
Bu makalede amaç Bizans İmparatorluğu döneminde Ermenilerin 
Anadolu’da yerleşik oldukları yerleri belirlemektir. Konu ele alınır-
ken Ermenilerin yaşamları, komşularıyla ilişkileri, askeri pozisyonları, 
siyasi ilişkileri, ekonomileri, kültürel değişim, etkileşim ve gelişimleri ile 
Ermeni kilisesinin tarihi kronolojik olarak yeri geldikçe ele alınmış, son 
olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır1. Ancak bu konu ele alınır-
ken Bizans İmparatorluğu tabiiyetindeki asimile olmuş Ermeniler değil, 
imparatorluğun resmi din politikasından ayrılmış Anadolu’nun doğu-
sunda yerleşik vasal krallıklar halinde yaşamlarını sürdüren Ermeniler 
dikkate alınmıştır. Ortaçağ boyunca Anadolu’nun doğusunun çok 
karışık, konunun hayli zor olduğu gözönüne alınarak bir sınır çizilmiş, 
makale bir çerçeve içine oturtulmaya çalışılmıştır. 

Bizans İmparatorluğu’nun hâkim olduğu topraklar yüzyıllara göre 
sürekli değişiklik göstermiştir. İmparatorluğun sınırları içinde siyasi ve 
ekonomik uygulamalar doğrultusunda nüfus hareketleri olmuş, iskân 
politikası ve askeri düzenlemeler çerçevesinde bu olay yüzyıllar içinde 
devam etmiştir. Hem sınır güvenliği hem de vergi sistemi nedeniyle 
yapılan bu uygulama ile imparatorluk sınırları içinde yaşayan topluluk-
lar zaman zaman zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır2. 

Bizans İmparatorluğu döneminde Ermeniler, M.S. IV.-XI. yüzyıllar 
arasında ağırlıklı olarak imparatorluğun doğu sınırında Kuzeyde Aras 
Nehri’nden Yukarı Dicle Nehri’ne kadar Boton Çayı’nı da içine alan 
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Ermenistan’da yerleşiktirler3. XI. yüzyılın ortalarından itibaren yerleşim 
önce İç Anadolu’ya sonra da Kilikya bölgesine kaymıştır. 

IV. yüzyılın sonlarına doğru Ermenistan Bizans İmparatorluğu ve 
Sasaniler (Persler) arasında paylaşılmış Karin (Erzurum), Erez (Erzincan), 
Elazığ, Martiropolis (Silvan), Amida (Diyarbakır) ve Mardin’i içine 
alan bölge Bizanslılara, buraların doğusundaki bölge Sasanilere kal-
mıştır4. Bölge Sasanilere bağlı marzbanlar ve Bizans İmparatorluğu’na 
bağlı generaller tarafından yönetilmiştir5. Ermenistan’ın Sasaniler’e 
kalan bölümü 564 yılına kadar Ermenilerin önde gelen feodal beylerin-
den Mamikonyan sülalesi tarafından Sasanilere bağlı olarak idare edil-
miştir6. Bu dönemde Katolikos Büyük Nerses’in oğlu Sahak Bartev, I. 
Sahak olarak 387 yılında Ermeni Katolikosluğu makamına oturmuş ve 
Mesrob Maşdots’u Ermeni alfabesini icat etmesi için cesaretlendirmiş-
tir7. Aziz Mesrob 406 yılında Ermenilerin dil özelliklerine, dini ve özel-
likle etnik yapılarına uygun bir alfabe oluşturmuştur. Ermeni alfabesinin 
icadından sonra ilk olarak İncil Süryanice’den Ermenice’ye çevrilmiştir8. 
Bundan sonra Hıristiyanlıkla ilgili özellikle önemli liturjik kitapların 
Ermenice’ye çevirileri yapılmıştır9. Çeviri etkinlikleriyle beraber orijinal 
Ermeni metinlerinin de derlenmeye başlanmasıyla Ermeni yazınının 
altın çağı başlamıştır. Ermenistan’da milli bir kilise kültürünün mey-
dana gelmesi, Ermeni yazısının icadı ve İncil’in Ermenice çevrilmesiyle 
pekişmiştir. Ermeni Kilisesi liturjisi oluşturulurken Kayseri Kilisesi 
liturjisinden yaralanılmış ancak ona bağlı kalınmamıştır10. 

V. yüzyıl ortalarından itibaren Ermenistan’da Sasaniler Zerdüştlüğü, 
Bizanslılar Kadıköy kararlarına bağlı Hıristiyanlığı kabul ettir-
mek istemişlerdir11. Sasani tahtına oturan II. Yezdigerd döneminde 
(438-457), Bizanslılarla olan bağlarını kesmek amacıyla Ermenilerin 
Hıristiyanlıktan Zerdüşlüğe dönmeleri için baskı yapılmıştır. Bu baskı 
karşısında Ermeni feodal beyleri kimliklerini korumak için V. yüzyıl 
boyunca sürekli mücadele etmişlerdir12. Bu mücadeleler, Kars, Ani ve 
Kağızmanderesi çevresinde yerleşik olan dönemin önemli Ermeni süla-
lelerinden Kamsarakan Beyleri, Taron (Muş), Bagrevand (Eleşkirt) ve 
Dvin çevresinde yerleşik Mamikonyan Beyleri ile Katolikos I. Sahak 
(387-439) ve I. Hovsep (440-452) önderliğinde gerçekleştirilmiş-
tir. Ayrıca Doğu Beyazıt ve İspir’de yerleşik Bagratlı Beyleri, Kars ve 
Sarıkamış civarında yerleşik Vanand Beyleri, Van Gölü’nün doğusunda 
yerleşik Ardzruni Beyleri, Ahlat ve Erciş civarında yerleşik Khorkhoruni 
beyleri, Malazgirt ve Bulanık çevresinde yerleşik Genuni Beyleri ile 
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Nahçivan ve Karabağ çevresinde yerleşik Suinik Beyleri bu mücadelere 
destek vermişlerdir13 (Harita 1). 

Harita 1: 451-485 yılları arasında dinsel özgürlük için mücadele eden Ermeni beylikleri14 

Ayrıca bu dönemde Katolikos I. Sahak tarafından Aşdişad’da 432 ve 
435 yıllarında iki konsil toplamış, bu konsillerde Nesturi mezhebi sap-
kın olarak mahkûm edilmiştir15. Katolikos I. Hovsep (440-452) döne-
minde 7 Ağustos 444 Şahabivan toplanan konsilde Ermeni Kilisesinin 
en erken tarihli kanonları (kilise kanunları) oluşturulmuştur. Ayrıca 449 
yılında, Zerdüşlüğe dönen Ermeniler konusunda Aştişat’ta bir konsil 
toplanmıştır16.

