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lıklarla kapatılmıştır. Altlarında da kase 
koymak için birer mermer tablası mevcut
tur. Aralardaki sütunlar pilastır şeklinde 
saçağa kadar devam ettirilerek kitabelik
lerle rokoko tarzında geniş yapraklı bitki 
desenli bölümler oluşturulmuş, pilastırlar 
üzerinde vazodan çıkan çiçek ve daire için
de gülbezek motiflerine yer verilmiştir. Cep
he üzerinde çeşitli motiflerin bulunduğu 
bir ahşap saçakla nihayetlenmektedir. 

Caminin altındaki bir kapıdan "L" şek
linde bir dehlize girilmektedir. Hemen sol
dan da yedi basarnakit bir merdivenle ku
zeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan 
dikdörtgen planlı bir dehlize çıkılmaktadır. 
Bunun güneybatısındaki bir kapı ile her 
iki tarafında sebil ve küttabın odalarının 
sıralandığı koridora ulaşılmaktadır. Kuzey. 
batı ve doğu köşelerinde yer alan farklı 
ölçülerdeki dikdörtgen planlı odalar mek
tebe ait olup duvarlarında dolap nişi ve 
pencere açıklıkianna yer verilmiştir. Güney 
köşesindeki dikdörtgen planlı oda ise se
bildir. Yarım yuvarlak biçimde dışarı taşı
rılmış olan güneydoğu cephesinde dört yu
varlak kemerli açıklık ve onların önünde bi
rer mermer havuz mevcuttur. Güney kö
şesinde sarnıçla bağlantı sağlayan bir de
lik vardır. Ahşap tavanında koyu sarı renk
li koritur_farla 'bitki desenleri işlenmiştir. 
Dehlizitı sonundaki kapıdan sarnıca inen 
ve şu anda "üzerine yirmi yedi basarnakit 
bir "demir merdiven yerleştirilmiş olan taş 
merdivene geçilmektedir. Sarnıç düzgün 
kesme taştan kalın kare ayakların taşıdığı 
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yuvarlak kemeriere oturan, on iki kubbey
le örtülü on iki bölümden oluşmakta ve 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uza
nan dikdörtgen bir plan göstermektedir. 
Şu anda depo olarak kullanılan sarnıcın du
varları sıvalıdır. 
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475 (1082) yılında İsfahan'da dünya
ya geldi. 470 (1077). 472, 474 ve 478'de 
(ı 085) doğduğu da zikredilmiştir. Farsça 
sih (üç) ve leb (dudak) kelimelerinden olu
şan silebe (üç dudaklı) Arapça'ya silefe 
şeklinde geçmiş, bir dudağı yarık olduğu 
için büyük dedesi İbrahim'e bu isim veril
miş, kendisi de gençliğinde Ahmed b. Mu
hammed Aıü's-Silefe ismini kullandığı için 
Silefi nisbesiyle anılmıştır. İlimle uğraşan 
bir aile içinde yetişen Silefi on bir yaşında 
İsfahan'da Kur'an öğrenmeye başladı. Ba
bası onu ilim meclislerine götürdü. 488 
( 1 095) yılında ilk hadis hocası, Hanbell
ler'in reisi Ebu Muhammed Rızkullah b. 
Abdülvehhab et-Temlml'nin ders halkası
na katıldı ve onun teşvikiyle hadis ilmine 
yöneldi. Daha sonra İsfahan'da Ebu Abdul
lah Muhammed b. Abdurrahman el-Me
dini. Rels diye bilinen Kasım b. Fazi es-Se
kafi, Said b. Muhammed el-Cevherl ve Ebu 
Mutr Muhammed b. Abdülvahid el-Medl
nl es-Sahhaf gibi muhaddislerden hadis 
yazdı. Ebü'l-Feth Ahmed b. Muhammed 
el-Haddad, Ebu Said Nasr b. Muhammed 
eş-Ş'irazl ve Ebu Sa'd Muhammed b. Mu
hammed el-Mutarriz'den kıraat okudu. İl
ml seyahatlere çıkmadan önce İsfahan'-

