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Iii YAVUZ AKPlNAR 

RE'SÜLCALÜT 
( ı.:.ı,.ı~ı ı..)" 'ı) ) 

İslami dönemde 
yahudileri devlet katında 

temsil eden cemaat lideri. 
_j 

Aslı Ararnice reş galuta 1 galvata (İbr. 
roş ha-gola; Lat. exilarch) olan ve "sürgün
lerin başı, sürgün lideri" manasma gelen 
terim Arapça'ya Kur'an'daki Calut (Golyat) 
kişi adının (el-Bakara 2/249-251) etkisiyle 
girmiştir (Muhammed b. Ahmed el-Hariz
ml, s. 24; Bln1nl, s. 16) . Sürgün yıllarında 
on iki asır boyunca yahudileri ideal kral 
kabul ettikleri Hz. Davud'un soyundan gel
diğine inanılan bu kimseler yönetmiştir. 

Re'sülcalutluğun ne zaman ortaya çık
tığı kesin olarak bilinmemekte, Buhtun
nasr tarafından milattan önce S97'de Ba
bil'e sürülen Yahuda Kralı Yahoyakin'le baş
ladığı kabul edilmektedir. Sasanl idaresi
nin son dönemindeki re'sülci:llutun adı Bos
tanay ben Haninay'dır (ö 660); bu şahsın, 
Yusuf suresinde Yusuf peygambere rüya
sında secde ettiği belirtilen yıldızların ad
larını sormak ve tartışmak üzere Irak'tan 
gelerek ResGl-i Ekrem'le görüşen Büstane 
isimli yahudi olduğu sanılmaktadır (Ebü'l
Fida İbn Keslr, ll , 5 ı 3) Hz. Ömer zama-

nında yahudilerin cemaat liderliği, doğu

mu ve re'sülcalut olması efsanevl bilgiler
le süslenen Bostanay'ın uhdesinde idi. Ya
hudi kaynaklarına göre Halife Ömer, Bos
tanay'a son kisra Yezdicerd'in kızını ver
miş, bu tutumuyla onu kisraların halefi 
saydığım göstermek istemiştir. Hz. Da
vGd gibi güçlü bir kralın soyundan gelme
si ve bütün yahudileri yönetmesi dolayı
sıyla Bostanay, "Ored yad" (uzun elli /kol
lu: her şeye gücü yeten) lakabıyla tanın

mıştır. Bazı müslüman müellifler tarafın
dan kelime anlamıyla kabul edilen bu ta
bir, re'sülcalutluğa getirilecek kişinin par
mak uçlarının dizlerine kadar uzanması ge
rektiği şeklinde anlaşılmıştır (Muham
med b. Ahmed el-Harizml, s. 24; Ebü'I
Meall, s. 23). Hz. Osman ve Ali dönemle
rinde görevine devam eden Bostanay'ın 
ölümünden sonra iranlı prensesten üç oğ
lu olmasına rağmen kurum, yahudi hanı
mından doğan oğulları Hisday (660-665) 

ve Bar Aday'ın (665-689) soylarınca sür
dürülmüştür. Bu durum, Emevller döne
minde re'sülcalGtlarla "gaonlar" (yeşiva de
nilen yüksek Talmud okullarının başkan

ları) arasında nüfuz mücadelesinin başla
masına yol açmıştır. 

Sasanller devrinde olduğu gibi İslami
yet'in ilk yıllarında da Bağdat'ın kurulma
sına kadar re'sülcalGtlar yahudilerin ço
ğunlukta olduğu SOra şehrinde ikamet 
ediyordu. Bağdat'ın inşasından sonra bu
raya taşındılar, şehrin SGkul'atlka ve Kasr 
İbn Hübeyre semtlerindeki yazlık ve kışlık 
köşklerine yerleştiler. Re'sülcalutluk ya
hudi ve İslam toplumlarındaki saygınlığı, 
ekonomik imkanları ve nüfuzu dolayısıyla 
büyük bir cazibe merkeziydi. XII. yüzyılda 
re'sülcallıtların pazarlardan, tüccarlardan 
ve uzak diyariardan getirilen mallardan al
dıkları haftalık gelirler sebebiyle çok zen
gin oldukları ve Irak'ta çok sayıda misafir
hane, bağ bahçe, arazi ve hastahaneye sa
hip bulundukları belirtilir (Benjamin- Pe
tachia, s. 66) Bu durum gaonlarla oldu
ğu kadar aile içinde de mücadelelerin ya
şanmasına yol açmıştır. Abbasller döne
minde kurum liderliği için yapılan müca
delelerin en önemlisi, Halife Mansur za
manında (754-775) Anan ben David ile Ha
nanya arasında cereyan etmiştir. Re'sülca
llıt Şlamo'nun 762'de ölümünün ardından 
yerine teamüle göre aynı aileden Anan ben 
David'in geçmesi gerekiyordu. Ancak ga
onlar ve cemaat ileri gelenleri re'sülcalut
luğa dini konularda daha dikkatli davra
nan ve mütevazi kişiliğiyle tanınan Hanan
ya'yı tercih etmişler, Anan'ı da cemaatiıı 
tasarrufuna karşı direnmesi sebebiyle hap-

