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van’dan gelirik

Yukarda
Averof’un oralarda
Altı jandarma bir komutan
Burdur Isparta Samsun’dan
Bursalı Konyalı Kırşehirli
Altı delikanlı jandarma
Bir yüz başı komutan
Sıkıca tutuyorlar
Yüzyıllanmış bir ipin ucundan
Öteki uçta üçer beşer el değiştiren
Kaçakçı, eşkıya
Güm güm ötüyor mağaralar
Buza kesiyor jandarma
Eşkıya donuyor
Donuyor komutan
Bitiyor açlıktan ve uykusuzluktan
Dev, baş istiyor
Bir eliyle eşkıyalar büyütürken
Ötekiyle jandarmayı üstüne salan
Bir ondan bir ötekinden
Baş istiyor

Uyumuyor kasabalar köyler
Kilitler tüfekler korkuyu bekliyor
Al narı cevizi bekliyor
Koyunları keçileri
Sarı saçlı kızları bekliyor
Dev, eritiyor soluğuyla
Kilitleri silahları
Eşkıya evlere giriyor
Ardından jandarma evlere giriyor
Serseran serçavan



Eşkıyanın jandarmanın ardından
Bir uzun akmadan Müküs
Kuzu büyümeden bebek yürümeden
Gelinler Lorkeye durmadan
Dev, köle istiyor, ürün istiyor
Serseran serçavan
Beye dönüşüyor eski eşkıyalar
Serseran serçavan
...

Aşağda
İlk yazın ürküttüğü balık sürüleri
Yumurtalarını gizleyerek gövdelerinde
Irmak ağızlarına yöneliyorlar
Buluttan başlığıyla Süphan
Bir kar taneciği bile vermeden karşılık
Akşam güneşini kullanarak
Yönetiyor son töreni

Göl durgun ve kızıl pırıltılı
Sıvanmış Engil suyunun balıkçıları
Ağları çekiyor dalyanlardan
Kuşlar koyağında
Martılar turnalar balıkçıllar
Koca bir savaşı bitirmiş, yorgun
Beyaz sessizliğe sıralanmış
Duruyorlar

Yerde parçalanmış kuş bedenleri
Tüyler kan ve ölüm ölüm
...
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Önsöz
ERCAN ÇAĞLAYAN

Günümüzde küreselleşmenin ve post-modernizmin etkisiyle 
büyük, genel ve makro anlatıların yerini gittikçe daha küçük, 
yerel ve mikro anlatıların aldığına şahitlik etmekteyiz. Kuşku-
suz bu yeni trend beraberinde periferide kalmış coğrafyalar ile 
çeşitli etnik, dinsel, dilsel ve cinsel grupların “biriciklik”leriyle 
öne çıkmasına, bahsi geçen coğrafyaların ve grupların daha 
fazla tartışılır olmasına imkân tanıyor. Kabaca, 1980 sonrasın-
da Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlayan bu yeni rüzgârın, 
beraberinde yereli ve “biricik”liği öne çıkaran şehir monogra-
fileri yazımında da gözle görülür bir artışa vesile olduğu bili-
niyor.

Türkiye’deki şehir monografilerinin önemli bir kısmı “ama-
tör” yerel tarihçiler veyahut halkbilimciler tarafından kaleme 
alınmıştır. Bununla birlikte son dönemlerde üniversiteler, be-
lediyeler, valilikler, kalkınma ajansları, vakıflar, dernekler gibi 
resmî ve “sivil” kuruluşların da destekleriyle vücuda getirilmiş 
azımsanmayacak sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak resmî ve 
“sivil” kuruluşların destek ve katkılarıyla telif edilen şehir mo-
nografilerinin ekserisi devlet/iktidar merkezli bir perspektifle 
kaleme alındığından mevzubahis çalışmalarda, şehrin “makbul” 
renkleri ve bileşenleri dışında kalanlar görmezden gelinmekte 
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veyahut basit dipnotlarla geçiştirilmektedir. Yanı sıra bu tür ça-
lışmalar, devlete, kurumlara ve devletin temsilcileri olan seçkin-
lere ve onların yaptıklarına odaklanmakta; “sıradan insanlara”, 
gündelik hayata ve madunlara neredeyse hiç yer vermemekte-
dir. Pek tabii olarak bu durum, şehirlerin tarihi, kültürel ve en-
telektüel müktesebatının, bir nebze de olsa, yanlı ve eksik ola-
rak kayıt altına alınması anlamına gelmektedir.

