
Bilindiği üzere, Doğu Anadolu Bölgesi’ne Türkmen akınları Çağrı 
Bey’in gerçekleştirdiği ilk keşif seferi ile başlamıştır (1015-1021)1. 
Maveraünnehir ve Horasan’da yaşanan gelişmelerin sonucu olarak 
bazı Türkmen boyları Azerbaycan ve Güney Kafkasya’ya yayılarak, 
Ermenilerin de yaşadığı Bizans imparatorluğu sınırlarına akınlarda 
bulundular2. Selçuklu devletinin 1040 yılında Horasan’da kurulmasın-
dan sonra Anadolu’ya yapılan bu akınlar, Selçuklu şehzade ve emirleri-
nin görevlendirilmesiyle devletin kontrolünde sürdürüldü. Bunu Tuğrul 
Bey’in 1054 yılında Doğu Anadolu’ya gerçekleştirdiği sefer takip etti. 
Tuğrul Bey’in bu seferinden sonra Doğu Anadolu’ya yapılan akınlar 
artarak devam etti3. 

Selçuklular, Anadolu’da faaliyetlerini Alp Arslan’ın saltanatı zama-
nında da yoğun bir şekilde sürdürdüler. Alp Arslan, Bizans’a bağlı Ani 
ve Kars kalelerini fethedip4, Gürcistan’ın önemli bir kısmını ele geçir-
dikten sonra, Ermenilerin ve Gürcülerin oturdukları bu yerlerin yöne-
timini beraberinde sefere katılan vasal emirlere bıraktı5. Müteakiben 
Anadolu ve Azerbaycan’a büyük bir sefer hazırlığına başlamış olan 
Romanos Diogenes’i, Malazgirt muharebesinde kesin bir şekilde boz-
guna uğrattı. Gerçekleşen müzakereler sonucunda iki devlet arasında bir 
barış antlaşması imzalandı. Ancak Diogenes’in öldürülmesi ve Bizans’ın 
antlaşma şartlarını yerine getirmemesi üzerine, Alp Arslan haklı olarak 
Kutalmış-oğulları ile Türkmen beylerini bütün Anadolu’yu işgal etmeye 
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yetkili kıldı6. Bununla birlikte Anadolu’daki Selçuklu hakimiyeti Alp 
Arslan’ın yerine geçen oğlu Melikşah zamanında tesis edilebildi. 

Bizans imparatorluğunun çalkalanmakta olduğu bu sıralarda, takriben 
1074 yılından itibaren, Türkmen beylerinden Artuk, Kelkit ve Yeşilırmak 
havzasını; Mengücük, Kemah, Erzincan, Divriği ve Şebinkarahisar 
taraflarını; Ebu’l Kasım Saltuk da Erzurum ve Çoruh Irmağı yörele-
rini fethetmekteydiler7. Bunların yanında Süleymanşah’ın dayısı emir 
Danişmend Gümüştegin Ahmed Gazi, Kızılırmak ve Yeşilırmak hav-
zasını fethederek Sivas, Amasya, Niksar, Çorum, Kayseri, Elbistan ve 
Malatya kent ve yörelerinde hakimiyet sağladı8. Ayrıca Melikşah ’ın 
kumandanları arasında bulunan Gümüştekin Candar da Diyarbakır, 
Nizip ve Urfa taraflarında fetihlerde bulunarak buralardaki Bizans 
kuvvetlerini etkisiz hale getirdi(1077). Bundan başka Süleymanşah’ın 
valisi olan ve mezarı bugün hala Çankırı’da bulunan emir Karatekin ise, 
Sinop Kastamonu ve Çankırı’yı fethedip Selçuklu sınırları içine almayı 
başardı9. Diğer taraftan, Süleymanşah’ın fetihlerde bulunup İznik’te 
Anadolu Selçuklu devletinin temellerini atmasıyla birlikte Karadeniz 
kıyılarındaki Türkmenler, Marmara bölgesine göç etmeye başladılar. 
Bunun sonucunda da Türklerin elinde bulunan Trabzon ve çevresi yeni-
den Rumların eline geçti. Khaldaia kökenli ve soylu bir aileden gelen 
Theodoros Gabras, Trabzon’da yarı bağımlı yeni bir devlet kurarak yerel 
bir bey gibi Trabzon’u yönetmeye başladı(1075). Çevredeki Türklerle 
savaşa girişti ve Bayburt’u ele geçirdi. Ancak 1098 yılında Türklere esir 
düşerek öldürüldü. İmparator Alexios, Trabzon’a başka yöneticiler atadı 
ve bundan sonra Trabzon ve yöresinde yarı bağımlı yönetim son buldu10. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Ermeniler ise, 
kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Bu olaylar sırasında en dik-
kati çeken şahsiyet, Philaretos Brakhomios’dur. Malazgirt savaşından 
sonra Romanos Diogenes’in komutanlarından Ermeni asıllı Ortodoks 
Philaretos, diğer soydaşları gibi batıya doğru çekilmeyerek kendi hesa-
bına bir takım faaliyetlere girişti. VII. Mikhail’in imparator olmasından 
sonra Bizans ile ilişkisini keserek Maraş’a geldi. Anadolu’daki otorite 
boşluğundan da yararlanarak burada yol kesen, soygunculuk yapan ve 
başıboş dolaşan Ermenileri kısa sürede etrafında toplayıp Maraş ve 
yöresini ele geçirip hakimiyetini kurdu (1074). Bizans’a itaat etmeyi 
reddeden ve bağımsız bir Ermeni prensi gibi hareket eden Philaretos, 
çok geçmeden Keysun ve Ra’ban olmak üzere bir çok şehir ve kaleyi de 
hakimiyetine aldı11. Ancak Siirt, Muş ve Harput bölgesinde Bizans’a 
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sadık kalarak hakimiyetini devam ettiren Sasunlu Ermeni prensi 
Thornig12, Philaretos’a itaat etmediği gibi, üzerine gönderilen kuvvetleri 
de mağlup etti. Sonunda güç kullanarak sonuç alamayacağını anlayan 
Philaretos, Türk emiri Kapar ile ittifak yaparak soydaşı Thornig’i hile 
ile ortadan kaldırdı13.  