451 yılında Ermeniler, Vardan Mamikonyan ve ğevond Yerets’in 
önderliğinde Avarayr’da Sasanilere karşı savaştıkları için Kadıköy kon-
siline katılamamış, bu konsilin kararlarını da reddetmişlerdir. Kadıköy 
Konsili’nde alınan kararda, İsa’nın tek bedende insani ve ilahi olmak 
üzere iki tabiatlı olduğu ilan edilmiştir. Oysa Ermeni Kilisesi, Süryani 
Ortodoks Kilisesi, Etiyopya Ortodoks Kilisesi, Koptik Kilise ve Hint 
(Malabar) Kilisesi, İskenderiyeli Aziz Kyrillos’un “cisimleşen tabiat tek-
dir” görüşüne bağlı kalmış bu da Bizans İmparatorluğunun doğu eyalet-
leri ile arasını açmıştır17. 

Ermeni Kilisesi V. yüzyıl ortalarında, Kadıköy konsili kararlarını 
reddedene kadar, Kayseri Piskoposluğunun nüfuzu altında kalmıştır. 
Bununla beraber, Adontz’un çalışmasında da değinildiği üzere, erken 
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dönemde Ermenistan’daki sosyal yapıya bağlı olarak yerel beylerin (nak-
harar) arasında politik duruma göre, Ermeni kilisesinin başında olan 
kişi değişmiştir18. 

451-485 arası Sasanilerle Ermeni feodal beyleri arasında savaşlar 
devam etmiş, Vahan Mamikonyan sayesinde yapılan anlaşmayla Ermeni 
soylu sınıfı ve Ermeni ulusal kilisesi özgürlüğünü yeniden elde etmiştir19.

IV. yüzyıl başlarında Ermeni Kilisesi’nin kutsal merkezi Eçmiadzin 
(Vağarşabat) Arsasid/Arşaguni hanedanlığının başkentidir. Bu hane-
danlığın toprakları Bizanslılar ve Sasaniler arasında paylaşıldıktan sonra 
Katolikos I. Hovhannes Mandakuni (478-490) 484/485 yılında, kato-
likosluk merkezini Dvin’e taşımıştır. Katolikosluk ikameti Katolikos V. 
Hovhannes (898-929) dönemine kadar bu kentte kalmıştır20.

Ermenistan’da V. yüzyılın ortalarından itibaren VI. yüzyıl boyunca 
Bizans İmparatorluğu ve Sasaniler arasındaki çatışmalar devam etmiş-
tir. 564-642 yılları arasında bölge yeniden Bizans İmparatorluğu ve 
Sasaniler arasında bölünmüştür. Pers-Armenia denilen Vaspurakan 
(Van), Suinik ve Dvin’i içine alan bölge Sasaniler’e, Batı Ermenistan, 
Theodosiupolis (Erzurum), Melitene (Malatya) ve Diyarbakır civarını 
içine alan bölge Bizanslılara kalmıştır. Bu iki güç arasındaki savaşlarda 
Ermeniler, Bizanslıların yanında yer almış, 571 yılında Bizanslıları yenen 
Sasanilerin bölgeyi ele geçirmesiyle başlarını Vardan Mamikonyan’ın 
çektiği Ermeni asillerin çoğu, Ermeni Katolikosu ve piskoposlarla bir-
likte arazilerini bırakarak İstanbul’a gitmişlerdir. 

Ancak Ermenilerin Bizans İmparatorluğu topraklarına gelişi her 
zaman kendi istekleriyle olmamıştır. Bazen imparatorluğun sahip 
olduğu diğer bölgelere zorla yerleştirilmişlerdir21. Bu dönemde 
Katolikos Babken (490-515) zamanında Dvin’e 506 yılında toplanan 
konsilde Kadıköy konsili kararları ve Nasturilik kesin olarak reddedil-
miştir22. Gürcü katolikosu Gabriel ile 23 episkoposun, Ağvan katoli-
kosu ile episkoposlarının da katıldığı Dvin konsilinde, Kadıköy konsili 
kararları oybirliği ile lanetlenmiştir23. Katolikos II. Nerses Bagrevan 
(548-557) döneminde Dvin’de 554 yılında toplanan ikinci konsilde, 
Nasturiliğin sapkın olduğuna karar verilmiş, Kadıköy konsili kararlarına 
tekrar karşı çıkılarak, Efes konsilindeki iman ikrarının doğruluğu bir 
kez daha yinelenmiştir24 

591 yılında Sasani tahtı için yapılan mücadelelerde Bizanslılar tara-
fından desteklenen Hüsrev (591-628) başa geçmiş, sonra Ermenistan’ın 
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Sasanilerin kontrolünde olan büyük kısmını Bizanslılara veren bir 
anlaşma imzalamıştır. 591-705 yılları arasında Ermenistan’ın bir kısmı 
Bizans İmparatorluğu’nun görevlileri tarafından yönetilmiştir25. Bölgeye, 
640 yılından itibaren Arap akınları başlamış, Sasani İmparatorluğunun 
652 yılında yıkılmasında sonra 661-750 tarihleri arasında Emeviler, 750 
yılından itibaren Abbasiler hâkim olmuştur26. 

VII. yüzyıl boyunca Bizans ordusu için çok önemli olan Ermeniler, 
Ermenistan’ın Araplarca istila edilmesinden sonra huzursuz olmaya 
başlamış, nahararların 700 kadarı mahiyetleri ile birlikte Bizans 
imparatorluğu topraklarına kaçmış ve bir kısmı imparator tarafından 
Karadeniz girişine yerleştirilmiştir. Bizans imparatorluğu sınırlarına 
kaçan Ermenilerin bir kısmı sonradan topraklarına dönmüşlerdir. VII.-
VIII. yüzyıl boyunca devam eden göçler IX. yüzyılda azalmış ancak 
Bizans imparatorluğu topraklarında daha iyi koşullarda yaşamayı uman 
Ermenilerin göçü devam etmiştir27.

Katolikos Komitas (615-628) döneminde, Ermeni kilisesi doktrinleri 
ve teoloji konusunda, diğer kiliselerle bağlantı kurularak pek çok kitap 
yazılmıştır. Yine bu dönemde ünlü matematikçi Anania Şirakatsi (607-
690) liturjik şiirden edebi yazına kadar pek çok konuda yazmıştır. Aynı 
yüzyılın diğer bir önemli kişisi olan Barseğ Con, kendi yazdığı liturjik 
şiirlerle birlikte, Ermeni kilisesinde kullanılan geleneksel ilahiler düzen-
lemiştir28. VII. yüzyıl başlarına kadar dinsel tartışmaların dışında kalan 
Ermeni Kilisesi, Katolikos III. Nerses zamanında (641-661), Dvin’de 
toplanan kilise meclisinde, Kadıköy kararlarını tekrar reddetmiş, kesin 
olarak Ortodoks Kilisesi’nden ayrılmıştır29. 

