
den hareketle bedelierin peşin ve aynı an
da teslim edilmesi gerekir; bedellerden bi
rinin vadeye bağlanması faize yol açacağı 
için caiz değildir. Selem akdinde ise akdin 
yapılış gayesine uygun olaraksemenin (re'
sülmal) peşin ödenmesi ve meblin vadeli 
olması akdin tabiatı gereği sıhhat şartı
dır. s. Satım akdinde kabzdan önce men
kul mal olan mebl'de tasarruf caiz görül
mezken kabzdan önce semende tasarruf 
caiz görülmüştür. 6. Satım akdinde ifadan 
önce mebiin yok olması akdi bozarken se
menin yok olması aynı sonucu doğurmaz. 

7. İfadan sonra malın yok olması ikaleye 
engel görülmüş , semenin yok olması ise 
ikaleye engel görülmemiştir. 8. Satım ak
dinde teamüle uygun olarak semen me
bi'den sonra teslim edilir. Semenin öden
mesiyle ilgili masraflar da aksi kararlaştı
rılmamışsa yine teamüle uygun biçimde 
müşteriye aittir. 

Hanefi mezhebindeki satım akdinde se
menin tayinle taayyün etmeyeceği (parça 
borcu haline gelmeyeceği) anlayışı da satım 
akdinde akdin mahallinin (akidle elde ed il
mesi hedefl enen şey 1 ma'küdün aleyh) 
mebl ile sınırlı olmasından kaynaklanmak
tadır. Dolayısıyla Hanefıler'e göre, bir satım 
işleminde akde konu olan mal taayyün 
edip parça borcu haline dönüştüğünden 
yerine başka bir mal verHemediği halde 
semen olarak belirlenen para taraflarca 
belirlenmiş olsa bile nevi borcu özelliğini 
koruduğundan belirlenen paranın aynısı ve
rilebileceği gibi onun yerine misli de veri
lebilir. Maliki mezhebinde de meşhur gö
rüş bu yöndedir. Şafii ve Hanbeli mezhep
leriyle Hanefıler'den Züfer'e göre müba
delelerde mebl taayyün ettiği gibi semen 
de tayin ile taayyün eder; yani bu anlayı
şa göre satım akdinde mebiin her açıdan 
benzeri verilerneyeceği gibi semenin de 
misli verilemez. 

Vadeli satışlarda itibari paralarla belir
lenen semenin, t edavülden kaldırılması ve
ya ekonomideki bazı para olaylarının etki
siyle değerinde değişme olması halinde 
ifanın hangi para birimiyle ve hangi mik
tarda yapılacağı konusunda İslam hukuk 
doktrininde zengin bir birikim mevcut
tur (bk lFA; NAKİT; VADE FARKI ). 
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!il BEŞiR GöZÜBENLİ 

SEMENDİRE 

L 
Sırhistan ' da tarihi bir şehir. 

_j 

Doğu Sırbistan'da deniz seviyesinden 57 
m . yükseklikte, Belgrad ' ın 45 km. doğu
sunda Tona'nın sağ (güney) kıyısındaki düz 
ve alçak arazide küçük bir nehir olan Jeza
va'nın Tuna ile buluştuğu noktada kurul
muş olup güneyinde üzerinde üzüm bağ
larının bulunduğu bir sıra alçak tepe mev
cuttur. Roma döneminde Mons Aureus 
ismiyle bilinen Semendire bugün Smede
revo adıyla anılır. Sırbistan'ın Ortaçağ'da

ki son başşehridir ( 1430-1459) 1459'dan 
1 SZ1 'e kadar çok önemli bir Osmanlı san
cağının merkezi olmuş ve kısa zamanda 
gelişme göstererek bir İ slam şehri haline 
gelmiştir. Macarlar, Avusturyalılar ve Sırp
lar'ın birçok defa zaptettiği , ancak her 
defasında Osmanlılar tarafından geri alı
nan Semendire şiddet ve yıkımlarla dolu 
bir tarihe sahiptir. Osmanlılar'ca genişle

tilen ve yenilenen Ortaçağ üslübundaki 
büyük şehir duvarlarının dışında şehrin 
İslami tarihinden geriye çok az şey kal
mıştır. 

