MEMLÜK-MO~OL MüCADELES~~VE ORTA DO~U
TAR~H~NE ETKILERI
YÜKSEL ARSLANTA~*
XIII. Yüzy~lda Türk-~slam Âleminin Genel Durumu
XIII. as~ r, Orta Do~u'nun siyasi haritas~nda yeni ~ekillenmelerin ve güç
dengelerinin ortaya ç~kt~~~, Türk-~slam aleminin kar~~~ k bir asr~d~r. Bu yüzy~la girerken Eyyü'bi Devleti'nin en güçlü sultan~~Selahaddin-i Eyyübi'nin
(1174-1193) ölümüyle halefleri aras~nda taht mücadeleleri ba~lam~~, bu mücadelelerden galip ç~ kan baz~~Eyyübi emir ve beyleri otoritelerini tesis ettikten sonra zaman zaman Kuzey Suriye'de Türkiye Selçuklu Devleti ile hakimiyet mücadelesine giri~mi~lerdir. Bu durum 1250 y~l~nda Eyyübi hükümdar~~
Melik Salih Necmeddin'in (1240-1250) ölümüne kadar devam etmi~, onun
ölümünden sonra ba~layan kar~~~ kl~ klar son Eyyübi hükümdar~~El-Melikü'lMuazzam Turan~ah'~n Memlükler taraf~ndan öldürülmesi ve Memlük Devleti'nin kurulmas~yla son bulmu~tur (1250) 1.
Bu s~ralarda Ba~dad Abbasi Halifeli~i'nin eski gücünü kaybetti~i, çe~itli
~slam hükümdarlar~ n~n saltanatlar~n~~tebrik ve tasdik etmenin yan~nda ortaya ç~ kan anla~mazl~ klarda sulh için elçi ve rica heyetleri göndermekten
ba~ka bir fonksiyonunun kalmad~~~2 anla~~lmaktad~r.
Bu dönemde Orta Do~u'nun siyasi haritas~nda söz sahibi bir devlet olan
Bizans'ta da durum pek farkl~~de~ildi. ~slam alemine kar~~~tertip edilen Haçl~~
Seferleri'nin dördüncüsünde Latinler, Bizans'~n 3 ba~kenti Istanbul'u i~gal ile
büyük ya~ma ve tahribat yapm~~lar; 1260'lara kadar devam eden bu i~gal ve
kar~~~kl~ k, Bizans'ta daha önce var olan otorite bo~lu~u ve güç kayb~n~n artmas~na sebep olmu~tu4.
Dr.Ara~t~rma Görevlisi, F~rat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ELAZIÖ.
Ya~ar Kopraman, "Memlükler", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slam Tarihi, C. 6,
~stanbul 1987, s. 433-456; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~ n~ n Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~
ve Sonuçlar~", Askeri Tarih Bülteni, S. 31, (A~ustos, 1991), Ankara, 1991, s. 11.
2 Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~n~n Durak Noktas~~Ayn-~~Cahit Sava~~~ve Sonuçlar~", s. 11.
3 Bizans Devleti hakk~nda bkz. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (Çev. Fikret I~~ltan),
Ankara, 1981.
4 Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~n~n Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s. 1112.
1 Kâz~m

782

YÜKSEL ARSLANTA~~

Türkiye Selçuklular~~ Devletine gelince: 1219 y~l~nda Selçuklu taht~ na
oturan Alaeddin Keykûbad (1219-1237) takip etti~i siyasetle, k~sa zamanda
devletine en parlak dev~ini ya~am. Bat~ya do~ru süratle ilerleyen Mo~ol istilas~n~n ülkesini de tehdit etmekte oldu~unu fark ederek çe~itli tedbirlere ba~~
vurdu. Öncelikle Konya, Sivas ve Kayseri gibi pek çok ~ehrin surlar~ n~~tamir
ve tahkim ettirerek Mo~ollar'a kar~~~Harezm~ahlar ve Eyyübiler ile ittifak
kurma yoluna gittis. Ne var ki Azerbaycan'~~yurt edinen Celaleddin Harezm~ah'~n böyle kritik bir zamanda Alaeddin Keykübâd'la i~birli~i yapmak yerine
Selçuklu topraklar~na tecavü~de bulunmas~~bu iki Türk devletinin 1230 y~ l~nda Yass~çemen'de sava~a tutu~mas~na sebep oldu. Sava~~~kaybeden Celâleddin Harezm~ah için bu ma~lubiyet bir son oldu.
Alaeddin Keykübâd'~n bir süre sonra Eyyübiler ile Kuzey Suriye topraklar~~konusunda mücadeleye ba~lamas~~onun ikinci müttefikini de kaybederek
Mo~ollar kar~~s~nda yaln~z kalmas~na sebep oldu. 1236 y~l~nda Alaeddin Keykübad, Eyyübiler üzerine sefer yapmaya haz~ rlan~ rken Mo~ol Hani Ögedey'in (1229-1241) elçilere gelerek y~ll~k vergi vermesini ve Mo~ol han~ na tabiiyetini arz etmesini bildirdiler. Mo~ollar'a kar~~~tek ba~~na mücadele edemeyece~ini anlayan Alaeddin Keykübâd bu istekleri kabul etti. Böylece Mo~ol
tehlikesini bir süre için de olsa ülkesinden uzakla~t~ rm~~~oluyordu6.
Alaeddin Keykübad'dan sonra tahta geçen II.G~yaseddin Keyhüsrev
(1237-1246) zaman~~Türkiye Selçuklu Devleti için adeta bir y~k~m devresi
oldu. O'nun kötü idaresi yan~nda Mo~ollar da Baycu kumandas~nda büyük
bir ordu ile Anadolu'ya girerek fiilen istila te~ebbüsünde bulundular. 1243
y~l~nda Köseda~~ve 1256'da Sultan Hani civar~nda yap~lan iki sava~ta Selçuklu
ordusu bozguna u~rad~. Bunu müteakip Anadolu'yu istila eden Mo~ollar
ba~ta Sivas, Kayseri ve Erzincan olmak üzere pek çok ~ehri ya~ma ve tahrip
ettiler. Bu durum kar~~s~nda Anadolu'da büyük bir kar~~~kl~ k ba~~gösterdi.
Halk panik halinde ya Bizans s~ n~r~ na yak~n uçlara, Bizans'a veya Suriye'ye iltica etti.
1251 y~l~nda Mo~ol idaresini ele alan Mönge (1251-1259) Cengiz Han
taraf~ndan ba~lat~l~p Ögedey zaman~nda da k~smen takip edilen fetih harekederini devam ettirmek istiyordu. Bu maksatla karde~i Hülagu'yu büyük bir
5 Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, ~stanbul 1991, s. 331-332; Süleyman
Özbek, "Mo~ol ~stilas~mn Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s. 12.
6 Osman Turan, a.g.e., s. 379-386; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~mn Durak Noktas~~Ayn-~~
Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s. 12.
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kuvvetle ~ran ve Azerbaycan'~ n fethi ile görevlendirdi 7. Hülagu emri alt~ndaki
bu ordu ile k~ sa zamanda Bkinilerin merkezi Alamut'u yerle bir ederek ~ran'~ n fethini tamamlad~ 8. Daha sonra Irak'a yönelen Hülagu, 1258'de Ba~dad ~~
ele geçirerek buradaki Abbasi Halifeli~i'ne son verdi. Böylece Suriye s~n~ r~ na
dayanm~~~oldu. Olaylar~ n bundan sonra ki k~sm~~çal~~mam~z~n konusu olan
Memlük-Mo~ol mücadelesini olu~turmaktad~ r.
Kutuz'un Mo~ollar'la Mücadelesi ve Ayn-~~Ca'lât Sava~~~
Eyyübilerin y~ k~ lmas~ ndan sonra Memlûkler M~s~ r ve Suriye'ye hakim
oldu ve bu devlet Mo~ollar için a~~lmaz bir engel te~kil etti. XIII. yüzy~lda
ba~layan Memlük-Mo~ol mücadelesi s~ ras~ nda Kuzey Suriye, Mo~ollar ve
Memlükler aras~ nda el de~i~tirdi~i gibi bu bölgede bulunan bir çok siyasi te~ekkül ya varl~~~ n~~ kaybetmi~~ya da Mo~ollar'a tabi olarak varl~ klar~ n~~ sürdürmü~lerdir.
Azerbaycan'~~ kendisine merkez edinerek Mo~ollar'~ n Ön Asya temsilcili~ini yapan Hülagu Suriye ve M~s~ r'~~itaat alt~ na alma faaliyetlerine giri~ti. Bu
s~ rada Suriye'nin siyasi yönden parçalanm~~~olmas~~ ~artlar~~onun için elveri~li
hale getiriyordu 9.
