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Yıllarca istilaların ve çarpışmaların yeri olan Doğu Anadolu’da hiçbir 
zaman devamlı ve milli Ermeni varlığı mevcut olmamıştır. Küçük küçük 
beylikler, çok zaman civardaki güçlü devletlere tabi olarak muayyen 
yörelere hükmetmişlerdir. IX. yüzyılda Araplara karşı daha esnek poli-
tikalar güden Bagratuni ve Ardzruni hanedanları yarı bağımsız krallık-
lar kurarak Ermeni varlığının yeniden siyaset sahnesinde yer almasını 
sağladılar. 

Ermeni tarihçi Kevork Aslan “Ermenistan ve Ermeniler” isimli ese-
rinde Ermenilerin hayat tarzları hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır: 

“Ermeniler derebeylikler halinde yaşamışlardır. Birbirlerine karşı 
vatan hisleriyle bağlı değildirler. Aralarında siyasi bağlar yoktur. Yalnızca 
yaşadıkları derebeyliklere bağlıdırlar. Vatanseverlikleri de bu yüzden 
bölgeseldir.” Bu yüzden Ermeniler, Kafkasya, İran ve Anadolu coğraf-
yasında dağınık halde yaşamışlar, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, 
Safevi, Osmanlı ve Rus İmparatorluğu hâkimiyeti altında oradan oraya 
sürülerek sosyal kültürel ve ekonomik varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Ermenilerin siyasi birlik kuramamalarının temel nedenlerinden birisi 
de, bulundukları bölgelerde çok dağınık bir şekilde yaşamalarıdır. Daha 
ziyade sanatkâr ve tüccar sınıfını oluşturan Ermeniler, mesleklerini icra 
etmek, ticaret yapmak için başka kavimlerin kalabalık oldukları yerlere, 
şehirlere, kasabalara, bazen birkaç aile, bazen küçük bir grup, bazen de 
bir mahalle olarak yerleşmişlerdir. Bu şekilde dağınık yaşamaları onların 
hayat tarzı ve zenginlik kaynağı olmuştur. 1 
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Asil sınıf, Derebeyler (Nakharark) ve küçük asiller yahut Azat sınıfı 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Adontz’un yaptığı araştırmalar, 50 civarında 
Nakharark bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar belirli bir arazinin 
maliki ve idarecisi olup, kendi topraklarında bağımsız hareket etmek-
tedirler. Her biri müstakil bir prenslik olan bu büyük ailelerin en meş-
hurları olarak Kamsarakanlar, Mamikonyanlar, Siouniler, Bagratuniler, 
Rektouniler, Ardzruniler Apahunniler, Vahevuniler, Gnuniler zikredil-
mektedir. Bu ailelerin her biri değişik köklerden gelmektedir. Mesela 
Kamsarakanların Pers kökenli oldukları, Mamikonyanların Orta 
Asya’dan geldikleri, Bagratunilerin Yahudi asıllı, Ardzrunilerin Süryani, 
Siunilerin ise saf Ermeni oldukları kaydedilmektedir. 

Bu derebeyler, ancak bir savaş halinde bir araya gelmekte ve 
Ermenistan’ın başına tayin edilmiş prensle birlikte kendi askerlerini 
harbe göndermektedirler. Bütün derebeylerin her savaşta birlik halinde 
olduklarını da söylemek de kabil olmamaktadır. Küçük asillere gelince, 
bunlar da bir derebeylik içinde, kendilerine ait topraklarda serbestçe 
hareket eden eski büyük ailelerin fertlerinden oluşmaktadır. Bunlar 
derebeylere süvari vermekle mükellef bulunmaktadır. 

IX. yüzyılın sonlarına doğru Ermeniyye’de biri Ardzruni (Van Gölü 
ve çevresi), diğeri daha kuzeyde Bagratuni olmak üzere iki önemli 
Ermeni hanedanı bulunuyor ve ikisi birlikte Abbasilerin “Ermeniyye” 
valiliğini oluşturuyordu. Bu bölge daha çok Azerbaycan’daki hanedan-
lar tarafından idare ediliyor, başkenti ise Dovin (Dvin)’de bulunuyordu. 
Güneydeki Ardzruni Hanedanı Abbasi Halifeliği’ne bağlı bulunuyor ve 
gerek onlarla, gerekse Türk komutanlarıyla gayet iyi geçinerek onlara 
vergi veriyordu. Ancak Ardzruniler, Vaspuragan’daki tek Ermeni hane-
danı değildiler, başka aileler de vardı. 2

885 senesinde Ermeni derebeyler arasındaki iç mücadelede Bagratid 
ailesinden Achot’un diğerleri arasında sivrilip üstünlüğü elde ettiği 
ve hepsinin müştereken müracaatları üzerine Halife Al-Mutemid’in 
ona krallık hil’âtı yolladığı anlaşılıyor. Tabiatıyla bu hil’atın yollanışı 
Ermenistan’ın Arap hâkimiyetinde kalmasına son vermiş değildir. 
Ancak 430 yılından beri ilk defa bütün Ermenistan’ın başına yeni bir 
Ermeni prensi getirilmekteydi. Her ne kadar Bagratid ailesi bütün 
Ermenistan’ın başına getirilmiş ise de, aslında diğer büyük ailelere hiçbir 
zaman hâkim olamamış ve Arap valiler fiili hâkimiyetlerini sürdürmeye, 
Bagratidlerin zaman zaman kendilerine baş kaldırışlarını da önlemeye 
muvaffak olmuşlardır. 3
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Bagratuni Ermenilerin tarihinde mühim mevkileri olan bir kral süla-
lesinin adıdır. Miladi yedinci asırdan on birinci asra kadar üçe ayrılmış 
olarak hükümetlerini sürdürmüşlerdir. Sülaleye ilk önce Emevi Mervan 
zamanında Aşot Bagratuni komuta ederek Ermenistan’ı idaresi altına 
almış, sonra mağlup olarak idareyi Mamikonyan hanedanına bırakmış-
ken, Abbasiler zamanında tekrar hâkimiyeti ellerine aldılar. Sonra bu 
sülale şu şekilde üçe bölündü:

1. Ani Bagratları 885-1045
2. Kars Bagratları 968-1064
3. Taşirk Bagratları 962-1064 yılları arasında hükümet sürmüşlerdir. 4 
Doğu Roma hâkimiyetindeki Anadolu’da vuku bulan Selçuklu fetih 

ve yerleşme hareketlerinden önce Doğu Karadeniz kıyıları, Gürcistan 
ve Ermenistan bölgeleri, Gence, Dvin, Nahçıvan, Dübeyl, Tiflis, Tebriz 
ve Hoy gibi Müslüman Emirliklerin hâkimiyeti altındaki kent ve yöre-
lerin dışında, Doğu Roma İmparatorluğu’na tabi Ermeni Bagratuni 
ailesinin idaresi altında bulunuyordu. Ani’de krallar kralı I. Gagik (990-
1020), Lori’de kardeşi Gurgen, Kars (Vanand)’ta Gagik’in amcaoğlu 
Abas (984-1020), Gence-Karabağ (Erran) bölgesinin güney tarafla-
rında yine Gagik’in yeğeni Apuşahl (Ebu Sehl) hâkim idiler. Aynı aile-
den III. Bagarat (989-1014) Abhaz ve Gürcü memleketlerinin büyük 
bir bölümünü ele geçirip hâkim olmuş, daha sonra da oğlu I. Giorgi 
(1014-1027) bu hâkimiyeti devam ettirmiştir. Tiflis’in Güney bölgeleri 
de Ermeni Orbelian sülalesinin hâkimiyeti altında bulunuyordu. Söz 
konusu Bagratuni sülâlesinin başka bir kolu da Çoruh ırmağının güneyi 
ile Fırat ırmağının kaynakları arasındaki bölgede (Tao, Bayburt, İspir, 
Oltu) egemen idi. Bu kolun önemli bir prensi olan Kuropolates Davit 
hâkim olduğu memleketleri genişletmek amacıyla Erzurum, Pasinler, 
Malazgirt, Erciş ve Eleşkirt (Valarşakert-Bagravand) kent ve kalelerini 
yönetimi altına almıştı.5

