
mi yaptırdı. 1\ına nehrinin karşı tarafın
daki Romanya topraklarından görülebi
len bu cami Silistre'deki Osmanlı varlığını 
çok açık biçimde yeniden ortaya koydu. 

1845 tarihli temettuat defterleri Rus iş
galinden dokuz yıl sonraki Silistre'yi et
raflı şekilde tasvir eder. Bu sırada şehrin 
783 hanelik on beş müslüman mahallesi 
vardı. 324 Ortodoks hıristiyan, kırk bir Er
meni ve on altı yahudi olmak üzere top
lam hane sayısı 1144'e ulaşmıştı. Hane sa
yısına göre toplam nüfusu 5500-6000 kişi 
civarında olup bunun o/o 67'si müslüman
dı. Mahalle isimleri büyük oranda XVII ve 
XVIII. yüzyıllardaki gibi olup mutlak de
vamlılığı gösterir. 1846'da Sultan Abdül
mecid şehri ziyaret ederek zarif bir cami
nin inşasını emretti. Bu cami günümüze 
kadar gelmiştir. Padişahın varışından bi
raz önce şehrin güney tarafına hakim olan 
tepelerinde sağlam ve müstakil bir mo
dern istihkam inşa edilmişti (Mecidiye 
tabyas ı) . Bu tabyalar 15 Mayıs- 25 Hazi
ran 1854 tarihinde Silistre'nin Rus kuşat
masında önemli bir rol oynayacaktır. Şeh
rin Selanikli Musa HuiGsi Paşa kumanda
sındaki başarılı savunması, Namık Kemal' e 
Vatan yô.hud Silistre adlı meşhur piye
sini yazmasında ilham kaynağı olmuştur. 
1854 yılından biraz önce seyyah Ungewitter, 
Silistre ekonomisinin 1828-1829 savaşın
dan beri düşüşte olduğunu belirtir. 1856'
da Freiherr W. von Reden burayı 20.000 
nüfuslu güçlü istihkamı olan bir yer ola
rak niteler, ayrıca sığır kesimi için büyük 
mezbahalarının, bunun yanında deri, sa
bun ve mum üretiminin ve tekstil fabri
kalarının bulunduğunu belirtir. 

1290 ( 1873) tarihli Tuna Vilô.yeti Sal
namesi'ne göre Silistre şehrinin 1892 ye
tişkin erkekle birlikte 850 müslüman ha
nesi , 1325 yetişkin erkekle birlikte müs
lüman olmayan 550 hanesi bulunmakta
dır. Böylece Osmanlı Devleti 'nin son dö
nemlerinde şehrin o/o 59'u müslüman olan 
6500-7000 nüfusu vardı. Açık biçimde hı
ristiyanların müslümanlardan daha hızlı 
arttığı görülmektedir. Fransız Aubaret ve 
Avusturyalı Felix Kanitz gibi çağdaş göz
lemciler de Silistre'nin nüfusunu yarısı 
müslüman, diğer yarısı hıristiyan olmak 
üzere 7-8000 civarında tahmin etmekte
dir. Kanitz'e verilen mahalli resmi rakam
lara göre 822 Türk, 41 2 Bulgar, kırk beş 
Ermeni, yirmi sekiz yahudi ve yirmi beş 
Çingene evi bulunmaktaydı. Bu da top
lam olarak 1332 ev ve o/o 62'si müslüman 
olan 8000 kişilik nüfus demektir. Salna
meler ayrıca şehrin on üç camisinin, 497 
dükkanının, elli dört mağazasının, üç ha-

mamının, dört kilisesinin ve bir sinagogu
nun bulunduğunu belirtmektedir. 1291 
(1874) tarihli Tuna Vilô.yeti Salnô.me
si, Silistre kazasının nüfusunun o/o 64'ü
nün müslüman Türk olduğunu göster
mektedir. 235 köyden 2 13'ü Türk adia
rına sahipti, bu da onların orüinine işaret 
eder.· 

