
yemeyeceğini ilan etmesinin yol açtığı ma
ll buhran ve ardından çıkan 1877-1878 Os
manlı-Rus Savaşı'nın maliye üzerine yük
Iediği büyükyükün ortaya çıkardığı enflas
yonist ve spekülatif ortam sarraftara bü
yük kar imkanları sağladı. Dışarıdan borç 
alamayan devlet. savaş sürecinde ve daha 
sonra Galata'daki sarraftardan kısa vadeli 
ve yüksek faizli borç alarak mali açıkları
nı kapatmaya çalıştı. 8 Nisan 1916'da it
tihatçılar'ın piyasadaki para karmaşasına 
son vermek amacıyla çıkardıkları Tevhld-i 
Meskı1kat Kanun-ı Muvakkati ile para ra
yiçleri lağvedildi ve sarraflık yasaklandı. 
Yasağa uymayan kişiler için üç aydan iki 
yıla kadar hapis cezası öngörüldü. öncele
ri yabancı paralar sarraflık yasağı dışında 
tutulmuşken yaklaşık sekiz ay sonra bun
lar da kanun kapsamına dahil edildi. Sar
rafların istanbul'daki büyük rollerine dik
kat çeken The Times'ın istanbul muha
birinin 1877'de istanbul'un adının "Sar
rafopoli" olarak değiştirilmesini önerme
si, XIX. yüzyılın ikinci yarısında bu grubun 
Osmanlı piyasalarındaki etkinliğine işaret 

etmesi bakımından dikkat çekicidir. 
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IJ!l!l!!l ALi AKYILDIZ 

SARRE, Friedrich 
(1865-ı 945) 

L Alman müzecisi ve sanat tarihçisi. _j 

Fransa'dan göç etmiş eski bir aileye men
suptur. Leipzig Üniversitesi'nde okudu ve 
sanat tarihi doktorası yaptı. Anadolu sa
natı ve asıl üzerinde uzmanlaştığı Selçuk
lu sanatı ile tanışması 1895 yılında oldu. 
Almanya'dan izmir'e ve oradan Alaşehir'e 
giden. ardından Konya'ya geçerek Selçuk-

lu bölgesini inceleyen Sarre ertesi yıl bu 
yolculukla ilgili seyahatnamesini yayım
ladı (Reise in Kleinasien-Sommer 1895, 

Forschungen zur seldjukischen Kunst und 

Geographie des Landes, Berlin 1896; tre. 
Dara Çolakoğlu, Küçükasya Seyahati, is
tanbul 1998) Anadolu gezisinin ardından 
iran'a gitti ve 1898 yazma kadar ülkenin 
pek çok yerini dolaşarak i ran sanatına da
ir notlar aldı; bu arada çok kıymetli sanat 
eserleri topladı. Döndükten sonra Anado
lu Selçuklu sanatı hakkındaki ikinci kitabı
nı yayımiadı (Seldschukische Kleinkunst, 

Leipzig ı 909). ardından i ran islam sana
tına dair eserini neşretti (Denkmaeler 

persischer Baukunst-geschichtliche Unter

suchung und Aufnahme muhammeda

nischer Backsteinbauten in Vorderasien 

und Persien, Berlin 1910). 1. Dünya Sava
şı'ndan az önce, hıristiyan ve Bizans sa
natları uzmanı olan Ernst Herzfeld ile bir
likte yaptıkları çok zahmetli bir seyahatte 
Mezopotamya'daki (Irak) islami mimarlık 
eserlerini tesbit ederek bunları fotoğrafla
rıyla birlikte dört büyük cilt halinde yayım
ladı (Archaeologische Reise im Euphrat

und Tigrisgebiet, Berlin 1911-1920). Bu 
araştırma seyahatinin arkasından islam 
sanatının ilk büyük merkezlerinden Sa
merra'da arkeotojik bir kazı yaptı. 

Kendisine mühendislik şeref doktoru un
vanı verilen Sarre, Berlin Üniversitesi'nde 
profesör olarak çalıştı . Alman Devlet mü
zelerinin, kurulmasında büyük emeğinin 
geçtiği ve koleksiyonlarının çekirdeğini 
onun toplayıp ülkesine götürerek müze
ye devrettiği buluntutarın oluşturduğu is
lam eserleri seksiyonunu 1921 yılından 
1931'e kadar yönetti. Ancak seksen yaşı
na geldiğinde Almanya'nın yıkılışıyla bir
likte müzenin kısmen de olsa mahvını ve 
eserlerin dağılışını gördü. 31 Mayıs 1945 
tarihinde ölümünün hemen arkasından 
Berlin yakınında Babelsberg'deki viiiasma 
Ruslar tarafından el konulurken ailesi dı
şarı atılarak zengin kütüphanesi notlarıy
la birlikte yakıldı. 

