
Açık iliklerin uzunluğu 1 santimetreyi 
geçmez; çünkü daha uzun ilikler hem do
kumayı dayanıksız hale getirir hem de ki
lime yırtık görüntüsü verir. Desenler bu 
teknik şartlara uydurulduğundan çoğun
lukla geometrik ve daha çok enine, çap
raz ve kesik çizgilerden meydana gelmek
te, dikey çizgiler ise basarnaklara bölün
mektedir. Bu tür kilimiere hemen hemen 
her bölgede rastlanır. Anadolu'nun bir
çok yöresinde "çıbık" (çubuk) denilen ince 
dar şeritlerin süslediği. aynı adla anılan 
kilimler dokunur. Bazı yörelerde siyah ve 
bordo zeminli bu kilimler çadır gibi ka
natlar halinde dokunup birbirine eklenir; 
eklenen parçalarda çubukların uyumu 
önemlidir. Bunlar daha çok battaniye, ya
tak örtüsü vb. olarak kullanılır. Aynı tarz
da küçük ebatta tek kişilik seecadeler 
de yapılmaktadır. Yakın zamanlara kadar 
her genç kızın çeyizinde bunlardan mut
laka birkaç tane bulunduğu, ayrıca bun
ların düğün davetlerinde kıymetli bir da
vetiye kabul edildiği bilinmektedir. 

Cicim denilen kilim benzeri dokumalar
da çözgü ve atkı iplerinden başka renkli 
desen iplikleri bulunur. Dokuma yapılır
ken atkı atıldıktan sonra desenin duru
muna göre birkaç çözgü diğerlerinden 
ayrılarak arka yüzden getirilen renkli ip
lik bu çözgü grubunun üzerinden atiatı
lıp tekrar arkaya geçirilir ve araya bir sıra 
atkı atılmasından sonra aynı işlem tekrar
lanarak motifler oluşturulur. Cicimde de
seni teşkil eden ve çözgüleri adeta saran 
renkli ipierin uçları sık sık kesilip serbest 
bırakıldığı için arkadan sarkar; bu bakım
dan dokumanın iki yüzü aynı görüntüde 
değildir. Cicimler desenlerinin uygulanışı 
bakımından bez ayağı. sarma motifli ve 
çözgü yüzlü denilen üç ayrı teknikte do
kunur. Bir türkilim kabul edilen zililer gö
rünüş olarak cicime benzer; ancak dokun
malarında farklı bir teknik uygulanır. At
kı dışındaki renkli motif ipleri çözgülerin 
arasından yatay yönde ilerletilerek çözgü 
iplerinin belli sayıda tutulup belli sayıda 
bırakılmasıyla dokunur. Mesela desene 
göre çözgü ipleri üç tutulup üç bırakılır 
veya üç tutulup bir bırakılabilir. Zilinin 
teknik açıdan düz, çapraz. seyrek. dama
lı, konturlu gibi türleri vardır. Yine kilim 
grubundan sayılan sumak da çözgü iple
ri üzerine renkli des.en iplerinin çeşitli şe
killerde sarılmasıyla elde edilen bir yaygı 
çeşididir. Desenler sarılarak yapıldığı ve 
aynı desen üzerinden tekrar ikinci bir 
renkli ip geçirildiği için kat kat işlenmiş 
gibi bir görünüm verir. Sumağın atkılı 
düz. atkısız düz, atkılı balıksırtı, atkısız 

balıksırtı ve ters dokuma türleri bulun
maktadır. 

