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1. GİRİŞ 

 

 M.Ö.6-4. Yüzyıllar Doğu Anadolu Bölgesi’nde Akhaimenid Dönem olarak 

yaşanmaktadır. Bu yüzyıllar Anadolu’nun Pers (Akhaimenid) Dönemi siyasal ve 

kültürel bir süreç olarak Batı Anadolu’da tatmin edici çalışmalardan dolayı 

tanımlanırken, Doğu Anadolu’da bu dönem yeterli araştırma yapılmamış olduğu için 

bilinmemektedir. Konumuzun çıkış noktası olan ‘Anabasis Onbinlerin Dönüş Yolu’ 

adlı eserde Urartu Krallığı sonrası çok iyi bilinmeyen bu coğrafya; gerek kültürel 

gerek siyasal gerekse de sosyal yapılarıyla anlatılmaktadır. Antik yazar Ksenophon, 

sefere bir asker olarak katılmıştır. Seferde bulunduğu her günü bir ‘savaş muhabiri’ 

gibi bizlere aktaran daha sonra dönüş yolunda birlikleri yönlendiren ve ülkelerine 

varmalarında önemli rol oynayan bir komutan olarak rol oynamıştır.1 

 Ksenophon , Atina’da aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Diogenes Laertios’un verdiği bilgiye göre; Erkhia demosundan Gryllos’un oğludur. 

M.Ö.430-425 yılları arasında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Filozof, yazar ve 

asker olan Ksenophon aynı zamanda Sokrates’den eğitim almıştır. Laertios, 

Ksenophon’un Sokrates’in çömezi oluşunu şöyle aktarır. ‘‘Ksenophon bir gün yolda 

Sokrates’le karşılaşır ve Sokrates ona ihtiyaç malzemelerinin nerede satıldığını 
sorar? Ksenophon’da tarif eder. Sokrates bu sefer erdemli bir  insan olmak için 

nereye gitmek gerektiğini sorar? Ksenophon tereddüt edince o halde benimle  gel de 
öğren der ve Ksenophon o günden sonra Sokrates’in öğrencisi olur.’’ Hayatının 

büyük bir bölümü Herodotos ve Thukydides gibi vatanından uzaklarda, sürgünde ya 

da seferlerde geçen Ksenophon, maceracı kişiliği sayesinde Sparta Kralı Agesilaos 

ve Pers İmparatorluğu’nun Lydia, Büyük Phrygia ve Kappadokia eyaletlerinin 

satrabı Genç Kyros’la seferlere çıkmış ve onla yakın ilişkiler kurma fırsatı 

yakalamıştır. Çeşitli kültürlerle kurduğu ilişkiler onun Atina eksenli düşünce tarzını 

geliştirmesine yardımcı olmuştur.2 Hem asker hem de yazar olan Ksenophon, bir çok 

konuya ilgi duymuş ve bu konularla ilgili eserler kaleme almış üretken bir isimdir. 

Tarih eserlerinin yanı sıra monografi, biyografi ve felsefe başlık ları altında 

                                                             
1 Ksenophon,Anabasis Onbinlerin Dönüşü  (Çev.Oğuz Yarlıgaş),İstanbul,2011,s.7. 
2 Ksenophon,Kyros’un Eğitimi(Çev. Furkan Akderin),İstanbul,2006,s.2. 
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sınıflandırılabilecek eserleri mevcuttur. Antik çağda felsefe eserleri çok fazla ilgi 

gören yazarın bir dönem tarihçiden çok filozof olarak anılmasına neden olmuştur. 

Uzun yıllar Atina dışında yaşamasına ve özellikle Sparta devlet konuğu olarak 

sürgünde geçirdiği yılların eserlerinde bıraktığı etkileri görmek de mümkündür.3 

Özellikle M.Ö. 411-362 yılları arasında Yunan dünyasında yaşanan gelişmeleri 

anlattığı eseri Hellenika’da olayları Sparta yönetimini ve Doğu’yu tanıyan bir 

Atina’lı olarak evrensel bir bakış açısıyla dğerlendirmeye çabaladığı kesitler 

bulunmaktadır.4 

Anabasis  ‘yukarıya doğru yükselme, tırmanma’ anlamlarına gelmektedir. 

Kitabın adı olasılıkla Lydia’nın başkenti Sardeis şehrinden başlayıp 

Mezopotamya’ya doğru coğrafyanın yükselip dağlık alanlardan geçmesi veya 

ordunun sürekli tırmanması ile ilişkili olmalıdır. 

Ksenophon eserinde; Pers Satrabı olan Kyros’un, kralı ve aynı zamanda 

ağabeyi olan II.Artakserkses’e karşı düzenlediği seferi ve bu seferin Kyros’un 

ölümüyle sonuçlanmasından ötürü yanında paralı asker olarak katılan Yunanlılar’ın 

ülkelerine geri dönme çabalarını anlatmaktadır. Babaları Darius öldükten sonra 

Artakserkses krallığın başına geçince, Tissaphernes haksız yere Kyros’u kardeşinin 

aleyhine planlar yapmakla suçladı. Artakserkses de buna inanıp Kyros’u öldürtmek 

amacıyla tutukladı. Annesinin ısrarları üzerine Kyros eyaletine tekrar satrap olarak 

gönderildi. Kyros, böyle bir tehlike yaşamış olmanın ve aşağılanmanın etkisiyle, 

artık kardeşine bağımlı olmayı istemediği gibi ve başarabilirse onun yerine kral olma 

isteğiyle hareket etmeye karar verdi. Ordu kurma işini büyük bir gizlilikle sürdürdü. 

İçerisinde garnizon bulunan  şehirlerin bütün komutanlarına, Tissaphernes’in bu 

şehirlere karşı harekete geçecek bahanesiyle, fazla sayıda Peloponnesoslu5 adam 

bulmalarını söyledi. Bir diğer orduda Kherronesos’ta6 kurulmaktaydı. 

Lakedaimonialı sürgün olan Klearkhos’la tanışan Kyros, Klearkhos’a ordu kurması 

için on bin dareikos7 verdi. Kherronesos’u  sevk ve idare merkezi yapıp 

                                                             
3 Digenes Laertios,Bioi Philosophon,II.68.1; Ksenophon,Anab., 7. 
4 John Dillery,‘‘Xenophon’s Historical Perspectives’’(Michigan University Yayınlanmamış Doktora 
Tezi),1989,s.154-259. 
5 Mora Yarımadası. 
6 Gelibolu Yarımadası. 
7 8.3 gr ağırlığında olan Pers sikkesidir ve isminin I.Darius’tan geldiği düşünülmektedir.  Dareikos 25 
veya 26 Attika drakhmesi değerindedir. 
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Hellespontos’un8 ötesindeki Thraklarla savaşarak Hellenlere9 yardımda bulundu. 

Hellespontos şehirleri de askerlerin erzaklarının temin edilmesi için Klearkhos’a 

bağışta bulundular. Kyros, Boiotialı10 Proksenos’a topraklarında karışıklık çıkaran 

Pisidialılar üzerine sefer yapmak istediğini söyleyerek yanına alabildiği kadar çok 

asker alarak kendisine katılmasını buyurdu.11 

Ksenophon’un sefere katılması da yakın arkadaşının ısrarları üzerine 

olmuştur. Ksenophon’un yakın arkadaşı olan Proksenos onu vatanından çağırtmış ve 

eğer gelirse onu Kyros’la dost yapacağını söylemişti. Ksenophon, mektubu 

okuduktan sonra hocası Sokrates’e yolculukla ilgili danışır. Sokrates, Kyros’un 

Lakedamonia’lıları Atina’ya karşı savaşlarında canla başla desteklediğini bu yüzden 

devletin kendisini kınayabileceğini belirtir. Bir an önce Delphoi’ye gitmesini ve 

yolculukla ilgili tanrıların görüşünü almasını tavsiye eder. Ksenophon’da Apollon’a 

yapmayı düşündüğü yolculuğu en uğurlu ve en iyi şekilde gerçekleşmesi ve ardından 

başarı kazanıp sağ salim yurduna dönmesi için tanrıya gelir ve kehaneti anlatır. 

Ksenophon da Apollon’un kendisine verdiği cevap doğrultusunda tanrılara kurban 

keser ve yola çıkar. Sardeis’te sefere başlamak üzere olan Proksenos ve Kyros, 

Ksenophon’un kalmasını ister ve sefer bittiğinde onu ülkesine geri göndereceğini 

seferin ise Pisidialıların üzerine yapıldığını söyler. Sefere katılan diğer Hellenler gibi 

Ksenophon da bu şekilde kandırılır. Kilikia’ya ulaştıklarında seferin aslında 

Kyros’un kardeşi olan Kral II.Artakserkses’e  yapıldığı anlaşılır. Bir çoğu korkmasına 

ve isteksiz olmasına rağmen Kyros’un yapmış olduğu iyilikler karşısında Kyros’u 

yalnız bırakamama kararı alırlar.12 

Paralı Hellen askerlerinin de bulunduğu II.Artakserkes’e karşı yapılan seferde 

kralın ordusuna büyük kayıplar verdirilmesine rağmen, ordusunun başında bulunan 

Kyros’un ölümü neticesinde ‘‘Onbinler’’ yurtlarına dönme hazırlıklarına başlarlar. 

Bu bunalım süreci yaşanırken Ksenophon’un da askerler gibi gözüne uyku 

girmiyordu. Bir ara uyuduğunda gördüğü bir rüyayla irkildi. Rüyasında, gök 

gürültüsü koptuğunu, baba ocağına yıldırım düştüğünü ve bütün evin yandığını 

                                                             
8 Çanakkale Boğazı. 
9 Thrakianın yerli kavimlerinin saldırılarından muzdarip olan ve Hellespontos’un Avrupa tarafında, 
bugünkü Türkiye sınırları içerinde kalan ve Trakya olarak adlandırılan bölgede yaşayan Hellenler. 
10 Attika’nın kuzeyindedir. Orta Yunanistan. 
11 Ksenophon,Anab,s.8-15.  
12Ksenophon,Anab.,III.1.9-10.  
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gördü. Uyandığında; Neden yatıyorum.? Gece ilerliyor d üşman saldırabilir? Kralın 

eline düşersek, dünyanın işkencesine maruz kalır ve şerefsizce öldürülebiliriz.? 
Neden kimse bir şey yapmıyor.? Dinlenmenin sırası mı.? Bir başka şehirden gelecek 

bir komutanın yapacaklarını neden umursuyorum ki.? Komutanlık için kaç yaşına 
gelmeyi bekleyeceğim.? diye kendi kendine sorar.13 Daha sonra komutanları toplar ve 

yapılması gerekenleri anlatır. Daha önceden orduda sadece bir asker olarak bulunan 

Ksenophon artık Onbinlerin başındaki komutanlarından biridir. 

Yedi kitaptan oluşan Anabasis’in ilk bölümünde Pers Satrapı olan Kyros’un 

düzenlediği sefer anlatılmaktadır. Kyros, kralı ve ağabeyi II.Artakserkses’e karşı 

sefer düzenlemiş ve bu seferde yararlanmak üzere yanına paralı asker olarak 

Yunanlıları da almıştır. Kitabın diğer bölümlerinde ise; ordunun Kunaksa Savaşı’nda 

Kyros’un ölümüyle yaşanan belirsizlik ve ordunun bilmediği coğrafyalar olan Doğu 

Anadolu, Karadeniz ve Byzantion’a (İstanbul), Byzantion’dan da Pergamon’a 

(Bergama) yaptıkları yürüyüş sırasında yaşadıkları anlatılmaktadır. 

 

1.1.Konunun Önemi ve Amacı 

 

Antik kaynakta geçen bilgi ve kayıtların, günümüzdeki durumla 

karşılaştırılması ve bunun araştırılması arkeoloji alanında önemli çalışma 

formlarından bir tanesidir. Bu bazen bir kazı merkezinde yapılabileceği gib i bazen de 

tarihsel coğrafyanın günümüz coğrafyasına denkliği-uyuşması kapsamında bir 

araştırma alanının seçimi ile gerçekleşir. Bu konudaki bilgilerin genel haliyle 

derlenerek bir değerlendirme biçimine dönüştürülmesi, bilimsel yaklaşımın 

belletilmesi ve konu üzerinde yapılmış bir çalışmaya duyulan gereksinim açısından 

önem taşımaktadır. 

Antik yazar Ksenophon’un yazmış olduğu ‘Anabasis Onbinlerin Dönüşü’ adlı 

kitapta dönüş yolu olarak saptanan ve Doğu Anadolu’da Van Gölü’nün batısından 

Kuzeydoğu Karadeniz kıyılarında Teikhes Dağına ulaştıkları rota üzerinde kayda 

geçirilen önemli bilgi detayları söz konusudur. Bu bilgilerin günümüzde arkeoloji ve 

coğrafya bilimi kapsamında  değerlendirilmesi, özellikle Doğu Anadolu’nun klasik 

                                                             
13 Ksenophon,Anab.,III.1.9–14. 
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dönemdeki kültürel yapısının aydınlatılmasına sağlayacağı katkı bu çalışmanın 

önemini artırıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Van Gölü Havzasının batısından Karadeniz’e kadar uzanan rota üzerinde Pers 

(Akhaimenid) Dönem arkeolojisinin ve coğrafyasının başta Anabasis olmak üzere 

antik kaynaklar yardımıyla araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu konuda yerli ve yabancı bilim adamları tarafından makale ölçeğinde 

yapılmış yayınlar değerlendirilmiş ve arkeolojik çalışmalarda birinci elden kaynak 

olarak tanımlanan antik yazarların kayıtları çalışmaya dahil edilmiştir. M.Ö.6-4. 

yüzyıllar Anadolu’nun Pers (Akhaimenid) Dönemi siyasal ve kültürel bir süreç 

olarak Batı Anadolu’da tatmin edici çalışmalardan dolayı tanımlanırken, Doğu 

Anadolu’da bu dönem yeterli araştırma yapılmamış olduğu için bilinmemektedir. Bu 

dönemin anlaşılmasında temel başvuru kaynaklarından biri olarak kullanılan 

‘Anabasis’ Doğu Anadolu Geç Dönem arkeolojisi üzerine araştırma yapan bilim 

adamları için aydınlatıcı ve yol gösterici bir kaynaktır. Bu kaynağın özellikle Van 

Havzası’nın batısındaki günümüzün Bitlis ve Muş illerini de içine alan bir kapsamı 

vardır. Bu alanların gerek antik coğrafya açısından ve gerekse de  arkeolojik verileri 

açısından bütünlüklü bir araştırma kapsamında değerlendirilmesi, bilim adamlarının 

görüş ve önerilerinin yeniden ele alınarak bir tez çalışmasına dönüştürülmesi, 

bölgenin söz konusu dönemdeki durumunun aydınlatılması açısından gerekli 

görülmüştür. 

 

1.2.Kaynak ve Araştırmalar 

 

Konumuzun çıkış noktası olan antik kayıtlara yer veren ‘Anabasis Onbinlerin 
Dönüş Yolu’’14 adlı eserde M.Ö.5. yüzyıla dair bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca 

diğer antik kaynaklar arasında yer alan ‘Historiai15, Geographıka,16 Kyrou Paideia 17’ 
gibi eserlerden de yararlanılmıştır. 

Antik metinler dışında konu üzerine yazılmış olan modern araştırmacıların 

görüş ve önerilerine yer veren kitap ve makalelerden de yararlanılmıştır. Bu 

                                                             
14 Ksenophon,Anabasis Onbinlerin Dönüşü(Çev.Oğuz Yarlıgaş),İstanbul,2011 . 
15 Herodotos, Historiai  (Çev. Furkan Akderin), İstanbul,2007. 
16 Strabon,Geographıka,Loeb Classıcal Lıbrary,1989. 
17 Ksenophon,Kyros’un Eğitimi(Çev. Furkan Akderin),İstanbul,2006. 
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bağlamda özellikle söz konusu ‘‘Onbinlerin Geri Dönüş Yolu’’ ve olası güzergah 

önerilerinin ve değerlendirmelerinin ele alındığı çalışmalardan: Claudıa Sagona’nın 

‘‘Dıd Xenophon Take the Aras High Road? Observations on the Historical 

Geography of  North-East Anatolia’’18, Haluk Sağlamtimur - Andreas Schachner, 

‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres durch 

Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’ ve ‘‘Xenophons 

Überquerung des Kentrites – ein archaologischer Nachtrag’’, Tim Mitford, ‘‘Thalatta 

Thalatta: Xenophon’s view of the Black Sea’’ makaleleri konumuz kapsamında en 

önemli refens kaynaklarımızı oluşturmuştur. Bu çalışmalarda önerilen olasılıklar 

incelenmiş ve topografik karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Google Earth  

görüntüleri kullanılarak arazi yapısında incelemelerde bulunulmuş ve bu çerçevede 

güzergah üzerinde rota olasılıkları işaretlenmiştir. Ayrıca Corel Draw programıyla 

harita çizimleri yapılmış ve söz konusu bilim adamlarının önerdikleri güzergahlar, bu 

çizimler üzerinde gösterilmiştir. 

Konuyla ilgili detaylı kütüphane araştırmaları ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Bilimsel Araştırmalar Proje Başkanlığı’nın (BAP) destekleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda önemli temel kaynakların sağlanması amacıyla İstanbul Alman 

Arkeoloji Enstitüsü’ne gidilerek kütüphanesinde konumuz üzerine araştırma yapılmış 

ve kitapların19 Antonıa Sagona-Claudıa Sagona, ‘Archaeology at the North-East 

Anatolıan Frontıer, I An Historıcal Geography and Field Survey of the Bayburt 

Province’ ve Antonıa Sagona-Paul Zımansky, ‘Ancıent Turkey’ fotoğrafları çekilerek 

konumuza dahil edilmiştir.  

 

 

                                                             
18 Antonıa Sagona-Claudıa Sagona, ‘Archaeology at the North-East Anatolian Frontıer, I An 
Historıcal Geography and Field Survey of the Bayburt Province’,Ancıent Near Eastern Studıes 
Supplıment 14,Paris,2004; Claudia Sagona, ‘‘dıd Xenophon Take the Aras High Road? Observations 
on the Historical Geography of  North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 
14,Paris,2004,s.299-331; Haluk Sağlamtimur-Andreas Schachner, ‘‘Anabasis-Marsch der 
Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres durch Südostanatolien aus archaologisch-
topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 3,Mainz,2005,s.93-97; Andreas Schachner –Haluk 
Sağlamtimur, ‘‘Xenophons Überquerung des Kentrites – ein archaologischer Nachtrag’’Istanbuler 
Mıtteılungen,Berlin,2008,Sayı 58,s.411-416; Otto Lendle, ‘‘Der Marsch der,Zehntausend’ durch das 
Land der Karduchen’’,Gymnasium 91,Heilderberg,1984,s.203-236; Christoper Tuplin,‘‘Modern and 
Ancient Travellers in the Achaemenid Empire’’,Achaemenid History VII,Leıden,1991,s.44-49; Tim 
Mitford, ‘Thalatta Thalatta: Xenophon’s view of the Black Sea’,Anatolian Studies,2000,s.127-131. 
19Antonıa Sagona-Paul Zımansky, Ancıent Turkey,New York,2009; Antonıa Sagona,The Heritage of 
Eastern Turkey from Earliest Settlements to Islam,Australıa,2006. 
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1.3.Yöntem ve Düzen  

 

Bu çalışmada öncelikle anlatılacak coğrafyanın sınırları detaylı bir şekilde 

araştırılmış ve bahsi geçen bölge hakkında tarihsel, kültürel ve arkeolojik bilgiler 

derlenmiştir. Daha sonra bölge üzerine yapılan bu çalışmalar arasında konumuzu 

doğrudan ilgilendiren yayınlar üzerinde detaylı incelemelerde bulunulmuştur. 

Öncelikle günümüz coğrafyası ve topografik yapıyı içeren kaynaklar gözden 

geçirilmiştir. Daha sonra kültürel ve arkeolojik durumun anlaşılabilmesi için yapılan 

kazı ve yüzey araştırmaları kronolojik olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bölge 

üzerine konumuzla ilgili olan makale ve kitaplar arasında  önemli görülen bilgi ve 

bölümler orijinal dilinden çevrilerek çalışmaya dahil edilmiştir.   

Ayrıca antik metin kayıtlarında aktarılan coğrafi bilgiler ve bazı iskân 

alanlarında geçen mimari tariflerin günümüzdeki yansımalarına ait görsellerine 

ulaşılarak etnoarkeolojik bir tespit gerçekleştirilmiştir.  

Günümüz araştırmacıların belirtmiş o lduğu olası güzergâhlar, antik yazar 

Ksenophon’un aktarmış olduğu geçiş rotası üzerindeki topografik özelliklerle 

karşılaştırılmıştır. 

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler bir araya getirilmiş 

ve tüm bilgiler birbirleri ile sistemli bir şekilde birleştirilmiştir. 

Elde edilen ve derlenen bu bilgiler ve görüşler sistemli ve detaylı bir çalışma 

halinde bilimsel metodolojiye uygun şekilde yazıya aktarılmıştır. 
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1.4.Araştırma Tarihçesi  

 

Çalışmamızda konu edilen Onbinlerin dönüş rotası üzerine öne sürülen görüş 

ve değerlendirmeler ağırlıklı olarak yakın dönemde ele alınan makalelerde 

tartışılmıştır. Bölge üzerine yapılan araştırmalar 19. yüzyılın sonlarında daha çok 

Urartu Uygarlığı üzerine yoğunlaşmıştır.20 Konumuzla ilgili olarak 1984 yılında 

yazılan bir makalede  Otto Lend21 Kentrites Nehri’nin mevsimsel olarak değişen 

debisinin birlik ler için aşılmaz bir durum olduğunu ve bu bölgede yaşayan Kardukh 

Halkı’nın bulunmuş olduğu lokalizasyondan bahsetmektedir. 

Chistoper Tuplın’in22 yazmış olduğu 1991 yılına ait makalede, Ksenophon’un 

Kardukh Halkının yaşadığı yerle ilgili olarak karmaşık bir tasvir kullandığını ve 

topografik yapının anlaşılabilmesi için okuyucunun gayret göstermesi gerektiğini 

vurgularken,  Ksenophon’un anlatımıyla ilgili olarak bir eleştirel yaklaşım sergiler. 

Hans-Peter Drögemüller, Kardukhların yaşadığı bölgeyle ile ilgili olarak olası 

lokalizasyonun verildiği makalesinde ‘birliklerin’ geçebileceği muhtemel güzergâhı 

da ele almıştır.23 

Tim Mitford’un güzergâh önerisinin de içerisinde bulunduğu 2000 yılına ait 

makalesinde birliklerin Karadeniz Bölgesi’ndeki geçiş güzergâhı ile ilgili olasılık ele 

alınmaktadır. Ayrıca birliklerin yolculuk sonunda denizi gördükleri nokta olan 

‘Teikhes Dağı’na dair lokalizasyon değerlendirmeleri de bu çalışmada yer 

almaktadır.24 

Claudıa Sagona, ‘Onbinler’ in Anadolu’ya giriş yaptığı bölgeden Karadeniz’e 

kadar ki yürüyüşlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve bu anlattıklarını güzergâh 

önerisiyle zenginleştirmiştir. Sagona’ya göre;  Muş Düzlüklerinden başlayan yürüyüş 

Ksenophon’un belirttiği Kentrites Nehriyle (Aras) devam etmektedir.25 

                                                             
20  
21 Otto Lendle, ‘‘Der Marsch der,Zehntausend’ durch das Land der Karduchen’’,Gymnasium 
91,Heilderberg,1984,s.203-236. 
22 Christoper Tuplin,‘‘Modern and Ancient Travellers in the Achaemenid Empire’’,Achaemenid 
History VII,Leıden,1991,s.44-49. 
23 Hans-Peter Drögemüller, ‘‘Der Kurdisch-Armenische Raum Eine Einfügruh’’,Gymnasium 
94,Heilderberg,1987,s.385-420 
24 Tim Mitford, ‘Thalatta Thalatta: Xenophon’s view of the Black Sea’,Anatolian Studies,2000,s.127-
131. 
25 Claudia Sagona, ‘‘Dıd Xenophon Take the Aras High Road? Observations on the Historical 
Geography of  North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14 ,Paris,2004,s.299-
331. 
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Konumuzla ilgili araştırma Andreas Schachner-Haluk Sağlamtimur tarafından 

2005–2008 yılında yazılan makalelerle genişletilmiştir.26 Bu çalışmalar da, 

Sağlamtimur-Schachner, Kardukhların yaşadığı bölgeden Kentrites Nehrini geçiş ve 

Teleboas Nehrine varışa kadar güzergâh önerisinde bulunmuşlardır. Bunun yanı sıra 

arkeolojik bir veri olarak değerlendirilen ve M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen güzergâh 

üzerindeki asker miğferinin27 de bilim dünyasıyla paylaşılmış olması önemli bir 

gelişmedir.  

