
Çukurova bölgesi, ilk olarak Emevi akınları sonucunda İslam hâkimiye-
tine girmiştir. Abbasiler döneminde bu sugûr bölgelerine diğer unsur-
ların yanında Türklerin de getirilip yerleştirildiği bilinmektedir. Ahmed 
b. Tolun’un bölgedeki faaliyetleri bu cümleden düşünülebilir. Abbasi 
Devleti’nin zayıflamasının akabinde ise Bizans Nikephoros Phokas 
zamanında 965 yılında Çukurova’yı tekrar ele geçirdi. Akabinde ise böl-
gede boşalan kale ve kasabalara çoğu Ermenilerden oluşan Hıristiyanlar 
yerleştirilmeye başlandı. Ermenilerin bölgeye büyük oran da göçü ise 
Bizans İmparatoru Bazileos’un 1021-1022’de başlattığı ve haleflerince 
de sürdürülen Doğu Anadolu’yu ilhak seferleri sırasında vuku bulmuş-
tur. Özellikle Selçukluların 1071 sonrasındaki faaliyetleri Çukurova böl-
gesine Ermeni göçünün nedeni olmuştur. Haçlı Seferlerinin başlaması 
ise bölgede Ermeni Krallığının kurulmasını sağlayana süreci tetiklemiş, 
Ermeniler Moğol istilası döneminde ise onlarla anlaşarak güvende 
olmayı ummuşlar ancak Moğolları da yenilgiye uğratan Memlûklerin 
yükselişi bölgedeki pek çok Haçlı ve Hıristiyan unsur gibi Ermeni 
Krallığı için de nihai sürecin başlangıcı olmuştur.1 Ermeni Krallığı 1199 
senesinde Kilikya bölgesinde kurulmuştur. Kuruldukları bölgede 13. asır 
itibariyle Haçlı devletçikleri, İlhanlılar, Memlûklerle çevrelenmekteydi-
ler. Kilikya Ermeni Krallığı Rupen (1199–1226) ve Hetum (1226–1375) 
olmak üzere müteakip iki ana hanedanca yönetilmiştir. 1199’de Ermeni 
Prensliği Alman İmparatorlu Friedrich Barbarossa ve oğlu IV. Henri’nin 
desteği ile 6 Ocak 1199 tarihinde II. Leon Tarsus Katedralinde kral 
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tacını giymiştir.2 Memlûk kaynaklarında Ermeni ülkesi için Bilâd-ı Sis 
tabirinin çoklukla kullanıldığı görülür. Buranın yöneticilerine ise tekfur, 
sâhib Sis, melik tabirlerinin kullanıldığını görmekteyiz. 

Coğrafya’dan Tarihe
Memlûk Ermeni çatışmasının yaşandığı bölge ve bu krallığın mer-

kezi Bâb ed-Derbend’de (ed-Durûb olarak da bilinir) Sis (Bilâd Sis, 
bugünkü Kozan) bugünkü Çukurova o zaman ki adıyla Kilikya bölge-
sidir. Buralar ve etrafı İslâmî dönemde el-‘avâsım ve sugûr3 (sınır böl-
geleri) olarak biliniyordu. Buraların savaşlar ve işgallerle dolu olduğu 
ve halkının ehl-i ribât, gaza ve cihad olduğu da kaydedilmiştir.4 Aybek 
ed-Devâdârî kayıtlarında buradaki şehirlerden özel olarak bahseder ve 
çok önemli bilgiler verir: O, Bilâd Sis’te bulunan şehirler cümlesinden 
Masisa’yı Abdullah b. Abdullah b. Mervan inşa ettirmiştir. Tarsus ise 
eski bir şehirdir. Memun’un kabri buradadır. Tarsus, Adana ve çevresi 
Ermenice Kilikya olarak adlandırılmaktaydı. Burada Ceyhan (Câhân) 
Nehri bulunmaktadır. Bu nehir Tarsus, Adana ve Masisa’nın nehridir. 
Sis bölgesini çevreleyen dağlar da bulunmaktadır ve bunlara Cebel-i 
el-Lekâm (Toroslar) denir.5 Ayrıca burada bulunan Bâb ed-Derbent 
ed-Durûb olarak bilinir.6 Burada olaylar sırasında adı çok geçen şehir-
ler olarak Ayas, Behesna, Maraş ve Tell Hamdun gibi yerleri de zikre-
debiliriz. Bunlardan Behesna güçlü bir kaleydi ve Derbend’in ağzında 
ve Halep’in kapısı hükmündeki bölgede yer alıyordu.7 15. asır Memlûk 
kaynaklarında, daha sonraki fetihlere bağlı olarak bölgedeki siyasi ve 
sosyal değişimi de göstermesi bakımından önemli olarak Adana ve 
Tarsus bölgesi, “Türkmen Ülkesi” olarak da geçmektedir.8 İbn Şeddâd 
Sultan Baybars devrinde teşkilatlandırılan berîd hakkında bilgi verir-
ken değişik mesafelerden kaç günde Kahire’ye ulaşıldığından bahsettiği 
yerde Bilâd-ı Sis’ten berîd’in dokuz günde geldiğini kaydetmektedir.9 
Memlûk Devleti’nin Kuzey Sınırında bulunan ve Memlûk-Ermeni iliş-
kilerinin yaşandığı bu bölgeye ulaşımda coğrafi olarak çok kullanılan 
geçit günümüzde Gülek Boğazı denilen geçittir. Bu geçit Ereğli’den 
başlayıp Toroslar üzerinden Çukurova’ya inen yol üzerindedir. Adana 
ve havalisi (Çukurova) Doğu Toroslar sisteminin en geniş ovası olup, 
Ermeni-Memlûk çatışması genelde burada temerküz etmiştir. Çukurova 
tabiî hudutlarla çok iyi korunmuştur. Burası coğrafi bakımdan Aşağı 
ve Yukarı Çukurova olarak birbirinden ayrılır. Aşağı Çukurova, güney-
batı ovası olup üçgen şeklindedir: Tabanı Akdeniz ve tepesi Torosların 
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zirveleri olan bir üçgen. Burası üç ırmak tarafından sulanır: Tarsus Çayı, 
Seyhan ve Ceyhan ırmakları. Bu ırmaklar birer suyolu olup, Çukurova 
bölgesinin başlıca şehirleri için birer liman hizmeti de görürler. Tarsus 
Çayı üzerinde Tarsus şehri, Seyhan üzerinde Adana ve Ceyhan üzerinde 
eski Mallus şehri bulunmaktadır. Yukarı Çukurova, Ceyhan ve kolları-
nın yukarı vadisine doğru uzanır. Burası hem denizden hem de güney-
batı ovasından Misis Dağı silsilesi ile ayrılmıştır. Burada Anavarza ve Sis 
(=Kozan) şehirleri vardır. Çukurova ayrı ve farklı özelliklerine rağmen 
tam bir bütünlük arz eder. Bir müstevlînin eline bir bütün olarak geçer 
veya bir bütün olarak düşmana karşı direnir. Bir taraftan deniz ve diğer 
taraftan yüksek ve sarp dağlarla korunmaktadır. Bu dağlar çok az geçit 
verir. İki geçit çok önemlidir: Anadolu yaylasından güneye yol veren 
Gülek Boğazı ve Çukurova’nın diğer ucundan Suriye’ye yol veren Suriye 
geçitleri. Çukurova, Gülek Boğazı’nın güney çıkışına hâkim olması ve 
Suriye geçitlerinin girişini kontrol etmesi hasebiyle Arap memleketleri-
nin önemli bir “arka kapısı”dır. Buraya kim hâkim olursa” Suriye’nin kal-
bine” kolayca ulaşır.”10 İşte Memlûk-Ermeni mücadelesi de bu Suriye’ye 
açılan bölgelerde cereyan etmiştir. 