Anadolu kilimlerinde hayat ağacı. bö
rek. çam. hamaylı, kuş. canavar izi, kurt 
ağzı. çengel. parmak. koç boynuzu. yıldız. 
sandık. muska. bukağı. nazarlık, haç. 
Türkmen gülü. göz. eli belinde. pıtrak, 
çarkıfelek, ejderha, tarak. saç bağı, küpe, 
ibrik, yaprak, çiçek, kandil, el, sinek. ya
ba, pençe. üzüm salkımı, başak, su yolu 
gibi adlarla tanınan çok zengin bir motif 
çeşidi vardır. Bazan daha zengin bir gö
rüntü elde etmek için kuşaklar halinde 
veya dokuma aralarında kilim. cicim ve 
zili desen tekniklerinin birlikte uygulan
dığı görülür; bazan da aynı amaçla arala
ra bo n cuk, saç teli , renkli ip veya yü n par
çaları yerleştirilir. 
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Akdeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu, 

bir kesimi Güneydoğu Anadolu, 
bir kesimi Akdeniz bölgesinde 
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Türkiye- Suriye sınırına çok yakın bir 
noktada, şehirle aynı adı taşıyan bir ova
nın kuzeybatı köşesinde Kefiz dağı ete
ğinde, deniz seviyesinden 650 m. yüksek
likte yer alır. Şehrin çevresinde çok sayıda 
höyüğün bulunması yörenin çok eski bir 
yerleşim alanı olduğunu gösterir. İlkçağ ' 
larda Hitit hakimiyeti altında bulunuyor
du. Asur Kralı I. Tiglat -pileser zamanında 
milatta n önce 1100 yılındaAsur Krallığı'
nın hakimiyetine girdi. Bu kral dönemine 
ait As ur çiviyazısıyla yazılmış bir belgede 
geçen Ki-li-zi adlı yerleşmenin günümüz
deki Kilis olabileceği belirtilirse de bura
nın, kuruluşundan günümüze kadar aynı 
mevkide varlığını sürdürmüş olabileceği
ne ihtimal verilmemekte, Kilis'in yer de
ğiştirmiş bir şehir olması daha akla yakın 
görünmektedir. Martin Hartman, eski 
Kilis'in bugünkü Kilis'in yerinde değil bu
nun güneybatısında yer alan Tarzimehan 
mevkiinde bulunabileceğini öne sürer (İA, 
Vl, 806). Buna karşılık Richard Kiepert ha
ritasının Halep paftasında Kilis'in 3 km. 
kadar güneydoğusunda "İlizi bahçesi" (il

lizi Baghtshesi) adlı mevki eski şehrin yeri 
olarak işaretlenmiştir. Şehrin 5 km. ka
dar güneydoğusunda Oy! um köyündeki 
Oylumhöyük'te yapılan kazılar. burada 
milattan önce lll. binyıldan başlayıp İs
lam dönemini de içine alacak şekilde sü
.rekli bir yerleşmenin varlığını ortaya ko
yarakAsur şehri Kilizi'nin yeri konusunda 
üçüncü bir alternatifi gündeme getirmiş
tir (Özgen, s. 4). 

Kilis ve_ çevresi As ur döneminden sonra 
Persler'in, ardından Büyük İskender'in 
mirasçıları olan Selefkiler'in hakimiyetin-
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de kaldı. Selefki hakimiyetine Romalılar'ın 
son vermesi üzerine (m ö. 64) yörede Ro
ma egemenliği başlamış oldu. Roma İm
paratorluğu döneminde şehrin adı Ciliza 
sive Urmagiganti şeklinde geçmektedir. 
Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılma
sından (395) sonra bu topraklar Doğu Ro
ma'nın payına düştü . Bizans'ın idari bi
rimlerinden olan Suriye "tema"sı Kilis ve 
çevresini de içine alıyordu. 

Bizans döneminde yöreye İslam akınla
rı başladı. Bölge, Halife Ömer zamanında 
Ebu Ubeyde b. Cerrah tarafından İslam 
topraklarına katıldı ( 15/636). Kilis Avasım 
denilen. Bizans'a karşı teşkil edilen sınır 
hattı içinde yer aldı. Araplar şehrin adını 
Killiz olarak telaffuz ediyorlardı. Sınır böl
gesinde bulunuşu sebebiyle sık sık el de
ğiştirdiği gibi yerinde de değişmeler oldu. 
375 Saferinde (Temmuz 985) Bardas Ph o
kas Kilis'i alıp Bizans topraklarına kattı 
(Yahya b. Said el-Antakl, s. 203). Bundan 
on beş yıl önce de Kilis'i ilgilendiren bir sı
nır tashihi yapılmıştı. 

