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XVIII. yüzyılın İkİncİ
yarısında İrevan Hanlığı
İle Osmanlı İmparatorluğu
arasındakİ İlİşkİler

İrevan’da Gök Caminin genel görünümü. Ressam Dubois de Montpereux

İ

revan Hanlığı- Nadir Şah Afşar İmparatorluğunun
(1736-1747) çöküşünden sonra Güney Kafkasya’da
feodal parçalanma döneminde Azerbaycan’ın ortaya çıkan küçük devletlerinden - hanlıklarından biri idi.
Bu devlet, Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere
komşu ülkelerle oldukça sıcak siyasi ve diplomatik ilişki-
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ler kurmaktaydı (17; 14; 9; 19; 20).
Nadir Şah döneminde ve onun ölümünden bir süre
sonra Osmanlı devleti ve Rusya, gelişmeleri dikkatli bir
şekilde izlemekle sınırlı kalarak, Güney Kafkasya’nın işlerine açıkça müdahale etmekten çekiniyordu. Bölge,
Osmanlı İmparatorluğu için toprak ve etnik-dini açıdan
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stratejik önem taşımaktaydı. Bu bağlamda, İrevan Hanlığı bu ülkenin dış siyasetinde önemli yer tutuyordu.
1768-1774 yıllarında, çatışmaların Balkanlar ve Kafkasya’da gerçekleştiği Karadeniz kıyıları için Rus-Türk
savaşı yaşandı (21, с. 346-363). Bu savaş, Güney Kafkasya için iki devlet arasındaki rekabetin yeni döneminin
başlangıcı oldu. Osmanlı devleti aktif diplomasi yoluyla
Hanları Rus-Gürcü ittifakına karşı mücadelede birleştirmeye çalışırken, Rusya, bölgenin Hıristiyan nüfusu ve
Gürcü Kartli-Kaheti Krallığı aracılığıyla Azerbaycan
Hanlıklarına baskı yapmaya ve onlar üzerinde nüfuzunu kurmaya çalışıyordu. Silahlı çatışma sahnesinin

yakınında bulunan İrevan Hanlığı her iki tarafın yoğun
ilgisini çekmekteydi. Bu durumu kullanan Hüseyinali
Han (1759-1783) Osmanlı sarayı ile ilişkilerini geliştiriyor ve Sultana yazdığı mektuplarında Hanlığı
Osmanlı İmparatorluğu himayesinde görmek istediğini dile getiriyordu (16, s.39). 1760 yıllarda Osmanlı
heyetleri İrevan’da sık sık misafir ediliyor, Sultana mektup ve hediyelerini ulaştırıyorlardı. Han’a gönderilen
hediyeler arasında samur kürk, mücevher, altın kakmalı
kılıç ve iki bin saf altın sikke bulunuyordu (16, s.41-43).
Hüseyinali Han aynı zamanda, yerel Osmanlı hükümdarları, özellikle Kars paşası ile dostane ilişkilerini sürdür-
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mekteydi (16, s.43-44). O dönem Kartli-Kaheti Krallığına
nominal bağımlılığı olan ve ona vergi ödeyen Hüseyinali
Han ödemeyi durdurarak diğer bazı Azerbaycan Hanları
ile birlikte Sultandan askeri yardım almayı planladı. Kral
Hüseyingulu Han Kaçar. İrevan’da Serdar Sarayı
duvarındaki resim. Yapı Ermeniler tarafından yıkılmıştır
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II. İrakli Kont Panin’e gönderdiği 5 Ekim1770 yıl tarihli
mektubunda İrevan Hanlığının siyasetini şu şekilde niteliyordu: “Lezgiler ve etrafımızdaki diğer barbarların yanı
sıra, İrevan Hanı da bize düşman kesildi. O, bize verdiği
yemini yok sayıyor, bizim himayemizden ayrılarak Türklerin yanında yer aldı; bundan önce Kars’a gelen Seraskere
yiyecek içecek dahil her türlü yardımda bulunarak onu,
sultandan bize karşı ordu istemeye teşvik ediyor; böylece
Kerim Han ve Guba Hanının bize karşı silah kullanmaları
için çalışıyor. Türkler ise, İrevan Hanını, onun verdiği büyük
hediyeleri kullanarak birkaç Hanı da kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar” (13, s.244).
