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Ասքար Քարիմի 
ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոն 

 
Սույն հոդվածի նպատակն է վերլուծել Կոստանդնուպոլսի 

տապալման ազդեցությունն Օսմանյան կայսրության հետագա 

հարաբերությունների վրա իր մուսուլման հարևանների հետ, 

մասնավորապես` մամլուքների և ակկոյունլուների հետ, ինչպես 

նաև Վենետիկի և Ջենովայի հետ՝ երկու կարևոր առևտրային ուժեր, 

որոնք կիսամենաշնորհ ունեին մուսուլմանական արևելքի և 

քրիստոնեական արևմուտքի միջև կատարվող առևտրի վրա: 

Ռումի սելջուկյան սուլթանության անկումից հետո Տավրոսի 

լեռնաշղթայի գոտում ձևավորվեցին երկու` Ռամադանյանների 

(1378-1517 թթ.) և Զուլկադիրների (1339-1517 թթ.) թուրքմենական 

սուլթանությունները, որոնք ավանդաբար հանդիսանում էին մամ-

լուքների վասալները և յուօրինակ բուֆերային գոտու դեր էին 

կատարում օսմանյանների և մամլուքների միջև: 

Ի տարբերություն նոր թափ հավաքող օսմանյանների՝ 

մամլուքները գտնվում էին անկման շրջանում: Նրանք մնացել էին 

նույն այն սահմանների շրջանակում, որոնք ամրագրել էին Այն 

Ջալուտի ճակատամարտից1 հետո: 15-րդ դարի երկրորդ կեսին 

Տավրոսի շրջանը դարձավ մամլուքների և օսմանյանների հակա-

սությունների և առճակատման հիմնական վայրը: 

Հատկապես Զուլկադիրների խռովարար կառավարիչներին 

վերահսկելը մամլուքների դժվարագույն խնդիրը դարձավ, քանի 

                                                        
1 1260թ., հաղթանակ տանելով մոնղոլների նկատմամբ, մամլուքները կարողացել 

էին ամրացնել իրենց դիրքերը Փոքր Ասիայում: Հետագայում, Բայաբարս 

սուլթանի (1260-1277թթ.) օրոք, սահմաները հասել էին ընդհուպ միչև Կիլիկյան 

Հայաստանի մատույցները: Քննարկվող ժամանակաշրջանում ռամադանյանները 

մամլուքներին օգնությամբ 1375թ. կարողացան նվաճել Կիլիկիայի մայրաքաղաք 

Սիսը և այդ տարածքները ենթարկեցնել մամլուքներին: 
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որ այս գավառն աստիճանաբար ենթարկվում էր Օսմանյան 

ներթափանցմանը: 

Օսմանյան կայսրության վերահսկողության ուժեղացումը 

Փոքր Ասիայում սպառնալիք էր Իրանի արևմտյան սահմանների 

համար: Այս տարածքները գտնվում էին ակկոյունլուների 

տիրակալության ներքո: Վերջիններիս կառավարիչ Ուզուն Հա-

սանը (1453-1478թթ.) գիտակցում էր Բյուզանդիայի անկման 

հետևանքները տարածաշրջանում ուժերի դասավորության վրա և 

օսմանյանների հակառակորդների հետ միություն ստեղծելու 

նախաձեռնություններ էր անում: Նրա ծրագրերն, ի վերջո, 

անիմաստ դարձան, քանի որ, ռազմական առումով, նա ի վիճակի 

չէր մարտահրավեր նետել Օսմանյան կայսրությանը: 

Կոստանդնուպոլիսը 1453թ. գրավելուց և այդուհետ Փոքր 

Ասիայում և Սև ծովի տարածաշրջանում գերակայության 

ընդլայնումից հետո օսմանյանները սպառնալիք են դառնում նաև 

իրենց եվրոպական ախոյանների համար: Նեղուցների ուժեղ 

վերահսկողությունը սուլթանին հնարավորություն ընձեռեց 

մեկուսացնել Սև ծովի առափնյա բնակավայրերը և, նաև, 

խոչընդոտել ապագայում Էգեյան կամ Միջերկրական ծովերից 

եկող օգնությանը: Այս ուժեղ դիրքը օսմանյաններին թույլ տվեց 

իրենց պատերազմի մեքենան ուղղել ռազմավարական տարածք-

ները գրավելուն և ստեղծեց իրավիճակ՝ պարբերապար ներթա-

փանցելու Սև և Ազովի ծովերի տարածք մի կողմից, և Էգեյան և 

Ադրիատիկ ծովերի տարածք՝ մյուս կողմից:  

Միջերկրական‚ Էգեյան և Ադրիատիկ ծովերով իրականաց-

վող հաղորդակցության տեսանկյունից հետաքրքիր է անդրադառ-

նալ նաև Օսմանյան կայսրության հարաբերություններին Ջենո-

վայի և, հատկապես, Վենետիկի հետ: 

Սկզբնական շրջանում Վենետիկն ու Ջենովան հնազանդվում 

էին հաղթանակած սուլթան Մեհմեդ II-ին (1451-1481թթ.)՝ հուսա-

լով պահպանել այն առևտրային առավելությունները, որ ունեին 

Բյուզանդական իշխանության օրոք: Իսկապես, Օսմանյան 

կայսրության կողմից նեղուցների վերահսկողությունը հղի էր 

պոտենցյալ վտանգներով Սև և հատկապես Ազովի ծովի հետ 
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առևտրի համար, որտեղ իտալական երկու պետությունները 

պահպանում էին կարևոր սահմանակետեր Քաֆֆան և Թանան: 

Թեև երկուսն էլ ամրագրել էին իրենց առևտրական պայմանա-

գրերի երկարացումը անմիջապես բյուզանդական մայրաքաղաքի 

անկումից հետո, Վենետիկը հետագայում ստիպված եղավ հեռու 

պահել օսմանյանների վտանգը, որոնց արշավանքները դեպի 

Բալկաններ մեծացրել էին նրա՝ Մորեան գրավելու ծրագրի 

խոցելիությունը: Բացի այդ, Սուրբ Մարկոսի Հանրապետությունը 

օսմանյանների ախոյանների շրջանում, հատկապես ի դեմս 

Ուզուն Հասանի,  համախոհներ էր փնտրում: Այս ծրագիրը, 

սակայն, ձախողվեց: 

 
Ա. Օսմանյան կայսրության հարաբերությունները 

Ակկոյունլուների հետ  
 
1453թ. մայիսի 29-ին Կոստանդնուպոլիսն ընկավ քաղաքը 

պաշարած օսմանյանների ձեռքով, մինչդեռ նրա վերջին կայսր 

Կոնստանտին XI Պալեոլոգոսը (1448-1453 թթ.) սպանվեց քաղաքի 

վրա վերջին հարձակման ժամանակ: Սուլթան Մեհմեդ II-ն այս 

հաջողությունը շարունակեց՝ նախաձեռնելով մի քանի արշա-

վանքներ դեպի Կենտրոնական Եվրոպա և Բալկաններ՝ իրեն 

միացնելով Մորեայի2 և Հունաստանի որոշ մասեր:3 Այս առաջխա-

ղացումներն արգելափակվեցին Բելգրադի պատերի մոտ, որտեղ 

հայտնի Յանոշ Հունյադին (մահ. մոտ 1460թ.) գլխավորեց 

դիմադրությունը: 1458 և 1459թթ.-ի արշավանքներն էլ հանգեցրին 

Սերբիայի որոշ հատվածների միակցմանը4:  

