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Süryaniler monofizittirler ve ki
liseleri de monofizit kiliselerdendir. 
Hz. İsa'da İlahi ve insani tabiatın 
birleşerek tek tabiat olduğunu sa
vunan ve diğer kiliselerden bu nok
tadan ayrılmış bulunan kiliseler, 
monofizit diye adlandırılır. Monofizit, 
tek tabiat anlamına gelir. Monofi
zitler, Doğu Ortodoks kiliseleri içinde 
gösterilmelerine rağmen, bağımsız ve 
özerk kiliselerdir. Bunlar, Süryani, 
Ermeni, Habeş ve Kıpti Kiliseled'dir. 
Katolik, Ortodoks ve protestan mez
hepleri ise, isa'da ayrı ayrı olarak ilahi 
ve insani (lahüti ve nasüti) iki tabiatın 
olduğunu savunurlar. Konumuz Sür
yaniler olduğu için, bunlar içinde du
racağız. 

Süryaniler Türkiye'de Midyat, 
Mardin, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, 
ve Diyarbakır illerinde, Suriye'de ise 
Şam'da yaşayan Sami ırkından Hıris
tiyan bir halktır. Kuzey Irak'ta da 
genel nüfusun% 50'sini teşkil ederler. 
Bugün Süryani adı özel bir ırkı değil, 
ancak bir mezhebi temsil eder. Tüm 
eski Mezopotamya Halkları-Akkad
lar, Asurlular, Aramiler, Babilliler, 
Kenanlılar, Fenikeliler vb- aynı kök
endendirler; yani samidirler. Dillerin
in de birbirlerine yakın olmasından 
ötürü, kolayca birbirlerinin dilini be
nimser ve kaynaşmak suretiyle yeni 
bir dil oluştururlardı. Hıristiyanlıkla 
birlikte bu halklar daha da kaynaş
tılar. Çünkü aynı kültür, örf ve adetler 
yanında, artık aynı dine de sahiptiler. 
Hıristiyanlıkla birlikte, eski Mezopo
tamya Halkları'nın, Aramilerle kay
naşması sonucu yeni bir halk doğdu: 
Süryaniler Ama Aromi dili, aynı za-
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manda kilisenin de dili olduğundan 
dolayı, diğer dillere baskın çıktı. 
Araroller de zaten kadim (eski) Mezo
potamya halklarından bir tanesiydi. 
Bu halkların kaynaşmasından dolayı 
A. Gabriel Sawmy eski mezopotamya 
halklarına Önsüryaniler (Protosür
yan) adını vermektedir. 

Aramiler, Putperest bir halktı. 
Bunlardan bazısı, Havariler'den Şe
mun petrus (St. prierre) ve arkadaşı 
Thomas'ın telkinleriyle Hıristiyanlığı 
kabul ederek putperest ırkdaş

larından ayrıldılar ve Süryani adı 
altında yeni bir mezhep kurdular 
(M.S. 38). Hıristiyanlığı, Suriyeli müj
decilerden (Havari Şernun petrus ve 
Havari Thomas'tan öğrendikleri için, 
kendilerini bu müjdeci Havarilerin 
ülkelerinin ismi olan Ruriyan (Suriye, 
Suriyeliler) kelimesiyle adlandırdılar. 
Özellikle kendilerini ırkdalşan olan 
putperest Aramilerden ayırmak için 
bu yeni ismi benimsediler. Çünkü bu 
yeni Hıristiyanlar, Arami kelimesini 
putperest kelimesiyle özde görüyor
lardı. Hıristiyan Aramiler, dünyadaki 
ilk ve en eski Hıristiyan topluuluğu 
olmalarından dolayı, Süryani Kadim 
(Eski Süryaniler) olarak da adlan
dırılır. İlk dini merkezleri Antak
ya'dır. Sonradan, komşuları olan baş
ka halklar (Akkadlar, Asurlular, Ba
billiler, Fenikeliler vb.) bu mezhebe 
katılınca aynı adı kabul ederek 
kendilerini süryani saydılar. Bugün 
Hindistan'daki Süryani kilisesinin 
mensupları da-Hindu asıllı olma
larına rağmen-kendilerini Süryani 
olarak adlandırırlar ve Süryani 
sayılırlar. 

