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Ortaçağda Kars ve yöresinin de içinde bulunduğu üçüncü Ermeniye1, 
639-640 yılı itibariyle İslâm ordularının akınlarına sahne oldu.2 Bölge 
halkları bundan sonra yeni bir din mensubu olan Müslüman toplumla 
karşılaşır ve tanışır oldular. 

El-Cezîre bölgesinde fetih hareketlerinde bulunan Habib b. 
Mesleme el-Fihrî komutasındaki İslâm ordusu, Eleşkirt (Bagrevand) ve 
Ararat üzerinden, Ermeniye’nin idare merkezi Dvin önlerine geldi. Bu 
kale çetin bir muhasaradan sonra fethedilerek (5 Muharrem 19/ 6 Ekim 
640), bölgede Müslüman valilerin idare merkezi durumuna getirildi.3 
Bunu müteakip, Şirak,4 Bagrevand,5 Pasinler ve Vanand (merkezi Kars), 
Taron (merkezi Muş) ve Vaspurakan (merkezi Van) gibi yerler de haraca 
bağlandı.6

İslâmî dönemde de Ermeniye’nin idare merkezi olan Dvin’e gönde-
rilen Müslüman valiler, daha çok vergilerin tahsili, yolların emniyetinin 
sağlanması, savunma ve askerî harekatları yürütmekle görevli bulunu-
yorlardı. Bölgenin içişleri, yerli halkın idaresi ise Rstuni, Mamikonien, 
Bagratuni ve Ardzruni gibi Ermeni asilzâde ailelerinden birine 
veriliyordu.7

Ermeniye, Emevî halifesi I. Muâviye zamanında (660-680) en sakin 
ve müreffeh dönemini yaşadı.8 Bölge, diğer Emevî halifeleri dönemle-
rinde zaman zaman Bizans istilaları, Kafkaslarda Hazar saldırıları ve 
Ermeni ayaklanmalarına sahne oldu ise de, İslâm orduları bunların kalıcı 
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olmalarına ve bağımsızlık yönündeki düşüncelerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanımayarak, İslâm hâkimiyetinin devamını sağlamış oldular.9

Kars ve Ani’nin de içinde bulunduğu dönemin Ermeniyesi, Abbasî 
hilafetinin başından itibaren rahatsız bir döneme girdi. Daha başında 
Abbasî hareketine karşı Emevîlerin yanında yer alan Ermeniler, bu yeni 
ailenin işbaşına gelmesini istemiyorlardı.10 Bu bakımdan ilk Abbasî hali-
fesi Ebu’l-Abbas es-Saffâh döneminden itibaren (749-754), Bagratuni 
ailesinin öncülüğünde başlayan Ermeni isyanları durmak, bitmek bil-
medi.11 Abbasî halifelerinin Ermeni ailelerine zaman zaman vermiş 
oldukları krallık unvanları, tanımış oldukları imkânlar da, bu ayaklan-
maların yatıştırılmasında yeterli olmadı.12 

Abbasî devletinin zaafa uğraması ve İslâm dünyasının kargaşaya 
sürüklenmesiyle,13 Ermeni isyanları yoğunluk kazandı. IX. Asrın baş-
larıyla X. Asrın ilk yarısı, Ermeni hareketlerinin en fazla görüldüğü 
yıllar oldu.14 Bu isyanlarda, Ani’nin görkemli tarihini dünyaya taşı-
yacak olan Bagratuni ailesi başı çekiyordu.15 Bu çerçevede bir dönem 
Azerbaycan’da hüküm sürmüş olan Sâcoğulları, Bagratunilerle bir seri 
mücadeleye girişmiş oldular.16

