu. Bölgedeki bu kargaşadan yararlan-
mak isteyenlerin olması normaldir ve Tiflis merkezli faaliyet gösteren 
Kartli-Kahetiya çarları II. Teymuraz ve oğlu II. İrakli, diğer taraftan ise 
Karabağ hanı Penahali han arasında bölgede nüfuz mücadelesi kavgala-
rına başlamakta gecikmediler. Özellikle, Revan, Gence, Nahçıvan han-
lıkları sık sık Kartli-Kahetiya çarlığının hücumlarına maruz kalıyordu.12

Revanı kendine tabi kılma niyetinde olan çar Teymuraz ve oğlu İrakli  
bunun için her tür vasıtadan istifade ediyorlardı. Hanlığın Böyle ki, 
Ermeniler Kartli-Kahetiya sarayı ile gizli bir temas kurarak ürcülerin 
dikkatini Revana çekmeye çalışıyorlardı. Devrin önemli kaynakların-
dan sayılan Butkov “Revan ve Gence’den olan Ermeniler Ağustos 1749 
yılı başlarında çarın yanına gelerek çar Teymuraza tabi olacaklarını ve 
beş bin ruble meblağında vergi vereceklerini vaat ettiler».13 şeklinde bir 
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malumat vermektedir. Ermenilerin bu hareketi Revan hanının dikka-
tinden kaçmıyordu. Mir Mehdi han Kartli-Kahetiya sarayı ile gizli ilişki 
kuran Ermenileri cezalandırmaya karar vermişti. Onun bu niyeti Kartli-
Kahetiya sarayının dikkatini çekmiş, Revanın iç işlerine karışmak için 
bahane arayan çar Teymuraz Ermenilerin müracaatından yararlanarak 
Eylül 1749’da 25 bin kişilik bir ordu ile Revana hareket etti. 29 Eylülde 
Gürcü askeri bir köyü işgal ederek buraya karargah kurdular. Mukavemet 
göstermek iktidarında olmayan Mir Mehdi han Ermenilere karşı hare-
kattan vazgeçer ve çar Teymuraz ile barış yapar. 22 Kasım’da Gürcü 
askerleri Revan Hanlığı arazisini terk ederek geri dönerler.14 

Kartli-Kahetiya çarlarının her fırsatta komşu Azerbaycan hanları-
nın dahili işine karışması hanlıkların huzursuzluğuna sebep oluyordu. 
Bu durumdan istifade etmek isteyen hanlıklar da yok değildi. Komşu 
Azerbaycan hanlarını kendine tabi etmek isteyen Karabağ hanı idi. 
Karabağ Hanı Penahali han Azerbaycan bölgesinde iktidar mücede-
lesinde Kartli- Kahetiya çarlığını etkisizleştirmek istiyordu. Bu mak-
sadı ile Aralık 1749’da Genceli Şahverdi han, Şekili Hacı Çelebi han, 
Gebeleli Ağamali han, Muğanlı Seferali ve Şamahılı Hacı Muhammed 
Ali hanla ittifak yaparak Kartli-Kahetiyaya hücum etmeğe karara verdi-
ler.15 Bu harekatın Revan için iyi bir şekilde sonuçlanmayacağına karar 
veren Revan hanı tarafından haberdar edilen İrakli müttefiklerin hücu-
munu savuşturmak için zamanında tedbir aldı. Neticede Martkubi ve 
Didopisiali köylerinde meydana gelen çarpışmada müttefik askerleri 
yenilgiye uğradılar.16

Bu hadisede Revan hanının Kartli-Kahetiya çarlığına yardım etmesinin  
diğer bir sebebi de Penahali han Kartli-Kahetiya arazisine hücum etme-
den önce önce oğlu ve kardeşinin kumandanlığı altında 4.000 kişilik 
askeri yağma maksadıyla ittifaklarına katılmayan Revan hanlığına gön-
dermişti. Revan şehrine ve Ecmiadzin kilisesine kadar ilerleyen Karabağ 
askeri bu harekatta çok sayıda esir ve mal elde etmişti. Bu hücumun 
karşısında ne yapacaklarını şaşıran Revanlılar II. İrakli’ye elçi göndere-
rek yardım istedi. Zamanında yardıma yetişen Kahetiya çarı geri dönen 
Karabağ askerine hücum ederek yenilgiye uğrattı. Neticede Penahali 
hanın oğlu ve kardeşi başta olmak üzere bir çok Karabağlı öldürüldü, 
onlardan pek az bir kısmı geri dönebildiler.17

Karabağlıların çapul maksadıyla Revan arazisine saldırmaları ilk 
değildi. Nadir şah öldürüldükten sonra Karabağda hanlığını ilan 
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eden Penahali han oluşturduğu ordusuyla Şirvan, Şeki, Gence, Revan 
vilayetlerini sık sık yağma ve talan ediyordu.18 

Bu hadise Revan hanlığı ile Kartli-Kahetiya çarlığı arasında olan 
münasebetleri başlatmıştı. Revan hanlığında kuruluş aşamasında bir 
rahatlık huzur zemini oluşamadı. Sürekli mücadele hanlığın müessese-
leşmesine engel oluyordu. 

 İran’daki taht kavgaları devam ederken Tebriz hakimi Muhammed 
han Afşar bağımsız siyaset yürütmeye başladı. O, Kartli- Kahetiya çar-
lığı da dahil olmakla komşu hanlıkları ve Revan Hanlığını kendine tabi 
kılmakiçin harekete geçti. Öncece Kartli-Kahetiya sarayına elçi gön-
deren Muhammed han çar Teymuraza kendisine tabi olmasını talep 
eder. Lakin çar Teymuraz onun gönderdiği elçileri kabul etmemişti. 
Red cevabı alan Tebriz hakimi Kartli-Kahetiyaya karşı bir cezalandırma 
seferine çıkmaya hazırlandı. Bunun için öncelikle Revana hücum etmesi 
gerekiyordu. 1750 yazında Muhammed han 30 bin kişilik askeri ilk önce 
Revan hanlığı arazisine dahil olur. Revan arazisine hücuma geçen asker 
burada yağma ile meşgul olmağa başladı. Bu yağma ve çapul hücumu 
karşısında aciz kalan Revanlılar yine yardım için Kartli-Kahetiya sara-
yına müracaat etmek zorunda kaldılar.19 

 Revan üzerinde nüfuz kurmak için en küçük fırsattan yararlanmak 
için can atan çar Teymuraz ve oğlu İrakli askerle Revana gelir. Tebriz 
askerleriyle Gürcü askerleri arasında meydana gelen çarpışmada mağlûp 
olan Tebriz hakimi Muhammed han Gernibasar mahallindeki Kvirob 
(Korvirab) kalesine sığınır. İrakli askeri ile Muhammed hanı takip ede-
rek kaleyi ele geçirir ve hanın ailesi esir alınır, hanın hazinesi müsa-
dere edilir.20 Fakat Tebriz hakimi bu hadiseden sağ salim kurtulmasına 
rağmen Tebriz ahalisinin çıkardıkları isyan neticesinde öldürülür.21 
İrakli’nin Revan hanlığına bu yardımı mukabilinde Revanlılar Kartli-
Kahetiya çarlığına her yıl kırk bin ruble verecek ve aynı zamanda Revan 
şehrinde çarın elçisi sürekli oturacaktı.22 Bu anlaşma ile bir anlamda 
Revan hanlığının Gürcülerin kontrolüne girdiği de söylenebilir. 

Revan hanlığı bu tehlikeden kurtulsa da çok geçmeden yeni tehlike  
ile karşı karşıya kalır. Azerbaycan’da ve İran’da meydana gelen hadise-
lerde taht iddiasında bulunanlardan biri olan Urmiyelı Fethali han Afşar 
askeri yönden güçlenerek aceleyle komşu Azerbaycan hanlarını bir mer-
kez etrafında birleştirme siyasetine başladı. O, önce Tebriz’i ele geçidi. 
23 Bundan sonra Fethali han Revan Hanı Mir Mehdi handan intikam 
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alma hırsına kapılmıştı. Fethali han Afşar niyetini hayata geçirmek için 
Nadir şahın eski beylerinden Azad hanı yanına çağırdı.24

Urmiyeli Fethali han Afşar Azerbaycan hanlarına fermanlar  
göndererek kendisine tabi olmalarını talep etti. Lakin onun bu daveti 
hanlar tarafından reddedildi. Onun gönderdiği elçiler Revan hanlı-
ğından da eli boş dönmüştü. Bir taraftan bu gelişme, diğer taraftan ise 
Revan hanlığının kurulmasıyla Urmiye’ye yaptıkları seferi Fethali hanın 
intikam için Revana asker göndermesine sebep oldu. Onun emriyle 
Azad han 1751 yılı sonlarında komutanlarından Musa hanın komu-
tasında askerini Revana gönderdi. Revan kalesi muhasaraya alınır.25 
Revanlılar Mir Mehdi hanın idaresinde kaleye sığınarak güçlü müdafa-
aya başlamakta gecikmediler. Şehirde yaşayan bazı Ermeniler ise geliş-
melerden korkarak yeniden Kartli -Kahetiya çarı Teymuraza b durumu 
anlatmak ve yardım talep etmek için müracaat ettiler.26 Revan üzerinde 
tesis ettiği etkiyi kaybetmek istemeyen çar Teymuraz bu müracaattan 
istifade ederek oğlu İrakli’nin komutasında Revan’a beş bin kişilik asker 
gönderdi.27 Gürcü askerlerinin terkibinde Kazak ve Borçalı bölgesinden 
olan Azerbaycan Türklerinin süvari birlikleri de bulunmaktaydı.28

Ahalinin güçlü mukavemeti ve diğer taraftan İrakli’nin kumandası 
altında zamanında yetişen yardım Musa hanı Revan kalesinin muhasa-
rasından vazgeçmeye mecbur eder. Musa hanın geri çekildiğini duyan 
Azad han on sekiz bin kişiden oluşan askeriyle Araz çayını geçerek 
Garni çayının kenarında ordugahını kurdu. Azad hanın 12 büyük topu, 
200 küçük topu olan 40.000 askere sahip olduğu bildirilmektedir.29 
Diğerlerinde ise 30 binlik askere sahip olduğu kaydedilmektedir.30 Bu 
haberi duyan İrakli, Azad handan çekinerek askeri ile Kırkbulak dağla-
rına çekildi. Çok geçmeden taraflar arasında savaş başladı. Beklenmedik 
bir şekilde bu vuruşmada Azad hanın askeri yenilgiye uğrayarak geri 
çekilir. II. İrakli ise Kartli- Kahetiyaya geri döndü. Bu haberi duyan 
Urmiyeli Fethali han ihtiyat kuvvetlerini Azad hanın yardımına gön-
derdi. İlave yardım alan Azad han Kartli-Kahetiyaya hücum etti. Tekrar 
başlayan savaş neticesinde II. İrakli’nin askeri yenilgiye uğradı.31 Mağlûp 
olan II. İrakli teslim olmak mecburiyetinde kaldı. İtaat alameti olarak 
çar, Fethali hana girovlar32 vermişti. Girovların terkibine II. İrakli’nin 
kız kardeşi, Zalbey ve Aslan bey adlı iki Gürcü prensi olmakla 200 iyi 
yetişmiş asker de dahil idi. Galip gelen Azad han bu hadiseden sonra 
Revanda Mir Mehdi hanı iktidardan uzaklaştırarak elçisi Halil hanı 
buraya hakim tayin etmişti. 
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Halil Han
Revan’da meydana gelen bu taht değişikliğini Ermeni kaynakları da 

tasdik ediyordu. «İbrahim şahın ölümünden sonra İran şahlığı sükut 
etti ve bir kaç yıl ülkeyi Azad han idare eder. O, katalikoslar Minas 
ve Aleksandrın ricası ile “Mukaddes taht-tac»ı onların mülkiyeti ilan 
etmişti. Azad han tarafından bizim ülkemize tayin olunmuş Halil han 
da mektupla «Mukaddes taht -tac»ın vakıf mülkiyetine geçmesini iki 
defa tasdik etmişti”.33 Revana üzerine giden Azad han bir müddet 
burada kaldıktan sonra Özbek Halil hanı burada Han tayin etti. Halil 
han 1752-1755 yılları arasında Revanda iktidarda kaldı.34

Burada bir ayrıntıya dikkat etmek gerekmektedir. Halil Han Hanlık 
tahtına otururken ikili bir yönetim olduğu anlaşılmaktadır. Nadir Şah 
Revan beylerbeyliğini lağvedip direk Tebrize bağladığı dönemlerde 
Revan yöneticisi olan Hasanali Han Kaçar’ın adı sık sık belgelerde 
Revan Hanı olarak geçmektedir. Hatta aşağıda da görüleceği gibi İrakli 
ile görüşmeye giden Hasanali Handır. Revanda hakimiyetini kuvvetlen-
diren Halil han bağımsız siyaset yürüterek Azerbaycan’ın bazı hanları ile 
birlikte Kartli-Kahetiya çarlığına karşı ciddi sayılabilecek akınlar yap-
maya başladı. II. İrakli Azerbaycan hanlarının aralarındaki ihtilaflardan 
istifade ederek onları kendine tabi kılmak istiyordu. Özellikle O, Şeki 
hanı Hacı Çelebinin günden güne artan şöhretinden rahatsız oluyordu. 
Azerbaycan’ın bazı hanları da Hacı Çelebinin güçlenmesini istemiyor-
lardı. Bu durumu görüp değerlendirmek isteyen II. İrakli gelişmeler-
den rahatsız olan hanları meşveret için Gence yakınlarında görüşmeğe 
davet eder. “Bu zaman Kartli-Kahetiya çarı II. İrakli Hacı Çelebiye karşı 
ittifak bahanesiyle Genceli Şahverdi hanı, Karabağlı Penahali hanı, 
Karadağlı Kazım hanı, Revanlı Hasanali hanı, Nahçıvanlı Haydarkulu 
hanı Gence yakınlığında görüşmeye davet eder”.35 Burada toplanan 
Azerbaycan hanlarını ani bir hamle ile yakalayan II. İrakli hepsini hap-
setti. 21 Mart 1752 de meydana gelen bu hareketle İrakli bölgede haki-
miyetini oldukça kuvvetleneceğini hesap ediyordu.36 

