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Eskiçaglarda    Kilikya    diye    isimlendirilen    Çukurova    bölgesi, 
Müslümanlar zamaninda ilk kez Emevîler tarafindan tamamiyla fethedilerek 
uç beylerinin idaresine verilmisti. Abbasîler döneminde ise, bu uç bölgesine 
Orta Asya'dan birçok Türk getirilerek yerlestirilmistir1. Ancak bir süre sonra 
Abbasî    Devleti'nin    zayiflayarak    parçalanmasi    üzerine    Bizanslilar, 
Nikephoros   Phokas   zamaninda   965   yilinda   Çukurova'yi   tekrar   ele 
geçirdiler2. Burada yasayanlar ise göçmeye veya Hiristiyan olmaya mecbur 
edildi3. Daha sonra da Çukurova'nin Müslümanlardan bosaltilan kale ve 
kasabalarina,    büyük    bölümünü    Ermeniler'in    olusturdugu    Hiristiyan 
göçmenler yerlestirilmistir. Ermeniler'in buraya büyük gruplar halinde göçü 
ise,   Bizans   imparatoru   II.   Basileios'un   1021-1022'de   baslattigi   ve 
haleflerinin   sürdürdügü   Dogu   Anadolu'yu   ilhak   siyaseti   sonucunda 
gerçeklesmistir4.   1071   Malazgirt savasindan  sonra Anadolu'da yapilan 
fetihler esnasinda Çukurova da Türklerin eline geçtiyse de, bir süre sonra 
Haçli ve Bizans istilalari ve nihayet doguda sikisan Ermeniler'in bu bölgeye 

* Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçag Anabili Dali. 
1 Faruk Sümer, "Çukurova Tarihine Dâir Arastirmalar (Fetihten XVI. Yüzyilin Ikinci 

Yarisina Kadar)", Tarih Arastirmalari Dergisi, S. l, Ankara 1963, s. 3. 
2 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev; Fikret Isiltan, Ankara 1981, s. 269. 
3 Faruk Sümer, Çukur-ova Tarihine Dâir Arastirmalar, s. 3. 
4 Mehmet Ersan, "Rupenliler Döneminde Kilikya Ermeni Kralligi Ile Antakya Haçli 

Princepsligi'nin Çukurova'da Hakimiyet Mücadelesi", Tarih Incelemeleri Dergisi, S. XIII, 
Izmir 1997, s. 83. 
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göçleri Çukurova'da bir Ermeni Kralligi'nm kurulmasina sebep olmus; bu 
bölgenin Türkleri öldürülmek ve oradan uzaklastirilmak suretiyle de 
Çukurova gittikçe etnik hüviyetini degistirmis ve kisa sürede Ermeniler ile 
iskan olunmustur5. XI. yüzyilin sonlarinda kurulmus olan Ermeni Kralligi, 
buraya gelmeden önceki tarihlerinde nasil güçlü komsular arasinda kalmis 
ve Pers-Roma, sonra Bizans-Iran, ardindan da Bizans-Araplar arasindaki 
mücadelelere sahne olan bölgede bu devletlere degisik zamanlarda tâbi 
olmus ise6; Çukurova bölgesinde de Mogollarin hâkim güç olarak 
Anadolu'ya gelip yerlestikleri Kösedag savasina kadar degisik güçlere tâbi 
olarak varliklarini sürdürmüslerdir. Akdeniz kiyisinda bulunan devletlerden 
Mogol ilerleyisinin önemini ilk olarak fark eden, Çukurova'daki Ermeni 
Kralligi oldu. Kral Hetum 1243 yilinda akilli bir uzak görüslülükle 
devletinin gelecegini garanti altina almak için, Mogol kumandani Baycu'ya 
itaat arz eden bir elçi heyeti göndermisti7. Daha sonra da Anadolu'da 
hâkimiyetin tamamen Mogollar'a geçmesi üzerine, Kral Hetum Türk 
tâbiiyetini terk ederek Mogollar'a tâbi olmus ve vergi ödemeye baslamistir8. 
Böylece onlar, Mogollar'in himayesine girerek etraflarindaki Müslüman 
devletlerin hücumlarindan korunup, rahat bir hayat süreceklerini ümit 
ediyorlardi. Ancak çok geçmeden karsilarinda hamileri Mogollar'i dahi 
yenilgilere ugratan Türk Memlûk Devletini buldular9. 

Eyyûbî Devleti'nin, son hükümdan olan Turansah'in Memlûklar 
tarafindan 1250 yilinda katledilerek10 yikilmasi üzerine, Misir'da Memlûklar 
yegane söz sahibi grup olarak es-Sâlih'in dul karisi Türk asilli Seçer ed-
Dürr'ü sultan olarak seçtiler11. Böylece Misir'da Türk Memlûk Devleti 
kurulmus oldu. Ancak Müslümanlar bir kadinin hükümdarligina alisik 
olmadiklari için, bu durum bazi huzursuzluklara sebebiyet verdi. Kisa bir 
süre sonra da Suriye'deki bazi Emirler isyan etti. Ayni sekilde Suriye'deki 
Eyyûbî ailesinin ileri gelenleri de Turansah'in öldürülüp, üvey annesinin 
saltanati ele geçirdigini duyunca isyan ettiler. Bunun sonucunda da 
Suriye'nin tamami Seçer ed-Dürr'ün elinden çikarak Yakin-Dogudaki bu 

5 Osman Turan, Selçuklular Zamaninda Türkiye Tarihi, II. Baski, Istanbul 1984, s. 510. 
6 Abdurrahman Muhammed el-Abd el-Ganî, Ermînye ve Alâkâtuha es -Siyâsiyye bi-Kulli 

min el-Bizantiyyîn ve'1-Muslimîn, 33-457 h./653-1064 m, Kuveyt 1989, s. 22-46. 
7 Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, çev; Fikret Isiltan, c. III, Ankara 1987, s. 251. 
8 Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklulari Zamaninda Anadolu'da Ermeniler, Basilmamis  

Doktora Tezi, Izmir 1995, s. 165, 166. 
9 Faruk Sümer, Çukur-ova Tarihine Dâir Arastirmalar, s. 5. 
10 Abdurrahman bin Haldun, Kitâb el-'Iber ve Divân el-Mubtedâ ve'1-Haber, c. V, Beyrut 

1992, s. 429,430. 
11 Ahmed bin Ali el-Makrîzî, Kitâb es-Sulûk li-Ma'rifet Düvel el-Mulûk, nsr. Muhammed 

Mustafa Ziyâde, c. I, k. II, Kahire, Basim Yeri Yok, s. 361,362,363; Ibn Haldun, Kitâb el- 
'Iber, c. V, s. 430. 



