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sik Hint müziğinin en önemli üstatların
dan kabul edilen Hüseyin Şah Şarki, Hint
müziği formlarından olan "hayal" adlı nağ
meyi icat etmiştir.
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Ara p, Fars ve Urdu dili
ve edebiyatiarına dair çalışmalar
yap mak ü zere kurulan merkez.

_j

Hellmut Ritter'in çabalarıyla gayri resml olarak 1938'de Şarkiyat Enstitüsü adıy
la kurulmuş, 1981 tarihli Yüksek Öğretim
Kanunu'ndan sonra adı Şarkiyat Araştır
ma Merkezi olarak değiştirilmiştir. Kuruluşta ve daha sonraki aşamalarda Ritter' e
daha öğrenciyken kendisine yardımcı seçtiği Ahmet Ateş yardım etmiştir. Kuruluşun çalışma alanları genellikle Arap ve Fars
filolojilerinin, Urdu dili ve edebiyatının klasik ve modern dönemleriyle ilgili araştırma
lar yapılması, Arapça ve Farsça kaynaklardaki Türk tarihi ve kültürüne ait malzemenin derlenip incelenmesidir. Kurum
Arapça, Farsça ve Türkçe el yazmalarının
bulunduğu Türkiye kütüphanelerinde yapılan araştırmalarla buralarda mevcut kaynak ve belgelerin tesbiti ve tanıtılmasına,
ayrıca Doğu ve Batı ülkelerinde gerçekleş
tirilen araştırmaları takibe, diğer ilmi kuruluşlarla iş birliği yapmaya çalışır. Bunların yanı sıra eğitici faaliyetleri de vardır.
Nitekim yazma eserleri barındıran istanbul kütüphanelerindeki memurların mesleki bilgilerini arttırmak için kurslar açıl
mış. şarkiyatla ilgili konferanslar, yazma
eserlerin özellikleri ve tenkitli metin neşri
hakkında seminerler düzenlenmiştir. Özellikle Nihad M. Çetin'in verdiği, araştırma
larda temel bilgiler ve usul dersi çeşitli bölüm asistanları ve öğretim üyeleri tarafın
dan ilgiyle takip edilmiştir.

7000 civarında matbu esere sahip bir
kütüphanesi de bulunan Şarkiyat Araştır
ma Merkezi'nin en önemli faaliyeti 19562008 yılları arasında düzensiz biçimde on
sayı çıkarılan Şarkiyat Mecmuası'nın yayımlanmasıdır. Derginin ilkyedi sayısı19561972 yıllarında neşredilmiş, sekizinci sayı
ancak 1998'de çıkarılabilmiştir. Genel olarak makaleler yanında "Kitabiyat". "Kitaplar Arasında", "Haberler" gibi bölümlere de
yer verilen derginin birinci sayısında M.
Tand'nin hazırladığı, Ca'fer b. Muhammed
b. Ca'fer et-Tayalisl'nin Kitdb al-Mukatara 'inda'l-muda]fara'sı ilave şeklinde
verilmiştir. Beşinci sayı ( !964) doğumunun
70. yılı dolayısıyla Hellmut Ritter'e, yedinci
sayı (ı 972) ölümü üzerine Ahmet Ateş' e,
sekizinci sayı (ı 998) yine ölümü dolayısıyla
Nihad M. Çetin'e ithaf edilmiştir. Dergide
Herbert W. Duda, Ahmet Ateş , Osman Ergin, Sir Steven Runciman, Faruk K. Timurtaş. Nihat Keklik, Felix Tauer, H. Nihai Atsız, Ramazan Şeşen, Ahmet Caferoğlu,
Abdülbaki Gölpınarlı, Ahmet Suphi Furat,
Mehmet Kanar, Nihad M. Çetin, Marius
Conard, M. Minova, Tahsin Yazıcı, Albert
Dietrich, Hilmi Ziya Ülken, M. Mole, Nazif
Hoca, Semavi Eyice, Orhan Bilgin, Angelika Hartmann, A. Naci Tokmak ve diğer birçok araştırmacının çalışmaları yer almaktadır.
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Şarkiyat