II. İrakli’nin bu hareketinden haber alan Hacı Çelebi onu takip ede-
rek Kızılkaya mevkiinde sıkıştırarak Gürcü askerlerini mağlûp etmiş, ve 
tutuklanan hanları serbest bıraktırmıştı.37

Halil hanın hakimiyeti yıllarında Revan hanlığı Dağıstanlıların güçlü  
hücumuna maruz kalmıştı. 1754-1755 yıllarında Avar hanı Mürsel hanın  
kumandası altında Dağıstan askerleri Kartli-Kahetiya arazisine 
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saldırarak oradan Revan hanlığı arazisine hücum ettiler.38 Dağıstan 
askeri bu harekatında hanlığın kuzey köyleri yağmalandı. Özellikle, 
Göyçe, Dereçiçek, Kırkbulak ve Abaran’a büyük darbe indirmişlerdi.39 

Dağıstan askerlerinin bu talan ve yağma harekatı Halil hanın nüfu-
zunu halk arasında tartışılmaya başlamasına sebep oldu. Diğer taraf-
tan Halil hanın himayedarı Azad hanın taht-tac uğrunda Kerim han 
Zendle giriştiği mücadeleden istifade eden Revanlılar 1755 yılında ona 
karşı isyan başlattı. İsyana halk arasında büyük nüfuza sahip Hasanali 
han Kaçar öncülük ediyordu. İsyan neticesinde Halil han iktidardan 
uzaklaştırılır, onun yerine Hasanali han Kaçar (1755-1759) hakimiyeti 
ele geçirdi.40 Hasanali Han hakkında kaynaklardan kayda değer bir bil-
giye rastlanmamakla beraber onun Revanda çok sevilen bir kişiliğe sahip 
olduğu ve iktidara geldiğinde ise gözlerine mil çekilmiş olduğundan ama 
olduğu anlaşılmaktadır. Kaçar aşiretine mensup olan Hasanali Hanın 
Revanda Kaçar hanedanının iktidara gelmesini sağlamış oluyordu. 1759 
yılının başlarında öldüğü sanılan Hasanali’nin yerine Hüseyinali Han 
geçmiştir.

Hüseyin Ali Han Kaçar (1759-24 Kasım 1783)
Hüseyin Ali Han devri Gürcülerle mücadele içinde geçmiştir. 9 

Kasım 1783 de ölünce 15 yaşındaki oğlu Gulam Ali, babasının cenaze 
işleriyle uğraşırken Revan’ın ileri gelenleri kaleyi ele geçirerek İsmi 
Han adında zengin ve hatırı sayılır birisini han olarak seçmişlerdi.41 
Halkın bu tercihinin sebebi Hüseyin Ali Han’ın Tiflis Han’ı İrakli ile 
bir anlaşma yapmış olmasıdır.42 

Revan Hanlığında bir yanda ırsen tevarüs yoluyla Gulam Ali öbür 
yandan halkın seçtiği İsmi Han’ın iktidar sahibi olarak ortaya çıkması 
bir karışıklığı da beraberinde getirecektir. Ancak iktidar mücadelesinin 
başlayacağı sırada beliren dış tehdit buna fırsat tanımadı. Zira baştan 
beri Revan’da gözü olan Gürcistan’ın bir kısmını kontrol eden Tiflis 
Han’ı İrakli Han harekete geçmiş, daha Hasan Ali Han zamanında 
bir kez kuşattığı ama Osmanlı’nın araya girmesiyle çekilmek zorunda 
kaldığı43 Revan üzerindeki emellerini tatbik safhasına sokmuştur. 
İrakli Han’ı tahrik eden diğer bir unsurda Rusların verdiği destektir.44 
Nitekim Ruslar daha XVI. yy. dan itibaren Gürcülerle temasa geçmiş-
ler, ve din birliğinin sağladığı imkânları en iyi bir şekilde kullanarak 
ileride bölgede girişecekleri hareketlerde Gürcistan’ı bir ileri karakol 
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haline getirmeye başlamışlardı.45 Osmanlının bunu önlemek yolundaki 
çabaları netice vermemesi, 46 Rusların işini kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla 
İrakli Han Revan topraklarına saldırırken üç bin kadar Rus askeri de 
Tiflis’e gelmiş bulunuyordu.47

 Gulam Ali Han (1783 10 Ocak 1784)
Hüseyin Ali Han’ın oğlu olup, Revan Hanlığının da tabi varisi olan 

Gulam Ali Han babasının cenaze işlerini bitirmesini müteakip duruma 
hakim olduğu anlaşılmaktadır. Bu arada halkın seçtiği İsmi Han hak-
kında herhangi bir malumata rastlanılmamaktadır. Ancak Gulam Ali 
Han’ında İrakli ile iyi ilişkiler tesis etmek istediği anlaşılmaktadır. 
Bunun ve Hasan Ali Han’ın Tiflis Han’ı İrakli ile iyi geçinmek iste-
melerinin aynı sebepten kaynaklandığı söylenebilir. Bu da İrakli’nin 
Ruslardan aldığı destekle ortaya koyduğu güç olmalıdır.

Gerek Hasan Ali Han ve gerek oğlunun İrakli ile olan münasebetle-
rinden Revan Hanlığının Gürcistan’ın bir nevi vassalı durumuna geldi-
ğini söylemek mümkündür. Ancak bu hususu tam olarak teyit belgelere 
sahip değiliz. Daha sonraki gelişmelere bakıldığında bu duruma tepki 
gösteren halkı Osmanlı kışkırttığı görülmektedir.48

Halkın Osmanlıya meyletmesine rağmen hanedan mensuplarının 
halkın iradesi dışında hareket etmek isteyişleri bu dönemde İran’da mey-
dana gelen gelişmelerle irtibatlandırmak daha doğru olur. Zira İran’ın 
başına geçen idarecilerle Revan Hanlığı aynı Türk aşireti, Kaçarlara 
dayanmaktaydı. Ancak İran’daki iktidarın daha istikrara kavuşmamış 
olması Gürcülere karşı Revan hanlığını önemli bir destekten mahrum 
bırakmış olmalıdır. 

 Revan’da duruma hakim olan Gulam Ali’nin de İrakli ile uyum içeri-
sinde varlığını sürdürme çabaları halkın ayaklanmasına ve hanın da ölü-
müyle bitecek bir isyana sebep olacaktır. Gulam Ali Revan meydanında 
7 Haziran 1784 tarihinde öldürülmüştür. Daha sonra Ahmet han zama-
nında da görüleceği üzere bu isyanda da Osmanlı devletinin Bayazıd 
mutasarrıfı İshak Paşa’nın kışkırtmaları etkili olmuştur.49 

Ahmet Han, 1784
Gulam Ali Han katledildikten sonra yarine yine aynı aileden kardeşi 

Ahmed Han geçirildi. Ancak Gulam Ali Han’ın kardeşi olan bu kişinin 
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de babası ve ağabeyinin yolundan giderek İrakli ile irtibatını sürdürmesi 
tekrar dış tahriklere sebep oldu.50 Neticede Osmanlı devletinin Bayezıd 
mutasarrıfı İshak Paşa ile Hoy Hanı Ahmed Han’ın halkı kışkırtmaya 
başladılar. Revan hanı halkı teskinde gerekli dirayeti gösteremediğinden 
çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan bir ayaklanma sonunda oda ağabeyi 
gibi öldürülmekten kurtulamadı.51

Muhammet Han (Gulamali Hanın kardeşi 28 
Eylül 1784-1805)

Yaklaşık sekiz aylık iktidarı süresince bekleneni veremeyen Ahmed 
hanın öldürülmesini müteakip 28 Eylül 1784’te Revan hanlığının 
başına Gürcü anneden olma 12 yaşındaki Muhammed Han getirildi. 
Gulam Ali ve Ahmed Hanların üvey kardeşi olan Muhammed Hanın 
başa geçirilmesi tamamen İshak Paşa ve Hoy hanı Ahmed Hanın 
ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir atama şeklinde gelişmiştir.52 Bu sonuç 
Revan bölgesinin tekrar Osmanlı devletinin kontrolüne geçtiğini gös-
terir. Nitekim Muhammed Han seleflerinin aksine Osmanlı Devletine 
yaklaşarak İstanbul’a gönderdiği bir mektupla kendinden öncekiler ve 
babası zamanında Tiflis Hanı İrakli ile yapılan anlaşmaya uymayaca-
ğını, bu anlaşmayı tanımadığını belirtmekte ve Osmanlıya bağlılığını 
arz etmekte gecikmedi.53 Aynı mektupta Gürcüleri destekleyen Rusların 
Revan taraflarına asker gönderdiklerine dair haberlerinde asılsız oldu-
ğunu işaret edilmekteyse de İrakli Hanın Revan arazisine tecavüz etmeye 
başlaması Ruslarında boş durmadığını gösterir. Böylece dönemin iki 
büyük devleti Osmanlıyla Ruslar Revan üzerinde düğümlenen bir çatış-
manın da içerisine sürüklenmekteydiler. 54 İrakli Hanın Revan arazisine 
tecavüz etmesi üzerine harekete geçen Muhammed han İstanbul’a gön-
derdiği elçileri vasıtasıyla Osmanlı devletinden istediği yardımı almakta 
gecikmedi. 55 Osmanlı Sultanı I. Abdulhamid (1773-1789)in fermanı 
gereği serhat valileri harekete geçtiler.56 Bölgedeki bu gelişmelere İran’ 
da kayıtsız kalamazdı. nitekim İran şahı Ağa Muhammed Han Kaçar 
Azerbaycan hanlıklarıyla birlikte Revan Hanlığı üzerindeki baskısını da 
artırdı. 

 Bu gelişmelere karşı eşikağası Hacı Zeynel Ağa’yı Osmanlı devletine 
elçi olarak göndererek “bendesi olduğu” Osmanlı Devletinden yardım 
isteyen Muhammed hana gerekli destek verilecektir.57 Revan hanlığı 
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artık Rusya-İran -Osmanlı çekişmesinde tam manasıyla bir düğüm 
noktası haline gelmiş bulunuyordu.

İran’ın Revan Hanlığını Tâbiiyeti Altına 
Alması

Nadir Şah ‘ın ölümünden sonra meydana gelen karışıklıklarda İran 
‘da idareyi ele geçiren Kerim Han Zend’in 58 in hükümdarlığı döne-
minde zindanda esir olarak yaşayan Ağa Muhammed Han Anadolu’dan 
Yozgat (Bozok) bölgesinden Gence civarlarına yerleşmiş Aşagıbaş 
Koyunlu59 obasına mensuptur. 1742’de doğan60 Muhammed Han, İran’da 
bazı olaylara karışmış,61 Kerim Han’ın vefatından sonra Hanlığını ilan 
ederek 21 Mart 1796 İran’ da uzun yıllar hakim olacak Kaçar haneda-
nını tesis etmiştir. Kaçarların kuruluş dönemlerinde Azerbaycan ve İran’ 
da meydana gelen iç çekişmelerden faydalanan Rus hakimi II. Katerina 
1776 da Kuzey Kafkasya’da askeri istihkam ve kaleler inşasına başla-
mış bulunuyordu. Buraları birer müstahkem askeri mevki sahası haline 
getirmekte 62 gecikmeyen Rusların korkusundan Revan hanlığı da aynı 
aşiretten olmasına rağmen İran ile temasa geçme konusunda çekingen 
davranmaktadır ve gelecekteki Rus tehdidi karşısında Gürcülerle iyi 
geçinmek istiyorlardı. 

Osmanlı Devletinin buna müsaade etmemesi Revan hanlığını yuka-
rıda işaret edildiği şekilde Rusya, İran ve Osmanlı arasında önemli bir 
çekişme noktası haline getirmiştir. Bu çekişmede inisiyatifi ele geçiren 
Osmanlının aleyhine İran bütün Azerbaycan hanlıklarıyla Gürcistan’ı 
tekrara zapt ederek aynı zamanda bölgeye yönelmiş Rus tehdidini de 
bertaraf etmiş olacaktı. 

