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Giriş

Müslümanların, Ermenilerle ilk münasebetleri, Dört Halife döne-
minde Suriye, el-Cezîre, Irak ve Ermeniye’de sürdürülen fetih hareket-
leri zamanına rastlar. Hz. Ebu Bekir döneminde (632-634) Suriye’de 
meydana gelen ve Müslümanların başarısıyla sonuçlanan Yermük 
Savaşı’nda (l5/634) Georgios komutasındaki bir Ermeni birliği de 
Bizans saflarında yer almış, hatta bu Ermeni birliğinin savaş meydanın-
dan çekilmesinin, Herakleios ordusunun yenilgiye uğramasında önemli 
rol oynadığı tahmin edilmektedir.1 Iyaz b. Ganm komutasındaki İslâm 
ordularının da, el-Cezîre bölgesi fetihleri sırasında (l6/637) Ermenilerle 
karşılaştıklarına kesin gözüyle bakılıyor.2 Çünkü Ermeniler, daha önce 
de bu bölge halkları arasında bulunuyorlardı.3 Kâdisiyye Savaşı (l5/636), 
Müslümanların savaş halinde Ermenilerle karşılaşmalarının daha açık 
bir örneğini ortaya koyar. Çünkü İslâm ordularına İran kapılarını açan 
bu savaşta, Rustem’in başkomutanlığındaki Sâsânî ordusunda Muşel 
Mamikonien komutasında üç bin kişilik bir Ermeni birliği de vardı.4 

İslâm ordularının Ermeniye akınları, Müslümanlarla Ermenilerin 
tanışmalarını ve ilerleyen zamanda iç içe olmalarını sağladı. Bu akınlarla, 
Ermeniye’nin merkezi Dvin 6 Ekim 640 tarihinde İslâm hâkimiyetine 
alındı.5 Kûfe ve Suriye ordularının bundan sonra bölgede sürdürdükleri 
fetih hareketleriyle, Ermeniye’nin diğer merkezleri de Müslümanların 
eline geçti.6 
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Ermeniye’nin Müslümanlar tarafından fethiyle, Ermeni toplumu 
için yeni bir dönem başlamış oldu. Bu dönem, bölgede yaşayan diğer 
halklar gibi, Ermenilerin de refah yılları olmuştur. Ermeni halkına ve 
idarecilerine, daha önce Bizanslılar yahut Sâsânîler’den görmedikleri 
imtiyazlar tanındı.7 Suriye’den gönderilen ordunun başında bulunan 
Habib b. Mesleme’nin Dvin halkına yazmış olduğu emân-nâmede yer 
alan ifadeler, bunun ilk örneğini oluşturur.8 Buna göre Ermeniler, altı yıl 
cizye ve haraç ödemeyecekler, bu sürenin bitiminde ise kendi istekleri ve 
güçleri nispetinde yıllık ödemede bulunacaklar, kalelerine Müslümanlar 
tarafından Kur’an öğretici ve zabıta gönderilmeyecek, ancak on beş bin 
kişilik bir güçle Ermeniye’nin savunmasında Müslümanların yanında 
yer alacaklar, fakat bunlar Suriye’ye gönderilmeyeceklerdi.9 Ermenilerin 
can, mal emniyetlerinin sağlanması, din, ibadet, mabet ve istedikleri gibi 
yaşamakta hür olmalarının yanında,10 özellikle cizye ve haraç hususunda 
kendilerine gösterilen kolaylık, belki çok az bir topluma tanınmıştı. 

Ermeniler 653 yılında Doğu Ermenileri Umum Komutanı 
Theodoros Rştuni öncülüğünde Müslümanlarla anlaşmaya vardılar.11 
Çünkü Sâsânîler bu sırada tamamen çökmüş, Bizanslılar ise zayıflamaya 
yüz tutmuş, Ermeniler için Müslümanların yanında yer almaktan başka 
çıkar yol kalmamıştı.12 Bu tarihten sonra, Bizanslıların azamî dere-
cede sıkıştırmalarına ve kendisine karşı savaş başlatmalarına rağmen 
Theodoros Rştuni, ölünceye kadar (658) Müslümanlara olan bağlılığın-
dan ve emrindeki orduyla Ermeniye’nin savunmasından vazgeçmedi.13 
Ne var ki Rştuni’nin ölümünden sonra Hamazasp Mamikonien, 
Müslümanların içinde bulunduğu siyasî sıkıntıyı fırsat bilerek, idaresine 
verilen yerlerde (Doğu Ermeniye ve Arrân) Bizans hâkimiyetini ilân 
etti.14 