Memlük Sultan~~Aybek'in 1259 y~l~ nda katlinden sonra Memlük taht~na
oturan El-Melik El-Muzaffer Kutuz (1259-1260) yakla~makta olan Mo~ol tehlikesinin fark~ ndayd~ . Zaten Hülagu da Suriye'ye do~ru hareket etmeden
önce bölgeye müteaddit mektuplar gönderip tehditler savurarak burada bulunan bey ve kumandanlar~ n kendisine itaat etmelerini istedi. Ancak bunlardan netice alamay~ nca sefer haz~ rl~ klar~ na ba~lad~~ '". Kutuz, Mo~ollara kar~~~
koyabilmek için Suriye ve M~s~ r'da ortak bir güç te~kil edilmesi gerekti~ini,

7 Bertold Spuler, ~ran Mo~ollan, (Çev. Cemal Köprülü), Ankara, 1987, s.59; Süleyman
Özbek, "Mo~ol ~stilasm~n Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s. 12-13.
8 Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilasm~ n Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s.
12-13.
9 Makrizi, Kita'bu's-Sülük li-Ma`rifet-i Düveli'l-Mülük (Yay. M. Ziyade), C. 1, 2, Kahire,
1987, s. 418-419; ~ bn Haldun, Kitabul-~ber ve Divanu'l-Mübteda yel-Haber, C.5, Beyrut, 1987, s.
437 vd; Bertold Spuler, a.g.e., s. 59-77; Abdulkadir Yuvali, ~lhanhlar Tarihi, Kayseri, 1994, s. 52,
82; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~ n~ n Durak Noktas~~Ayn-~~ Câlût Sava~~~ve Sonuçlar~", s.14;
Steven Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.3, ~stanbul, 1992, s.254-262.
Mülük, C.1, K.2, s.419; ~ bn Haldun, Kitabu'l1° "Makrizi, Kitab-~~Sülâk ii Ma'rifet-i
~ber ve Divanul-mübteda yel-Haber, C.5, s.437 vd; Bertold Spuler, a.g.e., s. 59-77; Steven
Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.3, s.259-260; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~ n~ n Durak
Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s.14; Abdulkadir Yuvali, ~lhanhlar Tarihi, s. 83-84.
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mahalli kuvvetlerle bunlara kar~~~koyman~ n mümkün olamayaca~~n~~ dü~ünüyordu. Bu sebeple bütün dikkat ve gayretini Mo~ollara kar~~~koyabilecek
güçlü bir ordu te~kiline yo~unla~t~rd~ . Böylece Mo~ollara kar~~~bir cihat hareketi ba~latt~.
Memlük sultammn açm~~~oldu~u cihat bayra~~~alt~na k~sa sürede Suriye
ve M~s~ rdan kat~lmalar ba~lad~. Bunlar aras~ nda en önemlisi Aybek zaman~nda M~s~ rdan firar eden Bahri Memlükler'in kat~ l~ m~yd~. Suriye'de bulunan Bahri Memlükler, Baybars el-Bundukdari idaresinde M~s~ r'a dönmek ve
Mo~ollar'a kar~~~mücadele etmek için Kutuz'dan izin istediler. Mo~ol tehlikesi kar~~s~ nda eski dü~manl~klar~ n bir süre için de olsa unutulmas~~ gerekti~ini dü~ünen Kutuz, bu teklifi memnunlukla kar~~ lad~. Bahri Memlükleri
Kahire d~~~ nda kar~~ layan Kutuz onlar~ n lideri Baybars'a Kalyob ~ehrini ikta
olarak verdi~i gibi Mo~ollarla yap~ lacak harpten sonra da Halep naipli~ini
vaadetti ~~~
Bu arada Kuzey Suriye'de ilerleyen Mo~ollar, Ermeni ve Haçl~~kuvvetlerinin yard~m~~ile Haleb ve D~ ma~k'~~ ele geçirdiler. Böylece kendisine M~s~ r
yolu aç~lan Hülagu, sefer için son haz~ rl~ klar~ n~~yaparken Büyük Mo~ol Han~~
Mönge'nin ölüm haberini ald~ . Bu haber üzerine Suriye'ye Kitbo~a idaresinde 12 bin ki~ilik bir Mo~ol kuvveti b~ rakt~~ve yeni Mo~ol han~ n~ n seçiminde bulunmak üzere ordusunun büyük bir k~sm~~ile birlikte Karakurum'a
döndü. Dönü~ünden önce Memlük Devleti'nin tabiiyetini sa~lamak istedi~inden giderayak Kutuz'a bir elçi göndererek ondan kendisine tabi olmas~ n~,
aksi halde Haleb ve D~ma~k'~ n ele geçirilmesi s~ ras~nda ya~ananlar~ n ayniyle
M~s~r'da da vki olaca~~n~~bildirdi12.

Makrizi,
li-Marifet-i Diiveli'l-Midük, C.1, 2, s.422; ~ bn Haldun, Kitabullber ve Divanu'l-Mübteda ve'l-Haber, C.5, 5.436; Bertold Spuler, a.g.e., s. 80; ~ahabettin
Tekinda~, Berkuk De~rinde Memlük Sultanl~~~, ~stanbul 1961, s.29; Steven Runciman, a.g.e.,
C.3, s.260; Kaz~ m Ya~ar Kopraman, "Memlükler", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slam Tarihi,
s.452-453; J.B. Globb, Soldiers of Fortune, London, 1973, s.57-64; Süleyman Özbek, "Mo~ol
~stilas~~~~~~~ Durak Noktas~~Ayn-~~Calüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s.15; Abdulkadir Yuvali, ~lhanl~lar
Tarihi, 5.89-91.
12
Makrizi, Kitb~~ 's-Sülük li-Ma'rifet-i Düveli'l-Mülük, C.1, K.2, s.420; ~ bn Haldun, Kitab~ll~ber ve Divanu'l-mübteda ve'l-Haber, C.5, 5.436; Bertold Spuler, a.g.e., s.59-88; Steven
Runciman, a.g.e., C.3, s.260; Kaz~ m Ya~ar Kopraman, "Memlükler" Do~u~tan Günümüze Büyük
~slam Tarihi, s.452-453; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~ mn Durak Noktas~~Ayn-~~Calüt Sava~~~ve
Sonuçlar~", s.15; Abdulkadir Yuvali, ~lhanhlar Tarihi, s. 89-91.
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Hülagu'nun bu tehdit dolu talebi kar~~s~nda Memlük ümeras~ n~~ toplayan Kutuz, onlarla durumu isti~are etti. isti~arede sava~~karar~~ al~ n~ nca Mo~ol
elçilerinin vücutlar~~ortadan ikiye bölündü ve ba~lar~~ da Kahire sokaklar~ nda
dola~t~r~ld~. Hülagu'nun tehdit dolu teslim teklifine ayn~~ ~ekilde cevap verilince iki devlet aras~nda sava~~kaç~n~lmaz hale geldi13.
Kutuz bu s~ rada siyasi bir manevra ile Akkâ'da bulunan Haçl~lar ile anla~arak onlar~n tarafs~zl~~~ n~~sa~lad~".
Kar~~l~kl~~ili~kilerin bu derece gerginle~mesi üzerine son haz~ rl~ klar~n~~
tamamlayan Memlük Sultam, ordusu için gerekli mali deste~i M~s~r halk~na
koydu~u a~~r vergilerle kar~~lad~. Daha sonra Memlük ümeras~~ile yapt~~~~son
bir isti~areden sonra Emir Baybars el-Bundukdari'yi öncü birliklerin kumandanl~~~ na ayin ederek Mo~ollar hakk~nda bilgi toplamas~~için gönderdi. Bir
süre sonra da as~l Memlük ordusu Sultan'~n liderli~inde Kahire'den ayr~ld~.
1260 y~l~nda Kahire'den hareket eden Memlük ordusu Sâlihiyye'ye geldi.
Burada Sultan Kutuz, etrafa adamlar göndererek cihat ça~r~s~~yapt~~ve cihada
kat~lmayanlara gerekirse zor kullan~lmas~n~~istedi.
Memlük ordusu Sâlihiyye'de iken baz~~Memlük emirleri aras~nda tereddüt ve korku emareleri ortaya ç~ kmaya ba~lad~. Emirler, Mo~ollar ile yap~lacak bu sava~ta hezimete u~ramalar~~halinde Ba~dad'~n ba~~na gelenlerin Kahire'nin de ba~~na gelebilece~ini söyleyerek kar~~~koyman~n manas~z oldu~unu iddia ediyorlard~. Bu nazik durum kar~~s~nda emirleri toplayan Kutuz,
onlara hitaben: "Sizler bunca zamand~ r beytül-mal~n ekme~ini yiyor, cihat
zaman~nda ise sava~tan kaç~yorsunuz. Ben cihada gidiyorum. isteyen benimle
gelsin, istemeyen evine dönsün"15 mealindeki tahrik ve te~vik edici konu~may~~yapt~ . Bu tesirli hitabdan sonra Memlük ordusu yek vücut bir halde
Mo~ollar üzerine yürüyü~e geçti.
13 Makrizi, KiW~u's-Sülük li-Ma`rifet-i Düvelil-Mülük, C.1, K.2, s.423; Süleyman Özbek,
"Mo~ol ~stilas~n~n Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s.15.
