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destekli bir sarnıç bulunur. Edirnekapı Kho
ra Manastırı, Zeyrek Pantepoptes Manas
tın'nın da aynı tipte samıçiarı vardır. Bu 
tipteki bir başka yapı Sarayburnu Manga
na Sarayı içinde, bir diğeri Cağaloğlu Ce
mal Nadir sokağındadır. Sultanahmet Mey
danı'nda Hipodrom'un güney bölümünde
ki kavisli kısmın altındaki mekanlar da sar
nıca dönüştürülmüştür. 

Sur dışındaki Bizans sarnıçlarından Ga
lata' da Kanser Araştırma Merkezi'nin bu
lunduğu yerdeki IV-V. yüzyıllara ait sarnıç 
yok edilmiştir. Baltalimanı'ndaki bir m anas
tıra ait olması muhtemel sarnıç 28,40 x 
1 5,20 m. boyutlarında dikdörtgen planlı bir 
yapıydı. Beylerbeyi, Kadıköy, Merdivenköy, 
Penclik ve Bayramoğlu'nda Bizans samıç
ları vardır. Sur içindeki imparatorluk sa
raylarının yanı sıra Küçükçekmece, Bakır
köy, Fenerbahçe, Küçüeyalı (Brias), Saman
dıra sayfiye saraylarında da mutlaka sar
nıç vardı. Aynı şekilde kale içleri, ileri kara
kol durumundaki hisariarın hepsinde sar
nıçlar tesis edilmesine, bu noktalar seçi
lirken istihkamların stratejik konumunun 
yanı sıra su kaynağının bulunduğu yerde 
kurulmasına özen gösterilirdi. 

istanbul'da Bizans sarnıçlarının bir kıs
mı şehir Osmanlılar'ın eline geçmeden atıl 
duruma gelmiş, bir kısmı bağ bahçe ol
muştu. Fetih sonrası bunlardan kısmen 
yararlanılmıştır. Çünkü sağlam durumda
ki kullanılabilir samıçiarın sayısı azdı ve bir
çoğu sağlık açısından sakıncalıydı. Bu sar
nıçlardan bir kısmı onarılmadan, bir kıs
mı tamir edilerek kullanılmıştır. Asli gö
revine uygun biçimde yararlanılan sarnıç
lar, üzerine inşa edildikleri konutların su 
deposu olmuştur. Binbirdirek Samıcı'nın 
üzerine XV. yüzyılda Tayyarzade Konağı, 
XVII. yüzyılda F,azlı Paşa Konağı yapılmış
tır. Çırçır'daki Atpazarı Samıcı da bir alt 
yapıydı. Fatih Büyükotlukçu Yokuşu Sar
nıcı ' nın üzerine Raşid Efendi Konağı inşa 
edilmiştir. Karagümrük'te ipekbodrumu 
Samıcı'nın üzerinde 1919 Selmatomruk 
yangınında yanan Cin Ali Köşkü bulunu
yordu. Bazı cami ve mescidlerin de Bizans 
samıçiarı üzerine inşa edildiği görülür. Bun
lardan biri Etmeydanı'ndaki Orta Cami'
dir. Fatih'te Kambur Mustafa Paşa Camii 
(Yayla Camii), aynı şekilde Mahzen-i Kebir 
denilen sarnıcın üzerine Bağdat Valisi Mus
tafa Paşa tarafından XVII. yüzyıl ortasın
da yapılmıştır. Bazilika Samıcı'nın üzerine 
Fatih Sultan Mehmed devrinde Şatırbaşı 
Mehmed Ağa Üskübiye Mescidi'ni inşa et
tirmiş, XIX. yüzyılın ortalarında Sahaflar 
Şeyhizade Esad Efendi'nin konağıyla kü
tüphanesi yapılmıştır. 
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Bir kısmı iplikçi atölyesi veya yorgancı 
olarak kullanılan içi boş durumdaki sarnıç
lar yaz mevsiminde serin bir çalışma me
kanıydı ve ipek ipliğinin kurumadan bü
külmesi için uygun bir ortam oluştururdu . 