Hüseyinali Han, Kartli-Kaheti’ye karşı kampanya
başlatmak için Sultan’dan askeri ve mali yardım istedi
(17, s.301-302). Yardım beklerken, Hüseyinali Han 1769
yılında II. İrakli’nin saldırısını ve İrevan’ın kuşatmasını
püskürtmeyi başardı (11, s.67). Ancak beklenen yardım
yapılmadı; Osmanlı devleti Rusya ile yorucu bir savaş halindeydi ve işleri hiç de iç açıcı değildi. Sonuç olarak, yeni
bir saldırıyı önlemek amacıyla, Han Kartli-Kaheti ile barış
imzalamak ve haraç ödemeyi yenilemek zorunda kaldı
(13, c.1, s.301-302; 25, s.187).
Kendisinin zafer kazandığı 1768-1774 yıllar savaşının
sonuçlarına göre Rusya Karadeniz ve Kuzey Kafkasya’da güçlenmiş ve Güney Kafkasya’da belirgin bir
şekilde aktifleşmişti. Böyle bir gelişme, Rusya’nın
müttefiki II. İrakli’nin İrevan Hanlığı da dahil olmak
üzere bir dizi Azerbaycan hanlıklarını ele geçirmeye
yönelik eski planları için elverişli idi. Bu tehdide karşı,
Azerbaycan hanları Osmanlı sultanından yardım istemeye başladı.
Bazı Azerbaycanlı Hanların Osmanlı Sultanı ile yazışmalarından, Osmanlı Sultanının II. İrakli’nin İrevan Hanlığına olası yeni bir saldırısından ciddi şekilde endişe ettiği görülmektedir. Şeki Hanı Muhammed Hasan, Erdebil
Hanı Nazarali, Hoy Hanı Ahmed bu durumda bir ittifak
imzalayacaklarını belirterek bunun karşılığında Sultandan askeri ve maddi yardım istemekteydi (22, s.67).
1776 yılında Sultanın ve İsfahan Hanı Kerim Zend’in
(1759-1779) desteğine dayanarak İrevan Hanı II. İrak-
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li’ye haraç ödemeyi durdurdu. Bunu bir bahane olarak
kullanan II. İrakli 1779 yılının Eylül ayında İrevan’a yeni
bir saldırı gerçekleştirdi (5, s.156; 11, s.68-70). Hanlığın
nüfusunun bir kısmı mal mülklerini de alarak Osmanlı
İmparatorluğunun Kars ve Beyazıt Paşalıklarına kaçtı (15,
s.68;5, s.22). II. İrakli İrevan’ı kuşattı, ancak Hanın kendisinin önderliğinde kalenin savunmasında duranların sert
direnişi ile karşılaştı ve kentin çevresini yağmalayarak
geri çekilmek zorunda kaldı (11,s.69). Kuşatmanın yarılmasında Çıldır Valisi Süleyman Paşanın tutumu
büyük rol oynadı, İrevan Hanına istenilen askeri yardımı yapmamasına rağmen II. İrakli’ye Tiflis’e saldıracağı tehdidinde bulundu (22, s.74-75). Topraklarına
yeni bir yıkıcı saldırıları önlemek için Hüseyinali Han da
II.İrakli ile barış imzalamaya karar verdi ve bu amaçla Tiflis’e birkaç heyet gönderdi (2, s. 451; 16, s. 88-89 и 91-96;
14, s. 18-20). Han aynı zamanda, Kartli-Kaheti hükümdarına İrevan hanlığının esir nüfusunun serbest bırakılması
isteği ile birkaç mektup da gönderdi. Ancak Kartli-Kaheti
Kralı barış anlaşması imzalamaya ve esirleri serbest bırakmaya acele etmedi, bu zaman İrevan Hanı, barışın
imzalanmasında önemli emeği olan Çıldır ve Ahıska
paşalarının arabuluculuğuna başvurdu. Hüseyinali
Han’ın halefi olan oğlu Gulamali Osmanlı Sultanına yazdığı mektuplardan birinde bununla ilgili şunları yazıyordu: “Geçmiş yıllarda Sizin saygıdeğer veziriniz, Çıldır Valisi
Süleyman Paşa’nın girişimi ve çabalarıyla Gürcistan ile sınırlar konusunda özel bir anlaşma sağlanmıştır” (16, s73).