Ortaçağ kaynaklarında Kilis'in adı pek 
geçmez. Yakut Mu'cemü'l-büldô.n'da 
Kilis'i Azaz'a bağlı bir köy olarak gösterir. 
Kuş uçuşu mesafe olarak Azaz'ın 14 km. 
yakınında bulunan Kilis'in tarihi Azaz'ın 
tarihiyle özdeşleşmiş sayılarak Azaz'ı ele 
geçirenterin bu şehrin çok yakınında bu
lunan Kilis'e de hakim oldukları kabul 
edilir. Aynı şekilde Xl. yüzyılın sonlarında 
yöre Haçlılar'ın istilasına uğrayıp Urfa 
Haçlı Kontluğu topraklarına katıldığından 

Kilis bu kontluğun sınırları içinde kaldı . 

Haçlılar'a karşı savaşlarıyla tanınan Ar
tukoğulları ' ndan Belek Gazi 1124 yılın
da Azaz ve çevresini. bu arada Kilis'i de 
Franklar'ın elinden alarak yeniden İslam 
topraklarına kattı. Daha sonra E,Wubl ve 
M em lük idaresi altına giren Kilis'in adına 
Timur'un Anadolu'yu istila ettiği yıllara 
kadar rastlanmaz. 

Azaz'ın Timur istilası sırasında tahri
bata uğraması üzerine halkın yakındaki 
Kilis' e gidip yerleşmesiyle şehir canlan
maya ve adı kaynaklarda yeniden geçme
ye başladı. Eserini 1453 yılında tamamla- · 
yan Hal'il b. Şahin ez-Zahiri. Kilis'ten söz 
ederek b uranın bir köy durumunda oldu
ğunu belirtir (Zübdetü Keşfi'l-memalik, 
s. 50). Yavuz Sultan Selim döneminde Os
manlılar tarafından fethedildiği zaman 
da henüz Azaz'a bağlı bir köy durumun
daydı. 1519'da yapılan tahrire göre bura
sı bir kasaba özelliği gösteren altı mahal
leli (Kana, Kıbeliye, Çukurfasl, Hacıgökçel 
Meşhedler, Kızılca, Sübbad), 314 hane, 
yetmiş dört bekardan meydana gelen 
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yaklaşık 1500 civarında nüfusa sahip bir 
yerleşmeyeriydi (Konyalı, s. ı 58-159) Bu 
defterde şehrin adı "Killiz" imlasıyla ge
çer. Kilis'in belirgin gelişmesi, Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde Canbolat 
ailesinin buraya yerleştirilmesi ve Kilis'in 
bu aileye yurtluk-ocaklık olarak verilme
siyle daha da hızlandı. Ailenin reisi Canbo
lat Bey, K!lis'te imar faaliyetine girişerek 
burada bir cami (günümüzde Canbolat/ 
Tekke Camii), bir tekke, iki kervansaray, 
üç hamam, bir bezzazistan ve iki pazar 
yeri yaptırdı. Bu eserler günümüzdeki Ki
lis şehrinin çekirdeğini oluşturur. Canbo
lat Bey'in ölümünden sonra yerine geçen 
oğlu Canbolatoğlu Hüseyin Paşa zama
nında da şehir gelişmesini ve büyümesi
ni sürdürdü. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru 1590 ta
rihli defterdeki bilgilere göre Halep'e bağ
lı, kendisiyle aynı adı taşıyan sancağın 
merkezi durumunda bulunan Kilis'te beş 
mahallede (Kıbeliye, Kana, Meşata 1 Çal
cıyan, Kızı !ca, Sübbad) 576 hane mevcut
tu. Bu son tarihte ilk sayımda görülme
yen kırk dokuz hıristiyanın kaydedildiği 
dikkati çekmektedir. Mahalle sayısında 
değişme olmamakla birlikte nüfusta 
1 S 19'a göre iki kattan fazla artış meyda
na gelmiş ve toplam nüfus 3SOO'e ulaş
mıştır (a.g.e., s. 143-144). 1590 tarihli 
defterin başında yer alan bir kayıtta Ki
lis'in daha önce köy olarak geçtiği. bir 
yerde cuma kılındığı, ancak daha sonra 
buradaki imar hareketleriyle altı yerde 
cuma kılınır bir yer haline gelip bir kasaba 
özelliği kazandığı ve bu sebeple yeni tah
rirde burasının "kasaba" şeklinde yazıl
dığı belirtilirse de aslında Kilis 1 S 19 yılın
da köy değil kasaba olduğunu gösteren 
"nefs" tabiriyle kaydedilmişti. 

