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



vırlarını. dini öğretinin teorik yorumu ol
maktan çok içinde bulundukları siyasi ve 
milletlerarası şartların. özellikle de gayri 
müslimlerle ilişki biçimlerinin sevkettiği 
pratik mülahazalar. hatta önlemler olarak 
görmek daha isabetli olur. Nitekim hila
fetin güçlü olup gayri müslimlerle barış 
içinde yaşandığı dönemlerde kaleme alı
nan eserlerdeki hoşgörülü ve kendinden 
emin tavrın. Moğol istilası veya Haçlı se
ferleri sonrasında ya da gayri müslimlerle 
mevzi! gerilimlerin yaşandığı dönemlerde 
kısmen sertleştiği görülür. 

Klasik dönem islam hukukçuları. kilise
lerin inşası ve tamiri konusunu şehirle
rin kuruluş ve elde ediliş şekline göre üçe 
ayırarak tesbite çalışmışlardır. 1. Hıristi
yanlar tarafından kurulmuş olup barış 
yoluyla alınan şehirlerdeki kiliseleri n mu
hafazası ve yenilerinin yapılması antlaş
ma şartlarına bağlıdır. Mevcut kiliselerio 
korunması genel kuraldır. Barış antiaş
masında haraç ödenmesi karşılığında ara
zinin ahalisine bırakılacağı kararlaştırıl
mışsa kilise inşa edilmesine engel olun
maz. Arazinin devlete bırakılması ve ciz
ye ödenmesi söz konusu ise antlaşmada 
kilise inşa etme imkanının tanınıp tanın
madığına bakılır. 

2. Savaş yoluylc: ele geçirilen şehirler
deki mevcut kiliseler yıkılmaz ve tahrip 
edilmez. Ancak bunların mabed olarak 
bırakılıp bırakılmayacağı konusunda leh
te ve aleyhte iki görüş vardır. Hanefiler'e 
göre devlet başkanı bu kiliseleri hıristiyan 
mabedi olarak bırakabiieceği gibi camiye 
de çevirebilir ya da mesken olarak kulla
nılmalarına karar verebilir. Bazı Şafii ve 
Hanbeli hukukçularına göre kiliselere do
kunulmaz ve kullanım tarzı değiştirilmez. 
Yeni kiliselerin yapımına ise izin verilme
yeceği kanaati hakimdir. ilk dönem uygu
lamalarında mevcut kiliselere dokunul
mamakla birlikte yenilerinin yapılmasına 
izin verilmediği görülür. ibn Abidln . sa
vaş yoluyla alınan şehirlerde yeni kilise 
yapılmasının yasaklanması için bu şehir
lerde cuma namazının kılınması ve had
Ierin tatbik edilmesinin gerekli olduğunu 
belirtir (Reddü '1-muf:ıUir, IV, 203). Bun
dan da anlaşıldığı gibi ilk dönemlerdeki 
uygulamayı ve bu uygulamanın ışığında 
gelişen ictihadları, hıristiyan nüfusun ih
tida ve göç sebebiyle azalması veya en 
azından artmaması sonucu yeni kilise ya
pımına ihtiyaç duyulmamasıyla açıklamak 
mümkündür. Nitekim Malikl hukukçula
rından ibnü'l-Kasım ve Zeydller, devlet 
başkanının maslahata uygun bulup izin 

vermesi halinde bu şehirlerde yeni kilise
lerin açılmasının mümkün olduğunu söy
lerler (Yusuf ei -KardavT. s. 20) 

3. KCıfe. Basra ve Bağdat gibi müslü
manlar tarafından kurulan şehirlerde ki
lise yapılmasına izin verilmeyeceği husu
sunda islam hukukçuları görüş birliği için
dedir (Ebu Yusuf. s. 161) ibn Kayyim el
Cevziyye, devlet başkanının zimmllerle 
yeni kilise açılması şartını içeren bir ant
laşma yapması halinde bile söz konusu 
şartın ve hatta antlaşmanın geçersiz ol
duğunu. devlet başkanının ancak cizye 
karşılığında zimmllerin iskanına izin vere
bileceğini söyler (Af:ıkamü ehli'?-?imme, 
ll, 672). Fakat bazı çağdaş hukukçular. 
saha be döneminde savaşla ele geçirilen 
yerlerdeki kiJiselerin yıktınlmadığını ve 
islam'ın gayri müslimlere tanıdığı din 
hürriyetinin kapsamına kendi mabedie
rini inşa etme hakkının da girdiğini belir
terek fukahanın bu kabil ictihadlarının 

