
SEMERKANT 

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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Kusem b. Abbas Türbesi - Semerkant 

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 



medresenin kalıntıları burada açığa çıka
rılmıştır. 

Şehirde Türk-İslam mimarisinde Timur
lular önemli varlık göstermiştir. Bugün 
sadece belirli bölümleri ayakta duran Se
merkant'taki Blbl Hanım (B1b1 Hatun) Ca
mii, Timurlu ihtişamını yansıtan tipik bir 
örnektir. Aslında Timur'un cuma camisi 
olan bu yapı 1399-1405 yılları arasında in
şa edilmiştir. Yapı, Timurlu mimarisine has 
dışa doğru taşkın büyük kemerli girişin 
yer aldığı ve daha içeride mermer ikinci 
bir taçkapının bulunduğu, özgün şekli dik
dörtgen biçiminde, dört eyvanlı , avlulu, 
tuğladan yapılmış muhteşem bir eserdir. 
Eyvaniarı bağlayan kısımların küçük kub
belerle kaplı olduğu düşünülmektedir. Ya
pının en önemli kısmı olan kıble tarafın
daki eyvanlı-kubbeli mekan ve diğer ey
van bölümleri günümüze kadar gelmiştir. 
Mevcut kubbeleri yine Timurlular'a özgü 
yüksek kasnaklı, oldukça sivri dilimli ve fı
rQze sırlı tuğlalarla kaplıdır. Bu kubbeler 
İslam öncesi Orta Asya'sının lotus kubbe
lerini örnek alan, ancak bazı sanat tarih
çilerinin soğan kubbe diye andıkiarı sivri 
kubbelerdendir (bk. BiBi HANlM CAMii ). 

Timur'un tarunu Muhammed Sultan 
Mirza için inşa edilen. ardından Timur'un 
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kendisinin de gömülmesinden dolayı onun 
adıyla anılan Gür-ı Emir de Semerkant'ta
ki Timurlu şaheserlerindendir. Bir tarafın
da medrese, diğer tarafında mescid ve 
hankahın yer aldığı avlunun gerisinde 
dıştan sekizgen. içten kare şeklinde inşa 
edilmiş mumyalık-cenazelik katı da bulu
nan yapı çini ile kaplanmış dilimli kubbe
siyle Semerkant şehrinin simgelerinden 
biridir (bk. GÜR-ı EMiR) 

Çoğunluğu XIV-XV. yüzyıllardan kalma 
olan Şah-ı Zinde Mezarlığı'ndaki yapılar ve 
bilhassa türbeler de bu dönemin önem
li eserlerindendir (bk. şAH-ı ZiNDE) . Uluğ 

Bey'in yaptırdığı bir taçkapı ( dervaze, 
1434) vasıtasıyla girilen, içinde sahabi Ku
sem b. Abbas'ın türbesinin ( ı 33 5) yer al
dığı inişli çıkışlı bir yolun iki tarafındaki 
bu anıtlar özellikle çok renkli sır ve mo
zaik çini tekniğinin kullanıldığı süsleme
leriyle dikkati çeker. Mezar anıtlarının ço
ğunluğu dörtgen planlı olup sadece bir 
tanesi sekizgendir. Buradaki binalar Uluğ 
Bey'in yaptırdığı taçkapıdan itibaren şu 
şekilde sıralanabilir: Yolun solunda Usta 
Sadık (mimar) ismiyle anılan bir kışlık ve 
bir yazlık mescid ( ı 9 ı O), sağında ise Dev
let Kuş Bigi Medresesi ( ı 8 13) vardır. Yo
lun az yukarısında merdivenlerin baş

langıcında solda Kadızade-i Rumi'nin tür
besi (yakl aş ık ı 430) bulunur. Daha yuka
rıda yolun solunda yan yana Şad-ı Mülk 
Aka (Türkan Aka) ( 1372) ve Emirzade ( 1386) 

türbeleriyle bunların karşı tarafında Emir 
Hüseyin ( 1376) ve Şirin Bike Aka'nın ( 1385 ) 

türbeleri vardır. Az iler ide yolun sağında
ki çokgen türbe ise muhtemelen Aştek 
Türbesi'dir. Sağa doğru hafifçe bükülen 
yolda ileride solda tek başına duran kare 
kubbeli türbe Usta Ali (?) Türbesi'dir. Da
ha ileride solda Karahanlı devrinden kal
ma medresenin içinde kime ait olduğu 
bilinmeyen bir türbe, az ilerisinde Emir 

SE MERKANT 

Burunduk (?) Türbesi (ı 380) bulunur. Ku
sem b. Abbas'ın mezarı üzerindeki türbe 
ise ekli yapılarıyla bir kısmı solda, çoğun
luğu yolun karşısında yer alır. Burada tür
beden başka cami ve ziyarethane de var
dır. Sağdan devam edildiğinde Şah Arap 
(? ) Türbesi'nden sonra karşıda Tarnan Aka 
Türbesi (ı 405) ve onun yanındaki mescid
le karşılaşılır. Nihayet yolun solunda orta
daki kare biçimli türbe olan Hoca Ahmed 
Türbesi ile yapılar topluluğu sona ermek
tedir. Burada bazı türbelerin kime ait ol
duğu tartışmalıdır, bazı yapılar da bugün 
mevcut değildir. 