920 yılından sonra Ermeniye’nin büyük bir bölümüne hâkim olan 
Bagratuniler, müteakip yıllarda tam bağımsız bir duruma gelmiş oldu-
lar.17 Aşot Misâkér’in (öl. 826) Kamsarakan ailesinden almış olduğu 
Ani,18 III. Aşot zamanında (952-977) idare merkezi durumuna getirildi 
ve Bagratuniler bundan sonra en parlak dönemlerini yaşamış oldular.19 
Bu durum 1020 yılına kadar sürdü. Selçuklu ailesinden Çağrı Bey’in 
Batıya gerçekleştirdiği keşif seferi (1016-1021), Bizanslıları doğu sınır-
larını güçlendirme, buraları kendi gözetim ve denetimlerine alma yoluna 
sevketti.20 Nitekim Ani, 1045 yılında Bizans hâkimiyetine geçti.21 
Ancak, Çağrı Bey’in seferiyle Oğuz boylarına açılan Batı yolu, bundan 
sonra artık kapanmayacak, Türk-İslâm hâkimiyeti bu yönde gelişecek, 
bir dünya devleti olmanın adımları atılacaktı. 

Nitekim, Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşuyla (1040), Oğuzların 
Anadolu akınları da başlamış oldu. Önce gayri nizami bir şekilde görü-
len bu akınlar, 1047 yılı itibariyle düzenli ve genelde Selçuklu hâneda-
nından bir şehzâdenin öncülüğünde sürdürülmüştü. 

Anadolu yönünde Selçuklu akınlarının ilk adımını Aras ve Van Gölü 
havzası oluşturdu. Bu akınlarla başta şehzade İbrahim Yinal Bey öncü-
lüğünde kazanılan Hasankale zaferi (1048) olmak üzere; Kutalmış Bey 
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(1053), Sultan Tuğrul Bey (1054) ve Yakuti Bey (1058) gibi hânedan 
mensuplarının gayretleriyle önemli başarılar, ilerlemeler kaydedildi. 

Ne var ki, bölgede Malazgirt ve bilhassa güçlü bir savunmaya sahip 
olan Ani hâlâ ayakta duruyor, direnmeye devam ediyordu. Halbuki, 
Ani’nin Selçuklu hâkimiyetine alınması birinci derecede önem arzedi-
yordu. Çünkü Anadolu fetihleri ancak bu kapının açılmasıyla güvenli 
ve kalıcı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktı. Aynı zamanda Bizans’ın 
çöküşü ve İstanbul’un fethine de yine ancak bu yolla varılabilecekti.22

Ani’nin Selçuklu Hâkimiyetine Alınışı
Ani’nin fethi, Sultan Alp Arslan’ın I. Kafkasya seferiyle (1064) elde 

ettiği başarılardan birini oluşturur. Güney Kafkasya’nın içinde bulun-
duğu siyasî boşluktan kaynaklanan kargaşayı bastırarak, buralarda 
Selçuklu hâkimiyetini kuran Alp Arslan,23 Batı yönünde ilerlemesine 
devamla Ani önlerine geldi. 

1045 yılından beri Bizans hâkimiyetinde bulunan Ani, güçlü bir 
savunmaya sahipti. Yüksek surları, geçit vermeyen Arpaçayı Nehri 
(Ahuryan), su dolu hendeğiyle dıştan gelebilecek saldırıların önünü 
kesiyordu.24 Bu durum karşısında Selçuklu ordusunun Ani muhasarası 
uzun ve çetin geçti. Ağustos ayının sıcağında savaşa girişen Sultan ve 
ordusu büyük sabır ve metanet gösterdiler. Gece-gündüz demeden sava-
şan Selçuklu ordusu, açlığın, susuzluğun ve uykusuzluğun farkında bile 
değildi.25 Bütün amaçları kaleden bir gedik açarak, şehre girebilmek ve 
fethi gerçekleştirmekti. Bunun için farklı savaş taktiklerine de başvu-
ruldu. Kurulan ahşap bir kale üzerine yerleştirilen mancınıklarla surlara 
yoğun darbe vuruluyor, bir yandan da kale içine neftler atılıyordu.26

