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Milattan sonraki süreçte Orta Asya’dan Batı yönünde hareket eden 
Türklerin Anadolu’ya yönelik ilk hareketi ve bölge insanı ile ilişkileri 
hakkındaki kayıt olarak, Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara ve Orta 
Avrupa’ya göç eden Hunların 395 yılında Kudüs’e kadar uzanan akın-
ları gösterilir. Bu akın sırasında Basık ve Kursık komutasındaki Hun 
askerî birliği Erzurum’dan itibaren Karasu, Fırat vadilerini takip ederek 
Malatya ve Çukurova’ya ilerlemişler, Urfa ve Antakya’yı bir süre kuşat-
tıktan sonra Kudüs’e kadar inmişler, daha sonra Orta Anadolu’yu dolaş-
tıktan sonra Azerbaycan üzerinden üslerine dönmüşlerdir1. 

Diğer taraftan Sasanilerin hizmetinde veya Bizans ordusunda görev 
alarak Doğu Anadolu bölgesinde vuku bulan savaşlara katılan Türklerin 
dışında, ilerleyen süreçte Sabarların ve Hazarların Kafkaslardan güneye 
inerek Ermeniler ile temasa geçtikleri bilinir. Yine Abbasiler devrinde 
Azerbaycan genel valiliğine getirilen Türk komutanlardan Ebu’s-
Sac Divdad’ın oğlu Afşin ve Yusuf ’un Ermeniler ile mücadelesi söz 
konusudur2. 

Çeşitli Türk topluluklarının akınları veya Doğu Anadolu bölgesin-
deki kısa süreli hakimiyetleri bir tarafa bırakılacak olursa, Ermenilerin 
Türkler ile asırlarca devam edecek olan ilişkileri Selçuklularla başlamış-
tır. Bu ilişkilerin ayrıntısını ele almadan evvel, Ermenilerin Selçuklular 
Anadolu’ya gelmeden önceki durumu kısaca ortaya koymak gerekir. 

Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden önce Ermeniler, bir süre 
Arapların ve Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altında yaşadılar. 
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Araplar, Ermenilerden kendilerine itaat etmelerini ve vergilerini öde-
melerini beklemiş, bölgeye gönderilen valiler vasıtasıyla bu politikanın 
uygulanmasına çalışılmıştır. Bu politika takip edilirken, Ermenilerin iç 
işlerine pek müdahalede bulunulmamıştır. Ancak Bizans İmparatorları, 
Gregoryen Ermenilere yönelik oldukça sert bir siyaset takip etmişlerdir 
ki, tehcir ve göçe zorlama çok sık başvurdukları bir uygulama olmuştur. 
Bu göçe zorlama ve iskân hâli, X. yüzyılın ikinci yarısı boyunca devam 
etmiştir. Ancak Ermenilerin daha geniş kitleler halinde göçe zorlanması, 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Bizans tarafından ilhak edilmesiyle hızlan-
mıştır. Henüz Selçuklu akınları başlamadan önce Doğu Anadolu’da 
yaşayan Ermenilerin büyük bölümü, bölgeyi Bizans hâkimiyet sahası 
içinde tutmak isteyen İmparator II. Basileios ve halefleri tarafından 
göçe zorlanmışlardır. Bizans’ın takip ettiği bu ilhak ve göç ettirme siya-
seti sonucunda Ermeniler, Oğuz akınları başladığında Anadolu’nun 
muhtelif şehir ve kasabalarında yerleştirilmiş durumda idi. 

XI-XIII. yüzyıllarda Türk-Ermeni ilişkileri denildiğinde, Selçuklular 
ve onların bağlıları olan Türk beyleri ve emirleri ile Mısır ve Suriye’de 
hüküm süren Memlûkler akla gelir. Biz bu çalışmayı, ele aldığımız 
yüzyıllarda etkin olan üç büyük Türk devleti, yani Büyük Selçuklular, 
Türkiye Selçukluları ve Memlûklerin Ermeniler ile ilişkileri çerçeve-
sinde planladık. Türk beylikleri ve Emirlerin Ermeniler ile olan ilişkile-
rine ise yeri geldikçe temas ettik.  

Büyük Selçuklu Devleti ve Ermeniler
Anadolu’ya gerçekleşen ilk Oğuz akını olarak, Çağrı Bey’in 1016-1021 

yılları arasında gerçekleştirdiği keşif seferi kabul edilir3. Söz konusu keşif 
seferinde Çağrı Bey, Horasan’ı geçmiş ve Ermeni Krallığının hüküm 
sürdüğü Vaspurakan Bölgesi’ne girmiştir. Ermeniler, Kral Senekerim’in 
oğlu Davit ve Kralın komutanı Şapuh ile Becni Kalesi kumandanı Vasak 
kumandasındaki kuvvetlerle Çağrı Bey’in emrindeki birliklere karşı 
koymaya çalışmışlar, ancak bozguna uğramaktan kurtulamamışlardır4. 
Nihayet Çağrı Bey, Ermenileri mağlup ettikten sonra ciddî bir engelle 
karşılaşmadan bölgede bir süre dolaşmış ve bol miktarda ganimet topla-
dıktan sonra geri dönüp Maverâünnehr’e ulaşabilmiştir5. 

Bundan sonra Anadolu’da görülen Türkmenler, Selçuk Bey’in 
oğlu Arslan Yabgu’ya bağlı olanlardır. Sultan Mahmut’un hüküm 
sürdüğü dönemde, 1028 yılında Gazneli ordusunun bozguna 
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uğrattığı Türkmenlerden 2. 000 kadar çadır halkı, önce Isfahan’a, 
sonra da Azerbaycan hâkimi Vehsudan’ın yanına gitmişlerdir. Sultan 
Mahmud’dan sonra tahta oturan Mesut devrinde de Gaznelilerin 
Türkmenlere yönelik baskıları devam etti. Rey şehrinin Gazneli valisi 
Taşferraş’ın, ileri gelen Türkmen başbuğlarından Yağmur Bey’i öldürt-
mesi üzerine başlayan taraflar arasındaki mücadele sonucunda bu 
Türkmenlerin önemli bir kısmı Azerbaycan’a gelerek daha önce böl-
geye gelmiş olan Türkmenlerle birleşmiştir (1036)6. Urmiye’de topla-
nan Türkmenler, 1037 yılından 1043’e kadar geçen sürede, Ermenilerin 
yaşadığı yörelere zaman zaman etkili akınlar düzenlemişler7, bu akınlar 
sırasında Topraksız Davit, Sağır Hacik, Aşot’un oğlu Gagik gibi Ermeni 
prensleri ile savaşmışlardır. 

Urmiye’de toplanmış olan Türkmenler 1040 yılında Vaspurakan 
bölgesine akın düzenlediklerinde, bu saldırıya karşı koymaya çalı-
şan Ermeni prensi Haçik ve oğlu İşhan hayatını kaybetmiştir. Urfalı 
Mateos, bu vuruşma sırasında Bizans İmparatoru Mikhail’in ordusunda 
bulunan Haçik’in iki oğlu Hasan ve Cıncğuk (Serçe)’un, geri döndük-
lerinde Türklerden babalarının intikamını aldıklarını nakletmektedir8. 

Diğer taraftan Diyarbekir, el-Cezire ve Musul havalisine akınlarda 
bulunan, ancak başarılı olamayarak geri dönen Türkmenlerin bir kısmı 
da kuzeye yönelip Aras Irmağı kıyılarına gelerek, Becni Kalesi’ne sal-
dırıya geçtiklerinde Ani kralı II. Gagik’in baskınına uğramış ve geri 
çekilmek zorunda kalmışlardır (1042-43)9. Bununla birlikte İbnü’l-
Esîr’in, diğer Ermeni beldelerine düzenlenen saldırılar ile ilgili olarak 
“Ermeniyye diyarına gidip oraları yağmaladılar ve halkını esir almaya 
başladılar. O kadar esir alınmıştı ki, en güzel cariyenin değeri beş dinardı, 
erkek kölelere ise kimse dönüp bakmıyordu”10 ifadesi, yapılan akınların 
sonucunun Türkmenler açısından başarılı ortaya koymaktadır11. 

1. Tuğrul Bey Dönemi 
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Horasan’da artan 

nüfusun başka bölgelere kanalize edilmesi ihtiyacının da etkisiyle 
Anadolu’ya yönelik akınlar devlet kontrolünde gerçekleşmeye başla-
mıştır. Sultan Tuğrul Bey’in Anadolu’ya gönderdiği Selçuklu şehza-
delerinden İbrahim Yınal, Dicle Irmağı kıyılarına kadar olan sahayı 
fethederken, Arslan Yabgu’nun oğlu Kutalmış da Aras Irmağı’nı aşa-
rak Ermeni ve Gürcü memleketlerine, Musa Yabgu’nun oğlu Hasan ise 
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Vaspurakan Bölgesine girmiştir. Ancak Hasan Bey, Bizans’ın kuvvetleri 
tarafından şehit edildi (1048)12. 

Diğer taraftan Kutalmış, 1049’da Kars üzerine düzenlediği akın-
dan sonuç alamamış, ancak 1053 yılında Vanand bölgesine girmiş ve 
buranın merkezi Kars’ı kuşatmıştır. Kars’ın Bagratlı kralı Gagik Abas 
(1029-1064), şehrin içkalesine çekilerek canını ve haremiyle hazinele-
rini kurtardıysa da, 6 Ocak 1054 de Kutalmış’ın Kars şehrini almasına, 
yağmalamasına, müdafilerini kırdırmasına, sonra da bir çok tutsak ala-
rak, Azerbaycan’a dönmesine engel olamamıştır13. 

1054 yılında bizzat Doğu Anadolu’ya gelen Tuğrul Bey14, Bizans 
adına Kars’ı yöneten Gagik Abas Gagik ile savaşa tutuşmuş ve çoğunlu-
ğunu Ermenilerin oluşturduğu askeri birlikleri imha etmiş15, İmparator 
Monamakhos tarafından vali tayin edilen Ermeni Vasil’in savunduğu 
Malazgirt Kalesini de kuşatan Sultan, kaledekilerin saldırılara direnişi 
karşısında fethe muvaffak olamamıştır16. 

Ancak bundan sonraki süreçte Türkmen akınları artarak devam ede-
cektir. Aristakes, Selçuklu kuvvetlerinin yaz-kış demeden Ermenilerin 
yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlediklerini, keşif için gönderdikleri 
casuslar vasıtasıyla meskun mahalleri öğrenip geceleyin ansızın bas-
kın yaptıklarını, aldıkları ganimetlerle çekildiklerini naklederken, buna 
örnek olarak Ügümi şehrini gösterir17. 

1057’de Emîr Dinar’ın komuta ettiği 3. 000 kişiden oluşan bir 
Selçuklu kuvveti Kemah’tan hareketle Malatya önüne gelmiş ve şehri ele 
geçirmiştir. Malatya’da yaklaşık on gün kalıp yağmalayan Emîr Dinar, 
şehirden ayrılıp Hanzit bölgesinde karargâh kurmuştur. Ancak Bizans 
kuvvetlerinin takibi dolayısıyla burada fazla kalamamış, Sasun dağların-
dan aşarak Muş’a ulaşmak üzere hareket edince Mamigonian Ermeni 
prensi Thornig’in saldırısına uğramışlardır. Bozguna uğrayan Selçuklu 
kuvvetlerinden pek azı kurtulabilmiştir18. 

İmparator II. Basileios’un, Sivas’ta ikâmete mecbur ettiği Vaspurakan 
kralı Senekerim’in oğulları Davit, Atom, Apusahl, Kostantin zaman 
zaman Türk kuvvetlerinin Sivas’a saldırılarına tanık olmuşlardır. Mesela 
1059 yılında Emîr Sabuk komutasındaki Türk birlikleri Sivas üzerine 
yürüdüklerinde Atom ve Abusahl, onların geldiklerini daha öncedan 
haber aldıklarından, Sivas’ın güneybatısındaki Develi Kalesi’ne kaç-
mışlardır. Türk kuvvetleri, surdan mahrum olan şehirdeki beyaz kub-
beli kiliseleri asker çadırı zannedip bir süre duraksamışlar, ancak gerçeği 
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anladıktan sonra şehri hiç bir direnişle karşılaşmadan ele geçirmişlerdir. 
Sivas’da sekiz gün kalan Türk kuvvetleri, ele geçirdikleri ganimetlerle 
şehirden ayrılmışlardır19. 

Mateos, Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının yoğunlaştığı yıllarda, 
Tuğrul Bey’in Urfa’yı ele geçirdiğini kaydediyor20. Dönemin diğer kay-
naklarına aksetmeyen bu hâdise, şayet Mateos’un dediği gibi ise, Tuğrul 
Bey kısa süre sonra Urfa’dan çekilmiş olmalıdır21. 

2. Alparslan Dönemi
Tuğrul Bey’den sonra tahta oturan Sultan Alparslan, hâkimiyetinin 

ilk yılında Kafkasya ve Doğu Anadolu Bölgesine yönelik büyük bir 
harekât başlattı. 22 Şubat 1064’de Rey’den hareket eden Sultan, Aras 
Irmağı’nı geçtikten sonra ordusunu ikiye ayırmış, oğlu Melikşah ve 
veziri Nizamülmülk komutasındaki kuvveti güneybatı yönüne gönde-
rirken, kendisi de başında bulunduğu kuvvetlerle kuzeye yönelmiştir. 
Melikşah ile Nizamülmülk, Sürmari ile Meryemnişin’i feth ettikten 
sonra Ahalkalak üzerine yürümekte olan Sultan Alparslan’ın bulunduğu 
tarafa yönelmişlerdir22. 

Sultan Alparslan, Arran’daki Lori Ermeni topraklarına girerek burayı 
antlaşma ile Ermeni Davit Anholin’in oğlu Giorgi (Kivri-Kiurike)’den 
almıştır. Harekâtına devam eden Alparslan, Gürcü kroniğine göre, 
önce kuzeye, Kangarni idarî bölgesine, Trialet ve Kvelis-Kur’a yönelmiş 
bundan sonra daha batıda bulunan Şavşat, Klarcet ve Tao üzerinden 
Pasinler’e kadar giderek, buradan Tor’a, Gvic vadisine ve Trialet’e dön-
müştür. Ahalkalak üzerine yürürken Melikşah ve Nizamülmülk de ken-
disine yetişmiştir. Kalenin önünde 1064 Haziranı’nda ordugâh kuran 
Alparslan üç gün süren şiddetli hücumlardan sonra kaleyi aldı. Lori 
kralı David, oğlu Giorgi’ye haber göndererek onu huzuruna getirtti. 
Kızını ve yıllık vergi vermek sureti ile onu tâbiiyyetine aldı23. 

Selçuklu kuvvetleri Ahalkalak’i zaptettikten sonra Kars tarafına ve 
Ani şehrine yürüdü. Ani yakınında Seylvürde ve Nevre denilen iki bel-
denin ahâlisi İslâmı kabul ettiler, manastırları tahrip edip mescidler yap-
tılar. Sultan Alparslan, vaktiyle Ermeni Bagratuni Krallığı’nın merkezi 
olan, şimdi ise Bizans’ın tayin ettiği vali tarafından idare edilen Ani’yi 
kuşattı. Arpa Çayı üzerinde bulunan ve fethi oldukça zor görünen Ani 
Kalesi’ni Sultan, sakinlerinin şiddetle karşı koymasına rağmen, inşâ 
ettirdiği ahşap bir kuleye yerleştirdiği mancınıklardan atılan taşların 
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surları yarması sayesinde 16 Ağustos 1064’de feth ve şehri Bizans adına 
savunan Bagrat ile Grigor’u da teslim almayı başardı24. Sultan, Ani ve 
yöresinin idaresini Gence-Dvin Emîri Şeddadlı Ebû’l Esvar’a bıraktı. 
Ebû’l-Esvar, kendisi yaşlı olduğundan Ani’yi, haremi IV. Aşot’un kızı 
Kata Hatun’dan doğan oğlu Menüçehr’e temlik ettirdi25. 

Ani’nin fethinden sonra Sultan, Kars hâkimi Abas Şahanşahoğlu 
Gagik’i, elçi gönderip huzuruna çağırdı. Sultanın elçisini siyah giysi-
ler giyip, siyah bir mindere oturarak karşılayan Gagik, Tuğrul Bey’in 
yasını tuttuğunu söyleyerek Alparslan’ın gönlünü kazanmaya çalışmış 
ve Sultan’ı Kars’a davet etmiştir. Gagik’in bu tavrından memnun kalan 
Sultan, ordusuyla Kars’a gitmiş verilen hediyeleri kabulden ve ziyafet-
lerden sonra, ona törenle hilat giydirmiş ve yerinde bırakmıştır26. 

Sultan Alparslan’a itaat eden ve Selçuklu vassalliğine giren Gagik, 
Sultanın Kars’tan ayrılmasından sonra, samimi olmadığını göstermiş 
ve memleketinin idaresini 1064’te İmparator Konstantin Dukas’a terk 
etmiş, bunun karşılığında da Zamantı (Pınarbaşı) şehrini almıştır27. 
1080-1081’e kadar kendisine tahsis edilen bu bölgede hayatını sürdü-
ren eski Kars kralı Gagik-Apas, Vaspurakan kralı Senekerim’in oğulları 
prens Atom ile Apusahl, Bizanslılar tarafından öldürülmüştür. Üçünün 
de bu eyalette sahip olduğu toprakları, Türklerin eline geçmeden hemen 
önce, Bizans İmparatorluğu kendi topraklarına katmıştı28. 