Sarre'nin eserlerinin ayrıntılı ve açıkla
malı bir listesi kitap halinde yayımlan
mıştır (J. Heinrich Schmidt, Friedrich Sar

re, Schriften Zum 22. Juni 1935 zusam
mengestellt, Berlin 1935) Bu bibliyograf
yadan öğrenildiğine göre onun Türk sa
natını yakından ilgilendiren çok sayıdaki 
makalesinin arasında bilinen en eski Sel
çuklu halısına dair makalesiyle Leonarda 
da Vinci'nin Haliç üzerine bir köprü kurul
ması hakkındaki tasarısını ele aldığı çalış
maları en dikkate değer olanlardır. Bunla-
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rın dışında 1895 seyahatnamesi, XIX. yüz
yılın sonlarında ilk defa Selçuklu sanatını 
ilim alemine tanıtan bir kitap olarak önem
lidir ve bazı bölümleri, Aziz Sayhan tara
fından Türkçe'ye çevrilerek Konya'da ya
yımlanan Anıt dergisinin 8-11 ve 13-19. 
( 1949- 1950) sayılarında basılmıştır. Bu ki
taptan alınan kısa bir bölümü de Nevin Se
ten Türkçe'ye çevirmiştir ("Modem Konya", 
Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Der

gisi, ll/3 [Ankara l976J, s. 177-187) . Yine 
onun Konia, seldschukische Baudenk
maeler (Berlin 1921) ve içindeki çini, alçı 
kabartma, ahşap bezemelerinin bir kısmı 
XX. yüzyıla kadar gelen. fakat bir Konya 
valisinin marifetiyle yıktırılan Konya Köş
kü {Aiaeddin Köşkü) hakkında kaleme aldı
ğı Der Kiosk von Konia başlıklı bir ese
ri daha (Berlin 1936) bulunmaktadır (tre. 
Şehabeddin Uzluk, Konya Köşkü, Ankara 
1967). ll. Türk Tarih Kongresi'nde ( 1937) 

verdiği tebliğin "Konya'da Selçuk Sanatı" 
başlıklı Türkçe özeti de kongre zabıtların
da yayımlanmıştır (Ankara ı 943, s. 8 ı ı-
813) 

Sarre'nin 1895 Anadolu seyahatinde Af
yonkarahisar'a 30 km. uzaklıkta bulunan 
Şuhut'ta rastlamış olduğu çok değerli bir 
İlkçağ lahdinin üzerindeki yüksek kahart
malardan birinin kafasını elde ederek bu
nu özel koleksiyonu için ülkesine götür
düğü, fakat lahdin istanbul Arkeoloji Mü
zeleri'ne taşınmasından sonra tekrar ye
rine yapıştınlmak üzere müzeye gönder
diği bilinmektedir. 

Sarre'nin diğer bazı eserleri de şunlar
dır: Transkankasien-Persien-Mesopota
mien-Transkaspien. Land and Leute 
(Berlin 1899), Altorientalische Teppiche 
(Leipzig 1908). Seldschukische Klein
kunst (Leipzig 1909) , Konia. Seldschu
kische Baudenkmaeler (Berlin 192 ı). Die 
Keramik von Samarra (Berlin 1925). Das 
Islamische Milet (Berlin 1935). Orienta
lische Steinbücher und persische Fa
yencentechnik (İstanbul 1935) . 
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li] SEMA vi EYicE 

SARRÜF, Ya'kub 
( ı...9.9_)..> y~) 

Ya'küb b. Niküla Sarri:ıf 
(1852-1927) 

Lübnan asıllı hıristiyan yazar, 
el-Muljtetaf dergisi naşiri. 

_j 

18 Temmuz 1852'de Beyrut yakınların
daki Hades köyünde Marünl bir ailenin ço
cuğu olarak dünyaya geldi. Eğitimine Ame
rikan misyonerleri tarafından Cebelilüb
nan'da açılan Abiyye (UEJE) Okulu'nda 
başladı. 1866'da yine Amerikan misyoner
lerinin Beyrut'ta yeni açtığı Suriye Protes
tan Koleji'ne kaydoldu ve 1870'te buradan 
mezun oldu (bu kolej 1920'de Beyrut Ame
rikan Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür). 
Üç yıl süreyle Sayda, Trablusşam ve Bey
rut'ta Amerikan misyoner okullarında Arap
ça öğretmenliği yaptıktan sonra okuduğu 
üniversiteye 1873'te öğretim üyesi olarak 
girdi. Burada matematik, fizik ve Arapça 
gibi çeşitli alanlarda on iki yıl süreyle ders 
verdi. 