Barış anlaşması sağlandıktan sonra İrevan Hanı daha
temkinli bir dış politika yürütmeye başladı. Ancak II.
İrakli Azerbaycan topaklarına olan iddiasından
vazgeçmeyi düşünmüyordu. Planlarını uygulamak
amacıyla Rus Çariçesi II. Yekaterina’ya özel bir tasarı
gönderdi. Güney Kafkasya’da genişleme planları tasarlayan Rusya için bu girişimden daha iyisi olamazdı. 24
Temmuz 1783 yılında taraflar arasında Georgiyevsk Antlaşması imzalandı. Bu Antlaşmayla Kartli-Kaheti Krallığı
Rusya’nın koruması altına girmiştir (7, s. 2, s. 11; 6, s. 277286; 17, s. 168-171; 24, s. 118-128), bundan sonra Rus ordusunun S.D.Burnashov komutasındaki iki taburu Tiflis’e
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gönderildi (8,18).
Georgiyevsk Antlaşması, İrevan Hanlığı da dahil
olmak üzere Güney Kafkasya için Rus-Osmanlı rekabetinin daha da şiddetlenmesine neden oldu. Azerbaycan hanlarını Rus-Gürcü ittifakına karşı ortak mücadeleye ikna etme için Osmanlı sarayı yeni bir diplomatik
atak yaptı. Sultan hatta İrevan’ın savunması için Hoy
Hanı Ahmet Dumbulu etrafında birleşmeleri için
Azerbaycan hanlarına çağrıyı içeren özel bir ferman
da yayınladı (16,s.73). Bâb-ı Âli ile sıkı ilişkileri olan bazı
hanlar – Guba Hanı Feteli, Karabağ Hanı İbrahim Halil,
Hoy Hanı Ahmet açık şekilde II.İrakli’ye karşı çıktılar. Sultan aynı zamanda, doğudaki Erzurum, Kars, Çıldır, Beyazıt ve Ahıska paşalıklarının valilerine Hüseyinali Han’a her
türlü yardım yapılmasına ilişkin yazılı emirler gönderdi
(22, s. 102-103; 17, s. 203). Bunun yanı sıra, Hüseyinali
Han’ın sadakatini sağlamak amacıyla Sultan, özel bir fermanla ona Anadolu illerinin beylerbeyi unvanını verdi
(16, s. 119-120). Ancak, İrevan Hanı dengeli bir dış politika yürütmeye çalışıyordu, bu nedenle, o eşit bir şekilde
hem Osmanlı, hem de Rus diplomatik görevlilerini aynı
saygıyla kabul ediyordu (16, s. 115-116; 5, s. 265-266)
Görünen o ki, Hüseyinali Han’ın bu politikasından Osmanlı İmparatorluğundaki bazı çevreler pek memnun
değildi. Mekke’den dönen bir grup İrevanlı hacılar
Erzurum’da tutuklandı, onların 200 Tümeni, atları, arabaları ve diğer eşyaları alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bu durum İrevan Hanlığı ile Erzurum paşalığı arasındaki ilişkilerin açık bir şekilde gerginleşmesine yol açtı,
Han, tebaasının el konulan mallarının iade edilmesini
rica ettiği mektubu Sultana gönderdikten sonra hükümdarın müdahalesi sayesinde sorun çözüldü ve gerginlik
giderildi (16, s.121-122). Ayrıca, Beyazıt paşalığı valisi İshak paşa zaman zaman İrevan Hanlığının sınır
köylerine baskınlar düzenliyor ve oradaki insanları kaçırıyordu, aynı zamanda, Han’dan memnun olmayanlara
her türlü desteği vererek onları isyana teşvik ediyordu
(16, s.12-14).
9 Kasım 1783 yılında Hüseyinali Han aniden öldü (5,
s. 274; 4, s. 342; 12, s. 55). Tahtına büyük oğlu Gulamali
www.irs-az.com
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oturdu ve onun 8 aylık iktidarı döneminde İrevan Hanlığı Osmanlı İmparatorluğu ile birbirine daha çok yaklaştı.