kendi dönemlerinin şartlarını yansırtığı
nı ve gerek görüldüğünde müslüman şe
hirlerinde kilise ve havra yapılabileceğini 
belirtirler(AbdülkerTm Zeydan. s. 98-99) . 
Nitekim geçmişte bu uygulamanın örnek
lerine rastlanmaktadır (Mevvak, lll, 384). 

Şehir dışındaki köy vb. yerleşim bölge
lerinde kilise inşa edilip edilmeyeceği ko
nusunda farklı görüşler mevcuttur. Fakih
lerin bir kısmı buna mutlak olarak cevaz 
verirken diğer bazıları yöre sakinlerinin 
çoğunun gayri müslim olması halinde izin 
verileceğini belirtir. 

Hicaz bölgesinde gayri müslimlerin ika
meti bütün mezheplere göre yasak oldu
ğundan burada kilise vb. mabedierin ya
pılması caiz görülmemiştir. Hicaz dışın
daki yerlerle ilgili olarak fıkıh literatü
ründe yer alan hükümlere rağmen gayri 
müslim tebaa ile iyi ilişkiler ve karşılıklı 
güven ortamının kurulması ile eski ma
bedlerin tamirine ve yenilerinin yapımı
na izin verildiği. dahili bazı karışıklıklar 
veya gayri müslim devletlerle ilişkilerin 
bozulması sebebiyle güven ortamının 
sarsıldığı durumlarda ise müsaade edil
mediği görülmektedir. 

islam ülkesinde hıristiyanların dini ayin 
ve ibadetlerini toplu olarak kiliselerinde 
icra edebilmeleri. kiliselerio hıristiyan dini 
hayatında merkezi bir rol üstlenmesi din 
ve vicdan özgürlüğün ün tabii bir parçası 
olduğundan kural olarak bir engellemeyle 
karşılaşmaz. Fıkıh kaynaklarında köyler
de ve ahalisi müslüman olmayan yöreler
de bu konuda bir sınırlama söz konusu 
edilmezken müslüman şehirlerinde ve 
müslüman nüfusun yoğun olduğu bölge-
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lerde hıristiyanların bazan ezan ve namaz 
vakitlerinde çan çalmaktan. bayramlarda 
haç dolaştırıp taşkınlık yapmaktan me
nedilmeleri gerektiği ifade edilir ve bu da 
kamu düzeniyle ilgili bir sınırlama olarak 
görülür. Ancak islam hukukçularının bu 
konudaki görüşlerinin yeknesak olmadı
ğı, mezheplereve dönemlere göre deği
şiklik gösterdiği de gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Bir müslüman ülkesindeki gayri müs
limlerin yeni kilise yapımı için vakıf ve va
siyette bulunmaları da tartışma konusu 
olmuş. fukahanın büyük çoğunluğu, müs
lüman mahkemesine başvurmaları halin
de böyle bir işlemin yargı kararıyla onay
lanmasını doğru bulmayarak bunun 
geçersiz sayılacağını belirtmiştir. Gayri 
müslimlerin bir davranışı ibadet sayma
larının yeterli olduğunu ve ibadetleri ko
nusunda onlara karışılmayacağını söyle
yen Ebu Hanife ile Hanbeli ve Malikl mez
heplerinden bazı alimler ise böyle bir ta
sarrufu n geçerli kabul edileceği görüşün
dedir. Buna karşılık kiliseleri n günlük ba
kımı. tefrişi. aydınlatılması. orada konak
layan veya barınanlara harcanmak üzere 
yapılan vakıf veya vasiyet çoğunluk tara
fından geçerli kabul edilmiştir. Çünkü bu 
kabul, islam dini açısından batı! bir inan
cın ve ibadetin onaylanması ve destek
lenmesi anlamını taşımayıp gayri müslim 
tebaaya yardımı ve onlara din hürriyeti 
tanımayı ifade etmektedir. Aynı şekilde 
gayri müslimlere tanınan din hürriyeti
nin gereği olarak müslüman kocanın hı
ristiyan eşini içki içmek ve domuz eti ye
mekten menedemeyeceği gibi kiliseye 
gitmesine de engel olmaması istenir. Hı
ristiyan bir köle için de aynı durum söz 
konusudur. 

