
KiLiSE 

üyesi olduğunu. zira Isa'nın bütün insan
lığın kurtuluşu için yeryüzüne geldiğini 
vurgulamıştır. Diğer taraftan Isa'nın tek 
kilisesini savunanlar ekümenik hareket 
içinde kilisenin birliğini yeniden kurmaya 
çalışmaktadır:. 
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~ MEHMET AYDIN 

d İSLAM TARİHİ. Hıristiyan mabedie
ri Arapça kaynaklarda kenise, bia (çoğul u 
biya'). deyr, u mr, katiiye ve savmaa ( ço
ğul u savami') gibi kelimelerle ifade edil
miştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen savami' 
ve biyaın (el-Hac 22/40) müfessirler tara
fından farklı biçimlerde yorumlanmış ol
makla birlikte genelde "manastır, kilise" 
anlamlarını taşıdıkları kabul edilmektedir. 
Hz. Ebu Bekir ve Ömer dönemi anlaşma
larında görülen kenise kelimesi herhangi 
bir ayırım yapmaksızın hıristiyan mabed
Ierinin tamamını karşılamakta ve ilk dö
nem rivayetlerinde ayrıca deyr (manastır) 
kelimesine rastlanmamaktaydı. Hıristi
yan kültürünün İslam toplumunda daha 
iyi tanındığı zamanlarda yerleşim mer
kezlerindeki mabedierin bia ve kenise. 
kırsal alandakilerin deyr olarak adlandırıl
ması belirginlik kazanmıştır. Bunlardan 
kilise karşılığında daha fazla kullanılan ke
nise aynı zamanda "havra" ve "tapınak" 
manalarma da gelmekte ve aslının Ara
rnice kenişta (toplantı yeri), Grekçe ekkle
sia (toplantı. meclis) veya Farsça künist 1 
keneşt (ateşkede) olduğu ileri sürülmek
tedir (Lane. VII, 2634; İA, VI, 575-576; E/2 

[İng.], IV, 545-546). 
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İslamiyet'in ilk yıllarında müslümanla
rın hakimiyeti altına giren Ehl-i kitap nor
mal şartlarda kendi inançlarını yaşama 
imkanı buluyor. herhangi bir baskı ile kar
şılaşmıyordu; bu höşgörünün en açık ör
neği de mabedlerinin faaliyetlerini sür
dürmesiydi. Hz. Peygamber, kendileriyle 
barış yaptığı hıristiyanlara mabedlerinin 
yıkılmayacağını garanti etmişti (ibnü'I
KelbT. s. 10. 12. 16-17; Buhar!. "Megazi", 
64. "Da'avat", 18). Onun vefatından kısa 
bir süre sonra başlayan fetih hareketleri 
sırasında şehirlerin büyük bir kısmı barış 
yoluyla ele geçirildi ve kiliseleri n yıkılma
yacağına dair söz verildi. Bu konuyla ilgili 
ilk yazılı antlaşma Hillid b. Velid'in ·Anat 
şehrinin idarecisiyle yaptığı cizye akdidir. 
Hz. Ebu Bekir zamanında Suriye'de fetih
ler yürütülürken Şurahbil b. Hasene'nin 
barış yoluyla girdiği Taberiye şehri sakin
lerine kiliselerine dokunulmayacağı ga
rantisi verilmişti. Hz. Ömer döneminde 
Dımaşk barış yoluyla ele geçirildiğinde ise 
burada bulunan Bizans kilisesine men
sup hıristiyanlar şehri terkettiklerinden 
diğer hıristiyanlar tarafından kullanıl

mayan kiliselerine el konulmuştu. Ebu 
Ubeyde b. Cerrah. Ba'lebek ve Kınnesrin 
şehirlerini barış yoluyla ele geçirdiği za
man şehrin · içindeki kiliselerle dışındaki 
manastırlar teminat altına alındı. Ancak 
Humus'ta diğer anlaşmalardan farklı ola
rak Yuhanna Kilisesi'nin dörtte biri cami 
yapılmak üzere ayrı tutuldu (Belazürl. s. 
ı 78- ı 79). Kudüs, Lüd ve Medain dahil di
ğer fetihlerin hiçbirinde kiliselere doku-

Tür dağındaki Sina Katherina Manastırı 

nulmadı; fetihlerin devam ettiği Hz. Os
man zamanında da aynı yol izlendi. 

