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IMPARATORLUKLARIN KAFKASYA REKABETI

ÇİLBİK'İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Asya, Hindistan ve Afrika'ya giden tüm yolların Kafkasya' dan geçmesini göz önünde bulun duran İngilizler önce İran'ı, sonra İrak'ı işgal ederek Osmanlı –Alman
güçlerinin doğuya, Hindistan'a doğru yayılmalarının önünü kesmiş, Bağdat demir yolunu işlevsiz kılmıştı.

Çilbik her zorluğun üstesinden gelse de ülkenin hakanının istekleri bitmiyordu. Saray görev

Enver Paşa, istanbul'dan Türkistan' a kadar uzanan Turan imparatorluğu hayalinin peşindeydi. Ancak bunun gerçekleşmesi, orta yerde bulunan Kafkasya'yı ele

lileri yine çocukcağızın kapısına dayanmış, hakanın Çilbik hemen yanıma gelsin diye buyruk verdiğini,

geçirmek ile mümkündü. 1916'da yüz bin asker bu hayal için feda edilse de neticeye varılamadı.

hemen kendileriyle birlikte devletlinin karşısında hazır olması gerektiğini bildirmiş; Çilbik çarnaçar,

1917 Rus devrimi, Turancılık taraftarları için yeni bir fırsat doğurdu. Türkler ilk etapta Batum' u işgal ettiler. Almanlar, Tiflis'e daldı. Gürcüler, devlet kurmak, Almanlar

muhafızlarla birlikte huzura çıkmıştı.

ise doğuya gidebilmek için Berlin ile Herat arasında Tiflis'i bir üs hâline getirmek istiyorlardı. Almanya aynı zamanda Osmanlıların bölgede güç kazanmasının önüne geçmek

Hükümdar oturduğu tahtından Çilbik'e seslenerek yavrum sana son bir görev daha vere

niyetindeydi.

ceğim. Herkes şu yüzünü bile görmediğim cadıdan söz ediyor. Eğer onu bana getirirsen kızımı

İngilizlerin İrak'ı işgal etmesi, Alman planını suya düşürdü. Bu nedenle Almanlar yeni bir planı devreye soktular. Berlin'den Kafkasya'ya, oradan Tahran ve Herat'a

seninle evlendireceğim. Yanımıza yerleşir, bana işlerimde yardımcı olursun, dedi.

uzayan yolu denetim altına alacaklardı. Birinci dünya harbinde uğradıkları mağlubiyet onların bu projesini de imkânsız kıldı.

Bu öneri Çilbik'in hiç de hoşuna gitmedi. Yeter be hakanım, sen de sözünde dur artık! Beni

Orta Doğu' da bir imparatorluk kurmayı başaran İngilizler, Kafkasya'ya bir ordu gönderdiler. Amaçları Bolşevikleri, Kafkasya' dan uzaklaştırmak, zengin petrol yataklarını

göz göre göre cadıya öldürteceksin, diye çıkıştı. Hakan ayağa fırlayıp gebertirim seni diye bağırdı.

ele geçirmekti. Hindistan' a giden yolların başlangıç noktaları olan Mısır, İrak, Suriye ve İran' ın bir kısmını elinde tutan İngiltere, dünya imparatorluğu kurmak için başarılı bir

Çilbik'in ödü koptu. Kaderine küserek boyun eğdi. Doğruca evine varıp kendisine bir sakal yaptı, çul

hamle yapmıştı.

dan çaputtan bir yorgan aldı. Dilenci kılığına girip yola çıktı. Akşam olmadan cadının kapısını çaldı.

Yeni Sovyet devletinin eski çarlık Rusya'sının hâkimiyeti altındaki yerleri işgal etmeye başlaması, ingiltere' nin dünya imparatorluğu hayallerine darbe vurdu. Yeni Rusya,

Allah rızası için bana bir parça ekmek verir misiniz? diye yalvardı.

