
c; 

o'?~~.;:;.~l:>4\;,..~~'<ı'i.~./:Jı~ıYıil 
~~~ı,:.\1~~11:1Jl4i;;,~\l!q:~i'~~~':<;~'jı~J1 
~ ... 4;;,~ı:.ı~~)~\ji~J:~Yf)>I('J~~·~1~~~,. 
~ ... ~ıılfli''J,~...;...~~:;.ıı.:.....ı~~':\L 
J.'>it-~jı~.;.9ı::.ı>')~~u~::ı...;ı~~~ıfti~ .. 
i.ıt.:JW6~.::.oJ-.~1_,iılı~f>)l~.;..~~~.1 
~-\f..wl~a. _,:ıı.:f~w~~~.~,o~,o,,,.ı!.aiıl(r0 
"'"L\,Io:~l~~JG;.!l~~~ . ..J~,'fu.»<:r~' 
~:~.:;(:\~;I:.U:~U,..~~'Sı.JI<,>.ı-t~d:-'Ü'q\~ • 
~ıuıı,;..;ııı"~~,..,ıv:~~~...ı.ı,;,.ııtiJ. 
:,8~)~!>$\ı~\)\~.::.U!J,ç.."S~~"'_;:.ı, 
ıj!'.üııJ~~._:t.ı,..,ı!J-,vıli~'~v,~ı.;o.J• 
'-'~,V:.V-Ji\;)\;.,..J.,I>.._,.i;:;o'-'u'lc)i01C,ı.,e;,}.~l 
~1!~1fir'f"~ı.,~.:~~!.l.;<,V.:.i,.-eı~""~~
~J)~.ılik;>~~J,§,ıı.iı\J~~ı'ir·';;;~lt\wj 
'->..;.>~\:ll.:.>\?I~:J'~r'-1:':\f';.A.-.>..-I:i,'-.ij.o\:li~ · 
~\y~~\,Ji1.Ô.J~J~~1)t,..\_;i?!~_AJ.:;ı;..,;:\ı-i~ 
~.\ıı,:.s.;i;.-~.vt~~J~_,.,.,~.It.;'lJ~~';.. 
~üı,.,çı...,.;.J.w.;,ıW~u'cJ..ı.'L.,_,~·~l''y,<Jt\~~' 
.....z.ji~'\J~.;.ı0ı;~f,f~~~'~l>\ı~~. 
.ı.ı~ı · · · -~~~~~~ıt•~4rf1?'i.~.\~~~ 

\ • .... · •" ç.)l;t>l(»~, ,, ,,;. 
J.i.l'i':gw\ ~J~~.;;,;ı.ı · do..~~;~~ : . 
-=..ii:ı~Bı\:,..\#.:.,)ıjöJ ;g;~~~ .:':ir/i>J> . 
~.j~ .. ~~ı(~~··· f:.;.,,;..~\j:..U..,J.ıı.~ı 
l~·~·J~jl'~J ....:.ıı;.:;.ı;.ı.:o._,_ı,..,~ 

·~;.C:.i,Rıl}ij~.:_;.;ı'J.::.:.ı~;ı;;~~~~..:..,. 
~~~li""!\:.r ~~' ı.:.i>J-u~l. o\ö\W>J; 

. 4~y:.,.~'t""'"-'~~.~ı.,ıı&,,_,!ifı>~J.:.ı . 
.ıt.'""'.:l<-1'1?'4&:.s'a.ıl'l!YJ-?-"I.;aoı.::ı;*;döı~ 

, ~~~._~,.:~ı~;ı>~WI""J.i'-'\r.,ı.ı..~ 
~ . .,ı--"'~u:":'~\ıll!>'uo~ı,_,~~~"'jW 
~'r,ij_~.,...:;.;ı~cv.~~ ... ~.;.:,,.~ı;ııJQ!:ır ..... 'l,'liı 
...:.:.;;liü~<,~_,a\.)Jl.ı.;.~..,.u.;.(~~ıı.;.,_..~ı~uı ' 

