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1
Ermeni Van/Vasburagan

Giriş

Richard G. Hovannisian

UCLA’de düzenlenen “Tarihi Ermeni Kentleri ve Eyaletleri” 
konulu konferansların ilkinin Van/Vasburagan’a adanması ve şim-
di de ilk olarak bu konferansa ait bildirilerin yayımlanacak olması 
tesadüf değildir.1 İsteyen, Ermenilerin kökenlerine dair destansı ve 
Kitab-ı Mukaddes’e ait hikâyeleri ya da modern bilimsel, disiplinler 
arası yorumları kabul edebilir ama her halükarda Van, Ermeni me-
deniyetinin beşiğidir. Ön-Ermeniler ve Ermeniler, yüksek platodaki 
gölün büyük havzasının ve havzanın güneydoğu köşesinde yer alan 
“Kayalık”ın etrafında farklı medeniyetler kurmuş ve geriye maddi ve 
manevi kültürlerine ait etkileyici anıtlar bırakmışlardır. 

Milattan yüzyıllar önce burada, Nayiri ülkesinde, kadir-i mutlak 
Asur İmparatorluğu ile rekabet eden güçlü Urartu ya da diğer adı 
ile Biainili (Van) Krallığı doğdu. Yine burada, heybetli dağların ve 
pırıl pırıl suların oluşturduğu bu doğal ortamda, destansı kahraman 
Hayk’ın soyundan gelen Ermeni halkı 1915’e dek hâkim unsur ola-
rak yüzyıllara meydan okudu. Çiftçiler türlü tahıllar ve lezzetli mey-
veler –kayısı, armut, elma, üzüm, parlak kırmızı nar ve koca ceviz-
ler– veren toprağı nesiller boyu sürdüler. Çobanlar Ermeni Vadisi 
(Hayots Tzor) etrafındaki yüksek yaylalarda sürülerini beslediler; 
kentliler altın, gümüş ve değerli taşları ustalıkla işlediler, örs üze-
rinde kızgın demirleri dövdüler ve bin bir çeşit elbise ve mobilya 
ürettiler. Kadınlar, zarif danteller ve ipekli kumaşlar işlediler, tezgâh-
larında günbegün daha güzel ve özgün motifli halılar dokudular; mi-

1 Richard G. Hovannisian’ın editörlüğünde hazırlanan 14 kitaplık özgün dizinin 
ikinci kitabı olan Bitlis ve Muş, Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan Türkçe 
çevirilerin ilk kitabı olarak Van cildinden önce basılmıştır. 
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marlar görkemli tapınak ve kiliselerin planlarını tasarlayıp inşalarına 
nezaret ettiler. Ermeni medeniyeti bu topraklarda komşu halklarla 
etkileşime girdi, çeşitli öğeleri onlardan seçerek aldı ve bunları kendi 
ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara göre uyarladı.

Sıklıkla istilacı ordulara karşı direnmeye mecbur bırakılan Van 
Ermenileri, bazen de insanoğlunun ve doğanın acımasız muamelesi-
ne maruz kaldılar. Pers2, Roma, Arap, Bizans, Selçuklu, Türkmen, 
Moğol, Türk-Tatar (Timur veya Timurlenk), Safevi ve Oğuz (Os-
manlı) orduları yakıp yağmalayarak, sakat bırakıp katlederek ve sayı-
sız insanı esir alarak bölgeyi kasıp kavurdular. Burada ayrıca, toprak 
sık sık büyük bir kuvvet ile sarsılıyor, bu da Ermeni mimarları dep-
remler karşısında hayatta kalmanın sırlarını keşfetmeye zorluyordu. 
Bölge zaman içinde, “soylu ülke” ya da “prensler ülkesi” anlamına 
gelen Vasburagan olarak anılmaya başladı. Pakraduni hanedanının 
egemenliği altındaki Ortaçağ krallıklarının çağdaşı ve rakibi olan 
Vasburagan, 10. ve 11. yüzyıllarda Ardzruni hanedanı tarafından yö-
netilen ayrı bir krallık statüsündeydi. Bu ademimerkeziyetçi Ermeni 
siyasi yapısı, Van ve Akhtamar’ın, Kars ve Ani ile rekabetine imkân 
tanıdı ve böylece geniş bir coğrafi alana yayılan mimari anıtların, 
scriptoriaları3 olan entelektüel ve ruhani merkezlerin, Hizan, Kaç-
peruni, Medzop, Ardzge [Adilcevaz], Arceş [Erciş], Varak, Akhtamar 
ve daha başka yerlerdeki manastırlarda kurulan tezhip okullarının 
ortaya çıkışlarını mümkün kıldı. Vasburagan 12. yüzyıldan itibaren, 
yönetim merkezi Akhtamar olan kendi yerel gatoğigosluğuna ya da 
diğer bir deyişle patriklik makamına da sahipti.