da kendilerinden faydalandığı, çoğu mu
haddis olan hocalarının 600 civarında ol
duğu belirtilmekte, bunlar arasında altı 
hanımın ismi geçmektedir (Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XXI, 8-10. 21; Safedl, VII, 
3 5 2). Silefi kısa zamanda kendini yetiştir
di, on yedi yaşında iken kurduğu ders hal
kasına pek çok talebe katıldı (Zehebl, A 'la
mü'n-nübela', XXI. 7) 493'te (ll 00) yak
laşık on sekiz yıl sürecek bir yolculuk için İs
fahan'dan ayrıldı. Bağdat'ta Nizarniye Med
resesi'nde başta hadis olmak üzere tef
sir, fıkıh, kıraat ve lugat ilimlerini tahsil 
etti. Ebü'l-Hattab Nasr b. Ahmed b. Sa
tar, Ca'fer b. Ahmed es-Serrac, Sabit b . 
Bündar, Mü'temen b. Ahmed es-Sad, İbn 
Sivar ve İbnü't-Tuyurl diye bilinen Ebü'l
Hüseyin Mübarek b. Abdülcebbar'dan ha
dis, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed 
el-Hayyat'tan kıraat, Muhammed b. Ah
med eş-Şaşl ve Kiya el-Herrasi'den Şafii 
fıkhı öğrendi. Bağdat'taki hocaları arasın

da sekiz hanım vardır (a.g.e., XXI, 12). 

49T de ( ı ı 04) Bağdat' a ziyaretine gelen 
babasıyla birlikte hac görevini ifa etmek 
için Hicaz'a gitti. Burada Mekke müftüsü 
muhaddis Hüseyin b. Ali et-Taberlve Me
dine'de Muhammed b. Mahmud el-Kazvln"i 
başta olmak üzere birçok alimle görüş
tükten sonra Bağdat'a döndü. SOO (11 06) 
yılında Bağdat'tan ayrılıp önce Basra'ya, 
ardından Vasıt, Nihavend, Hemedan, Rey, 
Kazvin, Tüster ve Zencan gibi merkezleri 
dolaştı. Kuzeyde Azerbaycan'ın Derbend 
şehrine kadar vardı. Buradan güneye yö
nelerek el-Cezlre, Ahlat, Amid (Diyarbekir). 
Mardin ve Nusaybin gibi şehirlerde alim
lerle görüştükten sonra 509'da (I ı ı 5) iki 
yıl kalacağı Dımaşk'a geldi. 511 (1117) yı
lında gittiği ve kısa bir süre kaldığı Sur 
şehrinden İskenderiye'ye geçti. Yönetici
lerinden ve ilim ehlinden gördüğü ilgi üze
rine burada kalmaya karar verdi ve 515-
517 (1121-1123) yılları arasında Kahire'de 
geçen zaman dışında hayatını İskenderi
ye'de geçirdi. 

İskenderiye'de varlıklı bir hanımla evle
nen Silefi bütün vaktini telif ve tedr"ise 
ayırdı. Talebelerinin çoğalması üzerine Fa
tım'iler'in Sünni vezirlerinden Adil b. Sel
lar, 546'da (ı ı 5 ı) İskenderiye'de sonra
dan Medresetü'I-Adiliyye veya Medrese
tü's-Silefiyye adıyla meşhur olan bir med
rese inşa ettirdi ve başına Silefi'yi getirdi. 
Silefi'nin burada okuttuğu derslere İslam 
dünyasının her tarafından, hatta Endülüs 
ve Sicilya'dan pek çok talebe katıldı. Ha
nımının bütün servetini bu talebelerinin 
hizmetinde kullandı. ayrıca fakiriere yar
dımda bulundu. İsfahan'daki kitaplarını 



da İskenderiye'ye getiren Silefi, bizzat ken
disinin istinsah ettikleri yanında çok mik
tarda kitap satın alıp geniş bir kütüpha
ne kurdu. Selahaddin-i EyyGbl, oğlu el-Me
likü'l-Azlz, veziri Kadi el-Pazıl, Eyyubiler'in 
Hama meliki el-Melikü'l-Mansur ve İbnü ' l
Kıftl gibi devlet adamları onun derslerine 
katıldı. Talebeleri arasında Ebu Hazim İbn 
Ebu Ya'la, İbn Zafer, İbn Sa'dun el-Kur
tubi, İbn Hayr el-İşbili, Meyyanişl. İbnü'l
Mufaddal el-İskenderanl, Ali b. Ebu Bekir 
el-Herevl, Necmeddin-i Kübra, Ruhavi, Isa 
b. Abdülaziz el-İskenderani ve Muhammed 
b. Abdülazlz el-İdrlsl gibi pek çok alim bu
lunmaktadır. "Zamanımda yaşayanlara, 

