
li ve alfabesi Doğu'da İran etkisinde kalan 
Nesturl lehçe ve yazısı. Batı'da Bizans et
kisinde kalan Ya'kübl lehçe ve yazısı olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır (bk. SÜRYANILER). 

Nesturl lehçesi Süryanlce'nin özgün yapı

sını korur ve yalnız İbranice, Arapça. Fars
ça ve Türkçe'den bazı kelimeler alırken Ya'
kübl lehçesi morfoloji, sentaks, fonetik, üs
!Gp ve ifade biçimi açısından Grekçe'nin et
kisinde 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 Ararnice
si'nden alınmıştır ve en eski örneği V. yüz
yıla kadar aktif biçimde kullanılan Estran
gelo'dur. Doğu ve Batı lehçelerinin oluşma

sıyla Doğu lehçesi Nesturl yazısını (Madn
haya), Batı lehçesi Ya'küblyazısını (Serto) 
geliştirmiş , Ya'kübl yazısından MellQler'ce 
kullanılan Melki yazısı türemiştir; Ya'kübl
ler'den ayrı lan Marlinller ise yine Ya'kübl 
yazısını kullanmışlardır. Estrangelo da bir 
süsleme yazısı veya motifi olarak varlığın ı 

sürdürmüştür. Süryanl alfabesi, altısı yu
muşak ve sert olmak üzere (b, g, d, k. f. t) 
çift telaffuz! u yirmi iki sessiz harften mey
dana gelmiştir. Bunlar Arapça'da olduğu 
gibi bitiştirilerek yazıldığından başta, or
tada ve sondaki biçimleri birbirinden fark
lıdır. Harekeler de yine Arapça'da görül
düğü gibi harflerin altına veya üstüne ko
nulan bazı sembollerle nokta ve çizgi şek
lindedir. Otuz altı işaretten oluşan hare
keleme sistemi ilk Süryanl gramerini ya
zan Urfalı Ya'küb (ö. 708) tarafından ta
mamlanmıştır. Süryanlce'de kelimeler di
ğer Sami dillerine paralel olarak üç sessiz 
harften meydana gelir. İsimler eriilik ve di
şillik özelliği taşımakta ve yine Arapça'ya 
benzer biçimde tekillik, ikillik ve çoğulluk 
hallerinde kullanılmaktadır. İkilliğin sonra
ki dönemlerde azaldığı, hatta kaybolduğu 
görülür. Süryanlce Klasik Süryanlce, Orta 
Süryanlce ve Modern Süryanlce olmak üze
re üç ana bölüme ayrılabilir. Ort a Sürya
nlce, Doğu Süryanlcesi (NestQrT) ve Batı 
Süryanlcesi (Ya"kübT). Modern Süryanlce, 
Modern Doğu Süryanlcesi (.Ö.SQrT [Asuraya]), 
Keldanl (Kaldeya) ve Modern Batı Süryanl
cesi (T\.ıroyo ve Mlahso) koliarına ayrılır. Bu 
tasnif Süryanlce'nin geçirdiği dönemleri ta
rihi gelişimine uygun biçimde verir ve her
hangi bir dönemde meydana gelen deği
şiklikleri adiandırma hususunda belirleyi
cidir. 

Süryanl dili ve edebiyatı , hıristiyan dün
yasının tarihinde önemli bir rol oynama
sının yanı sıra Ortadoğu'nun kültürel do
kusunda ana unsurlardan biri olmuştur. 