 425 

devlet, Suriye'de Eyyûbîler ve Misir'da Memlûkler olmak üzere ikiye 
bölünmüs oldu. Muhakkak ki bu durum Kahire'deki devlet erkânini çok 
rahatsiz etti ve böylece Seçer ed-Dürr kendisine karsi tepkilerin olustugunu 
fark edince kenara çekilmeye karar verdi. Daha sonra da Atabek el-Asâkir 
olan Aybek et-Türkmânî ile evlenerek saltanati ona birakti (Haziran 1250)12. 
El-Bahriyye Memlûkler'i o sirada kendi aralarinda anlasamadiklari için 
Aybek'in sultanligini onayladilar ve daha sonra onu istedikleri zaman tahttan 
indirebileceklerini düsündüler13. Ancak Aybek'in hükümdar olmasi ile 
durumun onlann düsündügü gibi olmadigi anlasildi. Aybek devlet islerini 
tam anlamiyla düzene koydugu gibi Bahrî Memlûkler'in nüfuzunu kirmak 
için onlarin baskani durumunda olan Aktay'i da öldürdü. Bunun üzerine de 
yine Bahrî Memlûkler'in ileri gelenlerinden olan Baybars, Kalâvun ve 
Sungur el-Askar ile birlikte diger bazi Emirler Suriye'ye kaçti14. Bir süre 
sonra ise Memlûk sultani Aybek, karisi olan Seçer ed-Dürr eliyle öldürüldü 
ve onun yerine oglu; Ali el-Mansûr geçti15. Misir'da bunlarin oldugu sirada 
ise, dogudan Suriye ve Misir üzerine dogru gelmekte olan Mogol ordusu 
ciddi bir tehlike olarak gözükmekteydi. Möngke Han Tahta oturur oturmaz 
küçük kardesi Kubilay'i Çin'e gönderirken diger kardesi Hülegüyü'de Ön-
Asya'ya boyun egdirmek üzere harekete geçme emri vermisti. Iste bu emir 
ile ilerlemeye baslayan Hülegü gerçekten Irak'a kadar gelmis ve Abbasi 
Hilafetine 1258 yilinda son vermisti16.  Bu hassas durum üzerine küçük 
yastaki sultan Ali el-Mansûr'un Saltanat Naibi olan Kutuz onu azlederek 
tahta oturdu (l259)17. 

Sultan Kutuz, sartlarin hiç de iyi olmadigi bir zamanda hükümdarliga 
talip olmakla, yaklasmakta olan Mogol tehlikesine karsi gögüs 
gerebilecegini ortaya koymustu. Bu sebeple o Mogollar'a karsi koyabilmek 
için Misir ve Suriye'nin güç birligi yapmasi gerektigine inaniyor, kendisine 
bagli olan kuvvetler ile bunlara karsi koymanin zor olacagini  

12 Ibn Dokmak, el-Cevher es-Semîn fî-Seyr el-Hulefa' ve'1-Mulûk ve's-Salâtîn, nsr. Saîd 
Abdulfettâh 'Âsûr, Basim Yeri ve Tarihi Yok, s. 256, 257; Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. 
V, s. 432; el-Makrîzî, Kitâb es-Sulûk, c. I, k. II, s.368, 369. 

13 Kazim Yasar Kopraman, Misir Memlükleri Tarihi, Ankara 1989, s. 4, 5. 
14 Ibn Seddat, Baypars Tarihi, çev; Serefüddin Yaltkaya, Istanbul 1941, s.XIV; Ibn Haldun, 

Kitâb el-'Iber, c. V, s. 446; el-Makrîzî, Kitâb es -Sulûk, c. I, k. II, s. 390, 391, 392;  
Baybars el-Mansûrî, et -Tuhfe el-Mulûkiyye fî'd -Devle et -Türkiyye, nsr. Abdülhamid 
Salih Hamdan, Kahire 1987, s. 34, 35. 

15 Ibn Dokmak, el-Cevher es-Semîn, s. 261; Baybars el-Mansûrî, et-Tuhfe el-Mulûkiyye, s. 
39; Kazim Yasar Kopraman, Misir Memlükleri Tarihi, s. 3. 

16 Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, s. 434; Bertold Spuler, Iran Mogollari, çev; Cemal 
Köprülü, II. Baski, Ankara 1987, s. 59-63. 