müslümanlara, icazet isteyen herkese bü
tün duyduklarım ve rivayet ettiklerim için 
icazet verdim" şeklindeki sözüyle umumi 
icazeti uyguladığı için çağdaşlarından bir
çok kişi kendisiyle görüşmediği halde on
dan icazetli olduğunu söylemiştir. Silefi 5 
Reblülahir 576'da (29 Ağustos ı 180) İs
kenderiye'de vefat etti. Cenaze namazı İbn 
Avf diye bilinen Ebu Tahir İsmail b. Mekkl 
el-Kureşl tarafından kıldınldıktan sonra 
İskenderiye'nin batı tarafındaki Babülah
dar Kapısı yanında sur içinde bulunan Va'le 
Kabristanı'na defnedildi. 

Özellikle hadis ilmi açısından güvenilir 
bir kişi kabul edilen Silefi'yi Abdülkerim 
es-Sem'anl imam, muhaddis, sika, hafız, 
hüccet, sebt ve mütkın diye tanıtmakta
dır (Safedl, VII , 352). İbn Nasır es-Selami 
onun hadis tahsilinde bir şuleye benzedi
ğini (İbn Nukta, s. ı 79). İbnü'l-Mufaddal 
hadis ilminde zamanının yeganesi olduğu
nu (Zehebl, A'lamü'n-nübela', XXI, 22), 

İbn Hallikan ömrünün sonlarında çağdaş
ları arasında benzeri bulunmadığını ( Vefe
yat, 1. 1 05). Zehebi de hadis alimleri için
de onun dışında yaklaşık seksen yıl hadis 
rivayet eden başka bir kimse tanımadığı
nı (Sübkl, VI, 36) söyler. Derslerinde çok 
disiplinli davranan Silefi, bir ders takriri sı
rasında mecliste bulunan devrin sultanı 
Selahaddin-i EyyGbi kardeşiyle konuşma
ya dalınca buna müdahale etmiş ve hadis 
okunurken konuşmanın doğru olmadığı
nı belirtmiştir (İbn Nukta, s. 179) . Safedi 
Silefi'yi kıraatte otorite diye niteler (el-Va
fi, VII, 352). İbnü'l-Cezeri ise onu yaşadığı 
dönemde hadis ve kıraat ilimlerinde en 
ali isnadların sahibi olarak tanıtır (Gaye
tü 'n-l'lihaye, ı. 102) . Aynı zamanda şair 
olan Silefi, kendi yazdıkları yanında özel
likle biyografılerini verdiği şair hocalarının 
şiirlerinden de örnekler nakletmiştir. 

Eserleri. ·1. Mu'cemü 's-sefer. İsfahan 
ve Bağdat'ta iken kendilerinden faydalan
dığı hocalarının dışında kalan yaklaşık zooo 

hocasının tanıtıldığı bir eser olup matbu 
nüshalarında 800 civarında biyografi bu
lunmaktadır (nşr. Behlce Bakır ei-Hasenl, 
Bağdat 1978; nşr. Şlr Muhammed Zaman, 
islamabad 1408/ 1988; nş r. Abdullah ömer 
el-Barudt. Beyrut 1414/ 1993). İhsan Abbas. 
Mu'cemü's-sefer'de yer alan Endülüslü 
alimlerden tesbit ettiği 1 04 kişiyi A]].bdr 
ve terekim Endelüsiyye müste]].race 
min Mu'cemi's-sefer li's-Silefi adlı ça
lışmasında bir araya getirmiştir (Beyrut 
1963. ı 967, 1399/ 1979, ı 405/ 1985) Şlr Mu
hammed Zaman'ın Mu'cemü's-sefer'i ve 
yazma nüshalarını tanıttığı bir çalışması 
Muhammed Hurşid er-Radavi tarafından 
Arapça'ya çevrilmiştir ( ed-Dirasatü '1-İsla
miyye, XXJ/2 [islamabad 19861. s. 19-57) 