İran müdahalesine karşı müdafaa hazırlıklarına girişen Revan hanı 
Muhammed Hanın vaki isteği üzerine harekete geçen İstanbul Çıldır 
valisi vezir Süleyman Paşa vasıtasıyla tehdit altındaki Azerbaycan han-
lıklarına bu arada Revan Hanlığına da gönderdiği name-i hümayunlarla 
aralarındaki ihtilafları kısa sürede çözerek bir birlik meydana getirmele-
rinin şart olduğunu hatırlatmaktaydı.63 

Osmanlının bu tavrını yani bölgedeki gelişen İran tehdidine doğru-
dan müdahale etmek istemeyişi bu devlet ile bir problem çıkarmamak 
kaygusuna bağlamak pek akılcı görülmemektedir.64

 Doğrudan müdahaleden kaçınmakla birlikte OsmanlıDevleti Revan 
Hanlığının isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır. Nitekim Muhammed 
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Hanın ordusu top, zemberek ve daha başka yönlerden takviye edilerek 
ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmış ve önemli bir güç haline gelmiş 
oldu. 65 Onun yanında Revan arazisinden kaçacak mültecilerin kabul 
edilebileceği ve bunların ancak kendileri istedikleri taktirde geri dönüş-
lerine müsaade edileceği de Revan hanlığına bildirilmiştir.66

Ordusunu üç kola ayırarak harekete geçen İran hakimi Ağa 
Muhammed Han, başında bulunduğu kuvvetle Karabağ Hanlığının 
merkezi Şuşa’yı muhasara ederken ikinci kol Revan’ı kuşatmış, diğer 
İran kuvvetleri de Dağıstan üzerine yürümüştü.67 Ancak Revan’ı 
kuşatan birliklerin etkisiz kalması üzerine Şuşa muhasarasını kaldırıp 
Revan’a gelen Ağa Muhammed Han burada aradığını bulamayarak 
Tiflis üzerine gitti. Bu arada Revan’ın muhasarası devam ettiği muh-
temeldir. Asıl kuvvetleriyle Gürcistan’a yönelen Ağa Muhammed Han, 
Tiflis hanı İrakli’yi mağlup ederek bölgede büyük ganimetler topladı. 
Gürcistan’daki bu gelişmeleri haber alan Revan hanı Muhammed han 
direnmenin gereksiz olduğunu kabul ederek İran’ın hakimiyetini kabul 
etti.68 

Revan Hanlığının bağımsızlığını kaybetmesi fazla uzun sürmeyecek-
tir. Zira İran kuvvetleri bölgeden çekilir çekilmez Osmanlı devletinin 
desteğiyle Revan hanı yeniden müstakil hale geldi.69

İran Kuvvetlerinin Revan’ı ikinci Defa 
Muhasarası

Revan hanlığının Osmanlı kontrolüne tekrar geçmesine tahammül 
edemeyen İran, şehzade Feth Ali Şah’ın komutasında önemli miktarda 
bir kuvveti ikinci defa Revan üzerine gönderdi. İran’ı açıkça cesaretlen-
diren sebep Osmanlı devletinin bu sıralarda Kırım dolaylarında Ruslarla 
savaş halinde olmasıdır.70

İran kuvvetleri karşısında tutunamayacağını anlayan Muhammed 
Han, Revan’ı şehri terk ederek Osmanlı topraklarına sığındı. Ancak 
kısa bir süre sonra Muhammed hanın Revana geri döndüğü ve duruma 
hakim olduğu görülür. Bu konuda maalesef bilgilerimiz yetersizdir. 
Muhtemelen Osmanlı devletiyle bir çatışmayı göze alamayan İran 
Revan hanlığına yeteri kadar gözdağı verdini hissine kapılarak geri 
çekilmiş olabilir. 

XVIII. yy. sonlarında İran’da iç istikrarı sağlayarak iyice güçlenen Ağa 
Muhammed Han Kaçar, muhtemelen Rusların Kafkasya’daki tehdidini 



DR. HASAN OKTAY162

ortadan kaldırmak üzere bu devletin bölgedeki ileri karakolu haline gel-
miş olan Gürcistan’ı ele geçirmek üzere harekete geçti.71

İran kuvvetleri karşısında tutunamayarak Revan’ı İranlılara bırakan 
Muhammed Han bu defa Osmanlı topraklarına sığındı. Ancak kısa 
bir süre sonra Muhammed Han tekrar Revan’a döndüğü ve duruma 
hakim olduğu anlaşılır. Bu konuda maalesef bilgilerimiz yetersizdir. 
Muhtemelen Osmanlı devleti ile ciddî bir çatışmayı göze alamayan İran 
Muhammed Han’a yeterince gözdağı verdiğine inanarak birliklerini 
geri çekmiş olmalıdır. Belki de İran bu sırada gittikçe gelişen Rus teh-
didini üzerine çekmek istemedi. Zira Muhammed Han Revan’a dön-
düğü sırada Rusların saldırısına uğradığına dair Kirkor adlı bir Ermeni 
tarafından İstanbul’a ulaştırılan haber72 pek doğrulanmasa da bölgede 
Rusların boş durmadığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Osmanlı Devleti desteğiyle hanlığını yeniden düzenleyen 
Muhammed Han çok geçmeden tekrar İran ile başı derde girecektir. 
İran, Ağa Muhammed Han’ın kısmen başarıyla bitirdiği Azerbaycan 
ve Gürcistan seferinden beklediğini bulamadı.73 Şuşa ele geçirilemediği 
gibi Azerbaycan topraklarının en önemli mevkisi olan Revan tekrar 
istiklalini kazanmıştı. Bu gelişmeler İran’da bir taht değişikliğine sebep 
olacaktır. Zira Karabağ hanlığını ortadan kaldırmak üzere ikinci defa 
harekete geçen Ağa Muhammed Han, Şuşa yakınlarına geldiği bir 
sırada iki hizmetçisi tarafından öldürülmüş ve İran tahtına Feth Ali Şah 
geçmişti.74 İran’ın giriştiği bu harekatının yarıda kalması esasen bu dev-
letin hakimiyetinden bıkmış olan bölge ahalisini Rus ifsadına açık hale 
getirdi. Özellikle gürcüler Ruslara dayanmaktan başka kurtuluş yolu 
olmadığına kanaat getirdiler.75 Bu neticede Osmanlı devletinin uğraş-
tığı bazı meseleler76 yüzünden bölgedeki etkisinin azalmış olmasının da 
payı vardır. Ayrıca Osmanlının serhat valileri arasındaki çekişmelerde77 
bölge ahalisini Ruslara yöneltmiş olmalıdır. Buna rağmen İran şahı Feth 
Ali Şah bütün Azerbaycan bölgesinin yönetimini oğlu Abbas Mirza’ya 
tevdi etti.78

 Abbas Mirza’nın bölgede hakim olması Revan Hanlığı için büyük 
bir tehlike teşkil ediyordu. Revan hanlığı her şeye rağmen Osmanlı dev-
letinden güç alırken Rusların bu kargaşa içerisinde bölgeden uzak kal-
malarının sebebi Fransız inkılabının Avrupa’da sebep olduğu olaylarda 
aramak gerekir. 79 Dolayısıyla İran tehdidi altındaki Revan Hanlığının 
dayanabileceği tek kuvvet Osmanlı Devletiydi. Revan -İran çatışması 
çok geçmeden kendini hissettirmeye başladı. Abbas Mirza’nın komuta 
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ettiği İran orduları1804 yazında Revan topraklarına taarruz etti. 9 
Temmuz 1804’te Revan Hanı Muhammed han tarafından müthiş bir 
bozguna uğratılmıştır. Böylelikle İran’ın bölgedeki varlığı şiddetli bir 
darbe yemiş oluyordu. Revan hanı Muhammed han İran’a karşı kazan-
dığı zaferin 80 neticesinin tadını pek çıkaramadı.

Mehdigulu Han
1805 yılı Haziran’ın başlarında Abbas Mirza 15.000 asker, 400 yaralı 

ve çok sayıda asker ölüsüyle Gence’den Revana gelmişti. O berabe-
rinde Gence ahalisini getirmişti, lakin Abbas Mirza sonradan fikrini 
değiştirerek onları geri göndermeğe mecbur olmuştu. Haziranın 13 de 
Mehdigulu han Kaçar 3.000 askerle Revana dahil olarak Muhammed 
hanı ve ailesini hapsederek Abbas Mirza’ya teslim etmişti. Böylelikle, 
Mehdigulu han Kaçar (1805- Haziran-1806 Ağustos) arasında şahın 
fermanı ile Revan tahtına çıkmış oldu. Onun yanında şahın itimat ettiği 
Nahçıvanlı kör Kelbali han ve Gürcü şehzadesi Aleksandr Mirza da 
vardı. 81

Böylelikle, Revan Hanı Muhammed hanın hapsedilmesiyle Revanda 
iktidarda olan, halk tarafın dan seçilmiş yerli Kaçarlar sülalesine son verili-
yordu. Muhammed han bu sülalenin en çok iktidarda olan mensuplarından 
biri idi. Kaynaklarda onun şahsiyeti hakkında çelişkili haberlere rast  
gelmek mümkündür. Muhammed hana iradece zayıf, cesaretsiz, hilekâr,  
ikiyüzlü, adaletli, sadık, mülayim özelliklere sahip gibi değişik şekilde 
tasvir edilmişti. O, çok küçük yaşlarında- 12 yaşında iktidara gelmişti. 
Hakimiyetinin ilk yıllarında nüfuzlu insanların kontrolünde olmuş ve hatta 
Kartli-Kahetiya çarına tabi olarak vergi vermişti. Lakin sonradan bu süreç-
ten kurtularak Hanlığı bağımsız idare etmişti. O, kendini becerikli devlet  
hadimi, hiylekar siyasetçi gibi gösterebilmiştir. Onun hakimiyeti devrinde  
Revan hanlığının arazisi genişlemiş, zamanla elden çıkmış topraklar geri  
alınabilmişti. Komşu Azerbaycan hanları ve Osmanlı paşaları ile ger-
çekleşen muharebelerde Muhammed han oldukça başarılar göstermiştir.  
 Muhammed han hanlığın bağımsızlığını korumak için 3 devlet ara-
sında manevra yaparak anlığın varlığını sürdürmüştür. Olayların akı-
şından anlaşılmaktadır ki tehlike ortaya çıkınca hem Rusya’ya, hem de 
Osmanlı devletine yardım için müracaat eden Muhammed han yalnız 
hanlığın güvenliğini sağlamak ve hanlığın bağımsızlığını devm ettirebil-
meyi düşünüyordu. «Bu zaman Abbas Mirzaya haber verdiler ki, Revan 



DR. HASAN OKTAY164

hakimi Muhammed han ihanet ederek Sisianov’un hemlesinden bir kaç 
gün önce Rus askerlerini bu şehri ve başka Kafkas şehirlerini alması 
için kışkırtmıştır.82 Müellif bu muharebede Muhammed hanın faaliye-
tini abartsa da, lakin hakiketen de O, Rus kumandanlığına yardım için 
müracaat etmişti. Muhammed hanı buna mecbur eden şah askerlerinin 
Revana hücumu idi. Hadiselerin gelişmesi gösterdi ki, hanın bu müraca-
atı iki büyük devlet arasında süregelen çekişmeden yararlanmak idi. Rus 
askerlerinin komutanı P.D.Sisianov merkeze yazdığı mektuplarında 
Muhammed hanı hilekar olarak tasvir etmektedir. Hatta Rusya-İran 
muharebesinde Revan hanı Kaçar İran’ı ile yakınlaşsa da, bu hükümete 
çok da bel bağlamıyordu. Onun bağımsız siyaset sürdürme niyetinde 
olduğunu anlayan Abbas Mirza Revanda hakimiyet değişikliğine gide-
rek elçisini buraya hakim tayin etmişti. Lakin Muhammed hanın son-
raki hayatı hakkında pek malumat elde edilememiştir. Y. Kubov eserinde 
Muhammed hanın ve maiyetinin Kazvin kalesinde ömür boyu hapiste 
kaldığını yazıyor.83 Diğer malûmata göre ise «Fethali han huzuruna 
talep ettiği Revanlı koca Muhammed hanı bırakmış ve Mehdigulu han 
onunla Revana gelmişdi».84 Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki Muhammed 
han geri dönse de bir daha iktidara gelememiştir. Böylelikle, Revan han-
lığı İran Kaçar hanedanının kontrolüne girmiş oluyordu.

Birinci Revan harekatından sonra bu istikamette askeri faaliyetler 
bir süre durmuş olmasına rağmen Hanlıkta gergin hava hakim oldu. 
İran Kaçar Şahı tarafından Revanda han tayin edilen Mehdigulu hanın 
yürüttüğü siyaset yerli halkın itirazlarına sebep olmuştu. Mehdigulu 
hanın askeri erzaksız bıraktığı konusunda şikayetleri vardı. Han erzaksız 
olan askerinin bu ihtiyacını karşılayabilmek için ahaliden yeni vergiler 
talep ediyordu. Muharebeler neticesinde hanlığın daha çok dayan-
dığı köylülerin ekonomik hayatı perişan olduğundan yerli ahali hanın 
taleplerini yerine getirebilme konusunda çok sıkıntı çekiyordu. Durum 
böyle iken han memnuniyetsizlik gösteren ahalinin bir çoğunu, Ruslara 
rağbet eden Ermenileri ve Rus askerinden korkarak Revana sığınmış 
400 aileden ibaret Pembek ahalisini İran içlerine göçürmek istiyordu. 
Mehdigulu hanın zulmüne boyun eğmeyen Revanlılar ona karşı isyan 
ettiler. Nahçıvanlı Kelbali han yerli halkın bu isyanını el altından des-
tekliyordu, fakat isyan çok büyümeden bastırıldı. Revanlıları destekle-
yen Kelbali han kaleden kovulur ve o, Nahçıvana gitmek zorunda kalır. 
Hanın siyasetinden memnun olmayan Pembek ahalisi ve Melik Avramın, 
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yüzbaşı Kabrielin itaati altındaki 200 Ermeni ailesi ve mallarıyla birlikte 
Pembeye kaçarak Rus askerlerinin himayesine sığındılar.85 

Mehdigulu hanın Revanda yürüttüğü siyasetten sadece Revan halkı 
değil Kaçar şahı da memnun değildi. Özellikle, Rus askerine karşı başa-
rısız olması onu gözden düşürmüştü. 23 Temmuz 1806’da Şuragölde 
Rus askerine karşı verilen mücadelede Mehdigulu hanın askerinin 
yenilgiye uğraması İran Şahını Revan konusunda kesin karar vermeye 
itti. 

