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Eserleri. 1. İhyaü ulı1mi'd-dfn (Ankara 
1963; istanbul 1974-1 975). Gazzall'ye ait 
eserin dört cilt halinde yapılmış tercüme
sidir. Z. Kitôbü'l-İlm (Ankara 1963). İJ:ı
ya'ü 'ulumi'd-dfn'in birinci bölümünün 
müstakil tercümesidir. 3. Kitôbü Kavai
di'l-akiiid (Ankara 1963) İJ:ıya'ü 'uW
mi'd-dfn'in ikinci bölümünün müstakil 
tercümesidir. 4. Eyyühe 'I-veled (Anka
ra 1963). Gazzall'nin meşhur eserinin çe
virisidir. s. Şafii İlmihali (Yakup isken
der ile birl ikte, Ankara 1965) . 6. Usul-i 
Hadis ve Mevzu'at-ı Aliyyü'l-Kiirf Ter
cemesi (Ankara ı 966). el-Esrarü 'l-mer
tu'a ti'l-a{ıbari'l-mev:W'a olarak da bili
nen eserin çevirisidir. 7. Ahiret Günü 
(Ankara ı 970) . Abdülkadir Mutlaku'r
Rahbavl'ye ait el-Yevmü '1-a{ıir adlı ese
rin Lütfi Şentürk'le beraber yapılan ter
cümesidir. 8. Fecrü'l-İslôm (İslam 'ın Do· 
ğuşu; Ankara 1976). Mısırlı alim Ahmed 
Em\'n'e ait eserin tercümesidir. 9. İs
Iam'da Helô.ller ve Haramlar: Büyük 
Günahlar (İ sta nbul 1981, 1986, 1990) 

İbn Hacer ei-Heyteml'ye ait ez-Zevacir 
'an i~tirôti'l-kebô'ir adlı eserin Lütfi 
Şentürk ile birlikte yapılan tercümesidir. 
10. Tasavvutf Hakikatler (Ankara, ts.). 
Abdülkadir Isa'ya ait lfa~ii'i~ 'ani't-ta
şavvuf adlı eserin çevirisidir. (Madde, 
Serdaroğlu ' nun Diyanet İşleri Başkanlı
ğ ı 'ndaki özlük dosyas ı ile Lütfi Şen

türk'ten alınan bilgilere dayanılarak yazı!-

mıştır). [il YusuF ŞEvKi YAvuz 

SERDENGEÇTİ 

Osmanlı döneminde 
savaşlarda en önde çarpışan 

birlikler için kullanılan bir terim. 
L ~ 

Serdengeçti (serdengeçen) kavramı önce
leri akıncılar, daha sonra yeniçeriler ara
sından düşman içine dalan veya kuşatma 
altındaki kaleye giren fedailer için kullanı-
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lırdı. XVI. yüzyıldan itibaren genellikle gö
nüllü yeniçerilerden oluşan serdengeçtiler 
"bayrak" adı altında 120'şer kişilik birlikler 
halinde teşkilatlanmıştır. Bunlar 10-20 ak
çe arasında değişen yevmiye alırlardı. En 
ön safta çarpıştıklarından "ölüm eri" sıfa
tıyla da anılıyorlardı. Meydan savaşları ya
nında özellikle muhasarası uzamış kalele
re geceleyin merdivenlerle tırmandıkları, 
ölümüne savaştıkları ve kale kapılarını aça
rak asıl orduyu içeriye almaya çalıştıkları 
belirtilmektedir. Bu mücadelelerden sağ 
dönen serdengeçtilerin maaşlarına zam 
yapılır, bunlara bir imtiyaz olmak üzere 
başlarına serdengeçti kavuğu denilen, de
ğerli kuş tüyleriyle süslenmiş özel bir ser
puş giyme hakkı tanınırdı. Serdengeçti ağa
sı adı verilen bu kavuklu serdengeçtiler di
ğer askerlerden büyük saygı görürlerdi. 
Bunlara derecelerine göre yayabaşılık, bö
lükbaşılık, zağarcılık, sekbanlık, solaklık, si
pahilik ve kapıcılık gibi imtiyazlı görevler 
verilir, kaleye ilk hücum eden ve burçlara 
bayrağı diken serdengeçtiye sancak bey
liği tevcih edilirdi. 