Hz. Ömer döneminin sonuna kadar is
lam topraklarında yeni kilise veya manas
tı rm yapıldığına dair bir kayda rastlanma
makta, ancak İslam kaynaklarında zikre
dilmemekle birlikte hıristiyan kaynakla
rından Hz. Osman devrinde bazı manas
tırların yapıldığı öğrenilmektedir. Halife 
Muaviye döneminde inşa edilen mabedie
rin kaydına ise hem hıristiyan hem İslam 
kaynaklarında rastlanır. Bunlardan biri, 
Ya'kübi patriği Enmanu tarafından is
kenderiye'de yaptırılan Markıs (Markos
Macarius) Kilisesi'dir. Mesleme b. Mahled 
de Fustat'ta bir manastır inşa edilmesine 
izin vermişti. Fustat'ta ezan vakti çan ça
lınmaması şeklindeki bir emrin tarih kay
naklarında M esierne'ye nisbet edilmesi 
de bu durumu doğrulamaktadır. Theop
hanes. Mezopotamya'da 59 (679) yılında 
meydana gelen depremin ardından çatısı 
ve bazı kısımları zarar gören Urfa Kilise
si'nin hıristiyanlardan gelen yoğun istek 
üzerine Halife Muaviye'nin izniyle onarıl

dığını söyler. Muaviye, devlet mülkiyetin
deki bir kiliseyi haksız tasarrufla bazı aris
tokratlara vermiş. Dımaşk'taki Aziz Yo
hannes Kilisesi'ni de Emeviyye Camii'ne 
ilave etmek istemiş. ancak hıristiyanların 
yoğun tepkisi sebebiyle bundan vazgeç
mişti. Daha sonra bu tasarıyı Velid b. Ab
dülmelik gerçekleştirmiştir. Ömer b. Ab
dül aziz halife olunca hıristiyanlar kendi
sine Velid'in yaptığı haksızlığı anlatmış

lar. o da binaların eski haline getirilmesini 



emretmişti. Fakat bu defa müslümanlar 
tepki göstermiş. sonuçta hıristiyanlar is
teklerinden vazgeçmişlerdi (İbn Kayyim 
el-Cevziyye, ll, 683 vd.). Ömer b. Abdüla
zlz, İslam beldelerinde antiaşma gereği 
yapılan kiliseler dışında kalanların yıkıl
ması için emir vermiş. ayrıca arnillerine 
antlaşmaya dahil olan mabediere dokun
mamaları hususunda mektuplar yazmış

tır ( Belazürl, s. ı 69). Yezld b. Abdülme
lik'in Mısır hıristiyanlarına karşı yürüttü
ğü sert politika sırasında kiliselerin bir 
kısmı yıkıldıysa daHişam b. Abdülme
lik'in valisi Velid b. Rifaa. 11 7 (735) yılın
da Kahire'nin biraz dışındaki Hamra'da 
(Eb O Mina) Aziz Yohannes Kilisesi'nin yapı
rnma müsaade etmiştir. Emev'iler'in Mek
ke ve Irak valilerinden Halid b. Abdullah 
el-Kasri'nin hıristiyan bir anneden doğ
ması ve hıristiyanlar arasında yakın dost
larının bulunması sebebiyle onun döne
minde birçok kilise yapılmıştır. 

Endülüs'te ilk fetihlerden itibaren özel
likle barış yoluyla ele geçirilen şehirlerle 
yapılan antlaşmalarda yerli halkın inanç 
ve ibadet özgürlüğü garanti altına alın 

mış. kiliselerin yı kılmayacağı ve her. tür
lü tahripten korunacağı ifade edilmiştir. 
Bu antlaşmalardan tam metni günümü
ze ulaşan ve 95 (713) yılında Abdülazlz b. 
Musa ile Tüdmlr Kontu Teodomiro arasın
da imzalanan cizye antlaşmasında. yerli 
halkın can ve mal güvenliği garanti altına 
alındığı gibi dinlerini yaşama hususunda 
herhangi bir engelle karşılaşmayacakları 
ve kiliselerinin yıkılmayacağı açıkça belir
tilmektedir. Kurtuba (Cordoba). Maride 
(Merida). Ve ş ka (Huesca) ve Berşelune 
(Barselona) halklarıyla yapılan antlaşma
larda da cizye ödemeyi kabul ederek İs
lam hakimiyetine giren hıristiyanların dini 
hayat ve hakları himaye altına alınmış. ki
liselerine dokunulmayacağı taahhüt edil
miştir. Yalnız Kurtubalılar'la yapılan ant
l aşmada diğerlerinden farklı biçimde 
Saint Vi cente Katedrali'nin yarısına mes
cid olarak kullanılmak üzere el konulmuş
tur. 

