
Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl: 2021 - Sayı: Van Özel Sayısı14

Sunuş

Sunuş 
 
Her şehrin bir hikâyesi vardır. Onlar hikâyeleriyle parçası 

oldukları ülkenin hikayesinin bir uzantısı veya o ülke için yeni bir 
hikayenin kaynağı olmuştur. Şehirler, ağlar, güler, mutlu olur, üzülür 
yaşadıkça tecrübe biriktirirler ve içinde yaşayan insanların karakterine 
bürünürler. Onların kaderi olurlar. İçinde yaşayan insanların kaderi 
olmaya başladıktan sonra mekan artık dağ, taş, ova, su, topraktan başka 
bir şeydir: Vatandır, memlekettir, yurttur, özlemdir. 

Her şehrin hikâyesi başkadır. Van’ın hikâyesi ise bambaşkadır.  
Bu şehrin hikâyesi; Müslüman ve Türk devletlerinin idaresi altında 
farklı din ve soydan olanların büyülü beraberliğini barındırırken 19. 
yüzyıldan itibaren kirli eller tarafından bu büyünün bozuluşunu ihtiva 
etmektedir. İnsanlık tarihi bakımından bu bir arada yaşama kültürünün 
yarattığı etkiler nasıl yüksek bir uygarlığı ve insani değeri 
yansıtmaktaysa, bu büyünün bozulması sonucu yaşananlar da o derece 
bir insanlık dramını ve yok edilen bir şehrin hüsranını barındırmaktadır. 

Bu özel sayı bu tarihsel serüvenin hikâyesidir. Daha çok da bir 
şehrin yok edilişinin.  
 
 

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR 
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Presentation 
 

Every city has a story. They are an extension of the story of the 
country they are a part of, or the source of a new story for that country. 
Cities, cry, laugh, become happy, sad, experience accumulation as they 
live and assume the character of the people living in them. The cities 
become their destiny. After it begins to be the fate of the people living 
in it, the place is now something other than mountain, stone, plain, 
water, soil: homeland, country, homeland, longing. 

Each city's story is different. Van's story is quite different. The 
story of this city; While it contains the magical togetherness of those of 
different religions and ancestry under the rule of Muslim and Turkish 
states, it contains the disruption of this spell by dirty hands since the 
19th century. Just as the effects of this culture of coexistence reflect a 
high civilization and human value in terms of human history, what 
happened as a result of the breakdown of this spell contains such a 
human tragedy and the frustration of a destroyed city. 

This special issue is the story of this historical adventure. 
Rather, of the destruction of a city. 
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