17 el-Makrîzî, Kitâb es-Sulûk, c. I, k. II, s. 417, 418,419; Ibn Dokmak, el-Cevher es-Semîn, 
s. 270. 
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düsünüyordu18. Iste bu sirada Suriye'deki Eyyûbî Melikleri de Mogollarin 
karsisinda tek baslarina Suriye'yi savunamayacaklarini farkettiklerinden 
süratle Misir'a gelmislerdi. Onlar'in bu davranislari Suriye'yi Misir ile 
birlestirdigi gibi, baskanlari Aktay'in öldürülmesinden sonra Suriye'ye kaçan 
basta Baybars, Kalâvun ve Sungur el-Askar olmak üzere el-Bahriyye 
Memlûkleri'nin de tekrar Misir'a dönmesine ve Sultan Kutuz'un Mogollar'a 
karsi hazirladigi ordunun güçlenmesine sebep oldu19. Bu esnada süratle 
ilerleyen Mogollar Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinin de yardimlariyla 
Dimask'i istilâ etmisler ve bütün Suriye'yi ele geçirerek Gazze'ye 
ulasmislardi. Artik sira Misir'a gelmisti20. Suriye'de bunlar olurken 
beklenmedik bir olay gerçeklesmis ve Möngke Han'in ölümü üzerine 
Hülegü, kuvvetlerinin bir kismini yanina alarak Ketboga'yi baskomutan 
tayin edip geri dönmüstü21. Bu hadiseden sonra emrindeki kuvvetler ile yola 
çikan Memlûk Sultani Kutuz, Mogol ordusu ile Ayn Câlût'ta karsilasmis ve 
Mogollar'i hezimete ugratarak onlara ilk yenilgiyi tattirmisti . 

Ayn Câlût savasi neticeleri bakimindan tarihte gerçeklesen en önemli 
savaslardan birisidir. Bizim, konumuz itibariyle baktigimizda 
söyleyebilecegimiz en önemli sonuçlari ise sunlardir; 

1-)XII. yüzyildan beri Nureddîn Zengi ve Salahaddîn Eyyûbî'nin çok 
çaba sarf ederek temin ettikleri Suriye ve Misir'in birliginin, es-Sâlih 
Necmeddîn'in ölümünden sonra parçalanmisken tekrar saglanmis 
olmasidir23. Böylece de Memlûk Devleti Suriye'de kendi idaresini tesis 
etmis ve asagida anlatacaklarimizin esasini teskil edecek olan Suriye'deki 
Haçlilar, Ilhanlilar ve Çukurova'da bulunan Ermeni Kralligina karsi güçlü, 
ayni zamanda da istikrarli siyaseti ortaya koyabilmisler ve bu siyaset 
sayesinde de biraz sonra bahsedecegimiz üzere, Çukurova'nin 
Türklesmesinde önemli bir rol üstlenmislerdir. 

2-)Ayn Câlût'ta Mogollar'i hezimete ugratan Türk Memlûk Devleti, bu 
galibiyet ile hem yeni devletlerini tehdit eden büyük bir tehlikeyi 

 

18 Süleyman Özbek, Mogol Istilasinin Durak Noktasi Ayn-i Câlût Savasi ve Sonuçlari, 
Askeri Tarih Bülteni (Agustos 1991), S. 31, s. 14, 15. 

19 Kazim Yasar Kopraman, Misir Memlükleri Tarihi, s.5, 6. 
20 Kazim Yasar Kopraman, Misir Memlükleri Tarihi, s.5, 6. Sü leyman Özbek, Mogol 

istilasinin Durak Noktasi Ayn-i Câlût Savasi ve Sonuçlari, s. 15. 
21 Bertold Spuler, Iran Mogollari, s. 67; Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, s. 336, 450. 
22 Baybars el-Mansûrî, et-Tuhfe el-Mulûkiyye, s. 43, 44; Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, s. 

336, 450; Süleyman Özbek, Mogol Istilasinin Durak Noktasi Ayn-i Câlût Savasi ve 
Sonuçlari, s. 11-21. 

23 Kazim Yasar Kopraman, "Memlûkler", Dogustan Günümüze Büyük Islam Tarihi, c. VI, 
Istanbul 1989, s. 455. 
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durdurmus, hem de Misir ve Suriye'de kesin olarak Eyyûbîler'in Haçlilara 
karsi sürdürdükleri mücadelenin takipçisi olma görevini üstlendiklerini 
ortaya koymuslardir24. 

3-)Ayn Câlût, Türk Memlûk Devleti'ni sonraki iki yüzyil için, 
Osmanli Devleti'nin yükselisine kadar, Yakin Dogu'nun büyük devleti 
haline getirdi, Hiristiyanlari zayiflatti ve böylece Bati Asya'da kalmis olan 
Mogollar'i kisa zamanda Islâmi kabule sevk etti. Ayni zafer Haçli 
Devletleri'nin yok olma sürecini hizlandirirken25 Çukurova'daki Ermeni 
Kralligi'nin da kaderini degistirdi. 

Iste bu kendisi kadar neticeleri de büyük olan zaferden sonra, bu 
zaferin kahramani olan Sultan Kutuz kendisi için süslenmis ve bezenmis 
olan Kahire'ye giremedi ve mutlulugunu halkiyla paylasamadi. Çünkü 
istedigi Haleb Nâibligi kendine verilmedigi için, Baybars arkadaslariyla 
birlikte hazirladigi suikast ile Kutuz'u öldürdü ve daha sonra da onun yerine 
sultan oldu 

26 

Baybars Memlûk Devleti'ne sultan oldugu sirada, genel olarak 
devletin içinde bulundugu sartlar çok iyi degildi. Evet, Mogollar'in 
karsisinda büyük bir zafer kazanilmis ve bu esnada ikiye bölünmüs olan 
Suriye ve Misir Mogollar'a karsi birlesmis ve birlikte hareket etmislerdi 
ancak, içeriden ve disaridan birçok tehlikeler halâ mevcut idi; Dogu'da 
henüz çok kuvvetli ve Ayn Câlût'un intikamini almak için firsat kollayan 
Ilhanlilar Devleti vardi; Kuzey'de Ermeni Kralligi, Suriye'nin sahil 
kisimlarindaki Haçlilar, Kibris Kralligi, güneydeki Nubyalilar, batidaki asi 
ve savasçi Berberiler, Memlûk Devleti için sürekli bir tehdit unsuru olma 
özelligini koruyorlardi27. Baybars'in dis düsmanlarinin basinda ise, her 
zaman için ortak hareket etme ihtimalleri olan Mogollar, Haçlilar ve 
Ermeniler bulunmaktaydi28. Ilhanlilar arazilerinin güney batisinda aktif fetih 
siyaseti takip ediyorlardi. Memleketlerinin güney batisinda Memlûkler'in 
elinde bulunan Suriye ve Filistin deniz yolu onlara kapanmisti. Mogollar'a 
dogrudan dogruya açik bulunan Anadolu ile Ermeni Kralligi'nin elinde 
bulunan geçitler onlar için kafi gelmiyordu. Ilhanlilar'in hedefleri sadece 
Suriye'nin fethi olmayip Misir'i da itaatleri altina almakti. Bu hareketleri de 