İçinde XV-XIX. yüzyıllar arasında su olma
yan Binbirdirek Samıcı yanında Nurvas
maniye Sarnıcı , Sultanselim'de Sakızağacı 
Sarnıcı , İpekbodrumu Sarnıcı, Soğukçeş
me Sokağı Samıcı ile Kızlar Hamarnı ya
nındaki sarnıç da atölye halinde kullanıl
mıştır. Binbirdirek Samıcı'nın yakınındaki 
Pulkheria Samıcı'ndan XX. yüzyılın başı
na kadar dökümhane olarak yararlanılmış, 
Fatih Camii yakınındaki sarnıcın içine 200 
adet saraç dükkanı yapılmıştır. Binbirdi
rek Samıcı 2002 yılından beri müze, kül
tür etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir me
kan ve lokanta şeklinde kullanılmaktadır. 
Şerefiye Samıcı 1991 'de onarılıp 1992'de 
m üze olarak ziyarete açılmıştır. Myraleon 
Manastırı Samıcı 1993 yılında alışveriş 

merkezi yapılmıştır. Yerebatan Samıcı 

1985-1987 yılları arasında restore edilmiş 
olup 1988'den beri müze olarak kullanıl

maktadır. 

Açık samıçiarın Türk döneminde deği
şik maksatlarla kullanıldığı bilinir. Sultan
selim'deki Çukurbostan (Aspar Sarnıcı) 
adından anlaşıldığı gibi ekili alan olmuş, 
zamanla içinde küçük bir mahalle oluş

muş, yakın bir zamanda semt pazarı ola
rak kullanılmıştır. Yine yakın zamana ka
dar bostan olarak kullanılan Fildamı Sar
nıcı şimdi kültür merkezidir. Aetios Sar
nıcı da önce bostan olarak değerlendiril
miş olup 1962'den beri stadyum (Vefa
Karagümrük Stadı) olarak kullanılmakta

dır. 
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Sözlükte "altını gümüş karşılığında sat
mak" anlarnındaki sarf kökünden türeyen 

sarrat bu işi yapan kimseyi ifade eder. 
Sarraf karşılığında sayraf, sayraft ve nak

kad gibi kelimeler de kullanılmaktadır. ön

celeri Irak bölgesinde sarraflara Himyeri 

dilinden alınma şaşkale adı veriliyordu. 

Paranın icadından önce insanlar altın ve 
gümüşü külçe. halinde kullanırlardı. Altın 



ve gümüş paraların ağırlıkianna göre de
ğerlendirildiği ve itibarı kıymetlerine ba
kılmadığı da olmuştur. Eski Mezopotam
ya medeniyetlerinden beri altın ve gümüş 
satışında arpa tanesi ölçü birimi kabul 
edilmiştir. Hammurabi kanunlarında ya
pılan işler, kira veya alım satım işlerinde 
kaç arpa tanesi ağırlığı gümüş ödeneceği 
belirtilmektedir (Tosun - Yalvaç, s. 210-
21 ı). Eski Ahid'de alışverişlerde gümüş 
tartmaktan söz edilir (Yeremya, 32/9). Hz. 
Peygamber'in, satın aldığı elbise karşılığın
da ödediği dirhemlerin vezzan tarafından 
tartılmasını istediği bilinmektedir (Müs

