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BOGA EL-KEBİR'tN ERMENİYE SEFERİ
Dr. Osman GÜRBÜZ'

ÖZET
Halife Mütevekkil (847-861) döneminde Ermeniye
bölgesinde karışıklıklar çıkınca huzursuzlukları önlemek için
gönderilen vali öldürüldü ve büyük bir ayaklanma başgösterdi.
Halife, daha önce Babek, Mengüçur ve Hicaz isyanlanm
bastınnada önemli görevler üstlenmiş Türk komutan Boga elKebtr'i bölgeye gönderdi.
Bo~a el-Kebir görevine güneyde Erzen yöresinden başlayarak
Van Gölü havzası, Muş ve Bitlis çevresinde kaybolan düzeni
yeniden sa~ladı. Ertesi yıl Tiflis'i ele geçiren emir, Gökçe Göl
dogusundan İspir'e kadar askeri birlikler gönderip asileri yola
getirdi ve bölgedeki prensIerin büyük bir çogunlugunu rehin olarak
SameITa'ya gönderdi. Böylece yeniden kurulu düzene baghııgı
saglayan 8oga, üçüncü yıl sonunda hilafet merkezine döndü.

ı.

GIRIŞ: HOGA EL- KEBIR ve ERMENİvE BÖLGESİNİN
DURUMU

eniye, Emeviler döneminde el-Cezıre eyaletine baglı bir am iii ik iken,
buradan ayrılarak dogrudan hilafet merkezine baglanan bir
vilayete ve bu bölgeye Araplar tarafından verilen isimdir.' Bölgenin Müslümanlar
tarafından fethi, İyaz b. Ganem (20/640) ile başlayıp Habib b. Mesleme (25/645)'in
akınlanyla devam eder. 32/653 yılında Muaviye ve Theodor Reştunı arasında
yapılan antlaşma, yöredeki bütün yerli prensIikIeri kapsayan otonom bir yönetim
tarzı öngörüyordu. Genellikle Dubeyl'de oturan ve ana görevi iç ve dış düşmanlara
karŞı ülke güvenligini saglamak olan eyalet valisi, halife tarafından atanırdı. Bu
amacını gerçekleştirmek üzere emri altında belirli bir askeri güç bulunduran vali
ayrıca vergilerin vaktinde ödenmesinden de sorumluydu. Bunların dışında
yönettikleri halkın iç işlerine kanşmayan görevliler, bu işi yerli beyler (Arapça:
Batrik; Ermenice: lşhan ve Naharar)'e bırakmışlardı. Halkın önemli bir kısmını yerli
Ermeniler oluştururken, Arap' toplulukları genellikle Dubeyl, Kalikala(Erzurum),
onraları

Yüzüncü Yıl üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.
"Miladi XIV. Asrın ortasından itibaren, Ermeniye adına bir daha rastgelmemekteyiz."
Streck, "Ermeniye", ls/am Ansildopedisi, İstanbul, 1948, IV, 322.
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Tiflis, Berda'a gibi şehirlerde toplanmışlardı. Bununla birlikte Siirt, Malazgirt ve
Ahlat dolaylarında topraga bagh önemli ölçüde Arap kolonileri vardı.
Müslümanların bölgeye gelişini kendi dindaşları olan Bizanshlar'a tercih
eden Ermeniler onlara karşı da yerli yersiz başkaldırılardan geri durmuyorlardı.
Abbasiler ve Bizanslılar arasında sık sık saf de~iştiriyorıardı. Emeviler döneminde
Müslüman hakimiyeti orada saglam bir şekilde yerleşmedigi için zaman zaman
halifelik yönetimine zor anlar yaşattılar. Abbasiler zamanında da bölge
azımsanmayacak ayaklanmalara sahne oldu. Fakat yörede Abbbı hakimiyetine karşı
en tehlikeli başkaldırı hiç kuşkusuz halife el-Mütevekkil(847-86 i) döneminde patlak
verdi. Halife, bu ayaklanmayı bastırmak için kudretli komutanlarından Boga elKebır'i büyük bir orduyla Ermeniye bölgesine gönderdi(238/852). İsyanı bastırmak
için hemen koııarı sıvayan bu deneyimli Türk generali, kendisine verilen çetin
görevi ancak Uç yılda tamamlayabildi. (241/855)

Makalemizde bölgede başgösteren bu ayaklanma, gelişimi ve bastırılmasını
incelemeye çahşacagız. Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle
isyanı büyük bir maharetle ortadan kaldıran Boga el-Kebir'in hayat hikayesine
kısaca deginmek istiyoruz.
ı. BAŞARILARLA DOLU BİR GEÇMİş: BOGA EL-KEBİR

Ebu Musa Boga2 el-Kebir1 et-Türki, 1531770' yılında dogdu. Onun hangi
Abbasllerin hizmetine girdigine dair bir bilgiye kaynaklarda rastlayamıyoruz.
Ancak isim ve ünvanını göz önüne alarak kendisinin birinci nesilolarak Abbasi

yılda

Boga, Türkçe bir sözcük olup degişik Türk lehçelerinde farklı yazım şekillerine
rastlanmaktadır. Boga, Azerbaycan Türkçesi'nde "buga", Kazak Türkçesi'nde "buka",
Özbekçe "buka", Tükmen dilinde "buga", Uygureu'da "buka", Rusça'da ise "bık, bugay"
diye söylenir. Ercilasun, Ahmed Bican, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür
Bak. Yay., Ankara, 1991, s. 77. Kaşgarlı Mahmud sözcügü, "boka" şeklinde kaydetmiştir.
Bkz. Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugat-it-Türk, çev. Besim Atalay, TTK Yay., Ankara,
1986, II, 79-21; 111, 226-16; Il/308. Ayrıca Boga sözcügünden türeyen ve bugarsak,
bugasamak, bugarsamak şeklinde okunan ve boga istemek, bogaya gelmek anlamında fiil
gOnümüz Anadolu lehçelerinde çok sık kullanılmaktadır. Bkz. Türkiye Halk Ağzından
Derleme SözlUğü, TTK Yay., Ankara, 1965, II, 725. Biz ise sözcü~ün Türkiye
Türkçesi'ndeki kullanımını makalemizde esas aldık.
Boga'nın Arap dilinde "büyük" anlamına gelen "el-kebil''' sözeügü ile nitelendirilmesinin
sebebi şudur: Boga el-Kebir'in Musa adlı bir oglu kısa zamanda Abb6si dönemi Türk
komutanları arasında öne çıkmasını bilerek, babası gibi çok önemli görevlerde
bulunmuştur. İslam Tarihçileri baba ile oglu birbirlerinden ayırabilmek için babayı "Bo~a
el-Kebtr", ogluna "Boga es-Sagtr" diye ç~ırmışlardlr. Bkz. et-Tabert, Ebu Cafer
Muhammed, Tarfhu 'I-Umem ve 'I-Mulük, BeyrOt, 1987, X, i 15; İbnu'l-Esir, İzzuddin
Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kamil fi 'ı-Tarih, yay. C. J. Tomberg, Beyrfit, 1982, V,
118.

Mes'Qdi, Ebu'I-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ah.(ö. h. 346), Murucu 'z-Zeheb ve Me 'iidinu '1Cevher, thko Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Kabire, 1973, IV, 161.
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yönetiminde görev aldıgmı söylebiliriz.' Tarih sahnesinde ilk kez onu Me'mı1n(813
833) döneminin ünlü veziri Hasan b. Sehl es-Serahsi'nin memluku 6 olarak
görüyoruz.
Adı geçen Hasan b. Sehl ve Ebu Ya'kt1b Mu'tasım(833-842) önceleri birlikte
hareket ediyorlardı.7 Bu yakınlık ve işbirligi sırasında Boga el-Kebir'in müstakbel
halifenin'dikkatini çekip begenisini kazandıgını sanıyoruz. Bundan sonra Mu'tasım
ve Boga arasmdaki ilişkiler güçlenerek artmaya devam eder. Dostluk yeni a1Q'abalık
baglarıyla pekiştirilirkenR , Boga da bundan böyle Boga el-Kebir et-Türki elMu'tasimi diye anılmaya başlar. Halife Me'mOn'un ölümü üzerine yerine kardeşi
Mu'tasım'm geçmesi, Boga ile birlikte Abbasi ordusunda bulunan Türk
kumandanlannm durumunu iyice güçlendirir. 9

