
Giriş

İslâm tarihi, Müslümanların farklı milletler ve değişik inanç gurup-
larıyla kurduğu siyasî, sosyal ve kültürel ilişkiler tarihidir. Bu iliş-
kiler milletler ve bölgeler açısından bazı farklılıklar arz etmektedir. 
Hint-Avrupa kökenli milletlerden olan Ermeniler, bu konuda önemli 
muhataplar olarak dikkat çekmektedirler. Bu çerçevede denilebilir ki, 
Ermeniler Müslüman Araplarla temas kuran ilk Kafkas halkıdırlar. 
Arap yarımadası dışına çıkan Müslümanlar ilk fethettikleri bölgeler 
olan Filistin ve Suriye’de Bizans güçleriyle mücadele ettiler, fakat halk 
çoğunlukla Araplardan oluşmaktaydı. Bundan sonraki fetihlerin ağırlık 
merkezi doğuya, İran Sasanî İmparatorluğu topraklarına kayacak fakat 
bir yandan da Bizans’la mücadele devam edecektir. Bölgede dağınık 
olarak yaşamakta olan Ermenilerin bir kısmı Bizans ve bir kısmı da 
İran hâkimiyetinde bulunduğu için İslâm ordularının yöneldiği bütün 
bölgelerde Müslümanlarla Ermeniler karşı karşıya geldiler. İslâm hâki-
miyetini kabul eden bölgelerde birlikte yaşadılar. Bu şekilde başlayan 
Müslüman-Ermeni ilişkileri, bölgede kurulan İslâm devletleri yöneti-
minde siyasî, askerî, ekonomik ve sosyo-kültürel bir içerik de kazanacak, 
süreç içinde Ermenilerin millet-i sâdıka olarak tanınacakları ve millet 
sistemi içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olacakları Osmanlı dönemi ile 
günümüze kadar devam edecektir.
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A. Müslüman-Ermeni İlişkilerinin Tarihi

1. İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeni Adı
Ermeniler, kendileri için “Haik” ve ülkeleri için “Hayk” veya “Hayastan” 

adını kullanırlar1. İslâm tarihi kaynaklarında ise Ermeniler “el-Ermen” 
(Ermeni) ve “Ermîniyyun” (Ermeniler) şeklinde zikredilmekte ve ülke-
leri için de “İrmîniye/Ermîniyye” adı zikredilmektedir2. Ermenilerin 
İrem (Semud) kavminin bâkiyesi oldukları3 ve Ermeniye adının Nuh 
Peygamberin oğlu Yafes’in torunu Lenta’nın oğlu Ermina’ya nisbetle 
ortaya çıktığı kaydedilmektedir4. 

Belirtmek gerekir ki, Ermenilerin yaşadıkları yerleri ifade etmek için 
kullanılan Ermeniye adı, Ermeni nüfusun yaşadığı yerlerden çok daha 
geniş bir coğrafya ile ilgilidir. Öyle ki bu ad, İslâm tarihi kaynaklarında, 
Güney Kafkasya’nın tamamı ve Doğu Anadolu bölgesine teşmil edil-
mekte5 ve çok farklı yerler Ermeniye olarak gösterilmektedir. Mesela 
Tiflis için, Ermeniye’de büyük bir şehir6 ve Ermeniye sınırının başladığı 
yer7 denilmektedir. Yine Ebu Ubeyd el-Bekrî’nin, Tiflis emiri İshak b. 
İsmail için Ermeniye hâkimi demesi8, dikkat çekmektedir. İslâm fetih-
leri sırasında Tiflis çevresi sakinlerinin Ermenice konuştuğu kanaati9, 
bölgenin İslâm tarihi kaynaklarında Ermeniye olarak gösterilmesiyle 
ilgili olmalıdır. 

İslâm coğrafyacıları Ermeniye tarifi için farklı yerler zikretmektedir-
ler. Ebu Ubeyd el-Bekrî, Ermeniye içinde Arran, Cürzan (Gürcistan), 
en-Neşa (Nahçıvan), Ahlat, Debil (Dvin), Sirac, Cerdebil, Sisecan, 
Erciş ve Babü’l-Ebvab gibi yerleri zikretmektedir10. Bazı kaynaklarda 
Ermeniye olarak Ahlat kaydedilmekte11, Belencer, Ermeniye beldele-
rinden bir yer12 olarak gösterilmektedir. “İrminiye” maddesinde, büyük 
ve küçük olmak üzere iki Ermeniye’nin bulunduğunu belirten Yâkût el-
Hamevî, Büyük Ermeniye’nin bir yönden Berzea’dan Babü’l-Ebvab’a, 
diğer yönden Anadolu’ya kadar olan yerler, diğer bir görüşe göre ise 
Ahlat ve çevresi olduğunu, Küçük Ermeniye’nin ise Tiflis ve çevresi 
olduğuna dair bir görüşün de bulunduğunu kaydetmektedir13. 

Ermeniye dışında Gürcistan, Azerbaycan ve Arrân’ı14 bir ülke olarak 
değerlendiren ve bu adla zikreden Müslüman coğrafyacılar Ermeniye’yi 
dört bölgeye ayırmışlardır. Yakut, bölgenin dörde ayrıldığını söyleyen-
lerin taksimini de aktarmaktadır. Birinci Ermeniye: Beylekan, Kabala, 
Şirvan ve çevresi. İkinci Ermeniye: Cürzan (Doğu Gürcistan), Suğdebil, 
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Babu Firuz Kubaz ve Lezgi ülkesi. Üçüncü Ermeniye: Busfurecan, 
Debil (Dvin), Siractayr, Beğrevend, en-Neşa (Nahçıvan). Dördüncü 
Ermeniye: Şimşat, Kalikala (Erzurum), Erciş ve Bacuneys15. İbn Havkal 
ise Ermeniye’yi iç ve dış diye ikiye ayırmakta, İç Ermeniye’yi, Dvin, 
Erzurum, Nahçıvan olarak; Dış Ermeniye’yi ise Ahlat, Erciş ve çevresi 
olarak tarif etmektedir16.

