
Kilikya Anadolu’nun güneybatısında Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin 
suladığı Adana, Misis, Karataş, Osmaniye, Kadirli, Tarsus, Mersin, Ayas 
(Yumurtalık), Anazarba ve Kozan gibi kentleri içeren Çukurova böl-
gesidir. Bazı araştırmalar Kilikya’nın sınırlarını Silifke’den Elbistan’a, 
Antakya’dan Kayseri’ye kadar uzatırlar. Bu şekilde bir tanımı kabul 
edecek olursak Çukurova Kilikya’nın sadece bir kısmını kapsar ve 
diğer kısmını da Toros dağları oluşturur. Bu ikinci kısma Dağlık 
Kilikya da denmektedir. Ermeniler, Haçlı seferleri sırasında Kilikya’da 
bir Ermeni Baronluğu kurmayı başardılar. Daha sonra da bu baron-
luğu yine Haçlıların desteği ile krallığa dönüştürdüler. Ancak, Kilikya 
hiçbir zaman bir Ermeni yurdu olmadı. Kilikya Ermeni Baronluğu 
değişik süreçlerde Bizans İmparatorluğuna, Papalığa, Kutsal Roma-
Cermen İmparatorluğu’na, Büyük Selçuklulara, Türkiye Selçuklularına, 
Moğollara, Kudüs Haçlı Krallığına ve Mısır’daki Türk Memluklarına 
bağlı olarak varlığını sürdürebildi.1 Bu yüzden Kilikya’da bağımsız bir 
Ermeni krallığının varlığını kabul etmek mümkün görünmemektedir. 
Ancak, Kilikya Ermeni siyasi teşekkülü vassal bir baronluk ve tabii bir 
krallılık olarak kabul edilebilir. 

Ermeniler ve Batılılar, Kilikya’ın kadim bir Ermeni yurdu olduğunu 
iddia eden görüşler ileri sürmektedirler. Bu bölgenin Ermeni yurdu 
olduğu dünyaya ilan edilirken, ileri sürülen iddialar temelsiz, hiç-
bir hukuki belge ve kanıta dayanmamaktadır. I. Dünya Savaşı sonrası 
İtilaf devletlerinin İttifak devletleri ile imzalayacakları anlaşmaların 
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çerçevesini çizmek için toplandıkları Paris Barış Konferansına katılan 
Ermeni delegesi eski Sovyet idaresi altındaki Ermenistan başbakanı 
Dr. Alexader, Fransızlar tarafından işgal edilen Kilikya’nın eski bir 
Ermeni vatanı olmadığını beyan ederek amaçlarının bölgede yaşayan 
Ermenilerin azınlık olarak varlığının korunması olduğunu beyan etmiş-
tir.2 Ortaçağ’da da yaşamış ve eser vermiş birçok Ermeni müellifi dahi 
Kilikya Ermenilerinin tarihini başlatırken 1000’li yılları esas almakta-
dırlar. Bizans imparatoru II. Basil (976-1025) 1020’lerde, Vaspurakan 
Ermeni kralı Senekerim ve oğullarını hâkim olduğu toprakları alarak 
onları Sivas’a göndermişti. 1027’de Senekerim’in ölümünden sonra 
yerine oğulları geçmiştir. Bizanslılar 1071 Malazgirt savaşı öncesi 
Ermenileri ihanetle suçlayarak Sivas’a alıp Ermenilere katliam yap-
mışlardır.3 Bizans İmparatoru Monomakhos (1042-1055) 1040’larda 
Ani Ermeni kralı II. Gagik’in de topraklarını elinden alarak onu önce 
İstanbul’a sürmüş sonra da Kayseri’ye göndermişti. Kayseri ve Maraş’a 
bağlı Göksun civarında bir müddet yaşayan II. Gagik, Grek beyleri tara-
fından öldürülmüştü.4 Bu iki Ermeni ileri geleninden sonra Philaretos 
Bizans valisi olarak bulunduğu Kilikya’nın Doğu bölgesinde Maraş 
merkez olmak üzere bir beylik kurmuştu. Philaretos’un ortadan kaldı-
rılmasından sonra bölgedeki Ermenileri toplayarak bir derebeylik kuran 
Baron Konstantin’di. O, Ermeniler tarafından ilk Kilikya kralı olarak 
kabul edilmektedir. Bizans İmparatorluğu, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 
sadece Ermeni derebeyliklerinin asilzadelerini Anadolu’nun iç kısımla-
rına sürgün etmekle kalmayıp onlara tabi Ermeni halkını da zorunlu ola-
rak iskâna tabi tutmuştu. 965’lerde Bizans işgali ile başlayan Kilikya’ya 
Ermeni tehciri yüzyıldan fazla sürmüş ve neticede 1080’lerde bölgede 
çoğunluğu ele geçiren Ermeniler siyasi teşekküller kurmuşlardır.5

Kilikya’nın bilinen ilk sakinleri Hititler daha sonra da Fenikeliler 
olmuştur. Bunlardan sonra Asurlular, Persler ve Makedonyalılar 
burayı ele geçirdiler. Makedonya İmparatorluğu’nun dağılmasın-
dan sonra Kilikya Selefkosların hissesine düştü. Selefkoslardan Roma 
İmparatorluğu daha sonra da Bizans İmparatorluğuna geçen Kilikya, 
VII. Yüzyılın ilk yarısında (635) Arapların hâkimiyetine girmeye başladı. 
Ancak Müslümanların bölgede esas yerleşmeleri 700’lü yıllardan sonra 
oldu. Emeviler ve arkasından da Abbasi halifelikleri zamanında Kilikya 
bölgesi İslamlaştı. Abbasilerin oluşturduğu Avasım veya sugur (uç) eya-
letine bağlı olan Kilikya’ya pek çok Arap, Türk ve Fârs gibi Müslüman 
unsurlar yerleşti. Hatta Abbasiler Irak’ın güneyindeki Sevâd denilen 
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arazilerinden sürgün ettikleri Hint kökenli Zutları6da Çukurova’ya 
yerleştirildi. Söz konusu yerlere sürgün edilen Zutlar, Halife Mutasım 
zamanında Bizanslıların 835’de bölgeye yaptıkları bir saldırıyla kılıçtan 
geçirildiler.7 Zaten bölgede çok eskiden beri yaşayan Hititlerin kalıntısı 
olan ve Litaretörde Eti Türkleri denilen bir topluluk da vardı. Avasım’ın 
merkezi olan Tarsus tam bir İslam şehri hüviyetini kazandı ve pek çok 
camii inşa edildi. Bölgeye diğer İslam beldelerinden birçok âlim gelip 
yerleşti.8

Tarsus’un yanında Kilikya bölgesinin diğer şehirleri olan Misis, 
Sis, Ayn-ı Zerbe (Anavarza) ile Kilikya çevresinde bulunan Antakya, 
Maraş, Besni, Hısn-ı Mansur, Malatya, Tiyana (Kemerhisar) ve Dülük 
gibi şehirler de Müslümanlar tarafından fethedilerek İslamlaştırıldı. 
Bu şehirlerde Bizans döneminde, doğudan göçürülmüş Ermeniler de 
vardı. Mesela 717’de Bizans tahtına geçen imparator III. Leon (717-
741) Maraş kökenli bir Ermeni’ydi.9 Söz konusu bu şehirlerin askeri 
garnizonlarına yerleşen Müslüman asker ve gönüllüler arasında çok 
sayıda Türk de bulunmaktaydı. Bilhassa Harun Reşid’in (786-809) 
oğlu Mutasım (833-842) zamanında Tarsus ve çevresinde birçok Türk 
asıllı komutan ve asker bulunmaktaydı. Bunlar Bizans’ın elinde bulu-
nan Anadolu topraklarına akınlarda bulunmaktaydılar.10 Kilikya bölge-
sindeki İslam egemenliği 965’e kadar devam etti. Bu süre içinde bölge 
bazen Bizanslıların eline geçse de Müslümanlar tekrar bölgeyi kontrol 
ettiler.11 Kilikya’da 250 yıldan fazla süren İslam egemenliği süresince 
bölge halkının çoğunluğu Müslümanlardan meydana gelmekteydi. 
Bunun yanında Hıristiyan toplumlardan Rum, Ermeni ve Süryani gibi 
unsurlarda az da olsa yaşamaktaydılar. Ermenilerin Anadolu’nun orta 
ve güneyinde nüfuslarının artması 1020’lerden sonra olmuştur. Mesela 
Türk fethi öncesi Antakya’da yaşayan ahali arasında Grek, Süryani ve 
Ermeninin olduğunu Ermeni tarihçi Simbat açıkça yazmaktadır.12 
Kilikya’da bir Ermeni siyasi teşekkülünün kurulması ise 1080’ler-
den sonra olacaktır. Kilikya bölgesi 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Selçuklu Türkleri tarafından fethedilmeye başlanacaktır.13
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Kilikya Bölgesinde Ermeni Nüfusunun 
Artmasının Sebepleri 

Bizans İmparatorluğu’nun doğu sınırında bulunan Ermeniler 
küçük feodal teşkilatlara sahiptiler. Anadolu’nun orta kısmında ise 
Rumlar çoğunlukta idi. Güney illerinde ise Süryani toplumu yaşamak-
taydı. Bizans İmparatorluğu kendi mezhebinden olmayan Ermeni ve 
Süryanilere büyük baskılar yaparak, onları asimile etmeye çalışıyordu. 
Muasır Süryani ve Ermeni kaynakları Bizans’ın Ortodoks olmayan 
diğer mezheplere bağlı Hıristiyanlara baskı ve zulümlerini teferruatıyla 
anlatmaktadırlar.14

Bizans idaresinde birçok baskılara maruz kalan ve mezhep değiştir-
meye zorlanan Ermeniler bulundukları bölgeden göç etmek zorunda 
kaldılar. Ermeni feodallerinin arasındaki mücadele onların siyasi bir-
likten mahrum kalmalarına neden olmuştur. Bunlar, Bizans’a bağlı gibi 
gözükmekle birlikte zaman zaman isyankâr tavır içindeydiler. Bizans 
İmparatorluğu, doğu sınırındaki Ermenilere artık güvenmiyor ve onla-
rın yerine buranın muhafızlığını Gürcülere veriyordu. Bizans, Doğu 
Anadolu bölgesinde yeniden denetim kurmaktaydı.15 Ermenileri de 
buradan sürüp, Bizans’ın orta noktalarında toplayıp denetim altına 
almak için harekete geçen İmparator II. Basil, 50. 000 kişilik bir 
Ermeni toplumunu zorunlu tehcire tabi tutarak Kayseri, Ürgüp ve 
Sivas mıntıkalarına yerleştirdi. Ermenilerin bu bölgeye yerleşmeleri 
geçici olup, 1064’ten itibaren Türklerin Orta Anadolu’yu fetihleri ile 
birlikte Ermeniler buraları terk edip Toros dağlarına çekileceklerdir. 
1045’lerden itibaren Türklerin Doğu Anadolu’ya girmesiyle birlikte 
Anadolu’nun iç kesimlerine yapılan Ermeni göçleri hızlandı. Bu göç-
ler ile Bizans İmparatorluğunun muhtelif yerlerine dağılan Ermenilerin 
bir kısmı da Halep ve Toroslar tarafına çekildiler.16 Ayrıca Ermenilerin 
bir kısmı da Bizans baskısından dolayı kendiliklerinden bu bölgeye göç 
etmişlerdi. İşte bu göçler ve zorunlu tehcir, Kilikya Ermeni Prensliği’nin 
kurulmasında en büyük etkendir. 

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra da Bizanslılar, Türklerle yakın iliş-
kiler içinde bulunan Ermenileri Orta Anadolu’ya tehcire devam ettiler. 
Bu sırada başlayan I. Haçlı Seferi, Ermenilerin yararına oldu. Onların 
yardımıyla Ermeniler, Kilikya Bölgesine inerek, buradaki Türk ve Bizans 
topraklarını ele geçirip, Ermeni Baronluğunu kurdular.17
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Philaretos (Filaretos) ve Faaliyetleri 
Kilikya Ermeni Prensliği’nin tarihi, Küropoletes Philaretos’la baş-

lar. Bizanslılar tarafından Antakya ve Malatya bölgesine başkomutan 
olarak atanan Philaretos, Bizans’ın Türklere yenilgisinden istifa ederek 
Maraş’tan başlayıp Urfa’ya, Harput’tan Çukurova’ya kadar uzanan böl-
gede bir siyasi teşekkül kurmayı başardı. Ancak Philaretos’un kurduğu 
bu beylik bir Ermeni siyasi teşekkülü saymak mümkün görünmemekte, 
o bir Ortodoks olup hâkim olduğu coğrafya tamamen Ermenilerin 
yaşadığı bir bölge olmayıp pek çok etnik unsuru barındırmaktaydı. 
Philaretos, Samsat, Raban (Araban), Malatya, Harput, Palu, Anabarza, 
Elbistan, Göksun, Tarsus ve Keysun’u ele geçirip ırkdaşı Ermenilerle bir-
likte bölgedeki Bizans yönetimine son verdi. Antakya dahi Philaretos’un 
hâkimiyetine girdi.18

Philaretos’un Maraş’tan Urfa’ya, Harput’tan Antakya’ya kadar uza-
nan bu beyliği bölgedeki ilk Ermeni siyasi teşekkülü idi. Bu sırada 
Türkiye Selçuklu Sultanı Süleymanşah (1075-1086), Anadolu’da fetih 
hareketlerinde bulunuyordu. Philaretos, Ermeni asıllı bir Ortodoks 
Hıristiyan olmasına rağmen, hâkimiyeti altında bulunan Süryani ve 
Gregoryan Ermenilere çok kötü davranmaktaydı. Onun idaresinden 
memnun olmayan Hıristiyanların yardımıyla Süleymanşah, 1084’te 
Antakya’yı fethetti. Süleymanşah, Antakya’daki Hıristiyanlara adil dav-
ranarak, onlara her türlü serbestliği tanıdı. Hatta şehirde iki yeni kilise 
inşasına izin verdi.19 Philaretos ise Antakya’nın elden çıktığını görünce 
Kilikya’daki Katolikosluk merkezi olan bugünkü Kahramanmaraş’ın 
Afşin ilçesi yakınlarındaki Huni (Arıtaş Kasabası)’ye çekildi. Ancak 
Selçukluların onu takip etmesi üzerine burada tutunamayarak Maraş’a 
geldi. Maraş’ın Türkler tarafından fethi üzerine Philaretos, Urfa’ya 
kaçmak zorunda kaldı. Philaretos, Türkiye Selçuklularına karşı Büyük 
Selçukluların yardımını elde edebilmek amacıyla Sultanı Melikşah’ın 
(1072-1092) huzuruna çıktı. Hatta İslamiyet’i kabul ederek sünnet 
oldu. Sultan Melikşah, Philaretos’u kendisine tabi kılarak vergi ver-
mek ve elinde bulunan yerlerde sultan adına hutbe okutmak şartıyla 
Büyük Selçukluların vassalı olmasını kabul etti.20 Ancak muasır İslam 
ve Bizans kaynakları Philaretos’un gerçekten Müslüman olmadığını 
belirtirken, Ermeni kaynakları ise onu Ermeni milletine ihanet eden bir 
hain olduğunu kabul ederler. 