RE'SÜLCALOT 

se atmışlardı. Onun hapiste karşılaştığı 
imam-ı Azam Ebu Hanlfe'den, halifenin 
huzuruna çıkması ve kendisinin diğer ya
hudilerden farklı bir yolda olduğunu söyle
mesi şeklinde bir tavsiye aldığı rivayet edi
lir. Ebu Hanife'nin tavsiyesini tutan Anan 
hapisten çıktıktan sonra taraftarlarınca re'
sülcalut kabul edilmiştir. Sonradan Karal
lik adını alan onun başlattığı bu hareket 
Rabbanller'den bağımsız bir cemaat oluş
turmuştur. 

Halife Muktedir-Billah zamanında (908-

932) Horasan'ın gelirleri konusundaki bir 
anlaşmazlık yüzünden Bağdat'tan sürülen 
re'sülcalGt Mar Ukba, Kayrevan'a giderek 
Mağrib'de bağımsız bir yahudi cemaati 
nin doğmasınazemin hazırlamıştır. Onun 
ardından gelen Davud b. Zakkay'ın (915-

940) ölümünden sonra kurum iyice zayıf
lamış, başına Davud soyundan Musul'da 
yaşayan ve Bağdat'takinden ayrı bir ce
maat olan Heymanoğulları'ndan biri ge
tirilmiş, ancak bu kişi bir süre sonra Hz. 
Peygamber'e sövdüğü için idam edilmiş
tir. Bu olayın ardından kurum bir müd
det boş kalmış. daha sonra birkaç aile ara
sında el değiştirmiştir. Halife Kaim-Bi
emrillah tarafından da bir re'sülcalGtun 
idam ertirildiği bilinmektedir. 

Xl. yüzyılın ikinci yarısında Mağrib ya
hudilerinin müstakil bir cemaat olma gay
reti, hakimiyetierindeki yahudi cemaatle
rinin Abbasller'le irtibatını koparmak is
teyen Fatımfler tarafından desteklenmiş 
ve neticede Fatımi hakimiyetinde yaşayan 
yahudiler başındaki kimseye "nagid" adını 
verdikleri bir kurum ihdas etmiştir. Diğer 
taraftan Abbasller'e bağlı coğrafyada ma
halli emirliklerin kurulması da Yemen gi
bi uzak bölgelerde Bağdat re'sülcalGtlu
ğundan ayrı cemaatlerin ve "nasi" adı ve
rilen cemaat liderlerinin ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Abbasller döneminin son 
re'sülcalutu Samuel b. David'dir ( 1240-

1258) ve Bağdat onun zamanında düş
müştür. HülagG şehre yaklaşırken Halife 
Müsta'sım-Billah'ın savunma hazırlıkları sı
rasında re'sülcalutun ve gaonların malla
rını müsadere ettiği belirtilir. Bağdat'ı ele 
geçiren HülagG yahudilere ve re'sülcallıta 
dokunmamıştır. Yahudi cemaati, Timur'un 
1400 yılında görevlerine son vermesine ka
dar Hz. DavGd ailesine mensup kimseler 
tarafından yönetilmeye devam etmiştir. 

1400'den XVIII. yüzyıla kadar Irak böl
gesindeki yahudi cemaatleri yine Hz. Da
vGd'un soyundan gelen ve "sarrafbaşı" adı 
verilen kimseler tarafından idare edilmiş, 
bu asırdan itibaren yöneticilik Hz. Davud 
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ailesinin elinden çıkmıştır. 1836'da da İs
tanbul'da hahambaşılık makamı kurulmuş, 
daha sonra devlet içerisindeki değişik eya
letlere de hahambaşı tayin edilmeye baş
lanmıştır. Günümüzde Aşkenaz yahudile
rinin sebt günü ayinleri sırasında yaptık
ları Ararnice dualarda re'sülcalfıtları da 
(reşe galvata) andıkiarı görülmektedir. 

Re'sülcalfıtu dünyadaki yahudilerin başı 
olarak niteleyen Birfın'i onun pek çok me
selede cemaat arasında hüküm verdiğini 
belirtir (el-Aşarü'l-bakıye, s. 16). Halife 
Me'mfın zamanına kadar bütün yahudi 
cemaatlerine hakim tayini onun tarafın
dan yapılıyordu. Devletin yahudilere koy
duğu vergileri toplama, cemaatin güvenli
ğini sağlama , alım satım ve ticari işler için 
ruhsat verme, nikah ve boşanma işlem
lerini kayıt altına alma, pazarlardaki ölçü 
ve tartı aletlerini kontrol etme, satılan gı

da maddelerinin dini şartlara uygun olup 
olmadığını denetleme, cemaatin dini ve 
ahlaki yapısını koruma ve bunun için ön
lemler alma re'sülcalfıtun görevleri ara
sındaydı; bunları yaparken hapis dışında 
para, ta'z'ir ve herem ( cemaatten atma) gibi 
cezaları verme yetkisine sahipti (Cahiz, 
lV. 27) 

