
lomatlar arasında Ludovico Sauli d'lgliano 
ile Romualdo Tecco kaleme aldıkları eser
ler sayesinde öne çıktılar. İlki memleketi
ne döndükten sonra Cenova Devlet Arşİ
vi'ndeki Şark'a dair kayıtları neşretti, di
ğeri de şarkiyat çalışmalarına eğilip eser
ler topladı, İran dili ve edebiyatı üzerine 
çalışmalar yaptı. Adlarını kalıcı kılanlar ara
sında askeri alandaki birikim ve deneyi
mini yeni ordu düzeninde uygulayan ve 
Rüstem Bey adıyla da şöhret yapan Gio
vanni 1imoteo Calosso, İstanbul ve Anado
lu hakkında yazıp resimiediği eserlerle bi
linen Antonio Baratta sayılabilir. ll. Mah
mud zamanında getirtilen ve sonraları pa
şa rütbesini alan Giuseppe Donisetti'nin 
besteleri. yetiştirdiği Türk bestekarlar ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası va
sıtasıyla varlığını sürdürmektedir. Sardin
ya Krallığı'nın ağırlığının duyurutmasını 
sağlayan gelişme Kırım harbine müttefik 
olarak katılmış olmasıyla ortaya çıktı. Sa
vaş sırasında veya hastalık sebebiyle ölen
ler Feriköy Mezarlığı'nda özel haziretere 
gömüldüler. Yeniköy ve İstinye semtlerin
de kurulan hastahaneler bir gelenek mey
dana getirdi. Bu tarihten sonra İtalyan
lar'ın varlığı İstanbul ve liman şehirlerin
de hep arttı ve Sardinya Krallığı yaptığı bir 
dizi antlaşma sayesinde Osmanlı Devleti'
nin Avrupa'daki etkinliğini tanıttı. Bu dev
letin merkezine giden diplomatlar yeni bir 
anlayışın hazırlayıcısı oldular. Bugün ada
da mevcut İslam cemaatinin tam sayısını 
vermek zor olsa da Fas ve Senegal asıllı 
olanlar çoktur. Bir miktar Türk vatandaşı
nın bulunduğu 1990'daki bir istatistikte 
görülür. Cagliari Üniversitesi'nde bazı za
manlar şarkiyat çalışmalarına yer verilmiş
tir. 
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LEndonezya'da dinl-siyasi bir hareket__j 

Hacı Semenhlıdl adlı Cavalı bir tüccarın 
önderliğinde Sarekat Dagang Islam (İslam 
Ticaret Birliği) adıyla kurulan ( 1911) ve yer
li müslüman halkın ticari menfaatlerini Av
rupalı ve Çin asıllı tüccarlara karşı koru
mak amacını taşıyan teşkilat , aristokrat 
bir aileden gelen Hacı Ömer Said Çokroa
minoto'nun 1912'de üye olmasıyla yeni bir 
hüviyet kazandı. 1 O Eylül 1912'de adı Sare
kat lslam'a (İslam Birliği) çevrildi ve tüzü
ğünde amacı "müslümanlar arasında kar
deşlik, birlik ve karşılıklı yardımlaşma va
sıtasıyla toplumdaki maddi ve manevi ge
lişmişliği sağlamak" şeklinde ifade edildi. 
1934 yılında ölümüne kadar teşkilatın en 
etkili ve popüler lideri olan Çokroaminoto 
kuruluş döneminde sömürge hükümetine 
karşı sadakatti bir çizgi izledi ve daima Sa
rekat Islam'ın siyasi ve devrimci bir hare
ket olmadığını söyledi. Bununla birlikte bu 
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söylem Hallandalı yetkililer arasında ihti
yatla karşıtandı ve Sarekat Islam'ın hükü
met aleyhtarı bir harekete dönüşebilece
ği endişesiyle ülke genelinde faaliyet gös
termesine ancak 1916 yılında izin verildi. 
Bundan sonra teşkilat hızlı bir şekilde ge
lişerek üye sayısını 1917'de BOO.OOO'e çı
kardı. Böylece sosyal adaletsizliğe uğrayan 
kesimler ve umutsuz gruplar arasında ta
raftar bularak ülkenin ilk milli teşkilatı ha
line geldi. 