Müslümanların kilisede namaz kılıp kı
lamayacağı da fıkıh kitaplarında tartışıl
mıştır. islam 'ın ilk devirlerindeki bazı uy
gulamalar kilise ve havralarda nanaz kı
lındığını göstermektedir. Hz. Ömer' e Nec
ran'danyazılan bir mektupta müslüman
ların namaz kılmak için kiliseden daha 
temiz ve güzel bir mekan bulamadıkları 
ifade edilmiş. o da cevabi mektubunda 
temizledikten sonra orada namaz kılma
larına izin vermiştir(Aynl, IV, 3). Ebu MO
sa el-Eş'arl ve Ömer b. Abdülazlz kilisede 
namaz kılmış. Hasan-ı Basri. Evzaı. Şa'bl, 
Ata b. Ebu Rebah ve ibn Sir'in dekilisede 
namaz kılmakta bir sakınca görmemiştir. 
Aralarında ibn Abbas ve imam Malik'in 
de bulunduğu bir gruba göre ise içinde 
resim ve heykel bulunan kilise ve havra-
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larda namaz kılmak mekruhtur. Resim 
yoksa ve temizse namaz kılınabilir. 
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1 KİLİSLi ABDULLAH SERMEST 
1 

(1819-1882) 

L 
Nakşibendi şeyhi , şair. 

_j 

Kilis'te doğdu. Soyu, bugün Doğu Tür
kistan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan 
ve '10J-'10Jl. yüzyıllarda Hoten-Turfan civa
rında yaşamış olan Tarnanbay (Tu men bey) 
aşiretine dayanmaktadır. Aşiretin nüfu
su giderek artınca geniş bir aile Tazabay 
aşiretini oluşturdu . Tazabay aşiretinden 
bir grup '10Jl. yüzyılın ortalarında Özbekis
tan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azer
baycan 'a göç etti. Abdullah Sermest'in 
büyük dedesi Süleyman Akif, '10Jlll. yüzyı
lın ikinci yarısında Taşkent'ten ayrılıp Irak 
üzerinden Kilis'e geldi ve buraya yerleşti. 

18 

Abdullah Sermest altı yaşında iken ba
bası Hoca Mehmed Efendi hacca gitti ve 
orada vefat etti. İki yı l sonra da annesini 
kaybetti. Babasının bir talebesinin hima
yesinde büyüyen Abdullah Sermest, öğ
renimine Kilis'te Akcurun Camii müder-

. risi Hacı Hafız Efendi'nin yanında başla
dı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İb
rahim Paşa'nın Kilis'i işgal edip (ı 831) 
halkı yaptırdığı kışianın inşasında zorla 
çalıştırdığı dönemde öğrenimine ara ver
mek zorunda kaldı. Abdullah Sermest, eli 
silah tutan herkesi zorla ordusuna asker 
kaydeden İbrahim Paşa tarafından 1836 
yılında Kahire'ye götürüldü. Mısır'da on 
yı l kadar kalan Abdullah Sermest'in fiilen 
kaç yıl askerlik yaptığı bilinmemektedir. 

Abdullah Sermest. Collit adlı bir Fran
sız doktorundan tıbbi konularda istifade 
etti, hasta tedavi edecek kadar bilgisini 
ilerletti. Ayrıca hat ve hakkakhk dersle
ri ald ı. Askerden terhis olduktan sonra 
memleketine dönmeyip Kahire'ye yerleş
ti. Geçimini hattatlık ve hakkakhk yapa
rak sağlamaya çalıştı. Bu yıllara kadar ta
sawufa ilgi duymayan Abdullah Sermest, 
Mekke'ye gitt i ğinde ( 1846) Nakşiben
dl Müceddidl şeyhlerinden Muhammed 
Can ile tanıştı ve bir süre sonra ona inti
sap etti. Seyrü süllıkünü tamamlayıp ica
zet ald ı. Bağdat ve Bombay'a yaptığı se
yahatler dışında on iki yılını Mekke'de 
şeyhin in yanında geçirdi, ardından irşad 
göreviyle Kilis'e gönderildi ve 18S8'de 
Muhammed Bedevi Zaviyesi'ne yerleşti. 

