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AYGÜN, Necmettin, Kafkasya'da Rus-Osmanlı Mücadelesi ve Kars Dolaylannda
Sınır İhlilleri. eTAD Yıl 3, Sayı 6 (Güz ZOO7), 89-1H5.

Rusya'nın modernleşmeye başlayarak büyüme devrine girdiği XVIII. yüzyıl Osmanlı

de~etinin çözülme süreciyle aynı zaman dilimine denk geldiğinden iki devlet arasında
takip eden yüzyılda meydana gelen siyası ve askeri mücadeleler çoğunlukla Osmanlı

devletinin aleyhine sonuçlanınca bilhassa sınırlarda, ve yerleşimlerde devletlerin
birbirleriyle barış sürecinde olduğu dönemlerde bile savaşlan aratmayacak sıkıntılara;

mücadelelerin sahnesi olmuşlardır.

Anahtar Kelimekr: Osmanlı Devleti, Rusya, Kafkasya,Kars, Sınır.

AYGÜN, Necmettin, Russo-Ottoman Struggle in Caucasia and Infringements of
Frontier surroundings Kars. eTAD Yıl 3, Sayı 6 (FallZOO7), 90-116.

As a result of the political and military contestations between Russian and Ottoman
Empires mostly resulting in favour of Russia since the 18th century in which Russian
Empire stated to modernize. This time corresponds to the same period when
Ottoman Empire began to break up. Especially in the frontier settlements were
exposed to military agitations and struggles which were complete substitutes of wars
even in the periods of peace.

Krywords: Ottoman Empire, Russian Empire, Caucasia,Kars, Frontier.

Giriş

İstanbul'un fethinden (1453) Irak'ta hakimiyetin sağlanmasına kadar (1555)

geçen süreçte Uzak Doğu'dan Yakındoğu'ya giren bütün ticari yollan denetim

altına alan Osmanlılar siyası, kültürel ve iktisadi öneme sahip merkezlere doğru

genişleme politikasında önemli bir aşamayı başarıyla tamamlayarak iki büyük

denizin ve üç büyük kıtanın merkezinde 16. yüzyılın en büyük devleti olma

başansını elde ettikleri gibi İslam dünyasının temsilcisi olma hakkını da

kazanmışlardı.
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16. yüzyılın sonlarından itibaren uluslar arası koşullar Osmanlı devletinin

aleyhine gelişmeye başlayınca iç siyaset de bu olumsuz gelişmelerden

erkilenmiştir. Savaşlarda artık ateşli silahların kullanılmaya başlanmasının yanı

sıra İspanya'nın 16. yüzyılın sonlarında Avrupa'da önemli bir güç olarak ortaya

çıkması, Rusların yine bu yüzyılda kuzey ticaret yolunu denetler hale gelerek İdil

(Volga) havzasından Kafkaslara doğru ilerlemeye başlaması, İran'ın Rusya başta

olmak üzere Batılı devletler ile ittifaklar yaparak Osmanlının Doğu sınırlarını

sürekli rahatsız etmesi Osmanlı devletinin klasik yapısını etkileyerek bir dizi

problemin doğmasınaneden olmuştur. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı devleti

varlığını devam ettitmek için müttefik bulmakta zorlarıırken, 16. yüzyılın

sonlarından itibaren sonucu başarıyla tamamlanamayan pek çok masraflı savaşı

da birkaç cephede yürütmek zorunda kalmıştır. Dış kaynaklı bu gelişmeler

aslında hiçbir zaman merkeziyetçi olmayan ve gerçekte çok hassas

yapılanmalarla birbirine bağlanan iç dengelerin bozulmasına neden olunca iç

huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Yenilgiyle sonuçlanan savaşların yarattığı

psikolojik ortam mevcut iktidara, padişah ve diğer üst düzey idarecilere olan

güveni satsarken idareciler arasında bölünme ve rekabeti de körüklemiştir. Halk

geçim ve güvenlik kaygısıyla tarım arazilerini terk ederek büyük şehirlere, sanayi

ve ticaret merkezlerine doğru gelişigüzel hareket etmeye başlamış, bu gelişmeler

ise tarıma dayalı Osmanlı ekonomisinin ve devlet düzeninin yıkılmasına, ancak

bozulan düzenin yerine uzun dönemde geçerlilik taşıyacak yeni bir düzenin

yerleştirilernernesine neden olmuştur.i Birçok alanda geri kaldığını kavrayan

Osmanlı devletinin 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki gelişmeleri daha sıkı w!
istekli takip ettiği görülmekle birlikte girişilen ıslahar hareketlerine Fransız

devriminin (1789) milliyetçi ve öz'gürlükçü söylemleri olumsuz etki yapmıştır.
Kendini toparlamak için ciddi tedbirlere yönelen devlet; III. Selim ve II.

Mahmut gibi yetenekli padişahlar, Fransız devriminin etkisiyle isyan eden

reayayla uğraşmak zorunda kalınca topraklarını muhafaza edemediği gibi

modernleşme çabalarının sonucunu almaya da vakit bulamamıştır. Çıkar esasına

dayalı sürekli değişen ittifaklar dünyası haline gelen 18. yüzyıl ve sonrasında

Osmanlı devletinin gerek siyasi ve gerekse toplumsal yapısını olumsuz yönde

etkileyen güçlerden biri şüphesiz Çarlık Rusyası olmuştur.

Çalışmamızda Osmanlı, Rus ve kısmen de İran'ın Kafkaslar ve Anadolu'nun

doğusurta hakim olma mücadeleleri ele alındıktan sonra, 1826-27 yılında

Rusların Kars dolaylarında Osmanlı köylerine saldırılarını ele alan bir arşiv

belgesi; kaleme alınan bir rapor değerlendirilmiştir.

1 Osmanlı devlerinde gerçekleşcn idari ve sosyal gelişmelcrin genel bir değerlendirmesi için
bkz HaW İnalcık. Ofma"/! İmparatorlllfF K/asik C~~, çev. R. Sezer, Istanbul, 2004, s.46-57.
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Yükselen Rusya ve Osmanlı Doğusu'nda Mücadele

Rusların Kars şehrinin ötesinde kalan coğrafyaya sahip olma mücadeleleri 19,

yüzyılda tamamlanmış olmakla birlikte Kafkaslara hakim olma mücadelelerinin

geçmişi 16. yüzyıl başlarına kadar inmektedir. Bilindiği gibi Altınordu devletinin

(13-16. yüzyıl) siyasi birliğinin sona ermesi Moskova devletinin tarih sahnesine

çıkmasını beraberinde getirmiştir. (1480). Büyük ivan'dan (1462-1505) Korkunç

ivan'a (1533-1584) kadar Moskova Knezliği'ninbüyümesindeki ilk strateji, ticarı

ve siyası merkeziere sahip Türk-Tatarları geri iterek boyun eğdirilen Slavları

daha önce ele geçirilen önemli merkezlcre yerleştirmek esasına dayanmaktaydı.:

Moskova Knezliği'nin çevresindeki Altın Orda sonrası kurulan Hanlıklara

nazaran ön plana çıkmasında, otuz-kırk yıl kadar tahtta kalan uzun ömürlü

krıezlere sahip olması belirleyici olmuştur. Fetihlerle ele geçirilen bölgelerde

yaşayan halkları belirli kentlere toplayarak bil' ideoloji çevresinde yönlendirmesi

Rus yayılmasının diğer bir önemli stratejisidir. Bu tarz vavılmada uçsuz bucaksiz

büyüklükteki ova ve nehir sisteminin sağlamış oldukları ulaşım imkanları

önemlidir. Nchirler "e bu nehirler çenesinde savunma ve yayılma amaçlı olarak

kurulan kale-köyler (!erepost, JtalıitJa) sonraları nüfus ile beslenerek şehirlere

dönüşmüştür. l5H9 yılında Moskova'da Patrikliğin kurulmasından sonra

Ortodoks Kilisesi de Cann denetimine girerek onun sıvası çıkarlarına hizmet

etmeye başlamıştır.

Kuzeydoğu Avrupa'daki Altın Orda kalınularının esnek parçalar halinde

yaşayan Ye' kabile esasına dayalı; merkezi bir sistem oluşturamamışyapılanmaları

Rus yanımasını kolaylaşnrmıştır. Altın Orda devletinin parçalanmasından sonra

ortaya çıkan Kırım, Kazarı ve Asrrahan Hanlıklarının kendi aralarında mücadele

etmeleri de Rusların güçlenmesine yardımcı olmuştur.' Kafkasya'nın kuzeyinde

~'aşayan Çerkesler "e Kabardaylar görünüşte Kırım hanlığına, Kefe sancağına

bağlıydılar. Kabile esasına dayalı Kafkas yapılanmasında Osmanlı hakimiyetini

tanıvan beyler oldugu gibi tanımayanlar da mevcutru. Kırım hanlarının Kuzey

: vloskova knezliği ünemli bir güCl' ulasirken Türk-Tarar hanliklarından veri IT zamanı

geldiğindl' vararlanmasun bilmiştir. 16. vüzvıldal .irvanva'v.ı karşı kırım Tararlarıda irtifak yapmıs

IT ı 7, vüzvıkl.ı Sihirva'run istilası sırasında Jungar \[oğollarından asker alarak yararlanmıştır. IK
vuzvıl başına kadar Kırım Hanlığı'na haraç odevcrck dostluk göstnisinde bulunup. Baltık ve
Sibirya vonundeki istilalarmda daha rahat hareket ertnevi bilmistir. Bkz. Charles Tilh',ll'mpa'dlı

l)cm/ııkl' (14\1]-199]), Istanbul, 2011'i, s.2111 \T Halil Inalcık, "Osmanlı-Rus İlişkileri 1492-1700".
Ilir/:-RIIJ j/iılikri )(I{j ) i/, .Ynkara, 1999. s.2_~-3().

\ Türk \T i tah'an pazarlarına köle satmak, transir ncaretren \ergi toplamak \T egemenlik
kurdukları (!iğer kabilelerden vılhk harac ropl.ıvarak ıaşaıan bu hanlıklar merkezi devlet
oluşrurumadtkl.mndangüçlü bir kuvvet karşısında bölünmeku-n Ye veraset savaslarıvla birbirlerini
rukcrrnckrcn uzak kalamamıslnrdır.
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Kafkas halkları üzerindeki vergi esasına dayalı bazı keyfi uygulamaları bölgedeki

Osmanlı varlığının pekişınesine engel olmuştur. Bu nedenle bazı Kabarday,

Kalmuk ve Nogay beyleri Kırım hanlarının keyfi uygulamaları karşısında Rus

yardımını talep ederek, Kafkaslar'da Rus yayılmasına yardımcı olmuşlardır.

Esasında Kafkasya'daki Rus ve İran etkisini kırmak için 1569 yılında başlayan

Don-Volga nehirlerinin birleştirilmesi projesinde Kırım hanlığının tutarsız

tavırları Osmanlı devletinin Kırım ve Kafkaslardaki polirikalarının

çıkmazlarındanbiri olarak 19. yüzyıla kadar devam ermiştir.!

