
DOI: 10.51824/978-975-17-4794-5.38 

ATATÜRK VE SÜRYANİLER 

Haşim ERDOĞAN

 

 

ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ola-

rak ülke toprakları üzerinde yaşayan bütün halkı Türk halkı olarak 

adlandırmıştır. Müslüman ya da gayrimüslim olduğuna bakılmaksızın 

bütün ahaliye eşit yaklaşılmasını istemiştir. Laiklik ilkesi ile birlikte 

Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerden olan Süryaniler de kendilerini 

güvende ve laikliğin garantisi altında hissetmişlerdir. Bu güven duy-

gusuyla birlikte Türkiye’de yaşayan diğer gayrimüslim gruplardan 

farklı olarak Süryanilerin genelinde devlete bağlılık duygusu oluşmuş-

tur. Din adamları aracılığıyla her fırsatta devlete ve devlet başkanı ola-

rak Atatürk’e bağlılık ve sadakat bildiren Süryanileri zaman içerisinde 

diğer gayrimüslim milletlerde olduğu gibi kendi menfaatleri uğruna 

kullanmak isteyenler olmuşsa da Kadim Süryaniler, bu çağrılara uzun 

süre kulak asmamışlardır. Özellikle 1917-1932 yılları arasında Patrik-

lik yapan ve Türkiye’de görev yapan son patrik olma özelliğini taşıyan 

III. İlyas Şakir Efendi döneminde ilişkiler yoğunlaşmıştır. Lozan Ant-

laşması sırasında Atatürk’ün huzuruna çıkarak Azınlık haklarını iste-

mediklerini belirten Patrik İlyas Şakir Efendi’nin bu tutumu kendile-

rini bağlı bulundukları devletten ayrı görmemeleri adına oldukça 

önemlidir. Musul Meselesi ve Şeyh Sait İsyanına kadar olumlu giden 

ilişkiler, bu olaylarla birlikte İngiliz kışkırtmalarına alet olmuş ve bu 

sürecin sonunda, patrikhane Mardin’den Suriye’nin Humus şehrine, 

ardından da Şam’a taşınmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan 
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çağdaşlaşma hareketlerine de Süryaniler destek vermiş, bu yenilik ha-

reketlerine çabuk uyum sağlamış, yenilikleri benimsemiş ve uygulayı-

cısı olmuşlardır. Özellikle sosyal hayata dair yapılan yeniliklerin des-

tekçisi olmalarının yanı sıra bu yeniliklerin Süryani cemaati içerisin-

deki diğer insanlar tarafından da tanınmasını sağlamışlardır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki bütün bu olumlu gelişmelere 

rağmen 20. yüzyıl boyunca farklı zamanlarda yurtdışına göç etmiş ve 

oralarda diaspora oluşturmuş olan bazı Süryanilerin, Ermenilerle or-

tak bir tarih yaratma çabaları da batılı devletlerin Türkiye üzerindeki 

emelleri çerçevesinde devam etmektedir. 

Hristiyan bir cemaat olmasından dolayı Süryaniler, 20. yüzyılın 

başlarından itibaren Anadolu’da yaşayan diğer gayrimüslim grup-

larda olduğu gibi Avrupalı büyük devletlerin ilgisini çekmiş ve bu du-

rum, onların da misyonerlik faaliyetlerinden etkilenmelerini berabe-

rinde getirmiştir. Misyonerler aracılığıyla batılılar tarafından hakla-

rında daha iyi bilgiler edinilen ve zamanla tanınan Süryaniler de diğer 

Hristiyan gruplar gibi batılı devletlerin Anadolu’daki menfaatleri çer-

çevesinde kullanılmaya çalışılmışlardır. Süryanilerin önemli bir özel-

liği bu kullanılma hadisesine en az alet olan cemaat olmalarıdır diye-

biliriz. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Süryani, Patrik İlyas Şakir, İn-

kılâplar, Mardin.  
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ATATÜRK AND ASSYRIANS 

ABSTRACT 

Mustafa Kemal Atatürk, who the founder Republic of Turkey all 

the people living in the country of the has called the Turkish people. 

He wanted all people to be treated equally regardless of Muslim or 

non-Muslim. With the principle of secularism Assyrians that the non-

Muslims living in Turkey themselves felt safe and under the guarantee 

of secularism. Emerged sense of commitment to the state throughout 

the Assyrians unlike other Muslim groups living in Turkey. Although 

there were people who wanted to use Assyrians who declaring allegi-

ance and loyalty to the state and Atatürk as the president at every op-

portunity through the clergy for their own interests as in other non-

Muslim nations, the ancient Syriacs did not listen to these calls for a 

long time. Relationships intensified during III. İlyas Şakir Efendi pe-

riod who between the years 1917-1932 Patriarchate and carries the 

distinction of being the last patriarch who served in Turkey. Patriarch 

İlyas Şakir Efendi, who stated that they did not want minority rights 

in the presence of Atatürk during the Lausanne Treaty, Her this atti-

tude is very important for them not to see themselves apart from the 

state they belong to. The Mosul Issue and until Sheikh Sait rebellion 

positive relations with these incidents, it became a tool to British pro-

vocations and at the end of this process, the patriarchate moved from 

Mardin to Homs city of Syria and then to Damascus. The Assyrians 

supported the modernization movements made, quickly adapted to 

these innovation movements, adopted and implemented the innova-

tions with the proclamation of the Republic. Especially, in addition to 

being supportive of innovations in social life, these innovations were 

also recognized by other people in the Assyrians community. Despite 

all these positive developments in the Republic of Turkey's founding 

years, emigrated abroad at different times during the 20th century 

and some Assyrians who have created there and the Diaspora, creating 

a common history with the Armenians efforts continue within the fra-

mework of ambitions on the western state of Turkey.  
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Because it was a Christian community since the beginning of the 

20th century, the Assyrians have attracted the attention of the major 

European states as well as other non-Muslim groups living in Anatolia 

and this situation brought them to be affected by missionary activities. 

The Assyrians, who were better acquainted with time by westerners 

through missionaries, tried to be used within the framework of the 

interests of Western states in Anatolia, like other Christian groups. We 

can say an important feature of the Assyrians is that the community 

least tools to this event. 