Emevî halifesi I. Muâviye hilafet makamına geçince (661), Ermeniye 
ve Kafkaslarda zaafa uğrayan İslâm hâkimiyetini yeniden kurdu.15 

Ermeniye 661-680 yılları arasında bir sükûnet ve gelişme dönemini 
yaşadı.16 Ancak bu bölge daha sonra diğer rahatsızlıklarla birlikte, 
Ermeni isyanlarına da sahne oldu. İslâm orduları bu Ermeni ayaklanma-
larını bastırmakta zaman zaman güç durumda kalmış ve önemli kayıplar 
vermişlerdi.17 Halife Abdülmelik (685-705) tarafından Ermeniye vali-
liğine atanan Muhammed b. Mervan, 696 ve 703 yıllarında düzenlediği 
seferlerle Ermeni isyanlarını güçlükle bastırabilmişti.18
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Emevî-Abbasî Mücadelelerinde Ermeniler
Ermeniler, Emevîlerden büyük bir yakınlık görmüş ve her türlü 

haklara sahip olmuşlardı.19 Bilhassa Emevîlerin son zamanlarında 
Kafkaslarda cereyan eden bazı olaylar, Ermenileri daha sıkı bir şekilde 
Emevîlere yaklaştırdı. 

Güney Kafkaslarda İslâmî dönemin başından beri var olan Hazar 
rahatsızlığı, II. Yezid b. Abdülmelik döneminde (720-724) iyice ken-
dini hissettirdi. Bölgeye gönderilen İslâm orduları da Hazarlar karşı-
sında zor durumda kalmış ve önemli kayıplar vermişlerdi.20 Bu arada 
Hazar baskısına maruz kalan Ermeniler de, Müslümanlara olan ihti-
yaçlarını daha iyi anlamışlardı.21 Nitekim, Halife Hişam b. Abdülmelik 
(724-743) tarafından Azerbaycan, Ermeniye ve el-Cezîre valiliğine 
görevlendirilen Mervan b. Muhammed, Hazarları Güney Kafkaslardan 
çıkarmak suretiyle, bölgede İslâm hâkimiyetini sağlama almış, aynı 
zamanda Ermenilerin de içinde bulunduğu yerli halkı rahatlatmıştı.22 
Bu bakımdan Ermeniler, Mervan b. Muhammed’in Dvin’e girişini 
(732) coşkuyla karşılamış ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Mervan 
b. Muhammed de, Ermenilerin bu davranışları karşısında onlara sevgi 
göstermiş ve Aşot Bagratuni’yi (Kör Aşot), İslâm idaresi altında olmak 
şartıyla, Ermeniye hâkimi tayin ederek, Halife adına kendisine Patrik 
unvanını vermişti.23 Bunun üzerine Dımaşk’a giderek Halife Hişam’a 
teşekkür eden Aşot, kendisinden sıcak bir ilgi ve önemli de bir yar-
dım gördü.24 Ermeniler, bundan sonra Hazarlar’a karşı savaşlarda İslâm 
ordularının yanında yer almışlardı. Mervan b. Muhammed de bu savaş-
larda elde edilen ganimetlerin bir bölümünü Ermenilere veriyordu.25

Buna göre Ermeniler, ilk dönemden itibaren Emevîler’le bir yaklaşım 
içinde bulunmuşlar ve bu idarenin sağladığı imkanlardan istifade etmiş-
lerdi. İslâmî dönemin başında Rştunîler’in öncülüğünde Emevî-Ermeni 
barışı sağlandı. Bu idarenin son zamanlarında ise aynı durum Ermeni 
Bagratuniler için söz konusu oldu. Bunun için Bagratuniler, Abbasî 
hareketine karşı Emevîlerin yanında yer almışlardı.26 Bagratuniler ve 
bunların yanında yer alan diğer Ermeniler, Emevî idaresinin yıkılmasını 
istemiyorlardı. Bu Ermeniler, Emevîler’le Abbasîler arasında büyük fark 
olacağını düşünüyor ve o zamana kadar elde ettikleri imkanları kaybe-
deceklerinden endişe duyuyorlardı.27 
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Abbasîler Dönemi İlk Ermeni İsyanları
Emevî-Abbasî mücadelelerinde Bagratuniler’in Mervan b. 