Ermeniye adı İslâm tarihi kaynaklarında neden bu kadar geniş bir 
coğrafya için kullanılmaktadır? Müslümanların bu taksimi Bizans’tan 
almış oldukları düşünülebilir. Nitekim Bizans İmparatoru I. Iustinianos 
(527-565), Armenia vilayetini, m. 536 yılında dört bölgeye ayırmış ve 
bu bölgelere Sâsânî saldırılarına karşı koymak şartıyla ayrı yöneticiler 
atamıştı17. Anlaşılıyor ki, Müslümanlar da aynı tasnifi devam ettirmiş-
ler ve idarî yapılanmada bu geleneği korumuşlardır. Arap coğrafyacı-
ların bu ad ile etnik anlamda bir Ermeniye kastetmedikleri, merkezi 
Berzea olan İslâm emirliğine tâbi bölgeleri kastettikleri belirtilmek-
tedir18. Fayiz Necib İskender, Ermeniye adının çok geniş bir coğraf-
yaya verilmesini, Müslümanların bilinen cüzü bilinmeyen bütüne 
teşmil etmeleri şeklinde değerlendirmektedir19. Nitekim bilindiği üzere 
Müslümanlar, Ermenileri diğer Kafkas halklarından önce tanımışlardır. 
Çünkü Emevîler, coğrafî olarak Müslümanlara en yakın Kafkas mil-
leti idiler ve bu uzak bölgede İslâm hilafetine ilk boyun eğenler oldular. 
Bu yüzden denilebilir ki, Müslümanlar, Ermenilerden sonra tanıdıkları 
bütün Güney Kafkas halklarının yaşadıkları coğrafyayı Ermeniye olarak 
isimlendirmişlerdir.

2. İslâm İdaresinde Ermeniler

a. İlk Karşılaşma: Râşid Halifeler Dönemi
Müslümanların Ermenilerle ilk karşılaşmasının Hz. Ömer (634-

644) döneminde olduğu söylenebilir. Kadisiye Savaşı’nda (15/636-
37), Sasanî ordusunda Ermenilerin de bulunduğu, hatta başkomutan 
Rüstem’le birlikte savaşta öldürülenler arasında Ermenilerin komutanı 
Musel Mamikonian’ın da olduğu belirtilmektedir20. Kadisiye Savaşı 
sonrası İslâm ordularının İran içlerine doğru ilerledikleri bilinmektedir. 
İslâm orduları sadece doğuya, İran içlerine doğru değil aynı zamanda 
kuzeye, Kafkasya istikametine doğru da yürümüşlerdir. Bu yürüyüş ile 
kısa zamanda Müslümanlar Bizans kontrolündeki bölgelerin yanı sıra 
İran hâkimiyetindeki Ermenilerin merkezi olan Dvin’e ulaşacaklardır.
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İlk karşılaşmanın Anadolu topraklarında olduğu ve bunun İyaz b. 
Ganm’ın bölgeye düzenlediği sefer sırasında gerçekleştiği de düşünü-
lebilir. Nitekim Ermeniye’nin güneybatısına ilk fetih hareketinin İyaz 
b. Ganm ile başladığı belirtilmektedir21. İyaz, Yermük Savaşı’ndaki 
(15/636) İslâm ordusunun beş kumandanından birisi olarak hezimete 
uğrayan Bizans ordusundan kaçanları Malatya’ya kadar takip etmiş ve 
şehir halkı ile bir anlaşma yaparak geri dönmüştür22. İyaz, daha sonra 
kendisi Bitlis’te iken bir elçiyi Halid b. Velid’in de aralarında bulunduğu 
bir grup askerle Ermeni hükümdarına göndererek onu, İslâm’a girmeye 
veya cizye vermeye davet etmiş, fakat hükümdar Müslümanların istek-
lerini reddetmiştir23.

Güneydeki ilk karşılaşmadan kısa bir süre sonra yine Hz. Ömer döne-
minde Müslümanların bugünkü Ermenistan bölgesine ulaştıkları düşü-
nülebilir. Zira Müslümanlar, Hz. Ömer döneminin son yıllarında Hazar 
kıyılarına kadar ulaşmışlardır24. İslâm ordularının, 640’da Emenistan’da 
göründükleri25, hatta 6 Ekim 640 tarihinde başkent Dvin’i aldıkları26 
belirtilmektedir. Bununla birlikte İslâm ordularının Dvin’i fethi için 6 
Ekim 642 tarihi de verilmektedir27. Taberî, Süraka’nın 22/642-43’de 
Ermenilerle bir anlaşma yaptığını kaydetmektedir28. Ermeniye’nin, 
Anadolu’ya yaptığı seferlerle temayüz eden Habib b. Mesleme tarafın-
dan fethedildiği29, onun Hz. Osman’ın (644-656) hilafeti döneminde 
Ermeniye’yi30 ve Dvin’i31 fethettiği belirtilmektedir. Sahabî olduğu kabul 
edilen ve Ermeniye fatihi olarak tanınan Habib b. Mesleme, Emevî 
devletinin kurucusu Muaviye b. Ebu Süfyan (661-680) döneminde 
Ermeniye valiliği yapmıştır. Rumlarla çok savaştığı için Habib er-Rûm 
olarak da tanınmıştır32. Belazürî, Habib’in Ermeniye topraklarını fethe-
dince durumu bir mektupla Hz. Osman’a bildirdiğini, halifenin kendi-
sini bütün Ermeniye’ye vali tayin etmek istediğini, fakat savaşmak üzere 
Şam ve el-Cezire’ye gönderdiğini kaydetmektedir33.

Habîb b. Mesleme’den önce de bölgeye İslâm ordularının ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim Taberî’de Hz. Osman’ın Suriye valisi Muaviye 
b. Ebu Süfyan’dan Habib b. Mesleme’yi Ermeniye fethi ile görevlendir-
mesini istemesinden önce Selman b. Rabia el-Bahilî’nin Ermeniye’de 
fetihler yaptığı belirtilmektedir34. Habib’in bölgeye bu şekilde gönde-
rilmesinin bir yardım talebi üzerine gerçekleştiği düşünülürse bu husus 
daha kolay anlaşılabilir.

Ermeniye bölgesinde ilk seferlerden sonra büyük fetihlerin 25/645-
46’da gerçekleştiği, bu yılda İslâm ordularının Dvin’den önce Erzurum’a 
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ulaştıkları anlaşılmaktadır. Yardım talebi üzerine Hz. Osman, Suriye 
valisi Muaviye’den Habib’i Ermeniye’ye göndermesini istemiştir. 
Bölgenin fethi için görevlendirilen Habib b. Mesleme ilk olarak Bizans 
Ermenilerinin merkezi Kalikala’ya (Erzurum) varıp burayı sulh ile fet-
hetmiştir. Ayrıca çevredeki birçok yerle birlikte Dvin’i de almıştır35. 
Taberî’de yer alan ve Vakıdî’den aktarılan bir görüşe göre Ermeniye 
31/651-52’de Habib b. Mesleme tarafından fethedilmiştir36. Habib b. 
Mesleme’nin, Erzurum’u aldıktan sonra birkaç ay burada kaldığı kay-
dedilmektedir37. Bir süre sonra Bizans imparatoru, 653’te 100 bin kişi-
lik büyük bir ordu ile gelip bazı yerleri ele geçirmiştir. Fakat ertesi yıl 
bir Arap ordusu Van Gölü kuzeyindeki bölgeleri almayı başarmış ve 
Ermeni prensi Teodoros Rştuni’nin yardımı ile Bizans ordusu bölgeden 
çıkarmıştır. Şam’a giderek Muaviye ile görüşen Teodoros, bu hizmeti 
sebebiyle Suriye valisi tarafından Azerbaycan ve Gürcistan’ı da içine 
alacak biçimde bölgenin hâkimi tayin edilmiştir38. Böylece Teodoros, 
Güney Kafkasya bölgesine Müslümanlar tarafından tayin edilen ilk vali 
olmuştur39. 

