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Öz: Müslümanların İran’ı fethini müteakip daha sık akınlar düzenledikleri Güney Kafkasya’nın 

Müslüman-Türk idareciler tarafından yönetilmeye başlanması Türk-Ermeni ilişleri açısından oldukça 

mühim bir dönemdir. Özellikle Sâcoğulları hanedanının Azerbaycan merkezli bağımsız bir devlet 

kurup etki alanını Van Gölü çevresi ve Kars’a kadar uzandırması Kafkasya Türklüğünün önemli 

dönüm noktası olmuştur. Ancak, gerek Abbasiler gerekse Türkler açısından mühim olan bu dönemin 

olayları Müslüman kroniklerde gerektiği kadar yer almamaktadır. Hatta Sâcoğullarının bölgeye vali 

atanması veya azilleri dışında bölgede yaptıkları fetihler, iktisadi faaliyetler veya bölge halklarıyla 

ilişkiler hakkında İslam kaynaklarında yer alan bilgiler yok denecek kadar azdır. İslam kaynaklarının 

eksik bıraktığı bu olayları Ermeni kaynaklarından takip etmek mümkündür. Özellikle dönemim en 

önemli şahidi ve bazen olayların baş aktörü olan Ermeni Gatoğigos’u Yovhannēs 

Drasxanakertc’i‘nin History of Armenia adlı eseri siyasi bir hatırat niteliği taşımakla beraber, 

Ermeni Kralı I. Simbat’ın 890 yılında tahta çıkışından 924 yılına kadarki olaylar hakkında geniş 

malumatlar içermektedir. Dönem itibariyle içerdiği konular ona bizzat Ermeni tarihinden ziyade Türk 

tarihi vasfı da kazandırmıştır. Daha da mühimi Yovhannēs’in İstanbul Patriğiyle mektuplaşıp 

Türklerin Kafkasya’daki ilerleyişi karşısında ilk haçlı ittifakı çağrısı yapmasıydı. Diğer Ermeni 

kaynakları ve İslam kaynaklarıyla mukayese ederek eleştiri süzgecinden geçirdiğimiz Yovhannēs’in 

eseri bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yovhannēs, Azerbaycan, Sâcoğulları, Ermeniler 

Abstract:It is very important period in terms of Turkish-Armenian relations that the South Caucasus, 

which Muslims organized more frequent invasions following the conquer of Iran by Muslims, was 

started to be ruled by Muslim-Turkish rulers. Especially, Sajid dynasty, which established an 

independent Azerbaijani state and extended its domain to the Van Lake and Kars, became an 

important turning point of the Caucasus Turkism. However, the events of this period, which are 

important for both Abbasids and Turks, do not take place in Muslim chronicles commensurately. In 

fact, there are scarcely any information in Islamic sources about the conquests, economic activities or 

relations with the peoples of the region that the Sajid dynasty made in the region, except for the 

supersession or the appointment of the rulers to the region. It is possible to follow these events, which 

are left behind by Islamic sources, from Armenian sources. Especially, the book of Yovhannēs 

Drasxanakertc’i, who is the most important witness of the period and sometimes the main actor of 

                                                           
1 Bu makale Asoscongress’in 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Alanya’da düzenlenmiş olduğu 4. Uluslararası 

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’nda yazar tarafından tam metin olarak sunulan “Kafkasya Türklüğü 

Açısından Bir Ermeni Kaynağının Değerlendirilmesi: Gatoğigos Yovhannēs Drasxanakertc’i’nin History Of 

Armenia Adlı Eseri” adlı bildirinin yeniden gözden geçirilmesiyle oluşturulmuştur. 
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events, History of Armenia has the quality of memoirs alongside the wide information about the 

events which took place in 890, that Smbat I of Armenia got the throne, to 924. The subjects he has 

included in the period have given him a historical Turkish qualification rather than the Armenian 

history. Even more important was the correspondence of Yovhannēs with the Patriarch of Istanbul 

and calling for the first Crusader alliance in the face of the Turks' progress in the Caucasus. 

Compared to other Armenian and Muslim sources, the work of Yovhannēs, which we criticized, 

constitutes the subject of this article. 

Keywords: Yovhannēs, Azerbaijan, Sajids, Armenians 

 

Giriş 

Hz. Ömer (r.a.) (12-24/634-644) döneminde 22 (643) yılında Müslümanlar tarafından 

fethedilmeye başlayan Kafkasya’da Emeviler döneminde Hazar Türkleriyle yapılan savaşlar 

dışında Müslümanlar otoritelerini daha çok Türk vali ve komutanlarla sağlamaya çalışmıştı. 

Özellikle Abbasiler döneminde Boğa el-Kebîr’in bölgedeki faaliyetleri Türk idarecilerin 

buradaki faaliyetlerini daha da ileri safhaya taşımıştı.
2
 Üsrûşene

3
 kökenli Türk hanedanı olan 

Sâcoğullarının
4
 Muhammed el-Afşin’le birlikte Azerbaycan’a vali olarak atanmaları Kafkasya 

Türklüğü açısından oldukça mühimdir.
5
 Gerek Ermeni krallarının tacı artık Müslüman-Türkler 

elinden giymesi
6
, gerek Doğu Roma’nın bölgedeki faaliyetlerinin kısıtlanması bölgedeki siyasi 

olayların seyrini kökten değiştirmişti. Afşin döneminde Ermenilerle yapılan Alagöz Dağı 

(Aragac/Aragats/Alakiaz) Savaşı, Kars Kalesi’nin kuşatılması ve Van Gölü Çevresine yapılan 

akınlar Türk-Ermeni ilişkilerine damga vurmuştu. Afşin’in vebadan ölmesinden sonra yerine 

geçen kardeşi Yusuf’un dönemi Ermenilerle ilişkiler daha yoğun bir şekilde yaşanmıştı. Onun 

daha etkin bir siyaset izlemesi Ermeni prenslerini kendisine başlarken Doğu Roma’nın bölgeye 

müdahalesi neredeyse imkânsız hale gelmişti. Hatta öyle ki Doğu Roma dini lideri Türklerin 

bu durdurulamaz ilerleyişi karşısında Hristiyanları top yekûn bir savaşa sürüklemeyi dahi göze 

almıştı. Ancak Yusuf’un hilafet merkeziyle de ilişkileri oldukça karışık bir vaziyette 

ilerlemişti. Birkaç kez hapse atılmasına rağmen Abbasi Devleti’nde devam eden isyanlar onun 

hapisten daha güçlü çıkmasına neden olmuştu. Karmatî isyanları karşısında sadece Yusuf b. 

Ebü’s-Sâc’ın kuvvetlerine güvenen Hilafet merkezi onu hapisten çıkarmakla kalmayıp tüm 

doğu bölgelerine geniş imtiyazlarla vali atamıştı. Fakat onun isyanları bastırmaya çalıştığı 

mücadelede ölmesi Sâcoğullarının Kafkasya’daki etkinliğini de kaybetmesine neden olmuştu.
7
  

                                                           
2 İlk İslam fetihleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Ahmed b. Yahyâ el-Belâzurî, Fütûhu’l-büldân (Ülkelerin 

Fetihleri), (trc. Mustafa Fayda), Siyer Yayınları, İstanbul 2013, s. 225-242, 372-377; Ali b. Muhammed b. 

Abdilkerîm el-Cezerî eş-Şeybânî Ebu’l-Fida İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, (İslâm Tarihi), c. 6, (trc. heyeti: Ahmet 

Ağırakça, Beşir Eryarsoy, Zülfikar Tüccar, Abdülkerim Özaydın, Yunus Apaydın, Abdullah Köşe), Ocak 

Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 594-595. 
3 Semerkand’ın kuzey doğusunda, Seyhun Nehri’nin güneyinde yer alan şehir Mâverâünnehir’in önemli Türk 

beldelerinden biridir. J. H. Kamers, “Üşrûşene”, İA, c. 13, İstanbul 1986, s. 132. 
4 Türk hanedanı olduklarına dair bkz. Eş-Şeyhü’l İmâmü’l-âlim-i Cemâleddîn Ebî’l-Hasan Ali b. el-Fakîhü’l-İmâm-

ı Ebî’l-Mansur Zâfir b. el-Hüseyin b. Gâzi el-Halebî el-Ezdî, Ahbârü ed-Düvelü’l-Müngatı‛a (ed-Devletü’s-Sâciye 

bi’l-Cibâl), (ed. G. W. Freytag), Locmani Fabulae et Plura Loca Ex Codicibus Maximan Partem Historicis Selecta 

in Usum Scholarum Arabicarum, Bonnae, Apud A. Marcum 1823, s. 34. 
5 Afşin’in Azerbaycan valiliği hakkında bkz. Ebî Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Tarih-i Taberî (Târîhu’r-

Rusûl ve’l-Mülûk), c. 10, (neşr. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim), Kahire 1960-1970, s. 68-70; Ebû Alî Ahmed b. 

Muhammed b. Yaʽkūb Miskeveyh, Tecâribü’l-ümem ve Teʽâkibü’l-himem, c. 4, (neşr. Muhammed Ali Beydun), 

Beyrut 2003, s. 362, 380; Zâfir el-Ezdî, age, s. 34-35; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 283, 327. 
6 Step’annos Orbelean’s, History of the State of Sisakan, (trans. Robert Bedrosian), Sources of the Armenian 

Tradition, Long Branch, N. J., 2012-2015, s. 93; M. J. Saint Martin, Mémoires Historiques et Géographiques sur 

I'Arménie, Paris 1818, s. 351. 
7 Detaylı bilgi için bkz. Yovhannēs Drasxanakertc’i, History of Armenia, (trans. and commentary. Rev. Krikor H. 

Maksoundian), U.S.A. 1987, s. 137-139, vd.; Thoma Ardzrouni, Histoire des Ardzrouni, (çev. Marie Félicité 
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1. Yovhannēs Drasxanakertc’i’nin Hayatı ve Eseri 

Yaşamının büyük bir bölümünü Güney Kafkasya’da geçirmiş, 10. yüzyılın en önemli 

Ermeni tarihçisi olan Katolikos Hovhannes (Gatoğigos Yovhannēs Drasxanakertc’i) 850 

yılında doğup 929 yılında ölmüştür. Sevan adasındaki manastırda bulunan akrabası Mashtots 

Yeğvartetsi’nin yanında eğitimine başlayan Yovhannēs’in hayatıyla ilgili bilininler daha çok 

List of Katholikoi ve History of Armenia adlı iki eserinden elde edilen bilgilerdir. Eserlerinde 

patrik olmadan önceki hayatıyla ilgili çok az bilgi vermesi onun yaşamının ilk yılları hakkında 

yeterince bilgi sahibi olamamamıza neden olmuştur. Kendi ifadesine göre kitabının girişini 

yazarken yaşlı bir adamdı ve kitabında tarihlenen son olay 923-924 yılında Dvin’den 

Vaspuragan’a dönüşü olmuştur. Bu tarihlerde onun yetmişli yaşlarda olduğu düşünülürse kırklı 

yaşların sonu veya ellili yaşların başında yani 897-898 yılında patrik ünvanı aldığı 

düşünülebilir. Doğum yerinin List of Katholikoi’ya göre Şirak yakınlarında Ararat, Garni ve 

Dvin arasında yer alan Drasxkert olduğu anlaşılmaktadır. Asıl işi tarihçilik olmayan Ermeni 

Katolikos’u Ermenistan’da Müslüman Türk hâkimiyetindeki Ermeni Bagratuni hanedanının 

iktidarda söz sahibi olduğu dönemlerde I. Simbat ve oğlu II. Aşot (Erkat/Demir Aşot) 

döneminde Sâcoğullarıyla gerçekleşen mücadelelerde başpiskoposluk görevi yapmaktaydı. Bu 

karmaşık dönem onun dini kimliğinin yanında siyasi kimliğinin de ön plana çıkmasına neden 

olmuştu. Yerel yönetimler bazında onun etki alanı sadece Ermenistan’la sınırlı kalmayıp 

Albanya ve Gürcistan’a kadar uzanmıştı. Uluslararası anlamdaki ilişkileri ise Doğu Roma’ya 

kadar uzanmış hatta Doğu Roma onu en önemli diplomatik kanal olarak görmüştü.
8
 

Onun eserlerinden konumuzla ilgili olanı ise ilk çağdan itibaren 924 yılına kadar Ermeni 

tarihini kapsayan History of Armenia adlı eserdir. Bu eseri önemli yapan etkenlerin başında 

889 yılından itibaren aralıksız olarak 929 yılı ölümüne kadar sürdürdüğü katolikosluk görevi 

gelmektedir. Bu görev çoğu olaya şahitlik etmesini ve müdahil olmasını sağlayarak onu çoğu 

kez olayların baş aktörü yapmıştır. Böylece gözleme dayalı bir tarih kitabı ortaya koymuştur. 

