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Seyfo sırasında ve sonrasında katledilmiş,
ölmüş, öldürülmüş insanların, söndürülmüş ocakların
ve soyu kurutulmuş Süryanilerin anısına
derin saygılarımla…
Kemal Yalç›n

SUNUŞ
Türkiye’deki okul hayatımda, tarih derslerinde Ermenileri suçlayan “bilgiler” okumuş,
ezberlemiş, sınavlarda iyi notlar almıştım. Fakat Süryanilerin, Nasturilerin, Keldanilerin
isimlerini bile duymamıştım.
1920 yılında Yunanistan’a mecburi sürgüne giderken köyümüzdeki komşumuz Rum
Minoğlu’nun karısı, kızlarının çeyizlerini babaanneme emanet bırakmışlar. Onların ölümünden sonra bu emaneti özenle koruyan annemin ve babamın isteği üzerine, çeyizin
sahiplerini bulmak için 1994’te Yunanistan’a gittim. Onları aramaya Atina’dan başladım
ve 1996 yılında Minoğlu ailesinden hayatta kalanları Volos’ta buldum. Emanet çeyizleri
76 yıl sonra sahiplerine teslim ettim. Böylece hem dedemin hem de babamın vasiyetini
yerine getirmiş oldum. Emanet çeyizin macerasını Emanet Çeyiz adlı kitabımda anlattım. Kitabım 1998 yılında yayımlandı.
Emanet çeyizlerin sahiplerini aradığım süreçte Anadolu’dan sürgün edilmiş, Rum
canlı tarihlere rastladım. Onlardan başlarından geçenleri dinledim. Kayserililer, Amasyalılar komşuları Ermenilerin nasıl katledildiklerini anlattılar. Duyduklarıma inanamadım! “İnanmıyorsan Kayseri’ye, Amasya’ya git, bir Türkle ya da bir Kürtle evlenerek hayatta kalabilmiş Ermenileri bul, konuş onlarla!” dediler. Gidip aramaya ve konuşmaya
söz verdim.
Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Türkçe öğretmenlerine 1992-1994
yılları arasında verilen Meslek İçi Geliştirme Kursuna katıldım. Kurs yöneticileri Dilbilimci Dr. Johannes-Meyer Ingwersen ve Meline Pohlman ile tanıştım. Meline’nin İstanbullu bir Ermeni olduğunu ancak kursun sonuna doğru öğrenmiştim. Meline bana ailesinin ve kendisinin başından geçenleri anlattı! Şaşırıp kaldım! Duyduklarıma inanamadım!
Meline de bana, “İnanmıyorsan git Türkiye’ye, dağ başlarında, kıyıda köşede kalmış yaşlı
Ermenileri bul, bir de onlarla konuş!” dedi. Meline’nin tavsiyesine uydum.
1998 yılında yaşlı Ermenileri aramaya Amasya’dan başladım. Amasya, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Aşkale, Kars, Ani, Van, Adıyaman, Kâhta ve İstanbul’u dolaştım. Aradığım
canlı tarihleri, 1915’i yaşamış Ermenileri buldum ve onlarla konuştum. Elde ettiğim bilgileri, hatıraları, acıları, umutları, hasretleri kitaplaştırmaya başladım. Sırasıyla Seninle
Güler Yüreğim, Sarı Gelin/Sari Gyalin, Hayatta Kalanlar, Anadolu’nun Evlatları,
Kardeşlerim Var Uzaklarda başlıklı kitaplarımı yayınladım.
Bu çalışmalarım sırasında görüştüğüm Ermenilerden Süryaniler hakkında fazla bir
şey duymamıştım. 2001 yılında, Köln Ermeni Cemaati’nde yapılan Seninle Güler Yüreğim’in okuma gününde Midyatlı Süryani Albert Sevinç Hadodo ile tanıştım.
Süryanilerin dünyasına Albert Sevinç vasıtasıyla girdim. Albert bana yeni bir dünyanın kapılarını, hatıralarını, kalplerini açtı. “Seyfo”’nun Süryanicede “Kılıç; kesmek,
yok etmek,” anlamına geldiğini, 1915’te yaşanmış büyük felaketi ifade etmek için literatürdeki “soykırım” ya da “genosit” kavramlarının yerine kullanıldığını ilk kez Albert’tan
duydum. Albert beni Nusaybinli Sabri Atman’la tanıştırdı. Sabri ile de uzun uzun konuş-
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tum. Hem Albert’ın hem de Sabri’nin hayat hikâyelerini Anadolu’nun Evlatları başlıklı
kitabımda yayımladım. Daha sonra Süryaniler hakkında bir kitap yazmaya karar verdim.
2006 yılı Nisan ayında, Suroyo TV’deki bir programa katılmak için İsveç’e gitmiştim. Orada Tuma Çelik ile tanıştım ve kendisiyle uzun bir konuşma yaptım. O konuşma
Süryaniler hakkında, tanıkların anlatımına dayanan belgesel bir kitap yazma isteğimi
pekiştirdi. Çalışmalarımı daha da yoğunlaştırdım. 2009 yılında bir dizi okuma günü için
tekrar İsveç’e gittim. Birçok yaşlı Süryani ile karşılaştım. Bu insanlar bana hatıralarını,
kalplerini, iç dünyalarını açtılar. Daha sonra bu insanların hayat hikâyelerini yazdım ve
Kardeşlerim Var Uzaklarda başlıklı kitabımda bir bölüm olarak yayımladım.
2009 yılı Mart ayında, bir gün Belçika’dan Melke Gabriel ve üç oğlu beni ziyarete
geldiler. Sohbetimiz derinleşti. Anlattıkları ilgimi çok çekti. Melke Gabriel ve Azizler sülalesinin hayatını kitaplaştırmaya karar verdim. Bu kararı verdiğimde “Allah’ın kullarının
dağı” anlamına gelen ve Mardin, Midyat, Nusaybin, Hazak, Cizre, Hasankeyf, Batman
bölgesini kapsayan Turabdin’i henüz görmemiştim.
Turabdin’e ilk kez 2009 yılı Nisan ayında gittim. Mardin’i, Midyat’ı, Deyrulzafaran’ı,
Mor Gabriel’i, Aynwardo’yu, Hapisnas’ı gördüm; Şeyh Fathalla’nın mezarını ziyaret ettim. Büyük bir medeniyetin mirasıyla, zengin bir kültür dünyasıyla karşılaştım.