Keywords: Atatürk, Assyrian, Minority, Revolutions of Atatürk, 

Patriarch. 
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GİRİŞ 

Süryaniler, Güneydoğu Anadolu’da çoğunlukla Mardin ve civa-

rında yaşayan, kökeni bazı görüşlere göre Aramîlere, bazılarına göre 

ise Asurîlere dayandırılan Hıristiyanlığı ilk kabul eden topluluklardan 

olduğu düşünülen bir cemaattir. Dinî bir cemaat olarak ön plana çıkan 

Süryaniler, aynı zamanda zanaatkârlıklarıyla ve ince işçilikteki beceri-

leriyle de tanınmaktadırlar. Geçmişten günümüze gelene kadar kendi 

aralarındaki kilise anlaşmazlıkları sonucunda yaşanan bölünmelerin 

ardından Nasturi ve Keldani adıyla Süryaniliğin alt kollarının oluşma-

sının yanı sıra Hristiyanlığın en eski geleneklerini yaşatan Süryaniler 

ise Kadim Süryaniler olarak anılmışlardır.  

Süryaniler, yeni Türk Devleti’nin kuruluş aşamasında Ana-

dolu’daki diğer Hristiyan gruplardan farklı bir çizgi takip etmiş ve ge-

nellikle devlete bağlılık bildiren, devlet yöneticileriyle iyi ilişkiler ku-

ran hatta birçok din adamının yaptığı gibi kendilerini öncelikle Türk 

olarak adlandıran bir yol izlemişlerdir. Hz. İsa’nın Hristiyanlığına en 

yakın, değişmemiş ve bozulmamış gelenekleri devam ettirdikleri ve 

esas Hristiyanlığı yaşadıkları düşünüldüğü için Kadim Süryaniler ola-

rak da adlandırılan bu cemaatin bilinen en önemli özellikleri tarih bo-

yunca yaşadıkları topraklar üzerindeki siyasi iradeye saygı duymuş ol-

maları ve fırsat buldukça bağlı bulundukları devlete sadakatlerini bil-

dirmeleridir. Osmanlı Devleti yıkılmadan önce birçok devlet yanlısı 

harekette bulundukları gibi, Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan Tür-

kiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devletin yöneticileriyle de başta Mus-

tafa Kemal Atatürk olmak üzere iyi ilişkiler kurmuşlardır. 

Mustafa Kemal Atatürk halkı tanımlarken “Birbirlerine karşı karşı-

lıklı hürmet ve fedakârlık hissiyle dolu, kaderleri ve menfaatleri ortak olan bir 

içtimaiyedir”1
 diyerek Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve aynı duy-

guları paylaşan insanların bir milleti oluşturduğunu söylemiştir. Bu 

bütünleştirici ifadeye rağmen Anadolu’daki gayrimüslimlerin büyük 

 

1
 Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1981, 

s.148. 
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bir bölümünün İtilaf Devletleriyle işbirliği yapıp kilise ve patrikhane-

lerinde siyaset yapmaları ve devletin güçlü olduğu zamanlarda ise dev-

lete bağlılık yeminleri etmeleri Batılıların tahriklerinin Anadolu’da ya-

şayan Hristiyanlar üzerinde ne derece etkili olduğunu göstermekte-

dir. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Ermeni Patrik-

hanesinin yayınlamış olduğu eserlerde yeni kurulan Türk Devleti ve 

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet yöneticileri ile ilgili 

Anadolu’daki Hristiyanların kökünü kazımakla itham etmeye kadar 

oldukça suçlayıcı ifadelerde bulunmuşlardır.
2
 

Atatürk’ün Süryani Toplumu ile Tanışması ve İlişkileri 

Süryani kaynakları, Mustafa Kemal Atatürk ile Süryanilerin ilişki-

lerinin ilk olarak I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Paşa’nın, Suriye 

cephesinde düşmanla çarpıştığı sırada gerçekleştiğini söyler. Bu kay-

naklara göre, I. Dünya Savaşı sırasında Arap aşiretlerinin İngilizler ile 

işbirliği yapması sonucu Anadolu coğrafyasına doğru geri çekilmek zo-

runda kalan Osmanlı Devleti’nin birçok üst rütbeli subayına çevredeki 

Süryani köyleri yardımlarda bulunmuşlardı. Bu subaylardan birisi de 

savaş sırasında bu bölgede bulunan Mustafa Kemal Paşa idi. Çevre 

köylerdeki Süryanilerin bu yardım ve ilgisi üzerine Mustafa Kemal’in 

de Süryanilere iltifatlarda bulunduğu bilgisi yine Süryani kaynakla-

rında geçmektedir. Süryaniler arasında saygı gören birisi olan Diyar-

bakır Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi’nin Horepiskoposu olan 

Aziz Günel hatıratında, Süryaniler ile Atatürk’ün ilk karşılaşmaları ve 

aralarındaki ilişki ile ilgili şunları söyler: “Ulu Önder Atatürk ilk kez Sür-

yanileri Suriye cephesinde iken tanıdı, takdir etti ve unutmadı. Süryani top-

lumu içindeki sevecen özü fark eden Ulu Önder daha sonra bunu değerlendir-

mesini bildi. Milli Mücadele’de Süryanileri dost kabul buyurdu. Çünkü Sür-

yaniler o karanlık zamanlardaki ihanet şebekelerinin içinde hiçbir zaman ol-

madılar.”3
  

 

2
 Azmi Süslü, “Atatürk ve Azınlıklar”, Türkiye Cumhuriyeti Yetmişbeş Yılı Arma-

ğanı, TTK Yayınları, Ankara, 1998. s.141. 

3
 Mehmet Şimşek, Horepiskopos Aziz Günel’in Hatıratı, Anı Yayınları, İstanbul, 

2011, s.63. 
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Atatürk ile İlyas Şakir Efendi’nin tanışıp görüşmeleri ilk olarak, 

Atatürk’ün Mart 1917’de Mardin’e geldiğinde ve buradaki Alman ka-

rargâhını ziyareti sırasında olmuş olmalıdır.
4
 Mustafa Kemal Ata-

türk’ün Mardin’deki Alman karargâhını ziyaretine dair bir fotoğraf 

olmasına rağmen bu ziyareti sırasında Süryani Patrikhanesine uğrayıp 

uğramadığına dair bir bilgi yoktur.  

