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XIX. YÜZYILIN İLK TÜRK-RUS SAVAŞI ve
KARAPAPAK KARA BEY
XIX. yüzyılda Kafkasya ve Kuzeydoğu Anadolu, sıkça kanlı savaşlara sahne olmuştur. Bu
dönemde Rusya ile Azeri Kaçar hanedanı tarafından yönetilen İran arasında iki savaş yaşanmıştır (1804-1813 ve 1826-1828 savaşları). Ama
bu yüzyıla ve bölgeye damgasını vuran başlıca
olaylar, dört Rus-Osmanlı savaşıdır: 1806-1812,
1828-1829, 1853-1856 ve 1877-1878 (Halk arasında Hicri tarihle ilgili olarak 93 Harbi diye bilinir: 1293 yılı)
Başlıca savaş hareketleri ve operasyonların
gerçekleştiği arazilerde oturan Karapapaklar,
bu savaşlarda en savaşçı Türk aşiretlerinden
biri olduğunu harp meydanında sayısız örneklerle ortaya koymuşlardır. Bu bölgede 19. yy savaşları derin siyasî, etnik, demografik ve jeopolitik izler bırakmıştır. Ünlü Doğu Meselesinin bir
parçası olarak bu savaşlar üzerine Osmanlıca,
Fransızca ve İngilizce bol literatür olsa da hiç
şüphe yok ki en zengin kaynaklar Rusçadır. Bu
kaynaklar içinde Karapapakların hayatı, etnik ve
kültürel özellikleriyle birlikte savaşlara yaklaşımları ve asker veya gönüllü olarak (serdengeçti,
başıbozuk vb) operasyonlara katılmalarına ilişkin verilere de rastlıyoruz.
Savaşan devletler duruma göre Karapapakları kendi tarafına çekmek için değişik yöntemler ve politikalar uygulamışlardır. Fakat Rus Çarlık rejimi bunun için daha çok uğraşmış, daha
fazla masrafa girmiş ve imkânlarını azami derecede kullanmıştır. Karapapakların Müslüman ve
Türk dilli olması, Ruslar için büyük engeldi, fakat çarlığın Kafkasya’da uzun süren yayılmacılık politikası yerli halkları ikna etme konusunda
Rusya’ya büyük tecrübeler kazandırmıştı.
XIX. Yüzyılda Rusya ile Osmanlı devleti ilk olarak 1806-1812 arasında savaştılar ve
Avrupa’da Napolyon fırtınası eserken Rusya,
Osmanlı ve İran’a karşı geniş çaplı operasyonlar için Güney Kafkasya’da yeterince kuvvet
toplayamamıştı. Osmanlı ordusunda yeni reformlar sürüyordu, ama Balkanlarda savaş, taraflara pek kesin bir zafer kazandırmadı. Halbu-
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ki Kafkasya’da Ermenilerin desteğine güvenen
Çar generalleri, Kafkaslarda kalıcı olmak için
İran ve Osmanlı devletinin stratejik imkânlarını
asgariye indirmek istiyorlardı. Böylece Rus- Osmanlı rekabetinde Kafkasya cephesi açılmış
oldu. Kaynaklarda görülebileceği gibi Rus generali Nesvetayev, 1807 başlarında Rusya İmparatorunun Kafkasya Genel Valisi Başkumandan Gudoviç’e gönderdiği raporunda Kars Ermenilerinin Rus ordusunun gelişini sabırsızlıkla beklediklerini belirtmiş, bir an önce Osmanlı
topraklarına girmeyi önermiş ve bunun avantajlarını açıklamıştır.
