
kalandığı bir sırada Şeybanl'nin devletler 
umumi hukukuna dair kitabının şerhini 
dikte etmeye başlamış. bunun matbu ver
siyonundaki 1408 sayfanın son 328 say
fasını hapisten çıkışından sonra Merglnan'
da ve yalnız on gün içinde tamamlamıştır. 
Eser. Debbağzade Mehmed Münlb Ayın
tabi tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olup 
İstanbul'da basılmıştır (1241/1826). Arap
ça aslının neşri ise bu tarihten yaklaşık 
bir asır sonra mümkün olmuştur (Hay
darabad 1335- ı 336) Selahaddin el-Mü
neccid'in tahkikli neşrine başladığı eser 
(l-111, Kahire 1957-1960), Abdülazlz Ah

med tarafından IV ve V. ciltleri tahkik 
edilerek tamamı yeniden yayımlanmıştır 
(Kahire 1971) Ayıntabi çevirisini, Sursalı 
Mehmed Tahir ve Bağdatlı İsmail Paşa 
yanlış olarak es-Siyerü '1-kebir'in tercü
mesi diye gösterirler. Bu yanlış bilgiyi Fa
tin, Mehmed Süreyya, Muallim Naci ve 
Şemseddin Sami gibi müellifler de tekrar
lamıştır (Okiç, s. 31-32). Ayıntabi yazdığı 

mukaddimede eserin muhteva ve değeri, 
ayrıca Şeybanl ve Serahsl hakkında bilgi 
vermiştir. Sursalı Mehmed Tahir'in kay
dettiğine göre bu tercüme ll. Mahmud'
un emriyle alay müftüleri ve tabur imam
ları tarafından zabit ve askere okutulup 
izah edilmekteydi (Osmanli Müellifleri, Il , 
35). Ayıntabl, Teysirü'1-mesir fi Şer.f:ıi's
Siyeri'l-kebir adlı Arapça kitabında Se
rahsl'nin eserindeki anlaşılması zor yerleri 
açıklamıştır. Esasen es-Siyerü '1-kebir'in 
haşiyesi mahiyetinde olan bu eserin çeşitli 
yazma nüshaları mevcuttur (Süleyma
niye Ktp, Hüsrev Paşa , nr. 382 lmüellif 
hattı!; Hasan Hüsnü Paşa , nr. 535). Eser 
UNESCO'nun isteğiyle Muhammed Ha
m!dullah tarafından Fransızca'ya çevril
miş ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
yayımlanmıştır (K. es-Siyerü'l-kebfr: Le 
grand livre de la conduite de l 'etat: com
mente par as-Sarakhsf, 1-IV, Ankara 1989-

1991 ) Günümüz Türkçe'sine yapılmış bir 
çevirisi de mevcuttur (İslam Devletler Hu
kuku, tre. M. S. Şimşek- İ. Sarmış, Kon
ya 200 ı) 6. Uşı11ü'1-fı~h (Uşülü's-Seral)
sf*). Müellif. yine hapishanede imiaya 
başlayıp muhtemelen daha sonra ta
mamladığı bu önemli eseri Şeybanl'nin 
eserleri üzerindeki şerhlerin esaslarını 

açıklamak için kaleme almıştır. Eser 
Ebü'l-Vefa el-Efganl tarafından neşredil
miştir (1-11, Kahire 1372) Ayrıca Hay
darabad ( 1372-1373) ve bundan ofset ol
mak üzere Beyrut ( 1393/ 1973) baskıları 

vardır. Ebu Abdurrahman Salah b. Mu
hammed b. Uveyda el-Mu}J.arrer ii uşı1-
li'1-fı~h adıyla eserin yeni bir neşrini ger-

çekleştirmiştir (Beyrut 1417/ 1996) Serah
si'nin bu eseri çağdaşı ve ders arkadaşı 
Ebü'I-Usr el-Pezdevl'nin e1-Uşı11'ü ile bir
likte Hanefi fıkıh usulünün iki klasiği ola
rak tarihte yerini almıştır. Daha sonra bu 
ilim dalında kaleme alınan hemen bütün 
eserler bu iki eserin genel çerçevesini ve 
nazariyelerini hep göz önünde bulundur
muştur. 