Petro'nun amaçlarını farklı ekonomik ve sosyal temeller içinde gerçekleştirmek için her türlü çabayı sarf ediyordu. Bunun sonucunda İngilizlerin elinde sadece Filistin ve İrak

Cadı, Çilbik'in kokusunu almış, kuşkuya kapılmıştı. Sen Çilbik değil misin? diye fısıldadı.

kaldı.

Çilbik, iki gözü iki çeşme ağlayıp Allah onun cezasını versin, onun yedi sülalesine lanetler

Bolşevik ihtilali ile Finlandiya, Baltık ülkeleri, Polonya, Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlıklarına kavuştular. Rusya'daki kaos Kuzey Kafkasyalılara da yardımcı

olsun! O benim annem ile babamı öldürdü. Varımı yoğumu elimden alıp beni bu duruma düşürdü,

oldu. Türkiye'ye göç edenlerin dışında kalan ve hiçbir zaman dindirilip susturulamayan kuzey Kafkasyalılar 11 mayıs 1918'de Abdulmecit Çermoy başkanlığında bir

dedi.

cumhuriyet kurarak 54 yıldan beri yoksun bırakıldıkları özgürlüklerini tekrar elde ettiler.

Cadı da Çilbik'in kendisine yaptıklarını bir bir sayarak O, lanet olası çocuk benim keçimi,

Kuzey kafkasya' nın bağımsızlığını ilk olarak Osmanlı Devleti tanıdı ve talep üzerine Nuri paşa komutasındaki bir ordu bölgeye gönderildi. İslam ordusu adlı birliklerin

halımı, kazanımı elimden aldı, dedi. Sen bana bir sandık yapamaz mısın? diye sordu. O çocuk yine

ardından Yusuf izzet ve İsmail Berkok paşalar komutasında ikinci bir ordu daha gönderildi. Bu komutanlar orada millî bir ordu kurma görevini üstlendiler. Süleyman İzzet

buraya gelecek. İkimiz de uyanık olursak onu bu sandığa kapatır, ömür boyu orada tutarız, diye

Tsey kumandasındaki 15. Tugay Bakü'yü kısa sürede ele geçirdi. 6 Eylül 1918'deki şiddetli çarpışmalarla Derbent ve Petrovsk ile bunlar arasında kalan bölgeleri Ruslardan

ekledi.

temizledi. Ancak harekat 30 Ekim 1918 Mondros Antlaşması ile durduruldu. Osmanlı kuvvetleri Kafkasya'yı terk etti. Osmanlı yardımı ile kurulan Kuzey Kafkas Millî Ordusu

Çilbik, iki elini birbirine vurarak elbette yaparım. Çok iyi bir sandık yaparım. Umarım ki, o

yalnız başına kaldı.

geri kalan hayatını sandıkta geçirsin, sabah akşam bizden dayak yesin!

Çerkesler ve diğer Kuzey Kafkasyalılar, bütün güçleriyle Bolşeviklere karşı 6 ay savaştılar. 11 Kasım 1919'da iki taraf arasında mütakere yapıldı. Fakat tam bu sırada beyaz

Hemen kolları sıvayıp güzel bir sandık yaptıktan sonra cadıya hele gir içine. Bakalım sağlam

Rusların başındaki General Denikin ortaya çıktı. İngilizlerin aracılığı ile Kafkasya Cumhuriyeti, general ile antlaşma yaptı. Buna göre Kafkasya'da Avrupa' nın yardımı ile

mı, kapağı açabilecek misin? dedi.

Bolşeviklere karşı bir gönüllü ordu kurulacaktı. General Denikin, bu ordunun teşekkülü ile uğraşırken Kuzey Kafkasya cumhuriyeti Bolşeviklere karşı tekrar savaşa tutuştu.