Tarihî Süreçte Gerilim ve Çatışma
Memlûk-Ermeni çatışmasının yaşandığı Çukurova Bölgesindeki 

Ermeni Krallığı bahsedildiği üzere Haçlı Seferleri esnasında ortaya 
çıkmış ve akabinde Moğol istilası devrinde Ermenilerin Memlûklerin 
Kuzey sınırında Selçuklular ve Memlûklar aleyhine Moğolların yanında 
yer alması Memlûk Devleti’nin Ermenilere karşı hasmane tavrının esa-
sını ve başlangıcını temsil eder. Bu ilişkilerin 1260 Ayn Calut savaşından 
sonra I. Hetum devrinde başladığı bilinmektedir. 1243’ten sonraMoğol-
ların sadık bir vassalı olarak hem Hıristiyanlar lehine pek çok menfaatler 
elde etmiş hem de kendi krallığının muhafazasını temin etmişti.11 Haçlı 
Seferleri genel çerçevesinde ortaya çıkan Ermeni krallığı Çukurova’dan 
geçen Müslüman tacirlere saldırmaları, bölgelerindeki Türkmenlere ve 
hac kafilelerine saldırmaları ve nihayet Memlûkler için çok ciddi bir 
mesele olan donanma inşası için muhtaç olunan kereste ve demir itha-
linin Ermeniler ve Antakya Haçlılarınca engellenmesi alt çerçevesinde 
teraküm eden gerilim Suriye üzerine sefere çıkan Hetum’un bu saldırı-
ları ile tetiklemiştir dense yanlış olmaz.12 
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İlişkilerin gerilmesi ve çatışmanın başlamasına dair genel çerçeveyi 
çizmeye çalıştığımız Memlûk-Ermeni münasebetlerinde Ermenilerin 
Memlûklerle ilk ciddi çatışmaları Sultan Baybars (1260–1277) döne-
mine denk gelir. Bu noktada ermeni kaynaklarındaki Memlûkler ve 
Baybars’a dair bilgiler Memlûklere dair Ermeni algısını anlamamız açı-
sından önemlidir. Ermeni Vahram vekâyinâmesinde Sultan Baybars’tan 
“Köle Hükümdar” olarak bahsetmektedir.13 Yine Vahram; “Bundan 
dolayı, Mısır’da gururla hüküm süren, Dimaşk’ı hükmü altına almış 
Haleb sultanını kendisine tabi kılmış ve Sem/Sâm milleti namıyla 
malum olan bütün memleketi zaptedip köle oğulları ile Arapları etra-
fında toplamış bulunan Köle hükümdar (Baybars) deniz kumu kadar 
çok sayıda asker toplayıp onları silâhlandırdı ve harp sanatına alış-
tırdı.” demektedir.14 Bu kayıtlar Memlûklerin ortaya çıkmasıyla bir 
dönüm noktası yaşayan Ermeni Krallığı’nın durumundaki değişme-
nin ve olumsuza dönen gidişatın bir Ermeni kaynağındaki açık ifade-
sidir. Memlûkler Haçlılar ve Kıbrıs krallığı ile yürüttükleri mücadele 
ile birlikte Ermenileri de ciddi olarak sıkıştıracaklar ve nihayetinde 
krallıklarına da son vereceklerdir. Bu noktada Memlûklerin bölgedeki 
Haçlı varlığına son vermeleri (1291), bunun akabinde Kıbrıs’ta odakla-
nan Haçlı varlığı ile mücadeleye girişip nihayetinden onları da etkisiz 
hale getirmeleri (1426) ve bunlarla beraber Ermenilerle süren çatışma 
ve krallığın ortadan kaldırılması (1375) Memlûk Devletinin tarihinde 
ciddi köşe taşları olarak burada zikredilmesi gereken hususlardır. 

Memlûk-Ermeni çatışmalarında tespit edilebilen ilk olay 1258 sene-
sinde Ermeni Kralı I. Hetum Suriye’ye doğru düzenlediği iki seferdir. 
Kral bu seferlerden yenilgiyle dönmüştür. Kralın ikinci seferinde Emir 
Hüsameddin Ayıntabî bu saldırının karşılığı olarak Merzüban bölge-
sine hücum ederek Ermenileri yenmiştir.15

1262 senesinde Sis askeri (Ermeniler) Haleb ve Sermin taraflarına 
işgal edince Haleb naibu’s-saltanası Emir Alâeddin eş-Şihâbî bunlara 
karşı harekete geçmiş ve Ermenileri yenilgiye uğratmıştır.16 1263’te 
Ermeniler bir kere daha Suriye üzerine saldırmışlar, Memlûk tarafında 
Emir Bahauddin el-Hamevî, Emir Rükneddin ve Emir Alameddin 
Kayser bu çatışmada yer almışlar ve nihayet bu iki taraf için de bir sonuç 
alınamayan bir karşılaşma olmuştur.17 