Serdengeçtilik tamamen gönüllü olma 
esasına dayanıyordu . İhtiyaç zamanında 
serdengeçti bayrağı açılır, isteyen yeniçe
riler bu bayrak altında toplanır ve savaşa 
katılırdı. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren 
ocak düzeninin bozulması ve savaşların 
uzaması askere olan ihtiyacı arttırmış , ye
niçeriler arasından serdengeçti alınması 
yanında dışarıdan ve taşrada eyalet ve san
caklarda timarlılardan da serdengeçti alın
maya başlanmıştır ( Defterdar Sarı Meh
med Paşa, s. 438) Ocaktan görevlendiri
len kişiler gittikleri yerlerde serdengeçti 
bayrakları açarlar ve talip olanların kayıtla
rını yaparlardı. Kaynaklarda yeniçerilerden 
başka kuloğullarından, cebeci ve topçular
dan, garip yiğitlerinden, atlı kapıkulu bö
lüklerinden de serdengeçti yazıldığı belir
tilmektedir. Aslında birkaç yıllığına alınan , 

ayrı defterlere kaydedilen ve seferde ay
rı bir sınıf sayılan bu askerler daha sonra 
uiQfe defterlerine yazılarak kalıcı şekilde 

ocağa dahil edilir, çoğu zaman da bu şart
la serdengeçti yazılırlardı ( Topçular Katibi 
Abdülkadir Efendi Tarihi, I, 289, 363). Aynı 

durum diğer yaya ve atlı kapıkulu ocakla
rı için de söz konusudur. 1 073 ( 1663) yı
lında önceden serdengeçti yazılan gönül
lülerden sağ kalanlar Cebeci Ocağı'na alın

mış ve Uyvar Kalesi'ne cebeci tayin edil
miştir. Kapıkulu süvari bölüklerine de ih
tiyaç halinde serdengeçti alındığı olmuş
tur. 1 061 'e ( ı 65 I ) kadar üç yıllığına alınan 
ve ayrı deftere kaydedilen serdengeçtiler 
bu seneden itibaren doğrudan ulufe def-

Son dönem 
serdengeeti 

ağa sı 

terlerine yazılarak ocağa alınmıştır. Özel
likle Anadolu'dan olmak üzere taşradan 
gelenler ulufeleri hakkında pazarlık eder
lerdi. Nitekim 1 06Tde ( 1657) 2000 serden
geçti terakki şartıyla serdengeçti yazılmış
tı (lsazade Tarihi, s. 35). Diğer levent ve 
dalkılıç nevinden olan askerlerin de duru
mu pek farklı değildi (Jorga, rv. 394-395. 

406). Bazı kaynaklarda serdengeçti ve dal
kılıç kavramları aynı anlamda kullanılmış 
(Raşid. N, 226, 232) ; bazan da ayrı züm
reler olarak zikredilmiştir (Çelebizade 
Asım , s. 280). XVIII. yüzyılda orduda mev
cut gazilerden dalkılıç adıyla savaşçı as
kerler yazıldığı olmuştur (Subhf Tarihi, s. 
471). Serdengeçti sınıfının maaş işlem
Ieri Süvari Mukabelesi Kalemi'nde yapı
lırdı. 

Özellikle XVIII. yüzyılda bazı isyan olay
larında asilere katılanlara da serdengeçti 
denilmiş. böylece bu unvan "ucuz kahra
manlık" anlamında kullanılmıştır (Ahmed 
Has!b Efendi, s. 33, 77). 1730 Patrona İs
yanı'nda asilere karşı koyabilmek için aş
çı, helvacı ve sarayda bulunan diğer çalı
şanlardan serdengeçtiler alınmıştır ( Sub
hf Tarihi, s. 24). Yine aynı dönemde asker 
ihtiyacı genellikle serdengeçti veya dalkı
lıçlardan temin edilmeye çalışılmıştır. Ser
dengeçti veya dalkılıçlara uiGfe belgesi ola
rak "memhur" denilen birer senet verilirdi. 
Ancak bu kağıt zamanla "karcı" adı veri
len bazı kişiler tarafından alınıp satılarak 
esame gibi çıkar aracı olmuştur (Mustafa 
Nuri Paşa , lll , 96). Serdengeçti ve dalkılıç 
tabirleri Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasın
dan sonra tarihe karışmıştır. 
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iJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