Փոքր Ասիայում երկու թուրքմենական ինքիշխանություններ 

հաջողությամբ համատեղում էին օսմանայաններին հնազանդ 

լինելն ու միևնույն ժամանակ անկախությունը պահպանելը: 

Դրանք էին Կարամանն իր Կոնիա մայրաքաղաքով և 

                                                        
2 Պելոպոնեսյան թերակղու անվանումն է միջնադարում: 
3 Kritovoulos M., History of Mehmed the Conqueror, translated from the Greek by 

Charles T. Riggs, Westport. Conn.: Greenwood Press, 1970, pp. 136-160. 
4 Նույն տեղում, էջ. 111-116: 
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Քասթամանուն իր Սինոփ մայրաքաղաքով, որոնք ղեկավարվում 

էին, համապատասխանաբար, Քարաման և Իսֆանդիար 

ընտանիքների կողմից: Ի հավելումն այս երկու գավառների, 

Տրապիզոնի հունական գաճաճ կայրսությունը, որ կառավարվում 

էր Քոմնենիի կողմից, բյուզանդական տիրապետության վերջին 

մնացուկն էր հանդիսանում: Քոմնենին առանձնահատուկ հարա-

բերություններ ուներ Իրանի ակկոյունլուների տիրակալ Ուզուն 

Հասանի հետ, ով ամուսնացած էր Քաթերինա Քոմնենայի հետ, որը 

հայտնի էր որպես Դեսպինա Խաթուն5: Տրապիզոնը նաև սևծովյան 

կարևոր վաճառակետ էր իրանական առևտրի համար և Ակկոյուն-

լուների մայրաքաղաք Թաբրիզի հետ կապված էր կարևոր 

ցամաքային ճանապարհով:   

Իրանում ակկոյունլուները որպես գլխավոր ուժ էին հանդես 

գալիս՝ ի հեճուկս իրենց ախոյաններ կարակոյունլուների (1380-

1468 թթ.) և թիմուրյանների (1370-1500 թթ.)6 : Նրանց հրամանա-

տար Ուզուն Հասանը թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին վայրագ 

քաղաքականություն էր վարում: Ի հակադրումն օսմանյան 

սպառնալիքի և ջանալով պահպանել իր վերահսկողությունը 

Վերին Եփրատի վրա՝ մի տարածքի, որ գտնվում էր Իրանը Փոքր 

Ասիային և Սիրիային կապող կարևոր առևտրային խաչմերուկին՝ 

նա նախաձեռնեց Փոքր Ասիայի՝ դեռևս անկախ ինքնավարութ-

յունների հետ հակաօսմանյան դաշինքի կնքումը: Ուզուն Հասանն 

ակնկալում էր նաև դաշնակիցներ գտնել արևմտյան քրիստոնեա-

կան աշխարհում` հույսը դնելով Լյուդովիկոս Բոլոնացու վրա‚ 

սակայն այդ աջակցությունն ուշանում էր7: 

Այդ ընթացքում Ուզուն Հասանն անցավ հարձակումների թե՛ 

դիվանագիտական, թե՛ ռազմական ուղղություններով՝ համոզելով 

իր որդի Օղուրլու Մեհմեդին մի շարք հարձակումներ գործել 

                                                        
5  The Agguyunlu: Clan, Confederation, Empire. A Study in 15th/9th Century 

Turko‐Iranian Politics. By John E. Woods‚ Studies in Middle Eastern History, No. 3, 

Minneapolis and Chicago: Bibliotheca Islamica, 1976, էջ. 20-21 և 46-47: 
6Նույն տեղում էջ. 111-112‚ Savory R.M.‚ The Struggle for Supremacy in Persia after the 

death of Timur, Der Islam, v. 40, 1964, էջ 38-51: 
7 Anthony Bryer. Ludovico da Bologna and the Georgian and Anatolian embassy of 

1460-1461, Bedi Kartlisa. Revue de Kartvedolologie, 1965, v. 19-20, էջ 178-198. 



ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ XV ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ՍԵՖՅԱՆՆԵՐԻ... 

168 

Օսմանյան Կայսրության սահմանների վրա Փոքր Ասիայի 

արևելյան հատվածում8՝ միաժամանակ իր զարմիկ Մուրադ Բեյին 

ուղարկելով օսմանյան արքունիք, Մեհմեդ II-ին ուղղված 

նամակով, որում հորդորում էր սուլթանին հետ մնալ Տրապիզոնի 

վրա հարձակման ծրագրից9: Երբ սուլթանն անարձագանք թողեց 

Ուզուն Հասանի այն պնդումը, թե բյուզանդական այդ 

ծայրագավառը վասալ պետություն է, ակկոյունլուները դիմեցին 

դիվանագիտական քայլի և երկրորդ դեսպանորդին ուղարկեցին 

խաղաղության նախաձեռնությամբ: Սա զինադադարի առիթ 

հանդիսացավ, որն օսմանյաններն օգտագործեցին՝ պատրաստ–

վելու համար արշավանքի դեպի Փոքր Ասիա 10 : 1460-1461 թթ. 

Ընթացքում իրագործված արշավանքների արդյունքում սուլթանը 

հարձակվեց Սև ծովի հարավային առափնյա տարածքների վրա, 

իրեն միացրեց Քասթամանու գավառն ու Տրապիզոնը 11 : Մինչ 

օսմանյան բանակն արշավում էր վերջին գավառի վրա, Ուզուն 

Հասանը նպատակահարմար համարեց իր մորը՝ Սառահ Խաթու-

նին ուղարկել՝ հանդիպելու սուլթանի հետ: Այս դեսպանությունը 

չկարողացավ ետ պահել Մեհմեդին իր նպատակից և միայն 

ականատեսը եղավ Փոքր Ասիայի վերջին հունական գավառի 

անկմանը12 : Այսպիսով, Օսմանյան Կայսրության և ակկոյունլու-

ների միջև պայքարն ավարտվեց առաջինի հաղթանակով: 

Շատ չանցած, այս երկու ախոյաններն առերես հակա–

մարտության մեջ մտան Փոքր Ասիայի հարավային շրջանների 

պատճառով, որտեղ Քարամանի ղեկավար Իբրահիմ Բեկի (1424-

1463 թթ.) մահից հետո, նոր իրադարձություններ էին զարգանում: 

Այս գավառում իշխանության համար պայքարում էին Իբրահիմի 

                                                        
8 Abu Bakr Tihrani‚ Necati Lugal‚          mer‚       -              yah.         

       ne-i         -         -     rk‚ 1962‚ հ.2‚ էջ 382 
9 Նույն տեղում: 
10 Նույն տեղում էջ. 385-386: 
11       ‚ Cihan-Numa, edited by                                       ‚ Ankara: Turk 

Tarih Kurumu‚  1957‚ v. 2, էջ 740-750 
12 Abu Bakr Tihrani‚ Necati Lugal‚          mer‚       -              yah.         

