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Şam'da Katalik bir Ermeni ailesinin ço
cuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi 1860 yı
lında Şam'da ortaya çıkan isyanlar dolayı
sıyla Beyrut'a yerleşmişti. İlk eğitimini bu
rada alan Serkls. okulu bitirmesinin ardın
dan bazı küçük tüccarların yanında bir sü
re muhasebecilik yaptı. Yirmi yaşına gel
meden Fransızca'dan yaptığı tercümeler 
Beyrut'taki el-Beşir dergisinde yayımlan
dı. Daha sonra Osmanlı Bankası Beyrut 
Şubesi'nde memur olarak göreve başla
dı. Otuz beş yıl süreyle kaldığı bu görevi 
sırasında Umasol (Kıbrıs). Ankara ve istan
bul'da bulundu. Onun gerek mesleği ge
rekse on iki çocuk babası oluşu kendisini 
nümismatik, pul koleksiyonculuğu, Arap 
kültür tarihi ve eski Doğu kiliseleri araş
tırmaları gibi konularda faaliyetlerde bu
lunmaktan alıkoymadı. İstanbul'da bulun
duğu sırada ( 1894-1905) bazı eski eserleri 
konu alan Fransızca makalesinden dolayı 
Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün şeref üyeliği
ni kazandı. Yazdığı makaleler daha çok el
Mu~tetaf, el-Meşri~ ve Lugatü'l-'Ara b 
gibi dergilerde yayımlandı. 

1912'de ailesiyle birlikte oğullarına iş bul
ma ümidiyle Kahire'ye yerleşti. 1922-1923'
te tekrar Beyrut'a taşınmak için bir teşeb
büste bulunduysa da bu gerçekleşmedi. 
1914 yılından itibaren kitapçılık işiyle meş
gul olmaya ve çıkardığı katalogları müşte
rilere göndermeye başladı. Onun işi daha 
çok Avrupa kütüphaneleri ve kitap kolek
siyoncularıyla haberleşmeye dayanıyordu. 

Bu esnada, Mu'cemü'l-matbu'fıti'l-'Ara
biyye'sinin mukaddimesinde belirttiğine 
göre Arapça yazmalar biyobibliyografyası 

için malzeme toplamaya koyuldu. Kitap ti
careti işini sürdürürken Mu'cem'i yaz
maya devam etti. Onun dükkanının bu
lunduğu cadde kültür ve neşir faaliyetleri 
alanında büyük şöhret kazandı. Sonraları 
Vatikan ' ın kitap taleplerini karşılayan ve
kili durumuna geldi. 1930 yılında sağlığı 
bozulan Serkls 1 O Haziran 1932 tarihinde 
Kahire'de öldü. 

Eserleri. 1. Mu'cemü'l-matbu'fıti'l

'Arabiyye ve'l-mu'arrebe. Serkls şöhre
tini sağlayan bu eserinin yazımına 1914 
yılında Kahire'de başlamıştır. Müellif Av
rupa dillerinde yazılmış referans kitapları
nı, genel ve özel kütüphane kataloglarını 
bildiği için Arap dilinde yazılmış veya Arap
ça'ya çevrilmiş eserlerle ilgili geniş bir ka
talog hazırlamayı arzu ediyordu. Çalışma
sı, Arap ülkelerinde matbaanın kurulma
sından itibaren 1920 yılına kadar basıl
mış eserleri ihtiva etmektedir. Müellif is
mine göre düzenlenen kitapta alfabetik 
sıralamada müellifin kendi ismiyle baba
sının ismi değil meşhur olan isim, künye, 
lakap veya nisbesi dikkate alınmıştır. Ki
tapta önce müellifler hakkında kısa bilgi 
verilmiş, ardından eserleri alfabetik olarak 
sıralanmış. her biri hakkında bibliyografik 
bilgi sunulmuştur. Kitabın sonunda te
mel islami ilimler, felsefe, edebiyat ve di
ğer bilimler alanına giren 131 mecmua 
tanıtılmış. ardından müellifi bilinmeyen 
eseriere dair bilgi verilmiş, en sona Mu'
cem'de tanıtılan eserlerin indeksi eklen
miştir. Bu muhteva ile ilk defa Kahire'de
ki Serkls Matbaası'nda iki cilt halinde neş
redilen eserin ( 1346/ 1928) daha sonra yi
ne Kahire'de ( 193 ı) ve baskı yılı belirtil
meden Mektebetü's-sekafeti'd-dlniyye ta
rafından. ayrıca Kum'da ( 14 ı O) baskıları 
yapılmıştır. 2. Cfımi'u't-teşfıniti'l-J:ıadi
§e. İki c üz halindeki eserin ilk cüzü 1920-
1926 yıllarında, ikinci cüzü 1927'de Arap
ça yazılan veya Arapça'ya çevrilen eserle
rin listelerini içermekte olup Mu'cem'in 
tamamlayıcısı niteliğindedir (Kahire ı927-
1928; Beyrut 1993; Tahran ı4ı 3 ) . 3. 
Mu{ıtaşarü't-tfıri{ıi'l-mu~addes. Suri
ye'de okullar için Fransızca-Arapça olarak 
yazılmıştır (Beyrut ı 889). 4. Mi' e tü J:ıi