Rusya'nın Orta Asya \T Kafkaslar yönünde rahatça istila hareketlerinde

bulunmasında İran'ın Güney Kafkasya üzerindeki emelleri de Rusya'ya kolaylık

sağlamışrır. Osmanlı devletinin Hazar denizi kıvılarına ulaşmasını engelleyerek

Azerbaycan ve Dağıstan hanlıklarına uzun süre hakim olan İran, Osmanlı

devletinin Kafkaslar üzerindeki manevra alanını ivice daraltarak Rusya'ya

hareket alanı sağlamış, bazen de Ruslarla işbirliğine giderek İslam dünyasında

bölücü ve zavıflarıcı bir öğe olarak roloynamıştıL Osmanlı-Iran savaşları,

Osmanlı hazinesinin savaş harcamalarına akarak nıkcnmesinin en önemli

erkenlerinden biri olmuştur.' Kafkaslar- ve İran toprakları yönüne Osmanlı

devlerinin Fatih Sultan Mehmet döneminde başlavan genişlemesi, 1590 vılına

kadar hızla devam ermiş; bu tarihten sonra ise mücadele daha önce elde edilen

malıallerin İran ve Rusva'ya karşı savunulması şeklinde devam etmiştir. Osmanlı

devleri ile İran arasındaki savaşlar Günev Kafkasya'ya hakim olmanın ötesinde

bir anlam rasır ve İran'ın Türkmenler üzerindeki faalivetleri bu savasların ana
-, .,' .ii

nedenlerindendir. Şii-Sünni ihrilafı haricinde ipek yolunda hakimiver kurma

sevdası nederıivle Yavuz Selim dçvrirıderı 1639 Kasr-ı Şirin Antlasması'na kadar

i Kırım hanı "biilgcdc dokuz ay kı~ vardır" gibi a~lıSız propagandaLırl:ı\~lnıhan seterini LT

kanal kazımı projesini cngellcıncyc cahstığı gibi Osmanlı projelerinden Rusları haberdar cnnevi de
ıhmal etmemistir. Bkz, \1. Sadık Bilge, ()wııllll, Dıı,ltli re Kalkax)'iI. Istanbul, 21111'), s. SS ye İnalcık.

agm., :ııı. '

, J rı, vuzvılda <ısmanh je\'ler adamlannın Safcvilcrc karşı savas ı'apmak ıcın i:;:;:; .Ymasva
barışını bozmak istemeleri uzerine dcvrin sadrazarnı Sokullu vlchmcr Pasa 'nın ifadeleri uzcrinclcn
vuzlcrce 1'11 gccıne~ine rağmen güncelliğini korurn.ık radtr; "zerk: "Sultan Süleyman'ın İran

seferinde çok sıkıntı cektiği, Satcvilcrc karşı düzenlerıecek seferiri cok masraflı \T nprancı oLtcağl,

elde edilen Kazançların barışı bozmaya degmeyeceği. rcavanm tckalifren IT rccavuv-i askerden
pcvmal olacağı, divar-ı Accm rncfruh okı dahi rcavasrnın r.ıivvcr olmağı kabul erme\'l'cegı. "
Sokullu 'nun ifadesivlc <hmanh'ya "raivver olmak", bu günkü anlamda bir devlete varandas olarak
onunLt kader bırligine girmek belirli bir kulturcl birikirnin sorıucuvdu ve herkesin harcı dcğildi

bkz Bılge. 'w., s,:;'!,

" Hemen hemen her v.ıdidc avrı bir kulturun ıa~adığl Kafkasva, Ciurcu, Laz. ;\digc/(.erke~,

Abaza, Ccccn, ingu~, Avar, Lezgi, ı .ck LT Dargı gibi Kafkas halklarından; .vzcri, Karacav .vl.ılkar.

'o;oga\ ve Kumuk gibi Türk bovlarından Frıneni \ c ()~eı gibi Hint Avrupa kavimk-rinden
meydana gelen: coğrafi olumsuzluklardan dolavı kuzcvi ile güncYi sadeec Derbent (Dcmirk.ıpı) \'('
Darval geçırleride birbirine bağlanabilcnbir coğrafıadır.



,\:f(lJl('ttin AYCO", fV'fka~J'a'd(/ RJ/s-OsmanlıMliıııdelesi I'{' Kars 93

geçen 12<) yıllık Osmanlı-Safevi savaşları her iki devletin mali iflası haricinde

bölge yerleşimlerinin talan edilmesi, sosyal ve iktisadi faaliyetlerin durmasından

başka taratlara gözle görülür bir kazanç sağlamamıştır. Aksine, Orta-Doğu ve

Anadolu ticaretinin darbe alarak Okyanus ticaretinin ve Asrrahan'dan Orta

Avrupa'ya geçen yolun önem kazanmasındabu savaşların önemli bir etkisi söz
konusudur."

Rusva'nın Avrupa devletleriyle ittifaklar yaparak güneye yayılma siyasetinde

1680'ler önemlidir. 1683 Viyana kuşatmasında Avusturya, Polanya, Venedik ve

Almanya'nın yanında yer alan Rusya'nın Viyana bozgunundan sonra Osmanlı

devletinden daha cesur taleplerde bulunduğu ve eski çekimser tavrını

değiştirdiği görülür. Bilindiği gibi 18. yüzyıl, Avrupa'da merkezi hükümetlerin,
milli devletlerin ve ideolojilerin kök saldığı bir dönemdir. Bu dönem Rusya için

Avrupa'dan öğrenme dönemi olarak kabul edilir ye Avrupa'yı birebir taklit

ederek değişen Rusya'da değişimin öncüsü' Büyük Petro'dur. (1672-1725).

Petro'nun Rusya'yı Batılılaşnrma projesi" aynı zamanda Avrupa ile vakınlaşrnaya

,-~ irrifaklara zemin hazırlamıştır. Petro ile hızlanan Rus yayılmacılığı büyük

ölçüde \[üslüman (ve Türk) halkların zararına olmuştur.

Kafkaslardan güneye yayılma siyasetinin ilk dönemlerinde (16. yüzyıldan 18.

yüzyılortalarına kadar) mümkün olduğunca Osmanlı devlerini rahatsız etmeden

'T genelde dostluk ilişkileri kurarak Hazar denizi sahillerinden güncye inmeye;

Osmanlı erkisinin yoğun olduğu Kırım, Azak, Arıapa, Sohum gibi mahallerden

uzak durmaya gayret etmişlerdir. Rusların Hazar denizi kıyılarından güneye

inmesinde Derbent geçidi önemli bir hedef durumundaydı. Derbent'in

bölgedcki en önemli askeri ve sivasi üs olan Astrahan'a yakın olmasının yanı sıra

Derbent'in içinde yer aldığı Dağıstan hanlıklarının siyasi bölünmüşlüğü Rusların

güneye yayılma faaliyetlerini kolaylaşnrrrııştır. Ruslar, 16. yüzyılın sonlarından

itibaren Tcrek nehri boylarında, Sunç ve Sulak nehri kıyılarında kaleler (köyler)

insa ederek bölgeye nüfuz ederken') İran ile yapılan savaşlar nedeniyle Osmanlı

ı ')~I-\'de haşlanp vaklasık \ 2 nı süren Ye 1S'>O'da istanbul Antlaşrnasıvla sonuçlanan
Osmanlı-İran savaslan Hazar denizim- kadar olan coğrafyada Osmanlı hakimiyetini sağlarken mali
getirisi pek olmavan bu fetihler Osmanlı hazinesinin iflasnun da başlangıcı olarak kendini daha
sonraki vıll.ırda uisscnirccckrir. Sah \. .\lıbasın \ ')'JO\nrlaşmasıda Osmanlı'va bırakılan Güne,

Kafk.ısva'vı adım adım geri alıp Sünni halkı kılıçtan geçırmesi ise bölgedeki Osmanlı \"arlığının

si mu olacakrır. J ()Y) vılında imzalanan Kasr-ı Şirin Anrlasması'vla Tebriz, Revarı ve Azerbaycan
ha\ zası S:ıfc\ılere terk edilmisur.

, Rus modcrnlesmcsi hakkında bkz. İlber Orravlı, "X\"1l1. Yüzvıl Türk-Rus Iliskilcri", OJlllfllll'

/111!,'��<I!fli/I(!ZIı'lldl Iktif"dl I'{ I"IIJ)"/ nt!ZlmJl. \lakaleler i, .\nkara 2000, s.)77 ye \1. E. l-alkus,
Rıımt"ııııı !:lıdıiJ!n/t,flJI(fi / 7()O-i 0/4, (ey. Alaaddin Şcnel, Ankara. ı 986.

'J Ruslar i 'iKK i ılında "rnek nehri civarında Tcrskiv kasabasını ve kalesini inşa ederek i 6n'te
avıu b,,,hal<1 'illll Rus kazak (Kosak, {"':<>zak) ailesini vcrlcsnrmislcrdi. 17. viızvılda bu kasaba
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devleti Rusya'ya karşı ciddi bir ordu gücü hazırlayamamıştır.Yine 17. yüzyıl ve

sonrası Rusların Hristiyanlığı bölgede yaymak için büyük gayret gösterdiği

dönemdir. Birçok Kafkas idarecisi ve özellikle de hakim oldukları coğrafyada

muhalefette bulunan feodal beyler iktidarı ele geçirmek için Moskova'ya giderek
vaftiz olmuşlar; Moskova'dan almış oldukları maddi ve manevi destekle

bölgelerine Hristivarı Rus idarecisi olarak dönmüşlerdir. Tüm bunlar karşısında

Osmanlı idarecilerinin bölge güvenliğini Kırım hanlarına, yerel beylere veya

Trabzon ile Erzurum valilerine havale ederek geçici çözümler üretmeleri Rus

ilerlemesini durduramamıştır.

Ruslar, 1721 yılına kadar İsveç ile Baltık denizi taraflarında savaş halinde
bulunmalarından dolayı, Kafkaslara ciddi bir sefer diızenleyememişlerdir.!'' Bu
yıllarda Ruslar, Osmanlı devletiyle doğrudan bir savaşı göze alamadıklarından

devam etmekte olan Osmanlı-İran savaşlarının barış ile sonlanmaması için İran'ı

destekleyerek Hazar denizi kıyılarında varlığını devam etrirrne yönünde çaba
göstermişlerdir. ı i 1723 yılında başlayıp 23 yıl devam eden ve 1746 yılında sona
eren Osmanlı-İran savaşları Osmanlı ve İran hazinelerinin boşalmasına. on

binlerce insanın ölümüne yol açarken Rusya'nın Kafkaslar'da ve Hazar denizi
kıyılarında gücünü "e ideolojisini yerleştirmesine. Hristiyanlığı yaymasına,

Gürcüler ve Ermeniler arasında taraf bulmasına, Rus Kazaklarının (Kosak,

Kozak) bölgeye yerleşmesini mümkün kılmışnr.'-'

"

birçok Kafkas hanhklarıvla birlikte 20 bin kisilik bir nüfusa vararı bölgenin sıvasi LT ticarı merkezi
baline gelmişti.

iii Ancak, Kafkaslar'da kabile bcvlcri önderliğinde çatışmalar devam etmekrcveli. Ruslara karşı

isyan eden Kafkas halklarından Çeçenler "e İnguşlar geçici başarılar elde ermekterseler de Çeçen
:-Olurat Bey gibi liderler yakalanarak (L70S) Kazan şehrinde kaburgalanndan demir kancalara
asılarak ôldürülmekte, türlü işkencelere maruz kalmakraydılar. ()zellikle halmuklar ye bazı

Kal-arday bevlerinin- 16. yüzyılda Nogavlar örneğinde olduğu gibi.Ruslarla işbirliği yapmaları

bölgede Rus yayılmasını kolavlaştırrnışnr. Çar I. Petro'nun danışmanlarındanKabarday asıllı olan
Aleksandr Bekov«; Ccrkasskiy 1714'de Car'a gönderdiği raporda "Sulramn temsilcilerinin
Kabarday'dan iran sınırına kadar olan "erlerde yaşayan Dağlı başbuglannı kendi taratlarına

çekmcve calışrıklarını, Rusva, Kuzey Kafkasya ve Hazar denizi kıvısırıdaki toprakları kendine
bağlavamazsaburaların Sultan'ın eline geçeccğini, bu topraklar Rusva'va katılacak olursa kurşun LT

altın rnadcnleri, neft vataklan, ipekcilik ve pamukçuluğun Rus devletine büvük favda
sağla\acağını" vazmak ıaydı. Bilge, '(~f" s.l 00· LO ı.

ii :-Olustafazade Tevfik TelTüboğlu, ""\\"111. Yıızvıhn ilk Yarısında Kafkaslarda Osmanlı-Rus
İlişkileri". Osmaııll. Cilt 1, Ankara, 1<J')<). s.'iCıS·(,<J.