Semendire Kalesi, Geç Ortaçağ'da Xl. 
yüzyıldan beri aynı adı taşıyan köyde inşa 
edildi. Temmuz 14Z7'de Sırp Despotu ve 
Osmanlı Vasalı Stefan Lazareviç başşehir 
Belgrad'da öldü ve aynı yılın ekim ayı so
nunda yerine geçen (Osmanlı la r'ın Vı lkoğlu 

adını verdiğ i ) Durad (Curac) Brankoviç eski 
bir anlaşma gereğince Belgrad'ı Macarlar'a 
iade etti. Aynı anlaşmaya göre Semendi
re'nin biraz doğusunda bulunan Golubac 
(Güvercinlik) Kalesi'nin de Macarlar'a veril
mesi gerekmekteydi. Fakat kalenin kuman
danı Jeremüa burayı Türkler'e teslim et
meyi tercih etti. 14Z8'de Osmanlılar Du
rad'ın başşehri olan Krusevac'ı (Aiacah isar) 
aldı. Çağdaş tarihçiler Konstantin Mihaj
lovic ve Ducas'ın (Dukas) verdiği bilgilere 
göre barış sağlanınca Durad, ll. Murad'
dan yeni bir başşehir kurma izni talep et
ti. Bu yeni şehir Tuna ve Jezava'nın kıyı

larında üçgen bir alan üzerinde kuruldu. 
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11 hektardan biraz fazla bir alanı kapsa
yan şehir yirmi altı kule ile güçlendirilmiş 
yüksek bir duvarla çevrildi. Üçgenin tepe 
bölgesinde ayrı bir iç kale oluşturuldu ve 
burada despot için dıştaki kalenin önem
li bir bölümünü teşkil eden ve günümüze 
kadar harabe durumda varlığını korumuş 
olan bir saray inşa edildi. İki yılda tamam
lanan inşaat sırasında halk zorla çalıştırıldı. 
Özellikle Durad'ın Bizanslı eşi lrena Kanta
kuzina önemli bir rol oynadı ve Sırp top
lumsal hafızasında Prokleta Jerina (lanetli 
lrena) olarakyer etti. Kalenin yanında Dub
rovnik'ten gelen tüccarların yerleştiği çok 
hareketli bir pazar ortaya çıktı. Durad Slav
ca, Yunanca ve Latince kitapların bulun
duğu büyük bir kütüphaneye sahipti ve 
çevresindeki aydınlar kilise kitapları, tarih
ler ve antolojiler yazmışlardı. 

Macarlar, Semendire'yi bırakması için 
Durad'a yoğun baskı yaptı ve buna karşı
lık kendisine Macaristan'dan toprak ver
di. Bu durum Osmanlılar'ın müdahalesine 
yol açtı. Topların kullanıldığı üç aylık bir ku
şatmanın ardından şehir Osmanlılar tara
fından alındı ( 16 Reblü lewel843 127 Ağus
tos 1439). 15 Ağustos 1444'te Haçlı ordu
larının tehdidi altındaki l l. Murad, Durad 
ile barış yaptı; ona yirmi dört önemli ka
lesiyle birlikte Semendire'yi ve işgal altın
daki diğer Sırp topraklarını geri verdi. Bu
na karşılık Sırp despotu Osmanlı vasalı ol
mayı ve vergi vermeyi kabul etti. Sırbis
tan Eylül-Kasım 1444 arasında Haçlılar'ın 
Varna seferi sırasında da tarafsız kaldı ve 
ll . Murad'ın 1451 'de ölümüne kadar barış 
içinde varlığını sürdürdü. 857'de ( 1453) 
İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan 
Mehmed, Sırbistan 'ın bu parçasını yeniden 
fethederek kuzey sınırını güvence altına 
almak istedi. 858'de (1 454) ZO.OOO kişilik 
bir ordu ile saldırıya geçti ve güçlü Ostro
vic (Sivrihisar) Kalesi'ni ele geçirdi, Semen
dire'yi kuşattı , fakat alamadı. Ele geçirilen 
esirlerin bir kısmı yeni Osmanlı başşehri 
İstanbul etrafındaki meskün olmayan alan
lara yerleştirildi. 

860 (1 456) yılında başarısız Belgrad ku
şatması sırasında Semendire muhasara 
altına alındıysa da zaptedilemedi. Aralık 
1456'da Durad'ın ve iki yıl sonra yerine ge
çen oğlu Lazar' ın ölümü üzerine Semen
dire, Macaristan yanlısı ve Türk yanlısı ol
mak üzere iki parçaya ayrıldı. Osmanlılar 
862 (1458) ilkbaharında Bela Stena, Re
sava, Visevac ve Zrnov (Avala) kalelerini al
dılar. fakat o sıralarda Bosnalılar'ın elinde 
olan Semendire ve yakınındaki birkaç ka
leye hakim olamadılar. Bizanslı tarihçi Chal
kokondylas, Katalik Bosnalılar ile anlaşa-
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mayan Sırplar'ın Sofya'ya Fatih Sultan Meh
med'e bir heyet göndererek Semendire'
nin anahtarlarını verdiklerinden bahseder. 
Eski bir Osmanlı yeniçerisi olan Konstan
tin Mihajlovic de eserinde aynı bilgiyi ak
tarır. 20 Haziran 1459'da Lazar Branko
viç'in dul eşi Helena kaleyi Osmanlılar'a 
teslim etti. Semendire'nin fethinden son
ra Osmanlılar kaleye büyük bir birlik yer
leştirdi ve en büyük kiliselerden birini ca
miye dönüştürdü. İlk sancak beyi Minne
toğlu Mehmed Bey ( 1459-1463) bir mescid, 
Sırbistan seferlerine katılmış olan Firuz Bey 
ise bir hamam yaptırdı. Diğer rütbeli as
kerler de mescid ve çok sayıda zaviye in
şa ettirdi. 871 'de ( 1467) Braniçeva vilaye
ti büyük ölçüde genişletilip adı Semendi
re sancağı olarak değiştirildi. Bu arada şe
hirde aynı adla bir kadılık makamı ihdas 
edildi. Osmanlılar Semendire'yi "Darü'l-gu
zat ve'l-mücahidln" unvanıyla andılar. 

