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XIII. yüzyılın başlarında Türk ve Moğol boylarının desteğini alarak 
büyük han ilan edilen Çingiz (1206-1241), Kin ve Tangutları da ita-
ati altına alarak Asya’nın doğusunda hakimiyetini tesis ettikten sonra 
cihana hâkim olma idealiyle yönünü batıya çevirmiştir.1 Bu dönemde 
Çingizli Devleti’nin batısında, yani bugünkü Afganistan, İran başta 
olmak üzere Özbekistan ve Türkmenistan topraklarını da içine alan 
geniş coğrafyada Harezmşahlar Devleti hüküm sürmekteydi. Sultan Alâ 
ed-Din Muhammed (1200-1220) idaresindeki bu hakimiyet, tabii ola-
rak ipek yolu güzergahı üzerinde bulunan Semerkant, Ürgenç, Hocend, 
Merv ve Nişabur gibi Türkistan’ın zengin ve güzide şehirlerine de sahip 
olması bakımından özel bir önem arz etmekteydi.2

Çingiz Han, İpek Yolu üzerinden ülkesine gelen tacirler vasıta-
sıyla batıdaki şehirler, ülkeler ve hâkimiyetler ile ilgili özellikle de 
Harezmşahlar Devleti’nin siyasi, askeri ve iktisadi durumu hakkında 
malumat toplamaktaydı. Nitekim Çingiz Han’ın cihana hakim olma 
ideali ile Alâ ed-Din Muhammed Harezmşah’ın Anadolu ve Hindistan’ı 
da ele geçirerek Asya’da İslam’ın ve Türklüğün tek temsilcisi olma ide-
alinin3 bu iki lideri yakın zamanda karşı karşıya getirmesi kaçınılmazdı. 
Ancak Çingiz Han, Devletinin henüz savaşa hazır olmadığını düşün-
düğü için başlangıçta iki ülke arasında ticari münasebetlerin gelişme-
sine yönelik atılan adımları olumlu karşılayacaktır.4 Ticari maksatlarla 
başlayan Harezmşah-Çingizli münasebetleri kısa bir süre sonra, 1218’de 
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Otrar valisi Kayır Han’ın sebep olduğu hadiseyle birden gerginleşecek 
ve sonunda iki devlet birbiriyle kıyasıya bir mücadeleye sürüklenecektir.5 

Nihayet savaş hazırlıklarını büyük bir titizlikle tamamlayan Çingiz 
Han, birliklerini Harezm toprakları üzerinde tanzim ederken başku-
mandan olarak atadığı Cebe6 ile ona vekâlet eden Sübidey Noyanı7 da 
bizzat Alâ ed-Din Muhammed’i sağ olarak yakalamak üzere görev-
lendirdi.8 Aldıkları emri uygulamak üzere derhal harekete geçen iki 
kumandan, Ceyhun Nehri’ni geçerek hiçbir direnişte bulunmayan Belh’e 
girdiklerinde Sultan’ın Horasan’a kaçtığını öğrenmişlerdi. Nitekim Onu 
takiben hızla Sebzevar, Şahrud, Damgan, Amul ve civar şehirlerini yağ-
malayarak Rey önlerine geldiler.9 Moğol atlılarının yaklaştığını haber 
alan Sultan, büyük bir paniğe kapılarak önce Bağdat’a daha sonra da 
birden yön değiştirerek Hazar kıyılarına sığınmayı uygun gördü. Sultan, 
çetin bir yolculuktan sonra Mazenderan’a ulaştığında Moğol öncü bir-
liklerinin saldırısına uğrayarak Hazar Denizi’ndeki Abîskun Adasına 
sığınacak ve birkaç gün sonra da burada hayata veda edecektir.10 

Böylece Cebe ve Sübidey, Alâ ed-Din Muhammed’i sağ olarak ele 
geçirememişlerse de Ceyhun Nehri’nden Hazar Denizi’ne kadar, yak-
laşık altı yüz kilometreyi bulan mesafe üzerindeki bütün şehirleri kısa 
sürede dize getirerek Büyük Hanlarının takdirini kazanmışlardı. Bu 
arada Çingiz’in Horasan’a girmesini müteakip Merv civarında toplanan 
yetmiş bin hane Türkmen, Cebe ve Sübidey’e karşı şehri savunamayınca 
batıya, Anadolu’ya doğru kaçacaktır.11 Kumandanlarının başarısından 
memnun olan Çingiz Han, artık Harezmşah topraklarına hükmetmiş 
olmanın rahatlığıyla daha öteye giderek, İran ve Hazar Denizi çev-
resi ile Kafkas ve Güney Rusya topraklarına keşif seferleri yapılmasını 
emretmiştir. Tabi olarak bu seferlerdeki amaç, bölgede hâkimiyet tesis 
etmekten ziyade bölgeyi tanıma ve ganimet elde etmeye yönelik olacak-
tır.12 İşte Çingiz Han’ın, Cebe ve Sübidey’e vermiş olduğu bu görevle 
Moğollar, yeni bir coğrafyanın yanı sıra yeni bir etnik grupla, Gürcü ve 
Ermeni âlemi13 ile karşılaşacaktır. 

Cebe ve Sübidey, Çingiz Han’ın emriyle güzergâhları üzerindeki ilk 
yerlerden olan Azerbaycan’a doğru yönelmişlerdi. Moğollarla savaşmayı 
göze alamayan bölgenin Atabeği Özbek (1210-1225) altın, gümüş, 
giyecek ve atlardan oluşan çok ağır bir vergi göndermek suretiyle Moğol 
birliklerini Tebriz’den uzak tutmayı başarmıştır. 14 Aslında herhangi bir 
güç kullanmadan en azından şimdilik, savaşmadan böyle büyük mik-
tarda ganimete sahip olmak Cebe ve Sübidey’i de memnun etmiştir. 
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Buradan hareketle ileride de üs olarak kullanacakları Mugan Ovasına 
gelen Cebe ve Sübidey, bölgedeki askeri harekâtlarına dair planlar yapa-
rak, birliklerini yeniden toparlamışlardır.15 