Vaspurakan adı verilen Van Gölü Havzası ise, Ermeni Ardzruni aile-
sinin yönetimi altında idi. Bölgenin doğu tarafı (Antsevatsik) bu aileden 
Gurgen Haçik’in, güney tarafları (Rıştunik) da kardeşi Senekherim’in 
(990-1006) elinde idi. Fakat Haçik’in ölümü üzerine havzanın tümü 
Senekherim’in hâkimiyetine geçmiştir. Aşağı yukarı Van Gölü havza-
sından Batum’a değin uzanan memleketler çeşitli Ermeni ailelerinin 
yönetimleri altında, halklarının birbirlerinden ayrı yaşamaları nedeniyle 
siyasal bir birlikten yoksun bulunuyorlardı. 6
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Bagratuni Kralı Aşot (885-890)’un ölümünden sonra yerine geçen 
oğlu I. Smbat (891-915) ile Ermeniyye’deki Bagratuni hanedanı döne-
minde siyasi bir güçlenme görülmektedir. Araştırıcılar Bagratuniler’in 
bu büyümesini Ermeniyye’yi öğütmek isteyen iki büyük gücün; Batıda 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun zayıflamış ve Anadolu’daki toprakları-
nın büyük bir kısmını kaybetmiş, Doğu’da ise Abbasi Halifeliği’nin ted-
ricen parçalanmış olmasında görüyorlardı. Aslında bu iki büyük gücün 
ve askeri hedeflerinin başında, aralarındaki bu tampon bölgeyi ele geçir-
mek ve kendi hâkimiyetleri altına almak geliyordu.7

Doğu Roma hâkimiyetindeki Anadolu’da vuku bulan Selçuklu fetih 
ve yerleşme hareketlerinden önce, Doğu Karadeniz kıyıları Gürcistan ve 
Ermenistan’daki Müslüman emirlerinin hâkimiyetleri altındaki kent ve 
yörelerin dışında Doğu Roma İmparatorluğu’na tabi Ermeni Bagratuni 
ailesinin yönetiminde Ani’de krallar kralı I. Gagik (990-1020) bulunu-
yordu. 8 

Bölgenin Müslüman emirleriyle yaptıkları savaşlar yanında, özel-
likle derebeylik düzeni içinde bulunan Ermeni sülaleleri arasında sürüp 
giden anlaşmazlıklar da Ermeniler arasında tam bir birliğin oluşma-
sına engel olan nedenlerin başında gelmekte idi. Buna en güzel örnek 
Ani Kralı I. Gagik’in ölümünün ardından kralın iki oğlu arasında silahlı 
mücadeleye dönüşen bir iktidar savaşının başlamasıdır. Bir süre sonra 
kardeşler arasında barış sağlanarak Ani ve Şirak şehri Smpat’a, Sevan 
(Gökçe) Gölü bölgesi ve Gugark’da küçük kardeş Aşot’a bırakılmıştır. 
Böylece Ani Krallığı ikiye bölünmüş ve siyasi, askeri açıdan zayıf bir 
krallığa dönüşmüştü. Derebeyler ise büyük ölçüde bağımsızlık kazan-
mışlardı. İmparatorluğun hâkimiyeti altında olmalarına rağmen, Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun mezhep ve siyasi baskılarına ve hatta zaman 
zaman ciddi şekilde giriştikleri askeri hareketlere karşı aralarındaki 
anlaşmazlıkları bir tarafa bırakıp, geniş direniş eylemlerine başvurmak-
tan da kaçınmamışlardır. 9

X. yüzyılın ikinci yarısında art arda gelen güçlü ve kabiliyetli impara-
torlar döneminde Doğu Roma, Armenia’daki Ermeni hanedanlarını bir 
bir ortadan kaldırma faaliyetlerine girişti. Bunlardan ilki Taok10, ikincisi 
İberia’ın bir bölümü, üçüncüsü Vaspuragan, dördüncüsü ise Bagratuni 
hanedanından gelen Ani ve Kars Ermeni krallıkları idi. 1000 yılında 
İmparator II. Basileios tarafından Taok’un ilhakından sonra bunu pey-
derpey ortadan kaldırılacak olan diğer prenslikler takip edecek ve impa-
ratorluğun sınırları Azerbaycan bölgesini tehdit eder şekilde Doğuya 
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doğru genişleyecektir. Doğu Roma bunları ilhak ederken bölgede yaşa-
yan toprak aristokrasisini de Kilikya ve Kapadokya gibi daha iç bölge-
lere topluca göç ettirip yerlerine başka yerlerden getirttiği “daha çok 
güvenilir” taze imparatorluk kuvvetleri yerleştirerek, böylece hem böl-
gedeki eski idareci tabakanın gücünü kırmış olacak, hem de her yerde 
imparatorluk iradesini hâkim kılacaktır. 11 Doğu Roma’nın doğuya 
doğru son yayılması Ermeni krallıklarına karşı gerçekleştirilmiştir. 
Ermeniler, imparatorluğun desteğiyle X. yüzyılda Arap egemenliğinden 
kurtulmuşlardı, ancak çoğu zaman birbirlerine düşman birçok krallığa 
bölünmüşlerdi.12 

Ermeniler İslamlardan bu kadar iyilik gördükleri halde Sasun’daki 
Ermeniler isyan edip Vali Yusuf ’u öldürdüler. Halife bu azgın Ermenileri 
cezalandırmak için Büyük Buğa komutasında bir ordu gönderdi. Büyük 
Buğa ordusuyla önce Sasun-Muş bölgesine geldi. Ayaklanmayı bastırdı. 
Sonra Van üzerine yürüdü. Van bölgesinde Aşot adlı Ermeni, bölge-
deki Ermenileri başına toplayıp ayaklanma gayretinde idi. Bunu başa-
ramamış, Büyük Buğa’yı hediyelerle kandırmaya çalışmıştı. Büyük Buğa 
Aşot’u yakalayıp Bağdat’a gönderdi. Büyük Buğa bütün Ermenistan’ı 
Ağrı’ya kadar yeniden itaati altına aldı. 13

Selçuklu akınları başlamadan az önce Doğu Romalıların Doğu 
Anadolu’daki Ermeni Krallığını yıkmaları ve bu topraklara hâkim ola-
bilmek için kendilerine direnen Ermenileri Anadolu’nun içlerine sür-
meleri de fetihleri kolaylaştıran bir hareket oldu. Çünkü böylece doğu 
sınırlarında, Türklerle Doğu Roma toprakları arasında tabii bir tampon 
oluşturacak ve ilk Türk akınlarını karşılayacak engel böylece ortadan 
kalkmıştı. 14