Muhammed’in yanında yer almış olmaları, hilafeti ele geçiren 
Abbasîlerin bu aileye, karşı bir tutum içine girmelerine neden oldu.28 
İdarelerinin ilk günlerinde Bagratuniler’e sırt çeviren Abbasîler, Ermeni 
Mamikonien ailesine yaklaşmaya başladılar.29 Esasen Abbasîler böyle bir 
düşünceyle, Mamikonienler’in güçlenmelerini, Bagratuniler’e ait yerleri 
almalarını ve böylece iki ailenin birbiriyle mücadele içine girmelerini 
hedefliyorlardı.30 Fakat Abbasîler’in bu siyasetleri tutmadı. Bu durumun 
farkına varan Muşel Mamikonien, bazı Ermeni aileleriyle birlik sağla-
yarak, bulundukları her yerde Abbasîler’e karşı isyan hareketi başlattılar. 
Esasen Ermeniler, belirtilen nedenden hareketle Abbasî idaresine karşı 
ayaklanma adı altında İslâm hâkimiyetinden çıkmak ve bölgede kendi 
idarelerini kurmak istiyorlardı.31

Ermeniye’de ortaya çıkan isyanlar üzerine, ilk Abbasî halifesi Ebu’l-
Abbâs es-Seffâh (750-754), kardeşi Ebû Ca’fer el-Mansur’u Azerbaycan, 
Ermeniye ve el-Cezîre valiliğine atadı.32 Ermeni tarihçisi Astarciyan’ın, 
Mansur’un Ermenilere karşı şiddet kullandığına dair kaydından,33 böl-
gede geniş çapta bir isyan hareketinin olduğu anlaşılıyor. Bu isyanlarda 
Gürcüler de Ermenilerin yanında yer almış, bunun için hilâfet ordusu 
karşısında yenilgiye uğrayan Ermeni işhanları, Gürcistan’ın Kartli (doğu 
Gürcistan) bölgesine sığınmışlardı.34

Buna göre Ermeniler, Yakınçağda olduğu gibi, Abbasîler döneminde 
de ortaya koydukları isyan hareketlerinde yalnız değillerdi, arkalarında 
ya Bizanslılar veya başka toplumlar vardı.35 

Ebu Ca’fer el-Mansur, Ermeniye’den ayrıldığı zaman (754), Yezid 
b. Useyd es-Sülemî’yi yerine bırakırken, Taron (merkezi Muş) prensi 
Sahak Bagratuni’yi de Ermeni orduları komutanlığına getirdi.36 Ne 
var ki Ermeni isyanları, Yezid b. Useyd’in valiliği döneminde(758-760) 
yeniden baş gösterdi. Bazı Ermeni tarihçileri bu durumun, vali Yezid’in 
Ermeniler’e karşı yanlış uygulamalarından ve ağır vergi yükü getirme-
sinden kaynaklandığını kaydetmiş olsalar da,37 Ermeniler’in, Mansur’un 
bölgeden ayrılmasını İslâm hâkimiyetinden çıkmak için bir fırsat olarak 
değerlendirmiş olmaları daha makul görünmektedir. 