Sultan alp Arslan bu kaleyi almakta kararlıydı. Ne var ki şehir bir 
türlü düşmüyordu. Sultan bunun üzerine muhasarayı kaldırmayı ve geri 
çekilmeyi bile düşünmüştü.27 Ancak bu sırada şehirden sorumlu Prensler 
iç kaleye sığınmış ve kale muhafızları arasında bir anlaşmazlık, savun-
mada bir gevşeklik meydana gelmişti. Bu durumun farkına varan halk, 
dağılmaya ve şehirden çıkarak kaçmaya başladı. Zaten kalede durulacak 
gibi de değildi. Çünkü yiyecek ve içecek maddeleri artık bitim noktasına 
gelmişti.28 Bu durumu haber alan Sultan, ordusuyla geri dönerek şehri 
yeniden muhasaraya aldı. Surların bir tarafını yıkmayı başaran Selçuklu 
ordusu şehre girmeye başladı. Bir bakıma Ermeniler de yoğunlaşan 
muhasara karşısında kaleyi teslim etmek zorunda kalmışlardı.29 Böylece 
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25 gün süren muhasara sonunda Ani, 16 Ağustos 1064 günü Selçuklu 
hâkimiyetine geçmiş oldu.30 

Dönemin dünyaca meşhur merkezi Ani’nin fethi Müslümanlara 
sevinç, Hıristiyanlara ise hüzün yaşattı. İslâm dünyasında âdeta bir bay-
ram havası yaşanmıştı. Çünkü Ani, öteden beri yabancı istilalara geçit 
vermeyen, zapt edilemez bir kale olarak biliniyordu. Buranın Selçuklu 
hâkimiyetine alınması Bizans için büyük bir darbe olduğu gibi, İslâm 
dünyası için de önemli bir kazançtı.31 Sultan Alp Arslan’ın komşu ülke 
ve hükümdarlara gönderdiği fetihnâmeler hayret ve övgüyle karşılandı. 
Bağdat hilâfet sarayında okunan fetihnâme heyecan uyandırdı. Bunun 
üzerine Abbasî halifesi Kaim bi-Emrillah, övgülerle dolu bir mektubu 
Sultan’a göndererek tebrik etmiş ve kendisine “Ebu’l-Feth-fetih babası” 
unvanını vermişti.32 Ani’nin fethi, özellikle Türk-İslâm tarihinde bir 
dönüm noktası sayılır. Bir bakıma günümüz Türkiye’sinin temelleri de 
Ani’nin fethiyle atılmış oluyordu.33 

Ani’nin fethi, esas itibariyle, buradaki Ermenilerin de işine yaramıştı. 
Çünkü bu fetih, aynı zamanda Ermenilerin Bizans tahakkümünden kur-
tuluşları demekti. Daha önceleri de Rumların baskı ve zulmüne maruz 
kalan Ermeniler, Ani’nin 1045’te Bizans hâkimiyetine alınmasıyla da 
ağır vergi yüküyle mükellef tutulmuşlardı. Bu vergilerin önemli bir kıs-
mını ödeyen şehrin sanayici ve tacirleri zor bir durumda kalmışlardı.34

Fetih sonrası 20 Ağustos’a kadar Ani’de kalan Sultan’ın buradaki 
imar faaliyetleri dikkat çekiyor. Şehrin yeniden düzene konulması, 
mamur hale getirilmesi bunlar arasında görülüyor.35 Sultan’ın Büyük 
Katedral’ı Camiye dönüştürerek, ordusuyla burada ilk Cuma namazını 
kılması da,36 bu milletin tarihi ve Anadolu’nun geleceği bakımından 
önem arz ediyor. 