Çağrı Bey’in Anadolu’ya ilk akını esnasında Ermenistan ve Gürcistan 
hududundaki memleketler, Doğu Roma garnizonlarının otoritesi altına 
girmiş idi. Bu bölgedeki Ermeni ve Gürcü krallarının Doğu Roma ile 
münasebetleri pek dostane değildi. Her ne kadar imparatorlara karşı 
hürmette ve hizmette kusur etmiyorlar, kendilerini onlara tabi gös-
teriyorlarsa da, Doğu Roma’nın siyasi tahakkümü ve müdahalesine 
tahammül edemiyorlar, bilhassa işgal söz konusu olunca, araların-
daki anlaşmazlıkları unutarak kuvvetlerini birleştirmeğe çalışıyorlardı. 
Bilhassa Ermenilerle Doğu Romalılar arasındaki esaslı ayırıcı unsurda 
mezhep farklılığı idi. 15

Doğu Roma İmparatorluğu, II. Basileios döneminde doruğuna ula-
şan emperyalist bir yayılma siyaseti izledi. Bu ilk bakışta zaferlerle dolu 
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ama uzun vadede yıkım getiren bir savaşlar dizisi oldu. Ermenilere 
karşı uygulanan imha savaş siyaseti, Doğu Anadolu’da daha sonra-
ları Doğu’dan gelen Türklerin kolayca ele geçirebilecekleri bir boşluk 
yarattı.16

II. Basileios’un Ermeni arazisini ilhak siyaseti, Doğu Roma’nın 
askeri gücünü yitirmemesi şartıyla yararlı olabilirdi. Fakat bir süre sonra 
Selçuklu Türkleri taarruza geçtiklerinde Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
askeri gücü azalmış olduğu gibi doğu sınırında tampon bölge görevi 
yapan küçük Ermeni krallıkları da ortadan kalkmış bulunuyordu.17

İmparator II. Basileios Kafkasya ve Ermenistan sorununu tamamen 
halletmek ve Ermeni topraklarını Doğu Roma hâkimiyeti altına almak 
düşüncesiyle kuvvetli ve kalabalık bir ordu ile harekete geçerek Doğu 
Anadolu’ya gelip Vaspurakan’ı zapt etmiştir. Sonra bu bölgede oturan 
40 bin Ermeni’yi Doğu Roma’nın geleneksel siyaseti uyarınca göçe 
zorlayarak, Orta Anadolu’da Sivas kısmen de kayseri kent ve yörele-
rine yerleştirmiş böylece, tarihte en büyük Ermeni Tehciri (göç) ger-
çekleştirilmiştir. Rene Grousset, “Hıstoıre De L‘Armenie” adlı eserinde 
Ermenilerin bir kısmının Orta Anadolu’ya bir kısmının da Urfa’ya yer-
leştirildiğini yazmaktadır. 18

Türk akınlarına karşı koyamayan (Çağrı Bey’in 1015-1021 tarihli ilk 
Anadolu seferi) Vaspurakan Ermeni Kralı Senekherim, Doğu Roma 
İmparatoru II. Basileios’a başvurarak, Van Gölü yöresindeki Vaspurakan 
Eyaleti’ni, 1021 yılında coğrafi konumu itibariyle güvenli bir yörede 
olan Sivas şehriyle değiştirilmesini teklif eder. İmparatorun bu teklifi 
kabul etmesi üzerine Kral Senekherim hanedanı ve 14 bin vatandaşı ile 
birlikte gelip Sivas’a yerleşmiştir. Sivas’la birlikte Kapadokya ve Fırat’a 
kadar uzanan komşu bölgelerde Senekherim’e bırakılmıştır.19

1021’de Selçuklu Türkleri Vaspuragan’a girince Doğu Roma, 
doğu sınırını daha da kuvvetlendirmek istemiş ve sınırda bulunan 
Van Derebeyi Senekherim’i bertaraf etmeyi amaçlamıştır. Aslında 
Senekherim mülkünü imparatora devretmek istememiştir. İmparator, 
Senekherim’e güvenmediği için Van ve çevresinden uzaklaştırmış ve 
Sivas’a zorla göç ettirmiştir.20

Özetle Ermeni toplumu asıl büyük darbeyi Doğu Roma İmparatoru 
II. Basileios’dan almıştı. Çünkü II. Basileios krallıklarının ellerinden 
alınması ve vassal statüsüne düşürülmeleri sebebiyle itaat etmeyen 
Ermeni prensleri üzerine bir sefer düzenlemiş ve bütün bölgeyi yakıp 
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yıkmıştı. Van Gölü ve çevresinde Vaspurakan denilen bölgede 12 kale, 
4400 köy ve 115 manastırdan oluşan Van Gölü Ermeni Krallığının 
bütün topraklarını Doğu Roma’ya ilhak edecekti. Bununla yetinmeye-
rek hemen akabinde de 40. 000 Ermeni’yi Orta Anadolu’ya, Malatya ve 
Kayseri yörelerine tehcir edecekti. 21

XI. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu, öncelikle Kafkasları kendi 
genişleme çabaları için bir hedef seçmişti. Doğu Roma’nın bu politi-
kası Türklerin Kafkasları işgal etmelerinden korkarak, özellikle başta 
Ermenistan olmakla Kafkasya’nın bazı topraklarını doğrudan doğruya 
kendisine tabi kılmak kararı ile izah edilmektedir. Çünkü topraklarının 
bir kısmı doğu ve batıdan yapılan saldırıların yolları üzerinde bulunu-
yordu. Bunun içindir ki, XI. yüzyılda bu imparatorlukla Selçuklular ara-
sında karşılıklı ilişkilerin belli başlı olayları bu bölgede cereyan etmiştir. 
Bu yüzden Doğu Roma İmparatorluğu Ermenistan topraklarına dört 
kez saldırmış, bu suretle Ermeni Devleti’nin ve Ermeni Bagratiler 
Krallığının ortadan kalkmasında kesin bir rol oynamıştır. Fakat 
Ermenistan’ın askeri gücünü zayıflatmakla ve onun siyasi kudretini yok 
etmekle Doğu Roma İmparatorluğu kendisini de Selçuklulardan gelen 
tehlikeden korunmaktan mahrum bırakmış ve Türklerle savaş sorumlu-
luğunu da bizzat kendisi üstlenmiştir. 22 

Doğu Roma İmparatoru II. Basileios, 1023 yılında büyük bir ordu ile 
Ermeniler üzerine yürüdü. Trabzon’a kadar geldi. Ani Prensi Ohannes 
Simbat’ı cezalandırmak istiyordu. Ohannes Simbat, Müslüman Türklere 
dayanıp İmparator II. Basileios’a karşı çıkmaktan ise Hıristiyan Doğu 
Roma idaresini tercih etti. İmparator’a ölümünden sonra Ani ile birlikte 
bütün prensliğini terk edeceğini mektupla bildirdi. İmparator, Ohannes 
Simbat’ın bu yaklaşımından çok memnun oldu. Ona dokunmadan geri 
döndü. Ohannes ölünce Doğu Roma İmparatoru bu mektuba dayana-
rak hak iddia etti. Ermeniler İmparator Mihael’in bu iddiasını reddet-
tiler. Doğu Roma ordusu Ermeniler üzerine harekete geçti ise de geri 
dönmek zorunda kaldı. 23

