
mış, bu sebeple yaşlılık döneminde de ha
dis toplamış ve daha önce yazdığı birçok 
hadisin all isnadıyla karşılaştıkça onları tek
rar tekrar yazmıştır. Serrac hadis ilminde
ki derinliği yanında kıraat ilmiyle de meş
gul olmuş, Ali b. Hamza el-Kisal'nin kıra

atini talebesi Ebü'l-Kasım Humeyd b. Re
bl' tarikiyle almış, kendisinden de Muham
med b. Hasan en-Nakkaş rivayet etmiştir 
(İbnü ' l-Cezerl , ll . 97) Mezhebi hakkında 
kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte 
İmam Malik'in 70.000 meseleyle ilgili gö
rüşünü bir eserde toplaması (Hatlb, ı, 

251) bu mezhebi benimsediğini düşündür
mektedir. İyiliği emretme ve kötülükten sa
kındırma konusundaki hassasiyetiyle de bi
linen Serrac, Rey ekolünün görüşlerine iti
bar etmez, Kur'an'ın mahiOk olduğunu söy
leyen fırka mensupianna şiddetle karşı çı
kardı . Özellikle Kur'an ve Sünnet çizgisin
den ayrıldığını düşündüğü gruplara karşı 
tavır almış ve bu eğilimde olan öğrencile
re hadis rivayet etmemiştir. 

Eserleri. 1. el-Mılsned. Ziyaeddin el
Makdisl tarafından Serrac'ın talebesi Ebü'l
Hüseyin Ahmed b. Muhammed el-Haffaf'ın 
rivayetine dayanarak kaleme alınan bir 
eserdir. Konulara göre tasnif edilmekle bir
likte rivayetler senedieriyle zikredildiği için 
bu adla anılmıştır. Tahfıret ve abctest ba
hislerine dair altı bölümden sonra tama
mı namaz konusuyla ilgili olan eser 1574 

hadisi ihtiva etmektedir (nşr. irşadülhak 
el-Eseri, Faysalabad, ts .; nşr. Ahmed Fet
hi Abdurrahman, Beyrut 1426/2005). Z. 
l:fadişü's-Serrfıc. Serrac'ın rivayetlerinden 
meydana gelen eseri Horasanlı muhaddis 
Zahir b. Tahir kaleme almıştır. Çoğu nama
za dair 2746 rivayeti içeren eserde herhan
gi bir tertip gözetilmemiştir. Eseri neşre
den (I-IV, Kahire 1425/2005) EbO Abdullah 
Hüseyin b. Ukkaşe b. Ramazan, IV. ciltte 
ilk üç ciltte geçen hadisleri sahabi müsne
di tertibine göre yeniden tasnif etmiş ve 
bu cilde el-İbtihdc bi-etrô.ti e]Jôdişi's
Serrô.c adını vermiştir. Naşir, Ekrem es
Sindl (Ekrem Hüseyin Ali) tarafından el-Fe
vô.'id mine'l-Müsta]Jrec 'alô. ŞaJ::ıi]J.i 

Müslim li's-Serrô.c adıyla tahkik edilip el
Camiatü'l-İslamiyye'ye doktora tezi olarak 
takdim edilen ve ardından yayımlanan ese
re (Medine 1406) bu ismin niçin verildiğini 
anlayamadığını. Serrac'ın el-Müsta]Jrec 
'alô. ŞaJ.:ıiJ.:ıi Müslirn'inin bundan farklı bir 
çalışma olduğunu söylemiştir (l:fadişü's

Serrac, neşredenin girişi, I, 212). 3. Cüz'ü'l
BeytCıte. Serrac'ın, evinin önünde bir ge
ce bekleyen talebelerine rivayet ettiği eser 
arı isnadlı kırk bir hadis ihtiva eden cüz olup 

hadisler arasında konu bütünlüğü yoktur. 
Sabahattin Yıldırım tarafından Ebü'l-Ab
bô.s es-Serrô.c ve 'BeytCıte' Diye Meş
hur Hadis Cüz'ü adıyla yüksek lisans te
zi olarak hazırlanan eser ( ı 98 7. Mü Sos
yal Bilimler Enstitüsü) birkaç defa yayım

lanmıştır (nşr. Ebü'I-Eşbal ez-Züheyrl, Ka
hire 1408; nşr. Hasan el-MendCıh , Kahi
re, ts.). Serrac'ın bunların dışında et-Tef
sir, et-Tô.ri]J, el-Emô.li, el-Müsta]Jrec 
'ala ŞaJ.:ıiJ.:ıi Müslim, el-İ]Jve ve'l-e]Javô.t 
ve lfadişü Kuteybe b. Sa'id adlı eserle
rinin olduğu belirtilmektedir. 
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SERRAC, Yahya b. Ahmed 
( ~I_)..JI ...~..c>.>f .:,.ı ~ ) 