Asıl tarihi anlamı ve önemi ise Grek, Me
zopotamya ve Asya uygarlıkları arasında 

bir kültür köprüsü oluşturmasından kay
naklanmaktadır. Öte yandan Süryanlce'
nin tarihinin Hıristiyanlık tarihiyle eş za
manlı olarak ele alınması gerekmektedir. 
Çünkü bu dil Hıristiyanlığın en erken dö
neminden itibaren onunla birlikte anılmış. 
onunla birlikte yayılıp gelişmiştir. Başta Pe
şitta (m .s. ll. yüzyıl) diye adlandırılan çe
viri 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. Hin
distan ve Çin'e kadar olan Asya ülkelerin
deki kiJiselerin ayin dilidir. Süryanl edebi
yatı hem Nesturller hem Ya'kübller tara
fından devam ettirilmiştir. Ebü'l-Ferec İb
nü' l- İbrl (Bar ibraya 1 Bar Hebraus) Ya'kübl
ler içinde en önde gelen isimdir. Bölünme 
sonrasında Nestürller edebiyattan biraz 
uzaklaşmışlarsa da başlıca tercümeler yi
ne Huneyn b. İshak ve çağdaşı diğer mü
tercimler gibi Nesturller tarafından ger
çekleştirilmiştir. VII. yüzyılın sonları ile VIII. 
yüzyılın başlarında Arapça'nın ortaya çık
masına kadar çok geniş bir alana yayılan 
Süryanlce şehirlerde gittikçe daha az kul
lanılmış ve sadece kırsal kesimlerde kal
mıştır. Buna rağmen hala müellif ve ilim 
adamları bu dilde yazmakta ve çeşitli te
levizyon kanalları yayın yapmaktadır. An
cak Süryanlce'nin birçok kelimesi zaman
la unutulmuş ve bunlar sadece daha ön
ce geçtiği Arapça'da korunabilmiştir, do
layısıyla bu dilin günümüzde yarı ölü bir 
dil olduğu söylenebilir. Süryanlce'nin tarih
te oynadığı önemli rollerden biri de çeşitli 
dillerin Süryan'i alfabesinin Karşunl (GarşQ

nT) denilen türüyle yazılmış olmasıdır. Ni
tekim Uygur Türkçesi de bu alfabeyle ya
zılmıştır. KGfi Arap yazısının kökeninin de 
Estrangelo alfabesi olduğu kabul edilmek
t edir. Ebced hesabında harfler in sayısal 

değerlerinin Süryanlce'den alındığı görüşü 

ise dakik bir bakış açısına dayanmamak
tadır. Genel kabule göre bu değerler Ara
rnice ile İbranice'nin de etkisiyle Nabatl
ce'den Arapça'ya geçmiştir (bk EBCED). 

Süryanlce halen Türkiye'de Urfa, İstanbul , 
Tur Abdin (Mardin-Midyat). Adıyaman , Siirt, 
Şırnak (idi!). Hakkari ve İran'da Urmiye böl
geleriyle Azerbaycan, Irak, Suriye, Lübnan 
ve Filistin'de yaşayan Süryaniler, Asurlu
lar. Keldanller ve diğer bazı küçük toplu
luklar tarafından konuşulmakta, b uralar
dan İsveç. Almanya, Hollanda gibi Avrupa 
ülkeleriyle Kıbrıs ve Amerika'ya göç eden 
Süryaniler arasında da kullanılmaktadır. 

SÜRYANILER 

Aynı zamanda dünya genelinde geniş bir 
alanda kiJiselerin ayin dili Süryanlce'dir. 
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SÜRYANiLER 

Doğu hıristiyan 

kiliseleri arasında yer ala n 
ve Ya'kübiler adıyla da 

bilinen grup . 
_j 

Süryaniler, Pavlus'un şekillendirdiği iti
kadl çizgide ekümenik Antakya Patrikha
nesi'ne mensup olan, bugün de tarihi An
takya Patrikhanesi'ni temsil eden, Hıristi
yanlığın en kadim cemaatlerindendir. VI. 
yüzyılın ortalarına kadar Doğu Hıristiyan
lığının liderliğini elinde bulunduran bu ki
lise bir yandan içine düştüğü teolojik çe
kişmeler, öte yandan Bizans kilisesinin mez
hep farklılığından dolayı uyguladığı baskı 
yüzünden gün geçtikçe zayıflamış. nihayet 
İslam'ın bölgeye gelmesiyle yavaş yavaş 
taraftarlarını kaybederek bugünkü duru
muna gelmiştir. Süryanllik günümüzde 
dünyanın her tarafında yaşayan ve çeşitli 
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ı rkiara mensup olan ( çoğunluğu Hintli) bir
kaç milyon insanın bağlı bulunduğu bir 
mezhep konumundadır. 