Gudoviç’i ikna ettikten sonra da o, öncelikle kendi temsilcilerini Kars’taki Mehmet Paşa’ya
göndermiş ve gönüllü olarak Rusya’nın tarafına geçmesini teklif etmişti. İstediği cevabı alamayan Nesvetayev 23 Şubat 1807’de Mehmet
Paşa ve onun kardeşi, Kars Karapapak aşiretinin reisi Kara Beyin (Kara Mahmut Beyin) her
birine ayrı mektuplar gönderdi ve Rus ordusu
sınırı geçtiğinde direniş gösterilmemesini istedi. Mektuplar gayet nazik ve ikna edici üslupla
yazılmıştı.1 Buna karşılık Mehmet Paşa tehlikeyi
fark etmiş ve Revan Hanı Hüseyinkulu Han’dan
yardım istemişti. Kara Bey ise kardeşi Tekel Ağa
ile birlikte 400 piyade ve 300 süvariyle Şüregel
sınırına yakın köylere gelerek buralardaki nüfusu güvenlik amacıyla Kars’ın iç bölgelerine tahliye etmişti.
Nesvetayev, 5 Mart günü Mehmet Paşa ve
Kara Bey’e ikinci defa yazı göndermiş, bu sefer önceki teklifini tehdit ve sert üslupla tekrarlamıştı. Kara Bey, cevap yazısında, savaşa hazır olduğunu ve teslim olmayacağın bildirmişti.
Rus kuvvetleri sınırda mevzilenmiş ve hücum için hazırlıklara başlamıştı. General Nesvetayev, Osmanlı arazisine girecek olan Saratov
(Sarıtau) Muşketör Piyade Alayı, Kafkasya Grenadyor (muhafız) Alayına bağlı taburlar, Troitsk
Muşketör Piyade Alayı, Kafkasya Topçu Tugayı ve 2 Rus Kazak Alayından oluşan kuvvetlerin
başkomutanı tayin edildi.
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Rus birlikleri, 16 Mart 1807’de harekete geçerek Osmanlı sınırını ihlâl ederek ilerlemeye
başladı. Karapapak Kara Bey, aynı gün yaklaşık bin kişilik piyade gücüyle Baş Şüregel köyünün kalesinde ve köy çevresindeki tabyalarda mevzilenmişti. Rus birlikleri Baş Şüregel’i
kuşatarak köyü savunanlara teslim olmaları için
ültimatom verdi. Köyü savaşmadan teslim etmek istemeyen Kara Bey, Rusların tehdidini kesin şekilde geri çevirdi. Sayı ve donanım bakımından çok büyük üstünlüğe sahip Rus birlikleri, tabii olarak kısa sürede köyü ele geçirdiler. Kara Bey ise askerleriyle baba köyü olan
Mağazberd’e çekildi.
Rus ordusuna bağlı birlikler, 25 Mart günü
Kars yönünde ilerlerken, Kara Bey komutasındaki yaklaşık bin kişilik birlik güzergah üzerinde pusu kurarak Rusları engellemeye çalıştı.
Anacak Rus birliklerini birbirinden koparma teşebbüsü başarılı olmadı. Kara Bey, ertesi gün
26 Martta Yeniköy havalisinde süvari akınlarıyla birkaç girişimde daha bulundu ve Rus ana
kuvvetlerinin hareketini geciktirdi. Saldırılarda
32 Rus askeri hayatını yitirdi ve 27 er yaralandı.2
Kara Beyin birlikleri 6 Nisan günü Nesvetayev’in
artçılarına saldırdı.
Rus komutan, 10 bin mevcuduyla Osmanlı
birliklerinin Kars’ta çok sağlam savunma düzeni kurduklarını biliyordu. Kalede 60 top vardı ve
taarruz durumunda büyük kayıpları göze almak
gerekiyordu. Ama buna rağmen Nesvetayev,
Erzurum’dan Osmanlı birliklerine takviye gelene
kadar Kars’ı ele geçirmeye kararlıydı. Rus kuvvetlerinin Kars’a taarruzu beklendiği üzere çok
büyük zayiata yol açtı, işgalciler ileri gidemeyerek kale varoşlarından geri püskürtüldüler. Ardından Serasker Yusuf Paşa Kars’a takviye olarak 2 piyade asker ve bin süvari göndermişti.