Dvin’i fetheden Habib b. Mesleme, şehir halkı ile, canları, mal-
ları, dinleri, mabedleri, şehirlerinin surlarına dokunulmayacağı, buna 
mukabil onların da vergi olarak cizye ve haraç ödeyeceklerine dair bir 
anlaşma yapmıştır40. Dönemin müelliflerinden Ermeni yazar Sebeos 
anlaşma ile ilgili olarak bazı farklı hükümler zikretmektedir. Ona göre 
anlaşma ile Ermeniler, üç sene müddetle cizye ödemeyecekler, bundan 
sonrası için de cizye miktarını ve anlaşmanın süresini kendileri tespit 
edecekler, iaşesi Müslümanlara ait olmak üzere onbeşbin atlıdan oluşan 
millî bir ordu bulundurabilecekler, bunlara ilaveten içişlerinde serbest 
bir Ermeni idaresine sahip olabileceklerdi. Anlaşmanın tarihini 652 
olarak tespit eden Sebeos, bunları, Ermenilerin herhangi bir talebi söz 
konusu olmadan Müslüman komutanın kendisinin taahhüt ettiğini de 
ilave etmektedir. Ayrıca Müslüman komutanın Ermeni kalelerine Arap 
memur veya süvariler gönderilmeyeceğinin yanı sıra Bizans’tan gelecek 
herhangi bir saldırı durumunda istenilen miktarda askerle yardıma geli-
neceğini de vadettiğini zikretmektedir41. 

Anlaşmanın tarihini 33/653 olarak tespit eden F. N. İskender, imti-
yazları, bölge hâkimiyeti için Müslümanların Ermenilere duydukları 
ihtiyaç ile açıklamaktadır. Bölgede yoğun ve etkin bir Ermeni nüfus 
bulunduğunu belirten İskender, Ermenilerin İslâm idaresinden hoş-
nut olarak yaşadıkları dönemlerde Kafkas ülkelerinde huzurun hâkim 
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olduğunu, Ermeniye’de bir isyan çıktığında ise başta Gürcüler olmak 
üzere bölge halklarının Ermenilerin öncülüğünde Müslümanlara karşı 
birleştiklerini42 belirterek bu siyasetin isabetli olduğuna işaret etmek-
tedir. Ayrıca Müslümanların Ermeniler, Gürcüler ve diğer Kafkas mil-
letleriyle yaptıkları bu türden barış anlaşmalarının bölgede Bizans’ı 
dengelediğini de kaydetmektedir43.

Sebeos’un naklettiği şartlardan, anlaşmanın, onların yeniden Bizans 
tarafına dönmeleri riskini ortadan kaldırmak ve İslâm hâkimiyetini 
tanıyanları güçlendirmek için yapılmış ve özel şartlar içeren bir anlaşma 
olduğu anlaşılmaktadır. Zira bölgeden çekilmek zorunda kalan Bizans, 
gelişmeleri yakından izleyerek İslâm idaresinin zaaflarından yararla-
narak Ermenileri kazanmaya veya baskı kurarak kendi tarafına çek-
meye çalışacaktır. Muaviye gibi bir siyaset dehasının bunu gördüğü ve 
Habib b. Mesleme’ye gerekli talimatları vermiş olduğu akla gelmektedir. 
Nitekim Walter E. Kaegi’nin, anlaşmanın Teodoros Rştunî ile Suriye 
valisi Muaviye arasında yapıldığı44 şeklindeki görüşü bu çerçevede 
değerlendirilebilir.

Merak edilen konulardan birisi de, Habib b. Mesleme’nin Ermenilerle 
hangi dilde anlaştığı, bu konuda nasıl bir yol izlendiğidir. Mesudî’nin 
bölgedeki Ermeni yöneticilere gelen Müslüman elçilerin tercümanlar 
vasıtasıyla anlaştıkları kaydı45, aksi bulunmadıkça bu bilginin genellene-
bileceğini göstermektedir.

Dvin’i fetheden Habîb b. Mesleme’nin burada karargâh kurduğu 
belirtilmektedir46. Habib’in bu tasarrufunun şehrin İran Ermenilerinin 
merkezi oluşu sebebiyle olduğu söylenebilir. Nitekim Dvin İslâm tarihi 
kaynaklarında da, Ermeniye’nin merkezi olarak kaydedilmektedir47. 
Belazürî’de yer alan Ermeniye’nin, Müslümanlardan önce İranlıların 
elinde olduğu48 kaydı da bu anlama gelmelidir. Zira İslâm tarihi kaynak-
larında Debil olarak geçen Dvin, Ermeniye’nin İran’da bulunan kısmına 
merkez olmak üzere Sâsânîlerden II. Hüsrev tarafından inşa edilmiştir. 
İslâm idaresinde de bu önemini koruyan şehir, Müslümanların idare-
sindeki Ermeniye’nin merkezi olarak kalmıştır49. İslâm öncesi dönemde 
İran Ermenistan’ının merkezi Dvin, Bizans Ermenilerinin merkezi ise 
Erzurum idi. İslâm hâkimiyeti döneminde bu bölünmüşlük sona ermiş 
ve şehir, bütün Ermeniye’nin merkezi olmuştur. 

Ermeniye’nin İslâm hâkimiyetine girmesinden sonra dahili idarede 
büyük bir değişiklik olmadığı, bazen müstakil bir vilayet yapıldığı, bazen 
diğer bir vilayete bağlandığı, tayin edilen Müslüman valilerin daha çok 
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vergilerin vaktinde toplanması ve ortaya çıkabilecek herhangi bir isyan 
hareketinin tehlikeli boyut almadan bastırılması ile meşgul oldukları, 
dahili idarenin ise mahalli Ermeni beyleri tarafından yürütüldüğü kay-
dedilmektedir50. İslâm idaresi altında Dvin, bütün halifeler zamanında 
Müslüman valilerin merkezi olarak hizmet görmüştür51.