Sarekat Islam gelişmesinin paralelinde 
siyasi konulara eğilmeye başladı. 1916 yı
lındaki ilk milli kongrede Çokroaminoto, 
Endonezya toplumunun birliğini ve Endo
nezyalılar'ın bir millet olduğunu vurgula
yarak Hollanda yönetimi altında ilk defa 
özerk bir yönetimin kurulmasını talep etti 
ve halkın siyasi konularda daha fazla se
sini duyurabilmesi için bir halk temsilciler 
meclisi oluşturulmasını savundu. Önceleri 
kapitalizme ve sömürge rejimine karşı çı
kan teşkilatın lideri Çokroaminoto, 1924'
te yazdığı Islam dan Sosialisme adlı ese
rinde ekonomik düşüncelerini sosyalizm 
temeline oturtmaya çalışırken dini 
inancı ve Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen 
Marksizm'i şiddetle eleştirdi. Çokroamino
to, diğer bir Sarekat Islam üyesiyle birlik
te 1918'de hükümet tarafından yeni ku
rulan Volksraad adlı danışma meclisine ta
yin edildi. Bunlar. muhalif bir tutum takı
narak demokratik usulle seçilmiş bir par
lamentonun oluşturulmasını isteyen radi
kal gruba katıldılar. 

ı. Dünya Savaşı sonrasında Sarekat ls
lam kendine ait gazetesi ve birçok şube
si vasıtasıyla geniş bir üyelik ağı kurmuş 
ve hükümetin çekindiği ülkenin en büyük 
milli hareketi haline gelmişti; artık sömür
ge yönetimine karşı yaygın halk protesto
ları ve yürüyüşler düzenlemekteydi. Fa
kat bu hızlı yükseliş devam etmedi; teş
kilat 1920'li yıllarda iç çekişmeler, diğer 

teşkilattarla rekabet ve Hollanda baskısı 
sonucu zayıflamaya başlayarak biri solcu, 
diğeri İslamcı olmak üzere iki gruba ayrıl
dı. İç çekişmelerin yoğunlaşmaya başla
ması üzerine teşkilatın üyelik oranında ge
rileme oldu ve özellikle çiftçilerin desteği 
kaybedildi. 1921 'de yapılan altıncı kongre
de Marksist grup teşkilattan uzaklaştırıldı. 
Ayrıca Sarekat Islam bu yıldan itibaren sö
mürge yönetimini daha fazla eleştirmeye 
başladı ve ardından hükümetle iş birliği 
yapmama kararı alarak hicret politikası 
benimsedi. 1923 ve 1929 yıllarında iki aşa
mada Partai Sarekat Islam lndonesia (En
donezya islam Birliği Partisi) adlı milliyetçi bir 
siyasi partiye dönüştü. 1930'lu yıllarda Per-
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satuan Islam ile görüş ayrılıkları neticesin
de müslüman toplum üzerindeki liderli
ğini kaybeden ve elinde eski üye sayısının 
yaklaşık % 1'i kalan kuruluş, Japon işgali 
döneminde parti olarak yasaklanmasına 
rağmen üyelerinin ll. Dünya Savaşı sonra
sındaki bağımsızlık çalışmalarında ve ül
kenin siyasi hayatında önemli roller oyna
maları sebebiyle yeniden itibar kazandı. 
1947'de, Japonlar'ın 1943'te bütün İsla
mi partilere ortaklaşa kurdurdukları Majlis 
Syura Muslimin Indonesia'dan (MASYUMI) 
ayrılarak tekrar müstakil bir parti haline 
geldi ve liderleri 1947-1957 yılları arasında 
oluşturulan altı koalisyon hükümetinde 
yer aldı. Varlığını 1973'e kadar devam et
tiren Partai Sarekat Islam Indonesia, o yıl 
Suharto yönetiminin bütün İslamcı parti
leri Partai Persatuan Pembangunan (Bir
leşik Kalkınma Partisi) adı altında birleş
ıneye zorlaması üzerine kendini feshede
rek bu partiye katıldı. 