Alparslan’ın Doğu Anadolu’dan ayrılmasından sonra başta Sâlâr-ı 
Horasan, 1065/66 yılında Tell Hum ve Siverek üzerine yürümüş, başarılı 
olamayınca Urfa tarafına yönelmiş ve o sırada Urfa’da bulunan Antakya 
Dük’ü Ermeni Bekht’i mağlup etmiştir. Aynı yıl içinde üç kez Urfa’yı 
kuşatmasına rağmen, Bizans adına savaşan Ermeni, Frank ve Rumların 
mukavemeti karşısında sonuç alamamıştır29. 

Selçuklular, Malazgirt’te elde edilen zaferle Doğu Anadolu’yu tama-
men ele geçirirken, Bizans’ın mücadele gücü de kırılmış olduğundan 
Türk akıncı kuvvetleri belirli bir direnişle karşılaşmadan Anadolu içle-
rine ve zamanla Marmara kıyılarına kadar ulaşma imkânı buldular. 
Malazgirt Zaferine kadar geçen sürede Ermeniler, Selçuklu akınlarına 
kayıtsız kalmamış, güçleri oranında Türklere karşı koymaya çalışmışlar-
dır. Esasen, Bizans’ın Ermenileri dağıtma politikası bölgenin dayanma 
gücünü kırmış, Türklerin ilerlemesini kolaylaştırmıştır. 
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3. Melikşah Dönemi 
Alparslan’ın 1072’de ölümünden sonra yerine geçen oğlu Melikşah 

dönemi, Anadolu’da artık Selçuklu hâkimiyetinin tesis edildiği bir devir 
olmuştur. Bu durum karşısında Ermeniler, yeni hâkimlerinin idaresi 
altında Türk yönetim anlayışının kendilerine tanıdığı hakları kullanmaya 
başlamışlardır. Nitekim, koyulan vergilerin ağırlığından şikâyet eden 
Ani Ermeni piskoposu Barseğ, bazı prens ve din adamlarıyla birlikte 
vergileri azaltmak ve Malazgirt Muharebesi’nden sonra Maraş merkezli 
bir Prenslik kurmayı başaran Ermeni Philaretos’un Hıristiyan halka 
tutumunu arz etmek üzere Isfahan’a, Melikşah’ın katına gitti. Ermeni 
heyetini çok iyi bir şekilde karşılayan Sultan, Ermeni Katolikosluğu’nun 
tek bir makam ile temsil edilmesi, bütün kilise, manastır ve ruhanîlerin 
vergi dışı tutulmaları hususlarında bir buyruk hazırlatıp Barseğ’a verdi30. 

Ancak Sultan Melikşah’ın hakimiyetinin ilk yıllarında Maraş mer-
kezli bir Ermeni prensliği ortaya çıktı. IV. Romanos Diogenes’in 
hükümdarlığı zamanında, askerî yeteneklerinden dolayı Domestikos 
rütbesine yükseltilen31 Ermeni Philaretos Brakhamios, 1071 Malazgirt 
yenilgisinden sonra sadakatle bağlı olduğu IV. Romanos Diogenes’in 
tahttan indirilmesini, onun zamanında kumandanlık payesi aldığın-
dan olsa gerek, tasvip etmemiş32, VII. Mikhail’in İmparator olmasın-
dan sonra Bizans ile ilişkisini kesip Maraş’a gelmiştir. Anadolu’daki 
otorite boşluğundan yararlanarak burada yol kesicilik ve soygunculuk 
yapan elli kişiden oluşan bir Ermeni çetesiyle tanışmış ve onların reisi 
olmuştur33. Philaretos, gerek Bizans tarafından göçe zorlanması, gerekse 
doğudan gelen Selçuklu baskısı nedeniyle memleketlerinden ayrılmak 
durumunda kalan ve belli bir siyasî otoritenin de bulunmayışından 
dolayı, başıboş dolaşan Ermenileri, kısa sürede etrafında toplayıp Maraş 
ve yöresini ele geçirerek burada hâkimiyetini kurmayı başardı (1074)34. 
Bizans’a itaat etmeyi reddeden ve bağımsız bir Ermeni prensi gibi 
hareket eden Philaretos, çok geçmeden, başta Keysun ve Ra’bân olmak 
üzere birçok şehir ve kaleye hâkim olmayı başardı35. Ancak Siirt, Muş 
ve Harput dağlık bölgesinde Bizans’a sadık kalarak hâkimiyetini devam 
ettiren Sasunlu Ermeni prensi Thornig, Philaretos’a itaat etmek isteme-
miş, üzerine gönderilen kuvvetleri de mağlup etmiştir. Güç kullanarak 
sonuç alamayacağını anlayan Philaretos, Türk emîri Kapar ile kurduğu 
ittifak sonucunda soydaşı Thornig’i hile ile ortadan kaldırtmış, kendi-
sine getirilen kafatasının üst kısmını şarap kadehi yapmıştır36. 



PROF. DR. MEHMET ERSAN168

1077’de Urfa’yı Bizans Devleti’nin valisi Leon’un elinden alan ve 
Malatya’daki Gabriel’i de kendisine tâbi kılan Philaretos’un, 1078’e 
gelindiğinde artık güçlü bir konuma sahip olduğu, kral olarak tanın-
mak için Bizans’ın yeni İmparatoru Nikephoros Botaneiates ile dos-
tane münasebetler içerisine girdiği ve İmparator’un vassali olmayı kabul 
ettiği görülür. Nitekim Philaretos, Bizans İmparatoru’nun vassalı olma-
nın karşılığında Küropalates rütbesine yükseltildi37. Philaretos, bun-
dan sonra hâkimiyet sahasını daha da genişletmek fırsatını bulmuştur. 
Antakya dükü olan Ermeni prensi Vasak, 1079 yılında Rumlar tara-
fından öldürülünce, Vasak’ın askerleri şehri Philaretos’a teslim etmiş-
lerdir38. Böylelikle Philaretos, hâkimiyet sahasını Kilikya’ya kadar 
genişletmiştir39. 

Türkiye Selçuklu Sultanı I. Süleymanşah’ın Antakya’yı feth ettiği 
ve Ahmed Gazi’nin de Malatya’yı kuşattığı sıralarda Emîr Buldacı, 
Philaretos’un elinde bulunan Yukarı Ceyhan Bölgesi’ni, Elbistan ile 
Keysun ve Ra’bân şehirlerini feth etti (1085). Böylece bu bölgede sadece 
Maraş, Philaretos’un elinde kaldı. Philaretos, Emîr Buldacı’nın hâki-
miyetine giren Ermeni Patriği Teodoros’u Maraş’a çağırdı. Patrik bu 
davete icabet etmeyip Emîr Buldacı’yı tercih edince, Philaretos ona çok 
kızdı ve Maraş’ta yeni bir katoligosluk kurup başpiskopos Hovannes’i 
bu mevkiye getirmek istedi. Hovannes de, Philaretos’un davetini 
kabul etmeyince başrahib Boğos’u katolikosluk makamına getirdi. 
Fakat Boğos, Mateos’a göre, Philaretos’a karşı mevcut kin ve nefret-
ten dolayı bir kaç gün sonra bu mevkii terk etmiş40, Müverrih Vardan’a 
göre ise Philaretos tarafından katolikos tayin edilen Boğos, 1091 yılında 
Maraş’ta ölmüştür41. 

Philaretos, hâkim olduğu Antakya, Elbistan, Keysun, Ra’bân gibi 
şehirlerin birer birer elinden çıkması üzerine, Melikşah’ın yardımını 
sağlamak ve daha önce kendisine ait olan şehirlerin iadesini temin 
etmek amacıyla, yanına aldığı değerli armağanlarla Büyük Selçuklu 
Sultanı’nın katına hareket etmiş ve el-Cezire’de Melikşah’ın huzuruna 
çıkabilmiştir42. 

Daha önce hâkim olduğu yerleri tekrar elde edebilmek için Müslüman 
dahi olan Philaretos’a Melikşah, Urfa’yı dirlik olarak verdi. Ancak 
Philaretos’un oğlu Barsama başta olmak üzere şehir halkının girişimleri 
sonucu bundan vazgeçilerek Maraş’a tayin edildi (1086-1087). Fakat 
Philaretos, çok geçmeden burada ölmüş43 ve kurmuş olduğu Prenslik de 
sona ermiştir. 
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Melikşah’ın Ermeniler hakkında verdiği emirler, Selçuklu ailesin-
den olan Azerbaycan valisi Kutbeddin İsmail tarafından yerine geti-
rildi. Vali, hemen vergileri kaldırdı, Ermenilerle meskun mahalleri imar 
ettirdi, Ermeni kilise ve manastırlarını Selçuklu devleti adına hima-
yesine aldı. Kutbeddin İsmail’in bu tutumundan dolayı Mateos, onun 
hakkında “iyi ve çok merhametli ve imar edici bir şahıstı. O, bütün 
Ermenistan’ı idaresi altına almış olup memleketi imar etmeye başlamış 
ve bütün manastırları İranlıların fenalıklarına karşı himaye etmişti” ifa-
delerini kullanmaktadır44. 

Sultan Melikşah, Antakya seferi (1086) ve Bağdad’a gidişi esnasında 
da halka şefkatle muamele etmiş, geçtiği bütün şehirlerde ticarî faali-
yetleri zorlaştıran gümrük ve ticaret vergilerini kaldırmıştır. Sultanın 
düzenlediği bu sefer sırasındaki tutumu vesilesiyle Mateos, Melikşah 
hakkında “Sultanın yüreği, Hıristiyanlara karşı şefkatla dolu idi. O, geç-
tiği memleketlerin halkına bir baba gözü ile bakıyordu. Böylelikle hiç 
muharebe yapmadan bir çok eyalet ve şehirlere hâkim oldu” demektedir45. 

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 1092 yılında ölümünden sonra döne-
min gayrımüslim kaynakları, ondan övgüyle söz etmişlerdir. Mesela 
Urfalı Mateos, onun iyi, merhametli ve Hıristiyanlara karşı tatlılıkla 
hareket eden biri olduğunu ve onun Ermenistan’ı sulh ve asayişe kavuş-
turduğunu zikrettikten sonra,46 “herkesin babası ve bütün insanlara karşı 
merhametli ve hüsnüniyet sahibi bir zat olan büyük Sultanın ölümü, 
bütün dünyayı büyük bir matem içine düşürdü” demektedir47. Ayrıca 
Azerbaycan valisi Kutbeddin İsmail hakkında da “iyi ve çok merhametli 
ve imar edici bir şahıstı. O, bütün Ermenistan’ı idaresi altına almış olup, 
memleketi imar etmeye başlamış ve bütün manastırları İranlıların fena-
lıklarına karşı himaye etmişti”48 ifadelerini kullanmaktadır. 

Bütün bu ifadelere rağmen Ermenilerin, şartlar uygun olduğunda 
Türk idaresinden kurtulmanın yollarını aradığını görüyoruz. Melikşah’ın 
ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti’nde yaşanan hakimiyet 
mücadelisinin yarattığı sarsıntıyı ve Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’un 
Berkyaruk ile giriştiği savaşta hayatını kaybetmesini fırsat bilen Urfa 
hakimi Toros, Tutuş’un ölümünü fırsat bilerek Türk idaresinden kur-
tulmak için teşebbüse geçti. Önce şehrin surunu iç kaleden başlayarak 
tekrar inşâ etmeye başladı ve böylelikle şehrin bir kısmını surla tahkim 
etti. Türk muhafızların bulunduğu ve Tutuş tarafından yerleştirilmiş 
bir Ermeni müfrezesinin bulunduğu iç kalenin tahkim edilip şehrin iç 
kaleden ayrıldığını gören Sipehsâlâr unvanlı Türk kumandan, civardaki 
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emîrlere mektup yazarak Toros’un Urfa’ya tamamen hâkim olduğunu 
bildirdi49. Bu haber üzerine önce Artukoğlu Sökmen ve Samsat emîri 
Balduk, sonra da Haleb Selçuklu Meliki Rıdvan ve Antakya hâkimi 
Yağısıyan, Urfa üzerine yürüdüler. Fakat şehrin tekrar ele geçirilmesi 
mümkün olmadı (1095)50. 

Türkiye Selçukluları ve Ermeniler
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Ermeniler ile ilişkileri iki yönlü ola-

rak gelişmiştir. Birisi kendi tebası durumunda olan Ermeniler, diğeri 
ise Çukurova bölgesinde kurulan Kilikya Ermeni Baronluğu ile olan 
ilişkilerdir. 

Selçukluların tebası durumunda olan Ermeniler ile ilişkilerine bakıl-
dığında, İslâmiyet’ten önceki Türk devletlerindeki yönetim anlayı-
şının Selçuklularda da devam ettiği görülür. Bunun sonucundadır ki, 
Anadolu’nun Hıristiyan halkı, bilhassa Ermeniler, Selçuklu idâresini 
Bizans idâresine tercih etmiştir. Ermeniler, Bizans zamanında olduğu 
gibi ağır vergiler altında ezilmemiş, siyasî maksatlarla ve haksız olarak 
sürgüne gönderilmemiş, dinî yapılarına zarar verilmemiş, inançlarının 
gereklerini istedikleri gibi yerine getirebilmişlerdir. Esasen Selçuklu 
Türklerinin Hıristiyanlara karşı takip ettiği siyaseti, Malatya patriği 
Süryani Mikhail, “Türkler, şerir ve râfizi Rumlar gibi kimsenin dinine 
ve inancına karışmıyor; hiçbir baskı ve zulüm düşünmüyorlardı”51 söz-
leriyle çok güzel ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak Selçuklular, 
teb’ası olan Ermeniler ile herhangi bir sorun yaşamamış, hatta Selçuklu 
ordusunun Moğollar karşısında uğradığı Kösedağ bozgunundan sonra 
bile, Türk idâresinden kurtulmak istediklerini düşündürebilecek toplu 
bir harekete girişmemişlerdir52. 

Çukurova’da ortaya çıkan Ermeni Baronluğu ile Türkiye 
Selçuklularının ilişkilerine ise siyasi ve askeri gelişmeler yön vermiştir. 

1. Süleymanşah Dönemi
Selçuk Bey’in oğulları Mikail ile Arslan Yabgu’nun çocukları ara-

sında yaşanan ailevî rekabet, ikincinin soyundan gelenlerin yeni bir dev-
let kurmalarına vesile oldu. Sultan Alparslan’dan sonra Büyük Selçuklu 
tahtına oturan Melikşah’ın saltanatının ilk yıllarında Anadolu’ya geçme 
fırsatı bulan Kutalmışoğulları53, Süleymanşah’ın liderliğende İznik mer-
kezli Türkiye Selçuklu Devletini kurmuşlardır. 
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Anadolu’nun kuzeybatı ucunda Türkiye Selçuklu Devleti kurulur-
ken, Çukurova bölgesini de Bizans İmparatorlarının Doğu Anadolu’dan 
göçe zorladıkları Ermeniler yurt tutmaya başlamışlardı54. XI. yüzyılın 
ilk yarısından itibaren artarak devam eden göçler sonucunda, aynı yüz-
yılın sonlarına gelindiğinde Kilikya’da biri Rupenliler, diğeri de Bizans’a 
tâbi Hetumlular olmak üzere iki Ermeni hanedanı ortaya çıkmıştır55. 

1080 yılına gelindiğinde devletin sınırlarını Çukurova’dan Marmara’ya 
kadar genişleten56 ve 1081 yılında Bizans ile yapılan anlaşma57 ile batı-
dan gelebilecek tehlikeyi önleyen I. Süleymanşah’ın Çukurova bölgesine 
yöneldiği görülür. 1082 yılında Kilikya’ya girip Tarsus’u fethettikten 
sonra, bölgedeki ileri harekâtına devam eden I. Süleymanşah, devleti-
nin güneye açılan sınır kapıları olan Adana, Anazarba ve Misis’i de ele 
geçirip58 Türk garnizonlar yerleştirmiştir59. Feth edilen şehirlere Türk 
garnizonları yerleştiren Sultan, gayrimüslim halkın can ve mal güven-
liğine dokunmamış, onların eskisi gibi hayatlarını devam ettirmelerine 
izin vermiştir. Selçukluların bu tutumu, I. Haçlı Seferi sırasında bölge-
nin kolaylıkla elden çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Kısa bir süre sonra I. Süleymanşah, Ermeni Philaretos’un Urfa’da 
bulunduğu bir sırada Antakya şahnesi İsmail, Philaretos’un oğlu 
Barsama60 ile anlaşarak İznik’te bulunan Türkiye Selçuklu Sultanını, 
şehri teslim etmek üzere Antakya’ya davet ettiğinden yeniden güneye 
yönelmiş, pek fazla bir direnişle karşılaşmadan şehri teslim almıştır 
(12 Ocak 1085)61. Antakya’nın fethinden sonra Suriye Selçuklu Meliki 
Tutuş ile savaşan I. Süleymanşah hayatını kaybetmiş ve 1093 yılında I. 
Kılıçarslan Türkiye Selçuklu tahtına oturmuştur. 

2. I. Kılıçarslan Dönemi
Çaka Bey’i ortadan kaldırıp, Bizans ile bir dostluk anlaşması yaptık-

tan sonra tacirleri, din adamlarını çeşitli bahanelerle öldürmekten, kili-
seleri soymaktan çekinmeyen62 ve halkın büyük çoğunluğunun nefretini 
kazanmış olan Ermeni Gabriel’in hakim olduğu Malatya’yı fethetmek 
düşüncesiyle Doğu’ya yöneldi (1095). Ancak kuşatma devam ederken, 
Haçlıların İznik önüne geldiğini haber alan I. Kılıçarslan, muhasarayı 
kaldırıp hemen geri dönmek zorunda kaldı63. 