Kilis'in XVII. yüzyıldaki durumuna te
mas eden Ayn Ali Efendi. burayı Halep 
eyaletine bağlı livalardan birinin merkezi 
olarak zikreder. Katib Çelebi de aynı bilgi
yi tekrarlar ve valide sultaniara has olarak 

Kilis'ten 
bir görünüş 

verildiğini ekler. Evliya Çelebi ise şehrin 
yüksek duvartarla çevriii olduğunu, bunun 
Celal'i isyanlarının korkusundan kaynak
landığını. harap durumdaki kalesinin 
önünde hendek bulunmadığını belirtir. 
Surlarda "tedribe" adı verilen sekiz kapı 
vardır. bunlardan dördü kıbleye bakan ta
rafta (Büyük tedribe, Küçük tedribe, Ayn 
tedribesi ve YOsuf Çelebi tedribesi), dör
dü doğuya bakan tarafta (Newerd Hüse
yinzade tedribesi,Akharan tedribesi, Al
çak tedribe ve Çulha tedribesi) bulunu
yordu. Bu sekiz kapılı sur içinde beş ma
halle, 4660 ev ve otuz camiden söz eden 
Evliya Çelebi, surun kapıları arasında bazı 

evlerin dirsek şeklinde ileriye doğru ya
. pıldığını söylemektedir ki bu ileriye doğru 
çıkıntı yapan evler birer kule fonksiyonu 
icra ederek savunma açısından kaleyi ve 
şehri güçlendiriyordu. Evliya Çelebi'nin 
beş olarak verdiği mahalle sayısı lll. Mu
rad devrindeki mahalle sayısını aynen 
yansıtmakta, bu da yaklaşık yarım asırlık 
bir dönem içerisinde Kilis'te mahalle sa
yısında artış olmadığını göstermektedir. 
Kilis, XVII. yüzyıl ortalarından XIX. yüzyılın 
başlarına kadar zaman zaman mütegal
libelerin ve mahalli derebeylerin hükmü 
altına girmiş. 1151 (1738) , 1222 (1807). 
1236 ( 1821) yıllarında sonuncusu daha 
şiddetli . olmak üzere depremlerle sarsıl
mış. 1831'de Mısır Valisi Mehmed Ali Pa~ 
şa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal 
edilmiştir. Sekiz yıl kadar süren· bu işgal 
sırasında halktan toplanan ağır vergilerle 
şehrin batı tarafında büyük bir kışla y,a
pılmıştır. Mısır kuwetlerinin çekilmesin
den sonra kışla harap olmuştur. 

XIX. yüzyılın sonlarında Kilis, Halep vi
layetinin merkez sancağına bağlı bir ka
zanın merkeziydi ve 15.000'i Türk olmak 
üzere 20.000 nüfusa sahipti (Cuinet, II, 
186). Vıtal Cuinet'e göre aynı yıllarda şe
hirde kırk yedi cami (Kamüsü'l-a 'lam'da 
otuz yedi cami; V. 3880), on iki mescid, 
dört tekke, yirmi dört medrese (Kamü-