Sultan, Ani’den ayrılacağı zaman (20 Ağustos 1064), şehrin ida-
resini bir ordu maiyetinde Şeddâdoğullarından Ebu’l-Esvar’ın oğlu 
Manuçehr’e bıraktı.37 Bu ailenin Ani’deki idaresi, arada yaşanan kısa 
kesintilerle birlikte, 1200 tarihine kadar sürmüş oldu.38

Ani’de Kıyım mı?
Selçuklu askerlerinin Ani’ye girişleri ve buradaki halka karşı tutum-

ları Ermeni tarihçileri tarafından abartılı, bir o kadar da acıklı cümle-
lerle anlatılır. Ani’nin Hıristiyanlık aleminde, özellikle de Ermenilerin 
yanında müstesna bir değerinin olduğuna bakılırsa, bu cümlelerin birer 
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şok ifadeleri ve öfke yansımaları olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 
Çünkü bu insanlar, öteden beri dinî ve idarî merkez olan Ani’nin, farklı 
bir anlayışa sahip bir milletin hâkimiyetine geçmesi karşısında hayrete 
düşmüş, şaşkına dönmüşler ve bu hâdiseyi içlerine sindirememişlerdi. 

Oğuzların Ani’ye girişlerinin tasviri, böyle bakışın ilkini oluşturur: 
“Onlar kükremiş deniz dalgaları gibi şehre girmeye başladılar. Her bir 
Müslüman askerin, ikisi iki elinde, biri de dişlerinin arasında olmak 
üzere üç keskin bıçağı vardı. Onlar derhal bütün halkı merhametsizce 
öldürmeğe, bir vahşetle katliama başladılar. Halk yeşil çimenler gibi 
biçildi ve birbiri üzerine atılarak taş yığını haline getirildiler. Bir anda 
sokaklar kan gölüne döndü. Şehir toprak yığını halini aldı.” 39 

Sultan Alp Arslan ve askerlerinin Ani’ye girişiyle ilgili Ermeni kay-
naklı bu kayıtlar pek de doğruyu yansıtmıyor. Her şeyden önce savaşan 
bir insanın dişlerinin arasında kama, bıçak taşıyor olması aklen mümkün 
görülmüyor. Savaşların tabiatında zayiat ve tahribatın varlığı herkesçe 
bilinen bir gerçektir. Ancak vahşet, katliam ve acımasızca kıyım gibi 
sözcüklerin Türk tarihinde yerlerinin olmadığı da bir o kadar bilinen bir 
hakikattir.40 Bu bakımdan, Selçukluların Ermeniye akınlarını başından 
beri büyük bir musibet ve ilahî bir gazap olarak gören Ermeni tarihçisi 
Aristakés’in41 Ani ile ilgili iddialarına mahal kalmıyor. 

Aristakés ve benzeri Ermeni tarihçilerinin fetih sonrasında Ani’deki 
çocuklara, masum halka ve din adamlarına karşı girişildiğini iddia ettik-
leri akıl almaz cinayetlerin42 gerçekle bağdaştırılması mümkün görül-
müyor. Çünkü Selçuklular gibi Müslüman toplumlar, savaş halinde de 
hukuk ölçüleri çerçevesinde hareket etmekle mükelleftiler. Buna göre 
savaşamayan yahut savaşamayacak durumda bulunan yaşlı, kadın ve 
çocuklara dokunulmuyordu. Savaş sonrasında ise değil bunlara işkence 
vermek, bilakis koruma altına alınıyorlardı.43 Yine bu hukuk doğrultu-
sunda din adamları da, Ermenilerin, Ani’deki papazların kiminin ateşte 
can verdiği, kiminin ise tepeden tırnağa derisinin yüzüldüğü44 iddiaları-
nın tersine, bu insanlar savaşa katılmadıkları yahut buna teşvik ve tahrik 
etmedikleri takdirde dokunulmazlık hakkına sahiptirler.45 Ani’nin fet-
hinde Nizamü’l-Mülk gibi İslâm Hukukunda söz sahibi46 bir Vezir’in 
Sultan’ın yanında bulunması da, uygulamada yanlışların olmaması 
gerektiğini gösterir. Kaldı ki Oğuzlar, İslâm dinini kabulden sonra, bu 
dini iyi yaşamak ve yansıtmakla tanınıyorlardı. Bu durumun, Oğuzların 
devlet kurmaları, Melikler ve Sultanlar çıkarmalarında önemli rolünün 
olduğu üzerinde duruluyor.47 
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Ermeni tarihçilerinin, Ani’nin fethi sırasında, “buradaki kiliselerin 
yakıldığı, yıkıldığı” şeklindeki kayıtları da,48 gerçeği yansıtmıyor. Bin 
yıla yakın bir zamandır o kadar savaşlara, depremlere, bakımsızlığa ve 
aşınmalara rağmen, Ani’deki önemli kiliselerin bütün görkemleriyle 
hâlâ ayakta kalmaları, Ermeni iddialarının aksini ispat ediyor. Kaldı 
ki Müslüman idarelerde değil Hıristiyan, Yahudi gibi kitap ehline ait 
kiliselerin, havraların yakılması, yıkılması, başka inançlara mensup 
toplumların mabetleri de tahrip yerine koruma altına alınmıştır. İlk 
fetihler döneminde İslâm ordularının Sâsânîlerin Erdebil’de bulunan 
ve Müslümanlar karşısında yenilgiye uğrayan Azerbaycan merzübanı 
ile Huzeyfe b. El-Yeman arasında imzalanan antlaşma bunun en güzel 
örneğidir. Buna göre Azerbaycan’da bulunan Ateşgedeler tahrip edil-
meyecek, Balesegan, Sebelan ve Saturdan Kürtlerine dokunulmayacak, 
Şîz (Taht-ı Süleyman) halkının bayram günlerindeki gösterilerine engel 
olunmayacaktı49 