' -?bJjG~'<iıı~o • ..;,~Qtı.j..;,t;.;.,>ir~ı. 
i)!~'I.~G,i~l;iı:\rJ\h.,JV.ı:ıJI;);y;,ıı:ı 
#ülı;~~~hı··.:...:·ı~-ı"ıi.,:,..~".el:.li.ulıoi'J'):Il · 

' K'~~ıı;i.I:.J,!.._,o)~~~JI&'ı;lr'&".?~~& 
. ~ıfl>AJei..:&~j-.l'·.P··~&'ül..,:.:;.:.ı~;;,~ · 
ı\ı;ı~;S:,-U~~~öt>IO\ı~Uil'rllllr?ı~ı.:_,.,;. 
A;ı;..,O:\<-o\.;4,-Jit>lil'(.';,,....,..v'i~it>Git.-... lii~ 
'lt"·~ . '- . . • . • .. 
·· ..... ol.P:~:J.i.;~~~t:>.~\iı:M.~ıd\;,~,~ 

"i 

. .. ! 
cfy•· \i.ıli~~\..:ıiJo\ti:WWi 
.:.;~~"v'*;;.,,:;~ı;~iV~'.;_\,_;;~ · 

•: . . :;~ \!i.Ç;.ı:;~::YWaı;.,\i'f~)Y:ojı,J?>,ıl}ı~i;. ·ı 

. c.~---lı.~,:r..>;;.,;,.ı-~~~<foç,G\llo~~Vl.;l :,· ~ · "-~j 
~------------------~--------~ 

Ubeydullah b. Muhammed es-semerkandi'nin Şerhu'l-esma'i 'l·f:ıüsna adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Darül
mesnevi, nr. 1 78) 

(Süleymaniye Ktp., Beşir Ağa, nr. 387; Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler K tp .. 
Ulucami, nr. 1674) 6. Risaletü't-tevbe 
(Sü leymaniye Ktp .. Ayasofya, nr 2354; Be
şir Ağa , nr. 387) 7. Risale fi'r-n1f:ı. Ruhun 
mahiyeti hakkında kelam ve tasawuf açı
sından bazı değerlendirmeler içerir (Sü
leymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 
933). 8. er-Risaletü'l-insaniyye. Varlık 
mertebelerinde insanın yerine. ruhuna 
ve nefsine ilişkin küçük bir risaledir (Sü
leymaniye Ktp. , Beşir Ağa, nr. 387) 9. Ri
sdle fi J:ıa]fil~ati'l- 'dlem. Alemin yaratıl
masının hikmeti ve nür-i Muhammed! ko
nularının tasawufi bakış açısıyla işlendi
ği bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Beşir Ağa , 

nr. 387; Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 933). 10. 
Cami'u'l-uşul. Hilaf ilmine dair olan 
eserde medrese öğrencilerine yönelik ola
rak Şafiiler ile Hanefiler arasındaki mez
hep ihtilafları ana hatlarıyla incelenmiştir. 
Eser müellifi tarafından Tel]]işu Cdmi
'i'l-uşul adıyla özetlenmiştir ( Murad 
Molla Ktp., Murad Molla, nr. 641; Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 1318) 11 . el-Ka
vd'idü'l-fı]fhiyye. Eserde bazı temel fı
kıh ilkeleri fer'l meselelerle irtibatlı olarak 
incelenmektedir (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 3896; Fatih, nr. 1318) 12. İ'cd
zü'l-Kur'dn (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 

168) 13. Tefsirü's-Semer]fandi. Süre 
tertibine riayet edilerek seçilen bazı ayet
terin kelaml-tasawufi üslupla yapılmış tef
siridir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
3896) 14. Müla}]]]aş min Şerf:ıi Me'a
ni'l-d§ar. Hadisler arasında çelişki bulun
duğu iddiasını reddetmek amacıyla Ebü 
Ca'fer et-Tahavi tarafından yazılan eserin 
bir özetidir (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, 
nr. 93 I). 
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Bal;ırü'J.culiim adlı tefsiriyle tanınan 
Alaeddin es-Semerkandi'ye 

(ö . 860/1456) 
nisbet edilen ve silsilesi 

Hüsameddin Bursevi'ye ulaşan 
bir tarikat 

(bk. BAHRÜ'I-ULÜM; 

HÜSMtEDDİN BURSEVI). 

