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ilişkiye değinirken sözü "iç konuşma" ve 
"dış konuşma" diye ikiye ayırması, ayrıca 
genel kapsamı itibariyle mantığı kavram
lar ve önermeler şeklinde sınıflandırması 
Aristo'dan ziyade Stoacı mantık anlayışı
nın bir uzantısı sayılır. Daha sonraki İslam 
mantıkçılarının bu ayınma sadık kaldıkla
rı görülmekte ve kelamcıların da sözü "el
kelamü'n-nefsi- el-kelamü'l-lafzl" (el-ha
rici) şeklindeki sınıflandırmaları, yine her 
iki grubun tümel kavramların zihin dışın
da bir gerçekliğinin bulunmadığı, bunla
rın sadece isimden ibaret olduğu tarzın
daki görüşleri Stoa'nın görüşüyle tam bir 
uygunluk göstermektedir. İslam mantık
çıları tanımı tam ve eksik olmak üzere iki
ye ayırmış, bir şeyin cinsi ve yakın faslı alı
narak yapılan tanıma tam tanım. bir şe
yin cinsi ve uzak faslından oluşan tanıma 
da eksik tanım (resm) demişlerdir. Aristo 
mantığında eksik tanım bulunmadığından 
bunun Stoa mantığından gelen bir düşün
ce olduğu anlaşılmaktadır. öte yandan Ca
hiz ve Ebu Ali ei-Cübbai gibi Mu'tezile ke
lamcılarının. Gazzali'den önceki Eş'ariler'in 
ruhu cisim (cism-i !atıf) şeklinde tasawur 
etmeleriyle Stoa'nın ruh anlayışı arasında 
benzerlik veya paralellik bulunması dik
kat çekicidir (Osman Emin, el-Felsefetü'r
Revfi.kıyye, s. 284-291 ). Stoacı düşünce
nin Aristo'nun Yeni Eflatuncu şarihleri ka
nalıyla İslam Meşşaileri'ne ne ölçüde yan
sıdığının en açık kanıtı Kindl'nin eserlerin
de görülmektedir. Kindi, kozmolojiye ve 
fıziğe dair görüşlerini temeUendirirken Sto
acılar'ın sıkça vurguladıkları, "Tabiat an
lamsız bir iş yapmaz" hipotezinden hare
ketle kozmosta yer alan her varlık türü
nün anlamlı bir işlevi \(e hikmetinin bulun
duğunu , bu sebeple evrende şansa ve te
sadüfe yer olmadığını belirtir. "AIIah'ın tü
müyle kozmik varlığı evrendeki her şeyi 
içinde barındıran tek bir canlı şeklinde ya
rattığını kim inkar edebilir!" (Felsefi Risfi.

leler, s. 235) . Şu halde tamamıyla evren 
canlı ve akıllı bir organizmadır. insan da 
evrenin bir parçası olup onun bütünün 
özelliğini taşıdığına göre insanın akıllı, ev
renin ise akılsız olduğu düşünülemez. Kin
di'den başlayarak İhvan-ı Safa'nın. işraki ve 
tasawufı çevrelerin sıkça tekrarladıkları 
"büyük alem- küçük alem" fikri de Stoa'
dan gelmektedir. 

Stoa ahlakının islam ahlakçıianna etki
si konusunda henüz esaslı bir araştırma 
yapılmadığından b?Zı yazarların her iki ah
lak telakkisi arasındaki benzerlik veya pa
ralellikten hareketle islam kelamcılarının, 
mutasawıf ve ahlakçılarının birçok görü
şünü Stoa'ya bağlama gayreti içinde ol-
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d uğu görülmektedir. Ancak hukuk gibi in
sanların ahlak anlayışları arasında da her 
çağda birtakım benzeriikierin bulunması 
kaçınılmazdır; söz konusu olan insan ve 
insanın mutluluğu olduğuna göre benzer 
görüşleri doğal saymak gerekir. Bununla 
birlikte Ya'küb b. İshak el-Kindi'nin el-Efi
le li-det'i'l-a]J.zô.n adlı risalesinde ölüm 
korkusundan kurtulmak için ileri sürdü
ğü , İbn Miskeveyh, Nasirüddin-i TGs!, Kı
nalızade Ali Efendi gibi sonraki ahlakçıla
rın da tekrar ettiği görüşle Roma Stoası'
nın ünlü fılozofu Seneca'nın görüşleri ara
sındaki benzerlik dikkat çekicidir. Kelam
cıların kader anlayışıyla İslam filozofları
nın kötülük kavramına getirdikleri yorum
ları da bu cümleden saymak gerekir (Os
man Emin, el-Felse{etü'r-Revfi.kıyye, s. 283-
304). 
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REV AN 