Hem Süryanl kaynaklarında hem Sürya
niler'le ilgili modern araştırmalarda sıkça 
geçen Süryanl. Ya'kübl, Süryanl Kadim ve 
monofizit kavramları genellikle birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. Süryanl kelimesi
nin ilk defa ne zaman ortaya çıktığı kesin 
şekilde bilinmemektedir. Mor Dionyesius 
Ya'küb b. Suleybl, Mor Mihayel Rabo ve 
anonim Süryanl vekayi'namesine göre ke
lime bir kral ismi olan Suros'a dayanmak
ta, bazı iddialara göre Lübnan'ın Sur şeh
rinden veya "bölgeye hakim olan Asurlu
lar'ın ülkesi" anlamında Yunanlılar'ın bu 
coğrafyaya verdikleri Surya adından gel
mektedir. Bazı Süryanl kayriakları ise Ara
mller'den bir kısmının miladi I. yüzyılda 
Hıristiyanlığı kabul ettiğini, bunların ken
dilerini pagan ırktaşlarından ayırt etmek 
için Süryoye lakabını kullandıklarını ve Sür
yan isminin bundan geldiğini ileri sürmek
tedir. V. yüzyıldan itibaren Süryanl ismi lsa 
Mesih'te tek tabiat bulunduğuna inanan 
(monofizit) hıristiyanları yani bir mezhebi 
ifade etmek için kullanılmıştır. Bunlar ken
dileriyle aynı etnik kökenden gelen, ancak 
Nestorius'un görüşlerini kabul ederek lsa 
Mesih'te iki tabiat olduğuna inanan dindaş
larını da NestGrl diye tanımlamış, Katalikli
ği benimseyip Roma'ya bağlanan NestGrl 
ler ise Keldanl olarak adlandırılmıştır. Bu 
dönemde Süryanl ismi Batı'daki monofızit 
kelimesinin karşılığında kullanılmıştır. 1782 
yılına gelindiğinde bir ihtilat neticesinde 
Mihael Carve'nin liderliğindeki grup Roma 
Katolik kilisesine bağlanınca geleneksel An
takya kilisesine mensup Süryaniler, bu Ka
tolik Süryaniler'den kendilerini ayırmak için 
Süryanl Kadim ismini kullanmaya başla
mışlardır. Bu tabir günümüzde bir mez
hebi, yani lsa Mesih'te tek tabiatın varlığı
na inanan Antakya Süryanl kilisesi men
suplarını ifade etmektedir. 

Antakya, Hıristiyanlığın Kudüs dışına taş
masından sonra bugünkü çehresine bü
rünmesinde dinamik rol oynayan üç büyük 
merkezden biri (diğerleri Roma ve İ sken 

deriye). belki de en önemlisidir. Hıristiyan

lık tarihinde büyük rol oynayan Pavlus'un 
görüşleri burada filizlenmiş ve Pavlus ilk 
taraftarlarını burada bulmuştur. Kudüs'
t eki kilise sadece yahudi asıllı inananları 

bünyesinde barındırırken Antakya cema
ati her ırk ve cinsten insanı toplayan bir 
kilise görünümündeydi. Antakya cemaati 
lsa'nın mesajına Pavlus tarafından getiri
len yorumu kabullenmekte zorlanmamış
tır. lsa'yı yorumlama şekli cemaati ikiye 
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bölmüş, yahudi asıllı cemaat Kudüs'ün ve 
havarilerin çizgisini takip ederken pagan 
kültürden gelenler Pavlus çizgisini tercih 
etmiştir. 

Cemaat arasında bu bölünme ve çekiş
me devam ederken yahudilerin siyasal ba
ğımsızlık elde etme çabalarına karşılık Ro
malılar' ın Kudüs'ü yıkmaları lsa Mesih'in 
bu çekirdek cemaatini derinden etkilemiş
tir. Cemaat, savaş başlamadan şehri ter
kederek Ürdün'ün doğusundaki Beysan 
bölgesinde bulunan Pella'ya (Dekapolis) gi
dip yerleşmiştir. Romalılar'ın yahudilere 
uyguladığı katliamlar. cemaatin iyice içe 
kapanmasına ve misyon çalışmalarını dur
durmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Ro
ma dünyasında misyonun ağırlık merkezi 
Antakya idi. Başta Eusebius olmak üzere 
tarihi kayıtlar lsa Mesih'in dünyadan ayrı
lışından hemen sonra Süryaniler'in Aday 
Şliho vasıtasıyla Urfa'da Hıristiyanlık'la ta
nıştıklarını kaydeder. Aday'a atfedilen Mel
foniso dı-Aday Şliho adlı menkıbevi eser, 
Urfa Kralı Abgar Ukomo'nun Hıristiyanlı
ğa girmesini ve çevresini yeni dini kabule 
teşvik etmesini, Aday Şliho ve yardımcısı 
Agay'ın bölgede misyon faaliyetlerinde bu
lunmasını efsanevi anekdotlarla anlatır. 

