
SAREKAT ISLAM 

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-



mü'enneş, el-İdgö.m (Ferra) gibi monog
ramer kaleme alınmıştır. Süyutl, kelime 
veznini tesbit alıştırmasına dair Muaz b. 
Müslim el-Herra'dan (ö. 187/803) yapılan 
bir rivayete dayanarak onu sarf ilminin ku
rucusu saymış, Şeg,e'l-'art fi tenni'ş-şarf 
sahibi Ahmed el-Hamelavl de bu konuda 
ona uymuştur (bk bi bL). Ancak bu görüş, 

temrin meselelerinin bir ilmin esaslarının 
ortaya konulmasından sonra ele alınabi
leceği gerekçesiyle kabul görmemiştir. 

ll (VIII ) ve lll. (IX.) yüzyıllarda kaleme 
alınan bu eserlerden sonra IV. (X.) yüzyıl
dan itibaren sarf ilmine dair birçok eser 
yazılmış olup başlıcaları şunlardır: Kasım 
b. Muhammed el-Müeddib, De]fö.'i]fu't
taşrif (nşr. Ahmed Nadvdğr., Bağdat 1407/ 
1987); Ebu Ali el-Farisl, et-Tekmile; Rum
manl, et-Taşrif; İbn Cinnl, et-Taşritü'l
mülCıki ve el-Münşıi ii şerl)i't-taşrii li'l
Mazini; Abdülkahir el-Cürcanl, el-'Umde 
ve el-Mittal); Ahmed b. Muhammed el
Meydanl, Nüzhetü't-tarf; Neşvan el-Him
yeri. Risale ii't-taşrii; Kemaleddin el-En
bari, el-Veciz; Sekkal<i, Mittal)u'l-'ulCım 
(sarf kısmı); İbn Yalş, Şerl)u't-Taşrifi'l
mülCıki; İbnü'l-Hacib, eş-Şdtiye; Radi el
Esterabadl, Şerl)u'ş-Şaiiye; İbn Usfur. el
Mümti'; Ebu Hayyan el-Endelüsl, el-Müb
di'; MekkQdl, el-Bast ve't-ta'rii ii 'ilmi't
taşrif; İsamüddin el-İsferay1nl, Mizanü'l
edeb. Modern zamanlarda kaleme alınan 
eserlerden bazıları da şöylece sıralanabi
lir: Yusuf Faris Eftimus- Said Şukayr, Ti
bü'l-'art (Beyrut 1888); Harun Abdürrazık, 
'Unvanü':v?.arf (Bulak 1306/ 1889) ; Ah
med el-Hamelavi, Şeg,e'l-'ari (Bulak 13 ı 2); 
Didkos Sinan, Menarü'l-elbdb (Orşelim 
1903); Muhammed Muhyiddin Abdülha
mld, DürCısü't-taşrif (Kahire 1958); Sey
yid Emin Ali, Fi 'İlmi'ş-şari (1-11, Kahire 
ı 975- ı 976); Fethi ed-Decnl, Fi 'İlmi'ş
şarf (Küveyt 1979); Muhammed Ebü'l-Fü
tuh, 'İlmü'ş-şarf (Kahire 1986); Ebüssu
ud Haseneyn, 'İlmü'ş-şarf (Kah i re 1 987); 
Fahreddin Kabave, Taşrifü'l-esma' ve'l
et'al (Beyrut 1408/1988); Abdülcebbar Al
van, eş-Şariü'l-vazıl) (Bağdat 1408/1988); 
Abdüsselam b. Amir, el-Müncid (Tunus 
1990); Hazim Ali, Taşrifü'l-esma' (Kahire 
1998); Faris M. Isa, 'İlmü'ş-şarf (Amman 
1421/2000); Eymen Emin Abdülganl, eş
Şarfü'l-kafi (Beyrut 1421/2000); Abdul
lah M. el-Hatlb, el-Müsta]fşa (1-11, Küveyt 
1426/2005) ; M. Hayr el-Hulvanl, el-Mug
ni'l-cedid (Beyrut, ts.). Ayrıca Reşld eş
Şertunl Mebadi'ü'l-'Arabiyye (1-N, Bey
rut 1960-1963). Mustafa el-Galay'inl Ca
mi'u'd-dürCısi'l- 'Arabiyye (1-111, Kah i re 
1382/ 1962, 8. bs.). Abbas Hasan en-Nal)-

vü'l-vafi (i-IV, Kahire 1973). Ali Rıza el
Merci' ve Muhammed el-Antal<i el-Mu
l)it adlı eserlerinde nahivle sarf konuları
nı birlikte ele almışlardır. 