XI. yüzyılın başlarında Doğu Anadolu’da azınlık bir halk olarak 
yaşayan Ermeniler, Doğa Romalılara düşman olduğundan, Türklere 
karşı Doğu Roma İmparatorluğu’nu müdafaa etmiyorlardı. Doğu 
Roma İmparatorları bu asırda Doğu Anadolu’da bulunan Ermeni 
Prensliklerini yıkıp, onları büyük bir nüfus ile Orta Anadolu’ya sürdüğü 
ve Ortodoksluğu kendilerine ve diğer Hıristiyanlara zorladıkları için 
bu kavimlerin Doğu Roma düşmanlığı çok derin idi. Nitekim Ermeni 
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Vekayinamecisi Urfalı Matheos, “İktidarsız ve kadınlaşmış iğrenç Rum 
Milleti, Ermenistan’ın cesur evlatlarını yurtlarından koparıp dağıttılar. 
Milletimizi tahrip edip Türklerin istilasını kolaylaştırdılar” ifadeleri ile 
Ermeni kavminin düşüncelerini ve Anadolu’nun fethini hazırlayan iç 
sebepleri ortaya koymaktadır. 24

Doğu Romalılar, Ermenistan’ı zapt ettikten sonra, yapmadıkları 
zulüm bırakmadılar. Önce komutan ve ileri gelenlerini Ani’den uzaklaş-
tırdılar. Halka çok ağır vergiler koydular. Ani, Muş, Bitlis, Van, Bayezid, 
Ardahan, Malazgirt Doğu Roma askerleriyle doldu. Ermeni kiliseleri 
saldırıya uğradı. Katogikos ve papazları tutuklayıp Doğu Roma’ya gön-
derdiler. Ermenilerle Doğu Romalılar arasındaki mezhep düşmanlığı 
yüzünden Ermenileri topyekûn imhaya koyuldular, onları Ortodoks 
yapmaya çalıştılar. Din ve vicdan hürriyetine kulak asmadılar. Ermeni 
Prensleri Doğu Romalılara köle oldular. 25

Matheos, Doğu Romalılara olan kızgınlığını eserinin, bir başka 
yerinde şöyle dile getirmektedir: “Ermeni milletinin korkak Grek 
Milleti’nin yüzünden çektiği ıstırapları kim tasvir edebilecektir? Çünkü 
Grekler, Ermeni milletinin kumandanlarını kendi eyaletlerinden çıka-
rıp götürmüşler ve Ermenistan’ın Krallık tahtını devirmekle, askerlerin 
ve kumandanların desteği olan suru kendi elleriyle yıkmışlardı. Kaçmayı 
kendileri için bir zafer kahramanlık addeden bu Grekler kurdu görür 
görmez kaçmağa başlayan kötü çobanlara benzediler. ”26 

Doğu Roma İmparatoru Constantinos IX. Manomakhos, Ermeni 
Kralı Ohannes Sempad’ın İmparator II. Basileios’a gönderdiği mek-
tubu bahane ederek Ermenilerden Ani’yi tekrar istedi. Ermeniler impa-
ratora olumsuz cevap verdiler. Doğu Roma ordusu yeniden Ermeniler 
üzerine sefer düzenledi. İmparator Ani Prensi Gagik’i kandırarak 
İstanbul’a gelmesini sağladı. Gagik’ten Ani’nin tesilimi istedi. Prens 
Gagik imparatorun istediğini reddedince İmparator Gagik’i adalardan 
birine sürdü. Prenslerinin zindana atıldığını öğrenen Ermeniler Ani’yi 
Doğu Roma’ya teslime razı oldular. Böylece 1045 yılında Doğu Roma 
ordusu Ani’yi teslim almak için harekete geçti. Ermeniler Doğu Roma 
ordusuna karşı ufak tefek direnmeler gösterdilerse de bazı Ermenilerin 
yardımıyla imparatorluk ordusu Ani’ye girdi. Diğer küçük Ermeni 
prenslikleri daha önce Doğu Roma’ya bağlanmışlardı. Böylece bütün 
Doğu Anadolu Doğu Roma topraklarına katıldı. 27

Selçuklu döneminde bütün Anadolu Hıristiyanlığı Doğu Roma kili-
sesine karşı ayaklanmış halde idi. Halk bir çok Hıristiyan papazların 
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temsil ettiği Doğu Roma’ya karşı Türkleri tercih ediyordu. Çünkü halk 
kilisenin ekonomik baskısından ve teolojik bulanıklığından bıkmış 
durumda idi. Bütün iç yeterliliğini yitiren ve kendi halkına zulmeden bir 
anlayışı pozisyon icabı kusursuz göstermeye çalışmak ilmi değil politik 
bir tutumdur. 28

Anadolu’nun doğu bölgelerinde Doğu Roma kilisesinden başka 
Ermeni ve Süryani kilise örgütlenmeleri de vardı. Ancak bu etnik ve dini 
grupların siyasal konumları ve siyasi tavırları Doğu Romalılardan fark-
lıydı. Süryanilerin bir devleti yoktu, bu yüzden Doğu Roma için olduğu 
kadar Müslüman Türkler için de potansiyel bir tehlike oluşturmuyordu. 
Ermeniler ise XI. yüzyılda bağımsızlıklarını kaybetmiş, büyük bir kısmı 
Kilikya ve Kapadokya’da ikamete zorlanmış durumdaydı. Üstelik her iki 
grup da Doğu Roma Ortodoksluğuna göre sapkındı; bu durum İstanbul 
aleyhine olarak Türklerle işbirliği yapmalarını kolaylaştırıyordu. Bu 
nedenle Türklerin İstanbul merkezli ve Hıristiyan Anadolu nüfusunun 
çoğunluğunu bir arada tutan bir nevi devlet kurumu niteliğindeki Doğu 
Roma Kilisesi’ne, diğer kiliselere göre daha faklı davranmış oldukları 
düşünülebilir. 29

Anadolu’da Selçuklu hâkimiyetinin başlamasından sonra diğer 
gayrimüslimler gibi Ermeniler de Doğu Roma’nın baskısından kur-
tulmuşlardır. Tam bir inanç hürriyetinin mevcut olduğu Anadolu 
Selçukluları’nda Ermeniler, siyasi ve iktisadi müsamahanın dışında dini 
inançlarının gereklerini yerine getirebilmişlerdir. Ayrıca Anadolu’da 
düzenin tesis edilmesinden sonra yerli Hıristiyanlara yönelik olarak 
Anadolu Selçuklularının gerçekleştirdiği tek bir kovuşturma hadisesi 
yoktur. Onlar yeni hâkimlerinin idaresinden daima memnun kalmışlar, 
hiçbir zamanda Türklerden kurtarılmaları konusunda Avrupalılardan 
yardım istemek düşüncesinde olmamışlardır. 30

