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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. 
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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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sayfaya "unvan sayfası" adı verilir. Unvan 
sayfalarının sayısı kitabın konu ve bölüm
lerinin sayısına bağlıdır. Serlevha ve unvan 
sayfası tezhibi renk, desen ve motif bakı
mından zahriye tezhibiyle uyum içinde olur. 

Serlevha tezhibinde dönemlere göre 
özellikle mushaflarda farklı üslüplarla ge
liştirilerek İslam süsleme sanatının en zen
gin örnekleri ortaya konmuştur. Hz. Os
man zamanında yazılan ve bunları örnek 
alarak istinsah edilen mushaflar basit. 
harekesiz. noktasız küfı hatla yazılmış. 

süre başları ve durak işaretleri belirtilme
miştir. En erken süsleme örnekleri Il. (VI
ll.) yüzyılda istinsah edildiği tahmin edi
len mushaflarda süre başlarında şerit, 

geçme, ayet sonlarında ise daire, renkli, 
altınlı, sade desenler şeklinde görülür. Da
ha sonraki dönemlere tarihlerren mushaf 
örneklerinde süre başı yatay dikdörtgen 
tezhipli bir saha ile çerçevelenmiş, sayfa
nın kenar boşlukianna cetvele bitişik sü
re başı gülü yarım daire veya damla biçi
minde yapılmıştır. III ve IV. (IX-X.) yüzyıl 
mushafları çok sade geometrik desenlerle, 
süre başları dar veya enli şeritlerle altın, 
kırmızı ve yeşil renkle boyanarak tezhip 
edilmiş. serlevha tezhibi oluşmaya başla
mıştır. 

V. (Xl. ) yüzyıldan sonra dikine dikdört
gen biçiminde serlevha tezhibi formları 

tasarlanmış. süre başı tezhipleri metni ku
şatan çerçeve haline gelmiştir. Desenlerde 
geometrik düzenlemeli geçmeler bu dö
nemin öne çıkan özelliklerindendir. Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulu
nan (Hırka-i Saadet, nr. 89) Selçuklu dö
nemine ait mushaf örneğinde süslemede 
altın ağırlıklı siyah, fes rengi, yeşil ve gri 
renk kullanılmıştır. VI. (XII.) yüzyılın ilk çey
reğine ait serlevha tezhibi örneklerinde 
altının yeşil . kırmızı, kahverengi ve koyu 
mavinin eşliğinde çok kullanıldığı görülür. 
VII. (XIII.) yüzyıla doğru renklerdeki azai
mayla birlikte lacivert öne çıkar. VIII. (XIV.) 
yüzyıl serlevha tezhibinde İlhanlılar ve bü
tün bir yüzyılı renk ve desenleriyle etkile
yen Memlükler döneminde Osmanlı klasik 
çağına zemin hazırlanmıştır. Bu döneme 
ait pek çok eser arasında Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde yer alan mus
hafın (Emanet Hazinesi , nr. 248) serlevha 
tezhibinde süre başı ve yazı sahası altın bir 
cetvel veya geçme desenli bir ara suyu ile 
çerçevelenmiş, VIII. (XIV.) yüzyılın ortala
rında renkler değişmiş , lacivert ve altın 
daha da önem kazanmıştır. 

IX. (XV.) yüzyılda Fatih Sultan Mehmed 
dönemi kitap sanatlarında sık görülen un
van sayfası tezhibi yanında serlevha tezhi
bi örnekleri de vardır (Süleymaniye Ktp ., 
Turhan Vil.lide, nr. 265) Bu dönemde ser-

Fatiha süresi serlevha tezhibi (Süleymaniye Ktp. , Sultan I. Ahmed, nr. 22, vr. 2b·3' ) 
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Bakara süresi unvan sayfası tezhibi (Süleymaniye Ktp., Sultan 
1. Ahmed, nr. 22, vr. 3b) 

levha tezhibinde iplik, altın geçmeli ara 
suları, foyalı halkarl, rüml motifi, Selçuk
lu tezhibinin zemin rengi olan kahveren
gi, yeşil, siyah, zeminde beyaz üç benek, 
ana zemin rengi kobalt mavisi ve altın 
başta olmak üzere mavinin torıları, kire
mit kırmızısı en çok kullanılan renklerdir. 
Üslüplaştırılmış çiçek motiflerinin kullanı
mı ve renklerdeki zenginlik XV. yüzyılın 
ikinci yarısında yaygınlaşır. Desenlerde üç 
boyutluluk hissi veren, taç yaprakları içe 
kıvrılmış hatayi motifleri yer almış , tığlar 

sade geometrik şekillerden meydana gel
miştir. 