Ya'küb Sarrüf, bir taraftan üniversite
de ders okuturken diğer taraftan çeşitli 
siyasi ve edebi cemiyetlerde faaliyet gös
terdi. 1873'te Süleyman b. Hattar el-Büs
tani, Edlb İshak, Paris Nimr ve İbrahim ei
Yazicl ile birlikte Cem'iyyetü zehreti'l-adab 
adıyla, amacı retorik (hitabet), araştırma, 
hikaye ve tiyatro ile uğraşma olan bir der
nek kurdu. 187S'te Paris Nimr, Şahin Ma
karyos ve İbrahim ei-Yazicl'nin aralarında 
bulunduğu Gizli Beyrut Cemiyeti (Cem'iyye
tü Beyrut es-sırriyye) isimli bir cemiyet teş

kil ederek burada Suriye-Lübnan toprak
Iarını Osmanlı Devleti'nden koparına amaç
h faaliyetlerde bulundu. 1876 baharında 
Paris Nimr ile beraber hocaları Cornelius 
Van Dyke'in danışmanlığında Batı'daki bi-
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!imse! gelişmeleri popüler bir dille okuyu
cuya aktarmak için el-Mu]jtetaf dergisi
ni çıkarmaya başladı. Dergide dini, sosyal, 
siyasi ve edebi yazılara da yer veriliyordu. 
1884'te Darwin'in evrim teorisi etrafında 
cereyan eden tartışmalarda evrim teorisi
ni savunan yazılar kaleme alındığı gibi bu
nunla ilgili başka yazılar da yayımlanıyor
du. Sarrüf bu konuda fakülte yönetimiyle 
anlaşamayınca işine son verildi (geniş bil
gi için bk. N. Farag, MES, VIIIli 1 1972]. s. 
73-83; Shafiq )eha, s. 131-138). Bu arada 
Mısır' ı işgal eden İngilizler'in Mısır yüksek 
komiseri Evelyn Baring (sonradan Lord 
Cromer), işgal güçlerinin basın yayın yo
luyla propagandasını yapmaları için Sar
rüf ve Nimr'i Kahire'ye davet etti. Onlar 
da Mart 188S'te Mısır'a giderek el-Mu]j
tetaf dergisini buraya taşıdılar; dergi İ n
gilizler'in desteğiyle Mısır'da kısa sürede 
tutundu. 1889'da Ya'küb Sarrüf, Paris Nimr 
ve Şahin Makaryos yine Evelyn Baring'in 
desteğiyle el-Mu]jattam gazetesini çıkar
maya başladılar. Bu gazete ile, yine Suri
ye göçmenlerinden olan Bişare ve Selim 
Tekla kardeşler tarafından çıkarılıp Fran
sız taraftarlığı ile tanınan el-Ehram gaze
tesine karşı İngiliz çıkarlarının desteklen
mesi amaçlanmıştı. Sarrüf, Nimr ve Ma
karyos, Lord Cromer'in desteğiyle 1903'
ten itibaren Hartum'da es-Sudan (Sudan 
Times) isimli bir gazete yayımladılar. Haf
tada iki defa çıkan gazetede orüinal yazı 
ve haberler yanında el-Mu]jattam'daki ya
zılar da tekrar yayımlanıyordu. Ayrıca İngi
liz yetkilileriyle yapılan bir anlaşmaya göre 
gazetede yönetim adına yıllık resmi rapor
lar ve belgeler basılacaktı (Sharkey, XXXII 

4 1 I 999]. s. 532 vd) 1890'da Ya'küb Sar
rüf ve Paris Nimr'e mezunları oldukları 

Beyrut'taki Suriye Protestan Koleji tarafın
dan fahrl doktora unvanı verildi. Ya'küb 
Sarrüf 9 Temmuz 1927'de öldü. 