SERDENGEÇTi, 
Osman Yüksel 

(1917-1983) 

L Gazeteci , düşünce ve aksiyon adamı._j 

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu . Asıl 

adı Osman Zeki'dir. Akseki müftülerinden 
Salim Yüksel'in oğlu, eski Diyanet İşleri 
başkanlarından Ahmet Harndi Akseki'nin 
yeğenidir. İlkokulu Akseki'de, ortaokulu An
talya'da okudu . Ankara Atatürk Lisesi'ni 
bitirince Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fel
sefe Bölümü'ne kaydoldu (ı 940). Son sı
nıfta iken 3 Mayıs 1944'te meydana gelen 
öğrenci olayiarına karıştığı gerekçesiyle tu
tuklanarak sıkıyönetim uygulanan İstan
bul'a gönderildi ve hapse konuldu. Burada 
kendisine yapılan baskı ve işkence onun 
bundan sonraki hayatında ve milliyetçili
ğe tutunmasında önemli rol oynadı. Tah
kikat neticesinde suçsuz olduğu anlaşıldı 
ve üç buçuk ay sonra beraat kararı veril
di. Bunun üzerine yarıda kalan öğrenimi
ni tamamladı, fakat Maarif Vekaleti ken
disine diplomasını vermedi. Ankara Valisi 
Nevzat Tandoğan'ın Ankara Belediyesi Ta
hakkuk Şubesi'nde görev yapması teklifini 
kabul ettiyse de bir yıla yakın bir süre ça
lıştıktan sonra buradan ayrıldı. 

1947-1962 yılları arasında Serdengeç
ti adıyla aylık bir dergi çıkardı. Sık sık tu
tuklanması ve derginin kapatılması yüzün
den dergi ancak otuz üç sayı yayımlanabil
di. 1952'de Bağ n Yanıkadında tek say-

Osman 
Yüksel 

Serdengeçti 

falık mizah gazetesi de sadece bir sayı çık
tı ve hemen kapatıldı. Yazı hayatını Yeni 
İstanbul, Zafer, Türk Yurdu, Milli Ga
zete, Çağlayan gibi gazete ve dergilerle 
devam ettirdi. 1965-1969 döneminde Ada
let Partisi'nden Antalya milletvekili olarak 
meclise girdi, ancak parti yöneticilerine 
karşı eleştirilerden dolayı partiden ihraç 
edildi. Daha sonra başka partilerden mec
lise girmeyi denediyse de seçilemedi. Ak
rabalarından İsmet Hanım'la evlenmiş olan 
Osman Yüksel son yıllarında parkinson has
talığına yakalandı ve 1 O Kasım 1983'te ve
fat etti. Mezarı Ankara'da Cebeci Asrl Me
zarlığı'ndadır. 

Gerek aile fertleri gerekse çevresi bakı
mından İslam'a olan yakınlığı Osman Yük
sel'in küçük yaşlarda Mevlana Celaleddin-i 
Rumi, Yunus Emre ve Mehmed Akif Ersoy 
gibi mutasavvıf, şair ve düşünürlerden et
kilenmesine vesile olmuş, daha sonra bu 
halka Namık Kemal , Ziya Gökalp ve Nu
rettin Topçu ile genişlemiş, fakat daha zi
yade Mehmed Akif'in etkisi altında kalmış
tır. Esprili ve coşkulu bir mizaca sahip olan 
Serdengeçti felsefe okumayı çok arzula
mış, Batılı filozofları üniversite yıllarında 
tanımış, varlık, yokluk, insan ve kainatla 
ilgili soruları kendisine bu dönemde sor
muştur. Ancak felsefeyi ve Batılı filozofla
rı tanıdıktan sonra ne Rousseau'nun vic
dan ve hürriyetinin ne Spinoza'nın pante
izminin ne Nietzsche'nin ihtiraslarının ne 
de Bergson'un hayat dolu felsefesinin ken
dini Mevlana ve Yunus Emre kadar tatmin 
edebildiğini söylemiştir. 

