
Erken Ortaçağ’dan itibaren Latinler haç vazifesi sebebiyle Avrupa’nın 
çeşitli bölgelerinden yola çıkarak Anadolu üzerinden kutsal topraklara 
gidiyordu. Batı’dan Doğu’ya dini nedenlerin yanında ticari ve siyasi 
nedenlerle de dönem dönem tüccarlar ve elçiler gitmişti. XI. yüzyılın 
sonuna gelindiğinde ise ilk defa I. Haçlı Seferi münasebetiyle Doğu 
ve Batı halkları Anadolu’da kitlesel olarak karşı karşıya geldi. Bizans 
ile olan düşmanca ilişkilerden dolayı Latinler Anadolu’da kendilerine 
yardımsever dindaşlar olarak Ermenileri seçti. Latinler, Doğuyu bilen 
Hıristiyanlar olarak Ermenilerle yapılacak işbirliğinde, Türkler ve 
Bizans’a karşı üstünlük sağlamış olacaktı. Bu doğrultuda Latinlerin I. ve 
II. Haçlı seferleri sürecinde Ermenilerle ilişkileri çoğunlukla düşmana 
karşı işbirliği içinde gelişmişse de zaman zaman Latinlerin, Ermenilere 
ait bölgeleri tehdit etmeleri ve onların mal, mülklerini gasp etmeleri 
nedeniyle düşmanca gelişti. 

Ermeniler açısından I. ve II. Haçlı Seferi sürecine bakıldığında 
Kilikya bölgesinde bir Ermeni Krallığı’nın yanı sıra Anadolu’da birbi-
rinden bağımsız küçük Ermeni devletçiklerden oluşan çoklu bir yapı-
nın mevcut olduğu görülür. Kilikya Ermenileri bölgede her ne kadar bir 
devlet kurmuşsa da varlıklarını devam ettirebilmek için dönem dönem 
Haçlı kuvvetleriyle, Bizans ve Selçuklular ile ittifak halinde oldular. 
Haçlılar Anadolu’ya geldiklerinde bölgedeki Ermeniler arasında birlik 
beraberlik ve ortak bir siyaset olmamasına rağmen, tüm Ermeniler sanki 
anlaşmışçasına Haçlılara yardımcı olmak için bu süreçte ellerinden 
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geleni yaptılar.1 Özellikle Avrupa açısından I. Haçlı Seferinin başarıyla 
sonuçlanmasında Ermenilerin Latinlere yaptığı yardımların önemi 
tartışılamaz. 

Kilikya Ermenilerinin Tarihine ve I. Haçlı Seferi Öncesi Ermeni-
Latin İlişkilerine Kısa Bir Bakış

Ermeni kral II. Tigran (MÖ 95-MÖ 55) döneminden itibaren 
Kilikya’da hakim olamayan Ermeniler, XI. yüzyılda bu bölgede yeniden 
üstünlük sağladılar. Suriye ve Kilikya bölgesindeki Ermeni krallığının 
kökeni X. ve XI. yüzyılda Doğu Anadolu’daki karmaşık ortama dayanır. 
XI. yüzyıl Selçukluların Anadolu’da ilerleyişi ve Armenya’da2 Bagratuni 
krallığının yıkılmasının ardından Bizans yöneticilerinin Ermenileri, 
siyasi, ekonomik ve dini nedenlerden dolayı Armenya’dan Batı’ya 
doğru Kapadokya bölgesine göç ettirmesiyle bu bölgede Ermenilerin 
nüfusu arttı. Özellikle II. Basil (976-1025) döneminde hız kazanan 
Ermenilerin Anadolu içlerine ilhakıyla Bizans, bölgede yaşayan Ermeni 
toprak aristokrasisini Kilikya ve Kapadokya’ya göç ettirip böylece gele-
ceğin Ermeni krallıklarının kurulmasına zemin hazırladı. Bu göç hare-
ketleriyle Ermeniler ana yurtlarından koparılarak Kapadokya, Kilikya 
ve Mezopotamya’ya yerleştirildi. Ermeniler Doğu sınırında Bizans’ın 
önemli şehirlerini koruyordu. Ancak XI. yüzyıla gelindiğinde Ermeniler 
zayıflayan Bizans imparatorluğundan koparak bağımsız devlet kurma 
imkanları aramaya başladı.3 1071 Malazgirt Savaşı’nda, Selçukluların 
karşısında mağlup olan Bizans ordusunda görev yapan Ermeni general 
Filaretos bu yenilgiyi fırsat bilerek Maraş’ta kısa süre yaşayacak olan bir 
Ermeni devleti kurdu. Filaretos bölgede kalıcı bir egemenliği koruyama-
masına rağmen, Kilikya’ya Ermeni ailelerinin göçü ile XI. yüzyılda asil 
Rupen (1080–1095) ve oğlu I. Konstantin (1095-1102) yönetiminde bir 
prenslik, XII. yüzyılın sonunda ise I. Leo (1129–1138) yönetiminde bir 
Ermeni Kilikya krallığının kurulmasına zemin hazırladı. 4 

Bizans imparatoru IX. Monomakhos (1042–1055) 1042 tarihinde 
Ardzruni sülalesine mensup olan ve Ortodoks Kilisesine bağlı Apılkarip 
adlı bir Ermeniye Tarsus şehrini vererek, onu Kilikya’ya Bizans vali-
lisi olarak atadı. Apılkarip’in valiliği esnasında bölgeye Karabağ’dan bir 
Ermeni ailesi olan Hetum’un oğullarından Oşin, Halgam ve Pazuni 
kardeşler gibi başka Ermeni asilzadeler de gelerek geleceğin Hetum 
sülalesini kurdu. Hetum hanedanının hakimiyet sahası özellikle Batı 
Kilikya idi ve Oşin döneminde burası Bizans imparatoru Aleksios 
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Komnenos (1081-1118) adına idare ediyordu. I. ve II. Haçlı Seferleri 
sürecinde Çukurova ve Kilikya bölgesinde etkin güç olan diğer bir sülale 
de Rupen hanedanıydı. I. Haçlı Seferi zamanında burada Rupen’in oğlu 
I. Konstantin Kilikya Krallığının ikinci hükümdarı olarak bölgeyi idare 
ediyordu. Bizans İmparatorluğu tarafından Kapadokya’da ikamet etmek 
zorunda bırakılan Ermenilerden olan Rupen, Ermeni-Bizans mücade-
lesinden kaçarak 1080’lerde Toroslara sığındı. Rupen’in 1095’te ölümü-
nün ardından yerine geçen oğlu I. Konstantin zamanında bu hanedan 
bölgede oldukça güçlendi. Böylece Haçlı seferleri başlangıcında biri 
Bizans’a bağlı Hetum hanedanı diğeri bağımsız Rupen hanedanı olmak 
üzere Kilikya bölgesinde iki Ermeni hanedanı hüküm sürüyordu.5 

Kısaca XI. yüzyılda Kilikya bölgesindeki Ermenilerin feodal yapı-
sına baktığımızda karşımıza ikisi büyük hanedan olmak üzere altı ayrı 
Ermeni aristokratı önderliğinde kurulan Ermeni prenslikleri çıkar. 
Bölgesel olarak bakıldığında ilki Bizans İmparatorluğuna bağlı Grek-
Ortodoksluğunu benimsemiş, Kilikya kapılarının batısına hakim Hetum 
hanedanlığına bağlı Lampronlu Oşin’di. Doğu kapısını ise Bagratuni 
hanedanından Rupen’in oğlu I. Konstantin yönetiyordu. Pardzerpert 
kalesinden Sis şehri civarına kadar olan bölgeyi I. Konstantin Büyük 
Armenya’da Greklerin elinde mahvolan atalarının Ermeni-Ortodoks 
inancına sıkı sıkıya bağlıydı. Bu yüzden onun Bizans’a karşı olan düş-
manlığı hiç de önemsiz sayılmazdı. Doğuda Maraş civarına Bizans 
üstünlüğünü kabul etmiş Ortodoks olan Thatul hakimdi. Daha da 
doğuda Fırat nehrinin batı kıyılarında Selçuklu Türklerinin hüküm-
ranlığını kabul etmiş Ermeni prensler de mevcuttu. Raban, Keysun ve 
Malatya çevresini ellerinde tutan bu prenslerden en önemlisi kuşku-
suz Kogh Vasil’di. Prens Vasil de Ermeni Hıristiyanlığını kabul etmişti. 
Keysun’un kuzeyinden Fırat nehrinin Batı kıyıları boyunca Malatya’yı 
da içine alacak şekilde bu bölgeyi Ermeni Gabriel (1095–1103) yöne-
tiyordu. Gabriel de çağdaşı Kogh Vasil gibi Türk hükümranlığını kabul 
etmişti. Gabriel’in inancı da diğer pek çok Ermeni prensin inancı gibi 
Grek-Ortodoksluğuydu. Son olarak kuzey Fırat’ın doğu kıyılarında 
Urfa merkezli Ermeni prensliğinin başında ise Urfalı Thoros vardı. 
Urfalı Thoros da Grek-Ortodoksluğunu benimsemişti.6