Serahsl'nin biyografisini yazan İbn Kut
luboğa onun Şer.f:ıu Mu{ıtaşari't-Ta.f:ıd
vi'sinin bir parçasını gördüğünü söylemek
tedir. Ebü'l-Vefa el-Efganl. Sadrüşşehld'in 
Hassaf'ın eserleri üzerindeki şerhi içinde 
yine Hassaf' ın Edebü'1-~açli ve en-Na
fa~at adlı kitaplarının Serahsl tarafından 
yapılmış şerhlerinden bahisler bulmuştur. 
Katib Çelebi, "Serahsl ile Halvanl'nin eseri 
olan" bir el-Fevd'id'den bahseder (Keş
fü '?-?unün, II, 1295) Bu Halvanl'nin Serahsl 
tarafından tertip ve tanzim edilmiş olan 
bir imlası olabilir. Serahs! e1-Mebsı1t'un
da (XX, 7 vd.) eserlerinin birinden müp
hem bir şekilde bahseder ve "müşterek ke
fillerin mütenasip mesuliyetleri münase
betiyle hukuk'i riyaziye meselelerinin en ka
rışığını" zikrederek şöyle der: "Bu üstat
ların bu hususta zikrettikleri her şeyi ben 
de bir eserde toplamış bulunmaktayım. 
fakat kitaplarımdan hiçbiri burada yanım
da yoktur ... " Serahsl'nin Şer.f:ıu Kitdbi'1-
Kesb, Şer.J:ıu Kitdbi'l-lf.ayz, Şer}J.u Kitd
bi'l-lf.iye1 gibi çalışmalarından da söz edil
mektedir; ancak bunlar onun e1-Meb
sı1funun muhtelif bablarından başka bir 
şey değildir. e1-Cdmi'u'1-kebir şerhide 
henüz bulunamamıştır. 
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Ordu kumandanı, 
Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra 

Osmanlı kara ordularının 
en yüksek rütbeli amiri. 

_j 

Farsça ser (baş) ve Arapça asker keli
melerinden oluşan ser-asker "başasker, or
du kumandanı, başkumandan" demektir. 
Bu terim, sipeh-siiliir ve ser-Ieşker unvan
larıyla eş anlamlı olarak Büyük Selçuklu ve 
Anadolu Selçuklu devletlerinde "ordu ve 
eyalet askeri kumandanı" anlamında kul
lanılmıştır. Osmanlılar'da ise sefere çıkan 
orduya kumanda edenlere klasik dönem-
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de genellikle serasker ve ser-dar, son dö
nemlere doğru yalnızca serasker unvanı 
verilmiştir. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kal
dırılmasının ardından kurulan yeni ordu ve 
askeri teşkilatla birlikte serasker Osmanlı 
kara ordusunun en yüksek rütbeli kuman
danının unvanı olmuştur. 

Fatih Kanunnamesi'nde serasker teri
mi yer alınamakla birlikte o devirde de sa
vaşlarda orduya kumanda edenlere seras
ker unvanı verildiği görülmektedir. Genel
de ilk defa Kanuni Sultan Süleyman döne
minde İbrahim Paşa'ya vezlriazamlık ya
nında geniş yetkilerle seraskerlik unvanı
nın tevcih edildiği belirtilir. Ancak İbrahim 
Paşa'nın şahsında söz konusu unvanın , ön
ceki ve sonraki dönemlere göre "saltanat 
ortağı" anlamına gelebilecek derecede hay
li farklı bir statüyü ifade etmekte olduğu, 
askeri ve sivil bakımdan olağanüstü geniş 
yetkiler içerdiği ve hatta kendisinin guru
ra kapılarak "serasker sultan" unvanını kul
lanmaya başladığı bilinmektedir. 