24 Ali Aktan, "Memlûk-Haçli Münasebetleri", Türk Dünyasi Arastirmalari, S. 106, Subat 
1997,s. 152. 

25 Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, s. 267. 
26 Baybars el-Mansûrî, et-Tuhfe el-Mulûkiyye, s. 45; Ibn. Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, s. 

452; tbn Dokmak, el-Cevher es-Semîn, s.270, 271, 272; tbn Seddat, Baypars Tarihi, s. 
XV. 

27 M. Fuad Köprülü, Baybars 1,1. A, c. II, Istanbul 1979, s. 357, 358. 
28 Ali Aktan, Memlûk-Haçli Münasebetleri, s. 152. 
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sadece kendilerini rahatsiz eden Memlûkler'den kurtulmak istemeleri gibi 
yalnizca kuvvete dayali bir siyaset olmayip daha çok Suriye ile Filistin'in 
Misir ile olan jeo-politik baglantilarindan kaynaklanmaktaydi29. Bu sirada 
halâ Suriye sahillerinde bulunan Haçlilar ise, Memlûk Devleti'nin kendileri 
için ne büyük bir tehlike oldugunu bildiklerinden, varliklarini bu bölgede 
sürdürebilmek için her seyi yapmaya hazirdilar. Çukurova'daki Ermeni 
Kralligi da mevcudiyetlerinin güvencesi olarak gördükleri Mogollar ile 
birlikte hareket etmeyi kendileri için degismez siyaset olarak kabul 
etmislerdi. 

Bilindigi üzere Haçli ve Mogol tehlikesi Misir üzerine hep Suriye 
cephesinden gelmistir. Bu sebeple Suriye'deki Kahireye bagli merkezî 
idarenin en iyi sekilde tesisi gerekiyordu. Bu esnada Suriye, nâibler eliyle 
Sultan adina idare ediliyordu. Bu nâiblikler ise dört tane idi. Bunlar; 
Dimask, Haleb, Safed ve Kerektir. Daha sonra da Kalâvun zamaninda 
1299'da Trablus Nâibligi ve ardindan 1341'de ise Hama Nâibligi ihdas 
olunmustur  

30 

Baybars'in uyguladigi • Suriye siyasetinin ilk adimi Mogollar, 
Ermeniler ve Haçlilar ile mücadeleye baslamadan önce dahilde birligi 
saglamak ve Suriye ile ilgili iç problemleri tamamen halletmekti31. Baybars 
sultan oldugunda herkes ona itaatini bildirdi ancak Dimask'taki Emir Sancar 
el-Halebî orada adeta sultanligini ilan ederek hutbede Baybars'in isminin 
yanina ve yine paralarin üzerine kendi ismini de koydurmustu. Bu sirada 
Sancar Dimask'tan sonra Suriye'deki diger bölgeleri de kendi itaati altina 
almak istedi. Bu sebeple de Haleb Naibi Hüsameddîn Laçin'e haber 
göndererek kendisine itaat etmesini taleb etti. Ancak Laçin bunu kabul 
etmedi ve ben Misir sultaninin naibiyim diyerek Baybars'a bagli kaldi. Daha 
sonra Baybars Dimask'a asker göndererek Sancar'i yakalatti ve kendi 
adamini oraya tayin etti. Baybars'in saltanatinin ilk yillarinda kendisine 
baskaldiran ve isyan eden yalnizca Sancar degildi. Yine daha önce Kutuz 
tarafindan Nablus, Gazze ve bazi sahil bölgelerinde görevlendirilmis olan 
Semseddîn Akkus'ta isyan etmis fakat o da yakalanmis idi32. Ancak, 
Baybars dahildeki birligi saglamak siyasetini gerçeklestirmek için her iki 
emire de çok hosgörülü davranarak onlari kazanmak için her ikisini de 
affetti ve hatta Sancar'i daha sonra Haleb'e nâib olarak atadi. Bunlann 

29 B e r t o l d  S p u l e r ,  I r a n  M o g o l l a r i ,  s .  7 0 ,  7 1 . 
30 Sa îd  Abdu l f e t t ah  Âsû r ,  e z -Z â h i r  B a y b a r s ,  K a h i r e  T a r i h s i z ,  s .  1 0 6 ,  1 0 7 .  
31 Ahmed Muhta r  e l -' I bâd î ,  K iyam Dev le  e l - Memâl îk  e l - Ûlâ fî - M i s r  v e ' s -S â m ,  B e y r u t  1 9 8 6 , 

s .  1 7 7 ,  1 7 8 ,  1 7 9 . 
32 Baybars el-Mansûrî, et-Tuhfe el-Mulûkiyye, s. 45, 46; Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, s. 

