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Moğolların Cengiz Han ile sahneye çıkarak eski dünyanın, Afrika hariç, 
büyük bir kısmına hakim olmaları; onları muhatap oldukları büyük 
küçük bütün toplumların hafızasında bir yer bulmasına sebep olmuş-
tur. Bu topluluklardan biri de yaşadıkları ülkeler istila edilinceye kadar 
Moğollar hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan Ermenilerdir1. Bir yüz-
yıl kadar sürecek olan Moğol-Ermeni ilişkileri, XIII. yüzyılın başında 
Kafkasya hakimiyeti ve İran’da İlhanlı Devleti’nin kurulmasından bu 
devletin 1335 yılında yıkılıncaya kadar geçen süre cereyan etmiştir. 
Bundan dolayı bu çalışmanın başlığını İlhanlı-Ermeni İlişkileri olarak 
koymak daha uygun olacaktır. 

Moğol istilasının Kafkasya ve Anadolu kapılarına dayandığı XIII. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Ermeniler, o dönemde daha güçlü bir konumda 
olan Gürcü Krallığı’nın himayesinde olmak üzere, başlıca Kafkasya’da 
küçük feodal topluluklar olarak yaşıyorlarken Toroslar ve Çukurova, o 
zamanki ismi ile Kilikya bölgesinde, küçük bir krallık şeklinde siyasi var-
lıklarını sürdürmekteydiler. Bu bölgelerin dışında Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu, İç Anadolu, İran, Irak ve Suriye bölgelerindeki şehir ve kırsal 
bölgelerde azınlık olarak yaşamaktaydılar. 

Ermenilerin Moğollarla ilk teması ve ilişkileri, her ne kadar Ermeni 
kaynaklarında farklı tarihler olarak verilse de2, Moğolların Kafkasya’yı 
istilası ile başladığı bilinmektedir3. Moğolların Kafkasya istilası iki saf-
hada gerçekleşmiştir. Birincisi,1220 yılı sonunda yenilgiye uğratılan ve 
Hazar Denizi’ndeki adalardan birine sığınan Muhammed Harezmşah’ı 
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takip eden Cebe ve Subutay komutanlar tarafından gerçekleştirilmiştir4. 
Cengiz Han’ın bu öncü birliği, XIII. yüzyıl vakayinamesi Sebastatsi’nin 
ayrıntılı olarak naklettiği ve İbnü’l Esir’in de kaydettiği şekilde 
Ermenistan’a Güney Azerbaycan üzerinden girmiştir5. Ermenilerin 
Moğollarla ilk savaşı Gürcü Kralı IV. Laşa’nın ordusuna bağlı olarak 
Civanşir bölgesindeki Guran-Çay nehri kenarında meydana geldi. 
Her iki taraf açısından kesin bir sonucun alınamadığı Ermeni kaynak-
larında zikredilse de Gürcü-Ermeni kuvvetlerinin ağır yara aldıkları 
anlaşılmaktadır6. Aralık 1220 yılında başlayan harekat, 1221 baharında 
Ermenistan ve Gürcistan hakimiyet altına alınmasıyla tamamlandı. 
1221 Mart’ında Moğol birliklerinin kuzeye doğru ileri yürüyüşlerine 
devam etmeleriyle Ermeniler de bu ilk istila dalgasını atlatmış oldular. 

Moğolların Kafkasya istilasının ikinci safhası, Celaleddin 
Harezmşah’ı takip eden Curmağun Noyan idaresindeki kuvvetlerin 
1231 yılından itibaren istilası ile başlamış, 1239 yılına gelindiğinde 
Kafkasya’nın tamamına hakim olmuşlardır. Moğollar, Gürcistan ve 
Ermenistan’da kurdukları güçlü yönetimde yerli Gürcü ve Ermeni 
derebeylerine görev vererek onlar marifeti ile bu ülkeleri idare ettiler7. 
Ögeday Han, Curmağun Noyan’ın felç geçirmesi üzerine 1241 yılında 
Kafkasya’ya, Hülagu gelinceye kadar, Baycu’yu atadı8. 