Vak'a-i Hayriyye ile Yeniçeri Ocağı ve ye
niçeri ağalığı kaldırıldı, Asakir-i Mansure-i 
Muhammediyye adıyla kurulan yeni ordu
nun kumandanına serasker unvanı verildi. 
Başlangıçta seraskerlik makamı Asakir-i 
Mansure'nin kumandanı olarak teşkil edil
mekle birlikte kısa sürede bütün kara or
dularının kumandanı haline geldi. Bu ma
nada ilk serasker olan Ağa Hüseyin Paşa'
nın yanında yeni ordunun idari, mali ve 
teknik işlerini yürütmek üzere Hacı Saib 
Efendi, Asakir-i Mansure-i Muhammediy
ye nazırı, Yekta Efendi katip tayin edildi. 
Osmanlı deniz kuvvetleri ise eskiden ol
duğu gibi kaptan paşaların kumandasında 
bırakıldı. Serasker Ağa Hüseyin Paşa bir
kaç gün Süleymaniye Camii avlusunda gö
rev yaptıktan sonra Ağa Kapısı 'na taşın

dı. Ardından eski döneme ait izierin top
tan tasfiyesi amacıyla Ağa Kapısı'nın adı 
Serasker Paşa Kapısı olarak değiştirildi. Ar
dından burası meşihat dairesi 1 fetvaha
ne haline getirilerek seraskerlik makamı 
Beyazıt'taki Eski Saray'a (Saray-ı Atık ) ta
şındı ve birtakım hizmet binaları ilave edil
di. Bugün Beyazıt Meydanı'na bakan Dai
re-i Umur-ı Askeriyye binası Sultan Abdü
laziz döneminde yaptınldı ( 1864-1 866). 

Asakir-i Mansure ile seraskerlik maka
mı Yeniçeri Ocağı ve ağalığı yerine kurul
duğundan bu kurumların birtakım görev 
ve sorumluluklarını da üstlenmiş oluyor
du. İstanbul'da asayişin sağlanması , nüfus 
hareketliliğinin takibi, birtakım zabıta hiz
metleri ve yangınların söndürülmesi dev
ralınan başlıca görev ve sorumluluklardan-
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dı . Şiddetli bir iç savaşın ardından ihdas 
edilen seraskerlik, 1826 tarihi itibariyle sad
razam ve şeyhülislam gibi devletin en üst 
düzeydeki makamları arasına katıldı . Bun
da seraskerliğin nezaretlerden önce kurul
muş olmasının etkisi büyüktür. 

Yeniçeri Ocağı ilga edildiğinde eski sis
temin bakiyesi olan topçu, lağımcı, hum
baracı ve timarlı sipahi gibi bazı askeri sı
nıflar yeni orduya paralel bir düzen içinde 
varlıklarını sürdürmekteydi. Bu sebeple 
askeri sınıfların birleştirilmesi ve taşranın 
sisteme dahil edilmesiyle tek elden sevk 
ve idareyi temin etmek için birtakım yeni 
düzenlemeler yapıldı. 1831 'de İstanbul'da
ki alaylar Hassa, Üsküdar'dakiler Mansure 
diye adlandırılarak ordu iki kısma ayrıldı. 
Bu bağlamda seraskerliğe bağlı bir birim 
olarak 1832'de Tophane Müşirliği kurul
du; topçu, humbaracı, lağımcı ocakları ile 
harbiye, levazım ve baruthaneler idaresi 
aynı çatı altında toplandı. Daha sonra Sul
tan Abdülmecid devrinde Meclis-i Topha
ne-i Amire teşkil edilerek söz konusu sı
nıfların idari ve askeri işleri burada görül
meye başlandı . 1834'te kurulan redif teş
kilatı da aynı şekilde seraskerliğe bağlan
dı. Avrupa'daki askeri literatürün tercü
mesi için 1837'de seraskerlik kapısında bir 
tercüme odası açıldı. Kuruluşunun hemen 
ardından yaklaşık on yıl seraskerlik göre
vini yürüten Koca Hüsrev Paşa'nın teşkila
tın gelişmesinde büyük katkıları oldu. As
kerlikle ilgili bütün meseleleri görüşmek 
ve karara bağlamak üzere Mart 1836'da 
seraskerliğe bağlı bir danışma meclisi ola
rak kurulan ve 1843'te görev ve yetkileri 
yeniden düzenlenen Dar-ı Şura-yı Askeri 
seraskerliğin yükünü azalttı ve karar alma 
sürecini daha sağlıklı hale getirdi. 1838'de 
Seraskerlik Müsteşarlığı'nın ihdası kurum
sallaşma yönünde atılmış bir diğer önem
li adımdır. 