VII. yüzyılda bölgedeki Ermeni mimarisinde önemli bir canlanma 
görülür. Kiliselerde yeni plan tipleri, özellikle merkezi mekân, kubbe 
ve tonozun kullanımıyla yeni bir başlangıç yaratılmıştır. Bu canlanma 
katolikos, piskopos ve prensler kadar zengin toprak sahipleri ve yüksek 
mevki sahibi inançlı otoriteler tarafından başlatılmıştır30. Bu dönemin 
önemli yapılarından biri Kamsarakan Beyi Narseh zamanında David 
Saharuni tarafından 629-639 yılları arasında yaptırılan bugün Kars’ın 
Digor ilçesi yakınlarında Karabağ’da bulunan Mren Katedrali’dir(Resim 
1).
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Resim 1: Mren Katedrali’nin kuzeybatıdan genel görünüşü (Güner Sağır arşivi 2006)

Ermenistan’da Bizans İmparatorluğu ve Araplar arasındaki savaşlar 
VIII. yüzyıl ortalarında yeniden başlamıştır. Bu savaşlar nedeniyle 772 
yılında, Çoruh Nehri, Sarısu, Dicle Nehri, Zap Suyu ve Aras Nehri boy-
larına yayılmış ve ticaretle zenginleşmiş olan Ermeni Bagratlı sülalesinin 
bir kolu, merkezleri Daruynk (Doğu Beyazıt) olan Kars’ın güneydoğu 
bölgesine yerleşmişlerdir31.

Harita 2: 651 yılında bölgedeki dağılım32
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Başlarında Aşot Mısager’in bulunduğu Bagratlıların diğer bir kolu 
da Ermenistan ticaretinin önemli merkezi ve Arap emirlerinin otur-
duğu Dvin şehrine yakın olan Kars’ın doğu bölgelerine yerleşmişlerdir. 
Aşot, Kağızmanderesi’ndeki gümüş madenlerini işletmek için Ermeni 
Kamsarakan sülalesine ait Arşarunik bölgesi (Kağızmanderesi ve 
Digor) ile Şirak (Şüregel) bölgelerinin bir kısmını satın almıştır. Yine 
Kamsarakan sülalesine ait olan Bagaran’ı da (Pekran/Kilittaşı) kendine 
merkez yapmıştır. Ayrıca Manazkert (Malazgirt) Emiri Cahhaf ’dan 
(772-813) Arşarunik ve Şirak bölgelerinin kalan bölümlerini satın ala-
rak tamamen kendi arazisi haline getirmiştir. Kuzeyde sınırı, Aşoçlar 
(Akbaba) nahiyesini alarak Çıldır-Gökçedağ ile Anlağan’a değin uzat-
mıştır33 (Harita 2). 

VIII. yüzyılda Ermenistan’daki elverişsiz askeri ve politik gelişmeler 
sanata olumsuz yansımıştır. Arap istilasıyla birlikte rakip Ermeni aris-
tokrat aileleri Bagratlılar, Mamikonyanlar, Suinikler ve Ardzurinilerin 
çekişmeleri bölgedeki tansiyonu yükseltmiştir34. 

Araplar’ın Ermenistan’ın bulunduğu bölgeye yerleşmesinde sonra, 
Abbasi Halifesi Harun al-Raşid (786-809) zamanında, Yukarı Aras 
Nehri, Kars Çayı ile Arpaçay boyları Dvin Emirliği’ne; Kura Irmağı 
boyu ile birlikte, Ardahan, Göle, Posof ve Çıldır bölgeleri Tiflis 
Emirliği’ne; Pasinler ile Karasu boyları da Karin (Kalıkala/ Erzurum) 
Emirliği’ne bağlanmıştır. Bu düzenleme 949 yılında Erzurum bölgesi-
nin Bizanslıların eline geçmesine kadar sürmüştür35 (Harita 3).

Harita 3: 885 yılına kadar Bagratlıların yayıldığı alan36
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 IX. yüzyıl başlarında Abbasi İmparatorluğu zayıflamaya başlamış-
tır. Aşot Mısager’e, 806 yılında Halife Harun al-Raşid’in emriyle, Dvin 
Emirliği’ne bağlı kalmak koşuluyla “Ermenistan Prensler Prensi” unvanı 
verilmiş, Aşot bu unvanı 826 yılında ölümüne kadar taşımıştır. Aşot’un 
ölümünden sonra kurmuş olduğu prenslik iki oğlu Bagarat ve Sımbat 
arasında paylaşılmıştır. Bagarat, Daron, Sasun ve Khoyt civarındaki 
(Muş civarındaki) toprakları alarak Daron/Taron Bagratlı Beyliğini 
kurmuştur. Babası öldüğünde Halifenin yanında rehin olan Sımbat, 
babasının başkenti Bagaran (Kilittaşı) ile Arşarunik ve Şirak bölgele-
rindeki (Aras boyları) toprakları almıştır. Ayrıca halife tarafından ken-
disine “Büyük Isbarabed” (başkomutan) unvanı verilerek Ermenistan’a 
gönderilmiştir37. 

Sımbat, Batı Siunik (Nahçivan-Gökçegöl arası) Beyi Sahak’la anla-
şarak Dvin Beyi Halid’i öldürmeye çalışmış, başarısız olan bu girişim 
neticesinde 830 yılında Halife’nin emriyle Sımbat’ın ağabeyi olan 
Daron/Taron Bagratlı Beyi Bagarat’a 851 yılına kadar sürdüreceği 
“Ermenistan’ın İşkhanlar İşkhanı” unvanı verilmiştir38. 