Ermenistan Cumhuriyeti'nin 
bugün Erivan şeklinde anılan 

başşehri. 
_j 

Alagöz dağının güneydoğusunda deniz
den 1000 m. yükseklikte kurulmuştur. Aras 
ırmağının sol taraftan aldığı bir kolu olan 
Zengi çayının kenarında yer alır. Anadolu, 
İran ve Kafkasya arasında önemli bir ge
çiş yolu teşkil etmekte olup Erebuni, Ere
van, Yerevan ve Hrastan olarak da anılır. 
Bazı kaynaklarda adının Arran'dan türe
miş olabileceği belirtilirken bazısında mi
lattan önce 782'de Urartular'ın kurduğu 
Erebuni Kalesi'nin adına dayandığı ileri sü
rülür. Şehrin Ortaçağ 'lara kadarki tarihi 
hakkında bilgi yoktur. Arran bölgesiyle Re
van 'ın 20 km. güneydoğusunda kalan Di
vin'den (Debll) bahseden, VII. yüzyıl orta-

larında müslümanların bölgede gerçek
leştirdikleri fetihlere yer veren klasik islam 
tarih ve coğrafya kaynaklarında da her
hangi bir bilgiye rastlanmaz. Dolayısıyla bu
rada süreklilik gösteren yerleşimin XII-XIII. 
yüzyıllarda gerçekleşmiş olması mümkün
dür. XIV. yüzyılda nüfusun 1 S-20.000'den 
fazla olmadığı tahmin edilir. Timur'un Re
van'ı hakimiyeti altına alması ve Altın Or
da ile mücadelesi sırasında şehir ıssızlaşın
ca Orta Asya'dan buraya başta Emir Sa'd 
yönetiminde Sa'dlular olmak üzere pek çok 
Türk boyu gelip yerleşti. Sa'dlular'ın iska
nıyla birlikte coğrafi özelliğinin de rolüyle 
burası Sa'dçukuru diye adlandırıldı (Bour
noutian , s. 2) . Timurlular'ın ardından Ak
koyunlu ve Karakoyuolu idaresine giren 
Revan bir kültür merkezi haline geldi (Elr. , 
vııı. 544). Daha sonra şehre Şirvanşahlar, 
Gürcü prensleri ve Safeviler hakim oldu. 
Safeviler döneminde bölgede Sa'dçukuru 
beylerbeyiliği kuruldu. Bu beylerbeyilik Ma
kO'yu, Sederek'i, Nahcıvan'ı, Beyazıt Ka
lesi'ni, Şadilü kabilesi vilayetini, Dümbeli 1 
Dünbüli (Dümbüllü) kabilesi vilayetini ve Ma
gezberd'i kapsamaktaydı. Burayı Ustaclu 
ve Kaçar boylarının beyleri yönetmektey
di. Bu arada 1441 'de Kilikya'dan sürülen 
Ermeni katogikosları , Revan şehrine yakın 
Eçmiadzin'i (Üçkilise) kendilerine ikamet
gah seçmişlerdi (Hacieva, VII, 64). 