Haçlı Seferleri öncesinde Anadolu’da Ermenilerin durumu böyley-
ken bölgede Selçuklu akınları neticesinde Müslüman güçler de var-
lıklarını koruyorlardı. 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında Alp Arslan 
(1064–1072) Anadolu’nun Türkleşmesi için Erzurum bölgesini Saltuk 
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Bey’e; Mardin ve Harput bölgesini Artuk Bey’e; Sivas, Tokat, Amasya, 
Kayseri bölgesini Danişmend Gazi (1080–1104)’ye ikta olarak vermişti. 
Böylece Haçlılar ile Türklerin karşılaşması Anadolu Selçuklularının 
yanı sıra Artuklular ve Danişmendliler vasıtasıyla da olmuştu. Latinlerin 
Anadolu’ya gelişlerinde kuşkusuz Bizans’ın rolü çok büyüktü. Ancak 
Haçlılar İstanbul’a gelmeye başladıkları dönemden itibaren, Bizans için 
özellikle Çukurova ve Antakya bölgesinde büyük bir problem oldu. 

Ermenilerle Latinlerin ilk ilişkileri I. Haçlı Seferi öncesine kadar 
gider. 1080’de Ermeni patriği II. Grigor Vkayaser (1066–1105) 
Anadolu, Suriye topraklarını ele geçiren Selçuklu Türklerine karşı koy-
mak için askeri yardım amacıyla Papa VII. Gregory (1073–1085)’ye baş-
vurdu. Aynı yılın Haziran’ında başrahibin olumlu cevabı bir mektupla 
Ermeni patriğinin eline ulaştı. Bazı kaynaklar daha 1074’te Ermeni 
patriğinin Roma’ya seyahat ettiğini ileri sürmektedir.7 Haçlı seferleri 
fikrinin babası olarak kabul edilen papa VII. Gregory’ye gelen Ermeni 
rahip ondan Türklere karşı yardım talep etti. Bu dönemde Filistin’deki 
kutsal toprakları geri almak, Doğu’nun Hıristiyanlarına yardım etmek 
için tüm Latinleri birleştirerek Doğu’ya sefere çıkma fikrini ortaya atan 
papa VII. Gregory’nin halefi II. Urban (1088–1099), I. Haçlı Seferinin 
vaazcısıydı.8 

I. Haçlı Seferi Döneminde (1096–1099) ve 
Sonrasında Ermeni-Latin İlişkileri

Batı dünyasının, orta çağda ortaya çıkan Haçlı Seferlerini dini 
nedenlere bağlamasına rağmen, günümüz ilim dünyası böyle büyük bir 
hareketin arkasında siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerin var olduğunu 
da kabul etmektedir. Sözde, Doğu’daki Hıristiyanlara yardım amacıyla 
Avrupa’dan yola çıkan Haçlılar 1096 sonbaharında İstanbul’a varmaya 
başladı. Bizans başkentine varan Haçlı liderleri, amaçlarının Doğu’da 
Bizans’tan bağımsız bir devlet kurmak olduğunu kısa süre içerisinde 
yapmış oldukları faaliyetlerle gösterdiler.9 Haçlı ordularının İstanbul’a 
vardığı dönemde İznik, Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan (1077-1086)’ın 
elinde bulunuyordu. Ancak şehirde Türk sultanının bulunmaması ve 
Haçlı ordusunun şehri zorlaması üzerine Türkler, şehri Haçlılara tes-
lim etmek zorunda kaldılar. Burayı Haçlılar ele geçirip Bizans’a teslim 
ettikten sonra, Doğu’ya doğru ilerleyişlerine devam ettiler.10 
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Haçlı ordusu İznik’te bulunduğu süre zarfında Kilikya’nın önemli bir 
kısmını elinde tutan Kogh Vasil’in kardeşi Bagrat, Haçlı liderlerinden 
Baudouin (1058-1118)’in maiyetine girdi. Bagrat’ın amacı Fırat nehri-
nin kenarındaki Ermeni devletine Baudouin’in yardımını götürmekti. 
Bu işbirliğinden Baudouin ise Anadolu’da Ermenilerin, Türkler tara-
fından sürekli rahatsız edilmesini fırsat bilerek Ermenilere yardım etme 
böylece ileride kendi faaliyetleri için onların desteğini alma planıyla yola 
çıktı. Ancak diğer bir Haçlı reisi olan Tankred (1075-1112), ondan önce 
davranarak Kilikya bölgesine vardı.11 Işın Demirkent konunun bu kıs-
mında iki noktaya dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, iki Haçlı reisinin 
Kilikya Ermenileri ile irtibata geçmek için bir yarış içerisinde olma-
ları, yani Latinlerin Anadolu’da amaçlarına ulaşmak için Ermenilerin 
desteğine muhtaç olmaları anlamına geldiği düşüncesidir. Diğeri ise, 
Baudouin’in, Tankred ile mücadeleye girmemesi, bölgedeki Hıristiyan 
halkın gözünde Baudouin’in itibar kaybetme korkusundan kaynaklan-
dığı fikridir.12

İznik’te Türkler karşısında kazanılan zaferle Tankred ve Baudouin 
Kilikya bölgesine yöneldi. Tankred’in ordusundaki komutanlar daha 
güvenli bir yol olması nedeniyle ekilmiş arazilerin içinden geçerek 
Çukurova bölgesine gitmeyi önerirken, Tankred bu yolun çok uzun 
olduğunu daha kısa bir güzergahtan zaman kaybetmeden hedefe doğru 
ilerlemeleri gerektiğini savunmuş ve Kilikya’nın nehirlerini, zor dağla-
rını, ıssız ormanlarını aşarak Çukurova bölgesine varmıştı.13 Haçlıların 
Kilikya’ya ilerleyişinde Ermeni işbirliği ve yardımı her yönüyle kendini 
göstermişti. Örneğin Konya çevresinde yaşayan Ermeniler Tankred 
liderliğindeki Latinlere, Konya-Ereğli vadisi boyunca ilerlerken su ve 
erzak temin etmişti. Kozan şehrinin Ermeni halkı ise şevkle Haçlılara 
bir sonraki aşama yani Toros dağlarını geçmeleri için bol miktarda 
erzak verdi. Bu yardım çalışmalarının devamında ise Latin-Ermeni 
“ganimet paylaşımı” oldukça erken başladı. Tarsus civarındaki birkaç 
küçük köy Haçlılar tarafından ele geçirildikten sonra Simon adındaki 
bir Ermeni’ye devredildi. Diğer taraftan, Adana yakınlarında Komana 
kasabası Ermeni vatandaşlarının büyük bir kısmının herhangi bir karşı 
müdahalesi olmaksızın Provenceli bir kral olan Aulpslu Peter’e verildi. 
Yerli Ermenilerle aktif işbirliği sayesinde Rusia vadisinde Türklerin 
elindeki hisar ve köyler Roalxli Peter tarafından kolayca ele geçirildi. 
Maraş’ta Haçlı ordusu oldukça iyi ağırlanmış, Ermeni halkı ve onların 
hakimi Thoros tarafından Haçlılara üçüncü defa erzak temin edilmişti.14 
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Haçlı lideri Tankred, Adana’ya geldiğinde burada bir taraftan 
şehre kısa bir süre önce yağma akını yapan Lampron hakimi Ermeni 
Oşin’in Türk akınlarına karşı bıraktığı Ermeni birlikleriyle diğer taraf-
tan da Baudouin’in Haçlı birliğinden ayrılan Bavyeralı Welf adındaki 
bir şövalyenin iç kaleyi kuşatmasıyla karşılaştı. Ermeni hakim Oşin’in 
Tankred’den korkması ve adamlarını geri çekmesi, Haçlı şövalyesinin de 
direnmemesi karşısında kısa bir süre içerisinde şehre hakim olan Tankred, 
Oşin’in isteği üzerine buradan Misis’e yöneldi. Lampron hakimi Oşin’in 
asıl amacı, en büyük rakibi olan Rupen oğlu Konstantin’in nüfuz böl-
gesini daraltarak bölgede Haçlıların ciddi bir güç haline gelmesini sağ-
lamaktı.15 Tankred, Misis’de Baudouin ile görüşerek burada küçük bir 
garnizon bıraktı. Sonra da güneye, İssos körfezi boyunca İskenderun’a 
yürüdü. Burada Fransız korsan Guynemer ile birleşerek İskenderun’u ele 
geçirdi. Tankred buraya da bir garnizon yerleştirdikten sonra Amanos 
dağları üzerinden Suriye geçidi yoluyla Antakya önündeki Hıristiyan 
ordusuyla yeniden birleşmek üzere harekete geçti. 16 