Boga el-Kebir'i ilk kez Halife Mu'tasım (833/842) döneminde, şaşırtıcı
derecede manevra kabiliyetine sahip, taktik dehası 10 ile Abbasi güçlerini senelerdir
ugraştıran Babek ayaklanmasını bastırmak için düzenlenen askeri harekat sırasında
görüyoruz. H. 220/835 yılında Afşın büyük bir orduyla Azerbaycan'a ulaştı. Aynı
yıl Mu'tasım askeri ücret ve harcamalar için gerekli mal ve parayı yardımcı
kuvvetlerle birlikte ii Boga komutası altında Afşın'a ulaştırılmak üzere yola
çıkardı. 12 Durumdan haberdar olan Babek, derhal yardımın yerine ulaşmadan
yagmalanmasmı planladıysa da, Afşın'ın mukabil taktik ve atagıyla canını zor
kurtard ı. i:

10

11
12

13

"Dikkate deger bir husus da, Abbasi hizmetine giren TUrk komutanların İsIamiyeti kabul
etseler bile. memleketlerindeki isim ve ünvanıarı ile anılmaktadiL Ancak ikinci nesIin
isimleri degişmiştir." Bkz. Hakkı Dursun Yıldız, "Abbasiler Devrinde Türk Komutanları
(I) İnak et-Türki", Tarıh Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1971, II, 5 i -52.
Es-Safadi, Selahaddin Halil b. Aybek, el-Vafi bi'l-Vefeyat, Stuttgart, 1991, X, 172-173;
Hasan b. Sehl hakkında geniş bilgi için bkz. Hatib el.Bagdadi, Ahmed b. Ali (ö. 463),
Tarıhu Bağdad, Beyrilt, ts., V, 319·323; es-Semani, Abdülkerim b. Muhammed b. Mansur
(ö. 562/1166), el-Ensdb, thko Abdurrahman b, Yahya, yS., 1980, VI, 23.
ıbn Kuteybe, EbO Muhammed Abdullah b. Muslim (ö. 276/889), el-Ma 'arif, thko Servet
Ukkaşe, Kiihire, 1981, s. 388-389.
"Boga'nın oglu MQs!, eI-Mütevekkil'in teyzesinin ogIu olup..." İbnu'I-Esir, el-Kamil, V,
98.
İbn Tagrıberdi, Cemaluddin Ebi'I-Mehasin Yusuf (ö. 847/1448), en-Nucumu 'z-Zdhire ji
Muluki Mısr ve 'l-Kdhire, Kiihire, 1963, II, 235.
Günaltay, M. Ş., "Abbaso~uııarı İmparatorIugunun Kuruluş ve Yükselişinde Türkler",
Bel/eten, Ankara, 1942, VU23-24, 199.
Et-Taberi, TarCh, IX, 554.
Et-Taberi, Tarıh, IX, 545; İbnu'I-Eslr, el-Kamil, VI, 449; İbn Kesir, Ebu'l-Fida. Harız (ö.
774), el-Bidiiye ve 'n-NiMye, 3. bs., I·XIV, BeyrCit, 1987, X, 295.
Et-Taberi, Tarıh. IX, 545, 546, 547; ıbnu'I-Esir, el-Kdmil, VI, 450, 45 ı.
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Ertesi sene h. 221/836 baharında Afşın Boga'ya gerekli direktifleri verip
Babek'e öldürücü darbeyi indinnek üzere hareket etti. Ancak Boga'nın Afşın'ı
beklemeden saldırıya geçmesi herşeyi alt üst etti. Babek'in kurdugu pusularda çok
sayıda askerini kaybeden Boga, geri çekilmek zorunda kaldı. "
Bu yenilgilerin ardından, yeniden Babek'e karşı ortak bir saldırı kararı alan
ve Boga, dondurucu soguk ve sagnak yagmurlar sebebiyle bir kez daha
planlarını gerçekleştiremediler. Havaların düzelmesiyle yeniden Babek kuvvetlerine
karşı saldırıya geçen Afşın, ona önemli ölçUde zarar verdirerek geri döndü. Olup
bitenden habersizce Babek'in merkezi el-Bazz'a dogru ilerleyen Boga ise, Afşın'ın
geri çekildigini ancak şehre çok yaklaştıgı bir sırada ögrenebildi. Bin bir zorlukla
geri çekilmege ugraşırken bir gece Babek'in ani baskınına ugrayıp büyük kayıplar
verdi. Çadırından yalın ayak kaÇıP kurtulmaya çalışan Boga, bir adamının yardımı
sayesinde kendisini güçlükle Heşdatzar şehrine atabildi. Daha sonra Afşın'ın yazılı
emriyle Meraga'ya döndüY
Afşın

Bu olaylar sonucu Boga'nın Afşın'ın yanındaki önemi hayli sarsılmış
ragmen, Babek'in yenilip ele geçirilmesine kadar devam eden süreçte onun
yanında oldugu kuvvetle muhtemeldir. '6
olmasına

Bizans'ın İkonolast'lar döneminin son hükümdarı olan Theophilos(829842)'un Zapetra (Dogan Şehir), Malatya ve diger sınır boylarında işledigi cinayetler
o kadar barbarca oldu ki, çok metin olan Mu'tasım bile bu zulUmler anlatılırken
kendisini tutamayarak aglamıştı. 17 H. 223/237 yılında bizzat Halifenin katıldıgı
200.000 kişilik bir ordu Afyon yakınlarında Bizans'ın en önemli şehirlerinden olan
Ammuriya (Amorion) üzerine yürüyerek şehri fethettL'" Boga el-Kebır, işte bu
ordunun artÇI birlikler komutanıydı. Ayrıca dönüş esnasında bastırılan Abbas b.
Me'mOn isyanında önemli görevler üstlenmiştL"

Azerbaycan'da baş gösteren Mengüçur
ve Azerbaycan valisi olan Mengüçur bazı
yolsuzluklarının açıga çıkması Uzerine etrafına topladıgı ayak takımı ile bölgedeki
sarp bir kaleye çekilerek savunmaya geçti. Boga, onu kısa zamanda yakalayarak
Boga el-Keblr h. 225/839

yılında

ayaklanmasını bastırdı. Afşın'ın akrabası

Et-Taberl, Tarih, IX, 555; İbnu'l-Esir, el-Kamil, VI, 456; İbn Kesir, el-Bidiiye, X, 296.
ıs Et.Taberi, Tarih, IX, 559; İbnu'].Esir, el-Kamil, VI, 459.
16 Yıldız, Hakkı Dursun, "Abbasiler Devrinde Türk Kumandanlan (i) Bo~a el-Kebir etTürki", Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1965, II, 198.
17 Günaltay, ag.m., s. 203.
18 Ya'ldlbi, Ahmed b. Ebi Ya'kQb b. Cafer b. Vehb b. Vazıh, Tarihu 'I·Ya 'kübi, I-II, Beyrfit,
1992, II, 476; Sa'id b. Batrik, Kitabu't-Tarihi'l-Meemu' 'ala 't-Tahkik. Yahya b. Sa'id el·
Antald'nin Tarihi ile birlikte, yay. L. Chıkho. B. Carra de Vaux ve H. Zeyyat, Beyrfit,
14

1909, I, 60.
19

Et-Taberl, Tarih, IX, 609; İbnu'I.Esir, el-Kamil, VI, 491,
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söndürdü ve kendisini Samerra'ya getirdUO

Aynı yıl
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Boga ünlü komutan

Afşın'ın yargılanıp tutuklanmasında görev aldı. 21

Boga el-Kebir yeni halife el-Yasık (842-847) döneminde de çok önemli
görevler üstlendi. O ilk önce Hicaz dolaylarında ayaklanıp yol kesen, huzursuzluk
çıkaran, hac yollarını kesip hacıları yagInalayan Süleymogulları 'na karşı harekete
geçti. Daha önce üzerlerine gönderilen hUktlmet kuvvetlerini bozguna ugratarak
azgınlıklarını artıran asiler, Boga karşısında tutunamayarak agır bir yenilgiye
ugradılar. Bir kısmı, agaçlara asıldı, bir kısmı ise tutuklanarak Medine'de hapsedildi
(230/845).22 Bölgeden ayrılmayarak huzuru yerleştinneye çalışan Boga, bu olaydan
tam iki yıl sonra Yername'de Numeyrogulları'nın çıkarmış oldugu isyanı bir yıl
devam eden ısrarlı bir takiple tamamen yok etti ve Samerra'ya döndü.ı3
Yasık'tan

sonra hilafete geçen el-Mütevekkil ile de saglam ve güvenilir
kuran Boga, onun döneminde Ermeniye ve Bizans seferlerini ı4 yönetti.
Mütevekkil'i katletrnek isteyen muhalif grup bu emellerine ancak türlü hile ve
desiselerle Boga'yı onun yanından uzaklaştırdıktan sonra ulaşabildiler.ı~ Burada
deginilmeyen daha başka hizmetleri vardı. Korkusuz2', kalender, peygamber
sevgisiyle dolu ı8 ve halk tarafından sevilen bir kimseydi. 29 Babek'in adamlarının
amansız takibi esnasında bile namazıarını geçinneyecek kadar dindardı.'" Kuşkusuz
onun en büyük başarısı, iç isyanları bastınna konusunda gösterdigi beceri, deneyim
ve üstün yeteneklerIe ortaya çıkmıştı.
ilişkiler