Böylece Maraş’tan Malatya’ya kadar hakim olan Philaretos, vaktiyle 
Gürcistan prensi olan ve şimdi kendi hizmetinde bulunan Vasil adın-
daki kumandanını da bir atlı birliği ile Urfa üzerine gönderdi. Urfa’nın 
altı ay kuşatma altında kalması üzerine, ayaklanan halk Bizans valisi 
Leon’u öldürerek Urfa’yı Vasil’e teslim ettiler. Vasil ölünce de(1083) şeh-
rin ileri gelenleri vaktiyle Bizans tarafından Ani’ye vali tayin edilmiş 
olan Bağrat’ın oğlu Simbat’ı şehrin valisi yaptılar. Fakat kısa bir süre 
sonra şehirde hakimiyet mücadelesi başlayınca, şehrin ileri gelen aile-
lerinden biri olan Arçktonklardan İşhan, Philaretos’un yanına giderek 
onu Urfa’ya getirdi ve şehri ona teslim etti. Bu şekilde bir süreliğine 
de olsa Urfa Ermenilerin hakimiyetine girdi14. Sonunda Urfa’yı alan ve 
Malatya’daki Gabriel’i de kendisine tabi kılan Philaretos, artık güçlü 
bir konuma sahip olduğu gibi, kral olarak tanınmak için Bizans ile 
vasal olarak dostane ilişkilere girmek istedi15. Bu sırada Antakya dükü 
olan Ermeni prensi Vasak’ın Rumlar tarafından öldürülmesi üzerine 
(1079), askerleri Philaretos’u Antakya’ya davet ettiler. Bunun üzerine 
Antakya’ya gelen Philaretos, Vasak’ı öldürenleri cezalandırdığı gibi 
şehre de tamamen hakim oldu ve sonunda hakimiyet alanını Kilikya’ya 
kadar genişletti16. Yalnız Rum, Süryani ve Ermenilere zalimce davran-
dığı için onlarında nefretini kazandı. 

Harput’tan Kilikya’ya kadar uzanan bu sahada prensliğini kuran 
Philaretos, ikili bir siyaset izledi. Bir taraftan Bizans’a bağlı görünürken, 
diğer taraftan da Büyük Selçuklu sultanına vergi vererek mevkiini koru-
mak istedi. Ancak, Anadolu’nun güney doğusunda böyle bir Ermeni 
prensliğinin kurulması, Anadolu Selçukluları için endişe kaynağı oldu. 
Çünkü Anadolu Selçuklularının doğu ve batıdaki Türk ve İslam ülkeleri 
ile olan ilişkisi bu şekilde kesilmiş oluyordu. Bu ve benzeri sebeplerden 
dolayı, Süleymanşah bu bölgeyi ele geçirmek için, Büyük Selçuklular 
ile karşılaşacağı ihtimali ve tehlikeyi de göz önüne alarak şark seferine 
çıktı. Süleymanşah, 1082 yılında Çukurova (Kilikya)’ya girerek Tarsus’u 
ve bir yıl sonra da Adana, Masisa, Anazarba ve bütün Kilikya beldelerini 
fethetti. 
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Philaretos’un Urfa’da bulunduğu bir sırada, Antakya naibi olan 
oğlu tarafından yapılan davet üzerine, İznik’te bulunan Süleymanşah 
harekete geçerek, Philaretos’un topraklarının merkezinden uzak olan 
Kilikya bölgesini onun elinden aldı (1085). Bu hareket esnasında her-
hangi bir yağma olayı gerçekleşmedi. Kilikya bölgesinin fethi İslam 
dünyasında büyük bir yankı yaptı. Rum olmayan Hıristiyanlardan 
da her hangi bir tepki görmedi. Süleymanşah, Bizanslı din adamları-
nın yerlilere vermeyi reddetmiş oldukları kiliseleri onlara bağışladı17. 
Süleymanşah’ın Antakya’yı fethettiği, Ahmet Gazi’nin de Malatya’yı 
kuşattığı sırada, Emir Buldacı, Philaretos’un elinde bulunan Yukarı 
Ceyhan bölgesini, Elbistan ile Keysun ve Ra’ban şehirlerini fethetti 
(1086). Bunun üzerine Philaretos, Büyük Selçukluların yardımını sağ-
lamak ve daha önce kendi hakimiyetinde bulunan bu şehirlerin iade-
sini yeniden elde etmek amacıyla yanına aldığı değerli armağanlarla 
Sultan Melikşah ’ın katına çıkmak için Horasan’a hareket etti. Sultanın 
başka bir yolla Kuzey Suriye’ye gelmekte olması sebebiyle onunla görü-
şemedi. Ama Bet Nahrin (Elcezire)’ de onun katına çıkabildi. Burada 
Müslüman dahi olduğu söylenen Philaretos, hakim olduğu yerleri yeni-
den elde etmek için Selçuklu vasallığını kabul etti. Melikşah, kendisine 
oğlu Barsama’nın idaresinde bulunan Urfa’yı dirlik olarak verdiyse de, 
oğlunun ve şehir halkının girişimleri sonucunda, bundan vazgeçilerek 
Maraş’a atandı ve çok geçmeden de burada öldü. Ancak Maraş’ın yöne-
timi yine Ermenilerin elinde kaldı18. 

Bu sıralarda Mervani emiri Mansur’un elinde bulunan Diyarbekir 
ve çevresinden de ciddi huzursuzluklar ve şikayetler gelmeye başladı. 
Bunun üzerine Melikşah, Diyarbekir ve çevresini Selçuklu hakimiye-
tine almak istedi. Bu sebeple Fahruddevle b. Cehir’i, Diyarbekir böl-
gesi valiliğine atadı. Ayrıca Artuk Bey ve Çubuk başta olmak üzere, 
birçok Türkmen bey ve kumandanı da kendisine yardım etmek için 
görevlendirildi. Bu birleşik Selçuklu ordusu Diyarbekir ve Ahlat böl-
gesinin kent ve kalelerini kuşatmaya başlaması üzerine, Mervani emiri 
Mansur, Musul ve Haleb hakimi Müslim’e çağrıda bulunarak Amid, 
Cizre ve daha başka kale ve şehirlerin kendisine verilmesi karşılığında 
yardım çağırısında bulundu. Yardıma gelen Müslim kesin bir yenilgiye 
uğradı. Bununla birlikte Artuk Bey, Müslim’in Diyarbakır’dan kaç-
masına müsaade etti. Fahruddevle uzun süren bir kuşatmadan sonra 
Diyarbakır’ı fethetti19. Fahruddevle’ye yardımda bulunan Çubuk Bey ise 
Philaretos’a tabi olan Harput, Eğin, Arapkir, Çemişgezek, Palu ve Genç 
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havalisini ele geçirerek Çubukoğulları beyliğini kurdu20. Bu bölgede yol 
kesen, eşkıyalık yapan, eline geçirdiği Müslümanları katleden Hıristiyan 
eşkıya Efrenci’yi de ortadan kaldırdı21. 

Fahruddevle, Diyarbakır’ın Selçukluların ele geçmesinden sonra, 
beraberinde Sanduk ve Dilmaçoğlu Mehmed Bey olduğu halde Bitlis 
ve Ahlat’ı ele geçirdi. Bitlis ve havalisi Melikşah tarafından Dilmaçoğlu 
Mehmed Bey’in idaresine bırakıldı ve ona ikta edildi. Böylece, 
Dilmaçoğulları Beyliği’nin temelleri atılmış oldu (1085). Daha sonra, 
Erzen şehri de bu beyliğin sınırları içine alındı22. Dilmaçoğullarının 
hemen yanı başında aslen Türk olan Sökmen el Kutbi tarafından 
Ahlatşahlar Beyliği kuruldu (1100)23. Diğer taraftan Mardin kalesi Emir 
Moncuk Böri, Cizre ise Emir Çökürmüş tarafından fethedildi.24 Türk 
beyliklerinin bu şekilde ortaya çıkmasıyla, Türkmen boy ve oymakları 
kesintisiz bu topraklara göç ederek yerleşmeye başladılar ve kısa zaman 
içinde ekseriyeti teşkil eder hale geldiler. Neticede, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri, Azerbaycan ve Mezopotamya gibi, küçük Türk bey-
likleri halinde yapılandırıldı25. 