IX. yüzyıl ortalarına kadar Abbasilere bağlı olarak Anadolu’nun 
doğusunda beylikler halinde yaşamlarını sürdüren Ermeniler Arapların 
baskısından kurtulmak için bölgeye ilerleyen Bizans ordusuna güvene-
rek 851 yılında bölgede isyan çıkartmış, Abbasi emiri Boğa tarafından 
bu isyan bastırılmış, aralarında Sımbat ve Bagarat’ın da bulunduğu 
bütün Ermeni asilleri (nakhararlar) tutsak edilerek Samarra’ya götü-
rülmüştür39. Emir Boğa, Sımbat’ı Samarra’ya götürürken yerine oğlu 
Aşot’u prens olarak bırakmıştır. Ancak Bizans ordusunun hızla ilerle-
yişi Arapların Ermenilere karşı uzlaşmacı bir politika izlemesine neden 
olmuş, 856 yılında Simbat’ın Samarra’da ölmesinden sonra Halife’nin 
güvenini kazanan oğlu Aşot babasının unvanı olan Isbarabedliğe yüksel-
tilmiştir. Aşot, 861/862 yılında da Halife Al-Mutavakkil (822-861) ya 
da Halife Al-Musta’in (862-866) tarafından “Ermeni Prensler Prensi” 
ilan edilmiştir40. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu tarafından Ermeni 
prenslikleri üzerinde dinsel baskılar artmıştır. İstanbul Patriği Photios 
(858-867/877-886), 863 yılında İstanbul’un Roma Kilisesi ile alaka-
sını kesmiş, 867 yılında İstanbul konsili ile Papa I. Nicholaos’u (858-
867) aforoz etmiş ve bütün Doğu Hıristiyanlarına İstanbul Kilisesi’nin 
hâkimiyetini benimsetmek istemiştir. İznik Metropoliti Yohan, Ermeni 
Katolikosu I. Zakarya’ya gönderdiği mektupta, Ermeniler’in İznik 
konsili’ne (325) Aziz Krikor’un oğlu Katolikos Aristakes’i ve İstanbul 
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konsili’ne (381) Katolikos I. Nerses’i doğrudan katıldığını, Efes 
konsili’ne (431) Katolikos I. Sahak’ın bir mektup gönderdiğini hatırlata-
rak, Ortodoks-Rum mezhebi altında birleşme teklifinde bulunmuştur41. 
Bunun üzerine I. Zakarya, Şirakavan’da bir konsil toplayarak, İstanbul 
Kilisesi’nin esaslarının belirlenmiş olduğu Kadıköy konsili kararlarını 
bir kez daha reddetmiştir42. Konsilin kararlarını Patrik Photios’a bil-
dirmek üzere, Tortum’daki Öşkvank/Öşvenk Manastırının rahibi olan 
Sahak İstanbul’a gönderilmiştir43.

885 yılında Halife Al-Muta’mid (870-892) tarafından Aşot’a bir 
krallık tacı gönderilmiş, aynı zamanda Bizans İmparatoru I. Basileos 
da (867-886) Aşot’a bir taç ve değerli hediyeler göndererek krallığını 
tanımıştır44. Bu tarihten sonra Bagratlı Krallığı’nın yükseliş dönemi 
başlamıştır. Kral I. Aşot döneminde Ermeni Krallığı, komşuları İberya 
(Gürcü) Prensliği ve Vaspurakan Prensliği ile uyumlu yaşamışlardır45. 

Kral I. Aşot’un 890 yılında ölümünden sonra toprakları oğul-
ları Bagarat Taron ve Sımbat arasında paylaşılmıştır. Bagarat Taron, 
yukarı Fırat vadisini, Sımbat, Ani ve Kars’ı içine alan Şirak bölgesini 
ve babasının başkenti Bagaran’ı (Kilittaşı) almıştır. Gürcü Kuropolatı 
II. Adernese, Sımbat’ı Ermenistan’ın meşru kralı olarak tanıdığını ilan 
etmiş, Sımbat 772 yılından beri atalarının merkezi olan Bagaran’ı bıra-
kıp kendisine Şirakavan’ı (Başüregel) başkent yapmıştır46. Sımbat, 892 
yılında Halife Al-Mu’tażid (892-902) tarafından Ermenistan kralı ola-
rak resmen tanınmış, taç giyme töreni Simbat’ın Şirakavan’da yeni inşa 
ettirdiği Surp Prgiç Kilisesi’nde Katolikos Garnili II. Kevork/Gevorg 
tarafından yapılmıştır. Bizans İmparatoru VI. Leon (886-912) 893 
yılında taç göndererek I. Sımbat’ın krallığını tanımıştır47. 

I. Sımbat krallık sınırlarını, batıda Karin (Erzurum) şehrine, 
kuzeyde Tao-Klarjet’ten (Penek-Ardanuç) Hazar Denizi’ne, Kolhis/
Egerya (Acarlar) ve Kafkaslar’ın eteğindeki Kukark/Gugark eyaletine, 
Çanarlar’dan (Karakalkan dağları) Alanlar Kapısı’na (Daryal Geçidi), 
Kura Nehri’nden Tiflis kentine ve Udi (Gence bölgesi) eyaletine kadar 
genişletmiştir48 (Harita 4).

Katolikos Garnili II. Kevork/Gevorg, 20 yıllık ruhani liderlikten sonra 
(878-898) vefat etmiştir. Bir müddet kalmak için gittiği Vaspurakan’da 
ölen katolikos, Van yakınındaki Tsoro-vank (Salnabad) Manastırı’na 
defnedilmiştir. Kral Sımbat onun yerine 898 yılında Yeğıvartlı I. 
Maşdots’u katolikos olarak seçmiştir. Ancak Maşdots’un 13 Ekim 899 
yılında ölüp Garni’de toprağa verilmesinin ardından, Kral I. Sımbat ve 
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yüksek din adamları Maşdots’un halefi olarak 899 yılında Hovhannes’i 
katolikos seçmişlerdir. Dvin yakınlarındaki Draskhanagerd asıllı olan 
V. Hovhannes’in lakabı “tarihçi” (Badmapan) dir. V. Hovhannes 931 
yılında ölümüne kadar Ermenistan’ın ruhani lideri olmuştur49.

Harita 4: 750-881 yılları arasında Abbasilerin hâkim olduğu bölge50 

Kral I. Aşot Vaspurakan’da yerleşik olan Ermeni Ardzruni 
Prensliğinin desteğini almış, ancak Sımbat izlediği yanlış politikalar 
nedeniyle bu desteği kaybetmiştir. Vaspurakan’ın Ardzruni Prensi Haçik 
Gagik’e, Avnik kalesiyle ilgili sorunu hallettiği için Abbasi halifesi tara-
fından 908 yılında taç gönderilmiş ve krallık unvanı verilmiştir. Böylece 
Ermeniler arasında kuzeyde Bagratuni, güneyde Ardzruni olmak üzere 
iki ayrı krallık oluşmuştur51. 