Mustafa Kemal Atatürk ile Süryanilerin ilk tanışma ve karşılaşma-

larının her ne kadar I. Dünya Savaşı’nın sıcak savaş döneminde ol-

duğu düşünülse de iki taraf ilişkilerinin en güçlü ve yoğun olduğu dö-

nem, III. İlyas Şakir Efendi’nin Patrik olduğu dönemdir. İlyas Şakir 

Efendi, 11 Şubat 1917 tarihinde
5
 Patrik tayin edilmiş ve Süryanilerin 

merkezi konumunda olan Mardin’deki Deyrulzafaran Manastırının 

Patriklik makamında bulunmuştur. Mustafa Kemal’in bu ziyareti sıra-

sında patriklik makamına henüz bir ay önce oturmuş olan Patrik İlyas, 

yeni atandığı görevinin hemen başında, yönetimle geçinme konu-

sunda en azından patrikhanenin Suriye’ye taşındığı 1930’lu yıllara ka-

dar ılımlı davranmış ve yeni Türk Devleti’nin kuruluş aşamasında bu 

devlete destek vermiştir. 

Süryani Patriği III. İlyas Şakir Efendi’nin 23 Nisan 1920’de An-

kara’da TBMM’nin açılış töreninde hazır bulunduğu, Atatürk’ün ya-

nında meclis’in açılışı için yapılan duaya katıldığı belirtilir.
6
 Fakat bu 

 

4
 Sadettin Noyan, Yıldızlara Yakın Şehir: Mardin, Bizim Büro Basımevi, Mardin, 

2005, s.141-145. 

5
 BOA. BEO, Dosya No: 4454, Gömlek sıra no: 334042. 

6
 Aziz Günel, Türk Süryaniler Tarihi, Oya Matbaası, Diyarbakır, 1970, s.187; Midhat Ser-

toğlu, Süryani Türklerinin Siyasî ve İçtimaî Tarihi, Baha Matbaası, İstanbul, 1974, 

s.80; Gabriyel Akyüz, Tüm Yönleriyle Süryaniler, Anadolu Ofset, İstanbul, 2005, s.454-455. 

Bu eserlerde TBMM’nin açılışında Patrik İlyas ile Mustafa Kemal Paşa’nın bir hatıra fotoğrafı 

çektirdikleri yazmaktadır ki bugüne ait herhangi bir fotoğraf bulunmamaktadır. Aziz Günel 

1970’te yayınlanan eserinde bu fotoğrafın halen Deyrulzafaran’da bulunduğundan bahsetmek-

tedir ki burada bulunan fotoğraf TBMM’nin açılışı sırasında çekilmiş bir fotoğraf değil 1923 yı-

lına ait bir fotoğraftır. Bu bilgi hatası Aziz Günel’in eserinden diğer kitaplara da silsile yoluyla 

geçmiştir. Mustafa Oral, “Mardin’in Son Süryani Kadim Patriği Mor İgnatios İlyas Şakir 

Efendi (1867-1932)”, Makalelerle Mardin IV Önemli Simalar Dini Topluluklar, Mardin Ta-

rihi İhtisas Kütüphanesi Yayını, İstanbul, 2007, s.287. 
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bilgi doğrulanmış bir bilgi değildir. Meclis’in açılışında gayrimüslim-

lerin olmadığı da düşünülecek olursa yanlış bir bilgidir diyebiliriz. Zira 

bu bilgi Süryani kaynaklarında ki bir hata ile başlamış ve silsile yoluyla 

devam etmiştir. Patrik Efendi ile Mustafa Kemal Atatürk arasında ya-

kın ilişki bu tarihten sonra başlamıştır. Bu dostane ilişkiler, Mustafa 

Kemal ile Şakir İlyas’ın fırsat buldukça görüşmelerini de beraberinde 

getirmiştir. Yine Süryani kaynaklarına göre İlyas Şakir Efendi’nin 

Temmuz 1922’de TBMM Başkanı ve Başkumandan olan Mustafa Ke-

mal Paşa’yı Ankara’da bizzat ziyaret ettiği belirtilmektedir.
7
 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Süryanilerle bizzat patrikleri vasıta-

sıyla ilişki kurduğunu gösteren bir fotoğraf Ankara Tren Garı’nda çe-

kilmiş fotoğraftır. Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin başarıya 

ulaşmasının ardından 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de toplanan İz-

mir İktisat Kongresi sonrasında trenle Uşak ve Eskişehir aracılığıyla 

Ankara’ya dönmüştür. Balıkesir, Akhisar, İzmir, Uşak ve Eskişehir’i 

içine alan Batı Anadolu gezisinde Mustafa Kemal’in yanında Latife 

Hanım da bulunmaktaydı. Eskişehir’de Lozan’dan dönen İsmet Paşa 

ile karşılaşan ve beraber Ankara’ya dönen Mustafa Kemal’i 20 Şubat 

1923’te Ankara’ya gelişinde Ankara garında karşılayanlar arasında 

Süryani Kadim Patriği İlyas Şakir Efendi de vardır. Atatürk ile Patrik 

İlyas Şakir Efendi’yi aynı fotoğraf karesinde gördüğümüz bu tarihî 

belgede Süryani Patriği, Mustafa Kemal’in solunda ve yönleri birbi-

rine dönük vaziyette iken, Atatürk’ün hemen arkasında Latife Hanım 

göze çarpmaktadır. Ayrıca Mareşal Fevzi Çakmak ve Fethi Okyar’da 

Mustafa Kemal’e eşlik edenler arasındadır.  

Bu fotoğraf Kemal Atatürk ile İlyas Şakir’i bir arada gösteren tek 

fotoğraf olup, İlyas Şakir Efendi’nin Mustafa Kemal Paşa tarafından 

kabul edildiği tarih olan 3 Mart 1923 tarihinden on bir gün önce, 20 

Şubat 1923 tarihinde çekilmiştir. Bu fotoğraf günümüz Süryani cema-

ati için çok anlamlıdır ve yeni kurulan Türk Devleti ile Süryani Kadim 

cemaatinin yakın ilişkilerinin görülmesi ve Atatürk ile Patrik İlyas 

Efendi arasındaki iyi ilişkiler açısından en önemli görsel kanıttır. Bu 

 

7
 Akyüz, a.g.e., s.443. 
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fotoğraf Deyrulzafaran Manastırı Patriklik makamında halen asılı bu-

lunmaktadır. 

