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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 



Serüci' nin Tui).fetü 'l-aşl)ii.b ue nüzhetü ?,eui 'l-elbii.b adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa 

Efendi, nr. 1139) 

İbnü't-Türkınanı ve Taceddin İbnü't-Türk
man! ondan ders alan alimlerden bazıla
rıdır. Serik! 22 Reblülahir 710 (18 Eylül 
131 O) tarihinde Kahire'de vefat etti ve Ka
rafe Mezarlığı'nda İmam Şafii'nin kabri ci
varında defnedildi. Bazı kaynaklar vefat et
tiği ayı receb (aralık) diye gösterir. 

Eserleri. 1. el-Gaye. Hanefi fıkhına dair 
meşhur metinlerden el-Hidô.ye üzerine 
yazılmış bir şerh olup müellifin en önem
li eseridir. Muhtemelen Emir Katib el-İt
kanl'nin Gayetü'l-beyô.n adlı el-Hidô.ye 
şerhinden ayırmak için daha çok Gaye
tü's-SenJ.ci diye anılmıştır. SerCıd'nin altı 

cilt halinde "Kitabü'l-Eyman"a kadar ya
zabildiği eser Sa'deddin İbnü'd-Deyr'i tara
fından "Kitabü's-Siyer"de mürtedle ilgili 
bölüme kadar getirilmiştir. Daha sonraki 
Hanefi kaynaklarında yapılan atıflardan 
anlaşılacağı üzere eser ulema nezdinde 
rağbet gören el-Hidô.ye şerhleri ara
sında yer almıştır. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde tam ve eksik nüshaları mev
cuttur (Carullah Efendi, m 785-796; Sü
leymaniye, nr 530-535; Kadızade Mehmed, 
nr. 196, 199, 200, 201; Karaçelebizade, nr. 
164, 172, ı 73 , 202) . 2. Edebü 'l-l;razô.'. Se
rCıd'nin bir kısmı günümüze ulaşmayan 
128 kaynaktan faydalanarak kaleme aldığı 

bu çalışma, Hanefi mezhebinde yargı hu
kukuyla ilgili muteber bir eser olup kay
naklarının çokluğu yanında müellifin biz
zat kadılık yapmış olması bakımından da 
önem taşır. Fasıl adı verilen, konu birliği 
bakımından yer yer irtibatsızlıkların görül
düğü başlıklar altında kısa hükümler şek
linde düzenlenen kitapta deliliere yer ve
rilmemiştir. Sıdd!ki b. Muhammed Yasin 
dört nüshasına dayanarak eseri neşretmiş
tir (Beyrut 1418/ 1997). 3. el-Müntel].a
bü's-Süleymô.ni. Hacası Süleyman b. Vü
heyb el-Ezral'nin Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'ye ait el-Cô.mi'u '1-kebir'le ilgili 
el-Vecizü'l-cô.mi' li-mesô.'ili'l-Cô.mi' adlı 
eserinin muhtasarıdır (Süleymaniye Ktp ., 
Carullah Efendi , nr. 903, vr. 91 -151) . 4. 

Tuf:ıfetü 'l-aşf:ıô.b ve nüzhetü ?;evi'l-el
bô.b. ilim, adab, gençlik, hükümdarlar, va
liler, mektuplar, yazışmalar ve tarihle ilgili 
konuları içerir (Süleymaniye Ktp ., Rel sül
küttab Mustafa Efendi, nr. 1139, Esad Efen
di , nr. 2536; Atıf Efendi Ktp ., nr. 2012 ). S. 