Bölgemiz açısından önemli bir çalışma olan Jak Yakar tarafından 2007 

yılında yayınlanan kitabında M.Ö.5. yüzyıla ait Doğu Anadolu coğrafyasındaki 

mimari yapı, etnik dağılım, siyasi yaşam, geçim kaynakları ve sosyal hayat aynı 

zamanda etnoarkeolojik bir yaklaşımla anlatılmaktadır. 28 

Yakın tarihe ait diğer bir çalışma ise; Birol Can tarafından 2007 yılında ele 

alınmıştır. Bu çalışmada; Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tarihi ve Kültürel Coğrafyası 

üzerinde konu edilmiştir.29 

  

                                                             
26 Haluk Sağlamtimur-Andreas Schachner, ‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg 
des Griechenheeres durch Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 
3,Mainz,2005,s.93-97;Andreas Schachner – Haluk Sağlamtimur, ‘‘Xenophons Überquerung des 
Kentrites – ein archaologischer Nachtrag’’Is tanbuler Mıtteılungen ,Berlin,2008,Sayı 58,s.411-416 
27 Andreas Schachner – Haluk Sağlamtimur, ‘‘Xenophons Überquerung des Kentrites – ein 
archaologischer Nachtrag’’Istanbuler Mıtteılungen,Berlin,2008,Sayı 58,s.411-416. 
28Jak Yakar,Anadolu’nun EtnoArkeolojisi Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo-Ekonomik 
Yapısı (Çev.Selen Hırçın Riegel),İstanbul,2007,s.353-354.  
29Birol Can,‘‘Antik Kaynaklar Işığında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tarihi ve Kültürel 
Coğrafyası’’,Doğu’dan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları,İstanbul,2007s.189-206.  
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1.5.Terminoloji  

  

Kelek : Keçi ve koyun tulumları nefesle şişirilip yan yana 

bağlandıktan sonra, üzerine sırıklardan yaklaşık 75’er 

cm ara ile sağlı sollu kirişlerden konularak, onun da 

üstüne ince çubuklar dizerek oluşturulan dört köşe sala 

verilen isimdir. Kelek’in tarihçesi 2500 yıl öncesine, 

Asurlular’a uzanmalıdır. Kelek, Mezopotamya’da 

özellikle Dicle’de kullanılmıştır. 

 

Plethron  :  Yüz ayak 29.6 m uzunluk birimidir. 

 

Stadion  :  600 Yunan ayağı. Atina stadion’u 177.6 m uzunluk 

birimidir. 

 

Stathmos  :  Durak, konak, bir günlük yürüyüş mesafesi 

anlamlarına gelmektedir. İki stathmos arası mesafeler 

değişmekle birlikte genellikle 5 fersahtır. 

 

Fersah  :  Perslerin uzunluk ölçülerinden biri olan fersahın 

yaklaşık uzunluk ölçüsü 4900 m dir. 



11 
 

2. DOĞU ANADOLU COĞRAFYASI 

   2.1.TOPOG RAFİK YAPI  İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ 

 

Doğu Anadolu bölgesi, Türkiye arazilerinin beşte birini yani % 21 ni 

oluşturan yaklaşık 163.000 km² lik alanıyla Türkiye Coğrafi bölgelerinin en büyük 

alanını oluşturma özelliğini taşımaktadır. Coğrafi konumunun yüksekliği itibariyle de  

‘‘çatı’’ görünümündedir.1 Bu dağlık bölge Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, 

Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Muş illerini içine alan yüksek 

platolardan oluşur.2 

Günümüz coğrafi belirlemelerine göre; kuzey ve güney kenar dağlarıyla 

çerçevelenmiş ve zirvesi İç Anadolu’ya doğru ilerlemiş bir üçgen şeklinde olan Doğu 

Anadolu Bölgesi; kuzeyde, Kuzey Anadolu dağlarının güney kesiminden, güneyde 

Toros dağlarının güneye bakan yüksek etekleri içerisinde kalır. İç Anadolu 

Bölgesi’nden ise Kızılırmak ve Fırat arasındaki su bölümü ayırır. Doğu Anadolu 

dağlık bir bölge olmasından dolayı içerisinde yüksek platolar, dağ içi ovalar ve 

sayısız nehir vadileri bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerine doğru ilerledikçe derin 

vadiler, tepelerin ayırdığı geniş ovalar ve yüksek dağ sırtlarından oluşan platolar 

görülmektedir.3 Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek olan havzamsı ovalar, etraftan 

inen alüvyonlarla da yüksek bir seviyeye yükselmiştir. Kırılma hatlarında meydana 

gelen volkanik hareketler bir dizi volkanik dağı meydana getirmiştir. Bunlardan 

çıkan lavlar, bazen çok uzak yerlere kadar yayılmış, alçak alanları örtmüş ya da 

doldurmuş, bu suretle de bu volkanik dağlarla blok halinde yükselmiş kütleler 

arasında yüksek, nispeten sönük engebeli geniş yaylalar, yüksek ovalar meydana 

getirmiştir. Van Gölü Havzası, Muş Ovası, Bingöl Ovası, Malatya Havzası, Ardahan 

Havzası gibi alanlar yüksek ovalara örnek teşkil eder. Bölgenin en az yükseltiye 

sahip olan ovası ise 875 m yükseklikteki Iğdır Ovası’dır.4 

                                                             
1 Sırrı Erinç, Doğu Anadolu Coğrafyası,İstanbul,1953,s.2 v.d. 
2 Jak Yakar, Anadolu’ nun  Etnoarkeolojisi Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo – 
Ekonomik Yapısı,İstanbul,2007,s.334. 
3 Yakar,a.g.e.,335 
4 Erinç,a.g.e.,3 v.d.  



12 
 

Bölgenin iç ve doğu kesimlerinin ortalama yüksekliği 1500 m. ve üzeridir. 

Güney bölgesindeki Diyarbakır çöküntü havzasının topografyası 600 – 800 m. 

bulurken, orta Aras ve Kura havzalarının yüksekliği 800 – 1000 m.’dir Çoruh 

havzasının da böyle olduğu düşünülürse Doğu Anadolu bölgesi yüksekte 

kalmaktadır. Değinildiği gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde yükseltiler ve engebeli yapı 

önemli bir karakter oluşturmaktadır. Bu yapıyı genelde ‘kıvrılma dağları’ meydana 

getirmektedir.5 Bu dağlar doğu – batı yönünde uzanmaktadır. Bunlar da kuzey ve 

güney Anadolu kıvrılma sistemlerinin doğuya doğru uzantısıdır. Bölgede aynı 

zamanda 2000 mt. üzerinde olan düzlük alanlarda bu yüksek dağ silsileleriyle zaman 

zaman kesintiye uğramaktadır. Bu düzlükler üzerinde yükselen dağ sıralarının 

arasına giren çöküntü ovaları, bölgenin korunaklı ve sulanabilen kesimleridir ve bu 

nedenle en uygun yerleşim alanları olma özelliği taşır lar. Van, Erzincan, Tercan, 

Erzurum, Kars ve Aras vadileri bu örnekler arasındadır.6 Engebeli ve düz alanlardan 

oluşan bu topoğrafik görünüm bölgenin kültürel ve arkeolojik bulgular açısından 

durumunun tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırma ve 

çalışmalardan da anlaşıldığı kadarıyla özellikle M.Ö. 2. bin süresince bölge 

yerleşiklikten çok olasılıkla hayvancılığa dayalı göçer kültürlerin yaşam alanı olarak 

kullanılmış görünmektedir.7(Lev.I.Har.I)  

Bölgenin topografik yapısından kaynaklanan zorluk M.Ö. 5. yy. ait 

gözlemlerle antik yazar Ksenophon tarafından da kayda geçirilmiştir. Kardukhlar 

Bölgesinden ilerleyen ‘ordunun’ birbiri ardına tepeleri kontrol altına alarak bölgeyi 

aşmaya çalıştığı görülmektedir.8 Bu zorluk aynı zamanda bölgenin çetin iklim 

koşullarının da getirdiği engellerle daha da artmaktadır.  

Doğu Anadolu bölgesinde ana hatlarıyla ‘‘karasal iklim’’ özellikleri 

yaşanmaktadır. Bölgenin tamamında iklim çok zor koşullar yaratmaktadır. Bu 

koşullar iki nedenden kaynaklanmaktadır. Bu iki nedenden ilki bölgede ortalama 
                                                             
5 Hüseyin Saraçoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi, İstanbul,1989,s.5. 
6 Hatice Kalkan, M.Ö. 4 Yüzyıllarda Doğu Anadolu: Arkeolojik Veriler Işığında Tarihsel ve Kültürel 
Değerlendirme, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora 
Tezi),İzmir,2008,s.15. 
7 Aynur Özfırat, Doğu Anadolu’da Yayla Kültürleri ,İstanbul,2001,s.2 v.d. 
8 Hellenler tırmanabildikleri yerlerden yukarılara tırmanıyorlardı. Düşmanın ele geçirmiş olduğu 
tepeyi gerçekleştirdikleri saldırıyla geri aldılar. Geri kalanlarla birlikte aynı şekilde ikinci tepeyi de ele 
geçirdiler. Fakat yine ele geçirmeleri gereken üçüncü bir tepe daha vardı; bu tepe çok daha yalçın bir 
tepeydi. Ksenophon,Anabasis Onbinlerin Dönüşü (Çev.Oğuz Yarlıgaş),İstanbul,2011,IV.3 .1. 
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yükseltinin fazla olması ve ikincisi bölgenin denizden uzak olmasıdır. Daha az 

olumsuz koşulların yaşandığı yerler bulunmakla birlikte bu alanlar azdır. Doğu 

Anadolu Bölgesi, iklimi doğuya doğru ilerledikçe deniz etkisinden uzaklaştıkça  daha 

sert bir hal alır. Bölgede kışlar çok uzun, sert ve karlıdır. Sonbahardan itibaren mayıs 

ayına kadar kış şartları kendisini göstermektedir. Karın yerde kalma süresinin en 

fazla olduğu bölgedir.9 

Yaz mevsimi ise kısa sürmesine rağmen bölgedeki yüksek kesimlerde 

bulunan ovalarda oldukça sıcak geçer. Yükseltinin fazla olması ve deniz etkisinden 

uzak olması, Doğu Anadolu bölgesinde farklı bir yağış tipinin hüküm sürmesine 

neden olmuştur. Kuzeydoğu Anadolu Platolarında en fazla yağış ilkbahar ve yaz 

aylarının başlangıcında düşer. Coğrafi özelliklerinden dolayı bölge içerisinde bile 

farklı iklim etkileri görülebilmektedir. Ardahan Havzası yaz yağışlarının fazla olması 

nedeniyle eylül – ekim aylarında bile yemyeşil çayırların görülebildiği yerlerdendir. 

Bölgede farklı iklim etkilerinin görülmesi hayvancılığın gelişmesine ve farklı tarım 

ürünlerinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Doğu Anadolu bölgesinin doğal bitki 

örtüsü ‘‘bozkır’’ dır. Yükseltinin ve denizelliğin vermiş olduğu farklılık lar bitki 

örtüsü üzerinde de kendini hissettirmektedir.10 

Yüksek yaylardaki iklim, bölgede yaşanan iklimden farksız değildir. Yüksek 

yaylalar sıradağlar nedeniyle Karadeniz ve Akdeniz’den gelebilecek yumuşak 

etkilere karşı kapalı bir durumdadır. Bu yüzden de iklim, yer şekillerinin etkisi 

altındadır. Arazinin aşırı yüksekliği  kışların bölgede uzun ve şiddetli olmasına neden 

olur. Engebeli oluşu da iklime çok az çeşitlilik sağlar. Kış ve yaz olarak iki mevsimin 

yaşandığı bu yüksek kesimlerde yazlar çok kısadır.11 Karın yerde kalma süresi 3 ila 4 

ayı bulmaktadır. Fırat ve Malatya civarındaki yüksek yaylalarda kışın etkisi ve karın 

yerde kalma süresi daha azdır. Burada iklim, bölgenin doğu kesimindeki yüksek 

yaylarına nazaran daha ılıman ve sıcaktır.12 Ancak genel olarak iklimin şiddetli 

oluşu, bölgenin ekonomisini, yer şekillerini, insanların yaşayışlarını ve en önemlisi 

ulaşımını etkilemektedir. Nitekim; bölgede yağış rejiminin düzensizliği ve kış 

                                                             
9 Erinç,a.g.e,5 v.d. 
10 Erinç,a.g.e,7 v.d. 
11 Özfırat,a.g.e.,14 v.d. 
12 Saraçoğlu, a.g.e.,13. 
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yağışlarının kar şeklinde olması bölgede akarsuların rejiminin düzensiz olmasına 

neden olmuştur. Kışın yağan kar erimeden uzun süre yerde kaldığı için akarsuların 

debileri azalmaktadır. İlkbahar ve yaz aylarında eriyen karlar, akarsuların debilerinin 

yükselmesine ve coşkun bir şekilde akmasına yol açmaktadır. Doğu Anadolu bölgesi 

dağlık alanlardan meydana geldiği için geçitler ve doğal yollar akarsuların açmış 

olduğu vadilerde olmuştur.  

Bölgede yollar bölgenin jeomorfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Bölgede 

yaşanan doğal afetler ve kıvrımlar kuvvetli eğimler oluşturmuştur. Doğal yollar 

tarihin her döneminde askeri ve ticari amaçlı kullanılmıştır.13 Bölgenin yol 

güzergahları  doğu ve batı yönünde iki şekilde uzanmaktadır. Kuzeyde bulunan ilk 

yol sistemi Sivas – Erzincan – Erzurum – Kars veya Erzurum – Doğubayazıt 

güzergahıdır. Bu yol ile Kars üzerinden Kafkaslara ve Ağrı Dağı kuşağı üzerinden de 

İran yaylalarına ulaşılabilmektedir. Bir diğer doğal yol güzargahı ise; Malatya – 

Elazığ – Muş – Van  oluşumu üzerinde bulunmaktadır. Doğu ve batı şeklinde uzanan 

yollar tarıma elverişli alanları da birbirine bağlamaktadır. Dolayısıyla bu güzergah 

üzerinde bulunan yerler gelişmiş noktalardır.14 

Bu güzergahlara doğal geçit istikameti yaratan akarsu uzantıları içinde yer 

alan Erzurum’ un Dumlu Dağı’ ndan doğan Fırat Nehri, kuzeydoğu – güneybatı 

yönünde akarak Erzincan’ ı geçtikten sonra Elazığ il sınırında Murat kolu ile 

birleşmektedir. Elazığ’ dan itibaren kuzey – güney yönünde akarak Suriye’ ye 

geçmektedir. Yine kaynağını aynı bölgenin dağlarından ve Elazığ’ ın Hazar (Gölcük) 

Gölünden alan Dicle Nehri, Suriye’ de Fırat ile birleşerek ‘‘Şattü’l Arap’’ ismini 

alarak Basra Körfezine dökülür.15 Her dönem önemini koruyan bu nehirler antik 

dönemlerde de kuşkusuz önem arz etmektedirler. 

Bölgenin önemli akarsuları Euphrates (Fırat) ın kolları olan, Arsiane 

(Murat) ve Teleboas ( Karasu) nehirleridir. Euphrates Nehrinin iki 

                                                             
13 Anadolu’ yu 200 yıl gibi bir süre idare eden (M.Ö. 547/46 - 334/33) Akhaimenid Sülalesinin 
kullanmış olduğu bilinen Sardes –  Susa arasında uzanan Kral yolu bunun için örnek teşkil etmektedir. 
Veli Sevin, ‘‘Urartulular’a  Ait Dünyanın En Eski Karayolu’’, Anadolu Araştırmaları XI, 
İstanbul,1989, s.48-49. 
14 Alpaslan Ceylan, Doğu Anadolu Araştırmaları,Erzurum,2008,s.43. 
15 Ceylan, a.g.e.,41. 
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kolundan uzun olanı Arsiane  (Murat) Nehridir. 600 km lik uzunluğa sahip Murat 

Nehri, kaynağını Ağrı’nın Diyadin ilçesinden alır. Diyadin ovasından geçen nehir, 

Eleşkirt yöresinden Malazgirt Ovası’na gelir. Bingöl Dağlarından gelen Hınıs 

Suyunu alır ve menderesler çizerek Muş’a kuzeyden girer. Nemrut dağından gelen ve 

Muş’ a güneyden giren, kuzeybatı – güneydoğu yönünde akan Muş – Karasu’ yu da 

alarak batıya doğru akar. Palu’ dan geçerek, Tunceli’nin Peri Suyunu da alarak Fırat’ 

a dökülür.16Kaynağını Bitlis’in Güroymak ilçesinden alan Muş ilin in önemli bir diğer 

akarsuyu olan Karasu Muş İline güneyden girer ve 68 km uzunluğa sahiptir. 

Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusunda akan nehir, Daralı ovasından kaynağını alan 

Abdulbahar ve Kazana Tepesinden doğan Kelereş ile Çar ve Karni kollarıyla 

beslenir.17
 

Bölgedeki akarsulardan bahseden bir diğer yazar Herodotos’dur. Yazar, Euphrates 

) ve Tigris’ten (  bahsederken Armenia ve Kilik ia arasında sınır 

oluşturduğunu belirttiği Euphrates nehri için ‘‘içinde gemilerin yüzebildiği bir 
nehirdir’’ tanımlaması yapar. Bölgede aşılması gereken dört nehirden daha bahseder 

ve öncelikle de Dicle’ den söz eder.18(Lev.I.Har.I)

  

                                                             
16 Bu nehirlerden Karasu (Teleboas) ile ilgili olarak bu nehir çok güzel olmakla birlikte büyük değildi, 
etrafında ise çok sayıda köy bulunuyordu.  Ksenophon,Anab,IV,4,3. 
17 Erişim:[http://www.mus.gov.tr/default_b0.aspx?content=1004http://www.mus.gov.tr/default_b0.aspx?content=1004] Erişim Tarihi:06.03.2014 
18 Birincisi Tigris’ tir. İkinci ve üçüncü nehirler aynı yerden doğmadıkları halde aynı ismi taşırlar. 
Birincisi Armenia’ dan öbürü Matienler ülkesinden gelir. Herodotos,Historia,  (Çev. Furkan Akderin), 
İstanbul,2007,V.52.4. 

http://www.mus.gov.tr/default_b0.aspx?content=1004
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  2.2.ANABASİS ve ANTİK KAYNAKLARDA DOĞU ANADOLU 
COĞRAFYASI 

 

Doğu Anadolu Bölgesi, ‘Onbinler’in’ yürüyüşü esnasında antik yazar 

Ksenophon tarafından bazen ayrıntılı bir şekilde bazen de yüzeysel olarak kaleme 

alınmıştır. Bölgenin topografik yapısı ile ikliminin yanı sıra bölgede yaşayan halklar 

da yazar tarafından anlatılmaktadır.  

Ksenophon Yunanlı askerlerin yürüyüşü esnasında  Doğu Anadolu Bölgesinin 

coğrafi yapısıyla ilgili bilgiler vermiştir. Kralın ordusundan kaçan Yunanlı paralı 

askerler Kardukh bölgesindeki dağları aşarak Doğu Anadolu’da yürüyüşlerini 

gerçekleştirmişlerdir. Yürüyüş esnasında Ksenophon bölgenin topografik yapısını şu 

şekilde anlatmaktadır: ‘‘Hellenler tırmanabildikleri yerlerden yukarılara 

tırmanıyorlardı. Düşmanın ele geçirmiş olduğu tepeyi gerçekleştirdikleri saldırıyla 
geri aldılar. Geri kalanlarla birlikte aynı şekilde ikinci tepeyi de ele geçirdiler. Fakat 

yine ele geçirmeleri gereken üçüncü bir tepe daha vardı; bu tepe çok daha yalçın bir 
tepeydi’’.19 Ksenophon bu söylemiyle bölgenin yüksek bir coğrafik yapıya sahip 

olduğunu belirtmektedir. 

Araksene  bölgenin az sayıdaki verimli ovalarından 

biridir. Aras nehrinin ik iye ayırdığı ova sınır ötesinde Ararat, güneyde ise Iğdır Ovası 

olarak adlandırılmaktadır. Ovayı sulayarak, Hazar Denizine dökülen Arakses Nehri 

 buradaki ziraatın en önemli kaynağı durumundadır.20 

Yazar, Armenia (Ἀρμενία ) ile Kardukh (Καρδούx) bölgelerini birbirinden 

ayıran Kentrites Nehri (Κεντρίτη Botan – Uluçay) ne vardıklarında bulunduğu 

bölgeyi şu şekilde anlatmaktadır. ‘‘ yaklaşık iki plethron21 genişliğinde olan 

Kentrites Nehrinin yanında bulunan ovalık alanda soluklandılar. Ayrıca bir ova 
görmeleri onları rahatlatmıştı. Nehir Kardukh (Καρδούχ) Dağlarına altı – yedi 

                                                             
19 Ksenophon,Anabasis Onbinlerin Dönüşü (Çev.Oğuz Yarlıgaş),İstanbul,2011,IV.III.1. 
20 
Strabon,a.g
.e,XI.14.7. 
21 Yüz ayak. 29.6 m. Herodotos,Herodot Tarihi  Çağının Dünyasını Anlatan İlk Büyük Tarih 
Kitabı(Çev.Müntekim Ökmen),İstanbul,1973,s.514 
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stadion22uzaklıktaydı’’23 anlatımıyla bölgenin dağlık bir alan 

olduğunu göstermektedir.24 Ayrıca askerlerin dağlık bir alandan 

sonra ovalık bir bölge gördüklerinden dolayı sevindiklerini ve artan zorlukları 

aşacaklarını düşündükçe ilerlemenin daha kolay olacağını ümit ettiklerini söyler. 

Nehri aştıktan sonra Armenia diye adlandırılan yerle ilgili olarak da ‘‘dümdüz bir 
arazi ve yer yer yassı tepelerden oluşan Armenia içlerinde ilerlediklerini’’25 

belirtmektedir. Nitekim antik metin yazarlarından Strabon bölgede çok fazla dağlık 

ve ovalık kesimin olduğundan bahsetmektedir.26 Bu da bölgenin kendi içinde farklı 

coğrafik şekiller arz ettiğini gösterir. Nitekim Doğu Anadolu bölgesinde farklı 

coğrafik şekillerin olması bölgede yapılan at yetiştiriciliği üzerinde de etkisini 

göstermiştir. Antik kaynaklarda bu konu bölge içerisinde geniş otlakların ve meralık 

alanların  bulunması Kral için yetiştirilen ve bir vergi verme şekli olan at 

yetiştiriciliğini de geliştirmiştir şeklinde aktarılır.27  

Bir diğer yazar Herodotos antik dönemden itibaren önemini koruyan ve 

bölgenin önemli nehirleri arasında olan Euphrates  ( – Fırat) ve Tigris 

(Dicle) den bahseder. Kilikia ve Armenia arasında sınır olan Euphrates Nehri 

için ‘‘ içinde gemilerin yüzdüğü nehirdir’’ der.28 Herodotos, aşılması gereken dört 

nehirden, ilk olarak Dicle’den bahseder. ‘‘burada aşılması gereken dört nehir vardır. 