14 maKr
. i," Kitibu's-Sülük li-Ma'rifet-i Düveli'l-Müli-dc, C.1, K.2,5.423; ~ahabettin Tekinda~,
"Memlük Sultanl~~~~Tarihine Toplu Bir Bak~~", ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi , S. 24, ~stanbul 1971, s.9; Bertold Spuler, a.g.e., s.80; Süleyman Özbek, "Mo~ol
~stilas~ mn Durak Noktas~~Ayn-~~ Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", 5.15; Abdulkadir Yuvali, ~lhanhlar
s.89-91.
Düvelil-Mülük, C.1, K.2, 5.429; Betold Spuler, a.g.e.,
15 Makriil, KitMm's-Sülük
s.57-59; Kâz~m Ya~ar Kopraman, "Memlükler", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slam Tarihi, s.452453; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~mn Durak Noktas~~Ayn-~~Câlut Sava~~~ve Sonuçlar~", s.16;
Abdulkadir Yuvali, ~lhanhlar Tarihi, s.89-91.
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Mo~ollar hakk~nda bilgi toplamak üzere hareketine devam eden öncü
birlik, Mo~ol i~gali alt~nda bulunna Gazze'ye yöneldi. Baybars kumandas~ndaki öncü kuvvetinin yakla~t~~~n~~ haber alan Mo~ol kumandan~~Baydara,
derhal Baalbek'te bulunan Kitbo~a'ya haber göndererek az say~da asker oldu~unu ve acele yard~m göndermesini istedi. Kitbo~a ona yard~ m göndermedi~i gibi yerinde kalmas~ n~~ve sava~mas~ n~~emretti. Fakat az say~daki Mo~ol kuvveti Baybars kar~~s~nda tutunamad~~ve Memlük öncü birli~i Mo~ollar'~~
k~sa sürede bozguna u~ratu. Bu haber M~s~ r'da büyük bir sevinçle kar~~land~.
Memlük Sultan~~ Kutuz'un Mo~ollar'la yapaca~~~büyük sava~tan önce
dikkatli ve tedbirli bir politika takip etti~i görülmektedir. Daha önce ~rak ve
Suriye'de Müslümanlara kar~~~olu~turulan Mo~ol-Ermeni-Haçl~~ittfak~n' göz
önünde bulunduran Kutuz böyle kritik bir zamanda Suriye'deki Haçl~~ kontluklar~~ ile çat~~maya girmekten kaç~n~yordu. Onlar~~ gücendirmemek amac~yla da Akkâ'dan geçerken buradaki Haçl~lardan geçi~~izni istedi. Daha önce
baz~~ Mo~ol birliklerinin Haçl~~kontluklar~na sald~ r~da bulunmas~~onlar~n
Müslümanlardan sonra s~ ran~ n kendilerine gelece~ini dü~ünmelerine sebep
oluyordu'''. Bu yüzden Haçl~ lar, Memlük Sultan~'na kendi topraklar~ndan
rahatl~ kla geçebilece~ini bildirdikleri gibi Mo~ollar'a kar~~~sava~mak için asker vermeyi dahi teklif ettiler. Daima ihtiyatl~~ve tedbirli hareket etmeyi tercih eden Kutuz, sava~~esnas~nda onlar~n muhtemel bir ihanetine u~ramamak
için bu teklifi te~ekkür ederek geri çevirdi'''.
Ordusuyla Haçl~~arazisinden rahatl~ kla geçen Kutuz, Ayn-~~Câlüt mevkiine geldi. Mo~ollara askerinin az oldu~u izlenimini vermek için ordusunun
büyük bir k~sm~ n~~yak~ nda bulunan ormana saklad~~ve Mo~ollar'a kar~~~sadece Baybars idaresindeki öncü birlikleri ileri sürdü. 3 Eylül 1260 tarihinde
sabah~n ilk ~~~ klar~~ile birlikte Mo~ol sald~ r~s~~ ba~lad~. Bu sald~ r~~kar~~s~ nda
bir süre sava~an Baybars daha sonra süratle as~l Memlük kuvvetlerinin bulundu~u yere çekildi. Memlük kuvvetlerinin bozgun halinde kaçt~~~ n~~sanan
Mo~ol kumandan~~Kitbo~a, çekilen Memlük ordusunun takip edilmesi emrini verdi. Fakat k~sa süre sonra Memlük ordusu taraf~ndan ku~aulan Kitbo~a, tuza~a dü~tü~ünü anlamakta gecikmedi. Buna ra~men sava~~~b~rakma16 Makrizi, Kitab-~~Sülük ii Ma'rifet-i Düveli'l Mühlk, C.1, K.2, s.429; Bertold Spuler, a.g.e.,
s. 57-64; Kaz~ m Ya~ar Kopraman, "Memlültler", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slam Tarihi, s.452453; süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilas~n~ n Durak Noktas~~Ayn-~~Câlût Sava~~~ve Sonuçlar~", s.16;
Abdulkadir Yuvali, ilhanhlar Tarihi, s.89-91.
17 Makrizi, Kitab-~~Sula ii Ma'rifet-i Düveli'l Mülük, C.1, K.2, s.429; J.B. Globb, a.g.e., s.5963; Süleyman Özbek, "Mo~ol 'sulam= Durak Noktas~~Ayn-~~Câlüt Sava~~~ve Sonuçlar~", s.16.
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yarak bütün gayreti ile sald~r~ya geçti. Mo~ollarm çetin sald~r~s~~ka~~s~nda
Memlük ordusunun sol kanad~~bozuldu. Bu tehlikeli durumu fark eden
Memlük Sultan~~Kutuz bizzat kendisi yard~mc~~kuvvetlerin ba~~nda sava~a kat~ld~. Sultan~n sava~~alan~nda ~ecaatle dövü~tü~ünü gören Memlük ordusu
k~sa zamanda toparlanarak Mo~ol kuvvetlerini püskürttü. Bir süre sonra
bozgun emareleri gösteren Mo~ol ordusu kaçmaya ba~lad~. Kaçanlar Beysan
mevkiinde yeni bir müdafaa hatt~~kurdular. Mo~ollar~n buradaki gayretleri
de onlar~~yenilgiden kurtaramad~. Kaçanlar Baybars taraf~ndan Humus'a kadar takip edilerek k~l~çtan geçirildi. Sava~~alan~nda ölen Kitbo~a'mn kesik
ba~~~te~hir için Kahire'ye gönderildi18.
Mo~ollara kar~~~kazan~lan bu zafer bütün ~slam aleminde sevinçle kar~~land~. Mo~ollarla i~birli~i yapan baz~~EyyC~bi emirleri sava~tan sonra Memlük
Sultan~'n~n huzuruna gelerek af dilediler. Banyas ve Subeybe emini Melik
Said Hasan d~~~ndaki bütün Eyyübi emirleri affedildi. Melik Said Hasan'~n ise
boynu vuruldu.
Ayn-~~Câlöt Sava~~'n~n Kazan~lmas~na Tesir Eden Faktörler
Hülagu'nun yeni Mo~ol han~n~~seçmek için giderken ordusunun bir
k~sm~n~~beraberinde götürmesi ve Kitbo~a idaresinde az say~da kuvvet kalmas~~Mo~ol yenilgisinin ana sebeplerinden birini te~kil eder. Bu durum sava~tan önce Memlük ordusunda var olan moral bozuldu~unu büyük ölçüde
bertaraf etmi~tir. Ayr~ca Hülagu'nun bizzat ordusunun ba~~nda bulunmay~~~~
da sonucu etkilemi~tir. Memlük Sultan~~Kutuz'un ordusunun ba~~nda olmas~~
askerlerine moral verdi~i gibi sava~~n en kritik an~nda sava~a müdahalesi de
Memlükler'in mutlak bir bozgununa mani olmu~tur.
Suriye'deki Haçh konduklarm~n sava~~esnas~nda takip etti~i tarafs~z siyaset de sonucu etkileyen bir ba~ka faktördür. Daha önce Mo~ollara Suriye'de
yapt~klar~~istila hareketlerinde Kilikya Ermeni Krall~~~~ile birlikte yard~mc~~
olan Haçhlarm Ayn-~~Câlût sava~~nda Memlük Sultan~~Kutuz'a verdikleri söze
ba~l~~kalarak sava~a i~tirak etmemeleri Memlük Devleti'nin i~ini büyük ölçüde kolayla~t~rm~~t~r.
C.1, K.2. s.430-431; ~bn Haldun,
18 Makrizi, Kitab-t Sülülc ii Ma'rifet-i
Kitabu'l-iber ve Divanu7-Miibteda ve'l-Haber, C.V, 5.436; Steven Runciman, a.g.e., C.3, s.266;
Bertold Spuler, a.g.e., s. 57-59 J.B. Globb, a.g.e., s.59-63; Süleyman Özbek, "Mo~ol ~stilasm~n
Durak Noktas~~Ayn-~~Câlût Sava~~~ve Sonuçlar~", s.16; Abdulkadir Yuvali, ilhanhlar Tarihi, s.8991.