Hatta yazdıkları siyasi hatıralarını kaleme alması gibiydi. Bu sebeple kaynaklarda onunla ilgili 

patrik ünvanı dışında Batmapan yani tarihçi ünvanı da kullanılmıştır. İlk basımı 1841 yılında 

Fransızca olarak Paris’te yapılan eseri daha sonra İngilizceye çevrilmiştir. Daha sonra farklı 

İngilizce çevirileri de yapılan eserin ikinci bölümü (XXIV-LXVII) 1965 yılında Gürcistan 

Bilimler Akademisi’nde de yayınlanmıştır. Saint Martin’in oldukça eksik olduğu düşünülen 

Fransızca çevirisinin eksiklikleri son zamanlarda giderilmeye çalışılmıştır.
9
 

                                                                                                                                                                        
Brosset), Collection D’Historiens Arméniens, S.-Pétersbourg 1874, s. 194-195, 221, vd.; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 

194, vd.; Age, c. 7, s.75, vd.; René Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, (çev. Sosi Dolanoğlu), 

Aras Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 379, vd.; Hakkı Dursun Yıldız, “Sâcoğulları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam 

Tarihi, c. 1-14, Çağ Yayınları, İstanbul 1992, c. 6, s. 81-136; W. Madelung, “Banū Sāj”, Encyclopaedia Iranica, 

Vol. III/7, s. 718-721. 
8 Yovhannēs, age, s. 1; Kirakos Gandzakets’i’s, History of the Armenians, (trans. Robert Bedrosian), Sources of the 

Armenian Tradition, New York 1986, s. 71-72; Müverrih Vardan, Türk Fütuhatı Tarihi (889-1269), (çev. Hrant D. 

Andreasyan), İstanbul 1937, s. 161; Grousset, age, s. 413-414, 708. 
9 History of Armenia’yı neşredenin görüşüne göre; Batının, Doğu Roma, Arap, İran ve Kafkasya çalışan doğu 

bilimcileri eserin Ermenice aslını okuyamadıkları için bu alandaki çalışmalarda mutlaka eksiklikler çıkmıştır. Saint 

Martin’in Fransızca tercümesinden itibaren yaklaşık yüz otuz yıl onun eksik olan tercümesinden yararlanılmıştı. 

Çünkü Saint Martin’in çevirisi onun ölümünden sonra yayınlanmış, dolayısıyla basımından önce onun bu çeviriyi 

gözden geçirip düzeltme imkânı olmamıştı. Sonrasında çevirinin düzenlemesini yapan Felix Lajard da Ermeni 

tarihine dair bilgisiz olduğunu itiraf etmişti. Bunun dışında Yovhannēs’le alakalı diğer bir tartışma da onun 

Khalkedon karşıtı olmasıyla alakalıydı. C'amc'ian, Ormanian ve Kogian gibi Ermeni siyasi ve kilise tarihçileri onu 

siyasi bir figür görmenin yanında daha çok katolikos olarak görmektedirler. Onun hayatı ve tarih kitabıyla ilgili en 

önemli görüş, onu eşsiz bir eser olarak gören Manuk Abelyan'ın görüşleri olmuştur. Ayrıca 18. yüzyılın başlarında 

C'amc'ian, Yovhannēs’in, kitabının ilk bölümlerinde yer alan Khalkedon karşıtlığının ikinci bölümlerinde yer 

almayışını, onun katolikosluğundan önceki ilk yirmi dokuz faslın birleşimine atfetmiştir. Fakat bu görüşün 
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Yovhannēs’in History of Armenia adıyla İngilizceye çevrilmiş olan Ermenistan Tarihi 

adlı eseri aynı zamanda mühim bir Türk tarihi vasfı taşır. Türk tarihinin önemli 

hanedanlarından olup henüz yeterince araştırılmamış olan Sâcoğullarıyla ilgili birinci elden 

kaynak özelliğine sahiptir. İslam tarihi kaynaklarında Sâcoğullarıyla ilgili kısıtlı bilgilerin 

aksine History of Armenia’da çok detaylı bilgiler bulmak mümkündür. Hatta Sâcoğullarının 

siyasi tarihini onların hâkimiyet sahasında yaşayıp müşahade ederek kaleme alan başka tarihçi 

yok diyebiliriz. Bu dönemde Günay Kafkasya’yı gören belki de tek İslam bilgini, coğrafi 

bilgilerinin yanı sıra sınırlı da olsa tarih bilgisi veren İbn Havkal’dır. Bu anlamda bölgeye 

Bağdat merkezli bakan İslam kaynaklarının aktardığı bilgiler, bu sebeple sadece merkezden 

atanan valilerin isimleri ve atanma tarihleriyle sınırlı kalmıştır. Bölgede yoğun bir şekilde 

yaşanan Türk, Ermeni ve Doğu Roma ilişkisi İslam kaynaklarına neredeyse hiç yansımamıştır. 

Sâcoğullarının sadece İslam tarihindeki yerine dair bilgi veren İslam kaynaklarının eksikliği 

Yovhannēs tarafından giderilmiştir. 10. yüzyılın Güney Kafkasya’sında Türk-Ermeni 

ilişkilerine dair yegâne başvuru kaynağı olan Yovhannēs’in alanında tek olması onun teyit ve 

tetkikini zorlaştırmaktadır. Ancak buna rağmen dönemin İslam kaynaklarındaki sınırlı bilgiler 

ve Vaspuragan’daki Ardzrouni hanedanın tarihçisinin aktardığı bilgiler bize Yovhannēs’i kritik 

etme imkânı tanımaktadır. Kral I. Simbat’ın Ermenistan tahtına geçişi ve Sâcoğullarıyla 

ilişkileri ve dönemin diğer siyasi olayları başka hiçbir kaynakta Yovhannēs’in aktarımı kadar 

detaylı bir şekilde ele alınmamıştır. Bu durum onların Müslüman Türk tarihinde olduğu kadar 

Hristiyan Ermeni tarihinde de ne denli öneme sahip olduklarını göstermektedir. 

Bizim çalışmamızda esas aldığımız neşir, Krikor H. Maksoudian’ın 1987 yılında çeviri ve 

yorumlarıyla birlikte yayınladığı neşirdir. Çevirmenin önsözüyle başlayan eser, Yovhannēs ve 

eserine dair bilgilerin yer aldığı giriş bölümüyle devam etmektedir. Aynı zamanda neşredenin 

ilavelerinin I. bölümünü oluşturan bu bölümde eserin muhteviyatının yanı sıra daha önce eserle 

ilgili yapılan çalışmaların kritiği yapılmıştır. Biyografi adı altındaki II. bölüm ise 

Yovhannēs’in hayatına ayrılmıştır. Yovhannēs’in diğer eseriyle birlikte History of Armenia 

adlı eserinin incelendiği III. bölümden sonra Yovhannēs’in eserinin İngilizce çevirisine 

geçilmiştir. Eserin kendi önsözünden sonra I. bölümde Hz. Nuh’un soyu ve çeşitli milletlerden 

bahseden Yovhannēs eserini 67 (LXVII) bölümden oluşturmuştur. Çalışmamızı yakından 

ilgilendiren bölümler Kral Aşot’un ölümünden bahseden XXX. (30) bölümden itibaren 

başlamaktadır. Bizzat Kafkasya’nın Türk idarecilerinden olan Afşin ve Yusuf’tan bahsedilen 

bölüm numaraları ve başlıkları şu şekildedir: XXXI. (31) Bölüm: Kral Simbat’la Yönetici Afşin 

Arasındaki Anlaşmazlık ve Dvin’de İsyan, XXXIII. (33) Bölüm: Afşin’in Simbat’a Karşı 

Savaşı ve Katolikos’un Esir Alınması, XXXIV. (34) Bölüm: Prens Aşot’un İsyanı ve Kral 

Simbat’la Ahmet Arasındaki Savaş, XXXV. (35) Bölüm: Afşin’in Simbat’a Karşı Harekete 

Geçip Ailesini Esir Alması, XXXVII. (37) Bölüm: Kraliyet Ailesinin Serbest Bırakılması, 

Afşin’in Simbat’a Karşı Savaş Hazırlığı, Afşin’in Ölümü, XXXIX. (39) Bölüm: Afşin’in 

Kardeşi Yusuf’un Hâkimiyeti, Kral Simbat’ın Kardeşleri Davit ve Şapuh’un Ölümü, XL. (40) 

Bölüm: Yusuf’un Simbat’a Karşı Savaş Niyeti, Anlaşmaları ve Birbirlerine Hediye 

Göndermeleri, XLII. (42) Bölüm: Hasan ve Adarnese’nin Simbat’a Suikast Komplosu, XLIV. 

(44) Bölüm: Isbarabed Aşot’un Yusuf’a Teslim olması ve Katholikos Yovhannēs’in Serbest 

Bırakılması, XLVI. (46) Bölüm: Yusuf’un Muşel Gibi Teslim Olan Prensleri Öldürmesi, 

XLVII. (47) Bölüm: Şahak ve Vasak’ın Kullanılması ve Yusuf’un Acımasızlığı, XLVIII. (48) 

Bölüm: Kral Simbat’ın Çaresizce Yusuf’a Teslim Olması: Gagik’in Kaçışı, XLIX. (49) Bölüm: 

                                                                                                                                                                        
geçersizliği M. Emin’in yazdığı girişle ortaya konulmuştur. Çünkü ona göre eser Yovhannēs’in katolikosluk 

görevinden sonra giriş ve bazı tarih pasajları olarak yazılmıştı. Bu görüş aynı zamanda C'amc'ian’ın Yovhannēs’in 

Khalkedon yanlısı olduğuna dair görüşünün aksine Khalkedon karşıtı olduğunu ispatlamaya yönelikti. Yovhannēs, 

age, s. 1-4, 8. 
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Ernjak Kalesi’nin Kuşatılması: Kral Simbat’ın Şehit Edilmesi ve Onda Görülen Mucizeler, L. 