Birincisi Tigris’ tir. İkinci ve üçüncü nehirler aynı yerden doğmadıkları halde aynı 
ismi taşırlar. Birincisi Ermenistan’ dan öbürü Matienler ülkesinde gelir.’’29 Bu 

nehirlerin Büyük ve Küçük Zap suyu olduğu düşünülmektedir.30 Euphrates, 

Torosların kuzeyinden doğar, Armenia’nın batısına doğru akar ve oradan güneye 
                                                             
22 600 Yunan ayağı. Atina stadyonu 177.6 m. Herodotos,Herodot,514. 
23ταύτην δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς κώμαις ταῖς  ὑπὲρ τοῦ πεδίου παρὰτὸν Κε
ντρίτην ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεθρον, ὃς ὁρίζει τὴν Ἀρμενίαν καὶ τὴν τῶνΚαρδούχων χ
ώραν. καὶ οἱ Ἕλληνες ἐνταῦθα ἀνέπνευσαν ἄσμενοι ἰδόντεςπεδίον: ἀπεῖχε δὲ τῶν ὀρέω
ν ὁ ποταμὸς  ἓξ ἢ ἑπτὰ στάδια  τῶν Καρδούχων. Ksenophon,Anab, IV.III.1. 
24 Ksenophon,Anab,IV.III.1. 
25 Anab,IV.4.1. 
26Strabon,Geographıka ,XI.1
4.1. 
27 Strabon,a.g.e, XI.14.9. 
28 Herodotos, Historiai ,V.52.2 . 
29 Herodotos,Historiai ,V.52.4. 
30 
 
Ksenophon,Anab,II.5.1. 
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dönüş yaparak, Armenia, Kappadokia ve Kommagene arasında yer alan Torosları 

aştıktan sonra, Syria sınırına ulaşır. Burada Tigris ile birlikte Mesopotamia’yı 

şekillendirerek Pers Körfezine dökülür.31 Euphrates ve Tigris nehirleri için; her iki 

nehir günümüzde olduğu gibi, büyüklükleri ve Mesopotamia’nın iki sınırını 

oluşturmaları nedeniyle antik dönemde büyük önem ve üne sahiplerdi.32  

Nitekim antik yazar Ksenophon’ da ordusuyla yürürken bölgede görmüş 

oldukları nehirler ile ilgili bizlere kısa bilgiler vermektedir. Zapatas nehriyle ilgili 

olarak ‘‘dört plehtron genişliğindeki Zapatas Nehrine vardılar. Orada üç gece 
kaldılar’’ der.33 

Diğer nehirlerden Phasis ve Lykos Kelkit çayPontus denizine; 

KyrosHazar denizine dökülür; Euphrates Fırat) ile Tigris 

Dicle) nehirleri ise Kızıl Denize dökülür.34 

Van Gölü (Thospitis limne—Arsene= , 

3764 km² yüzölçümü ile antik dönemde de bölgenin dikkat çeken su kaynağı idi.35 Van 

Gölünün doğusundaki Erçek Gölü, batısındaki Kazan ve Nazik gölleri ile kuzeydeki 

Balık ve Çıldır gölleri bölgenin diğer su kütlelerini oluşturur.36 

Armenia Bölgesinde yürüyüşlerinin gerçekleştiren ordunun yaşamış olduğu 

çetin kış koşulları yazılı kaynaklarda yerini almıştır. Bununla ilgili olarak 

Ksenophon; ‘‘gece uyudukları sırada kar o kadar şiddetliydi ki; hem silahların hem 
de askerlerin üzeri karla kaplandı. Kar fırtınası yük hayvanlarını uyuşturdu’’37 

diyerek bölgedeki kışın şiddeti hakkında gözlemlerini aktarmaktadır. Ayrıca  ‘‘yoğun 
                                                             
31  

Polybius,Histories(Çev.W.R.Paton),Loeb Classical 
Library,London,2011,IX.43.1. 
32 Strabon,a.g.e ,XIV.11.2. 
33μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμόν, τὸ εὖρος  τεττάρωνπλέθρων. καὶ ἐ
νταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς : ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν,φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίν
ετο ἐπιβουλή. Ksenophon,Anab,II.5.1. 
34

  

Strabon,a.g.e ,XI.14.7. 
35 Strabon, çamaşır temizliği için ideal olan göl suyunun içmek için uygun olmadığını belirtmiştir. 
 Strabon,a ,g,e,X
I.14.8. 
 
37 Ksenophon, Anab ,IV.4.11. 
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bir kar tabakasıyla  kaplı bir ovanın içinden yol aldılar. Boreas38 tam karşıdan 

esiyordu ve her şeyi buza çevirmiş, askerlerin eli ayağı buz kesmişti’’39 diyerek 

yürüyüşün hangi koşullarda gerçekleştirildiğini ve bölgenin ikliminin sertliği 

hakkında bilgi vermektedir.(Lev.I Har.I) 

 

                                                             
38 Kuzey Rüzgarı  
39 Ksenophon, Anab, IV.5.3. 
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3. DOĞU ANADOLU’DA PERS DÖNEMİ 

    3.1. DOĞU ANADOLU’DA PERS İDARİ SİSTEMİ 

 

Kral Kyros’un kuruculuğunu yaptığı ‘satraplık’ sistemi tüm Anadolu’da 

uygulanmaktaydı. Bu idari sistemin başında olan Büyük Kral mutlak otorite olarak 

kabul edilir ve buyrukları kanun niteliği taşırdı. Kendine bağlı olan bölgelerdeki 

insanların güvenliğini sağlayan kral bunun karşılığında halktan vergi alırdı. 

İmparatorluğa ödenen bu vergiler, Büyük Kral’ın konumunun tanınmasında, 

hükümdara sadakat gösterilmesinde ve ordunun varlığının kanıtlanmasında sembolik 

bir öneme sahipti. Ayrıca halk arasında vergileri toplayan Krallar için yakıştırmalar 

bile yapılmıştı. Kyros, halkı için her şeyin iyisin i gözettiği için ‘baba’, Kambyses, 

acımasız olduğu için ‘sert bir efendi’ ve Darius, her şeyde bir kazanç gözettiği için 

‘tüccar’ diye adlandırılmaktaydılar.1   

Kral Kyros’un vergi topladığı bölgelere güvendiği adamları gönderdiğini de 

bilmekteyiz. Buralardaki idari hiyerarşi2 şu şekildeydi; Satraplık ünvanı verilen ve 

aynı zamanda ‘‘krallık koruyucusu’’ anlamına da gelen bu kişiler bölgeyi 

yönetmekteydiler. Satraplar sadece sivil yöneticiler değil, aynı zamanda toplanan 

orduların komutanları olup, Büyük Kral’ın emrindeki, daha küçük toprak parçalarını 

yöneten küçük kral gibiydiler. Bunlara bağlı o lan sekreterleri, finansal memurları, 

yargıçlar (databara)  ve her yıl satraplıkları denetleyen ve ‘‘Kral’ın Gözleri’’3 olarak 

adlandırılan denetleyiciler vardı. 

Bu bölgelerden alınan vergiler Kyros ve Kambyses döneminde belirli 

kurallara bağlı değildi. Büyük Kral’a sunulan hediyeler şeklinde verilirdi. Büyük 

Kral Pers ülkesinde gezdiği zaman, bütün Persler servetlerine uygun olarak, bir 

şeyleri ona armağan olarak sunuyorlardı. Perslerin çoğunluğu tarımla uğraştıkları ve 

toprağı kendi elleriyle işledikleri için buna uygun hediyeler veriyorlardı. Bu konuda 

Ksenophon, hem yaralılar olduğu için hem de çok fazla miktarda şarap ve atlar için 
                                                             
1 Josef  Wıesehöfer, Antik Pers Tarihi (Çev. Mehmet Ali İnci), İstanbul,2003s.103 v.d . 
2 Jack Martin Balcer, ‘‘The Ancient Persian Satrapies and Satraps in Western Anatolia’’,AMI 
26,Berlin,1993,s.81-90. 
3 Ksenophon,Kyrou Paideia (Çev.Furkan Akderin),İstanbul,2006,VIII.6.3.  
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depolanmış çok sayıda arpa buldukları Armenia’daki köylerde üç gün kaldıklarını ve 

bu erzakların bölgenin satrapı tarafından toplandığını aktarır.4 Sığır, koyun ya da 

tahıl ve şarap hediye olarak sunulurken, biraz daha yoksul olanlar, incir, peynir gibi 

mevsimin sunduğu meyveleri verirlerdi.5 Bu konuda Strabon’dan; bir festival 

sırasında her yıl krala gönderilmek üzere yetiştirilmiş olan 20.000 tayı 

öğrenmekteyiz.6 Ayrıca Strabon; bölgenin büyük kısmının yüksek kesimlerden 

oluştuğunu, bölgenin düz zemin ve vadilik alanları olduğu kısımlar için ise bir at-

otlağı karakterini yansıttığını belirtmektedir. Krala verilmek üzere yetiştirilen elli bin 

kısraktan ve Armenia’dan getirilen en iyi cins atların varlığından söz etmektedir.7 Bir 

diğer antik metin yazarı Herodotos; Armenia bölgesinin zengin otlaklarından ve at 

yetişticiliğine uygunluğundan bahsetmektedir.8 Ksenophon ise; Armenia 

bölgesindeki bir köyde Krala gönderilmek üzere yetiştirilmiş olan atların varlığından 

söz etmektedir.9 Altın kakmalı yuları olan attan bahsederken aynı zamanda dağlık ve 

taşlık olan Pers ülkesinde at binmenin ve at yetiştiriciliğinin zorluğuna da 

değinmektedir.10 

Akhaimenid dönemde köyler; merkezi atanan yerel bir vali vekili aracılığıy la 

satraplığa bağlı bulunan yerel bir başkan (komarkh) tarafından idare ediliyordu. Köy 

Başkanının esas görevi, şehir yetkilileri ve devlet memurlarının da katıldığı 

toplantılarda topluluğu temsil etmektir.11 Bu konuda antik metin yazarı Ksenophon, 

askerlere bakması ve kılavuzluk etmesi için ‘köyün reisini’12 akrabalarını ve krala 

vergi vermek için yetiştirmiş oldukları tayları’’ rehin aldıklarını söylemektedir. 

                                                             
4ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν  τετρωμένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδειαπολλὰ εἶχον,
 ἄλευρα, οἶνον , κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. ταῦτα δὲσυνενηνεγμένα ἦν  τῷ σατρ

απεύοντι τῆς χώρας.Ksenophon, Anabasis Onbinlerin Dönüş Yolu (Çev.Oğuz 
Yarlığaş),İstanbul,2011,III,4,31. 
5 Wıesehöfer, a.g.e.,68.  
6 Strabon,Geograbhıka,XI,14,9. 
7οὕτω δ  ̓ἐστὶν ἱπποβότος σφόδρα ἡ χώρα καὶ οὐχἧττον τῆς Μηδίας , ὥστε οἱ Νησαῖοι ἵπποι κ
αὶ ἐνταῦθα γίνονται, οἷσπερ οἱΠερσῶν βασιλεῖς ἐχρῶντο, καὶ ὁ σατράπης τῆς Ἀρμενίας  τῷ
 Πέρσῃ κατ᾽ ἔτοςδισμυρίους πώλους τοῖς Μιθρακίνοις ἔπεμπεν.Strabon,a.g.e.,XI.13.7 
8 Herodotos,Historiai, V.49.6. 
9 Ksenophon,Anab.IV.5.34. 
10 Ksenophon, Kyrop,I.3.4. 
11 Jak Yakar, Anadolu’ nun  Etnoarkeolojisi Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo – 
Ekonomik Yapısı,İstanbul,2007,s.68. 
12 Ksenophon, Anab.IV.5.24. 
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Ayrıca Ksenophon; Onbin paralı Yunan askeriyle Armenia satraplığı sınırları 

içerisinde yürürken, tek bir köyün muhtarı ve aynı zamanda bir çok köyün görevlisi 

olarak anlaşılan persçe konuşan ‘komarkh’ları da bilmekteyiz.13 

Ksenophon ‘Onbinler’in yürüyüşünde 401 de kendi başından geçenleri izah ederken, 

Armenia’da iki Persli memurdan söz eder. Bunlardan biri, Pers kralının damadı 

Orontes14, diğeri ise bazen her iki satraplığın da (18. doğu ve 13. batı) satrabı olarak 

gösterilen Tiribazos’dur.15 Ksenophon, Tiribazos’u, Orontes’e bağlı biri gibi 

tanıtmaktadır.   

 Armenia’da, satrap ve hipparkhos16 görevlerinde bulunmuş olan isimleri 

kısmen antik kaynaklardan belirleyebiliyoruz. Buradaki siyasi otoritenin Akhaimenid 

hanedanlığına geçmesiyle birlikte Kyros, Persia’nın ilk Akhaimenid kralı olmuştur 

(559-530). Kyros, ölüm yatağındayken ikinci oğlu Tanaoksares’i Armenia, Media ve 

Kadusia’ya vali tayin etti. Kambyses tahta geçerek Pers kralı oldu (530-522). 

Kambyses ölümüyle tahta geçen Bardias’ın öldürülmesi sonucunda (520) I. Darius 

bu tarihten itibaren 23 satraplık idari merkezi oluşturmuştur. 

Daha sonra, Batı Armenia satraplığı b ir Pers soylusu olan Hyparkhos 

Tiribazus’a verilmiştir. Tiribazus, Büyük kralın gözdesiydi ve Pers sarayında saygın 

bir yere sahipti.17 

 Armenia, I. Darius zamanından önce Med (Mada) satraplığının bir parçasıydı 

ve imparatorluğa bağlı 20 satraplığın 10.su idi. Sınırlarını içinde Karadeniz’e kadar 

Armenleri ve komşularını – (Moskhiler, Tibarenler, Makronlar, Mossynoikler, 

Marlar, Alarodlar ve Saspeirler) barındırıyordu. Behistun yazıtından, I. Darius 

döneminde 23 satraplığın var olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde Armenia 

Satraplığı, Med satraplığından ayrılmıştır. Ancak Herodotos’un satraplıklarla ilgili 

verdiği bilgilerde, orijinal kayıtlara uymayan bazı yanlışlıklar mevcuttur. 
                                                             
13 Ksenophon, Anab,IV.5.34. 
14 Armenia Bölgesi’nde ‘Onbinler’in Armenia bölgesine geçmelerine engel olmaya çalışan 
Armenialı,Mardialı ve   Khaldaialı halklardan oluşan ordunun başındaki kişi.  
15Batı Armenia bölgesinde ise; atını ‘Hellenler’e doğru süren ve bir çevirmen göndererek kurmaylarla 
görüşmek istediğini belirten kişi.  
16 Süvari komutanı 
17

Ksenophon,Anab,IV.4.4. 
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Herodotos’un listesi, Darius’un kardeşi ve Sardeis’in valisi Artephanes’in arkadaşı 

olan Hekataios’un 520-515 yıllarındaki kayıtlarına dayanmaktadır. Bu kaynaklarda 

satraplıklardan çok etnik isimlere değinilmiş aynı satraplık içerisinde yaşadığı bilinen 

halkların farklı bölgelerde anılması yanlışlığı ortaya çıkmıştır.18  

 Hekataios zamanında, bir Armenia satraplığı söz konusu iken, Herodotos 

zamanında bu sayı iki olarak görünmektedir. Yazar, XIII. gerçek Armenia Satraplığı 

içinde yer alması gereken halkları XVIII. ve XIX. satraplık içine yayarak, hatalı bilgi 

vermektedir. Oysa ki, Armenia Satraplığının idari açıdan ikiye ayrılması çok daha 

sonraları, I. Kserkses (486-465) ve I. Artakserkses (465-424) zamanında gerçekleşek 

bir gelişmedir. Herzfeld, Herodotos’un vermiş olduğu satraplık listelerindeki 

yanlışlıkları, orijinal kayıtlara uygun olması açısından yeniden düzenlemiştir.19 

     

3.2. SATRAPLIK YAYILIM ALANI  

 

Ksenophon’un komutasında ilerleyen paralı Hellen askerlerinin bulunduğu ve 

günümüz coğrafi yerleşmelerine göre Doğu Anadolu Coğrafyası olarak bilinen 

bölge, Urartu Krallığının yıkılışından sonra Med ve Pers (Akhaimenid) egemenliğine 

bağlı olarak değişen yeni politik sınırların bir parçasını oluşturmuş ve batıya yönelen 

ilerleyiş hareketlerinde önemli bir geçiş alanı yaratmıştır.20 Yeni politik 

yapılanmanın bir sonucu olarak Geç Demir Çağ’da bölgenin Armina ya da Armenia 

() adıyla kayıtlara geçmeye başladığı görülür.21 Onbinler’in Kentrites Nehri’ni 

                                                             
18 R.H. Hewsen,“Introduction to Armenian Historical Geography 2. Boundaries of Achaemenid 
Armenia”  XI REtArm 17,1983, s.123-143. 
19 1. [Paktyalılar), Armenler ve onların Karadenize kadar  uzanan komşuları 
    2. Moskhialılar,Tibarenler, Makronlar ve Marlar  
    3. Alarodlar, Saspeirler (ve Matienialılar). 
..
 .E. Herzfeld, 
‘‘The Persian Empire’’,Studies in Geography and Ethnography  of the Ancient Near East, 
Weisbaden,1968,s.313. 
20R.H.Hewsen, “Introduction to Armenian Historical Geography 3. The boundaries of Orontid 
Armenia REtArm 18. s. 347-365; “Introduction to Armenian historical geography 4. The 'Vitaxetes' of 
Arsacid Armenia A reexamination of the territorial aspects of the institution 2. REtArm 22. s. 147-
183; A reexamination of the territorial aspects of the institution 2.” Ret Arm 22. s. 147-183. 
21Herodotos,Historiai (Çev. Furkan Akderin),İstanbul,2007,V.52; Ksenophon,Anabasis Onbinlerin 
Dönüşü (Çev. Oğuz Yarlıgaş), İstanbul,2011.IV.4.1; Strabon,Geograbhıka (Çev.H.L.Jones),11.14.12; 
Plinius,NaturalHistory (Çev.H.Rackham),VI.8.9; Stephanus Byzantinus, Ethnicorum quae Supersunt. 
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geçtikten sonra içerisinde ilerledikleri bölgenin ‘Armenia’ olduğunu bilmekteyiz.22 

Akhaimenid Armenia satraplığının sınırları ve yayılım alanı, Herodotos ve 

Ksenophon’un verdiği bilgiler doğrultusunda büyük ölçüde saptanabilmektedir. 

Özellikle de Ksenophon’un orduyla geçtiği ve gördüğü yerleri bizlere aktarması 

coğrafi açıdan önemlidir.23  

Akhaimenid Armenia satraplığının sınırları bugünkü durumu ile bölgenin 

güney sınırı, Fırat üzerindeki bir noktadan doğuya doğru, Dicle nehrinin kendi kolu 

Botan çayı ile birleştiği yere uzanıyordu. Burası aynı zamanda Ksenophon’un 

Kardukhlarla, Armenlere ait toprakların ayrıld ığını söylediği yerdi.24 Öte yandan bu 

iki halk arasında sınır oluşturan nehir, Pers Kral yolunu tanımlayan Herodotos 

tarafından da belirlenmektedir: yol, Dicle’yi kuzey istikamette takip ederek, Armenia 

topraklarına giriyor; daha sonra, batıda Fırat’ı geçerek Malatya’nın hemen 

doğusundan, batıya doğru uzanıyordu. Bu kayıtlara bakarak güney sınırı daha 

doğuya kaydırmak mümkün değildir. Günümüzde Büyük ve Küçük Zap suları olarak 

bilinen ve o dönemde de aynı adı taşıyan Zapatus nehirlerinden ilkinin kaynağı 

Armenia, ikincisin in ise Media’nın bir parçası olan Matiene idi. Bu nedenle Armenia 

ile Matiene’yi ayıran sınırı, orta alandaki Kentrites çayının uzantısıyla belirlemek 

makul görünmektedir. Bu durumda, Armenia’nın doğu sınırının netleştirilmiş olduğu 

söylenebilir.25 Sınır, yukarı Zagros’dan kuzeye doğru devam ederek Ararat’a (Ağrı) 

ulaşıyor, oradan batıya dönerek olasılıkla Armenia’nın kuzey çizgisini 

oluşturuyordu. Ağrı, Kale, Soloha ve Perli dağlarını izleyerek, Aras Nehri’nin yukarı 

                                                                                                                                                                             
(ed.A. Meineke),Paris,1849, s.123; Diodorus Sicily, I-II. (Çev.C.H.Oldfather),London,1989, 
XIV.27.7; Dionysii, Orbis Descriptio  (ed.C.Müller) ,GGM. II.Paris,1861,785. 
22 Ksenophon,Anab,IV.5.34. 
23 H Kiebert,Über älteste Landes und Volksgeschichte von Armenien, Akademie der wissenschaften zu 
Berlin,1869; R.H. Hewsen, “Introduction to Armenian Historical Geography II. Boundaries of 
Achaemenid Armenia,1983,s.125-143; C.F.Lehmann-Haupt,“Satrap (und Satrapies)”RE II,A1, 
Stuttgart,1921,s.82-188 
24 Ksenophon,Anab,IV.2.3. 
25ἔχει γὰρ ἀμφὶ τῇ ὁδῷ ταύτῃ ὧδε: σταθμοί τε πανταχῇ εἰσι βασιλήιοι καὶκαταλύσιες κάλλ
ισται, διὰ  οἰκεομένης τε ἡ ὁδὸς  ἅπασα καὶ ἀσφαλέος . διὰ μέν γεΛυδίης καὶ Φρυγίης σταθμο
ὶ τείνοντες  εἴκοσι εἰσί, παρασάγγαι δὲ τέσσερες καὶἐνενήκοντα καὶ ἥμισυ . 
ἐκδέκεται δὲ ἐκ τῆς  Φρυγίης  ὁ  Ἅλυς ποταμός, ἐπ᾽ ᾧ πύλαι τε ἔπεισι, τὰςδιεξελάσαι πᾶσα 
ἀνάγκη καὶ οὕτω διεκπερᾶν τὸν ποταμόν , καὶ φυλακτήριονμέγα ἐπ᾽ αὐτῷ. διαβάντι δὲ ἐς τ
ὴν  Καππαδοκίην  καὶ ταύτῃ πορευομένῳ μέχριοὔρων τῶν Κιλικίων  σταθμοὶ δυῶν  δέοντες εἰ
σὶ τριήκοντα, παρασάγγαι δὲτέσσερες καὶ ἑκατόν . ἐπὶ δὲ τοῖσι τούτων οὔροισι διξάς  τε πύ
λας  διεξελᾷς καὶδιξὰ φυλακτήρια παραμείψεαι.  
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yatağına bakan dağlar boyunca, şimdi Dumlu Dağ olarak bilinen engebeye, daha 

sonra güney kesimde Palandöken’in zirvesine doğru uzanıyordu.26 

Armenia’nın sınırı buradan batıya doğru Pontus sahası boyunca, Küçük 

Armenia topraklarını içine alacak şekilde Fırat’ın güneye dönüş yaptığı yerden 

aşağıya uzanmaktaydı. Batı sınırı, Herodotos tarafından kesin biçimde Fırat Nehri ile 

belirlenmiştir. Yazar, Fırat’ın Armenia’yı Kilikia’dan ayırdığını ifade eder.27 

Herodotos’un özellik le Halys nehrinin Armenia’da bir kaynağının olduğunu 

bild irmesi, satraplığın, Fırat’ın daha batısına yayıldığı ve olasılıkla Malatya’nın biraz 

kuzeyinden Halys (Kızılırmak) ve Lykos ( Kelkit Çay) nehirleri arasında kalan 

dağlara doğru genişlediği f ikrini verir.28 

Bir diğer konu satraplık sınırlarının Karadenize kadar yayıldığı hakkındaki 

kayıtlara rağmen29, bu durum Kral I. Darius ve antik yazarlardan Hekataios 

zamanında söz konusu değildi. Nitekim, bölgedeki eyalet sınırları zamanla 

genişlemiştir. Strabon30 Armenia’nın erken dönemlerde küçük bir eyaletken, 

Artaksias ve Zariadris zamanında daha da büyüdüğünden söz etmektedir. 

Strabon’a göre bölge, doğuda Media Atropatane, kuzeyde Iberia, Albania, 

Kolkhis, batıda ve güneyde ise Euphrates, Kappadokia ve Kommagene ile 

sınırlanıyordu. Ayrıca Armenler, Karenitis’i (-Erzurum)31 Khalyblerden, 

Kserkene’yi (Tercan)32 ise Mossynoeklerden, II. Artaksias (180-161) 

zamanında almışlardı. Bu her iki bölge Pontus sahasının güneyinde, Euphrates 

nehrinin kuzey kolunun uzantısı üzerindeki vadilerde yer alır. Bu durumda sözü 
                                                             
26 R.H. Hewsen, “Introduction to Armenian Historical Geography,2. Boundaries of Achaemenid Armenia”,XI 
REtArm 17. 1983,s. 123-143. 
27 Herodotos olasılıkla M.Ö. VI. yüzyılın ilk yarısındaki Tarsus merkezli Kilikia Krallığı’nın 
Elbistan ovası ve Maraş’a kadar genişleyen siyasi sınırlarından söz ediyor bize. Çünkü 
bilindiği gibi klasik Kilikia’nın sınırlarının hiçbir zaman Fırat’a kadar genişlemesi söz 
konusu değildir. Bkz.Sevin 2001 
28 Herodotos,Historiai ,IV.52.1  

Herodot,Historiai .,III.37

30 Strabon,a.g.e.,XI.14.5. 
31 N.Adontz - N.G.Garsoion, Armenia in the Period of Justinian. The Political Conditions Based on 
the Naxarar System 1970,Lizbon,s.43-44.  
32 Bu isim Derksene biçiminde önerilmektedir; R.H. Hewsen, “Introduction to Armenian Historical 
Geography,3. The boundaries of Orontid Armenia”REtArm 18. 1984,s. 347-365; N. Adontz, Armenia 
in the Period of Justinian The Political Conditions Based on the Naxarar System 1970,Lizbon,s.43 
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edilen toprakları da Akhaimenid Armenia satraplığının bir parçası olarak düşünmek 

mümkün görülebilir.33(Lev.I Har.2) 

Günümüz, Doğu Anadolu Bölgesi, Akhaimenid Dönemin coğrafyası içinde 

Armenia Satraplığı adı altında ‘Büyük Kral’a bağlı valilerin idaresindeydi.34 Urartu 

Krallığı’nın Başkenti olan Tuşpa’nın (Van) Akhaimenid Dönemde de 13. Satraplığın 

merkezi olabileceği düşünülmektedir. M.Ö. 485-465 yıllarında Akhaimenid 

Hanedanlığında tahta oturan Kserkses I’ in Van Kalesi’nin güney kayalıkları 

üzerinde ulaşılmaz bir yerde doğu-batı doğrultusunda uzanan kendi adıyla anılan bir 

yazıt bulunmaktadır.35 Akhaimenid Dönemin en çarpıcı kanıtı olan yazıt ta; 

‘‘Büyük Tanrı Ahuramazda, tanrıların en büyüğü, yeryüzünü yaratan, 
gökyüzünü yaratan, insanı yaratan, insanın mutluluğunu yaratan, Darius’u kral 
yapan, kralların kralı, kralların önderi. Ben Xerxes, büyük kral, kralların kralı, tüm 

halkların bu dünyanın kralı, Darius’un oğlu, bir Akhaimenid. Kral Xerxes der ki; 

Kral Darius, benim babam, Tanrı Ahuramazda’nın yardımıyla güzel binalar inşa 

etti. Bu nişin oyulmasını emretti, fakat yazıt yaptıramadı. Yazıtın yazılması için ben 

emir verdim. Tanrı Ahuramazda diğer tanrılarla beni korusun, krallığımı ve inşa 
ettiklerimi korusun.’’36 diye yazmaktadır.(Lev.I Res.1) 

Bölgede Akhaimenid satraplıkla ilgili varlığından haberdar olduğumuz 

‘basileia’ tipi yapılardan günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Bu krali yapı 

komplekslerinin etrafı genellikle köyler, bahçeler ve parklarla çevrili durumdaydı. 