Re'sülcalfıtluğun siyasi bir kurum olma
sından ve İslam idaresiyle irtibat halinde 
bulunmasından dolayı gösterişe çok önem 
verilirdi. Re'sülcalfıt herhangi bir iş için ma
karnından ayrılırken vezirlerinkine benzer 
bir tahtırevana biner, kalabalık bir maiyet 
alayı kendisine eşlik ederdi. Halifenin hu
zuruna çıktığında saraydan köşküne hila
fet makamına ait bir arabayla dönerdi. So
kaklardan geçerken öndeki bir münad'i, 
"Davfıd oğlu efendimize yol açın . ona ge
rektiği şekilde hürmet edin!" diye bağırır, 
ayağa kalkmayan yahudiler kırbaçlanırdı 
(Benjamin- Petachia, s. 65-66). Hz. Davfıd 
ailesinden olması re'sülcalfıtlara müslü
manlar nazarında da saygınlık kazandır
mıştır. 
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Iii NUH ARSLANTAŞ 

RE'SÜLHAYME 

( ~' ıJ"ı)) 
Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 

L 
yedi emirlikten biri. 

_j 

Adı, eski Culfar şehrinin yerinde bulu
nan yönetim merkezi Re'sülhayme'den ge
len emirlik Arabistan yarımadasının gü
neydoğu köşesinde, Uman körfeziyle Bas
ra körfezini birleştiren Hürmüz Bağazı'na 
hakim stratejik bir noktada yer alır. Za
manla Culfar'ı unutturan Re'sülhayme (ça
dırbaşı) adı aslında eskiden beri halk ara
sında, denizden bakıldığında bedevi çadır
Iarına benzetilen küçük tepelerden dolayı 
bütün sahil için kullanılıyordu. XVIII. yüz
yılda Culfar'a küçük bir şehir niteliğinde 
yeni bir kesim eklendiğinde şehirle birlik-

Re'sülhayme'nin 
liman kesiminden 

bir görünüş 

te merkezi olduğu yeni kurulan devlet de 
bu adla anılmaya başlandı. Ülke toprakları 
birbirinden farklı iki coğrafi bölgeden olu
şur; Basra körfezi sahilindeki birinci bölge 
daha geniş ve ovalık, içte kalan ikinci böl
ge ise dağlıktır. Sahil kesiminde yapılan 
arkeolajik araştırmalar ilk iskan izlerinin 
milattan önce VII. binyıla kadar gittiğini 
göstermektedir. Me'rib Seddi'nin yıkılma
sının (m.s VI yüzyıl) ardından yaşanan 
göçler sırasında Kahtan'iler'e mensup Ezd 
kabilesinin bazı kolları bu bölgeye intikal 
etmiş. İslami dönemde ise Kavasim ve Yas 
gibi Adnan 'i kabileler Orta ve Kuzey Ara
bistan ile Irak'tan gelerek sahile yerleş
miştir. 

Hz. ömer zamanında Osman b. Ebü'l
As. Basra körfezi üzerinden İran'a düzen
lediği sefere körfezin en eski limanlarından 
olan Culfar'dan çıkmıştır ( 16/637). Basra 
körfezi-Hindistan ticaret yolu üzerinde bu
lunması sebebiyle tarihinin her safhasın
da ticari bir önem taşıyan Culfar. Emev'i 
ve Abbas! dönemlerinde Uman İbaz'ileri'
ne karşı düzenlenen seferler için de as
keri üs olarak kullanılmıştır. XV. yüzyılda 
inci ticareti ve gemi yapımıyla meşhur olan 
Culfar ve Hürmüz Bağazı'na adını veren 
stratejik Hürmüz adası sömürgecilerin dik
katini çekti. Afrika kıyılarını dolaşıp Hin
distan yolunu açan Portekizliler XVI. yüz
yılın başlarında körfeze yönelerek burala
rı ele geçirdiler ve tahkim edip askeri çar
nizona dönüştürdüler (bk HÜRMÜZ) Böy
lece Portekizliler, Basra körfezinin girişini 
kontrolleri altında tutarak ticaret gemile
rinden ve deniz yoluyla giden hac kafile
lerinden har aç alıp yolculara eziyet etme
ye başladılar. İran Şahı I. Abbas'ın 1 031'de 
(ı 622) Hürmüz adasını ve U man Ya'rub'i 
Sultanı Nasır b. Mürşid'in 1633'te Culfilr'ı 
zaptetmesiyle bölge işgalden kurtarıldı. 
Culfar sahiline bölgenin kurtarılmasında 
büyük rol oynayan Kavasim kabilesi yerleş-