Baudouin ise Tankred’in yanından ayrıldıktan sonra Maraş’a doğru 
yola çıktı ve bu şehri alınca buraya Bizanslı bir subay olan Ermeni 
Thatul’u vali olarak atadı. Ana Haçlı ordusu Antakya istikametinde 
güneye doğru yola çıkınca kendisi de talihini Fırat vadisinde ve onun 
ötesinde kalan arazide aramaya karar verdi.17 Bu sefer sırasında İznik’ten 
beri yanında olan Ermeni Bagrat vasıtasıyla Baudouin, Maraş’ın doğu-
sunda küçük Keysun ve Ra’ban kalelerini elinde tutmakta olan Ermeni 
reislerinden Kogh Vasil ile temasa geçti. Fırat’a doğru ilerlemeye devam 
eden Baudouin’in kuvvetlerine Fer ve Nicusus adındaki iki Ermeni 
asilzadesinin kuvvetleri de katılınca Haçlı ordusu daha da güçlendi. 
1097’nin kışında iki önemli kale Tell-Başir ve Ravendan’ın Haçlıların 
eline geçmesiyle Latinler ve Ermeni asilzadeler arasındaki dostane ilişki 
daha da arttı. Bölgede Ermeni asilzadelerinin, Haçlılara karşı gösterdik-
leri yardım ve desteği mükafatlandırmak için Baudouin, Antakya için 
çok önemli bir konumu olan Ravendan kalesini, İznik’ten beri yanında 
olan Bagrat’a, Tell-Başir kalesini ise Fer’e teslim etti. Buradaki en önemli 
nokta ise kuşkusuz Doğu’daki ilk iki Latin krallığının kuruluşunda yerli 
Ermeni halklarının üstlendikleri rolün önemidir.18 

Haçlıların güney Anadolu’ya gelmesiyle birlikte burada kendilerine 
ait devlet kurma fikirlerinin belirtilerini göstermeye başladılar. Kısa bir 
süre içinde Baudouin’in gerçek niyetini anlayan Bagrat, kendisine bıra-
kılan Ravendan kalesini oğluna bırakarak, içeriye kesinlikle herhangi 
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bir Haçlı sokulmamasını emretti. Bu durumu öğrenen Baudouin der-
hal harekete geçerek Ermeni Bagrat’ı tutuklatıp, Ravendan kalesine 
de Haçlı birliği gönderdi. Bagrat’ın tüm direnişine rağmen, Ravendan, 
Baudouin’in eline geçti ve baştan beri iyi ilişkiler içinde olduğu Bagrat 
bu girişimiyle Haçlıların gözünden düştü.19 Böylece Haçlılar ile 
Latinler arasındaki ilk çekişmeler başlamış oldu. Bu arada Urfa yaklaşık 
on yıldan beri Selçuklu komutanı Bozan’ın hakimiyetindeydi. Ancak 
1094’de Urfalı Thoros tarafından ele geçirilen bu şehir, 1098’de Haçlı 
lider Baudouin’in Urfa’ya varışına kadar Türk rakipleri arasında istikrar-
sız bir şekilde Ermeniler tarafından yönetilmeye devam edildi.20 1098 
Ocağında Baudouin, Tell-Başir’deyken, Thoros, Haçlı reisine bir heyet 
göndererek Türk taarruzlarına karşı yardım karşılığında şehrin gelirini 
ve kendi iktidarını paylaşma teklifinde bulundu. Aslında Ermeni Thoros 
tamamen kendi isteği ile şehri Haçlılara vermek istemiyordu. Urfa’daki 
Ermeni aristokratları daha Haçlılar İznik’teyken onlarla temasa geçerek 
her taraftan Kilikya bölgesini saran Türklere karşı yardım istemişlerdi. 
Aynı zamanda Urfa hakimi Thoros’un Ortodoks olması ve Türk akın-
larına karşı bir şey yapamaması Urfa halkının Haçlılardan yardım iste-
mesine neden oldu. 6 Şubatta Urfa’ya giren Baudouin, 10 Mart 1098’de 
Urfa Haçlı Kontluğunu kurarak daha önce ele geçirdiği kaleleri Urfa 
merkezli olmak üzere kendisine bağladı.21 

I. Haçlı Seferi sonucunda Urfa’da kurulan bu ilk Haçlı Kontluğu’ndan 
kısa bir süre sonra Antakya Haçlı Kontluğu (1098-1268) kuruldu. Güney 
İtalya Normanlarının reisi olan Bohemond (1058-1111) I. Haçlı sefe-
rine katılarak Antakya önlerine kadar geldi. Burada uzun süren kuşatma 
nedeniyle Haçlılar kıtlık sıkıntısı çekti. Bu durum karşısında Latin 
kaynakları, Ermenilerin yüksek fiyat karşılığında erzak temin etme-
sini eleştirse de Ermeni Prens I. Rupen’in oğlu Gargarlı Konstantin’in 
kuşatma için gerekli tedariki gönderdiğine dair Doğulu müellifler hem-
fikirdir. Uzun süren kuşatmanın ardından Antakya kalesindeki Firuz 
adındaki bir Ermeni’nin ihaneti sayesinde Antakya, Bohemond’un 
eline geçti (3 Haziran 1098). Musul valisi Kürboğa’nın 400 bin kişilik 
ordusuyla Antakya’yı Haçlıların elinden kurtarmak için giriştiği müca-
dele de sonuç vermemiş, 28 Haziran 1098 tarihinde Antakya tamamen 
Haçlılara teslim olmuştu. Bohemond bu olaydan itibaren Ermenilere 
karşı özel bir itibar gösterdi.22 Bohemond, Kudüs’ün Haçlılar tarafın-
dan 15 Temmuz 1099 tarihinde ele geçirilmesinden sonra, Urfa kontu 
Baudouin ile birlikte Kudüs’e giderek Haçlı yeminini yerine getirdi.23 



ZEYNEP İNAN218

Danişmend Beyliğinin kurucusu Danişmend Gümüş-Tekin Ahmed 
Gazi (1080–1104) Malazgirt Zaferiyle Bizans’ın gücünün kırılması 
sonucu Anadolu’da kolayca ilerlemiş, 1074’lerde Tokat yakınların-
daki Niksar kalesini ele geçirerek Ermeni nüfuz sahasında sınırlarını 
genişletmeye başlamıştı. Ahmed Gazi, Gabriel’in elindeki Malatya 
şehrini ele geçirmek için bir taraftan Fırat boylarında türeyen Rupen 
oğlu Konstantin, Kogh Vasil ve Hetumoğlu Oşin gibi Ermenilerle 
uğraşırken, diğer taraftan da bölgeye akınlar düzenleyen Türklerle 
mücadele ediyordu. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan, Bizans imparatoru 
Aleksios Komnenos ile bir anlaşma yaptıktan sonra Doğu’ya dönmüş, 
bu fırsatı değerlendiren Ahmed Gazi Ermenilerin elindeki Malatya’yı 
kuşatmıştı.24 

1100 yılında Danişmendlilerin akınlarına maruz kalan Malatya 
Ermenilerinin hakimi Gabriel kendisine çok daha yakın mesafede bulu-
nan Urfa kontu Baudouin’den yardım istemek yerine Bohemond’dan 
yardım talep etti ve bu yardım karşılığında Malatya şehrinin Antakya 
Kontluğu’na bağlanmasını kabul etti. Antakya prenkepsi Bohemond da 
Antakya Ermeni rahibi Cyprian ve Maraş Ermeni rahibi Gregory ile 
birlikte yola çıktı. Ancak Antakya prenkepsinin Malatya yakınlarında 
olduğunu öğrenen Gümüş-Tekin, Haçlı birliklerine baskın düzenleye-
rek Bohemond ve kardeşi Richard’ı esir aldı. Bu mücadelede Ermeni 
rahiplerin her ikisi de öldü. Bu felaket karşısında Urfa Haçlı kontu 
Baudouin harekete geçerek Danişmend Türklerini takip ettiyse de bir 
netice alamadı. Bu arada Gabriel, Türk kuşatmasından kurtulduğu için 
Urfa hakimi Baudouin ile anlaşarak şehri ona teslim etti.25 