Haçlı ordusu Anadolu’yu geçip Antakya önlerine ulaştığında 
erzakı bitmiş, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda idi. Hal 
böyle iken, Kürboğa komutasındaki Türk ordusu, kuşatma altındaki 
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Antakya’ya ulaşmadan şehrin ileri gelen Ermenilerinden biri olan Firûz, 
geceleyin Antakya’nın kapısını açarak Haçlı askerlerinin içeri girmesini 
sağladı. Şehre giren Haçlı kuvvetleri Müslümanları korkunç bir kat-
liama uğratırken, kaçmayı yeğleyen kalenin Türk hâkimi Yağısıyan’ın, 
bir Ermeni çiftçi tarafından orakla kesilerek gövdesinden ayrılan başı 
Haçlılara getirildi64. Antakya’nın düşmesinden sonra Rum ve Ermeniler, 
Haçlılarla işbirliği yaparak ellerine geçirdikleri Türkleri, kadın-çocuk 
ayırt etmeden öldürdüler65. 

Böylece Ermeniler, yaptıkları gıda yardımı, fikir verme, yol gösterme-
ler ve Antakya’nın ele geçirilmesindeki katkılarıyla ilk Haçlı seferinin 
kaderinin tayininde oldukça etkili olmuşlardır66. 

I. Toros’un, Çukurova’da tutunmak için Bizans’a karşı mücadele ver-
diği dönemde, Türkiye Selçukluları da merkezini Konya’ya nakletmiş 
ve I. Haçlı Seferi’nin yarattığı şaşkınlığı üzerinden atmaya başlamıştı. 
Gümüştekin’in, Bohemund’u esir almasından sonra, 1103 yılında bazı 
Türk birliklerinin de Çukurova bölgesine bir akın düzenlediğini Süryanî 
Mikhail bildirmektedir67. 

Mateos, 1105 yılı olaylarını anlatırken, Elbistan’da yaşayan 
Ermenilerin, kendilerini büyük sıkıntılara ve felaketlere maruz kılan 
Haçlılar’dan intikam almak için Türkler’den gizlice yardım istediklerini 
ve oralarda bulunan Türk atlıları gizlice şehre aldıklarını, durumu fark 
eden garnizon komutanının, şehir halkına saldırıp onları cezalandır-
mak istediyse de halkın, yaklaşık 300 kişi olduğu kaydedilen Haçlılar’ı 
mağlup edip hepsini kılıçtan geçirdiğini bildirmektedir68. Elbistan’ı 
Haçlılardan alan atlılar, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan’ın ordu-
suna mensup kuvvetlerdir. Nitekim I. Kılıçarslan, burayı Meyyâfârikin 
hâkimi Ziyaeddin Muhammed’e ikta etmiştir69. 

I. Kılıçarslan’ın 1107’de Çavlı ile yaptığı savaşta ölümü üzerine 
Şahinşâh’ın tahta çıktığı 1110 yılına kadar Türkiye Selçuklu Devleti 
tahtının boş kalmasını fırsat bilen I. Toros’un, Türk topraklarına karşı 
saldırıya geçtiği görülür. Ancak onun bu hareketini cevapsız bırakma-
yan 12. 000 kişilik bir Türk kuvveti, 1108 yılında Toros Dağını aşa-
rak Anazarba mıntıkasına geldi. I. Toros’un ülkesini tahrip ve yağma 
ettikten sonra Kogh Vasil’in memleketinde Berdus denilen mıntıkaya 
geldiler. Bunu haber alan Ermeni Prensi Kogh-Vasil, dayısı Bedros ile 
birlikte Türklere saldırmış ise de Keysun’a çekilmek zorunda kalmıştır70. 
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I. Haçlı Seferi’nin düzenlendiği yıllarda hüküm süren I. Kılıçarslan’ın, 
devletinin payitahtını kaybetmesine, Hıristiyan Batı dünyası ile mücadele 
etmek zorunda kalmasına rağmen, teb’ası durumundaki Hıristiyanlara 
karşı olumsuz tavır sergilemediği, Mateos’un “Sultan Kılıçarslan muha-
rebede öldü. Hıristiyanlar onun için büyük matem tuttular. Çünkü o, 
her bakımdan çok iyi ve tatlı bir zattı”71 şeklindeki ifadelerinde açıkça 
görülmektedir. 

3. Şahinşâh Dönemi
1110 yılında Konya’da Selçuklu tahtına oturan Şahinşâh’ın sal-

tanatının ilk yıllarında Selçuklu idaresinden bağımsız hareket eden 
Türkmenlerin, Kilikya Ermenilerinin hâkimiyetinde bulunan bölgelere, 
akınlarda bulundukları görülür. 1110-1111 yılında Anazarba’ya akında 
bulunan bir Türkmen topluluğu burayı yağma etmiş, Ermeni Baronu 
I. Toros, Türklerin çokluğundan dolayı savaşa cesaret edemeyince, 
Türkmenler ele geçirdikleri çok sayıda tutsak ve bol miktarda ganimet 
ile geri dönmüşlerdir72. 1112-1113 yılında da Türklerin Kilikya’ya sal-
dırdıklarını görüyoruz. I. Toros, yapılan çatışma ve savaşlardan kendisini 
uzak tutmaya gayret ederken, bölgede yaşayan diğer Ermeni grupları 
saldırılara karşı koymaya çalıştılar ki, Kogh Vasil’in ordusuna mensup 
olan iki şef Tigran ve Aplasat bu savaşlarda öldüler73. 

4. I. Mesud Dönemi
I. Kılıçarslan’ın oğulları arasındaki taht mücadelesinden, I. Mesud’un 

Danişmendli Emîr Gazi’nin desteği ile galip çıkması, Anadolu’da 
siyasî hâkimiyetin Melik Muhammed’in vefat ettiği 1143 yılına kadar 
Danişmendlilere geçmesine sebep olmuştu74. 

Siyasî hâkimiyetin Danişmendlilerde olduğu ve I. Toros’un hüküm 
sürdüğü dönemde, Danişmendliler Doğu Anadolu’da hâkimiyetlerini 
tesis etme gayreti içinde olduklarından, Kilikya Ermenileri ile herhangi 
bir siyasî münasebetlerine rastlanmıyor. Ancak, 1126 yılında Melik 
Arap’ın kardeşi Sultan I. Mesud ile yaptığı savaşta mağlup olunca, 
Baron I. Toros’a sığındığı, Türk ve Ermenilerden topladığı bir ordu ile 
1127 yılında Emîr Gazi’nin oğlu Muhammed’i pusuya düşürerek esir 
ettiği görülür75. 

Danişmendliler Anadolu’da hakimiyetlerini sağlamlaştırmaya çalışır-
ken, Ermenileri Torosların dağ kalelerinden düzlük bölgelere indirmeye 
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çalışan I. Toros 1129 yılında ölmüş, yerine geçen oğlu Konstantin ise 
bir saray entrikası sonucu ortadan kaldırılmış ve I. Toros’un kardeşi 
I. Leon iktidarı ele almıştır76. Ermeniler arasında ortaya çıkan taht 
mücadelesinden yararlanarak Kilikya’da yayılmak isteyen Antakya 
Prinkepsi II. Bohemund, yanına aldığı az bir kuvvet ile 1130 Şubatı’nda 
Çukurova’ya girmiştir. Ceyhan Nehri boyunca ilerleyen II. Bohemund, 
Misis’in kuzeyinde Anazarba yakınlarında, aynı amaçla bölgeye girmiş 
bulunan Danişmendli Emîr Gazi’nin baskınına uğradı. Türk kuvvetleri 
Haçlılara büyük kayıplar verdirdi. Öldürülenler arasında bulunan II. 
Bohemund’un kafası mumyalanarak, harp techizatı ve atlarla beraber 
hediye olarak Halifeye gönderildi. Emîr Gazi’nin galip gelmesi üzerine, 
onun bu defa kendi üzerine geleceği korkusuna kapılan I. Leon, kalele-
rini onun yüzüne kapattı. Emîr Gazi de Haçlılara karşı kazandığı başa-
rıyı yeterli görmüş olmalı ki, askerleriyle beraber geri döndü77. 

Ancak Emîr Gazi, 1131 yılında bölgeye yeniden geldi. Çünkü 
Haçlıların mağlup edilmesinden sonra Misis, Tarsus ve Adana’yı ele 
geçirmiş78 olan I. Leon, Danişmendliler için tehlike arz etmeye baş-
lamıştı; ayrıca Ermeniler kazanılan başarılardan sonra Türk bölgele-
rine de yağma maksadıyla saldırılarda bulunarak halka zarar vermeye 
başlamıştı. Bu durum karşısında I. Leon’u cezalandırmak için harekete 
geçen Emîr Gazi Ermeniler üzerine sefere çıktı. Danişmendli Beyi’nin 
Kilikya’da bazı kaleleri ele geçirmesi üzerine boyun eğmek zorunda 
kalan I. Leon, barış istedi. Ermeni Baronu, her yıl vergi ödeyeceğine 
ve Ermeni eşkiyaların Türk topraklarına saldırılarını önleyeceğine dair 
ant içti79. Böylece Kilikya Ermenileri ilk kez Anadolu’da hâkim olan 
bir Türk devletine vergi vermeyi kabul etmiş oluyordu. Fakat verdiği 
sözü yerine getirmeyen ve andını bozan I. Leon, vergiyi ödemediği gibi, 
eşkiyaların hareketlerine de engel olmadı80. Emîr Gazi ise, I. Leon’un 
bu hareketine Karadeniz sahillerine taarruz halinde bulunduğundan 
müdahale edemedi81. 

Bizans İmparatoru Ioannes, kışı Çukurova’da geçirdikten sonra 
Haçlı kontlarıyla birlikte İslâm beldelerine karşı saldırıya geçmişti. Bu 
arada Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesud, İmparatorun Şeyzer kuşat-
ması sırasında Adana’ya hücum etmiş, ahali ile piskoposu esir ederek 
Malatya’ya götürmüş ve bu tutsakların bir kısmı Malatya’da satılmış-
tır. Şeyzer kuşatması sürerken, Haçlılara komşu bütün İslâm devletle-
rinin harekete geçmesi, İmparatorun aceleyle kuşatmayı kaldırmasına 
neden olmuştur. Kuşatmanın kaldırılmasından sonra Antakya’ya gelen 
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İmparator, buradan İstanbul’a gitmiştir82. İmparatorun geri dönüşünün 
ardından, I. Leon da esir edilip, Ermeni direniş gücü kırıldığından Emîr 
Gazi 1138-39’da Kilikya’ya bir sefer düzenlemiş, Bizans’ın eline geçmiş 
olan Vahga, Keban ve Kızıldağ bölgelerinden pek çok ganimet ve tutsak 
alarak geri dönmüştür83. 

Bizans İmparatoru bu Suriye seferinde istediği sonucu elde edeme-
miş olmakla birlikte, Çukurova Ermenilerine ağır bir darbe vurmuş, 
geçici bir süre için de olsa Ermenilere hâkimiyetini kabul ettirebilmiş-
tir84. İmparatorun Çukurova seferi Ermeniler açısından, prenslerinin 
esir edilmesi ve Kilikya’da Ermenilerden alınan kalelere Bizans garni-
zonları yerleştirilmesiyle noktalandı. I. Leon ve iki oğlu İstanbul’a götü-
rülüp hapsedildi. Rupen bir müddet sonra öldürüldü. Leon ve Toros’a 
İmparator tarafından göz hapsinde tutulmak şartıyla yaşama müsaadesi 
verildi. 

İmparator II. Ioannes, hem 1137-38’de yapılan seferde Çukurova’da 
Ermenilerden geri alınan yerlerin emniyetini sağlamak ve buraların 
Bizans ile olan bağlantılarını güçlendirmek hem de başta Antakya 
olmak üzere mümkün olursa, bölgedeki Haçlı devletçikleri üzerinde 
Bizans hâkimiyetini yeniden tesis etmek amacıyla yeni bir sefere karar 
verdi85. 1142 yılının ilkbaharında İstanbul’dan hareket eden II. Ioannes, 
Çukurova’ya geldi. Ancak burada bir yaban domuzu avı esnasında zehirli 
okla yaralandı ve kısa bir süre sonra da öldü (8 Nisan 1143). Ölmeden 
önce yerine halef olarak oğlu Manuel’i bıraktı86. 

Diğer taraftan İstanbul’daki tutsaklıktan kurtulup gizlice Kilikya’ya 
ulaşan II. Toros, kısa zamanda burada kendine sadık Ermenileri etrafına 
toplayıp Kilikya Ermeni Baronluğu tahtına çıkmış (1145) ve etraftaki 
kaleleri ele geçirmeye başlamıştır. Ermeniler, II. Toros’un dönmüş oldu-
ğunu bir papazdan öğrenince onun etrafına toplandılar. Amuda Kalesi’ni 
milletdaşları vasıtasıyla ele geçiren II. Toros, buradaki Bizanslıları öldür-
dükten sonra II. Joscelin’in yanına gitti. Bu sırada bölgeyi talan etmekte 
olan Türkmenlerle savaştı ve daha sonra Vahga’yı ele geçirdi87. 

Bizans ve Çukurova’da bunlar olurken, Danişmendli Melik 
Muhammed’in ölümünden sonra Anadolu’da siyasî hâkimiyet, tekrar 
Türkiye Selçuklularına geçmiş, Selçuklular fetihlerini batıda Denizli ve 
Menderes vadilerine, kuzeybatıda Eskişehir-İznik arasındaki bölgeye 
kadar götürmüşler, güneyde de İçel bölgesine sarkarak Bragana Kalesini 
ele geçirmişlerdi88. 
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İmparator I. Manuel, Türklerin ilerlemesini durdurmak ve kaybedilen 
yerleri yeniden kazanmak amacıyla 1146 yılında Konya seferine çıkmış, 
Kütahya, Afyon, Akşehir, Üçhüyük, Koçaş, Kaballa yolunu takip ede-
rek Konya önlerine inmiş89, başarısız Konya kuşatmasından sonra geri 
çekilmek zorunda kalmıştı90. Diğer taraftan Ermeni Baronu II. Toros, 
Bizans’tan geri aldığı topraklar ile arazisini genişletmeye başlamış ve 
Akdeniz’e inmenin hesaplarını yapmaya başlamıştı. 

Ermeni kaynaklarının verdiği bilgiye göre, gönderdiği kuvvetlerin 
Ermeniler karşısında başarılı olamaması üzerine İmparator I. Manuel, 
Selçuklu Sultanına müracaat etmiştir. II. Toros’un gittikçe güç kazan-
masından ve zaman zaman Selçuklu topraklarına da saldırmasından 
dolayı Sultan I. Mesud, Ermenilere karşı I. Manuel’in ittifak teklifini 
olumlu karşılamıştır. Selçuklu Sultanı, İmparator Manuel’in gönder-
diği para ve hediyeleri kabul ettikten sonra Danişmendli Yağıbasan’ı da 
yanına alarak ordusuyla harekete geçti (1153). Başlangıçta büyük kor-
kuya kapılan Ermeniler, daha sonra dağlara çıktılar ve geçitleri tutup 
mukavemete başladılar. Bu durum karşısında fazla zaiyat vereceğini fark 
eden ve ilerlemenin sakıncalarını gören Sultan, II. Toros’a elçi gönde-
rip “Biz senin memleketini tahrip etmek için gelmedik. Bize itaat edip 
cebren almış olduğun toprakları İmparatora iade et. O zaman bize bir 
evlât ve dost olacaksın” dedi. Sultanın kendisine elçi gönderip müzake-
rede bulunmasına son derece sevinen II. Toros da kendi elçisi vasıta-
sıyla Sultana, “Bir hükümdar olan sizlere gönül rızasıyla itaat ediyoruz. 
Çünkü siz, bizim terakkimizi hiç bir vakit kıskanmamış ve memleketi-
mizi tahrip etmemişsiniz. Fakat bizim memleketimizi Romalılara ver-
mek hususuna gelince bunu asla kabul edemeyiz” şeklinde cevap verdi. 
Bunun üzerine Sultan, II. Toros’a baskı yapmadı, onunla bir dostluk 
ve ittifak antlaşması yapıp hiç kimseye zarar vermeden geri döndü91. 
Geçitleri aşmakta zorlanacağını fark eden Sultan Mesud’un, II. Toros’a 
elçi gönderip, Ermeni Baronu itaat ettiği için geri çekiliyor görüntüsü 
vermesi, mevcut gücün yetersiz olduğunun anlaşılmamasına yönelik bir 
harekettir. Nitekim Selçuklu Sultanı, gerekli hazırlıkları yaparak ertesi 
yıl yeniden harekete geçecektir. 