I. Sımbat, Sacoğlu Yusuf ve Vaspurakan Kralı Gagik Ardzruni ile 
914 yılında yaptığı savaşta tutsak edilmiş ve Dvin’e götürülerek işkence 
ile öldürülmüştür. Sacoğlu Yusuf ’un ordusu Bagratlı Krallığı’nı yok 
etmek için savaşmaya devam etmiş, ama I. Sımbat’ın yerine geçen oğlu 
II. Aşot Yergat, etrafında toplanan nakhararlarla birlikte mücadelesini 
sürdürmüştür. Vaspurakan Kralı Gagik, I. Sımbat’ın öldürülmesiyle 
Sacoğlu Yusuf ’la yaptığı ittifakı bırakıp savaştan desteğini çekmiştir. 
Ermeniler’in birkaç yıl süren mücadelesine Kafkas halkları ile Gürcüler 
destek vermiştir. Hatta I. Sımbat tarafından 899 yılında krallık unvanı 
verilen Gürcü kralı II. Adernese 915 yılında Ermeni Krallığı tacını 
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kendi eliyle Sımbat’ın oğlu II. Aşot’a (914/915-928) giydirmiştir. 
Dönemin Katolikosu V. Hovhannes’in (899-931) çabalarıyla, Ermeni 
Krallığı ile Bizans İmparatorluğu arasında iyi ilişkiler kurulmuştur. 
Aşot’un Bizans İmparatoru’nun davetiyle İstanbul’a gittiği ve büyük bir 
onurla karşılandığı, dönüşünde de yüklü hediyelerle ve bir askeri bir-
lik refakatinde Ermenistan’a ulaştığı kaynaklarda yer almıştır. Ayrıca 
İstanbul’u ziyareti sonrasında Aşot’a Bizans İmparatoru Konstantinos 
Porphyrogennetos (913-959) tarafından “Krallar Kralı” unvanı veril-
miştir. Sacoğlu Yusuf ’un yerine geçen Emir Nasr tarafından da Aşot’a 
krallık unvanı verildiği için diğer Ermeni krallıkları arasında konumu 
yükselmiştir52. 

II. Aşot’un 928/929 yılında ölümünden sonra, kardeşi Abas, 
Vaspurakan Kralı Gagik’in çağrısı üzerine bir araya gelen Ermeni 
asillerinin toplantısında Ermenistan’ın krallar kralı (Şahinşah) ola-
rak seçilmiştir53. Abas, babası Sımbat öldükten sonra, Gürcistan’a git-
miş, konumunu güçlendirmek için Abhaz Kralı II. Georgi’nin kızıyla 
evlenmiş ve bu sayede güçlü bir ordu kazanmıştır. Kardeşi Aşot’un 
İstanbul’dan dönüşünden sonra ülkesine geri dönmüştür54. 

X. yüzyılda Ermenistan ve Doğu Anadolu’nun Araplarca işgal edil-
mesi, Bizans İmparatorluğu’nun kendi batı sınırında savaşması, bölgede 
bir duraksama döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Abas (928-
953) kral olunca ikameti olan Kars’ı Ermeni krallığının başkenti yap-
mış, yeni konumuyla birlikte gelişip büyüyen kentteki yapıları onartmış, 
saray ve kilise yaptırmıştır55 (Resim 2). 

Resim 2: Kral Abas döneminde yaptırılan Kars Surp Arakelots Kilisesi/Kümbet Cami 
(Güner Sağır arşivi 2010)
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Kral Abas, Dvin’deki emirlerle iyi ilişkiler kurmuş, bu nedenle de 
Ermenistan’da geçmiş dönemlere oranla sakin bir ortam hâkim olmuş-
tur56. Başında Kral Abas’ın olduğu Ermeni Krallığı, Abbasiler’e vergi 
ödeyen ama iç işlerinde bağımsız bir krallık olmuştur. Dönem kaynak-
ları ve yayınlarda, Kral Abas’ın Ermeni Krallığı’na barış ve zenginlik 
getirdiği, yaşanan askeri ve politik dinginliğin kültür zenginliğiyle 
sonuçlandığı ve yoğun imar faaliyetlerinin olduğu belirtilir57. Bu döne-
min en güçlü Ermeni lideri olarak Vaspurakan Kralı Gagik’e, kültürel ve 
politik merkez olarak da Vaspurakan Krallığı’na işaret edilir58.

Resim 3: Horomos Manastırı (Kars/Ani yakınlarında) ana kompleksinin kuzeydoğudan 
genel görünüşü (Güner Sağır arşivi 2010)
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Resim 4: Horomos Manastırı kompleksine ait üç kilisenin kuzeydoğudan görünüşü 
(Güner Sağır arşivi 2010)

Savaşlar nedeniyle Ermenistan’ı terk edip Bizans İmparatorluğu ve 
Gürcistan topraklarına yerleşen halkın büyük çoğunluğu, yerleştikleri 
yeni bölgelerdeki dinsel baskılardan kaçarak Ermenistan topraklarına 
geri dönmüştür. Dönem tarihçisi Asoğik, Kral Abas zamanında, Bizans 
İmparatorluğu ile Gürcistan’dan gelen ve bölgeye yerleşen bu rahiplerin 
Kral Abas ve dönemin Katolikosu Anania’nın öncülüğünde Sanahin, 
Hağbat, Horomos ve Narek gibi pek çok önemli manastır kurduklarını 
kaydeder59 (Resim 3-4). Yeni inşa edilen manastırların kiliselerinde eski 
planlar, özellikle VII. yüzyılın yeniden uygulanmaya başlanmış merkezi 
plan tipinin çok çeşitli uygulamaları görülmüştür. Ayrıca mimaride eski 
uygulamalar yanında yeni planlar ve sistemler de geliştirilmiştir. Mimari 
süslemede de Abbasi etkisiyle önemli değişiklikler olmuştur60. Bu döne-
min en önemli yapılarından biri de Vaspurakan Kralı Gagik tarafından 
915-921 tarihleri arasında Akdamar Adası’nda yaptırılan Surp Haç 
Kilisesi’dir (Resim 5).
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Resim 5: Surp Haç Kilisesi (Van/Akdamar Adası) Batıdan genel görünüşü. 
(Güner Sağır arşivi 2010)

Ormanian, Kral Abas’ın Kars’ta görkemli bir katedral inşa ettirdik-
ten sonra Ermeni katolikosunu Vaspurakan’dan Ararat’a geri getirmeyi 
veya ona hasım bir katolikosluk oluşturmayı tercih etmemesininin poli-
tik öngörüsünün en iyi kanıtı olduğunu, çünkü basit sorunlarla mevcut 
birliği zedelemek istemediğini gösterdiğini savunur. Ayrıca Vaspurakan 
Kralı Gagik’in de kendi himayesine girmiş katolikosluk makamının 
avantajlarını elinden çıkarmak istemeyeceğini, Abas’ın da görünen ger-
çekler karşısında savaşarak yeni heyecanlar yaratmasının anlamsız oldu-
ğuna söyler61.

Kral Abas döneminde, feodal beylerin ve yöneticilerin manastırlara 
yaptıkları bağışlar, satın alınan kasabalar, bağlar, ormanlar ve başkalarına 
ödenen büyük miktardaki paralar hakkında kaynak ve yayınlarda sınırlı 
bilgi bulunur. X. yüzyıldan önce önemli bir kale olan Kars, Ardanuç’tan 
Trabzon’a giden ticaret yolunun önemli duraklarından da biridir. Kral 
Abas bu yol güzergâhında seyahat eden tüccarların güvenliğini sağlaya-
rak Kars’ı çok güçlü bir hudut şehri yapmıştır62. 