sü'l-a'Uim'da sekiz medrese) ve üç kili
se, beş hamam. 740 dükkan (Kamasü' l
a'lam'da 1454 dükkan).yedi han, on bir. · 
fırın, çeşitli kumaşlar üreten 120 atölye, 
on beş kahvehane, bir eczahane ve 41 00 
ev bulunuyordu. Çevresinin en önemli 
ürünlerinden olan zeytin ve hububatı iş
leyen iki sabunhane, zeytinyağı mengene
leri ve un fabrikaları da vardı. Bütün bun
lar XIX. yüzyılın bitimine doğru Kilis'in 
önemli bir kültür. ticaret ve sanayi mer
kezi durumuna gelmiş olduğunu göste
rir. Bu gelişmede Kilis'in, Kuzey Suriye ile 
Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneydoğu 
kesimleriyle bağiantıyı sağlayan önemli 
yol üzerinde bulunması rol oynamıştır. 
XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın ilk yıl
larına ait Halep vilayeti salnamelerinde 
Kilis hakkında verilen bilgilerde de ev sa
yısının hemen hemen Evliya Çelebi ve 
Cuinet'in verdiği sayılara yakın olduğu 
dikkati çekmektedir. Ev sayısında belir
gin bir artış olmamakla birlikte XIX. yüz
yılın sonunda Kilis'te mahalle sayısının 
otuz ikiye yükseldiği görülmektedir ( Ke
sici, Doğu Coğrafya Dergisi, sy. 1 [ 1995 J, 
s. 250) . Bu durumda mahalle sayısındaki 
artış şehrin mekan üzerindeki büyüme
siyle değil mahallelerin bölünüp sayıları
nın çoğalmasıyla izah edilebilir. 

Kilis, Mondros Mütarekesi'nin ardından 
6 Aralık 1918 tarihinde ingilizler tarafın
dan işgal edidi. Bir yıldan fazla bir süre 
devam eden bu işgalden sonra ingilizler 
burayı 29 Ekim 1919'da Fransız kuwet
lerine terkettiler. 20 Ekim 1921 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi hüküme
tiyle Fransa arasında imzalanan Ankara 
İtilafnamesinin ilgili hükümlerine göre 
Kilis geri alındı. 7 Aralık 1921'den itibaren 
Fransızlar Kilis'i tahliye etmeye başladılar. 

Nihayet 23 Aralık 1921'de Kilis'in kurtu
luşu gerçeklemiş oldu. Yalnız söz konusu 
itHatnamenin 8. maddesinin çizdiği Tür
kiye-Suriye sınırı Kilisliler'i memnun et
medi. Zira bu sınır, 8. maddedeki "Kilis 
şehrin i Türkiye'ye bırakmak üzere" ifa
desini esas alarak şehrin hemen güney
de bittiği yerden geçiyordu. O günkü Ki
lis günümüzdeki Mercidabık Bulvan'nın 
olduğu yerde bitiyordu. Yani 1921'deki 
sınır bugünkü Mercidabık Bulvan'nı izli
yor, şehrin hemen bitişiğinde Suriye top
rakları başlıyordu. Şehrin ticaretinin ve 
tarıma dayalı sanayiinin hayat kaynağı 
olan geniş tarım toprakları bu arada Ki
lis' e ait olmuşsa da şehre ürün gönderen 
çok sayıda köy sınır dışında 'kalmış, Kilis 
şehri coğrafi hinteriandını yitirmişti. Bu 
da şehrin ekonomik hayatını önemli öl
cüde sarstı. 30 Mayıs 1926 tarihinde im-

zalanan Türkiye-Fransa (Suriye) Dostluk 
ve iyi Komşuluk Sözleşmesi 'nin ekli pro
tokollerinden 1 sayılı protokolle Kilis şeh
rinin güneyindeki sınırı sadece 4-5 km. 
kadar daha güneye çekerek 1921 'e göre 
Türkiye yararına çok az değişiklik mey
dana getirilmiş oldu (Soysal, I, 283) . Bu. 
arada Kilis şehrinin hayat kaynağı olan 
üzüm bağlarıyla zeytinliklerinden bir kıs
mı ve birkaç Türk köyü de Türkiye sınır
ları içinde kaldı. 