Bu arada Papaz Grigor’un ifadeleri doğru kabul edilecek olursa, bir 
yıl sonra Bizans İmparatoru, Sultan I. Mesud’a tekrar elçi ve bir önce-
kinden daha fazla tutarda altın ve gümüş göndererek “Ermenilere karşı 
olan öfkemi teskin etmek için onların kalelerini yık, kiliselerini yak 
ve bütün memleketlerinin ateşe verilmesini emret. Yüreğim ancak bu 



TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ (XI-XIII. YÜZYILLAR) 177

suretle rahat edecektir”92 demek suretiyle Selçuklu Sultanını yine sefere 
teşvik etmiştir. Sonuçta Sultan I. Mesud, 1154 yılında büyük bir orduyla 
bir yıl önceki sefere göre daha hazırlıklı olarak harekete geçti. Misis 
ve Anazarba’yı geçtikten sonra Tell Hamdun önlerine geldi. Ordusuyla 
burada bulunduğu sırada, oğlu II. Kılıçarslan’ın adamlarından olan 
Yakub Bey’i 3 bin askerle Antakya topraklarına akın yapmakla görev-
lendirdi. Yakub Bey, Amanos Dağı ile sahil arasında bulunan dar bir 
geçitten geçtikten sonra Templierler ve II. Toros’un kardeşi Stefan’ın 
baskınına uğrayarak askerleriyle birlikte şehit oldu. Bu haber, Selçuklu 
karargâhında büyük üzüntü yarattı. Diğer taraftan Kilikya’da ve Konya’da 
ortaya çıkan veba salgını ve şiddetli fırtına Selçuklu ordusunu çok zor 
bir duruma soktu. Hastalık bütün orduya yayılmış, atların ve katırların 
çoğu telef olmuş, sağ kalan at ve katırların diz kapakları düşmüştü. Bu 
yüzden Sultanın hacibi de aralarında olmak üzere sağ kalan askerlerin 
büyük kısmı yaya kaldı. Selçuklu ordusu ağırlıklarını, silâhlarını bıra-
karak geri çekilmeye başlayınca Ermeniler de dağlardan inerek takibe 
başladılar, zaman zaman saldırarak bir kısım Türkü şehit ettiler, geride 
bırakılan ağırlıkları ve silâhları ele geçirdiler. Ermeniler, Selçukluları 
Develi’ye kadar takip ettikten sonra geri döndüler93. Böylece Sultan I. 
Mesud’un arka arkaya Kilikya’ya yaptığı seferlerin sonuncusu da tabiî 
afetler nedeniyle Selçuklulara bir şey kazandırmadığı gibi çok sayıda 
insan, hayvan, silâh, techizat vs. kaybına yol açtı94. 

Kilikya seferi dönüşünde hastalanan Sultan I. Mesud, ölümünün yak-
laştığını hissederek devletini Türk geleneği gereğince üç oğlu arasında 
taksim edip Elbistan meliki II. Kılıçarslan’ı sultan ilân ederek diğerle-
rini ona tâbi kıldı. Bundan kısa bir süre sonra, 1155’de öldü95. 

Tahta oturduğunda hâkimiyet sahası ve siyasî gücü çok sınırlı olan 
Türkiye Selçuklu Devletini yeniden toparlayan, siyasî gücünü artıran 
Sultan I. Mesud’un son seferindeki başarısızlığına rağmen, Anonim 
Selçuknâme’nin ifadesiyle Ermenilerden fethettiği yerlerde 77 
Müslüman minberini hutbe okunmak için kurdurmuştur96. Hâkimiyetini 
tesis ettiği bölgelerde Sultan I. Mesud’un Türk devlet anlayışının gere-
ğini yerine getirdiği görülür. İyiliği, hoşgörüsü ve adaleti dolayısıyla 
Hıristiyanların onun idaresine rağbet ettikleri, yine gayrimüslim müel-
liflerce kaleme alınan eserlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır97. 
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5. II. Kılıçarslan Dönemi
Sultan I. Mesud’un vefatından sonra II. Kılıçarslan tahta oturmuştur. 

Bu dönemde ortaya çıkan mücadelelerden faydalanan Kilikya Ermeni 
Baronu II. Toros’un kardeşi Stefan, 1156 yılında ağabeyinin onayını 
ve yardımını almaksızın, etrafındaki insanların tahrikleriyle, Maraş 
Beyi’nin bir Ermeni köyüne girmesini sebep göstererek Maraş’a sal-
dırdı. Ancak II. Kılıçarslan’ın, Keysun’a ulaştığını öğrenince Stefan ve 
adamları şehri yağma ettiler, evleri ve götüremeyecekleri her şeyi yaktı-
lar, ahâlinin çoğunu yanlarına alarak kaçtılar. Hiçbir güçlükle karşılaş-
madan şehre giren II. Kılıçarslan, geride kalmış olan Hıristiyanlara iyi 
muamele etmiş, geri dönen Ermenilerin evlerini, bağlarını ve tarlalarını 
da kendilerine vermiştir98. 

Maraş’daki meseleyi halleden Sultan, Behisni’ye yönelmek zorunda 
kaldı. Çünkü, II. Kılıçarslan’ın Hıristiyanlara karşı merhametle hare-
ket etmesi hususundaki emirlerine uymayan Behisni hâkimi papazlara, 
şehrin ileri gelenlerine ve diğer Hıristiyanlara kötü muamele ediyor, 
halkın ödemekle yükümlü olduğu verginin çok üzerinde rakamlar taleb 
ediyordu. Behisni hâkimi’nin bu tazyiklerinden bıkan halk, aralarında 
anlaşarak gizlice Rupenlilerden I. Leon’un oğlu ve I. Toros’un kardeşi 
Stefan’ı davet etmeye karar verdiler. Fakat bunlardan biri ihânet ederek 
durumu Behisni hâkimi’ne bildirdi. O da, bunların kayalardan atılarak 
öldürülmelerini emretti. Bunun üzerine halk, yerlerini yurtlarını bıra-
karak kaçmak zorunda kaldı. Hıristiyanların maruz kaldığı bu kötülüğü 
duyan II. Kılıçarslan duruma müdahale etti. Halk, Papaz Grigor’un 
tabiriyle “Sultanın tatlılığı sayesinde” birbiri arkasına geri geldi ve boşal-
mış olan şehir tekrar doldu, canlandı99. 

Bu hâdiselerden sonra II. Toros, dostluğunu kazanmak için şehri 
bizzat Türklerden almış olan kardeşi Stefan’ın karşı çıkmasına rağ-
men Berdus’u Sultan’a verdi. Ermeni müellifin “Büyük Sultan” olarak 
tanımladığı II. Kılıçarslan’ın şehre gelmesiyle burası asayişe kavuştu100. 
Böylece vaktiyle “Melik” olarak bulunduğu bu bölgeyi huzura kavuştu-
ran Sultan, 1157 Ağustosu’nda Konya’ya geri döndü101. Ancak kısa bir 
süre sonra yeniden bölgeye gelmek zorunda kaldı. 

1156 yılında Maraş ve civarında asayişi sağladıktan sonra, II. 
Kılıçarslan’ın 1157 yılında Ermeni Baronu II. Toros’un akınlarına 
karşı Kilikya’ya giderek Anazarba önlerine kadar ilerlemesi ve Ermeni 
Baronu’nun 1160 yılında, Selçuklu Sultanına saldıran Haçlılara asker 
yardımında bulunmasının dışında taraflar arasında 1180 yılına kadar 
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herhangi bir çatışma görülmüyor102. II. Kılıçarslan ile II. Toros arasın-
daki dostane münasebet, II. Toros’un ölümüne kadar devam etti. II. 
Kılıçarslan döneminde taraflar arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu 
Grigor ve Simbat’ın II. Kılıçarslan, “(II. )Toros’un samimi bir dostu idi. 
O, (II. ) Toros ile olan dostluğunu da takviye etti”103 şeklindeki sözleri 
teyit etmektedir. 

II. Kılıçarslan’ın Türkiye Selçuklu tahtında oturduğu yıllarda Atabeg 
İmadeddin Zengi’nin oğlu Nureddin Mahmud ile Ermeniler arasında 
yaşanan siyasi olaylar göze çarpıyor. 

Kudüs kralı III. Baudouin’in 10 Şubat 1162’de ölümünden sonra 
yerine geçen kardeşi I. Amaury (Amalrich)’nin Temmuz 1164’de 
Mısır’a ordu gönderdiği bir sırada Atabeg Nureddin’in stratejik bir 
konuma sahip olan Hârim’i kuşatması, Haçlı kontları ile Ermeni 
prenslerini kendisine karşı bir ittifak oluşturmaya sevketmiştir. Atabeg 
Nureddin’in saldırısı sırasında Hârim’i elinde bulunduran Renaud de St. 
Valery, bütün imkanlarını kullanarak kendini müdafaa etmeye çalışırken 
Antakya Prinkepsi III. Bohemund (Renaud’un halefi), Trablus Kontu 
II. Raymond, Tarsus’un Bizanslı kumandanı Konstantin Koloman, 
Templier şövalyelerini ve Ermeni Baronu II. Toros ile kardeşi Mleh’i 
yardıma çağırmıştı104. 

13 bin atlı ve yayadan oluşan birleşik kuvvetlerin Hârim hâkimine 
yardıma geldiğini haber alan Atabeg Nureddin, kuşatmayı kaldırdıktan 
sonra geri çekilirken geleneksel savaş hilesine başvurarak üzerine gelen 
bu güçlü orduyu bozguna uğratmayı başardı. Hârim hâkimi Renaud de 
St. Valery’nin önerisini dinlemeyen III. Bohemund, Atabeg Nureddin’i 
takip etmeye başlayınca iki ordu 10 Ağustos 1164’de Artah yakınında 
karşılaştı. Atabeg Nureddin, bozguna uğramış gibi yaparak ordusunu 
geri çekerken, Ermeni Baronu II. Toros’un uyarılarını dikkate alma-
yan III. Bohemund, onları takibe girişti ve Atabeg Nureddin’in kurmuş 
olduğu tuzağa düşmüş oldu. Her taraftan kuşatılan birleşik ordunun 
büyük bir bozguna uğradığı bu savaşta II. Toros ve kardeşi Mleh kaçıp 
Antakya’ya ulaşmayı başarırken, Trablus Kontu, Bizans’ın Tarsus Valisi 
ve Antakya Prinkepsi yakalanarak Haleb’e götürüldü105. 

Atabeg Nureddin’in, Bizanslı vali Konstantin Koloman’ı 150 ipekli 
elbise karşılığında serbest bırakmasından sonra106, 1165 yılında Ermeni 
Baronu II. Toros’un, diğer tutsakları satın almak üzere Haleb’e bir mik-
tar altın ve gümüş gönderdiğini, ancak Atabeg Nureddin’in bunları 
almasına rağmen esirleri serbest bırakmaması üzerine Maraş’a karşı 
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yürüdüğünü kaydeden Abû’l-Farac ve Süryanî Mikhail107, Ermeni 
Baronu’nun, üzerine gelen büyük bir Türk kuvvetini mağlûp edip, ileri 
gelenlerini esir etmesinden sonra Atabeg Nureddin’in esirleri serbest 
bıraktığını kaydetmektedir. 

Ömrünün son yıllarında kendini dine veren ve rahiplik yapan II. 
Toros’un 1168 yılında ölümünden sonra Kilikya Ermeni Baronluğu’nda 
ortaya çıkan taht mücadelesine Nureddin Mahmud’un da müdahil 
olduğunu görüyoruz. 

II. Toros, kendisinden sonra henüz çocuk olan en küçük oğlu 
Rupen’in tahta oturmasını ve teyzesinin oğlu Thomas’ın da ona naiblik 
etmesini vasiyet etmişti. Böylece II. Toros, kardeşi Mleh’i bütün mira-
sından mahrum ediyordu. Buna çok öfkelenen Mleh, çocuğun veraset 
hakkına karşı harekete geçti ve önce Templier Şövalyeleri’nin hizmetine 
girdi. Bu şövalye tarikatıyla arası bozulunca Atabeg Nureddin’in yanına 
gitti ve Müslüman oldu. Nureddin Mahmud onu hizmetine alarak sınır 
bölgelerinde bazı yerleri ikta olarak kendisine verdi. Mleh, 1170 yılında 
Nureddin Mahmud’dan aldığı askerî yardım ile Kilikya’ya akınlarda 
bulundu. Bu akınlar sırasında Bizans valisi Andronikos’un kumanda 
ettiği Misis, Adana ve Tarsus’u ele geçirmeyi başardı. Sayıları 16 bin 
kişiyi bulan ve aralarında rahip ve piskoposların da bulunduğu tutsakları 
Haleb’e getiren Mleh, bunların bir kısmını orada esir tacirlerine sattı 
ve bedellerini kendisi ile beraber olan Türklere verdi. Tutsakların ileri 
gelenlerinden otuz kişiyi de Nureddin Mahmud’a gönderdi. Nureddin 
Mahmud, hizmetine giren Mleh’e İslâm topraklarını ikta olarak ver-
mesine tepki gösterenlere, “Ben kendi milletine karşı savaşırken ondan 
yararlanıyorum. Ayrıca onun civardaki İslâm beldelerine saldırmaması 
ve saldırdığı takdirde ona mani olması için karşısına dikmek zorunda 
olduğum askerlerimi de dinlendirmiş oluyorum” cevabını vererek, akıllı 
bir siyaset takip ettiğini ortaya koymuş oluyordu108. 

Mleh’in saldırılarından muzdarip olan Kilikya Ermeni ileri gelen-
leri, nihayet onu kendilerine şef olarak tanımaya razı oldular. Mleh, II. 
Toros’un küçük oğlu Rupen’i öldürtmek suretiyle iktidarı ele geçirdi109. 
Ancak Nureddin Mahmud’un 1174’de ölümü Mleh’in talihini ter-
sine çevirdi. Çünkü, artık kendisini destekleyecek bir güç kalmamıştı. 
Bundan böyle Mleh’in idaresinden bıkmış olan Ermeni ileri gelen-
leri 1175 yılında isyan ettiler. Sis şehrinde bulunan Mleh’i, bu kalenin 
muhafızlarının da yardımıyla öldürdüler, vücudunu parçalayıp köpek-
lere attılar110 ve II. Toros’un oğlu III. Rupen’i tahta oturttular. 
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1176 yılında Bizans İmparatoru Manuel’in Myriokephalon sava-
şında II. Kılıçarslan’a mağlup olmasından faydalanan II. Toros’un halefi 
III. Rupen, Bizans adına idare edilen Adana ve Misis şehirlerini zap-
tetmiş111, ayrıca Kilikya’ya girerek bu bölgede oturmak ve hayvanlarını 
otlatmak hususunda anlaşmış bulunduğu Türkmenlere saldırarak bir 
çoğunu öldürmüş, kadınları ve çocukları tutsak alıp, başta sürüleri olmak 
üzere mallarını da gasb etmişti112. 

Bunun üzerine II. Kılıçarslan, Salâhaddin Eyyûbî ile anlaşarak 
Ermenilere karşı harekete geçti. Karşı koyamayacağını anlayan III. 
Rupen, ülkesinden ayrılmaları halinde, yanındaki esirleri, aldığı mal-
ları geri vermeyi vaat etti ve onlara bir çok altın gönderdi. Sulh tek-
lifinin kabulü üzerine 2 Ekim 1180 tarihinde Samsat yakınında, II. 
Kılıçarslan’ın elçileri, Musul hükümdarı Seyfeddin, Artuklu beylerinin 
ve III. Rupen’in katıldığı bir toplantı düzenlendi. Burada takip eden 
iki yıl için aralarında barışın korunması hususunda törenle and içildi113, 
daha sonra esirler serbest bırakıldı ve malları geri verildi (1180). Bunun 
üzerine II. Kılıçarslan Malatya’ya, Salâhaddin Eyyûbî de Mısır’a gitti114. 

III. Rupen’in saltanatının son yılında, Türkmenler ile Kürtler ara-
sındaki savaş, Kilikya Ermenilerine de sirayet etmişti. Şöyle ki, bir 
Türkmen düğün alayı, yolu üzerinde bulunan Kürtlere aid ez-Zevzân 
Kalesi’ne uğradığında, kale halkı düğün ziyafeti istemiş, Türkmenler 
buna yanaşmayınca kale hâkimi damadı öldürmüştü. Bunun üzerine 
Türkmenler ile Kürtler arasında büyüyerek devam eden bir mücadele 
başlamış, yapılan savaşlar sonucunda yollar kapanmış, kervanlar yağma-
lanmış, köyler harap olmuştu. Nihayet mağlup olan Kürtler, Kilikya ve 
Orta Anadolu’ya kaçmak zorunda kalmışlardı. Kilikya tarafına giden 
Kürtleri takip eden Türkmenler, Ermenilerin Kürtlere yataklık ettiğini 
öğrenince Ermeni topraklarına saldırarak Larende, Ereğli üzerinden 
Anazarba’ya kadar ulaşıp, onlardan 36 bin kişiyi tutsak edip köle olarak 
satmışlardır (1186)115. 

Diğer taraftan 1187 yılında, III. Rupen ölüp yerine kardeşi II. Leon 
geçtiği sıralarda Rüstem adlı bir Türkmen Beyi de, emrindeki 5 bin atlı 
ve bir çok yaya ile Kilikya’ya girdi. Sis’e kadar ilerleyerek geçtiği yer-
leri yağmaladı. Bu harekete sessiz kalmayan II. Leon, Maraş civarında 
bulunan çok sayıda Türkmeni öldürdü. Ermeni Baronu, Rüstem Bey’in 
başında bulunduğu Türkmenleri de bozguna uğratıp bu Türkmen beyini 
öldürdü, kaçanları Servendikar’a kadar takip etti116. Yapılan bu saldı-
rıyı II. Kılıçarslan’ın tertiplediğini düşünen II. Leon, şehzadelerin taht 
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mücadelesine başladığı ve devletin güç durumda bulunduğu bir sırada, 
misilleme olarak Selçuklu topraklarında bulunan Bragana Kalesi’ndeki 
garnizona bir ordu gönderdi (1188). II. Leon’un batılı ücretli askerle-
rinden ve ordunun komutanı olan Baudouin’in de öldürülenler arasında 
olduğu bu saldırı sonuçsuz kalınca, II. Leon, iki ay sonra daha büyük bir 
orduyla tekrar Bragana’ya yöneldi. Kaleyi ele geçirdi ve kale komutanını 
da öldürdü. Buradan Isauria’ya yöneldi117. Urfalı Vahram, II. Leon’un 
daha sonra kuzeye yönelerek Ereğli’yi ele geçirdiğini, ancak oldukça 
yüklü miktarda para aldıktan sonra burasını bıraktığını iddia etmek-
tedir118. Bu sefer esnasında, Lülüve Kalesi de Lampronlu Oşin’in oğlu 
Hetum119 tarafından ele geçirilerek berkitildi120. 