Taziye töreninde, komşu Osmanlı paşalıkları temsilcileri
yeni Han’ın genç olmasını ve deneyimsizliğini kullanarak, büyük bir çaba ile onu İrevan kalesini Sultana vermeye temayül ettirdiler ( 1,s.285). Bunun yanı sıra, 1783
yılı sonu 1784 yılı başlarında Güney Kafkasya’da Halil
Efendi başkanlığında gizli Osmanlı misyonu bulunuyordu (18, s. 147-148; 17, s. 203). Halil Efendi İrevan’da Gulamali Han’la iyi sonuçlanan görüşmeler yaptı. Sultan,
doğu paşalıklarına gerekirse İrevan Hanına her türlü yardımın yapılması emrini verdi, İrevan Hanı da acil
yardım yapılması başvurusunda bulundu (16, s.68-69).
Bunun yanı sıra, Gulamali Han, Osmanlı devletinin

etkin müttefiki Hoy Hanı Ahmet’le yaklaştı, hatta
onunla akraba olmayı bile düşündü (16,s.62-63, 80-81).
Osmanlı sarayının atmış olduğu diplomatik adımlar sonucu İrevan Hanı Kartli-Kaheti ile ilişkileri kopardı ve haraç ödemeyi durdurdu (1, s.243). 8 Haziran 1784 yılında
Gulamali Han iç ve dış düşmanların düzenlediği komplonun kurbanı oldu (18, s. 183-184, 193-203).
Gulamali Hanın ölümünden sonra, halkın çoğunluğunun ısrarıyla onun 12 yaşındaki üvey kardeşi Muhammed Han oldu (1784-1805). Bu dönemde İrevan, Kartli-Kaheti taraftarları ile karşıtları arasında çatışma sahnesi
idi. İrevan Hanlığını kendine boyun eğdirmek amacıyla
II. İrakli bu durumdan yararlanmayı planladı, ancak onun
planlarını, İrevan’a temsilcilerini gönderen Hoy Hanı

Ressam V.Vereşagin. İrevan Hanı’nın saraydaki ikametgahı
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Ahmet ve Beyazıt valisi İshak paşa bozdu, bu temsilciler İrevan’da iç çatışmaya son vermeyi ve sükuneti sağlamayı başardı (22, s.95-96). Ancak, Sultan I. Abdülhamit,
II. İrakli’nin, anası Gürcü olan Muhammed üzerinde etkisinin artacağından endişe ediyordu. 1784 yılının sonbaharında Sultan Kafkasya’ya 60 kişilik bir heyet gönderdi
(17, s. 206; 9, s. 75-76; 15, s. 115-116). Heyet İrevan’da da
bulunarak Han’a, Sultan’ın fermanını ve hediyelerini iletti. Fermanda Sultan, Azerbaycan hanlarına Hoy Han’ı Ahmet’le birlikte Rus-Gürcü ittifakına karşı ortak mücadele
etmeye çağrı yapıyordu: “…Biz İslam yasalarına zarar verilmemesini ve en önemlisi de senin hanlığının yalancılar ve
katillerden kurtulmasını istiyoruz. Rusya ile birleşen Tiflis
kralının yalanlarla Azerbaycan hanları arasındaki ittifakı bozmaya ve Rusya’ya yönlendirerek onları haince
yok etme niyetinde olduğu konusunda uyarıyoruz. Allah
bizi bundan korusun. Biz, başarılı ve meşru birlik için çaba
göstermeliyiz. Azerbaycan hanlarının uyanık olmaları için,
biz Çıldır valisi Selman Paşa ve Beyazıt valisi İshak Paşaya
onlarla devamlı yazışmaları konusunda talimat verdik. Biz,
Rusya ve Kral İrakli’ye vaatlerde bulunurken özellikle dikkatli
olmaları için herkesi uyardık. Kral İrakli Rusya’ya satıldı. Bizim temsilcimizin emirlerine göre, diğer Hanlar gibi hareket
edin. Sizleri, İslam kanunları adına hareket etmek ve tüm
sıkıntılara katlanmak zorunda olmanız konusunda uyarıyoruz. Kral İrakli’nin İrevan Hanlığı ve sizin iktidara zarar
vermemesi için dikkatli olun. Gerektiğinde size yardım yapılması için tüm yöneticilere, sınırda birlikleri konuşlandırmaları emrini verdik… Ne Azerbaycan hanlıkları ne de sizin
hanlığınız zarar görmesin. Tüm Azerbaycan hanlıklarının
İslam kanunları adına Hoy Hanı Ahmet etrafında birleşmesini arzu ediyoruz” (3,s.964).