Revan'a yönelik Osmanlı ilgisi XVI. yüz
yılın ilk yıllarında başladı . Yavuz Sultan Se
lim, Çaldıran zaferinin ( 1514) ardından Re
van şehri yakınında Sa'dçukuru'nda ko
nakladı ve Revan şehrini yağmaladı. Bu 
olaydan uzun bir süre sonra şehre gelen 
Şah I. Tahmasb burayı harap halde buldu. 
Van Beylerbeyi İskender Paşa 9S6'da ( 1549) 
Revan'ı tekrar yağmaladı. 961 'de (ı 5 54) 
Revan'a yeni bir saldırı daha yapıldı. İran 
seferi sırasında 987'de (ı 579) Lala Mus
tafa Paşa'nın kuwetleri Revan'a yönelerek 
Safevi Valisi Ustaclu Muhammed'in yaptığı 
saldırıya karşılık verdi. Revan 991 Ramaza
nı başlarında (Eylül ı 583 ortala rı) Osman
lılar tarafından kontrol altına alındı. Şehri 
ele geçiren Perhad Paşa, burada hemen 
Zengi çayının doğu kıyısında Şahbağı'nda
ki Tokmak Han köşkünü ortaya alarak bir 
kale yapımını başlattı. Sekiz kuleli iç kale 
ve kırk üç kuleli dış kale, 400 arşın tutan 
surların yanı sıra bir kervansaray, bir ca
mi ve bir hamam inşa edilerek kırk beş 
gün içinde tamamlandı. Ayrıca kaleye elli 
şahi topu konuldu, Revan beylerbeyiliğine 
de Kars Valisi Deli Hızır Paşa tayin edildi 
(Kırzıoğlu, Osmanlılar'ın Kafkas-Elleri'ni 

Fethi, s. 338, 345-346). 998'de ( ı590) yapı

lan tahrire göre Revan'da altı mahallede 



bulunan 403 hanenin yirmi dokuzu müs
lümanlara aitti; 2000 dolayındaki şehir nü
fusu içinde müslümanların nisbeti o/o 7 idi. 
Revan bölgesi yirmi yedi nahiyeye ayrıımış

tı ve Revan kazasına bağlı köy sayısı sek
sen dokuzdu (Babacan, sy. 1 1 ı 995]. s. 44-
47) 

1603'te tekrar başlayan Osmanlı-Safevi 
savaşlarından Revan da etkilendi . Şah I. 
Abbas yedi aylık bir kuşatmadan sonra ka
leyi ele geçirdi , fakat Osmanlı kuwetleri
nin yaklaşması üzerine şehri tahrip ederek 
ahalisini göç ettirdi ve geri çekildi. Ardından 
b uranın kontrolünü sağladı (ı O ı 3/1604). 
Osmanlılar. 29 Şaban 1 025'te (ı ı Eylül 
ı616) Emirgüne Han'ın savunduğu Revan 
Kalesi'ni kuşattıysa da elli beş gün sonra 
mu hasarayı kaldırdı. IV. Murad 1 044'te 
(1635) doğrudan Revan'ayürüdü. 12-13 
Safer 1045 (28-29 Temmuz 1635) tarihinde 
burayı kuşattı ve 8 Ağustos'ta teslim al
dı; bu fethin anısına Topkapı Sarayı'nda 
Revan Köşkü'nü yaptırdı. Fakat şehir 1 Ni
san 1636' da yeniden Safevller'in eline geç
ti. 1639'da imzalanan Kasrışlrin Antlaşma
sı ile Osmanlılar, Azerbaycan üzerindeki id
dialarından vazgeçince Revan Safevller'in 
elinde kaldı. 

Safevller. Revan bölgesini yeni idari bi
rimlere ayırdı ve Sa'dçukuru Revan Han
lığı'nı oluşturdu . Burayı 1057'de (ı647) zi
yaret eden Evliya Çelebi kaleyi, surları, Fer
had Paşa ve Tokmak Han tarafından yap
tırılan istihkamları. kalenin Tebriz. Yayla ve 
Köprü kapıları yanında Çevgan Meydanı'nı 
kapsayan eski şehri tasvir ettikten sonra 
cami ve çarşı pazarıyla Köprü başında Han
bağı, han ve hamarnı hakkında bilgi verir. 
Ona göre şehirde 3000 kale eri, 3000 han 
askeri, 7000 eyaJet askeri bulunmaktadır. 

Şehirdeki ev sayısı 2060 kadardır (tahmi
n! sivil nüfus 10.000 kişi) . Yayla Kapısı'nın 
dışındaki kesimine eski şehir denilir (Se

yahatname, rı . 285) . 