Süryanilik İ.S. I. yüzyılda bütün 
Suriye'ye yayıldı. Sonra Urfa ve dolay
ıarına geçti. Urfa Kralı olan Abgar'ın 
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Hıristiyanlığı kabul etmesi, bu dinin 
tüm Urfa (Süryanice Uihoy), daha 
Mlladi 70 yılında Havari Tomas'ın 
kardeşi olan aday (Addai) vasıtasıyla 
Hıristiyanlıkla tanışmıştı. Abgar'ın 
desteği ile, Urfa'da bir kilise inşa edil
di. Böylece Urfa başından beri Hıris
tiyanlık ilkelerine bağlılık göstermiş 
ve Hıristiyanlık, Mezopotamya ve 
Yunan şehirlerine buradan yayıl
mıştır. 

Ve Süryanilik Urfa'dan sonra Di
yarbakır bölgesine de yayılarak bura
da da gelişti. Zamanla Diyarbakır, 
Süryani topluluğunun patriklik 
merkezi oldu. Süryaniler mezhepleri
ni, Anadolu ve Mezdpotamya (El
Cezire) sınırları dışına çıkararak batı 
ülkelerine ve Roma'ya kadar 
uzattılar. İstanbul'da Antakya patnk
liğine bağlı Süryani Piskoposluğu ku
ruldu. Bununla birlikte ilk anlaşma
zlık M.S. 451'de Kadıköy (Khalkedon) 
dini toplantısında ortaya çıktı. 
Kadıköy (Halkedon) konsilinin aldığı 
ve Doğu Kiliselerinin-Süryani, Erme
ni, Kıpti Kiliselerinin-Batı Kilise
sin'den kesin olarak ayrılmalarına 
neden olan temel iki öğe vardı: Bu 
konsilde tesbit edilen iman öğeleri ve 
"kiliselerin organizasyonu" ile ilgili 
alınan kararlar. Doğu kiliseleri Hal
keden Konsili'nde alınan "iman ilke
lerinin" daha önceki ekümenik (genel) 
konsillerindeki iman ilkeleriyle 
bağdaşmadığını belirtirler. Kilise
~erin yeniden organizasyonuyla da, 
Istanbul Kilisesi'nin Doğu Hıristl
yanlığının lideri konumuna getjril
mesine büyük bir tepki gösterirler. 

M.S. 451'deki Halkedon Kon
sili'nden sonra, Bizanslılar Süryani 
Kilisesine karşı büyük tehdit ve 
büyük baskılar uyguladılar. Bu 
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baskılardan dolayı Süryaniler gezici 
duruma geldiler. Halep, Urfa, Rakka 
ve Harran'da gezici merkezler kurdu
lar. Miladi 969 yılında, pratik yuhan
na VIII zamanında Malatya'yı merkez 
edindiler. Fakat 1058 miladi yılında 
Melkit (Krallığa bağlı) Rumların 
saldırıları yüzünden Diyarbakır'a git
tiler. Diyarbakır'da sürekli merkez 
kuran Süryani Kadim Patrikliği'nin 
başında bulunan Patrik Diyojenes 
Yahya VII, Diyarbakır'da ve Mardin 
ilinin doğusunda, bir dağın eteğinde 
bulunan Deyru-1 Zafaran'da (Zafaran 
Manastırı'nda) yaşadı. Ve daha son
raları (Milad! 1293'ten itibaren) bu 
manastır sürekli olarak merkez edi
nildL 1932 senesine kadar bu böyle 
devam etti. 1932 senesinde Humus 
Metropoliti Musullu Afrem Barsol'un 
patrikliği sırasında merkez, Şam'a 
nakledildi. Suryanilerin bu günkü 
dini merkizi Suriye'nin başkenti 
Şam'dır. Ama Mardin deki Zafaran 
Manastırı, tarihselliğinden dolayı, 
Süryanller yanında çok özel bir yere 
sahiptir. Günümüzde de Zafaran Ma
nastırı faaliyet halindedir. 

SÜRYANİCE 

Kuzey Mezopotamya'da konuşu
lan eski Sami dilidir. Yeni Süryan1ce 
ise Rezaiye (Urmiye) gölü kıyılarında 
oturan halkların konuştuğu dildir. 

Süryamce, Sami dillerinin Ararnca 
öbeğine girer. Doğu Ararncadan gelen 
du dil, gerçekte Suriye Hıristiyan
larıp.ın klasik dili haline gelen Edessa 
(Urfa) şehrinin lehçesiydi. 