(50) Bölüm: Ernjak Kalesi’ne Saldırı ve Alınması: Simbat’ın Oğlu Aşot’un Yiğitliği ve 

Saltanatı, LIV. (54) Bölüm: Kostantinopolis Patriği Nikolaos’ın Yovhannēs’e Gönderdiği 

Mektup ve İmparator Konstantine’ye Gönderilen Mektup, LV. (55) Bölüm: Kral Aşot’un 

İmparatora Gidişi ve Yusuf’un Kral Gagik’ten Önce Çekilmesi, LXI. (61) Bölüm: Yusuf’un 

İsyanı: Sübükî’yi Yönetici Olarak Ataması ve Diğer Olaylar, LXIV. (64) Bölüm: Kral 

Gagik’in Tedbiri, Yusuf’un Serbest Bırakılması ve Kötü İşleri, LXV. (65) Bölüm: Sisekan 

Prenslerinin Tehlikeye Düşmesi ve Katholikos Yovhannēs’in Sıkıntıları, LXVI. (66) Bölüm: 

Bivrekan Kalesinin Alınması ve Orada Yapılan Katliam, LXVII. (67) Bölüm: Prens Babgen ve 

Vasak’ın Tehlikeye Maruz Kalması.
10

 Bu bölümlerin haricindeki bölümlerde de Güney 

Kafkasya’da Türk valilerin faaliyetlerinden bahsedilmekle birlikte daha çok Ermenistan’da 

yaşanan olaylar ve prensler arasındaki kavgalar ele alınmıştır.  

Diğer taraftan İslam dünyası içerisinde hanedan, kişiler ve olaylardan bahseden İslam 

kaynakları daha çok mensubu oldukları coğrafyanın ve dindaşlarının tarihini yazmaktaydılar. 

Bu sebeple anlattıkları olaylar yabancısı olmadıkları olaylardan ibaretti. Güney Kafkasya 

coğrafyası ise İslam müellifleri için ne dini anlamda ne dil anlamında ne de kültür anlamında 

pek tanıdık bir coğrafya değildi. Bu sebeple eserleri daha çok kendi dillerinde yazılmış olan 

eserlerden toparlanarak İslam tarihi merkezli oluşturulmuştur. Bu müellifler de çoğu kez tıpkı 

Yovhannēs gibi tarihini yazdıkları hanedan veya devletlerde çeşitli görevler almışlardır. 

2. History of Armenia’nın Türk Tarihi Açısından İncelenmesi 

İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren özellikle İran’ın fethini müteakip Müslüman 

komutanların ilerleme gösterdiği Güney Kafkasya çeşitli milletlere ev sahipliği yapmış kadim 

bir coğrafyadır. Müslümanların bu bölgede sağlam bir idari yapı oluşturmasında Türklerin 

rolünün ne denli büyük olduğu Sâcoğulları hanedanının bölgede gösterdiği faaliyetlerle çok 

daha iyi anlaşılmaktadır. Öncesinde şiddetlenen Doğu Roma ile Sâsânîlerin hâkimiyet 

mücadelesi bölge halkına çeşitli sıkıntılar yaşatmıştı. Sıkıntıların başında savaşların getirdiği 

yoksulluk ve her iki devletin de bölge halkını kendi inanışlarına zorlaması olmuştu. Ancak Hz. 

Ömer (r.a.) döneminde Sâsânî hâkimiyetinin tamamen sonlandırılması bölgede artık 

Müslümanlarla Doğu Roma’nın mücadelesini başlatacaktı. Bu mücadeleyi körükleyen sebep 

ise Ermeni nakhararlarının dönem dönem Doğu Roma’nın isteklerine boyun eğip onlarla ittifak 

yapması olmuştu. Çeşitli anlaşmalarla bölge halkı arasında İslam’ın yayılmasını sağlama 

çalışmaları Abbasilerin yönetime geçişiyle yeni bir hal almıştı. Bölgede daha sistematik ve 

sağlam bir idari yapı kurmayı düşünen Abbasilerin hâkimiyet sahalarında Türk vali ve 

komutanlarına görev verme gelenekleri Güney Kafkasya’da da kendini göstermişti. Bu 

valilerin başında Sâcoğullarının bölgedeki ilk temsilcisi olan Afşin gelmektedir. Bu sürece 

kadar olayların kroniğini İslam kaynaklarından takip etmek mümkün olsa da bundan sonraki 

süreç hakkındaki detayları ancak dönemin tek tanığı olan Yovhannēs’in anlatılarından takip 

etmek mümkün olmaktadır. Eserin ilk bölümlerinden itibaren büyük bir bölümü Sâcoğullarının 

Ermenilerle ilişkilerine ayrılmıştır. 

Kral I. Aşot’un 890 yılı ölümüyle yerine geçen oğlu Kral I. Simbat’ın tahta çıkışıyla 

birlikte Afşin’den bahsetmeye başlayan Yovhannēs, I. Simbat’ın tacı Afşin’in izniyle giydiğini 

belirtir. Ayrıca onun kral olarak mesh edilmesini de Yovhannēs yapmıştır. Türk-Ermeni 

ilişkilerinin yanı sıra Doğu Roma’nın bölgeye karşı tutumu hakkında bilgiler veren 

Yovhannēs, I. Simbat’ın krallığını ilanından sonra VI. Leon’a hediyeler göndermesinin Afşin’i 

                                                           
10 Bölümlerin yer aldığı sayfalar için bkz. Yovhannēs, age, s. 137, 142, 144, 147, 151, 155, 156, 160, 165, 169, 171, 

173, 176, 178, 189, 197, 212, 217, 220, 223, 230. 
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rahatsız etmesinden ve olası bir savaş ihtimalinden bahsetmiştir.
11

 Onun taç giyme 

merasiminin hemen akabinde VI. Leon’la ittifak yenilemesi Yovhannēs’in belirttiğinin aksine 

ticari bir yakınlaşmadan ziyade Müslümanlara karşı bölgede Doğu Roma güçlerinden yardım 

görmeye yönelik siyasi bir anlaşmaydı. Bu da VI. Leon’un Ermenilere yönelik belirlediği dış 

politika esasına gayet uygundu.
12

  

Bu hadisenin yaşanmasından sonra süreci kendisine karşı bir ittifak olarak değerlendiren 

Afşin savaş hazırlıklarına başlamış ve I. Simbat’ın 30 bin kişilik seçkin ordusuyla 

karşılaşmıştı. Yovhannēs’e göre bu karşılaşmanın savaşsız sonuçlanmasında en önemli etken 

Afşin’in gücünün azlığı ve I. Simbat’ın durumu açıklayan bir mektup göndermesi olmuştu. 

Eserde I. Simbat’ın Afşin’e yaptığı izahat detaylı olarak ele alınmıştır.
13

 

Bu ilk savaş girişiminin barış yoluyla halledilmesinden sonra I. Simbat’ın Debîl’de (Dvin) 

karşılaştığı isyandan ve buraya zorla boyun eğdirmesinden bahseden Yovhannēs, şehirde 

bulunan iki Müslüman yönetici olan Muhammed ve Umay’ın zincirlenip VI. Leon’a 

gönderilmesini Müslümanlarla yapılan anlaşmaların hilafına bir davranış olarak 

görmemektedir.
14

 Afşin’le I. Simbat arasındaki ilişkilerin bozulmasından sonra meydana gelen 

asıl savaşın sebebini ise, Afşin’in I. Simbat’ın sadakatinden şüphelenmesi ve onun artık vergi 

vermeyeceği yönündeki kaygılarına bağlamaktadır. Müellif, Alagöz Dağı Savaşı olarak tarihe 

geçen bu savaşı detaylı bir şekilde ele almıştır. İlk savaşta arabuluculuk üstlenen Katolikos 

Georg’un (Patrik II. Georg) sözünde durmadığı için Afşin tarafından esir alınışı, fidye 

karşılığında serbest kalışı ve mağlup olmasına rağmen Afşin’in önceki vasallık ve vergi 

anlaşmalarını yenilemeyi başarmasından bahsederek bu savaşla ilgili yegâne kaynak 

olmuştur.
15

 

Eserin ilerleyen bölümünde Afşin’in Ermeni prenslerini kendi tarafına çekme 

faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Özellikle Vaspuragan ve Ermenistan’daki prenslerin 

Afşin’e karşı tutumlarını Yovhannēs’e ilaveten Ardzrouni’den de takip etmek mümkün 

olmaktadır.
16

 Bu mücadelelerin hemen akabinde Suriye ve Filistin’e kadar hâkimiyetini 

genişletmiş olan Ahmed b. İsa eş-Şeyh’in Ermenistan’daki feodal kavgalara tesirleri hakkında 

bilgi vermektedir.
17

 Yovhannēs, I. Simbat’ın başarısızlıklarını, Ermeni güçlerinin dağılmasını 

ve feodaller arasındaki anlaşmazlıkların her defasında büyük kayıplara neden olduğunu çoğu 

kez belirtmekle birlikte bu gelişmelerin sonucu olarak Afşin’in Kars Kalesi’ne kadar 

                                                           
11 Age, s. 137-138; Açogh’ıg de Daron (Asolik), Histoire Universelle Par Étienne Asolik de Tarôn Traduite de 

I’arménien et Annotée, Livre III, (neşr. E. Dulaurier), Paris 1883, s. 10; Vardan, age, s. 159. 
12 Salim Cöhce, “Ermenistan’ın Tarihî Coğrafyası ve Ermeniler”, Tarihte Türkler ve Ermeniler (İlkçağ-Ortaçağ), c. 

1, TTK, Ankara 2014, s. 7; Ancak Grousset, gelişmeleri ön plana çıkarmadan bu ittifakı I. Simbat’ın Abbasiler ve 

Doğu Roma arasında güçlü olanın yanında yer alması şeklinde çok basit bir sebeple izaha çalışır. Grousset, age, s. 

378. 
13 I. Simbat, VI. Leon’la yaptığı ittifakın gerekçelerini gönderdiği elçiyle şu şekilde açıklamıştır. “Neden hiçbir 

sebep yokken öfkeyle üzerimize geliyorsun. Eğer benim imparatorla yaptığım ittifak nedeniyle ise bu sizin için de 

yararlı bir ittifaktır. Ben Grek topraklarından Halife ve senin sahip olmanız için gerekli elbise, süs ve eşyaları 

kolaylıkla elde edebilirim. Ayrıca senin tüccarların için yolu açık tutarak onların Grek topraklarına girişini 

sağlarım, böylece onlar Grek zenginlikleriyle senin hazineni zenginleştirirler.” Yovhannēs, age, s. 137-138. 
14 Age, s. 137-139. Yovhannēs bu kısımda ayrıca Debîl’de 280 yılının Şevval ayında (Aralık-Ocak 893-894) 

gerçekleşen depremden bahsetmiştir. Binlerce ölünün olduğu ve çoğu yapının yıkıldığı bu deprem Sevan 

Gölü’ndeki adada ikamet eden Mashtots’un Yovhannēs’e yazdığı mektuptan anlaşıldığına göre ilahi bir ceza olarak 

görülmekteydi. O ayrıca üzüntüsünü dile getirerek yıkımın giderilmesi için I. Simbat’a yardımcı olunmasını tavsiye 

ediyordu. Detaylı bilgi için bkz. İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 306; Yovhannēs, age, s. 139-142; Father Michael Chamich, 

History of Armenia, Vol. 2, 1827, s. 21; Ardzrouni, age, s. 184. 
15 Yovhannēs, age, s. 142-141. 
16 Ardzrouni, age, s. 188-190, vd. 
17 Yovhannēs, age, s. 145-147; Asolik, age, s. 13. 
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hâkimiyetini genişletmek için harekete geçtiğini belirtir. Afşin’in Uti
18

 ve Gugark’a 

ilerleyişlerini ve I. Simbat’ı yakalamak istediğini belirten Yovhannēs, Afşin’le I. Simbat 

arasındaki kovalamacayı detaylarıyla aktarmaktadır. Nihayet pek çok prensle birlikte I. 