Philaretos bir yandan Ermenilerin gözünden düşerken, diğer yan-
dan da Anadolu Türklerinin düşmanlığını kazanmıştı. Bu yüzden 
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hâkimiyetini kaybetti. Onun ortadan kalkmasından sonra komutan-
larından Gabriel, Malatya’yı; Toros, Urfa’yı; Khog Vasil ise Raban, 
Rumkale ve Keysun’u ele geçirdiler. Bu komutanlar Haçlı Seferleri sıra-
sında Latinlerle işbirliği yaptılar.21

Kilikya Ermeni Baronluğunun Kuruluşu
Bizans İmparatorluğu ile Hamdaniler arasında devam eden savaş-

lar neticesinde Çukurova bölgesi Hıristiyanların eline geçmişti. 
Bizans komutanı Nikephoros Pokas Bizans Ordusu başkomutanı 
olarak Maraş, Hades, Tarsus, Adana, Ayn-ı Zerbe gibi şehirleri içine 
alan bölgeyi 965’te almıştı. Bizanslılar böylece Hamdanilerin elinden 
Suriye’nin kuzeyindeki ve Çukurova’daki bütün şehirleri ele geçir-
miş oldular.22 Bu başarılardan sonra Bizans komutanı II. Nikephoros 
Pokas (963-969) imparator ilan edildi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi 
bölgenin kahir ekseriyeti Müslümanlardan oluşmaktaydı. Bunların 
bazıları Halep ve Şam taraflarına çekildiler. Geride kalan ve esir edi-
lenlerle birlikte sayıları 200 bini bulan Müslüman ise Anadolu’nun batı 
uçlarına götürülmüş ve bölgeye Doğu Anadolu bölgesinden ekseriyeti 
Ermeni olan Hıristiyan halk yerleştirilmeye başlanmıştır.23 Daha sonra 
Orta Anadolu’ya iskân edilen Ermenilerin de Çukurova’ya inmeleri ile 
yörede Ermeni nüfusu artmıştır. Böylece Bizanslılar 250 yıldan fazla 
İslam bölgesi olan Çukurova ve çevresindeki şehirleri Müslümanlardan 
temizleyerek bir asimilasyon ve soykırım uygulamışlardır. Şimdiye kadar 
hiçbir zaman Ermenilerin çoğunlukta yaşamadığı bölge Ermeni yurdu 
yapılmaya çalışılmıştır. Nasıl olsa Doğu Anadolu Büyük Ermenistan’dı! 
Bir de Küçük Ermenistan’a ihtiyaç vardı. O da Kilikya’da olan Küçük 
Ermenistan’dı! Bu isim yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Kilikya taraflarına 
yerleşen Ermeni nüfusu o kadar fazlaydı ki bunların bir kısmı Suriye’ye 
doğru indiler. 969’da Mısır’ı ve arkasından da Suriye’yi ele geçiren 
Fatımî halifeleri Ermenileri ordularına aldılar. 1074’de Fatımî veziri 
olan Bedri’l-Cemali, Tell-Başir’den getirilmiş bir köle olarak Fatımi 
ordusunda yükselmişti. Onun mahiyetinde Çukurova ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinden toplanmış ve Mısır’a getirilmiş 30 bin Ermeni 
kökenli asker vardı. Bunlar halife Mustansır (1036–1094) zamanında 
ve daha sonraki halifeleri zamanında Fatımi devletinin siyasi tarihinde 
önemli roller oynayacaklardır.24
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Hetum Sülalesi: Bizans İmparatoru IX. Monomakhos (1042–1055), 
1042’de Vaspurakan (Van gölü) bölgesinden Ardzruni sülalesine mensup 
Ortodoks mezhebine bağlı bir Ermeni soylusu olan Apılkarip’i Tarsus 
şehrine vali tayin etmişti.25 Onun Ermeni asıllı olması, soydaşlarının bu 
bölgeye yerleşmesine neden oldu. Karabağ bölgesinin bir kısmına hâkim 
olan Hetum’un oğulları Oşin, Halgam ve Pazuni adlı üç kardeş,1072’de 
kalabalık bir Ermeni kitlesiyle birlikte Çukurova’ya gelmişlerdi. Tarsus 
valisi Apılkarip’in tavsiyesiyle Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos 
(1081–1118) tarafından Lambron26 (Nimrun) Kalesi Oşin’e babadan 
oğula geçmek şartıyla vermişti.27 Bu bölgede Oşin’in varisleri Hetum 
Hanedanını kurmuşlardı. 

Rupen Sülalesi: Doğu Anadolu’daki Vaspurakan Hanedanı’nın son 
Ermeni kralı II. Gagik Bizanslılar tarafından Kapadokya bölgesine sür-
gün edilmişti. Bölgede yaşayan Rumlar ile Ermeniler arasında nefrete 
dayanan düşmanlıklar vardı. Bu düşmanlıktan dolayı bölgenin Bizans 
metropoliti Markos, II. Gagik tarafından öldürülmüştü. Bu arada II. 
Gagik’in en küçük oğlu David ile Tarsus valisi Apılgarip’in kızı evlen-
mişti. Bir süre sonra David Lampron kalesinde hapsedildi. Oğlunu 
kurtarmak amacıyla II. Gagik Tarsus’a geldiyse de dönüşünde Mantale 
oğulları adlı üç Grek kardeş tarafından yakalanıp hapsedilmiş ve bir süre 
sonra da öldürülmüştü.28 II. Gagik’in öldürülmesi üzerine akrabaları 
endişeye düşerek dağılırlarken, onun akrabalarından biri olan Rupen ve 
ailesi de 1080’li yıllarda Toroslar’a sığınmış ve Gormolos denilen bir 
köye yerleşmişlerdi. Kısa süre sonra hayatını kaybeden Rupen Castalon 
manastırına gömülmüş ve ailenin liderliğine geçen oğlu Konstantin 
1091 yılında Bizans idaresindeki Vahga Kalesini (Feke) ele geçirmiş ve 
etrafında kalabalık bir Ermeni kitlesinin toplanmasına neden olmuştu.29

Süleymanşah Dönemi: Çukurova’da bu olaylar olurken Türkler 
bölgeye girmişlerdi. Türkiye Selçuklu Sultanı Süleymanşah, Adana, 
Anazarba ve Misis’i 1083-84 ‘de fethetmişti. Tarsus da Süleymanşah 
tarafından fethedilmiş, şehre kadı ve hatip tayin edilmişti. Çukurova 
şehirlerini fetheden Süleymanşah halkın can ve mallarına dokunma-
yarak söz konusu şehirlere Türk garnizonları yerleştirerek bölgeden 
çekilmişti. O, bir süre sonra da Philaretos’un oğlunun idaresinde olan 
Antakya’yı da fethetmişti.30

Rupen’in oğlu Konstantin’in hâkim olduğu coğrafya dağlık Toroslar 
olduğu için Selçuklular buralara kadar uzanmamışlardı. Konstantin 
çevrede bulunan Bizans kalelerini de ele geçirerek Rupenler sülalesinin 
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siyasi teşekkülünü kurmuş oldu. Böylece, Çukurova bölgesinde iki 
Ermeni Baronluğu teşkil etmişti. Bunlardan biri; Bizans’ın Tarsus 
Valisi Apılgarip’in himayesinde olan Oşin’in derebeyliği diğeri de 
Konstantin’in Vakha’da kurduğu baronluktu. 

Çukurova’ya Haçlıların Gelişi ve Ermenilerle 
İşbirliği 

I. Kılıç Arslan Dönemi: Bir yandan Türklere karşı Bizans’ın Papa’dan 
yardım istemesi diğer yandan da aynı amaçla Ermenilerin imdat çağı-
rıları Avrupa’ya duyurulmuştu. Bu yardım çağrılarını alan Katolik dün-
yasının Haçlı orduları 1097’de İznik’i alarak Anadolu’nun iç kısımlarına 
doğru ilerlemişlerdi. Konya’ya ve buradan da Ereğli’ye ulaşan Haçlılar 
burada iki kola ayrılmışlardı. Bunlardan bir kol Danişmendlileri takip 
etmek amacıyla Kayseri’ye doğru ilerlerken diğer bir kol ise Çukurova’ya 
yönelmişti. Çukurova’ya yönelenler Haçlı ordularının başkomutanı 
Aşağı Loren dükü Fransız Gudefroi de Bullion’un kardeşi Baudouin 
ve Norman Bohemund’un yeğeni Tankred idi. Bu iki Haçlı komutanı 
maceraperest oldukları gibi birbirlerini de sevmiyorlardı. Biri diğerin-
den önce yola çıkarak fazla kazanç, toprak ve nüfuz elde etmek isti-
yordu. Ana Haçlı ordusundan ayrılan Tankred ahalisinin Ermeni 
ve Rum olduğunu düşündüğü Çukurova’dan ilerlemeye karar vere-
rek Ermenilerle irtibata geçmişti. O böylece diğer Haçlı ordusundan 
bağımsız hareket ederek toprak elde edebilecekti. Onun gibi benzer 
düşünceler peşinde olan Baudouin de İznik’te tanıştığı Bagrat31 adlı bir 
Ermeni rehberliğinde, geçeceği yol güzergâhında yaşayan Ermenilerle 
irtibat kurarak Çukurova’dan geçmeyi düşündü. 14 Eylül 1097’de her 
iki Haçlı lideri de Ereğli’den hareket ederek Çukurova’ya yöneldiler. 
Daha hafif ve az kuvvete sahip Tankred, Gülek boğazından geçerek 
Tarsus’a yönelmişti. Daha ağır ve kalabalık kuvvetlere sahip Baudouin 
ise Ermeni Bagrat’ın rehberliğinde Oşin’in elinde olan Lampron kalesi 
üzerinden Tarsus’a ulaştı. Bu sırada ahalisi Ermeni ve Rum olan ancak 
garnizonu Türk olan Tarsus her iki Haçlı komutanına direnemeyece-
ğini anlayan Türk askerlerinin çekilmesi üzerine Haçlılara teslim edildi. 
Daha erken davranan Tankred, Tarsus surlarına bayraklarını dikmiştir. 
Tankred’in gerisinde kaldığını düşünen Baudouin ona cephe alır. Ancak 
Tankred onunla savaşmaya cesaret edemeyerek Adana’ya doğru çekildi. 
Bu arada Türklerin idaresinde bulunan şehirdeki Türk garnizonu çekil-
miş ve Hıristiyan ahali Adana’yı Tankred’e teslim etmişti. Bu bölgede 
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faaliyetlerde bulunan Oşin de Tankred’e Türklerin idaresinde olan 
Misis’i ele geçirmesini tavsiye eder. Bunu üzerine Adana’da bir tem-
silci bırakan Tankred Misis’e ilerler ve burayı da ele geçirir. Tankred’in 
arkasından ilerleyen Baudouin ise karısı ve çocuklarının bulunduğu ana 
orduya katılmak üzere Maraş’a giderken, Tankred ise İskenderun üze-
rinden Amanosları aşarak Antakya’ya yaklaşan Haçlı ordusuna katılır.32

Çukurova’da bu hadiseler olurken Niğde –Kayseri üzerinden 
Komana (Şar) ve Göksun yolunu takip ederek Ermeniler 15 Ekim 
1097’de Maraş’a ulaştılar. Bölgede bulunan Türk kuvvetlerinin başında 
olan emir Buldacı, I. Kılıç Arslan’ın çağrısı üzerine İznik müdafaasına 
katılmış ve bir daha kendinden haber alınamayınca, Maraş bölgesinde 
Ermeniler ayaklanarak Türk idaresinden çıkmışlardı. Bölgeyi savunan 
Türkler de Haçlılar karşısında direnemeyip çekilince bölge haçlıların 
eline geçmişti. Görüldüğü gibi Kilikya dağlarına yerleşen Ermeniler, 
Haçlıların Adana ve Maraş yöresine gelmeleri üzerine onlarla derhal 
irtibata geçtiler. Haçlıları kurtarıcı olarak karşılayan Ermeniler, onları 
Türklere karşı kışkırttılar. Bu yüzden Kilikya bölgesini Türkler terk 
etmek zorunda kaldılar. Ermeniler ihanetlerine devam ederek Türklerin 
elinde bulunan Antakya ve Urfa şehirlerinin Haçlıların eline geçmesine 
yardım ettiler. Besni, Hısn-ı Mansur ve Samsat bölgesinde başta Kogh 
Vasil olmak üzere Ermeni sergerdeleri Haçlıları kurtarıcı olarak karşıla-
dılar. Kogh Vasil Maraş’ı da içine alan 1082–1112 tarihleri arasında bir 
Ermeni beyliği kurmuştu. Antakya Haçlıları ile yakın irtibatı vardı.33

Ermeniler Haçlılara en büyük yardımı Antakya’nın Haçlılar tara-
fından kuşatılması ve işgalleri sırasında yaptılar. Aşağı yukarı sekiz ay 
süren Antakya kuşatması sırasında Kilikya Ermeni sergerdeleri haçlılara 
iaşe, yiyecek ve mühimmat yardımı yaptılar. Ermeniler ve Süryaniler 
haçlı ordusunun yiyecek ihtiyacını karşılamıştı. Etraftan getirilen yiye-
cekler yüksek fiyatlarla haçlılara satılmıştı. Bunların yanında daha önce 
Antakya’nın Türklerin idaresine geçtiğinde kendilerinden her türlü 
hoşgörüyü ve yardımı esirgemeyen Türklere karşı öyle ihanetler ettiler 
ki bunlar kabul edilecek şeyler değildir. Şehri savunan Selçuklu valisi 
Yağısıyan şehri terk edip giderken bir Ermeni çiftçi tarafından kafası 
kesilmişti. Ayrıca Haçlıların kuşattığı Antakya surlarının bir kapı-
sını açan Firuz adlı Ermeni de büyük bir ihanet gerçekleştirmiş oldu. 
Ermeniler Türklere karşı Haçlılara her türlü yardımı yapmaya devam 
ettiler. Haçlılar Ermenilerin bu yaptıkları yardıma karşılık Ermenilerin 
lideri Konstantin’e Baronluk unvanı verdiler. Onu kontluk rütbesine 
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yükselttiler.34 Bundan sonra Çukurova bölgesinde bu baronluk unvanını 
pek çok Ermeni ileri geleni kullanmaya başladı. 