SEMERKANT 

Özbekistan'da tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

Grek tarihlerinde Maracanda, Çin veka
yi'namelerinde K'ang ve Hsi-wan-chin ad
larıyla geçer. Semerkant adı, şehrin nisbet 
edildiği şahsın ismi Semer ile Sağdea'da 
"şehir" veya "yerleşim birimi" anlamında
ki kent 1 kant kelimesinden meydana ge
lir. Şehir, ilk olarak Zerefşan (Soğd) nehri
nin güney kıyısında vadiye hakim yüksek 
bir mevkidekurulmuş olup (İstahrl, s. 3 16; 
İbn Havkal, s. 492) günümüze ulaşan ha
rabelerine Efrasiyab adı verilmektedir. Cen
giz Han'ın 617'de (1220) Semerkant'ı tah
rip etmesinden sonra daha güneyde bu
günkü modern Semerkant'ın bulunduğu 
bölgede yeni bir şehir kurulmuştur. Öz
bekistan Cumhuriyeti'nin orta kesiminde 
yer alan ve aynı isimli idari birimin ( ob
last) merkezi olan Semerkant şehri ilk dö
nemlerde bütün Maveraünnehir'in, ardın

dan Soğd (Sogdiana) bölgesinin yönetim 
merkezi olmuştur. Semerkant. Zerefşan 
nehri ve bu nehirden beslenen kanallar 
sayesinde şiddetli yaz sıcağı ve kuraklık
tan pek etkilenmeyen nadir şehirlerden
dir. islam coğrafyacılarının tavsitine göre 
akarsuları, yemyeşil bitki örtüsü ve terte
miz havasıyla sıhhatli bir yaşama son de
rece müsait ve tabii görünümü en güzel 
şehirlerden biridir. Seyyahların cennete 
bemettikleri bir mevkide bulunmaktadır. 

Şehrin tesisi hakkında kaynaklarda çok 
farklı rivayetler yer almaktadır. XX. yüz
yılda bölgede yapılan arkeolajik kazılarda
ki bulgularla bu rivayetlerin birlikte değer

lendirilmesinden şehrin milartan önce 535 
yılında Pers Hükümdan Büyük Cyrus ta
rafından ileri bir karakol olarak kuruldu
ğu ortaya çıkmıştır. Semerkant'ın kahntı
larına adı verilen efsanevl Türk hüküm
dan Efrasiyab'ın (Alp Er Tonga) bu tarih
ten yaklaşık iki yüzyıl önce Semerkant hfı
kimiyetiyle ilgili rivayetler. şehri değil şeh
rin kurulduğu bölgeyi egemenlik altına al
ması olarak anlaşılmalıdır. Arkeolajik bulgu-
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SEMERKANT 

lar Semerkant'ın Persler döneminde 218,5 
hektarlık bir alanı kapladığını ortaya koy
muştur (Aleskerov, s. 27-28). Buradan Se
merkant'ın o dönemde Orta Asya'nın, hat
ta dünyanın en büyük şehirlerinden biri ol
duğu belli olur. Milattan önce 329 yılında 
Semerkant'ı Persler'den alan Büyük İsken
der kendisine karşı ayaklanmayı bahane 
ederek şehri yakıp yıktı. Ancak Semer
kant'ın dışarıdan gelecek saldırılar için iyi 
bir istihkfım olacağını düşünüp etrafını bü
yük bir surla çevirdi (Yaküt, III, 247). Soğd
Baktria satraplığına bağlanan şehir ku
mandanlar arasında yapılan savaşlar sıra
sında Seleucos'un (Selevkos) eline geçti 
(yaklaşık m.ö. 3 ı 2). Semerkant milattan 
önce 189 yılında Grek-Baktria Krallığı'nın 
hükmü altına girdiyse de Grekler şehirde 
küçük bir idareci sınıf olarak kaldı. Hakim 
dilin Sağdea olduğu şehirde nüfusun ço
ğunluğunu İran menşeli Soğdlar ve Saka 
Türkleri oluşturuyordu (McGovern, s. 69-