II. Kılıçarslan’ın hakimiyetinin sonlarına doğru Salâhaddin 
Eyyûbî’nin Suriye’de Haçlılara karşı kazandığı büyük zaferler ve 
Kudüs’ün 2 Ekim 1187’de fethi, Avrupa’da derin bir üzüntüye neden 
olmuş121 ve yeni bir Haçlı Seferi başlatılmıştı. Mart 1190’da Çanakkale 
üzerinden Anadolu’ya giren Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa,122 
Selçuklu topraklarından geçerek Kilikya’ya yöneldi. İmparator, ordusunu 
Toros geçitlerinden Silifke yönüne, Akdeniz sahiline sevketti. Silifke bu 
sırada Ermenilerin elinde idi. Ermeni Katolikosu, Salâhaddin Eyyûbî’yi 
hemen durumdan haberdar etti123. 

1188’de Bagras’ı ele geçirmiş olan Salâhaddin Eyyûbî, 1190’da 
Friedrich Barbarossa’nın Kilikya sınırlarına ulaştığı haberini aldığında 
Bagras’daki garnizonunu geri çekti124. İmparatorun Göksu Nehrinde 
boğulması ve Alman ordusunun dağılması, Salâhaddin Eyyûbî’nin 
1191’de Bagras’ı yeniden ele geçirmesine imkan verdi. İçerde bulu-
nan her şeyin tahliye edilmesinden sonra kalenin tahribini emre-
den125 Salâhaddin Eyyûbî, bu işin bitmesinden sonra geri döndü. 
Müslümanların buradan ayrılmasından sonra, kalenin yıkıldığı yere 
gelen II. Leon, kaleyi tekrar inşâ etti ve kullanılır hâle getirdi. Bagras’ın 
Templier Şövalyelerine ait olduğunu, dolayısıyla onlara geri verilmesi 
gerektiğini II. Leon’dan isteyen III. Bohemund, bu isteğininin Ermeni 
Baronu tarafından reddedilmesi üzerine, onu kaleyi tekrar inşâ etmiş 
olmasından dolayı Salâhaddin Eyyûbî’ye şikâyet etmekten başka bir şey 
yapamadı ve Bagras, II. Leon’un elinde kaldı126. 

6. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (İlk Sultanlığı)
II. Kılıçarslan’ın vefatından sonra I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in sul-

tanlığını ilân etmesi ve kardeşler arasında başlayan mücadeleleri fırsat 
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bilen II. Leon, Selçuklu topraklarına saldırmaktan geri kalmadı. 1195 
yılında Melik Sultanşah üzerine yürüyerek onu mağlûp ettikten sonra, 
etrafına topladığı kuvvetlerle Toros dağlarından inip Ereğli’ye yürüyen 
II. Leon, Elbistan hâkimi Mugîsüddin Tuğrul Şah’ın topraklarına da 
saldırmış, onu kendine tâbi duruma getirerek Sivas ve Aksaray hâkimi 
Kutbeddin’in tecavüzlerinden korumuştur (1195)127. Abû’l Farac, II. 
Leon’un, II. Kılıçarslan’ın ölümünden sonra kısmen Türkler’den kısmen 
de Bizans’tan 72 kaleyi ele geçirdiğini kaydediyor128. Onun bu kadar kısa 
sürede 72 kaleyi ele geçirmesi pek mümkün görülmüyor. Abû’l Farac’ın 
bu kaydı, II. Leon’un bütün hâkimiyeti boyunca ele geçirdiği kaleler ile 
ilgili olmalıdır. 

7. Rükneddin Süleymanşah Dönemi
II. Leon’un Selçuklu topraklarına düzenlediği saldırının ertesi 

yılında (1196), tahtını kardeşi Rükneddin Süleymanşah’a kaybeden ve 
İstanbul’a giderken kendi Baronluğu sınırlarından geçen I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’i, hâlen tahtın sahibi bir sultan gibi karşılamış ve misafir 
etmiştir. Ladik’te tecavüz ve yağmaya uğrayınca yolunu değiştirerek 
Kilikya’ya yönelen I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in geldiğini haber alan II. 
Leon, onu hürmet ve saygıyla karşıladı, çetrin önünde atından indi ve 
el öptü. Rükneddin Süleymanşah’dan korkan II. Leon, I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’i bir ay süreyle misafir edebildi, ancak ona sultanlara gösteri-
len misafirperverliği göstermeyi ihmal etmedi. II. Keyhüsrev, Kilikya’dan 
ayrılırken II. Leon, kendi ülkesinin sınırına kadar ona eşlik etti. Burada 
tekrar hediyeleşmeler oldu ve II. Leon’a hil’at giydirildi129. 

Rükneddin Süleymanşah, Konya’yı ele geçirip sultanlığını kabul 
ettirdikten sonra, Selçukluların içinde bulunduğu kötü durumdan 
yararlanarak Türk topraklarına karşı genişleme hareketinde bulunan 
Kral II. Leon’a karşı, Türkmenlerin yaşadığı Toroslardaki bölgeleri ele 
geçirip Ermeni Krallığı’nın daha da büyümesini engellemek için bir 
sefer düzenledi (1199). Adana’ya kadar olan bölgenin ele geçirildiği 
bu seferde, Türk kuvvetlerine öncülük eden Lampron bölgesi Ermeni 
Prensi Oşin130, ele geçirdiği çok miktarda ganimetten başka, Adana’dan 
beşyüz kızı da tutsak alarak götürdü. 

Selçukluların, II. Süleymanşah döneminde Ermenilere karşı düzenle-
dikleri seferden sonra II. Leon’un Papa’ya gönderdiği 1201 tarihli mek-
tupta131 Antakya ve Trablus kontlarının Rükneddin Süleymanşah’a adam 
gönderip kendisi aleyhine ittifak yaparak tahtından düşürecek kadar 
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ileri gittiklerini belirtmesi ve Selçuklulara karşı onun yardımını istemesi, 
II. Süleymanşah’ın, daha önce kaybedilen toprakları Ermeniler’den geri 
aldığını gösterir. Diğer taraftan, mevcut bilgilere göre Kilikya Ermeni 
Krallığı’nın ilk kez Rükneddin Süleymanşah adına para bastırması132 ve 
onun tâbiliğini kabul etmesi de Selçukluların Ermenilere karşı yaptığı 
sefer sonucunda elde edilen başarının önemini göstermektedir133. 

Kral II. Leon, 6 Temmuz 1204 yılında ölen Sultan Rükneddin 
Süleymanşah’dan sonra tahta oturan ve bir yıl saltanat süren III. 
Kılıçarslan zamanında da (1204-1205) Selçuklulara haraç göndermeye 
devam etti134. Bununla beraber Kral II. Leon, Selçuklulara karşı saldır-
gan tutumunu da devam ettirdi. 

8. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (İkinci Kez)
I. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1196’dan 1205 yılına kadar devam eden 

gurbet hayatından sonra, henüz çocuk yaştaki III. Kılıçarslan’ın sultan 
olması üzerine, özellikle uç Türkmenlerinin başında bulunan Yağıbasan’ın 
teşebbüsüyle, tahta çıkmak üzere İstanbul’dan Konya’ya hareket etti ve 
Şubat 1205’te tekrar sultan oldu135. Türkiye Selçukluları’nda ard arda 
gelen taht değişikliklerinin yarattığı sarsıntılar, artık Kral unvanını da 
elde eden II. Leon’a, yeniden Selçuklu sınırlarına tecavüz imkanı verdi. 

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatı döneminde ilk Ermeni 
saldırısı, saltanatının ilk yılında, 1205’te Türkmenlerin göç sahası olan 
Keysun’a karşı gerçekleştirildi. Burada pek çok Türk beldesini talan eden 
II. Leon, saldırılarına devam ederek Elbistan üzerine yürüdü. Ermeni 
Kralı, burada başarılı olamayınca Haleb vilayetine ard arda baskınlar 
düzenleyerek halkın malını yağmaladı ve bir çok esir aldı. Bu gelişme 
karşısında Haleb hâkimi el-Melik ez-Zahir Gazi b. Salâhaddin, Haleb 
sınırında ordugâhını kurmuş olan II. Leon üzerine yürümek istedi. 
Ancak II. Leon’un bulunduğu yere Haleb tarafından ulaşmak müm-
kün olmadı. Haleb’e beş fersah uzaklıkta konaklayan el-Melik ez-Zahir, 
Derbesâk’a erzak gönderip, Meymûn el-Kasrî’ye de yanındaki askerler-
den bir kısmını, bu zahire Derbesâk’a ulaşıncaya kadar refakat etmek 
üzere göndermesini emretti. O da bu emri yerine getirdi ve askerleri-
nin çoğunu kaleye gönderip az sayıdaki askerle kaldı. Bunu haber alan 
II. Leon, harekete geçerek Meymun üzerine yürüdü. Yanında az sayıda 
asker bulunan Meymun mağlûp oldu. Müslümanların ağırlıklarını ele 
geçiren Ermeniler, yolda Derbesâk’a zahire götüren Müslümanlara rast-
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layınca, onları da kılıçtan geçirip mallarını ganimet olarak alıp ülkele-
rine döndüler136. 

Kilikya Ermenilerinin gerçekleştirdiği bu saldırılar üzerine I. 
Gıyaseddin Keyhüsrev, önce Haçlıların elinde bulunan ve Aldobrandini 
adında bir İtalyanın hâkim olduğu Antalya’yı ele geçirip (1207)137, 
ardından Kilikya Ermenileri üzerine sefer hazırlıklarına başladı. 

1208/9 yılında Maraş’a gelen I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Haleb 
hükümdarı Salâhaddin Eyyûbî’nin oğlu el-Melik ez-Zâhir’in gönder-
diği kuvveti de yanına alarak Ermeni topraklarına girdi. Vaktiyle II. 
Kılıçarslan tarafından ele geçirilen fakat daha sonra tekrar Ermenilere 
bırakılan Pertus’un da aralarında bulunduğu bir çok kale ele geçirildi ve 
kış mevsiminin yaklaşmasından nedeniyle geri dönüldü. Kral, taraflar 
arasında tekrar barışın sağlanabilmesi için el-Melik el-Âdil ve el-Melik 
ez-Zâhir’den aracı olmalarını istedi. Sultan, Kralın Müslüman tutsakları 
iade, tazminat ödenmesi ve Haleb sınırlarına bir daha saldırılmaması 
şartları ile barışı kabul etti138. II. Leon, bu antlaşmaya I. Keyhüsrev’in 
saltanatı süresince sadık kalmış ve Sultan adına sikke kestirmiştir139. 

Yirmi iki yıl gibi uzun bir süre saltanat süren Kral II. Leon, bu zaman 
zarfında Konya’da tahta oturan beş ayrı Selçuklu Sultanı ile bazen dos-
tane bazen de hasmane bir şekilde ilişkilerde bulunmuş, bunlardan I. 
İzzeddin Keykavus’un sultanlığına karşı gelen Alâeddin Keykubad’ın 
yanında yer alıp, Selçukluların iç işlerine karışarak kendi krallığı adına 
menfaat sağlamaya çalışmıştır140. 

9. I. İzzeddin Keykavus Dönemi
1211 yılında Alaşehir’de Bizans ile yaptığı savaşta şehit düşen141 

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in yerine, devlet ileri gelenleri İzzeddin 
Keykavus’u tahta çıkarmayı uygun görmüşler ve Kayseri’de cülus töreni 
yapmışlardı. di. Bu durum kendisine bildirildiğinde zaman kaybetme-
den maiyetiyle birlikte Kayseri’ye hareket eden İzzeddin Keykavus, 
beş günden daha kısa bir sürede buraya ulaşmış ve Gedük’te devlet 
büyükleri ile askerî erkân tarafından karşılanmıştı. Ancak babasının 
şehit edildiği haberini Tokat’ta iken alan Melik Alâeddin Keykubad, 
kardeşi İzzeddin Keykavus’un sultan ilân edilmesi üzerine, aralarında 
ittifak bulunan Erzurum meliki amcası Mugîsüddin Tuğrul Şah ve 
Danişmendli Zahîreddin İli ile beraber Kayseri’ye hareket ederken 
Ermeni Kralı II. Leon’a da elçi göndererek, yapılan görüşmelerden 
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sonra onu ittifaka dahil etmişti. Kısa sürede şehri kuşatan müttefikler, 
içerdekileri çok zor duruma ve ümitsizliğe düşürmüşlerdir. Kayseri şah-
nesi Celâleddin Kayser, kuşatma altında bulunanları, bu zor durumdan 
Alâeddin Keykubad’ın ittifak grubu içinde yer alan Ermeni Kralı II. 
Leon’un kuşatmadan çekilmesini sağlamak suretiyle kurtardı142. Ermeni 
Kralı’nın ülkesine dönmesi diğer müttefiklerin de Alâeddin Keykubad’ı 
terk etmesine sebep oldu. Alâeddin Keykubad, kaledekilerin saldırısı 
karşısında başarılı olamayacağını anladığından Ankara’ya çekilmek 
zorunda kaldı. Emîr Zeyneddin Başara, II. Leon’a elçi göndererek, sal-
tanatın I. İzzeddin Keykavus’da kaldığını bildirdi. Buna cevap olarak 
Ermeni Kralı, Zeyneddin Başara vasıtasıyla Sultan’a, o henüz Kayseri’de 
iken atlar, altın ve gümüş yemek takımları, kıymetli kumaşlar başta 
olmak üzere çeşitli hediyeler gönderdi143. 

Ermeni Kralı II. Leon’un, Alâeddin Keykubad ile birlikte Kayseri’yi 
kuşattıkları sırada veya Sultan I. İzzeddin Keykavus ile yaptığı anlaşma 
gereği ülkesine geri döndükten hemen sonra, Selçuklu topraklarına sal-
dırarak Lülüve, Ereğli ve Larende’yi işgal ettiği, I. İzzeddin Keykavus’un, 
daha sonra adı geçen yerleri geri almak için II. Leon’a savaş açmış olma-
sından anlaşılır144. 

I. İzzeddin Keykavus, Selçuklulara aid kaleleri işgal etmekle, taraflar 
arasında Kayseri kuşatması esnasında yapılan antlaşma hilafına hareket 
eden II. Leon’a vermiş olduğu taahhüdü bozmak zorunda kaldı. Sultan, 
önce Ankara Kalesi’nde bulunan kardeşi Alâeddin Keykubad meselesini 
halledip ve ardından da Sinop’u feth ettikten sonra (1214) Ermeniler 
üzerine yürüdü. Kral II. Leon, Selçuklulara karşı yalnız başına karşı 
koyamayacağını bildiğinden Haçlıların yardımını temin edebilmek için 
adı geçen kaleleri gönderecekleri yardım karşılığında onlara vereceğini 
taahhüt etti. Ancak Haçlılardan böyle bir yardım geldiği görülmüyor. 
Nihayet I. Keykavus, pek güçlük çekmeden Lülüve, Ereğli ve Larende’yi 
Ermenilerden geri aldı145. 

