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

L

İranlı şair.
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İsfahan'ın Sidih beldesinde dünyaya geldi. Bir şiirinde Serahs savaşı ( 1248/ 1832) sı
rasında yirmi yaşında olduğunu söylemesi 1228 ( 1813) yılında doğduğunu göstermektedir. "SürCış" mahlasıdır. Babası Kanber Ali Sidh'i küçük bir esnaftı. Muhammed Ali, öğrenimini önce doğduğu yerde
ve babasının vefatının ardından gittiği İs
fahan'da ( 1827) müctehid Seyyid Bidabad'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 boyunca Kum'da ve ardından Kazvin'de bulunduktan sonra Tebriz' e gitti ve oraya yerleşti. 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 ölümünün (ı 270/1854) ardından onun yerine resm! saray şairliğine getirildi, kendisine "şem
sü'ş-şuara" lakabı ve han unvanı verildi.
Ölünceye kadar bu sıfatla saray törenlerindeki selam kasidelerini okumakla görevlendirildi. 1285 (1868) yılında Tahran'da
vefat etti ve Kum'da defnedildi.
SürCış, Kaçarlar döneminde şairliği ve
özellikle kasidedeki ustalığıyla meşhur olmuş, birçok beyti edebi eserlerde örnek
olarak zikredilmiştir. Kasidede Perruh'i-i
S'istan'i ve Em'ir Muizzl tarzını takip etmiştir. SürCış'un yaklaşık 12.000 beyit ihtiva eden divanındaki şiirleri kaside, gazel
ve kıtalardan ibarettir. Hz. Peygamber, Hz.
Ali ve Ehl-i beyt'le ilgili 9219 beyitten oluşan Ürdibihiştnô.me ve Kerbela olayını anlattığı 1159 beyitlik Ravzatü'l-esrô.r (Tebriz 1286) adlı mesnevileriyle meşhurdur.
Öğrencisi Mirza İbrahim Müşteri'nin istinsah edip kendisinin düzelttiği divanı Muhammed Ca'fer MahcCıb tarafından iki cilt
halinde neşredilmiştir (Tahran 1339- ı 340
h ş./ 1960- ı 961 ). ResCıl-i Ekrem ve ŞIT imamlarının methine dair yaklaşık 2000 beyitlik
altmış dokuz kasideyi ihtiva eden Şem
sü'l-menô.Jiıb'ı da öğrencisi Müşteri derlemiştir (Tahran 1300) . Mersiyeleri ayrıca
basılan SürCış'un (Meraşl-i Mlrza Muf;ammed 'All !jan İşfahanl, Tahran ı 293) diğer
önemli bir çalışması da binbir gece masallarının Farsça'ya çevirisidir (nşr. Mirza
Ali Hoşnüvıs : Tebriz 1261; nşr. Muhammed Rıza Tacir Kaşanl, Tahran 1275 h.).
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SÜRYANicE

L

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 ortaya çıkışı hakkında çeşitli görüşler ileri