70) Ardından Semerkant önce Yüeh-chih 
Türkleri'nin, milattan önce I. asırda K'ang
chü Türkleri'nin eline geçti. K'ang-chüler 
savaşlarda tahrip olan şehri yeniden imar 
ettiler ve eski ihtişamlı günlerine dönmesi
ni sağladılar (Law, s. 68). Semerkant'ı baş
şehir edinen K'ang-chüler milattan sonra 
1. yüzyılın ilk yarısında önce Hsiung-nu
lar'ın, ardından Kuşanlar'ın hakimiyeti al
tına girdiler. Milattan sonra lll. yüzyılın 

ikinci yarısında tekrar bağımsızlıklarını ka
zandılar. 

Semerkant'ın 300 yılı civarında Himye
riler'in eline geçtiğine dair bazı rivayetler 
vardır. 375 yılı civarında şehri ele geçiren 
Akhunlar, K'ang-chü kralını öldürüp yak
laşık altmış yetmiş yıl şehirde hüküm sür
düler. V. asrın ortalarına doğru Semer
kant'ı hakimiyetleri altına alan Eftalitler, 
vergi almakla yetinip Maveraünnehir'in 
idaresini K'ang-chü hanedanına bıraktılar. 
562'de Semerkant'ı ele geçiren Göktürk-
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ler, iyi birer tüccar olan ve çevre ülkeleri 
tanıyan Semerkantlılar'ı elçilik heyetlerin
de görevlendirdiler. 659'da Batı Göktürk 
Devleti'nin Yıkılmasının ardından Şehir Çin
liler'in hakimiyeti altına girdi. Bu dönemde 
idari merkezi Semerkant olan Soğd Yab
guluğu sözde Çin'e bağlı olmakla birlikte 
neredeyse tam bağımsız durumdaydı; ay
rıca Türk nüfuzunun kuwetli etkileı:i de 
görülüyordu. Çin'den (İpek yolu), Türk ül
keleri, Hindistan ve Afganistan'dan (Baha
rat yolu), Mervve Buhara üzerinden, İran'
dan gelen çok önemli ticaret yollarının ke
sişme noktası olan mükemmel bir coğraf
yada yer alması Semerkant'ın önemli bir 
kültür ve ticaret merkezi olmasını sağla
dı. 

Emeviler'in Horasan valisi Said b. Osman 
56 (676) yılında Semerkant üzerine bir se
fer düzeriledi. Semerkc:mt Kralı Tarhlin'un 
müslümanlara vergi ödemeyi ve rehine
ler vermeyi kabul etmesi karşılığında ba
rış yapıldı (Belil.zürl, s. 579). Kuşatma sı

rasında şehid düşenler arasında Hz. Pey
gamber'in amcası Abbas'ın oğlu Kusem'in 
de bulunduğu rivayet edilir. Nitekim Se
merkant'ta Kusem'e ait olduğuna inanı
lan bir mezar bulunmaktadır. Tarhlin'un 
anlaşmayı bozması üzerine itaatten ayrı
lanSemerkant 61 'de (680) Selm b. Ziyad 
tarafından ikinci defa fethedildi. Bununla 
birlikte Emeviler, Semerkant ve Soğd ha
kimiyetini sağlamakta zorlandılar. ll. Gök
türk Devleti Kağanı Kapağan gönderdiği 
ordularla Semerkant ve çevresini kendi
ne bağladı (70ı). Ancak bu uzun sürme
di ve Semerkant Emevller'in Horasan va
lisi Kuteybe b. Müslim tarafından altı yıl 
süren şiddetli ve kanlı savaşların ardından 
kesin biçimde fethedildi (93/71 ı). Kuteybe 
yaptığı anlaşma ile Semerkantlılar'ı ver
giye bağladı ve şehirde bir cami inşa et
tirdi. Şehir dışındaki Ferenkes'te ikamete 
mecbur ettiği Glirek'i yerli halkın temsil-