ned, IV, 352; Ebu Davud. "Büyü'", 7) O dö
nemde çarşılarda sarraflar gibi dirhem ve 
dinarları tartan vezzanların da bulunduğu 
ve yaptıkları iş karşılığında ücret aldıkları 
anlaşılmaktadır (bk. Abdülhay ei-Kettanl, 
II, 171, 265-266). Sarraflar altın ve gümü
şün saflık derecesini, hangi karşılığa teka
bül ettiğini iyi bilen ve bunları hassas te
razilerde tartıp değişimini yapan, bunun 
için belirli bir ücret alan kimselerdi. Hadis 
ilminde mevzu olanla sahih olanı ayırmak 
amacıyla hadisin bu ilmin erbabına arzı 
altın ve gümüşün sarraftara arzına ben
zetilmiştir (İbn Ebu Hatim, II , 21) Türk
çe'de iyi insanın veya kıymetli bir şeyin de
ğerini herkesin anlayamayacağını ifade et
mek için söylenen, "Aitının değerini sarraf 
bilir" sözü darbımesel olmuştur. Sarrafla
rın çokça bulundukları yerler para değişi
minin veya bozdurulmasının gerektiği çar
şı pazarlarla sık ziyaret edilen yerler veya 
gümrüklerdi. Farklı coğrafyalardan insan
ların toplandığı Kudüs'te sarrafların tez
gahlarını Mescid-i Aksa'nın içine kadar 
soktukları anlaşılmaktadır. Yeni Ahid'de, 
Hz. Isa'nın Allah'ın mabedine girdiği ve 
burada alışveriş yapanları dışarı attığı, sar
rafların masalarını devirdiği ve paralarını 
döktüğü kaydedilmektedir (Matta, 21/12; 

Markos, 1 l/ 15; Yuhanna, 2/14, 1 5). 

Sarraflık hakların korunması için dikkat 
gerektiren, hilesi, istismarı fazlaca olabi
len bir meslektir. Bu sebeple bazı hadisler
de mesleğini dürüst şekilde yapmayan sar
raflar uyarılmış, ahirette Allah'a ihanetle 
suçlanacakları bildirilen birkaç meslek er
babı arasında yer alacakları (Deyleml, I, 
256) ve ateşle cezalandırılacakları (Mün
zir1', III, 7) haber verilmiştir. Cevberl, el
Mu{ıtdr ii keşfi'l-esrdr adlı eserinde sar
rafların yaptıkları hilelere dair bir bölüm 
ayırmıştır. Mesela yüzüğünde doğal mık
natıs taşı bulunan ve onunla teraziyi etki
leyerek müşteri aleyhine oynayan bir sar
raftan, muhtesip tarafından ayarlanıp mü
hürlenmiş ağırlıkların açılıp daha ağır veya 

hafif hale getirilmesinden, civa kullanarak 
altının ayarının nasıl bozulduğundan söz 
eder (vr. 99b-JQ2b). Ahmed b. Abdülmelik 
el-Endelüsl de sarrafları meşru olmayan 
yollardan sakındırmak amacıyla el-Bdhir 
fi'l-J::ıiyel ve'ş-şa'be?,e adıyla bir kitap yaz
mıştır. 

ResOl-i Ekrem Medine'ye geldiği sırada 
sarraflık ve kuyumculuk işleriyle daha çok 
yahudiler uğraşıyordu. Hz. Ömer halife 
olunca valilere mektup göndererek hıristi
yan ve yahudilerin kasaplık ve sarraflık yap
malarının yasaklanmasım istemiştir (Sah
nun, I, 542); bunun sebebi faizle iş görme
lerinden kaynaklanmaktaydı (Şatıbl, ll , 
274). İslam coğrafyasının büyük bölümün
de faizli işlemlerden sakınmanın güçlüğü 
sebebiyle olmalı müslümanlar sarraflıktan 
uzak dururken genellikle gayri müslimler 
ve bilhassa yahudiler sarraflıkla uğraşma
yı sürdürmüştür. 

Kaynaklarda Abbasller döneminde yeni 
sikke darbı sırasında sarrafların da görev 
aldığı belirtilmektedir. 632'de ( 1234-35) 

Müstansır-Billah bozuk altın dinarlar yeri
ne yeni gümüş dirhemler darbettirdiğin
de vezirle birlikte valiler, tacirler ve sarraf
lar da hazır bulunmuştur (Süy0t1', s. 462; 

ayrıca bk. CEHBEZ). 