1264 senesinde Kral I. Hetum Selçuklu Sultanı IV. Kılıç Arslan 
ile ittifak yaptıktan sonra Moğollardan da temin ettiği kuvvetlerle 
Memlûkler hakimiyetindeki Kuzey Suriye’ye hücüm etmiştir. Amuk, 
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Maara ve Sermin gibi yerlere saldıran I. Hetum Haleb’ten gelen yar-
dımla bozguna uğratılır. Ona yardıma gelen Moğol kuvvetleri ise kötü 
hava şartları yüzünden başarısız olacaklardır. 1264 senesinde Ermeni 
kuvvetleri, Kral Hetum idaresinde Benî Kilâb’dan 1000 atlı ile beraber 
Ayıntâb’a yönelmişlerdi. Nihayetinde ise Hama ve Humus’tan Haleb’e 
gelen Emir Seyfettin komutasındaki Memlûk kuvvetleri Ermenileri 
hezimete uğratmışlardır.18 

Sultan Baybars devrinde süren Ermeni seferleri cümlesinden ola-
rak, el-Melik Mansur ve onunla birlikte Emîr Seyf ed-Dîn Kalavun ve 
İzzettin Oğan’ı Moğolların metbuluğunu kabul edip Hülagü’yü Suriye 
seferine teşvik eden, bizzat kendisi ve damadı Antakya kontu Bohemond 
ile birlikte bu sefere iştirak eden, bunun yanında Mısır’la ticarî ilişki-
lerini kesen ve Moğollar tarafından kendisine verilen Haleb’deki bazı 
kaleleri işgal eden Ermeni kralı I. Hetum üzerine 1266’da bahsedilen 
emirler komutasında Kilikya’ya yönelen sefer bunların önemlilerin-
den olarak zikredilmelidir. Memlûk kuvvetleri, Derbsâk yakınında 
Hetum’un iki oğlu Prens Levon ve Toros komutasındaki orduyu yenil-
giye uğratmış ve bu kuvvetler Çukurova (Kilikya)’ya girerek Ayas, Misis, 
Adana ve Tarsus’u zapt etmişlerdi: Bu seferde Sis tahrip edildikten 
başka Emir Seyfettin Kalavun bahsedilen Masisa, Adana, Ayas, Tarsus 
taraflarına akında bulunmuş ve Memlûk kuvvetleri bu esnada Tapınak 
Şövalyelerine ait bir kaleyi (burc) de yıkarlar. Bu seferde o kadar çok 
ganimet elde edilir ki bir büyükbaş hayvan 2 dirheme satılır hale gelmiş 
ve onun için bile müşteri bulunamaz olmuştu. Bu seferde ayrıca 40bin 
kadar da esir alınmıştır. Kayıtlara göre Sultana bu zafer haberi ulaştı-
ğında Cerud denilen yerde av yapmaktaymış. Bu gelişmeye çok sevi-
nen Sultan haberi getiren kişiye 1000 dinar ödül vermiştir. Bu seferde 
Toros öldürülmüştür. Esir düşen Leon Sultan Baybars’a takdim edilir ve 
onunla birlikte Dımaşk’a gelir. Sultan burada emirleri ödüllendirdikten 
sonra Kahire’ye dönmüştür. Ebû’l-Ferec bu seferde Memlûk kuvvetleri-
nin Tarsus’a girmediğini kaydeder. el-Makrizî ve İbn İyas gibi Memlûk 
kaynakları ise Tarsus’un da ele geçirildiğini yazmaktadırlar.19 Böylece 
Osmanlı fethine kadar sürecek olan süreçte Memlûklerin Tarsus niya-
beti kurulmuş olacaktır. Burası Memlûklerin Kuzey Sınırında çok 
önemli bir üs olarak bölgede devletin doğrudan naiblerle idare ettiği bir 
yer olacaktır. Bu arada Moğollardan yardım almaya gitmiş olan Kral I. 
Hetum Memlûkleri Ermeni ordusunu dağıttığını, oğullarından birini 
ölüp diğerinin esir düştüğünü ve Sis’in harabe haline geldiğini görünce 
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çok üzülmüş ve Akantz manastırına gitmiştir. Burada rahipler kendi-
sini teselliye çalışmışlardır. I. Hetum 1267’de oğlunu kurtarmak için 
Baybars’a elçi göndermiş ve oğlunun salıverilmesini istemişti. Baybars 
buna karşılık daha önce esir edilen Şemseddin Sungur el-Aşkar’ın geri 
getirilmesi ve Behinsi, Derbsak, Merzüban ve Raban kalelerinin ken-
disine verilmesi şartı ile bunun olabileceğini bildirmişti. Nihayetinde 
1268’de yapılan antlaşma ile Behinsi ve Derbsak’ın bulunduğu beş kale-
nin teslimi ve Emir Sungur’un geri verilmesi ile kralın oğlu Leon Emir 
Bedreddin refakati ile babasına teslim edilmiştir.20 

1273 senesinde Sultan Baybars, Göynük halkının tüccarlara saldır-
ması, elçilere kötü davranmaları ve Sis hâkimiyle yazışmaları sebebiyle, 
Sis hâkimini ikaz etmiş ancak Ermeni saldırıları devam edince Emîr 
Hüsâm ed-Dîn el-Ayıntâbî, Göynük ve çevresine tecrid seferi düzen-
lemiş ve buralar fethedilmiştir. Bu seferde Memlûk kuvvetleri Tarsus 
civarına kadar ilerlemişlerdi. Bu seferde Sis ve Ayas’a da saldırılmıştı.21 
Aynı yıl Emir Hüsameddin Ayıntabî komutasındaki birliklerin Maraş 
tarafına gönderilmiş ve Bilâd Sis’te pek çok yere hücum edilerek büyük 
ganimet elde edilmiştir.22

Moğol istilası’nın tesiriyle başlayan durgunluk döneminde, güven-
sizlik yüzünden çiftçiler zaman zaman ziraat yapamaz, Suriye-
Anadolu arasındaki büyük kervan yolu işleyemez hale gelmişti. Çünkü 
İlhanlılar’ın tabii müttefiki olan Ermeniler bu yolda baskınlar yapmak-
taydılar. 1274’de Anadolu’dan Suriye’ye at ve katır götüren kervanın 
Göynük’te soyulması, bölgede kargaşalığa yol açmış ve bu da Memlûk 
Sultanı Baybars (1260–1277)’ın Kilikya’ya girmesine sebep olmuştur. 
Kaynağın ifadesine göre Ermeni askerleri Serakucat denilen Moğol 
başlıkları giyerek kervanların yolunu kesmekteydiler. Bu seferin hazır-
lanmasının bir sebebi Muinüddin Pervane’den vaki yardım talepleridir. 
Sultan bu davet üzerine Şam’a geldiğinde Pervana seferin bir yıl ertelen-
mesini isteyince Baybars Emir Kalavun ve Emir Bedreddin Bilik komu-
tasındaki birlikleri Kilikya’ya sevk etmişti. Bu dönemdeki İlhanlılarla 
Memlûkler arasında çekişme Anadolu ticaretini oldukça sarsmıştır.23 