 Bütün bunların yanı sıra fetih sonrası Sultan Alp Arslan’ın asker-
leriyle ilk Cuma namazını Ani’deki Büyük Katedral’de kılması,50 esas 
itibariyle buranın imarı anlamına geliyor ve aynı zamanda bu milletin, 
hangi din mensubuna ait olursa olsun, mabetlere karşı hoşgörü ve say-
gıyla yaklaştığını yansıtıyor. 

Buradan hareketle Sultan Alp Arslan’ın Ani’deki Katedrale karşı 
yaklaşımıyla, yakın tarihte, Rus işgalinde, Erzurum mabetlerinin maruz 
kaldığı yaklaşımı karşılaştırmakta fayda var. Birinde ibadet ediliyor, 
diğerinde ise ahır ve depo olarak kullanılıyor.51 Erzurum camilerinin 
bazılarında Rus işgalinden kalma Atların bağlandığı demir halkalar, 
hâlâ tarihe şahitlik ediyor. 

Bu çerçevede Sultan Alp Arslan’ın Ani halkına; kadınlarına, çocuk-
larına, din adamlarına ve buradaki mabetlere karşı tutumuyla ilgili 
Ermeni iddiaları birer vehmî ve efsanevî yaklaşım olarak görülüyor. 
Nitekim Osman Turan Bey de, Büyük Katedraldeki haçın indirilerek, 
Nahçıvan Camiine eşik yapıldığı Ermeni iddiasına,52 “ Yabancı dinlere 
hürmeti ile bilinen Alp Arslan ve diğer Türk Sultanları için böyle bir şey 
efsaneden ibarettir”,53 cümlesiyle aynı noktaya parmak basıyor. Konuyla 
ilgili böyle doğruyu yansıtmaktan uzak bilgi veren Ermeni tarihçileri-
nin genelde bu bölgede bulunmaları ve belki bazılarının yaşanan olay-
lara şahit olmaları nedeniyle, İslâm tarihçilerini de etkilemiş oldukları 
anlaşılıyor. 
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İbn el-Esir’in,“ Şehre giren Selçuklu askerleri halktan öylesine çok 
sayıda insan öldürdüler ki, insanlar ceset çokluğundan şehre girmekte 
zorlandılar. Aynı zamanda bir o kadar da esir aldılar”54 cümleleri, 
Ermenilerin abartılı ifadelerini yansıtıyor.55

