
Bizanslılar tarafından 1020’lerde bugünkü Türkiye’nin doğu sınırların-
dan tehcir edilen Ermeniler, Orta Anadolu’da Kayseri, Sivas ve Malatya 
taraflarına yerleştirilmişti. Selçuklu Türkleri, Malazgirt savaşını kazan-
dıktan sonra hızla Anadolu’nun fethine başlayıp, öncelikle Ermenilerin 
sürgün edildiği Kayseri ve Sivas gibi Orta Anadolu düzlüklerini ele 
geçirmişlerdi. Bu mıntıkalarda yaşayan Ermeniler ise bölgeye Türklerin 
gelmesiyle, Çukurova’nın kuzeyinde dağlık mıntıkalara sığınmaya baş-
lamışlardır. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde Türklerin önünden kaçan 
Ermenilerin de onlara katılmasıyla Çukurova ile Orta Anadolu arasında 
bulunan Toros dağlarında önemli oranda bir Ermeni nüfusu birikmiş 
oldu. 

Kilikya Ermeni Prensliği’nin tarihi, Küropoletes Fileretos’la baş-
lar. Bizans İmparatoru tarafından Antakya ve Malatya bölgesinin 
başkomutanlığına tayin edilen Fileretos, Malazgirt savaşından sonra 
Maraş’tan başlayıp Urfa’ya kadar olan yerleri ele geçirip bir Ermeni 
derebeyliği kurmuştu. Anadolu’nun fethine başlayan Türkiye Selçuklu 
Devletinin kurucusu Süleyman Şah, Fileretos’a ait olan yerleri ele 
geçirmeye başlayınca, o da Melikşah’a başvurarak ona tabii olmuştu. 
Fakat hâkimiyet sürdüğü bölgelerin Türklerin eline geçmesine engel 
olamamıştı. Fileretos’un ölümünden sonra onun komutanlarından 
Gabriel Malatya’yı, Toros Urfa’yı, Khok Vasil ise Raban’ı, Rumkale’yi ve 
Keysun’u ele geçirmişti.1 
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Bizans İmparatoru, 1042’de Tarsus şehrine, doğudan göç etmiş bir 
Ermeni ailesine mensup ve Ortodoks mezhebine bağlı Apılkarip’i vali 
tayin etmişti. Onun Ermeni asıllı olması, soydaşlarının bu bölgeye yer-
leşmesine neden oldu. Buraya gelen Ermenilerden Hetum oğlu Oşin, 
Çukurova’ya girmiş ve Apılkarip’in tavsiyesiyle Bizans İmparatoru tara-
fından Lambron (Nimrun) Kalesi kendisine babadan oğula geçmek şar-
tıyla verilmişti.2 

Doğu Anadolu’daki Bagrat Hanedanı’nın son Ermeni prensi II. 
Gagik’in akrabası Rupen ve ailesi de 1080’li yıllarda Toroslar’a sığınmış 
ve Gormolos denilen bir köye yerleşmişlerdi. Rupen’in oğlu Konstantin 
1091 yılında Bizans idaresindeki Vahga Kalesini ele geçirmiş ve etra-
fında kalabalık bir Ermeni kitlesinin toplanmasına neden olmuştur.3 
Böylece, Çukurova bölgesinde iki Ermeni Baronluğu teşkil etmişti. 
Bunlardan biri; Bizans’ın Tarsus Valisi Apılgarip’in himayesinde olan 
Oşin’in Baronluğuydu. Oşin, 1097’de bölgeye gelen Haçlılarla kar-
şılamış ve onlara yardım etmiştir. Bu arada Bizans’ın valisi Tarsus’tan 
çekilince orayı Oşin’e vermişti. Ancak Oşin kendi oturduğu Nimrun 
Kalesi hariç Çukurova’daki diğer yerleri Haçlılara teslim etmişti. İkinci 
baronluk ise Rupenlerdi. Hetum Hanedanı olarak adlandırılan Oşin’in 
kurduğu Baronluk Rupenler’e bağlıydı.4 Kilikya bölgesindeki Ermeni 
Prensliği topraklarında birçok soylu Ermeni Baronluğunu barındırı-
yordu. Ancak bu baronlar Rupen Hanedanlığına bağlı olarak feodal 
şekilde varlıklarını devam ettiriyorlardı. Ermeniler sonradan geldikleri 
bu bölgeyi hızla Ermenileştirerek, buralarda yaşayan Rumları kovmuş-
lardı. Çukurova’nın düzlük ve dağlık bölgelerinde öncekiler de dâhil 
omak üzere yeni kaleler inşa ederek birçok derebeylik kurmuşlardı.5 

Ermeniler, Haçlılarla işbirliği içine girerek Türklerin elinde bulunan 
şehirlerin işgal edilmesine yardımcı oldular. Buna karşılık kendileri de 
Haçlıların yardımıyla Kilikya Ermeni Prensliğini kurmaya ve sınırlarını 
genişletmeye muvaffak oldular. 1100 yılında Ermeni baronu Konstantin 
Feke’de öldü geride bıraktığı iki oğlundan Toros, Ermeni tahtına çıka-
rıldı. Toros Tarsus, Adana ve Misis gibi şehirleri alarak prensliğin 
hudutlarını genişletti.6 

Kilikya’da Ermenilerin kurduğu devletin bağımsız olup olmadığı 
konusunda tarihçiler arasında farklı fikirler ileri sürülmektedir. Bazı 
Ermeni ve Batılı tarihçiler bu konuda sessiz kalırken bazıları da bağım-
sız bir krallık olduğunu ileri sürmektedir. Ancak Ermeni baronluğu-
nun bölgede hiçbir zaman bağımsız bir krallık şeklinde yönetilmediği 
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anlaşılmaktadır. Bu baronluk ya da prenslik sırasıyla Bizans’a, Haçlılara, 
Selçuklulara, Moğollara ve Memluklara bağlı olarak varlığını yaklaşık 
300 yıl sürdürmüştür. Kilikya Ermeni baronları, adı geçen devletlerin 
bazılarının hükümdarlarının adına sikkeler kestirip onlara vergi de 
ödemişlerdir.7 

Haçlı Seferlerinin etkisini yitirmesinden sonra, Türkiye Selçuklu 
sultanları, Ermenilerin üzerine seferler yaparak onları kendilerine 
bağladılar. Kilikya Ermenilerinin Selçuklulara tabiliği gittikçe art-
mış ve Kösedağ savaşı öncesi Ermeniler bir iç beylik haline gelmişti. 
Memlukların kurulup Suriye’ye doğru hâkimiyetlerini genişlettikleri 
sırada, Anadolu’da Moğol hâkimiyeti altında Selçuklular; Çukurova böl-
gesinde Selçuklu ve Moğollara tabi Ermeniler; İran ve Irak’ta Moğollar; 
Filistin kıyılarında ise Haçlılar ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 
Moğollara tabi Türk beylikleri bulunmaktaydı. İçel ve Larende tarafla-
rında ise Karaman Beyliği kuruluş aşamasındaydı

1243 yılında Selçukluların Moğollara yenilmesi üzerine Kilikya 
Ermeni Prensliği, Selçukluların itaatinden çıkmış ve Moğollarla işbir-
liği yollarını aramaya başlamıştı. Ermenilere sığınan Selçuklu sultanı II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi, karısı ve maiyeti ise onlar tarafından 
Moğollara teslim edilmişti.8 Selçuklular, Moğollarla bir barış anlaşması 
yaptıktan sonra Ermenilerin üzerine sefere çıkılmaya karara vermişlerdi. 
Neticede Selçuklu ordusu Çukurova’ya girerek Tarsus’u kuşatmıştı. Şehir 
alınmak üzereyken, Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in öldüğü haberi 
ordugâha ulaşmıştı. Bu durumdan Ermenilerin haberi olmadan onların 
önceden yaptıkları barış teklifleri kabul edildi.9 Böylece Ermeniler yeni-
den Selçuklulara tabi oluyordu. 

Kilikya Ermeni Prensi I. Hetum, tabii olduğu Selçuklu sultanına 
ihanet ettikten sonra, kardeşi Simbat’ı da 1247 yılında Moğol hüküm-
darı Göyük Han’a göndermiş ve onun iltifatlarına mazhar olmuştur.10 
Simbat, Moğollardan Alâeddin Keykubat zamanında Ermenilerden 
alınan yerlerin kendilerine verilmesi konusunda yardım vaadi ve bir 
takım vergi muafiyetleri alarak dönmüştü. Ayrıca Moğol Hanı, Ermeni 
hâkimi I. Hetum’un huzuruna gelmesini de emretmiştir.11 Göyük 
Han’ın ölümünden sonra yerine geçen, Mengü Kağan’ın yanına git-
mek için I. Hetum, 1253 yılında yola çıkarak önce Batu Han’ın karar-
gâhına varmış, sonrada Karakurum’a giderek hanla görüşmüş ve 1256 
yılında Kilikya’ya dönmüştür. I. Hetum, bu seyahatle Moğollardan 
istediği şeyleri almış ve onların sadık bir müttefiki olmuştu. Mengü 
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Kağan da Moğolların Anadolu’da işgallerini kolaylaştıracak bir müt-
tefik bulduğu için Ermenileri desteklemeye karar vermiştir.12 Moğol 
hanı huzuruna kabul ettiği Ermeni elçilik heyetine bir kısım Selçuklu 
topraklarını vermeyi vaat etmiştir. Ermeniler ise kendilerinin Hıristiyan 
olduklarını belirterek, Türkler ve Müslümanlara karşı Moğollarla işbir-
liği yapmak istediklerini bildirmişlerdir. Ayrıca Ermeniler sadece ken-
dilerinin Moğollarla ittifak etmesiyle yetinmeyip Haçlıları da onlarla 
anlaştırmaya çalıştılar. Bu arada Moğollar üzerinde yapılan Hıristiyan 
propagandaları onların bir kısmının Nasturi mezhebini kabul etmele-
rine neden olmuştu. Böylece Moğollarla Hıristiyanlar arasında yeni bir 
ittifak kuruldu. Bu ittifaktan en kârlı Kilikya Ermenileri çıktı. 1200’lü 
yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti’nin yükselme döneminde Ermeniler 
üzerine yapılan seferlerle onların elinde bulunan birçok yer ele geçiril-
miş ve onlar Selçuklulara tabi olmuşlardı. Kilikya bölgesindeki bu küçük 
Ermeni Prensliği, sadece Selçukluların müsamahası ile varlığını devam 
ettirebilecekti. Ancak Moğolların Anadolu’yu işgali Kilikya Ermeni 
Prensliği’nin siyasi varlığını güçlendirmiş ve ömrünü 1374 yılına kadar 
uzatmıştır.13 

Anadolu’da 1256 yılında başlayan ikinci Moğol istilası ve Hülagü’nün 
İran Moğollarının başına atanması ile İlhanlılar devletinin kuruluşu, 
Ermenilerin büyüme umutlarını artırmıştı. Selçuklu topraklarına karşı 
harekete geçen Ermeniler, 1258 yılında Maraş’ı aldılar. Arkasından 
Moğollar tarafından işgal edilen Merziban, Raban, Besni ve Dersbak 
gibi şehirler de Ermenilere verildi.14 Moğollar tarafından Ermenilere 
terk edilen ve Türklerin yaşadığı Besni ahalisi onlara karşı direnmişti. 
Ermeniler Moğolların yardımı ile şehri ele geçirmeyi başardılar. Fakat 
Türkler, Ermenilerin hâkimiyetine girmek istemediklerinden Moğollar 
Besni’ye bir Türk idareci atadılar. Halep ve çevresinin Moğol istilasına 
uğramasından sonra bölge Memluklar tarafından alınmıştı. Bu arada 
Ermenilerin saldırısına uğrayan Besni Türkleri, 1261’de Memluk komu-
tanı Şemseddin Akkuş Borlu’dan yardım istemiş ancak, Memlukların 
yardımı gelmeyince burayı Ermenilere teslim etmek zorunda 
kalmışlardır.15

Kilikya Ermeni prensi I. Hetum ve damadı olan Antakya kontu 
VI. Behomond, Suriye’yi ele geçirmek amacıyla İlhanlı hükümdarı 
Hülagü’yü kışkırtmaktaydılar. Ermeni prensi I. Hetum, Suriye’ye yapa-
cağı sefer için Hülagü’ye yardımcı birlikler de göndermişti.16 1259 
yılında Hülagü, Suriye’yi işgal etmek amacıyla ordusuyla hareket 
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ederek Nusaybin, Harran, Urfa ve Birecik üzerinden Fırat’ı geçmiş 
ve Haleb’i almıştı. Bu arada Hülagü ile görüşen I. Hetum ve Antakya 
Haçlı kontu VI. Behomond, onun tarafından mükâfatlandırılmışlardı. 
Moğolların Halep Müslümanlarından aldığı ganimetlerden pay alan 
I. Hetum, Hülagü aracılığıyla Selçuklulardan daha önce alınan yer-
lerin geri verilmesini de istemiştir. Moğollar, Antakya Haçlılarına da 
Müslümanlardan aldıkları Lazkiye ve birkaç kaleyi mükâfat olarak ver-
mişlerdi. Haçlılar, Ermeniler ve Moğollar arasında Müslümanlara karşı 
adeta kutsal bir ittifak kurulmuştu. Hülagü’nün karısı Dokuz Hatun 
ve en önemli komutanı Kitboğa da Hıristiyan’dı. Kendisi de bu dine 
yakınlık duyuyordu.17 Böyle olunca Irak, Anadolu ve Suriye’deki Moğol 
istilaları sırasında ele geçirilen şehirlerdeki Müslümanlar öldürülüp 
camiler yıkılırken Hıristiyanlara ve onların mabetlerine dokunulmu-
yordu. Suriye’deki şehirleri bir bir düşüren Moğollar nihayet bölgenin 
en önemli şehri olan Dımaşk’ı da teslim almışlardı. Ermeni ve Antakya 
Haçlıları hâkimleri Moğolların Suriye’deki işgallerinin hemen hemen 
her safhasında onlarla birlikteydiler. Bunlar Halep ve Dımaşk’a birlikte 
girmişlerdi. Bu şehirlerdeki Müslümanlar, I. Hetum ve damadı Antakya 
haçlı Kontu VI. Behomond’un kışkırtmalarıyla kılıçtan geçirilmiş ve 
Şam Emevi Cami kiliseye çevrilmişti. Suriye şehirlerinden toplanan 
Müslüman esirler Kilikya pazarlarında satılmaktaydı.18 İslamiyet’in 
doğuşundan buyana Müslümanlar böyle bir zulüm ve tehlike altında 
kalmamışlardı. 