Bu seferden bir yıl sonra Sultan Baybars 1275 tarihinde bizzat ken-
disi Ermeni ülkesi (Kilikya)’ne girip memleketi tahrip eyledi. Kaynak 
bu seferin sebepleri izah ederken kendisine mukarrer olan hediyenin 
kesilmesi, bina ve kaleler yapmamaya dair antlaşma maddesine uyul-
maması, Moğol kıyafetleri ile kervanlara saldırmaları ve tüccarlara 
zarar vermeleri, Bilâd ve ibad bunlardan dolayı çok zarar gördüğü gibi 
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hususları zikreder. Ayrıca kaynaklar ittifakla bu seferin sebebi ola-
rak Muinüddin Süleyman Pervane’nin Sultan Baybars’a vaki davetini 
zikredeler. Ancak Pervane bu sene Moğollar şerrinden çekindiğinden 
Sultan’a bir daha sene gelmesini tavsiye eder ve sefer Sis üzerine ger-
çekleşir.24 Bu seferde Sultan Hama’da buradaki geçitleri çok iyi bilen 
Araplar ve Türkmenlerle birleşmiş ve yoluna devam etmiştir. Sultan 
Dımaşk üzerinden Derbsak ve İskenderun yoluyla Sis’e ulaşır. Sultan 
Baybars’ın 1275 senesindeki Ermeni seferini Vahram vekayinamesine 
kaydederken Araplarla (Memlûkler) ilgili şu bilgileri vermektedir; “O 
(Baybars) hiçbir ihtarda bulunmaksızın, gizlice Kilikya’ya taaruz etti. 
O, bu taraflardaki Araplarla birleşti…”25 Baybars’ın ordusunda ona yar-
dımcı olan Arap kuvvetlerinin Sultan Baybars devrinde Irak hudunu 
muhafaza ettikleri bilinmektedir.26 Bu seferde Çaliş el-Asker (öncü)
olarak Muhenna b. İsa ve Hüsamettin Ayıntabî Bire’ye gönderilmiştir. 
1275’te Çukurova bölgesine yapılan bu seferde Emîr Cemâl ed-Dîn el-
Muhammedî ve Emîr ‘İzz ed-Dîn ed-Dimyatî Tarsus’a kadar varmışlar 
ve burada buldukları 300 baş at ve katıra el koymuşlardı. Memlûk kuv-
vetler Sis, Ayas, Misis gibi bölgelere saldırmış ve pek çok ganimet ve esir 
elde edilmiştir. Nihayet Sultan Baybars ganimetlerin paylaşıldığı Bagras 
yoluyla Suriye’ye girmiş, Harîm’den Şam’a gitmiştir.27 

1276’da Memlûkler Ermen Krallığı üzerine yeni bir sefer düzenle-
miştir. Türkmenlerle takviye edilmiş Memlûk ordusu ile Simbat yöne-
timindeki Ermeni kuvvetleri Maraş civarında karşılaşmışlar Ermeniler 
yenilgiye uğramışlar ve birçok komutan gibi Simbat da hayatını kaybet-
miştir.28 Görüleceği üzere Baybars dönemindeki bu çatışmalar Ermeni-
Moğol ittifakına karşı bir engel oluşturmak ve ticaret yollarını güvenlik 
altına almayı amaçlıyordu. Sultan Baybars’ın bu uğurda bölgeye pek çok 
sefer düzenlemiş ve kaynakların ifadesine göre Bilâd-ı Sis bölgesinde 
Derbsak, Derkuş, Talmış, Kefr Dubbin, Raban ve Merzüban kalelerini 
ele geçirmiştir.29 Memlûkler yöreye bahsedildiği üzere örnek olarak 
1273, 127530, 1297, 132031, 1322, 133432, 1335, 1360, 1373–74 yılla-
rında seferler düzenlemişlerdir. Bu seferler sırasında bahsedilen şehirler 
ve diğer pek çok şehir feth edilmiş ve bölgenin Türkleşme süreci hızlan-
mıştır. Daha özelde ise bölgede Memlûklere tâbi olan Ramazanoğulları 
zaafa uğrayan Ermeni gücü karşısında güçlenerek Adana merkezli ola-
rak Çukurova bölgesine yayılmıştır.33 

Sultan Baybars’ın Ermeniler üzerine yürüttüğü seferlerde Türkmenler 
bu süreçte Memlûk Devleti’nin en güvenilir yardımcı kuvvetlerinden 
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olmuşlar ve bu sebeple de Baybars devrinden itibaren Çukurova’daki 
Ermeni Krallığı üzerine yapılmakta olan seferlere hemen hemen her 
zaman çok kalabalık sayıda katılmışlar, buralarda yurt tutarak küçük bey-
likler kurmuş ve bu bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır. Çukurova’ya 
yapılan akınlara çoğunlukla Türkmenlerin Üç Ok koluna mensup olan 
boylar yani; Yüregir, Kınık, Bayındır ve Salur boyları katılmıştır.34 el-
cAynî bir eserinde Oğuzlar’a (Türkmenler’e) dâir verdiği bilgiler cüm-
lesinden olarak Bilâd eş-Şam ve’l-Ermen’de yerleşik hâlde taifelerin 
bulunduğu ve bunların iki ana bölüğe ayrıldığı, bunlardan birine Bozok 

 diğerine ise Üçok  denildiğini kaydetmesini de burada bu 
vesile ile takdim uygun düşecektir.35 Bu hususu teyid babında bir Ermeni 
kaynağının buna dair görüşünü aktarmak Ermeni tarafından bahsetti-
ğimiz bu duruma dair biz gözlemi yansıtması bakımından önemlidir: 
Ermeni Vahram, Sultan Baybars’ın 1275 Kilikya seferinden bahseder-
ken, “. . . . . . ve çok eski zamanlardan beri çobanlıkla iştigal eden aşiretler 
olup kış mevsimini geçirmek üzere sürülerini bu taraflara sürmüş olan 
Türkmenleri de etrafına topladı. Memleketi ve geçitleri çok iyi bilmekte 
olan bu aşiretler, sultanla birleştiler.”36 