Abbasller'in yönetimi ele aldıkları ilk 
dönemlerde bazı temel prensipleri hıris

tiyan halka ilan etmiş oldukları düşünül
mektedir. 139 (756) yılında Antakya böl
ge sorumlusu Salim tarafından yeni kilise 
yapılmayacağı talimatının verildiği şek

lindeki bazı bilgiler bunu doğrulamaktadır 
(Theophanes, s. ı ı 9). SOryanlee bir kay
nağa göre Rakka şehri kurulurken Halife 
Ebu Ca'fer el-Mansur. Urfalılar'dan şehir
deki büyük kilisenin mermer sütunlarını 

istemiş. isteğinin kabul edilmemesi üze
rine de şehrin surlarını yıktırarak onları 
cezalandırmıştı; bu arada kiliseye dokun
ma m ış olması dikkat çekicidir. Mehdi
Billah'ın ilk yıllarında yeni yapılan bütün 
kiliseler yıktırıldı. Kilise yıkımlarının ba
zan Bizanslılar'ın sınır boylarındaki müs
lüman şehirlerini yağmalamaları üzerine 
gerçekleştirildiği görülmektedir (Ta beri, 
Tarll], VII I , 324; Ebü'I-Ferec, Tarii].u'z.za
man, s. ı 3). Ancak Harünürreşld ve özel
likle Emin döneminde birçok yeni kilise 
yapıldı ve eskileri onarıldı. Mu'tasım-Bil
lah 221'de (836) Samerra'yı satın aldığı 
bir kilise ve çiftlik arazisi üzerine kurdu. 
İbn Ebu Usaybia, Samerra'nın güneyinde 
bulunan Kadisiye'deki bir kiliseden bahse
der ki ('Uyunü'l-enba', s. 236) bunun şe
hir kurulduktan sonra inşa edilmiş olması 
kuwetle muhtemeldir. Halife Mu'tasım
Billah zamanında yeni yapıldıkları ileri sü
rülerek Kuba'daki Mar Curcis ve Ah u d ki
liseleri tahrip edildi. Mütevekkil -Alellah. 
238'de (852) patrik seçimleri sırasında 
Nesturl kilisesinde çıkan olaylara öfkele
nerek Samerra'daki kiliseleri yıktırdı. 341 
(952) yılında Humus isyanına katılan hı
ristiyanlar şehirden sürülerek bazı kilise
ler camiye çevrildi ve diğerleri yıktırıldı. 
Müntasır- Billah zamanında şartlar tek
rar normale döndü ve Enbar'daki Mar 
Karyakus ve Mar Yunan kiliseleri tamir 
ettirildi (Fiey, s. 145, 163). Halife Mu'te
mid- Aleilah döneminde Bağdat'ta birta
kım karışıklıklar çıkınca Caselik (Atik) Kili
sesi yıkıldıysa da olaylar d urulduktan son
ra onarıldı (MM b Süleyman, s. 83). Bunu 
takip eden yıllarda çıkan çeşitli karışıklık
lar sırasında müslümanlar Remle, Kaysa
riye, Askalan ve Dımaşk'taki birçok kilise
yi tahrip ettiler. 

X. yüzyıla girildiğinde Abbas! Devleti, 
Bizans sınırındaki şehirlerini kaybetme
ye ve buraları ele geçiren Bizanslılar yeni 
kiliseler yapmaya başladılar. İbn Havkal, 
368'de (978) Urfa çevresinde 300'den 
fazla mabedin olduğundan bahseder; 
Makdisl de buradaki ku b besi zengin mo
zayiklerle süslü piskoposluk kilisesini dün
yanın dört harika kilisesi arasında sayar. 
Zaman zaman dış olaylar sebebiyle kilise
ler müslüman halkın hücumuna maruz 
kalıyordu. Halife Mutl'- Billah döneminde 
349 (960) ve 350 (961) yıllarında Bizans
lılar Suriye'de bazı akınlar gerçekleştir
diler, buna tepki gösteren Mısır halkı da 
Melkller'e ait Mlhall Kilisesi ile Ya'kübl
ler'e ait Ebu Kayr ve Seyyide kiliselerini 
tahrip ettiler (Yahya b. Said el-AntakT, s. 
ı 16-117). 
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Fatımller devrinde orduda bulunan pa
ralı Grek askerleriyle silahhanede çalışan 
Franklar için Kahire'de iki mahalle kurul
du ve kısa sürede bu mahallelerle Kahi
re'nin pek çok yerinde kiliseler inşa edildi. 
Fatımi halifelerinden Hakim- Biemrillah'ın 
Kudüs'teki Kıyame (Kumame) Kilisesi 'nin 
ve Mısır'daki bütün kiliselerin yıkılmasını 
emrettiği. birkaç yıl sonra da onarılma

