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SUNUŞ VE TEŞEKKÜR

Bu çalışma, İstanbul Süryanileri üzerine hazırladığım doktora
tezimin gözden geçirilmiş, belirli bir oranda kısaltılmış ve eklemeler yapılmış yeni bir versiyonudur. Kitabın temel malzemesini 2011-2013 yılları arasında İstanbul’da yapmış olduğum
alan araştırmasının verilerinin yanı sıra Süryanilerin modern
öncesi ve modern dönem tarihi üzerine üretilmiş literatürden
yaptığım genel bir derleme oluşturuyor. Grubun özellikle günümüz Türkiye’sinde edindiği konumu ele aldığım bölümler,
yazıldığı tarih ve ülkenin sıklıkla değişen gündemi düşünüldüğünde bir derece güncellemeye açık gözükse de genel bir şema çizmek açısından anlamlı veriler sunduğuma inanıyorum.
Özellikle Fransa, Belçika, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkelerinde Süryaniler üzerine yayımlanan kitaplara bakıldığında
bunların çoğunlukla adı geçen ülkelere göçmüş kimi Süryani
araştırmacılar ya da Doğu Hıristiyanlığı meraklısı yerel Katolik din adamları tarafından yazıldığını görüyoruz. Sayısı oldukça fazla olan bu tür kitaplar, grup tarihi ve kültürüne dair pek
çok bilgi ve belge içerse de cemaatçi (komünotarist) tarih yazıcılığı olarak nitelendirebileceğimiz sorundan muzdarip. Süryanileri, tarihin belirli dönemlerinde çok yönlü etkileşime girdikleri irili ufaklı iktidar odaklarından ya da komşu oldukları di11

ğer etnik ya da dini gruplar ile olan toplumsal/siyasi ilişkilerinden âzâde “özel bir varlık” olarak yorumlama eğilimi taşıyan
bu çalışmalara karşı eleştirel bir konum almak sağlıklı bir bilimsel üretim için şart gözüküyor. Diğer yandan araştırabildiğim kadarıyla, güvenilir yabancı ve yerel akademik literatür söz
konusu olduğunda Süryanileri –özelde Süryani Kadîm cemaatini– gerek Osmanlı tarihinin gerekse de Cumhuriyet tarihinin
genel makro perspektifi içerisine yerleştiren çalışmaların sayısı
da oldukça sınırlı. Bu çalışmayı hazırlarken literatür konusunda –zaman zaman hayrete düşerek– karşılaştığım bu eksiği, genel bir aktarıcı üslubu takınarak gidermeye çalıştım. Bir tarihçi titizliğiyle olmasa da yeri geldiğinde diğer komşu topluluklar
–özellikle coğrafi/dinî açıdan Süryaniler ile çoğu ortak noktası olan Ermeniler ve Kürtler– ile genel tarihsel karşılaştırmalar
yapmayı denedim. Bu çabaların sonucunda ortaya çıkan metin
ise Süryani tarihindeki özel bir dönemi özel belgeler ile açıklamayı deneyen “uzmanlaşmış” bir metin olmaktansa gelecekte
konu hakkında yapılacak ayrıntılı çalışmalara yön verecek gövde bir metin haline geldi.
Bu kitap, temelde bugün İstanbul’da yaşayan Süryanilerin
zihniyet dünyalarına bir kapı açmayı denemiş olsa da alana çıktığım tarih olan 2011’den bugüne toplumun tümü için travmatik sonuçlara neden olan değişimler yaşandı. Süryaniler, Suriye’de çıkan iç savaş sonrasında diğer mağdur halklar gibi ülkelerinden kaçmak zorunda kaldılar. Önce Türkiye’nin sınır bölgelerinde kurulmuş kamplara yerleşseler de burada diğer Müslüman sığınmacıların tacizine1 uğramaları üzerine Mardin ya
da İstanbul gibi Süryani Kilisesi’nin etkin olduğu şehirlere göçmeyi tercih ettiler. Kilise üyelerinin mülteci Süryaniler için
oluşturduğu yardımlaşma2 ve akraba ağları sayesinde bu şehir1