İslâm orduları bölgeye geldiğinde Ermenilerle Bizans arasında dînî 
ihtilaflar vardı. Bizans, Ermenilerden Kadıköy Konsili’nin (451) karar-
larını kabul etmesini istiyor, Ermeniler ise Monofizit anlayışı sürdür-
mede direniyorlardı52. Bu sebeple Müslümanların bölgeyi fethine karşı 
Ermenilerden güçlü bir mukavemet olmamıştır. Nitekim İslâm hâki-
miyeti döneminde Bizans’a oranla çok daha özgür bir ortam bulmuş-
lardır. Özellikle Herakleios döneminde mezhep farklılığı sebebiyle 
Bizans’tan gördükleri baskı, onların İslâm hâkimiyetini benimsemele-
rini kolaylaştırmıştır. 

Hz. Osman ve Hz. Ali (656-661) dönemlerinde idarî yapılanma 
içinde Ermeniye, Azerbaycan amilliğine bağlanmıştır53 ve bu dönemde 
bölge merkezi olarak Berzea kullanılmıştır. Hz. Osman dönemin-
deki durumun Hz. Ali döneminde değişmediği söylenebilir. Zira Hz. 
Ali hilafet makamına gelişinden itibaren iç sorunlarla meşgul olmak 
zorunda kaldığından Ermeniye gibi uzak bölgelerle ilgilenme imkânı 
bulamamıştır.

b. Emevîler Dönemi
Hz. Ali’nin Kufe’de uğradığı bir suikast sonucu şehit edilmesinden 

sonra halifeliğini ilan eden Muaviye b. Ebu Süfyan, Hz. Hasan’ın hila-
fet iddiasından vazgeçmesinin ardından İslâm coğrafyasında bir süredir 
aksayan otoriteyi tesis için harekete geçmiştir. Hz. Ali ile mücadelesi 
sırasında Bizans kontrolüne geçmiş olan yerlerdeki Ermeni liderlere 
mektuplar göndererek İslâm hâkimiyetini tanımalarını istemiş ve dave-
tine Ermeni idarecilerden olumlu cevaplar almıştır. Bundan sonra bölge 
Emevîlere bağlı Ermeni hanedanlar tarafından yönetilmiştir54. 

Emeviler döneminde Ermeniye’de imar faaliyetlerinin yürütüldüğü 
görülmektedir. Muaviye’nin Ermeniye ve Azerbaycan valisi Abdulaziz 
b. Hâtim b. en-Nu’man b. Amr el-Bahilî’nin Dvin şehrini yaptırması, 
burasını kale haline getirmesi ve camiyi genişletmesi, ayrıca bölge-
deki diğer şehirleri de tamir ettirmesi55, bu konuda bir örnek olarak 
zikredilebilir.
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Ermeniye’de ilk dönemlerden itibaren İslâm idaresinin kendi içinde 
sorunlar yaşadığı dönemlerde isyanlar da çıkmıştır. Nitekim Abdullah 
b. Zübeyr’in isyanı sırasında Ermeniye halkının isyanı56 bu kabildendir.

Ermeniye, Emevîler zamanıda el-Cezire eyaletine bağlı bir amillik-
tir. Sonraları müstakil bir vilayet yapılacaktır. El-Cezire ve Ermeniye 
vilayetine Musul, Azerbaycan ve Ermeniye bölgeleri dahildir. Hişam 
b. Abdülmelik (724-743) dönemine kadar el-Cezire valiliği ile birle-
şik durumu devam eden Ermeniye bu dönemde Berzea merkez olmak 
üzere büyük bir Ermeniye vilayeti kurulmuş ve Arran, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Şirvan da buraya bağlanmıştır57. Bu sebeple halifenin 
tayin ettiği vali Berzea’ya yerleşmiştir58. Mesleme b. Abdülmelik59 ve 
Mervan b. Muhammed60 gibi Emevî hanedan mensuplarının Ermeniye 
valisi olarak görev yapmaları, bölgeye verilen önemin bir göstergesi olsa 
gerektir.

Arap idaresinde Ermeniye’nin mahalli Ermeni idareciler tarafından 
yönetildiği, fakat bazı Ermeni idarecilerin ihanetleri ile ortaya çıkan 
isyan 704 yılındaki isyan bastırıldıktın sonra bölgenin idarî yapısında 
bazı değişiklikler yapıldığı ve Müslüman vali atanmak suretiyle merkezi 
idareye katıldığı belirtilmektedir61. 

Emevîler döneminde Ermenilerin İslâm hâkimiyetinden mem-
nun oldukları belirtilmektedir62. Hatta Arap hâkimiyetinin ilk asrının, 
Ermeniler için millî ve edebî bir inkişaf devri olduğu söylenmektedir63. 

c. Abbasîler Dönemi
Emevîlerden sonra Ermeniye’de Abbasî idaresi kuruldu. Emevî 

idaresini yıkarak Abbasî yönetimini kuran Ebu Müslim Horasanî 
önderliğindeki hareketin Ermeniye merkezi Dvin’e yakın olan İran coğ-
rafyasında ortaya çıkması ve yeni yönetim merkezinin Bağdat olarak 
belirlenmesi, Abbasîler döneminde Ermeniye ve onun merkezi Dvin’i 
çok daha önemli hale getirmiştir. İlk halife Ebu’l-Abbas’ın (750-754) 
kardeşi Ebu Cafer el-Mansur’u, el-Cezire ve Ermeniye valiliğine tayin 
etmesi64 ve halife oluncaya kadar bu görevde kalması65 da bu önemin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Halifenin bu tasarrufu ile kar-
deşini başkentten uzaklaştırdığını düşünmek mümkün olmakla birlikte 
görev yerinin bu maksadı temin için yeteri kadar uzak olmadığı açıktır. 
Ayrıca bu görev Abbasî devletinin gerçek kurucusu olarak kabul edilen 
Mansur için iyi bir tecrübe olduğu gibi halkı ve mahalli idarecileriyle 
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birlikte Ermeniye’yi tanımasına da imkân vermiştir. Aynı şekilde teşriki 
mesailerinin olduğu birisinin Abbasî halifesi olması Ermeni liderler için 
de olumlu olmuştur denilebilir. Ebu’l-Abbas’ın kısa süren görevinden 
sonra Mansur’un görevinin uzun sürmesi de bu avantajı güçlü kılan bir 
unsur olmuştur.