Marağalı Ahmed Han
Mehdigulu han Revanda iktidardan indirilerek Şahın akrabası 

Marağalı Ahmed han Mehdigulu Hanın yerine Revan Hanı olarak 
atandı. Yeni atanan han ilk olarak oğlunu 1000 kişilik bir askerle Revana 
gönderdi. Çünkü Mehdigulu han onu Revana sokmak istemiyordu. 
Bu haberi duyan Ahmed han şahın izniyle ile Ağustos ayı başlarında 
öncelerinde 500 süvari ve 4 topla Tebriz’den Revana doğru hareket etti. 
Çaresiz kalan Mehdigulu han şahın emrine tabi olmak mecburiyetinde 
kaldı. Böylelikle, Revanda 1yıl 1 ay iktidarda kalan Mehdigulu han, 1806 
yılı Ağustosta ayında Marağalı Ahmed hanla (1806 ağustos-ekim) yer 
değiştirmiş oldu.86 Ahmed han Marağalı Revanda toplam üç aya yakın 
iktidarda kaldı. Lakin o, kısa hakimiyeti müddetinde Mehdigulu hanın 
zulmettiği yerli ahalinin gönlünü kazanmış ve ahalinin Mehdigulu han 
tarafından el konmuş emlakini geri verdi. Sınırlarda yerleşen köylerin 
ahalisine korkmadan geri dönmesine izin verdi. O, halka, Şuragöl ve 
Pembekde konuşlanan Rus askerlerinin komutanlarıyla iyi komşuluk 
münasebetleri geliştirmek için görüşmeler yapacağına söz verdi. 87 Yeni 
han Revan kalesini tahkim etmekle de meşgul oldu. Kalenin etrafındaki 
hendek daha da derinleştirildi, şehir ayanlarının mülklerinin olduğu 
hendeğin diğer tarafında onun duvarlarından da büyük ve dayanıklı 
yeni bir duvar ördürdü. Kalede her biri 5000 ruble değerinde olan daha 
iki ağır top yerleştirdi. Erzak depolarını çoğaltmak ve içini doldurmak 
amacıyla çeşitli hanlıklardan ve Kars paşalığından erzak aldırdı.88 Hatta 
Ahmed han Kars paşası ile dostluk münasebeti kurmak için hediyelerle 
onun yanına elçi göndermişti.89

Kısa hakimiyeti devrinde aldığı tedbirlerle halkın itimadını  
kazanan Ahmed han salgın hastalığı neticesinde vefat etti. Bu salgın 
hastalığı neticesinde yüzlerce insan öldü ve kale garnizonundan 500 
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kişi bu hastalığa yakalandığı için tedavi amacıyla civar şehirlere ve 
İran’a gönderilmişti. Ahmed han da bu hastalığa yakalanarak öldu. 17 
Ekim 1806’da vefat eden Ahmed Hanın cenazesi Tebriz’e götürülerek 
defnedildi.90

Hüseyingulu Han (1806-1827) 
Hüseyingulu han Kaçar (1806-1827) 21 yıl Revan Hanlığını idare 

etmişti.91 Bu zaman zarfında o, yorulmadan ve inatla Revanı zayıf bir 
durumdan alarak siyasi ve iktisadi yönden güçlü bir hanlığa dönüştür-
müş, hatta Abbas Mirza’nın başarısızlıkları söz konusu olmasa belki de 
Revan Hanlığını devletleştirerek Rusların güney Kafkasya’ya sarkmasını 
önleyebilecek bir güce kavuşabilecekti. Hüseyingulu Hanın kaç yılında 
doğduğu hakkında her hangi bir bilgiye rast gelemedik. O, Kazvin’de 
doğmuş ve burada onun aileden kalan mülkleri vardı.92 Hüseyin Gulu 
han genç yaşta askerliğe merak sarmış ve bu yolda başarılar elde ede-
rek dikkatleri üzerine çekmiştir. Hüseyin Gulu han Revana gelmezden 
önce Horasanda 10 yıl sınır birliklerinin komutanı olarak hizmet etmiş, 
Revan hanı Ahmed han öldükten sonra 1806 yılının sonlarında Revana 
han tayin olunmuştu.93

Onun iktidara gelmesi ile Revan hanlığı tarihinde yeni bir devrin 
başladığını söylemek mümkündür. Osmanlı-Rusya-Kaçar İran’ı ara-
sında rekabetin kızıştığı bir devirde iktidara gelmesine bakmayarak, 
Hüseyin Gulu han kısa bir zamanda iyi bir devlet adamı olduğunu gös-
terebildi. Kaçar aşiretinden olan Hüseyin Gulu han İran hakimi Fethali 
şah Kaçar ile akraba idi. Bu durum belki de Revan’da çok rahat hareket 
etmesinin önünü açmış olduğu söylenebilir. Hüseyin Gulu han yiğit ve 
korkmaz, düşman karşısında baş eğmez bir şahıs gibi destanlaşmıştır. 
Onun bu şahsi özellikleriyle ilgili “O, kendine güveniyle Şah’dan aşağı 
kalmaz hiç kimsenin karşısında eğilmez, ancak selam vermekle yahut 
baş eğmekle yetinirdi”94 Lakin Rus kaynakları hanı cahil olarak vasıf-
landırmakta olup bunun yanında Onun devlet yönetimindeki başarı-
sından da bahsetmekten eri durmamışlardır. Hüseyin Gulu han cahil 
olmasına bakmayarak, akıllı, idarecilik yeteneği olan, taktik ve strateji 
geliştirebilen işgüzar bir lider olmuştur.95 Bu özelliklerinden dolayı kısa 
bir zaman zarfında Şahın dikkatini çekmiştir. “Nihayet Şah, Revana 
sınır asker komutanlarından biri olan Hüseyingulu han Kaçarı yılda 600 
tümen, aynı zamanda değişik harcamalar için hanlığın vergisinden 6000 
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tümen mevacib vererek onu serdar tayin etti. Hüseyin Gulu han becerisi 
ve cesurluğu ile en aşağı rütbeden bu vazifeye yükselmişti. Okuma yaz-
ması olmayan bu şahıs Şahın itimadını kazanmış ve az bir zamanda ona 
havale edilmiş hanlığı ayağa kaldırmıştır.”96

Hüseyingulu han Şah tarafından bu vazifeye tayin olunmasına  
 bakmayarak, akıllı bir siyaseti ile hanlığın bağımsızlığını devam 
ettirmiştir. «Serdar Hüseyingulu han Revan hanlığında birinci, İran 
yönetiminde ise üçüncü adamdı olarak kendini kabul ettirmiş. Onun 
hakimiyeti Türk paşasının hakimiyetinden daha kuvvetlidir. O, çoktan 
Revan’da iktidardır ve bağımsız bir hanlığın kudretli Hanıdır. 97 

Şah tarafından Revan hanlığına hakim tayin olunmasına bakmaya-
rak, derhal, bağımsız iç ve dış siyaset yürütmeye başladı. Diğer taraftan, 
şah hükümeti Revan Hanlığının stratejik önemini çok iyi bildiklerin-
den onun iç işine karışmıyordu. «Şah hükümeti Revana İran’ı Rusya’dan 
ayıran sınır/tampon eyalet gibi baktığına ve her hangi bir savaşta ilk 
hücumları karşılayıp derhal müdahale etme konusunda son derece 
güvendiğinden Revan hakimine son derece güveniyor ve inanıyordu ve 
onun hiç bir işine karışmıyordu» 98 Hüseyingulu han devlet idaresinde 
tam bağımsız bir devlet başkanı gibi davranıyordu. Aslında XVIII. asır 
devletleri incelendiğinde Revan Hanlığının devletleşme aşamasının 
başında olduğunu söylemek mümkündür. Burada asıl sorun Osmanlı-
Rusya-İran rekabetinde Revan Hanlığının yeteri kadar güçlü olamaması 
ve sahip olduğu toprakların ise oldukça önemli bir kavşakta bulunma-
sıdır. Hem Osmanlı Devleti ve hem de İran Kaçar Hanedanı bölgenin 
stratejik önemini kavramış olmalarına rağmen aralarındaki rekabetten 
vazgeçmeyerek mücadelelerini sürdürmelerinden kaynaklanan sıkıntılar 
bölgede Rusya’yı etkin kılmıştı.

 İktidarda olduğu yıllarda Revan hanlığı sürekli müdahaleye maruz  
kaldığından Hüseyin Gulu han hanlığın müdafaa noktalarını kuvvet-
lendirmek için askeri sisteme önem vererek talimli ve güçlü askerlerden 
oluşan bir ordu oluşturdu.99 Bunun için ahaliden vergi talep olunuyordu. 
Bu giderlerin bir bölümü vergilerle hallolsa da savaş durumunda ise 
giderlerin önemli bir bölümünü şah sarayından alırdı. «O, kendi adına 
askeri birlikler, ordu bulunduruyor, lakin her hangi bir savaş durumunda 
ise şah sarayından yardım talep ederdi»100 «şah sarayı/ İran Kaçar hane-
danı Revan Hanından vergi talep etmiyor, Serhat askerlerini, top batar-
yasını, kaleyi, askeri yiyecek ve ihtiyat malzemelerini saklamak için ona 
düzenli para gönderiyordu».101
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Hüseyin Han Hanlığın hem askeri hem de devlet kuruluşu itibariyle 
yeniden yapılanmasını gerçekleştirerek bağımsız kararlar verilen mah-
kemelerin işlemesini sağladı. O, Revan’da halk ile ayan arasındaki uyum-
suzlukları geçimsizlikleri de ortadan kaldırarak şehre huzur ve sükunun 
yerleşmesi için çalıştı. Vergi toplama konusunda bir düzen sağlayarak 
vergi toplayıp para basıyordu.102

Rusların Yayılma Girişimleri
Yaklaşık ikiyüzelli yıl Altınordu devletinin hakimiyetinde kalan 

Rusların, bu devletin Timur tarafından yıkılmasından istifade ederek 
1302 yılından beri ön plana çıkarmaya çalıştıkları Moskova Knezli’ği 
etrafında birleştiği görülmektedir.103

XVII. yy.’da Romonof hanedanın iktidara gelmesiyle Rusya hızla 
gelişmeye başladı. Bu hanedanın en başarılı ismi deli Petro (1687-1725) 
yönetiminde bir yandan askeri alanda hızla batılılaşmasını tamamlayan 
Rusya, aynı zamanda gelecekteki Rus yayılmasının ana hedeflerini de 
belirlemiş;104 bir yandan Akdeniz’e öte yandan Hindistan’a ulaşacak bir 
programı uygulamaya koymuştu. Bu arada Ruslar Kafkaslara da yayıl-
maya başlamışlardı.105

Rusların Gürcü Politikası 
Gürcüler Hıristiyan Avrupa dünyasını Türklere karşı haçlı seferleri 

yapmaya davet eden ilk doğu Hıristiyan topluluklardandır.106 Küçük 
krallıklar halinde yaşayan ve çoğu zaman Osmanlı Devletine tabi yaşa-
yan Gürcüler Nadir Şah ‘ın ölümünden sonra İran, Kaçar hanedanı 
hakimiyeti ellerine alana kadar, dahili karışıklıklarla baş başa kalmış, 
ve Osmanlı Devleti de “Şark Meselesiyle” uğraşmaktan vazgeçmişti.107 
Bu devirde Kartliya kralı II. Teymuraz ve onun oğlu II. İrakli zama-
nında doğu Gürcistan’daki Kartliya ve Kahetiya ‘dan ibaret iki Gürcü 
krallığı birleşmeye muvaffak oldu. İmeretiye ve bütün batı Gürcistan 
Osmanlı idaresinde kalmakta devam ediyordu. Fakat İran’da Kaçar 
hanedanı idareyi ellerine alıp yeniden kuvvetli bir İran devleti kurmaya 
muvaffak oldukları zamana tesadüf eden bu devirde Kafkasya üzerinden 
bütün şarka yayılmak isteyen Rusya dahi Kafkasya dağlarına dayanmış 
ve Müslüman Kafkasya’nın gösterdiği şiddetli mukavemeti kırmaya 
çalışıyordu.108 
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Rusya ile Müslüman Şark arasındaki bu tarihi mücadelede 
Gürcistan, haçlı seferleri devrinde olduğu gibi yine bir basamak ve üs 
haline geliyordu. Daha 1558 de Kahetiya kıralı Levan II. Moskof çarı 
İvan Vasileviç’ten İranlılara karşı yardım istemişti. Şah Abbas I. zama-
nında Kral Aleksandır Moskof çarı Boris Godonov’a müracaat etti.109 
1619 da Teymuraz Ramonoflar sülalesinden I. Çarı olan Feodoroviç ‘e 
bir elçi gönderdi. Fakat o zamanlar Rusya, henüz Ukrayna’ya bile gire-
memişti.110 Yalnız 1768-1774 harbinde Rusya Gürcistan’ı Türkiye’ye 
karşı kullanmayı düşündü ve bu teşebbüsünde de muvaffak oldu. Fakat 
Gürcistan‘ın bu harpte kendisine hiç bir menfaat temin etmeyen iştiraki 
Rusya’nın taarruzlarına karşı kendini müdafaa etmek zorunda kalan 
komşularının dikkatini arttırdı. Çerkezistan, Dağıstan ve Azerbaycan’da 
Rus istilasıyla savaş halinde bulunan Kafkasya Müslümanları ile Rus 
istilasının doğrudan doğruya hedefini teşkil eden Osmanlı Devleti 
ve İran Gürcistan’ın Rusya siyasetine kayıtsız kalmadılar.111 Rusya ile 
savaşta arkalarını emniyete almak isteyen dağlardan Gürcistan üstüne 
akınlar çoğaldı. Buna karşılık Gürcistan’ın yardım taleplerine Rusya 
müspet hiç bir karşılıkta bulunmadı.