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Burada unutulmamas~~ gereken bir nokta da Bahri Memlükler'in göstermi~~olduklar~~~ecaat ve cesarettir. Ayn-~~Câlût'a kadar kar~~lar~ na ç~ kan bütün mukavemet güçlerini rahatl~ kla ezip geçen Mo~ollar, ilk defa Ayn-~~Câlüt'ta disiplinli ve e~itimli bir ordu ile kar~~la~t~. Nitekim kar~~la~t~ klar~~ bu
yeni gücün e~itim, disiplin, taktik ve cesaretleri kar~~s~ nda ~a~k~nl~~a dü~en
Mo~ollar daha sonralar~~ Memlükler'e kar~~~yapt~ klar~~askeri hareketlerde de
ba~ar~s~z oldular.
Ayn-~~Ca^liit Sava~~ 'n~n Neticeleri
Mo~ol ordusunun ald~~~~ilk meydan sava~~~ma~lubiyeti olan Ayn-~~ Câlüt
Sava~~, neticeleri itibari ile ~slam tarihinin en önemli sava~lar~ ndan birisidir.
Bu sava~~her ~eyden önce M~s~ r Memlükleri Devleti'nin temellerini sa~lamla~urm~~ur. Suriye ve civar~ n~~ da Memlük hakimiyetine sokmu~tur. Bu sava~,
ayn~~ zamanda Eyyübiler'in kati sonudur. Art~ k Eyyübi hanedan~ na mensup
~ah~slardan hiçbiri saltanat iddias~ nda bulunamam~~t~r. Nitekim onlar~~ciddi
bir rakip olarak görmeyen Kutuz, Mo~ollara kat~lan Melik Said'in d~~~ ndakileri affetrni~tir.
Ayn-~~Câlût Sava~~~Haçl~-Mo~ol i~birli~ine de darbe vurmu~, Mo~ollar
Suriye'yi bo~altm~~lard~ r.
Memlükler'in kazand~~~~bu zafer, dünya hakimiyetine ko~an Mo~ollar~ n
yenilemeyece~i fikrini y~ km~~t~r. M~s~ r ve Suriye ba~ta omak üzere ~slam dünyas~~ ve hatta Avrupa, Mo~ol istilas~ ndan kurtar~lm~~ur. Bu büyük zaferden
sonra Memlük Sultanlar~~ kendilerini hakl~~ olarak ~slam'~ n hamisi saymaya
ba~lam~~lard~ r. Bu sayede bütün Müslümanlar~ n muhabbetini kazanm~~lard~r 19.
E~er Mo~ollar, Ayn-~~ Câlüt sava~~ n~~ kazanm~~~olsalard~~M~s~ r'a kadar ilerleyecekler, Irak'ta yerle~tikleri gibi M~s~r ve Suriye'ye de yerle~eceklerdi. Bu
sava~~ n kazamlmas~ nda Hülagu'nun, Karakurum'a dönmesinin ve Haçl~lar~ n
tutumunun büyük rolü olmu~ tur. Ama her hareketin nihai bir noktaya ula~uktan sonra duraca~~~da göz önüne al~ nmal~d~r. Suriye Mo~ollar'~n güneybauda ula~t~~~~en son nokta olmu~tur. As~l merkezlerinden uzakla~m~~~olmalar~~
19 MakriZI, Kitbu's-Sülük
C.1,K.2, s.432; ~bn Haldun, Kitabuliber ve Divanu'l-Mübteda ve'l-Haber, C.V, s.436; ~ahabettin Tekinda~, Berkuk Devri, s.29;
J.B.Globb, a.g.e., 5.57-64; Kaz~m Ya~ar Kopraman, "Memliikler", Do~u~tan Günümüze Büyük
~slam Tarihi, s.452-453; Bertold Spuler, a.g.e., s.57-59; Steven Runciman, a.g.e., C.3, s.260-262;
Abdulkadir Yuvali, a.g.e., s.89-91.
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ve zaptettikleri geni~~ülkelere sahip olmak için insan kaynaklar~~kafi gelmedi~inden burada durdurulmu~lard~ r.
Ayn-~~Câlût'taki zaferin en mühim neticelerinden birisi de XII. yüzy~ldan
beri Nureddin Mahmüd Zeengi ve Selahaddin Eyyt~bi'nin bütün gücü ile çabalayarak temin ettikleri Suriye ve M~s~ r'~n birli~inin, Meml~lkler ile Eyyf~biler aras~nda parçalanm~~ken, tekrar temin edilmi~~olmas~d~ r. Ancak bu birli~in sa~lanmas~nda Eyy1.1'bi hanedan~~mensuplar~n~ n rolü olmam~~t~r. Bilakis
onlar Mo~ollar ile mücadelede gere~i gibi kararl~~davranmam~~lar ve hatta
onlara teslim olarak, Ayn-~~Câliteta Müslümanlara kar~~~sava~m~~lar ve bu sebeple Müslümanlar~n gözündeki mevkilerini kaybetmi~lerdir. Bunun neticesi
olarak EyyC~biler'in art~ k hükümdarl~ k yapmaya lay~k olmad~ klar~~ kanaati has~l olmu~tur20. Zaten ondan sonra da hakimiyetlerini büyük ölçüde kaybettiler. Ancak Suriye'deki baz~~ ~ehirlerde küçük hanedanl~ klar halinde k~sa bir
süre daha varl~klar~n~~ sürdürebildiler.
Baybars ve Mo~ollar
Ayn-~~Câlüt Sava~~'ndan sonra Kutuz'un Baybars'a vadetti~i yerleri vermemesi sebebiyle Baybars ile Kutuz aras~ nda ba~layan mücadele Kutuz'un
ölümü ile neticelendi. Kutuz'u ortadan kald~ ran Baybars Memlük taht~ na
oturdu. Ancak Kutuz'un öldürülmesinden sonra ortaya ç~ kan kar~~~ kl~ klardan faydalan~ p Ayn-~~ Câlüt'un h~ nc~m almay~~ hedefleyen Mo~ollar haz~ rl~ klara ba~lad~lar. Çok geçmeden de taarruza geçtiler. Harran ve el-Cezire bölgesinde toplanan Mo~ol birlikleri Baydara komutas~nda Birecik (Bire) üzerine yürüdüler. Birecik halk~n~n Haleb naibinden yard~ m istemesi neticesinde yard~ ma gelen birliklerin komutan~~Birecik civar~nda dü~manla kar~~la~~ nca askerlerinin azl~~~~sebebiyle sava~a cesaret edemedi ve Birecik'e gitti.
Onu takip eden Mo~ollar, birçok askerini öldürdüler. Bu haber Haleb'e ula~~nca halk güney istikametinde kaçmaya ba~lad~. Haleb ümeras~, kötü idaresi
sebebiyle, ~ehir naibini görevden alarak yerine Emir Hüsameddin Çevkendar'~~geçirdi. Mo~ollar~n geli~ini duyan yeni naib D~ ma~k'a çekilmek üzere
Haleb'den ayr~ld~. Bu arada Haleb'e gelen Mo~ollar, halk~n bir ço~unu öldürdükten sonra Hama istikametinde yollar~na devam ettiler.
.r
20 maK

C.1. K.2, s.430-431; ~bn Haldun, Kitabul-lber ve Divanul-Mübteda yel-Haber,
C.V, s.436; ~ahabettin Tekinda~, Berkuk Devri, s.29; Bertold Spuler, a.g.e., s.57-64; Steven
Runciman, a.g.e., C.3, s.264-267; Faruk Sümer, "Anadolu'da Mo~ollar" Selçuklu Ara~t~rmalar~~
Dergisi, 5.1, ~stanbul, 1969, s.15-27; Abdulkadir Yuvali., "Hülagu Han ~ n Bat~~Seferinin Türkiye
Tarihi Yönünden De~erlendirilmesi" Milli Kültür, Mart, 1984, s.44.
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Mo~ollar'la sava~~n kaç~n~lmaz oldu~unu gören Haleb, Hama ve Humus
ümeras~~sava~a karar vererek Mo~ollar üzerine yürüdü ve onlar~~ma~lup ederek bir ço~unu öldürdü. Bu s~ rada Sultan Baybars'~ n Mo~ol i~gali alt~ ndaki
Halebi kurtarmak için teçhiz etti~i ordu yola ç~kt~. Bu ordu Gazze'ye ula~t~~~~
s~ rada bölgedeki Haçl~lar durumu Mo~ollar'a haber verdi. Bunun üzerine
Mo~ollar ~ehri tahliye etti ve ~ehir Müslümanlar~ n eline geçti.
Bu tarihlerde yakla~~ k 9 ay Mo~ol muhasaras~ nda kalan Musul'un dü~mesi ve ahalisinin katledilmesi Suriye'de endi~e ve kar~~~ kl~ klar~ n ba~lamas~ na sebep olmu~tu. Bölgede Mo~ol korkusu iyice yay~ l~ nca Baybars, Mo~ollar~ n el koymamas~~için Musul-Haleb aras~ ndaki ekinlerin yak~lmas~ n~~ emretti. Bu tedbirlere ra~men D~ ma~k halk~~M~s~ r'a göç etmeye ba~lad~ . Tam bu
s~rada Hülagu ile Alt~nordu ham Berke aras~ ndaki mücadelede Mo~ollar~ n
yenilmesi durumu biraz rahatlatu 21. Bu durum Baybars ile Berke'yi Hülaguya kar~~~birbirine yakla~t~ rd~.