Böylece Kafkasya işgalinin tamamlanması ile Moğol-Ermeni iliş-
kilerinin ilk safhası da tamamlanmış oluyordu. Şimdi Moğol-Ermeni 
ilişkilerinin yeni ve daha önemli bir safhası başlayacaktır. Bu ikinci 
safhayı, Moğolların 1242 yılında Erzurum’u işgali, arkasından 1243’te 
Kösedağ’da Türkiye Selçuklu ordusunu dağıtmalarıyla başlatabiliriz. Bu 
savaş Yakındoğu’daki dengeleri tamamen değiştirdiği gibi Ermenilerle 
yeni ve Kafkasya’da olduğundan daha farklı bir ilişkinin başlangı-
cını işaret etmekteydi. Kilikya Ermeni kralı I. Hetum (1227-1270), 
Selçuklulara yardım vaadini yerine getirmediği gibi9, Selçuklular mağ-
lup olur olmaz, 1244 yılında Moğolların yüksek hakimiyetini kabul 
etti. Kardeşi Simpad’ı 1246’da Güyük Han’ın huzuruna göndererek iyi 
bir kabul gördü ve bir bağlılık anlaşması elde etti. Simpad’a bir Tatar 
hatun eş olarak verildi ki, böylece Moğollarla akrabalık da tesis edilmiş 
oldu. Moğollarla ittifaka bu derece sadakatle bağlı kalan hemen hiçbir 
vasal gelmeyecektir. Zira her iki devletin geniş ve esaslı menfaat bir-
likleri vardı. I. Hetum, yeni efendilere karşı bağlılığını göstermek fır-
satını Selçuklu Sultanı’nın ailesinin de içinde bulunduğu sığınmacıları 
Moğollara teslim etmekle gösterdi10. 
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Mengü Han, kardeşi Hülagu’yu, bir türlü düzenin sağlanamadığı Ön 
Asya’ya gönderdi. 1253’te başlayan sefer hazırlıkları sırasında bağlılı-
ğını sunan elçilikler arasında Ermeni kralı I. Hetum ile kardeşi Simpad 
başta geliyordu11. I. Hetum hem büyük han ile ittifakı yenilemek, hem 
de ülkesini Moğol ordusunun istilasından korumak için Mengü Han’a 
başvurmuştur. Ermeni kralı, Mengü Han tarafından kabul edildikten 
sonra Ermeniler ve Hıristiyanlar lehine birçok imtiyazlar elde ederken 
Müslümanlara karşı Moğolların korumasını kabul ediyordu. Bütün 
bunları ülkesi ile Moğollar arasında bir andlaşma ile12 garanti altına 
alan I. Hetum, 1256 yılında ülkesine döndü13. Bundan sonra İlhanlıların 
Memluklar karşısında Suriye’deki bütün faaliyetlerinde Ermeniler en 
büyük destekçileri olarak yerlerini alacaklardır. 

Aslında Hülagu İran’da İlhanlı Devleti’ni kurduğu sırada Moğollarla 
Hıristiyanlar arasındaki ilişkiler hayli bir mesafe almıştı. Cengiz Han’dan 
sonra imparatorluk merkezinde içinde Ermenilerin de bulunduğu 
Hıristiyan ruhaniler, misyonerler ve elçilerin giderek artması ve itibar 
görmesi Moğol hükümdarlarının Hıristiyan olduğu kanaatini uyandır-
mıştır14. Her ne kadar Moğolların Ermenilerle olan ilişkilerinin genel 
çerçevesini Cengiz Han yasanın bütün dinlere sağladığı serbestlik ve 
ruhanilere sağlanan imkanlar içerisinde değerlendirmek lazım15 gelirse 
de burada dikkati çeken şey, evvelki Moğol genel politikası aksine, 
Hıristiyan topluluklara kendilerinin vasalı olmasının ötesinde, kuvvetli 
politik müttefik olarak bakmalarıdır. Bilhassa Memluklular karşısındaki 
başarısızlık bunda başlıca amil olacaktır16. 