Urfa kilisesinin Antakya'nın ruhani ağır
lığını arkasına alarak metropolitlik mer
kezi haline gelmesi misyon faaliyetlerin 
de kendisine yeni bir güç kazandırmıştır. 
Misyon faaliyetleri sayesinde Urfa'nın gü
neyine düşen Aşağı Mezopotamya ile do
ğusundaki İran topraklarında Hıristiyanlık 
hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış, özel
likle bu bölgelerde Ararnice'nin çeşitli leh
çelerinin konuşulması Hıristiyanlığın çabuk 
yayılmasını sağlamıştır. Bu konuda fikir 
verecek tek Süryanl vekayi'namesi Hay
batlı (Erbil) tarihçi Mışiho Zohe'nin eseri
dir. Bu vekayi'name, Adiabene kilisesini VI. 
yüzyıla kadar yöneten ruhanTierin hayat hi
kayelerinden oluşmaktadır. Mışiho Zohe'
ye göre bölgeye (iki Zap nehri arası) Hıris
tiyanlığı getiren kişi Aday' dır. Aday Şliho 
burada birçok kişiyi yeni dine kazandırmış. 
bir kilise kurmuş . Osrhoene bölgesindeki 
misyon faaliyetlerini tamamladıktan son
ra Arzon'un güneyini takip ederek bütün 
Dicle vadisini dolaşmıştır. Beş yıl süren (99-

1 04) bu misyon faaliyetlerinde kendisine 
Fıqıdo adlı bir ruhban eşlik etmiştir. Sürya
nl tarih kayıtlarında ll. yüzyılın başların
dan itibaren bölgede Hıristiyanlığın yayı

lışı menkıbelerle anlatılır. Mışiho Zohe'nin 
kaydına göre lll. yüzyılın ilk çeyreğinde Do
ğu'daki episkoposlukların sayısı yirmiye 
çıkmıştır. Bunlar Bet-Zebday ( İdil ) , Karha 
dı-Bet Sluh (Kerkük) . Kaşkar (Keşker). Bet-

Lapat (CündişapGr), Hormizd-Ardaşir (Hür
müz Erdeş ir) , Prat-Mayşan ( Prat-Meyşen ), 

Hanita, Herbat-Gelal, Arzon (Arzaene) , Bet
Nigtor, Şaher-Qard (Şahır-Kard). Bet-Meske
ne, Hulvan, Bet-Qetraye (Bet-Ketraye). Bet 
Hazzaye, Bet-Daylomaye ve Şigar 1 Şigur 

(Sincar) episkoposluklarıdır. Yine misyon 
faaliyetleri neticesinde bu asırda Hıristi
yanlık İran 'ın Riyordşir şehrine girmiştir. 
Dolayısıyla miladi IV. yüzyılın başlarında 
Hıristiyanlığın Arami dünyasında ciddi bir 
taban bulduğu söylenebilir. 

3ZS'te Büyük Konstantinos'un topladığı 
İznik Konsili'nde Hıristiyanlığın devletin si
yasal sistemiyle entegrasyonu gerçekleş
tirilince Araml bölgelerinde Hıristiyanlık 
hakim unsur haline gelmiştir. Antakya'nın 

ekümenik patriklik statüsüne yükseltilme
si Süryaniler 'in ruhani yönden buraya bağ
lanmasını sağlamıştır. Ancak Antakya'da 
kilisenin ayin dili Grekçe olmasına rağmen 
Süryanl dünyasında Süryanlce hem eğitim 
hem ibadet dili olarak varlığını sürdürmüş
tür. Nestorius'un İstanbul patriği oluşuy
la alevlenen teolojik ihtilaflar ı ve II . Efes 
konsillerinde kiliseler arası güç mücade
lesine dönüşmüş ve İstanbul kilisesi bun
dan büyük ölçüde etkilenmiştir. 451 yılın
da İmparator Markianos tarafından top
lanan Kadıköy Konsili ile Doğu Hıristiyan
lığı parçalanma sürecine girmiştir. İstan
bul kilisesinin ekümenik yetki elde etme 
ihtirasıyla birleşen devletin dini birliği sağ

lama politikası iki yüzyıl süren kanlı müca
dele! ere sebep olmuş , tarihin en acıma