Mo~ollar'a Kar~~~Memlâk-Alt~nordu ~~birli~i
Alt~nordu hüümdar~~Berke Han, XIII. asr~ n ikinci yar~s~nda Müslüman
olmu~~ve putperest Mo~ollar'a kar~~~Sultan Baybars ile ittifak yoluna gitmi~tir. ~zzeddin Keykavus da bu cepheye mensup olmak ve bu durumdan istifade etmek istiyordu. Bu durumun fark~ nda olan Memlük Sultan~~Baybars
1263'te Berke ve ~zzeddin Keykavus'un elçilerini ayn~~zamanda kabul etti.
Berke Han, Memlük Sultan~'na Müslüman oldu~unu bildirerek müttefik olman~ n lüzumunu anlat~yordu. Kendisinin kuzeyden, Sultan Baybars'~ n da
Do~u Anadolu yönünden hareket etmesini bildirdi. Bu durum Baybars'~ n da
i~ine geliyordu.
Mo~ollara kar~~~Memlük-Alt~ nordu i~birli~i Orta Do~uda siyasi dengeyi
de~i~tirmi~tir. Bu arada Bizans imparatoru Mihael daha önce Baybars'~ n elçilerini iyi kar~~lam~~~olmas~ na ra~men Hülagu'nun bask~s~yla 1264'te ~stanbul'
dan geçen Memlük elçilerini tutuklatt~. Buna k~zan Sultan Baybars, tebaas~ ndaki Papaz ve Patrikleri ça~~rarak ahdinden dönenin durumunu sordu.
Onlar da cezas~ n~n aforoz oldu~unu söylediler. Sultan Baybars, imparator
21 Makrizi,
C.1,K.2, s.433; ~bn Haldun, Kitabul~ber ve Divanul-Mübteda yel-Haber, C.V, s.436; Baybars Tarihi (Çev. ~erafettin Yaltkaya7,
~stanbul, 1941, s. XII-XIII; ~ahabettin Tekinda~, Berkuk Devri, 5.29; J.B.Globb, a.g.e., s.57-64;
~ahabettin Tekinda~, "Memlük Sultanl~~~~Tarihine Toplu Bak~~" s.26; Kâz~ m Ya~ar Kopraman,
"MemlnIder", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slam Tarihi, s.461-464; Steven Runciman, a.g.e., C.
3, s. 268.
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Mihael'e Fariseddin Akku~~ile birlikte bir Yunan filozofu, bir rahip ve bir papaz gönderip ona a~~r bir ~ekilde hitap edince elçiler serbest b~ rak~ ld~.
Orta Do~uda Memlük ve Alt~ nordu gibi iki büyük devlet ~lhanl~ lara
kar~~~siyasi ve dini sebeplerle oldu~u kadar iktisadi ve kültürel ç~ karlar bak~ m~ ndan da s~ k~~ ili~ki içindeydiler. Bu da ~stanbul Bo~az~~ yolunun kendilerine
aç~ k bulunmas~ n~~ gerektiriyordu. Zira kuzeyin köle ve cariyeleri, kürkleri ~slam dünyas~~ için ne kadar laz~ m idiyse ~slam dünyas~ n~ n kuma~lar~~ ve çe~idi
mamul mallar~~ da kuzey kavimleri için o kadar önemliydi. Yine ~slam dünyas~~
için K~ pçak çocuklar~~ askerlik için en mühim ihtiyac~~ te~kil ediyordu. Her
türlü ticari maddeler gibi köleler de K~r~ m sahillerinden sat~ n al~ n~ p Sinop
ve Samsun limanlar~ na ç~ kar~ l~yor, Anadolu'da Sivas'ta, Suriye'de Haleb'deki
pazarlarda sat~llyordu. El-Ömeri, kuzeyde K~ pçak, Rus ve Çerkeslerin birbirlerini esir edip Su~dak'ta Müslüman tüccarlara satt~ klar~ n~ , k~ tl~ k zamanlar~ nda bizzat ailelerin çocuklar~ n~~ tüccarlara verdiklerini yazar22. Kayseri-Suriye yolu üzerinde bulunan Yabanlu Pazar~~ her y~l milletler aras~~tüccarlar~ n
topland~~~~bir panay~ r yeri olup do~u-bat~~ve kuzey-güney mallar~~ burada
mübadele olunurdu ki bunlar aras~ nda K~ pçak ve Rum köle ve cariyeleri en
mühim ticari emtiayd~. Memlük Devleti ordusunun tamam~ na yak~ n bölümü
K~ pçak kölelere dayan~yordu. Bu köleler aras~ nda kumandan, vali, ilim ve
kültür adam~~ da çokça yeti~iyordu. Selçuklular zaman~ ndan beri M~s~ r ve Suriye'de kuvvedenen Türk hakimiyeti K~ pçaklar~ n gelmesi ile o derece artt~~ki
Arap kaynaklar~~ Memlak Devletine "Türk Devleti"" ismini vermeye ba~lad~lar 2 ~.
Mo~ollar Türkiye'yi tamam~yla tahakkümleri alt~ na al~ nca dü~man gördükleri Memlük ve Alt~ nordu devletlerinin münasebetlerini kesmek ve özellikle askeri kuvvetin kayna~~~olan köle ak~ n~ n~~önlemek için Anadolu yollar~ n~~ kontrollerine alm~~lard~. Bu sebeple ~stanbul yolu büyük bir önem kazanm~~t~ r. Nitekim Bizans müellifi Pachymeres "M~s~ r Sultan~~K~pçaklardan
bir köle iken sultan olmu~tu. O, tebaas~ n~ n kendi milleti ile ticari münasebetlerini devam ettirmesini istiyordu. K~ pçaklar~~sat~ n al~ p hudutlar~ n muhafazas~ na b~ rak~yordu. Fakat onlar~~ Karadeniz'den geçirmek zorlu~u ile ka~~ la~t~ klar~~ için bu denizin a~z~ n~~tutan imparatordan müsaade alm~~lar" derEl-Ömeri'den nakleden Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.501.
"Türk" kelimesi burada etnik manada kullan~lmamaktad~r. Buradaki "Türk"
kelimesi "Memlük" demektir.
24 Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.501.
22

23 Buradaki
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ken hem bu durumu belirtmekte hem de Rum tarihlerine mahsus bir taassupla bu müsaadenin kuvvet kar~~s~ nda vukubuldu~unu aç~ kça ifadeden çekinmektedir. ~ lhanl~~Hükümdar~~ Abaka da Baybars'a "Sen Sivas'ta sat~ n al~ nm~~~bir kölesin. Dünya hükümdarlar~ na kar~~~nas~l muhalefet edebilirsin"
diye ona hakaret ederek bu durumu gündeme getirmi~tir25.
Bu köle ticareti Memlûkler için 14. as~ rda da önemini korumu~tur. Nitekim bu as~ rda Orta Anadolu hükümdar~~ Kad~~ Burhaneddin, M~s~ r Sultan~~
Berkuk'un elçilerine "Bundan sonra Rum (Anadolu)'dan Suriye'ye Çerkes
kölelerinin sevkine müsaade etmeyece~im" dedi~i zaman bu söz ciddi bir
endi~e kayna~~~olmu~tu26.
~~te bütün bu geli~melerin de etkisiyle Alt~ nordu Devleti'yle i~birli~i yapan Baybars, Kerek EyyC~ bi Emirli~ieni te'dib ettikten sonra, Humus EyyC~bi
emirinin ölmesinden sonra Humus'u da Memlûk topraklar~ na katt~~ ve hemen ard~ ndan da tekrar Mo~ollarla mücadeleye döndü.
1265 y~l~ nda Mo~ollar~ n Birecik'i muhasara etmesi üzerine Baybars, Haleb ve Hama'ya haber göndererek Birecik'e yard~ m göndermelerini istedi ve
kendisi de hemen Kahire'den yola ç~ kt~. Baybars'~ n 15 gün sonra Gazze'ye
ula~t~~~ n~~ ö~renen Mo~ollar ku~atmay~~ kald~ rd~lar. Muhasaran~ n kalkt~~~ n~~
ö~renen Baybars emirleri Birecik kalesini onarmalar~ n~~ve M~s~ r ve Suriye'den sava~~araçlar~~getirerek kaleyi tahkim etmelerini istedi. Ayr~ca 10 y~ ll~ k
erzak depolamalar~ m tavsiye edip Haçl~larla mücadeleye ba~lad~ . Zira Suriye
sahillerinde müstahkem mevkilerde ya~ayan Haçl~ lar her f~ rsatta Müslümanlara sald~ r~ p zarar verdiklerinden bu devletçikleri ortadan kald~ rmak niyetinde olan Baybars, Filistin'deki Kayseriyye, Hayfa ve Arsuf kale ve ~ehirlerini
hakimiyetine ald~ . Ard~ ndan da Kahire'ye döndü27.