Süryani Kadim Patriği İlyas Şakir Efendi’nin Atatürk ile görüşmek 

üzere Ankara’ya geldiği sırada bir ay kadar burada kaldığı ve 3 Mart 

1923 tarihinde Mustafa Kemal’in Patrik Efendi’yi kabul ettiği bilin-

mektedir.
8
 Bu görüşmede Atatürk, Patrik İlyas Efendi’yi gayet samimi 

bir şekilde misafir etmiş ve bu ziyaretin anısına patriğe altın bir saat 

hediye etmiştir.
9
 Bu görüşmenin ardından Patrik İlyas, patriklik mer-

kezi olan Mardin Deyrulzafaran Manastırı’na gitmiş, Mardin’e ulaştık-

tan sonra Mustafa Kemal Paşa’ya bir teşekkür telgrafı çekmiştir. Bu 

telgraf şu şekildedir: 

“Ulu Tanrı’nın, yardımı ve rehberliği ile büyük kumandanın azim ve 

iradesiyle Mardin’e ulaştım. Ünlü hükümet ve Milletin şan ve şerefine 

layık temiz, vazifesine bağlı askeri sivil yönetici ve belediyenin şerefli men-

supları tarafından, yüksek şahsiyetinize yakışır her yerde olduğu gibi bu-

rada da duacınız olan bendenize gösterdikleri hüsnü kabulden dolayı çok 

minnettar oldum. Karşılama merasimi nedeniyle Patrikhanemizde topla-

nan Müslüman ve Müslüman olmayan binlerce halk huzurunda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin devamını şanlı şerefli milletimizin ha-

kiki başkanı yüksek şahsiyet sahibi Muzaffer unvanlı Gazi Mustafa Kemal 

Paşa Hazretleri’nin ömür boyu sağlık ve mutluluk dileklerimizle mukaddes 

şanlı ordumuzun devamlı muvaffakiyetini ve Aziz Türk vatanımızın ko-

runması saadeti için dua ettiğimi bağlılık ve iftiharla arz ederim. Sadık 

Süryani Kadim Cemaatinin tüm fertleri ile şükranlarımızın kabulünü rica 

ederim.”10  

 

8
 Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk 

Araştırma Merkezi, Ankara, 2007, s.327. 

9
 Ferit Özcan, “Türk Süryani Kadim Cemaati yönetim kurulu adına Ferit Özcan’ın açıklaması: 

Amerikan Belgesinde adı geçen Ağa Petros Süryani değil Nasturidir”, Milliyet, 19 Kasım 

1977, s.5.  

10
 Yakup Tahincioğlu, Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla 5500 Yıldır Bu Toprak-

larda Yaşayan Süryaniler, Butik Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.248. 
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Bu telgraftan da anlaşıldığı üzere Mustafa Kemal Atatürk ile İlyas 

Şakir Efendi bu dönemde yakın ilişki içerisinde bulunmuştur. Bu ya-

kınlığın önemli işaretlerinden birisi de Patrik İlyas’ın 19 Mayıs 1923 

tarihinde Diyarbakır yolu üzerindeki Şehmus Köyünden memleketi 

Mardin’e kadar devlet töreni eşliğinde karşılanmış olmasıdır
11

. Ayrıca 

bu karşılamada sadece Süryanilerin olmadığı, Müslümanlar tarafından 

da Mardin’in girişinde ve Deyrulzafaran Manastırı’nda bu kalabalık 

kitle tarafından karşılandığı ve sevgi gösterileri içerisinde şehre girdiği 

görülmektedir. 

Süryani Metropoliti ve aynı zamanda tarihçi özelliği olan Hanna 

Dolabani (Dolapönü), Mustafa Kemal Atatürk’ün Süryani Patriği III. 

İlyas Şakir’i takdir ettiğinden bahsetmektedir ki bu takdirin sebebi ola-

rak da Süryani Patriği İlyas’ın Millî Mücadele yıllarında müstevlilere 

karşı, bu yurdun evlâdı olarak takındığı mücadeleci tavrı göstermek-

tedir.
12

  

Süryanilerin devlete bağlılık bildirmeleri sadece sözlü veya yazılı 

bildirilerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda gösterdikleri faaliyetlerle 

de Atatürk’ün başlatmış olduğu Millî Mücadeleye destek verdikleri an-

laşılmaktadır. Millî Mücadele sırasında Mardin’den Diyarbakır’a gi-

den Süryani kadınlar, Türk ordusunun kıyafet ihtiyacını karşılamak 

adına Diyarbakır’daki Süryani kilisesinde kurulan dikimevinde çalışa-

rak Atatürk’ün başlattığı bu mücadeleye destek olmuşlardır.
13

 Yöneti-

mine Millî Savunma Bakanlığı tarafından eski milletvekili Müftüzade 

Şeref Uluğ Bey’in getirildiği bu dikimevinde Millî Mücadeleye katılan 

Süryani Kadim erkeklerinin aileleri tarafından askerin ihtiyacı olan 

çamaşır ve giysi dikilmesi işi gerçekleştiriliyordu.
14

 Bu dikimevinde 70-

 

11
 Akyüz, a.g.e., s.456. Patriğin Şehmus köyünden memleketi Mardin’e kadar devlet tö-

reni eşliğinde karşılanması olayını bazı kaynaklar Moran Mor Ignatius 4. Petrus’un 

1881’de Deyrulzafaran’a ilk matbaayı getirirken yaşandığından bahseder. 

12
 Hanna Dolapönü, Tarihte Mardin, Hilâl Matbaacılık, Yayına Hazırlayan: P. Cebrail 

Aydın, İstanbul, 1972, s.169. 

13
 Tahincioğlu, a.g.e., s.240. 

14
 Milliyet Gazetesi, a.g.m., s. 5. 



 ATATÜRK VE SÜRYANİLER 1175 
 

75 kişilik bir Süryani kadın grubu askerin ihtiyacı olan elbiselerin di-

kim işiyle uğraşmış ve Süryani kadınları da millî mücadeleye bu şe-

kilde katkıda bulunmuşlardı. Ayrıca Millî Mücadeleye maddi destek 

olunması açısından Süryani cemaatinden toplanan paraların vatanın 

düşmandan kurtarılması adına muntazaman Ankara’ya ulaştırıldığı ve 

bu paraların Süryaniler tarafından seve seve verildiği Süryanilerin 

sözleriyle iddia edilmektedir.
15

 