         -          -         -     rk‚ 1962‚ հ.2‚ էջ 391-392 
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երկու որդիները՝ Փիր Ահմադը Քոնիայում և Իսհակը Սելեֆկեում13: 

Վերջինս չհապաղեց Ուզուն Հասանից օգնություն խնդրել: Ակկո-

յունլու տիրակալը տեղի տվեց և նրա զորքը ճանապարհ ընկավ 

դեպի Երզնկա և Սեբաստիա, մինչև Քարաման հասնելը, որտեղ 

նրանք ստիպեցին Փիր Ահմադին լքել Քոնիան և փախուստի դիմել 

օսմանյանների մոտ14: Վերջիններս արագ արձագանքեցին: Նրանց 

զորքը անցավ Քարամանը և վերականգնեց փախստական Փիր 

Ահմադի դիրքերը Քոնիայում15: 

Հետագա տարիներին այս գավառի անկայուն վիճակն առիթ 

հանդիսացավ օսմանյանների առավել ընդարձակմանը, որ 

արտահայտվում էր մի շարք արշավանքներով դեպի այս տարա-

ծաշրջան, և հանգեցրեց տարածքի մի մասի գրավմանն ու նրանց 

նախկին դաշնակից Փիր Ահմադի թշնամանքին, որը փախուստի 

դիմեց դեպի Ակկոյունլուների տարածք16: 

Օսմանյանների ուժին դեմ առ դեմ լինելով՝ Ուզուն Հասանի 

վերջին հույսը կապված էր Արևմուտքի հետ վերջնական դաշինք 

կնքելու հետ: Լյուդիվիկոս Բոլոնացու վերոնշյալ դեսպանությունից 

հետո, Հռոմի Պապ Պիոս II-ն ու Վենետիկը բարյացակամորեն 

ընդունեցին հակաօսմանյան դաշինքի գաղափարը: Երկուսն էլ 

ընդառաջեցին Ուզուն Հասանին սկսած 1460 թ.-ից և խոստացան 

զինված բանակ ուղարկել  իրենց ընդհանուր թշնամու դեմ միացյալ 

գործողություններ կատարելու համար17: Այս դաշինքն այն դիվա-

նագիտության արդյունքն էր, որ նախաձեռնել էր Վենետիկը 1461թ. 

Տրապիզոնի անկումից հետո:  

1463թ. դեկտեմբերի 2-ին վենետիկյան Սենատը հաստատեց 

Լազզարո Քուիրինիի գործուղումն Ուզուն Հասանի պալատ, 

                                                        
13 Hammer-Purgstall J., Histoire de l'Empire Ottoman: depuis son origine jusqu'a nos 

jours, Paris: Impr. de Béthune et Plon, 1844, v. 3, p. 116. 
14 Նույն տեղում, էջ 116-117: 
15 Նույն տեղում, էջ 117-118: 
16 Ibn Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, Defter VII. With an introduction by Serafettin 

Turan, Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1954, pp. 325-326, 247-253. 
17 A Narrative of Italian Travels in Persia in the Fifteenth and Sixteenth Centuries edited 

and translated by Charles Grey, London: The Hakluyt Society, 1873, pp. 12-13.  
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որտեղ նա պիտի մնար մինչև 1471 թվականը18 : Մինչդեռ երկու 

ակկոյունլու սուրհանդակները Վենետիկ հասան առաջինը՝ 1464 թ. 

և երկրորդը` 1465 թ.19:  

1471թ. վենետիկյան Սենատը 148-ը 2-ի դեմ հարաբերակ-

ցությամբ կողմ քվեարկեց Վենետիկ-ակկոյունլու դաշինքին 20 : 

Ինչպես վկայում են հետագա իրադարձությունները, այս որոշումը  

ենթադրում էր ակկոյունլուների բանակի զինում: Ըստ համաձայ-

նության, Ուզուն Հասանը պարտավորվում էր ցամաքային 

միջանցք բացել Քարամանի կամ, ավելի ցանկալի էր, Սիրիայի 

միջով՝ որպես օսմանյանների վրա ցամաքային և ծովային 

ծրագրված հարձակման նախերգանք21 : Ակկոյունլուների տիրա-

կալն այս նախագծի իրականցումը սկսեց՝ հրաման արձակելով 

երկու ճակատով հարձակում գործել օսմանյանների վրա: Նրա 

բանակի մի հատվածը հարձակվեց օսմանյան տարածքների վրա 

Փոքր Ասիայում և հաջողությամբ գրավեց Թողաթը22, մինչդեռ մյուս 

հատվածը շարժվեց դեպի Քարաման23: Թեև բանակի այս հատվա-

ծը համալրված էր նաև փախստական քարամանյան արքայազն 

Փիր Ահմադի աջակիցներով, այն ջախջախիչ պարտության 

մատնվեց օսմանյանների կողմից 1472թ. օգոստոսին, երբ հարկա-

դրված եղավ ճակատամարտել մինչև վենետիկցիների ժամանելը24: 

Քարամանում կրած այս պարտությունից հետո Ուզուն Հասանը 

փորձեց միջանցք բացել Սիրիայի միջով և հարձակվեց ալ-Բիրահի 

և ալ-Ռուհանի վրա  (ժամանակակից Ուրֆան, որ միջնադարյան 

                                                        
18 Minorsky V., La Perse au XV-ème siècle entre la Turquie et Venise, London, 1933, p. 

12.  
19 Berchet G., La Repubblica di Venezia e la Persia, Torino: Tipografia G. B. Paravia, 

1865, pp. 3-4.  
20 Նույն տեղում, էջ 6: 
21 Travels to Tana and Persia, by Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini‚ Edited by 

William Thomas, S.A. Roy, and Lord Stanley of Alderley‚ London: The Hakluyt Society, 

1873‚ pp. 37-39. 
22 Abu Bakr Tihrani‚ Necati Lugal‚          mer‚       -              yah.         