Moğolistan’da ortaya çıkan taht kavgaları Hülagü’nün dikkatini 
oraya çekmişti. Hülagü, ordusunun önemli kısmını alarak Karakurum’a 
giderken yerine de vekil olarak Kitboğa’yı bırakmıştı. Bu arada Suriye’de 
durum Moğolların aleyhine dönmüştü. Bir yağmacı Frank birliğinin 
Moğol işgali altında olan bir bölgeye saldırması üzerine bunları ceza-
landırmak için Kitboğa yeğenini oraya göndermişti. Kitboğa’nın yeğe-
ninin, Sayda kontu tarafından öldürülmesi üzerine sahildeki Haçlılar 
Moğolların saldırısına uğradılar. Sayda şehrini ele geçiren Moğollar 
burayı yakıp yıkarak Haçlılara büyük zararlar verdiler. Böylece, 
Antakya Haçlılarının aksine, Beyrut, Sayda ve Beaufort Haçlı kont-
ları ile Moğolların arası açılmış oldu. Sayda ve Beaufort kontu Julien, 
I. Hetum’um kızlarından biri ile evliydi. Haçlı ve Moğolların arasının 
açılması I. Hetum’u endişelendirmişti.19 Haçlılar ve Moğollar arasın-
daki bu gerginlik onların Müslümanlara karşı ortak hareket etmelerini 
engellemiştir. Bu durum Müslümanların yararına olmuştur. 
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Hülagü’nün yerine bıraktığı Moğol komutanı Kitboğa, Müslümanlara 
son darbeyi indirmek üzere Mısır’a doğru yola çıkarken, onlara karşı 
koymak amacıyla Memluk Sultanı Kutuz da harekete geçmişti. Moğol 
ve Memluk ordularının karşılaşmaları sırasında, Moğolların Haçlıları 
ezmeleri ve onları sahilde kuşatma altında tutmaları muhtemel bir Haçlı- 
Moğol ittifakını önlemiş oluyordu. Bu durumun yanında Kutuz’un da 
Haçlılar’dan askeri ve iaşe yardımı isteği olmuştu. Onlar askeri yardımı 
reddetmekle birlikte topraklarından Memluk ordusunun geçişi ve iaşe 
yardımını kabul etmişlerdi. Haçlıların Memluklara askeri yardımı red-
detmelerinde onların arasında bulunan Ermeni baronu I. Hetum’un 
adamalarının da rolü olmuştur. Moğollar ordularında Ermeni ve Gürcü 
askerleri de olduğu halde Memluklar karşısında 1260 yılında Ayn-ı 
Calut’ta ağır bir yenilgiye uğradılar.20 Böylece Ermeniler, Anadolu ve 
Suriye’deki siyasi emellerini müttefikleri olan Moğolların yenilmeleriyle 
gerçekleştiremediler. Moğolların yakın doğudaki hâkimiyetini sarsan bu 
savaştan sonra Memluk Türkleri güçlenerek Moğollara ve Ermenilere 
karşı başarılı hareketler yaptılar. Böylece, Türkiye Selçuklu Devleti’nin 
zayıfladığı bu dönemde Ermeniler ile mücadeleyi Memluk Türkleri üst-
lenmiş oldu. 

Memluk – Ermeni İlişkileri 
1250 yılında Mısır’da Eyyubilerin yerini alan Memluk Türklerinin 

Anadolu’nun güney ve doğu kısmı ile doğrudan ilgilenmesi, 1260 yılında 
Moğollara karşı kazanılan Ayn-ı Calut savaşından sonra olmuştur. Bu 
savaşın Memluklar açısından neticelerine baktığımız da; Onlar Suriye 
bölgesinde bulunan Eyyubi meliklikleri kaldırmışlar, Mısır ve Suriye’yi 
yeniden birleştirmişler ve bu topraklar üzerinde Moğol tehlikesini ber-
taraf etmişlerdir. Ayrıca, Memluklar Fırat nehrine kadar hâkimiyetlerini 
genişletmişlerdi.21 Memlukların sahip oldukları Suriye bölgesi toprak-
larının emniyetini sağlayabilmek için Anadolu’nun güney ve güneydoğu 
kısmını da kontrol etmeleri gerekiyordu. 

Anadolu’da Türk nüfusunun artmasına Moğol istilasının olumlu 
etkileri de olmuştu. Moğolların önünden kaçarak gelen Türkmenler, 
Anadolu’nun her tarafını doldurmuşlardı. Kösedağ yenilgisi ile 
Moğollar Anadolu’yu işgal edince, onlara en fazla direnenler de bu 
Türkmen grupları oldu. Çünkü daha önce onların yurtları Moğollar 
tarafından işgal edilmiş, katliama uğramışlar ve büyük sıkıntı çekerek 
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Anadolu’ya sığınmışlardı. Bu yüzden onların, arkalarından gelen isti-
lacılara karşı koymaları kadar doğal bir neden yoktu. Moğollara tabi 
olmayan Türkmenlere karşı Hülagu ve oğlu Abaka zamanında ordu sevk 
edilmiş, onların birçoğu öldürülmüş, bir kısmı Bizans uçlarına giderken, 
bir kısmı da Memluklara sığınmışlardı. Bu Türkmenler 40. 000 çadır-
dan ibareti. Her çadırın da ortalama beş kişiden meydana geldiğini 
varsayarsak 200. 000 kişiye ulaşıyorlardı. Türkmenler Sultan Baybars’a 
tabi olmuşlar, o da Antakya’dan Gazze’ye kadar olan sahayı onlara yurt 
olarak vermişti. Bu Türkmenlerin bir kısmı Memluk ordusunda hizmet 
ederek Moğollara, Haçlılara ve Ermenilere karşı düzenlenen seferlere 
de iştirak etmişlerdir. Şam Türkmenleri veya Türkleri adını alan bu 
Türkmenler arasından Dulkadirli ve Ramazanoğulları gibi iki büyük 
beylik ile İnaloğulları, Bozdoğanoğulları, Köpekoğulları, Bozcaoğulları, 
Kutbegioğulları, Sakalsızoğulları, Gündüzoğulları, Özeroğulları ve 
Doğancıoğulları gibi büyük aileler çıkmıştır.22

XIII. yüzyılın ortalarında İslam dünyası bir yandan doğudan gelen 
Moğollar diğer yandan ise Doğu Akdeniz sahillerine yerleşmiş olan 
Haçlıların tehdit ve baskısı altındaydı. Moğol ve Haçlı zulmüne uğrayan 
Müslüman topluluklar, Memlukları bir kurtarıcı olarak görüyorlardı. Bu 
bakımdan Ayn-ı Calud savaşı sonrası sultan Kutuz’u öldürerek onun 
yerini alan Baybars’ın üzerine büyük bir görev yüklenmiş oluyordu. 
Bu sırada Moğol işgalinden Anadolu’yu kurtarmaya çalışan Türkiye 
Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus da Baybars’la ittifak kurmayı 
hedeflemişti. Moğolların İslam dünyasına vurduğu darbelerden sevi-
nen ve onlarla Müslümanlara karşı ittifak kuran Kilikya Ermenileri ise 
Memlukların dikkatini çeken diğer bir olaydı. 

Memluk tahtını elde eden Sultan Baybars (1260–1277) ilk ola-
rak Moğollarla işbirliği yapan ve Müslümanlara zarar veren Haçlı 
ve Ermenilere karşı mücadeleye başladı. Sultanın en fazla kin duy-
duğu Ermeni hâkimi I. Hetum ve onun damadı Antakya kontu VI. 
Behomnd’du. Baybars, 1261 yılında Halep’teki bir asi Memluk komu-
tanını etkisiz hale getirmek ve Antakya çevresindeki Haçlılara zarara 
vermek amacıyla ordusunu göndermişti. Bu seferde başarılı olan 
Memluk ordusu 1262 yılı yazında Antakya ve çevresine akınlar yaparak 
Süveydiye limanını tahrip etmişti. Antakya tehdit altındayken, I. Hetum 
Hülagü’ye başvurarak yardım istemişti. Birleşik Moğol ve Ermeni aske-
rileri Antakya’nın imdadına yetişmişlerdir. Bu durum üzerine Memluk 
ordusu geri çekilmişti.23 Fakat arkasından aynı yıl Memluk ordusu, 



Doç. Dr. İlyas GÖKHaN74

Halep valisi Emir İzzeddin Aydemir komutasında Ermenilerin elinde 
bulunan şehirlere bir hücum gerçekleştirmiş ve birçok Ermeni’yi esir 
alarak dönmüştür.24 Memluklar, Antakya Haçlıları ve Ermenilere karşı 
sefere çıktıklarında daima karşılarında onların müttefiki olan, Moğolları 
buluyorlardı. Bu durum Güney ve Güneydoğu Anadolu üzerinde 
Memluk -İlhanlı rekabetini kızıştırmış da oluyordu. 

Kilikya Ermeni prensi I. Hetum, Moğollardan, Halep ve çevresi-
nin kendisine verilmesi vaadini almıştı. Bu amaçla, Memluklara karşı 
Moğolların yanında yer almaktaydı.25 Ancak yukarıda belirtilen sebep-
lerden dolayı isteklerini gerçekleştiremeyen I. Hetum, Türklere ve 
Müslümanlara karşı yeni bir Haçlı seferinin düzenlenmesini bile iste-
miştir. Bunun için Papalığa ve Avrupa devletlerine başvurmasına rağmen 
bir netice alamamıştı. Bu sırada Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıf-
laması nedeniyle, Ermenilerle mücadeleyi başka bir Türk devleti olan 
Memluklular üstleniyorlardı. Memlukluların yanında Karamanoğulları 
da Ermenilere karşı harekete geçen bir diğer Türk devletiydi. Karaman 
Bey, Silifke bölgesine akınlarda bulunarak Ermeni Prensi I. Hetum’u iki 
kez mağlup etmeyi başarmıştı. 1263 yılında Ermeniler, Karamanlıların 
eline geçmiş olan Silifke’yi yeniden almayı başardılar.26 

Sultan Baybars, Ermenilerin Müslümanlara karşı düşmanca tutum-
larının devam etmesi, Anadolu ile Suriye arasında bulunan ticaret 
kervanlarını vurmaları sebebiyle onları tehdit ederek bu duruma son 
verilmesini istemişti. Bu tehditler üzerine I. Hetum, Anadolu’daki 
Moğol valisi Napşı Noyan’a başvurarak yardım istemişti. Bu komutan 
da kendisinin böyle bir yardımı yapmaya yetkili olmadığını bildirmiş 
ve hanın huzuruna gitmesini söylemişti. I. Hetum, 1264 yılında İlhanlı 
hükümdarı Hülagü ile görüşüp gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra 
İslam topraklarına saldırı emrini almıştı. O, ülkesine dönerken IV. Kılıç 
Arslan’la da bir görüşme yaparak İlhanlı hükümdarının tavsiyesi doğ-
rultusunda Selçukluklarla da bir anlaşma yapmıştı. I. Hetum’la birlikte 
Anadolu’ya gelen İlhanlı kadısı, Ermeniler ve Selçuklular arasında bir 
sulhun sağlanmasına yardımcı olmuştu. Bu arada I. Hetum’un kızının 
da Selçuklu veziri Pervane’nin oğluna verilmesi kararlaştırılmıştı.27 

Yapılan anlaşmaların gereği olarak Ermeniler, Moğollardan da aldık-
ları destekle 1264 yılının Mart-Nisan aylarında Kuzey Suriye toprakla-
rına bir hücuma geçmişlerdi. Memluk sultanına, Ermenilerin saldırıya 
geçtiği haberi gelince Hama ve Humus askerlerinin Halep’e doğru 
harekete geçmesi emrini verdi. Memluk ordusu, Ermenileri karşılayarak 
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onları mağlup ettiği gibi I. Hetum’un ümerası ve askerlerinden birçok-
larını da esir aldı. Ayrıca onlardan 100 deve ele geçirilmişti. Bu arada 
Ermeni baronlarından Hetum’un yakını olan Hammis kalesinin hâkimi 
de ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu ağır malubiyet üzerine Ermeniler, 
Anadolu’da bulunan Moğollardan yardım istedi. 700 Moğol askeri 
Ermenilere katılarak Suriye’ye doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Onlar, 
Harim ovasına vardıklarında şiddetli bir kar yağmıştı. Bu sırada 
Ermeniler, Antakya Haçlılarından da yardım talep etmişlerdi ve onların 
verdiği 1500 kişinin de katılımıyla Merci Harim yakınında toplanmış-
lardı. Ermeniler, askerlerine Moğol kıyafetleri giydirerek onlarla ittifak 
içinde oldukları ve aralarında Moğol askerlerinin de olduğu izlenimi 
vermek istiyorlardı. Bu arada kışın şiddetinden öyle kar ve yağmur yağı-
yordu ki Moğol, Haçlı ve Ermeni askerleri soğuktan telef olmuşlardır. 
Ermeni ordusuna katılmak için yola çıkan yardımcı kuvvetler ağır kış 
şartlarından geri dönmek zorunda kaldılar. Ermeniler bu sefer sırasında 
120 atlı, Moğollar 30 asker, Antakya Haçlıları da altı ileri gelenleriyle 
birçok askerlerini kaybetmişlerdir.28

Bu olaydan sonra I. Hetum, yine ordusunda Moğolların da bulun-
duğu izlenimi vermek ve onlarla birlikte olduğunu Müslümanların gör-
mesi için 1000 askerine Moğol kıyafetleri giydirerek yeniden saldırıya 
geçti. Bunu haber alan Sultan Baybars, Şam ve Hama’dan askerlerin 
Humus’a doğru hareket etmesini istemişti. Onların başına komutan 
atanan Hüsameddin Ayintabî, Ermenilerin üzerine sefere çıkmıştır. 
Hüsameddin Ayintabî, Merziban’a saldıran Ermenileri mağlup ede-
rek başarılı şekilde Antakya civarına gelmiştir. Burada da Ermeni ve 
Haçlılara saldıran Memluk ordusu, yağma ve talan ederek Suriye’ye geri 
döndü.29

1266 Kilikya Seferi
Ermenilerin Moğollardan aldığı destekle Memluk topraklarına yap-

tıkları tecavüzlere son vermek amacıyla, Sultan Baybars 1266 yılında, 
Şam’a gelerek Kilikya üzerine girişilecek seferin hazırlıklarına baş-
ladı. Hazırlıkları tamamlayan sultan, ordusuna yürüyüş emrini verdi. 8 
Ağustos 1266 tarihinde Hama meliki II. Mansur’un da30 bulunduğu 
Memluk ordusu Seyfeddin Kalavun ve İzzeddin Yugan er- Rügnî 
komutasında Antakya’nın kuzeyinde bulunan Dersbak31 kalesini ele-
geçirdi. Buradan hareket eden ordu, Amanos geçitlerinden Mari32 
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yoluyla Çukurova’ya indi. Ermeni hâkimi Hetum, Memluklara dire-
nemeyeceğini anlamış olmalı ki Elbistan ve Göksun taraflarına gide-
rek buralarda bulunan Moğollardan yardım aramaktaydı. Çukurova’ya 
giren Memluk ordusu Ermenilerin elinde bulunan birçok yeri ele geçir-
meye başlamıştı. Bölgenin önemli şehirlerinden olan Misis, Adana, 
Tarsus ve Ayas fethedildi. Ermeniler bu seferde Memluk Türklerine 
direnemeyerek ağır kayıplar verdiler. Hatta Memluk kuvvetleri Ermeni 
Prensi Hetum’un(1226- 1270) oğlu Leon (Lifon) ile onun oğlunu 
esir aldılar. Hetum’un diğer oğlu Toros ve bir kardeşi de öldürülmüş 
ve Kont Asitil adıyla anılan Hammus33 kalesi sahibi -başka bir kardeşi 
de- mağlup edilmişti. O, kaçmayı başarmış fakat oğlu esir olmuştu. 
Memluklara karşı çarpışan 12 Ermeni baronunun çoğu öldürülmüştü. 
Memluk ordusu bir süre Güncid34 mevkiinde konaklamış ve daha sonra 
Kürencil, Sarventikar35 Tel-Hamdun ve Nehrican36 üzerine yürümüş-
tür. Kuşatılan El- Amudayn37 kalesi ahalisinin teslim olması istenmiştir. 
Burada Ermenilere yardıma gelen bir gurup Moğol askeri de mağlup 
edilerek kale ele geçirilmiş ve yıkılmıştır. Bu mıntıkalarda Memlukların 
2200 düşman askerini öldürüldüğü görülmektedir. Ermenilerin merkezi 
olan Sis’e yürüyen Memluk ordusu, orayı da ele geçirerek tahrip etmiş-
tir. Hama meliki Mansur bir süre burada konaklarken, Emir İzzeddin 
Anadolu içlerine doğru hareketine devam etmiştir. Başka bir Memluk 
askeri grubuna komutanlık yapan Seyfeddin Kalavun ise Misis, Adana, 
Tarsus civarına gelmiştir. Bu şehirlerde direnen Ermeniler mağlup edi-
lerek katledilmiş veya esir alınarak kaleleri yıkılmıştır. Ayrıca yörede 
yaşayan halkın bazıları da başka yerlere kaçtı. Ermenilerin merkezi Sis’te 
bulunan 5 kilise yıkıldı, Ermeni prenslerinin mezarları da tahrip edildi. 
Memluk ordusu bu sefer sırasında Ermenilere büyük kayıplar verdirdi. 
Aynı zamanda birçok esir ve ganimet ele geçirildi. Ele geçirilen gani-
metler o kadar fazlaydı ki bir ineğin fiyatı iki dirheme olmasına rağmen 
alan bulunamıyordu. Esir alınan Leon ve diğer Ermeniler Dımaşk’a 
getirildi. Sultan Baybars, seferden dönen ordusunu şehir dışına çıka-
rak karşılamış ve zaferin haberini getiren müjdeciye de 1000 dinar ödül 
vermiştir. Dımaşk’ta zafer törenlerle kutlanarak Kahire’ye dönülmüştür. 
Baybars esir edilen Hetum’un oğlu ve diğer ileri gelen Ermenilere iyi 
davranarak onlara izzeti ikramda bulundu. Daha sonrada onları bir hana 
hapsetti.38