Aynı dönem içinde Doğu Anadolu’nun Erzurum – Kars yöresi ile 
Erran vilayetinde de Büyük Selçukluların fetihleri devam etmekteydi. 
Büyük Selçuklu sultanı Melikşah zamanında, Bagrat’ın ölümü ve 
Gürcü tahtına oğlu II. Giorgi’nin (1072 – 1089) geçmesinden sonra, 
onun yönetim alanı içinde bulunan Gag kalesi kendisine karşı ayak-
landı. Ayaklanmayı bastıran Liparitoğlu Iuvane (Yuvane), bu kez, Gag 
kalesini alıp Gence hakimi Fadlun’a sattı ve adamlarıyla birlikte Sultan 
Melikşah ’ın huzuruna çıkıp bağlılığını arz etti. Sultan, beraberinde 
Iuvane olduğu halde, Gürcistan’a yürüyüp buralarda bir takım fetihler 
yaptıktan sonra Doğu Anadolu ve Erran yörelerinin yönetimini serheng 
Savtegin’e verdi. O da bu bölgeye çok sayıda Türkmen yerleştirdi (1076). 
Ancak bir müddet sonra Savtegin, Giorgi ile yaptığı savaşı kaybederek 
Kars şehri ile ona bağlı olan yerler ile Vanand, Karnifor ve Aysan kalele-
rini terk etmek zorunda kaldı. Bu yenilgi üzerine sultan Melikşah, tekrar 
Gürcistan üzerine yürüyerek bölgeyi denetim altına aldı ve Savtegin’e 
önemli miktarda kuvvet bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı. Çok geç-
meden Savtegin, Giorgi karşısında ikinci kez yenilgiye uğradı. Bunun 
sonucunda da Erzurum, Oltu, Kars ve yöreleri Bizans sınır komutanı 
Grogor Bakuryan’ın eline geçti. Bunun üzerine Melikşah, kronikle-
şen bu durumu düzeltmek için, değerli Selçuklu kumandanlarından 
emir Ahmed’i Gürcistan seferine gönderdi (1080). Hıristiyanlardan 
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da yardım gören Emir Ahmed, Gürcüleri ağır bir bozguna uğratarak 
Kars’ı muhasara etti. Kars kati surette geri alındı. Ahmed bundan sonra 
Bizans imparatorluğu namına hakimiyet sürdüren Grigor’un elindeki 
Erzurum ve Oltu şehirleri ve civardaki yerleri ele geçirdi. Bunun neti-
cesinde Türkmenler buralara büyük bir yoğunlukla yerleşmeye başladı-
lar. Erzurum ve Bayburt yöresinde yer alan Saltukoğulları beyliği de bu 
tarihlerde kuruldu(1080). 

Fetihlerine devam eden Emir Ahmed, Gürcüleri ikinci kez yenilgiye 
uğratıp, Karadeniz kıyılarını da ele geçirdikten sonra Erran’a döndü. 
O bu sıralarda, Türkistan’dan göçüp gelen ve yeni yerleşim yerleri ara-
yan İsa ve Yakup adlarındaki iki Türkmen boy beyni Kür, Çoruh ve 
Faşa ırmakları boylarına sefer etmeleri için teşvik etti. Harekete geçen 
Selçuklu beyleri Şavşat, Acara, Ardanuç, Kütayis (Açıkbaş) ve Ahıska 
kent ve yörelerini fethedip, Karadeniz’den Trabzon’a kadar ileri hare-
ketlerini sürdürdüler. Bunun sonucu olarak da Türkmenler bu bölgede 
yerleşmeye başladılar. Bu iki Selçuklu beyi daha sonra Gürcistan’a yeni 
seferler düzenlediler26. 

Sultan Melikşah, Erran ve çevresinin yönetimini Azerbaycan 
Selçuklu Genel valisi amcası Yakuti’nin oğlu Kutbeddin İsmail’e verdi. 
Sultan Melikşah, 1086 yılı başlarında bölgeye yeni bir sefer daha yapa-
rak, bütün bu yerleri kesin olarak hakimiyeti altına aldı. Ancak geli-
şen bu askeri hareketler sırasında, adları geçen bölgeler tahrip olmuş 
ve ayrıca bölge halkına ağır vergiler konulmuş idi. Bu sebepten ötürü 
halkın göç ettiğini gören Ani Ermeni başpiskoposu Barseğ, din adam-
ları ve soylu kimselerden oluşan bir heyetle birlikte birçok armağanlar 
alıp Melikşah’ın huzuruna gittiler. Katalikos, Melikşah’dan vergilerin 
azaltılmasını, Ermenilere merhametle muamele edilmesini diledi. Aynı 
zamanda Ermeniler arasında hüküm sürmekte olan ayrılığın gideril-
mesi için, muhtelif Katolikoslukları bir makamda birleştirmesini de 
rica etti. Melikşah da malum olan merhametli hareketiyle Katalikos’a 
hüsnü kabul gösterdi. Ona, Kiliselerin serbestliğine ve vergilerin hafif-
letilmesine dair bir ferman verdi. Bu arada Barseğ’e öteki katolikos-
ların amiri olarak dini meseleleri dilediği gibi yoluna koyma yetkisi 
bağışladı ve elçilik heyetini Selçuklu askerlerinin koruması altında 
geri gönderdi27. Ayrıca Azerbaycan valisi Kutbeddin İsmail’e ferman 
hükümlerinin aynen yerine getirilmesi hususunda talimat gönderdi. 
Bunun üzerine, hemen vergiler kaldırıldığı gibi, Ermeniler çok himaye 
ve itibar gördüler28. Hıristiyan, Ermeni ve Süryani kaynakları da Türk 
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yöneticilerinin Ermenilere veya diğer Hıristiyan halka karşı iyi davran-
dıklarını kaydeder29. 

