
Süryanilerle
demokrasi ve
refah gelecek
SEBASTIEN DE COURTOIS

Türk basının ilk Süryani gazetecile-
rinden Yakup Bilge, Mor Gabriel
Manastırı ve Süryani kültürü ile il-

gili ara!tırmalarıyla tanınıyor. "sveç’te
ya!ayan Bilge ile geri dönü!lerin bölge-
ye politik ve ekononik etkisini, Türki-
ye’deki Süryani toplumunun sorunlarını
konu!tuk.

! Süryanilerin Tur Abdin bölgesine
dönü!ü neden önemli?

- Ku!kusuz geriye dönenlerin sayısı
bazen abartıldı#ı gibi çok de#il. Ama sa-
yıdan çok geri dönü! dü!üncesi önemli.
Geri dönü! örnekleri hem diyasporada-
ki Süryanilere kendi vatanlarına geri dö-
nebilecekleri konusundaönemli bir umut
verdi, hemdeTurAbdin’de sayıları 2 bin
500’e inen Süryanilerin bölgede kalması
için umut oldu.

Roma pizzası bile var
!Geridönenlerinbölgeyenasıl bir et-

kisi olacak?
- Bölgenin sosyo-ekono-

mik yapısındahala çokbüyük
sorunlar var amageri dönü!ün
bu alanlara da olumlu etkile-
ri olacak. 20-30 yılAvrupa’da
kalıp oradaki demokratik sü-
reçleri ya!ayan bireyler böl-
genin sosyal yapılarının daha
demokratik bir yapı almasına
katkı sa#layabilir. Ekonomi
için de durum budur. Bugün
Midyat yakınlarındaki Kafro köyüne gi-
dip "stanbul veyaRomakentlerindeki lez-
zette bir pizza yemek ve espresso içmek
mümkün.

! Diyasporadaki Süryaniler arasın-
daTürkiye’nin eskiye oranla daha iyi bir
imaja sahip oldu"u söylenebilir mi?

- Türkiye tüm Süryanilerin ilk ve en
kadim vatanıdır. Dolayısıyla ülke olarak
Türkiye Süryanilerin hep gönlündedir.
NeredeolurlarsaolsunlarülkeolarakTür-
kiyeveözellikledeTurAbdinbölgesi Sür-
yanilerin ziyaret etmek istedikleri, geri
dönmek istedikleri yerdir. Çünkü bu ül-
kede, TurAbdin bölgesi ileMardin,Di-
yarbakır,Urfa,Elazı# gibi kentlerdeSür-
yaniler çok zengin bir kültür olu!turdu ve
her ailenin hikâyesinde bu bölgelerle il-
gili anılar var.Diyasporada ya!ayan Sür-
yanilerin dü#ünlerinde Türkçe !arkı ve
türlü söylemek içinCo!kunSabah, Bed-
ri Ayseli gibi sanatçıları davet etmesi bi-
le diyaspora ile Türkiye arasındaki ba#ı
gösteriyor. Ama Türkiye’yi yöneten hü-
kümetlerin ve dolayısıyla devlet kurum-
larının imajı nedir diye sormak belki da-
ha do#rudur.

! Devletin imajı de"i!ti mi?
- Süryanilerin Türkiye’de ya!adıkla-

rı tarihe baktı#ımızda bunun içinde zor-
luk ve acıların azolmadı#ı görülecektir ve
dolayısıyla da devlet ve hükümet olarak
imajda sorunolmadı#ını söylemekzorola-
caktır. Ba!bakan Recep Tayyip Erdo-
#an’ın iktidarı döneminin ba!ında devlet
ve hükümet imajında önemli bir de#i!im
söz konusuydu.Ba!bakanErdo#andaha
öncehiçbir ba!bakanın yapmadı#ını yap-
tı. Gayrimüslimlerin dini liderleri ile bi-
rarayageldi ve sorunlarınıdinledi.Çokge-

cikmi!deolsamayıs ayının ba!ındaCHP
lideriKemalKılıçdaro#ludadini liderlerle
bulu!tu ve sorunlarını diledi.