I. Keykavus, 1212’de Haçlıların eline geçmiş olan Antalya üzerine 
yöneldi ve dört yıl Haçlıların elinde kalan şehri 1216’da yeniden feth 
etti. Antalya’nın fethinden sonra Konya’ya gelen Sultan I. İzzeddin 
Keykavus kışı burada geçirdikten sonra ilkbaharda Kayseri’ye ve ora-
dan da Maraş’a hareket etti. Burada bulunduğu sırada etraftaki beylere 
de haber gönderip Yabanlu Pazarı’nda toplanmalarını istedi. Sultanın 
amacı, Antalya’nın Selçuklular tarafından fethi esnasında, Kral II. 
Leon’un Antalya’yı ele geçirmesiyle bozulan Haçlı-Ermeni ittifakından 
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faydalanıp, Ermenileri tekrar itaat altına almak ve Ermeni seferlerini 
tamamlamaktı146. Bu düşünceyle hareket eden Selçuklu sultanı, 1216 
Mayısı’nda, Haleb hâkimi el-Melik ez-Zâhir’e elçi göndererek Selçuklu 
ordusunun Maraş’tan, Haleb askerlerinin de Derbesâk’tan Ermeni top-
raklarına girerek Antakya’yı ele geçirmeyi teklif etti. Haleb hâkimi bu 
teklifi kabul edip bizzat Maraş’a gelmeye hazırlanırken, el-Melik ez-
Zâhir’in elçisinin Haleb hâkimi adına bazı ağır şartları kabul etmesi 
üzerine tereddütte kaldı ve amcası Eyyûbî hükümdarı el-Melik el-Adil’e 
fikrini sordu. O da, cevap olarak Selçukluların Haleb üzerinde emel-
leri olduğunu bildirdi. Bu sırada II. Leon da el-Melik ez-Zâhir’e elçi 
ve ağır hediyeler göndererek onu ittifaktan vazgeçirmeye çalışıyordu. 
Haleb hâkiminin kararsızlık içinde bulunduğu bir sırada Maraş emîri 
Nureddin, Sultanın emriyle Haleb’e bağlı Maraş-Antakya arasındaki 
Balat’a, II. Leon’a yardım ettikleri bahanesiyle hücum etti ve orada yaşa-
yan Ermenilerin bir kısmını öldürttü. Melik ez-Zâhir, bu durum karşı-
sında iyice kararsız durumda iken 1216 yılında öldü. Onun ölümünden 
sonra baş gösteren karışıklık üzerine Behisni beyi Altun-Buga, Haleb 
emîrlerinden Ay-bey ve daha bazı emîrler I. İzzeddin Keykavus’un 
tâbiiyyetine girdiler147. 1216 yazını bu şekilde geçiren Selçuklu Sultanı 
nihayet sonbahar başlarında Kösidere yoluyla Ermeni topraklarına girdi 
ve Gökerin (نيرکوگ)’e ulaştı. Oradan Ermenilerin en müstehkem 
kalelerinden biri olan Hançin Kalesi’ne karşı yürüdü ve kuşattı. Kale, 
mancınıklarla üç gün boyunca teslime zorlandı. Nihayet, II. Leon’un 
göndereceği yardımdan ümidini kesen kale halkı, Sultan’a haber gön-
dererek canlarının bağışlanması, çocukların, kadınların ve mallarının 
korunması şartlarıyla kaleyi teslim edeceklerini bildirdiler. İsteklerinin 
kabul edilmesi üzerine kalenin ileri gelenleri Sultanın hizmetine girdi 
ve hâkimiyet sancağı kaleye dikildi. Yüksek divan naipleri hazineden, 
ambarlardan, vesair yerlerden ihtiyat tedbirini aldıktan sonra kalenin 
zapt edildiğini Sultana arz ettiler. I. İzzeddin Keykavus, buraya muha-
fız ve dizdar tayin ettikten sonra, Kançin Kalesi’ne yöneldi. Selçuklular 
burada da direnmeyle karşılaşınca kaleyi kuşatıp mancınıklarla hisarı 
tahrip etmeye başladı. Diğer taraftan, üzerinde silâhlı on kişinin yürü-
yebileceği merdivenler kuruldu. Okçular, ok atışlarıyla kalede bulunan 
Ermenilere göz açtırmadı ve merdivenler vasıtasıyla dört bir taraftan 
içeri girildi. Kale kapısının açılmasıyla dışarıda kalmış olan askerler de 
içeri girdiler. Karşı koyanlar öldürüldü ve silâhları ele geçirildi. Zabt 
edilen yerlerin korunması için memur ve kütüval tayin edilmesinden 
sonra yoluna devam eden Sultan, II. Leon’un bulunduğu Keban Kalesi 
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önüne geldi ve burayı da kuşattı. Ancak ihtiyarlığı ve nikris hasta-
lığından dolayı kötürüm bir hâlde olan II. Leon, Baron Konstantin’i 
ve daha sonra naib olacak olan Baron Adan’ı kumandan tayin ederek 
yanında bulunan bir grup ileri gelenlerle beraber çıkış hareketinde bulu-
narak kurtulmayı başardı. Bunun üzerine askerlerini ovaya indirmeye 
karar veren Sultan, Emîr-i Meclis’i düşmanın durumunu öğrenmesi 
için üç bin süvari ile birlikte keşif kolu olarak gönderdi. Sabahleyin 
İzdi (Yezidler Köyü)148 denilen mevkiye gelen bu Selçuklu kuvveti 
Konstantin’in saldırısına uğradı. Türklerin bir kısmının şehit, bir kısmı-
nın da esir edildiği bu vuruşmadan sonra Selçuklu ordusu savaş düze-
nine girerek saldırıya geçti. Ermenilerin atlı ve yaya kuvvetleri de bütün 
gücüyle karşı koymaya çalışırken Baron Oşin, Lampron senyörü Baron 
Hetum’un oğlu Konstantin ve Baron Vasil ön saflarda savaşa katıldı. 
Şiddetli çarpışmalar sonucunda Ermeni ordusu büyük kayıplara uğradı 
ve Lampron senyörü Baron Hetum’un oğlu Konstantin, Baron Oşin, 
Baron Vasil ve diğer ileri gelenlerle birlikte şövalyeler tutsak edildiler ve 
Keban önlerinde bulunan Sultanın huzuruna götürüldüler. Ertesi gün 
bir grup Türk askeri, II. Leon’u yakalamak için takibâta başladı. Ancak 
bir hafta boyunca yapılan aramaya rağmen izine rastlanamayınca, ele 
geçirilen ganimet ve tutsaklarla dönüldü. Kışın yaklaşması üzerine, II. 
Leon’a elçi gönderip onun Sultan’a itaat etmesi tavsiyesinde bulunma 
kararı alındıktan sonra Kayseri’ye hareket edildi149. 

II. Leon, Selçuklu Sultanı karşısında uğradığı ağır mağlubiyet-
ten sonra, Krallık ileri gelenleriyle görüş alış-verişinde bulunarak, 
Selçuklularla anlaşma yapmanın yollarını aramaya başladı. 1218 yılında 
kumandan ve baronlarının da tavsiyesi üzerine II. Leon, pek çok hediye, 
altın ve gümüş eşya, at, katır, güzel frenk cariyeleri, itaatini bildiren ve 
bağışlanmayı talep eden bir mektup ile birlikte Sultana gönderdi150. 

Selçuklular ile Kilikya Ermeni Krallığı arasında yapılan barış görüş-
meleri sonucunda II. Leon’un yapmış olduğu teklif kabul edildi. Tutsak 
alınan ve onaltı aydan beri hapiste tutulan Ermenilerin fidye karşılığı 
geri verilmesi, daha sonra Selçukluların en güçlü üslerinden biri duru-
muna gelecek olan Sis-Kayseri yolu üzerindeki Lülüve başta olmak 
üzere sınırdaki bazı kalelerin Selçuklulara bırakılması kararlaştırıldı151. 

I. İzzeddin Keykavus, II. Leon’un kendisine gönderdiği mektuba 
cevaben yazılan fermanı götürmek, geçen seneden kalan haraçı tahsil 
etmek, Ermeni Krallığına tekrar II. Leon’un namzed gösterildiğine 
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dair menşur ve hil’ati vermek üzere Emîrü’l-Devat Sahib Ziyaeddin 
Karaarslan’ı görevlendirdi. 

Selçuklu elçisini bizzat karşılayan ve sarayında ağırlayan II. Leon, 
Sultanın gönderdiği menşuru merasimle ve şahitlerin huzurunda okuttu. 
Ertesi gün, Sahip Ziyaeddin’in hazırladığı müsveddeye göre yemin edip 
kaleme aldığı antlaşma gereğince geçen seneden kalan 10 bin dinar ile 
yeni senenin altı aylığına mahsuben ayrıca 10 bin dinar haracı diğer 
hediyeler ile birlikte Sultana gönderdi. 

Emîr Ziyaeddin Karaarslan, Kayseri’ye geldiğinde II. Leon’un gön-
derdiği haraçları, hediyeleri ve antlaşma metnini I. İzzeddin Keykavus’a 
arzetti. Sultan, beraberinde bulunan Ermeni Kralı’nın elçileriyle birlikte 
Karaarslan’a ihsanlarda bulundu, onlara bir çok hediye vererek, esir ola-
rak tutulan Ermenileri antlaşma gereği elçilerle birlikte memleketlerine 
geri gönderdi. Sultan, bundan sonra civar ülkelere aradaki ihtilafın kal-
dırıldığını, yolların tacir ve yolculara açılmış olduğunu, yollarda hiç kim-
seye bir zarar gelmeyeceğini bildirdi152. 

Bu antlaşma ile Kilikya Ermenileri tekrar Selçuklulara bağımlı 
duruma geldiler. Ermeni Kralı bastırdığı paraların bir yüzüne Ermenice 
olarak kendi adını yazdırırken, diğer yüzüne de Arap harfleriyle Selçuklu 
Sultanı’nın adını yazdırmak zorunda kaldı153. 

I. Keykavus, 1219 yılında Haleb’e de hâkim olmak niyetiyle harekete 
geçtiğinde, daha önce yapılan antlaşma gereğince Ermeni Kralı’ndan 
da askerî yardım temin ederek Tell-Bâşir ve Ayntâb’ı aldıktan sonra 
Haleb’e yöneldi. Haleb hâkiminin Atabeği olan Eşref, Sultanın bu hare-
ketini önlemek için casusluk faaliyetlerine girişmiş, bu çerçevede çok 
miktarda altın ile birlikte II. Leon’a müracaat edip, Ermeni Kralı’nın I. 
İzzeddin Keykavus’a bir mektup göndermesini sağlamıştır. II. Leon bu 
mektubunda, emîrlerinin kendisine tuzak hazırladığını, onların maksa-
dının I. İzzeddin Keykavus’u Eşref ’e teslim etmek olduğunu bildirmiş-
tir. Bu gelişmeler ve öncü kuvvetlerinin mağlubiyeti üzerine tereddütte 
kalan I. İzzeddin Keykavus ordusuna geri dönme emrini verince Eşref, 
karşı saldırıya geçti. Yapılan savaşta Sultanın ordusu mağlûp oldu. Bu 
yenilgi üzerine üzüntüsünden vereme yakalanan Sultan, 1220 yılında 
vefat etti154. 

I. İzzeddin Keykavus’un Haleb seferinden sonra, fakat Sultanın ölü-
münden önce, yirmi iki yıl Kilikya Ermeni Krallığı tahtında oturan Kral 
II. Leon da öldü (1219). II. Leon dönemi, Kilikya Ermeni Krallığı’nın 
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gücünün zirvesine çıktığı devirdir. Krallığın sınırlarının İçel’den 
Amanos’a kadar uzanmasını sağlayan II. Leon, Hetumluları kendine 
bağımlı kılıp Kilikya’da siyasî manada Ermeni birliğini sağlamayı başar-
mıştır. Kral II. Leon’un ölümüyle, Kilikya Ermeni Krallığı’nın kurucusu 
olan Rupenliler sülâlesi de, 127 yıllık bir hâkimiyetten sonra yerini 
Hetumlular sülâlesine bıraktı. 

10. I. Alâeddin Keykubad Dönemi
I. Alâeddin Keykubad (1220-1237), Moğol istilâsının Asya’yı 

kasıp kavurduğu bir dönemde tahta oturdu. Uzak görüşlü bir devlet 
adamı olduğunu hâkimiyeti boyunca izlediği politikalarla ispat eden 
I. Alâeddin Keykubad, bu büyük tehlikenin çok geçmeden Anadolu 
kapılarına dayanacağını gördüğünden, gerekli askerî ve siyasî önlem-
leri almaya girişmiştir. Başta Konya olmak üzere Selçuklu şehirleri-
nin savunmasını yeniden gözden geçirdikten ve surlarını berkittikten 
sonra Eyyûbîler ile dostluk kurup, ittifak yollarını ararken, seferlerine 
de güneyden Alâiye’nin 1221 yılında fethiyle başlamış155, 1225 yılında 
Çukurova’ya düzenlenen ve Kilikya Ermeni Krallığı’nı etkisiz hâle geti-
ren kapsamlı bir sefer ile sonuçlandırmıştır. 

I. Alâeddin Keykubad döneminin siyasî olaylarında özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu önemli bir yer tutar. Keykubad’ı Doğu’ya yön-
lendiren sebeplerin başında hiç şüphesiz Moğol tehlikesi gelmektedir. 
Selçuklu Sultanını Doğu’daki faaliyetlerinden önce Çukurova’ya iten 
sebep ise Ermenilerin güvenilmez tutumu olmuştur. Güneydeki kom-
şusunun Türkiye Selçuklularına düşman olduğunu bilen I. Alâeddin 
Keykubad156, kendine muhalif emîrleri bertaraf ederek devlete hâkim 
olduktan sonra, Ermenileri tamamen etkisiz hâle getirmek ve arkasını 
emniyete almak için hazırlıklarını tamamlamış ve Selçuklu kuvvetlerini 
üç koldan bölgeye sevk etmiştir. 

Çukurova’nın fethiyle görevlendirilen emîrlerden Antalya süba-
şısı Mübarizeddin Ertokuş, sahilden ilerleyerek Manavgat ve Anamur 
başta olmak üzere 40 kaleyi fethederek Silifke’ye kadar gelmiş, bu arada 
Ermenilere Kıbrıs’tan gelecek yardımı da önlemiştir157. 

Karadan taarruz eden diğer Selçuklu kuvvetleri iki koldan ilerlemiştir. 
Seferi ayrıntılı bir şekilde anlatan İbn Bîbî, hangi emîrin, hangi yönde 
hareket ettiğini belirtmemekte, ancak Maraş yönünden Çukurova’ya 
giren Selçuklu kuvvetlerinin komutanının Çaşnigir Mübarizeddin 
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Çavlı olduğu, Ceyhan vadisinde bulunan Çinçin Kalesi’nin158 bu Emîr 
tarafından fethedilmesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda Larende 
tarafından hareket eden ve Sartavul Geçidi’nden geçip Göksu Vadisi’ni 
takip ederek bütün Isauria, yani İç-il bölgesini feth ederek Silifke’ye 
kadar ilerleyen kuvvetlerin başında Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
kayınpederi Emîr Komnenos Mavrozomes’in bulunduğu sonucuna var-
mak mümkündür. İbn Bîbî, karadan ilerleyen Selçuklu kuvvetlerinin 30 
civarında kaleyi ele geçirdiğini159 ifade ediyor. Buna göre bu sefer sıra-
sında irili ufaklı 70 civarında kale Türklerin eline geçmiştir160. 

Ermeniler, Selçuklu ordusu karşısında tutunamayınca, Isabella’nın 
naibi Hetumlu Konstantin, I. Alâeddin Keykubad’a barış teklifinde 
bulunmuştur161. Ermeniler, her sene bin atlı ve beş yüz çarkçı neferi harp 
hizmetine göndermeyi, 1218 yılında yapılan antlaşma da belirlenen 
haracı iki misline, yani 40 bin dinara çıkarmayı ve Ermenilerin keseceği 
sikkede Sultanın adının da bulunması şartlarını kabul etmek zorunda 
kalmış ve yeniden Selçukluların vassalı olmuşlardır162. 

1225 yılında düzenlenen bu seferin sonucunda, daha önce 
Çukurova’ya düzenlenen saldırılardan farklı olarak, üç ayrı yönden taar-
ruza geçen Selçuklu kuvvetleri, Kilikya Ermeni Krallığı’na ilk kez bu 
kadar ağır bir darbe vurarak oldukça dar bir alana hapsetmiş, İskenderun 
Körfezi’nden Alâiye’ye kadar uzanan Kilikya Ermeni Krallığı sınırları 
oldukça gerilemiştir. Ayrıca Keykubad, hem vaktiyle kendine ihânet 
eden ve zor durumlara düşmesine sebep olan Ermenileri cezalandırmış, 
hem de Doğu’da fetihler ile uğraşırken ve Moğol tehdidine karşı tedbir 
almakla meşgul olurken Ermenilerden gelebilecek tehlikeleri de önle-
miştir. Diğer taraftan sahil bölgesinde bulunan Korykos (Kızkalesi) ve 
Ayas gibi ticaret yollarının başlangıcı olan limanlar yine Ermenilerin 
elinde kalmakla birlikte163, İç-İl bölgesi Selçukluların eline geçmiş ve 
buraya Türkmenler iskân edilmiştir164. 

Burada patrikler, piskoposlar ve papazlar toplanarak Isabella’ya 
Konstantin’in oğlu Hetum ile birlikte taç giydirdiler ve Hetum, Ermeni 
ileri gelenlerince Böylece, Kilikya Ermeni Krallığı’nda hâkimiyet, 
Rupenlilerden Hetumlulara geçmiştir. 

Isabella ile evlendirilerek 14 Haziran 1226’da Kilikya Ermeni Kralı 
ilân edilen165 Konstantin’in oğlu I. Hetum (1226-1269), Selçuklular 
aleyhine herhangi bir teşebbüste bulunma cesaretini kendinde bulama-
mış, babası Konstantin’in yaptığı ve I. Alâeddin Keykubad’ın yüksek 
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hâkimiyetinin kabulü demek olan anlaşmaya, I. Keykubad’ın sultanlığı 
boyunca sadık kalmıştır. 

Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın bir suikast ile ortadan kaldırılmasın-
dan sonra yaşanan gelişmeler, Ermenilerin Selçuklulara taahhüdlerini 
yerine getirmemeleri ve Selçuklu tâbiiyyetinden çıkmaları hususunda 
uygun şartları hazırlamıştır. 

11. II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi
I. Alâeddin Keykubad’ın suikast ile ortadan kaldırılmasından sonra 

tahta oturan II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) devrinin devlet 
adamları, Moğol tehlikesine karşı önlem almaya çalıştılar. Bu bağlamda 
Ermeni Kralı I. Hetum’un babası Baron Konstantin’i de Kayseri’ye 
davet ettiler. Baron Konstantin, daha önce yapılmış olan antlaşmalar 
gereği ve bağımlı krallık sıfatı ile göndermek zorunda oldukları asker 
miktarından fazlası için ücret ödenmesi, ayrıca hükümranlık hakkının 
Selçuklularda kalması şartıyla Ereğli’nin Ermenilere terk edilmesi tek-
lifini kabul etti166. Ancak yapılan anlaşmalar gereği ve kendilerine öde-
nen ücretler karşılığı, Moğollar ile yapılacak savaşta Selçuklu ordusunda 
görev alması gereken Ermeniler, verdikleri sözde durmadılar ve yaptık-
ları antlaşmalara riayet etmediler. Temmuz 1243’de Kösedağ’da Moğol 
ordusu ile savaşa hazırlanan Selçuklu ordusuna katılmayı çeşitli bahane-
ler göstererek geciktiren ve sonuca göre hareket etmeyi planladığı anla-
şılan Ermeniler, ancak Kayseri’nin kuşatma altında olduğu sırada buraya 
gelmişler, fakat savaşa girmeden kaçmışlardır167. 