II. İrakli, gelişmeler üzerine Osmanlının Avrupa’daki düşmanlarıyla 
anlaşmaya teşebbüs etti. Avusturya, Venedik ve diğer devletlere müra-
caat etti. Bir netice elde edemeyince Rusya’nın himayesini istemeye 
kadar Rusya’nın eline düştü. 1783 Temmuzunda Rusya ile bir ittifak 
anlaşması akdedildi. Bu anlaşmaya göre Gürcistan ‘a Daryal geçidinde 
açılan Ananur112 yoluyla Rus askeri kuvvetleri girdi. Böylece Gürcistan 
Ruslar tarafından kontrol altına alınmış oldu. İran ‘da Kaçar hanedanını 
kuran Ağa Muhammed Han, bu Rus işgaline karşı 1795 de Gürcistan 
üzerine yürüyüp buralarını alt üst etti . Tiflis ‘i yağmalayarak Gürcistan’ı 
bir daha kımıldayamayacak hale getirdi. Rus çarı I. Pavel, 1783 anlaş-
masına göre Gürcistan’a yardım edeceği yerde 1801 de imzaladığı bir 
ferman ile Gürcistan’ı Rusya’nın alelade bir vilayeti ilan etti.113 Bundan 
sonra dört bir yana yayılan Rusya 1810 da İmeretiya krallığını ve müte-
akip yıllarda diğer Gürcü prensliklerini fesh ve ilhak etti.114

Rusların Doğrudan Revan’a Yönelmeleri
Ruslar Hindistan’da İngiltere ile sömürgelerin paylaşımı konusunda 

üstünlüğü ele geçirebilmek için Kafkasları ve Azerbaycan bölgesiyle 
Revan’ı kontrol etmek istiyordu. Bölgede Osmanlı-İran çekişmesinden 
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dolayı meydana gelen siyasi boşluk Rus yayılması için iyi bir fırsat olarak 
Rusların emellerine hizmet ediyordu.115

Rusların 1808 Revan Kuşatmaları 
Rusların Azerbaycan’ı istila etme niyeti açık bir şekilde ortaya çıkınca 

İran, Revan Hanlığının başkenti Revan şehrinin kalesini savunacak 
askerler gönderdi. Kale Fransız mühendis Vrede tarafından tahkim 
edildi.116 Etrafına hendekler kazılarak içerisi su dolduruldu. Kale topları 
yenilenerek şarapnel parçaları atabilen gülleler imal edildi. Yeni tekno-
lojiye uygun bombalar hazırlandı.117 İran, Revan’ı topraklarının savun-
ması için önemli bir kale olarak görüyordu. İran’ın bu tavrı Rusların 
dikkatlerini Revan’a çevirmekte gecikmedi118. 

Rus komutanı Guduviç, 1808 de Revan üzerine yürüdü.119 Mağrur 
ve yaşlı Rus generali Revan halkına ve Revan’da yaşayan Ermenilere bir 
beyanname yayınladı.120 Bu beyannamede daha önceki “Tisitsianof ’un 
Revan’ı kuşatmasının başarıyla savuşturulmasına bakarak aldanmayın” 
diyordu. Gudoviç, Tisitsianof kastedilerek Revan halkına Onun bece-
riksiz ve tecrübesiz bir General olduğu, kendisinin ise otuz yıldır muha-
rebe meydanlarında savaştığını anlatarak teslim olmaktan başka da 
çarelerinin bulunmadığını söylüyordu. Bu beyannameden sonra General 
Gudoviç, büyük bir orduyla Revan’a saldırdı. General Orbelyan’ın 
komutasında yeni itaat altına alınan Azeri hanlıklarından, Gürcülerden 
ve Ermenilerden oluşan bir birlik vardı.121 Revan Hanlığı müthiş bir 
müdafaa örneği göstererek Rusları geri çekilmeye mecbur etti. 

Bu başarısızlıkların verdiği moral bozukluğu ile geri çekilen Rus 
ordusu yollarda kar, kış ve Revan kalesinden küçük guruplar halinde 
çıkarak yapılan baskınlardan büyük zayiatlar vererek 30 Kasım 1808’de 
Tiflis ‘e zor yetişti..122 

Rus Yayılması Karşısında Osmanlı - İran 
Faktörü

Revan Hanı Hüseyin Han Rus saldırılarından en fazla zararı gördüğü 
gibi neticede doğacak durumunda farkındaydı. Onun için iki Müslüman 
ülke olan İran ve Osmanlı Devletinin Ruslara karşı birleşmeleri hem 
bölge açısından hem de bu iki ülkenin geleceği açısından çok önemliydi. 
Fakat aralarındaki çekişme bu tehlikeyi görmelerini engelliyordu.
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Hüseyin Han, Osmanlı Devletinin Şark seraskeri Hacı İbrahim 
Paşa’ya gönderdiği bir mektupta, bu vahim konu izah edildikten sonra 
muhakkak Ruslara karşı birlik olunması gerektiğini ifade ediyordu. Bu 
ittifakın Ahısha yakınlarına kadar gelen Rus ordusunun meydana getir-
diği tehlike göz önünde bulundurularak derhal olmasını istiyordu.123 Bu 
sırada Ruslar Tiflis‘e girdikten sonra Açıkbaş vilayeti hakimi Solomon’u 
sıkıştırmaya başlamışlar ve Solomon’da Ahısha’ya kaçmıştı.124 

Hüseyin Han yedi bin kişilik bir orduyla Ahısha Paşası Şerif Paşanın 
yardımına koştu. Bu bölgeler Osmanlı Devletine bağlı olmasına rağmen 
Osmanlı Şark seraskeri pek gevşek davranıyordu. fakat Abbas Mirza‘da 
aynı muhtevada bir mektup gönderince125 Bab-ı Ali Şark cephesinde 
harekete geçmesi için Seraskere emir verdi.126 Ayrıca Revan Hanlığına 
doksan altı deveden oluşan bir kervanla çeşitli savaş malzemesi gön-
derildi. 127 Revan Hanı Hüseyin Han’ın ve İran ‘ın Azerbaycan ordu-
ları komutanı Abbas Mirza’nın bu temasları neticesi Hüseyin Han ile 
Ahısha Paşası Şerif Paşa buluşup Gürcistan ‘a saldıracaklardı.128 Fakat 
Rus orduları komutanı bu ittifak görüşmelerinden casusları vasıtasıyla 
haber alınca General Pauollotch’i bu ittifakı bozmakla görevlendirdi. 
General ani baskınlarla önce Hüseyin Han’ı bozarak Revan’a çekilmeye 
mecbur etti. Sonra da Osmanlı - İran müttefik ordusunu da yenerek çok 
büyük bir tehlike doğurabilecek bu ittifakı önlemiş oldular.129

1810 da Azerbaycan umumi valisi veliaht Abbas Mirza Kaçar, 
Osmanlı orduları ile birlikte Ruslara taarruz etmek niyetiyle Tebriz ‘den 
Revan ‘a hareket etmişse de Osmanlı - İran işbirliği temin olunamadı-
ğından bu seferden bir netice elde edilememiştir. Fakat bu başlangıç iki 
ülke arasında elçilerin gidip gelmesine vesile oldu. Bu temaslara paralel 
olarak Osmanlı Devleti şark seraskerliğini güçlendirirken Kafkasya ve 
Dağıstan’daki Müslümanları Rusya’ya karşı ayaklanmaya çağırıyordu.130 
Revan Hanlığı tarafından şiddetle desteklenen bu gayretler Rusya açı-
sından oldukça tehlikeliydi.

 Ruslar, casusları vasıtasıyla gelişmeleri takip ediyor, her fırsatta iki 
devleti birbirine düşürüp ittifakı bozmaya çalışıyordu.131 Abbas Mirza 
İran adına güçlü bir ordu hazırlarken Osmanlı Devleti ise Şark serdar-
lığına Emin Paşa ‘yı tayin ederek civar vilayetlerin askerlerini de Emin 
Paşanın emrine verildi.132 Gerekli temaslar sağlandıktan sonra iki ordu 
Gürcistan üzerine yürüyerek Rus tehlikesini bertaraf edeceklerdi. Bu 
önemli savaşı ortak bir harekat dahilinde yürütebilmek için baştan beri 
bu ittifakı hazırlayan Revan Hanı Hüseyin Han ile Şark seraskeri Emin 
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Paşa aralarında görüşmeye karar verdiler. 133 Arpaçay nehrinin sağ tara-
fında bulunan Magazberd kalesinde 30 Ağustos 1811’de savaşın tüm 
teferruatı görüşüldü. Bu görüşmeye göre Osmanlı ana ordusu Tuna hat-
tında Ruslara cephe açacak, Kafkasya’daki savaşın askeri yükünü İran 
karşılayacaktır. Karabağ ve Pembek’te toplanacak olan İran askerleri, 
Revan Hanlığı’na göndereceği on bin kişilik kuvvetle ile Emin Paşa’nın 
yirmi dört bin kişilik ordusu birleşecekti. Böylece ordunun sayısı yüz bin 
kişiyi bulacaktı.134 Bu rakamlara karşılık Kafkasya’da altmış dört topa 
sahip Rus askerinin sayısı on yedi bin civarındaydı.135 

Rusların Osmanlı - Revan Hanlığı - İran 
İttifak Teşebbüsünü Önleme Çalışması: Emin 

Paşa‘ya Düzenlenen Suikast
Rus yayılması karşısında ciddi bir ittifakın ortaya çıkması Rusları 

telaşlandırmıştı. Başından beri bu görüşmeleri takip eden Ruslar 
durumun nazikliğini kavramışlardı. Bu ezici çoğunluk karşısında her 
ne pahasına olursa olsun birleşmeyi engellemeye çalışan Rus generali 
Gudoviç emeline ulaşacaktır. 

Ruslar tarafından görevlendirilen bir Kürt fedai tarafından Emin paşa 
ağır bir şekilde yaralandı (Eylül 1811).136 Bu ani meydana gelen olay 
karşısında Osmanlılar paniğe kapılarak Emin Paşayı hızla Magazberd 
den Kars ‘a naklettiler. Bütün mesaisini bu ittifak için harcayan Revan 
Hanı Hüseyin Han ise çaresizlik içinde Revan’a çekildi.137 

Rusların irtibat kurup Osmanlı İran ve Revan hanlığına karşı kul-
landığı bölgedeki aşiretlerle özellikle Kürt aşiretleriyle yeteri kadar 
ilgilenilememesinin neticesinde Ruslar bölgede etkili bir unsuru yan-
larına çekmiş oluyorlardı.138 Hatta bu aşiretleri zaman zaman iki devlet 
arasında savaşa sebebiyet verebilecek derecede kışkırtarak Osmanlılar 
ile İranlılar arasındaki barışı bozmuşlardır. Böylelikle Rusya ileride 
Osmanlı’ya kullanabileceği Gürcistan’ın yanında Ermeniler ve Kürtlerin 
oluşturacağı iki yeni siyasi oluşumun kendisine sağlayacağı imkanları en 
iyi şekilde idrak etmiş oluyordu. Daha 1811 yılında Rusların uygula-
maya çalıştıkları bu düşünce bir yandan bölgedeki Osmanlı-İran varlı-
ğını tamamen bertaraf ederken öte yandan Rusya’nın kalıcı bir şekilde 
bölgeye yerleşmesinin aracı olacaktı. Maalesef Osmanlılar ve İran’daki 
yöneticilerin Rusların bu niyetini zamanında anlayıp gerekli tedbirleri 
alamamışlardır. Sonuçta gelinen nokta ortadadır. 
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Ruslarla Osmanlılar arasındaki savaş sadece Doğu Cephesi’nde 
devam etmiyordu. Aynı zamanda Batı’da da; Rumeli cephesinde Rus 
taarruzları hat safhaya ulaşmıştı. Doğu Cephesinde Emin Paşa’ya yapı-
lan suikast etkisini göstermiş ve Osmanlı devleti daha fazla kayba uğra-
mamak için 1812’de Bükreş Anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. 
Bu anlaşma gereği Ruslar işgal ettikleri yerlerden çekilecekti dolayısıyla 
Revan Hanlığı ve İran baş başa kaldılar. 139 Ruslar İran ve Osmanlıya 
karşı Gürcistan, Ermenistan devletinden sonra Kürdistan diye paravan 
bir yapı oluşturup bu iki devletten gelecek tehlikeyi tamamen berta-
raf etmek istiyordu.140 Emin Paşanın bu akıbetinden sonra Osmanlı 
Devleti Rusya ile Bükreş anlaşmasını141 imzalayarak Rusların işgal ettiği 
yerlerden çekilmesini sağladı.