XIII. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda Anadolu'da Mo~ol bask~s~~ gittikçe artmaya
ba~lad~~~ ndan Anadolu'dan, Baybars'~ n idaresinde bulunan topraklara, çok
say~da Türkmen iltica etmeye ba~lad~. Memlük müverrihi ~bn ~eddad, Bay25 Makrizi, Kitbu's-Sülük li-Ma'rifet-i Düyelil-Mülük, C.1, K.2, s.474-475; Esterabadi, Bezm
u Rezm, (Çev. Mürsel Öztürk), Ankara, 1990, 5.342; Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda
Türkiye, ~stanbul, 1991, s.4398-502.
26 Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.501-502.
27 Makriii,
li-Ma'rifet-i Düvelii-Mülûk, C.1, K.2, 5.495; lbn Haldun, Kitabullber ve Divanu'l-Mübteda yel-Haber, C.V, S.426 VD.; Baybars Tarihi, s. 17-18; Kâzim Ya~ar
Kopraman, "Memlükler", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slam Tarihi, s.458-459; Bertold Spuler,
a.g.e., s.83-89; Faruk Sümer "Anadolu'da Mo~ollar", s.237-238.
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bars zaman~ nda 40 bin çad~ r Türkmen'in Suriye'ye geldi~ini bildirmektedir2g.
Baybars zaman~ nda Mo~ol istilas~ ndan kaçarak Suriye'ye gelen Türkmenler, Gazze'den Antakya ve Sis'e kadar olan bölgede yurt tutmu~lard~.
Gerçekten de Suriye'de Memlükler devrinde oldu~u kadar hiçbir devirde bu
kadar çok Türkmen toplanmam~~t~r. Bu Türkmenlerin büyük ço~unlu~u yaz
gelince Mara~, Uzunyayla ve Sivas tarallanna geliyorlard~29.
1269 y~l~~~ubat'~nda Baybars'~~yine ordusunun ba~~nda Suriye'de görüyoruz. D~ma~k'a geldi~i zaman ~lhanl~~ Hükümdar~~ Abaka'n~n elçilerini kabul
etti. Abaka tekrar Baybars'a bir köle oldu~unu ve bir hükümdarla u~ra~amayaca~~n~~ anlat~yordu. Buna ald~ rmayan Baybars, Abbasi topraklar~n~~ kurtanncaya kadar sava~aca~~n~~söyledi".
Bu arada ban~ tan ümidini kesen Abaka, Suriye sahillerindeki Haçl~larla
yeni anla~malar yaparak komutanlar~n~~ ~slam topraklar~ na gönderdi. Ard~ ndan da Haleb civar~ndaki Sacur'a sald~ rd~. Bunu haber alan Baybars hemen
Alaaddin Bundukdar komutas~ ndaki bir orduyu Suriye'ye gönderdi. Ekim
1269'da kendisi de Suriye'ye gitti. D~ ma~k'a gelince Mo~ollar'~n çekildi~ini
ö~rendi ve M~s~ r'a döndü.
1271 y~ l~nda Haleb ve civar~ na bir ba~ka Mo~ol sald~ r~s~~ daha oldu.
Abaka s~ k s~ k elçiler göndermekle beraber Suriye ve civar~ na sald~ r~ lar~~ da
tekrarl~ yor, Memlük kuvvetleri gelince de geri çekiliyordu.
Memlük-Mo~ol mücadelesi 1277 y~ l~ nda yeniden ba~lad~. Bu tarihte
Türkiye Selçuklu taht~nda 17 ya~~ndaki III. G~yaseddin Keyhüsrev vard~. Devletin gerçek idarecisi Muineddin Süleyman Perva~
'le idi. Devletin her kadrosunu hem~ehrileri ~ranl~larla dolduran Pervâne, s~ rt~ n~~ Mo~ollar'a dayad~ ~~ndan onlar~~para ile tatmin etmek için elinden geleni yap~ yordu. Buna
28 Baybars Tarihi, s.155, 171; Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler), Ankara, 1972, s.159.
28 Makr~zi, Kitab-~~Sülük ii Ma'rifet-i

Mülük, C.1, K.2, s.457462; Faruk Sümer
O~uzlar, ~stanbul, 1992, s.70; Ali Aktan "M~s~r'da Abbasi Halifeleri" Belleten, C.55, S.214, s.613648.
" Baybars kendisine iltica eden bir Abbasi emirini M~s~r'da kabul edip "El-Mustans~r"
lakab~yla hilafet makam~na oturtmu~tur. Halife de buna kar~~l~k ona, M~s~r ve Suriye'nin yan~~
s~ra fethedece~i yerlerin de sultan~~unvamm vermi~tir. Bak. Makrizi, Kitab-1 Sülük 11 Ma'rifet-i
Düveli'l Mülük. C.1, K.2, s.457-462; ~bn Haldun, Kitabul-Alber ve divanu'l-Miibteda yel-Haber,
C.V, s.426 vd.; J.B. Globb, a.g.e., s.68-103; Ali Aktan, "M~s~r'da Abbasi Halifeleri", Belleten, C.55,
5.214.
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ra~men Mo~ollar'~n, devlet i~ lerine müdahalesini önleyemiyordu. Mo~ollar'~ n sonu gelmeyen maddi istekleri Pervâne'yi bunalunca bu duruma bir son
vermek için Sultan Baybars ile haberle~meye ba~lad~.
Baybars ile Pervâne aras~nda yap~lan anla~maya göre Baybars, Türkiye
Selçuklu Devleti'ni Mo~ol tahakkümünden kurtaracak, buna kar~~l~k kendisine her y~l vergi verilecekfi. Bu s~rada Mo~ol Hükümdar~~Abaka ise Celayirlilerden Toku'yu Anadolu'daki Mo~ol kuvvetlerinin ba~~na tayin etti ve Pervâne'ye de Toku'dan izinsiz hareket etmemesini söyledi".
~bn ~eddâd'a göre Muineddin Süleyman Pervâne'nin teklifiyle Kahire'den ayr~lan Baybars, Kilikya üzerine yürüdü. D~ma~k'a gelmeden önce Birecik'te tahkimat yapt~ rarak Ayas, Messisa ve Adana'y~~zaptetti. Daha D~ma~k'ta
iken 30 bin ki~ilik Mo~ol-Selçuklu ortak ordusunun Birecik'e sald~rd~~~n~~
duyunca hemen harekete geçti ancak muhasaran~n kald~r~ld~~m~~ö~renince
geri döndü.
Baybars bu tarihten sonra Anadolu'ya girmeye karar verdi. Mo~ol bask~s~ndan kaç~p Suriye'ye iltica eden baz~~Selçuklu emirleri de onu bir Anadolu
seferine te~vik ediyorlard~. 1277'de yola ç~kan Baybars, önce D~ma~k'a oradan da Haleb'e geldi. Haleb'den Anadolu içlerine do~ru hareket eden Baybars ayn~~y~l Elbistan civar~nda Mo~ol kuvvetleriyle kar~~la~t~.
Baybars bu hareket s~ras~ nda Pervâne'nin kendisine kat~lmas~n~~bekliyordu. Ancak Pervâne ortada yoktu. Gürcülerle desteklenen Mo~ol kuvvetleri ile Baybars'~n ordusu Elbistan'~n Hunu Köyü yak~n~nda kar~~la~t~~ve çetin
bir sava~tan sonra Mo~ol kuvvetleri yenildi. Sava~~sonuna kadar ortadan görünmeyen Pervâne, Mo~ol yenilgisini haber al~nca hemen Kayseri civar~na
gelip oradan Tokat'a geçti".
Baybars zaferden sonra Kayseri'ye geldi ve halk taraf~ndan sevinçle kar~~ land~. Burada ad~na para bast~r~p hutbe okutan Baybars, burada bir durum
de~erlendirmesi yap~p Pervâne'nin oynad~~~~oyunu fark etti. Bu s~rada Elbistan bozgunundan sorumlu tutulan Pervâne, Abaka taraf~ ndan Alada~'da öldürülmü~tü.
31 Muineddin Süleyman Penine hakk~nda geni~~bilgi için bkz. Baybars Tarihi, 5.84-92;
Nejat Kaymaz, Muineddin Süleyman Pervâne, Ankara, 1970; Faruk Sümer "Anadolu'da
Mo~ollar", 5.15-69.
Mülü k, C.1, K.2, s.495; Baybars Tarihi, s.17-18;
" Makrizi, Kitab-~~Sülük ii Ma'rifet-i
Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, 5.526527; Faruk Sümer, Yabanlu Pazar~, s.56-57.
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Baybars'~ n Anadolu'dan ayr~lmas~ ndan sonra Abaka, Anadolu'ya geldi.