Halife Ebû Ca’fer el- Mansur döneminde (754-775), Ermeni aile-
leri arasındaki hâkimiyet mücadeleleri devam etmekle beraber,38 ida-
reye karşı ayaklanmalar da ihmal edilmiş olmadı. Bu sefer Ermeni 
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isyanlarının başını Artavazd Mamikonien çekti. Ermeniye valisi Yezid b. 
Useyd’in azlinden sonra yerine Hasan b. Kahtabe et-Tâî tayin edilmişti. 
Bu vali ve bundan sonra atanacak olan Bekr (Bekkâr/Begâr) b. Müslim 
el-Ukaylî de Ermenileri memnun edememişlerdi. Halbuki Ermeniye’ye 
gönderilen valiler, İbnü’l-Fakîh’in de belirttiği gibi, Ermenileri mem-
nun edecek kolaylıkları sağlamak yönünde gayret göstermişlerdi.39 
Halife Mehdi Billah dönemi (775-785) Ermeniye valiliğinde bulunan 
Yezid b. Mezyed eş-Şeybanî, Ermeniye’nin Hazarlara karşı savunması 
ve Ermenilerin bir zarara uğramamaları noktasında az gayret gösterme-
mişti(779). Fakat Yezid, yine de Ermenilerce istenmeyen vali olmuş ve 
Halife tarafından bu görevden alınmıştı. Halife Mu’tasım’ın (833-842) 
Ermeniye valisi Hasan b. Ali el-Bâdgîsî de, özellikle Ermeni Patriklere 
karşı olumlu ve ılımlı yaklaşım içinde olmuş, yumuşak bir idare tarzı 
sergilemişti. Ancak Ermeniler, bu valiye karşı da ayaklanmışlardı.40 Şu 
halde Ermeniler, kendilerine sağlanan imkânları âdeta görmüyorlardı 
ve her fırsatta İslâm hâkimiyetinden çıkmanın yollarını arıyorlardı. 
Bilhassa Ermeni zenginleri ve ileri gelenleri, İslâm hâkimiyetini kabul-
lenemiyorlardı.41 Bu bakımdan Ermeniler’e isyan çağrısında bulunan 
Artavazt Mamikonien, Dvin’den hareketle Şirak bölgesinde bulunan 
Kumayir kasabasına gelerek, burada görevli Müslüman vergi memurunu 
katletti. Artavazt, devlet hazinesi ile birlikte, bölgede diğer mal varlıkla-
rını da yağmalayarak, Gürcistan’a kaçtı (77l).42 

Muşel Mamikonien, bu dönem Artavazt’ın başlatmış olduğu Ermeni 
isyanlarına bir ikincisini ekledi. Daha önce Gürcistan ve Ermeniye 
hâkimi olan Muşel 752 yılında Bizans İmparatoruna sığınmış, 
Ermeni hareketlerinin yeniden başlaması üzerine memleketine dön-
müştü(771).43 Abbasî ordularına karşı Bagrevand44 bölgesinde savaşa 
girişen Muşel, Bagaran ve Kars civarında iki önemli başarı elde etti.45 
Muşel’in bu başarısı, bütün Kafkas toplumlarına üstün gelme, Dvin 
ve Erzurum’u istilâ etmeye de imkan sağladı. Bunu müteakip gerek 
Artavazt ve gerekse Muşel’in diğer Ermeni işhanlarıyla ittifak kur-
maları sonucu, Ermeniye’de bulunan Müslüman görevliler birer birer 
katledildiler.46 Bunun yanında bu dönem İslâm hâkimiyetinde bulu-
nan Erzurum’un Ermeniler tarafından muhasarası ve istilâya uğraması, 
bunun üzerine hilâfet ordularının buraya gönderilmesine bakılırsa,47 
şehirdeki Müslüman halkın büyük çapta Ermeni kıyımına maruz kal-
dığı söylenebilir. Nitekim bu durum, 642’den beri Müslümanların elinde 
bulunan Dvin kalesindeki Müslümanlar için de söz konusudur.48
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Ermeniler, ortaya koydukları bu isyan hareketlerinde de yalnız değil-
lerdi, yine Bizanslılardan yardım görmüşlerdi.49 Nitekim Ermeniler, 
Bizanslıların askerî yardımlarını geri çekmeleri sonucu, isyan hareket-
lerinde başarısızlığa uğradılar.50 Öbür yandan Ermenilerin, 772 yılında 
meydana gelen Erciş ve Bagrevand savaşlarında, İslâm ordularının kar-
şısında yenilgiye uğramaları ve Simbat Bagratuni, Sahak Bagratuni, 
Muşel Mamikonien gibi asî Ermeni öncüleri başta olmak üzere önemli 
kayıp vermeleriyle, Ermeni isyanları şimdilik son bulmuş oldu.51 