Artık bundan sonra Kilikya Ermeni Krallığı’nın muhatabı İran’da 
kurulmuş olan İlhanlılar (1256-1335) olacaktır. İlhanlıların Kilikya 
Ermeni Krallığı’na olan ilgileri, güneybatı yönündeki ilerleme-
nin Memluklar gibi güçlü setle durdurulmasından dolayıdır. Kilikya 
Ermenileri, Memluklar karşısında ve Türkiye Selçuklularını kontrol 
açısından nisbi bir kıymet arz ediyorlardı. Ayrıca Memluklar karşı-
sında Batı Hıristiyanlığı ile ilişkiler açısından da önem arz etmek-
teydi. İlhanlıların Ön Asya’da düzeni sağlamalarının zorluğu karşısında 
Hülagu’nun, Müslümanlara olan mutlak kini mevcut şartlarda siyase-
ten giderek kuvvetlenirken, Hıristiyanlarla anlaşmak için iyi bir zemin 
hazırlamıştır. Onu, bu hareketlerinde bir Nesturi Hıristiyanı olan eşi 
Dokuz Hatun desteklemiştir17. 

İlhanlı-Ermeni ilişkilerinin en belirleyici unsuru Mısır Memluklarıydı. 
Ancak Ermenilerin başından itibaren korku ile karışık bir istekle 
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bağlandıkları ve giderek tek dayanakları haline getirdikleri stratejik bir 
müttefik olan İlhanlılar yüzünden Memlukların hedefi haline geldi-
ler. 1260 Ayn Calut zaferiyle, Ermeni kuvvetlerinin de içinde olduğu, 
İlhanlı ordusunu yenerek Ön Asya’daki dengeleri değiştiren Memluklar, 
Kilikya Ermenileri üzerine, Moğollara olan bağlılığın bedeli olarak, o 
uzun cezalandırma seferlerini başlatacaklardır. Zira Kilikya Ermenileri 
Moğollarla birlikte Suriye seferlerinde adeta Müslümanlardan intikam 
alırcasına yağma yaparak, camileri yakarak büyük bir tahribat yaparken 
ondan daha da önemli olarak Memlukları tahrik ediyorlardı18. Ermeni 
kralı I. Hetum, İlhanlılardan aldığı destekle Halep üzerine 1264 yılında 
iki sefer düzenleyip bazı kaleleri işgal edip, yağma yaparken Baybars’ın 
bütün bunların telafisini isteyen çağrısına karşılık Sultana “köle” diyerek 
hakaret etmişti19. Oysa bundan sonra söz konusu olan, Ermeniler için 
Moğolların müttefiki olmanın avantajları değil, Memluk baskısı olarak 
sürecek olan dezavantajları telafi edebilmek olacaktır. 

Sultan Baybars, 1266’da Kilikya Ermeni ordusunu mağlup ederek 
esir aldığı prens Leo’yu ancak uzun müzakerelerden sonra Moğolların 
elinde esir bulunan Memluk emiri Sungur el-Askar ile mübadele etti. 
1270 yılında I. Hetum öldüğünde Mısır esaretinden dönen oğlu Leo 
(III. Leo 1270-1289)’nun tahta oturması İlhan Abaka Han tarafından 
tasdik edilmişti20. İlhan Abaka devrinde de Ermenilerin İlhanlılara olan 
ilgisi ve Memluklara karşı tahrikleri devam etmişti21. Kral Leon’un sadık 
ve samimi bir dost olarak Moğollar nezdindeki uyarlarını haklı çıkarır-
casına, Türkiye Selçukluları devlet ricali, 1275 yılında Baybars’ı davet 
etmişlerdi. Sultan Baybars, Kilikya Ermenilerinin merkezi Sis’i (Kozan) 
istila ederek tahrip etti. 1277 yılında ikinci defa Elbistan’da bir Moğol 
ordusunu yenerek Kayseri’de tahta oturmuş ancak etrafta davetçilerden 
kimseyi bulamamıştı22. 