İbn el-Adîm ise, “Sultan, Rum beldelerinden Ani üzerine yürüdü ve 
burayı güç kullanarak fethetti. Şehirde 700 bin hane vardı. Alp Arslan, 
500 bin insanı esir aldı”,56 kayıtlarıyla, sayıları çok göstermekte etkilen-
mişe benziyor.57

Sayılarla ilgili bir diğer abartıyı Ebu’l-Ferec’te görüyoruz. Bu tarihçi 
de Ani de 700 bin hane ve bin de kilise bulunduğunu kaydediyor.58 
Esasen Selçuklu tarihçisi Hüseynî’nin ve bundan doğrudan alıntı yapan 
bazı araştırmacıların, “Türk askerleri kaleye girdiler, ahalisini atlarının 
ayakları altında çiğnettiler”59 kayıtları da, bu milletin tarihine pek uygun 
düşmüyor. Herhalde bu kayıtla, Selçuklu askerleri şehre girdikleri sırada 
insanların paniğe kapılmaları ve bir izdiham yaşanması nedeniyle, halk-
tan atların ayakları altında ezilenler oldu, denilmek istenmiştir. 

Konuya bir de Sultanın şahsiyeti, taşıdığı vasıfları noktasından bak-
mak lazımdır. Bu çerçevede Sultan Alp Arslan’ın öne çıkan vasıflarından 
birinin adalet olduğunu görüyoruz: “ O, sultanların en adaletlisi idi”,60 
“iyilik sever ve âdildi”,61 “âdil, heybetli ve insanları kendine itaat ettiren 
bir sultandı”,62 gibi kayıtlar bu konuda bir iki örneği oluşturur. 

Esasen bütün Türk Hakanlarında bulunması gereken ve birinci şart 
olarak sayılan Âdil olma vasfı,63 Selçuklu ailesinin tabiatında var olan 
bir özellik şeklinde kendini gösteriyor. Bu ailenin atası Dukak Bey’in 
ve oğlu Selçuk Bey’in Oğuz Devleti Yabgu’sunun haksız hareketleri ve 
uygulamalarına karşı çıkışları,64 bunun en güzel örneğidir. 

Sultan’ın şefkatli ve merhametli oluşu da dikkat çeken bir diğer vas-
fını oluşturuyor: “Sultan, kalbi ince, merhametli, fakirlere acıyan, yumu-
şaklıkla muamele eden biriydi”,65 “ O, çokça sadaka veriyor, kendine has 
divanında halktan birçok fakir insanın adı bulunuyordu”,66 “ O, sîreti, 
iç âlemi, en güzel olan, şefkatli ve yardım etmeği seven biriydi”,67 gibi 
cümleler çokça görülür. 

Sultan’ın şefkat ve merhametinin tezahürlerini savaş halinde de 
görüyoruz. Alp Arslan’ın Gürcü Kralı IV. Bagrat’la olan münasebet-
leri, bunun bir örneğini oluşturur. I. Kafkasya seferinde (1064), Sultan’a 
boyun eğen ve anlaşmaya varan Kral Bagrat,68 kısa bir zaman sonra 
bunun aksine bir hareket içine girerek, bölgede bir kısım sıkıntılar 
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yaşattı. Sultan II. sefer bölgeye geldiğinde ise (1067), aynı Kral yine 
elçi göndererek, lütuf ve bağışlanmak isteğinde bulundu. Alp Arslan, 
Bagrat’ı cezalandırmak yerine, bu talebini de olumlu karşılayarak yerine 
getirdi.69

Ani’nin fethinden sonra Kars’a davet edilen Sultan, şehre girdi-
ğinde, Kral Gagik’in takınmış olduğu göstermelik tavrını ciddiye ala-
rak, sevinçle karşılaması da,70 Onun iç güzelliğinin bir diğer örneğini 
gösteriyor. 