Bununla birlikte Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra, Büyük 
Selçuklu Devleti’nde başlayan taht mücadeleleri sırasında hakimiyet 
alanlarını genişletmek isteyen Türk beylerinden Artukoğlu İlgazi 1093 
(486) yılında 7000 kişilik kuvvetle Ani’yi kuşatarak Menuçehr’in ordusu 
ile uzun süre savaştı. Katolikos I. Barsel’in kardeşi ve doğu küropalatı 
sayılan Grigor (Greguvar) Bey de Artuklulara karşı şehri koruyarak 
İlgazi’nin kardeşini öldürdüler. Bunun üzerine Artuklular, geri çekilmek 
zorunda kaldı30. Yalnız daha sonraki yıllarda Erzurum ve Kars bölgesine 
doğru ilerleyen yeni bir Artuklu kuvveti Kağızman deresinde ilerleyerek 
Ani hakimi Menuçehr’in kuvvetleri ile karşı karşıya geldi(1099/ 1100). 
Menuçehr’in yardımına koşan doğu küropalatı Grigor Bey, bir Türkmen 
akıncı beyinin attığı okla öldürüldü. Müteakiben Artukoğlu İlgazi’nin 
kardeşi Sökmen, Saltuklu Beyliği idaresindeki Kars çevresine taarruz 
ederek kalelerin dışındaki Ermenileri öldürdü31. 

Bu olaylar sırasında, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yer alan bir kısım şehir ve kaleler ise, yerli Hıristiyan asilzadelerin 
yönetimine bırakılmıştı. Bunlar, bu şehir ve kaleleri tabi oldukları bey 
veya doğrudan doğruya Selçuklu sultanı namına yöneterek, düzenli 
bir şekilde vergilerini veriyorlardı. Nitekim Maraş, Urfa ve Malatya bu 
şehirlerin başında geliyordu. Hatta bu şehirlerden bazıları daha önce 
Türkler tarafından fethedilmiş ve oralara Türk muhafızları yerleştirilmiş 
olmasına rağmen, idari bakımdan yerli Hıristiyanlar tarafından yöne-
tilmesi daha faydalı görülmüştü32. Büyük Selçukluların uzantıları olan 
Türk beylikleri de bu durumu sürdürmek istediler. Özellikle Süryani ve 
Ermeniler ile beraber hoşgörü içerisinde yaşamayı arzu ettiler. 

Ne var ki, Haçlıların Anadolu’ya saldırmaları işin şeklini kısa sürede 
değiştirdi. Özellikle Sason Ermenileri33 ile Fırat boylarındaki kale ve 
şehirlerde yaşayan Ermeniler, bu durumdan yararlanarak bağımsızlıkla-
rını kazanmak istediler. Bu doğrultuda Haçlıları sevinçle karşıladılar ve 
onları kurtarıcıları olarak gördüler34. Halbuki Haçlıların yegane amacı 
kendi mezheplerine aykırı inançta olan bu Monofizit (vahdt-i cevher 
= Cevherin birliği)35 doğu Hıristiyanlarını yani Süryani ve Ermenileri 
kurtarmak değil, bölgede kendi hakimiyetlerini kurmaktı. Türk beylikle-
rinin Ermenilerle olan siyasi, askeri, ve kültürel ilişkileri de bu çerçevede 
gelişti. Zira bu durumu olayların akışından tespit etmek mümkündür. 
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Gerçektende Ermeni Thoros’un bin bir hile ile Türklerin elinden 
aldığı Urfa’nın Haçlılar tarafından ele geçirilişi buna güzel bir misal 
teşkil eder. Bilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bütün 
müstahkem mevkiler hemen hemen Türklerin hakimiyetine geçmişken, 
Urfa iki yıldan beri yaşlı bir Ermeni olan Thoros’un idaresindeydi. Zira 
Suriye Selçukluları Meliki Tutuş, Melikşah’ın ölümünden sonra giriştiği 
taht mücadelelerinde kendisini desteklemeyen Bozan’ı ortadan kaldı-
rıp, Urfa ve Harran’ı aldıktan sonra (1094) Urfa’nın idaresini Ermeni 
Thoros’a vermişti36. Ancak kalede bulunan bir Türk garnizonu da düzen 
ve asayişi sağlamak için bırakılmıştı37. Bu sırada Malatya da başka bir 
Ermeni hakimi Gabriel tarafından işgal edilmişti38. 

Melik Tutuş’un ölümünü (1095) fırsat bilen Thoros, Türk idaresin-
den kurtulmak için teşebbüse geçti. Bu amaçla şehrin iç kalesindeki bir 
takım surları tahkim ettirdikten başka, yeni surlar ve yirmi beş kule daha 
inşa ettirdi. Yalnız iç kalede bulunan Türk kumandanı, Thoros’un bütün 
bu faaliyetlerini komşu kale ve kentlerdeki Türk beylerine bildirdi39. 
Bunun üzerine Artukoğlu Sökmen ve Samsat emiri Balduk, sonrada 
Halep Selçuklu Meliki Rıdvan ve Antakya hakimi Yağısıyan, Urfa üze-
rine yürüyerek şehri kuşattılar. Fakat şehri tekrar ele geçirmeleri müm-
kün olmadı. Böylece Thoros Urfa’ya tamamıyla hakim oldu(1095)40. 

Buna rağmen, Türk beyleri karşısında, kendisini güvende hissetme-
yen Thoros, Haçlı seferlerine katılarak doğuda kendisine hakimiyet 
alanları kurmak isteyen Kont I. Baudouin’den yardım istemek zorunda 
kaldı. Hatta Urfa’dan giden bir Ermeni heyeti Baudouin’i Urfa’ya davet 
ederek şehrin idaresini Thoros ile paylaşmasını teklif etti. 1097 son-
larında Urfa bölgesine gelen Boudouin, önce Fırat’ın batısında kalan 
toprakları hakimiyetine aldı ve 1098 yılı Şubat ayı başında da Urfa’ya 
vasıl oldu. Şehrin Hıristiyan ve Ermeni halkı, başlarına gelecek fela-
keti düşünmeden, sevinç ve coşku ile adeta birbirleriyle yarışarak onu 
karşıladılar. Fakat çok geçmeden Baudouin ile anlaşan halk Thoros’u 
öldürerek şehrin idaresini ona teslim ettiler. Böylece Urfa’ya hakim olan 
Baudouin doğuda ilk Haçlı kontluğunu kurmuş oldu41. 

Yalnız Urfa Haçlı kontluğunun kuruluşu Ermeniler açısından çok 
dikkat çekici oldu. Zira Ermeniler Haçlıların hakimiyeti sırasında 
çok sıkıntı çekti42 ve Haçlıların, Ermenilere karşı samimi ve iyi niyetli 
olmadıkları su yüzüne çıktı. Hatta Haçlıların bu samimiyetsizlik ve 
ikiyüzlülüğü, Ermenileri Urfa Haçlı kontuna karşı bir suikast hazırla-
maya kadar götürdü. Ama suikastçılar yakalandı ve elebaşları öldürüldü. 
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Birçoklarının da burunları, elleri kesilerek şehirden kovuldular. Sonunda 
bu acımasız davranışlar Ermenileri sindirdi. Artık batılı dindaşlarının 
kendilerine yardımının ne anlama geldiğini öğrendiler43 ve bağımsızlık-
larını kaybetmemek için de çok gayret sarf ettiler. Ancak Ermenilerin 
yardımıyla Urfa Haçlı kontluğunun kurulması ve Türklerin hakimiye-
tinde ki Maraş’ın Haçlılar eliyle Bizans’ın Ermeni valisi Tatul’a bırakıl-
ması44, bölgedeki dengeleri değiştirdi. İşte bundan sonra Ermenilerin 
yaşadığı kale ve şehirlere karşı Türklerin saldırıları yoğunlaştı. 