Yusuf Tallal el-Lurinzi "el-El)adişü'l-mev
iHa ve'i:-i:a'lfe fi Mu'cemi's-sefer li'l-J:Ia
fı~ es-Silefi" (a.g.e., XXXIll/4 [ 1997]. s. 85-

118) adıyla bir makale yazmıştır. z. el
Meşye]].atü'l-Bagdadiyye (Mu'cemü şü
y O. i] i Bagdad). Bağdat'ta 493-497 ( 11 00-
11 04) yılları arasında kendilerinden fayda
landığı hocalarının tanıtıldığı eserin otuz 
beş cüzden ibaret olduğu ve ZOOO civa
rında biyografi içerdiği belirtilmektedir. 
Biri tam (Escurial Library, nr. ı 783, 34 7 

sayfa). diğeri eksik (Millet Ktp., Feyzullah 
Efendi, nr. 532, 74 varak) iki nüshası gü
nümüze ulaşmıştır. 3. et-Tuyuriyyat (es
Silefıyyat). Silefi'nin hacası İbnü't-Tuyu
rl'nin hadise dair eserlerinden derlendiği 
için et-Tuyuriyyat, müellife nisbetle es
Silefiyyat (el-Ecza'ü 's-Sile{iyyat) adıyla anı
lan ve 1 00 c üzden yahut iki veya üç büyük 
ciltten oluştuğu kaydedilen eserin tama
mı günümüze ulaşmamıştır (n ş r. Me'mun 
es-Sağard- Muhammed Edlb el-Cadir, 
Dımaşk 1422/200 ı; nşr. Desman Yahya 
Meali- Abbas Sahr el-Hasan, I-IV, Riyad 
ı 425/2004 ). 4. Erba'Cine'l-büldô.niyye (Ki
tabü 'l-Erba'in el-müstagnf bi-ta'yfni ma 
fihi 'ani'l-mu'fn) ( n ş r. Muhammed idrls 
Zübeyr, Lahor, ts.). Silefi bu eserinde ilmi 
seyahatleri sırasında derlediği hadislerden 
beldelere göre bir seçme yapmış ve kırk 
ayrı yerdeki kırk hocadan alınan kırk ha
disi bir eserde toplayıp rivayet etme gele
neğini başlatmıştır. Mekke ve Medine ile 
başlayan eserin hadislerini Ebü'l-Kasım İbn 
Asakir, Turu]fu Erba'in el-I:ıaiı? es-Sile
n ve't-ta'rifü bi-ruvatiha ve ~ikri'l- 'aU 
ve'n-nazili min derecatiha adıyla tahrlc 
edip açıklamıştır (Zahiriye Ktp. , Mecmu, 
nr. ıo70). S. el-Veciz ii ~ikri'l-mücaz 
ve'l-müciz. Eserde icazet, icazet çeşitleri , 

şartları , bu anlamda kullanılan diğer lafız
larta ulemanın bu konudaki görüşleri ele 
alınmış, ayrıca müellife icazet veren hoca-
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lar kısaca tanıtılmıştır. Muhammed Hayr 
el-Bikai tarafından neşre hazırlanan ese
rin (Beyrut ı4 ı ı ; ı 99 ı) muhtevasını Geor
ges Vajda bir makalede incelemiştir ("Un 
opuscule inedit d'as-Silafi" , Bu Iletin d 'in
formation de l'lnstitut de recherche et d'his
toire des textes, XIV [Pari s 19661. s. 85-92). 