Hıristiyanlıktan önce konuşulan 
ve yazılan Süryanice ancak M.S. II. 
YY'dan itibaren önem kazanmaya 
başladı. PESCHİTTA denenincil ter
cümesi, Bedressane ve oğlu Hermon-
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ius'un ilahileri ve felsefe kitaplan bu 
dilde yazılmıştır. Yahudiler ve Hıris
tiyanlar arasında pagan kelimesiyle 
eşanlamlı olarak kullanılan "Aramca" 
kelimesinden kaçınmak için "Sürya
nice" denildi. Yunancanın ardından, 
Doğu Roma İmparatorluğu'nun en 
önemli dili oldu. Ve misyonerler 
aracılığıyla Çine kadar girdi. Kuzey
batı Çind'eki Sin-gan-Fu yazıtı bunu 
kanıtlar. 

Süryfuıice, Arap fetihlerinden son
ra, Yunan Medeniyetinin ~ser ve kita
plarını Araplara aktaran bir kültür 
dili olarak xnı yy'a kadar yaşadı. 
Süryanice bugün bile Doğu Hıristi
yanlarının kutsal dilidir. Asya'daki 
bazı bölgeler'de (Türkiyenin güney 
doğusunda, Kuzey Irak'ta ve Kuzey
batı İran'da) canlı bir dil biçimi olarak 
varlığını devam ettirmektedir. 

Süryanilerin yazısı, palmyra dili 
aracılığıyla, Aram yazısından türe
miştir. Maniciler, Süryani yazısını 
kabul edip kullandılar. Manin Şapur
gan adlı kitabı bu yazıyla yazılıyordu. 
Şapurgan, Zend-Auesta, İncil ve 
Tevrat'tan paragraflar içerir, Manihe
istlerin ~utsal kitabıdır. Maniheistler, 
Süryani yazısını kabul edip kul
landıktan sonra bu yazıyı çok geniş 
alanlara yaydılar ve Çin Türkis
tanı'na kadar soktular. Moğollar 
günümüzde bile hala Süryani alfabe
sinden türemiş bir alfabe kullanmak
tadırlar. Süryanice yazıtlar Hindistan 
ve Çin'e kadar uzanır. Çin Türkis
tanı'nda bu dilden yazıtlara rast
lanmıştır. 

Süryani edebiyatı, bugün asılları 
kaybolmuş olan Yunanca Hıristi
yanlık kitaplarının -ki bunlar Hıris
tiyanlığın ilk orijinal metinleri olarak 
kabul edilir- tercümelerini yapmış ol-
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ması bakımından da önem taşır. 

Süryfuıi edebiyatı batı ülkelerinde 
geniş araştırmalara konu olmuştur. 
Özellikle kutsal kitaplar (İncil) üze
rinde çalışanlar, kutsal kitap İncil'in 
ilk ve orijinal metinlerinin araştı
rılmasıyla ilgili olarak Süryanice 
çevirilerden yararlanmaktadırlar. 
Çünkü Süryfuıice çeviriler, İncil'in ilk 
ve en eski çevirilerindendir. Sami dil
lerinde ve Yunanca yazılarda bir çok 
asıl metin kaybolduğu için, bu çeviri
ler özellikle son yıllarda, İncil'in ilk 
şekli hakkında yeni görüşlere ışık tut
maktadırlar. 

Süryanilerin Dini Görüş . ve 
ibadetleri 

Süryani Kadim Cema'ati, hakim-i 
mutlak, güçlü, kudretli ve yaratıcı 
olan bir Tann'ya inanırlar. Tanrı'da 
üç sıfatın bulunduğuna inanırlar ve 
bu üç sıfatı bir vahdaniyyete (birliğe) 
sığdırırlar. Bu sıfatlar şunlardır: 

1-Ata Allah (Baba) 

2-Kelam Allah (Oğul) 

3-RühAllah 

Fakat üç Allah olarak değil, ancak 
bu üçlükten oluşan tek ulühiyyet, tek 
kudret ve tek tabiat içinde Tek Allah 
mefhümuna inanırlar. 

Allah'ın kelamı İsa'nın Allah'tan 
doğuşu, Güneş'in ışıklarının Güneş 
küresinden doğuşu gibidir. Bu doğuş 
ma'nasında, Süryaniler "İsa, Allah'ın 
ma'nevi-oğludur" demektedirler. Bu 
kelam (söz), Meryem'in rahmine ilka 
edildi. İsa, Meryem'den doğduğu için 
Allah'ın oğlu sayılamaz. Ancak İsa, 
Allah'ın ağzından doğan bir kelam ( = 
söz, logos) olması hasebiyle, Allah'ın 
ma'nen ve mecazen oğlu sayılmıştır. 
Süryaniler, bütün Hıristiyanlar gibi 
şu esaslara inanırlar: 
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ı-Allah'a, 

2-Meleklere, 

3-Vahyolunan kitaplara; 

4-Peygamberlere, 

5-Ölüm ve kıyamete, 

6-Cennet ve cehenneme, 

7-Şeytan'ın insan düşmanı oldu-
ğuna, 

8-Allah'ın insanın yaratıcısı, 

şefkatli, merhametli olduğuna, Al
lah'tan hiç bir şer gelmediğine, ancak 
her iyiliğin ve yardımın onda.rl sildır 
olduğuna ... 