İmparator, Malatya’yı Müslümanlardan aldıktan sonra Kevsan el-
Ermenî’yi Erzurum’a göndermiştir. Kuşatma sırasında şehir halkından 
iki Ermeni kardeşin surda açtıkları bir gedikten Kevsan’ı şehre soktuk-
ları ve böylece şehrin Müslümanların elinden çıktığı66, 139/756 yılında 
Mansur’un, Erzurum esirlerinden sağ olanlar için fidye ödediği kay-
dedilmektedir. Mansur’un halifeliği döneminde şehrin yeniden imar 
edildiği, esaretten kurtarılanları oraya yerleştirdiği belirtilmektedir. 
Mu’tasım Billah (833-842) döneminde şehrin surlarının Bizans impa-
ratoru tarafından tahrip edildi, fakat Mu’tasım’ın büyük paralar harca-
yarak şehri tahkim ettiği kaydedilmektedir67. 

Abbasîler döneminde, Ermeniye’de İslâm idaresi Emevîler dönemine 
göre daha güçlü olmuştur. Abbasî idaresi altında Ermeniye patrikleri, 
kendi bölgelerini idare ediyor ve Abbasî devletine vergi veriyorlardı68. 

Ermeniler Abbasî idaresine karşı isyan ettikleri gibi başkaları tara-
fından başlatılan isyanları da desteklemişlerdir. Babek’e verdikleri des-
tek69, ilk akla gelen örneklerdendir. Afşin’in ordusu Bezz şehrine girince 
Babek’in Sehl b. Simbat adında bir Ermeni prensine sığınması, prensin 
onu tutuklayarak Afşin’e teslim etmesi ve Babek’in Samarra’ya gönde-
rilip burada idam edilmesi70, hem Ermenilerin bölgedeki gücünü hem 
de Abbasilerle ilişkilerinin boyutunu göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir.

En büyük isyan Mütevekkil (847-861) döneminde gerçekleşmiş 
ve Boğa el Kebir tarafından bastırılmıştır. Me’mun döneminden beri 
Ermeniler Abbasî memurlarına karşı isyankar davranışlar sergilemekte 
idiler. Öyle ki, bu dönemde vergi memurları bölgeden az vergi almakla 
yetinmek zorunda kalmışlardır71. Ermeniye’de problemlerin büyümesini 
bazı Ermeni idareciler (patrikler) tahrik etmişlerdir. Bölgede isyanları 
bastıran ve bu arada Ermeni liderlerden Bagrat b. Aşot’u halifeye gön-
deren Ermeniye valisi Yusuf asiler tarafından öldürülmüştür. Bunun 
üzerine Mütevekkil Boğa el-Kebir’i bölgeye göndermiştir. Boğa, Musa 
b. Zürare ve Aşot b. Hamza’yı halifeye göndermiş, daha sonra Aşot, 
Samarra’da idam edilmiştir72. Boğa, daha sonra Ermeniye merkezi 
Dvin’e geçerek burada bir ay kaldıktan sonra Tiflis’e gidecek ve buranın 
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hâkimi İshak b. İsmail’i de öldürerek Gürcistan’da da merkezi idarenin 
hâkimiyetini tesis edecektir73. 

Ermeniye’de kontrolü sağladıktan sonra Abbasiler, Ermenileri bölge 
yönetiminde yeniden öne çıkardılar. Esir alınan eşraf ve reisler bir süre 
sonra halife tarafından serbest bırakıldılar. Ermeniye valisi Ali b. Yahya 
el-Ermenî, 248/862’de daima Müslümanlarla iyi ilişkiler içinde olan 
Bagrati prensi Aşot b. Simbat’ı emirler emiri (işhanlar işhanı) tayin 
etmiş ve merasimle hilatler giydirmiştir. Aşot’un emirülümera olarak 25 
yıl süren hizmetinden memnun olan Mu’temid (869-892) ona 882’de 
kral unvanı vermiş, Bizans imparatorundan da aynı payeyi alan Aşot, 
halifeye vergilerini muntazam ödemekteydi ve Dvin’deki Abbasî vali-
sine tâbi bir statüde idi74. Kral Aşot tahta çıktığında halife kendisine 
hediyeler göndermiştir75. Transkafkasya’da Abbasî valisinden sonra en 
güçlü ikinci adam konumunda bulunmaktaydı76.

Aşot’tan sonra Ermeniler, Afşin ve oğlu Yusuf ile önemli bir güç 
haline gelen Sacilerin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldılar. 
Zira bu dönemde Kafkasya’da yeni bir hanedan daha ortaya çıkmıştır. 
Muhammed b. Ebü’s-Sâc Afşin’in (889-901), Ermeniye valiliğine tayin 
edilmesi ile Sacoğulları hanedanı kurulmuş oldu. Bir süre sonra merkezi 
Dvin olan Ermeniye valiliği de Muhammed’e verildi77. Abbasîler döne-
minde Azerbaycan, Şirvan, Tiflis ile Arran bölgesinin önemli bir kısmı 
ayrıldıktan sonra Ermeniye küçük bir eyalete dönüştü ve Ermeniye 
valileri bu dönemde Berzea’dan ayrıldılar ve Dvin’de oturmaya başladı-
lar78. Güney Kafkasya’da yarı bağımsız bir hanedan olarak ortaya çıkan 
Sacoğulları, bir süre bölgede nüfuz sahibi oldular. O kadar güçlendiler 
ki, bölgenin önemli merkezlerinden Tiflis’i de kendilerine bağladılar.

Sacoğulları Ermenilerle ilişkilerde Abbâsîler adına önemli bir fonk-
siyon icra ettiler. Halife elçi gönderip tahta çıktığını bildiren Simbat’ı 
Ermenistan hâkimi olarak tasdik etti ve ona Muhammed b. Ebü’s-
Sâc ile krallık tacı ve hil’at gönderdi79. Fakat bir süre sonra Simbat’ın 
Bizans ile ittifak kurması, ardından 894 yılında Dvin’i ele geçirerek 
Emir Muhammed ve yardımcısını zincire vurarak Bizans imparatoruna 
göndermesi, halifenin Ermenileri cezalandırmak üzere Muhammed 
Afşin’i görevlendirmesine sebep oldu80. Afşin bölgeye gelerek Dvin’i 
aldı fakat yapılan savaşta yenilip barış isteyince aralarında sulh yapıldı81. 
Afşin’den sonra Sacoğullarının başına geçen Yusuf döneminde bölgede 
Ermenilerle nüfûz mücadelesi yeniden başladı. Azerbaycan bölgesini 
kontrol eden Sacoğullarından Yusuf ’un başına buyruk hareketinden 
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halifenin rahatsız olduğunu gören Simbat, Halife Müktefi’ye (902-
908), vergisini doğrudan hazineye ödeyeceğini ve tam bir bağlılık içinde 
olacağını bildirmiş, bunun üzerine halife kendisine krallık tacı, hilat ve 
değerli hediyeler göndermiştir82. Bu mücadele Simbat’ın 914’de Yusuf 
tarafından Dvin’de öldürülmesi83 ile Sacoğulları lehine sonuçlanmış-
tır. İbn Havkal, Dvin vilayetinin geçmişte bütün Ermenilerin hâkimi 
I. Sumbat’ın elinde olduğunu ve Yusuf b. Ebü’s-Sâc’ın Emevîler ve 
Abbasîler dönemindeki esaslar çerçevesinde vergi veren Ermeni lider-
lerini cizyeye bağladığını kaydetmektedir84. Fakat Sacoğullarının zayıf-
laması, Ermeni Bagrati hanedanının bölgede yeniden güçlenmesini 
getirecektir.