Kösedağ’da Selçuklu ordusunun savaşa bile girmeden dağılmasının 
ardından Sivas’a gelerek şehri üç gün boyunca yağmalatan Baycu Noyan, 
buradan Kayseri’ye yönelmiş, şehri bir dönme olan iğdişbaşı Hajuk oğlu 
Hüsam adındaki Ermeninin ihânetiyle ele geçirmiştir. 

Kösedağ bozgunundan sonra Konya’dan ayrılan Sultanın hanımı ile 
annesi, köleleri, cariyeleri ve servetlerini yanına alarak Kilikya’ya ulaş-
mış, ancak burada, yardım hususunda da Selçuklu Sultanını aldatmış 
olan Kilikya Ermeni Kralı tarafından alıkonulmuşlardır. Aynı şekilde 
Kayseri, Malatya ve diğer şehirlerden Sis yoluyla Suriye’ye kaçmak iste-
yen devlet adamları ve zenginler de Kilikya’dan geçerlerken tecavüz-
lere uğradılar, soyuldular ve malları ellerinden alındı. Bütün bunlardan 
başka, Kilikya’dan geçen kervanlara baskınlarda bulunarak, Anadolu’ya 
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mal akışına engel olduklarından, Anadolu’nun birçok yerinde kıtlık baş 
gösterdi168. 

Ermeni Kralı I. Hetum, mültecileri Baycu Noyan’a gönderdi169. 
Bu hâdiseyi menfur ve iğrenç bir hareket olarak değerlendiren Abû’l 
Farac170, bunun hiçbir hükümdar nazarında, hiç bir şekilde kabul gör-
meyeceğini kaydederken, Simbat171, hâdiseden nasıl haberdar oldukları 
hususunda bilgi vermeden, Moğolların, Kral I. Hetum’a haber gönde-
rip “Mültecileri bize teslim et. Aksi takdirde bizimle akdetmiş olduğun 
dostluk bir yalandan ibaret olacaktır” tarzındaki tehdidi üzerine mül-
tecilerin Moğollara teslim edildiğini yazmakla Ermeni Kralı’nın yap-
mış olduğu çirkinliği hafifletmeye çalışıyor. Ayrıca Simbat’ın, “bizimle 
akdetmiş olduğu dostluk” ifadeleri dikkat çekiyor. Bu dostluk antlaş-
ması, Simbat’ın dediği gibi, iki devletin karşılıklı olarak haklara saygı 
içeren bir antlaşma olamayacağına göre, Sultanın ailesini alıkoyan I. 
Hetum’un Moğollara itaat arz etmesi ve karşı tarafın bunu kabul ettiği 
anlamına gelmektedir. 

Kilikya’dan geçmek isteyen Türklere reva gördüğü hareketlerinden 
dolayı Ermenileri cezalandırmak ve Selçukluların gücünü henüz yitir-
mediğini komşularına göstermek amacıyla, Moğollar ile yapılan anlaş-
madan sonra Kilikya seferine karar verildi. Selçuklu ordusu, Kösedağ 
bozgunundan sonra Ermeni Kralı’nın saldırısına uğrayan, eskiden beri 
I. Hetum’a karşı muhtariyetini muhafaza etmek endişesiyle Selçuklulara 
tabiiyyetini kesmemiş olan Lampron senyörü Konstantin’in öncülü-
ğünde Babaron Dağı’ndan ovaya indirildi. Selçuklular Çukurova’yı 
istilâ ederken, Ermeni Kralı Adana’da bulunuyordu. Kralın babası 
Konstantin ve Simbat da Tarsus’a kaçtılar. Tarsus’a sığınanlar, yanla-
rında bulunan Haçlı askerleriyle birlikte Selçuklu kuşatmasına şiddetle 
karşı koydular. Her iki tarafın da çok kayıp verdiği kuşatma sırasında 
mancınıklarla surlarda, özellikle çayın şehre girdiği yerden çıktığı yere 
kadar olan surlarda geniş delikler açılıp kale feth edilmek üzereyken 
başlayan sağanak yağmur, Selçuklu ordusunu çok güç duruma soktu. 
Ayrıca, bu sırada sahip Şemseddin, Sultanın öldüğü ve ordunun hemen 
geri dönmesi hususunda bir haber aldı. Emîrler ile görüş alış-verişinde 
bulunan Sahip Şemseddin, işi yarıda bırakmanın doğru olmadığını söy-
leyerek, Ermenileri durumu öğrenmeden barışa zorlamak gerektiğini 
ve bu yönde hareket etmeyi teklif etti. Önerinin uygun görülmesi üze-
rine Sahip Şemseddin, Ermeni Kralına elçi gönderip, haraç ödenmesi, 
Bragana ile birlikte daha birkaç kalenin Selçuklulara karşılığında barış 
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teklif etti. Ermeni kralı bu teklifi kabul etti172. Ermeniler, 1243 yılından 
sonra Selçuklu Sultanı adına para basmamakla beraber, II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev döneminde de ödemeleri gereken haracı gönderdiler. Ancak 
Bragana Kalesi, Ermeniler tarafından bundan iki yıl sonra (1248) ani bir 
baskınla tekrar ele geçirildi173. 

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Sultanlığı döneminde Kilikya’ya karşı 
1245’te yapılan sefer, Selçuklu düzenli ordularının Ermeniler üzerine 
gerçekleştirdikleri son harekâttır. Anadolu’da siyasî ve askerî otori-
tenin Moğolların elinde bulunması ve Kral I. Hetum’un, Moğolların 
Anadolu’daki en sadık müttefiki olması, Selçukluların Ermeniler üze-
rine sefer yapma imkanını ortadan kaldırmıştır. 

Bununla beraber, Selçuklulardan bağımsız olarak, çeşitli Türkmen 
topluluklarının hemen hemen Selçukluların yıkılışına kadar 
Çukurova’ya akınlarda bulundukları ve Ermeni beldelerini yağmaladık-
ları görülür. Mesela Oğuzların Afşar boyuna mensup İslâm Bey, 1254’te 
Korykos’a kadar ilerlerken, 1259’da diğer bir Türkmen beyi Sarum Bey, 
emrinde bulunan Türkmenler ile Ermeni beldelerine akınlarda bulun-
muş, ancak I. Hetum’un kardeşi Simbat’ın mukabelesi ile karşılaşmıştır. 
Türkmenleri Ereğli’ye kadar takip eden Simbat, Mundas kalesini ele 
geçirmiş, bu başarısından dolayı da babası tarafından şövalye rütbe-
sine çıkarılarak mükâfatlandırılmıştır174. 1263 yılında da Karaman Bey, 
Isauria (İçel) ve Silifke bölgesine düzenlediği akınlar sırasında Kral I. 
Hetum ile iki defa savaşa tutuşmuş ve her ikisinde de Ermeni Kralı’nın 
ordusunu bozmaya muvaffak olmuş, buna rağmen I. Hetum Silifke’yi 
kurtarmayı başarmıştır175. 

Memlûk Sultanlığı’nın Çukurova Ermenileri ile 
İlişkileri

Moğolların müttefiki olmanın avantajlarını, onların zafer kazandığı 
sürece kullanan Ermeniler, Ayn Calut mağlûbiyetinden sonra Suriye’de 
Moğolların gücü zayıflamaya başlayınca, onların müttefiki olmanın 
cezasını, Ortadoğu’da yeni bir siyasî güç olarak ortaya çıkan Memlûklerin 
en önemli hedeflerinden biri olmakla çekeceklerdir. Ermeni Krallığının 
Moğolların sadık bir tabii olmasının yanında Çukurova’dan geçen 
Müslüman tacirleri zaman zaman tutuklamaları, Krallık sınırları içeri-
sinde yaşayan Türkmenleri yağma ve katliama uğratmaları ve hac kafile-
lerine saldırmaları Memlûklerin dikkatini Ermeniler üzerine çekmiştir. 
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Memlûkler için önemli diğer bir husus da, donanma inşâsı için muhtaç 
olduğu kerestenin ve demir madeninin Mısır’a sevkiyâtını Ermenilerin 
ve Antakya Haçlı Prinkepsliği’nin engelleme çabalarıdır176. 

Sultan Baybars, Haçlılara ve Ermenilere karşı harekâtına, Moğollar 
ile anlaşmış olan VI. Bohemund’u cezalandırmak maksadıyla, 1261 ve 
1262’de Antakya’ya iki defa ordu göndererek başladı. 1262’de yapılan 
saldırıda Ermeni Kralı, Moğollardan aldığı kuvvetlerle Antakya hâki-
mine yardıma gelince Memlûkler geri çekilmek zorunda kaldı177. Yine 
aynı senede Sultan Baybars, Haleb naibliğine tayin ettiği Emîr İzzeddin 
Aydemir’i de Ermeni topraklarına, Sis’e akın yapmakla görevlendirdi. 
Emîr İzzeddin Aydemir, bu harekâtı esnasında tutsak aldığı bir kısım 
Ermeniyi Mısır’a gönderdi178. 

I. Hetum, 1264’de Hülagu’nun katına çıkıp geri döndükten ve 
Ereğli’de Selçuklu Sultanı IV. Kılıçarslan ile ittifak akdettikten sonra H. 
662 (1263/1264)’de Kuzey Suriye’ye karşı Moğollardan da temin ettiği 
kuvvetlerle saldırıya geçti179. Ancak I. Hetum, Haleb’ten gelen takviye 
kuvvetlerin yardımı ve kaledekilerin karşı saldırısı sonucu bozguna 
uğratıldı180. 

Aynı senede Ermeni Kralı’nın ikinci bir seferini görüyoruz. I. Hetum, 
Moğollar ile müttefik olarak saldırdığı ve orduda bulunan Moğol askeri-
nin çok olduğu intibaını vermek maksadıyla askerlerin 1000’ine Moğol 
börk ve elbisesi giydirdikten sonra, Emîr Hüsameddin komutasında 
bir Memlûk kuvvetinin bulunduğu Ayntâb bölgesine yürüdü. Ancak 
karşı saldırıya geçen Memlûk askerleri her tarafa baskınlar düzenleye-
rek Ermenileri bozguna uğrattılar ve aldıkları tutsaklar ve ganimetlerle 
Şam’a döndüler181. 

Kralın mağlûp edilip geri püskürtülmesine rağmen Baybars, bu hare-
ketlerinden dolayı Kilikya Ermenilerini cezalandırmak düşüncesin-
deydi. Bu amaçla 664 (1265/1266)’de önce I. Hetum’a haber gönderip 
Moğolların yardımıyla ele geçirdiği ve berkitmiş olduğu kaleleri geri 
vermesini, kendisine itaat ederek vergi ödemesini, memleketinin her 
tarafından at, katır, arpa, buğday ve demir alınmasının serbest olmasını 
ve kendilerinin de Şam bölgesi şehirleriyle alış-veriş etmelerini istedi. 
Ermeni Kralı, bu istekleri yerine getirmediği gibi, Baybars’a “köle” diye 
hitap ederek hakarette de bulundu. Bunun üzerine Sultan 1265-66’da 
Hama hâkimi el-Melik el-Mansur komutasındaki bir orduyu Kilikya 
üzerine gönderdi182. 
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Ermeni Kralı, Memlûk Sultanının ülkesi üzerine ordu gönderdi-
ğini haber aldığında, ordusunun kumandasını oğulları Leon ile Toros’a 
bırakarak, Elbistan ve Keysun arasına gelmiş olan Moğollardan yardım 
almaya gitti183. Fakat Moğol Beyi Nefci, Hanlar hanının emri ve izni 
olmadan gelemeyeceğini bildirdi184. Orada günlerce kalıp bir çok uğraş-
tan sonra Moğol Beyi’ni, yardım için ikna etmeyi başaran I. Hetum, 
Moğol kuvvvetlerinden önce yola çıktı185. 

Diğer taraftan Sis’e ulaşmak için yoluna devam eden Memlûk ordusu 
Derbend’e geldiğinde, burada inşâ edilmiş olan burçları bir kaç vuruş-
madan sonra ele geçirip, kaçamayan Ermeni askerlerini öldürdükten 
sonra da burçları yıkarak ileri harekâtını sürdürdü. Toros ve Leon komu-
tasındaki Ermeni kuvvetleri Servend Kayası civarında Memlûk ordusu-
nun karşısına çıktı. Ermenilerin ağır bir mağlubiyete uğradığı savaşta 
I. Hetum’un oğlu Leon esir alınırken Toros ve bir amcası ölmüş, diğer 
bir amcası kaçmayı başarırken sağ kalan diğer Ermeni askerleri de can 
derdine düşmüştü. Bu başarıdan sonra yoluna devam eden ordu, nihayet 
Sis’e girdi. el-Melik el-Mansur, burada kalıp şehri yakıp yıkarken Emîr 
Kalavun, Misis, Adana ve Tarsus taraflarına yönelerek vardığı yerlerde 
kaleleri tahrip etti, bir çok tutsak ve ganimet aldıktan sonra Sis’e döndü. 
Diğer bir grup Memlûk kuvveti de Emîr Evgân komutasında Anadolu 
tarafına yönelmiş, Ermenilerden aldıkları tutsak ve ganimetlerle Sis’e 
dönmüşdü186. Memlûk ordusu, ganimetler ve aralarında prens Leon’un 
da bulunduğu tutsaklarla Baybars’ın katına geldiler ve birlikte Kahire’ye 
döndüler187. 

Moğollardan yardım almaya gitmiş olan Kral I. Hetum, Memlûk 
ordusunun gelip Ermeni ordusunu dağıttığını, bir oğlunu öldürüp diğe-
rini esir ettiğini, Sis’in harabe haline getirilmiş olduğunu, bütün mem-
leketin tahrip edildiğini ve geri kalan askerlerinin müstahkem mevkilere 
kaçmış olduğunu görünce büyük bir üzüntüye boğuldu. Kralın getirdiği 
yardımcı Moğol kuvvetleri de meydana gelen tahribatın ve zararların 
telafisine çalışmak yerine Memlûklerden arta kalanları yağma etmeyi 
tercih ettiler188. 

I. Hetum, oğlunu tutsaklıktan kurtarmak için 1267’de Sultan 
Baybars’a elçi gönderip şefaat dilemekten başka çare bulamadı189. 
Baybars, I. Hetum’un elçilerinden, Leon’un kurtuluş bedeli olarak vak-
tiyle Moğolların Haleb’i ele geçirdiklerinde tutsak aldıkları Şemseddin 
Sungur el-Aşkar’ı kendilerine getirmelerini, Haleb bölgesinden alınan 
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Behisni, Derbesâk, Merziban, Ra’bân kalelerinin iade edilmesini istedi. 
I. Hetum, Baybars’ın şartlarını kabul etmek zorunda kaldı190. 

1269 yılında Bağdad’da bulunan Abaka Han’ın katına çıkıp, dönü-
şünde Tarsus baronlarına uğrayıp onların da onayını aldıktan sonra tah-
tını Leon’a bırakan I. Hetum, 1271’de öldü191. 

1273 yılında zırh kuşanmış Ermenilerin tacirlere karşı olan saldırıla-
rının artması üzerine Baybars, Ermeni Kralına bir mektup göndererek 
bu tecavüzlerin önünün alınmasını istedi. Fakat arzu edilen sonucun 
elde edilememesi üzerine Sultan, Emîr Ayntâbî’yi, Haleb askerlerinin 
öncüleriyle beraber Kinyul’a sevk etti ve ordu 3 Muharrem 672/20 
Temmuz 1273’de şehre ulaştı. Bu Memlûk ordusu, kalede bulunan 
Ermeni askerlerini öldürüp, kadınları esir aldı. Bundan sonra akınlarını 
Tarsus’a kadar devam ettiren Memlûk askerleri, Sis ve Ayas şehirlerini 
ateşe verip buralarda da yağma yaptıktan sonra döndüler192. 

Ertesi yıl Sultan, Emîr Kalavun el-Elfî ve hazinedar Emîr Bedreddin 
Bilik Arap kumandasında bir orduyu Kilikya’ya sevk etti (1275)193. 
Çünkü 1274 yılında otuz kişiden oluşan bir Müslüman topluluğu, 
Suriye’den hareketle Abbasî Halifesi el-Me’mun’un kabrini ziyaret için 
Tarsus’a gelmişti. Ermeni Kralı onları, Baybars’ın da kıyafet değiştirip 
buraların ahvalini öğrenmek için bunların arasına karıştığı bahanesiyle 
tutuklattı. Hâdise haber alınınca, yakalananların kimlikleri sık sık elçiler 
gönderilip araştırılmaya başlandı. Bu durumda şüphesi daha da artan III. 
Leon, tutukluları serbest bırakmadı194. Bunun üzerine Kilikya’ya giren 
Memlûk ordusu Ayas, Misis ve Sis’e kadar varıp buralarda yağma ve 
halktan bazı kimseleri öldürdü. Memlûk askerleri geri çekilince, Ermeni 
Kralı elinde esir bulunanları öldürtmüş, mallarını da yağmalatmıştı195. 