453; Ahmed Muhtar el-'Ibâdî, Kiyam Devle el-Memâlîk el-Ûlâ fî-Misr ve's-Sâm, s. 177, 
178, 179. 
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disinda Suriye bölgesinde bulunan Eyyûbî hanedanina mensup olanlar ve 
onlarin akrabalari da isyana tesebbüs ettiler ancak bunlarda Baybars 
tarafindan 1262'de bastirildi33. Bu dirayetli sultan Suriye'deki isyanlari 
bastirdiktan sonra her tarafa dagilmis olan Bahrî Memlûkler'i kendi 
etrafinda topladi, ordudaki nüfuzunu kuvvetlendirecek ve askerleri kendi 
sahsina baglayacak çesitli tedbirler aldi; vergileri hafifletmek suretiyle de 
halkin ve çiftçinin sevgisini kazandi34. Ayrica, Memlûkler'in Suriye ve 
Misir'daki hâkimiyetini perçinlemek için de Hülegü tarafindan son verilmis 
olan Abbasî Hilafeti'ni Misir'da yeniden kurdu . Baybars artik Misir ve 
Suriye'deki sultanligini tam anlamiyla saglamlastirmis, dahildeki 
problemleri halletmisti. Simdi ise basini disariya çevirebilir devletini Suriye 
sinirlarindan tehdit eden düsmanlarina karsi harekete geçebilirdi. Bunu 
yapmadan az önce de Ilhanlilar'a karsi Altin Ordu ile ittifak ederek Iran'dan 
gelebilecek tehlikeye karsi kuvvetli bir müttefik buldu36. Öte yandan 
Suriye'deki Haçlilar'a karsi da Bizans ile anlasti37. Bu arada Baybars, Suriye 
üzerinden kendisini tehdit eden devletlerden bazen birisiyle diger ikisine 
karsi anlasma yapmak suretiyle, bu güçleri belli oranda zayiflatma siyasetini 
de kullaniyordu ve Baybars'in genelde anlasma yaptigi güç te Suriye'deki 
Frenkler oluyordu38. Hatta daha Baybars sultan olmadan önce Memlûk 
ordusu Mogollar ile savasmak üzere Ayn Câlût'a giderken, Sultan Kutuz o 
sirada Haçlilar ile çatismayi dogru bulmadigindan onlarin topraklarindan 
geçis izni istemis, Haçlilar da, Memlûkler ile Mogollar'in mücadelesini 
kendi çikarlarina uygun gördügünden bu izni vermis ve bu savasta tarafsiz 
kalmisti39. Basta zaman zaman anlasma yapilan kuvvet Frenkler iken bu 
sonralari Ilhanlilar olmustur. 

Baybars, Memlûk Devleti'ni Suriye bölgesinden tehdit eden veya 
etme ihtimali bulunan düsmanlara yöneldiginde karsisinda; Mogollar, 
Suriye'deki Frenkler ve Çukurova'daki Ermeniler vardi. Ancak daha önce de 
ifade ettigimiz gibi Altin Ordu Han'i Berke'nin açikça islâmi kabul 
etmesinden40 sonra Baybars ile yaptigi ittifak, Memlûk Devleti'ni 
Mogollar'a karsi rahatlatmisti. Gerçekten Hülegü zamaninda, yapilan küçük 
birkaç akini istisna edersek Mogollar Suriye'de pek varlik  

33 Saîd Abdulfettah Âsur, ez-Zâhir Baybars, s. 41, 43. 
34 M. Fuad Köprülü, Baybars I, I. A., c. II, s. 357, 358. 
35 Baybars el-Mansûrî, et-Tuhfe el-Mulûkiyye, s. 47, 48, 49; Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. 

V, s. 454. 
36 el-Makrîzî, Kitâb es-Sulûk, c. I, k. II, s. 495-498; Kazim Yasar Kopraman, Misir 

Memlükleri Tarihi, s. 6. 
37 Kazim Yasar Kopraman, Misir Memlükleri Tarihi, s. 6. 
38 Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, s. 455,456. 
39 Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, c. III, s. 265. 
40 el-Makrîzî, Kitâb es-Sulûk, c. I, k. II, s. 590. 
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gösterememislerdi. Hülegü'nün ölümünden sonra ise Abaka basa geçmis ve 
bu esnada da Ilhanli Devleti sürekli Altin Ordu Han'i tarafindan rahatsiz 
edilip durmustu. Bu sebeple Mogol Devleti için bati Suriye islerine 
müdahalede bulunmak imkansiz görünüyordu. Suriye siyasetini bir 
anlamda Ilhanli hükümdarlarinin kuzeydeki komsulariyla olan anlasmazligi 
üzerine kurmus olan Baybars, artik rahatça ve herhangi bir müdahaleden 
korkmaksizin Suriye'deki Frenkler ile Çukurova'da bulunan Ermeni Kralligi 
üzerine yönelebilirdi  

41 

Baybars'in artik Çukurova'daki Ermenilere karsi kesin bir tavir 
koymasi gerekiyordu. Çünkü I. Hetum o dönemde Suriye ve Misir'i 
ekonomik yönden kiskaca almak için ugrasiyor ve Anadolu'dan kereste ile 
demirin Memlûk Devleti'ne gitmesine engel oluyordu42. Halbuki Misir 
donanmasi, gemi insasi bakimindan- Güney Anadolu ve Lübnan'dan agaç 
sevkiyatina muhtaç durumdaydi. L Hetum ile damadi; Antakya hükümdari 
Bohemund bu ormanlari kendi kontrolleri altinda bulundurduklarindan, bu 
durumu bir koz olarak kullanabilecekleri düsüncesindeydiler. Ancak 
sevkiyatin bu sekilde engellenmeye çalisilmasi Baybars'i savasmak 
konusunda hirslandirmaktan baska bir ise yaramadi43. Yine bu esnada 
Anadolu-Suriye kervan yolu da sik sik Ermenilerin tecavüzlerine 
ugruyordu44. Bir keresinde Iran'dan yola çikan ve Misir'a gitmek isteyen bir 
ticaret kervani Sis'ten (Kozan) geçerken, Ermeni Krali tarafindan 
kendilerine geçis izni verilmemis ve onlarin niyetleri Ilhanli hükümdari 
Abaka'ya bir mektupla bildirilmisti. Abaka'da onlarin derhal yakalanarak 
kendisine gönderilmesini istemisti. Bu sirada bu durumdan haberdar olan 
Baybars, hemen Haleb Naibine bir mektup göndererek ondan Ermeni 
Kralina mektup yazmasini ve ona; "Eger tacirlere bir dirhem kiymetinde 
bile bir zarar gelirse bunun acisini misliyle çikaracagini" iletmesini istedi. 
Bu sekilde bir mektubu Haleb Naibi hemen yazdi ve tacirler serbest 
birakildilar. Daha sonrada Ermeni Krali Abaka'nin emrini yerine 
getirmediginden kendisini affettirmek için ona çok degerli hediyeler 
gönderdi45. Mogollar'a olan güvenleri sayesinde iyice cesaretlenen 
Ermeniler, Müslüman hac kervanlarina da saldiriyor ve bazen de sinirlari 
dahilindeki Türkmenlere hücum ederek yagma ve kitalde bulunuyorlardi46. 
Bütün bunlarin yani sira Baybars, Çukurova'daki Ermeni Kralligi'nin Ayn 