         -          -         -     rk‚ 1962‚ հ.2‚ էջ 567 
23 Նույն տեղում, էջ 556: 
24 Hammer-Purgstall J., Histoire de l'Empire Ottoman : depuis son origine jusqu'a nos 

jours, Paris : Impr. de Béthune et Plon, 1844, v. 3, pp. 140-150. 
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քրիստոնեական աղբյուրներում հիշատակվում է նաև որպես 

Եդեսիա):  

Այս արշավանքները, սակայն, միայն վատթարացրին հարա-

բերությունները մամլուքների հետ, որոնք ի վիճակի եղան 

պաշտպանել իրենց տարածքները25 : Վենետիկյան զորքը հասավ 

Քարամանի ափերն այս իրադարձություններից հետո միայն և 

ձեռնամուխ եղավ փոքրիկ ափամերձ տարածքների գրավմանը26: 

Վենետիկյան նախագծի ձախողումը Ուզուն Հասանին ստիպեց 

այլընտրանքներ փնտրել: Նա նախաձեռնեց ստեղծել նաև այլ ճա-

կատ Եվրոպայում՝ օսմանյանների ուժերը պառակտելու համար: 

Այդ նպատակով նա դեսպանորդներ ուղարկեց Հունգարիայի 

թագավոր Մաթիաս Քորվինուսի (1458-1490 թթ.) մոտ՝ նրան հոր-

դորելով թշնամական գործողություններ սկսել թուրքերի դեմ: 

Դեսպանորդները, սակայն, ի դժբախտություն Ուզուն Հասանի, 

ձերբակալվում են օսմանյանների կողմից ու տարվում Մեհմեդ II-ի 

պալատ27: 1473թ.-ի օգոստոսի 11-ին օսմանյանները ծանր հարված 

հասցրեցին ակկոյունլիներին՝ Թերջանի մոտ նրանց պարտության 

մատնելով 28 : Այս պարտությունը նշանավորեց Ուզուն Հասանի 

ամբիցիաների վերջը և թույլ տվեց օսմանյաններին մխրճվել Փոքր 

Ասիա` գրավելով և իրենց միացնելով Քարամանի գավառը 1475 թ.: 

 
Բ. Օսմանյան կայսրության և մամլուքների 

փոխհարաբերությունները 
 

Օսմանյաններին հաջողվեց մամլուքներին հեռու պահել 

իրենց և ակկոյունլիների միջև եղած թշնամանքից` հնարա–

                                                        
25 Ibn Iyas,  Bada'i' al-zuhur fi waqa'i' al-duhur, edited by Muhammad Mustafa, Cairo, 

Dar Ihyai.' al-Kutub al-Arabiyah, 1963, v., 3, pp 80-8.7 
26 Travels to Tana and Persia, by Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini‚ Edited by 

William Thomas, S.A. Roy, and Lord Stanley of Alderley‚ London: The Hakluyt Society, 

1873‚ pp. 37-43. 
27 Babinger F., Mahomet II, le Conquérant, et son temps, 1432-1481, Paris, Payot, 1954, p. 

367. 
28 Ibn Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, Defter VII. With an introduction by Serafettin 

Turan, Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1954, p. 396. 
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վորություն չտալով դաշինք կնքել իրար հետ: Մամլուքների չեզոք 

դիրքորոշումը կարճ, բայց խաղաղ նախերգանքն էր նրանց և 

օսմանյանների միջև այն երկարատև կոնֆլիկտից առաջ, որ 

ուղղված էր Տավրոսի շրջանի վրա իշխանություն հաստատելուն: 

Այս տարածքը ռազմավարական նշանակություն ուներ‚ որով 

անցնում էին Սիրիան և Վերին Եփրատը Փոքր Ասիային միացնող 

կարևոր առևտրային ուղիները: Այստեղ մամլուքների ենթակա-

յության տակ գտնվող Զուլկադիրի գավառն օսմանյանների 

հարձակումների առարկա էր դարձել: Մամլուքները ստիպված էին 

փոխել գավառի կառավարչին: 1465թ. նրանք կազմակերպեցին 

Զուլկադիրի ղեկավար Ասլանի սպանությունը և փոխարենը 

նշանակեցին վերջինիս եղբայր Բուդաղին, ով ավելի վստահելի 

դաշնակից էր29: Զուլկադիրների մյուս եղբայր Շահ Սավարն օգտա-

գործեց այս հնարավորությունը և օգնություն խնդրեց օսմանյան-

ներից իր ժառանգորդական հավակնություններն ամրապնդելու 

համար: Օսմանյանները չհապաղեցին աջակցել նրան: Օգտվելով 

իրավիճակից՝ Շահ Սավարին պարտության մատնեց իր ախոյան 

եղբորը, որին այլ բան չէր մնում, քան փախչել մամլուքների արքու-

նիք30: Չնայած մամլուքները մի քանի արշավանք կազմակերպեցին 

դեպի Զուլկադիրի տարածք, նրանց չհաջողվեց վերականկնել 

իրենց տիրապետությունն այդ գավառում31:  

Այս ընթացքում օսմանյանները սկսեցին նախապատրաստ-

վել առաջիկա արշավանքին ակկոյունլուների ուղղությամբ: Այս 

նախապատրաստությունների ընթացքում սուլթան Մեհմեդ II-ը 

թուլացրեց իր աջակցությունը Շահ Սավարին՝ մամլուքների հետ 

բարեկամություն նախաձեռնելու նպատակով: Այս իրավիճակից 

օգտվեցին մամլուքները և առևանգեցին Շահ Սավարին, բերեցին 

                                                        
29 Ibn Taghribirdi. Nujum al-zahira fi muluk Misr wa'l-Qahira‚ edited by Jamal al-Din al-

Shayyal and FahIm Mummmad Shaltut, Cairo, aI-Hay' ah al- Miisriyah al-Ammah lil-

Kitab, 1972, v. 16, p. 345. 
30 Ibn Iyas,  Bada'i' al-zuhur fi waqa'i' al-duhur, edited by Muhammad Mustafa, Cairo, 

Dar Ihyai.' al-Kutub al-Arabiyah, 1963, v. 2‚ pp. 109-117. 
31Նույն տեղում, հ. 3‚ էջ 7-15‚ 19-51‚ 56-60‚ 69 և 73-74:  
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Կահիրե և մահվան դատապարտեցին՝ կախաղան հանելով32: Օս-

մանյանների քաղաքականության փոփոխությունն ի հայտ եկավ, 

երբ Մեհմեդ II-ի դեսպանորդը ժամանեց Զուլկադիր` մամլուքների 

արշավախմբի ղեկավարին հանդիպելու նպատակով: Նա փոխան-

ցեց Մեհմեդ II պատրաստակամությունը՝ կարիքի դեպքում սնուն-

դով օգնել մամլուքյան բանակին 33 : Ավելի ուշ օսմանյան մի այլ 

դեսպանորդ ժամանեց Կահիրե Ուզուն Հասանի և Վենեետիկի 

միջև նամակագրության այն հատվածների կրկնօրինակներով, որ 

վկայում էին հակաօսմանյան դաշինքի մասին34: Մամլուքները, թեև 

կասկածում էին, որ օսմանյանները կարող են շրջվել իրենց դեմ 

Ակկոյունլուներին հաղթելուց հետո, այդուամենայնիվ, որոշեցին 

չեզոք դիրք գրավել 35 : Նրանք նաև օգտվեցին այն առիթից, որ 

Ուզուն Հասանը զբաղված էր պատերազմով, և դեսպանորդներ 

ուղարկեցին նրա մայրաքաղաք Թաբրիզ՝ մի շարք մանր 

սահմանային հարցեր կարգավորելու համար36:  