Büyük Ermenistan’da 11. yüzyıla kadar devam eden hanedanlık 
dönemini müteakip Vasburagan sırası ile Selçukluların, Moğolların, 
kısa ömürlü olmakla beraber son derece kanlı geçen Timurlenk re-
jiminin, Akkoyunlu ve Karakoyunluların ve ardından Kürt beyleri-
nin hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Safevîler arasında gerçekleşen ve yıkıma yol açan bir dizi savaşın ar-
dından, 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı topraklarına katıldı. Tüm 

2 Ahameniş (MÖ 550-MÖ 330) ve Sasani (MS 224-651) imparatorlukları.
3 Manastırlarda elyazması metinlerin saklandığı, okunduğu ve kopya edildiği oda.



9

Ermeni Van/Vasburagan

bunlara rağmen Ermeniler iyileştirici güçlerini sergilediler; bu yıkım 
dönemini, yeniden inşa, ekonomik canlanma ve genişleme dönemle-
ri takip etti. Büyük Kayalığın dibinde yer alan, surlarla çevrili kentin 
nüfusu 18. ve 19. yüzyıllarda artarak, yavaş yavaş Aykesdan –Bahçe-
ler, Meyve bahçeleri ya da Bağlar– banliyösünü ortaya çıkardı. Adeta 
yeni bir kent görünümündeki bu bölge, iki yanı ağaçlarla kaplı geniş 
caddelere, her mahallesinde bir kiliseye, bir ticaret merkezi ile pazar 
yerine ve zaman içinde açılacak olan okullara, yabancı konsoloslukla-
ra, Alman, Fransız ve Amerikan misyoner istasyonlarına sahipti. Fa-
kat Van/Vasburagan’da her şey yolunda gitmiyordu. Osmanlı hâki-
miyeti altında bölgenin idari sınırları sık sık değiştiriliyordu; Kürtler, 
Ermenilerin çoğunlukta olduğu merkezlere yerleşmeleri için teşvik 
ediliyor, silahlı aşiretler tarafından dört bir yandan sıkıştırılan pek 
çok Ermeni köylü ya Kürt aşiret reislerinin kölesi konumuna düşü-
yor ya da köylerinin basılmasına ve yağmalanmasına şahit oluyorlar-
dı. Bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında bazı Ermeniler bölgeyi 
terk edip, başta İstanbul olmak üzere büyük kıyı kentlerine giderek 
hamallık gibi vasıfsız işlerle uğraştılar ve bantukhd –19. yüzyıl Ermeni 
edebiyatında oldukça dokunaklı bir biçimde tasvir edilen, sıla hasreti 
çeken sürgünler– oldular.