İslam dünyasında özellikle Osmanlı med
reselerinde eş-Şafiye (İbnü'l-Hacib). el
Emşile, Bina'ü'l-et'al, el-Ma]fşCıd (üçü 
de anonim). el-'İzzi (Zencan!) ve Mera
l)u 'l-erval) (Ahmed b. Ali b. Mes'Gd) ad
lı muhtasar sarf kitapları yoğun ilgi gör
müş, bunlarla ilgili çok sayıda şerh ve ha
şiye yazılmış, yeni baskıları ve Türkçe ter
cümeleri yapılmıştır. Sarf öğretiminde gü
nümüzde de önemini koruyan son beş eser 
"sarf cümlesi" olarak tanınmıştır. Osmanlı 

döneminde Molla Fenari Esasü'ş-şarf ii 
'ilmi't-taşrif, Ali Kuşçu 'Un]füdü'z-zeva
hir, Cemaleddin İshak Karamani et-Te
vabi' ti'ş-şart, Birgivl Kifayetü'l-müb
tedi'yi kaleme almış , Bedreddin el-Ayni, 
Ahmed Dinkuz, Dede Cöngl ve Muslihud
din Mustafa Sürurl gibi alimler de med
reselerde okutulan sarf kitaplarına şerh 
ve haşiyeler yazmışlardır. 

Anlatım dili Türkçe olan sarf kitapları
nın telifi İskilibl'nin (ö . ı ı 99/1785) Tuhte
tü'l-ihvan'ı ile başlamış ve Tanzimat'tan 
sonra yoğunluk kazanmış olup başlıcaları 
şunlardır: Ali b. Hüseyin Edirnevi, Kava
idü'l-i'lal ve'l-idgiim ( İ stanbul 1276); 
Mazlumzade Mustafa, Teshilü't-tasrif (İs
tanbul 1286); Hacı İbrahim Efendi , Taf
silü 't-te'lif (İstanbul 1289); Abdülkerlm 
b. Hüseyin Amasyevi (İngiliz Kerim Efendi), 
Zübde ii ilmi's-sarf (İstanbul1292); Meh
med Zihni, el-Müntehab (İstanbul 1 303); 
Abdüssamed Refı, el-Muhtasar (İstanbul 
ı 307); Muhammed Lutfı, Mücmelü 's-sarf 
(İstanbul 1308); Fevzi Nadir!, Türkçe Kül
liyyat-ı Kavaid-i Arabiyye'den Sart Kıs
mı (İstanbul 1308) ; E. Serayl, Mufassal 
Sarf-ıArabi(İstanbul1314); Komisyon, 
Mülahhas Sarf-ı Arabi (İstanbul 13 14); 
Manastırlı Mehmed Rifat, İlm-i Sart-ı Ara
bi; Hanbelizade Mehmed Şakir, Temrin
li ve İ'rablı Usan-ı Arabi (sarf kısmı, is
tanbul ı 327, ı 329). Son dönemde imam
Hatip okulları ile Yüksek İslam enstitüleri 
ve ardından İlahiyat fakültelerinde, Ede
biyat fakültelerinin Arap dili ve edebiyatı 
bölümlerinde ders kitabı ihtiyacını karşı
lamak üzere klasik eserlerin yeniden ya
yımlanması, tercümesi, ayrıca yeniden te
lif şeklinde bazı çalışmalar gerçekleştiril
miştir. Telif eser yazanlar arasında Ahmet 
Ateş - Tahsin Yazıcı - Nihad M. Çetin, Be
kir Topaloğlu - Hayreddin Karaman, Hü
seyin Atay- İbrahim Atay - Yakup İsken
der, M. Meral Çörtü, M. Sadi Çöğenli ve 
Hulusi Kılıç yer alır. 
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Paranın 
parayla değişimini konu edinen akid 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "savmak, çevirmek, harcamak. 
değiştirmek, nakletmek, altın parayla gü
müş parayı değiştirmek, bir para diğeri
ne üstün olmak" gibi anlamlara gelen sarf 
kelimesi fıkıhta paranın para ile değişimi
ni konu edinen akdi ifade eder. Sarf işini 
meslek edinen kişiye sayrafi veya sarraf 
denir. Bu akde sarf isminin verilmesi keli
menin kökündeki "nakletme" veya "üstün
lük" manasıyla açıklanarak bedeller akid 
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