Kilikya Ermeni Krallığı artık kaçınılmaz olarak İlhanlı-Memluk 
rekabetinin ortasındaydı. İlhanlılar ile olan stratejik ittifak Ermeni 
Krallığını bölgede giderek yalnızlaştırıyordu. Artık sadece Memluk 
baskısı değil, Karamanlılar başta olmak üzere Anadolu’da ortaya 
çıkan Türkmen akınları, Kürt ve bedevi Arap akınları ile zor günler 
yaşayacaklardır23. Bunu İslamiyet’in Moğollar arasında yayılmasın-
dan sonra Müslüman İlhanlı emirlerinin saldırılarında da müşahade 
edeceğiz. Buna giderek azalan Moğol desteği, krallık iç meselelerini 
de eklemek gerekiyor. Bütün bunlar bir yönü ile İlhanlıların, özelde 
Ermenileri genel olarak Hıristiyanları koruma, destekleme ve önemli 
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görevlere getirilmesi ile meydana getirdikleri taşkınlıkların bir karşılığı 
idi. Hıristiyanlar ile olan bu kuvvetli dostluk ve ittifak, 1259’da Ermeni 
piskoposu Sergius’un Erzincan idaresini almasında olduğu gibi yüksek 
siyasi makamları elde etmelerini de sağlıyordu24. Hıristiyanlar tarafın-
dan Moğolların bu derece ayartılmasında Macarların kral saraylarındaki 
evliliklerle Hıristiyanlaştırılmasında olduğu gibi, İlhanlıların Hıristiyan 
eşleri önemli rol oynayacaktır25. Hülagu’nun eşi Dokuz Hatun etkin 
bir rol oynayan Nesturi Hıristiyan, Abaka’nın eşi Meryem ise Rum 
Ortodoks idi26. Gerçekten İlhanlı hakimiyetiyle birlikte İran, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu, Irak ve Suriye’de Hıristiyanlar ile Müslümanlar 
arasında hayli yaygın huzursuzluk ve çatışmalar meydana gelmişti27. 
İlhanlıların Memluklara karşı 1281 yılında Hıms yakınlarındaki Merc 
as-Asfar’da oluşturdukları ittifaka, Baybars’ın bir önceki harekatının 
intikamını almak için Kilikya Ermenileri büyük bir memnuniyetle 
katılmış ancak sonuç tekrarlanan mağlubiyetler serisinin yeni bir halkası 
olmaktan öteye gidememiştir28. 

İlhanlı Devleti’nde Ahmet Tekudar (1282-1284) ile başlayan 
İslamlaşmanın İlhanlı-Memluk ilişkilerinde beklenen barış havası ile 
Kilikya Ermenilerini nasıl etkileyeceği merak konusudur. Ancak Ahmet 
Tekudar’ın Müslüman oluşu Memluklar üzerinde bir akis bırakmadı 
ve Memlukların Fırat’ın batısını kendi hinterlandının derinliği içinde 
görmeleri tabii ve jeopolitik gerçeklerle örtüşüyordu. Bu Kilikya 
Ermeni prensliğinin mevcut konumunda Memluklar açısından her-
hangi bir değişiklik getirmiyordu. Ancak İslamiyet’in bütün İlhanlı-
Moğolları arasında yayılmasından sonra siyasi bir müttefik olarak 
İlhanlı Devleti’nin resmi koruma ve desteğine mazhar olmasına rağmen 
yukarıda da zikrettiğimiz gibi Anadolu’da yerel beylerin ve toplulukla-
rın baskısını daha fazla hissedecekleri kesindi. Hıristiyanlar için saadet 
devri İlhan Ahmed ile sonra ermiştir29. Her ne kadar ondan sonraki 
Argun döneminde eski durumlarına kavuşmuşlarsa da bu geçici olacak-
tır. Zira Moğolların kaderi Hıristiyan veya Müslüman olmak arasında 
kalmıştı. Siyasi menfaatler, dengeler, misyonerlik, evliliklere rağmen 
İslam coğrafyasında “var olma” gibi bir mecburiyet, Memlukların elin-
deki İslam aleminin şampiyonluğunu dengeleme mecburiyetleri onlarda 
Müslümanlığının ağır basacağını gösteriyordu30. 