Bu yapıların Anadolu’daki örneklerinden Ksenophon bahsetmektedir.37 Doğu 

Anadolu Bölgesinde ise, Kentrites Nehri geçildikten 5 fersah sonra içerisinde satrap 

sarayınında bulunduğu ve evlerinin üzerinde genellikle kulelerin yer aldığı bir köy 

tarifi yapılmaktadır. Teleboas Nehrini aştıktan 15 fersah sonra ise; Satrap yardımcısı 

olduğu söylenen Tiribazos’a ait topraklarda etrafı köylerle çevrili olan bir başka 

saray yapısı konu edilmiştir.38 

                                                             
33ἱστοροῦσι δὲ τὴν Ἀρμενίαν μικρὰν πρότερον οὖσαν αὐξηθῆναι διὰ τῶν περὶἈρταξίαν καὶ Ζαρίαδριν,
 οἳ πρότερον μὲν ἦσαν Ἀντιόχου  τοῦ μεγάλου στρατηγοί…Strabon,a.g.e.,XI.14.5. 
34 Hatice Kalkan, ‘‘Akhaimenid Armenia, At ve Rhyta,’’Arkeoloji Dergisi XIII,İzmir,2009,s.141. 
35 M.Taner Tarhan, ‘‘Median and Achaemenid Periods at Tuşpa’’, The Achaemenid Impact on Local 
Populatıons and Cultural ın Anatolıa,İstanbul,2007,s.117-125. 
36 Tarhan,a.g.m.121. 
37 Ksenophon,Anab,I.4.10; a.y.I.2.7. 
38 Ksenophon,Anab,IV.4.2-4. 



27 
 

3.3.PERS DÖNEMİ KÜLTÜREL BULGULAR 

 

Antik metin bilgilerine göre; satraplığın kurulduğu ve saray yapılarının39 

bulunduğu bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi, yapılan yüzey araştırmaları 

ve kazılarla Geç Demir Çağ’a  ait bir çok buluntuya ev sahipliği yapmaktadır.  Farklı 

yıllarda yapılan ve birbirini izleyen bu çalışmalar, Geç Demir Çağ’a ışık tutmaktadır. 

Pers Döneminin yaşandığı Geç Demir Çağ (Akhaimenid Dönem) süreci ağırlıklı 

olarak bölgede seramik buluntularıyla temsil edilmektedir. Araştırmacılar tarafından 

Geç Demir Çağ olarak tarihlendirilen bu seramik buluntular boya bezemeli 

örneklerle karakteristik bir grup oluşturmaktadırlar. 

 Bölge de yapılan birçok çalışmada özellikle de; Van Kalesi Höyüğü 

kazılarında devşirme toprak içerisinde; Urartu Dönemi’ni sırasıyla Post Urartu/Med 

ve Pers (Akhaimenid)40 döneminin takip ettiğini bilmekteyiz.41 Höyükte yapılan 

çalışmalarda; geç evreyi temsil ettiği düşünülen yapı katının mimarlık izleri siliktir. 

Kale’de yapılan kazı çalışmalarında, dönemin anlaşılabilmesi için önemli bir yeri 

bulunan seramik buluntuları höyükte mezar çukurlarının içerisindedir. Bu mezar 

çukurlarının içerisinde geç döneme ait seramik parçalarının bulunması Akhaimenid 

Dönem seramiğiy le ilgili bize bilgiler sunmaktadır. Urartu yapı kompleksinin 

kullanım dışı kaldığı yani Urartu Devleti’nin sona erişinden hemen sonraya ait 

olduğu düşünülen ve 1990’lı yıllarda gün ışığına çıkarılan 140 no lu basit toprak 

mezar ve in-situ durumundaki ölü armağanları GDÇ olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Ölü armağanı olmamakla birlikte, aynı seviye de ele geçirilen emzikli ve boyalı, fisto 

bezemeli kap GDÇ için yeni bir kanıt oluşturmaktadır.42 Halen devam etmekte olan; 

Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü kazılarında Geç Demir Çağ veya Post-Urartu 

dönemine ilişkin yeni veriler bulunmaktadır. N20 ve M26 açmalarında tespit edilen 

bu verilerde; N20 açmasında kalınlığı 90-40 cm arasında değişen sarımsı bir tabaka 

                                                             
39 Ksenophon,Anab,IV.4.2. 
40 M.Ö.7.yy sonları- M.Ö. 547 Post Urartu / Med, M.Ö. 547-330 Akhaimenid. 
41 Veli Sevin, ‘‘Van Bölgesinde Post-Urartu Dönemi: Yıkıntılar Üzerinde Yeni Bir Yaşam’’, Belleten 
276,Ankara,2012,s.359; Hatice Kalkan, ‘‘Doğu Anadolu’da Geç Demir Çağ: Sorunlar ve 
Gözlemler’’,Olba XIX, Mersin,2011,s.48. 
42 M.Taner Tarhan-Veli Sevin, ‘‘Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1989’’,XII.K.S.T Cilt 
II,Ankara,1991,s.433; a.y.‘‘Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1991’’,XIV.K.S.T. Cilt 
I,Ankara,1993,s.410. 
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Urartu yapılaşmalarının son evresi ile Orta Çağ mezarları arasında her iki tabakayı 

birbirinden ayıran bir katman oluşturmaktadır. Bu tabakanın üst ve alt hatlarının 

düzgün olması ve altında yer alan Urartu yıkıntısını kısmen düzleştirmiş izlenimi 

vermesi bu alanın kullanılmış olduğunu göstermektedir. M26 açmasında; kerpiç 

mimari kalıntıları ve özellikle yine bu tabakadan akıtacağı üzerinde bir dağ keçisi 

figürünün de bulunduğu tek dikey kulplu kap Urartu sonrası döneme ilişkin 

buluntulardır. N20  de mimari anlamda izlerine ulaşamadığımız ve Urartu ikinci yapı 

katının hemen üzerinden itibaren başlayan bu tabaka M26 da ki kerpiç blokların 

bulunduğu tabakayla eşleşmektedir. Bu alan Urartu sonrası yerleşimi ile ilgili önemli 

bir veri sunmaktadır.43 

 Karagündüz Höyüğü kurtarma kazılarında; höyükte yapılan çalışmalarda A 

açmasında; ortaçağ mezarlarının gerek altında, gerek mezarlar ve gerek geç 

devirlerde açılmış olan çok sayıda geniş ve derin çukur nedeniyle oldukça yıkım 

görmüş bulunan ve çanak çömleklerin bulunduğu tabakanın GDÇ’ a  ait olduğu 

düşünülmektedir. Burada 1.40 m. kalınlığında kaba bir taş duvar görülmektedir. 

Mezarlar ve çukurlar içerisinde ele geçirilen çanak çömlekler genel olarak homojen 

özellikler göstermektedir. Karakteristik olarak; pembe ya da kırmızı hamurlu, ince 

kum katkılı malların üzerinin açık krem ya da açık devetüyü renkte astarlı kaplar 

vardır. B açmasında da GDÇ seramikleri bulunmuştur.44 Ortaçağ’ a ait 2. yapı katının 

altında GDÇ (3. yapı katı) yer alır. 3. Yapı katı genelde  büyük çaplı tahıl çukurlarıyla 

temsil edilir. Yuvarlak ağızlı şişe formunda ve oldukça derindir. Böylelikle höyüğün, 

kuzey kesiminin GDÇ’da açık bir depo alanı olarak kullanıldığını görüyoruz. 3. yapı 

katında; tümüyle madeni kapları taklit eden monokrom mallar söz konusudur. 

Literatürde ‘tulip bowl’ olarak tanımlanan bu kaplar çoğunlukla, yüksek ağızlı, 

kenarları dışa çekik, kesik karınlı ve ompholoslu kaselerdir. Diğer grup ise; düz ağız 

kenarlı ve kalın bej astarlı mallardır. Boya bezemeler arasındaki en ilginç grup 

hayvan motiflileridir. Çoğu kez şişkin karınlı çömlekler üzerinde karşılaşılan bu 

türden bezeme de kapların kahverengi ya da pembemsi tonlardaki hamurların üzerine 

krem renginde kalınca bir astar sürülmüş, motifler bunun üzerine bazen tek 

                                                             
43 Erkan Konyar, ‘‘Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları’’,Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü 
Haberler Sayı 36,İstanbul,2013,s.28-29. 
44 Veli Sevin-Ersin Kavaklı, ‘‘Karagündüz Höyüğü ve Nekropolü 1994 Yılı Kurtarma 
Kazıları’’,XVII.K.S.T.,Cilt I,Ankara,1995,s.342. 
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genellikle de çift renginde uygulanmıştır.45 Mezarlarda diğer dönemlere ait 

keramikler bulunduğu gibi GDÇ’a ait boyalı seramik parçaları da bulunmuştur.46 

 Karagündüz Höyük 3. Yapı katıyla ilgili yapılan bir diğer çalışmada47 ele 

geçen Akhaimenid tipi kaseler bu dönemi kültürel bağlamda belgeleyici bir buluntu 

grubu olarak değerlendirilir. Bu çalışmada, Van Havzasında karşılaşılan ve Kserkses 

yazıtını destekleyici başka buluntular ve bulgular arayışı içerisine girildiğinde 

Karagündüz Höyükte ele geçirilen Akhaimenid kase repertuvarı oldukça dikkat 

çekici biçimde değerlendirilmektedir.(Lev.I Res.2) M.Ö. 5.yy.nın sonuna tarihlenen 

bu buluntu grubu kalitesi ve yoğunluğu burada Akhaimenid bir popülasyona hatta 

belki de bölge satrabının ‘İmitatio Regis’48 kavramı içerisinde varlığına işaret 

etmektedir. Antik kaynaklardan bildiğimiz gibi, Persepolis’te büyük kralın kase 

taşıyıcılığı görevini üstlenen çalışanlar söz konusudur. Van Havzasında da 

Ksenophon’un bize aktardığı antik metinde satrabın ekmek pişiricileri ve kase 

taşıyıcılarının konu edildiği metinden benzer bir ‘İmitatio Regis’ örneğiyle 

karşılaşılması söz konusudur.49 Nitekim, Kserkses yazıtı gibi önemli bir Akhaimenid 

bulgunun söz konusu olduğu Urartu başkenti Tuşpa’da daha fazla Pers izine 

rastlanılması olağan karşılanmalıdır. Karagündüz Höyük, Pers’lerin Anadolu’da 

yerleşmeyi ve geçici iskan alanları oluştururken tercih ettikleri bir eko sistemi 

özellikleriyle yansıtmaktadır. Karagündüz’ün göl kenarında olması, belli bir kuş 

popülasyonuna ait merkez olması, Perslerin tıpkı Anadolu’daki diğer merkezlerle50 

büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.51(Lev.II Res.3)   

                                                             
45Veli Sevin-Ersin Kavaklı-Aynur Özfırat, ‘‘Karagündüz Höyüğü ve Nekropolü 1995-1996 Yılı 
Kurtarma Kazıları’’,XIX.K.S.T., Cilt I,Ankara,1998,s.575-576; a.y. ‘‘Karagündüz Höyüğü ve 
Nekropolü 1998 Yılı Kurtarma Kazıları’’,XXI.K.S.T.,Cilt I,Ankara,2000,s.410-411. 
46 Erkan Konyar,‘‘Van-Tuşpa Aşağı Yerleşmesi Van Kalesi Höyüğü Kazıları’’XXXIII.K.S.T.,Cilt 
III,Ankara,2012,s.410. 
47 Hatice Kalkan, ‘‘A Royal Tradition in Karagündüz Mound:İmitatio Regis’’,İnternational Journal of 
Human Sciences, http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v10i2http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v10i2 Vol.10,2013,706-717.   
48 Satrapların merkezden büyük kralı taklit eden tarzda idarecilik yapmaları anlamına gelir. 
49 ;Ksenophon,Anab,IV.4.21. 
50 Pers (Akhaimenid) uygarlığı genellikle nehirlerin, sulak alanların bulunduğu yerlerde yerleşim 
gösterirler. Nitekim Anabasis’te bu durum şöyle anlatılmaktadır; Maiandros Nehri’nin (Büyük 
Menderes) kenarında kurulu ve koruluk alan içerisinde yer alan bir saray yapısı ve  Marsyas Nehrinin 
(Çine Çayı) kaynağına kurulu başka bir saray yapısı daha bulunmaktadır. Ksenophon,Anab,I.2.7-9. 
51 Kalkan 2013;706-717. 

http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v10i2
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 Çavuştepe’de52 konumuzu ilgilendiren Geç Demir Çağ 2b yapı katı ile temsil 

edilmektedir. Diğer merkezlerde olduğu gibi bu evre mimari açıdan silik izler 

taşımaktadır. Yukarı Kale’de Urartu yapı kompleksinin yanında yer alan GDÇ 

kalıntıları arasında ele geçen ve ‘Western Triangle Ware’53 türündeki düz dipli bir 

çömlek ile Akhaimenid metal örneklerinin taklidi o lan bir kâse parçası kültürel 

olarak konumuzla ilgili çağdaş bulguları temsil etmektedir.54 

Altıntepe, Erzincan ilinin 20 km. doğusunda, Erzurum-Erzincan yolu 

üzerindeki ovada yer almaktadır. Höyük, 60 m. yükseltiye ve 200 m. uzunluğa sahip 

sarp bir tepe görünümündedir. Büyük ölçüde kayalık bir yapıya sahip olan Altıntepe 

doğu-batı doğrultulu tarihi ve stratejik bir ticaret yolunun üzerindedir. Altıntepe 

(Cimintepe I) de yapılan kazılar sonucunda höyük, İTÇ, Urartu, Akhaimenid 

İmparatorluk ve Ortaçağ’da iskan görmüştür. Altıntepe Demir Çağ’ında iki yapı katı 

ile temsil edilir: I. yapı katı bir Urartu Kalesi ile saray, mabet, nekropol, depo ve sur 

kalıntılarıyla dikkati çeker. II. yapı katı, Urartu tapınağının daha üst düzeyinde 

kurulmuş büyük bir sütünlu mimari ile temsil edildiği düşünülmektedir ve son 

zamanlarda başlayan yeni kazılarda ortaya çıkarıldığı üzere Altıntepe’de son iskan 

evresi III. yapı katı Hristiyanlık dönemine değin uzanmaktadır.55 Altıntepe II. yapı 

katını temsil eden buluntular mimari ve çanak-çömlek gruplarından oluşmaktadır. 

Persler tarafından iskan edildiği bilinen kalelerden biri olan Altıntepe’de 

tarihlendirilmesi konusunda halen farklı görüşlerin bulunduğu ‘apadana’nın burada 

bulunması önemlidir. İran’da üç yerde; Pasargadae, Persepolis ve Susa’da yapılan 

kazılarda yapı standartlarına ilişkin bazı özellikler tespit edilmiştir.56 Geniş 

dikdörtgen, sütunlu salon veya apadanaların benzer örneklerine Doğu Anadolu’da 

Erzincan Altıntepe ve Ermenistan’da Arin-Berd’de rastlamaktayız.  Daha sonra 

yapılan çalışmalar, mimari kalıntıların, Urartu sonrasına yerleştirilmesi gerektiğini 

                                                             
52 Afif Erzen,Çavuştepe I,Ankara,1988,s. 
53 R.H.Dyson, ‘‘Triangle-Festoon Ware Reconsidred’’,İranica Antiqua 34,Belçika,1999.s.115-144 
54 Veli Sevin, ‘‘Van-Karagündüz Kazılarının Işığı Altında Doğu Anadolu Geç Demir Çağ 
Çömleği’’,Karatepedeki Işık Halet Çambel’e Sunulan Yazılar  (yay.haz. G.Arsebük-M.J.Mellink-
W.Schimer)İstanbul,1998,s.715-726. 
55 Mehmet Karaosmanoğlu,“Altıntepe  Kazısı İkinci Dönem Kazıları” ,Doğudan Yükselen Işık 
Arkeoloji Kazıları,Erzurum, 2008,s.69-83. 
56Kalkan 2008;47. 
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ortaya koymuştur.57 GDÇ seramikleri boyasız, monokrom ve bikhrom boyalı 

örneklerden oluşmaktadır. Bunlar içerisinde tabak ve çanak formları da 

bulunmaktadır. GDÇ tipik boyalı örnekleri de görülmektedir.(Lev.II Res.4)58   

 Botan Vadisi’nde bulunan önemli kazı merkezlerinden biri olan Çat Tepe 

Höyük, Siirt il merkezine 27 km. uzaklıkta ve Eruh ilçesinde yer almaktadır. Dicle 

Nehri ile Botan Nehri’ nin birleştiği yerde bulunmaktadır. Prehistorik dönemden 

itibaren yerleşim görmüş olduğu düşünülen Çat Tepe diğer dönemler ve demir 

çağlarında  da yerleşim görmüştür. Demir Çağ yivlileri ve Geç Demir Çağ boyalıları 

da Höyük te görülmektedir.59(Lev.III Res.5) 

 Biber – Çavuşoğlu ve Erdoğan’ın Muş bölgesi’ nde yapmış oldukları yüzey 

araştırmalarında; Bendepur Höyük, Çaygeldi Tepe ve Nekropolü, Günyurdu Kalesi, 

Neynik Kalesi, Mollakent Mezarları, Afşin-Küfri Örme Mezarları ve Adaksu Örme 

Mezarları gibi Geç Demir Çağa tarihlendirilen merkezler bulunmuştur.60  

Ceylan’ın bölge illeri olan Erzurum – Erzincan – Kars – Iğdır’ da yapmış olduğu 

yüzey araştırmalarında; Elmaağaç (Davarlı) Höyük, Saygılı Höyük, Harami Dere, 

Beykomu Höyük, Melekli Yerleşmesi, Sos Höyük IIb, Sos Höyük IIc, Yukarı 

Söylemez Kalesi’n de Geç Demir Çağa tarihlendirilen bir çok seramik parçası 

bulunmuştur.61 

Özfırat’ ın bölge illeri olan Ağrı – Iğdır ve Van illerinde yapmış olduğu yüzey 

araştırmalarında; Çaygeldi, Dorukdibi Kalesi, Kuli Kalesi, Bağdişan Höyüğü, Zali 

Höyüğü, Gönlüaçık Kalesi, Esenbel Kalesi, Dizgin Kale, Horotepe Kalesi, Marmus 

                                                             
57 G.D. Summers, “Archaeological Evidence for the Achaemenid Period in Eastern Turkey” Anat. 
Stud. 43,New York,1993, s. 85-108. 
58 Kalkan 2008;54. 
59 Erişim: [http://www.academia.edu/3888724/Cattepehttp://www.academia.edu/3888724/Cattepe] Erişim Tarihi:12.09.2013. Ayrıca bu konuda 
Yrd.Doç.Dr. Hatice Kalkan’ın sözlü ifadesine göre; Urartu Dönemine ait yapılmış olan Haldi 
Tapınağının temenos alanına Apadana’nın aynı dönem içerisinde asimetrik bir şekilde birleştirilmiş 
olması mimari, düzenleme açısından Urartu Dönemi planlamasına uygun düşmediği şeklindedir. 
Ayrıca Apadana’nın dinsel olarak daha çok önem taşıyan tapınağın zemininden 1.5 m yüksekliğe 
kadar varan bir zemin üzerinde olması yapının daha geç bir evrede oluşturulmuş olabileceğine işaret 
etmektedir.   
60 Hanifi Biber-Rafet Çavuşoğlu-Sabahattin Erdoğan ‘‘Muş İli ve İlçeleri 2010 Yılı Arkeolojik Yüzey 
Araştırmaları (Demir Çağları)’’, XXVIIII.A.S.T.,Cilt III,Ankara,2012,s.373-392; a.y., ‘‘Muş İli ve 
İlçeleri 2009 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (Demir Çağları)’’,XXVIII.A.S.T.,Cilt 
II,Ankara,2011,s.201-212. 
61Alparslan Ceylan , ‘‘1998 Yılı Erzincan İli Yüzey Araştırması’’,XVII.A.S.T.,Cilt II, 
Ankara,2000,s.181-185; a.y. ‘‘2010 Yılı Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır İlleri Yüzey 
Araştırmaları’’, XXVIIII.A.S.T., Cilt III, Ankara,2011,s.49-63. 

http://www.academia.edu/3888724/Cattepe
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Kalesi, Kartavin Kalesi, Palarut Kule, Zincirli Kale, Şekerbulak, Şeytan Deresi, 

Altınboğa, Yoncatepe, Kızılcık, Mizre Tepe, Yalnızağaç, Gundik ve Ömerbey 

(Balıksu Vadisi), Şehitler (Özalp), Hoy Tepe(Güzelsu Vadisi) ve Eski Norgüh 

(Gürpınar Ovası) gibi Geç Demir Çağ’ a tarihlendirilen bir çok merkezin varlığından 

bahsetmektedir. 62 

Akhaimenid Dönem’in yaşandığı bu bölgede Akhaimenid Kültüre ait çok 

fazla buluntunun olmaması özellikle de mimari yapıların bulunmaması burada 

Akhaimenid Kültür’ün yeteri kadar yaşanmadığı olasılığını güçlendirmektedir. 

Yapılan kazılarda mimari buluntunun bulunmaması ya da çok az mimari kalıntıya 

rastlanılması bu fikirle paraleldir. Bölgede yapılan çalışmalar sonrasında Geç Demir 

Çağ, (Akhaimenid Dönem) genellikle boyalı seramik parçalarıyla temsil 

edilmektedir. 

                                                             
62Aynur Özfırat, ‘‘1998 Yılı Bitlis-Muş İlleri Yüzey Araştırması Tunç ve Demir Çağları’’,XVII.A.S.T. 
II.Cilt,Ankara,1999,s.193-196;  a.y.‘‘Van-Ağrı-Iğdır İlleri Yüzey 
Araştırması’’,XXVI.A.S.T.,I.Cilt,Ankara,2008,s.354; a.y. ‘‘Van Gölü Havzası Yüzey Araştırması: 
Patnos Ovası Demir Çağ Yerleşimleri’’, Altan Çilingiroğlu’ na Armağan Yukarı Denizin Kıyısında 
Urartu Krallığı’na Adanmış Bir Hayat,İstanbul,2009,s.455-464; a.y. ‘‘ 2008 Van, Ağrı ve Iğdır İlleri 
Yüzey Araştırması’’, XXVII.A.S.T. II.Cilt, Ankara,2010,s.223-230. 
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4. ORDUNUN DÖNÜŞ YOLU 

 

Tigris ve Kentrites nehirlerinin birleştiği yer olan, Botan Vadisi1 sınırları 

içerisinde kalan bölge, Yunanlı paralı askerlerin yürüyüşü sırasında önem arz 

etmektedir. Dicle Nehri’nin önemli bir kolu olan Siirt-Hakkari ve Siirt-Van 

sınırlarını oluşturan yüksek dağlardan kaynak sularını toplayan Çatak Çayı ve 

Bitlis’in doğusundaki dağlık yörede bulunan suları alıp Büyükdere’yle Çukurca’ da 

birleşir. Burada Botan Suyu’ nu alır ve batıya doğru akar. Burada  bulunan Aydınlar 

ilçesindeki suları toplayarak ilerleyen nehir, Eruh yöresindeki Zorava Çayını ve 

Muş’un güneyindeki dağlarda bulunan suları ve Bitlis Çayı’nı içine alarak 

Kavuşşahap dağlarının sularını da toplayarak Pınarca Çayı ile birleşir ve Çat Tepe’ 

de Dicle Nehri’ne katılır. Debisi her mevsim yüksek olan Botan Suyu dar ve derin bir 

vadi oymuştur. Vadi tabanıyla dağların dorukları arasındaki yükselti farkı 1000 m. yi 

bulmaktadır.2 Nehirle ilgili olarak Ksenophon’un: ‘‘Kentrites Nehri (Botan-Uluçay) 

yaklaşık iki plethron3 genişliğinde ve Kardukhia Dağlarına 6-7 stadion4 uzaklıktaydı. 
Kentrites Nehri, Karduk ve Armenia bölgelerini birbirinden ayırıyordu. Nehrin bazı 

yerleri ovalık alanlarla çevriliydi5’’ ifadeleri bölgenin bu topografik yapısıyla da 

paralellik gösterebilmektedir.(Lev.III Res.6) 

    

  4.1. KENTRİTES NEHRİ’Nİ GEÇİŞ 

 

Topografik durum hakkında yazılı kaynaklar birbirine uygun bilgiler 

vermesine rağmen yürüyüş esnasında yaşananlarla ilgili elimizde çok fazla arkeolojik 

veri yoktur.  Botan Vadisi’nin topoğrafik yapısıyla ilgili bilgiler ve Ksenophon’un bu 

                                                             
1 Bugün Çattepe ve Türbe Höyük gibi önemli kazı merkezlerinin bulunduğu bölge.  
2 Erişim:[http://www.siirtkulturturizm.gov.tr/TR,56333/akarsular.htmlhttp://www.siirtkulturturizm.gov.tr/TR,56333/akarsular.html] Erişim Tarihi: 12.09.2013 
3 100 ayak. 29.6 m. Herodotos,Herodot Tarihi Çağının Dünyasını Anlatan İlk Büyük Tarih 
Kitabı(Çev.Müntekim Ökmen),İstanbul,1973,s.514 
4 600 Yunan ayağı. Atina stadion’u 177,6 metredir.Herodotos,Herodot,514. 
5 Ksenophon,Anabasis Onbinlerin Dönüşü(Çev.Oğuz Yarlıgaş),İstanbul,2011,IV.3.1. 
 

http://www.siirtkulturturizm.gov.tr/TR
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bölgeye dair bizlere aktarmış oldukları doğrultusunda Onbinlerin bu bölgeden 

geçmiş olabileceği düşünülmektedir. 