41 Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, c. III, s. 265. 
42 Saîd Abdulfettah Âsûr, ez-Zâhir Baybars, s. 103. 
43 S t e v e n  R u n c i m a n ,  H a ç l i  S e f e r l e r i  T a r i h i ,  c .  I I I ,  s .  2 7 3 , 2 7 4 . 
44 Osman Turan, Selçuklular Zamaninda Türkiye Tarihi, s. 527. 
j5 Ebu'l-Mehâsin Yusuf bin Tagriberdi, en-Nucûm ez-Zâhire fî-Mulûk Misr ve'1-Kahire, c. 

VII, nesr; Dar el-Kutub el-Misriyye, Kahire, Basim Tarihi Yok, s. 181, 182. 1 6 Süleyman 
Özbek, El-Melikü'z -Zâhir Rüknü'd-din Baybars Zamani Memlûk Devletinin 

Dîni Siyaseti, Tarih Incelemeleri Dergisi, S. IX, Izmir 1994, s. 304. 
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Câlût   savasinda  Mogollar'in   yaninda  yer  almasini   da  hiçbir  zaman 
unutmamis ve onlari cezalandirmak için uygun zamani beklemisti47. 

Bütün bu sebepler dolayisiyla harekete geçen Baybars zamaninda 
Memlûk Devleti, Çukurova'da bulunan Ermeni Kralligi üzerine bes kez 
sefer düzenlemistir. Bu seferler; 1261-62, 1266, 1273, 1275 ve 1276 
tarihlerinde gerçeklesmistir48. Ancak bunlarin içersinden iki tanesi büyük 
kapsamli olmustur ve sonuçlari bakimindan da Ermeni Kralliginin 
bölgedeki konumunu ciddi sekilde etkilemistir. Bu seferlerden birincisi; 
Yaklasik  olarak yirmi gün süren 1266 yilindaki, ikincisi ise; Baybars'm da 
bizzat katildigi 1275'deki seferdir. Özellikle bunlardan 1266 yilindaki sefer 
esnasinda Kral Hetum'un ülkesi bas sehri de dahil olmak üzere tamamiyla 
tahrip edilerek yagmalanmis, galip Memlûk Ordusu Çukurova'dan çok 
sayida esir ve ganimetle geri dönmüstü49. Ermeniler aldiklari bu 
siddetli darbeden sonra bir daha bellerini dogrultamadilar 

Çukurova'nin Türklesmesi tarihinde Baybars zamaninda yapilmis olan 
bu seferlerin önemi büyüktür, ancak en az bu seferler kadar önemli olan 
ikinci bir hadise ise Baybars'm, o yillarda kendilerine yurt arayan 
Türkmenlere karsi olan tutumu ve Türkmen meselesi ile ilgili siyasetidir. 
Bilindigi üzere Mogol istilasi sonucunda Anadolu'ya Horasan ve 
Azerbaycan'dan pek çok Türkmen gelmis idi. Bu sekilde gerçeklesen göçler 
ile Anadolu'nun Türk nüfusu yogunluk kazanmis ve Anadolu'nun her yeri 
Türkmen gruplari ile dolmustu. Anadolu'da birikmis olan bu Türkmenler 
dirayetlerini kaybetmis Selçuklu Sultanlari'na itaat etmedikleri gibi 
Mogollar'a da tâbi olmak istememislerdir. Bu sebeple Hülegü ve Abaka 
zamaninda bu Türkmenler üzerine çesitli zamanlarda Mogol kuvvetleri 
gönderilmis, özellikle Baybars'm 1277'deki Anadolu seferi esnasinda 
Mogollar'a yardimci olmayip onlara katilmadiklarindan dolayi, 
Memlûkler'in geri çekilmesinden sonra Anadolu'ya gelen Abaka tarafindan 
bunlarin bir çogu öldürülmüs idi. Iste kendilerine karsi uygulanan bu siddet 
siyasetinden çok muzdarip olan Türkmenler'in bir kismi Bizans uçlarina göç 

47 Abdulmun'im Mâcid, et-Târîh es-Siyâsî li-Devleti Salâtîn el-Memâlik fî-Misr Dirase 
Tahliliyye  li'1-Izdihâr ve'1-Inhiyâr,  Kahire   1989,  s.  279, 220;  Bertold  Spuler, Iran 

Mogollari, s. 83. 8 Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklulari Zamaninda Anadolu'da 
Ermeniler, Basilmam u 
Doktora Tezi, s. 186, 187-189, 193-195; Enver Zaglame, el-Memâlîk fî-Misr, Kahire, 
Tarihsiz, s. 62, 63. 

49 Gregory Abûl-Farac, Abûl-Farac Tarihi, çev; Ömer Riza Dogrul, Ankara 1950, s. 586, 
587; Ibn Tagriberdi, en-Nucûm ez-Zâhire, c. VII, s. 140; Ibn Haldun, Kitâb el-'Iber, c. V, 
s. 459, 464, 465. 