Askeri sistemdeki değişim ve dönüşüm 
süreci seraskerliğin statüsünü, önemini, 
yetki ve sorumluluklarını da belirledi. 1836'
daki teşrifat düzenlemesiyle idareci sınıf 
yeniden kalemiye, askeriye ve ilmiye diye 
üç grup halinde tanzim edildi. Bu yeni dü
zenlemeyle serasker protokol bakımından 
şeyhülislam ve sadrazamla denk hale gel
di. öte yandan Masarifat Nezareti ve di
kimhane gibi teşekküllerin zamanla seras
kerliğe bağlanmasıyla kurumun sorum
lulukları ve aynı oranda idari-mali sistem 
içindeki önemi arttı. Ancak kurumsallaş
ma çabalarına paralel biçimde genişleyen 
sorumluluk ve artan bürokratik yük sebe
biyle seraskerlerin ordunun başında sefe
re gitmeleri gündeme dahi gelmedi. Bu 

sebeple önceden olduğu gibi orduya se
rasker unvanıyla kumandanlar tayin edil
meye başlandı . Bunun yanında teşvik ve 
taltif maksadıyla sadrazam olmadıkları hal
de serdar-ı ekrem unvanıyla 1853 Kırım sa
vaşına Ömer Lutfi Paşa ve daha sonra 
Doksan üç Harbi'nde Abdülkerim Nadir Pa
şa başkumandan olarak gönderildi. 

Mustafa Nuri Paşa Ocak 1843'te azie
dildiğinde seraskerlik unvanı da lağvedile
rek yerine 17 Ocak 1843'te Hassa Dar-ı Şu
ra-yı Askeri reisi Darphor Reşid Paşa Asa
kir-i Nizamiyye müşiri ve İstanbul muha
fızı unvanıyla getirildi. Bu oldubittinin per
de arkasında Mabeyin Müşirliği'nden ay
rılmak istemeyen, bununla birlikte rütbe 
ve nüfuz bakımından serasker paşanın al
tında kalmayı hazınedemeyen Hassa Mü
şiri Rıza Paşa bulunmaktaydı. Eylül 1843'
te amaçladığı nüfuza kavuşmakla düşün
cesi değişen ve mabeyinden çıkmayı siya
si kariyeri bakımından riskli görmeyen Rı
za Paşa'ya yeniden serasker unvanı veri
lerek bu makam ihya edildi, böylece uy
gulamada eskiye dönüldü. Rıza Paşa dö
neminde (Eylül 1843 - Ağustos 1845) se
raskerlik makamı Üsküdar'a taşındı . Koca 
Hüsrev Paşa'nın Ocak 1846'da ikinci defa 
göreve getirilmesiyle seraskerlik yine Be
yazıt'a nakledildL 

Tanzimat Fermanı'nda askeri mesele
lerin önemi vurgulanmış, seraskerlik ma
kamının ve Dar-ı Şura-yı Askeri'nin öneri
leri çerçevesinde yeni düzenlernelerin ya
pılacağına işaret edilmişti. Buna istina
den 1843-1847 yılları arasında yapılan dü
zenlemelerde mevcut askeri birlikler beş 
ordu şeklinde tanzim edildi (ı . Hassa Or
dusu 1 istanbul ; 2. Dersaadet Ordusu 1 is
tanbul; 3. Rumeli Ordusu 1 Manastır ; 4. 
Anadolu Ordusu 1 Harput; 5. Arabistan 
Ordusu 1 Şam); askere almada ise kura 
usulü benimsendi. 1848'de merkezi Bağ
dat olmak üzere Irak ve Hicaz Ordusu ku
ruldu. Ayrıca ordu muvazzaf. redif, yardım
cı ve başı bozuk kuvvetler olmak üzere 
dört temel sınıf halinde yeniden düzen
lendi. 1843'te Dar-ı ŞOra-yı Askeri'nin işle
yişinde birtakım yenilikler yapıldı. ŞOranın 
sorumluluk alanındaki işler harbiye, nizarn 
ve levazım şeklinde üç kısma ayrıldı. Bab-ı 
Seraskeri'de mektObl, yoklama, jurnal, ni
zam iye, muhabere, ruznamçe ve vezne 
kalemleri kurularak bürokratik işleyiş ge
liştirildi. Tophane Müşirliği'ne bağlı olarak 
1845'te polis teşkilatının ve Zaptiye Mü
şirliği'nin teşkiliyle seraskerliğin sorumlu
luğunda olan İstanbul'un zabıta, itfaiye ve 
güvenlik işleri tedricen bu yeni kurumlara 
devredildi. 