Simbat’ın da sığınmış olduğu Kars Kalesi’nin ve hazinelerin ele geçişi ve yapılan anlaşma 

bizzat Yovhannēs’in müşahedeleri doğrultusunda aktarılmıştır. Kışın Kağızman’daki 

(Kalzuan) Erezgavork Kalesi’nde
19

 geçirilmesi, anlaşma maddeleri, rehineler ve hediyeler bu 

bölümde detaylı bir şekilde yer almaktadır.
20

 

Patrik Katolikos Georg’un Vaspuragan’da ölümü ve defin merasimlerine yer veren 

Yovhannēs, Afşin’in Ermenistan’daki yönetimini diğer Ermeni kaynakları gibi çok fazla 

olumsuz görmemektedir. Bu anlamda Afşin’in I. Simbat’ın karısını geri göndermesi, I. 

Simbat’ın kardeşi Şapuh’a hürmetkâr davranıp hediyeler takdim ederek bazı prenslerle birlikte 

serbest bırakması Yovhannēs tarafından övgüyle bahsedilir.
21

 Bu gelişmelere rağmen I. 

Simbat’ın II. Adarnese’yi İberya’ya kral tayin etmesi
22

 ve Müslümanların aleyhine ittifak 

girişimlerini görmezden gelerek Afşin’in bu gelişmelere müdahalesini sinsice ve düşmanca 

bulur. Afşin’in Tiflis üzerinden ilerleyip Tayk Kalesi’ne saklanmış olan I. Simbat’ı tekrar 

takibe başlamasının anlatıldığı bölümlerde ayrıca I. Simbat’ın kardeşi Şahak’ın eşi olan büyük 

prensesle Afşin arasında esirlerin bırakılmasına yönelik yapılan görüşmeye de ayrıntılı bir 

şekilde yer vermektedir. Yovhannēs, Afşin’in bu görüşmedeki tutumundan da övgüyle 

bahsetmişti. Öyle ki yanına aldığı pek çok altın, gümüş ve parayla yola çıkan prenses, Sarur 

ovasında Afşin’in huzuruna çıkmış ve diz çöküp gözyaşı içerisinde oğlunun serbest bırakılması 

için adeta yalvarmıştı. Hediyeleri alan Afşin oldukça merhametli davranarak onun bu teklifini 

kabul etmişti.
23

 Afşin’in daha sonra Vaspuragan’a yani Van dolaylarına yaptığı seferi 

Yovhannēs’in kayıtlarında yer almadığı için Ardzrouni’den öğrenebilmekteyiz.
24

 Bu anlamda 

Ermeni tarihi yazmış olan Yovhannēs, aynı dönemde Vaspuragan’da hüküm sürmekte olan 

diğer Ermeni hanedanı Ardzrounilerdeki gelişmeleri takip etmeyip, eserine daha çok Bagratlı 

hanedan tarihi vasfı kazandırmıştır. 

Afşin’in ölümü ve ona sebep olan veba salgını hem Yovhannēs’in hem de İslam 

kaynaklarının yoğun bir şekilde ilgisini çekmiştir.
25

 Yovhannēs burada Afşin’in vebadan 

ölümünden sonra bölge valiliği meselesine değinmiştir. Özellikle bu sıralar kaçak bir hayat 

yaşayan I. Simbat için son derece sevindirici olan Sâcoğullarındaki taht mücadelesi, I. 

                                                           
18 Dönemin önemli merkezleri arasında olması nedeniyle Afşin için mühim olan Uti, Kür Nehri ile Aras Nehri 

arasında Kür Nehri’nin sağından itibaren Sevan Gölü’ne kadar uzanmaktadır. Berzea ve Gence bu sınırlar 

içerisindedir. Moses Khorenats’i, History of the Armenians, (trans. and Commentary: Robert W. Thomson), London 

1980, s. 37, 157; Robert H. Hewsen, The Geography of Ananias of Širak (AŠXARHACʽOYCʽ), Wiesbaden 1992, s. 

65A; Martin, age, s. 86-87; J. Laurent, L’Arménia entre Byzance et I’Islam, Paris 1919, s. 306. 
19 Ani’den önce Bagratunilerin merkezi olan Kars dolaylarında yer alan Erezgavork (Erasxajor-Yerezkavor) I. 

Simbat’ı taç giydiği yer olarak da önem kazanmıştı. Vardan, age, s. 159. 
20 Yovhannēs, age, s. 147-149; Asolik, age, s. 13; Yıldız, “agm”, s. 103. 
21 Yovhannēs, age, s. 149; Katolikos Georg ve Sünik Prensi Aşot’un ölümünün (897-898) Ermenistan’daki 

yankıları hakkında ayrıca bkz. Movses Dasxurants’i’s, History of the Aghuans, (trans. Robert Bedrosian), s. 140. 
22 I. Simbat’ın II. Adarnese’yi kral ilan edip Ermenistan’da kendini krallar kralı seviyesine çıkarmak istemesi 

şüphesiz İberya’yı kendine bağlamak isteyen Afşin’e karşı bir girişimdi. Grousset, age, s. 409-410. 
23 Yovhannēs, age, s. 150-151. 
24 Ardzrouni, age, s. 193-195, 220-221. 
25 Detaylı bilgi için bkz. Ebü’l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr b. Hallikân, Vefayâtü’l-aʽyân, 

c. 2, (neşr. İhsan Abbas), Beyrut 1968-1972, s. 250; Rüknüddîn Baybars el-Mansûrî ed-Devâdâr, Zübdetü’l-fikre fî 

târîhi’l-hicre, c. 5, Bibliothèque Nationale de France, Arapça El Yazması No:1572, s. 126; Şemsüddîn Ebî Abdillâh 

Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-a‛lâm, c. 6, (neşr. Beşşâr 

Avvâd Ma‛rûf), Beyrut 2003, s. 661; Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraesus), Abû’l-Farac Tarihi, c. 1, 

(Süryanice’den İngilizceye çev. Ernest A. Wallis Budge), (Türkçe’ye çev. Ömer Riza Doğrul), TTK, Ankara 1999, 

s. 24. 
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Simbat’ın beklediği gibi pek uzun sürmemiş ve Afşin’in kardeşi Yusuf’un idareye hâkim 

olmasıyla onun için tekrar üzüntüye dönüşmüştü. Diğer Ermeni kaynakları da bu ölümü 

Ermenistan’ın rahata kavuşması olarak yorumlamışlardı.
26

 Bundan sonraki bölümlerde daha 

çok bölgenin yeni valisi Yusuf’un faaliyetlerinden bahseden Yovhannēs, diğer Ermeni 

kaynakları gibi onun Ermenistan yönetimini tam bir felaket olarak değerlendir. Bunda şüphesiz 

bu dönemde birkaç kez hapse atılmasının rolü büyüktü. Aynı şekilde Vaspuragan’daki 

Ardzrouniler de bu dönemki kaygılarını dile getirmişlerdi. Ardzrouni bu dönemi; “Pers ve 

Ermenistan Ebü’s-Sâc’ın mertliğini ve bilgeliğini gösteremeyen oğlu Yusuf b. Ebü’s-Sâc’ın 

demir yumruğuyla yönetiliyordu ve Yusuf b. Ebü’s-Sâc yönetimde barış ve samimi sevgiyi 

sonlandırarak yerine acımasızlığı ve vahşiliği getirmişti.” ifadesiyle belirtmektedir.
27

 

Ermeni kaynaklarının Yusuf’un Ermenistan yönetimine dair endişeleri aslında onun 

merkeziyetçi bir yapı sergilemesine yönelikti. Daha doğrusu onun çalışmaları hangi hanedanın 

menfaatlerine aykırıysa bu davranışın doğruluğu düşünülmeden hanedanın tarihçisi tarafından 

eleştiriliyordu. Ama hanedanın menfaatine bir davranışsa o hanedanın tarihçisi tarafından aynı 

şekilde övgüler dizilmekteydi. Diğer taraftan belirtmek gerekirse İslam kaynakları da Yusuf’un 

faaliyetlerine dair özellikle Halife merkezli değerlendirmelerinde bazı olumsuzluklara temas 

etmişlerdir. Örneğin henüz abisi Afşin hayattayken onun Muvaffak’ın mallarını gasp etmesi 

tasvip edilir bir davranış olarak görülmemektedir.
28

 Bunun dışında birkaç kez isyan edip 

Bağdat’ta hapse atılması da onun birkaç kez halifeye başkaldırdığının kanıtlarındandır. Fakat 

her şeye rağmen hapisten daha güçlü çıkıp hâkimiyetini ve iktasını genişletmeyi başarmıştır. 

Bu durum Abbasilerin düştüğü acziyet ve isyanların bastırılmasında ona duydukları ihtiyaçla 

açıklanmaktadır.
29

 

Bu sebeple Yovhannēs’in Yusuf’un bölgedeki faaliyetleriyle ilgili aktardıklarını eleştiri 

süzgecinden geçirmek yerinde olacaktır. Çünkü Yusuf’un bölgeye vali olur olmaz I. Simbat’ın 

Halife Müktefî-Billâh’a (289-295/902-908) elçi gönderip bağımsızlık talep etmesi her ne kadar 

Halife tarafından olumlu karşılansa da yeni vali için sorun teşkil edeceği kesindi. Diğer Ermeni 

kaynaklarının da belirttiği gibi Halife, I. Simbat’ı Sâcoğullarına karşı denge unsuru olarak 

kullanmaya çalışmış fakat bu ittifak gelişmeden Yusuf tarafından başarıyla engellenmişti. Bu 

bağlamda onun bölgeye hâkim olması Ermeni kaynaklarınca tam bir felaket olarak 

değerlendirilmişti.
30

 Sâcoğullarıyla Ermenileri karşı karşıya getiren asıl sebep Halife’nin 

tutumu olsa da Yovhannēs, I. Simbat’a kraliyet elbiseleri ve hediyeleri gönderen Halife’nin bu 

tutumuna kayıtsız kalmakta ve I. Simbat’ın bölge valisine alenen isyanını görmezden 

gelmektedir. I. Simbat, Halife’nin kendisini desteklemesine güvenerek Malazgirt’teki Arap 

Kays Emirliği üzerine yürümüş ve bu kez Vaspuragan’daki Sargis Aşot’la karşı karşıya 

gelmişti. Öyle ki hâkimiyetini soydaşlarına dahi benimsetemeyen I. Simbat’ın bölgede hilafet 

otoritesinin temsilcisi olamayacağı kesindi. Buna rağmen halifenin onu desteklemesinin sebebi 

                                                           
26 Ardzrouni, age, s. 221; Yovhannēs, age, s. 151-153. 
27 Ardzrouni, age, s. 232. 
28 Taberî, age, c. 10, s. 41; İbn Miskeveyh, age, c. 4, s. 367; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 314. 
29 Detaylı bilgi için bkz. Kitâbü’l-Uyûn ve’l-Hadâik fî Ahbâri’l Hakâik, c. 4/1, (neşr. Ömer Saidi), Şam 1972, s. 

