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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-
200 

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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Mersin iline bağlı ilçe merkezi. 
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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. 



Bir süre sonra Karaınanlılar'ın ceddi ve 
Karaman Bey'in babası N üre SQfi (NQr SO
n), Ereğli Kalesi'ni fethederek İçel'deki Si
lifke Kalesi'ne saldırıp hakimini öldürdü. 
Karaınanlılar tarafından fethedilen bu böl
genin sınırları sahilde Silifke ve Gürgüs kı

yılarına kadar uzandı. Karamanitlar bu dö
nemde Silifke'ye birçok defa saldırdı. Ta
rihçi Şikarl, Karamanoğlu Mehmed Bey'in 
kardeşlerinden Kasım'a Ermenek'in, Ha
lil'e Mut ve Silifke'nin idaresini verdiğini 
aktarıp Silifke'yi Karaman toprağı diye 
gösterse de Silifke muhtemelen daha geç 
tarihte, 760'tan (ı 359) önce Kıbrıs Kralı 
IV. Hugues de Lusignan zamanında Kara
man idaresine geçmiştir. Zira Hugues'in 
yerine Kıbrıs kralı olan oğlu I. Pierre de 
Lusignan'ın, Türkmenler'in eline geçen sa
hil şehirlerini geri almak için giriştiği mü
cadele sırasında Silifke'nin artık Kıbrıs ha
kimiyetinde olmadığı görülür. Silifke, Os
manlı-Karaman mücadelesinde Karamano
ğulları'nın sığınağı haline geldiği gibi Ka
ramanoğlu İbrahim Bey'in vefatma (869/ 
ı 464) yakın kardeşler mücadelesine de 
sahne oldu. İbrahim Bey, büyük oğlu İs
hak Bey'i diğer oğullarına tercih ettiğin
den İshak Bey, Silifke merkez olmak üze
re İçel bölgesini hakimiyeti altına aldı. Da
ha sonra Osmanlılar'ın desteklediği Pir Ah
med Silifke'ye hakim oldu. 

872 (1468) ilkbaharında Karaman sefe
rine çıkan Fatih Sultan Mehmed, Konya 
ile Gevele Kalesi'ni alıp bu bölgeyi Kara
man beylerbeyiliği olarak teşkilatlandırıp 
idaresini Şehzade Mustafa'ya verdiğinde 
Silifke ve Karataş bunun dışında kaldı. Ni
tekim 1471 'de Silifke Kalesi, Karamanoğ

lu İshak Bey'in oğlu ve eşinin idaresindey
di. Ancak babasının ölüm haberi karşısında 
ümitlerinin kırılması ve Silifke hariç "neva
hi-i Karaman"ın Osmanlı idaresine girme
si üzerine kaleyi muhafazada güçlük çe
ken İshak Bey'in oğlu, Fatih Sultan Meh
med'e haber göndererek bağlılığını ve hi
sarı teslim etmek istediğini bildirdi. Bu
nun üzerine Gedik Ahmed Paşa 147Z'de 
İçel' e gidip Silifke Kalesi'ni teslim aldı. Fa
kat Karamanoğlu Kasım Bey, aynı yıl Ak- . 
deniz'de bulunan Haçlı donanmasının da 
yardımı ile Silifke Kalesi'ni geri almayı ba
şardı. 1473'te Otlukbeli Savaşı'nı kazanan . 
Fatih Sultan Mehmed, oğlu Şehzade Mus
tafa ile Gedik Ahmed Paşa'yı Silifke ve 
çevresinin zaptıyla görevlendirdi. Karaman 
iline yürüyen Gedik Ahmed Paşa, Erme
nek ve Manyan kalelerini alıp Silifke'ye yö
neldi. Daha önce Osmanlı hizmetinde bu
lunmuş kale topçularının yardımıyla kale
deki barutun ateşe verilmesi kısa sürede 

Silifke Kalesi'nin zaptedilmesini sağladı. 
Şehzade Cem'in 887'de (ı 482) Rodos'a git
mesinden sonra ll. Bayezid'e sığınan Ka
ramanoğlu Kasım Bey'e Silifke merkez ol
mak üzere Mut yakınlarındaki Hucendi 
Beli'nden Akdeniz'e kadar olan topraklar 
ikta edildi. Bir yıl sonra Kasım Bey'in ölü
müyle Silifke ve çevresi kesin biçimde Os
manlı idaresine girmiş oldu. 