Enstitüsü'nün faaliyetlerini 1949
yılına kadar Hellmut Ritter, 1949-1953 arasında Mükrimin Halil Yinanç yürütmüş,
faaliyetlerine ve neşriyatına rağmen 1961
yılına kadar gayri resmi bir kurum halinde kalmıştır. Ahmet Ateş'in gayretleriyle
1962'de hükml ve hukuki hüviyetine kavuşmuş. Ahmet Ateş ölüm tarihi olan 20
Ekim 1966 tarihine kadar buranın müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra Nihad
M. Çetin (1971-1990). Nazif Hoca (19911995) ve Ahmet Suphi Furat'ın (ı 995-2007)
sürdürdüğü bu görevi 2008'de A. Yaşar
Koçak üstlenmiştir. 1947'de yine Ritter
tarafından merkezi istanbul'da olmak üzere M. Fuad Köprülü, A. Adnan Adıvar, Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Ateş , J. K. Birge,
W. C. Edvars ve L. Thomas gibi bilim adamlarınca oluşturulan minetlerarası Şark Tedkikleri Cemiyeti adlı ayrı bir kurum bulunmaktadır.
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Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Ali
el-Gafikl eş-Şarri es-Sebti
(ö. 649/1251)
L

Endülüslü hadis ve

kıraat

alimi.

_j

S Ramazan 571 (18 Mart 1176) tarihinde Sebte'de (Ceuta) dünyaya geldi. Mürsiye'ye (Murcia) bağlı Şarre'de yaşayan ailesi onun doğumundan dokuz yıl önce Sebte'ye yerleşmişti (İbnü ' I-Hatıb. N , 187; ibnü'l-Kadl, ıı. 486). Eğitimine babasından

SART
kıraat dersleri alarak başlayan Şarrl'nin
en önemli hacası all isnadlara sahip olan
Hacrl'dir ( İb n Ubeydullah) Hacrl'den kıra
at-i seb'ayı , el-Muvatta'ın Yahya b. Yahya rivayetini, Kütüb-i ljamse'yi , Ebu Bekir el-Bezzar'ın eJ-Müsned'ini ve İbn Hişam'ın es-Sire'sini okudu. Endülüs ve Udve (Merakeş) bölgesinde Hacrl'den hadis ve
kıraat-i seb'a dersleri alan son öğrenci oldu. Bu sebeple rivayetlerinde çoğunlukla
onun isnadını kullandı. Ayrıca Sebte'de Ebu
Bekir Yahya b. Muhammed el-Hevzenl ve
Muhammed b. Hasan b. Kemad'dan kı
raat. Ebu Abdullah Muhammed b. Gazi esSebti, Ebu Zer el-Huşenl, EyyGb b. Abdullah el-Fihrl'den hadis okudu. Ardından
uzunca bir süre kaldığı anlaşılan Fas'a gitti. Orada İbnü' l- Kettanl el-Fendelavl'den
kelam ve usGI-i fıkıh , Abdürrahlm b. MelcGm ve İbn Rakabe'den hadis dersleri aldı. Arap edebiyatı alanında Ebü'l-Hasan
İbn Harlif en-Nahvl, Ebü'l-Hasan b. Aşir
el-Huzai ve İbn Mada'nın öğrencisi oldu.
Kendi öğrencileri arasında Ebu Bekir Ahmed b. Humeyd el-Kurtubl, İbnü'z-Zübeyr
es-Sekafi. Ebu Abdullah et-Tancall. İbn
Ayyaş ve Ebü'l-Abbas b. Ali el-Maridl sa-