sürülmüştür. Bunlardan, Hz. Ysa'nın bütün
havarilerinin Lübnan'ın güney sahillerindeki Sur şehri ve civarından olmaları dolayısıyla SCırün adıyla anıldıkları ve Aramller'in Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra
kendilerini putperest soydaşlarından ayır
mak amacıyla bu adı benimsedikleri şek
lindeki görüş muhtemel görülmekte, Süryan'ice'nin Urfa (Urhai. Edessa. er-Ruha') Aram'icesi'nin bir lehçesi olması da bu görüşü desteklemektedir. İbn Hazm'a göre ilk
defa Arapça konuşan kişi Hz. İsmail, ilk İb
ran'ice konuşan kişi Hz. İshak, ilk Süryan'ice konuşan kişi de Hz. İbrahim'dir, bu sebeple 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 faaliyetleri neticesinde İpek yolu güzergahında önemli bir ticaret merkezi haline
gelen Urfa'nın hıristiyan hakimiyetine girmesi üzerine Süryan'ice Hıristiyanlık için
Grekçe'den sonra en önemli dil olmuştur.
Bu durum, bölgedeki ortak dil ve kültüre
sahip kavimler arasında farklılaşmalar meydana getirmiş, o günkü hıristiyanlar açı
sından dinsiz kelimesiyle eş anlamlı olan
Aram'i adıyla karışmasını önlemek amacıyla Hıristiyanlığı benimseyen Aramiler'e
Süryan'i (Suryoye), dillerine de Süryan'ice denilmiştir. 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 dillerden biri haline gelmiş ve bu dilde ll-VII.
yüzyıllar arasında özellikle kutsal kitap çeviri ve yorumlarını, kilise babalarının hayatlarını, ilahi ve şiirleri kapsayan büyük
bir dini edebiyat gelişmiştir. Bu edebiyatın yanı sıra Antikçağ felsefe ve bilimiyle
ilgili, çoğunlukla oryinal metinleri günümüze ulaşmayan birçok Grekçe eserin çevirisi
de yapılmıştır. Süryaniler, Hıristiyanlığın
ilk dönemlerinde kurdukları Antakya ve
Urfa kiliseleriyle bu dini kurumsal bir niteliğe kavuşturmuşlar, daha sonra bu kiliselerin bünyesinde faaliyet gösteren okullar açarak çocuklarının Grekçe ile birlikte
kendi dillerinde felsefe, din, edebiyat, müzik gibi alanlarda eğitim almalarını sağla
mışlardır. En ünlüsü Urfa Akademisi olan
Süryanl okullarının Mezopotamya'daki sayısı zamanla eliiye yaklaşmıştır.
431 Efes ve 451 Kadıköy kon silleriyle
mezheplere bölünen Süryaniler'in di-
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SÜRYANILER
li ve alfabesi Doğu'da İran etkisinde kalan
Nesturl lehçe ve yazısı. Batı 'da Bizans etkisinde kalan Ya'kübl lehçe ve yazısı olmak
üzere ikiye ayrılmıştır (bk. SÜRYANILER).
Nesturl lehçesi Süryanlce'nin özgün yapı 
sını korur ve yalnız İbranice, Arapça. Farsça ve Türkçe'den bazı kelimeler alırken Ya'kübl lehçesi morfoloji, sentaks, f onetik, üs!Gp ve ifade biçimi açısından Grekçe'nin etkisinde kalmıştır. İki lehçe arasındaki baş
lıca farklılık sesli harflerin okunuşunda ve
bunları yazıda belirtme tarzındadır. Sağ 
dan sola, bazan da yukarıdan aşağıya doğ 
ru yazılan Süryanl yazısı Palmira Ararnicesi'nden alınmıştır ve en eski örneği V. yüzyıla kadar aktif biçimde kullanılan Estrangelo'dur. Doğu ve Batı lehçelerinin oluşma
sıyla Doğu lehçesi Nesturl yazısını (Madnhaya), Batı lehçesi Ya'küblyazı sını (Serto)
geliştirmiş , Ya'kübl yazısından MellQler'ce
kullanılan Melki yazısı türemiştir ; Ya'kübller'den ayrı l an Marlinller ise yine Ya'kübl
yazısını kullanmışlardır. Estrangelo da bir
süsleme yazısı veya motifi olarak varlığın ı
sürdürmüştür. Süryanl alfabesi, altısı yumuşak ve sert olmak üzere (b, g, d, k. f. t)
çift telaffuz! u yirmi iki sessiz harften meydana gelmiştir. Bunlar Arapça'da olduğu
gibi bitiştirilerek yazıldığından başta, ortada ve sondaki biçimleri birbirinden farklıdır. Harekeler de yine Arapça'da görüldüğü gibi harflerin altına veya üstüne konulan bazı sembollerle nokta ve çizgi şek
lindedir. Otuz altı işaretten oluşan harekeleme sistemi ilk Süryanl gramerini yazan Urfalı Ya'küb (ö. 708) tarafından tamamlanmıştır. Süryanlce'de kelimeler diğer Sami dillerine paralel olarak üç sessiz
harften meydana gelir. İsimler eriilik ve dişillik özelliği taşımakta ve yine Arapça'ya
benzer biçimde tekillik, ikillik ve çoğulluk
hallerinde kullanılmaktadır. İkilliğin sonraki dönemlerde azaldığı, hatta kaybolduğu
görülür. Süryanlce Klasik Süryanlce, Orta
Süryanlce ve Modern Süryanlce olmak üzere üç ana bölüme ayrıla bilir. Ort a Süryanlce, Doğu Süryanlcesi (NestQrT) ve Batı
Süryanlcesi (Ya"kübT). Modern Süryanlce,
Modern Doğu Süryanlcesi (.Ö.SQrT [Asuraya]),
Keldanl (Kaldeya) ve Modern Batı Süryanlcesi (T\.ıroyo ve Mlahso) koliarına ayrılır. Bu
tasnif Süryanlce'nin geçirdiği dönemleri tarihi gelişimine uygun biçimde verir ve herhangi bir dönemde meydana gelen deği
şiklikleri adiandırma hususunda belirleyicidir.
Süryanl dili ve edebiyatı , hıristiyan düntarihinde önemli bir rol oynamasının yanı sıra Ortadoğu ' nun kültürel dokusunda ana unsurlardan biri olmuştur.