Cumhuriyet'in başlarında Kilis, Gazian
tep iline bağlı bir kaza merkeziydi. O dö
nemdeki Kilis şehrinin sınırlarını kuzeyde 
günümüzdeki Cumhuriyet caddesi, gü
neyde Mercidabık Bulvarı. doğuda Şehit
sakip sokağı, batıda Nemika caddesi oluş
turuyor ve bu sınırlar içindeki şehir me
kan üzerinde de daireye yakın bir elips 
biçimini koruyordu. Çapı 1 250 m. kadar 
olan bu dairemsİ biçimdeki şehir yakla
şık 1 ,S km2 'ye yakın bir alanı kaplıyor ve 
1927 yılında 22.513 nüfus barındırıyor
du. Bu tarihi doku içinde oldukça sıkışık 
bir yapı , dar ve çıkmaz sokakların çoklu
ğu dikkat çeker. 

Kilis'in nüfusu 1950 yılına gelinceye ka
dar yavaş bir artış gösterdi. 19SO'de nü
fusu 27.550 olarak tesbit edildi, mahalle 
sayısı da XIX. yüzyılın sonundaki otuz iki 
sayısını koruyordu. 1950'1i yıllardan son
ra sınır ticaretinin önem kazanması ve 
1960'tan sonra bu tür ticaretin daha da 
hızlanması şehre yeni bir ekonomik can
lılık getirdi. Bu durum kırdan şehre göçü 
de kamçılayarak nüfusun daha hızlı art
masını sağladı . 1955'te 30.000'e (29.964). 
1965'te 40.000'e (38.095) yaklaşan nü
fus 1975'te SO.OOO'i aştı (54.055) . 1980'
de ise 60.000'e yaklaştı (58.335). 1980 
yılından sonra sınır ticaretinin dönemin 
yönetimi tarafından sıkı kontrol altına 
alınması bu tür ticarete bağlı Kilis ekono
misini çöküntüye uğrattı, bunun sonu
cunda şehir halkı dışarıya göç etmeye 
başlad ı. Bunun da etkisiyle 1980- 1985 
arasındaki dönemde nüfus artışı çok 
azaldı. 1985 sayımında sadece 59.876 nü
fus yazılmıştı. 1990 sayımında nüfusun 
beklenmeyen bir artışla 82.882'ye çıktığı 
görüldü. Normal görülmeyen bu artış . 

muhtemelen Kilis'in il merkezi olmasını 
sağlamak için suni olarak fazla yazım ya
pılmış olmasından kaynaklanmıştı . Nite
kim 3· Haziran 1995 tarihli kanun hük
münde kararname ile Kilis aynı adla ku
rulan yeni bir ile merkez olmuş ve bu ka
rarname 6 Haziran 1995 tarihli resmi ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

il merkezi olduktan sonra 1997 yılında 
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yapılan nüfus tesbitinde 62.472 nüfus 
kaydedilmiş olması da bir önceki dönem
de aşırı artışın normal olmadığın ı ortaya 
koyar. 2000 yılında yapılan nüfus sayımı
nın geçici sonuçlarına göre Kilis'in 70.670 
nüfusa sahip olduğu görülmüştür. Bu nü
fus, günümüzde eski mahallelerin bölün
mesi yoluyla sayıları yetmişi bulan ma
hallelere dağılmıştır. Cumhuriyet'in ba
şında daireye yakın elips biçiminde olan 
şehir, tarihi çekirdek etrafındaki genişle

melerle günümüzde doğu- batı doğrul

tusundaki uzunluğu 3800 m., kuzey-gü
ney doğrultusunda genişliği 2500 m. olan 
bir dikdörtgen biçimini almıştır. Şehrin 
en önemli caddesi doğu- batı istikametin
de uzanan Cumhuriyet caddesidir. Cadde 
şehri hemen hemen ortadan ikiye ayır
maktadır. Bu cadde ile onun kuzeybatıya 
kıvrılarak devamını oluşturan Murtaza 
caddesi ve bunlara açılan sokaklar üze
rinde şehrin önemli ticaret alanları yer 
alır. Şehrin merkezi i ş sahası doğuda Do
lappazarı , güneyde Odunpazarı, kuzeyde 
Cumhuriyet caddeleri ve batıda Cumhu
riyet Meydanı arasındaki alanı kapsar. 