Birliklerin yürüyüşü sırasında geçtikleri bölgeyi yansıtan kültürel kayıtlar 

yazar tarafından aktarılmıştır. Bölgeyi yansıtan bu kayıtlar M.Ö.5. yüzyıldaki Doğu 

Anadolu yaşamı için önem arz etmektedir. Kentrites Nehri’ne doğru ilerleyen 

birlikler, dağların vadilerinde ve oyuklarında bulunan köy evlerinde çok fazla bronz 

araç ve gereç bulmuşlardır.6 Ev içerisinde bulunan bu bronz araç ve gereçler; mutfak 

eşyası ya da kesici, delici materyal olarak kullanılmış olabilirler. Bu materyallerle 

ilgili Anabasis’te detaylı bilgi verilmemektedir. Hellenlerin, mücadele sırasında 

yakaladığı, bölgeyi iyi bilen kılavuzların söyledikleri kadarıyla, bölgede yaşanan örf 

ve adetlerin köyler arası evliliklerle yaşandığını görmekteyiz.7  

Otto Lendle, Kentrites Nehri’yle ilgili olarak, nehrin yürüyüş sırasında 

seviyesindeki yükselmenin yarattığı sorunların, Kardukhlarla savaşın gerçekleştiği 

boğaz geçişlerindeki öncü ve artçı birliklerin uyumu sayesinde giderilmiş 

olabileceğine dikkat çeker. Ayrıca bu alanda birlik lerin yaklaşık 1100 – 1200 m 

kadar uzaklıktaki dağlık Kardukh köylerine yerleşmiş olmaları gerektiğine değinir.8 

Tuplin, Kardukh Halkının yaşadığı bölgeyle ilgili o larak; Ksenophon’un 

karmaşık bir tasvir kullandığın ı belirtir. ‘‘ordunun aşmak zorunda olduğu bir dağ 
engeli’’9 ve ‘‘bir sel yatağı veya dar ve derin bir koyaktan geçebilecek yük 

hayvanları için elverişsiz ve düşman tarafından tutulmuş olan açık çıkış’’10 gibi 

tasvirlerle okuyucuların bu anlatım üzerinden topografik ortamı çözümleyebilmesi 

için gayret göstermesi gerektiğine değinmektedir.11  

                                                             
6τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἦν λαμβάνειν , ἦσαν δὲ καὶχαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευασμέν
αι αἱ οἰκίαι.Ksenophon,Anab,IV.1.8. 
7ὅτι οὗτος μὲν οὐ φαίη διὰ ταῦτα εἰδέναι, ὅτι αὐτῷἐτύγχανε θυγάτηρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδ
ομένη.Ksenophon,Anab,IV.1.24. 
8 Otto Lendle, ‘‘Der Marsch der,Zehntausend’ durch das Land der Karduchen’’,Gymnasium 
91,Heilderberg,1984,s.203-236. 
9 Ksenophon,Anab,IV,1,20. 
10 Ksenophon,Anab,IV,2,3-IV,1,20. 
11 Christoper Tuplin,‘‘Modern and Ancient Travellers in the Achaemenid Empire’’,Achaemenid 
History VII,Leıden,1991,s.44-49. 
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Nehrin her iki yakasında bazı yerlerde ovalık alanların olması, hafif eğimli 

yükselen vadilerin bulunması ve kuzeye doğru ilerledikçe kanyon benzeri derinlikte 

ayrılan bir yapının olması, olasılıkla yürüyüşü kuzeybatıya doğru yönlendirmiştir. 

Ayrıca tesadüf sonucu bulunan arkeolojik b ir veri bu konuda bulunduğumuz 

bölgenin dikkatle incelenmesi gerektiğini göstermektedir.  

1854 yılının haziran ayında bir Kelek12’le Dicle’nin akış istikametinde 

Musul’a giden  İngiliz R.B.Oakley of Oswaldkirk’in refakatçisi, Botan ve Dicle’nin 

kesiştiği akış yerinde, bugün Oxford’da Ashmolian Müzesinde bulunan bir bronz 

başlık bulur. Filika kancasına takılan bu başlık nehirden çıkarılmıştır.(Lev.IV Res.7) 

Başlıktaki hasar açıkça görülmektedir. Bu başlıkla geçiş yeri tam olarak 

açıklanamasa da , akış istikameti olan Dicle’nin kuzeyinden doğuya doğru devam 

eden bir alan olasılık dahilindedir.13(Lev.IV Res.8) 

Boiotia tipi olduğu düşünülen miğfer, Ksenophon döneminde Yunan 

ordularında ve piyadelerinde oldukça yaygın kullanılır. Kyros’un kardeşiyle 

savaşmadan önce ve savaş esnasında Hellenli birlikler Ksenophon tarafından tasvir 

edilmiştir. Yazar, Kilikia kraliçesinin Hellenli askerlerin önünden geçişi sırasında 

bütün Hellenliler bronz miğferleri, kırmızı tunikleri, baldırlıkları ve üzerlerine 

kapamadan taşıdıkları kalkanlarıyla betimler.14 Ayrıca Kyros’un yakın 

arkadaşlarından Boiotialı Proksenos’un da Kyros’un topladığı orduda yer alması 

bunu destekler niteliktedir.15 

                                                             
12 Keçi ve koyun tulumları nefesle şişirilip yan yana bağlandıktan sonra, üzerine sırıklardan yaklaşık 
75’er cm ara ile sağlı sollu kirişler konularak, onun da üstüne ince çubuklar dizerek oluşturulan dört 
köşe sala verilen isimdir. Kelekin tarihçesi 2500 yıl öncesine, Asurlular’a uzanmaktadır. Kelek 
Mezopotamya’da özellikle Dicle’de kullanılmıştır. 
13 Andreas Schachner – Haluk Sağlamtimur, ‘‘Xenophons Überquerung des Kentrites – ein 
archaologischer Nachtrag’’Istanbuler Mıtteılungen,Berlin,2008,Sayı 58,s.411-416. 
14ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας τὸ  ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος  μέσης,πέμψας Πίγρητα 
τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς  στρατηγοὺς  τῶν Ἑλλήνων  ἐκέλευσεπροβαλέσθαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχ
ωρῆσαι ὅλην  τὴν  φάλαγγα. οἱ δὲ ταῦτα προεῖποντοῖς στρατιώταις : καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, πρ
οβαλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν. ἐκ δὲτούτου  θᾶττον προϊόντων σὺν  κραυγῇ ἀπὸ  τοῦ αὐτομάτο
υ δρόμος ἐγένετο τοῖςστρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς . Ksenophon,Anab,I.2.17. 
15Πρόξενον  δὲ τὸν  Βοιώτιον  ξένον ὄντα ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτιπλείστους παραγενέσ
θαι, ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος  στρατεύεσθαι, ὡς πράγματαπαρεχόντων τῶν Πισιδῶν  τῇ ἑ
αυτοῦ χώρᾳ Ksenophon,Anab,I.1.11. 
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Sağlamtimur ve Schachner, Şeyh Ömer Dağı’nın Kentrites Vadisini doğudan 

kapadığından dolayı, Ordunun kullanabileceği muhtemel ik i güzergâh önerirler. 

Buna göre; Ordu, ya güneydeki Bağgöze-Ormanardı güzergâhını ya da kuzeyde 

Eruh’u kullanabilecektir. Yunan Ordusunun Anadolu’ya bu bölgeden giriş yaptığı 

belirtilmektedir.16(Lev.II Har.3) Sagona ise yapmış olduğu çalışmada Sağlamtimur 

ve Schachner’in aksine farklı bir güzergahtan bahsetmektedir. Araştırmacı Sagona; 

bu konuda Ksenophon’un nehirleri karıştırdığını ve bazı nehir kollarının Ksenophon 

tarafından farklı bir nehir gibi verildiğini söylemektedir.17(Tab.1 S.57) Bu düşünceye 

paralel olarak da Ksenophon’un Phasis diye aktardığı nehrin aslında Kentrites Nehri 

olduğunu ve bu nehrin Armenia ile Kardukh arasında doğal bir sınır oluşturduğunu 

belirtmektedir. Sagona’ya göre; Hellen Birlikleri, Sağlamtimur ve Schachner’in 

belirttiği gibi Bağgöze-Ormanardı ya da Eruh yerleşim alanının bulunduğu bölgenin 

daha kuzeyinde kalan Palandöken’in güney tepeliklerini aşarak 

ilerlemişlerdir.(Lev.III Har.4) 

Tartışmalı olan bir diğer konu ise; Büyük Kral’a boyun eğmeyen bir halk 

grubu olarak nitelendirilen Kardukh halkının yaşadığı yerdi.18 Bu konuda, 

Sağlamtimur-Schacner ve Sagona farklı yerlerden bahsetmektedirler. Muhtemel 

güzergâh önerisinde bulunan Sağlamtimur-Schachner, Bağgöze ovası üzerinden 

Armenia ve Kardukhlar arasında sınır oluşturduğuna inandıkları Kentrites Nehri’ne 

oradan da Kavaközü Deresi çukurluğundan geçerek Kentrites Nehri’ni aşmaya 

çalışırlar diyerek, bu yerleşim yerlerinin modern yerleştirmelere göre Siirt ili Eruh 

ilçesinde bulunduğunu belirtirler.19 (Lev.V Res.9) Hans-Peter Drögemüller, Yunanlı 

birliklerin güneye uzayan arazilere, Babil ve Ekbatana’ya devam ettiğini ve bu yolun 
                                                             
16 Haluk Sağlamtimur-Andreas Schachner, ‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg 
des Griechenheeres durch Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 
3,Mainz,2005,s.93-97. 
17 Sagona bu incelemede 7 temel gerçek üzerinde durmuştur.1.Aras Nehrinin Kuzeyinde ve batı 
kolunda büyük bir suni yol bulunmaktadır. Tarihi kültürel sınır olan, nehirden oldukça uzak bir yerde, 
aynı Ksenophon’un tarif ettiği gibi konumlandırılmıştır. 2. Pasinler vadisinde bir araya gelmiş Demir 
Çağ alanları, Ksenophon’un hesabındaki yerleşim ‘eksikliğini ve yoğunluğunu’ yansıtmaktadır. 3. 
Batı Armenia 19. Satrapının konumunun tespiti muhtemelen Erzincan’ın doğusunda, Altıntepe-
Cimintepe’de dir ve Ksenophon satrapın konumuna 1 saatlik mesafeye gelmiştir. 4. Ksenophon’un 
dönüş yolunda varsa yoksa birkaç nehir ise kesin olarak belirlenmiştir. 5. Gymnias muhtemelen 
Gümüşhane’dir. 6. Gymnias’ın ilerisindeki dağ geçidi de muhtemelen Zigana Geçididir. 7. Trapezus, 
Trabzondur.  Sagona,a.g.m,301. 
18τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν  ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ βασιλέωςοὐκ ἀκούειν. 
Ksenophon,Anab,III.5.16. 
19 Haluk Sağlamtimur-Andreas Schachner 2005;96. 
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Kardukhlulara doğru gittiğini ve buraya vardığınızda ‘‘geniş, zengin bölgede 

bulunan Armenia’ya gelirsiniz’’ der. Ksenophon’un ‘tepelerde yaşıyorlardı’’ 

anlatımıyla Torosların doğu kısmı ve bunun güneyinde, Mezopotamya’ya doğru 

zirve yüksekliği 3000 m olan ve modern yerleştirmelere göre Siirt ili Eruh ilçesinde 

bulunan Harakol (Yazlıca Dağı) tepesinden inen katmanların kastedildiğini 

belirtmektedir. Dicle’nin bir kolu olan Rohsur Suyu’nu takip ederek batısına doğru 

yani Kutihol Dağı üstünden aşıldığını ve Ksenophon’un tabiriyle ‘‘tepenin dar 

geçitlerinde ve kıvrımlı bölgelerinde bulunan’’ köylülerle karşılaşılır. Bu bölgenin de 

Kutihol Dağı ve Chiravi Dağı (Çırav) arasındaki Dicle’nin nehir kollarının 

kaynağında eski eğimli yerleşkelerdir.20 Tartışmalı olan bu konuda Sagona ise; 

Yunanlılar, Van Gölünün batısında, Muş düzlüğünden geçen bir doğu-batı yolunda 

ve Kardukh bölgesine kuzeyden giren bir kuzey-güney rotasında durdular diyerek 

Sağlamtimur-Schachner’in aksine daha kuzeybatıdaki bir alanı işaret eder.21(Lev.V 

Res.10) Ayrıca Ksenophon’un Phasis Nehri diye aktardığı bu yerin Kentrites Nehri 

olduğunu söyleyen Sagona; Ordunun nehirden 1.5 km uzaklıkta olduğunu, Doğu 

Armenia 18. Satraplığının nehrin karşı yakası olan kuzey tarafa çekildiğini belirtir. 

Kentrites Nehri’nin (Aras), Kardukh ülkesinin kuzey kültürel sınırını çizdiğini ve ne 

doğu satrap birliklerinin ne de Kardukhlıların nehri geçerek birbirlerinin bölgesini 

ihlal etmediğinden bahsetmektedir.22   

Claudia Sagona, yapmış olduğu çalışmada, Birliklerin, Palandöken 

taraflarındaki güney tepeliklere ulaştıklarında tırmanmaya başladıklarını ve 

dağlardaki kuytu ve yarıklardan yola çıkarak modern Hınıs ilçesinin bulunduğu 

havzayı tanımladığını belirtmektedir.23  

Sagona, Ordunun ilerleyişinde muhtemel güzergâh olarak verdiği rotayı 

Bingöl taraflarının doğusunda bir patika yol ve buranında olasılıkla Akdağ dağının 

engebeleri olarak tanımlamaktadır. Buna göre Ordunun, erzak almak ve dinlenmek 

                                                             
20 Hans-Peter Drögemüller,‘‘Der Kurdisch-Armenische Raum Eine Einfügruh’’,Gymnasium 
94,Heilderberg,1987,s.385-420. 
21 Sagona,a.g.m,303. 
22 Sagona,a.g.m,306. 
23 Claudia Sagona, ‘‘Dıd Xenophon Take the Aras High Road? Observations on the Historical 
Geography of  North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14 ,Paris,2004,s.299-
331; Ksenophon,Anab,IV.1.5-7. 
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için yürüdükleri güzergâh üzerindeki köylerin Aras’ın yukarı kesimlerindeki, 

Çobandede Geçidi koluyla birleştiği yer olarak düşünülmektedir. Avnik ve Pasinler 

Düzlüğü’nün doğu ucuna yaklaşıldığında son zorluk, dar dağ geçitleri ve 

muhtemelen Akveren geçidiydi.24( Lev.VI Res.11-12)  

Ordunun, dağ geçidinin son aşamasındaki ‘üç tepeler’deki düşman 

kamplarının güvene alınması görevi ile karşı karşıya kaldıklarını ve bu tepelere kim 

sahip olursa, geçidi kontrol altında tutacağını biliyoruz.25 Ksenophon’un yapmış 

olduğu bu tasvirler sonucunda bu alanın Kentrites’in (Aras) dar vadi çıkışında aşağı 

tepeliklerde ve muhtemelen nehrin doğu yakasında olabileceği düşünülmektedir.26 

 Sagona, Ksenophon’un ‘tepe üzerine tepe geçmekteydiler’27 ifadesinden yola 

çıkarak çok yüksek olmayan ve zirvelerine kenar yollardan ulaşılan bu bölgenin, 

Pasinler Düzlüğünün güney tarafındaki toprakların özelliği olduğunu ve yedi günlük 

yürüyüş28 sonrasında bir ana nehir vadisine ulaşıldığını ileri sürer. Bu vadilik alanın 

Ksenophon’un iddia ettiği gibi Phasis Nehri olmadığı buranın aslında Kentrites Nehri 

(Aras) olduğunu söylemektedir.29 Eğer seyahat bu şekilde öngörülürse Yunan 

birliklerinin Çobandede geçidine varmış olmaları muhtemeldir.30 Bu geçidinde 13. 

y.y. ait bir köprüyle dikkat çektiği belirtilmektedir.31(Lev.VII Res.13) 

 

 

 

 

   

                                                             
24 Sagona,a.g.m.,306; d.n.39. 
25 Ksenophon,Anab,IV.1.21-25. 
26 Sagona,a.g.m.305-306. 
27 Ksenophon,Anab,IV.2.2-IV.3.1.  
28 Ksenophon,Anab,IV.3.2. 
29 Sagona,a.g.m.,306; d.n.11. 
30 Sagona,a.g.m,306. 
31 Sagona,a.g.m,306. 
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4.2. ARMENİA BÖLGESİ’NDE YÜRÜYÜŞ 

‘‘  Armenia içlerinde beş fersahtan biraz daha fazla yürüdüler. Çünkü; 

Kardukhialılar ve Armenialılar arasındaki savaşlar sebebiyle nehir civarında 

köy yoktu.’’32 

 

Ksenophon, Armenia Bölgesi’nde ilerlemeye başlayan birlikler; nehir 

civarında sınır olması dolayısıyla çok fazla köyün olmadığını ve sonunda geniş bir 

alana yayılan bir köyün varlığını kayıtlarında konu eder. Köyde satraba ait bir saray 

yapısı ve köy evlerinin damlarında yükselen kule yapılarını anlatır. 

Armenia Bölgesi’nde ilerlemeye devam eden birliğin güzergâh ile ilgili 

olarak da farklı öneriler bulunmaktadır.33 

 Sağlamtimur – Schachner34 konuyla ilgili olarak; Kentrites Nehri’ni (Botan) 

geçen ordunun Botan’a doğru hafif eğimli batı dağ yamacına doğru yürüdüklerini ya 

kısa bir süre Bitlis Nehri boyunca kuzeybatıya doğru ya da Çadere Çayı’na doğru 

yürüdüklerinden bahsederler. Araştırmacılar, topoğrafik bir engelle 

karşılaşılmaksızın Eruh ilçesine bağlı Bağlıca Köyünün batısından geçen ordunun 

Kurtalan Ovasına doğru yürüdüğünü ve 5 fersahtan sonra ise bir yerleşkeye 

ulaşıldığına değinirler. Burasının Ksenophon’un bahsettiği içerisinde satraba ait bir 

sarayın bulunduğu ve çoğu evin damında kulelerin yükseldiği geniş bir alana yayılan 

köy olabilme olasılığı üzerinde dururlar.35(Lev.VII Res.14. Lev.VIII Res.15.) 

Sagona ise; Satraplığa bağlı birlikler ve ittifak güçlerinin Ak Melek Tepesi ve 

nehre yaklaştıkça alçalan Çobandede Tepesinde bulunan Kentrites Nehri’ne (Aras) 

yaklaşık 128 m mesafede bulunan kayalıklara yerleştiğini belirtir.36  

                                                             
32 Ksenophon,Anab,IV.4.1. 
33εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο  κώμην  μεγάλη τε ἦν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ καὶ ἐπὶταῖς πλείσ

ταις οἰκίαις τύρσεις  ἐπῆσαν.Ksenophon,Anab,IV.4.2. 
34 Andreas Schachner – Haluk Sağlamtimur, ‘‘Xenophons Überquerung des Kentrites – ein 
archaologischer Nachtrag’’Istanbuler Mıtteılungen,Berlin,2008,Sayı 58,s.411-416 
35εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο  κώμην  μεγάλη τε ἦν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ καὶἐπ ὶ ταῖς πλείσ

ταις οἰκίαις τύρσεις  ἐπῆσαν: ἐπιτήδεια δ᾽ ἦν δαψιλῆ. IV.4.2. 
36Sagona,a.g.m,307;ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν  τοῦ ποταμοῦ ἐξωπλισμένους 
ὡςκωλύσοντας διαβαίνειν, πεζοὺς  δ  ̓ἐπὶ ταῖς  ὄχθαις παρατεταγμένους  ἄνω τῶνἱππέων ὡς
 κωλύσοντας εἰς  τὴν Ἀρμενίαν  ἐκβαίνειν.Ksenophon,Anab,IV.3.3.  
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‘Suni’37 bir yolun varlığı, nehrin kuzeyinde bulunan alanda insan yapımı 

yolların varlığını işaret etmektedir. Sagona, Ksenophon ve birliklerin üç gün sonra 

Tiribazos’un kontrolü altındaki 19. Batı Armenia satraplığı sınırları içerisine 

girdiklerini.38 Yapılan çalışmalara göre; Kentrites Nehri’ni (Aras) soluna alacak 

şekilde ilerleyen birlikler uygun bir geçiş yeri bulana kadar ilerlediler. Batıya gitmeyi 

isterken doğuya doğru giden birlik ler Çobandede’deki derin geçit ve daha önce 

bahsettiği suni yola doğru ilerleyerek nehri aştılar.39(Lev.VIII Res.16) 

Armenia içlerinde ilerleyen ordunun, bir saray yapısına vardığı, erzak dolu 

birçok köyün olduğu ve bu köylerde, kurbanlık hayvanların, tahıl, kuru üzüm, hoş 

kokulu yıllanmış şarap ve baklagillerin bulunduğundan bahsedilmektedir.40 

 Ksenophon’un anlattığı ve bol miktarda erzak vardı diye tanımlanan köyler  

geçildikten Sağlamtimur, Garzan Ovası’nın kuzey kısmında Bozhöyük Köyü’nün 

güney kıyısında  Arzana şehrinin kalıntıları yer almaktadır diyerek yürüyüşün daha 

yukarılara doğru ilerlediğini belirtmektedir.(Lev.IX Res.17) Bugün burası Erzen 

Ören Yeri olarak bilinmektedir. Ksenophon tarafından Tigris Nehri’nin kaynağı 

olarak düşünülen muhtemel Garzan Çayı’nın batı kıyısında yer alan (antik 

Nicephorion) dan Kozluk, Meydan ve Muş Murat Suyu ovasına kadar kuzeye 

yürüyüşle, Muş Dağlarının güneyi boyunca devam eden bir güzergah 

önerilmektedir.41(Lev.IX Res.18) Belirtilen bu muhtemel güzergahtaki yerler ve 

topoğrafik yapı antik metinde Ksenophon tarafından anlatılmamaktadır.(Lev.IV 

Har.5) 

Sagona ise; Kentrites Nehri (Aras) geçildikten sonra Ksenophon’un ‘düzgün 

düzlükler’ ve ‘tepelerin’ tanımından42 yola çıkarak, bu alanın Çobandede’nin 

batısındaki bölgeye karşılık gelebileceğini belirtmektedir. Muhtemelen birlikler, 

Altıntepe’de bulunan 19. Satraplığı, yani Batı Armenia Satraplığına doğru 

                                                             
37 ὁδὸς δὲ μία ὁρωμένη ἦν ἄγουσα ἄνω ὥσπερχειροποίητος; Ksenophon,Anab,IV.3.5. 
38 Sagona,a.g.m,307. 
39 308. 
40καὶ ἀφίκοντο  εἰς  βασίλεια καὶ κώμας πέριξ  πολλὰς πολλῶν τῶν  ἐπιτηδείωνμεστάς; 
ἐνταῦθα εἶχον  τὰ ἐπιτήδεια ὅσα ἐστὶν  ἀγαθά, ἱερεῖα, σῖτον , οἴνους  παλαιοὺςεὐώδεις, ἀστα
φίδας , ὄσπρια παντοδαπά.Ksenophon,Anab,IV.4.7-9. 
41 Sağlamtimur –Schachner 2005; 93-96. 
42ἐπεὶ δὲ διέβησαν , συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον  ἡμέρας ἐπορεύθησαν διὰ τῆςἈρμενίας  πεδίον
 ἅπαν  καὶ λείους γηλόφους  οὐ μεῖον  ἢ πέντε παρασάγγας: οὐγὰρ ἦσαν ἐγγὺς  τοῦ ποταμοῦ 