Memluk ordusu Kilikya’ya girdiğinde burayı terk eden ve Elbistan 
ve Göksun taraflarına giden I. Hetum, daha sonra Akantz manastırının 
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olduğu dağlık bölgeye gelmiş ve Memluk ordusunun bölgeyi terk etme-
sini beklemeye başlamıştı. O, Memlukların ülkelerine dönmelerinden 
sonra ileri gelen Ermeni baronlarıyla toplantılar yaparak esir kurtarma 
yolları aramaya başladı. Aynı zamanda uğranılan hezimetten dolayı 
Ermeniler arasında büyük bir üzüntü vardı. Başta I. Hetum’un bir oğlu 
ve kardeşi olmak üzere birçok Ermeni ileri geleni öldürülmüş, bölgedeki 
on iki Ermeni baronluğu ortadan kaldırılmış ve 40. 000 Ermeni tutsak 
alınarak Suriye ve Mısır’a doğru götürülmüştü.39

Memluklar, Ermenilerin Moğollarla işbirliği yaparak başta Halep ve 
Dımaşk olmak üzere işgal ettikleri şehirlerde yapılan katliam ve zulüm-
lerin bedelini ödetmiş oluyorlardı. Angerli Grigor’un bildirdiğine göre 
Memluk ordusunun Çukurova’yı terk etmesinden sonra Ermeni ileri 
gelenleri ve I. Hetum Misis’te toplanmış ve durumu görüşmüşlerdi. 
Ermeniler Memluklara bazı tavizler vererek onlarla anlaşmaya ve esir-
lerin kurtarılmasına karar vermişlerdi. Sultan Baybars’ın istediği fidye-
lerin verilmesi, Moğolların elinde bulunan Memluk komutanı Sungur 
el- Aşgar’ın onlardan alınarak teslim edilmesi ve Ermeniler tarafından 
işgal edilen Besni, Derbasak, Merzeban, Raban ve Şeyhü’l- Hadid kale-
rinin iade edilmesi şartlarıyla anlaşma yapıldı. Makrizî, Memluklar ile 
Ermeniler arasında akd edilen anlaşmanın karşılıklı görüşmelerini ve 
iki taraf arasındaki müzakereleri ayrıntılı olarak verir. I. Hetum, oğlunu 
kurtarabilmek için Memluk komutanı Sungur’u Moğolların serbest 
bırakmaları için onlara elçiler göndererek yalvarmıştır. Moğolların bunu 
kabul etmesi üzerine, Baybars’a bir elçi göndererek durumu bildirmiştir. 
Neticede karşılıklı olarak I. Hetum’un oğlu ve Sungur’un teslim edilmesi 
kararlaştırıldı. Ancak sultan, bütün Müslüman esirler serbest bırakılınca 
Ermeni esirleri salıvereceğini bildirdi. Memluk sultanı komutanların-
dan Balaban er- Rumî ve Kâtip Sadr Fethedin b. Kayserânî’yi anlaş-
maya uyması konusunda yemin ettirmek için Hetum’a gönderdi. Buna 
karşılıkta 13 Ramazan 666(M. 27 Mayıs 1268) tarihinde Bedreddin 
Beckâ er- Rumî, Leon’u getirmek üzere Mısır’a gitti. Kahire’ye varan 
emir oradan yanında Leon olduğu halde Dımaşk’a doğru yola çıkmış 
ve 9 Haziran 1268’de Dımaşk’a gelmişti. Bu arada 10 Haziran 1268’de 
Hetum’un anlaşmaya uyacağına dair yemin ettiği haberi de ulaşmıştı. 
Bu sırada, Baybars Antakya’yı Haçlılardan fethetmiş, Şeyzer üzerin-
den Taberiye, Humus ve Hama yoluyla Dımaşk’a doğru yola çıkmıştı. 
Sultan’ın yanında adamları Emir Beyseri, Bedreddin el- Hazinadar ve 
Hüsameddin Devadar olduğu halde Dımaşk’a geldi. Dımaşk’a getirilen, 
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Leon Baybars’ın huzuruna çıkarılarak saygılarını sunmuş ve babasının 
yaptığı anlaşmaya kendisinin de uyacağına dair 16 Haziran’da yemin 
etmişti. Baybars, Leon’u komutanı Bedreddin Beckâ er- Rumî ile bir-
likte ülkesine gönderdi. Elde bulunan rehinelere güzellikle davranan 
sultan onlara ikramlarda bulunmuş ve bazı kalelerin teslim edilmesin-
den sonra onların bırakılmasına karar verilmişti. Sis’e ulaşan Leon’a kar-
şılık Sungur serbest bırakıldı. O da Kahire’ye döndü.40 

Baybars ile I. Hetum arasındaki muahedenin 1267 yılında 
Antakya’nın fethinden önce yapıldığı da belirtilir. Yapılan anlaşma ile 
karşılıklı esirlerin bırakılmasının yanında Ermeniler, Besni, Derbasak, 
Marzaban, Raban, Erkub ve Şeyhü’l-Hadid kalelerini de Memluklara 
teslim etmiştir.41 Ancak Moğolların elinden I. Hetum’un oğlunuın kar-
şılığında kurtarılan Sungur el- Aşkar’ın ricasıyla Besni Kalesi tekrar 
Ermenilere bırakıldı.42 1266’daki seferden sonra Ermenilere indirilen 
darbeler onların bir daha bellerini doğrultamamalarına sebep olmuştur. 
Kilikya Ermeni prensliği siyasî ehemmiyetini kaybetmiştir.43 Simbat 
vakayinamesinde bildirildiğine göre I. Hetum 1266–67 yılında Maraş’ı 
yeniden aldı. Oysaki Maraş’ın Türklerin elinden 1258 yılında çıktığı 
bilinmektedir. Demek ki bir ara şehri Türkler yeniden ele geçirmişlerdi.44

Memluk ordusunun Ermenilerin ağır şekilde cezalandırılmasın-
dan sonra sıra Antakya Haçlılarına gelmişti. Haçlılar ve Ermeniler 
Antakya’yı birlikte savunmaktaydılar. Baybars, 1268 yılında Antakya’yı 
kuşattı ve 170 yıldan bu yana devam eden Haçlı prenskipliğine son 
vererek Hıristiyanların Doğu Akdeniz’deki önemli bir merkezini 
ele geçirmiş oldu. Antakya’nın fethi ile artık Memluk ordusunun 
Kilikya bölgesine girişine mani olacak bir engel de kalmamış oldu.45 
Memlukların Antakya’yı kuşattıkları sırasında buranın kontu, VI. 
Behomond Trablus’ta bulunuyordu. Antakya’yı ise kontun Ermeni asıllı 
karısının akrabası Simon Mansel savunuyordu. O, Memluklara esir 
düştü ve Baybars tarafından merhabet gösterilerek Sis’e dönmesine izin 
verildi.46 Ermeniler, Müslümanlara saldırılarında genellikle Antakya 
Haçlıları ile birlikte hareket ederlerdi. Antakya Haçlıları aynı zamanda 
Moğolların da müttefiki idi. Bu feodal prensliğin ortadan kaldırılmasın-
dan sonra Ermeniler Türklere karşı hareket edecekleri bir müttefikten 
yoksun kalmış oldular. Ermenilerin etrafında denizden irtibat kurduk-
ları Kıbrıs Haçlılarından başka devlet kalmadı. 

Bu arada daha önce Selçukluların Ermenilerden aldığı ve Haçlıların 
Antakya’yı işgalleri sırasında onların elinde bulunan Bagras kalesinin 
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Haçlılar tarafından terk edildiği görülüyor. İçinde gariban ve acizlerden 
başka kimse kalmayan bu kale 26 Haziran 1268’de Memluklara teslim 
oldu.47

III. Leon
1269 yılında I. Hetum, Bağdat’ta bulunan Abaka’nın huzuruna git-

miş ve arkasından da Tarsus’ta Ermeni Baronlarını toplayarak onaylarını 
almış ve tahtı da oğlu III. Leon’a bırakmıştır. Bundan sonra uzun yaşa-
mayan I. Hetum, 1271 yılında vücudunda çıkan bir çıbandan hayatımı 
kaybetmiş ve Ermeni prenslerinin mezarlarının bulunduğu Tarsus’un 
kuzeydoğusunda bulunan Drazarg’a defnedilmiştir.48 III. Leon, tahta 
geçtiğini ve babasının öldüğünü bir mektupla Baybars’a bildirmiş, ondan 
da taziye ve tebrik mesajı gelmiştir.49 Diğer yandan, babasının ölümünü 
ve bağlılığını bildirmek üzere İlhanlı hükümdarı Abaka’nın huzuruna 
kadar gitmiş ve saltanatını onaylatmıştı. Moğolların da desteğini alan 
III. Leon, Tarsus’ta Ermeni ileri gelenleriyle ve din adamları tarafından 
törenle tahta oturtuldu.50

1272 yılında Klikya Ermeni prensi III. Leon’a karşı bölgede yaşayan 
Ortodoks Rum ileri gelenleri bir ayaklanma başlattılar. Ancak bu kişiler, 
yakalanarak etkisiz hale getirilmiş ve elebaşları da öldürülmüştür.51 

III. Leon, babası I. Hetum’un yolundan giderek Memluklara karşı 
düşmanlığı devam ettirdiği gibi Moğollarla da ilişkisini sürdürdü. 
Ayrıca, o yönetimi altında bulunan Ermenilerin Müslümanlara zarar 
vermeleri için Anadolu ile Suriye- Mısır arasında gelip giden tüccar-
lara saldırmalarına göz yumdu. Böylece Ermeniler Ortaçağların kârlı bir 
mesleği olan ticaretten, Memluk devleti tebaası tüccarlarını zarara sok-
mak istiyordu. Suriye ile Anadolu arasında bulunan Halep- Elbistan- 
Kayseri kervan yolu üzerinde olan ve Maraş yakınında bulunan Göynük 
şehrinde yaşayan Ermeniler buradan geçen kervanları vurmaya baş-
lamışlardı. Bunun üzerine Baybars, Ermenilerin tüccarlara tecavüz-
lerini engellemek için III. Leon’a mektup yazmış fakat ondan olumlu 
bir cevap alamamıştı. Ermenilerin saldırılarının devam etmesi üzerine 
Sultan Baybars, Halep valisi Hüsameddin el- Ayintabî’yi, Göynük kale-
sini fethe memur etti. El-Hades52 olarak da bilinen Göynük’te yaşayan 
Ermeniler, 1273 Temmuz ayının ortalarında buraya ulaşan Memluk 
ordusuna karşı direnmeye başladılar. Kaleyi kuşatan Memluk ordu-
suna karşı içeriden ciddi bir savunma yapılmaktaydı. Ancak daha fazla 
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direnemeyen Ermenilerin elinde bulunan kale fethedildi. Memluk 
ordusu, silahlı olan Ermenileri katlederken kadınları ve çocukları esir 
aldı. Burada bulunan Ermenilerin büyük çoğunluğu esir alındıktan 
sonra; Hüsameddin Ayıntabî askerleri ile Çukurova’ya girerek Tarsus’a 
kadar, Ermenilerin elinde bulunan birçok yeri yağmaladı.53 1274 yılında 
Halep valisi Hüsameddin el-Ayintabî, komutası altındaki Memluk 
askerleri ile Kilikya Ermenilerinin merkezi Sis’e ve Maraş’a kadar uza-
nan bir saldırı daha gerçekleştirdi. Bu sefer sırasında Maraş kuşatılmış 
fakat alınamamıştır. Burada Ermenilerle yapılan çatışma sırasında Arap 
ümerasından Ben-i Kilab kabilesi reisi Reb’a b. ez- Zahir b. Ganem, 
Ceyhan nehrinde boğularak öldü.54 

1275 Kilikya Seferi
Mısır’a kadar ulaşan garip bir olay yüzünden 1275 yılında Memluk 

ordusu yeniden Kilikya Ermenilerinin üzerine yürüdü. Abu’l- Farac’ın 
verdiği bilgiye göre Suriye tarafından gelen 30 kişilik bir Müslüman 
topluluğu Tarsus’ta bulunan Abbasi halifesi Memun’un kabrini ziya-
ret etmek istemişti. Ermeniler arasında bir şayia yayılmıştı. Buna göre 
sözde sultan Baybars kılık değiştirerek, Çukurova bölgesinin duru-
munu araştırmak üzere bu gurubun içindeydi. Bunun üzerine III. Leon, 
bu Müslüman kafileyi yakalatarak bir kaleye hapsetmişti. Vaziyetin 
Mısır’da duyulması üzerine Baybars Müslümanların serbest bırakılma-
sını istemiş. Bu arada bir memluk birliği de Ermeniler tarafından mağ-
lup edilmişti. Karşılıklı gidip gelen elçilerle bir netice alınamamış ve 
tutuklular salıverilmemiştir. Bu nedenle Baybars, Ermenilerin üzerine 
yakın arkadaşı ve ileride sultan olacak olan Seyfeddin Kalavun el- Elfî 
ile Hazinedar Bedreddin Bilik Arab komutasında bir ordu gönderdi. 
Çukurova’ya giren Memluk ordusu, Ayas, Misis ve Sis gibi şehirleri 
vurarak geri çekilmiştir. Ermeniler de intikam almak amacıyla tutsak 
Müslümanları katletmişlerdir.55

Ermenilerin düşmanca tavırları, Moğollarla işbirliğine devam etme-
leri ve Müslümanları katletmeleri üzerine 1275 yılında Baybars, bizzat 
kendisi ordusunun başında Ermenilerin üzerine yürümeye karar verdi. 
Zaten daha önce Seyfeddin Kalavun komutasındaki öncü Memluk 
birliği bölgeye girerek Ermenileri yıpratmış ve onların bazı kalelerini 
yağmalayıp yıkmıştı. Baybars, Kilikya Ermenilerinin üzerine top yükün 
bir saldırı başlattı. Henüz 1266 yılındaki büyük tahribattan belini 
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doğrultamayan Ermeniler, ikinci kez Memluk ordusunun saldırısı ile 
karşı karşıya geldiler. 