Simbat’tan sonra Ermenilerin lideri olan II. Aşot (914-929), İstanbul’a 
giderek Bizans’tan yardım istemiştir85. Bizans’tan aldığı askeri yardımın 
yanı sıra Gürcü krallarından da destek görmesi, II. Aşot’u güçlendirmiş-
tir. Bundan sonra Halife Muktedir’in (908-932) 922’de verdiği şehinşah 
unvanı ile Vaspurakan, Gürcistan ve Abaza prenslikleri üzerinde nüfuz 
sağlayan II. Aşot ve halefleri merkezi ve kuzey Ermeniye’nin büyük 
bölümünde hükümran olmuşlardır 86. Bu sonucun ortaya çıkmasında 
Bağdat yönetiminin vilayetler üzerinde nüfuzunu yitirmekte olduğunu 
fark etmesi etkili olmuştur. Halifeler Bağdat’a karşı bağımsız davranma 
eğilimi gösteren valilere karşı bölgedeki Hıristiyan mahalli unsurların 
öne çıkarılmasını tercih etmişlerdir. Bu durumdan Kafkasya’da hem 
Gürcü hem de Ermeni idareciler yararlanmışlardır. Bölgede Gürcü ve 
Ermeni Bagrati hanedanlarının ortaya çıkışı ve güçlenmesi bu dönemde 
olmuştur. 

III. Aşot’un (952-977), krallığın merkezinin Ani’ye nakletmesi ile 
burada bir Ermeni prensliği kurulmuştur87. Fakat Abbasilerin giderek 
zayıflaması, Bizans İmparatorluğu’nun bölgede Ermeniler üzerinde 
nüfûz kurmasına sebep olacaktır. Bu nüfuz, başlangıçta Ermenilerin 
lehine gözükse de sonuçta aleyhlerine olacaktır. Nitekim Ani, 1045’te 
Bizans imparatoru IX. Konstantin tarafından ilhak edilecek ve Bagratî 
hanedanına son verilecektir. Bizans yönetimi ilhak sonrasında Ani’daki 
Ermenileri, Anadolu içlerine ve Suriye ve hatta Bulgaristan’a göç etti-
recektir88. Buradaki Bizans uygulamaları, Selçuklu başarıların sebeple-
rinden olacaktır89. 

Türklerin bölgeye gelişi ve ardından Malazgirt Zaferi, Bizans’ın geri 
çekilmesi ve bölgede dengelerin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Bu 
yeni dengeler içinde Malazgirt sonrası Ermeniler Anadolu’nun iç ve 
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güney kesimlerine göç edecekler ve 11. Yüzyılın sonlarına Anadolu’nun 
güneyinde Kilikya Prensliği kurulacaktır. Kösedağ Savaşı (1243) sonrası 
Anadolu’nun doğusunu ele geçiren Moğollar, Ahlat bölgesini Ermeniye 
adıyla bir vilayet olarak teşkilatlandıracaklar ve burayı merkezden gön-
derilen valilerle yöneteceklerdir90. Moğol hâkimiyeti sonrasında ise 14. 
Yüzyıl ortasından itibaren bölgede çeşitli beylikler ortaya çıkacak, bun-
dan sonra bölge Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevî ve nihayet Osmanlı 
idaresine girecektir.

B. İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermenilere Dair 
Bazı Bilgiler

1. İslâm İdaresi ve Birlikte Yaşama Tecrübesi
İslâm idaresi döneminde Ermeniler kendi idarecileri tarafından 

yönetilmiş ve tam bir dinî hürriyet içinde yaşamışlardır. Bu sayede kül-
türlerini yaşatmışlar ve kimliklerini koruyarak geliştirmişlerdir. Fayiz 
Necib İskender, Ermenilerin millî kimliklerini korumalarında Ermeni 
dili, Ermeni Kilisesi ve Ermeni idarecilerin önemli rol oynadıklarını 
ifade etmektedir91. İslâm idaresi döneminde idari hizmetlerde bulunan 
ve yukarıda adları geçen Teodoros Rştuni ve Ali b. Yahya el-Ermenî 
gibi birçok kimse bulunmaktadır. Bunlar arasında Halife Mütevekkil’in 
hizmetinde bulunan Aşot b. Hamza el-Ermenî92 gibi kimseler de 
Ermenilerin devletin merkezinde önemli görevler üstlendiklerini 
göstermektedir.

Ermeniler, İslâm idaresi altında yaşadıkları dönemde vergi olarak 
cizye ve haraç ödemişlerdir. Ermeniye’yi fetheden Habib b. Mesleme’nin 
Dvin halkı ile yaptığı anlaşmada bu hususu da kaydettiğine yukarıda 
değinilmişti. Bilindiği gibi gayrimüslim tebaadan askerlik hizmetine 
karşılık cizye alınmıştır. Haraç ise, toprak gelirlerinden alınmaktadır ki; 
Müslümanlardan alınan zekâta karşılıktır. Ermeniye’de vergilerin yük-
sek olmadığı, 9. Yüzyılın başından itibaren Ermeni beylerinin belli bir 
meblağ ödemeleri şeklinde mukataa usulünün uygulandığı belirtilmek-
tedir93. İbn Havkal, bütün Ermeniye, Azerbaycan, Dağıstan ve çevrenin 
haracının 500 bin dinar olduğunu kaydetmektedir94.