Ermeniler Urfa’ya doğru ilerleyen Baudouin’in önünde rehberlik 
yaptılar. Haçlılar Ermenilere büyük kötülükler yaptılar. Haçlılar Urfa’da 
başta şehrin idarecisi Toros adlı bir Ermeniyi öldürerek onlara büyük 
kötülükler yaptılar. Maraş’taki Ermeni asıllı Bizans valisi Thatul ise 
Haçlılardan kaçarak İstanbul’a kendini atabilmiştir. 

Ermeniler Türklere karşı tarihte ilk ihanetlerini gerçekleştirerek 
Haçlı ordularına rehberlik yapmışlardı. Haçlılar onların yardımlarıyla 
Çukurova şehirlerini almışlardı. Ermeniler adeta “ kaz gelecek yerden 
tavuk esirgenmez” sözünü yerine getirerek Haçlılara karşı bütün yar-
dımları yapmaktaydılar. Ermeniler Haçlıların bölgede kalıcı olmadık-
larını bildikleri için onlara her türlü tavizi vermekteydiler. Ermenilerin 
bu hareketlerinden hem Türkler hem de Bizanslılar rahatsız olmuşlardı. 

 Lampron sahibi Oşin, 1097’de bölgeye gelen Haçlılarla karşılamış 
ve onlara yardım etmiştir. Bu arada Bizans’ın valisi Tarsus’tan çekilince 
orayı Oşin’e vermişti. Ancak Oşin kendi oturduğu Lampron kalesi hariç 
Çukurova’daki diğer yerleri Haçlılara teslim etmişti. Hetum Hanedanı 
olarak adlandırılan Oşin’in kurduğu Baronluk Rupenler’e bağlıydı.35 
Kilikya Ermeni Baronluğu sınırları içinde birçok soylu Ermeni asilza-
desi barınmaktaydı. Ancak bunlar Rupen Hanedanlığına bağlı olarak 
feodal şekilde varlıklarını devam ettirmekteydiler. Ermeniler sonradan 
geldikleri bu bölgeyi hızla Ermenileştirerek, buralarda yaşayan Rumları 
ve diğer Hıristiyan unsurları kovmuşlardı. Çukurova’nın düzlük ve dağ-
lık bölgelerinde öncekiler de dâhil olmak üzere yeni kaleler inşa ederek 
pek çok derebeylik kurarak bunların başında olan liderlere de baron adı 
verdiler.36 Yukarıda da bahsi geçtiği gibi Çukurova bölgesinde bulunan 
Ermeniler, Philaretos’un tabiiyetine geçmişlerdi. Böylece Philaretos 
savaş yapmadan Çukurova bölgesini ele geçirmiş oldu.37

Ermenilerin yardımı ile Çukurova şehirlerini tahrip ve işgal eden 
Haçlılar bölgeden Antakya tarafına savuştukları zaman Tarsus’ta 
Guinimer, Adana’da Welfo ve Misis’de de Tankred’in bıraktığı bir bir-
likleri kalmıştı. Bu şehirler Bizans’ın 1104’de bölgeye gelen ordusu tara-
fından Haçlıların elinden alındı. Ancak 1107’de Antakya kontu Tankred 
Çukurova’ya bir sefer yaparak, Adana ve Tarsus’u geri aldı. Bu bölgelere 
Ermeniler yerleşmek istemekteydiler.38 Ancak, Haçlılar Çukurova böl-
gesini Ermenilere vermeye hiç niyetli değillerdi. Ancak onlar Türklere 
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karşı Ermenilerden faydalandılar. Haçlı kaynaklarında Ermenilerin 
Türklere karşı düşmanlığı açıkça vurgulanmaktadır.39

Ermeni baronu Konstantin 1100 yılında Feke’de ölmüş ve geride 
Toros ve Leon adlarında iki oğlu kalmıştı. Haçlıların, babası Konstantin’e 
verdiği Baron unvanıyla tahta çıkan I. Toros (1100–1129) Bizans ile 
Haçlılar arasındaki çekişmeden istifade ederek 1110’da Anazarba’yı ele 
geçirdi. Bu sırada Çukurova bölgesindeki Tarsus, Adana ve Misis gibi 
yerler Haçlıların eline geçmişti. Bizanslılar, Haçlıların elinden bu şehir-
leri kurtarmalarına rağmen Toros’un elinde bulunan Anazarba’yı alama-
dılar. Toros, daha sonra çevredeki şehir ve kaleleri ele geçirerek Kilikya 
Ermeni Prensliği’ni kurdu.40

Haçlılar ve Ermeniler arasında yakın ilişkiler kuruldu. Ermenilerin 
Haçlılara yaptığı yardımlar başlangıçta Avrupa’da bir minnettarlık ola-
rak anıldı. Papa VIII. Gregor (1118–1121) Ermeniler için “ Hiçbir mil-
let Ermeniler kadar kendi isteğiyle Haçlıların yardımına koşmamıştır. 
Ermeniler Haçlılara at, silah ve zahire vermişlerdir” demektedir.41 Ancak 
bir süre sonra Ermeniler Haçlılardan yakınmaya başladılar. Çünkü böl-
gede Haçlıların hâkimiyet kurmaları için Ermenilerin pasivize edilmesi 
gerekmekteydi. Haçlılar Urfa’da Ermeni Toros’u öldürdüler, Maraş’ta 
Ermeni asıllı vali Thatul’u sürgüne gönderdiler. Urfa Haçlı kontu II. 
Baudouin, Ermeni Kogh Vasil’e ait Raban’ı zapt etti. Bunların yanında 
Haçlılar Ermeni kilise, manastır ve mülklerine el koydular. Ermeni 
derebeyleri Haçlılar tarafından katledildi. Haçlılar Papa’ya yazdıkları 
mektuplarda “Heretik (kâfir) Grek, Ermeni ve Süryanileri yok edeme-
dik Gel bize! Sen otoritenle bizim kuvvetlerimizi kullanarak, hangisi 
olursa olsun bütün herezileri kökünden kazıyıp imha edeceksin” dedi-
ler.42 Ermeniler Haçlılara yardımları nedeniyle pişmanlıklarını bildir-
diler. Ancak I. Konstantin’in oğlu Toros Haçlılarla yakın ilişkiler içine 
girmekten kaçınmadı. 

Türkiye Selçukluları ile Ermeniler Arasındaki 
İlişkiler

I. Kılıç Arslan döneminde (1092–1107) Türklerle Ermeniler arasın-
daki ilişkiler dostane bir şekilde devam etti. Türklerin her türlü hoşgörü 
ve adil davranışı karşısında Ermeniler Haçlılarla işbirliği yapmakla bir-
likte Selçuklulara da yaklaşmışlardı. 1097’de Maraş’ı işgal eden Haçlılar 
1103’te de Elbistan’ı da almışlardı. Bir süre sonra Haçlılar burada 
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yaşayan Ermenilere zulüm yapmaya başladılar. Bunun üzerine bölge-
nin ileri gelen Ermenileri Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’a başvurarak 
yardım istediler. Sultan Kılıç Arslan 1105’te Elbistan’a geldi. Haçlıları 
burada temizleyerek, Ermenileri onların zulmünden kurtardı.43 1103’te 
Danişmend Gazi’nin Antakya Haçlı Prenskepsi Bohemund’u esir aldığı 
dönemde Türkler Kilikya’ya bir sefer düzenlediler.44

Sultan I. Kılıç Arslan’ın, 1107’de ölümü Türkiye Selçuklu Devleti’nde 
bir sarsıntı meydana getirirken bu durumdan faydalanmak isteyen 
Haçlılar ve Bizanslılar, Türk topraklarına saldırdılar. Ermeni baronu 
I. Toros da boş durmayarak Selçuklu toprakların karşı taarruza geçti. 
Ermeni saldırılarına karşılık vermek isteyen, başlarında sultanları olma-
dığı halde toparlanan 12 bin kişilik bir Türk birliği 1108’de Kilikya’ya 
girerek Anazarba yöresinde Ermenileri bozup, çok sayıda tutsak aldıktan 
sonra Maraş bölgesine geri döndü. Türkler daha sonra Maraş-Elbistan 
arasında bulunan Pertus (bugünkü Bertiz bölgesinde bir kale) Kalesi’ni 
kuşattılar. Burası Keysun sahibi Ermeni Kogh Vasil’in elindeydi. İki 
taraf arasında yapılan savaşta Türkler başarısız oldular.45 

1107 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan ölünce, ortaya 
çıkan otorite boşluğu sebebiyle Bizans ve Haçlıların yardımıyla 
Ermeniler Kilikya’yada hâkimiyetlerini pekiştirerek Ermeni baron-
luğunu güçlendirdiler. I. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra Anadolu’da 
siyasi hâkimiyet Danişmendli Türklerine geçmişti ve onlar Ermenilerle 
mücadeleye devam ettiler. Bu arada Malatya Selçuklu meliki Tuğrul 
Arslan’ın Atabegi Belek Gazi, Ermenilerin Hısn-ı Mansur bölge-
sinde Türklere saldırıları üzerine Gerger’e bir sefer yaparak buradaki 
Ermenileri Hanzit’e sürmüştü.46

Şahinşah Dönemi (1110-1116): I. Kılıç Arslan’ın yerine geçen 
oğlu Şahinşah’ın zamanında bir Türkmen grubu Çukurova’ya girerek 
Anazarba’yı bir kez daha sıkıştırmıştı. 1110-11 tarihleri arasında cere-
yan eden bu seferde Türkmenlere karşı koyamayan Ermeni baronu I. 
Toros, onların birçok tutsak ve ganimetle geri dönmelerine göz yummak 
zorunda kaldı.47 1112-13’de Kilikya’ya bir kez daha giren Türkmenlere 
karşı koymak amacıyla bu defa Keysun hâkimi Kogh Vasil ordusunu 
göndermişti. Daha önce olduğu gibi I. Toros Türklerle savaşmaktan 
imtina etmişti. Ermenileri mağlup eden Türkmenler, Kogh Vasil’in 
askerlerine komutanlık yapan Tigran ve Aplasat adlı iki Ermeni ileri 
gelenini de öldürdüler.48
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I. Mesud Dönemi (1116-1155): I. Kılıç Arslan’ın ölümü ve arka-
sından Şahinşah’ın zamanında devam eden Selçuklu-Kilikya Ermeni 
ilişkileri, I. Mesud’un Danişmendliler tarafından Selçuklu tahtına 
geçirilmesi ile bir müddet sakince geçmişti. 1126’de Sultan Mesud’un, 
kendisine karşı saltanat kavgasına girişen kardeşi Melik Arab’ı mağ-
lup etmesi üzerine, o Ermeni Baronu I. Toros’a sığınmıştı. Melik Arap, 
Ermeni ve Türklerden bir kuvvet oluşturmuş, Mesud’u destekleyen 
Danişmendli Emir Gazi’nin oğlu Muhammed’i pusuya düşürerek tut-
sak almıştı. Ancak Emir Gazi’nin saldırısı ile Melik Arap’ın Türk ve 
Ermenilerden oluşan kuvveti dağıtılmış ve kendisi de Bizans’a sığın-
mak zorunda kalmıştı.49 1129’da I. Toros ölünce yerine kardeşi I. Leon 
geçti.50 Bu durumu değerlendirmek isteyen Antakya Haçlı Prenskepsi 
II. Bohemund, 1130 Şubat’ında Ceyhan nehri kenarından kuzeye 
doğru ilerleyerek Misis’ten geçmiş ve Anazarba önlerine gelmişti. Aynı 
sırada Danişmendli Emir Gazi’de burada bulunuyordu. İki taraf ara-
sında başlayan beklenmedik çatışmada Haçlılar ağır bir yenilgi aldık-
ları gibi hükümdarları da öldürüldü. 1131’de bir kez daha bölgeye gelen 
Emir Gazi, bu sırada Haçlıların yenilmesinden sonra güçlenen ve Misis, 
Tarsus ve Adana’yı ele geçiren I. Leon’un üzerine yürüdü. Bir kez daha 
Türkler karşısında yenilen Ermeni baronu, Emir Gazi ile bir barış anlaş-
ması yaptı. Bu anlaşmaya göre o, Danişmendlilere her yıl vergi vermeyi 
ve bir daha Türk topraklarına saldırmamaya yemin etti.51

I. Leon verdiği sözleri tutmayarak vergi göndermediği gibi kendi-
sine bağlı Ermenilerin Türk topraklarına saldırılarını da engellemedi. 
I. Leon 1135’de Haçlıların elinde olan Amanos dağlarının Maraş ile 
Çukurova arasındaki yolun güvenliğini sağlayan Servendikar52 kalesini 
ele geçirdi. Ermenilerin, Amanos dağlarında bu kaleyi ele geçirmeleri 
Haçlılar için bir tehdit olmuştu. Bu yüzden Antakya kontu Raymond, 
Ermenilerin üzerine bir sefer yaptı. Onun bu seferine Keysun ve Maraş 
Haçlı senyörü53 Baudouin de katılmıştı. Ermeniler bu defada Haçlıları 
yenmeyi başardılar. Ancak anlaşma yapmak bahanesiyle Antakya’ya 
davet edilen I. Leon, Haçlı hükümdarı tarafından yakalanıp hapse atıl-
mıştı. Raymond, I. Leon’u Misis ve Anabarza’yı teslim etmesi ve 60 bin 
dahekan ödemesi ve bir oğlunu da rehin olarak göndermesi şartlarıyla 
serbest bıraktı. Ancak I. Leon, kurtulduktan sonra Haçlılarla yeniden 
mücadeleye başladı. Bu sırada Bizans İmparatorunun Çukurova’ya 
seferi nedeniyle Ermeniler ve Haçlılar anlaşmak zorunda kaldılar. 54
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Çukurova şehirlerinin Haçlıların eline geçmesi ve bölgede onlara 
bağlı bir Ermeni baronluğunun kurulması, Bizans’ı oldukça fazla 
rahatsız etmekteydi. Ayrıca daha önce Haçlılar, Bizans İmparatoru 
Aleksios’la yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamışlardı. Bu anlaşmaya göre 
Haçlılar Anadolu’da Türklerden aldıkları yerleri Bizans’a bırakacaklardı. 
Bunun yanında Haçlılar İmparatora vassallık yemini ederek tabii ola-
caklardı. Bu sözlerin tutulmaması üzerine babasının yerine İmparator 
olan II. Ionnes Komnenos (1118-1143) Çukurova’ya biri 1137’de diğeri 
de 1142’de olmak üzere iki sefer gerçekleştirdi. İmparatorun seferlerin 
sebepleri farklı gösterilmekle birlikte o Haçlıları itaat altına almak ve 
Bizans topraklarını işgal eden Ermenileri cezalandırmak istemekteydi. 
Ayrıca Haçlıların onu İmadeddin Zengi’ye karşı birlikte sefer yapmak 
için çağırdıkları da iddia edilmektedir.55