Sultan Baybars, Ermenilerin üzerine yürümeden önce Mısır’da işleri 
idare etmek üzere Emir Şemseddin Aksungur el- Farganî ve el- Mevla 
es- Sahib el- vezir Bahaddin’i bırakarak 1 Şubat 1275 yılında Mısır’daki 
karargâhının bulunduğu Kalatü’l- Cebel’den çıkarak Dımaşk’a ulaştı. 
Buraya geldiğinde ortalığı şiddetli bir kar kaplamıştı. Bu yüzden asker-
ler sıkı şekilde giydirildi. Bir müddet burada bekleyen sultan emirle-
rinden - bir süre önce Kilikya seferinden dönen - Seyfeddin Kalavun 
ve Bedreddin Bilik el- Hazinedarı’ın çabucak hazırlanmaları emrini 
verdi. Memluk ordusu, Dımaşk’tan, Hama’ya geldiğinde buranın meliki 
Mansur, sultanı karşılayarak askerleri ile birlikte onun emrine girmiş-
tir. Bu bölgede kışlayan Türkmen ve Arap aşiretlerinden bir kısmı da 
Memluk ordusuna katıldı. Sultan, Hama’da ordusunun bir kısmını İsa 
b. Mehanna ve Hüsameddin Ayintabî komutasında Moğolların saldı-
rısına uğrayan Birecik taraflarına gönderdi.56 Ayrıca, donanmanın da 
Mısır’dan İskenderun ve Ayas sahillerine hareket ederek Ermenileri 
abluka altına alması emrini verdi.57 

Seyfeddin Kalavun ve Emir Bedreddin Bilik el- Hazinedarın komu-
tasındaki Memluk birlikleri sultandan önce Kilikya bölgesine yöneldi. 
Bu komutanların idare ettiği askerler Misis şehrini ele geçirdiği gibi 
Ceyhan nehri üzerinde bulunan köprüyü de yıktı. Memluklar, burada 
kayıklar hazırlayıp at ve develere yükleyip onları Ceyhan ve Karasu 
nehirlerine indirip üzerlerine binerek karşı tarafa geçtiler. Birecik 
tarafına gönderilen, Hüsameddin Ayıntabî ile İsa b. Mehenna’da 
Çukurova’ya dönerek Sis tarafına yürüdüler. Sultan da Hama’dan çıktık-
tan sonra Neyreb Sermin üzerinden Derbasak’a gelmiş ve buradan Sakal 
Tutan’ın arkasına doğru yürümüştü. Bazı askerleri ise Emir Şemseddin 
Sungurcah ez- Zahiri komutasında Neyrep Sermin’de bırakılmıştır. 
Emir-i candar İzzedddin ve Mübarezeddin et- Turî eş-Şehid ise Karasu 
nehri tarafına gelmişlerdi. Sultanın komutası altında bulunan askerler 
Amanos dağlarını meşakkatli bir yolculukla aşarak Derbasak ve Bagras 
arasında konaklamış ve burada tüm komutanlar toplanarak seferin nasıl 
tertip edileceğini görüşmüşlerdir. Memluk ordusu gece gündüz denme-
den yürüyüşe devam etmiştir. Askerler gece yürüyüşlerinde dağa doğru 
ellerinde meşalelerle hızla yürümekte ve kimsenin rehberliği olmadan 
ilerlemekteydiler. Çünkü onlara komuta eden kişiler daha öncede birçok 
kez bu yolu kullandıkları için çok iyi biliyorlardı. Buradan çok sağlam 
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surlarla çevrilmiş İskenderun sahiline inen Memluk ordusu, Mısır’dan 
gelen 30 parçalık donanmaya bindirilerek Misis mıntıkasına getiril-
miştir. Bu bölgede çok miktarda ganimet ele geçirildi. Sayısız camus, 
hayvan ve diğer eşyalara sahip olundu. Memluk ordusu bölgedeki diğer 
şehirlerin üzerine de yürümüştür. 28 Mart 1275’de (673 Ramazan ayı-
nın 29) Sis şehrine varılarak etrafa kaşifler gönderildi. Askerlerden 
bazıları Derbendü’l- Rum’a kadar ulaştılar. Burada Moğol kadınları ve 
tutsakları ile karşılaşılmış ve onlar yakalanmıştır. 

Bu arada sahile ulaşan Memluk kuvvetleri Ermenilerden bir grup 
insanın denizde gemilerin içinde katledilmiş olduğu haberini aldı. 
Buralarda karşılaşılan Ermenilerden birçoğu katledildikleri gibi bir kısmı 
da esir alınmıştır. Emir Seyfeddin ez- Zeynî Kalatu’l- Merrin’e(Berzin) 
ulaşmış ve başarılı olarak geriye dönmüştür. Sultan, Ramazan’ın son 
gününü Sis’te geçirerek bayramı burada yapmıştır. Kaynakların verdiği 
bilgiye göre Çukurova bölgesinin en önemli şehri olan Sis, bahçeleri, 
ağaçları ve suyu bol, havası güzel, ağaçlarında cıvıl cıvıl kuşların öttüğü 
bir yerdi. Memluk ordusu Kilikya hâkiminin sarayını yıkmıştı. Birçok 
kilise de tahrip edilmişti. Ermenilere zarar vermek amacıyla, Memluk 
kuvvetleri ekin tarlalarını tahrip edip bol ganimet alarak geri çekildiler. 

Cemaleddin el- Mahmudî ve İzzeddin Dimyatî adlı komutanlar 
Tarsus’a gönderildi. Bunlar, Ermenilerden 300 baş katır ve at ele geçirdi-
ler. Mübarezeddin et- Turî ve İzzeddin el- Gürcî ise sahil mıntıkalarına 
ulaşmışlardır. Emir Bedreddin el- Aydemirî de, Adana’yı fethederek 
birçok Ermeni kadın ve çocuğu esir aldı. Dağlardaki mağaralara sığı-
nan Ermenileri takip eden Memluk askerleri, onları bularak katlettiler. 
Ayrıca, askerler buralarda karşılaştığı Frank ve Ermenilerden bir grubu 
da topluca öldürmüşlerdir. 

Bedreddin Beyserî ve Seyfeddin Eytemiş es- Saidî adlı komutan-
lar Ermenilerin elinde bulunan sahil şehri Ayas’a hücum ettiler. Burada 
haçlı askerleri de vardı. Ayas’ta yaşayan Ermeniler, Memluk ordusunun 
üzerlerine geldiği haberini alınca ailelerini ve mallarını gemilere dol-
durarak denize açılmışlardı. Ancak onlar fırtınaya tutulmuşlar ve 2000 
kadarı hayatını kaybetmiştir. Bu olayları kaydeden tarihçiler “sultanın 
durumuna diyecek yok, kaçan düşmanları kılıç değil deniz ve rüzgâr 
öldürdü” diyerek hayret etmişlerdir.58 

Birecik tarafında Moğollar üzerine gönderilen Memluk ve Araplardan 
bir gurup Resu’l- Ayn’a ulaşmış ve burada Moğollar, hezimete uğra-
yarak korkup kaçmışlar ve bol ganimet elde edilmişti. Bu askerler de 
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daha sonra Çukurova’ya gelerek sultanın ordusuna katıldılar. Sultan ise 
Sis’ten Misis’e dönerek buranın yakılıp yıkılması emrini verdi. Bölgede 
bulunan Türkmen ve Araplar da sultanın ordusuna katılarak Ermenilere 
karşı savaştılar. Bu arada Ceyhan nehrinin kolları arasında bulunan bir 
kara parçasına Ermeniler aileleri ve malları ile sığınmışlardı. Askerler bu 
adaya ok atarak onları katledip mallarını ele geçirdiler. Daha sonra Tel 
Hamdun tarafına geçilerek bu civardaki yerlerde yağmalandı. Memluk 
ordusu Çukurova’da Ermenilerin elinde bulunan hemen hemen bütün 
şehir ve kaleleri ele geçirip yakıp yıktı. Bu saldırı Ermenilere bir göz-
dağı verip onları korkutmak ve Müslümanlara zarar veremeyecek hale 
getirip zayıflatmak için yapılmıştı. Ayrıca Memluk askerleri muazzam 
ganimetler ele geçirdiler. Yerleşme ve buraları idare etme amacında 
olmayan Baybars, komutanlarına dön emri verdi. Antakya ovasında 
toplanan orduya elde edilen ganimetler paylaştırıldı. O kadar çok gani-
met toplanmıştı ki ovayı doldurmuştu. Ele geçirilen köle, cariye, mallar, 
hayvan ve atlar bir bir sayılarak askerler arasında pay edildi. Herkese bol 
ganimet düştü. Kalem ve ilim sahipleri de59 unutulmayarak onlara da 
ganimet verildi. Sultana gelince o, kendisi için hiçbir şey almayarak hak-
kından feragat etti. Ganimetler hayvanlara yüklenerek Suriye’ye doğru 
yürüyüşe geçildi. Sultan, burada Şemseddin Sungurcah ez- Zahirî, 
Şemseddin Sungur el- Elfî, ve Emir- Sabıkeddin Emir- i Meclis en- 
Nasirî’i Antep tarafına gönderdi. Daha sonra bunlarda orduya katılıp 
Sultanla birlikte Suriye’ye döndüler.60 Ermeni hâkimi III. Leon, sultan 
Baybars’ın karşısına çıkamayarak Kilikya dağlarına kaçmış ve ülkesinin 
memluk ordusu tarafından tepelenmesine ses çıkaramamıştır.61

1276 yılında Memluk kuvvetleri Türkmenlerle beraber Ermenilerin 
üzerine yeni bir sefer daha tertiplediler. Bu sefer sırasında Maraş’a kadar 
birçok yer Memlukluların eline geçti. Ceyhan ve Karasu nehirleri civa-
rındaki Ermeni kaleleri fethedildi. Ayrıca Misis ve Ayas da tekrar alınan 
yerler arasındaydı. Ermenilerle Türkler arasında devam eden şiddetli 
muharebelerde birçok Ermeni öldürüldü. Hatta öldürülenler arasında 
III. Leon’un amcası olan Baron Simpad62 da bulunuyordu. Ermeni ileri 
gelenlerinden öldürülen kişilerin sayısı 13 idi. Ayrıca 300 kadar Ermeni 
süvarisi de savaş meydanında ölmüştü.63

Sultan Baybars, son seferini 1277 yılında Selçuklu devletini Moğol 
boyunduruğundan kurtarmak amacıyla Anadolu’ya yaptı. 1277 yılında 
Elbistan’da Moğol ordusunu mağlup eden Baybars ordusu ile birlikte 
Kayseri’ye kadar geldi ve bu şehirde yedi gün kalarak ülkesine geri döndü. 
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Ancak, aynı yılın 20 Haziran’ında Dımaşk’ta şüpheli şekilde hayatını 
kaybetmiştir.64 Sultan Baybars’ın ölümünden sonra da Memlukların 
Ermeniler üzerine seferleri devam etmiştir. 

Sultan Baybars’ın yerine geçen oğlu Melik Sait, tahta çıkar çık-
maz Ermenilerin toparlanmasına fırsat vermeden komutanlarından 
Seyfeddin Kalavun ve Beyserî’yi Kilikya’ya gönderdi. Kalavun emrindeki 
askerlerle birlikte Ermenilerin merkezi Sis’e kadar uzanan bir yağma 
akınında bulunarak onların birçoğunu esir edip bir kısmını da öldür-
müştür. Beyserî de 1278 yılında Memluk ordusu ile Ermeniler üzerine 
bir sefer daha düzenleyerek Rumkale’ye kadar olan yerleri fethetmiştir.65 

Memluk ordusunun Rumkale üzerine yürüyüşü hakkında Arapça 
kaynaklar teferruatlı bilgi vermeseller de Süryani Abu’l- Faraç bu sal-
dırıyı ayrıntılı şekilde anlatmaktadır. 1279 yılı Mayıs ayının 19’unda 
9000 atlı ve 4000 piyadeden oluşan Mısır ordusunun karargahı Beyserî 
ve Hüsameddin el- Ayintabî komutasında Rumkale yakınından 
akan Merziban çayı yanında kurulmuştu. Kaleyi idare eden Ermeni 
Katolikosun’a66 teslim olması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Memluklar 
ona, maiyeti ile birlikte Kudüs’e gitmeyi kabul ettiği takdirde kendi-
sine yardım edeceklerini, iaşesinin karşılanacağını ve yerleşmesi için de 
birkaç köyün tahsis edileceğini; bunları kabul etmezse Kilikya’ya gide-
bileceğini, hatta Memluklar tarafından nakil edileceği bildirirdi. Eğer 
bunları kabul etmezse ölecek Hıristiyanların mesuliyetinin onun üze-
rinde olacağı bildirmiştir. Bu isteğe Katolikos “ ölünceye kadar harp 
edeceğim, biz hem Allah’a hem de krala sadakat gösteremeyiz” ceva-
bını vermiştir. Bunun üzerine Memluk ordusu etraftaki ağaçları kese-
rek burçlara tırmanmak için merdivenler yapıp kuşatmaya başlamıştır. 
Şehrin aşağı kısmındaki surdan içeri giren Memluk ordusu evleri ateşe 
verip yağmalamıştır. Ermeniler ise iç kaleye çekilmişlerdi. Beş gün şehir 
yağmalanmış, her şey tahrip edilmiş ve yakılmış olmasına rağmen iç 
kale alınamamıştı. Kalenin alınmasının uzun sürme ihtimali ve kuşatma 
için gerekli araç gerecin eksikliği sebebiyle Memluk ordusu elde ettiği 
ganimetlerle yetinerek Birecik’e doğru çekilmeye karar verdi. Bu sırada 
Karamanoğlu’da Memluklara başvurarak Ermeni ve Moğollara karşı 
sultana yardım edeceğini bildirmişti. Ancak o, Moğollardan çekin-
diği için Memluklara gerektiği gibi kuvvet gönderememişti. Bunun 
üzerine sultan, Ermeni prensine haber göndererek komutanlarından 
Beyserî’nin Kilikya üzerinden Karamanoğlu ülkesine giderek onu alıp 
Suriye’ye geçmesine müsaade etmesini istedi. Memluk sultanının daha 
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fazla öfkesini üzerine çekmemek için Ermeni prensi bu isteği kabul etti. 
Beyseri Ermenilerin elinde bulunan topraklardan geçerek Kayseri yakı-
nında bir mevkide Karamanoğlu ile buluştu. Ancak bu sırada Beyserî, 
sultana karşı kurulan bir komploya katılarak- emrindeki adamlara ken-
disine bağlılık yemini ettirip- Kilikya havalisine girip 15 gün boyunca 
yağmalarda bulundu. 10 gün Anabarza’da67 kalan Memluk ordusu, 
burada da Ermenileri cezalandırarak onların Moğollarla birleşmesine 
de mani oldu.68 

Seyfedddin Kalavun ve Beyserî’nin başını çektiği Memluk ümerası 
Sultan melik Said’i tahtan indirmiş ve yerine Sülemiş’i tahta çıkarmış-
lardı. Bundan sonra idareyi tamamen ele geçiren Seyfeddin Kalavun 
Kasım 1279’da Sülemiş’i de tahtan indirerek sultan oldu.69

Kalavun’un tahta çıkmasından sonra 1280 Sonbaharında Ermeni 
ve Moğol ordusu Suriye’nin kuzeyine saldırıp Haleb’e girmişlerdi. 
Buralarda Müslümanları katleden müttefikler mabetlere saldırıp Halep 
Büyük camiini içindeki eşyalarla birlikte yakmışlar, Haleb’i ele geçirdik-
ten sonra geri dönmüşlerdir.70

1281 yılının Eylül’ünde Abaka’nın kardeşi Mengü Timur komu-
tasında bir Moğol ordusu Kayseri, Sarus ve Elbistan üzerinden 
Akçaderbend’di geçerek Rahbe tarafına gelmiş ve burayı teslim almıştı. 
Anadolu tarafından ilerleyen diğer bir Moğol ordusu da Maraş’a inmişti. 
Memluklar, İlhanlıların kendileri üzerine yapacakları hareketi öğren-
mek için Bedreddin Beçka el–Alai komutasında 200 kişilik askeri bir-
liği keşif amacıyla göndermiş ve bu birlik Moğolların Kuzey Suriye’ye 
doğru yürüdüğü haberini vermişti. Mengü Timur’un komutasında 
Hama yakınlarında görülen 80 bin kişilik İlhanlı ordusunun 50 bini 
Moğol asıllı geri kalanı da Gürcü, Türk, Ermeni ve Franklardan mey-
dana geliyordu. Sultan Kalavun, ordusu ile Moğolları Hama ile Humus 
arasında karşılayarak ağır bir yenilgiye uğratmıştı.71

1283’te Sultan Seyfeddin Kalavun, Ermenilerin Moğollarla ittifak 
etmeleri, Halep’teki camiyi yıkmaları üzerine onları cezalandırmak ama-
cıyla Halep naibine bir mektup gönderdi. Mısır tarafından da birliklerin 
gelmesi ile Sis tarafına bir ordu gönderilmesi kararlaştırıldı. Kalavun, 
Mısır ve Şam diyarından toplanan ordunun Kilikya’ya seferi emrini verdi. 
Halep valisinin komutasındaki ordu Ayas limanına ulaşarak Ermenileri 
mağlup edip, onları katlederek şehirlerini yağmalayıp yıkmıştır. Buradan 
İskenderun şehrinin kapılarına ulaşıldığında Ermenilerin Tel Hamdun 
civarında olduğu anlaşıldı. Oraya giden Memluk ordusu Ermenileri 
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mağlup ederek onları Tel-Hamdun ve Ceyhan nehrine kadar kovala-
mıştır. Bölgede karşılarına çıkan Ermenileri yenen Memluk kuvvetleri 
yüklü ganimetlerle Suriye’ye dönmüştür.72 1284 yılında Memluklar, 
Fırat nehrini geçerek Ermenilerin elinde bulunan Tina kalesini de ele 
geçirdiler.73