κῶμαι διὰ τοὺς πολέμους  τοὺς  πρὸς  τοὺςΚαρδούχους.Ksenophon,Anab,IV.4.1. 
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ilerliyorlardı. Beş fersahtan az olmayan 25 km’lik alan içerisinde Kardukh 

tehdidinden dolayı bu alanda herhangi bir yerleşim bulunmamaktadır. Burası da 

Pasinlerin doğusunda yerleşim olmayışıyla örtüşmektedir. Pasinler düzlüğünün 

kuzeyindeki Demir Çağı yerleşimlerinin çoğu, alçak tepe eteklerine, Pasinlerin 

batısına yakındır. 1999 yılında yapılan araştırmalarda, Med ve Akhaimenid 

dönemlere atfedilen yol izlerine rastlanılmıştır. Bu yolun batı sınırından, Armavir-

Blur ve Med başkenti Ecbatana ve Doğu Armenia 18. Satraplığına kadar ana iletişim 

rotası olarak kullanıldığı belirtilir. Sagona Ksenophon’un da birlikleriyle bu yolu 

kullandığını ve Pasinler düzlüğünden doğu-batı yönünde devam ettikçe az sayıda 

olan Demir Çağı yerleşimlerine rastladığını anlatılmaktadır.43 Aras Vadisi’nin 

kuzeyinde yer alan ve birkaç yerde izi sürülebilen geniş, düz bazalt taş plakalı yol 

Övenlerin kuzeyinde ve muhtemelen Yiğittaşı’nın doğusunda korunmuştur. Bu tür 

kaplamalı yolların Romalılara ait olduğuna inanılmaktadır fakat Aras yolunun 

sağladığı kanıtlar, Pers yollarının da aslında düzgün bir şekilde kaplandığını 

göstermektedir.44(Lev. XI Res.21)    

Ksenophon’un geniş bir alana yayıldığını söylediği ve Satraplık sarayından 

bahsettiği bu yerin, Sağlamtimur-Schachner tarafından Kurtalan Ovası, Garzan Çayı 

ve bu nehrin kuzey kısmı olan Arzana şehrinin bulunduğu lokalizasyon olabileceği 

belirtilirken, Sagona bu konuda farklı bir yaklaşım sergileyerek daha yukarılarda 

kalan bir bölgeden bahsetmektedir. Sagona’ya göre; 18. Satraplığa bağlı bu yapılar 

Pasinler Düzlüğünde bulunan askeri bir bölgedir ve verilen uzaklığa göre 

Bulamaç45’tır.46(Lev.X Res.19)  

Sagona’ya göre; eğer güzergah bu şekilde devam ediyorsa Ksenophon’un 

bahsettiği ve Tigris Nehri’nin kaynağı diye anlattığı yerin, daha çok Fırat yada 

Fırat’ın kollarından biri olabileceği düşünülmektedir. Buna göre; Teleboas Nehri, 

Fırat’ın subaşı olan Erzincan-Karasu’ya referans olabilir. Bununla birlikte Teleboas 

Nehri genellikle Murad Su ile ilişkilendirilmiştir. Antik metinde bahsedilen köy 

kümelerinin de bu vadinin herhangi bir yerinde, Erzurum ile Aşkale arasında, 
                                                             
43 Sagona,a.g.m.308-309. 
44 Sagona,a.g.m.,309-310. 
45 Bulamaç Höyük; Erzurum-Pasinler karayolunun 32. km’sinde yolun 500 m güneyinde yer 
almaktadır.1940 yılında Halid Zübeyr Koşay tarafından bulunan ve kaydedilen höyük, 1997 yılında 
yapılan yüzey araştırmasıyla kazılar için höyüğün ön çalışması yapılmış ve A.Semih Güneri 
tarafından 2001 yılında ilk kazıları gerçekleştirilmiştir. 
46 Sagona,a.g.m.,310.  
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modern yolun Bayburt’a doğru kuzeye tırmandığı noktada olabileceği ileri 

sürülmektedir.47(Lev.X Res.20) 

Ksenophon’un 18. ve 19. Satraplık sınırı boyunca ilerlemiş olması; 

Sagona’nın Erzurum ve Pasinler Düzlüklerini, aynı zamanda Karasu’yu Aras’tan 

ayıran tepeler, yani Deve Boyun Bayırı ihtimalini düşünmesine neden olmuştur. 

Deve Boyun Bayırı, Strabonun bölge coğrafyası tanımlarında Abus Dağı48 olarak 

bilinen dağların bir parçasıydı.49  

Ksenophon’un yürüyüş sırasında aktarmış olduğu ‘düzlük arazi’50 

tanımlamasından yola çıkan Sagona, bu alanı Erzurum’un geniş arazileri ile 

açıklamaktadır. Kitapta anlatılan köy gruplarının, Tuzla nehrinin nehir yatağın da 

bulunduğu yani Pekeriç düzlüğünde olabileceğini önermektedir. Pekeriç’in 

Zoroastrian dininin odak noktası olduğu ve bahsi geçen bir çok köyün burada 

olabileceği belirtilmektedir.51 Bu bölgede konu edilen 19. Satraplığın sarayı ve 

tahkimli yapıları da bu tarifleri desteklemektedir.52 (Lev.XII Res.22) Sagona, 

Ksenophon ve birliğin satraplığın doğusuna doğru yürüdüğünü ve şehre bir saatlik 

mesafeye kadar yaklaştığını53 yani satrap Tiribazos’un bulunduğu yere kadar 

geldiklerini ve buranın da olasılıkla Erzincan Altıntepe-Cimin Tepe’deki geniş bölge 

olabileceğini söylemektedir.54(Lev.XII Res.23) 

Sagona’ya göre kitapta yer alan ‘sıcak su kaynağı’55 ifadesi Erzincan 

Düzlüğünün doğu kesimlerinde bir yerlerde bulunmaktadır. Bu lokalizasyon ancak 

                                                             
47Sagona,a.g.m.,311;ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα μέχρι ὑπερῆ
λθοντὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖςπαρασάγ
γας  πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Τηλεβόαν ποταμόν. οὗτος δ  ̓ἦν  καλὸς μέν ,μέγας  δ᾽ οὔ: κῶμαι δὲ 
πολλαὶ περὶ τὸν  ποταμὸν  ἦσαν .Ksenophon,Anab,IV.4.3.  
48 Strabon,a.g.e.,XI.14.2. 
49 Sagona,a.g.m.,311. 
50ἐντεῦθεν  δ᾽ ἐπορεύθησαν  σταθμοὺς τρεῖς  διὰ πεδίου παρασάγγας πεντεκαίδεκα:καὶ Τιρί
βαζος  παρηκολούθει ἔχων τὴν  ἑαυτοῦ δύναμιν  ἀπέχων ὡς δέκα σταδίους :καὶ ἀφίκοντο εἰς 
βασίλεια καὶ κώμας  πέριξ πολλὰς πολλῶν  τῶν ἐπιτηδείωνμεστάς. Ksenophon,Anab,IV.4.7 .  
51 Sagona,a.g.m.,312. 
52ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς διὰ πεδίου παρασάγγας  πεντεκαίδεκα:καὶ Τι
ρίβαζος παρηκολούθει ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀπέχων ὡς  δέκα σταδίους:καὶ ἀφίκοντ
ο εἰς βασίλεια καὶ κώμας πέριξ πολλὰς πολλῶν τῶν ἐπιτηδείωνμεστάς ; 
Ksenophon,Anab,IV.4.7. 
53 Sagona,a.g.m.,313; d.n.11. 
54 Sagona,a.g.m.,313; d.n.11 . 
55 διὰ τὸ ἐκλελοιπέναι αὐτόθι τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι;Ksenophon,Anab,IV.5.15. 
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Ksenophon’un henüz Fırat’ı geçmediği ve Esence’nin kuzeyindeki geçide ulaşmadığı 

bir alan olarak tarif edilmektedir.56 

Ksenophon Armenia Bölgesi’ndeki yürüyüşleri esnasında birçok köy 

gördüklerinden ve bu köylerde konakladıklarından bahsetmektedir. Vardıkları bir 

köyün etrafının surla çevrildiğine ve surların önündeki çeşme yapısı 

anlatılmaktadır57. Doğal bir sıcak su kaynağını geçtikten sonra başka bir köye 

vardıklarını belirten Ksenophon, köydeki evlerin yer altında olduğunu, girişinin bir 

kuyu ağzına benzediğini ve evin aşağısının genişçe olduğunu 

belirtmektedir.(Lev.XIII Res.24) Bu ilginç yapıdaki evlerin içerisinde hayvanların ve 

insanların birlikte yaşadığı, hayvanlar için kazılmış bir yol, insanlar için ise; aşağı 

inmek için bir merdiven olduğu anlatılmaktadır. Değişik mimariye sahip bu evlerin 

bulunduğu köyde arpa şaraplarının bolluğuna da değinilmektedir.58 

Sagona, Ksenophon’un bulunduğu bölgedeki ev tasvirleri coğrafi ve tarımsal 

elverişlilikten yola çıkarak, bölgenin Erzincan Düzlüğünün batısında yer alabilme 

ihtimalininin yüksek olduğunu belirtmiştir.59 Bu konuda yapılan bir diğer araştırma 

sonucunda; Sagona’nın belirtmiş olduğu bölgenin güneydoğusunda bulunan, Bitlis’in 

Güroymak İlçesine bağlı Günkırı Köyü’nde; Ksenophon’un ayrıntılı bir şekilde 

anlattığı ‘‘yer altına gömülü, girişi kuyu ağzına benzeyen, aşağısı genişçe’’ olan ev 

yapıları görülmektedir.60(Lev.XIII Res.25) Ayrıca Yakar, bu eski yer altında ya da 

yarısı yer altında bulunan evlerle ilgili olarak en eski yazılı belgenin Ksenophon 

tarafından verildiğini ve 19. Yüzyılın başından dağlık bölgenin uzak kesimlerinde 

yaşayan Armen köylülerce yapılmaya devam edildiğinden bahsetmektedir. Bu 

mimari yapıdaki evlerin; sadece aşırı soğuk iklim koşulları değil, güvenlikle ilgili 
                                                             
56Sagona,a.g.m.,313; d.n.11; 
διὰ τὰς  τοιαύτας οὖν ἀνάγκας  ὑπελείποντό τινες τῶν  στρατιωτῶν: καὶἰδόντες  μέλαν τι χω
ρίον διὰ τὸ ἐκλελοιπέναι αὐτόθι τὴν χιόνα εἴκαζοντετηκέναι: καὶ ἐτετήκει διὰ κρήνην  τινὰ 
ἣ πλησίον ἦν  ἀτμίζουσα ἐν νάπῃ.ἐνταῦθ᾽ ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο καὶ οὐκ ἔφασαν πορεύεσ

θαι.Ksenophon,Anab,IV.5.15;  
57ἐκ τῆς κώμης πρὸς τῇκρήνῃ γυναῖκας  καὶ κόρας καταλαμβάνει ἔμπροσθεν τοῦ  ἐρύματος;
Ksenophon,Anab,IV.5.10. 
58 Ksenophon,Anab,IV.5.25.  
59 Sagona,a.g.m.,314. 
60αἱ δ᾽ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ᾽ εὐρεῖαι: αἱδὲ εἴσοδοι τοῖ
ς μὲν ὑποζυγίοις ὀρυκταί, οἱ δὲ ἄνθρωποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος.ἐν  δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν 
αἶγες , οἶες, βόες , ὄρνιθες , καὶ τὰ ἔκγονα τούτων : τὰ δὲκτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο.
Ksenophon,Anab,IV.5.25; Kadir Pektaş, ‘‘Bitlis ve Çevresi 2009 Yılı Yüzey Araştırması’’,XXVIII. 
Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt II,Ankara,2011,s.457-476. 
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kaygılarında bu kırsal mimarinin ortaya çıkmasına neden olduğunu söylemektedir. 

Muş Ovası’ndaki yerleşim yerlerinden biri olan ‘Hasköy’ de; ‘karınca yuvalarına 

benzeyen’ evleriyle tipik bir Armen ‘mesken yeri’ olarak anlatılmıştır. Bu mimari 

yapılar bölgeler arası yapı malzemeleri ve etno-kültürel geleneğe bağlı olarak 

değişiklik gösterebilir. Örneğin; yarısı yerin altına yapılan mimari öğelere, Muş, 

Erzurum ve Sivas’ın uzak yörelerinde rastlanılmaktadır. Bu bölgede yaşayanlar bu 

evleri ‘tüteklikli ev’ olarak adlandırmaktadır. Yer altında ya da yarısı yer altında 

bulunan yapılan yerel mimari örneklerine çok soğuk iklimli habitatlarda 

rastlanılmaktadır. Bu nedenle, bu tür evlere Van Gölü’nün kuzey ve batı kıyılarını da 

içine alan Doğu Toroslar’ın kuzeyindeki pek çok yerde rastlanılmaktadır. Yukarıya 

doğru giderek daralan tüteklikli damlardaki ahşap hatıllara kırlangıç kuyruğunu 

andıran bir şekil verilmesi nedeniyle, bunlara ‘kırlangıç kubbe’ de 

denmektedir.61(Lev.XIV Res.26) 

Bilmedikleri bir coğrafyada ilerleyen birlikler, kılavuzluk etmeleri için 

köylerde karşılaştıkları, bölgeyi iyi bilen rehberleri alıkoymuşlardır. Bu rehberler 

bölgeyle ilgili önemli kabul edilecek bilgiler paylaşmışlardır. Bulundukları bölgenin 

topografyasını, Krala vergi için yetiştirilen atları, karlı bir coğrafyada ilerlerken 

pratik yöntemleri ve komşu ülkelerin kimler olduğunu rehberlerden ve köy 

reislerinden bilmekteyiz.62 

Ksenophon, Persçe konuşan bir çevirmenin bulundukları bölgenin ‘Armenia’ 

olduğunu, komşu ülkenin ise; ‘Khalybia’ olduğunu söylemesi Sagona’ya; Khalybia 

bölgesinin daha kuzeydeki dağlarda, Kelkit Nehri etrafında olduğunu 

düşündürtmüştür. Bu yol, Erzincan Düzlüğünden ayrılırken almış oldukları son 

mesafedir.63 Erzincan Düzlükleri’nde ilerleyen birlik, beş saat kadar sonra Phasis 

(Rioni) nehrine varmışlardı. Phasis Nehri başka yerlerde Aras Nehri olarak 
                                                             
61 Jak Yakar,Anadolu’nun EtnoArkeolojisi Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo-
Ekonomik Yapısı (Çev.Selen Hırçın Riegel),İstanbul,2007,s.353-354. 
62ἐπεὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος  καὶ Ξενοφῶν, κοινῇ δὴἀνηρώτων τὸν κ
ώμαρχον διὰ τοῦ περσίζοντος  ἑρμηνέως  τίς  εἴη  ἡ  χώρα. ὁ δ᾽ ἔλεγενὅτι Ἀρμενία. καὶ πάλι
ν ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέφονται. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖδασμός : τὴν δὲ  πλησίον χώραν 
ἔφη  εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν ἔφραζεν ᾗ εἴη ; Ksenophon,Anab,IV.5.34.  
63Sagona,a.g.m.,314;καὶ αὐτὸν τότε μὲν  ᾤχετο  ἄγων  ὁ  Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἰκέτας, κ
αὶἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ κωμάρχῳ ἀναθρέψαντι καταθῦσαι, ὅτιἤκουεν αὐ
τὸν ἱερὸν  εἶναι τοῦ Ἡλίου , δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ: ἐκεκάκωτο γὰρ ὑπὸ τῆςπορείας : αὐτὸς  δὲ τ
ῶν πώλων λαμβάνει, καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν  καὶ λοχαγῶνἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον.  
Ksenophon,Anab,IV.5.35.  
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tanımlanmıştır ve bunun ortasında bulunan insanlara Phasisliler adı verilmekteydi. 

Burada öngörülen seyahat planında bahsedilen Phasis Nehri Fırat olup ve 32 m’nin 

biraz üzerinde bir genişliğe sahip olduğu belirtilmiştir.64(Tab.1 S.57) Phasis 

Halkının, 19. Satrapın kabile grupları arasında yer aldığı ve Phasis Nehri’nin (Fırat) 

her iki tarafını mı kontrol altında tuttukları yoksa kabilelerin nehrin güneyinde mi 

yoğunlaştığı bilinmemektedir.65 Birlikler iki gün boyunca seyahat ettiler ve olasılık la 

Erzincan’ın kuzeyinde yer alan Sipikor geçidine ve daha sonrada Roma hudutlarının 

iletişim hatlarında tasvir edilen girintili çıkıntılı yola varmışlardır. Sipikor geçidinin 

güney tarafı dev toprak kaymaları ile kapanmış ve antik yol kalıntılarından hiçbir iz 

kalmamıştır. Kuzey tarafta ise; Sadak Çayı’nın kuzeyinden aşağı üç saat kadar 

devam ederek güneyden Satala Kalesine ulaşmaktadır.66(Lev.XV Res.27) 

Güzergâhın bu kısmıyla ilgili olarak Mitford, Hadrian’ın günümüzde Bağdat 

Yolu olarak bilinen Satala’dan başlayan yolu neredeyse iki günlük bir süreyle Köşe 

ve Yurtlar Dere’den geçerek, Hurusufla üzerinden Kale’nin (Kovans) yaklaşık iki 

mil batısında bulunan Murathanoğulları’na ait Harşit Vadisi’ne yönlendirir. Burada 

yol Gümüşhane’nin 12 mil doğusunda yer alan iki kemerli bir köprü üzerinden 

geçiyordu. Bağdat köprüsünden itibaren sınır yolu yaklaşık beş saatlik bir süreyle 

hafifçe kuzey doğuya meyil veriyor ve Tekke ve Bahçecik’in arka tarafından 

Deveboynu Tepesine doğru yükselen (10.100 fit) omurgayı takip ediyordu. Burası 

Bayburt’la Trabzon arasındaki en yüksek zirvedir ve ‘Deveboynu’ adı bize karavan 

yolunun yakınlığını düşündürmektedir. Burası muhtemelen ‘Teikhes Dağı’ olarak 

düşünülmektedir.67(Lev. V Har.6) (Tab.1 S.57) 

 

 

 

 

                                                             
64 Sagona,a.g.m,313;d.n.11. 
65 Sagona,a.g.m.,314-315;Ksenophon,Anab,IV.6.1-5.  
66 Sagona,a.g.m.,315;Ksenophon,Anab,IV.6.1-5. 
67 Timothy Mitford, ‘Thalatta Thalatta: Xenophon’s view of the Black Sea’,Anatolian 
Studies,2000,s.127-131. 
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4.3. KARADENİZ’E DOĞRU TIRMANIŞ 

 

‘‘Taokhların memleketi içerisinde beş stathmos, otuz fersah gittiler. Erzak 
azalmaya başlamıştı, çünkü Taokhlar kalelerde yaşıyorlardı ve bütün erzakı bu 

kalelerde depolamışlardı.’’68 

  

Armenia Bölgesi’nde erzak dolu köyleri geride bırakarak yürüyüşlerine 

devam eden birlikler, sarp kayalıkların olduğu bölgedeki kalelerde yaşayan ve 

erzakları kalelerde depolayan, sık ve uzun çam ağaçlarının bulunduğu, saldırı anında 

düşmanlarına kalelerden kayaları atarak kendilerini koruyan Ταόχους ‘Taokların’ 

yaşadığı bölgeye girmişlerdi.69   

Böylece; birlikler, Karadeniz Bölgesine doğru ilerlemeye başlamışlardı. 

Ksenophon tarafından kitapta anlatılan topografya, nehir ve bu bölgede yaşayan 

halklar dikkate alınarak, birlik lerin geçmiş olabileceği olası güzergâhlar üzerinde 

durulacaktır.  

Claudia Sagona’ya  göre; Karadeniz’de ilerleyen birlikler, Çoruh Nehri’nin 

düzlüğünde yaşadığına dair fikir birliği bulunan Taokh’ların70 yerleşim yerine en batı 

bölgeden girmişlerdir. Gökçedere Nehri’nin kuzey doğusundan, Khalybia bölgesinin 

batı kesimlerine doğru geçiliyordu. Bir başka olasılık ta, yiyecek arayan birlikler, 

Çoruh’un üst kesimlerine doğru vadilerden birinin kuzeydoğusu boyunca yürüdüler 

ve metinde bahsedilmemiş olan Kelkit Nehri’nden uzak bir kesimdeydiler.71 Kendi 

düşmanlarını yok etme karşılığında birliğe yardım etmeyi öneren ‘Macrones ve 

Mossynoeci’ halkı, tahtadan miğferler takıyorlar ve zırh ile uzun başlı mızraklar 

taşıyorlardı. Strabon, Mossynoeci halkından, Taokhia’lıların kuzeyinde Karadeniz iç 

bölgelerinde tahtadan kulelerde yaşayan ‘kule sakini’ insanlar olarak 

bahsetmektedir.72 Pontus bölgesinde sınırı çizilmiş yerleşimler oldukça yaygındır.73 

                                                             
68ἐκ δὲ τούτων  ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους σταθμοὺς πέντε παρασάγγας  τριάκοντα:καὶ τὰ ἐ
πιτήδεια ἐπέλειπε: χωρία γὰρ ᾤκουν ἰσχυρὰ οἱ Τάοχοι, ἐν οἷς καὶ τὰἐπιτήδεια ἅπαντα εἶχο

ν ἀνακεκομισμένοι.Ksenophon,Anab,IV.7.1. 
69 Ksenophon,Anab,IV.7.1-6. 
70 Khalybialıların doğusunda, bugünkü Erzurum’un kuzeydoğusunda yaşayan halk. 
Ksenophon,Anab,IV.4.18. 
71 Sagona,a.g.m,315. 
72 Strabon,Geographıka,VII.3.18. 
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Beşpınar Nehri vadisinde yer alan Büyüktepe Höyüğü, Satala’nın kuzeydoğusunda 

ve modern Çiftetaş Köyünün kuzeyine kısa bir mesafede konumlanır. Diğer bir 

deyimle Büyüktepe Höyüğü, Taokh Bölgesinin batı bölgesinde yer almaktadır. 

Büyüktepe Höyüğün kültürel kalıntıları arasında Akhaimenid etkilerin görüldüğü 

çömlekler bulunmaktadır. Kırmızı çamur ve hamurlu kâseler ile bazı boyalı parçalar 

bu döneme ait verilerdir.74(Lev.VI Har.7-Lev.XV Res.28) 

Yürüyüşlerine Taokların yaşadığı alanda devam eden ordu, komşu olan 

Khalybia içerisinde ilerlediler. Khalybialılar, kasıklarına kadar varan ve püskül 

yerine sık örülmüş urganları olan keten göğüs zırhlarıyla savaşıyor ve aynı zamanda 

baldırlık, miğfer ve Lakonia palasına benzer bir kılıçla düşmanlarını öldürüyorlardı. 