" 1763 vılında Tcrek nehrinin kuzey kıyısında Mozdok kalesi inşa olunmuş. SOO Kozak ile
tahkim edilen bu kale karakol işlevinin bir tarafa Oserlcrc ve İnguslara dini eğitim veren misvoner
merkezi de olmusrur. Bilge, s. 12'i.
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1768 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı tarafların kazandıkları veya

kaybettikleri birçok muharebeden sonra13 Küçük Kaynarca Antiaşması (1774)

ile sonuçlarırnışn. Osmanlı devletinin bu yıllara kadar kuzey sınırlarını

ilgilendiren en ağır şartları içeren bu antlaşmayla Çariçe Karerina "Ruslar

şimdiye kadar böyle bir antlaşma yapmamıştır" diyerek Rusya'nın elde ettiği

avantajları ôzetlemişrir.' ' Bu tarihten sonra Kafkaslar'da hem Ruslar ve hem de

OsmanWar yeni bir yapılanmaya girecekleridir. Ruslar Kuzey Kafkasya'ya asker

ve nüfus tahkimatı yaparak Güney Kafkasya'yı ele geçirmeyi planlarken

Osmanlılar da Soğucak ve sonradan inşa olunan (1782) Anapa kalelerini tahkim

edip bölge hakkında her türden bilgiyi birinci elden toplama politikasına

yöneleceklerdir. Kırım hanlarının yardımlarıyla 1783 yılında Kırım'ın Ruslar

tarafından işgal edildiği'> yıllarda Kuzeydoğu Kafkasya'da Çeçen asıllı

Nakşiberıdi Şeyhi İmam Mansur'un Ruslara k~rşı "cihat" ilan ederek Kafkas

halklarını birleştirmeye çalışması Kafkaslar'da Rus yayılmasını geciktirdiği gibi

Rus düşmanlığını, Osmanlı dostluğunu ve İslam dinine duyulan heyecanı

artırmıştır. 1801 yılında Gürcistan'ın Rus eyaleti haline gelmesi ise Azerbaycan
ve Doğu Anadolu havzasının işgale açık olmasını sağlamıştır.te

1800'lü yıllar, serhat şehri haline gelen Anapa kalesinin asker ve teçhizat ile

desteklenmesine büyük önem verildiği yıllardır. Osmanlı-Çerkesbirlikleri Anapa

civarında Ruslara ağır kayıplar verdirmelerine karşın muhafızlıkla

görevlendirilen Osmanlı idarecilerinin Anapa'ya gitmekte çekimser kalmaları

Rusların Kafkaslardaki gücünün halen kırılması mümkünken kırılamamasınave

13 Bu savaşırı ve daha genel anlamda 18. yüzyılda Osmanlı devletinin içinde bulunduğu siyasi,
askeri Yeyönetsel eksikliklerin en iyi. tasvirini Ahmed Resmi Efendi'de bulmak mümkündür. Bkz.
\'irginia Aksan, Ahmed ResmiEfendi, Istanbul, 1997, s.162-192.

H Osman Köse, "XVIII. Yüzvıl Osmanlı Rus Münasebetleri", G.rmanlı, Cilt I, Ankara, 1999,
8.544-545.

15 İşgalden sonra on binlerce Kınm Türkü Rus idarecilerin baskıları yüzünden Osmanlı

topraklarına doğru göçe başlamışlardı, göçlerin 1772 yılında başladığı bilinmektedir; Justin
i\1cCarthy, Müslümanlar ue Az!nlıklar, İstanbul, 1998, 15.

ır, Gürcistan havzası Rus himayesine girmesine rağmen bazı Gürcü beyleri Osmanlı ve İran

yardımını talep ederek Ruslara karşı savaşmaya devam etmişlerdir. Bunlardan İmaret Malı II.
Solomon 1814 yılında İstanbul'a gönderdiği mektubunda Rusların zulmünden kurtulmak için
kendisine yardım edilmesini talep ettiyse de Osmanlı devletinin destek veremediği Solomon,
Ruslara yenilince 1815 yılında Osmanlı devletine sığınarak Trabzorı'a yerleşmiş Ye burada hayatını

tamamlamıştır; Bilge, s. 182. Tiflis'in ele geçirilmesi sonrasında Rusların şehri Ermenilerle iskin
ettirmesi şehirde Rusların Gürcülere oranla artmasına neden olmuştur; bu durum hakkında

Puşkirı'e bile bakılabilir, ,\. Puşkin Er-{urunJ Yolculuğu, İstanbul Marbaası, İstanbul, r.v., s. 41.
Küçük Kaynarca sonrası Osmanlı Rus ilişkilerinin seyri için bkz. Akdes Nimet Kurar, Türkiye ve
Rusya, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1970, s.24-39.
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Rusların zaman kazanarak daha güçlü birliklerle geri dönmelerine yol açmıştır."

Rusya, İran'ın nüfuz sahasında yer alan Dağıstan ve Azerbaycan havzasını ele

geçirmek için 1812 yılında İran'a savaş açarak 1814 yılında tüm Azerbaycan

havzasını ele geçirmişti. Osmanlı devleti ise bu gelişmeler karşısında Anapa ve

Faş kalelerini tahkim etme etmiş, Osmanlı yanında yer alan bazı Dağıstan ve

Çeçen beylerinin yardım taleplerine karşılık onlara top Ye top döküm ustaları ile

hediye ve unvanlar vererek mücadelelerine devam etmelerini istemiştir." Anapa

yakınlarındaki Çerkesler ve Doğu Kafkasya'daki Çeçen ve Dağıstarılıların

direnişleri ise 1825'lerde tüm şiddetiyle devam etmiştir. Çar ı. Nikola tarafından

Kafkasya Genel Valiliği Mart 1827 yılında Yerrnolov'un elinden alınarak

General Paskeviç'e verilmiştir. Paskeviç altı ay gibi kısa bir sürede İran

ordusunu bozguna uğratınca İran, Rusya ile Şubat ı 828 tarihinde Türkmençay

Antlaşmasını imzalayarak, Kars'ın ötesinde ve Aras nehrinin kuzeyinde kalan

Güney Kafkasya havzasını Ruslara bırakmak zorunda kalmıştır. Güney

Kafkasya'da İran engelini berraraf eden Rusya, bundan sonra tüm gücünü

Anadolu'yu ele geçirmek için harcayacaktır.

1826 yılında yeniçeri ordusunu kaldırarak kara gücünden yoksun kalan

Osmanlılar. donanmanın yakılmasıyla da deniz gücünden yoksun kalınca!'!

Rusya fırsatı değerlendirerek Nisan 1828 tarihinde Osmanlı devletine savaş

açmıştır. Dikkate değer bir direniş gösterilmesine rağmen Anapa, Kars, Fas ve

Ahıska 1828 yazında; Erzurum, Bayburt ve Muş ise 1829 yazında Ruslar

tarafından işgal edilmişrir.P Rusların Kars ve çevresindeki saldırılarında asker,

sayısının 10 bin civarında olmasına karşın çoğu disiplinden uzak

toplama/gönüllü askerden müteşekkil 30 bin kadar Osmanlı askerini etkisiz hale

getirmeleri ve pek çok çatışmada Osmanlı askerinin 'ernare-i gayret ve

hamiyer'ten uzak görünmesi devletin içinde bulunduğu kötü vazivetin

I-r\napa'ya göredendirilen Canikti Battal Hüseyin Paşa "e Sarı Abdullah Paşa gibi pek çok
Osmanlı idarecisi bölgede Ruslara karşı mücadele etme yerine Trabzon ve Erzurum valiliklerini
elde etme gibi kişisel menfaatlerle meşguldüler. Ruslara teslim olan Battal H üscvin Paşa (1790)
haricinde, Anapa seraskerliğiylc görevli San Abdullah Paşa'nın Trabzon'dan ayrılıp Anapa'va
gitmemesini haber alan Ruslar, 1790 yılında Anapa'yı ele geçirerek kalevi temellerine kadar yıkıp

sivil halkı da karletmişlerdi. Bkz. Mahmut Goloğlu. Tral.ro» Tarihi, Trabzon, 2000, s.90-92.

LK Ruslar tarafından bütünüyle ele geçirilememiş olan Dağıstan Rusya'nın XiX. yüznldakı en
büyük problemlerinden biri olmaya devam edecektir.

i') 1821 yılmda başlayan Yunan isyanının 1827 yılında Osmanlılar tarafından bürünüvle
basunlması İngiltere, Fransa ve Rusya'nın çıkarlarına ters düştüğünden 1827 yılında adı geçen
devletler Navarin'de dostlarından saldırı beklemeyen Osmanlı donanmasını yok etmişlerdi.

"ii Fahrettin Kırgızoğlu, Kars TaribiI, İstanbul, 1953, s.548-550 ve Bilge, '{ge., s.191-193.
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göstergesiydi.21 Rusların Kars ve çenesini ele geçirmesinde başta Ermeniler

olmak üzere yerel halktan casuslar elde ederek Osmanlı savaş gücü hakkında

bilgi edinınesi önemlidir." 15 Eylül 1829 tarihinde imzalanan Edirne

Anrlaşması'vla Balkanlarda Tuna deltası Rusya'ya kalırken Arıapa'dan Barum'a

kadar olan sahil şeridiyle birlikte tüm Kafkasya Rus idaresine girmekteydi.

Böylece dön yüz yıla yakın bir süre Osmanlı devletine bağlı kalan Kafkas

halklarının kaderi Rusya'ya terk ediliyordu. Bu antlaşma ile Anadolu toprakları

da Rus tehlikesine açık hale geldiği gibi Kafkasya'da 1830'lardan sonra uzun

yıllar devam edecek olan direniş hareketleri de çember içine alınarak Kafkas

halklarının Türkler,iranlılarve Avrupalılar ile olan ikmalleri zorlaşacaktır.P

Bab-ı Asafi Divan İzn-i Sefine Defterleri'ndeki Bir Rapor:
Kafkasya'da Rus-Osmanlı Mücadelesi ve Kars

Ruşva'nın baskısıyla Kırım'ın bağımsız olmasımn (1774) yarattığı kaygı en

azından Karadeniz kıyılarında kalan Anapa ve Fas gibi siyasi, askeri ve ticari

öneme sahip mahallerinin kaybedilmemesi düşüncesini kuvvetlendirdiğinden;

18. yüzyılın sonlarında Osmanlı devletinin bölgeyi daha iyi tanıma amacıyla

Kafkas halklarıyla "vasıtasız" yakınlaşma sürecine girdiği görülür. Bu süreç aynı

zamanda bölge hakkında ayrıntılı rapor hazırlama sürecini de başlatmıştır.

Burada üzerinde durulacak olan Rapor bu geleneğin devamı olup Rusların

Kafkaslarda yayılırken uygulamış oldukları istila yöntemlerini w Osmanlı

devletinin topraklarını korumakta nasıl aciz hale geldiğini göstermesi açısından

önemlidir. Ba,fbakan/!k OJman/! Arşiıi [BOA, İstanbul], Bab-ı AJaj/ Divan İzn-i

J~/illf Defterteri içinde A.Dr N, İZJ\' 915 numara ile kayıtlı ve çevrimyazısı Ek'te

verilen bu rapor 1828-29 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşından iki yıl öncesine,

'I 1K2K-2'.1 Osmanlı-Rus savasında Istanbul halkından HlI bin gönüllü yazımını bekleverı Il.
Mahmut aksi durum ortaya çıkınca hayal kırıklığına uğramıştı: "Ne çare bizim h.ılkumzda min
tarafıllah din Ye iman gayreti vok ki ittifak ile toplanıp da din Ye devlerleri uğrunda can Ye baş feda
etsinler"; Süleyman Kocabaş, Tarihte Iıirk,Rm MiicaddfJI~ Istanbul, 1989, s.218.

"" Kars ye Erzurum'un Rusların eline geçmesi hakkında bkz. İbrahim Aykun, "Paskeviç Ye
Şark Seraskerliği ile ilişkileri", 7lirkler, 12, Ankara, 2002, s,721-72'.1. Benzer şekilde Rumeli
cephesinde; Tuna boyunda, Surunu \"C Rusçuk'ta Ruslara karşı ciddi mücadeleler verilmişse de
Yama kalesini sanınan Yusuf Paşa gibi vasıfsız ve kendi çıkarlarını düşünen Paşaların askerleriyle
birlikte Ruslara fırar ederek katılmalarının yanı sıra Bulgarların Ruslara casusluk vapmaları gibi
örneklerin çokluğu Rus birliklerinin Edimc önlerine kadar gclmelerini kolavlaşnrmışrı. Bkz.
Kocabaş, age., S.211,212.