Nitekim bu durum, Danişmend Gümüştegin Ahmed Gazi’nin hücu-
muna uğrayan Malatya Ermeni hakimi Gabriel’in, Urfa kontu Baudouin 
ve Antakya hakimi Bohemund’den yardım istemesiyle açığa çıktı. Fakat 
Urfa kontu Boudouin hiçbir harekette bulunmadı45. Bohemund ise, 
Antakya Ermeni Patriği Giprianos ile Maraş Ermeni patriği Grigores’i 
de yanına alarak, az bir kuvvetle Malatya’ya doğru yola çıktılar. Malatya 
yakınlarına vardıkları esnada, Ahmed Gazi’nin kurduğu pusuya düşen 
Haçlı kuvvetlerine ani bir saldırı yapıldı. Şiddetli bir muharebe sonunda 
Bohemund ve kuzeni Rihard esir alınarak Niksar’a gönderildi. Bu sırada 
iki Ermeni piskoposu da öldürüldü (1100). 

Antakya kontu Bohemund’ in uğradığı bu felaket karşısında Urfa 
kontu Baudouin, yanında bulunan pek az bir kuvvetle Malatya’ya doğru 
harekete geçti. Yalnız Ahmed Gazi elinde bulunan kıymetli esirleri kay-
betmemek için Malatya muhasarasını kaldırarak geri çekildi. Baudouin, 
Türkleri takip etti ise de, Türk topraklarında bir pusuya düşmemek için 
takipten vazgeçerek Malatya’ya gitti. Türk kuşatmasından kurtulmanın 
sevinci içerisindeki Gabriel şehrin idaresini Boudouin’e bıraktı. Sonunda 
Gabriel ile anlaşan Baudouin Urfa’ya geri döndü46. Baudouin’in Urfa’ya 
gitmesinden sonra Ahmed Gazi, tekrar Malatya’ya yöneldi ve şehri 
kuşattı. Bu sırada şehirde durum iç açıcı değildi. Ortodoks mezhebine 
mensup olan Gabriel, halkı insafsızca soymuş, onlara umulmadık işken-
celer reva görmüştü. Şehrin Süryani halkı da daha önce Gabriel tarafın-
dan ihanetle suçlanıp öldürülen piskoposlarını unutmamışlardı. 

Danişmendlilerin kuşatması devam ederken, çok zor şartlar altında 
yaşayan Süryaniler, Malatya metropoliti Bar Sabuni’yi Gabriel’e gön-
dererek Ahmed Gazi ile barış yapmasını istediler. Bunu kendi aley-
hinde bir tertip sanan Gabriel, Bar Sabuni’yi ve şehrin ileri gelenlerini 
öldürttü. Onun bu hareketine öfkelenen askerler şehrin kapılarını açarak 
Danişmendli Türklerini içeri aldılar ve böylece Sivas’dan sonra Malatya 
Danişmendlilerin eline geçti (1101)47. Malatya’nın halkına dokunmayan 
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ve işlerine dönmelerini bildiren Ahmed Gazi, Ortodoksluğu kabul 
eden Gabriel’in baskı ve tahakkümü altında ezilmiş olan halka, yiyecek, 
giyecek ve tarım aletleri dağıttı. Ayrıca zindanlara atılan çok sayıdaki 
insanın serbest bırakılması için buyruk çıkarttı ve çoğunluğunu Süryani 
ve Ermenilerin oluşturduğu Malatya halkının refahını sağlamak için 
büyük çaba gösterdi48. Ahmed Gazi’nin bu adilane tutumu ve davra-
nışı Ermeni kaynaklarında da yer aldı. Nitekim Urfalı Mateos “ O iyi 
bir adam, memleketi imar edici ve Hıristiyanlara karşı çok merhametli 
bir zattı. Onun hakimiyetinde bulunan Hıristiyanlar, onun ölümü için 
büyük matem tuttular”49 diye bahseder. 

Danişmend Ahmed Gazi’nin Malatya’daki Ermeni prensliğinin 
yönetim ve hakimiyetini sonlandırmasına rağmen, aynı yıl, Artukoğlu 
Sökmen tarafından yeğeni Belek’e verilmiş olan Suruç şehri tehlikeye 
düştü. Suruç’daki Ermeniler, Belek’in kendilerine ağır vergiler yükle-
miş olmasını bahane ederek Urfa kontu Baudouin’i Suruç’a davet etti-
ler. Bunun üzerine Baudouin, beraberinde Ermeni emir ve askerleri 
olduğu halde Suruç’a gelerek şehri işgal etti. Belek buradan ayrılmak 
zorunda kaldı. Bunu haber alan Artukoğlu Sökmen, Türkmenlerden 
oluşan ordusu ile beraberinde Belek olduğu halde, Suruç’a hareket etti 
ve şehri kuşattı. Sökmen’in hücumlarına karşı Suruç Senyörü Foulque 
de Chartres ve yeğeni Urfa kontu Baudouin şehri savunmaya başladılar. 
Burada Sökmen ile Haçlı ve Ermeni kuvvetleri arasında çok şiddetli 
bir savaş oldu. Türk askerlerinin yiğitçe çarpışması karşısında Haçlılar 
dağıldı ve onlarla birlikte olan Ermeni askerleri de öldürüldü. Çok cesur 
bir kont olan Foucher de bu savaşta öldü. Urfa kontu güçlükle ve perişan 
bir halde, yanında üç kişi ile Urfa’ya gelebildi(1101). Suruç’un Sökmen 
tarafından alınmasından son derece endişelenen Hıristiyan halk iç 
kaleye sığınabildi. Sökmen ise, iç kaleyi daha şiddetli bir şekilde sıkış-
tırdı. Bu sırada, ağır bir yenilgi sonucu Urfa’ya kaçmış olan Baudouin, 
Antakya’ya giderek oradan aldığı yeni kuvvetlerle tekrar Suruç’a doğru 
hareket etti. Sökmen ve Belek onu karşıladılarsa da bir kısım Türkmen 
askerlerinin çekilmesiyle birlikte mağlup olup geri çekilmek zorunda 
kaldılar(1101). Böylece Suruç tekrar Ermenilerin yardım ve kışkırtması 
ile Türklerin elinden çıkarak, Haçlıların eline geçti ve pek çok sayıda 
Türk ya esir ya da katledildi50. Ancak Sökmen, bu sırada vuku bulan 
bazı olaylar sayesinde Hasan Keyf ’e yerleşerek beyliğini kurma fırsatı 
da bulabildi(1101). 
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Daha sonra Haçlı kuvvetleri Bizans’ın Ermeni valisi Tatul’un idare-
sinde bulunan Maraş ve Elbistan’a bir sefer düzenlediler. Haçlı kuvvet-
lerine karşı koyacak durumda olmayan Tatul, Maraş’ı Joscelin’e teslim 
ederken I. Bohemund Elbistan’ı işgal etti51. Ancak Haçlılar, Harran 
yenilgisinden sonra (1104) nüfuzlu yerli Ermenileri hapse atarak 
Elbistan’ı elde tutmak istediler52. Bunun üzerine Elbistan’da yaşayan 
Ermeniler kendilerini büyük sıkıntılar ve felaketler getiren Haçlılardan 
intikam almak için harekete geçtiler. Türklerle gizlice işbirliği yapa-
rak aldıkları yardım sayesinde onları mağlup ettiler53. Bundan dolayı 
Ermeni müellifleri, biz Ermeniler birbirimizi sevmesek de, Türkler bizi 
sever diye yazacaklardır54. 