Bununla da yetinmeyen bu halk, öldürdüklerinin kafasını koparıyor ve yanlarında 

götürüyorlardı. Khalybialılar, şarkı söyleyip dans etmeyi seviyorlardı. Tek ucu olan 

ve on beş dirsek uzunluğunda olan mızraklar taşıyan, kalelerde yaşayan bu insanlar, 

erzakları kalelerde sakladıklarından dolayı birlikler, Taokh Bölgesinden ele geçirmiş 

oldukları hayvanlarla idare ettiler.75 

Khalybialılar76, Gökçedere Nehri’nin (Pulur) kuzeyinde, ve muhtemelen 

Taokhların tarafından doğu yönünde genişlemesi sınırlandırılan Kelkit Nehri Vadisi 

boyunca yerleşmiştir. Kelkit ve Harşit (Harpasus Nehri) nehirleri arasında bir 

noktada Kalybialıların kuzey sınırı bulunmaktaydı. Sınır ayrımının, Sadık Çayı 

vadisini takip eden kuzey rotası boyunca devam etmiş olması muhtemeldir.77 Modern 

Sadak Köyü altındaki Antik Satala, Roma döneminde stratejik konumu bakımından 

belirgin bir öneme sahip olmuştur. Bir Roma Garnizonu olarak tanınır. M.S. 2. yy. da 

Roma Ordusu’nun 15. Lejyonunun burada konuşlandığı kentte ele geçen 

buluntulardan anlaşılmaktadır.78 Sagona; seyahat edilen gün sayısına göre bir 

                                                                                                                                                                             
73 Herodotos, Pers İmparatorluğunu işgal eden ve benzeri şekilde silahlanan diğer gruplar arasında 
‘Moschi, Tibareni, Macrones, Mossynoeci ve Mares’’ isimlerini de listelemektedir. 
Τιβαρηνοὶ δὲ καὶ Μάκρωνες καὶΜοσσύνοικοι κατά περ Μόσχοι ἐσκευασμένοι ἐστρατεύοντ
ο. τούτους δὲσυνέτασσον ἄρχοντες οἵδε, Μόσχους μὲν  καὶ Τιβαρηνοὺς  Ἀριόμαρδος  ὁ  Δαρείο
υ τεπαῖς καὶ Πάρμυος τῆς Σμέρδιος  τοῦ Κύρου , Μάκρωνας  δὲ καὶ ΜοσσυνοίκουςἈρταΰκτη
ς ὁ Χεράσμιος, ὃς Σηστὸν  τὴν ἐν  Ἑλλησπόντῳ ἐπετρόπευε. Herodotos,Historia, VII.78.1. 
74 Sagona,a.g.m.,315-316;Ksenophon,Anab,IV.7.1.  
75 Ksenophon,Anab,IV.7.15-17. 
76 Bugünkü Bayburt-Erzurum civarında yaşayan halk. 
77 Sagona,a.g.m,316. 
78 Birol Can,‘‘Antik Kaynaklar Işığında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tarihi ve Kültürel 
Coğrafyası’’,Doğu’dan Yükselen Işık Arkeoloji Yazıları,İstanbul,2007s.189-206. 
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sıralama yapılması durumunda, Harpasus Nehri’nin olası Harşit ile eşitlenebileceğine 

değinir.79 Ksenophon; buradan da geniş ve müreffeh bir yerleşim yeri olarak anlattığı 

modern Gümüşhane80 olan  Γυμνιάς Gymnias’a81 ulaşmadan önce 4 gün boyunca 

yürümüştür. Büyük olasılıkla Harşit yanından devam eden doğu-batı rotasını takip 

etmiştir. Ksenophon, Sadece Gymnias’ta gümüş madenlerinin işlenmesi ile zengin, 

hareketli bir şehrin havasına sahip büyük bir yerleşim ile karşılaşmıştı. Bölge, her ne 

kadar Gymnias İskit bölgesi dahilinde görünse de Hellen şehri Trapezus’un  

yakınlarında olmasının etkisi hissediliyordu.82(Lev.XV Res.28) 

Ordunun denize ulaştığı ve  (θάλαττα θάλαττα83)‘‘Thalatta Thalatta’’ diye 

sevinç nidaları atan askerlerin bulunduğu bölge Teikhes (Deveboynu Tepe)84 dağının 

yüksekleri olarak açıklanmaktadır. Burada tarihi bir karavan yolu, han yıkıntıları 

arasında o tarihten Osmanlı dönemine kadar izlenebilmektedir ve bu bölgenin Roma 

hudutları ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 85(Tab.1 S.57) 

Mitford bu alanla ilgili olarak; Kolat’ın kuzeybatısında, yaklaşık 2513 m 

geniş bir eğimle kademeli olarak yükselmektedir der. Bu platonun kenarından, aynı 

Ksenophon’un gördüğü gibi ve yaklaşık beş asır sonra hudutların denetimi esnasında 

Hadrianus tarafından ve Kappadokıa valisi Arrian tarafından da görüleceği gibi, ilk 

olarak Kara Deniz görünmektedir. Bu alanın gerisinde yaklaşık 12 m çapında kaba 

taşlardan oluşan izlerin, yapay bir taban olduğu düşünülmektedir. Mitford, 

Ksenophon’un burada gördüğü köyün86 Turnagöl olduğunu düşünmektedir.87 Ayrıca 

                                                             
79 Sagona,a.g.m,317. 
80Ksenophon tarafından; Geniş ve müreffeh bir şehir olarak tanımlanan ‘Gymnias’ın; 
Ksenophon,Anab,IV.7.19; Sagona tarafından bu şehrin ‘Gümüşhane’ olabileceği öne 
sürülmüştür.Sagona,a.g.m,317. 
81ἐντεῦθεν διῆλθον σταθμοὺς τέτταρας  παρασάγγας εἴκοσι πρὸς πόλινμεγάλην  καὶ εὐδαί
μονα καὶ οἰκουμένην ἣ ἐκαλεῖτο Γυμνιάς.Ksenophon,Anab,IV.7.19. 
82 Sagona,a.g.m.,317.  
83ἐδόκει δὴ μεῖζόν τι εἶναι τῷ Ξενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς ἐφ  ̓ἵππον  καὶ Λύκιον καὶτοὺς  ἱππέας 
ἀναλαβὼν παρεβοήθει: καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶνστρατιωτῶν  θάλαττα θάλαττα 
καὶ παρεγγυώντωνKsenophon,Anab,IV.7.24. 
84 Ksenophon tarafından birliklerin denizi gördükleri nokta olarak anlatılan ‘Teikhes Dağı’yla ilgili 
olarak farklı lokalizayonlar söz konusudur; Ksenophon,Anab,IV.7.22-24. Mitford bu konuyla ilgili 
olarak ‘Teikhes Dağı’ nın ‘Deveboynu Tepe’ olabileceğini öne sürmüştür. Mitford,a.g.m.,128. 
85 Mitford,a.g.m.,128. 
86μετὰ ταῦτα τὸν ἡγεμόνα οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ  κοινοῦἵππον  καὶ φιά
λην  ἀργυρᾶν καὶ σκευὴν Περσικὴν καὶ δαρεικοὺς δέκα: ᾔτει δὲμάλιστα τοὺς δακτυλίους, κ
αὶ ἔλαβε πολλοὺς  παρὰ τῶν στρατιωτῶν . κώμην δὲδείξας αὐτοῖς οὗ  σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδ



49 
 

birliklerin; denizi gördüğü yükseklik Mitford tarafından şu şekilde açıklanmaktadır; 

‘‘Dört tarafı açık, rüzgârlı ve susuz plato bir han yapmak için uygun bir alan 

değildir. Ancak alandaki taşlar temizlenmiş, merkeze yakın bir noktada hayvanlar 

için yuvarlak bir sığınak vardır. Bunlar yaklaşık olarak 18-20 m büyüklüğünde 
Yunan ve Osmanlı döneminden kalma harabelerdir. Vadi ağzının gerisinde çapları 
12 m büyüklüğünde olan taşlardan oluşmuş bir taş yığını bulunmaktadır. Burası 

yaşam alanı değildir ama Onbinler tarafından yapılmış taş yığınıdır.’’88 Buradan 5 

saatlik yolculukla Maçka ilçesine varılabilmektedir.89 Maçka ilçesi denizden daha 

yüksekte bir konuma sahiptir ve buradan Maçka Nehri takip edilerek Zigana 

Geçidine ulaşılabilir. Sagona’ya göre, Mitford’un, Zigana Geçidini kullanmamasının 

nedenini, Zigana Geçidi’ne uğramayan Roma Hudut yolunun Ksenophon döneminde 

de kullanılmamış olabilmesidir.90 Herodotos’un91 da 18. Satraplık içerisinde 

bahsettiği gibi birlik ler Μακρώνων92 Makronia bölgesine girmiş ve bu bölgede 

ilerleyişlerine devam etmişlerdir.(Lev.V Har.6) 

Sagona, Mitford’un verdiği rotadaki küçük farklılığın nedenini; zorlu bir 

zemin, engebeli volkanik bir arazi ve kırılarak moloz kütlelerine dönüşmüş katmanlı 

kayalarla açıklar. Bu zorluklar nedeniyle Ksenophon ve birliklerinin Zigana Geçidine 

doğru ilerlediğinden bahseder.93 

Birlikler, Teikhes Dağı’nda denizi gördükten sonra geri dönüş yolunda 

yaşamış oldukları zorlukları bir kenara bırakıp bu alandan itibaren ülkelerine 

kavuşacak olmanın verdiği heyecanla yürüyüşlerine devam etmişlerdir. Kılavuzun 

                                                                                                                                                                             
ὸν  ἣν πορεύσονται εἰς  Μάκρωνας, ἐπεὶἑσπέρα ἐγένετο, ᾤχετο  τῆς  νυκτὸς ἀπιών . 
Ksenophon,Anab,IV.7.27. 
87 Mitford,a.g.m.128. 
88 Mitford,a.g.m.,129;καὶ οἱὀπισθοφύλακες , καὶ τὰ ὑποζύγια ἠλαύνετο καὶ οἱ ἵπποι. 
καὶ ἐξαπίνης  ὅτου  δὴ παρεγγυήσαντοςοἱ στρατιῶται φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν 
μέγαν.Ksenophon,Anab,IV.7.24-25. 
89 Mitford,a.g.m.,129. 
90 Sagona,a.g.m,318. 
91Μόσχοισι δὲ καὶ Τιβαρηνοῖσι καὶ Μάκρωσι καὶ Μοσσυνοίκοισι καὶ Μαρσὶτριηκόσια τάλαν
τα προείρητο: νομὸς εἴνατος καὶ δέκατος οὗτος. Ἰνδῶν  δὲ πλῆθόςτε πολλῷ πλεῖστον ἐστὶ π
άντων τῶν  ἡμεῖς ἴδμεν ἀνθρώπων , καὶ φόρονἀπαγίνεον  πρὸς  πάντας τοὺς ἄλλους  ἑξήκοντ
α καὶ τριηκόσια τάλανταψήγματος: νομὸς εἰκοστὸς οὗτος . Herodotos,Historiai, III.94.2. 
92ἐντεῦθεν  δ᾽ ἐπορεύθησαν  οἱ Ἕλληνες διὰ Μακρώνων σταθμοὺς τρεῖςπαρασάγγας  δέκα. 
Ksenophon,Anab,IV.8.1. 
93 Sagona,a.g.m.,319. 
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yardımıyla engebeli bir arazide Makronia94 topraklarında ilerlemeye başlayan 

birlikler Makronlar ile yaptıkları antlaşma sonucunda yürüyüşlerine devam ettiler.95 

Kolkhislerin96 topraklarına girerek burada ilerleyen birlikler Kolkhislerle savaşarak 

burada bulunan erzak dolu köylerde konakladı. Pontos Euksenos’un97 kenarında 

bulunan bir Hellen yerleşimi olan aynı zamanda Sinope kolonisi olduğu bilinen 

Kolkhis topraklarında kalan Trapezus’a98 vardılar.99 Burada ordugâh ve pazarlar 

kurarak bir süre kalan birlikler gemilerle ülkelerine dönmek için harekete 

geçtiler.100(Lev.VIII Har.9) 

 

 

                                                             
94 Rize ve Trabzon civarında yaşayan halk. 
95 Ksenophon,Anab,IV.8.1. 
96 Trabzon’un doğusunda yaşayan halk. 
97 Karadeniz 
98 Trabzon 
99 Ksenophon,Anab,IV.8.22-23. 
100 Ksenophon,Anab,V.1.10. 
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5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ  

  

‘‘    O gün yine ovanın üzerindeki köylerde konakladılar. Bu ova yaklaşık iki 

Plethron genişliğindeki Kentrites Nehri’nin ) yanında yer 

alıyordu. Bu nehir Armenia’yı  Kardukhların bölgesinden 

ayırıyordu. Hellenler burada yeniden soluklandılar. Ayrıca bir ova 

görmeleri onları rahatlatmıştı.‘’ 

 

Kardukh ile Armenia bölgelerini birbirinden ‘‘Kentrites Nehri’’ (Botan-

Uluçay) ayırıyordu. Ksenophon’un anlatımıyla da Kardukhların yaşadığı bölgenin 

daha dağlık ve engebeli bir alanda olduğunu anlıyoruz. Bu bölge aynı zamanda 

Ksenophon’un Kardukhlarla Armenlere ait toprakların ayrıldığını ve sınır olarak 

kabul edilebileceğini söylediği yerdi. Kardukh dağlarından geçerken engebeli 

coğrafyaya karşı verilen mücadeleye, Karduk halkıyla savaş da eklenince Kentrites 

Nehri’nin hemen kıyısında bulunan ve Kardukh tarafında kalan ovalık alanda 

dinlenme kaçınılmaz olmuştur. Ksenophon’un komutasında ilerleyen ‘‘Hellen 

Ordusu’’ günümüzde olasılıkla Botan Vadisi’nde Çat Tepe ile başlayan ve Türbe 

Höyük’ün de içerisinde bulunduğu vadi içerisinde konaklama ve Armenia Bölgesi’ne 

geçmiş olabilme ihtimalleri bulunmaktadır. Daha öncede bahsettiğimiz ve yer 

tespitinde önemli yeri olan arkeolojik bir veri olarak Tigris Nehri’nin Musul’a doğru 

akıntısında bulunan ‘Boiotia Miğferi’ ayrıca antik metin yazarı Ksenophon’un 

Boiotialı Proksenos’un Kral Kyros’un yakın arkadaşı olarak sefere katıldığını 

bild irmesi yer tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. ‘Boiotia Miğferi’ nin bu 

bölgede bulunmuş olması ‘Onbinler’ in buradan geçme olasılığını güçlendirmektedir.  

Ksenophon’un bölgeyle ilgili yapmış olduğu topografik tasvirler iyi 

okunduğunda, tarafımca yapılmış araştırmalar sonucunda, Sağlamtimur-

Schachner’de de olduğu gibi Kentrites Nehri’nin bugünkü Botan Nehri olabilme 

ihtimali yüksektir. Kentrites Nehri, daha öncede söylediğimiz gibi iki plethron 

genişliğinde ve Kardukh dağlarına 6-7 stadion uzaklıkta bulunmaktaydı. Bu nehir, 

modern coğrafik yerleştirmelere göre; Doğruyol, Kuran ve Kapılı dağlarının arasında 

bulunan bir vadidedir. Ayrıca, Euphrates Nehri’nden doğuya doğru, Tigris’in kolu 

olan Kentrites’in birleştiği yere uzanmaktadır. Bugünkü modern yerleştirmelere göre, 
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Bağgöze-Fındıklı karayolu üzerinde  bulunan ve Kardukhların yaşadığı alanda Çat 

Tepe Höyük yerleşimin 1 km güneydoğusunda kalan Yazlıca Köyü ve vadi içerisinde 

kuzeydoğuya ilerlendiğinde Yığınlı Köyü, Eğlence Köyü ve Sağlarca Köyü 

yerleşimiyle karşılaşılmaktadır. Kentrites Nehri’nin yanı başında bulunan bu 

yerleşim yerleri düz ovadaki konumlarıyla dikkat çekmektedirler. Yerleşim 

yerlerinin etrafının dağlarla çevrili olduğu ve nehir yatağının keskin kavisler çizerek 

genişliğinin bu yerleşim yerlerinde daraldığı düşünüldüğünde nehri aşabilmek için 

kolaylık sağlamaktadır. Sağlarca Mezrasının kuzeydoğusuna doğru gidildikçe nehir 

yatağının ve su derinliğinin azaldığı ve nehrin keskin kavis çizdiği muhtemel birkaç 

yer daha tespit edilmiştir. Kuş uçumu yaklaşık 16 km’lik bir alana yayılan bu bölge 

de muhtemel geçişin coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak gerçekleşmiş 

olabileceği merkezler tespit edilmiştir (Lev. XVI Res. 29)  

Ayrıca, Ksenophon ‘Birlikler’ in Kentrites Nehri’ni aştıktan ve bir süre 

Armenia Bölgesinde ilerledikten sonra iklim şartlarından bahsetmektedir. Yoğun bir 

kar yağışının ‘ordu’ yu nasıl olumsuz etkilediğinden ve orduda bulunan kayıplar 

anlatılmaktadır. Ksenophon’un Kentrites’i geçtikten sonra Armenia Bölgesinde bu 

durumdan bahsetmesi ‘birlikler’ in yürüyüşü olasılıkla sonbaharda gerçekleştirdiğini 

anlıyoruz. Bölgede yüksek kesimlerde bulunan karın ilkbaharda eridiğin i, suyun 

yatağının genişlediğini ve debisinin arttığına bu dönemde şahit oluyoruz.  

Onbinler’in sonbahar mevsiminde bu yürüyüşü gerçekleştirmesi nehirleri 

aşabilmelerini kolaylaştırmıştır. 

 

‘‘  Şafak vakti, nehir kıyısına yakın bir yerde silahlı ve karşıya geçişlerini 

önlemeye hazır süvariler ve onların arkasında, Armenia’ya girişlerini 
engellemek için kayalıklar üzerinde saf saf dizilmiş piyadeler gördüler.’’ 

 

Nehrin öbür yakası Armenia Bölgesiydi ve bu bölgeyi geçmek kaçınılmazdı. 

Bir tarafta, köyleri dağların vadilerinde ve oyuklarında olan savaşçı ve dağlarda 

yaşayan Kardukhlar, diğer tarafta Armenia Bölgesine geçişlerine engel olmak için 

Orontas’a1 bağlı süvariler ve kayalıklar üzerinde saf saf dizilmiş piyadeler 

görülmekteydi. Bu kayalıklar nehre 3-4  plethron uzaklıktaydı. ‘‘Nehre kadar ulaşan 

                                                             
1 Armenia Bölgesi Satrabı 
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kayalıklar’’ ifadesi Kentrites Nehri’nin Armenia tarafında bulunan kayalık alanlara 

yönelmemizi sağlar. Eğlence Köyü ve Sağlarca Mezrası ovalık alanlarından yaklaşık 

1 km kadar ilerlendiğinde bu kayalık alanlara rastlanılır. Bu kayalık alanda hem nehir 

yatağı genişliğini kaybetmiş hem de kayalıklar nehrin hemen yakınında 

konumlanmıştır. Sağlarca mezrasından 4 stadionluk yürüyüşle Billoris Mağara 

evlerinin bulunduğu, Kardukhların yaşadığı dağlık alan, karşı tarafta ise Armenia 

bölgesinin daha yassı tepeleri ile karşılaşılır. ‘‘Nehir Kardukhia Dağları’na 6-7 

stadion uzaklıkta yer alıyordu’’ ifadesiyle Sağlarca Mezrasındaki ovalık alanın 

etrafını çevreleyen Kardukh dağlarının nehre uzaklığının yaklaşık 1 km olduğu ve 

düşmandan korunmak için daha korunaklı bir yer olduğu görülmektedir (Lev. XVI 

Res. 30) Siirt-Şırnak karayolu üzerinde nehir yatağının daraldığı ve keskin kavis 

çizdiği bu bölge de kayalıklar nehre yakın bir yerdedir. Ayrıca ‘‘Armenia Bölgesi’ne 
girişlerini engellemek için satraba bağlı kuvvetler kayalıklar üzerine dizilmiş ve bu 

kayalıklarda nehre yaklaşık 3-4 plethron uzaklıktaydı’’ anlatımı, Armenia Bölgesi’n 

deki nehir kenarında bulunan ve nehre 3-4 plethron uzaklıktaki kayalıklara 

bakmamızı gerektirir. Yığınlı Köyü ve Eğlence Köylerinden kuzeydoğuya 1 km 

ilerlendiğinde Armenia Bölgesi’nde bulunan kayalık alanları görmekteyiz. Bu 

kayalık alanların nehre uzaklığı yaklaşık 70 ile 90 m. arasındadır. Sağlarca 

Mezrasından 1-1.5 km. kuzeydoğuya doğru ilerlendiğinde karşı kıyıda bulunan 

kayalık alanlar göze çarpmaktadır. Bu kayalıkların nehre uzaklığı yaklaşık 100 ile 

120 m. dir. Bu kayalıklarda daha iyi korunarak ve düşmana daha kolay bir şekilde 

saldırılacağı varsayıldığında, güzergâh için önem arz eder. (Lev. XVII Res. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

‘‘  Armenia içlerinde beş fersahtan biraz daha fazla yürüdüler. Çünkü; 

Kardukhialılar ve Armenialılar arasındaki savaşlar sebebiyle nehir civarında 

köy yoktu.’’ 

 

 

Ordu Kentrites Nehri’ni geçtikten sonra Armenia olarak adlandırılan bölge 

içerisinde beş fersah2 kadar ilerledi. Armenia Bölgesi, Kardukhların yaşam alanına  

nazaran daha ovalık ve yer yer yassı tepelerden oluşan iki dağ arasında kalan 

vadilerden oluşmaktaydı. Armenia Bölgesi’nin coğrafi yapısı dikkate alındığında 

yürüyüşün bu vadilik alanlarda gerçekleşebilme ihtimali vardır. Ksenophon, 

Kentrites Nehri’ni geçtikten sonra Teleboas Nehri’ne (Murat Nehri) kadar olan 

süreçte bölgenin sadece coğrafik yapısından bahsetmektedir. Bundan dolayı bir 

topluluğun yürürken dikkat edeceği hususları önemseyerek ordunun geçebileceği 

yerler üzerine tahminler yapılacaktır.  

Anabasis’teki ‘yer yer yassı tepelerden oluşmaktaydı’’ ifadesi 

Sağlamtimur’un da belirttiği gibi, Kentrites Nehri’ni aştıktan sonra modern 

yerleştirmelere göre ‘Kurtalan Ovası’ olabilme ihtimali vardır. Birlikler’in yürüyüş 

güzergâhı üzerinde bulunan ve Kardukhluların yaşadığı alanda olduğu gibi çok fazla 

insan gücü harcanmayacak düzlük alanlar tercih edilmiştir. Ayrıca Ksenophon’un ‘5 
fersah dan biraz fazla yürüdüler’3 ifadesi doğrultusunda birliklerin 25 km lik bir 

ilerleme kaydettiği düşünülürse bu alanın Kurtalan Ovası olma ihtimali yüksektir. 

Ksenophon tarafından, ‘geniş alana yayılan, içerisinde satraba ait sarayın 
bulunduğu ve evlerin damlarında kulelerin yükseldiği’’ ifadesine bakılarak Garzan 

(Yanarsu) nehrinin etrafındaki köyler dikkatle incelenmelidir (Lev. XVII Res. 32) 

‘Tigris Nehri’nin kaynağını geride bırakana kadar 2 stathmos yol aldılar’ söylemi 

doğrultusunda Tigris’in kaynağı olarak düşünülen akarsunun Garzan Çayı olabilme 

olasılığı bulunmaktadır. Birlikler buradan yaklaşık olarak 50 km lik bir yürüyüşle 

Van Gölü’nün güneybatısından Bitlis’in Mutki ilçesinin bulunduğu bölgeye doğru 

Meydan yerleşkesine  ve 3 stathmos yaklaşık 75 km ilerleyerek Van Gölü’nün 

batısından Teleboas Nehri’ne varmışlardır (Lev. XVIII Res. 33). Ksenophon’un 

                                                             
2 İran uzunluk ölçü birimidir. Otuz stad yani 5328 m. 
dir.Herodotos,Herodot,514 
3 Ksenophon,Anab,IV.4.1. 
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ifadesiyle de ‘Teleboas’ olarak adlandırılan nehir, bu konu üzerinde çalışma yapan 

kişiler tarafından farklı nehirler olarak yorumlanmıştır. Muş-Karasu olarak 

düşünülen nehrin Muş-Murat Suyu olabilme ihtimali de yüksektir. Kaynağını 

Ağrı’nın Diyadin ilçesinden alan nehir, daha sonra Muş-Karasu’yu da içine alarak 

Euphrates’e (Fırat) dökülür. Uzun bir yol kat eden nehirden, birliklerin geçmeme 

olasılığı çok düşüktür. Karasu’yu içine alan Muş-Murat Suyu’nun ve Karasu’nun, 

‘‘etrafında bir çok köy vardı ve güzel bir nehirdi’’ ifadesiyle farklı nehirler olarak 

yorumlanması gayet doğaldır (Lev. XVIII Res. 34).  

Teleboas Nehri aşıldıktan sonra  Ksenophon, ‘kuru üzüm ve hoş kokulu 
yıllanmış şaraplar’ dan bahsetmektedir. Nehre varmadan bir çok üzüm bağının 

olduğu köyler bilinmektedir.4 Yazarın nehri aştıktan sonra bu konuya değinmesi Muş 

Murat Suyu aşıldıktan sonraki üzüm bağlarının bulunduğu köyler incelenmelidir. 

Günümüzde çok azı faal durumda olan üzüm bağları yürüyüşün yapıldığı dönemde 

önemli bir geçim kaynağıdır.  Teleboas geçildikten sonra takribi 75-80 km lik bir 

yürüyüşle bahsedilen köylere ulaşılmıştır. 

Ksenophon’un, ‘fokurdayan bir sıcak su’ kaynağından ve ‘girişini bir kuyu 

ağzına benzettiği ve aşağısının ise; genişçe olduğunu’ söylediği yerleşim yerlerinin 

modern yerleştirmelere göre, Van Gölü’nün batı tarafında kalan Muş Düzlükleri 

olabilme ihtimali vardır. Muş-Varto’nun daha batısında bulunan Bingöl ilinin doğusu 

dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca Yakar’ da Muş taraflarında bir çok Ermeni 

ailenin yaşadığını ve Ksenophon’un anlatmış olduğu mimariye uygun bir çok ev 

yapısı bulunduğunu belirtmektedir. Güroymak taraflarında da anlatılan mimariye 

uygun evlerin olması iklimsel nedenlerin yanı sıra kültürel bir etkileşimi de 

göstermektedir. 