Ne gariptir, Vasburagan’ın Ermeni köylüler için giderek daha gü-
vensiz bir bölge haline gelmesi ile dünya genelinde Ermeni nüfusun 
okuryazarlık oranının ve siyasi farkındalığının artması paralellik gös-
teriyordu. İran ve Rusya sınırlarına yakın konumu ile Van, bu uya-
nışta önemli bir rol üstlendi. 1850’lerde rahip Mıgırdiç Khırimyan 
(Hayrig), İstanbul’dan Varak Manastırı’na (Varakavank) dönüşünde 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni vilayetlerinde yayımlanan ilk 
gazete olan Ardzvi Vasburagan’ı (Vasburagan Kartalı) kurdu. Kısa za-
manda bölge genelinde kız ve erkek çocuklar için okullar açıldı. Çok 
geçmeden, Ermeniler ikinci sınıf vatandaş statülerini sorgulamaya, 
hatta bu duruma meydan okumaya, aşiret mensuplarının talancı uy-
gulamalarına karşı seslerini yükseltmeye, mezhep temelli Ermeni ce-
maat yaşantısının yapısı ve kısıtlayıcılığına ilişkin hoşnutsuzluklarını 
dile getirmeye ve hem iç hem de dış reformlar istemeye başladılar.
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Henüz 1870’lerde, küçük çaplı entelektüel gruplar, aydınlanma 
ve müdafaa amaçları etrafında birleşerek Birlik ve Kurtuluş (Miut-
yun yev Pırgutyun), Kara Haç (Sev Haç) gibi cemiyetler kurdular. 
Bu cemiyetler, Osmanlı hükümeti ve Avrupalı güçlerin Ermeni nü-
fusun can ve mal güvenliğini teminat altına alacak reformlara dair 
verdikleri sözleri (1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları) yerine 
getirmemelerinin ardından ortaya çıkacak özgürlükçü hareketin ha-
bercileriydi. Mıgırdiç Portukalyan’ın girişimiyle 1885’te Van’da ku-
rulan Armenagan cemiyeti, etkin entelijansiyası ve cemaatini savun-
mak için silahlanmaya hazır adamları ile ilk Ermeni siyasi partisiydi. 
Kısa süre içinde, daha geniş tabanlı olan Devrimci Hınçak (sonraları 
Sosyal Demokrat Hınçak) Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu 
(Hay Heğapokhagan Taşnaktsutyun) sırasıyla Cenevre ve Tiflis’te ku-
ruldular ve Vasburagan’da da şubeler açtılar. Bu gruplar, kimi zaman 
falanca ya da filanca aşiretin baskınlarına karşı direnmeye elverecek 
kadar silah gizleyebilmeyi ve eğitim alabilmeyi başarsalar da, devle-
tin gücü, düzenli orduları ve Sultan II. Abdülhamit tarafından oluş-
turulan yarı düzenli Kürt Hamidiye Alayları ile boy ölçüşebilecek 
durumda değillerdi. 1894’te Sasun’da ve 1895-96 kışında Ermeni 
vilayetlerinin genelinde gerçekleştirilen katliamların ardından, Van’ı 
savunan Ermeniler Haziran 1896’da saldırganları uzaklaştırmayı ba-
şarmışlardı. Fakat karşı karşıya oldukları zorluklara daha fazla daya-
namayarak, aracılık edilmiş bir anlaşmaya razı oldular. Anlaşma uya-
rınca silahlı Ermenilere İran sınırına kadar güvenli geçiş sağlanacak 
ve sivil halkın güvenliğine dair verilecek teminatlarla beraber genel 
bir af çıkarılacaktı. Lakin verilen sözler yerine getirilmedi, Van ve 
Aykesdan’da çeşitli Ermeni mahalleleri yağmalanıp ateşe verilirken, 
sınıra doğru yola çıkan Ermeni direnişçilerin çoğu pusuya düşürüle-
rek öldürüldü.

