
HAFTA TATiLi 

İslam ülkelerinde hafta tatili İslami gele
neğe uygun şekilde cuma günü olarak 
kabul edilmiştir. 
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HAHAM 

Yahudi dini teşkilatında 
birunvan. 

_j 

İbranice ve Ararnice'de "bilge, yete
nekli kişi" anlamlarına gelir. Thrim olarak 
Tevrat ve Talmud üzerine gerekli eğitimi 

· gördükten sonra belirli bir yahudi cema
atine ruhani önderlik yetkisini kazanmış 
kişi için kullanılan bir unvandır. Ayrıca ya
hudi literatüründe genellikle kültürlü ve 
eğitici kişilerin bir niteliği olarak yer al
maktadır. Eski Ahid'de "bilmek" (hohma) 
fiiliyle ilişkili biçimde bazan fıil (hohma), 
bazan sıfat, bazan da isim (haham) halin
de geçer (Daniel. 2/12, 2 ı; Süleyman'ın 
Meselleri, 6/6; Va iz, 2/19; I. Krallar, 4/3 ı; 
Eyub, 32/9). 

Talmud ve Midraş literatüründe yahu
di olmayan eğitimeHer için de kullanılan 
haham teriminin resmi bir unvan halini 
alışı , Sanhedrin'in (yahudilerin din! ve 
dünyev! işlerinin görüldüğü, ileri gelenler 
tarafından oluşturulan meclis) kuruluş 
dönemlerine rastlar (m.ö. I. yüzyıl). Nite
kim Nasi Simon b. Gamaliel'in yanında 
Sanhedrin'in en üst makamında bulunan 
Meir haham olarak anılır. Bu adla anılan 
bir başka kişi de Judah ha Nasi'nin oğlu 
Simon'dur. Haham unvanı, bu erken dö
nemlerde Sanhedrin'deki "nasi" (başkan) 
ve "av bet din" (başkan yardımcısı) makam
larından sonra teşkilat içinde üçüncü sı-

. radaki makamı belirtmek için kullanıl

maktaydı. Hahamlar, Sanhedrin'deki gö
revlerinin yanında Bet (ha) Midraş'ta (Bey
tülmidras) yöneticilik de yapmaktaydılar. 
Seder Olan Zuta'da her Qahet'un (çevre
de yaşayan yahudiler) başında bir haha
mın bulunduğu yazılıdır. Bununla birlikte 
hahamların rabbilerden (üstat) daha aşa
ğı bir düzeyde bulunduğu açıktır. Bu hu
susu islam'daki dini teşkilatla mukayese 
etmek gerekirse hahamların imam po
zisyonuna karşılık rabbiler müftü konu
munda görünmektedir. Ancak zamanla 
bu fark ortadan kalkmış. Aşkenazi yahu
dilerinde rabbi, Sefarad (ispanya) yahudi
lerinde ise haham aynı anlamda kullanıl
mıştır. 

Hahamların daha büyük yetkilere sa
hip olduğu gruplar Sefarad yahudileridir. 
Bu grupları oluşturan İspanyol ve Porte
kiz yahudileri arasında rabbinin yerine 
kullanılan resmi unvan hahamdır. En bü
yük dini başvuru makamı, öğretici, mü
fessir, sinagog idarecisi vb. görevler ha
hamın kontrolü altındadır. Hahamlar di-

ni ayinleri, evlilik, cenaze ve sünnet me
rasimlerini yönetir, dini mahkemelerde 
görev alır, vaaz vererek inananları irşad 
ederler. Gençlerin bütün dini eğitimle
rinden onlar sorumludur. Hahamlar Hı
ristiyanlık'taki ruhban konumunda de
ğildir. Bu sebeple ağırlıklı olarak din dışı 
bir işle uğraşan ve dinigörevlerini günün 
belli saatlerinde sürdüren hahamlar da 
vardır. 

XIX. yüzyıla kadar hahamların ~yrat 
ve Talmud öğrenimi görmeleri yeterli 
bulunurken bu yüzyıldan sonra kapsamlı 
bir genel eğitimden geçmelerinin gerek
liliği ve önemi kabul edilmiştir. Bu tahsili 
tamamlayan haham adayı bir imtihan
dan geçmekte ve hacasından icazet al
mak suretiyle haham olmaktadır. 198S'
ten itibaren kadınların da haham olabil
meleri kabul edilmiştir. 