Sultan Baybars’ın ölümünden sonra oğlu Berke tahta geçtiğinde baba-
sının iki kuvvetli emiri Kalavun ve Beyseri’yi merkezden uzaklaştırmak 
gayesi ile Sis bölgesine sefere yollamıştı. Emir Beyseri’nin bu seferde 
Ermeni Katalikosluğu’nun merkezi Eşref Halil tarafından daha sonra 
ele geçirilecek olan Kalat er-Rum’a yönelmiştir. Şehre giren Memlûk 
kuvvetleri burada Ermenilere ciddi zarar vermişler ve daha sonra halk 
Kale’ye çekilmiş bulunduğundan Dımaşk’a geri dönmüşlerdir.37

Memlûklerin sürekli baskısı altında kalan Ermeniler Abaka’yı kış-
kırtmaları ve buna Sultan Kalavun’a (1279–1290) asi olan Sungur 
el-Aşkar’ın Moğolları tahrikleri de eklenince Abaka kardeşi Mengü 
Timur komutasında içinde Ermeni Kral’ı III. Leon’un askerileri de olan 
bir orduyu 1281’de Haleb üzerine yollamıştır. Bu saldırıda Haleb kan 
ve ateş içinde kalırken Ermeniler mabetlere saldırarak şehirdeki büyük 
camiyi yakmışlardır. İşte bu saldırı neticesinde Sultan Kalavun derhal 
Moğollar üzerine harekete geçmiştir. İşte 1281’de vuku bulan Hıms 
savaşında Moğol ordusunda sağ kolda Ermeniler de bulunmakta idi. 
Kalavun Ermeni ve Haçlı destekli ilhanlı ordusunu ağır bir yenilgiye 
uğratacaktır.38

Bu olaydan sonra Sultan Kalavun devrinde 1283 senesinde Haleb’de 
bulunan birliklere Ermeni bölgesine saldırmalarını emretmiştir. Bu 
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emirle bölgeye giren Memlûk kuvvetlerinin Ayas istikametine yönel-
diği ve sırada Ayas limanından Anadolu’ya yönelen 200 develik bir 
kervanı yağmaladıklarını akabinde boşaltılmış halde buldukları Ayas’ı 
yağmaladıklarını, Tell Hamdun’da bulunduğunu haber aldıkları Ermeni 
birliklerini yenilgiye uğrattıklarını ve dönüşte karşılaştıkları başka bir 
Ermeni gurubu da dağıtıp bol ganimet ile geri döndükleri kaynaklar-
dan öğrenilmektedir.39 1284 senesinde Memlûk birlikleri Ermenilerin 
elinde bulunan Cezire’nin bir kalesi olduğu tahmin edilen ve eşkıya-
lık faaliyetlerinin merkezi olan Tima (ya da et-Tuni)’yı kuşatmışlar ve 
ele geçirmişlerdir.40 Bu çatışmalar sonucunda Kalavun döneminde Bu 
yenilgi sonrasında Ermeni krallığı Memlûkler ile bir antlaşma yap-
mak zorunda kalmıştır. Sultan Kalavun görüşmeler sırasında Maraş ve 
Behesna’yı da istemişse de bu Ermenilerce kabul edilmemiş ve nihayet 
7 Haziran 1285’te yürürlüğe giren on yıl, on ay, on gün ve on saatlik 
bu antlaşmaya göre iki hükümdar topraklarında güvenlik, tüccarlar ve 
başka kimseler için geçiş hürriyeti, kaçakların iadesine ilişkin düzen-
lemeler ve inzibat gücü gibi meseleler düzenlenmişti. Yine buna göre 
Kral III. Leon bütün Müslüman tüccar ve mahpusları serbest bırakacak, 
Kalavun ise III. Leon’un müzakere girişiminde Kahire’ye gitmiş olan 
elçiyi salıverecekti. Yine “katî’a” denen yıllık bir vergi de getirilmişti. Bu 
vergi 1 milyon dirhem yıllık vergi ki peşin ödenecek 500 bin gümüş 
Ermeni dirhemi, 25 at, 25 katır ve mıhlarıyla birlikten 10 bin naldan 
oluşuyordu.41 

Memlûk tarihindeki en önemli olaylardan birisi şüphesiz Akka’nın 
fethidir. Bu Suriye’deki son Haçlı varlığının da ortadan kalkması anla-
mına geliyordu. Aybek Devadarî’de bulunan kayda göre Halil Eşref 
(1290–1293) Ermeni Kralına Akka’nın fethini bildiren bir mektup 
yollamıştır. Bu mektubun kendisi de Aybek’in eserinde bulunmakta-
dır.42 Akka’yı feth eden Sultan Eşref Halil 1291 senesinde İlhanlıların 
Rahbe’yi yağmalamaları nedeniyle sefere çıkarak Ermenilerin elinde 
bulunan ve daha önce bahsedilen Kalat er-Rum’u alarak buranın 
adını Kalat el-Müslimin’e çevirmişti. Kral II. Hetum dayısı Baron 
Raymond komutasındaki birlikleri Memlûkler üzerine yollamıştır. 
Karamanoğulları’ndan da yardım almış olan Memlûkler mancınıkla-
rıyla surları yıkmışlar, lağım kazmak suretiyle kaleyi zorlamışlar, kalede 
bulunana halk 33 günlük dirençten sonra dayanamayacaklarını anla-
yınca Sultandan eman istemişlerse de daha önce onlara sulh teklif eden 
Sultan Halil bu teklifi reddetmiştir. Sonuçta Katolikos Stephanos’un 
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piskopos ve papazlarla Sultanın huzuruna çıkması sonucu kimse-
nin öldürülmemesi emri verilmiştir. Ancak bu seferde 30binden fazla 
Hıristiyan esir edilmiş ve Mısır’a götürülmüşlerdir.43 