!Hükümetyadamuhalefettensomut
adımlar geldi mi?

- 2010 yılında Ba!bakan Erdo#an
çok tarihi bir Ba!bakanlıkGenelgesi ya-
yımladı. "ki önemli nokta var genelgede.
Birincisi devlet kurumlarında gayrimüs-
lim cemaat fertlerine ‘Güçlük çıkarılma-
ması, haklarına halel getirilmemesi, ilgi-
limevzuat gere#i oldu#u gibi, devletimi-
zin ve Türk ulusunun bir parçası olduk-
larının kendilerine hissettirilmesi açısın-
dan da büyük önem ta!ımaktadır’ denil-
mektedir. Bu cümleler bu konuda ciddi
sorunların oldu#una i!aret ediyor ku!-
kusuz. "kincisi ise gayrimüslim cemaatler
aleyhine yapılan kin ve dü!manlı#ı te!vik
edici yayınlara kar!ı gerekli yasal i!lem-
lerin derhal ba!latılmasını istiyor. Bu di-
yalog veBa!bakanlık genelgesi olumlubir
imaj yarattı ancakbununarkası gelmedi#i
gibi genelgeden bir yıl sonra, hükümetin

Milli E#itim Bakanı’nın bastı-
rıp 10 sınıflarda okutulacak
ders kitaplarındaSüryanilerin,
ekonomik refahları içinTürki-
ye’yekar!ı bazıdevletlerin siyasi
ve dini çıkarlarına alet olduk-
ları ifadeleri yer aldı. Öyle bir
hükümet dü!ününki ba!baka-
nı bir genelge yayınlıyor, bir yıl
sonra ise aynı hükümetin bir
bakanı genelgeye aykırı çalı!-
malar yapıyor. Bakan ya Ba!-

bakan’ıngenelgesini görüpokumadı yada
Ba!bakan’ın genelgesini önemsemiyor.
2008 yılından sonra devlet kurumu olan
Hazine’nin de Mor Gabriel Manastı-
rı’nın topraklarını almak içindava açması
Süryanileri oldukça !a!ırttı. Böyle bir
durumda hükümetin Süryanilerin kafa-
sındaki imajının çokdaolumluolması ne
kadar mümkün bilemiyorum.

Hazine toprakları istiyor
! Mor Gabriel Manastırı’nın mah-

kemelerdedevamedendavalarıproblemli
görünüyor...

- Tur Abdin bölgesi ve burada bulu-
nanMorGabrielManastırı Süryanilerin
enkutsal dinimerkezleridir.MorGabriel
ve Tur Abdin bölgesi Süryaniler için
Kudüs’ten sonra ziyaret edilmesi gereken
yerler olarak görülüyor. Mor Gabriel
aynı zamandahala faal olan vedünyadaki
sayıları be!i geçmeyendini kurumdanbi-
ridir. Manastır 1600 yıl önce ku-
ruldu. Zaman zaman bu ma-
nastırda 800’e varan rahip
ve çömezin ya!adı#ı tari-
hi kaynaklarda yazılı.
Bir bölümrahibin ise
tarımla u#ra!tı#ı bi-
liniyor. Yani muh-
temelenMorGab-
riel Manastırı’nın
çevresindeki top-
raklar 1600 yıldan
beriManastır’a ait.
Bunu da bölgede
ya!ayan Müslüman
veHıristiyanlarınhep-
si biliyor. Zaman za-
man çevre köylerininma-

nastır topraklarını i!gal etmesi tarihi ve-
sikalardamevcuttur. 1840 yılındankalma
bir Kadı Mahkemesi kararı, çevre köy-
lülerinin i!gal etti#i topraklarımanastıra
iadeediyor.Osmanlı ar!ivlerindebulunan
belgeleregöre yine çevreköylülerininma-
nastır topraklarının i!galinden sonraSür-
yanilerin 1910 yılındadevlet nezdindebu
sorunların çözülmesi için ba!vuruyor.