1877-1878 tarihinde Silistre Ruslar'a kar
şı direndiyse de sonunda teslim oldu: an
cak Ayastefanos Antiaşması sonrası yeni 
kurulan Bulgaristan Devleti'ne devredildi. 
Pek çok müslüman ahali Osmanlı idare
sindeki diğer bölgelerde yaşamak üzere 
şehri terketti. 1889'da Kamusü '1-a'lô.m, 
yarısı müslüman olan ve halen dokuz ca
misi bulunan 10.650 kişilik nüfustan söz 
eder. Ayastefanos Antiaşması'nın bir par
çası olarak Silistre surları yıkılmış, ancak 
Mecidiye tabyası kalmıştır. 1913'te Bulga
ristan'ın ll. Balkan Savaşı'nda mağlup ol
ması neticesinde Bükreş Antiaşması'na gö
re Romanya, Silistre ve Dobruca üzerinde
ki tarih! haklarını tekrar canlandırdı: Silistre 
ve Dobruca'nın büyük bir bölümünü tek
rar Bulgaristan'a iade etmeye zorlandıkla
rı 1940'taki Craiova Antiaşması'na kadar 
şehri eiinde tuttu. Şehir Bulgarlar'ın eline 
geçince yapılan ilk iş tarih! Selim Paşa Ca
mii' nin (Bayraklı Cami) yıkJiması olmuştur. 
1935'te hemen hemen bütün Türk köyle
rinin isimleri hükümet kararıyla "tarihin 
yanlışlarını düzeltme" mücadelesi çerçeve
sinde Bulgarca'ya çevrildi. Silistre, zamanı
mızda çok büyük bir ilerleme kaydeden Var
na şehrinin gölgesinde yavaşça gelişen, an
cak Bulgar unsurunun hakim olduğu bir 
şehir olmuştur. Tekstil, mobilya, seramik 
ve yiyecek sanayiinin bulunduğu şehrin 
1965'teki nüfusu 32.996, 2001 'deki nüfu
su 61.942 idi. 1970'lerde Silistre'ye yukarı

dan bakan Mecidiye tabyası özenle resto
re edilmiş ve şehrin tarih! müzesi olmuş
tur. Silistre'nin ana caddesinin hemen aşa
ğısındaki Mecidiye Camii de biraz resto
rasyon görmüş ve bugün itibariyle şehir
deki küçük müslüman cemaatin tek iba
det mekanı olarak kalmıştır. 
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Muhammed Halil el-Muradi'nin 
(ö. 1206/1791) 

XII. (XVIII.) yüzyılın 

L 
tanınmış kişilerine dair eseri. 

_j 

Müellifın tam adı Ebü'l-Fazl Muhammed 
Ham b. Ali b. Muhammed el-Murad! ei
Hüseyn! ei-Buharl'dir. Osmanlı kaynakla
rında Muradzade Seyyid Halil Efendi şek
linde geçer (Tay tesanizade Hafiz Abdullah 

Efendi Tarihi, s. 263). 1173'te ( 1759-60) Dı
maşk'ta doğdu. Hüseyn! nisbesini Hz. Hü
seyin'in neslinden gelmesi, Muraöı ve Bu
har! nisbelerini de babasının dedesi Nak
şibenöı-Müceddid! şeyhi Murad Buhar! do
layısıyla aldı. Kudüs kadılığı ve Dımaşk müf
tülüğü görevlerinde bulunan babası Ali ei
Muradl'nin gözetiminde yetiştikten son
ra Süleyman ei-Mısrl'den Kur'an okumayı 
öğrendi. Mustafa el-Ulvanl, Kemaleddin 
ei-Bekr!, HaiTI el-Kamil! gibi hocalardan di
n! ilimler, edebiyat ve inşa öğrenimi gör
dü, bu arada Türkçe öğrendi. Önce Eme
viyye Camii nazırlığına getirildi (ı 191/1777). 
İstanbul'da bulunduğu sırada amcasının 
oğlu Abdullah b. Tahir el-Muraöı'nin azie
dilmesi üzerine onun yerine Dımaşk Ha
nefı müftülüğüne tayin edildi (7 Şaban 
ı ı 921 31 Ağustos I 778) . Ardından Dımaşk 
naklbüleşraflığı görevi de kendisine veril
di (ı 200/1 786) 1202 Cemaziyeleweli (Şu
bat 1788) sonlarında yeniden Şam müf
tülüğüne getirildi. 1 20S'te ( 1790) Halep'e 
gitti ve 1 206 yılı Saf er ayında (Ekim ı 791) 
orada vefat etti. Gerek alimler gerekse 
halk arasında itibarlı ve saygın bir konu
ma sahip olan Muraöı hakkında dönemin
deki birçok şair methiye kaleme almış, bi
yografisini veren müellifler ilmi ve ahlak! 
meziyetlerini dile getirmiştir. 
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Silkü'd-dürerin ilk sayfası 