Cadı, Çilbik'e kanıp hemen sandığın içine girince Çilbik kapağı kapatıp haydi aç bakalım!diye

Savaş, İnguş ordusunun işgalcileri Viladikafkas'dan uzaklaştırdığı tarih olan ocak 1920'ye kadar devam etti.

bağırdı. Cadı nasıl vurmuşsa sandığı parçaladı. Kızgın bir şekilde ayağa kalktı. Bu nasıl sandık! diye

İngiltere kuzey Kafkasya cumhuriyetini bazı şartlar altında tanıyacağını ileri sürüyordu. Her şeyden önce kuzey Kafkasya'nın Türkiye ile olan ilişkileri kesmesini ve

bağırdı. Daha sağlam yap! Daha sağlam!

memleketin Bolşeviklere karşı savaşan Denikin'e açık olmasını istiyordu. Böylece batı kuvvetleri Kafkasya' nın stratejik pozisyonundan yararlanmak istiyorlardı. Kuzey

Çilbik bu defa gürgen ağacından dayanıklı mı dayanıklı bir sandık yapıp Şimdi gir bakalım! de

Kafkasya bu şartları önce reddetti, fakat İngiliz generali Thomson'un garanti vermesi ile şartlar kabul edildi.

di. Cadı girer girmez sandığı kapatıp kilitleyip Haydi çık bakalım! Cadı ne kadar vurmuş, tekmelemiş,

Kuzey Kafkasyalılar bunu kabul etmekle büyük bir hata işlediklerini çok geç anladılar. Zira Denikin, cumhuriyeti ortadan kaldırmak için harekete geçmişti. Oyuna

ne kadar döğünmüş, öksürmüş, böğürmüşse de Çilbik sandığı açmadı.

getirilen Kafkasyalılar durumu protesto etmekten başka bir şey yapamadılar. Batılılar bu feryatlara kulak tıkadılar. Hatta protestoları kendilerine karşı yapılmış bir hakaret

Çilbik'in tuzağına düştün cadılar cadısı! sana kurtuluş yok artık !

olarak nitelediler. Kafkasyalılar Denikin'e karşı üç ay aralıksız savaştılar.

Çilbik sandığı alıp yola koyuldu. Sihirli köprünün üstünden bir anda saraya vardı. Padişah

Batılıların desteği ile Denikin, Karadeniz'den Terek nehrine kadar olan bölgeyi işgal etti. Denikin, Kuzey Kafkas Cumhuriyeti'ni tanımıyordu. Denikin kendi safında

sözünde durdu. Kırk gün kırk gece süren düğün sonunda Çilbik ile padişahın kızı evlendi.

hizmet eden Kılıç Giray'ı Çeçenistan' ı işgal ile görevlendirdi. Fakat o bunu kabul etmedi. Batılıların elinde oyuncak olan general, bağımsız devletleri Bolşevik iktidarından