Memluk Devleti, Türklere ve Müslümanlara karşı saldıran Ermenilere, 
göz açtırmıyor ve derhal karşılık veriyordu. Memlukluların sürekli akın-
larından çaresiz kalan Ermeni Prensi III. Leon, Haçlılardan Templilerê 
başvurarak Memluklarla barış yapmak için onların aracı olmasını istedi. 
Sultan Kalavun, III. Leon’a Maraş ve Besni’nin teslim edilmesi şartıyla 
barış yapacağını iletti. Bu sırada Humus’ta bulunan sultan, bol miktarda 
hediyelerle gelen Ermeni elçilerini huzuruna kabul etti. Gelen elçiler 
adı geçen şehirlerin Memluklara verilmeyeceğini, ancak buna karşılık 
her yıl vergi verileceğini bildirdiler. Yapılan görüşmeler neticesinde 
Memluklarla Ermeniler arasında 7 Haziran 1285 yılında on yıl, on ay, 
on gün ve on saatlik bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Ermeni 
hâkimi, 1 milyon dirhem vergi verecek, bunun yarısı olan 500 bin dir-
hemi peşin ödeyecek, bunun dışında 50. 000 kadar manda ve iyi atlar, 
atların nalları için- emredilen her yere taşınacak olan -10 bin demir 
plak; değerli kumaşlar gönderecekti. Ermenilerin elinde esir bulunan 
bütün Müslüman tüccarlar serbest bırakılarak ticari eşya ve malları geri 
verilecekti. Anlaşmanın yazılmasını, Ermeni hâkiminin anlaşmaya göre 
ödemesi gereken verginin ve bir önceki yılın vergisinin tahsil edilmesini 
ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla sultan emirle-
rinden birini Sis’e gönderdi.74 

Memluklar ve Ermeniler arasında yapılan anlaşmanın uzun süreli 
olmadığı görülüyor. Kalavun Trablus’ta iken Ermeni hâkiminin elçisi 
gelerek, sultandan af dilemiş ve barış için rıza göstermesini istemiştir. 
Sultan da barış için Maraş ve Besni’nin teslim edilmesini şart koştuysa 
da bir netice hâsıl olmamıştır.75

Ermenilerin iç çekişmelerinden istifade eden Karaman Türkleri 
Tarsus’u ele geçirdiler. Fakat Ermeni Prensi III. Leon, Moğollara baş-
vurarak onlardan yardım istedi. Anadolu’da bulunan Moğol askerleri 
Selçuklu ordusuyla birleşerek Karamanoğulları üzerine yürüdüler. 1288 
yılında Karaman ve etrafındaki yerler Moğollar ve Selçuklularca tahrip 
edildi.76 Sultan Seyfeddin Kalavun döneminde (1279–1290) Ermeniler 
üzerine yapılan seferlerde Karamanoğulları ile birlikte hareket edilmiş, 
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Ermeniler ise Memluk ve Karamanlılara karşı Moğollarla işbirliği 
yapmışlardır. 

1289 yılanda III. Leon ölünce yerine oğlu II. Hetum geçti. II. Hetum, 
Memlukları durdurmak amacıyla onlara yüklü miktarda para önerdi. Bu 
sırada memluk tahtına geçen Eşref Halil Kalavun sahilde Haçlı kalın-
tılarını temizlemekle uğraştığı için Ermenilerin teklifini geçici olarak 
kabul etti.77

Rumkale’nin Fethi 1292
Seyfeddin Kalavun’un oğlu Eşref Halil b. Kalavun zamanında 

Memlukların Haçlılar ve Ermenilere karşı seferleri devam etmiştir. 
Sultan, babasının almak için hazırlık yaptığı fakat ölümü ile yarım kalan 
Akka’nın fethini tamamladıktan sonra, Fırat nehrinin batısında olan 
Rumkale’yi sefere çıktı. Rumkale, Güneydoğu’da Ermenililerin elinde 
bulunan birkaç yerden biriydi. Buranın fethi ile stratejik bir nokta ele 
geçirilmiş olacak, Birecik şehrinin güvenliği sağlanacak ve bölgenin 
kontrolü Memlukların eline geçecekti. Böylece, Memluk devleti hâki-
miyet kurmak istediği Güneydoğu Anadolu’da Birecik’ten başka önemli 
bir köprübaşı daha elde etmiş olacaktı. 

Rumkale sağlam, yüksek bir yerde ve bölgeyi kontrol edecek bir 
konumdaydı. Bu kalenin etrafı yedi surla çevrilmişti.78 Rumkale Fırat 
nehrinin batısında, çok dik yamaçlı bir kaya parçası üzerinde bulunmak-
tadır. Kalenin bir tarafından Fırat nehri, diğer iki tarafından ise Fırat ile 
bütünleşmek amacıyla bir yay çizerek Kuzeyden akan Merziban çayı 
bulunmaktadır. Geriye kalan son tarafta ise 400 m. Uzunluğu ve 200 m. 
genişliği bulunan bir sırt bulunmakta olup, 30m. derinliğinde kazılmış 
bir hendek ile kesilmiştir. Kale, Fırat nehrinden 50 metre yükseklikde-
dir.79 Kaleye Merziban çayı tarafından altı kapıdan geçilerek girilmek-
teydi.80 Bu gün bu kapıların dördü hale ayaktadır. Atlar ve hayvanlarla 
kaleye girmek mümkün değildi. Ayrıca, içinden Fırat nehri seviyesine 
kadar kazılmış büyük bir sarnıç vardı. Kuşatma zamanlarında buradan 
su temin edilebiliyordu. Bu sarnıç o kadar geniş kazılmıştı ki içinde 
kıvrılarak tabana kadar inen merdivenli bir yol dahi vardı. Bu yoldan 
aşağıya kadar inilip su çıkarıldığı gibi sarnıcın suyu azaldığında kazılma 
imkânı oluyordu. Hatta bir rivayete göre de bu sarnıcın dibine inen bu 
merdiven, Fırat’ın altından geçip karşıya giden bir tünele bağlanıyordu. 
Ancak günümüzde bu sarnıcın önemli bir kısmı doldurulduğundan bu 
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yolu tespit etmek mümkün olmamıştır. Rumkale mevkisi bakımından 
Anadolu’nun en müstahkem kalelerinden biriydi

1291 yılında İlhanlı Sultanı Argun vefat edince, Moğollar arasında 
karışıklık çıkmış ve onlardan bir gurup Ermenilerin elinde bulunan 
Rumkale’ye sığınmıştı. Burada bulunan Ermeni ve Moğollar birlikte 
Memluk topraklarına saldırılara başlayınca, 1292 yılı baharının ilk gün-
lerinde sultan Eşref Halil b. Kalavun Rumkale’i almak ve bu saldırılara 
son vermek için bir sefer hazırlığına girişti. Sultanın komutasındaki 
Memluk ordusu 25 Nisan 1292’de sefer amacıyla Dımaşk’ta toplandı. 
Dımaşk, Halep, Kahire ve sahil bölgesinden toplanan askerlere sultan 
komutanlık yapmaktaydı. Bu sırada Rumkale tarafından gelen haber-
lerde Ermenilerin Müslüman ahaliye eziyet ve baskı yaptıkları görülü-
yordu. 5 Mayıs’ta Dımaşk’tan hareket eden Memluk ordusu 17 Mayıs’ta 
Halep’e ulaşmış ve 23 Mayıs’ta da buradan hareket ederek 27 Mayıs’ta 
Rumkale önlerine gelerek şehir kuşatma altına almıştır.81 Memluk sul-
tanı Ermenilerin teslim olmasını istemiştir. Bu istek defalarca tekrar 
edildiği halde Ermeniler kabul etmemişlerdir. Ancak çaresiz kaldıkla-
rında Katolikosu önlerine alarak sultandan merhamet dileyerek teslim 
olmuşlardır.82

Rumkaley’i kuşatan Memluk ordusu bu defa hazırlıklı gelmiş ve 
kalenin surlarını yıkmak ve içeridekilerin üzerine taş gülle atmak ama-
cıyla 20’den fazla mancınık getirmişti. Bu mancınıkların 5’i Frenciye, 
15’i de karaboğa ve şeytaniye türündendi.83 Mancınıkların biri Hama 
Meliki tarafından Rumkale’nin batısında bulunan dağın başına, İkisi 
Fırat nehri tarafına kurulmuştu. Frenciye türünden bir mancınık sul-
tanın yanında, bir mancınık kalenin doğusunda komutan Beyserî’nin 
emrinde, geri kalan 15 karaboğa ve şeytaniye türünden mancınıklar 
da batı tarafına kurularak Rumkale’ye gülle yağdırılmaya başlanmıştır 
Memlukların elinde bulunan bu silah üstünlüğü onların işini kolaylaş-
tırıyordu. Böylece kale dört taraftan sarılarak ablukaya alınmış oldu. 
Mancınıkların dövdüğü burçların yıkılması ile oralara giren askerler 
Memluk sancakları dalgalandırıyorlardı. Ayrıca kalenin içine doğru 
lağımlar açılıyordu. Ancak bütün bunlara rağmen, Ermeniler şiddetli 
şekilde kaleyi savunuyorlar, yıkılan sur ve burçları onardıkları gibi içeriden 
Memluk ordusuna ok ve diğer silahlarla karşı koyuyorlardı. Ermenilerin 
şiddetli direnişi karşısında, Dımaşk valisi Sancar eş- Şücai’nin aklına 
ilginç bir fikir gelmişti. O, kaleye girmek için İçkalenin bir burcunun 
mazgallarına bir zincir gerdirerek onu da yere çaktırmıştı. Askerler bu 
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zincirlere asılarak kaleye girmeye çalıştılar. Bu askerlerden biri Emir-i 
silah Bedreddin Bektaş Fahri’nin uşaklarından Seyfeddin Akçaba’ydı84. 
Gerçekten şiddetli bir çarpışma oluyordu ve askerler büyük kahraman-
lık gösteriyorlardı. Sultan da askerlerinin çarpışmasını dikkatle seyret-
mekte hatta onları cesaretlendirecek sözler sarf etmekteydi. Askerler 
ise sultanı alkışlıyorlardı. Rumkale’nin yıkılan surlarından içeri giren 
askerler sancakları burçlara diktiler. Kalenin düştüğünü gören Memluk 
askerleri kaleye girerek önüne gelenleri kılıçtan geçirdiler, birçokları esir 
edildi. Kalenin sahibi Ermenilerin ruhani lideri Katagigos da esir alı-
nanlar arasındaydı. Memluk fethi öncesi Rumiyye adı verilen bu kale-
nin ismini sultan Kalatü’l- Müsliminü’l-Eşrefiye85 şeklinde değiştirdi. 
Bundan sonra Rumkale’ye Kalatü’l- Müslimin dendi. Emir Alameddin 
Şücai buranın imarı, sağlamlaştırılması ve harap halinden kurtarılması 
için naib olarak atandı. Rumkale’den birçok esir alınmıştı. Sadece bey-
tülmalın hissesine 1200 esir düşmekteydi. Memluk komutanlarından 
Eşrefeddin b. El- Hatir ve Şehabeddin Rükneddin Emir- i candar 
burada şehit oldular. Dımaşk’a şehrin fethedildiği haberi gelince süsle-
meler yapılarak şenlikler düzenlendi. Ayrıca bir fetihname hazırlanarak 
İslam beldelerine gönderildi. 28 Haziran 1292’de fethedilen Rumkale 
33 günlük bir kuşatmadan sonra alınabilmiştir. Bu kadar askeri ve silah 
üstünlüğüne rağmen kuşatmanın bir aydan fazla sürmesi buranın ne 
kadar sağlam ve iyi korunduğunu göstermektedir. Sultan Rumkale’nin 
fethinden sonra, Halep’e dönmüş ve bir süre burada kaldıktan sonra, 6 
Ağustos 1292 yılında yanında Ermeni patriği ve esirleri olduğu halde 
Dımaşk’a girmiştir.86 Ermeni esirler ve patrik Dımaşk’a getirilerek 
gözetim altına alınmıştır. Rumkale’nin düşmesinden sonra, Ermeniler 
katolikosluk merkezini Sis’e taşıyarak burada yeni birini patrik yapmış-
lardır. Bir süre esaret altında tutulan Rumkale Katolikosu Stepannos 
daha sonra serbest bırakılmıştır. Ancak kısa süre sonra vefat etmiştir.87 
Ermeni kaynakları Rumkale’den Memlukların 30 bin esir aldıklarını ve 
Mısır’a götürdükleri şeklindekigörüşlerini Arap müellifleri doğrulama-
maktadlar.88 Ayrıca orada o kadar sayıda insanın yaşaması da imkân-
sız görünmektedir. Rumkale fetihten sonra, Memlukların hudut şehri 
olmuş ve Güneydoğu Anadolu üzerinden Memluk topraklarına geçişi 
kontrol eden bir mevki haline gelmiştir.89

Ermeni hâkimi II. Hetum, Memlukların kuşatması sırasında, 
Rumkale’nin imdadına dayısı Raymond’u seçme birliklerin başında 
göndermesine rağmen kalenin düşmesine mani olamadı. Memlukların 
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da kalenin fethi sırasında Karaman beyliğinden yardım aldığı görül-
mektedir. Bu kalenin fethinden sonra Memluklar burada bir naiplik 
oluşturarak Fırat nehrinin batısında ve Ermenilerin elinde bulunan 
mıntıkaları kontrol etmeyi hedeflediler. Bu amaçla Rumkale’yi önemli 
ölçüde sağlamlaştırarak asker yerleştirdiler. Rumkale stratejik konumu 
nedeniyle Anadolu’yu işgal altında tutan Moğollar ve onlarla birlikte 
hareket eden Ermenilerin Suriye’ye yapacakları hücumlara karşı dura-
bilmek için elde tutulması gereken önemli bir yerdi.90 

Memlukların Rumkale’yi fethinden sonra II Hetum kendi isteği ile 
tahtını III. Toros’a bıraktı. Halep valisinden, sultana gelen haberlere 
göre, Ermeniler Rumkale mağlubiyetinin intikamını almak amacıyla, 
Müslüman tüccarlara saldırıp onların mallarını ele geçirdikleri gibi bir 
kısmını da esir almışlardı. Halep valisi Ermenilere karşılık vermek için 
sultandan izin istiyordu. Bunun üzerine sultan Eşref Halil, Ermenilerin 
merkezi Sis’in muhasara edilmesini istedi. Sultan’da Kahire’den, 
Dımaşk’a gelmişti. Memlukların kararlı tutumu karşısında endişeye 
düşen, Ermeni hâkimi derhal Dımaşk’ta bulunan sultana bir elçi gön-
derdi. Dımaşk’a gelen Ermeni hâkiminin elçisi, sultanın ordusunun 
kalabalığını görünce endişeye kapılmıştır. Sultanın Rumkale’nin fet-
hinden sonra Sis’e yürümesi muhtemeldi. Hatta Melik Eşref valilerine 
kuşatma için gerekli alet ve araçları hazırlamalarını emretmişti. Ermeni 
elçisini kabul eden sultan, onun efendisinin gönderdiği mektubu huzu-
runda okutmuştur. Sultan Ermenilerden, Besni, Maraş ve Tel- Hamdun 
şehirlerinin Memluklara teslimi, yıllık alınan cizyenin ve hediyelerin 
iki katına çıkarılması şartlarını kabul ettikleri takdirde barış isteklerini 
kabul edeceğini bildirdi.91 