Midyat’a ilk gidişimde duyduklarım, gördüklerim beni çok etkiledi. Midyat’ta, Hapisnas’ta, Aynwardo’da ve dolaştığım yerlerde kendimi bakımsız bir mezarlıkta hissettim!
Tepelerde dimdik duran ama cemaati hemen hemen kalmamış kiliseler, tahrip edilmiş
manastırlar Turabdin’in bağrında sessiz bir hüzünle duran mezar taşları gibi geldi bana.
Yunanistan’da da cemaatleri 1924 Mübadelesi ile Anadolu’ya zorla gönderilmiş harap camiler; Türkiye’de, Karadeniz bölgesinde, Orta Anadolu’da cemaati Yunanistan’a
zorla gönderilmiş kiliseler görmüştüm. Kiliseler de camiler de hüzünlüydü, suskundu
ama yine de bana mezarlık hissi vermemişti. Oysa Midyat köylerinde gördüğüm cemaatsiz kalmış her kilise, her manastır, karşımda, vaktiyle yaşanmış büyük bir katliamın, o
büyük acının, Seyfo’nun şahitleri olarak duruyorlardı.
Aynwardo Mor Hadbşabo Kilisesi’ni karşıdan ilk gördüğümde tepenin başında, ellerini havaya kaldırmış, dua eden bir insana benzetmiştim. Yanına vardım. Daracık, alçacık
kapısından eğilerek içine girdim. Çatısına çıktım. Turabdin, Mor Hadbşabo Kilisesi’nin
kanatlarının altında idi. O an, Mor Hadbşabo sanki ağzını açmış, uğradığı haksızlıkları
dünyaya karşı haykırıyor, Seyfo sırasında ve sonrasında katledilmiş evlatlarına ağıt yakıyordu!
Turabdin’de ayağımı bastığım toprak kanlı, ahlı bir topraktı. Turabdin’de toprak suskundu! Haykırmak istemiş de yüreği ağzına gelmiş gibiydi. Turabdin’de toprağın yüreği
çok derinlerde atıyordu. Hapisnas’ta Azizler sülalesinin katledildiği mağaranın ağzına
oturup ocağı söndürülmüş insanların ahları üstünde bitmiş incir ağaçlarına baktığımda
toprağın derinlerinden gelen o müthiş çığlığı duydum! Sarsıldım! İnsanlığıma isyan ettim! Mağara ağzındaki taşları tuttum! Taşların gözyaşları ıslattı ellerimi!
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Konuştuğum canlı tarihlerin ve yazılması gereken konuların, olayların sayısı zamanla
arttı. Kendime sınır koymadan yazmaya başladım. Yazdıklarım tek bir kitabın boyutlarını
aştı, Süryaniler ve Seyfo başlıklı üçleme ortaya çıktı.
Birinci Kitap: Hayatla Ölüm Arasında, Seyfo öncesini ve Seyfo sırasını (1914-1918)
kapsıyor.
İkinci Kitap: Yeniden Varoluş, Seyfo sonrasını, esas olarak Cumhuriyet Dönemini
kapsıyor.
Üçüncü Kitap: Kalbim Turabdin’de Kaldı ise Hapisnaslı Melke Gabriel, Kerburanlı
Davit Erçin ve Midyatlı Fehmi Bargello’nun hayat hikâyelerini dile getiriyor.
Her kitap, kendi içinde bir bütün olduğu gibi, Süryaniler ve Seyfo’nun da bir bölümüdür. Bu Sunuş’u her üç kitabın başına, kaynakları da sonlarına koydum. İçindekiler
listesini üç kitabı kapsayacak biçimde yazdım. Bunu kitapların tek tek okunabileceğini
düşünerek yaptım fakat Seyfo’nun tam ve doğru anlaşılabilmesi için üç kitabın sırayla
okunmasını öneririm.*
Tırnak içine alınmış, sayfa numaraları belirtilmiş alıntılardaki ve belgelerdeki ifadeleri, yazım hatalarıyla birlikte, olduğu gibi aktardım. Bu nedenle özellikle beş günlük
gelin iken, 1971 yılında, Midyat Polis Karakolu’ndan kaçırılan Rukiye Altunkaya’nın başına gelenleri anlatırken telgraflardaki, dilekçelerdeki ve mahkeme tutanaklarındaki dil
yanlışlarını değiştirmedim.
Süryaniler, kendilerini Süryanice “Suryoye” olarak ifade ediyorlar. Ben de Süryani
adını hem etnik hem dini anlamı kapsayan, kendilerini Süryani olarak ifade eden halkın
adı olarak kullandım. Konuştuğum insanlar kendilerinin Süryani olduğunu ifade ettiler.
Süryanice yazı dilinde “Sayfo”, konuşma dilinde ise “Seyfo” kullanılır. Çünkü Süryanicede “a” harfi, “e” okunur. Turabdin bölgesinde kullanılan ve “Turoyo” olarak adlandırılan Süryaniceyi konuşan insanlar olayları anlatırlarken hep “Seyfo” kavramını kullanıyorlar. Bu nedenle ben de kitabımda “Seyfo” kavramını kullandım.
Tarih kitapları bir savaşta, bir katliam sırasında ölenlerin sayılarını bin, 2 bin, 10 bin,
100 bin, 1 milyon gibi verir. Onca ölü içinde daha çok komutanların, padişahların, kralların kahramanlıklarını, acılarını anlatır. Canlı tarihlerin anlatımına dayanan belgesel
romanlar ise yazılı kaynaklara, kitabi bilgi ve belgelere dayanarak yazılan tarih kitaplarından çok farklıdır. Yazar; merceğini olayları yaşamış, onlardan etkilenmiş kişilerin,
belli yerleşim yerlerinin, somut olayların üstüne tek tek tutar. Genel tarih kitaplarının
yapmadığını, yani bireylerin, insanların tarihsel gelişmelerden nasıl etkilendiklerini,
aynı zamanda fertlerin de tarihin ve toplumsal olayların akışını nasıl etkilediklerini tek
tek anlatmaya çalışır.
Ben de bu kitabımda, Seyfo’yu yaşamış ya da Seyfo’dan etkilenmiş insanların anlatımlarına, yaşadıklarına, gözlemlerine, hatıralarına yer verdim. Bu çalışmayı yaparken “İnsan,
insana bunu yapar mı?” dedirten öyle büyük acılar duydum, öyle insan halleri gördüm ki
*