Kıyamet gününden sonra İsa ile 
beraber ebed1 hayat ve saadete ka
vuşulacağına İnanmak, Süryanlliğin 
temel prensiplerinden biridir. 

Süryanlliğin benimsediği evrensel 
kongreler üç tiınedir: 

ı-istanbul Kongresi: Bu kongre, 
M.S. 325'te İznik'te Büyük Konstantin 
başkanlığında toplanmıştır. 

2-İstanbul-Konstan tiniyye Kon
gresi: M.S. 38ı'de Büyük Theodoros 
idaresinde toplanmıştır. 

3-Efes Kongresi: M.S. 43ı'de II. 
TheodoS'ius başkanlığında toplanmış
tır. 

Süryanllik, Ortodoksluğun kuru
cusudur. Fakat M.S. 45ı'deki Halke
dona (Kadıköy) kongresinden itibaren 
Rum ve Avrupa Katolik mezheplerin
den ayrılmıştır. Roma ve Bizans idare
leri bir çok Süryanı ruhani reisini 
öldürdüler ve Süryanllere büyük zu
lümler yaptılar. 

Süryanller, bütün Hıristiyan ki
liseler arasında ancak Kıptl-Habeş 
(Etyopya) Kilisesini kardeş kilise ola
rak tanır. Çünkü aynı kilise ile, aynı 
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inanç esaslarını paylaşmaktadırlar. 

Süryaniliğin ibadet şekline şu 
hususlar girer: 

a-N amaz kılma, 

b-Oruç tutma, 

C• Vaftiz usulü, 

d-Evlenme usulü, 

e-Ölüm usulü, 

f-Tevbe ve i'tiraf. 

a-N am az kılma: Süryanlliğin 
bütün Hıristiyanlık gibi günde yedi 
farz namazı vardır. N arnaza yönelmek 
doğuya doğrudur. Pazar ve bayram 
günleri hariç, diğer bütün günlerde, 
namazı secde ve rekatlarla kılarlar. 
Namaz vakitleri şunlardır: 

ı-Sabah, 

2-Kuşluk, 

3-Öğle, 

4-İkindi, 

5-Akşam, 

6-Yatsı, 

7 -Gece yarısı namazı. 

Bu namazlardan dördü farz, üçü 
sünnettir. Sünnet olanlar, kuşluk, 
ikindi ve yatsı namazlarıdır. Namaz
lar sabah, öğle, akşam kilisede topluca 
kılınır. Diğer namazlar herhangi 
münasip bir yerde kılınabilir. 
Namazın ilk rekatında, başlangıç 
duası olarak şöyle bir dua okurlar 
(Müslümanların "Fatiha"sı gibi): 

"Ebuh beşmeyo! Nıskadaş, şımoh 
tisi, mezkovo, ne h ve sıbyono eykano ... " 
Süryan1ceden Türkçeye şöyle tercüme 
edilebilir: 

"Ey göklerde olan babamız! Adın 
kutlu olsun; melekutun gelsin. Gökte 
olduğu gibi, yerde de senin isteğin ol-
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sun. Gerekli ekmeğimizi (rızkımızı) bi
ze ver. Suçlularımızı bağışladığımız 
gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla 
ve bizi imtihan etme! Bizi kötülükler
den koru! Çünkü melekut, kudret ve 
izzet yalnız senindir. Amın!" 

2-0ruç tutma: Her yıl tutulan beş 
oruç ve perhizieri vardır. Bu oruç ve 
perhizler şunlardır: 

a-Şubat, Mart ve Nisan aylarında 
gezen büyük oruç kırk gündür. Elem 
Haftası'nın yedi günü eklenir; toplam 
kırk yedi olur. 

b-İlkbaharda, Şubat ayında üç 
gün Ninova orucu tutulur. Bu oruç, 
Hz. Yunus (a.s.)'un üç gün balık 
karnında kalışının anısına tutulur. 

c-Haziran'ın başında üç gün oruç 
tutulur. 

d-Ağustos ayında beş gün Meryem 
Ana orucu tutulur. 

e-Aralık on beşten, yirmi beşine 
kadar, on gün Hz. İsa'nın doğum 
gününün anısına oruç tutulur. Buna 
N o el Orucu denir. 