semerkant'ta 
Registan 

semerkant'tan bir görünüş 

cisi olarak görevinde bırakırken arkadaş
larından birini Semerkant valiliğine tayin 
ederek onun emrine verdiği askeri birliği 
şehre yerleştirdi. Bundan itibaren Semer
kant, Maveraünnehir'deki diğer bölgele
rin fethinde önemli bir üs halinde kulla
nıldı. 

Ömer b. Abdülaziz'in görevlendirdiği 
tebliğ heyetlerinin çalışmaları sonucu Se
merkant ve çevresinde çok sayıda kişi İs
lam'a girdi (a.g.e., s. 599). Kuteybe zama
nında Soğdlu askerlerden kurulmuş olan 
30.000 kişilik birlikler İslam ordusu içinde 
önemli bir yer edindi (Taberl, VI, 559-561). 

Ancak kısa bir süre sonra Horasan ve Se
merkant'a gönderilen valilerin sert tutu
mu ve mevallden cizye alma uygulaması
nın tekrar başlatılması (Belazürl, s. 602) 
gibi sebeplerle Semerkant ve çevresinde 
yaklaşık on yıl sürecek (ı 02- ı ı 2/72 ı -73 I) 
ayaklanmalar ve kanlı savaşlar dönemi baş
ladı. 1 02'de (72 ı) Soğd halkına yardım ba
hanesiyle gelen Türgişler, Soğd kuwetle
riyle birleşerek Semerkant ve Deblisiye 
dışında bütün bölgeyi ele geçirip Semer
kant'ı kuşatma altına aldılar (ı ı 0/728). İki 
yıl sonra Horasan Valisi Cüneyd el-Mürrl 
şehri muhasaradan kurtardıysa da Semer
kant 117'de (735) Haris b. Süreye ayak
lanması sırasında Türgişler'in de yardımı 
ile Glirek'in eline geçti ve şehirdeki İslam 
garnizonu yok edildi. Ancak 120 (738) yı
lında Türgiş Hakanı Su-lu ve Soğd İhşidi 
Glirek'in ardı ardına ölümleri Emevller'in 
işini kolaylaştırdı. Horasan valiliğine geti
rilen Nasr b. Seyyar başarılı siyasetiyle Soğd 
bölgesi ve merkezi Semerkant'ta hakimi
yeti güçlendirmeyi başardı. 