sız mezhep katliamları bu dönemde ya
şanmış, Anadolu , Suriye, Filistin ve Mısır 
hıristiyanları korkunç katliamlara maruz 
kalmıştır. Devletin bu politikası Süryani
ler'de milliyetçilik duygularının gelişmesi
ne yol açmış , başta patriklik merkezi An
takya'da olmak üzere kiliselerde ve okul
larda devletin resmi dili yerine Süryan1ce 
hakim kılınmıştır. VI. yüzyılın ortalarında 
Süryanl kilisesi tam çökertilirken Bizans'ın 

doğu sınırlarının Sasanl akınları sebebiyle 
tehlikeye düşmesi Süryanl kilisesinin yeni
den diriltilmesi fikrini doğurmuştur. Ya
kub Burd'ono (Bar Addai) adlı bir piskopo
sun liderliğinde yeniden canlandırılan Sür
yani kilisesi bu tarihten itibaren Ya'kübl 
Kilisesi diye anılmaya başlanmıştır. Niha
yet VII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
bölgeye giren İslam hakimiyetiyle başta 
Süryaniler olmak üzere bütün bölge hıris
tiyanları Bizans'ın mezhep katliamlarından 
kurtulmuştur. 

İslam ve Türk Hakimiyeti Dönemi. Hz. 
Peygamber devrinden sonra İslam ordu
ları toplu halde hıristiyanlarla ilk defa Irak 



ve Suriye'nin fethinde karşı karşıya gelmiş
tir. Asırlardan beri Roma Katalik ve Bi
zans Rum Ortodoks kiliselerinden farklı 
mezhep anlayışları sebebiyle takibata ma
ruz kalan bölge hıristiyanları islam ordu
larının Bizans topraklarına girmesini se
vinçle karşılamış. onları birer kurtarıcı gi
bi görmüştür. Halid b. Velid kumandasın
daki islam ordusunun Bizans ordusunu 
Yermük'te yenmesi ve bölge hıristiyanla
rına her türlü hürriyeti ve emniyeti bah
şetmesi bölge hıristiyanlarını beklentilerin
de yanıltmamıştır. Nitekim Kudüs'ün fet
hi öncesinde Halife Hz. Ömer, Kudüs pat
riği tarafından bizzat davet edilerek şeh 

rin anahtarları kendisine teslim edilmiştir. 

"Kurtarıcı" (foruqo) tezahüratıyla Kudüs'e 
giren Hz. Ömer hıristiyanlara önemli im
tiyazlar vermişti r. Böylece asırlardan beri 
gördükleri zulümler sona ermiş, bölge hı
ristiyanlarının yakılıp yıkılan kilise ve ma
nastırlarının yeniden inşası için yardım ya
pılmıştır. Hz. Ömer'in bu uygulaması Erne
vi, Abbasi. Selçuklu ve Osmanlı yöneticile
rine de örnek olmuştur. Süryaniler müslü
manların yönetiminden o derece hoşnut 
kalmışlardı ki 975 yılında Suriye'nin kısa 
bir süre Bizans hakimiyetine girmesi üze
rine patriklik merkezini müslümanların 
hakimiyetindeki Malatya'ya taşımışlardır. 

SüryanTier'in müslümanlardan gördüğü ali
cenaplığa karşılık 1148'de SüryanTier'ce kut
sal kabul edilen Bar Savmo Manastırı'nın 
Haçlılar tarafından yağma edilmesi onları 
derinden yaralamış. bu arada kutsal eşya

larının da yağmalanması Süryaniler'i müs
lümanlar için sadık bir tebaa haline getir
miştir. 

Selçuklular'ın Anadolu'ya gelişinden son
ra Süryaniler tam bir güvene kavuşmuş, 
sadece müslüman-Türk tebaa değil sul-

tanlar da bu mağdur insanlara şefkat elle
rini uzatmıştır. Selçuklu sultanlarının Sür
yani patrikleriyle kurdukları dostluklar bu 
cemaatin tarih boyunca Türkler' e minnet
tar kalmasına vesile olmuştur. Süryani hal
kı Türk yönetimini öylesine benimsemiş

tir ki ı. Kılıcarslan 'ın ölümü üzerine kilise
lerinde aylarca yas tutmuşlardır. Süryani
ler arasında ilmi yönüyle de şöhret kaza
nan Patrik Mor Mihayel Rabo'nun eserle
rinde Kılıcarslan ve Türk yöneticilerinden 
sitayişle bahsetmesi Süryaniler'in bu mem
nuniyetinin önemli delillerindendir. Selçuk
lu hakimiyetinde bütün gayri müslim te
baaya bahşedilen güven ortamı altı yüz
yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde de devam 
etmiştir. Osmanlılar'ın son dönemlerinde 
Batı devletleri imparatorluğun iç işlerine 
karışmaya başlamış . yıkılışı hızlandırmak 

için azınlıkları çeşitli vaadlerle tahrik et
miştir. Başta Rumlar ve Ermeniler olmak 
üzere bazı gayri müslim vatandaşlar bu 
tahriklere kapılarak devlete cephe almış
lardır. Süryaniler ise hiçbir zaman bu kış
kırtmalara itibar etmemiş . devlete bağlı