Fıkıhta, kıymetli madenierin ve parala
rın birbiriyle değişimi konusu geniş şekil
de ele alındığı gibi sarrafların ellerindeki 
malların devamlı değişimi sebebiyle ze
kat için gereken, üzerinden bir yıl geçme 
şartının gerçekleşip gerçekleşmediği hu
susu da tartışma konusu olmuştur (bk. 
SARF; ZEKAT) 
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Osmanlı Dönemi. Osmanlılar'da sarraf
larla ilgili bilgilere XV. yüzyıldan itibaren 
rastlanmaktadır. Değişik isimde ve ayar
da yerli ve yabancı pek çok paranın kulla
nılması bunlar arasında fiyat farkı oluştur
muş, bu da para alıp satmayı ve araların
daki farktan yararlanmayı meslek haline 
getiren aracı bir grubu, sarrafları ortaya 
çıkarmıştır. Bunlar, daha ziyade Bizans'
tan kalan Venedik ve Cenevizli tüccarların 
yerli azınlıklarla evlenmesi neticesinde olu
şan ve Levanten diye adlandırılan zümre 
ile Rum. yahudi ve Ermeni gibi yerli teba
adan müteşekkildi. Sarraflar istanbul'da ve 
taşrada ticaretin canlı olduğu şehirlerde 
faaliyet gösterirlerdi. İlk dönemlerde faali
yet alanları para ve değerli maden alım sa
tım ında yoğunlaşırken zamanla mali sis
temin ayrılmaz bir parçası durumuna gel
diler. Fatih Sultan Mehmed döneminden 
XVIII. yüzyıla kadar Rum ve yahudilerin 
sarraflık mesleğinde ön planda olduğu gö
rülür. XVIII ve XIX. yüzyıllarda istanbul'
daki sarrafların hemen tamamı gayri müs
limdi ve yaklaşık o/o SS'i Ermeni'ydi. Kahire 
gibi yerlerde ise bu esnaf arasında müs
lümanlara da rastlanabilmekteydi. 

Sarraflar değişik paraları alıp satmanın 
yanında para nakli ve muhafazası , gayri 
menkul alım satımına aracılık etme, dev
let adamlarının finans işlerini yürütme, 
onlara borç verme, çeşitli kişi ve kurum
ların (para vakıfları ve eytam idareleri) pa
ralarını işletme. 1760'lardan itibaren özel
likle savaş yıllarında kısa vadeli borçlarla ha
zineyi finanse etme gibi fonksiyonları ye
rine getirirlerdi. Bunların dışında en önem
li işlev alanlarından biri mukataaların ema
neten işletilmesi ve iltizam uygulamasıydı. 
Bilhassa emaneten işletilen mukataalar
da her bir mukataa için bir sarrafın tayin 
edilmesi zorunluydu. Sarraf tayini muka
taa emininin teklifi. darphane nazırının 
onayı ve padişahın beratıyla olur, sarraf. 
hem mukataa eminine hem de özellikle 
maden mukataalarında görevli olan usta
lara ihtiyaçları olan sermayeyi verir ve ha
sat mevsiminden sonra hesap görülürdü. 

Sarrafların en etkili olduğu alan iltizam 
sistemiydi. Bu sistemde belli bir mukata
anın vergilendirilmesi, bir ile üç yıl arasın
da değişebilen bir zaman dilimi için kar 
ve zararı kendisine ait olmak üzere fiyatı 
müzayede ile belirlenen bir bedel karşılı
ğında mültezime devredilir. mültezim be
delin bir kısmını peşin olarak hazineye ya
tırırdı. Bu peşinat ve geri kalan taksitler 
genelde sarraflar tarafından ödenirdi. 1695 
yılından sonra mukataaların kaydıhayat şar
tıyla ihale edilmesi sarrafların iltizam sek-
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