Baudouin, Bohemond’dan daha çok Kilikya Ermenileri ile yakın 
ilişki kurma girişiminde bulundu. Bu durumun en belirgin örneği ise 
Baudouin’in pek çok sayıda asil Ermeniyi kendi yönetim kadrosunda 
kullanmasıdır. Aynı zamanda Baudouin, Ermenilerle ilişkilerini geliş-
tirmek için I. Rupen’in kızıyla evlendi. Daha sonra Urfa kontu olacak 
Baudouin du Bourg (1100–1118) ve Joscelin (1118–1131) de Ermeni 
varisçileri ile evlendi. Baudouin du Bourg da kız kardeşini Ermeni kont 
I. Leo’ya verdi. Baudouin du Bourg, Urfa Haçlı Kontluğu’ndan sonra 
Kudüs kralı olduğu sürede kızı ve varisçisi vasıtasıyla Kudüs kralları 
için bir Ermeni-Frank hanedanı kurdu. Kudüs’te kurulan bu haneda-
nın benzerleri Kilikya’da hakim olan Rupen hanedanı ve Antakya Haçlı 
Kontluğu için de geçerliydi. Bu yüzden diyebiliriz ki, iki kuşaktan daha 
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kısa bir süreliğine Urfa, Kıbrıs, Antakya, Kilikya ve Kudüs’teki önemli 
Haçlı devletlerinin yöneticileri Ermeni-Latin ailelerinden oluşuyordu.26 

1103/4 tarihinde Kogh Vasil Danişmendlilerin elinde esir olan 
Antakya kontu I. Bohemond’u fidye karşılığında satın aldı. Bohemond’u 
kendi memleketine getiren Vasil onu manevi oğlu ilan ederek Antakya’ya 
gönderdi.27 Bu olaydan kısa bir süre sonra, Haçlılar İslam dünyasının 
içinde bulunduğu karışık durumdan faydalanarak Müslümanların elin-
deki Harran’a saldırdı. 7 Mayıs 1104’de vuku bulan ve Haçlıların yenil-
gisiyle sonuçlanan Harran Savaşı’nda Antakya ve Urfa Latinlerinden 
oluşan ordunun başında Bohemond, Baudouin du Bourg, Joscelin 
ve Tankred bulunuyordu. Müslüman cephesinde ise Musul atabeyi 
Çökürmüş ve Mardin emiri Artuklu Sökmen (1091–1104) liderliğinde 
büyük bir İslam ordusu mevcuttu. Bu yenilgi Hıristiyan dünyasında 
büyük bir şok yaratmış ve Haçlılar için büyük bir prestij kaybıyla sonuç-
lanmıştı. Urfa kontu Baudouin du Bourg ve Joscelin bu mücadelede esir 
düşünce Ermeniler ile Haçlıların da arası açıldı.28 

Urfa kontu Baudouin du Bourg, Harran Savaşı’nda esir düşünce bu 
şehrin idaresi Tankred’e verilerek, şehir Antakya Haçlı Kontluğu’na bağ-
landı. Tankred de kendi namına şehrin idaresini Richard de Salerne’ye 
bıraktı. Antakya Haçlı Kontluğu’nun başında olan Bohemond, Harran 
Savaşı’ndan sonra bölgede Latinlerin bir türlü toparlanamadığını gör-
düğü için çareyi Batı’dan gelecek yeni güçlerde aradı ve bu yüzden 
yardım toplamak için Avrupa’ya gitti.29 Richard de Salerne, Urfa yöne-
timinde bulunduğu dört yıl içinde yaptığı zulümler nedeniyle yerli halk 
tarafından pek sevilmedi. Bu sırada Baudouin du Bourg ve Joscelin 
esaretten kurtularak, Urfa’nın yönetimini yeniden ele geçirmek için 
Tankred’e karşı mücadeleye giriştiler. Tankred rakiplerinin daha fazla 
asker toplayıp güçlenmesine fırsat vermeden önce onların üzerlerine 
saldırmışsa da bu mücadeleden iyi bir sonuç elde edemedi. Baudouin 
ve Joscelin, Musul emiri Çavlı’dan ve dönemin önemli Ermeni lider-
lerinden Kogh Vasil’den yardım istedi. Yine, Tankred’e karşı yapılacak 
herhangi bir seferi destekleyecek olan Bizans’ın Kilikya valisi Ermeni 
hakim Oşin de Baudouin du Bourg’e üç yüz ücretli asker ile destek oldu. 
Antakya patriği Bernard’ın da kendi nüfuzunu Baudouin du Bourg 
lehine kullanması karşısında Tankred, Urfa üzerindeki hak iddiasından 
vazgeçmek zorunda kaldı. Urfa şehrini ve pek çok esiri onlara verdi. 
Ancak bu durum kısa bir süreliğine sulh sağlıyordu. Urfa mücadele-
sinde Çavlı’nın Baudouin ile ittifakına karşı, Tankred, Halep Meliki 
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Rıdvan (1095–1113) ile anlaştı. Şehre ilk olarak Baudouin ulaştığında 
şehir panik içindeydi. Şehrin yerli halkı yeniden Richard de Salerno’nun 
yönetime geçeceğinden endişelendiği için bir araya gelerek Ermeni ve 
Latinlerden oluşacak geçici bir yönetim kurulması konusunu görüştü-
ler. Şehir halkının kendisine karşı bir girişimde bulunmasından korkan 
Baudouin, Urfa’ya varır varmaz Ermenilerin bir kısmını öldürürken, 
büyük bir kısmını da şehirden sürdü. Böylece Baudouin’in şimdiye kadar 
Ermenilere karşı yürüttüğü politikadan vazgeçtiği açık şekilde görülür.30

Musul valisi Mevdud, Keysun ve Ra’ban hakimi Kogh Vasil’in 1112 
tarihinde ölümünden kaynaklanan zayıf otoriteden faydalanmak iste-
miş, Urfa bölgesinde sistemli olarak ilerlemiş ve bölgeye zarar vermişti. 
Bu sırada Tell-Başir’e hakim olan Joscelin ise Türk muhasarasından 
uzakta bulunmaktaydı. Kogh Vasil’in bölgesindeki Türk akınlarına kar-
şın Joscelin’in barışçı siyaseti sayesinde Tell-Başir oldukça güvenilir ve 
zenginlik içindeydi. Bu durumdan rahatsız olan Baudouin Joscelin’i 
Urfa’ya çağırtarak hapse attırdı. Bu suretle Joscelin ile Baudouin’in arası 
tamamen açıldı. Tell-Başir’i hakimiyet sahasına dahil eden Baudouin 
bu bölgedeyken Mevdud ona karşı 1113 seferine çıktı.31 Baudouin’in 
etrafından bazı kimseler Urfa Ermenilerinin Türklerle birleşip şehri 
onlara teslim edeceği haberini Baudouin’e ulaştırdılar. Bu haberi alan 
Urfa kontu, hiddete kapılarak Seruc kontu Paganus’u Ermeni halkını 
şehirden dışarı çıkartması amacıyla Urfa’ya gönderdi. Tehcir edilen halk 
Samsat’a gönderildi. Baudouin’in Ermenilere karşı yürüttüğü tehcir 
siyasetinin 1113’e kadar devam ettiğini görüyoruz. Ancak kısa bir süre 
içinde Baudouin, yaptığı hatayı anladı ve Ermeni halkını geri çağırdı.32 

1116’ya gelindiğinde Baudouin, bölgede müstahkem bir şehir olan 
Raban’a göz dikti. Bu bölgede Kogh Vasil’in ölümünden sonra oğlu 
Dığa Vasil hakimdi. Ancak Baudouin ile mücadele edecek gücü ken-
disinde görmeyen Dığa Vasil, çareyi Kilikya Ermenilerinin lideri olan 
Thoros’dan yardım istemekte buldu. Ancak iki Ermeni arasındaki itti-
fak kısa sürdü ve Thoros, Dığa Vasil’i Baudouin’e teslim etti. Çeşitli 
işkencelere maruz kalan Dığa Vasil topraklarını Urfa kontuna vermek 
zorunda kaldı ve Bizans’a sığındı.33 

Baudouin 1116 yılında diğer Ermeni kalelerini de kendisine bağla-
mak amacıyla ilk olarak I. Haçlı seferi sırasında Birecik’e atadığı Ermeni 
Apılkarip’i görevinden aldı ve buraya kuzeni Galeran du Puiset’i atadı. 
Baudouin bundan sonra Fırat’ın batısında küçük Kuris (Cyrhus) bey-
liğine sahip bulunan Kogh Vasil’in kardeşi ve kendisinin de eski dostu 
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olan Bagrat’a saldırdı. Baudouin’in bir diğer müttefiki olan Gargarlı 
Konstantin’in arazisini baştan başa geçip onu Samsat’ta hapsettirdi. 
Bundan sonra Rupen hanedanına mensup Thoros dışında hiçbir 
Ermeni gücü bölgede hakimiyet sağlayamadı. Baudouin’in Doğu’da 
Ermeni fütuhatının kuşkusuz en önemli sonucu, Rupen hanedanına 
mensup olanlar dışında Ermeni halkının Haçlılara olan güveninin kati 
olarak sarsılmasıdır.34 1118 tarihinde I. Baudouin ölünce Baudouin du 
Bourg Kudüs krallığına seçildi ve Urfa Kontluğu’nun idaresi bölgeyi iyi 
tanıyan Joscelin de Courtenay’a verildi. Joscelin burayı 1131’de ölümüne 
kadar idare etti.35 