".1 i H3()'lardan sonra Kafkasva kelimesi göç kelimesi ile birlikte anılacaktır. 19, yüzyılda

Kafkaslarda Rus politikalan "C Müridizni hareketleri için bkz. Abdullah Saydam, "Kuzey
Kafkasya'daki Bağımsızlık Hareketleri", OJTl/an!1 Dioryasmda Srvaser, Ada/eı lie Rııiyyet, Trabzon,
19'.18, 302-336 ve avnı yazar, "Rus Sömürge Siyaseti ve Kafkasva", OJmalıll Düııyasmda Siyaset,
,idaletre Raiyyet, 337-380.
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H.1242/i\Ll826-27 yılına tarihlenmekredir>' ve taraflar arasındaki sivas! ve
askeri mücadeleleri ele alan yedi sayfalık bir belgedir. Söz konuu Rapor ayrıca,

kayda alınma tarihinden daha önceki yıllara ait bazı olaylara da kaynaklık

etmektedir.

Osmanlı devleti ile Rusya arasında 1812 yılında Bükreş Anrlaşması

imzalanarak barış sağlandığından dolayı belgenin tarihi olan 1826-27 yılında

resmi olarak taraflar arasında savaş mevcut değildir. Bununla birlikte raporun
tarihi, Osmanlı devletinin Yunan isyanını bastırması ve devamında Yeniçeri
ocağını ortadan kaldırılması sürecinin hemen sonrasına denk geldiğinden

Rusya'nın Osmanlı devletine savaş açmak için fırsat kolladığı bir dönemi de
ifade eder. Taraflar arasında fıilen savaş olmamakla birlikte ilgili rapor, sınırlarda

savaşları aratmayacak çatışmalar ve acıların barış zamanlarında bile devam
ettiğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Belge tarihinden bir yıl önce
(1825) Ruslar, Orta Kafkaslar'da Kabarday ve Çeçen hanlarının isyanlarını

bastırmış olduklarından, bu tarihlerde bütün gücü ile İrarı'a karşı savaş

halindedirler. Revan ve Tebriz'in Rusların eline geçmesi ve Kars'ın Rus çarlığı

ile komşu olması an meselesidir. Devir Çar 1. Nikola devridir ve Kafkasya
Genel Valisi Mart 1827 yılına kadar görevinin başında kalacak olan, zalimliği ile
ün salan Yermolov'dur." 1820-28 arası aynı zamanda Osmanlı devleti
kuzeydeki en önemli üssü olan Anapa'yı Rus tehlikesine karşı Trabzon Valisi ve
Anapa muhafızı olan Çeçenzade Hasan Paşa vasıtasıyla onartmış, Kafkas
halklarıyla ilişkilerin kuvvetlendirmeye çalışılmıştır.

Osmanlı idaresine girdiği 16. yüzyıldan günümüze kadar serhat şehri olma
özelliği gösteren Kars 19. yüzyıla kadar İran; bu yüzyıl ile birlikte ise Rus ve
Ermeni saldırılarına karşı sürekli olarak asker ve mühimmat yönünden tahkim
edilmiştir. 19. yüzyıl başlarında bağımsız bir vilayet olarak örgütlenmiş olan
Kars eyaleti Kars, Ardahan, Kağızman, Hocevan, Keçivan. Şüregel ve Zaruşad

sancaklarından oluşmaktaydı; Ahıska, Faş ve Çıldır sancaklarından oluşan Çıldır

eyaleti de komşu eyalerlerden biriydi.26 Eldeki Rapor'a göre Kars vilayetinin

24 Belgenin sadece yıl olarak tarihi mevcuttur ve belge 1826 yazından 1827 yazına kadar olan
bir yıllık süreyi ifade eder.

2S Bu tarihten sonra Kars ve Erzurum'u ele geçiren General Paskeviç Genel \' aliliğe
getirilecektir.

2(, Osmanlı devrinde genelde Erzurum Vilayetine bağlı kalan Kars'ın idari ve yönetsel
örgüdenmesi için bkz. Cevdet Küçük, "Erzurum", Türkiye Divane: i 'akıı İJlcim AflJiklopediJi, Cilt
11, İstanbul, 1995, s.328 vd., Tufan Gündüz, "Kars", Türkiye Diyanet Vakli İJ/am AflJiklopediJi, Cilt
24, İstanbul, 2001, s.516-517 ve 93 Harbiniri hemen öncesi için Salflame-i l'i1ayet-i Erzıımm

H.1288, s.137. 1927 yılı tahririne göre ise burada değerlendirmesi yapılan belgede adı geçen
rerleşimlcrinZkôylerin çoğu Kars vilayetine bağlı Arpaçay kazasının nahiyelcri (merkez nahiye;
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\'alisi Sert Mahmut Paşa'dır-i ve iki devlet arasındaki sınır Aras'ın bir kolu olan

Arpa suyudur. 1829 yılındaki Edirne Andaşması imzalanmadan önce yine

"Arpaçay" iki devlet arasındaki doğal sınır olarak görülmekteydi. Erzurum'u

almak amacıyla Soğanh dağlarına yerleşen General Paskeviç'e yerişırıeye çalışan

ünlü Rus şair-yazar Puşkin Gümrü'den Kars'a geçerken Arpaçay hakkında nar

defterine. "-İşte Arpaçay, -dedi Kazak. -Arpaçay! Bizim sınır! Ararat'a bedeidi

bu", ifadelerini not etmişti.> Taraflar arasında Arpaçay sınır olarak kabul

edilmekle birlikte, Arpaçay'ın karşı yakasında; Gümrü taraflarında kalan bazı

köylerin (Koşva/Kosavanik, BayındırlBayandur, Karakilise gibi) Osmanlı

denetiminde olduğu anlaşılmaktadır.

1801 yılında Gürcü topraklarının Rusya denetimine girmesi sonrasında

Güney Kafkasya ve Anadolu üzerine düzenlenecek olan seferlerde Titus ana üs

haline getirilmişti. Rapora göre de Rusya'nın Kafkasya Genel Valisi Tiflis'te

oturmaktadır \T iki devlet arasındaki bazı sorunlarda fıkir alınmak için Tiflis'e

danışılmaktadır. Bununla birlikte Kars dolaylanrıdaki köylere saldıran Rus

askerleri çoğunlukla Gümrü'den geldiklerinden askerin merkez karargahının

Kars sınırına oldukça yakın olan Gümrü'de olduğu, ihtiyaç duyulması halinde

ise Tiflis ve Revarı'dan takviye kuvvetler alınarak sınırın geçilip köylere saldırılar

düzenlendiği görülmektedir. Rus saldırısına uğrayan köyler kuzeydeki Zaruşad

(Arpaçay ilçesinin merkezi) sancağından başlamakta, Gümrü'ye oldukça yakın

konumdaki Baş Şüregel Kalesi, Kızılcakcak/Kızılcıkcık (Akyaka ilçesinin

merkezi) ve Gedikler'de yoğunlasmakta, daha güneyde Arpa suyuna yakın

konumdaki Ani, Magazberd kalesi ve Bacalı köyü civarında ise sona ermekteydi.

Saldırıya uğrayan mahaller günümüzde Arpaçay, Akyaka ve Digor ilçeleriyle

Kars'ın merkez ilçesinin doğu kısmında kalan rnahallerdir. Gümrü'den Kars'a

giren kara yolu üzerinde yer alan Şüregel ve Gediklere ait köyler ise (özellikle

Tekrıes?", Kızılcıkcık ve Uzunkilise) defalarca yağma edilerek yoğun baskı

altında kalmış mahaller olarak diğerlerine göre daha öne çıkmaktadır. Osmanlı

köylerini yağmalayan sergerdeler, yani Rus krıezleri de genelde Gümrü'de

orurmaktaydılar.

Gümrü'deki Rus askeri yanı sıra Gümrü Beyi olduğu anlaşılan Mehmet

Hasan Beyin kendisi, bazen damadı ve bazen de oğlu Rehim çeşitli aralıklarla

Zaruşad, Baş Gedikler ve Süregel nahiyesi) içerisinde yer alırlar. Bkz. SOIl TNkıJtit-ı Mülki)'ede
Kiiy/ninıizin Adiarı. Dahilirve \'ekaleri. İstanbul, ı 928, 756, 757.

2- BO.1. A.DI7\:. İZ", 915, s.ô.

2" Puşkin, Erzıırul1l }'o/m/ıığıı, s.48.

29 Günuroüzde burada sınır kapısı bulunmaktadır.
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Osmanlı köylerini yağmalamakraydılar.311 Bazı durumlarda ise Rus knezlerı

gözetiminde Gümrü dolavlanndaki Ermeni ileri gelenlerinden oluşan atlı

askerlerin/çerelerin>' , "yüz elli arlu ile", "üç yüz atlu ile" Kars civarındaki

kôvlerc saldırıları vuku bulrnakravdı.v Rus askerinin bu türdeki saldırı ve

baskınları çoğu durumda genel bir savaşı aratmayacak nitelikte "beş yüz saldar
ve bin atlu ile" gerçekleştirilmekteydi. Dolayısıyla yağma ve baskınların köylüler
açısından yarattığı tahribatın büyüklüğünü kestirmek zor değildir. Kars

civarındaki Osmanlı köylerini sadece Ruslar değil İranlılar da yeri geldiğinde

yağrnalamakraydılar." Rusların Kars dolaylarındaki yağmalama faaliyetlerinden

bekledikleri neticeler arasında Güınrü "e Titus'te bulunan ordularına lojisrik
destek sağlanması da amaçlanınaktadır. Bu doğrultuda yol üzerlerinde
rastlanılan yolcular Ye köylüler soyuldukları gibi öldürülmekte veya darp
edilmekte, mal ve eşyaları yanlarındaki hayvanlarıyla birlikte gasp edilrnekreydi.

Geceleri köyler gizlice yağmalanmakta; sığır, koyun, koç, at, kısrak, öküz ve
carnus gibi havvanar ile buğday, Lin, arpa gibi yiyecekler; kece, kilim, halı, tüfek

ve odun gibi mallar alınıp götürülmekteydi.

i19i1i belgeden anlaşıldığı kadarıyla Ruslar, Kafkasları adım adım ele
geçirmesinde en büyük başarılarını savaş dışı alanlarda; halkın yaşam imkanlarını

ye vasıralarinı yok ederek ve nitelikli insan gücünü göç etrirme yoluyla elde

ederek göstermişlerdir. 19. yüzyılda gerçekleşen Rus yayılma politikalarına kısaca

bakarak Kars taraflannda 1826-27 yıllarında Rusların yaptıkları baskınların

niteliklerini daha iyi anlamak mümkündür. 1830'larda Kafkasya Kolordu

Komutanı olan A. Velyaminov'urı ifadelerindeki sömürge "e işgal felsefesini e1~

aldığımız belgede yeterince görmek mümkündür. Velyarrıirıov'agöre: "Dağlıları

dize getirmenin yolu, ovaları, verirali ve müsait toprakları onlardan koparmak ve

buralarda Kazak JtaııitJaları (köyleri) kurmaktır. Onların tarla ve meralarnun.
ekenek ve bahçelerinin yok edilmesi, bu uygulamanın ardarda beş yıl

sürdürülmesi Dağlıları çaresiz duruma düşürecek ve sonraki uygulamaları

kolaylaştıracaktır. Bana göre en etkilisi tarla ve ıneraların, ekeneklerin
imhasıdır.v':' Burada değerlendirilen Rapor'daki bilgilerle 181O'larda Orta

Kafkaslarda Kabardayların isyanını bastıran General Bulgakov'un bilinen baskı

metotları arasındaki benzerlik dikkat çekici boyurlardadır: "iki yüz kadar köyün

i" so. i. .lDl :\. 1;;.,'\ \)1 5, s.4·5.

1/ Rusya desrcğindeki bu Ermeni kuvvetlerini 19. yüzyıl sonlarında profesyonelleşecek olan
milis kuvvetlerin/çeteleriri ilk numuneleri olarak görmek mümkündür.

12 BOl .·I.DI ;\~ ız»: 915, s.4.

\1 BO. I. tDl X ızı; 915, s.5.