Bunun akabinde 1293’te Ermeni Krallığı tahtında II. Toros’u görül-
mektedir. Bu kral Sultan Eşref Halil’in Suriye’ye sefere çıkacağını haber 
alınca hemen bir antlaşma teklifini Dımaşk’ta bulunan Sultan’a bir elçi 
vasıtasıyla sunmuştur. Sultan Behinsi, Maraş ve Tell Hamdun kalele-
rinin teslimi, yıllık cizye ve gönderilen hediyelerin iki katına çıkması 
şartıyla antlaşmayı kabul etmiştir. Şam naibi Emir Seyfeddin Togan 
adı geçen kaleleri almak üzere görevlendirilmiş, bunun karşılığı Ermeni 
elçiler de Kahire’ye gelerek yükümlü olunan hediye ve vergiyi takdim 
etmişlerdir. Adı geçen kalelerden sadece Behinsi alınmış ve Bedreddin 
Bektaş buraya naib olarak atanmıştır.44

1295’te Gazan Han’ının İlhanlı tahtına geçmesi günlerinde Ermeni 
Kralı II. Hetum ona huzuruna çıkıp bağlılığını bildirmiş ve 1296’da 
Kilikya’ya dönmüştür. Bu dönemde de Ermeni-Memlûk ilişkileri 
Moğollar bağlamında gerçekleşen mücadeleye muvazi gelişecektir. 
Bunun yanında o Kıbrıs Lusignan kralı II. Henri’nin kardeşi Amalric ile 
kız kardeşi Isabella’yı evlendirerek burayla ilişkilerini güçlendirmiştir.45 

Sultan Hüsamettin Lâçin (1296–1299) zamanında 1298 senesinde 
Emir Silah Bedreddin Bektaş ve Üstadar Emir Bedreddin komutasında 
on bin kişilik bir Memlûk kuvveti Ermeniler üzerine sefere çıkmış-
tır. Suriye’deki naiblere de bu sefer için emirler gönderilmiştir. Ayrıca 
Hama hâkimi el-Melik el-Muzaffer ve Alemeddin Sancar, Şemseddin 
Aksungur bu seferde Bektaş’ın yanında yer almışlardır. Dımaşk, Hıms, 
Safed, Tarablus, Hama kuvvetleri Haleb’te birleşirler. Buradan Sis 
(Bilâd Sis)’e doğru harekete geçtiler. İlerleyerek Debendat Sis’e ulaşan 
birlikler, Receb’te bölgeye girmişlerdir. 11 Receb’te ise Tell Hamdun’un 
fetih haberi Dımaşk’a ulaşır. Ancak bu sırada şehrin kalesi hala kuşatıl-
makta idi. Akabinde ise 7 Ramazan’da buranın tamamen fethi haberi 
gelince Dımaşk Kelsinde zafer mehteri (duribet beşâir) ile fetih şehirde 
duyuruldu. Ramazan’ının 17sinde ise Maraş’ın fetih haberi Dımaşk’a 
ulaşmıştır. Bu kuşatmada Emir Alemeddin bacağına gelen bir taş ile 
ata binemez hale gelmiş, Emir Alemeddin Sancar ise şehid olmuş-
tur. Buranın kalesi zor ile kılıçla alınmıştır. Zi’l-Kade ayının 3ünde 
Dımaşk’tan Kahire’ye Sis bölgesi Ermeni kalelerinden (min Bilâd Sis 
ve el-Ermen) Humeymis ve Nuceyme’nin fethi haberi gelmişti. Zi’l-
Kade ayının 10nunda Ermeni Krallığı (Sahib Sis) elçileri barış talebiyle 
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Dımaşk’a gelmişlerdir. Bu arada Zi’l-Kade’nin 13ünde adet olduğu 
üzere Maraş, Tell Hamdun ve Nuceyme kalelerine buraların muhafa-
zası için asker yerleştirilmişti. İlk seferde Sis bölgesine saldıran emirler 
ikinci bir mersum ile ikinci bir defa sefer çıkmışlardır. İskenderun, Tell 
Hamdun ve Sis bölgelerine akınlar yapıldıktan sonra Misis’e saldırılmış 
ve nihayetinde bahsettiğimiz üzere Tell Hamdun, Maraş ve Nuceyme 
gibi kaleler ele geçirilmiştir. Emir Seyfeddin Esendemir feth edilen bu 
yerlere naib tayin edilmiştir.46 