881 (1476) ilkbaharında Semendire san
cak beyi Mihaloğlu Ali Bey, Macaristan'ın 
güneyine büyük bir saldırı düzenledi, fa
kat kuwetleri Vuk Grgurevic (Ejder gözlü 
Yuk). Dimiter JakSic ve Peter Dojön tara
fından bozguna uğratıldı. Yuk'un kuwet
leri Semendire Kalesi'ni kuşatıp varoşunu 
ateşe verdiyse de güçlü bir Türk ordusu
nun yaklaşması üzerine 1476 Aralık ayında 
Tuna'nın sol tarafından geri çekildi. Son
raki yıllarda Osmanlılar kaleyi çift sur ve 
iki nehirden getirilen su ile doldurulan bir 
hendekle çevirdi. Üçgenin köşelerine üç 
top burcu inşa edildi. 884 (1479) yılından 
kalan bir kitabede bu inşaattarla ilgili bil
giler kaydedilmiştir. ll. Bayezid'in ilkyılla
rında Semendire yakınlarında Tumi nehri 
boyundaki Kuliç, Haram (Ram) ve Golubac 
kaleleri burçtarla tahkim edildi veya yeni
den yaptınlarak güçlendirildL 

898 Zilhiccesinde (Eylüll493) Hadım Ya
kub Paşa'nın Macar kumandanı Derenc
seny'yi yenilgiye uğratması, Steiermark'ı 
(Styria, Güney Avusturya) yağmalaması ve 
7000 kişiyi esir alması, aynı anda Tımış
var'a karşı bir saldırı başlatılması üzerine 
İmparator Maximilian, Paul Kiniszi'ya inti
kam almak için Osmanlı topraklarına sai
dırma emri verince Kiniszi ilk olarak Se
mendire'yi hedef aldı, kenar mahallele
ri ateşe verdi, halkın parasına, hayvan ve 
tahıliarına el koydu, esirler aldı ve kasım 
ayı başında Belgrad'a döndü. 1501 'de Des
pot Jovan idaresindeki bir Macar-Sırp or
dusu Semendire'yi tekrar kuşattıysa da ba
şarı kazanamadı. 

Semendire'nin Ortaçağ'daki nüfusunun 
ne kadar olduğu kesin biçimde bilinme
mekle birlikte kalenin iç kısmında 1600-
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1800 kişi veya 340-360 hane bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Bir o kadar ev de ka
le duvarları dışındaki kenar mahallelerde in
şa edilmişti. Böylece toplam nüfus 3000'e 
ulaşıyordu ki bu o zamana ve yere göre 
büyük bir rakamdı. Şehrin nüfusuyla ilgi
li bilgiler içeren ilk Osmanlı tahrir defteri 
922 (1516) tarihlidir (BA, TD, nr. 1007). Bu
na göre şehirde 255 hanelik sivil bir müs
lüman toplumu bulunuyordu. Müstahfız
lardan ise bahsedilmemektedir. Bunların 
yanında varaşta yaşayan, aralarında sekiz 
papazın da yer aldığı yetmiş dokuz sivil 
hıristiyan hanesı vardı. Ayrıca Dubrovnik'
ten gelen yirmi üç tüccardan oluşan bir 
kolani mevcuttu. Hıristiyan nüfusu cizye 
veya ispence ödememekteydi. Sivillerin ya
nı sıra hıristiyanlardan oluşan ve kalede 
görev yapan büyük bir askeri kuwetin var 
olduğu dikkati çeker. Bunlar 144 topçu, 
altmış iki zemberekçi, 433 martoloz, top
çu ve zemberekçilerin 114 kişiden oluşan 
oğulları, erkek kardeşleri ve diğer bazı kü
çük gruplarla birlikte toplam 844 kişiden 
müteşekkildi. Defterde bahsedilmemesi
ne rağmen 200 kadar da müslüman mu
hafızın olduğu kabul edilirse şehrin top
lam nüfusunun 4500-5500'e ulaştığı tah
min edilebilir. Bu rakam Semendire'nin nü
fusunun ulaştığı en üst noktadır. Topçu
ların çoğu, martolozların ise hiçbiri vergi 
ödemiyor ve iyi bir ücret (u!Ofe) alıyordu. 
Hıristiyanlardan müteşekkil, Osmanlılar'ın 