H Ali Kasumov-Hasan Kasurnov, (erkf.f Slij'kml7ll. Ankara. 1995, s.44-45.
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imhası, binlerce insanın öldürülmesi, onlarca camının yerle bir edilmesi,

hayvanların Rusya'ya götüüilmesi ve halkın bütün değerli mal ve ~'iyeceklerinin

ele geçirilmesi". Zalimliğinin sınırsızlığı karşısında kendisini eleşrirerı diğer Rus

subaylarina Bulgakov'un verdiği cevap kendisinin ve devletinin yayılma

metodunu göstermektedir: "kendilerine zarar veren insanların savısının

azaltılmasında sakınca olmadığı... \'eba hastalığının da kendilerine yardımcı

olduğu... ":1s Kafkaslarda iki yüzü aşkın köyü yakarak böylelikle halk isyanlarını

bastırabilen General EmmanueI'in, Kafkasya Genel Valisi Paskeviç'e yazdığı

mektup Emmanuel'in merhametinin seviyesini ve Rusların istila sistemini

özetlemektedir; "Çerkesleri açlığa ve yokluğa mahkum ettim az sonra mecbureri

itaat edeccklerdir.T" Rus generallerin ifadelerinden anlaşılacağı gibi, Rusların

sahip oldukları bütün teknolojik imkanlara karşın askeri teçhizartan yoksun

Kafkasya halkının yaşam ve geçim kaynaklarını yok ederek onlara boyun

eğdirme metodu Rus generallerin Kafkaslar'dan Bayburt'a kadar olan havzavı

işgal etmelerinin gerisindeki yöntemdir aynı zamanda. Bu şekilde Rus

komutanlar, silah gücüyle sirıdirernedikleri halkları açlığa ye yokluğa mahkum

ederek sindirmenin bölge halkıyla en iyi mücadele yöntemi olduğunu 19.

yüzyılda artık kavramışiardı.

Kars dolaylarında Osmanlı köylerinin yağmalanmasındaRuslar gibi İranlılar

da söz sahibiydiler. 1821 yılındaki Osmanlı-İran savaşı esnasında İran askeri

Kağızman ve Süregel'de on binlerce sığır ve koyun sürülerini zorla alıp

götürmüşlerdi."

Rapora göre Rus askerinin baskınlarda alıp götürdüğü mal-mülk arasında

canlı hayvan olarak sığır ve koyun; ekin olarak da arpa ve un diğerlerine göre

öne çıkmaktadır. Bu durum Kars ye çenesinin esas geçim kaynaklarının

büyükbaş hayvan besleme ile arpa ye buğdayekimi olduğunu göstermektedir.

Sığır besiciliğive arpa ekiminin soğuk iklimden kaynaklandığımalumdur. Sadece

Bacalı köyünden Rus knezinin bir defada beş yüz koyun, üç yüz elli sığır ve

yetmiş at götürmesi bölgedeki hayvancılığın ulaştığı seviyeyi göstermesı

açısından kayda değerdir.v' Sığırcılık yanında koyun, at, camız ve öküz

yetiştirmekde önemli geçim kaynakları arasındadır,

İran askerinin yağmasından korunmak amacıyla köylüler mallarını komşu

köylere saklayarak gizleme çabalarına karşın bu köyler de benzer şekilde Rus

'5 Bilge, ~,174 Ye Kasurnov-Kasumov, d,ge., ~.73,

II, Bilge, ~.1l)1.

\7 Kırgızoğlu, K{}rJ 'I~lIibl ı. s.548.

ik ROl. ,1. D i '7\. İZ!'..; 915, ~,(" Raporda, baskınlarda 1500 civarında sığırın alınıp

götürüldüğü kavıtltdır.
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askerinin yağmasına maruz kalmakraydılar.e? Kars ahalisinin tarih boyunca

kendilerini Rus ve İran baskıları nedeniyle hiçbir zaman rahat hissedemediği

anlaşılmaktadır. Baskınlar esnasında, Çarbaşı köyü örneğinde olduğu gibi'"

odunundan taşına kadar bazen tüm köy bütün eşyasıyla "sökülüp

götürülmekteydi". Benzer şekilde Sultan III. Murat'ın (1574-1595) bölgedeki

imar faaliyetleri" neticesinde inşa ettirdiği anlaşılan ve Aralık köyünde ycr alan
camii şerifiri odunu, mefruşan ve taşları dahi bütünüyle görürülmüşrü." Rus

askerinin yağmalama faaliyetlerindeki bu acımasızlığın arkasında halkın direniş

gücünü kırarak bölgeye daha kolay hakim olma ve beslemek zorunda kaldıkları

külliyetli miktardaki askerin iaşesini sağlama düşüncesi yatmaktadır. Bu

amaçlarla Camuslu ve Bayındır karyeleri üç farklı zamanda "sökülüp
götürülmüştü."~ı

Rus askerinin bölgedeki kôylulerc yapmış olduğu zulümler çok nadir

durumlarda köylüler veya köylerde yaşayan ve zabit oldukları anlaşılan

"Karakullar'I-' vasıtasıyla erıgellerıebilmekreydi." Bölgedeki kövlerin

güvenliğinden sorumlu oldukları anlaşılan Karakullar denilen atlılar haricinde

Baş Şüregel Subaşısı olan Hay ta da Rusların saldırıları karşısında halkı

korumaktavdı.v Fakat genelde köyleriri Rus saldırılarına karşılık veremedikleri,

yani korumasız oldukları gerçeği ortadadır. Rus askerinin benzer yağma

hareketlerini Kars valisinin Tiflis'e şikayet etmesi ise bir sonuç vermernekreydi.f

Kôylerirı bu derecede Rus baskınlarına açık kalması Osmanlı devletinin içine

düştüğü yönetsel hantallık ile doğrudan ilgili olduğu gibi istihbarat eksikliği V~

yerli Ermenilerin casusluk faaliyetleriyle de yakından ilgilidir. Bu bağlamda,

1828-29 Osmanlı-Rus savaşında, General Paskeviç Kars muhafızı Osman

Paşa'ya mektup göndererek sefer için St.Petersburg'dan emir almadığını bildirip

i" BO/t /tDlN İZ'''; 915, s.S,

-1<1 BO. 1. ,LDl »: İLN 915, s.s.
41 Bilge, s.63.

4~ Benzer şekilde, bu belgenin tarihinden birkaç vıl sonra Kars ve Erzurum'u işgal ettikten
sonra Edirne Antlaşması (1829) gereği geri çekilmeleri sürecinde 1829·30 kışını Kars'ta geçiren
Ruslar şehri yakıp vıkmışlar, 72 camiden sadece 24'ünü ayakta bırakmışlardır. Kırgızoğlu. '!ge.,
s.549.

~ı BO/t ADI 7\. İZN 915, s.s.
44 Esas görevleri Yeniçeri Ocağı'nda oda hizmetçileri olan ancak İstanbul ve taşradaki

karakollarda güvenliği sağlama, zabitlik gibi görevleri de bulunan Karakullukmlar hakkında bkz.
Abdülkadir Özcan, "Karakullukcu", Türk Diral/el ı 7akl; İ.r/am Ansielopedisi; Cilt 24, İstanbul, 2001,
sA38-39.

45 BOA. /1.DI 7'<. ızı. 91S, sA-S.

4(, no.ı. A.DI 7\. iZN 915, s.ô,

4- B(H. A.m ',,\', iZN 91S, s.ô.
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Paşa'yı rehavere düşürmeye çalışmıştı. Rus askerinin hazırlıklarından habersiz

olan Kars muhafızı da, halkın ürünlerini çevre verleşimlere satmasına izin

vererek mahsullerin Tiflis'teki Rus ordusuna gittiğini anlavamamışrı." Benzer

şekilde Rusların Kars'ı alıp Erzurum'a ilerledikleri esnada (1~Q()) bölgenin işgali

halk tarafından beklenilen bir durum olmadığından olsa gerek tarlaların ekili

halde bırakılması ve bulunmasr'? istihbarat eksikliğinin başka bir göstergesidir.

Ayrıca, Rusların işgal ye yağma politikalarında Müslüman olup olmamak pek de

önemli değildi. Önemli olan kendilerine işgal zemini hazırlayanlar (Ermeniler)

ilc dostluk kurmak; karşı koyanları ise acımasızca yok ermekti. Bu bağlamda Rus

zulmü karşısında Osmanlı ve İran desteğini almaya çalışan Gürcü idarecilerin

sayısı az değildir. 'II
Kars ye çevresindeki Rus baskınlarının diğer bir amacı da her türden emtia

ve eşyaya olduğu gibi insan gücüne duyulan ihtiyaçtan kavnaklarımakraydı.

Değerlendirmesi yapılan Rapor'a göre Kars ve Erzurum Rus işgaline girmeden

önce, yani resmen taraflar arasında savaşın mevcut olmadığı bir ortamda Rus

baskınları ile ele geçirilen bazı aileler Rus idaresinde olan Gümrü, Revarı ve

Lori/Loru (Gürcistan'da) taraflarına götürülmekteydiler. i l Bu amaçla Ruslara

hizrner eden Gôstan isimli zımrni (Ermeni) üç yüzden fazla arlısıvla Şüregcl

köylerinden Kızılcıkcık. Tekrıes ve Uzun Kilise köylerinde daha önce İran

baskınlarındankaçıp buralara yerleşen 1700 hane-' Müsliimarn Lori ve havalısini

şen eylemek için cebren ve kahren göçürmüştü. İlgili kayıttan anlaşıldığı

kadarıyla 1821-23 Osmanlı-İran savaşında İran askerinden kaçan bazı köylüler

daha kuzeyde, İran etkisinden uzak olan bazı köylere yerleşrnişlerken, 1826-27

arasında aynı köylüler Ruslar \'eya Ruslar adına hareket eden bölge yerlisi

çetecilerin baskınlarina maruz kalmışlardı." Ermeniler gibi Gümrülü vlehmer

-ı~ Kocabaş. ({!.!.('" ~.214.

"j "Her yeri ekilmis bır toprak üzerinde gıdıyordum",Puskin, i :r;1II7fl11 ) Oh'I/I!!!,lı, s.52.

ii! lK12 vılırıda isyan eden Gurculcrc teslim olmaları voksa öldürüleceklerini sovlevcn Rus
komutanlara Gürcülcrin verdikleri ce\'ap Rus zulmünü anlamak açısından önemlidir: " .. daha
önce himaresine sığındığımız Rus Carinın gönderdiği adamların bize çok kötü davranmalan
viizunden isyan ettik. Yeterince sıkıntı çeken bizler burada ot vcrkcn sizin adamlarınız gelip
\ ahsice elimizden vivcccklcrirnizi aldılar. Bizleri evlerimizden atıp erzak ve saraplarımızı

\'ağmaladılar. Kanlarumzin \T kızlanrrnzin ırzına geçtiler. Böde bir havara tahammül errncktcnsc
mücadele ederek iileceğiz. (arın bizim sesimizi duvarak bize ınsaf edeceği konusunda hicbir
ümidimiz vokrur", Bilge, s.P", 1K2.

" kars, lrzururn ve diğer Doğu Anadolu selurlerinin Rusların i~galine girmoinden (lK2K·2())
sonra vcrli Frmenilerin Rusların göç crrirrnc politikaLırına urarak Osmanlı schirlcrindcn
anıldıkları bilinen bir husustur.

ic Bu miktar v.ıklasık olarak (,Kıııı vcv.ı K5i111 kisivi ifade eder.

i> HO 1. tJ)l". iZ" 'J}S. s.5
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f Iasarı Bey de Musliıman olmasına rağmen bölgedeki haneleri alıp götürerek

Ruslara hizmet ermektcvdi; Arpaçay'daki Zarişad/Zaruşad köylerinden 40

Urum/Rum hanesi yanı ma baskınlarda yaralanan Müslüman köylüler ve hatta

akli dengesi yerinde olmayan kızlar ile nikahlı kadınlar dahi zorla

götürülmekteydi. Böyle bir zorla göçürml' olayında Rus Krıezi, Zirheci

karyesinden gizlice on hanevi göçürürken Baş Süregel Subaşısı Hay ta duruma

yetişmesine rağmen vaziveti erıgcllevemeyerck şehit düşmüş, atı ve üzerindeki

silahı ile bin altını da gasp edilrrıisri.>'

Rapor, Osmanlılar ilc Ruslar arasında rcsmerıc savaş yapılmayan dönemlerde
dahi Rusların 300-500 kadar atlı asker ile sınırdaki Osmanlı kôvlüsünü rahatsız

ederek vaşam kavnaklarım kısması, her türlü zulüm metotlarını kullanarak

gücunü I'ayma \T bovlcliklc isgal hareketlerine engel oluşturabilecek maddi ve

manevi güçleri sindirerek başarıva ulaşması yanı sıra Osmanlı devlerinin

topraklarını koruvamaması nedeniyle halkının içine düştüğü sıkıntılar hakkında

önemli bilgiler vermekrcdir. Bu seviyede. Osmanlı idarecileri. İstanbul'dan

uzakta kalan taşrasında yaşayan halk ile sosyal ve kültürel bağlarını, diğer bir

ifade ilc ideolojisini pckişrirmede geç kaldığıııdan Rus vavılması gibi planlı;'; bir

sindirme hareketi karşısında doğalolarak başarı elde edememişlerdir.