Vasburagan Ermenileri, 1896 faciasından sonra bile, eski kentle-
rinin ve Aykesdan’ın bazı kısımlarını yeniden inşa edip onarmak ve 
tüccarlık, sarraflık, zanaatkârlık, tercümanlık (dragoman), avukatlık, 
doktorluk, öğretmenlik gibi işlerde mesleki konumlarını sağlamlaş-
tırmak suretiyle iyileştirici güçlerini gözler önüne serdiler. Yeni bir 
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dönemin şafağı olarak gördükleri 1908 Jöntürk Devrimi’ni coşkuyla 
karşıladılar ve kendi Ermeni mebuslarını Osmanlı Parlamentosu’na 
seçebilecek olmak onları yüreklendirdi. Fakat 1909 Adana Katliamı 
ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ya da Jöntürk hareketi içindeki radi-
kal kanadın –1913 başında yönetimi ele geçirecekti– dışlayıcı milli-
yetçiliğinin belirginleşmesiyle birlikte bu iyimser hava çok geçmeden 
yerini karamsarlığa bıraktı. Osmanlı İmparatorluğu 1914’te, Harbi-
ye Nazırı Enver, Dahiliye Nazırı Talat ve Bahriye Nazırı Cemal’in 
başını çektiği Jöntürk diktasının önderliğinde, Alman İmparatorlu-
ğu’nun müttefiki olarak Birinci Dünya Savaşı’na sürüklendi. 

Birinci Dünya Savaşı, çok dinli ve çok ırklı, çoğulcu bir toplum 
yapısına sahip Osmanlı İmparatorluğu’nu tek millet ve tek din te-
melli bir ulus devlete dönüştürmeyi amaçlayan Jöntürk ideolojisine 
alan tanıdı. Hayallerdeki yeni Türkiye’ye uyum sağlayamayan ya da 
sağlamak istemeyenler yok edilecekti. Savaş, Jöntürk düzeninin ha-
yata geçirilmesi önündeki başlıca engel olarak görülen Ermenilere 
karşı başlatılacak acımasız seferberliğin bahanesi oldu. Sonuç Soy-
kırım’dı. Savunmasız sivil Ermeni nüfusa dayatılan ölüm yolculu-
ğunun ya da İstanbul Boğazı’nın kıyılarından, doğuya doğru Fırat 
Nehri’nin kaynağına kadar doğrudan uygulan kıyımın yanında, Van 
ve Musa Dağ’daki Ermeni savunmaları, Şebinkarahisar ve Urfa gibi 
daha ücra yerlerdeki başarısız olmaya yazgılı girişimler birer istisna 
olarak göze çarpar. Van’daki cesur direniş, Vasburagan yerlileri ve 
onların torunları tarafından gururla anılsa da, trajedi ile sonuçlan-
mıştı; öyle ki insanlar atayurtlarını asla dönmemek üzere terk etmeye 
mecbur bırakıldılar. Ermeni Van ve Vasburagan artık sadece özlem 
dolu ve melankolik şiirlerde, şarkılarda, folklorda ve bir neslin ken-
dine özgü Vanetsi (Vanlı) lehçesinde yaşıyordu. “Dünyada Van, ahi-
rette cennet” sözü belki de hâlâ mevcut ama bunu söyleyenler artık 
Ermeniler değil. 

On üç bölümlük bu kitapta Ermeni Van/Vasburagan’ın uzun, 
renkli, çok katmanlı ve nihayetinde trajik hikâyesi anlatılmaktadır. 
Her bölümün başlığı bir ya da birkaç kitaba konu olabileceğinden ve 
Van’ın gündelik ya da ruhani hayatının birçok yönüne –minyatür 
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sanatı, kilise tarihi, müzik, Krikor Naregatsi (Narekli Krikor) gibi 
namlı şahsiyetlerin yaratıcı dehaları ve Vanetsilerin diaspora tarihi– 
sadece satır aralarında değinildiğinden yazarların toplu olarak, bu 
hikâyeye ancak genel bir bakış sunabildikleri açıktır. Bununla bir-
likte, bu derleme Van/Vasburagan’ın tarihini ve kültürünü İngilizce 
yazılmış tek bir ciltte bir araya getiren yenilikçi bir girişim olması 
bakımından takdire değerdir. Onyıllar boyunca, yitik atayurdu ile ya-
şadığı şokun etkisinde yalpalamayı sürdüren diaspora arasında öyle 
mutlak bir kopuş vardı ki, parçaları bir araya getirmek ve geçmişle 
bugün arasında anlamlı ve verimli bağlar kurmak mümkün değildi. 
Bu durum da inkâr edilmiş ve cezasız kalmış bir soykırımın sonuçla-
rından biridir.