Yücel Feyzioğlu

daha tehlikeli buluyor, var gücü ile onlara saldırıyordu.
Bolşevikler iki cephede savaşan cumhuriyeti işgal ettiler. Halbuki Osmanlılardan sonra bu cumhuriyeti, ilk sırada tanıyanlardan biri de onlardı.
.
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-KİMALBANYA' DA FETRET DEVRİ
330 yılında Ermeni Çarı 3. Trdat öldüken sonra Maskut (Misket olabilir. A.K.) Çarı Sanatruk
(Sanesan), Paytakaran şehrini (Şimdiki Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki Ağdam şehri yakınla
rındaki Beyleqan arazisini) ele geçirerek kendisini taç-taht sahibi ilan etti. O kuzey halkları ile
savaşlarda galip gelmiş 3. Tridat' ın Maskut'a verdiği zararı unutmamıştı. Eline fırsat geçer
geçmez Ermenistan'a yüklenmeyi düşündü. Bu iş için Lezgilerden yardım istedi. Şargir (Lezgi çarı
A.K.) bu çağrıya olumlu yaklaştı. Çünkü Ermeni birlikleri Lezgan' ın bir dizi şehir, kasaba ve köyünü
yerle bir etmişti.
Trdat' ın oğlu Xosrov, Yunan ordusundan, Antiox'tan, Baqrat'tan, Gürcü hâkimi
Mihran'dan yardım istedi. Maskut Çarı Sanaturk, geri çekilmek zorunda kalırken müttefiki Şargir'
den Paytakaran' ı saldırılardan korumasını istedi. Kendisi de askerlerinin bir bölümü ile Sasani
Şahı Şapur' un yanına gitti.
Şargir başarılı bir savunma gerçekleştirir ve Paytakaran'a Ermenileri sokmaz. Bunun
üzerine Antiox, Lezgan' ın diğer şehirlerini işgal ederek ganimet topladı ve İmparatoru
Konstantin'in huzuruna çıkmak üzere Bizans'a gitti.
O dönemi aydınlatan yazıların sahibi Moisey Kaqanqatvatsi şöyle devam ediyor: Antiox,
Albanya'dan gittikten sonra Sanatruk elverişli bölge seçerek Şapur'un buyruğunu yerine getirerek
30 binlik Alban ordusunu toplayıp Ermenistan'ın merkezini bastı. Komuta eden Şargir'in miriadı
Ermenilerin kuzey birliklerine ağır zayiatlar verdirerek ülkenin başkentine giden yolu açtı. Bundan
yararlanan Sanaturk Eremenistan'ın başkentini ele geçirdi.
Moisey Xorenatsı ise bu hadiseleri farklı anlatıyor. O der ki: Xosrov'un hâkimiyeti
devrinde Kafkasya'nın kuzey kesiminin halkları yönetim zafiyetinden yararlanarak Sanaturk'un
talepleri ve Sasani Şahı Şapur'un gizli buyruğuna uyarak birleşen yirmi bin civarında adam ülke
merkezine hücum eder.
Anlatının devamında Kuzey Kafkas halkları ile Ermeniler arasındaki çatışmalar şöyle
tasvir ediliyor: Düşman bizim kuzey birliklerimizi mağlup etti. Onlar kaçtılar. Düşman
Valarşapat'ın hisarlarına yaklaşarak şehri kuşattılar.
Ermenistan'a hücumun ikinci aşamasını Favstos Buzandatsı da kaleme almıştır. Onun
yazdığına göre Albanlar ve kuzey halkları Ermenilerin ülkesini harabeye çevirmiş, bir yıl boyunca
işgal altında tutmuş, bir yılın sonunda Ermeniler şehri kurtarmış, Sanatrurk'u öldürüp başını
keserek kendi çarlarına takdim etmişlerdir.
Bütün bu hadiselerden sonra 338 yılından başlayarak Albanya çeşitli savaşların cereyan
ettiği bir sahaya çevrilmiş, Sasani Şahı Şapur, Ermen çarı Tiran'a müttefiklik edip onu Albanlardan
korumuştur.
Hadiselerin bu şekilde yol izlemesi Alban çarı Urnayr'ın kendi ülkesinin egemenlerini
bir araya toplamasını zorunlu kılıyor. Ona en yakın desteği diğer çar Şargir vermiştir. Şargir'in