Kafkasva'vı ele geçiren Rus komutanların ise görederi başında uzun vıllar

" /ll) i. I.DI\, 1/\ IJ]:;. dı. Ru,lar Kafk.ısv.ınu: kuzcvinı clc gt'cırirlerken Koz.ıklard.m.

günel'lni ele gl'çirirll'rken de i 'rmenılerdl'n v.ırarlanma-tru bilınislcrdir. Biil!elikk Koz.ıklar ',1'
lrrncnilcr kafkaslar'daki Rus vavılması icin her an kullanılmaıa hazır güçlcr olarak rarihrck:
verlerini alımslardır. 1-, ıiıııılda ricari beklentilerle b.ıslavan Rus-I .rmcni i akmlasm.ıs: vuzvılın

ikinci v.ırısmd« ''-("ml'nilcriı; Safeı'ı h:ikımi\l'ıindl'n kııı:r;ınlması, ,11111 ı'(i/ıılın' s"lIlıı~ıla' ISl'

Irnwnilcnn Rus ordusunun v.ıvılm.ısma hizınet ermesi .ımactn.ı di)t1t'~müslü i S, ıüzl'llda

I":'ar;ıha!' Il' ccvrcsındck: l-rmcnilcr Safell ve Osrn.ınlı hakimiverinden kurtulmak ıcin harekete

geçmislcr 1'(' Ruslurdan de-rek isıcrnish-rdi. Carıçe i i Katı-rinn ise .\"a'tLı lrmcuilc; icin hir
i lristn an dl'ıleri kurm.ının planlarını hazırlanmısn, ii), vuzvılın ılk ,1() ıılında ise C;üneı

Kafk.ısv.ıda Il' Dogu .vn.ıclolu'daki selurlerin Ru-. i~g:ıhnl' .u.ık h:ile gelml',i icin l-rmcnilcr gereklı

oL\I1 lu-r turdeki ort.um hazırlal.arak Rusl.ırın kafkasları ele gcçirme,ini ,a(~laml~lardı. Bb, Kemal
Bl'1dıllı, "I S2k-2') ( ısrnarılı-Rus S:I\',,,lntL, Doğu \na<!olu'cLın RuS\,1\a C;i"Clirülnl i -rmcnilcr",
IJI/~ı/,I~ San l", .vnkar.ı. i ')'JS, s,-tll("

o' Rusl.ınn i S, Le ı'), vuzvıllard.ıki isgal Lıalıı'cılerı sır.ıd.ın değil; sisrenıli bır planın

ürunudürlcr IT C)sm,ınlı de-vletinin ilk dönemlerindeki gibı ıahrir ıapma geleneği ıle ıskan

siv.ısı-tinclcki dikkur vı, ihrirnarnını burada gi'ırmek mümkündür. İsg,11 eı!ikn verlerdek ı ı.ırihi ve
ktilııırd l'SC'rieri ıd rck (espiı edip bıda geçirml', hu konuda r;ıporlar hazırlama, say aslarda
i ani.ınuda bulundurdukları ressarnlar r.ıl» asıvla zatcrlcrinin resimlerint cızmc, schir plan IT
projeleri hazırlama, 1'1 ıl. kopru ve bkele ıma etme, vanlarında gi',ıürdüklerı S'\I1;11 tariheilen IT

arkcologlara tarihi escrlerin bulundugu alanlarda inceleme IT kazılar Yaptırıma bunlardan sadece
bir k.ıcıdır. S:l\'a~larda vanlannda bulundurdukları rcss.ımlar r.ıbvası h.ıkkırıda Iıkz, .\'1",,11 R/!,(fk/)~/)

Om/li ll, ızıı. IkIli (icınıd, \Ioskoı'<ı. 2111/,1, "I-t-21. (ı2 (ı'), Hircok kcl. Rus isgalinl' ugraıan

lrvunund.ın g<>ıüriilen ()sınanlı cscrlcrtnclcn b:Vllart; i :;SII'1ı I'Il1ar;1 r.ırihli ıkı ader ı ahrir dcfrcri
ik h.ıvı medreselerden ei konulan kit.ıpl.ır h,'ılcıı l'kr.ıvn.ı'nm I lark", schrindc, karazma Dcvk-:
lnill'l"üesı I":'üıüphane,i'ııl'hağlı El '\',vnulan Kütuph.mesi'ndc bulunmakr.ıdır.
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kalmaları, Napolvorı Savaşları (1792-18 ı S) gibi savaşlarda görev vapmaları,

askeri ve savaş tecrübesi açısından önemlidir; buna karşın sınırlardaki Osmanlı

kalelerini korumakla göre\'lendirilen idarecilerin çoğunun görev sürelerinin

birkaç nı wya daha az olması, son birkaç yüzyılda Osmanlı devletinin içinde

bulunduğu siyasi ve askeri vaziyetc işaret edebilir. Bu durum Rusya karşısındaki

başarısızlığın da sebepleri arasında sayılabilir.

Ancak, ı H3U'lara kadar Kafkasya'da hakimiyetini yerleştirerek Fırat nehrine

kadar olan coğrafyanın Rus tehdidine açık hale gelmesinin arkasında Rusya'nın

özellikle Kuzey ve Orta Kafkasya'yı cll' geçirme sim-cini ye bu sürece Kırım

hanlığının rolünü iyi anlamak gerekir. İki önemli kapının; Derbem Ho Darval

geçitlerinin ek geçirilmesi Rusların Güney Kafkasya \T Anadolu'nun doğusuna

hakim olma sürecini hızlandırdığındanOsmanlı devletinin Kuzev Kafkasya'nın

siyasi ve sosyal geleceğini Kırım hanlarının idaresine rcrk etmesi gibi bir idari

uygulamanın üzerinde durulması ve özellikle 'belirtilmesi gereken husus (ılacağı

ortadadır. Fatih Sultan Mehmct'in, 'Bahr-i Hazar'dan Bahr-i Sivah'a gelillCe\-e

(Tek Orta H' Kuzey Kafkasya'nın idaresini Kırım harılanna bırakma
" "

uygulamasına daha sonraki vıllarda devarn edilmesi; diğer bır ifadeyle bölgede

vasırasız Osmanlı idaresinin uygulanmamasının~"arattığı sonuçlar Kafkaslar'daki

Osmanlı başarısızlığıl1ln en önemli sebeplerindendir. Kınm hanlarının biilgedc

kendilerine iraat eden Kafkas halklarını korumakla birlikle aynı soydan olup iraat

etmekrc dircnerılerc vcva vergilerini ödcvemevcnlere serdikle karsilık vermeleri,

ıCı. yüzyıldan itibaren biilgede akuf olmava başlayan Ortodoks rahiplerin \T

Rusların vavılmacı faaliyetlerini kolavlaşrırnıışrır.it, Bu bir vorurndur, ve daha

ayrıntılı üzerinde ineelemevi beklemektedir. Kıtım hanları etkin oldukları

sahalarda Osmanlı ideolojisinin prensiplerini vavrnakran çok gaııımet ve estr

elde etme fclscfesivle hareket ettiklerinden Kafkaslar'daki Osmanlı hakimiyetini
, ,

zora soktukları gibi bazı Kuzev ve Orta Kafkasva beylerinin de Rus ve Hristivan

dünyasına mevlermelcrinc yol acmışlardır." Osmanlılarm Kafkaslar ile doğrudan

ve daha sıcak ilişki tesis crmevc başlamalarının kırım'ın bağımsız olması (l T'-+)

kırım hanlannın Dc-r: Kıpc.ık \T Kul»ın orcsindc vcrli halk.ı mgulaın" oldukları baskuar
()zl'llikk kalıarcLıı ve '\,"g;ıı Lırın \I",k"va knulıgi'ndm i ardım isn-mclcrin« i ol acmısu. Kırım

hanlarının her "li \Trgı olar.ıl: aldıkları kolc savısmı sürekli arrtrm.rlart vı: hl'nzeri b.ı-kılan i (ı,

vuzv ıl ortalartnda bazı !,-;ıll", kabilck-rini Rusva'v.ı ı;ıkla~rırıııı,rı. Bu b.ıskılar ncricı-sind«

\!oskm a'cLı vafriz edilerek Hrisriv.uı ol.ınl.ır cokrur. \\111 fcod.ıl hcvlcr daha sonra lı"lgL'!l'nne

Rusva 'nın rcmsilcisi olarak donmuşlerdir. i :ı,~2'de !'-alı"rdaı lar Il' i ~:ı:ı 'ıl' Cl'çenkr kırım

hanlıgmın baskılarmdan kunıılınak için Cal' ı \, han'dan vardım isrcrnislcrdi. Bkz, Bilge, -ı-ı,:ıl i,

,- .Yhmcd Resmi, Osmanlı devleri ıle Rusva .ır.ısmd.rki dusrnarılunn en onemli scbchıuin 'I arar

ıaıfcsmdcn ka\l1"kLındlgııll ilen surmckrcdu. Tararların barıs z.ırnanlarında Rus kovlcrinc

saldırınaları vanı sıra .ıvd.ı -ıı i-,:ıl i kese akce .ılnral, Osmanlı hazirıcxin: ıagmalaınalan, bununla
birlikte i "7(,k Osrn.mlı-Ru- savasında ,m;", mcvdanmd.ı gilzlikml'ml'kri Tararlar hakkurda

-uplu-Iı-rin dogmasın;ı 101 .ıcnnsn. Bkz,\ksan. Ilwml/\cyıııi i :Ieııdı, s, ı 211, 1(ı("
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sonrasına bırakılmasının yarattığı geç kalınrnışlığı Rusların değerlendirmesi ise

Osmanlı devletinin bölgede uyguladığı adı geçen yönetsel hatanın devarnı olarak

görülebilir. Rus idarecilerin Kafkaslara hakim olmak için gerçekleştirdikleri

misyonerlik hareketlerini aratmayan vayilmacı politikalarından Kırım hanlarının

habersiz olmaları yanı sıra Kafkas halklarına karşı sert ve kaba uygulamalarda

bulunmaları Rusların Kafkaslar'da ve Tatarlar arasında taraf bularak Güney

Kafkasya'ya kadar olan coğrafyayı daha rahat ele geçirmelerine yol açmıştır.