Lozan Barış Antlaşması sürecinde de Süryanilerin Patrikleri İlyas 

Şakir Efendi vasıtasıyla yeni kurulan Türk Devleti’ne bağlılık bildir-

dikleri görülmektedir. Lozan Antlaşması imzalanmadan önce Lozan 

Konferansı devam ettiği sırada İlyas Şakir Efendi’nin İleri Gazetesi 

başyazarı Celal Nuri İleri’ye verdiği 4 Şubat 1923 tarihli demeçte Mus-

tafa Kemal’e hitaben “Biz ekalliyet haklarını istemiyoruz”16
 demesi Ata-

türk’e ve yeni Türk Devleti’ne bağlılık bildirmelerinin yanı sıra azınlık 

sayılmamalarının da bir kanıtı olmuştur. Bilindiği gibi Süryaniler, Lo-

zan’da azınlık tanımlaması din merkezinde yapılmasına ve Anadolu’da 

yaşayan gayrimüslimler azınlık sayılmasına rağmen bu tanımlamanın 

dışında tutulmuş ve kendi istekleriyle azınlık sayılmamış ve azınlık 

haklarından yararlanmamışlardır. Patrik İlyas’ın bu yakınlık belirten 

sözleri üzerine daha sonra Metropolitlik ve Horepiskoposluk yapan 

din adamları yazmış oldukları eserlerinde İlyas Şakir Efendi’yi Ata-

türk’ün yakın dostu olarak tanımlamışlardır. Bu bahsedilen yakın 

dostluk İngilizler araya girene kadar devam etmiştir. Lozan sonra-

sında Musul Meselesi ve Şeyh Sait İsyanı sırasında bölgeyi karıştırmak 

isteyen İngilizlerin Süryani Patriğini etkilediği anlaşılmaktadır. 17 

Ağustos 1926’da
17

 Cumhurbaşkanı Atatürk’e bağlılık bildirmesi için 

Ankara’ya giden Mardin heyetinin içinde Süryani Kadim cemaati 

adına bir temsilcinin bulunmaması
18

, Süryani toplumunun Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerinin bu tarihten itibaren bir kesintiye 

uğrayacağının da bir belirtisiydi. Bu ziyarette heyete Mardin Vilayeti 

 

15
 Milliyet Gazetesi, a.g.m., s. 5. 

16
 İleri Gazetesi, 9 Şubat 1923, s.1. 

17
 Kocatürk, a.g.e., s.395.  

18
 BCA., 030-10-00-00-1-1-25. 
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Mebuslarından Abdürrezzak Bey başkanlık etmiştir. Heyette belediye 

adına Başkan Doktor Yahya Bey, Meclis-i Umumi ve Tayyare Cemi-

yeti adına Encümen Azasından Abdülkerim Bey, Mardin Türk Ocağı 

ve Himaye-i Etfal Cemiyetlerini temsilen Türk Ocağı Başkanı Doktor 

Cevdet Şakir ve Muallimler Birliği adına Rauf Bey bulunuyordu. 

Daha önce Millî Mücadele döneminde Mardin şehrinin genel kanaati 

belirlenirken Süryani Cemaati Lideri Patrik İlyas’ın özellikle İngiliz-

lere karşı görüşlerine başvurulurken
19

 burada Süryanileri temsilen ce-

maat adına kimsenin bulunmaması da dikkat çekicidir. Şeyh Sait is-

yanı ve Musul’un elden çıkmasının hemen sonrasında gerçekleşen bu 

ziyaret Mardin şehrinin bu olaylara karşın devlete bağlılığını ortaya 

koyması açısından oldukça önemlidir. Bu heyet içerisinde Süryani bir 

temsilci olmaması, Mardin’in nüfus yapısı içerisinde önemli bir yerde 

bulunan bir cemaatin liderleri aracılığıyla Cumhuriyet Türkiyesi ile 

ilişkilerini yeniden gözden geçirdiği anlamına gelebilir. Bu tarihte Pat-

rik İlyas’ın Türkiye dışında olması ve İngiliz siyasetine yakın hareket-

ler sergilemeye başlaması da dikkat çekicidir.  

Patrik İlyas’ın ardından 1932’de Süryani Patriği olan Efram Bar-

savm Süryani Patrikhanesi’ni Türkiye’den Suriye’nin Humus şehrine 

taşımış
20

 ve Süryanilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaş-

kanı Mustafa Kemal ile ilişkileri yurtdışından resmî olarak devam et-

miştir. Efram Barsavm, 1933 yılından itibaren Mğaltho Dıfatıryarğutho 

Dsuryoye adlı dergiyi çıkararak Patrikliğin bütün dinsel, tarihsel, sosyal 

ve kültürel faaliyetlerinden bütün dünyadaki Süryanileri haberdar et-

meye çalışmıştır.
21

 Bu dergiden yayınlanmış zararlı içeriğe sahip ol-

duğu düşünülen patriğe ait sözlerin Türkiye’deki Süryaniler için bir 

tahrik oluşturabileceği düşünülmüş olmalı ki bu beyannamenin Sür-

yanileri etkilememesi için çalışılmıştır. Zira 7 Haziran 1937 tarihinde 

 

19
 İngiliz Binbaşı Növil, Mardin şehrinin İngilizlere karşı tavrını ve nabzını yoklamak 

üzere Mardin’e geldiğinde şehirdeki gayrimüslimlerden destek beklemiş ama Süryani 

Patriği İlyas Şakir’den umduğu desteği bulamamıştır.  

20
 Süryani Patrikhanesinin Türkiye’den Taşınması ile ilgili bilgi için Bkz.: Haşim Er-

doğan, 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türkiye’deki Süryaniler, Erciyes Üniversitesi, Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 123-132. 

21
 Akyüz, a.g.e., s.308. 
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Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir kararnamede Efram Barsavm’ın ya-

yınlamış olduğu beyannamenin zararlı içeriğine karşı matbuat kanu-

nunun 51. maddesi gereğince yurda sokulmasının icra vekilleri heye-

tince yasaklanmasının onaylandığı belirtilmektedir
22

. Bu istisna duru-

mun yanı sıra Atatürk’ün vefatından sonra bile Süryanilerin Atatürk 

hatırına bazı mükellefiyetlerden istisna tutuldukları görülmektedir. 

Varlık Vergisi konusunda bu vergiye tabi tutulmuş bir Süryani ile ya-

pılan bir röportajda bu kişi, varlık vergisinin ödenememesi duru-

munda diğer gayrimüslimler gibi Süryaniler de sürgün edildiler mi? 

sorusuna “Hayır ondan evvel Atatürk hatırı var”23
 diyerek Süryanilerin 

çalışma kampına Atatürk hayattayken iyi ilişkiler kurulduğundan do-

layı gönderilmediklerinden bahsetmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır 

ki Kadim Süryanilerin hafızasında bir lider olarak Atatürk’ün yeri çok 

farklıdır. 