Endonezya'nın ilk siyasi ve milli uyanış 
hareketi sayılan Sarekat Islam ülkedeki 
müslüman halkın siyasal bilinçlenmesine 
önemli katkılar yapmış, dini alanda yeni
likçi bir çizgi izleyerek özellikle eğitim ko
nularına yönelmiştir. Sarekat İslam'ın çe
şitli zamanlarda çıkardığı Oetoesan Hin
dia, Sinar Djawa, Pantjaran Warta, 
Sarutomo gibi yayın organları ve Sare
kat Tani (çiftçi teşkilatı). Pergerakan Wa
nita (kadın kolu). Gabungan Sarekat Bu
ruh (işçi teşkilatı). Pemuda PSII (gençlik 
kolu). Sarekat Mahasiswa (öğrenci birliği) 
gibi yan kuruluşları da bulunmaktaydı. 
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SARF 
( ..JyaJf) 

Arapça gramerin in 
kelime yapısıyla ilgili dalı . 

_j 

Sözlükte "çevirmek, döndürmek" anla
mındaki sarf kelimesi terim olarak biri 
amell, diğeri nazari olmak üzere iki şekil
de kullanılır. Arneli sarf, asıl kabul edilen 
kelimeyi ( masdar veya mazi) lafız veya an
lamla ilgili bir maksat için değişik fiil ve 
isim vezinlerine dönüştürmektir (tasrif) . 
Nazari sarf ise "i'rab ve bina dışında kelime 
durumlarının kurallarını inceleyen ilim" di
ye tanımlanır. Müteahhir dilciler sarf ilmiy
le tasrif ilmini eş anlamlı kabul ederken 
Slbeveyhi gibi kadim dilciler tasrifi, nahiv 
ilminin bir bölümü olarak gördükleri sarf 
ilminin bir cüzü sayar. 

Sarf ilminde mebnl isimler, camid fiil
ler ve harfler dışında çekimli bir fiil kökün
den türeyen fiillerle isimler çerçevesinde 
mücerred (asli) ve mezld kalıplar, bunlara 
arız olan harf ve hareke değişiklikleri de
mek olan ibdal, i'laJ, kalb, hazif, idgam ve 
imale durumları ele alınır. Fiiller kök fiiller 
ve türemişler (mücerred-mei1d) şeklinde 
iki kategoriye ayrılır. Üçlü kök fiil ve türe
mişleriyle dörtlü kök fiil ve türemişleri kök 
harfleri içinde illet harfi bulunup bulun
mamasına göre yedi kategoride incelenir 
ve her birine ait mazi, muzari, emir ve ne
hiy kiplerinin malum ve meçhule göre çe
kim şekilleri söz konusu edilir; illetti fiille- · 
rin çeşitli kalıp ve kiplerinde görülen harf 
ve hareke değişiklikleri açıklanır. Gerek kök 
gerekse türemiş fiil kalıplarına ait isimler 
olarak masdar çeşitleri, ism-i fail , ism-i 
meful, sıfat-ı müşebbehe, mübalağa slga
ları, zaman, mekan ve alet isimleri, ism-i 
tafdll, mensub ve musaggar isimler, isim
lerde müzekker-müennes, müfred-tesniye
cemi durumları ele alınır. 

Gerek fiil gerekse isim kalıplarında asıl 
ve ziyade harflerle bunların hareke ve sü
kunları bir ölçüte göre belirlenir. Kadim 
dilcilerden beri kullanılan ve "mlzan-ı sar
fı" adı verilen bu ölçüt "feale"dir (,_).rj). Kö
kün ilk harfi fa, ikinci harfi ayın, üçüncüsü 
"lam"a tekabül eder. Kelime dört kök harf
li ise mizanın sonuna bir lam (JW), beş 

kök harfli ise bir lam daha (Jl..W = ._P._iı..J 

gibi) eklenir. Kelimede zait harf veya harf
ler varsa mizanda karşılıklı yerlerine ko
narak ölçüt belirlemesi yapılır (ı.Jl.ıW gibi). 
Mizana "vezin" (bina. slga). ona uygun dü
şen kelime kalıbına da "mevzun" denilir. 