Harun er-Reşîd’in Ermeni Yanılgısı 
Abbasîler, IX. asrın başlarında değişen şartlar, oluşan yeni siyasî 

düşünceler muvacehesinde, Ermeniye’nin Bizanslılardan gelebilecek 
istilâlara karşı bir kale durumunda olduğunun farkına varmışlardı. 
Çünkü Ermeniye, İslâm Hilâfeti ile Bizans İmparatorluğu arasında stra-
tejik bir öneme sahipti. Bu bölgenin Bizanslıların eline geçmesi, hilâfet 
için büyük bir tehlike arz etmiş olacaktı.52 Bunun yanında yine böl-
genin coğrafî konumu ve iktisadî durumu, burada bulunan Müslüman 
idarecilere yahut İslâm hâkimiyetindeki gayrı Müslimlere bağımsızlık 
hareketi için âdeta davetiye çıkarıyordu. Nitekim Harun er-Reşîd döne-
minde (786-809), Ermeniye’de bulunan geniş toprak sahibi Arap ve 
İranlı ümera, bu bölgeyi Abbasî halifeliğinden ayırarak, kendilerine tabi 
bir Emirlik durumuna getirme girişiminde bulunmuşlardı.53 Bu durum 
karşısında Harun er-Reşîd, öncelikle bu düşüncede olan rakipleri karşı 
karşıya getirmek suretiyle, her ikisini de zaafa uğratmak siyasetini ortaya 
koydu. Öbür yandan Halife, Dvin’deki Müslüman valiye itaat etmesi ve 
yıllık vergilerini ödemesi şartıyla, Bagratuni ailesinden Aşot Misaker’e 
Ermeniye Emiri unvanını vermek suretiyle, bölgede hilâfet aleyhine 
olan gelişmelerin önüne geçme zaruretini duydu (806). Harun er-Reşîd, 
Ermeniye’nin hassasiyeti ve önemini de göz önünde bulundurarak, 
Aşot’un küçük kardeşi Abas’ı da Ermeniye orduları başkomutanlığına 
getirdi.54 

Halife Harun, Aşot Msaker’e Ermeniye Emiri unvanını vermekle, 
bu sırada gelişme gösteren Ardzruni Ermenilerinin ilerlemelerine 
engel olmayı da hedefliyordu. Çünkü Halife, Ardzruni Ermenilerinin 
Vaspurakan (merkezi Van) bölgesinde hâkimiyet kurmaları ve güney-
doğu Ermeniye’yi de ele geçirmelerinden dolayı rahatsızlık duyu-
yor, Bagratunileri desteklemekle de iki Ermeni ailesi arasında denge 
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kurmayı planlıyordu. Ayrıca Ermenilerin, Bizans ülkesine göçmelerini 
önlemek de, Aşot Msaker’e Ermeniye Emirliği verilmesinin nedenleri 
arasında yer alıyordu. Çünkü daha önce Ermenilerden büyük bir grup, 
liderlerinin öncülüğünde Bizans’a göçmüşlerdi.55 

Harun er-Reşîd, Ermeniye’nin idaresiyle ilgili bütün bu icraatlarında, 
aslında kendi idareciliğine yakışır, ileri görüşlülüğünü ve tecrübesini 
yansıtır bir siyaset sergilemek istemişti. Ermeniler de bu idareden mem-
nun kalmışlardı. Bunun için bazı Ermeni tarihçileri, Harun er-Reşîd’in 
bu olgun siyasetini yumuşak bir idare tarzı olarak değerlendirerek, bu 
dönem hilâfete karşı memnuniyetsizliğin kalmadığını, isyanların azal-
dığını, Ermeniye halkının da refah ve sükûnet içinde yaşadığını kay-
detmişlerdir.56 Fakat Harun er-Reşîd, Bagratuni Aşot’a Emir unvanını 
vermekle gelecek açısından siyasî bir yanlışa ve Ermenilerle ilgili bir 
yanılgıya da düşmüş oldu. Belki de Halife, bu icraatiyle Ermeniye’de 
yeni bir Ermeni hâkimiyetine zemin hazırladığının, bundan sonra güç-
lenerek devam edecek olan Bagratuni idaresinin temellerini attığının 
farkında bile değildi.57 Nitekim Harun er-Reşîd’in Ermenilere aralamış 
olduğu bu kapı, bundan sonra ardına kadar açılacak ve bu toplum, varlı-
ğını daha çok hissettirmiş olacaktır. 