Bu kitaptaki makaleler, antik çağdan 20. yüzyıla kadar uzanan 
bir zaman aralığını kapsamaktadır. Robert Hewsen, bölgenin fiziksel 
ve antropolojik özelliklerini, prensliklerinin yapısını ve Ermenilerin 
baskısına dayanmak zorunda kaldığı siyasi ve askeri güçlerin gelişi-
mini ortaya koyarak, Van/Vasburagan’ın tarihi coğrafyasına dair bir 
inceleme sunuyor. Profesör Hewsen, son dönemlerde bazı Ermeni-
lerin “yaşanan tüm talihsizliklere rağmen doğal güzelliğini koruyan” 
Vasburagan’ı yeniden keşfetmeye başladıklarını belirtiyor. James 
Russell, tarihsel hafızanın destanlar ve efsaneler aracılığıyla muha-
faza edilişini ve bu durumun Van’da hem Urartu hem de Ermeni 
dönemlerinde ne denli geçerli olduğunu anlatıyor. Eski Anadolu ef-
saneleri ve Kitab-ı Mukaddes’e ait hikâyeler kimi zaman Ermeni mo-
tiflerine bürünürler: tanrı Vahakn ya da Van Gölü’ndeki korkutucu 
deniz yaratıkları biçiminde de, Sanasar’dan şimşek kılıçlı Pokr [Kü-
çük] Mihr’e uzanacak şekilde milli destan Sasna Dzırer’de (Sasun’un 
Yiğitleri) de karşımıza çıkabilirler. Profesör Russell çalışmasını şöyle 
bitiriyor: “Van mitolojisi, yapraklı dallarının gölgesinde tüm Ermeni 
geleneğinin dinlendiği ve komşuyla istilacıya dokunarak alabildiğine 
uzanan, derin köklere sahip bir ağaçtır.” 
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Robert Thomson ve Peter Cowe MS 908’de Gagik Ardzruni 
tarafından kurulan Ortaçağ Ermeni krallığı Vasburagan’a odaklanı-
yorlar. 10. yüzyıl tarihçisi Tovma Ardzruni, bu namlı aileye gerekli 
meşruiyet ve şanı kazandırmak için onların kahramanlara dayanan 
ve Kitab-ı Mukaddes’teki rivayetlerle örtüşen kökenlerini, soylu fazi-
letlerini ve başarılarını, dini değerlere bağlılıklarını ve askeri cesaret-
lerini kaydetmiştir. Ama Tovma aynı zamanda Ermeni prenslikleri 
arasındaki anlaşmazlıklardan, prenslerin kişisel hırslarından ve saflık-
larından yakınır. Bir tarihçi olarak Tovma’yı, onun kullandığı model-
leri ve Ermeni tarihyazımı içindeki yerini tartışan Profesör Thomson 
makalesini, “Tovma’nın çalışması hâlâ Ardzruni geleneklerine dair 
birincil kaynak ve Türk istilaları öncesinde, Ermenistan’daki soy-
lu yaşantının belagatli şahididir” diye noktalar. Profesör Cowe ise 
Ardzruni Krallığı ile kuzeyindeki Ani merkezli Pakraduni Krallığı 
arasındaki ilişkileri anlatırken, bu hanedanlıklara ilişkin sunduğu ta-
rihsel incelemede onların Araplara, Bağdat’taki hilafete, Azerbaycan 
ya da Atropatene’de (İran’ın kuzeyi) hüküm süren Sâci emirlerine 
ve Bizans imparatorlarına karşı izledikleri politikaları karşılaştırıyor. 
Akhtamar Adası’ndaki Kutsal Haç (Surp Haç) Kilisesi, Kral Gagik 
Ardzruni ve haleflerinin etkileyici eserlerinden yalnızca biridir.