Malatya emiri Belek 1122 yılında Urfa kontu Joscelin de Courthenay 
ve Kont Galeran’ı Haçlılarla yaptığı Hanzit yakınlarındaki muharebede 
esir olarak aldı.36 1121’de Ermeniler Zaid ve Palu kaleleriyle Artuklu 
emiri Belek’in hakimiyet sahasında eşkıyalık ve hırsızlık faaliyetlerinde 
bulunuyordu. Belek, Ermenilerin reisi Michael’e yılda bin yük buğday 
ve üç köy vererek bu zararlı faaliyetleri ancak kısa bir süreliğine önle-
yebildi.37 Ermenilerin bölgede yeniden yağma ve hırsızlık faaliyetleri 
üzerine yola çıkan Belek, Raban yakınlarında esir tutulan Joscelin’i kur-
tarmak için yola çıkan Kudüs Kralı II. Baudouin (118-1131) ile kar-
şılaştı. Kudüs kralı esir edilerek Gargar kalesi Artuk emiri tarafından 
teslim alındı. II. Baudouin de Urfa kontu Joscelin’in yanına zindana 
atıldı. 1124 yılı içinde bir kısım Ermeni Joscelin’i pek çok zayiat vere-
rek onu kurtarmağa muvaffak olmuştu. 1125’e gelindiğinde ise Ermeni 
Michael, Belek’in ölümünü fırsat bilerek Gargar’a saldırdı ve Türklerin 
elinden bu bölgeyi aldı.38 

1129 yılında Kilikya Ermeni hakimi Thoros ölmüş, kendisinden kısa 
bir süre sonra oğlu Konstantin’in de ölmesi üzerine Kilikya Ermenilerinin 
başına Thoros’un kardeşi I. Leo geçmişti. 1130 da ise Thoros’un ölümün-
den faydalanmak isteyen Antakya kontu II. Bohemond, Ermenilerin 
elindeki Anazarba’yı geri almak için sefere çıktı. Bu haberi alan I. 
Leo, paniğe kapılarak Danişmendoğlu Emir Gazi’den yardım istedi. 
Bohemond, Ermeni hakim Leo’nun Danişmendlilerle yaptığı ittifaktan 
habersiz ilerlerken Türk kuvvetinin taarruzuyla büyük bir yenilgi yaşadı 
ve bu çarpışma esnasında öldü. Bu olaydan sonra Ermenilerin Kilikya 
bölgesindeki nüfuzu iyice artmış ve 1132 tarihinde Adana ve Tarsus gibi 
önemli yerleri de hakimiyet sahalarına dahil etmişlerdi.39 Emir Gazi bu 
başarıdan sonra Kilikya’ya girerek pek çok kaleyi ele geçirdi. Bunun 
üzerine I. Leo, Danişmendli Emir Gazi ile anlaşarak Türk topraklarına 
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girmeyeceğine dair yemin etti. Ancak bu anlaşma kısa sürdü ve Bizans 
ile girişilen ailevi ilişkilere güvenerek Leo, Türk arazisine girdi.40 

II. Bohemond’un ölümünden sonra prenses Constance ile evle-
nen Raymond de Poitiers (1136–1149), Çukurova’yı geri almak için 
harekete geçti. Öncelikle Kudüs kralından yardım isteyen Raymond, 
Baudouin ile birlikte Rupenlerin (yani Leo’nun) üzerine yürüdü. Bu 
sırada Urfa kontu Joscelin, I. Leo’nun yeğeni olduğu için Haçlı ittifa-
kına dahil olmadı ve Ermenilerin yanında savaştı. İki taraf arasındaki 
savaşı Ermeniler kazanmışsa da Baudouin’in hilesiyle Leo tutuklanıp 
Antakya’da hapsedildi. Leo, Çukurova şehirlerini Raymond’a geri ver-
mek suretiyle özgürlüğünü kazandı.41 Ancak Bizans imparatoru İoannes 
Komnenos (1118-1143) Ermenilere ve Haçlılara kaptırdığı toprakları 
geri almak için harekete geçti. Leo, Bizans’a karşı giriştiği mücadeleyi 
kaybetti. Bizans imparatoru ise Tarsus, Adana, Mamistra ve Anazarba’yı 
geri almıştı. İoannes Komnenos 1138’in baharında Kilikya Ermeni 
baronluğunu ortadan kaldırmıştı. Leo ise eşi ve iki çocuğu Rupen ve 
Thoros ile İstanbul’a getirilerek hapsedildi. 1142’de hapisteyken öldü.42

I. Leo zamanında Kilikya kültürel yönden oldukça zengindi. 
Bu dönemde şehir hayatının olmadığı Sis (Kozan) şehri Kilikya 
Ermenilerinin merkezi oldu. Kalesi dahi olmayan bu şehir, doğu-batı 
arasındaki ticaret yolu için önemli bir noktaydı. I. Leo döneminde darp 
edilen paralar erken Haçlı yöneticilerinin paralarıyla benzerlik gösteri-
yordu. Norman etkisi altında Kilikya’nın aristokrasisi ve monarşisi daha 
da feodal oldu.43 

II. Haçlı Seferi Döneminde (1147-1149) ve 
Sonrasında Ermeni-Latin İlişkileri 

Yaklaşık elli yıl boyunca Haçlıların hakimiyetinde kalan Urfa, 24 
Aralık 1144’de Musul Atabeyi İmaddedin Zengi (1127–1146)’nin gay-
retiyle Müslümanların eline geçti. Bu olay İslam dünyasında büyük bir 
sevince yol açarken, Anadolu ve kutsal topraklardaki Haçlılar için endişe 
doğurdu. Yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesi için Kudüs ve Antakya haç-
lılarının ortak kararıyla Papa III. Eugenius’a bir heyet gönderildi. Tam 
bu sırada Çukurova Ermeni piskoposlarından oluşan bir elçilik heyeti 
de Bizans’a karşı yardım istemek için papalığa gitti.44 

Özellikle Urfa’nın Türkler tarafından ele geçirilişi, Avrupa’yı yeni 
bir Haçlı seferi oluşturmak için harekete geçiren önemli bir etkendi. 
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1147 Mayısında Fransa kralı VII. Louis ve Alman kralı III. Konrad 
Avrupa’dan yola çıkarak Eylül ayında Bizans başkentine vardılar. I. 
Haçlı seferi güzergahını takip etmek isteyen II. Haçlı ordusu, Bizans 
topraklarındayken hedefe rahatça ilerlemelerine rağmen, Türk toprakla-
rına girdiklerinde, su ve yiyecek kıtlığı, soğuk hava koşulları ve ani Türk 
baskınları nedeniyle önemli bir başarı elde edemediler. I. Haçlı seferinin 
aksine II. Haçlı seferi başarıyla sonuçlanmadı ve bu süreçte Türk-İslam 
dünyası gerek Haçlılara gerekse Bizans’a karşı yükselişe geçti.45 

Urfa’nın Türklere ilhakıyla Haçlıların Anadolu’daki önemli bir 
kalesi devrilmiş, Avrupa’da Haçlı zihniyeti yeniden canlanmıştı. Ancak 
Antakya önemini koruyor ve Bizans, Ermeni ve Türklerin ilgi alanı 
olmaya devam ediyordu. Antakya Haçlı lideri Raymond (1115–1149) 
öldüğünde arkasında yerine geçebilecek hiç kimse yoktu. Raymond’un 
dul kalan genç yaştaki eşi Constance’ye koca bulma işi Baudouin’e kaldı. 
Ancak Baudouin’in bulduğu koca adaylarını geri çeviren Constance, 
Bizans imparatoru Manuel’den metbuu sıfatıyla kendisine bir koca bul-
masını istedi. İmparator Manuel, İmparatorluğun güneydoğu sınırında 
nüfuzunu artırmak için bu fırsatı iyi değerlendirmek istedi ise de netice 
alamadı. Bir taraftan Bizans Antakya Haçlı Kontluğu üzerinde haki-
miyet şansını kaybederken diğer taraftan da Bizans’a sığınan Ermeni 
Rupen hanedanından I. Leo’nun oğlu Thoros’un Bizans başkentinden 
kaçarak kuzeni Urfa kontu II. Joscelin’e iltica etmesi Bizans’ı zor duruma 
sokmuştu. Vakit kaybetmeden Vahka’yı alan II. Thoros, kardeşleri Mleh 
ve Stephan ile işbirliği yaparak aynı anda Haçlı komşusu Ra’ban hakimi 
Simon’un kızı ile evlenerek Anazarba bölgesinde güçlendi. Bu sırada 
Selçuklu Halep Atabeyi Nureeddin Mahmud Zengi (1146–1174) 
1154’te Dımaşk’ı aldıktan sonra güçlenmiş ve Bizans ile müttefik ola-
rak Haçlı devletleri üzerindeki baskısını artırmıştı.46 II. Thoros’un 
Kilikya’ya dönmesiyle Kilikya Ermenileri için yeni bir dönem başladı. 