1299’da Gazan’ın isteği ile Ermeni kralı II Hetum; Kıbrıs Haçlıları, 
Templier ve Hospitalier şövalyelerinin de katıldığı müttefikler Vadi 
Haznedar savaşında ve 1303 yılındaki Şakhab savaşında Moğolların 
yanında olmuşlardır.47 Gazan han’ın Memlûklerin Maraş’ı alıp buraya 
Türkmenleri sikan etmesi ve kendilerinin ileri karakolu olan Ermeni 
bölgelerini ele geçirmeleri üzerine çıktığı seferde Ermeni kralı 5000 
kişilik kuvveti ile Moğollara katılmıştır. Gazan Haleb’i alıp Vadi el-
Haznedarda Memlûkleri yenmiş ve Dımaşk’ı ele geçirmiştir. Gazan 
hanın emrine rağmen Ermeniler cami, medrese ve türbelerdeki halı ve 
kandillere kadar pek çok şeyi yağmalamışlardır. en-Nâsır Muhammed 
Kalavun’un (1293–1294/1299–1309/1310–1341) ikinci kez tahta çıkışı 
esnasında vuku bulan bu savaştan hemen sonra Sultan Ermenilerin ver-
meleri gereken vergiyi kesmeleri nedeniyle Çukurova’ya 1302 tarihinde 
bir sefer emretti. Emir Bedreddin Bektaş ve Emir İzzeddin Aybek 
komutasındaki birlikler Hama’da Adil Kitboğa’nın da kendilerine katıl-
masıyla Sis bölgesine sefer düzenleyip Ermenileri yeniden devlete bağlı 
hale getirip dönmüşlerdir.48 Buna karşılık 1303’te Ermeni kralı 4bin 
atlı, bin yaya ve dört bin okçudan oluşan ordusuyla Şakhab savaşında 
Moğolların yanında olmuştur. Şakhab Savaşının en önemli neticelerin-
den birisi Suriye’deki Memlûk hâkimiyetini kesinleştirmesi olmuştur. 
İlhanlılar bölge üzerindeki emellerinden tamamen vazgeçmek duru-
munda kalmışlar ve onlara bağlı bulunan Ermeniler de tekrar Memlûk 
hâkimiyetini kabul ederek vermek durumunda bulundukları yıllık vergiyi 
ödemeye başlamışlardır.49 Ermeni Sımbat Vekâyinâmesinin devamında 
müellifi belli olmayan kısımda bu hilelerle ilgi bazı bilgiler bulun-
maktadır. Eserde, “O gün (Hıms muharebesi/1299), sultanın askerleri, 
muharebe için cephe aldıkları vakit, keçeden muharip şekilleri yapmışlar 
ve onları güneş altında parlatmak için parlak eşyalarla kaplamışlardı. 
Mısırlılar bu insan şekillerini ellibin kadar devenin üzerine yerleşti-
rip onları sıralamışlar, kendileri de develerin arkasında gizlenmişlerdi. 
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Hiçbir kurnazlıkları olmayan Moğol askerleri ise, Mısırlıların kar-
şısında koyun gibi duruyorlardı. Cephe tanzim edildiği vakit, onlar 
evvelâ çarpışmaksızın birbirine baktılar. Moğolların, yani Tatarların 
silâh olarak yalnız okları vardı. Mısırlılar, onların, oklarını develerdeki 
keçeden adamlara atıp tüketmelerini beklediler. Çünkü kendileri masun 
vaziyette olup, oklarını bitirince, kılıçlarıyla hücum edip onları kâmilen 
imha edebileceklerini zannettiler…” kaydı bulunmaktadır.50 Yine 1303 
senesine ait bir kayıtta: “Sultanın askerleri hilekârlıkla hareket ederek 
bir pusu kurmuşlardı. Onlar, Dimaşk’ın şarkında iki günlük genişlikte 
olan ovanın içinde akan iki çaydan uzaklaşmışlardı. Tatarlar, diğer 
bütün geçitler kapanmış olduğu için buradan geçmeğe mecburdular. 
Mısırlılar, çayların sularını ovaya akıtmışlar ve geniş bir bataklık husule 
getirmişlerdi. Tatar ve Ermeni askerleri bu bataklığa saplanıp dışarı 
çıkamadılar ve hemen hepsi telef edildiler.” denilmektedir.51 Bu sava-
şın hemen sonrasın 1304’te Sultan en-Nasır Muhammed Ermeniler 
üzerine Bedreddin Bektaş, Alemeddin Sancar, Şemseddin Sunugrşah 
komutasında bir birliği göndermiştir. Sis bölgesinin tahrip eden bu 
birlikler büyük tahribat ve yağmanın ardından Tell Hamdun halesine 
yönelerek burayı ele geçirmişlerdir. Dolayısıyla Gazan’ın 1299-1300 
seferi ile kaybedilen yerler geri alınmıştır.52 Akabinde 1305 senesinde 
Haleb naibi Şemseddin Karasungur Ermeni Krallığı’nıny ıllık vergiyi 
ödememesi üzerine Emir Seyfettin Kuştemur’u Kilikya üzerine sefere 
yollamıştır. Bu kuvvetin Moğol Ermeni kuvvetlerine yenilmesi üzerine 
Sultan en-Nasır Muhammed Bedreddin Bektaş komutasında yeni bir 
birliği hazırlar. Ermeni kralı bunu duyunca saldırıyı Moğolların yalnız 
yaptığını kendisinin bir dahli bulunmadığını değerli armağanlarla bir-
likte arz etmiştir. Ayrıca o yıllık vergiyi de düzenli olarak vermeyi vaad 
ediyordu. Bunun üzerine 1305’te Memlûkler ile Kilikya Ermeni krallığı 
arasında antlaşma yapılmıştır.53

1312 senesinde Dımaşk’a Ermeni Kralının (Sahib Sis) elçileri gel-
miştir. Elçilerle birlikte Ermeni Kralı’nın kız kardeşi ve amcasının kızı 
Sultanın eşi olmak üzere Kahire’ye gitmek üzere onlarla gelmişti. Ayrıca 
heyetin yanında at, katır, hediyeler ve değerli pek çok eşya da vardı.54 

1320 senesinde Tarablus naibi Şihabettin Karatay Sis’i kuşatmıştır. 
Kral Oşin’inin Laçin zamanında elden çıkan kaleleri vermeyi kabul 
etmemesi bu sefere sebep olmuştur. Bu seferde de pek çok ganimet 
ele geçirlmiştir. Bu sırada Kral Oşin ölmüş yerine oğlu V. Leon geç-
miştir. 55 1322’de Ermeni Kralı V. Leon’un Papalık ile kendisi aleyhine 
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ittifaklar aradığını öğrenen en-Nasır Muhammed Cemaleddin Akkuş 
komutasındaki Memlûk kuvvetleri Ermeni topraklarına girdi. Sis ve 
Ayas çevresine saldıran Memlûkler pek çok ganimet elde ettiler. Kral V. 
Leon Misis’e çekilmek zorunda kaldılar. Pek çok Ermeni ileri geleni bu 
seferde hayatını kaybetmiştir. 1322’de muzaffer olarak Kahire’ye dön-
müş ve kendisine hilat giydirilmiştir.56

1334 senesinde en-Nâsır Muhammed devrinde Ermeniler üzerine 
yapılan seferde esir edilen erkek ve çocuklar Mısır’a götürülmüştü. 

1337 senesi Ermeni-Memlûk ilişkilerinde Çukurova’nın kaderinde 
önemli gelişmelere yol açan bir sürecin başladığı yıl olmuştur. Ermeni 
Kralı’nın Papadan yardım istemesi, Ayas’ta Sultanın bazı Memlûklerinin 
tutuklanması ve Ali Padişah’ın Celayirli Büyük Şeyh Hasan ve Togay 
b. Sutay’a karşı yardım istemesi gibi sebeplerle Haleb naibi Alaeddin 
Altınboğa komutasında Dımaşk, Hama , Hıms ve Tarablus naibleri-
nin gönderdiği hülasa Memlûklerin tüm Suriye naiblerinin birliklerinin 
katıldığı bir ordu yola çıkmıştır. Ordu İskenderun’da iken Ermeni kralı 
Memlûk Sultanına elçi yollamış ancak Sultan elçiyle görüşmemiş onun 
yerine Şam naibi Emir Tengiz elçilerle görüşüp Ceyhan boyundaki kale-
lerin teslimi, Ayas istihkamlarının yıkılması karşılığı barış teklif etti. Bu 
arada Bagras’ta gelecek haberleri bekleyen ordu ilerleyerek Ayas’a gel-
miş ve Ayas nihai olarak Ermenilerin elinden çıkmıştır. Bu arada Kevâre 
Kalesi teslim olmuş, Nuceyme ve Sirfendikar Kaleleri yıkılmıştır. Bu 
seferde zapt edilen şehir ve kalelerin dışında, Türkler için en önemli 
sonuç, Ermenilerden alınan Çukurovadaki toprakların Suriyedeki naib-
lere ikta, Türkmenlerede emirlikler olarak verilmesidir. Bu tarihten 
sonra artık Üç-Ok Türkmenleri Memlûk Sultanından aldıkları emaret 
ile Çukurova’da güçlenmeye başlamışlardır.57