Sava~~alan~ nda gördü~ü Mo~ol cesetlerinin kendisine verdi~i h~ nçla kendisine itaat etmeyen Türkmenleri büyük bir katliama tabi tuttu. Memlük müverrihleri Abaka'n~ n 200 bin ki~iyi bu s~ rada katletti~ini kaydederler".
Baybars'~ n 1277 Anadolu seferiyle, Anadolu'nun güney k~s~mlar~na sahip
olarak Suriye'nin güvenli~ini sa~lamak istedi~i anla~~lmaktad~ r. Kayseri'de
ad~ na para kestirip hutbe okutmas~~bunun önemli bir i~aretidir. Ayr~ca o her
f~ rsatta Suriye'ye sald~ ran ve üzerine Memlük ordusu gelince çekilen Mo~ol
ordusuna kati bir darbe vurup Suriye'yi Mo~ol sald~ r~s~ ndan emin k~lmak ve
Haçl~~ve Ermenileri Mo~ol deste~inden mahrum b~ rakarak onlarla rahatça
u~ra~mak istiyordu.
Kalavun ve Mo~ollar
Baybars zaman~ nda yo~un bir ~ekilde devam eden Men~ li~ k-Mo~ol mücadelesi Kalavun'' devrinde yeniden ba~lad~.
Kalavun'un ilk y~llar~ nda Mo~ollar, Memlaler'in kendi aralar~ nda dü~ tükleri ihtilaftan ve ~emseddin Sungur'un yard~m talebinde bulunmas~ ndan
yararlanmak dü~üncesiyle Suriye'ye girdiler. Esasen bu tahrikler Ayn-~~Câlüt
ve Elbistan ma~lubiyetlerini bir türlü unutmayan ~lhanl~~ hükümdar~~ için birer bahane idi. Haleb, Ayntab, Bagras ve Derbesak'~~ istila ederek ya~ma ve talanda bulundular. Halk~ n ço~u kaçarak M~s~ r s~ n~ r~ na dayand~ . Ancak Mo~ollar, Sungur'un kendileriyle ortak hareket etmekten vazgeçmesi üzerine istila ettikleri yerlerde fazla kalmayarak ald~ klar~~ ganimetlerle kendi ülkelerine
geri döndüler. Fakat bir y~ l sonra tekrar Suriye'de göründüler. Abaka Han
Rahbe kalesine indi. Karde~i Mengütemür ise içinde bir miktar Ermeni,
Gürcü ve Frenklerin de bulundu~u ordusunun ba~~ nda Hama'ya kadar ilerledi. Humus yak~ nlar~ nda Memlük ordusuyla kar~~la~an Mengütemur büyük
bir yenilgiye u~rad~ . Rahbe'deki Abaka Han, karde~i dahil Memlükler'in
elinden canlar~ n~~kurtarabilenlerin kendisine iltihak etmesinden sonra Ba~-

33 Baybars Tarihi, s.84-92; Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s.526-526; Faruk
Sümer, Yabanlu Pazar~, s.60-62; Nejat Kaymaz, a.g.e., s.139-179; ~ahabettin Tekinda~, "Memlük
Sultanl~~~~Tarihine Toplu Bak~~", s.26; Faruk Sümer O~uzlar, 5.134-135; J.B.Globb, a.g.e., s.68103; Bertold ZSpuler, a.g.e., s.88.
34 Kalavun devri hakk~ nda geni~~bilgi için bkz. el-Makrizi, Kitbu's-Sülük li-Ma'rifet-i
Düveli'l-Mülük, C.1, K.3, s.681 vd.; Ali Aktan "Bahri Meml~lklerdan Kalavun ve Hanedan~"
Belleten, C.59, 5.226, s.608-618.
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dad'a gitti. Muzaffer olarak Kahire'ye dönen Kalavun ise burada muhte~em
bir törenle kar~~land~".
Abaka'n~n ölümünden sonra ~lhanl~~tahuna, ~slam dinine girerek Ahmed ad~na alm~~~olan Teküdar, Ba~dad fukahasma ve Sultan Kalavun'a mektup yazarak kendisinin Müslüman oldu~unu ve ~slama hizmet etmek istedi~ini samimi bir ~ekilde ifade etti. Kalavun ise cevab~nda onu tebrik ediyor ve
iki devlet aras~ndaki dü~manl~~~n zamanla yok olaca~~n~~bildiriyordu. Gerçekten söz konusu dü~manl~k yau~maya ba~lam~~t~. Ne var ki Mo~ollar, Teküdar'~n Müslüman olmas~n~~ve kendilerini ~slama sokmak istemesini ho~~
kar~~lam~yorlard~. Bu yüzden Mo~ol erkan~~Teküdar'~~hal ve katlederek yerine ye~eni putperest Argun'u geçirdiler. Argun ilhanl~~adliye ve maliye te~kilaunda yer edinmi~~olan Müslümanlar~~görevinden uzalda~urmakla i~e
ba~lad~ . Tabii bu durum ~lhanl~-Memlük münasebetlerinin tekrar bozulmas~nda etkili oldu.
Nâs~reddin Muhammed ve Mo~ollar
Nâs~reddin Muhammed devrinde de Mo~ollar'~n Memlüklere kar~~~geleneksel dü~manl~k politikas~~devam ediyordu. Mo~ol hükümdar~~Gazan
Han, ülkesine s~~~nan Memlük emirlerinin de te~vikiyle Suriye üzerine sefere
haz~rlanmaya ba~lad~. Ancak Ba~dad'a geldi~i s~rada Anadolu umumi valisi
Sülemi~'in, Cengiz'in daha yak~n akrabas~~oldu~u iddias~yla, ~lhanl~~tahun~~
ele geçirme hareketi ile kar~~la~t~. Bu hareketi haber al~r almaz Suriye seferinden vazgeçti. Gazan Han ~n üzerine gelmesi ile onun kar~~s~nda duramayan Sülemi~~Memlüklere s~~~nmak zorunda kald~. Sülemi~'in, ailesini getirmek amac~yla emrine verilen Memlük askerleriyle Mardin'i ya~malamas~~Gazan Han ~n yeni bir Suriye seferi için bahane oldu. Gazan Han ~n sefer haz~rl~klar~n~~haber alan Nâs~reddin Muhammed ordusunu haz~rlayarak D~ma~k'a
do~ru harekete geçti. 1299 y~l~~sonlar~nda Gazze'ye, oradan da D~ma~k'a
ula~t~~~nda Gazan Han ~n F~rat.' geçti~i haberini ald~. Hemen onu kar~~lamak üzere harekete geçerek Hama ile Humus aras~ndaki Haznedar vadi-

Osman Turan, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, 3.574-575; Bertold Spuler, a.g.e., 5.83-88;
Steven Steven Runciman, a.g.e., C.3, 3.329-330; Abdulkadir Yuvali, ilhanhlar Tarihi, 3.44; Franz
Taeschner "1453 Y~l~na Radar Osmanl~~Türkleri" (Çev. Necmi Ülker) Ege üniversitesi Tarih
incelemeleri Dergisi. S.1V, 5.283-309; Ali Aktan "Bahri Memlüklerdan Kalavun ve Hanedan~"
5.612-613.
36 Steven Steven Runciman, a.g.e., C.3, 3.329-330; Abdulkadir Yuvah, ilhanhlar Tarihi, s.44;
Ali Aktan "Bahri Hanedan~" 3.612-613.
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sinde onunla kar~~la~t~. Yap~ lan sava~ta Nâs~ reddin Muhammed yenildi ve
Humus, Mo~ollar~ n eline geçti. Ancak Gazan Han, Humus'u almakla yetinmeyerek D~ma~k üzerine yürüdü. Mo~ollar~n geli~ini haber alan ~ehir halk~~
~ehri hemen bo~altt~. Gazan Han, ~bn Teymiye ve Bedreddin Cemaa'n~ n ricas~yla halka aman verdi ve Mo~ol kumandan~~Emir K~ pçak ~ehre girdi. Ne
var ki kale kumandan~~Arcava~'~ n teslim olmamas~~yörede bir çok katliam ve
ya~maya sebep oldu.
Bu s~ rada ~lhanl~lar~n do~udan gelen ~ rkda~lar~n~n tehlikesi alt~nda olmas~~sebebiyle Gazan Han, M~s~ r'a sonbaharda yeniden gelece~i tehdidini
savurarak Suriye'den ayr~ld~. Onun ayr~lmas~ ndan sonra, daha önce Mo~ollara yenilmi~~olan Nâs~ reddin Muhammed, gerekli haz~ rl~klar~~ yapt~ ktan
sonra Suriye'ye hareket etti. Suriye'de bulunan Mo~ol kumandan~~ K~pçak'a
haber göndererek kendisine tabi olmaya ça~~rd~ . Bu teklifi olumlu kar~~layan
K~ pçak, Memlük tabiiyetine girmi~~ve böylece 100 gün sonra D~ ma~k'ta
hutbe yeniden Memlükler ad~ na okunmu~tur. D~ ma~k'~n ilhak~n~~ Haleb'in
al~nmas~~takip etti. Ancak bütün bu olanlar~ n üzerinden 5 ay geçmeden Mo~ollar yeniden Suriye üzerine sefere ç~ kt~. Bu durum tekrar bölge halk~ n~n
yerlerini b~ rakarak kaçmas~na sebep oldu. Ancak ~bn Teymiye'nin teklifi ile
D~ ma~k'tan ç~ k~~lar~n izne ba~lanmas~~ve Nâs~reddin Muhammed'in ordusunun ba~~nda Suriye'ye gelmesi göçü az da olsa önledi37.