XIX. yüzyılda birkaç defa seraskerliğin 
aynı zamanda sadikete getirilenlere tev
cih edildiği görülmektedir. Keçecizade Fu
ad Paşa'nın sadaretinde ( ı Haziran 1863) 
uhdesinde bulunan seraskerlik unvanı da 
sadarete ilave edildi, böylece ilk defa en 
üst düzey mülki ve askeri makamlar tek 
bir şahıs tarafından temsil edilir oldu. Bu 
iki önemli görevin aksamadan yürütülme
si ni sağlamak amacıyla askerlikle ilgili iş
ler harbiye nazırı unvanıyla tayin edilen ki
şiye havale edildi. Yeni düzende harbiye 
nezareti diye bir kurum henüz teşekkül 
etmemişti. Bu unvan sadece seraskere 
yardımcı olmakla mükellef bir şahsı işaret 
etmekteydi. Seraskerliğin sadaretle bera
ber yürütülmesinden ötürü ayrıca seras
ker kaymakamlığı ihdas edilerek bu gö
reve Hüseyin Avni Paşa tayin edildi. Bu uy
gulama Fuad Paşa'nın Haziran 1866'da 
sadaret ve seraskerlikten azliyle son bul
du. Bu dönemde seraskerlik tarafından 
ordu mensuplarının hem mesleki-teknik 
konularda hem de genel anlamda dünya
daki gelişmeleri takip edebilmelerini sağ
lamak amacıyla Şinasi'nin editörlüğünde 
Ceride-i Askeriyye adıyla bir dergi çıka
rılmaya başlandı ( 1863) Fuad Paşa se
r asker sıfatıyla Sultan Abdülaziz'in Mısır 
seyahatine katıldı ve ilk defa kendisine 
"yaver-i ekrem" unvanı verildi. Sadaret ve 
seraskerliğin tek bir şahıs tarafından 
temsili uygulaması 13 Şubat 1874'te Hü
seyin Avni Paşa'nın sadarete getirilme
siyle bir defa daha tekrarlandı. Hüseyin 
Avni Paşa'nın ilk seraskerliği esnasında 
(Şubat 1869 - Eylül 187 1) Kuwe-i Umu
miyye-i Askeriyye Nizamnamesi'yle 1869'
da merkezi San'a olan Yemen Ordusu ku
ruldu ve ordu sayısı altıdan yediye çıka
rıldı; nizamiye, redifve müstahfız şeklinde 
üç ana sınıf olarak yeniden teşkilatlandırıl
dı. 1873'te Tophane-i Amire Müşirliği se
raskerliğe bağlandıysa da kısa süre son
ra bu uygulamadan vazgeçildi. 

ll. Abdülhamid devrinin başlarında as
keri teşkilatın ana unsurları Bab-ı Seras
keri. Dar-ı Şura-yı Askeri, Erkan-ı Harbiy
ye Riyaseti ve Tophane-i Amire Nezareti'
dir. 1876 anayasası ile padişaha başkuman
danlık unvanı verildiğinden seraskerlik as
keri silsitenin en üst rütbesi olma özelliği
ni kaybetti. Bu dönemde seraskerin ma
iyetinde müsteşar, mektupçu, nizarniye 
muhasebecisi ve bir hassa muhasebecisi 
bulunmaktaydı. Bundan başka şu daire
ler hizmet vermekteydi : Makam-ı Seras
keri Dairesi, mektupçu, şifre, tercüme ve 
nizarniye evrak kalemleri. Aynı dönemde 
Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Dairesi de 

müstakil hale getirildi. Dar-ı Şura-yı Askeri 
ve Tophane meclisleri seraskerliğe bağlı 
yardımcı kurumlar olma özelliğini sürdür
dü. Doksanüç Harbi'nde alınan yenilginin 
sebep ve sonuçlarını değerlendirmek üze
re oluşturulan komisyonun tavsiyeleri doğ

rultusunda 1879'da kapsamlı düzenleme
ler yapıldı. Bu çerçevede seraskerlik ile 
Dar-ı Şura-yı Askeri kaldırıldı, bunların ye
rine Harbiye Nezareti ikame edildi. Yaklaşık 
beş yıllık bir uygulamanın ardından 1884'
te her iki kurum ihya edildi. 