XIV. yüzyıldan XVI. yüzyılın ikinci yarısı
na kadar Fatiha ve Bakara süresinin baş 
kısmının yer aldığı sayfalardaki tezhip ya
zının etrafında en mükemmel şeklini al
mıştır. Her iki sayfada tezhip yazı sahası 
dışında bütün sayfayı kaplayacak şekilde
dir ve birbiriyle aynı desene ve renge sa
hiptir. Bu dönemin mushaf örneklerinde 
bazan bu iki süre metninin iki yanına kol
tuk denilen dikdörtgen veya kare biçimin
de tezhipli kısımlar eklenmiştir (TSMK, 
Hırka-i Saadet, nr. 5). Müzehhip bu çerçe
ve tezhibi içieri bezemeli ara suları, kenar 
suları ekleyerek, sayfa kenarlarına doğru 
ku b be şeklinde çıkmalar yaparak genişle
tir. Bu kubbeler bazan sadece uzun kenar 
üzerinde ortada, bazan da her kenarda 



birer adet olabilir (TSMK. Yeniler, nr. 913; 
Ti EM. nr. 21 91 ) . Kitabın kıymeti ne veya tak
dim edilecek kişinin önemine göre tezhip
li sayfaların ikiden fazla olduğu örnekler 
vardı r. Bunlarda Fatiha suresi karşılıklı iki 
sayfaya yazılarak yazının okunmasını güç
leştirecek yoğunlukta tam sayfa tezhip
lenmiş , Bakara suresinin bir kısmının ya
zıldığı bir sonraki sayfaya da unvan tezhi
bi yapılmıştır; bu ise daha çok iran saha
sında yazılıp bezenmiş mushaflarda görü
lür. Bu devrin Osmanlı yazmalarında altın 
ve bedahşl laciverdi başta olmak üzere 
renk ve motif zenginliği en olgun şekliyle 
tezhipteki yerini almıştır. Hatayi grubu çi
çekler, sarılma rumi motifleri, yarı üslup
laştırılmış çiçekler. saz yolu üslubunda mo
tifler, tığlarda renk ve motif çeşitliliği altın 
ve laciverdin dengeli kullanımı ile ve özen
le işlenmiştir. 

XVII. yüzyıl serlevha tezhibinin sayfa dü
zeni ve tasarımlarında önceki dönemlere 
göre motif ve renkler dışında farklılıklar gö
rülmez (TSMK, Emanet Hazinesi , nr. 140) 
özellikle lacivert canlılığını kaybetmiş, so
luk bir koyu maviye dönüşmüştür. Altın ve 
laciverdin yanında fes renginin kullanılma
sı yenilik olarak görülebilir. Hatayi ve ru
mi motifleri çok yaygındır. Devrin sonları-

Meşnev1-i Şeriften serlevha tezhibi (TİEM , nr. 2019) 

na doğru motiflerde irileşme ve inceliğini 
koruyamayan işçilikte kabalık görülür. XVIII. 
yüzyıl serlevhaları da sayfa düzeni bakı 

mından klasik devrin özelliklerini devam 
ettirir (İ Ü Ktp. , AY. nr. 6543) 

Osmanlı tezhibindeki sayfa tasarımın
da bir yandan gelenek sürerken bir yan
dan yeni biçimler eklenir. Motif ve desen
de Avrupa sanat anlayışının etkileri, rako
ko sanatının motifleri ve renkleri kendini 
gösterir. Bunların başında gölgeli boyana
rak hacim kazanmış . vazo içinde çiçekler, 
bükülüp kıvrılmış yapraklar, örgülü şeritler 
ve kurdeleler gelir. Tabii üsiGptaki çiçek
ler bu devrin en önemli özelliklerindendiL 
Klasik dönem anlayışında yapılan tezhip
lerde kullanılan motiflerin çok sadeleşe
rek tek biçimde kullanıldığı dikkati çeker. 
Tığlarda da kabalık ve yoğunlaşma vardır. 

XIX. yüzyıl serlevha tezhiblerinde sayfa 
düzeni önceki devrin devamıdır. Sıvama 
altın ve iğne perdahtı çok kullanılmış . mo
tifler sadeleşerek kabalaşmış. zerenderzer 
üslubunun hakimiyeti artmıştır. Barak üs
lubun gölgeli boyama tarzı , motiflerdeki 
hareketlilik ve hacim bu devrin öne çıkan 
unsurlarıdır. Bu dönemde barak ve rako
ko karışımı üsiGba daha sonraları empire 
de eklenmiştir. Simetrisi bulunmayan va-
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zo, saksı ve sepetler, perde ve kurdele çe
şitleri, fiyonklar başta gelen motiflerdir 
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 435). Altın 
kullanımı bütün sayfayı kaplayacak kadar 
artmış, bezerneler son derece yoğun bi
çimde klasikten tamamen farklı bir anla
yışla uygulanmaya başlanmıştır. Altın , va
rak haliyle yapıştırma olarak uygulanmış , 

desen bunun üzerine işlenmiştir. 
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(bk. RE'SÜLMAL). 

SERNEYZEN 

(bk. NEY). 
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Ebü Muhammed Ca'fer b. Ahmed 
b. ei-Hüseyn es-Serrac el-Bağdad! 

(ö. 500/ 1106) 
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Kıraat alimi, ed ip ve hadis hafızı. 
L _j 

419 (1028) yılında Bağdat'ta doğdu . Bu 
tarih 416 (1 025), 417'nin sonları (Ocak 
ı 027) ve 418'in başları (Şubat ı 027) ola
rak da zikredilmiştir. Küçük yaştan itiba
ren hadis öğrenmeye başladı. Bağdat'ta 

Ebu Ali Hasan b. Ahmed b. Şazan , Ebu 
Muhammed Hasan b. Muhammed el-Hal
la! el-Bağdadl, Ebü 'I-Kasım Ubeydullah b. 
Ömer b. Şahin, Ebu ishak ibrahim b. ömer 
el-Bermekl, Ebü'l-Hasan Ali b. ömer el-
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