Osmanlı idaresi altında Silifke ve çevre 
yerleşim merkezleri İçel adıyla sancak ola
rak teşkilatlandırılıp Karaman vilayetine 
bağlandı. Sancak merkezi Silifke olduğun
dan sancak adı arşiv belgelerinde İçel ile 
birlikte birçok defa "liva-i iç il nam-ı diğer 
Silifke" şeklinde, bazan da sadece "liva-i 
Silifke, sancak-ı Silifke" diye kaydedilmiş
tir. 962 ( 1555) tarihli Tahrir Defteri'nde 
Silifke şehri mukataasma ait kayıtlar İçel 
beyinin Silifke'de ikamet ettiğini göster
mektedir. 1 082' de ( ı 6 7 ı ) İçel sancağını ge
zen Evliya Çelebi de sancak beyinin Silifke'
de oturduğunu belirtir. XVlll ve XIX. yüzyıl
larda Silifke'nin yanı sıra Ermenek ve Mut 
şehirleri İçel sancağına uzun süre mer
kezlik yapmıştır. Sancak merkezinin tayi
ni meselesi, özellikle Ermenek ve Silifke 
kazaları arasında bir anlaşmazlık konusu 
olurken sancak beyleri, Ermenek etrafı
nın engebeli olup devlet işlerini görmede 
güvenlik ve ulaşım zor! uğu yaşamaları, Si
lifke'nin Kıbrıs ve vilayet merkezi olan Ada
na'ya yakınlığı dolayısıyla güneydeki Silif
ke'de oturmayı tercih etti. 

Silifke, antik döneme ait bina kalıntıla

rı ve arkeolajik buluntulara göre yaklaşık 
bugünkü şehrin bulunduğu yerde ortaya 
çıkmıştır. Daha sonra kaleden Göksu neh
rine kadar olan kesimde yerleşim alanla
rı kuruldu. Nitekim Mukaddem Dede ve 
Tevekküllü Sultan türbeleri etrafında olu
şan Mukaddem ve Saray mahalleleri şeh
rin en eski yerleşim alanlarındandır. Evli
ya Çelebi, yalçın bir kaya üzerinde yirmi 
üç kuleden oluşan müstahkem kalesinin 
bulunduğuna, içinde bir cami ile birlikte 
altmış toprak darnit evin yer aldığına, ka
lenin doğu ve güney yamaçlarında üç ca
mi ve bunların yanı sıra çok sayıda toprak 
darnit evin var olduğuna işaret eder. Silif
ke'nin bağlık ve bahçelik olduğunu belirten 
Evliya Çelebi, mahkemesinin köprü başın
da ve buna yakın paşa sarayının .su kena
rında bulunduğunu, köprü başında bir bat
dar odasının yer aldığını kaydeder. 

Aslında XVI. yüzyıla ait tahrir kayıtları, 
kale içindeki yerleşimler dikkate alınmaz
sa Siiifke'nin tek mahall~den oluşan, birer 
cami, han, zaviye ve bunların ı;ıtrafında 
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dükkaniardan (elli civarında) meydana ge
len küçük bir kasaba hüviyetinde olduğu
na işaret eder. Bu özelliğin, en azından ni
telik yönüyle XIX. yüzyıl sonuna kadar çok 
fazla değişmeden devam ettiği anlaşıl 