XII. yüzyılın ilk yarısının sonuna doğru Kilikya’nın tekrar büyük 
bir kısmı Rupen hanedanın eline geçti. Bizans imparatoru Manuel ise, 
Ermeni lider II. Thoros’un bölgedeki ilerleyişi karşısında oldukça rahat-
sızdı. II. Thoros, bölgede kendini güvence altına aldıktan sonra Bizans 
ile mücadeleye girişti. Gelecek yirmi yıl içinde Bizans, II. Thoros’a 
karşı üç saldırı gerçekleştirmişe de bunların hiçbirinden kayda değer bir 
başarı elde edememişti.47 Bu sırada Antakya yönetimine ise Renaud de 
Chatillon (1153–1163) geçti. Bizans güneydoğu sınırında ortaya çıkan 
bu rakibine karşı önce Selçuklu Türkleriyle daha sonra da Antakya 
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prenkepsi Renaud ile anlaştı. 1156 tarihinde Ermenilerin İskenderun’a 
saldırması üzerine, Antakya prenkepsi, II. Thoros’un üzerine gitti 
ve onu mağlup etti. Ancak bu mücadele karşılığında Renaud’a karşı 
vaatlerini tutmayan Bizans imparatorunu daha büyük bir felaket bek-
liyordu.48  Kudüs kralı III. Baudouin, Selçuklu Halep emiri Nureddin 
Mahmud (1146–1174)’un bölgedeki baskısı yüzünden Bizans impa-
ratoru Manuel Komnenos ile ittifak teşebbüsünde bulundu. Bu siyasi 
ittifakı pekiştirmek isteyen Baudouin, Manuel’in yeğeni Theodora ile 
evlenerek, Bizans imparatorunun tam desteğini aldı. Bizans imparato-
runun yola çıktığı bir sırada, Antakya prenkepsi Renaud ve Çukurova 
Ermeni hakimi II. Thoros, Bizans’a ait Kıbrıs’a saldırdılar ve emsali 
görülmemiş bir katliam gerçekleştirdiler (1156). Çukurova bölgesinde 
gittikçe güçlenerek, Haçlılarla müttefik halinde olan Thoros’a karşı 
Bizans imparatoru Manuel Komnenos’un ciddi bir önlem alması gere-
kiyordu. Bu tarihlerde Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan (1155–1192) ve 
Kapadokya bölgesinin hakimi Yağıbasan Bizans arazilerine saldırdı. Bu 
sebeple 1158–59 tarihinde güçlü bir orduyla Bizans imparatoru Manuel, 
Kilikya bölgesine yöneldi, başka bir orduyu da Türklerin üzerine gön-
derdi. İmparator Manuel Komnenos, Ermeni diyarındaki Tarsus, 
Anazarba ve Çukurova bölgesini ele geçirdi. Manuel’in fetih faaliyet-
leri yüzünden korkuya kapılan Renaud, Bizans imparatoruna giderek af 
diledi ve ona Antakya iç kalesini vererek bağlılığını bildirdi. Kilikya böl-
gesinde ilerleyen Aleksios Komnenos karşısında Bizans imparatoruyla 
mücadele edemeyeceğini anlayan II. Thoros da af dileyerek, Çukurova 
bölgesinde Bizans hakimiyetinde varlığına devam etti. Kudüs kralına 
yardım amacıyla yola çıkan Manuel Komnenos, Nureddin Mahmud ile 
bir mücadeleye girmemiş, bir anlaşmayla bölgede sükuneti sağlamıştı.49 
II. Thoros, Antakya hakimi Renaud ile birlikte hareket ettiği Kıbrıs kat-
liamından sonra da Haçlılarla iyi ilişkiler sürdürmeye devam etti. Şeyzer 
ve Harim’e karşı Haçlıların düzenledikleri saldırılarda yer alan Thoros, 
1158 yılında muhalifi olan kardeşi Stephan’ı Haçlıların isteğiyle serbest 
bıraktı.50

1162’de Baudouin’in ölümünden sonra yerine I. Amuary Kudüs kralı 
oldu. Nureddin Mahmud’un Haçlıların elindeki Harim’i kuşatması üze-
rine Harim kontu Renaud de St. Valery, Haçlı kontlarından ve Ermeni 
prenslerinden oluşan bir ittifak oluşturdu. Bu ittifaka Antakya prenkepsi 
III. Bohemond (1160-1201), Trablus kontu II. Raymond, Tarsus’un 
Bizanslı kumandanı Konstantin Koloman, Templier şövalyeleri ve 
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Ermeni baronu II. Thoros ile kardeşi Mleh katıldı. Bir Müslüman güce 
karşı oluşturulan bu ittifak, Nureddin Mahmud karşısında uzun süre 
dayanamadı, onun savaş sanatı karşısında Haçlı-Ermeni-Bizans ittifakı 
kısa sürede dağıldı.51 

1160’lara gelindiğinde Kilikya bölgesinde Bizans güçleri zaman 
zaman Ermenilerle mücadeleye girişiyordu. II. Thoros ise verdiği sözü 
tutmamış Bizans’ın bir vassalı olarak hareket etmeye devam etmemişti. 
1168’de imparator Manuel Komnenos, Konstantin Koloman önderli-
ğinde üçüncü defa Kilikya’ya bir ordu gönderdi. Konstantin Koloman 
başarı elde edebilmişse de imparator Manuel’in 1180’de ölümünden 
sonra Bizans, Kilikya bölgesini tamamen kaybetti.52 II. Thoros’un fetih 
hareketi Anadolu Selçuklu sultanı I. Mesud (1116-1155) tarafından 
durduruldu. Bu durum karşısında Thoros Bizans İmparatorluğuna bağ-
lılığını bildirerek Bizans’tan aldığı bölgeleri Manuel’e iade etti. Böylelikle 
Manuel, Kilikya’ya bir ordu göndererek Thoros’u vassalı ilan etti. Ancak 
Ermeniler ve Bizans arasındaki sulh 1162’de bir Bizans valisinin Tarsus’u 
ziyaretinin hemen ardından Thoros’un kardeşi Stephen’ın öldürülmesi 
sonucu bozuldu. Stefan’ın öldürülmesi olayı üzerine Thoros ve kardeşi 
Mleh öç almak uğruna Bizans İmparatorluğu’na saldırdılar. Kudüs 
kralı Almaric bu mücadelede iki yöneticiyi uzlaştırmaya çalışmışsa da 
bu sulh dönemi fazla uzun sürmedi ve Thoros 1165’te Bizans’ın valisi 
olarak Batı Kilikya’yı yöneten Lampronlu Oşin’e karşı bir saldırı düzen-
ledi. Böylece Kilikya’da iki önemli Ermeni prensi birbiriyle mücadeleye 
girişti.53

II. Thoros’un 1169’da ölmesinden sonra ortaya çıkan taht mücade-
lesinde Mleh önce Templier şövalyelerinin desteğini sonrada Atabeğ 
Nureddin’in desteğini alarak başarılı oldu. Mleh, önce Templier şöval-
yelerine katıldı, ancak ağabeyi Thoros ile ihtilafa düşünce 1170 tari-
hinde Nureddin’in yanına giderek Müslüman oldu. Nureddin’in 
desteğini alan Mleh, 1170 yılında Çukurova’ya sefere çıkarak Misis, 
Adana ve Tarsus’u Bizans’ın elinden aldı. Çukurova’da önemli başarı-
lar elde eden Mleh, Templier Şövalyelerine saldırdı. Tüm bu gelişmeler 
karşısında Bohemond, Kudüs kralı Amuary’i yardıma çağırdı ve onu 
Mleh’in üzerine gönderdi. Bu arada Amuary, Sancerre kontu Etienne 
de Champagne’yi prenses Syblle ile evlendirmek için sarayına davet etti. 
Etienne, hac vazifesini yerine getirdikten sonra Kudüs’ten İstanbul’a 
giderken Çukurova bölgesinde Ermeni baronu Mleh’in saldırısına 
uğradı. Bu arada Mleh Kilikya bölgesinde hakimiyetini güçlendirmek 
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için Ermenilere yönelik saldırılarına da devam ediyordu. Tüm bu neden-
lerden dolayı III. Bohemond tarafından Kudüs kralı Amuary, Mleh 
üzerine sefere çağrıldı. Amuary çıktığı bu seferde başarılı olmuş, Mleh’i 
bir kaleye hapsetmişti. Ancak bu başarı uzun vadede önemli sonuçlar 
getirmedi. Serbest kaldıktan sonra Mleh saldırgan politikasına devam 
etti. Fakat 1175’te Sis kalesinin muhafızları tarafından öldürüldü.54 