Revan'ı 1655'te gören J.-B. Tavernier 
burayı iran'ın en zengin şehirlerinden biri 
olarak anlatır, arazisinin bereketli olduğu
nu ve çevresinde pirinç yetiştirildiğini söy
ler. Kalenin kuzeybatısındaki vardşta (Re
van mahallesi) tüccarın ve zenaat ehlinin 
oturduğunu, bu kısımda Ermeniler'in dört 
kilisesinin bulunduğunu yazar ( Tavernier 
Seyahatnamesi, s. 73-77). Tavernier'den 
on yıl sonra J. Chardin, Revan'ı büyük bah
çe ve bağlarıyla tasvir eder, şehrin yakla
şık 800 evden (4000 kişi) ibaret olduğunu 
ve kalede 2000 kişilik bir garnizonun mev
cut bulunduğunu bildirir. Ayrıca şehrin 
çift duvarlı , toplu, 200 adamın barınabi
Ieceği küçük bir kalesinin olduğunu, res
migeçit ve gösterilerin yapıldığı ağaçlarla 
çevrili bir meydanın, ayrıca dokuma ürün
lerinin satıldığı altmış üç dükkanın bulun
duğunu belirtir. 1701'de J. P. de Tournefort 
yine buranın bağları ve bahçelerini anla
tır, evlerin tek katlı olup kerpiçten yapıldı

ğını. şehrin duvarlarının bazı yerlerde çift 
sur şeklinde olduğunu yazar; kale duvar
larının yüksek olup 2500 kişilik garnizon 
yanında 800 müslüman evini de barındır
dığını ifade eder. Şehirdeki han ve kervan
sarayların şehre ayrı bir güzellik kattığını 
belirtir (A Vayage in to the Levant, ll, 255) . 

XVlll. yüzyılda Revan, Kafkaslar'a doğru 
yayılmaya başlayan Ruslar'ın hedefi hali
ne geldi. Rusya'nın Kafkaslar'a müdaha
lesi üzerine Osmanlılar 1724'te üç aylık bir 
muhasara sonunda Revan'ı aldılar. 1727'
deki anlaşmayla da buranın Osmanlı hEl
kirniyetinde olduğu kabul edildi. Fakat ba
rış uzun sürmedi. Şah Tahmasb 1731 Mar
tında Revan'ı kuşattıysa da alamadı. İkinci 
teşebbüsünde de Hekimoğlu Ali Paşa kar
şısında başarısız oldu. 1732'de imzalanan, 
ancak kısa süren anlaşma ile Revan'ın Os
manlı toprağı içinde kaldığı tescil edildi. 
Fakat Nadir Şah'ın iran'da idareyi ele al
masıyla durum değişti. Nadir Şah , Arpa-
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çay savaşını kazandıktan (Haziran ı 735) 
sonra Gence ve Tiflis'in yanı sıra Revan'ı 
da ele geçirdi. 1745'te Yeğen Mehmed Pa
şa kumandasındaki Osmanlı kuwetleri Re
van'ın kuzeyinde yenilgiye uğratıldı. Bu sı
rada Pir Mahmud Han, Revan hanı tayin 
edilmişti; 1747'de öldürülünce Mlr Mehdi 
müstakil bir Revan Hanlığı oluşturdu. O 
tarihlerde hanlığın Kırkbulak, Zengibazar. 
Garnibazar, Vedibasar. Şerur, Soran. Derek, 
Satlı. Tala, Seyitliağaç , Serdarabad, Gemi, 
Abran , Dereşişek ve Gökçe'den oluşan on 
beş vilayeti vardı. Şehir giderek gelişti ; ka
le içi kısmı Şehir, Topbaşı ve Demirbulak 
adlı üç mahalleye ayrıldı. Ayrıca sekiz cami 
ve yedi kervansaray mevcuttu. Han sara
yı hariç bütün evler tek katlıydı. Şehirde 
ipek, renkli bez, kumaş , hububat, pir inç. 
şarap üretilmekte ve bunların bir kısmı da 
ihraç edilmekteydi (Hacieva, Vll, 65-67) . 