Ancak İlhan Argun (1284-1291) döneminde iç sıkıntılar ve 1285 
yılında Memluklarla yapılan barışın bir yansıması olarak ilişkilerde 
sakin bir dönem yaşanmıştır. İlhan Argun’un Papa, İngiliz ve Fransız 
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kralları ile olan ittifak teşebbüsleri Memluklara karşı askeri değil, diplo-
matik bir faaliyeti öne çıkardığı anlaşılmaktadır31. Diğer taraftan bunun 
bir yansıması olarak 1285 yılında Memlüklerle yapılan anlaşma ile 
Kilikya Ermeni Krallığı vergiye bağlanıyordu. Bu Moğollardan yeterli 
desteği alamamanın bir sonucuydu. Yine de İlhan Argun, Selçuklu dev-
let adamlarını Kilikya’daki Ermenileri desteklemek için Karaman oğul-
larına karşı çarpışmakla görevlendirebiliyordu32. Bundan sonra yalnız 
İlhanlılara değil Memluklara da vergi vereceklerdi. Ancak Ermeniler 
on yıllık barışa uymadıkları için Memlukların baskısına maruz kaldılar. 

İlhanlı Devleti’nde istikrarın kaybolmaya başladığı bir dönem olan 
İlhan Geyhatu (1291-1295)’dan sonra Hıristiyanlığa meyilli olan 
Baydu’nun tahta çıkması üzerine II. Hetum onunla bizzat görüşmek 
ve desteğini almak için İran’a hareket etti33. 1295 yılında Müslüman 
olan Gazan Han’ın Hıristiyan taraftarı Baydu’yu yenerek tahta otur-
ması ile İlhanlı Moğolları kesin olarak İslam dünyasına entegre oldu-
lar. Hıristiyanlar itibar ve mevkilerini kaybettikleri gibi eski taşkınlıklar 
Müslümanların hafızasından silinmediğinden takibat ve tahribata uğra-
dılar, kiliseleri tahrip edildi. Öyle ki, Moğol asıllı nüfuzlu bir Nesturi 
patriği olan Mar Yahballa bile ancak Ermeni kralı II. Hetum’un ricası 
ile kurtulabilmişti34. Kilikya Ermenilerinin de bundan nasibini aldı-
ğını gerek Mısır gerekse Anadolu’dan gördükleri saldırılarda görmek 
mümkündür. II. Hetum, Baydu’nun mücadeleyi kaybettiğini öğrenince 
Gazan Han (1295-1304)’ın huzuruna çıkarak bütün İlhanlı coğrafya-
sında Hıristiyanlara karşı başlayan baskıların durdurulması ricasında 
bulunmuş, Gazan Han devlet aklı ve stratejik menfaatler karşısında 
Hıristiyanlar aleyhine olan hükümleri kaldırmıştır35. 

 Gazan Han döneminde Memluklar Kilikya Ermenileri merkezi 
Sis üzerine 1298’de bir hücum yaparken, 1299’da kardeşi II. Hetum 
(1289-1292)’u esir eden Ermeni Prensi Simbat, hem Moğollara, hem 
de Memluklara bir süreden beri vermekte olduğu vergiyi vermemişti36. 
Gazan Han’ın İslam’ı kabul ettiğini bildirmesi ile gönderdiği mesaj 
Ermenileri tahripten kurtaramamıştı. Gazan Han, 1299’dan 1301 yılına 
kadar süren ve Mısır’a kadar bütün Suriye ve Filistin’i işgal etmesine 
rağmen, Fırat’ın doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı37. Bütün bu 
jeo-politik gerçekler zeminine dayanan askeri başarısızlıklar sonra-
sında İlhanlıların Mısır ile uzlaşma arayışlarına girmeleri de Kilikya 
Ermenileri için geleceğin pek aydınlık olmadığını gösteriyordu38. Artık 
Ermeni prensliği tabii ve samimi vasal konumu ile İlhanlılara haraç 
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verirken Memluklar da haraç vermek durumunda kalmıştır. Ermeni 
krallığı dışarıda bu kadar zor şartlar içindeyken içeride de taht için 
mücadele hız kesmiyordu. II. Hetum, kardeşleri II. Konstantin ve 
Simbad’ı ülkeden çıkararak tahtı tekrar ele geçirmiş, Mısır’a tekrar 
vergi vermeye başlamıştı39. Ancak İlhanlılara olan samimi bağlılığın bir 
nişanesi olarak Anadolu’da Gazan Han’a karşı isyan eden ve tutuna-
mayıp Kilikya Ermenilerine sığınan Baltu Noyan’ı Gazan Han’a teslim 
ettiği gibi onun Suriye seferlerine de iştirak etmiştir40. II. Hetum, Gazan 
Han’ın 1300 yılındaki Suriye seferine katılmış, Dımaşk’a kadar olan 
bölgelerde büyük tahribat yapmış ve vermekte olduğu vergiyi vermeye-
rek itaatten çıkmıştı. Bunun cevabı Memluk ordusunun 1302 yılındaki 
Çukurova seferi ve Sis’in yağmalanması sonucu Ermeni Krallığı’nın 
tekrar itaate alınması ile sonuçlanmasına rağmen Ermeni kralı ertesi 
yılki İlhanlıların Suriye seferine iştirak etmişti41. 