Bunun yanı sıra, yeni Han’ın Gürcü kökenli anası Tiflis sarayı ile sıkı ilişkiler kuruyor ve devamlı olarak oraya
İrevan’daki son gelişmelerle ilgili bilgiler veriyordu. İşte,
II.İrakli’nin güvenilir adamı Mirza Gürgen aracılığıyla,
Osmanlı Sultanının yukarıda belirtilen fermanını Tiflis’e
gönderdi (3, s.967-968). Böylece, Rusya, İrevan Hanlığı
ile Osmanlı devleti arasındaki temaslarla ilgili ayrıntılı
bilgileri anında edinmiş oluyordu. Ayrıca, genç Han’ın
www.irs-az.com

anası ve yandaşları Sultanın hediyelerini geri çevirdi, 1784 yılının Ağustos ayında ise Han’ın adından
Ahıska paşalığı valisi Süleyman’a, II. İrakli’ye sadakatini bildiren bir mektup da gönderdiler (3, s.717).
Bu mektubun etkisiyle, 1785 yılınım Martında Süleyman
Paşanın kışkırtmasıyla İrevan asilzadesi Usmi bey oğluyla
birlikte Muhammed Han’a karşı bir komplo kurdu, ancak
ifşa edildiler. Usmi bey kaçmaya çalışırken Kars paşalığı
sınırında yakalandı ve cezaevine kapatıldı (3, s.324). Bu
olaydan sonra İrevan Hanlığı Kartli-Kaheti krallığına haraç vermeyi kesti.
1787-1791 yıllarındaki ikinci Rus-Türk savaşı Güney
Kafkasya’daki durumu daha da gerginleştirdi (21, s.363387). Azerbaycan hanları arasında artan nifak koşullarında Osmanlı sarayı, uzlaşı sağlamak ve Azerbaycan Hanlarını Rus-Gürcü tehdidine karşı birleştirmeye çalışarak
tekrar aktif diplomasiye başvurdu (3, 771).
Muhammed Han, II.İrakli’nin Rusya’nın yardımıyla
İrevan’ı ele geçirme planından haberdar oldu ve o, 26
Kasım 1787 yılında Sultan’a, söz konusu tehdide karşı
askeri yardım isteği ile bir mektup gönderdi (22, s.122125). Ancak Rusya ile olan savaş koşullarında Osmanlı
sarayı yardım yapma imkanına sahip değildi, sadece,
sınır paşalıklarına gerektiğinde İrevan ve diğer Azerbaycan hanlıklarına yardım etmeleri konusunda talimat
vermekle sınırlı kaldı. Öte yandan, paşalıklar ile ilişkiler bu dönemde pekiyi değildi. 1787 yılının yazında
durum İrevan hanlığı ile Beyazıt paşalığı arasında
savaşa kadar vardı. Buna neden de, İrevan hanlığında
isyancıları açıkça destekleyen ve gerektiğinde onlara sığınacak veren Beyazıtlı İshak Paşanın siyaseti oldu (16,
s.128-131). Nahçıvan Hanlığı tahtı için rekabet eden
İrevan ve Karabağ hanlıkları arasındaki ilişkiler Mayıs
ayında gerginleşti. Sultan’dan tarafları barıştırmak emri
alan İshak Paşa, Muhammed Han’a ilgili tavsiye içeren
bir mektup gönderdi, ancak Muhammed Han, cevap
mektubunda, arkadaşı Tiflis Kralı’nın rızası olmaksızın
Karabağ Han’ı İbrahim Halil’le dostluk kuramayacağını
bildirdi (23, s.92, 333). Bu mektup, iki yıl süren bir ihtilafa neden oldu. 1789 yılı 12 Ağustos tarihinde İrevan
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İrevan Gök Cami avlusundaki havuz. Cami Ermeniler tarafından yıkılmıştır

Han’ı Beyazıt kalesini kuşattı. Ancak kaleyi kuşatanlar
çevre köyleri yağmalamaya başladı ki, bu da İshak paşanın ani çıkış yapmasına ve düşmanı arkadan vurmasına
olanak sağladı. Çatışma, kuşatmacıların tam yenilgisiyle
sona erdi. Ancak Muhammed Han yeni güçler toplamayı
başardı ve Nahçıvan’dan takviye alarak tekrar Beyazıt’a
saldırdı. Kaleyi alamayan İrevan ordusu birkaç köyü talan
ederek zengin bir ganimetle geri döndü (14, s.137).