1137’de deniz yoluyla önce Antalya’ya daha sonra da Çukurova’ya 
yönelen imparatora engel olmak isteyen I. Leon, onu Silifke’de kar-
şılamak istediyse de başarılı olamayarak geri çekilmiştir. Bizanslılar 
Mersin, Tarsus, Adana ve Misis’i alarak Anabarza’ya geldiler. İmparator 
37 gün sonra Anabarza’yı ele geçirdiğinde I. Leon Feke’ye kaçmıştı. 
İmparator çevredeki kaleleri alıp ve birçok yerleşim yerini tahrip ettik-
ten sonra Antakya tarafına gitmişti. Burada Haçlı kontlarından vassal-
lık yemini alan imparator yeniden Ermenilerin üzerine yürüdü. Vahga 
(Feke) kalesinde bulunan I. Leon’un yanında oğullarından Rupen ve 
Toros bulunmaktaydı. Diğer oğulları Mleh, Stephan ve Kör Konstantin 
Urfa hâkimi II. Joscelin’in yanına kaçmışlardı. I. Leon’u sığındığı Feke 
kalesinde İmparator tarafından esir edilmişti. Feke’den, Antakya’ya 
dönen İmparator, Haçlılar ile birlikte Şeyzer tarafına yürümüştü. Bu 
sırada Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesut Adana’ya bir hücum gerçek-
leştirmişti. Şehrin ahalisi ve piskoposu esir edilip Malatya’ya sürül-
müştü. Bizans İmparatoru Çukurova ve Antakya seferini tamamlayarak 
İstanbul’a dönerken esir ettiği I. Leon ve oğullarını da yanında götürdü. 
Danişmendli Emir Gazi 1138-39’da Kilikya’ya girerek Bizans’ın eline 
geçen Feke, (Vahga) Keban (Geben) ve Kızıldağ (Amanoslar) bölge-
sinde birçok yeri ele geçirdi.56

Bizans imparatoru Kilikya Ermeni baronluğunu ortadan kaldırmış 
ve I. Leon ve oğullarını İstanbul’da zindana atmış fakat onlara yaşama 
hakkı tanımıştı. İstanbul’da esir olan I. Leon’un önce oğlu Rupen sonra 
da kendisi öldü. Diğer oğlu Toros ise buradan kaçarak Çukurova’ya geri 
döndü. Bu arada 1137’de yarım kalan seferini tamamlamak ve bölgede 
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Bizans hâkimiyetini güçlendirmek isteyen İmparator 1142’de yeni-
den Çukurova’da göründü. Antep’in güney batısında Tell-Bâşir’e gelen 
ve burada Urfa kontu Joscelin’den bağlılık alan imparator, Antakya 
yakınlarında Bagras’a ulaştı. Antakya’da bulunan Haçlılardan olumlu 
bir davet alamayan imparator kışı geçirmek amacıyla Tarsus’a döndü. 
Tekrar Antakya tarafına yürüyen imparator Amanos dağlarında bir 
yaban domuzu avlarken yanlışlıkla ayağına batan bir zehirli okla yarala-
narak öldü ve yerine oğlu Manuel geçti. Böylece Bizans’ın Çukurova ve 
Antakya üzerine düzenlediği seferler amacına ulaşmamış oldu.57

İstanbul’dan kaçıp babasının baronluğunu ele geçiren II. Toros, 
Amuda58 kalesini ele geçirdi. Bir süre sonra Vahga da alınarak burada 
bulunan Grekler öldürüldü. Haçlılar da Bizans imparatorunun ölüp 
yerine oğlunun geçmesini fırsat bilerek Çukurova’da faaliyetlere başla-
mışlardı. Bunun üzerine yeni imparator Manuel, karadan bir ordu gön-
derdi ve donanmayı da bölgeye sevk etti. Çukurova’da yeniden Bizans 
idaresi sağlamlaştırıldı. Ancak II. Toros 1151’de Tarsus ve Misis başta 
olmak üzere Bizanslıların elinde bulunan yerleri alarak, imparatorun 
temsilcisi Tomas’ı da esir etmişti. Bu sebepten imparator yeni bir ordu 
göndererek Misis’de II. Toros’u kuşatma altına almıştı. Burada yapılan 
savaşta Toros, Bizans ordusu ile onlara yardım eden muhalif Ermenileri 
mağlup etti. Bizans komutanı esir edilirken Babaron59 senyörü Simbat 
(Oşin’in kardeşi), Partsırpert (Yenikale) senyörü Vasil, Baron Terin ve 
Baron Tigran ise öldürüldüler.601152-53’te II. Toros Bizans ve onların 
yardımcıları Ermenilere karşı bir zafer kazanmış oldu. 

Kilikya Ermeni Baronluğu’nun başında bulunan II. Toros; dağlardan 
inip Anazarba, Misis, Adana ve Tarsus’u işgal ederek Çukurova böl-
gesindeki Bizans komutanını mağlup ederek buradaki Bizans’ın hâki-
miyetine son verdi. II. Toros, bu başarısı üzerine Türk topraklarına da 
saldırmaya başladı. Ermeni baronunun amacı Akdeniz’e kadar inmekti. 
Ermenilerin güçlenmesini istemeyen Bizans İmparatoru I. Manuel, 
Sultan Mesud’a Ermenilere karşı ittifak teklif etti. Ermenilerin güçlen-
mesinden çekinen sultan bu teklifi kabul ederek 1153’te Danişmendli 
Yağıbasan ile birlikte Ermenilerin üzerine yürüdü. Türk ordusu karşı-
sında dağlara sığınan ve geçitleri tutan Ermenilerin savaşmakta azimli 
olduğunu gören, sultan fazla kayıp vermemek için II. Toros’a bir elçi 
gönderip ona memleketini tahrip etmek için gelmediğini, işgal ettiği 
yerleri imparatora iade etmesini ve bunları yaparsa bir evlat ve dost mua-
melesi göreceğini bildirdi. Ermeni baronu gönderdiği elçisi vasıtasıyla 
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sultana dost olduğunu ancak Bizanslılardan aldığı yerleri geri vermeye-
ceğini bildirdi. Sultan bu kritik anda Bizanslılar istediği için Ermenilerle 
savaşmamak için onlarla bir ittifak anlaşması yapıp geri çekildi. Ancak 
bu sultanın bir taktiği olup 1154’de yeniden Ermeniler üzerine yürüdü. 
İmparator, sultana para ve hediyeler göndererek Ermenileri cezalan-
dırmasını istemişti. Çukurova’ya inen Sultan Mesud, Misis, Anazarba 
ve Telhamdun şehirlerini ele geçirdi. Bu arada 3000 kişilik bir Türk 
birliğine komutanlık yapan Yakup Bey Amanos dağları üzerinden 
Antakya’da bulunan Haçlılar üzerine sefer yaparken, bu dağların dar bir 
geçidinde Templier şövalyeleri ve Toros’un kardeşi Stephan’ın saldırı-
sına uğrayarak öldürülmüştü. Ermeniler ile savaş halinde olan Selçuklu 
ordusunun, bölgede çıkan veba salgını sebebiyle hem askerleri hem de 
atları ve diğer hayvanları telef olmuştu. Bu durum karşısında sultan 
askeri mühimmat ve ağırlıkları bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı. 
Çekilen Selçuklu güçlerinin geride bıraktığı eşyaları ele geçirmek iste-
yen Ermeniler dağlardan inerek orduyu takibe başlasalar da bir netice 
alamadılar. Sultan Mesud da Bizans’ın isteği üzerine başlattığı bu sefe-
rin bir neticesini alamadığı gibi kayıpları da olmuştu. I. Mesud hâkimi-
yeti süresince Ermenilerden fethettiğe yerlere 77 Müslüman minberini 
kurdurmuştur.61 Bu ifadeden sultanın fethettiği yerlerde camiler inşa 
ettirdiği anlaşılmaktadır. 

XII. yüzyılın ortalarına doğru Urfa Haçlı Kontluğu’na (1098-1144) 
son veren İmadeddin Zengi (1126-1146) ve arkasından gelen oğlu 
Nureddin Mahmud Zengi (1146-1174) Güneydoğu Anadolu böl-
gesinde Haçlı kalıntılarını temizlemişlerdi. Aynı dönemde Türkiye 
Selçuklu Sultanı I. Mesud da Maraş ve çevresini ele geçirerek Haçlıların 
bölgedeki varlığını ortadan kaldırmıştı. Maraş’tan başlayarak Urfa’ya 
kadar uzanan Haçlı hâkimiyet sahasında küçük Ermeni sergerdeleri 
vardı. Böylece Haçlılar ile birlikte Maraş, Ayıntap, Hısn-ı Mansur 
ve Urfa şehirlerinin etraflarındaki küçük hisar ve yerleşim yerlerinde 
Ermeni derebeylikleri kaldırılmış oldu. Sadece Fırat’ın batısında 
Rumkale’de Ermeni Katolikosluk merkezi 1292’e kadar varlığını sür-
dürdü. Bunun dışında Kilikya bölgesi hariç Anadolu’nun güney ve doğu 
kısmında Ermeniler siyasi hâkimiyetlerini kaybetmişlerdi. Bölgeye XIII. 
Yüzyılın ortalarında Moğolların gelmesi ile Ermeniler onların desteği 
ile bazı yerleri ele geçirseler de işgalleri kalıcı olmadı. 

II. Kılıç Arslan Dönemi (1155–1192): Ermeniler; Türkler üzer-
lerine geldiklerinde barış istiyorlar geri çekildiklerinde ise ihanete 
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başlıyorlardı. Sultan II. Kılıç Arslan’ın tahta geçtiği sırada Ermeniler 
Haçlılarla işbirliği yaparak birçok Türkü katlettiler.62 Sultan da tahta 
geçer geçmez Ermenilerle mücadeleye başladı. 

1156’da Kilikya Ermeni prensinin kardeşi ve Karadağ (Amanoslar) 
senyörü Stefan (Stepan) Selçukluların elinde bulunan Maraş’a gelip 
adamlarını Ermeni ahalinin evlerine gizlemişti. Şehirde Türklerin yanı 
sıra Ermeni ve Süryani ahali yaşamaktaydı. Maraş’ı ele geçiren Ermeniler 
Türklerin gelmekte olduğunu haber alınca şehri yağma edip evleri ve 
götüremeyecekleri her şeyi yaktıkları gibi ahaliyi de yanlarına alıp kaç-
mışlardı. Şehirden kaçırılanlar arasında Türk, Ermeni, Süryani ahalinin 
yanında Bar Dionysius Çalibi adlı bir de Süryani papazı da vardı. Bu 
papaz günümüze ulaşmayan, Stefan ve Ermenilerin Maraş’ı işgali ve 
yaptıkların zulümleri anlatan, üç risale yazmıştır. Şehrin imdadına yeti-
şen II. Kılıç Arslan yıkık ve harap hale gelmiş bir yerleşim yeri ile karşı-
laşmıştı. Geride kalan Hıristiyanlara iyi davranarak kaçan ve geri dönen 
Ermenilerin evlerine, çiftliklerine ve meyveliklerine dokunmamıştı. O, 
sadece Ermenilerle işbirliği yapan bir papazı öldürdü. Maraş üzerinden 
Keysun taraflarına yürüyen Selçuklu ordusu yerlerinden kaçan ahaliyi 
yeniden yurtlarına yerleştirdi. Selçukluların kararlılığı karşısında zor 
durumda kalan Ermeniler pişman oldular. Hatta Maraş ile Elbistan 
arasında bulunan Pertus63 kalesi Stefan ve kardeşi II. Toros’un rızasıyla 
II. Kılıç Arslan’ın dostluğunu kazanmak için Türklere teslim edildi.64 
Sultan Ermenilerin bu tutumu karşısında Pertus kalesini yeniden onlara 
verdi. Ermenilerin Maraş’a saldırmasının intikamını almak isteyen II. 
Kılıç Arslan 1157’de Kilikya’ya girerek Anabarza önlerine kadar ilerle-
yerek Ermenilere zayiat verdirmişti.65 1165’de II. Kılıç Arslan, Elbistan 
ve Darende’yi Dânişmendlilerin elinden aldı. Bu sırada Ermeni Baronu 
Toros da Maraş’ı yağmalayıp 400 Türkü esir almıştı. Ermeni lideri bu 
esirleri, Nureddin Mahmud’un elinde bulunan Hıristiyanlarla değiş-
tirmek için ona başvurarak onları teslim etmediği takdirde, Türkleri 
öldüreceğini bildirmişti. Bu yüzden Nureddin, Hıristiyanları fidye kar-
şılığında salıvermiştir.66

Ermeniler II. Haçlı Seferi öncesi hazırladıkları bir elçilik heyetini 
Papa’ya kadar göndererek Bizans’a karşı Katolik dünyasından yar-
dım istemişlerdi. Bu arada Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos 
da Ermenilere karşı seferlere devam etti. Bizanslılar Ermenileri 
Çukurova’dan çıkarmak için Selçukluları da Ermenilerin üzerine sal-
dırtmalarına rağmen başarılı olamamışlardı. 1158-59’da İmparator 
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Ermenileri cezalandırmak için Çukurova’ya girdi. Onun ordusu 
Ermeniler tarafından işgal edilen Tarsus, Misis ve Anabarza’yı alıp 
onları ağır bir yenilgiye uğrattı. II. Toros bunun üzerine Haçlıları dev-
reye sokarak imparatorun kendisine karşı politikasını yumuşatmasını 
başardı. O, İmparatorun huzuruna çıkarak tabii olduğunu belirtti. Bu 
arada Haçlılar da Bizanslılar ile ittifak yaparak Müslümanların üzerine 
yürümek istediler. Bölgeden değişen şartlar, Bizans’ın Ermenilere karşı 
yumuşamasına neden olmuştu. Bizans da geleneksel politikasından 
vazgeçerek kendilerine bağlı bir Ermeni baronluğunun devam etme-
sini uygun bulmuştu. Ancak imparatorun Antakya’ya kadar varıp geri 
İstanbul’a dönmesinden sonra Ermeni baronu II. Toros yeniden saldı-
rıya geçerek Anabarza ve Misis’i geri aldı. Haçlıların araya girmesi ile 
Bizanslılar ile Ermeniler tekrar barıştırıldı.67

1168’de Kilikya Ermeni baronu II. Toros ölmüş ve yerine oğlu II. 
Rupen geçmişti. Ancak Toros’un kardeşi Mleh tahta hak iddia etti. 
Ermeniler arasındaki taht mücadelesine Nureddin Mahmud Zengi ve 
Haçlılar da karışmak zorunda kaldılar. Zengi’nin yardımı ile Kilikya’ya 
giren Mleh, Misis, Adana ve Tarsus’u ele geçirdi. Mleh’in başarılarından 
dolayı Ermeniler topraklarının bir kısmını ona terk etmek zorunda kal-
dılar. Haçlılar da olaya karışmalarına rağmen Mleh yeğeni II. Rupen’i 
öldürerek 1171’de baronluk makamını elde etti. Nureddin’in 1174’te 
ölümü ile desteksiz kalan Mleh Ermenilerin isyanı sonucu 1175’te 
öldürüldü.68