raat dersi verdi. 648'de (ı 250) Maleka'ya
(Ma laga) taşındı. Maleka'ya giderken uğ
radığı Gırnata ' da birkaç gün kalarak hadis rivayet etti. İbn Hatice olarak bilinen
Ebu Ca'fer b. Halef'in isteği üzerine o dönemde yaşayan herkese icazet verdi (Muharrem 6481 Nisan 1250) Aynı yılın Safer
(Mayıs) ayında gittiği Maleka'da bütün vaktini eğitim faaliyetlerine ayırdı. İleriemiş
yaşına rağmen herhangi bir hafıza kaybı
ve zaafı yaşamayan Şarrl, bu şehirde bulunduğu sürece öğrencilerine gündüzleri
hadis rivayetinde bulunmaya, geceleri de
kıraat dersleri vermeye devam etti. Şarrl
29 Ramazan 649'da ( 15 Ara lık 125 ı ) Milleka'da vefat etti.
BİBLİYOGRAFYA

:

Ahmed b. Muhammed el-Hüseyn1. Şılatü 't·Tek
m ile li-Vefeyati'n-na((ale (nşr. EbQ Yahya Abdullah el-Ki nderl). Beyrut 1426/ 2005 , s. 180; ibnü'z-Zübeyr es-Sekafi, Şılatü 'ş-Şıla ( n ş r. E. Levi Provençal). Rabat 1937, s. 152; Zeheb1, A' lamü'nnübela', xxııı , 275 -278; a.mlf.. Ma'ri{etü 'l- ~ur
ra' (A i tıku l aç). 111, 1298-1299; ibnü'l-Hatib, el-İf:ıa
ta, IV, 187- 188; ibnü'l-Kad1, Ce?uetü'l-i~tibas, Ra bat 1974, ll, 486; Zirik11, el-A' lam, IV, 333; Abdülkadir Zimame. "Ebü'I-J:iasan ei-Gafıl5i " , el-Menahil, XXIV, Rabat 1982, s. 306-31 5; ismail E. Erünsal, "Kütüphane", DİA, xxvıı, 22.

yılabilir.

~ HALİT ÖZKAN

Şarrl' nin

Sebte'deki en önemli faaliyeti
Babülkaslr yakınlarında bir medrese ve kütüphane kurmasıdır. Uzun yıllar boyunca
meşakkatli yolculuklar sonunda büyük paralar ödeyerek elde ettiği birçok nadir kitabı içeren ve o dönemde Mağrib'de bir
benzeri görülmeyen kütüphanesini bu
medreseye bağışladı. Kendisinin Doğu İs
lam dünyasına sefer yapıp yapmadığı bilinmediği halde bu medreseyi ve kütüphaneyi Doğu İslam dünyasındaki medreselerin usulüne göre geliştirdiği, giderlerini karşılamak için birçok malını vakfettiği belirtilmektedir. Sebte yöresinin muhaddisi diye bilinen Şarrl, medresesi ve kütüphanesiyle çeşitli konulardaki fihristieri
(Hüseynl, s. 180) sayesinde bölgedeki ilmi
faaliyetleri ihya etti. Özel notlarını içeren
birçok kitabın bulunduğu , ilk umumi kütüphaneler arasında zikredilen bu kurum
IX. (XV.) yüzyılın başlarına kadar varlığını
sürdürdü. Şarrl. 635 yılı Receb ayından
(Ş ubat - Mart 1238) itibaren medresesinde
hadis rivayet etmeye başladı, fakat 641'de ( ı 243-44) Vali İbn Halas'ın Sebte'yi İfrl
kıye Meliki Yahya b. Abdülvahid'e bağla
ma arzusu na karşı çıkması yüzünden Endülüs'e sürülünce faaliyetleri yarıda kaldı.