Asoğik, kardeşi II. Aşot’un ölümünden sonra 24 yıl Ermeni krallığı 
yapan Abas’ın cesareti ve yumuşak kişiliğiyle ülkesinde barışı ve huzuru 
sağladığını, ülkenin her yerinde yeni imar faaliyetleri olduğunu vurgula-
mıştır.63. I. Abas’ın 953 yılında ölümüyle yerine oğlu III. Aşot (953-977) 
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Ermeni Krallığının başına geçmiştir. Katolikos Anania başkanlığında, 
40 piskoposun ve Ermeni asillerinin hazır bulunduğu bir törenle Aşot 
Ani’de taç giymiştir. Babasının ölümünden sonra ülkede çıkan karışık-
lıklarla uğraşmış, bölgede sükûneti sağlamaya çalışmış ve 961 yılında 
başkenti Kars’tan Ani’ye taşımıştır64 (Resim 6).

Resim 6: Ani kentinin iç kaleden görünüşü (Güner Sağır arşivi 2010)

Bölgenin sürekli karışık olması, kralın ölümünden sonra krallık 
topraklarının oğulları arasında paylaşılması ve krallık derecesine yük-
selen prenslerin hareketleri ülkenin müstakil devletlere ayrılmasına 
neden olmuştur. Bu koşullar altında III. Aşot, kardeşi Muşeğ’e (962-
984) Kars’ın bulunduğu Vanand bölgesini bırakmak zorunda kalmış ve 
böylece Kars Bagratlıları Beyliği kurulmuştur65. Abû’l Farac, 962/963 
yıllarında Bizanslılarla Araplar arasında yoğun savaşlar yaşandığını, bu 
savaşlar sırasında Bizanslılar’ın yanında yer alan Ermeniler’in toprakla-
rının da istila edildiğini, Araplar’dan korkan Ermeniler’in Bizans sınır-
larına, Kapadokya’daki Sebastia’ya (Sivas) yerleştirildiklerini ve bölgede 
çoğaldıklarını, daha sonra da Bizanslılar’ın Araplar’dan aldıkları Kilikya 
kalelerine gönderildiklerini kaydeder66.

Vaspurakan Ardzurini Krallığı toprakları, 972 yılında Kral 
Hamazasp ölünce üç oğlu arasında paylaşılmıştır. Gurgen Haçik Van 
göülünün güneydoğusundaki Antzavatsik’i, Senekerim Hovhannes 
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gölün güneyindeki Rışdunik’i, Aşot Sahak gölün doğusundaki asıl 
Vaspurakan’la birlikte krallık unvanını da almıştır67. Bunlara bir de kral-
lık derecesine yükselmiş Siunik ve Daron/Taron prenslikleri eklenmiştir 
(Harita 5). Ermenistan’da bölünmelere rağmen 10. yüzyıl boyunca ve 
XI. yüzyıl başlarında genellikle barış ve refah içinde bir dönem yaşan-
mıştır. Abbasiler ve Bizanslılar tarafından yapılan baskılardan az etkile-
nen Ermenistan’da ticari hayat canlılığını koruyabilmiştir68. 

IX.-XI. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğunun askeri ve politik haya-
tında Ermenilerin yerinin çok etkili olduğu bir gerçektir. Neredeyse 
bu dönemdeki imparatorların çoğunun kökeni Ermeni’dir69. X.-XI. 
yüzyıllarda Ermenistan Batı ve Doğu arasındaki değişimlerin çoğu-
nun meydana geldiği tarafsız bir sahadır ve tüm Ermenistan’ı boydan 
boya geçen önemli ticaret yollarına sahiptir. Bu dönemde Bizanslılar 
ve Araplar arasındaki savaşlar nedeniyle bölgenin güneyindeki ticaret 
yolları kullanılamaz hale gelince, doğudaki ana ticaret yollarından biri 
Nahçıvan’dan Ermenistan içine ulaşıp buradan ikiye ayrılarak biri Hazar 
Denizi kıyısına, diğeri Karadeniz kıyısına ulaşır, öteki yol ise doğrudan 
Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içine gider. Bu durumda ticaret yol-
larının kesişme noktaları olan Dvin ve Nahçıvan gibi eski merkezlerin 
yanı sıra Ani, Kars ve Arzen/Arcn gibi yeni merkezler de gelişir70.

Harita 5: 908-1021 tarihleri arasında Vaspurakan Krallığı71
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III. Aşot 977 yılında ölünce, yerine büyük oğlu II. Sımbat (977-988) 
başkent Ani’de taç giyerek başa geçmiştir. II. Sımbat’ın krallığı döne-
minde Ani şehrinin etrafı ikinci kez surlarla çevrilmiş, birçok kilise inşa 
edilmiş ve katedralin temeli atılmıştır (Resim 7-8). Ani yakınlarındaki 
yerleşimlerde ve krallıklarda da yoğun imar faaliyetleri görülmüştür. II. 
Sımbat, bölgedeki Ermeni krallıklarını ve prensliklerini otoritesi altında 
tutmayı başarmıştır72.

Resim 7: Ani kenti surları (Güner Sağır arşivi 2010)

II. Sımbat’ın 988/989 yılında ölümünden sonra Ermeni Krallığı’nın 
başına kardeşi I. Gagik (989-1020) geçmiştir. I. Gagik’in himayesinde 
Bagratlı Ermeni krallığı ve başkent Ani iktidarının en yüksek seviye-
sine ulaşmıştır. Ermeni mimarisi altın çağına girmiş, Ani, “1001 kili-
seli şehir” olarak ünlenmiştir73. 992 yılında Katolikos olan I. Sarkis 
Sevantsi (992-1019) katolikosluk ikametini Ani’ye taşımıştır. Ani’de 
yerleşik olan son katolikos I. Bedros Getadartz (1019-1058), Ermeni 
tarih kaynaklarında Ani şehrini Bizanslılar’a teslim etmesi nedeniyle iyi 
anılmamaktadır. Ancak I. Bedros, Ani’nin anahtarlarını teslim ederken 
katolikosluk ikametinin korunmasını istemiştir. Bizanslılar da katoliko-
sun bu isteğini geri çevirmeyerek hayatının son dönemlerini geçireceği 
Sivas yakınlarına yerleşmesine izin vermiştir. I. Bedros’un ölümünden 
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sonra yerine yeğeni ve yardımcısı olan II. Haçik Anetsi (1058-1062) 
katolikos olmuştur. Ancak Bizanslılar, Kadıköy konsili kararlarını kabul 
etmesi ve I. Bedros’un hazinesinin yerini söylemesi için ona baskı yap-
mışlar, sonuç alamayınca da Tarantia (Darende-Malatya) yakınlarındaki 
Tawblur’a sürgün etmişlerdir. Katolikos II. Haçik Anetsi, 1065 yılında 
ölünceye kadar Tawblur’da kalmıştır74. 

