
SER BEDARILER 

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 



varına ocak şeklinde bir niş açılmış ve bu 
niş bir havalandırma bacasıyla dama bağ
lanmıştır. Buradan yükselen havanın yap
tığı sirkülasyon odaya ayrıca serinlik ver
mektedir. Asıl havalandırma ise birkaç kü
çük tepe penceresiyle sağlanır ve mekan 
az da olsa loş bir aydınlığa kavuşturulur. 
Saray ve konakların da serdabları bulun
maktaydı . Bağdat yakınlarındaki Samer
ra'da IX. yüzyıl başlarına ait el-Cevsaku'l
Hakanl'nin stukolarla süslü büyük ve kü
çük serdabları ile aynı yüzyılın son çeyre
ğinde inşa edilen Kasrü'l-aşık'ın tonozlu 
serdabları bunlara örnek gösterilebilir. Şi
ller, "gaib imam" diye adlandırdıkları on 
ikinci imam Muhammed Mehdi el-Mun
tazar'ın (Muhammed b. Hasan el-Askeri) 
874 yılında Samerra Askeriyye Türbesi'n
deki veya yine Samerra'da babasının evin
deki serdaba girip bir daha geri dönme
diğini kabul etmektedir. 

Diyarbakır evlerinde serdab ya da soğuk
luk diye adlandırılan badrum kat odaları 
daha özel ve sınırlı mekanlardır. Evin üst 
kat odalarının altında birkaç basamakla 
inilen, uzun kenan kuzeye (avluya) bakan, 
bu kenarındaki pencerelerinden aydınla
nan ve doğrudan avluya açılan loş serdilb
larda fıskıyeli havuz vazgeçilmez bir öğe
dir. Havuzdaki suyun verdiği serinlik ve 
görsel zenginlik dinlenıneye en uygun or
tamı sağlar. Cahit Sıtkı Tarancı ve İsken
der Paşa konaklarının serdabları gelenek
sel Diyarbakır evlerindeki en güzel örnek
ler arasında yer almaktadır. Evliya Çelebi, 
Diyarbakır evlerinin fıskıyeli serdabların
dan bahseder. Urfa ve Siverek'te "zerzem
be" denilen kilerler aynı zamanda serdab 
vazifesi görür. Bunların penceresi yoktur; 
bazıları iki kapılıdır. Eski istanbul'un ahşap 
evlerinde yazın dinlenilen badrum katı oda
ları da serdab ya da taş oda diye adlandı
rılmaktaydı. 

Serdab ismi, zamanla kullanım alanı ge
nişletilerek bu mekanın yer altında bulun
ma özelliğinden dolayı t ürbelerin altındaki 

asıl mezar odasına, her çeşit yer altı tesi
sine, yer altı yollarına. alt geçit ve tünel
lere de verilmiştir. Aynı şekilde eski Mısır 
arkeolojisinde "mastaba" adıyla bilinen, 
mezarların ölü eşyası konulan gizli iç oda
larına da serdab denilmektedir. Öte yan
dan serdab isminin taşıdığı "soğuk su" an
lamı sebebiyle XVIII. yüzyıldan itibaren is
tanbul saraylarında bahçe içinde serinieti
ci su öğeleri, havuz ve selsebilleri olan yaz
lık köşklere serdab köşkü ve özellikle bu
ralarda yapılan müzikli toplantılara ser
dab alemleri denilmiştir. Bu alemierin kı
şın yapıldığı, asıl saray binasındaki bir ve-

ya iki tarafında kapısı içeri açılan bir oda
nın bulunduğu üçgen salonlar da serdab 
safası adıyla anılmıştır. 
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li] A. CİHAT KüRKÇÜOGLU 

SERDAR 
( )~.r ) 