İşte bu sıralarda Büyük Selçuklu imparatorluğu içerisindeki iç müca-
delelerin sona ermesi ve ülkenin istikrara kavuşmasıyla birlikte Doğu 
ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Haçlılar ve onları destekleyen 
Ermenilere karşı mücadeleler hızlandı. Nitekim Mardin Artuklu emiri 
İlgazi ve Ahlat şah’ı Sökmen el Kutbi’nin de katıldığı Selçuklu ordusu 
Urfa’yı kuşattılar, ancak şehri ele geçiremediler (1110). Akabinde yapı-
lan ikinci Selçuklu kuşatması(1112) ise, Urfa Ermenilerine felaket 
getirdi55. Zira Urfa Ermenilerinin bir kısmının Urfa’yı Türklere teslim 
etmeye hazırlandıkları şeklindeki ihbar üzerine, Ermeniler Haçlı taki-
bine uğradılar. Urfalı Mateos, Haçlıların zikredilen tarihte bütün yerli 
halkı şehirden çıkardığını, bu arada pek acı hadiselerin cereyan etti-
ğini, halkının Samsat’a gittiğini ve Urfa’nın tamamıyla ıssız kaldığını 
belirtmekte ve “ dilenci gibi gelen Frankları ilk olarak haçla karşılayıp 
sinesinde toplayan bu şehir, şimdi dul kalmış bir kadın gibi yalnız oturu-
yordu. İşte Franklar bu şehrin kendilerine yapmış olduğu iyiliklerin kar-
şılığı olarak onu, en kötü muamelelere maruz tuttular ve Hıristiyanlara 
bu kötülüğü reva gördüler” sözleri ile Haçlılara karşı hissiyatını bir kere 
daha dile getirecektir56. Ermenilere bu şekilde ders veren Haçlı kontu, 
onların daha sonra Urfa’ya dönmelerini istemişse de, Haçlıların kendi-
lerine karşı besledikleri kötü niyetten dolayı geri dönmeyerek Keysun 
hakimi Vasil Dgha’ın yanına gitmişlerdir. 

Bu arada Danişmendlilerin Sivas ve Malatya’yı Ermenilerin elinden 
alarak doğuya doğru açılmasına ve doğu işleriyle uğraşmasına Anadolu 
Selçukluları ses çıkarmadı ve hatta bu yönde Danişmendlilere destek 
verdiler. Zira dini faktörlerin git gide azalmasıyla bölgede yer alan Türk 
beyleri ve Hıristiyan liderler kendi menfaatlerini ön planda tutarak 
hareket etmeye başlamışlardı. Nitekim Mevdud’dan sonra Aksungur el 
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Posuki’nin komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu Fırat boylarını istila 
ettiği zaman, bu bölgenin Türk beylerinden Artukoğlu İlgazi ve Malatya 
sultanı Tuğrul Arslan adına hareket eden Belek Gazi yönetimindeki 
kuvvetler ittifak yaparak, Büyük Selçuklu kuvvetlerini mağlup ettiler. 
Hatta Porsuk, Haçlıların elinde bulunan Urfa’yı tekrar kuşattığı zaman, 
İlgazi, Şam emiri Tuğtegin’in yanına giderek bu ittifak çemberini geniş-
lettiler. Sonrada ikisi birlikte Antakya hakimi Roger ile yaptıkları bir 
toplantıda “ birbirlerine karşı hiçbir tecavüzde bulunmayacaklarına” dair 
bir anlaşmaya vardılar. Bununla birlikte Selçuklu sultanı Muhammed 
Tapar’ın 1118 yılında ölümü üzerine kendisini serbest sayan Artukoğlu 
İlgazi, Haçlılar ve onların destekçisi olan Ermenilerle tekrar mücade-
leye girişti57. Aynı şekilde Belek Gazi de kendi hakimiyet bölgesini yağ-
malayan Mengücükoğlu ile bunun müttefiki Trabzon dükü Konstantin 
Gabras’a karşı başarı ile savaştı (514 = 1120/1121)58. Bilindiği gibi, 
bütün Türk beylerinin de katıldığı ve Haçlıların yenilgisiyle sonuçlanan 
Musul emiri Mevdud’un Urfa bölgesindeki zaferinden sonra (1110)59, 
Ahlat şah’ı Sökmen el-Kutbi ile Mardin Artuklu emiri İlgazi arasında 
ihtilaf baş gösterince, Sökmen Belek’i zincire vurarak Daron (Muş) 
havalisinde bir kalede hapsetmiş; ancak ertesi yıl Sökmen’in ölümü üze-
rine hapisten kurtulan Belek, amcası İlgazi’nin yardımı ile Harput, Palu 
ve Dersim havalisine hakim olmuştu60. 

İşte bu sıralarda Selçuklular, Türk beylikleri, Rum devleti veya onun 
bağımlısı olan ve olmayan Hıristiyan krallıkları arasında ittifaklar ve 
savaşlar olurken, Artukoğlu Belek Gazi de Gerger hakimi Ermeni 
Mikhail ile karşı karşıya geldi. Süryani ve Ermeni kaynaklarına göre, 
Belek’in büyük şöhretine rağmen Gerger Ermenileri eşkıyalık yaparak 
onun ülkesi olan Hanzit’i (Malatya) yağma ediyorlardı. Belek, Gerger 
hakimi Mikhail’e adamlarının eşkıyalıklarını önlediği takdirde, her yıl 
bin yük un göndermeyi söz verdiği gibi, kendi arazisinde bulunan üç 
köyü de ona verdi. Mikhail müteaddit defalar Belek’e sadakat yemini 
etmiş, fakat bunları tutmamıştı. Söz verilen unların gönderildiği aynı 
gün Mikail’in haydutları Hanzit’te iki köyü yakarak yağmaladılar ve 
kendi verdiği söze güvenerek savunma tedbirleri almamış olan Türkleri 
öldürdüler. Bu olayı duyan Belek hiddetlendi ve Ermenileri cezalandır-
maya karar verdi. 1 Ocak 1121 tarihinde ani bir baskınla bölgeyi işgal 
etti. Gerger arazisini tahrip etmekle beraber halka iyi davrandı ve sadece 
bunları kendi hakimiyet bölgesine nakletmek ile yetinerek onlara köy-
ler tahsis etti. Tek şartı bunların yeniden eşkıyalığa başlamamaları için 
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eski ülkelerine geri dönmemeleri idi. Gerger’e geri dönmeyeceklerine 
dair bunlardan yemin de alan Belek, aynı yılın sonlarına doğru onların 
yeminlerine ihanet ederek Gerger’e döndüklerini görünce, tekrar bölge 
üzerine yürüdü, köyleri yaktı, ağaçları ve bağları söktürdü. Bunun üze-
rine Haçlı ordularının içinde faaliyet gösteren Ermenilerin teşvikiyle 
Urfa kontu Joscelin, Gerger bölgesine sefer etti. Ancak Belek dağlara 
çekildiği için bir şey yapmaya muvaffak olamadan geri döndü61. 