!Manastır’ın !uandaki durumune-
dir?

- 2008 yılından sonramanastıra kar-
!ı açılan davalarda sadece çevre köylüle-
rinin de#il amadevletin bizzat kendisi de
bu sürece katılması Süryanileri oldukça
!a!ırttı. Çevre köylüleri manastırın ba#-
lı oldu#uGüngören köyünün sınırlarının
geriye çekilmesini istiyor,Hazine isema-
nastır yapılarınınhemendibindebulunan
toprakları almak içindava açıyor.Orman
GenelMüdürlü#üdemanastırın terördö-
neminde güvenlik gerekçesi ile bir bölü-
mü tarihi duvar temelleri üzerine
in!a etti#i bir duvara kar!ı dava
açıyor. Davaların hepsi devam
ediyor.AncakSüryanileri en çok
!a!ırtan davaHazine’ninmanas-
tıra kar!ı açtı#ı ve muhtemelen
1600 yıldırmanastıra ait olan top-
rakları almak istemesidir.

Midyat "dareMahkemesi, 2009
yılında, 1936 yılı beyannamesi olarak
bilinen ve gayrimüslimlerin bazı ta-
!ınmazlarının kaydedildi#i belge ve
1937 yılından kalma bu araziler için ver-
gi verildi#i konusundaki tarihi belgelere
dayanarak bu topraklarıManastır’a ver-
mesine ra#menHazinedavayıYargıtay’a
ta!ıdı. Yargıtay’ın bozdu#udavayaMid-
yatMahkemesi yenidenbaktı ve 2011 yı-
lında ilk kararında direndi.

Yani toprakları tekrar manastıra
verdi. Buna ra#menHazine davayı tek-
rarYargıtay’a ta!ıdı.Ankara’da bozulan
davanın ve bölgenin karma!ık sosyal ve
hiyerar!ik yapısına ra#men Midyat
Mahkemesi’nin ilk kararında di-
renmesi Türkiye’deki hukuk adı-
na sevindirici bir geli!medir.
DolayısıylaHazine’nin da-
vanın reddi için gerekçe-
siz ba!vurularına Mid-
yatMahkemesi’nindi-
renmekararı, her !e-
yin çok da karanlık
olmayabilece#ine
bir i!arettir.

Midyat’ın yeni oteli
Süryaniler tarafından
i!letiliyor. Tur Abdin adlı
otel kentin çıkı!ında, Mar
Abrohommanastırına
giden güzel yolun
üzerinde, üzüm
asmalarının ve tarlaların
ortasında. Bay Gabriel
2002’de e!i Edibe ve 4
çocu#u ile birlikte
memleketine geri
dönü!ünü, “Biz ilk
dönenlerdik. O dönemde
bizim deli oldu#umuzu
dü!ünüyorlardı!
Süryaniler için bir örnek
olmak, Türkiye’ye Tur
Abdin’e dönüp ya!amanın
mümkün oldu#unu
göstermek istiyorduk”
diye anlatıyor. Edibe,
“Geçen hafta ilk
mü!terilerimizi a#ırladık,
Fransız bir çift” diyerek
araya giriyor. Ve bize
bölgenin ruhuna göre
dekore edilmi! 20 odayı gösteriyor.
“Evimiz Türkiye’de tanınıyor. Çünkü 1 yıl
boyunca A!k bir Hayal adlı dizi için
kullanıldı” diye devam ediyor.

