
SÜRÜRI-i KASANT 

likle Muhammed Hüseyin b. Halef-i Teb
r'izi'nin Burhan-ı Katı' ve Abdürreş'id b. 
AbdülgafCır el-Hüseyn'i et-Tattavi'nin Fer
heng-i Reşidi adlı eserlerinde kaynak ola
rak gösterilen sözlük Muhammed Debir-i 
Siyaki tarafından neşredilmiştir (I-lll, Tah
ran 1338-1341 hş . ). SürCır'iayrıcaşiirleryaz

mış, bazı şiirleri çeşitli tezkirelerde nakle
dilmiştir (Nasrabadl. s. 291-292) 
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~ KAAN DİLEK 

SÜRÜŞ-i İSF AliANi 
( ..si~! .;~.)"' ) 

Mirza Muhammed All Han Sürüş-i İsfahanl 
(ö. 1285/ 1868) 

L 
İranlı şair. 
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İsfahan'ın Sidih beldesinde dünyaya gel
di. Bir şiirinde Serahs savaşı ( 1248/ 1832) sı
rasında yirmi yaşında olduğunu söyleme
si 1 228 ( 1813) yılında doğduğunu göster
mektedir. "SürCış" mahlasıdır. Babası Kan
ber Ali Sidh'i küçük bir esnaftı. Muham
med Ali, öğrenimini önce doğduğu yerde 
ve babasının vefatının ardından gittiği İs
fahan'da ( 1827) müctehid Seyyid Bidaba
d'i'nin himayesinde gördü. Bu sırada şiire 
olan yeteneğini geliştirmeye başladı. On 
beş yaşında okuma yazma öğrendiğinden 
iyi bir eğitim alma fırsatı bulamadı; ancak 
okuduğu divanlar, edebi kitaplardan öğ
rendikleri ve meclisinde bulunduğu şair ve 
alimlerden duyduklarıyla kendini yetiştir
di. 1831 'de İsfahan 'dan ayrılarak üç yıl bo
yunca Kum'da ve ardından Kazvin'de bu
lunduktan sonra Tebriz' e gitti ve oraya yer
leşti. Bu şehirde iken Kaçar şehzadelerin
den Kahraman Mirza ve Muhsin Mirza'
nın himayesini gördü; onlara methiyeler 
yazdı. Nasırüddin Şah'ın veliahtlığı sırasın

da hizmetine girdi. 1848 yılında Nasırüd
din Şah tahta geçince onunla birlikte Tah-
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ran'a gitti ve saraya intisap etti. Saray şa
iri meliküşşuara Kaan'i-i Ş'iraz'i'nin ölümü
nün (ı 270/1854) ardından onun yerine res
m! saray şairliğine getirildi, kendisine "şem
sü'ş-şuara" lakabı ve han unvanı verildi. 
Ölünceye kadar bu sıfatla saray törenle
rindeki selam kasidelerini okumakla gö
revlendirildi. 1285 (1868) yılında Tahran'da 
vefat etti ve Kum'da defnedildi. 

SürCış, Kaçarlar döneminde şairliği ve 
özellikle kasidedeki ustalığıyla meşhur ol
muş, birçok beyti edebi eserlerde örnek 
olarak zikredilmiştir. Kasidede Perruh'i-i 
S'istan'i ve Em'ir Muizzl tarzını takip et
miştir. SürCış'un yaklaşık 1 2.000 beyit ih
tiva eden divanındaki şiirleri kaside, gazel 
ve kıtalardan ibarettir. Hz. Peygamber, Hz. 
Ali ve Ehl-i beyt'le ilgili 9219 beyitten olu
şan Ürdibihiştnô.me ve Kerbela olayını an
lattığı 1159 beyitlik Ravzatü'l-esrô.r (Teb
riz 1286) adlı mesnevileriyle meşhurdur. 
Öğrencisi Mirza İbrahim Müşteri'nin istin
sah edip kendisinin düzelttiği divanı Mu
hammed Ca'fer MahcCıb tarafından iki cilt 
halinde neşredilmiştir (Tahran 1339- ı 340 
hş./ 1960- ı 961 ). ResCıl-i Ekrem ve ŞIT imam
larının methine dair yaklaşık 2000 beyitlik 
altmış dokuz kasideyi ihtiva eden Şem
sü'l-menô.Jiıb'ı da öğrencisi Müşteri der
lemiştir (Tahran 1300) . Mersiyeleri ayrıca 
basılan SürCış'un (Meraşl-i Mlrza Muf;am
med 'All !jan İşfahanl, Tahran ı 293) diğer 
önemli bir çalışması da binbir gece ma
sallarının Farsça'ya çevirisidir (nşr. Mirza 
Ali Hoşnüvıs : Tebriz 1261; nşr. Muham
med Rıza Tacir Kaşanl, Tahran 1275 h.). 
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!il RızA KURTULUŞ 

SÜRYANicE 

Ararnice'nin halen konuşulan 
Doğu lehçelerinden biri. 