Iıklarını sürdürmüşlerdir. Milli Mücadele 
yıllarında Mustafa Kemal'i ve Ankara hü
kümetini destekledikleri gibi Lozan'da tek
lif edilen azınlık statü ve haklarına da ilti
fat etmemişlerdir. 

Günümüzde Süryaniler. 1923'te kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik hukuk 
sistemini benimsediğinden Türkiye Cum
huriyeti vatandaşları etnik köken ve dini 
inanç farklılığı gözetilmeksizin eşit kabul 
edilmektedir. Cumhuriyet'in ilerleyen yıl
larında Süryaniler'in bir kısmı büyük şehir
lere. özellikle istanbul'a göç etmiştir. Da
ha önce de göç olayları yaşanmış . 1860'
ta çoraklık ve çekirge afeti sonucu Suriye 
bölgesine, 1896'da Ortadoğu'nun çeşitli 
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bölgelerine, 1900'lü yılların başında Ame
rika Birleşik Devletleri ve Atiantik ötesine 
göçler olmuştur. 1963 yılından itibaren im
zalanan Alman-Türk işçi antiaşması çer
çevesinde bazı Süryaniler Avrupa'nın çe
şitli ülkelerine işçi olarak gitmiş . 1970'le
rin başında Türkiye'den Avrupa'ya giden 
Süryani nüfus 7000'e ulaşmıştır. 1977 yı
lına gelindiğinde Süryaniler'in Orta Avru
pa'daki nüfusları 10.900'e (Almanya 8000, 
Hollanda 800, Avusturya 800, isviçre 600, 
Fransa 600, Belçika 100, Yunanistan 100). 
Kuzey Avrupa ve iskandinav ülkelerindeki 
nüfusları 10.750'ye (i sveç 10.000, Norveç
Danimarka-Finlandiya 500, ingiltere 250 
c iva rı ) çıkmıştır. 18 Ekim 1977 tarihinde 
Patrik lll. Mor. lgnatius Ya'küb Şam'da bir 
sinod toplamış , bu toplantıda alınan ka
rarla Avrupa'da iki metropolitlik (abraşiye) 
kurulmuştur. Bunlardan biri merkezi Hol
landa olan Orta Avrupa metropolitliği , di
ğeri merkezi isveç olan iskandinav ülke
leri metropolitliğidir. 24 Haziran 1979'da 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Mid
yat doğumlu isa Çiçek Avrupa metropoli
ti olarak takdis edilmiştir. 

Süryaniler, Batı ülkelerinde oluşturduk
ları teşkilatianma bağlamında Hollanda, 
Almanya, Kanada, Avustralya, Arjantin ve 
Brezilya'da birer; isveç ve Amerika Birle
şik Devletleri'nde ikişer metropolitliğe sa
hiptir. Almanya'da kırk dokuz, isveç'te yir
mi sekiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 
yirmi yedi, Hollanda'da sekiz, Kanada'da 
altı , Avustralya'da beş, isviçre'de beş , Bel
çika'da dört, Arjantin'de dört. Brezilya'da 
üç. Avusturya'da iki , Fransa'da ve ingilte
re'de birer olmak üzere 143 kilise mevcut
tur. Günümüzde Süryaniler yaklaşık ola
rak Almanya'da 70.000. isveç'te 55.000, 
Amerika Birleşik Devletleri 'nde 40.000, 
Hollanda'da 15.000. Arjantin'de 6000, is
viçre'de 6000, Belçika'da 6000, Avustral
ya'da 4000, Brezilya'da 4000, Avusturya'
da 3000, ingiltere'de 800 olmak üzere top
lam 21 0.000 nüf usa sahiptir. Bugün Sür
yaniler'in Türkiye'deki nüfusu 18.000 civa
rındadır. Bunların yaklaşık 15.000'i istan
bul' da, 3000'i Mardin ve Midyat yöresin
de yaşamaktadır. istanbul, Mardin, Midyat 
ve Adıyaman'da dört metropolitlik mer
kezi mevcuttur. Faal iki manastır bulun
makta (Mardin Deyrüzzafaran, Midyat Mor 
Gabriel) ve bu manastırlarda dini eğitim 
ve öğretim yapılmaktadır. Patriklik mer
kezi ise Şam'dadır. 