kfıye ve J:ıikfıye. Fransızca-Arapça 101 
hikayeden ibarettir (Beyrut 1889). s. En
fesü'l -a§ar ti eşheri'l-emşfır. 1903 yılın
da İstanbul'dan Roma'ya seyahatinden 
sonra kardeşi Mihail'e gönderdiği mek
tuplarından oluşmaktadır (Hades !Lüb
nan! ı 904). 6. "el-Cem'iyyetü'l-meşri-

15Jyye" (Mecelletü'ş-Şar~, ı 909). 7. 'Aşın 
ve şec'fın. Kuzey Avrupa ile ilgili coğrafi 
bilgiler ve çocuklar için edebi öğütler içe-
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ren Fransızca'dan özetlenmiş bir roman
dır (Beyrut ı 874). 8. er-IW:ıletü'l-cevviy
ye fi'l-merkebeti'l-hevfı'iyye. Jules 
Verne'den tercümedir (Beyrut 1875. ı884) . 

9. Ebü'I-Fazl İbnü'ş-Şıhne'nin ed-Dürrü'I
münte{ıab ti tfıri{ıi memleketi lfaleb 
adlı eserinin ilmi neşri (Beyrut ı 909). Jean 
Sauvaget tarafından Les perles choisies 
d'İbn Ach-Chihna adıyla Fransızca'ya ya
pılan tercümede (Beyrut ı 933) bu metin 
esas alınmıştır. Serkis ayrıca Muhammed 
b. Ahmed ei-Bafınl'nin Tul:ıfetü':v~ureffı' 
ti tevfıri{ıi'l-mülr1k ve'l-{ıuletfı ' adlı 300 
beyti aşan manzumesinin neşrini el-Mu~
tetaf dergisinde gerçekleştirmiştir ( 1908) . 
Bunların dışında yukarıda isimleri verilen 
dergilerde yayımianmış makaleleri bulun
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Serkis, Mu'cem, Kahire 1346/1928, Mukad
dime, I, s. e-c, 1032-1 033; Brockelmann, GAL 
Suppl., lll , 378-379; Kehhiile, Mu'cemü'l-mü'el
lifin, IV, 146; Zirikll, ei-A'Iam (Fethullah), VIII, 219; 
Ma'a 'l-mektebe, s. 80-81 ; Abdülvehhab es-SabU
n!. 'Uyünü'l-mü'ellefat (nşr. Mahmud Fahı1r1). 
Halep 1413/1992, I, 23; M. W. Albin. "Sarkis, Yu
suf !lyan", Encyclopedia of Library and Infor
mation Science, New York 1985, XXXIX, suppl. 4, 
s. 394-396. !Al 

IJ!I!I MusTAFA Öz 

L 

L 

SERKUDÜMI 

(bk. KUDÜM). 

SERLEVHA 
( 4>,;r) 

Yazma eserlerde metnin başladığı 
karşılıklı tezhiplenmiş sayfalar. 

_j 

_j 

Sözlükte "baş" anlamındaki Farsça ser 
ile Arapça levha kelimelerinden oluşan ser
levha "bir yazının başlığı" demektir. Tezhip 
sanatında terim olarak el yazması kitap
ların zahriye sayfasından sonra karşılıklı 
iki sayfasına yapılan bezemeli başlığı ifa
de eder. Searlevha yerine levha denildiği
ne de rastlanır. Dibike adı da verilen bu 
sayfaların tezhibine "serlevha tezhibi" de
nir. Tezhip tığlı yapılmışsa buna "haşiyeli 
levha" da denir. Çoğu zaman dikdörtgen 
iklil, kubbeli veya her iki formu birleştiren 
mürekkep biçimde olur. Genellikle Kur'an-ı 
Kerim'de Fatiha ile Bakara suresinin ilk 
ayetlerinin yer aldığı karşılıklı sayfalarda 
uygulanan serlevha tezhibi el yazması eser
lerde mesnevi tarzında yazılmış eserlerin 
baş ve bölüm başlıklarında da görülür. Tez
hipli kısım metnin başladığı ilk sayfada (vr. 
ı b) ve yalnız yazı sahasının üzerinde ise bu 
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