50 Ali Aktan Memlûk-Haçli Münasebetleri, s. 153. 

.50 
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ederken, diger önemli bir kismi ise Memlûk Devleti'ne sigindi51. Kirkbin 
evden fazla olan bu Türkmenlere Baybars hiç düsünmeden kucak açmis ve 
onlari Gazze'den itibaren Antakya ve Sis hududuna kadar bütün sahil 
bölgesine yerlestirmis, kendilerine çogu Frenkler'den alinmis olan topraklan 
ikta olarak vermisti52. Türkmenler bu uygulama sonucunda kendileri için 
güvenli bir yurt bulmuslar, Memlûk Devleti ise Baybars'in bu akilli siyaseti 
ile Suriye sinirlarinda Türkmenler'den olusan bir tampon bölge 
olusturmustu. Bahsedilen bölgeye yerlestirilmis olan bu Türkmenler zaman 
içersinde çogunlukla ; Aymtab, Halep, Antakya ve Trablus yörelerinde 
mekan tutmuslar idi. Genel bir adlandirmayla XIII- XV. Yüzyillarda Sam 
Türkmenleri diye taninan bu Türkler Güney Dogu Anadolu'nun bati 
kisminda ve kuzey Suriye'de yasadiklari sirada, özellikle Memlûk Devleti 
zamaninda tük enmez bir kaynak olarak çok önemli siyasi ve iskan 
faaliyetlerinde bulunmuslardir . Bu Türkmenler bu süre zarfinda Memlûk 
Devleti'nin en güvenilir yardimci kuvvetleri olmuslar ve bu sebeple de 
Baybars devrinden itibaren Çukurova'daki Ermeni Kralligi üzerine 
yapilmakta olan seferlere hemen hemen her zaman çok kalabalik sayida 
katilmislar, buralarda yurt tutarak küçük beylikler kurmus ve bu bölgenin 
Türklesmesini saglamislardir. Çukurova'ya yapilan akinlara çogunlukla 
Türkmenlerin Üç Ok koluna mensup olan boylar yani; Yüregir, Kinik, 
Bayindir ve Salur boylari katilmistir54. 

Baybars zamaninda Suriye bölgesindeki Haçlilar'a karsi da çesitli 
seferler yapilmistir. Haçlilar'in doguda kurmayi basardiklari prensliklerden 
birincisi Urfa, ikincisi.ise Antakya idi55. Baybars 1268 yilinda Antakya'yi 
ele geçirince56 artik Haçlilar'in XI. Yüzyilin sonlarina dogru Suriye'de 
kurduklari büyük binanin çatirdamaya basladigi açikça görülebiliyordu57. 
Baybars sultan oldugunda Frenkler'in Suriye'deki hâkimiyet sahasi sahil 
boyunca Gazze'den Çukurova'ya kadar uzanmakta ve ülke içinde bulunan 
büyük ve korunmus mevkiler bu bölgeyi doguya karsi müdafaa etmekteydi. 
Baybars onyedi yillik saltanati süresince Frenkler'i sahildeki az sayidaki 
sehre; Akka, Sûr, Sayda, Trablus, Cubeyl, Tortus ve her yerle irtibati 
kesilmis olan Lâzikiye, Aslit ve Markab kalelerine sikistirmisti, l Temmuz 
1277'de vefat ettiginden Frenkler'in tamamiyle ortadan kaldirilip, Suriye'nin 
onlardan temizlendigini göremedi, ancak bunun kaçinilmaz bir hale  

51 Faruk Sümer, Çukur-ova Tarihine Dâir Arastirmalar, s. 8. 
52 Ibn Seddat, Baypars Tarihi, s. 155. 
53 Faruk Sümer, Çukur-ova Tarihine Dâir Arastirmalar, s. 8. 
54 Faruk Sümer, Anadolu'da Mogollar, s. 77. 
55 Ali Aktan, Memlûk-Haçli Münasebetleri, s. 154. 
56 Gregory Abûl-Farac, Abûl-Farac Tarihi, s. 558, 559. 
57 Kazim Yasar Kopraman, "Memlûkler", D.G.B.I.T, c. VI, s. 465. 
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gelmesini o saglamisti 58 

Memlûk Devleti'nin Baybars zamaninda Suriye'deki Haçlilar, 
Ermeniler ve Mogollar karsisindaki basarisini yalnizca istikrarli ve ayni 
zamanda cesur olan dis politikasi ile izah etmeye çalismak mümkün 
degildir. Baybars'in dahilde takip ettigi birlestirici bütünlestirici siyaset ile 
özellikle saltanatinin ilk yillarinda kendisine isyan etmis olan Suriye'deki 
Emirler'i cezalandirip onlari ve mensuplarini kaybetmek yerine, gerekli 
müdahaleyi yapip onlari yola getirdikten sonra kazanmis olmasi ve böylece 
Suriye'de güçlü bir idarenin tesis edilmesi de çok büyük önem tasimaktadir. 
Çünkü Memlûk Sultanlari'ni devlet içindeki birligi saglamak konusunda 
yaptiklari girisimlerde mesgul eden en önemli ayaklanmalar çogunlukla 
Suriye bölgesinde ortaya çikmistir59. Baybars yine bu siyaseti çerçevesinde; 
Suriye'de yuvalanmis olan Ismailîler'in kendisi için ne kadar tehlikeli 
oldugunu hemen fark etmis ve onlarin kendisini içeriden vurmasini önlemek 
için saltanatinin ilk yillarinda onlarla iyi geçinmeyi ve onlara karsi yumusak 
davranmayi dogru bulmustur. Ancak daha sonra sartlarin uygun hale 
geldiginden emin olunca 1270-1273 yillari arasinda kararli tavrini ortaya 
koyarak bir dizi müdahale ile Suriye'deki Ismailî varligina son vermistir . 
Baybars böylece içeride ve disarida yaptiklari ile, bütün tehlikeleri 
önleyerek, Suriye ve Misir'da Türk Memlûk Devleti'nin temellerini 
saglamlastirmis, kendinden sonrakilerin gelecekte takip edecekleri siyasetin 
ana hatlarini çizmis ve onlarin basarili olabilmeleri için sartlari hazir hale 
getirmisti61. Özellikle O'nun kendisine siginan Türkmenler'e sahip çikmasi 
ve onlari tampon bölgelere yerlestirerek Memlûk kuvvetleri ile birlikte 
hareket etmesini saglamasi çok önemlidir. Çünkü böylece Baybars'in 