1220 yılının son aylarını ılıman bir bölge olan Mugan’da geçi-
ren Moğol birlikleri burada fazla oyalanmayarak Şubat 1221’de Kür 
Nehri16 koyağından yukarı doğru çıkarak Gürcistan’a girdi.17 Bu sırada 
Moğolların ilerlediğini haber alan “Parlak” lakabıyla da tanınan Gürcü 
Kralı IV. Giorgi Laşa18 (1212-1223) ile Atabeg Ivane komutasında 
yönetilen bu Hıristiyan Krallığı,19 Cebe ve Sübidey’e karşı on bin asker-
den müteşekkil bir ordu hazırlamışlardır.20 Moğollar ile bu dönemde 
kendilerini zamanın en mükemmel savaşçıları olarak nitelendiren bir-
leşik Gürcü ve Ermeni orduları21 arasında gerçekleşen savaş, Tiflis’in 
güneyinde, Kür Nehri üzerinde Khonan Ovasında22 vuku bulmuştur.23 
Moğol birlikleri, Gürcü-Ermeni ittifakının ordusunu darmadağın eder-
ken zengin ve eski kiliselerle dolu Gürcistan şehirleri de yakılıp yıkıl-
mıştı. Bu durum üzerine IV. Giorgi ve Ivane başta olmak üzere Gürcü 
birliklerinin büyük çoğunluğu paniğe kapılarak kaçarken çok miktarda 
ganimet Moğolların eline geçmiştir.24 Gürcü şehirleri üzerindeki iler-
leyişlerini devam ettiren Cebe ve Sübidey, ahalinin psikolojik olarak 
teslim olmasını sağlamak için özellikle güçlerinin üstünde fidye ve gani-
met isteyerek onları zor durumda bırakıp, pek çoğunu işkence yaparak 
öldürmekteydiler.25

Ahali üzerinde baskı ve şiddet uygulayarak büyük miktarda gani-
met toplayan Cebe ve Sübidey, birliklerini dinlendirip, yeniden tanzim 
etmek üzere Gürcistan’daki seferlerine bir süre ara vererek Mugan’a dön-
müşlerdir. Burada yapılan müzakereler sonunda Azerbaycan’daki birkaç 
şehri istila ettikten sonra Gürcü şehirlerine yönelmeyi uygun gördüler. 
Azerbaycan’ın en güzide şehirlerinden olan Merağa, bir yıl önce haraca 
bağladıkları Hemedan ve Erdebil’i yakıp yıkan Çingiz Noyanları, 1221 
yılının sonbaharında yeniden Gürcistan’a yöneldi.26

Bu arada Kral IV. Giorgi ve General Ivane katledilen askerlerinin 
intikamını almak için öncekinden çok daha büyük bir ordu ile yeniden 
hazırlığa geçtiler. 1221 yılının Kasım ayında bir kez daha Gürcü top-
raklarına giren Cebe ve Sübidey, öncekinden daha kalabalık olan Gürcü 
ordusu karşısında bozkır savaş taktiklerinden birini uygulamaya karar 
verdiler. Yapılan plana göre Sübidey birlikleriyle sahte bir ricat yapa-
rak Gürcü askerlerini pusu kurdukları yere çekerken Cebe de arkadan 
gelip ikinci kez Gürcü ordusunu darmadağın edecekti. Aslında böyle bir 
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savaş taktiği uygulamasalar da çevik, at üzerinde hareket halindeyken 
bile iki yüz metreden isabetle ok atan Moğol askerleri karşısında Gürcü 
ordusunun başarı gösterebilmesi pek de beklenen bir durum değildi.27 
Nitekim bu savaşla bir kez daha ağır yenilgiye uğrayan IV. Giorgi ve atı-
nın ayakları kesildiği için Atabek Ivane, yaya kaçmak zorunda kalacak-
tır.28 İbnü’l Esir, bu savaş sırasında Gürcü ordusundan otuz bin kişinin 
katledildiğini, Moğolların bölgenin bütün şehirlerine girerek insanları 
esir alıp öldürdüğünü şehirleri yağmaladıktan sonra yakıp yıktıklarını 
kaydetmektedir.29 

Khonan Savaşıyla Gürcülerin güney şehirlerinin tamamı Moğol 
askerlerinin yağmasına maruz kalırken bu ağır yenilgiler şövalyelerin 
bölgedeki itibarlarını bitirmişti.30 Bölgeyi bir kez daha yağmalayıp yakıp, 
yıkan Cebe ve Sübidey, bütün fırsatları değerlendirerek istila ettikleri 
şehirlerde işe yarar gördükleri ahalinin önemli bir kısmını esir alırlarken 
geride kalanlardan pek çoğunu da katletmişlerdi.31 Bölgede kaldıkları 
bu süre zarfında coğrafyayı iyi keşfetmiş olan Cebe ve Sübidey, bölgede 
dar geçitlerin, derbentlerin ve dağlık arazinin son derece yoğun oldu-
ğunu gördükleri için daha fazla ilerlemeyi uygun bulmamışlardır.32 

Gürcü ve Ermeniler, Moğol askerlerinin gazabını büyük bedeller 
ödeyerek tecrübe edinirken bölgedeki görevlerini tamamlayan Cebe ve 
Sübidey, batıdaki seferlerini tamamlayarak Derbent boğazından Terek 
ile Tula Irmağının suladığı bozkırlara, oradan da kuzeye, İdil Nehri’ne 
kadar ilerleme imkânı bulmuşlardır. Çingiz Han’ın emri gereği bu ordu-
nun artık dönme vakti geldiğinden İdil’den Seyhun Nehrinin kuze-
yinde bulunan Çingiz Han’ın esas birlikleriyle buluşarak Moğolistan’a 
döneceklerdir.33