hizmetindeki bu askeri gücün Geç Orta
çağ'da Sırbistan'da yaşamış olan Türkyan
lısı bir grubun ahfadı olduğu sanılmakta
dır. 872 ( 1467 -68) yılına ait bir tahrirde ye
ni Semendire sancağının (eski Branicevo 
vilayeti) doğu kısımlarındaki askeri yapı
nın büyük bir çoğunluğunun hıristiyanlar
dan oluştuğu, hatta sipahilerin de önem
li bölümünün hıristiyan (elli dört hıristi
yana karşılık otuz iki müslüman) olduğu 
belirtilmektedir. 881 (1476-77) tarihli bir 
tahrirde ise yeni Semendire sancağında 
149 sipahiden altmış dördünü müslüman
ların ve seksen beşini hıristiyan-Sırp veya 
Efiaklar'ın teşkil ettiğinden söz edilmekte
dir. 927'de ( 1521) fethedilen Belgrad, Se
mendire sancağının idari merkezi haline 
geldi, bununla birlikte sancağın ismi "li
va-i Semendire" olarak kaldı. Bu tarihten 
sonra Semendire Kalesi askeri önemini kıs
men yitirdi. 1 57Z'ye gelindiğinde Belgrad 
büyüklük ve önem bakımından Semendi
re'yi gölgede bıraktı. 

932 (1526) tarihli kayıtlara göre Semen
dire'deki Osmanlı askeri kuweti büyük öl
çüde (% 87) hıristiyanlardan oluşmakta, 

837 martoloz. topçu ve zemberekçiye kar-

şılık 125 müslüman askeri bulunmaktaydı 
(BA, TD, nr. 135, s. 1-4). Şehrin toplam nü
fusunun üçte biri müslümanlardan mü
teşekkildi. 440 nefer müslümana karşılık 
875 nefer hıristiyan mevcuttu. Kale içinde 
bir cami ve yedi mescid vardı. Şehrin dı
şındaki dört müslüman mahallesinde Ha
cı Veli Camii, Güvercinlikli Yusuf ve Ohrili 
Sinan mescidleriyle Ahmed Çelebi imare
ti yer alıyordu. Ayrıca Ali Paşa, Ömer Bey 
ve Ahmed Çelebi'nin yaptırdığı zaviyelere 
işaret edilmişti. Bu sonuncu kişi bir de 
mescid yaptırmıştı. Hıristiyanlar sekiz ay
rı mahallede yaşıyordu ve her birinin ba
şında bir papaz bulunuyordu. İlk bakışta 
Osmanlılar'ın Belgrad'dan farklı olarak Se
mendire'de çok önemli mimari eserler or
taya koymadıkları düşünülebilir. Ancak gör
kemli Yahyapaşazade Bali Bey Türbesi'nin 
günümüze kadar gelen gravürü ve kale için
deki büyük çifte kubbeli Kızlar Ağası Ha
mamı'nın temelleri bunun aksini gösterir. 

943 (1537) tarihli Tahrir Defteri'ne gö
re kale içinde 162, Varoş'ta 114 müslüman 
aile mevcuttu (BA, TD, nr. 187). Bunların 
%21 'i yeni ihtida etmiş kimselerden oluş
maktaydı. Müslüman askerlerden ise bah
sedilmemişti. Şehirdeki hıristiyanların bü
ypk bir kısmının askeri görevleri vardı. Yet
miş iki sivile karşılık 356 kişi hizmetle yü
kümlüydü. 980 (1572-73) tarihli tahrir ka
yıtlarında Semendire'de 392 sivil hanesin
den oluşan on sekiz müslüman mahalle
sinin olduğundan bahs,edilir (BA, TD, nr. 
517). Ayrıca 374 müslüman kale muhafızı 
( 181 nefer müstahfız, kırk topçu, 107 aze b 
vb.), 197 nefer sivil ve seksen askeri göre
vi bulunan hıristiyan yanında her biri on 
altı neferden oluşan bir yahudi ve bir müs
lüman Çingene grubu da burada yaşıyor
du. Bütün bu rakamlara göre şehirde % 
73'ü müslüman olmak üzere 1 075 yetiş
kin erkek bulunmaktaydı. Bu durum müs
lüman nüfusun büyük bir önem kazandı
ğını gösterir. Askeri görevlilerde de aynı du
rum söz konusudur ( 1526'da% 14, 1572'
de % 81). Hıristiyan martolozların birçoğu 
daha önemli bir yer haline gelen Belgrad'a 
gönderilmişti. Böylece şehrin toplam nü
fusu 4000-4500 arasında bir rakama te
kabül etmektedir ki bu da Belgrad'ın fet
hinden önce sahip olduğu nüfustan biraz 
daha azdır. 993 (1585) yılına ait Tahrir 
Defteri'ndeki bilgiler şehrin önemini kay
bettiğini gösterir. O tarihte şehirde 677 
nefer müslüman, 266 hıristiyan ve on dört 
nefer yahudi bulunmaktaydı ve toplam 
tahmini nüfusu 3800-4000 civarında idi; 
bunun % 71 'i müslümanlardan oluşmak
taydı. 1516'da kale muhafızları ve askeri 