Çeşitli biyografi kitapları kaleme alan 
Muradi'nin Yavuz Sultan Selim dönemin
den itibaren Dımaşk müftülüğü yapmış ki
şilerin hayatından oluşan, sonunda kendi 
hal tercümesinden bahsettiği 'Arfü'l-be
şam iimen veliye fetva Dımaş]sı'ş-Şam 
adlı eserinin yanı sıra bazı Halep alimleri
nin biyografilerini içeren bir risalesi, gö
rüştüğü alimler hakkında bilgileri topladı
ğı bir mu'cemi ve İt]J_{lfü'l-al)laf bi-evşa
fi'l-es1df adlı bir başka eseri bulunmakta
dır. Muradi'nin en önemli ve meşhur ese
ri Silkü'd-dürer olup tam adı Al)bô.rü'l
a'şar ii al)yari'l-emşar'dır (Silkü 'd-dürer 
fi a'yani'l-karni'ş-şanf 'aşer). Ancak eser 
ikinci ismiyle tanınmış olup ayrıca Tari
l]u'l-Muradi olarak da anılır. Kitapta XII. 
(XVIII.) yüzyılda Dımaşk şehri başta olmak 
üzere Suriye, Hicaz. Mısır ve Anadolu'da 
yaşayan 765 kadar alim, sufi, kadı, müf
tü, katip, edip ve şairin biyografileri yer al
maktadır. Muhibbi'nin iju1dşatü'l-eşer'i 
örnek alınarak yazılan kitap alfabetik bi
çimde düzenlenmiş olup İbrahim el-Hal
vetl'nin biyografisiyle başlamakta ve Şeyh 
Yunus el-Mısri'nin biyografisiyle sona er
mektedir. Circis el-Erbili'nin biyografisin
de de görüldüğü gibi onun kırkyaşına ya
kın olduğundan bahsedilmesi, telif esna
sında hayatta olan bazı kişilere de eserde 
yer verildiğini göstermektedir. Kitapta ele 
alınan kişilerin isimleri, nisbeleri, künye-
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leri, doğum ve ölüm tarihleriyle bunların 
yerleri, ihtisas sahibi oldukları ilim ve sa
nat dalları, hocaları, okudukları medrese
ler ve eserleri belirtilmiş, ayrıca ilmi sevi
yelerinden, kişisel ve ahlaki özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Bunun yanında şiirlerinden 
alıntılar yapılmış ve edebi nesirlerine ör
nek olarak bazı mektupları aktarılmıştır. 
Ayrıca birçok şahsın bulunduğu şehirler, 
devlet tarafından verilen görev ve mansıp
ları, ilişki kurdukları devlet adamları, atim 
ve sufıler, hocalarından okudukları kitap
lar, bazı şairler arasındaki atışmalar gibi 
konularda bilgiler verilmiştir. Kitap, İbn 
Hacer el-Askalani'nin ed-Dürerü'l-kdmi
ne ii a'yani'l-mi'eti'ş-şamine, Şemsed

din es-Sehavi'nin eq-l)av'ü'l-lami' li-eh
li'l-]sarni't-tô.si', Necmeddin el-Gazzi'nin 
el-Kevakibü's-sa'ire bi-a'yani'l-mi'eti'l
'aşire ve Muhammed Emin el-Muhibbi'
nin ijulaşatü'l-eşer ii a'yani'l-]sarni'l
hadi 'aşer adlı eserlerinin XII. (XVIII.) yüz
yıldaki takipçisi konumundadır. 