Revan H anı Mlr Mehdi toprağını geniş
letmek amacıyla Urmiye Hanlığı'na saldı
rarak bazı bölgelerini ele geçirdi. 1749'da 
Reva n Hanlığı , Karabağ hakimi Penah Ali 
Han'ın saldırısına uğradı ve Eçmiadzin yağ
malandı. Bunun üzerine hanlıktaki Erme
niler Gürcüler'den yardım istedi. Gürcü or
dusu Mlr Mehdi Han'ı 1751'de yenince Re
van hanları Gürcüler'e bağımlı hale geldi. 
Daha sonra, Revan Hanı Mlr Mehdi'nin 
1748'de yendiği Urmiye Hanı FethAli Af
şar bir zamanlar Nadir Han'ın hizmetinde 
olanAzat Han ile anlaştı ve onu Revan'a 
karşı gönderdi. Bunun üzerine Ermeniler 
Gürcüler'den tekrar yardım istedi, ancak 
bu defa ll. lrakli yenildL Azat Han, Mlr 
Mehdi'nin yerine Halil Özbey'i tayin ettiy
se de bu han tahttan indirildi ve yerine 
1755'te Hasan Ali Han tahta çıkarıldı. Ha
san Ali Han bu görevi dört yıl yaptıktan 
sonra yerine kardeşi Hüseyin Ali Han geç
ti. Bu arada ll. lrakli 1756 ve 1769'da han
lığa saldırdı, buradaki hanları kendine bağ

ladı (a.g.e., Vll , 66-67). 

Rusya ile Gürcü Krallığı arasında 1783'
te Georgievsk Antiaşması'nın imzalanma
sının ardından bölgedeki Rus nüfuzunun 
artması üzerine Osmanlı Devleti hanlıkla 
irtibat kurmaya başladı. Buna karşılık Re
van Hanlığı'ndaki Ermeniler de Ruslar'dan 
yardım talep etti. Sonuçta hanlığa tekrar 
müdahale eden ll. lrakli kendi yandaşı Hü
seyin Han'ın oğlu Gulam Ali'yi tahta ge
çirdi. Bölgeye gönderilen Osmanlı temsil
cisi Gulam Ali'nin ll . lrakli'ye vergi verme
sini engelledi. Ancak bu sırada Gulam Ali'
nin öldürülmesi üzerine tahta annesi Gür
cü olan Hüseyin Han'ın oğlu Muhammed 
çıkarıldı. Hanlıktaki bu son gelişmelerle 
Gürcü ağırlığının giderek artması karşı-
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sında Osmanlılar müdahale ederek hanlı
ğa Hoylu Ahmed Han'ın kızının oğlu Ah
med'i getirdi ( a.g.e., VII, 68-69) 179S'te 
Ağa Muhammed Han kardeşi Ali Kulı'yı 

20.000 kişilik bir ordu ile Revan'a gönder
di ve burayı aldı. 

XIX. yüzyıl başında Kafkaslar'da etkin
liğini arttırmaya çalışan Ruslar'ın siyası fa
aliyetleri Revan Hanlığı'nı da etkiledi. Ka
rabağ hakimi İbrahim Han'dan korkan Re
van Ham Muhammed Han, Rusya'dan yar
dım istedi. Tsitsiannov 1804'te Revan Ka
lesi'ni 7000 kişi ve yirmi iki topla kuşattı. 
Fakat İran ordusunun kale üzerine geldi
ğini duyunca geri çekildi. Bu arada Revan'
da Muhammed Han'ın sadakatinden şüp
helenen İranlılar onun yerine Hüseyin Ku
lı'yı geçirdi. Rus kuşatmasının ardından 
devam eden iran-Rus savaşı sırasında Rus
lar, General Gudoviç kumandasında kaleyi 
6000 kişilik bir birlik ve on iki topla 1808'
de ikinci defa muhasara altına aldılarsa 
da yine başarılı olamadılar. Revan iran'da 
kaldı. 