Geleneksel olarak önemli bir zirai tica
ret merkezi olan Kilis şehri . aynı zaman
da ham maddesini tarımdan alan önemli 
bir sanayi merkezi durumundadır. Pek
mez. alkol, zeytinyağı, un. bulgur ve sa
bun şehrin başlıca sanayi ürünleridir. 
1990 yılındaki verilere göre şehirde çalı

şan nüfusun o/o 18,5 kadarı sanayi ile uğ
raşıyordu. Kilis tarihi ve mimari eserler 
bakımından zengindir. Şehrin Osmanlı yö-

Kilis Ulucamii 
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netimi öncesine ait önemli M em! ük ca
mileri ayakta durmaktadır. Bunlardan iki
si 865 (1461) tarihli Alacacı ile 921 (1515) 
tarihli Akcusun camileridir. Her ikisi de ge
rek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döne
minde çeşitli tamirler gördüğünden ori
jinalliklerini koruyamamıştır. Bunlardan 
daha eski olan 740 (1339) tarihli Kilis Ulu
camii de bir Memlük eseridir. Şehirdeki 
Osmanlı eserlerinin başında Kanuni Sul
tan Süleyman döneminde yapılmış olan 
960 ( 1553) tarihli Canbolat Camii gelir. 
Burası aslında cami, medrese ve türbe
den oluşan bir külliyedir. Kilis'teki diğer 
önemli camiler arasında Şeyh Camii (977/ 
ı 569). Şeyhler Camii ( 106511655). Hindioğ
lu Camii (ı 075/1664), Çalık Camii (ı 094/ 
1683), Kadı Camii (XVII. yüzyıl, onarım 
1822). Cüneyne Camii (yapıldığı tarih bilin
miyar, onarımı XIX. yüzyılda). Şirazoğlu 
Camii (ı 006/I 598) sayılabilir. Camiler dı
şında Kilis Mevlev'ihanesi (93 lll 525). Şeyh 
Abdullah Efendi Tekkes i (ı 8 58), Hoca Ha
mamı (952/1545). Eski Hamam (969/I 562), 
Paşa Hamarnı (975/1 567), Hasan Bey Ha
mamı (ı 008/1 599), Tuğlu Hamam (ı ı 99/ 
1785), İpşir Paşa Çeşmesi (1064/1654), 
Kurtağa Çeşmesi ( 1045/1635). Pellah Çeş
mesi (1032/1623, onarımı 1 787), Kavaf 
Çeşmesi ( ı 844) ve çok sayıda türbediğer 
önemli mimari eserlerdir. 

Kilis şehrinin merkez olduğu Kilis ili gü
neyden Suriye ile, öteki yönlerden Gazi-
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antep iliyle kuşatılmıştır. Merkez ilçeden 
başka Elbeyli, Musabeyli ve Polateli adlı 
üç ilçeye ayrılmıştır. 1 521 km2 genişliğin

deki Kilis ilinin 2000 sayımının geçici so
nuçlarına göre nüfusu 114.724, nüfus yo
ğunluğu ise yetmiş beş idi. 