İslâm dünyası, Harun er-Reşîd’ten sonra yeniden iç kargaşaya sürük-
lendi. Emin’le Me’mûn arasındaki mücadele ve Abbasî devletinde fetret 
dönemi diyebileceğimiz 8l8-835 yılları arasındaki olaylar, bağımsızlık 
yahut ayaklanma hareketlerine hız kazandırdı. Bu durumdan yararla-
nan Aşot Msaker ve kardeşi Şapuh, 820’de bin kişilik bir orduyla Dvin’e 
gelerek, Ermeniye valisi Abdullah (Abdülmelik ) el-Kaysî’yi öldürmüş 
ve ordusunu da dağıtmışlardı.58 

Ermeniler, İslâm dünyasının içinde bulunduğu bu kargaşalardan isti-
fade ederek güçlenmiş ve varlıklarını iyice hissettirmeye başlamışlardı. 
Bu toplum, daha önce alışkın oldukları bir kısım bahanelerle yeniden 
isyan hareketine başvurdu (849).59 Bu sırada Aşot’un oğlu Bagarat 
öncülüğünde ayaklanan Ermeni Patrikleri, İslâm hâkimiyetinden ayrıl-
mayı planlıyorlardı. Bunlar üzerine yürüyen Ermeniye Emiri Yusuf b. 
Muhammed, kendisine teslim olan Bagarat ve oğlunu Bağdat’a gön-
derdiği için, Taron’da Ermeniler tarafından muhasara altına alınarak, 
yanında bulunan birçok Müslüman’la birlikte katledildi. Bunun üzerine 
Halife Mütevekkil (847-861), Türk komutanlarından Buğa el-Kebîr’i 
bu isyanı bastırmakla görevlendirdi (852).60 Bununla beraber Bagratuni 
ailesi güçlenmeye devam etmiş ve önemli bir nüfuza sahip olmuştu. 
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Bunun için Abbasîler, kendi iç mücadelelerini ve ortaya çıkan ayak-
lanmaları bastırmakta bile çoğu zaman Ermeni Bagratuniler’in yardı-
mına başvuruyorlardı. Ermeniler, böyle bir yaklaşım sonucu ve özellikle 
Mütevekkil’in hilâfet tahtına çıkışından sonra (847) meydana gelen 
karışıklıkları da kendi çıkarları yönünde kullanarak, Abbasî hâkimiye-
tinden çıkma fırsatını yakalamış oldular. Nitekim Halife Mütevekkil’in 
3 Şevval 247(l0 Ocak 861)’de öldürülmesinden sonraki olaylar da, 
Ermenilerin bağımsızlık yönündeki girişimlerine yardımcı oldu. Abbasî 
Hilâfeti, içteki bu karışıklıklardan dolayı Ermenilerle iyi ilişkiler kurma 
ve onları idareye yaklaştırma siyasetini yürütmek zaruretini duydu.61 
Bu bakımdan Abbasî Halifesi, daha önce Bağdat ve Samarrâ’da tutuklu 
bulunan Ermeni işhanlarını serbest bıraktı. Memleketlerine dönen bu 
Ermeniler, daha önce kabul etmiş göründükleri İslâm dininden geri 
döndüler.62 Bu sırada İslâm ordularının Bizanslılar’a karşı verdikleri 
savaşların Bizanslılar’ın lehinde cereyan etmesi, bu Ermeni liderle-
rini cesaretlendirmiş, Abbasî Hilâfetine karşı isyan bayrağını açmakta 
gecikmemişler ve bazı başarılar elde etmişlerdi.63

Ermenilere Krallık Yolunun Açılması
Abbasî devletinin içinde bulunduğu şartlar IX. asrın ikinci yarısında 

da pek iç açıcı değildi. Hanedanlar arasındaki mücadeleler, Hilâfet sınır-
larının hemen her köşesinde ortaya çıkan ayaklanma hareketleri sürüp 
gidiyordu.64 Bu durumdan en çok istifade eden de yine Ermeniler oldu. 