Çaresizlik içinde bulunan Ermeni hâkimi, sultanın isteklerini kabul 
etmek zorunda kaldı. Sultan komutanlarından Seyfeddin Togan’ı bu 
şehirlerin teslim alınması için gönderdi. 7 Haziran 1293’de Besni, Maraş 
ve Tel- Hamdun şehirlerinin Ermenilerden teslim alındığına dair haber 
Dımaşk’a ulaşınca müjde yapıldı. Bensi şehrine Müslüman ahali yer-
leştirilerek Bedreddin Bektaş ez-Zerdakaş buranın naipliğine atandı. 
Ayrıca buraya kadı ve hatipler tayin edildi. Bilhassa Müslüman halkın 
yaşadığı Besni’nin alınması halkın Ermeni idaresinden kurtulmasını 
sağlamıştır.92 Ancak Ermeniler bir süre sonra Maraş’ı Memluklardan 
geri almaya muvaffak oldular. Eşref Halil’in bir suikastla öldürülmesi, 
yerine küçük yaşta olan kardeşi Muhammed b. Kalavun’un getirilmesi, 
ümera arasında başlayan nüfuz mücadelesi ve Memlukların Maraş 
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bölgesine önem vermemeleri sebebiyle Ermeniler burayı yeniden işgal 
ettiler.93 Muhammed b. Kalavun’un kısa süren birinci saltanatından 
sonra onun yerini alan Zeyneddin Kitboğa zamanında da Ermenilerin 
üzerine seferler devam etti.94

Ermeniler Memluklara karşı bir yandan Moğollarla ittifaka girişir-
ken diğer yandan da Bizans’la irtibata geçmişlerdi Bu sırada Ermeni 
asilzadeleri arasında hâkimiyet mücadelesi başlamıştı. II. Hetum, 
Bizans’ın desteğini almak için yerini bıraktığı kardeşi III. Toros’la 
İstanbul’a gittiğinde, Ermeni Katolikosu ve Papanın desteğini alan 
diğer kardeşi Simbat tahtı elde etmişti. Ermenilerin karışık durumun-
dan istifade eden Memluklar, Kilikya’ya doğru uzanan bir sefere çıktılar. 
1297 yılında Sis’e kadar gelen Memluk ordusu Çukurova’da birçok yeri 
yağmaladıktan sonra Haleb’e geri döndü.95 

1298 yılına kadar Ermenilerin elinde kalan Maraş, bu tarihte 
Memluk Sultanı Hüsameddin Lâçin tarafından yeniden fethedildi. 
Memluk Sultanı büyük bir ordu ile Ermenilerin üzerine yürümüştü. 
Bu sefere Mısır ile Suriye’nin ümera ve askerlerinin çoğunluğu katıldı. 
Memluk ordusunun Ermeniler üzerine sefer yaptığı haberini alan 
Sis hâkimi barış yapmak için elçi gönderdi. Ancak onun talebi kabul 
edilmedi. Amik ovasında toplanan Memluk ordusu, burada iki kola 
ayrılarak Ermenilerin üzerine yürüdü. Bir kol, Hama meliki Mansur, 
Emir Alemaddin Sencer ed- Devadari ve Şemseddin Aksungur Kertay 
komutasında bölümlere ayrılarak Ceyhan nehri boylarından Sis geçit-
lerine ulaştı. Diğer bir kol ise Emir Bedreddin Bektaş el- Fahri, Emir 
Hüsameddin Lâçin Üstaddar, Emir Bahaeddin Kara Arslan komuta-
sında Bagras’tan geçerek İskenderun önlerine geldi. Buradan ilerleyen 
ordu Tel- Hamdun üzerine yürümüştü. Daha sonra Sis önlerine gelen 
Memluk komutanları, Emir-i silah Bedreddin ve Alameddin Devadarî 
arasında ihtilaf çıkmıştı. Onların ikisi de ordunun komutasının kendi 
sorumluluklarında olduğunu ileri sürerek yapılacak hareket konusunda 
anlaşmazlığa düştüler. Emir-i silah Ermenilerin elinde bulunan hisar-
lara ve kalelere saldırılarak fethedilmesini, devadar ise sarayların üzerine 
yürünerek yağma yapılmasını istiyordu. Devadar, sultanın yağma istedi-
ğini, en yetkili komutanın kendi olduğunu ve orduyu komuta vazifesi-
nin kendisine verildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine emir-i silah, Hama 
meliki ve diğerleri devadara uymak zorunda kaldılar. Ordunun bir kısmı 
yağma için Amûdîn kalesi üzerine yürüdü. Devadar ve Hama meliki ise 
Sis şehrinin merkezine yöneldiler. Emir-i silah da Nevrezeye(Anavarza) 



Doç. Dr. İlyas GÖKHaN92

ya yürüdü. O, bir gece bir gündüz burada kaldıktan sonra, Adana’ya 
hareket etti. Orada Ermenilere karşı bir zafer elde edildikten sonra iki 
muhalif Memluk komutanı burada bir araya gelmişti. Ermenilerden çok 
sayıda camus ve inek ele geçirilmişti. Yağmadan sonra Adana’dan Misis’e 
dönüldü. Üç gün burada ikamet eden Memluk ordusu, askerlerin geç-
mesi için Ceyhan nehri üzerine bir de köprü kurdu. Buradan Bagras 
üzerinden Antakya ovasına dönüldü. Üç günde burada kaldıktan sonra, 
Halep’in batısındaki er-Ruc köyü arazisinde bulunan Demirköprü’ye 
hareket ettiler.96 

Memluk komutanları arasında ihtilaftan dolayı bu sefer, sadece bazı 
yerlerin yağmalanması ile sonuçlanmıştı. Emir-i silah Bedreddin, deva-
dar ile arasındaki anlaşmazlığı ve onun yağmadan başka bir şeye izin 
vermediğini, Halep valisi Seyfeddin Balaban et- Tabahi ye bir mek-
tupla bildirerek sultanın duruma müdahale etmesini istemişti. Durumu 
değerlendiren sultandan gelen haber, er- Ruç köyünde konaklayan 
komutanlara ulaşmıştı. Devadar ordunun fetih yapmasını engellediği 
konusundaki suçlamayı inkâr etti. Sultan da sefer halinde bulunan ordu-
nun moralini bozmamak amacıyla, olayı fazla karıştırmayarak komutan-
lara Tel- Hamdun şehrini geri almadan dönmemelerini emretti. Bunun 
üzerine ordu ikmal yapmak amacıyla Halep’e döndü. Burada sekiz gün 
hazırlık yapıldıktan, gerekli araç ve mühimmat alındıktan sonra yeniden 
Ermenilerin üzerine harekete geçildi. Emir-i silah Bedreddin Bektaş, 
Bagras ve İskenderun üzerinden, Seyfeddin Kecgen ve Bahaeddin Arslan 
adlı iki emiri Ayas’a gönderdi. Buralarda bulunan Ermeniler mağlup 
edilmesine rağmen bu şehre girmek mümkün olmadı. Bunun üzerine 
Tel- Hamdun üzerine yüründü. Ermeniler burayı terkederek Nuceyme 
kalesine kaçmışlardı. 18 Haziran 1298’de Tel- Hamdun şehri fethedildi. 
Bagras’daki naib Alameddin eş- Şeybani’ye bura teslim edildi. Memluk 
ordusundan bu gurub Çukurova’ya girdiğinde, Halep Emiri Seyfeddin 
Tabahi Haleb askerleri ile Türkmenleri Maraş’a göndermişti. Bunlar 21 
Haziran 1298’de Maraş’ı Ermenilerden fethettiler. Maraş’ın alınmasın-
dan sonra bu havalide bulunan Türkmen boylarına burası ikta edildi. 
Bu arada Çukurova’da bulunan askerler Hammus ve Nuceyme kalele-
rinin bulunduğu vadiye girmişleri. Onlar, burada bulunan Ermenilerin 
bir kısmını katledilip gerisini esir alarak büyük sıkıntılarla Nuceyme 
kalesine doğru ilerlemekteydi. Bu arada sultana Tel- Hamdun şehri-
nin kuşatılmadan ve barışla alındığı haberi ulaştırılmıştı. Zaten şehir 
terk edilmiş ve ahalisi Nuceyme kalesine gitmişlerdi. Askerler bu kaleye 
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doğru hareket ederek kuşattılar. Ancak daha önce belirttiğimiz iki emir 
arasında ihtilafın hala devam ettiği anlaşılmaktadır. Devadar, askerle-
rin bu kaleye girdikleri takdirde, içeridekilerin aciz olduklarından kat-
ledilmemeleri gerektiğini belitti. Emir-i silah ile arası açılan devadar 
burayı terk ederek Halep’e ve daha sonrada Mısır’a döndü. Nuceyme 
kalesinde Ermenilerin Memluklara karşı direnişi şiddetli şekilde devam 
etmekteydi. Kale dört bir taraftan kuşatılıp mancınıklarla, gülleler yağ-
dırılmaya başlandı. Bu arada ileri gelen bazı Memluk komutanları ve 
askerlerinden şehit olanlar oldu. Emir-i silah ve Hama meliki askerlerle 
birlikte Kaleye şiddetli bir hücuma geçtiler. Kale 41 günden bu yana 
kuşatma altında idi. Etrafta bulunan çiftçi, köylü, kadın ve çocukların 
birçoğu bu kaleye sığınmışlardı. Bu arada kalede su sıkıntısı başlamıştı. 
Ermeniler kaleden üç defa yarma hareketi ile çıkmaya çalıştılar. Birinci 
çıkışta 200 erkek, 300 kadın ve 150 çocuk vardı. Askerler erkeleri kat-
ledip çocuk ve kadınları esir aldılar. İkinci çıkışta150 erkek, 200 kadın 
ve 75 çocuk çıktı. Bunların akıbeti de birinci defada olduğu gibi cereyan 
etti. Üçüncü defada da geri kalanlar kale dışına çıktılar. Böylece kalede 
savaşçılardan başka sivil insan kalmamıştı. Onların yanında ise su ve 
yiyecekleri kalmamıştı. Neticede Nuceyme kalesini savunan Ermeniler 
kaleden çıkarak yakında bulunan suya koşmaktaydılar. Askerler onları 
öldürmeye teşebbüs etselerde buna mani olunarak affedildiler. Böylece 
1298 yılı Ağustos/ Eylül ayında Nuceyme kalesi fethedildi. Bu kalenin 
fethedilmesi sırasında Memluklar da önemli kayıplar verdiler.97 

Nuceyme kalesi kuşatıldığı sırada, Hamus(Hummas), Hecer-i 
Şuğlan, Serfendigar, en- Nakire, Zencefere kalelerinin anahtarları 
Memluklara teslim edilerek buralarda yaşayan Eremeni ahalinin canı 
bağışlandı. Böylece 10 Ermeni kalesinin fethi tamamlanmış oldu. 
Emir- silah Bedredin bu kaleleri Dımaşk ümeralarından Seyfeddin 
Estemir Gürci’ye teslim etti. O buranın naipliğine atanmıştı. Ancak, 
bölgeye Moğolların geldiği haberi duyulunca bu naip buraya gelemedi. 
Bu kaleler boş kalınca bir süre sonra Ermeniler yeniden ele geçirdiler.98 
Ancak Maraş şehri Türklerin elinden çıkmadı. Ermenilere vurulan bu 
ağır darbeden sonra, Ermeni hâkimi barış yapmak ve Memluklardan af 
dilemek gerekçesiyle elçi göndermiştir. Bu elçi kabul edilmiş ve Ermeni 
hâkiminin af dileği kabul edilmiştir.99

1298 yılında, İstanbul’dan dönerken Kayseri yakınlarında yakalanıp 
gözlerine mil çekilen II. Hetum, üçüncü kez Ermenilerin başına geçti. 
Ermeniler, Memluklara karşı Moğollarla işbirliğine bu dönemde de 
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devam ettiler. Anadolu’da Gazan Han’a karşı isyan eden Sülemiş adlı 
komutan Memluk sultanına sığınmıştı. Memluk sultanı Hüsameddin 
Lâçin, Halep Emiri Begtemur’u Süslemişle birlikte Anadolu’ya gön-
derdi. Ancak birleşik Moğol ve Ermeni ordusu Mısır ordusunu Maraş 
yakınlarında Akçaderbent’te karşılamış ve mağlup etmiştir. Halep 
naibi de öldürülmüştü. Ermenilerin Moğollara bu yardımını karşılık-
sız bırakmayan Gazan Han, Kudüs’ü Ermenilere vermiştir. Moğollar 
ve Ermeniler Memluklara karşı Suriye’de birlikte savaşmışlardır. Moğol 
ve müttefikleri Ermeniler Memluklara karşı kısmî başarılar kazanma-
larına rağmen, Ermeni kaynakları bunları efsaneleştirirler. Onlara göre, 
Ermeni hâkimi II. Hetum, Memluk sultanı Muhammed b. Kalavun’u 
takip ederek Mısır’a kadar kovalamıştır.100 Ermeniler, Gazan zamanında 
Memluklulara karşı girişilen bütün seferlere iştirak ettiler. 1300–01 yıl-
larında Moğol ordusunun Suriye seferine katılan Kilikya Ermenileri 
Müslüman beldelerini yağmalamış, birçok kişiyi katletmiş ve esir 
almışlardı.101

Ermeni hâkiminin Moğollarla işbirliği yaparak onları Müslümanlar 
üzerine sefere çağırması, vergi vermeyi reddetmesi ve açıkça düşmanlı-
ğını ilan etmesi üzerine Halep valisi Sultan Muhammed b. Kalavun’a 
mektup yazarak Ermenilere karşı ordu gönderilmesini talep etti. Sultan, 
1302 yılında Emir-i Silah Bedreddin Bektaş ve İzzeddin Aybek el - 
Hazinedar komutasında bir ordu gönderdi. Halep, Hama ve Humus 
naiplerinin askerleri de bu orduya katıldılar. Onlara önceki sultan Adil 
Kitboğa’da katıldı(13 Haziran 1302). 28 Haziran’da Halep’e doğru 
ilerleyen Memluk ordusu Bagras geçitlerinden Çukurova’ya inerek 
Ermenilerin ekili arazilerini tahrip ederek bölgede yağmalarda bulundu. 
Başkent Sis şehri kuşatılarak çevresi yağmalandı. Daha sonra ordu 
Antakya ovasına gelerek 16 Temmuz 1302 yılında Halep’e geri dön-
müştür. Ordunun başarılı şekilde döndüğü haberi Şam’a gelince müjde 
ilanı yapılmıştır.102 Gazan Han ile Memluk sultanı arasında karşılıklı 
gidip gelen elçilerle bir anlaşmaya varılamayınca,103 Gazan Han ordu-
sunu Suriye’ye bir kez daha göndermiştir. Ermeni hâkimi de bu sefere 
4. 000 mızraklı süvari, 4. 000 yaylı asker ve 1. 000 piyade ile iştirak 
etti. Kutluk Şah komutasındaki Moğol ve Ermeni askerlerinin sayısı 
80. 000’e ulaşmıştı. Bu ordu 20 Nisan 1303 yılında Şam yakınlarında 
Şahkab’da Memluk ordusu tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. 
Moğol ve Ermeni askerleri savaş meydanından kaçıp Fırat nehrini 
güçlükle geçerek ülkelerine dönmüştür. Simbat tarihine zeyl yazan 
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mechul müellife göre, Moğollardan bu savaşta ancak dört beş bin kişi 
kurtulurken, Ermenilerden ancak beş yüz kişi evlerine dönebilmişler-
dir. Ermeni ve Moğol askerlerinin bir kısmı da kaçarken, Fırat nehrinin 
taşması ve sularının fazla olmasından dolayı boğularak ölmüşlerdir. Bu 
yenilgi Moğolların ve Ermenilerin Suriye ye sahip olma arzularını sona 
erdirdi.104