26

20

21
22

23

24

25

26

Ya'kilbl, Tarih. II, 478; Taberi, Tarih, IX, 639-640; İbnu'I-Esir. el-Kamil. VI, 505; İbn
Kesir, el-Biddye, X, 302.
Et-Taberi, Tarih, IX, 648; İbnu'I-Eslr, el-Kamil, VI, 516; İbn Kesir, el-Bidaye, X, 305.
Ya'kObl, Tarih, 11,480; Taberi, Tarih, IX, 669vd.; İbnu'I-Cevzl, Ebu'l-ferec Abdurahman
Ali b. Muhammed (ö. 579), el-Muntazam fi Tarihi'l-Vmem ve 'l-MulUk, thko Muhammed
Abdulkadir Ata-Mustafa Abdulkadir Ata, ı-XVııı, Beyrot, 1992, XI, 150-151; İbnu'l
Esir, el-Kamil, VII, 12 vd.; İbn Tagrıberdl, en-Nucilm, 11,257-258.
Et-Taberl, Tarih, IX, 687-689; İbnu'I-Cevzi, el-Muntazam. XI, 176; İbnu'I-Esir, el-Kamil,
V, 28; İbn T$ıberdl, en-Nucilm, 11,262.
"MUtevekkil Boga'yı rebiU'I·Ahir ayında Dımaşk'tan yaz seferine gönderdi. O da
Samule'yi fethetti." İbnu'I-Cevzi, el-Muntazam, XI, 322. Krş. İbnu'I-Esir, el-Kamil. V,
85.
Mes'ildl, Murüc. IV, 115.
Onun hac gUvenligini saglaması hakkında bkz. Ya'kilbi, Tarih. II, 479. Ayrıca
Musta'in'in hilafete gelmesindeki rolü ve çıkan karışıklıkları bastınnası konusunda bkz.
İbnu'I-Eslr, el-Kamil, V, 117-118.

27

Mes'fIdi, Murilc. IV, 161.

28

Mes'fIdI, Muruc. IV, 161.

29

İbnu'I-Cevzi, el-Muntazam, XII, i i.

30

Et-Taberi, Tarih, IX, 557.
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2. İSYANıN AYAK SESLERİ
Halffe Müteve.kjdl yönetime geçince, Enneniye'de bazı huzursuzluklar
görülmeye başlamıştj,il Halffelik merkezindeki taht kavgaları ve geniş imparatorluk
cogI'afyasında meYQana gelenıç karışiklıklar, Enneni prensIerinin bagımsızlık
arzularını gerçekleştınnek için Uygun bir ortam oluştunnuştu. Yeni halifenin
bölgede kaybolan huzUru yeniden sagtiıyıp Enneniler üzerinde devlet otoritesini
kumıası, onun ön~elikJi kaygıianndan birisiydi. 32 Yörede önde gelen prensIikIerden
bir kısmı, aralarında-iş ve güç birligi yaparak kendi bölgelerinde Mkimiyeti ele
geçinnişlerdi.u au gelişmeler üzerine, MUtevekkil, 843 yılında Ebu Sa'id
Muhammed b,· Ymuf el-Mervezi'yi Enneniye valisi olarak atadı. 14 EM Sa'id, ilk iş
olarak önde gelen prensiiklerin artık ödemedikleri haracın ödenmesini istedi.
Vaspurakan 3l prensi Aşot Ardzuruni ve Muş 36 prensi Bagrat Bagratuni 849 yılında
haracı EM Sa'fd'e ancak askeri yaptırım zoruyla ödediler. 37
Ertesi yıl Ebu Sa'fd, hem vergilerin ödenmesi, hem de otoritenin saglanıp
sukunetin yeniden dönmesi için, bölgenin Müslüman beylerinden Malazgirt emıri
'Ala Şahab'ı Vaspurakan'a gönderdi. Vergilerin tamamı alınıncaya kadar harekatına
devam emrini alan Şahab, Albak 38 yöresine kadar gitti.
Albak'tan dönen Şahab, Erciş yakınlarında Arcuc köyUnde karargahım
kurdu. Kendi bölgesindeki operasyonlarından rahatsızlık duyan Vaspurakan prensi
Aşot Ardzurunı etraftan toplamış oldugu diger küçük prenslerle birlikte Şahab'a ani
bir baskın düzenledi. Şah ab kaçarak Muradiye kalesine sıgındı. 19 Ebu Sa'ıd

31

32

33

34
35

36
37

38

39

Ya'kı1bl,

Tarih, II, 489.
Laurent, l_, L 'Arrneme Entre Byzance Et L 'ls/arn DepulS La Conquete Arabe Jusqu 'en
886, Paris, 1919,s.117.
Ya'kı1bl, Tarih, II, 489.
Ya'kObl, Tarih, II, 489; Laurent, L 'Arrneme, s. 117.
Vaspurakan bölgesi: Kaynaklarda sınırlarının belirlenmesinde küçük degişiklikler
görülmesine ragIDen kabaca Van İIi'ni kapsayan Tarihi prensligin ismi olarak
geçmektedir. Bkz. Laurent, L 'Arrneme, s. 22, 23 vd.
Taron.

Laurent, L 'Arrneme, s. 118; Grousset, Rene, Histoire De L 'Arrneme Des Origines A 107I,
Paris, 1947, s. 355.
Bkz. Ya'kObl, Tarih, II, 489. A1bak: Van İli, Başkale İlçesi'nin kuzeydogusunda hemen
İran sınırı boyunda merkezi A1bayrak kasabası olan bir grup köyün genel ismidir. Burası
daha çok Büyük Albak olarak tanınır. 1899 nüfus sayımında burası, Hakkari sanc~ında
Başkale köyünün bagh oldugu ilçe merkezi olarak gösterilmektedir. Bkz. Mayewski, VanBitlis Vilayetleri Askeri Jstatistiği, terc. Süvari Binbaşısı Sadık Bey, Matbay-ı Askeriye,
İstanbul, 1330, s. 297.
Laurent, L 'Arrneme, s. 117; Grousset, L 'Arrneme, s. 3.

.....aA.....CJı.ı.•...JTuQu:raıkil):jy.llJt..ı:.AUr.lll
..lIJbLllrmııııııal.lllarul..a;,Eı.l.LDsutillltQlIılsIlıLQ..IjD~crLlg;LilisLi
..ı;ıS.ıı.:ayul.22&...ıı;E
. ....
rz""uLLrulllmIlLllr.200Wlo!3~

=--239-

Muhammed bir yandan da bölgenin diger bir Müsltlman beyi olan Erzen emıri 40
Mftsa b. Zurare'yi Muş bölgesi prensi Bagrat'tan haracı almakla görevlendirdi. EbU
Sa'id muhtemelen bu iki Müslüman prensi Hıristiyatı Ermenilere karşı
görevlendirmek suretiyle daha sonra görülecegi üzere aralarında belli bir öıçüde
yakınlaşmanın var oldu~ Müslüman ve Hıristiyan prensiikierinin arasını açmayı
düşünüyordu. Mftsa b. Zurare'nin istedigi haracı vermeye yanaşmayan Bagrat,
akrabası Vaspurakan prensi Aşot'a elçiler göndererek işbirligi önerisinde bulundu.
Aşot, Bagrat'ın önerisini kabul ederek vasah bulunan küçük prensiikIerin askerlerine
de çagrı yaptı ve kendi birliklerine katılmalarım istedi. Kısa süre içerisinde Bagrat' ın
ordusuna katılan birleşik Ermeni güçleri, Musa b. Zurnre'ye aynen Şahab'a
yaptıkları gibi ani bir baskında bulunarak, kuvvetlerini bozguna ugrattllar. 4'
H. 236/85 ı yılında EM Sa'id Muhammed askeri bir harekattan dönerken
aniden öldü. 42 Mütevekkil, babasının yerine ogıu Yusuf b. Muhammed'i
görevlendirdi. O da hemen bölgeye ulaşarak görevine başladı ve gere!di yerlere
temsilciler gönderdi. 43