AbbasTier döneminde 1 59'da (775-76) or
taya çıkan Mukanna' el-Horasanl taraftarı 
Mübeyyiza'nın isyanları dört yıl devam et
ti. 190'da ( 805-806) başlayan ve Abbasl
ler'in bölgede hakimiyetini sarsan Rfıfi' b. 
Leys isyanı da dört yıl sonra bastırılabildi 
(194/810). Halife Me'mun, buisyanın bas
tırılmasında büyük yararlıklar gösteren 
Samani ailesinden Nuh b. Esed'i 204 (B19) 
yılında Semerkant, diğer üç kardeşini de 
Maveraünnehir'deki diğer vilayetlere vali 
tayin etti. Horasan'da hüküm süren Ta
hirller'e tabi olan Nuh b. Esed ve kardeş
leri, Ya'küb b. Leys'in 259'da (873) Tahirl
ler'e son vermesinin ardından Safffırller'e 
bağlandı. Halife Mu'temid-Aiellah'ın iki yıl 
sonra bir menşurla bütün Maveraünne
hir'i Nasr b. Ahmed' e verdiğini bildirmesi
nin ardından Samanller müstakil bir dev
let haline geldi (261/874-75) Nasr b. Ah
med'in 279 (B92) yılında ölümünden son
ra küçük kardeşi İsmail b. Ahmed başşeh
rini Buhara'ya taşıdıysa da Semerkant ge
rek nüfus yoğunluğu gerekse medeni ve 
iktisadi unsurlar açısından bölgedeki mer
kezi şehir olma konumunu muhafaza etti 
(Barthold. FourStudies, ı. 14). SamanTier'in 
yıkılışma kadar Semerkant valilerinin mer
kez Buhara'ya karşı hakimiyet mücadele
sine giriştikleri görülmektedir (Aydınlı. s. 
307-311 ). Samanller devrinde Semerkant 
ilmi, kültürel ve ekonomik açıdan İslam 
dünyasının en önemli merkezlerinden bi
ri haline geldi. istahrl ve İbn Havkal, şeh
rin varaşlar (rabaz), asıl şehir (şehristan) ve 
kale (kuhendiz) şeklinde üç bölümden oluş
tuğunu söyleyip bu üç bölüm hakkında ge
niş bilgi vermişlerdir (Mesalik, s. 316-

318; Şuretü'l-art, s. 492-494). 

Orta Asya ticaret yolları üzerindeki önem
li merkezlerden biri olan, İbn Havkal'in Ma
veraünnehir'in limanı dediği Semerkant 
(Şuretü'l-art, s. 494) dünyanın her tarafın
dan gelen tüccarlar ve getirdikleri mal
larla dolup taşardı. Semerkant ve civarın
da yaşayan Soğdlular, VI-VIII. yüzyıllarda 
ipek yolu ticaretini neredeyse tekellerine 
alarak bu yolun pek çok güzergahında ti
caret kolonileri kurmuşlardı. Özellikle ka
ğıdı ile meşhur olup islam toprakları üze
rinde en kaliteli kağıt orada üretiliyordu 
(Makdis1'. s. 256) Ayrıca ipek, yün kumaş 
ve dokumaları ile de meşhurdu. 

Samanller döneminde bir süre başşehir 
olan Semerkant'ta çok sayıda büyük alim 
yetişmiştir. Necmeddin en-Nesefı, el-Kand 
ii g,ikri 'ulema'i Semer]fand isimli ese
rinde 1 OOO'den fazla Semerkantlı alimi ta
nıtmıştır. Meşhur muhadclis Abdullah b. 

Abdurrahman ed-Dariml, Şafii fıkhının ön
cülerinden İbn Hibban, yine meşhur fakih
lerden Ebü'l-Leys es-Semerkandl ve adını 
doğup büyüdüğü Semerkant'ın Matürid 
mahallesinden alan kelamcı imam Matü
rldl bunların başında gelmektedir. Tari]]. u 
Semer]fand yazarı Abdurrahman b. Mu
hammed el-İdrlsl, Alaeddin es-Semerkan
dl, Çehdr Ma]fale müellifi Nizarnl-i ArG
zl, Rükneddin el-Amidl, Nakşibendl şeyhi 
Nizameddin HamGş, Uluğ Bey, Şehabed
din İbn Arabşah ve Ali Kuşçu çeşitli dö
nemlerde Semerkant'ta yaşamış meşhur
lardan bazılarıdır. 

Semerkant'ta nüfusun çoğunluğunu Do
ğu iranlı Soğdlular oluşturuyordu. Nüfus 
bakımından ikinci sırada Türkler ve onla
rın ardından Araplar geliyordu. Müslüman
ların fethinden önce Budizm, Zerdüştllik, 
Maniheizm ve Hıristiyanlık gibi dinler yay
gın dı. Bununla birlikte Kuteybe b. Müs
lim'in şehri fethi sırasında halkın çoğun
luğunu Zerdüştler teşkil ediyordu. Semer
kant ve çevresinde azımsanmayacak mik
tarda yahudi ve hıristiyan vardı. IX. yüz
yılda Semerkant'ta bir Nesturl başpisko
posluğu bulunmaktaydı. 