Belek, birtakım talihsiz olaylardan sonra yeniden güçlenen amcası 
Artukoğlu İlgazi ile Haçlılara karşı harekete geçti (1122). Kudüs kralı 
Baudouin, Urfa kontu Joscelin bütün kuvvetleri ile İlgazi’nin karşısına 
çıktı. Bununla beraber çarpışma olmadı ve iki taraf geri çekildi. İlgazi 
Haleb’e giderken Belek Malatya’ya dönüyordu. Belek’i Jocelin ile Birecik 
hakimi Galeran takip ettiği için Suruç yakınlarında vuku bulan savaşta 
Belek, Haçlıları kılıçtan geçirdi ve iki kont ile diğer birçok şövalyeyi 
esir aldı. Urfa’nın teslimi karşılığında kendilerini serbest bırakmak iste-
yen Belek’in teklifini, Urfa’nın ileri gelenleri kabul etmedi. Urfa Kontu 
Joscelin ve arkadaşı Harput’a gönderilerek oradaki kalede hapsedildi. 
Bu arada yirmi beş haçlı şövalyesi de Palu’ya gönderildi. İşte tam bu 
esnada İlgazi öldü ve Haçlılara karşı kazandığı şöhret dolayısıyla Belek, 
bütün Artukluların lideri oldu. Doğu Anadolu ve Suriye Türkmenleri de 
Belek’in idaresine girdiler. 

Kudüs kralı Baudouin, Belek’ten intikam almak ve tutsak bulunan 
Haçlı kontlarını kurtarmak maksadıyla harekete geçti. Fakat Belek 
hızlı bir şekilde davranarak Raban’da Haçlıları pusuya düşürüp kılıç-
tan geçirdi. Kral Baudouin ile birlikte yeğenini tutsak alarak onları da 
Harput’a gönderdi ve Joceli ile Galeran’ın yatmakta olduğu zindana 
attırdı. Bunlar da hapishaneden kurtulmak için bir plan hazırladılar 
ve şehirde yaşayan Ermenilerden yararlandılar. Bir kısmı Besnili olan 
elli kadar Ermeni fedaisi kale koruyucularının azlığından yararlana-
rak, rahip, dilenci ve tüccar kıyafetinde kale kapısından içeri girmeyi 
başardılar. Akabinde de elbiselerinin altına saklamış oldukları kılıçla-
rını çıkararak kale kumandanı ve yüze yakın Türk muhafızını öldürdü-
ler ve esirleri hapisten çıkardılar. Ancak onlar daha oradan ayrılmadan, 
civarda bulunan Türkler tarafından kale kuşatıldı. Joscelin, diğerlerini 
orada bırakarak yardım getirmek amacıyla geceleyin kaleden kaçmayı 
başardı ve yolda rastladığı bir Ermeni çiftçinin yardımı sayesinde Tell- 
Başir’e ulaşabildi62. Haleb bölgesinde iken bu olaylardan haberdar olan 
Belek, hemen geri dönerek Harput’u kuşattı. Kısa sürede kaleyi ele 
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geçirince Kont II. Baudouin, Galeran ve II. Baudouin’in yeğenin haya-
tını bağışladı. Yalnız kendisine ihanet edenlerin hayatını bağışlamadı 
ve yetmiş kadar Ermeni’yi öldürdü. Kont ve senyörleri zincire vura-
rak Harran’a gönderip, orada hapsetti. Ardından da Haleb’e döndü ve 
Menbic kuşatması sırasında kaleden atılan bir okla yaralanarak şehit 
oldu (1124). Belek’in ölümü Türkler arasında ne kadar hüzün yarattıysa, 
Haçlılar arasında da o derece bir sevince sebep oldu. Bununla birlikte 
Ermenilere cömertliği dolayısıyla onlar da Türklerin yasına katıldılar63. 

Belek’in ölümü Türk beylikleri için çok ağır bir darbe teşkil etti. 
Belek’in sahip olduğu yerlerin akrabaları arasında taksimi esnasında 
Gerger kalesi Türklerin elinden alındı ve daha önceki sahibi Ermeni 
Mikhail’in eline geçti64. Ancak bu sıralarda Kutsal Roma – Germen 
İmparatorluğu, Fransa ve İngiltere gibi devletler kilise ve iç meselele-
riyle uğraşmaları sebebiyle, Haçlı hareketlerine gittikçe daha ilgisiz kal-
dılar. İşte Haçlıların ve onların destekçileri olan Ermenilerin gerilemesi 
de tam bu sıralarda başladı. İmadeddin Zengi’nin iş başına gelmesiyle 
de bölgenin kaderi değişmeye başladı. Zengi, Suriye ve Elcezire bölge-
sinde gayet planlı ve uzak görüşlü bir siyaset izleyerek Haçlılarla müca-
deleye girişti. Bu sırada Urfa kontluğunun sonunu hazırlayıcı ve mahalli 
karakter taşıdığı sanılan, ancak oldukça şiddetli Ermeni - Haçlı düş-
manlığı da vuku bulmaktaydı. Bu olayların cereyan ettiği yer ise Gerger 
ve civarı ile Fırat’ın batısındaki Keysun ve Maraş civarıydı. Haçlılar ile 
Ermeniler arasındaki bu düşmanlıktan faydalanan Danişmendli Türkleri 
oldu. Danişmendli emiri Muhammed bu fırsatı değerlendirerek 1136 
yılı sonbaharında Maraş bölgesine saldırdı. Keysun ve civarını tahrip 
ederek yağmaladı65. Ancak Muhammed’in ölümünden sonra bu bölge-
deki güç dengeleri bozuldu ve bu bölgedeki mücadeleler Artuklular ile 
İmadeddin Zengi arasında oldu. 

Bundan sonra Irak Selçuklu hükümdarının arzu ve baskısına uyan 
İ. Zengi, Urfa’yı fethetti(1144). Sonrada bölgenin diğer şehirlerini ele 
geçirdi. Ancak Urfa’nın Ermeni halkı Urfa kontu II. Joscelin ile bağlantı 
kurarak Urfa’yı tekrar Haçlı hakimiyetine sokmak istediler. Ancak Urfa 
valisi Zeyneddin Ali Küçük hazırlanan komployu haber alarak suçluları 
yakalatmış ve Zengi tarafından ibret olsun diye idam edilmişlerdir. 