larına izin verdiği bilinmektedir. Bizanslı
lar'ın Urfa'yı ele geçirmesinden sonra Fa
tımller ' le 1 036'da bir antlaşma imzalan
mış. ardından Bizanslılar'ın baskısıyla Kı 

yame Kilisesi tekrar onarılmış. yıkılan di
ğer kiliselerin tamir edilmesi, Bizans im
paratorunun Kudüs'te Ortodokslar'ın ha
misi olması ve kendilerine karışılmama

sı karara bağlanmıştı. 447'de (1055-56) 
Müstansır-Billah 'ın Kıyame Kilisesi'yle 
birlikte diğer kiliselere el koymasında ve 
ardından aldığı bazı kararlarda Bizanslı
lar'la münasabetlerin etkili olduğu dikkati 
çeker. İbn Müyesser, el koyma gerekçesi 
olarak Fatımi kadısı Ebu Abdullah el
Kuzai'nin Bizans imparatoruna mektup 
gönderdiği bir sırada İstanbul'a gelen 
Tuğrul Bey'in elçisinin saraydan izin ala
rak İstanbul camisinde Abbas! Halifesi 
Kaim-Biemrillah adına hutbe okutmasını 
zikreder (Ai].baru Mışr, s. ı 4) 

Selçuklular döneminde hıristiyanların 
can ve mal güvenliği yanında din hürri
yetleri de koruma altına alınmış. bazı Sel
çuklu sultanları bizzat hıristiyan müellif
lerin ifadesine göre hami ve kurtarıcı ola
rak görülmüştür. Bu devirde genellikle 
kilise ve manastırlara dokunulmamış. hı
ristiyanların ibadetlerine karışılmamıştır. 
Ancak yeni ele geçirilen bir şehrin en bü
yük kilisesinin camiye çevrilmesi fethin 
sembolü olarak algılanmış ve bir gelenek 
haline getirilmiştir. Nitekim 1 064 yılında 
Ani'yi fetheden Alparslan buradaki kated
rali camiye çevirmiş. fakat cami, 1124'te 
şehri geri alan Gürcüler tarafından tek
rar kiliseye dönüştürülmüştür. Bazan da 
yeni kiliselerin yapımına müsaade edil
miştir. Mesela Anadolu Selçuklu Hüküm
dan Süleyman Şah 1 084'te Antakya'yı ele 
geçirince buradaki büyük kiliseyi camiye 
çevirmiş. buna karşılık hıristiyan halkın 
müracaatı üzerine iki kilise inşasına izin 
vermiştir. Öte yandan bir rivayete göre 
Konya hıristiyanları 1247'de valiye başvu
rarak bir kilise inşası için izin istemişler. 
ancak vali çeşitli sebeplerle izin verme
miştir (Turan, ll, ı 60). Kiliseler bazan ver
giden muaf tutulmuş veya vergilerinde 
indirim yapılmıştır. Nitekim Sultan Me
likşah. Ermeni patriğinin müracaatı üze-
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rine 1 090 yılında kilise. manastır ve ra
hiplere ait vergileri bağışlamıştır. ll. Kılı
carslan'ın Malatya Süryani patriği tarihçi 
Mikhail ile dostluk kurduğu. 1182'de Ma
latya'da onu huzuruna çağırıp görüştü
ğü. patriğin oturduğu BarsGma Manas
tın'nı vergiden muaf tuttuğu ve bunun 
için hıristiyanların kiliselerinde sultana 
dua ettikleri patriğin bizzat kendisi tara
fından kaydedilmiştir (Süryani Patrik Mi

hailin Vakainamesi, II, 263-264). ll. Key
husrev'in eşi Gürcü Hatun'un müslüman 
oluncaya kadar sarayda bir papazın görev 
yaptığı bir kilisesi bulunmaktaydı. 