Binlerce kilometreden fazla yol kat ederek İran ve Kafkaslardaki güç-
leri dize getiren Cebe ve Sübidey’in göstermiş olduğu bu başarı, Çingiz 
Han’ı ziyadesiyle memnun etmiştir. Öte yandan bilinmeyen coğrafyalara 
yapılan bu keşif seferleri, Çingizlilerin daha sonraki yıllarda bu bölgelere 
yönelik politikalarına, yani İran ve Anadolu hâkimiyetlerine önemli bir 
zemin hazırlarken, yine yaklaşık yirmi yıl sonra (1237-1241) yapılacak 
olan meşhur Avrupa Seferi’ne de öncülük etmiştir. Nitekim bölgeyi en 
iyi bilen kişi olarak değerlendirilen Sübidey, Avrupa Seferinde Çingizli 
şehzadesi Batu Han’ın en önemli başkumandanlarından biri olmuştur.34 

Gürcü ve Ermeni toprakları başta olmak üzere Cebe ve Sübidey’in 
istilasına maruz kalan bölgeler büyük bir kısmı yaklaşık üç yıl sonra 
kendine yeni bir yurt arayan Alâ ed-Din Muhammed’in oğlu Celâl-ed 
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Din’in de akınlarıyla bir kez daha perişan edilecektir.35 Üstelik Onun 
bu bölgeye gelerek yeniden toparlandığı Çingizli Devleti’nde duyulunca 
Moğollar bir kez daha yönlerini bu topraklara çevireceklerdir. 

Yıkılan Harezmşahlar Devleti’ni yeniden tesisi için harekete geçen 
Celâl-ed Din Harezmşah, Asya’nın batısında yeniden toparlanırken 
Moğolların büyük imparatoru Çingiz Han ölmüş, yerine kağan olarak 
oğullarından Ögedey (1229-1241) seçilmişti.36 Ögedey’in kağan olma-
sını müteakiben yapılan kurultayda Çingizli Devleti’nin hali hazırdaki 
meseleleri gündeme getirilirken özellikle Celâl-ed Din Harezmşah’ın 
yeniden toparlanarak İran ve Azerbaycan’da güçlenmesi37 kurultayın 
en önemli meselelerinden biri olmuştur. Meselenin daha fazla büyü-
mesinden endişelenen Ögedey Kağan, Çingiz’in disiplininde yetişmiş 
olan Çormahan38 başta olmak üzere Bainal39 ve Molar adlı noyanları bu 
bölgeye yapılması planlanan seferin kumandanı olarak görevlendirdi.40 
Yirmi üç, yirmi dört yaşlarında olduğu tahmin edilen Başkumandan 
Çormahan’ın idaresine dört tümenden oluşan askeri birliğin yanı sıra, 
kendisi gibi Çingiz mektebinden yetişmiş muktedir pek çok kuman-
dan verilmişti.41 Bu ordunun görevi başta Celâl ed-Dîn Harezmşah ve 
Onun hakim olduğu toprakları ele geçirmek ve Maveraünnehr, İran, 
Anadolu, Halifeliğe ait topraklar ile Gürcü ve Ermeni topraklarını 
Moğol tabiiyeti altına almaktı.42 Ayrıca bu birliklerin, keşif amacıyla 
bölgeye gelen Cebe ve Sübidey’in gelişlerinden daha farklı bir politi-
kaya sahip olduğu dikkati çekmektedir. Ögedey Kağan, batı seferi için 
Çormahan Noyan’ın hizmetine tahsis ettiği Moğol birliklerine ailele-
rini de yanlarında götürmeleri emrini vermişti. Dolayısıyla Kağan’ın 
Çingizli Devleti’nin sınırlarını genişletme politikasının bir devamı ola-
rak bu seferlerin yerleşim amaçlı, uzun zamanlı iskânı hedefleyen bir 
hareket olduğu görülmektedir.43

1231 yılında Karakurum’dan hareket eden Başkumandan Çormahan 
Noyan da Cebe ve Sübidey gibi karargâhını Mugan Ovasında kura-
rak askerlerinin bir bölüğünü Aran’a44 yerleştirdi.45 Her iki bölge de bol 
otlak ve suya sahip olup Moğol ordusunun gerek yazın, gerekse kışın 
barınmasına oldukça elverişli yerlerdi. Yaklaşık on yıl bölgede faaliyet-
lerini sürdürecek olan Çormahan Noyan, bu iki karargâhı Azerbaycan, 
Ermenistan, Gürcistan ve Anadolu’ya yapacağı seferler için bir üs olarak 
kullanmıştır.46

Çormahan Noyan, Azerbaycan’a ulaştığında maddeten zayıf, manen 
çökmüş olan Celâl ed-Din Harezmşah, kendisinden beklenen dayanma 
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ve direnci gösteremeyerek kaçacaktır.47 Dolayısıyla İran’da Çormahan’ın 
birlikleri, bölge ahalisini ağır yıkıma uğratmış ve tüm kaynaklarını tüket-
mişti. Aslında Moğol birliklerinin sayısı çok fazla olmayıp süratli de 
değildi. Ancak bölge ahalisinin daha önceden Moğollarla ilgili edindiği 
intiba onların beklentilerinin tükenmesine, paniklemelerine yol açmış, 
dolayısıyla Moğollar pek çok şehri kolay bir şekilde teslim almışlardır.48 
Ayrıca Çingizlilerin savaş taktikleri, bölge ahalisinin bütün umutlarının 
kırılmasında son derece etkili olmuştur. Moğollar, savaşacakları bölgeye 
girmeden titiz bir şekilde istihbarat çalışması yürütür, bir yandan yerel 
idareciler arasında ihtilaf çıkarırken, diğer yandan da ahalinin panik-
lemesini sağlayacak girişimlerde bulunarak onları öncelikle psikolojik 
olarak bir yenilgiye uğratırlardı.49 O sebeple Çormahan idaresindeki 
Moğol birlikleri de Gürcü ve Ermeni topraklarına yöneldiklerinde 
bölge ahalisinin teslim olmasını sağlamak için psikolojik taktikler uygu-
lamayı ihmal etmeyerek, girilmesi oldukça zor olan kaleleri kayda değer 
bir güç kullanmadan ele geçireceklerdir. 