Şehrin kuzeyinde Çoban Ata ismiyle anı
lan. kare şeklinde . 1430-1440 yıllarından 
kalmış olan bir iç kubbe üzerine külahlı 
yapının kime ait olduğu (bazılarına göre 
bir makam türbej bilinmemektedir. Se
merkant'ta geç Timurl u anıtlarının dikkat 
çekenlerinden olan İşret Hane adlı mezar 
anıtı da ( ı 460- ı 464) bu devirde mezar anıt
larının ne derece geliştiğini gösteren önem
li bir örnektir. 1903 depreminde yüksek 
kasnaklı kubbeli kısmı çökmüştür. Dört 
tarafa yönelen bu kısmın kuzeyinde yine 
kubbeli bir cami ve güneyde dört kubbeli 
mekan özellikle içt eki stuko ve kalem iş 

leriyle dikkati çekmekteydi. 

Registan Meydanı'nın çevresinde bulu
nan. dört eyvanlı , aviulu Uluğ Bey Medre
sesi'nin ( ı 4ı 7- ı 420) ön planda olduğu top
lam üç medrese (diğerleri ı 6 ı 9- ı 636 ta
rihli Şlr Di:lr, ı 646- ı 660 tarihli Till a-kM 
medreseleri ) dört eyvanlı, aviulu tipik Ti
murlu veya Timurlu tarzını sürdüren med
reselerdir. Bu medreselerden özellikle Şlr 
Dar Medresesi taçkapısındaki kaplan-gü
neş (as lan yerine kull anılmı ştır) kabart
ması ile ünlüdür ve ismini de buradan al
maktadır (bk ŞIR DAA MEDRESESİ; ULUG 

BEY MEDRESESİ). 
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İlk defa 1 409'da inşa edilen Uluğ Beğ 
Rasathanesi diğer önemli bir yapıdır. Fen 
bilimleri alanında müslüman Türkler'in 
ulaştığı yüksek seviyeyi göstermesi bakı
mından son derece önemli olan bu yapı
nın günümüze sadece meridyen ölçümü
nün yapıldığı bölümü gelebilmiştir. Araş

tırmacılar bu mimarlık şaheserinin çok kat
lı silindirik yapıda bir bina olduğunu ileri 
sürmektedir (bk. SEMERKANT RASATHA

NESİ). Semerkant'İn Sovyet dönemi bina
ları, Rus mimarisinin etkilerini Özbekis
tan'ın eski mimari özellikleriyle birleştire
rek Taşkent'te de yoğunbiçimde görüldü
ğü gibi modern mimari örneklerini oluş
turur. Semerkant'taki m üze yapıları ve ba
zı resmi binalar bu grup içinde gösterile
bilir. 
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~ YAŞAR ÇORUHLU 

SEMERKANT RASATHANESi 

L 

İslam dünyasında kurulan 
ikinci büyük rasathane. 

_j 

Çocukluğunda Meraga Rasathanesi'ni 
ziyaret eden, aynı zamanda astronomi ve 
matematik konularında geniş bilgi sahibi 
bir alim olan Timurlu Hükümdan Uluğ Bey 
tarafından kurulmuştur. Kaynaklarda ra
sathanenin kuruluşuyla ilgili farklı tarih
ler yer almaktadır. Abdürrezzak es-Se
merkandi ve Hafız Ebru, Uluğ Bey'in Se
merkant'ta yaptırdığı kendi adını taşıyan 
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semerkant 
Rasathanesi 

medreseyle birlikte tamamlandığını 

(823/ 1420) belirtir. Ancak bazı kaynaklar
da inşaatın 1409, 1421 veya 1424'te baş
ladığı ve kısa süre içerisinde bitirildiği ile
ri sürülür. Hemen başlatılan gözlemlerin 
ise otuz yıl sürdüğü bilinmektedir. 