Mleh’den sonra Kilikya Ermenilerinin başına Stephan’ın oğlu 
III. Rupen (1175-1187) geçti. III. Rupen, Mleh’in aksine Haçlılar 
ile iyi ilişki kurmaya büyük önem vererek, 1177’de Trablus kontu III. 
Raymond’un Hama kuşatmasına katıldı. Aynı yıl Antakya prenkepsi 
Bohemond’un Harim kuşatmasına da katılan Ermeni baronu Rupen, 
her iki teşebbüsten de sonuç alamadı.55 

Kilikya bölgesinden eskiden beri Hetum hanedanı ile Rupen hane-
danı arasında bir mücadele mevcuttu. Bu sırada Rupenler de bölgede 
gittikçe güçleniyordu. Bu durumdan rahatsız olan Antakya prenkepsi 
III. Bohemond, Hetum hanedanının yanında yer aldı. Bizans’ın bölge-
deki vassalı olan Hetumiler Antakya prenkepsi III. Bohemond’un des-
teğini alarak III. Rupen’e karşı mücadeleye girişti. 1183’te Bohemond, 
III. Rupen’i konuşmak için Antakya’ya davet etti. Bohemond sözde iki 
Ermeni hanedanını barıştırmak amacıyla düzenlediği bu buluşmada III. 
Rupen’i tutuklatarak hapse attı. Ancak bu esaret kısa sürdü. III. Rupen’in 
kardeşi Leo’nun gayretleri neticesinde Rupen özgürlüğüne kavuştu. II. 
Rupen Kilikya’ya döner dönmez kaybettiği toprakları geri almak için 
mücadeleye girişti. Kısa süre içinde de eski sınırlarına kavuştu. Kilikya 
prensliğini eski gücüne kavuşturan Rupen 1187’de tahtı kardeşi II. 
Leo’ya (1187-1219) bırakarak Trazog manastırına çekildi.56 Zaman 
zaman Haçlılarla ihtilafa düşse de III. Rupen, genel olarak Latinlerle iyi 
ilişkiler kurdu. Evlilik yoluyla kurulan akrabalık ilişkilerinin bir örneğini 
de III. Rupen’de görülür. 1181 yılında hac vazifesi nedeniyle Kudüs’e 
giden Ermeni lider, burada Etiennette d’Oultre-Jourdain’ın kızı Isabella 
de Toron ile evlendi.57 II. Leo ile birlikte Kilikya Ermenileri tarihinde 
üçüncü Haçlı seferinin de etkisiyle yeni bir dönem başladı. 

I. ve II. Haçlı Seferleri Sürecinde Ermeni ve 
Latinler Arasındaki Dini Münasebetler

Haçlı Seferleri sürecinde Ermeni-Latin ilişkilerinin en önemli aşa-
malarından biri de kuşkusuz dini alanda olmuştur. Bu süreçte zaman 
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zaman Bizans’ın da müdahalesiyle Ermeni kilisesini Batı kilisesi ile 
birleştirme girişimleri oldu. İki taraf arasında dini ilişkilerin özellikle 
yoğunlaştığı Doğu-Batı Kilisesini birleştirme girişimlerine geçmeden 
önce Hıristiyan kilisesi içinde ortaya çıkan bu ayrılığın nedenine değin-
mekte fayda var. 301’de Ermeni kral III. Tridat (287–330)’ın etkisiyle 
Hıristiyanlık Ermenilerin resmi devlet dini oldu. Bunun ardından kısa 
bir süre sonra 314’de, Ermeni Apostolik Kilisesi olarak bilinen Ermeni 
kilisesi kuruldu. Böylece tarihte ilk defa Ermeniler Hıristiyanlığı resmi 
devlet dini olarak kabul etti. 313 tarihinde ise Roma İmparatorluğu 
Milano Fermanı ile Hıristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul etti. 
Bununla birlikte İsa’nın birbirinden bağımsız çift tabiatı olduğunu 
savunan Diofizit görüşü kabul eden Kadıköy Konsili (Khalkedon 
Konsili) (451), Ermenileri Monofizit anlayışa sahip olduğu için suç-
ladı ve onları Bizans Ortodoks Kilisesinden uzaklaştırdı. Bundan sonra 
Bizans kilisesi ve Latin kilisesi Ermeni kilisesini tarih boyunca kendi 
kiliseleriyle birleştirmek için uğraşmışsa da Ermeni Kilisesi onlara karşı 
bağımsızlığını korudu.58 

Haçlı seferleriyle birlikte Ermeniler ve Latinler arasında gelişen poli-
tik, askeri ittifakların yanı sıra Ermeni kilisesi, Kilikya dönemi boyunca 
Latin kilisesinin etkisi altında kaldı. Ermenilerin bu dönemde Roma’ya 
yaklaşma isteği, kuşkusuz dinsel inançtan değil politik kaygılardan kay-
naklanıyordu. Kilisenin başı bu çıkar politikasını yürütürken Ermeni 
piskoposlar ve ruhban sınıfı, kendi kiliselerinin kaidelerine sadık kal-
dılar. Kısacası Ermeni kilisesinin gözünü Roma’ya çevirmesi geçici bir 
durumdu.59 

Ermeniler ile Roma arasında ilk ciddi yakınlaşma III. Gregorios’un 
(1113–1166) katogigos olduğu dönemde başladı. III. Gregorios ve kar-
deşi piskopos Nerses, 1141 yılında Antakya Latin Konsiline davet edildi 
ve bu esnada III. Gregorios papalık elçisi kardinal Alberic’i ziyaret etti. 
1143’de ise III. Gregorios, Kudüs konsiline davet edildi. Burada papalık 
elçisi, Ermeni katogigosa Ermeni ve Latin kilisenin birleşmesiyle ilgili 
önerisini dile getirdi. Ancak zeki katogigos, ustaca bir hareketle iki kili-
senin zaten esaslı bir ayrılığı olmadığını belirterek bu teklifi geri çevirdi. 
Daha sonra Papa II. Lucius (1144–1145) aceleci davranarak Ermeni 
katogigosa hediye ve heyet teatisinde bulundu. Bu sırada iki kilise ara-
sındaki dogmatik ve merasimle ilgili farklılıklardan dolayı anlaşmazlık 
yeniden patlak verdi. Bunun üzerine III. Eugenius (1145–1153), III. 
Gregorios’u Roma kilisesinin uygulamalarına riayet etmeye davet etti. 
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Ancak bu dostça temaslar kiliselerin birleşmesi hususunda resmi bir 
anlaşmayla sonuçlanmadı.60 

I. Haçlı Seferi sürecinde olduğu gibi II. Haçlı Seferi sırasında da 
Ermenilerin Latinlerle ve Bizans ile dini ilişkileri oldu. Gregorios’dan 
sonra kardeşi IV. Nerses (1166–1173) ‘İnayetli’ unvanıyla katogigos 
oldu. Nerses, Lampron kalesinin hakimi Hetum’un oğlu Oşin’in vasıta-
sıyla dönemin Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos (1143–1180)’a, 
Ermeni kilisesinin dogmatik ve ritüelleriyle ilgili hazırladığı savunucu 
bir beyan gönderdi. Ancak Bizans imparatoru Kadıköy Konsilinde alı-
nan kararlarda ısrar ettiğinden, bu görüşmeler Nerses’in ölümüne kadar 
somut hiçbir sonuç alınamadan devam etti.61 