Üstelik bölgenin son istilacısı Celâl ed-Din Harezmşah, altı yıl 
boyunca bu topraklarda kanlı mücadeleler verdiği için bölgeyi harap 
ederek askeri gücünü zayıflatmıştı.50 Çormahan Noyan, öncelikle 
Celâl ed-Din Harezmşah meselesini halledip İran ve çevresinin ida-
resini kontrol altına aldıktan sonra Gürcü topraklarına yönelik sefer-
leri başlatmak üzere Mugan’a dönmüştür.51 Moğol Yasası gereği savaş 
öncesi kurultay toplayan Çormahan Noyan, savaş stratejisi ile Gürcü ve 
Ermeni topraklarına görevlendirilecek kumandan ve birliklerini tanzim 
etmişti. Orduyu da büyük bir titizlikle tanzim eden Çormahan, Gürcü 
ve Ermeni topraklarını dört koldan kuşatmayı planlamış olup bunlardan 
en güvendiği Mular Noyan’a Kür vadisi boyunca ilerlemeyi emrederken, 
Çağatay Noyan’a doğrudan Gürcü topraklarını istila etmesini, kendisi 
de Ermeni topraklarının istilasını üstlenecektir. Kardeşi Cula ile Yasavur 
Noyan idaresindeki bir başka bölük ise güney doğuya doğru ilerleyerek 
Aran’ın iç kısımları ile Ermeni topraklarının doğu kısmının kuman-
danlığını verecektir. Yapılan savaş planına göre Kür Nehri üzerinden 
kuzeye doğru ilerleyecek olan Moğol birlikleri, ya kuzeybatı şehirleri ile 
Tiflis’i veya güneydoğudan ilerleyerek Hazar Denizi boyunca Şirvan’ı 
istila edeceklerdi. Batı istikametinde ilerleyen birlikler ise Kars ve Anı 
dâhil olmak üzere Ermeni şehirlerini yağmalayacaklardı.52 

Moğol birlikleri, 1236 yılının başlarında53 bahse konu topraklar 
üzerine harekete geçtikleri sırada Krallığın başında bulunan Kraliçe 
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Rusudan,54 Generali Ivane ve Onun oğlu Avak ile Onun amcası 
Zekeriya’nın oğlu Prens I. Şahanşah ve Vahram gibi idareciler sayesinde 
devletini yönetmeye çalışmaktaydı.55 Gürcü Krallığı, Harezmşahlar’ın 
vermiş olduğu hasarları daha yeni onarma fırsatı bulurken, bir başka 
Türk hâkimiyetinin, yani Selçukluların tehdidi altına girmişti.56 İşte 
Rusudan, mevcut meselelerle meşgul iken doğudan gelen Çingizli bir-
liklerinin Kür boylarında göründüğü haberinin Kraliyete ulaşması Onu 
son derece tedirgin etmişti.

Bu beklenmeyen istilacılara karşı Kıpçaklar, Abhazlar, Alanlar, 
Lezgiler, Slavlar ve Ermenilerin de desteğini alarak altmış bin atlı-
dan müteşekkil bir ordu hazırlayan Kraliçe Rusudan’ın Atabeği Ivane, 
kendisi bizzat ordunun sol cenahını tutarken, Gag Kalesinin Senyörü 
Vahram’a57 ise ordunun sağ cenahını komuta etme görevini verdi. 
Nitekim Ivane, Tiflis’in güneyindeki Gotman/Gardman Ovasında 
Moğol kuvvetlerinin karşısına çıkarken büyük bir mağlubiyete uğramış 
ve birliğinin önemli kısmı kılıçtan geçirilirken58 Gürcülerin Kür kıyısın-
daki başkentleri Mzhet başta olmak üzere, istila yolları üzerinde bulu-
nan pek çok şehir kısa sürede Moğollara teslim olmuştu.59

Molar Noyan ise yüz kişilik bir askeri birliğin başında Vahram60 
ve oğlu Akboğa’nın tasarrufunda bulunan Şamkor’a doğru yöneldi.61 
Moğol birlikleri, şehrin kapısına geldiklerinde şehre giriş çıkışları 
kapatmışlardı. Molar Noyan, öncelikle şehrin etrafına kazılan hen-
dekleri doldurttuktan sonra akşama doğru şehre girerken, Vahram 
ise aynı zamanda kraliyet ordusunun da büyük zayiat verdiğini haber 
alınca muharebeyi terk ederek Uti eyaleti içinde müstahkem bir mevki 
olan Karherts kalesine sığınarak canını zor kurtarmıştı.62 Az sayıdaki 
Moğol birlikleri bölgenin en önemli kalelerinden olan Şamkor’u kolay 
bir şekilde ele geçirdikten sonra bu şehre yakın olup yine Vahram’ın 
idaresi altında bulunan Derunagan/Tuerakan, Kac’apet, Kavazin, 
Erkevang Kalelerinin yanı sıra Bagratid prenslerinden Ağsartan’ın oğlu 
Giorgi’nin idaresinde bulunan Madznaperd Kalesini de muhasara etti-
ler. Yine bir başka Moğol noyanı Kadagan, kendine ait birlikleriyle eş 
zamanlı olarak Çareg civarındaki Kedabek/Gedebağ’ı kuşattı. Buradan 
Tavuş, Gadzerat, Norpert, Kak/Gag63 ve civarına yönelerek ele geçirilen 
ahalinin bir kısmı esir alınıp, geriye kalanı öldürülürken şehir ve kaleleri 
de yağmalanıp harabeye çevrildi.64

Büyük komutanlarının bu şekilde mağlup olması üzerine Gürcü ve 
Ermeni ahali, başlarına gelecek felaketin boyutlarını tahmin ettikleri 
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için büyük bir infiale kapılarak canlarını kurtarmak için müstahkem 
mevkilere sığındılar. Ancak Moğol askerleri bir anda bütün Gürcü top-
raklarına yayılarak gizlenen ahaliyi kolay bir şekilde teslim alacaklar-
dır.65 Bu dönemde yaşanan hadiselere bizzat tanıklık eden Kirakos, içine 
düştükleri durumu şu şekilde tasvir etmektedir: “Her tarafta cesetlere 
rastlanmakta, herkes düşman görür korkusuyla en ziyade sevdiklerinin 
ölümüne ağlamaktan bile sakınıyordu. Kilise yeis ve mateme bürünmüş, 
güzellik ve ihtişamını kaybetmişti. Mukaddes ayinler men olunmuş, 
mihraplar bomboş kalmıştı. Artık mabedler dua ve niyazlarla inlemi-
yordu. Bu havali kesif bir sis tabakasıyla kaplanmış gibiydi. Halk geceyi 
gündüze tercih ediyordu. Toprakla uğraşan kalmamıştı…”66