İlk fetihlerden itibaren Müslümanlarla Ermeniler bir arada huzur 
içinde yaşamışlardır. Tiflis, Berzea, Kalikala gibi Dvin’de de önemli 
Müslüman nüfusun bulunduğu kaydedilmektedir95. Ayrıca Ermeniler, 
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İslâm dünyasının Mısır’da Kahire96 ve Hüseyniye97 gibi Ermeniye dışında 
kalan yerlerinde de yaşamaktadırlar. Belirtmek gerekir ki, Mısır’dan 
Kafkasya’ya kadar uzanan coğrafyanın her yerinde yaşamaktadırlar. 
Kaynaklarımız, bölgenin en büyük şehri olan Dvin’de halkın çoğunlu-
ğunun Hıristiyan olduğunu, fakat kilise ile caminin yan yana bulundu-
ğunu ifade etmektedirler98. Yine Ani’de Ermenilerle Müslümanlar barış 
içinde bir arada yaşamışlardır99. Bazı İslâm âlimlerinin Ermenileri ken-
dilerine daha yakın gördükleri, iç unsur olarak değerlendirdikleri için 
onlarla savaşı hoş görmedikleri belirtilmektedir100. Uzun süren birlikte 
yaşama sürecinde önemli etkilenmelerin olduğu görülmektedir. Nitekim 
bazı Ermenilerin Müslüman olmadıkları halde Müslüman isimleri kul-
landıkları dikkat çekmektedir101.

Ermeniler, Hıristiyanlığın Gregoryen mezhebine mensupturlar. 
Tarihi süreç içinde Ermenilerden Müslüman olanların olduğu görül-
mektedir. Hatta fethedilen bölgelerde Ermenilerin kitlesel olarak 
İslâm’ı seçtikleri ifade edilmektedir. Bunda Müslüman fatihlerin tasar-
ruflarının da etkili olduğu söylenmelidir. Nitekim Mardin’in fetihten 
sonra Ermeni asıllı mühtedi Şehriyazoğlu Amuda ve annesi Marye’ye 
bırakıldığı102 kaydedilmektedir. Sonraki dönemlerde de benzer durum-
lar ortaya çıkacak Osmanlı’nın sonuna kadar Ermeniler arasında ihtida 
hareketlerine şahit olunacaktır. 

Çok sayıda sahabinin Ermeniye’deki fetihlere katıldığı, bir kısmının 
burada yaşadığı ve burada vefat ettiği bilinmektedir. Sahabeden Haris b. 
Amr et-Taî’nin Ermeni gazasında şehit düşmesinin103 yanı sıra Habib 
b. Mesleme’nin Ermeniye’de vefatı104 gibi hususlar buna örnek olarak 
zikredilebilir.

Ermeniye, İslâm’ın yayıldığı ve İslâm kültürünün neşvünema bul-
duğu önemli bir coğrafyadır. İbn Havkal, Ermeniye’de ehl-i hadis ve 
pek çok alim bulunduğunu kaydetmektedir105. Nitekim ilim ehlinden 
bir grup Ermeniye’ye nispet edilmişlerdir. İlim için Mısır ve Mağrib’e 
seyahat eden Ebu Abdullah İsa b. Malik b. Şimr el-Ermenî bunlardan 
birisidir106. Ermeniye’nin merkezi Debil’e nisbet edilen Abdurrahman b. 
Yahya ed-Dubîlî107 gibi örnekler bölgede bir ilim geleneğinin varlığını 
göstermektedir.

Ermeniler, geleneksel olarak kendi dilleri olan Ermenice’yi konuş-
maktadırlar. Bununla birlikte ticarete olan ilgileri sebebiyle başka dilleri 
de kullanmışlardır. Ermeniye’de insanların kullandığı dilin Farsça oldu-
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ğunu, bölgede Arbapça’nın da kullanıldığını, ayrıca Farsça konuşanların 
Arapça’yı da anladıklarını kaydetmektedir108. 

2. Ermenilerin Bazı Özellikleri ve Ticaret ile İlgileri
Her millet için öne çıkan bazı hususiyetler vardır. Ermenilerle ilgili 

olarak da bazı özellikler zikredilmektedir. Bunlar arasında ilk akla gelen 
hususlar, çalışkanlıkları, neşeli oluşları ve hayata bağlılıklarıdır. Bunların 
yanı sıra iyi ziraatçiler, mahir zanaatkârlar ve başarılı tacirler olarak 
tanınmaktadırlar109.Ermeniye’yi ziyaret eden İbn Havkal, Ermeniler 
hakkında önemli bilgiler aktarmaktadır. Ona göre, Ermeniler barış ve 
huzur içinde yaşamakta, sağlıklı bir yaşam sürmekte, hayır işlemeyi sev-
mekte, ekmeklerini çalışarak kazanmakta ve musibetleri şecaatle karşı-
lamaktadırlar110. Benzer hususlara farklı kaynaklarda da yer almaktadır.

Ermenilerle ilgili öne çıkan hususiyetlerden birisi de ticarete yatkın 
oluşlarıdır. Ermeniler, ticarette mahir olarak bilinen milletlerdendirler. 
Bölgede dağınık olarak ve daha çok şehirlerde yaşamalarının en önemli 
sebeplerinden birisi, ticaretle iştigal ediyor olmalarıdır.

Ermenilerin ticari kapasitelerine uygun olarak yaşadıkları bölge olan 
Ermeniye’nin ticari potansiyeli son derece yüksektir. İbn Havkal, böl-
genin ticaret potansiyelinin büyük olduğunu ve tüccarın Ermeniye’de 
büyük kârlar elde ettiğini kaydetmektedir111. Belirtmek gerekir ki, yaşa-
dıkları coğrafyanın verimli oluşu da Ermenilerin ticaretle iştigaline 
imkân vermiştir. Nitekim Ermeniye’de üretilen hububatın Bağdat ve 
başka yerlere ihraç edilmesi112, Ermenilerin hem devletin merkezi ile 
irtibatlarını güçlü kılmalarını, hem de ticaretle iştigallerini teşvik eden 
bir unsur olmuştur. Bundan da anlaşılacağı üzere Bağdat’da Ermeni 
tacirlerin varlığı şaşırtıcı değildir. Ermeniler diğer büyük pazarlarda 
da vardırlar. Nitekim Mısır’da ticaretle uğraşan Ermeniler bulun-
maktadır113. Venedik’li tüccarın rağbet ettiği Halep’e Ermeni tacirler 
Şirvan ve Gürcistan’dan ham ipek getirip mukabilinde kadife almak-
tadırlar114. İran’da Rey şehrinin, Ermeni tacirler için en önemli pazar 
olduğu ve bunların Bağdat ile ticari ilişkilerinin bulunması115, Ermeni 
ve ticaret kavramlarının birbirleriyle ne kadar alakalı olduğunu ortaya 
koymaktadır.
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Yaşadıkları coğrafyanın İpek Yolu üzerinde olması ve merkezleri 
Dvin’in Trabzon ticaret yolu üzerinde bulunması da Ermenilerin ticaret 
ile meşgul olmalarına olumlu katkılar sağlamıştır. Ermeniye’nin, Trabzon 
üzerinden Bizans İmparatorluğundaki ticaret merkezlerine bağlı oluşu, 
Avrupa ile ticareti mümkün kılmakta, bu da Ermenilerin uluslararası 
ticaret tecrübelerine olumlu katkılarda bulunmuştur. Ermeniye ticare-
tinin Erzurum ve Malatya arasında taksim olunduğu, Ermeni Bagratî 
hanedanının merkezi olan Ani ile Ardanuç arasında bulunan Kars’ın 
önemli ticaret merkezlerinden birisi olduğu kaydedilmektedir116. 