Osmanlılar, Selçuklu geleneğini sürdü
rerek fethettikleri şehirlerin en büyük ki
lisesini camiye çevirmiş. diğerlerini hıris
tiyan nüfusun ihtiyacını karşılamak üze
re serbest bırakmışlardır. Bugüne ulaşan 
tarihi kiliseler, Osmanlı kroniklerinde ki
liselerin yıktırıldığına dair yer alan bilgi
lerin doğru olmadığını ortaya koymakta. 
camiye çevrildi ği bildirilen kilise sayısının 
da çok abartılı olduğu görülmektedir. Me
sela Hoca Sadeddin Efendi. Fatih Sultan 
Mehmed zamanında camiye çevrilen ki
liselerin sayısını 1 00 olarak verirken (Ta
cü 't-teuarih, II, 293) Hadidi 300 demek
te ( Teuarih-i Al-i Osman, s. 230) ve arala
rındaki büyük fark bilgilerin ciddi bir 
esasa dayanmadığını göstermektedir. ll. 
Bayezid devrinden itibaren boş kalan ki
liseler camiye çevrilmiştir. İlk dönemler
de yeni kilise yapımına izin verilmemişti. 
1516, 1530. 1541 tarihli Bosna sancağı 
kanunnamelerinde sonradan ihdas edi
len kiliseterin yıktınlması hükmü yer al
maktadır (Akgündüz, III, 377-378; IV, 425, 
444). Bununla birlikte XVIII. yüzyıldan iti
baren yeni kiliseyapımına müsaade edil
miştir. 1774 Küçük Kaynarca Antiaşması 
ile Rusya'ya Beyoğlu'nda bir kilise inşa et
me izni verilmiştir. 1856 Isiahat Ferma
nı'nda kiliseterin tamirine engel olunma
yacağı, ancakyeni kilise yapımı için Babı
ali'den izin istenmesi gerektiği belirtil
miştir. 1885 yılında İstanbul'da 1 OO'ü aş
kın kilisenin varlığı bu hususta bir engel 
çıkarılmadığını ortaya koymaktadır (Er
yılmaz, s. 40). 

Tanzimat'tan sonra yayımlanan Rum. 
Ermeni patrikliği ve Protestan cemaati 
nizamnameleriyle kilisenin hukuki statü
sü etraflıca tesbit edilmiştir. Kiliseterin 
tezyini ve ayinlerin i cr ası için gereken eş
yaya gümrük muafiyeti tanınmış (Düsto.r, 
Birinci tertip, II, 6!0). 1912tarihli Rume
Ii'nde Münazaun -fih Kilise ve Mektepler 
Hakkında Kanun ile de Osmanlı tarihinde 
ilk defa devlet kilise yapacak kurumlara 

16 

para yardımında bulunmayı taahhüt et
miştir (a.g.e., İkinci tertip, II , 43 I -433). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lane. Lexicon, VII, 2634; Buhari, "Megazi", 
64, "Da'avat", ı8; Ebu Yusuf. KWibü'l-l:;farac, 
Kahire ı382, s. ı27, ı38 , ı4ı, ı46 , ı47 , ı48 , 

ı72; Theophanes, The Chronicle of the Theop
hanes (tre. H. Turtledove), Philadelphia ı982, s. 
39, 54, 64, ıı9; İbnü'I-Kelbi. Putlar Kitabı: Ki
tab al-Asnam (tre . Beyza Düşüngen), Ankara 
ı969, s. ı O-ı2, ı6-17; İbn Sa' d. et-Tabal):at, 1, 
91, 266, 288; Belazüri. Fütcıf:ıu'l-büldan (nşr. 
Abdullah Enis et-Tabba'- ömer Enis et-Tabba'), 
Beyrut 1987, s. 86-87,88, 154, 155, 158, 159-
ı60, ı65, 166, 168, 169-170, 171 , 172, 177-
179, 181 , 188, 200, 202-203, 238-243, 250, 
273, 279, 282, 284, 298-314, 402; Dineveri. el
Atıbarü't-twal,s. 114,119, 123;Taberi. Tarrtı 
(Ebü'I-Fazl), lll, 417-4ı8, 434-435, 609; IV, 101, 
1 09 ; V lll, 324, 458-459; IX, 172; a.mlf .. Ca
mi'u 'i-beyan (Bulak), X, 174, 175-176, ı78 ; 
İbnü'l-Bıtrik, et-Tarrtıu 'l-mecmü' (nşr. L. Şeyho 
v. dğr.), Beyrut 1909, s . 17, 55, 58; istahri. Mesa
lik (de Goeje). s . 60; Kindi. el-Vülfit ve'l-l):uçlat 
(Guest) . s. 77-78; Makdisi. A/:ısenü't-tel):asrm , 