Gelen talimata göre, Mehmet Paşa Kars’taki görevini Ali Paşa’ya bırakacaktı.
Kars’ta yönetimi üstlenen Ali Paşa, ilk iş olarak Kara Bey ve kardeşi Çahal Beyi, ayrıca Mehmet Beyin iki oğlunu tutuklama emri verdi. Ancak kardeşler Ali Paşa’nın bu niyetini önceden
sezmişlerdi ve tuzağa düşmediler. Çahal Bey ve
Kara Beyin oğlu Suli Bey 80 silah arkadaşıyla birlikte Mağazberd’de, Kara Bey kendisi ise 2 bin
Karapapak ve Kürt atlılarıyla birlikte Mağazberd
ile sınır arasındaki köylerde mevzilenmişlerdi.3
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Serasker Yusuf Paşa 9 Mayıs günü 3 bin
askerle bizzat Kars’a geldi ve vakit kaybetmeden Ruslara karşı askerî tedbirler almaya başladı. Buradan Ahıska’ya destek için bin yeniçeri
gönderildi. Mehmet Paşa ile Ali Paşaya, emirlerindeki birliklerle Balderevan köyünde ordugâh
kurmaları için emir verildi. Yusuf Paşa, Kara Beyin derebeyi, hürriyetinden taviz vermeyen gururlu biri olduğunu bildiği için onu Karapapaklardan ayırmak ve kendine bağlamak istiyordu.
Bu amaçla Kara Beye bizzat Kars’ta görev verdi
ve kontrolü altında kalmasını sağladı. Kara Beye
bağlı Karapapak serdengeçti birlikleri ise Çahal
Beyin emrine verildi. ‘Çok sevdikleri Kara Bey’
Kars’a yerleşince, ona bağlı olan Karapapakların bir kısmı Revan Hanlığına göç etti.4
Yusuf Paşa Kazah-Borçalı Karapapaklarını kendi tarafına çekmek için de bazı girişimlerde bulundu. Bu amaçla önce Borçalılı Molla
Veli ve sonra Abdulazim Bey aracılığıyla Borçalı ve Kazah halkına müracaatlar gönderildi. Onların Ruslara karşı ayaklanmaları istendi. Abdulazim Bey 1799’da Kazah nahiyesinin Hanlıklar
köyünden Kars’a göç etmiş biriydi. Yusuf Paşa
aynı zamanda Revanlı Hüseyinkulu Han’a başvurdu ve Karapapakları bir araya getirip ayaklandırarak birlik halinde Rus kuvvetlerinin kontrolündeki iki bölgeden, Pembek ve Göyçe tarafından Dilican deresini geçerek Kazah’a hücum
etmelerini önerdi. Mayıs sonunda Osmanlı birlikleri Gümrü yakınlarına varmışlardı. Böylece
hızlı tedbirler sayesinde Rus birlikleri Osmanlı
sınırından dışarı atılmıştı.
Yusuf Paşa, Haziran 1807’de Karapapaklar
aşiretinin reisliğini Kara Beyden almış ve Kaya
Beyi görevlendirmişti. Kara Bey bu tayin sebebiyle Osmanlı idaresinden soğudu ve yakınlarıyla birlikte Nahçıvan’a göç etti. Fakat onun
kardeşleri göç etmediler ve Kars’ta Osmanlı tebası olarak kaldılar.
