
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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Mes'Cıd'un onu giderek artan itibarından 
endişe ettiği için öldürdüğü de söylenir. 
Başlangıçta Serbedikller lehine gelişen sa
vaşı Kert Emlri Muizzüddin Hüseyin ka
zandı. Mes'Cıd mağlubiyetin izlerini silmek 
için Rüstemdar ve Mazenderan bölgelerine 
başlattığı akın sırasında ani bir hücuma 
uğrayarak öldürüldü (745/1344). Bu esna
da Cam'dan Damgan'a, Habişan'dan Tür
şiz'e geniş bir saha Serbedarller'in haki
miyeti altındaydı. Mes'Qd'un ölümünden 
sonra iktidarı kumandanlardan Muham
med Aytimur ele geçirdi, ancak emirliği 
fazla uzun sürmedi ve Hasan-ı CCırl'nin 
müridierinden bir derviş grubunun tahrikiy
le öldürüldü (Muharrem 747 1 Mayıs 1346). 

Bu olayın ardından Serbedarller'in başına 
kimin geçeceği konusunda kararsız bir dö
nem yaşandı. Perde arkasında duruma 
hakim olan Hace Şemseddin Ali'nin onayı 
ile önce KelCı (Kelva) İsfendiyar, daha sonra 
Mes'Qd'un kardeşi Şemseddin başa geçi
rildi, fakat ikisinin de iktidarı uzun sürme
di. Nihayet Hace Şemseddin Ali hüküm
dar olmayı kabul etti ( ı 6 Ş il b an 7 48 1 2 ı 
Kasım 1347). Hike Şemseddin Ali emirli
ğin idari yapısını güçlendirdi, ekonomik bir 
reform programı uyguladı. İlk bağımsız 
Serbediki sikkesi onun zamanında basıldı 
( 7 48/ ı 348). Komşu devletlerle antlaşmalar 
yaptı. Başarılı bir devlet adamı olan Hike 
Şemseddin Ali, vergi işlerindeki yolsuzluğu 
yüzünden cezalandırdığı Haydar b. Kassab 
ile Mes'Cıd'un eski kumandanlarından Yah
ya Kerrabl (Keravl) tarafından öldürüldü 
(752/135 ı) 

Serbedari tahtına oturan Yahya çevre
deki devletlerle mücadeleye girişti. Ordu
su veba salgını yüzünden zayıflayan Togay 
Timur ile önce istemeyerek bir barış yap
tı , ardından onu karargahında öldürttü 
(16 Zilkade 7541 13 Ara lık 1353) Togay 
Timur'un ölümüyle Cengiz Han soyundan 
gelenlerin bölgedeki saltanatı sona ermiş 
oldu. Yahya, daha sonra Herat melikine 
karşı oluşan ittifakta Doğu Horasan Moğol 
hakimleriyle birlikte yer aldı. Yahya'nın çok 
geçmeden bir akrabası tarafından öldü
rülmesinin ardından bir kargaşa dönemi 
yaşandı. Neticede Haydar b. Kassab ve Ha
san Damganl ön plana çıkıp kendi aday
larını başa geçirdiler. Bunlardan biri Mes
'Cıd'un oğlu Lutfullah idi. Onun dönemin
de Esterabild'ın eski valisinin oğlu Emir 
Veli, Serbedari valisini şehirden kovdu, 
Haydar b. Kassab tarafından gönderilen 
kuwetleri mağlCıp etti. 759'da (1358) Es
terabad'da kendi adına para bastırdı . Ha
san Damganl tarafından gönderilen yar
dımcı birlikleri de hezimete uğrattı. Daha 
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sonra Emir Lutfullah ile Hasan Damganl 
arasında bir anlaşmazlık çıktı. Hasan, Lut
fullah'ı hapse atıp öldürttükten (Receb 
762 1 Mayıs !361) sonra kendi adına hü
küm sürmeye başladı. Bu dönemde Şeyh 
Hasan-ı CCırrnin müridierinden Derviş Aziz 
Meşhed'de isyan etti, müridierinin deste
ğiyle TQs'u da ele geçirdi. Ancak ardından 
İsfahan'a sürüldü. öte yandan Sebzevarlı 
bir asilzade olan Hace Ali b. Müeyyed bu 
karışıklıklardan yararlanarak Damgan şeh