Ermeni kaynakları, yeni vali yusufb. Muhammed'in Vaspurakan prensi Aşot
ve Muş prensi Bagrat Bagratuni'yi zincirleyip Samerra'ya getirme görevi
verildigini belirtirler. Bu görev başarıyla tamamlanınca iki prensin toprakları
Yusuf'un olacaktı.
Ardzurunı

44

Yusuf, çok sayıda askerle birlikte Musul üzerinden Hakkari güneyindeki
Küçük Albak'a ulaştı. Burası ile Büyük Albak arasında ve Büyük Zap suyu
kenarında bulunan Adamakert şehrinde karargahını kurdu." Ermeni prensIerine
mektuplar göndererek kendi yanına gelmelerini ve ödenmeyen vergilerin
getirilmesini istedi. Bazıları bu çagrıya uydular.-l6 Yusuf, Vaspurakan prensi Aşot
Ardzuruni'nin yanına gelmesi için haber gönderdi. Fakat prens böyle bir davetin
altında yatan tuzagı sezmekte gecikmeyip bu emre uymak yerine Van şehri
kuzeyinde Karasu ırmagı ve Muradiye arasındaki bölgeye çekildi. Buradan annesi
prenses Ripsime'yi degerli armaganlarla birlikte emir Yusuf'a gönderdiY Aşot,

40

41
42

43
44

4S
46
47

Erzen için bkz. Guy Le Strange, The Land of The Eastem Ca/iphate, Ar. Tre. Beşir
Femis- Core Avvad, Beyıilt, 1975, s. 144. aUnümUzde Siirt Kurtalan ilçesi, Yanarsu
Bucagı yerinde eski bir şehir.
Lauren!, L 'Arrneme, s. 117; Grousset, L'Arrneme, s. 857.
"Ayakkabısının birini giydi; digerini giymek için uzatırken ölerek dUştü." Ya'kObl, Tarih,
II1489; Taberi, Tarih, X, 37.
Et-Taberi, Tarih, Xl37.
Bkz. Grousset, L 'Arrneme, s.357.
Grousset, L 'Arrneme, s. 357.
Ya'kübi, Tarih, II,489.
Grousset, L 'Arrneme,s. 357.
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annesi aracılıgıylaayrı bir barış antiaşması yaptı.~H Bunun üzerine Yusuf,
Vaspurakan'dan ayrılarak Müslümanların elinde bulunan Ahlat'a hareket etti.
Buradan prensler prensi •• denilen Muş prensi Bagrat Bagratuni'ye yanına gelmesi
için ça~da bulundu. Komşusu ve müttefiki Aşot'un kendi paçasını kurtarmak için
yaptıgı antlaşma bir yandan onu korkuturken, diger yandan emirin tutumu
konusunda kendisini umitlendirmişti. Ayrıca Grousset, Yusuf'un Bagrat'a son
derece diplomatik bir üslup kullanarak, ileride Bagdat'a dönmesi durumunda
bölgenin yönetiminin kendisine bırakılacagını söyledigini belirtir. Bagrat eman
dilernek 50 üzere Ahlat'a ulaşınca, Ytlsuf onu derhal tutuklatıp zincirleterek
Samerra'ya gönderdi,51
3. İSYANıN BÜYÜMESİ ve VALİ YÜSUF'UN ÖLDÜRÜLMESİ
Yusuf ve oglunun halifelik merkezine gönderilmesinin ardından Ermeni
prensieri Bagrat'ın yegeninin başkanlıgında bir toplantı yaparak Bagrat'ın intikamını
almaya karar verdiler. Yeni valinin Bagrat'ın yönetim merkezi olim Muş çevresinde
uygulamaya koydugu katı kurallar, 52 Ermeni prensierinin kendi halklarını kolayca
harekete geçirmesini sagladı. Yusuf'u öldürmek üzere yemin edenlere Bagrat'ın
damadı olan Erzen emiri Musa b. Zurare de katılmıştı. )
j

Ermenilerin niyet ve planları Sevade b. Abdulhamid el-Heccafı tarafından
Yusuf'a bildirilerek Muş'ta durmaması kendisine söylendi. Ancak Yusufbunu kabul
etmedi. Kar yagıp etrafı kaplayınca her yönden akın akın Muş'a gelen Ermeniler
şehrin surunu kuşattılar. O yıl görülmemiş ölçüde kar yağmış her yanı kapatmıştı.'~
Kuşatmacıların çoğunluğunu Muş Güneyi Dağları'ndan yanlarından hiç eksik
etmedikleri mızraklarıyla kopup gelen vahşi daglılar j5 oluşturuyordu. Yusuf onlara
karşı koymasına ragmen kısa zamanda Müslüman garnizonundaki bütün savaşçıları
öldürdüler. Yakınındaki bir kiliseye sıgınan Yusuf ayaklanmacıların sıkıştırması
sonucu kilisenin kubbesine tırmandı, daglılar onu izleyerek mızraklarım sırtına

Laurent, L 'Armeme, s. i 18.
Et-Taberi, Tarih, X, 38; Ibnu'l-Esir, el-Kamil, V, 58.
so Ya'kUbi, Tarih, II, 489; İbnu'I-Esir, el-Kamil, V, 58. Taberi, Bagrat'ın emirlik hevesinde
oldu~unu (Taberi, Tarih, X, 38); Laurent ise "ihanetle tutuklandı~ını" (Laurent,
L 'Armeme,s. i 18) söyler ve Bagrat'ın daha önce yaptıklarını unutmuş görünür.
sı Ya'kObi, Tarih, II, 489; et-Taberi, Tarih, X, 38; İbnu'I-Esir, el-Kamil; V, 58; İbn Kesir,
eloHiddye, X,329.
52 Grousset, L 'Armeme, s. 358.
S3 Et.Taberi, Tarih, X, 38; İbnu'I-Esir. el·Kamil, V, 58.
S4 "Kar, en az yirmi zıra' idi" et-Taberi, Tarih, X, 38; İbn Kesir, el-Hidliye, 'X, 329.
5S Bu da~ıılar oturduklan bölgenin ismiyle ça~rılırlar. Bölge İslartı Tarihçilerinee "huyit"
(et-Taberi, Tarih, X, 39); batılı Tarihçilerde "Khoith" diye adlandırılmakta olup
günümüzde Bitlis ili Mutki ilçe merkezinin yukarı kısımlarında bir mezrada yer
almaktadır. Bkz. Mayewski, a.g.e., s. 347.
48

49
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saplayıp

vahşice öldUrdUler.'" Yusuf ile birlikte savaşmayanların ise canlarını
kurtarabilmeleri için elbiselerini çlkarip çırılçıplak, buz gibi so~ukta zorla
yürütmüşler, bu yüzden büyük kısmı ölmüş, kurtulanların ise şiddetli soguktan
parmakları dUşmüştll." Ayrıca kışlık için YOsufun çevre yerleşim birimlerine
göndermiş oldugu. adamlarıildan her bir grubun peşine . aynı günde prensler
komutasında askeri güçler göndererek hepsini öldürdüler. Ramazan ayı esnasında
meydana gelen bu olayların ardından bölgede huzursuzluklar iyice arttı.'!

n. HOGA el-KEHİR'İN ERMENİYE SEFERi
1. HOGA el-KEBiR AHLAT'TA
Bir yandan Yiisufun öldürülüşüne Erzen emiri Musıı'nın karışması, di~er
yandan Tiflis'te emir İshak ayaklanmasıİlın uzayıp gitmesi zaten başını alıp gitmiş
Ermeni dikbaşlılıWUI iyice çıgınndan çıkarmıştı. Ermeniye'deki durumun daha da
tehlikeli bir hal alması üzerine Halife MUtevekkil h. 237/851 yılı ortalarında, bundan
önce bir çok ayaklanmayı büyük bir başarıyla bastıran TUrk komutan Bo~a elKebir'i isyanı söndürrnek ve yasufun öcünü almak için kalabalık bir orduyla '9
bölgeye gönderdi. "İlerlemiş yaşının savaşma arzusunu söndüremedi~i" Boga elKebır,~' Ermeniye'de isyan eden bütün Hıristiyan kökenli prensierin yanı sıra baş
kaldıran Milslüman emirlerin de zincirlenip haUfeye getirilmesi göreviyle yola çıktı.
Musul ve eı-eezıre üzerinden Ahlat'a giderken önce yol üzerİnde bulunan
Musa b. Zumre'nin bulundugu Erzen şehrine ugradı. Orada Musa'mn kardeşleri
İsmail, Süleyman, Ahmed, İsa Muhammed ve Harun bulunuyordu. Erzen emıri
yukarıda belirtildigi gibi haııfenin temsilcilerine sırt çevirip ayaklanmacılarla
işbirliginde hiç tereddüt etmemişti. Bagrat'ın damadı oldugu için onun toprakları