Nesvetayev, General Gudoviç’e yazdığı 26 Kasım 1807 tarihli raporda şöyle yazmıştı: ‘Pembek
kazasına izinsiz girdiklerinden dolayı tutuklanmış
iki Karslı Tatar (Türk-F.V.) meselesiyle ilgili olarak
Mağazberdli Şerif Bey ve adamlarım aracılığıyla
belge gönderdim. (Adı geçen Şerif Bey, büyük
bir ihtimalle Kara Beyden sonra Mağazberd’in
hakimi olan ve 1829-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Karapapak süvarilerine komutanlık
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etmiş Şerif Ağa’dır. F.V.) Gönderdiğim adamlar
döndü ve Yusuf Paşanın Erzurum’da olduğunu
ve şehzadeden (İran Şehzadesinden. F.V.) Revan bölgesinde oturan Kara Beyin kendisine teslim edilmesini istediğini haber verdi.’5
Yusuf Paşa bu sırada Abdul Paşayı Kars’a
vali tayin etti. Fakat Kara Bey yeni valiyi de tanımak istemedi ve itaat etmedi. Neyse ki 1807’de
Napolyon Fransa’sı aracılık etti ve OsmanlıRusya barışı imzalandı. Bu barış mart 1809’a
kadar yürürlükte kaldı ve taraflarca ihlâl edilmedi. Bu zaman aralığında Osmanlılarla Ruslar
herhangi bir askerî hamle yapmamışlardır ama
Osmanlı tebası olan Karapapaklar Rus ordusuna zarar veriyorlardı. Genel Vali General Gudoviç, Kont Rumyantsev’e yazdığı 6 Temmuz 1808
tarihli resmî mektupta, Ahıska Paşalığının içinde
yer alan Çıldırlı Karapapakların sınırı ihlâl ederek Şüregel’den Rus alayı ve topçusuna ait atları çalıp götürdüklerini bildirmekteydi.6
17 Kasım 1808’de tekrar Revan’a taarruz
başlatan Genel Vali İ.V. Gudoviç, kuvvetleri aşırı zayiat verince, 1806’da olduğu gibi harekâtı
durdurmak ve Tiflis’e dönmek zorunda kaldı.
Ardından İ.V. Gudoviç merkeze alındı ve onun
yerine A.P. Tormasov Genel Vali tayin edildi.
Ne var ki bu dönemde Osmanlı yönetiminde
iç çekişmeler ve keyfî hareketler alıp başını gitmişti. Balkanlar ve Mısır’da olduğu gibi Kuzeydoğu Anadolu’da İstanbul’a ve merkezî yönetime kafa tutan mahallî güçler vardı. İstanbul’da
Sultan III. Selim öldürülmüştü. Kars Valisi Abdul Paşa, Kara Beyle savaşa hazırlandığını yazılı olarak bildirdi ve operasyon sırasında Pembeklilerle Şüregellilerin sınırı geçerek Kara Beye
yardım vermelerinin engellenmesi için Rus tarafına ricada bulundu.
Tormasov’un, Kara Bey ile Abdul Paşa ve Erzurum Seraskeri arasındaki düşmanlıktan haberi vardı ve bu durumdan yararlanarak onu
ve kontrolündeki Karapapakları kendi tarafına çekmek istiyordu. Bu amaçla Tormasov nisan 1809’da Binbaşı Kananov’u görevlendirdi ve Karapapak köy muhtarlarıyla buluşması,
onları Rusya tarafına çekmesi ve genel durumu inceleyip öğrenmesi için Kars’a göndermişti. Kars yolculuğundan dönen Binbaşı Kananov,
durumla ilgili olarak Tormasov’a yazılı rapor
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verdi ve Karapapakların Kara Beye sadık kaldıklarını ama onların, tanınmış beş ağasının Paşanın yanında rehine tutulmasından dolayı açık şekilde Paşa aleyhine isyan çıkaramadıklarını bildirdi. Karapapakların Rus kontrolündeki arazilere göç etmelerine gelince, halka cevap için 12
gün beklemelerini istediğini belirtmişti. Olumlu
cevap verilirse, Karapapaklar sadece Loru ovasına yerleşmek istediklerini beyan etmişlerdi.7
Ne var ki o sırada Erzurum’a yeni serasker tayin edildi ve Kara Bey bir derece rahatlayarak
eski nefretini unuttu. Bundan dolayıdır ki Kars
Karapapaklarının Loru’ya (Güney Borçalı’ya)
göç ve iskânıyla ilgili görüşmeler durdurulmuştu.