-KİMKUBA'DA SÖNMEYEN BAĞIMSIZLIK ATEŞİ
Feteli Han'ın 1789'da ölümünden sonra Derbent şehrinden Aras nehri kıyılarına uzanan coğrafyadaki siyasi birlik sarsılmaya
başlar. Bu yılları Hanlıklar Devri' nin Sonu olarak isimlendirebiliriz.
Babasından sonra Kuba Hanlığı tahtına oturma hazırlıkları yapan Ahmet Han, Şamaxı bölgesinin bağımsızlık ilanı
gerçeği ile yüz yüze gelir. Üstelik Şamaxı' da taht kurup kendini han ilan eden Mustafa, toprak talebinde bulunma cüretini de
göstermiştir.
Mustafa, bununla yetinmemiş, 1791'de Salyan'ı kuşatmıştır. Feteli Han'ın daha on üç yaşındaki oğlu Şeyxali, Rus
balıkçıları ile iş birliği yaparak bu kuşatmayı önlemeyi başarır. O yaşta gösterdiği diplomatik deha, kendisini tahta götüren yolu
açar.
18. yüzyılın sonları ile 19. Yüzyılın başlarında (Hacı Davut Han ile Şeyh Şamil arası dönem) cereyan eden hadiselerin
bir bölümü, bu genç kişinin kimi zaman yöneticilik, kimi zaman isyanlarda ele başılık yaptığı dönemde vuku bulur.
1860-1789 arasında şimdiki Azerbaycan'ın kuzey doğusu ile Dağıstan'ın güneyinde borusu öten Feteli Han iktidarından
başlayıp Şeyhali'ye kadar uzayan devirde aslında yıkımın çatırtıları daha geniş sahada ve bu kapsamda Bakü, Derbent, Revan
hanlıklarında da sesini duyurur.
İlk olarak Salyan (1798), Derbent (1799) Kuba Hanlığı' ndan kopan ilk parçalardır. Bakü, bağımsızlık için can
atmaktadır. Kuba Hanlığı idaresi altındaki toprak kayıpları, beraberinde nüfusun azalmasına, siyasi gücün zayıflamasına, ayrılıkçı
akımların güçlenmesine yol açmıştır. Bu durum yalnızca Kuba Hanlığı için söz konusu değildir. Diğer hanlıklar için de benzeri
durumlar geçerlidir. Ek olarak Rusya ve İran'ın bölgeye olan ilgisi artmış, Rusya-İran, Osmanlı- Rusya, Osmanlı-İran çekişmeleri
perdesi altında hanlıkları yok etme planları devreye girmiştir. Bir yandan muhabere, öte yandan mukavele evresidir bu dönem.
STRATEJİK MERKEZ
Rus Çarlığı'nın işgal siyasetine karşı dikilmiş bir duvardır Kuba. Daha Hacı Davut döneminde (1720-1734) Rus ordularının
Lezgi savaşçıları karşısında yedi yıl boyunca batağa saplandığı Tenge Kalesi direnişi belleklerdedir. 1796, 1806, 1809, 1810'da
parlayan bağımsızlık ateşi, ahalinin bağımsızlık direnişinin tezahürleridir.