Süryani bir din adamı olan Horepiskopos Aziz Günel’in Atatürk 

için söylediği sözlerde dikkat çekicidir. Aziz Günel, hatıratında Atatürk 

için: “Bazı peygamberlerden üstün” ifadesini kullanmış ve sözlerinin de-

vamında bu durumun nedenini açıklamıştır.
24

 Bu ifadeler ile Ata-

türk’e Süryani din adamları tarafından duyulan büyük sevgi ve saygı 

durumu Kadim Süryanilerde bir gelenek halini almış, devlete ve dev-

let başkanına bağlılıkları diğer gayrimüslim cemaatlerden oldukça 

farklı bir özellik olarak kendini göstermiştir. Fakat günümüzde yurt-

dışına göç etmiş olan bazı Süryanilerin diaspora psikolojisi içerisinde 

kendilerine 1915 yılında soykırım yapıldığı iddiaları, Türkiye’de yaşa-

yan Süryanilerin bazılarını etkilemiş olacak ki, bu durum Osmanlı 

Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde hoşgörü toplumu içerisinde 

yaşayan vatandaşların zaman içerisinde söylemleri içerisine soykırım 

ifadesini de aldıklarından anlaşılmaktadır.  

 

22
 BCA., 030-0-18-01-02-75-50-001 

23
 Mutay Öztemiz, II. Abdülhamit’ten Günümüze Sosyolojik, Siyasal ve Hukuki Açı-

dan Süryaniler, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, s.174. 

24
 Şimşek, a.g.e., s.69. 
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Süryanilerin Atatürk İnkılâplarına İlişkin Tutumu 

Süryaniler gayrimüslim bir cemaat olmalarına rağmen azınlık ola-

rak görülmemiş ve azınlık haklarından yararlanmamışlardır. Fakat bu 

durum cumhuriyetin kuruluş yıllarında Süryaniler için bir problem 

teşkil etmemiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ile birlikte 

ardı ardına sıralanan yeniliklerin yanında yer almışlardır. Yeniliklerin 

yanında yer alma durumu daha çok din adamları öncülüğünde olmuş-

tur. Bu durum, dinî özelliklerinden dolayı kapalı bir toplum olarak 

bilinen Kadim Süryani cemaatinin devlet ile bağlarını daha da kuvvet-

lendirmiştir. Bu konuda ilk destek, inkılâpların en büyüğü ve kapsam-

lısı olan cumhuriyetin ilanı sırasında gerçekleşmiştir. Süryani Kadim 

Cemaati, Cumhuriyet’in ilanını olumlu bir gelişme olarak karşılayıp, 

Mustafa Kemal’e bir kutlama telgrafı çekerek
25

 inkılâpların yanında 

olduklarını açıkça göstermiştir. Süryani kaynakları, bu kutlama yazısı-

nın Patrik III. İlyas Şakir adına vekili tarafından yazıldığı ve bu telg-

rafın bir örneğinin kendi arşivlerinde bulunduğundan bahsetmekte-

dir.
26

 

Süryaniler, özellikle Atatürk’ün çağdaşlaşma hareketlerinin ge-

reklerini tereddütsüz şekilde uygulamaya çalışarak Mardin’de örnek 

bir topluluk olmuşlardır. Süryanilerin bu tutumunu Gabriyel Akyüz, 

özellikle Mardin’deki Süryanilerin eşleriyle birlikte ruhanîler önde ol-

mak üzere medenîleşme yolunda önemli bir adım olan kılık kıyafet 

değişikliği ilkesini yerine getirerek, çarşıya indiklerinden ve diğer in-

sanlara örnek olduklarından bahsetmektedir. Süryanilerin iddiasına 

göre Mardin’de kılık kıyafet konusunda yapılan yenilik bu şehirde ya-

şayan Müslümanlara Süryaniler tarafından aktarılmıştır.
27

 

Aziz Günel’de kılık kıyafet inkılâbı ile ilgili olarak; “Eski cübbeler 

ve tekkeler mazide kalmıştı, erkeğin başına giydiği keçeden yapılmış 

yarım arşın uzunluktaki külahın ağırlığından, siyah püsküllü kırmızı 

 

25
 Akyüz, a.g.e., s.455. 

26
 Akyüz, a.g.e., s.455. 

27
 Akyüz, a.g.e., s.456. 
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fesin arkadan kuyruk gibi sallanan püskülün sallantısından kurtul-

muştu.” diyerek
28

 kılık kıyafet kanununun sosyal hayata dair kolaylaş-

tırmaları da beraberinde getirdiğini ortaya koymuştur. 

Özellikle Şapka İnkılâbının da uygulayıcısı oldukları, Süryani ru-

hanilerin halen fötr şapka giymeleri geleneğinden anlaşılmaktadır. 

Türkiye dışındaki Süryani ruhanilerinin fötr şapka takmadıkları da 

göz önünde bulundurulduğunda bunun sadece Türkiye’ye mahsus 

olması Süryanilerin cumhuriyetin kuruluşundaki yenilikleri en azın-

dan din adamları nezdinde ne derece benimsediklerini de göstermek-

tedir. Süryanilerin sadece Türkiye’ye has olan bu durumu, Atatürk’e 

ve onun inkılâplarına ne derece bağlı olduklarını göstermesi açısından 

oldukça önemlidir.
29

 Ayrıca Şapka Kanunu’nun uygulanmasını da 

Aziz Günel’in hatıratından anlamaktayız. Bütün Süryanilerin Ata-

türk’e bakış açısını ortaya koyarcasına Aziz Günel, Atatürk’ün şapkası 

başında halkın arasına katıldığından, köylüler ile beraber tarlada çift 

sürdüğünden ve tarla ektiğinden bahsederken; “Ata, Aziz ruhu ve melek 

bedeninin ilahi uyumsallığını göstermekten kıvanç duyuyordu” demektedir.
30

 

Süryani cemaati, din ve dünya işlerini de ayırarak Atatürk’ün laiklik 

ilkesini benimsediğini göstermiştir. Patrik İlyas Şakir Efendi, 1928 yı-

lında yürürlüğe giren yeni Türk alfabesinin kabulünü de aynı şevk ve 

heyecanla kabul ederek, cemaatin kendi işlemlerinde bile yeni Türk 

alfabesinin kullanılmasını isteyerek bu konuda öncülük etmiştir. 