Savaşın uzamasının kötü sonuçlar doğurabileceğini
fark eden Muhammed Han Sultan’a bir şikayet mektubu
yazdı. Rusya ile savaş ortamında Osmanlı İmparatorluğunun Azerbaycan hanlıklarını kendinden uzaklaştırması tamamen gereksizdi, bu nedenle, Sultan her iki tarafa
“geçmiş dargınlıkları unutmak ve iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurmayı” emreden bir ferman gönderdi (16,
s.132-133). Bu fermandan sonra taraflar savaşa son verdi, sonbaharda ise Erzurum paşalık valisi Abdullah aracı-

28

lığıyla barış anlaşması imzaladılar (16, c.132-133).
Bu olay, bölgede yeni bir gerginliğin tırmanışı ile üst
üste geldi: 1779 yılında Zendler ile mücadele sonucu (10,
s.110-113) İran’da iktidarı ele geçiren Ağa Muhammed
Kaçar, Azerbaycan hanlıkları ve Kartli-Kaheti’ye karşı iddia ileri sürdü ve 1791 yılında Güney Azerbaycan hanlıklarının çoğunu kendine bağlamayı başardı (10, s.111).
Ancak, bir dizi diğer hanlar – Karabağ, İrevan, Lenkeran,
Hoy, Urmiye Hanları ve aynı zamanda Kartli-Kaheti Kralı
Karabağ Hanı İbrahim Han önderliğinde Kaçar liderine
karşı çıktılar (7, s.2,320). Aynı zamanda Hanlıklara Rusya’nın baskısı da artmaktaydı. İki ateş arasında kalan
İrevan Hanı da dahil olmak üzere bazı Azerbaycan
hanları, Ağa Muhammed Hana karşı Osmanlı devletinden destek istedi. 9 Mayıs 1794 yılında İrevan Hanı
Osmanlı sarayına güvenilir adamını gönderdi. P.Butkov
bununla ilgili yazıyordu: “Şuşa Hanı İbrahim Halil ve İrevan
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Hanı 1794 yılında, Bâb-ı Âli’nin onları yardımsız bırakmayacağını ümit ederek, Ağa Muhammed Hana karşı çıkmaya başladılar. Aralarındaki eski dostluğa dayanarak, onlar,
Ağa Muhammed Han’ın saldırısına karşı Bâb-ı Âli’nin himayesini sağlamak amacıyla İstanbul’a temsilciler gönderdiler. Ancak Bâb-ı Âli, İran halkı ile bir anlaşması olduğunu
bildirerek, onların taleplerine kulak vermedi” (7, s.332).
Bu arada, Ağa Muhammed Han da İrevan Hanına,
bizzat kendisinin huzuruna gelmesini talep eden ferman gönderdi. Bu, tehdidin gerçekliğinin açık kanıtı
oldu, aynı anda Sultan ve komşu paşalara İrevan halkını barındırmalarını rica eden mektuplar gönderen Muhammed Han kaleyi güçlendirmek için önlemler aldı.
İşte, 15 Mayıs 1795 tarihinde Sultana gönderilen
mektupta, Ağa Muhammed Han’ın saldırması durumunda hanlıktan 20-30 bin mülteci akını olabileceği belirtiliyordu (22, s.145-146).
Böylece, Rusya ile yaşanan iki savaşın başarısız sonucu, Osmanlı devletini Kafkasya’da daha ihtiyatlı bir politika izlemeye zorladı. Kaynaklardan göründüğü gibi, söz
konusu dönemde Osmanlı sarayı, yakında bulunan İrevan Hanlığı da dahil olmak üzere Azerbaycan hanlıklarını Rus-Gürcü ittifakına karşı birleştirmek amacıyla onlarla
ilgili aktif diplomasi önlemleri ile sınırlı kalarak bölgede
askeri müdahaleden kaçınıyordu.
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