Vahram’ın idaresi altındaki toprakları birer birer ele geçiren Molar 
Noyan, buradan Davoş Kalesinin güneyine doğru ilerleyişini devam 
ettirerek Ermeni kiliselerinin en itibarlı liderlerinden Papaz Vanagan 
ve Anağan’ın ikamet ettiği Tavuş’un güneyindeki Oloroud Kalesi’ne 
yöneldi.67 O dönemde Papazın etrafında dini öğrenmek isteyenlerin 
yanı sıra ilim ve fen öğrenmek üzere toplanmış çok sayıda öğrencisi 
bulunmaktaydı. Davoş Kalesi’nde bir kilise ve çok kıymetli eserlerin 
bulunduğu ünlü bir kütüphane vardı. Tabii olarak bu dönemde Moğol 
istilacılarının önünden kaçarak Papaza sığınıp, ondan himmet bekle-
yenlerin sayısı bir hayli artmıştı. Dolayısıyla Moğollar, kaleyi kuşat-
tıktan kısa bir süre sonra su ve yiyecek kıtlığı yaşayan ahali teslim 
olmuştu. Vardapet ve kendisinin Moğolların eline nasıl esir düştü-
ğünü geniş şekilde nakleden Kirakos, büyük uğraşları sonunda, fidye 
verilerek Papazın bağışlandığını, ancak kendisinin Doğu Ermenistan 
Manastırında kaldığını kaydetmektedir.68

Çağatay69 ve Tokta Noyan idaresindeki bir diğer Moğol birliği ise 
Gürcü topraklarının önemli bir kısmını idare eden Prens I. Şahanşah 
üzerine yönelmişti. Bu birlikler, müstahkem bir mevkide bulunan 
Prensin hanesinin ve bütün servetinin bulunduğu, aynı zamanda Taşhir 
bölgesinin başkenti olan Loru/Lore Şehri’nin zenginliklerinden haber-
dar olmuşlardı.70 Çağatay ve Tokta Noyan, birkaç günlük kuşatmadan 
sonra şehre girerken Şahanşah, aile fertlerini alarak şehri terk etti. Şehri 
kuşatan Moğol birlikleri, burada da kadın, çocuk ayırt etmeksizin ahali-
nin tamamını kılıçtan geçirmişlerdir.71 Bu arada Şahanşah’ın içine giri-
lemeyecek kadar dar olan bir çukura sakladığı o meşhur hazinesi de ele 
geçirildikten sonra civardaki Toumanis, Şemşalde gibi kaleler de aynı 
akıbete maruz bırakıldı.72 
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Atabek Ivane’nın oğlu, Prens Avak ise Gürcü ve Ermeni toprakla-
rının tamamının istila edildiğini görünce diğer prensler gibi ailesi ve 
kendisinden yardım ve kurtuluş bekleyen ahaliyle birlikte Tzorophpr 
bölgesinde Kayan adı verilen müstahkem bir kaleye kapandı.73 Kalenin 
etrafını kuşatan Çağatay ve Tokta Noyan’ın birlikleri Prens Avak’a 
müteaddit defa emirname gönderip teslim olmasını, korkmasına gerek 
olmadığını belirttiler.74 Başına geleceklerden korkan Prens Avak, Moğol 
birliklerini muhasaradan vazgeçmeye ikna etmek için pek çok kıymetli 
hediyeyle birlikte kızı Koçak’ı dahi gönderdi. Ancak Moğolların geri 
çekilmeye niyetleri olmadığı gibi kaledekiler açlık ve susuzluktan peri-
şan olmaya başlamıştı. Bu durum ahalinin direnişi bırakarak teslim 
olmasına yol açarken, Prens Avak’ı da çaresiz Moğollara itaate zorla-
mıştı.75 Çağatay ve Tokta Noyan, Prens Avak’ı da beraberlerine ala-
rak bu sırada Gökçe Göl’ün76 kuzeybatısında ikamet eden Çormahan 
Noyan’ın huzuruna götürdüler.77

Prens Avak’ı teslim ettikten sonra tekrar yola koyulan Çağatay ve 
Tokta Noyan, Domanis ve Şamşulde’yi ele geçirerek kuzeyden Tiflis’e78 
girdiklerinde Kraliçe Rusudan, şehrin idaresiyle Krallığın ileri gelen-
lerinden Mukha’nın oğlu Goj’u şehrin savunmasıyla sorumlu tutarak 
kendisi Kutaysi’ye kaçmıştı.79 Kraliçe Rusudan, Ona Moğol askerleri 
görünür görünmez, Isanni sarayı ve çevresi hariç şehrin gerisini yak-
masını emretmişti. Fakat Moğol askerlerinin ilerlediği haberini alan 
Goj, daha birlikler ulaşmadan büyük korku ve panikle şehrin tamamını 
yakmıştı. Dolayısıyla Tiflis, şehrin yerel idarecisi tarafından yakılırken 
Moğol birlikleri de buradan Kür vadisi boyunca ilerleyerek Sametzhky 
ve Javakhety havalisini kuşatarak ele geçirdiler.80 Ivane, idaresi altında 
bulunan bu şehirlerin de Moğolların eline geçmesi üzerine mücadele-
leri bırakarak teslim olmak zorunda kalmıştır. Böylece Tokta ve Çağatay 
Noyan, Gürcülerin önemli liderlerinden Ivane ile birlikte pek çok şehri 
de fazla güç sarf etmeden itaat altına almışlardır.81 