Sultan Alp Arslan’ın Malazgirt savaşı sonrası Bizans İmparatoruna 
göstermiş olduğu insanî yaklaşım ve ona merhametle muamele etmesi 
dünyaca meşhurdur. O’na göre yenilgiye uğrayan bir milletin büyükle-
rine hakaret edilmemeli, aşağılanmamalıdır.71 Nitekim Sultan, Bizans 
İmparatoru Romanus’un hayatını bağışlamış, onu bir misafir gibi ağır-
lamış, ülkesine döneceği zaman da uğurlamada bulunmuş ve emniyetini 
sağlamak için de bir askerî birliği yanına katmıştı.72

Sultan Alp Arslan’ın bu sayılanlardan başka daha birçok güzel vasıf-
lara sahip olduğu kaydediliyor. Özet olarak Sultan iyilik sever, akıllı, 
ahdinde, sözünde duran, siyaset sahibi, ikballi, uyanık, eşsiz cihangir, 
dünyayı mamur eden, reayasının can ve malının korunmasına son derece 
itina gösteren, dinine bağlı bir şahsiyete sahipti.73 Dolayısıyla Sultan’ın 
sahip olduğu vasıfları, şahsiyeti itibariyle de, Ani’de kıyıma girişmesi, 
insanlara ve oradaki medeniyet ürünlerine karşı acımasız bir harekette 
bulunması mümkün görülmüyor. 

Sonuç olarak, X. Asrın ikinci yarısından itibaren önem kazanan ve 
Ermeni Bagratuni ailesinin idare merkezi durumuna getirilen Ani, 
stratejik olarak da bir öneme sahipti, Bizans ülkesine açılan bir kapı 
özelliğini taşıyordu.74 Bu bakımdan Oğuz boylarının, Selçuklu beyle-
rinin Anadolu’daki fetih hareketlerinin sağlıklı olabilmesi ve buranın 
Müslüman-Türk milleti için yurt haline getirilebilmesinin yolu da bir 
bakıma bu kapının açılması, Ani şehrinin alınmasından geçiyordu. Bu 
çerçevede Selçuklu akıncıları daha önce de Ani’yi alma teşebbüsünde 
bulunmuşlardı.75 Ancak, X. Asrın ikinci yarısı ve XI. Asrın başlarında 
dünyaca meşhur76 Ani’nin fethi Sultan Alp Arslan’a müyesser oldu. 

Yıkım, tahribat ve insan zayiatları savaşların tabiatında var olan 
şeylerdir. Ani’nin fethi sırasında da bu türden olumsuzlukların yaşan-
ması kaçınılmazdır. Ancak bunlar, Ermeni tarihçilerinin kaydettikleri 
gibi ve bu milletin tarihine uygun düşmeyen, insana yahut medeniyet 
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ürünlerine karşı kıyım şeklinde cereyan etmiş olamazdı. Çünkü Sultan, 
gerek hazarî ve gerekse seferî hallerinde Vezir, Sultan İmamı gibi şah-
siyetleri genelde yanında bulunduruyordu. İdaresinde istişareye değer 
veren, büyüklerin sözlerini dinleyen, dinine bağlılığıyla bilinen ve adale-
tiyle tanınan Sultan’ın,77 Türk-İslâm savaş hukukuna uymayacak hare-
ketlerde bulunamayacağı, şayet böyle bir durum söz konusu olduysa, bu 
şahsiyetler tarafından uyarılacağı muhakkaktır. 

Bunların yanı sıra Sultan’ın merhametli, sulhtan yana, hakkı gözeten, 
kısacası olgun bir şahsiyete sahip olmasıyla,78 Ermenilerin iddia ettik-
leri akıl almaz olumsuz tablolar tezat teşkil ediyor. Bin seneye yakın 
bir zamandır bütün görkemleriyle hâlâ ayakta duran Ani’deki Kiliseler, 
Katedrallere kıymayan bir Sultan’ın, en değerli varlık olan insanlara 
kıyım yaşatması akla uygun düşmüyor. 

Fetih sonrası Ani’de başlatılan onarım faaliyetleri, siyasî ve dinî alan-
larda önemli icraatlar da, Sultan’ın imardan yana bir tabiata sahip oldu-
ğunu gösteriyor.79


