
HAFTA TATiLi 

ği pazar gününün tatil yapılmasının zo
runlu bulunduğunu ileri sürüyorlardı. 

Bazıları da pazar günü tatil yapmayı Batı 
medeniyetinin bir gereği olarak görüyör, 
artık köhne kanunlardan kurtulmak ge
rektiğini ve taassup dönemlerinin geride 
bırakıldığını söylüyordu. Teklif üzerinde 
yapılan konuşmalara cevap vermek üze
re söz alan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ka
nunun tamamen siyasi ve içtimal oldu
ğunu. din ile hiçbir ilgisinin bulunmadı

ğını ve şimdiye kadar çıkarılan devrim 
kanunlarından biri olduğunu açıkladı 

(a.g.e. , lll, 302-304) . Daha sonra 27 Ma
yıs 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun 
oy birliğiyle kabul edildi. Altı maddeden 
oluşan kanuna göre hafta tatili otuz beş 
saatten az olmamak üzere cumartesi 
saat 13.00'ten itibaren başlayacaktı (Tür

kiye Cumhuriyeti Kanunları, 1, 257-259) . 
Böylece 1924'te milli ve iktisadi bağım
sızlığın bir ispatı gibi görülen cuma tatili 
uygulamasına siyasi, iktisadi ve içtimal 
bakımdan yakın ilişki içinde bulunulan 
Batı dünyası ile bütünleşme mecburiyeti 
gerekçe gösterilerek son verilmiş oldu. 

Hafta tatilinin cumadan pazara alın

ması, cuma tatilinin menşeinin İslami 
yet'e dayandığını zanneden bazı kesimler
de büyük telaş uyandırdı. Bu arada ka
nun basında tartışıldı. İnkılapları destek
leyen gazeteler kanunu olumlu karşıladı
lar. Kurun gazetesinde 2 Haziran 1935 
tarihinde yayımlanan imzasız bir maka
lede hafta tatilini dini açıdan ele alanlar 
eleştiriliyor ve İslamiyet'te cuma günü
nün tatil olacağına dair bir hüküm bu
lunmadığı ileri sürülüyordu. Gazeteler. ilk 
defa 2 Haziran 1935'te uygulanan pazar 
tatilinin cuma tatilinden daha neşeli geç
tiğini haber veriyordu. Ancak bazı müs
lümanlar arasında pazar gününün hafta 

ISLAM KONFERANSI TEŞKiLATI'NA 
ÜYE DEVLETLERDEN 

HAFTA TATiLINi CUMA GÜNÜ YAPANLAR 

1. Bahreyn 9. Libya 
2. Birleşik 10. Pakistan 

Arap Emirlikleri 11 . Sudan 
3. Cezayir 12. Suriye 
4. Filistin 
5. Irak 13. Tunus 

6. Iran 14. Uman 

7. Katar 15. ürdün 

8. Küveyt 16. Yemen 

Bu ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nde 
ayrıca perşembe öğleden sonra, 

Cezayir'de pazar, Küveyt ve Bahreyn'de 
perşembe, Tunus'ta cuma -cumartesi 
öğleye kadar ve pazar tam gün tatildir. 
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tatili yapılmasına karşı oluşan muhalefet 
günümüze kadar devam etmiştir. 

Hafta tatili uygulaması bu şekliyle 

1974 yılına kadar devam etti. Resmi ku
rumların cumartesi yarım gün çalışma
sının faydalı olmadığı kanaatiyle bu ta
rihte yeni bir düzenlemeye gidildi. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda de
ğişiklik yapan 12 sayılı kanun hükmün
de kararname ile ( TC Resmi Gazete, sy. 