Օսմանյաններ-մամլուքներ հարաբերությունները վատթա–

րացան Մեհմեդի որդի և թագաժառանգ Բայեզիդ II-ի (1481-1512 

թթ.) օրոք, երբ նա միջամտեց Ալ-Աշրաֆ Սայֆ ադ-Դին Կայթ բեյի 

(1468-1496 թթ.) և նրա եղբայր Ջեմի հակամարտությանը: Վերջինս, 

որ այդ ժամանակ Քարամանի կառավարիչն էր, իր հավակնութ-

յունները հայտնեց սուլթանաթին, բայց պարտության մատնվեց և 

փախուստի դիմեց մամլուքների մոտ, որոնք նրան պատվով 

ընդունեցին (1481թ.). Մի տարի անց, մամլուքների աջակցությունը 

շահելուց հետո, նա անցավ Քարաման, բայց ջախջախիչ 

պարտության մատնվեց: Ջեմն, այնուհետև, նավարկեց դեպի 

                                                        
32 Ibn Aja, Tarikh al-Amir Yashbak al-Zahiri, edited by Abd aI-Qadir Almad Tulaymat, 

Cairo, Daral-Fikr al-Arabi. n.d., pp. 130-160. 
33 Նույն տեղում, էջ 142: 
34 Ibn Iyas, Bada’i’ al-zuhur fi waqa'i' al-duhur, edited by Muhammad Mustafa, Cairo, 

Dar Ihyai.' al-Kutub al-Arabiyah, 1963, v. 3, p. 87. 
35 Նույն տեղում: 
36 Ibn Aja, Tarikh al-Amir Yashbak al-Zahiri, edited by Abd aI-Qadir Almad Tulaymat, 

Cairo, Daral-Fikr al-Arabi. n.d., pp. 95-112. 
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Հռոդոս կղզի, որտեղ նրան դիմավորեց Պիեր դը Աբյուսոնը՝ Սուրբ 

Հովհաննեսի ասպետների ղեկավարը37: 
Օսմանյաններ-մամլուքներ հարաբերությունների վատթա–

րացմանը նպաստեցին այլ հանգամնքներ  ևս: Բայեզիդ II-ն արձա–

գանքեց Սուլթան Կայթ բեյի ռազմատենչ դիրքորոշմանը՝ օգնելով 

Զուլկադիրի կառավարիչ Ալա ալ-Դոուլեին, ում հաջողվեց 

գահընկեց անել մամլուքյաններին համակրող իր եղբորը: Օսման-

յան սուլթանը նաև քաջալերեց նրան՝ արշավելու մամլուքյան 

տարածքներ՝ այսպիսով հակադարձելով մամլուքներին, որոնք 

նախաձեռնել էին հարձակումներ օսմանյան սահմանների վրա 

հարավային Քարամանում38: 

Բացի այդ, Ջեդդայի մամլուքյան կառավարիչն առևանգել էր 

Հնդկաստանի ղեկավար Մուհամմադ Շահ Բահմանյանի (1463-

1482թթ.) դեսպանորդի նվերները, որոնք նախատեսված էին 

օսմանյան արքունիքի համար39:  

Այս իրադարձություններն առերես թշնամանքի առիթ 

հանդիսացան: Նախ, մամլուքները մի շարք արշավախմբեր 

ուղարկեցին ընդդեմ օսմանյանների աջակցությունը վայելող 

Զուլկադիրի40: Երկրորդ, սահմանային վեճերը վերաճեցին լայնա-

ծավալ պատերազմների: 1484-1491թթ. ընկած ժամանակահատվա-

ծում նկատվում է օսմանյան և մամլուքյան ուժերի բախումների 

ինտեսիվացում41: 1491թ. երկու ախոյանների միջև հաջողվեց 

զինադադարի պայմանագիր կնքել42:  

                                                        
37 Ibn Iyas,  Bada'i' al-zuhur fi waqa'i' al-duhur, edited by Muhammad Mustafa, Cairo, 

Dar Ihyai.' al-Kutub al-Arabiyah, 1963, v. 3, pp. 183-185. 
38 Solakzade Mehmed Hemdemi, Tarih-i Solakzade, Istanbul , Maarifi-Nizarat, 1879, pp. 

295-297. 
39 Նույն տեղում, էջ 295: 
40Ibn Iyas,  Bada'i' al-zuhur fi waqa'i' al-duhur, edited by Muhammad Mustafa, Cairo, 

Dar Ihyai.' al-Kutub al-Arabiyah, 1963, v. 3, pp. 202-203; 206, 210‚ 220. 
41 Նույն տեղում, էջ 213-219, 226 ,229-230, 251 և 255-266:  
42 Ibn Tulun, Mufakahat al-Khillan fi hawadith al-Zaman, edited by Muhammad Mustafa, 

Cairo, al-Mu'assasah al-Misriyah lil-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-tibaah wa al-Nashr, 

1962, v. 1, pp. 132, 138-141. 
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Պետք է նշել‚ որ օսմանյանների և մամլուքների հակամար-

տությունը Տավրոսի տարածաշրջանի համար որևէ տարածքային 

փոփոխության չբերեց և պահպանեց ստատուս քվոն: Այնուամե-

նայնիվ, այս հակամարտությունը բարդացրեց մամլուքների ծանր 

ֆինանսական դրությունը, քանի որ ռազմական արշավանքներն 

ամբողջությամբ դատարկել էին պետական գանձարանը43: 

Բայեզիդ II-ի և Կայթբեյի միջև 1491թ.-ին կնքված պայմանա-

գրից քառորդ դար անց օսմանյաններն ի վիճակի եղան թեժացնել 

իրավիճակը, չբավարարվել միայն Տավրոսի տարածքով, այլ 

մխրճվել մամլուքյան կայսրության սիրտը: 1516-1517թթ. նրանց 

կազմակերպած արշավանքները դեպի Սիրիա և Եգիպտոս ունեին 

լուրջ ռազմաքաղաքական նշանակություն‚ ինչպես նաև նպատակ 

էին հետապնդում օսմանյանների իշխանության տակ ներքաշել 

Տավրոսի շրջանի թուրքմենական ցեղերին: 

Այս առումով, սուլթան Բարքուքի (1382-1399 թթ.) և հայտնի 

պատմիչ Իբն Խալդունի (մահ. 1406թ.) կանխատեսումները, որ 

օսմանյանները մահաբեր վտանգ են ներկայացնում Մամլուքյան 

կայսրության համար, իրականություն դարձան44: 

 