Abbasî Halifeliğinin ayakta kalma mücadelesi verdiği böyle bir 
durum karşısında Bagratlı Büyük Aşot I. (855-890), Hilâfetin yardı-
mına güvenerek, Ermeniye’de idareyi tek elde toplamak gibi güçlü bir 
siyasetle ortaya çıktı. Aşot, Ermeni liderlerini kendisine itaat ettirmek 
ve sahip oldukları toprakları ele geçirmekle işe başladı. Bagratlı Prens, 
bu yöndeki siyasetini, düşmanı olan Malazgirt emiri Grigor Derenik’i 
buna karşı açtığı savaşta öldürmesini müteakip, güney Ermeniye’de 
hâkimiyet kurmakla gerçekleştirmiş oldu.65 

Aşot, Ermeniye’de birliği sağlama, tek hâkim durumuna gelmenin bir 
yolunu da, görünürde Abbasî halifeliğinin yanında yer alarak, hilâfete 
karşı çıkan Müslüman emirleri bölgeden uzaklaştırmakta görüyordu. 
Böylece Aşot için önemli bir fırsat çıkmıştı, vakit geçirmeden bunu 
değerlendirmesi gerekiyordu. Esasen doğrudan hilâfete karşı çıkmayı 
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sakıncalı gören Aşot, böylesi bir bahane ile Abbasî devletini Ermeni 
oyununa getirmiş olacak ve bölgede bağımsızlığını ilân edecekti. 

862 yılına kadar Müslümanların emrinde Ermeni orduları komutanı 
olarak görev yapan Aşot, planlı gidişatıyla bir yandan bütün tebaanın 
sevgisini kazanmış, öbür yandan görünürde hilâfetten yana tavrıyla da 
Halifenin beğenisini toplamıştı. Bunun üzerine o sırada Ermeniye vali-
liğinde bulunan Ali b. Yahya, Halife’nin emriyle Aşot’u bütün Ermeni 
işhanlarının başı tayin ederek, ona “İşhanlar İşhanı” unvanını verdi.66 

Aşot, uzun süren saltanatı zamanında İslâm devletiyle uyumlu çalış-
mış, vergilerini vaktinde ödemiş ve iç kargaşaya meydan vermemişti. 
Ayrıca bu şahsın, bölgede hızlı bir yayılma ve gelişme göstermesi büyük 
bir yankı uyandırdı. Bunun üzerine Hilâfet, Aşot’un Bizans ağına düşe-
bileceği endişesini taşımaya başladı. Halife Mu’temid (870-892), bu 
endişeyi ortadan kaldırmak ve Aşot’un idarenin yanındaki yerini sağ-
lama almak için, 885’te kendisine taç, hil’at ve kıymetli hediyeler gönde-
rerek, görkemli bir törenle taçlandırdı.67 

Aşot’un Halife tarafından kral unvanıyla taçlandırılmış olması, Ermeni 
birliğinin sağlanması yolunda atılmış önemli bir adımdı. Ermeniler dört 
yüz yılı aşkın bir zamandır hayal ettikleri ama bir türlü ulaşamadıkları 
Ermeniye’nin birliği ve başında bir Ermeni prensinin bulunması arzu-
larına Büyük Aşot’la kavuşmuş oldular.68 Aslında Halifenin bu icraa-
tındaki maksadı, Bizans İmparatorluğu sınırında önemli bir bölge olan 
Ermeniye’yi hilâfete yaklaştırmak ve Bizans sarayının Ermeni liderleri 
üzerindeki etkisinin önüne geçmekti.69 Ancak bu dönem Ermeniye 
ile sıkı bir münasebet içinde bulunan Bizans İmparatoru I. Basileios 
(867-886), Aşot’a aynı payeyi vermek ve taç göndermekle, Hilâfet siya-
setinin gerçekleşmesine imkan tanımadı.70 Zaten Aşot da, Bizans’la 
Hilâfet arasında denge kurmak, hatta İmparatordan destek almak sure-
tiyle, komşu Müslüman idarecilere ve hâkimiyetini tanımayan Ermeni 
gruplarına karşı mücadele vermek düşüncesinde idi.71 Bu bakımdan 
Aşot, Bizans’a elçi göndermesini müteakip aldığı olumlu cevap üzerine 
İstanbul’a giderek, İmparator VI. Leon’la (886-912) siyasî ve ticarî bir 
anlaşma imzalamıştı.72