rini zaptetti ve Derviş Aziz ile birleşerek 
Sebzevar'ı ele geçirdi. Bu arada askerler 
ayaklanıp Hasan Damganl'yi öldürdüler 
(763/1362). Dindar bir Şii olan Hace Ali, sal
tanatının sonuna doğru İmamiyye Şlası'na 
mensup, Şehld-i Ewel diye tanınan Mu
hammed b. Mekk1 el-Amill'yi bölgede İma
miyye Şlası'nı yaygınlaştırma faaliyetleri
ne önderlik etmesi için Sebzevar'a davet 
etti. Muhammed b. Mekk1 bu daveti kabul 
etmedi. fakat Hace Ali'ye yol göstermek 
amacıyla İmamiyye fıkhına dair el-Lüm'a
tü 'd-Dımaş]fıyye adlı bir eser yazıp gön
derdi. Hace Ali daha sonra aralarındaki an
laşmazlık yüzünden müttefıki Derviş Azlz'i 
öldürttü (764/1363) Derviş Aziz'in halefi 
Rükneddin. Muzafferller'den Şah-ı Şüca'ın 

sarayına kaçtı. Ardından onların desteğiy

le Sebzevar'ı ele geçirdi (778/1 376-77) An

cak Hace Ali, Emir Veli'nin yardımıyla bu 
şehri geri aldı (781/1379) Timur 783'te 
( 1381 ) Serbedarller'in başşehri Sebzevar 
üzerine yürüdüğünde Hace Ali onun hiz
metine girerek iktidarını sürdürmeyi ba
şardı. Hace Ali'nin 788 (1386) yılında öldü
rülmesiyle Serbedari hanedam sona ermiş 
oldu. Hace Ali'nin cesedi Sebzevar'a nak
ledilerek burada gömüldü. Serbedari hil
kimiyetindeki topraklar Timur'a hizmet 
eden birkaç lider arasında bölündü. Hace 
Ali'nin bir akrabası olan Sultan Ali, Ti
mur'un ölümü (807/ 1405) üzerine ayakla
narak hanedanı ihya etme teşebbüsünde 
bulunduysa da yakalanıp Herat'ta öldürül
dü. Serbedari emirlerinden Yahya Kerrabi, 
TGs şehrinde su kanallarını yeniden inşa 
ettirmiş, Hace Ali , Sebzevar'da Mescid-i 
Cami'i onartmış, ayrıca büyük bir depo 
yaptırmıştır. Aynı aileye mensup Emir Şa
h! ise iyi bir şair olarak temayüz etmiştir. 
Devrin şairlerinden İbn Yem'in-i Tuğral, Ser
bedarller'in himayesine mazhar olmuştur. 
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li! ERDOGAN MERÇİL 

SERDAB 
(~~~rı) 

Bazı Ortadoğu evlerinin altına yapılan 

L serin oda. _j 

Farsça serd (soğuk) ve ab (su) kelimele
rinden oluşan serd-abın (serd-abe) "soğuk 
su" anlamındaki bu ismi taşımasından ha
reketle önceleri içme suyunu soğuk tutma 
amacıyla tasartandığı ve yalnız kiler ola
rak kullanıldığı ileri sürülebilir. Bazı bölge
lerde zir-zernın (yer altı) denilen serdilb
lar dört beş basamakla inilen, hiç güneş 
görmeyen, genelde kubbeli ya da tonaz
lu nisbeten geniş mekanlardır. Kuzey du-

Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi'ndeki fıskıyeli havuzlu ser
da b 