Üç kitabın bir arada yayınlandığı bu baskıda Sunuş ve Kaynaklar birer kez yer almaktadır. -y.n.
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bunları yazmaya kalemimin gücü yetmedi! Yazmadım, yazamadım! Öyle büyük barbarlıklar, vahşetler, nankörlükler anlatıldı ki bunları ifade edecek kavram ve kelime bulamadım!
Ayrıca konuştuğum bazı insanlar, “Teybi kapat! Bunları duy ama yazma!” dediler. İsteklerine harfiyen uydum. Konuştuğum canlı tarihlerin anlattıklarının özüne hiç dokunmadım.
Yaşlı Süryanilerin çoğu, özellikle kadınlar, Türkçeyi iyi konuşamıyorlardı, hemen hemen hiç okula gitmemişlerdi ya da ilkokulu yarıda bırakmışlardı. Türkçe konuşamayanlara Süryanice anlattırdım. Bu anlatılanları Türkçeye çevirttim. Çeviriler konusunda Melke
Gabriel, Papaz Hanna Basut çok yardımcı oldular. Konuştuğum her insanın hikâyesini
yazdıktan sonra kendisine okudum. Onayını aldım. Onayını almadan kimsenin hikâyesini yayımlamadım.
Kitaplardaki bazı noktalar, virgüller anlatanların ve benim gözyaşlarımızdır. Bu üç
kitapta yazdıklarım Süryanilerin, Hıristiyanların yaşadığı acılar okyanusunun sadece birkaç damlasıdır!
Mikro tarih yazarlığında ve canlı tarihlerin anlatımlarına dayanan belgesel romanlarda hakikatleri bulup anlatabilmek için çok dikkatli olmak gerekir. Kimi insanlar duyduklarını kendileri yaşamış gibi, kimi insanlar da kendi hayallerini başkalarının yaşadığı
gerçeklermiş gibi anlatırlar. Bunları anlayabilmek, yanılmaları, yanlış hatırlamaları ayıklayabilmek için genel tarihin hakikatlerine, nesnel bilgilerine bakmak, canlı tarihlerin
anlattıklarıyla genel tarihin yazdıklarını dikkatle karşılaştırmak gerekir. Ayrıca yanlışa
düşmemek, hayalleri gerçeklerden, yalanları doğrulardan, iyileri kötülerden ayırabilmek için önemli olayları en az üç kişiye anlattırmak ve bu anlatımları da genel tarihin
verileriyle karşılaştırmak gerekir.
Bu nedenlerle bazen bir olayı üç dört kişiye anlattırdım. Örneğin Midyat’ta, 1964
Şubat ayında yapılmış Kıbrıs Mitingi’ni konuştuğum hemen hemen her kişiye sordum.
Anlatılanları karşılaştırdım. Doğru sonuçlara varabilmek, genel durumu kavrayabilmek
için en az on kişinin anlatımına yer verdim. Okuyucularımdan kitaplardaki tekrarları bu
açıdan değerlendirmelerini dilerim.
Süryaniler ve Seyfo konusunda yazdığım tüm yazılarımı toplu olarak okuyucuya sunabilmek amacıyla daha önce Anadolu’nun Evlatları ve Kardeşlerim Var Uzaklarda
başlıklı kitaplarımda yayımlamış olduğum Süryanilerle ilgili bölümleri Yeniden Varoluş’a aldım ve tekrar yayımladım. Bu tekrar için de okuyucularımdan anlayış beklerim.
Toprak damar damar, insan çeşit çeşittir. Her milletin içinde katiller de vardır, akıl ve
vicdan sahibi insanlar da. Yaşanmış bir olaya ya da olaylara bakarak o olaylara karışmış
milletin tüm bireyleri suçlanamaz. Bu nedenle genellemelerden özellikle kaçınmak gerekir. Yazdığım konu çok tartışılan, çok yönlü, çok kanlı bir tarihi olaylar bütünüdür. Her
olay kendisinden önceki bir olayın sonucu, başka bir olayın da başlangıcıdır.
Tarihsel olaylar belli bir zamanda ve mekânda meydana gelirler. Bugünden bakarak
dünü yargılamak, düne bakarak bugün karamsar olmak doğru olmaz. Doğa, toplum ve
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insanlar sürekli değişim ve gelişim içindedir. İnsanlığın genel gidişatında büyük, çok büyük acılar vardır. Fakat insanlığın gücü bu acıları yenmeye, bu acıları bal eylemeye; bu
acılardan, bu kanlı geçmişten kalıcı, adil bir barış ve mutlu bir gelecek yaratmaya yeter.
Seyfo’nun geçtiği bölgelerde, Turabdin’de Kürtlerle Süryaniler bir arada yaşamışlardı. Bu bölgelerde yerleşik olarak yaşayan Türkler pek yoktu. Türkler burada sadece yönetici, asker, öğretmen, doktor, memur olarak geçici süreyle bulunuyorlardı.
Kürtlerle Süryaniler karşı karşıya, yan yana, iç içe, konu komşu durumunda idiler.
Seyfo’ya sadece Kürtler değil o bölgede yaşayan Çerkezler, Araplar, Çeçenler, Türkler de
katılmıştı. Bütün bu insanların ortak özelliği Müslüman olmalarıydı.
Bu nedenle Süryani canlı tarihler, olaya karışmış kişilerin kimliklerini belirtirken
“Kürt” ya da “Müslüman” diyorlardı. Ben de anlatıcıların kullandığı biçimde Kürt ya da
Müslüman ifadelerini kullandım.
Adıyaman bölgesindeki anlatıcılar, “Kürt” adını pek kullanmıyor, sadece “Müslüman”
diyorlardı. Kürt anlatıcılar ise her yerde Süryani, Ermeni ayrımı yapmadan, sadece “Hıristiyan” diyorlardı.
Kürtler, “Seyfo” kavramı yerine Kürtçe “Farman” kavramını; Seyfo’nun yaşandığı zamanı belirtmek için ise “sala küştune gavıra”, yani “gâvurların öldürüldüğü yıl” deyimini
kullanıyorlardı.
Seyfo sırasında Ermeni-Süryani ayrımı yapılmamıştı. Süryanice, “Baslo basloyo!” diyorlardı. Yani “Soğan soğandır! Ha kırmızı ha beyaz olmuş, fark etmez! Hıristiyan Hıristiyan’dır! Farman hepsi için geçerlidir! Vur Hıristiyan’a!”
Ben de anlatıcıların kullandığı kavramları, deyimleri, isimleri kullandım. Süryaniler
ve Kürtler duydukları ya da başlarından geçen olayları anlatırken soykırım, genosit gibi
bilimsel dilde, literatürde kullanılan kavramları, kelimeleri değil Seyfo, Farman, seferberlik, katliam, Müslüman gibi kavramları, kelimeleri kullanıyorlardı.
Benim de onlara uyarak bu kavramları kullanırken amacım Kürtleri, Müslümanları
rencide etmek değildir. Kürtleri ve Müslümanları genelleştirmedim. Kürt var komşusunun kanını akıtmış, Kürt var komşusunun hayatını kurtarmış. Müslüman var, “Yedi gâvur
öldüren cennete gider!” inancıyla Hıristiyanlara saldırmış, can almış; Müslüman var, 80
Süryani çocuğunu kurtarmış.
Müslüman-Hıristiyan ayrımının, aradaki düşmanlıkların kökleri çok derinlerdedir. Bu
ayrımın yol açabildiği husumetin, kinin, nefretin bilinçaltına yerleşmesi çok uzun bir
tarihi sürece dayanmaktadır. 1915’lerde bu ayrım, toplumun bilinçaltındaki kin, İttihat
ve Terakki’nin eliyle toplu katliama, kıyıma, bir halkın, bir milletin, bir inanç grubunun
soyunun toptan kurutulmasına, ocağının söndürülmesine dönüştürülmüştü.
Kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyen insanlara düşmanlık, kin, nefret
1915’lerde, 1920’lerde sona ermedi. Dinsel bağnazlık, ırkçılık, tek doğru, tek din, tek
dil, tek millet anlayışı kendisini haklı görebilmek için zamana ve mekâna bağlı olarak hep
“düşman” yarattı. Hıristiyanların, Süryanilerin, Ermenilerin, Rumların defterini dürdük-
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ten sonra aynı dilden, aynı milletten, aynı dinden olan, sadece mezhebi, inancı, dünya
görüşü farklı olan insanlara düşmanlık başladı.
1978 yılında, Maraş’ta, Sünni Müslümanlar, Alevi inancından olan Müslümanlara
saldırdı. 1915’lerde Maraş’taki, Adıyaman’daki, Turabdin’deki Ermenilere, Süryanilere,
Hıristiyanlara yaptıklarının hemen hemen aynısını Alevilere yaptılar. Diri diri yakma,
yağma, kesme, ırza geçme şeklindeki vahşetin sınırı yoktu!
“Bu son olsun!” derken Sivas’ta, 1993 yılında Madımak Oteli’nde Sünni Müslümanlar
Alevilere saldırdı; tüm Türkiye’nin, tüm dünyanın gözü önünde 35 Alevi’yi, aydını diri
diri yaktılar! Yakan da, yakılan da Türk idi. Tek fark inanç, mezhep, düşünce idi.
Seyfo öncesinde, Seyfo sırasında ve Seyfo sonrasında yapılmış katliamların, kıyımların, saldırıların esas nedenlerinden biri, dinsel bağnazlıktan kaynaklanan kin ve nefrettir. Bazen ekonomik nedenler, ırkçılık, milliyetçilik, dini biçimler, dini ayrımlarla birleşerek toplumsal ateşi körüklemiş, vahşetin ve barbarlığın boyutunu artırmıştır.
Geçmişte yaşanmış büyük acıların, büyük felaketlerin bir daha yaşanmaması için
geçmişin acıları unutulmamalıdır. Geçmişin büyük felaketleriyle; Seyfo, Dersim, Maraş,
Sivas, Çorum katliamlarıyla açık ve net olarak yüzleşmemiz gerekiyor. 1980 sonrasında
resmi rakamlara göre 17 bin kadar “faili meçhul” cinayet işlenmiştir. Bu cinayetlerin
1915’lerde, 1920’lerde işlenmiş, “faili meçhul” cinayetlerden farkı yoktur.
Süryaniler ve Seyfo’da, son yüz yıllık toplumsal süreci gözler önüne sermeye çalıştım. Ülkemizde dünden bugüne Süryanilere, Ermenilere ve diğer Hıristiyanlara karşı
bakış açısında henüz büyük bir değişiklik olmamıştır. Geçmişin acıları, Seyfo’nun büyük acısı, resmi olarak hâlâ inkâr edilmektedir. 1914’lerde sadece Turabdin’de yaşayan
Süryanilerin sayısı 200-250 bin kadarken aradan yüz yıl geçtikten sonra 2 bine kadar
düşürülmüştür.
Ne oldu bu insanlara? Nereye ve neden gitti bu insanlar?
Artık bu acılara saygı göstermek, geçmişin kanlı olaylarını, katliamlarını açık yüreklilikle, akıl, mantık ve temiz bir vicdanla ele almak zamanı çoktan gelmiştir.
Süryaniler ve Seyfo’yu, ülkemizde barış kültürünün gelişmesi, barış, kardeşlik, dostluk ve güven içinde yaşanabilmesi için; kişisel ve toplumsal bilinçaltımızın temizlenmesi
için; kendi vicdanımıza, birbirimizin ve dünyanın yüzüne çekinmeden bakabilmemiz için
yazdım.
Yazarlık hayatımın yaklaşık üçte birini alan bu çalışma, yüz yıldan beri dinmemiş acıların dinmesine; Müslümanlarla Hıristiyanlar, Süryanilerle Kürtler ve Türkler arasında
samimi, dürüst, sağduyulu ilişkilerin gelişmesine, karşılıklı saygı ve sevginin filizlenmesine, acıların paylaşılmasına bir damla katkıda bulunabilirse çok mutlu olacağım.
Bochum, 11 Nisan 2014, Kemal Yalçın