14.901) haftalık çalışma süresi 39 saat
ten kırk saate çıkarıldı. Cumartesi ve pa
zar günlerinin de tam gün olarak tatil 
edilmesi kararlaştırıldı. Bakanlar Kuru
lu'nun 29 Haziran 1974 gün ve 7/8519 
sayılı kararıyla çalışma saatleri yeniden 
düzenlendi. 1 Temmuz 1974 tarihinde 
yürürlüğe girmesi öngörülen bu karara 
göre cumartesi ve pazar günleri resmi 
hafta tatili oluyor, buna karşılık diğer 

günlerin çalışma saatleri arttırılıyordu 

(TC Resmi Gazete, sy. 14.932 ). 12 Eylül 
1980 askeri harekatından sonra oluştu
rulan Milli Güvenlik Konseyi'nin kabul et
tiği 17 Mart 1981 gün ve 2429 sayılı Ulu
sal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkın
daki Kanun 'la, 27 Mayıs 1935 gün ve 2739 
sayılı kanun ve bu kanunda değişiklikya
pan kanunlar yürürlükten kaldırıldı. Adı 
geçen kanunun üçüncü maddesinin ikin
ci fıkrası ile resmi kurumların cumartesi 
ve pazar olmak üzere haftada iki gün ta
til yapmaları usulü aynen benimsendi. 
Diğer iş yerlerinde ise yine eskiden oldu
ğu gibi yalnız pazar günleri hafta tatili 
uygulanmasına devam edilecekti (TC 

Resmi Gazete, sy. 17.284). 
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ımı CEVDET KüçüK 

İsla.m Hukuku. İslam geleneğinde ta
tille ilgili olarak bayram kavramı vardır ; 

ramazan ve kurban bayramları yıllık, cu
ma da haftalık bayram günleridir. Hz. 
Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde 
halkın iranlılar'dan alınma Nevruz ve 
Mihrican adlı iki bayramı kutladığını gör
müş ve. "Allah sizin için bu iki günü da
ha hayırlı iki günle, kurban ve ramazan 
bayramları ile değiştirdi" demiştir (Ebu 

DavGd, "Şalat", 245; Nesa!, "Şalatü ' l

'fdeyn", ı) . Ayrıca kurban ve ramazan 
bayramlarının dışında haftalık olarak cu
manın Allah'ın müslümanlara tahsis et
tiği bir bayram günü olduğunu ifade et
miştir (İbn Mace, "İ~me", 83). Buna gö
re cuma müslümanların bir kutlama ve 
ibadet günüdür; bu günde şartlarına sa
hip olanların cuma namazını eda etmesi 
farzdır. Dolayısıyla cuma gününün ina
nanlar katında diğer günlerden farklı ve 
önemli bir yeri vardır (bk. CUMA). Ancak 
İslami gelenekteki cuma, Yahudilik'teki 
cumartesi gününde olduğu gibi zorunlu 
bir tatil ve istirahat günü değil cuma na
mazının topluca kılındığı bir ibadet günü 
olarak anlaşılmıştır. imam Malik, ashap
tan bir kısmının, yahudi ve hıristiyanların 
cumartesi ve pazar günleri yaptığı gibi 
kişinin cuma günü işi terketmesini rnek
ruh gördüğünü rivayet etmektedir (Ebu 

Bekir et-Turtuşl, s. 286). 



Hafta tatili konusuna, ferdi' ve içtimal 
hayatın birçok yönünü ele alan ve genel
de meseleci (kazüistik) bir tarzda oluşan 
fıkıh literatüründe değişik vesilelerle 
atıfta bulunulur. islam hukukunda çalış
ma hayatıyla ilgili konuların, bu arada 
çalışanların yeme, içme, dinlenme gibi 
tabii ve ibadet gibi manevi' hak ve ihti
yaçlarının klasik dönem fıkıh kitaplarının 
"icare" bölümünde veya "edebü'l-kadl" 
türü eserlerde dolaylı olarak ele alındığı 
görülür. O dönem islam hukukçuları iş 
akdi açısından öğretmenlik, işçilik. me
murluk vb. meslekler arasında bir fark 
gözetmezler ve ücret karşılığı çalışan ve
ya belli bir işi üstlenen kimseleri genelde 
"eclr-i has" ve "eclr-i müşterek" şeklin
deki ikili ayırım içinde ele alarak ortak 
hükümlere tabi tutarlar. 