Bu dönem Ermeniye birliğinin sağlanmasında Bagratuni ailesinden 
Büyük Aşot’un girişimlerinin yanı sıra, Halife’nin de önemli etkisi oldu. 
Aşot, Ermeniye’nin birliği yönünde diğer Ermeni ailelerine karşı baş-
lattığı mücadelelerdeki cesareti Hilâfetten alıyordu. Nitekim Hilâfet, 
Ardzruni ailesine aynı imkânı tanımamış, bilakis bu yönde giriştiği 
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bazı teşebbüslerin de önüne geçmişti.73 Halife, Abbasî devletinin içinde 
bulunduğu sıkıntılardan dolayı, Ermeniye’nin idaresini Ermeni ailele-
rinden birinin uhdesine verme zaruretini duymuş ve bunlar arasında 
Bagratunileri bu iş için daha liyakatlı görmüştü.74 Böylece 886 yılında 
Ermeniye birliği sağlanmış ve Ermeni İşhanlarının ittifakla lider olarak 
gösterdikleri Büyük Aşot, Halife’den aldığı Kral unvanıyla bu birliğin 
başına geçmişti. Böylece Ermeniye iki asra yakın bir zaman Bagratuni 
ailesi tarafından idare edildi.75 Ancak bu durum, Ermeniye’nin Abbasî 
hâkimiyetinden kopması demek değildi. Ermeniye krallığı, Dvin’de 
bulunan Müslüman Emire bağlı olarak yıllık vergisini ödemek sure-
tiyle varlığını sürdürecekti.76 Bununla beraber Ermeniler, bölgede İslâm 
hâkimiyetine son verme düşüncelerinden hiç bir zaman vazgeçmiş değil-
lerdi. Ermeniler’in Bizanslılarla ittifak kurmaları ya da İmparatorluğun 
bu topluma yaklaşmasının temelinde de bu düşünce vardı. O bakımdan 
bundan sonra da bölgede Ermeni isyanlarının ardı arkası kesilmedi.77 

Sonuç
Hasılı, Ermeniye’nin merkezi Dvin’in 640 yılında Müslümanlar 

tarafından fethiyle, bölgede İslâm hâkimiyeti başlamış oldu. Ermeni 
tarihinde bir dönüm noktası olan bu yeni dönem, Ermenilere her türlü 
hakkı, sükûneti ve gelişmişliği sağladı. Ermeniler o zamana kadar ula-
şamadıkları haklara bu dönemde kavuştular. Can, mal emniyetleri sağ-
landı. Din, ibadet, mabet hürriyeti verildi ve istedikleri gibi yaşama 
serbestiyeti getirildi.78 Yani İslâm hâkimiyeti Ermenilere sıkıntıyı değil, 
refahı ve huzuru yaşattı. Ermeniye mamur duruma getirildi. Kaleler 
onarıldı, şehirler geliştirildi, askerî ve ticarî yollar daha emniyetli ve kul-
lanılır oldu.79 

Ne var ki bütün bunlar âdeta Ermenileri memnun etmemişti. Bu 
toplum, her fırsatta İslâm hâkimiyetine karşı isyan etmekten geri dur-
madı. Üstelik bu isyanlar genelde, herhangi bir haksızlığa uğramaktan 
da kaynaklanmıyordu. İlginçtir, Ermeniler, Bizans ve Sâsânî hâkimiyet-
lerinde uğradıkları her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe rağmen,80 belki 
İslâmî dönem kadar isyan hareketlerine girişememişlerdi. 

Abbasîler döneminde İslâm devletinin zaafa uğraması, Ermeni ayak-
lanmalarına hız kazandırdı. Bu sırada bir kısım Müslüman idareciler 
Ermeni kıyımına uğradılar. 
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Ermeniler, bu isyan hareketlerinde yalnız değillerdi. Ermeniye’nin 
İslâm hâkimiyetine alınmasını müteakip ortaya çıkan Ermeni ayak-
lanmalarının arkasında, başta Bizanslılar ve bunlara destek veren top-
lumlar vardı. Aslında Ermeniler, başından beri İslâm hâkimiyetinden 
bir sıkıntı görmemiş, bilakis birçok da menfaat elde etmişlerdi. Fakat, 
İslâm hâkimiyetinin zaafa uğraması Ermenileri, her türlü baskılarına 
rağmen, idarelerine alışkın oldukları ve kendilerince hâlâ güçlü gördük-
leri Bizanslıların yanında yer almalarına neden oldu. Böylece bölgede 
İslâm hâkimiyetini kabullenemeyen Bizans İmparatorluğu ve yandaşları 
da kendi çıkarlarını elde etmiş oluyorlardı. 