TEŞEKKÜRLER
Süryaniler ve Seyfo’nun hazırlık, araştırma, yazma ve yayımlanma sürecinde birçok
dostum ve arkadaşım, düşünce, öneri ve eleştirileriyle bana yardımcı oldular. Bu nedenle bu kitap sadece benim değil bana yardımcı olan tüm arkadaşlarımın, dostlarımın
da emekleri, katkılarıyla meydana geldi. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.
Süryanilerin dünyasını bana açan, birçok canlı tarihle beni tanıştıran, kendi hayatını
ve hatıralarını anlatan, Hadodo soyu hakkında özel bilgiler veren, kitabın meydana gelmesinde düşünceleriyle, önerileriyle, düzeltmeleriyle yardımcı olan, madden ve manen
katkıda bulunan Midyatlı Albert Sevinç Hadodo’ya özel teşekkürlerimi sunuyorum.
Kitabımı okuyup düzelten, önerilerde bulunan Sayın Dr. Aho Hadodo’ya ve Dr. Teolog Gabriel Rabo’ya şükranlarımı sunarım.
Kerburan hakkındaki bilgilerin çoğunu Davit Erçin’den aldım. Davit Kardeşim, hayatı boyunca annesinden, babasından, köylülerinden, yaşlılardan duyduğu tüm bilgileri,
hatıraları, masalları, hayvan hikâyelerini ve şiirleri defterlere, renkli kâğıtlara, tren biletinin üstüne, sigara paketinin içine yazmış, resimleri toplamış. Özel bir arşiv yapmış.
Bu arşivini bana olduğu gibi verdi. Ayrıca Avustralya’daki Kerburanlılarla bu kitap için
söyleşiler yaptı. Davit Erçin olmasaydı Kalbim Turabdin’de Kaldı başlıklı Üçüncü Kitabın, Suçumuz Hıristiyan Olmaktı başlıklı Kerburan Bölümü olamayacaktı. Davit Erçin’e
çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Bargello ailesinin gelmişini geçmişini elindeki tüm bilgi ve belgelere dayanarak Fehmi Bargello ve annesi Meryem Bargello anlattı. Şabo, Aziz, Jakob Bargello da ayrı ayrı
hayatlarını anlattılar. 2011 yılı Ağustos ayında Turabdin’i Fehmi Bargello ile beraber köy
köy dolaştık. Fehmi olmasa Süryaniler belki benimle konuşacak fakat gerçekleri açık açık
söylemeyecekti. Ayrıca Fehmi, yazdığı ancak henüz yayımlamadığı kitabından askerliği
ile ilgili bölümü yayımlamam için bana verdi. Fehmi Bargello’ya, Meryem Bargello’ya ve
tüm Bargello ailesine teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Midyat’a her gidişimde Mor Gabriel Manastırı’na uğradım. Misafirleri oldum. Bana
manastırdaki günlük hayatı gösterdiler. İbadetlerine, namazlarına katıldım. Hazak’taki
bir Süryani’nin cenaze törenine birlikte gittik. Metropolit Samuel Aktaş ve Malfono İsa
Garis, Süryaniler hakkında bana birinci elden bilgiler verdiler. Mor Gabriel Manastırı
Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ise Mor Gabriel Davası’nı tüm yönleriyle, dava dosyasına
ve ellerindeki belgelere dayanarak anlattı, özel bilgiler verdi. Metropolit Samuel Aktaş’a,
Malfono İsa Garis’e ve Kuryakus Ergün’e saygı ve şükranlarımı sunarım.
Midyat’a ilk gidişimde, Dekşüri aşireti reisi Şehmus Çelebi Ağa ile görüşme imkânımı,
Bochum’da yaşayan İsmail Çelebi sağladı. Midyat’taki ve Turabdin’deki Kürt aşiretleri ve
aşiret sistemi hakkında, Heverke ve Dekşüri aşiretleri üzerine özel bilgiler verdi.
Şehmus Çelebi Ağa beni kabul etti, Heverke ve Dekşüri aşiretlerinin tarihi üzerine,
babası Çelebi Ağa’nın Farman öncesinde ve sonrasında himayesindeki Hıristiyanlara
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yaptığı yardımlar hakkında özel bilgileri ve arşivindeki fotoğrafları bana verdi. Ayrıca
Şehmus Ağa’nın oğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Mardin Eski Milletvekili Avukat
Süleyman Çelebi, babasının verdiği bilgileri kontrol etti, onayladı ve yayımlanması için
izin verdi. Şehmus Çelebi Ağa’ya, Süleyman Çelebi’ye ve İsmail Çelebi’ye çok teşekkür
ederim.
Midyat’a her gidişimde Hapisnaslı Mıhellemi Mehmet Ali Aslan beni karşıladı, evinde
misafir etti, bana köyleri dolaştırdı, kurucu başkanı olduğu Sami-Mıhellemi Diller, Dinler
ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği hakkında bilgiler verdi. Kendisine ve babası Turhan Aslan’a şükranlarımı sunarım.
Şeyh Fathalla’nın yeğeni, cemaatin dini lideri Mehmet Sabahattin Hamidi, beni ikametgâhında kabul etti. Şeyh Fathalla’nın özel arşivindeki altı metre uzunluğundaki, tek
nüsha şeceresini bana gösterdi, fotoğrafını çekmeme izin verdi. Şeyh Fathalla’nın, Farman öncesinde ve sonrasında Süryanileri ve Hıristiyanları nasıl koruduğunu, Aynwardo
Barış Anlaşması’nı nasıl sağladığını özel bilgilerine dayanarak açıkladı. Kendisine çok
teşekkür ederim.
Midyat’ta beni misafir eden, güvenliğimi sağlayan, bildiklerini, hatıralarını bana anlatan, İskender de Basso’ya, Gabriel Tokgöz’e, Yusuf Türker’e, Diba ve Yakup Gabriel’e
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
On yıl Midyat Veteriner Hekimliği’nin ve geçici olarak da Midyat Kaymakamlığı’nın
şoförlüğünü yapmış olan, Süryanice, Arapça, Kürtçe, Mıhellemice, Türkçe bilen ve Turabdin’i çok iyi tanıyan Melke Gabriel olmasa bu kitap yarım kalırdı. Melke Abi çok görmüş
geçirmiş, bu konulara çok kafa yormuş, hafızası güçlü canlı tarihlerin başında geliyor.
Süryaniler ve Seyfo’yu baştan sona, büyük bir dikkatle dört sefer okudu, kontrol etti.
Bütün Süryanice, Kürtçe, Mıhellemice, Arapça insan ve yer isimlerini tek tek düzeltti.
Kalbim Turabadin’de Kaldı başlıklı bölümü tamamen onun verdiği bilgilere göre yazdım. Melke Abi, Süryaniceden Türkçeye çevirilerde, bu kitabın hazırlığında, yazımında ve
yayımlanmasında elinden gelen her türlü maddi ve manevi katkıları bana sundu. Ayrıca
hanımı Hatune, oğulları Sabri, Fikri, Metin, Abut, Fatrus ve gelini Güner de hayatlarını
anlattılar, beni defalarca evlerinde misafir ettiler. Başta Melke Abi olmak üzere hanımına, oğullarına, gelinlerine candan teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
Hollanda’da yaşayan Papaz Hanna Basut, Süryaniceden Türkçeye çevirilerde, doğup
büyüdüğü Yukarı Kafro (Arıca) köyü hakkında geniş bilgiler verdi. Beni Bote köyünden
Murat Bilan ve 105 yaşındaki canlı tarih Musa Faal ile tanıştırdı. Hanna Basut olmasa
Yukarı Kafro, Bote köyleri hakkındaki bilgilere ulaşamayacaktım. Papaz Hanna Basut’a,
Boteli Murat Bilan’a çok teşekkür ederim. Benimle konuştuktan kısa bir süre sonra vefat
eden Musa Faal’a Allah’tan rahmet diliyorum. Toprağı bol olsun.
Sabro Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik, Süryani tarihi hakkında
beni aydınlattı. Avrupa ve dünyadaki Süryani örgütleri hakkında somut bilgiler verdi.
Ailesinin geçmişini ve kendi hayatını anlattı. Yardım ve katkıları için Tuma Çelik’e çok
teşekkür ederim.