Ebu Zekeriyya Yahya 
b. Ahmed b. Muhammed 

es-Serrac el-Fasi 
(ö. 805/1402) 

Hadis alimi. 
_j 

Fas'ta doğdu. Himyer kabilesinden olup 
Endülüs'e yerleşen atalarına nisbet!e Him
yen. ailesi Endülüs'ün güneyinde bulunan 
Runde (Randa) şehrinden Fas'a göç ettiği 
için Rundl, Berber asıllı Nefze kabilesi ara
sında yaşadığı için Nefzl nisbeleriyle de 
anılmıştır. Kaynaklarda bilgi bulunmamak
la birlikte "eyerci" anlamına gelen Serrac 
lakabını atalarından birinin veya kendisi
nin bu işi yapmış olmasından dolayı aldı
ğı düşünülebilir. Serrac ilk eğitimine Fas'
ta babasının yanında başladı. Daha sonra 
ilmi seyahatlere çıktı. İbnü'l-Kactl'nin ken
disini "rahhale" diye tanıtınası (Dürretü'l
f:ıical, lll, 335) Endülüs ve Mağrib'de pek 
çokyeri dalaştığını göstermektedir. İbnü'l
Hac el-Billifıki. Ebu Abdullah Muhammed 
b. Said er-Ruayn'i, Ahmed b. Kasım b. Ab
durrahman ei-Kabbab, Ebu Said Muham
med b. Abdülmüheymin el-Hadram'i, EbO 
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Said Ferec b. Kasım b. Lüb el-Gırnati, Ali b. 
Muhammed el-Huzal. İbn Abbad er-Run
dl, Nübah'i, Ebu Abdullah Muhammed b. 
Abdülmelik el-MentOrl gibi kişilerle görüş
tü ve bunlardan hadis ve fıkıh başta olmak 
üzere çeşitli ilimler tahsil etti. Bu arada 
hacası İbn Abbad er-Rundl'nin yanında ta
sawuf eğitimi aldı. İbnü'l-Kadl. Mağrib 
bölgesinde onun el yazısının bulunmadığı 
kitabın az olduğunu. dolayısıyla Serrac'ın 

bu bölgedeki kütüphanelerde mevcut ki
tapların tamamına yakınını ineelediğini söy
ler (Ce?vetü'l-iktibas, ll, 539). 

İlm'i seyahatlerini tamamladıktan sonra 
Fas şehrine yerleşen Serrac burada özel
likle hadis rivayetiyle meşgul oldu. Sened
le hadis rivayetinin azaldığı bu devirde is
nada büyük önem verdi; döneminde ha
dis ilminin zirvesi kabul edildi. Abdülhay 
el-Kettani ondan "Fas ve Mağrib'in müsni
di" diye söz eder (Fihrisü 'l-feharis, II. 993) 
Serrac 80S (1402) yılında Fas'ta vefat etti 
ve şehrin Fütuh adıyla bilinen kapısının 
iç tarafına, kendisine tasavvufı adab ve er
kan konularına dair pek çok mektup yaz
mış olan hocası. Şazell şeyhi İbn Abbad 
er-Rundl'nin yanına defnedildi. Önceleri 
etrafı duvarla çevrili olan kabri daha son
ra türbe haline getirilmiştir. Ölüm tarihi 
803 (1400) olarak da zikredilmiştir. 