Süryani Kadim Cemaati, cemaat liderleri başta olmak üzere diğer 

cemaat üyeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaşlaştıran in-

kılâplara da gönülden ve istekle bağlanmıştır. Yeni Türk Alfabesi 1928 

yılında kabul edildiğinde, yurt dışında bulunan III. İlyas kendi veki-

line telgraf çekerek, bütün idarî ve resmî işlemlerin derhal yeni Türk 

Alfabesiyle yapılmasını istemiştir. Bu dönemde Atatürk’ün de bunun 

bir karşılığı olarak III. İlyas’a sağladığı uyumdan dolayı teşekkür ettiği 

ve emrindekilere talimatlar vererek Süryanilere her türlü kolaylığın 

 

28
 Şimşek, a.g.e., s.67. 

29
 Akyüz, a.g.e., s.456. 

30
 Şimşek, a.g.e., s.67. 
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sağlanmasını emrettiği ileri sürülmektedir.
31

 03.12.1934 tarihinde 

herhangi din ve mezhepteki ruhanilerin mabet ve ayinler dışında dinî 

kisve giymelerini yasaklayan kanunun
32

 yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

ilk olarak Süryani patrik vekili horepiskopos Abdulahad, bu kanuna 

uygun davrandığını göstermek istercesine sivil kıyafetlerle sokağa çık-

mıştır.
33

 Bu dönemde Süryani Patriği çeşitli sebeplerle Mardin’den ay-

rılmış ve Patriklik makamı da Türkiye’den Suriye’ye taşınmıştır. Sür-

yanileri Türkiye’de Patrik vekili temsil etmekteydi.  

Sosyal hayattaki karışıklıkları gidermek ve halkın devletle olan iliş-

kilerinde kolaylık sağlamak amacıyla yapılan inkılâplardan birisi olan 

Soyadı Kanununun uygulanması sırasında da Süryani Horepiskoposu 

Aziz Günel önemli bilgiler vermektedir. Soyadı Kanununun yürür-

lüğe girdiği 1934 yılında henüz 16 yaşında olan Aziz Günel, bu kanu-

nun uygulanması sırasında Midyat’taki bütün Süryanilerin soyadlarını 

kendisinin verdiğini ifade eder. Soyadı Kocamanoğlu olan dönemin 

Midyat Kaymakamı’nın
34

 bir gün kendisini yanına çağırdığını ve bir 

istekte bulunduğunu aktarmaktadır. Midyat Kaymakamı’nın Günel’e 

hitaben: “Senden bir ricam var. Buradaki İnsanlar Soyadı nedir bilmezler. 

Zorunlu bir biçimde hepsinin soyadlarını değiştirmemiz gerekiyor. Seni Nüfus 

dairesine bırakacağım. Burada bütün Süryanilerin soyadlarını sen koy” diye-

rek ondan Süryanilere soyadı verilmesi konusunda yardım istediğin-

den bahseder. Aziz Günel’de bu isteği yerine getirerek Midyat nüfus 

dairesine gitmiş ve soyadı verme konusunda çalışmalara başlamıştır. 

Günel, bu olaya dair anılarını da şu şekilde aktarmaktadır:
35

  

“Midyat Nüfus Dairesine oturdum. Önüme nüfusa kayıtlı olan tüm 

aileleri bölüm bölüm getirmeye başladılar. Onları tek tek okudum. Tümüne 

yeni soyadlarını ben verdim, yeni soyadları ve yeni köy isimlerini kütük 

defterlerine yazdım. Örneğin Kfarze Köyü, Kafar Zer (Kevvir Zer), adı 

 

31
 Muzaffer İris, Bütün Yönleriyle Süryaniler, Ekol Yayımcılık, İstanbul, 2003, s.172. 

32
 Düstur, Üçüncü Tertip, C 16, S. 413. 

33
 İris, a.g.e., s.172. 

34
 Aziz Günel, dönemin Midyat Kaymakamının ismini hatırlamadığını, soyadının Ko-

camanoğlu olduğunu söylemektedir. Şimşek, a.g.e., s.42. 

35
 Şimşek, a.g.e., s. 42. 
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iki Kürtçe sözcükten oluşuyordu. Ben onu Türkçe karşılığı olan Altuntaş 

olarak çevirdim ve kayda geçirdim. Onlara hiç bilgi vermeden bu yeni de-

ğişimi Soyadı Kanunu için yapıyorduk. Daha sonra bunlarla (kimlikler) 

nüfuslar çıktı. Eski Nüfus cüzdanları atıldı, yerlerine yenileri verildi. Tü-

münü yeni verdiğimiz soyadlarıyla almışlardı. Bu işlemleri Kaymakamlığa 

bağlı nüfus dairesinde çalışarak yaptım. Bu dönemde ben yirmi beş yaşın-

daydım. Benden başka bunlarla uğraşan olmadı. Kaymakam Kocama-

noğlu, Midyat’ta yaşayan vatandaşlara: Şu an nüfus dairesine eski cüz-

danlarınızla gidin, size yenileri verilecek dedi.”  

Aziz Günel, 1918 yılında doğduğu düşünüldüğünde, 1934 yılın-

daki soyadı kanunu çıktığı sırada 16 yaşında olmalıdır. Buradaki bil-

gide Günel, soyadı ile ilgili bu işlerle uğraştığı sırada 25 yaşında oldu-

ğunu söylemektedir ki yıl 1943 olmalıdır. Soyadı Kanunu’nun Sürya-

nilere özel olarak 9 yıl gecikme ile uygulandığı düşünülmese de Tür-

kiye’de birçok yerde bu kanunun uygulamasında bazı problemler ya-

şandığı gibi Mardin’deki Süryanilere de bu kanun uygulanırken bu 

tür gecikmelerin yaşandığı anlaşılmaktadır. Soyadı kanununun yürür-

lüğe konmasının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Anadolu’daki bazı 

ailelerin ve Midyat’ta yaşayan bazı Süryanilerin henüz soyadı almamış 

olmaları hükümeti bazı tedbirler almaya yönlendirmiş olacak ki 4 

Temmuz 1937 tarihinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya imzasıyla Başve-

kalete gönderilen bir yazıda süresi geçmiş olmasına rağmen hala so-

yadı almamış olanların bir de Başvekalet tarafından uyarılmaları isten-

miştir.
36

 Buradan da anlaşılmaktadır ki herkesin bir soyadı alması için 

ortaya konan bu kanun birkaç yıl uygulamada gecikmelere neden ol-

muş ya da halk tam olarak soyadı konusunda kararını verememiştir. 