görevlilerin içinde % 81 '!ere varan hıristi
yan unsurların ağırlığı 1585'te % 18'lere 
gerilemiştir. 1585'te daha önceki tahrir 
kayıtlarında zikredilmeyen ve şehrin he
men dışında yer alan Uspene Manastırı'n
dan (Uspeni je Bogorodica) bahsedilir. Bu
gün hala ayakta olan bu kilisede Geç Orta
çağ Morava stilinde süslerle bazı Osmanlı 
kemerleri ve Aziz Georgi Kratovski'nin (ö 

ı 5 ı 5) fresko resimleri bulunan yapı Os
manlı idaresi altında XVI. yüzyılın ikinci ya
rısının bir ürünüdür. 

Sınıra olan yakınlığına , sürekli düşman 
tehdidine rağmen ana yol güzergahında 
ve Tuna üzerinde bulunması sebebiyle Se
mendire'nin ekonomisi Osmanlı devrinin 
ilk yüzyılında çok hızlı gelişti. Buğday, ar
pa ve pirinç gibi tarım ürünlerinin üretil
diği bir ticaret merkezi haline geldi. Ay
nı zamanda büyük bir tuz deposu, şarap , 

deri ve deri boyama. tabaklama ürünleri 
üretimi ve ticaretinin merkezi oldu. Sancak 
beyi gelir payı hariç olmakla birlikte 1 S 16'
da şehrin gümrük vergi miktarı 43.000 
akçeydi. 1515-1519 arasında Dubrovnik'
ten gelen tüccarlar Semendire'ye 27.000 
duka değerinde (yaklaşık 1.512.000 akçe) 
mal taşıdı. Bu dönemde Semendire ile ti
caret yapan tüccarlar 16.500 duka (yakla
ş ı k 925.000 akçe) başlangıç sermayesiyle 
on dört ticari birlik kurdu. 

Bir sınır şehri , kalesi ve gümrük noktası 
olan Semendire. Belgrad'ın fethinden ve 
özellikle 959'da ( ı 552) Tımışvar'ın ele ge
çirilişinden sonra önemini yitirdi. Bunla
rın yanında bir de ana yolun geçtiği güzer
gah değişti. XVI. yüzyılın ortalarından iti
baren Belgrad'dan gelen yol keskin biçim
de güneye doğru kıvrılıp Hisarcık' a (Groc
ka) döndü ve Hasan Paşa Palankası (bu
günkü Smederevska Pa lanka) yönünden 
aşağı Niş'e giderek Semendire'yi dışarıda 
bıraktı. Buna rağmen Semendire'de ulus
lararası ticaretin XVI. yüzyıl sonlarına ka
dar sürdüğü bilinmektedir. Nitekim 1592'
de Semendireli Cafer adlı bir tacir, bir grup 
müslüman ve Ermeni ile beraber büyük 
miktarda ipek ve ince deriyi Dubrovnik üze
rinden Venedik'e götürmüştü. Semendi
re'nin ekonomisi bir nehir limanı olması, 
Eflak'tan tuz ithali ve bu yörede gelişen 
şarap üretimi sayesinde ayakta kaldı. 1560-
1572 arasında şehrin vergi gelirleri 143.832 
akçeden 1 S8S'te 177.276'ya yükselmişti. 

Bazı Osmanlı yöneticileri XVI. yüzyılda 
burada İslami yapılar inşa ettirdi. Bunla
rın en önde geleni, 919'dan (1513) 933'e 
( ı 527) kadar sancak beyliğinde bulunan 
ve Semendire'de bir cami, imaret. han ve 
zaviye yaptırmış olan Yahyapaşazade Bali 

Bey'dir. Kendisinin şehre batıdan bakan 
yüksek, sekizgen ve kubbeli türbesi, hak
kında pek az şey bilinen bu bölgedeki Os
manlı mimarisinin belli başlı eserlerinden 
biri arasında sayılır. 1071 'de ( ı 66 ı ) Semen
dire'yi ziyaret eden Evliya Çelebi özellikle 
dörtgen avlusu ve otuz kulesi bulunan ka
leden etkilenmiştir. Aslında kale üçgen bi
çimli olmasına rağmen gerçekten 885'te 
( ı 480) eklenenler dahil otuz kulesi vardı . 