Karadeniz olası güzergâhı Sagona’nın vermiş olduğu güzergâhla yer yer 

örtüşmektedir. Birliklerin ‘sıcak su kaynağı’ ve ‘ev yapıları’nın bulunmuş olduğu 

bölgeden devam ederek Ksenophon tarafından ‘Phasis’ olarak adlandırılan nehirden 

(Aras) ın bir kolu olarak düşündüğümüz Pasinler Çayı’ndan (Hasankale Çayı) 

                                                             
4 Muş yöresinde 1800 -1900 yıllarında   Sovyetler Birliğinden getirilerek dikildiği, yörenin iklim 
şartlarına iyi adapte  olduğu, kaliteli ve bol üzüm üretildiği bilinmektedir. Bağcılığın gelişmeye 
başlaması ile birlikte mahzenlerde toplanan şıralar Fransa’ya ihraç   edilerek Dünyaca ünlü bordo 
şarabı  yapımında kullanılmıştır.  Mongok, İncebel, Mehmetcan, Kale, Pamukluk, Karaağaçlı,  Çiriş 
üzüm bağlarının bulunduğu alan Muş’un güneyinde Teleboas Nehri’ne ulaşmadan önceki köylerdir. 
Erişim:[http://www.mus.gov.tr/default_b0.aspx?content=1030http://www.mus.gov.tr/default_b0.aspx?content=1030] Erişim Tarihi: 05.03.2014.  

http://www.mus.gov.tr/default_b0.aspx?content=1030
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geçebilecekleri söz konusudur. Daha öncede bahsettiğimiz gibi Sagona; bu nehrin 

Kentrites olabileceğini belirtir. Bu nehri aşan birlikler nehrin yakınında yaşayan ve 

Phasisler diye adlandırılan toplulukla karşılaşmışlardır. Bu topluluğun daha 

kuzeyinde yaşayan ve Ksenophon’un Taoklar diye ifade ettiği halk topluluğu 

topraklarında ilerleyen Birlikler, Taokların, çevresinin sarp kayalıkların olduğu, 

yüksek yerlerde ve kalelerde yaşadığını bu yerleşim yerlerinin etrafının sık ve uzun 

çam ormanlıklarıyla çevrili olduğunu görür. Ksenophon’nun söylemleri 

irdelendiğinde Taokhların Erzurum’un daha yukarısında yani kuzeyinde 

yaşayabileceklerini ve topografik tasvirler incelendiğinde Karadeniz Bölgesi’nin 

engebeli coğrafyasıyla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Birlik ler Taokhların yaşadığı 

yerleşim yerinden ayrılarak Taokhların daha kuzeybatısında bulunan ve savaşçı halk 

kimliğiyle tanınan Khalyblıların topraklarına girerler. Doğu Karadeniz’de 

ilerlediklerini düşündüğümüz birliğin Çoruh Nehri kenarlarında ilerledikleri 

öngörülerimiz içerisindedir. “Geniş ve müreffeh bir şehir” olarak ifade edilen 

“Gymnias” a ulaşan birliklerin, günümüz modern Bayburt iline vardıklarını 

düşünmekteyiz. “Gymnias” dan denizi gördükleri nokta olan ve Ksenophon 

tarafından “Teikhes Dağı” olarak adlandırılan bölgeye doğru ilerleyen birliğin 

günümüz coğrafik yerleştirmelerine göre  “Deveboynu Tepe”  ye varmaları söz 

konusu olabilir. Denizi gördükleri bu alandan deniz kenarında kurulu bir Hellen şehri 

olan ve Sinope nin kolonisi olduğu aktarılan Trapezus’a varırlar.(Lev.VIII Har.9) 

Dönüş yoluna Anadolu’da Kentrites Nehri’ni (Botan-Uluçay) geçerek 

başlayan ve Armenia Bölgesi’nde ilerleyip Teleboas Nehri’nden (Muş-Murat Nehri) 

kuzeye ilerleyip Phasis (Aras) ın kolu olan Pasinler Çayı (Hasankale Çayı) nı aşan 

birlik Doğu Karadeniz’e doğru ilerlemiştir. Gymnias (Bayburt) a varan birlikler 

buradan Teikhes Dağı (Deveboynu Tepe) nı geçerek deniz kenarında kurulu 

Trapezus (Trabzon) a gelerek buradan gemilerle ülkelerine dönmek için harekete 

geçmişlerdir.(Lev.VIII Har.9)   
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ANABASİS 

 

Arakses Nehri 

Euksenos 

 

Euphrates   Phasis ? (C.Sagona) 

 

Gymnias   Gümüşhane ? (C.Sagona), Bayburt ? (T.Mitford) 

 

Harpasos Nehri  Harşit Çayı ? (C.Sagona) 

 

Kentrites Nehri  Botan Su ? (Sağlamtimur-Schachner), Aras Nehri ?  

(C.Sagona) 

 

Lykos Nehri   Kelkit Çayı ? (C.Sagona) 

 

Teleboas Nehri  Muş Karasu ? (Sağlmatimur-Shachner), Erzincan  

Karasu ? (C.Sagona)  

Teikhes Dağı   Zigana ? (C.Sagona), Deveboynu Tepe ? (T.Mitford) 

 

Tigris Nehri  

 

Zapatas Nehri 

 

Tablo 1: Anabasis’te Geçen Coğrafi Adları 
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7. ÖZET  

 

Bu çalışmada, M.Ö. 5. yüzyılın sonlarında Doğu Anadolu Coğrafyasından 

kuzeye ilerleyerek Karadeniz’e doğru yürüyüşlerini devam ettiren ve “Onbinlerin 

Dönüşü” ne (Anabasis) tanıklık etmiş olan Ksenophon’un kayıtları yeniden 

değerlendirilmektedir. Söz konusu bu kayıtlar ordunun geri dönüş sürecinde birer 

günlük niteliği taşımakla birlikte, kapsadıkları çevresel gözlem, izlenim ve tariflerle 

bölgenin M.Ö. 401 yılındaki durumu ile ilgili çok önemli bilgilere de kaynaklık 

etmektedir. Özellik le dönemin coğrafi tanım ve adlandırmaları, yürüyüş hattı 

üzerindeki iskân ve topografyaya ait betimlemeler bu bilgilerin günümüz 

araştırmacıları tarafından da makaleler kapsamında ele alınmasına neden olmaktadır. 

Bu bağlamda çalışmamızda Doğu Anadolu Coğrafyası üzerine yapılan modern 

araştırmalara da yer verilmiş ve Ksenophon’un antik kayıtlarındaki coğrafya ile 

karşılaştırmalarda bulunulmuştur.  Ayrıca bölgedeki Pers (Akhaimenid) idari sistemi, 

satraplık yayılım alanı, kültürel bulguları, arkeolojik kanıt ve kalıntılarına da 

bakılması ve Anabasis’teki kayıtlar ile paralelliklerinin gözden geçirilmesi 

çalışmamızın diğer kapsamını oluşturmaktadır.  

Coğrafi açıdan yapılan değerlendirmelerde modern araştırmacıların yürüyüş 

güzergahı üzerine önerileri farklı görüş, güzergâh ve haritalarla desteklenmektedir. 

Bu çalışmalar incelendiğinde belirtilen güzergâhlarla ilgili isabetli önerilere burada 

yer verilmiş olmakla birlikte özellikle google görüntüleri ile izlenen rota üzerindeki 

farklı olasılıkların da göz önünde bulundurulması gerekliliğinden söz edilebilir.  Bu 

bağlamda; Anabasis’te belirtilen ve yürüyüş esnasında kat edilen yol üzerindeki bazı 

detayların tekrar değerlendirilerek, topografik uygunlukla yeniden ele alınması 

sonucunda güzergâh üzerinde farklı olasılıklar ortaya çıkmaktadır.  Bu olasılıklar ile 

ilgili veriler,  bölgenin tarihsel coğrafyası kapsamındaki yer adları, güzergâh 

üzerindeki iskan tipleri, buralarda yaşayan insan grupları ve onların gelenek-

göreneklerinin birinci elden antik bir kaynaktaki tarifleri, çalışmamızda temel bir 

dayanak oluşturmuş bölge üzerine coğrafi ve arkeolojik açıdan yeni değerlendirme 

olanağı sağlamıştır. 
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SUMMARY  

 

In this study, the records of Ksenophon, who continued his journey by 

passing through the East Anatolian to the Black Sea Region in 5 th B.C. and 

witnessed the ‘Anabasis’  was reanalyzed. These records can both be considered as 

diaries in the armies’ way back and a valuable resource describing the state of this 

region in 401 B.C. with the natural observations, impression and definitions. 

Nowadays, especially the geographical names and definitions of the term, the 

portraits of the topography and housing on the pace line lead to scientific articles by 

researchers.  In this respect, the modern studies conducted in the Eastern Region 

were placed in this study and comparisons were drawn with archaic geographical 

records of Ksenophon. Furthermore, in the scope of this study, the administrative 

system of Achaemenid, the range of satrapy, cultural findings, archeological 

evidence and heritage together with their parallelism to the records of Anabasis were 

examined. 

In the geographical evaluations, the researchers suggestions about the pace 

route are supported by different views, route and maps. By analyzing these studies, 

exact suggestions about the mentioned routes are made in the scope of this study.  

Furthermore, different possibilities concerning this route followed by google - earth 

should be taken into consideration. Taking all these into account, different 

possibilities are emerged by revaluating the details of the pace route that were 

mentioned in Anabasis in accordance with the topographical coherence.  The data 

about these possibilities, together with the names of the region in terms of its 

geographical history, the groups of people having lived there and the description of 

their customs and traditions in a first-hand antique document form a basis for our 

study and by this way,  it provides the possibility of a new geographical and 

archeological reanalysis of the region. 
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Mound:İmitatio Regis’’,İnternational Journal of Human Sciences, 
(http:dx.doi.org/10.14687/ijhs.v10i2 Vol.10,2013,fig.1) 

Resim 4:  Altıntepe; (http://www.dagmedya.net/2012/08/08http://www.dagmedya.net/2012/08/08dag-medya-
arkeoloji yazari-zuhal-tuzcu-yazdi-erzincan-altintepe-kazisi-sona-erdi/) 

LEVHA IV  

Resim5:Çattepe;(https://www.google.com.tr/serch?q=Cattepesource=Inmswww.google.com.tr/serch?q=Cattepesource=Inms&t

bm=isch&sa=X&ei=s6AdU8zzEMnF7Ab7o4CwDg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ

&biw=1366&bih=667&sout=0#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7AfIxxJOiH2_8M 

Resim6:Botan Vadisi;  

(https:www.google.com.tr/search?biw=1366www.google.com.tr/search?biw=1366&bih=624&sout=0&tbm=isch&s

a=1&q=botan+vadisi&oq=botan+vadisi&gs_l=img.3.) 

LEVHA V  

Resim 7:  Kelek. (https://sites.google.com/site/tekyeli/kelek) 

http://www.dagmedya.net/2012/08/08
www.google.com.tr/serch?q=Cattepesource=Inms
www.google.com.tr/search?biw=1366
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            Resim 8: Boiotia Tipi Miğfer; Andreas Schachner – Haluk Sağlamtimur, 

‘‘Xenophons Überquerung des Kentrites – ein archaologischer Nachtrag’’Istanbuler 

Mıtteılungen,Berlin,2008,Sayı 58,fig.3-4) 

LEVHA VI  

Harita 3:  Sağlamtimur – Schachner in Muhtemel Güzergahı; ‘‘Anabasis-

Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres durch 

Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 

3,Mainz,2005,fig.2. 

LEVHA VII  

            Harita 4:  C.Sagona’nın Muhtemel Güzergahı ve Kardukhlar’ın Yaşadığı 

Bölge; Claudia Sagona, Dıd Xenophon Take the Aras High Road?Observations on 

the Historical Geography of North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies 

Supplıment 14,Paris,2004,har.7. (Urartu Doğu’da Değişim kitabından yararlanılarak 

düzenleme yapılmıştır.) 

LEVHA VIII  

            Resim 9:  Sağlamtimur-Schachner göre Kardukhların Yerleşim Alanı; 

‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres durch 

Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 

3,Mainz,2005. 

Resim 10:  Armenia Bölgesi ve-Kardukhlar Arasında Sınır Oluşturan Aras 

(Kentrites Nehri) (Claudia Sagona, Dıd Xenophon Take the Aras High 

Road?Observations on the Historical Geography of North-East Anatolia’’,Ancıent 
Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004, fig. 2.1) 

LEVHA IX  

            Resim 11: Akveren Geçidi ve Avnik Kalesi; Claudia Sagona, Dıd Xenophon 

Take the Aras High Road?Observations on the Historical Geography of North-East 

Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004,har.7. 



75 
 

            Resim 12:  Çobandede Geçidi ve Köyler; Claudia Sagona, Dıd Xenophon 

Take the Aras High Road?Observations on the Historical Geography of North-East 

Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004,har.7 

LEVHA X  

             Resim 13:  13.y.y. ait Aras Nehri (Kentrites) Üzerinde Bulunan Çobandede 

Köprüsü. (Claudia Sagona, Dıd Xenophon Take the Aras High Road?Observations 

on the Historical Geography of North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies 
Supplıment 14,Paris,2004,fig.2.2.) 

             Resim 14:  Bağlıca Köyü ve Kurtalan Ovası; ‘‘Anabasis-Marsch der 

Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres durch Südostanatolien aus 

archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 3,Mainz,2005. 

LEVHA XI  

              Resim 15:  Kurtalan Ovası,Garzan Nehri (Yanarsu), Arzana(Erzen Ören 

Yeri); ‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres 

durch Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 
3,Mainz,2005. 

              Resim 16: Çobandede Köprüsü ve Kayalıklar. (Claudia Sagona, Dıd 

Xenophon Take the Aras High Road?Observations on the Historical Geography of 

North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 
14,Paris,2004,fig.3.1.) 

LEVHA XII  

Resim 17: Erzen Harabeleri ve Garzan Nehri; ‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend 

Der lange Heimweg des Griechenheeres durch Südostanatolien aus archaologisch-

topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 3,Mainz,2005. 

Resim 18: Kozluk,Meydan,Murat ve Karasu. ‘‘Anabasis-Marsch der Zehntausend 

Der lange Heimweg des Griechenheeres durch Südostanatolien aus archaologisch-

topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 3,Mainz,2005. 
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LEVHA XIII  

              Harita 5:  A.Schachner-H.Sağlamtimur Muhtemel Güzergahı; ‘‘Anabasis-

Marsch der Zehntausend Der lange Heimweg des Griechenheeres durch 

Südostanatolien aus archaologisch-topographischer Sicht’’,Antıke Welt Heft 
3,Mainz,2005. (Yeniden Düzenleme) 

LEVHA XIV  

            Resim19: Bulamaç ve Bulamaç Höyük 

(https://www.google.com.tr/search?q=Erzurumwww.google.com.tr/search?q=Erzurum+BulamaçYerleşimi&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ei=kcoeU4KkNabpywPdy4LYCw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1

366&bih=667&sout=0#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bXu6http//www.fatihler.www.fatihler.) 

             Resim 20: Modern Bayburt Yolunun Kuzey Noktası; Claudia Sagona, Dıd 

Xenophon Take the Aras High Road?Observations on the Historical Geography of 

North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004. 

LEVHA XV  

             Resim 21:  Düz bazalt taş plakalı yol. (Claudia Sagona, Dıd Xenophon Take 

the Aras High Road?Observations on the Historical Geography of North-East 

Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004,fig.4.1.) 

LEVHA XVI  

              Resim 22:  Pekeriç Düzlüğü; Claudia Sagona, Dıd Xenophon Take the Aras 

High Road?Observations on the Historical Geography of North-East 

Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004. 

                Resim 23:  C.Sagona’nın Bahsettiği Altıntepe’nin Bulunduğu Bölgedeki 

GenişAraziler; 

(https://www.google.com.tr/search?biw=www.google.com.tr/search?biw=&bih=667&sout=0&tbm=isch&sa=1&q=Al

t%C4%B1ntepe+Yerle%C5%9Fimi&oq=Altıntepe+Yerleşimi&gs_l=img)  

 

LEVHA XVII  

www.google.com.tr/search?q=Erzurum
www.fatihler.
www.google.com.tr/search?biw=
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Resim 24:  Karınca Yuvaları olarak adlandırılan evler.( Jak Yakar, 

Anadolu’nun EtnoArkeolojisi Tunç ve Demir Çağlarında Kırsal Kesimin Sosyo-

Ekonomik Yapısı (Çev. Selen Hırçın Riegel),İstanbul,2007,res.142) 

Resim 25: Ksenophon’un bahsettiği evlerin girişi.(Kadir Pektaş,Bitlis ve 

Çevresi 2009 Yılı Yüzey Araştırması’’, XXVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt 
II,Ankara,2011,res.6) 

LEVHA XVIII  

Resim 26: Evlerin içi.( Kadir Pektaş,Bitlis ve Çevresi 2009 Yılı Yüzey 

Araştırması’’, XXVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt II,Ankara,2011,res.7) 

LEVHA XIX  

Resim 27:  Satraplık, Sipikor Geçidi, Kelkit Çayı ve Sadak Köyü; Tim 
Mitford,‘‘Thalatta Thalatta: Xenophon’s view of the Black Sea’,Anatolian 
Studies,New York,2000. 

LEVHA XX  

Harita 6:  Tim Mitford’un Karadeniz Güzergahı; ‘‘Thalatta Thalatta: 

Xenophon’s view of the Black Sea’,Anatolian Studies,New York,2000,fig.2. 

LEVHA XX I 

             Harita 7: Taokhların Yerleşim Yeri ve Büyüktepe Höyük; Claudia Sagona, 

Dıd Xenophon Take the Aras High Road?Observations on the Historical Geography 

of North-East Anatolia’’,Ancıent Near Eastern Studies Supplıment 14,Paris,2004. 

(Yeniden Düzenleme) 

LEVHA XXII  

Resim 28: Kelkit Çayı,Çiftetaş Köyü,Madur Dağı ve Trabzon; Tim 
Mitford,‘‘Thalatta Thalatta: Xenophon’s view of the Black Sea’,Anatolian 
Studies,New York,2000.  

Resim 29:  Kentrites Nehri, Yığınlı, Eğlence, Sağlarca  ve Kardukh Dağları.  

LEVHA XXIII  

Resim 30:  Sağlarca- Kardukh Dağları.  

Resim 31:  Muhtemel Geçit.  

LEVHA XIV  



78 
 

Resim 32: Kentrites Nehri-Kurtalan Ovası. 

Resim 33: Garzan Çayı-Meydan-Mutki.  

LEVHA XXV  

Resim 34:  Meydan-Mutki-Karasu-Murat Nehri.  

Harita 7:  Erdal POLAT Olası Güzergah. 

LEVHA XXVI  

Harita 8:  Erdal POLAT Sağlarca Geçişi. 

 

 

 

 

 



LEVHA I  

Harita 1:  Doğu Anadolu Coğrafyası (Coğrafya Bölümü Arşivinden Yeniden 
Düzenleme Yapılmıştır.) 

Harita 2:  Anabasis Yer Alan Yerel Halkların Yerleşimler (Coğrafya Bölümü 
Arşivinden Yeniden Düzenleme Yapılmıştır.) 



LEVHA II  

 

 

 

Harita 3:  Sağlamtimur – Schachner in Muhtemel Güzergâhı.(Sağlamtimur-
Schachner 2005;fig.2) 

 

 

 

 

 

 

 



LEVHA III  

         

     Harita 4:  C.Sagona’nın Muhtemel Güzergâhı ve Kardukhlar’ın Yaşadığı Bölge 
(Köroğlu-Konyar 2011;fig.1. Yeniden Düzenleme Yapılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 



LEVHA IV  

  

    Harita 5:  A.Schachner-H.Sağlamtimur Muhtemel Güzergâhı (Köroğlu-Konyar 
2011;fig.1. Yeniden Düzenleme Yapılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 



LEVHA V  

  
Harita 6:  Timothy Mitford’un Karadeniz Güzergâhı (Mitford 2000;fig.2.) 

 



LEVHA VI  

 

    Harita 7: Sagona’ya Göre Taokhların Yerleşim Yeri ve Büyüktepe Höyük.    
(Köroğlu-Konyar 2011;fig.1. Yeniden Düzenleme Yapılmıştır.) 

 

 

 

 

 

 

 



LEVHA VII  

 

Harita 7 :  Olası Güzergah (Coğrafya Bölümü Arşivinden Yeniden Düzenleme) 

 

Harita 8 :  Sağlarca Geçişi (Coğrafya Bölümü Arşivinden Yeniden Düzenleme) 



LEVHA VIII  

 

 

Harita 9 : Karadeniz Olası Güzergâhı (Coğrafya Bölümü Arşivinden Yeniden 
Düzenleme) 

 



LEVHA I  

 

Resim 1: Kserkses Yazıtı (Basello 2013;97) 

 

Resim 2: Karagündüz Höyük Akhaimenid Kase.(Kalkan 2013;abb.8) 



LEVHA II  

 

Resim 3 : Karagündüz (Kalkan 2013;abb.1) 

 

 

Resim 4 : Altıntepe (htpp://www.dagmedya.netwww.dagmedya.net/2012/08/08) 

 

www.dagmedya.net


LEVHA  III  

 

Resim 5 : Çattepe (https://www.google.com.tr/search=Cattepewww.google.com.tr/search=Cattepe  source) 

 

 

Resim 6:  Botan Vadisi (https://www.google.com.tr/searchwww.google.com.tr/search) 

 

 

www.google.com.tr/search=Cattepe
www.google.com.tr/search


LEVHA  IV 

 

Resim 7 : Kelek (https://sites.google.com/site/tekyeli/kelek) 

 

               

 

 Resim 8 :  Boiotia Tipi Miğfer (Schachner- Sağlamtimur 2008;abb.3-4) 

 

                   

 

 



LEVHA V  

 

Resim 9:  Sağlamtimur-Schachner göre Kardukhların Yerleşim Alanı 

 

Resim 10:  Armenia Bölgesi ve-Kardukhlar Arasında Sınır Oluşturan Aras (Kentrites 

Nehri) (Sagona 2004;fig.2.1.) 

 

 

 



LEVHA VI  

 

Resim 11: Akveren Geçidi ve Avnik Kalesi. 

 

Resim 12:  Çobandede Geçidi ve Köyler. 

 



LEVHA VII  

 

Resim 13:  13.y.y. ait Aras Nehri (Kentrites) Üzerinde Bulunan Çobandede 

Köprüsü.(Sagona 2004;fig.2.2.) 

Resim 14:  Bağlıca Köyü ve Kurtalan Ovası (Kentrites’den Sonra)  



LEVHA VIII  

 

Resim 15:  Kurtalan Ovası,Garzan Nehri (Yanarsu), Arzana(Erzen Ören Yeri) 

 

Resim 16: Çobandede Köprüsü ve Kayalıklar.(Sagona 2004;fig.3.1.) 

 

 



LEVHA IX  

 

Resim 17: Erzen Harabeleri ve Garzan Nehri 

 

Resim 18: Kozluk,Meydan,Murat ve Karasu 

 

 



LEVHA X  

 

Resim 19: Bulamaç ve Bulamaç Höyük 

(https://www.google.com.tr/search=Erzurum+Bulamawww.google.com.tr/search=Erzurum+Bulamaç Yerleşimi&source) 

 

Resim 20: Modern Bayburt Yolunun Kuzey Noktası 

www.google.com.tr/search=Erzurum


LEVHA X I 

Resim 21:  Düz bazalt taş plakalı yol.(Sagona 204;fig.4.1.) 



LEVHA X II  

 

Resim 22:  Pekeriç Düzlüğü 

 

Resim 23:  C.Sagona’nın Bahsettiği Altıntepe’nin Bulunduğu Bölgedeki Geniş 

Araziler (https://www.google.com.tr/searchwww.google.com.tr/search Altıntepe+Yerleşimi)  

www.google.com.tr/search


LEVHA XIII  

 

Resim 24:  Karınca Yuvaları olarak adlandırılan evler (Yakar 2007;res.142) 

 

Resim 25:  Ksenophon’un bahsettiği evlerin girişi (Pektaş 2009;res.6) 



LEVHA XIV  

 
Resim 26:  Evlerin içi (Pektaş 2009;res.6.) 



LEVHA X V 

 

Resim 27:  19. Satraplık, Sipikor Geçidi, Kelkit Çayı ve Sadak Köyü. 

 

 

Resim 28: Kelkit Çayı, Çiftetaş Köyü, Madur Dağı ve Trabzon 



LEVHA XVI 

 

Resim 29:  Kentrites Nehri, Yığın lı, Eğlence, Sağlarca  ve Kardukh Dağları. 

 

Resim 30:  Sağlarca- Kardukh Dağları 

 

 

 

 



LEVHA X VII  

 

Resim 31:  Muhtemel Geçit. 

 

Resim 32: Kentrites Nehri-Kurtalan Ovası 

 

 

 

 



LEVHA XVIII  

 

Resim 33: Garzan Çayı-Meydan-Mutki. 

 

Resim 34: Meydan-Mutki-Karasu-Murat Nehri. 

 

 