S6

Ermenilerin Muş'ta Yusuf ve beraberindekilere karşı tutumları, bizzat Ermeni Tarihçileri
nitelenir. "Tomas Ardzuronl'nin Tarlhi bu noktada korkunç bir
Grousset, L 'Arrneme. V, 358.
Et-Taberl, Tarih, X, 38; İbn Kesir, ef·Bidaye, X, 329.
Ya'kilbl, Tarih, II, 489.
Bo~a'nın ordusunun sayısı hakkında 200.000 gibi abartılı rakamlar, bundan kısa bir süre
önce bizzat hal1fe Mu'tasun'ın da katılıp Bizans'a karşı kazandı~ı Arnmuriye savaşında
bulunan askerlerin sayısıyla karşılaştırılınca daha iyi anlaşılır.
"Taberi (III, 1409), isyanın bastırılmasına Bo~a es-Sagir'in gönderi1di~ini
kaydetmektedir. TabeTi'den daha eski ve o devri yaşamış olan Ya'ktibi ve BeidzUri'nin
Bo~a el-Keblr'i göstermeleri ve bu devir vukuatını Taberrden almış olan tbnu'I-Esir'in
de Taberi'nin aksine ilk iki müellifi desteklemesi, kanaatimizee TabeTi'nin yanıldıgtnı
göstermektedir. Bu arada şunu da kaydedelim ki, Bo~a es·Sı\~ir bu sırada böyle mühim
bir isyanı bastırma~a memur edilecek kadar itibar sahibi de~ildir. Üstelik Rene Grousset
Ermeni kaynaklarına müracaat etmek suretiyle kaleme aldı~ı eserinde (Grousset,
L 'Arrneme, s. 3S8 vd) kumandanıarın Bo~a el·Keblr oldu~unu yazar. Ayrıca bkz. Yıldız,
Hakkı Dursun, a.g.m., s. 201, dipnot: 26.
tarafından vahşet olarak
vahşili~e bürünür." Bkz:

S7
S8
S9

60
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üzerinde hak sahibi oldugunu sanıyordu. Bütün bu suçlarını hatırlayarak Boga' dan
eman dilernek istemiş; fakat derhal zincirlenerek hilafet merkezine gönderilmişti.
Boga el-Kebir, Erzen'den sonra kuzeye dogru ilerleyerek karargahını Van
Gölü'nUn kuzeybatı köşesinde yer alan Ahlat şehrinde kurdu. Burası uzun zamandan
beri hem Müslüman kimligiyle hem de merkezi konumuyla dikkat çekici stratejik
bir üss idi. Boga el-Kebir, önce Bagrat Bagratuni'nin ogullan prens Aşot ve Davifi
yakalamak için Taron bölgesine dogru hareketetti..Daha sonra Yl1sufun kanım
dökerek acımasız bir şekilde Müslümanları soguk karlar üzerinde gezdirip, işkence
eden Huyit ve Sason yöTe$i Ermenilerinden bir kısmım kılıçtan geçirip 61 diger bir
kısmını ise esir alarak AbIat'a döndü.
Bir süre sonra Boga'nın kendisi, merkezi Malazgirt olan Apahunik taraflarına
bulunurken, komutanlarından Zirek, Tatvan üzerinden Van Gölü'nün
gUney bölgelerine6l akınıarım sürdürdü. Buradaki isyancıların bir bölümü
Bilhçesaray taraflarındaki sarp vadilere kaçtilar; ancak. Zirek onların peşini
bırakmadı. Kuşkusuz bu derin vadiler ve dar geçitler' içiridengeçerken beklenmedik
saldırılara uğruyorlardı. Ermeni Tarihçileri cılız sapanlarıyla, tek sıra halinde dar
geçitlerde ilerlemekte olan Zirek'in askerlerinin, nasıl çobanların ilkel sapanları ile
bombardımana tutuldugunu anlatırlar. 63 Van Gölü güneyinde ayaklanmacıları
sindiren Boga'mn komutanı Artemet 6. yoluyla Van şehrin e geldi.
akınıarda

Vaspurakan prensi Aşot Ardzuruni ise baglıları ile birlikte Albak yöresinde
ele geçirilemez sarp bir kaleye slgınmışlardı. 6 ' Aşot'un bulundugu kale bizzat Boga
tarafından kuşat!ldı.66 Kalenin saglamlıgına güvenen Aşot kendisinden emindi. Fakat
Boga'nın ısrarlı kuşatması karşısında çaresiz kalan Aşot'un vasalı olan iki
yardımcısı Muşel Vehevuni ve Vaban Truni, gizlice Türk emıre mektup yazarak
onlara eman verildigi takdirde metbulugunu tanıyacaklarını bildirip, kendilerine
topraklarında oturma izni verilmesine karşılık Aşot'u teslim edeceklerini belirttiler.
Kuşatmadan kurtulamayacagını anlayan Aşot, yardımcılarında beliren çözilIrneyi
farkedince durumunun ümitsizligini anladı ve hemen Boga'ya giderek teslim oldu. 67
ogıu, kardeşleri ve diger aile bireyleri ile birlikte Samerra'ya gönderildi. Bir deve

61

62

63
64

65

İslam ve Ermeni kaynakları bu bölgede öldUrülenlerin sayısını 30.000 olarak gösterirken
sadece Tagrıberdl 3.000 rakamını verip bir başka nUshada ise yine 30.000 sayısını
vermektedir. Bkz. tbn Tı$'ıberdi, en-Nucum, II, 290.
Burası Ardzurunilerin toprakları olup Reştunik diye adlandırılmaktadır.
Grousset, L 'Armeme, s. 361.
Van'ın Edremit ııçesi

Ermeni Tarihçileri Aşot'un Taronavon kazası Nkan şatosuna kapandıltım bildirirler. Bkz.
Grousset, L 'Arrneme, s. 361.
r;i'

66

Ya'ldlhi, Tarih, 11,489; et-Taberi, Tarih, X, 39; tbnu'l-Esır,~(-Kamil, V, 59.

67

Ya'ldlbl, Tarih, 11,39; et·Taberi, Tarih. X, 39.
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kervanıyla halifelik sarayına gönderilen tutsaklardan iki prens bir bogaz geçidinde
kurtulup kaçmayaçalıştılar; fakat yakalandılar.··
Aşot Ardzuruni'nin yakalanmasından sonra Boga, aynı bölgede bir başka
kaleye sıgınrnış olan Aşot'un kardeşi Gurgen Ardzunıni'nin peşine 15,000 kişilik bir
askeri birlik gönderdi. Kardeşi Aşot'un öldürülmeyip eman verilmesi onu
ümitlendimıişti. Daha önce kendisinden söz edilen annesi prenses Ripsime'yi
Bo~a'nın kararglilıına gönderdi. Umdugunu bulamayan Gurgen bu göruşmeler
yoluyla kendisinin ele geçirilmek istendigini anlayınca Zav ırmagı kenarında
sıkıştırıldı ve çarpışmaya girdi. Üzerine gönderilen birlige ümitsizligin vermiş
oldugu cesaretle saldıran Gurgen, Boga'nın askerlerine önemli ölçüde zayiat
verdirerek 69 bölgeden uzaklaştı. Fakat Boga onun peşini bırakmayarak yakalanması
için başka bir planı uygulamaya koydu. Kendisine vadedilen Vaspurakan
prensliginin çekiciliginden kurtulamayan Gurgen hemen Boga'nın huzuruna çıkarak
onun elinden Vaspurakan taçını giydi. "hilatlar giydirdi, kılıcını kuşandırdı ve onu
cins bir katıra bindirdi. Önünde ve arkasında son derece süslenmiş zırhlı atlar
kendisine eşlik ediyordu, Borazan sesleri ve davul gümbürtüleri arasında, eli baltalı
ve degrJekli görevliler halk yıgınlarını uzaklaştırmaya çalışırken, bir münadi kardeşi
Aşot'un yerine Gurgen'nin prensligini ilan ediyordu," 711 Biraz sonra oyun bitiyor ve
Boga Gurgen'i yakalatarak Samerra'da kardeşi Aşot'un yanına gönderiyordu.

