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Coğrafyanın tarih içersinde önemli bir yeri vardır. W.M.Ramasay'ın belirttiği üzere
topografya tarihin temelidir. Dağlar, ovalar akarsular topografyanın unsurları olup, tarihi
olayların gelişmesine etki eden temel faktörler arasında yer alırlar.
Anadolu, coğrafi konumu itibariyle dünyanın en stratejik alanlarından birisi olup, doğu-batı
ulaşımı içersinde bir geçit alanıdır. Klâsik tarihçilerden Batlamyus, İpek yolu’nun Cindeki
Kansu'dan başlayıp Anadolu üzerinden Antakya'ya ulaştığını belirtir. Bununla birlikte yine
tarihi bir yol olan Kral yolu'nun da Anadolu üzerinden geçmesi, Anadolu'nun stratejik
konumunun önemini ortaya koymaktadır. Anadolu bu özelliğini tarihin hiçbir devrinde
kaybetmemiştir.
Doğu Anadolu bölgesi de Anadolu üzerinde aynı önemi taşır. Adeta Anadolu'nun giriş kapış;
niteliğindedir. Anadolu’ya yapılan akınların çoğu bu yönden yapılmıştır. Kenarları dağ
sırasıyla kuşatılmış olan bölge yurdumuzun 1/5 büyüklüğünde olup, ortalama 2000 metre
üzerinde bir yükseltiye sahiptir. Doğu Anadolu'nun çukur yerleri dahi Batı ve İç Anadolu
dağlarının çoğunun durakları seviyesindedir. Yükseltinin tesirleri iklim ve dolayısıyla
insanların yaşayışı üzerinde derin izler bırakmaktan geri kalmaz. Bu ortalama yükseltiye
bakarak, Doğu Anadolu'ya son derece dağlık ve arızalı bir bölge olarak düşünmek yanlıştır.
Aksine Doğu Anadolu arazisinin 3/4'ü 1500–2000 metre yüksekte, fakat geniş düzlükler
halindedir.
Bölge coğrafi Özellikleri dikkate alınarak beş ayrı bölüm halinde incelenir. Bunlar;
— Yukarı Fırat bölümü
— Erzurum Kars bölümü
— Yukarı Murat bölümü
— Van bölümü
— Hakkâri bölümü olup, Malazgirt'in tarihi coğrafyasında etli olan bölümler Yukarı Fırat ve
Yukarı Murat bölümüdür.
Yukarı Fırat bölümünden itibaren güneyde yer alan Güney Anti Toroslar ile Kuzeydeki
Karasu ve Aras sıra dağlan doğuya doğru yükselerek adeta bir merdiven gibi, Anadolu'nun
doğusunu oluştururlar.
Yukarı Murat bölümü ise, Güneyinde Van gölü batısında Ağrı Dağına doğru uzanan sönmüş
volkanik dağlar ile çevrilidir. Bunları Nemrut, Süphan, Aladağ ve Tendürek olarak
belirtebiliriz. Bu alanı kuzeyden de Ars sıradağları çevreler. Bölümün önemli akarsuyu başta
Murat Nehri ve onu besleyen Banşan ve başka dereleridir. Bölgedeki Muş ovası başta olmak
üzere, Bulanık, Malazgirt ve Patnos ovaları yerleşimin yoğun olduğu alanlardır.
Ulaşım dağ sıraları arasındaki geçitlerle sağlanır. Yöre; Muş-Bulanık-Patnos yolu ile Ağrı'ya
bağlanırken, Erciş yolu ile de Van bölgesine bağlanır.

BÖLGEYE TÜRKLERİN GELİŞİ
Türklerin Anadolu'ya gelişleri milattan önceki yıllara dayanır. Milattan sonraki yıllarda ise
Karadeniz ve Hazar denizi'nin kuzeyinde vardı. Bir güç bulan Türkler zaman zaman
Anadolu'ya gelerek nüfuslarını buraya kadar yaymışlardır. VIII. yüzyıldan sonra da İslam
kuvvetleri ile birlikte Anadolu'ya gelerek yerleşmişlerdir. Bu yüzyıldan itibaren Horasan ve
Maveraünnehirden içinde bulunduğu sınır (üç bölgesi) şehirlerine yerleşmişlerdir. Bu sınır
şehirleri çok verimli topraklara sahipti. Doğu-batı ulaşımını sağlayan yollar ve şehirlerden
geçtiği için buralarda oturan-lar tarımın yanında ticaretle de uğraşırlardı. Bunların çoğunu
Türkistan ve Horasan'da gaziler teşkil ediyordu.
Bölge XI. Yüzyıldan itibaren Selçukluların akınlarına sahne olmuştur. Yüzyılın ilk çeyreğinde
yapılan keşif seferlerini, yoğun akınlar izlemiştir. 1071 Malazgirt meydan muharebesiyle
Bizans bu akınları durdurmaya çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Malazgirt zaferi ile birlikte
Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Zaferi müteakip, Türkler önemli bir mukavemetle
karşılaşmadan kısa zamanda Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemişlerdir.
Türkler Anadolu'ya girerken, bölgenin coğrafi özelliklerinden yararlanarak Sarp dağlan
vadilerle aşmışlar, akarsu güzergâhlarını takip ederek Ana-dolu'nun içlerine kadar
gelmişlerdir. Türkler bu akınlar sırasında şu tabi yolları kullanmışlardır. Aras, karasu,
Kızılırmak vadilerinden Orta Anadolu’ya Kızılırmak kavisine ve batıya doğru ilerlemişlerdir.
Aras, Murat suyu ve Yukarı Fırat vadilerin-den gelen Oğuzlar yalnız Doğu Anadolu'ya
gir-mekle kalmamış, daha da batıya ilerleyerek Malatya, Adıyaman ve Konya'ya kadar
ilerlemişlerdir.
Bargiri (bugünkü Muradiye)-Ahlat yolu ile gelen Oğuz boyları ise bütün Van gölü havzasını
ele geçirdikten sonra Murat suyunun akış istikametini takip ederek, bir taraftan Orta
Anadolu'ya diğer taraftan da, Bitlis, Erzen, Meyyafarikin (Silvan) ve Amit (Diyarbakır)
yolunu takip ederek güneye ve Çukurova'ya inerek Anadolu'nun Türkleşmesini
sağlamışlardır.