Elinizdeki kitabın, bu kısa tespit ve tenkitleri göz önün-
de bulundurarak kaleme alındığını ifade edersek mübalağa et-
miş olmayacağız. Bu bağlamda bu çalışma, bir taraftan merke-
ze/devlete, siyasal partilere, seçkinlere, seçkinlerin politikala-
rına ve bu politikaların neden olduğu değişim ve dönüşümle-
re yer veriyor. Öte taraftan ise bölgedeki etnik, dinsel ve kültü-
rel topluluklara; bölgesel ve yerel gruplara/liderlere; kaybolma-
ya yüz tutan veyahut yeni ortaya çıkan yapılara/gruplara; etnik 
gruplaşmalara ve milliyetçiliklere; şehirlilere, köylülere, kadın-
lara, aşiretlere, sözün ve sesin ustası dengbêjlere, Kürt med-
reselerine, sığınmacılara ve mültecilere odaklanıyor. Yanı sı-
ra bu kitap, şehrin “maruz kaldığı” siyasi, iktisadi, demografik 
ve mekânsal dönüşümlere; şehirdeki sanatsal, sportif ve kültü-
rel faaliyetler ile bu faaliyetlerin şehrin hayatındaki etkilerine 
ve en nihayetinde son yıllarda giderek artan doğa ve inanç tu-
rizminin şehrin gündelik hayatındaki yerine odaklanarak şehri 
bütüncül bir perspektifle ortaya koymaya gayret ediyor. Elbet-
te tüm bu söylenenler, kitabın eksikliklerden münezzeh oldu-
ğu iddiasını taşımaz.

Büyük bir çaba, emek ve özveriyle hazırlanan bu kitabın vü-
cut bulmasında çok sayıda kişinin katkısı oldu. Hepsinin adı-
nı burada zikretmem mümkün olmasa da kitaba maddi mane-
vi; doğrudan, dolaylı ve küçük büyük katkısı olan herkese çok 
teşekkür ederim. Her şeyden mühimi, Van’ın kültür hazinesine 
bu kitabı kazandıran bölüm yazarlarına ne kadar teşekkür et-
sem azdır. Her birinin yazısına yaptığım editöryal müdahalele-
ri anlayışla karşıladıkları için kendilerine minnettarım. Bu ki-
tap sayesinde birçoğuyla tanışma fırsatı bulduğum için ayrıca 
memnun olduğumu belirtmeliyim. Hiç şüphesiz, elinizdeki ki-
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tabın ortaya çıkmasında Suvat Parin’in büyük bir emeği ve kat-
kısı söz konusu. Gerek konu başlıklarının ve gerekse yazarla-
rın belirlenmesi sürecinde verdiği büyük desteği ve teşvik edici 
tutumunu görmezden gelmem mümkün değil. Kendisine yü-
rekten teşekkür ederim. Sinan Hakan, yoğun çalışma temposu-
na rağmen önemli bir konuyla kitaba katkı sundu ve her daim 
destekleyici bir tavır sergiledi. Tüm bu katkı ve destekleri için 
kendisine minnettar olduğumu önemle ifade etmeliyim. M. Ali 
Yıldız, Ferhat Çiftçi, Zikrullah Aykaç ve Celal Öney çalışmanın 
başından itibaren bana destek oldular. Kendilerine müteşekki-
rim. Bir diğer teşekkürümü Van’ın Türkiye’ye kazandırdığı gü-
nümüzün önemli mütefekkirlerinden biri olan “modern za-
manların münzevisi” Abdurrahman Arslan’a ayırıyorum. Eleş-
tirel, destekleyici ve teşvik edici tavrı için kendisine minnetta-
rım. Son teşekkürümü de, başından itibaren Van Kitabı fikri-
ne destek ve katkı sunan editörüm Tanıl Bora’ya saklıyorum: 
Şükranla...