Eslandüz Savaşı 
Ruslar, Revan Hanlığının konumunu ve Rus yayılması karşısında 

oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha idrak ettikten sonra bütün faaliyet-
lerini Revan üzerinde yoğunlaştırdılar. Onun için Rus orduları genel 
komutanı Gudoviç, İran ‘ın Azerbaycan orduları komutanı Abbas 
Mirza ‘yı barış teklifleriyle oyalıyordu. Zira, Abbas Mirza, birkaç kere 
Revan Hanı Hüseyin Han’ın desteğiyle Gudoviç’i yenmişti. Öyle ki 
İranlılar, Revan Hanlığı ile birlikte hareket ettikleri her savaşta Ruslar’ı 
kesin mağlup etmişlerdir. Bunun farkında olan Ruslar İranlıları oyalar-
ken süratle Revan Hanlığını ortadan kaldırmayı planladı. 

Ruslar bunun için Abbas Mirza ‘yı oyalayarak Revan Hanlığını orta-
dan kaldırmayı planlıyorlardı. 

 Gudoviç’in Gökçe göl civarında Eslandüz mevkiinde tekrar Revan 
topraklarına girdi ise de Revan Hanı ile giriştiği bir çatışmada mağlûp 
oldu. Hüseyin Han ele geçirdiği esirleri büyük bir merasimle Tahran’a 
gönderdi. Bunun üzerine harekete geçerek Tebriz’den Nahcıvan’a doğru 
ilerleyen Abbas Mirza Ruslara karşı son ve kesin bir darbe vurup onları 
Kafkasların arkasına atabilmek için ileri atıldıysa da beceriksizliği 
yüzünden mağlup oldu. Bu sırada patlak veren Horasan isyanı İran’ı 
sıkıntıya sokarken Ruslarda Napolyon’un Moskova seferiyle uğraşıyor-
lardı.142 Bu iki olumsuz durum her iki devleti de barış yapmaya zorlu-
yordu. 143 Ayrıca bu sıralarda Albay Pastel komutasındaki bir Rus birliği 
Karaberzak civarında Revan Hanı’nın kardeşi Hasan Hanın komuta-
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sındaki bir İran-Revan ordusunu Revan yakınlarında bozguna uğrattı. 
Bu da barış için önemli bir etken olmuştur.144

İran ‘ın Nahcıvan ve Revan Hanlıklarını 
Muhafaza Çabaları: Gülistan Anlaşması

Revan Hanlığı özellikle Kaçar hanedanı başa geçtikten sonra aşiret 
bağından dolayı çoğu zaman Revan Hanlığının zararına da neticelense 
İran ‘ı destekliyordu. Ama Rus -İran savaşları Abbas Mirza ‘nın becerik-
sizliği yüzünden Rusların lehine gelişmiş ve bölgede Rus tehlikesi iyice 
ortaya çıkmıştı. Bu tehlike karşısında Azerbaycan Hanlıkları birer birer 
düşerken İran ve Osmanlı Devletinin adeta seyirci kalması Rusların 
işini daha da kolaylaştırıyordu. On üç yıl süren Rus-İran savaşlarında 
Revan Hanlığı üç büyük savaş ve kuşatmayı başarıyla atlatmıştı. Rusya 
ile İran arasında gerçekleştirilen Gülistan anlaşmasında145 İran’ı tem-
silen Mirza Ebulhasan, Rusya adına ise General Retişcof bulunmuş, 
İngiltere ise Sir Georj Ouseley’i gözlemci olarak bulundurmuştur.146 
Revan Hanlığının geleceğini ilgilendiren bu anlaşmada temsil edilip 
edilmediği belli değildir.147 

Gürcistan anlaşmasına bakıldığında mevcut durumun korunmaya 
yönelik bir mahiyet taşıdığı anlaşılır.148 Buna göre iki devletin aldığı top-
raklar ellerinde kalıyordu ve her hangi bir kesin hüküm ortaya konama-
mıştı. Aslında bu anlaşma kısa bir mütareke sayılabilir. Esasen İngiltere 
bu anlaşmanın kesin bir neticeye bağlanmasını arzu etmiyordu. Zira 
iki devletin ihtilaflı konumda bulunmaları sömürge politikası gereği 
İngiltere işine daha fazla yarıyordu.149 

1803’den 1813 senesine kadar devam eden ve Gülistan anlaşmasıyla 
biten Rus - İran savaşlarının neticesinde İran Gürcistan üzerindeki 
tüm haklarından vazgeçtiği gibi oluyordu. Karabağ, Gence, Şirvan ve 
Talış Hanlıklarının Ruslar tarafından işgalini de kabul etmiş oluyordu. 
İran için neredeyse bağımsızlıktan vaz geçme manasına gelen Gülistan 
anlaşmasının bir sonucu olarak Ruslar İran’ın içişlerine karışma hakkını 
da elde ediyordu. Neticede herhangi bir iktidar değişikliğinde istedikleri 
veliahtı işbaşına getirerek/seçtirerek İran’dan gelebilecek tehlikeleri ber-
taraf etme imkanı buldular. Gülistan anlaşma barış sever bir hükümdar 
olan Feth Ali Şah için fazla önemsenmedi. Fakat Rusya’nın daima bir 
gaile ile sıkıntıda olmasını arzu eden İngiltere İran’ı sık sık Rusya üze-
rine kışkırtmak için bu anlaşmayı kullanacaktır. Dolayısıyla İran kendi 
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politikasını belirleyip ona göre davranmak yerine İngiltere’nin güdü-
münde onun menfaatları doğrultusunda hareket etmek durumunda 
kaldı.150

Gülistan anlaşmasından sonra Rusya ile İran arasında bulunan han-
lıklar seddi yıkılmış iki devlet doğrudan komşu olmuşlardı. Bu gelişme-
ler İran aleyhine olmasına rağmen bir takım imkanları da beraberinde 
getiriyordu. Zira İran Rus işgaline uğramış Hanlıkların ahalisini kışkır-
tarak Kafkasların güneyinde Rusları zora sokabilirdi. Bu Hanlıkların 
ahalisi sosyal yapılanmaları ve mezhep birliği sebebi ile büyük ölçüde 
İran’a bağlıdır. Ama İran bundan yeterince yararlanamamış, İngiltere’nin 
çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. 

Esarete düşen halk Ruslar ile ilişkileri konusunda istikrarlı bir tavır 
sergileyememiş hatta işgalcilerle uyum içerisine girmiş151 küçük bir 
grup ise isyan için fırsat kollamaya başlamıştır. Bunun yanında Osmanlı 
Devleti de yolladığı casuslar vasıtasıyla halkı Ruslara karşı cihada, dola-
yısıyla isyana çağırıyorlardı.152 Rusların Kafkasya orduları komutanı 
Yermolof, her türlü tehlikeye karşı Hanlıkları kendi tayin ettiği kişilerce 
yönlendirmeye başladı.153 Fakat işgal ettiği hanlıkların halkına hiç bir 
hak vermiyordu. Tiflis ‘te çocuklar için okullar açılırken Azerbaycan’da 
kesinlikle medrese açmaya müsaade edilmedi. Bu uygulama hanlıklar 
ahalisinden bir kısım kitleler İran ve Türkiye’ye muhaceretine sebep 
olacaktır. Ruslar muhaceretle boşalan topraklara daha çok Hıristiyan 
ahaliden grupları yerleştirerek bölgenin demografik yapısını değiştir-
meye başladı.154 İran’a ve Türkiye’ye kaçan bölge halkı burada kamuoyu 
oluşturarak Ruslara karşı topyekün bir hareket yapılmasının ve yurt-
larının kurtulmasını istiyorlardı. Biraz da bu teşviki sebebi ile İran’da 
Abbas Mirza on yıldır Ruslarla yaptığı savaşlardan kazandığı tecrü-
belerden istifade ile vakit kaybetmeden Ruslarla savaşın başlatılması 
taraftarıydı.155 

Revan Hanı Hüseyin Han Kaçar İran ‘ın içine düştüğü bu durum 
karşısında Abbas Mirzaya ödediği vergiyi aksatmaya başladı. Gökçe göl 
civarında karargâh kurmuş olan Rus askerleriyle her fırsatta mücadeleye 
girişip ihtilaf çıkartmaya çalışan Hüseyin Han, böylece Rus-İran barı-
şını bozmayı amaçlamaktaydı. 

Rusya ele geçirdiği Azeri topraklarını ilk etapta askeri amaçla kulla-
nırken sonraları başlattığı planlı işkâna açma politikası 1825’te Rusya’da 
Dekapristler156 isyanı patlak verince yarıda kaldı. İran ‘a bu haber ula-
şır ulaşmaz Rusya’ya karşı savaş rüzgârları esmeye başladı. İngiltere 
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yıllardır İran’ı Rusya’ya karşı kışkırtıyor ve bu fırsat bulunmaz bir nimet 
olarak İngiltere İran devlet erkanı ve din adamlarını bir çatışma zemini 
hazırlamak için zorluyordu. Neticede İran, Temmuz 1826 da Rusya’ya 
savaş ilan etti157

Osmanlı İran savaşları ve Revan Hanlığı
Aşiretlerin durumu ve Hac meselesi158 Osmanlı İran ilişkilerini 

bozulma noktasına getirdikten sonra Bağdat’da yerleşik Kölemen 
Beylerinden Sadık Bey isimli bir zatın İran’a iltica etmesiyle başlayan 
diplomatik görüşmeler iki devlet arasında mevcut olan anlaşmalara göre 
İran Sadık Bey’i Osmanlı Devletine iade etmesi gerekiyordu. İran elçi-
siyle yola çıkan Sadık Bey Tokat’da idam edildi.159 

Osmanlı Devleti ile İran arasında yukarıda izah edildiği aşiretler 
meselesi ve hac meselesi ile beraber Sadık Bey’in idamı savaşa sebebiyet 
verdi. 

Aslında Osmanlı İran ilişkilerini Ruslar bozmaya çalışıyordu. 
Zira Gülistan anlaşmasıyla İran’ın kaybettiği toprakları Osmanlı 
Devletinden telafi etmesi Ruslar açısından aldıkları yerlerin muhafaza-
sını kolaylaştıracaktı.160 

Osmanlı Devleti bu sırada Mora ve Yunan isyanıyla birlikte bazı iç 
problemlerle uğraşması İran için iyi bir fırsat oldu. İki devlet arasında 
her türlü görüşme kesildikten sonra İran iki cepheden saldırmayı plan-
ladı. 161 Bu savaşa baştan beri taraftar olan Revan Hanlığının tutumu 
İran şehzadesi Cihangir Mirza tarafından şüpheyle karşılanmış-
tır. Revan Hanı Hüseyin Han devlet gelirlerinde yaptığı yolsuzluklar 
yüzünden İran tarafından her hangi bir takibata uğramamak için iki 
devlet arasında ihtilaf çıkararak meydana gelecek karışıklıktan istifade 
etmek istemiştir.162

İran‘daki bu savaş halini derhal haber alan Erzurum valisi Hüsrev 
Paşa Maiyetindeki Ahmet Paşa’yı İran’a göndererek sınırlarına yapıla-
cak tecavüzleri önlemek istiyordu.163

Ahmet Paşa’nın Revan Hanı Hüseyin Han ile yaptığı görüşme her 
hangi bir şekilde havayı yumuşatamadı. (9 Eylül 1821)164 Bu gergin-
lik yukarıda işaret ettiğimiz Revan Hanının yolsuzluklarını biraz olsun 
doğrulamaktadır. Zira Revan Hanı Hüseyin Han daha önceki ihtilaf-
larda daima iki devletin barış içinde olmalarını, hatta Ruslara karşı itti-
fak yapılmasını arzu ediyor, bizzat bu iş için büyük çabalar sarf ediyordu. 
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Ahmed Paşa’nın elçilik bir işe yaramadı. Zira Abbas Mirza ve Revan 
Han’ı Hüseyin Han ve kardeşi Hasan Han Hoy ‘da toplanarak Osmanlı 
sınırlarındaki stratejik geçiş yollarını işgal ettiler. Hasan Han Kars ve 
Kağızman165 civarlarını yağmalarken Hüseyin Han Bayezıd havalisini 
kontrol altına aldı. Kars civarından geri dönen Hasan Han 20 bin kişilik 
bir orduyla Eleşgird yakınlarına kadar ilerledi ve burada bir Osmanlı 
ordusunu bozguna uğrattı. (20 Eylül 1821)166

Mevzi olarak devam eden Osmanlı İran savaşları top yekûn büyük 
orduların savaşından ziyade serhat valilerinin askeri gücüyle gerçekleş-
miştir. Bu savaşta daha ziyade Revan Hanlığı vazife icra etmiş ve aşiretler 
meselesinde görüldüğü gibi Muş civarlarına bir saldırı daha gerçekleşti-
rilmiş, 167 fakat Haydaranlı aşireti yerinden oynatılamamıştır. Geri çeki-
len İran kuvvetleri tekrar nevruz 1822 de gelineceğini belirtmişlerdir.168

Revan Hanlığının teşvikiyle gerçekleşen bu savaşlar neticesinde 
Hakkari civarlarında bazı yerler İran ‘ın eline geçmiş oldu.169 Osmanlı 
Devleti bu serhadlerdeki hareketlilik karşısında Erzurum valisini değiş-
tirerek yerine Şark seraskeri olarak Mehmed Emin Rauf Paşa’yı tayin 
etti. Rauf Paşa derhal Revan Hanlığının eline geçen Toprakkale’yi 
muhasara etti.170 Hüseyin Han, Hasan Han ve Abbas Mirza derhal yola 
çıkarak Toprakkale’ye yardıma koştular. Burada iki safhada meydana 
gelen savaşta Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğradı.171

Revan Hanlığı ve İran askerlerini önü açılmış, fakat ileri harekata 
geçecekleri zaman ortalığı kasıp kavuran kolera salgını başlaması geri 
çekilmeyi gerektirmişti. 172 İki devlet arasında barış yapılması konu-
sunda görüşmeler başlatılması kararlaştırılarak bu meselelerin çözüme 
kavuşturulması için elçiler gidip gelmeye başladı.173

Uzun yıllar sürecek olan Osmanlı-İran ilişkileri sık sık kesintiye 
uğrayarak savaşlarla devam etmiştir. Bu savaşlardan biri olan ve aşiret-
ler ile hac meselesinden ortaya çıkan savaş Ruslar’ın bölgeye etkili bir 
şekilde gelmeye başladıkları döneme rastlaması Revan Hanlığı için bir 
talihsizliktir. 