Eserin mukaddimesinde Muradi, tarih 
ilminin önemine ve kendisinin bu ilme ve 
selefın eserlerini toplamaya duyduğu ilgi
ye temas eder. Ayrıca kitabını kaleme alır
ken başvurduğu bazı kaynakları zikreder. 
Bunlar Abdurrahman b. Muhammed ez
Zehebi ve Mustafa b. Fethullah el-Hame
vi'nin seyahatnameleri, Muhammed Emin 
el-Muhibbi'nin Nefl).atü'r-Reyl).ane ve 
reşl).atü tıla'i'l-l).ane'si, Şems Muhammed 
el-Mahmudi'nin bu eser üzerine zeyli, Mu
hammed b. Abdurrahman el-Gazzi'nin Le
ta'itü'l-minne ve Tez;kire'si, Abdülgani b. 
İsmilll en-Nablusi'nin el-lja]si]sa ve'l-me
caz fi'r-ril).le ila biladi'ş-Şam ve Mışr 
ve'l-ljicaz (er-Ril:ıletü'l-kübra), el-ljaq
retü'l-ünsiyye fi'r-ril).leti'I-Kudsiyye (er
RiJ:ıletü 'l-v üst§.), ljulletü 'z;-z;ehebi'l-ibriz 
ii ril).leti Ba'lebek ve'l-Bi]sii'i'I-'aziz (er
Ri/:ıletü 'ş-şugra) adlı seyahatnameleri dir. 
Ayrıca biyografileri verirken mukaddime
de zikretmediği bazı kaynakları da belirtir. 
Bunlardan Said es-Semman'ın er-Rav
zü'n-nafil). fima verede 'ale'l-fetl).i mi
ne'l-meda'il).'i dikkat çeker. Müellif, bir
çok yazılı kaynak kullanmış olmakla birlik
te kendi şahsi bilgilerine ve şifahi malu
mata da eserinde yer vermiştir. 

Muradi, değişik ülkelerdeki bazı önde ge
len şahsiyetlere hediyelerle birlikte mek
tuplar göndererek kendi ülkelerinde yaşa
mış olan önemli kişiler hakkında bilgilerin 
kaleme alınıp kendisine gönderilmesini is
temiştir. Abdurrahman el-Cebertl, Mura
di'nin bu talebi üzerine hacası Muham
med Murtaza ez-Zebidi'den yardım iste
yerek bilgi toplamaya başladığını anlatır. 

Ancak Zetidi'nin bir süre sonra ölmesi üze
rine (Şaban ı 205 1 Nisan ı 791) gerek ken
disinin gerekse Ceberti'nin topladığı bil
giler Muracti'ye ulaştırılamadan kalmıştır. 
Daha sonra Muradi durumu öğrenmiş ve 
bir aracıyla ulaştırdığı hediye ile birlikte Ce
berti'den hocasının ve kendisinin derlediği 
bilgileri göndermesi ricasında bulunmuş
sa da Ceberti henüz bu bilgileri göndere
meden Muradi vefat etmiştir. Ceberti'nin 
kaleme aldığı 'Aca 'ibü'l-aşar fi't-teracim 
ve'l-al]bô.r'daki biyografık bilgilerin büyük 
ölçüde bu notlara dayandığı anlaşılmak
tadır. Nitekim kendisi de eseri kaleme al
masındaki en büyük tesirin Muradi'nin bu 
talebi olduğunu belirtir (Cebertl, Il, 141 ). 
Abdürrezzak el-Baytar, ljilyetü '1-beşer ii 
tô.ril)i'l-]sarni's-şaliş 'aşer adlı eserini Sil
kü'd-dürer'in devamı olarak telif etmiş, 
Muhammed Emin İbn Abidin de esere bir 
zeyil yazmıştır. Dört cilt olan Silkü'd-dü
rer'in ilk üç cildi İstanbul'da ( 1291 ), IV. cil
di Bulak'ta ( 130 ı) yayımlanmış, daha son
ra Bağdat'ta (ts. [Mektebetü'l-müsenna]) 
ve Beyrut'ta ( ı 408/ ı 988) ofset baskıları ya
pılmıştır. 
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SİLSİLE 
( ;ı,w...ıı ) 

Bir tarikatın 
birbirine idizet veren şeyhlerinin 

adlarını ihtiva eden liste. 
_j 

"Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin 
ardarda veya yan yana dizilerek meydana 
getirdiği sıra, dizi; soy kütüğü, şecere; rüt
be ve mevki yönünden bir sınıf içindeki 
derecelenme" gibi anlamlara gelen silsile 
kelimesi tasavvufta bir tarikatın birbirine 
icazet veren şeyhlerinin isimlerini ihtiva 
eden liste anlamında kullanılmış, silsileyi 
oluşturan isiınierin yazılı olduğu belgeye 
silsile-name veya tomar denilmiştir. Bir 
tarikata veya çeşitli tarikatiara ait silsile
lerdeki isiınierin geniş olarak anlatıldığı 
eseriere de bu adlar verilmiştir (mesela 
SilsiZename-i Celvetiyye, Tomar-ı Turuk-ı 
Aliyye). 

Tasavvufta tarikat silsilelerinin Hz. Pey
gamber ile başladığı kabul edilir. Geç dö-