Osman Yüksel, Batı'nın filozoflarından 
ziyade klasiklerini, şair, hikayeci ve roman
cılarını kendisine yakın bulmuştur. Lamar
tine, Lermentof, Dostoyevski, Puşkin , Çe
hov bunlardan bazılarıdır. Bu yazarların in
san ve tabiat tasvirlerinden etkilenen Os
man Yüksel aynı zamanda Köroğlu, Kara
caoğlan, Ferhad, Aşık Hüsnü gibi halk şa
irleri nin tesirinde kalmıştır. Bu tesir onun 
şiirlerinin tabiatta ilgili mısralarında ken-

SERDENGEÇTi, Osman Yüksel 

dini hissettirmektedir. Düşüncelerini be
nimsememekle birlikte Nazım Hikmet ve 
Sabahattin Ali gibi şair ve yazarların sanat 
yönünü takdir etmiştir. 

Modernizme, Batılılaşma'ya, materyaliz
me karşı olan Osman Yüksel tek parti dö
neminin bu paraleldeki uygulamalarına 
karşı çıkmıştır. İsmet İnönü başta olmak 
üzere Nevzat Tandoğan, Hasan Ali Yücel, 
Behice Boran, Pertev Naili Boratav. Saba
hattin Ali, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Emin 
Yairnan gibi dönemin önemli isimleriyle 
sürekli mücadele içinde olmuştur. Cum
huriyet Halk Partisi ve onun uygulamala
rına cesaretle karşı koyduğu için dergisi
nin adını Serdengeçti koymuş ve bu isim 
kendisinin özelliğiyle birleşmiştir. İslam'ı, 
Türk milliyetini, tarih ve gelenekleri, mu
kaddesatı ve dince kutsal sayılan değerle
ri savunmak için çıkardığı, kapağına "AI
Iah'a, millete, vatana koşanların dergisi" 
ibaresini yazdığı ve genellikle tek başına 
yönetip dağıttığı derginin son sayılarına 
kadar yazılarının çoğunu kendisi yazmış
tır. 1950 seçimlerinden sonraki sayıların
da Cevat Rıfat Atilhan, Ali Fuat Başgil, Ni
hal Atsız. Eşref Edip Fergan, Zeki Yelidi 
Togan ve daha sonraki sayılarında Nuret
tin Topçu, Necip Fazı! Kısakürek, Mehmet 
Kaplan, İsmail Hami Danişmend, Peyami 
Safa gibi isimterin de makaleleri (çoğu alın

tı yoluyla) yer almıştır. Osman Yüksel, der
ginin ilk sayısında kendisini okuldan at
tıran zamanın Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel hakkındaki sert yazısı sebebiyle hapse 
atılmış, çıktıktan sonra aynı sertlikte yaz
maya devam etmiş , fakültesiyle ilgili yaz
dıklarından dolayı yine mahkum edilmiş
tir. 

Mücadeleci özelliğinin yanında yardım
laşmayı, tabiatı. sade yaşamayı seven Os
man Yüksel şiirlerinde çoğunlukla vatan, 
millet, din. ahlak, gelenek, tarih ve tabiat 
temalarını işlemiştir. Düşüncelerini çok açık 
ifade edemediğinde espri ve mizah yete
neğini kullanmış. karikatürize ettiği olay, 
uygulama ve düşünceleri eleştirmiştir. Ya
zı ve şiirlerine hakim olan heyecan dışında 
hicivleri ve esprileri de muhaliflerini yara
layacak kadar keskin olmuştur. Milliyet
çilik, ırkçılık ve Türkçülük üzerine yazdıgı 
yazılarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı 
okundan biri olan milliyetçiliğin ayriı par
ti tarafından istismar edildiğini, ülke kay
naklarının parti mensupları ve memurlar 
tarafından adeta yağma edildiğini, bir ta
rafta devlet eliyle mutlu bir azınlık oluş
turulurken diğer tarafta halkın fakir ve pe
rişan bırakıldığını , basında milletin milli ve 
manevi değerleriyle alay edildiğini , ahlak-
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