İnanç ve ibadet. Süryaniler teslls, teces
süd, melek-şeytan . cin, kıyamet günü, ha
şir, cennet-cehennem gibi itikadi konular
da diğer Ortodoks mezheplerle -bazı fark-
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lılıklar dışında- aynı inanca sahiptir. Erme
ni ve Kıptiler gibi isa Mesih'in tek (ilahi) 
tabiat taşıdığına inanır, onun beşeri tabi
atını sanal kabul ederler. İznik (325) ve 1. 
Efes (431) konsillerinin iman ilkeleri doğ
rultusunda hazırlanmış olan ve 467 yılın
dan beri (Patrik ll . Petrus Kassar dönemi) 
Süryanl kiliselerinde okunan amentüleri 
şöyledir: "Bir Allah'a inanıyoruz. Cihanı tu
tan, yerle göğü , görüleni ve görülmeyeni 
yaratan, bir Ata Allah'a ve bütün alemler
den önce nurdan nur. Hak Tanrı'dan Hak 
Tanrı doğan ve ancak yaratılmayan , cev
her yönünden atasına eşit, O'nunla her 
şeyin varlığa geldiği ve biz insanları kur
tarmak için gökten inip RGhulkudüs ve 
bakire Meryem'den bedenleşip insan olan, 
Pantoslu Pilatos'un günlerinde bizim için 
haça gerilen, elemlenip ölen, gömülüp ve 
istediği gibi üçüncü günde kıyam eden, 
göğe yücelip Ata Allah'ın sağında oturan 
ve dirilerle ölülerin duruşmasına büyük 
izzetle gelecek ve melekGtuna son olma
yacak, Tanrı'nın biricik oğlu İsa Mesih bir 
Tanrı 'ya ; bir de peygamberlerde kutsal, 
genel ve resul! bir kilisede konuşan , 'ata'
dan çıkan, ata ve oğulla tapınıtıp ululanan 
bir Tanrı aziz ruha (Rühulkudüs) ve suç
ların affedilmesi için bir vaftize inanmak
la ölülerin kalkmasını ve gelecek alemdeki 
yaşayışı da bekleriz." Süryanl kilisesinde 
bu genel amentünün dışında inanılması ve 
yerine getirilmesi gereken yedi şart var
dır. Kilise bunlara "ma'mudiso" (sı r, sakra
ment) der. Bunlar vaftiz, morun yağı , ko
münyon, günahların itirafı , hasta yağlan
ması, ruhani takdis ve nikahtır. 

Süryanl kilisesinde ibadetlerin başında 
namaz ve oruç gelir. "Sıloto" (sıloso) deni
len namaz Hz. isa ve havarilerden kalma 
bir ibadettir. Havariler döneminde namaz 
ferdi olarak kılındığı gibi cemaatle basit 
bir evde de kılınıyordu. Evde kılmak iste
yen bekarsa tek başına, değilse aile efra
dıyla beraber kılardı. Önceleri günde üç 
vakit namaz kılınırdı. Namazlarda ZebCır'-
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dan bazı ayetler okunur, ilahiler söylenirdi. 
Kilisede namaz bir ruhani başkanlığında 
diyakozların yardımıyla icra edilirdi. Namaz 
bitince vaaz verilir, ayin yapılır, insanlar ko
m ünyandan tadıp birbiriyle selamiaşarak 
dağılırlardı. Pazar günleri ve İsa'nın kıyam 
gününden itibaren elli gün süreyle Panti
kos bayramına kadar namazlarda secde 
yapılmazdı. Kadınlar namazda en arka saf
ta yer alır, gerek kilisede ibadet esnasın
da gerekse dışarıda günlük hayatta teset
türe riayet ederlerdi. Sonraları bu üç va
kit namaz altı , bir müddet sonra da yedi
ye çıkarılmıştır. Günümüzde bütün Sürya
nl ve NestCırl manastırlarında yedi vakit 
namaz kılınmaktadır. III. yüzyılın ilk çeyre
ğinde günlük namazların dışında kilisede 
her pazar gününün yanı sıra İsa'nın do
ğum günü, vaftiz günü, fısıh günü, kıyam 
günü ve pantikos gününde de ayin düzen
lenir ve bayram yapılırdı. Bu günler 32S 
yılındaki İznik Kaosili'nde de kabul edil
miştir. Bunların dışında Süryanl kilisesin
de aziziere atfen çok sayıda kutsal gün 
bulunmaktadır. Hıristiyanlığın ilk asrında 
Süryaniler'de oruç (savmo) vardı. "Savme dı
Arb'in Rabo" denilen kırk günlük büyük 
oruç İsa Mesih'ten kalmadır. Sonraları kili
sece buna isa'nın elem haftası da eklene
rek kırk sekiz güne çıkarılmıştır. Bunun dı
şında Süryanller'de "savme dı-Yeldo" (Noel 
orucu) yirmi dört gün, "savme dı-Ninve" (Ni
nova orucu) üç gün, "savme dı-Şılihe" (ha
varilerin orucu) on beş gün, "savme dı-Mer