1810 yılının yazında Hüseyinkulu Han Kara
Beye bağlı Karapapaklar ve Hüseyin Han’a bağlı Kürt aşiretini bir araya getirerek kendi kuvvetlerini de alıp Açıkbaş (İmereti) bölgesine taarruz
etmeye kararlaştırdı. 8 Ağustos akşam saat sekizde Revan serdarına bağlı kuvvet ve Karapapakların bileşik kuvveti, nöbetçi kolları oluşturmak için yola çıkmış Rus birlikleriyle karşılaştı.
Çıkan çatışmada 5 Rus askeri ölmüş ve 4 asker
de kaybolmuştu.
18 Ağustosta Gümrü’ye gelen Karapapaklar,
sınır karakolu komutanından Arpaçay’a yakın
tarlalarda çalıştıklarını ve bu itibarla Ruslardan
zarar ve baskı görmeyeceklerine dair güvence
istemişlerdi. Karapapaklar aynı konuda Revan
serdarına da başvurmuşlardı.
Hem Revan serdarı, hem de Genel Vali Tormasov çalışkan ve mert insanlar olan Osmanlı
Karapapaklarını ısrarla ve açık şekilde kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlardı. General Tormasov, 31 Ağustosta General Portnyagin’e verdiği
talimatta şöyle yazıyordu: ‘Binbaşı Kananov’dan
veya sizin daha uygun bildiğiniz başka birinden
yararlanarak Karapapakları aileleriyle birlikte bizim arazilere yerleşmelerine ikna edin, bunun
için girişimlerde bulunun. Onlara benim adıma
söz ve vaatler vererek ziraî faaliyet ve hayvancılık yapmaları için kendilerine en elverişli araziler
tahsis edileceğine, ordumuzun onların güvenliğini sağlayacaklarına, beş yıl içinde vergi ve yükümlülüklerden muaf kalacaklarına inandırın.’8
Portnyagin Genel Valinin talimatını yerine getirmek için harekete geçse de kesin bir sonuç
alamıyordu. Tormasov’a gönderdiği raporda

Yaz 2011

Bizim AHISKA
yazdığı gibi, Karapapaklar verilen bütün vaatlere rağmen Rusya idaresindeki arazilere göç etmeyi kabul etmiyorlardı ve tam tersine devamlı
olarak Revan serdarına zahire gönderiyorlardı.
1811 yılında Balkanlar cephesinde Rusya ile
savaş sürmekteydi ve Napolyon’un Rusya’ya
taarruzu sebebiyle 15 Mayıs 1812’de Rusya
Bâbıali ile Bükreş Barış Antlaşmasını imzaladı. Bu barışın şartlarına göre, Basarabya (Moldova), Abhazya, Megrelistan ve Gürel (Guriya)
Rusya idaresine geçiyordu, Anapa, Poti ve Ahılkelek Osmanlılara geri verildi.
Çarlık ordusunun Gürcistan’daki Başkomutanı Marki Pauluççi, 3 Mart 1812’de Rusya Harbiye Nazırına, Kara Bey konusunda şunları yazmıştı: ‘Kara Bey sert huylu, aynı zamanda azimli ve kabiliyetli biridir… Onun yönettiği aşiretin
toprakları Gürcistan yakınında iki büyük devletin sınırındadır ve özerktir…’ Kara Beyin inatçılığı ve sınırsız serbestlik konusundaki ısrarı sebebiyle onunla, komşuları Abdul Paşa ve Revan
Hanı arasında devamlı ihtilâflar yaşanıyor ve
düşmanlık ortaya çıkıyordu. Gerek Han gerekse de Paşa, devletçilik ilkesinden hareket ederek onun aşiretinin bulunduğu topraklara saldırıyorlardı. Abdulla Paşa kuvvetleriyle birkaç sefer Mağazberd kalesine saldırsa da her defasında başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır (Bakınız: Aktı Kavakzskoy Arkeografiçeskoy Komissii -Kafkasya Arkeografya Heyetince Toplanmış Belgeler- AKAK c. B, s. 829).