Gazan Han 1303 yılında Şakhab Savaşı’nda Memluk ordusu karşı-
sında ağır bir yenilgi aldı. Savaş sonrasında II. Hetum, Gazan Han’ın 
huzuruna ikinci kez çıktığında İlhan onu teselli etmek ve maddi destek 
vaadinden başka bir şey vermedi. Bu savaşla Suriye tamamen kaybe-
dildiği gibi Ermeni Krallığı merkezi Sis yeniden yağmalanmış ve ver-
giye bağlanmıştı42. Gazan Han’dan sonra Olcaytu Han (1304-1316)’ın 
1312 yılındaki Suriye seferi dışında İlhanlıların Memluklara karşı 
askeri temele dayalı dış politikası da sona ermiştir. Ancak Memlukların 
Torosların güneyini kendi hinterlandı içerisinde görme temelin-
deki Suriye politikalarının bütün sıcaklığı ile devam etmesi Ermeni 
Krallığı’nın durumunu kötüleştiriyordu. İlhan Olcaytu ile Memluklar 
arasında elçilik heyetleri gidip gelmesine rağmen Memluklar sanki 
Kilikya Ermenilerini bu ilişkilerin dışında tutarmışçasına 1306 yılında 
Kilikya Ermenilerinin merkezi Sis’i yağmaladılar. II. Hetum, üçüncü 
defa yeğeni IV. Leon (1305-1307) adına tahttan feragat etti. 

IV. Leon ile birlikte Ermeni Krallığı İlhanlı hakimiyetinden tama-
men kopmuştur. İlhanlıların, Memluklar karşısındaki askeri başarısız-
lıkları ve Müslüman olmaları Kilikya Ermenilerinin yalnızlığa mahkum 
etmesine rağmen yine de İlhanlı resmi politikası Kilikya Ermenilerini 
elden bırakmak niyetinde değildir. Zira 1307 yılında samimi bir 
Müslüman olan Emir Bulargı’nın Çukurova bölgesindeki cami inşası 
gibi dini faaliyetlerinden rahatsız olan IV. Leon, bir taraftan Memluk 
Sultanı el-Melik Nasır’dan yardım isterken bir taraftan da İlhan Olcaytu 
nezdinde şikayette bulunmuştu. Moğol emiri Bulargu’nun bu istilası 
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İlhan Olcaytu tarafından engellenmişse de Kilikya Ermeni Krallığı’nın 
mukadderatının bundan sonra Mısır’a bağlı olacağı anlaşılmaktaydı. IV. 
Leon, Bulargu’nun istilasından sonra Mısır’a vermekte olduğu haracı 
veremeyecek duruma geldiğini şikayet etmektedir ki, Kilikya Ermeni 
Krallığı artık Mısır Memluklarının vasalı durumuna gelmiştir43. 