Ortodoks, muhafazakar ve reformist 
yahudiler arasındaki farklar bu gruplara 
bağlı hahamların görevlerine de yansı
mıştır. Yahudilerin beslenme kurallarına 
uymayan reformist Yahudilik'te haham. 
Ortodoks ve muhafazakarların aksine 
yenilmesi helal olan yiyeceklerin üretil
mesiyle ilgilenmemektedir. 

Gerçekte bütün hahamların yetkileri 
eşit olduğu halde değişik yahudi cema
atlerinde hahambaşılık müessesesi oluş
muştur. Her ülkede en üst seviyedeki yet
ki merkezi olarak teşkil edilen hahamba
şılıklar hem yahudilerin çıkarlarını koru
mak ve dini yaşayışiarını yönlendirmek, 
hem de yahudi olmayan yönetimlerle ya
hudi cemaatleri arasındaki ilişkileri ko
laylaştırmak gibi görevleri üstlenmişler
dir. 

Günümüzde en önemli hahambaşılık 
israil'dedir. Sefarad ve Aşkenazi yahudi
lerini temsil eden iki hahambaşı bu ma
kamı paylaşrriaktadır. Bütün dünya ya
hudilerinin bağlı bulunduğu merkezi bir 
hahambaşılık yoktur. Amerika, Kanada, 
Latin Amerika, Avrupa ve İsrail'deki mu
hafazakar yahudilerin hahamlarını bir 
araya getiren hahamlar meclisi 1962'
den bu yana milletlerarası bir nitelik ka
zanmıştır. Hahamlık makamı özellikle Os
manlı Devleti'nde oldukça önemli bir ko
numdaydı. Osmanlı Devleti'nde hahamlı
ğın resmi bir makam olarak tanınması 
183Tde çıkarılan bir fermana dayanır. 
Bu resmiyet yahudilerin "millet" olarak 
kabul edilmesinin tabii bir sonucu gibi 
görünmektedir. Osmanlı Devleti istan
bul, Edirne, Selanik, İzmir, Bursa ve Ku
düs'teki en yetkili hahamı, hahambaşı 



unvanıyla bölgelerinin en üst düzeydeki 
sorumluları olarak kabul etmiştir. 

1836 yılında Osmanlılar'ın İstanbul'da 
hahambaşılık makamını kurmasından 

itibaren bu devletin topraklarındaki eya
letlere de birer hahambaşı tayin edildi. 
1874'te Trablusgarp'a bir hahambaşının 
gönderilmesinden sonra bu kurum ve 
unvan Kuzey Afrika ülkelerinde hızla ya
yıldı. Böylece Kuzey Afrika eyaletlerinin 
her birinde bir hahambaşılık kuruldu. 
187Z'de Osmanlı Devleti Yemen, Mısır ve 
İsrail'e de birer hahambaşı tayin etti. 
Tunus'ta 1888'de kurulan Tunus Yahudi 
Refah Kurumu, uzun süre hahambaşılık 
görevini de üstlenen bir müessese ola
rak varlığını sürdürmüştür. Bugün Tu
nus'ta başşehirde bir hahambaşılık var
dır. ll. Dünya Savaşı'ndan itibaren gerek 
İsrail Devleti'nin kuruluşu gerekse mill'i 
devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte çeşitli 
İslam ülkelerinde yaşayan yahudiler ka
nunlarla belirlenmiş olarak bir haham
başılığa sahip oldular. Bugün Kahire ve 
Fas'ta birer hahambaşılık bulunmakta
dır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde hahamlık üst 
düzeyde bir yahudi makamıdır. Haham 
kadroları başhahamlık ve hahamlık şek
linde iki kısma ayrılır. Başhaham, Türki
ye CUmhuriyeti topraklarındaki bütün 
yahudilerin en üst düzeydeki sorumlusu
dur. Yetkisini daha aşağıdaki hahamlarla 
paylaşmakla birlikte hiyerarşinin son ba
samağında bulunur. Hahamlar başlıca iki 
görev üstlenmiş durumdadırlar: Öğreti
cilik ve vaizlik. Türkiye yahudilerinin ha
hambaşısı günümüzde Şişhane'de bulu
nan başhahamlık binasında görevini sür
dürmektedir. 
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Ebu Bekr b. Muhammed 
b. Hüseyn b. Muhammed el-Buhari 