Gurgen'in diger kardeşi Grıgor Ardzurun! Abhazya'ya kaçarken Ardzurunı
kolundan Gurgen Ebubele ise annesinin amcasının ogıu olan ve Bagrevan prensi
Kurdik Mamikyon'un yanma çekildi. Daha sonra Emır Boga'nın bu taraftanı
yöneldigi haberini alan Ebubele'in ogıu, Bizans arazisi ile sınır olan daha güvenli
İspir prensligine sıgındı,
boyunca Van, Muş, Malazgirt yöresindeki Ermeni beylerinin
Emir Boga, 852 yılı kışını geçirmek üzere Dubeyl'e
gitti. Burada huzursuzluk çıkaranlar sorgulanıp yargllandl,71 Yeniden akınıara
237/851

yılı

isyanların] bastırmakla ugraşan

68
ff)

70

71

Grousset, L 'Armeme. s. 361.
Grousset, L 'Armeme, s. 361.
Orousset, Bo~a'nın tuza~ını, Gurgen 'in bahtsızlı~ını yana yakıla anlatırken (L 'Armeme, s.
362) prensIerin iki yüzlü bencil ve ihanetkar tutumlarını ustaca saklamaya çalışır. Di~er
yandan Laurent, bunların kendilerini kurtarabilmek amacıyla hemen Boga ile görUşmeler
yaptıklarını, bir kısmının digerlerini halifeye jumal1edigini, prensieri Samerra'ya
gönderilen kimselerin taçlarını kapabilmek uwuna emir Boga'nın iyi niyetini elde etmek
için birbirleri ile çekiştiklerini, hatta kendilerine sı~ınmak için gelen çaresiz prensi
Boga'ya teslim edenlerin bile çıktıgını uzun uzun anlatarak bu tip kusurların listesini
sayar ve şunu eklerneyi unutmaz: "Bu krizde bütün Ermeni aileleri bencilee hareket
ederek vatandaşlarına, yakınlarına ve ülkelerine karşı gerçek hain diyebilece~imiz
insanlar çıkarmışlardır. Oysa Tarihçiler, onlar ustaca kılavuzlukları ile ülkeyi kurtardılar,
derken onlar hakkında çok agır bir karar vermemişlerdir" der. Laurent, L 'Armeme, s. 12 i.
Orousset, L 'Armeme, s. 363.
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hazırlıklar tamamlandı. Emir Boga, Dubeyl'de kaldıgı süre
(Arpaçay) ve Kaglzman deresi yörelerinin beyi olan Sembat
'. Ablabas'ı ziyaret etti. Sembat Abbasf valileriyle baglılık sözleşmesi yapmış ve
daima bu yemine bagıı kalmıştı."

ı. EMiR BOGA 'MN TİFLİs ve ÇEVRES1NE YAPTIi;ı AKINLAR
238/852 yılı başlarında karargahını Tiflis'in ·d<>gusunda kuran Emir Boga,
yinni yıldan (833-853) beri şehrin hakimiolan Emevilerin azatlısı İshak b. İsmail
üzerine Zirek et-Türki'yi gönderdi. İshak, birbiri ardından gelen bir çok valiye kafa
tutmuştu. Ya'kfibi'nin bildirdigine göre, Emir önce kendisine mektup yazarak
yanına gelmesini istemişti. İshak ise sultana itaatten ayrılmadıgını, mal istediginde
mal, adam istediginde adam gönderdigini; fakat yanına gelemeyecegini söyledi.,ı
Zirek, Kura nehrini geçerek Tiflis meydanına ulaşırken, Ebu'l-Abbas el-Vati enNasrani de, diger yandan gelerek Zirek ile buluştu ve şehri kuşatma altına aldılar."
İshak b. İSmail, bunun Uzerine şehirden çıkarak Zirek'i karşıladı ve böylece
iki ordu savaşmaya başladı. Emir Boga ise Tiflis meydanını uzaktan kontrol eden bir
tepeye çıkıp savaşın seyrini izlemeye koyuldu." Bir yandan Zirek'e' yardımcı
kuvvetler gönderen Boga, diger yandan neftçilere haber ulaştırarak şehrin ateşe
verilmesini emretti. Ahşap binalardan oluşan şehir kısa zamanda alevler içinde kaldı.
Rüzgarın etkisiyle bir anda yangın, İshak' ın sarayının bulundugu semte ulaşmıştı.
Tiflis emiri ve ogıu Ömer yangın telaşıyla şehre do&ru yönelince Türk ve
Magribliler tarafından yakalanarak Emir Boga'nın yanına getirildiler. Bo~a el-Kebir,
söz dinlemeyen bu asinin boynunun vurulup Kura nehri kenarında aslımasını
emretti. 16 Grousset Tiflis'in ele geçirilmesi sırasında, Artvin, Ardanuç, Göle ve
Ardahan kuropalatı olan Bagratlı prensinin halifenin gözüne girebilmek için
Boga'ya yardımcı oldugunu söyler ve onun rakip prensiikierin ortadan
n
kalkmasından mutlu oldugunu belirtir.

Tiflis şehri bu yangın ve çarpışmalardan çok bUyok zararlar gönntişttl.
Tiflis'in ele geçirilmesinden sonra Boga, bir kısım birliklerini, İslam Tarihçilerinin
Sannariye dedikleri vahşi Hıristiyan da~lılarına boyun egdinnek için kuzeye
gönderdi. Günboyu devam eden saldırılar daglılar tarafından püskürtüldü. 18 Sık

72

Sembat Ablabas'la ilgili Ermeni Tarihçileri farklı de~erlendirmelerde bulunmuşlardır. Bir
onun Bo~a ile işbirligi yapan bir hain, diger kısmı ise, Ermenileri büsbütün yok
olmaktan koruyan ve kurtarabildigini kurtararak fırtınayı atlatmayı becerebilen politik
zekasını övmüşlerdir. Bkz. Grousset, L 'Armeme. s. 363.
Ya'kubi, Tarıh, II,490.
İbnu'I-Esir, el-Kamil. V, 67; İbn Tagrıberdi, en-Nucüm. II, 290.
Et-Taberi, Tarıh, X, 43.
"İshak gayet şişman, iri kafalı, çirkin, kel ve şaşı gözlü bii'isiydi." Taberi, Tarıh, X, 44.
Grousset, L 'Armenıe, s. 364.
Ya'kObi, Tarıh, II. 490.
kısmı

73
74

75
76
77

78

~A....ıi./.)...IL.lQıır.lilkilJ.yallltu:Aur.lila'lJ,Itlu..rmlllllJaILlLarul...ı:Eı.UD;uşt
....
itQlUsLI&Q....
D~e.ı,ırK;IlisILi ...ı;SlillaYp.I ....2....
2...E""r.zul&lr
.. .u...
..m....2...
00
...3 '--

agaçlıklarla kaplı

sarp daglar üzerindeki

erişilmez

kaleleri

~-245-

direnişçilerin

işini

kolaylaştırıyordu.

Emir Boga'nın kendisi ise Beylekmı 79 taraflarında Haçen kalesi prensiEbCi
Mas! İsa b. YCisuf üzerine yürüdü. Karargdhını Berde'a'da kuran emir, Ebu
Masa'nın kendisine boyun egmesi yönünde haber ulaştırmış; fakat o direnmeye
karar vermişti. Bir süre daglarda savunmalarını sürdüren Agahunililer, BO Ebi'l
MCisa'nın yanında bulunan Şırak ve Kagızman deresi prensi Sembat Ablabes'İn
Boga'nın tarafına geçip ona güvenini sunmasıyla cesaretlerini tamamen kaybettiler.
Bir süre sonra Ebi'l MOsA, kendisine eman verilmesi üzerine Boga'nın kararg!luna
geldi. B' Oradan ogluyla birlikte Samerra'ya gönderildi.
Emir Boga, bir başka askeri birligi ise Zirek et-Türki komutasında Tiflis ve
Berde'a arasında yer alan Sıyuni prensligi üzerine gönderdi. Yasak ve Aşot adlı iki
kardeş tarafından yönetilen bu yöre halkı, Zirek'in haberinialınca korunaklı Balh
kalesine sıgındılar. Fakat prensIeri Yasak burada durmayarak kaçtı. Sürekli bir
şekilde Zirek'in atlıları tarafından izlenince Gökçe Göl'ünün dogu yakasında
Gardman Bı bölgesine geçti. Kendi akıbetinden korkan Gardman prensi Kıtric
Vasak'ı zincirleterek Boga'ya teslim etti. Bir süre sonra Boga aniden Gardman'a
girerek Kıtric'i de tutuklattı.
Boga el-Kebir, Tiflis ve Berde'a çevresinde düzeni yeniden saglayınca Kura
nehri üzainde bulunan Şeınkilr şehrini imar ederek Müslümanların yerleşimine
açtl. Bı Hazarlardan gelip eman isteyen ve İslam'a girmeyi arzulayanları oraya
yerleştirdi. Berde'a'dan oraya tilccarlar getirtti ve oranın ismini Mütevekkiliye
koydu.... Grousset, Boga'nın bu suretle bölgede devlet hakimiyetini saglamlaştırıp
Ermenileri daha iyi kontrol edebilecegini umdugunu belirtmektedir.8~