Գ. Օսմանյանների ազդեցությունը Միջերկրական ծովի 
հաղորդակցությունների վրա 

 
15-րդ դարի երկրորդ կեսին օսմանյանների առաջխա-

ղացումը մեծ ազդեցություն ունեցավ Արևելքի և Արևմուտքի միջև 

իրականացվող առևտրի վրա: Կայսրության աշխարհագրական 

տարածքի ընդլայնումն օսմանյանների տիրապետության տակ 

դրեց Եվրոպան և Ասիան կապող գրեթե բոլոր ցամաքային 

ճանապարհները, իսկ նրանց գերակայությունը Բոսֆորում 

հնարավորություն տվեց ազդեցություն ունենալ նաև այս երկու 

մայրցամաքների, ինչպես նաև՝ Սև և Էգեյան ծովերի միջև 

                                                        
43 Ibn Iyas,  Bada'i' al-zuhur fi waqa'i' al-duhur, edited by Muhammad Mustafa, Cairo, 

Dar Ihyai.' al-Kutub al-Arabiyah, 1963, v. 3‚ p. 278. 
44 ibn Hajar al-'Asqalani, Inba al-Ghumr bi Anba al-'Umr, ed. Hasan Habashi‚ Cairo‚ al-

Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyya 1969, v. 1, p. 492. 
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կատարվող առևտրի վրա: Սա անբարենպաստ զարգացում էր 

համարվում և՛ օսմանյանների մուսուլման հարևանների, և՛ իտա-

լական առևտրական հանրապետությունների կողմից:  

Թեև մամլուքները Փոքր Ասիայի վրա տարածվող օսմանյան 

գերիշխանությունը սպառնալիք էին համարում, սակայն պակաս 

խոցելի դիրքում էին գտնվում, քան ակկոյունլուները‚ քանի որ 

վերջիններս մեծամասամբ օգտագործում էին իրենց միջերկրա-

ծովյան նավահանգիստներն Արևմուտքի հետ առևտուր անելիս: 

Այնուամենայնիվ, ակկոյունլուներն ակտիվ առևտուր էին իրակա-

նացնում Փոքր Ասիայի հետ այն ճանապարհի շնորհիվ, որը 

միացնում էր Դամասկոսը Քոնիային և Բուրսային:  

Ի տարբերություն Սիրիայի, Փոքր Ասիայում օսմանյանների 

գերակայության հաստատումից հետո Իրանի տնտեսական վիճա-

կը խիստ խոցելի դարձավ: Իրանը մի կողմից՝ Չինաստանի 45  և 

Հնդկաստանի46, մյուս կողմից՝ Սև ծովի և հարավային Եվրոպայի 

միջև կատարվող առևտրի տարանցիկ կարևոր կենտրոն էր47: Փոք-

րասիական ճանապարհները կարևոր դեր էին կատարում Իրանի 

առևտրական ապրանքափոխանակության գործում, և նրանց 

կարևորությունը Ուզուն Հասանի և Մեհմեդ II-ի միջև եղած 

կոնֆլիկտի հիմնական պատճառն էր հանդիսանում: Ակկոյուն–

լուների մայրաքաղաք Թաբրիզը Փոքր Ասիային էր կապված մի 

քանի ճանապարհներով: Առաջինը Թաբրիզ-Տրապիզոն ճանա–

պարհն էր, որն անցնում էր Խոյի, Ախլաթի, Խարփութի, Էրզրումի և 

                                                        
45  Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at 

Samarcand, A.D. 1403-6, translated by Clements R. Markham‚ London: The Hakluyt 

Society, 1859, p. 75. 
46  Pedro Teixeira, The Travels of Pedro Teixeira; from his "Kings of Harmuzn and 

Extracts from his "Kings of Persia," translated and annotated by William F. Sinclair, with 

notes by Donald Ferguson‚ London: The Hakluyt Society, 1902, pp. 168-190; Duarte 

Barbosa, The Book of Duarte Barbosa, translated and edited by Mansel Longworth Dame‚ 

London: The Hakluyt Society, 1918), v.1, pp 68-81 and 91-97. 
47 A Narrative of Italian Travels in Persia in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, edited 

and translated by Charles Grey, London: The Hakluyt Society, 1873, pp. 138-164. 
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Բաբուրթի միջով48 , իսկ մյուս ճանապարն անցնում էր հյուսիս-

արևմուտքով, մինչև օսմանյանների նախկին մայրաքաղաք 

Բուրսա հասնելը: Երրորդ ճանապարհը Թաբրիզը միացնում էր 

Քարամանի մայրաքաղաք Քոնիային՝ անցնելով Սեբաստիայի, 

Կայսերիի և Ակսարայի միջով: Սրան զուգահեռ ճանապարհը 

սկսվում էր Քոնիայում և հասնում մինչև Թաբրիզ՝ անցնելով 

մամլուքյան վասալներ Ռամազան Օղուլլարի, ինչպես նաև՝ 

Մարդինայի և Խոյի տարածքներով 49 : Բացի այս ուղիներից, այլ 

ճանապարհներ էլ կապում էին Թաբրիզը Սիրիային 50 , Հնդկաս-

տանին51 , Չինաստանին52  և Հորմուզի կղզուն53 , մինչդեռ միջկով-

կասյան ուղին հասնում էր Աստրախանի վրացական հատված՝ 

Վոլգայի ջրաբերանի մոտ: Աստրախանից առևտրականը կարող էր 

կա՛մ գետն ի վեր բարձրանալ մինչև Մոսկվա, կա՛մ Ղրիմից 

ուղևորվել Թանա և Քաֆֆա54: Ջենովան կարևոր դիրք էր զբաղեց-

նում Սև ծովում Բյուզանդիայի կայսր Միքայել VIII Պալեոլոգոսի 

(1259-1282 թթ.) հետ Նիմվեայում կնքած (1261թ, մարտի 13), 

պայմանագրից հետո, մինչդեռ նրա ախոյան Վենետիկը մասնագի-

տացել էր Լեվանթի հետ առևտրում, որտեղ մամլուքների 

կայսրությունն իր գլխավոր գործընկերն էր: Կանխատեսելով Կոս-

                                                        
48Travels to Tana and Persia, by Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini‚ Edited by 

William Thomas, S.A. Roy, and Lord Stanley of Alderley‚ London: The Hakluyt Society, 

1873‚ pp. 83-86. 
49 Նույն տեղում, էջ 46-51: 
50Halil Inalcik, The Ottoman Economic Mind and Aspects of the Ottoman Economy, in 

Studies in the Economic History of the Middle East: from the Rise of Islam to the 

Present Day, edited by M. A. Cook‚ London: Oxford University Press, 1970, p. 211.  
51 Travels to Tana and Persia, by Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini‚ Edited by 

William Thomas, S.A. Roy, and Lord Stanley of Alderley‚ London: The Hakluyt Society, 

1873‚ pp. 80- 83. 
52  Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at 

Samarcand, A.D. 1403-6, translated by Clements R. Markham‚ London: The Hakluyt 

Society, 1859‚ p. 173. 
53 Nikitin‚ The Travels of Athanasius Nikitin of Twer in India in the Fifteenth Century, 

translated and edited by R.H. Major‚ London: The Hakluyt Society‚ 1857, p. 31. 
54 Travels to Tana and Persia, by Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini‚ Edited by 

William Thomas, S.A. Roy, and Lord Stanley of Alderley‚ London: The Hakluyt Society, 