Evliya Çelebi'nin verdiği , şehrin tarihi kıs
mı ile kale ve varoşundaki asker ve hane 
sayısı (kale içinde ı 000, varaşta 3000 ev) 
hakkındaki bilgiler bir değer taşımaz. Bu
na karşılık İslami yapılara dair verdiği ay
rıntılar XVI. yüzyıl tahrirlerine uyar. Ayrı
ca tahrirlerde bahsi geçmeyen iki medre
se (Medrese-i Sultaniyye ve Ş'frmerd Medresesi) 
ve bunların hanlarından söz eder. Evliya 
Çelebi Tuna kenan olması dolayısıyla şeh
rin zemininin bataklık olduğunu , bu yüz
den sokaklarının tahtayla döşeli bulundu
ğunu da yazar. Şehirde dördü cuma ca
misi, diğerleri mescid olmak üzere top
lam yirmi dört ibadethane vardır. 

Semendire Evliya Çelebi'nin gelişinden 
yirmi beş yıl kadar sonra, 1099 Zilhiccesin
de (Ekim 1688) Belgrad'ın Avusturyalılar 
tarafından kuşatılması sırasında buraya 
çekilen Yeğen Osman Paşa kumandasın
daki birliklerin oradan da Sofya'ya gerile
mesi sırasında tahribata uğradı ve yıkıl
mış şehir Avusturyalılar'ca işgal edildi. Bu 
esnada Golubac Kalesi savaşsız terkedil
mişti. 27 Eylül 1690'da Niş'in Osmanlılar 

tarafından tekrar ele geçirilmesinin ardın

dan dört günlük bir kuşatmadan sonra 
Semendire'de üstlenmiş olan Avusturya 
birlikleri teslim oldu. 1696'dan kalma bir 
belgede Semendire'nin varoşunun bir şa
rampol ve bir hendekle çevrildiği kayıtlı 
olup kale içerisindeki Fatih Sultan Meh
med Camii'nin tamiri ve yeniden yapılma
sı için gerekli harcama listesi verilmekte
dir (BA, MAD, nr. 3992 , s. 190- 191) 1717 
Ağustosunda Belgrad ' ın düşüşünün he
men ardından cereyan eden bir sonraki 
savaş sırasında Osmanlılar, Semendire'yi 
yeniden terketti. Avusturyalılar bu bölge
de Ağustos 1738'e kadar kaldılar. Yirmi yıl
lık Avusturya işgali artık hıristiyan bir güç
le sınırda karşı karşıya kalan şehirde kalı
cı izler bıraktı. Birçok müslüman kurumu 
işlev değiştirdi veya yok oldu. Avusturya
lılar'ın geri çekilmesinden ( I 738) sonra ya
pılan Osmanlı tahririnde kale içinde ve va
roşunda on beş müslüman mahallesinin 
varlığı tesbit edildi, ancak hiçbir müslü
man nüfus kaydedilmedi. Varaşta üç hı
ristiyan mahallesinden bahsedilirken sa-
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dece Papa Gropa mahallesi 101 hanesiyle 
meskOn haldeydi. Semendire'nin sancak 
köylerinde yaşayan hıristiyan nüfusun bü
yük bir çoğunluğu geri çekilen Avustur
yalılar'ı takip etmişti. 17 41 t arihli defter
de nüfusu bulunmayan yüzlerce köy adı 
kayıtlıdır (TK, TD, nr. 18) . 

xvııı . yüzyılın ikinci yarısında baş göste
ren ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık 
Semendire'nin yeniden toparlanmasına en
gel oldu. 1783'te Avusturyalı casus Binba
şı Turaty hisar içinde on beş , varaşta sek
sen Türk hanesiyle kırk hıristiyan hane
sinden söz eder. Kısa bir süre sonra P. J. 
Mittesser kale içinde on, varaşta 140 Türk 
hanesinin varlığını kayda geçirmiş ve hıris
tiyanlara ait hanelerin sayısını da altmış 
olarak vermiştir. Bütün bunlar en çok 1 000 
kişinin yaşadığı, fakat geçmişinin artık göl
gede kaldığı bir şehir tablosu çizer. Mit
tesser ayrıca iki cami ile bir kiliseden, bir 
de meşhur Semendire şarabının üretimi ve 
ticaretinden bahseder. 