6. Sü'alatü'l-f:laiı? es-Silefi li-Ijamis el
ljavzi 'an cema'atin min ehli Vasıt. Va
sıt'ta yaşayan veya tahsil için buraya uğ
rayan 1 Z6 kişi hakkındadır (nşr. Mu ta' et
Tarabtşl, Dımaşk ı 396/ ı 976, 140311983). 7. 
el-Mecalisü's-Selemasiyye (es-Selema
siyyat, el-Mecalisü'l-i]arnse). 506 (1112) 
yılında Selemas şehrinde talebelerine yaz
dırdığı beş meclislik biremalidir (nşr. Ebu 
Ubeyde Meşhur b. Hasan Alü Selman, Ri
yad ı4ı4/ı994) 8. Meşye]].atü Ebi 'Ab
dillah er-Razi. İbnü'l-Hattab diye bilinen 
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
İbrahim er-Razi'nin hadis, kıraat ve tec
vidde üstat, çoğu Mısırlı kırk altı hocası
nın tanıtıldığı bir eserdir (nşr. Hatim b. Arif 
el-Avnl, Riyad ı 415/ 1994) 9. el-Münte]].ab 
min Kitabi'l-İrşad ii ma'rifeti 'ulema'i'l
bilad li'l-Ijalili. Ebu Ya'la el-Halili'nin el
İrşad'ının özeti olup Endülüs'ten Mavera
ünnehir'e kadar otuz bir şehirden müker
rerleriyle birlikte 933 (914) hadis aliminin 
tanıtıldığı eser Muhammed Said Ömer İd
ris tarafından doktora tezi olarak tahkik 
edilmiştir (Riyad 1409/ 1989) 10. el-Mün
te]fii min Kitabi Mekô.rimi'l-a}].la]f ve 
me'aliha ve ma]:ımudi tara'i]fiha , Ha
raiti'nin ibretli hadis, hikaye ve şiirlerden 
seçmeler yaparak oluşturduğu ve kısaca 
Mekarimü'l-a]].lak adını verdiği eserinin 
613 rivayet içeren bir muhtasarıdır (nşr. 
Muhammed Mu tl' el-Hafız- Gazve Büdeyr, 
Dımaşk ı 40611986) . 11. Mu]faddimetü 
imla'i'l-İsti~kar. İbn Abdülber en-Neme
ri'nin eserine yazılmış bir mukaddime olan 
ve müellifın kişiliği, kitabının özellikleri hak
kında bilgi verilen eser, bir başkasının ki
tabına mukaddime yazma adetinin ilk ör
neğidir (nşr. Abdüllattf b. Muhammed el
Ceylanl, Beyrut 1422). 1Z. Mu]faddime
tü imlô.'i Me'alimi's-sünen li'l-Ijatta
bi. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed 
tarafından hazırlanan Me'ô.limü's-Sünen 
neşrinin sonunda Mu]faddimetü '1-J:ıaiı? 
el-kebir EbU Tahir es-Silefi adıyla ya
yımlanmıştır (Beyrut ı4ı 1/ 1991 , N , 326-

345). 13. İnti]].abdt min Müsnedi İbn 
Zeydan (nşr. Muhammed Ziyad Tekile, 
Cemheretü 'l-ecza'i 'l-/:ıadfşiyye içinde, Ri 

yad 142ı) . 14. Kaşide ii medJ:ıi's-sünne 
ve't-tiba'i 'a]fideti's-selef. Yirmi sekiz 
beyitten oluşan bir kaside olup Müşebbi
he ve Muattıla gibi sapık fırkalar eleştiri!-
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mektedir (nşr. Nizarn Muhammed Salih 
Ya'kübl, Lika'ü'l-'a.şri'l-eval]ir bi'l-Mescidi'l
ljaram içinde, Beyrut ı423/2002). 

Silefi'nin seksen civarında olduğu bilinen 
eserlerinden Şartü'l-lwa'ati 'ale'ş-şüyO.f.J. 
(Tunus Hasan Hüsnl Abdü lvehhab Ktp ., 
nr. 18642), es-Südasiyyat (Zahiriyye Ktp., 
Mecmı1, nr. 73, vr. ı ı-2ı; Escurial Library, 
Mecmı1, nr. 1800, vr. 89-99). Erba'O.ne l}.a
di§en ii l}.a~JP.'l-tu~ara' (İskenderiye Ktp., 
Hadis, nr. 48), Teracimü'l-Ebheriyyin (Za
hiriyye Ktp., Mecmu, nr. 73, vr. 132-137). 
Feva'idün l}.isan (Zahiriyye Ktp., Mecmu, 
nr. 26, vr. 245-260), İntif.J.Cibdt min uşO.li 
Ebi'l-lfüseyin Al}.med b. Mul}.ammed 
es-Se~ati (Zahiriyye Ktp., Mecmu, nr. ı ı 3, 
vr. 12-21), İntif.J.abdt min uşO.li kütübi 
Ebi 'Abdillah et-Taberi (Zahiriyye Ktp., 
Mecmu, nr. 55, vr. 73-80), el-Müselsel 
bi'l-evveliyye (Zahiriyye Ktp., Mecmu, nr. 