3B2 (992) yılında Karahanlı Harun Buğ
ra Han kısa bir süre Semerkant'ı ele ge
çirdiyse de Samani Hükümdan ı ı. Nuh şeh
ri geri almayı başardı. Semerkant 3B9'da 
(999) tekrar Karahanlılar'ın eline geçti. V. 
(Xl.) yüzyılın ilkyarısında hanedan men
suplarının mücadelelerine sahne olan şe
hir devletin 1 046'da ikiye bölünmesi sıra
sında Batı Karahanlılar'da kaldı. 1 OS2'de 
tahta oturan Böri Tegin Ebu İshak İbra
him b. Nasr (Tamgaç Han), Semerkant'ı Ba
tı Karahanlı Devleti'nin başşehri yaptı. 467 
(1 074) ve 4B2'de ( 1089) Büyük Selçuklu 
Sultanı Melikşah tarafından hakimiyet al
tına alınan Semerkant XIII. yüzyılın baş-
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larında Harizmşahlar'ın egemenliği altına 

girdi. Semerkant'ı devletinin başşehri ya
pan Harizmşah Alaeddin Muhammed b. 
Tekiş, Moğol Hükümdan Cengiz Han'ın 
önünde tutunamadı. Buhara'dan sonra 
Semerkant üzerine yürüyen Cengiz Han 
kuşatmanın dördüncü günü teslim olmak 
zorunda kalan şehri tahrip etti (Muhar
rem 6171 Mart 1220) Direnenlerin tama
mı katiedilirken halkın önemli bir kısmı şe
hirden sürüldü. Semerkant bir asırdan faz
la bir süre bu tahribatın izlerini silemedi. 
1350 yılında şehri ziyaret eden İbn BattO
ta harabeler arasında ancak az miktarda 
meskGn ev gördüğünü ve şehri çevreleyen 
surun neredeyse yok olduğunu kaydeder 
( er-Rif:ıle, I, 420) 

VIII. (XIV.) yüzyılın son çeyreğine kadar 
Moğol hanlarının mücadelesi yüzünden 
sıkıntılı bir dönem yaşayan Semerkant'ın 
yeniden iman ve ikinci parlak dönemi, Ma
veraünnehir'i hakimiyeti altına alan Ti
mur'un Semerkant'ı kendisine başşehir 
yapması ve çeşitli bölgelerden alim ve sa
natkarları burada toplaması ile başladı 
(771/1369). Günümüze ulaşan tarihiyapı

lar daha çok Timur ve torunlarının eserle
ridir. BOB'de (1405) Semerkant'a gelen İs
panyol elçisi Clavüo seyahatnamesinde şe
hirdeki sarayları, bahçeleri, abidevi yapıla
rı geniş bir şekilde anlatmıştır (Timur Dev
rinde, s. 136-184). Uluğ Bey tarafından yap
tırılan Çihilsütun adlı sarayla meşhur ra
sathane bu dönemin en önemli eserleri 
arasındadır. 1497, 1501 ve 1511 yıllarında 
belirli sürelerle şehre hakim olan Babür, 
hatıratında Semerkant'ın o zamanki ihti
şamını ve yapılarını tasvir etmiştir (Bab ur
name, s. 68-75). 