Serrac'ın Fehrese (Fihrist) dışında bir 
eseri bilinmemektedir. Hocaları ile onlar
dan okuduğu kitapları tanıtan ve bir kısmı 
gü-nümüze ulaşan (Brockelmann, GAL, ll. 
318) iki ciltlik bu eser hadis ve hadisçilerio 
fazileti, hadis öğrenmenin ve rivayet et
menin gerekliliği, hadis öğrenme yolları 
ve icazetle hadis almanın önemi gibi ko
nularla başlamakta; müellifin istifade et
tiği hocaların adları, okuduğu kitaplar ve 
bunlara dair isnadlarla devam etmekte
dir. Fehrese'nin müellif hattıyla olan nüs
hasının bir cildini gördüğünü söyleyen Ab
dülhay el-Kettani'ye göre Faslı alimler ta
rafından konuya dair kaleme alınan eser
lerin en kapsamiısı bu çalışmadır (Fihri
sü 'l-feharis, ll , 994) . İdrls b. Mah'i el-İdrls'i 
el-Hasenl eseri iki cüz halinde ihtisar et
miştir (Abdüsselam b. Abdülkadir İbn S Cı
de, ll, 310). 
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Iii HAYATİ YILMAZ 

ı ı 

SERSEM ALİ BABA TEKKESİ 

L 
(bk. HARABA Tl BABA TEKKESİ). 

_j 

ı ı 

SERTOGLU, Midhat 
(ö. 1995) 

Devlet arşivleri genel müdürü, 

L 
tarihçi ve gazeteci. 

_j 

1329 r. ( 1913-14) yılında İstanbul'da doğ
du. Babası tüccar ve kitapçı Selami Bey, 
annesi Sıdıka Hanım'dır. Ailesi 1907'de Sa
raybosna'dan göç ederek önce Kozan'a, 
daha sonra İstanbul'a yerleşti. İlk ve orta 
öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lise 
öğrencisi iken 1933'te gazeteciliğe başla
yarak Hergün, Haber ve Vatan gazete
lerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö
lümü'ne kaydoldu. Aynı zamanda Arap
Fars filolojisi, felsefe tarihi, pedagoji ve di
daktik okuyarak 1941 'de mezun oldu. Kı
sa süre Gedikpaşa Ortaokulu'nda Türkçe 
ve Taksim Lisesi'nde edebiyat öğretmen
liği yaptı . Devlet Arşivleri Umum Müdür
lüğü'nde aday memur olarak göreve baş
ladı. 1941-1944 yılları arasındaki askerlik 
hizmetinin ardından eski görevine döndü. 
13 Şubat 1945'te asaleten tayini yapıldı. 22 
Mayıs 1 94 7' de arşiv şefi, 20 Aralık 1954'
te arşiv uzmanı. 16 Aralık 1955'te umum 
müdür muavini-telhis işleri müdürü, 1958'
de umum müdür vekili ve nihayet 18 Ni
san 1960'ta arşiv umum müdürü oldu. 
Kendi isteğiyle 15 Ağustos 1973'te emek
li oluncayakadar bu görevinde kaldı. 1961-
1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sonçağ Tarihi ile Os
manlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 
kürsülerinde ders verdi. 

Sütlüce Hasirizade Sa'di Tekkesi'nin son 
şeyhi Mehmed Elif Efendi'nin torunu ve 
Şeyh Yusuf Zahir Efendi'nin kızı Beşire 
Hanımefendi ile evliliğinden Afife adında 
bir kızı olan Midhat Sertoğlu aynı zaman
da çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yaz
dı. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden 
emekli olduktan sonra Hayat dergisinde 
çalışmaya başladı ve Hayat Tarih dergi
sinin yayın sorumlusu oldu. 1978'de Hür
riyet gazetesine girdikten sonra bu gaze-
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tenin çıkardığı Yıllar Boyu Tarih dergi
sinin yayın danışmanlığını yaptı. 1985'te 
buradan ayrılarak bir süre Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde da
nışmanlık görevinde bulundu. Bu görevin
den ayrılınca bütün vaktini yazı çalışmala
rına ayırdı. 29 Mart 1995'te öldü ve Çam
lıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arapça, 
Farsça, Fransızca ve Sırpça bilen Midhat 
Sertoğlu son derece kibar ve kültürlü bir ki
şiydi. Talebeleri ve genç arşiv elemanlarıy
la yakından ilgilenir, onların iyi birer araş
tırmacı olmaları için gayret gösterirdi. 