Savaş sırasında ( 181 O) ve sonrasında 
( 1818) kaleyi ziyaret eden diplomat J. Mo
ri er, Revan'ın kısmen tahrip olduğunu ve 
Kale Camii'nin depoya çevrildiğini belirtir; 
nüfusun da (bütün hanlık için olsa gerek) 
1 OO.OOO'i bulduğunu ifade eder. Savaş ye
niden başlayınca (ı 826) Ruslar, Paskieviç 
kumandasındaki ilk Revan saldırısından 
sonuç alarnamakla birlikte ikinci saldırıda 
kaleyi ele geçirdiler ( 13 Ekim ı 827) Kaleyi 
almasından dolayı Paskieviç'e Revan kontu 
unvanı verildi. Şubat 1828'deyapılan Türk
mençay Anttaşması ile Revan Ruslar'ın ha
kimiyetine geçti. Hemen ardından çarın 2 
Nisan 1828 tarihli emriyle Nahcıvan ve Re
van hanlıkları ilga edildi, Ordubad bu iki 
hanlığın topraklarına eklenerek Ermeni vi
layeti oluşturuldu . Bölge 1840 yılına kadar 
bu adla anıldı. Revan Hanlığı'nın Rus is
tilasına girmesinden önce burada 87.000 
müslüman yaşarken Rus istilasından son
ra bu rakamdan 26.000 eksilme oldu (Bo
urnoutian, s. 50). Ayrıca yeni oluşturulan 
Ermeni vilayetine hem Osmanlı Devleti'n
den hem iran'dan önemli sayıda Ermeni 
göç etti (Beydilli , Xlll/17 [ 19881. s. 369 vd.). 
Bu arada yalnız Erzurum'da yaşayan 40-
45.000 Ermeni'den 2S.OOO'i Revan'a git
ti , müslüman halktan 4000'i aşkın kişi Re
van'ı terketti (Aslan, Vll/38 [2001 J, s. 1020) 
Revan 'ın nüfus yapısıyla ilgili 1829-1832 
yıllarını kapsayan Rus sayımiarına göre şe
hirde 7331 müslüman, 3937 Ermeni bu
lunmaktaydı. Daha sonra bu sayıya iran'
dan gelen 171 S kişi dahil olmuştur. Top
lam şehir nüfusu 11 .463 olup bütün hanlık-

28 

taki nüfusun 49.87S'i müslüman, 20.073'ü 
yerli Ermeni idi. Buna göç ettirilen 45.200 
kişi de eklenirse hanlığın toplam nüfusu
nun 11 S.148'i bulduğu ortaya çıkar. Rus 
istilası sırasında şehirde mevcut 8S1 dük
kandan S43'ü pazarda, 2S2'si kervansa
raylarda ve otuz ikisi kalede idi. Şehirde 
sekiz cami , bunlara bağlı medreseler ve 
yedi kilise vardı (EJ2[ing], vııı. 488) . 

Revan şehrini 1836-1838 yıllarında ge
zen Alman seyyahı Karl Koch kalenin kerpiç 
tuğladan yapıldığını ve çevresinin yarım sa
atlik mesafe olduğunu, içinde vali konağı 
ve iki cami bulunduğunu, ancak bunlar
dan birinin Rus Ortodoks kilisesine dö
nüştürüldüğünü, diğerinin de silah depo
su haline getirildiğini belirtir (Reise durch 
Russland, II, 401). Çarlık idaresinin Kaf
kasya'yı yeniden yapılandırma sürecinde 
1844'te oluşturulan Kafkasya Genel Valili
ği'ne Nahcıvan ve Ordubad kazalarıyla bir
likte 18SO'de Revan vilayeti dahil edildi (As
lan , Vll/38 [2001 J, s. 1023) 1868'de Kaf
kaslar'da yapılan yeni düzenlemeyle Revan 
vilayetinin Erivan, Gence, Gümrü, Nahcı
van. Yeni Beyazıt, Derelgez ve Eçmiadzin'
den ibaret olduğu görülür. Revan eyale
tiyle ilgili daha sonraki yıllara ait nüfus is
tatistiklerine göre 1886'da Revan merke
zinin % 38,3'ü Ermeni, % S2,9'u Türk idi. 
1908 yılı istatistiğinde 79.1 S7 Türk(% 58, 7) 
ve 53.128 Ermeni'nin ('Yo 39, 22) yaşadığı 
görülür. 191Tde Türkler'in sayısı 93.544 
('Yo 45,5). Ermeniler'in sayısı 106.933 ('Yo 52) 
idi. Burada Revan 'ın merkezindeki müs
lüman Türk nüfusunun 1908-1917 yılları 
arasında önemli bir düşüş yaşadığı dikka
ti çeker. 

I. Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde 
1917 Rus ihtilali'yle sona ermesinin ar
dından Revan Ermenistan'a katıldı. Daha 

Revan'da 
Gökmescid'in 

ön cephesi 

sonra doğu bölgesinde ilerleyen Osmanlı 
kuwetleri Revan'ı zaptetti, ancak 1918 
Haziranında başşehri Revan olan Ermenis
tan'ı tanıdı . Gümrü Antiaşması ile birlikte 
(2 Aralık ı 920) Revan'da yaşayan Türkler'in 
Anadolu'ya göç etmelerine izin verildi. 13 
Ekim 1921 'de imzalanan antlaşma ile Tür
kiye-Ermenistan sınırları belirlendi. Revan 
aynı yıl oluşturulan Ermenistan Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti'nin başşehri oldu. Şeh
rin nüfusu 1932'de 1 OO.OOO'e ulaştı (bu 
nüfus içinde Türkler'in oranı % 6,3'tü) . 
Revan, Sovyetler Birliği döneminde kuru
lan üniversite, enstitü ve kütüphanelerle 
bir kültür şehri görünümü kazandı. 1991 
yılında Rusya'nın dağılmasından sonra da 
şehir Ermenistan Cumhuriyeti'nin başşeh
ri olmaya devam etti. 2004 sayımına göre 
Revan'ın nüfusu 1.088.300'dür. Şehir gü
nümüzde kimya, makine. elektrik gereç
leri, dokuma ve gıda sanayiinde önemli 
bir endüstri merkezidir. Bugün şehirde 
tarih! eser olarak Zengi çayının üzerinde
ki taş köprü, Gökmescid, Serdar Camii ve 
Sarayı'nın kalıntıları mevcuttur. 
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REVAN KÖŞKÜ 

Topkapı Sarayı'nda 

XVII. yüzyıla ait bir köşk. 
_j 

Sofa-i Hümayun denilen dördüncü av
luda ve Hırka-i Saadet Dairesi'nin kuzey
doğusunda yer alan köşk lV. Murad tara
fından Revan seferi ( 1635) dönüşünde yap
tırılmıştır. Mimarının kimliği kesin biçim
de bilinmemekte, Hasan Ağa veya Kasım 
Ağa olabileceği ileri sürülmektedir. Kapısı 

nın üzerindeki t a' lik Farsça kitabede der
gah diye nitelendirilmesi dikkat çekicidir. 
Yapı köşk olarak inşa edilmesine rağmen 
sonraki dönemlerde farklı amaçlar için de 
kullanılmıştır. Önceleri padişah sarıklarının 
sarıtıp muhafaza edildiği köşkte vezlriazam 
padişaha telhis sunardı. Ramazan ayının 
on ikinci gününde Has Odalılar'ın padişa

hın nezaretinde Hırka-i Saadet Dairesi'n
den getirdikleri kutsal emanetler de bu
rada ziyarete açılır ve iki gece bekletildik
ten sonra geri götürülürdü. Patrona Halil 
ve ileri gelen adamlarının boğdurulduğu 
mekan olan Revan Köşkü ı. Mahmud dö-

neminde ( ı 730-1 754) kütüphaneye çevril
miş ve zamanla Has Oda Kütüphanesi adı
nı almıştır. 