19. yüzyılın başında Kuba Hanlığı'nınmerkezi Rusya'nın eline geçer. 1810 isyanının bastırılması için Çarlık şiddetin
dozunu yükseltir. Altı yıl içerisinde üç defa asilzadesinden çobanına kadar silaha sarılan bölge halkı Rus ordularına büyük zayiat
verdirir. Bu halk harekâtı millî mukavemet karakteri taşıdığından Şeyxali bir han olmaktan öte bir lider durumuna yükselmişti.
Rus asıllı Kafkas uzmanları ve Sovyet tarihçileri Şaeyxali Han'a ferasetsiz, öngörüsüz, sevimsiz, hayırsız evlat yaftasını
yapıştırmak için kalemlerine sarılmışlardır. Bunun aksine görüşler de mevcuttur. Abbaqulu Bakıxanov, Gülistan-ı İrem adlı
eserinde bazı zaaflarına karşın Şeyxali Han'ın yiğit, cömert, hoşgörülü biri olduğunu belirterek O, Rusya'ya ölümüne kadar taviz
vermemiştir, der.
Rus kumandanları Sisyanov, General Lazenap onun İran'la temaslarından rahatsız olmuştur.
Bakü Hanlığı'ndan sonra Sırada Kuba Hanlığı vardı. Hanlığın Coğrafik mevkii Rusya'yı bu bölgeye çekiyordu. O yıllarda
İran ve Osmanlılar bölge için tehlike yaratacak durumda olmadığından bağımsızlık yanlıları İran ile müttefiklik peşindeydi. Rusya
ise Şeyxali' yi çıbanın başı olarak tanımlıyordu.
1806 sonbaharında hiçbir mukavemete rast gelmeden Kuba'ya giren Rus birlikleri kısa sürede bağımsızlıkçıların
hücumlarıyla karşılaştılar. Ruslar esasen boş bir şehre girmişti. Ahali dağlık arazide mevzilenmişti.
1808'de Şeyxali, dağlı birlikleriyle Rusların elindeki Kuba'yı kuşattı. O artık hükümdar değil, hakkını arayan isyancı
rolündeydi. Yalnızca Kuba'nın eski ahalisi değil, diğer birçok bölgeden destekçilerle beraberdi. Gazi kumuk Surxay bunlardan
biriydi. Kuba'daki Rus birliklerinin çevresi kuşatılmıştı. Kuşatıcılar, Bakü' den Ruslara yardıma gelen Albay Loqvinenkov' un iki
taburunu darmadağın etti. Fakat Kuba alınamadı. Derbent ve Bakü'den Ruslara gönderilen yeni takviyeler Şeyxali birliklerinin
kuşatmayı kaldırmasına sebep oldu.
1809 ocak ayında Kuba'nın Rusya'ya ilhakında son adım atıldı.1809 ile 1810 arasını Tabasaran'da geçiren lider,
dönüşünde Kuba'yı alamasa da Rusları; Derbent, Kuba ve Bakü'de bulundukları yerden dışarı kıpırdamayacak derecede
hapsetmişti. (Devam edecek.)
Kaynakça: İbişiov Salman Erzumanoğlu