Risô.le ii kerô.heti ekli laf:ımi'l-l].ayl. Se
rCıd ile Şafii fakihi Necmeddin İbnü'r-Rif'a 
el-Ensar! arasında at etinin yenilmesi ko
nusunda geçen münazaralar vesilesiyle ka
leme alınmış olmalıdır (Darü 'l-kütübi 'z-Za
hiriyye, nr. 2663). 6. Nefef:ıô.tü 'n-nesemô.t 

SERVET-i FÜNÜN 

ii vüşuli ihdô.'i'§-§evô.b ile'l-emvô.t (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1662, 361 3; 
Burdur il Halk Ktp ., m 1322/7 ; Darü 'l-kü
tübi 'z-Zahiriyye, m 4377; Mektebetü'l-Ha
remi'l-Mekkl , m 61 ). Seruel'nin kaynaklar
da adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 
Şerf:ıu'l-Kuduri, el-Fetô.va's-Seruciyye, 
Menô.sikü '1-J:ıac, el-Ij üccetü '1-vô.zıl}.a ii 
enne'l-besmelete l eyset mine'l-Fô.tif:ıa, 
er-Red 'ald İbn Teymiyye. Takıyyüddin 
et-Tem!m!, müellifin kelamla ilgili olarak 
İbn Teymiyye'ye yazdığı bu reddiyede ılım
lı bir üslCıp kullandığım ve İbn Teymiyye'
nin de ona reddiye yazdığım belirtir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

SerfıcJ, Edebü'l-~a2:a' (nş r. Şemsülarifin S ıdd\

ki b. Muhammed Yasin) , Beyrut ı4ı8;ı997 , neş

redenin giriş i , s . 2ı-63; Kureşi, el-Ceuahirü 'l-mu
çiıyye, 1, ı23 - ı29; Makrizi. el-Mu~affa 'l-kebir 
( n şr. Muha mmed ei-Ya 'lavl). Beyrut 1411/1991 , 
ı, ı97 , 348-350; İbn Hacer, ed-Dürerü 'l-kamine, 
1, 9ı-92 ; a.mlf. , Ref'u 'l- işr ' an ~uçiati Mışr ( nş r. 

Ali Muham med ö mer). Kahire 1418/1998, s . 41 -
42; İbn Tağr!berd!, en-NücCımü'z-zahire, IX, 21 2-
2 ı3; a.mlf .. el-Menhelü 'ş-ştı{!, 1, 20ı -206 ; İbn 
Kutluboğa, Tacü't-teracim fi (aba~ati 'l-Hanefiy

ye ( n şr. M. Hayr Ramazan Yus uf). Dımaşk ı4ı 3; 
ı992, s . ı 07- ı 08; Süyfıti, Hüsnü '1-muf:ıtıçiara, 1, 
468; Temim!, et-Taba~atü's-seniyye, 1, 26ı-262; 

Leknev1, el-Feua'idü 'l-behiyye, s . 13, 172; Broc
kelmann, GAL, ll , 4ıO ; Suppl., ı, 646; ll, 434; M. 
Muti' ei-Hafız, Fihrisü mai.J!Cıti'ıti Dari 'l-kütübi ';;
<:ahiriyye: el-Fı~hü '1-Hanefi, Dımaşk 140 ı /1980-
8ı , 1, 386-387, 5ı2-513; ll , 256; Ahmet Özel, Ha
nefi Fıkıh Alim/eri, Ankara 2006, s . 75-76. 

Iii A HMET ÖZEL 

ı ı 
SERVET 

L 
(bk. ZENGİNLİK). 

_j 

ı ı 
SERVET-i FÜNÜN 

( ı,;ı~.::.ı~} ) 

1891-1944 yılları arasında yayımlanan 
ve Edebiyiit-ı Cedide topluluğunun 

yayın organı o lan 

L 
sanat ve edebiyat dergisi. 

_j 

istanbul'da Nikolaidis'in çıkardığı fenn! 
muhtevalı Servet gazetesinin ilavesi şek
linde 27 Mart 1891'den itibaren Ahmed 
İhsan (Tokgöz) tarafından yayımlanmaya 
başlanmış, daha sonraki tarihlerde başta 
Edebiyat-ı Ced!de topluluğu olmak üzere 
Fecr-i Atı ve MilllEdebiyat grupları ile Ye
di MeşaleeBer'in yayın organı olarak 25 
Mayıs 1944'e kadar yayın faaliyetini sür
dürmüştür. Gerek baskı tekniği gerekse 
muhtevası ve mizanpajı ile Türk basın ta
rihinde farklı bir yere sahip, edebiyat tari
hine birçok yeni isim kazandırmış bir der
gidir. 
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