maktadır. Silifke Kalesi'ndeki askeri gar
nizon dışında sivil nüfus ve yerleşme XVI. 
yüzyıl boyunca zayıf kalmıştır. Nitekim 
906'da (ı 500) on yedi hane, bir mücerret 
(bekar erkek) olmak üzere seksen-seksen 
beş kişi, 928'de (ı 522) otuz yedi hane, ye
di mücerret olmak üzere 190-19S kişi bu
rada yaşıyordu . 962'de (ı 555) kırk beş ha
ne, bir mücerret (225-230 kişi) ve 992'de 
( ı 5 84) elli altı hane, kırk iki caba (320-325 
kişi) nüfusu bulunmaktaydı. Şehirde her
hangi bir gayri müslim topluluk yaşamı
yordu. Nüfusta XVI. yüzyıl boyunca durgun 
seyreden artış daha sonraki dönemler
de de sürdü. Temettuat defterlerine göre 
1260'ta ( 1844) Silifke şehrinin nüfusu en 
az doksan dokuz hane idi ki üç asır önce
ye göre kayda değer bir yükselmeden bah
sedilemez. Ancak XIX. yüzyılın sonlarında 
Silifke fiziki bakımdan tam bir kasabaya 
dönüştü. Adana Vildyeti Salndmesi'n
den (ı 305/1887-88) buranın beş mahalle 
ve 400 haneden meydana gelen bir kasa
ba olduğu anlaşılır. Silifke Kalesi'nde diz
dar, müstahfız ve kaza idaresinde görev
li yönetici konumundaki kişilerin dışında 
halktan yaşayanlar da vardı. öte yandan 
1 S84'te kış ve yaz kalede meskün olarak 
belirtilenlerin altmış dört nefer olduğu def
terde kayıtlıdır. Kaledeki muhafız sayısı 
882'de (1477) 206 kişiydi; 928'de (I 522) bu 
sayı 164'e indi ve zamanla daha da azaldı. 

Silifke kazasının kır kesiminde nüfusun 
önemli bir kısmı köylerde toplanmıştı. 1 soo 
yılında bölgedeki köy sayısı seksen dört, 
1S18'de 102, 1SSS'te 101, 1S84'te 104'
tür. Silifke'de köylerdeki nüfusun yanı sı
ra mevsimlere bağlı olarak yaz ve kış ha
reket halinde bulunan, konar göçer teşek
küller de vardı. XVI. yüzyılda Silifke böl
gesinde en önemli ve nüfusu en yoğun 
cemaat Bozdoğan cemaatidir. Bıçakçılar, 
Burhanlar, Seydiler, Kara Ömerli, Köseli ve 
Kargın cemaatlerinden oluşan Bozdoğan 
boyunun bir kısmı Silifke kazası kır kesi
minde, diğer önemli bir kısmı Gülnar, Ala
iye, Tarsus ve Adana'da bulunuyordu. Si
lifke'de Bozdoğan dışındaki yörük boyları 
Ağar, Teke, Bozkırlı, Şamlı, Moğultay ve 
Tokuzlu'dur. Silifke kazası köylerinin 1 soo 
yılında 1 0.000, 1 S 18'de 16.000, 1 SSS'te 
27.SOO ve 1 S84'te 28.500 dolayında nüfu
su mevcuttu. Ayrıca konar göçer gruplar 
XVI. yüzyıl boyunca 2S00-4900 arasında 
nüfusa sahipti. Silifke kazasının XX. yüz-
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yıl başlarında nüfusu kaza merkezi ve sek
sen dört köyle birlikte 28.183'tü. 

Tarihi eserler yönünden zengin olan Si
lifke'nin önemli bir yeri Silifke Kalesi olup 
ilçe merkezinde şehre hakim bir tepede 
kaya üzerine inşa edilmiştir. Kalenin kuru
luşu İlkçağ'lara kadar uzanır. Yirmi üç ku
le ve burcu bulunan kalenin çevresi 4827 
m. olup savunma hendeği yoktur. Silifke 
Kalesi dışında şehre yakın Taşucu körfe
zinde Akçakale ile (Akl iman, Akkale, Yeni
cekale) Mara (Eskihisar) önemli iki kaleydi. 
XVI. yüzyılda Silifke şehrinde kale içinde ve 
dışında birer cami bulunmakta olup bun
lar günümüze kadar gelmiştir. Camiierin 
kuruluşu hakkında bilgi yoktur. Sadece 924 
(1518) tarihli Evkaf Defteri'nde kaledeki 
caminin Dizdar Ali binası olduğu kayıtlıdır. 