XI. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Türkmenler Anadolu’yu yurt 
tutmaya başladıklarında adı geçen coğrafyanın yerli halkı arasında 
bulunan Ermeniler siyasi birlikten yoksun, dağınık bir halde ve Doğu 
Roma İmparatorluğu’na tabi bulunduğundan, büyük ve organize olmuş 
kuvvetler ile Türklere karşı koymaya imkân bulamamış ve Selçukluların 
hâkimiyeti altına girmişlerdir. Anadolu’nun Türkler tarafından fethi 
ile ilgili çalışmalarda, Ermenilerin Türk fethine karşı önemli bir dire-
niş göstermediği aksine bu hareketi, mezhep farklılığı dolayısıyla Doğu 
Roma’nın uyguladığı baskıdan kurtulacakları için sevinçle karşıladıkla-
rına dair bir kanaat hâkimdir. Gerçekten de Selçuklu ordusunda görev 
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alan, direniş göstermeyen, hatta İslam dinini seçen, Ermeniler olmuştur. 
Sultan Alparslan’ın Doğu Roma Ordusu’nu mağlup etmesinden sonra 
Türklerin egemen güç olarak ortaya çıkması üzerine birçok Ermeni ileri 
geleni Selçuklu hâkimiyetine girmiş ve onlarla iyi geçinmeyi menfaatleri 
icabı görmüştür. Selçukluların bölgede hâkim olmasından sonra, Türk 
yönetim anlayışının kendilerine sağladığı imkânlar Ermeni kaynakla-
rının Selçuklu sultanlarından övgüyle bahsetmesine vesile olmuştur. 31

Devrin Ermeni, Süryani ve Gürcü kaynakları, Anadolu’ya akan ve 
bu memleketi Türkleştiren bu Türkmen göçlerini çok yerinde tespit 
etmiştir. “Türklerin kudreti dolayısıyla Rumlar Doğu’daki şehir ve kale-
lerini bırakıp gidiyor; onların buralarda yerleşmelerine imkân veriyor ve 
hudutlarda komşumuz olan Türkler her tarafı istila ediyordu. 32

1018 tarihli ilk Selçuklu akını, Ermeni Ardzruni ve Bagratuni 
hanedanlarının istiklallerini kaybetmelerini, dolayısıyla Ermenilerin 
Doğu Anadolu’dan ayrılarak Orta Anadolu’ya yayılmalarını ve XII-
XIII. Asırlarda Anadolu tarihinde rol oynamalarını sağlamıştır. Bu 
ilk Anadolu akını neticesinde müdafaa ve mukavemeti kırılmış olan 
Ermenistan’ın bir kısmını zahmetsizce Doğu Roma’ya ilhakı zanne-
dildiği gibi, Doğu Roma İmparatorluğu’nun lehine sonuçlanmamıştır. 
Doğu Roma ordularının Selçuklu ordularının karşısındaki aczi, kısa bir 
süre sonra Anadolu’nun kilit noktalarının süratle Türklerin eline geç-
mesini mümkün kılmıştır. 33

XI. yüzyılda Selçuklu Türkleri Anadolu’ya geldiği zaman Ermeniler 
Anadolu’da dağınık vaziyette Doğu Roma hâkimiyeti altında yaşı-
yorlardı. Dolayısıyla Selçuklular herhangi bir Ermeni devletiyle 
karşılaşmadıkları gibi Ermeni toplumuyla da savaşmak, mücadele 
etmek durumunda kalmamışlardır. Selçuklular Anadolu’yu Doğu 
Roma İmparatorluğu’ndan savaş yoluyla devir almıştır. Bundan sonra 
Ermeniler Selçukluların hâkimiyeti altında din ve mezhep kavgaların-
dan uzak ticaret, sanat ve tarımla uğraşan dini ve kültürel kimliklerine 
sahip bir kavim olarak yaşamaya devam ettiler. 34

Ermenistan toprakları Doğu Roma topraklarına katıldığından 
Doğu’da dıştan gelen hücumlara karşı Doğu Roma arazisini koruyacak 
tampon bir bölge kalmamıştı. Bu sebeple başlayan Türk taarruzları doğ-
rudan doğruya devlet topraklarına yönelik oldu. Devletin iç kudretsizliği 
ve savunma gücünün yetersizliği Türklere kolaylıkla Doğu Anadolu’ya 
girmek ve derinlemesine ilerlemek imkânını verdi. 35
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Çağrı Bey’in ilk Selçuklu-Ermeni ilişkilerini oluşturan Doğu 
Anadolu’ya yaptığı 1018 tarihli seferi sırasında Ermeni ve Gürcüler vasal 
statülerine rağmen Doğu Roma İmparatorluğu ile ciddi bir anlaşmazlık 
içinde bulunuyorlardı. Selçuklu akının başladığı tarihlerde Ermenilerle 
Gürcüler arasında birlik olmaması, imparator II. Basieios’un Balkanlarda 
sonu gelmez savaşlarla meşgul olması buna mukabil Doğu Roma poli-
tikasının doğuda ilhak hususundaki ısrarı fakat Doğu Roma savunma 
tedbirlerinin zayıflığı Ermenistan-Doğu Roma gerginliği Gürcü-Doğu 
Roma mücadelesi Çağrı Bey’in seferini başarılı kılmıştır. Çağrı Bey’in 
1018’de Doğu Anadolu’ya yaptığı ilk büyük akınla, Ermenistan toprak-
ları ilk defa Selçukluların taarruzuna uğramakta idi. 36

XI. asırda Selçuklu hanedanının azimli idaresi altında toplanan 
Oğuz Türkmenleri bir sel halinde Ermenistan hudutlarını geçerek kısa 
zamanda gerek yarı müstakil, gerekse Doğu Roma hâkimiyeti altında 
yaşayan Ermenileri kendi hakimiyeti altında topladılar. İç savaşlarla 
perişan olan, milli ve yerleşmiş bir siyaset takip edemedikleri için, çev-
relerindeki büyük kitlelerin mücadeleleri arasında tabiatıyla yıpranmaya 
mahkûm bulunan Ermeniler Selçukluların ilk fetihlerinde maddi ve 
manevi bir çok kayıplara uğradılar ve Ermenistan sahasında esasen tam 
olmayan istiklallerini kaybettiler. 37

İlk Selçuklu akınlarının yol açmış olduğu büyük tahribata karşın ve 
hatta bundan ötürü bölgenin azınlık halkları başta Ermeniler olmak 
üzere Türklere karşı sistematik bir biçimde düşmanlık duymamışlar-
dır. Çoğu kez bu fetihleri kendilerine karşı olmaktan çok, Doğu Roma 
için bir cezalandırma olarak yorumlamışlardır. Türk fetihlerini Doğu 
Romalıları bir cezalandırma olarak da yorumlayan ve zaman zaman da 
Ermeni ve Monofizit halklar Türklerle işbirliği yapmaktan kaçınmamış-
lardır. Zaten sorun o tarihte Rumlarla Türkler arasında idi. Anadolu’daki 
küçük Monofizit grupları ile Ermeniler zaten tebaa olmuşlardı. 38

1040’ larda Selçuklu Türkleri Ermenistan fetihlerine başladık-
ları zaman Mavera-yı Kafkasya’nın39 Siyasi haritası üzerinde hiçbir 
bağımsız Ermeni yerleşimi yoktu. Ermenistan toprakları Doğu Roma 
İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. 40 Bu tarihlerde Selçuklu 
Türklerinin Anadolu’ya yönelik fetih hareketlerine karşı yeni Doğu 
Roma hududunun dayanma noktaları Van, Malazgirt ve Ani kaleleri 
idi. 41