1873‚ pp. 138-158. 
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տանդնուպոլսի անկումը՝ Գալաթայի Ջենովացիները շտապեցին 

հայտնել իրենց չեզոք դիրքորոշումը Մեհմեդ II-ի կողմից քաղաքի 

պաշարման ժամանակ55: 

1453թ. ամռանը ջենովական Գաթթիլուս ընտանիքը, որ 

Էգեյան ծովում մի շարք կղզիների էր իշխում, դեսպանություն 

ուղարկեց սուլթանի մոտ՝ նրան շնորհավորելու և ստանալու նրա 

հավաստիացումն առ այն, որ նա ճանաչում է իրենց իրավասութ-

յուններն այդ տարածքների վրա: Մեհմեդ II-ը համաձայնեց՝ 

տարեկան երեք հազար դուքյաթ վճարի դիմաց56: Ջենովային 

տրված այս առավելությունը, սակայն, երկար կյանք չունեցավ: 

1455-1458 թթ. ընթացքում օսմանյանները մի շարք նավատորմային 

արշավանքներ կատարեցին, որոնց արդյունքում Էգեյան ծովի 

վերոնշյալ տարածքներից շատերը միացվեցին կայսրությանը: 

Չորս տարի անց՝ 1462թ., Լեմնոսն ընկավ սուլթանի տիրա-

պետության տակ: Չիոսը ղեկավարվում էր Ջենովական «Մահոնա» 

առևտրային կազմակերպության կողմից և տարեկան վեց հազար 

դյուքաթ էր վճարում օսմանյաններին57:  

Այլևս գոյություն չունեցող Բյուզանդական Կայսրության 

վենետիկյան տարածքները նույն բախտին արժանացան: Սուրբ 

Մարկոսի Հանրապետությունը համաձայնեց առևտրային 

պայմանագիր կնքել սուլթանի հետ 1454թ. ապրիլի 18-ին, թեև 

նախկինում պաշտպանել էր բյուզանդացիներին58: Սակայն վենե-

տիկյան գաղութները Մորեայում՝ Նաքսոսը, Նեգրոպոնտեն, 

Քորոնը, Լեփանդոն, Նավարինոն և Արգոսը, շուտով Վենետիկի և 

օսմանյանների միջև հակասությունների առիթ դարձան59: Մեհմեդ 

II-ի կողմից Աթենքի դուքսին տապալելուց և նրա վասալներ 

                                                        
55  Doukas, Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, translated and 

annotated by Harry J. Magoulias‚ Detroit: Wayne State University Press‚ 1975, p. 218. 
56                                              -  ge, Amsterdam, Adolf M. Hakkert , 

1959, v. 2, p. 313. 
57 Նույն տեղում, հ. 1‚ էջ 320-322: 
58 Daru P., Histoire de la Republique de Venise‚ Paris: Firmin Didot, 1821‚ v. 2, pp. 510-

514. 
59 Hammer-Purgstall J., Histoire de l'Empire Ottoman: depuis son origine jusqu'a nos 

jours, Paris: Impr. de Béthune et Plon, 1844, v. 3, p. 17. 
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Պալեոլոգոս եղբայրներ Դեմետրիուսի և Թոմասի մորեանյան 

տարածքները գրավելուց հետո մեծացավ վենետիկյան 

տարածքների խոցելիությունն այս շրջանում60: 

1463թ. օսմանյանները, օգտվելով փոքր միջադեպից, 

արշավանքներ սկսեցին դեպի Մորեայի վենետիկյան տարածք-

ներ61: Սրան հետևած պատերազմն ավարտվեց 1479թ. հունվարի 

26-ին  խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, որով Վենետիկը 

զիջում էր Նեգրոպոնտեն և համաձայնում փոխհատուցում 

վճարել62: Այնուամենայնիվ, օսմանյանները Մորեայում վենետիկ-

ցիների ներկայությունն ընկալում էին, որպես խոչընդոտ իրենց 

արշավանքների համար դեպի Ադրիատիկ և էգեյան ծովեր: 

1498թ. Վենետիկը համաձայնություն տվեց Ֆրանսիայի՝ 

Միլանը իրեն միացնելու նախագծին, հակաօսմանյան միասնա-

կան դաշինք կնքելու դիմաց: Սպասվող բանակցությունների 

մասին լուրերն առիթ հանդիսացան հակառակորդ դաշինքի 

ստեղծման համար, որ գլխավորում էր Ֆլորենցիան 63 : Սուլթան 

Բայեզիդ II-ն օգտվեց ֆրանկների նորահայտ երկպառակությունից 

և արշավանքներ սկսեց դեպի Մորեայի և Դալմաթիայի 

վենետիկյան տարածքներ: Չնայած ֆրանսիական նավատորմի 

ցուցաբերած օգնությանն ու օսմանյանների դեմ երկրորդ ճակատի 

բացմանը Հունգարիայում64՝ Սուրբ Մարկոսի Հանրապետությունը 

չկարողացավ դիմադրություն ցույց տալ թշնամուն: Բայեզիդ II-ը 

գրավեց Մորեայի մեծ մասը՝ ներառյալ այնպիսի կարևորագույն 

կենտրոններ, ինչպիսիք են Մոդոնը, Քորոնը և Լեփանդոն 65 : Ի 

վերջո, 1502թ. դեկտեմբերի 14-ին կնքված խաղաղության պայմա-

                                                        
60 Kritovoulos M., History of Mehmed the Conqueror, translated from the Greek by 

Charles T. Riggs, Westport. Conn.: Greenwood Press, 1970, pp. 126-136‚ 151-159. 
61 Daru P., Histoire de la Republique de Venise‚ Paris: Firmin Didot, 1821‚ v. 2, pp. 563-

565. 
62 Նույն տեղում, էջ 600: 
63 Fisher S. N., The foreign relations of Turkey, 1481-1512‚ Urbana, Univ. of Illinois 

Press, 1948, pp. 60-65.  
64 Նույն տեղում, էջ 76: 
65  Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-a ge, Amsterdam, Adolf M. 