Ortaçağ’a ait kiliseleri ve anıtları, bölge bugün kimin kontrolü 
altında olursa olsun saygı duyulması ve korunması gereken birer ha-
fıza katmanı olarak gören Nairy Hampikian, Vasburagan’ın mimari 
mirasını ortaya koyuyor. Hampikian, dağlık arazi yapısı, yeryüzünün 
dizginlenemez hareketleri ve şiddetli istilalar karşısında var olmayı 
sürdürebilmek amacıyla “inşa edilmiş çevre”yi mercek altına alıyor. 
Çevreyi ıslah etmek için gelişen “bölgesel bellek”e, birbiri ardına 
gelen her grup kendi vizyonunu da eklediğinden, ayrıca “kültürel 
bellek” katmanları oluşturdular. Dr. Hampikian, Vasburagan’daki 
çeşitli kiliselerin temel özelliklerini belirtip açıklayarak, bu yapıların 
mimari tarzlarını inceliyor. Ermeni kubbesi ya da kımpetinin, Selçuk-
lu kümbetleri aracılığıyla bir üst düzeye nasıl taşındığını gösteriyor ve 
şu sonuca varıyor: “Çok kültürlü bölgesel bellekler bölgenin kültürel 
mirasını eksiksiz olarak kavrayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.”
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Dickran Kouymjian elinizdeki çalışmaya iki makale ile katkıda 
bulunuyor. Bunlardan ilki, Van/Vasburagan’ın, 13. ve 17. yüzyıllar 
arasında Ermeni olmayan derebeylerin –Moğol, Türk-Tatar, Türk-
men, Pers ve Osmanlı– birbirini izleyen idaresi altındaki durumuna 
dair bir inceleme sunuyor. Kouymjian, istila, fetih ve boyun eğdir-
menin dehşetini, Timurlenk’in keyfi zulmünü ve rakip imparator-
luklar arasındaki ardı arkası kesilmeyen savaşların yol açtığı peri-
şanlık ve kıtlığı, Ermeni vakanüvis ve müstensihlerden yararlanarak 
anlatıyor. Fakat yıkıntılar arasında bile, Ermeni manastırları sanatı 
ve ilmi desteklemeye devam eder ve Ermeniler durumla başa çıkma-
nın ve hatta derebeylerinden bazı ayrıcalıklar elde etmenin yollarını 
bulurlar. Kouymjian şu sonuca varır: “Söz konusu yüzyıllar boyunca 
darlığı düzenli olarak refah izledikçe, şehrin ünlü Kayalığı sağlamlı-
ğı ile Van sakinlerinin sebat ve metanetini şekillendirdi.” Profesör 
Kouymjian ikinci makalesinde, 19. ve 20. yüzyıl seyahatnamelerine 
ait görsel algılarla Van’a hayat veriyor. Urartuların, üzerine çivi yazılı 
kitabelerini yonttukları “Kayalık”, Movses Khorenatsi zamanından 
beri yazarları büyülemiş ve öteden beri İtalyan, Fransız, Alman, İngi-
liz, Ermeni ve Türk seyyah ve araştırmacıların ahşap oyma eserlerine 
ve resimli tasvirlerine konu olmuştur. Van, 1915-18 yılları arasında 
yerle bir edilmiş ve eski şehrin yakınında yeni bir şehir yükselmiştir, 
fakat tarihe karışan eski şehir ve onun engin bahçe banliyösü, söz 
konusu resimlerin birkaçı aracılığıyla bu kitapta canlanıyor.