1353’de Dulkadirli Karaca Bey yerine Türkmen emirliğine atanan 
Ramazan Bey’in Çukurova’daki faaliyetleri Ermenileri oldukça yıprat-
mıştır. el-Kalkaşandî’nin belirttiğine göre Ermeni bölgesinde bulunana 
Tarsus, Adana, Misis ve mülhakatı, en-Nâsır Muhammed (ed-Devlet en-
Nasirîyye)’in oğlu el-Melik en-Nâsır Bedreddin Hasan b. Muhammed 
b. Kalavun (1. 18 Aralık 1347/ 12 Ağutos 1351–2. 20 Ekim 1354–17 
Mart 1361) devrinde 1359’da Haleb naibi Emîr Seyf ed-Dîn Beydemir 
el-Harezmî58’nin muhtemelen Türkmenlerden de yardım alarak çıktığı 
Çukurova seferi sonucunda Adana ve Misis ile beraber amanla alına-
rak tekrar Memlûk topraklarına dâhil edilmiştir. Buradaki Müslüman 
esirler serbest bırakılıp Ermenilerin silah ve atlarına el konulmuştur. 
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Buranın anahtarlarını Sultan Hasan’a yollayan Beydemir, burada sultan 
adına hutbe okutup, sikke de kestirmiştir. Adana ve Tarsus’a birer naib 
tayin eden Beydemir, yanlarına asker de bıraktıktan sonra Haleb’e geri 
dönmüştür.59

Kilikya’da Ermeni Krallığının Sonu
Kıbrıslı bir şefin oğlu olan ve baron rütbesi yükseltilmiş bulunan V. 

Konstantin’in zor kullanarak elde ettiği Ermeni Krallığı tahtını 1365’te 
İskenderiye’ye saldırarak büyük tahribata yol açan Kıbrıs Kralı I. Peter’e 
teklif etmiş ancak onun 1369’da öldürülmesi üzerine kendisini Kilikya 
Ermeni kralı ilan etmiştir. 1373’te onun öldürülmesinden sonra son kral 
VI. Leo Ermeni tahtına oturmuştur. Memlûkler Sultan el_melik el-
Eşref Zeyneddin Şaban b. Hüseyin (1363–1377) devrinde 1375’te VI. 
Leo tarafından yönetilen Ermeni Krallığı’na son verdiler. 1375 sene-
sinde Şam naibi Emir Beydemir’den güvercin postası ile Kahire’ye ula-
şan haber Ermeni Krallığının başkenti Sis’in fethini müjdelemişti. Bu 
fetih Halep naibi Işıktemür komutasındaki birlikler tarafından gerçek-
leştirilmişti. Memlûk kaynağında Tekfur ünvanı ile zikredilen Ermeni 
kralının başşehri Sis iki ay müddetle kuşatma altında kalmıştı. Bu süre 
zarfında erzakı tükenen şehir eman ile teslim olmuştur. Bundan sonra 
şehirde bulunan kral, adamları ve askerleri tutuklanmışlardır. Kaynağın 
ifadesi ile dar-ı harb olan şehir dar-ı İslam olmuştur. Buradaki Haçlı-
Ermeni varlığı bu suretle sona ermiştir. Sultan şehre Yakub Şah’ı naib 
olarak tayin etmiştir. Bu fetihten sonra Tarsus, Adana, Masisa ve diğer 
yerler de akabinde ele geçirilmiş ve Halil b. Şahin’in ifadesi ile bu fetih-
lere “el-Futühât el-Câhaniyye (Ceyhaniyye)” adı verilmiştir.60 

Neticede Memlûk Devleti 1250 senesinde Haçlı seferlerini ve 
Moğol baskısının gölgesinde kurulduğunda savaşın ve çatışmanın mira-
sını önlerinde bulmuşlardır. Haçlı Seferlerinin yüzyıllık hikâyesi ve 
Moğolların taze tasallutu bu genç devleti ihtiyar birikimi olarak zaruri 
bir stratejiyi önlerine koymuştur. Ya bu saldırıları def edeceklerdir ya 
da varoluşları ciddi tehditlere maruz kalacaktı. Bu cümleden Memlûk 
tarihi bir yönüyle Haçlılar, Moğollar ve bunun alt unsurları olarak geli-
şen Kıbrıs ve Ermeni harpleri tarihidir. Yani bölgenin öteki unsurları 
ile devam eden mücadelenin tarihi. Bunun siyasi, sosyal ve ekonomik 
pek çok arka alanı da bulunmaktadır. Mesela Memlûkler ilk zamanlar 
ihtiyaçları olan keresteyi Cenovalı tüccarlar vasıtasıyla temin etmişlerdi. 
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Meşhur seyyah İbn Battuta’da Lazkiyye (Suriye)’den Alaiye’ye Cenovalı 
denizciler vasıtasıyla gelmişti.61 14 y.y.’ın ortası ve ikinci yarısında Küçük 
Ermenistan Krallığı’nın yıkılması üzerine bu ticaret Müslüman tacirler 
vasıtasıyla yapılmaya başlanmıştı.62 Bu çalışma işte bu uzun ve zor tari-
hin Ermenilerle olan kısmına bir ışık tutmak gayretini güderek yazıldı. 
Kilikya Ermeni Krallığı’nın varlığı ve sonu bunun Memlûkler ile olan 
ilişkisi ülkemizde pek çoklarının malumu da değildir. Ama Memlûk 
Devleti’nin şüphesiz bölgedeki en büyük başarılarından birisi bu kral-
lığın ortadan kaldırılması ve bölgenin Türkleşmesi sürecine yaptığı 
yadsınamaz katkıdır. Memlûkler Ermenilerle barış şartlarına uydukları 
sürece barış içinde kalmışlar ancak Ermenilerin nihayetinde bölgede 
dışarıdan gelen bir unsur olan İlhanlılarla olan ittifakları Memlûklerin 
genel savunma mantığı doğrultusunda bir tehdit algısı ile onların üze-
rine çalışmada bahsedilen akınları ve neticesindeki fethi gerçekleştirme-
sine neden olmuştur. 