Ondan sonraki Katogigos IV. Gregorios (1173–1180), Ermeni pis-
koposlarını Rhomkla’da bir konsile çağırdı. 1179’daki bu konsille Bizans 
kilisesinin Ortodoks düşüncesi kabul edildi. Bu konsilden sonra 1198’de 
Roma kilisesiyle birleşmek için bir anlaşma yapıldı. Bu tarih Ermeni 
Baron II. Leo’nun dönemine tekabül eder ki aynı zamanda Selahaddin 
Eyyübi (1174–1193)’nin Kudüs’ü ele geçirdiği dönemdir. Bu durum 
karşısında Haçlılar ile dindaşları Ermeniler birbirlerini desteklemek 
zorundaydılar.62 Roma ile birleşme ise ancak I. Konstantinos (1221–
1167)’un katogigosluğu döneminde oldu. Bu katogigos, ikisi de Latin 
yandaşı olan II. Leo ve Hetum’um çağdaşıdır. Roma kilisesi ile birleş-
meden sonra birbirini izleyen tüm katogigoslar Roma itikadına iman 
ettiklerini ilan ettiler. Kilikya bölgesinde Katoliklik için çalışmak üzere 
bir ‘Birlikçiler’ partisi oluşturuldu. Bu arada Benedik misyonerleri, ulu-
sal Ermeni kilisesinin Katolikleşmesini tamamlamak amacıyla bölgede 
güçlü bir şube kurdu. Kadıköy Konsili karşıtı, geleneklerine bağlı kalan-
lar da kendi ulusal baş patriklerini seçtiler ve böylece bu dönemde biri 
Birlikçi olmak üzere Sis’te, öteki Monofizit olmak üzere Aktamar’da iki 
rahip katogigos ortaya çıktı. Ermeni Kilisesi’nin bu iki başlılığı Kilikya 
Ermeni Prensliğinin yıkılmasından sonra da devam etti.63 

1175’ten 1198’e kadar Tarsus’un başpiskoposu olan Lambronlu Nerses, 
Latinlerin dindarlığından etkilendi. Nerses, Büyük Gregory’nin Life of 
Saint Benedict ve Rule of Saint of Benedict adlı eserlerini Ermeniceye 
çevirtti. Aynı zamanda kendisi de Roman Ordinal’i ana diline çevirdi. 
Frankların fakir dindarlar için kurdukları yardım kurumlarından ve her 
Çarşamba ve Cuma yaklaşık 200–300 fakire ekmek ve fasulye dağıtma-
larından etkilenen Nerses, onları örnek alarak bu usulleri de uyguladı.64 
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Kilikya ve Haçlı devletleri arasında karşılıklı kültürel etkileşimler de 
olmuştur. Kilikya’daki Haçlı kalelerinin yaklaşık olarak üçte ikisi Ermeni 
mimarisini yansıtıyordu. Yine aynı şekilde Ermeni kilisesi mimarisi de 
Latinleri etkilemiş olacak ki bu mimarinin bazı özellikleri Batı Avrupa 
mimarisinde de görülür. Ermeni kültüründeki Avrupa etkisi de kendini 
günümüze ulaşan Kilikya Ermenilerinin literatüründe ve minyatür boya-
macılılığı, el yazmaları gibi sanat eserlerinde açık bir şekilde gösterir.65 

Sonuç 
I. ve II. Haçlı seferleri sürecinde Kilikya bölgesindeki Ermeniler ile 

Armenya bölgesindeki Ermeniler arasında dini ilişkiler hariç herhangi 
bir ilişki ve bütünlük yoktu. Kilikya bölgesinde Ermeni prenslerden 
oluşan küçük kontluklar mevcuttu. Bu kontluklar arasında da ortak bir 
siyaset yoktu. Buna rağmen Ermeniler, sanki ortak bir amaca hizmet 
eder gibi Haçlıların bölgede kolayca ilerleyişlerini sağlamışlar ve hemen 
hemen her mücadelede Latin dindaşlarının yanında yer almışlardı. 
Haçlıların Anadolu’ya gelişi Ermenileri her ne kadar Türk ve Bizans 
akınları karşısında umutlandırıp onlarla müttefik olmaya itmişse de 
zaman içinde Ermenilerin yanıldıkları, özellikle Ermeni müelliflerinin 
yorumlarından çıkartılabilir. 

Ermeni ve Süryani kaynaklarına göre Ermeni asilzadeleri, Latinler 
tarafından zamanla sistemli bir şekilde saf dışı edilmiş ya da bir kısmı 
Haçlıların hakimiyeti altında esir hayatı yaşamışlardı. Örneğin Gargarlı 
Konstantin’in 1116/7’de bir Frank hapishanesindeyken şiddetli bir dep-
rem neticesinde ölmesi Ermeniler tarafından büyük üzüntüyle karşılan-
mıştı.66 Türk akınları karşısında Anadolu’ya gelen Haçlılara karşı büyük 
bir sempati duyan Kilikya Ermenileri daha I. Haçlı seferinin sonunda 
yanıldıklarını anladılar. I. Haçlı seferi sürecinin sonuna gelindiğinde 
Ermeni asilzadelerinin bölgedeki nüfuzu büyük oranda azaldı. Bunun 
sonucu olarak da iki grup arasındaki güven duygusu bir daha düzel-
meyecek şekilde sarsıldı. Ancak yine de Ermeni-Latin işbirliği Haçlı 
seferleri sürecinde devam etti. 

Avrupa’nın ortasından dini, milli duygularla ekonomik, siyasi amaç-
larla yola çıkan Haçlılar, Doğu’ya yani Anadolu’ya hatta Kudüs’e gel-
diklerinde karşılaştıkları olaylar ve ortam ile kıta Avrupa’sında hayal 
ettikleri arasında kuşkusuz büyük bir fark vardı. I. Haçlı seferi sonu-
cunda Kilikya bölgesine gelen Latinlerin Ermeniler ile olan yakın 
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ilişkisine bakıldığında özellikle Müslüman Türklere karşı Kilikya, Urfa 
ve Antakya bölgesinde ortak hareketleri, Latinlerin uğradıkları bu hayal 
kırıklığıyla açıklanabilir. 

Ermenilerin birinci, ikinci ve sonraki Haçlı seferlerinde Latinlere 
yaptığı yardımın boyutunu en güzel ifade eden metinlerden biri olan 
1584 tarihli Papa XIII. Gregory’nin papalık fermanındaki şu sözleri 
dikkate şayandır: “Hiçbir millet Ermenilerden daha hevesli Haçlılara 
yardım etmemiştir. Ermeniler Haçlılara asker, at ve yiyecek gibi gerekli 
maddeler temin etmiştir. ”67 Ermeni-Latin ilişkileri I. Haçlı Seferi süre-
cinde dostane ve işbirliği havası içinde gelişti. Ermeni prenslerinin geniş 
ölçüde Haçlı saldırılarına katılması neticesinde iki taraf arasındaki dos-
tane ilişkiyi ikiye katladı. I. Haçlı Seferinde Ermenilerin rolü neredeyse 
Franklar ile eşitti.68 

Haçlı seferleri sürecinde Ermeni-Latin ilişkileri siyasi ve askeri 
boyutta kısa vadeli sonuçlar doğurmuşsa da iki kesim arasındaki sosyal 
ilişkilerin tesirleri günümüze kadar pek çok örnekle gelmiştir. Ermeniler 
ve Latinler arasındaki kültürel, dil ve dini farklılıklara rağmen onla-
rın Doğu Akdeniz’de ortak hareketle kurdukları ve devam ettirdikleri 
kontluk ve krallıklarda Ermeniler ve Frank asilzadeleri arasında kesin 
bir kültürel benzerlik mevcuttu. Latinler Rumlarla ilk karşılaştıkları 
dönemden itibaren her iki kesim tarafından birbirlerinden oldukça 
farklı ve yabancı köklü değerler ve inançlar hissettikleri söylenebilir. 
Bununla beraber, Latinler Ermenilerle karşılaştığında her iki kesimin 
kolayca anlaşabildiğini ve birbirlerine benzer değerler ve inançlara sahip 
olduklarını gösteriyor.69 

Latinlerin Haçlı Seferleri sebebiyle Anadolu’ya gelmeleri bölgedeki 
Ermenilerin işine gelmişti. Kilikya’nın doğusunda ve güneyinde kurulan 
Latin prenslikleri sayesinde Ermeniler iki önemli düşmanlarının yani 
Bizans ve Türklerin topraklarını tehdit eder hale gelmişlerdi. Diğer taraf-
tan Latinler de Ermenilerle olan ilişkilerinden memnundular. Bu iliş-
kiler sayesinde Latinler Ermeni asilzadeleri arasında Doğu’da bir Latin 
içtimai teşekkülü oluşturuyorlardı. Örneğin Latinler I. Konstantin’i 
“baron” olarak isimlendiriyorlardı, Kilikya’daki diğer Ermeni yönetici-
ler de bu unvanı kullanıyordu. Yine evlilikler yoluyla pekiştirilen iliş-
kiler sayesinde iki millet askeri seferlerde düşmanlarına karşı birlikte 
hareket ettiler.70 Kısacası dönem dönem Kilikya bölgesinde Ermeniler 
ile Haçlılar arasında üstünlük mücadelesi yaşanmışsa da uzun vadede 
Yakındoğu’da Ermeniler Haçlıların en sadık ve yardımsever müttefikleri 
olmuşlardı. 