Urfa’nın ve Fırat havzası içinde kalan kontluk kale ve şehirlerinin 
fethi sonucunda II. Joscelin, Fırat’ın batısında kalan topraklar ile yetin-
mek zorunda kalmıştır. Tell-Başir’i merkez edinen Joscelin’in elinde yine 
de oldukça önemli müstahkem şehir ve kaleler bulunmaktaydı. Kuzeyde 
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Maraş hala ona tabi idi. Güneye doğru Samsat, Birecik, Ayıntab, Dülük 
ve Ravendan henüz elinde idi66. Bu arada İ. Zengi’nin öldürülmesi 
üzerine, II. Joscelin, Urfa’yı Ermenilerden müteşekkil Hıristiyan hal-
kın yardımıyla işgal etti. Ancak İ. Zengi’nin oğlu Nuredin Zengi, bu 
hıyanetin intikamını çabucak aldı. Urfa’yı 1146 yılında tekrar ele geçire-
rek Elcezire’nin Fırat kavsi içinde kalmış olan bölgesini, Ermenilerden 
büyük ölçüde arındırmış oldu67. Buna rağmen Haçlılar ve onlarla iş bir-
liği yapan Ermenilerin faaliyetleri sükuta ermedi ve azda olsa devam 
etti. 

Türk Beyleri de kendi aralarında yeni ittifaklar kurarak Haçlı haki-
miyetindeki Ermeniler ile mücadele ettiler. Nitekim Malatya emiri 
Danişmendli Aynuddevle ve Harput Artuklu emiri Kara Aslan birleşe-
rek, 1151 yılında Haçlılar ile birlikte Ermenilerin aldığı Gerger, Kahta, 
Adıyaman ve Palu bölgelerini istila, Babula ve Tel – Adana kalesini 
fethettiler. Böylece Kara Aslan, eşkıyalık ve Haçlılarla işbirliği yapan 
Gerger halkını başka yerlere sürüp iskan ettirdi68. 

Diğer taraftan Doğu Anadolu’nun çok sarp ve dağlık Sason bölge-
sinde yaşayan ve İslam müelliflerinin de Senasine (Sasonlular) adı ile 
tanıttıkları Hıristiyan Ermeniler, çok eskiden beri eşkıyalığa devam 
ediyorlardı. Devrin Türk beyleri de bölgede tam güvenliği sağlayamı-
yorlardı. Hatta Ahlat şah’ı II. Sökmen 1138/1139 (533) yılında asi 
ruhlu ve savaşçı olan bu Sasonlular (Senasine) tarafından tutsak alın-
mış ve Mardin ve Meyyafarikin (Silvan) hakimi Artuklu Hüsameddin 
Temürtaş’ın araya girmesi ile serbest bırakılmıştı69. Ancak Sasonlu 
Ermeniler, daha sonra aynı tutumlarını devam ettirerek, 1163 (558) yılı 
başlarında Nasrüddevle Mahmud bin Tahran isminde bir Artuklu beyi-
nin kalesine baskın yapıp esir ve ganimet alarak gittiler. Bunun üzerine 
Mahmud, Sasona varıp “ İslam devrinden beri kimsenin giremediği” 
yerleri işgal edip esirlerle döndü ve Mahmud’un Sasonlu Ermeni eşkı-
yası ile bu mücadelesi 1165 yılı sonuna kadar devam etti70. Bununla bir-
likte aynı yıl ölen Artuklu Nasrüddevle Mahmud’un cenaze merasimine 
Ermeniler de katıldı71. 

Ermeni tarihçisi Vardan, Sasonlu Ermenilerin Ahlat şah’ı emir 
Begtimür’i esir aldıklarını, ona ait Darçıyan kalesini zapt ettiklerini 
ve aldıkları dostluk vaadi üzerine de onu serbest bıraktıklarını, ancak 
Bektimür hükümdar olunca sözünü tutmadığını, bütün Sason vilayetini 
fethederek kilise ve manastırları vergiye bağladığını yazar72. Halbuki Türk 
beyleri Ermenilerin bu tek tük veya toplu isyanlarına karşı bölgedeki 
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düzen ve asayişi temin etmek için hareket etmişlerdir. Ermenilerde bu 
durumdan yararlanarak kale ve şehirlerin yönetiminde yer almışlardır. 
Nitekim Ahlat şah’ı Bedreddin Ak Sungur Hazar Dinari’nin yerine 
geçen Kutluğ, Sason’dan getirilmiş Ermeni asıllı bir memluk idi ve emir-
liği Ahlat halkı tarafından kabul edilmediği için öldürülmüştü (1198)73. 
Çünkü Türkler de devleti yöneten bey ve hükümdarların Türk soyundan 
gelmeleri kanun gereği idi. Yoksa devlet yönetiminde Ermenilerle iliş-
kiler müşterek yaşayış icabı dostaneydi. Bununla beraber hayat şartları 
dolayısıyla Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan göçebe 
topluluklar arasında meydana gelen mücadeleler sırasında Ermeniler 
bazen bir tarafı, bazen de diğer tarafı tutarak yardım etmişlerdir. Bunun 
üzerine pek çok Ermeni esir alınıp Mardin, Koçhisar ve başka şehirlerde 
satılmış ve bu şekilde de bölgede düzen ve asayiş sağlanmıştır. Bu işlem 
sadece Ermenilere değil, Türkmen ve diğer topluluklara da yapılmıştır74. 

İşte buraya kadar çizilmeye çalışılan bu genel çerçeve içerisinde 
düşünüldüğü zaman, Anadolu’nun Türklere açılmasıyla Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu Bölgesinde yurt tutan Türkmenler, Büyük Selçuklu 
Devletinin izniyle kendi beylerinin idaresinde kale ve şehir hakimiye-
tine dayanan beyliklerini kurmuşlardır. Bu sırada da bölgede yaşayan 
ancak siyasi birlik ve yönetimden yoksun olan Süryani ve Ermeniler ile 
ilişkiye geçmişlerdir. Ancak Süryaniler, Türklere daima sadakat gösterip, 
Ermeniler ise tek tük, bazen de toplu olarak baş kaldırmışlardır. Haçlı 
seferlerinin başladığı yıllarda da, Haçlılarla işbirliği yaparak kendilerine 
yeni yeni hakimiyet alanları oluşturmak istemişlerdir. Fakat Haçlılardan 
umduklarını bulamayarak her defasında hüsrana uğramışlardır. Buna 
rağmen Türk beyleri ve yöneticileri Ermeni ve Süryani halkına karşı 
düşmanca bir tavır takınmamış, onlara yakınlık göstererek kimsenin 
ırkına ve dinine müdahale etmemişlerdir. Nitekim Ermeni ve Süryani 
kaynakları da bu durumu teyit eder. 