85, vr. 133-140).lfadiŞü'l-muşafal}.a (nşr. 
Muhammed Ziyad Tekile, Cemheretü'l-ec
za'i'l-f:ıadfşiyye içinde, Riyad 1421). Mü
selselü '1- 'ideyn ( lfadfşü 'l-'fdiyye el-mü
selsele; nşr. Muhammed b. Türkl .et-Türkl, 
Riyad ı420/ı 999).lfadi§ü La~it b. Amir 
(Zahiriyye Ktp., Mecmu, nr. 357, vr. 58-65). 
lfadi§ü Şu'be 'an Katade (Millet Ktp., 
Feyzullah Efendi. nr. 259) ve El}.adi§ mün
te~at 'avali (Zahiriyye Ktp., Mecmu, m 66, 
vr. 232-237) günümüze ulaşmıştır. Kaynak
larda adları zikredilen diğer eserlerinden 
bazıları şunlardır: Af.J.baru Ebi'l-'Ald' el
Ma'arri, Tercemetü Ebi Nu'aym el-İş
fal}.ani, el-Fihrist, Mu'cemü şüyO.f.J.i İş
tahdn (es-Seffnetü'l-İşfahtiniyye), İntif.J.Ci
bat min uşO.li İbni'l-Ferra' el-Mevşıli, 
en-Nasif.J. ve'l-mensO.f.J., Mu'cemü ni
sa'i'l-İştahaniyyat, el-İmla'at 'ala Mu
vatta'i Malik, el-Müntef.J.ab min Süne
ni'n-Nesa'i, MeclisCin ii tazli 'Aşura', 
İntif.J.abü Tarif.J.i Trablus (eserleri için ay
rıca bk. Silefı, et-Tuyüriyyat, nşr. Desman 
Yahya Meali- Abbas Sahr el-Hasan, neş
redenlerin girişi, I, 100-133). 

Silefi hakkında Muhammed Mahmud 
ZeytGn müstakil bir çalışma yapmış. Ha
san Abdülhamld Salih ise bir doktora te
zi hazırlamıştır (bk. bibl.). Şlr Muhammed 
Zaman "Sources for Silafi's Biography" (IS, 

XXIV/4 [ı 985]. s. 493-502), "Silafi's Biog
raphy: His Birth and Family Background" 
(a.g.e.,XXV/1 [1986].s. l-IO)ve"f:lafi:?Abü 
TahirAl-Silafı (d. 576/1180) Acquisition of 
Hadith and Qıra'at in Isfahan" (a.g.e., XXV/ 
2 [ 1986). s. 151-160) başlıklı üç makale ka
leme almış, özellikle Silefi'nin ailesi, İsfa
han ve Bağdat'taki hayatıyla hocaları hak
kında ı bilgi vermiştir. Ferhat Neslm Haşi
m! ve ,Muhammed İdrls Zübeyr, '.'Abü ra-
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hir AI-Silafı: The Life and Works of aMu
haddith" adıyla kaleme aldıkları makale
de (Hawliat Al-Jamiah Al-Islamiyyah Al
Alamiyyah, II [Islamabad 1994]. s. 1-40) 
Silefi'nin hadisçiliği üzerinde durmuş ve 
esederini tanıtmışlardır. 
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SiLiFKE 

L 
Mersin iline bağlı ilçe merkezi. 