Eserleri. Atatürk Hayatı ve Şahsiyeti 
(İstanbul 1953), Muhteva Bakımından 
Başvekalet Arşivi (Ankara 1955). Resim
li Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (İstan
bul 1958). Mufassal Osmanlı Tarihi (V 
ve VI. ciltler, İstanbul 1962-1963). Atatürk 
ve İslamiyet (İstanbul 1968), Resimli Bü
yük İstanbul Ansiklopedisi (İstanbul 
1968), Peygamberler Tarihi (İstanbul 
1969), Türkiye'nin Problemleri (Ankara 
1969), Evliyalar Tarihi (İstanbul 1970), 
Osmanlı Sarayında Entrikalar Ansik
lopedisi (İstanbul 1970) , Türk Zaferleri 
Ansiklopedisi (İstanbul 1972). Osmanlı 
Padişahlan (İstanbul 1973), Tanzimat 
Devrimi (İstanbul 1973), Leyla ile Mec
nun (İstanbul 1974; FuzQll'nin eserinin 
yeniden yorum udur). Osmanlı Türklerin
de Tuğra, Başlangıcı ve Gelişmesi (İs
tanbul 1975) , Osmanlı Sarayı'nda Bir 
Gün (İstanbul 1976). Fatih ve İstanbul'un 
Fethi (Fetih ve Fatih adıyla, İstanbul 1986). 
Osmanlı Kıyafetleri (Fenerci Mehmed 
Albümü. istanbul 1986), Osmanlı Tarih 
Lügati (İstanbull986). Dördüncü Murad 
(Ankara ı 987). İstanbul Sohbetleri (İstan
bul ı 992), Paşalar Şehri İstanbul (İstan
bul 1993). Tarihten Sohbetler (Ankara 
1994). Ayrıca Hüseyin TGgi'nin Musi
betname (TDgi Tarihi) adlı eserini İbret
nüma adıyla neşretmiştir (TTK Be Ileten, 
Xl/43 [1947J, s. 489-514) . Midhat Sertoğ-

Midhat 
sertoğlu 

Iu'nun 3000'e yakın makalesi çeşitli ga
zete ve dergilerde yayımlanmış. on beş 
tarihi romanı Son Posta, Son Telgraf, 
Tercüman ve Akşam gazetelerinde tef
rika edilmiş, şiirleri de basılmıştır (Şiirler, 

istanbul 1994) 
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lJ!III!!l CEVDET KüçüK 

SERÜci 

( -r.'r'') 
Ebü'I-Abbas Şemsüddin Ahmed b. İbrahim 

b. Abdilganl el-Harran! es-SerCıd 
(ö. 710/1310) 

L 
Hanefi fakihi. 

_j 

637'de ( 1239) Harran civarında SerGc'a 
bağlı Besüne beldesinde dünyaya geldi. 
Doğum tarihi 639 olarak da kaydedilmek
tedir. Kahire'de öğrenim gördü. Hılati, 

Ebü'r-Rebi' Sadreddin Süleyman b. Vüheyb 
ei-Ezrai, Şerefeddin İbn Dihye gibi alimler
den ders aldı. Önceleri Hanbeli fıkhı okur
ken daha sonra Hanefi mezhebine geçe
rek bu mezhebin fıkhını öğrenmeye baş
ladı ve el-Hidaye'yi ezberledi. Fıkıh ve özel
likle hilaf ilmi yanında hadis, kıraat, kelam, 
Arap dili ve edebiyatı alanındaki bilgisiyle 
tanındı. 691 (1292) yılında Kahire'de Ha
nefi kadılkudatlığına tayin edildi ve M em
lük sultanları ei-Melikü'I-Eşref Ham b. Ka
lavun, ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Ka
Iavun ve ei-Melikü'I-Adil Ketboğa zaman
larında bu görevi sürdürdü. ei-Melikü'I
MansGr Laçin hükümdar olunca 696'da 
( 1297) görevinden alındıysa da iki yıl son
ra Muhammed b. Kalavun'un ikinci defa 
yönetimi ele geçmesiyle aynı göreve dön
dü. Il. Baybars döneminde bu görevde 
kalan SerGci, Muhammed b. Kalavun'un 
üçüncü saltanatında aziedildi ( 709/ ı 31 O). 

Kadılığı sırasında cesareti, hediye kabul 
etmemesi, kararlarında makam ve mev
kiye önem vermemesiyle tanındı. İbn To
lun Camii ile Nasıriyye, Salihiyye, SüyGfiy
ye ve Ezkeşiyye medreselerinde ders ver
di. Birçok ülkeden talebeler geliyor ve ken
disine fetva soruluyordu. Alaeddin İbn Ba
laban, Taceddin İbn MektGm ei-Kaysi, İbn 
Abdülhak ei-Vasıti. Fahreddin Osman b. 
İbrahim et-Türkmani ile oğulları Alaeddin 