yardımı sayesinde Urnayr birçok saldırıyı bertaraf eder. Ermenistan ile Albanya arasındaki
ilişkilerin bütünüyle bozulduğunu gören Sasani şahı Albanya ile ittifak kurma peşine düşer. 359'da
Amida çevresinde Romalılarla muhabere sırasında Sasani şahı Şapur'a soldan xionitlerin çarı
Qruımbat, sağdan Alban çarı Urnayr rehberlik ederler. Bu dövüşte Şargir kendine tabi olan
askerlerle büyük başarılar göstermiş, bazı Sasani birliklerinin Romalılarca kuşatılmasını önlemişti.
Bütün bu kahramanlıklar dolayısıyla Sasani Şahı, Lezgan Çarı Şargir'e altın hediyler
vermiş, onu dost bellemişti. Urnayr, Sasani şahının kız kardeşi ile evlendikten sonra Albanya ve
İran, Ermenistan ile Yunan'a karşı birleşti. (Devam edecek.)
Kaynak: Muzaffer Melikmemmedov
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Hacı Davut Devleti

Kuba Köyleri

Kuba Hanlığı

KUBA HANLIĞINDA SİYASİ EVLİLİKLER

XVIII. Yüzyılın kırkıncı yıllarında Şirvan eyaletinin kuzeyinde kurulmuş hanlıklardan biri de Kuba Hanlığıdır. Diğer hanlıklar gibi bu hanlıkta da, ülkenin ayrı ayrı vilayetleri
arasında ekonomik ilişkiler zayıf idi. Bu, merkezî hükumetin güçsüzlüğünün en önemli sebeplerinden biri idi. Kuba Hanlığı kurulmuş olduğu süreçte çok büyük merkeziyete
sahip olmasa da askeri yönden güçlü idi. Sebebi ise Nadir Şah'ın zarar verici baskınlarından diğer hanlıklara kıyasla daha az zarar görmesi idi ( Tofig Mustafazade, 2005, s. 13).
Hanlığın temeli Hüseyneli Han tarafından atılmasına rağmen, onun ölümünden sonra tahta geçen Feteli Han birçok yenilikler yaparak hanlığın güçlenmesini sağlamaya çalıştı.
Tek hanlık yaratmak niyetinde olan Feteli Han'ın birleştirme siyasetine diplomatik nikâhlar ile giriş yapmak niyetinde idi. Hanlıklar arasında nikah diplomasisini başarılı bir
şekilde kullanan Kuba Hanlığı olmuştur. Feteli Şah'ın ilk siyasi evlilik antlaşması kurduğu Kaytak Usmisi (hakimi) Emir Hamza ile olan arkadaşlık ilişkilerini akrabalık ilişkileri
kurarak geliştirmiştir. Şöyle ki 1766 yılında Üsmi'nin kızkardeşi Tuti Bike ile evlendi. Emir Hamza da bu ilişkileri iki taraflı yapmak için Şah'ın kız kardeşi Hatice Bike'yi kendisine
eş olarak istediğinde olumsuz cevapla karşılaştı. Çünkü Bakü Hanı I.Mirza Muhammed Han'ın oğlu Melik Muhammed Han ile kız kardeşinin evliliği daha önemliydi. O sırada
Bakü Hanı ahali arasında çok ta rağbet kazanmamıştı. Çünkü onun adamları keyfî bir şekilde vergi topladıkları zaman ahalide memnuniyetsizlik yaratmıştı. Bu
memnuniyetsizliği fırsat bilerek kız kardeşi Hatice Bike'yi nikâh diplomasisinde kullanmış oldu (Elçin Garayev,2005, s.106). O, Bakü'yü böylece kısa zamanda kendi kontrolü
altına almayı kolaylaştırabilirdi ve bununla birlikte de Bakü Hanlığının Kuba Hanlığına bağımlı olması temin edildi (Abbasgulu Bakıhanov, 2001, s.122). Kuba Hanlığı, Bakü'ye
iktisadi yönden müdahale etmekle onu yabancı düşmanlardan korumayı da kendi sorumluluğuna almış oldu. ( Ziya Bünyadov, 1994, s. 545). Ancak Usmi bununla yetinmeyip
nefretini içinde biriktirerek kız kardeşini görme bahanesiyle Derbend'e sokuldu ve iç kaleyi zapt etti. Üç günlük kuşatmadan sonra şehirden Usmi çıkarıldı. (İskender bey
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oluşan bu düşmanlık uzun zaman devam etmiştir (Abbasgulu ağa Bakıhanov,2001, s.122) . Fetali Han nikah diplomasisi yoluyla Şamahı Hanlığı ile birleşmek için yeniden
harekete geçti. O başka tür bir siyasi adım atarak 1775 yılında Derbent şehrinde 7 yıllık hapishanede olan Şamahılı Muhammed Said'i özgür bıraktı. Bunu iyi şekilde kullanmak
isteyen Muhammed Said, Fetali Han'ın diğer kızkardeşi Fatma Hanım'ı, oğlu Memmedrza için istedi. Buna karşı çıkmayan Han teklifi onayladı. Bunun nedeni ise bu yolla onu
hem zararsızlaştırmayı, hem de Şamahı Hanlığı'nda hakimiyette olan kardeşi Ağası Han'a karşı kullanıp aralarında ayrılık yaratarak hanlıkta mevcut olan mevkiini azaltmayı
planladı. Gerçekten de olay düşünüldüğü gibi gerçekleşti. Ağası Han bu akrabalık ve Şamahı'nın yönetiminin kardeşine verildiğini öğrendikten sonra kardeşiyle olan ilişkileri
bozularak, aralarına nifak yaşanmaya başladı (Naile Bayramova,2009,s.40). Kardeşlerin sonraki kaderi ise Memmed Seyid'in Fetali Han tarafından, Ağası'nın ise Karabağlı
İbrahim Halil Han tarafından katledilmesiyle sona erdi.
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