yasının

Asıl

tarihi anlamı ve önemi ise Grek, Mezopotamya ve Asya uygarlı kları arasında
bir kültür köprüsü oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan Süryanlce'nin tarihinin Hıristiyanlık tarihiyle eş zamanlı olarak ele alınması gerekmektedir.
Çünkü bu dil Hıristiyanlığın en erken döneminden itibaren onunla birlikte anılmış.
onunla birlikte yayılıp gelişmiştir. Başta Peşitta (m .s. ll. y ü zy ıl) diye adlandırılan çeviri olmak üzere Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedld
metinlerinin Süryanlce'ye çeşitli çevirileri
yapılmıştır. Günümüzde bu dil Ortadoğu
ve Nesturl misyonerlerinin çabasıyla Hıris
tiyanlığın yayıldığı İran . Hazar ötesi. Hindistan ve Çin'e kadar olan Asya ülkelerindeki kiJiselerin ayin dilidir. Süryanl edebiyatı hem Nesturller hem Ya'kübller tarafından devam ettirilmiştir. Ebü'l-Ferec İb
nü'l- İbrl (Bar ibraya 1 Bar Hebraus) Ya'kübller içinde en önde gelen isimdir. Bölünme
sonrasında Nestürller edebiyattan biraz
uzaklaşmışlarsa da başlıca tercümeler yine Huneyn b. İshak ve çağdaşı diğer mütercimler gibi Nesturller tarafından gerçekleştirilmiştir. VII. yüzyılın sonları ile VIII.
yüzyılın başlarında Arapça ' nın ortaya çık
masına kadar çok geniş bir alana yayılan
Süryanlce şehirlerde gittikçe daha az kullanılmı ş ve sadece kırsal kesimlerde kalmıştır. Buna rağmen hala müellif ve ilim
adamları bu dilde yazmakta ve çeşitli televizyon kanalları yayın yapmaktadır. Ancak Süryanlce'nin birçok kelimesi zamanla unutulmuş ve bunlar sadece daha önce geçtiği Arapça'da korunabilmiştir, dolayısıyla bu dilin günümüzde yarı ölü bir
dil olduğu söylenebilir. Süryanlce'nin tarihte oynadığı önemli rollerden biri de çeşitli
dillerin Süryan'i alfabesinin Karşunl (GarşQ 
nT) denilen türüyle yazılmış olmas ı dır. Nitekim Uygur Türkçesi de bu alfabeyle yazılmıştır. KGfi Arap yazısının kökeninin de
Estrangelo alfabesi olduğu kabul edilmekt edir. Ebced hesab ın d a harfler in sayı sal
değerlerini n Süryanlce'den alın dığı görüşü
ise dakik bir bakış açısına dayanmamaktadır. Genel kabule göre bu değerler Ararnice ile İbranice'nin de etkisiyle Nabatlce'den Arapça'ya geçmişti r (bk EBCED).
Süryanlce halen Türkiye'de Urfa, İstanbul ,
Tur Abdin (Mardin-M idyat). Adıyaman , Siirt,
Şırnak (idi!). Hakkari ve İran'da Urmiye bölgeleriyle Azerbaycan, Irak, Suriye, Lübnan
ve Filistin'de yaşayan Süryaniler, Asurlular. Keldanller ve diğe r bazı küçük topluluklar tarafından konuşulmakta, b uralardan İsveç. Almanya, Hollanda gibi Avrupa
ülkeleriyle Kıbrıs ve Amerika'ya göç eden
Süryaniler arasında da kullanılmaktadır.

Aynı

zamanda dünya genelinde geniş bir
alanda kiJiselerin ayin dili Süryanlce'dir.
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SÜRYANiLER
Doğu hı ristiyan

L

kiliseleri arasında yer ala n
ve Ya'kübiler adıyla da
bilinen gru p .
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Süryaniler, Pavlus'un şekille ndirdi ği itikadl çizgide ekümenik Antakya Patrikhanesi'ne mensup olan, bugün de tarihi Antakya Patrikhanesi'ni temsil eden, Hıristi
yanlığın en kadim cemaatlerindendir. VI.
yüzyılın ortalarına kadar Doğu Hıristiyan
lığının liderliğini elinde bulunduran bu kilise bir yandan içine düştüğü teolojik çekişmeler, öte yandan Bizans kilisesinin mezhep farklılığından dolayı uyguladığı baskı
yüzünden gün geçtikçe zayıflamış. nihayet
İslam'ın bölgeye gelmesiyle yavaş yavaş
taraftarlarını kaybederek bugünkü durumuna gelmiştir. Süryanllik günümüzde
dünyanın her tarafında yaşayan ve çeşitli
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