79

80

81

82

Batılı Tarihçiler burasını Albanıa olarak isimlendinnektedirler. Bkz. Laurent, L 'Armeme,

s. 121.
Enneni Tarihçileri bu bölgeye Agahuyani ismini verirler. Bkz. Laurent, L 'Armeme, s.
121; Grousset, L 'Armeme, s. 364.
Laurent, Sembat Ablabes'in bizzat kendisinin Boga'nın Duvın'e varışında onun yanına
gelip selamlarını sundu~nu ve emiri Albanya prensi Ebu Musa'ya karşı destekleyip
cesaretlendirdigini yazar. Laurent, L 'Armeme, s. 121.
Et-Taberi, Tarih, X, 44; tbnu'I·Esir, el-Kamil, Y, 69; Laurent, L 'Armeme, s. 121.
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EI.BelAz11ri, Ebu'I-Abbas b. Yahya b. Cabir (ö. 279/892), FütUhu 'I-Buldan, nşr. Abdullah
Enis et·Tabba', Beyrut, 1987, s. 286.
EI.Belazilri, Füluh, s. 286.

85

Grousset, L 'Arnıerne, s. 365.
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3. EMIR BOGA GÜÇLERiNİN İSPtR'E AKıNı
İslam Tarihçileri hiç söz etmemekle birlikte Ermeni ve Bizans kaynakları
Emir Boga'ya ait bir ,birligin, tspir prensligine yaptıgı akından bahsederek bu
86
saldırının ancak Bizanshlarla yapılan işbirligi sayesinde önlenebildigini belirtirler.
Bagratlıların bir kolu, Bizans sınırı olan İspir'de bir prensiik kurmuşlardı.
Burası

Galabar işhani denilen enerjik ve savaşçı bir prens tarafından
yönetilmekteydi. Çoruh vadisi üzerinde yeralan tspir prensliginin yönetim merkezi,
Aşharaberd idi. Daha önce·belirtildigi üzere, Boga'nın önt1nden kaçan Vaspurakan
prensIerinin Ardzuruni kolundımEbubelc'in oglu Gurgen Agrı dolaylarında akrabası
Kurdik Mamikyon'un yanına sıgınmış, Kurdik ailesi öldürülünceGurgen Ardzuruni
Galabur İşhanı 'nın yanına geçerek onun hizmeti~~ girmişti. Uygun fırsatları
de~erlendirip komşu Bizans temalarına beraberce a.J<:ınlarda bulunan bu ikili, son
olarak günümüzdeki Bayburt yakınlarında, AnnanYllk kalelerinden birini ele
geçirdiler. Tam bu sırada Emir Boga tarafından gönderilen bir as~eri birlik İspir
yöresine saldırılarda bulunmaya başladı. Bunun üzerine Galabar derhal Gurgen
Ardzuruni aracılıgı ile Bizanshlarla görüşmelere başladı ve Abbasi tehdidinden
kurtulmak için ele geçirdikleri Armanyak kalesini geri verdiler. Bu görüşme ve
işbirligi, Galabar'ı ve prensligini kurtararak Boga'nın gönderdigi birliklerin
ilerleyişini durdurdu.
Boga el-Kebir, kurulu düzene baglılık ve huzurun saglanması yönündeki
h. 241/855 yılında tamamlayarak Samıma'ya döndU.

çabalarını

4. tSY ANıN BASTIRILMASıYLA İLGİLİ DEGERLENDİRMELER .
Bu bölümde ayaklanmanın bastırılması esnasında Ermeni prensIerinin ve
Emir Boga'nın tutumuyla ilgili degerlendirmeleri ele alacagız.
Laurent, Boga'nın bölgeye gelişi sırasında prensIerin tutumunu şu özlü
ifadeyle tablolaştırır: "Bedbahtlık ve Feodal gelenekler, yaşamak için Ermenilere
esnek ve bükülgen olmaları gerektigini ögretmişti."87 Gerçekten de imparatorluk
otoritesinin zayıf oldugu dönemlerde ortak amaçlarını gerçekleştirmek için kolayca
bir araya gelebilen bu prensIer, merkezi gücün demirden yumrugunu karşılarında
bulunca aynı hızla. dagılmışlardı. Kimileri kişisel güvenliklerini saglamak için el
altından gizlice Boga'yla haberleşiyor, kimileri gözüne kestirdigi prensiik tacını
kapabilınek için birbirleriyle çekişiyor, kimileri de kendi paçasını kurtarmak için
Abhazya ve lspir gibi daha güvenli yerlere kaçıyordu. Hattaonların içinde çaresiz
bir şekilde kendisine sıgınan komşu prensi, Boganın birliklerine teslim edenler,
askeri birliklerin bölgede kolayca ilerlemesi için kılavuzluk edenler bile vardı. Bu
örnekleri her zaman meşru devlet güçleriyle işbirligi yapan ancak ırkdaşı ve dindaşı

86

87

Bkz. Laurent, L 'Arrneme, s. 120; Grousset, L 'Arrneme, s. 365 vd.
Laurent, L 'Arrneme, s. 122.
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Vaspurakan prensi Aşot Ardzuruni'nin tutuklanmasına gözyaşlarını tutamayarak
olan Müküs prensini ilginç ve manidar tutumuyla bitirelim.""

yardımcı

Yukarıda sergilenen tutumlarla ilgili degerlendinneler, iki ana grupta
toplanabilir. 89 Birincisi, kesin darbenin öngörüldügü böyle durumlarda yok oluştan
kurtuluş ümidiyle olsa bile, gösterilen tavırların tam anlamıyla gerçek bir hıyanet
oldugunu ileri sürmektedir. İkinci görüş ise, ilk bakışta yadırganabilecek bu
davranışların gerçekte Ermenilerin yararına yapıldıgını öne sürerek hafiftetici
mazeretler bulmaya çalışır. Hatta daha ileri giderek, bu girişimlerin fırtına
esnasında Ermenileri büsbütün yok olmaktan kurtaran politik dehanın geregi
oldugunu savunur.
90

Emir Boga'yla ilgili dogru degerlendinneler yapabilmek için onun nasıl bir
süreçte bÖlgeye gönderildigini akılda tutmak gerekir. Ilk vali Ebu Sa'id
Muhammed'e ödenmesi gereken vergiler, ancak silah zoruyla ödenmiş, ertesi yıl
vergi görevlileri kovulmuş, 91 ikinci vali güvenligi saglamaya çalışırken, bulundugu
yerde kıstmlıp bUtUn gamizonuyla birlikte hunharca katledilmiş, savaşmayanlar
şiddetli sogukta çmlçıplak yürütülmüş, kışlık için çevre yerleşim alanlarına dagıttıgı
askerler aynı gün üzerlerine gönderilen prensler tarafından öldürülmüştü. 92
Büyük bir orduyla bölgeye ulaşan Emir Boga, bu gUcü kul1anmadan önce,
prensIere mektuplar yazarak onları yanına çagırdı, antlaşmalar yaptı veya gerekli
gördügü yetkililere eman verip Samerra'ya gönderdi. Askeri harekatlar ancak
otoriteyi tanımayıp karşı koyan, ça~ıya kulak asmayıp kalelerine çekilerek
savunmaya geçen gruplara karşı gerçekleştirildi. Boga'nın askerlerine karşı
"kahramanca savaşan"9" ve onları taş yagmuruna tutup birçoklarını öldürenlere karşı
şiddet de kul1anlldı.
Korunaklı kalelerde savunmaya geçenlere karşı çogunlukla
diplomatik ve psikolojik96 yöntemler kul1anlldı. PrensIerin ele geçirilmesinde onların
iktidar hırs ve özlemleri Boga'nın çok işine yaradı.
93

9l

Laurent, halifenin Yusuf ve Boga'yı Ermeniye'ye gönderirken ne olursa
olsun, oradaki prensIeri yok etme projelerinin olmadıgını, onların amaçlarının

88
89

90

91
92
93
94

Bu örneklerle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için bkz. Laurent, L 'Armeme, s. 121 vd.
Bkz. Laurent, L'Armenıe, s. 122 vd.
Grousset, L 'Armeme, s. 364·365.
Bkz. Bu makalenin "İsyanın Ayak Sesleri" başlıklı bölümü.
Bkz. Bu makalenin "isyanmBüyümesi ve Vali Ylisufun Öldürülmesi" başlıklı bölümü.
Bkz. "Bo~a Ahlat'ta" başlıklı bölüm.
Orousset, L 'Arnıeme, s. 360; Büyük Albak bölgesinde Gurgen Ardzurunl'nin emir
Boga'nm birliklerine saldırısı sonucunda 1800 kişi ölmüştü. Bkz. Grousset, L 'Armeme, s.
361.