1048 yılında yeni gelen göçler ile çoğalan Türkmenler büyük bir 
kitle halinde Doğu Anadolu’ya girdiler. Bunların akınlarına şahit olan 
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bir çağdaş müellif “Göklerin hiddet kapıları memleketimiz üzerine 
açıldı. Türkistan’dan kartal gibi süratli atlara binmiş ordular zuhur etti. 
Vaspuragan’a girip Hıristiyanlar üzerine atıldılar. 24 kazayı istila ettiler. 
Bu cesurane hareketleri ile Erzurum (Garin)’a kadar ilerlemek istiyor-
lardı” ifadesi ile bu akını tasvir etmiştir. 42

Sultan Tuğrul, 1054 yılı başlarında, bizzat ordusuyla harekete geçe-
rek Doğu Anadolu’da fetihlere başladı. İlk hamlede Muradiye ve Erciş’i 
fethetti. Çoruh Irmağı havzasına gönderdiği kuvvetler, Bayburt’un 
fethiyle Trabzon’a değin akınlarda bulundular; bir kısım kuvvetler de 
Kafkasya’ya dek ilerlediler. Bunlardan başka Kars yönünde harekâtta 
bulunan bir Selçuklu birliği ise çoğunluğunu Ermeni askerlerinin oluş-
turduğu Doğu Roma kuvvetlerini bozguna uğratmakta güçlük çekmedi. 
Tuğrul Bey, Doğu Roma’nın muhafızı olarak Ermeni Vasil’in savun-
duğu Malazgirt kalesini kuşatıp sıkıştırdı ise de fethedemedi. Tuğrul 
Bey’in Anadolu’dan ayrılmasından sonraki yıllarda fetihle görevlendi-
rilen Selçuklu Emir ve kumandanları Malatya’ya değin ileri hareketle-
rini sürdürmüşler hatta Temmuz 1059’da Ermenilerin nüfusça yoğun 
bulunduğu Sivas’ı ele geçirmişlerdir. 43 

Selçuklu-Ermeni ilişkileri Sultan Alparslan zamanında da devam 
etmiştir. Sultan Tuğrul’un ölümü (Eylül 1063) üzerine, büyük Selçuklu 
İmparatorluğu tahtına geçen Alparslan daha önceleri Anadolu’da giri-
şilen Selçuklu akınlarını sürdürmek amacıyla Şubat 1064’te ordusuyla 
Rey’den Azerbaycan’a geldi. Urmiye gölünün kuzey-doğusundaki 
Merend kentine ulaştığı zaman Anadolu’ya sürekli olarak akınlar yap-
makta olan emir Tuğtegin, huzuruna gelip giriştiği akınlar ve özel-
likle Anadolu’ya giden yollar hakkında kendisine bilgi arz etti. Daha 
sonra Nahçıvan’a gelen Alparslan teknelerle yapılan bir köprüden Aras 
ırmağını geçtikten sonra ordusunu ikiye ayırdı. Bizzat başında bulun-
duğu birlikle hiçbir direnişle karşılaşmaksızın Erran’daki Lori Ermeni 
topraklarına girip Doğu Roma İmparatorluğu adına burasını yöneten 
Ermeni David Anholin’in oğlu Giorg (Kiuri) ile, “itaat etmesi, yıllık 
vergi ödemesi, kızını sultana vermesi” şartıyla bir anlaşma yaptı; Giorg, 
Selçuklu Vasalı olarak sultanın lütuf ve ihsanlarına nail oldu ve yine 
eski görevinde kaldı. Alparslan, buradan hareketle Gürcistan’a girip 
Kangarni (Kangark), Kartlı ve Javakhet (Tiflis Çoruh Irmağı arası) 
bölgesini fethettikten başka Gürcistan’ın kuzey ucundaki Kvelis-Kur’a 
değin ileri harekâtını sürdürdü. Bu bölgede bir çok kent ve kaleleri fethi 
ile hâkimlerinin vasallıklarını kabul etti. Bundan başka Sultan Akşehir’i 
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(Sepidşehr, Ahalk ‘alaki’i) de fethetti. Kafkas dağlarına kaçan Gürcü 
Prensi IV. Bagrad ile huzuruna gelen elçisi aracılığıyla “itaat arz etmesi 
ve yıllık vergi ödemesi” şartıyla barış yapıp vasallığını kabul etti. Sultan 
Alparslan daha ileri gitmeyerek dönüp Aras ırmağı havzasına geldi. Bu 
bölgede de birkaç kaleyi fethetti. Daha önceleri Ermeni Bagratuni krallı-
ğının başkenti bulunan ve Doğu-Anadolu’nun en müstahkem ve önemli 
kalelerinden birine sahip olan Ermeni Simbatoğlu Bagarat ile Gürcü 
Bakuranoğlu Grikor (Grikori)’un müştereken savundukları Ani’yi 
kuşatmaya başladı. Bu sırada, oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk’ün 
kumandasındaki ikinci bir Selçuklu kuvveti Aras ırmağı vadisi boyunca 
hareket edip sürmeli (Surmari, Surp Mari)’yi ele geçirdikten sonra 
kaynaklarda Farsça şekliyle kaydedilen ve Mahfuz surlara sahip olan 
Meryemnişin Kalesi’ni kuşatmakta idi. Hıristiyanların kutsal yerle-
rinden biri olan Meryemnişin güçlükle de olsa fethedildi. Oğlunun 
bu önemli kaleyi almasına çok sevinen Alparslan şiddetle sürdürmekte 
olduğu kuşatma ve kışkırtma harekâtından sonra Ermeni kaynaklarında 
“asla zapt olunamaz” şeklinde vasıflanan Ani’yi saldırıyla fethetmeyi 
başardı. Çok geçmeden iç kalede direnmekte olan Bagarat Grikor da 
vergi ödeme karşılığında “aman” ile teslim olmak zorunda kalmıştır. 