1 SOO'de Özbek Hükümdan Şeybant Han 
tarafından ele geçirilen Semerkant, 1868 
yılına kadar Özbek hanlarının idaresi altın-
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da kaldı. Ülkeyi Buhara'dan yöneten Öz
bekler daha çok başşehirlerinin iman ve 
gelişmesine önem verdiler. Semerkant bu 
yüzden ihmal edildi ve Buhara'nın gölge
sinde kaldı. Maveraünnehir topraklarında 
ilerleyen Ruslar 14 Mayıs 1868'de Semer
kant'ı zaptederek Türkistan genel yöne
tim bölgesine dahil ettiler. 1871'den iti
baren Timur'un inşa ettiği şehrin batısın
da yeni bir şehir yükseldi. Şehir daha son
ra Hazar denizi ötesi demiryoluna bağla
nınca bir yol kavşağı olarak yeniden eski 
canlılığına kavuşmaya başladı. 1924-1 930 
yılları arasında Özbekistan Sovyet Sosya
list Cumhuriyeti'nin başşehri olan Semer
kant'ın 1900'de 58.000, 1939'da 134.350, 
1989'da 367.000, 2001'de 361.339 olan 
nüfusu 2008'de 353.000 olarak tahmin 
edilmektedir. Bugün Semerkant, 1 Eylül 
1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbe
kistan Cumhuriyeti'nin on iki obiastından 
birinin merkezi olup ekonomisi büyük öl
çüde çevresindeki tarıma dayanır. sanayi 
de gelişmiştir. Zerefşan vadisinin sulana
bilen kesimlerinde daha çok pamuk eki
lir; bunun yanında buğday, çeşitli meyve
ler, üzüm, tütün ve pirinç yetiştirilir. İpek 
böcekçiliği de gelişmiştir. Hafif sanayi ku
ruluşları yönetim merkezi Semerkant'ta 
toplanmıştır. Dokumacılık, meyve ve seb
ze konserveciliği, traktör ve otomobil par
çaları imalatı başlıca sanayi kuruluşlarıdır. 
Ayrıca halısı ve seramiğiyle de ünlüdür. 
Nüfusun dörtte üçünden fazlasını Öz
bekler, diğer bölümünü Ruslar, Tatarlar 
ve Tacikler oluşturur. 
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o MİMARİ. Semerkant'ın en erken yer
leşilen kısmı olan Efrasiyab surlar içinde 
tahkim edilmiş kale tipi bir yerleşmedir. 

Şehrin daha yeni olan kısmı ise özellikle 
Timur devrinden beri söz konusu olmuş
tur ve aslında Semerkant diye anılan kı
sım da burasıdır. 1370'te Efrasiyab'ın he
men yanında kurulan bu şehir 13 km. 
uzunluğunda ve 8 m. yüksekliğinde altı 
kapılı sur içinde bir yerleşmeydi. Gelişimini 
özellikle Timur'a borçlu olan şehirde onun 
zamanında büyük bir imar faaliyeti vardı. 
Timur ele geçirdiği yerlerden mimar ve 
sanatkarları buraya getiriyordu. Timur'un 
mimari eserlerin yapımını bizzat takip et
mesi ve yönlendirmesi de bu gelişime kat
kı sağlamıştır. 

Semerkant'ta kısmen Orta Asya özelliği 
kazanmış Arap İslam mimarisine ait ilk 
imar faaliyetleri Horasan Valisi Kuteybe b. 
Müslim zamanında gerçekleşmiştir. Şeh
rin hakimiyle yapılan antlaşmada cuma 
camisi inşa edilmesi maddesi de vardı. Söz 
konusu tarihte şehir Araplar tarafından 
alındığında buradaki ateşkedeler ve Bu
dist tapınakları tahrip edilmişti. Araplar'
dan sonra Orta Asya'nın doğu kesimiyle 
beraber Özbekistan' a hakim olan Türk hil
nedanı Karahanlılar dönemine ait Semer
kant'ta Şah Zinde mezarlık alanında bu
lunan Xl-Xl! . yüzyıllara ait türbelerin izle
ri tesbit edilmiştir. Ayrıca N. B. Nemzova 
tarafından 1969. 1972 yıllarında kazıları 
yapılan ve Tamgaç Han tarafından 458'
de (ı 066) inşa ettirilmiş tuğladan dört ey
vanlı bir avluya sahip olduğu anlaşılan bir 