_j 

Akdeniz bölgesinde Taşucu Limanı'ndan 
7-8 km. içeride, Göksu nehrinin kıyıya açı
lan derin vadisinin güneyinde batıya doğ
ru yaptığı büklümün kenarında kurulmuş
tur. Günümüzde Göksu'nun doğuya de
vam eden mecrasının her iki tarafındaki 
alçak sahaya doğru yayılmış durumdadır. 
Elverişli coğrafi konumu sayesinde kuru
luşundan günümüze kadar meskGn olan 
şehrin en eski ismi, kurucusu I. Seleucus 
Nicator'a (m.ö. 312-281) izafeten Seleucia 
olup Türk fethi sonrasında Silifke diye anıl
mıştır. Osmanlı öncesinde, Mezopotamya 
sınırındaki aynı adı taşıyan yerleşmelerden 

ayırmak için Thracheia Seleukia (dağlık Si
lifke) veya "Göksu üzerindeki Seleukia" ola
rak nitelendirilirken Osmanlı döneminde 

Senk (taşlık) Silifke şeklinde zikredildiği dik
kati çeker. 

Şehrin iskan tarihi milattan önce III. yüz
yıla iner. Milattan önce VII. yüzyılda Grek
ler, bugünkü Taşucu kasabasının bulun
duğu kıyı bölgesinde (Aya Todora [Viran
şehir]) Holmi kolanisini kurdularsa da bu 
koloni yeterince gelişemedi ve milattan 
önce IV. yüzyıldan itibaren gerilerneye baş
ladı. Büyük İskender'in generallerinden I. 
Seleucus Nicator, milattan önce III. yüz
yılda bugünkü yerinde Silifke'yi kurarak 
Holmi halkını buraya nakletti. IV. yüzyılda 
Kilikya, lzavria bölgesi içinde kabul edildi
ğinden Dağlık Kilikya'da yer alan Silifke de 
bir Izavria şehri diye gösterildi. Roma dev
rinde gelişip büyük binalar ve abidelerle 
süslendi, Tarsus ile rekabete girişebilecek 
düzeye çıktı. Silifke'nin bu gelişiminde gü
neyde geniş verimli avaya (Göksu deltası) 
sahip bulunması, ulaşıma elverişli Göksu 
nehrinin şehrin bitişiğinden geçmesi ve 
özellikle Kıbrıs'tan gelip Anadolu'nun içle
rine nakledilen mallar için bir transit mer
kezi olması rol oynadı. Bizans idaresinde 
Silifke doğuda Tarsus ile birlikte Bizans
Arap mücadelesine sahne oldu. Bizans
Arap çekişmesinin sonuna kadar etkili ve 
sürekli olmasa da Bizans hakimiyetinde 
kaldı ve bu dönemde yörenin askeri öne
mi arttı. Bizanslılar'ın Arap sınırı boyunca 
oluşturdukları savunma zinciri (kleisura) 
içinde yer aldı (Seleucia kleisurası). Daha 
sonra Romanos I. Lakapenos devrinde ar
tan askeri öneme paralel olarak idari yön
den "thema"lığa yükseldi. Seleucia tema
sı, Lamas ırmağı kenarında Tarsus emiri
nin arazisiyle sınırlı olup Silifke'den başka 
on kaleyi daha ihtiva etmekteydi. 

Araplar, 838 yılında Silifke yakınlarında 
Lamas nehrine kadar geldilerse de Silif
ke'yi alamadılar. Haçlı seferleri sırasında 
Bizans İmparatorluğu, Ermeniler'e ve Haç
lı destekli Frank hükümdarlarına karşı bir 
tedbir olarak Silifke ve Korykos (Gorigos, 
Gürgüs) kalelerini tahkim etti. Ancak Er
meniler, III. Rupenzamanında (ı ı 75- ı 187) 
Silifke'yi ellerine geçirdi. Silifke ve çevresi
ne 1180 yılından sonra yerleşme amacıy
la yoğun biçimde göçebe Türkmenler gel
di. Bunlar 118Tde Sls'e (Kozan) kadar iler
lediler. Bazı tarihi kaynaklarda yer alan, 
II. Kılıcarslan'ın Silifke ve sahillerini fet
hettiğine dair bilgiler bu Türkmen hare
ketinden dolayıdır. Selçuklu hücumlarına 
karşı koymaktan aciz kalan II. Leon, ken
dilerine yardım etmeleri için Larende ile 
Silifke'yi Saint Jean şövalyelerine terketti 
( 12 ı O); böylece Silifke ve çevresi uzun müd
det Kıbrıs ile yakın ilgisi olan Saint Jean 
şövalyelerinin elinde kaldı. 