200-203; İbn Miskeveyh, age, c. 5, s. 28-29; Zâfir el-Ezdî, age, s. 35-38; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 454; Baybars el-

Mansûrî, age, c. 5, s. 182; Muhammed b. Abdilmelik el-Hemedânî, Tekmiletü Târîhi’t-Taberî, (neşr. Muhammed 

Ebü’l-Fazl İbrâhim), Beyrut 1961, s. 211; Ayrıca kaynaklar Yusuf’tan övgüyle bahseder. Bkz. Zâfir el-Ezdî, age, s. 

39; Ebü’l-Ferec Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî târîhi’l-mülûk ve’l-ümem, c. 12, 

(neşr. Muhammed Abdülkâdir Atâ, Mustafa Abdülkâdir Atâ), (indeks. İbrâhim Şemseddin, Beyrut 1993), Beyrut 

1992-1995, s. 244, c. 13, s. 208; Ebu’l-Fida İsmail İmadu’d-Din îbn Ömer îbn Kesîr îbn Davud îbn Kesîr el-

Dımaşkî el-Kureyşî, el-Bidâye ve’n-Nihâye, c. 11, (çev. Mehmet Keskin), Çağrı Yayınları, İstanbul 1985, s. 256-

257; Hemedânî, age, s. 225. 
30 Yovhannēs, age, s. 155-156; Asolik, age, s. 15. 
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Yusuf’un bağımsız davranmasıyla açıklanabilirdi.
31

 Yovhannēs her ne kadar onun barış için 

adımlar attığını görmese de Orbelean’ın kayıtlarından anlaşıldığına göre her şeye rağmen ılımlı 

politikalarını devam ettiren Yusuf, hem I. Simbat’ı hem de diğer prensleri kendi yanına 

çekmek için çok sayıda hediyeler hazırlatıp göndermişti. Karşılıklı hediyeleşmeler geçici 

olarak barışı sağlamış ve Ermeni prensleri artık kilise inşasına vakit harcamaya başlamışlardı.
32

 

Bu durum bile Yovhannēs’in iddiasının aksine Sâcoğullarının hoşgörü politikalarını izah 

etmek için yeterlidir. 

Diğer Ermeni prensleriyle bir şekilde anlaşmaya varan Yusuf, I. Simbat’ın anlaşmaya 

yanaşmaması üzerine askerleriyle birlikte Uti’den Paytarakan’a
33

 ve oradan Tasirk’e
34

 

ulaşmıştı. Alagöz Dağı civarlarında konuşlanmış olan I. Simbat’la Yusuf arasındaki bu 

hazırlıklar Yovhannēs tarafından anlatılmıştır. Belirttiğine göre adamlarından Süryani birini 

elçi olarak gönderen Yusuf anlaşmaya vararak savaşı başlamadan bitirmişti.
35

 

Yovhannēs’in bizzat olayların içinde yer alması özellikle bu bölümlerden sonra daha çok 

hissedilmeye başlanır. Bahar yaklaşınca Yusuf, I. Simbat’a çeşitli hediyeler göndermenin 

yanında, Yovhannēs’e de çeşitli elbiseler ve değerli eşyalarla süslenmiş bir katır göndererek 

onun da gönlünü hoş etmişti. Bu sebeple Yovhannēs bu bölümde hediyeleri detaylarıyla 

birlikte anlatır ve I. Simbat’ın minnettar kalarak aynı şekilde karşılık verdiğini belirtir. Ayrıca 

Yusuf’un bundan sonra Azerbaycan’a 903 yılında sevgi ve saygıyla uğurlandığını ifade 

etmektedir. Bu barış ortamının sağladığı sükûnet ve refah ortamı hem Yovhannēs’in hem de 

diğer kaynakların kayıtlarına yansımıştır. Yovhannēs bu bölümü dini duygularıyla birlikte 

ifade etmektedir.
36

 

Bundan sonraki bölümde 292-293 (905) yılında Yusuf’un Halife Müktefî’ye isyan 

ettiğinden bahseden Yovhannēs’in bu malumatı, diğer Ermeni kaynaklarınca da teyit 

edilmesine rağmen İslam kaynaklarında böyle bir isyana dair her hangi bir kayıt yer almaz.
37

 

Fakat üç yıl sonra onun Azerbaycan ve Ermenistan’ın meşru valisi olarak tanınması göz önüne 

alınınca bu süreçte valiliğini kabul ettirmek için epey uğraştığı anlaşılmaktadır.
38

 

Yovhannēs’ten öğrendiğimiz kadarıyla Müktefî, Yusuf ’a karşı I. Simbat’ı desteklemiş hatta 

onun yakalanmasına dair fermanlar hazırlatmıştı. Bu isteğine karşılık I. Simbat’ta bir yıllık 

vergiden muafiyet sözü vermişti. Kaynağın belirttiğine göre I. Simbat bu emri yerine getirmek 

istemiyor ancak göz ardı da edemiyordu. Bu sebeple yapmacık bir tavır takınıyordu. Hatta 

Yusuf’a mektup gönderip durumu dahi bildirmiş fakat onun şüphelerini giderememişti. I. 

                                                           
31 Ardzrouni, age, s. 199-200. 
32 Orbelean’s, age, s. 95. 
33 Sekiz tane ille birlikte çok sayıda kaleye sahip olan Paytarakan Uti’nin doğusunda Kür ve Aras nehirlerinin 

birleştiği mevkide yer almaktadır. Detaylı bilgi için bzk. Hewsen, Ananias of Širak, s. 65A; Hewsen, Armenia: A 

Historical Atlas, The University of Chicago Press, London 2001, s. 102; Martin, age, s. 153; Laurent, age, s. 306. 
34 Kür Nehri’nin kollarından Borçalı’nın batısında yer alan Tasirk (Tašratap, Daşir, Taširk, Taşir) Lori’nin 

kuzeyinde, Gürcistan’ın güney bölgelerine yakın bir konumdadır. Detaylı bilgi ve haritalar için bkz. Yıldız, “agm”, 

s. 111; Hewsen, Armenia, s. 38, 76/harita: 63, 88/harita: 67, 119; Hewsen, Ananias of Širak, s. 139. 
35 Yovhannēs, age, s. 156-157. 
36 Age, s. 157-158; Asolik, age, s. 15. 
37 Yovhannēs, age, s. 160; Asolik, age, s. 16; Dönemin olaylarından bahseden diğer bir Ermeni kaynağı olan 

Orbelean’ın belirttiğine göre; Halife Müktefî kendisine isyan eden Yusuf’a karşı I. Simbat’ın harekete geçmesini 

istemişti. Asker toplayıp harekete geçmeye hazırlanan I. Simbat ise Yusuf’tan korktuğu için bu girişimden 

vazgeçmiş hatta olanlardan Yusuf’u da haberdar etmişti. Ancak bu tavırlardan şüphelenen Yusuf, I. Simbat’ın 

dostluğuna güvenmeyip Müktefî’ye isyandan vazgeçip eski yerini korudu ve tüm Ermenistan’ı hâkimiyetine katmak 

için bahara kadar büyük bir ordu hazırlamakla meşgul oldu. Orbelean, age, s. 98. 
38 Detaylı bilgi için bkz. Taberî, age, c. 10, s. 141-142; Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 137; Arîb b. Sa’d el-Kurtubî, Sılatü 

Târîhi’t-Taberî, (neşr. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim), Beyrut 1961, s. 34; İbn Miskeveyh, age, c. 5, s. 11; 

Hemedânî, age, s. 194; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 416; Baybars el-Mansûrî, age, c. 5, s. 163. 
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Simbat’ı öldürme planını gizli tutan Yusuf, Müktefî’yle arasını düzelttikten sonra niyetini 

açığa çıkararak I. Simbat’tan geciken vergiler dâhil bir yıllık vergiyi talep etmişti. Yovhannēs 

her ne kadar bu olayda I. Simbat’ı haklı çıkarmaya çalışsa da daha önce I. Simbat’ın Halife’ye 

elçi gönderip bağımsızlık istediği biliniyordu. Ayrıca o VI. Leon’la da hediyeleşip ittifak 

kuruyor, daha da ileri giderek Müslüman esirlerin bazılarını ona hediye ediyordu.
39

  

Bundan sonra eserinin büyük bir bölümünü Ermenistan’ın iç çekişmelerine ve prensler 

arasındaki kavgalara ayıran Yovhannēs, Prens Gagik Arcruni ile I. Simbat arasındaki arazi 

kavgasında Yusuf’un Gagik’i desteklemesinin sebebini, ikisinin arasını bozup onları kolay 

kandırmak şeklinde basitçe açıklar. Diğer Ermeni kaynakları da Yusuf’un bu arabuluculuğunu 

Ermenistan’ı ikiye bölme siyasetine bağlamaktadır.
40

 Ardzrouni ise hem Yovhannēs’i hem de 

diğer Ermeni kaynaklarını yalanlayarak onların yorumlarının aksine bilgiler verir. Ona göre 

Yusuf’un Haçik Gagik’i destekleyip ona taç giydirmesi Haçik Gagik’in bilgeliği ve bu işe ehil 

olmasıyla alakalıydı. Hatta Yusuf ona taç giydirmeden önce zor sorular sormuş ve ondan 

anlamlı cevaplar almıştı. Çeşitli alanlarda ve tarih alanlarında verdiği cevaplar Yusuf’u o 

derece etkilemişti ki onu taç ile ödüllendirmişti. Dolayısıyla Yusuf onun bilgeliğini sınadıktan 

sonra Ermenistan tahtına oturtacak başka kimseyi bulamamıştı. Yani bu açıklamalara göre 

Ermenistan’ın ikiye bölünmesi gibi bir siyaseti olmayan Yusuf’un bu tutumu tamamen işi 

layık olana vermesiyle alakalıydı.
41

 Vaspuragan’da Ardzrouni hanedanın tarihçisinin bu 

kavgada Ardzrounilerin yanında olması ve Bagratunilerin tarihçisi Yovhannēs’in de Bagratlılar 

lehine görüş bildirmesi doğaldı. Ancak bu durum Yovhannēs’in tarafsız tarih yazıcılığına 

gölge düşürdüğü açıktır. 