s . 165, 188; Şabüşti. ed-Diyarat(nşr. c. Avvad), 
Beyrut 1406/1986, s. 236; Agabios b. Konstan
tin ei-Menbici. el-Müntetıab min Tarrtıi'l-Men
bici(nşr. Ömer Abdüsselam Tedmüri). Trablus 
1406/ ı986, s. 50; Yahya b. Said ei-Antaki. Tarrtı 
(nşr. L. Şeyho v . dğr.). Louvain ı954, s. ıı6-ıı7; 
İbn Ebü Rendeka et-Turtüşi, Siracü'l-mülük, 
İskenderiye ı872, s . 234; Zemahşeri. Esasü '1-
belaga, Kahire ı985, ll, 321; a.mlf .. el-Keşşaf, 
Beyrut, ts ., 111 , 16; Azimr Tarihi: Selçuklularla 
ilgili Bölümler: h. 430-538 (tre. ve nşr. Al.i Sevim), 
Ankara ı988, s. ı4, 27; İbnü'I-Cevzi: ei-Munta
zam(Ata),VII, 147; SüryaniPatrikMihailin Va
kainamesi (tre. H. D. Andreasyan), Ankara 1944, 
ll, 263-264; Yakut. Mu'cemü '1-büldan, Beyrut 
ı979 , ll, ı 03, 285, 439, 465, 495-543; IV, ı7, 
ı54 , 386, 394-395; İbnü'I-Esir. el-Kamil, VII , 7ı, 
76; ibnü'I-Kıfti. itıbfirü 'l-'ulema' , s. 142; İbn Ebü 
Usaybia. 'Uyünü'l-enba' , s. 236; İbn Müyesser. 
Atıbaru Mışr (nşr. Eymen Fuad Seyyid). Kahire 
198ı, s. 14; İbn Hallikan. Vefeyat,lll, 80; V, 293-
294; Ebü'\-Ferec. Tarih, ı, 178, ı79 , 2ı4 , 2ı6, 
231 , 24ı, 261, 266; a.mlf .. Tarrtıu'z-zaman (tre. 
is hak Ermele). Beyrut ı986, s. ll, 13, 29; İbn 
Manzür. Mutıtaşaru Tarltıi Dımaşl):, 1, 176, 187, 
240; VIII, 342; IX, 97; Makrizi. el-l:fıtat, ı, 33, 124, 
~63,444;11, ıı4, ı65 , 49~493,494, 50ı,5ıO; 
İbn Kayyim ei-Cevziyye, A/:ıkamü ehli'z-zimme 
(nşr. Subhi es-Salih), Beyrut 1983, I, 213-214; 
ll , 668-669, 683-685, 690-69ı; İbn Thğriberdi. 
en-f'/ücümü 'z-zahire, ı, 36, 68, 2ı3, 265; IV, 34, 
177-179,183, 218; Hadidi. Tevarrh-iAI-iOs
man (haz. Necdet Öztürk). İstanbul 199ı, s. 78-
79, 230; Hoca Sadeddin. Tiicü't-tevarih, İstan
bul ı279, ll , 293; Düstur, Birinci tertip, istanbul 
ı289 , ll, 610; a.e., İkinci tertip, istanbul 1330, 
ll , 431-43~; Mari b. Süleyman. Atıbfiru Fetari
keti kürsiyyi'l-Meşnl): (nşr. H. Gismondi), Roma 
1899, s. 2, 66,76-77, 79, 83, 89, ı02; A. Fat
ta\, Le statut legal des non-musulmansen pay s 
d'lslam, Beyrouth ı958 , s. 188;A. S. Tritton. 
Ehlü'z-zimme [i'l-islam (tre. Hasan Habeşl), Ka
hire ı967, s . 40; W. H. C. Frend. "Christianity in 
the MiddleEast: Survey down to A.D. ı SOO", 
Religion in the Middle East (ed. A. 1 Arberry), 
Cambridge ı969, \, 244-246, 249-250; Osman 