Kaynaklarda görüldüğü üzere 1812 yılının
yazında Revan Türkleri 500 Karapapakla birlikte Rusya kontrolündeki arazilere saldırmışlardır.
Pauluççi, tümgeneral Rtişev’e öneride bulunarak Pembek nahiyesine bitişik arazilerin sahibi Kara Beyle yakın ilişkiler kurmasını istemişti.
Rtişev, 31 Ağustos 1812’de Kara Bey’e mektup
yazmış ve Revan Hanıyla mücadelesinde yardım teklif etmiş, ayrıca Erzurum Seraskeri Emin
Paşa ile ilişkilerini düzeltmek için arabulucu olacağını belirtmişti.9 O bu mektupla birlikte Kara
Beye arkadaşlık ve iyi niyetinin ifadesi olarak tilki kürkü göndermişti. Rtişev, kasım 1812’de Erzurum seraskeri Mehmet Emin Paşa’ya resmî
yazı göndermiş ve Kara Beyin eskiden Osmanlılara büyük hizmetler verdiğini belirtmiş, Kars
valisinin ona karşı saldırgan ve uzlaşmaz tutumunu değiştirmesi için ricada bulunmuştu. Kara
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Bey, Rtişev’le bizzat tanışmak üzere 1814 kışında Tiflis’i ziyaret etmiştir.
1815 yılının yazında Erzurum Seraskeri Baba
Paşa Pehlivan 4 bin kişilik kuvvetle Ahıska üzerinden harekete geçerek Kara Beyin güçlerini
Mağazberd kalesinde kuşattı. Serasker ve Kars
valisi, Kara Beye direnişi bırakmasını teklif etmiş
ve Kars valisinin hakimiyetini kabullendiği takdirde kendisine dokunulmayacağına dair söz
vermişlerdi. Kara Bey bu sözlere inanarak kaleden çıkmış ve teslim olmuştu. Onu ikna ederek
Ahsıka’ya kadar götürmüş ve Mağazberd’den
20 verst (1 verst=1,0668 km) mesafede elini
kolunu prangaya vurarak Ahıska hapishanesine
koymuşlardı.10
Dipnotlar:
1. Aktı Kavkazskoy Arkheografiçeskoy Komissii, III. Cilt, Tiflis, s. 598599 (Kafkasya Arkeografya Heyetince Toplanmış Belgeler. Sonraki dipnotlarda kısaca AKAK).
2. AKAK, c. B, s. 604.
3. AKAK, c. B, s. 610.
4. AKAK, c. B, s. 615.
5. AKAK, c. B, s. 618.
6. AKAK, c. B, s. 479.
7. AKAK, c. B, s. 778-779.
8. AKAK, c. B, s. 734.
9. AKAK, c. B, s. 781.
10. AKAK, c. B, s. 829.
Not: Azerbaycan Türkçesiyle kaleme alınan
bu yazı Orhan Uravelli tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.
Aktaranın notu: Bu yazının dipnotları tamamen Rusça Aktı Kavkazskoy Arkheografiçeskoy
Komissii (kısaca AKAK), yani Kafkasya Arkeografya Heyetince toplanmış belgelere dayanmaktadır. Bu yayınlarda Rus resmî belgeleriyle birlikte
Kafkasya’da askerî harekâta katılanların emir, rapor, not ve mektupları, istihbarat ve keşif elemanlarının istatistik bilgileri, ihbar ve raporları, ayrıca yapılmış çalışmalar hakkında raporlar yer alır.
Bunlar 1866-1885 arasında Tiflis’te yayınlanmış
ilk on cildin editörü A.İ. Berje’dir, sonraki iki cilt
onun vefatından sonra basılmıştır (1885, 1904).
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