Selçuklular 1064’te önemli bir Ermeni krallığının baş şehri Ani’yi 
zapt edince halkına dokunmadı ve şehir Müslüman idaresi altında 
gelişip zenginleşti. 44 Öte yandan Ani Kalesi’nin fethedildiğini haber 
alan ve Doğu Roma İmparatorluğu adına Kars’ı yönetmekte olan 
Abas Şahanşahoğlu Gagik, aynı akıbetin kendi başına da gelebile-
ceği düşüncesiyle tabiiyetini arz etmek üzere, sultanı Kars’a davet 
etti. Sultan Tuğrul’un ölümü dolayısıyla kara giysiler giymiş olduğu 
halde Alparslan’ı karşılayan Gagik Selçuklu vasallığını kabul ettiğini 
arz etmesi üzerine sultan ona törenle hil’atler verdi. Böylece o, Doğu 
Roma İmparatorluğu adına yönettiği Kars, Ani, Lal (Allahverdi) vs. 
yerleri Selçuklu istila ve fethinden korumuş oldu. Bununla birlikte 
Gagik, sultanın buradan ayrılmasından çok geçmeden sonra adı geçen 
memleketlerin yönetimini, Zamantı (Pınarbaşı), Komana ve Larisa’ya 
karşılık Doğu Roma İmparatoru Konstantin Dukas’a teslim etmiştir. 
Sultan Alparslan, gerçekleştirdiği bu sefer sonucunda fethettiği Doğu 
Roma’ya tabi Ermeni ve Gürcü memleketlerini beraberinde bulu-
nan emirler arasında şöyle bölüştürdü: Van gölü bölgesini, Nahçıvan 
emiri Sakaroğlu Ebu Dülef ’e, Ani ve yörelerini Dübeyl emiri Ebu’l-
Esvaroğlu Minüçehr’e, Gürcistan’nın bir kısmını Gence Emiri Fadlun’a, 
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bir kısmını da Tiflis Caferoğlulları emirliğine vermiştir. Sultan başta 
Bağdat Abbasi Halifesi el-Kaim Biemrillah olmak üzere bütün İslam 
hükümdar ve emirlerine birer fetihname göndererek kazandığı zafer-
leri ve yaptığı fetihleri bildirmiştir. Bu haber üzerine Bağdat ve öteki 
belli başlı İslam memleketlerinde büyük sevinç gösterileri yapılmıştır. 
Ayrıca halife, Alparslan’a Ebu’l-feth (Fetih babası) unvanını vermiştir. 
Sultan Alparslan, genel çizgileriyle vermeye çalıştığımız Doğu-Anadolu 
ve Gürcistan seferinden sonra imparatorluk içinde ortaya çıkan birta-
kım huzursuzlukları ortadan kaldırmak ve Doğu sınırlarında bazı fetih-
lerde bulunmak amacıyla Doğu-Anadolu’dan ayrılmış, bununla birlikte 
burada fetihlere devam edilmesi hususunda gerekli buyrukları vermeyi 
ihmal etmemiştir. Bu cümleden olarak Anadolu fetih harekâtıyla görev-
lendirilen başta Horasan Saları (Salar-i Horasan), Gümüştegin, Afşin, 
Ahmedşah vs. Selçuklu emir ve kumandanları, bir yandan Karaman, 
Kayseri, Malatya’ya öbür yandan da Urfa, Siverek, Ergani, Adıyaman, 
Gaziantep, Antakya ve Haleb bölgelerine değin ileri hareketlerini 
sürdürmüşlerdir. Bu vesileyle Selçuklu kuvvetleri, özellikle Malatya, 
Sivas ve Kayseri illeri ve yörelerinde, artık siyasal bir teşekkülden yok-
sun olarak oturmakta olan Ermenilerle ilişkilerde bulundular. Esasen 
Selçuklu istila ve fetihleri dolayısıyla Anadolu’da Doğu Roma hâkimi-
yetinin çöküşünden istifade eden ve Doğu Roma’yla araları açık ve ger-
gin bulunan Ermeniler de zaman zaman isyana başlayarak bu çöküşü 
daha çabuklaştırıyorlar ve Selçukluları, kendileri için adeta bir kurtarıcı 
olarak karşılıyorlardı. Hatta Ermeni Bagusag ailesinin bütün bireyleri 
İslamiyeti kabul edip, Alparslan’dan Siverek yörelerinde yerleşme izni 
almışlardır. 45

Melikşah (1072-1092)
Sultan Melikşah’ın idaresinden Ermenilerin çok hoşnut ve mem-

nun olduklarını başta Urfalı Mateos olmak üzere, Ermeni tarihçiler sık 
sık eserlerinde bahsederler. Ani Ermeni Başpiskoposu Barseğ, Ermeni 
patrikliğinin durumunu arz etmek üzere 1091 yılında İsfahan’a Sultan 
Melikşah’ın yanına gitti. Sultan huzuruna kabul ettiği Ermeni heye-
tini çok iyi bir şekilde karşılamış, Ermeni Katolikosluğu’nun tek bir 
makamla temsil edilmesi bütün kilise, manastır ve ruhanilerin vergi dışı 
tutulmaları hususlarında bir buyruk hazırlatıp Barseğe’e verdi. Sultan’ın 
söz konusu emirlerini yerine getirmekle görevlendirilen Azerbaycan 
genel valisi Kutbettin İsmail, derhal vergileri kaldırdığı gibi Ermenilerin 
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oturdukları memleketleri imar ettikten başka, bütün Ermeni kilise ve 
manastırlarını da Selçuklu Devleti himayesi altına almıştır. Urfalı 
Matheos, Kutbettin İsmail hakkında; “İsmail iyi, çok merhametli ve 
imar edici bir şahıstı. O, bütün Ermenistan’ı idaresi altına almış olup 
memleketi imar etmeye başlamış ve bütün manastırları İranlıların fena-
lıklarına karşı himaye etmiştir” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 
Urfalı Matheos 129 numaralı kroniğinde Sultan Melikşah hakkında 
şu övgü dolu sözlerle onu tanımlamaktadır. “Aynı yılda evrenin sahibi 
Sultan Melikşah ruhların ülkelerine doğru ilerledi. Kalbi Hıristiyanlara 
karşı şefkat ve iyimserlikle doluydu. Katettiği ülkelerin ahalisine bir 
baba sevgisi ile muamele etti. Pek çok kent eyalet Melikşah’a teslim 
oldu. İsa’nın evlatlarına karşı çok iyi davrandı. Ermeni halkına refah 
ve mutluluk getirdi.” Sultan Melikşah’ın ölümü dolayısıyla Matheos; 
“herkesin babası bütün insanlara karşı merhametli ve hüsnüniyet sahibi 
sultan’ın ölümü bütün dünyayı büyük bir matem içine düşürdü” şeklinde 
ifadeler kullanmıştır.46 

Gürcü tarihçisi Kartlis Tshovreba “Kral David’in Tarihi” adlı ese-
rinde Melikşah’ı enerjik ve devlet faaliyetlerinde üstün yetenekli biri 
olarak görmekte, Melikşah’ın özellikleri ve hayranlığını, onun dış 
görünüşü ve karakter özelliklerini tasvir etmekle ortaya koymaktadır. 
Ona göre Melikşah adil ve merhametli bir sultandı. Yazar Melikşah’ın 
Hıristiyanlarla olan ilişkilerindeki sabrının altını çiziyor ve tamamıyla 
yumuşak başlı bir insan olduğunu yazmaktadır.47

Vardan ise, “Türk Fütuhatı Tarihi” adlı eserinde,48 “Melikşah, mil-
letimize karşı merhametli ve iyi düşünen bir sultandı. Barışı ve 
Hıristiyanları seven Melikşah, Kaspi (Hazar) Denizinden, Pontus 
(Karadeniz) Denizine kadar olan on iki hükümdarlığı da fethetti” şek-
linde ifadeler kullanmıştır. 