Türk-İslam devletlerinde 
genellikle ordu kumanda m anlamında 

kullamlan unvan. 
L _j 

Farsça ser (baş ) kelimesinin sonuna -dar 
ekinin getirilmesiyle oluşan ser-dar "başı 
tutan, reis, rehber" demektir. Özellikle 
Türkler tarafından kullanılan bu unvan 
Araplar'a da geçmiş ve daha ziyade "as
keri kumandan" anlamını kazanmıştır. Ke
limeye bazan serdariyye ve serdarlık biçi
minde Kuzey Afrika'da, özellikle Mısır ve 
Sudan'da rastlanır. XIX. yüzyılda bu iki ül
kenin İngiliz kumandanına "sirdar" denil
miştir. iran'da kelime serdar- ı zafer, ser 
dar-ı ceng şeklinde daha çok şeref unva
nı olarak geçer. Hindistan'da Halaçlar'da 
da görülen serdar kelimesi, XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısında kurulan küçük devletlerin 
başında bulunanlara unvan olmuş (Bayur. 
III . 125); İngiliz idaresi döneminde Hint or
dusunda "kumandan" manasında kullanıl
mıştır. Nitekim "serdar-log" bir askeri bir
liğin Hintli zabitini ifade ederdi. Daha son
ra kelime, Kuzey Hindistan'da Avrupalılar'ın 
özel hizmetkarlarının başında bulunanla
rın unvanı olmuştur. Serdar, "serdar-baM
dur" şeklinde Hindistan'daki İngiliz subay
ları için ihdas edilmiş bir liyakat nişanının 
birinci rütbesini taşıyan kişiler için şeref 
unvanı olarak da görülür. Kelime unvan 
olarak Orta Asya, İran, Anadolu ve Ortado
ğu'da kurulan Türk devletlerinde de kul
lanılmıştır. Büyük Selçuklular'da, Anadolu 
Selçukluları'nda ve İlhanlılar'da serdar kar
şılığında daha ziyade sipehsalar, serleşker. 
su başı ve serasker kavramları yer almıştır. 

Osmanlı döneminde serdar unvanı yay
gın biçimde geçer ve daha çok taşrada bir 
eyalete veya sancağa tayin edilen vezir, 

SERDAR 

beylerbeyi ve sancak beyleri için kullanılır
dı. Bu arada donanmanın başı olan kapu
dan paşalara da bu unvanın verildiği olur
du. Lutfi Paşa sancak beyi ve beylerbeyi
lere serdarlık verilmesini pek tasvip etmez 
ve sadrazarnın serdan gözetmesi gerekti
ğini belirtir (Asa{name, s. 25 , 31) Alı Mus
tafa Efendi padişahların serdar yerine se
ferlere bizzat kendilerinin gitmesi gerekti
ğini söyler (Meuaidü 'n·nefais, s. 324, 347) . 
Ellerine serdarlık beratı verilerek görevle
ri resmlleşen serdarlar bulundukları yer
lerde azil, nasb, dirlik tevcihi gibi görevler 
dışında merkezden gelen emirler doğrul
tusunda sefer hazırlıkları yaparlardı. XVIII. 
yüzyıla kadar çok geniş yetkileri olan ser
darların . yanlarındaki tuğralı boş ahkam 
kağıtları yetmediği durumlarda tuğra çek
me yetkileri bile vardı. Nitekim XVII. yüz
yıl ortalarında Sadrazam Kemankeş Mus
tafa Paşa taşra vezirlerinden bu yetkiyi 
kaldırınca Erzurum Valisi Nasuhpaşazade 
Hüseyin'in şiddetli tepkisine ve isyanına se
bep olmuştu (Kati b Çelebi , vr. 251 a). Ser
darların maiyetinde bir miktar yeniçeri, ce
beci, topçu ve süvari askeriyle mali işleri 
yürüten bir defterdar veya ona vekaleten 
bir hazine katibi bulunur, maiyetindeki tez
kireci bir nevi relsülküttablık görevini ifa 
ederdi. Sefer sırasında divan toplayıp da
va dinleme hakkı da bulunan vezir serda-

Piyale Pa şa 'ya veri len serda rl ık berat ı (BA, f\10, nr . 5, s. 484, 
hk. 1310) 
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