Son Avusturya-Türk savaşında Semen
dire, 13 Ekim 1789'da 300 askerin silah
larını bırakarak geri çekilebilmesi şartıyla 
teslim oldu. Şehir 20 Ekim 1791 'de imza
lanan Ziştovi (Svistov) Antiaşması'na kadar 
Avusturyalılar'ın egemenliği altında kaldı, 

bu antlaşmayla Osmanlılar' a geri verildi. 
1789-1791 arasında Avusturyalı kuman
dan Loudon hisara ve varoşa hakim olan 
siperler yaptırmıştı. Daha sonraki yıllarda 
ayaklanan yeniçeriler Pazvandoğlu Osman 
ile birleşerek Semendire Hisarı 'nı ele ge
çirdiler. Hisar kanun kaçaklarıyla hüküme
te yardım eden Sırp güçlerinin de bulun
duğu düzenli ordu arasında birçok defa el 
değiştirdi. 

İlkSırp ayaklanması ( 1804- 1813) Semen
dire'ye yıkım ve büyük değişiklikler getir
di. Şehir Kasım 1805'te saldırıya uğradı . 

Osmanlılar şehri terkederek Tuna üzerin
den Vıdin'e çekildi. Birkaç m üslüman ba
lıkçı ve zanaatkar dışında yaklaşık 1500 ki
ş i lik m üslüm an nüfusun tamamı şehir

den ayrıldı. 1805-1807 arasında Semen
dire isyancıların kumanda merkezi oldu. 
Ekim 1813'te Osmanlı ordusunun ilerle
mesi üzerine isyancı voyvoda Vule İlic şeh
ri ateşe verdi. 1821 'de ayaklanmanın şid

detini azalttığı sırada Semendire Hisarı'n
da başlarında bir müsellim 1 voyvoda ol
mak üzere 1 00 piyade askeriyle otuz sü
variden ibaret bir Osmanlı muhafaza gü
cü bulunuyordu. 1828'de Max. Thielen, "Se
mendria"yı 8000 kişinin yaşadığı, birkaç 
kilisesi ve bir kalesi olan, el sanatları, tica
ret. balıkçılık ve gemicilikle geçinen bir şe

hir olarak tanımlamıştır. 
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1829 ve 1830 fermanları Sırbistan'a ta
nınan özerkliğin derecesini belirlemiş, Os
manlı sivillerinin sadece yedi şehirde kal
malarına izin verilmişti. Bois le Comte'a 
göre 1834'te Semendire'nin çoğunluğu fa
kir ve düşkün 800 müslüman sakini mev
cuttu. Bu sayı Semendire'yi Belgrad'dan 
(6500) ve Öziçe'den (UZice, 4000) sonra 
müslümanların yaşadığı üçüncü şehir ya
pıyordu. Ami Boue tarafından 1844'te top
lanan belgelere göre 1838' de Semendi
re'nin 200 Türk hanesi ve 800-900 sakini 
vardı. 1844 tarihli resmi Sırp kayıtlarına 
göre askerle korunan hisar içinde 743 
han ed e 326S Sırp'ın ve 1 SO han ed e 7SO 
Türk'ün yaşadığı belirlenmişti. 1834-1862 
yılları arasında Semendireli müslümanlar 
mülklerini zaman içinde elden çıkardılar. 

1862'de Sırbistan'daki ciddi karışıklık son
rasında birçoğu şehri terketti ve genel
likle Bosna'ya yerleşti. Çeşitli uluslararası 
baskılardan sonra 12 Nisan 1868'de Se
mendire dahil yedi şehir Sırplar'a bırakıldı. 
Geride kalan Semendire camileri ve Türk 
evleri son Osmanlılar'ın da ayrılması üze
rine yıkıldı. Avusturya Konsolosu Lanoy bu 
esnada Semendire'de bulunmuş ve bir ca
minin kitabesini alarak Maribor'daki (gü
nümüzde Slovenya sınırları içinde) bugün 
hala ayakta olan evinin duvarına koydur
muştur. Kitabe metni şair Kamm tarafın
dan kaleme alınmış olup 1812 veya 1814 
tarihli, Semendire'nin mirlivası Halid Bey 
tarafından başlatılan yeniden yapılanma 
çalışmalarından bahseder. Ocak 187S ta
rihli bir nüfus sicil kaydında birçok düş
kün insanın ve yetimin, Belgrad, Semen
dire ve Fethülislam'dan (Kladovo) gelen 
müslüman mültecilerin Tuna nehrinin aşa
ğısındaki son Osmanlı toprağı olan Vidin 
şehrinde bulunduğu ve devletin mülteci 
komisyonundan küçük bir günlük ücret 
alarak yaşadığı belirtilir (BA, ML.CRD, nr 
1911) 