Haçik Gagik’in taç giymesi Bagratlılar tarafında korku ve üzüntüye neden olurken 

Yusuf’un yeni bir entrika peşinde olduğu düşünülmüştü. Bu karışık dönemde elçilik görevi 

üstlenen Yovhannēs olayları müşahedelerine dayanarak aktarmaktadır. Ancak buna rağmen 

Ermeni prenslerinin Yusuf’un huzuruna çıkmaktan korktukları için kendisini elçi olarak 

göndermiş olduklarından bahsetmez. Çeşitli hediyelerle huzura kabul edilen Yovhannēs, Yusuf 

tarafından çok sıcak ve samimi karşılandığını fakat buna rağmen hapse atıldığını belirtir. Bu 

noktada Yovhannēs’ten hapse atılmasının gerekçelerinin açığa çıkması için, elçilik 

görüşmesinin gidişatı ve neler görüşüldüğü hakkında bilgi vermesi beklenirken o bu konularda 

sessiz kalmış ve sadece anlamsız ve sebepsiz yere hapse atıldığını belirtmiştir. Bu esareti 

esnasında Yusuf’un 296 (909) yılı kış sonunda Nahçıvan’a yaptığı sefere zincirlenmiş bir 

şekilde iştirak etti. Yusuf ise I. Simbat’ı Kelarck (Klarjik, Geğarck)
42

 Kalesi’ne kadar 

kovalamıştı. Yovhannēs ise bu sırada Debîl’de çok çileli geçtiğini belirttiği hapis hayatı 

yaşamaktaydı. Yusuf tarafından hapse atılması onun Sâcoğullarını daha yakından tanımasına 

fırsat vermişti. Zincire vurulmuş bir şekilde Nahçıvan ve Sünik’e (Sisakan) yapılan seferlere 

götürülmesi bu seferler hakkında önemli bilgiler edinmesine sebep olmuştu.
43

 Onun 

tutuklanmasında Haçik Gagik’in etkili olduğu söylenebilmektedir.  

Daha sonra serbest kalan Yovhannēs öncelikle Albanya’da Prens Şahak’ın yanına ardında 

da II. Adarnese’nin yanına gitmişti. Burada her ihtiyacı karşılanmış olmasına rağmen Gugark 

bölgesine gelerek buraya yerleşmeyi uygun bulmuştu. Fakat olaylar artık ne I. Simbat için ne 

de Yovhannēs için hiçte iç açıcı değildi. Yusuf’un emrinde ilerlemesine devam eden 

Müslüman birlikleri fırtınaya benzeten Yovhannēs, 910 yılında Balık Pazarı (Dsknavadjar) 

                                                           
39 Yovhannēs, age, s. 160-162. 
40 Yovhannēs, age, s. 162-163; Orbelean, age, s. 99; Ayrıca bkz. Grousset, age, s. 427. 
41 Ardzrouni, age, s. 228. 
42 Kelarck Kalesi Gökçegöl’ün güneydoğusunda Sünik tarafında yer almaktadır. Hewsen, Armenia, s. 123/harita: 

103. 
43 Yovhannēs, age, s. 165; Bu dönem olayları hakkında ayrıca bkz. Asolik, age, s. 17. 
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mevkiinde gerçekleşen savaşı ve sonucunda içerisine düştükleri çaresizliği acı içerisinde dile 

getirmektedir.
44

 

Feodal kavgaları önlemede başarısız olan I. Simbat’ın Yusuf’un takibinden kurtulmak için 

Kapoyt Kalesi’ne (Gabuyd-Pert, Kapuit-Berd, Mavi Kale)
45

 sığınmasına ve teslim olmasına 

değinen Yovhannēs
46

 Rusların 300 (912-913) yılında başta Azerbaycan olmak üzere 

Kafkasya’nın güneyine saldırıları ve buraların Rus istilasından Yusuf’un komutanları 

tarafından engellendiğinden bahsetmemektedir.
47

 Sonrasında Alincak (Erenjak)
48

 Kalesi’nin 

Yusuf tarafından kuşatılması ve I. Simbat’ın öldürülmesi detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
49

 

Ancak Yovhannēs her ne kadar Yusuf’un I. Simbat’ı gereksiz yere kovalayıp öldürmüş 

olduğunu düşünse de onun her defasında oluşturulmaya çalışılan merkezi otoriteye karşı 

gelmesi ve bunu yaparken de Müslümanlar aleyhine Doğu Roma’yla ittifak etmesi onun 

etkisiz hale getirilmesi için yeterli bir sebepti. Yovhannēs, I. Simbat döneminin Katolikosu 

olarak ondan övgüyle bahseder. Ancak bir gerçek daha vardı ki feodal beylerin hâkimiyet ve 

miras kavgalarında kapsayıcı ve çözüm üretici bir liderlik vasfı gösteremeyen I. Simbat 

Ermenistan’da adeta istenmeyen adam olmuştu. Hatta aynı sülaleye mensup olmalarına ve 

aralarındaki dostluk anlaşmasına rağmen II. Adarnese’yle bile aralarında husumet vardı.
50

 Her 

şeye rağmen o bölgenin Doğu Roma güçlerine açık olmasında bir mahsur görmüyordu. Tüm 

bu detaylar Yovhannēs tarafından hiçbir şekilde değerlendirilmemiş hatta o kendi inanışını bile 

terke zorlayan Doğu Roma’ya karşı övgüler dolu mektup yazmaktan çekinmemişti.  

Yovhannēs, I. Simbat’tan sonra yerine geçen oğlu II. Aşot’un Müslümanlarla 

mücadelesini Truva Savaşı’nın bir benzeri olarak nitelendirip detaylı bir şekilde ele almıştır. 

Hatta tasvirde o kadar ileri gider ki basit çete savaşlarında bile II. Aşot’u kanatlarını açıp 

hücum eden bir kartala benzetir. Çünkü Müslümanların idareyi tesis ettikleri bu dönemde II. 

Aşot, Yovhannēs ve kendisi gibi düşünenler için tek çareydi.
51

 Buna rağmen feodal kavgaların 

Ermenistan’ı sürüklediği ve yedi yıl kadar sürmüş olan felaketin detaylarını yine Yovhannēs’in 

geniş tasvirinden öğrenebilmekteyiz. Kafkasya eteklerinde bulunan Eğrisi, Gugark ve Uti halkı 

Ermenistan’ı çevrelemiş ve tahribat kiliseler dâhil her alanda kendini göstermişti. Her yer de 

insanlar açlık ve fakirlik çekmekte, kıtlığın da etkisiyle araziler çoraklaşmaktaydı. Bu 

durumdan kurtulmak isteyen halk, kral ve prenslerden yardım istemiş olmalarına rağmen onlar 

sadece kendi itibar ve kavgalarına vakit ayırıyorlardı. Hatta Ermenistan’da bu sıkıntılar baş 

göstermişken Yovhannēs
 
bile ülkeyi terk edip İberya’da II. Adarnese’nin konuğu olarak 

                                                           
44 Yovhannēs, age, s. 167-169, 170-172. 
45 Ermenistan’da bu isimde pek çok kale olduğu için Yovhannēs’in bahsettiği kalenin hangisi olduğunu tespit etmek 

güçtür. Araştırmacılar bu kalenin Şirak ve Vanand’ın güneyinde Aršarunik yakınlarında olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir. Detaylı bilgi için bkz. Yıldız, “agm”, s. 117/dp. 7; Grousset, age, s. 432; Hewsen, Armenia, s. 

63/harita: 55. 
46 Yovhannēs, age, s. 174-175; Orbelean, age, s. 101. 
47 Detaylı bilgi için bkz. Maçoudi, Les Prairies D’or, c. 2, (metin ve trc. C. Barbier de Meynard, Pavet de 

Courteille), A L’Imprimerie Impériale, Paris 1823-1877, s. 20-22. 
48 Ermenice’de Ernçak olarak zikredilen ve Alincak, Erenjak, Aljnik gibi telaffuzlarının da olduğu bu kale 

Nahçıvan’ın güneydoğusunda yer almaktadır. Detaylı bilgi için bkz. Martin, age, s. 146; Hewsen, Armenia, s. 

59/harita: 52; M. Fuad Köprülü, “Alıncak”, İA, c. 1, İstanbul 1978, s. 302. 
49 Yovhannēs, age, s. 176-177; Ayrıca bkz. Asolik, age, s. 18-19; Vardan, age, s. 160; Kirakos, age, s. 74; Grousset, 

age, s. 432; Yıldız, “agm”, s. 120; Movses, age, s. 140; Samouel D’Ani, Tables Chronologiques, (neşr. Marie 

Félicité Brosset), Collection D’Historiens Armeniens, S-Petersbourg, 1876, s. 433-435; Bazı araştırmacılar I. 

Simbat’ın kale önüne getirilip çeşitli işkencelere maruz bırakıldığına dair çeşitli iddialar ileri sürmektedirler. 

Chamich, age, s. 43-44; Ancak bu iddiaları kanıtlayacak her hangi bir kaynak bulunmamaktadır.  
50 Konuyla ilgili bkz. Grousset, age, s. 433-434. 
51 Yovhannēs, age, s. 178-179.  
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ağırlanmaktaydı.
52

 Buna rağmen Müslüman idarecilerin bölgede sağladığı refah ve ekonomik 

istikrar pek çok kaynakta yerini almıştır.
53

 

3. Katolikos Yovhannēs’in Kostantinopolis Patriği’yle Mektuplaşması ve Türklere 

Karşı İlk Haçlı İttifakı Çağrısı  

Ermenistan’da Müslümanların ilerleyişi çoğu alanda Doğu Roma’nın müdahalesine fırsat 

vermemiş olsa da dini anlamda Ermeni ruhani liderleriyle İstanbul’daki ruhani liderler sık sık 

haberleşerek durum değerlendirmesi yapmaktaydılar. Bu görüşmelere ihtiyaç duyulmasının 

temel sebebi şüphesiz Doğu Roma’yla siyasi ittifak yapmış olan I. Simbat’ın ölümüydü. 

Ondan sonra Ermeni krallarının teker teker Müslümanların yanında yer alması, aynı görüşe 

sahip olmasalar da İstanbul Patriğiyle, Ermeni Patriği Yovhannēs’in görüşmesini lüzumlu 

kılmıştı. Bu görüşmelerin siyasi kanallardan değil de dini kanallardan yapılmasının sebebi 918 

yılında Doğu Roma’nın başında olan Konstantinos Porphyrogenetos’un (VII. 

Konstantinos/913-959) küçük yaşta olup tahtı idare edecek yeterlilikte olmayışıydı.
54

 Bu 

nedenle devlet dizginlerini elinde bulunduran Kostantinopolis Patriği Nikolaos görüşmenin 

İstanbul ayağını oluşturuyordu. Ermenistan’da da durum pek farklı sayılmazdı. I. Simbat’ın 

yerine geçen oğlu II. Aşot da henüz krallığını Ermenistan’da kabul ettirememişti. Onun çete 

savaşlarıyla vakit geçirdiği bu dönemde Kostantinopolis Patriği Nikolaos’ın Ermenistan’daki 

muhatabı Yovhannēs’ti. Bu bağlamda Kostantinopolis Patriği Nikolaos’ın Yovhannēs’e 

gönderdiği mektup Yovhannēs’in eserinde ayrıntılarıyla yer almaktadır. 

Müslüman Türk tarihi açısından mühim olan bu mektup; “İstanbul Büyük Patriği 

Nikolaos’tan sevgili kardeşim büyük Ermeni Katolikosu Lord Yovhannēs’e. Ermenistan, İberya 

ve Albanya’daki sıkıntılardan derin üzüntü içerisindeyiz. Senin bölgendeki felaketlere 

uzaklığımızdan dolayı tanık olamadık ancak haberdar olunca derin bir üzüntüye kapıldık.” 