Kral I. Gagik’in ölümünden sona Ermeni Krallığı’nın başına oğlu III. 
Sımbat (1020-1040) geçmiştir. 1021 yılında Selçuklular Vaspurakan’a 
girince, Bizans İmparatorluğu doğu sınırını emniyete almak istemiş, 
Vaspurakan Beyliği’nin topraklarına el koymuştur. Vaspurakan Kralı 
Senekerim, Kapadokya Magistrosu unvanıyla Kayseri ve Sivas civarın-
daki topraklara yerleştirilmiştir75. Bizans İmparatoru Basileos Kars ve 
Ani Ermeni krallıklarını istediği için doğuya doğru ilerlemiş, I. Gagik’in 
oğlu Sımbat yetkilerini Basileos’a devretmiştir76. İmparator Basileos, 
Ani Kralı’na İstanbul’da saray ve Kayseri civarında topraklar hibe etmiş, 
Kars beyine de Amasya ve Tokat civarında topraklar vermiştir77.

1040 yılında Bizanslılar Bagratlı krallığının arazisini kesin ola-
rak imparatorluk topraklarına katmışlardır. 1045 yılında Bizans 
İmparatorluğu tarafından Ani Bagratlıları Beyliği’ne son verilmiştir. 
Kral Gagik Abas, Kapadokya’da Tzanmantos’a yerleşmiştir78. 

1064/1065 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan Ani’yi ele geçirmiş-
tir79. Ani’nin Selçukluların eline geçmesiyle Bizans İmparatorluğu’na 
hizmet eden Ermeni aristokratları batıya göç etmeye başlamış, 1071’de 
Türklerin Bizanslılar’ı Malazgirt’te yenmesiyle bu göç hızlanmıştır80. 
Ermeniler bu dönemde Sivas’tan Antakya’ya kadar olan bölgede yerleş-
mişler zamanla Kilikya’ya yayılmışlardır81 (Harita 6). 
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Harita 6: 962-1065 yılları arasında Bagratlı Krallığı82 (Hewsen 2001, s. 115, 91. harita)

XII. yüzyılda Bizans imparatorları Anadolu’da yerleşik Ermeni 
prensliklerini Doğu’dan gelen saldırılara kalkan olarak kullanmışlar-
dır. Ancak bir merkezden idare edilemeyen bağımsız Ermeni prens-
likleri üzerinde hâkimiyet kurmak güç olmuştur. Haçlı seferleri ve 
Danişmentli Beyliği’nin83 (1071-1178) yıkılmasıyla beraber Ermeniler 
İç Anadolu’nun güney ve güneydoğusuna Toros ve Amanos dağlarıyla 
sınırlanan Kilikya’nın güneyine yayılmaya başlamış ve 1129 yılından iti-
baren Haçlıların yardımıyla Kilikya’nın önemli kalelerini ele geçirmiş-
lerdir84. Bu kaleler, Bizans ve Antakya Devleti’nin toprakları arasında 
tampon bölge oluşturmuştur. Bizans İmparatoru II. Ioannes’in 1137’de 
Kilikya’ya yaptığı sefer sırasında, Tarsus, Adana ve Misis (Mimistra) 
alınmıştır. Ermeni baronu kaçtıysa da iki oğlu ile yakalanıp İstanbul’a 
götürülmüştür85. Böylece Kilikya denetim altına alınmış, Suriye yolu 
açılmıştır. Ermeni feodal ailelerinden Rupenler 1135’te Kilikya Ovasını 
ele geçirmiş, 1137/1138 yılında bölge yeniden Bizanslıların kontrolü 
altına girmiş, 1148’lerde Rupen sülalesi yeniden neredeyse Kilikya’nın 
tamamına hâkim olmuştur86 (Harita 7).
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Harita 7: 1212 yılında Anadolu’daki dağılım ve Kilikya Ermeni Krallığı87 
(McEvedy 2005, s. 69)

1198 yılında Kilikya’daki diğer feodal Ermeni sülaleleri üzerinde 
hâkimiyet sağlayan Rupen sülalesinden Levon, Sis (Kozan) merkezli 
Kilikya Ermeni Krallığını resmen kurmuştur88. Kilikya Ermeni Krallığı 
yönetimi, askeri stratejileri ve esnek politikalarıyla bölgede rahat bir 
konuma ulaşmış, bu durumla beraber kültürel etkinlikleri gelişmeye 
başlamıştır. Bu krallık döneminde minyatür başta olmak üzere pek çok 
sanat dalında önemli eserler verilmiştir89.

1236 yılında Moğollar Kilikya Ermeni Krallığı topraklarını zaptet-
miş, 1243 yılında yapılan ittifakla yıkılmaktan kutulan Kilikya Ermeni 
Krallığı 1262 yılından itibaren Memlüklerin saldırılarıyla uğraşmak 
zorunda kalmıştır. Bu saldırılarla birlikte Kilikya Ermeni Krallığı 
bölünmeye başlamış 1375 yılında Sis Kalesi’nin de alınmasıyla krallık 
son bulmuştur90. 