Endülüs'te yedi yıl ikamet ettiği Meriye'de (Almeria) sema ve rivayetlerinin fihristini hazırladı , birçok kişiye hadis ve kı-

ŞART
Mantıkta

iki önermeden birini
edat.

diğerine bağlayan

L

Mantıkta düşüncenin

temel malzemebirbiriyle olan
ilişkisini konu alan önermelerin analizi büyük önem taşımaktadır. Klasik mantıkta
önermeler yüklemli (hamliyye) ve şartlı (şar
tiyye) olmak üzere ikiye ayrılır. Yüklemli
önermekonu (mevzu), yüklem (mah mGI)
ve bağlaçtan ( rab ıta) olu şan, olumlu veya
olumsuz hüküm bildiren basit önerme türüdür: "Hava yağışlıdır: hava yağışlı değil
dir" gibi. Ş artlı önermeler iki önermenin
"ise, ya, veya, ya da" gibi şart ve seçenek
bildiren edatlarla birbirine bağlanmasıyla
meydana gelir: "Güneş dağarsa gündüz
olur", "Ya gündüz olur veya güneş batmış
olur" gibi. Arapça'da bitişik şartlı önermeler "iza kane, küllema ka.ne, meta ka.ne,
in kane": ayrık şartlı önermeler "imma
en yekCıne , ve imma en yekGne" şeklinde
ifade edilmektedir (İbn Sina. s. 37) Bir
başka anlatımla bir önermede bağtaç kaldırıldığında geriye iki kelime (terim) kalı
yorsa yüklemli önermedir: "Hava, yağışlı" .
Eğer bağtaç kaldırıldığında geriye iki terim değil iki cümlecik kalıyorsa şartlı önersini

sağlayan kavramların

medir: "Güneş doğar", "Gündüz olur"; "Gündüz olur", "Güneş batmış olur." İki cümlecikten oluşan şartlı önermede birincisine
"mukaddem", ikincisine "tali" adı verilir.
Klasik mantıkta şartlı önermeler bitişik
ve ayrık (m unfas ıl) şeklinde iki
kısımd a değerlendirilir. a) Bitişik şartlı
önermeler. Şartlı önermelerde mukaddem
ve talinin olumluda birl eşmesine ve olumsuzda birleşmemesine dair yargıda bulunuluyorsa bunlara bitişik şartlı önermeler
denilir: "Ne zaman yağmur yağarsa yerler ıslanır." "Ne zaman yağmur yağarsa
yerler kuru olur değildir. " Bu örneklerden
ilkinde mukaddem ile tiillnin birlikteliğine
vurgu yapılmıştır: yani mukaddem olan
"yağmur yağar " ile tali olan "yerler ısla
nır" önermelerinin ikisi de aynı zamanda
gerçekleşir. İkinci önermede mukaddem
olan "yağmur yağar " ile tali olan "yerler
kuru olur değildir" ifadelerinin birleşme
mesine dair yargıda bulunulmuştur. Buna
göre birinci önermeye bitişik şartlı olumlu, ikincisine bitişik şartlı olumsuz adı verilir. b) Ayrık şartlı önermeler. Bu tür önermelerde mukaddem ile talinin birbirini ortadan kaldırmasına (nefiy) dair yargıda bulunulur. Bu şekildeki önermelerin olumlusunda önermeyi meydana getiren iki tarafın ayrılmasının gerçekleşmesi, olumsuzunda ise gerçekleşmemesine hükmedilir: "Ya gündüz olur veya güneş batmış bulunur." Burada mukaddem ile talinin ayrılmasına hükmedilmiştir. yani biri varsa
diğeri yoktur. Şu halde bu olumlu bir aynk şartlı önermedir. "Bir şey taş ise ağaç
değildir" önermesi olumsuz bir ayrık şart
lı önermedir.
(mutta s ıl )

Fıkıhçtiarın ayrık şartlı önermeleri "sebr"
ve "taksim" diye adlandırdıkları bilinmektedir. Klasik dönem Batı mantıkçıları yüklemli önermelere basit ve kategorik, birden fazla konu ve yüklemi bulunanlara birleşik önermeler demişlerdir. İslam mantıkçılarının şartlı dedikleri önermeler Batılılar'ca birleşik önermeler içinde değer
lendirilmektedir. Birçok çeşidi olan birleşik
önermelerden İslam mantıkçtiarı sadece
bitişik şartlı ve ayrık şartlı önermeler üzerinde durmuşlardır (Öner, s. 46-47) .
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