Emevîler döneminden itibaren Ermeniye’de para basılması117 ve 
en eski İslâm dirheminin 78/697-98’de Ermeniye’de darbedilmesi118, 
Ermeniye’nin, İslâm idaresinin ilk dönemlerinden itibaren önemli 
iktisadî merkezlerden birisi olarak öne çıktığını göstermektedir. İbn 
Havkal, Ermeniye’de kullanılan paranın altın ve gümüş para olduğunu 
kaydetmektedir119. 

Ermeniler ticaret dışında birçok meslekle meşgul olmaktadırlar. 
Ermeniye, hilafetin en verimli bölgelerindendir. Burası, ziraati, hayvan-
cılık, balık ve su ürünleri bakımından zengin bir bölgedir120. Balıkların 
tuzlanarak Musul, el-Cezire, Irak ve başka yerlere nakledildiği belirtil-
mektedir121. Bundan da anlaşılacağı üzere balıkçılık bölgedeki önemli 
mesleklerden biridir.

Ermeniye’de ortaçağda en çok öne çıkan zanaatlar, çolhalık, boyama-
cılık ve işlemeciliktir ve bu zanaatların merkezi Dvin’dir. Burada özel-
likle yün kumaşlar, halılar ve çiçeklerle süslenmiş ipekli ağır kumaşlar 
dokunmaktadır122. Ermeniler, demircilik ve hazzaflık gibi başka zanaat-
larda da mahirdirler123.

Ermeniye bölgesi, maden bakımından da zengindir. Bakır, gümüş, 
kurşun, demir, şap, tuz, civa ve kükürt gibi madenler bu meyanda zik-
redilebilir124. Kalkaşendî, cam yapımında kullanılan sarı cama benzeyen 
bir madenin Ermeniye’de bulunduğunu kaydetmektedir125. Bölgenin 
madenler açısından zengin olması, Ermeniler arasında birçok zanaatin 
gelişmesine imkân vermiş, bu da onları ticaretle ilgili kılmıştır.
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Sonuç 
İslâm tarihi kaynaklarında Ermenilerle ilgili önemli bilgiler veril-

mektedir. Ermeniler, Müslümanlarla ilk karşılaşan Kafkas halkıdırlar. 
Ticaretle uğraşmakta ve bölgede dağınık olarak yaşamaktadırlar. Bu 
yüzden Müslümanlar, -çoğunluk olmasalar da- Ermenilerin yaşadıkları 
bölgeleri Ermeniye olarak isimlendirmişlerdir.

Müslümanlar Ermenilerle ilk kez Hz. Ömer döneminde karşılaş-
mışlardır. Kadisiye Savaşı’nda İran ordusunda bulunan Ermenileri bu 
çerçevede düşünmek mümkün olduğu gibi Yermük Savaşı sonrasında 
İslâm ordularının Malatya’ya kadar gelip anlaşma yaparak dönmeleri de 
bu hususu ortaya koyabilir. Yine Hz. Ömer döneminde İslâm orduları-
nın Hazar kıyılarına kadar ulaşmaları da bu kanaati güçlendirmektedir.

Ermeniye’nin bütünüyle fethi ise Hz. Osman döneminde Habib b. 
Mesleme tarafından gerçekleştirilmiştir. Dvin, Erzurum ve bölgedeki 
pek çok şehri fetheden Habib’e bu başarısından dolayı Ermeniye fatihi 
denmiştir. Sahabî olan Habib, Sıffîn’de ve sonrasında Emevî devleti-
nin kurucusu Muaviye b. Ebu Süfyan’ın en önemli adamlarından birisi 
olmuştur. 

Fetihler sonrası Ermeniye’de kurulan İslâm idaresi döneminde 
Ermeniler genellikle kendi yöneticileri tarafından yönetilmişlerdir. 
Bunun ilk örneği Şam’a gelerek Muaviye ile görüşen ve Ermeniye’ye 
yönetici olarak atanan Teodoros Rştuni’dir. Bazen İslâm idaresinin zaaf 
dönemlerinde isyanlar ortaya çıksa da Ermenilerin kendi idarecileri 
tarafından yönetilmeleri hususu Abbasiler döneminde de devam etmiş-
tir. Ermenilerin İslâm idaresinde hoşnut yaşadıkları dönemlerde Kafkas 
ülkelerinde huzur hâkim olmuş, onların isyan ettikleri dönemlerde ise 
Gürcüler, Alanlar ve Svanlar gibi bölge halklarının Ermenileri izleye-
rek isyan ettikleri görülmüştür. Dvin, önceki dönemlerde olduğu gibi 
Ermeniler için merkez olma özelliğini korumuştur. Abbasilerde mer-
kezi otoritenin zayıflaması üzerine valiler bağımsız hareket etmeye baş-
ladıklarında halifeler taşrada merkezi otoriteyi yeniden tesis için mahalli 
Hıristiyan unsurlarla işbirliğine gitmişler ve bu çerçevede Ermeni 
Bagratî hanedanı ortaya çıkmıştır.

İslâm idaresi döneminde Ermeniler tam bir dinî hürriyet içinde 
yaşamışlar ve kimliklerini korumuşlardır. Ermeniler İslâm fetihleri 
döneminde Müslümanlara karşı güçlü bir mukavemet ortaya koy-
mamışlardır. Bunda şimdiye kadar Bizans’tan gördükleri baskı kadar 
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Müslümanlar hakkında sahip oldukları olumlu kanaatlerin de etkisi 
vardır. Bu dönemde Ermeniler arasında İslâm’ı seçenler de bulunmuş-
tur. Aralarında İslâmî ilimlerde derinleşen kimseler vardır.

İslâm tarihi kaynaklarında Ermenilerle ilgili olarak yer alan bilgiler 
içinde bazı hususlar öne çıkmaktadır. Bunlar arasında ticarete yatkın-
lıkları ve çalışkanlıkları kadar belli zanaatlardaki başarıları sayılabilir. 
Ayrıca bölgelerinin ticarî potansiyeli ve sahip oldukları madenler de 
dikkat çeken hususlar arasında zikredilebilir.

Son olarak denilmelidir ki, Ermeniler ve yaşadıkları coğrafya olan 
Ermeniye, birçok yönden yeni araştırmaları hak etmektedir. 