Ermeni Prensi Mleh öldürülünce yerine II. Toros ve Mleh’in kar-
deşleri olup daha önce Maraş’ı işgal eden Stephan’ın oğlu III. Rupen 
tahta çıktı. Haçlılarla yakın ilişkiler içine giren III. Rupen Kudüs’e kadar 
gitmişrti. Yeni Ermeni lideri, Bizanslıların elinde bulunan Adana ve 
Misis’i ele geçirdi. II. Kılıç Arslan zamanında Maraş bölgesinde yaşayan 
Türkmenler Kilikya Ermenileri üzerine akınlarına devam etmekteydiler. 
Bunlara karşılık veren Ermeniler 1180’de Kilikya mıntıkalarında hay-
vanlarını otlanan Türkmenlere saldırmışlardı. Selçuklular ile Bizanslılar 
arasındaki Miryakefalon Savaşını (1176) fırsat olarak değerlendiren 
III. Rupen Türklere saldırmıştı. Bu yüzden Ermenilere bir ders vermek 
isteyen II. Kılıç Arslan, düzenleyeceği sefere Eyyûbîleri de davet etmek 
için Kahire’ye bir elçi heyeti gönderdi. Selçuklulara yardım etmeye karar 
veren Selahaddin Eyyûbî ordusu ile Maraş’a kadar gelerek, Ermenilerin 
üzerine Kılıç Arslan ile beraber yürüdü.69
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 Selahaddin Eyyûbî ordusu ile Maraş gelerek buradan Kilikya üze-
rine yürürken, Kılıç Arslan’da Kayseri-Karahisar (Yeşilhisar) üzerinden 
Göksu nehrini geçerek Ermenilerin yaşadığı şehirlere saldırdı. Doğudan 
Eyyûbîler batıdan Selçuklular III. Rupen’i sıkıştırdılar. Ona bağlı birçok 
kale ve şehir ele geçirildi. Bunun üzerine III. Rupen yanında bulunan 
Müslüman esirleri bırakmak, aldığı malları iade etmek ve Selçuklu ve 
Eyyûbîlere de bol miktarda altın göndererek barış istedi. Onun bu iste-
ğini kabul eden taraflar arasında Samsat’ta barış görüşmelerine geçildi. 
Yapılan anlaşmaya taraflar uyacaklarına dair yemin ettiler. Barış iki 
yıl geçerli olacaktı. Bu seferin tamamlanmasından sonra Selahuddin 
Eyyûbî ordusuyla birlikte ülkesine dönmüştür.70

1185’te Antakya kontluğunda karışıklıklar çıkmıştı. Antakya 
Prenskepsi III. Bohemund, Bizans imparatorunun kızı olan karısını 
boşayıp Sibylle adlı bir kadınla evlenmişti. Kendisinden sonra bu kadın 
hükümdar olacaktı. Bu durumu kabul etmeyen Haçlıların ileri gelenleri 
III. Rupen’in yanına gitmişlerdi. Bu arada III. Rupen, Lampron kalesi 
hâkimi olan Hetumlular ailesinin üzerine yürümüştü. Onlar da III. 
Bohemund’dan yardım istediler. Haçlı hükümdarı III. Rupen’in bölgede 
güçlenmesini istemiyordu. O, hile ile III. Rupen’i huzuruna davet edip 
tutukladı. Arkasından da Kilikya üzerine yürüyen III. Bohemund, III. 
Rupen’in kardeşi Leon’un şiddetli direnişi ile karşılaştı. Ancak başarısız 
olarak geri döndü. İki taraf arasında yapılan anlaşma ile Servendikar, 
Tell-Hamdun ve Ciger71 adlı kaleler ve 1000 altın dahekan altın karşılı-
ğında III. Rupen serbest bırakıldı. Ancak serbest kaldıktan sonra teslim 
ettiği şehirleri almak için yeniden saldırdı. III. Bohemund fazla bir şey 
yapamayarak bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra III. Rupen 
tahtı kardeşi II Leon’a bırakarak bir manastırda inzivaya çekildi.72

II. Kılıç Arslan’ın saltanatının son yıllarına tesadüf eden 1186’da da 
Türkmenler Larende ve Ereğli üzerinden Anazarba’ya kadar ilerleyerek 
36 bin Ermeniyi köle olarak alıp satmışlardı. 1187’de Rüstem adlı bir 
Türkmen Bey’i de 5 bin atlı ile Sis’e kadar girerek yağmalamıştı. Bunlara 
karşılık veren II. Leon, Maraş’a kadar sefer yaparak pek çok Türkü 
öldürüp intikam almıştı. Hatta Rüstem Bey’i de öldürüp Türkmenleri 
Amanos dağlarında bulunan Servendikar kalesine kadar kovalamıştı. 
Selçuklu topraklarına saldıran II. Leon Brakana kalesini ele geçirip 
Silifke’ye oradan da Ereğli’ye kadar uzanıp yağma ve tahribattan sonra 
geri çekilmişti. Bu sırada Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ülkesini on bir 
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oğlu arasında paylaştırdığından onlar arasında başlayan saltanat kavga-
larından dolayı Ermenilere karşılık verememişti.73

Kilikya Ermeni Baronluğu’nun Krallığa 
Dönüşmesi

II. Kılıç Arslan’ın ölümü ve oğulları arasında devam eden saltanat 
mücadelesinden faydalanan II. Leon, etrafına topladığı kuvvetlerle 
harekete geçerek Ereğli ve Kayseri civarında bir kaleyi işgal etti. Ermeni 
lideri, bu başarısı üzerine “Büyük” veya “Muhteşem” unvanı alarak taç 
giydi. Ermeniler bu sıradaki Selçukluların vaziyetinden dolayı Bizans, 
Papalık ve Avrupa devletleriyle münasebetlere giriştiler. III. Haçlı 
Seferi sırasında Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa Konya üze-
rinden Silifke’ye doğru ilerlediği sırada, II. Leon adamlarını hediyeler, 
erzak ve silahlı bölüklerle ona göndermişti. Bu durumdan çok mem-
nun olan imparator, II. Leon’a taç vermeye söz verdi. Ancak impara-
torun 1190’da Silifke çayında boğularak ölmesi ile yerine geçen oğlu 
Friedrich von Schwaben’i ziyaret eden II. Leon’un isteğine kulak asıl-
mamıştı. Ermeni kontu Haçlıların gözüne girmek amacıyla 1191’de 
İngiliz Kralı I. Richard’ın Akka kuşatmasına destek gönderdi. Ayrıca 
o, Antakya kontu aleyhine faaliyetlere de devam etmekteydi. Antakya 
yakınlarında Selahaddin’in Haçlılardan alıp terk ettiği Bagras kalesini 
II. Leon 1191’de alarak tamir ettirdi. Bundan sonra Antakya üzerinde 
de hâkimiyet kurmak isteyen II. Leon şehrin hâkimi III. Bohemund’u 
tutsak almasına rağmen, Antakya ileri gelenlerinin onu istememesinden 
dolayı amacına ulaşamadı.74

Krallık tacını ele geçirmek amacıyla uğraşılarını devam ettiren II. 
Leon, Papa ve Alman imparatoruna başvurarak krallık sürecek kadar 
geniş toprakları olduğunu ve Antakya Kontluğu’nun da kendi vassalı 
olduğunu bildirdi. Doğu Hıristiyanları üzerinde hâkimiyet kurmak 
isteyen Papa Ermeni Katolikosluğu’nun kendisine bağlanmasını istedi. 
Bu sırada Alman imparatoru bulunan VI. Heinrich de bütün Akdeniz 
dünyasını hâkimiyet altına almak, kutsal ülkede Alman nüfuzunu kur-
mak ve Almanların doğu siyasetini hayata geçirmek amacıyla Ermeni 
baronunun isteğini yerine getirmeye karar verdi. Almanlar için Kudüs 
yolu üzerinde kendilerine bağlı bir krallığın bulunması hayati öneme 
sahipti. Alman imparatoru, Vali Konrad von Hildesheim ve Mainz baş-
piskoposu Konrad von Wittelsbach’ı, II. Leon’a krallık tacını giydirmek 



Türkiye Selçukluları ile kilikya ermenileri 21

üzere Tarsus’a gönderdi. 1198’de Silifke’den Maraş’a kadar Ermenilerin 
elinde olan yerlerdeki bütün Ermeni din adamları ile feodalleri Tarsus’da 
bulunan Ayasofya Kilisesi’nde II. Leon’un taç giyme törenine katıldı-
lar. Burada II. Leon Alman İmparatoruna vassallık yemini yaptı. Bu 
bağlılık 1225’te II. Friedrich tarafından yeniden onaylandı.75 Alman 
imparatorundan başka Papa’nın hatta daha önce 1196-97’de Bizans 
İmparatoru III. Alexius’un (1195–1203) II. Leon’a taç gönderip kral 
unvanını verdikleri bilinmektedir.76 Böylece kurulduktan yüzyıl sonra 
Ermeni baronluğu yine Haçlıların yardımı ile krallığa dönüşmekteydi. 
Ortaçağ’da İslam dünyasında Halife kendisine başvuran Müslüman 
emirlere bir takım unvanlar vererek ona hükümdar yapmaktaydı. Buna 
benzer uygulama Hıristiyanlarda da olup, bağımsız bir krallık kurmak 
istenildiğinde, taç giydirmek veya taç yollamak, bağımsız bir krallık 
kurulduğuna işaretti. Taç bağımsızlık alametiydi.77 Daha önce belirttiği-
miz gibi 1196-97’de Bizans İmparatoru III. Alexius da II. Leon’a bir taç 
göndermişti. Bizans İmparatoru onu Haçlılara karşı kendi yanına çek-
mek istemekteydi.78 Kral unvanı olduktan sonra bazen papalığa, bazen 
de Bizans’a bağlılığını bildiren II. Leon yayılmacı bir politika izleye-
rek topraklarını Selçuklular ve Haçlılar aleyhine genişletmeye çalıştı. 
O, giriştiği mücadeleler neticesinde 1208’te Antakya’yı ele geçirmeyi 
başardı.79

II. Kılıç Arslan’ın oğulları arasındaki taht kavgalarından yararlanan 
II. Leon Selçuklu topraklarına saldırarak Melikşah’ın hâkim olduğu 
yerler üzerine yürüyerek onu mağlup ederek Ereğli’ye saldırdı. Yine 
Elbistan Meliki Mugiseddin Tuğrulşah’ın hakim olduğu topraklara sal-
dırarak onu kendine tabii etti. II. Leon’un büyük başarılar kazanarak 
Türklerden ve Bizanslılardan 72 kaleyi ele geçirdiği ileri sürülmektedir. 
Selçuklular Ermenilerin bu saldırılarına karşılık vermeye çalıştılar.80

II. Rükneddin Süleymanşah Dönemi (1196–1204): Sultan II. Kılıç 
Arslan’ın 1192’de ölümü üzerine yerine oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
geçmişti. Ancak o, 1196’da kardeşi II. Rükneddin. Süleymanşah’a karşı 
tahtını kaybetmişti. Devrik sultan sürgüne giderken II. Leon’un ülke-
sine uğramıştı. O, sultanı saygı ve hürmetle karşılayarak bir ay süreyle 
misafir etmişti. Sultan Ermeni ülkesini terk edip giderken yine II. Leon 
onu uğurlamıştı. I. Gıyaseddin Keyhüsrev bir müddet Anadolu’nun 
doğusunda dolaştıktan sonra Sinop üzerinden İstanbul’a giderek Bizans 
İmparatoruna sığınmıştı. II. Rükneddin Süleyman Şah, Selçukluların 
taht kavgalarından faydalanarak topraklarını genişletmeye çalışan 
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Ermenileri cezalandırmak amacıyla harekete geçti. 1199’da Kilikya 
üzerine yürüyen sultan Adana’ya kadar yerleri ele geçirdi. Sultanın bu 
seferine Selçukluların yanında katılan Lampron prensi Oşin, II. Leon 
topraklarından pek çok mal mülk ve 500 kız ele geçirerek Lampron’a 
götürmüştü. Bu durum Ermenilerin iki ileri gelen ailesi arasındaki bir 
rekabetin sonucuydu. Sultan Ermenileri Kilikya’nın güneyine sürerek, 
II. Leon’un düşmanı olan Lampron hâkimi Oşin’le dostluk kurarak 
Adana’ya kadar ilerlemişti. Türklerin bu başarısı üzerine Ermeni Kralı 
II. Leon, Selçuklulara tabi olmayı, sultan adına para bastırmayı, hutbe 
okutmayı ve vergi vermeyi taahhüt ederek barış anlaşması imzaladı.81

I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1205–1211): II. Rükneddin Süleyman 
Şah’ın ölümü üzerine ilk başlarda yerine geçen oğlu III. Kılıç Arslan 
(1204–1205) zamanında Selçuklulara tabi olmaya ve haraç vermeye 
devam etti. 9 yıl İstanbul’da sürgün hayatı yaşayan I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev Konya üzerine yürüyerek yeğeni III. Kılıç Arslan’ı tahtan 
uzaklaştırarak sultan olmuştu. Bu durumlardan istifade eden Ermeniler, 
Türk topraklarına yeniden saldırıya başladılar. Selçuklularla Eyyûbîler 
arasındaki ticari yolu kestiler. Bunun üzerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev, 
Ermeniler üzerine yürümek amacıyla Halep Eyyûbî hükümdarı 
Melik’üz-Zâhir ile ittifak yaptı. Ermeniler 1205’te Göksun’a baskın 
yapıp Elbistan’ı kuşatmışlar ve Halep’e kadar akınlar düzenlemişlerdi. 
Melikü’z-Zâhir bu sırada Müslümanların elinde bulunan ve Ermenilerle 
sınır olan Derbsak’a82 asker ve erzak yollayıp komutanlarından Meymûn 
el-Kasrî’yi buraya yolladı. Bunlara saldıran Ermeniler Eyyubi kuv-
vetlerini yenip erzakları ele geçirip esir aldıkları Müslümanları öldür-
düler. 1208–09 ‘da Melik’üz-Zâhir, komutanlarından Seyfeddin b. 
Alâeddin(Alâmeddin) Candar ve İzzeddin Aybek’i Selçuklulara yar-
dıma gönderdi. Birleşik Selçuklu ve Eyyûbî ordusu Ermenilerin elinde 
bulunan Pertus Kalesi’ni yeniden ele geçirdiler.83