Kelimelerin köklerini belirlemede önem ar
zeden vezin bulma olgusu üzerinde kadim 
dilcilerden beri önemle d urulmuş, "mesai
lü't-temrin, el-mesailü'l-avlsa, temsil" adı 
verilen başlıklar altında birçoğu yapay olan 
güç bazı kelimelerin veznini çıkarma alış
tırmaları yapılmıştır. 

Zamanımıza ulaşan ilk müstakil sarf ki
tabı olan Ebu Osman el-Mazinl'nin (ö. 249/ 
863) et-Taşrifinde isim ve fiil kalıpları bun
ları meydana getiren asli ve ziyade harfler 
temelinde karışık ele alınmış. ibdal, i'lal, 
kalb, taz'lf adıyla anılan harf değişim ve 
dönüşümleri eserin ana konusunu teşkil 
etmiştir. Ancak modern zamanlarda ya
zılan sarf kitaplarında fiil ve isim kalıpları 
müstakil bölümler halinde incelenmiştir. 
Aynı eserlerde daha çok kıraat ilmini ilgi
lendiren el-ibtida' ve'l-vakf, idgam, işmam, 
imale ve revm gibi konulara ise yer veril
memiştir. Ali Kuşçu, 'Un]füdü'z-zevfıhir 
adlı sarf kitabında farklı bir yöntem izle
yip bu ilmin temeli olarak gördüğü vaz' il
miyle iştikakı bir giriş mahiyetinde olmak 
üzere ayrıntılı biçimde ele almıştır. 

Sarf meseleleri nahiv ilminin kuruluşun
dan itibaren bu ilmin konuları arasında 
karışık bir şekilde incelenmiştir. Slbeveyhi 
gibi kadim dilciler ve Radıyyüddin el-Es
terabadl sarfı nahvin bir cüzü diye gör
müşlerdir. Nitekim zamanımıza ulaşan ilk 
gramer kitabı olan Slbeveyhi'ye ait el-Ki
tfıb'ın ikinci yarısının çoğunu sarfla ilgili 
bahisler teşkil eder. Bu yöntem daha son
ra yazılan el-Mu]fteçlab (Müberred), el
Uşul (İbnü's-Serrac), el-Mufaşşal (Ze
mahşerl), el-'Ubfıb (Ukber!), el-Mu]farrib 
(İbn U sfOr el-işblll), el-Elfiyye (İbn Malik) 
gibi nahve dair kitaplarda yankı bulmuş. 
bunların son kısımlarında sarf konuları

na yer verilmiştir. Ebu Hayyan el-Endelü
sl'nin İrtişfıfü 'çl-çlarab'ında, Süyutl'nin 
Hem'u'l-hevfımi'inde de nahiv ve sarf 
konuları birlikte ele alınmıştır. Mazinl, el
Kitfıb'da bulunan sarf bahislerinden ya
rarlanarak Kitfıbü 't -Taşrif'ini yazmıştır. 
Eserin zamanımıza ulaşan en eski sarf ki
tabı olması sebebiyle Mazinl sarf ilminin 
kurucusu kabul edilmiştir. Ancak ondan 
önce Ali b. Hasan el-Ahmer ( ö. ı 94/809), 
Yahya b. Ziyad el-Ferra ve Ahfeş el-Evsat'a 
da aynı adı taşıyan, günümüze ulaşmamış 
eserler nisbet edilmiştir. Mazinl'den önce 
el-Va]ff ve'l-ibtidfı', el-Cem' ve'l-ifrfıd, 
et-Taşgir (Ruas!), el-Meşfıdir (Ali b. Ham
za el-Kisa!), el-Meşfıdir (Nadr b. Şümeyl). 
el-İşti]fii]f, el-Hemz, Fe'ale ve ef' ale 
(Kutrub), el-Meşfıdir fi'I-Kur'fın, el-Ma]f
şur ve'l-memdud, el-Mü?,ekker ve'l-