Diyanet İşleri BaŞkanlığı'na ait 200 1· yılı 
istatistiklerine göre il ve ilçe merkezlerin
de kırk sekiz. kasabalarda iki ve köylerde 
131 olmak üzere Kilis'te toplam 181 cami 
bulunmaktadır. İl merkezindeki cami sa
yısı kırk beştir. 
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Iii METiN TuNCEL 

KİLİS MEVLEVİiiANESİ 

Kilis'te inşa edilen 
L ilk Osmanlı mimari eserlerinden biri. _j 

Tekye mahallesinde Cumhuriyet Mey
danı'nın (eski Mevlevlhane Meydanı) do
ğusunda bulunmaktadır. Mevlevlhaneden 
artakalmış en eski ünite olan 932 ( 1525-
26) tarihli semahane-mescid, eski Beysa-

ray yerine inşa edilen hükümet konağı
nın tam karşısında yer alır. Semahane halk 
arasında "mevlevlhane" veya muntazam 
beyaz kesme taştan yapıldığı için Ak Tek
ke olarak da anılmaktadır. Antep- H alep 
ve Antep- İskenderun yolu üzerinde bulu
nan Kilis, Suriye ve dolayısıyla Arabistan 
ve Hicaz'a açılan en önemli çıkış kapıların
dan biri olduğundan mevlevlhane tarih 
boyunca bir menzil zaviyesi olarak önemli 
bir fonksiyon icra etmiştir. 

Cümle kapısı üzerinde yer alan, şair Ra
miz tarafından yazılmış üç sütun halin
deki dört satırlık sülüs Arapça kitabesin
den. dergahın 932 (1525-26) yılında vali 
olduğu anlaşılan Abdülhamld el-Murta
za tarafından inşa edildiği anlaşılmakta
dır. Evliya Çelebi m evieviMneden -kitabe
sinden söz etmeden- " ... asitane-i Haz
ret-i Mevlana Kethüdayeri Ali Ağa'nın 
hayratıdır" şeklinde bahseder. Kitabede 
adı geçen Abdülhamld el-M urtaza ile Ev
liya Çelebi'nin mevlevlhanenin tanisi ola
rak zikrettiği Kethüdayeri Ali Ağa'nın aynı 
kişi olup olmadığı bilinmemektedir. 

Mustafa Sakıb Dede ve ondan naklen 
Esrar Dede'nin verdiği bilgiye göre mev
levlhanenin ilk şeyhi, daha sonra Halep 
Mevlevlhanesi kurulunca oraya tayin edi
len Kilisli Fakrl Ahmed Dede'dir (ö. 950/ 
ı 543). 960'ta (1553) Kilis sancak beyi Can
bolat Bey mevlevlhanenin güneybatısına 
cami, medrese ve türbeden oluşan bir 
külliye yaptırmıştır. 1 072 ( 1661) tarihin
de Ali Dede I. Abdülhalim Çelebi tarafın
dan mevlevlhanenin postnişinliğine ve 
mesnevlhanlığına getirilmiştir. Mevlevl
hanenin kuruluşundan XIX. yüzyıla kadar 
geçen dönem hakkında yeterli bilgi bu
lunmamaktadır." XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında Abdülganl Dede ile oğlu Ahmed Sa
bühl Dede postta oturmuş, Sabühl Dede 
vazifesi müddetince mevlev'ihanenin imar 
ve tamiriyle ilgilenmiş, eşi Ayşe Hanım da 
dergahın arsasına bir ev inşa ettirmiştir. 
I. Dünya Savaşı sırasında Şam'a giden gö
nüllü Mevlevl alayına Ahmed SabCıhl De
de otuz bir dervişle katılmıştır. Mevlevl
hanenin son şeyhi Ahmed SabCıhl Dede'
nin oğlu Abdülganl (Tevfik Gündüz) Dede 
Efendi' dir. 

1967 yılında m evievihane bahçesinde 
bulunan kırmızı mermer üzerine dokuz 
satır ve iki sütun halinde ta'likle yazılmıŞ 
bir tamir k.itabesinden, 1293'te (1876) 
Kilis Mevlev'ihanesi'nde vekil bulunan Sa
bühl Dede'nin Halep Mevlevlhanesi post
nişini Abdülganl Dede'nin emri üzerine 
mevlev'ihaneyi semahane kapısından mih
rabına kadar tamir ettirdiği anlaşılmak-