Hayatla Ölüm Arasında
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Aynwardo direnişi lideri Mas’ud’un hayatı ve ölümü hakkında bugüne kadar bilinmeyen bilgileri ve gerçekleri Hollanda’da yaşayan Mas’ud’un yeğeni, Mzizah eski Muhtarı
Gewriye Mas’ud’dan aldım. Kendisine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
ABD’de yaşayan İstanbullu Ohannes Garavaryan ve hanımı Karmen Garavaryan ile
Herman Hıntiryan, bu kitapların hazırlığından basımına kadar her aşamasında düşünceleriyle, önerileriyle bana yardımcı oldular ve kitapların basımında maddi katkıda bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim.
Sabri Atman; Süryani tarihi, Süryanilerin İsveç ve Avrupa’ya göçü hakkında geniş,
ayrıntılı bilgiler verdi. Kendi ve ailesinin hayatını anlattı. Birçok canlı tarihi bana tanıttı,
onlarla konuşmamı sağladı. Sabri’ye teşekkürü bir borç bilirim.
İstanbul’daki Süryani Derneği Yöneticileri’ne, Aynwardo Koruma ve Güzelleştirme
Derneği’nden Tuma Özdemir’e verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim.
Patrik İlyas Şakir Efendi’nin hayatı, özellikle Hindistan’a gitmesi ve ölümü hakkında
İstanbul’da yaşayan yeğeni Şakir Alkan’dan çok özel bilgiler aldım. Verdiği bilgi ve belgeler için kendisine çok teşekkür ederim.
Ayrıca hayatlarını bana anlatan, dünyalarını bana açan, bu kitapta yer alan tüm insanlara candan teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
*
Ermeni ve Süryani meselesi hakkında kitapları ve yazılarıyla beni aydınlatanların
başında Hrant Dink, Prof. Dr. Taner Akçam, Prof. Dr. Baskın Oran, Prof. Dr. Ayhan Aktar,
Dr. Yves Ternon, Recep Maraşlı, Prof. Dr. Mihran Dabag, Yakup Tahincioğlu ve Murat
Bardakçı gelir. Süryani tarihi ve Seyfo hakkında ise en çok Prof. Dr. David Gaunt’un Katliamlar, Direniş, Koruyucular: 1. Dünya Savaşında Doğu Anadolu’da Müslüman-Hıristiyan İlişkileri başlıklı kitabından yararlandım ve bazı paragrafları aynen aldım.
Tarihçi Ayşe Hür’ün Öteki Tarih başlıklı üç ciltlik eserinden ve Agos, Taraf ve Radikal gazetelerinde yayımlanan makale ve yazılarından çok şey öğrendim. Ayşe Hür’ün
yazı ve kitaplarından bazı paragrafları ve Cumhuriyet’in Azınlık Raporu başlıklı kronolojik yazısını, sistematiğini bozmamak için aynen kitabıma aldım.
Seyfo hakkında, Farman Tur’abdinli Süryanilerin 1914-1915 Katliamı başlıklı kitabında köy köy ayrıntılı bilgiler veren Hori Süleyman Hinno’dan çok faydalandım. Kendisine Allah’tan rahmetler diliyorum; toprağı bol, ruhu şad olsun. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
Süryaniler ve Seyfo’nun temel bilgilerini öğrendiğim, yukarıda adlarını andığım ve
kitabın sonunda başlıklarını verdiğim kaynakların yazarlarına çok çok teşekkür ederim.
Kaleminize, yüreğinize, aklınıza, fikrinize sağlık!
Süryaniler ve Seyfo’nun kasetlerinin çözümünde ve düzeltmelerinde Ayşe ablam
çok yardım etti, bana rahat çalışma ve araştırma imkânı verdi. Ablama özel teşekkürlerimi sunuyorum.
Düzeltmelerde, kitabın yazımında, düşünce ve önerileriyle bana yardımcı olan Meline Pohlman’a, Brenda Başar’a, Mustafa Özdemir’e, Havva Özdemir’e, Papaz Abraham