şeklinde başlayarak Nikolaos’ın Ermenistan’daki felaketlerden duyduğu üzüntü uzun uzadıya 

dile getirmesi ve çeşitli tavsiyelerle devam etmektedir. Özellikle feodal beyler arasındaki 

uyuşmazlık ve prensler arasındaki kavgalar Ermenistan’ı felakete sürükleyen sebeplerin 

başında gözükmekteydi. Mektubun en ilgi çeken yanı tüm bu gelişmelere önlem olarak 

Müslümanlara karşı kutsal bir birlikteliği tavsiye etmesiydi. Hatta Doğu Roma’nın 

Ermenistan’a asker sevkiyatı ve müdahalesinin meşrulaştırılması için bu kutsal birlikteliğin 

Doğu Roma güçleriyle birleşmesi tavsiye edilmişti. Nikolaos bu emelini Ermeni ileri 

gelenlerine kabul ettirme görevini dini vasfı nedeniyle Yovhannēs’e vermişti. Abhazya 

yöneticisi Kuropalates’e gönderilen benzer mektupta da Yovhannēs’in sözünün dinlenilmesi 

tavsiye ediliyordu. Bu gelişmelere rağmen Yovhannēs’in işi bir hayli zordu. Çünkü bu 

birliktelikten haberdar olan Yusuf ordularını çoktan bölgeye sevk etmişti.
55

 

                                                           
52 Age, s. 185-189; Sâcoğullarının İberya’daki faaliyetlerine dair Gürcü Kroniği’nde az da olsa bilgiler mevcuttur. 

Bilgi için bkz. Kartlis Tskhovreba (History of Georgia), (trans. Dmitri Gamq’relidze, Ed: Roin Metrevelli and 

Stephen Jones), Georgian National Academy of Sciences, Artanuji Publishing, Tbilisi 2014, s. 144-145. 
53 Genel itibariyle kaynakların çok bereketli ve verimli topraklar olarak ele aldığı bölge Sâcoğulları döneminde 

ekonomik istikrar ve üretim bolluğunun üst seviyelerde olduğu bir dönem yaşamıştı. Fiyatların oldukça ucuz, her 

yerleşim yerinde pazarların kurulduğu, bazı şehirlerin uluslararası ticaret merkezi olduğu bu bölgede basılan 

paraların tamamı altından veya gümüştendi. Bölgenin baştanbaşa ticaret güzergâhlarıyla ve konaklama noktalarıyla 

örülmüş olması buradaki iktisadi refahın belirtisiydi. Bu zenginlik içerisinde ülkeyi yöneten Müslüman Türk valiler 

çevre Ermeni prenslerinden çoğu kez vergi yerine hediyeler alıp onları vergiden muaf tutuyorlardı. Detaylı bilgi için 

bkz. Ebû İshâk İbrâhim b. Muhammed el-Fârisî el-İstahrî, el-Mesâlik ve’l-memâlik, (tahk. Muhammed Câbir 

Abdulâl el-Hînî), 1961, s. 108, 112, vd.; Ebü’l-Kāsım İbn Havkal en-Nasîbî, Kitâb-ı Sûretü’l-arz, (Primum ed. M. J. 

De Goeje), (ed. J. H. Kramers), Bibliotheca Geographorum Arabicorum c. 2, Leyden 1967, s. 331, 347-348, 354-

355, vd. 
54 Grousset, age, s. 436. 
55 Yovhannēs, age, s. 191. 
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Bu sıralar Taron’da ikamet edip çete savaşlarına şahitlik eden Yovhannēs durumun 

düzelmesinden pek umutlu olmayıp Doğu Roma İmparatoru VII. Konstantinos’a mektup yazıp 

yardım talebinde bulunmuştu. “Yüce diktatör ve tanrı tarafından taçlandırılıp yüceltilmiş, 

evrenin büyük ve muzaffer kralı Roma İmparatoru Augustus Costantine.” şeklinde övgü 

cümleleriyle başlayan mektupta Doğu Roma İmparatoru’na yapılan övgüler sık sık 

tekrarlanmaktadır. Yovhannēs bu mektubunda Doğu Roma ile Ermenistan Kralı I. Simbat 

arasındaki ittifakın yeni yöneticiler arasında da yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu 

sebeple, Şimdi ben doğunun kralı ve senin kölen olan ayrıca sevgili oğlum diye hitap ettiğin 

Simbat Bagratuni ile ilgili ne söyleyebilirim. O düşmanlara karşı büyük mücadele verdi ve 

Yusuf b. Ebü’s-Sâc tarafından öldürüldü.” şeklindeki geçmişe yaptığı atıfla Doğu Roma’nın 

kendilerine yapacağı yardımların ne derece mühim olduğunu anlatmaya çalışıyordu.
56

 

Burada belirtmek gerekir ki Yovhannēs’in tek kurtarıcı olarak Doğu Roma birliklerini 

görmesi aslında onlarla olan dini yakınlıktan kaynaklanmamaktaydı. Çünkü dini anlamda 

aralarında derin mezhep farklılıkları, bu mektuplaşmaların baş aktörleri olan Nikolaos’la 

Yovhannēs’in bir araya gelip görüşmelerine bile mani olmuştu. Öyle ki Yovhannēs’in 

Nikolaos tarafından İstanbul’a davet edilmesi Yovhannēs tarafından itibar görmemişti. O 

çeşitli bahanelerle bu daveti geçiştirmeyi tercih etmişti. Buna rağmen Doğu Roma güçlerinin 

bölgeye müdahale etmelerinin istenmesi bu tarihlerde onların Kızılırmak’tan Fırat Nehri’ne 

kadar olan cephelerde Müslümanlara karşı galip gelmeye başlamalarıyla alakalıydı. Diğer 

taraftan Yovhannēs’in sadece Ermenileri değil tüm Hristiyan âlemi için bir kurtuluş beklemesi 

tam kararlaştırılmamış olsa da bu çağrının Haçlı Seferleri çağrısına benzetilmesine neden 

olmuştur. Zaten Yovhannēs mektuplaşmalarda bu çağrıya uymayanları “İsa Efendimiz’in 

sürüsünden çıksınlar.” ifadesiyle aforoza işaret ederek tehdit etmekteydi. Nikolaos da 

ifadelerinde tüm Hristiyanları etkileyecek seçenekler sunmakta ve bu kutsal ittifaka taraftar 

toplayabilmek için “Bundan sonra her ikimiz (Nikolaos ve Yovhannēs) onların günahlarına 

karşılık onlara bağışlanma verelim.” şeklinde tavsiyelerde bulunmaktaydı.
57

 

Bu mektuplaşmalardan sonra kendinde Ermenistan’a müdahale hakkı gören Doğu Roma 

hem II. Aşot’la hem de Yovhannēs’le görüşmek üzere Teodoros Vasilikons’u (Theodorus 

Basilicus)
58

 bölgeye gönderdi. İlk olarak Doğu Roma İmparatoru’nun kendisini İstanbul’a 

davet ettiği haberini vermek üzere Yovhannēs’in yanına gelen Teodoros, beklenmedik bir 

şekilde Yovhannēs tarafından II. Aşot’a yönlendirilmişti. Elçiyle görüşen II. Aşot tıpkı babası 

gibi Doğu Roma’nın desteğini sağlamak için 921 yılında İstanbul’a doğru yola çıkmıştı. 

Yovhannēs’in belirttiğine göre büyük bir ilgiyle karşılanan II. Aşot, İmparator’un özel bir 

konuğu olarak adına düzenlenen törende erguvani elbiseler giyip çeşitli hediyeler almıştı.
59

 Her 

ne kadar bu görüşme Haçlı seferlerini başlatmaya yönelik olsa da bu fikrin sahibi 

Yovhannēs’in İstanbul’a gitmemesi oldukça düşündürücüdür. Onun bu şekilde tavır 

takınmasının sebebi siyasi hatıralarını kaleme aldığı eserinde kendisi tarafından açıklanmıştır. 

Onun belirttiğine göre İstanbul’a gidince burada Khalkedon kararlarına uymaya zorlanabilirdi. 

Bu riski göze alamayıp durumu geçiştirmiş ve yaklaşık dokuz aylık bir gezintiden sonra 

Ermenistan’a gelmişti. Bu süre zarfında önce Tercan’a sonrasında Tardon’a gidip bir 

manastırda saklanmıştı.
60

  

                                                           
56 Yovhannēs, age, s. 189-197. 
57 Detaylı bilgi için ve mektupların tam metinleri için bkz. Yovhannēs, age, s. 191, vd.; Grousset, age, s. 437. 
58 Chamich, age, s. 49-50. 
59 Yovhannēs, age, s. 197-198; II. Aşot’un İstanbul’a gidiş tarihine dair tartışmalar hakkında bkz. Yıldız, “agm”, s. 

124-125; Grousset, age, s. 437-438; Martin, age, s. 361; Vardan, age, s. 161; Asolik, age, s. 23-24. 
60 Yovhannēs, age, s. 198-201. 
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Yovhannēs’in bize aktardığı bu bilgiler Müslüman Türk idarecilerin güney Kafkasya’da 

yapmış olduğu etkin mücadelenin Hristiyan dünyasında ve onların temsilcileri konumundaki 

Doğu Roma İmparatorluğu’nda ne denli yankı yaptığını göstermektedir. Her ne kadar Haçlı 

seferleri ilk defa 11. yüzyılda Türkleri özellikle Kudüs’ten atmak ve onların İslam 

dünyasındaki gücünü kırmak adına Papa Urbanius tarafından başlatılmış olsa da, iki asır 

önceki Türklerin Hristiyanlarda böyle bir fikir uyandırması tarih boyunca ne kadar güçlü 

olduklarının kanıtıdır. 

Bu gelişmelerden sonra Azerbaycan’a yönetici olarak atanan Yusuf’un adamlarından 

Sebük’ten bahseden Yovhannēs, onun II. Aşot’un şehinşah unvanını kabul etmesine, Haçik 

Gagik’le mücadelesine ve Ermenistan’da bir türlü dinmeyen iç savaşlara yer vermektedir.
61

 

Özellikle kral olma yolunda hızla ilerleyen II. Aşot ve Isbarabed Aşot arasındaki husumeti 

dindirmeye ve onları barıştırmaya yönelik çabalarına geniş yer vermektedir. Zaten 

Ermenistan’da prensleri barıştırma işi kendisine Kostantinopolis Patriği Nikolaos tarafından 

verilmişti.
62

 Ancak efendisi Yusuf tarafından görevlendirilmiş olan Sebük bu tür kendinden 

habersiz girişimlerden rahatsız olmuş ve Ermenistan’da var olan hâkimiyet kavgalarını ve arazi 

paylaşım meselelerini iyi değerlendirerek Ermeni prenslerinin kendisine itaat etmesini 

sağlamıştı. Bu gelişmeler her ne kadar Ermeni prenslerinin lehine ve kendi istekleri 

doğrultusunda oluyor ise de Yovhannēs’i rahatsız etmekteydi. Bu sebeple o herkesin II. Aşot’a 

itaat etmesini ve Müslümanlarla savaşmasını istiyordu. Bu sebeple Sebük’ün arananlar 

listesine girmişti. Şimdi Yovhannēs için yeni bir kaçak hayatı başlıyordu. Fakat mahrumiyete 

fazla dayanamayınca bir mektup da Sebük’e yazıp korkularını anlatmış ve ondan eman 

dilemişti. Sebük de kendisine Kur’an-ı Kerîm’e uygun olarak teminat vermişti. Bu teminat 

kendi ifadesiyle Yovhannēs’i bir hayli rahatlatmıştı.
63

 Bundan sonra Sebük’ün 923 yılında 

Garni’nin
64

 kuzey doğusunda bir mağarada yer alan Caves Manastırı’na (Vank’Ayrin, 

Ayrivank, Surp Keğart) saldırısına ve kendisinin buradan Bagaran’da bulunan Kral II. Aşot’un 

yanına nasıl kaçtığına değinen Yovhannēs, Yusuf’un emirlerini uygulayan Sebük’ün diğer 

faaliyetlerine de yer vermektedir.
65

 

Halifeye isyanından sonra tekrar bölgeye gönderilen Yusuf’un hapisten çıkarılmasında en 

önemli etken hem Ermeni kaynaklarınca hem de İslam kaynaklarınca belirtildiğine göre Mûnis 

el-Hâdim’in halifeyi ikna etmesi olmuştu. Bu gelişme Ermenistan’da yeni bir hareketliliğe 

neden olmuş ve Ermeni ileri gelenleri savunma hazırlıklarını yeniden gözden geçirmişlerdi. 