II. Kılıç Arslan tarafından fethedilen fakat Ermenilere iade olunan 
Pertus Kalesi’nin alınması sonrasında Ermeni Prensi II. Leon’un oğlu 
Gregori de tutsak edildi. Ermeniler bir kez daha barış isteyerek Selçuklu 
Sultanı’nın hâkimiyetini kabul ettiler. I. Gıyaseddin Keyhüsrev böylece 
Maraş bölgesini Ermenilerden tekrar alarak daha önce burada oluştu-
rulan Selçuklu uç beyliğinin başına Nusretüddin Hasan Bey’i getirdi.84

I. İzzeddin Keykavus Dönemi (1211-1220): Ermeniler Selçuklu 
devletinin iç işlerine karışarak I. İzzeddin Keykavus ile kardeşi 
Alâeddin Keykubâd arasındaki taht kavgasında ikincisinin yanında yer 
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aldılar. Alâeddin Keykubâd Kayseri’de daha yeni tahta çıkan ağabeyini 
kuşatmıştı. O, Erzurum meliki olan amcası Mugîseddin Tuğrulşah ve 
Kilikya Ermeni prensi II. Leon’nu da yanına alarak sultana karşı hare-
kete geçmişti. Alâeddin Keykubâd kendisine destek vermesi haklinde 
Ermenilere Kayseri ve çevresi vaat etmişti. Kayseri’yi kuşatan Alâeddin 
Keykubâd ve müttefikleri sultanı zor durumda bırakmışlar ve kuvvet-
lerini zayıflatmışlardı. Sultan kuşatmayı yararak Konya’ya gitmek ve 
uçlardan topladığı kuvvetlerle tahtını korumayı düşünüyordu. Bunu 
adamlarına açıklayınca onlardan biri olan Kayseri valisi Celâleddin 
Kayser, Alâeddin Keykubâd’ın müttefiklerini ondan ayırmak amacıyla 
sultandan izin istedi. Yanına aldığı 12 bin Mısır altını ile önce Ermeni 
kralı II. Leon’un yanına giderek onu bu ittifaktan vazgeçirmeye çalıştı. 
Ona Alâeddin Keykubâd babasının ve Mugiseddin Tuğrulşah’ın da kar-
deşinin mülkünü almak istediğini belirterek, kralın Selçuklu ülkesinde 
hiçbir hakkı olmadığı halde niçin böyle yaptığını anlayamadığını ve 
onun çekip gitmesini ve memleketine bakmasını söyledi. Ermeni kra-
lına ayrıca tahtın Keykavus da kaldığı takdirde Ermeni kalelerinin erzak 
ihtiyacı için 2000 müdd85 buğday vereceğini ve sultanın hayatta kaldığı 
müddetçe ona hiçbir zarar vermeyeceğini belirterek getirdiği paraları da 
verdi. Ermeni kralı sultandan verdiği sözlere karşılık bir yazılı kâğıt veril-
mesini talep etti. Kayseri valisi Ermeni elçi ile beraber sultanın huzuruna 
vararak bu belgeyi aldı. Böylece Ermeni kralına para, erzak ve ülkesine 
I. İzzeddîn Keykâvus’un saltanatı boyunca dokunmayacağına dair bir 
ahitname verilerek I. Alâeddin Keykubâd’a verdiği destek kesildi.86 
Böylece I. İzzeddîn Keykâvus tahtını kurtarmıştı. Bu saltanat kavgası 
sırasında Ermeni Kralı II. Leon fırsatları da değerlendirerek Selçuklu 
toprağı olan Lülüve87, Ereğli ve Larende’yi işgal etmişti. Ermenilerin 
anlaşma maddelerine uymaması üzerine sultan onlara verdiği taahhüdü 
bozarak II. Leon’a savaş açtı. Ermeni kralı sultana karşı Haçlılardan 
yardım istedi. I. İzzeddin Keykavus kısa süre içinde Ermenilerin işgal 
ettiği Lülüve, Ereğli ve Larende’yi fethetti. Arkasından da daha önce 
babasının aldığı ve sonradan Haçlılar tarafından işgal edilen Antalya 
üzerine yürüdü.88

Ermeni Kralı II. Leon, Selçuklu ordusunun Antalya’yı fethi sırasında, 
Türk topraklarına karşı saldırıya geçmiş ve bazı yerleri işgal etmişti. I. 
İzzeddin Keykâvus, Antalya’nın fethini müteakip Ermenileri cezalan-
dırmak için Maraş’a hareket etti (1216). İbn Tagribirdî, Haleb Eyyûbî 
hükümdarı Melikü’z-Zâhir’in de Ermenilerin üzerine sefere çağrıldığını, 
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ancak onun Selçukluların Haleb’i alma ihtimaline karşı katılmadığını 
yazmaktadır.89 Sultan kendisinin Maraş üzerinden Kilikya’ya girmesini, 
Eyyûbîlerin ise Antakya üzerinden Çukurova’ya saldırmasını istemişti. 
Kahire Eyyûbî hükümdarı olan amcası Melikü’l-Adil’in girişimlerinden 
dolayı Melikü’z-Zâhir Selçuklulara yardım etmedi. Bu arada Ermeniler 
de Melikü’z-Zâhir’e kıymetli hediyelerle elçi göndererek ittifaktan onu 
vazgeçirmişlerdi.90

I. İzzeddin Keykâvus’un Eyyûbîlerden yardım alamayınca tek başına 
Ermenilerin üzerine yürümeye karar verdiğini görülür. Sultan ordunun 
Kayseri’nin doğusunda Zamantı kalesi yakınlarında bulunan Yabanlı 
Ovası’nda toplanması emretti. Maraş Emiri Nusretüddin Hasan Bey’e 
de haber göndererek Antakya üzerinden Ermenilere saldırmasını istedi. 
Nusretüddin Hasan, Maraş’tan yola çıkarak Amik ovasını boydan boya 
geçip Haleb Eyyûbîlerine bağlı olan fakat içinde Ermenilerin yaşadığı 
Balat’ı kuşattı. Kale şiddetli bir muhasara ile ele geçirilerek içinde bulu-
nan Ermeniler cezalandırıldı.91 Maraş Emirinin Balat’ı alarak içindeki 
ahaliyi cezalandırdığı haberi Ermeniler tarafından Haleb’e ulaştırılınca, 
Melikü’z-Zâhir bu durumdan endişe duymuştu. O, Selçukluların gerçek 
niyetinin Halep toprakları olduğunu zannetmişti. Bunu haklı çıkaracak 
işaretler de yok değildi. Ancak, I. İzzeddin Keykâvus Ermenilerin Balat’ı 
bir üs olarak kullandıklarını, Müslüman tüccarlara saldırarak mallarını 
yağmaladıklarını ve ele geçirdikleri malları burada sakladıklarını, ayrıca 
onların Kilikya Ermenilerine yardım ettiklerini ve bundan dolayı da 
Maraş Emirinin Balat’a girmesini istediğini ifade etti. Selçuklu sultanı, 
Melikü’z-Zâhir’in gönlünü almak için ondan özür bile diledi.92

İzzeddin Keykâvus kendisi de Ermenilerin elinde bulunan kaleler 
üzerine sefere çıktı. Balat’tan dönen Maraş Emiri de bu sefere iştirak 
etti. Selçuklu kuvvetleri sefer hazırlıklarını Yabanlu Ovası’nda yaptık-
tan sonra Ermeni sınırını Kösi-dere93 ve Gökerin94 üzerinden geçerek 
Göksun’a95 uğrayıp Çinçin96 kalesini kuşattı. Mancınıklar kurularak 
kaleye ve şehre taşlar fırlatıldı. Çaresiz kalan kale halkı sultanın tes-
lim teklifine üç günlük mühlet isteyerek cevapladılar. Eğer bu sürede II. 
Leon’dan yardım gelmezse hiçbir şart ileri sürmeden teslim olacaklarını 
bildirdiler. Bunun üzerine sultan kaleye taş atan mancınıkların durdurul-
masını istedi. Kale halkı Ermeni kralına başvurmuş, o ise kendi başının 
çaresine düştüğü için yardıma gelemeyeceğini ve dilediklerini yapmakta 
serbest olduklarını bildirmişti. Bu durum üzerine Çinçin halkı sultana 
haber göndererek canlarına, aile ve çocuklarına dokunulmaması şartıyla 
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kaleyi teslim edeceklerini bildirdiler. Sultan Çinçin kalesinin âmânla 
teslim edildiğine dair bir ferman hazırlattı. Kale halkı gönderilen fer-
man üzerine huzura geldiler. Bu arada kale kapıları açılarak Selçuklu 
sancağı kale burçlarında dalgalandırıldı. Divan naipleri kaleye çıkarak 
ele geçirilen silah, zahire ve diğer eşyanın durumuna bakarak ihtiyaç 
olduğu kadar aldılar. Kaleye muhafızlar ve kale komutanı konulduktan 
sonra fetih tamamlanmış oldu.97

Çinçin kalesinin fethedilmesinden sonra Selçuklu ordusu Haçin98 
kalesini kuşattı. Kalenin etrafına mancınıklar kurularak içeriye gülleler 
yağdırıldı. Ayrıca Antalya’nın fethinde çok iş gören ve üzerine 10 kişinin 
çıkabildiği geniş ve yüksek merdivenler de kalenin duvarlarına yanaştı-
rılmıştı. Selçuklu ordusunun bu şiddetli kuşatmasına rağmen içerideki-
lerin şiddetli bir direniş yaparak kolayca pes etmeyecekleri anlaşılmıştı. 
Bu arada Selçuklu kuvvetlerinin üstünlüğü, taş atan mancınıkların ve 
okçuların ok atışları, içeridekilerin dışarı çıkmalarına engel oluyordu. 
Selçuklu askerleri yüksek merdivenlerin yardımı ile kaleye girmeyi başa-
rıp kapısını açmışlar ve içeridekileri etkisiz hale getirip teslim almışlardı. 
Sultan kaleye komutan (dizdar) ve muhafızlar tayin etti.99

Haçin kalesinin fethinden sonra sıra Geben kalesine gelmişti. 
Selçuklular ile Ermeniler arasında en şiddetli çatışma burada vuku’a geldi. 
Maraş Emiri Nusretüddin Hasan Bey de yanında olduğu halde Geben 
kalesi üzerine yürüyen sultan I. İzzeddin Keykâvus burada sert bir dire-
nişle karşılaştı. Bu sırada yaşlanmış ve hasta bir durumda olan Ermeni 
prensi II. Leon ise ordusunun başına baron Konstantin’i tayin etmişti. Bu 
adam ve diğer Ermeni iler gelenleri Geben kalesinin üzerinde bulunan 
bir dağın başındaki Şoğagan Manastırı’nda karargâh kurup, Selçuklu 
ordusunu beklemeye başlamışlardı. Sultan 3000 seçme askerle Emir-i 
Meclis Mübârizüddin Behramşah’ı öncü birliklerin başında Ermenilere 
karşı gönderdi. İki Türk askeri ise Ermeniler hakkında keşif yapmaya 
çalışırken pusuya düştüler. Atlarından düşürülen bu askerler yakında 
bulunan bir köprüye sığınmışlardı. Burası Geben kalesi yakınından akan 
ve Ceyhan’a dökülen Körsulu Çayı üzerindeki bir köprü olmalıdır. Ok, 
kılıç ve gürzleriyle kendilerini savunmaya çalışan bu askerlerin durumu 
haber alınınca onlara yardım amacıyla 100 seçme süvari gönderildi. 
Bu durum Mübârizüddin Behramşah’a da bildirildi. Yeri tespit edilen 
Ermeni ordusunun durumu sultana iletilmiş ve neticede sultan ordunun 
harekete geçmesini emretmişti. Sultanın saldırı emrini çavuşlar, Türkçe 
olarak askerlere duyurmuşlardı. Selçuklu ordusu Melheme Ovası’nda100 
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merkez, sağ ve sol kol olmak üzere üçlü savaş düzenine geçmişti. Diğer 
taraftan Ermeni güçleri de ovaya inmişti. İki taraf arasında devam eden 
şiddetli çatışmada Mübârizüddin Behramşah sultanın gelmesini bekle-
meden ileri atılmış ve kıyasıya bir çatışma başlamıştı. Bu arada çatışma 
alanına yetişen sultan, şiddetli bir şekilde Geben kalesinin kuşatılmasını 
da istemişti. Haçin kalesinin kuşatılmasında olduğu gibi mancınıklar ile 
kalenin içine gülleler yağdırılmaya başlanmıştı. Kalenin senyörü baron 
Leon ile kalenin içinde bulunan diğer Ermeni şefleri ani bir çıkış hare-
keti yaparak Selçuklu ordusunun saflarını yararak mancınıkları yakıp 
kaçmışlardı. Bunun üzerine I. İzzeddîn Keykâvus kaleyi kuşatmaktan 
vazgeçerek onları takip etmek için ovaya indi ve İzdi’de101 Ermeni ordu-
ları başkumandanı Konstantin ile bir meydan savaşına tutuştu. Selçuklu 
ordusu süratli bir çevirme hareketi ile Ermenileri kıskaç içine aldı. Daha 
sonra Ermeni başkomutanı olan baron Adan, Selçuklu ordusunun fazla-
lığı yüzünden Konstantin’e yardım edemedi. Ermeni ileri gelenlerinden 
Kyr İsak (Gersak), Vasil (Azil), Oksentz ve bazı komutanlar esir edildi-
ler. Bu arada Mübârizüddin Behramşah Ermenilerle kahramanca vuru-
şup, baron Konstantin’i yere düşürüp esir almıştı. Yine Oşin ve Noşin 
adlı baronlar da esir alınarak bütün esirlerle birlikte sultanın huzuruna 
gönderildi. İki taraf arasındaki çatışma sabahtan akşama kadar devam 
etti. Gece olunca Ermeniler karanlıktan faydalanıp kaçtılar. Ermeni 
ordusunun geri kalan kısmı tamamen imha edildi. Bundan sonra 
Ermeniler takibe alınmış ve yakalananlar da ağır bir şekilde cezalan-
dırılmıştır. Geben kalesi alınamamakla birlikte Selçuklular Ermenilere 
karşı büyük bir zafer kazanmışlardı. Sultan, kış ayları yaklaştığından 
ertesi yıl yeniden sefere çıkmak amacıyla Kayseri’ye dönme emri verdi. 
I. İzzeddin Keykâvus’un amacı Ermeni meselesini tamamen çözmekti. 
Ermeni prensi sultanının kararlılığını görünce barış istemek zorunda 
kalmış ve Selçuklulara tabi kalacağına dair yemin etmişti.102 Bunun 
üzerine Sultan Ermenilerin barış ve tabiilik teklifini kabul etti. Yapılan 
anlaşma gereğince Ermenilerden fethedilen Haçin, Çinçin kaleleri ile 
Geben kalesi etrafındaki topraklar onlara iade edilirken, daha önce 
onların işgal ettikleri Ulukışla, İsovra Çayı ve Lozad (Lauzad)103 geçidi 
gibi yerler Selçuklulara teslim edildi. Ermenilerle Selçuklular arasında 
anlaşmanın yapılması ile kervan yolları açılmış ve iki tarafın tüccarları 
gelip gitmeye başlamışlardı.104