1275’de Memlûklerin Kilikya’ya karşı gerçekleştirdikleri sefer, 
Dımaşk’dan bütün ordusuyla birlikte ayrılan Sultan tarafından bizzat 
idare edildi. 3 Şaban 673/1 Şubat 1275 ‘de Kal’atu’l-Cebel’den hare-
ketle, 1 Ramazan 673/28 Şubat 1275’de Dımaşk’a gelen Baybars, 
8 Ramazan 673/7 Mart 1275’de buradan ayrılıp Hama’ya ulaştı ve 
Kilikya’ya yöneldi. Sultan, kış mevsimini geçirmek üzere bölgeye gelmiş 
olan Türkmenlerle birleşti. Bölgenin geçitlerini çok iyi bilmekte olan bu 
aşiretler Baybars’ın etrafında toplandı196. Baybars, Emîr İshak Muhenna 
ile Emîr Hüsameddin Ayntâbî’nin kumandaları altında bulunan bir 
orduyu Maraş istikâmetine sevketti. Emîr Seyfeddin Kalavun el-Elfî 
ve hazinedar Emîr Bedreddin Bilik Arap, karadan Misis’e bir baskın 
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düzenlediler. İçerde bulunan küçük bir Ermeni topluluğunu ve halktan 
kimseleri kılıçtan geçirdikten sonra oraya hâkim oldular. 

Ordusunun başında olduğu hâlde en-Nehru’l-Esved’i geçen Baybars, 
24 Zilkade 673/21 Mayıs 1275’de Sis’e varana kadar büyük ve küçük baş 
hayvanlardan oluşan çok miktarda ganimet ele geçirdi. Bayram nama-
zını Sis’de kılan Sultan, şehri yağmalattı, Ermeni Kralı’nın sarayı ile 
köşklerini ve bahçelerini tahrip ettirdi. 

Bu süre içinde Derbend er-Rum’a gönderilmiş olan bir müfreze de 
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Moğol tutsaklarıyla bera-
ber döndü. Getirilen Moğol hanımları askerlere dağıtıldı. 

Diğer taraftan, Ayas’a sevkedilen Emîr Bedreddin Beysârî ve Emîr 
Seyfeddin Ayıtmış es-Sâdi’nin birlikleri şehre vardıklarında burayı 
halktan boşalmış buldu. Halk, Memlûklerin katliamlarından kaçıp 
kurtulmak için gemilere hücum etmiş, ancak bunlardan ikibin kişi 
denizdeki fırtınadan dolayı hayatlarını kaybetmiştir. Memlûk askerleri 
şehri yağma ederek ateşe verip Misis’e hareket etti. Burayı da tamamen 
tahrip ettikten sonra bir kısmı Sis’e, bir kısmı da Tarsus yönüne gitti. 
Bunlardan Tarsus yönüne giden kuvvetler, Tarsus’un batısına kadar 
akınlarını sürdürdüler ve buralarda bir çok manastırı ateşe verip 25 
keşişi de öldürdüler. 

Adana yönüne giden Emîr Bedreddin Aydemirî’nin emrindeki 
Memlûk askerleri kadın ve çocuklardan oluşan bir grubu esir aldı. 
Askerler, dağlara kaçanları takip edip bir çoğunu öldürdü. 60 bin 
insanın öldürüldüğü kaydedilen bu seferde Memlûkler sayılamayacak 
ölçüde ganimet elde ettiler197. 

Sis’den Misis’e geri dönen Sultan, Bagras yoluyla Nisan’da Kuzey 
Suriye’ye girdi. Bütün Mayıs ayı boyunca kaldığı ve ayrıca hiç bir gani-
meti almayacağı paylaşımın olduğu Hârim bölgesinde durdu ve sonra 
Şam’a hareket etti. 

Bu sefer esnasında III. Leon’un düşman saldırılarından korunmak 
için kalelerine sığındığı sanılıyor. Bire tarafına gönderilen Memlûk bir-
liğini durduramayan Moğollar ise Bire’yi terketti ve şehir Memlûklerin 
eline geçti. Nuveyrî’nin kaydına göre Memlûkler, Resulayn ve Cezire’ye 
kadar Moğolları gerilettiler. Moğollar 1275 kışında Bire’yi almaya çalış-
tılar, fakat kış mevsiminin zor şartları onları dönmeye mecbur etti. 

1276’da Türkmenler Kilikya’ya gitmek üzere toplanıp Maraş tarafla-
rına geldiğinde bunlara Baybars’ın Bire üzerine sevk etmiş olduğu Emîr 
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Hüsameddin Ayntâbî kumandasındaki bin kişilik Memlûk ordusu da 
katıldı. Türkmenlerin hareketini haber alan Baron Simbat, ordusuyla 
birlikte Maraş civarındaki Türk ve Memlûk kuvvetlerine saldırıya geçti. 
Yapılan şiddetli çarpışmalarda Baron Simbat’dan başka ileri gelen 13 
Ermeni reisi ve 300 atlı öldürüldü. Türkmenler de çok kayıp verdiğin-
den daha ileri gitmeyip etrafı yağmaladıktan sonra geri döndüler. Ancak 
Türkmenler, aynı yılda üç kez daha Ermeni topraklarına akınlarda 
bulundular198. 

1278 yılında da Türkmen, Kürt ve çölde yaşayan bir topluluk 
Suriye’de toplanıp Kilikya’yı istilâ ederek Tell Hamdun’a kadar ilerledi, 
bölgede büyük tahribat yaptıktan sonra bir çok ganimet ele geçirerek 
geri döndü199. 

Çukurova’ya düzenlenen seferlerde bölgeyi yağmalatarak, Moğollar’a 
ulaşacak yardım kaynaklarını ortadan kaldırmayı ve Ermeni Krallığına 
ait bazı kalelerin Memlûklere devrinde ısrar etmesiyle de Kuzey Suriye’yi 
işgal yollarından birini kapatmayı amaçlıyordu. Bunlardan başka, 
Ayas’dan başlayıp Kilikya üzerinden Anadolu’ya geçen bir ticarî yolu 
hâkimiyetine almak istemesi de, düzenlenen seferlerin sebepleri ara-
sındadır200. Baybars zamanında Ermenilerden alınan kaleler Derbesâk, 
Derkus, Talmış, Kefr Dubbin, Ra’bân ve Merziban’dır201. 

20 Haziran 1277’de Dımaşk’da ölen Baybars’ın yerine geçen genç 
oğlu el-Melik es-Saîd Berke, babasının nüfuzlu emirleri olan Kalavun 
ve Baysârî’yi, kendi tahtı için tehlikeli görmüş ve onları Mısır’dan uzak 
tutmak için Kilikya Ermenilerine karşı sefere göndermiştir. Emrinde 
bulunan askerlerle Sis’e yönelen Kalavun, çeşitli yağma ve talan hareket-
lerinde bulundu. Baysârî ise, Suriye kuvvetleri komutanı Hüsameddin 
Ayntâbî’nin eşliğinde Ermeni Katalikosluğu’nun merkezi olan 
Rumkale üzerine hareket etti. Moğolların da ele geçirmek için uğraş-
tığı Rumkale’ye 1279 yılının Mayıs ayında saldıran Memlûk ordusu, 9 
bin atlı ve 4 bin yayadan oluşuyordu. Baysârî ve Hüsameddin Ayntâbî, 
Parzaman Nehri kıyısında ordugâh kurdular ve Rumkale Katalikosuna 
elçi olarak biri Arap, diğeri Ermeni olan iki kişi göndererek kalenin 
teslimini istediler. Ancak Katalikos’un, “Ölünceye kadar harbedeceğim. 
Biz hem Allah’a, hem Krala sadakat gösteremeyiz” cevabını alınca sal-
dırıya geçtiler. Şehre giren Memlûk kuvvetleri, beş gün boyunca şehri 
yağma ettikten ve içindeki bütün evleri ateşe verdikten sonra Dımaşk’a 
döndüler202. 
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Kalavun’un 1279’da Sultan olmasından sonra Moğollar, içinde 
Ermenilerin de bulunduğu bir orduyu Suriye’ye gönderdi. Bunun 
nedeni Moğollara tâbi Kilikya Ermeni Krallığı’nın sürekli Memlûk 
saldırısına maruz kalması ve Ermeni beldelerinin tahrip edilmesini 
Abaka’nın, hükümranlığına karşı yapılmış bir tecavüz kabul etmesi 
ve Ermeni Kralı’nın bizzat kendisini ziyaret ederek Memlûklere karşı 
yardım istemesi yanında203, Kalavun’un sultanlığını tanımayan Dimaşk 
naibi Sungur el-Aşkar’ın İlhanlı hükümdarı Abaka’yı teşvikidir204 

Bu gelişmeler karşısında Abaka’nın, tecrübesiz bir genç olan kar-
deşi Mengü Timur komutasında Suriye’ye sevk ettiği ve aralarında 
Ermeni Kralı III. Leon’un askerlerinin de bulunduğu Moğol ordusu, 
28 Ağustos 1281’de Haleb’e girerek burayı adeta kan ve ateşe boğdu. 
Özellikle mabedlere saldıran Ermeniler, şehrin büyük camiini, içeride 
bulunan eşyaları ile birlikte yaktı205. Bu arada Memlûk Sultanı Kalavun 
ise ordusuyla Hıms’a ulaşmış ve burada kendisine çok sayıda Türkmen 
katılmıştır. Hama ile Hıms arasında 29 Ekim 1281’de Memlûkler ile 
savaşa tutuşan Moğollar mağlup oldu. Moğol ordularının sağ kolunda 
yer alan Ermeni askerleri, ordunun sol tarafındakilerin pusuya düşürül-
düklerinden habersiz savaşa devam ederken, Moğol ordusunun mağlup 
olduğunu ve askerlerin kaçtığını haber alınca onlar da çekildiler206. 

Moğol kuvvetleriyle birlikte hareket ederek Müslümanlara karşı 
gaddarâne bir tutum sergileyen ve Hıms’da Moğollar ile Memlûkler 
arasında yapılan savaşa asımsanamayacak bir kuvvetle katılan Ermeni 
kralı III. Leon’u cezalandırmak için Sultan Kalavun’un, Haleb valisine 
Ermenilere karşı bir akıncı kuvveti göndermeyi emrettiğini görüyoruz 
(1283). Bölgeyi yağmalamak için bu buyruğu bir fırsat bilen Haleb 
emîri, yaklaşık 700 kişiden oluşan bir akıncı kuvveti ile Haleb’den 
ayrıldı ve Mayıs 1283’de Ermeni topraklarına girdi. Yönlerini Ayas’a 
çeviren Memlûk askerleri, şehri ahaliden boşalmış buldu ve tamamen 
yağmaladılar207. 

Son Memlûk saldırılarının sonucunu da gören III. Leon, Sultan 
Kalavun ile bir antlaşma yapmanın yollarını aramaya başlamıştır. Sultan 
Kalavun, Ermeni Kralı’nın isteğine olumlu cevap vermiş ve 1285 yılında 
görüşme yapılmasını kabul etmiştir208. Yapılan görüşmeler sonucunda 7 
Haziran 1285’den geçerli olmak üzere on yıl, on ay, on gün, on saatlik 
bir barış antlaşması yapıldı. Buna göre Ermeni Kralı senelik 1 milyon 
dirhem vergi verecek, bunun 500 bin dirhemi peşin ödenecek, bunun 
dışında 50 at ve katır ile mıhlarıyla birlikte on bin nal ve değerli kumaşlar 
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gönderilecekti. Ayrıca, Kralın ülkesinde tutuklu bulunan bütün tacir-
ler serbest bırakılacak, onların ticarî eşya ve malları geri verilecekti209. 
Antlaşmanın kaleme alınmasından sonra Sultan, emîrlerinden birini, 
Kralın antlaşmaya göre ödemesi gereken vergi ile bir önceki yılın ver-
gisini tahsil etmek ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için 
Sis’e gönderdi210. 

Taraflar arasında yapılan bu antlaşmanın, on yıl sürmediği, Sultan 
Kalavun 688/1289’da Trablus’u fethettiğinde, Trablus’a gelen Ermeni 
elçilerinin merhamet dilemeleri ve rızasını talep etmelerinden anlaşılı-
yor. Sultan, elçilerin isteklerinin karşılanması için Maraş ve Behisni’nin 
teslimini, ayrıca daha önce yapılan antlaşma gereğince ödenmesi 
gereken verginin tekrar gönderilmeye başlanmasını şart koşmuştur. 
Trablus’tan ayrılan elçiler Hıms’a gitmişler ve daha sonra armağanlar 
ile geri dönerek, ödenmesi gereken vergileri ödeyebileceklerini, ancak 
Maraş ve Behisni’nin teslim edilemeyeceğini bildirmişlerdir211. Bu geliş-
meler, Ermenilerin on yıl süre ile geçerli olacak antlaşmaya sadık kal-
madıklarını, bunun üzerine Memlûk kuvvetlerinin saldırılarına devam 
ettiğini göstermektedir. 

Diğer taraftan Ermenilerin iç çekişmeler ve bazı baronların ayaklan-
malarıyla meşgul olduğu bir dönemde, Moğollardan da ciddi bir yardım 
alamamaları, Türkmenlerin Kilikya’ya yeni bir akın düzenleme imkanı 
verdi. Ermeni beldelerine giren Türkmenler, Tarsus’u işgal etmeyi başar-
dılar. Ancak Ermeni Kralı III. Leon, bu durumu Argun Han’a şikâyet 
edince, Moğol birlikleri ile Sultan II. Gıyaseddin Mesud (1284-1296–I. 
Sultanlığı) ve Sahip Ata birlikte Karamanlılara karşı harekete geçtiler. 
Bu birleşik kuvvetler 1288 yılı başlarında Larende şehrini ve Karaman 
ülkesini tahrip ettiler212. 

Bundan sonraki dönemde Kilikya Ermeni Krallığı’nda sık sık kral-
ların değişmesi ve meydana gelen iç karışıklıklar, Çukurova’nın, gerek 
Türkmenler, gerekse Memlûkler tarafından hızla işgal edilmesini ve 
Türkleştirilmesini kolaylaştırdı. 

Karamanlılar, Mut ve Silifke yolu ile devamlı olarak Ermeni belde-
lerini aldılar. Böylece Ermeni Krallığı toprakları, Selçuklular’dan sonra 
Karamanoğulları, Memlûkler ve Türkmenler tarafından ele geçirildikçe 
Türkmenlerle doldu. Çukurova’yı XV. asırda ziyaret eden Fransız sey-
yahı Bertrandon de la Broquière, bu havalinin hep Türkmenler tara-
fından iskân edildiğini söyler213. Çukurova’ya yerleştirilen Türkmenler 
arasında Oğuz boylarına mensup Üç-ok ve Boz-ok kollarından Afşar, 
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Bayındır, Kınık, Döger, Bayat, Beydili, Üregir boyları, Ağaç-eri ve 
Varsak aşiretleri bulunuyordu214. XIII-XV. yüzyıllarda Şam Türkleri 
(yahut Türkmenleri) umumî adıyla anılan bu Türkmenler, Kilikya’nın 
fethine katılarak burada yurt tutmuş, küçük beylikler kurmuş ve bu böl-
genin Türkleşmesini sağlamıştır215. 

Sonuç olarak Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden önce 
Arapların ve Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği altında yaşayan 
Ermeniler, Araplara çoğu zaman itaat edip vergilerini ödemek suretiyle 
varlıklarını devam ettirmiştir. Ancak Bizans İmparatorları, Ermenilere 
yönelik oldukça sert bir siyaset takip etmişlerdir ki, tehcir ve göçe zor-
lama çok sık başvurdukları bir uygulama olmuştur. Bu göçe zorlama 
ve iskân hâli, X. yüzyılın ikinci yarısı boyunca devam etmiştir. Ancak 
Ermenilerin daha geniş kitleler halinde göçe zorlanması, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin Bizans tarafından ilhak edilmesiyle hızlanmıştır. 

XI. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, Anadolu üzerine artarak devam 
eden Türk akınlarına karşı Ermeniler, başlangıçta hem Bizans kuvvet-
lerinin yanında yer almışlar, hem de mahallî kuvvetlerle Türklere karşı 
koymaya çalışmışlardır. Ancak daha sonra Türk idaresini tanıdıkça, 
Bizans ile yaptığı mücadelelerde çoğu zaman ya tarafsız kalmışlar ya da 
Selçukluların yanında yer almışlardır. 

I. Haçlı Seferinin Türkler arasında yarattığı sarsıntıya ve Ermenilerin 
bu hareketi kendi lehlerine değerlendirebilmek düşüncesiyle Türklere 
karşı girişilen hareketlerin içinde yer almalarına rağmen, Selçuklu 
Sultanları ve bağlı beyler, tebaası durumunda olan ya da kendilerinden 
yardım isteyen Ermenilere karşı düşmanca bir tutum içinde olmamış-
lardır. Diğer taraftan Selçukluların tebası olan Ermeniler de Türkler ile 
karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde yaşamasını bilmişlerdir. 

Çukurova’da kurulmuş olan Ermeni Baronluğu/Krallığı ile 
Selçuklular arasındaki ilişkilerin seyrini, Ermenilerin tutum ve dav-
ranışları belirlemiştir. Çünkü Ermeniler, Selçukluların siyasî istikrarı 
sağladığı ve devletin güçlü olduğu dönemlerde itaatkar bir tutum ser-
gilemiş, ancak hemen her taht değişikliğinde ortaya çıkan otorite boş-
luğundan yararlanma yoluna giderek Türk topraklarına saldırıdan geri 
durmamıştır. 

Selçukluların uğradığı Kösedağ bozgunundan sonra Moğolların 
vassali olan ve onlara elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalı-
şan Çukurova Ermenileri, Ayn Calut’da Moğolları mağlup eden 
Memlûklerin önemli bir hedefi haline gelmiş ve ortadan kaldırılmıştır. 