1868'den sonra Sırbistan'ın bir parçası 
olarak şehir tedricen taparlanmaya baş
ladı. 1884'te Bel gr ad ile N iş arasında ya
pılan tren yolu şehri Balkanlar'dan geçen 
anayoldan ayırdı. 1906'daki "Schweine
krieg" boyunca bu hat Selanik'e uzatıldı 
ve Semendire bütün önemini kaybetti. Bill! 
Bey'in türbesinin son kalıntıları da 1920'
de ortadan kaldırıldı. 1921-1940 yılları ara
sında şehrin nüfusu 6296'dan 11.600'e 
yükseldi. Mühimmat yüklü bir trenin Ha
ziran 1941 'de patlaması sonucu SOOO ki
şi hayatını kaybetti, kalenin önemli kısırn
ları da zarar gördü. ll. Dünya Savaşı sıra
sında müttefiklerin 1944'teki üç bombar
dımanı şehirde daha çok zarar meydana 
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getirdi. Semendire savaşın ardından hızla 
gelişti. Kuleleri ve 1479-1480 yapımı dış 
duvarının yanı sıra kalede yapılan kazılar

da ve birtakım büyük mezar taşlarının ka
zılması sırasında bulunan eserlerden olu
şan Osmanlı Semendiresi'nin hatıraları gü
nümüzde sadece şehir müzesinde görüle
bilir. Yugoslavya döneminde burada birkaç 
aileden ibaret müslüman nüfusu bulun
maktaydı. Yugoslavya'nın dağılmasıyla ve 
Bosna-Hersek savaşından sonra ( 1995) 
bunlar da şehri tamamen terketti. 
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SEMERKANDI, Abdürrezzak b. Ishak 

L (bk. ABDÜRREZzAK es-SEMERKANDI). _j 

L 

SEMERKANDİ, Alaeddin 
( ı.Ş...U_rı-Jf 1)-!~f "~) 

Ebu Bekr Alaüddin Muhammed 
b. Ahmed b. Ebi Ahmed es-Semerkandi 

(ö. 539/1144) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Bazı kay
naklarda künyesinin EbO MansOr şeklinde 
kaydedilmesi yanlış olmalıdır. Bir eserinde, 
ilmi faaliyetlerini büyük ölçüde Semerkant'
ta sürdüren Hanefi usulcüsü Ebü'l-Usr Fah
rülislam el-Pezdev'i'den (ö . 48211089) "ho
cam" diye söz etmekte (Mlzanü'l-uşül, s. 
40 ı ) . biyografi kaynaklarında onun Hanefi 
3limi Ebü'l-Yüsr el-Pezdev'i ile ( ö. 493/1 I 00) 

Miltüridi keiamcısı Ebü'l-Muln en-Nesefi'
nin (ö. 508/1 ı 14) öğrencisi olduğu kayde
dilmekte, her iki alimin daha çok Buhara'
da ders verdiği bilinmektedir. W. Made
lung, bu bilgilerden hareketle doğumunun 
46S'ten (I 073) daha geç bir tarihte ola
mayacağı ve bir süre Semerkant'ta kal
dıktan sonra Buhara'ya gidip tahsilini bu 
iki alimin yanında tamamladığı sonucuna 
varmıştır. Madelung ayrıca onun Anado
lu'da da bir süre kalmış ve Konya'ya gel
miş olabileceği ihtimalinden söz etmekte
dir (Eir., ı. 782) 

Semerkandl'nin birlikte ders aldığı ar
kadaşları içinde hocalarından Ebü'l-Yüsr 
el-Pezdevl'nin oğlu Ebü'l-Meall Ahmed b. 
Muhammed el-Pezdevl, Fahrülislam el-Pez
devl'nin oğlu Hasan b. Ali el-Pezdevl ve 
Necmeddin en-Nesefi zikredilmektedir. 
Resmi görev aldığına dair bir kayıt bulun
mamakta, daha çok telif ve tedrls faaliye
tiyle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Ye
tiştirdiği öğrenciler arasında kızı Fatıma ile 
daha sonra damadı olan EbO Bekir el-Ka
sani sayılabilir. Fatıma, babasının Tu]Jfe
tü'l-fu]faha' adlı eserini ezberleyerek ba
basıyla ortak fetva vermeye başlamış, ken
disinden uzun süre ders alıp bütün eser
lerini okuyan Kasani de onun bu eserini 
esas alarak Bedd'i'u'ş-şana'i' isimli ünlü 
kitabını kaleme almıştır. Bundan çok mem
nun olan Semerkandl'nin, kızı Fatıma'yı 
onunla evlendirdiği ve mehir olarak bu ese
ri kabul ettiği, bu evlilikten sonra fetvala
rın Semerkandl, Fatıma ve Kasani ortak 
imzasıyla çıktığı nakledilmektediL el-Hi
daye müellifi Burhaneddin el-Merginanl'
nin hacası Ziyaeddin Muhammed b. Hü
seyin el-Bendenlcl, Semerkandl'nin bir di
ğer talebesidir. Çağdaşı Sem'anl de onun 
kendisine icazet gönderdiğini ve 1 Cema
ziyelewel S39 (30 Ekim 1144) tarihinde Bu-