ll . Abdülhamid devrinde seraskerlik ma
kamının etkinliği önceki dönemlere göre 
hayli azaldı. Padişahın idari anlayışından 
kaynaklanan otoriter tutumu yanında se
lefi Sultan Abdülaziz'in şaibeli ölümü ve 
serasker sıfatını haiz Hüseyin Avni Paşa'
nın bu işte başrolde olması bu hususta 
önemli rol oynadı. Benzer bir akıbete ma
ruz kalmaktan endişe eden ll . Abdülha
mid seraskerliğin siyaseten etkin olmasına 
izin vermedi. Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı 
Harbiyye Dairesi, Teftiş-i Umumi-i Askeri 
Komisyon-ı Aıisi vb. kuruluşların teşkili bu 
amaca hizmet etti. Bu dönemde siyase
tin merkezi Babıali ile Bab-ı Seraskeri'
den Yıldız Sarayı'na kaydı. Kurulan geniş 
hafiye teşkilatı ilejurnalcilik sayesinde si
vil ve askeri kurumlar sıkı kontrol altında 
tutuldu. 22 Temmuz 1908'de aziedilen Av
lonyalı Ferid Paşa'nın yerine sadarete Kü
çük Said Paşa getirilince önceki hükümet
te serasker sıfatıyla görev yapan Meh
med Rıza Paşa'yı kabinesine almayıp ye
rine harbiye nazırı unvanıyla Ömer Rüşdü 
Paşa'yı tayin etti. Bu şekilde Harbiye Ne
zareti, ll. Meşrutiyet'in ilanından bir gün 
önce (22 Temmuz 1908) kuruldu. böylece 
seksen iki yıllık seraskerlik makamı tarihe 
karışmış oldu. 
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SERBED ARiLER 
( ..;,ı,_i)t~_rlt ) 

Horasan'ın 

Beyhak bölgesinde 
hüküm süren bir Şii hanedam 

(1337-1386). 
_j 

Hanedan adını kurucusu Abdürrezzak'ın. 

"Erkekçe başını darağacına vermek alçak
ça katiedilmekten bin kere daha iyidir" şek

lindeki ifadesinde geçen "serbedar" (da
rağacı) sözünden almıştır. Bölgede saygı 
gören bir memurun oğlu olan Abdürrez
zak bir Moğol memurunu veya elçisini öl
dürdükten sonra Beyhak (Sebzevar) böl
gesindeki Baştın 'da isyan etti (9 Şaban 
737 1 13 Mart 1337). Bu sırada bölgenin 
hakimi Togay (Toga) Timur'un İlhanlı veli
ahtlığı için harekete geçmesi Moğol reis
Ierinin isyanı ihmal etmesine yol açtı. Yö
netimden memnun olmayanlarla iş birli
ği yaparak Sebzevar'ın kontrolünü ele ge
çirip ( 12 Safer 73819 Eylül I 337) emir un
vanı alan Abdürrezzak bir tartışma esna
sında kardeşi Vecihüddin Mes'ud tarafın
dan öldürüldü (12 Zi lhicce 738/1 Temmuz 
1338). Kendisine katılan askerler, genç
ler ve ayyarlarla taraftarları gittikçe artan 
Mes'ud, Mazenderanlı Şii şeyhi Halife'nin 
müridi Şeyh Hasan- ı Curi ile ittifak ya
parak daha da güçlendi. Mes'ud'un 741 
( 1340-41 ) yılında Nişabur'u ele geçirmesi 
Togay Timur'u tedbir almaya sevketti. Gür
gan (Cürcan) nehri kenarında meydana ge
len savaşta Togay Timur bozguna uğradı, 
kaçmaya teşebbüs eden veziri Alaeddin 
Muhammed yakalanarak öldürüldü (23 Şa
ban 7421 ı Şubat 1342). Cacerm, Damgan, 
Simnan ile Togay Timur'un başşehri Gür
gfın'ı ete geçiren Serbedariler ardından top
raklarını Herat Kertleri aleyhinde geniş
letmeye çalıştılar. Kertler ve Serbedariler 
arasında yapıtan savaşta Hasan-ı Curi öl
dürüldü ( 13 Safer 7431 I 8 Temmuz I 342). 
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