Çalı!maya geldi
Bay Gabriel’in durumu özel. Buraya

günlerini sakin bir !ekilde geçirme
dü!üncesiyle gelmedi, çalı!maya ve
ba!kalarına i! imkanı yaratmaya geldi.
Otelde onunla birlikte üç genç çalı!ıyor.
$arabi Fabrikası adlı !irketinde 12 ki!i

istihdam ediyor. Bay Gabriel’in
2004’te kurdu#u Süryani

Kültür Derne#i
ise halen

aktif.
“Bu

topra#ı bir aile evi in!a etmek için satın
aldım.Midyat’ta ve hayır dualarını almak
için bir manastırın yakınında olmak
istiyorduk (gülüyor)... Ki!isel bir
sorunumuz hiç olmadı, ama topluluk
olarak zorluk ya!ıyoruz, bize ait olan ve
bizden çalınan topraklar en büyük
üzüntümüz, milyarlarca hektar kayboldu”
diyor. Türkiye’den ayrılma ve geri dönme
hikayelerini, “1979’dan sonra 5 yıl
"stanbul’da ya!adım, kalmak istememize
ra#men ayrıldık. Elektronik gereçler
üreten bir fabrikada çalı!tı#ım "sviçre’ye
gittim. Yurtdı!ından dönmeliydik, bunun
aile reisi olarak gerçekle!tirmem gereken
bir görev oldu#unu hissettim. E!im
benimle aynı fikirdeydi. Onu zorlamadım.
Avrupa’da kimli#imizi kaybediyorduk,
köklerim yüzyıllarca bu topraklarda çalı!an
atalarımın mezarları gibi Midyat ve "zlo
Da#ı’ndaydı” sözleriyle anlatıyor.

Yazın 200 aile geliyor
Tur Abdin’in köyleri yaz

mevsiminde tatillerini geçirmek için
Avrupa’dan gelen Süryanilerle
doluyor, bunlar toplamda 200
aileden fazla ediyor. Farklı
ülkelerde ya!adıkları için
birbirlerini yıllardır
görmeyenler bir anda aile
evinde bulu!uyor. Bay Gabriel,
“Aramızda halen kendi dilimizi
konu!uyoruz, çok eski bir
dil.”$arabımıza verdi#imiz
‘shiluh’ ismi ne demek biliyor

musunuz? Barı! demek”
diyor.

Ortaokul
ö!retmeni
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Süryaniler Midyat ve çevresinde 1980 ve 1990’lı yıllarda terk ettikleri
evlerine tek tek geri dönüyor. Süryaniler üzerine yaptı!ı ara"tırmalarla
tanınan yazar Yakup Bilge, dönü"ün yalnızca dönenlerin açısından 
de!il bölgenin gelece!i için de çok önemli oldu!unu söylüyor

Yakup Bilge Midyat’ın
Bote (Bardakçı) köyünde
dünyaya geldi.
Müslümanların ve
Süryanilerin birlikte ya!adı"ı
mahallede Kürtçe, Süryanice

ve çok az Türkçe
konu!arak büyüdü.
Bir Papaz’ın o"lu
olan Bilge 1975
yılında #stanbul’a
geldi. Üniversite
e"itimini burada
tamamlayan Bilge,
Yeni Yüzyıl
gazetesinde uzun

süre çalı!tıktan sonra
#sveç’e ta!ındı. 2003 yılında
ailesiyle birlikte bir süre
Mardin’de ya!ayan
ara!tırmacı-yazarın Mor
Gabriel Manastırı ile ilgili bir
kitabı bulunuyor. Bilge halen
#sveç’te bir ortaokulda
ö"retmenlik yapıyor. 

M"DYAT

BÜNYAM#N
AYGÜN

Foto"raflar

YAZAR YAKUP B"LGE SÜRYAN"LER"N GER" DÖNÜ#ÜNÜN BÖLGEDE ÇOK #EY" DE$"#T"RECE$"N" SÖYLED"

Bize ‘deli’ dediler

Mor Gabriel Manastırı’nın
e!siz güzellikteki kulesi.

Mor Gabriel Manas-
tırı yakla!ık 1600 yıl

önce yapıldı.

Gabriel ailesi bizi kendi ürettikleri !arapların e!li"inde ak!am yeme"inde a"ırladı.

Tur Abdin neresi?
Suriye ve Irak sınırına çok yakın, Dicle Nehri’ne ve Hakkâri
da"larına varmadan az önce kar!ınıza çıkan bu bölgenin

Süryaniler için Antik Ça"’dan kalma ismi Tur Abdin.