Oruç boyunca cinsel ilişki yasak 
olduğu gibi, hayvansal gıdalar (et, 
peynir, süt v.b.) yemek veya içmek 
de yasaktır. Bitkisel gıdalar ise ye
nilebilir. 

3-Vaftiz: Bütün Hıristiyanlarda 
olduğu gibi, Süryanilerde de vaftiz 
vardır. Süryaniler sünnet olmazlar, 
ama "Sıhhi bakımdan herkes sünnet 
olabilir." derler. Süryanilere göre sün
net olmanın dini bakımdan bir fazileti 
yoktur. 

4-Evlenme: Süryanilerde boşan
ma olmaz, ama karısının zina 
yaptığını öğrenen koca, karısını 

boşayabilir. Tıbbi açıdan da lüzum 
görülürse boşanma olabilir. Bir erkek 
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ancak tek bir kadınla evlenebi.lir: 
"Çünkü Allah, Adem (a.s.)'a bir tek 
Havva yaratmıştır. Eğer bir erkeğin 
iki karısı varsa, her iki karısından 
doğan çocuklar birbirine kardeşlikten 
ziyade, düşman gözüyle bakarlar. bu
nun için teaddüd-ü zevcat (birden çok 
kadınla evlenmek) caiz değildir." der
ler. 

Ruhani liderleri üçe ayrılır: 

1-Keşişlik (Papazlık): Bekar papa-
za "Rahip" denir. 

2-Episkoposluk, 

3-Diyakosluk, 

Ruhani liderlerdeki hiyerarşi zin~ 
ciri şu şekildedir: 

Cadlik (Kardinal) 

!ı Bu 
Patrik dört 

!ı kısma 

Metropolit Ruhhan 
Sınıfı 

!ı denir 

Episkopos ve ev-
lenmez-

!ı ler 

Keşişler (Pap 

!ı 
Diyakoslar (İncil-i Şemmes diye 

adlandırılırlar. Bunlar 
İncil'i ezberlemiş kişi

-lı lerdir. 

Diyakoslar (Bunlar ayin sırasın
da, ruhaniye yardımcı 
olanlardır. Örneğin 
mum yakarlar, İncil'i 
tutarlar. 

Ruhanilerin evliliği: 
Diyakosluk sınıfı ve papaz sınıfı 

evli olabilirler; bekar iken bu rütbeleri 
alamazlar. Diyakosluktan, Diyakos 

--
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başkanlığı derecesine kadar yükselen
ler, karısı öldüğü takdirde evlenebi
lirler. Papaz sınıfı ise zevcesi öldükten 
sonra bir daha evlenemezler. Ancak 
görevlerinden istifa ederlerse evle
nebilirler. Çünkü bütün cemaatin ba
bası sayıldığından, cemaatten her
hangi birinin kızı, onun da kızı sayılır. 

Episkoposluk sınıfında rahiplik 
rütbesi vardır. Rahip episkoposlar, 
hayat boyunca bekar kalırlar. VI. 
asırdan i'tibaren episkoposluk, patcik
lik ve metropolitlik rütbeleri yalnız 
rahiplik sınıfından türerler, 

Tevbe usulü: 

Herhangi bir günaha giren bir 
Süryani, diğer Hıristiyanlarda olduğu 
gibi işlediği günahı gidip bağlı olduğu 
ruhanisine i'tiraf eder. RUhani ona bir 
ceza tayin eder. Bu ceza maddi de 
olabilir, ma'nevi de. Maddi ceza fa
kirlere, kiliseye, hastane ve hayır yer 
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lerine yardım etmesinin emredilmesi 
şeklinde olur. Ma'nevi ceza ise, günah
karın belli günler oruç tutması şek
linde olur. 

Dünyadaki Süryanilerin nüfft. 
su: 

Hindistan'da iki milyon, Türki
ye'de 45.000, Amerika kıtasında (Ku
zey-Güney) 150.000, Suriye ve Lüb
nan'da ise 20.000 Süryani yaşamak
tadır (rakamlar yaklaşıktır). 

Son olarak, Süryanilerin çok eski 
bir tarihe sahip olduklarını özellikle 
ifade edelim. Süryanilerin ataları olan 
h"amilere dair bilgilere, Tevrat'ta da 
rastlanır. Tevrat'ın tarihi üç bin sene
den fazladır. Tevrat'a göre Aram Ülke
si üç bölüme ayrılır: 

1-Aram Soba, 
2-Aram Dımaşk, 
3-Aram Nehreyn (Mezopotamya). 