58 Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, c. III, s. 296. 
'9 Gerçekten Memlûk Devleti'nin 267 yillik tarihi boyunca, Memlûk Sultanlari'na karsi 

isyan bayraklari çogunlukla Suriye'de açilmistir. Bu sebeple Misir'in yanisira Suriye'de de 
kendi idarelerini tesis edebilen hükümdarlar güçlü olmanin en ön emli sartini yerine 
getirmis oluyorlardi. Mesela Kalavun zamaninda da Dimask Naibi Semseddîn Sungur 
onun sultanligini tanimamis ve kendi adina hutbe okutmaya kalkmisti. Ancak daha sonra 
Sungur itaatini bildirerek eman talep edince, Suriye de tam olarak Kalavun'a baglanmis 
oldu. Yine ayni sekilde en-Nâsir'in ikinci saltanatindan sonra sultan olan Baybars el -
Çasnigîr zamaninda da Suriye nâiblerinin çogunlugu (Halep, Hama, Trablus) yeni sultana 
itaat etmeyerek en-Nâsir'a bagli kaldiklarini bildirmislerdi. Bu nâibleri gerçek anlamda 
kendisine baglamayi basaramayan Baybars'in sultanligi da yalnizca yaklasik bir yil 
sürmüstü. Bkz. Kazim Yasar Kopraman, "Memlûkler", D.G.B.I'.T., c. VI, s. 470,486; 
Cüneyt Kanat, Bahrî Memlûkler Zamaninda Hüküm Süren Çerkez Asilli Bi r Sultan: 
Baybars el-Çasnigîr 1309-1310, Tarih Incelemeleri Dergisi, S. XIII, îzmir 1998, s. 107, 
108. 

60 Muhammed Muhammed Emin, "Nihâye el-Ismâiliyye", Saîd 'Âsûr ileyhi fî'-'Iyd Milâdihi 
es-Seb'în, Kahire 1992, s. 111. 

61 M. Fuad Köprülü, Baybars I, s. 360. 
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halefleri zamaninda bu Türkmenler'in, Çukurova'nin fethine bizzat katilmasi 
ve bölgenin onlar tarafindan iskan edilmesi gerçeklesmis oldu. 

Baybars'in oturttugu bu saglam siyasetin kendisinden sonraki Memlûk 
Sultanlar'i zamaninda da devam etmesi ile, ilk önce Sultan el-Esref Halil 
zamaninda (1290-1293) Haçlilar Suriye'den sürülüp çikarilmistir62. Daha 
sonra ise son Ilhanli hükümdari olan Ebu Said'in 1335 yilindaki ölümü ile 
bu büyük devletin parçalanip yok olmasi gerçeklesmis63 ve böylece de 
Memlûk Devleti Timur'un tarih sahnesine çiktigi tarihe kadar rahat bir nefes 
almistir. Ilhanlilar'in çökmesi ile de Çukurova Ermenileri en önemli 
koruyucularini kaybetmis oldu. 1337 yilinda ise Türkler Ermeniler'in elinde 
bulunan topraklarin büyük bir kismini ele geçirdi64. 1360 yilinda Adana ve 
Tarsus sehirleri Memlûkler tarafindan zaptedilmis65, 1375 yilinda ise 
Kibrislilar Cenova ile siddetli bir savas halinde iken, Çukurova 
Ermenileri'nin elindeki topraklarin tamami, Baybars devrinden beri ittifak 
halinde bulunan Memlûkler ve Türkmenler tarafindan tümüyle alinmistir66. 
Son Ermeni krali olan IV. Lui ise esir olarak Kahire'ye götürüldükten sonra, 
Kastilla krali LYohan'in tavassutu ile, ülkesine dönmemesi sarti ile serbest 
birakildi. Bunun ardindan da Lui bir müddet Avrupa'da dolastiktan sonra 
1393'te Paris'de öldü67. 

Görüldügü üzere Çukurova, Memlûkler ile Türkmenler'in birlikte 
ortaya koydugu mücadele sonucunda fethedilmistir8. 1381 yilinda ise 
Ramazan Bey'in oglu Ibrahim Bey yalniz Yüregirler'in degil, Çukurova'daki 
bütün Türkmenler'in lideri olarak ortaya çikmis ve iki yil sonrada Adana 
valisi olmustur. Böylece Adana bölgesini uzun bir zaman idare eden 
Ramazanogullari Beyligi de kurulmus oldu 9. 
  

62 Ali Aktan, Memlûk-Haçli Münasebetleri, s. 162-165. 
63 Bertold Spuler, Iran Mogollari, s. 143. 
64 Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, c. III, s. 296. 
'  Faruk Sümer,  Oguzlar (Türkmenler) Tarihleri -Boy Teskilati-Destanlari,  V.  Baski, 
Istanbul 1992, s. 258. 

Steven Runciman, Haçli Seferleri Tarihi, c. III, s. 379. 6 7 Enver Zaglâme, el-Memâlîk fî-
Misr, s. 64. > 8 Faruk Sümer, Çukur-ova Tarihine Dâir Arastirmalar, s. 19; Osman Turan, 
Selçuklular 

Zamaninda Türkiye Tarihi, s. 651. 
Faruk Sümer, Oguzlar, s. 258. 
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