(ö. 483/1090) 

Hanefi fakihi. 
L _j 

Kadı Ebu Sabit Muhammed b. Ahmed 
el-Buhari'nin kız kardeşinin oğlu olduğu 
için "Haherzade" (kız kardeş oğlu) laka
bıyla meşhur olmuştur. Doğum tarihi bi
linmemektedir. Babasından ve dayısı 

Ebu Sabit Muhammed b. Ahmed el
Buharl'den, ayrıca Ebü'l-Fazl Mansur b. 
Nasr el-Kagızi. Ebu Nasr Ahmed b. Ali el
Hazimi, Ebu Amr Muhammed b. Abdü
laziz el-Kantari, Ebu Said b. Ahmed el
İsfahani gibi alimlerden ders aldı. Zama
nında Hanefıler'in Maveraünnehir bölge
sindeki en meşhur hukukçularından biri 
oldu. Bundan dolayı kendisine "devrin 
Nu'man'ı" denilmiştir. Aralarında Ebu 
Amr Osman b. Ali b. Muhammed el-Bl
kendi, Ebü'l-Hasan Ali b. Hasan en-Nisa
buri ve ömer b. Muhammed b. Lokman 

H<iherzade'nin 
Feva~dü '1-~udürl 

olarak da bilinen 
Şer/:ıu 

Mul]taşari'l-

~udürl 

adlı eserinin 
ilk ve son sayfa ları 

(Süleymaniye Ktp., 
Hasan Hüsnü Paşa, 

nr. 421) 

HAiN AHMED PASA 

en-Nesefı gibi alimierin bulunduğu bir
çok talebe yetiştirdi. Buhara'da uzun bir 
ömür geçirdikten sonra 25 Cem aziyelev
vel 483 (26 Temmuz 1 090) tarihinde vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Şer]J.u Mu]].taşari'l-Kuduri 

(Brockelmann, 1, 183; Sezgin, I, 452). Ha
nefı fıkhının temel metinlerinden Kudu
ıi'nin el-Mu.l]taşar adlı eserinin şerhi 

olup Feva'idü'l-Kuduri (Süleymaniye 
Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 421). Şer]J.u 

müşkilô.ti'l-Kuduri (Süleymaniye Ktp , 
Şehid Ali Paşa, nr. 847) ve ljallü müş
kilô.ti'l-Kuduri (Süleymaniye Ktp., Hüs
rev Paşa, nr. 92) gibi adlarla da anılmakta
dır. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Müş
kilô.tü Kuduri de (Bağdatlı Vehbi Efen
di, nr. 50 ı) bu eserin mu h tasarı mahiye
tindedir. öte yandan aynı kütüphanenin 
Nafiz Paşa bölümünde bulunan (nr. 274) 

Fevô.~dü'l-Kuduri'nin üzerinde müellif 
olarak yine Haherzade lakabıyla tanınan 
Bedreddin Muhammed b. Mahmud el
Kerderi'nin (ö. 65111253) adı yazılı ise de 
yapılan incelemede bu eserin de Ebu Be
kir Haherzade'ye ait olduğu anlaşılmış
tır. z. Şer]J.u'l-Cô.mli'l-kebiL İmam Mu
hammed'in el-Cô.mi'u'l-kebir adlı ese
rinin şerhidir. Eserin ll. cildi Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (Fatih, nr. 
1867) "Kitabü'l-eyman"dan "Kitabü'd
da'va"ya kadar olan bölümleri içine alır. 

Haherzade'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: el-Mebsut 
(on beş cilt olduğu belirtilmektedir). el
Mu.l]taşar, et-Te enis, Fetô.vô., Şer]J.u 

Edebi'l-Kac;J.i, Kitô.bü'?;-Za.l]ire, el-izô.]J., 
Şer]J.u Kitô.bi'l-ljiyelli'l-ljaşşô.f. 
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