Ermenilerin Moğollarla ittifak yapıp Memluk şehirlerine saldırısının 
intikamını almak için Sultan en- Nasır Muhammed b. Kalavun, ordusu-
nun Kilikya üzerine yürümesini emretmiştir. Ermeni hâkimi vergi ver-
meyi reddettiği gibi Müslümanlara karşı düşmanca tavır izlemekteydi. 
Bunun üzerine Muhammed b. Kalavun, Emir-i Silah Bedreddin Bektaş 
Alameddin Sencer es- Savabî ve Şemseddin Sungur Şah’ın komuta 
ettiği 3000 kişilik kuvveti Ermenileri cezalandırmak amacıyla gönderdi. 
18 Nisan 1304 yılında Memluk ordusu Emir Bektaş’ın komutasında 
Dımaşk’a girmiş ve burada 2000 kişilik bir askeri gurup Emir Bahadır 
Âs komutasında onlara katılmıştır. Onlar Humus naibi Balaban el- 
Çevgandar’ı da yanlarına alarak Hama’ya ulaştılar. Hama meliki Emir 
Kıfcak, Halep naibi Karasungur ve Trablus naibi Esendemir’de orduya 
katıldılar. Halep’te toplanan Memluk ordusu burada bölümlere ayrılarak 
Anadolu’ya girdi. Orduya komutanlık yapan Bedreddin Bektaş hasta-
landığı için Halep’ten çıkmayarak ordunun komutasını oğluna vermiş-
tir. Bu ordunun bir kısmı Kıfçak komutasında Malatya ve Rumkale 
tarafına, diğer bir kısmı da Karasungur komutasında Amanos dağlarını 
aşarak derbentlerden geçerek Tel- Hamdun’u kuşattı. Uzun bir kuşat-
madan sonra 17 Haziran 1304 günü şehir teslim alındı. Çukurova’ya 
inen Memluk ordusu Ermenilerin altı baronu tarafından savunulan Tel- 
Hamdun şehrini kuşatarak teslim aldı. Bu baronlar, Ermeni hâkiminin 
sultana tavır almasına sebep olan kişilerdi. Bunlardan Müslüman olan 
Nucime kalesi sahibi Sarmak hariç beşi öldürüldü. Müslüman olan emire 
ise sultan izzeti ikramda bulunmuştur. Ermeni hakimi Memluklarla baş 
edemeyeceğini anlayınca barış istedi. Memluk sultanı da barış teklifini 
uygun görünce, III. Leon, Ceyhan Irmağından Halep’e kadar olan yer-
leri Memluklara vermeyi kabul etmek zorunda kaldı. Geri kalan yerler 
ise kendinde kalacaktı. Böylece bu seferden de Memluk ordusu, başarılı 
şekilde 1304 yılı Ağustos’unda Mısır’a döndü.105

Halep naibi Karasungur, Kuştemur eş- Şemsi, Şemseddin Aksungur 
Farisi, Fethedin b. Subretü’l- Mihmandar Kuştemur Necimî ve 
Kuştemur el- Muzafferî adlı komutanların idaresinde 2000 kişilik 
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bir Memluk ordusunu, yıllık verginin zamanında ödenmemesi üze-
rine Haziran -Temmuz 1305 yılında Ermenilerin üzerine gönderdi. 
Temmuz-Ağustos 1305 yılında Kilikya’ya girmek için ilerleyen Memluk 
ordusunu birleşik Ermeni, Moğol ve Frank askerleri Amanos derbent-
lerinde karşıladılar. Burada Memluk ordusuna karşı şiddetli bir direniş 
yapılmaktaydı. Geçitlerde önü kesilen Memluk askerlerinin üzerine taş 
ve kütüklerle saldıran müttefikler onlardan birçoklarını katlettiler. İbn 
Subre’nin adamlarından bir kısmı ile Kuştemur Muzafferî, Kuştemur 
Necmî ve Halep ahalisinden birçokları esir edildi. Memluk ordusun-
dan esir alınanlar Moğollar tarafından götürüldü. Bu durumu haber 
alan Halep naibi durumu sultana bir mektupla bildirmişti. Bunun üze-
rine sultan, Ermenilerin elinde bulunan beldelerine saldırarak yağmada 
bulundu. Memluk sultanının kararlılığını gören ve daha fazla zayiat ver-
mek istemeyen Ermeni hâkimi önceki yıllara ait vergileri ödemek şar-
tıyla affedildi. 1306–7 yıllarında Kahire’ye gelen Ermeni elçisi, sultana 
yıllık verginin 600. 000 dirhemi ile hediyeler ve serbest bırakılan 270 
Müslüman esiri getirmiştir.106

İlhanlıların Anadolu valisi İrincin Noyan’ın Ermenilerin üzerine tayin 
ettiği Bulargu adlı Moğol komutanı samimi bir Müslüman’dı. Bulargu 
Ermenilerin Müslümanlara karşı davranışlarından memnun değildi. O, 
Ayas’ta bir cami inşa edip, Sis’te de başka bir cami ve medrese inşasına 
başlamıştı. Bu durum Ermeni hâkimi IV. Leon’un Bulargu’yu ortadan 
kaldırmak için hazırlıklara başlamasına neden olmuştur. Ermeni baronu 
bir yandan Bulargu’ya karşı Moğol beylerini kışkırtırken, diğer yan-
dan da onu Memluk sultanına şikâyet etmekte ve bölgeye yerleştiğini, 
sultana gönderilecek bir şey bırakmadığını ifade ediyordu. Bulargu, bu 
durum üzerine Memluk sultanına başvurarak arasını düzeltmiş ve IV. 
Leon’u da ortadan kaldırmayı karar vermişti. Bulargu bir ziyafet ter-
tip ederek IV. Leon ve amcası II. Hetum’u öldürdü. Bu sırada orada 
bulunan, Tarsus baronu Alinak, İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya giderek 
durumu anlattı. Bu Müslüman komutan da Olcaytu tarafından öldü-
rüldü. Ermenilerin başına ise Oşin geçti.107

1306, 1307–8 ve 1309–10 yıllarında Ermeni hâkiminin elçisi Sultanın 
huzuruna gelerek yıllık vergi, sultana kıymetli hediyeler ve mücevherler 
getirerek onun iltifatına nail olmuştur.108

1320 yılının Mayıs/ Haziran ayında Kilikya Bölgesi’nde Ermeniler 
üzerine yağmaya çıkan bir Memluk askeri grubundan 1000 süvarinin 
Ceyhan nehrinde boğulduğu görülmektedir. Bu olayın ardından Halep 
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valisi Altunboğa ve Trablus valisi Şihabeddin Kurtuba (Kartay)bir-
likte 20 bin kişi ile Sis’e doğru bir sefere çıkmışlardır. Memluk ordusu 
İskenderun limanını ele geçirerek buradan Çukurova’ya girmiş ve Tel-
Hamdun şehrine ulaşmıştır. Bölgede yaşayan Türkmenler de Memluk 
ordusuna katılmış ve Ceyhan nehri geçilirken onlardan birçoğu boğu-
larak ölmüştür. Ölenler arasında dört de Memluk ümerası bulunmak-
tadır. Memluk ordusu, Ermenilerin merkezi Sis’e kadar ulaşarak burayı 
kuşatmıştır. Şehrin bir kısmı ele geçirilerek hâkimin sarayı yakılmış ve 
etraftaki ağaçlar kesilerek zarar verilmiştir. Ayrıca Misis de tahrip edilip 
Adana’nın surları yıkılmıştır. Buradan Tarsus’a yürüyen Memluk ordusu 
birçok Ermeni’yi katletmiş ya da esir almış, onların ekinlerini ve bahçe-
lerini talan etmiştir. Bu sefer sırasında Memluk ordusundan da önemli 
kayıplar olmasına rağmen Ceyhan nehri boyları tamamen Ermenilerden 
temizlenmiştir. Bu arada Ermeni hâkimi Oşin’de ölmüş ve yerine oğlu 
Leon geçmişti. Yeni Ermeni hâkiminin annesi de onun vasisi ile evlen-
miştir. Çünkü Leon’un on- on iki yaşında olması nedeniyle ülkeyi idare 
etmesi mümkün olmadığından vasisi bu görevi ifa ediyordu.109 

1321 yılında Kerek valisi Cemaleddin Ak- Kuş el- Eşrefî Halep 
askerleri ile birlikte Ayas şehrini kuşattı. Buraya mancınıklar da geti-
rilerek şehrin surları dövülmeye başlanmıştır. Yıkılan surlardan içeri 
giren, Memluk askerleri Ayas’ı fethederek çok miktarda da ganimet ele 
geçirdiler. Ermeniler ise sahilde bulunan gemilere binerek denize doğru 
açıldılar. 21 Mayıs 1321 tarihinde fethedilen Ayas’tan sonra Memluk 
ordusu Ermenilerin elinde bulunan bölgedeki birçok kaleye hücum edip, 
yağmalayarak yaparak yüklü ganimetler ele geçirip başkent Kahire’ye 
dönmüştür. Ancak Memluk ordunun çekilmesinden sonra, Ermeniler 
Ayas’a yeniden dönmüşlerdi. Bunu haber alan Halep valisi Tanboğa 
buraya yeniden bir sefer gerçekleştirdi. Şehir yakınlarına gelen Memluk 
ordusu, Ermenilerin bir dinî bayram hazırlığında olduğunu fark etmiş-
tir. Bir müddet bekleyip tam bayram kutlamaları sırasında şehre saldı-
ran, Tanboğa, Ermenileri gafil avlayarak binden fazlasını öldürmüş ve 
300 kadarını da esir alarak bol ganimetle Halep’e geri dönmüştür.110 

Memlukların Ermeniler üzerine yürümesinden sonra yine 1321 
yılında Anadolu’nun Moğol genel valisi Timurtaş da Kilikya’ya yürü-
yerek Ermenilerden birçok kişiyi katledip önemli ölçüde tahribatta 
bulunmuştur.111 Bu sırada Ermeni liderliğine getirilen IV. Leon, 
Memluk sultanına barış teklifinde bulunmuş fakat bu sırada Altınorda 
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ile İlhanlılar arasındaki savaş nedeniyle Sultan Muhammed b. Kalavun 
bu teklifi kabul etmemiştir.112 

1322 yılında Memluk kuvvetleri yeniden Çukurova’ya girerek 
Ermenilerin elinde bulunan Misis şehri üzerine yürümüştür. Memluklar, 
kayıklarla Ceyhan nehrini geçerek Ermeniler arkadan çevirmişlerdir. 
Memlukların saldırısına direnemeyen Ermeni kuvvetleri ağır bir mağ-
lubiyete uğradıkları gibi onların ileri gelenlerinden Baron Hetum, kar-
deşi Konstantin, Vahran Lotik, ordu komutanının oğlu Oşin ve ayrıca 
21 süvari ile birçok savaşçı öldürülmüştür.113 Bu ağır mağlubiyet üze-
rine Ermeni hâkimi, Katolikos Konstantin’i bir elçilik heyeti ile birlikte 
Memluk sultanına göndererek af dileyip barış istemiştir. 1323 yılında 
Ermeni hâkiminin elçisi 400 bin dirhem olan yıllık vergiyi getirdiği 
gibi, Ayas’ı imar ettirmek müsaadesi karşılığında her yıl Memluklara 
100 bin dirhem para vermeyi kabul etmiştir.114 İki taraf arasında barış 
anlaşmasına rağmen Ermeniler, Türkler ve Müslümanlar aleyhine faa-
liyetlerine devam etmekteydiler. Karaman beylerinden birinin Memluk 
sultanının himayesinde memleketine dönerken Ermenilerin ona geçiş 
için izin vermemeleri üzerine, Muhammed b. Kalavun Halep valisine 
Ermenilerin üzerine akın yapması emrini vermiştir. Memluk ordusu 
yeniden Ermenilerin üzerine sefere çıkarken bu sırada sultanın dostlu-
ğunu kazanan İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın araya gir-
mesi ile bu seferden vazgeçilmiştir.115 

1335 yılında Halep naibinin 10000 kişilik askeri ve onlara katılan 
Türkmenler; Misis, Adana, Tarsus ve Ayas taraflarını yağmalayarak 
başarılı şekilde 240 Ermeni esiri ile birlikte Halep’e geri dönmüştür. 
Bu sefer sırasında Memluk kuvvetleri Ceyhan nehrinde boğulan bir 
asker hariç kayıp vermemiştir. Ancak, Ermeniler, Memluklardan inti-
kam almak için ellerinde bulunan 1000 Müslüman erkek esiri öldür-
müşlerdir.116 Nisan / Mayıs 1337 yılında Mısır’dan çıkan 2000 kişilik 
bir Memluk askeri gurubu, Suriye bölgesindeki askerlerin de katılımıyla 
Çukurova’ya girmiş ve yedi Ermeni kalesini ele geçirmiştir.117

1335 yılında Ebu Said Bahadır Han’ın ölümü ile İlhanlı devleti dağı-
lınca, Ermeniler önemli bir müttefikten yoksun kaldılar. Bundan sonra 
Memluklar, Ermenilerin üzerine daha rahat seferler yapmaya başladılar. 
Artık, onların elinde bulunan yerler bir bir Memlukların eline geçmeye 
başladı. Ancak Ermeni prensliğinin tamamen ortadan kaldırılması için 
40 yıllık bir zamanın geçmesi gerekiyordu. Moğol devletinin son hüküm-
darının ölümü ile başlayan taht kavgaları sırasında Anadolu Genel valisi 
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Büyük Şeyh Hasan’a karşı Diyarbakır valisi Ali Padişah ayaklanmıştı. 
Ali Padişah, Memluklardan yardım isteyince, sultan ona yardım için 
hazırladığı kuvveti, Büyük Şeyh Hasan’ın müttefiki Ermenilerin üze-
rine göndermeyi uygun gördü. Bu arada Ermeni hâkimi de sultana ver-
giyi kestiği gibi onun bazı adamlarını da tutuklatmıştı. Aslında bu sırada 
Ermeni hâkimi sultanla baş edecek seviyede değildi. Hatasını anlamış 
olmalı ki, o öldürdüğü bir adamının başını sultana göndererek onun 
gözüne girmeye çalışmıştı. Böylece Memluklar amaçlarına ulaşmışlar 
ve Ermenilerin Büyük Şeyh Hasan’la birleşmesini engellenmişlerdi.118

1337 Mayıs’ında Halep valisi Alâeddin Altunboğa’nın komutasında 
bir Memluk ordusu Ermenilerinin üzerine sefere çıktı. Ayas limanına 
ulaşan Memluk askerleri şehri üç gün kuşatma altına aldı. Bu sırada 
Ermeni prensinin elçisi Şam’a gelmişti. Şam valisi ile yapılan görüşme 
neticesinde kuşatmanın kaldırılması ve askerlerin beklemesi emri veril-
mişti. Çünkü Ermeni hâkimi Ceyhan nehrinin batısında kalan şehir 
ve kaleleri Memluklara teslim edeceğini vaat etmişti. Bunun üzerine 
Ermeniler, başta Misis olmak üzere Kevare, Haruniye, Serfendikar, 
Banas, Nuceyme ve en-Nakir gibi kaleleri teslim ettiler. Memluklara 
direnen Ayas şehri de teslim oldu ve denizde bulunan burçları yıkıldı.119 
Memluklar artık Çukurova’da hâkimiyet kurmak istiyorlardı. Bu amaçla 
Ayas limanına Memluk Türkleri yerleştirilmiş ve Ermeniler de terk 
edince, buralar tamamen ellerinden çıkmış oldu. Sultan Muhammed b. 
Kalavun, Çukurova’da ele geçirilen yerleri Halep, Şam ve diğer Suriye 
şehirleri naiplerine dağıtmış, askerlerine ve bazı Türkmenlere de bura-
larda yerler tahsis etmiştir. Çukurova arazilerinde kurulan çiftliklerde 
de Ermeniler çalıştırılmaya başlanmıştır. Sultan Çukurova bölgesine 
Türklerin yerleştirilmesine ehemmiyet vererek bölgeyi iskân etmiştir. 
Ermeni hâkimi ise birikmiş üç yıllık vergiden muaf tutularak, affedil-
meye ve sultanla on yıllık bir anlaşma yapmaya muvaffak olmuştur.120 
Ermenilerden alınan Kevâre, Nuceyme ve Serfendikâr kaleleri sulta-
nın çok sevdiği Şam valisi Tengiz’e verilmiştir.121 1339 yılında Tengiz 
Çukurova’ya gelerek kendisine verilen yerleri keşfetmiş ve Ermeni hâki-
minden yüklü hediyeler alarak Şam’a dönmüştür.122