Ruslar’ın yayılması karşısında iki güçlü Türk/İslam devleti olan 
Osmanlı ve İran etkili bir tedbir alacakları yerde birbirleriyle bu şekilde 
bahanelerle uğraşmaları ileride doğacak olan sıkıntıların başlamasına 
sebep oldular. Aşiretler ve hac meselesinden ortaya çıkan gerginlik ve 
savaş iki devleti de yıpratmıştır. Bu savaş sonunda Erzurum Konferansı 
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(1843-1847) düzenlenerek iki devlet arasındaki ihtilaf ortadan kaldırıl-
maya çalışılmıştır.174 

Başparan Zaferi
Rus Generali Kinaz Suvarimez175 kumandasındaki askerler 8 

Temmuz 1826’da hududu geçerek Revan Hanlığının sınırları içerisin-
deki Başparan köyüne saldırdı.176 Buradaki sınır muhafızları hazırlık-
sız idiler. Aniden gelişen bu saldırı karşısında büyük bir telaş içerisinde 
Aştarak köyüne çekildiler. Yörede bulunan İran ordusu durumdan 
haberdar olunca bir kısım askeri Revan Kalesinin müdafaası için gönde-
rirken geriye kalanlar da Kuzey- batı istikametinden ilerlemeye çalışan 
Rus ordusu üzerine taarruza geçtiler. 

Taarruza geçen İran kuvvetlerinden bir kol, Revan Serdarı Hasan 
Han komutasında 22 Temmuzda Başparan vadisinde bir kısım ara-
ziyi Ruslardan geri aldı. Elde edilen bu araziler stratejik ehemmiyete 
haiz olup Rus kuvvetlerinin bütün hazırlık ve harekatını gözler önüne 
sermekteydi.177 Fakat Hasan Han Rus kuvvetlerine hemen bir baskın 
yapacağı yerde askerini gizlemeye çalışarak baskını ertesi güne bıraktı. 
Hasan Han bu hareketiyle Ruslara toparlanma şansı verdiğinden bir 
zaferi kaçırmış oldu. Ertesi gün kendilerini toparlayan Rusların topçu 
ateşi altında başlayan muharebede Ruslar, büyük zayiatlar vererek geri 
çekildiler. Fakat Revan askerinin de kaçan Rusları takip edebilecek gücü 
kalmamıştı. Anlaşılan o ki, Revan birlikleri de önemli ölçülerde zayiat 
vermişlerdi. Hasan Han Ruslara toparlanma imkanı vermeseydi onları 
Revan Hanlığı topraklarına bir daha saldıramayacak derecede perişan 
edecek bir galibiyeti kazanacaktı. Taarruz halindeki Rus ordusu yenil-
mesine rağmen verilen kayıplar yüzünden Revan Hanlığı kuvvetleri de 
önemli ölçüde yıpranmıştı.178 

General Ormolof komutasındaki Rus ordusu bozguna uğraya-
rak çekilen kuvvetlerin Horumköy’de kendisine katılmasıyla yeniden 
harekete geçtiğinde daha önce Başparan’da hezimete uğrayan ordunun 
ancak yarısına ulaşılabilmiştir. Yani Başparan’da Rus ordusu 2/3 ora-
nında zayiat vermişti. General Ormolof Başparan’dan yönelen tehlikeyi 
göz önünde bulundurarak yolların geçiş noktalarını muhafaza altına 
aldırıp Revan Kuvvetlerinden korunmayı düşündü. Ayrıca top yekûn 
imha olmamak için askerlerinin bir kısmını da sağında yer alan kuvvet-
lerine yardım için güney batı istikametine yolladı. 
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Çarpışan kuvvetler taarruz güçlerini yitirmiş oldukları halde Kars 
yakınlarındaki Anı harabelerinin doğusundan geçen Aras nehrinin sol 
cenahındaki mevkide Hasan Han emrindeki Reva Keşif birliği iki bin 
kadar Rus askeriyle karşılaştı. Böyle bir karşılaşma beklemeyen Ruslar 
Hasan Ağanın büyük bir cesaret ve ani bir kararla taarruza geçmesi 
sonucunda Ruslar önemli ölçüde zayiat verdiler. On iki top bırakarak 
kaçan Ruslar, Şorekil topraklarını da Revan Hanlığına bırakmış oldu-
lar.179 Bu sırada Horum köyündeki Rus askerleri de Hüseyin Han’ın 
baskını karşısında şiddetli bir müdafaada bulunmalarına rağmen büyük 
zayiat verdiler. 

Hasan Han askeriyle Horum köyü önünde bulunan Hüseyin Han 
kuvvetlerine katıldı. Böylelikle hem sayı hem de moral bakımından 
güçlenen Revan kuvvetleri Başparan’da Hasan Han’ın yaptığı hatayı 
tekrarlayarak Rusları bastıracakları yerde geceyi rahat geçirip sabahı 
beklemeye karar vermekle büyük bir fırsatı kaçırdılar. İran ‘la ittifak 
halinde gerçekleştirdikleri bu savaşta Abbas Mirza ‘dan habersiz böyle 
bir saldırıyı yapmada tereddüt gösterdiler. Oysa Revan Hanlığı Ruslarla 
kendi imkan ve stratejileri doğrultusunda savaşı yürütmüş olsaydı 
durum farklı olacaktı. Zira bu arada Revan Kuvvetleri Rus işgali altın-
daki Pembek ve Şoregel topraklarını da kurtarmıştı.180

Revan Hanlığının bir ay içerisinde Rusya gibi işgalci bir devlet kar-
şısında üst üste kazandığı başarılar bütün Azerbaycan’da büyük bir 
heyecan yarattı. Esasen bölgede bekleneni veremeyen Ruslar, ahalinin 
kendi aleyhlerine dönmesini ve ilk zamanların aksine büyük bir hoş-
nutsuzluk içerisine düşen halkın sık sık isyan etmesine zemin hazırla-
mıştı. Bu duruma bir de Osmanlı’nın kışkırtmaları eklenince 1826’da 
topyekün bir ayaklanma safhasına girildi.181 Böyle bir genel isyanın 
zemininin hazırlanmasında Rusya’yı Kafkaslar’da meşgul etmek isteyen 
İngiltere’nin kışkırttığı İran’ın çabalarının payı da büyüktür. 

İşte bu ortam içerisinde Abbas Mirza komutasındaki İran kuvvet-
leri de Aras’ı geçerek Gence’ye taarruz etmişlerdi.182 O sırada Ruslara 
üst üste darbeler vuran Revan Hanlığı kuvvetleri de 17 Ağustos’da 
ileri harekatını devam ettirerek Tiflis yakınlarındaki Celaloğlu mev-
kiinde üslenen Gürcü-Rus kuvvetlerini sıkıştırmaya başlamış ve onları 
Gürcistan’ın dışına çıkamayacak hale getirmiştir.183 

Kafkasların güneyinde mağluplarının tehlikeye düştüğünü gören 
Ruslar süratle bölgeye yeni takviye birlikleri gönderdiler. Bu arada aldık-
ları destekle Şemkir’de Abbas Mirza’nın oğlu Muhammed Mirza’ya 
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bağlı kuvvetlere karşı tesadüfen kazanılan zafer her şeyi değiştirdi.184 
Ruslara karşı kazanılan üstünlük kaybedilirken Revan kuvvetlerinin de 
geri çekilmekten başka yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Aldığı takvi-
yelerle sürekli güçlenen Rus kuvvetleri son iki ayda hep müdafaa nok-
tasında kaldıkları bölgelerden süratle harekete geçerek geri çekilmekte 
olan Revan kuvvetlerini takiben bu hanlığın arazisine girdi. Ancak 
önemli bir netice alınamadan geri çekilmek zorunda kalacaklardı.185 

Rus Generali Paskiyeviç’in Revan Hanlığını 
İstilası 

Tesadüfen kazanılan Şemkir meydan muharebesi Rusların bütünüyle 
imhasını önlemekle birlikte onların önemli sonuçlar alabilecekleri bir 
harekete de geçmelerine imkan vermektedir. 

Onun için merkez üssü haline getirdikleri Tiflis’de gerekli hazır-
lığı yapan Rus kuvvetlerinin başına Ermeni asıllı Lazar Paskiyeviç 
getirildi.186 

Bu atama ile Ruslar bölge Hıristiyanlarını özellikle Ermenileri kendi 
lehlerine etkilemek istemekteydiler.187 Ancak İran’ın Azerbaycan kuv-
vetleri de yıllarca savaştıkları Rusların Tabya taktiklerini çok iyi bil-
mekteydiler. Ama bir türlü düzenli bir ordu görünümüne kavuşamayan 
bu kuvvetler her an dağılabilecek bir görünümündeydiler. Buna bir de 
Abbas Mirza’nın şahsiyetinden kaynaklanan zaaflar eklenince zaten 
Ruslar’ın üstünlüğünde gelişen olaylar iyice onların lehine döndü. 

Abbas Mirza bu şartlar altında yeni atanan general Paskiyeviç ile 
barış yapmak istediyse de Rusların güvenlikleri açısından Aras nehrine 
kadar olan arazinin boşaltılması talepleri yapacak fazla bir şey kalma-
mıştı. Paskiyeviç bu talebiyle Rusların bir türlü ortadan kaldırama-
dığı Revan Hanlığını da savaş yapmadan ele geçirmek istediğini açığa 
vurmaktaydı.188

Revan ‘ı Muhasara Eden Rusların Geri 
çekilmeye Mecbur kalması

İsteklerinin kabulü mümkün olmayan Paskiyeviç, İran ordularına son 
darbeyi vurabilmek için Tiflis ‘ten hareket etti. Rusların öncü kuvvetle-
rinin komutanlarından Benckenrof, iki piyade taburu, altı kazak alayı, 
on altı toptan ibaret birliğiyle çok zor arazi şartlarında ilerleyerek 1827 
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nisan ortalarında Ermenilerin kutsal merkezi olan ve Revan Hanlığının 
toprakları içinde bulunan Ecmiadzin ‘e ulaştı.189 Burayı savaşmadan ele 
geçiren Benckenrof Ermenilerden yeteri kadar yardım alarak hızla bir 
günlük mesafedeki Revan üzerine hareket etti.190 Yapılan plan gereğince 
Paskiyeviç ise İran ile cereyan eden savaşlarda önemli bir engel teşkil 
eden Revan’ı öncü kuvvetler ile muhasara ettirip kendisi şehrin alınma-
sına yakın bölgeye gelecekti.191 Revan önlerine ulaşan Rus birlikleri bek-
lediklerinden daha çetin bir savunma ile karşılaştılar. Zira Revan Hanı 
Hüseyin civardaki bütün ahaliyi şehre toplayarak aynı zamanda lojistik 
desteği de kesmeyi başardı. Bu tedbirler Rusları Revan surları önünde 
açlığa mahkum ederken, Paskiyeviç’in yardımlarını bekler bir vaziyette 
sokmuştu. Ayrıca Hasan Han ‘ın emrindeki Karapapak192 kuvvetleri sık 
sık huruç hareketi yaparak Ruslara büyük zayiatlar verdiriyordu.193

Paskiyeviç oldukça gecikmiş bir şekilde geldiği Revan kuşatma-
sında Rus kuvvetlerinin hastalık, açlık ve Türk baskınlarından bitkin bir 
halde olduğunu gördü.194 Beraberindeki orduyla kuşatmayı tekrarlayan 
Paskiyeviç, Nahcıvan ‘ı ele geçirerek buradan Revan’a yapılacak yardım-
ların önünü kesti. Ayrıca bu Rus kuvvetleri Tebriz istikametine doğru 
hareket ederek, Abbas Mirza komutasındaki Azerbaycan ordularından 
gelebilecek bir tehlikeyi de önlemeyi amaçlamaktaydı.195 