Diğer İslam rasathaneleri gibi kendine 
ait bir kütüphanesi bulunan Semerkant 
Rasathanesi, Meraga Rasathanesi'nden 
sonra kurulan en büyük rasathane, yine 
ondan sonra İslam dünyasındaki astrono
mi çalışmalarını etkileyen ve bu etkiyi asır
larca sürdüren iki matematik-astronomi 
ekolünden ikincisinin merkezidir. Bu eko
lün bilim heyetini oluşturan belli başlı tem
silcileri Gıyaseddin Cemşld el-Kaşi, Kadıza

de-i Rumi ve Ali Kuşçu'dur. Ekol Kadızade'
nin ileri gelen öğrencilerinden Ali Kuşçu 
ile Fethullah eş-Şirvani vasıtasıyla Os
manlı bilim dünyasına taşınmış ve yay
gınlık kazanmıştır. 

Abdürrezzak es-Semerkandl, rasathane
nin şehrin kuzeydoğu yönünde bulunan 
kayalık bir tepe üstünde ve 48 m. genişli
ğinde, çinili tuğlalardan yapılmış yuvarlak 
bir bina olduğunu söylerken Babürname'
de binanın üç katlı olduğu belirtilmektedir. 
J. L. Vjatkin tarafından yapılan kazılarda 
rasathanenin silindirik bir yapıda inşa edil
diği ve iç yapısının son derece karmaşık, 

. fakat dikkatli bir şekilde planlandığı gö
rülmüştür. Binanın yarıçapı 23 m., yük
sekliği 30 metredir. Astronominin yanın
da astrolojiye de ilgi duyan Uluğ Bey, ça
lışmalarında kullandığı Zic-i İl]].ô.ni'de ba
zı hata ve eksiklikler görerek bunları yeni 
rasatlarla düzeltmek istemiş ve bu mak
satla rasathaneyi kurmuştur. Rasathane
nin kurulmasında Uluğ Bey'in hacası Ka
dızade-i Rumi'nin büyük etkisi vardır. Bi
nanın ve gözlem aletlerinin yapımını Gıya
seddin Cemşld el-Kaşi denetlemiş, Mul
nüddln-i Kaşl de planların yapılmasında 
ona yardım etmiştir. Oğlu Abdüllatif tara-

fından öldürülmesine kadar rasathanenin 
idaresini elinde bulunduran Uluğ Bey'in ra
sat işlerinin başına getirdiği kişiler sırasıy
la Gıyaseddin Cemşid el-Kaşl. Kadızade-i 
Rumi ve Ali Kuşçu'dur. Rasathanede idari 
personelin ve astronomların yanı sıra ma
tematikçiler, alet yapıcıları ve teknisyen
ler de bulunmaktaydı. 

Rasathane ve buradaki faaliyetlerle ilgi
li bilgilerin önemli bir kısmı Cemşid el-Ka
şl'nin 1421 veya 1422'de babasına yazmış 
olduğu iki mektuptan öğrenilmektedir (E. 

S. Kennedy, "A Letter of Jamshid al-Kashl 
to His Father", Orientalia, XXIX [Roma 
19601. s. 191-213; A. Sayılı. Uluğ Bey ve 
Semerkand'daki ilim Faaliyeti Hakkında 
Gıyasüddin-i Kaşf'nin Mektubu, Ankara 
1960). Kaşl, Semerkant'taki ciddi astrono
mi faaliyetlerinin 1 408-1 41 O yıllarında baş
ladığını belirtmektedir. Rasathanede ge
zegenlerin ve yıldızların hassas gözlemle
rini yapmak üzere hazırlanmış çok sayıda 
gözlem aracının bulunduğu ve daha ön
cekilere nazaran farklılıklar gösteren bu 
aletlerin tamamİnın özel olarak tasarlan
dığı, hatta bir kısmının Cemşld 'ei-Kaşl ta
rafından icat edildiği bilinmektedir. Bun
ların en büyüğü 40.4 m. yarıç-apında taş
tan yapılmış, Sudüs-i Fahrl adı verilen me
ridyen yayıdır (sekstant) 1908 yılında or
taya çıkarılan alet astronomi tarihinin en 
büyük meridyeh yayıdır. Kaynakiara göre 
rasathanede bulunan diğer gözlem araç
ları şunlardır: 1 zira (0,75 m.) çapında bir 
usturlap; harita ve planlar; su saati; üze
rinde derece, dakika, saniye ve saliseler
le yedi gezegen ve sabit yıldızların belirtil
diği on adet gök küresi ve kıtaları, dağları, 
ovaları, çöl ve nehirleri gösteren bir yer 
küresi. Bu aletlerin bir kısmı metalden, 
bir kısmı ağaçtan imal edilmiştir. Yıldızlar 
ve gezegenlerle.ilgili hassas ölçüınierin ya
pılabilmesi için büyük boyutlu aletler kul
lanılmasından dolayı küçük ölçüm aletle
rinden bahsedilmemektedir. · 