Rubina Peroomian ve Sarkis Karayan, 19. yüzyıla ilişkin konuları 
ele alıyorlar. Mıgırdiç Khırimyan ve Karekin Sırvantzdıyants’ın ça-
baları sayesinde Van, Ermeni taşra edebiyatının önemli bir merkezi 
haline geldi. Dr. Peroomian, bu rahiplerin hayatlarını ve çalışma-
larını, zamanın hâkim şartlarını, Ardzvi Vasburagan’da (Vasburagan 
Kartalı), Ardzvig Darono’da (Daron’un Kartal Yavrusu) ve Vasbura-
gan’ın iki öz evladının diğer yayınlarında ele alınan temel konuları 
inceliyor. Van taşra edebiyatını, Batı Ermenilerinin resmi edebiyatı 
için bir ilham kaynağı ve yenilikçi etki olarak görüyor. Edebiyat ara-
cılığıyla, “Ermenileri kölelik ve cehaletin yarattığı uyuşukluktan kur-
tarıp canlandırmak, onlara milli gurur ve özfarkındalık aşılamak ve 
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daha iyi bir gelecek uğruna çaba göstermeleri yönünde teşvik etmek” 
amaçlanıyordu. Dr. Karayan, Van vilayetinin Ermeni ve Ermeni ol-
mayan nüfusuna ilişkin çeşitli istatistikleri ve sayımları bir araya ge-
tirerek analiz ediyor. Ermeni soykırımının inkârı ve kimi yazarların 
Osmanlı İmparatorluğu’nun genelinde ve her bir vilayetinde yaşa-
yan Ermeni sayısını ya olabildiğince düşük gösterme ya da abartma 
teşebbüsleri dikkate alındığında, istatistikler üzerindeki anlaşmazlık-
lar daha da anlamlı bir hal almaktadır. Karayan ayrıca, vilayet ve san-
cak sınırlarının siyasi çıkarlar doğrultusunda, Ermeni nüfus aleyhine 
değiştirilmesinin etkilerini ve belli başlı bazı tarihçilerin ikna edici 
olmaktan epey uzak hesaplamalarını değerlendiriyor.

Anahide Ter Minassian kitaba, 20. yüzyıl Van’ına dair iki ma-
kalesiyle katkıda bulunuyor. İlk makale, 20. yüzyıla girerken Van’ı 
ve sakinlerini betimliyor. Bahçe ya da bağ bölgesi olan, Aykesdan’a 
geçmeden önce, surlarla çevrili, sırtını “Kayalık”a yaslamış şehri, 
hükümet binalarını, pazarlarını, farklı mahallelerini, kilise, cami ve 
okullarını ziyaret ediyoruz. Ardından yolumuza Aykesdan’ın cadde-
lerinin, iç ve dış özellikleriyle birlikte evlerinin, eğitim kurumlarının, 
yabancı konsolosluklarının, misyoner istasyonlarının ve hatta gözleri 
birbirinden farklı renklerde olan ünlü kedilerinin tasvirleri çıkıyor. 
Ter Minassian şu sonuca varıyor: “Kimi sakinlerinin Avrupa stan-
dartlarına yakın bir yaşam sürdüğü bu miskin doğu şehrinde, trajedi 
pusudadır.” Trajediden kasıt elbette, Prof. Ter Minassian’ın ikinci 
makalesine konu olan Birinci Dünya Savaşı ve 1915’te Van’da yaşa-
nan olaylardır. Makalede, Van Ermenilerinin Nisan-Mayıs 1915’teki 
destansı savunması hayli detaylı bir şekilde, gözlerimizin önünde ce-
reyan ediyor gibi anlatılır. Vali Cevdet Bey (Enver Paşa’nın eniştesi), 
Ermeni liderleri Aram Manukyan ve Armenak Yegaryan gibi önem-
li şahsiyetlerin yanı sıra, hafızalardan silinmiş pek çok isim hayata 
döner. Ter Minassian, birbirlerinden tecrit edilmiş şehir merkezi ve 
Aykesdan’da paralel fakat ayrı gelişmelerin yaşandığı, 20 Nisan-16 
Mayıs 1915 tarihlerini kapsayan mücadele dönemini üç safhaya ayı-
rır. Rus ordusu ve Kafkasya’dan gelen Ermeni gönüllü alaylarının 
bölgeye varmaları üzerine kısa süreli bir kurtuluş ve sevinç havası 
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