Garis’e, Kâhtalı Hacı Mehmet ve Kadriye Demircigil’e, Mevlüt Asar’a; her üç kitabın sayfa
düzenini, kapaklarını yapan ve baskıya hazırlayan Mehmet Nazmi Demir’e çok teşekkür
eder, saygılarımı sunarım.
Bochum, 11 Nisan 2014, Kemal Yalçın

Süryaniler ve Seyfo
birinci kitap

Hayatla Ölüm Aras1nda

Süryanilerin güvercini 1915’te kalbinden vurulmuştur.
Seyfo Anıtı büyük acılarımızın anısına, birlikte yaratacağımız
barış ve kardeşliğe çağrının sembolü olarak dikilmiştir.
4 Ağustos 2013 tarihinde açılan, Avrupa’daki ilk Seyfo anıtının birinci yüzü.
(Belçika, Liége Şehri, Banneux köyü, Sanktuarium mukaddes mekânı.)

GİRİŞ
Güneşli, sıcacık bir bahar günü İstanbul’dan kalkan Mardin uçağına bindim. Gökyüzü masmaviydi. Pencereden dünyaya, kanatlarımız altında uzanan Anadolu’ya, dağlara,
nehirlere bakıyordum. Şehirler küçücük görünüyordu. Uzanıp giden baraj göllerinin üstünden geçiyorduk. Aklıma İsveç’te iki ay kadar önce konuştuğum Midyatlı yaşlı Süryanilerin anlattıkları geliyor, kulaklarımda duyup da inanamadığım sözleri çınlıyordu. Uzaklarda, bulutların arasından yükselen karlı dağların dorukları görünüyordu. Bu doruklar,
İsveç’te, Almanya’da, Hollanda’da yaşayan Süryanilerin evlerinin duvarlarında resimleri
asılı duran kiliselerin, manastırların kulelerini hatırlattı bana.
Uçağımız inişe geçti. Mardin Havaalanı’na doğru yavaş yavaş alçalıyorduk. Duyduklarımı yaşama merakı, kitaplarda yazılan inanması zor olayların mekânlarını, izlerini
görmenin heyecanı artıyordu içimde. Kimi doğup büyüdüğü evin adresini vermişti. Kimi
bin bir güçlükle onartarak yeniden ibadete açtıkları kilisenin resmini göstermişti. “Git,
gör evlerimizi, kiliselerimizi, manastırlarımızı! Git, gör bizsiz kalan köylerimizi, dağlarımızı, ovalarımızı! O zaman daha iyi anlarsın bizleri!” demişlerdi. Dağlar bitti. Alçacık görünen tepelerin üstünden geçtik. Yemyeşil bir ovanın yüzüne serpiştirilmiş gibi görünen
köyler, dümdüz, incecik yollar görünüyordu. Sonra evler, sokaklar, arabalar, insanlar
göründü. 11 Nisan 2009 Cumartesi günü Mardin Havaalanı’na iniverdik. Küçücük bir
havaalanı.
Sırt çantamı aldım. Dışarı çıktım. Dolmuşlar, taksiler müşteri kapmaya çalışıyor. Yolcular, karşılamaya gelenleriyle kucaklaşıyor. Kiminin gözlerinde hasret gözyaşları, kiminde mutluluk sevinci… İnsanlar, bizim insanlarımız. Kadın erkek, çoluk çocuk… Güler
yüzlü-asık suratlı, bıyıklı-bıyıksız, örtülü-örtüsüz, sakin-aceleci, bağırgan-suskun. Ben
Midyat’a gideceğim. Bir taksiyle pazarlığa giriştim. Çok para istedi. En iyisi Mardin dolmuş garajına bir taksiyle gitmek, oradan da Midyat dolmuşuyla yola devam etmek, diye
düşündüm.
Gözümün tuttuğu bir taksiciyi çağırdım. Mardin dolmuş durağına gitmek istediğimi
söyledim. Mardin, dümdüz bir ovanın ortasında yükselen bir tepenin üstüne kurulmuş.
Mardin Kalesi, tepenin en üstünde mavi gökyüzüne doğru yükseliyor. Şoför hızlı, konuşkan ve meraklı! Bir gözü yolda, bir gözüyle beni süzüyor. Görmüş geçirmiş, mesleğinin
erbabı olmuş biri. Rampa çıkıyoruz. Vitesi küçülttü. Basıyor gaza.
“Abi Mardin’e ilk mi geliyorsun?” diye başlıyor söze.
“Evet!”
“Nerelisin?”
“Egeliyim, Denizli’den? Bilir misin oraları?”
“Bilirim, otobüs şoförlüğü yaparken geçmiştim içinden. Buraya bir ziyarete mi geldiniz?”
“Seyfo’yu görmeye geldim. Bilir misin Seyfo’yu?”
“Seyfo’yu tanımam, bizim mahallede bir Seydo var. Şoförlük yapar, iyi arkadaştır.”
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“Arabayı hızlı kullanıyorsun. Şoförlüğün iyi!”
“Hayatım dört tekerin üstünde geçiyor. Yıllarca tır şoförlüğü yaptım, Mercedes otobüs kullandım, İstanbul’da taksi şoförlüğü yaptım. Sonra buraya geldim.”
“Neden İstanbul’da kalmadın?”
“İstanbul’da hayat da taksicilik de çok zor. Bıktım gürültüden patırtıdan, bu arabayı
aldıktan sonra buraya geldim. İnsanın kendi memleketi gibi var mı?”
“Kürt müsün?”
“Yok abi, Arap’ım.”
“Ne olacak bu Kürtlerin hali?”
“Abi ben siyasetle ilgilenmem. Kürt, Arap fark etmez benim için!”
“Doğru söyledin! İnsan insandır!”
Sustu. Çaktırmadan bir daha yüzüme baktı. Sorularımdan mı tedirgin oldu, bilemedim. Ben de sustum.
“Abi burası dolmuş durağı!” diyerek geldiğimizi bildirdi.
Taksi ücretini ödedim. Teşekkür ettim.
“Rica ederim abi!” diyerek gazladı gitti.
Aslında gezi planıma göre Midyat’a gitmeden önce Deyrulzafaran Manastırı’na gidecektim. Fakat nedense içimden önce Mardin’e, sonra Deyrulzafaran’a gitmenin daha uygun olacağı hissi geldi. Üstümde bir tedirginlik vardı. Çünkü konuştuğum Midyatlı dostlarım beni “Aman dikkatli ol!”, “Aman her taksiye binme!”, “Aman konuştuğun kişilere
dikkat et!” diye uyarmışlardı.
Başka bir taksi tuttum. Deyrulzafaran’a doğru yola çıktık. Şehir arkamızda kaldı. Etraf
yemyeşil! Ağaçlar çiçek açmış.
Şoför biraz hatalı kullanıyor arabayı. Sinyal falan vermeden sollayıp geçiyoruz. Susuyor. Yan gözüyle beni inceliyor.
“Şoför kardeşim, aceleye gerek yok! Biraz yavaş gitsek!” diye söze başladım.
“Merak etme abi! Bu yollardan her gün gelip gidiyorum. Siz ilk mi geliyorsunuz manastıra?”
“Evet, ilk geliyorum.”
“Süryani misin?”
“Hayır, Müslüman’ım!”
“Neredensin abi?”
“Ege’den, Denizli’den. Gördün mü bizim oraları?”
“Hayır abi, nasip olmadı.”
“Arap mısın?”
“Hayır, Kürt’üm.”
Anayoldan saptık. Yol asfalt ama lakalı. Araba sarsıla sarsıla ilerliyor. Papatyalar, kır
çiçekleri örtmüş dağı taşı.
Bir köyün içinden geçiyoruz. Ortalık perişan! Harabe gibi. Bir doğanın güzelliğine
bakıyorum, bir de köyün haline!
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“Bu köyde duran yok mu? Neden bu kadar bakımsız her yer?”
“Abi bu köylerde eskiden Süryaniler kalıyormuş. Gitmişler hepsi Avrupa’ya. Şimdi
evlerin çoğu boş, kiminde de Kürtler kalıyor.”
“Bu köyde kalanlar neden bakmıyorlar köylerine?”
“Abi, Avrupalılar Hıristiyanlara veriyor parayı. Bizim millete vermiyor. Biraz sonra
varacağız manastıra. Göreceksin farkı. Manastıra çok para geliyor dışarıdan.”
“Sen gördün mü gelen paraları?”
“Hayır abi, nereden göreyim. Öyle diyorlar! İşte geldik! Bak, nasıl bakımlı her yer!
Para gelmese olur mu böyle? Her gün yüzlerce turist geliyor buraya.”
“Sen de benim gibi turistleri taşıyarak para kazanıyorsun. İyi değil mi?”
“Haklısın abi! Allah bereket versin!”
Taksi ücretini ödeyip büyük bir meydanlıkta indim.
Ortalık hareketli; arabalar, turist otobüsleri, kızlı erkekli genç genç insanlar... Deyrulzafaran karşımda. Manastırın arka taraflarında masmavi gökyüzüne doğru yükselen, kayalık bir dağ... Dış kapıdan giriyorum. Sağda alışveriş yerleri, oturup dinlenecek
mekânlar. Cıvıl cıvıl bir ortam. Etraf yemyeşil, bakımlı, tertemiz! Yanımda yürüyen gençler öğrenciye benziyor. Birisine nereden geldiklerini sordum. Gaziantep İmam Hatip Lisesi öğrencileriymiş. Okul gezisi yapıyorlarmış. Merakla bakıyorlar etrafa. Gözleri ışıl
ışıl, yüzleri güleç.
Manastırın iç kapısına, kapının etrafındaki, binaların cephesindeki taş işçiliğine hayran olmamak elde değil. Taşı oya gibi, nakış nakış işlemiş ustaların hünerli elleri. Ardıma
dönüp de bir baktım! Mezopotamya ovası yemyeşil bir deniz gibi, gözün alabildiğine
dümdüz uzanıyor. Deyrulzafaran ve ardındaki kayalar, Mezopotamya ovasının önüne
gerilmiş gibi. Rüzgârlarla dalgalanan buğday tarlalarının, buğday denizinin dalgaları vuruyor Deyrulzafaran’ın duvarlarına.
Almanya’dan yola çıkmadan önce nerede, kiminle, ne zaman görüşeceğimin hazırlığını yapmıştım. Deyrulzafaran’da Metropolit Sekreteri Yusuf Beğtaş ile görüşecektim.
Çalışma odasına vardım. Kendimi tanıttım.
“Ben de sizi bekliyordum. Az önce İsveç’ten Fehmi Bargello telefon etti, sizin gelip
gelmediğinizi sordu, merak etmiş” dedi.
Kırk yıllık dost gibi sarıldık birbirimize. “Hoş geldiniz, buyurun oturun!” dedi. Vakıftaki diğer görevlilerle ve Mıtran’la tanıştırdı. Çaylarımızı içtik.
“Buyurun, manastırımızı gezdireyim, tanıtayım” diyerek önüme düştü. Önce manastır
hakkında genel bilgiler verdi, sonra gördüğümüz bölümlerin özelliklerini anlattı:
“Deyrulzafaran; Turabdin’deki, Mezopotamya’daki en eski manastırlardan biridir.
Dünya Süryani tarihinde ve dini değerleri arasında eşsiz bir yeri vardır. Mor Şleymun
adıyla MS 5. yüzyılın ilk yarısında manastır olarak kurulmuştur. MS 793 yılından itibaren
Mardin ve Kafertüth Metropoliti Mor Hananyo Manastırı bütünüyle bir tadilattan geçirmiştir. Bu nedenle 15. yüzyıla kadar ‘Mor Hananyo Manastırı’ olarak anılmıştır. Manastır
bahçesine zafaran bitkisinin ekilmesinden dolayı 15. yüzyıldan itibaren ‘Deyrulzafaran’
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Deyrulzafaran
Manastırı, 2009.