Turan. Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tari
hi, istanbul 1969, ll, ı38, 140, ı46, 147, 149, 
ı50, 151, 157, 160, ı6ı; Cevad Ali. el-Mufaşşal, 

VI, 650-65ı; Mustafa Fayda. Hz. Ömer Zama
nında Gayr-ı Müslimler, İstanbul ı989, s . ı29-
131, ı36-139, ı45, ı50, 164, 170, 173; Muham
med Hamidullah, el-Veşa'iku's-siyasiyye, Bey
rut ı405/ı985,s. ı79, ı95-ı97,452,458,467-

468, 487-488, 502; L. Şeyho. en-f'laşraniyye 
ve adabüha beyne 'Arabi'l-Cahiliyye, Beyrut 
1989, s . 20ı; J. M. Fiey. Af:ıvalü'n-Naşara {1 tıi

lafeti Beni ' l-'Abbas (tre. Hüsnl Zeyne), Beyrut 
1990, s . 145, 163; Ahmet Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnameleri ue Hukuki Tahlilleri, İstanbul 
1990-92, lll, 377-378; IV, 425, 444; Bilal Eryıl
maz. Osmanlı Deuletinde Gayrimüslim Teb'a
nın Yönetimi, istanbul ı996, s. 40; Levent Öz
türk. Asr-ı Saadetten Haçlı Seferlerine Kadar 
islam Toplumunda Hıristiyan/ar, İstanbul 1998, 
s. 1 02-146; M. Belin, "Fetoua Relatif a la Can
dition des Zimmis " , JA, XVIII ( 185 ı), s . 417-
5ı6; XIX (1852), s. 97-ı40; George H. Forsty. 
"The Monastery of St. Catherine at Mount 
Sinai: The Church and Fortress of justinian", 
Dumbarton Oaks Papers, sy. 22, Washington 
1968, s. ı-19; Saleh Lam'i. "Restoration of the 
Fatimid Mosque in the Monastery of St. Cat
herine in Sinai", Arts and the lslamic World, 
IV/3, London ı987, s . 31-34; Mehmet Özdemir. 
"Gayr-i Müslimlerin Dini Hayatı Açısından 
Müslüman Fatihlerin Endülüs'teki Uygulama
ları " , AÜiFD, XXXlll ( 1992), s . 203-238; C. van 
Arendonk. "Kenise", iA, VI , 575-576; O. Trou
peau. "Kanisa", Ef2 (ing.), IV, 545-546. 

~ LEVENT ÖZTÜRK 

o FIKIH. İslamiyet. inanç konusunda 
insanlara baskı yapılmasını kesin biçimde 
yasaklayarak din özgürlüğünü güvence 
altına almış (el-Bakara 2/256; Yunus 10/ 
99; el-Kehf 18/29) ve. "Allah insanların bir 
kısmını diğerleriyle savmasaydı içinde Al
lah'ın adı çokça zikredilen manastırlar, ki
liseler, havralar ve mescidler yıkılıp gider
di" (el-Hac 22/40) mealindeki ayetle de 
mabedierin korunması gerektiğini müs
lümanlara telkin etmiştir. Hicretten son
ra Medine'de siyasi birliği sağlamaya yö
nelik olarak düzenlenen belgede yahudile
re kendi dinlerini serbestçe yaşama hakkı 
tanınmış (md 25). Hz. Peygamber'in Nec
ran hıristiyanlarıyla yaptığı zimmet anlaş
masında onların mabedlerinin Allah'ın ve 
Resulü'nün koruması altında olduğu açık
ça belirtilmiştir (Muhammed Hamldullah, 
s. ı 76) Bu genel ilkeyi ve Hulefa-yi Raşi
din'in uygulamaları ile kendi dönemle
rindeki şartları ve milletlerarası ilişkileri 
göz önünde bulunduran İslam hukukçu
ları, kiliseterin hukuki statüsünden kilise
de kılınan namazın dinen geçerliliğine ka
dar arneli hayatın bu alandaki çeşitli me
seleleri ni ele alarak bunların fıkhi hük
münü belirlemeye çalışmışlardır. Ancak 
fakihlerin bu konudaki farklı görüş ve ta-