İrşad faaliyetine başladıktan bir süre son
ra kendisi için bir tekke inşa edildi. Vefa
tma kadar yaklaş ı k yirmi yıl bu tekkede 
irşad faaliyetini sürdüren Abdullah Ser
mest ailesinin geçimini ve tekkenin mas
rafların ı hakkakhk yaparak sağladı . Ölü
münden iki yıl önce kendi adına bir vakıf 
tesis ederek zeytinyağı imalathanesini. 
kahvehanesini , fırınını ve on altı dükkan
lı hanını bu vakfa bağışladı . Vakıf bugün 
de faaliyetini sürdürmektedir. 26 Mart 
1882'de vefat eden Abdullah Sermest, 
Kilis'in Bölük mahallesinde Kurtağa cad
desindeki Çekmeceli Camii karşısında bu
lunan tekkesinin bahçesine defnedildi. 
Ölümüne müridierinden Rahmi Efendi, 
"Çıkıp on iki pir an etti ilham Rahmi'ye ta
rih 1 Makam-ı dilgüşaya sür yüzü bab-ı 
velayet bu" beytini tarih düşürmüştür. 
Kabri üzerine türbe inşa edilmiş olup tür
besi bugün bir ziyaretgahtır. 

Abdullah Sermest' in tarikat silsilesi 
Muhammed Can. Abdullah ed-Dihlevl. 
Hablbullah Mazhar. Muhammed Bedra-

ni, Hafız Muhsin, Şeyh Seyfeddin vasıta
sıyla İmam-ı Rabbanl'nin oğlu Muham
med Ma'sum'a ulaşır . Abdullah Sermest 
müridierinden Antepli Akif ve Elbistanlı 
Ahmed Harndi'ye icazet vermiştir. Oğlu 
Mehmed Vakıf (Tazebay) Efendi ( ö. ı 965). 
seyrü sü!Gkünü Ahmed Harndi Efendi'
nin yanında tamamladıktan sonra tek
kenin meşihatini üstlenmiş ve tekkelerin 
kapatıldığı tarihe kadar ( ı 9 2 5) bu görevi 
sürdürmüştür. Mantık ve kelama dair ba
sılı eserleri bulunan Abdullah Enverl, di
van sahibi şair Çermikli Zihni Baba gibi 
çeşitli kesimlerden geniş bir mürid halka
sına sahip olan Abdullah Sermest, Nakşi
bendl müceddidliğinin katı ve sert tutu
mundan uzak. hoşgörü sahibi, Ehl-i beyt 
muhibbi arif ve kamil bir mürşid olarak 
tanınmıştır. 

Tasawuf neşvesi içinde Türkçe, Arap
ça ve Farsça şiirler yazan Abdullah Ser
mest'in divanı 118 parça şiirden meydana 
gelmektedir. Bunların çoğu Türkçe olup 
gazel tarzındadır. Halis veya Sermest 
mahlasını kullanan şairin şiirlerinde çok 
sayıda mahall1 kelime kullandığı görül
mektedir. Dört nüshası bulunan divan, 
Abdullah Şahin tarafından şair hakkında 
geniş bir incelemeyle birlikte yayımlan
mıştır (Ankara ı 999). Eserin baş tarafın
da Abdullah Sermest'in torunlarından Uy
gur Tazebay'ın ailesi hakkında bir tanıt
ma yazısı yer almaktadır. Abdullah Ser
mest'in Sıffin Vak'ası adlı eseriyle tıbba 
dair bir kitabının da bulunduğu . bu ikinci 
eserin Kilis'e gelen bir Fransız araştırmacı 
tarafından ödünç alınıp geri getirilmediği 
kaydedilmektedir. 
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li] NiHAT AZAMAT 

KİLİSLi RİFAT BiLGE 
(1874- ı 953) 

Filolog, 
Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı , 

kitabiyat uzmanı, eğitimci. 
_j 

Kilis'te doğdu. Babası, zaptiye görevin
den dolayı Kerim Çavuş diye anılan Ab
dülkerim Efendi' dir. İlk ve rüşdiye tahsi
lini Kilis'te yapan Ahmed Rifat daha sonra 