1335 yılında Memluk Devleti’nin sürekli saldırılarından zayıfla-
yan Ermeni Prensliği üzerine bu sefer Dulkadir Türkmenlerinin lideri 
Zeyneddin Karaca Bey 5. 000 kişilik bir kuvvetle yürümüş ve birçok yeri 
tahrip ederek bol ganimetlerle Maraş’a dönmüştü.123 
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1341 yılında yaklaşık elli yıldır Memluk tahtında bulunan Muhammed 
b. Kalvun vefat etti. Kendisinden sonra Memluk tahtına geçen oğul-
larının yaşlarının küçük olması ve devletin ümeraları arasında çıkan 
nüfuz mücadelesi Ermenileri cesaretlendirmiştir. IV. Leon’un ölümü 
üzerine Ermenilerin başına geçen, Tir kontı Frank Amaury’nin oğlu 
olan Konstantin,(Asıl adı Guy de Lusignan) Ermeni baronlarının itira-
zına rağmen, Memluklara vaat edilen vergiyi vermeyi reddetti. Bu arada 
Franklardan 300 şövalye Kilikya’ya yerleşerek saldırılara karşı Ermenilere 
yardım edeceklerdi. Bunlara da güvenen Ermeni hâkimi Memluklara 
karşı düşmanca politika izlemeye başladı. Memluk Devleti içindeki 
karışıklık sebebiyle, sultan Ebu Bekir b. Muhammed’in Ermenilere karşı 
harekete geçmemesi yüzünden, onlar Memluk ve Türkmenlere saldırı-
lara başlamışlardır.124 Bunun üzerine Adana ve Maraş yöresinde bulu-
nan Türkmenler, Kilikya bölgesine saldırılara başladılar. 1343 yılında 
Üçoklu Türkmenler, batıya doğru ilerleyerek Silifke’ye kadar olan yerleri 
ele geçirdiler. Böylece, Kilikya Ermeni Prensliği’nin hudutları oldukça 
daralmıştı. 1343 yılının Eylül/ Ekim aylarında Halep valisi Aksungur 
komutasında Memluk ordusu Çukurova’ya girerek yanına Türkmenleri 
de almış ve Adana şehri kuşatılmıştı. Ancak, Halep valisi Aksungur, sul-
tandan fetih için emir almadığını belirterek kuşatmayı kaldırarak geri 
çekilmiştir. Oysaki vali Ermenilerden kuşatmayı kaldırması karşılığında 
yüklü miktarda hediye babında rüşvet almıştı. Bu vali, Halep’e döndük-
ten sonra vefat etmiştir.125 Türkmen ve Memlukların saldırılarına karşı 
koyamayacağını anlayan Ermeniler ise sultana başvurarak af dilemiş ve 
vergi vermeyi kabul etmişlerdir. Ancak savaş halinden çok zarar gören 
Ermenilerin isteği üzerine vergi yarıya indirilmiştir. Bu sırada Ermeniler 
arasında başlayan mezhep tartışmaları ve Ermeni hâkiminin, Ermeni 
kilisesini Roma’ya bağlama arzusu onun öldürülmesine neden olmuştur. 
Onun yerine Baudouin de Neighir’in oğlu III. Konstantin geçmiştir.126

1346 yılının Ocak ayında, Dulkadir Türkmenleri daha önce arala-
rında yaptıkları anlaşmayı bozmalarından dolayı, Ermenilerin elinde 
bulunan Geben127 Kalesini bir baskın düzenleyerek ele geçirdiler. Bu 
kale Ermeniler için stratejik açıdan önemli idi. Çünkü Geben üzerinden 
Göksun ve Kayseri’ye geçen bir yol ticari ve askeri açıdan önemliydi. 
Burayı kurtarmaya gelen Ermeni Prensi III. Konstantin, Dulkadirli 
Türkmenleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldığı gibi Geben’de yaşa-
yan Ermeni ileri gelenlerinden birçokları da öldürüldü. Dulkadirlilerin 
Geben’i fethetmeleri Memluk ülkesinde de sevinç uyandırmış ve Arap 
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şairleri onların lideri Karaca Bey’i metheden şiirler yazmışlardır. Ancak 
Karaca Bey bu başarısından dolayı kibirlenerek Memluklulara kafa tut-
muş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu yüzden de onlarla kendi ölümü 
ile sonuçlanacak mücadelelere girişmişti.128 Bu arada Dulkadirlilerin 
Memluklularla bozuşmalarından istifade eden Ermeniler, Geben 
Kalesi’ni tekrar almışlardır.129 

Ermenilerin elindeyken Memluklar tarafından birçok saldırıya ve 
tahribata uğrayan Ayas’a bu defa da 1347 yılının Nisan/Mayısın’da 
Ermeniler saldırmıştır. Memlukların Ayas Naibi Hüsameddin Mahmud 
b. Davut eş-Şeybani, Ermenilerin saldırısını püskürterek onlardan bir-
çoklarını öldürmeyi başarmış ve esir aldığı Ermenileri ise Halep’e sevk 
etmiştir.130

1348 yılında Dulkadir Bey’i Zeyneddin Karaca Ermeniler üzerine 
tekrar hücum ederek onları mağlup etti. Karaca Bey, Kilikya Ermeni 
Prensi’nin Memluk Sultanına göndermiş olduğu hediyeleri götüren 
kafileyi de vurarak elegeçirdiği bol ganimetle Maraş’a dönmüştür.131 Bu 
yüzden Dulkadirlilerle Memlukluların arası açılmıştır. 

1350 yıllarda, Kilikya Ermeni prensliği iyice zayıflamıştı. Çünkü bir 
yandan Memluk Türkleri diğer yandan Maraş ve Elbistan’da kurulan 
Dulkadir Beyliği Ermenilerin üzerine yıpratıcı saldırılar yapmaktaydı. 
Öte yandan Çukurova’da yeni kurulan Ramazanoğulları Türkmen 
Beyliği ile bölgede yaşayan diğer Türkmen aşiretleri de Ermenilerin 
aleyhine topraklarını genişletiyorlardı. 1360 yılında Memluklar ve 
Türkmenler Adana, Misis, Tarsus ve diğer kaleleri ele geçirdiler. Halep 
valisi ya da Şam valisi Seyfeddin Baydemir el- Harizmî’nin bu fetih-
leri yaptığı rivayet olunmaktadır. Memlukların fethi sonrası Adana ile 
Tarsus’a naipler ve kadılar tayin edilmiştir. Artık Çukurova şehir ve 
kalelerine hâkim olan Memluklar, Tarsus’ta bir uç naipliği dahi kurarak 
bölgeyi kontrol etmeye başladılar.132

Adana, Misis ve Tarsus’un fethinden sonra Kilikya Ermenilerinin 
elinde sadece Sis ve Anavarza başta olmak üzere dağlık bölgede birkaç 
kale kalmıştır. Faruk Sümer’in belirttiğine göre IV. Konstantin zama-
nında (1363–1373) Sis ve çevresi bile Türkmen beylerinin eline geç-
miştir. Davut ve Ebû Bekir adlarında iki Türkmen lideri her biri 10’ar 
bin silahlı gruba komutanlık yapmaktaydılar. Bunlardan Davut Bey’in 
Özeroğullarının, Ebû Bekir Beyin ise Kınık boyunun başı olma ihti-
mali yüksektir. Ermeni hâkimi IV. Konstantin’in artık varlığının devam 
etmesi için bu Türkmenlere vergi vermesi gerekiyordu. 133 
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1374 yılında Konstantin öldürüldü ve Ermenilerin başına Leon de 
Lusignan geçirildi. Türkmen Bey’i Davut bunu tebrik ederek hediye-
ler göndermiştir. Bu arada Ermeniler arasında mezhep çatışmaları had 
safhaya ulaşmıştı. Davut Bey, bu çatışmalardan istifade ederek Sis şeh-
rini almak istemiş fakat üç ay kuşatmasına rağmen alamamıştır. Ancak, 
Ermeni hâkimi vergi vermeyi kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu arada 
Kahire’de yaşayan ve Müslüman olan Baron Oşin adlı Ermeni asilza-
desinin oğlu Aşot, Sis’e gelerek burayı almaya çalışıyordu. Aşot’un etra-
fında toplanan muhalif Ermeniler Türkmen beyi Ebû Bekir’den Sis’e 
yiyecek naklini durdurmasını istediler. Neticede bu Türkmen Beyi Sis 
şehrini kuşatma altına aldı. 15000 Türkmen tarafından kuşatılan Sis’in 
aşağı kesimleri zapt edilerek yağmalandı. Leon’dan nefret eden Ermeni 
ileri gelenleri başta Katolikos Paul olmak üzere Memlukların Halep 
valisi Işık Temür el-Mardinî’ye başvurarak onu Sis’e çağırdılar ve şehri 
teslim edeceklerini bildirdiler.134

Muhalif Ermeniler tarafından çağırılan Halep valisi Isık Temür el- 
Mardinî, yanına aldığı Üçoklu ve Bozoklu Türkmenleriyle birlikte Sis 
üzerine büyük bir hareket başlattı. İki aylık bir kuşatmadan sonra şehir 
teslim olmak zorunda kaldı. Ermeni katolikosu Paul da teslim olmuştur. 
Memluklar Sis valiliğine Yakup Şah’ı atadılar. Memluk ordusunun Sis 
üzerine yürüdüğü haberini alan Ermeni hâkimi VI. Leon şehri terk ede-
rek Geben kalesine sığınmıştı. Bu kale, K. Maraş’ın Andırın ve Göksun 
ilçeleri arasında olup, sarp bir kaya parçası üzerinde idi. Memluk ordusu 
Kilikya’ya girdiği zaman genellikle Ermeni hâkimleri bu kaleye çekil-
dikleri gibi hazinelerini de burada saklarlardı. VI. Leon, sığındığı Geben 
kalesinde Memluklara karşı savunmaya hazırlandı. Adeta alınması 
imkânsız olan bu kale Memluk ordusuna karşı dokuz ay direndi. Hatta 
Ermenilerin bu kalede iki yıl kuşatma altında direndikleri de rivayet 
edilmektedir. Ancak hiçbir yerden yardım alamayan Ermeni hâkimi 
sonunda Memluklara teslim olmak zorunda kaldı. Kalede bulunan 
Ermeni Prensi VI. Leon, Memluk Türklerine esir düşerek hanımı ve 
akrabaları ile birlikte Kahire’ye götürüldü. Bu zaferi müteakip Kahire’de 
günlerce şenlikler yapıldı. 7 gün 7 gece süren bu şenliklerde Kahire şehri 
süslenmiş ve halk bayram yaparak eğlenmiştir. Bu arada Halep naibi 
tarafından Kahire’ye gönderilen ve zincire vurulan Ermeni Prensi Leon 
ve adamları halka teşhir edilmiştir. Memluk sultanı, Ermeni prensi ve 
adamlarını hapse koyarak onların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu fetih-
ten dolayı birçok Memluk şairi Sultan Melikü’l Eşref Zeyneddin Şaban 
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(1363–1377)’ı öven kasideler yazmışlardır. Bu olaydan sonra Sis, doğ-
rudan doğruya Memluk sultanına bağlanarak bir naiplik haline getirildi 
ve Yakup Şah buraya vali olarak görevlendirildi.135 Aragon Kralı tara-
fından kurtuluş fidyesi ile Memluklardan alınarak Fransa’ya götürülen 
son Ermeni Prensi VI. Leon, 1393 yılında Paris’te öldü. 136 Kilikya 
Ermenilerinin son kalıntıları bir müddet daha Maraş’ın Çukurhisar 
bölgesinde devam etmiş olup, bunlar da Dulkadirliler tarafından orta-
dan kaldırılmıştır. 

Sonuç
XI. Yüzyılın sonlarında Kilikya bölgesinde siyasi bir teşekkül kuran 

Ermeniler, bölgeye gelen Haçlılarla ittifak yaparak Selçuklu Türklerinin 
aleyhine onlarla birlikte birçok faaliyete katıldılar. Bu faaliyetler 
neticesinde Türklerin yeni ele geçirdikleri Adana ve Tarsus yöreleri 
Ermenilerin eline geçti. Türkmenlerin önemli bir kısmı Çukurova yöre-
sini terk etmek zorunda kaldılar. Haçlı istilasının arkası kesilip, Türkiye 
Selçuklularının Anadolu’da yeniden güçlenmeleriyle, Ermeniler üzerine 
birçok seferler yapılarak onlar zayıflatılmış ve Selçuklulara tabi bir bey-
lik haline getirilmiştir. Ancak Anadolu’nun 1243 yılında Moğol istila-
sına uğraması ve Türkiye Selçuklularının bağımsızlıklarını yitirmeleri 
üzerine Kilikya Ermeni prensliği yeniden güçlenmiştir. 

Ermeniler, Moğollarla işbirliğine girerek Türk topraklarını saldırılara 
başlamışlardır. Moğollar Selçuklulardan aldıkları bazı şehirlerin yöneti-
mini Ermenilere verdiler. Ermeniler Moğol ordularına yardım ederek, 
Suriye’de Müslümanlara karşı yapılan istilalarda büyük rol oynadılar. 
Moğolların Halep, Şam gibi büyük şehirleri işgalleri sırasında yapılan 
katliamlara Ermeniler de katıldılar. Hatta Moğollar Halep ve çevre-
sini Kilikya Ermenilerine vereceklerini vaat etmişlerdi. Ayn-ı Calut 
savaşına Ermeniler Moğolların yanında katılarak hezimete uğradılar. 
Memlukların Suriye’de Moğolları kesin yenilgiye uğratmasından sonra, 
onların müttefiki olan Kilikya Ermenilerinin üzerine sayısız seferlere 
giriştikleri görülmektedir. Bu seferlerin önceleri, kesin olarak, Ermeni 
Devleti’ni ortadan kaldırmak amacında olmadığı anlaşılmaktadır. 
Memluk Türkleri, Ermenileri Moğollarla ittifaktan ayırmayı hedeflemiş-
tir. Ayrıca Ermenileri zayıflatıp onların Türk topraklarına saldırılarının 
durdurulmasını amaçlamıştır. Daha sonra da Kilikya Ermeni devle-
tinin Memluklara bağlı tabi bir devlet haline gelmesini amaçlamıştır. 
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Ermeniler buraya sonradan yerleşen sakinlerdir. Günümüzdeki Ermeni 
iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkmaktadır. 

1335 yılında İlhanlı devletinin yıkılmasından sonra, Memluk sul-
tanları Ermeni Devleti’ni ortadan kaldırmak için harekete geçmişlerdir. 
Onlar bir yandan ordularını, Kilikya üzerine gönderirken diğer yan-
dan bölgede bulunan Türkmen beylerini Ermeni kalelerini ele geçir-
meye teşvik etmiştir. 1350’lerden sonra Maraş tarafından Dulkadirliler, 
Çukurova’da da Ramazanoğuları Beyliği Ermenilerin aleyhine toprakla-
rını genişletmiştir. Memluk sultanları Çukurova yöresine Türkmenlerin 
iskân edilmesine de büyük bir ehemmiyet vermiştir. Kilikya Ermenileri 
ise bölgede tutunabilmek amacıyla, Kıbrıs Haçlılarına, Papalığa ve 
Katolik devletlere yanaşmaya çalışmıştır. Hatta Ermeniler siyasi varlık-
larını sürdürebilmek amacıyla mezhep değiştirerek Katolikliği benim-
semeye başlamışlardır. Fakat Ermenilerin bütün çabaları başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Memluk Türkleri, Türkmenlerle birlikte Ermeni tabi 
devletini 1374 yılında ortadan kaldırmışlardır. Memluk devletinin 
Anadolu’da Türk Milletinin lehine gerçekleştirdiği en önemli olay şüp-
hesiz ki Kilikya Ermenilerinin siyasi varlığına son vermeleridir. 