Osmanlı devletinin bölgede daha etkin olmak için 1778 yılından itibaren Kırım

Tatarlarını saf dışı ederek bölge hakkında bilgi edinmeye başlaması Kafkaslar'da

Osmanlı ideolojisinin taraf bulmasına yol açmış olsa da bu türdeki faaliyetlerin

18. yüzyılın sonlarında değil de en azından bir yüzyıl önce gerçekleştirilmiş

olması Kafkaslar'daki Rus yayılmasını zora sokabilireli. Fakat bu yapılamarrus.

kısacası geç kalınmışnr.v'

Sonuç

Son bir sözü "sınırda yaşam" olgusu üzerine söylemek gerekir. X\1. yüzyıl

başlarından Xl.X, vıizvılın 20'1i yıllarına kadar İran; X\'IIl. vuzvıl başlarından

XX. yüzyılın 20'li yıllarına kadar Rus ve Ermeni baskılarina maruz kalan;

dededen toruna kadar birkaç neslin hatırası esasen esarer ve zulüm

anlatılanndan ibaret olan biilge insanının özgürlük, bağımsızlık, din, esaret,

devlet ve barrak gibi kavrarnlara yaklaşımı şüphesiz sırurda yaşama geleneği

bulunmayanlara nispeten daha farklı olacaktır. Değerlendirmesi yapılan

belgeden anlaşılacağı üzere sırurda yaşam söyleminin kendisi ilk anda irisana

urpcrri verdiği gibi, sırurda vasama kararldığı bir ölçüde kadcre razı olma \'eya

kadere rest çekme cesaretinde ohnların işidir de aynı zamanda. Osmanlının bu

sıkıntılı zamanlarında sınırda yaşama olgusu "yarına çıkamama" kaygısının

yaşanılan anda hissedilmesivle iç icedir. Zira tehlikenin nereden \T ne zaman

geleceği, varu Rusya ve İran'ın ne zaman ve nereden baskın yapacağı belli

değildir; belli olsa da ne kendini koruması ye ne de ait olduğu değerlerin

" Bu .ım.ıcla Tr:ı!ı'l()n \alıs! (.anikli Ilacı .\Ii Pasa ı -:'-:'K nitnda Kınrn Seraskeri ravin edilerek. .
Ccrkcslcr hakkında !ıilgı toplamak LT b<>lgenin kcsfini yapmak üzere S()ğucak kalesine
giinderil111lsti. Gürcu asıllı Fcrah ,\It Pas.ı halk ile v.ıkınlasmak için J7H(J vılırıda S()ğucak

muhafıxlunn» ıavin edilmiş: b<>lge halkına her anlamda vardımlarda bulunan\li Paşa buradan
eylenerek b"!ge bevlcrivlc sıcak iliskiler kurmanın rcmellcrini atmısn. Rus tehlikesini birinci elden
g<>ren (ısmanlt devler adamları ,\nk denizinin girisıne LT Kar.ıdcnizc hakim .lamarı

l'arıımıd,ISlnda\napa kalesini ima etmişlerdi. ı\napa sonraları Kuzcv Katkasva 'da Osmanlı

devlerinin en onemli üssü haline gelenhi. Trabzon cvalerinden 1(J(l kadar tirnar LT zcamcr sahibi
iki Ü~· nefer ı andaslarıvla birlikte Anapa kalesine vcrlestirilmislcrdi, i H24 yılında ise .vnapa
ınııhafulıgına Ccccn asıllı (;eçcn'liıdc Hasan P,ısa .ıt.ınmıs: h('!geyi asker ye mühimmat ik
desrcklc. en l Lısan I'asa Cerkcs kahıleleri arasında i slamivcr'i vnvmıs. (hmalılı'Ya dım eri
sa,41amkl:l ve Cerkcslcrlc edilikler voluvla giinüı bağı kurmada hasarılı olrnusru. Bb. Bilge, ,(~""

UH-1411. iH-.
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koruyucusu olan devletin yardıma koşması şartlar gereği çok zordur. Dolayısıyla,

sınırda yaşam geleneği çoğunlukla doğduğu yeri terk etmeme içgüdüsünden
kaynaklarısa da belirli bir cesaret gerektirdiği de gözden ırak rurulmamalıdır.
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EKI

BOA. A.DVN.İZN9I5 [Moskovlu Tarafından Gelüp Cebren Gerek Sarkalık"

ile Kars Hududundan Götürdükleri Emval u Eşyayı Beyan Eder Sene 242]

Sayfa 2

Gümri'de olan Rusya askerinin ser-gerdesi'" Kenyas nam bu defa Revan üzerinden bin
saldad"' beşyüz atlı ile gelüp Koşva'nın karyesine hücum edip ber-vech-i defter cmval u
eşya götürdü
Sığır 48 aded
Ganern (ıkoyun) 25 aded
Hınta (ıbuğday) 22 somar-'
LTn 30 çuval
Şa'ir (:arpa) 54 somar
\raba 4 aded

Karye-i mczküre geldikde askeri geçüp Tayiler nam karyede olan haneleri ğarat cd üp
götürdü (kleri) cmval u eşyalarının defter (idir) on hanenin eşyası

Sığır 275 ade d
Çarnuş 31 aded
At 14 ade d
Adern 3
Araba 3

Mezkıır Kenyas kışın Gümri'ye geldiğinde askerinden Süregel karyelerine giçüp cebren
götürdüğü ernval u eşyanın defteri
Tekncs karyesinden 5 sığır, 9 (somar) şa'ir, 5 gancm, 5 at, üç takım esliha
Uzunkilsa (Uzun Kilise) karyesinden 2 sığır, 6 somar şa'ir, 3 ganem
Kızılçıkçık karyesinden 4 sığır, 10 somar şa'ir

Camuslu karyesinden 5 sığır, 40 somar şa'ir, 3 araba, 6 öküz
Karahan karyesinden 8 sığır, 8 sornar şa'ir

Baş Şüregell>j karyesinden Muslimarı hanelerinden götürdükleri 5 kilim, 9 kiçe (:keçe), 7
sığır, 5 at

Perveli karyesinden mukaddem askerler İran'a kadar gelüp 'avdetlerirıde Bayındır nam
karveve geldikde Kenyas-ı mezkür beş yüz saldad bin atlu ile Arpaçayı'nı geçüp
karyelere hücum edüp garatinin'" defteridir.

,'i Hırsızlık.

(,(i Gerde: Yapılmış, edilmiş. Ser-gerde: Baş idareci.

1>1 Soldaı. saldaı (Rus.): Er, asker.

1>2 Somar: Hububat ölçümünde kullanılan 16-25 kilo arasında bir ağırlık.

ı,' Burası Arpaçay sınırına oldukça yakın, kalesi olan bir serhar noktasıdır.
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Tekrıes karyesinden 25 sornar şa'ir, 10 ganem, iki kat at csliha
Baş Şüregcl karyesinden 150 sornar şa'ir, 225 sornar hınta, 88 aded sığır, 40 aded ganern,
3 zehrndar'" adcm. 8 kat at esliha, dört hanenin eşyası

İgirın (20) hanenin eşyası 9S sornar hınta, 100 sornar şair

Uzunkilsar karyesinden 18 sornar şa'ir, 20 sornar bırıra

(...) karvesinden 95 sornar şa'ir, 255 somar hınra, 33 aded sığır, 27 aded gancm
Gelriran/Gclcryeran karyesinden 15 somar şa'ir, 5 aded sığır,S çuval un
Gedikler nam karyelerin üçünden 19 ade d sığır, 25 cuval un
i\lcşgü / Meşgev karyesinden 15 ganem

Ka1JT-i mezburde at ilhisini gasb eylediklerinde biz dahi atlu gönderüp Kapulu
karyesinin ilhisini götürdüğümüzde mezbur ilhivi gönderüp kendülerinkini götürdüler

Kırkbir serıesinin zilhicccsirıdc'" mezkur Kenyas Gümrü Ağası Mehrncd Hasan nam
alc'l-gaflc'' ikiyüz mikdar atlu ile irsal edüp Aküzüm nam karvcvi basup cümle crnvalini
garat ed üp götürdüğünden rna'da bir Müsliman hanesini cümle crnval u cşyasilc

götürdüğü vakt bu tarafdan asker cem' oldukda mukabelc olacağını fehm cdüp'" garat-ı

rnezburi baki kalanın defteridir

50 adcd ganem
5 re's at
12 aded öküz
3 adcd tüfek
18 aded inek
2 zehimd;ılr) adcın

Muslimarı hanesinin
35 aded t-,TJnem
65 ade d sığır

5 res at
8 ad cd kilim
7 adcd halı

23 aded bakır

20 aded tiıfek

2 çift pişro/piştov
4 aded giçc (keçe)

(,4 Garatin: Care/ kelimesinin çoğulu; duşman tuprağına yağma için yapılan hucum.

(,s Zehmd:ir: Zemh'den rurev, yaralı.

("'Temmuz/ Ağustos 1826.

(,' Gaflet üzre, kendinde olmayarak, habersiz.

(,>\ Karşılık verileceğini anlapp.
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Karye-i mczburdcn ccndroz mukaddem Melımcd Hasan'ın kanndaşı Ali Hck Gümrü
arlusıyla gelüp Pervclü nam karyeyi basup iki hane cebren cmval u cşyastyla götürüp iki
adem zehmdar erdiler

Sayfa 3

Cıindroz mukaddem Celcp nahcri basup ccbrerı bulup götür(dükleri) 2 aded aba, 20
aded sığır

Halfeoğlu nam karycdcn gicc sarkalık ile giitürdüler 2 at, 19 sll:,'1r
;\Ioşgü karyesinden bir defada 6 adcd sll:,'1r
Perkir-i kebir karyesinden bir defa 2 öküz
Diğer defada götürdüklcri 1 araba, 5 sığır

Komurkcrrc karyesinden bir defada 1 koc, 4 sığır, 2 hımar

Diğer defada 8 sığır

Pirveli karvcsindcn defa-i vahidcde 3 sığır

Defa karye-i mezbur sakinlerinden İsmail nam kimesne Revarı tarafından gclür(iken)
gelen Kinyaz rastgclüp altı res öküzünü alup ba'dc ücünü ve de üçünü götürdü 3 sll:,'1r, i
kı1iç, i tüfenk

Golviran karyesinden defa-i vahidcdc LO adcd slı:,'1r

Diğer defa Haded sığır, 2 aded araba
.vni karyesinden 'ala cins olarak kısrak, ... aded kısrak

Diğer defada 2 aded carnus
Bavrakdar karyesinden 2 canıuş, ... adcd sığır

(;asganli Has» nam kirnesnenin koyun sürüsünden seksen aded koyun
Defa Hatinin oğlunun gancm 30
Tckrıcs kanesinden dcf'a-i vahidede ... at
Diğer defada 5 sll:,'1r, 2 araba, 1 kısrak, 3 gancm
Bas ~üregCı karyesinden defa-i vahidcdc 5 öküz, ... camus
Diğer defada 7 sll:,'1r, ... carnus
Defa 3 at
Defa 5 sığır

Diğer defa 8 sığır

Diğer defa ~ ganem, 3 sıı:,'1r

I:rgenc karyesinden cı aded slh'1r
Kızılcıkcık karyesinden 7 adcd sığır

Defa') at, ,,> iiküz

Sayfa 4

(;cdıklcr karvcsinden 3 sli:,'1r, 2 araba
Diğer Gedikler'den ... araba, Hslı:,'1r, 1 at
bbeni karyesinden 3 kısrak, 8 sığır

Şehirli Sah'1r bostanemın rıakid para, i araba, 2 sornar hınta, 4 ôküz, 100 kuruş nakid
para
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Defa-i uhride'"

Bayrakdar karvesini Mehrncd Hasan Bekin damadı arlu ile basup igirm hane götürüp
karakulları zehmdar cdüp götürdükıcrinde verasından hevar yctüşür bir adern olardan
zehmdar oldu sirıorlartnageçinip kurrardılar,cebrcn götürdükleri hane 20

Defa-i uhridc Kızılçıkçık karresini vıizelli atlu Kcnvas gönderüp karakulları tutup
Müsliman haneleri ğarat edüp seksen iki hane ccbrcn götürdü Muslimanların ı-,riden

ernval u eşyasının defteridir

109 adcdc bakır

6 adcd gice (kcçe)
31 adcd sığır ineği

1 aded tüfek
5 adcd halı

i) aded kilim
3 adcd carnus
24 adcd öküz
II rc's at

(. .. ) reavasından (. .. ) Gümrü tarafına 'azm etmiş iken Camuslu karyesinde olan
Karakullar 'avk edüp" konduklarındanKonvas haberdanmis Hogm nam zirrimi yüz elli
atlu ilc gönderüp birbirlerine rast geldiklerinde karakullar kalil i olduklarından

mukavct" getüremeyüp firar ve hane zabr eylemişlerken "eraven-' imdad verisup
mcsfurl.ır mezkur haneleri ilerü gönderüp kendıileri scbukibar:' girüde da'va
evlediklerinde rnesfurlardan yigirm at ahz evlemisler ba 'tic ikivuz elli atlı dahi giinderip
yine anları ve haneleri cebrcn ahz ve 'avdet cylcdiklcri".