Onun hapisten çıkarılmasıyla alakalı Yovhannēs’in
 

belirttikleri İslam kaynaklarındaki 

bilgilerle örtüşmektedir. Karmatî isyanlarının Bağdat’ı soktuğu tehlike ve devlet adamları 

arasında çıkardığı tartışmalara değinen Yovhannēs, özellikle Mûnis el-Hâdim’in Yusuf’un 

hapisten çıkarılmasında oynadığı rolü aktarmıştır. Bu anlamda Karmatî isyanlarını 

                                                           
61 Sebük dönemiyle alakalı olarak detaylı bilgi için bkz. Yovhannēs, age, s. 212-214; Maçoudi, age, c. 8, s. 285; İbn 

Miskeveyh, age, c. 5, s. 29; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 454-455; Baybars el-Mansûrî, age, c. 5, s. 182; Ermenistan 

idaresinin Yusuf’tan sonra Sebük’e geçtiğine dair ayrıca bkz. Samouel D’Ani, age, s. 431; Rey valileri listesi için 

bkz. E. De Zambaur, Manuel de Genealogie et de Chronologie Pour L’Histoire de L’İslam, Hanovre 1927, s. 44; 

Kaynakların belirttiğine göre Mûnis el-Hâdim’in baskısıyla Sebük’e mektup yazan Yusuf, onun Halife’ye itaat 

etmesini istemişti. Efendisinin bu çağrısına uymayan Sebük ordusuyla harekete geçip isyanını devam ettirmişti. 

Arîb b. Sa’d, age, s. 76. 
62 Yovhannēs, age, s. 214-215. 
63 Age, s. 220-223; Orbelean, age, s. 105-106. 
64 Sevan Gölü’nün güneydoğusunda bir şehir. Hewsen, Armenia, s. 85/harita: 65. 
65 Yovhannēs, age, s. 223-232; Sebük hakkında bkz. Orbelean, age, s. 106-107; Bu dönemde yaşananlar 

Vaspuraganlılar için de pek memnun edici gözükmediği hanedan tarihçisi Ardzrouni’nin; “Pers ve Ermenistan 

Ebü’s-Sâc’ın mertliğini ve bilgeliğini gösteremeyen oğlu Yusuf b. Ebü’s-Sâc’ın demir yumruğuyla yönetiliyordu ve 

Yusuf b. Ebü’s-Sâc yönetimde barış ve samimi sevgiyi sonlandırarak yerine acımasızlığı ve vahşiliği getirmişti.” 

şeklindeki ifadeleriyle anlaşılmaktadır. Ardzrouni, age, s. 232. 
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değerlendiren Yovhannēs,
 

Yusuf’un hapisten çıkarılmasının kurnazca bir fikir olduğunu 

belirterek, Munis’in onun için dâhiyane bir adam ve iyi bir savaşçı dediğini belirtmektedir.
66

  

II. Aşot’un İstanbul dönüşü yaptığı faaliyetler ve Yusuf’a tabi olma sürecini değerlendiren 

Yovhannēs bu durumun sebebini Isbarabed Aşot’un faaliyetlerine bağlamaktadır. Bu ikili 

arasında arabulucu görevi üstlenen Yovhannēs aralarındaki savaşı engelleyememişti. Süreç 

neticede Isbarabed Aşot’un yenilgisi ve II. Aşot’un Yusuf’a tabiliğiyle sonuçlanmıştı. 

Yovhannēs ayrıca II. Aşot’un prenslere boyun eğdirmekle meşgul olduğu çete savaşlarında 

özellikle kardeşi Abas’la yaptığı mücadeleyi Truva Savaşı’na benzeterek tarih bilgisini de 

ortaya koymuştur.
67

 Yovhannēs’in her iki Aşot’u barıştırma çabası her ne kadar Ermenistan’ın 

yararına bir davranış olarak gözükse de asıl amacının İstanbul Patriği’nin tavsiyelerini yerine 

getirme çabası olduğu anlaşılmaktadır. Zaten Ermenistan’ın meşru valisi Yusuf’un yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde Ermenistan’da birlik sağlayıp bölgeye istikrar getirmesini görmezden 

gelip, Ermeni prenslerini kendi emelleri doğrultusunda bir araya getirme ve bu birliktelikten 

koparma gayretleri onun barışçıl çabalarına gölge düşürmektedir. Hatta bir dizi felakete 

rağmen onun Ermenistan’ı sık sık terk edip II. Adarnese’nin yanında ağırlanıyor olması da 

ayrıca düşündürücüdür. 

Eserinin büyük bir bölümünü Ermenistan’da prensler arasındaki kavgalara ayıran 

Yovhannēs, Yusuf’un Vaspuragan’daki faaliyetleri, Haçik Gagik’i üçüncü kez kral ilan etmesi 

ve Ermeni prensleri arasındaki çekişmeleri yakından takip etmesi hakkında İslam 

kaynaklarında rastlamadığımız malumatlar vermektedir.
68

 Bu malumatlara rağmen 

Yovhannēs’in History of Armenia adlı eseri İslam kaynaklarının detaylarıyla ele almış olduğu 

bilgilerden mahrumdur. Bu dönemde bizzat Yusuf’un faaliyetleri arasında yer alan Karmatî 

isyanlarını bastırma görevi, Hilafetin doğu bölgelerine görevlendirilmesi ve Vezir 

Neyremânî’nin faaliyetleri gibi Ermenistan bölgesinin dışında yaşanan hadiseler History of 

Armenia’nın konuları içerisinde yer almaz.
69

  

Sonuç 

History of Armenia adlı eser Yovhannēs’in tarih ve diplomasi bilgisinin vermiş olduğu 

tecrübeyle güzel bir şekilde ele alınmış kaynak niteliği taşımaktadır. Siyasi bir tarih yazmaktan 

öte, bölgede yapılan savaşların ekonomiye ve sosyal yapıya etkilerini dini duygularla ele alan 

müellif, müşahade ettiklerini mükemmel bir tasvirle yansıtmıştır. Ayrıca Ermeni prenslerinin 

çıkar kavgaları, Müslüman Türklerle münasebetleri ve onların himayesine girmeleri 

diplomatik bir üslupla yorumlanıp aktarılmıştır. Çok kısa da olsa Sâcoğulları valilerinin Hilafet 

merkeziyle ilişkileri ve bu anlamda Müslüman coğrafyasındaki hadiselere de değinen 

Yovhannēs bu alanda oldukça yetersizdir. Daha çok onun Ermenistan’daki problemlere 

yöneldiği ve kavgaları ayırmada arabuluculuk üstlendiği görülmektedir. Bazen bölgede 

yaşananların sorumlusu olarak Ermeni yöneticilerini suçlaması az da olsa tarafsızlığını ortaya 

koymuş olsa da birkaç kez bölge valileri tarafından tutsak edilmesi onun Türk idareciler 

hakkındaki düşüncelerini olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen tarihi değeri oldukça yüksek olan 

                                                           
66 Konula ilgili detaylı bilgi için bkz. Yovhannēs, age, s. 217-220; Maçoudi, age, c. 8, s. 285; Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, 

s. 219; İbn Miskeveyh, age, c. 5, s. 47; Hemedânî, age, s. 225; İbnü’l-Cevzî, age, c. 13, s. 208; Zâfir el-Ezdî, age, s. 

38; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 481-482; Baybars el-Mansûrî, age, c. 5, s. 192; İbn Kesîr, age, c. 11, s. 256-257; 

Orbelean, age, s. 105. 
67 Yovhannēs, age, s. 203-204, 178-179. 
68 Age, s. 206-209; Orbelean, age, s. 104. 
69 Detaylı bilgi için bkz. İbn Miskeveyh, age, c. 5, s. 84, 97-98, vd.; Kitâbü’l-Uyûn, c. 4/1, s. 230, vd.; Maçoudi, 

age, c. 8, s. 285; İbnü’l-Esîr, age, c. 6, s. 508, vd.; Bu dönemle ilgili olarak Yusuf’un Rey yöneticisi olup buradaki 

isyanları bastırmakla görevli olduğundan ve burada öldüğünden bahseden Yovhannēs bu konularla ilgili fazla bir 

malumat vermeyerek tekrar Ermenistan’da yaşanan olayları anlatmaya devam eder. Yovhannēs, age, s. 220, vd. 
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bu eserde ayrıca başka kaynaklarda yer almayan, krallar arasındaki mektuplaşmalardan 

hediyeleşmelerin detaylarına kadar yer verilmesi onu alanında ayrıca önemli yapmaktadır. 

Ama hem Yovhannēs’i hem de eserini asıl mühim yapan şey onun Kostantinopolis Patriği 

Nikolaos ve Doğu Roma İmparatoruyla mektuplaşıp yardım talebinde bulunması ve Türklere 

karşı haçlı ittifakı çağrısı yapmasıydı. Albanya prenslerinden, İberya Kralı Kuropalates II. 

Adarnese’ye kadar pek çok kral ve prensle görüşme fırsatı bulması onun diplomasiye hâkim 

olmasının önünü açmıştır. Hatta Doğu Roma imparatoru tarafından İstanbul’a bile davet 

edilmiş ancak o Khalkedonların dini dayatma korkusu nedeniyle bu daveti ret etmişti. Bu eser 

tüm bu detaylarıyla Güney Kafkasya Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sâcoğulları 

hakkında yegâne kaynaklardan biri olmuştur. Afşin dönemi ve Yusuf dönemi hakkında verilen 

bilgiler başka hiçbir kaynakta yer almamaktadır. Halife’nin Ermeni krallarıyla ilişkilerine dair 

kısa malumatlar veriyor olsa da bu kaynağın eleştirilecek yönlerinden biri bölge tarihini 

Abbasi Devleti ekseninde değil de Sâcoğulları ekseninde değerlendirmesidir. Bu bağlamda 

Sâcoğullarının bağımsız bir devlet olduğunu kabul eden kaynak, buna rağmen Halifelerin 

Ermeni krallarıyla ilişki kurduğu dönemlerde Sâcoğullarıyla yapılan anlaşmaların 

geçersizliğine hükmederek, Ermeni krallarının bu anlaşmaları ihlal etmesini görmezden 

gelmektedir. Bu hususta başka kaynakların olmayışı bu kaynaktaki bilgileri teyit etme 

imkânımızı sınırlamaktadır. 
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