Evliya Çelebi, kaledeki caminin Sultan Ba
yezid tarafından yaptırıldığını belirtirken 
kale varoşundaki cami için, "Çarşı içinde 
kar-ı kadim Sultan Alaeddin Camii tarzı 
kadim bir alçak minareli camidir" diye ta
rif ederek Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Key
kubad dönemi eseri olduğuna işaret et
mektedir. Birçok onarım gören ve yöre hal
kınca Çarşı Camii diye anılan cami bugün 
çarşı içinde ve dükkanlarla sarılmış durum
dadır. Vakıfları arasında şehir hamamı, Ar
navut Hamza Ham kira geliri de vardır. Di
ğer bir camisi Göksu nehrinin güney ya
kasında bulunan Reşadiye Camii'dir. Sul
tan Mehmed Reşad zamanında Nüzhet 
Paşa tarafından 1912 yılında yaptırılmış
tır. Tarihi camiierin yanında Silifke'de ayrı
ca Tevekküllü Zaviyesi bulunmaktadır. Kıb

rıs adasının fethinden ( 1571) altmış yıl ön
ceye kadar Silifke'ye gelip giden olmadı
ğından Tevekküllü Zaviyesi fonksiyonunu 
kaybedip medrese olarak kullanılırken Kıb
rıs fethini müteakip şehirden gelip geçen
lerin çoğalması üzerine tekrar zaviye şek
linde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün za
viye bulunmayıp aynı adı taşıyan türbe Sa
ray mahallesi sınırları içinde Göksu nehri 
kenarında ve köprü başındadır. Silifke'de
ki antik dönem eserleri arasında şehir or
tasından geçen Göksu nehrinin üzerinde
ki taşköprü, şehrin doğusunda ve bugün 
sadece temel duvarları görülebilen "Sta
dium", şehir merkezinde bulunan Jupiter 
Tapınağı, Meryemlik adı verilen yerdeki 
Aya Thekla Bazilikası, 14,40 m. uzunlu
ğunda ve 11 ,40 m. genişliğindeki Tekir 
Arnbarı Sarnıcı, Say mahallesinde bulunan 
nekropol, Silifke Kalesi'nin doğusundaki ti
yatro ve Cami-i Kebir mahallesindeki mo
zaikler önemli bir yere sahiptir. 

Silifke, Cumhuriyet'in başlarında İçel ili
nin merkeziydi (1927'de 4081 nüfus). 20 
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Mayıs 1933 tarihinde çıkan 2197 sayılı ka
nunla İçel iliyle komşusu Mersin ili birleş
tirilip merkezi Mersin olan yeni İçel ili ku
rulunca Silifke bu yeni ile ilçe merkezi şek
linde bağlandı ( 1933'te kurulan yeni İçel 
ilinin adı 20 Haziran 2002 tarihinde Mer
sin olarak değiştirildi) . Silifke'nin nüfusu 
ilk defa 1965'te 1 O.OOO'i aştı ( 11.684 nü
fus). 2007 sayımında 52.961 'e ulaştı. 
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S iLiSTRE 
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Bulgaristan'da tarihi bir şehir. 

_j 

Günümüzde Silistra şeklinde anılmakta 
olup Bulgaristan-Romanya sınırında Tu
na'nın Bulgaristan'ı terkettiği mevkide adı 
geçen n ehrin sağ kıyısı üzerinde yer alır. 
Şehrin Türkçe'deki ismi olan Silistre eski 
Bulgarca Drastar kelimesinden türemiştir. 
Bu kelime de Latince Durostorum sözcü
ğünün değişmiş halidir. Durostorum muh
temelen eski Dak-Trak dilinde "muhkem 
yer" anlamına gelen bir isme dayanır. Tarih 
boyunca kuzeyden gelen kavimlere karşı 
önemli bir koruma hattı oluşturan ve pek 