yem" (Meryem Ana orucu) on beş gün olup 
günümüzde perhize çevrilmiş ve beş gü
ne indirilmiştir. Ayrıca her çarşamba ve cu
ma günü tutulan oruç da perhize çevril
miştir. Oruçların kefaret ve kazası yoktur. 

Dil, Edebiyat ve Kültür. Gerek arkeola
jik buluntular gerekse günümüze intikal 
eden yazılı kaynaklar Süryanller'in fikir ha
yatına yeterince ışık tutmaktadır. Eski dün
yanın merkezinde yer alan bölge H elen
Grek, Hint-iran düşünce ve felsefesiyle ta
nışmış, Hıristiyanlık ve mahalli kültürle de 
yoğrularak bir kültürel mozaik deltası oluş
turmuştur. Hıristiyanlık'la beraber nesir 
sahasında ilkşehitlik menkıbeleri, şiir sa
hasında Bardaysan, Mor Afrem, Suruçlu 
Ya'küb ve Antakyalı İshak'ın çalışmaları , 
Tityanus'la başlayan Kitab-ı Mukaddes ter
cüme ve tefsirleri, Ebü'l-Ferec İbnü'l-İbrl'
ye (Bar ibraya) ait tarih, gramer ve tefsir 
kitapları Süryanlce'nin gelişmesini ve bu 
dilde önemli eserler verilmesini sağlamış
tır. Özellikle başta Urfa olmak üzere Nu
saybin, Harran, Kınnesrin ve CündişapGr'

da kurulan okullarda verilen eğitim , yapı

lan bilimsel çalışmalar ve Grek-Helen, Hint-

İran düşünce dünyasından yapılan çeviriler 
bölgede önemli bir kültürel birikim oluş

turmuştur (ayrıca bk. SÜRYANicE). 
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Kişinin süslerden ve zarafet kazandırıcı 
maddi-manevi unsurlardan yararlanarak 
kendini daha güzel ve hoş duruma getir
mesini ifade eden süslenme Arapça'da te
zeyyün ve tecemmül kelimeleriyle karşı
lanır. Türkçe'de daha çok "süs" anlamıyla 
kullanılan ziynet (zinet) "bir şeyi takıyla, 
elbiseyle veya şekil verme yoluyla güzelleş
tirmek" demektir (M . Abdürraüf el-Müna
vl. s. 39 1) . Kur'an- ı Kerim'de süs ve gü
zellikle ilgili birçok kelime yer alır. Bunlar
dan ziynet ve aynı kökten türeyen kelime
ler gerek maddi gerekse manevi anlamda 
süsü ve süslenmeyi anlatmak üzere kulla
nılmıştır. Mesela Allah 'ın , imanı mümin
lere sevdirip kalplerine sindirdiği belirtilir
ken, "Onu tezyin etti" (güzel gösterdi) (ei
Hucurat 49/7); namaza hazırlık amacıyla 
veya mescide girmek için güzelce giyinil
mesi istenirken, "Ziynetinizi takının" (ei
A'raf 7/31 ); KarCın 'un zenginlikten kaynak
lanan bir ihtişam içinde kavminin karşısı
na çıktığı anlatılırken "ziyneti içinde" (el
Kasas 28/79); Allah'ın kulları için yaratıp ya
saklamadığı elbise veya her türlü maddi 
süsten söz edilirken (Fahreddin er-Razi. 
XIV. 52) "z1netallah" (el-A'ril.f 7/3 2) ifadele-