Sarrüf'un en önemli eseri sayılan el 
Mu]jtetaf dergisi pozitivist-materyalist, 
seküler dünya görüşünün İslam aleminde 
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 
Dergi Şibll Şümayyil, İskender Ma'!Qf, Fe
rah Antün, Core! Zeydan, Muhammed Kürd 
Ali ve Selame Musa gibi yazarların ilk ya
zarlık tecrübelerini kazandıkları bir yayın 
organı olmuş, bunların pek çoğu sonradan 
kendi dergilerini çıkarmaya başlamıştır. 
Dergide anatomi, astronomi, fizik ve ve
terinerlik gibi tabii bilimlerin yanı sıra fel
sefi meseleler ve Avrupa edebiyatı alanın
daki gelişmeler okurlara popüler bir dille 
ulaştırılmıştır. Sarrüf, 1881 yı lında hen üz 
Beyrut'ta iken ortağı ile birlikte el-Mu]j
tetaf'ta yayımiadı ğı "ei-Lugatü'I-'Arabiy-

ye ve'n-necat" başlıklı yazıda bilimin bü
tün halk kitleleri tarafından anlaşılabilme
si için yazı dilinin halkın anlayacağı şekil
de değiştiri lmesi gerektiğini savunmuş, 

böylece uzun sürecek olan bir tartışmayı 
başlatmıştır. Fasih Arapça'nın dini ilimler
le de bağlantısını kuran entelektüeller, bu 
tartışmaların Batılılar'ın etkisiyle başlatıl

dığını belirterek Sarrüf ve Ni mr' e karşı çık
mıştır (tartışmalar için bk. Daniels, s. 85 
vd.; Gully, XLilll 1 1997], s. 81 vd.) Yazıla

rında İngilizler'in müslüman coğrafyasın
daki çıkarlarını açıkça müdafaa etmek
ten çekinmeyen Sarrüf, XIX. yüzyılda ba
zı islam ülkelerinde taraftar bulmaya baş
layan sosyalist fikirleri benimsememiş, Ba
tılı kapitalizm taraftarı yazariara dayana
rak sosyalist ve komünist sistemin zarar
larından bahseden yazılar kaleme alıp li
beral ekonomiyi savunmuştur (Reid, 1/4 
1 1970 j, S. 358-367) 

Eserler i. Ro~an. 1. Fetdtü Mışr ( Kahi
re 1905, 1922). İlk defa el-Mu]jtetaf der
gisinin eki olarak yayımianmış olup Kıptl 
bir kızla bir İngiliz'in evliliği etrafında ge
lişen sosyopsikolojik bir romandır. z. Emi
ru Lübnan (Kahire, ts. 1 1906 veya ı 907]) 
Lübnan'da 1860'1ı yıllarda müslümanlarla 
hıristiyanlar arasında cereyan eden olay
lar etrafında gelişen bir romandır. 3. Feta
tü'l-Feyyum (Kahire, ts. 11907 veya I 908]) 
Bu romanda İngiltere'de okuyup Mısır'a 
dönen zengin bir Kıptl kızın başından ge
çen olaylar anlatılır. 

Diğer Eserleri. el-Huliyyü'l-feyruziy
ye fi'l-lugati'l-İnkiliziyye (Kahire 1882), 
el-Mebddi'ü'l-aşliyye fi'l-lugati'l-Feren
siyye (Kahire 1882), Besa'itu 'ilmi'l-felek 
ve şuveri's-sema' (Kahire 1923), A'la
mü'l-Mu]jtetaf (Kahire ı 925), er-Ruvvad 
(Kah i re 1927), el- 'İlm ve'l-'umran ( Kahi
re 1928), Resa'ilü'l-erva]J. (Kahire 1928, 
el-Mu~tetaf'ta ruhçuluk hakkında yayım
ladığı yazıların ölümünden sonra kitap ha
line getirilmiş şeklidir), Fuşul fi't-tdri]]i't
tabi'i min memleketeyi'n-nebat ve'l
]J.ayevan (Kahire 1931), Ricdlü 'l-mô.lve'l
a'mal (Kahire 1933), FiktUriya: Melike
tü'l-İnkiliz ve İmbraturetü'l-Hind (Ka
hire, ts ). 

Tercümeleri. Meva'i~ (George Burder'
den, Beyrut ı876), Kalbü'l-esed (Kahire 
1886, W. Scott'un Tales of Crusades adlı 
kitabının tercümesi olmalıdır IBrugman, 
s. 231]), Sirru'n-necat (Beyrut 1913; Ka
hire ı 922, Samuel Smiles'ın Self-Help w ith 
Jllustrations of Conduct and Perseverence 
adlı eserinin tercümesi), Siyerü'l-ebtal 
ve'l-'u?ama ' el-]judema' (Beyrut 1883, 
ı 9 ı 2). Sarrüf'un ayrıca el-Mu]jtetaf ve el-