Arslan Noyan idaresindeki bir birlik ise Alınca ile Nahçıvan ara-
sındaki Siunik’te Hıraska-Berd adlı kaleye kapanmış bulunan Orbelli 
Elikum adlı beyi itaat ettirdi. Elikum, Çingizlilerin emrine girerek 
hizmet ettiği için Onun sadakatine karşılık Arpaçay’ın doğusundan 
Gerni’ye kadar olan şehirlerin idaresi verildi.82

Çormahan’ın kardeşi Çula Noyan kumandasındaki bir başka Moğol 
birliği ise Haçin Sancağına girince şehrin hâkimi Hasan Celâl83 
mücadele etmenin beyhude olduğunu anlamış ve Moğolları büyük 
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hediyelerle karşılayarak tabiiyetini arz ederek, şehrini ve ahalisini Moğol 
gazabından korumayı başarmıştır. Moğollar da ona saygılı davranarak 
topraklarına dokunmamışlardı.84 Bölgenin ileri gelenlerinden Mesrob 
tarafından inşa ve takdis edilmiş bir haç ile kiliseye sahip bulunan ünlü 
Saint Sarkis Manastırı ile birlikte diğer müstahkem mevkiler, kaza ve 
köyler kısa sürede Moğolların eline geçmiştir.85 

Başarılı bir kumandan olan Çormahan’ın bundan sonra yapacağı 
seferlerde yerli ahalinin ileri gelenleriyle işbirliğine girerek, onlardan 
destek alması işlerini daha da kolaylaştıracaktır. Avak ve diğer yerli 
prenslerin Çormahan’a vergi vermek kaydıyla itaat edip86 bundan sonra 
yapacağı seferlere rehberlik sözü vermeleri tabii olarak bölgenin yaban-
cısı olan Moğolların işlerini daha da kolaylaştıracaktır.87 İşte Çormahan, 
Gökçe Göl kenarında ordusunu düzenledikten ve bir müddet dinlen-
dikten sonra 1239’da Vahram ve Prens Avak’ın refakatinde Ermenilerin 
önemli şehirlerinden Anı’ya doğru hareket etti.88 O dönemde zenginlik, 
refah ve çok sayıda kilisesiyle Ermenilerin en önde gelen şehirlerinden 
olan Anı, muhkem surlarla çevriliydi. Çormahan, Anı önlerine geldi-
ğinde teslim olmaları için memurlarını gönderdi. Gürcüler adına şehri 
idare eden Zahariler, şehrin hâkimi Şahanşah’a danışmadan cevap ver-
meye cesaret edemezken daha sonra Moğol birliklerinin beklemeyece-
ğini anladıkları için teslim oldular.89 Şehrin ileri gelenlerinin yanı sıra 
kadın, çocuk ve sanatkârların bir kısmı esir alınırken geriye kalanların 
büyük çoğunluğu öldürülmüştü.90 Bunu müteakip Anı’ya giren Moğol 
birlikleri şehrin bütün kıymetli mallarını zapt edip kiliselerini yağma-
larken, en güzel abidelerini de yıkarak şehri harabeye çevirmişlerdir.91 
Böylece şehri teslim alan Çormahan, itaatlerini arz ederek Moğolların 
tebaası olan Zahariler sülalesini yeniden Anı’nın idaresiyle görevlendir-
dikten sonra şehirden ayrıldı.92

Moğol birlikleri, Anı’yı ele geçirdikten sonra Kars’a girdiklerinde 
ahali direnmeden aman dilemiştir. Kars da diğer şehirlerin kaderine 
ortak olurken Kara Bahadır idaresindeki Moğol birlikleri buradan Ağrı 
yakınlarında, Sourp Mari/Sürmeli şehrini zapt edip içinde bulunan 
her şeyi yağmaladı.93 Bu arada Çormahan Noyan, Moğol hâkimiyetini 
tanımayan topraklar üzerine yeni seferlerin yapılmasına dair kuman-
danlarına talimatlar verirken Prens Avak’ın ricası üzerine teslim olan 
ahalinin de büyük çoğunluğunu Moğol noyanlarına itaat etmeleri kay-
dıyla bağışlamıştı.94 Moğol ordusu, kış yaklaştığında Gag taraflarındaki 
Mtsuar kıyısındaki Berdaa havalisinde bir müddet dinlendikten sonra 
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buradan hareketle Karhli, Samtzkhe, Jawakheth, Hereth ve Kakheth 
gibi şehirleri de ele geçirmişlerdi.95 

Gürcü Krallığının önemli bir kısmını hâkimiyeti alarak bölgedeki 
görevinin önemli bir kısmını tamamlayan Çormahan Noyan’ın yeni 
hedefi Kutaysi’ye kaçmış olan Kraliçe Rusudan olmuştur. O, bu mese-
leyi halletmek üzere noyanlarından Tunguz Aka ile artık sadakatini 
ispat etmiş olan Prens Avak’ı görevlendirmişti. Tunguz Aka ve Prens 
Avak, Ona Çormahan Noyan’ın davetini ileterek korkmadan, teslim 
olmasını istemişlerdi. Aslında Moğollara itaat etmekten başka çaresinin 
olmadığını bilen Rusudan da oğlu David ile birlikte Çormahan Noyan’a 
itaatini arz ederek yıllık elli bin altın vermek kaydıyla tabii olmayı kabul 
etmiştir.96 Neticede gelen elçiler de Rusudan’ın tahsis ettiği bir kıta 
askeri birlikle Mugan’a, Çormahan’ın otağına döneceklerdir.97

Moğolların bölgedeki bu faaliyetleri, Ermeni kayıtlarına son derece 
duygusal ve abartılı cümlelerle aktarılırken başlarına gelen felaketlerin 
aslında daha önceden Ermeni kâhinleri tarafından söylendiğine dair pek 
çok efsane de türetmişlerdi.98 Yaşadıkları yerlerde Moğol tahakkümüne 
karşı koymayı asla başaramayan Ermeniler, kayıtlarında onları “olağa-
nüstü, insanlık dışı yaratıklar” olarak tanımlayacaklardır.99 Moğolları 
yakından tanıma imkânı bulan Ermeni vakanüvis Kirakos, Moğolları 
“kudurmuş ve hilekâr” olarak tasvir ederken, onları “…çehreleri çirkin, 
yürekleri insaf ve merhametten mahrum, anaların gözyaşlarına karşı his-
siz, ihtiyarın ak saçlarına karşı hürmetsiz idiler.” şeklinde tarif etmişti.100