icare akdinin genel yapısı içerisinde iş
çinin (çalışan) iş veren karşısındaki hakla
rından biri de dinlenme hakkıdır. "insana 
çalıştığından başka bir şey yoktur" (en
Necm 53/39) mealindeki ayet, ücretin 
ancak fiili' çalışma karşılığında hak edile
ceğine işaret etmektedir. Fıkıh literatü
ründe, genelde bir veya birkaç günlük 
veya götürü usulü iş akdi ele alındığın
dan ücret kural olarak fiili' çalışmanın 
karşılığını teşkil eden bir konumdadır. 
Hafta tatili v~ tatil günleri için ücret 
tahakkuku konusu uzun süreli iş akdinin 
gündeme geldiği durumlarda ve dönem
lerde önem taşımaya ve tartışılmaya 

başlanmıştır. Çalışılmayan süre için işçi
nin ücreti hak edip etmeyeceği konu
sunda klasik dönem fıkıh literatüründe 
yer alan görüşleri bu çerçevede değer
lendirmek gerekir. Aslında tatil vb. tatil
ler için ödenecek ücret kişinin daha önce 
çalıştığı zamanlardaki emeğinin bir kar
şılığı olarak ele alınabileceği gibi, çalışa
nın tatil yaparak dinlenmesi gelecek 
günlerde verimini arttırıcı bir katkı, te
mel hak ve hürriyetterin uzantısı sayıla

bilecek bir hak veya örf ve konumdan 
doğan bir şart olarak da değerlendirile

bilir. Şu halde meseleye farklı açılardan 
bakıldığında işçi ve diğer çalışanlar için 
ücretli hafta tatili mümkün, hatta ge
rekli hale gelebilmektedir. 

Devletten maaş alarak çalışan kadının 
(hakim) tatil günü ücreti hak edip etme
yeceği konusunun ilk dönemlerden itiba
ren tartışılmaya başlandığı ve bazı fakih
lerin bu durumda hakimierin ücretli haf
ta tatili hakkının bulunduğu yönünde 
görüş beyan ettikleri görülür. öte yan
dan bu gibi konuların islam hukukunda 

taraflar arası anlaşmaya. bu arada işçi 
ve iş veren arasındaki hizmet akdine ve
ya genelde mevcut örfe bırakılan konu
lar arasında yer aldığını da gözden uzak 
tutmamak gerekir. Nitekim değişik mes
lek gruplarıyla ilgili farklı örnek ve tartış
maların fıkıh kitaplarında çeşitli vesile
lerle ele alındığı görülmektedir. Mesela 
ücret karşılığı çalıştığı için kural olarak 
"eclr" statüsünde bulunan ve iş akdinde 
her gün çalışması şartı yer almayan bir 
müderrisin örfe göre hafta tatili yapabi
leceği ve bu günlerde derse girmediği 
halde ücret alabileceği öngörülmüştür 
(Bilmen, v. 61). Maliki fakihi Kabisi de 
hafta tatili bağlamında Ebu Abdullah İbn 
Abdülhakem'den. "Öğretmen aylık ücret
le tutulur, cuma günleri ve halkın örfen 
tatil saydığı günleri tatil eder, bu sözleş
menin şartı gibidir" şeklindeki bir ifadeyi 
nakletmektedir (İslam'da Öğretmen ve 
Öğrenci Meselelerine Dair Geniş Risale, 
s. 58) . Hanefi fakihlerinden Sadrüşşehld 
İbn Maze. "Tatil gününde kadının ücre
tinden kesinti yapılır mı?" diye bir başlık 
açarak hakimin hem dinlenmesi hem de 
kendi özel işlerini görebilmesi için hafta
da en az bir gün istirahat etmesi gerek
tiği üzerinde durarak tatil gününde üc
rete hak kazanıp kazanmayacağının tar
tışmasını yapar (Şer /:ı u Edebi '1-~ac;li, I, 
25 ı) . Belh ulemasının hafta tatilinde ka
dının ücretinden kesinti yapılacağı şek
linde. muhitindeki ulemanın ise aksi yön
de fetva verdiklerini nakleden İbn Maze. 
doğru görüşün hakimin ücretinden haf
ta tatilinde kesinti yapılmayacağını be
nimseyen kanaatin olduğunu ifade etmiş
tir. Çünkü kadı hafta tatilinde dinlenerek 
sonraki çalışma günlerine hazırlanmak
tadır. Buna göre tatil gününün faydası 
yargı görevinde bulunacağı diğer çalış
ma günlerine racidir. Bundan dolayı da 
ücrete hak kazanır (a.g.e., I, 25 I). Öte 
yandan. yapılan işin ve verilen ücretin 
uzun süreli veya en azından haftalık ol
ması halinde çalışan kişinin ücretli hafta 
tatiline hak kazanacağı şeklinde bir ilke
nin kabul edilmesi mümkündür. Çünkü 
islam hukukçularının bir kısmına göre 
işçi ve iş veren bir haftadan fazla süre
cek bir iş akdi yaptıklarında örf ve adet 
esas alınacak ve istisnalar hariç cuma 
günleri iş süresi dışında tutulacaktır. 