I. İzzeddin Keykâvus’un Ermeniler üzerine düzenlediği bu sefer 
esnasında Selçukluların eline önemli ölçüde ganimet geçmiştir. Bu elde 
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edilen ganimetlerin fazlalığından Kayseri’de bir baş sığır ve at iki dir-
heme, beş altı baş koyun bir dirheme, bir Ermeni erkek kölesi ve cariyesi 
ise 50 akçeye satılmıştır. Kayseri’ye zaferle ulaşan ordunun gelişinden 
dolayı şehirde şenlikler yapılıp, başarı kazanan beylere hediyeler verilip, 
iktâlar dağıtılmıştır. Ayrıca sultan başarısından dolayı Mübârizüddin 
Behramşah’a kendi elbisesini giydirip onu beylerbeyi rütbesine 
çıkarmıştır.105 

Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un bu ezici zaferinden sonra yukarıda da 
değindiğimiz gibi Ermeni kralı II. Leon sultana uzun bir mektup yaza-
rak ve hediyeler hazırlayarak göndermiştir. Bu mektupta özetle Ermeni 
Kralı; pişmanlığını ifade ederek hataları ve kötü talihi yüzünden çok 
kötü bir mağlubiyete uğradığını, emirlerinin ve askerlerinin öldürüldü-
ğünü ve mülkünün harap olduğunu ifade ederek sultandan merhamet 
istemektedir. Sultana daha önce verdiği haracı iki katına çıkardığını, 
sis mülkünün kendisinden ve çocuklarından başkasına verilmemesini, 
her yıl 500 süvari ve büyük emirlerini sultana göndereceğini, her yıl 
20 bin dinar para göndereceğini ve daha önce ödenmeyen haraçları da 
göndereceğini taahhüt etmektedir.106 Ermeni kralı mektubunda belirt-
tiği taahhüdü yerine getirerek tekrar Selçuklulara bağımlı hale geldi. 
Sultanın adına para darp ettirdi. Bundan sonra 1218’de Halep sefe-
rine çıkan sultana Ermeni karlı askeri yardımda bulunmuştur. Ancak 
Halep atabeğinin hazırladığı tuzağa düşen II. Leon, sultana bir mektup 
yazarak emirlerinin ona ihanet ettiklerini belirterek sultanı kuşkulan-
dırmıştır. Bu durum üzerine sultan bazı başarılar elde etmesine rağmen 
ihanetler yüzünden Halep önlerinden çekilmek zorunda kalmıştır.107 Bu 
geri çekilme bir bozguna dönüşmüştür. Bundan dolayı da sultan has-
talanıp vereme yakalanıp vefat etmiştir.108 Sultanın ölümünden bir yıl 
önce de II. Leon ölmüştü. 

I. Alâeddin Keykubat Dönemi (1220–1237): Sultanın tahta çıkma-
sını müteakip Ermeniler itaatten çıkarak Halep-Şam ile Anadolu ara-
sındaki kervan yollarını vurmaya başladılar. Bu sırada Ermeni kralı II. 
Leon ölmüş ve yerine kızı Zabel’le evlenen Antakya Haçlı Prenskepsi 
IV. Bohemond’un oğlu Philippe, Ermeni kralı olmuştu. Ancak Philippe, 
Katolik mezhebinden olduğu için, Ermeniler onu tanımayarak öldür-
düler. II. Leon’un kızı Zabel ile evlendirilen Baron Konstantin Palu’nun 
oğlu Hetum, Ermenilerin başına getirildi. Böylece Lampron’lu Hetum 
ailesi Kilikya Ermenilerinin başına geçmiş oldu. 1225’te I. Alâeddin 
Keykubâd, Kilikya seferine çıktığında I. Hetum, Haçlılardan ve Kıbrıs 
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Krallığı’ndan yardım isteyerek Türklere karşı ittifak kurmaya çalışmıştı. 
Ermenilerin üzerine yürüyen Selçuklu ordusu iki koldan Kilikya’ya girdi. 
Türkler bir yandan Silifke üzerinden diğer yandan da Maraş üzerin-
den Ceyhan vadisini takip ederek Kilikya’ya girdiler. Daha önce alınıp 
Ermenilere terk edilen Çinçin Kalesi yeniden fethedildi.109 Haçlılardan 
yardım sağlayamayan Hetum, Selçuklu Sultanı’na itaat etmek zorunda 
kaldı. Yapılan anlaşma ile Ermeniler, Sultan’ın isteği halinde 1500 asker 
göndermeyi, onun adına hutbe okutmayı ve para bastırmaya ilave olarak 
daha önceki ödediği vergiyi iki katına çıkarmayı kabul etti. Bu sefer sıra-
sında Ermenilerin elinde bulunan 30 kale de Türklerin eline geçmişti. I. 
Alâeddin Keykubâd, Ermenilerden aldığı İçel ve Ermenek bölgelerine 
Avşar Türklerini yerleştirerek ileride kurulacak olan Karamanoğulları 
Beyliği’nin temelini oluşturmuştur.110 Türkiye Selçuklular Devleti’nin 
en meşhur ve güçlü sultanı olan I. Alâeddin Keykubâd zamanında 
Ermeniler bir daha Türk topraklarına saldırmaya pek cesaret edemediler. 

Moğollarla Ermeniler Arasındaki İlişkiler 
Celâleddin Harezmşâh’ı mağlup ederek Azerbaycan ve Kafkasya’ya 

giren Moğollar Gürcü ve Ermenileri itaat altına aldıkları gibi onlar-
dan ordularına asker de almışlardı.111 Gürcü ve Ermenilerin de katı-
lımıyla güçlenen Moğol ordusu Doğu Anadolu bölgesine girip Kars, 
Ani, Erzurum gibi şehirleri işgal etmişti. I. Alâeddin Keykubâd’ın 
ölümüyle yerine geçen oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev bütün dev-
let işlerini Sadedin Köpek adlı bir emire devretmişti. Bu emir önemli 
devlet adamlarını öldürüp, Harezmşâhların de katılımıyla güçlenen 
ordudaki, Harezm Beylerini öldürmesi ile büyük bir fitneye sebep 
olmuştu. Ayaklanan Harezm askerleri Selçuklu ordusundan ayrılıp 
Harran ve Suriye tarafına doğru çekilmişlerdi. Bu sırada Sultan’ı dahi 
hedef seçerek Selçuklu tahtına göz diken Sadeddin Köpek öldürülmüş 
ve yeniden düzen sağlanmaya başlamıştı. Anadolu üzerinde yaklaşan 
Moğol tehlikesi sebebiyle alınacak tedbirler görüşülmeye başlanmıştı. 
Eyyûbîler, Mardin Artukluları ve Ermenilerle Moğollara karşı konul-
ması konusunda görüşmeler yapılmıştı. Bu amaçla Kilikya Ermeni kralı 
I. Hetum’un babası Baron Konstantin Kayseri’ye çağrıldı. Ermenilerden 
vassallık gereği göndermesi gereken askerler ve ayrıca fazla göndere-
ceği askerler için ekstra para verileceği ve Ereğli’nin kendilerine terk 
edileceği bildirildi. Selçuklulara yardım etme kararı alan Ermenilerin 
Haçlılardan da topladıkları 3000 kişi ile hareket ettikleri haberi geldi.112 
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Ancak Ermeniler hazırladıkları bu askeri gücü Kösedağ’a gönderme-
yerek Selçuklularla Moğollar arasındaki savaşın sonucunu beklediler. 
Kazanan taraf olan Moğolların yanında yer aldılar. 

1243 yılında Selçukluların Moğollara yenilmesi üzerine Kilikya tabi 
Ermeni Krallığı, Selçuklu itaatinden çıkarak Moğollara karşı düzen-
lenecek sefere göndermekle mükellef olduğu askerleri göndermedi. 
Anadolu’nun Moğollar tarafından işgal edilmeye başlanması ve sultanın 
Ankara tarafına kaçması üzerine Konya’da bulunan ahali daha emniyetli 
gördükleri için Halep ve Şam’a doğru kaçmaya başlamışlardı. Sultan II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in karısı Gaziye Hatun ile annesi Hunad Hatun 
(Mahperi Hatun), köleleri, cariyeler ve mallarını yanlarına alarak Haleb’e 
gitmek amacıyla Konya’dan hareket edip Ermeni topraklarına ulaşmış-
lardı.113 Ermeni kralı I. Hetum bunları alıkoyduğu gibi Moğollara da 
haberci göndererek sultanın karısı ve annesinin elinde olduğunu ve 
isterlerse kendilerine teslim edeceklerini bildirmişti. Ayrıca Kilikya’dan 
geçen Selçuklu ileri gelenlerine ve halkına da saldırarak mallarını gasp 
ettikleri gibi kervanlara da baskınlar düzenlemeye başlamışlardı. 

Ermeni kralının sultanın ailesine karşı bu tutumunu devrin 
Hıristiyan kaynaklarından bazıları ayıplarken, muasır Ermeni kaynak-
ları I. Hetum’un bu davranışını hafifletmeye çalışmışlardır. Onlara göre 
Moğol komutanı Baycu Noyan Ermenilerin elinde olan sultanın ailesi-
nin kendilerine teslim edilmesini istemiştir. Oysaki I. Hetum sultanın 
ailesinin kendi elinde olduğunu ve isterlerse bunları teslim edeceğini 
bildirmiştir. Baycu Noyan da tabiî ki böyle bir fırsatı kaçırmayacak ve 
onları isteyecektir. Ermeni kralı da sultanın ailesi ve mahiyetini bir elçi 
ile Moğollara gönderecektir. Ayrıca onlara tabiiyetini de bildirdi. Baycu 
Noyan gönderdiği bir elçilik heyeti ile birlikte I. Hetum’un tabiiyetini 
kabul ederek anlaşmayı onayladı.114

Moğollar Anadolu’yu işgal edince Ermeni kralı I. Hetum, Selçuklularla 
bağlantısını keserek Moğollarla ilişkiye geçti. Selçukluların Moğollara 
yenildiğini duyunca I. Hetum hemen onlara hediyelerle birlikte bir 
elçi yolladı. Onlarla barış imzalayarak tabiiyet istiyordu. Moğollar, 
Ermenilerin teklifini olumlu karşıladılar. Ermeniler, Moğolları Türklere 
karşı kullanmak isterken, Moğollar da Anadolu işgalini kolaylaştıracak 
ve kendilerine kılavuzluk edecek bir müttefik olarak Ermenilerden fay-
dalanmak düşüncesindeydiler. I. Hetum, önce kardeşi Simbat’ı 1247’de 
hediyelerle birlikte Göyük Han’ın huzuruna Karakurum’a gönderdi. 
Zorlu bir yolculuktan sonra Göyük Han’ın huzuruna varan Simbat 
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Ermeni kralının hana tabii olduğunu bildirdi. Han’dan hediyeler ve 
övgüler alan Simbat, Ermeni krallığının tanındığına dair bir sözleşme 
yaptı. Bu sözleşme ile Alâeddin Keykubâd zamanında Selçukluların 
eline geçen yerlerin yeniden Ermenilere iadesini kabul ettirdi. Ayrıca 
Ermeni ülkesinin, manastırlarının ve Hıristiyanların vergiden muaf 
olmalarını onlara kabul ettirerek, en kısa zamanda kral I. Hetum’un 
da Han’ın huzuruna geleceğini bildirerek, 1250’de döndü. Göyük Han 
ve etrafında bulunanlar Hıristiyanlığa meyilli olup, onlara sempati ile 
bakmaktaydılar.115 

Ermenilerin ihanetlerine karşılık vermek isteyen Selçuklu dev-
let adamları Baycu Noyan’la vardıkları anlaşma sonucu Kilikya 
Ermenilerinin üzerine sefere karar verdiler. Selçuklular ile dost olan ve 
onlara bağlılığı devam eden Lampron senyörü Konstantin’in rehber-
liğinde Selçuklu ordusu Babaron dağından Çukurova’ya girdi. Bu sıra 
Ermeni kralı Adana’da bulunuyordu. Kralın babası ve kardeşi Simbat 
Tarsus’a kaçtılar. Ermenilerin yanında Haçlı askerleri de olup Tarsus’u 
Türklere karşı birlikte savunmaktaydılar. Her iki taraf arasında şiddetli 
bir savaş olmaktaydı. Selçuklular getirdikleri mancınıkla Tarsus’un surla-
rını taş yağmuruna tutmuşlardı. Şehir her an düşman üzereydi. Bu sırada 
şiddetli yağmurlardan dolayı Selçuklu ordusu zor durumda kalmıştı. Bu 
arada sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in öldüğü haberi komutanlara 
ulaşınca onlar bu haberi gizleyerek, ordu da bir panik havası esmesini 
engellediler. Diplomasiyi kullanan Selçuklu komutanları Ermenileri 
barışa zorlamaya karar verdiler. Ermeniler Selçuklu sultanının öldü-
ğünü öğrenmeden bir barış önerisi yaptılar. Sahip Şemseddin Ermeni 
kralına gönderdiği elçi ile Ermenilere her zaman merhamet gösterdi-
ğini, Alâeddin Keykubâd’ın onlar üzerine yürümek istediğinde kendi-
sinin engel olduğunu ancak Kösedağ bozgunundan sonra Ermenilerin 
kötü niyetlerinden dolayı onlara hadlerini bildirmek amacıyla sultanın 
ordu gönderdiğini belirterek, Ermeni tekfurunun özür dileyerek önce-
den olduğu gibi taahhütlerini yerine getirirse aralarındaki anlaşmazlığı 
gidereceğini belirtti. Ayrıca Ermenilerden Tarsus’a karşılık Bragana ve 
diğer birkaç kalenin Selçuklulara terk edilmesini istedi. Ermeni kralı 
I. Hetum bunları kabul edince Selçuklu ordusu geri çekildi. Ancak 
Ermeniler 1248’de anlaşma hükümlerini bozarak kaybettikleri yerleri 
geri aldılar ve Selçuklu tabiiyetinden çıktılar.116