Bölgedeki icraatlarının ilk aşamasını tamamlamış olan Çormahan ve 
noyanları, yaklaşık üç yıl boyunca devam ettirdikleri seferlerini durdu-
rarak Muğan’a dönerlerken pek çok Gürcü ve Ermeni prensi de bundan 
sonra Moğolların bölgede yapacakları seferlerde onlarla birlikte hareket 
edeceklerine dair söz vermişlerdi. Bu durum Moğolların bölgedeki işini 
kolaylaştıracağı için Çormahan Noyan da itaat eden prenslere vergi ver-
meleri kaydıyla eski topraklarının idaresini iade etmişti.101 Öte yandan 
da zapt ettikleri şehirlerin güvenliğini sağlamak, vergi, vs. işleri düzen-
lemek üzere kendi noyanlarından Kara Bahadır ile bir kısım memuru 
bölgede bırakmıştı.102 Böylece geride sağ kalanlar şehir, köy ve yurtlarına 
geri dönerlerken, yeni metbuları adına buraları tekrar inşa edip şenlen-
direceklerine söz vermişlerdi.103 

Moğollar, Gürcü ve Ermeni toprakları üzerinde hâkimiyet tesis 
edince öncelikle Ermeniler, onlarla işbirliği yapmaya yönelik yeni adım-
lar atacaklardır. Şimdiye kadar karşı koymayı asla başaramadıkları böyle 
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bir güç karşısında direnmenin anlamsız olduğu, dolayısıyla durumu 
kendi lehlerine çevirmek için Moğollarla işbirliği yapmanın daha akıl-
lıca olduğu fikri, Ermeniler arasında hızla yayılmaktaydı. Moğol istilacı-
larını “Tanrının kudreti” olarak kabul etmek ve çok miktarda ganimetle 
Moğollara tabiiyetlerini arz etmek, ileride Ermenilerin gerek kaybettik-
leri itibarları, gerekse istikballeri için önemli bir kazanç olacaktı. Üstelik 
bu durumu şansa dönüştürmek isteyen Ermeniler, soydaşlarını Türk-
İslam boyunduruğundan kurtarmak ve korumak için Moğolları bir 
kurtarıcı ve Hıristiyanlığın hayal ettiği büyük bir fırsat olarak görmeye 
başlamışlardı.104

Moğolların “Tanrının kudreti” olarak görülme fikri, özellikle kilise 
tarafından desteklenecektir. Kilisede itibarı oldukça yüksek ve tek ruh-
ban olan Partsırpetli Katolikos Kostantin’in (1221-1267) Moğol istila-
sından kısa bir süre sonra yazdığı tahmin edilen Nasihat Mektubu’nda 
Moğol han ve komutanlarından olumlu bahsederken Ermeni ahaliye 
“Kilikya’daki soydaşları gibi davranmalarını ve Moğollarla iyi geçin-
melerini” tavsiye etmekteydi. Moğol istilası neticesinde oluşan siyasi 
düzen çerçevesinde Katolikos, Ermeni derebeylerini Moğol noyanla-
rıyla işbirliği yapmaya yönlendirmekteydi. O, Moğollarla iyi ilişkiler 
kurmak suretiyle bir yandan ülkeyi tahribattan kurtarmayı planlarken 
öte yandan da Onların desteğiyle dış düşmanlara karşı güçleneceklerini 
düşünmekteydi.105 

Büyük başarılarla Gürcü ve Ermeni topraklarına yönelik seferlerini 
tamamlayan Başkumandan Çormahan, Bainal ve Mular, birlikleriyle bir 
müddet Mugan’da dinlendikten sonra bölgenin geri kalan kısımlarıyla 
ilgili strateji belirlemek üzere kurultayı toplamışlardı. Bainal ve Mular 
Noyan zapt edilen Gürcü ve Ermeni şehirlerinde güvenliğin sağlanması 
için bölgede yaşayan ahalinin tamamının kılıçtan geçirilmesi gerektiğini 
savunurlarken Çormahan Noyan, “Memlekette yapılan tahribat ve kat-
liam artık yetişir. Bu memleket kaldığı takdirde halk toprağı işleyebilir, 
bağ ve tarlalar hâsılatının yarısını bize verebilir yarısıyla da kendisi geçi-
nir” diyerek bu fikre itiraz etmişti.106 Aslında Çormahan Noyan, şimdi-
lik yakıp yıkmaların Moğolların lehine olduğunu, ancak bundan sonra 
ahalinin kırılmasıyla gelecekte Moğolların aleyhine gelir ve vergi kay-
bını ortaya koyacağını anlamıştı. Ancak Kurultayın ertesi sabahı bu iki 
noyan ölü olarak bulununca durumu Tanrının bir işareti olarak değer-
lendiren Çormahan Noyan, gerek bu meseleyi izah etmek, gerekse böl-
gedeki faaliyetlerini rapor etmek ve bölgeye yönelik uygulanacak yeni 
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politikalara dair talimat almak üzere Karakurum’da ikamet eden Büyük 
Kağan Ögedey’in huzuruna gitti.107

Çingizli noyanlarının batının zengin ve güzide şehirlerindeki faa-
liyetlerini bütün teferruatıyla öğrenen Ögedey Kağan, Çormahan’ın 
başarılarına karşılık, öncelikle Ona hanımlarından hayırsever ve güzel 
olan Ayltana Hatun’u bağışlamıştı. Ögedey Kağan, Onu yine aynı böl-
geye görevini devam ettirmek üzere vali olarak tayin ederken, her yıl 
altın, altın işlemeli kumaş, diba ve damasko kumaşları, hakiki inciler, 
sedefler, atlar, develer ve katırlar göndermesini de emretmişti.108 Böylece 
Çormahan Noyan, yeni aldığı emirleri ifa etmek üzere hanımı Ayltana 
Hatun ve yüz on reisle birlikte Mugan Kışlağına yöneldi.109 