95
96

Grousset, L 'Armeme, s. 360.
Bkz. Grousset, L 'Armeme, s. 360, 361, 365.
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basitçe asileri kurulu düzene boyun egdirmek ve baglılıklarının kanıtı olarak
rehineler almaktan ibaretbıaugunu söyler. 97 Ermeni tarihçilerine inanacak olursak,
Emir Yt1suf ve Boga, askerleri adına arazilere el koyacaklar ve prensIikIeri ortadan
kaldıracaklardı. Oysa Laurent, "Enneni tarihçileri, yurttaşlarının mahrumiyetlerini
şikayet ettikten sonra hiçbir Arabın bir prens veya Ermeni soylusunun topraklarına
kondu~nu belirtmezler. Saydıkları bir dizi olaydan ortaya çıkan sonuç, Enneni
prensIiklerinin yıkılmadıgıdır.'~ 98 demektedir.
İsyanın bastırılması sırasında sadece Bagrevan prensi Kurdik Mamıkyon'un
öldürülmesi, Mütevekkil'in ölümünden hemen sonra Ermeni prensiikIerinin
sayısının daha da artıp her birinin ya eski prensIeri veya dogrudan mirasçıları
tarafından yönetiliyor olması, yukarıdaki görüşlerin dogmlugunu güçlendirmektedir.
Geriye sadece yasuf'un katilleri olup kanlan mübah sayılan Huyit ve Sason
daglılarından öldürüldügü kaynaklarda belirtilen 30.000 kişi ve Tiflis'in yakılması
kalmaktadır ki bölgenin yapısı da göz önüne alınınca verilen rakamların abartılı
oldugu düşünülebilir. Ermeni Tarihçilerinin zaman zaman göz yaşları içerisinde
anlattıkları ve kendi toplumlarına yönelik sandıkları olayların niteliginin daha iyi
anlaşılması ve karşılaştırılmasının yapılabilmesi için makalemimizin baş taraflarında
geçen Boga'nın biyografisini ve diger ayaklanmalardaki tutumunu iyice incelemek
gerekir.

IIlSONUÇ
bölgesinde Ebu Sa'ıd Muhammed'in valiligi döneminde
852 yılında onun yerine atanan Yusuf Muhammed'in
öldürülmesiyle isyana dönüştU. Bölgedeki gelişmelere acilolarak son verme geregi
duyan Halife Mütevekkil, isyanları bastırması konusunda yeterli deneyimi bulunan
Türk komutanı Boga el-Kebir'i büyük bir orduyla Enneniye'ye gönderdi.
Enneniye

başgösteren karışıklıklar,

Güneyde Erzen, Van ve Muş bölgelerinde düzeni saglayan Boga, Aras ve
Kura vadilerine ulaştı. Dubeyl, Beylakan ve Tiflis yeniden hilafet merkezine boyun
egerken bütün bu bölgelerde yönetimi elinde tutan prensler aileleriyle birlikte
Samerra'ya gönderildi. Üç yıl devam eden kesintisiz çabayla Boga, çok önemli
sonuçlar elde etti ve 855 yılında Samerra'ya döndü.
Enneniye bölgesinde başgösteren ayaklanma, Boga el-Kebır'in deneyim ve
tutumu sayesinde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yörede huzurun yeniden
saglanması neticesinde daha çok barışçı yöntemlerle problemler çözülmüş; ancak
başkaldında ısrar edenlere karşı güç kullanılmıştır. İsyan bastırıldıktan sonra hiçbir
yetkilinin prensIerin topraklarını ele geçirmedigi göz önüne alınacak olursa, amacın
asileri kurulu düzene karşı boyun egdirmek oldugu çok daha iyi anlaşılabilir.
Aslında prensIerin Samerra'ya rehin olarak götürülmesi de bölgede huzurun devamı
açısından gerekli görülen bir garanti faktörü olarak degerlendirilmelidir. Zaten
kararlı

97

Laurent, L 'Arrneme, s. 125.

98

Laurent, L 'Arrneme. s. 124-5.
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Mütevekkil'in ölümünden kısa bir süre sonra prensiikIerin tamamen eski prens veya
kanuni mirasçıları tarafından yönetilmesi gerçegi, bu görüşü dogrular.
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ABSTRACT
Troubles had been appaired in region of Ermenia at period of
Caliph al-Mutawakkil. The governer who had been sent for
preventing those troubles had been killed. A big revolt had been
appaired. The Caliph sent Bogha al-Kabil' who had undertaken
important duties in crushing revolts of Hicaz and MangOçur and
Babek to this region.
Bogha al·Kebir started his duty from Erzen region. Later, he
secured order which has been lost at regin of Muş and Bitlis and
Van Golu territory. The next year, The Emeer who had gotten hold
of Tiflis, brought rebels round as he sent military units to 1spir
from east of Gokçe Lake and sent most of princes at this region to
Samerm as pledges. Thus, Bogha who obtained loyality to
established order, came back to Caliphate center in the end of third
year.
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SELÇUKLULAR'IN DENİZ pOLİTİKASI VE
DENİZcİLİK FAALİYETLERİ

Dr. Hasan GEYİKOGLU·
ÖZET
Türkler'in anavatanı Türkistan, denizlere uzak idi. TUrkler ilk
defa Selçuklular zamanında Anadolu'da bÜyUk denizlere
ulaşmışlar ve denizcilik faaliyetlerine başlamışlardır. Planlı ve
teşkilAtlı denizcilik yapan ilk Türk bÜyilgü Çaka Bey'dir. Daha
sonra Anadolu Selçukluları da Antalya, Alaiye ve Sinop'u
fethederek Akdeniz ve Karadeniz'de düzenli ve devamlı denizcilik
faaliyetinde bulunmuşlardır.

'rkler, tarih boyunca, yaşadıkları ülkelerin coğrafi şartlarına en iyi
ekilde uymasını bilmişlerdir. Bu uyurnun yanı sıra Türkler, coğrafi
imkanlardan da en geniş şekilde faydalanmışlardır. Türkistan'da Türkler'in
hayatınd"ı suyun büyük bir yeri vardı. TOrkler, suyu bulabilmek, su kenarlarına
hakim olabilmek için tarih boyunca devamlı mücadele halinde olmuşlardı!.
Türkistan'dan dışarıya yapılan göçlerin önemli sebeplerinden biri susuzluktur.
Türkler, Anadolu'ya gelmeden önce açık denizlere ulaşamadıkları için, bir deniz
politikası izleme ve denizcilik faaliyetinde bulunma imkanına sahip olmamışlardır!.
Anadolu'nun fethiyle denizlere ulaşınca denizin ve denizciligin önem ve değerini iyi
kavramışlardır. Selçuklular'dan günümüze kadar Anadolu'da meydana getirilen
Türk medeniyetinin gelişmesinde denizlerin ve Türk denizciliginin de büyük payı
vardır2 •
İlk Selçuklu Sultanları Tuğrul Bey (1040-1063) ve Alp Arslan (1063-1072),
denizlere ulaşmamışlardır. Alp Arslan, i 070 yılında çıktığı büyOk seferle,
Suriye ve Mısır'ı fethetmeyi hedeflemişti. Ancak Bizans imparatoru IV. Romanos
Diogenes'in dogu seferine çıkması Uzerine, Alp Arslan, Halep civarından geri
döndü. Nihayet, iki taraf arasında cereyan eden Malazgirt Meydan Savaşı (26
Ağustos 1071), Selçuklular'ın zaferiyle sonuçlandı. Her ne kadar bu gelişme
açık

• Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖW-etim Üyesi.
ı Türkler'in İslamiyet'ten önce, Çin ve Hindistan'da deniz kıyılarına inerek oralarda
denizcilik yaptıklarına dair kaydı (H. Teze!, Anadolu TUrklerinin Deniz Tarihi, c.l,
İstanbul ı 973, s.3) kabul etmek zordur.
2
M.A. Köymen, "Türkler'in Anadolu'da Denize İlk U1~malarl ve Türk Dehasının
Jeopolitikten Faydalanarak Medeniyet Kurmada Gösterdigi Üstünlük, I", Milli KUltür, c.I,
sayl:3, Mart 1977, s.8; H. Geyikogıu, Selçuklular Zamanında Antalya, Lisans Bitirme
Tezi, Erzurum 1981, s.79.