1065 yılından 1150 yılına kadar farklı yerlerde birkaç katolikosluk 
merkezi bulunmaktadır. Ancak 1150 tarihinde Rumkale’nin (Hromkla) 
Ermeniler tarafından alınmasıyla Ermeni Kilisesi’nin ana katolikosluk 
merkezi buraya taşınmış, 1293 yılında Sis’e (Kozan/Adana) nakledil-
miştir. 1441 yılında katolikosluk ikametinin Sis’ten asıl mekânına, yani 
Eçmiadzin’e taşınmasına karar verilmiştir91. 
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Tarihsel olarak özetle, Ermenilerin yaşadığı Doğu Anadolu bölgesi 
IV. yüzyıl sonlarına doğru Bizans İmparatorluğu ve Sasaniler arasında 
bölünmüş, V. yüzyılın ortalarından itibaren her iki güç arasındaki çatış-
malar VI. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş, bu kez büyük bölümü 
Sasanilere kalmak üzere bölge yeniden ikiye ayrılmış, VII. yüzyıl orta-
larından itibaren de bölgenin kontrolü Abbasilerin eline geçmiştir. Bu 
dönemde Ermeniler, büyük imparatorluklara bağlı sınırlı durumdaki 
feodal yapısını koruyarak VII. yüzyılın ortalarında itibaren Abbasi 
Halifesi’nin hâkimiyetini kabul etmiştir. VIII. yüzyıl ortaların itibaren 
bölgede baskılar artmış ve karışıklıklar çıkmıştır. IX. yüzyıl ortalarında 
Bizans İmparatorları Ermeni prenslik aileleri ile bağlantı kurmuş ve 
yavaş yavaş Doğu’ya ilerlemeye başlamışlardır. XI. yüzyılın ilk yarısında 
Bizans İmparatorluğunun kontrolüne geçen bölge aynı yüzyılın ikinci 
yarısında Selçukluların egemenliğine girmiştir. Bizanslıların bölgeye 
hâkim olmasıyla Ermeniler, İç Anadolu ve Kilikya bölgesine yayılmaya 
başlamışlar, Kilikya’daki önemli kalelere sahip olmuşlar ve XII. yüzyılın 
sonlarında Kilikya Ermeni Krallığını kurmuşlardır. XIV. yüzyıl ortala-
rına kadar bağımsız beylikler halindeki yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Çoğu Batı dillerine çevrilmiş Ortaçağ Ermeni kaynaklarından X. 
Yüzyıl öncesinde Ermenilerin çoğunlukla yerleşik oldukları Doğu 
Anadolu bölgesinde toprakların nasıl el değiştirdiği, halkın yaşam 
koşullarının ne olduğu, vergi siteminin nasıl olduğu gibi konularda çok 
az bilgi bulunur. Bununla beraber Ermenilerin asil aileleri hakkında 
dönem kaynaklarında yeterli bilgi bulunur. Bu bilgilerden hareketle böl-
gede feodal bir yapının söz konusu olduğu aşikârdır. Ancak asil ailelerle 
halk arasındaki ilişkilerin nasıl olduğu hakkında yine pek az şey bilinir. 

Sonuç olarak, Ermenilerin feodal beylikler halinde yerleşik olduğu 
Doğu Anadolu bölgesi, Ortaçağ boyunca Bizanslılar ile önce Sasaniler 
ve sonra Araplar arasında yapılan savaşlarda sınırların sürekli değiştiği 
bir yerdir. Bölgenin büyük imparatorlukların mücadele sahası olmasının 
üç ana nedeni vardır. İlki askeri, ikincisi ekonomik, üçüncüsü dinseldir. 

Bölge askeri kaynaklar açısından önemlidir. Çünkü her feodal beyin 
kendine ait askeri birlikleri vardır. Bu nedenle bölgede yaşayan Ermeniler, 
Doğu ve Batıdaki her iki büyük güç açısından önem taşımış, zaman 
zaman Bizans İmparatorluğu zaman zaman Doğu’daki büyük impara-
torluklara bağlı olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak Ermeniler, 
bölgede büyük imparatorluklar arasında yaşanan mücadelelerde aldık-
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ları tavırlara göre bazen Bizans İmparatorluğu tarafından zorunlu göçe 
tabi tutulmuş, bazen de bu göç kendi tercihleri ile olmuştur.

Ermenistan’ın bulunduğu bölgeden Bağdat ile Trabzon arasındaki 
önemli ticaret yolu geçmektedir. Bu yola bağlı olan diğer ticaret yol-
ları ile bölgedeki bazı şehirlerin ekonomik güçleri ve önemi artmıştır. 
X. yüzyıldan XI. yüzyıl başlarına kadar Ermenistan’da genellikle barış 
ve refah düzeni hâkimdir. Abbasiler ve Bizanslılar tarafından yapılan 
sert baskılar Ermenistan’ı ciddi anlamda karıştıracak durumda değildir. 
Müslüman emirlerle feodal beyler arasında nispeten uyumlu bir ilişki 
vardır. Bu sakin ortamda ticaret canlanmış, asiller, tüccarlar ve zanaatçı-
lar sınıfı bu durumdan yararlanmıştır. 

Bölgede hâkimiyet kurmak isteyen güçler aynı zamanda kendi inanç-
larını da yerleştirmeye çalıştıklarından Ermeni Kilisesi, karışık politik, 
kültürel ve dini ortam içinde gelişmiştir. İznik (325), İstanbul (381) 
ve Efes (431) konsillerinin kararlarını kabul eden Ermeni Kilisesi, 
Bizanslıların baskılarına rağmen Ortodoks kilisesi nüfuzuna girmekten 
kaçınmış ve Kadıköy Konsili (451) kararlarını reddetmiştir. 

Ermeni Kilisesi’nin sahip olduğu kendine has yapısının, feodal bey-
lerin topraklarında bulunan episkoposluk merkezleriyle tanımlanmış 
olduğu görülür. Feodal beyler, eşleri ve piskoposlar, manastır kuru-
luşlarının banileri olmuş, sanat ve edebiyat alanlarındaki gelişmelere 
katkı sağlamışlardır. Arap akınlarının başlaması ve Bizans saldırıları 
ile birlikte feodal ailelerin güçleri ve etkileri azalmış, VII. yüzyılın ilk 
yarısında yaygın olan kültürel aktiviteler X. yüzyılın başalarına kadar 
kesintiye uğramış, 10. yüzylın sonlarında Ani kenti ile en yüksek sevi-
yesine ulaşmıştır. 

IX. yüzyıl sonlarında Ermenistan’da pek çok manastır kurulmaya 
başlamıştır. Bu manastırların kurulmasında Bizans imparatorluğu top-
raklarında gördükleri dinsel baskıdan geri dönenler öncülük etmiştir. 
IX. yüzyıldan sonra büyük dini yapıların fazlalığı Ermeni krallıkların 
bölünmesiyle açıklanabilir. Şöyle ki bölgedeki güç sahibi krallar, prensler 
ve beyler kendi kişisel güçlerini ve zenginliklerini göstermek, ün kazan-
mak, v.b. nedenlerle çoğu dini yapının kurulmasına öncülük etmişlerdir. 

Grousset, Ermeni tarihi ve sanatı için, Van bölgesinin (Vaspurakan) 
önemi ne kadar fazla olursa olsun, Kars’ın da içinde bulunduğu 
Ararat eyaletinin kültürünün her zaman daha ağır bastığını ifade eder. 
Gerçekten de Ararat Eyaleti, Ermenistan’ın tarihi ve kültürel ortamının 
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gelişimi açısından çok önemlidir. Bu eyalet Kars’ın da içinde bulun-
duğu Vanand/Vanant, Kars’ın doğu ve güney kesimini ve Ani’yi içine 
alan Şirak/Şirag, Gümrü/Leninagan’ın bulunduğu Aşots, Ani’nin 
doğusunu ve Alagöz Dağları’nı içine alan Arakadzodin, eski başkent 
Dvin ve çevresini içine alan Godayk, Kars’ın güneyindeki Digor ve 
Kağızmanderesi’ni içine alan Arşarunik kapsar.

Resim 8: Ani Katedrali / Fethiye Camiinin güneydoğudan görünüşü 
(Güner Sağır arşivi 2010)