İlhan Ebu Said (1316-1335) döneminde Ermeni Krallığı, 
İlhanlıların Anadolu’daki umumi valilerine itaatlerini bildiriyorlardı 
ancak Anadolu’daki Moğol ve Türkmen baskısını dengelemek giderek 
zorlaşıyordu44. Bir taraftan da artık Anadolu’daki İlhanlı valileri mer-
keze karşı isyan hareketlerinde Mısır’a dayanıyorlardı. Emir Çoban’ın 
oğlu Anadolu valisi Timurtaş da Sülemiş gibi isyan ederken Mısır’a 
dayanma gereği duymuş45 ve mehdiliğini ilan ederek Anadolu’da müsta-
kil bir idare kurma adına, Moğol hakimiyetinden Memlük hakimiyetine 
geçen Kilikya Ermeni ülkesini 1321 yılında tahrip etmiş, bunun üzerine 
Sis hakimi ona bağlılığını bildirmişti46. İran’dan bakıldığında Ermeni 
Krallığı’nın konumu açıktı ve bundan dolayı İlhanlı resmi politikası, 
isyankar -ancak daha sonra affedilerek tekrar görevine dönen- valisi 
ve Memlükler karşısında Ermeni Krallığı’na yardım yönündeydi. Belki 
de bununla hala Ermeni Krallığı’nı Mısır’dan koparmak ve Mısır’ın 
Anadolu’daki irtibatını kesmeyi umuyorlardı47. Burada şunu görmek 
lazımdır ki, İlhanlı hükümdarları dini hissiyata değil devlet aklı ile hare-
ket etmişler, Memluklar karşısında Hıristiyanlar, Kilikya Ermenileri ve 
hatta Avrupa Hıristiyanları ile olan siyasi menfaatlerinin gerekliliğine 
inanmışlardır. Ancak Ermeniler açısından bu desteğin artık bir getirisi 
yoktu ve Anadolu’yu kontrol edemeyen İlhanlıların Ermeni Krallığı’nı 
himayeleri giderek zayıflıyordu. Anadolu’daki hareketlenmede gözler 
Mısır’a çevrildikçe Ermeni Krallığı’nın durumu daha müşkül bir hal 
alıyordu48. 

İlhanlı Devleti’nin son yıllarında Kilikya Ermenileri ile olan ilişkiler 
diplomatik olarak bir şey ifade etmiyordu ve Ermeni krallığı Memlukların 
bağımlısı durumuna gelmişti. Kilikya Ermeni kralları Memluklardan 
ne kadar uzun süreli anlaşmalar elde ederlerse kendilerini o kadar 
güvende hissediyorlardı. Bir taraftan da zayıf da olsa Batı Hıristiyanlığı 
ile İlhanlılar arasındaki ilişkileri güçlendirip bundan bir menfaat sağ-
lama yoluna başvururlarken, diğer taraftan doğrudan Fransa Krallığı ve 
Papa’dan yardım isteklerinde bulunuyorlardı49. Oysa bu çağrılar Batıda 
İlhanlıların Ermenilere verdikleri destekten çok daha az yankı uyandı-
racaktı. Papa XXII. Johann, 1322 yılında İlhan Ebu Said’i Hıristiyan 
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olmaya davet ederken Çukurova Ermenileri için de himaye ve koruma 
talep etmekteydi o kadar50. Kilikya Ermenilerinin İlhanlılara dayanma-
ları nasıl Memlukları tahrik etmişse Batı Hıristiyanlığını Memluklara 
karşı harekete geçirme teşebbüsleri de aynı şekilde Memluklar tarafın-
dan Kilikya Ermeni Krallığı’na son verilmeleriyle sonuçlanmıştır. 

Sonuç olarak Hıristiyan dünyası ve Kilikya Ermenileri açısından 
Moğollar, başlangıçta bir tehlike olmakla birlikte eğer bu putperestler 
Hıristiyanlığa kazandırılarak Müslümanların karşısına çıkarılırsa teh-
like kökünden halledilecekti. Moğollar bir yüzyıl boyunca İslam karşı-
sında Hıristiyanlığın uzaklardan gelen kurtarıcıları olarak algılanmıştır. 
Bu genel beklenti Kilikya Ermenileri için acil ve zorunlu bir durumdu. 
Evet, Hıristiyanlar için Moğollar beklenen Yuhanna resulün askerle-
riydi, eğer değillerse bile onları Yuhanna haline koymak bir görevdi51. 
İslam coğrafyasında yaşayan Doğu Hıristiyanları ve özelde Ermeniler, 
Hıristiyan Batının (Haçlı-Latin) tahriklerine fazla kapılmadılarsa da 
Moğolların himaye ve politikalarına bilhassa Kilikya Ermenileri çok 
fazla bağlandılar. Belki de bu bir zorunluluktu, ancak bunu mutlu bir 
rüya olarak gören Kilikya Ermenileri ya hiç uyanmadılar ya da uyandık-
larında hayli geç kalmışlardı. 