_j 

Arapça'da Süryaniyye. İngilizce'de Syriac, 
Almanca'da Syrisch, Fransızca'da Syriaque 
şeklinde ifade edilen bu dil Aram'ice ile 
aynı grupta yer alan İbran'ice, Ugaritçe ve 
Fenikece ile akrabadır. Süryan'i adının or
taya çıkışı hakkında çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Bunlardan, Hz. Ysa'nın bütün 
havarilerinin Lübnan'ın güney sahillerin
deki Sur şehri ve civarından olmaları do
layısıyla SCırün adıyla anıldıkları ve Araml
ler'in Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra 
kendilerini putperest soydaşlarından ayır
mak amacıyla bu adı benimsedikleri şek
lindeki görüş muhtemel görülmekte, Sür
yan'ice'nin Urfa (Urhai. Edessa. er-Ruha') Ara
m'icesi'nin bir lehçesi olması da bu görü
şü desteklemektedir. İbn Hazm'a göre ilk 
defa Arapça konuşan kişi Hz. İsmail, ilk İb
ran'ice konuşan kişi Hz. İshak, ilk Süryan'i
ce konuşan kişi de Hz. İbrahim'dir, bu se
beple Süryan'ice hem Arapça hem de İbra
n'ice'nin aslını oluşturmaktadır ( el-İf;kam, 

ı. 30-31 ). 

Aram'ice lehçeleri içinde günümüze en 
çok belgesi ulaşan Süryan'ice Ararnice'nin 
nüvesini teşkil eder. Kökenitibariyle Urfa 
bölgesinde yaşayan halkın ana dilidir. ı ve 
ll. yüzyıllarda gerçekleşen misyonerlik fa
aliyetleri neticesinde İpek yolu güzerga
hında önemli bir ticaret merkezi haline 
gelen Urfa'nın hıristiyan hakimiyetine gir
mesi üzerine Süryan'ice Hıristiyanlık için 
Grekçe'den sonra en önemli dil olmuştur. 
Bu durum, bölgedeki ortak dil ve kültüre 
sahip kavimler arasında farklılaşmalar mey
dana getirmiş, o günkü hıristiyanlar açı
sından dinsiz kelimesiyle eş anlamlı olan 
Aram'i adıyla karışmasını önlemek ama
cıyla Hıristiyanlığı benimseyen Aramiler'e 
Süryan'i (Suryoye), dillerine de Süryan'ice de
nilmiştir. Kabul edilen görüşe göre Hz. fsa'
nın dili Galile Aram'icesi idi. Onun diline 
yakınlığı sebebiyle bu bölgede konuşulan 
Aramıce lehçesi (SüryanTce) Hıristiyanlığın 
bazı kutsal metinlerinin yazıldığı ilk diller
den biri haline gelmiş ve bu dilde ll-VII. 
yüzyıllar arasında özellikle kutsal kitap çe
viri ve yorumlarını, kilise babalarının ha
yatlarını, ilahi ve şiirleri kapsayan büyük 
bir dini edebiyat gelişmiştir. Bu edebiya
tın yanı sıra Antikçağ felsefe ve bilimiyle 
ilgili, çoğunlukla oryinal metinleri günümü
ze ulaşmayan birçok Grekçe eserin çevirisi 
de yapılmıştır. Süryaniler, Hıristiyanlığın 
ilk dönemlerinde kurdukları Antakya ve 
Urfa kiliseleriyle bu dini kurumsal bir nite
liğe kavuşturmuşlar, daha sonra bu kilise
lerin bünyesinde faaliyet gösteren okul
lar açarak çocuklarının Grekçe ile birlikte 
kendi dillerinde felsefe, din, edebiyat, mü
zik gibi alanlarda eğitim almalarını sağla
mışlardır. En ünlüsü Urfa Akademisi olan 
Süryanl okullarının Mezopotamya'daki sa
yısı zamanla eliiye yaklaşmıştır. 

431 Efes ve 451 Kadıköy kon silleriyle 
farklı mezheplere bölünen Süryaniler'in di-