Artık savaşmak yerine ahali üzerinde hâkimiyet tesis ederek bölgenin 
zenginliklerinden istifade etme zamanının geldiğine inanan Çormahan 
Noyan’ın bu fikriyle Ögedey Kağan’ı da ikna ettiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim Çormahan, emrindeki birliklerle Mugan’a döner dönmez 
Gürcü, Ermeni ve Azerbaycan topraklarında uygulanacak yeni politi-
kanın tespitine yönelik bir kurultay düzenledi. Kurultayda alınan karar-
ların neticesinde toprakların doğu sınırlarının idaresi, seferler sırasında 
özellikle büyük yararlık göstererek Çormahan’ın takdirini kazanan on 
üç noyanı arasında taksim edilirken batı kısımları ise Kraliçe Rusudan’ın 
temsilciliğinde daha önceden Moğol itaatini kabul eden yerel idarecile-
rine bırakıldı.110 Yine gerek ele geçirilen bölgelerin topraklarının idaresi 
gerekse yeni yapılacak seferler için Mugan’ın üs olarak kullanılmasına111 
ve Moğol hazinesine düzenli gelirin temini için bu topraklarda daha 
önceden bilinmeyen kopçur, kalan, tagar vergilerinin artık uygulanma-
sına da karar verilmişti.112

Çormahan Noyan, Gürcü ve Ermenilerin bölgedeki hâkimiyetlerine 
son vermiş olmakla birlikte onlara karşı dini bir düşmanlık göstermediği 
gibi bilakis müsamahakâr davranmıştı. Hatta kendisi Şamanist olduğu 
halde Hıristiyanları himaye etmiş, başta Tebriz ve Nahçıvan olmak 
üzere pek çok şehirde kiliselerin inşa edilmesine müsaade etmişti.113 
Üstelik Ögedey Kağan da bölgede muhtemel bir İslam birliğine karşı 
Hıristiyanlığın yayılması için Rabban Ata lakaplı Süryani Hıristiyanı 
olan Simon’u bu bölgeye yollamıştı.114 Rabban Ata, bölgeye geldiğinde 
özellikle Ermenileri himayesi altına alarak Müslümanların sahip olduğu 
imkânlara el koyup bunları hiç çekinmeden Hıristiyanların hizmetine 
sunmaya başlamıştı. Hatta O, Kağan’dan aldığı yetkilerle daha da cüret-
kâr davranarak Papaya mektup gönderip II. Frederic Hohenstauffen 
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ile barış yapması için önerilerde bulunduğu gibi Doğu Hıristiyan top-
lulukları ile Papalık ve Katolik âlemi arasında ayrıcalıklı bir aracı da 
olmuştu.115 

1241 yılında Çormahan Noyan’ın hastalanarak felç olması ve 
konuşma yeteneğini kaybetmesi üzerine Onun yetki ve sorumlulukla-
rını karısı Ayltani Hatun devralmıştır.116 Çormahan’ın hastalığı tedavi 
edilemeyince bölgenin sevk ve idaresi ile başka bir Moğol generali, 
Baycu Noyan (1241-1256) görevlendirilmişti.117 Baycu Noyan da 
Gürcü ve Ermeni ahalinin desteğini almayı ihmal etmeyerek Çormahan 
Noyan’ın başlattığı politikaları uygulayıp Moğol sınırlarını daha da 
genişletme imkânı bulmuştur.118 Böylece askeri bir yönetim şeklinde 
başlayan Moğol hakimiyeti, bir süre sonra sivil yönetime dönüşmüş 
olup, artık düzenli olarak ele geçirilen şehirlerden toplanan vergilerin 
bir kısmı Karakurum’a gönderilerek Büyük Kağan’a verilen söz yerine 
getirilirken, önemli bir kısmı da bölgedeki Moğol hâkimiyetinin tesi-
sine ve askeri giderlerin karşılanmasına tahsis edilmiştir. Böylece Gürcü 
ve Ermeni ahalinin desteğini alarak Aras ve Kür Nehirleri ile kuzeyine 
düşen toprakların tamamına hakim olan Çingizlilerin, batı cephesinde 
kısa sürede genişleyip, güçlenmeleri Abbasi Halifeliği, Eyyübiler ve 
Selçuklu Devleti’ni büyük bir tehditle komşu kılarken ileride kurulacak 
olan İlhanlı Devleti’nin tesisine de zemin hazırlamıştır.119

Netice itibarıyla Kraliçe Tamara’nın ölümünden sonra gerek yerine 
geçenlerin dirayetsizliği, gerekse Harezmli ve Selçukluların vermiş 
olduğu hasarlarla bir buhran yaşayan Gürcü Krallığı’nın doğudan 
gelen, son derece kararlı, çevik ve disiplinli Moğol noyanlarına teslim 
olup, itaat etmesi beklenen bir gelişmedir. Bununla birlikte Moğolların 
ele geçirdikleri bölgelerin siyasi ve idari statüsüne dair uyguladıkları 
başarılı taktikler de Onların bu topraklarda benimsenmesini kolay-
laştırmıştır. Öte yandan Moğolların, Gürcü Krallığı’nı tabii müttefik 
olarak kabul etmesi, Gürcü ve Ermeniler için önemli bir tehdit olan 
Türkiye Selçuklularının söz konusu bölgelere yönelik hâkimiyetini 
zayıflattığı gibi, bu müttefik güçlerin bir süre sonra Anadolu’ya yönel-
mesine, Selçukluların siyasi vaziyetinin de büyük ölçüde değişmesine 
yol açmıştır.120 O sebeple Ermeniler, önceleri “insanlık dışı yaratıklar” 
olarak nitelendirdikleri Moğollar sayesinde Selçuklu ve Harezmşahlar 
gibi düşmanlarından kurtularak dini ve siyasi menfaatlerini koruma ve 
güçlendirme imkânı buldukları için bundan sonra Onları cesur, disip-
linli ve kabiliyetli insanlar olarak tanımlayıp, övgü dolu ifadelerle tarihe 
kaydetmişlerdir.121