adıyla anılmış, çeşitli ilave yapılarla genişleyerek 18. yüzyılda bugünkü halini almıştır.
1056-1293 yılları arasında dönüşümlü olarak, 1293’ten 1932 yılına kadar sürekli bir
şekilde Antakya Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin Patrikliğine ev sahipliği yapmıştır.
1932 yılında Süryani Patrikliği, Suriye’nin Humus şehrine taşınmak zorunda kalmıştır.
Halen günümüzde manastır olarak çalışmaktadır. Ruhaniler, rahipler, rahibeler burada
yaşamaktadır. Manastırımız her zaman ziyarete açıktır. Ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır. Dışarıdan hiç yardım almadan giriş ücretleri ve cemaat mensuplarımızın bağışlarıyla
manastırımız günden güne gelişmekte, güzelleşmektedir. Manastır arazisi çok geniştir,
dağlara kadar uzanmaktadır. Arazimize, dere tepe demeden her yıl ağaç dikiyoruz.
Bu gördüğünüz pınarın suyu ise yaz kış akar. Fakat manastırımızın ihtiyacına yetmez.
Bu yıl derinde içme suyu bulduk. Manastırımızın ihtiyacını bol bol karşılamaktadır. Hatta
yakındaki Kızılkilise köyüne bile su vereceğiz. Meryem Ana Kilisesi, manastırımızın en
kutsal mekânlarından biridir.”
“Geçen günlerin birinde bir grup Müslüman burada mı namaz kılmak istemişlerdi?”
diye sordum.
“Evet, turist olarak ziyarete gelen bir grup Müslüman, Meryem Ana Kilisesi’nin içinde, gördüğünüz bu kutsal mekânda namaz kılmak istedi. Kendilerine rica ettik. ‘İsterseniz başka bir uygun yerde namaz kılabilirsiniz. Fakat burası Meryem Ana Kilisesi. Bizim
en kutsal yerlerimizden biri. Biz sizin caminize gelip pazar ayini yapsak ne dersiniz?’
dedik. Çok şükür! Olay büyümeden tatlıya bağlandı. Bu tür art niyetli insanlara karşı
dikkatli olmaya çalışıyoruz.”
Manastırın her yapısının, her bölümünün ayrı bir mimari, sanatsal özelliği var. Keşke
duvarlar, sütunlar, kemerler, iç bahçedeki zeytin ağaçları, su kuyusu, süslemeler dile
gelip konuşabilse!
Duvarların konuşması zor ama duvarlarda asılı fotoğraflar yakın tarihimizin önemli
olaylarına şahitlik ediyor. Fotoğrafın diliyle konuşuyor.
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Patrik İlyas Şakir
Efendi, Ankara
Garı’nda Atatürk’ü
karşılayanlar
arasında, 1922.

“Bu fotoğrafı kitaplarda görmüştüm” deyince anlatmaya başladı:
“Bu fotoğrafta gördüğünüz, Atatürk’ün ve hanımı Latife’nin yanındaki Patrik İlyas
Şakir Efendi’dir. Süryaniler Kurtuluş Savaşı’nı her yönden desteklemişlerdi. Diyarbakır
Meryem Ana Kilisesi’nde 80 kadar Süryani terzi, Patrik İlyas Şakir Efendi’nin emriyle
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusuna elbise dikmiştir. İlyas Şakir Efendi, Atatürk Ankara’ya geldiğinde karşılayan protokol içinde yer almıştı. Aynı şekilde 23 Nisan 1920’de,
TBMM’nin açılışında, Süryani toplumunu temsilen Ankara’da bulunmuş, törenlere katılmıştı.”
“Keşke bu değerli insan, 1931 yılında Atatürk’ün de altında imzasının bulunduğu bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılmasa, keşke 1932 yılında Patriklik, Türkiye
sınırları dışına çıkarılmasa, günümüzde de Antakya Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin
Patrikliği burada olsaydı!” diyorum.
Yusuf Beğtaş:
“Daha ne kadar çok keşkeler var! Bu keşkeler olmasaydı şimdi Türkiye de buralar da
bambaşka olurdu” diye ekliyor.
Ben Midyat’a gideceğimden biraz acele ediyordum.
“Keşke bugün burada kalsanız, misafirimiz olsaydınız!” diyerek incelik gösterdi.
“Bir dahaki sefere!” diye söz verdim.
Beni dış kapıya kadar uğurladı. “Tanıdık bir taksi var mı acaba?” diye sordum.
“Merak etmeyiniz, sizi tanıdığımız bir Süryani taksiciyle göndereceğim” dedi. Bir daha
görüşmek üzere vedalaştık.
Taksici, genç bir Süryani. Mardin’de doğup büyümüş. Nereden gelip nereye gittiğimi,
kim olduğumu hiç sormadı. İki saat önce gelirken gördüğüm köyün içinden geçerken, “Ne
kadar perişan bu köyler böyle!” diyerek üzüntümü tekrar dile getirdim.
“Bu köylerde Seyfo öncesinde sadece Süryaniler yaşarmış. Süryaniler zamanında bu
köyler tertemizmiş. Cumartesi günleri sokaklar süpürülürmüş. Turabdin o zamanlar Turabdin’miş!” diyerek bir ah çekti.
“Mardin’de toplam kaç Süryani aile kaldı?” diye soruyorum.
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Mardin’in genel
görünüşü, 2009.

“Giderek nüfusumuz azalıyor. Son zamanlarda 100-150 aile kadar kaldık” cevabını
veriyor üzüntüyle.
“Neden azalıyorsunuz?”
“Huzur, güven yok abi!” diyor, “Mardin, artık eski Mardin değil!”
Süryani genç biraz dertli! Dokunsam içini döküverecek.
Dolmuş garajının önünde indim. Ücretini alırken “İyi yolculuklar, iyi işler abi!” dilekleri dökülüyor dudaklarından.
“Sağ ol kardeşim! Sana da iyi işler!” diyerek elini sıktım. Saygıyla ayrılıp yoluna devam etti.
Bir süre Midyat dolmuşunun kalkmasını bekledim.
Giderken etrafı daha iyi görebilmek için şoför mahalline oturdum. Midyat yoluna
düştük. Süryanicede “Turabdin” olarak adlandırılan coğrafyada ilerliyoruz. Turabdin,
yani Allah’ın kullarının dağları. Turabdin; Mardin, Midyat, Nusaybin, Hazak, Batman bölgesini kapsıyor. Ta Hasankeyf’e, Dicle nehrine kadar uzanıyor. Turabdin’e bahar gelmiş.
Sarı papatyalarla, rengârenk çiçeklerle örtülmüş her yer. Dereler, tepeler çiçek fışkırıyor.
Okuduklarım, Almanya’da, Belçika’da, İsveç’te, İsviçre’de, Hollanda’da yaşayan Midyatlılardan duyduklarım aklıma geliyor.
Süryanicede “Seyfo” çok önemli bir kavram. Seyfo, “kılıç” demek, “kılıç, kesmek” demek! Seyfo, 1915 ve sonrasında yaşanan, sıfatlara, kavramlara sığmayacak kadar büyük
acıları, akla hayale gelmeyecek katliamları içine sığdıran bir kavram.
Seyfo, şimdi dolmuşla içinden geçtiğim bu topraklarda, bu Turabdin bölgesinde
yaşanmış. Kâh yol kenarlarındaki papatyalara, ağaçlardaki çiçeklere, patlamış bahara
bakıyorum kâh kafamın içinde devinen bilgilere, gözlerimin önündeki Süryani kardeşle-
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3. Süryanilerin ve İlyas Şakir Efendi’nin İngiltere ve Fransa’ya karşı tutumu, 376
4. Patrik İlyas Şakir Efendi İstanbul’da, 378
5. Milli Mücadele’de Süryaniler, 381
6. 1915’in kayıpları ve yargılamalar, 383
İKİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyet döneminde Süryaniler
1. Cumhuriyet Döneminde Turabdin ve Süryaniler, 391
2. 1919-1938 döneminde meydana gelen isyanlar, ayaklanmalar,
olaylar ve Süryaniler, 392
3. Patrik İlyas Şakir Efendi’nin sonu, 395
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin 1915’e ilişkin politikası
ve uygulamaları, 400
5. Cumhuriyet Döneminde azınlıklar ve Süryaniler, 402
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hayatı yeniden kurmak
1. Avustralya’da Sidney şehrinde yaşayan Arbaye köyünden Murat Simke oğlu Yusuf Çiçek
anlatıyor, 413
2. İsveç’teki Midyatlılar, 423
3. Gewriye Haffo, 423
4. Melki ile Pero Dağ’ın anlattıkları, 425
5. Arnas köyü papazı, 91 yaşındaki Şemon Dağ’ın anlattıkları, 427
6. Şabo Bargello’nun yaşadıkları, 429
7. Midyatlı Lahdo Esso’nun yaşadıkları, 442
8. Midyatlı Şemso Altaş Hadodo’nun yaşadıkları, 451
9. Midyatlı Albert Sevinç, 458
10. Bote köyünden Murat Bilan anlatıyor, 471
11. Nusaybinli Sabri Atman, 476
12. Kerburanlı Süleyman Gabriel Yalçın’ın hayatı, 494