2
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Bu tacizler, cuma namazlarından sonra getirilen tekbirlerin saldırganca kendilerine yöneltilmesinden, “Amerikan ajanı” olmakla suçlanmaya kadar uzanıyordu.
2015’in Mart ayında kendisi ile yapılan bir mülakatta Süryani Kadîm Meryem
Ana Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal, Suriye’den kaçan 250 Süryani’ye
yardım eli uzattıklarını söylüyordu. Bkz. 01.03.2015 tarihli Radikal gazetesi
haberi http://www.radikal.com.tr/dunya/suryani-toplumu-tedirgin-suriye-ve-

lerde barınak ve okul gibi hizmetlerden yararlanabildiler. Yedikule semtinde ziyaret ettiğim, Süryanilerin kurduğu bir yardımlaşma derneği tarafından açılan ve gelen diğer yardımlar ile
geliştirilen okul bu hizmetlerden en somut olanı. İsveç Konsolosluğu ve İsveç Enstitüsü’nün maddi ve manevi desteği ile modern bir veçheye ve eğitim anlayışına kavuşan okulun 15 ve 35
arası değişen bir öğrenci kapasitesi var. Okulda sadece Hıristiyan (Süryani, Ermeni, Keldani, Rum Ortodoks) çocuklar değil,
Afganistan’dan ve Suriye’nin özellikle Halep şehrinden gelen
Müslüman çocuklar da eğitim görüyor.
Okulun eğitim koordinatörlüğünü yapan Yakup Atuğ’dan
velilerin çoğunun Avrupa ülkelerine gitmek için vize beklediklerini öğreniyorum. Suriyeli mülteciler için İstanbul’da bir
yaşam kurmak imkânsıza yakın. Bunun ilk nedeni elbette ekonomik. Sabahtan akşama kadar çalışılan bir işte kendilerine
verilen aylık 500-1.000 lira arası değişiyor. Kaldıkları evlerde,
–örneğin Yedikule gibi bir semtte– ev kiraları 1.500 liraya kadar çıkabiliyor. Bir evde kimi zaman üç ailenin yaşadığı düşünüldüğünde bu ücretler ile ortalama bir yaşam standardı yakalamak da elbette güçleşiyor. Ekonomik nedenlerin yanında yerli halk tarafından istenmeme ve kötü muameleye maruz kalma hâli İstanbul’daki günlerin geçiciliğini vurgulayan
etkenler oluyor.
Süryaniler hakkında yapılacak gelecek çalışmalarda topluluğun yaşadığı bu travma hâlinin ayrıca yansıtılması da şart gözüküyor. Zira grubun kolektif belleğinde “sürgün edilme” ya da
“zorla evinden çıkarılma” temaları oldukça baskın. Bu açıdan
da derin antropolojik analiz değeri taşıyan unsurlar. Dileğim,
bu tür temaların da özellikle göç konusunda çalışan antropologlar, sosyal politika uzmanları ve sosyologlar tarafından sorunsallaştırılması ve yeni analizlere dahil edilmesi.
irakta-yasananlar-hiristiyan-soykirimi-1303712/Aynı yılın Eylül ayında Vakıf
Başkanı Sait Susin ile yaptığım görüşmede bu yardımın artarak sürdüğünü ve
vakfa ait bazı mülklerin Avrupa ülkelerine gitmek için vize bekleyen Süryani
mültecilere tahsis edildiğini öğrendim. Avrupa’da yaşayan ve Adalar’da yazlık
evi olan bazı Süryanilerin de kış aylarında evlerini mültecilere verdiğini de ayrıca not edelim.
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Bir araştırmanın yazımında sadece yazarın değil, ona destek
olan ve akıl veren pek çok kişinin emeği oluyor haliyle. Onlara
da teşekkür etmem gerekiyor. Öncelikle doktora tezimin çeşitli versiyonlarını okuyup, her okuyuşunda titiz düzeltmeler yapan, Süryanilerin gerek yereldeki tarihi gerekse de yaşadıkları
coğrafya üzerine sahip olduğu bilgi ve deneyim sayesinde çalışmanın canlı ve hakiki bir veçheye bürünmesini sağlayan danışmanım Suavi Aydın’a geniş teşekkürler sunuyorum. Paris’te
kendisi ile çalıştığım, Ortadoğu Hıristiyanları ve Doğu Hıristiyanlığı hakkında sahip olduğu birikimden oldukça yararlandığım, bir diğer danışmanım Bernard Heyberger’ye de minnet borçluyum. Bu çalışmanın kaynakçasındaki birçok esere
onun tavsiyeleri üzerine ulaşabildim. Yine Paris’te beni CETOBAC bünyesinde “misafir doktora öğrencisi” olarak kabul eden
ve bu çalışmayla ilgili öneriler veren Hamit Bozarslan’a teşekkür ediyorum. İstanbul’daki Keldanî mülteciler üzerine yaptığı araştırmasını benimle paylaşma inceliği gösteren Didem Danış’a, Bakırköy Kilisesi’nde ayin yapan Süryaniler ile görüşme
sağlama, İtalyan Latin Kilisesi ile Süryani Kadîm Kilisesi arasındaki sosyal bağları anlama ve yorumlama, ilgili din adamları ile tanışmama aracılık etme konusunda benden değerli yardımlarını esirgemeyen Dominiken Rahibi Fabio Alberto Ambrosio’ya teşekkür ederim. Sahamın başlangıcında İstanbul Süryani Kadîm Vakfı üyeleri ile irtibat kurmamı sağlayan ve beni
çok önemli adreslere yönelten, Mardin Eski Valisi Mustafa Temel Koçaklar’a da ne kadar teşekkür etsem azdır.
Bu çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ve kaleme
alınmasında en önemli katkıyı verenler şüphesiz Süryani cemaati içerisinde tanıştığım kişiler oldu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Reisi ve Patrik Vekili Filüksinos Mor Yusuf Çetin olmak üzere İstanbul Meryem Ana
Süryani Kadîm Vakfı’na uzun yıllar emek vermiş isimler olan
Kenan Gürdal ve Kenan Altınışık’a, kadınlar kolunda aktif olarak görev yapmış ve halen yapan değerli Maribel Mağzalcıoğlu ve Semra Abacı’ya minnettarım. Bunun yanında Süryanilerin
“kültür aktivistleri” olarak tanımlayabileceğim kişiler olan, beni
14