Brosset, Melikşah’ın adaletli, din ve mezhep farkı gözetmeksizin 
bütün tebaasına şefkatli davrandığını, insanların en mümtazı ve hayır-
sever bir sultan olduğunu belirterek, Hıristiyanlara karşı adaleti ve iyiliği 
ile tanıdığını kaydetmiştir. 49 Bir Ermeni kaynağı da Sultan “cihanın 
hâkimi, kalbi Hıristiyanlara karşı şefkatle dolu olduğunu” yazmaktadır.50

Düzenin koruyucusu, ama aynı zamanda herkese karşı cömert olan 
Melikşah’ın adından başka yerde de olduğu gibi, Ermeni yazıtlarında 
da koro halinde yükselen bir övgü ile söz edilmekte idi. Bu sultanın 
hâkimiyet yıllarında, Selçuklu ülkesinde bazı kiliselerin yapıldığı, ya da 
donatıldığı bilinmektedir. 51
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Selçuklu egemenliğinde yaşayan başta Ermeniler olmak üzere bütün 
Hıristiyanların sosyal ve iktisadi durumları son derece iyi idi. İşlerini 
ve ibadetlerini büyük bir özgürlük içinde yürütmekte idiler. Özellikle 
Melikşah ve Veziri Nizamülmülk gerek Hıristiyanlar ve gerekse 
Müslümanlar için büyük bir refah devridir. 

Süleymanşah (1075-1086) 
Süleyman-şah, Selçuk’un oğlu olan Arslan Yabgu’nun torunu ve 

Kutalmış’ın oğlu olup, Türkiye Selçukluları Devleti’nin kurucusu ve ilk 
Sultandır. Süleyman ve kardeşlerinin Anadolu’ya gelerek tarih sahne-
sine çıkmaları Alp Arslan’ın ölümü ve Melikşah’ın cülusu üzerine çıkan 
hadiseler ile yakından ilgilidir. 

Süleyman-Şah Horasan Türkmenleri ile önce Antakya üzerine 
yürüdü, fakat fethedemedi. Oradan Anadolu’ya geçti, önce Konya’yı ve 
Gâvele (Gevâle) kalesini aldı, birçok müstahkem kaleleyi ele geçirdi. 
Doğu Roma İmparatorluğu bu yıllarda o kadar perişan ve Anadolu ile 
münasebetlerini o derece kesmiş bir durumda idi ki, Süleyman’ın bu 
fetihleri ve hususiyle Hıristiyanlık tarihinde mühim bir mevkii olan ve 
İstanbul’un yanı başında bulunan İznik (Nikiyye) şehrinin fethi bile 467 
(1075) Rum kaynaklarında bir akis bırakmamıştır. 

Türkler Doğu Roma’nın iç mücadelelerine karışarak bu sayede 
“hâkimiyetlerini Karadeniz, Marmara ve Akdeniz sahillerine kadar her 
tarafta genişlettiler… her yer Türklerle doldu.” Süleyman Şah, Malazgirt 
zaferinden birkaç yıl sonra Anadolu’da yeni bir devlet kurarken, bu 
devlet eski ve yeni Türkmenlere dayanıyor ve onları devletinin çatısı 
altında topluyordu. Onun bu başarıları arttıkça Türkistan ve İran’dan 
ilerleyen Türkmen akınları süratlendi ve büyüdü. Nitekim 1080 yılında 
Azerbaycan’dan Anadolu’ya çok büyük bir nüfus akını vuku buldu. 

İlk Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın toprakları halka dağıt-
ması Hıristiyan kitlelerin Selçuklular tarafına geçmelerine amil olmuş-
tur. Böylece din hürriyetine ve araziye kavuşmak, sefaletten kurtulmak 
isteyenlerin Türk idaresini tercih ettiklerine veya emlakini muhafaza 
edebilmek için, Selçuklular ile hususi anlaşmalar yapan aristokratlara 
dair elimizde kayıtlar mevcuttur. İstilanın ilk sarsıntısı geçtikten sonra 
Selçuklu hükümdarlarının adaleti, Hıristiyanları şefkat ve himayelerine 
dair Süryani ve Ermeni kaynaklarında dikkate şayan bilgiler mevcuttur. 
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Antakya’yı 1085 yılında Rum bağımlısı Ermeni soyundan 
Philaretos’un elinden, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmış 
oğlu Süleyman almıştı. Philaretos İslam dinini kabul etmiş, ya da etti 
görünmüş, Firuz adını almıştı. Vali Yağı-Siyan’a bağlılık gösterişi altında 
ona kin besleyen birisi idi.52 Philaretos hep ikiyüzlü siyaset izlemiş, 
bazen Doğu Roma İmparatorluğu’nun yanında, bazen de Selçukluların 
yanında yer almıştır.53 

Süleyman Şah’ın kurduğu, devlet ve kazandığı zaferler, Anadolu’da 
Türk nüfusunu artırarak, kuvvetlenmesine amil olduğu gibi, Doğu 
Roma’nın kötü idaresi, savaşlar ve isyanlar dolayısıyla perişan olan yerli 
halklarda Süleyman’ın idaresinde huzura ve sükûna kavuşuyor ve bu 
sayede Türkiye Selçuklu Devleti sağlam bir temele kavuşmuş bulunu-
yordu. Doğu Roma İmparatorluğu’nun takip ettiği Ortodokslaştırma 
ve Rumlaştırma siyaseti de Ermenileri, Süryanileri Rafizi mezhebinde 
bulunan yerli halkları ve Pavlakileri (Pauliciens Arapça Bayalika) de 
bu devlete düşman etmiş ve Selçuklulara yaklaştırmıştı. Doğu Roma 
İmparatorluğu, Ermenileri doğudan Orta Anadolu’ya sürerken, 
Balkanlardan naklettiği Slav, Ulah ve Türkler de gayri memnun olarak 
yeni idareyi tercih ediyorlardı. Bunlar yanında Anadolu’da büyük toprak 
aristokrasisi elinde esir veya topraksız bulunan köylülerde Selçuklular 
sayesinde toprağa ve hürriyete kavuşuyordu. Zira Süleyman ve halefleri, 
eski Türk göçebe hukukuna göre, toprakları köylülere dağıtıyor ve devlet 
mülkiyeti altında herkesin tasarrufuna imkân veren bir “Miri toprak” 
rejimi kuruyorlardı.54

Berkyaruk (1093-1104)
Berkyaruk Ermenilere karşı gayet lütufkâr ve samimi olan dayısı 

İsmail’i hasip tayin etti. Bunun himmeti sayesinde Ermenistan imar 
olundu, manastırlar ve bütün ruhaniler kurtuldular.55 Berkyaruk 
Ermenilere yardım etmesine rağmen, onlar fırsat buldukça Selçuklu 
Türklerine ihanet etmişlerdir. I. Haçlı Seferi esnasında Ermeni dön-
mesi Firûz’un ihaneti neticesinde, Haçlılar Antakya’ya girdiler (Haziran 
1098) ve şehirdeki Türk ve Müslüman halkı kılıçtan geçirdiler.56
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I. Kılıçarslan (1086-1107)
Sultan Kılıç Arslan, tabi Ermeni halkına karşı daima adil davranmış, 

İslam-Hıristiyan mücadelesini Doğu Roma ve Haçlılara karşı sürdür-
mekte olduğu sıralarda bile tebaası olan Ermeni ve gayrimüslim halk-
lar, kendisine son derece sevgi, saygı ve güvenle bağlanmışlardır. Onun 
ölümü (1107 Nisan) dolayısıyla yine Urfalı Matheos “Sultanın ölümü 
sebebiyle Hıristiyanlar, büyük matem tuttular. Çünkü o her bakımdan 
iyi ve tatlı bir zattı” ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca Elbistan Ermenileri 
de Haçlıların değil, Kılıç Arslan’ın tebaası olmayı tercih etmişlerdir. 57