Sultan Nâs~reddin Muhammed Gazze'ye geldi~inde Gazan Harl'~n Antakya civar~ nda oldu~unu ö~rendi. Fakat içinde bulundu~u durum bir sava~a
girmeye müsait de~ildi. Bu sebeple M~s~ r'a geri döndü. Onun dönü~ünü haber alan halk tekrar göç etmeye ba~lad~. Bu durum kar~~s~nda pani~e kap~lan
~ bn Teymiye, Sultan'a haber göndererek Suriye'ye yard~ma gelmezse D~ma~k'
a ba~ka sultan seçeceklerini bildirdi. Öte yandan iklim ~artlar~~Haleb, Kurun,
Hama, ~eyzer ve Maarra'y~~i~gal eden Gazan Han'~~çok zor durumda b~ rakt~~~~
için kendisi için al~nmas~~kolay olan D~ma~ k üzerine hareketten vazgeçerek
geri döndü. Bu durum bölge halk~n~~oldukça sevindirmi~tir.
Gazan Han, Suriye'den dönerken sulh teklifinde bulunmu~tu. Ancak bu
Memlük sultan~~ taraf~ndan reddedilmi~ti. Zira bu teklifi zaman kazan~p toparlanabilmek için yapm~~t~. Nitekim onun 1 y~ l sonra 3. kez Suriye seferi
haz~rl~ klar~na ba~lamas~~da bunun en güzel i~aretidir.
37 Makrizi, Kitbu's-Sülük ii-Marifet-i Düveli'l-Mülük, C.1, K.3, s.683; Bertold Spuler,
a.g.e., 5.109-118.

798

YÜKSEL ARSLANTA~~

1303 y~l~nda Memlük donanmas~~Akdeniz'deki Arvad Adas~'na hücum
edip sahiller için tehlikeli bir güç olan Templierlerin elinden buray~~almakla
u~ra~~rken bu y~l~n Receb ay~nda Mo~ollar~n Suriye'ye sald~ racaklar' haberi
geldi. Bu y~l içinde iki kuvvet aras~nda Tedmür civar~nda cereyan eden sava~~
Memlük zaferi ile neticelendi. Bunun intikam~n~~alma h~rs~~içine giren Mo~ollar, Ermeni ve Gürcülerin de kat~l~m~yla olu~an 100 bin ki~ilik bir ordu ile
Humus ve Baalbek üzerine yürüdü. Mo~ol ordusu geçti~i yerleri yak~ p y~kt~.
Memlük ordusu derhal Mo~ollar üzerine hareket etti. ~ki ordu Mercu's-Suffer'de tekrar kar~~la~t~~ve Mo~ollar bir kez daha yenildi. Zaferden sonra D~ ma~k'a u~ra~an Sultan, M~s~ r'a döndü.
Gazan Han ~ n ölümünden sonra yerine geçen Olcaytu, Memlük-Alt~ norda ittifak~n~~önlemek amac~yla bar~~~yapmak istiyordu. Ancak Alt~nordu
Han~'n~n ~iili~i kabul etmesi, Memlük-Alt~nordu ili~kilerinin kendili~inden
bozulmas~ na sebep oldu. Bunun neticesi olarak Papa, ~ngiltere ve Fransa'y~~
M~s~ r ve Suriye üzerine sefere te~vik etmeye ba~lad~ ysa da bu ülkelerdeki iç
kar~~~ kl~ klar ve Orta Do~u'daki Haçl~~ emirliklerinin büyük oranda ortadan
kald~ r~lm~~~olmas~~ böyle bir harekete girmelerini engellemi~tir38.
Nâs~ reddin Muhammed üçüncü kez Memlük tahtma geçti~inde Memlük ülkesindeki Mo~ol tehdidi tekrar ba~lam~~t~. Zira Nâs~ reddin Muhammed üçüncü kez ba~a geçtikten hemen sonra Suriye'deki emirlerden baz~ lar~n~n yerlerini de~i~tirmi~, baz~lann~~da tutuklatm~~t~. Bu durum di~er emirleri de tedirgin etmeye ba~lam~~t~ . Nitekim D~ ma~k naipli~inden Haleb naipli~ine atanan Karasungur, tevkif edilece~i endi~esiyle ~lhanl~lara iltica etmek istiyordu. Arkada~lar~~ile F~ rat'~~geçip Mardin'e gitti. ~ehir valisi taraf~ndan çok iyi kar~~ lanan Karasungur, Olcaytu'nun huzuruna giderek onu Suriye üzerine sefer yapmaya te~vik etmeye ba~lad~ . Olcaytu da bu te~vik ve tahriklerin de tesiriyle Suriye'ye yürüdü. Durumu ö~renen Nâs~ reddin Muhammed askeri haz~ rl~ klar~n~~tamamlayarak 1313 y~l~ nda Kahire'den hareket
etti ise de yolda daha önce Rahbe ~ ehrini muhasara eden Olcaytu'nun geri
döndü~ünü ö~renince buradan hacca gitti".
Buraya kadar verilen bilgilerden de anla~~labilece~i gibi Memlük Devleti
kurulu~ undan itibaren Suriye üzerine düzenlenen Mo~ol sald~nlanyla u~38 Ma.krizi, Kitibu's-Sülük li-Ma`rifet-i Düveli'l-Mühlk, C.1, K.3, s.691; ~ bn Haldun, Kitabul~ber ve Divanu'l-Mübteda ve'l-Haber C.V. s.473; Bertold Spuler,
s.109-118.
39 Makrizi, Kiffbu's-Sülük li-Ma'rifet-i
C.1,K.3, s.699; ~bn Haldun, Kitabul~ber ve Divk tul-Mübteda ve'l-Haber C.V. s.473; Bertold Spuler, a.g.e., s.132-143.
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ra~mak zorunda kalm~~t~r. Belki de Suriye'den sonra M~s~ r'a yürüyüp bütün
~slam dünyas~ na zarar verebilecek olan Mo~ollar Suriye'de Memlüklerce
durdurulmu~lard~r. Mo~ollar~n Memlûklerce ma~lup edilmesi onlar~n yenilemeyece~i fikrini de y~km~~ur.
Mo~ollar~n, Suriye üzerine olan seferlerinin bölge üzerinde ekonomik,
sosyal ve siyasi neticeleri olmu~tur.
Mo~ollar~n Suriye'de ele geçirdikleri yerleri yak~p y~ kmalar~~ bölge ekonomisine darbe vurmu~tur. Halk, Mo~ollar'~n faydalanmas~n~~engellemek
amac~yla ekinleri bizzat kendi elleriyle yakm~~ur. Bölgede güvenli~in kaybolmas~n~n tabii bir neticesi olarak ticaret yollar~n~n güvenli~i de kaybolmu~,
ticaret durmu~tur. Buna Mo~ollar'a kar~~~haz~ rlanan ordular~n maddi ihtiyaçlar~ n~~kar~~lama zarureti de eklenince büyük bir ekonomik gerileme söz
konusu olmu~tur.
Mo~ollar~n bölgedeki ya~ma ve katliamlar~n~n halk üzerinde do~urdu~u
korku ve panik havas~, binlerce insan~n bölgeden ayr~larak Anadolu, M~s~r ve
di~er civar bölgelere göç etmesine sebep olmu~tur. Bu nüfus hareketlili~i
baz~~bölgelerin bo~almas~~ neticesini do~ururken, baz~~bölgelerde de a~~ r~~
nüfus aru~~na sebep olmu~tur.
Mo~ollar~n Suriye üzerine sald~r~lar~n~n siyasi neticelerine gelince:
Bilindi~i üzere Haçl~~Seferleri s~ras~nda ba~ta Kudüs ve Suriye'nin sahil
~ehirlerinde çe~itli Haçl~~kontluklan kurulmu~tu. Memlükler'in temel politikalar~ndan birisi de bölgeyi Haçl~lar'dan temizlemekti. Her ne kadar Haçl~ lar, Ayn-~~Câlüt Sava~~~s~ras~nda tarafs~z kalarak Memlük ordular~n~n topraklar~ndan geçmesine izin vermi~lerse de, bölgenin Haçl~lar'dan temizlenmesi
yakla~~k yanm as~r gecikmi~tir. Baybars ve halefleri Suriye'yi Haçl~lar'dan temizlemek için uzun süre mücadele etmi~tir. Zira Haçl~lar, Memlük Devleti
ile iyi geçinmeye çal~~malar~na ra~men, icra ettikleri casusluk faaliyetleri ile
her zaman bir iç tehdit unsuru olmaya devam ediyorlard~.
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