Burada Süryaniler adına Türkiye Cumhuriyeti’nin Süryani ruhanisi 

Aziz Günel’den yararlandığı anlaşılmaktadır ki, 1940 sonrası Tür-

kiye’de uygulanan millî politika çerçevesinde soyadlarının ve yer ad-

larının Türkçeden seçilerek verilmesi sırasında Aziz Günel Süryanile-

rin devlet ile irtibatını sağlayan bir aracı olarak görev yapmıştır. Zaten 
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verdiği örnekte de kendi köy ismini nasıl Türkçe bir isimle değiştirdi-

ğini anlatmaktadır. 

Süryanilerin inkılâplara bağlılığına dair verilen bu örneklerin yanı 

sıra uygulamalarda yaşanan farklılıklardan dolayı yapılan inkılâplara 

ters düşen bazı durumlar da olmuş, 1926’da kabul edilen Türk Me-

deni Kanunu’nun bazı maddeleriyle Süryanilerin kendi ruhanî kong-

relerinde çıkardıkları yasaların çeliştiği de görülmüştür.
37

 Özellikle 

Medeni Kanunun miras ve vasiyet konusunda getirmiş olduğu hür ve 

eşitlikçi anlayış, Süryanilerin ruhanilerle ilgili kendi yasalarında fazla 

yer etmemiş ve ruhanilerin öldükten sonra geride bıraktığı mallar, 

kendi yasalarına göre patrikhane, manastır ve yerel kiliselere bırakıl-

mıştır. Bu din adamlarının ailelerine ise ölen akrabalarının malların-

dan herhangi bir hak verilmemiştir. Halbuki Medeni Kanunda ölüm 

durumunda geride kalan menkul ve gayrimenkul malların durumu 

ve taksimi belirlenerek, miras bırakılacak yer olmaması durumunda 

bile bütün varlıkların devlete kalacağı belirtilmiştir. Bu durum da gös-

termektedir ki Süryaniler, cumhuriyetin ilk dönemlerinde çıkarılan 

kanunlara uygun hareket etmelerinin yanında sosyal hayata dair işle-

rinde kendi dinî kaidelerine göre hazırlanmış kanunları uygulamaya 

da devam etmişlerdir. 

SONUÇ 

I. Dünya Savaşı ve sonrasındaki Mondros Ateşkesi sürecinde Ana-

dolu’daki gayrimüslimler işgalci devletler tarafından Anadolu’nun iş-

gali için kendi menfaatleri çerçevesinde kullanılmış olsalar da Kadim 

Süryaniler bu gayrimüslim gruplardan genel itibarıyla farklı bir çizgi 

takip etmişlerdir. En azından Kadim Süryaniler diğer gayrimüslim-

lerde olduğu gibi devlete karşı büyük isyan faaliyetleri içerisinde bu-

lunmamışlardır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sınır-

ları içerisinde yaşayan bütün gayrimüslim halka halkçılık ilkesinin de 

bir gereği olarak eşit olarak yaklaşmıştır. Bu eşitlik anlayışı içerisinde 

 

37
 Elöve, M.Emil, “Türkiye’de Din İmtiyazları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C X, Ankara, 1953, s.260. 



 ATATÜRK VE SÜRYANİLER 1183 
 

Süryanilere de insanî ve ilgiyle yaklaşmıştır. Atatürk’ün bu ilgisi Sür-

yaniler tarafından da olumlu karşılanmış ve birçok Süryani ileri geleni 

Atatürk’ü ifadelerinde yüceltmiştir. Süryani toplumunun ruhanî li-

derleri konumunda olan din adamları, Atatürk’ü bir lider olarak be-

nimsemiş ve onun yapmış olduğu çağdaşlaşma hareketlerine içtenlikle 

uyum sağlamışlardır. Bu çağdaşlaşma hareketlerine büyük destek ver-

mişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ata-

türk İnkılâpları” olarak da anılan yenileşme çalışmalarına büyük 

oranda ayak uydurmuş ve bu yenilik hareketlerini bizzat uygulayan ve 

bu inkılâpların toplum tarafından benimsenmesi noktasında başta ya-

şadıkları çevredeki gayrimüslimler olmak üzere diğer insanları hatta 

Müslüman komşularını bile bu inkılâplara hazırladıkları görülmekte-

dir. Süryaniler, Atatürk inkılâplarının toplumda yer bulmasında ve bu 

yeniliklerin yeni nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynamış-

lardır. Bütün bunların gerçekleşmesinde Süryanilerin dinî bir cemaat 

olmaları ve din adamlarının cemaat içerisinde çok önemli ve saygın bir 

konumda olmaları da etkili olmuştur. Zira Süryani din adamları, ce-

maatleri üzerinde etkili olarak yeri geldiğinde cemaatlerinin tamamı 

adına kararlar alabilmişlerdir.  

Batılıların Türkiye’de oynamaya çalıştığı oyunun eseri olan azın-

lıkların haklarının ellerinden alındığı, kiliselerinin tahrip edildiği, öz-

gür ve bağımsız yaşayamadıkları, din ve vicdan hürriyetlerinin kısıt-

landığı gibi söylemler uzun süre kullanılmıştır. Özellikle İngilizlerin 

Türkiye’deki Süryani patriğinin kafasını karıştırarak ve onu siyaseten 

sıkıştırarak zor durumda bırakmaya çalıştığı da görülmektedir ki 

bunda bir nebze başarılı da olmuşlar, neticede Süryani Ortodoks Pat-

rikhanesi Türkiye’den Suriye’nin Humus şehrine taşınmıştır. Yeni ku-

rulan Türk Devleti ile olan iyi ilişkiler Süryanilerin Lozan görüşmeleri 

sırasında azınlık haklarını istememeleriyle neticelenmiştir. Başlangıçta 

Süryaniler için herhangi bir problem oluşturmayan bu durum za-

manla isteklerin artmasından kaynaklı sıkıntı doğurmuş ve azınlık 

haklarını kullanamamanın vermiş olduğu eksiklik hissedilmeye baş-

lanmıştır.  
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Süryaniler, cumhuriyet rejimini ve bu rejimin beraberinde getir-

miş olduğu çağdaşlaşma faaliyetlerini hızlı bir biçimde benimseyip bu 

dönemde çıkarılan kanunlara uygun hareket etmelerinin yanında, 

bazı sosyal hayata dair işlerinde ve özellikle miras hukukunda kendi 

dinî kurallarına göre hazırlanmış gelenekselleşen uygulamalarına da 

devam etmişlerdir. 
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