Hakkert , 1959, v. 2‚ pp. 330-331. 
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նագրով Վենետիկն ընդունեց օսմանյանների գերիշխանությունը 

Մորեայի նկատմամբ66: 

15-րդ դարի վերջին օսմանյանները գերիշխանություն ունեին 

Փոքր Ասիայում, Հունաստանում և Էգեյան ծովի ավազանի վրա: 

Միայն Չիոս և Հռոդոս կղզիները, համապատասխանաբար, 

ջենովացիների և Սուրբ Ջոնի ասպետների ղեկավարությամբ, 

կարողացան խիստ դիմադրություն ցույց տալ: Օսմանյանների 

ջանքերը՝ ոտք դնել նաև Սև ծովի հյուսիսային ափերին, սկզբում 

ձախողվում էին: Այնտեղ Մոլդավիայի արքայազն Ստեփան Մեծը, 

խիստ հակազդեցություն ցույց տվեց և պարտության մատնեց 

զավթիչներին (հունվար, 1475թ.)67: Այս հաջողությունը ժամանա–

կավորապես պաշտպանեց կարևորագույն սահմանակետեր Քիլիյի 

և Աքքերամի անցումն օսմանյանների ձեռքը: Այս քաղաքներից էին 

սկսվում Մոլդավիան Կենտրոնական Եվրոպայի հետ կապող 

առևտրական ուղիները68: 

Նույն տարում Ղրիմում անկանխատեսելի իրադարձու–

թյուններ տեղի ունեցան: Մի քանի տեղական արքայազններ, որ 

դժգոհ էին Ջենովայի՝ իրենց ներքին գործերին միջամտելու 

քաղաքականությունից, որ նա որդեգրել էր 1466թ. Հաջի Ղիրայի69 

մահից հետո, դիմեցին օսմանյանների օգնությանը: Մեհմեդ II-ն 

օգտվեց այս հնարավորությունից և հրամայեց իր նավատորմին 

նավարկել դեպի Ղրիմ: 1475թ.-ի մայիսի 31-ին օսմանյան դրոշը 

ծածանվում էր Քաֆֆայի մոտակայքում, որը գրավվեց մեկ շաբաթ 

անց: Շուտով ամբողջ թերակղզին իր մյուս ինքիշխանություններով 
Թանայում և Սուդակում (Սոլդայա) անցավ սուլթանի գերիշխա-

նության տակ70: Ջենովան, որ Ղրիմին համարում էր իր ամենամեծ 

ներկայացուցիչը Սև ծովում, կորցրեց իր գերակա դիրքը: Ղրիմը 

                                                        
66 Hammer-Purgstall J., Histoire de l'Empire Ottoman: depuis son origine jusqu'a nos 

jours, Paris: Impr. de Béthune et Plon, 1844, v. 4, p. 74. 
67  Bratianu G. I., La Mer noire, des origines a   la conque te ottoman, Monachii: 

Societatea Academica Romana, 1969, pp. 322-323. 
68 Նույն տեղում: 
69 Նույն տեղում, էջ 304: 
70 Daru P., Histoire de la Republique de Venise‚ Paris: Firmin Didot, 1821‚ v. 2, pp. 400-

402. 
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շուտով դարձավ օսմանյանների ռազմական հենակետը դեպի Սև 

ծովի հյուսիսային ափերն արշավելիս: 1484թ. ամռանն օսմանյան 

բանակը անցավ Դանուբն ու պաշարեց Քիլիան, միաժամանակ 

նրա նավատորմը շրջափակել էր Աքքերմանի նավահանգիստը: 

Երկու քաղաքներն էլ հանձնվեցին ուժգին ռմբակոծումից հետո71: 

Այս իրադարձությունը Սև ծովը վերջնականապես դարձրեց 

օսմանյանների գերիշխանության տարածք: Քիլիայի և Աքքերմանի 

նավահանգիստները, որ տեղակայված էին, համապատասխանա-

բար, Դանուբի և Դնիեստրի վրա, կարևորագույն նշանակություն 

ունեին. նրանք դարպասներ էին համարվում դեպի Եվրոպայի 

խորքերը և կարևոր դեր էին կատարում Սև ծովի նավահանգիստ-

ների միջև կատարվող առևտրի գործում: Սուլթան Բայեզիդ II-ը 

դրանք համարում էր «դարպասներ դեպի Մոլդավիա, Լեհաստան, 

Վալլաչիա և Հունգարիա»72: Այս երկու նավահանգիստները կապ-

ված էին լեհական կարևոր առևտրական կենտրոն Լվովի և 

Տրանսիլվանիայում՝ Բռասսոյի հետ 73 : Օսմանյաններն արդեն 

վերահսկում էին մեկ այլ ուղի, որ սկսվում էր Ադրիանապոլսում 

(Էդիրնե) և հասնում Գերմանիա և Արևմտյան Եվրոպա: Այս ուղիով 

էր 1434թ. Ֆրանսիա վերադառնում Բրոքուիեռեն, Ադրիանապոլի-

սը լքելուց հետո նա ժամանեց Սոֆիա, հետո հասավ Բելգրադ: 

Ապա նա բռնեց Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդայի ճանապարհը, 

մինչև որ, վերջապես, հասավ Ավստրիա և Գերմանիա74: 

Օսմանյանների արշավանքները, Կոստանդնուպոլիսը գրա-

վելուց հետո, թելադրված էին տարածքային, քաղաքական ու 

տնտեսական դրդապատճառներով: Սա սպառնալիք էր ներկայաց-

նում օսմանյանների մուսուլման հարևաններին Ասիայում, ինչպես 

նաև Եվրոպական ավանդական ախոյաններին: Ակկոյունլու և 

                                                        
71  Bratianu G. I., La Mer noire, des origines a   la conque te ottoman, Monachii: 

Societatea Academica Romana, 1969, pp 325-326. 
72 Նույն տեղում: 
73 Նույն տեղում, էջ 327: 
74  Bertrandon de La Brocquière, The Travels of Bertrandon de La Brocquière, to 

Palestine: And His Return from Jersulem Overland to France, During the Years 1432 & 

1433. Extracted and Put Into Modern French from a Manuscript in the National Library 

at Paris, ed. by Thomas Johnes, 1807, Hafod Press, pp. 343-380. 
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մամլուքյան տիրակալների ռազմատենչ արձագանքը ցույց տվեց 

նրանց ընդհանուր մտավախությունը, որ օսմանյանները 

գերիշխանության կհասնեն Փոքր Ասիայի իրենց տարածքների 

վրա: Չնայած այս տարածաշրջանում ունեցած հաղթանակներին, 

Օսմանյան կայսրության հիմքը սասանվեց 16-րդ դարի առաջին 

կեսի անսպասելի շրջադարձերի արդյունքում. Սեֆյան արքայա-

տոհմն Իրանում լուրջ քաղաքական և կրոնական ընդհանրումների 

հանգեցրեց օսմանյանների հետ և սպառնալիք հանդիսացավ 

Օսմանյան կայսրության ներքին կայունության համար:  
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The goal of this article is to analyze the impact of the fall of 

Constantinople on the relations of the Ottoman Empire with its Muslim 

neighbors, especially with Mamluks and Aq Qoyunlus, as well as their 

relations with Venice and Genoa: two important commerce powers with 

semi-monopoly of the trade between the Muslim East and the Cristian 

West (Western Christendom). 

The expansions of Ottoman Empire after the conquest of 

Constantinople were dictated by territorial, political and economic 

imperatives. These represented a threat to Ottoman’s Muslim neighbors 

in Asia as well as to traditional rivalries in Europe. The bellicose 

reaction of the Aq Qoyunlu and Mamluk rulers illustrated their 

common fear of the impact of Ottoman hegemony in Asia Minor upon 

their own territories. 

Despite the victories in this region, the Ottoman Empire was 

shaken in the first years of the sixteenth century by unexpected 

disruptions. The rise of Safavid dynasty in Iran caused a deep political 

and religious rift with the Ottomans and threatened the internal 

stability of their empire. 