Sekizgen planlı yapı üç eyvanlı düzende
dir. Duvarlar çift sıra pencereli olup bun
lardan alt sıradakiler dikdörtgen. üst sıra
dakiler sivri kemerli açıklıklara sahiptir. Ya
pının üzerini örten 7,70 m. çapındaki kas
naksız kubbenin eteğine dört yönde birer 
pencere açılmıştır. Köşkün eyvanlı plan 
şemasından dolayı saçakları geniş tutul
muş, revaksız kuzeydoğu ve güneydoğu 
cephelerinde eyvanların dış köşeleri ara
sındaki atkıtarla bu saçaklar desteklen
miştir. Saçaklardaki halen mevcut ahşap 
çubuklu kaplamaların önceden nasıl dü
zenlendiği bilinmemektedir. Girişin sol ya
nında. içinde köşk ile Hırka-i Saadet Daire
si'nin arasındaki saçağa çıkmak için yu
varlak bir merdiven bulunan küçük bir 
mekan vardır. Revan Köşkü'nün Hırka-i Sa
adet Dairesi'nin revakl önünde inşa edil
miş olması tasarımında etkin rol oynamış 
ve bu durum plan şemasına da yansımış
tır. Binaların ilişkisi revaklarının birbirine 
bağlanmasıyla sağlandığı için köşk kuzey
batı ve güneybatı revaklarının gerisinde 
kalmış , dolayısıyla dışa dönük etkisi azal
mıştır. Simetriyi bozan hareketlerden ya
pıda. kullanım rahatlığının uygulanan plan 
şemasının geleneksel biçiminden daha faz
la önemsendiği anlaşılmaktadır. Köşkün 
Lale Bahçesi kotundaki badrum katı gü
neydoğu cephesinde yer alan iki kapıyla iki 
küçük mekandan bahçeye açılmaktadır. 
Dar ve dışarıdan ışık almayacak biçimde 
düzenlenen bu mekanlardan bina ile Hır
ka-i Saadet Dairesi arasındaki kısmın altına 
rastlayanın , aynı zamanda padişahın kah
ve içtiği köşkün kahve ocağı olması muh-
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temeldir. Revan Köşkü, güneydoğu tera
sındaki dört burmalı direk üzerine otur
tutmuş ahşap bir çatıdan oluşan kameri
yesiyle ayrı bir görünüme sahiptir. 

Kesme taş malzemeyle inşa edilen köş
kün revakları başlıkları mukarnaslı sütun
lara bindirilmiş, kapı kemerinde almaşık 
olarak beyaz ve yeşil , diğer kemerlerde 
beyaz ve kırmızı taşlar kullanılmıştır. Dış 
cephe zeminden alt pencerelerin üst hiza
sına kadar renkli bordürlerle çerçeveten
miş kırmızı, yeşil ve kısmen siyah taşlarla , 

saçakların altındaki kitabeli beyaz mer
mer bordüre kadar yukarısı da mavi ren
gin hakim olduğu çinilerle kaplıdır. Sağır 

cephelerde göze çarpan yaklaşık 1 m . ça
pındaki dairesel kırmızı taş levhaların be
yaz mermer levhaların içine kakma yön
temiyle yerleştirilmiş olması Memlük mi
marisindeki renkli taş süslemeleri hatır
latmaktadır. Köşkün içi de kubbe seviye
sine kadar tamamen çini kaplamadır. Ey
vanların yan kenarlarındaki pencereler in 
merkeze dönük taraflarında gömme çini 
raflar. duvarlarda sedef, bağa ve fildişi 
kakmalı ahşap gömme dolaplar bulunmak
tadır. Alt pencereler altıgenlerle oluşturul-. 

muş şebekeli, üst pencereler revzenlidir. 
Eyvansız batı duvarına bakır üzerine altın 
kaplama davlumbazıyla dikkat çeken bir 
ocak yerleştirilmiştir. Ku b be içi süsleme
leri Sultan Reşad dönemine aittir. Eyvan 
tavanlarındaki işlemeler ve ahşap üzeri 
Edirnekarl süslemeler devrin seçkin ör
neklerindendir. Tavanlardaki sonradan res
tore edilen altın yaldızlı ve renkli zengin 
rumi kompozisyonlar zamanın tahribatı
na rağmen orUinat biçimleri bozulmadan 
günümüze ulaşmıştır. 
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