Revan kuşatması için bırakılan Rus komutanı Krasavsky, bastıran 
sıcaklar, kıtlık ve kuraklık, salgın hastalıklar yüzünden kuşatmadan 
çekilmek istiyordu.196 Bunun yanında Revan Hanlığı kuvvetlerinin sal-
dırılarıyla da ordusunun yarısı imha olmuştu. Fakat bu istek Paskiyeviç 
tarafından önlendiği gibi Rus Çarı da sık sık beyanname yayınlayarak 
askerlerine şevk vermeye çalışıyor, hatta dahili karışıklıklar sebebiyle 
çok arzu ettiği bu kuşatmada bulunamadığının üzüntüsünü yaşadığını 
bildiriyordu.197 

Paskiyeviç’in talimatları Çar’ın büyük teşci gayretlerine rağmen 
Revan önünde tutunamayacağını anlayan general Krasavsky adeta 
kaçarcasına Üçkiliseye çekildi. Burada Ermeni ileri gelenleriyle bir 
durum değerlendirmesi yaptı. Ruslar Kafkasya‘yı istila etmeye başladık-
ları günden beri bölgedeki Hıristiyan azınlıklarla ilgileniyor, onları tabii 
müttefik addediyordu.198
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Revan Kuvvetlerinin Üçkilise’yi Tahribi 
Ruslar Tiflis‘ten sonra Üçkilise’yi de ileri karakol, sığınılacak bir mer-

kez olarak görmekteydiler.199 Fakat Krasavsky burada da fazla kalmaya 
cesaret edemeyerek 30 Haziranda Tiflis’e doğru hareket etti. Burada 
bir piyade taburu ile birkaç top ve Ermeni atlılarından oluşan gönüllü 
milisleri bırakmıştı. Üçkilise, ardından da Tiflis’e doğru Generalin bu 
beklenmedik çekilmesi Revan’da büyük sevinçle karşılandı. Süratle 
hazırlanan bir kuvvet Üçkilise’ye gönderildi.200 Üçkilise bu kuvvetle 
yağma ve talan edilirken durumu haber alan ve Tiflis’e çekilmekte olan 
Krasavsky bir miktar askerini Üçkilise’nin imdadına gönderdiyse de 
vur kaç muharebesi yapan Revan Hanlığının kuvvetleri Ruslara önemli 
kayıplar verdirerek Revan’a çekildiler. Üçkilise de büyük ölçüde tahrip 
edilmişti.201 

Abbas Mirza’nın Üçkilise’yi Muhasarası 
4 Ağustosta İran ‘ın Azerbaycan orduları komutanı Abbas Mirza 

Üçkilise yakınlarındaki Aştarak köyüne geldi. General Krasavsky 
dört bin kişilik bir orduyla kalabalık İran ordusuna karşı bir meydan 
muharebesine cesaret edemedi. İran ordularında bulunan Karapapak 
askerleri Rusların arka taraflarına sarkarak Tiflis ile olan bağlantısını 
kesmek istedi.202 Bunun üzerine General Krasavky Gence ‘ye bir müf-
reze gönderdi. Askerlerin sayısı azalmasına rağmen bulunduğu mevki 
müstahkem olduğu için İran orduları Ruslara taarruz etmekten çekini-
yorlardı. Aynı zamanda İran askerleri Üçkilise’yi de kuşattılar. Burada 
bulunan askerler teslim ol çağrısına ret cevabı vererek direnmeye devam 
ediyorlardı. General Krasavsky, Aştarak yakınlarındaki ordugahından 
Üçkilise’ye çekilmeye başladı. Yollarda büyük zayiatlar vererek buraya 
ulaştı. İran kuşatmasının devam ettiği Üçkilise’de bulunan Ruslar kuv-
vetli top atışlarıyla İran askerlerini çekilmeye mecbur ettiler.203 

Serdarabat ’ın Rusların Eline Geçmesi
Krasavsky’nin, Revan ve Üçkilise’den çekildiği haberi Paskiyeviç’e geç 

ulaşmıştı. Zira Abbas Mirza, başarılı bir taktikle Rus ordularının haber-
leşmesini engelliyordu. Şayet Revan kuvvetleri Üçkilise’de Rus askerini 
tamamen imha edebilseydi Tiflis ‘e yönelip Rus garnizonunu da yok 
edebilecek bir boyuta ulaşabilir ve bölgedeki işgali büyük bir hezimetle 
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sonuçlanabilirdi. Bunu fark eden Paskiyeviç ani bir hareketle Üçkilise 
yakınlarına geldi (5 Eylül 1827).204 

Miğri, Serdarabat, Üçkilise, Revan, Nahcıvan, Culfa yoluyla Aras’ı 
geçip Tebriz ‘e ulaşan stratejik hattı elinde bulundurmak isteyen 
Paskiyeviç, aynı zamanda her halükarda İran ve Revan ordularına karşı 
stratejik üstünlük sağlama imkanı veren Serdarabat kalesini muhakkak 
almak gerektiğine hükmetti.205 Rus ordusu General Voyç komutasında 
dört alay piyade, bir alay süvari ve sekiz batarya top ile Serdarabat isti-
kametinde hareket etti (5 Eylül 1827). 

Serdarabat’ı Revan Hanı’ın kardeşi müdafaa ediyordu. Hasan Han, 
yaklaşan Rus ordularını Üçkilise Serdarabat yolu üzerindeki Karasu 
yakınlarında beklemekteydi. Nihayet iki kuvvet Karasu havzasında 
-bugünkü dil mevkiinde- muharebeye tutuştu. Revan ordusu bir saat 
içerisinde büyük zayiat vermesine rağmen mevzilerini korumayı başardı. 
Öğleden sonra gelişen muharebelerde ise Ruslar büyük zayiat vermeye 
başladılar. Bunun üzerine Revan kuvvetleri taarruza geçti.206 

General Voyç bozgunun baş gösterdiği ordusunu güçlükle toparla-
yarak, bir kez daha Revan ordusu üzerine saldırdıysa da Revan asker-
leri mağlup olmaktan Hasan Han zorlukla Serdarabat kalesine çekildi 
(6 Eylül 1827). General Voyç hiç vakit kaybetmeden kaleyi muhasara 
etti.207  Serdarabat kuşatmasında istedikleri neticeyi kısa sürede alama-
yan Ruslar Tiflis ‘ten getirdikleri muhasara toplarıyla kaleyi dövmeye 
başladılar. Serdarabat’ı üç bin Revan askeri müdafaa ediyordu.208 Sık sık 
boğaz boğaza vuku bulan savaşta Ruslar bir ara dağılma konumuna gel-
dilerse de ateş üstünlükleri kendisini göstermiş ve surlarda tahribat iyice 
artmıştı. Ruslar genellikle gece taarruzlarında bulunarak kaleyi düşür-
meye çalışıyordu. Fakat Revan askerlerinin canhıraş müdafaası Ruslara 
büyük kayıplar verdiriyordu. Ayrıca Kalede iyice sıkışan askerler bir 
gece hurucu ile düşman saflarını yarıp kaçmaya çalıştılar. Fakat başarılı 
olunamadığından beş yüz esir, pek çok da şehit vererek kaleyi teslim 
etmek zorunda kaldılar. Hasan Han ise sağ kalan askerleriyle Revan’a 
çekildi.209

Rusların Şehri Ele Geçirişi ve Hanlığın Sonu
Osmanlı-İran çekişmesinin meydana getirdiği boşluğu dolduran 

Ruslar’ın planlı bir şekilde başlattıkları bölgede yayılma stratejilerini 
gerçekleştirme çabaları netice vermeye başlamıştı. 
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Rus İran harplerinin en önemli gücü olan ve Rusları uğraştırarak bir 
çok muharebede mağlup eden Revan Hanlığı, artık her şeyden önemli 
bir konuma gelmişti ve bir an evvel ortadan kaldırılmalıydı. Onun için 
General Paskiyeviç hemen hemen bütün mesaisini Revan meselesine 
tahsis etti ve askerlerini Revan’a muhasara için ileri sürdü (23 Eylül 
1827).210 

Ruslar Sa’d çukurunda büyük bir hareket geliştirmeye çalışırlarken 
Balkanlarda gelişen bazı olaylar Osmanlı Rus ilişkilerini de kopma nok-
tasına getirmişti. Onun için Ruslar Revan ‘ı alarak bölgede tutunabi-
lecekleri önemli bir mevki elde etmek isteğiyle gayretlerini artırdı ve 
muhasaraya başladı. 

Revan muhasarası bütün şiddetiyle devam ederken kaleden yapı-
lan çıkışlarla Ruslara zayiatlar verdiriliyordu ama Rus kuvvetleri kale-
nin tüm giriş ve çıkışlarını sıkı bir kontrole aldıklarından Revan açlığa 
mahkum oldu. Zira, kalenin sadece on iki günlük yiyecek birikimi vardı. 
Abbas Mirza Revan’ı kuşatan Rus ordularını bölgeden uzaklaştırabil-
mek ve şehri savunanları rahatlatmak için Nahçivan’a gelerek Rusları 
üstüne çekmeye çalıştı. Fakat Ruslar kaleyi düşürmek üzere oldukla-
rından bu hileye kanmadılar. Neticede daha fazla dayanamayan Revan 
kalesi Ekim 1827’de teslim oldu.211 

Esir edilen Revan Hanı Hüseyin ile kardeşi Hasan Han Moskova’ya 
gönderildi.212 Kırk dokuz top iyi yetiştirilmiş dört bin esir alındı. Hazine 
ve Timur’un kılıcı Moskova’da Çar’a sunuldu.213 Paskiyeviç beş bin aske-
rini Revan’da bırakarak Hoy’a doğru hareket etti.214 İngilizler Rusların 
daha fazla ilerleyerek Basra ve Akdeniz’e iyice yaklaşmalarını engelle-
mek için araya girdiler. Aras nehri sınır olmak üzere barış yapılmasını 
teklif ettilerse de Paskiyeviç İngiliz temsilcisine bu işe karışılmaması 
gerektiğini ihtar ederek Çar’dan aldığı emir üzerine Tebriz ‘e kadar iler-
leyeceğini bildirdi.215

General Paskiyeviç ‘in bu kazandığı bu başarılar Abbas Mirza tara-
fından bir türlü kabullenilemeyerek Ruslara karşı yeni bir taarruz baş-
latıldı. Ama Ruslar’a karşı yenilmeyi adeta kaderi haline getirdiğinden 
olsa gerek başarılı olamadı. Bu arada Tebriz‘i müdafaa için bırakılan vali 
de korkusundan kaçıp, saklanınca Tebriz’in Ermeni ahalisi Paskiyeviç’i 
şehre davet ettiler. Bu durum karşısında paniğe kapılan Abbas Mirza 
Ruslara barış teklif etmek zorunda kaldı. General Paskiyeviç ise görüş-
meleri kabul etmeyerek aşağıdaki şartları dikte ettirmek istedi. Buna 
göre; 
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1. İran devleti Revan, Nahcıvan ve Ordubat ‘ı Ruslara bırakacak. Aras 
nehri iki devlet arasında sınır kabul edilecek.

2. Taleş ve Mugan Gülistan anlaşmasına göre Ruslara bırakılmıştı. 
İran orduları buraları derhal terk edeceklerdi.

3. Ruslara 20 milyon gümüş ruble savaş tazminatı ödenecekti.
4. Anlaşmanın sonunda Abbas Mirza Moskova’ya gidecek ve 

Gülistan anlaşmasını bozduğu için özür dileyecekti. 
Abbas Mirza bu ön şartları kabul ederek Paskiyeviç ile görüşmek 

üzere yanına gitti. Fakat bu arada İran hükümdarı Ruslarla barış yapıl-
ması için baskı yapmaya başlamıştı. Feth Ali Şah da Hacı Mirza Hasan’ı 
elçi olarak Paskiyeviç’e göndermişti. Zira, Şah Ruslara savaş tazminatı 
vermek istemiyordu. Bunu engelleyebilmek için de diğer oğlu Hüseyin 
Ali Mirza’yı önemli bir kuvvetle yöreye gönderdi. Bunun üzerine 
Paskiyeviç barış görüşmeleri derhal keserek Abbas Mirza’yı Tebriz‘e 
oradan da Tahran’a gireceğini söyleyerek tehdit etti. Bu gelişmeler üze-
rine 22 Şubat 1828 de Miyane yolu üzerindeki Türkmençay köyünde 
yapılan görüşmelerden sonra biri ticari diğeri ise siyasi olmak üzere iki 
anlaşma metni imzalandı. 216

Ruslar Revan’ı işgal edip Türkmençay anlaşmasıyla bu işgallerini res-
mileştirdikten sonra bölgede yaşayan Türkler çeşitli bahanelerle göçe 
zorlandı. Gürcistan örneğinde görüldüğü gibi Revan ve çevresinde 
bir Ermenistan oluşturup Osmanlı ve İran’dan gelebilecek tehlikenin 
önüne geçmek istiyordu. 

Onun için İran’dan ve Osmanlı Devleti topraklarından göçürülen 
Ermenilerle bölgenin demografik yapısını değiştirerek Revan Hanlığı 
toprakları üzerinde bir Ermeni devleti kurmanın ilk adımları atılmaya 
başlandı.217