Zira bu fakihlere göre müslümanlar için 
cuma, yahudiler için cumartesi, hıristi
yanlar için de pazar günleri örfen çalış
ma günlerine dahil edilmez. 

1190 yılı civarında İbn MeymGn'un bir 
soruya verdiği cevaptan, yahudilerle or-
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tak iş yerlerindeki müslüman sanatkar
ların (işçiler) Yahudilik vb. dinlerdeki gibi 
mecburi bir dinlenme gününe sahip ol
madıkları halde cuma günü çalışmayıp 
tatil yapmayı gelenek haline getirdikleri 
anlaşılmaktadır (Goitein, Studies in lsla
mic History and lnstitutions, s. 270). Cu
ma günü müslümanlar için cuma nama
zının edası dışında zorunlu bir istirahat 
zamanı sayılmadığından olsa gerek. sa
nayi devrimi öncesi islam toplumlarında 
hafta tatilinin cuma olarak kabul edilme
si yoluna gidilmemiş, zamanın icaplarına 
ve sosyal hayatın seyrine göre bazan 
cuma, bazan da diğer günler hafta tatili 
olarak düşünülmüştür. Abbasller za
manında mektepler ve resmi' daireler 
cuma günleri kapalı tutulurken (Ef2 
!ing.]. II, 593) Osmanlılar'da Fatih Sultan 
Mehmed devrinden itibaren medrese
lerin salı günleri tatil yapmış olması bu
na örnek teşkil eder. Bununla birlikte 
1 SS0-1 SS7 yılları arasını kapsayan bir 
araştırma, Osmanlı inşaat sektöründe 
cuma gününün hafta tatili olduğunu 
göstermektedir. Bunun yanında yahudi 
işçilerin cumartesi, hıristiyanların ise pa
zar günü çalışmadıkları görülmektedir 
(Barkan, I, ı 57 vd.). 

Her zamanda ve her yerde uygulana
bilecek evrensel ilkelere sahip olması is
lam dininin en önemli bir vasfıdır. Deği
şen toplumlarda farklı özellik alabilecek 
hükümler islam'ın ruhuna ve yapısına 
uygun olarak ilgili zaman ve toplumun 
örfüne bırakılmıştır. Günümüzde çalı

şanların hakları kapsamında yer alan 
hafta tatili, yıllık tatil vb. meseleler de 
islam hukuku açısından bu tür problem
lerdendir. Bundan dolayı islam hukuku 
kaynaklarında işçinin hak ve görevlerinin 
ele alındığı icare akdinde işçinin çalışma 
süresi, istirahat ve tatiliyle ilgili bağlayıcı 
hükümler mevcut olmayıp bu hususlar 
taraflar arasındaki anlaşmaya bırakıl

mış, akidde karara bağlanmayan konu
larda ise örf ve adet esas alınmıştır. is
lam toplumlarında çalışma hayatıyla ilgili 
diğer birçok kural gibi çalışanların hafta 
tatili hakları da bu çerçevede bir seyir 
takip etmiş . özellikle sanayi devrimin
den, geniş işçi ve memur kesimlerinin 
oluşmasından sonra daha da önem arze
den bir konu haline gelmiştir. Bu geliş
meler sonucunda islam ülkelerinde de 
çalışma ve ticaret hayatından resmi' dai
relere kadar hukuki bazı düzenlemelere 
gidilmiştir. öte yandan islam ülkelerinin 
anayasalarının hemen hepsinde çalışan
ların dinlenme hakkından söz edilir. Bazı 
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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 