Şubat 2018, Muş
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Coğrafi özellikleriyle Van
EBRU AKKÖPRÜ

Giriş

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi ve Yukarı Murat-Van Bö-
lümü’ndeki Van Gölü kapalı havzasında bulunan Van, 20.921 
km2 yüzölçümü ile ülkemizin 6. büyük ilidir. Dünya üzerinde 
42º 40´ ve 44º 30´ doğu boylamları ile 37º 43´ ve 39º 26´ kuzey en-
lemleri arasındadır ve şehir merkezi deniz seviyesinden ortala-
ma 1.726 m yüksekliktedir. Van, idari bakımdan kuzeyden Ağ-
rı ili Doğubayazıt, Diyadin ve Hamur ilçeleri, batıdan Van Gölü 
ile Ağrı’nın Patnos, Bitlis’in Adilcevaz, güneyden Siirt’in Pervari, 
Şırnak’ın Beytüşşebap, Hakkâri merkez ve Yüksekova ilçeleriy-
le çevrilidir. İlin doğusunda İran devlet sınırı uzanır (Şekil 1).

Van Gölü’nün doğu yarısı Van, diğer yarısı ise Bitlis il sınır-
ları içindedir. Gölün doğusunda İpekyolu, Tuşba, Özalp, Sa-
ray, Gürpınar, Edremit ve Başkale ilçeleri; kuzey ve kuzeydo-
ğusunda Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri; güney ve güney-
doğusunda Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçeleri yer alır (Tablo 
1). Van merkez ilçesi 12 Kasım 2012’de çıkan 6360 sayılı ka-
nunla Tuşba ve İpekyolu isimleriyle ikiye bölünmüş ve 2014 
yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi çalışmaya 
başlamıştır.
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Şekil 1. Van ili lokasyon haritası.
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Van’da yerleşmelerin çoğunluğu eğimli yüzeylerde kurul-
muştur. Bu kuşkusuz ilin yüksekliğinden ve dağlık yapısından 
dolayıdır. Düzlüklerde kurulmuş olanlar, ova düzlükleri, vadi 
(tabanı) düzlükleri, seki düzlükleri gibi jeomorfolojik üniteler-
de yer alır. Eğimli yüzeylerde kurulanlar ise etek, sırt, yamaç ve 
benzeri konumdadır. Düzlüklerde kurulmuş olanların ulaşım 
sorunları daha kolay çözülmüştür. Ayrıca alüvyal topraklar, su-
lama kolaylıkları, içme suyu sorunu çözülen vadi boyu yamaç 
kaynaklarının bulunması gibi nedenler yerleşmelerin gelişme-
sinde etkili rol oynamaktadır (Yıldız, 2009: 57).

Kent yerleşmelerinin çoğu 1.750-2.000 m arası yükselti kuşa-
ğındadır, köy yerleşmeleriyse 2.000-2.500 m yükseltiler civarın-
dadır. Havzada temel ekonomi tarımsal faaliyetlere dayanmak-
tadır. Bölgede alçak düzlük ve ovalarda ekip dikmeye dayalı bit-
kisel üretim ön plana çıkar. Yüksek kesimlerde hayvansal üre-
tim faaliyetleri önemlidir. Van Gölü Havzası aslında turizm ve 
sanayi faaliyetleri için uygun bir potansiyele sahip olmasına rağ-
men pek de değerlendirilememiştir (Yıldız, 2009: 61).

TABLO 1
Van İlçelerinin Yüzölçümü, Merkeze Olan Uzaklıkları, Nüfusu ve Rakımı

İlçenin ismi
Yüzölçümü 

(km2)*

Merkeze olan 
uzaklıkları 

(km)**
Nüfus

(TÜİK 2016)
Rakım  

(m)***

Gürpınar 4.028 24 36.133 1.730
Başkale 2.727 113 54.204 2.460
Erciş 2.133 103 173.203 1.750
Çatak 1.952 82 21.251 1.512
Tuşba 1.948 – 153.599 1.726
Gevaş 1.544 40 28.311 1.750
Çaldıran 1.478 109 65.059 2.050
Özalp 1.430 65 68.491 2.100
İpekyolu 956 – 291.112 1.725
Muradiye 912 88 50.542 1.705
Saray 872 79 21.712 2.082
Edremit 515 15 121.437 1.846
Bahçesaray 429 110 15.136 1.670

(*) https://www.hgk.msb.gov.tr
(**) http://www.kgm.gov.tr
(***) Van Valiliği 2006.