Moğolların Anadolu’yu istilası Ermeni kralı I. Hetum’un 
Müslümanlara karşı Moğollarla ittifak aramasına neden oldu. I. Hetum 
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önce kardeşi Simbat’ı Moğol kağanına gönderdikten sonra bizzat ken-
disi gitmeye karar verdi. O, Moğolların başkenti Karakurum’a kadar 
giderek onlarla vassallık anlaşması yaptı.117 Moğol Hanı, Ermeni heye-
tini ve kralını çok iyi karşılayarak Anadolu’da işgal ettikleri Selçuklu 
topraklarının bir kısmını onlara vermeyi vaat etti. Ayrıca I. Hetum, 
Moğol Hanı’nın gözüne girerek kendisini Hıristiyanların lideri oldu-
ğunu kabul ettirmeye çalıştı. Bu sırada Türklere ve Müslümanlara karşı 
batı Hıristiyan dünyası Moğollarla işbirliğine çalışarak İslam dünyasına 
büyük darbe vurmayı hedefliyorlardı. Moğolların Hıristiyanlaştırılması 
için de başta Papa ve Fransa Kralı olmak üzere birçok Hıristiyan dev-
let yoğun bir propagandaya giriştiler. Bu propagandalar neticesinde 
Moğolların bir kısmı Hıristiyanlığın Nesturi mezhebini kabul ede-
rek hâkimiyetleri altında bulunan Hıristiyan toplumlara sempati ile 
yaklaştılar. Hatta Moğollar işgal ettikleri şehirlerde camileri yıkıp, 
Müslümanları katlederken, kiliselere ve Hıristiyanlara dokunmadılar. 
Böylece bir Moğol-Haçlı ittifakı kurulmuştu. Ermeniler ise bu ittifak-
tan en kârlı çıkan kesim oldular. Onlar, Moğolları kullanarak bölge-
deki hâkimiyetlerini sağlamlaştırmak istiyorlardı. Moğolların Suriye’yi 
istila etmesine ön ayak olan Ermeniler, başta Şam ve Halep olmak üzere 
birçok Müslüman şehrin yağmalanmasına ve halkın katledilmesine 
sebep oldular. Hatta Moğollar işgal ettikleri Haleb’in bir kısmını da 
Ermenilere vermeyi vaat ettiler.118

Selçuklular ile Ermeniler arasındaki mücadele hız kesmesine rağ-
men, Moğol istilasına karşı çıkan Türkmenler Ermeniler üzerine sal-
dırılarını devam ettirdiler. Bilhassa bu saldırıları Moğolların önünden 
kaçarak Anadolu’ya gelen Türkmenler yapmaktaydı. 1253-54’ten iti-
baren Selçuklulara karşı ayaklanan Ağaçeri Türkmenleri de Ermeniler 
üzerine yağma akınlarında bulundular. 1254’te Afşarlardan İslam Bey, 
Ermenilerin elinde bulunan Korykos’a kadar akınlarda bulundu. 1259’da 
Sarum Bey emrindeki Türkmenler Ermeni kralının kardeşi Simbat’la 
karşılaştı. Ermeniler Türkmenleri geri püskürtmeyi başardılar. 1263’te 
Karaman Bey, İçel ve Silifke bölgesine akınlarda bulunup I. Hetum’la 
iki defa savaşmıştır. Karamanoğulları devamlı olarak Ermenileri kontrol 
altında tutarak onların topraklarına saldırılarda bulundular. Memluk 
Türkleri de fethettikleri Antakya, Maraş ve Çukurova’daki pek çok yer-
leşim yerlerine Türkmenleri iskan ettiler. Bu Türkmenlerin Oğuzların 
Üçok boyuna mensup olanlar Ramazanoğulları, Bozok koluna mensup 
olanlar da Maraş ve Elbistan’da Dulkadiroğulları beyliğini kurdular. 



Doç. Dr. İlyas GÖKHaN32

Her iki beylik de Memluklere bağlıydı. Dulkadirliler Göksun- Geben 
ve Andırın üzerinden Kilikya Ermenilerini zorlarken, Ramazanoğulları 
Çukurova bölgesinden, Karamanoğulları da Silifke ve Mersin tarafın-
dan Ermenileri sıkıştırdılar. 

Moğolların yardımıyla Türk topraklarına saldırılara geçen Ermeniler 
1258’de şehrin Selçuklu valisi İmadeddin’in Maraş’ı terk etmesiyle burayı 
işgal ettiler. Moğollar tarafından ele geçirilen Marziban, Raban, Behinsi 
ve Dersbak gibi şehirler Ermenilere hediye edildi.119 Ancak 1260 yılında 
Memluk Türkleri Moğolları Ayn-ı Calut’ta ağır bir yenilgiye uğratınca, 
Ermenilerin planlarını bozulmuş ve hüsrana uğramışlardı. Moğolların 
Yakın Doğudaki hâkimiyetini sarsan bu savaştan sonra Memluk Devleti 
bölgede güçlenerek Ermenilere ve Moğollara ağır darbeler vurmaya 
başladı.120 1260’lardan sonra Selçukluların Kilikya Ermenileri ile müca-
delesini Memlukler aldı. Bundan sonra Kilikya Ermeni Krallığı ortadan 
kaldırılıncaya kadar Memluklerin baskı ve kontrolünde kalmıştır. 

Kilikya Ermeni Krallığı’nın Sonu121

Haçlıların zayıflaması ve İran Moğolları (İlhanlı Devleti) araların-
daki dahili karışıklar sebebiyle Kilikya Ermenileri dış destekten mah-
rum kaldılar. Bu yüzden Ermeniler, Türklere ve Müslümanlara karşı 
yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesini istediler. Bunun için Papalığa ve 
Avrupa devletlerine başvurmalarına rağmen bir netice alamadılar. Bu 
sırada Türkiye’de Selçuklu Devleti’nin yıldızı sönerken, Ermenilerle 
mücadeleyi başka bir Türk devleti olan Memlukler üstleniyordu. Türk 
tarihinin yetiştirdiği büyük kahramanlardan biri olan Sultan Baybars; 
1266 yılında, Antakya yakınlarında Ermenileri ağır bir yenilgiye uğrattı. 
Derbsak alınarak Sis önlerine gelen Memlukler; Ermenilerin merkezini 
ve arkasından da Misis, Adana, Tarsus ve Ayas şehirlerini ele geçirdiler. 
Ermeni Prensi II. Hetum’un oğlu Leon esir edildi. Hetum, oğlunu kur-
tarmak için Dersbak ve İskenderun kaleleri ile Kilikya’nın kuzeydoğu-
sundaki bütün yerleri Memluklere teslim etmek zorunda kaldı. Müellif 
Makrîzî, Memluklerin bu seferi sırasında Hetum’un kardeşi ve amca-
sının da öldürüldüğünü yazmaktadır. Ayrıca bölgedeki on iki Ermeni 
baronunu da ortadan kaldırmıştır.122

Hetum tahtı oğlu III. Leon’a terk etti.123 Yeni kral Moğollara başvu-
rarak yardım istedi. Bunun üzerine Sultan Baybars, Ermeniler üzerine 
yeni bir sefer daha tertipledi. Maraş’a kadar birçok yer Memlukların 
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eline geçti. Ceyhan ve Karasu nehirleri civarındaki kaleleri fethedildi. 
Ayrıca Misis ve Ayas da alınan yerler arasındaydı.124

1278 yılında Memluk ordusu Ermeniler üzerine bir sefer daha 
düzenleyerek Rumkale’ye kadar olan yerleri fethetti.125 Memluk Devleti, 
Ermenilerin sürekli Türklere ve Müslümanlara saldırılarına derhal karşı 
koyarak, onlara gerekli dersi veriyordu. Memluklerin sürekli baskısından 
usanan Ermeni Kralı III. Leon, 1285 yılında Memluk Sultanı adına 
hutbe okutmak, para bastırmak ve vergi vermek şartıyla onlara tabi olmak 
zorunda kaldı.126 Memluk Türkleri, 1374 yılında Ermeni Prensliği’ni 
ortadan kaldırıncaya kadar Ermenilerin üzerine birçok seferler tertip 
ettiler. 1292’de Ermenilerin Katolikosluk merkezi olan Rumkale ele 
geçirildi.127 Ermeniler Rumkale’yi kaybedince Katolikosluk merkezini 
Sis’e taşıdılar. Memluk Türkleri 1296 yılından itibaren Maraş, Behinsi 
ve Tell-Hamdun gibi şehirleri tamamen hâkimiyetleri altına aldılar.128

XIV. Yüzyılın başlarında Maraş ve civarına yerleşen Dulkadir 
Türkmenleri 1337’de Memluklere bağlı olarak bir beylik kurmaya 
muvaffak oldular. XIV. Yüzyılın ortalarında da Adana ve yöresinde 
Memluklere bağlı Ramazanoğulları Beyliği kuruldu. Bu iki beylik, 
Ermeni Prensliği’nin sınırlarını oldukça daralttılar. Ayrıca Konya ve yöre-
sine sahip olan Karamanoğulları Beyliği de Kilikya Ermenilerine sürekli 
saldırmakta idi. Artık Kilikya Ermeni Prensliği, Memluklar Devleti ve 
bu beylikler tarafından sürekli denetim altında bulunduruluyordu. 

XIV. Yüzyılın üçüncü çeyreğine doğru Kilikya Ermeni Prensliği 
oldukça küçülmüş, ehemmiyetini kaybetmiş ve tamamen Memluk 
Türklerinin kontrolüne girmişti. 1374 yılında Memluklar, Ermeni 
Prensliği’ni ortadan kaldırmak için harekete geçtiler. Anazarba ve Sis 
hariç Kilikya bölgesindeki Ermenilerin elinde bulunan bütün yer-
leşim yerleri alındı. Memlukların Halep Naibi Işıktemur, Kilikya 
Ermenilerinin merkezi olan Sis şehrini iki aylık bir kuşatmadan sonra 
teslim aldı. Ermeni Prensi VI. Leon ise buradan kaçarak Geben kalesine 
çekildi. Memluk güçleri tarafından burada kuşatılan VI. Leon teslim 
olarak hanımı ve akrabaları ile birlikte Kahire’ye götürüldü. Bu zaferi 
müteakip Kahire’de günlerce şenlik yapıldı. Sis, doğrudan doğruya 
Memluk Sultanı’na bağlanarak bir naiplik haline getirildi ve Yakup Şah 
buraya vali olarak atandı.129 Aragon Kralı tarafından kurtuluş fidyesi ile 
Memluklardan alınarak Fransa’ya götürülen son Ermeni kralı VI. Leon, 
1393 yılında Paris’te öldü.130
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VI. Leon’un Geben kalesinde yakalanıp Mısır’a götürülmesinden 
sonra Kilikya Ermeni krallığının varlığı hukuken sona ermiş oldu. 
Ancak Geben’in doğusunda bulunan Ganci (Çukurhisar) kalesinde 
bir müddet daha Ermeniler varlıklarını devam ettirdiler. Bu kale son 
Ermeni başkumandanı Hetum ve karısı Zarman’ın malikanesiydi.131 Bu 
kale ve çevresinin Dulkadir Beyliği tarafından alınması ile bölgedeki 
Ermenilerin siyasi varlığı tamamen sona ermiş oldu. Memluklerle bir-
likte Dulkadirliler de Kilikya Ermenilerinin üzerlerine seferler düzen-
leyerek onları zayıflatmışlardı. 

Sonuç
Kilikya bölgesine gelip yerleşen ve burada çeşitli devletlere bağlı ola-

rak varlıklarını sürdüren Ermeniler önce Kilikya Ermeni Baronluğu’nu 
kurmuşlar ve daha sonra da bunu Krallığa dönüştürmüşlerdi. Bu 
Ermeni siyasi teşekkülünün yaklaşık üç yüz yıllık hâkimiyeti oldu. 
Bu süreç içinde Ermeni baron ve kralları varlıklarını takip ettikleri 
siyasi anlaşmalarla sürdürdüler. Kösedağ Savaşı ve arkasından Türkiye 
Selçukluları’nın zayıflaması Ermeni Krallığı’nın ömrünü uzatmıştır. 
Ermeniler Türklerden önce Sasanilere karşı Roma İmparatorluğu’nun 
yanında, Bizans’a karşı Müslüman Arapların ve Türklerin yanında, 
Türklere karşı Haçlı ve Moğolların yanında yer almışlardır. Ermeni 
liderleri her zaman güçlü komşularının düşmanları ile işbirliği yapa-
rak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ermeniler Türk ve Müslüman 
komşularına her türlü baskı, şiddet ve zulüm uygulamaktan da geri 
durmamışlardır. XIII. Yüzyılın sonlarında Doğu Akdeniz bölgesinden 
Haçlıların kalıntıların temizlenmesi ve XIV. Yüzyılın ilk yarısında da 
Yakındoğu’daki Moğol hâkimiyetinin yıkılması ile dış destekten yoksun 
kalan Kilikya Ermeni krallığı Memluk Türk Devleti tarafından ortadan 
kaldırılmıştır. 

Türkiye Selçuklu Sultanları
I. Rükneddin Süleymanşah -1075-1086
I. Kılıç Arslan 1092-1107
Şahinşah 1110-1116
I. Mesud 1116-1155
II. Kılıç Arslan 1155-1192
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I. Gıyaseddin Keyhüsrev1192-1196
II. Rükneddin Süleymanşah 1196-1204
III. Kılıç Arslan 1204-1205
I. Gıyaseddin Keyhüsrev 1205-1211(II. Saltanatı)
I. İzzeddin Keykavus 1211-1220
I. Alaeddin Keykubâd 1220-1237
II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246
II. İzzeddin Keykavus 1246-1262
IV. Kılıç Arslan (Rükneddin) 1249-1265
II. Alaeddin Keykubad 1249-1257
II. İzzeddin Keykavus
IV. Kılıç Arslan (Rükneddin) Üç Kardeşin Müşterek saltanatı 

1249-1257
II. Alaeddin Keykubad
III. Gıyaseddin Keyhüsrev 1265-1282
II. Gıyaseddin Mesud 1282-1284
III. Alaeddin Keykubad 1284
II. Gıyaseddin Mesud1284-1293 (II. Saltanatı)
III. Alaeddin Keykubad 1293-1294 (II. Saltanatı)
II. Gıyaseddin Mesud 1294-1301(III. Saltanatı)
III. Alaeddin Keykubad 1301-1303(III. Saltanatı)
II. Gıyaseddin Mesud 1303-1307 (IV. Saltanatı)

Kilikya Ermeni Baronları Rupen Sülalesi
I. Rupen 1095 
I. Konstantin1095-1102
I. Toros 1100-1129
I. Leon 1129-1138
II. Toros 1145-1168
II. Rupen 1169-1170
Mleh 1171-1175
III. Rupen 1175-1187
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Krallar
II. Leon 1187-1219

Hetum Sülalesi
I. Hetum 1226-1270 
III. Leon 1270-1289
II. Hetum 1289-1293
III. Toros1293-1298
Simbat 1297-1299
II. Hetum 1299-1307
IV. Leon 1301-1307
Oşin 1307-1320
V. Leon 1320-1341
IV. Konstantin1342-1344
V. Konstantin 1344-1362
VI. leon 1363-1364
VI. Konstantin 1367-1373
Pierre de Chypre 1367-1369
VI. Leon 1374-1375