Uzunkılise karyesinden 8 adcd iiküz

Defa 3 at
Defa 1 at
Defa 2 merck

Karahan karyesinden 2 kısrak, 7 okuz
Defa (1) araba gôti.irüp, Ya'kup nam kirncsneıvi) ınceruh crdiklcru)
Tepecik karyesinden 20 adcd sığır

İncedere dcgirrncninden 22 aded sığır

Kosavaaik karyesinden 6 aded sığır

Defa-i uhride 7 adcd sığır, .3 adcd camuş

Murad Bek karyesinden 7 adcd sığtr

(,') Dcf'a-i uhri: Başka, dığer, çoğul hali "ahar".

-ll Avk: Alıkoyrna, tutma, engel alma,

"I Kalil: Az.

-c "Mukavcmcr" olmalıdır; karşı durma, davanma.

" "Arkadan, geriden" anlamında olmalıdır.

". Scbu: Desri, şarap kabı.

", Geri döndükleri.



Sayfa 5

Defa-i uhride Perkir-i Kebir karresinden 5 ade d okuz

Defa-i uhride Kızılcıkctk karyesinden .vrvcsrclli Kaplanoğlunun yedi adcd okuzunu
giitürdüğü

\cem ıle sefer esnasında'(, Gumrıilu Mchrncd Hasan Bekin oğlu Rehim külliyctlü atlu
ilc gelüp I:erişad-- tarafından üç yüzden murccaviz havvanar götürdüğünden ma'dası

damadı Mchmed Sadık dahi Siigütlü karvcsirıi basup scyfcnağını" perişan edip
rusvavlıkdanma'da -'J iki nizden miıtccaviz havvanar götürdüğü ve yif:,rirm hanenin kilim

ve kice (kcçe) vesair csvnsınt kullivcrı ahz ve yağma eylcdiklcri

\cem asakiri yağınasından havfcrr'" Şüregel karyesi ahalisinden elli beş hane zahiresini
ve eşyasını Bavındır karyesine komşulukları cihcrivlc emanet kovrnuskcn külliycn zabt

evledikleri (.. .) zahirelcri 'alc'l-hcsap uc yüz sornar (.. .) derun hanelerinde olan eşya

larnhisi vclaycu'd sahipleri perişan ulduğundan 'alchdc rahrir olunrnadı (... J Camuslu
karresini uc defa söküp odunlarını götürdüklcri (. .. ) her bir karvcvi iki üç defa söküp
giil>Ördüklcri mütevatircn'" sayandır

Hasan Han \lagazberd kal'asını mulıasara cykdiği esnada Kinyaz Bayındır karyesine
gelüp kardaş Kosran zımmi üç yüı arlu ile gönderüp Süregel Müslirnnn rc'aya« Perveli
karresinde rchassün'" cylcmisken hücum ve da'vi ve tasdik evlemiş iken Hasro Paşanın

kethudası Hacı Hasan .\ğa Subrcrr/Subaran karvcsindc asker ilc olduğundan istihdam-ı

adcm gitdiı:,ı-ini istim'a cdüp Mavusa avdct evledikleri anda Kosran-ı rncsfur ilc geçan
ınavor üç yü/den ziyade atluvı menhuscsivlc'" gelüp Kızılcıkcık ve Tckncs \T L'zurıkilsc
nanı karyelerde .Yccmdcn tchassun cylcvcn bin \Tdiyüı hane cebren ve kahren göçürüp
l.öri \T havalisini sin (şen) cvlcdi \T odunlarınıdahi gıirürdükleri

I:arisad kurralarında sakin kırk l'rum hanesi alc'l-gaflc basup götürdü

Ba'de aylarK~ ve reava perişan oldukdan sonra\küzüm karresinden alımış hanenin
orunlannı gıirürdü ve üç yüz sornar dahi zahircsini giitürdü

"Bu sefer 1H21 de b;ı~hıı ip IH211'1lında "ma eren Osmanlı-Iran savası ik ilgilidir. Bu savaşta

\bbas \Iirza komutasındaki İran ordusu \Iuş'a kadar Doğu Anadolu topraklarını \T Kars'ı

ı';ığınalamıstı.

- (;ünümüzde \rpacıı' ıleesinin merkezi.

""ki"ün askerını perisan etmek" anlamında kullarulrnıs olmalıdır.

-'r Rczıllikrcn başka,

K" Korkudan.

" vlürcvaıir: Halk arasında ağızdan ağın sovlcnerı IT vavıları haber; sıhhatli, doğru olması

vuksck haber.

'c Teh.ıssun: lvalc \Tıa lus.ır.ı kapanma.

'; l ',l(ursuzlarıda.

"",\dat" burada cvaler :ınlamında kullanılmıs olmalıdır.
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Ve Hamzegerek karyesinin otunlartnı otuz hanenin ve külliycn zahirclcrinin bes yüz

samardan ziyade

İncedere karyesinin elli hanenin otununu ye beşyüz sornar zahiresini götürdükleri

O?;lizlu karyesinden (dcf'a-i uhridc) ucvuzscksen sornar zahirc

Defa Bayrakdar karyesinden yüz kırk sornar zahıre

Ve Kürekdere karyesinden alrmıs hanenin odununu IT beş yüz sornar zahircsirıi

Fimili karyesinden otuz hanenin odunlarını küllivcn götürdükleri

Vc Carbası karycsini kiillivcn sokup götürdükleri ve \ralık karyesinden rc'aya ramlarını

küllivcn siiküp görürdüklcri ve andan ma 'da Sultan Murad-ı Salis tabe seraheniri karve-i
mczkurdc bina eylediği cami'i serifiri otununu ve mcfrusannı kullivcn giitürdükleri ve
taşlarını dahi

Sayfa 6

Ve Paldırvan karyesinin seksen hanenin orunlarını ve Seku karresinin dahi olrnikdar
hanenin otunlarını külliycn gôturdiiklcri

Dcf'a-i uhride Baş Süregel karvcsini basup on hane cmval n: csyasıvla giKürüp
giitürdükdLl1 ma'da bir Musliman na-rnevza'" deli kız dahi götürdüler

Dcf'a Tckncs karyesinden Mchıned Hasan Bek gelüp bir nikahlı harun ccbrcn

götürdüğü

Zirheci/Zirchci karyesinden Kinvaz hefirc'" on hane göçürüp götürürken Baş ~üregd'in

subasısı hay ta vakıf olup veravcn ycruşup da'va cvlcdiıkdc zafervab olmavup'" kLl1dJ,ini
schid ve at ve silahını kemerinden bin alruıunı ahz evledikleri

Ve Hacalı karyesinden C;asganlinin beş ıüz koyunını Kinvaz (:Knez) giirürdüğü ve üç
yüz elli sığır IT vetmis at n' Yİ,l.ı1rm hanenin cümle csvasını yağma evledikleri

Ve Hamzazerk ve ()ğuzlu karveterini Kinyas (:Knez) kullivcn cınval u esyasıııı yağına IT

f.,'<Ira t eylediği

.vkcakal'a karyesinden Hirc İsmail'in oğlunu hcfir« ahi' evledikleri

İgirıniki (ıYirmi ikı) tarihinden sonra :\Ioskaıalu\rpasuyunu bu tarata gccup cebren IT

kahren tasarruf idüp IT otlarını bicdiği karvclcr J:aza ve Okçuoğlu diğer Okçuoğlu ve
Ocakkulu IT Karakilisa ve Karakıslak IT Molla Musa ve \ralık IT \srehane IT

C;üllübulak IT Karaccne

Ba'de Kars valisi Sert Mahmud Paşa cvamonde Titlis'c adem gönderüp ardc (:orda) şor

cem-ralden o senede bicdiklcri vcdi bin araba otun parasını talep cvlcdikde arabasını bir

K; Ahenksiz. düzeni olmayan. kusurlu.

KI, Coğulu, "hefivı ar": gizli işler, esrar.

" Başanh olarnavıp.
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manata kat' evlemis Kcnyaz ığfal CdÜpHK bchcr sene alurlar divu men' eyledi otuzuncu
sene (1230) babapaşının'" heugamında?" biçerndi ba'de yine bicdilcr ye andan sonra
ziraat \T tasarruf idivorlar muhafızlarırnız her ne kadar vazdilarsa bir ı-,>ün rcf'ile cevap
virdi 'akıbcr bunu şerif ögerdir divu Salih Paşa uğulları divan dendisini Tiflis'«
gönderdiğinde kornavup seriften benim hakkımı paşarıuz alsun ben de viririm Tiflis'c
gitmeye ne hacer direk avdcr itdirdi ba 'de bendenize tuhrir erdiğinde cevabında

rnurafa'a'" evlesin şer'an bu vcminc bir scy'i kursa seni'an ve ra'a (ten)?" dediğimele

ulcma tarafından Hacı Mahmud Efendi \T a'var tarafından Bclus Osman Paşa ve
müsarun-ilcvh tarafından selam ağası \bdullah\ğa ra'vin olunur Arpa suyu kenarında

üçgün bekledin sonra kendıisi gelemeyüp gican ınivcri \T (;ümrülü Mehmed Hasan Bck
göndcrür ser'an ve hiikrnı-n bu yemine bir scv'i kovdular hilaf olduğunda vazgicerim

direk kendıisi dahi cevap "irdi \T sizler gidin ben adem gönderir paşaya yazarım diyup
gönderdi ba'dc Gümrülü Herarad nam kirnesne mıışarun-ilcvhc irsal edip tahrir

etmişdik mesfurun rakririne i'timad idesin cevap bu imiski bir ccrayc'" yerdir biz
bicmesck duzdc kalur rnusarun-ilcvhi mahkemeye gönderip cevap "ersinler ahali cem'
olup cevap vcrdilcrki eger dust iseniz hudnd-ı lıakaniyycyc geçiniz \T ala haberdar
eylemeniz bad-ı sahanemize tahrir edelim soı~ra ccvap virdik Yusuf Paşa topları dahi
orda bırakdi fırar erdi bize kaldı divu kar'ı cevap verdi

Sayfa 7

Sert Mahmud Paşa hengamında Accrrı'in havkında l.czki askerini Nalıcıvan ve /.ebni \'C

i :grck \T Zcrheci karyelerinde muhafazada iken alel-gatı Kinyaz iki t(Jp dörr ıüz saldar

iki yüz atlu ile basup otuzbeş adcrn :\!üslimandan sehid \T üç zımmi \T iki zunrnivc karl

evlcdiklcrindcn ma'da elli beş adcm esir ve ı-üz elli sığır rc'avcn dort hanenin eşyasını ve

vuz seksen adernin elli beş kisevc baliğ oldu musarurı-ilcvh Tiflis bir mclufc'" tahtir

cvlcdivse de Kim-azın hakkından sovlc gc!ürüm bövl« gCıürüm direk rcf' ilc cevap virdi.

xx Dolandınp.

'" Papa başı "Imalı.

"" I.amanında.

"I vlnhkcmcdc vuzlcsmc-rnahkcmcvc sevk etme-mahkemesini gilrme-mahkeme "Ima.

{i~ Bas üstüne.

'n Ccr: l'curum. çukur, Demek ki OT biçilen saha pek de kaliteli, verim alınan bır s.ıha değildir.

'q Hu kelimenin "mcltutmelfufc" kelimesi olması mümkündür; bır 1.11'1' \ cva mektubun ıcırıc

konulmus.
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EK2

Rus Emperyal Resminde Kars; Kars İşgali [Kaynak: S/ava Russkogo 0T7!Jrya, s.
67,107]

Resim 1: 19.yüzyıl sonunda Kars şehrinin görünümü. Ressam İ.Zankovskiy. Yağlı boya aslı

St.Peterburg Askeri Tarih Müzesi'ndedir.

Resim 2: 28 Haziran 1828'de Rusların Kars Kalesine Saldınsı. Ressam Yaroslav
Çuhodolskiy tarafından 1839'da tamamlanmıştır. Yağlı boya aslı St.Peterburg Askeri Tarih
Müzesi'ndedir.