Kalbim Turabdin’de Kaldı

985

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Adıyaman ve Malatya bölgesinde Süryaniler
1. Malatyalı Aziz Demirci’nin anlattıkları, 513
2. Adıyamanlı Sabri Demirci’nin anlattıkları, 517
3. Adıyamanlı Hamit Demirci’nin anlattıkları, 527
4. Kâhtalı Kadriye Demircigil ile Kâhtalı Hacı Mehmet Demircigil’in anlattıkları, 539
BEŞİNCİ BÖLÜM
Midyat’ta, 30 Ocak 1971’de beş günlük bir gelinin kaçırılmasının gerçek hikâyesi
1.Sabri Altunkaya ile Rukiye Altunkaya’yı bilir misiniz?, 559
2. Benim başıma gelenler kimsenin başına gelmesin!, 560
3. 1964 Kıbrıs Olaylarının Turabdin’e yansıması, 562
4. Kıbrıs Mitingi, Hıristiyan-Müslüman ilişkilerinde dönüm noktası oldu, 563
5. Evlenme zamanım gelip geçiyordu, 564
6. Olur mu böyle, olur mu?, 565
7. Türkiye Cumhuriyeti 1971 yılında bu kanunsuzluğu yaşadı, 566
8. Midyat’ın gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları taş olmuştu!, 568
9. Ankara, Ankara! Senden umut bekler her bahtı kara!, 571
10. “Sen Ankara’ya git, bir avukat tut!”, 576
11. Bu devlet bizim devletimiz değil mi?, 577
12. 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası, 581
13. Göstermelik demokrasiden çizgiler, 582
14. Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken ile görüşme, 593
15. Karım Rukiye kendini kurtarıyor!, 600
16. Fehmi Bargello’nun görüp yaşadıkları, 603
17. Sonuç ne oldu?, 605
18. Elveda Midyat!, 616
ALTINCI BÖLÜM
Geri dönenler
1. Diba ve Jakop Gabriel ile konuşma, 619
2. 2014 yılında Midyat’ta durum, 629
3. Tuma Çelik ve Sabro gazetesi, 636
4. Sabro Gazetesinin yayın süreci, 646
5. Bazı olumlu gelişmeler, 648
6. Geri dönen aileler, 649
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BİRİNCİ BÖLÜM
Suçumuz Hıristiyan olmaktı, insan olmaktı suçumuz
Kerburanlı Davit Erçin’in yaşadıkları
I
Kerburan’da Seyfo günlerinde yaşananlar
1. Anneannem “Meryema Dinho”, 659
2. Anneannem Meryema Dinho’nun anlattıkları, 659
3. Kerburan katliamından kurtulanlar anlatıyor, 662
4. Yusuf fe Lahdik’in anlattıkları, 662
5. Kerburanlı Gabriel (Gablo) ailesinin başına gelenler, 664
6. Seyfo sırasında Arbaye köyünde yaşananlar, 669
II
Kerburan’da hayatı yeniden kuranlar
1. Kel İsa!, 673
2. Cumhuriyet kuruldu, el konan mallar geri verilecek!, 674
III
Kerburanlı Davit Erçin kendi hayatını anlatıyor
1. Ben Kerburanlı Davit Erçin, 678
2. Kerburan’da 1950 sonrasında hayat, 682
3. Müslümanların 26 Mayıs 1960’ta Kerburan’a saldırıları, 686
4. Amcam Gewriye’nin öldürülmesi, 692
5. Siirt’e ilk gidişim, 693
6. Siirt’e ikinci gidişim, 696
7. Bir kış günü Siirt’e üçüncü yolculuk, 699
IV
Kerburan ağalarının zulmü
1. Seyfo öncesi, 702
2. Yakup Can’ın öldürülmesi, 703
3. İskender Bodur cinayetini baştan anlatayım, 704
4. Haço’nun anlattıkları, 706
5. Haço Bodur’dan sonraki hayat, 712
6. Kerburanlı Mala Attaye sülalesinden hayatta kalan Süleyman ne Hindo’nun hikâyesi, 712
7. Cehver Vural Ağa’nın intikamı, 714
8. Ammara köyü muhtarı Ömere Hayro’nun yardımı, 715
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Davit Erçin’in askerlik hayatı
1. Atın bu gâvuru kamyondan aşağı!, 717
2. Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi’nde bir gece, 718
3. Asker oldum piyade, 719
4. Erzurum dağları kar ile boran, 720
5. Al başına belayı!, 723
6. Hıristiyan olduğum anlaşıldıktan sonra başıma gelenler, 725
7. Erzurum Paşa Pınar 202. Piyade Alayı Destek Bölüğünde ilk gün, 726
8. Davut sünnetsizdir komutanım!, 729
9. Sünnet işi bir türlü bitmedi!, 732
10. Doktora gidecekler buraya gelsin!, 713
11. Bundan sonra Davut’a kimse karışmasın!, 735
12. Bölük komutanının dayağı, 737
13. Silahımı kırdılar, 738
14. Tatbikat sırasında başıma gelenler, 739
15. Erzurum çarşı pazar, 740
16. Kışlalar doldu boşaldı bugün, 741
17. Hoşça kal Erzurum!, 743
18. Merhaba İstanbul!, 743
VI
Kerburan’da Süryanilere hayat yok!
1. Anderavos Demir’in 29 Ekim 1978 tarihinde öldürülmesi, 747
2. Muhtar Anderavos Demir’e kurşun sıkanlar, 749
3. Midyat veteriner şoförü Melke Gabriel’in şahit olarak anlattıkları, 752
VII
Kalbim seninle çarpıyor Turabdin!
1. Elveda Türkiye!, 756
2. Vatan hasretine dayanamadım!, 756
3. Kalbim seninle çarpıyor Turabdin!, 759
İKİNCİ BÖLÜM
Güneşin ağladığı zamanlar
I
Midyatlı Bargello ailesi
1. Sönen ocaklar, 765
2. Midyatlı Fehmi Bargello, 767
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II
Ben kimim?
1. Ben Turabdin’im!, 769
2. İlkokul yıllarım, 772
3. Dedemin kör edilmesi, 773
4. Neden kör ettin beni?, 774
III
Süryanilerin gözünü korkutmak için yapılan tertipler
1. Silah çalma olayı, 776
2. Un çalma olayı, 777
3. Kıbrıs Mitingi, 781
IV
Vatani görev!
1.Vatani görevimi yapmaya gidiyorum, 785
2. Yolculuk başladı Batman’dan, 786
3. Kayseri acemi birliği, 791
4. İlk gece ve ilk nöbet, 796
5. Sabır, sabır, ya sabır!, 797
6. Asker ocağında Ramazan Bayramı, 799
7. Asker ocağı, kediye esir eder aslanı!, 800
8. Göster! Göster!, 802
9. Stop! Kimse yerinden kıpırdamasın!, 804
10. Kıbrıs Alayı’na gönüllü başvuru, 806
11. Hoşça kal Kayseri, ver elini Ağrı!, 809
12. Askerlikten dönerken başıma gelenler, 810
V
Askerlikten sonraki hayat
1. Midyat’ı korku sarmıştı, 814
2. “Kıbrıs Barış Harekâtı” günleri, 814
3. Arnas köyünün boşalması, 815
4. Kız kaçırma olayları, 817
5. Yeni bir ferman olursa seni kurtarırım!, 819
VI
Kökünü kurutmak
1. Turabdin’deki “faili meçhul” cinayetler, 821
2. Günümüzün Midyat’ı, 823
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kalbim Turabdin’de Kaldı
I
Azizler sülalesinin ve Melke Gabriel’in hayat hikâyesi
1. Azizler sülalesi, 829
2. Hapisnas’ta katliam, 829
3. Üç kardeşin başına gelenler, 831
4. Azizler sülalesinin katledilişi, 834
II
Babam Gewriye’nin Seyfo günlerinde yaşadıkları
1.Babam Gewriye’nin “Müslüman Tahir” olarak başına gelenler, 836
2. Rusya geliyor!, 837
3. Fatıme bir oğlan doğuruyor, 837
4. Tahir’in akrabalarından bazıları kurtulmuş!, 838
5. Tahir kaçıyor, 840
III
Hana ile Meryem’in başına gelenler
1. O korkunç an!, 855
2. Hana kaçıyor, 860
3. Korktuğu başına geldi!, 864
4. Bu acılar düşman başına bile gelmesin!, 866
5. Hana, kardeşi Meryem’i arıyor, 869
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IV
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12. Turabdin’de Müslüman-Hıristiyan düğün ve bayramları, 903
13. Bu veteriner hekim Türkeşçidir!, 904
14. Abdest ibriği meselesi, 906
15. Asker arkadaşım Mehmet Şerif’in yaptıkları, 909
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VI
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VII
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VIII
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