saham süresince devamlı olarak bilgilendiren başta Özcan Geçer
olmak üzere Ferit Altınsu, Şabo Boyacı ve Faruk Kahraman’a da
özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özcan Geçer’in müthiş
enerjisi ve sıcakkanlı desteği olmasaydı bu çalışmanın daha yüzeysel bir boyutta kalacağı kesindi. Yine saham sırasında tanıştığım ve kendisi ile ortak konular üzerine güzel sohbetler yapma
imkânı bulduğum Lizi Behmoaras’a edebî üretimin antropolojik
çalışma ile ne kadar örtüşebileceğini hatırlamama vesile olduğu
için ayrıca teşekkür ediyorum. Paris’te bana sundukları bilgi, kitap desteği ve elbette hazırladıkları güzel yemekler için Aurélien, Anna ve Robert’e sıcak selamlar gönderiyorum. Bu çalışmanın bir bölümü TÜBİTAK’ın tarafıma verdiği “yurtdışı araştırma
destek fonu” sayesinde mümkün olabildi. Bu sürece katkısı olan
tüm yetkililere de doğal olarak teşekkür borçluyum.
Tezin kitaplaşması konusunda bana “el veren” ve savunma jürimde de yer alan sevgili Aksu Bora’ya ve İletişim Yayınları’ndan
çıkan birçok kitabın olduğu gibi bu kitabın da “isim babası”
olan Tanıl Bora’ya beni güzel sohbeti ve hiç bitmeyen entelektüel enerjisi ile tanıştırdığı için minnettarım. Kitabın redaksiyon
işlemlerini titizlikle yapan ve okuyucu açısından eksik kalabilecek noktalara dikkat çeken Bayram Şen’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette bu kitabın yazımı sürecinde maddi ya da manevi anlamda her zaman yanımda olan, yakın dostlarıma da büyük
minnet borcum var. Burada sözü fazla uzatmamak için iki kişiye özel şükranlarımı sunmak istiyorum: O, Tiflis-Cenevre-Ankara-Paris diplomatik hattında yer değiştirirken aralarda buluşup
dertleştiğimiz can dostum Ayça Özlem Köseoğlu’na, enfes şiirleri ve kendine has Deleuze okumaları ile her zaman bana yaşamın
“kıvrımlarını” gösteren Zeynep Köylü’ye müteşekkirim.
Son olarak aileme, Esen-Aras Erol çiftine ve Ekin Erol’a da
özel teşekkürler sunmak istiyorum. Onların evde yarattığı okuma, tartışma ortamı ve bu ortama ışık veren koşulsuz sevgileri
olmasaydı elbette ben de durduk yere bir şeyler okumaya, yazmaya, anlamaya kalkışmayacaktım.
Beşiktaş / İstanbul
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